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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Κ ΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΠ 01 KO Δ ΟΜΗΣΗΣ. Τό παλαιό, που υποτίθεται δτι 
άντιτιροσώπευε τη « νιότη τοΰ κόσμου », γέρασε χωρίς và δοκι-

μάσει τις χάρες της νεότητας. Το παλαιότερο, που ευαγγελιζόταν « την 
ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη», ζει μια παρατεινόμενη 
κρίση, άπαρνούμενο δ,τι ειχε κάποτε διακηρύξει ώς απελευθερωτική 
προοπτική. Το παλαιό πεθαίνει και το νέο δεν λέει và γεννηθεί. Σ' αυτή 
λοιπόν την εποχή της κρίσης, Το αειθαλές δέντρο της γνώσεως/ Αϊ-
θεροβάμων πτήση της φαντασίας ; 'Ελπίζω δχι. Πράγματι, παρ' δλο 
το κύμα τον νεομυστικισμού, είναι δύσκολο và άρνηθεϊ κανείς την 
έπιταχυνόμενη πρόοδο της επιστημονικής γνώσης. Το πρόβλημα λοι-
πόν βρίσκεται άλλου: ατή μετατροπή τοΰ λόγου της επιστήμης σε 
έργαλειακό λόγο που υπηρετεί τό κέρδος κάί τον πόλεμο. Στον αύτο-
ακρωτηριασμό της επιστήμης - στήν παραίτηση άπό τις μεγάλες συν-
θέσεις, οί όποιες ανταποκρίνονται στά βαθύτερα, οντολογικά ερωτή-
ματα τοΰ άνθρώπινου δντος. Συνεπώς, στην αποκοπή της επιστήμης 
άπό τη φιλοσοφία καί στον εγκλεισμό της τελευταίας στή φυλακή των 
αναλυτικών και των γλωσσολόγων. Οί « μεταμοντέρνοι καιροί » υπο-
τίθεται δτι σήμαναν τό τέλος της πολιτικής, τό τέλος των ιδεολογιών, 
τό τέλος των « μεγάλων άφηγήσειυν ». Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται 
άποδομητές, μεταστρονκτουραλιστες και μεταμοντέρνοι, ενώ οί ανα-
λυτικοί με νεοσχολαστική υπομονή διυλίζουν τον κώνωπα, άνίκανοι νά 
συλλάβουν τις τραγωδίες και τις κοσμογονίες της εποχής μας. 

'Ενάντια στήν ξηρότητα των νεοθετικιστών, των άναλυτικών, κλπ., 
ενάντια στό Ιδεολογικό χάος και στις λογικές αντιφάσεις των μετα-
μοντέρνοι, Το αειθαλές δέντρο της γνώσεως / Δηλαδή μιά απόπειρα 
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νά θεμελιωθεί αυστηρά ή ενότητα ( μέσα στην καταστατική διαφορά ) 
των επιστημών με τή φιλοσοφία και στή βάση αντης της ενότητας νά 
καταδειχτεΐ ή δυνατότητα γιά μία σύγχρονη ορθολογική και υλιστική 
κοσμοθεωρία, ή όποια θά συγκροτείται μέσα από τή φιλοσοφική κα-
ταξίωση τοϋ κεκτημένου των επιστημιον. Παρά τους πολλούς προ-
αναγγελθέντες θανάτους της, ή φιλοσοφία υπάρχει παντού: στις επι-
στήμες, στην τέχνη, στην πολιτική. Διαποτίζει το εποικοδόμημα και 
μέσα άπο πολλαπλές διαμεσολαβήσεις λειτουργεί ώς δύναμη γιά τή 
συντήρηση ή τήν υπέρβαση αύτον που υπάρχει. Ή φιλοσοφία δεν εχει 
τέλος. Kai παρ' όλους τους Ακρωτηριασμούς, το δέντρο της θά συνε-
χίσει νά θάλλει, τρεφόμενο άπο τήν επιστήμη, τους αγώνες και τις 
αγωνίες των άνθρώπων. 



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟ γράφτηκε σέ σκοτεινούς καιρούς. Σκοτεινούς 
για τον πλανήτη μας συνολικά, περισσότερο για όσους πίστεψαν 

ότι ή άνθρωπότητα μπορεί νά υπερβεί τήν κτηνώδη προϊστορία καί 
αγωνίστηκαν γιά νά πραγματοποιηθεί αύτη ή δυνατότητα. Πράγματι, 
δεν είναι μόνο ή κατάρρευση αύτοϋ πού είχε αύτοαποκληθεΐ « υπαρκτός 
σοσιαλισμός ». Είναι ή συνολική πραγματικότητα καί οί προοπτικές 
τοϋ πλανήτη, με την τάση για παγκοσμιοποίηση της κεφαλαιοκρατι-
κης-βιομηχανικης κοινωνίας καί όσων αύτη συνεπάγεται : τήν εξάντλη-
ση των φυσικών αποθεμάτων, τη μόλυνση τοϋ φυσικοΰ περιβάλλοντος, 
την άνεργία, την άβεβαιότητα, τήν αποξένωση καί την καθολίκευση 
τών ανταγωνιστικών σχέσεων άνάμεσα στά άτομα, στις τάξεις καί στά 
έθνη. Ή πορεία τών κεφαλαιοκρατικών κοινωνιών διέψευσε οικτρά την 
αισιοδοξία τών θεωρητικών της πρώιμης αστικής τάξης. 'Αντίστοιχα, 
ή σημερινή πραγματικότητα φαίνεται νά ακυρώνει την απελευθερωτική 
προοπτική τοϋ μαρξισμού. 

Το βιβλίο βλέπει το φώς σέ σκοτεινούς καιρούς. Καί όμως, σέ 
άντίθεση μέ τόν ορίζοντα της έποχης, είναι βιβλίο αισιόδοξο. Γνωσιο-
θεωρητικά αισιόδοξο. Πώς έξηγεϊται ή αντίφαση ; 'Απλώς, ώς προς 
αύτό, δέν ύπάρχει άντίφαση. 

Π ράγματι, άποτελεΐ πλέον κοινοτοπία ή διαπίστωση ότι τα έπιτεύγ-
ματα τών επιστημών καί της τεχνολογίας ξεπέρασαν στον αιώνα μας, 
καί προπαντός μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καί τήν τολμη-
ρότερη φαντασία. Σήμερα γνωρίζουμε πραγματικότητες διαμέτρου της 
τάξεως τών ΙΟ"13 cm, μέ ζωή της τάξεως τών ΙΟ"23 sec, μέ μάζα πρα-
κτικά μηδενική. 'Από τήν άλλη, τό « μάτι » μας έχει εισδύσει σέ άπο-

'3 
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στάσεις της τάξεως των 12 δισ. ετών φωτός, ενώ οί θεωρίες περιγρά-
φουν υλικές συσσωρεύσεις ασύλληπτου μεγέθους στις άχανεϊς εκτάσεις 
τοϋ σύμπαντος. Τέλος, ή βιοχημεία, ή μοριακή βιολογία και ή γενετική 
αποκάλυψαν και άποκαλύπτουν τον θαυμαστό κόσμο των κυττάρων, της 
κληρονομικότητας και συνολικά της ζωής. Και ή άπαρίθμηση θα μπο-
ρούσε νά συνεχιστεί άπό άλλους τομείς της γνώσης. Μόνο φανατικοί ή 
αδαείς μπορούν σήμερα νά αμφισβητήσουν τις πρακτικά απεριόριστες 
δυνατότητες της ανθρώπινης νόησης. ' Η γνωσιοθεωρητική αισιοδοξία 
τοϋ βιβλίου βασίζεται σ' αύτή τή διαπίστωση. 

Ποΰ βρίσκεται λοιπόν ή αντίφαση ; 'Ακριβώς στα μεγαλειώδη επι-
τεύγματα. των επιστημών και στο κυρίαρχο σκότος της άμάθειας, της 
πλάνης καί τών δεισιδαιμονιών. Καί, προπαντός, ανάμεσα στις τερά-
στιες τεχνολογικές δυνατότητες καί στη φτώχεια, στην άνεργία, στους 
πολέμους καί στους κινδύνους για τήν άνθρωπότητα συνολικά, τους 
οποίους δημιουργεί ή έπιστήμη καί ή τεχνολογία δταν ύπηρετοϋν τό 
κεφάλαιο. 

Μπροστά στη βάρβαρη πραγματικότητα, ή έπιστήμη καί ή φιλοσο-
φία μπορούν νά αποτελέσουν καταφύγιο. "Εναν προσωπικό χώρο γα-
λήνης καί πνευματικής έξαρσης. Ωστόσο, πρέπει νά είναι κανείς άκρω-
τηριασμένος ατομιστής, για νά άναζητήσει κάποιο προσωπικό κατα-
φύγιο σέ μια εποχή ή οποία εγκυμονεί πλανητικές καταστροφές άλλά, 
παρ' δλα όσα συνέβησαν, δημιουργεί καί τις « άντικειμενικές » επί τοϋ 
παρόντος δυνατότητες για υπέρβαση της σημερινής βαρβαρότητας. 

Στόχος τοϋ βιβλίου είναι νά άναδείξει συγκεκριμένα τήν ενότητα 
τών επιστημών μέ τή φιλοσοφία. Τή δυνατότητα μιας κοσμοθεωρίας 
συγκροτημένης μέσα άπό τή φιλοσοφική καταξίωση τοϋ κεκτημένου 
τών επιστημών. Ταυτόχρονα τό βιβλίο θα επιχειρήσει νά άναδείξει καί 
νά ερμηνεύσει τήν άνθηση τοϋ νεότερου φυσικοΰ ίδεαλισμοϋ καί τοϋ 
μυστικισμοϋ, οΐ όποιοι υποτίθεται οτι θεμελιώνονται στις σύγχρονες 
φυσικές θεωρίες. Επ ίσης θά επιχειρήσει νά θεμελιώσει τή δυνατότητα 
για μια υλιστική θεωρία τοϋ Είναι, καί γιά μια σύγχρονη διαλεκτική 
της φύσης ειδικότερα. Τέλος, γιά εναν σύγχρονο ορθολογισμό, ό όποιος 
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θα ενσωματώνει τα βιώσιμα στοιχεία τοϋ άστικοϋ ορθολογισμού, ενώ 
ταυτόχρονα θα συνιστά την ιστορική του άρνηση, τόσο γνωσιακά, όσο 
και από την οπτική άπο την όποία αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. 

Ό στόχος τοϋ βιβλίου δεν είναι « ακαδημαϊκός ». Πράγματι, τόσο ή 
φιλοσοφική ανθρωπολογία οσο και ή πολιτική έχουν, ή οφείλουν να 
έχουν, μια οντολογική και γνωσιοθεωρητική θεμελίωση. Ή εμβέλεια 
συνεπώς ένος βιβλίου, όπως το παρόν, μπορεί να υπερβαίνει το χώρο 
της ακαδημαϊκής φιλοσοφίας. Να αποτελέσει πρόκληση για τήν οργα-
νική συσχέτιση τοϋ « θαυμάζειν » και τοϋ « πράττειν ». Για τήν υπέρ-
βαση τοϋ άγνωστικισμοΰ, τοϋ γνωσιολογικοΰ και ήθικοΰ σχετικισμού 
καί, προπαντός, τοϋ κυρίαρχου σήμερα έργαλειακοΰ λόγου. 

Στή συνέχεια αυτής της Εισαγωγής θά επιχειρήσω να σκιαγραφή-
σω τήν ιστορικά διαφοροποιούμενη σχέση τών επιστημών με τή φιλο-
σοφία, άρα να προσδιορίσω το γενικό πλαίσιο της προβληματικής τοϋ 
βιβλίου. 

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς τήν αντιφατική καί ιστο-
ρικά διαφοροποιούμενη σχέση τών επιστημών με τή φιλοσοφία - σχέ-
ση ένότητας καί αντίθεσης, δημιουργικής αλληλεπίδρασης άλλα καί 
ιδεολογικής εκμετάλλευσης. Για μία καί τήν αύτή περίοδο, οί σχέσεις 
τών δύο περιοχών προσδιορίζονταν οχι μόνο άπο το επίπεδο της ανά-
πτυξης τών επιστημών, άλλά καί άπο το σύνολο τών κοινωνικών συν-
θηκών καί τή σκόπευση τών ερευνητών, φιλοσόφων είτε επιστημόνων. 
Στήν κάθε ιστορική περίοδο ή κυρίαρχη σχέση καθοριζόταν άπο τήν 
ήγεμονία τοϋ ίδεαλισμοΰ ή τοϋ ύλισμοϋ. 

Είναι γνωστό οτι οί πρώτες, προφιλοσοφικές κοσμοερμηνεΐες ήταν 
μυθολογικες-ποιητικες άναπαραστάσεις τοϋ κοσμικού γίγνεσθαι καί 
τών σχέσεων τοϋ άνθρωπου με τον κόσμο. "Ας θυμηθοΰμε, π.χ., τήν 
κοσμολογία τών 'Ορφικών, τή Θεογονία τοϋ 'Ησιόδου, τους μύθους τών 
Βαβυλωνίων, τών 'Ινδών, τών Κινέζων, τών 'Ινδιάνων της 'Αμερικής ή 
τών λαών της Μαύρης 'Ηπείρου. Στις δημοκρατικές πόλεις της 'Ιω-
νίας έγιναν ( πάλι ως γνωστόν ) οί πρώτες άπόπειρες γιά υπέρβαση τών 
μυθολογικών-προφιλοσοφικών κοσμοαντιλήψεων καί γιά τή συγκρότη-
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ση ορθολογικών κοσμολογιών. Βέβαια το πέρασμα « άπο το μύθο στο 
λόγο », όπως λέγεται, ούτε στιγμιαίο ήταν ούτε οδήγησε στο « βασί-
λειο τοϋ καθαρού λόγου ». Ή γνωσιολογική έπανάσταση στην 'Ιωνία, 
ή όποία είχε τό αντίστοιχο της στις κοινωνικές καί τις πολιτικές 
επαναστάσεις καί στην ανατροπή της άριστοκρατίας τοϋ αίματος καί 
τοϋ ιερατείου, σημαδεύει μιά ρήξη, άλλα οχι κάποια μηχανική τομή. 
Πράγματι, καί στις πλέον ύλιστικές κοσμοερμηνεϊες της έλληνικης αρ-
χαιότητας έπιβιώνουν μυθολογικά στοιχεία. ( "Ας θυμηθοΰμε π.χ. τούς 
θεούς τοϋ Θαλή, ή τοϋ Δημόκριτου, « γαίης βλαστήματα », όπως θά 
έλεγαν οί 'Ορφικοί. ) Ό πρωτόγονος φυσιοκρατικός άνιμισμός, έξάλ-
λου, άποτέλεσε τον πυρήνα άπ' οπού θά άναπτυσσόταν οχι μόνον ό 
υλισμός τών άρχαίων, άλλα καί οί ιδεαλιστικές κοσμοαντιλήψεις οί 
όποιες σημαδεύουν ολόκληρη την πορεία της έλληνικής φιλοσοφίας. 

Ή ιστορία τών πρώτων φιλοσοφικών μορφωμάτων όδηγεϊ σέ δύο 
συμπεράσματα : Πρώτον, οτι στις πρώιμες φιλοσοφικές κοσμοθεωρή-
σεις δέν υπάρχει σαφής διαχωρισμός τών πεδίων τών έπιστημών καί 
της φιλοσοφίας - ή ρήξη τών προσωκρατικών δέν απέκλεισε τό στοι-
χείο της συνέχειας άνάμεσα στή μυθική καί τή μετέπειτα περίοδο. 
Δεύτερον, ότι ή φιλοσοφία προηγήθηκε ιστορικά άπό τις επιστήμες -
οΐ πρώτοι έπιστημονικοί κλάδοι διαμορφώθηκαν πρός τό τέλος της κλα-
σικής άρχαιότητας καί κυρίως κατά τήν 'Αλεξανδρινή περίοδο. Φαίνε-
ται λοιπόν ότι το πουλί της 'Αθηνάς δέν πετάει τό σούρουπο. 'Αντίθετα 
μέ τό πραγματικό πουλί, πετάει τήν αύγή. Μέ λόγια περισσότερο πεζά : 

Ή φιλοσοφία προηγήθηκε τών έπιστημών. Ή γενική κοσμοαντίληψη 
άπό τή γνώση τών επιμέρους φυσικών διεργασιών. Στούς έπόμένους 
αιώνες ή σχέση έγινε περισσότερο περίπλοκη. 

Ή άντιφατική σχέση ενότητας καί άντίθεσης τών έπιστημών μέ 
τή φιλοσοφία είναι ήδη ορατή στήν πρώτη αύτή περίοδο της συγκρό-
τησης τοϋ φιλοσοφικού λόγου, καθώς καί τών πρώτων πυρήνων τών 
έπιστημών. Οί έπιστημες δέν είχαν άκόμα άποκαθαρθεΐ άπό τά μυ-
θολογικά καί τά ιδεαλιστικά στοιχεία τά όποια ενυπήρχαν στά εννοιο-
λογικά τους θεμέλια καί επηρέαζαν τό πεδίο της έρευνας, τή μορφή 
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καί τήν κατεύθυνσή της. Ή φιλοσοφία, άπό τήν πλευρά της, ξεπερ-
νώντας τις άσαφεϊς « άρχές » τών Ιώνων, θα επιχειρούσε νά θεμελιω-
θεί σε έπιστημονικες διαισθήσεις, χωρίς νά μπορέσει νά άπαλλαγεΐ 
άπό άνιμιστικά καί άλλα στοιχεία. Αυτό π.χ. συνέβη με τήν άριθμο-
θεωρία τών Πυθαγορείων, μέ τήν ΐδεοκρατία του Πλάτωνα, άλλά καί 
μέ τον υλισμό τοϋ Δημόκριτου, ό όποιος δεχόταν τήν ύπαρξη τών θεών, 
έστω καί αν τους θεωρούσε δημιουργήματα καί όχι δημιουργούς της 
Φύσης. Συνεπώς, στή φάση της συγκρότησης τους, οι επιστήμες θε-
μελιώθηκαν συχνά σέ όντολογικές-μεταφυσικές παραδοχές. Οι « επι-
στημονικές ήπειροι » δεν άναδύθηκαν άπό τόν 'Ωκεανό της 'Ιδεολογίας 
άμόλυντες, καθαρές μορφές της διαμορφωνόμενης ορθολογικότητας. 
Τέλος, άπό τήν άρχαιότητα ειχε άρχίσει νά διαφαίνεται καί μιά άλλη 
πλευρά της περίπλοκης σχέσης επιστημών καί φιλοσοφίας : οί επιστή-
μες είχαν άρχίσει άπό τότε νά κατατρώγουν τό πεδίο της φιλοσοφίας, 
στό βαθμό πού έδιναν έξωφιλοσοφικες άπαντήσεις στά φιλοσοφικά 
έρωτήματα. 

Οί άρχαϊες δουλοκτητικες δημοκρατίες είχαν μιά άνεκτική στάση 
άττέναντι στις άντιλήψεις πού συγκρούονταν με τις κυρίαρχες λαϊκές 
δοξασίες. Αυτό βέβαια δεν εϊναι άπόλυτο. Ό Άρίσταρχος, ώς γνω-
στόν, κατηγορήθηκε γιά άθεος, ό Πρωταγόρας διώχτηκε γιά άσέβεια, 
ό Σωκράτης θανατώθηκε, άλλά στην περίπτωση του τά αίτια ήταν 
κυρίως πολιτικά. Τόσο στήν 'Ιωνία όσο καί στήν Κάτω 'Ιταλία, άλλά 

1. "Αξίζει νά αναφερθούμε στήν περίπτωση τοϋ Δημόκριτου καί τοϋ Επίκουρου. 

Καί οί δύο έχαιραν μεγάλης εκτίμησης στήν εποχή τους. Ά λ λ ά , κατά τον Λουκιανό, ό 

'Αλέξανδρος ή Τευδομάντης προηγήθηκε τοϋ Χίτλερ : « Εύρων γαρ τάς τοϋ Επικού-

ρου κυρίας δόξας, το κάλλιστον ώς οισθα τών βιβλίων καί κεφαλαιωδώς περιέχων τάς 

τ ' ανδρός σοφία«; καί δόγματα, κομίσας εις τήν άγοράν μέσην εκαυσεν έπί ξύλων 

συκίνων, ώς δήθεν αύτύν καταφλέγων, καί τήν σποδόν εις τήν θάλασσαν έξέβαλεν. 

"Ετ ι καί χρησμόν άποφθεξάμενον : πυρπολέων κέλομαι τάς δόξας, άλαοϊο γέροντος » . 

Ε π ί σ η ς , κατά τον Διογένη τον Λαέρτιο, φαίνεται ότι καί ό Πλάτων θέλησε νά κάψει τα 

συγγράμματα τοϋ Δημόκριτου, ώστε νά μ ή φανοϋν τά δάνεια του άπό τό εργο τοϋ 
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καί στήν καθαυτό Ελλάδα, οί κοινωνικές καί πολιτικές συγκρούσεις 
συνοδεύονταν άπό συγκρούσεις στο πεδίο της ιδεολογίας. 

Μέ την κατάρρευση τοϋ άρχαίου κόσμου, αντίθετα, χάθηκε καί ή 
σχετική άνοχή απέναντι στις έτερόδοξες άντιλήψεις. 'Ανώτερη μορφή 
άλήθειας αναγορεύτηκε τώρα ή θεολογική - ή έξ άποκαλύψεως άλήθεια 
των Γραφών. Σ ' αύτήν επρεπε τώρα να υποταχθεί ή εγκόσμια γνώση -
επιστημονική είτε φιλοσοφική. Καί είναι γνωστό οτι, παρά τις από-
πειρες των νομιναλιστών κατά τον ύστερο Μεσαίωνα νά οριοθετήσουν 
τήν εγκόσμια άπό τήν υπερβατική γνώση μέ τή θεωρία της διπλής 
αλήθειας, ή Εκκλησία, όχι μόνο κατά τον Μεσαίωνα, άλλα καί μέχρι 
τήν εποχή της 'Αναγέννησης καί της Μεταρρύθμισης καί μετά, μέχρι 
τήν έποχή τοϋ Γαλιλαίου, καταδίωξε όλους εκείνους που άμφισβήτη-
σαν τό κλειστό σύμπαν της χριστιανικής θεολογίας. Δέν είναι συνεπώς 
τυχαίο ότι κατά τήν περίοδο τοϋ Μεσαίωνα, παράλληλα μέ τή θεολο-
γία, άναπτύχθηκε κυρίως ή Λογική, ή όποία υπηρετούσε τις σχολαστι-
κές αναλύσεις των αρχαίων κειμένων καί τις επίσης σχολαστικές θεο-
λογικές συζητήσεις, τα επιχειρήματα για την ύπαρξη τοϋ Θεοΰ, συνο-
λικά την κυρίαρχη θρησκευτική κοσμοαντίληψη. 

Ή σχέση της εγκόσμιας γνώσης (επιστήμης καί φιλοσοφίας) μέ 
την κυρίαρχη θεολογική σκέψη ηταν μιά άνιση σχέση υποταγής. Εν-
τούτοις, ήδη άπό τόν 13ο αιώνα, τα κινήματα τοΰ νομιναλισμοΰ καί στή 
συνέχεια τοΰ εμπειρισμού, στρέφοντας τό βλέμμα στή γήινη, υπαρκτή 
πραγματικότητα, είχαν αρχίσει να ύποσκάπτουν τήν κυρίαρχη κοσμο-
αντίληψη, χωρίς βεβαίως νά άμφισβητοΰν ρητά τήν αυθεντία της Ε κ -
κλησίας. Ή αντίθεση της εγκόσμιας γνώσης μέ τήν έξ άποκαλύψεως 
οξυνόταν μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου. 'Αλλά ένω οί άναπτυσσόμενες 
άπό τον ύστερο Μεσαίωνα καί τήν 'Αναγέννηση επιστήμες ήταν άσύμ-
βατες μέ τή μεσαιωνική κοσμοεικόνα, ή φιλοσοφία δέν συγκρουόταν 
πάντοτε καί μέ συνέπεια μέ τή θεολογία. Εξάλλου, στή μακρά αΰτή 

μεγάλου 'Αβδηρίτη. Είναι συνεπώς τυχαίο ότι όλα τα συγγράμματα τοΰ Δημόκριτου 
έχουν χαθεί ; 
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περίοδο, έκτος άπο τις ιδέες τοϋ νομιναλισμοΰ καί τοϋ έμπειρισμοΰ, 
στην Ευρώπη κυκλοφοροΰσαν νεοπυθαγόρειες καί νεοπλατωνικές άντι-
λήψεις, καί έβρισκαν γόνιμο έδαφος μυστικιστικές ιδέες όπως ό έρμη-
τισμός, καθώς καί διάφορες άνατολικες δοξασίες. 

Τέλος, ή Μεταφυσική άναπτύχθηκε παράλληλα με τις επιστήμες 
καί συχνά άπο σοφούς πού ήταν οί ίδιοι δημιουργοί επιστημών. Ό 
Κοπέρνικος, ό Γαλιλαίος, ό Καρτέσιος, ό Κέπλερ, ό Νεύτων, ήταν οί 
επαναστάτες δημιουργοί της νεότερης ευρωπαϊκής επιστήμης. ΤΗταν 
επιστημολογικά ρεαλιστές, πίστευαν δηλαδή στήν αντικειμενική ύπαρ-
ξη της φύσης, στον νομοτελειακά χαρακτήρα της καί στήν ικανότητα 
της άνθρώπινης διάνοιας νά γνωρίσει τους νόμους της. Εντούτοις, με 
εξαίρεση ίσως τον Γαλιλαίο, όλοι οί δημιουργοί της φυσικής ( Μηχα-
νικής, Ουράνιας Μηχανικής, 'Οπτικής) ήταν φορείς της κυρίαρχης 
θρησκευτικής ιδεολογίας. Τό έργο τους συγκρουόταν με τή μεσαιωνική 
κοσμοεικόνα. 'Ωστόσο ό μηχανιστικός ρεαλισμός τους μποροΰσε νά 
συμφιλιωθεί με τό Δόγμα, τό όποιο τελικά ενσωμάτωσε καί άξιοποίη-
σε ιδεολογικά τά δεδομένα της επιστήμης καί ειδικά της Ουράνιας 
Μηχανικής. Ή περίπτωση τοϋ Νευτώνειου προτύπου είναι χαρακτη-
ριστική ώς προς αύτό. 

'Από τήν έποχή της 'Αναγέννησης καί της Μεταρρύθμισης, καί 
κυρίως άπο τον 17ο αιώνα, οί φυσικές επιστήμες αναπτύσσονταν στό 
πλαίσιο της φεουδαρχικής κοινωνίας διαποτισμένες άπό τή θεοκρατική 
κοσμοαντίληψη. 'Αλλά ή άνάπτυξη τών επιστημών συνδεόταν οργανι-
κά με τήν άνοδο της άστικής τάξης καί τήν ωρίμαση τοϋ κεφαλαιοκρα-
τικοϋ τρόπου παραγωγής, ό όποιος θά όδηγοΰσε τελικά στήν εξάρθρω-
ση της φεουδαρχικής κοινωνίας. Οί εσωτερικές άντιθέσεις της όψιμης 
φεουδαρχίας καί οί αντιφάσεις τοϋ διαμορφωνόμενου άστικοΰ εποικο-
δομήματος εκφράστηκαν διαμεσολαβημένα στις άντιφάσεις τοϋ γίγνε-
σθαι τών επιστημών καί τών σχέσεών τους με τή φιλοσοφία. 

Πράγματι, οί άναπτυσσόμενες φυσικές επιστήμες ΰπέσκαπταν τό 
φεουδαρχικό εποικοδόμημα. Ή άναβίωση τής άτομικής υπόθεσης, τό 
ήλιοκεντρικό σύστημα, ή άνακάλυψη μορφών ζωής πού είχαν έξαφα-
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νιστεϊ, κλπ., συγκρούονταν μέ το 'Αριστοτελικό-Π τολεμαϊκό-Θεολογι-
κό πρότυπο. 'Αλλά οί έπιστημες δέν θεμελιώνονται χωρίς ρητές ή 
άρρητες οντολογικές προκείμενες. Καί, όπως θά δοϋμε στό τρίτο κε-
φάλαιο, ή κυρίαρχη θεολογική μεταφυσική θεμελίωσε οντολογικά (ή 
επικάλυψε ) τό έργο όλων σχεδόν τών δημιουργών της νεότερης επιστή-
μης : τοϋ Κοπέρνικου, τοϋ Καρτέσιου, τοϋ Κέπλερ, τοϋ Νεύτωνα κλπ. 
Μέ μιά αντίστροφη διαδικασία, ή Μεταφυσική άντλησε άπό τις άνα-
πτυσσόμενες έπιστημες καί συγκρότησε νέα συστήματα, τά όποια 
έπιχειροΰσαν νά συμφιλιώσουν τήν άναδυόμενη άστική κοσμοαντίληψη 
μέ τήν κυρίαρχη θεολογία (Καρτέσιος, Λάιμπνιτς, Νεύτων, Μαλε-
μπράνς, Πασκάλ κλπ. ) 

' Η προηγούμενη ήταν ή μία οψη της άλληλεπίδρασης τών έπιστημών 
μέ τή θεολογία καί τη φιλοσοφία. 'Αλλά στην 'Αγγλία, λίκνο τοϋ νομι-
ναλισμοϋ, άναπτύχθηκε τό ρεϋμα τοϋ έμπειρισμοϋ ( Φράνσις Μπέηκον, 
1561-1626· Τόμας Χόμπς, 1588-1679" Τζών Λόκ, 1632-1704" Ντέηβιντ 
Χιούμ, 1711-1776), τό όποιο, μέ τόν άσυνεπή υλισμό ή τόν άγνωστι-
κισμό του, συγκρότησε τήν πρώτη, κατά τό δυνατόν συνεπή άστική 
κοσμοαντίληψη, σέ άρμονία μέ τις φυσικές έπιστημες. "Εναν αιώνα 
άργότερα, ό δημιουργός της πρώτης κοσμογονικής θεωρίας, ό Γάλλος 
Λαπλάς, « δέν θά ειχε άνάγκη » άπό τήν έννοια τοϋ Θεοΰ γιά τό κοσμο-
λογικό του σύστημα. 

Εντούτοις ή κλασική επιστήμη δέν οδήγησε καί δέν μποροϋσε νά 
οδηγήσει σέ μιά συνεπή υλιστική καί έξελικτική εικόνα τοϋ κόσμου. Κι 
αύτό επειδή -εκτός άπό τά κοινωνικά αίτια- οί οντολογικές παραδοχές 
της Μηχανικής επηρέασαν άποφασιστικά τήν έξέλιξη της φιλοσοφικής 
σκέψης, πρός δύο κατευθύνσεις : 1 ) Π ρός τή δημιουργία συστημάτων 
στά όποια οί νέες επιστημονικές άνακαλύψεις καί θεωρίες τροφοδοτού-
σαν μιά μηχανιστική-θεολογική κοσμοαντίληψη. Χαρακτηριστική είναι 
ή περίπτωση τοϋ Καρτέσιου μέ τόν περίφημο δυϊσμό της άυλης ψυχής 
καί τοϋ σώματος-μηχανης, όπως καί ή μηχανιστική-θεολογική άντίληψη 
τοϋ Νεύτωνα γιά τό Σύμπαν. Τόν φεουδάρχη-Θεό άντικαθιστοϋσε τώρα 
ό Θεός Μηχανικός-'Αρχιτέκτων. 2 ) Πρός έναν ύλισμό ό όποιος άδυνα-
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τοϋσε νά ερμηνεύσει με συνέπεια την τεράστια κοσμική μηχανή, καθώς 
καί τήν ύπαρξη έμβιων όντων καί της ανθρώπινης νόησης. 

"Οπως εγραφε ό Ένγκελς, ή νεότερη έπιστημη, επαναστατική στό 
ξεκίνημά της, κατέληξε προς τα τέλη τοϋ 18ου αιώνα νά διαμορφώσει 
μια στατική εικόνα τοΰ σύμπαντος : Συμπαγή καί άναλλοίωτα άτομα, 
αύθύπαρκτα ( Δημόκριτος - Λαπλάς ) ή δημιουργημένα άπό τόν Θεό 
( Νεύτων ), απόλυτος, άπειρος ευκλείδειος χώρος άνεξάρτητος άπό τήν 
ύλη (αισθητήριο τοΰ Θεοΰ κατά τόν Νεύτωνα), σταθερό πλανητικό 
σύστημα, είδη που παρέμειναν άναλλοίωτα άπό τήν εποχή της Δημιουρ-
γίας ή άπό τήν τελευταία καταστροφή, κλπ. 

Οί σχέσεις επιστημών καί φιλοσοφίας δεν ήταν (καί δεν είναι) 
άπλες σχέσεις, άμοιβαίου εστω καθορισμού, καθώς διαμεσολαβοΰνται 
άπό τις κοινωνικές σχέσεις, τούς θεσμούς καί τό ιδεολογικό εποικοδό-
μημα. "Ετσι, π.χ., ή πίστη έγινε συχνά καταλύτης γιά τήν επιστημονική 
ερευνά ( π.χ. Κοπέρνικος, Κέπλερ, Νεύτων ). Οί νέες όμως πραγματι-
κότητες ύπέσκαπταν τά θεμέλια της πίστης καί τροφοδοτούσαν ενα 
ισχυρό φυσιοκρατικό καί υλιστικό ρεΰμα. Ή πίστη θεμελίωνε τόν ε-
πιστημονικό ρεαλισμό, ενώ ταυτόχρονα τόν έξαρτοϋσε άπό ένα έξωφυ-
σικό, άυλο "Ον. Ή πίστη, πού είχε αποτελέσει κίνητρο γιά τήν επιστη-
μονική προσπάθεια, εγινε συχνά επιστημολογικό εμπόδιο, όπως συνέβη 
π.χ. στήν εποχή τοΰ Κοπέρνικου καί τοΰ Γαλιλαίου ή στήν περίπτωση 
της δαρβινικής θεωρίας. Οί επιστημονικές άνακαλύψεις εξάλλου θεμε-
λίωσαν τόν νεότερο υλισμό. "Ομως ό υλισμός αύτός, μηχανιστικός καί 
εγκλωβισμένος στή στενότητα της αστικής οπτικής, δέν ήταν κατά 
κανόνα « συνεπής ». Ειδικότερα, δέν μποροΰσε νά συλλάβει μέ συνέ-
πεια τό κοσμικό γίγνεσθαι. 

Στις άρχές τοΰ 19ου αιώνα, τό κοσμογονικό σύστημα των Κάντ-
Λαπλάς ειχε δημιουργήσει τό πρώτο ρήγμα στήν απολιθωμένη εικόνα 
της Φύσης. "Ομως ή μηχανιστική κοσμοαντίληψη συνολικά, ή όποία 
διαμορφώθηκε κυρίως μέ βάση τις άρχές της Μηχανικής, ήταν άσύμ-
βατη μέ τις εννοιες της ποιότητας, της εξέλιξης, τοΰ ποιοτικοΰ με-
τασχηματισμοΰ, των ποιοτικά διαφορετικών επιπέδων οργάνωσης της 
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ύλης. Σύμφωνα μέ τον εγγενή άναγωγισμό τοϋ μηχανικισμοϋ, τα πάν-
τα θα μπορούσαν νά αναχθούν σε συνδυασμούς ατόμων τα όποια αλλη-
λεπιδρούν μέ τις υποθετικές δυνάμεις νευτώνειου τύπου (άλληλεπι-
δράσεις μέ άπειρη ταχύτητα ). Ό ρεαλισμός τοϋ Γαλιλαίου, τοϋ Νεύ-
τωνα καί γενικά τών δημιουργών τής πρώιμης φυσικής καί ή άντίληψη 
τοϋ Σύμπαντος άπο τον Λαπλάς ώς ενιαίας 'Ολότητας ή όποία παντοϋ 
διέπεται άπο τους ίδιους φυσικούς νόμους, δέν οδήγησαν στήν υπέρβα-
ση τοϋ άκαμπτου μηχανικισμοϋ. Ή έννοια της κοσμογένεσης δέν μπο-
ρούσε άκόμα νά υιοθετηθεί μέ συνέπεια άπό τις φυσικές επιστήμες. 

Εντούτοις ή εικόνα τοϋ Σύμπαντος-Μηχανής ειχε άρχίσει νά άπο-
τελεΐ άναχρονισμό στις πρώτες δεκαετίες καί πρός τά μέσα τοϋ 19ου 
αιώνα. Τό κοσμογονικό σύστημα τοϋ Λαπλάς, ή ανακάλυψη της άλλη-
λομετατροπής τών μορφών τής ενέργειας καί ή δημιουργία τής θερμο-
δυναμικής, ή άνακάλυψη τοϋ κυττάρου καί ή διαμόρφωση τής θεωρίας 
τής έξέλιξης τών ειδών, τέλος ή θεωρία τοϋ ήλεκτρομαγνητισμοΰ πρός 
τά μέσα τοϋ 19ου αιώνα καί ή άνακάλυψη τής ραδιενέργειας πρός τό 
τέλος του, ήταν οί κυριότερες άνακαλύψεις που άνέδειξαν τά δρια τοϋ 
μηχανικισμοϋ καί άποτελεσαν τή βάση τής νέας επιστημονικής κοσμο-
εικόνας. 

Ή Διαλεκτική ήρθε λοιπόν νά καταλάβει τό θρόνο τής ξεπερασμέ-
νης Μεταφυσικής, υλιστικής είτε ιδεαλιστικής ; "Ηδη ό Χέγκελ ειχε 
διαμορφώσει ένα μεγαλειώδες διαλεκτικό σύστημα, στη βάση ενός 
ίδεαλισμοϋ πού συνιστοϋσε, οριακά, τήν έσωθεν αύτοαναίρεσή του. 

'Αλλά, όπως γνωρίζουμε άπό τά Εγχειρίδια, ό Μαρξ καί ό Ένγκελς 
έστησαν τή Διαλεκτική στά πόδια της, άποκάλυψαν τόν ορθολογικό 
της πυρήνα κάτω άπό τόν μεταφυσικό φλοιό, κλπ., καί έκτοτε όλα 
πήγαν καλά « στόν καλύτερο τών δυνατών κόσμων » . Βέβαια τά πράγ-
ματα είναι μάλλον διαφορετικά. 

Ό Ένγκελς, σε μιά άντιμεταφυσική έξαρση, ειχε προαναγγείλει, 
μέ τό Άντι-Ντνρινγκ, τό τέλος τής Μεταφυσικής, προφητεύοντας ότι 
άπό ολόκληρη τήν παλαιά φιλοσοφία δεν παραμένει πλέον, σέ άνεξάρ-
τητη κατάσταση, παρά μόνο ή θεωρία τής νόησης καί τών νόμων της, ή 
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τυπική καί ή διαλεκτική λογική. "Ολα τα άλλα θα διαλύονταν στή 
θετική έπιστήμη της φύσης καί της κοινωνίας. Ειδικά, κατά τον Έ ν -
γκελς, ό νεότερος υλισμός «δεν ήταν πλέον φιλοσοφία, άλλά άπλή 
κοσμοθεώρηση». (Τ ί σημαίνει όμως αύτή ή φράση;) Ό Ένγκελς 
άνήγγειλε τό τέλος της Μεταφυσικής καί της Φιλοσοφίας γενικότερα. 

"Ομως ό ίδιος έγραψε τή Διαλεκτική της Φύσης. 'Ασυνέπεια ή άσά-
φεια στή γλώσσα ; Καί πέρα άπ' αύτό ; Ή Μεταφυσική οχι μόνο δεν 
πέθανε, άλλά άνανεώθηκε έκτοτε μέ νέες μορφές, έπιζεϊ πάντα καί 
άποτελεΐ κυρίαρχη μορφή τοϋ φιλοσοφείν μέχρι καί στις μέρες μας. Ή 
επιστημονική πρόοδος μόνη δεν άρκεϊ γιά νά διαλύσει « τά σκοτάδια 
της Μεταφυσικής » σ' εναν κόσμο ό όποιος εκκρίνει τήν πλαστή συν-
είδηση της πραγματικότητας ώς φυσιολογικό προϊόν. 

Ά π ό τήν εποχή τοϋ Ένγκελς, ή ιδεαλιστική μεταφυσική εμφανίστη-
κε μέ εκσυγχρονισμένες ή καί νέες μορφές. Κατ' αρχήν, ή ίδια ή επι-
στημονική πρόοδος (σχετικότητα καί μικροφυσική) τροφοδότησε, ό-
πως θα δοϋμε, ένα νέο κύμα ένεργητισμοΰ καί άντιυλισμοϋ, τό όποιο 
στηρίχτηκε σε μιά στρεβλή ερμηνεία τών νέων δεδομένων ( τών σχέ-
σεων ύλης καί ενέργειας, της νέας, δυναμικής μορφής τοϋ άτομου καί 
τών μικροσωματίων, τών νέων, δυναμικών σχέσεων ύλης καί χωρο-
χρονικοΰ πλαισίου, της νεότερης εξελικτικής επιστημολογίας κλπ.). 

'Αλλά δεν ήταν μόνο ό νέος φυσικός ιδεαλισμός. Ή μεταφυσική άνανε-
ώθηκε γενικότερα, μέ βάση τά νέα επιστημονικά δεδομένα, σε μιά 
περίοδο κρίσης της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Ό νεοθωμισμός, ό 
ύπαρξισμός καί ό περσοναλισμός, περισσότερο άνθρωπολογικες φιλο-
σοφίες, ενώ δεν στηρίχτηκαν κυρίως στις φυσικές επιστήμες, εντού-
τοις ενσωμάτωσαν επιχειρήματα καί άπό τό δικό τους πεδίο. "Ομως ή 
φαινομενολογία, δημιούργημα ενός διαπρεποϋς μαθηματικού καί λο-
γικού, τοϋ Έντμοντ Χοΰσσερλ ( 1859-1938 ), άξίωνε γιά τόν εαυτό της 
τό status αύστηρής επιστήμης. Καί τέλος, καί προπαντός, ό θετικισμός, 
μέ τις μεταλλαγές του μέσα στό χρόνο, έκπτωτη μορφή τοϋ άστικοϋ 
προδιαλεκτικοϋ ύλισμοϋ, οχι μόνο εμφανίστηκε ώς ή επιστημονική 
φιλοσοφία τοϋ αιώνα μας, άλλά καί διακήρυξε τήν έλλειψη νοήματος 
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ολόκληρης της φιλοσοφικής παράδοσης. Βέβαια ή θετικιστική φιλοσο-
φία δέν μπορεί νά χαρακτηριστεί μεταφυσική - πολύ περισσότερο πού 
εμφανίζεται ώς ή ριζική άρνησή της. 'Ωστόσο ό θετικισμός, μέ άφε-
τηρία τόν έμπειρισμό τοϋ Χιούμ καί σέ συνέχεια τόν έμπειριοκριτι-
κισμό τοϋ Αύστριακοϋ φυσικού καί φιλόσοφου Ε. Μάχ ( 1838-1916 ), 
μεταλλάχθηκε, μέσα άπό μιά διαδικασία « άφυλοποίησης », σέ « λο-
γικό » θετικισμό, σέ συνέχεια σέ άναλυτική φιλοσοφία, γιά νά κατα-
λήξει σέ εναν στείρο νεοσχολαστικισμό μέ τή φιλοσοφία της γλώσσας. 

Τό πέρασμα άπό τούς στατικούς στούς δυναμικούς φυσικούς νόμους 
καί συνολικότερα ή άνάδυση διαλεκτικών σχέσεων μέσα άπό τό γί-
γνεσθαι τών έπιστημών, ούτε στό θάνατο της μεταφυσικής οδήγησε, 
ούτε στή βασιλεία τοϋ όρθοΰ λόγου, ούτε στήν ιδεολογική ηγεμονία τοϋ 
ύλισμοΰ. Τό γεγονός οφείλεται καί σέ γνωσιολογικά καί σέ κοινωνικά 
αίτια καί τά αίτια αύτά διαπλέκονται σέ ένα άντιφατικό καί ιστορικά 
μεταβαλλόμενο όλον. Ή άδιαφάνεια τών κοινωνικών σχέσεων άποτε-
λεϊ τή βάση της πλάστης συνείδησης της πραγματικότητας. ' Η άστική 
φιλοσοφία, «άλλοτριωμένη συνείδηση ένός άλλοτριωμένου κόσμου» 
( Μάρξ ), άξιοποιεΐ φιλοσοφικά τά επιστημονικά δεδομένα, έντάσσον-
τάς τα στό πλαίσιο της πλάστης συνείδησης της πραγματικότητας καί 
μετατρέποντάς τα σέ κινητήρια δύναμη τοϋ ιδεολογικού εποικοδομή-
ματος. Ή κυρίαρχη ιδεολογία κάθε κοινωνίας είναι ή ιδεολογία της 
κυρίαρχης τάξης ( Μάρξ ). Ό ιδεαλισμός συνεπώς συνέχισε νά ήγεμο-
νεύει στό χώρο της Φιλοσοφίας, διαψεύδοντας τόν πρώιμο άστικό 
επιστημονισμό. Ή υπέρβαση της πλάστης συνείδησης, παρά ταΰτα, 
δέν είναι άνέφικτη. Ό μαρξισμός άποτέλεσε τήν πιό ολοκληρωμένη 
άρνηση της αστικής κοινωνίας καί τών ιδεολογικών μορφών πού της 
άντιστοιχοΰν. 'Αλλά ή πορεία τοϋ μαρξισμού, καί ειδικότερα τοϋ δια-
λεκτικού ύλισμοΰ, ήταν μιά πορεία άντιφατική, πού καθορίστηκε ώς 
ένα βαθμό κατά τά τελευταία έτη άπό τήν κρίση τοϋ παγκόσμιου 
κομμουνιστικού κινήματος. 

Σήμερα ο μαρξισμός, καί ειδικά ή ύλιστική άντίληψη της πραγμα-
τικότητας, βρίσκεται σέ άμυνα καί σέ κρίση. Δέν είναι μόνο ή ήγεμο-
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νια τοϋ ιδεαλισμού καί τοΰ θετικισμοΰ. Ή κρίση τοΰ έργατικοΰ κινή-
ματος είχε τις ρίζες της καί στήν άνεπάρκεια της θεωρίας. Με τή 
σειρά της επέδρασε άναδραστικά στή θεωρία, οξύνοντας τήν κρίση 
της. Σήμερα πολλοί πού αύτοπροσδιορίζονται μαρξιστές άρνοΰνται 
τή νομιμότητα τοϋ διαλεκτικοΰ ύλισμοΰ καί της διαλεκτικής της φύσης 
καί περιορίζουν τό μαρξισμό στήν οικονομική ή στήν πολιτική συνι-
στώσα του. Τό ειρωνικό DIA-MAT χρησιμοποιείται γιά να χαρακτηρίσει 
μια φιλοσοφία που για πολλούς είναι κάκιστο προϊόν της δογματικής, 
άν οχι της θεολογικής σκέψης. 

Ή σχέση τών επιστημών μέ τή φιλοσοφία είναι μια ιστορικά με-
ταβαλλόμενη σχέση ενότητας καί άντίθεσης. Ή σχέση ύλισμοΰ καί 
ίδεαλισμοΰ είναι μια άνιση σχέση : ό ιδεαλισμός ήγεμονεύει σέ όλες τις 
ταξικές κοινωνίες, ώς ή άνώτερη μορφή της ιδεολογίας. Σήμερα, τά 
« σύννεφα σκόνης » τά όποια καλύπτουν τήν κεφαλαιοκρατική πραγ-
ματικότητα, είναι περισσότερο άδιαφανη άπό ποτέ. Κάτω άπό τόν 
« προστατευτικό » τους ίσκιο θάλλει τό στείρο δέντρο τοΰ ίδεαλισμοΰ. 

'Αλλά ή ιστορία δέν εχει τελειώσει. Ή διαφάνεια νέων κοινωνικών 
σχέσεων θά εκφραστεί στή γόνιμη άλληλεπίδραση τών επιστημών 
μέ τή φιλοσοφία. 'Ωστόσο ή δημιουργία διάφανων κοινωνικών σχέσεων 
προϋποθέτει τήν ήγεμονία της υλιστικής φιλοσοφίας. Τό πώς είναι 
δυνατόν νά σπάσει ό φαΰλος κύκλος είναι ένα ερώτημα τό όποιο βρί-
σκεται εξω άπό τήν προβληματική αύτοΰ τοΰ βιβλίου. 

Σημείωσα στήν άρχή ότι μιά άπό τις άντιφάσεις της εποχής μας 
είναι ή άντίφαση άνάμεσα στή θυελλώδη άνάπτυξη τών έπιστημών καί 
της τεχνολογίας καί τόν πολιτικό, ήθικό καί γνωσιολογικό πεσιμισμό 
πού τροφοδοτήθηκε άπό τήν κρίση τών κεφαλαιοκρατικών κοινωνιών 
καί τήν άποτυχία τοΰ πρώτου σοσιαλιστικού πειράματος. Εντούτοις ό 
γνωσιολογικός πεσιμισμός δέν είναι δύσκολο νά άναιρεθεΐ, τουλάχι-
στον στο χώρο τών φυσικών έπιστημών. Ή ενότητα της γνώσης ανα-
δύεται μέσα άπό τή διαφορότητα τών έπιστημών. Ή συγκρισιμότητα 
τών φυσικών θεωριών καί ό διυποκειμενικός χαρακτήρας της άλήθειας 
δέν οφείλονται σέ κάποια a prion ενότητα της συνείδησης. ' Η ενότητα. 
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της συνείδησης αντιστοιχεί στην ενότητα της φύσης καί ή ενότητα της 
φύσης εδράζεται στήν ύλική της υπόσταση. Ή γνώση τών επιμέρους 
νομοτελειών καί ή γνώση τών γενικότερων χαρακτηριστικών μιας 
διαλεκτικής καί υλιστικής θεωρίας τοϋ Είναι δεν άρκεϊ γιά τή γνώση 
τοϋ κοινωνικοΰ Είναι καί γιά τόν πρακτικό μετασχηματισμό του. 'Εν-
τούτοις ή Διαλεκτική της Φύσης συνιστά τό υπόβαθρο τής Διαλεκτικής 
της Ιστορίας. 'Εξ ού καί «πο μιά άλλη άποψη, καί σέ τελευταία άνά-
λυση, ή πολιτική λειτουργία της θεωρίας τοϋ Είναι καί τής θεωρίας τής 
γνώσης τοϋ μαρξισμοΰ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟ θά προσπαθήσω νά αναλύσω τ ις σχέσεις τών 
έπιστημών μέ τή φιλοσοφία, θεωρώντας τες στην ιστορική τους 

διαδρομή. Μετά άπο μιά αναφορά στις τυπικές αντιλήψεις γ ι ' αυτές τις 
σχέσεις, καί ειδικά στήν άπορριπτική (γιά τή φιλοσοφία) θέση τοϋ 
θετικισμοΰ, θά διερευνήσω το ρόλο τοϋ εμπειρικού κριτηρίου, τό πρό-
βλημα τοϋ νοήματος καί τών « τιμών άλήθειας » τών φιλοσοφικών προ-
τάσεων, καθώς και τή διαλεκτική σχέση εννοιών καί κατηγοριών, χάρη 
στήν ύπαρξη διαμεσολαβητών άνάμεσα στά δύο διαφορετικά γνωσιακά 
πεδία. Τέλος, θά διερευνήσω τή δυνατότητα καί τή νομιμότητα μιας 
διαλεκτικής καί ύλιστικής θεωρίας τοϋ Είναι, ή όποία, ιστορικά καθο-
ρισμένη, θά προκύπτει άπό τή φιλοσοφική καταξίωση, δηλαδή τή γε-
νίκευση καί τήν υπέρβαση τών δεδομένων τών έπιστημών. 

1. Ή μαρτυρία της Ιστορίας 

Δέν είναι δύσκολο νά διαπιστώσουμε -όπως σημειώθηκε ήδη- μιά 
σχέση ένότητας καί άντίθέσης άνάμεσα στις έπιστημες καί τή φιλο-
σοφία - μιά σχέση πού διαφοροποιείται στήν κάθε ιστορική στιγμή 
καί συνολικά μέσα στό χρόνο. 

"Οπως σημείωσα στήν Εισαγωγή, οί πρώτες κοσμολογίες ήταν μυ-
θικές κοσμοαντιλήψεις τών φυλετικών κοινωνιών, τις όποιες θά μπο-
ρούσαμε νά χαρακτηρίσουμε προφιλοαοφικές. Μέ τή γέννηση της φι-
λοσοφίας στις πόλεις της 'Ιωνίας, έχουμε τις πρώτες φιλοσοφικές κο-
σμολογίες. Οί κοσμολογίες αύτές, οί όποιες δέν είχαν άπαλλαγεΐ άπό 

*7 
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μυθικά στοιχεία τοϋ άρχαικοΰ εποικοδομήματος, αντιπροσώπευαν ήδη 
ένα, κατά βάση ορθολογικό, σύστημα ερμηνείας τοϋ κόσμου. Επ ίσης 
περιείχαν ορισμένους πρώτους πυρήνες τών φυσικών επιστημών, χωρίς 
αυτό νά σημαίνει ότι ήταν επιστημονικές. Εξάλλου, ακόμα καί στήν 
κλασική έποχή, οί έπιστήμες -έκτός άπο έξαιρέσεις- δέν είχαν συγκρο-
τηθεί σε αύτόνομο γνωστικό πεδίο. "Ετσι τα όρια ανάμεσα στις δύο 
αυτές πρακτικές παρέμεναν άσαφή. Μια αύστηρή οριοθέτηση ήταν ά-
δύνατη εκείνη τήν έποχή, παρά τις άντιμεταφυσικές τάσεις ορισμένων 
ελληνικών σχολών ( άτομικών, σοφιστών, στωικών, σκεπτικιστών, μέ-
γα ρ ικής σχολής, κλπ. ). Εντούτοις, μετά τον 'Αριστοτέλη κυριάρχησε 
όλο καί πιό έντονα ή έπιστημονική συνιστώσα. 'Εκείνη τήν έποχή συγ-
κροτήθηκαν οί πρώτοι πυρήνες καί, σε ορισμένες περιπτώσεις, οί πρώ-
τοι κλάδοι επιστημών - κυρίως στήν περιοχή τών μαθηματικών καί τής 
κοσμολογίας. Άρκε ΐ νά υπενθυμίσουμε τό έργο τοϋ Εύκλείδη ( -323 ), 
τοϋ Άρίσταρχου τοϋ Σάμιου ( -310 ), τοϋ 'Αρχιμήδη ( -278 ), τοϋ 'Ερα-
τοσθένη ( -275 ), τοϋ "Ιππαρχου άπό τή Βιθυνία ( -190), τοϋ Πτολεμαίου 
( 90 ), τοϋ " Η ρωνα τοϋ Άλεξανδρινοΰ ( 100 ), τοϋ 'Απολλώνιου άπό την 
Π έργα (260) κλπ. "Ολοι αυτοί ήταν μαθηματικοί, άστρονόμοι, μηχα-
νικοί, κλπ. 

"Οπως σημειώθηκε ήδη στήν Είσαγωγή, οί πρώτοι οΐ όποιοι επε-
χείρησαν μιά οριοθέτηση άνάμεσα στήν έγκόσμια γνώση ( έπιστήμες, 
φιλοσοφία ) καί στή θεολογική μεταφυσική ήταν οί νομιναλιστές, πρός 
τά τέλη τοϋ Μεσαίωνα. 'Εντούτοις, άκόμη καί μετά τήν 'Αναγέννηση, 
όταν οΐ πρώτες « έπιστημονικές ήπειροι » είχαν άρχίσει νά άναδύονται 
μέσα άπό τό προεπιστημονικό υλικό ( άπό τό πεδίο της 'Ιδεολογίας ), ή 
μεταφυσική δέν είχε άκόμα άποκοπεΐ άπό τό σώμα τών επιστημών. 

Ίδεολογικές-φιλοσοφικές προκείμενες θεμελίωναν τά άξιώματά τους. 
Μέ μιά άντίστροφη κίνηση, οί έπιστήμες χρησίμευαν γιά νέες φιλοσο-
φικες-ίδεολογικές κοσμοθεωρήσεις. 

Πράγματι, οί φυσικές έπιστήμες συνέβαλαν στή διαμόρφωση νέων 
φιλοσοφικών άντιλήψεων. Συγκεκριμένα : Οί μηχανιστικές φιλοσοφίες 
τοϋ 17ου, τοϋ 18ου καί τοϋ 19ου αιώνα δέν ήταν άσχετες μέ τό έργο τοϋ 
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Γαλιλαίου, τοϋ Νεύτωνα, άργότερα τοϋ Λαπλάς ( Laplace ), γενικότερα 
με τή δεσποτεία τής Μηχανικής στό χώρο τών υπό διαμόρφωση επι-
στημών. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ή φυσική ονομαζόταν, στή διάρ-
κεια μιας μακρας περιόδου, Φυσική Φιλοσοφία. (Τό έργο που θεμε-
λίωσε τή Μηχανική -καί τήν Ουράνια Μηχανική- δεν είχε τυχαία τόν 
τίτλο : Philosophiae Naturalis Principia Maihemalica, Newton, 1686. ) 

Ά π ό τήν άλλη πλευρά, ό 16ος καί ό 17ος αιώνας δεν ήταν μόνο οί αιώνες 
τών μεγάλων επιστημονικών επαναστάσεων ( Κοπέρνικος, Γαλιλαίος, 
Κέπλερ, Νεύτων, κλπ.). ΤΗταν επίσης αιώνες μεγάλων μεταφυσι-
κών συστημάτων ( Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, Malebranche, 
κλπ. ), τά όποια στις περισσότερες περιπτώσεις συγκροτήθηκαν άπό 
άτομα που ταυτόχρονα ήταν δημιουργοί επιστημών. Ό εμπειρισμός, 
διάδοχος τοϋ νομιναλισμοΰ, πρότεινε τήν ίδια περίπου περίοδο μιά 
τυπική οριοθέτηση, άπορρίπτοντας τή Μεταφυσική. Εντούτοις ή Με-
ταφυσική συνέχισε νά άνθεΐ στό νέο έδαφος τών επιστημών καί δια-
πότιζε τά θεμέλιά τους. ' Η αίτια είναι διπλή : Αφενός οί επιστήμες 
δεν μπορούσαν άκόμα νά άναδείξουν μιά διαλεκτική άντίληψη τών 
φυσικών φαινομένων. "Ετσι ή μηχανιστική έπιστημολογία ήταν ό ά-
ναπόφευκτος καρπός της πρώτης επιστημονικής περιόδου. Αφετέρου 
ή κατάσταση τών τότε ευρωπαϊκών κοινωνιών καί ή μακρά θεολογική 
παράδοση ευνοούσαν τή θεολογική, ιδεαλιστική καί μεταφυσική κο-
σμοαντίληψη. 

Εντούτοις ό χρόνος δεν εργαζόταν ύπέρ της Μεταφυσικής. Μέ τήν 
άνάπτυξη τών επιστημών, μιά σειρά φιλοσοφικών έρωτημάτων άπο-
δείχτηκαν ψευδοερωτήματα, ένώ άλλα άπαντήθηκαν άπό έξωφιλοσο-
φικές πρακτικές (άπό τις επιστήμες). "Ετσι βαθμιαία διαμορφώθηκε 
μιά έκτατική καί ταυτόχρονα έντατική σχέση άνάμεσα στις έπιστημες 
καί τή φιλοσοφία : Οί επιστήμες ιδιοποιήθηκαν ένα μέρος άπό τήν 
περιοχή τής φιλοσοφίας. Ταυτόχρονα, άνάμεσα στις έπιστημονικες 
έννοιες καί τις φιλοσοφικές κατηγορίες δημιουργήθηκαν έσωτερικές 
« κάθετες » σχέσεις, οί όποιες άποκαθιστοΰσαν μιά ένδογενή ενότητα 
που συνυπήρχε μέ τήν καταστατική τους διαφορά. ' Η φιλοσοφία έχανε 
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έδαφος. Ταυτόχρονα ό ρόλος της θεωρίας της γνώσης γινόταν ολο καί 
περισσότερο θεμελιώδης καί ή θεωρία τοϋ Είναι, ή 'Οντολογία, ανα-
νεωνόταν μέ τη φιλοσοφική καταξίωση τών κεκτημένων της επιστή-
μης. Αύτό ισχύει τόσο για τόν υλισμό, όσο καί γιά τις διάφορες ιδεα-
λιστικές σχολές. 

Ή οριοθέτηση άνάμεσα στις επιστήμες καί τή φιλοσοφία (θεωρία 
της γνώσης, θεωρία τοϋ Etyai, μεταφυσική ) είναι σήμερα περισσότερο 
σαφής. Ταυτόχρονα, ή σχέση τους είναι περισσότερο ενδογενής. Έ τ σ ι , 
παρά τά άντίθετα έπιχειρήματα, δέν ύπάρχει τομή άνάμεσα στις επι-
στήμες καί τή φιλοσοφία καί κάθε άνιστορική καί τυπική οριοθέτηση 
άντιφάσκει μέ τά γεγονότα, όπως θά προσπαθήσω νά δείξω. Μιά άπτή 
άπόδειξη εχει δοθεί άπό τις μεγάλες διαμάχες γιά τά θεμέλια της 
φυσικής, τών μαθηματικών καί της βιολογίας, καθώς καί, άντίστροφα, 
άπό τις ριζικές μεταλλαγές της οντολογίας καί της θεωρίας της γνώ-
σης, οί όποιες προκλήθηκαν άπό τις επιστημονικές επαναστάσεις τοΰ 
20οΰ αιώνα. Οί άντιλήψεις πού άφοροΰν τήν ύλη, τήν κίνηση, τήν αι-
τιοκρατία, τό χώρο καί τό χρόνο, τή γνωσιμότητα της ύλης, τήν ύπαρξη 
a prion ( προεμπειρικών ) κατηγοριών, άναστατώθηκαν καί μεταμορ-
φώθηκαν σέ βάθος κάτω άπό τήν επίδραση τών επιστημονικών έπα-
ναστάσεων. Ή φυσική, ή κοσμολογία, ή βιολογία, ή ψυχολογία, άπο-
τελοΰν σήμερα τό πεδίο άπ* όπου οφείλει νά άναδύεται ώς σύνθεση καί 
ώς ύπέρβαση κάθε φιλοσοφία πού δέν θά είναι άπλώς θεωρησιακή 
( speculative ). 

Είναι εντούτοις γνωστό ότι αύτό πού διαπιστώνεται εύκολα, δηλαδή 
ή φιλοσοφική εμβέλεια τών έπιστημών, καθώς καί ή έπιστημολογική 
λειτουργία της φιλοσοφίας, άμφισβητήθηκε άπό τό Θετικισμό καί άπό 
άλλα επιστημολογικά ρεύματα ( κριτικό ρεαλισμό, κλπ. ) καί αύτό συ-
χνά στή βάση της λογικής άνάλυσης. Πώς Θά μπορούσαμε συνεπώς νά 
ορίσουμε αυστηρά, στο επίπεδο τών εννοιών καί τών κατηγοριών, τήν 
άντίθεση καί τήν ενότητα, δηλαδή τή διαλεκτική σχέση άνάμεσα στις 
επιστήμες καί τή φιλοσοφία ; 
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2. Οί τυπικές αντιλήψεις γιά τις σχέσεις 
τών έπιστημών και της φιλοσοφίας 

Σημειώθηκε ήδη ότι μέ τις άπαρχές τών νεότερων έπιστημών είχαμε 
μια πρώτη άπόπειρα οριοθέτησης. Τό νομιναλιστικό σχέδιο απέβλεπε 
στόν ορισμό τοϋ status τών έπιστημών ( εγκόσμια αλήθεια ) καί της θεο-
λογικής μεταφυσικής ( αλήθεια έξ άποκαλύψεως ) καί στήν οριοθέτηση 
τών αντίστοιχων περιοχών. Μ' αύτό τόν τρόπο οί νομιναλιστές έπιχεί-
ρησαν νά θεμελιώσουν την αυτονομία τών έπιστημών καί τό δικαίωμα 
διαφωνίας μέ τις Γραφές. Άλλα ή θεωρία της διπλής αλήθειας ήταν 
προϊόν συμβιβασμοΰ, σέ μια εποχή οπού ή αποσάθρωση της θεολογικής 
κοσμοαντίληψης δέν ήταν άκόμα προφανής καί όπου ή Εκκλησία κατεί-
χε σχεδόν τό μονοπώλιο της άλήθειας καί τή δύναμη νά τήν έπιβάλλει. 

Ό εμπειρισμός, ό όποιος έξ ύπαρχής συνδεόταν μέ τις φυσικές επι-
στήμες, τις νέες τεχνικές καί γενικότερα μέ τήν άνοδο της αστικής τά-
ξης της όποιας ήταν ό γνήσιος φιλοσοφικός έκφραστής, αποτελούσε τή 
συνέχεια τοϋ κινήματος τοϋ νομιναλισμοΰ. 'Αλλά κατά τόν 18ο αιώνα, 
μέ τήν άνάπτυξη τοϋ καπιταλισμού καί τών φυσικών έπιστημών, αύτό 
πού ήταν άνέφικτο γιά τούς νομιναλιστές, έγινε έπιτέλους έφικτό : Ό 
Ντέηβιντ Χιούμ (David Hume, 1711-1776) μπόρεσε νά υπερβεί τό 
συμβιβασμό καί νά άπορρίψει τή Μεταφυσική. 'Αλλά φυσικά ή απόρρι-
ψη δέν ήταν άπάντηση στό πρόβλημα : Τό ζητούμενο θά ήταν, έναν 
αιώνα άργότερα, ή ερμηνεία και ή υπέρβαση της Μεταφυσικής. 

Ώ ς « συνεπής » εμπειριστής, ό Χιούμ δεχόταν γιά τις έπιστημες 
μόνο τήν ποσότητα καί τόν άριθμό. Κάθε άναφορά σέ κάποια έξωτε-
ρική πραγματικότητα έστερειτο, κατά τόν Χιούμ, θεμελίου. Κατά την 
άποψή μου, έγραφε, δέν ύπάρχουν παρά οί αισθητηριακές άντιλήψεις 
( perceptions ) καί καμιά εμπειρία δέν άποδεικνύει τή σύνδεσή τους μέ 
έξωτερικά άντικείμενα. Συνεπώς ή υπόθεση ότι υπάρχει μιά τέτοια 
σύνδεση, δέν έχει θεμέλιο στή νόηση. "Ας πάρουμε, έγραφε ό Χιούμ, 
έναν τόμο σχολικής μεταφυσικής. Περιέχει μήπως άφηρημένους συλ-
λογισμούς πού νά άφοροΰν γεγονότα καί ύπαρκτά άντικείμενα ; "Οχι ! 
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Ρίξτε τον τότε στις φλόγες, επειδή δεν περιέχει παρά σοφιστείες και 
πλάνες. Το σταθερότερο θεμέλιο της θεολογίας, το όποιο άποδεικνύει 
τήν ύπαρξη τοϋ Θεοϋ και την αθανασία της ψυχής, ήταν, κατά τον 
Χιούμ, ή πίστη και ή θεία άποκάλυψη.1 Άλλα μαζί μέ τήν απόρριψη 
της Μεταφυσικής, ή φιλοσοφία τοϋ Χιοΰμ ακρωτηρίαζε και τή γνω-
σιοθεωρία : Στο πλαίσιο τοϋ άγνωστικισμοΰ, ή αλήθεια δεν μπορούσε 
να θεωρηθεί ως αντιστοιχία μέ τήν πραγματικότητα. Συνεπώς, ή ά-
συμβατότητα της φιλοσοφίας τοϋ Χιούμ με τις φυσικές επιστήμες 
ήταν δεδομένη. Εντούτοις ό άντ(.μεταφυσικός εμπειρισμός τοϋ Χιούμ 
δέν γονιμοποίησε μόνο τή φιλοσοφία ( π.χ. τή σκέψη τοϋ Κάντ ). Μέσα 
άπό τόν εμπειριοκριτικισμό τοϋ Ε. Μάχ (Emst Mach) έδρασε ώς 
έπιστημολογικός καταλύτης για τή δημιουργία της Θεωρίας της Σχε-
τικότητας (1905). Ή αντιφατική λειτουργία της φιλοσοφίας είναι 
ιδιαίτερα έκδηλη στήν περίπτωση τοϋ Χιούμ. 

Σήμερα είναι δυνατόν να διακρίνουμε τά όρια της έμπειριστικής 
φιλοσοφίας τοϋ Χιούμ. Γνωρίζουμε π.χ. ότι οί αισθητηριακές αντιλή-
ψεις δέν είναι αυτόνομες πραγματικότητες, άλλα το προϊόν της άλλη-
λεπίδρασης ανάμεσα στό ύποκείμενο και τα έξωτερικά αντικείμενα. 
Γνωρίζουμε τή φύση των « σημάτων » τά όποια προκαλούν τα αισθη-
τηριακά δεδομένα ( ήλεκτρομαγνητικά κύματα, κυμάνσεις τοϋ αέρα, 
χημικά μόρια, κλπ. ). Γνωρίζουμε τή δομή των εξωτερικών αντικει-
μένων τά όποια εκπέμπουν τά σήματα και τούς μηχανισμούς εκπομ-
πής. Γνωρίζουμε έν μέρει τις νευροφυσιολογικές διαδικασίες μέσω 
τών οποίων τό έξωτερικό σημα μετατρέπεται σέ δεδομένο της συνεί-
δησης ( εικόνα, συμβάν, δεδομένο ). Γνωρίζουμε έπίσης ότι ή αΐτιακή 
σχέση, αντίθετα μέ ό,τι πίστευε ό Χιούμ, είναι μια έσωτερική, αναγ-
καία και γενετική σχέση άνάμεσα σέ φυσικά άντικείμενα και ότι δέν 
περιορίζεται σέ μια άπλή σχέση χρονικής διαδοχής. Μπορούμε συνε-
πώς νά υπερβούμε τόν εμπειρισμό τοϋ Χιούμ, ό όποιος εμφανίζεται 
άφελής άπό τήν άποψη τών σημερινών επιστημών. Εντούτοις δέν 

1. D. Hume, Enquiries Concerning Human Understanding, 111-123 και 132. 



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 33 

μπορούμε νά άγνοήσουμε την άντιμεταφυσική θέση τοϋ Χιούμ, αν 
θέλουμε να θεμελιώσουμε μια θεωρία τοϋ Εϊναι, ή 'Οντολογία, ή οποία 
δεν θα άναπαρήγε τις πλάνες της δογματικής μεταφυσικής. 

Φυσικά τά προηγούμενα δεν άφοροϋν παρά το ερώτημα για την 
πηγή των αισθητηριακών δεδομένων. Το συνολικό γνωσιοθεωρητικό 
έρώτημα έχει, προφανώς, και άλλες, ούσιώδεις πλευρές, οί όποιες δεν 
μπορούν να αναλυθούν χωρίς να ληφθεί υπόψη ή θεωρία τών ιδεολο-
γιών. Άλλα θα επανέλθουμε στη συνέχεια. 

Αντίστοιχα, σήμερα είναι δυνατόν να αμφισβητήσουμε τη γνωσιο-
θεωρία τοϋ Kant, ό όποιος « ξύπνησε άπό τόν δογματικό του ύπνο » 
χάρη στη φιλοσοφία τοϋ Χιούμ. Μποροΰμε νά αμφισβητήσουμε τόν 
άφηρημένο, προεμπειρικό ( a priori ) χαρακτήρα τών κατηγοριών τοϋ 
χώρου και τοϋ χρόνου. Ή ικανότητα νά αντιλαμβανόμαστε τά φυσικά 
αντικείμενα στόν εύκλείδειο χώρο και νά συνειδητοποιούμε τά γεγο-
νότα στον απόλυτο χρόνο, είναι ιδιότητα της εποπτείας, προϊόν της 
εξέλιξης τών έμβιων όντων, άρα, άπό μια άποψη, a prion δυνατότητα, 
άλλα οχι με την καντιανή έννοια. 'Αντίστοιχα, δεν μποροΰμε νά δε-
χτοΰμε την ύπαρξη προεμπειρικών κατηγοριών της νόησης ( αιτιότητα, 
κλπ. ). Οί κατηγορίες διαμορφώνονται μέσα άπό τη θεωρητικοποίηση 
της πράξης, άρα είναι εκ τών υστέρων (α posterion) και ιστορικές 
(διαμορφώνονται και το περιεχόμενο τους μεταλλάσσεται μέσα στό 
χρόνο ). 'Ακόμα, δεν μποροΰμε νά δεχτούμε την ύπαρξη κρίσεων ( προ-
τάσεων ) a priori συνθετικών γιά τις θεωρητικές έπιστημες. Οί συνθε-
τικές κρίσεις τών επιστημών είναι a posteriori, άκόμα και όταν τίθεν-
ται άξιωματικά. Τέλος, σήμερα μποροΰμε νά άμφισβητήσουμε τη δι-
χοτομία άνάμεσα στα φαινόμενα και τά πράγματα καθεαυτή, τά νο-
ούμενα. Οί σημερινές έπιστημες θεμελιώνουν την άποψη ότι τό φαινό-
μενο είναι εκδήλωση και ταυτόχρονα επικάλυψη βαθύτερων δομών και 
σχέσεων, συχνά άπρόσιτων στην άμεση εποπτεία, δηλαδή της « ου-
σίας » ( όπου ή ουσία νοείται ως ιστορική κατηγορία ). Σήμερα εχει 
χάσει κάθε θεμέλιο ή καντιανή διχοτομία άνάμεσα στην έμπειρική 
γνώση ή οποία θεωρείται cognitio ex dalis και τήν ορθολογική γνώση, 
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ή όποία θεωρείται cognilio ex principis. Οί έννοιες της καθαρής νόησης 
και της καθαρής εμπειρίας είναι ιστορικά παρωχημένες. 

Σήμερα επιβάλλεται μιά κριτική στάση άπέναντι στην ((κριτική 
φιλοσοφία » τοϋ Κάντ. Εντούτοις δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη 
ριζική καντιανή κριτική της μεταφυσ»κής, τα επιχειρήματα εναντίον 
τοϋ μάταιου των « οντολογικών αποδείξεων » για τήν ύπαρξη τοϋ Θεοϋ 
και γενικότερα τήν αξίωση να συγκροτηθεί ή μεταφυσική σέ επιστήμη 
θεμελιωμένη στή νόηση. 

Δεν μπορούμε, κατά τον Κάντ, να άποδείξουμε τήν άπειρότητα τοϋ 
σύμπαντος, τήν ύπαρξη τοϋ Θεοϋ, τήν άθανασία της ψυχής, τήν ανθρώ-
πινη ελευθερία, κλπ. 'Αλλά ποιά είναι τότε ή νομιμότητα της οντολο-
γίας, της μεταφυσικής, οποιασδήποτε θεωρίας τοϋ Είναι, έστω και θε-
μελιωμένης στα κεκτημένα των επιστημών ; ( Είναι μιά άλλη ιστορία το 
ότι ό Κάντ έμεινε δέσμιος της μεταφυσικής : άντί να θεμελιώσει τήν 
ηθική στή μεταφυσική, θεμελίωσε τή μεταφυσική -ύπαρξη τοϋ Θεοϋ, 
άθανασία της ψυχής, κλπ.- στην ήθική : στα άξιώματα τοϋ πρακτικοϋ 
λόγου ). Δεν μποροϋμε να αγνοήσουμε σήμερα αυτά τα ερωτήματα, αν 
επιδιώκουμε να θεμελιώσουμε αύστηρά μια σύγχρονη θεωρία τοϋ Είναι. 

Είναι γνωστά οτι στον αιώνα μας ό θετικισμός έπιχείρησε μιά 
ριζική κριτική όχι μόνο της μεταφυσικής, άλλα και ολόκληρης τής 
φιλοσοφίας, τήν όποία προσπάθησε νά άναγάγει στήν άνάλυση της 
γλώσσας τών έπιστημών. Άλλα ό πρόδρομος τοϋ θετικισμοϋ δεν είναι 
ό Ε. Κάντ, ό όποιος δεχόταν τήν ύπαρξη τών πραγμάτων καθεαντά -
μιας πραγματικότητας άνεξάρτητης άπό το υποκείμενο, έστω και μή 
γνώσιμης. 'Ως γνωστόν, ό πρόδρομος τοϋ θετικισμοϋ ήταν ό Ντ. Χιουμ 
με τον « συνεπή » εμπειρισμό του.2 

1. Βλ. Ε. Kant, Critique de la raison pure. Τοΰ ίδιου, Προλεγόμενα σε κάθε 
μελλοντική Μεταφνοιχη. 

2. Ό ίδιος ό Ε. Μάχ εγραφε : « Οί σχέσεις μου με τον Κάντ ήταν ιδιόμορφες. Ό 
κριτικός ιδεαλισμός του υπήρξε, όπως το αναγνωρίζω με τή μεγαλύτερη ευγνωμοσύ-
νη, τό αφετηριακό σημείο της κριτικής μου σκέψης. Εντούτοις μοϋ ήταν αδύνατο νά 
παραμείνω πιστός στον Κάντ. Πολυ σύντομα άρχισα νά επιστρέφω στις άντιλήψεις 
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Πράγματι, το αφετηριακό σημείο της θετικιστικής σκέψης είναι το 
δόγμα κατά το όποιο ή πραγματικότητα άνάγεται στο σύνολο των 
αισθητηριακών δεδομένων ( ή στο σύνολο των « συμβάντων » και των 
«δεδομένων» κατά μια πιο σύγχρονη γλώσσα). Ή αποδοχή μιας 
αντικειμενικής πραγματικότητας ανεξάρτητης άπό το υποκείμενο α-
ποτελεί κατά το θετικισμό μεταφυσική θέση. Εντούτοις, παρά τή μέ-
ριμνα του νά άποκαθάρει τήν έπιστημη και τή φιλοσοφία άπό τα με-
ταφυσικά κατάλοιπα, ό θετικισμός θεμελιώνεται, με τήν προηγούμενη 
θέση του, σε ενα αίτημα οχι άπλώς οντολογικό, άρα « μεταφυσικό », 
άλλα και σολιψιστικό. 

Ό νεότερος θετικισμός και ειδικά ό « Κύκλος της Βιέννης » επιχεί-
ρησε μια αύστηρή-τυπική άνάλυση των επιστημονικών και τών φιλο-
σοφικών προτάσεων. Εντούτοις τό εννοιολογικό και λογικό όργανο 
αύτης της σχολής ήταν ή τυπική λογική. "Ετσι οΐ άναλύσεις της χα-
ρακτηρίζονται άπό τήν άπολυτοποίηση άντιθέσεων οί όποιες, όπως θά 
επιχειρήσω νά δείξω, είναι διαλεκτικές. 

Ό θετικισμός ταυτίζει τήν παραδοσιακή φιλοσοφία με τή μεταφυ-
σική. 'Αλλά ή μεταφυσική είναι ψευδοεπιστήμη. Έ ξ ου ή μέριμνα τοϋ 
θετικισμού νά ορίσει κριτήρια οριοθέτησης και κριτήρια νοήματος ά-
νάμεσα στις επιστημονικές προτάσεις καί τις λεγόμενες « μεταφυσι-
κές ». Οί τελευταίες, κατά τή σχολή αύτη, στερούνται νοήματος. 

« Θά ονομάσω μεταφυσικές », γράφει ό Κάρναπ ( R. Camap ), « ό-
λες τις προτάσεις που διατείνονται ότι αντιπροσωπεύουν γνώση κά-

τοϋ Μπέρκλεϋ ( Berkeley ), οί όποιες υπήρχαν μέ λιγότερο ή περισσότερο λανθάνουσα 
μορφή στα κείμενα τοϋ Κάντ. Μελετώντας τή φυσιολογία τών αισθήσεων καί διαβά-
ζοντας Χέρμπαρτ, κατέληξα σέ συνέχεια σέ αντιλήψεις παραπλήσιες μέ εκείνες τοϋ 
Χιούμ, τοϋ οποίου το έργο μοΰ ήταν τότε ελάχιστα οικείο. 'Ακόμα καί σήμερα δέν 
μπορώ παρά νά θεωρήσω τον Μπέρκλεϋ καί τόν Χιούμ ώς στοχαστές πολύ περισσό-
τερο συνεπείς, από λογική άποψη, άπό τον Κάντ » ( Ε. Mach, 7Tte Analysis of Sensa-
tions, a. 367 ). Για μια συστηματική κριτική τοϋ θετικισμού καί τών επιγόνων του, βλ. 
Μ. Comforth, Science Versus Idealism, 1955. Τοϋ ίδιου. Μαρξισμός καί Γλωσσική 
Φιλοσοφία, 1968. Βλ. έπίσης, Ε. Bitsakis, Physique el Matérialisme. 
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ποιου πράγματος πού βρίσκεται πάνω ή πέρα άπό τήν εμπειρία, δη-
λαδή για τήν πραγματική Ούσία τών πραγμάτων, γιά το Πράγμα 
καθεαυτό, το Απόλυτο, κλπ. ». Είναι προφανής ή φρβντίδα τοϋ Κάρ-
ναπ να απαλλάξει τή φιλοσοφία άπό έννοιες στερούμενες, κατ' αύτόν, 
νοήματος. Ή πρόταση, π.χ., ότι τό νερό είναι ή άρχή τοϋ κόσμου δέν 
βεβαιώνει, κατ' αύτόν, τίποτα. Τό ίδιο ισχύει γιά το ερώτημα άναφο-
ρικά μέ τήν πραγματικότητα τοϋ φυσικοΰ κόσμου. Οί μεταφυσικές 
προτάσεις, γράφει, εκφράζουν κάτι, άλλα στερούνται νοήματος : στε-
ρούνται θεωρητικοΰ περιεχομένου. Συνεπώς, οί « μεταφυσικές » προ-
τάσεις είναι ψευδοπροτάσεις. Μοναδικό άντικείμενο της φιλοσοφίας 
πρέπει νά είναι ή συντακτική άνάλυση της γλώσσας τών επιστημών.2 

Ό θετικισμός ύψώνει τήν επιστημονική γνώση σέ μοναδική αύθεν-
τική γνώση, ενώ ταυτόχρονα της στερεί οποιαδήποτε οντολογική θεμε-
λίωση. 'Ως πρός αυτό ό θετικισμός συνεχίζει τήν παράδοση τοϋ άστικοϋ 
επιστημονισμού, άλλα άπορρίπτοντας τή ρεαλιστική και τήν υλιστική 
συνιστώσα του. Ταυτόχρονα ό θετικισμός περιορίζει τή φιλοσοφία 
« στή λογική άνάλυση τών προτάσεων και τών εννοιών τών πειραματι-
κών έπιστημών » ( Κάρναπ ). Έτσ ι , ή φιλοσοφία άντικαθίσταται άπό 
τή λογική ( Κάρναπ ). Κάθε φιλοσοφία είναι κριτική της γλώσσας Βιττ-
γκενστάιν ( Wittgenstein ). Και γιά νά φτάσουν στόν άντικειμενικό τους 
στόχο -δηλαδή στόν έξοστρακισμό της μεταφυσικής υπέρ της δήθεν 
θετικής γνώσης- οί θετικιστές υποθέτουν ότι τό κριτήριο της έπαλη-
θευσιμότητας είναι ταυτόχρονα ένα κριτήριο μέ τή βοήθεια τοϋ οποίου 
μπορούμε νά προσδιορίσουμε αν μια πρόταση έχει κυριολεκτικά νόημα 

Ά ι ε ρ ( Ayer). Και δοθέντος ότι οί φιλοσοφικές θεωρίες δέν είναι έλέγξι-
μες μέ τή βοήθεια της παρατήρησης, οτι είναι ούδέτερες σέ σχέση μέ τά 
γεγονότα "Αιερ, μπορούμε νά συμπεράνουμε ότι στερούνται νοήματος.3 

'Ως γνωστόν, ή άξία τοϋ κριτηρίου της έπαληθευσιμότητας άποτέλεσε 

1. R. Camap, Philosophy and Logical Syntax, σ. 30. 
2. Ibid, σσ. 30-54. 
3. R. Camap, Ibid. Id., The Logical Syntax of Language· L Wittgenstein, Tractatus 
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σημείο διαφωνιών μεταξύ τών θετικιστών. Επ ίσης αμφισβητήθηκε 
άπό άντιπάλους τοϋ θετικισμού, όπως ό Πόππερ ( Karl Popper). Τέλος, 
είναι γεγονός οτι ή θέση τοϋ Κύκλου της Βιέννης δεν είναι εντελώς 
πρωτότυπη. Ό ίδιος ό Κάρναπ σημειώνει οτι ή άποψη, κατά τήν όποία 
οί μεταφυσικές προτάσεις στερούνται νοήματος επειδή δεν άνάγονται 
σε γεγονότα, είχε ήδη διατυπωθεί άπό τόν Ντέηβιντ Χιούμ. 

Ή θέση τοϋ Κάρναπ, παρά τις διάφορες καί τις διαφωνίες, είναι 
γενικά ή θέση τοϋ Κύκλου της Βιέννης καί εύρύτερα τοϋ λεγόμενου 
λογικού θετικισμού. Ό Μ. Σλίκ ( Schlick ) εγραφε, π.χ., ότι τό νόημα 
μιας πρότασης είναι ή μέθοδος έπαλήθευσής της. Τό έρώτημα : Ποιό 
είναι τό νόημα αύτης της πρότασης, γράφει, είναι ταυτόσημο με τό 
ερώτημα : Πώς μπορεί νά επαληθευτεί αύτή ή πρόταση ; « Μια πρότα-
ση καλείται έπαληθεύσιμη αν είναι δυνατόν νά περιγράψουμε μιά δια-
δικασία επαλήθευσης, άνεξάρτητα άπό τή δυνατότητα νά πραγματο-
ποιηθεί. Άρκε ΐ νά μποροΰμε νά ποΰμε τί θά έπρεπε νά κάνουμε, εστω 
καί αν κανείς δεν θά μπορούσε ποτε νά τό πραγματοποιήσει ». 

"Ενα άπό τα θεμελιώδη σφάλματα της φιλοσοφίας, κατά τόν Σλίκ, 
είναι πώς φαντάζεται ότι μιά πρόταση έχει νόημα, άνεξάρτητα άπό 
τους δυνατούς τρόπους γιά τήν επαλήθευση της. Μιά πρόταση εχει 
νόημα μόνο εάν είναι δυνατόν νά είναι άληθής ή ψευδής. 'Αλλά αύτός 
ό όρος προϋποθέτει ενα πραγματικό ή, τουλάχιστον, νοητικό πείραμα. 
( Θά μπορούσαμε νά ποΰμε οτι τό σύνολο τών δυνάμει επαληθευτών της 
πρότασης δεν πρέπει νά είναι κενό. ) Τό άντίθετο ισχύει γιά τις φιλο-
σοφικές προτάσεις. Γιά τό λόγο αύτό δεν έχουν νόημα. 

Θά επανέλθουμε σ' αύτό τό πρόβλημα. Έπί τοϋ παρόντος θά δια-
τυπώσω ορισμένες γενικές παρατηρήσεις γιά τήν « άντιμεταφυσική » 
στάση τοϋ θετικιστικού ρεύματος. 

Logico-Phihsophicus' A.J. Ayer, Language, Truth and Logic· Id., The Problem of 
Knowledge. 

1. M. Schlick, Form and Content, an Introduction to Philosophical Thinking, aa. 
90-94. 
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Ή κρίση τοϋ νεότερου θετικισμοϋ γενικότερα, για τη νομιμότητα 
τοϋ φιλοσοφικοϋ λόγου, ήταν αρνητική. Ή φιλοσοφία, εγραφε ό Βιττ-
γκενστάιν, είναι γεμάτη συγχύσεις. Τα περισσότερα άπό τα έρωτή-
ματά της δεν έχουν νόημα. "Ετσι ή φιλοσοφία ανάγεται στήν κριτική 
της γλώσσας. Ή θεωρία της γνώσης δεν είναι παρά ή φιλοσοφία της 
ψυχολογίας.1 

Εντούτοις ό θετικισμός, ό όποιος άξιώνει τό χαρακτήρα τοϋ λογικοϋ 
και θέλει νά εξοστρακίσει ολόκληρη τή μεταφυσική, θεμελιώθηκε, όπως 
ήδη τονίστηκε, σε ένα μή συνεκτικό σύνολο μεταφυσικών και σολιψι-
στικών αιτημάτων. Φυσικά, είναι δύσκολο νά υπερασπίσει κανείς τή 
θέση τοϋ σολιψισμοϋ. Και όμως ό Βιττγκενστάιν έγραφε : « Αυτό που 
θέλει νά πει ό σολιψισμός είναι τέλεια ορθό, άλλά δεν μπορεί νά ειπω-
θεί: δείχνεται. Τό ότι ό κόσμος είναι ό κόσμος μου, ιδού κάτι που 
δείχνεται στό γεγονός ότι τά όρια της γλώσσας ( της μόνης γλώσσας 
πού κατανοώ ) σημαίνουν τά όρια τοϋ κόσμου μου ». Και στή συνέχεια : 
« Τό εγώ τοϋ σολιψισμοϋ περιορίζεται σε ένα σημείο χωρίς έκταση. Δεν 
υπολείπεται παρά ή πραγματικότητα, ή όποία συντάσσεται μ ' αύτό » . 2 

Ό Βιττγκενστάιν επαναλαμβάνει έδώ τήν παλαιά θέση τοϋ 'Αβεννά-
ριους ( Avennarius ). Τό μόνο πού αλλάζει είναι ή γλώσσα. Ό σολιψι-
σμός γίνεται γλωσσικός, « λογικός », παραμένοντας πάντα αντιφατικός 
και μή ύπερασπίσιμος. "Οπως γράφει ό Σάφ (Schaff), «είναι μύθος 
δτι ή σημαντική φιλοσοφία είναι άντιμεταφυσική » . 3 

Οί θέσεις όλων τών θετικιστών δεν ταυτίζονται. Πολλές μεταβλή-
θηκαν στήν πορεία. Ή αξία τοϋ κριτηρίου της έπαληθευσιμότητας άπο-
τέλεσε, όπως σημείωσα, αντικείμενο διαφωνιών. Τό ιδιο και ή αξία 
τών (( προτάσεων πρωτοκόλλου » τοϋ Κάρναπ. 

Ή έννοια « νόημα μιας πρότασης » είναι ασαφής. Ό σολιψισμός δεν 
έγινε γενικά δεκτός άπό τούς θετικιστές, ούτε και άπό τόν ιδιο τόν 

1. L Wittgenstein, op. cit. 
2. Ibid, 5.62 και 5.14. 

3. Α. Schaff, Introduction à la Sémantique, σσ. 54-70. 
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Βιττγκενστάιν. Τέλος, ό θετικισμός, ώς γνωστόν, εξελίχθηκε σέ ποικίλα 
ρεύματα, με διάφορες μεταξύ τους, άλλα καί με συγγένειες πού δεν ήταν 
πάντα σαφείς. Κοινός παρονομαστής όλων τών νεοθετικιστικών ρευμά-
των ήταν ό εμπειρισμός. ' Η γλωσσική φιλοσοφία, τέλος, απόληξη αύτοϋ 
τοϋ ρεύματος, συνιστά μια κατεξοχήν νεοσχολαστική σχολή. Άλλα τά 
ζητήματα αυτά είναι έξω άπό τήν οπτική αύτοϋ τοϋ κεφαλαίου.1 

Τά κριτήρια τοϋ θετικισμού είναι τυπικά καί, κατά συνέπεια, άνι-
στορικά. Ό θετικιστής έκλαμβάνει ώς άπόλυτη τήν άξία της επαλή-
θευσης, χωρίς νά λαμβάνει υπόψη του τό σύνολο τών όρων πού καθο-
ρίζουν τήν έγκυρότητά της (πειραματικές δυνατότητες, άρα έπίπεδο 
της τεχνικής, ιδεολογικοί παράγοντες, κλπ. ), άλλά καί χωρίς νά συλ-
λαμβάνει τήν ιδιαιτερότητα της φιλοσοφίας, τή σχέση της μέ τήν 
κοινωνική πρακτική καί τήν ιδιόμορφη « άλήθεια » της. 

Ό θετικισμός είναι δέσμιος της τυπικής άντίθεσης άνάμεσα στήν 
άλήθεια καί τό σφάλμα. Άνάμεσα στήν επιστήμη καί τή φιλοσοφία. Μ' 
αύτό τόν τρόπο άδυνατεΐ νά συλλάβει τόν ιστορικό χαρακτήρα της 
άλήθειας, άρα τή διαλεκτική τοϋ σχετικού καί τοϋ άντικειμενικοΰ κατά 
τή διαδικασία της θεωρητικής ιδιοποίησης της πραγματικότητας. Αν-
τίστοιχα, ό θετικισμός εφάρμοσε αύτό τό άνιστορικό κριτήριο σέ μιά 
έξωεπιστημονική ( φιλοσοφική ) περιοχή, όπου πρέπει νά έφαρμοστοϋν 
άλλα κριτήρια έπαλήθευσης ( ή διάψευσης ), όπως θά προσπαθήσω νά 
δείξω. Τό άποτέλεσμα ήταν ό άκρωτηριασμός της φιλοσοφίας : ή ά-
ναγωγή της σέ ενα σύνολο τυπικών κανόνων, καθώς καί ή προσπάθεια 
νά άποκοπεΐ ή επιστήμη άπό τά μεγάλα γνωσιοθεωρητικά καί οντο-
λογικά ερωτήματα. 

Οί θετικιστικές θέσεις έπικρίθηκαν καί όχι μόνο άπό τούς μαρξι-
στές. "Ετσι, γιά νά άναφερθοϋμε σέ μιά σημαντική περίπτωση, ό Κάρλ 
Πόππερ άσκησε μιά αύστηρή κριτική στο θετικισμό. Ειδικότερα, έ-
πεξεργάστηκε ενα κριτήριο οριοθέτησης, τό όποιο άντέταξε στό θετι-
κιστικό δόγμα. 

1. Βλ. σχετικά, M. Comforth, op. cil. 
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Είναι γνωστή ή εχθρότητα τοϋ Πόππερ απέναντι στό θετικισμό. "Ο-
πως γράφει ό ίδιος, έκανε στό έργο του « μια συστηματική κριτική τοϋ 
θετικιστικού δόγματος ». Ά π ό γενική άποψη, το κριτήριο τοϋ Πόππερ 
έχει στόχο τόν άντιρεαλισμό και τόν υποκειμενισμό της θετικιστικής 
φιλοσοφίας. Σε ό,τι άφορα τό ζήτημά μας, ό Πόππερ δέν άποδίδει 
άποδεικτική άξία στήν έπαγωγή. ( 'Ως προς αυτο επανερχεται στη θεση 
τοϋ Χιούμ. ) Οί θεωρίες, γράφει, δέν είναι ποτέ έπαληθεύσιμες πειρα-
ματικά. Γιά νά άποφύγει τό « θετικιστικό σφάλμα » , ό Π όππερ δέχτηκε 
ως κριτήριο οριοθέτησης τόσο τήν έπαληθευσιμότητα, όσο και τή δια-
ψευσιμότητα. 

Μια πρόταση μπορεί νά ελεγχθεί άρνητικά: νά είναι εμπειρικά 
διαψενσιμη. "Ετσι ό Πόππερ δέν αποδίδει τήν ίδια άποδεικτική άξία 
στήν έπαληθευσιμότητα και στή διαψευσιμότητα και άνέλυσε κριτικά 
« τό έπαγωγιστικό κριτήριο οριοθέτησης » : « Ή πρότασή μου », γρά-
φει, « βασίζεται σέ μιά άσυμμετρία άνάμεσα στήν έπαληθευσιμότητα 
και τή διαψευσιμότητα, μιά άσυμμετρία πού προκύπτει άπό τή λογική 
μορφή τών καθολικών προτάσεων. Οί προτάσεις αύτές δέν προκύπτουν 
ποτέ άπό άτομικές προτάσεις και ωστόσο μποροϋν νά άνασκευαστοΰν 
άπό τέτοιες προτάσεις. Είναι κατά συνέπεια δυνατόν νά αποφανθούμε, 
μέ άφετηρία τήν άλήθεια τών άτομικών προτάσεων, γιά τό ψεΰδος τών 
καθολικών προτάσεων, και αύτό μέ τή βοήθεια καθαρά έπαγωγικών 
διαλογισμών ». Κατά τόν Πόππερ : « Δέν είναι διόλου πρόδηλο, άπό 
λογική άποψη, οτι δικαιολογούμαστε νά συνάγουμε καθολικές άποφάν-
σεις ( universal statements ) άπό άτομικές ( singular statements ), όσο 
πολυάριθμες και αν είναι αύτές. Ε π ε ι δ ή οποιοδήποτε συμπέρασμα πού 
προκύπτει μ ' αύτό τόν τρόπο, θά μπορούσε πάντοτε νά άποδειχθεϊ 
λανθασμένο : "Οσες φορές και αν παρατηρήσουμε λευκούς κύκνους, τό 
γεγονός αύτό δέν δικαιολογεί τό συμπέρασμα ότι όλοι οί κύκνοι είναι 
λευκοί » . 1 Τό έπαγωγικό συμπέρασμα μπορεί νά εχει κάποια « άξιο-
πιστία » ή πιθανότητα. Δέν μπορεί νά είναι αυστηρά άληθές. 

1. Κ. Popper, The Logic of Scientific Discovery, σσ. 27 και 45. 
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Είναι αυτονόητο ότι τό έπιχείρημα τοϋ Πόππερ είναι τυπικά ορθό. 
Εντούτοις μια επιστημονική « πρόταση » δεν διατυπώνεται, στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, επαγωγικά : μέ άφετηρία έναν αριθμό πα-
ρατηρήσεων ή πειραμάτων. Οί επιστημονικές « προτάσεις » προϋπο-
θέτουν τή γνώση διαδικασιών και σχέσεων συχνά απρόσιτων στήν 
εποπτεία, οΐ όποιες καθορίζουν το φαινόμενο. 'Αντίστροφα, συνεπά-
γονται τήν ανακάλυψη τέτοιων σχέσεων. Στις θεωρητικές επιστήμες 
τά άξιώματα και οί νόμοι ύπερβαίνουν τό εμπειρικό υλικό, ενώ ταυ-
τόχρονα τό ερμηνεύουν, και ανοίγουν ένα νέο πεδίο προβλέψεων. Μέ 
ανάλογο, άλλα διαφορετικό τρόπο, οί φιλοσοφικές « θέσεις » ύπερβαί-
νουν τό σύνολο τών έμπειρικών δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα βασίζονται 
σ' αύτά. "Ενα πείραμα διάψευσης, εξάλλου, δεν είναι πάντοτε κατα-
ληκτικό, επειδή ή απάντηση θα μπορούσε νά είναι ψευδής. 'Αλλά θα 
επανέλθουμε. 

Ό Πόππερ άπέρριψε τήν επαγωγική λογική, επειδή δεν παρέχει 
κατάλληλο κριτήριο οριοθέτησης. 'Αλλά ή διατύπωση ενός άποδεκτοΰ 
κριτηρίου οριοθέτησης είναι κρίσιμο σημείο κάθε επιστημολογίας, ή 
όποία δεν δέχεται τήν επαγωγική λογική. Εμπειρικό - ή έπιστημονικό-
έξάλλου είναι, κατά τόν Πόππερ, ένα σύστημα πού μπορεί νά ελεγχθεί 
πειραματικά. "Ετσι ό Πόππερ κατέληξε, ώς γνωστόν, νά δεχτεί ως 
κριτήριο οριοθέτησης οχι τήν έπαληθευσιμότητα, άλλα τή διαψευσιμό-
τητα. "Ενα έμπειρικό σύστημα, γράφει, εκτός άπό τό νά είναι συνεκτι-
κό, οφείλει νά ικανοποιεί ένα επιπλέον κριτήριο : νά είναι διαψεύσιμο. 

Επειδή, όπως σημειώθηκε ήδη, μιά καθολική άπόφανση δεν μπορεί νά 
επαληθευτεί μέ μιά πεπερασμένη σειρά εμπειρικών δοκιμών, είναι 
όμως διαψεύσιμη - διαψεύδεται αν μιά πρόταση, πού συνάγεται άπ' 
αύτη, διαψευσθεί πειραματικά. 

Και ό Πόππερ, προφανώς, κάνει τή διάκριση άνάμεσα στή διαψευ-
σιμότητα και τή διάψευση. Ή διαψευσιμότητα εισάγεται άπλώς ώς 
κριτήριο γιά τόν εμπειρικό χαρακτήρα ενός συστήματος προτάσεων. 
Σε ό,τι άφορα τή διάψευση, πρέπει νά εισάγουμε ειδικούς κανόνες « οί 
όποιοι καθορίζουν κάτω άπό ποιές συνθήκες ένα σύστημα μπορεί νά 
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θεωρηθεί ότι διαψεύσθηκε ». Κατά τον Πόππερ, ενα σύστημα είναι 
διαψεύσιμο, αν το σύνολο τών δυνάμει διαψευστών του δεν είναι κενό.1 

Γιά νά συγκεκριμενοποιήσουμε περαιτέρω τή θέση τοϋ Πόππερ, ας 
πάρουμε ώς παράδειγμα τήν άρχή της αιτιότητας. Ή άρχή αύτή, 
γράφει, είναι ό ισχυρισμός ότι οποιοδήποτε συμβάν θα μποροΰσε νά 
ερμηνευθεί αίτιακά, άρα ότι μπορεί νά προβλεφθεί άπαγωγικά. Με μιά 
λεπτολόγα συλλογιστική, ό Πόππερ καταλήγει στό συμπέρασμα οτι 
μια τέτοια άρχή δεν είναι διαψεύσιμη. "Ετσι ούτε τή δέχεται, άλλά 
ούτε καί τήν άπορρίπτει. Τήν άποκλείει απλώς, ώς «μεταφυσική», 
άπό τή σφαίρα της επιστήμης. 'Ωστόσο ό Πόππερ προτείνει εναν 
κανόνα ό όποιος άντιστοιχεΐ τόσο στενά στήν άρχή της αιτιότητας, 
ώστε ή τελευταία νά μπορεί νά θεωρηθεί ώς ή « μεταφυσική διατύπω-
σή » της. Σύμφωνα μ ' αύτό τόν κανόνα, δεν πρέπει νά εγκαταλείπουμε 
τήν άναζήτηση καθολικών νόμων καί συνεκτικών θεωρητικών συστη-
μάτων. Επίσης δεν πρέπει νά εγκαταλείπουμε τις προσπάθειες νά 
ερμηνεύσουμε αίτιακά οποιοδήποτε συμβάν περιγράφουμε. 

Πρέπει τέλος νά σημειώσουμε ότι ό Πόππερ άπορρίπτει τή θετικι-
στική θέση κατά τήν όποία οί φιλοσοφικές θέσεις δέν έχουν νόημα. 

"Οπως λέγει ό ίδιος, προτείνει τη διαψευσιμότητα ώς κριτήριο οριοθέ-
τησης, δχι ώς κριτήριο νοήματος. Ή διαψευσιμότητα διαχωρίζει δύο 
κατηγορίες άποφάνσεων, οί όποιες έχουν νόημα : τις διαψεύσιμες καί τις 
μή διαψεύσιμες. Χαράσσει μιά γραμμή στό εσωτερικό μιας « γλώσσας 
με νόημα » καί οχι γύρω της. Συνεπώς ό Πόππερ δέν άπορρίπτει τη 
μεταφυσική ώς δήθεν στερούμενη νοήματος. Θεωρεί, αντίστροφα, ότι 
ύπάρχουν μεταφυσικές προτάσεις καί προβλήματα « πλήρη νοήματος ». 
Τέλος, γιά τόν εαυτό του δηλώνει ότι δέν είναι απλώς ρεαλιστής, άλλά 
μεταφυσικός ρεαλιστής καί άνένδοτος άντίπαλος τοϋ ιδεαλισμού. 

1. Κ. Popper, ibid, σσ. 92 καί 86. 
2. Κ. Popper, ibid, σ. 61. 
3. Κ. Popper, ibid, a. 40. 
4. Κ. Popper, στο Determinism in Physics. 
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Γιά νά κλείσουμε αύτη τη σύντομη επισκόπηση τών λίγο-πολυ 
φορμαλιστικών επιστημολογιών, θά ήταν ενδιαφέρον νά σημειώσουμε 
ότι ό επιστημονικός χαρακτήρας τών φιλοσοφικών προτάσεων αμφι-
σβητήθηκε καί άπό μιά ριζικά διαφορετική σκοπιά : άπό τόν Λουί Ά λ -
τουσέρ ( L Althusser). Ό Γάλλος φιλόσοφος επιχείρησε νά θεμελιώ-
σει, άπό τήν άποψη ενός δομίζοντος μαρξισμού, τήν καταστατική άντί-
θεση άνάμεσα στις Επιστήμες ( τήν άλήθεια ) καί τήν 'Ιδεολογία ( τήν 
πλάνη, τή φανταστική σχέση τοϋ άνθρώπου με τόν κόσμο ). 'Αλλά ή φι-
λοσοφία άνήκει στήν περιοχή της ιδεολογίας. Κατά συνέπεια, όχι μόνο 
εϊναι καταστατικά διαφορετική άπό τις επιστήμες, άλλά, έπιπλέον, 
άποτελεϊ μιά φανταστική άναπαράσταση τών σχέσεων τοϋ άνθρώπου 
μέ τόν κόσμο. 

Εντούτοις ό Άλτουσερ ήταν μαρξιστής, άπ' όπου ή άγωνιώδης προσ-
πάθειά του νά θεμελιώσει, μέ τή βοήθεια ορισμών καί λογικών σχέ-
σεων -οχι πάντοτε πειστικών-, τήν εγκυρότητα της μαρξιστικής φιλο-
σοφίας ( ή θεωρίας ). Σύμφωνα μέ τήν Αυτοκριτική του, ό Άλτουσερ 
έπεσε θύμα της ορθολογικής (ρασιοναλιστικής) άντίθεσης άνάμεσα 
στήν επιστήμη ( τις άλήθειες ) καί τήν ιδεολογία ( τις πλάνες ) καί τό 
σφάλμα αύτό τό θεωρητικοποίησε στο εσωτερικό της « θεωρητικίστι-
κης » , δηλαδή της « ρασιοναλιστικής-θεωρησιακής » τάσης του. Έ τ σ ι 
ό Άλτουσερ περιόρισε τή ρήξη τοϋ μαρξισμού μέ τήν άστική ιδεολογία 
στον άνταγωνισμό άνάμεσα στήν επιστήμη καί τήν ιδεολογία. Ό Ά λ -
τουσερ διατύπωσε τή θέση -κατά τόν ιδιο, θεωρησιακή- ή οποία ορίζει 
τή φιλοσοφία ώς « Θεωρία της θεωρητικής πρακτικής ». Τελικά, « τό 
σκυλάκι τοϋ στρουκτουραλισμοΰ πέρασε κάτω άπό τά πόδια του » . 1 

Παρά ταϋτα, ή επιστημολογία τοϋ Άλτουσερ είναι δυναμική καί ενσω-
ματώνει τους κοινωνικούς καθορισμούς της γνώσης. Τέλος, δεν άμφι-
σβητεΐ τό νόημα τοϋ φιλοσοφικού λόγου. 

Οί προηγούμενες επιστημολογίες άπολυτοποιοΰν τήν άντίθεση άλή-

1. Βλ. L Althusser : 1 ) Lire le Capital, 2 ) Pour Marx, 3 ) Philosophie et Philosophie 
spontanée des savants, 4 ) Eléments d'Autocritique ( κυρίως τό 2o κεφάλαιο ). 
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θειας / πλάνης και την άντίθεση επιστήμης / φιλοσοφίας, ειδικότερα. Οί 
θετικιστικές θέσεις ανήκουν σέ μιά αντίληψη της πραγματικότητας 
οριακά υποκειμενική (τό έρώτημα για τήν πραγματικότητα τοϋ κό-
σμου στερείται νοήματος ) καί, άντίστοιχα, σε μιά συμβατική αντίληψη 
για τήν αλήθεια. Ή διαλεκτική άνάμεσα στή σχετική καί τήν απόλυτη 
άλήθεια διαφεύγει άπό τήν τυπική συλλογιστική τών θετικιστών. Τά 
τυπικά κριτήρια τοϋ θετικισμοϋ καί ή άποκλειστική χρήση της τυπι-
κής λογικής συνιστούν τή δύναμη του, ένώ ταυτόχρονα περιορίζουν τή 
φιλοσοφική του έμβέλεια. Ό θετικισμός άπολυτοποίησε, ειδικότερα, 
τό κριτήριο της εμπειρικής έπαληθευσιμότητας. Είδε τήν έγκυρότητά 
του έξω άπό τις τεχνικές δυνατότητες τοϋ πειραματισμού, καθώς καί 
άνεξάρτητα άπό τούς κοινωνικούς καθορισμούς τοϋ πειραματικοΰ ε-
λέγχου. 'Αλλά, καθώς θά δοΰμε, ένα πείραμα επαλήθευσης ( ή διάψευ-
σης ) μπορεί νά δώσει ψευδή άπάντηση ( ή σχετικά άληθή ) ώς πρός τήν 
άλήθεια μιας πρότασης. Γενικότερα, αύτό πού έμφανίζεται ώς ή άνα-
ζήτηση της έπιστημονικής αύστηρότητας συνιστά ένα κριτήριο ύπο-
θηκευμένο στή στενότητα τοϋ εμπειρισμού. 

Ή άπόρριψη τών φιλοσοφικών προτάσεων άπό τό θετικισμό προϋ-
ποθέτει, επιπλέον, μιά άνιστορική άντίληψη, τόσο τής έπιστημονικής 
άλήθειας, όσο καί τής διαδικασίας διατύπωσης καί τοϋ περιεχομένου 
τών κατηγοριών. Τό ούσιαστικό, π.χ., σέ ό,τι άφορα τήν αιτιότητα, δεν 
είναι τό πόσες φορές επιβεβαιώθηκε αύτή ή σχέση σέ μιά συγκεκριμένη 
περίπτωση. Επίσης, τό ούσιαστικό δεν είναι ή χρονική σχέση άνάμεσα 
στήν αιτία καί τό άποτέλεσμα. Ή χρονολογική τάξη είναι άπόλυτη 
σύμφωνα μέ τή θεωρία τής σχετικότητας, άλλά δεν συνιστά επαρκή 
όρο γιά μιά σχέση αιτίας - άποτελέσματος. Μποροϋμε νά βεβαιώσουμε 
τόν αιτιοκρατικό χαρακτήρα ενός φαινομένου καί νά κάνουμε προβλέ-
ψεις, έάν καί μόνο έάν γνωρίζουμε τις εσωτερικές καί γενετικές, άρα 
άναγκαϊες, σχέσεις οί όποιες συνδέουν την αιτία μέ τό άποτέλεσμα. 
Μπορώ νά ισχυριστώ, π.χ., ότι ό "Ηλιος θά άνατείλει αύριο άπό ένα 
καθορισμένο σημείο τοϋ ορίζοντα καί σέ μιά συγκεκριμένη στιγμή, όχι 
απλώς επειδή αύτό μας μαθαίνει ή έμπειρία, άλλά διότι οί νόμοι τής 
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κίνησης της Γης γύρω άπό τον "Ηλιο (οί όποιοι έξηγοϋνται σε ενα 
πρώτο επίπεδο άπό τη θεωρία τοϋ Νεύτωνα και μ ε άλλες φυσικές 
προϋποθέσεις άπό τη θεωρία της βαρύτητας τοϋ 'Αϊνστάιν ) καθορίζουν 
μέ άπόλυτη βεβαιότητα αύτό τό φαινόμενο. 

Ή άρχή της αιτιότητας θεμελιώνεται στη γνώση τών αιτίων τών 
φαινομένων. Πρόκειται γιά μιά άρχή ή οποία τίθεται ώς γενίκευση καί 
θεωρητική υπέρβαση ειδικών αίτιακών σχέσεων καί σε συμφωνία με 
τό σύνολο της επιστημονικής καί παραγωγικής πρακτικής. Οί φιλο-
σοφικές θέσεις δίνουν τήν έντύπωση οτι τίθενται καί ότι κατέχουν τό 
χαρακτήρα τοϋ αιώνιου καί τοϋ άμετάβλητου. Εντούτοις, οί θέσεις 
αύτές εξάγονται ( στις καλύτερες στιγμές της φιλοσοφίας ) ώς ή γενί-
κευση καί υπέρβαση της εμπειρικής γνώσης. Είναι, κατά συνέπεια, 
προϊόντα της 'Ιστορίας καί οχι τοϋ « Πνεύματος » που νομοθετεί εξω 
άπό τήν Ιστορία. 

Άλλά, όπως σημειώσαμε ήδη, ό νεότερος θετικισμός, απορρίπτον-
τας τή φιλοσοφία, άντιφάσκει μέ τόν ίδιο τόν εαυτό του : μ έ τό γεγονός 
ότι ή κοσμοαντίληψή του προκύπτει άπό ορισμένα αιτήματα όντολογι-
κοϋ καί γνωσιοθεωρητικοϋ χαρακτήρα καί μέ τό γεγονός ότι ό ίδιος 
έπεξεργάστηκε μιά θεωρία τοϋ Είναι καί μιά γνωσιοθεωρία, εστω καί 
μέ τήν άρνητική έννοια. 

Ή έπιστημολογία τοϋ Πόππερ, άντίθετα, είναι ρεαλιστική. Ό ίδιος 
ήταν ενας άπό τους πιό άσυμβίβαστους άντιπάλους τοϋ θετικισμοϋ καί 
ειδικότερα της Σχολής της Κοπεγχάγης. Εντούτοις καί ό Πόππερ 
έμεινε δέσμιος της τυπικής γλώσσας τοϋ θετικισμοϋ καί τών τυπικών 
κριτηρίων του - καί αύτό παρά τό γεγονός ότι εισήγαγε τό χρόνο, άρα τό 
γίγνεσθαι, στήν έπιστημολογία του ( καί εκεί επίσης ό Πόππερ υπερ-
βαίνει τήν ακινητοποιημένη άντίληψη τών θετικιστών ). "Ετσι , ή θέση 
κατά τήν οποία ή διαψευσιμότητα άποτελεΐ τό άποφασιστικό κριτήριο, 
αντιπροσωπεύει μέ σαφήνεια μιά περίπτωση άπόρριψης τοϋ θετικιστι-
κοϋ κριτηρίου οριοθέτησης, μέ τή βοήθεια της ίδιας μεθοδολογικής 
διαδικασίας. Καί ό Πόππερ δέν κατόρθοκτε νά σχετικοποιήσει τήν 
άντίθεση άλήθειας / σφάλματος, επειδή δέν έλαβε υπόψη του τά ίστο-
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ρικά όρια τοϋ εμπειρικού κριτηρίου, καθώς και τους κοινωνικούς καθο-
ρισμούς της γνωστικής διαδικασίας. Ή άπόρριψη, τέλος, της αποδει-
κτικής αξίας τής επαγωγής προκύπτει άπό μιά τυπική άντίληψη γιά 
τήν αλήθεια. Πράγματι, ή έγκυρότητα μιας πρότασης δεν καθορίζεται 
άπό τόν άριθμό τών έπαληθεύσεών της, άλλά άπό τή γνώση τών μηχα-
νισμών, τών έσωτερικών και γενετικών σχέσεων οί όποιες καθορίζουν 
τό έν λόγω φαινόμενο. Έ τ σ ι ή πρόταση : « ολοι οί κύκνοι είναι λευκοί » , 
πρόταση καθολικοΰ χαρακτήρα, δεν είναι άληθής έπειδή όλα τά άτομα 
τοϋ είδους πού γνωρίζουμε είναι λευκά, άλλά έπειδή ορισμένες βιοχη-
μικές διεργασίες καθορίζουν τό χρώμα αύτοΰ τοϋ πουλιοΰ. Ή γνώση 
αύτών τών διεργασιών συνιστά τή βάση τής άλήθειας τής προηγούμενης 
πρότασης. Συνεπώς μιά τυχόν διάψευση αύτής της πρότασης θά άπο-
τελοΰσε καταλύτη γιά βιοχημικές και γενετικές έρευνες οί όποιες θά 
εξηγούσαν αύτό τό άνώμαλο φαινόμενο. ( Ή ύπαρξη μαύρων κύκνων 
οφείλεται σέ άλλους κληρονομικούς μηχανισμούς. ) 

Ό ρόλος τής επαγωγής στή γένεση και στήν άνάπτυξη τών έπιστη-
μών μεταβλήθηκε, ως γνωστόν, στήν πορεία τοϋ χρόνου. Στήν πρώτη 
φάση, τήν 7ΐεριγραφική (συγκέντρωση ύλικοΰ, κατάταξη, άνάδειξη 
κανονικοτήτων, διατύπωση υποθέσεων, επαλήθευση ), ό ρόλος της επα-
γωγής ήταν ούσιαστικός. 'Ακόμα και ό Νεύτων θεωροΰσε τήν έπαγωγή 
ώς τήν κατεξοχήν έπιστημονική μέθοδο. Εντούτοις ό ίδιος θεμελίωσε 
άξιωματικά τή θεωρία της βαρύτητας, παραβιάζοντας τό « hypotheses 
non fingo ». Στις θεωρητικές επιστήμες σήμερα κυριαρχεί ή άξιωμα-
τική μέθοδος. 'Ωστόσο τά άξιώματα δέν τίθενται άνεξάρτητα άπό τό 
προϋπάρχον έμπειρικό ύλικό. Τό ύλικό αύτό, και ειδικά οί άντιφάσεις 
του μέ τήν ύπάρχουσα θεωρία, άπο τελεί τή βάση και τήν άφετηρία γιά 
τή θεωρητική υπέρβαση τήν όποία συνιστά ή άξιωματική βάση τής 
νέας θεωρίας. Μέ μιά άντίστροφη κίνηση, ή νέα θεωρία οχι μόνο ερμη-
νεύει τό έμπειρικό ύλικό, άλλά και άνοίγει ένα εύρύτερο πεδίο προβλέ-
ψεων, όπου θά δοκιμαστεί ή άλήθεια της και ή έμβέλειά της. 
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3. 'Ορισμός και ταξινόμηση τών φιλοσοφικών προτάσεων 

Θά επιχειρήσω τώρα νά αναδείξω τόν σχετικό χαρακτήρα της αντί-
θεσης άνάμεσα στις επιστήμες καί τή φιλοσοφία, δηλαδή να διαλεκτι-
κοποιήσω αύτή τήν άντίθεση, αποδεικνύοντας τόσο τήν ένότητα όσο 
καί τήν καταστατική διαφορά άνάμεσα σ' αυτές τις δύο γνωσιακες 
περιοχές. Πριν άπ' αύτό όμως θά πρέπει νά άναδείξουμε τά όρια τοϋ 
έμπειρικοΰ κριτηρίου, οχι γιά νά αμφισβητήσουμε τήν άξία του ώς 
κριτηρίου άλήθειας, άλλά γιά νά άπορρίψουμε τό άπόλυτο μέ τό όποιο 
τό προίκισαν οί φορμαλιστικές έπιστημολογίες. 

3.1. 7α όρια τοϋ εμπειρικού κριτηρίου 

Τό εμπειρικό κριτήριο είναι άναγκαΐο γιά νά ελεγχθεί ή « τ ιμή άλή-
θειας » μιας επιστημονικής πρότασης. Εντούτοις : 1 ) Δεν είναι τό 
μόνο κριτήριο" είναι άναγκαΐο, άλλά οχι έπαρκές. 2 ) Δεν είναι άπό-
λυτο. Ή άξιοπιστία του εξαρτάται άπό ενα σύνολο τεχνικών, κοινω-
νικών καί ιδεολογικών παραγόντων. 3 ) "Οταν δεν μπορεί νά εφαρμο-
στεί μέ τρόπο τυπικό, αύτό δεν συνεπάγεται ότι ή έλεγχόμενη πρόταση 
στερείται « τιμής άλήθειας » καί νοήματος. Στήν περίπτωση ειδικά 
τών φιλοσοφικών προτάσεων, έφαρμόζεται, όπως θά δοϋμε, μέ ειδικό 
τρόπο. 

Τί σημαίνει μιά εμπειρική επαλήθευση/διάψευση; Σημαίνει ότι 
επαληθεύουμε/διαψεύδουμε μιά πρόταση, μιά σχέση, ενα μοντέλο, 
που μεταγράφει στο θεωρητικό επίπεδο στοιχεία, δομές ή σχέσεις 
οί όποιες λειτουργούν στόν πραγματικό κόσμο. Είναι έντούτοις προ-
φανές ότι ή έφαρμοσιμότητα καί ή άξία αύτοϋ τοϋ κριτηρίου καθορί-
ζονται, πριν άπ' όλα, άπό τό επίπεδο της τεχνικής της δεδομένης 
ιστορικής περιόδου. Συνεπώς, ό εμπειρικός έλεγχος δεν είναι εφικτός 
γιά οποιαδήποτε πρόταση σέ οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Θά ήταν 
άδύνατο, π.χ., νά παρατηρήσουμε ίχνη άτόμων ή στοιχειωδών σωμα-
τίων πριν άπό τήν τεχνική της φωτογραφίας. Τό κριτήριο, συνεπώς, 
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έχει τά ιστορικά του όρια. Στήν εποχή τοϋ Νεύτωνα, ή πρόταση : « ή 
ύλη άποτελεΐται άπό άτομα », θά έστερεΐτο νοήματος κατά τό θετικι-
στικό κριτήριο. Άλλά ή ίδια πρόταση είναι σήμερα άληθής. 

Οί δυνατότητες νά χρησιμοποιηθεί αύτό τό κριτήριο καθορίζονται, 
επιπλέον, άπό έναν άριθμό έξωεπιστημονικών, ιδεολογικών καί κοινω-
νικών παραγόντων, οί όποιοι δροϋν είτε ώς καταλύτες είτε ώς επιστη-
μολογικά εμπόδια. Μιά άπόπειρα επαλήθευσης, π.χ., τής ύπόθεσης τοϋ 

Άρίσταρχου κατά τήν 'Αρχαιότητα θά ήταν δύσκολη, όχι μόνο εξαιτίας 
τών μηδαμινών μέσων παρατήρησης, άλλά καί έξαιτίας τοϋ ότι ή κυ-
ρίαρχη λαϊκή-θρησκευτική ιδεολογία ήταν άντίθετη σ' αύτή τήν ύπόθε-
ση. ( Ό 'Αρίσταρχος ό Σάμιος, ώς γνωστόν, κατηγορήθηκε γιά άθεΐα. ) 

'Αντίστοιχα, ή μεσαιωνική ιδεολογία άπαγόρευε οχι μόνο κάθε προσπά-
θεια γιά επαλήθευση, άλλά άκόμα καί τήν άναφορά στήν ύπόθεση τοϋ 

Άρίσταρχου, ώς πιθανή έξήγηση τής κοσμικής τάξης. Ά ς παραθέσου-
με, τέλος, δύο πρόσφατα παραδείγματα. Ό Μπόρ (Bohr) άντιμετώ-
πισε τήν ύπόθεση τοϋ 'Ιάπωνα φυσικοΰ Γιουκάουα ( Wukawa ) γιά τήν 
ύπαρξη τών π-μεσονίων με πολύ σκεπτικισμό. Ή στάση αύτή τοϋ θε-
μελιωτή τής άτομικής φυσικής καθορίστηκε άπό τή θετικιστική ιδεο-
λογία του. Γιά τούς ίδιους λόγους ή ύπόθεση τών λανθανουσών παρα-
μέτρων στήν κβαντική μηχανική άποτελεΐ σήμερα άντικείμενο έντονης 
εχθρότητας άπό τήν πλευρά τής θετικιστικής-όρθόδοξης Σχολής, εχθρό-
τητα ή όποία θεμελιώνεται σέ ιδεολογικές προκείμενες. 

Τό πείραμα -ή ένεργητική καί προγραμματισμένη παρέμβαση τοϋ 
ερευνητή στις φυσικές διεργασίες- δεν είναι καθαρά θέμα τεχνικό. Ή 
δυνατότητα νά τεθεί τό ερώτημα, ό άντικειμενικός σκοπός τοϋ πειρά-
ματος, ή δυνατότητα νά πραγματοποιηθεί, ή επιδιωκόμενη άπάντηση, 
άρα ή ερμηνεία τών άποτελεσμάτων, καθορίζονται άπό ένα σύνολο 
ιδεολογικών παραγόντων οί όποιοι λειτουργούν στό εσωτερικό της 
επιστήμης ή καί άπό έξωεπιστημονικούς παράγοντες οί όποιοι επι-
βάλλονται άπό τήν κυρίαρχη ιδεολογία ( καί συχνά άπό τήν άντίθετη ) ή 
άκόμα καί άπό πολιτικές, στρατιωτικές ή άπλώς οικονομικές σκοπι-
μότητες. Ή διατύπωση τοϋ πειράματος καί ή ερμηνεία τών δεδομένων 
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είναι φορτισμένες άπο τήν υπάρχουσα θεωρία ή άπο τή θεωρία ή οποία 
άποτελεΐ τήν άρνηση τής προηγούμενης. 

' Η άνάδειξη τής ιστορικότητας, άρα τής σχετικότητας τοϋ κριτηρίου 
τοϋ εμπειρικού ελέγχου (επαλήθευση ή διάψευση), διευκολύνει τή 
συγκεκριμένη άνάλυση τής έμβέλειάς του. 

Κατ' άρχήν, ή ιστορία τών επιστημών δεν παρέχει έπιχειρήματα 
υπέρ τοϋ κριτηρίου τής διαψευσιμότητας. Τό είδος τοϋ έμπειρικοϋ κρι-
τηρίου δέν καθορίζεται, γιά κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, άπό αρήο-
ή έπιλογές, άλλά άπό τήν ιδιομορφία τοϋ φαινομένου, καθώς και άπό 
τις υπάρχουσες τεχνικές δυνατότητες. Επιπλέον, ή έγκυρότητα τής 
άπάντησης δέν είναι έξασφαλισμένη έκ τών προτέρων. "Ετσι μποροΰ-
με νά διακρίνουμε : 

1 ) Πειράματα έπαλήθευσης τά όποια πράγματι έπαληθεύουν μιά 
ύπόθεση ( μιά « πρόταση » ). Τέτοια ήταν, π.χ., τά πειράματα γιά τήν 
άνακάλυψη τών ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τών άτόμων, τών δια-
φόρων τύπων μικροσωματίων καί, σέ μιά άλλη κλίμακα, τοϋ πλανήτη 
Ποσειδώνα. Τά πειράματα τά όποια αποβλέπουν στό νά άνακαλύψουν 
τήν νπαρξη φυσικών άντικειμένων είναι συνήθως πειράματα έπαλή-
θευσης. "Ενα τυχόν άρνητικό αποτέλεσμα δέν σημαίνει οτι ή πρός 
έπαλήθευση ύπόθεση ήταν λανθασμένη. 

2) Πειράματα έπαλήθευσης τά όποια θά έπαλήθευαν μιά ύπόθεση, 
άλλά πού ή έπαλήθευση αύτή θά ήταν λανθασμένη. "Ετσι, π.χ., ή πρότα-
ση : Το άτομο είναι αδιαίρετο, θά ήταν άληθής σύμφωνα μέ πειράματα 
τοϋ προπερασμένου αιώνα. ' Η έπαλήθευση αύτή ωστόσο θά άποδεικνυό-
ταν στόν αιώνα μας λανθασμένη. Τό ίδιο θά ίσχυε γιά τήν πρόταση : Ή 
ενέργεια δεν εχει μάζα· είναι άβαρες ρευστό. ' Η πρόταση αύτή εθεωρεί-
το άληθής άπό τούς φυσικούς τοϋ 19ου αιώνα, έπειδή ήταν σύμφωνη μέ 
τήν εύαισθησία τών τότε πειραμάτων. 'Εντούτοις τό 1905 διαψεύσθηκε 
άπό τόν Αϊνστάιν στό επίπεδο της θεωρίας. Τό πείραμα έπαλήθευσε στή 
συνέχεια τήν άντίθετη πρόταση : Ή ένέργεια έχει ( δυνάμει ) μάζα. 

1. Βλ. Ε. Bilsakis, Scientia, 111,m ( 1976 ). Id., Foundations of Physics, 21,63 ( 1991 ). 



ιό ΤΟ ΑΕ1ΘΑΛΕΣ ΔΕΝΤΡΟ Τ Η Σ ΓΝΩΣΕΩΣ 

Εντούτοις ή σχετικότητα τοϋ εμπειρικού κριτηρίου δέν θεμελιώνει 
κάποιον γνωσιολογικό σχετικισμό. Ε π ε ι δ ή οί προηγούμενες προτάσεις 
αντιπροσώπευαν μια ορισμένη, ιστορικά σχετική αλήθεια : μιά άλήθεια 
πού ίσχυε σέ μιά ορισμένη ενεργειακή κλίμακα, γιά ορισμένα έλαφρά 
άτομα, ή σέ κάποιο βαθμό εύαισθησίας τών έπιστημονικών οργάνων. 

Ή παλαιά άλήθεια συνεπώς δέν διαψεύσθηκε κατά εναν απόλυτο τρόπο. 
Οί νέες πρακτικές απέδειξαν τά όρια - τή σχετικότητά της. Ταυτόχρο-
να επέβαλαν ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο : τό σχετικιστικό. 

3 ) Πειράματα διάψευσης τά όποια πράγματι διαψεύδουν έπιστη-
μονικές προτάσεις. Κλασικό άπό τήν άποψη αύτη υπήρξε τό πείρα-
μα τών Μάικελσον-Μόρλυ ( Michelson-Morley ), τό όποιο διέψευσε τήν 
πρόταση κατά τήν όποία ή άρχή της πρόσθεσης τών ταχυτήτων θά 
ίσχυε καί γιά τά ήλεκτρομαγνητικά φαινόμενα. Είναι έπιπλέον γνωστό 
ότι ή διάψευση αύτή διέψευσε μέ τή σειρά της τις υποθέσεις γιά τήν 
ύπαρξη τοϋ αιθέρα ( ώς προνομιούχου συστήματος άναφορας ), τοϋ άπό-
λυτου χώρου, τοϋ άπόλυτου χρόνου, της άπόλυτης κίνησης καί της 
απόλυτης ισχύος της εύκλείδειας γεωμετρίας γιά τόν φυσικό χωρόχρο-
νο. 'Αλλά τό πείραμα αύτό είναι καταληκτικό ώς πρός όλες τις συνέ-
πειές του ; Σήμερα γίνεται πολλή συζήτηση γιά τόν αιθέρα Ντιράκ-

Άινστάιν ( Dirak-Einstein ), πού βέβαια δέν ταυτίζεται μέ τόν υποθε-
τικό αιθέρα της μηχανιστικής φυσικής. 

4 ) Πειράματα διάψευσης πού δίδουν λανθασμένες άπαντήσεις. "Ε-
τσι ή πρόταση : Τό άτομο είναι διαιρετό, θά διαψευδόταν πειραματικά 
τόν 19ο αιώνα. Καί όμως, ή διάψευση αύτη θά ήταν λανθασμένη. Τό 
ίδιο θά ίσχυε γιά τήν πρόταση : Ή ενέργεια εχει μάζα. Εντούτοις μιά 
τέτοια άπάντηση δέν είναι τυπικά λανθασμένη : εκφράζει μιά ορισμένη 
άλήθεια σέ συγκεκριμένες συνθήκες. Μέσα άπό τή διαδικασία εμβά-
θννσης της έπιστημονικής γνώσης άναδεικνύονται τά όρια της παλαιάς 
άλήθειας καί διαμορφώνεται τό νέο θεωρητικό πλαίσιο. 

5 ) Πειράματα ή έμπειρικά δεδομένα τά όποια φαίνεται νά άντι-
φάσκουν μέ τή θεωρία καί τά όποια τελικά τήν έπαληθεύουν μέ λαμπρό 
τρόπο. Τέτοια υπήρξε π.χ. ή περίπτωση τών διαταραχών τοϋ πλανήτη 
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Ούρανοϋ, πού φαινόταν νά βρίσκονται σε αντίφαση με τό νόμο τοϋ 
Νεύτωνα καί πού είχαν ώς αποτέλεσμα την πρόβλεψη καί την άνακά-
λυψη τοϋ πλανήτη Ποσειδώνα. "Αλλες δυσαρμονίες μέ τό νόμο τοϋ 
Νεύτωνα, αντίθετα, είχαν ώς αποτέλεσμα τήν υπέρβαση της νευτώ-
νειας θεωρίας της βαρύτητας, μέ τή δημιουργία τής θεωρίας της βα-
ρύτητας τοϋ 'Αϊνστάιν. 

Συμπερασματικά : Τά προηγούμενα δεν επιχειρούν νά άμφισβητή-
σουν τήν άξία τοϋ εμπειρικού κριτηρίου γιά τήν επαλήθευση ή τή διά-
ψευση τών επιστημονικών θεωριών. Τό κριτήριο αύτό θά μποροΰσε 
επίσης νά χρησιμοποιηθεί, όπως θά υποστηρίξω, μέ ειδικό τρόπο, ώς 
κριτήριο οριοθέτησης. "Οχι ώς κριτήριο νοήματος. Ειδικά, ώς πρός τό 
πρόβλημα άλήθειας/ ψεύδους : τό κριτήριο είναι ιστορικά καθορισμένο. 

Έτσι, π.χ., ή πρόταση : Το άτομο είναι αδιαίρετο, είναι σχετική, μέ δύο 
έννοιες : 'Ισχύει γιά ορισμένα άτομα καί γιά δεδομένες ενεργειακές 
κλίμακες. Επίσης, ισχύει γιά ορισμένες πειραματικές συνθήκες. Τό 
σφάλμα τοϋ θετικισμοΰ συνίσταται στό ότι άπολυτοποίησε αύτό το 
κριτήριο, άγνοώντας τήν ίστορική-χρονική του διάσταση. Ό θετικισμός 
δεν συνέλαβε τή διαλεκτική άνάμεσα στό σχετικό καί τό άπόλυτο. 

"Ετσι ό εμπειρισμός άνοιξε τό δρόμο πρός τόν φιλοσοφικό συμβατισμό. 
Εντούτοις τόσο οί θετικιστές, όσο καί ό Πόππερ, δέν άπαιτοΰν τήν 

εκτέλεση ένός πειράματος προκειμένου νά άποφανθοΰν γιά τόν επιστη-
μονικό χαρακτήρα μιας πρότασης. Άπαιτοΰν άπλώς τή δυνατότητα νά 
έπινοήσουμε ένα τέτοιο πείραμα. Θά μπορούσε συνεπώς νά φανεί ότι ή 
προηγούμενη επιχειρηματολογία δέν άφορα τή θέση τους. Εντούτοις 
άπό τήν άνάδειξη τής ίστορικότητας-σχετικότητας τοΰ έμπειρικοΰ κρι-
τηρίου, συνάγεται ή σχετικότητά του ώς κριτηρίου οριοθέτησης καί, 
κατά μείζονα λόγο, ώς κριτηρίου νοήματος. Πράγματι, μιά πρόταση ή 
όποία δέν είναι εμπειρικά ελέγξιμη σέ μιά ορισμένη ιστορική περίοδο, 
άρα δέν είναι έπιστημονική ή καί στερείται νοήματος, καθίσταται ε-
λέγξιμη σέ άλλες συνθήκες. Άλλά τότε ή πρόταση δέν αποκτά νόημα -
άπλώς άποκαλύπτεται τό προηγουμένως λανθάνον περιεχόμενο της. 
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3.2. Ή κατάταξη τών φιλοσοφικών προτάσεων 

"Οπως τόνισα ήδη, τα προηγούμενα δεν αποβλέπουν στό νά μειώσουν 
τήν αξία τοϋ εμπειρικού κριτηρίου, άλλά νά άναδείξουν τήν πολυπλο-
κότητα τοϋ θέματος καί τήν ανεπάρκεια τών φορμαλιστικών προσεγ-
γίσεων. 

Είναι άνάγκη λοιπόν νά διευρύνουμε τήν έννοια τοϋ κριτηρίου, λαμ-
βάνοντας ύπόψη τό μέγιστο δυνατό τών καθορισμών του καί ταυτόχρο-
να νά εμβαθύνουμε τή διερεύνηση μας, ώστε νά συλλάβουμε τήν άλλη-
λεξάρτηση αυτών τών όρων. Επιπλέον : Γιά νά άποφανθοϋμε γιά τήν 
άλήθεια μιας « πρότασης » ( δηλαδή μιας έπιστημονικής υπόθεσης ), 
πέρα άπό τό πρόβλημα τής λογικής συνοχής καί τής όρθής μαθηματι-
κής διατύπωσης, πρέπει νά λάβουμε υπόψη τό πεδίο προβλέψεων καί 
τό πεδίο τών πιθανών έφαρμογών της. 

Ώς πρός τις φιλοσοφικές προτάσεις θά μποροΰσε, προκαταβολικά, 
νά τεθεί τό έρώτημα: Τί σημαίνει γι' αύτές εμπειρική επαλήθευση/ 
διάψευση ; "Αν δεχτοΰμε τήν εννοιολογική αύτονομία τοϋ φιλοσοφικοΰ 
λόγου, τότε δέν είναι άντιφατικό νά άναζητοΰμε εμπειρικές επαληθεύ-
σεις/διαψεύσεις γιά τις φιλοσοφικές προτάσεις; 

Τί σημαίνει όμως αυτονομία τοϋ φιλοσοφικοΰ λόγου ; Ά ς δοΰμε τήν 
ιδιομορφία τοϋ προβλήματος, προτοΰ επιχειρήσουμε μιά άπάντηση 
στό έρώτημα πού μας άπασχολει. 

Οί βασικές θέσεις (προτάσεις) τής φιλοσοφίας τίθενται. 'Απο-
κτούν έτσι τήν έπίφαση αύτονομίας σέ σχέση μέ τήν εμπειρία. Εντού-
τοις, όπως σημειώσαμε, οί φιλοσοφικές προτάσεις συνιστούν διαμε-
σολαβημένες γενικεύσεις (ορθολογικές ή μή) τής άνθρώπινης εμπει-
ρίας. Καθεμιά άντιπροσωπεύει έναν διαφορετικό βαθμό διαμεσολάβη-
σης καί γενίκευσης σέ σχέση μέ τά έμπειρικά δεδομένα. Οί κατηγο-
ρίες ( καί οί προτάσεις ) συγκροτούνται μέσα στό χρόνο, μεταμορφώ-
νονται ύπό τήν επίδραση νέων δεδομένων καί άλλάζουν παρά τήν έπί-
φαση της άκινησίας. Ή άρχή τής αιτιότητας, π.χ., άναδείχτηκε (συ-
χνά μέ μυστικοποιημένη μορφή ) μέσα άπό τήν άμεση γενίκευση τής 
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πράξης. Διατυπώθηκε μέ ορθολογική μορφή άπό τους προσωκρατικούς 
( 'Ηράκλειτος, Δημόκριτος) και πήρε διάφορες ειδικές έκφράσεις σέ 
διάφορες περιοχές τοϋ πραγματικού ( μηχανική, δυναμική, στατιστική, 
κβαντική στατιστική ).1 Επίσης ή ισχύς της άμφισβητήθηκε μέ βάση 
επιστημονικά δεδομένα ( φιλοσοφική έμβέλεια τών έπιστημών ) κλπ. 

Άπό τήν άλλη πλευρά, ή θέση γιά τήν άπειρότητα τοϋ σύμπαντος 
χρειάστηκε εναν υψηλότερο βαθμό άφαίρεσης καί γενίκευσης, ενώ, άν-
τίθετα, ή θέση γιά τήν άθανασία της ψυχής άνάγεται στή μυθική πε-
ρίοδο της άνθρώπινης νόησης. 

Γιά τούς προηγούμενους λόγους, τό κριτήριο τοϋ εμπειρικού έλεγ-
χου θά μποροΰσε νά έφαρμοστεΐ άκόμα καί στίς φιλοσοφικές προτά-
σεις, λαμβάνοντας όμως ύπ' όψιν τήν καταστατική τους διαφορά άπό τις 
επιστημονικές, καθώς καί τό επίπεδο γενίκευσης στό όποιο άντιστοι-
χοϋν. "Ετσι, εστω καί αν δέν μπορούμε νά θέσουμε τυπικά τό πρόβλημα 
της « τιμής άλήθειας » τέτοιων προτάσεων, μπορούμε εντούτοις νά 
διαμορφώσουμε μιά κλίμακα ((τιμών» άλήθειας, σέ συνάρτηση μέ 
τή σχέση τους μέ τά εμπειρικά δεδομένα. 

Π ροτοϋ ώστόσο έπιχειρήσουμε μιά κατάταξη τών φιλοσοφικών προ-
τάσεων, θά έπρεπε νά υπογραμμίσουμε τόν λανθασμένο χαρακτήρα τοϋ 
θετικιστικού ίσχυρισμοΰ, κατά τόν όποιο οί προτάσεις αύτές στερούνται 
νοήματος, έπειδή δέν επιδέχονται εμπειρική έπαλήθευση. 

Αντίθετα μέ ό,τι υποστηρίζουν οί θετικιστές, υπάρχουν φιλοσοφικές 
προτάσεις έπαληθεύσιμες καί προτάσεις διαψεύσιμες, άλλά τό έμπει-
ρικό κριτήριο εφαρμόζεται στήν περίπτωσή τους μέ ειδικό τρόπο. 

"Ετσι, π.χ., ή πρόταση κατά τήν όποία ή ύλη άποτελεΐται άπό άτομα, 
πρόταση φιλοσοφική στήν έποχή τοϋ Δημόκριτου, άκόμα καί τοϋ Νεύ-
τωνα, έπαληθεύτηκε στίς άρχές τοΰ 19ου αιώνα, μέ καθυστέρηση 24 
αιώνων. "Εναν αίώνα άργότερα άποδείχτηκε ή σχετικότητα τής έν-

1. Βλ. Ε. Bitsakis, "Quantum Statistical Determinism", Foundations of Physics, 
18, 331 ( 1988). Τοϋ ίδιου, « Formes de déterminisme physique », La Pensée, 307, 137 
(1996). 
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νοιας ατομον, χωρίς αύτό νά άμφισβητήσει τό άντικειμενικό της status. 
'Αντίθετα, ή πρόταση ότι τό νερό είναι τό πρωταρχικό στοιχείο τοϋ σύμ-
παντος διαψεύσθηκε 25 αιώνες μετά τόν Θαλή. 'Αποδείχτηκε πράγμα-
τι ότι τό νερό δεν είναι χημικό στοιχείο άλλά χημικό μόριο, άρα ότι 
είναι παράγωγη μορφή καί, κατά μείζονα λόγο, οχι άρχή. Αύτή ή 
ειδική διάψευση, ή οποία ήρθε άπό μιά έξωφιλοσοφική περιοχή, άπέ-
δειξε τό εσφαλμένο τοϋ ισχυρισμού τοϋ Κάρναπ, κατά τόν όποιο ή θέση 
τοϋ Θαλή στερείται νοήματος. 'Αντίστοιχα, οί θέσεις κατά τις όποιες 
δέν ύπάρχουν έμφυτες ίδέες ή προεμπειρικοί τύποι της νόησης καί της 
έποπτείας, επιβεβαιώθηκαν άπό τή γενετική ψυχολογία καί τή φυσική, 
ενώ οί άντίστοιχες θέσεις τοϋ Καρτέσιου καί τοϋ Κάντ διαψεύσθηκαν. 

Ή βιολογία, τέλος, διέψευσε τή θέση ότι ή ζωή είναι ή έκδήλωση 
κάποιας ζωικής δύναμης ( vis Vitalis ) κλπ. 

Συνεπώς τό εμπειρικό κριτήριο έφαρμόζεται, άλλά μέ ειδικό τρό-
πο, καί στήν περίπτωση τών φιλοσοφικών προτάσεων. Εντούτοις δέν 
πρόκειται μόνο γιά τή μικρότερη ή μεγαλύτερη χρονική άπόσταση 
άνάμεσα στη διατύπωση μιας πρότασης καί τήν εμπειρική έπαλήθευ-
ση/διάψευσή της. Ή ίδια ή δοκιμή είναι συχνά έμμεση, προέρχεται 
άπό άλλες περιοχές καί συχνά άπαιτεΐ τή συμπληρωματική μαρτυρία 
άλλων επιστημών. Μ' αύτή τήν έννοια, ό χαρακτήρας της μαρτυρίας 
τοϋ εμπειρικού κριτηρίου έχει τήν ιστορική του διάσταση. 'Επίσης δεν 
πραγματοποιείται στό επίπεδο της φιλοσοφίας, άλλά διαμέσου εξω-
φιλοσοφικών πρακτικών. Άλλά αύτό προϋποθέτει δτι ή φιλοσοφική 
θέση είχε ήδη μετατραπεί σε επιστημονικό πρόβλημα και μπορεί νά 
υποστεί τόν πειραματικό ελεγχο : νά επαληθευτεί ή νά διαψευσθεί. Τό 
φιλοσοφικό ερώτημα σ' αύτές τις περιπτώσεις είχε προηγηθεί τοϋ άν-
τίστοιχου έπιστημονικοΰ. Αύτό σημαίνει ότι δέν έστερεΐτο νοήματος. 
Επίσης τό γεγονός αύτό αντιφάσκει μέ τήν έγελιανή θέση, τήν όποία 
άναδιατύπωσε ό 'Αλτουσέρ, καί κατά τήν όποία ή φιλοσοφία έπεται 
χρονικά της έπιστήμης ( ή γλαύκα της 'Αθηνάς πετά μέ τό σούρουπο ). 

Τά προηγούμενα άποτελοΰν έπιχειρήματα ύπέρ της ιδιαιτερότητας 
τοϋ φιλοσοφικού λόγου. Μαρτυροΰν ταυτόχρονα γιά τή λειτουργική 
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ένότητα τών επιστημών καΐ της φιλοσοφίας, μιά πλευρά της οποίας 
είναι τό γεγονός ότι φιλοσοφικά ερωτήματα μετασχηματίζονται συχνά 
σέ έπιστημονικά και μ' αύτό τόν τρόπο δέχονται μιά « οριστική » λύση, 
άλλά και ότι τά φιλοσοφικά προβλήματα αποδεικνύονται συχνά ψευ-
δοπροβλήματα. Γιά αλλα φιλοσοφικά ερωτήματα, τέλος, ή άπάντηση 
δέν προέρχεται άπό τήν πλευρά τών φυσικών επιστημών. Έρχεται 
άπό τήν πλευρά τών έπιστημών τοϋ άνθρωπου. Αύτή, π.χ., είναι ή πε-
ρίπτωση τοϋ προβλήματος τοϋ Θεοΰ ή τής ύπαρξης μιας ψυχής άνε-
ξάρτητης άπό τό σώμα και άθάνατης. 

Μέ βάση τήν τυπική άντίληψη γιά τό έμπειρικό κριτήριο, ό θετι-
κισμός ταύτισε τήν ((παραδοσιακή» φιλοσοφία μέ τή μεταφυσική. 

"Ετσι θεώρησε πώς έχει τό δικαίωμα νά υποστηρίξει οτιτά προβλήματά 
της είναι ψευδοπροβλήματα, στερημένα νοήματος ή, τό λιγότερο, θεω-
ρητικοΰ νοήματος. 'Αλλά ή φιλοσοφία και ή « μεταφυσική » χαίρουν 
πάντοτε άκρας υγείας, παρά τό ότι ό θάνατος τους έχει άναγγελθεϊ 
πολλές φορές και άπό διαφορετικές πλευρές. Ή ζωτικότητα και ή 
άνανέωση τής φιλοσοφίας μαρτυροΰν οτι τά έρωτήματά της είναι ου-
σιαστικά και οτι έχουν νόημα, τόσο στό υπαρξιακό όσο και στό γνω-
σιολογικό και στό όντολογικό-κοσμολογικό πεδίο. Επιπλέον : "Αν άνα-
λύσουμε τήν ιστορική διαδικασία της διαμόρφωσης τών κατηγοριών 
και τών όρων μέ τούς όποιους τίθενται τά « μεταφυσικά » έρωτήματα, 
τότε ή « μεταφυσική » άτμόσφαιρα διαλύεται και διαφαίνεται μέ σα-
φήνεια ή πραγματική φύση τών φιλοσοφικών έρωτημάτων. « Μποροΰ-
με ως μαρξιστές », γράφει ό Μισώ ( Β. Michaux ), « νά άρνηθοϋμε τήν 
άποψη ότι καθολικές άφαιρέσεις, κατηγορίες όπως ή ύλη, ή πρακτική, ή 
άντανάκλαση, ή άντίθεση, είναι μεταφυσικές, έφόσον άναλύουμε τις 

συνθήκες άποδοχής τους και διαλευκαίνουμε τό μυστήριο τής Θεωρη-
/ ι σιακης τους συγκρότησης ». 

Π ράγματι, όπως σημειώθηκε ήδη, δέν υπάρχουν κατηγορίες a priori. 
Οί κατηγορίες διαμορφώνονται μέσα άπό τή γενίκευση της κοινωνικής 

1. Β. Michaux, La Pensée, 230 ( 1982 ). 
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πρακτικής, άρα είναι a posteriori καί ό άριθμός τους δεν είναι σταθερός 
(δέκα κατά τον 'Αριστοτέλη, δώδεκα κατά τον Κάντ, κλπ.). Ή γενε-
αλογία τών κατηγοριών συνηγορεί ύπέρ τοϋ ίστορικοΰ καί οχι προεμ-
πειρικου χαρακτήρα τους. Επίσης δεν ύπάρχουν συνθετικές a priori 
προτάσεις, που υποτίθεται οτι είναι οί προτάσεις τών θεωρητικών έπι-
στημών. Οί επιστημονικές προτάσεις προκύπτουν άπό τή θεωρητικο-
ποίηση ( καί υπέρβαση ) τής έπιστημονικής πρακτικής. Δεν ύπάρχουν, 
τέλος, a priori προτάσεις, οί όποιες, κατά τήν καντιανή άποψη, θά ήταν 
οί προτάσεις της μεταφυσικής. Οί φιλοσοφικές, άρα « μεταφυσικές » 
προτάσεις, είναι, καί αύτές, a posteriori : διαμορφώνονται μέ τή θεω-
ρητικοποίηση της κοινωνικής πρακτικής, ενώ ταυτόχρονα υπερβαίνουν 
τό πεδίο τής εμπειρίας, ώς ή ορθολογική ή μυστικοποιημένη άναπα-
ράσταση της πραγματικότητας. Τά αιτήματα (postulats), οί άρχές 
(principes), κλπ., είναι εκ τών υστέρων (α posteriori) έστω καί αν 
τίθενται αξιωματικά. Ό ισχυρισμός αυτός ισχύει τόσο γιά τόν ύλισμό 
όσο καί γιά τις διάφορες σχολές τοϋ ιδεαλισμού. 

Θά έπιχειρήσω τώρα μιά ταξινόμηση τών φιλοσοφικών προτάσεων, 
σέ άντιστοιχία μέ τή σχέση τους μέ τά εμπειρικά δεδομένα καί τήν 
« τιμή άλήθειας » τους. ' Η ταξινόμηση αύτή θά διευκολύνει τήν άνά-
δειξη τής συγκεκριμένης ενότητας τών έπιστημών μέ τή φιλοσοφία. 

1. Ύπάρχουν φιλοσοφικές προτάσεις (ή θέσεις) οί όποιες άναδύον-
ται μέσα άπό τήν εμπειρία -καί ειδικά άπό τήν έπιστημονική πρακτι-
κή- ώς ή γενίκευση καί ή θεωρητική ύπέρβαση τών ειδικών μορφών μέ 
τις όποιες πραγματοποιοΰνται οί φυσικές σχέσεις. Οί προτάσεις αύ-
τές, άπό τό γεγονός ότι υπερβαίνουν τά έμπειρικά δεδομένα, δέν μπο-
ρούν νά έχουν μιά καθορισμένη τιμή άλήθειας ( 1 ή 0 ) : νά είναι άληθεϊς 
ή ψευδείς, μέ τήν έννοια τής τυπικής λογικής. Εντούτοις ή γενετική 
διαμεσολαβημένη σχέση τους μέ τήν έμπειρία έπιτρέπει τό χαρακτη-
ρισμό τους ώς ορθών ή μη ορθών. Τέτοιες π.χ. είναι οί προτάσεις ( ή 
θέσεις): Ή άρχή της αιτιότητας ισχύει στή φύση. Ή κίνηση είναι 
τρόπος ύπαρξης της ύλης. Ή άντίθεση είναι οντολογική κατηγορία 
(λειτουργεί μέσα στα ίδια τά πράγματα). Τό σύμπαν ύπάρχει ώς 
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ολότητα σε κοσμογένεση. Τό πνεύμα είναι « προϊόν » μιας διαδικασίας 
νοογένεσης, ή όποία προϋποθέτει ειδικές δομές (εγκέφαλο, νευρικό 
σύστημα ) καί την ύπαρξη κοινωνικής ζωής, κλπ. 

Οί προηγούμενες προτάσεις δέν είναι « έπιστημονικές » μέ τήν 
ειδική έννοια τοϋ ορού. Είναι καθολικές προτάσεις ( propositions uni-
verselles ) οί όποιες υπερβαίνουν τό άτομικό καί τό ειδικό. Εντούτοις 
συνάγονται μέσα άπό τήν ανθρώπινη έμπειρία, τή γνώση ουσιαστικών 
σχέσεων, ώς ή γενίκευση καί υπέρβαση τους. ( Άπό αύτοΰ καί ό 
ιστορικός χαρακτήρας τους ώς πρός τήν έκταση καί τό βάθος τοϋ 
περιεχομένου τό όποιο καλύπτουν.) Οί προτάσεις αύτές μποροΰν νά 
χαρακτηριστοΰν ορθές, επειδή επιβεβαιώνονται σέ κάθε ειδική περί-
πτωση. Στήν άντίθετη περίπτωση, θά χαρακτηρίζονταν μη ορθές. 

*Ας πάρουμε, γιά νά κάνουμε πιό συγκεκριμένη τήν προηγούμενη 
άποψη, τήν άρχή της αιτιότητας. ' Η άρχή αύτή διατυπώθηκε μέσω τής 
γενίκευσης της εμπειρίας. Ταυτόχρονα υπερβαίνει τήν έμπειρία, όταν 
ισχυρίζεται ότι κάθε φαινόμενο καθορίζεται άπό τις αιτίες του. Τό 
κριτήριο έπιβεβαίωσης δέν εχει σ' αύτή τήν περίπτωση τό status αν-
τικειμενικότητας (ιστορικά καθορισμένης, άρα σχετικής) τοϋ συνή-
θους έμπειρικοϋ κριτηρίου, επειδή ή πρόταση διατυπώνεται σέ διαφο-
ρετικό θεωρητικό έπίπεδο. Πράγματι, ή φυσική, ή χημεία, ή βιολογία, 
κλπ., έπαληθεύουν συγκεκριμένες, ειδικές αίτιακες σχέσεις, οχι όμως 
τή φιλοσοφική θέση : "Ολα τά φαινόμενα είναι αίτιοκρατημένα. Υπάρ-
χει συνεπώς πρόβλημα ώς πρός τόν καταστατικό ορισμό αυτών τών 
προτάσεων. Επιπλέον : Κατά τήν αποτίμηση της πρότασης επεμβαί-
νουν ιδεολογικά κριτήρια, συχνά άσυνείδητα καί όμως πραγματικά. 
Χαρακτηριστικές, ώς πρός αύτό, είναι οί διαμάχες γιά τήν ισχύ τής 
αιτιοκρατίας στή φυσική, ή άκόμα γιά τήν άπειρότητα τοϋ σύμπαντος 
μέ άφετηρία τήν υπόθεση τής μεγάλης έκρηξης. Εντούτοις, παρά τόν 
ούσιαστικό ρόλο της ιδεολογίας, ή έπιστημονική πρακτική προσφέρει 
τά μέσα γιά νά κρίνουμε τήν εγκυρότητα αύτών τών προτάσεων, οί 
όποιες δέν είναι προεμπειρικές. Θά μπορούσαμε νά ονομάσουμε αύτές 
τις προτάσεις φιλοσοφικές 7ΐροτάσεις πρώτου είδους. Οί προτάσεις 
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αύτες έχουν συγκεκριμένο γνωσιοθεωρητικό status : εϊναι ορθές ή μη 
όρθές. "Οχι αληθείς η ψευδείς, διότι δεν είναι επιστημονικές, με την 
ειδική έννοια τοϋ όρου. 

Θά μποροΰσε ωστόσο νά αντιτείνει κάποιος ότι δεν είναι δυνατόν νά 
περνάμε άπό άτομικές σε καθολικές προτάσεις. Ποιά είναι λοιπόν ή 
« τ ιμή άλήθειας » της άρχής τής αιτιότητας ; Ή άντίρρηση είναι τυπι-
κά όρθή. Εντούτοις ή άρχή τής αιτιότητας δεν είναι αύθαίρετη. Π ρο-
κύπτει ( τονίστηκε ήδη ) ώς ή γενίκευση και υπέρβαση ολόκληρης της 
κοινωνικής πράξης ( πρακτικής και επιστημονικής ). Επ ίσης δέν πρό-
κειται (τονίστηκε και αύτό) γιά μεταφυσική a priori πρόταση. Πρό-
κειται γιά μιά a posteriori συνθετική πρόταση, διαφορετικού έπιστημο-
λογικοϋ status άπό τις a posteriori συνθετικές προτάσεις τών φυσικών 
έπιστημών. Γ ι ' αύτό χαρακτηρίζεται ώς οφη και δχι ώς αληθής. Πρό-
κειται τελικά γιά άρχή, ή οποία τίθεται άλλά δέν άποδεικνύεται. 

2. Υπάρχουν φιλοσοφικές προτάσεις οί όποιες, έστω και αν ό έν-
νοιολογικός πυρήνας τους και ή προϊστορία τους μπορούν νά άναζητη-
θοϋν στήν εμπειρία, προϋποθέτουν έξαιρετικά ύψηλό βαθμό άφαίρεσης 
και γενίκευσης. Γ ι ' αύτό οί σχέσεις τους μέ τήν έμπειρία είναι συχνά 
περισσότερο διαμεσολαβημένες και άπόμακρες. Τέτοιες, π.χ., είναι οί 
προτάσεις ( ή θέσεις ) γιά τήν άπειρότητα τοϋ χώρου και τοϋ χρόνου, 
γιά τήν άπειρότητα τών δομών της ύλης, ή άκόμα ή πρόταση ότι ή φύση 
συνιστά μιά πραγματικότητα άνεξάρτητη άπό τό υποκείμενο. « Ή 
τ ιμή άλήθειας » τέτοιων προτάσεων είναι άσθενέστερη άπό τών προ-
τάσεων πρώτου είδους. Εντούτοις και αύτές θεμελιώνονται στήν έμ-
πειρία ( ή ρίζα τους χάνεται συχνά στό μύθο ), συγκροτούνται μέσα άπό 
τήν πράξη και δέν είναι a priori. "Ετσι, έστω και άν οί έπιστήμες 
άδυνατοΰν νά άποδείξουν τήν άλήθεια τους μέ τήν τυπική έννοια τοϋ 
ορού ( ή τό σφάλμα τους), είναι δυνατόν, μέ βάση τήν άνάλυση τών 
έπιστημονικών δεδομένων, νά άποφανθοΰμε ότι είναι σύμφωνες ή ότι 
αντιφάσκουν μέ τήν πραγματικότητα. Θά μπορούσαμε νά ονομάσουμε 
τις προτάσεις αύτές φιλοσοφικές προτάσεις δεύτερον είδους. Και οί 
προτάσεις αύτές συνιστούν αρχές και όχι νόμους. 
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3. Υπάρχουν, τέλος, φιλοσοφικές προτάσεις οί όποιες, έστω καί 
αν σχετίζονται μέ πραγματικότητες καί καταστάσεις τοϋ κόσμου, 
φυσικοΰ καί κοινωνικού, στερούνται οποιουδήποτε εμπειρικού ή ορθο-
λογικού θεμελίου : συχνά είναι προϊόντα τής ιδεολογικής άντιστροφής 
τών σχέσεων άνάμεσα στη νόηση καί τήν πραγματικότητα. Τέτοιες 
είναι, π.χ., οί άκόλουθες προτάσεις ( ή θέσεις ) : Ό κόσμος είναι ζώον 
έμψυχον καί έννουν ( Πλάτων). Έν άρχή ήν ό Λόγος ( Ιωάννης). Ό 
κόσμος δημιουργήθηκε άπό ένα άυλο καί αιώνιο "Ον. Ή ψυχή είναι 
άθάνατη" είναι προσωρινά φυλακισμένη στό φθαρτό έπίγειο σκήνωμά 
της, κ.ο.κ. 

Προτάσεις αύτοϋ τοϋ είδους έκφράζουν « ιδεολογικές », δηλαδή φαν-
ταστικές, σχέσεις μέ τόν κόσμο. Είναι άνεστραμμένα είδωλα τών 
πραγματικών σχέσεων τών άνθρώπων μέ τόν κόσμο ( φυσικό καί κοι-
νωνικό ). Θά μπορούσαμε συνεπώς νά τις ονομάσουμε μεταφυσικές ή 
7ΐροτάσεις τρίτον είδους. Εντούτοις, άκόμα καί αύτές οί προτάσεις, 
έπειδή σχετίζονται μέ τήν εμπειρία, έστω καί μέσω ιδεολογικών δια-
μεσολαβήσεων, είναι δυνατόν, σέ ορισμένες περιπτώσεις, νά διαψευ-
σθοΰν. Αύτό συνέβη, π.χ., μέ τήν πρόταση κατά τήν όποία ή ζωή ήταν ή 
έκδήλωση μιας μυστηριακής δύναμης, της vis vitaUs. Επιπλέον : Ή 
γενεαλογία αύτών τών προτάσεων μας οδηγεί στήν αποκάλυψη τών 
καταστάσεων τών όποιων είναι ή ιδεολογική έκφραση, άρα στή γνώση 
τών συνθηκών καί τών διαδικασιών της γένεσής τους καί της κοινωνι-
κής λειτουργίας τους. 

Ή ιστορία μαρτυρεί γιά τήν έπίμονη παρουσία τών φιλοσοφικών 
προβλημάτων (γνωσιολογικών καί όντολογικών-μεταφυσικών). Τό 
πρόβλημα της προέλευσης τοϋ κόσμου, τής « ούσίας » του, τό πρόβλη-
μα της άντικειμενικότητας καί της αύθυπαρξίας της ύλης, τής ύπαρξης 
τοϋ Θεοΰ, τής άθανασίας τής ψυχής, της ύπαρξης μιας φυσικής τάξης, 
της ισχύος τής αιτιοκρατίας, κλπ., είναι προβλήματα ούσιαστικά, πλή-
ρη « νοήματος » ( τόσο στο ύπαρξιακό όσο καί στό θεωρητικό έπίπε-
δο ), άκόμα καί όταν τίθενται ύπό τό έμβλημα τής Μεταφυσικής. Δέν 
είναι συνεπώς τυχαία ή διαχρονική παρουσία τους. Πολλά άπ' αυτά τά 
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θεώρησαν απρόσιτα στή γνώση οί Πατέρες τής 'Ανατολικής Εκκλη-
σίας. Ό Κάντ θεώρησε ότι ό Λόγος μπορεί νά τά φωτίζει άλλα αδυ-
νατεί νά τά γνωρίσει. "Αλλοι τά θεώρησαν ψευδοπροβλήματα. Εντού-
τοις τά έρωτήματα αύτά ύπάρχουν, άπασχολοϋν κάθε φυσιολογικό 
άνθρωπο, άλλα άπαντήθηκαν άπό τήν έπιστήμη καί άλλα τά πλησίασε 
ό μαρξισμός άπό μιά νέα οπτική. 

Δέν γνωρίζουμε παρά μόνο τά φαινόμενα, ισχυριζόταν ό Κάντ. Τά 
νοούμενα δέν είναι γνώσιμα ! Τά « μεταφυσικά » προβλήματα στερούν-
ται νοήματος, διακηρύσσουν οί θετικιστές. Εντούτοις μπορούμε νά 
άναζητήσουμε τή γένεση καί τό περιεχόμενο αύτών τών έρωτημάτων 
στις συνθήκες τών άνθρώπινων κοινωνιών καί συχνά μπορούμε νά λύ-
σουμε « μεταφυσικά » ερωτήματα άπό τό δρόμο τών φυσικών ή τών 
κοινωνικών επιστημών. Τό πρόβλημα τοϋ Θεοϋ, π.χ., μπορεί νά προσ-
εγγιστεί όχι στό επίπεδο της μεταφυσικής άφαίρεσης, άλλά στό έπί-
πεδο τών κοινωνικών σχέσεων. Ό Ξενοφάνης ήταν ό πρώτος πού έδει-
ξε αύτό τό δρόμο. 

Τό έρώτημα : Ποιό είναι τό γνωσιοθεωρητικό status τών φιλοσοφι-
κών προτάσεων, συγκρινόμενο μέ τό status τών έπιστημονικών, πρέπει 
νά άκολουθηθεΐ άπό τό έρώτημα : Ποιες είναι οί σχέσεις άνάμεσα στις 
επιστημονικές εννοιες και τις φιλοσοφικές κατηγορίες ; Θά ήταν ενδε-
χομένως δυνατόν νά διαπιστώσουμε τήν ύπαρξη διαμεσολαβήσεων, 
πού θά έριχναν μιά γέφυρα άνάμεσα στις έννοιες καί τις κατηγορίες ; 
Οί έννοιες γεννιοΰνται καί τό περιεχόμενο τους μεταβάλλεται μέσα στό 
χρόνο. Καί αν, άντίστοιχα, οί κατηγορίες δέν είναι τό έξωχρονικό 
άπόλυτο, άλλά είναι, καί αυτές, προϊόν τής ιστορίας, τότε τό προηγού-
μενο έρώτημα δέν στερείται, ύποχρεωτικά, νοήματος.1 

1. Γ ιά μιά πρώτη απόπειρα ταξινόμησης τών φιλοσοφικών προτάσεων, βλ. Ε. 

Bitsakis, Physique et Matérialisme, op. cit. 



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
62 

4. Έννοιες και κατηγορίες 

Ή επιστήμη συγκροτείται με έννοιες ενσωματωμένες σέ ένα συνεκτικό 
σύστημα. Τί είναι δμως ή έννοια ; Θά μπορούσαμε νά ποΰμε ότι ή έν-
νοια εκφράζει, σέ ένα ορισμένο επίπεδο αφαίρεσης, χαρακτηριστικά 
κοινά σέ ενα σύνολο ομοειδών άντικειμένων πού βρίσκονται στις ίδιες 
συνθήκες, ή άκόμα μιά σχέση άνάμεσα σέ φυσικά άντικείμενα. Τό άν-
τικείμενο δέν ύπάρχει χωρίς τις σχέσεις του μέ τό περιβάλλον, « καθε-
αυτό ». 'Αντίστροφα, ή σχέση διαμεσολαβεΐται άπό κάποιον υλικό φο-
ρέα. Τό ήλεκτρόνιο, π.χ., στήν πρώτη περίπτωση, ή άλληλεπίδραση 
στή δεύτερη. Αύτό πού χαρακτηρίζει τις έννοιες είναι ότι συνδέονται 
μέ τό ειδικό. Στήν περίπτωση τους, ή ποιοτική σχέση συνδέεται ενδο-
γενώς μέ τήν ποσοτική. Χάρη σ' αύτή τήν ενότητα, οί έννοιες είναι 
λειτουργικές. Οί σχέσεις άνάμεσα στίς έννοιες, εξάλλου, έχουν συχνά 
τή μορφή μαθηματικής σχέσης καί αύτό καθιστά δυνατό τόν καθορι-
σμό ενός μέτρου τό όποιο προσδιορίζει ποσοτικά τήν έννοια. Οί έννοιες 
καί οί σχέσεις τους, θεωρητικές άπεικονίσεις τής πραγματικότητας, 
είναι δυνατόν νά ύποστοΰν τήν πειραματική δοκιμασία : νά επαληθευ-
τούν ή νά διαψευστούν. 

Οί έννοιες διατυπώνονται μέσα άπό μιά διαδικασία γενίκευσης τής 
πράξης. Υπάρχουν έννοιες πού συνδέονται άμεσα μέ τήν αισθητηριακή 
έμπειρία (π.χ. δέντρο), άλλες πού προκύπτουν άπό τις εμπειρικές 
σχέσεις τοϋ άνθρώπου μέ τόν κόσμο καί άφοροΰν ιδιότητες τών πραγ-
μάτων ( π.χ. σκληρό, δηλητηριώδες ) καί τέλος, θεωρητικές ή επιστη-
μονικές έννοιες πού άντιστοιχοϋν σέ υψηλότερα επίπεδα άφαίρεσης καί 
έρμηνεύουν τήν εμπειρική πραγματικότητα (π.χ. γιατί τό μανιτάρι 
είναι δηλητηριώδες ) ή τή διαψεύδουν ( π.χ. τήν εικόνα τοΰ γεωκεντρι-
κοϋ συστήματος ). Τέλος, ύπάρχουν έννοιες οί όποιες δέν άντιστοιχοϋν 
στήν εποπτεία, άλλά άντιστοιχοϋν στή φυσική πραγματικότητα. Καί, 
προφανώς, τά διάφορα αύτά έπίπεδα συνδέονται μεταξύ τους, έξ ού καί 
ή κλίμακα άλλά καί ή συσχέτιση τών εννοιών. 

Υπάρχει μιά οντολογική προτεραιότητα τοΰ άντικειμένου (ή τής 
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σχέσης) ώς προς την έννοια. Ή έννοια είναι προϊόν αφαίρεσης καί 
γενίκευσης, μέ αφετηρία το αντικείμενο. (Το αντικείμενο δέν είναι 
υποχρεωτικά προσιτό στην άμεση έποπτεία - π.χ., το ηλεκτρόνιο.) 

Επιλέγουμε έναν άριθμό δεδομένων (ποσότητες, σχέσεις, νόμους, με-
γέθη, κλπ. ) καί κατασκευάζουμε τό θεωρητικό αντικείμενο. Τό Θεω-
ρητικό άντικείμενο ορίζεται μέ έννοιες. Γίνεται, μέ τη σειρά του, πηγή 
γιά τή διατύπωση νέων έννοιών. Οί έννοιες, συνεπώς, είναι προϊόντα 
μιας διπλής κίνησης : άπό τό άντικείμενο στη νόηση καί άπό τή νόηση 
στό άντικείμενο. ( Στις Θεωρητικές επιστήμες μποροΰμε άπό τήν έν-
νοια καί τή σχέση νά φτάσουμε στό άντικείμενο. ) Ά π ό τό άτομικό στό 
ειδικό καί στό γενικό, καί αντίστροφα. Ά π ό τό συγκεκριμένο στό 
άφηρημένο καί άπό τό άφηρημένο στό συγκεκριμένο, τό όποιο διερευ-
νούμε μέ τή βοήθεια τών θεωρητικών προσδιορισμών του, μετατρέ-
ποντάς το σέ νοημένο συγκεκριμένο.1 Έ τ σ ι στό άντικείμενο αντιστοι-
χεί τό άντικείμενο τής συνείδησης. Ταυτόχρονα, ή συνείδηση γίνεται ό 
φορέας άντικειμενικών γνώσεων, άρα, κατά κάποιο τρόπο, « άντικει-
μενοποιεΐται ». Ή έννοια είναι τό προϊόν τοΰ διαλεκτικού «παιχνι-
διού » άνάμεσα στό ύποκείμενο καί τό άντικείμενο. Είναι ή υποκειμε-
νική έκφραση αύτοΰ που ύπάρχει άντικειμενικά. 

Ή έννοια συνιστά μιά « πτωχευμένη » ( appauvrie ) εικόνα τής πραγ-
ματικότητας. Δέν έξαντλεϊτό σύνολο τών χαρακτηριστικών κ α ί / ή τών 
καθορισμών τοϋ άντικειμένου. Έ τ σ ι , άν ύπάρχει μιά άντιστοιχία άνά-
μεσα στό άντικείμενο καί την έννοια, ή άντιστοιχία αύτή διαμορφώνε-
ται στό χρόνο καί δέν άφορα παρά ορισμένα άπό τά χαρακτηριστικά του 
καί / ή τούς καθορισμούς του. Ταυτόχρονα ή έννοια συλλαμβάνει ούσια-
στικά χαρακτηριστικά τοΰ άντικειμένου, συχνά άπρόσιτα στήν έπο-
πτεία ή στήν έμπειρία. Τό νοημένο συγκεκριμένο, τελικά, είναι ούσια-
στικότερο άπό τό ψευδοσυγκεκριμένο τής έποπτείας. Έ τ σ ι , υπερβαί-
νοντας τήν έμπειρία, ή έπιστημονική έννοια αποκτά ένα status ισχυρό-
τερης άντικειμενικότητας καί ένα εύρύτερο πεδίο ισχύος, άπ' ό,τι ή 

1. Βλ. Κ. Marx, Contribution à la critique de l'économie poluique, a. 165. 
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εμπειρία, ή όποία εκφράζεται μέ έμπειρικές έννοιες. Τέλος, ώς γνω-
στόν, υπάρχουν έννοιες οί όποιες άντιφάσκουν μέ τήν εποπτεία, που 
διαψεύδουν τήν εποπτεία, ή πού βρίσκονται πέρα άπό οποιαδήποτε 
έποπτική άναπαράσταση ( π.χ. χωρόχρονος, μικροσωμάτιο ). 

Λέγεται ότι οί έννοιες έκφράζουν σχέσεις οί όποιες είναι συστατικές 
τοϋ αντικειμένου. Άλλά τό αντικείμενο είναι ή πηγή τής σχέσης. Ταυ-
τόχρονα, ή σχέση είναι συστατική τοϋ άντικειμένου. Δέν είναι δυνατόν 
νά διαχωρίσουμε αύτές τις δύο « στιγμές » τής πραγματικότητας. ' Η 
έννοια τοϋ πεδίου, π.χ., έκφράζει όχι μόνο μιά σχέση άνάμεσα σέ δύο 
άντικείμενα (π.χ., δύο ήλεκτρόνια). Ή σχέση αύτή, τήν ίδια στιγμή, 
ορίζει ένα αντικείμενο, τό δυνάμει φωτόνιο, φορέα αύτής τής άλληλε-
πίδρασης ( σχέσης ). Μέ άνάλογο τρόπο τό κεφάλαιο δέν είναι άπλώς 
μιά σχέση. Είναι ένα σύνολο μέσων παραγωγής, κλπ., ενταγμένων σέ 
καθορισμένες κοινωνικές σχέσεις ( σέ καθορισμένο τρόπο παραγωγής ). 

'Υπάρχει μιά κλίμακα έννοιών, άπό εκείνες πού συνδέονται άμεσα 
μέ τις αισθητηριακές έντυπώσεις, μέχρι τις πιό άφηρημένες Θεωρη-
τικές έννοιες. Οί έννοιες « γεννιοΰνται » . Συχνά άποκτοΰν νέα περιε-
χόμενα. Υφίστανται ριζικές μεταλλαγές ή αχρηστεύονται καί πέφτουν 
στή λησμονιά. Υπάρχει συνεπώς μιά ιστορικότητα, μιά γενεαλογία 
τών εννοιών. Συχνά άπό τή διατύπωση μιας έννοιας προηγείται ή 
κριτική προηγουμένων, ξεπερασμένων έννοιών, οί όποιες σχετίζονται 
μέ τό ίδιο γνωστικό άντικείμενο. Παράδειγμα : Ή κριτική τών άρι-
στοτελικών έννοιών άπό τόν Γαλιλαίο καί τών νευτώνειων άπό τόν Ε. 
Μάχ καί τόν 'Αϊνστάιν. 

Οί έννοιες, τέλος, αύτονομοΰνται ώς πρός τό άντικείμενο καί « ζουν » 
τή δική τους ζωή. 'Ωστόσο ή αύτονομία αύτή είναι σχετική. Ή έννοια 
(( έπιστρέφει » πάντοτε στήν πηγή της γιά νά ελέγξει τήν άλήθεια της, 
γιά νά έμπλουτιστεϊ, νά διευρύνει τό πεδίο της ή, άκόμα, νά διαπιστώ-
σει τήν άναντιστοιχία της πρός τό άντικείμενο. Αύτή ή ελευθερία τών 
εννοιών είναι ένας όρος sine qua non τής έπιστημονικής προόδου. 'Αν-
τίστροφα, άποτελεΐ προϋπόθεση γιά τήν ιδεαλιστική, ανεστραμμένη 
εικόνα τοϋ κόσμου. 
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Ή διαμόρφωση τών εννοιών είναι μιά αποφασιστική στιγμή τοϋ 
γίγνεσθαι τών επιστημών. Άλλα ή άλήθεια δεν είναι ένα σύνολο δεδο-
μένων σχέσεων. Αρθρώνεται σέ ένα συνεκτικό σύνολο τό όποιο ανα-
πτύσσεται στό χρόνο, καί τό όποιο ύφίσταται μεταλλαγές κατά τις 
έπιστημονικές έπαναστάσεις. Αντίστοιχα, ή «αντικειμενικότητα της 
επιστήμης δέν είναι μιά παθητική καί αναλλοίωτη αντανάκλαση τοϋ 
κόσμου στήν ανθρώπινη συνείδηση. Δέν ύπάρχει άπόλυτη άντιστοιχία 
ανάμεσα στό άντικείμενο καί τήν έννοια, ανάμεσα στό νόμο καί τή 
φυσική σχέση. ' Η αντικειμενικότητα τής έννοιας διαμορφώνεται στήν 
πράξη, προϊόν τής έσωτερικής δυναμικής τής έπιστήμης καί έξωτερι-
κών καθορισμών. "Ετσι τό περιεχόμενο μιας έννοιας είναι ιστορικά καί 
κοινωνικά καθορισμένο, άρα ανθρώπινα αντικειμενικό. Είναι μιά αντι-
κειμενικότητα αποκτημένη κοινωνικά - ύποκειμενικά. 

Άλλά ή έπιστημονική άλήθεια, ώς γνωστόν, δέν είναι ή μόνη μορφή 
άλήθειας. Πριν άπ' αύτήν καί παράλληλα μ ' αύτήν ύπάρχει ή έποπτική 
καί ή έμπειρική άλήθεια, καθώς καί έκείνη ή ειδική μορφή γνώσης πού 
ονομάζεται φιλοσοφική. ' Η φιλοσοφία προηγήθηκε άπό τις επιστήμες. 
Οί κατηγορίες της άντιπροσωπεύουν, έξάλλου, έναν ύψηλότερο βαθμό 
γενίκευσης. Άλλά μέ τήν έμφάνιση τών επιστημών, άνάμεσα στις 
επιστήμες καί τή φιλοσοφία άποκαταστάθηκε μιά ιστορική σχέση -
στήν όποία έχουμε ήδη άναφερθει. Ποιά θά μπορούσε λοιπόν νά εϊναι ή 
σχέση άνάμεσα στις εννοιες και τις κατηγορίες ; Μπορούμε νά ανιχνεύ-
σουμε διαδικασίες περάσματος άπό τις πρώτες στις δεύτερες και αν-
τίστροφα ; Επιπλέον : Ποιά είναι ή καταστατική διαφορά άνάμεσα 
στις έννοιες και τις κατηγορίες, διαφορά ή όποία δέν αποκλείει αναγ-
καστικά τήν νπαρξη αμοιβαίων σχέσεων; 

Οί κατηγορίες έκφράζουν τις πιό γενικές μορφές της πραγματικό-
τητας καί τις πιό γενικές σχέσεις οί όποιες λειτουργοΰν στό έσωτερικό 
αύτής της πραγματικότητας. Θά μποροΰσαν συνεπώς νά θεωρηθούν 
καθολικές έννοιες. Ό όρος αύτός εκφράζει τόσο τή συγγένεια όσο καί 
τήν καταστατική διαφορά άνάμεσα στις έννοιες καί τις κατηγορίες. 
Εντούτοις δέν άναδεικνύει μέ σαφήνεια τήν καταστατική διαφορά. 
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Ά ς επιμείνουμε στο σημείο αύτό. Ή ιστορικότητα χαρακτηρίζει 
τόσο τις έννοιες, όσο καί τις κατηγορίες. Πράγματι, νέες κατηγορίες 
διαμορφώνονται μέ τη θεωρητικοποίηση της πράξης καί παλαιές κα-
τηγορίες μεταμορφώνονται μέ την ένσωμάτωση νέων περιεχομένων. 
Συνεπώς οί κατηγορίες δέν άποτελοϋν ενα πεπερασμένο καί κλειστό 
σύνολο. Δέν συνιστούν καν ένα σύνολο, τά στοιχεία τοϋ οποίου θά ήταν 
άνεξάρτητα μεταξύ τους. Άποτελοϋν μάλλον ένα πλέγμα, άνοιχτό, καί 
υποκείμενο σέ ποιοτικές μεταλλαγές. Τό πλέγμα αύτό είναι έκτατικά 
άνοιχτό σέ νέες κατηγορίες καί εντατικά άνοιχτό σέ νέα περιεχόμε-
να καί σέ νέες σχέσεις άνάμεσα στίς κατηγορίες. Δέν υπάρχει συνε-
πώς ένας πεπερασμένος καί οριστικός άριθμός κατηγοριών, όπως ύ-
ποστήριξαν ό Αριστοτέλης ή ό Κάντ. Δέν ύπάρχει πίνακας κατηγο-
ριών, άλλά ενα σύνολο άνοιχτό στήν έπιστημονική καί τήν κοινωνική 

/ ι πρακτική. 
Άλλά οί κατηγορίες άναφέρονται σέ άντικείμενα καί σέ ιδιότητες 

τών άντικειμένων, ή δέν άφοροΰν παρά μόνο σχέσεις; Ή άπάντηση 
είναι περισσότερο σύνθετη. Πράγματι, ύπάρχουν κατηγορίες οί όποιες 
άναφέρονται σέ « πράγματα » ( ύλη, πραγματικότητα, κλπ. ). "Αλλες 
δέν άφοροΰν παρά σχέσεις ( κίνηση, χρόνος, κλπ. ). Άλλά ύπάρχουν καί 
κατηγορίες οί όποιες έκφράζουν τήν άδιάσπαστη ένότητα της σχέσης 
καί τοΰ ύλικοΰ φορέα της ( άλληλεπίδραση, καθορισμός, κλπ. ). 'Υπάρ-
χουν, τέλος, κατηγορίες οί όποιες δέν άναφέρονται άμεσα στά πράγμα-
τα, άλλά στή μορφή ύπαρξής τους ( χώρος ) ή στόν τρόπο ύπαρξης τους 
( κίνηση, αλλαγή ). ' Η αντανάκλαση, θεμελιώδης κατηγορία της μαρξι-
στικής γνωσιοθεωρίας, έκφράζει άσφαλώς μία σχέση, ένώ ταυτόχρονα 
συνεπάγεται τήν ύπαρξη ενός ύλικοΰ φορέα, καθώς καί τή λειτουργία 
του. Ύπάρχουν, τέλος, οντολογικές κατηγορίες (ύλη, χώρος, χρόνος, 
άλληλεπίδραση, κλπ. ), κατηγορίες γνωσιολογικές ( συνείδηση, άντα-
νάκλαση, άλήθεια, κλπ. ), καθώς καί διεπιστημονικές κατηγορίες ( πλη-
ροφορία, συμμετρία, δομή, κλπ. ). Υπάρχουν οί σχέσεις μεταξύ τών 

1. Βλ. επίσης, Β. Michaux, op. cil. 
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κατηγοριών, καθώς καί το γεγονός δτι ορισμένες κατηγορίες ανήκουν 
ταυτόχρονα σέ περισσότερες τάξεις. 

Στό πλαίσιο τοϋ κατηγοριακοΰ πλέγματος, ύπάρχουν άμοιβαϊες 
σχέσεις μεταξύ τών κατηγοριών. Οί σχέσεις αύτές αναδεικνύονται 
κατά τή διαδικασία τών έπιστημονικών άνακαλύψεων. "Ετσι, ό χώρος 
καί ό χρόνος ήταν δύο κατηγορίες άσχετες μεταξύ τους στό πλαίσιο της 
προσχετικιστικής κοσμοαντίληψης. Μέ βάση τήν ειδική θεωρία τής 
σχετικότητας, οί δύο αύτές κατηγορίες συνδέθηκαν οργανικά (τό τε-
τραδιάστατο χωροχρονικό διάστημα είναι ή τυπική έκφραση αύτης τής 
ενότητας). Ή σχετικότητα άνέδειξε έπίσης τήν ενότητα τριών κατη-
γοριών, όπως τό είχε προαισθανθεΐ ή διαλεκτική σκέψη : τήν ένότητα 
( μέσα στή διαφορά ) τοϋ χώρου, τοϋ χρόνου καί τής κίνησης. Ή γενική 
θεωρία της σχετικότητας, τέλος, άνέδειξε τήν ένότητα τεσσάρων θεμε-
λιωδών οντολογικών κατηγοριών : τοϋ χώρου, τοϋ χρόνου, τής κίνησης 
καί της ύλης. 

Οί κατηγορίες, συνεπώς, όπως καί οί έννοιες, δέν είναι a prion. 
Άλλά δέν είναι ούτε κενές νοήματος, όπως υποστηρίζει ή έμπειριστι-
κή-θετικιστική παράδοση. Είναι ίστορικοκοινωνικά δημιουργήματα, 
στιγμές τής θεωρητικής ιδιοποίησης τοϋ πραγματικού, σύνολα άνοιχτά 
στην άριθμητική άνάπτυξη καί τόν ποιοτικό μετασχηματισμό. 

Οί λέξεις : πραγματικότητα, ύλη, κίνηση, αιτιότητα, χώρος, χρόνος, 
άλληλεπίδραση, κλπ., λειτουργοΰν στό έπίπεδο τής φιλοσοφίας ώς 
θεμελιώδεις οντολογικές κατηγορίες. Άλλά οί ϊδιες λέξεις χρησιμο-
ποιούνται καί άπό τις έπιστήμες γιά νά δηλώσουν άντικείμενα τής 
έρευνας ή, άκόμα, σχέσεις άνάμεσα σέ φυσικά άντικείμενα. 

Ποιός είναι ό καταστατικός ορισμός (status) αυτών τών λέξεων; 
Είναι κατηγορίες καί ταυτόχρονα έννοιες ; Εντούτοις οί έπιστημονικές 
έννοιες, ένότητα τοΰ ποιοτικού καί τοϋ ποσοτικού, ενσωματώνονται 
στό εσωτερικό ποσοτικών σχέσεων καί είναι, γ ι ' αύτόν τό λόγο, λει-

1. Γιά μιά λεπτομερειακή ανάλυση, βλ. Ε. Bitsakis, Physique et Matérialisme, 
κεφ. 5, 6, 7. Γιά τά πρωτότυπα κείμενα, βλ. Einstein el al, The Principle of Relativity. 
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τουργικές στο πεδίο της επιστήμης. Έ τ σ ι ό φυσικός γνωρίζει καί 
χειρίζεται συγκεκριμένες μορφές ΰλης, χειρίζεται τό ειδικό, άλλα 
οχι τήν υλη γενικά. Ή νλη δέν είναι έπιστημονική έννοια. Άπό τήν 
άλλη μεριά, είναι γεγονός ότι οί έπιστήμονες χρησιμοποιούν τή λέξη 
ύλη γιά νά ύποδηλώσουν το άντικείμενο τών έρευνών τους. Μετασχη-
ματίζουν ειδικές μορφές ύλης. Αντίστοιχα, μετρούν την ένταση τών 
φυσικών άλληλεπιδράσεων, μελετούν τά χαρακτηριστικά τους, τά φυ-
σικά πεδία καί οχι τήν άλληλεπίδραση γενικά. Μελετούν τις συγκεκρι-
μένες μορφές κίνησης καί οχι την κίνηση γενικά, τις ειδικές αίτιακές 
σχέσεις καί οχι τήν αιτιότητα γενικά, ορίζουν μαθηματικούς χώρους 
καί τις μετρικές, τις τοπολογικές κλπ. ίδιότητές τους, ειδικές ιδιότη-
τες τοϋ φυσικοΰ χώρου, άλλά οχι τό χώρο ώς γενική μορφή τοΰ Είναι. 

Οί προηγούμενες κατηγορίες δεν είναι, συνεπώς, φυσικές έννοιες. 
Είναι έντούτοις άπαραίτητες στις έπιστήμες γιά τόν ορισμό τοΰ άντι-
κειμένου τους, ή μορφών ύπαρξης ή σχέσεων αύτοϋ τοΰ άντικειμένου. 
Θά μπορούσαμε συνεπώς νά ποΰμε ότι στό έπίπεδο τής έπιστήμης 
λειτουργοΰν ώς οιονεί φιλοσοφικές έννοιες. Ό όρος αύτός άναδεικνύει 
τό γεγονός ότι στό έπίπεδο τών έπιστημών δέν λειτουργούν ούτε ώς 
φιλοσοφικές κατηγορίες ούτε ώς έπιστημονικές έννοιες. 

'Ωστόσο ό όρος οιονεί φιλοσοφική έννοια ύποδηλώνει ένα σύνολο 
σχέσεων άνάμεσα στις έπιστήμες καί τή φιλοσοφία. Τό γεγονός δτι 
οί ϊδιες λέξεις λειτουργούν σέ δυο διαφορετικά επίπεδα -στό έπίπεδο 
τών έπιστημών και στό έπίπεδο τής φιλοσοφίας- άλλα δτι ή λειτουρ-
γία και ό καταστατικός ορισμός τους δέν είναι ταυτόσημα στις δύο 
περιπτώσεις, αποτελεί μαρτυρία για τήν καταστατική διαφορά και 
τήν ενότητα τών έπιστημών μέ τή φιλοσοφία. Οί οιονεί φιλοσοφικές 
έννοιες λειτουργούν ώς διαμεσολαβητές άνάμεσα στις έπιστήμες και 
τή φιλοσοφία. 

Θά επιχειρήσω νά δείξω στή συνέχεια, μέ τή βοήθεια δύο παρα-
δειγμάτων, ότι οί προηγούμενες διακρίσεις δέν είναι, ίσως, χωρίς 
ένδιαφέρον. 

1. Οί έπιστήμονες χρησιμοποιούν τις λέξεις: ύλη, άντικειμενική 
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πραγματικότητα, φύση, κλπ., γιά νά ύποδηλώσουν, με τη γενικότερη 
έννοια, τό αντικείμενο της εργασίας τους ( παρατήρηση, πειραματισμό, 
θεωρητική ερευνά ). Οί έπιστημες, καθώς καί ή τεχνική, μετασχημα-
τίζουν τήν ύλη, δημιουργούν νέες μορφές καί σχέσεις. Εντούτοις ή 
λέξη νλη δέν ύποδηλώνει, στήν έπιστημονική γλώσσα, τό καθολικό 
αφηρημένο της φιλοσοφίας : δέν είναι οντολογική κατηγορία. "Οταν 
όμως δέν κάνουμε αύτή τή διάκριση, τότε μπορεί νά έμφανιστεΐ ένα 
ολόκληρο πεδίο έπιστημολογικών καί φιλοσοφικών σφαλμάτων. Ό 
Νεύτων, π.χ., όρισε τή μάζα ώς τήν ποσότητα ύλης ενός σώματος. 

Άλλά ή μάζα είναι έπιστημονική έννοια ( δέν ύπάρχει μέτρο της ύλης ). 
Συνεπώς ή ταύτιση ύλης καί μάζας δέν είναι νόμιμη. Ή ενέργεια, άπό 
τήν άλλη πλευρά, είναι, κατά τήν κλασική φυσική, « άυλη οντότητα ». 

Έδώ διαπιστώνουμε ένα δεύτερο σφάλμα : Ό όρος « άυλος » δέν έχει 
νόημα στήν περιοχή της φυσικής. "Ετσι, όταν ή σχετικότητα άπέδειξε 
τήν ύπαρξη μιας ποσοτικής άναλογίας άνάμεσα στή μάζα καί τήν 
ένέργεια, ή ολότητα σχεδόν τών φυσικών ερμήνευσε αύτή τή σχέση 
σαν μια σχέση ισοδυναμίας άνάμεσα στην ϋλη και την ενέργεια : Ή 
προηγούμενη ερμηνεία κάνει μιά μή νόμιμη συσχέτιση άνάμεσα σέ 
μιά έννοια καί μιά κατηγορία. Οί συνέπειες εϊναι τά ψευδοπροβλήματα 
πού συνδέονται μέ τή δήθεν άφυλοποίηση της ύλης καί τήν ύλοποίηση 
της ενέργειας, τήν άναγωγή της μάζας στήν ενέργεια, κλπ. 

Ή νλη δέν είναι φυσική έννοια. Είναι οντολογική κατηγορία. Στό 
επίπεδο τών έπιστημών λειτουργεί ώς οιονεί φιλοσοφική έννοια. Λει-
τουργεί ώς διαμεσολαβητής άνάμεσα στά δύο θεωρητικά έπίπεδα. 
Σύμφωνα μέ τήν προηγούμενη επιχειρηματολογία, ή θέση γιά τήν 
άφθαρσία τής ύλης είναι μιά θέση φιλοσοφική καί δέν είναι δυνατόν 
νά επαληθευτεί ή νά διαψευσθεί άπό τή φυσική, έπειδή ή φυσική δέν 
γνωρίζει παρά μόνο νόμους μετασχηματισμού τών μορφών της ύλης 
καί ειδικούς νόμους διατήρησης πού συνδέονται μέ τούς πρώτους. Δέν 
γνωρίζει συνεπώς νόμο διατήρησης τής ύλης, έπειδή δέν διαθέτει μέ-
τρο τής ύλης. Οί νόμοι μετασχηματισμού δέν εϊναι, συνεπώς, νόμοι 
μετασχηματισμού τής ύλης σέ ένέργεια, κλπ., άλλά νόμοι άμοιβαίου 
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μετασχηματισμού τών μορφών της ύλης, μέσα άπο συγκεκριμένες 
φυσικές διεργασίες καί μέ τά σεβασμό τών σχετικών νόμων διατήρη-
σης ( π.χ. τής ολικής μάζας, τής ολικής ένέργειας, τοϋ φορτίου, κλπ. ). 
Μποροΰμε όμως νά ισχυριστούμε ότι ή άρχή τής διατήρησης τής ύλης 
ώς φιλοσοφικής κατηγορίας ( πρόταση δεύτερου είδους ) είναι σύμφω-
νη μέ τά δεδομένα τής φυσικής. 'Αλλά θά έπανέλθουμε. 

2. Ή αιτιότητα είναι φιλοσοφική κατηγορία. Οί έπιστήμες μελε-
τοΰν ειδικές μορφές αίτιακών σχέσεων (μηχανικές, δυναμικές, στα-
τιστικές, βιολογικές, κλπ. ). 'Αλλά τό κύρος της Μηχανικής κατά τόν 
προπερασμένο αιώνα, καί στους δύο προηγούμενους, οδήγησε τούς φυ-
σικούς ( καί συχνά τούς φιλόσοφους ) νά ταυτίσουν αύτή τήν άρχή μέ τή 
μηχανιστική μορφή της αιτιότητας. Ή δυναμική μορφή (ήλεκτρομα-
γνητισμός, θεωρία τής βαρύτητας τοϋ 'Αϊνστάιν ) έγινε άργότερα δεκτή 
στό έννοιολογικό της οπλοστάσιο. "Οταν όμως ή κβαντική μηχανική 
άπέδειξε τήν άνεπάρκεια τών κλασικών μορφών, φυσικοί καί φιλόσο-
φοι, άντί νά δοΰν σ' αύτή τήν περιοχή μιά νέα μορφή αιτιότητας καί 
καθορισμού, κατέληξαν στό συμπέρασμα οτι ή φύση δέν σέβεται τήν 
άρχή τής αιτιότητας. Εντούτοις ή κατηγορία τής αιτιότητας βεβαιώ-
νει τήν ύπαρξη ενός γενετικού δεσμού άνάμεσα στήν αιτία καί το άπο-
τέλεσμα καί δέν συνδέει αύτή τή σχέση μέ κάποια ειδική μορφή. Ή 
φυσική, άντίθετα, δέν άναζητεΐ παρά ειδικές μορφές αίτιακών σχέ-
σεων. Οί κατηγορίες της αιτιότητας ( καί τής αιτιοκρατίας ) λειτουρ-
γούν στό επίπεδο τής φυσικής ώς οιονεί φιλοσοφικές εννοιες. 'Ασκούν 
τή λειτουργία διαμεσολαβητών άνάμεσα στις ειδικές μορφές καθορι-
σμού καί τή φιλοσοφική γενίκευση. 

1. Βλ. Ε. Bitsakis, ibid. Id., Foundations of Physics, 21, 63 ( 1990). 
2. Γιά το πρόβλημα τών εννοιών καί τών κατηγοριών, βλ. τά άρθρα τών Michaux, 

Geymonat, Assef καί Fïorani [La Pensée, 230 ( 1982)], καθώς καί τα άρθρα τών 
Jaeglé, Roubaud, Michaux, Cohen-Tanoudji [La Pensée, 235 ( 1983 ) ]. 
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5. Είναι νόμιμη μια θεωρία τον Είναι, υλιστική και διαλεκτική ; 

"Ως εδώ μιλήσαμε κυρίως για τή γνωσιολογική πλευρά τών σχέσεων 
άνάμεσα στις έπιστήμες καί τή φιλοσοφία. "Εχει ωστόσο νόημα νά 
μιλάμε γιά γνώση, χωρίς νά άναφερόμαστε στό άντικείμενο τής γνώ-
σης ; Π ράγματι, κάθε θεωρία τής γνώσης καταλήγει νά θέσει τό έρώ-
τημα γιά τό Είναι. Μέ μιά άντίστροφη έννοια, κάθε θεωρία τοϋ Είναι 
προϋποθέτει μιά γνωσιοθεωρητική θεμελίωση. Πρόκειται γιά τήν έ-
νότητα τής θεωρίας τής γνώσης καί τής θεωρίας τοϋ Είναι - γιά τις 
δύο όψεις τής διαλεκτικής τών σχέσεων άνάμεσα στό Είναι καί τή 
νόηση ή τήν ύλη καί τό πνεΰμα. Οί θεμελιωτές τοϋ μαρξισμοϋ είχαν 
υπογραμμίσει αύτή τήν ένότητα, τήν όποία είχαν προαισθανθεΐ ήδη οί 
προσωκρατικοί ( χωρίς τό Είναι, δέν θά βρεις τή σκέψη, δίδασκε έκείνη 
τήν έποχή ό Παρμενίδης ). 

Θεωρία τοϋ Είναι ή 'Οντολογία στό γύρισμα τοϋ 21ου αιώνα ; Ε π ι -
στρέφουμε, λοιπόν, στήν « προκριτική » φιλοσοφία ; Είναι γεγονός ότι ή 

'Οντολογία άπέκτησε κακή φήμη, καθώς συνδέθηκε καί ένίοτε ταυτί-
στηκε μέ τή Μεταφυσική. Είναι επίσης γνωστό ότι άποτελεϊ τό στόχο 
τών θετικιστικών φιλοσοφιών, καθώς καί ορισμένων ρευμάτων πού 
άξιώνουν τόν τίτλο τοϋ μαρξιστικοΰ. 

Θεωρία τοϋ Είναι ή οντολογία είναι λέξεις πού προκαλούν άμηχα-
νία.1 Είναι αλήθεια ότι ή δογματική 'Οντολογία ειδε τό Είναι sub 
speciae aetemitatis: έξω άπό τήν ιστορία τής φύσης καί έξω άπό 
τήν ιστορία τής νόησης. Εντούτοις μιά νέα θεωρία τοϋ Είναι, ύλιστική 
καί διαλεκτική, είναι, κατ' άρχήν, άδύνατη ; 

'Υπάρχει μιά μεταφυσική παράδοση άναφορικά μέ τή θεωρία τοϋ 
Είναι, ή όποία, άρχίζοντας μέ τή Σχολή τής Ελέας, τούς Πυθαγό-
ρειους καί τόν Πλάτωνα, διαπερνά ολόκληρη τήν ιστορία τής φιλοσο-
φίας, μέχρι τόν Χοΰσσερλ ( Husserl ) καί τόν Χάιντεγκερ ( Heidegger ). 

'Υπάρχει όμως καί ή άλλη παράδοση, τών 'Ιώνων καί κυρίως τοϋ 

1. Β),. R Brower, Science and Society, 54, 193 ( 1990 ). 



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 63 

'Ηράκλειτου, τοϋ Δημόκριτου καί τοΰ ύλιστικοΰ καί μαρξιστικού ρεύ-
ματος. Έδώ τό Είναι συλλαμβάνεται ώς γίγνεσθαι, μέσα στην 'Ιστο-
ρία, κινούμενο άπό τις έσωτερικές άντιθέσεις του. 

Ή έπιμονή στην άνάγκη γιά μιά θεωρία τοΰ Είναι, ύλιστική καί 
διαλεκτική, δέν είναι μόνο άναγκαιότητα της νόησης. Πρόκειται, σέ τε-
λευταία άνάλυση, καί γιά πολιτική άναγκαιότητα. Έπειδή, όπως γρά-
φει ό Λούκατς ( Lukâcs ), άκριβώς ή ύλιστική άντίληψη τής φύσης είναι 
αύτή πού σημαδεύει τόν πραγματικά ριζικό διαχωρισμό άνάμεσα στήν 
άστική καί τή σοσιαλιστική κοσμοαντίληψη. Τό νά διαλύσουμε τά προ-
βλήματα τής μαρξιστικής οντολογίας, έμποδίζει, κατά τόν Λούκατς, νά 
επεξεργαστούμε μέ αύστηρότητα τή μαρξιστική έννοια τής πράξης.1 

Ό Λούκατς θέλει όρθά νά συνδέσει τήν οντολογία μέ τήν κίνηση τών 
έπιστημών. Οί έπιστημες έχουν πράγματι μιά φιλοσοφική καί, κατ' άρ-
χήν, μιά οντολογική έμβέλεια. Τείνουν προς μιά άντιθεωρησιακή θεω-
ρία τον Είναι, μια « επιστήμη» τον Είναι. Ή φυσική, ή κοσμολογία, ή 
βιολογία, ή ψυχολογία, έχουν μιά αύθεντικά οντολογική εμβέλεια. Εί-
ναι κατεξοχήν « φιλοσοφικές έπιστήμες ». 'Αποφαίνονται γ ι ' αύτό πού 
ύπάρχει άντικειμενικά, άνεξάρτητα άπό τό ύποκείμενο, άρα άποφαί-
νονται γιά τό Είναι, διαμέσου τής γνώσης τοΰ Είναι. Δέν μπορού-
με σήμερα νά μιλάμε γιά τήν ύλη, τό χώρο καί τό χρόνο, τήν αιτιότη-
τα, τόν καθορισμό, τήν άντίθεση, τήν έξέλιξη, τήν ένότητα τής ύλης καί 
τοΰ πνεύματος, κλπ., άγνοώντας τό άπόκτημα τών έπιστημών. "Οταν 
άγνοοΰμε τις έπιστήμες, κάνουμε Μεταφυσική. Είναι δυνατόν, άντίθε-
τα, νά επεξεργαστούμε μιά θεωρία τοΰ Είναι, ύλιστική καί διαλεκτική, 
μέ τή φιλοσοφική καταξίωση τών έπιτευγμάτων τών έπιστημών. Βε-
βαίως δέν θά πρόκειται γιά τή Θεωρία πού θά έδινε τήν τελική άπάν-
τηση στό ερώτημα. 'Αντικειμενικοί περιορισμοί καί ύποκειμενικά 
στοιχεία, ιδεολογικές προκείμενες καί ταξικές οπτικές, θά εμπλέκον-
ται σέ κάθε άπόπειρα γιά μιά υλιστική καί διαλεκτική θεωρία τοΰ ΕΙ-
ναι, ή όποία δέν θά κατασκευαστεί στόν Ούρανό τών καθαρών 'Εννοιών, 

1. G. Lukâcs, Histoire et Conscience de Classe, es. 392. 
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άλλά στή δεδομένη γήινη, ιστορικά συγκεκριμένη πραγματικότητα. 
Θεωρία τοϋ Είναι, υλιστική καί διαλεκτική ! Γιατί νά φοβόμαστε 

τις λέξεις, αν μποροΰμε νά τούς εμφυσήσουμε νέο περιεχόμενο, μιά νέα 
λάμψη, εναντίον τής « έρεβώδους » μεταφυσικής ; Ό διαλεκτικός ύ-
λισμός εκφυλίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε δόγμα άπολογητικό τής 
πρακτικής τών γραφειοκρατιών. Αύτός δεν είναι λόγος νά μήν τολμού-
με νά προφέρουμε τις δύο αύτες λέξεις, με τήν προϋπόθεση βέβαια ότι 
ό διαλεκτικός ύλισμός μπορεί νά άποκτήσει μιά καινούργια νεότητα, 
άποκηρύσσοντας κάθε δουλική « ορθοδοξία ». 

Τό φιλοσοφικό θεμέλιο τοϋ μαρξισμού δέν είναι μόνο μιά μέθοδος 
( διαλεκτική ) καί μιά θεωρία της γνώσης. "Οντας ύλιστικός, ό μαρξι-
σμός άναφέρεται στό Είναι μέσα άπό τή γνώση μας γιά τό Είναι. Οί 
έπιστημες εξερευνούν τήν ύλη - τό φυσικό Είναι. Μιά θεωρία τοϋ Είναι, 
διαμορφωμένη μέ τή φιλοσοφική άξιοποίηση τών έπιστημών, άφορα 
κατά συνέπεια τό Είναι καί οχι μόνο τις σχέσεις τής νόησης μέ τό 
Είναι. Άφορα αύτό πού υπάρχει άντικειμενικά, άνεξάρτητα άπό τό 
< > ι υποκείμενο. 

Υπάρχουν άλήθειες οί όποιες άναφέρονται σέ άντικειμενικές πραγ-
ματικότητες καί σχέσεις καί πού έχουν, κατά συνέπεια, τό status 
οντολογικών προτάσεων. Τά άτομα, π.χ., ύπάρχουν, έστω καί αν ή 
γνώση μας γιά τις δομές τους δέν είναι απόλυτη. Σέ μιά άλλη κλίμακα, 
μποροΰμε νά ποϋμε τό ΐδιο γιά τούς γαλαξίες. Οί προτάσεις αύτές 
έχουν μιά οντολογική έμβέλεια : οί μορφές τής ύλης ύπάρχουν άντικει-
μενικά, άνεξάρτητα άπό το αν τις « βλέπουμε » ή τις άντιλαμβανόμα-
στε, καί μποροΰμε νά τις γνωρίσουμε μέ τά μέσα τής έπιστήμης. Οί 
προηγούμενες προτάσεις προϋποθέτουν τό ύποκείμενο. Άλλά ή τετριμ-
μένη αύτή άλήθεια δέν έξασθενίζει τό όντικό status τους. Οί έπιστήμες 
τής ζωής καί ή ψυχολογία, έξάλλου, άπάντησαν κατά βάση στό παλαιό 
ερώτημα γιά τις σχέσεις άνάμεσα στήν ύλη καί τό πνεΰμα. Ή νόηση 

1. Για τον καταστατικό ορισμό τοΰ διαλεκτικού ΰλισμοΰ βλ. Ε. Bitsakis, Physique 
et Matérialisme, κυρίως κεφ. 12. 
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( το 7τνεϋμα ) δέν ανευρίσκεται στήν άφετηρία τής εξέλιξης τοϋ ζωικοΰ 
βασιλείου. « 'Αναδύεται » σε μια δεδομένη στιγμή της ιστορίας τής 
φυλογένεσης, σέ ευνοϊκές κοινωνικές συνθήκες, οντάς ταυτόχρονα ά-
ποφασιστικός παράγοντας γιά τήν ανάπτυξη αύτών τών σχέσεων. ' Η 
νόηση έχει ένα ύλικό υπόστρωμα, τό « σκεπτόμενο σώμα » ( Σπινόζα ). 

Ή βιολογία καί ή ψυχολογία άνασκεύασαν τό δυϊσμό τοΰ σώματος καί 
τής ψυχής (χριστιανική δογματική, Καρτέσιος). Ή ψυχοσωματική 
ενότητα τοΰ άνθρώπου είναι σήμερα έπιστημονική αλήθεια. "Οπως 
γράφει ό Η. R Klotz, είναι μάταιο νά αναζητήσουμε μιά προτεραιότητα 
άνάμεσα στό ψυχικό καί τό σωματικό φαινόμενο. Εκείνο πού χαρα-
κτηρίζει τό ψυχολογικό φαινόμενο είναι τό ταυτόχρονο τής ψυχικής 
όψης καί τών σωματικών έκδηλώσεων.1 

Οΐ προηγούμενες προτάσεις είναι προτάσεις έπιστημονικές, οί ό-
ποιες έχουν ταυτόχρονα μιά οντολογική έμβέλεια. Μποροΰν κατά συν-
έπεια νά ά7ΐοτελέσουν τήν άφετηρία καί τή βάση γιά τήν έπεξεργασία 
μιας θεωρίας τοΰ Είναι, σύμφωνης μέ τις έπιστήμες. 

'Υπάρχει μιά έσωτερική ένότητα άνάμεσα στή θεωρία τής γνώσης 
καί τή θεωρία τοΰ Είναι, στή βάση της πρωταρχικότητας τοΰ ύλικοΰ : 

Ή ύλη είναι χρονικά πρότερη άπό τό πνεύμα. Δέν ύπάρχει 7ΐνεΰμα 
χωρίς τήν ύλη. Ή ύλη, άντίθετα, ύπάρχει σέ άνόργανη μορφή, χωρίς 
« πνεΰμα ». "Οπως γράφει ό Ζ. Γκωστώ ( G. Gaustaud ), ή « άντανά-
κλαση » υποτάσσεται στήν ύλη, έξαιτίας τής θεμελιακής άσυμμετρίας 
άνάμεσα στό « 7τνεΰμα » καί την « ύλη ». 'Επειδή, « αν ό ύλισμός θεω-
ρεί τόν πρώτο όρο σχετικό, τό δεύτερο τόν θεωρεί άπόλυτο » . 2 

Υπάρχει ένότητα τής νόησης καί της ύλης ( ή νόηση « προϊόν » τοΰ 
ύλικοΰ της φορέα σέ δεδομένες κοινωνικές συνθήκες ), καθώς καί άντί-
θεση ( ή νόηση « άντανάκλαση » της ύλης ). ' Η διαλεκτική αύτή ένότητα 
λειτουργεί στή βάση τής όντικής προτεραιότητας τής ύλης. Κατά συνέ-
πεια ή διαλεκτική πρέπει νά νοείται υπό τόν υλισμό. « Έτιειδή ύπάρχει 

1. Η. R Klotz, La Pensée, 213-214 ( 1980 ). 
2. G. Gaustaud, La Pensée, 275 ( 1990). 
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ύλη υπάρχει διαλεκτική ή χρόνος, καί οχι επειδή ύπάρχει χρόνος ύπάρ-
χει ύλη. Δέν είναι ό χρόνος υλικός, άλλά ή ΰλη έν χρόνω » ( Τ. Κινιού ) ( Υ. 
Quiniou ) . 1 

Είναι γνωστό ότι ό Μαρξ δέν κατασκεύασε τόν όρο « διαλεκτικός 
ύλισμός ». Είναι επίσης γνωστό οτι ούτε ό Μάρξ ούτε ό Ένγκελς ούτε 
ό Λένιν χρησιμοποίησαν τόν όρο οντολογία τοϋ διαλεκτικού ύλισμοϋ. 
( Έδώ δέν είναι ή θέση γιά νά συζητήσουμε τό πρόβλημα. ) 2 Μάλιστα 
ό "Ενγκελς έφτασε νά γράψει -όπως σημειώθηκε ήδη- ότι άπό τή 
φιλοσοφία δέν μένει άλλο άπό τή μελέτη της νόησης καί τών νόμων 
της. Εντούτοις αύτός ό ίδιος έγραψε τή Διαλεκτική τής Φύσης καί 
μιλούσε γιά άντικειμενική διαλεκτική στή φύση καί ύποκειμενική 
διαλεκτική, άντανάκλαση τής πρώτης.3 Καί μέ τήν ίδια έννοια ό Λένιν 
έγραφε γιά διαλεκτική τών ίδιων τών πραγμάτων, τής ίδιας τής φύ-
σης, καί όριζε τή διαλεκτική ώς τή μελέτη τής άντίθέσης μέσα στά 
ίδια τά πράγματα.4 

Μπορούμε νά μιλάμε σήμερα γιά διαλεκτική τής Φύσης ; Συμφω-
νώντας μέ τόν Λυσιέν Σέβ ( Lucien Sève ), θά άπαντοϋσα « άποφασι-
στικά ναί ». Συμφωνώ έπίσης ότι ή διαλεκτική της Φύσης έχει μιά 
οντολογική έμβέλεια, ότι δηλαδή άναφέρεται στό Είναι, τό όποιο ταυ-
τίζεται μέ τή Φύση. Εντούτοις ό Λ. Σέβ δέν δέχεται τή νομιμότητα 
τής ύλιστικής καί διαλεκτικής οντολογίας : « Τό νά λέμε δογματικά τί 
είναι τό Είναι, αποτελεί άξίωση μιας προμαρξιστικής φιλοσοφίας ». 
Κατά τόν Λ. Σέβ, δέν ύπάρχει άμεση φιλοσοφική γνώση τοϋ Είναι. 5 

Έδώ έπιβάλλονται τρεις παρατηρήσεις : 1 ) Μιά ύλιστική θεωρία τοϋ 
Είναι δέν ταυτίζεται μέ τή διαλεκτική τής Φύσης. Επε ιδή , έκτός άπό 
τό φυσικό Είναι ( τήν ύλη ), καί στή βάση αύτοΰ τοϋ Είναι, ύπάρχει καί 

1. Y. Quiniou, La Pensée, 275 ( 1990). 
2. Βλ. Ε. Bilsakis, Physique et Matérialisme, σ. 393. 
3. Βλ. F. Engels, Dialectique de la Nature, a. 213. 
4. Lénine, Cahiers Philosophiques, σσ. 109 και 239. 
5. L Sève, La Pensée, 275 ( 1990 ). 
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τό κοινωνικά Είναι.1 2 ) Ό διαλεκτικός υλισμός ( θεωρία τοϋ Είναι καί 
θεωρία της γνώσης) δέν αποφαίνεται άμεσα καί δογματικά γιά το 
Είναι, μέ άφετηρία θεωρησιακές « άρχές », άλλά διαμέσου της έπιστη-
μονικής γνώσης καί της κοινωνικής πρακτικής γενικότερα. 3 ) Κατά 
συνέπεια, μιά διαλεκτική τής Φύσης καί μιά θεωρία τοϋ Είναι, ύλιστι-
κή καί διαλεκτική, δέν είναι οντολογία, μέ τή θεωρησιακή έννοια τοϋ 
όρου. Είναι μιά έμμεση, ιστορικά συγκροτημένη « συγκομιδή », άνοι-
χτή στήν έπιστημονική πράξη. 

Άλλά θά πρέπει τώρα νά ορίσω τί έννοώ μέ τόν όρο υλιστική και 
διαλεκτική θεωρία τον Είναι. 

Ή φύση ύπάρχει πριν άπό τόν άνθρωπο, άρα, άνεξάρτητα άπό τόν 
άνθρωπο. Ό άνθρωπος είναι φυσικό-βιολογικό ον. Δέν θά συναντή-
σουμε τό « πνεύμα » -τό ύπογράμμισα ήδη- στήν άφετηρία τής βιο-
λογικής ( ή κοσμικής) ιστορίας, άλλά σ' ένα πρόσφατο στάδιο τής 
ιστορίας αύτής. Οί προηγούμενες θέσεις είναι έπιστημονικές άλήθειες 
καί ταυτόχρονα θέσεις γιά μιά ύλιστική καί διαλεκτική θεωρία τοϋ 
Είναι (πρόκειται γιά τή σύμπτωση, στό οριο, τής έπιστήμης μέ τή 
φιλοσοφία ). 

Μποροΰμε, κατά συνέπεια, νά θέσουμε τήν άντικειμενικότητα τής 
φύσης -τής ύλης- άνεξάρτητα άπό τή συνείδηση. Είναι αύτονόητο ότι 
ή θέση αύτή προϋποθέτει πώς έχουμε συνείδηση τής ύπαρξης της 
φύσης ( μιά πέτρα ή ένα πρόβατο δέν μπορεί, προφανώς, νά διατυπώ-
σει αύτή τή θέση). Εντούτοις δέν συνειδητοποιούμε αύτή τήν άντικει-
μενικότητα μέ τήν παθητική ένατένιση ή μέ κάποια πλατωνική θέαση 
τού οντος. Ή « άντανάκλαση » τοϋ Είναι στή συνείδηση προϋποθέτει 
τήν άντικειμενική ύπαρξη τής φύσης καί ταυτόχρονα τις πρακτικές 
σχέσεις τοϋ άνθρώπου μέ τή φύση. Μέ τό μετασχηματισμό τών φυσι-
κών αντικειμένων δέν καταλήγουμε μόνο νά γνωρίσουμε τις ιδιότητες 
τους. Ό σκόπιμος μετασχηματισμός είναι ταυτόχρονα άπόδειξη άντι-
κειμενικότητας. Ή θεωρητική πρόβλεψη είναι επίσης άπόδειξη τής 

1. Βλ. G. Lukâcs, The Ontology of Social Being. 
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αντικειμενικής ύπαρξης της ύλης: ή θεωρητική πρόβλεψη π.χ. τοϋ 
πλανήτη Ποσειδώνα άπό τόν Λεβεριέ (Le Verrier) είναι άπόδειξη 
τής άντικειμενικότητας τοΰ ήλιακοΰ μας συστήματος, τό ίδιο όπως 
καί ή πρόβλεψη τής ύπαρξης μικροσωματίων άπό τούς σύγχρονους 
θεωρητικούς. 

'Αντικειμενικότητα της Φύσης καί άντικειμενικότητα (ιστορικά 
καθορισμένη) της γνώσης μας γιά τή Φύση. Ή κατηγορία της άντι-
κειμενικότητας έχει, συνεπώς, μιά ιστορική διάσταση, συνδεόμενη μέ 
τήν πράξη. Πράξη, άντικειμενοποίηση καί άνάδυση τής άνθρώπινης 
ύποκειμενικότητας, συνιστοΰν στιγμές μίας καί μοναδικής ιστορικής 
διαδικασίας. Υπάρχει ενότητα καί άντίθεση τής θεωρίας μέ τήν πρά-
ξη, τής φύσης μέ τή συνείδηση. Ή συνείδηση μπορεί νά εϊναι μιά 
φενακισμένη άναπαράσταση τής πράξης, καί ή πράξη μπορεί νά ύπη-
ρετεΐ μιά φενακισμένη άντίληψη της πραγματικότητας. Εντούτοις 
μέσα άπό τήν πράξη κατορθώνουμε νά θέσουμε τήν άντικειμενικότητα 
τής ύλης ώς όντος καθεαυτό καί οχι μόνο σέ σχέση μέ τή νόηση. "Οπως 
γράφει ό 'Αϊνστάιν, άποδίδουμε στήν έννοια τοΰ σωματικοΰ άντικει-
μένου μιά σημασία ή όποία έχει έναν ύψηλό βαθμό άνεξαρτησίας άπό 
τις αισθητηριακές έντυπώσεις. « Αύτό έννοοΰμε όταν άποδίδουμε στό 
σωματικό άντικείμενο πραγματική ύπαρξη ». Καί αύτό πού εϊναι, κατά 
τόν 'Αϊνστάιν, άληθινό γιά τά μακροσκοπικά σώματα, εϊναι έπίσης 
άληθινό γιά τόν κόσμο τής μικροφυσικής, γιά « τήν κυματική συνάρτη-
σ η » της κβαντικής μηχανικής. Γ ι ' αύτό τό λόγο ό 'Αϊνστάιν «δέν 
αγαπούσε » τή θετικιστική άποψη ή όποία, κατ' αύτόν, καταλήγει στήν 
ίδια άρχή μέ τόν Μπέρκλεϋ : esse is percipi.1  

'Ισχυρίζομαι ότι μποροΰμε νά θέσουμε τήν άντικειμενικότητα τής 
ύλης, άπαλείφοντας τό σκεπτόμενο ύποκείμενο. Θά συμφωνούσα συν-
επώς μέ τόν Β. Μισώ όταν γράφει ότι « έπιστημολογικά, τό άντικεί-
μενο εϊναι ένα τέχνημα », εϊναι τό άποτέλεσμα μιας υποκειμενικής 

1. Α. Einstein, Journal of Franklin Institute, 221, 349 ( 1936). Id., στο Albert 
Einstein Philosopher and Scientist, a. 669. 
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κίνησης, μέ τον ορο πώς θά ξεκαθαρίσουμε δτι πρόκειται για τό θεω-
ρητικό άντικείμενο τό όποιο συγκροτείται στη βάση της ύπαρξης τοΰ 
φυσικού άντικειμένου, άνεξάρτητου άπό τό υποκείμενο. Συμφωνώ έ-
πίσης μέ τόν Μισώ στό ότι δέν ύπάρχει άκατεργαστο, καθαρό δεδο-
μένο, έπειδή κάθε δεδομένο, έστω καί αν καταγράφεται άπό έπιστη-
μονικά όργανα, χωρίς την παρουσία τοΰ άνθρώπου, έρμηνεύεται άπό 
κάποιο « υποκείμενο ». Εντούτοις δέν συμφωνώ μέ τη θέση κατά την 
όποία « ή άντικειμενική πραγματικότητα δέν ευρίσκεται έκεϊθεν της 
σχέσης τοΰ ύποκειμένου μέ τό άντικείμενο ». ( Προφανώς ή κατηγορία 
της άντικειμενικης πραγματικότητας διατυπώνεται άπό τους άνθρώ-
πους, άλλά αύτη ή τετριμμένη άλήθεια είναι μία άλλη οψη τοΰ προβλή-
ματος. ) Γιά τόν ίδιο λόγο δέν συμφωνώ μέ τόν Μισώ όταν γράφει ότι 
τό ερώτημα αν μιά πραγματικότητα τών αντικειμένων αντιστοιχεί 
σ' αύτές τις καθολικές έννοιες ( άντικειμενική πραγματικότητα, χρό-
νος, χώρος, διαδικασία, κλπ. ), « άπαιτεΐ μιά άποφασιστικά άρνητική 
άπάντηση, έπειδή ή πραγματικότητα στήν όποία άντιστοιχοΰν αύτές οΐ 
καθολικές έννοιες, είναι ή έσωτερική σχέση, συστατική τής ούσίας 
κάθε πράγματος καί προσιτή στή σχέση τοΰ υποκειμένου μέ τό άντι-
κείμενο » . 1 Προφανώς οί έννοιες προκύπτουν άπό τήν ένεργητική πα-
ρέμβαση τοΰ υποκειμένου στον κόσμο τών πραγμάτων, όμως, όταν δέν 
είναι καθαρά φανταστικές, έχουν ένα όντικό άντίστοιχο, άνεξάρτητο 
άπό τό υποκείμενο. 

"Οταν θεωροΰμε τή σχέση ώς πρωταρχική καί ώς συστατική τοΰ 
άντικειμένου, τότε στερούμε άπό τή σχέση τό ύλικό της ύπόστρωμα. 

'Αποδίδουμε στή σχέση μιά χρονική καί οντολογική προτεραιότητα ώς 
πρός τό άντικείμενο. Παρόμοια, ή έκφραση: «ο ί καθολικές έννοιες 
ή κατηγορίες δέν είναι έννοιες πραγμάτων ή κατηγορημάτων τών 
πραγμάτων, άλλά έννοιες σχέσεων » , είναι μιά έκφραση ή όποία δέν 

1. Β. Michaux, La Pensée, 235 ( 1983). 
2. Βλ. L Sève, Une Introduction à la Philosophie Marxiste, σσ. 68-69. Επίσης, G. 

Cohen-Tknnoudji, La Pensée, 235 ( 1963 ). 
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φωτίζει το γεγονός δτι οί κατηγορίες άντιστοιχοΰν στα γενικότερα 
κατηγορήματα τών πραγμάτων. Τελικά, οί ιδιότητες καί οί σχέσεις 
δέν άποτελοϋν δύο χωριστούς κόσμους. Οί σχέσεις προϋποθέτουν τις 
ιδιότητες καί οί ιδιότητες ύπάρχουν μέσω τών σχέσεων. Τό άντικεί-
μενο είναι μιά ολότητα ή όποία συγκροτείται χάρη στό ύλικό του 
ύπόστρωμα, πηγή τών σχέσεων - εσωτερικών καί μέ τό περιβάλλον. 

'Αποτελεί τετριμμένη άλήθεια ή βεβαίωση οτι τό κοινωνικό ύποκεί-
μενο είναι αύτό πού διατυπώνει τους νόμους, τις κατηγορίες, κλπ. 

Εντούτοις οί νόμοι, οί κατηγορίες, κλπ., δταν είναι άληθεϊς ( επειδή 
έχουμε άληθεΐς ιδέες, δίδασκε ό Σπινόζα ) εκφράζουν στήν άνθρώπινη 
γλώσσα αύτό πού είναι άντικειμενικό (πράγμα, σχέση, κατηγόρημα). 
Μποροΰμε κατά συνέπεια « νά καταργήσουμε τήν παρουσία τοϋ ύπο-
κειμένου στήν άλήθεια τήν όποία άνακοινώνει » (Τ . Κινιού) χωρίς 
έντούτοις νά μας διαφεύγει ό ιστορικός, άρα σχετικός χαρακτήρας 
αύτής τής αντικειμενικότητας. 

Πώς όμως μπορεί τό ύποκείμενο νά « βγει » άπό τόν κόσμο του καί 
νά θέσει τήν άντικειμενικότητα τών πραγμάτων καί τών σχέσεων; 
Κατ' άρχήν, δέν πρόκειται γιά τά ύποκείμενα τών μεταφυσικών θεω-
ριών τής γνώσης, τά όποια είτε θεώνται τή φύση εϊτε είναι αιχμάλωτα 
έμφυτων ιδεών. Πρόκειται γιά τό ένεργό, κοινωνικό ύποκείμενο, τό 
όποιο διακρίνει τή φύση ώς άνεξάρτητη πραγματικότητα μέσω τής 
έργασίας. Παρόμοια, τό πείραμα άνακαλύπτει άντικείμενα καί ιδιό-
τητες τής ύλης πού κατέχουν τό status της άντικειμενικότητας - είναι 
άνεξάρτητα άπό τόν επιστήμονα καί τά επιστημονικά όργανα ( έπιστη-
μονικός ρεαλισμός ), έστω καί αν ή γνώση αύτοΰ πού είναι άντικειμε-
νικό δέν είναι έξαντλητική. Πηγή τής γνώσης δέν είναι ή παθητική 
ένατένιση. Μέσα άπό τις πρακτικές του σχέσεις μέ τή φύση, ό άνθρω-
πος άνακαλύπτει καί έσωτερικοποιει οχι μόνο τις πραγματικότητες, 
άλλά καί τις δυνατότητες αύτοΰ πού ύπάρχει άντικειμενικά : τής ύλης. 

Ό άνθρωπος, μέσω τής έπιστήμης καί της κοινωνικής πράξης γε-

1. Y. Quiniou, L a Pensée, 275 ( 1990). 
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ν (.κότερα, μορφώνει μιά, ιστορικά καθορισμένη, κοσμοαντίληψη. Ειδι-
κά οί επιστημονικές θεωρίες άποτελοΰν πάντα μιά σχετική, οχι από-
λυτη, γνώση της πραγματικότητας. Άλλά οί επιστημονικές θεωρίες, 
άκριβώς έπειδή δέν έξαντλοϋν τό άντικείμενο, δέν είναι αιώνιες. Ή 
επιστημονική πρόοδος προσκομίζει νέα στοιχεία υπέρ τής θεωρίας. 

Άλλά άναπόφευκτη είναι καί ή άντίστροφη διαδικασία : σύγκρουση 
νέων δεδομένων μέ τό υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο. Ή σύγκρουση 
όδηγεϊ στήν κρίση καί ή κρίση στήν επιστημονική έπανάσταση : στήν 
άνάδειξη τών όρίων τοϋ ύπάρχοντος παραδείγματος καί στή δημιουρ-
γία ενός νέου, τό όποιο, συνήθως, αν καί έπιστημολογικά διαφορετικό, 
περιλαμβάνει (τουλάχιστον στις φυσικές έπιστήμες) τό παλαιό, ώς 
οριακή περίπτωση. Ό έπιστήμονας ( καί ό φιλόσοφος ) δέν είναι έγ-
κλειστος στό υπάρχον παράδειγμα, όπως ό δεσμώτης στή Σπηλιά τοϋ 
Πλάτωνα. Μέ τήν έπιστημονική έπανάσταση « βγαίνει » άπό τό πλαί-
σιο τοϋ παλαιοΰ παραδείγματος συγκροτώντας μιά νέα θεωρία ή κο-
σμοεικόνα, μέ ισχυρότερη άντικειμενικότητα. 

Ή άλήθεια δέν είναι τό άποτέλεσμα ένός ίσομορφισμοΰ άνάμεσα 
στήν πραγματικότητα καί τή θεωρητική της άναπαράσταση. Εντού-
τοις κατέχουμε άντικειμενικές άλήθειες : Ή αποτελεσματικότητα τών 
έπιστημών καί τής τεχνικής είναι μιά άπόδειξη τοϋ γεγονότος ότι δέν 
γνωρίζουμε μόνο τά φαινόμενα καί ότι δέν είναι ή νόηση πού έπιβάλλει 
τούς νόμους της στή φύση ( Κάντ ), άλλά άκριβώς τό άντίθετο. Σήμερα 
μποροΰμε νά άποκλείσουμε τό καντιανό υποκείμενο άπό τήν περιοχή 
τής γνώσης καί έπίσης νά διαγνώσουμε τή θεωρητική ένδεια όλων τών 
μορφών τοΰ εμπειρισμού. Τέλος, είναι καιρός νά άπαλλαγοϋμε άπό τό 
νεφελώδες υποκείμενο, τό όποιο διάγει μιά ζωή παρασίτου, άκόμα καί 
στή διαλεκτική σκέψη. 

Προσπάθησα σ' αύτό τό κεφάλαιο νά άναδείξω τήν άλληλεπίδραση 
τών έπιστημών μέ τή φιλοσοφία : τή δημιουργική ενότητα στις καλύ-
τερες στιγμές, τή στρέβλωση τών έπιστημονικών δεδομένων γιά νά 
υπηρετήσουν τό « σύστημα », στή χειρότερη. Σκοπός αύτοΰ τοϋ πρώ-
του κεφαλαίου, συνεπώς, ήταν, κατά κύριο λόγο, νά νομιμοποιήσει τό 
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όλο εγχείρημα, δηλαδή τή συγγραφή αύτοϋ τοϋ βιβλίου. Ή σχέση 
έπιστημών καί φιλοσοφίας θά άναδειχτεΐ συγκεκριμένα πλέον, στα 
επόμενα κεφάλαια, μέσα άπό τήν ανάλυση ειδικών περιοχών της ε-
πιστήμης. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ Ε Ί Π Έ Ι Ό 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟ 11ΡΟ I'M UNO ΚΕΦΑΛΑΙΟ επιχείρησα : 1 ) Νά αναδείξω την 
ένότητα τών έπιστημών μέ τή φιλοσοφία, ένότητα ή όποία μετα-

βάλλεται ιστορικά καί συνυπάρχει μέ τήν καταστατική διαφορά τους. 
2 ) Ταυτόχρονα, έπιχείρησα νά άναδείξω τή φιλοσοφική εμβέλεια τών 
έπιστημών καί τήν επιστημολογική λειτουργία τής φιλοσοφίας. ' Η όλη 
διαπραγμάτευση συνιστά μιά συνηγορία υπέρ ένός σύγχρονου επιστη-
μονικού ρεαλισμού. ( Στό τέλος τοΰ κεφαλαίου τέθηκε καί τό έρώτημα 
γιά τή νομιμότητα μιας διαλεκτικής καί ύλιστικής θεωρίας τοΰ Είναι. ) 

Εντούτοις ή « μεταμοντέρνα » εποχή μας άποστρέφεται τις « μεγά-
λες άφηγήσεις ». Ειδικά στόν τομέα τής φιλοσοφίας κυριαρχεί ό έσω-
στρεφής νεοσχολαστικισμός τοΰ θετικισμού καί τής φιλοσοφίας τής 
γλώσσας, καθώς καί ή άπορριπτική θέση τους γιά τή νομιμότητα 
οποιασδήποτε θεωρίας τοΰ Είναι. Ό σύγχρονος έμπειρισμός, κλπ., 
διακρίνεται γιά τήν έντονη άντιρεαλιστική στάση του. Εντούτοις καί 
οί σύγχρονοι έμπειριστές δέν μποροΰν νά αποφύγουν τό οντολογικό 
έρώτημα, τό όποιο άλλωστε άποτελεΐ κεντρικό έρώτημα σύγχρονων 
φιλοσοφικών ρευμάτων όπως ό νεοθωμισμός, ή φαινομενολογία καί οί 
διάφορες συνιστώσες τοΰ ύπαρξισμοΰ. Παρά ταΰτα, ό ρεαλισμός καί, 
κατά μείζονα λόγο, ό ύλισμός, δέν εϊναι σήμερα οί φιλοσοφίες τής 
μόδας. 'Αλλά έπειδή τά φιλοσοφικά προβλήματα δέν λύνονται μέ βάση 
τήν άρχή της πλειοψηφίας, μιά στάση ένάντια στό ρεύμα εϊναι, άν όχι 
χρήσιμη, τουλάχιστον φιλοσοφικά νόμιμη. 

Μέ βάση τή θέση γιά τήν ένότητα τών έπιστημών μέ τή φιλοσοφία, 
θά έπιχειρήσω σ' αύτό τό κεφάλαιο νά άναδείξω τά κύρια χαρακτη-
ριστικά ένός σύγχρονου έπιστημονικοΰ ρεαλισμού. 'Αλλά φυσικά, έστω 

βι 
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καί αν ή συνηγορία μου θά είναι πειστική, θά αφήσει ανοιχτά το ερώ-
τημα : ιδεαλισμός ή υλισμός ; Στό τρίτο καί στό τέταρτο κεφάλαιο θά 
πραγματευθώ αυτά τά ερωτήματα, με βάση σύγχρονα επιστημονικά 
δεδομένα. 

Ό σύγχρονος επιστημονικός ρεαλισμός δέχεται τήν ύπαρξη μιας 
άντικειμενικής φυσικής πραγματικότητας, ανεξάρτητης άπό τό υπο-
κείμενο. Ταυτόχρονα δέχεται τή γνωσιμότητα τής πραγματικότητας -
φυσικής καί κοινωνικής. 

1. Ή έννοια : γονιμότητα και σύγχυση 

Υπάρχει ένα πλήθος άπό σύγχρονα άντιρεαλιστικά ρεύματα καί άντι-
λήψεις. Μιά οψη τοϋ νέου αύτοϋ Πύργου τής Βαβέλ είναι οί «ταμπέ-
λες » πού έπικολλοΰνται στό ρεαλισμό : ρεαλισμός, εποπτικός ρεαλι-
σμός, άφελής ρεαλισμός, ήμιαφελής ρεαλισμός ( Dummett ), ριζοσπα-
στικός ρεαλισμός (Pols), έπιστημικός ρεαλισμός (van Fraasen), με-
ταφυσικός ρεαλισμός, μεσαιωνικός ρεαλισμός, πλατωνικός ρεαλισμός, 
σημαντικός ρεαλισμός, συγκλίνων ρεαλισμός ( L. Laudan ), έσωτερικός 
ρεαλισμός ( Putnam ), ρεαλισμός μέ κεφαλαίο Ρ καί μέ μικρό ρ ( Put-
nam ), σοφιστικός ρεαλισμός ( Dummett ), τροπική διατύπωση τοΰ ρεα-
λισμοΰ (Putnam), ρεαλισμός τοΰ κοινοΰ νοΰ, πραγματιστικός ρεα-
λισμός, άναθεωρητικός ρεαλισμός, οντολογικός ρεαλισμός, κλπ. Οί 
« ταμπέλες » πολλαπλασιάζονται, όπως τά κεφάλια τής Λερναίας " ΐ -
δρας. Τό φαινόμενο ύποδηλώνει τήν ύπαρξη προβλήματος. 

Μιά άπό τις αιτίες τοΰ φαινομένου βρίσκεται στήν ποικιλία τών 
ρευμάτων τοΰ σύγχρονου άντιρεαλισμοΰ. Πράγματι, ή νέα ώθηση στή 
διαμάχη δόθηκε, προπαντός, άπό τήν άγγλοαμερικανική φιλοσοφία, ή 
όποία συνεχίζει την έμπειριστική-πραγματιστική παράδοση. Οί ρίζες 
της τελευταίας άνευρίσκονται στό έργο τών Χιούμ, Τζέημς ( James ), 
Πήρς ( Pierce ), κ.ά. ' Η παράδοση αύτη πήρε νέες μορφές μέ τόν Μάχ, μέ 
τόν βρετανικό εμπειρισμό, μέ τόν πραγματισμό τοΰ Ντιούεϋ ( Dewey ), 
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το θετικισμό της Σχολής τής Βιέννης, μέ τήν αναλυτική καί τή γλωσσική 
φιλοσοφία. Ό λογικός θετικισμός, ιδιαίτερα, ό όποιος μεταφυτεύτηκε 
στις Η Π Α άπό τόνΚάρναπ, τόν Ράιχενμπαχ ( Reichenbach ) καί άλλους, 
έδωσε νέα ζωτικότητα στήν άμερικανική έμπειριστική καί πραγματι-
στική παράδοση. Άλλά, φυσικά, ό άντιρεαλισμός δέν είναι προνόμιο τής 
σύγχρονης άγγλοσαξονικής φιλοσοφίας. Ή ήπειρωτική Εύρώπη συνέ-
βαλε έπίσης στήν άνάπτυξη νέων μορφών άντιρεαλισμοϋ. 

"Ενα άπό τά χαρακτηριστικά τής έμπειριστικής - θετικιστικής πα-
ράδοσης είναι ή μετατόπιση άπό τήν οντολογική στή γνωσιολογική 
κυρίως οψη τοΰ προβλήματος. ' Η έμφαση δίδεται τώρα στήν τυπική 
οψη της άλήθειας. Τό πρόβλημα τοϋ ρεαλισμού, ειδικότερα, άναλύεται 
κυρίως άπό έπιστημολογική άποψη. Ό νέος έμπειρισμός χρησιμοποιεί 
μηχανιστικά έπιχειρήματα ( έμφαση στή νευροφυσιολογική πλευρά τής 
γνωστικής διαδικασίας ) καί έννοιες καί τεχνικές άπό τή λογική, τά 
μαθηματικά καί τή γλωσσολογία. Μιά περίτεχνη γλώσσα είναι χαρα-
κτηριστική τής νέας αύτής άκαδημαϊκής φιλοσοφίας ή όποία, στις 
πλείστες περιπτώσεις, άποφεύγει νά λάβει ύπόψη της τούς κοινωνι-
κούς καί ιδεολογικούς προσδιορισμούς τής γνώσης καί ειδικότερα τά 
έπιτεύγματα τής νέας εύρωπαϊκής παράδοσης (τόν νέο εύρωπαϊκό 
ορθολογισμό, τή μαρξιστική παράδοση, τή γενετική καί τή σοβιετική 
ψυχολογία, κλπ. ). "Οπως θά προσπαθήσω νά δείξω, ή σημερινή έμπει-
ριστική φιλοσοφία, έκπτωτη μορφή τοΰ έμπειρισμοϋ τοϋ 17ου καί τοΰ 
18ου αιώνα, ό όποιος είχε καί μιά άντιμεταφυσική καί ύλιστική συν-
ιστώσα, είναι μιά φιλοσοφία μετέωρη : τά δεδομένα της είναι χωρίς 
οντολογική βάση καί οί περίτεχνες άναλύσεις της συνιστοΰν έναν κόσμο 
κλεισμένο στόν έαυτό του. "Οπως οί άλυσοδεμένοι τής Σπηλιάς τοΰ 
Πλάτωνα, οί σύγχρονοι γλωσσικοί φιλόσοφοι είναι έγκλειστοι στόν 
γυάλινο πύργο της Γλώσσας, ό όποιος δέν έχει παράθυρα άνοιχτά στόν 
πραγματικό κόσμο τής φύσης καί της κοινωνίας. 

Άλλά, όπως θά έπιχειρήσω νά δείξω, ό άντιρεαλισμός είναι έσω-
τερικά ασυνεπής : Δέχεται γεγονότα ( facts ), συμβάντα ( events ), δε-
δομένα ( data ), άντικείμενα, σώματα, τόν έξωτερικό κόσμο ( καί κό-
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σμους ), « ράβδους και λίθους », « τραπέζια » καί στοιχειώδη σωμάτια, 
αριθμούς καί μαθηματικά άντικείμενα. Το σύμπαν τοϋ σύγχρονου άν-
τιρεαλισμοΰ περιλαμβάνει άντικείμενα τού πιο χυδαίου εμπειρισμού 
καί ταυτόχρονα άριθμούς, μορφές καί σχέσεις πού άνάγονται στό status 
τών πλατωνικών ιδεών. Ταυτόχρονα οί άντιρεαλιστές άπορρίπτουν ώς 
μεταφυσική τήν άποδοχή ένός άντικειμενικοϋ κόσμου, ανεξάρτητου 
άπό τήν ανθρώπινη συνείδηση. Ό άντιρεαλισμός καί ή έμπειριστική 
παράδοση ταλαντεύονται άνάμεσα σέ έναν άκρωτηριασμένο ρεαλισμό 
καί σ' έναν άνεπιθύμητο σολιψισμό. Παρά τήν επιμονή του στήν εμπει-
ρία, ό άντιρεαλισμός άποφεύγει καί άδυνατεΐ νά φτάσει μέχρι τήν πηγή 
τής έμπειρίας. 

Είναι δύσκολο νά ορίσουμε τόν σύγχρονο άντιρεαλισμό. Αύτό οφεί-
λεται όχι μόνο στό πλήθος τών σχολών, τών ρευμάτων καί τών άτομι-
κών άντιλήψεων, άλλά έπίσης, αν οχι κυρίως, στό γεγονός ότι « ό 
άντιρεαλισμός δέν είναι διόλου ένα σαφές δόγμα. "Αλλοτε ταυτίζεται 
μέ τό φαινομεναλισμό, άλλοτε μέ τόν ίνστρουμενταλισμό καί ένίοτε μέ 
τό νομιναλισμό ». 'Από τή μιά : έμπειρισμός, πραγματισμός, θετι-
κισμός. 'Από τήν άλλη : λογική άνάλυση, μαθηματικά, γλωσσολογία. 
Αύτές είναι οί κύριες πηγές άπό τις όποιες άντλεΐ τά έπιχειρήματα 
( καί τή γλώσσα του ) ό σύγχρονος άντιρεαλισμός. 

Είναι, συνεπώς, δύσκολο νά έπιχειρήσουμε μιά ταξινόμηση τών 
άντιρεαλιστικών ρευμάτων καί άντιλήψεων. "Ετσι, γιά νά συγκεκρι-
μενοποιήσω αύτά τά ρεύματα, θά άναφέρω μόνο μερικές άπό τις πιό 
γνωστές περιπτώσεις. Ό "Αρθουρ Φάιν (Fine) ήταν στό παρελθόν 
ρητά ρεαλιστής. Τώρα ισχυρίζεται ότι « ό ρεαλισμός είναι νεκρός » 
καί ότι ό θάνατος του « άναγγέλθηκε άπό τούς νεοθετικιστές, οί όποιοι 
άντιλήφθηκαν ότι μπορούσαν νά δεχτούν τά άποτελέσματα τής επιστή-
μης, περιλαμβανομένων καί όλων τών μελών τού επιστημονικού ζωο-
λογικού κήπου, καί ταυτόχρονα νά διακηρύσσουν ότι τά έρωτήματα πού 
τίθενται άπό τήν άξίωση γιά ύπαρξη τού ρεαλισμού, είναι ψευδοερω-

1. J. Fbssmore, Recent Philosophers, σ. 83. 
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τήματα » . 1 Ό Χίλαρυ Πάτναμ ( Η. Putnam ) εγκατέλειψε καί αύτός τό 
ρεαλισμό. Τώρα απορρίπτει τό ρεαλισμό μέ κεφαλαίο Ρ, υπέρ ένός 
ρεαλισμού μέ πεζό ρ, καί τοϋ νέου του ευρήματος : τοΰ εσωτερικού 
ρεαλισμού, « ό όποιος θά μποροϋσε νά ονομαστεί πραγματιστικός ρεα-
λισμός » ! Εντούτοις ό Πάτναμ ισχυρίζεται οτι κάποιος μπορεί νά είναι 
ρεαλιστής καί ταυτόχρονα έννοιολογικά σχετικιστής. 'Απορρίπτει τήν 
άποψη τοϋ Μπέρκλεϋ ότι δέν ύπάρχουν έξωτερικά άντικείμενα, υπε-
ρασπίζεται τό ρεαλισμό έναντίον τοΰ συμβατισμοΰ, υποστηρίζει τήν 
άποψη οτι άληθεϊς ιδέες είναι έκεϊνες οί όποιες επιτυγχάνουν, καί ταυ-
τόχρονα ότι ή άλήθεια τών έπιστημονικών θεωριών έξηγεϊ τήν πειρα-
ματική τους έπιτυχία.2 Ό Ρ. Ρόρτυ ( R. Rorty ) ισχυρίζεται άπό τήν 
πλευρά του ότι ή επιστήμη άπομακρύνεται άπό τό ρεαλισμό. Ό Ρόρτυ 
εύνοεϊτώρα έναν « έπιστημολογικό μπηχειβιορισμό » , ό όποιος θά μπο-
ροϋσε νά ονομαστεί άπλώς « πραγματισμός », ισχυρίζεται ότι ή φιλο-
σοφία δέν έχει νά προσφέρει τίποτα περισσότερο γιά τή γνώση καί τήν 
άλήθεια άπ' ό,τι ό κοινός νοΰς, καί ταυτίζει τούς ρεαλιστές μέ έκείνους 
οί όποιοι φαντάζονται τή νόηση σάν καθρέφτη της φύσης.3 Τέλος, τί 
είναι ό Κουάιν ( Quine ) ; Ρεαλιστής, έμπειριστής ή νεοπλατωνικός ; Ό 
Κουάιν γράφει ότι κηρύσσει έναν « ρωμαλέο ρεαλισμό πού άποδίδει 
πλήρη ύπαρξη σέ ράβδους, λίθους, ήλεκτρόνια καί λοιπά ». Ταυτόχρονα 
υποστηρίζει έναν « οντολογικό σχετικισμό », άποδέχεται « άφηρημέ-
να » πάνω άπό τά φυσικά άντικείμενα, καθώς καί καθαρούς άριθμούς 
στήν οντολογία του. Ή θεωρία τής γνώσης τοΰ Κουάιν είναι μηχανιστι-
κή, καθώς βασίζεται σέ πληροφορία πού άποκτδται μόνο άπό αισθη-
τηριακούς δέκτες καί διέγερση. Ό Κουάιν είναι λογικός ( logician ), 
διακηρυγμένος έμπειριστής, έχει ορατές συγγένειες μέ τήν άναλυτική 
φιλοσοφία καί ταυτόχρονα άποδέχεται μιά έκδοχή μαθηματικού πλα-

1. Α. Pine, στο Scientific Realism (J . Lepin, ed. ). 
2. Η. Putnam, Synthese, 52, 1982. Id., στό Scientific Realism (J . Lepin, ed. ). Id., 

Realism with a Human Face. Id., The Many Faces of Realism. 
3. R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, passim. 
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τωνισμοΰ.1 Ό Νοϋς τοϋ 'Αναξαγόρα έβαλε τάξη στό χάος. 'Αμφιβάλλω 
αν θά κατόρθωνε νά βάλει τάξη στό χάος τοΰ σημερινού άντιρεαλισμοϋ. 

Είναι αδύνατο νά δώσουμε εδώ ενα αντιπροσωπευτικότερο δείγμα 
τοϋ σύγχρονου άντιρεαλισμοϋ. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τούς σημερινούς 
κλάδους τοΰ ρεαλισμοΰ. Ό Κάρλ Πόππερ, π.χ., διακηρύσσει ότι είναι 
«μεταφυσικός ρεαλιστής».2 Τί είναι όμως ό Τόμας Κούν (Kuhn); 
Είναι άντιρεαλιστής, κονστρουκτιβιστής ή ένας ρεαλιστής ό όποιος 
επεξεργάστηκε μιά άγνωστικιστική έπιστημολογία ; 3 Ό επιστημολο-
γικός άναρχισμός τοΰ Π. Φαϊεράμπεντ ( Feyerabend ), εξάλλου, είναι 
κατά τή γνώμη μου συμβατός μέ τό ρεαλισμό, τουλάχιστον ώς πρός τις 
οντολογικές του προκείμενες.4 Πολλοί σύγχρονοι συγγραφείς διατύ-
πωσαν ρεαλιστικές έπιστημολογίες (π.χ., R. Boyd, R. Harre, D. De-
vitt, Ε. Pols ). Ύπάρχουν συγγραφείς πού ό ρεαλισμός τους βασίζεται 
στίς φυσικές έπιστήμες, όπως, π.χ., ό Χοΰκερ (C. Α. Hooker), ό Κ. 
Χύμπνερ ( Κ. Hübner ) κ.ά. Υπάρχει ή μεγάλη ρεαλιστική σχολή τής 
σύγχρονης φυσικής, πρωτεργάτες της όποιας ήταν ό Πλάνκ ( Planck ), 
ό 'Αϊνστάιν, ό Σραίντινγκερ (Schrödinger), ό Λανζεβέν (Langevin), ό 
ντέ Μπρέιγ ( de Broglie ) καί άλλοι. Τέλος, ύπάρχει ή μεγάλη ρεαλιστι-
κή-ύλιστική παράδοση τοΰ μαρξισμοΰ καί πολλά εύρωπαϊκά ρεύματα 
ρεαλισμοΰ καί σύγχρονου όρθολογισμοΰ (π.χ. Bachelard, Gonseth, 
Geymonat, Prigogine, TTiom, κ.ά. ). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οί σημερινές έμπειριστικές-άντιρεαλιστι-
κές Σχολές άποφεύγουν μιά συγκεκριμένη άντιπαράθεση μέ τις ύπαρ-
κτές μορφές τοΰ ρεαλισμοΰ. Αύτό πού συχνά έπιχειρεΐ νά άνασκευάσει 
ό άντιρεαλιστής, δέν είναι ό υπαρκτός πολυπρόσωπος ρεαλισμός. Είναι 
ένα πλάσμα της δικής του μυθολογίας. 'Επιπλέον, δέν είναι τυχαίο ότι 
σέ πλείστες περιπτώσεις οί άντιρεαλιστές ύποβαθμίζουν τήν όντολο-

1. W. V. Quine, Onlological Relativity and other Essays, passim. Id., Theories and 
Things, passim. 

2. K. Popper, στο Determinism in Physics. 
3. Βλ. Th. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, passim. 
4. Βλ. P. Feyerabend, Against Method, passim. 
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γική πλευρά καί επεξεργάζονται, περίτεχνα επιχειρήματα, κατά προ-
τίμηση άπό γνωσιολογική άποψη. Εντούτοις ή άφηρημένη άνάλυση 
συνοικεί σέ πλείστες περιπτώσεις μέ τον εμπειρισμό καί μέ άγοραϊα 
μηχανιστικά έπιχειρήματα. 

Θά έπιχειρήσω στή συνέχεια νά σκιαγραφήσω μιά ορισμένη άντί-
ληψη γιά τον επιστημονικό ρεαλισμό, σέ άντιπαράθεση μέ τις κλασικές 
σχολές τοϋ εμπειρισμού. ' Η επιχειρηματολογία μου, ωστόσο, θά άνα-
φέρεται στήν άντιρεαλιστική θέση γενικά. Ά π ' αύτή τήν άποψη ό Ντέη-
βιντ Χιούμ είναι σαφέστερος άπό τις περισσότερες σημερινές έκδοχές 
τοΰ άντιρεαλισμοΰ, οί όποιες άποφεύγουν νά άπαντήσουν χωρίς ύπεκφυ-
γές στό θεμελιώδες έρώτημα πού άφορα τήν ύπαρξη ενός άντικειμενικοΰ 
κόσμου, άνεξάρτητου άπό τό ύποκείμενο. 

2. Ρεαλισμός, 'Ιδεαλισμός και 'Υλισμός 

Πώς φαντάζονται τό ρεαλισμό οί άντιρεαλιστές ; Υπάρχει ολόκληρο 
φάσμα ορισμών γι ' αύτόν τόν « κύριο έχθρό ». Ά ς δοΰμε τήν άποψη τοΰ 
Χ . Πάτναμ : « Ό μεταφυσικός ρεαλισμός », γράφει, « παρουσιάζει τόν 
έαυτό του σάν μιά ισχυρή ύπερβατική εικόνα : μιά εικόνα στήν όποία 
ύπάρχει ένα σταθερό σύνολο άπό άντικείμενα "άνεξάρτητα άπό τή 
γλώσσα " ( μερικά άπό τά όποια είναι άφηρημένα καί άλλα συγκεκρι-
μένα ) καί μιά σταθερή " σχέση " μεταξύ τών μορφών καί της έκτασης 
τους ». "Ενας « μεταφυσικός ρεαλιστής », κατά τους Πάτναμ καί 
Φίλντ ( Field ), είναι ένας φιλόσοφος ό όποιος άποδέχεται : Τόν « με-
ταφυσικό ρεαλισμό] » ( ό κόσμος συνίσταται άπό μιά σταθερή ολότητα 
άντικειμένων άνεξάρτητων άπό τή νόηση ). Τόν « μεταφυσικό ρεαλι-
σμθ2 » ( ύπάρχει άκριβώς μία καί πλήρης περιγραφή τοΰ πώς είναι ό 
κόσμος ). Καί τόν « μεταφυσικό ρεαλισμό » ( ό όποιος συνεπάγεται 
κάποιο είδος άντιστοιχίας ). 

1. Η. Putnam, Realism with a Human Face, passim. 
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Σταθερή ολότητα αντικειμένων καί αναλλοίωτες σχέσεις ! Άλλα ό 
καθένας γνωρίζει οτι ό ρεαλισμός καί ό υλισμός, από τόν Αναξίμανδρο 
καί τόν 'Ηράκλειτο μέχρι τόν Μάρξ, τόν Ένγκελς καί τους σύγχρονους 
ρεαλιστές, είδαν στις περισσότερες περιπτώσεις τό Σύμπαν ώς μιά 
άπειρη ολότητα σέ κίνηση καί άλλαγή. Απορώ ποϋ βρήκε ό Πάτναμ 
αύτή τήν απίστευτα άφελή άντίληψη τοϋ ρεαλισμοΰ. Καί ή γελοιογρα-
φία συμπληρώνεται ώς έξής : « Οί ύλιστές φαντάζονται ολόκληρο τό 
σύμπαν σάν ένα "κλε ιστό" σύστημα πού περιγράφεται όπως θά τό 
περιέγραφε ό Θεός » . 1 

Ό Πάτναμ έχει δίκιο όταν έπιμένει ότι δέν υπάρχει άρχιμήδειο 
σημείο άπό τό όποιο θά μπορούσαμε νά άποκτήσουμε μιά προνομιακή 
εικόνα τοϋ Σύμπαντος. Άπό τήν άλλη πλευρά είναι άλήθεια ότι αύτό 
πού ονομάζει « "Άποψη άπό τό Μάτι τοϋ Θεοϋ » ( God's Eye View ) 
είχε γίνει δεκτό, τουλάχιστον άπό τόν Λαπλάς.2 'Ωστόσο ή θέση τοϋ 
Λαπλάς ήταν ή θέση ολόκληρης της μηχανιστικής φιλοσοφίας, ύλιστι-
κής καί ιδεαλιστικής, καθώς καί της νευτώνειας φυσικής. ( Είναι γνω-
στό ότι ό Νεύτων άναζητοΰσε κάποιο φυσικό σώμα άκίνητο ώς πρός 
τόν άπόλυτο χώρο, τό όποιο θά άποτελούσε τό προνομιούχο σύστημα 
άναφορας, άπ' όπου θά μπορούσε νά ύπάρξει μιά God's Eye View.) 
Ταυτόχρονα είναι γνωστό ότι ό Λαπλάς « n'avait pas besoin » άπό 
τήν έννοια τοϋ Θεοϋ - καί ότι τό « άπειρο πνεΰμα » γιά τό όποιο μιλάει 
δέν ήταν παρά ύποθετικό μέσον γιά νά ολοκληρώσει τό συλλογισμό του 
γιά τό άπρόσιτο μιας έξαντλητικής γνώσης τού σύμπαντος. Τέλος, 
είναι έπίσης γνωστό ότι τό άπειρο, άνοιχτό καί έξελισσόμενο σύμπαν 
είναι ή δεσπόζουσα θέση τοϋ ρεαλισμού καί τού υλισμού, άπό τήν επο-
χή τών προσωκρατικών μέχρι τή σύγχρονη κοσμολογία. Ποϋ βρήκε 
λοιπόν ό Πάτναμ αύτή τήν άφελή άποψη τήν όποία άποδίδει στούς 
ύλιστές; 

Ό χώρος δέν επιτρέπει νά συζητήσουμε έδώ άλλους μονόπλευρους 

1. Η. Putnam, ibid, σσ. 23-50. 

2. P. S . Laplace, Essai Philosophique sur les Probabilités. 
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κ α ί / ή λανθασμένους ορισμούς τοϋ ρεαλισμοϋ.1 Επιπλέον, σκοπός μου 
δέν είναι νά έπιχειρήσω μιά ανασκευή αυτών τών αντιλήψεων. Σκοπός 
μου είναι νά διατυπώσω μια άντίληψη για τό ρεαλισμό σέ συμφωνία μέ 
τήν έπιστημονική γνώση καί τήν ανθρώπινη έμπειρία γενικότερα. Για 
τό σκοπό αύτό θά μετατοπίσω τή συζήτηση άπό τήν έπιστημολογική 
στήν οντολογική κυρίως πλευρά τοϋ προβλήματος. 

Π ρίν άπ' όλα, δέν δέχομαι τόν όρο « μεταφυσικός » γιά τόν σύγχρονο 
ρεαλισμό - όπως τουλάχιστον νοείται σ' αύτό τό κείμενο. Ό όρος αύτός 
χαρακτηρίζει τή μακρά θεωρησιακή παράδοση, άπό τόν μεσαιωνικό 
ρεαλισμό μέχρι τις μηχανιστικές καί ιδεαλιστικές μορφές πού σχετί-
ζονται μέ τήν έπιστημονική έπανάσταση τοΰ 17ου καί τοΰ 18ου αιώνα. 
Κατά συνέπεια, τό έπίθετο « μεταφυσικός » ύποδηλώνει κάποια συσχέ-
τιση τοΰ σύγχρονου ρεαλισμοϋ μέ έναν τρόπο σκέψης, τοϋ όποιου άπο-
τελεΐ τήν ιστορική-διαλεκτική άρνηση. Επίσης, ό ρεαλισμός τόν όποιο 
θέλω νά συζητήσω δέν έχει τίποτα κοινό μέ τόν μεσαιωνικό ρεαλισμό 
πλατωνικής προέλευσης. "Οπως άναφέρθηκε ήδη, άπλώς δέχεται τήν 
ύπαρξη τών τιραγμάτων άνεξάρτητα άπό οποιοδήποτε υποκείμενο, τή 
συνείδηση ή τά επιστημονικά του όργανα. Γιά τόν νεότερο ρεαλισμό, 
όπως καί γιά τόν μεσαιωνικό νομιναλισμό, οί έννοιες είναι άπλά ονό-
ματα ( nomina ) τά όποια δέν έχουν άνεξάρτητη ύπαρξη. 

Αύτή είναι ή οντολογική πλευρά τοΰ ρεαλισμοϋ. 'Αλλά ή οντολογική 
πλευρά συνδέεται άρρηκτα μέ τή γνωσιοθεωρητική. Ή αισθητηριακή 
γνώση είναι ή πρώτη καί στοιχειώδης μορφή γνώσης. Ή θεωρητική 
γνώση υπερβαίνει τόσο τήν αισθητηριακή, όσο καί τήν εμπειρική γνώ-
ση. "Οταν είναι άληθινές, οί θεωρίες έχουν ένα όντικό άντίκρισμα : 
Μεταφράζουν στή γλώσσα τους οντότητες καί σχέσεις πού ύπάρχουν 
άνεξάρτητα άπό τό ύποκείμενο. Εντούτοις ούτε ή θεωρητική γνώση 
είναι άπόλυτη. Είναι αντικειμενική καί ταυτόχρονα σχετική. Ή ιστο-
ρικά καθορισμένη σχετικότητα τής γνώσης είναι ή άλλη πλευρά τής 

1. Βλ. σχετικά εργασίες τών Dummelt, Glymour, Horwich καί Putnam πού πα-

ρατίθενται σ' αύτό το κείμενο. 
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αντικειμενικότητας καί δέν έχει σχέση μέ τόν γνωσιολογικό σχετικι-
σμό καί μέ τό συμβατισμό. 

Ό ρεαλισμός ταυτίζεται συχνά μέ τόν υλισμό. Ό Νεύτων, π.χ., θεω-
ρείται άπό πολλούς ύλιστής. Πρόκειται γιά φιλοσοφικό σφάλμα. Ό 
Νεύτων, άντίθετα π.χ. μέ τόν Μπέρκλεϋ, πίστευε στήν άντικειμενική 
ύπαρξη της ύλης. Ταυτόχρονα πίστευε ότι ή ύλη είχε δημιουργηθεί 
άπό τόν Θεό. Τό ίδιο ισχύει γιά τόν Κέπλερ (Kepler) ή τόν Πλάνκ. 

Ό ρεαλισμός είναι μιά έπιστημολογική θέση. Χριστιανοί, όπως ό Κέ-
πλερ, ό Νεύτων ή ό Πλάνκ, ήταν ρεαλιστές, τό ίδιο όπως καί οί ύλιστές 
Λαπλάς, 'Αϊνστάιν, ντέ Μπρέιγ. 

"Αν περιοριστούμε στό πεδίο της έπιστημολογίας, τότε ό ρεαλισμός 
άπλώς θέτει τήν ύπαρξη ένός άντικειμενικοΰ κόσμου άνεξάρτητου άπό 
τό ύποκείμενο καί προσιτού στις αισθήσεις. Ό εμπειρισμός, άντίθετα, 
δέν δέχεται τίποτα περισσότερο άπό τά δεδομένα ( data ), αισθητηριακά 
ή προερχόμενα άπό έπιστημονικά όργανα. Σ ' ένα εύρύτερο οντολογικό 
έπίπεδο, ό ύλισμός θέτει καί μιά δεύτερη άρχή : τήν αρχή τής αυθυ-
παρξίας τής ϋλης - δτι ή φύση είναι αιτία τοΰ έαυτοϋ της ( causa sui ). 

Ό ύλισμός είναι μιά μονιστική φιλοσοφία. Τό Είναι τών Έλεατών, 
τό Πϋρ τοϋ 'Ηράκλειτου, τά άτομα τοΰ Δημόκριτου, καί ή ύλη τοΰ νεό-
τερου ύλισμοΰ, είναι ή μοναδική « ούσία » τοΰ σύμπαντος. Ό ιδεαλι-
σμός, άντίθετα, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ένας φιλοσοφικός 
δυϊσμός: Ό Καρτέσιος δεχόταν δύο είδη ουσιών καί ό Λάιμπνιτς 
( Leibniz ) έναν άπειρο άριθμό. Ό Χέγκελ ( Hegel ) επεχείρησε νά υπερ-
βεί τό δυϊσμό, θεωρώντας τή φύση ώς άλλοτριωμένη μορφή τής 'Ιδέας. 

Ή θέση τοΰ εμπειρισμού είναι περισσότερο δύσκολη καί άσυνεπής : Ό 
Χιούμ έπιχείρησε νά άποφύγει τό σολιψισμό, ό Μπέρκλεϋ κατέφυγε 
στήν άπειρη Νόηση τοΰ Θεοΰ, καί ό νεότερος θετικισμός ισχυρίζεται ότι 
τά οντολογικά έρωτήματα είναι ψευδοπροβλήματα, ένώ ταυτόχρονα τα-
λαντεύεται άνάμεσα σ' έναν φυσιοκρατικό ρεαλισμό καί στό σολιψισμό. 

Ή ρεαλιστική θέση δέν είναι άσύμβατη μέ μιά ιδεαλιστική θεμε-
λίωση. Συνεπώς, έάν περιορίσουμε τήν ερευνά μας στό πεδίο τής έ-
πιστημολογίας, τότε οί δύο κύριες άντίπαλες σχολές είναι ό έμπειρι-



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΡΕΑΛ1ΣΜΟΣ • 92 

σμός-θετικισμός και ό ρεαλισμός. Άλλα αύτός ό περιορισμός δεν α-
κυρώνει, προφανώς, τή μή άναγώγιμη αντίθεση ύλισμοϋ και ιδεαλι-
σμού. Ό σύγχρονος άντιρεαλισμός είναι, σε τελευταία ανάλυση, ένας 
άντιυλισμός, ασυνεπής, ταλαντευόμενος, με στιγμές πού πλησιάζει τό 
ρεαλισμό. 

3. 7/ αντικειμενικότητα τής φύσης 

Ή ρεαλιστική άρχή φαίνεται αύτονόητη. Σύμφωνα μέ τόν Αριστοτέ-
λη, κάθε άπόπειρα νά άποδείξουμε οτι ή φύση ύπάρχει εϊναι παιδα-
ριώδης. Έπειδή είναι φανερό οτι ύπάρχουν πολλά οντά. Καί τό νά έπι-
χειρήσουμε νά άποδείξουμε τό προφανές άπό τό μή προφανές, προδίδει 
σύγχυση ώς πρός τό τί εϊναι φανερό καί τί δέν εϊναι.1 Πράγματι, όπως 
σημειώνει ό Γκράμσι ( Gramsci ), γιά τή μεγάλη πλειονότητα τών άν-
θρώπων εϊναι άδύνατο άκόμα καί νά τεθεί σοβαρά τό έρώτημα άν ή 
φύση ύπάρχει άντικειμενικά. Καί όμως, αύτή ή φαινομενικά αύτο-
νόητη άλήθεια, ή όποία βασίζεται στήν εποπτεία καί -τουλάχιστον γιά 
τούς χριστιανούς- στό δόγμα της Δημιουργίας, δέν εϊναι μιά αύτονόη-
τη φιλοσοφική θέση. 

Ό ρεαλισμός έχει μιά μακρά ιστορία στήν εύρωπαϊκή παράδοση. 
Υπήρξε ενδογενής παράγων τής άνόδου τών έπιστημών άπό τήν Ανα-
γέννηση καί τόν 17ο αιώνα. "Ετσι συχνά ταυτίστηκε μέ τή δεσπόζουσα 
μηχανιστική άντίληψη γιά τή φύση. Ό νεότερος ρεαλισμός συνδέθηκε 
μέ τή μακρά ρεαλιστική-ύλιστική παράδοση, πού οί άρχές της βρί-
σκονται στήν 'Ιωνική φιλοσοφία καί στόν άρχάΐο άτομισμό. Ό Γαλι-
λαίος, π.χ., ήταν ενας ρεαλιστής πού πίστευε στήν άτομική δομή της 
ύλης. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τόν Καρτέσιο, παρόλο πού τό κριτήριο του 
γιά τήν ύπαρξη ήταν ύποκειμενικό ( σκέφτομαι, άρα ύπάρχω ) καί τά 

1. 'Αριστοτέλη Φυσικά, 193a. 
2. Α. Gramsci, Gramsci dans le texte, a. 333. 
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άτομα καί το κενά άποκλείονταν άπο το σύμπαν της φιλοσοφίας του. 
Τέλος, όπως είναι γνωστό, ό Νεύτων ήταν ενας μή διακηρυγμένος οπα-
δός τοϋ Δημόκριτου. Άπό τήν άλλη πλευρά, άκόμα καί ό Κάντ « άπέ-
δειξε » ενα θεώρημα ύπαρξης, ή μιά « άνασκευή τοϋ ιδεαλισμού » : 
<( Ή άπλή άλλά καθορισμένη εμπειρικά συνείδηση τής ύπαρξής μου 
άποδεικνύει τήν ύπαρξη εξωτερικών άντικειμένων στό χώρο » ( Κάντ). 

Ό σολιψισμος είναι ή λογική κατάληξη τής άπόρριψης τοϋ ρεαλισμοΰ. 
Άλλά, παρόλο πού ό Βιττγκενστάιν καί άλλοι διατύπωσαν κατά καιρούς 
σολιψιστικες θέσεις, ή άποψη αύτή δύσκολα μπορεί νά ύποστηριχθεΐ. 

"Ετσι, άκόμα καί φιλόσοφοι οί όποιοι άνηκουν στήν άντιρεαλιστική 
σχολή ύποχρεώθηκαν συχνά νά δεχτούν τήν ύπαρξη μιας πραγματικό-
τητας άνεξάρτητης άπό τό 'υποκείμενο. Τέτοια είναι, π.χ., ή περίπτωση 
τοϋ Μπέρναρντ Ράσσελ ( Russell ) : « Συμφωνήσαμε, αν καί χωρίς νά 
είμαστε ικανοί νά βροΰμε άποδεικτικούς λόγους, ότι είναι λογικό νά 
πιστεύουμε οτι τά αισθητηριακά μας δεδομένα ( . . . ) είναι στήν πραγ-
ματικότητα σημεία τής ύπαρξης κάτι άνεξάρτητου άπό τις αισθητη-
ριακές μας άντιλήψεις » . 1 

Πράγματι, είναι άδύνατο νά « άποδείξουμε » τή ρεαλιστική θέση με 
άφηρημένους συλλογισμούς. Τό ρεαλιστικό άξίωμα, όπως κάθε άξίω-
μα, τίθεται καί γίνεται δεκτό. Εντούτοις δεν πρόκειται γιά κάποιο 
αύθαίρετο αίτημα. Τό ρεαλιστικό άξίωμα θεμελιώνεται στό σύνολο τής 
άνθρώπινης πράξης. Παρά ταϋτα, ό νεότερος θετικισμός το θεώρησε 
μεταφυσικη-χρενδοτιρόταση, στερούμενη θεωρητικού νοήματος. Συνε-
πώς, προτού προχωρήσουμε, οφείλουμε νά άντιμετωπίσουμε τό άντι-
ρεαλιστικό επιχείρημα, τοϋ όποιου οί ρίζες όδηγοΰν στόν Μπέρκλεϋ 
καί στόν Χιούμ. 

Ά ς ύπενθυμίσουμε τή θέση τοϋ Χιούμ : « Με ποιό επιχείρημα μπο-
ρεί νά άποδειχθεΐ ότι οί αισθητηριακές προσλήψεις τοϋ νοΰ πρέπει νά 
προκαλούνται άπό εξωτερικά άντικείμενα, ολοκληρωτικά διαφορετικά 
άπό αύτές, παρόλο πού είναι όμοια με αύτές ; ( . . . ) Ή εμπειρία είναι 

1. Β. Russell, The Problems of Philosophy, σ. 7. 
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καί πρέπει νά παραμείνει ολοκληρωτικά σιωπηλή. Στο νοΰ μας δέν 
ύπάρχει ποτέ τίποτα διαφορετικό άπό αισθητηριακές προσλήψεις καί 
πιθανόν ό νοϋς μας δέν μπορεί νά έχει οποιαδήποτε έμπειρία τής σύν-
δεσης τους μέ άντικείμενα. Ή ύπόθεση δτι υπάρχει μιά τέτοια σύνδε-
ση είναι, συνεπώς, χωρίς θεμέλιο στή νόηση » . 1 

'Ωστόσο ή έμπειρία σήμερα δέν είναι « σιωπηλή ». Έπειδή σήμερα 
γνωρίζουμε, έστω καί μερικά : 1 ) Τή φύση τών « σημάτων » ( ήλεκτρο-
μαγνητικά κύματα, ηχητικά κύματα, χημικά μόρια, κλπ. ) τά όποια 
προκαλούν τά αισθητηριακά δεδομένα. 2 ) Τούς μηχανισμούς έκπομ-
πης αυτών τών σημάτων. 3 ) Τούς νόμους της διάδοσής τους. 4 ) Τις 
νευροφυσιολογικές διαδικασίες, οί όποιες μετατρέπουν τό εξωτερικό 
σήμα σέ αισθητηριακό δεδομένο. 5 ) Πολλές άπό τις διαδικασίες καί 
τούς νόμους « επεξεργασίας » τοΰ αισθητηριακού δεδομένου στόν έγκέ-
φαλο ( έπιλογή, άποτύπωση, τοπολογικές, λογικές καί άλγεβρικές λει-
τουργίες, κλπ. ) . 2 ' Η φυσική, ή χημεία, ή βιολογία καί ή νευροφυσιο-
λογία έχουν θεμελιώσει τήν οντολογική προτεραιότητα τοΰ σήματος 
έναντι τοΰ δεδομένου καί τήν άντικειμενικότητα της πηγής του. 

Πράγματι, δπως τονίστηκε στό προηγούμενο κεφάλαιο, ή σύγχρονη 
έπιστημονική γνώση έχει βαθιά φιλοσοφική-όντολογική έμβέλεια. Ε -
πιβεβαιώνει : 1 ) Τήν άντικειμενικότητα τής πηγής τών φυσικών άλλη-
λεπιδράσεων καί σημάτων ( π.χ. τών ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων ), 
δηλαδή, τήν ύπαρξη φυσικών άντικειμένων άνεξάρτητων άπό τό νοοΰν 
ύποκείμενο. 2 ) Τήν άντικειμενική ύπαρξη καί διάδοση τών φυσικών 
σημάτων. 3 ) Τήν άντικειμενικότητα ( πραγματικότητα ) τών διαδικα-
σιών μέσω τών όποιων τό έξωτερικό σήμα μετασχηματίζεται σέ μιά 
ποιοτικά διαφορετική νευροφυσιολογική ώση. 4 ) Τήν ύπαρξη τοΰ νέου 
αύτοΰ έσωτερικοΰ σήματος, τό όποιο πραγματοποιεί τή ζεύξη άνάμεσα 
στόν έξωτερικό κόσμο καί τόν έγκέφαλο. 5) Τήν άντικειμενικότητα 
τών διαδικασιών οί όποιες μετασχηματίζουν τό νέο αύτό εσωτερικό 

1. D. Hume, Enquiries Concerning Human Understanding, §119. 

2. fiX. J. Piaget, Psychologie et Epistémologie. 
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σήμα σέ δεδομένο της συνείδησης ( εικόνα, αίσθημα, κλπ. ), ποιοτικά 
διαφορετικό άπό την πηγή του. Έ τ σ ι , μέσα άπό μιά σειρά ποιοτικών 
μετασχηματισμών ή μορφισμων, τό άρχικό, άντικειμενικό σήμα άνα-
παράγεται μέ υποκειμενική μορφή. Ή μορφή αύτή είναι οντολογικά 
διαφορετική άπό τό άντικειμενικό άντίστοιχό της. Εντούτοις είναι τό 
τελικό « προϊόν » μιας σειράς αιτιοκρατημένων και μή αντιστρεπτών 
διαδικασιών μετασχηματισμού, ή μορφισμών, οί όποιοι εξασφαλίζουν 
μιά ορισμένη άντιστοιχία ( άντανάκλαση ) άνάμεσα στό άντικειμενικό 
καί τήν υποκειμενική μορφή του. 

Τό άγνωστικιστικό έπιχείρημα τοϋ Χιούμ φαίνεται σήμερα άπαρ-
χαιωμένο. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τή θετικιστική θέση, κατά τήν όποία 
« αύτό πού άποκαλοΰμε ύλη είναι ενας συνδυασμός στοιχείων τής αί-
σθησης, σύμφωνα μέ ορισμένους νόμους » , ένώ οί νόμοι τών « στοι-
χείων» δέν έχουν άντικειμενικό άντίκρισμα. Ή έπιστήμη, κατά τόν 
Χιούμ, δέν χάνει τίποτα όταν ή « ύλη », ή όποία είναι ενα άκαμπτο, 
στείρο, σταθερό, άγνωστο Κάτι, αντικατασταθεί άπό έναν σταθερό νό-
μο. Ή ίδια άντιρεαλιστική θέση ύποστηρίζεται άπό όλα τά νεότερα 
θετικιστικά ρεύματα. 

Ωστόσο ό νεότερος ρεαλισμός δέν θεμελιώνεται στήν εποπτεία. 
Θεμελιώνεται, πριν άπ' όλα, στίς έπιστημες. Καί άποτελεΐ έπιστημο-
νική άλήθεια ότι ύπάρχουν οχι μόνο τά μακροσκοπικά σώματα, άλλά 
καί τά μόρια, τά άτομα, τά « στοιχειώδη » σωμάτια καί τά ύπομικρο-
σωμάτια. ' Η ύλη δέν άνάγεται στό περιεχόμενο της συνείδησης. Είναι 
ή συνείδηση αύτό πού εξαρτάται άπό τήν ύλη. 'Επιπλέον : Ή ύλη δέν 
είναι πράγμα καθεαυτό, μή γνώσιμο, κρυμμένο πίσω άπό τά φαινόμε-
να. Έπειδή τά φαινόμενα εϊναι ή εκδήλωση κρυμμένων δομών καί 
διεργασιών άπρόσιτων, σέ πλείστες περιπτώσεις, στήν έποπτεία. « Φύ-
σις κρύπτεσθαι φιλεΐ ». Άλλά ή φύση υπάρχει άνεξάρτητα άπό τά 
σκεπτόμενα έμβια οντά καί τόν έγκέφαλό τους. 

Ό έποπτικός ρεαλισμός εϊναι μιά φτωχή μορφή ρεαλισμοΰ. Μέ τήν 

1. Ε. Mach, The Analysis of Sensations, σ. 331. 
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άπλή εποπτεία ή τή θέαση είναι άδύνατο νά εξέλθουμε άπό τήν υποκει-
μενικότητα μας καί νά βεβαιώσουμε τήν αντικειμενικότητα τής φύσης. 

Ή άντικειμενικότητα βεβαιώνεται μέσω τών ένεργητικών σχέσεων τοϋ 
υποκειμένου μέ τόν κόσμο. Μέ τήν εργασία τό υποκείμενο βιώνει καί 
θεμελιώνει τήν ύπαρξη τής φύσης, καί μετασχηματίζοντας την συνιστά 
μια νέα άντικειμενικότητα.1 Τό πείραμα καί ή πρόβλεψη άποδεικνύουν 
de facto τήν άντικειμενικότητα της ύλης. Ή πρόβλεψη, π.χ., τοΰ πλα-
νήτη Ποσειδώνα καί, σέ μιά άντίστροφη κλίμακα, ή πρόβλεψη καί 
άνακάλυψη στοιχειωδών σωματίων, δέν άποτελοΰν μόνο θρίαμβο τών 
φυσικών επιστημών. Ταυτόχρονα είναι έπιβεβαίωση τής αντικειμενι-
κής ύπαρξης τόσο τοΰ μεγάκοσμου όσο καί τοΰ μικρόκοσμου. 

"Ας επιχειρήσουμε λοιπόν νά άναπτύξουμε περαιτέρω τήν επιχειρη-
ματολογία μας ύπέρ ενός ρεαλισμοϋ θεμελιωμένου στήν έπιστημονική 
πράξη. 

Πριν άπ' όλα, σέ ό,τι άφορα τό μεγάκοσμο. Κατά τόν Ράιχενμπαχ, 
π.χ., δέν έχει νόημα νά μιλάμε γιά κάποια διαφορά άλήθειας άνάμεσα 
στόν Κοπέρνικο καί τόν Πτολεμαίο, επειδή οί δύο περιγραφές είναι 
έξίσου έγκυρες. Ή άπόφανση αύτή είναι γνωσιοθεωρητική καί ταυ-
τόχρονα οντολογική. Εντούτοις σήμερα γνωρίζουμε, οχι μόνο μέ βάση 
τή θεωρία τής βαρύτητας, άλλά καί μέ τήν άμεση παρατήρηση ( πα-
ρατηρητήρια στόν έξωγήινο χώρο ) οτι τό κέντρο τοΰ πλανητικοΰ μας 
συστήματος είναι ό "Ηλιος - ότι δίκιο είχαν ό Άρίσταρχος καί ό Κο-
πέρνικος καί όχι ό Πτολεμαίος καί οί Μεσαιωνικοί. Καί ή άντικειμε-
νικότητα αύτή είναι διπλή : οντολογική καί γνωσιοθεωρητική. 

Στό επίπεδο τοΰ μικρόκοσμου γνωρίζουμε τί είναι αύτό πού άντι-
στοιχεΐ στό μικροσκοπικό ίχνος πάνω σέ μιά φωτογραφική πλάκα ή 
στό σήμα ένός μετρητή. Τά στοιχειώδη σωμάτια είναι άπρόσιτα στήν 
άμεση εποπτεία. Εντούτοις ύπάρχουν στή φύση, άνεξάρτητα άπό τόν 
παρατηρητή. Επιπλέον : Στή βάση φαινομενολογικών δεδομένων είναι 
δυνατόν νά προβλέψουμε « ούσιαστικές » άντικειμενικές ιδιότητες αύ-

1. Βλ. επίσης Ρ. Browne, Science and Society, 34, 1990. 
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τών τών μηδαμινών καί πολύ συχνά εφήμερων οντοτήτων : τή μάζα, 
τά φορτίο, το σπίν, τον λεπτονικό ή τον βαρυονικό άριθμό, κλπ. Συνε-
πώς, είναι δυνατόν νά θεμελιώσουμε τήν άντικειμενικότητά τους. Είναι 
επίσης νόμιμο νά ισχυριστούμε ότι δέν υπάρχει τυπική άντίθεση άνά-
μεσα στό φαινόμενο καί τό « πράγμα καθεαυτό », επειδή τό φαινόμε-
νο -σημειώθηκε ήδη- είναι εκδήλωση καί ταυτόχρονα επικάλυψη τής 
« ουσίας » τοϋ άντικειμένου - αύτοΰ πού υπάρχει άνεξάρτητα άπό τό 
ύποκείμενο. 

Ό 'Αϊνστάιν, άσυμβίβαστος ύποστηρικτής τοϋ ρεαλισμού, έθετε τό 
έρώτημα : Είναι ή Σελήνη έκεϊ όταν δέν τήν κοιτάζει κανένας ; Καί ό 
ίδιος σοφός, ένας άπό τούς δημιουργούς τής νεότερης μικροφυσικής, 
υποστήριζε, εναντίον τής κυρίαρχης θετικιστικής σχολής, ότι άκόμα 
καί στή μικροφυσική « ύπάρχει κάτι όπως ή " πραγματική Κατάστα-
σ η " τοϋ φυσικοΰ συστήματος, ή όποία ύπάρχει άντικειμενικά, άνε-
ξάρτητα άπό οποιαδήποτε παρατήρηση ή μέτρηση καί τήν όποία εί-
ναι, κατ' άρχήν, δυνατόν νά περιγράψουμε μέ τά μέσα έκφρασης της 
φυσικής » . 1 

Οί τεχνικές έφαρμογές είναι έπίσης μιά έπιβεβαίωση τής άντικει-
μενικής ύπαρξης τών μικροφυσικών συστημάτων. Έ τ σ ι , γιά νά παρα-
θέσουμε τόν Α. Σ. Νταβίντοφ ( Davidov ), ή ισχύς τών νόμων τής μι-
κροφυσικής έπιβεβαιώνεται μέ τή δυνατότητα νά χρησιμοποιούμε φαι-
νόμενα τοϋ μικρόκοσμου σέ τεχνικές έφαρμογές : « Ή ευρεία διάδοση 
τής φασματοσκοπίας, τοϋ ήλεκτρονικού μικροσκοπίου, τών ήμιαγω-
γών, τής άτομικής ένέργειας, τών ιχνηθετών κλπ., στήν έπιστημονική 
έρευνα καί στις τεχνικές έφαρμογές, έγινε έφικτή μόνο μετά τή δη-
μιουργία τής κβαντικής μηχανικής » . 2 

'Εντούτοις τά στοιχειώδη σωμάτια δέν είναι τά συμπαγή άτομα τοϋ 
Δημόκριτου. Τά σωμάτια είναι δυνατόν νά θεωρηθοΰν έκδηλώσεις τού 
πεδίου. 'Αλλά, σύμφωνα μέ τήν κλασική μηχανιστική διχοτομία άνά-

1. Α. Einstein, στο Louis de Broglie, Physicien el Penseur. 
2. A. S . Davidov, Quantum Mechanics, σ. 3. 
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μεσα στη σωματιδιακή « μάζα-ύλη » και τά πεδία, τά κβαντικά πεδία 
θεωρήθηκαν άπό πολλούς ώς μή ύλικά : κατά συνέπεια μή φυσικές 
οντότητες. "Ετσι γιά άλλη μιά φορά ή ύλη άνάχθηκε στήν 7τυθαγόρεια 
διαφάνεια τών μαθηματικών μορφών. Μ' αύτό τόν τρόπο, όπως ισχυ-
ρίζεται ό Χάιζενμπεργκ ( Heisenberg ), ή παλαιά διαίρεση τοΰ σύμπα-
ντος σέ άντικειμενικές διαδικασίες στό χώρο καί στό χρόνο, καί σέ μιά 
ψυχή πού τις άντανακλα, μιά διαίρεση πού άντιστοιχεΐ στήν καρτεσια-
νή διαίρεση μεταξύ res cogitons καί res externa, είναι πλέον άκατάλληλη 
ώς άφετηριακό σημείο γιά τή σύγχρονη έπιστήμη. Τά στοιχειώδη 
σωμάτια δέν είναι τίποτα περισσότερο άπό καθαρές μορφές.1 

Εντούτοις, όπως συχνά λέγεται, οί έπιστήμονες είναι « αύθόρμητα » 
ρεαλιστές. Είναι ίσως ορθότερο νά ποΰμε ότι ό ρεαλισμός τους είναι 
βιωμένος, καθώς προκύπτει άπό την έπιστημονική πράξη. ' Η συνείδη-
ση τοΰ φυσικοΰ έναρμονίζεται μέ τή συνείδηση της κοινωνίας καί, όπως 
τονίζει ό Φ. Σελλέρι ( Sellen ), κανείς άπό τήν κοινωνία, της όποιας 
είναι μέλος ό φυσικός, δέν άμφιβάλλει γιά τήν πραγματική ύπαρξη μιας 
άντικειμενικής πραγματικότητας έξω άπό τόν παρατηρητή.2 Άκόμα 
καί ό θετικιστής θά δεχτεί οτι, αν καί είναι άδύνατο νά έπαληθεύσει τη 
ρεαλιστική άρχή, τά εμπειρικά δεδομένα είναι τέτοια ώστε έχει κάθε 
λόγο νά πιστεύει στήν άλήθεια της. 

Άλλά ό θετικιστής θά μποροΰσε μέ τέλεια λογική συνέπεια νά θέσει 
τό άκόλουθο έρώτημα : 'Άν όλοι οί εγκέφαλοι έξαφανίζονταν άπό τό 
σύμπαν, θά ήταν έπιτρεπτο νά ισχυριστούμε ότι τά άστρα θά συνέχιζαν 
τήν πορεία τους ; Οί έμπειριστές έχουν δίκιο όταν ύποστηρίζουν ότι δέν 
είναι δυνατή ή έμ7τειρική έπαλήθευση της προηγούμενης πρότασης. 

Άλλά ό συλλογισμός άποτελεΐ σόφισμα καί ή άπάντηση είναι τετριμμέ-
νη. Καί τό συμ7ΐέρασμα ότι ή πρόταση στερείται νοήματος είναι έσφαλ-
μένο. ' Η 'Ιστορία τοΰ σύμπαντος, ή ύπαρξή του πριν άπό τήν έμφάνιση 
τοΰ άνθρώπινου είδους καί οί νόμοι τής κίνησης καί τής έξέλιξης τών 

1. W. Heisenberg, La Nature dans la Physique Contemporaine, σ. 34. 
2. F. Sellen, στο Foundations of Quantum Mechanics. 
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ουράνιων σωμάτων επιβεβαιώνουν τή ρεαλιστική άρχή καί τήν εγκυ-
ρότητα τής προηγούμενης πρόβλεψης. 

Ή έπιστημονική άλήθεια είναι πολύ περισσότερο άπό ένα σύνολο 
έπαληθευμένων δεδομένων. Άφορα αντικειμενικές, αΐτιακές καί αΐτιο-
κρατημένες διαδικασίες, άνεξάρτητες άπό τήν εμπειρία μας. Συνεπώς, 
ή έπιστημονική άλήθεια δέν άνάγεται στή φτώχεια τοΰ εμπειρισμού. 

Στήν προηγούμενη, όπως καί σέ παρόμοιες περιπτώσεις, τό έπιχεί-
ρημα τοΰ ρεαλισμοϋ δεν βασίζεται στήν επαγωγή. Θεμελιώνεται στή 
γνώση τών νόμων της Φύσης. Τό έπιχείρημα, μέ τό όποιο ό Χιούμ 
άμφισβητεΐ τήν άποδεικτική άξία τής έπαγωγής, είναι όρθό in abstrac-
to. Άλλά οί έπιστημονικές προτάσεις δέν είναι, γενικά, καί προπαντός 
στις θεωρητικές έπιστήμες, συμπεράσματα ( inferences ) πού συνάγον-
ται άπό ένα σύνολο δεδομένων. Οί θεωρίες υπερβαίνουν τήν έμπειρική 
βάση τους, άνοίγοντας νέα πεδία γιά τήν έπιστημονική έρευνα. 

4. « 'Αφελή » επιχειρήματα εναντίον 
τον « ευφυούς » άντιρεαλισμον 

Κατά τόν κλασικό καί τόν νεότερο έμπειρισμό, ύπάρχει μιά εμτιειρικη 
τιραγματικότητα ή όποία μας δίδεται άπό τις αισθήσεις καί τά έπι-
στημονικά όργανα. Άλλά τότε προκύπτει τό έρώτημα : Υπάρχει μιά 
άντικειμενική πραγματικότητα, ένας έξωτερικός κόσμος, στόν όποιο 
άντιστοιχεϊ ή έμπειρική πραγματικότητα ; Καί αν ύποστηρίζουμε ότι 
αύτό συμβαίνει, τότε, είναι δυνατόν νά γνωρίζουμε τά πράγματα καθε-
αυτά καί οχι μόνο τά φαινόμενα ; 

Ό Πλάτων, ώς γνωστόν, ύποστήριζε ότι γνωρίζουμε μόνο τή σκιά 
τών πραγμάτων ( ή άλληγορία της Σπηλιάς είναι πασίγνωστη ). Μ' αύ-
τό τόν τρόπο χώρισε τόν κόσμο σέ δύο σφαίρες : τή σφαίρα τών Ιδεών, 
τοΰ όντως Όντος, καί τήν άλλη, τών πραγμάτων τοΰ αίσθητοΰ κόσμου, 
τά όποια είναι άντίγραφα τών Ιδεών. Ό Κάντ, μέ τή σειρά του, χώ-
ρισε αύτό πού ύπάρχει στό βασίλειο τών πραγμάτων καθεαυτά, άπρό-
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σίτων στή νόηση, καί στόν κόσμο τών φαινομένων. Με ανάλογο τρόπο ό 
εμπειρισμός δημιούργησε ενα χάσμα άνάμεσα στήν αισθητηριακή ει-
κόνα καί τήν άντικειμενική της πηγή, αύτονόμησε τά αισθήματα καί 
άπέρριψε τόν εξωτερικό κόσμο. Άλλά τότε πώς εϊναι δυνατόν νά εξη-
γήσουμε τις αισθητηριακές εικόνες καί τά δεδομένα ; 

Ό εμπειρισμός ύποστασιοποίησε τά αισθητηριακά δεδομένα. Τί 
εϊναι όμως τό αισθητηριακό δεδομένο ; "Οπως ισχυρίστηκα ήδη, δέν 
εϊναι μιά αύτόνομη πραγματικότητα. Εϊναι τό τελικό « προϊόν » μιας 
σειράς φυσικών, χημικών καί νευροφυσιολογικών διεργασιών, μέσω 
τών όποιων το άντικείμενο γίνεται « άντικείμενο » τής έμπειρικής 
πραγματικότητας. Τό γεγονός αύτό προϋποθέτει τήν ύπαρξη οχι μόνο 
τοΰ σώματος μου, τών αισθητήριων οργάνων καί τοΰ εγκεφάλου μου, 
άλλά καί τήν ύπαρξη μιας αντικειμενικής πραγματικότητας, ή όποία 
« άντανακλαται » στή συνείδησή μου. ' Η « άντανάκλαση » όχι μόνο 
προϋποθέτει τήν ύπαρξη μιας πραγματικότητας άνεξάρτητης άπό τό 
υποκείμενο, άλλά καί τήν όντολογική-χρονική της προτεραιότητα. Συν-
επώς τό άντικείμενο της έμπειρικής πραγματικότητας δέν ταυτίζεται 
μέ τό φυσικό άντικείμενο. 'Αντίστοιχα, τό θεωρητικό άντικείμενο εϊναι 
μιά άφαίρεση άπό τήν έμπειρική πραγματικότητα. Πώς μποροΰμε 
λοιπόν νά συσχετίσουμε τις τρεις αύτες « στιγμές » τής γνωστικής 
διαδικασίας ; 

Άλλά, αν δέν υπάρχει τίποτα έκτος άπό τόν εαυτό μου ( τή συνεί-
δησή μου), τότε τά βουνά, τά ποτάμια, κ.ο.κ., δέν εϊναι άλλο άπό 
συμπλέγματα αισθημάτων. 'Επίσης τά άλλα άνθρώπινα οντά δέν εϊναι 
παρά συμπλέγματα αισθημάτων - ύπάρχουν έπειδή ύπάρχω έγώ. 

Άλλά σ' αύτή τήν περίπτωση ούτε έγώ ύπάρχω : Είμαι ένα σύνολο 
άπό αισθήματα κάποιου πού γιά μένα εϊναι, άντίστοιχα, ένα σύνολο 
άπό αισθήματα. Ό Θεός ή κάποιος Δαίμονας μας έξαπατά ; 

Τό έρώτημα εϊχε τεθεί καί οχι μόνο άπό τόν έμπειρισμό. "Ηδη ό 
Καρτεσιος άποροΰσε άν τω οντι ύπάρχει κάποια ύλική ούσία ή μήπως 
μας έξαπατά κάποιος κακεντρεχής Δαίμων. Ό Καρτέσιος βρήκε κα-
ταφύγιο στόν Θεό : « Άλλά ίσως ό Θεός δέν θά έπέτρεπε νά έξαπα-
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τώμαι μ ' αύτό τον τρόπο έπειδή λέγεται ότι είναι έξαιρετικά αγα-
θός » ! ' Η ύπαρξη τοϋ Θεού έγγυώνταν τήν ύπαρξη τών πραγμάτων : 
((Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ό Θεός είναι ικανός νά δημιουργήσει 
οτιδήποτε είμαι ικανός νά αναληφθώ μ ' αύτό τόν τρόπο ». Ό Καρτέ-
σιος έπιχείρησε νά έξηγήσει τό ζητούμενο μέ άλλο ζητούμενο. Τό 
άκατανόητο τής ύπαρξης μέ τό άγνωστο, τό μή γνώσιμο, τό άκατα-
νόητο τής ύπαρξης τοϋ Θεοϋ. Μ' αύτό τόν τρόπο θεμελίωσε τόν δυϊ-
στικό ρεαλισμό του. Ή φύση τοϋ άνθρώπου, ειδικότερα, θεωρήθηκε 
άπό τόν Καρτέσιο ώς συνδυασμός τοϋ ύλικοΰ σώματος καί τής άυλης 
ψυχής.1 

Ή θέση τοϋ εμπειρισμού ήταν -καί είναι- άκόμα πιό δύσκολη άπ' 
ό,τι τοϋ Καρτέσιου. Ό Χιούμ δέν ήταν ικανοποιημένος άπό τό σκεπτι-
κισμό ( οριακά : τό σολιψισμό ) καί έβρισκε ικανοποίηση στήν καθη-
μερινή ζωή. Ά π ό τήν άλλη πλευρά, ό σολιψισμός θά έπρεπε νά είναι ή 
λογική κατάληξη τοϋ άντιυλισμοΰ τοϋ Μπέρκλεϋ. 'Ως γνωστόν, ό 
Μπέρκλεϋ θεωροΰσε « παράδοξη τή γνώμη πού κυριαρχοΰσε άνάμεσα 
στούς άνθρώπους ότι τά σπίτια, τά βουνά, οί ποταμοί, μέ μιά λέξη, όλα 
τά αισθητά αντικείμενα, έχουν μιά φυσική ή πραγματική ύπαρξη, δια-
φορετική άπό τό νά γίνονται άντιληπτά άπό τή νόηση ». Ό Μπέρκλεϋ 
ταύτιζε τήν πραγματικότητα μέ τις « ιδέες » ( sense data ). Κατά συν-
έπεια, γιά νά άποφύγει τό σολιψισμό καί ταυτόχρονα νά άντιμετωπίσει 
τό ρεαλισμό ( καί τόν ύλισμό ) τών άναπτυσσόμενων φυσικών έπιστη-
μών, γιά νά βεβαιώσει τήν ύπαρξη τών πραγμάτων, κατέφυγε καί 
αυτός στόν Θεό : « Οί ιδέες πού έντυπώνονται στά αισθητήρια άπό 
τόν Δημιουργό τής Φύσης ονομάζονται πραγματικά άντικείμενα ». Τά 
πράγματα πού γίνονται άντιληπτά άπό τά αισθητήρια « μπορούν νά 
όνομαστοΰν εξωτερικά σέ σχέση μέ τήν προέλευσή τους, μέ τήν έννοια 
ότι δέν γεννιούνται μέσα στό ίδιο τό μυαλό, άλλά αποτυπώνονται άπό 
ένα πνεΰμα διακριτό άπό έκεϊνο πού τά άντιλαμβάνεται. "Οταν δέν 
κοιτάζω τό μακρινό βουνό, αύτό παρά ταΰτα ύπάρχει στό άπειρο πνεΰ-

1. Βλ. R. Descartes, Meditations on First Philosophy, σσ. 21, 72, 88 καί άλλου. 
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μα τοϋ Θεοΰ, ό όποιος είναι ή αιτία τών " ιδεών " τών αισθητηρίων : Ό 
Θεός τις παράγει σύμφωνα με τούς κανόνες ή νόμους της φύσης, δί-
νοντάς μας την ικανότητα νά ρυθμίζουμε τις πράξεις μας πρός οφελος 
της ζωής » . 1 

Γιά νά άποφύγει τό σολιψισμό, ό Μπέρκλεϋ περνάει άπό τόν υπο-
κειμενικό στόν άντικειμενικό ιδεαλισμό. Τά φυσικά άντικείμενα ύπάρ-
χουν, άλλά είναι αυλα, ύπάρχουν στήν άπειρη νόηση τοΰ Θεοϋ. Άλλά 
τότε καί οί άνθρωποι είναι άυλα οντά καί συνεπώς καί ό ίδιος ό 
Μπέρκλεϋ. Καί όλες αύτές οί άυλες οντότητες ύπάρχουν στήν άπειρη 
νόηση τοΰ Θεοϋ καί, αν καί άυλες, ένεργοΰν πρός όφελος της ζωής 
σύμφωνα μέ τούς θεϊκούς κανόνες ! Κατανοοΰμε τήν έπιθυμία τοϋ 

Επισκόπου νά καταργήσει τήν ύλη καί νά άνατρέψει τόν υλισμό, πηγή 
της άνηθικότητας καί όλων τών δεινών πού συσσώρευε στούς κατοί-
κους της Αυτοκρατορίας ό άνερχόμενος καπιταλισμός. Κάπου όμως 
δέν « χωλαίνει » ό συλλογισμός ; Καί έκτός άπό τά προηγούμενα : Ό 
Θεός είναι « σοφός, παντοδύναμος καί άγαθός, πέρα άπό τή δυνατότη-
τα κατανόησης ». Δέν μποροΰμε νά κατανοήσουμε τόν Θεό, άλλά τόν 
προικίζουμε μέ σειρά ιδιότητες. Καί παρά τό άναπόδεικτο τής ύπαρ-
ξής του, είμαστε βέβαιοι γιά τήν ύπαρξή του. Έπε ιδή αύτή ή ύπαρξη 
έξασφαλίζει τήν ύπαρξη τών πραγμάτων. Κάπου χωλαίνει ή λογική τοΰ 
έπιχειρήματος. Γιατί ; Έπειδή καί ό Μπέρκλεϋ ύποστασιοποίησε τά 
δεδομένα τών αισθητηρίων γιά νά άρνηθεΐ τήν ύπαρξη τών πραγμά-
των : τής πηγής τών αισθητηριακών δεδομένων. 

Ό πατέρας τοΰ « νεότερου ορθολογισμού » ( ό Καρτέσιος ) απέφυγε 
τόν κακεντρεχή έξαπατητή, δεχόμενος τήν ύπαρξη τοϋ Θεοϋ καί άπο-
δίδοντάς του όλα τά άναγκαϊα κατηγορήματα. Ό ad hoc χαρακτήρας 
τής μ λύσης » τοΰ Επισκόπου Μπέρκλεϋ είναι άκόμα πιό προφανής : 

Ή Βίβλος μας διδάσκει ότι ό Θεός δημιούργησε τά άντικείμενα καί 
σάν χριστιανοί πρέπει νά τό δεχτοΰμε. 'Αλλά ποΰ στηρίζεται ή χρι-

1. G. Berkeley, Three Dialogues between Hyias and Philonous. Id., A Treatise 
Concerning the Principles of Human Knowledge, passim. 
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στιανική πίστη ; Καί αν αύτη ή βεβαιότητα είναι άπλώς προϊόν πίστης, 
τότε τό έπιχείρημα δέν γίνεται κυκλικό ; Τό άβέβαιο δέν « θεμελιώ-
νει » τό άβέβαιο ; Έ ν πάση περιπτώσει, ό Θεός έσωσε τόν Επίσκοπο 
Του άπό την τρομερή μοίρα τοϋ σολιψισμοΰ, άλλά δέν προστάτευσε τόν 
Καρτέσιο άπό τους διωγμούς τής Εκκλησίας Του. Καί ποιός θά έσωζε 
τόν Χιούμ, τόν «συνεπή» έμπειριστή; Μέ ποιό τρόπο μπορούν οί 
εμπειριστές νά άποφύγουν τό σολιψισμό, δοθέντος ότι ό Θεός δέν είναι 
σήμερα « τής μόδας » στά προαύλια τών Πανεπιστημίων μας ; Ή τα-
λάντευσή τους άνάμεσα σέ έναν συνεπή έμπειρισμό καί σέ εναν άκρω-
τηριασμένο ρεαλισμό δέν είναι τυχαία. Τό ίδιο άναπόφευκτα είναι τά 
περίτεχνα επιχειρήματα τοϋ λεγόμενου λογικοΰ θετικισμού καί τής 
γλωσσικής φιλοσοφίας, άπό τή στιγμή πού δέν δέχονται μιά άπό τις 
δύο καθαρές θέσεις : είτε ό κόσμος ύπάρχει άντικειμενικά είτε ζοϋμε 
σ' έναν σολιψιστικό κόσμο. Άλλά ή δεύτερη παραδοχή, όπως είδαμε, 
οδηγεί σέ άλλες άντιφάσεις. 

Τό δίλημμα παραμένει : "Αν άπορρίψω τό ρεαλισμό, άν δεχτώ οτι ή 
μόνη πραγματικότητα είναι τά αισθητηριακά μου δεδομένα, τότε πρέ-
πει νά δεχτώ ότι είμαι τό κέντρο τοϋ κόσμου καί τήν ίδια στιγμή ένα 
άπλό σύμπλεγμα αισθημάτων γιά συνανθρώπους πού δέν είναι καί 
αύτοΐ παρά συμπλέγματα αισθημάτων. Ό έμπειριστής μας οφείλει 
νά κάνει τήν έπιλογή του : ή ρεαλισμό ή κάποιον εϊδονς Δαίμονα. 

Ό ρεαλιστής μπορεί νά πει : 'Αποδεικνύω τήν ύπαρξη μιας πέτρας, 
κλοτσώντας την ! 'Αλλά έάν ό Θεός ή κάποιος Δαίμονας μέ έξαπατά ; 
Πώς μπορώ νά είμαι βέβαιος ότι δέν ζώ σέ κάποιο σολιψιστικό κό-
σμο ; "Οτι δέν είμαι ένας « έγκέφαλος μέσα σέ κάδο », έξαπατώμενος 
άπό τόν μοχθηρό Δαίμονα ; 'Αλλά, αν δεχτώ τό τελευταίο, τότε ό 
κάδος, ό έγκέφαλος καί ό Δαίμων ύπάρχουν καί τότε ή προκείμενη 
τοϋ συλλογισμοϋ μου ανατρέπεται ! Μάλλον δύσκολο νά άποφύγουμε 
τήν παρουσία τής έπάρατης ύλης! 

Μιά όδός διαφυγής θά ήταν αύτή τοϋ Μπέρκλεϋ ή τοΰ Καρτεσιου. Ή 
ύπαρξη τοΰ Θεοΰ « έξηγεΐ » τήν ύπαρξη τών λίθων καί τών άνθρώπινων 
όντων ! Εντούτοις στήν περίπτωση αύτή έχουμε διπλασιάσει τό πρό-
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βλήμα. Το ακατανόητο τής ύπαρξης της Φύσης έγινε διπλό : μυστήριο 
της ύπαρξης τοΰ Θεοΰ και μυστήριο της δημιουργίας. Συνεπώς, αν 
θέλουμε νά άποφύγουμε τό σολιψισμό τοΰ εμπειρισμού καί ταυτόχρονα 
τή « λύση » τής μεταφυσικής, τότε ό μόνος δρόμος είναι νά δεχτούμε τή 
ρεαλιστική άρχή, έστω καί αν ή ύπαρξη τής Φύσης είναι τό πιό άκα-
τανόητο τών πραγμάτων. Άλλά καί πάλι δέν τελειώσαμε : Τό ρεαλι-
στικό άξίωμα μόνο, δέν άπαντα στό έρώτημα : "Υλη ή πνεύμα ; Στή 
δεύτερη περίπτωση ξαναπέφτουμε στις γνωστές άντιφάσεις. Τότε, 

"Υλη ; Παραφράζοντας τό γνωστό άπόφθεγμα, θά έλεγα : Γιατί όχι ; 
Ή ύλη είναι λιγότερο άβολη άπό τόν Θεό. Ή παραδοχή της δέν όδηγεϊ 
σέ άντιφάσεις. Καί αν δέν μπορώ νά έξηγήσω τήν ύπαρξή της, τουλά-
χιστον, άκολουθώντας τόν Ξενοφάνη καί τόν Μάρξ, μπορώ νά έξηγήσω 
τή « γένεση » τοΰ Θεοΰ, κατ' εικόνα καί ομοίωση τοΰ άνθρωπου ! 

Ό καρτεσιανός δυϊσμός καί ό σπιριτουαλισμός ( πνευματοκρατία ) 
τοΰ Μπέρκλεϋ ηταν, άπό μιά άποψη, μιά απάντηση στό πρόβλημα τών 
σχέσεων άνάμεσα στήν ύλη καί το πνεύμα, πρόβλημα πού δέν μποροΰ-
σε νά τό λύσει ό μηχανιστικός υλισμός. ( Φυσικά ή « λύση » διαμεσο-
λαβεΐται άπό κοινωνικούς παράγοντες, άλλά δέν θά συζητήσουμε καί 
αύτή τήν άποψη. ) Σήμερα γνωρίζουμε καλύτερα τις σχέσεις άνάμεσα 
στό άντικείμενο καί τήν « εικόνα » του στή συνείδησή μας - άνάμεσα 
στήν ύλη καί τό « πνεύμα ». 'Υπερβαίνοντας τόν μηχανιστικό άναγω-
γισμό μποροΰμε νά καταργήσουμε τή διχοτομία άνάμεσα στήν ύλη καί 
τό <( πνεύμα ». Ή ιστορικότητα τής φύσης καί ή ιστορικότητα τής 
άνθρώπινης συνείδησης, ή γνώση τών δομών καί τών σχέσεων άνάμε-
σα στά διάφορα έπίπεδα οργάνωσης τής ύλης, συνιστοΰν τή βάση μιας 
μονιστικής άντίληψης γιά τή φύση σέ άντίθεση μέ τόν δυϊστικό ή 
μονιστικό ( ; ) σπιριτουαλισμό καί τόν εμπειρισμό. 

Δέν υπάρχουμε στόν κόσμο σάν παθητικά-μοναχικά οντά. Μέσα άπό 
τις πρακτικές μας σχέσεις μέ τόν κόσμο, χάρη στήν κοινωνική ζωή, 
μποροΰμε νά « βγοΰμε έξω » άπό τόν κόσμο τών αισθητηριακών εντυ-
πώσεων καί νά άναζητήσουμε σέ ποιές εξωτερικές πραγματικότητες 
άντιστοιχοΰν. Είναι γεγονός ότι οί παρατηρήσεις όδηγοΰνται άπό τη 



121) ΤΟ ΑΕΙΘΑΛΕΣ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ 

θεωρία ( είναι theory-guided, Πόππερ ), ότι είναι θεωρητικά φορτισμέ-
νες ( theory laden, Duhem ). "Οτι ή επιστημονική μεθοδολογία έξαρτα-
ται άπό τό γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο καί ότι ή θεωρητική παρά-
δοση υπαγορεύει τούς όρους με τούς οποίους τίθενται τά ερωτήματα 
καί διαμορφώνονται οί άπαντήσεις. Τό κυρίαρχο « παράδειγμα » επι-
βάλλει τούς όρους του στήν επιστημονική ερευνά. Ά π ' όλα αύτά θά 
μπορούσαμε νά συμπεράνουμε οτι είμαστε φυλακισμένοι στή «σπη-
λιά » τοϋ « παραδείγματος », άνίκανοι νά εξέλθουμε στό φώς τής ήμέ-
ρας. Εντούτοις -τονίστηκε ήδη- τά « παραδείγματα », δηλαδή τά 
θεωρητικά πλαίσια, άλλάζουν μέσω τών επιστημονικών επαναστά-
σεων. Τό νευτώνειο παράδειγμα, π.χ., άντικαταστάθηκε στις άρχές 
τοϋ αιώνα μας άπό τό σχετικιστικό. Πώς πραγματοποιείται αύτό τό 
« θαΰμα » ; Τό υπάρχον παράδειγμα επιβάλλεται κατά τή λεγόμενη 
« κανονική » περίοδο τής επιστήμης. Άλλά ή σχέση θεωρίας καί πει-
ράματος δεν είναι μονοσήμαντη. Οί « άνώμαλες παρατηρήσεις » δεν 
είναι δυνατόν νά ενταχθούν στό ύπάρχον θεωρητικό πλαίσιο. Ή άσυμ-
βατότητα άνάμεσα στό κυρίαρχο παράδειγμα καί τις νέες παρατηρή-
σεις ή τά πειραματικά δεδομένα οδηγεί σε μιά περίοδο κρίσης καί 
ενδεχομένως επανάστασης. Ή «έξοδος» άπό τό προηγούμενο παρά-
δειγμα εχει ήδη πραγματοποιηθεί. Τό νέο παράδειγμα είναι επιστη-
μολογικά διαφορετικό, άλλά όχι μή συγκρίσιμο (incommensurable) 
μέ τό προηγούμενο. Τό νέο, άντίθετα μέ τήν άποψη τοϋ Τόμας Κούν 
άντιπροσωπεύει -όπως τονίστηκε ήδη- μιά ισχυρότερη άντικειμενι-
κότητα. Συνεπώς : ' Η πραγματικότητα καί οχι ή θεωρία επέβαλε τήν 
άλλαγή. Έπειδή ή πραγματικότητα δέν έξαρταται άπό τή θεωρία. 

'Αντίστροφα, ή θεωρία έξαρταται άπό τήν πραγματικότητα. 

Μιά νεότερη καί περισσότερο περίτεχνη διατύπωση τοϋ κλασικοΰ 
έμπειριστικοϋ δόγματος είναι ή λεγόμενη « άρχή τής άνυπαρξίας τών 
μή παρατηρήσιμων ή μή παρατηρημένων μεγεθών » ( Pauli, Χάιζεν-
μπεργκ καί άλλοι). Ή άρχή αύτή, ή όποία εύθυγραμμίζεται μέ τή 

1. Βλ. Th. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. 
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θετικιστική παράδοση, ταυτίζει το πραγματικό με αύτό που εχει πα-
ρατηρηθεί. "Ενα μικροσωμάτιο, π.χ., δέν υπάρχει έως ότου παρατη-
ρηθεί. Εντούτοις : 1 ) Το μικροσωμάτιο δέν παρατηρείται άμεσα - ή 
ύπαρξή του διαπιστώνεται άπό έναν σπινθηρισμό, ένα ίχνος, ή μιά 
τροχιά στο Θάλαμο φυσαλίδων. 2) Το μικροσωμάτιο συνήθως δέν 
γεννιέται άπό το όργανο - ύπήρχε πριν άπό τή « μέτρηση ». Τά χα-
ρακτηριστικά του ενδεχομένως τροποποιήθηκαν κατά τήν άλληλεπί-
δρασή του μέ τό όργανο, άλλά τά νέα χαρακτηριστικά προέκυψαν ώς ή 
πραγμάτωση τών δυναμικοτήτων τοϋ συστήματος. 3 ) Στήν περίπτω-
ση γένεσης μικροσωματίων, αύτά γεννιούνται μέ τό μετασχηματισμό 
προϋπαρχόντων σωματίων, καί οχι έκ τοϋ μή οντος. 4 ) Μέ βάση τά 
πειραματικά δεδομένα (οχι τά παρατηρησιακά, έπειδή δεν υπάρχει 
παρατηρητής στά μεγάλα πειράματα της μικροφυσικής ), οί φυσικοί 
ύπολογίζουν μεγέθη χαρακτηριστικά τών μικροσωματίων ( μάζα, φορ-
τίο, σπίν, κλπ. ). "Αλλα πειράματα θά έπαληθεύσουν ή θά διαψεύσουν 
τις προβλέψεις της θεωρίας, κ.ο.κ., χωρίς τέρμα. 

Τί σημαίνουν τά προηγούμενα ; Θεμελιώνουν τήν επιστημολογική 
καί εύρύτερα τή φιλοσοφική θέση γιά τήν άντικειμενική ύπαρξη τών 
οντοτήτων τοΰ μικρόκοσμου καί τήν άντικειμενικότητα ( ιστορικά κα-
θορισμένη ) τής γνώσης μας γιά τό μικρόκοσμο. 

Κατά τόν Χάιντεγκερ, είμαστε μέσα στόν κόσμο καί άποτελεΐ 
σκάνδαλο τό ότι άναμένονται καί έπιχειροΰνται άπό καιρό σέ καιρό 
άποδείξεις γιά τήν ύπαρξή του. Εντούτοις δέν ύπάρχουμε στόν κόσμο 
ώς παθητικά, φυσικά όντα. Ή ύπαρξη τοΰ άντικειμενικοΰ κόσμου δέν 
βεβαιώνεται μέ τήν άπλή ενατένιση. Είμαστε ενεργά οντά καί βεβαιω-
νόμαστε γιά τήν ύπαρξη τής αντικειμενικής πραγματικότητας χρησι-
μοποιώντας τη, μεταμορφώνοντάς την καί άνακαλύπτοντας πραγμα-
τικότητες άπρόσιτες στήν έποπτεία. 

Είναι, π.χ., γεγονός ότι ή Γή ύπήρχε πριν άπό τήν έμφάνιση άνθρώ-
πινων όντων. Τά άπολιθώματα πού άνακαλύπτουν οί παλαιοντολόγοι, 
δέν είναι συμπλέγματα αισθητηριακών έντυπώσεων ή άπλά δεδομένα. 
Είναι σημάδια, αποτυπώματα μορφών ζωής πού ύπήρξαν πριν άπό 
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έκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια καί οχι συμπλέγματα « αισθη-
μάτων » δημιουργημένα άπό τη νόηση μου ή Θαμμένα γιά νά τά άνα-
καλύψει έκεϊ ό παλαιοντολόγος ! Οί άπλές καί βέβαιες αύτές έπιστη-
μονικές άλήθειες έχουν σαφή οντολογική σημασία. 'Ανατρέπουν τη 
βασική θέση τοΰ έμπειρισμοΰ, κοινή στόν Χιούμ, στόν Μπέρκλεϋ, στόν 
Μάχ, στόν Κύκλο τής Βιέννης, σέ όλα τά παρακλάδια τοΰ λογικοΰ 
θετικισμοϋ καί τή νεότερη φιλοσοφία τής γλώσσας. 

'Αντίστοιχα, ό φυσικός μπορεί νά προβλέψει τήν ύπαρξη ένός σωμα-
τίου μέ καθορισμένους κβαντικούς άριθμούς, τό όποιο πρέπει νά « πα-
ρατηρηθεί » σέ ορισμένο ένεργειακό έπίπεδο. Οί πειραματιστές άνα-
καλύπτουν στή συνέχεια το σωμάτιο. Τί σημαίνει αύτό ; Σημαίνει ότι τό 
σωμάτιο υπήρχε άνεξάρτητα άπό τούς υπολογισμούς τών θεωρητικών 
καί τά όργανα τών πειραματικών (κανείς ποτέ δέν παρατήρησε τό 
σωμάτιο ). Παρόμοια ό άστρονόμος προλέγει τήν ύπαρξη ένός ούράνιου 
σώματος. Ή πρόβλεψή του ένδεχομένως θά έπαληθευτεΐ. Καί όμως ό 
άστρονόμος δέν μπορεί νά δει έναν γαλαξία σέ άπόσταση, π.χ., δέκα 
δισεκατομμυρίων έτών φωτός. Ή ύπαρξή του έπιβεβαιώνεται μέ βάση 
δεδομένα άπό ραδιοτηλεσκόπια καί άλλα έπιστημονικά όργανα. Είναι 
λοιπόν μιά « παρατήρηση » διαμεσολαβημένη, χωρίς τήν άμεση συμμε-
τοχή τοΰ ύποκειμένου. Προφανώς δέν θά ήταν σοβαρό νά ισχυριστούμε 
ότι ό γαλαξίας είναι ένα σύμπλεγμα αισθημάτων ! Τέλος, ό χημικός 
προβλέπει ιδιότητες τών μορίων μέ βάση τη δομή τους καί συνθέτει 
μόρια μέ προβλέψιμες ιδιότητες. Προβλέποντας τό χρώμα, τή γεύση, 
τήν όσμή, τις φαρμακολογικές ιδιότητες τοΰ μορίου καί έπαληθεύοντας 
τις προβλέψεις του, άνακαλύπτει « συμπλέγματα αισθημάτων » τά ό-
ποια ό ίδιος συνέθεσε ; Πράγματι ή θέση τοϋ έμπειρισμοΰ δέν κονιορτο-
ποιείται άπλώς. Γελοιοποιείται μπροστά σέ δεδομένα τών έπιστημών. 

"Ο,τι βλέπω, άκούω, αισθάνομαι, κλπ., δέν είναι προϊόντα τής αύτο-
διέγερσης τών αισθητηρίων μου. Δέν ζώ σ' έναν σολιψιστικό κόσμο τοΰ 
όποιου είμαι τό κέντρο, ένα κέντρο χωρίς ούσιαστική ύπαρξη. Δέν είμαι 
ό κεντρικός όρος τοΰ κόσμου, ενώ ό κόσμος είναι άπλώς ό « άντι-όρος », 
άρρηκτα συνδεδεμένος μέ τό δικό μου έγώ. Ή εμπειρική μας πραγμα-
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τικότητα αντιστοιχεί σέ μια αντικειμενική πραγματικότητα, απρόσιτη 
σέ πλείστες περιπτώσεις στην άμεση έποπτεία ή που συχνά διαψεύδει 
τήν έποπτεία. Ή γνώση τοΰ κόσμου σήμερα διαμεσολαβεϊται στα πιό 
προωθημένα μέτωπα τής επιστήμης άπό τά έπιστημονικά όργανα. Δέν 
είναι άμεση, έποπτική γνώση καί κατά συνέπεια δέν έχει σχέση μέ 
αισθήματα, συμπλέγματα αισθημάτων, κλπ. Τό εμπειρικό δεδομένο, 
έξάλλου, δέν είναι ποτέ τό γυμνό δεδομένο τοΰ εμπειρισμού. Ή Θεωρία 
τών ιδεολογιών εκμηδενίζει καί αύτό τό άφελές πλάσμα τής τυπικής 
έπιστημολογίας. 

Εντούτοις ό Επίσκοπος Μπέρκλεϋ, άν έπέστρεφε στόν κόσμο σή-
μερα, στό γύρισμα τοΰ 21ου αιώνα, Θά μποροΰσε νά ισχυριστεί ότι 
τώρα, άντίθετα μέ τήν εποχή του, γνωρίζουμε πολύ περισσότερες άλυ-
σίδες αισθητηριακών δεδομένων. Άλλά, όπως τονίστηκε ήδη, ή έπι-
στημονική γνώση δέν στηρίζεται στα έποπτικά δεδομένα. Ή γνώση, 
έξάλλου, τής Ιστορίας τοΰ Σύμπαντος, δηλαδή τής εξέλιξης, άκυρώνει 
κάθε άπόπειρα νά τό άναγάγουμε σέ ένα σύνολο αισθητηριακών δεδο-
μένων. Άλλωστε οί μορφές ύλης τοΰ σημερινού σύμπαντος δέν υπήρ-
χαν πάντοτε. Ή ύλη μεταβάλλεται στήν πορεία της κοσμογένεσης καί 
τό γεγονός αύτό ξεθεμελιώνει οχι μόνο τή μηχανιστική άντίληψη γιά 
τήν ύλη, άλλά καί κάθε άνθρωποκεντρική άντίληψη, τής όποιας άκραία 
καί άφελής μορφή είναι καί ό σύγχρονος εμπειρισμός. "Οταν, άπό τήν 
άλλη, μεταβάλλουμε συνειδητά τόν κόσμο, μεταμορφώνουμε άντικει-
μενικά ύπάρχουσες μορφές καί οχι άπλώς τά αισθητηριακά μας δε-
δομένα. "Οταν άπό προϋπάρχουσες δημιουργούμε νέες μορφές ύλης, 
δέν δημιουργούμε νέα συμπλέγματα αισθητηριακών δεδομένων, άλλά 
άντικείμενα μέ γνωστές νέες δομές καί ιδιότητες. 

Ό επιστημονικός ρεαλισμός καί ό ύλισμός δέχονται τήν άρχή τής 
ύπαρξης μιας άντικειμενικής πραγματικότητας άνεξάρτητης άπό τό 
ύποκείμενο. Αντίστοιχα διαμόρφωσαν ιστορικά καθορισμένα, άντικει-
μενικά κριτήρια άλήθειας. Συνεπώς, ή άντίθεση μέ τό θετικισμό καί τόν 
πραγματισμό έχει δύο άλληλένδετες όψεις : τήν οντολογική καί τή γνω-
σιολογική. Ή ύπαρξη άντικειμενικής ( άν καί ιστορικά σχετικής ) γνώ-
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σης είναι ασυμβίβαστη με τον εμπειρισμό, τό θετικισμό, τόν πραγμα-
τισμό, κλπ. Πώς όμως μποροΰμε νά βεβαιώσουμε την αντικειμενικό-
τητα της γνώσης ; Δεν είναι μόνο ή πράξη άλλά μιά σειρά αλληλένδετα 
κριτήρια άντικειμενικότητας. Καί πρέπει νά υπογραμμιστεί γιά άλλη 
μιά φορά οτι, αν υπάρχει μιά άντιστοιχία, ένας μορφισμος άνάμεσα 
στήν πραγματικότητα καί τις θεωρίες μας, δέν πρόκειται γιά ισομορ-
φισμό, γιά ένα πρός ενα άντιστοιχία άνάμεσα στά στοιχεία πραγματι-
κότητας καί τή θεωρία. 

Εντούτοις ό θετικιστής μπορεί νά άντιτείνει ότι ή άλήθεια είναι 
σύμβαση, έπειδή είναι δυνατόν νά περιγράψουμε τήν ίδια « πραγματι-
κότητα» μέ διαφορετικές θεωρίες. Πράγματι, γιά νά πάρουμε ένα 
παράδειγμα, ή μικροφυσική πραγματικότητα περιγράφεται ( στό έπί-
πεδο τής κβαντικής μηχανικής ) άπό δύο θεωρίες : τήν κυματομηχανική 
τοϋ Σραίντινγκερ (Schrödinger) καί τή μηχανική τών μήτρων τοϋ 
Χάιζενμπεργκ. "Ομως οί δύο θεωρίες είναι Ισόμορφες καί ισομετρι-
κές. Τί σημαίνει αύτό ; Σημαίνει ότι ή ίδια τιραγματικότητα περιγρά-
φεται άπό δύο διαφορετικές μέν, άλλά ισόμορφες καί ισομετρικές 
θεωρίες, έπειδή ή μορφή επιβάλλεται άπό τήν πραγματικότητα. 

"Ενα δεύτερο παράδειγμα : Είναι δυνατόν νά περιγράφουμε φαινό-
μενα σέ έναν άφηρημένο εύκλείδειο χώρο - μιά άπειρη, κενή μορφή, 
άνεξάρτητη άπό τήν ύλη. "Ομως ή γνώση τών ήλεκτρομαγνητικών 
άλληλεπιδράσεων άπέδειξε τήν άναντιστοιχία τοϋ εύκλείδειου χωρο-
χρονικοΰ πλαισίου. Ή άλληλεπίδραση αύτή άνέδειξε τήν ένότητα τού 
χώρου, τοϋ χρόνου καί της κίνησης. Μερικά χρόνια άργότερα, ή θεωρία 
τής βαρύτητας επέβαλε ένα νέο χωροχρονικό πλαίσιο, τό όποιο έκφρά-
ζει τήν ένότητα τού χώρου, τοϋ χρόνου, τής ύλης καί τής κίνησης. Καί ή 
μικροφυσική θά άποκαλύψει, ένδεχομένως, νέες σχέσεις άνάμεσα στό 
χώρο, τό χρόνο καί τήν ύλη. ' Η ιστορικότητα τών άντιλήψεών μας γιά τό 
χώρο καί τό χρόνο φανερώνει ότι δέν πρόκειται γιά καθαρές συμβάσεις 
ή a prion μορφές τής έποπτείας, άλλά γιά μορφές ύπαρξης της ύλης. 

Ό εγκέφαλος μας ( τό σκεπτόμενο σώμα, Σπινόζα ) είναι μέρος τού 
κόσμου. Είναι, κατά συνέπεια, άδύνατο νά χωρίσουμε τόν κόσμο σέ ένα 
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υποκείμενο ( εντός τοϋ κόσμου ) καί σέ μιά έξωτερική πραγματικότη-
τα. Τό σώμα καί ό έγκέφαλος εϊναι μέρος τοΰ κόσμου καί έντούτοις 
συνιστοΰν μια ολότητα σέ σχετική ανεξαρτησία άπό τό περιβάλλον. Μέ 
τήν έξέλιξη τών αισθητηρίων, τοΰ νευρικοΰ συστήματος καί τοΰ εγκε-
φάλου, καί μέ τήν άνάπτυξη τής ομαδικής καί σέ συνέχεια της κοινω-
νικής ζωής, ή φύση, μέσω τοΰ άνθρώπου, άπέκτησε συνείδηση τοΰ 
έαυτοΰ της. Πρόκειται γιά τό μεγάλο ποιοτικό άλμα πού πραγματο-
ποιήθηκε στίς ιδιόμορφες συνθήκες τοΰ πλανήτη μας, πριν άπό μερικά 
εκατομμύρια χρόνια. 

Στεκόμαστε άπέναντι στόν κόσμο, οντάς μέρος τοΰ κόσμου. Ταυ-
τόχρονα έπικοινωνοΰμε μέ τόν κόσμο μέ τή διαμεσολάβηση τών αι-
σθητηρίων καί μέ τό σύνολο τοΰ μεταβολισμού μας μέ τή φύση. "Αν 
λάβουμε ύπ' όψιν αύτά τά δεδομένα, τότε εϊναι δυνατόν νά υπερβούμε 
τήν άντίθεση, τό χάσμα άνάμεσα στίς αισθητηριακές εντυπώσεις καί 
τόν εξωτερικό κόσμο. Ό εμπειρισμός καί ό θετικισμός κατήργησαν 
τόν έναν πόλο τής άντίθεσης. Ό Πλάτων καί ό Κάντ εϊχαν προηγου-
μένως χωρίσει τόν κόσμο σέ δύο μή έπικοινωνοΰσες σφαίρες. Ό ρεα-
λισμός ύποστηρίζει τήν ένότητα τοΰ υποκειμένου καί τοΰ « εξωτερι-
κού » κόσμου - μιά ένότητα ή όποία προϋποθέτει τήν όντολογική-χρο-
νική προτεραιότητα της φύσης. 

5. Ρεαλισμός και Κοινωνική Πράξη 

"Ως τώρα ή έπιχειρηματολογία μου βασίστηκε κυρίως στή φυσική. 
'Αλλά ή έπιστημονική πράξη εϊναι ειδική μορφή κοινωνικής πρακτικής. 
Είναι συνεπώς άναγκαΐο νά διευρύνουμε τό οπτικό πεδίο μας, λαμ-
βάνοντας ύπ' όψιν τούς κοινωνικούς καθορισμούς τής επιστημονικής 
γνώσης. 

Εϊναι άδύνατο, όπως έχει ήδη ύπογραμμιστεΐ, νά θεμελιώσουμε τήν 
άντικειμενικότητα τής φύσης μέ τήν άπλή ένατένιση. Ό κόσμος τότε 
θά μπορεί νά φανεί σνειρο, δημιουργία τής συνείδησης τοΰ ύποκειμέ-
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νου. Καί τότε τό άτομο δεν θά μπορούσε νά εξέλθει άπό τό δεσμωτηριο 
της υποκειμενικής συνείδησης. Μόνο μέσα από τις πρακτικές μας σχέ-
σεις μέ τή φύση, μετασχηματίζοντας την, καταλήγουμε νά συλλάβουμε 
τήν άντικειμενικότητά της, τήν ύπαρξή της άνεξάρτητα άπό τά αισθη-
τηριακά δεδομένα. Ή έσωτερικοποίηση τών ιδιοτήτων καί τών νόμων 
τής ύλης μέσα άπό τις πρακτικές σχέσεις μας μέ τή φύση καί ή θεω-
ρητική τους γενίκευση συνιστούν τήν άναγκαία συνθήκη γιά νά τεθεί ή 
έννοια της αντικειμενικότητας. Συνεπώς, ή κατηγορία τής ύλης ύπο-
δηλώνει τήν εσωτερικότητα τοΰ άντικειμένου, τήν άνεξαρτησία καί τή 
χρονική του προτεραιότητα ώς πρός τό υποκείμενο. "Οπως γράφει ό 
Ρενέ Τόμ, ή συνείδηση δέν είναι ή συνείδηση τοΰ εγώ, αύτοϋ τοΰ φι-
λοσοφικού φαντάσματος. Είναι ή συνείδηση αύτοΰ πού είναι έξωτερικό, 
έντοπισμένο στό χώρο καί στό χρόνο. Ό σύγχρονος δυναμικός ρεα-
λισμός υπερβαίνει τόν έποπτικό ρεαλισμό. Τό γεγονός αύτό τονίστηκε 
άπό τόν Μάρξ, στήν περίφημη Πρώτη θέση γιά τόν Φόυερμπαχ ( Feuer-
bach ) : « Τό κύριο μειονέκτημα όλων τών προηγούμενων μορφών τοΰ 
ύλισμοΰ, περιλαμβανομένου καί τοΰ ύλισμοΰ τοΰ Φόυερμπαχ, είναι ότι 
συλλαμβάνει τά πράγματα, τήν πραγματικότητα, τή συνείδηση, μόνο 
μέ τή μορφή τοΰ άντικειμένου, ή τής ένατένισης, άλλά οχι ώς άνθρω-
πινη, αισθητηριακή δραστηριότητα, οχι ύποκειμενικά ». Αύτό πού 
ισχύει γιά τόν υλισμό, ισχύει καί γιά τόν έποπτικό ρεαλισμό. 

Ή προηγούμενη θέση υπογραμμίζει τόν ένεργητικό ρόλο τοΰ ύπο-
κειμένου, έναντίον τής παθητικής ένατένισης. Εντούτοις δέν άμφισβη-
τεΐ τήν άντικειμενικότητα τής φύσης καί τή χρονική της προτεραιότη-
τα ώς πρός τό ύποκείμενο. Ή φύση είναι causa sui (αιτία τοΰ έαυτοϋ 
της ) : Είναι άδύνατο νά συναγάγουμε τήν ύπαρξή της άπό κάτι δια-
φορετικό καί προγενέστερο άπ' αύτή. ( Βεβαίως ό Θεός είναι πάντοτε 
μιά λύση, άλλά, όπως είδαμε, ή ύπαρξη τοΰ Θεοϋ είναι περισσότερο 
άβολη άπό τήν ύπαρξη τής φύσης. ) 

Σύμφωνα μέ τόν Ρ. Browne : « Τά άνθρώπινα οντά δέν στέκονται 

1. Κ. Marx, στο L'Idéologie Allemande, a. 31. 
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πρώτα εξ ω άπό τή φύση καί κατόπιν σχετίζονται οργανικά μαζί της 
μέ τήν έργασία. Πρώτα άποτελοΰν μέρος τής φύσης καί διαφοροποι-
ούνται στο εσωτερικό της, καί αύτό είναι πού τά κάνει άνθρώπινα οντά, 
πού τά κάνει ύποκείμενα. Τό κοινωνικό είναι φυσικό, έστω καί άν δέν 
ταυτίζεται μέ τό οργανικό καί τό άνόργανο » . 1 

' Η ύποκειμενικότητα είναι προϊόν τής ιστορίας, τόσο άπό οντολογι-
κή, όσο καί άπό γνωσιολογική άποψη. 'Αναδύεται στό έσωτερικό τής 
φύσης υπερβαίνοντας τις άνόργανες καί τις οργανικές μορφές. 'Αλλά 
αύτή ή ύπέρβαση, δηλαδή ή διάκριση μεταξύ άζωης φύσης καί άνθρώ-
πινης ύποκειμενικότητας, είναι άποτέλεσμα τής κοινωνικής ζωής καί 
τής έργασίας. ( Προφανώς οί πρώτες μορφές κοινωνικής συμβίωσης 
καί έργασίας προϋπέθεταν ορισμένες ιδιομορφίες τοΰ πρωτόγονου, οί 
όποιες ύπερέβαιναν τό καθαρά ζωικό στάδιο καί είχαν τή δυνατότητα 
νά άποτελέσουν τήν άφετηρία γιά τήν άνάπτυξη τής έννοιακής, συνει-
δητής σκέψης. ) Τό κοινωνικό είναι άποτελεΐ τή συνέχεια καί ταυτό-
χρονα τή διαλεκτική ύπέρβαση τοΰ φυσικοΰ είναι. 'Αντίστοιχα, ή ένδο-
κοσμική φύση τής συνείδησης προϋποθέτει τήν ένότητα καί τήν άντί-
θεση μέ τήν άζωη φύση, άντίθεση ή όποία άναπτύχθηκε στή βάση τής 
όντικής προτεραιότητας τής φύσης. 

Έργασία σημαίνει μεταμόρφωση τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος, δη-
μιουργία ένός έξανθρωπισμένου κόσμου. (Φυσικά είναι έξω άπό τήν 
οπτική τοΰ παρόντος τό είδος τοΰ « έξανθρωπισμοΰ », τόσο τής φύσης 
όσο καί τής κοινωνίας, έξανθρωπισμοΰ πού άσφαλώς δέν δικαιώνει τά 
οράματα τών κλασικών τοϋ ούμανισμοΰ καί τοΰ άστικοΰ έπιστημονι-
σμοΰ ). Αύτό σημαίνει έκμετάλλευση τών φυσικών νόμων, πραγμάτω-
ση τών δυναμικοτήτων της ύλης, δημιουργία νέων άντικειμένων καί 
διαδικασιών. Ό σκόπιμος μετασχηματισμός τής φύσης άποτελεΐ de 

facto « άπόδειξη » τής άντικειμενικότητάς της. 

Ή γνώση, δηλαδή ή « άντανάκλαση » τής ύλης στήν άνθρώπινη συν-
είδηση, δέν είναι μιά « άντανάκλαση » τής ύλης σέ κάτι οντολογικά ξένο 

1. Ρ. Browne, Science and Society, 34, 1990, σ. 214. 
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προς αύτή. Επ ίσης ( τονίστηκε ήδη ), δεν είναι ενας ίσομορφισμός : μια 
ενα προς ενα αντιστοιχία άνάμεσα στήν πραγματικότητα καί τήν ύπο-
κειμενική της μεταγραφή. Συνεπώς, ή γνώση μπορεί νά είναι άντικει-
μενική, χωρίς νά είναι εξαντλητική : είναι άνθρώπινα, δηλαδή ιστορικά, 
καθορισμένη. Τό θεωρητικό άντικείμενο άποτελεΐ άφαίρεση σέ σχέση 
μέ τό φυσικό. Συνεπώς, ή νοητική άναπαράσταση δέν άναπαράγει τήν 
ολότητα τών στοιχείων τής πραγματικότητας, τών δομών καί τών σχέ-
σεων τοϋ άντικειμένου. Είναι, π.χ., γνωστό οτι είμαστε « τυφλοί » στό 
σύνολο σχεδόν τοΰ ήλεκτρομαγνητικοΰ φάσματος, « κουφοί » γιά τό 
σύνολο σχεδόν τών ήχητικών συχνοτήτων, ότι ή διακριτική ικανότητα 
τοΰ ματιοΰ εϊναι περιορισμένη, οτι ή γεύση καί ή όσμή άφοροΰν ελά-
χιστα άπό τά χημικά μόρια μέ τά όποια έρχόμαστε σέ έπαφή, κλπ. 
Συνολικά : "Ενας άπειρος κόσμος σέ έκταση καί σέ βάθος άπλώνεται 
μπροστά μας. Τό αισθητηριακό δεδομένο, καθώς καί τό κατακτημένο 
νοητικά, εϊναι ένα μηδαμινό μέρος της πραγματικότητας. 

Ή κοινωνική πράξη άποτελεΐ κριτήριο άντικειμενικότητας της γνώ-
σης. 'Επιτυχία στήν εκμετάλλευση τής φύσης, μετασχηματισμός τών 
φυσικών άντικειμένων, πρόβλεψη της ύπαρξης πραγμάτων καί σχέ-
σεων, δημιουργία νέων πραγματικοτήτων, ό μεταβολισμός αύτός μέ τή 
φύση εϊναι ή καλύτερη έπιβεβαίωση τόσο τής άντικειμενικότητας τής 
φύσης, όσο καί τής άντικει μενικότητας της γνώσης. 

Πράξη σημαίνει έκπλήρωση ένός σχεδίου μέ τήν άξιοποίηση άντι-
κειμενικών αίτιακών σχέσεων. Ή σκόπιμη πράξη έντάσσεται στήν 
άνθρώπινη τελεολογία, ή όποία εδράζεται στόν νομοτελειακό χαρακτή-
ρα τής φύσης. Μέ μιά άνθρωπομορφική άναστροφή, ό ιδεαλισμός προί-
κισε τή φύση μέ τελεολογική κίνηση ή καί βούληση. Τελευταίος έπι-
στημονικοφανής καρπός αύτης τής τάσης εϊναι ή λεγόμενη άνθρωπική 
άρχή.1 Άλλά θά έπανέλθουμε σ' αύτό. 

Ά π ό τήν προηγούμενη άνάλυση προκύπτει ότι ή οντολογική καί ή 
γνωσιοθεωρητική πλευρά τοΰ ρεαλισμοΰ εϊναι άλληλένδετες. Ό έπι-

1. Βλ. σχετικά κείμενα Ούτοτιία, τεΰχος 5, 1993. 
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στημονικός ρεαλισμός δεν είναι ένας « τυφλός ρεαλισμός », όπως ισχυ-
ρίζεται ό R. Almader. Ό ρεαλισμός υποστηρίζει οχι μόνο την ύπαρξη 
τοϋ άντικειμενικοΰ κόσμου, άλλά ταυτόχρονα οτι αύτός ό κόσμος δέν 
εϊναι ένα σύνολο μή γνώσιμων πραγμάτων καθεαυτά. Δέχεται τή γνω-
σιμότητα τοϋ κόσμου ώς άξίωμα άρρηκτο άπό τό άξίωμα τής ύπαρξης. 

Ή θέση ότι ή γνώση είναι « άντανάκλαση » της πραγματικότητας 
στήν άνθρώπινη συνείδηση προϋποθέτει τήν οντολογική προτεραιότητα 
καί τήν άντικειμενικότητα της ύλης. 'Αλλά άντανάκλαση δέν σημαίνει 
κάποια άμεση σχέση, όπως ή άντανάκλαση σέ καθρέφτη. Σημαίνει 
έσωτερίκευση τών νόμων τής φύσης καί τής κοινωνικής ζωής μέσα 
άπό τήν πράξη - καί, προφανώς, τή θεωρητικοποίηση αυτής της πρά-
ξης. Σημαίνει γνωσιμότητα τής φύσης, εξαιτίας τής όντικής ενότητας 
τής ύλης καί της συνείδησης. 

6. Πέρα άπό τό θετικισμό και τόν εποπτικό ρεαλισμό 

Οί έπιστημονικές θεωρίες, ώς γνωστόν, συχνά άντιφάσκουν μέ τήν 
εποπτεία. "Αν τά πράγματα ήταν όπως φαίνονται, τότε ή έπιστήμη 
θά ήταν άχρηστη - πρόκειται γιά έναν άπό τούς άφορισμούς τοϋ Μάρξ. 
Παραδείγματα : Ή δομή τοϋ πλανητικοΰ μας συστήματος διαψεύδει 
τήν έποπτεία. Γιά τήν έποπτεία, τά άτομα δέν ύπάρχουν. 'Αντίθετα, ή 
χημεία καί ή φυσική έπαλήθευσαν τήν άτομική ύπόθεση. "Ομως τά 
άτομα, όπως καί τά στοιχειώδη σωμάτια, δέν είναι τά συμπαγή καί 
άφθαρτα, έσχατα συστατικά τής ύλης, όπως πίστευαν παλαιότερα. Τό 
ξύλο τοϋ τραπεζίου μοΰ φαίνεται συμπαγές. 'Αλλά τό τραπέζι μου 
είναι σχεδόν κενός χώρος. "Οπως έγραφε ό Μπασελάρ, ή έπιστήμη 
άποτελεΐ τήν ολοκληρωτική ήττα τού άμεσου.2 

Οί θεωρίες, κατά τόν Πόππερ, δέν είναι εικόνες τής πραγματικο-

ί . R. Almader, Erkenntnis, 26, 1978. 

2. C. Bachelard, Le Matérialisme rationnel, σ. 74. 
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τητας.1 Είναι αφαιρέσεις. Στις άκραϊες περιπτώσεις, δπως, π.χ., στήν 
περίπτωση της θεωρίας τής σχετικότητας, δεν έχουν καν έποπτικό 
αντίστοιχο. Οί θεωρίες είναι αληθείς (όταν είναι) σέ ένα ορισμένο 
έπίπεδο θεωρητικής ιδιοποίησης τής φύσης. Ερμηνεύουν γνωστά φαι-
νόμενα καί έπίσης ανοίγουν ένα νέο πεδίο προβλέψεων. "Ετσι έκεΐνο 
πού ήταν κρυμμένο γίνεται φανερό. Παραδείγματα : Τά άτομα στήν 
άρχή τοϋ αιώνα μας. Τά κουώρκς στήν έποχή μας. Τά κύτταρα, ό 
κυτταρικός πυρήνας, τά χρωμοσώματα, τά γονίδια, στήν πορεία της 
άνακάλυψης τών δομών τής έμβιας ύλης. Ή έπιστήμη, κατά τό με-
γαλύτερο καί ουσιαστικότερο μέρος της, είναι γνώση τοΰ κρυμμένου, 
τοΰ άπρόσιτου στήν έποπτεία. Ό θετικισμός καί ό άφελής ρεαλισμός 
δέν συλλαμβάνουν τόν δυναμικό χαρακτήρα τής γνώσης, πού μέσα άπό 
πλάνες, συγκρούσεις καί έπαναστάσεις προχωρεί πέρα άπό τή, συχνά 
άπατηλή, φαινομενικότητα. 

Ό εμπειρισμός συγχέει τήν άντικειμενικότητα μέ τή σταθερότητα 
( τήν άμεταβλητότητα ). Θεωρεί συνεπώς πραγματικό αύτό πού παρα-
μένει σταθερό, ταυτόσημο μέ τόν έαυτό του. Άλλά, μέ βάση τις ση-
μερινές γνώσεις, είναι νόμιμο νά θεωρήσουμε τό γίγνεσθαι ώς τόν 
βασικό τρόπο τοΰ Είναι. Ή σταθερότητα είναι στιγμή τοΰ μεταβαλλό-
μενου άντικειμένου. Ή σταθερότητα είναι, γενικά, τό άποτέλεσμα 
άντίμαχων δυνάμεων καί διαδικασιών (π.χ., μιά χημική άντίδραση 
σέ ισορροπία, άποτέλεσμα δύο άντίθετων χημικών διεργασιών). Τό 
ίδιο ισχύει καί γιά τις στάσιμες καταστάσεις. Κάθε ισορροπία (χη-
μική, βιολογική, κλπ. ) είναι τό συνολικό καί συχνά προσωρινό άποτέ-
λεσμα δύο ή περισσότερων άντίθετων διαδικασιών. Τά άντιστρεπτά 
φαινόμενα είναι έξιδανικεύσεις, ένώ τά πραγματικά είναι μή αντιστρε-
πτές /μεταβολές. 'Εξάλλου καί τά έπαναληπτικά φαινόμενα είναι κύ-
κλοι, οί όποιοι πραγματοποιούνται διαμέσου ένός άριθμοΰ μεταβολών. 
Οί νόμοι διατήρησης, άπό τή θερμοδυναμική μέχρι τή φυσική τών 
στοιχειωδών σωματίων, προϋποθέτουν άλλαγές καί μετασχηματι-

1. Κ. Popper, στο Quantum Theory and Reality. 
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σμούς ( κάτι διατηρείται μέσω ενός μετασχηματισμού ). Άκόμα καί οί 
παγκόσμιες σταθερές είναι, ένδεχομένως, συναρτήσεις τοϋ χρόνου.1 

Τέλος, άκόμα καί τά « αιώνια » δομικά στοιχεία της ύλης -όπως τά 
γνωρίζουμε σήμερα- δέν είναι, άναγκαστικά, αιώνια. 

Πράγματι, ό μετασχηματισμός τών άτόμων είναι μιά παλαιά άλή-
θεια. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τά στοιχειώδη σωμάτια. Αντίθετα, ό 
λεπτονικός καί ό βαρυονικός άριθμός ( τό άλγεβρικό άθροισμα λεπτο-
νίων-άντιλεπτονίων καί βαρυονίων-άντιβαρυονίων ) εθεωρούντο άμετά-
βλητοι γιά τό « σύμπαν ». Άλλά ή λεγόμενη « μεγάλη ενοποίηση » τών 
σήμερα γνωστών φυσικών άλληλεπιδράσεων θά έχει ώς συνέπεια την 
παραβίαση τής άρχής τής σταθερότητας τοΰ λεπτονικοΰ καί τοΰ βα-
ρυονικοΰ άριθμοΰ. Ή ένδεχόμενη έπαλήθευση αύτής τής πρόβλεψης θά 
σημάνει, κατά μιά άποψη, τήν καταστροφή τής νλης. Στήν πραγμα-
τικότητα, ή δυνατότητα αύτή σημαίνει ότι άκόμα καί τά σταθερότερα 
συστατικά τής ύλης, όπως τό πρωτόνιο, υπόκεινται σέ μετασχηματι-
σμούς, οί όποιοι παραβιάζουν τή διατήρηση τοΰ άλγεβρικοΰ τους ά-
θροίσματος. 

Ή άντικειμενικότητα δέν είναι άσύμβατη μέ τήν άλλαγη. Κάθε 
άντικείμενο χαρακτηρίζεται άπό έναν άριθμό ένεργεία καί δυνάμει 
στοιχείων πραγματικότητας. Κατά τή διάρκεια τών μή άντιστρεπτών 
μετατροπών, αύτό πού ήταν δυνάμει μπορεί νά πραγματοποιηθεί ( νά 
περάσει άπό τή δυνάμει στήν ένεργεία κατάσταση) καί άντίστροφα. 
Τό πέρασμα άπό τή δυνατότητα στήν πραγματικότητα σημαίνει άνά-
δυση νέων στοιχείων πραγματικότητας καί νέων μορφών «άπό τό 
βάθος τοΰ πραγματικού » ( Χέγκελ ). Ή δημιουργία καί ή καταστροφή 
είναι δυαδικές, άλληλένδετες διαδικασίες.2 

1. Βλ. P. Α. M. Dirac, στό The Physicist's Conception of Nature. Επίσης, Ε. Bitsa-
kis. Physique et Matérialisme, κυρίως κεφ. 3 καί 4. 

2. Βλ. Ε. Bitsakis, στο The Concept of Physical Reality ( κείμενο αναδημοσιευμένο 
σέ μετάφραση στό Ε. Μπιτσάκη, Ή δυναμική τον ελάχιστον). Id.., Physique et 
Matérialisme. Id., Scientia, 117, 539 ( 1982). 
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Σύμφωνα με τή μηχανιστική αντίληψη, τά πράγματα ύπάρχουν ά-
νεξάρτητα άπο τις σχέσεις τους. Είναι « καθεαυτά » καί ή « ούσία » 
τους είναι άνεξάρτητη άπο το περιβάλλον. 'Ωστόσο ή σύγχρονη φυσική 
άπέδειξε τόν θεμελιώδη ρόλο τής άλληλεπίδρασης. Ειδικά στή μικρο-
φυσική οί δομές καί οί άλληλεπιδράσεις είναι άλληλένδετες ( ή κβαντι-
κή χρωμοδυναμική είναι μιά θεωρία τών ισχυρών άλληλεπιδράσεων 
καί ταυτόχρονα μιά θεωρία δομής ). Καί στήν περίπτωση αύτή οί σχέ-
σεις, όπως τονίστηκε ήδη, είναι συστατικές τοϋ άντικειμένου, σέ γενε-
τική άλληλεπίδραση μέ το περιβάλλον. Έ τ σ ι ή φύση έμφανίζεται ώς 
ολότητα ή όποία ένέχει τή διαφορά καί τήν άντίθεση, ολότητα σέ άέναο 
γίγνεσθαι χάρη στις έσωτερικές άντιθέσεις της. 1 

Ό θετικισμός καί ό άφελής ρεαλισμός θεώρησαν τά άντικείμενα ώς 
άνεξάρτητες οντότητες. 'Αντίστροφα, όπως έχουμε σημειώσει, ορισμέ-
νοι φιλόσοφοι θεώρησαν τις σχέσεις ώς πρωταρχικές : ώς τον παρά-
γοντα πού συγκροτεί τό αντικείμενο. 'Αλλά σ' αύτή τήν περίπτωση τό 
άντικείμενο άνάγεται στις σχέσεις του καί τό ύλικό του ύπόστρωμα 
δημιούργημα τών σχέσεων έξατμίζεται. 'Αλλά τό ύλικό ύπόστρωμα 
καί οί σχέσεις καθορίζονται άμοιβάϊα : Τό πρώτο είναι ή πηγή τών 
σχέσεων καί οί σχέσεις παράγοντες πού συγκροτούν τό άντικείμενο, 
δηλαδή τό ύλικό του ύπόστρωμα. 

Κάθε άντικείμενο είναι « καθεαυτό » καί ταυτόχρονα σέ σχέση μέ 
τό περιβάλλον του. Κατέχει έναν άριθμό στοιχείο/ν πραγματικότητας 
( 'Αϊνστάιν ), τά όποια δέν είναι άνεξάρτητα άπό τις άλληλεπιδράσεις 
του. Ή άλληλεπίδραση δέν είναι έξωτερική ώς πρός τό άντικείμενο. 
Είναι μιά άπό τις εκφάνσεις τών έσωτερικών δομών καί διεργασιών 
του, πού πραγματοποιούνται σέ συγκεκριμένες έξωτερικές συνθήκες. 

Ή άλληλεπίδραση έχει ένα όντικό, ύλικό status - ό φορέας της είναι 
μορφή τής ύλικής πραγματικότητας. 

Ό άφελής ρεαλισμός ταυτίζει τήν άντικειμενικότητα μέ τήν αιω-
νιότητα τών ύπαρχουσών μορφών καί δομών. Ή σημερινή εικόνα τοϋ 

1. Βλ. D. Böhm, Wholeness and the Implicate Order. 
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σύμπαντος είναι ακριβώς τά αντίθετο : Το σύμπαν συνιστά μια ολό-
τητα σε άέναη μεταμόρφωση, μια ολότητα της οποίας τά στοιχεία 
άλληλοκαθορίζονται. "Ετσι τό Είναι καί τό Γίγνεσθαι είναι κατηγορίες 
οί όποιες αντιστοιχούν σε δύο αλληλένδετες στιγμές της φύσης. 'Αντί-
στοιχα -ειπώθηκε ήδη- αύτό πού ήταν δυνάμει μπορεί νά πραγματο-
ποιηθεί σέ δεδομένες συνθήκες καί έκεϊνο πού ήταν πραγματικό μπο-
ρεί νά εξαφανιστεί στό δυνάμει ή νά μετατραπεί σέ κάτι πού έχει 
διαφορετικά στοιχεία πραγματικότητας.1 

7. Μή άντιστρεψιμότητα, ή: ή άντικειμενικότητα τοϋ Γίγνεσθαι 

Οί έπικριτές τοϋ ρεαλισμοΰ τοΰ αποδίδουν τήν άποψη ότι άντιλαμβά-
νεται τόν κόσμο σάν σταθερή ολότητα άμετάβλητων πραγμάτων. Π ροσ-
πάθησα νά άποδείξω ότι ό έπιστημονικός ρεαλισμός δέχεται άκριβώς 
τήν άντίθετη άποψη. Θά έπιχειρήσω τώρα μιά πιό συγκεκριμένη σκια-
γράφηση τής ρεαλιστικής άντίληψης, μέ βάση τήν έννοια τής μή άντι-
στρεψιμότητας ( irreversibility ). 

Οί Έλεάτες καίό Πλάτων ισχυρίζονταν ότι ή γνώση πού προέρχεται 
άπό τις αισθήσεις δέν είναι πραγματική γνώση. Είναι άπλή δόξα. Τό 
πραγματικό Ό ν ήταν γ ι ' αύτούς προσιτό μόνο μέσω της Νόησης. Τό 

Ό ν θεωρήθηκε άμετάβλητο, ταυτόσημο μέ τόν εαυτό του. Ή μεταβολή, 
ή δημιουργία καί ή φθορά άπωθήθηκαν στόν κόσμο τών Φαινομένων. 

Άκόμα καί ό Αριστοτέλης περιόρισε τήν άλλαγή στόν ύποσελήνιο χώ-
ρο. Ή καντιανή οντολογία καί ή φαινομενολογία, έξάλλου, δέν είναι 
άσχετες μέ τή Μεταφυσική τοΰ άμετάβλητου Όντος, τό όποιο διαλύ-
εται σέ ένα σύνολο άσχετων δεδομένων άπό τόν νεότερο θετικισμό. 

Οί φυσικές έπιστήμες, άντίθετα, αποδεικνύουν ότι τό γίγνεσθαι 
είναι ό γενικότερος τρόπος ύπαρξης τής φύσης ( ή όποία ταυτίζεται 

1. Βλ. Ε. Bitsakis, Scienlia, 117, 561 (1982) . Id., στο Problems in Quantum 
Physics. 
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με το 'Όν άπό τή ρεαλιστική καί τήν υλιστική παράδοση). Ή σταθε-
ρότητα, ή άμεταβλητότητα, κλπ., είναι στιγμές τοϋ γίγνεσθαι τής 
ύλης.'Η μή άντιστρεψιμότητα είναι μιά άπό τις ουσιαστικές όψεις 
τοΰ κοσμικού γίγνεσθαι. 

Ή στατική άντίληψη τοΰ Σύμπαντος άνηκει στήν άρχαιολογία τής 
επιστημονικής γνώσης. Κοσμογένεση, Φυλογένεση, Άνθρωπογένεση, 
Νοογένεση, Μορφογένεση, είναι έννοιες πού χαρακτηρίζουν τή νέα, 
επιστημονική εικόνα τοΰ κόσμου. Ή μη άντιστρεψιμότητα είναι μιά 
de facto επιβεβαίωση τής άντικειμενικότητας. 

Γιατί νά ύπάρχει οργάνωση καί όχι Χάος; Κατά τόν 'Ησίοδο ή 
οργάνωση ήταν μιά αύθόρμητη διαδικασία καί ό 'Αναξαγόρας δίδασκε 
ότι ό Νους « διεκόσμησεν » τό Σύμπαν. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ή 
οργάνωση καί ή άταξία είναι άντΐθετες, δυαδικές διαδικασίες, οί ό-
ποιες προκαλούνται άπό τήν άλληλεπίδραση καί τόν άμοιβαΐο καθο-
ρισμό τών μερών τής αιωνίως μεταβαλλόμενης 'Ολότητας : της Φύσης. 

'Εξέλιξη, οργάνωση, άποικοδόμηση, άλλαγή, πραγματοποιούνται μέσα 
άπό μή αντιστρεπτές μετατροπές. 

Οί άκόλουθες έννοιες είναι χαρακτηριστικές τής νέας εικόνας της 
Φύσης : έξέλιξη, άλλαγή, οργάνωση, άποσύνθεση, μή άντιστρεψιμότη-
τα, έντροπία, πληροφορία, ρύθμιση, αύτορρύθμιση, άνάδραση, ομοιό-
σταση, δομή, χάος, σταθερότητα, συμπτωματικότητα, άναγκαιότητα, 
αιτιότητα, αιτιοκρατία, κλπ. 

Οί προηγούμενες έννοιες αντιπροσωπεύουν άντικειμενικές ποσότη-
τες, δομές, σχέσεις, καταστάσεις καί διαδικασίες. Ή άλλαγή δέν είναι 
άσύμβατη μέ τή σταθερότητα - μέ τήν ύπαρξη άμετάβλητων μεγεθών, 
μορφών καί δομών στό χωρόχρονο. Σήμερα διαπιστώνουμε τήν ύπαρξη 
μιας ιεραρχίας δομών οί όποιες, έστω καί άν δέν είναι αιώνιες, είναι 
άντικειμενικές, δημιουργημένες ώς άποτέλεσμα τής έξέλιξης τής ύ-
λης : ύπομικροσωμάτια, μικροσωμάτια, άτομα, μόρια, χημικές διαδι-
κασίες, βιολογικές δομές καί διαδικασίες, καί στήν κλίμακα τοΰ με-
γάκοσμου, δημιουργία καί καταστροφή ( ή θάνατος ) άστέρων, πλανη-
τικών συστημάτων, γαλαξιών, κ.ο.κ. Ή υπόθεση τής « μεγάλης έκρη-
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ξης », πέρα άπό το μεταφυσικά άρωμα καί τις άναπόδεικτες υποθέσεις 
της, είναι μιά « θεωρία » κοσμογένεσης, δπως ή δαρβινική θεωρία είναι 
μιά θεωρία τής έξέλιξης τών έμβιων όντων. Καί ώς γνωστόν, κατά τις 
σύγχρονες θεωρίες δέν ύπάρχουν έσχατοι, αιώνιοι « λίθοι » τοΰ σύμ-
παντος : σέ παλαιότερες έποχές ή ύλη υπήρχε μέ άλλες μορφές ( άλλα 
είδη μικροσωματίων ) άπό τις σημερινές. 

Ή ιστορικότητα είναι συνεπώς μιά άλλη οψη τής άντικειμενικότη-
τας τής φύσης. Καί ή ιστορικότητα συνδέεται ένδογενώς μέ τή μή 
άντιστρεψιμότητα. Ά ς έπιμείνουμε σ' αύτό. 

Είναι γνωστό ότι οί έξισώσεις τής κλασικής καί τής κβαντικής μη-
χανικής είναι άναλλοίωτες ώς πρός τήν άντιστροφή τοΰ χρόνου. Άπό τήν 
άποψη αύτή, τά άντιστρεπτά καί τά μή άντιστρεπτά φαινόμενα φαίνεται 
νά έχουν τό ίδιο φυσικό status. Τό μέλλον καί τό παρελθόν φαίνεται νά 
παίζουν τόν ίδιο ρόλο στή φύση. Εντούτοις, αύτή είναι ή τυπική πλευρά 
τοΰ προβλήματος. Οί άντιστρεπτές διαδικασίες είναι μιά ιδεατή, μή 
άποδειγμένη δυνατότητα. Τά πραγματικά, φυσικά φαινόμενα είναι μή 
άντιστρεπτά. "Οπως ύπογραμμίζει ό Πριγκοζίν, οί φυσικοί καί οί χη-
μικοί γνωρίζουν ότι μιά περιγραφή, στήν όποία τό παρελθόν καί τό 
μέλλον παίζουν τόν ίδιο ρόλο, δέν έφαρμόζεται στά φαινόμενα. 

Είναι γεγονός ότι τά πραγματικά μηχανικά φαινόμενα είναι μή 
άντιστρεπτά. Τό ίδιο ισχύει γιά τά κβαντικά φαινόμενα μετασχημα-
τισμού. Τά φαινόμενα αύτά, τά όποια σχετίζονται μέ τή λεγόμενη 
« άναγωγή τής κυματοδέσμης », δέν περιγράφονται άπό τόν σημερινό 
φορμαλισμό τής κβαντικής μηχανικής. Γιά νά παραθέσουμε άλλη μιά 
φορά τόν Πριγκοζίν, ή μή άντιστρεψιμότητα άρχίζει έκεϊ όπου στα-
ματάει ή κβαντική μηχανική. 

' Η κβαντική μηχανική περιγράφει τήν αιτιοκρατική έξέλιξη ιδεατά 
άπομονωμένων συστημάτων. Άλλά ή εξίσωση Σραίντινγκερ δέν περι-
γράφει τά μή άντιστρεπτά φαινόμενα μετασχηματισμού. Ή έξίσωση 
αύτή επιτρέπει νά ύπολογίσουμε τις πιθανότητες τών δυνατών κατα-
στάσεων. Κατά τόν Αϊνστάιν : « Ή θεωρία πέτυχε εύκολα νά άπεικο-
νίσει τούς στατιστικούς νόμους μετάβασης ενός συστήματος άπό μιά 
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κβαντική κατάσταση σε άλλη, κάτω άπο τήν επίδραση εξωτερικών 
δυνάμεων, πράγμα το όποιο, άπό τήν άποψη τής κλασικής μηχανικής, 
φαίνεται σάν θαϋμα ». Ή μετάπτωση εμφανίζεται σάν θαϋμα, έπειδή 
ή κβαντική μηχανική δέν περιγράφει μή άντιστρεπτά φαινόμενα. Τό 
ίδιο ισχύει καί γιά τις άντιδράσεις άνάμεσα σέ στοιχειώδη σωμάτια : 

' Η καταστροφή καί ή δημιουργία μικροσωματίων έμφανίζεται ώς άν-
τιστρεπτά φαινόμενο. In abstracto θά μπορούσαμε νά έπανέλθουμε στήν 
άρχική κατάσταση, μέ μιά άντίστροφή διαδικασία. Άλλά τό φαινόμενο 
αύτό είναι άδύνατο. 

Τά μή άντιστρεπτά φαινόμενα παίζουν θεμελιώδη ρόλο στή φύση. ' Η 
θερμοδυναμική περιγράφει αύτά τά φαινόμενα άπό τήν ενεργειακή καί 
τή δομική άποψη. Ή κλασική θερμοδυναμική ούσιαστικά περιγράφει 
συστήματα σέ κατάσταση ισορροπίας. Ή άρχή τών Camot-Clausius 
είναι ούσιαστικά ένας νόμος έξέλιξης πού περιγράφει μιά συνεχή άπο-
διοργάνωση, μιά αύξηση τής έντροπίας καί τής άταξίας. Άλλά κατά τά 
τελευταία χρόνια παρακολουθήσαμε, όπως γράφει ό Πριγκοζίν, μιά 
ταχεία άνάπτυξη μή άντιστρεπτών, dissipative μετατροπών, οί όποιες 
δημιουργούνται καί διατηρούνται μέ τήν άνταλλαγή ένέργειας καί ύλης 
μέ τό περιβάλλον. Τά μή άντιστρεπτά φαινόμενα είναι ή πηγή οργάνω-
σης καί τάξης μέσω μή γραμμικών μεταβολών. Αύτά τά φαινόμενα 
παίζουν έπίσης θεμελιώδη ρόλο στις βιολογικές διεργασίες, οί όποιες χα-
ρακτηρίζονται άπό τήν αύξηση οργάνωσης - άπό τή δημιουργία όλο καί 
πιό σύνθετων δομών. 'Εξέλιξη, μορφογένεση, οργάνωση, αύξηση « πλη-
ροφορίας », είναι άποτελέσματα μή άντιστρεπτών διαδικασιών. "Ετσι, 
όπως γράφουν οί Clansdorff καί Πριγκοζίν, τό φαινόμενο τής ζωής δέν 
έμφανίζεται τώρα σάν μιά μικρή νησίδα άντίστασης έναντίον τού δεύ-
τερου θερμοδυναμικοϋ άξιώματος ή σάν κατόρθωμα τοϋ δαίμονα τού 
Maxwell, άλλά σάν άμεση συνέπεια τών γενικών νόμων τής φυσικής.2 

1. Α. Einstein, Journal of the Franklin Institute, 221, 349 ( 1936 ). 
2. P. Clansdorff, I. Prigogine, Structure, Stabilité, et Fluctuations, Masson, Παρίσι 

1971. 
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Τά μή άντιστρεπτά φαινόμενα ορίζουν επίσης μια κατεύθυνση τοΰ 
χρόνου, άπό τό παρελθόν πρός τό μέλλον - τό λεγόμενο βέλος τοϋ 
χρόνου. Ή ύπαρξη μιας ορισμένης κατεύθυνσης τοΰ χρόνου, σύμφωνα 
με τή Σχετικότητα, είναι μια άλλη ένδειξη τής άντικειμενικότητας τών 
dissipative, μή άντιστρεπτών φαινομένων. Ό χρόνος στήν κλασική φυ-
σική είναι μιά άπλή παράμετρος, έξωτερική ώς πρός τά φαινόμενα. 

' Η Σχετικότητα άπέδειξε τήν ένότητα τοΰ χρόνου καί τής κίνησης. Ό 
χρόνος είναι μιά έσωτερική διάσταση κάθε πραγματικοΰ, μή άντιστρε-
πτοΰ φαινομένου. 

Τώρα είναι έπίσης δυνατόν νά περιγράφουμε μή άντιστρεπτά φαι-
νόμενα στό πλαίσιο της θεωρίας τών καταστροφών, ή όποία παρέχει 
μιά μέθοδο γιά τή μελέτη άλματικών μεταπτώσεων, άσυνεχών καί 
ποιοτικών άλλαγών. Οί καταστροφές, γράφει ό Ρ. Τόμ, είναι άπότομες 
άλλαγές πού προκύπτουν ώς ή άπότομη άπάντηση ένός συστήματος σέ 
μιά ήπια μεταβολή τών έξωτερικών συνθηκών. Ή θεωρία τών κατα-
στροφών, κατά τόν Τόμ, εύνοεϊ μιά διαλεκτική, ηρακλείτεια θεώρηση 
τοΰ σύμπαντος. Τά σημεία καταστροφής είναι χαρακτηριστικά άσυν-
έχειας. Άλλά ή συνέχεια καί ή άσυνέχεια δέν άντιτίθενται τυπικά στό 
πλαίσιο τής θεωρίας τών καταστροφών.1 

Τά μή αντιστρεπτά φαινόμενα συνεπάγονται τήν αύξηση τής εντρο-
πίας, τή μείωση τής τάξης, τήν αύξηση τοΰ χάους. Καί είναι πολύ 
γνωστό ότι, μέ βάση τή δεύτερη άρχή τής Θερμοδυναμικής, φυσικοί 
καί φιλόσοφοι προέβλεψαν τό τέλος τής κίνησης : τόν θερμικό θάνατο 
τοΰ σύμπαντος. Αύτή ή άπαισιόδοξη πρόβλεψη όμως προϋποθέτει ένα 
πεπερασμένο σύμπαν στό χώρο καί στό χρόνο, καθώς καί τήν ύπαρξη 
άποκλειστικά κλασικών μορφών ένέργειας. 'Από τήν άλλη πλευρά, 
ύπάρχουν φυσικές διαδικασίες αύξησης τής οργάνωσης καί τής πλη-
ροφορίας. Ή δημιουργία καί ή καταστροφή τάξης είναι δυαδικές, 

1. 1)1. Prigogjne, From Being to Becoming, Freeman, N.Y. 1980. 2) A. Woodcock 
καί M. Davis, Θεωρία τών χαταστροφών. 3 ) V. I. Arnold, Catastrophe Theory ( έλλην. 
μετ. έκδ. Gutenberg). 
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διαλεκτικά αντιτιθέμενες διαδικασίες. Αύτή τή στιγμή στή δική μας 
περιοχή τοϋ σύμπαντος ή αύξηση τής έντροπίας φαίνεται νά είναι ή 
δεσπόζουσα τάση. Εντούτοις μιά καθολίκευση τοϋ τοπικοΰ αύτοΰ φαι-
νομένου δέν φαίνεται νόμιμη. 

Άλλά, όπως έλεγε ό Σπινόζα, κάθε όν έχει τήν τάση νά διατηρεί τήν 
ταυτότητά του. Πράγματι, ή σταθερότητα καί ή άμεταβλητότητα δέν 
άποκλείονται άπό τή φύση. Έχουμε, π.χ., διατήρηση τής ένέργειας, 
άναλλοίωτα μεγέθη πού σχετίζονται μέ τό χωρόχρονο ( π.χ., ή όρμή ) 
καί άλλα, « εσωτερικά » άμετάβλητα μεγέθη ( όπως τό ίσοσπίν ), κλπ. 

Άλλά τό αναλλοίωτο έκδηλώνεται διαμέσου μετασχηματισμών ( περι-
στροφή, άνάκλαση, κίνηση, κλπ. ). Άλλα άναλλοίωτα μεγέθη διατη-
ρούν μιά ορισμένη ταυτότητα ή όποία παραβιάζεται άν λάβουμε ύπόψη 
μας κάποια συμπληρωματική άλληλεπίδραση (τέτοια, π.χ., είναι ή 
ταυτότητα πρωτονίου καί νετρονίου). Υπάρχουν, τέλος, συμμετρίες 
οί όποιες παραβιάζονται - ή παραβίαση τους άποκαλύπτει τή διαφορά 
ή τήν άντίθεση στό έσωτερικό τής ταυτότητας, καθώς καί τή χρονική 
διάσταση τοΰ φαινομένου.1 

Τά προηγούμενα φαινόμενα, μερικά άπό τά όποια προϋποθέτουν τήν 
ύπαρξη ένός βαθύτερου, ύποκβαντικοΰ επιπέδου οργάνωσης τής ύλης, 
θά συμβιβάζονταν δύσκολα μέ τήν έπιφανειακή άντίληψη τοΰ έμπει-
ρισμοΰ, καθώς καί μέ τή νεότερη έκδοχή της, τή γλωσσική φιλοσοφία. 

Τέλος, στή φύση ύπάρχουν κυκλικά, επαναληπτικά φαινόμενα. Άλ-
λά ή έπαναληπτικότητα δέν συνιστά τήν άρνηση τής ιστορικότητας, 
όπως ορισμένοι μαρξιστές ισχυρίζονται στις μέρες μας ; Λέγεται οτι 
οί κυκλικές, επαναληπτικές διαδικασίες σημαίνουν έπιστροφή στην 
άρχική κατάσταση. Αύτή ή άπόφανση προϋποθέτει μιά σειρά άφαιρέ-
σεις : Αγνόηση τής αλλαγής φάσης, μικρές μεταβολές τής κατάστα-
σης, μή άντιστρεψιμότητα, ένδεχομένως κατανάλωση ένέργειας, κλπ. 

Ή έπαναληπτικότητα μπορεί νά άποτελεΐ όρο γιά τήν άνακάλυψη τών 
αιτίων τοΰ φαινομένου (π.χ., τής περιστροφής τών πλανητών ή τών 

1. Βλ. σχετικά, Ε. Bitsakis, Physique et Matérialisme, κυρίως τά κεφ. 2, 3 καί 7. 
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ήλεκτρονίων γύρω άπό τόν πυρήνα ). Τέλος, έπαναληπτικά φαινόμενα 
άποτελοϋν μέτρο τοΰ χρόνου. Και άπό αύτή τήν άποψη έπίσης, είναι 
συμβατά μέ τήν άντικειμενικότητα καί τήν άλλαγή. 

Συνολικά : Ό κόσμος δέν εϊναι ένα στατικό όνειρο κάποιας άπροσ-
διόριστης συνείδησης ή κάποιου παγκόσμιου νοΰ. Δέν εϊναι ένα χαοτικό 
σύνολο αισθητηριακών δεδομένων, στά όποια τό ύποκείμενο έπιβάλλει 
συμβατικές κανονικότητες-νόμους. Τέλος, δέν εϊναι ένα σύνολο πραγ-
μάτων καθεαυτά, άπρόσιτων στή νόηση, ή όποία νομοθετεί στόν κόσμο 
τών φαινομένων. 'Αλλά άξίζει νά έπιμείνουμε στήν τελευταία αύτή 
άποψη. 

8. Τό φαινόμενο και τό « πράγμα καθεαυτό » 

Τά οντολογικά ερωτήματα συνδέονται ενδογενώς μέ τά έπιστημολο-
γικά καί εύρύτερα μέ τά γνωσιοθεωρητικά. "Ας δεχτούμε λοιπόν ότι 
εϊναι δυνατόν νά άνασκευάσουμε τό θετικισμό καί τις ιδεαλιστικές 
φιλοσοφίες. Έπειδή, γιά νά θυμηθοΰμε τόν Σπινόζα, μιά άληθινή ίδέα 
( γιατί κατέχουμε άληθεΐς ιδέες ) εϊναι κάτι διαφορετικό άπό τό άντί-
στοιχό της ( ideatum ) - ένας κύκλος εϊναι διαφορετικός άπό τήν ίδέα 
τοΰ κύκλου. "Ομως ή νόησή μας έχει τή δύναμη νά γνωρίσει τά 
πράγματα όπως εϊναι ; "Αν ύπάρχει ένας άντικειμενικός κόσμος, εϊναι 
νόμιμο νά δεχτούμε τή δυνατότητα αντικειμενικής γνώσης ; Στό ση-
μείο αύτό θά άντιμετωπίσουμε, άναπόφευκτα, έναν άλλο φιλόσοφο : 
Τόν Εμμανουήλ Κάντ. 

"Αν καί εδώ δέν εϊναι ό τόπος γιά νά άναλύσουμε τόν καντιανό 
άγνωστικισμό, θά μπορούσαμε, τουλάχιστον, νά συζητήσουμε τό κεν-
τρικό πρόβλημα της φιλοσοφίας του. 

Ό Κάντ εϊναι μεταφυσικός ρεαλιστής. Τά « πράγματα καθεαυτά » 
ύπάρχουν, κατά τήν άποψή του, άνεξάρτητα άπό τή νόηση. Εντούτοις, 

1. Β. Spinoza, Works, Π, σ. 12. 
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το « πράγμα καθεαυτό », γιά νά γίνει άντικείμενο της γνώσης, πρέπει 
νά γίνει φαινόμενο. Καί τότε, θά ισχύουν γ ι ' αύτό οί νόμοι πού ισχύουν 
γιά όλα τά φαινόμενα (καθαρές εποπτείες, κατηγορίες). Άλλά οί 
καθαρές έποπτεΐες είναι οί προεμπειρικές ( a priori ) μορφές τού χώρου 
καί τοϋ χρόνου. 'Αντίστοιχα καί οί κατηγορίες είναι a priori : Ή νόηση 
τις έπιβάλλει στη φύση καί οχι τό άντίστροφο. Κατά συνέπεια γνωρί-
ζουμε τά πράγματα οχι όπως είναι, άλλά όπως εμφανίζονται : Γνω-
ρίζουμε μόνο τά φαινόμενα, οχι τά πράγματα καθεαυτά. Τά « νοούμε-
να » συνιστούν έναν κόσμο απόλυτων όντων. Ή γνώση τους θά ήταν ή 
γνώση τοϋ άπόλυτου. 'Αλλά προσιτά στή νόηση είναι μόνο τά φαινό-
μενα, στά όποια ή νόηση επιβάλλει μορφή καί τάξη. 

Μ' αύτό τόν τρόπο ό Κάντ εισήγαγε έναν παράξενο δυϊσμό, χωρί-
ζοντας τόν κόσμο σέ δύο σφαίρες χωρίς επικοινωνία : στή σφαίρα τών 
νοουμένων, τών πραγμάτων καθεαυτά, καί τόν κόσμο τών φαινομένων. 

'Αλλά τά νοούμενα είναι άπρόσιτα στή νόηση. Κατά συνέπεια ή νόηση 
είναι έξωτερική ώς πρός τό πραγματικό Όν. Συλλαμβάνει μόνο τή 
σκιά του καί ή τάξη, ή « ορθολογικότητα » τοϋ κόσμου, είναι ή ορθο-
λογικότητα τής άνθρώπινης ύποκειμενικότητας. 

Οί μορφές τής έποπτείας καί οί κατηγορίες είναι a prion, κατά τόν 
Κάντ. Δέν είναι προϊόντα τής βιολογικής καί της κοινωνικής εξέλιξης 
καί δέν έκφράζουν ιδιότητες καί σχέσεις τών πραγμάτων. Συνεπώς, 
καθορίζουν τις άναλλοίωτες συνθήκες τής γνώσης. 

Ό Κάντ είδε τή γνώση sub specie aetemilatis. 'Αλλά ή γνώση είναι τό 
« προϊόν » μιας ιστορικής διαδικασίας συνέχειας, κρίσεων καί έπανα-
στάσεων. ' Η φυσική, ή βιολογία καί ή ψυχολογία άχρήστευσαν τις έν-
νοιες τής καθαρής νόησης, τής καθαρής έπιστήμης, της προεμπειρικής 
γνώσης, κ.ο.κ. Τό « πράγμα καθεαυτό » είναι τό μόνο ρεαλιστικό κατά-
λοιπο τής καντιανής φιλοσοφίας καί είναι προϊόν « κακής άφαίρεσης ». 

Πράγματι, άπο τήν έποχή τού Κάντ στή διαμάχη προστέθηκαν νέα 
στοιχεία. Ό Κάντ, π.χ., θεωροΰσε, ώς γνωστόν, τήν ευκλείδεια γεω-
μετρία μοναδική καί άναγκαία. "Αλλη γεωμετρία δέν θά μπορούσε νά 
ύπάρξει. 'Αλλά σήμερα ύπάρχουν άλλες, μή εύκλείδειες, καί ή δομή 
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τοϋ χωρόχρονου πιθανόν δεν είναι εύκλείδεια. Έ τ σ ι πολλοί επιστήμο-
νες, άνάμεσα στους όποιους καί ό 'Αϊνστάιν, θεώρησαν τή διατύπίοση 
μή εύκλείδειων γεωμετριών ώς θανάσιμο πλήγμα εναντίον τής καντια-
νής γνωσιοθεωρίας. 

Ό Κάντ ήταν δέσμιος τής Φυσικής τής έποχής του, ή όποία θεω-
ροΰσε τό χώρο καί τό χρόνο άπόλυτες οντότητες, άνεξάρτητες άπό τήν 
παρουσία τής ύλης καί τήν κίνηση της. 'Ωστόσο ό Κάντ είχε δίκιο 
τουλάχιστον άπό μία άποψη : ' Η νόηση μπορεί νά ύπερβεΐ τήν έπο-
πτεία καί νά δημιουργήσει μή εύκλείδειες γεωμετρίες, δηλαδή μαθη-
ματικούς χώρους πού αντιστοιχούν στήν κίνηση τών σωματίων ( όπως ό 
ψευδοευκλείδειος χώρος τοΰ Μινκόφσκυ ( Minkowsky ) ή στήν καμπυ-
λότητα τοΰ χωρόχρονου ( χώροι Riemann ). 'Αντίθετα, δέν μποροΰμε νά 
μορφώσουμε μιά έποπτική εικόνα τών μή εύκλείδειων χώρων. Κι αύτό, 
έπειδή τά αίσθητήριά μας διαμορφώθηκαν κατά τήν έξέλιξη τοΰ ζωι-
κοΰ βασιλείου, στην επιφάνεια ενός πλανήτη τοπικά εύκλείδειου, καί 
σέ άλληλεπίδραση μέ σήματα τά όποια διαδίδονται σέ έναν προσεγγι-
στικά εύκλείδειο χώρο. Συνεπώς τά αίσθητήριά μας έχουν τέτοια δομή 
καί λειτουργία, ώστε ή μόνη δυνατότητα τους είναι νά άντιλαμβάνονται 
άντικείμενα καί συμβάντα στόν εύκλείδειο χώρο καί στόν άπόλυτο 
χρόνο ( διαχωρίζουν τό χωροχρονικό συνεχές σέ δύο « ύποχώρους » ). 
Κατά συνέπεια έχουν μιά a prion δυνατότητα καί άπό τήν άποψη αύτή 
ό Κάντ έχει δίκιο. Τό άδύνατο σημείο τοΰ άπριορισμοΰ του βρίσκεται 
στό γεγονός ότι μετέτρεψε τό χώρο καί τό χρόνο σέ άπόλυτα καί 
άνεξήγητα a priori. Ή κατάσταση τής φυσικής καί τής νευροφυσιολο-
γίας έκείνης τής έποχής είναι μιά άπό τις αιτίες τοΰ καντιανού αγνω-
στικισμού. 

'Αλλά ή πιό άδύνατη πλευρά τής καντιανής γνωσιολογίας άφορα τή 
θέση ότι καί οί κατηγορίες εϊναι προεμπειρικές ( a priori ). "Ομως οί 
κατηγορίες (π.χ. ή αιτιότητα) άντιπροσωπεύουν τή γενίκευση καί 
ταυτόχρονα τήν ύπέρβαση τής άνθρώπινης έμπειρίας. Συνεπώς τό πε-
ριεχόμενο τους είναι ιστορικά καθορισμένο. Ή γενετική ψυχολογία 
άνασκεύασε τόν καντιανό άπριορισμό. Δέν εϊναι συνεπώς αύθαίρετο 
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νά ισχυριστούμε οτι δεν ύπάρχουν προεμπειρικες κατηγορίες της νόη-
σης καί ότι οί επιστημονικές προτάσεις δέν εϊναι a priori - ότι είναι ο 
posteriori συνθετικές. 

Σύμφωνα μέ τόν Κάντ, ή νόηση μας έπιβάλλει τούς νόμους της στη 
φύση. Μ' αύτό τόν τρόπο ή «καντιανή έπανάσταση» συσκότισε τις 
σχέσεις άνάμεσα στό ύποκείμενο καί τό άντικείμενο. Παρά ταύτα ό 
Κάντ ήταν ρεαλιστής καί έπέμενε ότι ή νόηση είναι κενή χωρίς τά 
αισθητηριακά δεδομένα. 

Τό άφετηριακό σημείο τής γνώσης είναι τά φαινόμενα. Άλλά, όπως 
τονίστηκε, τά φαινόμενα είναι ή έκδήλωση ( καί έπικάλυψη ) έσωτερι-
κών δομών καί διαδικασιών τών πραγμάτων, συχνά άπρόσιτων στήν 
έποπτεία. Μέσω τών φαινομένων άνακαλύπτουμε πραγματικότητες 
καί σχέσεις κρυμμένες άπό τήν άμεση έποπτεία. Μπορούμε συνεπώς 
νά ισχυριστούμε ότι τά φαινόμενα είναι ή δίοδος πρός τήν ούσία, αν ή 
ούσία νοείται ώς ιστορική κατηγορία, τόσο άπό οντολογική, όσο καί 
άπό γνωσιοθεωρητική άποψη. Ή άποτελεσματικότητα τών φυσικών 
έπιστημών, τήν όποία μάταια έπιχείρησε ό Κάντ νά έξηγήσει στό 
πλαίσιο τής γνωσιολογίας του, άποδεικνύει ότι ύπάρχει μιά αντιστοι-
χία, μιά σχέση μορφισμον, άνάμεσα στις δομές καί τις πραγματικό-
τητες τοϋ φυσικοΰ κόσμου άφενός καί τήν έννοιακή του άναπαράσταση 
άφετέρου. 

Τά φαινόμενα άνακαλύπτονται ή δημιουργούνται ; Κατά τό θετικι-
σμό, δέν ύπάρχουν άνεξάρτητα άπό τήν παρατήρηση : ένα φαινόμενο 
δέν είναι φαινόμενο έως ότου παρατηρηθεί. Πρόκειται γιά τό θετικι-
στικό άξίωμα τής άνυπαρξίας τών μή παρατηρήσιμων ή μή παρατη-
ρηθεισών οντοτήτων. Ά π ό τήν άλλη πλευρά, τό Είναι διαιρέθηκε σέ 
κόσμο τών φαινομένων καί σέ κόσμο τών νοουμένων. Καιρός νά άπαλ-
λαγεΐ ή φιλοσοφία άπό τό ύποκείμενο τοΰ θετικισμοϋ, όπως καί άπό τό 
καντιανό ύποκείμενο. Τέλος, άπό τό φάντασμα ένός άπροσδιόριστου 
υποκειμένου, τό όποιο « στοιχειώνει » ορισμένες σύγχρονες έπιστημο-
λογίες. 

Τά προηγούμενα θά τά άποδεχόταν ίσως κάποιος ρεαλιστής, άνε-
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ξ ά ρ τ ι α άπό το αν ήταν οπαδός τοϋ ύλισμοΰ, κάποιας μορφής αντικει-
μενικού ιδεαλισμού ή άν πίστευε στό δόγμα τής δημιουργίας. Έπειδή, 
όπως τονίστηκε ήδη, ό ρεαλισμός, θέση έπιστημολογιχη, δέχεται τήν 
άντικειμενικότητα τής φύσης χωρίς νά θέτει τό έρώτημα τής άρχής 
(αύθυπαρξία ή δημιουργία, πνευματική ή ύλική ούσία). Βέβαια ή 
σύμπτωση δέν είναι άπόλυτη. Καί οί διαφορές δέν είναι μόνο μεθοδο-
λογικές ή δέν άφοροΰν μόνο επιμέρους προβλήματα. Οί διαφορές καί οί 
άντιθέσεις, έστω καί λανθάνουσες, είναι αναπόφευκτες, έπειδή ή έπι-
στημολογική θέση εϊναι μετέωρη άπό οντολογική άποψη. Πράγματι, ή 
έπιστημολογική θέση άφήνει άνοιχτό τό έρώτημα : "Υλη ή πνεΰμα ; 

'Υλισμός ή 'Ιδεαλισμός; Κατά τούς μεταμοντέρνους μας, πρόκειται 
βέβαια γιά άρχαϊκά ερωτήματα. 'Αλλά ή απορία μπροστά στήν ύπαρ-
ξη καί τήν προέλευση τοΰ κόσμου, έρώτημα πού τέθηκε άπό τόν άνθρω-
πο μόλις σήκωσε τό βλέμμα του πρός τον ούρανό, θά συνοδεύει τό 
« έλλογο » όν όσο θά ύπάρχει - έως οτου έξαφανιστει ή αύτοκαταστρα-
φεϊ. Καί τό έρώτημα αύτό στίς μέρες μας δέν τίθεται ώς γενικό οντο-
λογικό έρώτημα άπέναντι σέ μιά άγνωστη φύση. Τίθεται φορτισμένο 
μέ ολη τή γνώση τών φυσικών κυρίως έπιστημών. 

'Ανάγκη λοιπόν νά προχωρήσουμε πέρα άπό τή ρεαλιστική θέση. 
Καί πρώτα, ας δοΰμε τά κλασικά, άλλά καί νέα έπιχειρήματα τοΰ 
ίδεαλισμοΰ, τά όποια θεμελιώνονται ( ; ) στά δεδομένα τών έπιστημών. 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ Ρ Ι Τ Ο 

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ T O T ΦΤΣΙΚΟΤ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΥ 

ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ τοϋ προηγούμενου κεφαλαίου δέν θά τις συμμερίζον-
ταν πολλοί άπό τούς σημερινούς φιλοσόφους. Πράγματι, είδαμε 

την άπορριπτική στάση τοϋ θετικισμού. 'Αλλά καί άλλες σχολές, ενώ 
δέν δέχονται γενικά ότι οί φιλοσοφικές προτάσεις στερούνται νοήμα-
τος, άπορρίπτουν ώς μή νόμιμη κάθε άπόπειρα γιά μία σύγχρονη 
θεωρία τοϋ Είναι, δέν δέχονται τή νομιμότητα τής φιλοσοφικής άνθρω-
πολογίας, ή άκόμα άναγγέλλουν, ώς κάτι άφ' έαυτοΰ φανερό, τό θάνατο 
της φιλοσοφίας. Κατά τόν Χάιντεγκερ, π.χ., ό θρίαμβος τοϋ τεχνοκρα-
τικοΰ πολιτισμού οδήγησε στό θάνατο της φιλοσοφίας. "Αλλος ύπαρξι-
στής, ό Sartre, θεωρούσε ότι ή φιλοσοφία καταργήθηκε μέσα στήν 
πράξη. Ό ίδιος φιλόσοφος εντούτοις, σέ άλλη περίπτωση, άποδεχόταν 
τή διαλεκτική τής 'Ιστορίας, άλλά οχι τή διαλεκτική τής Φύσης. Ή 
Σχολή της Πράξης, συνολικά, άντιμετώπιζε εχθρικά τή διαλεκτική 
τής Φύσης καί γενικότερα κάθε θεωρία τοϋ Είναι. Καί αν άνατρέξουμε 
στόν προπερασμένο αιώνα, θά διαπιστώσουμε τήν εχθρότητα τοϋ γε-
νάρχη τοϋ θρησκευόμενου ύπαρξισμοϋ, τοϋ Κίρκεγκωρ ( Kierkegaard, 
1813-1855), άπέναντι στήν άντικε ι μεν ικότητα τών έπιστημών, τήν 
άντικειμενική διαλεκτική τοϋ Χέγκελ καί σέ κάθε μορφή ορθολογικό-
τητας ή όποία θά άμφισβητοΰσε τά πρωτεία τοϋ ύποκειμενισμοΰ καί 
τών προσωπικών, βιωματικών σχέσεων. 

Εντούτοις, μέ φαινομενική εξαίρεση τό θετικισμό, όλοι οί προηγού-
μενοι θεμελίωσαν τή φιλοσοφία τους σέ οντολογικές προκείμενες. Ό 
Χάιντεγκερ, π.χ., άναζητοΰσε έναγώνια ένα άπροσδιόριστο "Ον, τό 
όποιο δέν ήταν ούτε ή Φύση τών προσωκρατικών ούτε τό "Ον τών 

Έλεατών ούτε ό Θεός τής χριστιανικής θρησκείας. Ό Κίρκεγκωρ, 
139 
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μέσα στήν αβεβαιότητα, αναζητούσε τήν έσωτερική σχέση μέ τόν Θεό, 
ένώ ό Σαρτρ δεχόταν ρητά μια ύλιστική οντολογία καί μάλιστα στό 
Είναι καί στό Μηδέν τή συσχέτιζε μέ τήν ήθική : « Ή οντολογία δέν 
θά διατύπωνε ή ίδια συνταγές ήθικής. 'Ασχολείται άποκλειστικά μέ 
αύτό πού υπάρχει καί δέν μπορεί νά συναγάγει έπιταγές άπό τις ενδεί-
ξεις της. 'Αφήνει όμως νά διαφανεί τί θά ήταν ή ήθική ή όποία θά 
άναλάμβανε τις εύθύνες της άπέναντι σέ μιά ανθρώπινη πραγματικό-
τητα en situation ». Συμπατριώτες τοϋ Σάρτρ, οί περσοναλιστές Μου-
νιέ ( Mounier ) καί Λακρουά ( Lacroix ) δέχονταν τή χριστιανική οντο-
λογία καί θεμελίωσαν σ' αύτή τήν ήθική καί τήν άνθρωπολογία τους. 
Τέλος ό Χοϋσσερλ, ιδρυτής τής Φαινομενολογίας, θέλησε νά κάνει τή 
φιλοσοφία αύστηρή επιστήμη. Μέ τή βοήθεια τής αναγωγής έπιχείρη-
σε νά άποκαθάρει τή συνείδηση άπό τό εμπειρικό της περιεχόμενο καί, 
μέ την προθετικότητα, νά τήν προσανατολίσει πρός τό άντικείμενο. 

'Αλλά τό θεωρησιακό του άντικείμενο, «καθαρή δομή», παρέμεινε 
έπίσης άπροσδιόριστο καί ή προθετικότητα, γέφυρα μεταξύ τοΰ υπο-
κειμένου καί τοΰ αντικειμένου, δέν οδήγησε στή ρητή αποδοχή μιας 
πραγματικότητας άνεξάρτητης άπό τό νοοΰν ύποκείμενο.1 

Εντούτοις ή Φύση, τό Όν , ή Πραγματικότητα, « είναι πάντα έδώ ». 
Είτε τή μετατρέπουμε σέ πράγμα καθεαυτό είτε σέ καθαρή δομή τής 
συνείδησης είτε σέ μυθικό καί άόριστο Dassein, αύτή παραμένει πα-
ρούσα, αιώνια, άπειρη, προσιτή καί ταυτόχρονα άπειρα άπρόσιτη. Τό 
γεγονός οτι ή Φύση ύπάρχει είναι άκατανόητο, ή ίδια όμως εϊναι 
προσπελάσιμη στήν άνθρώπινη νόηση. "Ας άφήσουμε λοιπόν τούς αι-
θέρες τής θεωρησιακής μεταφυσικής καί άς έπιστρέψουμε στά έγκό-

1. Βλ. 1 ) M. Heidegger, Είναι καί Χρόνος. Id., Ειααγιογή ατή Μεταφυσική. Id., 
Basic Writings. 2 ) S. Kierkegaard,L'Existence, PUF, Παρίσι 1972.3) J. RSartre,L'Etre 
et le Néant. Id., L'Existentialisme. Id., Marxisme et Existentialisme ( συλλογικό, Sartre, 
Garaudy, Hyppolite, Vigier, Orcel ). 4 ) E. Mounier, Le Personnalisme. 5 ) J. Lacroix, 
Marxisme, Existentialisme, Personnalisme. 6 ) E. Husserl, The Idea of Phenomenology. 
I<L, Meditations Cartésiennes. Id., The Crisis of European Sciences. 
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σμια. Ειδικά στις σχέσεις έπιστημών καί φιλοσοφίας, γενικότερα στίς 
σχέσεις έπιστημών καί ιδεολογίας. 

Τό θέμα της ιδεολογίας είναι τεράστιο. Δέν θά τό εξετάσουμε συν-
επώς οΰτε ιστορικά, ούτε θά άναφερθοϋμε στίς άπόψεις, έστω καί τών 
πιό σημαντικών έρευνητών αύτης της περιοχής.1 Θά άναφερθοϋμε 
στήν ιδεολογία ώς εισαγωγή στο καθεαυτό θέμα τοΰ κεφαλαίου. Ειδι-
κότερα θά άναφερθοϋμε στίς άπόψεις τοΰ Λουί Άλτουσέρ, γιά τρεις 
λόγους. Πρώτον, γιατί ό Γάλλος φιλόσοφος, σέ άντίθεση μέ άλλους, 
άνέλυσε μέ τρόπο οξυδερκή τό πρόβλημα τής ιδεολογίας. Δεύτερον, 
» Λ \ Λ ~ > \ *· \ ν ι Τ · ' ' Λ 

επειόη επιόιωςε να το όει απο μαρξιστική άποψη. 1 ριτον, επειόη στη 
χώρα μας περισσότερο γίνεται άναφορά στόν πρώιμο Άλτουσέρ, παρά 
στόν Άλτουσέρ μετά τήν Αυτοκριτική του. 

1. 'Αναζητώντας τή Διαλεκτική: 'Επιστήμη και Ιδεολογία 

Προσπάθησα στό πρώτο κεφάλαιο νά άναδείξω τήν προφανή ιστορι-
κότητα τών έπιστημών, τήν ιστορικότητα της φιλοσοφίας καί, τέλος, 
τήν ιστορικότητα τής άντιφατικής σχέσης τους. 'Ιδιαίτερα τόνισα τό 
γεγονός ότι οί βασικές προτάσεις ( ή θέσεις ) της φιλοσοφίας, έστω καί 
άν τίθενται, δέν τίθενται αύθαίρετα, άλλά ώς ή ορθολογική ή μυστικο-
ποιημενη γενίκευση καί υπέρβαση τής κοινωνικής πρακτικής. Οί θέ-
σεις αύτές, τουλάχιστον όσες άναφέρονται στά « αιώνια » προβλήματα 
τής φιλοσοφίας, δίνουν τήν έντύπωση ότι είναι « χωρίς ήλικία » . 'Ωστό-
σο, άκόμα καί στήν περίπτωση τους, ή « αιωνιότητα » έπικαλύπτει τό 
γεγονός ότι τά φιλοσοφικά έρωτήματα τίθενται σέ διαφορετικές έπο-
χές μέ διαφορετικό τρόπο, μέ βάση διαφορετική έμπειρία καί ότι, 
κατά συνέπεια, οί άπαντήσεις σ' αύτά τά έρωτήματα διαφοροποιούνται 
ώς πρός τήν οπτική καί ώς πρός τό περιεχόμενο τους. 

1. Γιά το πρόβλημα της ιδεολογίας, βλ. Κ. Marx, F. Engels, Γερμανική Ιδεολο-
γία. Κ. Marx, Το Κεφάλαιο. I. Μέσαρος, Ή θεωρία τον Μάρξ γιά τήν άλλοτρίωση. Ε. 
Μπιτσάκη, θεωρία καί Πράξη. Id., Φιλοσοφία τον Άνθρόιτιου. 
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Ό 'Αλτουσέρ άπολυτοποίησε τή μιά οψη τής φιλοσοφίας. Στήν περί-
φημη 'Απάντηση στον John Lewis γράφει : « 'Οριακά, οί φιλοσοφικές 
θέσεις είναι " χωρίς ήλικία " . Μ' αύτή τήν έννοια μπόρεσα, έκπληκτος, 
νά επαναλάβω, λυγίζοντάς την, τήν έκφραση τοϋ Μαρξ στή Γερμανική 
'Ιδεολογία : " Ή φιλοσοφία δέν έχει ιστορία " » . 1 Μιά παρόμοια άποψη 
διατύπωσε ό' Αλτουσέρ καί στήν Αντοκριτι κή του : « Οί φιλοσοφίες έπα-
ναλαμβάνουν ή διατυπώνουν θέσεις : Προτάσεις, οί όποιες δέν κατέχουν 
τόν τρόπο ( modalité ) τών έπιστημονικών προτάσεων, οί όποιες είναι 
καθαρά θεωρητικές. Είναι θεωρητικό-7ΐρακτικές ». Ή φιλοσοφία, κατά 
τόν 'Αλτουσέρ, είναι ένα σύστημα προτάσεων ( θέσεων ) πού είναι ορθές ή 
μη ορθές. Σέ αντίθεση μέ τούς θετικιστές, ό 'Αλτουσέρ δέχεται ότι ή 
φιλοσοφία έχει καί μιά θεωρητική λειτουργία, άλλά ύπογραμμίζει τά 
πρωτεία τής πρακτικής έναντι τής θεωρητικής. Ή φιλοσοφία, κατά τόν 

'Αλτουσέρ, δέν είναι έπιστήμη : είναι « πάλη τών τάξεων στή θεωρία ». 
Προφανώς θά συμφωνούσε κανείς ότι ή φιλοσοφία δέν είναι ειδική 

έπιστήμη. "Ομως ταυτόχρονα θά μποροϋσε νά ύποστηρίξει ότι ή φι-
λοσοφία δέν είναι πάλη τών τάξεων στή θεωρία : Ή πάλη τών τάξεων 
έκφράζεται καί διεξάγεται καί στό πεδίο τής φιλοσοφίας. 'Επίσης, μέ 
βάση τά προηγούμενα, θά δεχόταν κανείς τό χαρακτηρισμό ορισμένων 
φιλοσοφικών προτάσεων ώς ορθών ή μη ορθών, άλλά ή « τ ι μ ή αλή-
θειας » τους δέν έξαντλεΐται σ' αυτόν τό χαρακτηρισμό (βλ . πρώτο 
κεφάλαιο ). Επιμένοντας ότι ή φιλοσοφία διατυπώνει θέσεις καί ότι 
είναι ένα σύστημα θέσεων, ό 'Αλτουσέρ έξαφάνισε άπό τό οπτικό πεδίο 
του τήν περίπλοκη, διαμεσολαβημένη καί ιστορική διαδικασία της 
διατύπωσης τών θέσεων, τις όποιες έτσι ακινητοποίησε μέσα στόν 
ιστορικό χρόνο. Καί παρά τήν Αυτοκριτική του, νομίζω ότι ό 'Αλτου-
σέρ δέν μπόρεσε νά ξεπεράσει τή θεωρησιακή-άνιστορική άντίληψη γιά 
τή φιλοσοφία, στό βάθος της όποιας υπάρχει ή ρασιοναλιστική-τυπική 
άντίθεση της αλήθειας καί τοΰ σφάλματος. 

1. L Althusser, Réponse à John Lewis, a. 61. 
2. L Althusser, Eléments d'Autocritique, κεφ. 5, aa. 85-101. 
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Γιατί όμως αύτή ή άνιστορικότητα, παρά τήν άγωνιώδη προσπά-
θεια τοϋ 'Αλτουσέρ νά διαλεκτικοποιήσει τήν επιστημολογία του ; Ή 
αιτία βρίσκεται, κατά τή γνώμη μου, στή συνολικότερη άντίληψή του 
γιά τήν ιδεολογία ώς πλαστή συνείδηση. 

Ή ιδεολογία, προφανώς, εκφράζει πραγματικές σχέσεις, άλλά τις 
εκφράζει συνήθως στρεβλά. "Ηδη στό Pour Marx ( 1966), ό Άλτουσέρ 
έγραφε : « Στήν ιδεολογία ή πραγματική σχέση επενδύεται άναπόφευ-
κτα στή φανταστική σχέση πού περισσότερο έκφράζει μιά βούληση 
(συντηρητική, κομφορμιστική, ρεφορμιστική, ή έπαναστατική) είτε 
μιά έλπίδα ή νοσταλγία, παρά πού περιγράφει μία πραγματικότητα » . 1 

'Εδώ ό 'Αλτουσέρ τονίζει όρθά τήν κοινωνικοπρακτική λειτουργία τής 
ιδεολογίας. 'Αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι ή ιδεολογία συνιστά 
συνολικά μιά φανταστική σχέση τοϋ άνθρωπου μέ τόν κόσμο. 

Τέσσερα χρόνια άργότερα, ό 'Αλτουσέρ θά διατύπωνε, γιά άλλη μιά 
φορά καί μέ τή γνωστή σαφήνεια καί έπιγραμματικότητα τής σκέψης 
του, τήν άντίληψή του γιά τήν ιδεολογία : « Θέση 7. Ή ιδεολογία άντι-
προσωπεύει τή φανταστική σχέση τοϋ άτομου μέ τις πραγματικές συν-
θήκες της ύπαρξής του ». Ή ιδεολογία « συνιστά μιά φανταστική άπει-
κόνιση τοϋ κόσμου ». Είναι αιώνια, « πανταχοΰ παρούσα μέ τήν άμε-
τάλλαχτη μορφή της, μέσα σέ ολόκληρη τήν 'Ιστορία ». Ή άναλλοίωτη 
αύτή μορφή « γενικά δέν έχει ιστορία, οχι μέ κάποια άρνητική έννοια ( ή 

'Ιστορία της βρίσκεται έξω άπό αύτήν ), άλλά μέ μιά άπόλυτα θετική έν-
νοια » . 2 'Αλλά, κατά τόν 'Αλτουσέρ, ή φιλοσοφία νοείται ώς ιδεολογία. 
Συνεπώς, άπό τήν άνιστορικότητα τής ιδεολογίας έπεται ή άνιστορικό-
τητα τής φιλοσοφίας καί άπό αύτήν μιά έξαιρετικά ένδιαφέρουσα άλλά 
φορμαλιστική άντίληψη γιά τις σχέσεις έπιστημών καί φιλοσοφίας, τήν 
όποία ό 'Αλτουσέρ έπιχείρησε νά υπερβεί στήν Αυτοκριτική του. 

'Αναλύοντας τήν έξέλιξη τής σκέψης τού Μάρξ, ό 'Αλτουσέρ δια-
πιστώνει όρθά, γύρω στό 1845, μιά « άλλαγή πεδίου », ένα « νέο πε-

ι . L Althusser, Pour Marx, ασ. 238-242. 
2. L Althusser, La Pensée, 151, 1970. 
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δίο », νέες έννοιες, τη γένεση μιας « έπαναστατικής έπιστήμης ». Σ' 
αύτη τη φάση διαπιστώνει την ύπαρξη τομής ( coupure ), ή όποία « δέν 
είναι τό τίποτα ». Ή έννοια της επιστημολογικής τομής προέρχεται, 
ώς γνωστόν, άπό την άντίστοιχη έννοια τοϋ Μπασελάρ « έπιστημολο-
γική ρήξη » ( rupture épistémologique ). Τήν έννοια αύτή ό 'Αλτουσέρ 
τήν έκανε « κεντρική κατηγορία » τών πρώτων δοκιμίων του. Άλλά, 
όπως σημειώνει στήν Αυτοκριτική του, οδηγήθηκε σέ μιά ρασιοναλι-
στική ( λογοκρατική ) έρμηνεία τής τομής, άντιπαραθέτοντας τήν άλή-
θεια στό σφάλμα. 

Μποροΰμε, ύποστηρίζει ό Αλτουσέρ, νά μιλάμε γιά « έπιστημολο-
γική τομή» καί νά χρησιμοποιούμε αύτή τή φιλοσοφική κατηγορία, 
γιά νά ορίσουμε τό ίστορικο-θεωρητικό γεγονός τής γένεσης μιας έ-
πιστήμης. "Ετσι οδηγούμαστε στις κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές 
καί φιλοσοφικές συνθήκες της γένεσής της. Άλλά, όπως γράφει ό ίδιος 
ό Αλτουσέρ, αύτή τήν τομή τή συνέλαβε καί τήν όρισε, παρ' όλες τις 
προφυλάξεις, μέ τις λογοκρατικές έννοιες τής έπιστήμης καί τής μή 
έπιστήμης. Μέ τούς όρους τής άντίθεσης άνάμεσα στήν άλήθεια καί τό 
σφάλμα, τής άντίθεσης άνάμεσα στήν έπιστήμη καί τήν ιδεολογία. 

Έτσι, άνάγοντας τήν ιδεολογία στό σφάλμα καί βαπτίζοντας τό σφάλ-
μα ιδεολογία, έδωσε « σ' αύτό τό λογοκρατικό θέατρο μιά μαρξιστική 
έπίφαση ». 

Άλλά ή τομή δέν είναι πλάνη, έπιμένει ό Αλτουσέρ. Εντούτοις : 
« Είχα όρθά σημειώσει τήν ύπαρξη " τομής ", άλλά καθώς τήν άντι-
λαμβανόμουν κάτω άπό τή μαρξιστική μεταμφίεση τού σφάλματος σέ 
ιδεολογία καί παρ' όλη τήν ιστορία καί τή διαλεκτική τήν όποία έπι-
χειροΰσα νά " ένέσω " στό έσωτερικό κατηγοριών οί όποιες ήταν, σέ 
τελευταία άνάλυση, λογοκρατικές, δέν μπορούσα νά έξηγήσω αύτό πού 
καθόριζε τήν τομή καί, έστω καί αν στό βάθος τό αισθανόμουν, ήμουν 
άνίκανος νά τό νοήσω καί νά τό έκφράσω ». Μ' αύτό τόν τρόπο, ση-
μειώνει ό Αλτουσέρ, περιόρισε τή ρήξη τοΰ μαρξισμοΰ μέ τήν άστική 
ιδεολογία στήν « τομή » καί τόν άνταγωνισμό τοΰ μαρξισμού μέ τήν 
άστική ιδεολογία στόν άνταγωνισμό άνάμεσα στήν έπιστήμη καί τήν 
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ιδεολογία. Αύτό τό « σφάλμα » της λογοκρατικής αντίθεσης ανάμεσα. 
στην επιστήμη ( τις αλήθειες ) καί τήν ιδεολογία ( τά σφάλματα ), γρά-
φει ό Άλτουσέρ, το θεωρητικοποίησε μέ τρεις μορφές : μέ τή θεωρη-
σιακή άντίληψη τής διαφοράς άνάμεσα στήν έπιστήμη καί τήν ιδεολο-
γία, μέ τήν κατηγορία τής « θεωρητικής πρακτικής » καί μέ τή θεω-
ρησιακή θέση πού όριζε τή φιλοσοφία ώς «θεωρία τής θεωρητικής 
πρακτικής ». Μέ βάση τήν τελευταία θέση, ό Άλτουσέρ δρισε τή φι-
λοσοφία, σέ τελευταία άνάλυση, ώς « θεωρία όπως καί ή έπιστήμη, 
κομμένη στο ϊδιο ύφασμα, καί έπιπλέον μέ κεφαλαία : Θεωρία ». Τε-
λικά, ώς συνέπεια της θεωρητικιστικής τάσης του « το σκυλάκι τοϋ 
στρουκτουραλισμού πέρασε κάτω άπό τά πόδια του » . 1 

Ή φιλοσοφία, μορφή ιδεολογίας. Ή μαρξιστική φιλοσοφία, έπιστή-
μη. Ή άντίθεση τοΰ μαρξισμοΰ μέ τήν άστική ιδεολογία, άναγόμενη σέ 
άντίθεση άνάμεσα στήν έπιστήμη καί τή μή έπιστήμη. Ή λανθασμένη 
άντίληψη γιά τή φιλοσοφία, ώς « Θεωρία τής θεωρητικής πρακτικής ». 
Τέλος, ή φιλοσοφία, «σέ τελευταία άνάλυση, πάλη τών τάξεων στή 
θεωρία ». 

Παρά τις διαδοχικές άλλαγές, άπό τά προηγούμενα δέν προκύπτει 
μιά ένιαία καί σαφής θέση γιά τόν ορισμό τής ιδεολογίας, γιά τόν 
καταστατικό ορισμό τής φιλοσοφίας, γιά τις σχέσεις έπιστημών καί 
φιλοσοφίας καί γιά τό πραγματικό περιεχόμενο τής « τομής » πού ση-
μαδεύει, κατά τόν Άλτουσέρ, τή γένεση τής έπιστήμης. Ειδικότερα, 
έπειδή ή άποψη πού ταυτίζει τήν ιδεολογία μέ τή φανταστική άντίληψη 
της πραγματικότητας δέν άνασκευάστηκε, δέν άποσαφηνίστηκε ούτε τό 
φαινόμενο τής γένεσης μιας έπιστήμης καί ειδικότερα ή σχέση τοΰ 
προεπιστημονικοΰ ύλικοΰ μέ τό περιεχόμενο τής διαμορφωνόμενης έ-
πιστήμης. Έπιπλέον, οί σχέσεις τοΰ σταθερού έννοιολογικοΰ πυρήνα μέ 
τήν περαιτέρω έξέλιξη τής έπιστήμης, έμειναν έξω άπό τήν προβλημα-
τική τοΰ Άλτουσέρ. Οί σχέσεις αύτές εκφράστηκαν, μέ στρεβλή μορ-
φή, στήν έπιστημολογία τοΰ Τόμας Κούν. 

1. Βλ. L Althusser, Eléments d'Autocritique, κεφ. 2. 
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Στή συνέχεια θά περιοριστούμε στις σχέσεις έπιστημών καί ιδεο-
λογίας γενικά καί στις σχέσεις έπιστημών καί φιλοσοφίας ειδικότερα. 

Άλλά, πριν προχωρήσουμε σέ μιά ειδικότερη άνάλυση, μέ βάση κυρίως 
τις σχέσεις φυσικής καί φιλοσοφίας-ίδεολογίας, χρειάζεται νά έπιχει-
ρήσουμε ορισμένες έννοιολογικές διασαφήσεις. 

"Οπως εϊναι γνωστό, ή έννοια τής ιδεολογίας οφείλεται στόν Γάλλο 
Destutt de Tracy ( 1754-1836 ), ό όποιος τήν έβλεπε ώς κλάδο προο-
ρισμένο νά άποτελέσει τό θεμέλιο τών έπιστημών. "Εκτοτε στήν έννοια 
τής ιδεολογίας δόθηκαν διάφορα περιεχόμενα, έως ότου έγινε κεντρική 
φιλοσοφική έννοια μέ τό έργο τοϋ Μαρξ καί τοΰ Ένγκελς. 

Στή Γερμανική ιδεολογία ( 1845 ) ό Μαρξ καί ό Ένγκελς αντιλαμ-
βάνονταν τήν ιδεολογία ώς άνεστραμμένη, παραμορφωμένη έκφραση 
τών πραγματικών κοινωνικών σχέσεων. Σχεδόν ολόκληρη ή ιδεολογία, 
έγραφαν, ειτε άνάγεται σέ μιά ψευδή άντίληψη τής άνθρώπινης ιστο-
ρίας ειτε καταλήγει σέ μιά ολοκληρωτική άφαίρεση. Άλλά έδώ οί δύο 
κλασικοί τοΰ μαρξισμού άναφέρονταν κατά κύριο λόγο στήν ιδεολογία 
της κυρίαρχης τάξης τής Γερμανίας. Ένώ λοιπόν ταύτιζαν τήν ιδεο-
λογία μέ τήν πλαστή συνείδηση, ταυτόχρονα, όπως όρθά παρατηρεί 
καί ό Άλτουσέρ, τής άπέδιδαν δύο ρόλους : τής πλάνης καί ταυτόχρονα 
τής επιστημονικής έννοιας, ή όποία συνδέεται μέ τή διαμόρφωση τοΰ 
εποικοδομήματος. 

Οί κλασικοί τοΰ μαρξισμού δέν ταύτισαν τήν ιδεολογία γενικά μέ 
τήν πλαστή συνείδηση. Συνέλαβαν τόν ταξικό χαρακτήρα της καί τήν 
όρισαν ώς « τό σύνολο τών άντιλήψεων μιας τάξης » ( Ένγκελς ). Αν-
τίστοιχα ό Λένιν θά καθόριζε ώς βασικό χαρακτηριστικό τής ιδεολο-
γίας οχι τή φενακισμένη άντίληψη τής πραγματικότητας, άλλά τήν 
ταξική οπτική της. Έτσι υποστήριξε ότι ή ιδεολογία μπορεί νά περι-
λαμβάνει στοιχεία άλήθειας καί ότι ή έννοια τής επιστημονικής Ιδεο-
λογίας εϊναι νόμιμη. Τέλος, ό Γκράμσι συσχέτισε τήν ιδεολογία μέ τό 
σύνολο τών υπερδομών καί δέν δεχόταν ότι κάθε ιδεολογία εϊναι άπλή 
φαινομενικότητα. 

Θά μπορούσαμε νά ορίσουμε τήν ιδεολογία ώς τη συνολική άντίληψη 
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μιας τάξης γιά την πραγματικότητα. Ό χαρακτήρας τής τάξης, άρα ή 
ταξική οπτική της καί ή ιστορική εξέλιξη τοϋ κοινωνικού σχηματισμού 
στόν όποιο άνηκει ή έν λόγω τάξη, καθορίζουν τό χαρακτήρα τής ιδεο-
λογίας της, τις άντιφάσεις, τήν εξέλιξη καί τήν άποσάθρωσή της. "Ε-
τσι, π.χ., ή άστική ιδεολογία χαρακτηρίζεται γενικά άπό τήν άντίληψη 
τοΰ άνθρωπου ώς άνθρώπου-άστοϋ. Άλλά ή άστική ιδεολογία δεν ταυ-
τίζεται με τήν πλαστή συνείδηση. Στήν περίοδο τής άνόδου τής άστικής 
τάξης, ή άστική ιδεολογία περιείχε ορθολογικούς πυρήνες καί άντιλή-
ψεις τις όποιες εντούτοις άπολντοποίησε, επειδή γ ι ' αυτήν ή άστική 
κοινωνία θά ήταν ή τελευταία μορφή κοινωνίας, ή όποία θά πραγμάτωνε 
τόν όρθό λόγο, τό κράτος δικαίου καί τήν ελευθερία. Γιά τήν άστική 
ιδεολογία, όπως τόνιζε ό Μάρξ, «ο ί άστικές σχέσεις είναι φυσικοί, 
άμετάβλητοι νόμοι της κοινωνίας, ή όποία νοείται in abstracto ». 

' Η πρώιμη άστική ιδεολογία περιείχε προοδευτικά-όρθολογικά στοι-
χεία. 'Αλλά, με τήν κατάκτηση καί τής πολιτικής εξουσίας καί τήν 
όξυνση τών εσωτερικών άντιθέσεων τοΰ καπιταλισμοΰ, ή ιδεολογία 
αύτή γινόταν όλο καί 7ΐερισσότερο συντηρητική, άτυολογητική καί ε-
παιρνε θεωρησιακές, άφηρημένες μορφές: Συνεπώς τή σχέση άλή-
θειας-πλάνης στό πεδίο τής ιδεολογίας πρέπει νά τή δοΰμε ιστορικά, 
σε συνάρτηση με τήν ανάπτυξη της ταξικής πάλης. 

Ή ιδεολογία είναι μορφή κοινωνικής συνείδησης. Μέσω αύτής οί 
άνθρωποι συνειδητοποιούν τις άντιθέσεις τής εποχής τους ( στρεβλά ή 
μέ τρ07ΐο διαυγή ) καί άγωνίζονται νά τις ύπερβοΰν. 'Από αύτοϋ προ-
κύπτει ό βασικά κοινωνικοπρακτικός ρόλος τής ιδεολογίας - τά πρω-
τεία του έναντι τοΰ καθαρά γνωσιακοΰ. 'Αλλά ή ιδεολογία, ώς μορφή 
κοινωνικής συνείδησης, δέν άποτελεΐ συνειδητή άπάτη. "Οπως καί τό 
σύνολο τοΰ εποικοδομήματος, ή ιδεολογία άποκτα στήν πορεία μιά 
σχετική αύτονομία έναντι τής κοινωνικής βάσης. Σύμφωνα μέ τούς 
συγγραφείς τής Γερμανικής ιδεολογίας, τελικά οί άνθρωποι καταλή-
γουν νά ύποκλίνονται μπροστά στά ίδια τους τά δημιουργήματα. Κατά 

1. Κ. Marx, Contribution à la Critique de l'Économie Politique, a. 152. 
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τήν πασίγνωστη ρήση τοϋ Μάρξ, ή ιδεολογία γίνεται υλική δύναμη 
όταν εισχωρήσει στις μάζες. Ό ταξικός χαρακτήρας τής ιδεολογίας 
καθορίζει ώς βασικό διακριτικό της γνώρισμα τόν προοδευτικό ή τόν 
συντηρητικό χαρακτήρα της, καί οχι τή σχέση της μέ τό δίπολο άλή-
θεια /πλάνη. 

Ποιά είναι όμως ή σχέση τής ιδεολογίας μέ τό σύνολο τοΰ έποικο-
δομήματος; Ή ιδεολογία δέν ταυτίζεται μέ τό έποικοδόμημα. Δια-
ποτίζει τό έποικοδόμημα καί ταυτόχρονα « έκκρίνεται » άπό τό έποι-
κοδόμημα ώς « φυσιολογικό » προϊόν του. Διαποτίζει τήν πολιτική 
θεωρία, τήν έπιστήμη, τή φιλοσοφία, τή λογοτεχνία, τήν τέχνη γενικά 
καί τήν πολιτισμική ζωή. Γ ι ' αύτό εϊναι νόμιμο νά μιλάμε γιά άστική 
πολιτική θεωρία, γιά άστική πολιτική οικονομία, γιά άστική τέχνη. 
Άλλά ή ιδεολογία συχνά ύπερβαίνει τά στενά ταξικά όρια, συλλαμβά-
νοντας καθολικότερες άλήθειες ή καταστάσεις. Αύτό μπορεί νά ειπω-
θεί γιά τήν άστική ιστοριογραφία, γιά τήν κλασική πολιτική οικονομία 
καί προπαντός γιά τήν τέχνη. Ή άντίθεση πλάνης καί άλήθειας δέν 
εϊναι απόλυτη ούτε στήν άστική ιδεολογία. 

Θεμέλιο τής ιδεολογίας εϊναι ό τρόπος παραγωγής. 'Αλλά ή ιδεολο-
γία άντλεΐ έπιχειρήματα άπό τό σύνολο τών κοινωνικών σχέσεων, άπό 
τή συνολική πολιτισμική κληρονομιά, καθώς καί άπό τις επιστήμες τής 
έποχής της. Ή ιδεολογία, οργανικό στοιχείο τής ύπερδομής, αύτονο-
μεΐται, πλανάται πάνω άπό τόν κόσμο τών κοινωνικών σχέσεων όντας 
ταυτόχρονα κινητήρια δύναμη τής Ιστορίας. Καί, όπως σημειώθηκε, 
μπορεί νά συλλάβει άλήθειες πού ύπερβαίνουν τήν ταξική θεώρηση τής 
πραγματικότητας. Θά μπορούσαμε νά ορίσουμε τή φιλοσοφία ώς τήν 
άνώτερη περιοχή τής ιδεολογίας. 

Θά περιοριστούμε στή συνέχεια στό νά άνιχνεύσουμε τις σχέσεις 
τής ιδεολογίας καί τής φιλοσοφίας μέ τις έπιστήμες. Συγκεκριμένα : 
Πώς γεννιέται μιά έπιστήμη. Πώς υπερβαίνει τό ιδεολογικό στάδιο 
καί πώς ή γνωσιακή μεταλλαγή, διαδικασία ρήξης καί συνέχειας, 
δηλαδή ύπέρβασης, ένσωματώνει τά ορθολογικά στοιχεία πού υπήρχαν 
στό έσωτερικό της προεπιστημονικής μορφής. Πώς ή ιδεολογία μπο-
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ρεΤ νά αποτελέσει επιστημολογικό καταλύτη ή εμπόδιο στην άνάπτυξη 
της έπιστήμης. Ποιός είναι, συνολικά, ό ρόλος της ιδεολογίας καί της 
φιλοσοφίας στη θεμελίωση καί στην άνάπτυξη της έπιστημης καί πώς, 
άντίστροφα, ή έπιστήμη γίνεται παραγωγός ιδεολογίας. Ειδικότερα, 
θά άναλύσουμε τις κύριες άπόψεις τοϋ σύγχρονου φυσικοΰ ίδεαλισμοΰ, 
ό όποιος τροφοδοτήθηκε κυρίως άπό τά δεδομένα τής φυσικής καί της 
κοσμολογίας. Τά έρωτήματα αύτά θά τά προσεγγίσουμε συγκεκριμέ-
να, μέσα άπό τήν άνάπτυξη τών νεότερων έπιστημών καί κυρίως της 
Φυσικής. Φυσικό είναι νά άρχίσουμε άπό τήν περίπτωση τής θεμε-
λίωσης τής κλασικής μηχανικής. 

2. Ή ιδεολογική θεμελίωση και επικάλυψη 
τής μηχανιστικής φυσικής 

Ή Μηχανική (κινηματική, δυναμική, ούράνια μηχανική), βάση τής 
κλασικής φυσικής καί γενικότερα της μηχανιστικής κοσμοαντίληψης, 
δημιουργήθηκε, ώς γνωστόν, μέ τό έργο σειράς έπιστημόνων, μέ βα-
σικούς τόν Κοπέρνικο, τόν Γαλιλαίο, τον Καρτέσιο, τόν Κέπλερ, τόν 
Νεύτωνα καί άργότερα τόν Λαπλάς. 

Ή νεότερη έπιστήμη καί ειδικά ή μηχανική καί ή ούράνια μηχανική 
συγκροτήθηκαν μέσα άπό μιά μακροχρόνια σύγκρουση μέ τόν άριστο-
τελισμό καί μέ τήν έπίσημη φεουδαρχική ιδεολογία. Μετά τόν 'Ανα-
γεννησιακό Ούμανισμό μέ τόν Έρασμο ( 1464-1536), τόν Μόρους (Th. 
Morus, 1480-1535), κλπ., μετά τόν Λούθηρο ( 1483-1546) καί τή Με-
ταρρύθμιση, μετά τό κάψιμο τοΰ Μ. Σερβέ ( M. Servet, 1511-1553 ) άπό 
τόν Καλβίνο καί τοΰ Τζ. Μπροΰνο ( G. Bruno, 1550-1600 ) πού κήρυξε 
πρώτος στά νεότερα χρόνια τήν άπειρότητα τών κόσμων, είχαμε τήν 
άναβίωση της άτομικής ύπόθεσης άπό τόν Γκασαντί (P. Gassendi, 

1. Γιά μιά λεπτομερειακή διαπραγμάτευση αύτών τών προβλημάτων, βλ. Ε. 
Μπιτσάκη, θεωρία χαϊ πράξη. Τοϋ ίδιου, Φιλοσοφία τον άνθρωπου. 
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1592-1655), τον Ρ. Μπόυλ (R. Boyle, 1627-1691 ) καί άλλους. Αύτή ή 
μακρά μεταβατική περίοδος τού ούμανισμοΰ, τών τεχνοκρατικών ού-
τοπιών, τών μυστικιστικών κοσμολογιών, τών άνατολικών, πυθαγό-
ρειων, νεοπλατωνικών καί έρμητιστικών δοξασιών, άλλά καί τής στα-
θερής άνάπτυξης τών τεχνών καί τών έπιστημών, κλίνει, κατά κάποιο 
τρόπο, μέ τό έργο τοΰ Γαλιλαίου ( 1564-1642 ), μέ τό όποιο θεμελιώ-
νεται ή κινηματική καί ώς ένα βαθμό ή δυναμική καί προσφέρονται 
άποδείξεις γιά τήν άλήθεια τοΰ κοπερνίκειου συστήματος. (Τό De 
Revohuiowbus Orbium Caelestium δημοσιεύτηκε τό 1543. ) Ή νέα φυ-
σική δέν θεμελιώθηκε μόνο στήν παρατήρηση, στό πείραμα καί στον 
μαθηματικό λογισμό. Σέ άντίθεση μέ τήν άριστοτελική ούσιοκρατική 
φυσική, θεμελιώθηκε σέ έναν επιστημονικό ρεαλισμό πού έπιχειρει νά 
περιγράψει τά φαινόμενα, άντί νά άναζητεΐ ούσίες καί τελικά αϊτια. 

Σύμφωνα μέ τήν άλτουσεριανή έπιστημολογία, τό έργο τοΰ Γαλι-
λαίου συνιστά τομή : Σημαδεύει τή γένεση μιας έπιστήμης. Τό πέρα-
σμα άπό τήν ιδεολογία στήν έπιστήμη. 'Αλλά ή «νέα έπιστημονική 
ήπειρος » διαμορφώθηκε χωρίς στοιχεία συνέχειας μέ τό προεπιστη-
μονικο-ίδεολογικό στάδιο ; Καί άντίστοιχα, άντιπροσώπευε πλέον τήν 
άλήθεια άποκαθαρμένη άπό τήν ιδεολογία ; Είναι όμως γνωστό ότι ή 
νέα φυσική ένσωμάτίοσε μιά σειρά έννοιες, νόμους καί σχέσεις πού 
υπήρχαν ώς μή συνεκτικά συγκροτημένο προεπιστημονικό ύλικό. Συγ-
κεκριμένα: Ή έννοια τοΰ άτομου υιοθετήθηκε καί άπό τόν Γαλιλαίο 
καί άπό τόν Νεύτωνα ( οχι άπό τόν Καρτέσιο ) καί άποτέλεσε βασική 
έννοια τής Μηχανικής ( ύλικό σωμάτιο ) καί τής νευτώνειας 'Οπτικής. 
Ή άρχή της άδράνειας είχε διατυπωθεί καί άπορριφθεϊ γιά νά σωθεί 
τό συνεχές τής ύλης, άπό τόν 'Αριστοτέλη. Ή θεωρία τής όρμής 
(impetus) διευκόλυνε τή θεμελίωση τής Μηχανικής. Ό εύκλείδειος 
χώρος προϋπήρχε καί άποτέλεσε τό φυσιολογικό πλαίσιο της κλασι-
κής φυσικής. Τό ίδιο καί ή έννοια τοΰ άπειρου, κενοΰ χώρου ( 'Αναξί-

1. Γιά το ρεαλισμό τοϋ Γαλιλαίου βλ. τη μελέτη τοΰ Ε. Agazzi, Ουτοπία, άρ. 8, 
Νοέμβριος-Δεκεμβριος 1993. 
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μανδρος, Δημόκριτος, κλπ. ) καί τών άπειρων κόσμων ( Δημόκριτος, 
Μπροϋνο). Ή άσαφής έστω έννοια της βαρυτικής δύναμης άνευρίσκε-
ται ώς φιλοσοφική-κοσμολογική διαίσθηση στούς Πυθαγόρειους, στόν 

Αναξίμανδρο καί σέ μεταγενέστερους, άρχίζει νά διαφαίνεται μέ τούς 
νόμους τοϋ Κέπλερ ( 1571-1630 ), ένώ ό νόμος τοΰ άντί στροφού τετρα-
γώνου είχε ούσιαστικά διατυπωθεί άπό τόν Ρ. Χούκ ( R. Hooke, 1635-
1703), προτού άποτελέσει τη βάση της νευτώνειας θεωρίας της βαρύ-
τητας καί της νευτώνειας κοσμολογίας. Τέλος, διαισθήσεις γιά τήν 
άρχή έλάχιστης δράσης ύπάρχουν στούς άναγεννησιακούς (π.χ. στόν 
ντά Βίντσι ), γιά νά μήν άναφερθοΰμε στόν "Ηρωνα τόν 'Αλεξανδρινό 
( 2ος αιώνας π.Χ. ). 

Μέ βάση τά προηγούμενα, θά μπορούσαμε νά ισχυριστούμε ότι ή 
γένεση μιας έπιστήμης είναι μιά πράξη ρήξης και συνέχειας, έπανα-
στατικής υπέρβασης τοΰ προεπιστημονικοϋ-ίδεολογικοΰ σταδίου, τό 
όποιο δέν ταυτίζεται μέ τήν πλάνη. Θά σκιαγραφήσουμε στή συνέχεια 
τήν ιστορική σχέση έπιστημών - φιλοσοφίας - ιδεολογίας, όπως αύτή 
λειτούργησε σέ ορισμένες κρίσιμες « στιγμές » τοϋ έπιστημονικοΰ γί-
γνεσθαι. 

2.1. Φυσική και μεταφυσική στό έργο τοΰ Καρτέσιον 

Ό Καρτέσιος ( 1596-1650 ) έζησε στήν έποχή τοϋ Λουδοβίκου τοϋ 13ου, 
τοϋ λεγόμενου Δίκαιου. Σέ μιά έποχή άνόδου της άστικής τάξης, έμφύ-
λιων πολέμων, θρησκευτικών πολέμων καί ισχυρής συγκεντρωτικής 
έξουσίας. ( Ό Καρδινάλιος Ρισελιέ, ώς γνωστόν, καταπολέμησε τούς 
εύγενεΐς γιά νά στηρίξει τή μοναρχία, καταδίωξε τούς προτεστάντες 
καί συνέβαλε στήν άνοδο τής άστικής τάξης μέ οικονομικές καί νομο-
θετικές μεταρρυθμίσεις.) Στή μεταβατική αύτή έποχή άνόδου τοΰ 
έμπορίου, τών τεχνών καί τών έπιστημών υπό τήν ιδεολογική κηδεμο-
νία της καθολικής έκκλησίας, ό Καρτέσιος, κύριος έκπρόσωπος τοΰ 
άστικοΰ όρθολογισμοΰ, δημιούργησε ένα έργο όπου άποτυπώνονται μέ 
εύκρίνεια οί άντιφατικές σχέσεις έπιστήμης καί ιδεολογίας. 
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Ό Καρτέσιος ήταν κατά τριανταδύο χρόνια νεότερος άπό τόν Γαλι-
λαίο ( 1564-1642). Τό έργο τοϋ Γαλιλαίου, θεμελιωμένο στή μηχανι-
στική άντίληψη γιά τή Φύση, συνιστά μιά άποφασιστική στιγμή στή 
δημιουργία τής Φυσικής. Ό Διάλογος γιά τά όνο μεγάλα συστήματα, 
όπου ό Γαλιλαίος υπερασπίζεται τό ήλιοκεντρικό σύστημα, δημοσιεύ-
τηκε τό 1633. Τό 1638 δημοσιεύτηκαν Οί όνο Νέες Επιστήμες, οπού 
θεμελιώνεται ή Μηχανική. Οί Αρχές τής Φιλοσοφίας τοϋ Καρτέσιου 
δημοσιεύτηκαν τό 1644, δηλαδή έξι χρόνια μετά τις Δύο Νέες 'Επι-
στήμες·. 'Ωστόσο, άν καί μεταγενέστερο, τό έργο αύτό δέν μπορεί νά 
χαρακτηριστεί έπιστημονικό, μέ τήν αύστηρή έννοια τοΰ ορού. 

Ό Καρτέσιος διατύπωσε ούσιαστικά μόνο ένα νόμο τής Φυσικής 
(τήν άρχή τής άδράνειας). Τό ολο του έργο είναι περισσότερο μιά 
φιλοσοφική-μεταφυσική πραγματεία, παρά ένα έργο έπιστημονικό, 
όπως οί Δύο Νέες 'Επιστήμες ή τά Principia τοϋ Νεύτωνα. Στό έργο 
αύτό τοΰ Καρτέσιου, καθώς καί στό Λόγο περί Μεθόδου ( 1637 ) καί 
στούς Μεταφυσικούς Διαλογισμούς ( 1642), φαίνεται καθαρά ή μετα-
φυσική θεμελίωση τής Φυσικής : Τό πώς ή δημιουργία μιας έπιστήμης 
συνιστά μιά ιστορική διαδικασία άποκάθαρσης τής έπιστημονικής 
γνώσης άπό τήν ιδεολογία, άρα δέν είναι ούτε στιγμιαία ούτε έργο 
ενός άνθρώπου ούτε τυπική άρνηση τοΰ προεπιστημονικοΰ σταδίου. Θά 
προσπαθήσω νά δείξω πώς καί στήν περίπτωση τοΰ Καρτέσιου ή 
φιλοσοφία συνιστά τό μεταφυσικό « θεμέλιο » τής Φυσικής καί πώς, 
άντίστροφα, ή Φυσική προσφέρει έπιχειρήματα ύπέρ τής ύπαρξης τοΰ 
Θεοΰ καί της Δημιουργίας. 

Ό Καρτέσιος είναι ένας άπό τούς πρώιμους έκφραστές τής άστικής 
άντίληψης γιά τόν κόσμο. Ή γνώση, γιά τόν Καρτέσιο, πρέπει νά 
στηρίζεται στόν όρθό λόγο καί νά είναι πρακτικά ωφέλιμη. Άλλά ό 
όρθός λόγος -τονίστηκε ήδη- θεμελιώνεται σέ μιά έξωλογική έννοια : 
στόν Θεό. Ή άδυναμία της άστικής τάξης νά διεκδικήσει τήν πνευμα-
τική ήγεμονία έκείνη τήν έποχή, φαίνεται καθαρά στις ενδογενείς αντι-
φάσεις τής καρτεσιανής φιλοσοφίας. 

Ό Καρτέσιος πίστευε στή δύναμη τής άνθρώπινης νόησης νά γνω-
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ρίσει τή φύση. « Ή λέξη φιλοσοφία σημαίνει τή μελέτη της Σοφίας καί 
μέ τή λέξη Σοφία δέν έννοοϋμε μόνο τή σύνεση στίς καθημερινές υπο-
θέσεις, άλλα μιά τέλεια γνώση όλων τών πραγμάτων πού ό άνθρωπος 
μπορεί νά γνωρίσει, τόσο γιά τή ζωή οσο καί γιά τή διατήρηση της 
ύγείας καί τήν έφεύρεση όλων τών τεχνών » . 1 

Ή ώφελιμιστική άντίληψη εϊναι φανερή: Καί άκριβώς γι ' αύτό ό 
Καρτέσιος άμφισβήτησε τήν άξία τής παραδοσιακής-σχολαστικής φι-
λοσοφίας : Παρόλο πού ή φιλοσοφία, γράφει, καλλιεργήθηκε άπό τά 
πιό έξοχα πνεύματα, στήν περιοχή της δέν βρίσκει κανείς τίποτα πού 
νά μήν άποτελεΐ άντικείμενο διαμάχης καί νά μήν εϊναι άμφίβολο. 

Έτσι , στό βαθμό πού οί άλλες έπιστημες (ή φυσική καί ή ιατρική) 
θά άναζητοϋσαν τις άρχές τους στή φιλοσοφία, δέν θά μπορούσαν νά 
οικοδομήσουν τίποτε σταθερό σέ θεμέλια τόσο σαθρά. 

Ό Καρτέσιος δέν άπέρριπτε άπλώς τή θεωρησιακή φιλοσοφία. Στή 
θέση της πρότεινε νά διδάσκονται οί πρακτικές, ώφέλιμες έπιστημες 
καί τέχνες : « Στή θέση τής θεωρησιακής φιλοσοφίας πού διδάσκεται 
στά σχολεία, θά μπορούσαμε νά βροϋμε μιά πρακτική, χάρη στήν όποία, 
γνωρίζοντας τή δύναμη καί τή δράση τής φωτιάς, τοϋ νεροϋ, τοΰ άέρα, 
τών άστέρων, τών ούρανών καί όλων τών άλλων σωμάτων πού μας 
περιβάλλουν, τόσο καθαρά όσο γνωρίζουμε τά διάφορα επαγγέλματα 
τών τεχνιτών μας, θά μπορούσαμε νά τά χρησιμοποιήσουμε παρόμοια 
γιά όλες τις χρήσεις πού εϊναι κατάλληλα καί έτσι νά γίνουμε κύριοι καί 

, / 2 κάτοχοι της φύσης ». 
Ή άστική άντίληψη γιά κυριαρχία καί εκμετάλλευση της φύσης 

έκφράστηκε μέ σαφήνεια καί άπό τόν Καρτέσιο, όπως εϊχε ήδη έκ-
φραστεΐ καί άπό τόν Φρ. Μπέηκον (F. Bacon, 1561-1626). Ό Γάλλος 
σοφός ήταν έχθρός τής σχολαστικής φιλοσοφίας καί προσπάθησε νά 
άπαλλάξει τή φιλοσοφία καί τήν έπιστήμη άπό τις μυστηριώδεις καί 
άπόκρυφες δυνάμεις πού κυριαρχούσαν άκόμα στίς κοσμοαντιλήψεις 

1. R. Descaites, Principes, σ. 2. 

2. R. Descartes, Discours de la Méthode, 102. 
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τής εποχής του. Ό Καρτέσιος είναι χαρακτηριστικός εκπρόσωπος τοϋ 
άστικοϋ όρθολογισμοΰ. Άλλά ό ορθολογισμός του θεμελιώθηκε στή 
θεολογική-άνορθολογική αντίληψη γιά τή φύση. 

Ό Καρτέσιος είναι ένας άπό τούς εκφραστές τής μηχανιστικής αντί-
ληψης. Τό σύμπαν, γράφει, είναι μιά μηχανή όπου τό μόνο πού πρέπει νά 
θεωρήσουμε είναι οί μορφές καί οί κινήσεις τών μερών του. Δημιουργός 
της τεράστιας μηχανής είναι ό Θεός, ό όποιος καί έδωσε στό σύμπαν τήν 
απαιτούμενη κίνηση κατά τή στιγμή τής δημιουργίας ( μυστικοποιημέ-
νη έκφραση τής άρχής της άφθαρσίας τής ένέργειας ). Ό Καρτέσιος 
ανήγαγε τούς νόμους τής φυσικής στή θεία βούληση. Αντίστοιχα αν-
τλούσε άπό τή γνώση τής φύσης έπιχειρήματα γιά τήν ύπαρξη τοΰ 
Θεού. (Τά έπιχειρήματα αύτά θυμίζουν τό οντολογικό έπιχείρημα 
τοϋ Αγίου Άνσέλμου. ) Ό Καρτέσιος γράφει ότι προσπάθησε νά άνα-
καλύψει τούς νόμους της φύσης « χωρίς νά στηρίζει τούς συλλογισμούς 
του σέ καμία άλλη άρχή έξω άπό τήν άπειρη τελειότητα τοΰ Θεοϋ ». 

Στό Principes ό Καρτέσιος όρισε ώς πρώτο νόμο της φύσης τήν άρχή 
τής άδράνειας, ώς δεύτερο τήν άρχή τής εύθύγραμμης κίνησης ένός 
έλεύθερου σώματος καί ώς τρίτο ( λανθασμένα ) τό νόμο της κρούσης 
δύο σωμάτων. Διατυπώνοντας μέ τόν τρόπο του τούς νόμους τής Φυ-
σικής, ό Καρτέσιος προσπάθησε νά διαχωρίσει τή Φυσική άπό τή Θεο-
λογία καί νά δώσει στήν πρώτη τό status φυσικής έπιστήμης. Έτσι , 
διατυπώνοντας τήν άρχή της άδράνειας, κατά τήν όποία « κάθε σώμα 
παραμένει στήν κατάσταση πού βρίσκεται, όσο τίποτα δέν τή μετα-
βάλλει », όριζε ώς εξής τήν άνεξαρτησία τών φυσικών νόμων άπό τή 
θεία βούληση : Άπό τό γεγονός ότι ό Θεός δέν μεταβάλλει τήν κατά-
σταση τών σωμάτων « μποροΰμε νά φτάσουμε στή γνώση ορισμένων 
κανόνων, τούς όποιους ονομάζω νόμους τής φύσης καί οί όποιοι αποτε-
λούν δεύτερες αιτίες [ . . . ] τών διαφόρων κινήσεων πού παρατηρούμε σέ 
όλα τά σώματα ». 

1. Ibid, ασ. 79-80. 

2. R. Descartes, Principes, σ. 84. 
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Ό διαχωρισμός λοιπόν της φυσικής άπο τη μεταφυσική δέν ήταν 
καθόλου άπόλυτος. Ό Καρτέσιος θεμελίωσε τή φυσική σέ μιά όντολο-
γική-θεολογική παραδοχή καί ταυτόχρονα, μέ τρόπο έλάχιστα πειστι-
κό, προσπάθησε νά θεμελιώσει τήν άντικειμενικότητα καί τή σταθερό-
τητα τών φυσικών νόμων στή βούληση τοΰ Θεοϋ γιά « μή έπέμβαση ». 

Άλλά καί ή ίδια ή γνωστική ικανότητα τοΰ άνθρώπου ( καί ό περί-
φημος ορθολογισμός τού Καρτέσιου ) θεμελιώνονται μεταφυσικά - ά-
νάγονται στή θεϊκή βούληση καί στό δυϊσμό τής ψυχής καί τοΰ σώμα-
τος. « Ό Θεός », γράφει ό Καρτέσιος, « έδωσε στόν καθένα μας κά-
ποιο φώς γιά νά διακρίνουμε τό άληθινό άπό τό σφαλερό » . 1 Τά ζώα, 
κατά τόν Καρτέσιο, είναι μηχανές. Τό ιδιο καί τό άνθρώπινο σώμα, πού 
είναι όμοιο μέ τό σώμα τών ζώων. Άλλά άνάμεσα στα ζώα καί τόν 
άνθρωπο ύπάρχει μιά διαφορά, πού συνιστά μιά ριζική διχοτομία : Ό 
άνθρωπος διαφέρει άπό τά ζώα κατά τό ότι ό Θεός δημιούργησε μιά 
έλλογη ψυχή, τήν όποία συνέδεσε μέ τό σώμα. "Ετσι, ό πανάρχαιος 
δυϊσμός τής ψυχής καί τοΰ σώματος (Αιγύπτιοι, Πυθαγόρειοι, Πλά-
των ) άναβίωσε μέ νέα έπιχειρήματα. Καί φυσικά, ή ψυχή, χαρακτη-
ριστικό τοΰ άνθρώπου, θεωρήθηκε οντολογικά άνώτερη. « Τό έγώ, δη-
λαδή ή ψυχή, χάρη στήν όποία είμαι αύτό πού είμαι, είναι ολοκληρω-
τικά χωριστή άπό τό σώμα » . 3 Ή ψυχή χορηγείται άπό τόν Θεό, τό 
τέλειο "Ον. Άκόμα καί οί ιδέες μας προέρχονται άπό τό τέλειο "Ον. 

"Ετσι είναι σαφείς καί δέν μπορεί παρά νά είναι άληθινές. 
Ή δημιουργία λοιπόν της φυσικής δέν πραγματοποιήθηκε έξω άπό 

τήν κυρίαρχη ιδεολογία τής έποχής. Δέν σήμανε τήν κυριαρχία τοΰ 
« όρθοΰ λόγου ». Δέν σήμανε τό τέλος τής παρέμβασης τοΰ Θεοΰ στό 
σύμπαν. Ή φυσική θεμελιώθηκε άπό τόν Καρτέσιο στή μεταφυσική 
καί, μέ τή σειρά της, προσέφερε νέα έπιχειρήματα υπέρ τής θεολογι-

1. R. Descartes, Discours de la Méthode, σα. 59-60. 

2. Ibid, a. 85. 

3. Ibid, σ. 67. 

4. Ibid, σ. 73. 
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κής αντίληψης. Θεμελιώθηκε σέ ιδεολογικές παραδοχές καί, ένταγμέ-
νη σ' ενα εύρύτερο μεταφυσικά (( σύστημα τοϋ κόσμου », έγινε παρα-
γωγός ιδεολογίας. Τό ίδιο ισχύει, άν καί σέ διαφορετικό context καί μέ 
διαφορετικά έπιχειρήματα, καί γιά τήν περίπτωση τοΰ Νεύτωνα. 

2.2. Φυσική και μεταφυσική στο εργο τοϋ Νεύτωνα 

Μέ τό έργο τοΰ Νεύτωνα, ή φυσική έγινε έπιστήμη, δηλαδή διαμορφώ-
θηκε σέ κλάδο πού ειχε ύπερβεΐ τό προεπιστημονικό στάδιο. Ή μα-
θηματική διατύπωση τών φυσικών νόμων καί ή δυνατότητα γιά πει-
ραματικό καί παρατηρησιακό έλεγχο καθόρισαν τό έπιστημονικό της 
status. Ωστόσο καί στά θεμέλια της νέας έπιστήμης ύπήρχαν οχι μόνο 
φιλοσοφικές, άλλά καί καθαρά θεολογικές παραδοχές. Έτσι ή έπιστή-
μη έπικαλύφθηκε ( καί θεμελιώθηκε μεταφυσικά ) άπό τήν ιδεολογία, 
ένώ ταυτόχρονα έγινε παραγωγός ιδεολογίας: συνέβαλε στήν «έπι-
στημονική » θεμελίωση τής ύπαρξης τοΰ Θεοΰ καί τοΰ δόγματος της 
Δημιουργίας. 

Ή θεολογική «θεμελίωση» τής φυσικής άπό τόν Νεύτωνα ήταν 
προϊόν πολλών παραγόντων. Πριν άπ' όλα, άγνοιας της ιστορίας τοΰ 
Σύμπαντος. Τό Σύμπαν-Μηχανή παρέπεμπε στόν μεγάλο Μηχανικό. 
Ταυτόχρονα ήταν προϊόν τής κυρίαρχης -καί τότε- χριστιανικής ιδεο-
λογίας, δηλαδή τής ιδεολογίας μιας τάξης (τής άγγλικής) πού ειχε 
κάνει τήν έπανάστασή της καί ειχε ήδη συμβιβαστεί μέ τή γαιοκτη-
μονική άριστοκρατία. Ό έπαναστάτης Νεύτων ήταν κοινωνικά συντη-
ρητικός. 

Τό κύριο χαρακτηριστικό τής νέας άντίληψης ήταν ό συνδυασμός 
τής μηχανιστικής εικόνας μέ τή θεολογία. Ή μηχανιστική κοσμοαντί-
ληψη, έστω καί άν λειτούργησε ώς έπιστημολογικός καταλύτης γιά τήν 
άνατροπή τής άριστοτελικής φυσικής, άσκοΰσε ήδη, στήν εποχή τοΰ 
Νεύτωνα, μιά συντηρητική λειτουργία. "Οπως γράφει ό Ένγκελς στή 
Διαλεκτική τής Φύσης : « Οί φυσικές έπιστήμες, τόσο έπαναστατικές 
στό ξεκίνημά τους, βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σέ μιά φύση άπόλυτα 
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συντηρητική, στήν όποία τό καθετί έπρεπε νά μείνει όπως ήταν, ώς τή 
συντέλεια τοϋ κόσμου ή στόν αιώνα τόν άπαντα » . 1 Γιά τους θεολο-
γοΰντες έπιστήμονες εκείνης τής έποχής, ή φύση υπήρχε τέτοια πού τή 
δημιούργησε ό Θεός στήν πρώτη στιγμή τής δημιουργίας. 

Τά άκόλουθα άποσπάσματα είναι χαρακτηριστικά τής σύζευξης 
έπιστήμης καί θεολογίας καί συγκεκριμενοποιοΰν τή θέση γιά τήν 
άντιθετική, ιστορικά καθορισμένη ένότητα τών έπιστημών μέ τήν ιδε-
ολογία ( φιλοσοφία καί θεολογία ). 

α ) "Υλη. 'Ατομική θεωρία με θεολογική επικάλυψη 
Ό Νεύτων έγραφε στήν 'Οπτική του : « Μοΰ φαίνεται πιθανόν ότι ό 
Θεός στήν Άρχή δημιούργησε τήν "Υλη μέ τή μορφή στερεών, συμ-
παγών, σκληρών, αδιαπέραστων σωματίων, δυνάμενων νά κινηθούν, 
σωματίων μέ τέτοια Μεγέθη καί Σχήματα καί μέ τέτοιες ιδιότητες 
καί σέ τέτοια Αναλογία μέσα στό χώρο, ώστε νά ταιριάζουν κατά τόν 
καλύτερο τρόπο στό Σκοπό γιά τόν όποιο τά δημιούργησε. Καί τά άρ-
χικά αύτά Σωμάτια, οντάς στερεά, είναι άσύγκριτα σκληρότερα άπό 
οποιαδήποτε πορώδη σώματα πού σχηματίζονται άπ' αύτά κι άκόμα 
τόσο σκληρά, ώστε νά μήν ύπάρχει συνηθισμένη Δύναμη πού νά μπορεί 
νά διαιρέσει αύτό πού ό ίδιος ό Θεός έκαμε ένα, κατά τήν πρώτη 
δημιουργία » . 2 

'Εδώ ό Νεύτων άναφέρεται στή γνίοστή στήν έποχή του άτομική 
ύπόθεση. Τά σωμάτιά του έχουν τή μηχανιστική ύφή τών άτόμων τοϋ 
Δημόκριτου. Άλλά, ένώ στή φιλοσοφία τοΰ Δημόκριτου τά άτομα εϊναι 
άδημιούργητα καί αιώνια, τά σωμάτια τοΰ Νεύτωνα άνάγονται σέ μιά 
έξωκοσμική καί άυλη άρχή - στόν Θεό τής χριστιανικής θρησκείας. Ό 
Δημόκριτος ήταν ύλιστής. Ό Νεύτων ήταν έπιστημολογικά ρεαλιστής, 
άλλά οχι ύλιστής : Δεχόταν τήν άντικειμενικότητα τής φύσης, άλλά οχι 
τήν οντολογική της αυτάρκεια. Συνεπώς εϊναι λάθος νά χαρακτηρίζου-

1. Ε Engels, Λιαλεχτιχή της φύσης, σ. 7. 

2. I. Newton, Opticks, σσ. 389, 400. 
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με τόν Νεύτωνα ύλιστη. Δεχόμενος την άντικειμενικότητα τής νλης, ό 
Νεύτων εναρμονιζόταν με τό γενικότερο ρεαλιστικό πνεύμα τών φυσι-
κών έπιστημών. 

β) Ό Χώρος και ό Χρόνος στή Φυσική τοϋ Νεύτωνα 
Οί αντιλήψεις τοϋ Νεύτωνα καί γενικότερα τής μηχανιστικής φυσικής 
για τό χώρο καί τό χρόνο είναι σύμφωνες μέ τήν αισθητηριακή έμπει-
ρία πού ταυτίζει τό χώρο μέ τό κενό καί πού, έστω καί όχι ρητά, υπο-
νοεί έναν μοναδικό, παγκόσμιο χρόνο. Ό Νεύτων άνήγαγε στό έπίπεδο 
τής Θεωρίας τις εποπτικές διαισθήσεις γιά τόν άπειρο, κενό χώρο, στόν 
όποιο ύπάρχουν τά ύλικά σώματα καί γιά τόν παγκόσμιο χρόνο πού 
ρέει ομοιόμορφα σέ όλα τά σημεία τοΰ σύμπαντος. Τό γεωμετρικό 
πλαίσιο τής εύκλείδειας γεωμετρίας έξάλλου προϋπήρχε καί άποτέλε-
σε τό φυσιολογικό πλαίσιο τής φυσικής. Ή σταθερή μετρική τοϋ ευ-
κλείδειου χώρου έναρμονιζόταν μέ τήν άντίληψή του ώς κενοΰ δοχείου, 
άνεξάρτητου άπό τήν παρουσία τής ύλης. 

Ή μηχανιστική άντίληψη δέν άντέφασκε μέ τή θεολογική άποψη γιά 
τή δημιουργία τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου μαζί μέ τόν κόσμο. Οί έννοιες 
τοΰ άπόλυτου χώρου καί χρόνου έχουν ούσιαστικά θρησκευτική προ-
έλευση, έστω καί αν έναρμονίζονται μέ τήν έποπτεία καί αν άποτέλε-
σαν βασικές έννοιες τοΰ μηχανιστικού ύλισμοΰ. 

Πράγματι, ό Νεύτων έδωσε τόν άκόλουθο ορισμό τοΰ άπόλυτου 
χώρου : « Ό άπόλυτος χώρος, άπό τή φύση του, άσχετα άπό οτιδήποτε 
έξωτερικό, μένει πάντα όμοιος καί άκίνητος. Ό σχετικός χώρος άπο-
τελεΐ κινητή διάσταση ή μέτρο τοΰ άπόλυτου χώρου. 'Ορίζεται μέ τις 
αισθήσεις άπό τή θέση του ώς πρός τά σώματα καί συνήθως χρησι-
μοποιείται στή θέση τοΰ άκίνητου χώρου. Τέτοιες είναι οί διαστάσεις 
τοΰ ύπόγειου, τοΰ έναέριου ή τοΰ ούράνιου χώρου, πού καθορίζονται ώς 

> < - ι προς τη γη ». 
Επίσης ό Νεύτων έδωσε τόν άκόλουθο ορισμό τοΰ άπόλυτου χρόνου : 

1. Newton, Principia, σ. 6. 
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(( Ό απόλυτος, ό αληθινός, ό μαθηματικός χρόνος, από τόν έαυτό του 
καί άπό τη φύση του, ρέει ομοιόμορφα καί άσχετα άπό οτιδήποτε 
εξωτερικό, ονομάζεται δε άλλιώς διάρκεια. Ό σχετικός, φαινομενικός 
καί κοινός χρόνος είναι κάποιο εξωτερικό ( άκριβές ή άστατο ) μέτρο 
της διάρκειας, μετρούμενο μέ τήν κίνηση, καί χρησιμοποιείται στή 
θέση τοϋ άληθινοΰ, σάν ώρα, μέρα, μήνας ή έτος » . 1 

Είναι χαρακτηριστικός ό χωρισμός τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου άπό 
τήν ύλη καί τήν κίνηση. Ό χώρος ύπάρχει σάν άπειρο, κενό δοχείο, τό 
όποιο δέχεται τήν ύλη. 'Αντίστοιχα ό χρόνος είναι παγκόσμιος : ό αύτός 
σέ όλα τά σημεία τοΰ σύμπαντος, άνεξάρτητος άπό τήν κίνηση τών 
ύλικών συστημάτων. ( Τις παραδοχές αύτές θά τις άνέτρεπε, ώς γνω-
στόν, ή θεωρία τής Σχετικότητας. ) 'Αλλά οί μηχανιστικές άντιλήψεις 
άπαιτοΰσαν τό θεολογικό τους συμπλήρωμα (ή τή θεολογική-όντολο-
γική τους θεμελίοχτη ). Έτσι ό χώρος είναι κατά τόν Νεύτωνα senso-
rium Dei ( αισθητήριο τοΰ Θεοΰ ). Ό χώρος καί ό χρόνος είναι τά όρ-
γανα μέ τά όποια ό Θεός πραγματοποιεί τήν πανταχοΰ παρουσία Του 
καί συλλαμβάνει άκαριαΐα τή ροή τών πραγμάτων. "Αλλωστε ή στιγ-
μιαία δράση άπό άπό στάση, θεμέλιο τής νευτώνειας φυσικής, συσχε-
τίστηκε άμεσα μέ τήν πανταχοΰ παρουσία τοΰ Θεοΰ. 

γ) Ό Θεός και ή Φύση 
Τό άκόλουθο χωρίο άποτελεΐ μιά σαφή διατύπωση τής θεολογικής 
άποψης ή όποία έπικαλύπτει, καί θεμελιώνει μεταφυσικά, τή φυσική 
τοΰ Νεύτωνα : 

« Ό 'Ανώτατος Θεός είναι 'Όν αιώνιο, άπειρο, άπόλυτα τέλειο. 
( . . . ) Είναι αιώνιος καί άπειρος, παντοδύναμος καί παντογνώστης. 
Δηλαδή, ή διάρκειά του φτάνει άπό αιωνιότητα σέ αιωνιότητα. Ή 
παρουσία του, άπό άπειρότητα σέ άπειρότητα. Κυβερνά τά πράγματα 
καί γνωρίζει ό,τι ύπάρχει καί ό,τι μπορεί νά συμβεί. Δέν είναι αιω-
νιότητα καί άπειρότητα, άλλά αιώνιος καί άπειρος. Δέν είναι διάρκεια 

1. Ibid, σ. 6. 
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καί χώρος, άλλα υπάρχει καί είναι παρών. Υπάρχει για πάντα καί 
είναι πανταχού παρών. Καί υπάρχων πανταχού καί πάντοτε, συνιστά 
τή διάρκεια καί το χώρο » . 1 

Οί έννοιες τοϋ χώρου, τοΰ χρόνου καί τής ύλης, όπως τις όρισε ό 
Νεύτων, άνταποκρίνονταν στήν άμεση εποπτεία καί εναρμονίζονταν με 
μιά άνιστορική άντίληψη γιά τή φύση. Συνεπώς οί έννοιες αύτες άντι-
στοιχοΰσαν στό επίπεδο ανάπτυξης της φυσιογνωσίας καί της τεχνι-
κής εκείνης τής περιόδου καί στήν ανάγκη νά περιγραφεί ή μηχανική 
κίνηση ( κίνηση στό χώρο ), πριν γίνει δυνατή ή περιγραφή πιο σύνθε-
των μορφών. Συνεπώς οί μηχανιστικές έννοιες άνταποκρίνονταν, πριν 
άπ' όλα, στήν εσωτερική δυναμική τής επιστημονικής γνώσης. 'Αλλά 
οί έννοιες αύτες είχαν, βασικά, θρησκευτική τιροελενση. Συνεπώς εν-
αρμονίζονταν με τήν κυρίαρχη θρησκευτική ιδεολογία. 

2.3. Έπιστήμες καί Θεολογία 

Φυσικά, οί προηγούμενες παρατηρήσεις, πού γίνονται σήμερα, τρεις 
αιώνες μετά τά Principia, δεν μειώνουν διόλου τήν επαναστατική άξία 
τοΰ έργου τοΰ Νεύτωνα. Τό έργο αύτό διαμορφώθηκε σε μιά κοινωνία 
όπου δέσποζε ή θρησκευτική κοσμοαντίληψη. Συνεπώς, ή μεταφυσική 
θεμελίωση τής Φυσικής είναι κατανοητή. Αύτό όμως πού χαρακτηρί-
ζει τή φυσική τοΰ Καρτέσιου, τοΰ Γαλιλαίου καί τοΰ Νεύτωνα δέν είναι 
οί θεολογικές προκείμενες, άλλά ή έπιστημονική θεμελίωση καί δομή, 
καθώς καί ή γενικότερη άντίληψη γιά τήν έπιστήμη ώς έρμηνεία μιας 
πραγματικότητας άνεξάρτητης άπό τό ύποκείμενο. Ό έπιστημονικός 
ρεαλισμός τών δημιουργών της φυσικής συνιστούσε ένα άπό τά έπα-
ναστατικά στοιχεία τής νέας έπιστήμης. Τό στοιχείο αύτό άποτέλεσε 
τή βάση τοΰ τασιακά άντιθεολογικοΰ καί ύλιστικοΰ χαρακτήρα τής 
φυσικής καί εύρύτερα τών φυσικών έπιστημών μετά τήν 'Αναγέννηση. 

'Ωστόσο ή μηχανιστική κοσμοαντίληψη άποτέλεσε τή βάση, οχι μόνο 

1. Ibid, σσ. 344-5. 
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τοϋ μηχανιστικού υλισμού ( Λαπλάς, κ.ά. ), άλλα καί της νέας μηχα-
νιστικής μεταμόρφωσης τής θρησκευτικής ιδεολογίας. Ή ήγεσία τής 
Δυτικής Εκκλησίας καταπολέμησε άρχικά τό ήλιοκεντρικό σύστημα 
καί τήν άτομική υπόθεση. Στή συνέχεια έγκολπώθηκε καί τις δύο αύτές 
θεωρίες, ένσωματώνοντάς τες στή θεολογική άντίληψη γιά τή Φύση. 

Έτσι ή θρησκευτική έπιχειρηματολογία άπέκτησε μηχανιστική χροιά. 
Μιά νέα « οντολογική άπόδειξη » γιά τήν ύπαρξη τοΰ Θεού θεμελιώ-
θηκε στή νεότερη έπιστήμη, ή όποία, κατά μιά άπλοϊκή, μαρξίζουσα 
άποψη, άποτελοϋσε τήν άρνηση τοΰ θεολογικού μυστικισμού. 

Πράγματι, ή έπιστήμη, αύτή καθεαυτή, δέν άρκοΰσε γιά τήν άρση 
τής ιδεολογικής άποπλάνησης και γιά τή διαμόρφωση μιας έπιστημο-
νικής-όρθολογικής κοσμοεικόνας. Κι αύτό επειδή οί έπιστήμες άναπτύ-
χθηκαν σέ ένα χώρο οπού δέσποζε μιά μακραίωνη ιδεαλιστική καί 
μεταφυσική παράδοση καί όπου οί κοινωνικές συνθήκες καθιστούσαν 
άδύνατη μιά συνεπή ορθολογική άντίληψη γιά τή φύση. 

Κυρίαρχη μορφή κοσμοθεωρίας στή Δύση, κατά τήν περίοδο τής 
'Αναγέννησης καί μετά, ήταν ή χριστιανική. Ή χριστιανική θεολογία 
είχε ένσωματώσει στή διδασκαλία της γιά τό σύμπαν τό άριστοτελι-
κό-πτολεμαϊκό σύστημα. Κατά τό σύστημα αύτό, κέντρο τοϋ κόσμου 
ήταν ή γή, πού δημιουργήθηκε ώς προνομιούχος τόπος γιά κατοικία 
τοΰ άνθρώπου. Γύρω άπό τή γη στρέφονταν σέ ομόκεντρες σφαίρες ή 
σελήνη, ό ήλιος καί οί πλανήτες. Ή έξώτατη ουράνια σφαίρα ήταν ή 
σφαίρα τών άπλανών. Τό ιεραρχικό αύτό καί στάσιμο σύμπαν άντα-
ποκρινόταν στήν ιεραρχημένη καί « αιώνια » θεοκρατική κοινωνία τοΰ 
Μεσαίωνα. 'Αντιπροσώπευε μιά άμεσα άντιληπτή, αιώνια θεία τάξη, 
στήν όποία άντιστοιχοΰσε ή έξίσου αιώνια επίγεια πραγματικότητα. 

Τό γεωκεντρικό σύστημα ήρθε σέ αντίφαση μέ τήν πρόοδο τών 
έπιστημών. Τό ήλιοκεντρικό σύστημα τών Άρίσταρχου - Κοπέρνικου 
άνέτρεψε τήν παγκόσμια τάξη, ύπονομεύοντας ταυτόχρονα τήν έγκό-
σμια, καθώς καί τήν ήθική καί τήν πολιτική της θεμελίωση. 'Ωστόσο, ό 
Κοπέρνικος δέν άμφισβήτησε τό δόγμα τής δημιουργίας καί ό νομο-
θέτης τοΰ ούρανοΰ, ό Κέπλερ, έβλεπε στήν άρμονία τοΰ σύμπαντος τήν 
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έκφραση της σοφίας τοϋ δημιουργού. Έτσι, ή αντικειμενική σύγκρου-
ση Έπιστήμης - Εκκλησίας καί ή ήττα τοΰ θρησκευτικού κοσμολογι-
κού προτύπου δέν οδήγησε αύτόματα ( έκτος από έξαιρέσεις ) σέ μιά 
ύλιστική αντίληψη γιά τον κόσμο. 

Ή άντίδραση τής Εκκλησίας ήταν αρχικά βίαιη. ( Είναι γνωστή ή 
καταδίκη τοΰ Γαλιλαίου καί οί διωγμοί τών οπαδών τοΰ Κοπέρνικου. ) 
'Ωστόσο τό θεοκρατικό δόγμα, ακριβώς έπειδή συνιστά μιά μεταφυ-
σική πρόταση πέρα άπό οποιαδήποτε δυνατότητα έμπειρικοΰ έλέγχου, 
μπορεί νά προσαρμόζεται, δίνοντας αύθαίρετες έρμηνεΐες στις προη-
γούμενες βεβαιώσεις του. "Ετσι ή Εκκλησία άναγκάστηκε νά άναγνω-
ρίσει άργότερα τό νευτώνειο κοσμολογικό πρότυπο, θεωρώντας το έκ-
φραση τής παντοδυναμίας καί τής σοφίας τοΰ Θεοΰ. Ή Εκκλησία 
έπίσης άναγκάστηκε νά δεχτεί ότι γενικά ό Θεός δέν επεμβαίνει στήν 
κοσμική πορεία, αν καί διατηρεί αύτό τό δικαίωμα. "Ετσι ό ρόλος τοΰ 
Θεοΰ περιορίστηκε στήν άρχική πράξη τής δημιουργίας καί στήν πρώ-
τη ώθηση, μέ τήν όποία έθεσε σέ κίνηση τόν κοσμικό μηχανισμό. Τόν 
Θεό-Πατριάρχη τών Εβραίων τόν είχε άντικαταστήσει ό μεσαιωνικός 
Θεός-Χωροδεσπότης. Αύτόν θά τόν άντικαθιστοΰσε τώρα ό Θεός-Μη-
χανικός καί 'Αρχιτέκτονας. 

'Αργότερα διατυπώθηκαν οί πρώτες κοσμογονικές θεωρίες ( Κάντ, 
Λαπλάς, κ.ά. ). Τό σύμπαν, άν καί διατηρούσε τόν μηχανιστικό χαρα-
κτήρα του, φαινόταν τώρα προϊόν μιας διαδικασίας κοσμογένεσης. 'Αλ-
λά ή κοσμογένεση άποτελεΐ τήν άρνηση τής δημιουργίας. 'Ωστόσο τό 
χριστιανικό δόγμα μπόρεσε καί πάλι νά προσαρμοστεί. Μπορεί ό Λα-
πλάς νά διακήρυσσε ότι δέν είχε άνάγκη άπό τήν έννοια τοΰ Θεοΰ γιά 
τό κοσμογονικό του σύστημα. 'Ωστόσο ή έπίσημη έκκλησία άναδιπλώ-
θηκε καί πάλι, περιορίζοντας τά δικαιώματα τοΰ Θεοΰ στή δημιουργία 
τής άρχικής ύλης καί τής άρχικής ποσότητας κίνησης. 

Ό Λαπλάς ήταν ύλιστής καί « δέν είχε άνάγκη » άπό τήν έννοια τοΰ 
Θεοΰ γιά νά έρμηνεύσει τό κοσμολογικό του σύστημα. 'Ωστόσο καί στήν 
πιό « υλιστική » πραγμάτωση της μηχανιστικής φυσικής ένέδρευε τό 
φάσμα τοΰ Δημιουργοΰ. Πράγματι, ό μηχανιστικός ύλισμός τοΰ Λα-
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πλάς ήταν αναγωγικός : Ό δημιουργός τής θεωρίας τών πιθανοτήτων 
πίστευε ότι το σύνολο τών όντων καί τών φαινομένων θά μπορούσε νά 
αναχθεί σέ κινήσεις καί συνδυασμούς άτόμων πού αλληλεπιδρούν μέ 
δυνάμεις νευτώνειου τύπου. "Ετσι, σύμφωνα μέ τήν περίφημη διατύ-
πωσή του, ένα πνεύμα άρκετά εύρύ, ικανό νά συλλάβει σέ μιά δεδομένη 
στιγμή τις θέσεις καί τις ταχύτητες τών άτόμων πού συνιστούν τό 
σύμπαν καί τις δυνάμεις μέ τις όποιες άλληλεπιδροϋν, θά μπορούσε 
όχι μόνο νά προβλέψει τή μελλοντική πορεία τοΰ σύμπαντος, άλλά καί 
νά άνασυστήσει τό παρελθόν του.1 Αύτή ή θεώρηση θά χρειαζόταν ένα 
θεϊκό μάτι ( God's eye view ) ή τουλάχιστον ένα άρχιμήδειο σημείο, άπ' 
όπου θά παρατηρούσε τό σύμπαν ό υπεράνθρωπος, μή θεϊκός Δαίμων. 

"Ενα τέτοιο σημείο θά ήταν άκίνητο ώς πρός τόν άπόλυτο χώρο τοΰ 
Νεύτωνα. Υπήρχε όμως τέτοιο σημείο; Ό Νεύτων είχε συνείδηση 
τοΰ προβλήματος ( ότι ή φυσική πού θεμελιωνόταν στήν ύπαρξη άδρα-
νειακών συστημάτων κρεμόταν στόν άέρα ) καί ύπέθετε ότι στήν εξώ-
τατη σφαίρα τών άπλανών, ή άκόμα μακρύτερα, ίσως νά υπήρχε τό 
ζητούμενο άπόλυτο σύστημα άναφορας. 'Αλλά επρόκειτο μόνο γιά 
έλπίδα. 

Ή κρίση τής μηχανιστικής φυσικής καί οί σχετικιστικές θεωρίες 
έσβησαν αύτή τήν έλπίδα καί μαζί της τή δυνατότητα γιά μιά θεώρηση 
τοΰ σύμπαντος άπό ένα άπόλυτο σύστημα άναφορας. 'Αλλά ή νεότερη 
φυσική ( σχετικιστικές θεωρίες καί μικροφυσική ) θά θεμελιώνονταν σέ 
άλλες, οχι πλέον θεολογικές προκείμενες. Μέ τή σειρά τους θά θεμε-
λίωναν νέες, θετικιστικές, άγνωστικιστικές, πνευματοκρατικές, άλλά 
καί θεολογικές ιδεολογίες. 

"Ας συνεχίσουμε λοιπόν τή συγκεκριμένη άνάλυση τών σχέσεων τών 
φυσικών έπιστημών μέ τήν ιδεολογία, περνώντας στήν περιοχή τής 
Σχετικότητας. 

1. Laplace, Essai Philosophique sur les Probabilités, τ . 7, σ. 6. 

2. Newton, Principia, σ. 11. 
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3. Σχετικιστική φυσική και φυσικός ιδεαλισμός 

Ή κλασική φυσική θεμελιώθηκε σέ ρεαλιστικές προκείμενες, οί όποιες 
κατά κανόνα παρέπεμπαν στόν Δημιουργό (άτομα, χώρος, χρόνος, 
φυσικές αλληλεπιδράσεις ). Βέβαια ή μαθηματική δομή τών θεωριών, 
άν καί συμβατή, ήταν άνεξάρτητη άπό τά επιστημολογικά καί τά 
μεταφυσικά τους θεμέλια. 'Ωστόσο ή μεταφυσική θεμελίωση καί έπι-
κάλυψη δέν ήταν έπιστημολογικά άθώες - χωρίς συνέπειες. Ό από-
λυτος χώρος καί χρόνος καί ό αιθέρας πού συνδέθηκε μέ τό άπόλυτο 
σύστημα άναφορας, δημιούργησαν τά γνωστά προβλήματα στή φυσική 
καί τελικά άποτέλεσαν έπιστημολογικά έμπόδιο γιά τή διατύπωση της 
σχετικιστικής φυσικής. Ή συνδεόμενη μέ τό άπόλυτο σύστημα μή 
τσπικότητα τής μηχανιστικής φυσικής ( ή παραδοχή δηλαδή άλληλε-
πιδράσεων μέ άπειρη ταχύτητα ) ταλανίζει άκόμα, μέ άλλη μορφή, τή 
μικροφυσική. Τέλος, ή ταύτιση τής μάζας μέ τήν ύλη καί ό συνακό-
λουθος δυϊσμός τής ύλης καί τής ένέργειας προκάλεσαν συγχύσεις, άπό 
τις όποιες δέν έχει άκόμα άπαλλαγεΐ ή φυσική. Αύτά ώς πρός τήν 
ιδεολογία στά θεμέλια τής κλασικής φυσικής. Καί όπως είδαμε, ή 
φυσική έγινε άναδραστικά παραγωγός ιδεολογίας - κυρίως πνευμα-
τοκρατικής, άλλά καί, δευτερευόντως, ύλιστικής. 

Ή κλασική φυσική ήταν ρεαλιστική. Οί φυσικοί δέν άμφέβαλλαν 
γιά τήν ύπαρξη τών άτόμων, καθώς καί γιά τήν άντικειμενικότητα τοϋ 
χώρου καί τοΰ χρόνου - αισθητηρίων τοΰ Θεοΰ κατά τούς μέν, μορφών 
ύπαρξης τής ύλης γιά τούς δέ. ( Ό φιλόσοφος Κάντ θά θεωροΰσε τό 
χώρο καί τό χρόνο προεμπειρικές μορφές τής εποπτείας. ) 'Αλλά ήδη 
άπό τά μέσα τοϋ προπερασμένου αιώνα, μέ τήν άνάπτυξη τοΰ ήλεκτρο-
μαγνητισμοϋ, είχαν φανεί τά όρια τοΰ μηχανιστικοΰ κοσμοειδώλου. Ή 
σχετικότητα καί στή συνέχεια ή μικροφυσική θεμελιώθηκαν σέ φυσι-
κές παραδοχές άσύμβατες μέ τήν κλασική φυσική, άλλά καί σέ δια-
φορετικά οντολογικά καί έπιστημολογικά θεμέλια. "Ας παρακολουθή-
σουμε λοιπόν τή διπλή κίνηση : ιδεολογία —* έπιστήμη καί έπιστήμη —* 
ιδεολογία. 
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Τα όρια τοϋ μηχανιστικού « παραδείγματος » είχαν άρχίσει νά δια-
φαίνονται άπό τά μέσα τοΰ περασμένου αιώνα, μέ τή διατύπωση τών 
έξισώσεων τοΰ ήλεκτρομαγνητισμοΰ άπό τον Μάξγουελ. Συγκεκριμέ-
να : Οί θεμελιώδεις παραδοχές τής κλασικής μηχανικής ( άρχή τής 
άδράνειας, σταθερότητα τοΰ μήκους, παγκόσμιος χρόνος, άρχή της 
πρόσθεσης τών ταχυτήτων) έκφράζονταν μαθηματικά μέ μιά όμάδα 
μετασχηματισμών, τήν όμάδα Γαλιλαίου. Οί νόμοι τής φυσικής έπρε-
πε νά εϊναι άμετάβλητοι ώς πρός αύτή τήν όμάδα, δηλαδή κατά τό 
πέρασμα άπό ένα άδρανειακό σύστημα σέ άλλο. "Ομως οί έξισώσεις 
τοΰ ήλεκτρομαγνητισμοΰ δέν ήταν άμετάβλητες ώς πρός τήν κλασική 
όμάδα μετασχηματισμών. Αύτό άπό θεωρητική άποψη. Πειραματικά 
άπέτυχαν όλες οί προσπάθειες νά άποδειχθεΐ οτι τά ήλεκτρομαγνητικά 
κύματα σέβονταν τήν άρχή τής πρόσθεσης τών ταχυτήτων. 'Ως υπέρ-
βαση αύτής τής άντίφασης γεννήθηκε ή ειδική Θεωρία τής σχετικότη-
τας ( 1905). 'Αλλά δέν ήταν μόνο αύτό : Ή άκτινοβολία τοΰ μέλανος 
σώματος δέν ήταν σύμφωνη μέ τόν κλασικό νόμο της έκπομπής. Άπό 
τήν άλλη πλευρά, πρός τά τέλη τοΰ περασμένου αιώνα άνακαλύφθηκε, 
ώς γνωστόν, ή ραδιενέργεια. Αποδείχτηκε συνεπώς ότι τό άτομο δέν 
ήταν τό άπλό, συμπαγές, δημοκρίτειο σωμάτιο, καί ότι έπιπλέον ήταν 
πηγή ενέργειας, φαινομενικά άνεξάντλητη. Ή φυσική, στό γύρισμα 
τοΰ 20οΰ αιώνα, βρισκόταν μπροστά στά « έρείπια τών άρχών ». Χα-
ρακτηριστική εϊναι ή συνειδητοποίηση τής κρίσης άπό τόν μεγάλο μα-
θηματικό, φυσικό καί όπαδό τοΰ συμβατισμοΰ Άνρί Πουανκαρέ ( Hen-
ri Poincaré ) : "Οταν μιλάμε γιά κρίση, έγραφε, αύτή δέν άφορα μόνο τό 
ράδιο, «τόν μεγάλο έπαναστάτη τών ήμερών μας». Πρόκειται γιά 
κάτι άλλο : « Δέν εϊναι μόνο ή διατήρηση τής ένέργειας ή όποία άμφι-
σβητειται. "Ολες οί άλλες άρχές βρίσκονται έξίσου σέ κίνδυνο » . 1 

Άπό τήν κρίση τοΰ μηχανιστικοΰ « παραδείγματος » γεννήθηκαν οί 
σχετικιστικές θεωρίες, ή σχετικιστική κοσμολογία, ή κβαντική μηχα-
νική καί άργότερα οί θεωρίες τών μικροσωματίων. Σέ ποιές παραδο-

1. Η. Poincaré, The Value of Science, a. 96. 
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χές θεμελιώθηκε ή νέα φυσική; Καί ποιες ιδεολογίες προέκυψαν ή 
Θεμελιώθηκαν στις νέες Θεωρίες ; 

Στις άρχές τοϋ αιώνα μας ήταν δύσκολο νά ανάψουν οί πυρές γιά 
τούς « αιρετικούς ». Ή Θρησκευτική ιδεολογία δεν ήταν πλέον κυρίαρ-
χη, τουλάχιστον στο χώρο τών έπιστημών. Έκτος αύτοϋ, ή Εκκλησία 
δέν είχε πλέον τά μέσα νά έπιβάλει τή γνώμη της δια τής βίας. Ή 
στροφή προς τήν παρατήρηση καί τό πείραμα καί ή ρεαλιστική Θέση 
πού χαρακτήριζαν τις νεότερες έπιστήμες, καθώς καί γενικότερα ή 
παράδοση τοΰ έμπειρισμοΰ, λίκνο τοΰ οποίου ύπηρξε κυρίως ή Μεγάλη 
Βρετανία, καθόρισαν σέ μεγάλο βαθμό τις οντολογικές καί τις έπιστη-
μολογικές παραδοχές τών δημιουργών τής νεότερης φυσικής. 

Συγκεκριμένα : Ό Αϊνστάιν είχε έπηρεαστεΐ άπό τόν έμπειριοκρι-
τικισμό τοΰ Ε. Μάχ ( τοΰ όποιου πρόδρομος ήταν ό Χιούμ ) καί άπό τήν 
καταλυτική κριτική τών βασικών έννοιών της νευτώνειας φυσικής, τήν 
όποία είχε κάνει ό διαπρεπής Αύστριακός φυσικός καί φιλόσοφος. Ή 
κριτική αύτή βοήθησε τόν 'Αϊνστάιν νά αποδεσμευτεί άπό τις έννοιες τοϋ 
άπόλυτου χώρου καί χρόνου, τής άπόλυτης κίνησης καί τοΰ αιθέρα, ώς 
προνομιούχου συστήματος άναφορας. Σέ πολλά σημεία τής σκέψης τοΰ 
'Αϊνστάιν διακρίνει κανείς τις έπιδράσεις τοΰ έμπειρισμοΰ καί τοΰ συμ-
βατισμοΰ τής φιλοσοφίας τοΰ Μάχ. 'Αλλά ό 'Αϊνστάιν, σέ άντίθεση μέ 
τόν Μάχ, ήταν καί παρέμεινε ώς τό τέλος τής ζωής του ρεαλιστής καί 
δεινός πολέμιος τών θετικιστικών καί ιδεαλιστικών ιδεολογιών πού 
άναπτύχθηκαν στό χώρο τής νεότερης φυσικής. Στήν περίπτωση τής 
σχετικότητας βλέπουμε ένα φαινομενικό παράδοξο : Ό συμβατισμός, 
καί οριακά ό ύποκειμενικός χαρακτήρας τής φιλοσοφίας τοΰ Μάχ, έδρα-
σε ώς έπιστημολογικός καταλύτης γιά τήν πραγματοποίηση τής μιας 
άπό τις δύο μεγάλες έπιστημονικές έπαναστάσεις τοΰ αιώνα μας. Δεύ-
τερο φαινομενικό παράδοξο : Μιά θεωρία ρεαλιστική καί αιτιοκρατική 
( ή σχετικότητα ) άποτέλεσε τό έδαφος άπ' όπου προέκυψαν, όπως θά 
δοΰμε, οχι μόνο ό γνωσιολογικός σχετικισμός, άλλά καί καθαρά ιδεα-
λιστικές καί θεολογικές δοξασίες. 'Αλλά τά « παράδοξα » δέν είναι χω-
ρίς αίτιες. 
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Ή δεύτερη μεγάλη θεωρία της νεότερης φυσικής, ή κβαντική μη-
χανική ( βάση τών μικροφυσικών θεωριών ) θεμελιώθηκε σε δύο δια-
φορετικές οντολογικές παραδοχές. Ή λεγόμενη κυματομηχανική, τών 
ντε Μπρέιγ καί Σραίντινγκερ, θεμελιώθηκε σέ ρεαλιστικές παραδο-
χές : Τά σωμάτια-κύματα θεωρήθηκαν ύπαρκτές, ύλικές οντότητες, 
και στόχος της μικροφυσικής θά ήταν νά περιγράψει τή συμπεριφορά 
τους αιτιοκρατικά, στό χώρο καί στό χρόνο. Ή άλλη διατύπωση, ή 
λεγόμενη μηχανική τών μητρών, διατυπώθηκε άπό τόν Χάιζενμπεργκ 
καί γενικότερα άπό τή Σχολή τοΰ Γκαίτινγκεν, μέ βάση τήν όπερα-
σιοναλιστική καί θετικιστική άρχή ότι υπαρκτό είναι μόνο ό,τι μπορεί 
νά παρατηρηθεί ( άρχή τής άνυπαρξίας τών μή παρατηρήσιμων μεγε-
θών, Πάολι, Χάιζενμπεργκ ). Σέ μιά περίοδο κυριαρχίας τοΰ θετικι-
σμού στήν ήπειρωτική Ευρώπη καί στις άγγλοσαξονικές χώρες ( δεκα-
ετίες τοΰ 1920 καί τοΰ 1930 ), ή θετικιστική ( ορθόδοξη ) έρμηνεία κυ-
ριάρχησε, παρά τήν αντίσταση τών Αϊνστάιν, ντε Μπρέιγ, Σραίντιν-
γκερ, φόν Λάουε ( von Lawe ), Πλάνκ, Λανζεβέν καί άλλων διαπρεπών 
φυσικών. Ή θετικιστική θεμελίωση της μικροφυσικής συνέβαλε, όπως 
θά δοΰμε, στήν ήγεμονία τοΰ θετικισμοϋ στο χώρο τής φυσικής, άλλά 
καί στήν « έπιστημονική » θεμελίωση πνευματοκρατικών, θεολογικών 
καί μυστικιστικών άντιλήψεων.1 

Ή άνάπτυξη θετικιστικών καί ιδεαλιστικών ιδεολογιών, πού «θε-
μελιώθηκαν » στή νεότερη φυσική, μπορεί νά έρμηνευτεΐ, κατ' άρχήν, 
μέ βάση τρεις παράγοντες : 1 ) Οί έπιστημονικές έπαναστάσεις τοΰ 
20οΰ αιώνα έθεσαν νέα γνωσιοθεωρητικά προβλήματα, τά όποια δέν 
μποροΰσαν νά άπαντηθοΰν στό πλαίσιο τοΰ έμπειρισμοΰ ή τοΰ άπλοϊκοΰ 
ρεαλισμού. 2 ) Οί φυσικοί κατά κανόνα δέν είχαν συστηματική φιλοσο-
φική παιδεία. Έτσ ι , μπροστά στήν άνεπάρκεια τοΰ άπλοϊκοΰ ρεαλι-
σμοϋ, ένστερνίζονταν ( καί άνέπτυσσαν περαιτέρω ) τις κυρίαρχες άντι-

1. Ή σχετική βιβλιογραφία εϊναι τεράστια καί ουτε καν δειγματοληπτικά δεν 
μπορεί νά δοθεί έδώ. Βλ. πάντα στη γλώσσα μας : Ε. Μπιτσάκη, Διαλεκτική και 
Νεώτερη Φυσική, καί F. Sellen, Ή διαμάχη στήν Κβαντική Μηχανική. 
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λήψεις τοϋ περιβάλλοντος τους. 3 ) 'Αλλά οί κυρίαρχες ιδέες τής εποχής, 
γιά λόγους γνωσιοθεωρητικούς καί κοινωνικούς, ήταν ό εμπειρισμός 
( κυρίως στό χώρο τών επιστημών ), ή χριστιανική ιδεολογία, καθώς 
καί διάφορες μορφές τοϋ φιλοσοφικού ιδεαλισμού ( καντιανισμός, πρώι-
μος υπαρξισμός, φιλοσοφία τοΰ Μπερξόν ( Bergson ), πλατωνισμός, άνα-
τολικός μυστικισμός). Προτοΰ όμως έπιχειρήσουμε μιά έρμηνεία τοΰ 
φαινομένου, ας καταγράψουμε πρώτα τά ίδια τά φαινόμενα : τήν ιδεο-
λογική παραγωγή πού συνδέεται μέ τις έπιστημονικές έπαναστάσεις 
τοΰ αιώνα μας στή φυσική. 

Δυό αιώνες πριν άπό τή Σχετικότητα, ό Νεύτων, όπως σημειώθηκε 
ήδη, είχε ταυτίσει τήν ύλη μέ τή μάζα. Τόν 19ο αιώνα, μέ τήν άνάπτυξη 
τής θερμοδυναμικής, « άποσαφηνίστηκε » ή έννοια της ένέργειας. Ή 
ένέργεια, μέ βάση τά πειραματικά δεδομένα εκείνης της εποχής, δέν 
είχε μάζα. Θεωρήθηκε συνεπώς « άυλη οντότητα ». ( Τί σημαίνει άυλη 
οντότητα;) "Ετσι έγινε δεκτό οτι τό σύμπαν άποτελεΐται άπό δύο 
οντότητες : τήν ύλη-μάζα καί τήν « άυλη » ένέργεια. 'Αντίστοιχα θεω-
ρήθηκε ότι στό σύμπαν ισχύουν δύο βασικές άρχές : ή άρχή τής δια-
τήρησης της μάζας καί ή άρχή τής διατήρησης τής ένέργειας. 'Ορι-
σμένοι πρόσθεταν καί τρίτη άρχή : τήν άρχή της διατήρησης τής ύλης. 
Ποιό είναι όμως τό μέτρο τής ύλης γιά νά έπαληθεύσουμε αύτή τήν 
άρχή ; Στήν πραγματικότητα ή άρχή αύτή ταυτίζεται ( κακώς ) μέ τήν 
άρχή τής διατήρησης της μάζας καί, σύμφωνα μέ τήν κλασική άποψη, 
ή ύλη-μάζα άποτελεΐται άπό σταθερά καί άναλλοίωτα σωμάτια, ένώ 
ή ένέργεια άντιστοιχεϊ στή νέα έννοια τοΰ (άυλου;) πεδίου (φωτό-
νια, κλπ. ). 

'Αλλά ή ραδιενέργεια άπέδειξε ότι τά άτομα δέν είναι άπλά καί 
συμπαγή καί ότι ορισμένα δέν είναι ούτε σταθερά. Λίγα χρόνια αργό-
τερα ( 1905 ) ή περίφημη έξίσωση τοΰ 'Αϊνστάιν συσχέτισε ποσοτικά 
τή μάζα μέ τήν ένέργεια. Πώς έρμηνεύτηκαν τά δύο αύτά έπαναστα-
τικά γεγονότα ; 

Κατά τήν κλασική άποψη, ή μάζα ταυτιζόταν μέ τήν ύλη. Τώρα 
ή μάζα-ύλη θεωρήθηκε ισοδύναμη ή ταυτόσημη μέ τήν άυλη ένέρ-
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γεια. Κατά συνέπεια ή μετατροπή μαζικών σωματίων σέ μή μαζι-
κά ( φωτόνιο ) έρμηνεύτηκε ώς άφυλοποίηση τής ύλης. 'Αντίστοιχα, ή 
μετατροπή φωτονίων σέ μαζικά σωμάτια έρμηνεύτηκε ώς ύλοποίη-
ση τής ενέργειας. 'Αλλά ή ενέργεια δέν έθεωρεΐτο ύλική. Τό ΐδιο καί 
τά πεδία ( ήλεκτρομαγνητικό, βαρυτικό, κλπ. ), φορείς τής ενέργειας. 

Έ τ σ ι , άντίθετα, μέ τόν Ϊδιο τό φορμαλισμό καί τό περιεχόμενο τής 
Σχετικότητας, τό έπιστημολογικό σφάλμα τοϋ Νεύτωνα ( ή ταύτι-
ση μιας φυσικής έννοιας μέ μιά φιλοσοφική κατηγορία), τά όποιο 
οδήγησε στή διχοτομία ύλης καί ένέργειας, οδήγησε σέ δεύτερο σφάλ-
μα : στήν οντολογική ταύτιση της μάζας-ύλης μέ τήν ενέργεια καί 
συνακόλουθα στό έρώτημα : Ποιά εϊναι ή πρωταρχική ουσία τοϋ 
σύμπαντος ; Ή ύλη ή ή (άυλη) ένέργεια; Ό νεότερος ένεργητισμός 
καί ό φυσικός ιδεαλισμός έχουν ώς άφετηρία αύτό τό πλαστό έρώ-
τημα. 

Πράγματι, κατά τόν 'Αϊνστάιν, ύλικά δέν είναι μόνο τά μαζικά 
σωμάτια, συστατικά τών ατόμων, άλλά καί τά πεδία, φορείς τής ενέρ-
γειας. Κατά τόν φυσικό ιδεαλισμό, άντίθετα, ή άυλη ένέργεια είναι 
ή έσχατη ούσία τοΰ σύμπαντος, τό όποιο, κατά συνέπεια, είναι πνευ-
ματικής ύφής. Κατά τόν μεγάλο παλαιοντολόγο καί φιλόσοφο Τεγιάρ 
ντε Σαρντέν ( Teilhard de Chardin ), π.χ., τό σύμπαν άποτελεΐται άπό 

Ενέργεια. 'Αλλά ή ένέργεια είναι φύσης πνευματικής : εϊναι « τ ό Νέο 
Πνεϋμα ». Ό « Νέος Θεός ». Συνεπώς, ή κοσμική έξέλιξη δέν εϊναι ή 
έξέλιξη τής ύλης, ή όποία πραγματώνει μορφές στό χώρο καί στό χρό-
νο, άλλά « μιά άνοδος πρός τή Συνείδηση, ή όποία οφείλει νά άποκο-
ρυφωθεΐ σέ μιά άνώτατη Συνείδηση », στό σημείο 'Ωμέγα, πού ταυτί-
ζεται μέ τό 'Απρόσωπο ( τόν Θεό ). Τά άτομα άποτελοΰνται άπό Σκέψη 
( Pensée ). Έ τ σ ι : « Μέ άφετηρία κόκκους Σκέψης, οί όποιοι άποτελοϋν 
τά πραγματικά καί άφθαρτα άτομα τής Ούσίας του, τό Σύμπαν -ένα 
Σύμπαν καλώς ορισμένο ώς πρός τή Συνισταμένη του- οικοδομείται 
πάνω άπό τις κεφαλές μας μέ κατεύθυνση άντίθετη άπό της " ΐ λ η ς , ή 
όποία φθίνει : Σύμπαν συλλέκτης καί συντηρητής όχι μηχανικής ενέρ-
γειας, όπως νομίζαμε, άλλά προσώπων. Μία μία γύρω μας, σάν άδιά-
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κοπο ρεϋμα, οί " ψυχές " αναδύονται συναποκομίζοντας προς τά ύψη το 
άμετάδοτο φορτίο της συνείδησης » . 1 

Ή θρησκευτική έξαρση τοϋ πατέρα Τεγιάρ έκφράζεται μέ μια θαυ-
μάσια ποιητική γλώσσα. Ό Χάιζενμπεργκ, νεοπλατωνικός, θά θεω-
ροΰσε τά μικροσωμάτια, έσχατα ( ; ) συστατικά τοΰ σύμπαντος, καθα-
ρές μορφές - ό μικρόκοσμος κατ' αυτόν διαλύεται στήν καθαρότητα τών 
μαθηματικών μορφών.2 Ό κατάλογος παρόμοιων απόψεων θά μποροΰ-
σε νά είναι μακρύς. Θά άναφερθώ όμως στή συνέχεια σέ μία καί μόνο, 
άλλά χαρακτηριστική περίπτωση, ή όποία απεικονίζει πώς ό φυσικός 
ιδεαλισμός έχει τελικά ώς προϋπόθεση μιά άπλοϊκή, μηχανιστική άντί-
ληψη γιά τήν ύλη. 

Ό "Αγγλος Τζέημς Τζήνς ( James Jeans ), χριστιανός καί μεγάλος 
άστρονόμος, ταύτιζε, όπως καί οί άλλοι, τήν ύλη μέ τά συμπαγή δη-
μοκρίτεια σωμάτια καί τόν ύλισμό μέ τήν άπλοϊκή έκδοχή του, ή όποία 
έπίσης ταυτίζει τήν ύλη μέ τά συμπαγή, μαζικά, άναλλοίωτα άτομα. 

Ή άνατροπή αύτής της εικόνας σήμανε καί γιά τόν Τζήνς τήν άνατροπή 
τοΰ ύλισμοΰ. Σέ μιά περισσότερο ούδέτερη γλώσσα, ό Τζήνς έγραφε τό 
1930 : « Ενέργεια, θεμελιώδης οντότητα τοΰ σύμπαντος, μπορεί έπί-
σης νά τή θεωρήσει κανείς σάν μαθηματική άφαίρεση - σάν τή σταθερά 
τής όλοκλήρακτης μιας διαφορικής έξίσωσης » . 3 Γιά τούς ύλιστές, 
γράφει ό Τζήνς, ό χώρος πληρούται άπό πραγματικά σωμάτια, τά 
όποια άσκοΰν μεταξύ τους ήλεκτρικές, μαγνητικές καί βαρυτικές δυ-
νάμεις. Ή έννοια τοΰ πεδίου ειχε ήδη καταστεί θεμελιώδης έννοια τής 
σχετικιστικής φυσικής. "Ομως τά ήλεκτρικά καί τά μαγνητικά πεδία, 
κατά τόν Τζήνς, δέν είναι πραγματικά. Είναι άπλές νοητικές κατα-
σκευές, τις όποιες δημιουργοΰμε στήν προσπάθειά μας νά κατανοή-

1. P. TeilhanJ de Chardin, Le Phénomène humain. Id., L'Avenir de l'homme, 
passim. Γιά μιά συστηματική εκθεστ) καί κριτική τοΰ νεοενεργητισμοϋ καί τών ιδε-
αλιστικών του απολήξεων, βλ. Ε. Bitsakis, Physique et Matérialisme, κεφ. 4. 

2. W. Heisenberg, στό Niels Bohr and the Development of Physics, a. 28. 
3. J. Jeans, 7o μυστηριώδες Σύμπαν, σ. 159. 
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σουμε τά σωμάτια.1 Το « άυλο » της ενέργειας μεταφράζεται εδώ ώς 
άνυπαρξία τοϋ φορέα της. 

Τά σωμάτια άποτελοΰνται άπο άυλη ενέργεια. Τά πεδία δεν είναι 
υλικά. Με τη μηχανιστική ταύτιση τής μάζας μέ τήν ύλη καί μέ τον 
μηχανιστικό χωρισμό τών μαζικών άπο τά μή μαζικά σωμάτια, ό 
Τζήνς κατέληξε, όπα>ς καί τόσοι άλλοι έξέχοντες φυσικοί, στό συμπέ-
ρασμα ότι « ή στερεά ύλη άναλύεται σέ άυλη άκτινοβολία » , ότι « ο-
λόκληρο τό σύμπαν άναλύεται σέ κύματα καί τίποτα άλλο άπό κύμα-
τα », ότι « τά κύματα ύπάρχουν στό μυαλό μας », ότι « ζούμε σέ ένα 
σύμπαν άπό κύματα καί τίποτα άλλο άπό κύματα », ότι « τό σύμπαν 
άρχίζει νά μοιάζει περισσότερο μέ μιά μεγάλη σκέψη παρά μέ μιά 
μεγάλη μηχανή » καί τελικά ότι πρέπει νά χαιρετίσουμε τό νοΰ « σάν τό 
δημιουργό καί κυβερνήτη της ύλης » . 2 

Σήμερα ή όντική άντίθεση τών έντοπισμένων, μαζικών σωματίων 
καί τών πεδίων άποτελεΐ άναχρονισμό. Τά πεδία μετατρέπονται σέ 
σωμάτια καί τά σωμάτια σέ πεδία, μέ βάση καθορισμένους νόμους. 
« "Υλη » καί πεδία άποτελοϋν διαφορετικές, άλλά όντικά ταυτόσημες 
μορφές τής μίας καί μοναδικής πραγματικότητας, τής ύλης. 'Αλλά ή 
μηχανιστική σκέψη (υλιστική ή θεολογική) άδυνατεΐ νά κατανοήσει 
αύτή τήν ένότητα, έπειδή άγνοεΐ τήν ποιότητα καί τούς ποιοτικούς 
μετασχηματισμούς. "Οπως έγραφε πριν άπο 23 αιώνες ό 'Αριστοτέλης, 
« έκ δυνάμει όντος ενεργεία όν γίνεται καί ού χωριστή μεν ή ύλη, τω δ' 
είναι έτερον καί μία τω άριθμώ ». Μάλιστα, κατά τόν μεγάλο Σταγει-
ρίτη, « αύτό πού είναι ένεργεία άποτελεΐ μέτρον τοϋ δυνάμει ». 'Αλλά ή 
διαλεκτική ήταν terra incognita γιά τούς θεολογοΰντες φυσικούς. 

Νέα έπιχειρήματα γιά τήν ιδεαλιστική καί θεολογική σκέψη έδωσε 
καί ή γενική θεωρία τής σχετικότητας. Ή θεωρία αύτή κατά τόν Βλ. 
Φόκ (V. Fock) είναι, ώς πρός τό περιεχόμενο της, μιά « χρονο-γεω-
μετρική θεωρία τής βαρύτητας ». Σέ άντίθεση μέ τή νευτώνεια, θεμε-

1. Ibid, σ. 200. 

2. Ibid, passim. 
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λιώνεται στήν ένότητα τοϋ χώρου, τοΰ χρόνου, της μάζας και τής κί-
νησης. ( Ή γεωμετρία, άρα ή μορφή τοΰ χώρου, καθορίζεται άπό τό 
υλικό του περιεχόμενο. ) 'Αλλά κατά τή μηχανιστική σκέψη, ή όποία 
ταύτιζε τό χώρο μέ τό άπειρο, κενό δοχείο, καί τήν ύλη μέ τά εντο-
πισμένα σωμάτια, τό νέο σχετικιστικό σύμπαν ήταν άσυμβίβαστο μέ 
τόν ύλισμό : πεδίο σημαίνει μή ύλη καί καμπύλος χώρος σημαίνει άυλη 
μορφή. Κατά τόν Τζήνς, π.χ. (γιά νά συνεχίσουμε μέ τό ίδιο παρά-
δειγμα ) : « Μιά σαπουνόφουσκα μέ άνωμαλίες καί ρυτιδώσεις στήν 
έπιφάνειά της είναι ίσως ή καλύτερη άναπαράσταση τοΰ νέου σύμπαν-
τος πού μας άποκαλύφθηκε άπό τή θεωρία της σχετικότητας. Τό σύμ-
παν δέν είναι τό έσωτερικό τής σαπουνόφουσκας, άλλά ή έπιφάνειά της. 
( . . . ) Ή ούσία άπό τήν όποία έχει κατασκευαστεί αύτή ή φούσκα, εϊναι 
κενός χώρος συγκολλημένος σέ κενό χώρο ». Συμπέρασμα : « Ό Μέ-
γας 'Αρχιτέκτων τοΰ Σύμπαντος άρχίζει νά φαίνεται οτι εϊναι ένας 
τέλειος θεωρητικός μαθηματικός ». 

Θά μποροΰσε νά ειπωθεί καί γιά τόν Τζήνς : μεγάλος άστρονόμος, 
κακός φιλόσοφος. 'Αλλά τό πρόβλημα δέν εϊναι αύτό. Εϊναι τό γιατί 
ένας μεγάλος έπιστήμονας μπορεί νά εϊναι κακός φιλόσοφος. Πού ση-
μαίνει : Ποιά ιδεολογία διαποτίζει συνήθως τή συνείδηση τών έπιστη-
μόνων; Πώς, δέσμιοι τής ιδεολογίας, εντάσσουν τις έπαναστατικές 
άνακαλύψεις τους στό πλαίσιο ιδεαλιστικών ιδεολογιών ; Καί γιατί ή 
δεδομένη κοινωνία εκκρίνει καί διαχέει αύτή τήν ιδεολογία ; Καί μπο-
ρεί ή έπιστήμη, μόνη της, νά άρει τήν ιδεολογική άποπλάνηση καί νά 
διαμορφώσει μιά διαυγή εικόνα τής πραγματικότητας ; Τά έρωτήματα 
αύτά εϊναι κεφαλαιώδη. 'Αλλά τώρα πρέπει νά σκιαγραφήσουμε τή 
σχέση έπιστήμης καί ιδεολογίας στόν δεύτερο μεγάλο κλάδο τής νε-
ότερης φυσικής : στή μικροφυσική. 

1. J . Jeans, ibid, σσ. 125 καί 150. 
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4. Άπό τή μικροφυσική στήν παραψυχολογία 

"Αλλο φαινομενικό παράδοξο : ' Η άντικειμενική-ύλική υπόσταση της 
Φύσης αμφισβητείται σέ μιά εποχή όπου ή γνώση εκτείνεται άπό τό 
πρακτικά άπειροστό στό πρακτικά άπειρο και οπού οί τεχνολογικές 
έφαρμογές τής έπιστήμης ξεπέρασαν, μέσα σέ λίγες δεκαετίες, καί τήν 
πιό τολμηρή φαντασία. 

Οί σχετικιστικές θεωρίες, όπως σημειώθηκε ήδη, παρά τόν αιτιο-
κρατικό χαρακτήρα τους, τροφοδότησαν, έκτος άπό τόν ιδεαλισμό, καί 
ένα ισχυρό ρεύμα γνωσιολογικού σχετικισμού. ( Ή άλήθεια δέν έχει 
άντικειμενικό status - έξαρτδται άπό τόν παρατηρητή. ) 'Αντίστοιχα, 
οί ιδιομορφίες τής κβαντικής μηχανικής, καί τής μικροφυσικής γενι-
κότερα, ενίσχυσαν τις τάσεις τοϋ αγνωστικισμού καί τοΰ συμβατισμοΰ. 
Ταυτόχρονα έδωσαν νέα έπιχειρήματα ύπέρ τοΰ φυσικοΰ ιδεαλισμού 
καί της θρησκευτικής κοσμοαντίληψης. 

Σήμερα εϊναι τής μόδας νά άμφισβητεΐται ή ύπαρξη τής ύλης - ή 
κατηγορία τής ύλης θεωρείται άπό πολλούς κενό κέλυφος. Ή προαιώ-
νια διαμάχη ύλισμοΰ καί ιδεαλισμού θεωρείται χωρίς νόημα, ικανή νά 
προκαλέσει μόνο τό ειρωνικό μειδίαμα τών μεταμοντέρνων καί τών 
τεχνοκρατών. Ή πίστη στόν αιτιοκρατικό χαρακτήρα τής φύσης θεω-
ρείται προϊστορικός δογματισμός, άν οχι θρησκευτική προκατάληψη. 
Αύτά άπό τή μεριά ένός άκρωτηριασμένου ορθολογισμού, τοΰ έργα-
λειακοΰ λόγου, θετικιστικής καί τεχνοκρατικής προέλευσης. 'Από τήν 
άλλη πλευρά καί συμπληρωματικά, μυστικιστικές, θρησκευτικές καί 
άνατολικές δοξασίες, οί όποιες προκύπτουν άπό τήν ιδεολογική ερμη-
νεία ένός άπό τούς πιό δυσνόητους κλάδους τής φυσικής - τής κβαντο-
μηχανικής : κατάρρευση τής αντικειμενικής πραγματικότητας, τής αι-
τιότητας, άντιφυσική, παραψυχολογία, ίνδουιστικές καί άλλες δοξα-
σίες επενδυμένες μέ τό κύρος μιας πρωτοποριακής έπιστήμης. Ή κρί-
ση τών σύγχρονων κοινωνιών δέν είναι μόνον οικονομική. Είναι ταυ-
τόχρονα καί ιδεολογική. Ή ιδεαλιστική παράδοση, τά ακανθώδη επι-
στημολογικά προβλήματα πού έθεσε ή έπιστήμη τοΰ 20οΰ αιώνα, ή 
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καταστροφή των κοινωνικων σχεσεων, ο γενικευμενος ανταγωνισμός 
καί ή μοναξιά, εκτρέφουν τήν άπαισιοδοξία καί ώθοϋν στήν άναζήτηση 
κάποιου καταφυγίου : τής θρησκείας, τοϋ μυστικισμού, της γοητείας 
τοΰ ιδεαλισμού. Ή έποχή μας, έποχή κατεδαφίσεων καί παρακμής, 
δέν ευνοεί τον νηφάλιο υλιστικό λόγο. 

"Ας προχωρήσουμε όμως στόν έντοπισμό τών ρευμάτων που προ-
έκυψαν άπό τήν ιδεαλιστική ή θετικιστική έρμηνεία της μικροφυσικής. 
( Οί δύο έρμηνεϊες συνήθως άλληλοτροφοδοτοΰνται. ) 

Υπογραμμίστηκε ήδη ότι τό συμπαγές καί άφθαρτο δημοκρίτειο 
σωμάτιο άποτελοϋσε τή βάση τοΰ κλασικού έπιστημονικοϋ ρεαλισμοΰ 
- ύλιστικοΰ ή θεολογικού. Τά σωμάτια τής μικροφυσικής είναι ένδε-
χομένως σωμάτια-κύματα (ή σχετική διαμάχη συνεχίζεται άπό το 
1927). Είναι ιδιομορφίες τοΰ πεδίου, ένίοτε σταθερές, άλλά συνήθως 
φευγαλέες οντότητες, μέ ζωή μέχρι καί ΙΟ"23 δευτερόλεπτα. Τά νέα 
χαρακτηριστικά δέν άκυρώνουν προφανώς τήν άντικειμενικότητα καί 
τόν ύλικό χαρακτήρα τών μικροσωματίων, αν ώς ύλη ορίσουμε μιά 
πραγματικότητα ή όποία ύπάρχει άντικειμενικά καί εϊναι ή ίδια αιτία 
τοΰ έαυτοΰ της, άνεξάρτητα άπό τή συγκεκριμένη της μορφή. 

'Αλλά, γιά τή μηχανιστική-ίδεαλιστική σκέψη, ή υπέρβαση τής ά-
πλοϊκής άντίληψης γιά τήν ύλη σήμανε καί τήν έξαφάνισή της. Τό έπι-
χείρημα, διατυπωμένο ήδη άπό τις άρχές τοΰ αιώνα μας, θεωρείται 
πάντοτε « έγκυρο ». "Οπως είδαμε, ή ύλη θεωρείται πλέον ώς ούσία 
πνευματικής ύφής, ταυτίζεται μέ τήν « άυλη » ένέργεια ή μέ τήν καθα-
ρότητα τών μαθηματικών μορφών. Τά μικροσωμάτια περιγράφονται σέ 
έναν ορισμένο διανυσματικό χώρο : Οί νεοπυθαγόρειοι της έποχής μας 
ισχυρίζονται ότιτό σωμάτιο είναι ένας διανυσματικός χώρος, άντιστρέ-
φοντας τή σχέση άντικειμένου καί έννοιας. 

Σύμφωνα μέ τή μηχανιστική άντίληψη πού παρασιτεί στή φυσική, 
καί άντίθετα μέ τήν άποψη τοΰ 'Αϊνστάιν, τά πεδία δέν θεωροΰνται 
υλικά - είναι ένέργεια. "Αν συνεπώς τά μικροσωμάτια εϊναι κυματο-
ειδούς φύσης, τότε δέν είναι ύλικά. Κατά τόν Τζήνς, π.χ. ( άς έπιμεί-
νουμε στήν περίπτωσή του, έπειδή εϊναι τουλάχιστον σαφής, σέ άντί-
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θεση με πολλούς σύγχρονους ), ή « ύλη » , όπως είδαμε, είναι πνευματι-
κής υφής. Ό ίδιος όμως φυσικός υποστήριζε, σε άλλο βιβλίο του ( γραμ-
μένο το 1942 ), δτι ό παλαιός καρτεσιανός δυϊσμός τής ύλης καί τοϋ 
πνεύματος πρέπει νά αντικατασταθεί άπό τό δυϊσμό τών σωματίων καί 
τών κυμάτων, όπου τά κύματα αντιπροσωπεύουν τό πνεύμα καί τά 
σωμάτια τήν ύλη. Κατά τόν Τζήνς, « τά μέλη αύτοΰ τοΰ δυϊσμοΰ δέν 
είναι πλέον ανταγωνιστικά ούτε άμοιβαίως αποκλειόμενα- εϊναι, μάλ-
λον, συμπληρωματικά ». Άλλά ό δυϊσμός αύτός παραμένει μετέωρος : 

"Αν ό Τζήνς θέλει νά εϊναι σύμφωνος μέ τόν έαυτό του, τότε πρέπει νά 
άναγάγει τήν ύλη στό πνεύμα, δηλαδή νά έπανέλθει στήν καθόλου πρω-
τότυπη θέση της Δημιουργίας. 

Ή έννοια τής συμπληρωματικότητας διατυπώθηκε άπό τόν Νήλς 
Μπορ στό Συνέδριο τοΰ Κόμο ( 1927 ). Κατά τόν Μπόρ, έννοιες δπως ή 
θέση καί ή όρμή, ή χωροχρονική καί ή αίτιακή περιγραφή, τό σωμάτιο 
καί τό κύμα, άντιστοιχοΰν σέ συμπληρωματικά καί άμοιβαίως απο-
κλειόμενα κατηγορήματα της πραγματικότητας. Ή νέα έννοια χαιρε-
τίστηκε άκόμα καί άπό μαρξιστές (Φόκ, Rosenfeld καί άλλους) ώς 
βαθιά καί διαλεκτική. ( ' Η φιλοσοφία τοΰ Μπόρ ήταν τής μόδας με-
ταξύ τών έπιστημολόγων καί τών φυσικών τών πρώην « σοσιαλιστι-
κών » χωρών. ) 'Αλλά ή έννοια εϊναι άντιδιαλεκτική ( άμοιβαίως απο-
κλειόμενα ), άγνωστικιστική καί άποτέλεσε μιά άπό τις άφετηρίες τοΰ 
νεότερου φυσικοΰ ιδεαλισμού.2 "Ας δούμε τήν έπιστημολογική λειτουρ-
γία της. 

Στήν κλασική μηχανική ή κίνηση ένός σωματίου περιγράφεται στόν 
λεγόμενο χώρο τών φάσεων. Αύτό προϋποθέτει τήν άκριβή γνώση τής 
θέσης καί της όρμής τοΰ σωματίου (τουλάχιστον αύτό άπαιτοΰν οί 
κλασικές έξιδανικεύσεις ). Ή πειραματική αύτή δυνατότητα προϋπο-
θέτει ότι ή ένέργεια άνταλλάσσεται σέ οσοδήποτε μικρή ποσότητα 

1. J. Jeans, Physics and Philosophy, σ. 204. 
2. Βλ. Ε. Bitsakis, " Complimentality : its Status and Function " , στό Bell's Theo-

rem and the Foundations of Modem Physics, Worid Scientific, Σιγκαπούρη 1992, σ. 73. 
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( άρχή τής συνέχειας τών ενεργειακών ανταλλαγών ). Άλλά, κατά την 
κβαντική μηχανική, ή ενέργεια άνταλλάσσεται κατά άσυνεχεϊς ποσό-
τητες ( κβάντα ). Ά ν λοιπόν θελήσουμε νά μετρήσουμε με άκρίβεια τή 
θέση ενός σωματίου, τότε διαταράσσουμε τήν όρμή του καί αντίστροφα. 
Μιά τέλεια γνώση της θέσης θά συνεπαγόταν πλήρη άπροσδιοριστία ώς 
πρός τήν όρμή καί άντίστροφα. Τό γινόμενο τών δύο « άβεβαιοτήτων » 
δίνεται άπό τήν περίφημη άνισότητα τοϋ Χάιζενμπεργκ καί είναι τής 
τάξης τής σταθεράς τού Πλάνκ. 

Πώς έρμηνεύτηκε άπό τή θετικιστική σχολή ή προηγούμενη κατά-
σταση ; ( 'Εδώ έχω άπλοποιήσει πολύ τό πρόβλημα, άλλά πιστεύω οτι 
αύτή ή άπλοποιημένη περιγραφή μπορεί νά άναδείξει ορισμένα φιλο-
σοφικά ερωτήματα. ) 

Κατά τήν πιό μετριοπαθή άποψη, όταν γνωρίζουμε τή θέση, δεν 
μποροΰμε νά γνωρίσουμε τήν όρμή, καί άντίστροφα. "Αρα, μιά πλήρης 
περιγραφή της κίνησης τοΰ σωματίου είναι άδύνατη. Οί μόνες δυνατές 
περιγραφές είναι οί συμπληρωματικές. Οί άνισότητες τοΰ Χάιζεν-
μπεργκ συνιστοΰν συνεπώς ένα άνώτατο όριο στή γνώση τοΰ φυσικοΰ 
κόσμου. Καί άπό τή στιγμή πού δέν μποροΰμε νά έπιτύχουμε μιά 
πληρέστερη περιγραφή ( ή παρούσα περιγραφή θεωρείται πλήρης καί 
οριστική ), καταλήγουμε στό συμπέρασμα ότι ή άρχή τής αιτιοκρατίας 
δέν ισχύει στή φύση. 

Ή προηγούμενη έπιχειρηματολογία δέν είναι άτρωτη. Πρώτον: 
Άπό έκπροσώπους τής ρεαλιστικής σχολής άμφισβητήθηκε ό ισχυρι-
σμός ότι οί άνισότητες τοΰ Χάιζενμπεργκ άποτελοΰν άνώτατο όριο στή 
γνώση τοΰ φυσικοΰ κόσμου. Πράγματι, οί φυσικοί ύπολογίζουν τήν 
όρμή ενός σωματίου άπό τή θέση του ( π.χ. στό φασματογράφο μάζας ), 
άπό τά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ύπολογίζουν τά δυναμικά ( θάλα-
μοι φυσαλίδων), κλπ. Δεύτερον, οί άνισότητες τοΰ Χάιζενμπεργκ, έ-
στω καί άν δεχτούμε ότι συνιστούν άνώτατο οριο στή γνώση τών πα-
ρατηρήσιμων μεγεθών τοΰ σωματίου, έπιτρέπουν είτε τή χωροχρονική 
είτε τήν αιτιοκρατική περιγραφή τής κίνησης τοΰ κβαντικοΰ συστήμα-
τος. Οί δύο άμοιβαϊα άποκλειόμενες περιγραφές είναι, κατά τόν Μπόρ, 
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συμπληρωματικές. Αύτό δέν σημαίνει οτι ή αιτιοκρατία καταρρέει, 
άλλά οτι έχουμε νέες πραγματικότητες, οί όποιες άπαιτοΰν νέα έννοιο-
λογικά έργαλεϊα. 

Πέρα άπ' αύτό : Σύμφωνα μέ τη ρεαλιστική σχολή, εϊναι κατ' άρχήν 
δυνατόν νά ύπάρξει μιά δυναμική περιγραφή τοΰ συστήματος μέ τήν 
εισαγωγή συμπληρωματικών παραμέτρων. Μιά θεωρία μέ λανθάνου-
σες παραμέτρους, ή θεωρία τής διπλής λύσης, ύπάρχει άπό τό 1927 ( ντέ 
Μπρέιγ). Έκτοτε έχουν διατυπωθεί καί άλλες. Ή πειραματική διά-
ψευση τών άνισοτήτων τοΰ Μπέλ ( J. S. Bell ) έρμηνεύτηκε άπό πολλούς 
ώς άπόδειξη οτι μιά τοπική καί αιτιοκρατική περιγραφή τοΰ μικρό-
κοσμου εϊναι άδύνατη. 'Αλλά ή σχετική διαμάχη συνεχίζεται. 

Κατά τούς έξτρεμιστές τής θετικιστικής σχολής, ένα μέγεθος πού 
δέν έχει παρατηρηθεί ή δέν μπορεί νά παρατηρηθεί, δεν υπάρχει. 'Άν 
λοιπόν ένα σωμάτιο έχει καθορισμένη θέση, τότε δέν έχει όρμή, καί άν 
έχει καθορισμένη όρμή, τότε δέν εϊναι πουθενά ! Ό παραλογισμός αύ-
της τής θέσης εϊναι προφανής. Χωρίς νά έξομοιώνουμε τό κβαντικό 
σύστημα μέ τό κλασικό σωμάτιο, μποροΰμε νόμιμα νά ύποστηρίξουμε 
ότι διαγράφει κατά τήν κίνησή του μιά καθορισμένη τροχιά στό χώρο 
καί ότι τήν κάθε στιγμή έχει καθορισμένη όρμή, έστω καί άν αύτά τά 
μηχανικά μεγέθη παρουσιάζουν χαοτικές διακυμάνσεις λόγω τής άλλη-
λεπίδρασης τοΰ σωματίου μέ τό περιβάλλον. Φυσικοί της ρεαλιστικής 
Σχολής έχουν -όπως σημείωσα- διατυπώσει αιτιοκρατικές θεωρίες οί 
όποιες, έστω καί άν δέν έχουν έπαληθευτεΐ πειραματικά, άποτελοϋν, τό 
λιγότερο, μιά έπιστημολογική πρόκληση στόν άγνωστικισμό τής ορθό-
δοξης σχολής ( τής λεγόμενης Σχολής της Κοπεγχάγης ). Δυστυχώς, ό 
χαρακτήρας αύτοΰ τοΰ βιβλίου δέν επιτρέπει μία πληρέστερη καί τε-
χνική διαπραγμάτευση τοΰ θέματος. 

Ή άγνωστικιστική ερμηνεία τών άνισοτήτων τοϋ Χάιζενμπεργκ δέν 
ήταν ή μόνη. Κατά μιά άκραία άποψη, εφόσον ( ύποτίθεται ) δέν μπο-

1. Γιά μιά πληρέστερη άνάλυση βλ. Ε. Μπιτσάκη, Ή δνναμιχη τον ελάχιστον, I, 
II (κυρίως ό δεύτερος τόμος). 
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ροΰμε νά έχουμε μιά αιτιοκρατική περιγραφή τής κίνησης τοϋ σωμα-
τίου, αύτό σημαίνει ότι ή άρχή τής αιτιότητας δεν ισχύει στό μικρο-
φυσικό επίπεδο καί οτι ή μακροσκοπική αιτιότητα δεν είναι άλλο άπό 
πλάνη, πού εξηγείται στατιστικά. Μέ βάση τά προηγούμενα, ύποστη-
ρίχτηκε ότι τό ήλεκτρόνιο διαθέτει έλεύθερη βούληση καί, μέ έναν 
άκραΐο άναγωγισμό, ότι ή έλεύθερη βούληση τοΰ ήλεκτρονίου άποτελεΐ 
τό θεμέλιο της άνθρώπινης ελεύθερης βούλησης. 

Τά άγνωστικιστικά καί ιδεαλιστικά συμπεράσματα ένισχύθηκαν 
άπό ένα δεύτερο χαρακτηριστικό τής κβαντικής μηχανικής. Σύμφωνα 
μέ τήν κλασική άντίληψη γιά τήν αιτιοκρατία, οί αιτίες καθορίζουν τό 
άποτέλεσμα μέ πιθανότητα ίση μέ τή μονάδα. ( Οί αύτές αιτίες οδη-
γούν στά αύτά άποτελέσματα - Νεύτων. ) Φανταστείτε όμως ένα άτομο 
πού άποδιεγείρεται, εκπέμποντας ένα φωτόνιο. Τό ήλεκτρόνιο άπό τήν 
ιδια άρχική κατάσταση μπορεί νά μεταπέσει σέ διαφορετικές τελικές 
καταστάσεις, μέ καθορισμένη κατανομή πιθανοτήτων. Επίσης, άπό 
τή σύγκρουση δύο σωματίων σέ έναν έπιταχυντή, μποροΰν νά προκύ-
ψουν διαφορετικές κατανομές σωματίων πού παράγονται κατά τή σύγ-
κρουση. Θά μποροΰσε νά φέρει κανείς πολλά όμοια παραδείγματα. 
Ποιό είναι τό κοινό τους χαρακτηριστικό ; "Οτι άπό μιά άρχική κα-
τάσταση προκύπτουν περισσότερες τελικές καταστάσεις ( μιά καθαρή 
κατάσταση μετατρέπεται σέ μείγμα κατά τή « μέτρηση », ή αύθόρμη-
τα στή φύση ). Αύτό όμως άκριβώς δέν συνιστά παραβίαση τής άρχής 
τής αιτιοκρατίας ; 

Ή άποψη οτι ή αιτιότητα καί ή αιτιοκρατία δέν ισχύουν, τουλάχι-
στον στή μικροφυσική, στηρίχτηκε κυρίως στό προηγούμενο γεγονός. 
Σύμφωνα μέ τή συνήθη γλώσσα τών φυσικών, ή άρχική κατάσταση 
θεωρείται έπαλληλία καταστάσεων. Ή μέτρηση άνάγει -όπως λέγε-
ται- τήν « κυματοδέσμη » καί ή άναγωγή αύτή δέν ύπακούει στό νόμο 
τής αιτιότητας. Ή έλεύθερη βούληση τοΰ μικροσωματίου θά θεμελίω-
νε, γιά άλλη μιά φορά, τήν έλεύθερη βούληση τοΰ άνθρώπου. 

Περί τίνος πρόκειται όμως; 'Εδώ μπορεί νά μας βοηθήσει ό 'Αρι-
στοτέλης, ό όποιος πρώτος επεξεργάστηκε τις κατηγορίες τής δυνατό-
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τητας καί της πραγματικότητας στό εσωτερικό μιας δυναμικής, άλλά 
τελεολογικής άντίληψης γιά τή φύση. Κατά τόν 'Αριστοτέλη, « έκ δυ-
νάμει οντος ενεργεία όν γίνεται » καί τό ενεργεία ον αποτελεί μετρον 
τον δυνάμει. Με άφετηρία τις έννοιες τής δυνατότητας καί της πραγμα-
τικότητας είναι δυνατόν νά δώσουμε μιά φυσική-αίτιοκρατική ερμηνεία 
τής περίφημης « άναγωγής τής κυματοδέσμης ». 

Κατ' άρχήν, ή μετατροπή μιας καθαρής κατάστασης σέ μείγμα δέν 
είναι άναίτια. 'Εδώ ισχύει ή άρχή της αιτιότητας : Οί φυσικοί γνωρί-
ζουν ορισμένες τουλάχιστον άπό τις αίτιες τοΰ φαινομένου. 'Επιπλέον : 
Μιά μεταβολή τών συνθηκών μεταβάλλει τήν πιθανοτική κατανομή τοΰ 
τελικοΰ στατιστικού συνόλου. Αύτό σημαίνει ότι καί σέ αύτή τήν πε-
ρίπτωση οί αιτίες καθορίζουν τό άποτέλεσμα, ότι δηλαδή ισχύει καί ή 
άρχή τής αιτιοκρατίας. 'Εδώ όμως βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά νέα 
μορφή αιτιοκρατίας, ή όποία υπερβαίνει τις κλασικές μορφές τοΰ μη-
χανικού καί δυναμικού καθορισμού. "Ας συγκεκριμενοποιήσουμε αύτή 
τήν άποψη. 

Τά κβαντικά συστήματα δέν είναι κυματοδέσμες. Δέν συνιστούν 
έπαλληλία υπαρκτών (ένεργεία) καταστάσεων. Είναι συστήματα τά 
όποια, σέ άντίθεση μέ τά μηχανικά, κατέχουν, συνήθως, καί σέ ορισμέ-
νες συνθήκες, περισσότερες άπό μία δυνατότητες ( έκτός άπό τήν πε-
ρίπτωση καθαρής κατάστασης πού μετατρέπεται σέ καθαρή, δηλαδή, 
όπως λέγεται, μονοδιάστατου χώρου Χίλμπερτ ). Οί δυνατότητες αυτές 
καθορίζονται άπό τή φύση τοΰ σωματίου καί άπό τις συνθήκες. Μετα-
βολή τών συνθηκών, όπως σημειώθηκε ήδη, συνεπάγεται μεταβολή τής 
σύνεσης τοΰ τελικοΰ στατιστικού συνόλου. Θά μπορούσαμε νά ονομά-
σουμε τή νέα αύτή μορφή καθορισμού κβαντικό στατιστικό καθορι-
σμό. 1 Ή έπαλληλία είναι ή έκφραση τών δυναμικοτήτων τοϋ συστή-
ματος καί μάλιστα τό ποσοτικό τους μέτρο. 

Λύθηκε όμως τό πρόβλημα; Προφανώς όχι. Έπειδή ή έννοια τής 

1. Βλ. Ε. Bitsakis, Le Problème du Déterminisme en Physique ( Thèse d'État ). Id., 

Foundations of Physics, 18, 331 ( 1988). 



126 ΤΟ ΑΕΙΘΑΛΕΣ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ 

πολλαπλής δυνατότητας απαιτεί μιά βαθύτερη ερμηνεία. Πράγματι, ή 
σημερινή κβαντική μηχανική προβλέπει τις δυνατές καταστάσεις καί 
τις άντίστοιχες πιθανότητες, άλλα δέν έξηγεΐ τό μηχανισμό τοϋ πε-
ράσματος άπό τή δυνάμει στήν ένεργεία κατάσταση. "Οπως έγραφε 
πριν άπό μισόν αιώνα ό Σραίντινγκερ, έπί τοϋ παρόντος διαθέτουμε μιά 
θεωρία άλματικών μεταπτώσεων άπό ένα ένεργειακό έπίπεδο σέ άλλο. 

"Αν όμως δέν εξηγήσουμε τίς μεταπτώσεις, τότε δέν κατανοοΰμε τί-
ποτα. Αύτό πού χρειάζεται, κατά τόν Σραίντινγκερ, είναι εξισώσεις 
πού θά περιγράφουν αύτά τά φαινόμενα ώς ταχύτατες άλλά οχι στιγ-
μιαίες διαδικασίες στό χώρο καί στό χρόνο. Ή έννοια τής κυματο-
δέσμης δέν μπορεί, τονίζει ό Σραίντινγκερ, νά περιγράψει μέ έπάρκεια 

> # ι το μικροσωμάτιο. 
Πράγματι, ή βασική εξίσωση τής κβαντικής μηχανικής, ή έξίσωση 

Σραίντινγκερ, είναι μιά γραμμική έξίσωση, ή όποία δέν μπορεί νά 
περιγράψει τή μή γραμμική διαδικασία μετασχηματισμέ των κβαντι-
κών συστημάτων. 'Αλλά μιά τέτοια περιγραφή δέν είναι κατ' άρχήν 
άδύνατη. Οί θεωρίες τών λανθανουσών παραμέτρων δίνουν μιά τέτοια 
περιγραφή στό θεωρητικό έστω έπίπεδο. Σύμφωνα μέ τίς πιό γνωστές, 
οί στατιστικές κατανομές τοϋ κβαντικοϋ επιπέδου προκύπτουν άπό 
βαθύτερες αίτιοκρατημένες κινήσεις στό ύποκβαντικό έπίπεδο (θεω-
ρίες τών ντε Μπρέιγ, D. Böhm, J. P. Vigier κ.ά. ) . 2 

Τό γενικότερο ιδεολογικό κλίμα τής δεκαετίας τοΰ 1930 ( έξαρση 
τοΰ θετικισμοΰ, εμπειρισμός, ύπαρξιακή καί χριστιανική μεταφυσική ) 
δέν εύνοοΰσε τή ρεαλιστική άντιμετώπιση τών νέων φυσικών καί έπι-
στημολογικών προβλημάτων, πού ειχε θέσει μέ οξύτητα ή δημιουργία 

1. Ε. Schrödinger, στό Louis de Broglie, Physicien et Penseur. 
2. Γιά τό πρόβλημα τών σχέσεων δυνάμει καί ένεργεία καταστάσεων στην κβαν-

τική μηχανική βλ. Ε. Bitsakis, στο Microphysical Reality and Quantum Formalism.. Id., 
στο Problems in Quantum Physics. Id., στο The Concept of Probability. Id., Δυναμική 
τον ελάχιστον καί τά κεφάλαια 6 καί 7 της γαλλικής έκδοσης, Le Nouveau Réalisme 
Scientifique, L'Harmattan, Παρίσι 1997° έλλ. μτφρ. έκδ. Gutenberg, 1999. 
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της κβαντικής μηχανικής. "Ετσι κυριάρχησαν ό άντιυλισμός, οί άντιαι-
τιοκρατικές ερμηνείες, οί δοξασίες γιά την έλεύθερη βούληση καί εμ-
φανίστηκαν τά πρώτα δείγματα παραψυχολογίας. Δυστυχώς ό χώρος 
δεν επιτρέπει μιά λεπτομερειακή περιγραφή καί άνάλυση τοϋ φαινο-
μένου. Θά αρκεστώ συνεπώς σέ ορισμένες έπισημάνσεις. 

"Οπως υπογράμμισα ήδη, ή λεγόμενη άναγωγή τής κυματοδέσμης, 
δηλαδή ό μετασχηματισμός τοΰ κβαντικού σωματίου, δέν περιγράφε-
ται άπό τήν έξίσωση Σραίντινγκερ. Τό κενό γνώσης μετατράπηκε, σ' 
ένα κλίμα έξαρσης τοΰ άντιαιτιοκρατικοΰ ρεύματος, σέ μυστήριο. Στό 
πλαίσιο τής ύπάρχουσας θεωρίας, ή έξήγηση τοΰ μετασχηματισμού 
ήταν άδύνατη. Τελικά βρέθηκε ό άπό μηχανής θεός : ή άνθρώπινη συν-
είδηση. Σύμφωνα π.χ. μέ τό περιώνυμο βιβλίο τοΰ φόν Νόυμαν ( J. von 
Neumann ), οφείλουμε νά διαιρέσουμε τόν κόσμο σέ δύο μέρη : στό πα-
ρατηρούμενο σύστημα καί στόν παρατηρητή. Αύτό πού σπάζει τήν 
άλυσίδα καί δημιουργεί τήν άναγωγή τής κυματοδέσμης εϊναι ή πράξη 
της υποκειμενικής άντίληψης. Μέ τήν άρχή τοΰ « ψυχοφυσικοΰ παραλ-
ληλισμού » ό φόν Νόυμαν έδωσε μιά καθαρά ιδεαλιστική ερμηνεία στό 
φαινόμενο τοΰ μετασχηματισμού τών κβαντικών συστημάτων. Μέ τή 
σειρά τους οί Λόντον (London) καί Μπάουερ (Bauer) θά τόνιζαν τόν 
ούσιαστικό ρόλο τής συνείδησης τοΰ παρατηρητή κατά τό μετασχημα-
τισμό τοΰ κβαντικού συνόλου, ό Μπόρ θά μιλοΰσε γιά έλεύθερη έπιλογή 
άπό τήν πλευρά τοΰ ήλεκτρονίου, ό Βίγνερ (Wigner) θεωροΰσε αΐτιο 
τής άναγωγής τήν παρέμβαση τής συνείδησης τοΰ « φίλου » του, ό Χάι-
ζενμπεργκ διακήρυσσε τή χρεοκοπία τοΰ ύλισμοΰ καί ό Τζήνς, γιά 
άλλη μιά φορά, διατεινόταν ότι ή έπιστήμη δέν έχει πλέον έπιχειρή-
ματα ενάντια στήν έμφυτη πεποίθηση μας γιά τήν έλεύθερη βούληση. 

1. Βλ. Ν. Bohr, Atomic Physics and Human Knowledge. Id., Atomic Theory and the 
Description of Nature. Id., Essays. W. Heisenberg, Physics and Philosophy. James Jeans, 
To μυστηριώδες Σύμπαν. London and Bauer, La théorie de l'observation en Mécanique 
Quantique. J. von Neumann, Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, pas-
sim. 
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Ό Σραίντινγκερ αντέδρασε μέ βίαιη ειρωνεία έναντίον της παρα-
ψυχολογικής έρμηνείας τοϋ φόν Νόυμαν, κλπ. Σύμφωνα μέ το ειρωνικό 
νοητικό πείραμα πού διατύποκιε, ό διάσημος πλέον γάτος του θά πα-
ρέμενε 50% νεκρός καί 50% ζωντανός ( έπαλληλία καταστάσεων ) στην 
αιωνιότητα : έως ότου ή συνείδηση τοΰ παρατηρητή αναγάγει την κα-
τάσταση έπαλληλίας καί σκοτώσει ή σώσει τό γάτο ! 1 

Οί ηγέτες της ρεαλιστικής σχολής άγωνίστηκαν στή δεκαετία τοΰ 
1930 καί μετά έναντίον αύτοΰ τοΰ κύματος ύποκειμενισμοΰ καί μυστι-
κισμού. Τό 1952 ό Σραίντινγκερ έγραφε σχετικά : « Ό ντέ Μπρέιγ θά 
έπρεπε νά είχε αισθανθεί τό ίδιο σόκ καί τήν ίδια άπογοήτευση μέ μένα, 
μαθαίνοντας ότι ένα είδος ύπερβατικής, σχεδόν ψυχικής έρμηνείας τοΰ 
κυματικοΰ φαινομένου είχε διατυπωθεί, καί ότι ή πλειονότητα τών θεω-
ρητικών φυσικών τήν είχε πολύ σύντομα υποδεχτεί ώς τή μόνη συμβατή 
μέ τό πείραμα καί ότι έχει γίνει τώρα άρθρο ορθόδοξης πίστης » . 2 

Ή πορεία τών έπιστημών, καί προπαντός ή έρμηνεία τών φυσικών 
θεωριών, δέν είναι ανεξάρτητη άπό τήν κοινωνική κατάσταση καί τό 
ιδεολογικό κλίμα τής κάθε έποχής. Στή δεκαετία τοϋ 1930 κυριάρχησε 
ή Σχολή τής Κοπεγχάγης. Μετά τή δεκαετία τοΰ 1950, καί κυρίως χάρη 
στή Σχολή de Broglie, άρχισε νά ένισχύεται τό ρεαλιστικό ρεΰμα. 'Αλλά 
τά τελευταία χρόνια, καί παρά τήν άποσάθρωση τής Σχολής τής Κο-
πεγχάγης, έχουμε ένα νέο κύμα μυστικισμού πού συνδέεται, εκτός άπό 
τή γενικότερη πνευματική άντίδραση, καί μέ ορισμένα νέα δεδομένα 
στό χώρο τής μικροφυσικής. 

Τό 1935, ό 'Αϊνστάιν καί οί συνεργάτες του Ποντόλσκι ( Podolsky ) 
καί Ρόζεν ( Rosen ) διατύπωσαν ένα νοητικό πείραμα, τό όποιο προ-
έβλεπε τή δυνατότητα μιας θεωρίας τοΰ μικρόκοσμου, τοπικής ( άνυ-
παρξία δυνάμεων μέ άπειρη ταχύτητα) καί αιτιοκρατικής. 'Ακολού-

1. Βλ. Ε. Schrödinger, Naturwissenschaften, 48, 52 ( 1935). Για μιά ρεαλιστική-
στατιστική έρμηνεία τοΰ παραδόξου, βλ. Ε. Bitsakis, Annales de la Fondation Louis de 
Broglie, 5, 263 ( 1980). 

2. E. Schrödinger, στό Louis de Broglie, Physicien et Penseur. 



Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΥ • 8ι 

θησε μιά μακρά διαμάχη με τον Νήλς Μπορ καί ή γενική εντύπωση 
ήταν οτι ό Αϊνστάιν ειχε ήττηθει. 

Το νοητικό πείραμα τών Einstein, Podolsky καί Rosen ( EPR ) συγ-
κεκριμενοποιήθηκε άργότερα ώς έξής : "Ας φανταστούμε δύο μικρο-
σωμάτια, π.χ. δύο ήλεκτρόνια, τά όποια γεννιούνται τήν ιδια στιγμή 
άπό κάποια πηγή. Τό ενα ήλεκτρόνιο κατευθύνεται έστω πρός τήν 
κατεύθυνση Α καί τό δεύτερο πρός τήν αντίθετη κατεύθυνση Β. Με-
τρούμε με μιά συσκευή ενα στοιχείο πραγματικότητας τοϋ Α ( εστω τό 
σπίν του ). Με βάση τό άποτέλεσμα τής μέτρησης, μποροΰμε τότε νά 
προβλέψουμε τήν τ ιμή τοΰ σπίν τοΰ σωματίου Β. 

Πώς μπορεί νά εξηγηθεί αύτή ή δυνατότητα ; Κατά τόν Μπόρ, τά 
δυο σωμάτια καί μετά τό διαχωρισμό τους συνεχίζουν νά άποτελοΰν 
ενα ενιαίο φυσικό σύστημα, στό όποιο μετέχει καί τό μετρητικό όργανο 
(άρχή τοΰ μή διαχωρίσιμου). "Αρα τά σωμάτια εϊναι συσχετισμένα, 
άπ' όπου καί ή δυνατότητα τής πρόβλεψης. Μέ ποιό μηχανισμό όμως 
έξασφαλίζεται ή άκαριαία άλληλεπίδραση τών σωματίων ; Ό Μττόρ 
παρέμεινε άφωνος μπροστά στό κρίσιμο αύτό έρώτημα. 

Κατά τούς EPR, άντίθετα, ή παρούσα κβαντομηχανική περιγραφή 
δέν εϊναι πλήρης. Μία πληρέστερη περιγραφή θά μποροΰσε νά έξηγήσει 
τό παράδοξο. Αύτό θά ειχε ώς συνέπεια τήν έπιβεβαίωση τής ισχύος 
τής αιτιότητας καί τής τοπικότητας στή μικροφυσική. Τό 1935 ή δυ-
νατότητα έμτιειρικοΰ έλέγχου παρέμενε άπλή έπιθυμία. "Ομως τό 1964 
ό Μττέλ, έπιστρέφοντας στό πρόβλημα μέσα στό γενικό κλίμα εύφο-
ρίας πού γεννούσε ή άνοδος τής ρεαλιστικής σχολής, διατύπωσε τις 
7τερίφημες ανισότητες του, μέ βάση τις όποιες θά μποροΰσε νά έλεγ-
χθεΐ πειραματικά ή ισχύς τής αιτιότητας καί τής τοπικότητας. Π ιό 
συγκεκριμένα : "Αν ό 'Αϊνστάιν ειχε δίκιο, τότε, υπό ορισμένες συνθή-
κες, τό πείραμα θά έδινε διαφορετικά άποτελέσματα άπό αύτά πού 
προβλέπει ή κβαντική μηχανική. 

"Εκτοτε έγιναν πολλά σχετικά πειράματα. "Ολα σχεδόν ήταν σύμ-
φωνα μέ τις προβλέψεις τής κβαντικής μηχανικής. Κατά τήν άποψη 
τών έπιγόνων τής Σχολής τής Κοπεγχάγης, οί άνισότητες διαψεύστη-
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καν πειραματικά. Άπό αύτη τήν πεποίθηση προέκυψε ένα νέο ρεϋμα 
μυστικισμού, συνδεόμενο μέ τό πρόβλημα τής αιτιότητας καί τής τυ-
πικότητας. 1 "Ετσι τά παλαιά μυστικιστικά καί παραψυχολογικά έπι-
χειρήματα ένισχύθηκαν μέ νέα, μέ άφετηρία τή διάψευση τών άν ισο-
τήτων τοϋ Μπέλ. Ά ς κάνουμε μιά μικρή δειγματοληψία. 

Σημειώθηκε ήδη ότι ό φόν Νόυμαν εισήγαγε στή δεκαετία τοΰ 1930 
τήν άρχή τοΰ ψυχοφυσικοΰ παραλληλισμού. Ό Μπόρ καί οί άλλοι μί-
λησαν γιά έλεύθερη βούληση τών μικροσωματίων. Κατά τόν Βίγνερ, ή 
συνείδηση τοΰ « φίλου » του « άνάγει τήν κυματοδέσμη ». Έτσι όμως ό 
Βίγνερ καταλήγει λογικά στό σολιψισμό ( ό φίλος δέν ύπάρχει ), συμπέ-
ρασμα τό όποιο ό ίδιος άπορρίπτει. "Ηδη ό Πουανκαρέ στήν έποχή του 
άνήγαγε τήν άλήθεια στή διυποκειμενικότητα ( σέ ό,τι είναι άποδεκτό 
άπό ένα σύνολο άτόμων ) . 2 Κατά τόν Μπ. ντ' Έσπανιά ( Β. d'Espagnat ), 
ό όποιος επανεισάγει τήν έννοια τής διυποκειμενικότητας, οί συνειδή-
σεις έχουν τήν ιδιότητα νά άνάγουν συλλογικά τις κυματοδέσμες καί νά 
άνακοινώνουν τά άποτελέσματα στόν παρατηρητή. Έδώ τό πρόβλημα 
γίνεται πιό περίπλοκο καί ή άπάντηση πιό άπίθανη άπ' ό,τι στήν πε-
ρίπτωση τοΰ Βίγνερ. 

Άπό τήν άποψη αύτή μέχρι τήν παραψυχολογία δέν μένει παρά ένα 
βήμα. Σ ' ένα μεγάλο διεθνές Συνέδριο στήν Κόρδοβα ( 1979 ), όπου 
πήραν μέρος φυσικοί, φιλόσοφοι, ψυχολόγοι, θρησκειολόγοι, ψυχανα-
λυτές, συγγραφείς, ειδικοί τοΰ άνατολικοΰ μυστικισμού, τοΰ ισλαμι-
σμού, κλπ., θριάμβευσε ή παραψυχολογία καί ό άνατολικός μυστικι-
σμός. Ή « άνθολογία » πού άκολουθεϊ είναι άπό τόν όγκώδη τόμο (495 
σελίδες μεγάλου σχήματος ) τών Πρακτικών αύτοΰ τοΰ Συνεδρίου : 3 

1. Ή αντίσταση της ρεαλιστικής σχολής δέν σταμάτησε. Άπό τον τεράστιο 
αριθμό δημοσιευμάτων στα σχετικά βιβλία, βλ. F. Sellen, Ή διαμάχη στήν Κβαντι-
κή Μηχανική. Id., Quantum Paradoxes and Physical Reality ( έλλ. μτφρ. έκδ. Σαββά-
λα, 2003). Βλ. έπίσης, Ε. Bitsakis, στο Problems in Quantum Physics. Id., στό Greek 
Studies in the Philosophy and History of Science. 

2. Βλ. H. Poincaré, The Value of Science. 
3. Βλ. Science et Conscience. 
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Κατά τον Ρ. Ματτούκ ( R. Mattuck ) ( καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 
τής Κοπεγχάγης ), ή « κατάρρευση » τής κυματοδέσμης είναι μή τοπι-
κό φαινόμενο καί προκαλείται άπό τήν άλληλεπίδραση τοϋ συστήματος 
με τή συνείδηση. Άλλά ή συνείδηση είναι « μή υλική οντότητα », μή 
τοπική, διαχέεται στό χώρο καί στό χρόνο καί χρησιμοποιεί τήν ένέρ-
γεια που υπάρχει στήν ύλη γιά νά προκαλέσει φαινόμενα. Κατά τόν 
Ματτούκ, είναι δυνατόν νά διαμορφώσουμε μιά κβαντομηχανική Θεω-
ρία άλληλεπίδρασης ύλης καί πνεύματος. Άλλά τί σημαίνει «άυλη 
οντότητα » ; Καί ποιά έπιστημονικότητα έχει ή έννοια τοϋ πνεύματος 
άνεξάρτητου άπό τήν ύλη ; Καί πώς Θεμελιώνεται ή μή τοπικότητα της 
συνείδησης, ή διάχυση τοΰ πνεύματος στόν κοσμικό χώρο ; Ή γλώσσα 
τοΰ Ματτούκ Θυμίζει μάγο, όχι φυσικό. 

Ό Ματτούκ προχωρεί παραπέρα : "Οπως ισχυρίζεται, εργαστηρια-
κές μελέτες στόν τομέα τής παραψυχολογίας φαίνεται νά άπέδειξαν ότι 
τόσο τά άνθρώπινα οντά όσο καί τά ζώα είναι ικανά νά έπιδράσουν άμε-
σα στήν ύλη μέ τή συνειδητή ή ύποσυνείδητη θέλησή τους, δηλαδή χωρίς 
νά χρησιμοποιούν φυσικά μέσα. Πρόκειται γιά τό φαινόμενο ( ; ) τής 
ψνχοκίνησης. Ό φυσικός μας στή συνέχεια περιγράφει ένα « πείραμα », 
όπου κάποιος λύγισε ράβδο κράματος άλουμινίου μέ έλαφρά τριβή. 
Κανονικά τό λύγισμα αύτό θά χρειαζόταν τήν τρομερή προσπάθεια άν-
τρα 140 κιλών, μέ τά δυό του χέρια. "Αλλος, πάλι, αύξησε τή σκληρό-
τητα ράβδου άλουμινίου, κρατώντας την άπλώς στά άκρα τών δαχτύλων 
του έπί δύο λεπτά. Τέλος, κατά τόν Δανό φυσικό, « ορισμένα πειράματα 
έδειξαν ότι κάτι πού θά συμβεί στό μέλλον μπορεί νά επηρεάσει αύτό 
πού θά συμβεί σήμερα καί ίσο*; μπορούμε νά δεχτούμε τήν πραγματι-
κότητα αύτοΰ πού καλείται προκαταβολική γνώση ( precognition ) ». 

"Αλλος φυσικός, Βραβείο Νόμπελ, ό διάσημος Μπ. Ντ. Γιόζεφσον 
( Β. D. Josephson ), δηλώνει ότι άντλεΐ τίς ιδέες του άπό τή βεδική πα-
ράδοση τών 'Ινδών, καί ειδικά άπό τόν Maharishi Mahesh Yogi. Ό Γιό-
ζεφσον μιλάει γιά καθαρή συνείδηση, υπερβατικό διαλογισμό, θεωρεί 

1. Ibid., σσ. 70-79. 
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δτι ή καθαρή συνείδηση βρίσκεται στή βάση όλης τής πραγματικότη-
τας, παραδέχεται τήν ύπαρξη δράσης άπό άπόσταση ( vision à distance ) 
καί γιά νά τήν εξηγήσει υποστηρίζει δτι, εκτός άπό τό φυσικό μας σώ-
μα, έχουμε καί σειρά ολόκληρη άπό άλλα σώματα σε διαφορετικά έπί-
7τεδα. Υπεύθυνο γιά τήν όραση άπό άπόσταση είναι τό αστρικό σώμα 
μας, τό όποιο μπορεί νά βλέπει άπό μακριά πράγματα πού δεν μπορεί 
νά τά δει τό φυσικό σώμα. Με τή βοήθεια τοϋ άστρικοϋ σώματος, πού 
λειτουργεί στόν τετραδιάστατο χώρο, εκτείνεται στό χώρο καί στό χρό-
νο καί είναι υπεύθυνο γιά τήν τηλεπάθεια, μπορούμε, κατά τόν Γιό-
ζεφσον, νά εξηγήσουμε χωρίς άντίφαση μεταψυχολογικά φαινόμενα. 

Ερώτηση : Βρισκόμαστε στό χώρο τής φυσικής ή στό χώρο τής μα-
γείας ; Συνομιλούμε με φυσικό ή με μέντιουμ ; Γιατί ποιά στοιχειω-
δώς επιστημονική διατύπωση μπορεί νά δώσει στις ίδέες του ό Γιό-
ζεφσον, καί ποιά 7ΐειράματα μπορεί νά προτείνει γιά νά τις στηρίξει ; 

"Αλλος φυσικός, ό Φ. Κάπρα ( F. Capra ), καθηγητής στό Πανεπιστή-
μιο τοΰ Μΐΐέρκλεϋ, ισχυρίζεται δτι άπό τά δεδομένα τής φυσικής άνα-
δύεται μιά νέα θεώρηση ( vision ) τοΰ κόσμου, πολύ κοντινή μέ τή σκέψη 
τών μυστικιστών, προπαντός μέ τις μυστικιστικές παραδόσεις τής 

"Απω 'Ανατολής : τόν 'Ινδουισμό, τό Βουδισμό καί τόν Ταοϊσμό. Κατά 
τόν Κάπρα, ή άνατολική θεώρηση είναι « οργανική ». "Ολα τά φαινόμενα 
είναι έκδήλωση μιας έσχατης πραγματικότητας. Κάθε άντικείμενο εί-
ναι (( ρευστό ». Ό κόσμος είναι ολότητα ζωντανή, πνευματική καί ταυ-
τόχρονα ύλική. Ώς πρός τήν άτομική φυσική : Τά άντικείμενα δέν είναι 
πράγματα, άλλά σχέσεις. Τό ήλεκτρόνιο δέν έχει ιδιότητες άνεξάρτητες 
άπό τό πνεϋμα τοΰ παρατηρητή. ' Η μυστικιστική γνώση κατακτάται μέ 
τή συμμετοχή ολόκληρου τοΰ Είναι μας. Άδυνατοΰμε νά συλλάβουμε τό 
τετραδιάστατο σύμπαν, όμως οί οπαδοί τοΰ άνατολικοΰ μυστικισμού 
μπορούν νά ζήσουν μιά πολυδιάστατη, ύψηλότερη πραγματικότητα.2 

1. Βλ. Science et Conscience, σα. 31 καί 74. 
2. Ibid, σα. 43-48. Στή γλώσσα μας : F. Capra, Τό Ταό καί ή Φυσική, καί T. J. 

Axon, Πέρα άπό τό « Ταό καί Φυσική». 
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Θά τελειώσουμε αύτή τή σύντομη « ανθολόγηση » μέ τήν περίπτωση 
τού έπίσης φυσικού Ο. Κόστα ντε Μπωρεγκάρ ( Ο. Costa de Beaure-
gard ), Διευθυντή Ερευνών στό Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας. 

Κατά τόν Γάλλο φυσικό, ή κατάρρευση τής κυματικής συνάρτησης 
έπηρεάζει τόσο τό μέλλον όσο καί τό παρελθόν. Μποροΰμε νά μεταδώ-
σουμε ένέργεια μέ ύπερφωτεινή ταχύτητα (άντίθετα μέ τή Σχετικό-
τητα ) καί νά συνδέσουμε γεγονότα πού χωρίζονται μέ διαστήματα χω-
ρικού τύπου τά όποια, κατά τή Σχετικότητα, δέν μπορούν νά συνδεθούν 
αίτιακά. Μέ βάση τό τυπικά άναλλοίωτο τών έξισώσεων τοϋ Μάξ-
γουελ σέ σχέση μέ τήν άναστροφή τοΰ χρόνου, ό Κόστα ντε Μπωρεγκάρ 
ισχυρίζεται ότι μποροΰμε νά μεταδώσουμε πληροφορία στό παρελθόν 
( νά « τηλεγραφήσουμε στό παρελθόν » ). Μέ ένα φορμαλισμό ( τυπικά 
άψογο ! ) στηριζόμενο στόν προωθητή ( propagateur ) τών Pauli - Jordan, 
ισχυρίζεται ότι μποροΰμε νά άποστείλουμε ένέργεια στό παρελθόν, δη-
λαδή νά επηρεάσουμε τό παρελθόν άπό τήν παρούσα στιγμή. Μέ βάση 
τούς ύποτιθέμενους συσχετισμούς τοΰ πειράματος 'Αϊνστάιν, Ποντόλ-
σκι, Ρόζεν, ό Κόστα ντέ Μπωρεγκάρ προτείνει πειράματα ψυχοκίνη-
σης. Καί φυσικά όλα αύτά, γράφει, είναι άντιφνσική, ή όποία, κατά τόν 
συγγραφέα, συνεπάγεται τήν τηλεπάθεια, είναι μαγεία, άντιφάσκει μέ 
τις κλασικές ιδέες μας, καί άν ύπάρχει είναι, μεταξύ άλλων, παραψυ-
χολογία. Εκτός άπό τή φυσική, ό Γάλλος φυσικός χρησιμοποιεί έπι-
χειρήματα ενός ταχυδακτυλουργού. Τό διαχωρίσιμο καί ή άντικειμενι-
κότητα είναι, κατ' αύτόν, πλάνη πού σχετίζεται μέ τήν πραγματιστική 
μας προσέγγιση. Ή κβαντική φυσική άποτελεΐ βάση γιά τήν άποδοχή 
τής τηλεπάθειας, τής ψυχοκίνησης, της παραψυχολογίας, τής δράσης 
τοΰ πνεύματος έπί τής ύλης.1 

Ό άναγωγισμός, δηλαδή ή τάση νά άνάγουμε τό άνώτερο στό κα-
τώτερο άμεσα, άγνοώντας τις διαμεσολαβήσεις καί τις ποιοτικές δια-

1. Ό Costa de Beauregard εχει κάνει πλήθος σχετικές δημοσιεύσεις. Οί απόψεις 
που παρατίθενται εδώ περιέχονται στο Epistemological Leiters, 16, 1977- 18, 1977' 22, 
1979- 23, 1979- 28, 1980. 
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φορές, άποτελεΐ επίσης συνήθη πρακτική τοϋ σύγχρονου μηχανιστικού 
ιδεαλισμού. Θά αναφερθώ μόνο σέ μία, άλλα χαρακτηριστική περί-
πτωση. Τό 1957 ό Έ β ε ρ ε τ τ (Η. Everett) δημοσίευσε μιά έργασία 
στήν όποία έπιχειρεΐ νά περιγράψει ολόκληρο τό σύμπαν μέ τή γλώσσα 
τής κβαντομηχανικής. Ό Έ β ε ρ ε τ τ προτείνει ένα μοντέλο, όπου μιά 
κυματοσυνάρτηση θά περιλαμβάνει ολόκληρο τό σύμπαν. Ό κόσμος θά 
εϊναι σέ μιά άπειρία κλάδων στούς όποιους θά άντιστοιχούν ίδιοσυν-
αρτήσεις οί όποιες θά περιγράφουν τά φαινόμενα πού συμβαίνουν σ' αύ-
τό τόν κλάδο. Μάλιστα, κατά τό φορμαλισμό, οί σημερινοί κλάδοι συν-
δέονται μέ τό παρελθόν, όπως τά κλαδιά ένός δέντρου. Ποιό εϊναι τό 
άφετηριακό-άναγωγικό σφάλμα τοΰ "Εβερεττ ; "Οτι άγνοεΐ τις ποιο-
τικές διαφορές τών επιπέδων οργάνωσης τής ύλης. Τήν ύπαρξη δομών 
καί σχέσεων οί όποιες δέν μπορούν νά περιγραφούν μέ τις έξισώσεις 
τής κβαντικής μηχανικής. Ό Έβερεττ ώθησε τόν άναγωγισμό ώς τά 
άκρα : έπιδίωξε νά κλείσει ολόκληρο τό σύμπαν σέ μιά εξίσωση.1 

Πώς έξηγεϊται ή στροφή τόσων σημερινών φυσικών, μαθηματικών, 
ψυχολόγων καί φιλοσόφων πρός τό μυστικισμό καί ειδικά πρός τις 
άνατολικές μυθολογικες-προεπιστημονικές κοσμοαντιλήψεις; Πώς ή 
θριαμβεύουσα έπιστήμη μας δέν εξασφάλισε τήν καρτεσιανή « σαφή-
νεια » ; Τήν κυριαρχία τοΰ « όρθοΰ λόγου » ; Γιατί αύτή ή οικτρή άπο-
τυχία τοΰ άστικοΰ έπιστημονισμοΰ ; 

Τονίστηκε ήδη : Ό άστικός ορθολογισμός ήταν έξ ύπαρχής υποθη-
κευμένος στή μεταφυσική καί ειδικά στή χριστιανική μεταφυσική. 
Στήν περίοδο τής άνόδου της άστικής τάξης καί τών πρώιμων έπιστη-
μών, ήγεμόνευσαν ό έπιστημονικός ρεαλισμός καί ό, υποθηκευμένος 
έστω, άστικός ορθολογισμός. "Ετσι, παρόλο πού τό φάσμα τοΰ Δη-
μιουργού πλανιόταν πάντα πάνω άπό τά πεδία τής έπιστήμης, ό Μπέη-
κον, ό Καρτέσιος, ό Κάντ, ό Χέγκελ καί τόσοι άλλοι μπορούσαν νά 
οραματίζονται τή βασιλεία τοΰ Όρθοΰ Λόγου. Ή φυσική τοΰ αιώνα 
μας εισήγαγε νέες έννοιες καί έθεσε νέα προβλήματα, τά οποία άφο-

1. Βλ. Η. Everelt, Modem Physics, 29, 454 ( 1957). 
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ροϋσαν τό χώρο καί το χρόνο, τίς μεταξύ τους σχέσεις καί τή σχέση 
τους μέ τήν ύλη καί τήν κίνηση. Εισήγαγε μέ τρόπο έγγενή τίς πιθα-
νότητες, ανέδειξε νέες μορφές αιτιοκρατίας, συνέδεσε τά σωμάτια μέ 
τά πεδία, εισήγαγε τήν έννοια τοϋ σωματίου-κύματος, αμφισβήτησε τό 
διαχωρίσιμο καί τήν τοπικότητα, κλπ. Συνολικά, διαμόρφωσε τά κύ-
ρια χαρακτηριστικά μιας φύσης άσυμβίβαστης μέ τό μηχανιστικό 
κοσμοείδωλο. 

Ό μηχανιστικός, φυσιοκρατικός υλισμός τών πρώιμων έπιστημών 
καί ό έπίσης μηχανιστικός ρεαλισμός δέν διέθεταν τά άναγκαΐα εννοιο-
λογικά έργαλεΐα για νά ερμηνεύσουν τίς νέες πραγματικότητες. Τό ίδιο 
καί ό κλασικός ιδεαλισμός, θεολογικός ή μή. ' ΐπό τήν έπίδραση καί 
τών γενικότερων κοινωνικών συνθηκών καί τής ηγεμονίας τοΰ ιδεαλι-
σμού, ένα μέρος άπό τούς επιστήμονες στράφηκε πρός τόν άνατολικό 
μυστικισμό ή πρός νέες, άνέκδοτες μορφές φυσικοΰ ιδεαλισμού. 

Χαρακτηριστικό τοΰ νέου μυστικισμού είναι ή έννοιολογική άσά-
φεια, ή έλλειψη αύστηρής συλλογιστικής καί, συχνά, ή ιδεολογική 
αύθαιρεσία. Χωρίς νά αισθανθούν τήν άνάγκη νά έπιχειρηματολογή-
σουν, οί νέοι μυστικιστές ύποστασιοποιοΰν τήν άνθρώπινη συνείδηση. 
Τή συνδέουν μέ κάποιο άόριστο παγκόσμιο πνεύμα. Φτάνοντας στα 
όρια τοΰ γελοίου, μιλούν γιά άστρικό σώμα καί πολλαπλά σώματα. Μέ 
έναν βάναυσο άναγωγισμό ταυτίζουν πραγματικότητες πού ύπάρχουν 
σέ διαφορετικά έπίπεδα, καί ((θεμελιώνουν» τήν έλεύθερη βούληση 
τοΰ άνθρώπου στήν υποτιθέμενη άντίστοιχη τοΰ μικροσωματίου. Θεω-
ροΰν δεδομένη τή μή τοπικότητα, στή βάση άμφισβητήσιμων ερμη-
νειών τών σχετικών πειραμάτων. Δέν ένοχλοΰνται άπό τήν άντιφατική 
έκφραση ( δέν λέω έννοια ) : ανλη οντότητα. Δέχονται τήν παραψυχο-
λογία, τή μαντεία καί τή μαγεία. 

Ειπώθηκε ήδη: Ή έπιστήμη, μορφή κοινωνικής συνείδησης, δέν 
άναπτύσσεται σέ έδαφος άμόλυντο άπό τήν ιδεολογία. Ό μυστικισμός 
εισχωρεί σήμερα άπό πολλές πλευρές στό χώρο της έπιστήμης. Βρί-
σκει έκεϊ γόνιμο έδαφος καί ή καρποφορία είναι πολλαπλάσια άπό τήν 
άρχική σπορά. 
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Άλλα δέν τελειώσαμε. Καιρός νά περάσουμε άπο το Μικρόκοσμο 
στό Μεγάκοσμο. 

5. Κοσμολογία : πρός μια νέα έκδοση τής Δημιουργίας 

Οί άνθρωποι στέκονταν πάντα μέ άπορία, φόβο ή θαυμασμό άπέναντι 
στό Σύμπαν. ( Αριστοτέλης : Οί άνθρωποι « διά τό θαυμάζειν ήρξαντο 
φιλοσοφείν ». Κάντ : Δύο πράγματα γεμίζουν θαυμασμό στην ψυχή μου : 
ό έναστρος ούρανός πάνω μου καί ό ήθικός κόσμος μέσα μου. ) Δέν είναι 
λοιπόν τυχαίο ότι όλοι οί πρωτόγονοι λαοί δημιούργησαν μυθικές κο-
σμολογίες προσπαθώντας νά άπαντήσουν στό έρώτημα γιά τή φύση καί 
τήν προέλευση τοϋ σύμπαντος. Οί κοσμολογίες αύτές ήταν, ώς γνωστόν, 
άπλοϊκά φυσιοκρατικές καί άνιμιστικές. Συχνά θεωρούσαν τή φύση ώς 
αύθύπαρκτη, εξελισσόμενη ολότητα. Τέτοια στοιχεία βρίσκει, π.χ., κα-
νείς στήν κοσμολογία τών 'Ορφικών καί στή Θεογονία τοΰ 'Ησιόδου.1 

Κατά τήν ιουδαϊκή παράδοση, άντίθετα, ή φύση δημιουργήθηκε ex ni-
hilo, άπό ένα άυλο, έξωφυσικό ον. 

Μέ τήν άνάπτυξη τής φιλοσοφίας διατυπώθηκαν οί πρώτες εξελι-
κτικές κοσμοαντιλήψεις άπό τόν Αναξίμανδρο, τόν 'Ηράκλειτο, τόν 
Δημόκριτο, τούς Στωικούς καί άλλους. Ή πλατωνική παράδοση, άντί-
θετα, διαμόρφωσε ένα στατικό κοσμολογικό πρότυπο ( Πλάτων, Αρι-
στοτέλης ), πού θά ολοκληρωνόταν σέ μιά θαυμαστή γεωμετρική καί 
μαθηματική κατασκευή μέ τή Μεγίστη Σύνταξη τοΰ Πτολεμαίου. Ή 
Άλμαγέστη, άν καί άντίθετη μέ τήν πραγματικότητα, « έσωζε τά φαι-
νόμενα » έπί δεκαπέντε περίπου αιώνες. 

1. Γιά τήν κοσμολογία τών 'Ορφικών, βλ. Κ. Χασάπη, Ή ίλληνιχη αστρονομία 
τής Β' χιλιετηρίδος χ Χ κατά τονς 'Ορφικούς "Ύμνους, 'Αθήνα 1967. Έπίσης, Μάρω 
Παπαθανασίου, Κοσμολογικοί καί κοσμογονικοί αντιλήψεις εις τήν 'Ελλάδα κατά τήν 
Β' χιλιετηρίδα π.Λ"., διδακτορική διατριβή, 'Αθήνα 1978. Για τον 'Ησίοδο : 'Ησίοδος, 

"Απαντα, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια : Π. Λεκατσάς, « I. Ζαχαρόπουλος », 'Αθήνα. 
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Ή κοσμολογία άρχισε νά διαμορφώνεται σε έπιστήμη μέ το έργο 
τοϋ Κοπέρνικου, τοΰ Κέπλερ καί τοΰ Νεύτωνα. 'Ωστόσο τό νευτώνειο 
πρότυπο άφοροΰσε ούσιαστικά τό πλανητικό μας σύστημα καί έπιπλέ-
ον ήταν στατικό : Τό πλανητικό μας σύστημα είχε δημιουργηθεί μέ τή 
σημερινή του μορφή άπό τόν Θεό. Άλλά καί οί έξελικτικές κοσμολο-
γίες τοΰ Κάντ ( περισσότερο φιλοσοφική ) καί τοΰ Λαπλάς ( μαθημα-
τικά επεξεργασμένη ) άφοροΰσαν πάλι τή γένεση τοΰ πλανητικού μας 
συστήματος. 

Ή κοσμολογία διαμορφώθηκε ούσιαστικά σέ έπιστήμη μέ τή Γε-
νική Θεωρία της Σχετικότητας τοΰ 'Αϊνστάιν ( 1915-17 ) καί μέ τήν 
άπαρχή τής έξωγαλαξιακής άστρονομίας (Hubble, 1924). Πράγματι, 
ή Γενική Θεωρία τής Σχετικότητας εϊναι μιά θεωρία τών σχέσεων 
χώρου, χρόνου καί ύλης καί ταυτόχρονα μιά « χρονογεωμετρική θεωρία 
τής βαρύτητας ». Μέ τήν άνακάλυψη έξάλλου καί άλλων γαλαξιών, έξω 
άπό τόν δικό μας ( ό Χάμπλ άνακάλυψε ότι το νεφέλωμα τής 'Ανδρο-
μέδας βρισκόταν έξω άπό τό γαλαξία μας καί ότι ήταν έπίσης γαλα-
ξίας ), ή κοσμολογία έγινε πράγματι ή θεωρία τοϋ προσιτού μέρους τοϋ 
Σύμπαντος. Οί άστρονόμοι καί οί άστροφυσικοί, άντίθετα, θεωρούν 
συνήθως τήν κοσμολογία ώς τήν έπιστήμη τοϋ Σύμπαντος - τής ολό-
τητας τών υπαρκτών όντων. 'Αλλά γι ' αύτό θά μιλήσουμε άργότερα. 

Μέ τή διαμόρφωση τής νέας « έπιστημονικής ήπείρου », ή κοσμο-
λογία διαχωρίστηκε μέ μιά πράξη ρήξης η τομής άπό τό προεπιστη-
μονικό-ιδεολογικό παρελθόν της; Ή άπάντηση εϊναι διπλά άρνητική. 
Πρώτον, διότι στήν προεπιστημονική περίοδο άνευρίσκουμε στοιχεία 
άλήθειας (πρότυπο τοΰ 'Αρίσταρχου, έξελικτικές κοσμοαντιλήψεις) 
καί, δεύτερον, διότι στήν ώριμη φάση της ή κοσμολογία δέν άπαλλά-
χθηκε άπό ιδεολογικά στοιχεία καί προπαντός έπειδή έγινε, μέ τή 
σειρά της, παραγωγός ιδεολογίας. 

"Ας θυμίσουμε τά γεγονότα : Ό 'Αϊνστάιν στά πρώτα χρόνια ύπο-
στήριζε ενα στάσιμο κοσμολογικό πρότυπο. 'Αλλά ήδη άπό τό 1917 ό ντε 
Σίττερ (de Sitter) ειχε άποδείξει ότι οί έξισώσεις τοΰ 'Αϊνστάιν ήταν 
συμβατές μέ ένα άνοιχτό καί διαστελλόμενο Σύμπαν. Τό 1922 ό Φρίντ-
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μαν ( Friedmann ) απέδειξε επίσης, μέ βάση τις εξισώσεις τοϋ 'Αϊν-
στάιν, οτι το Σύμπαν εϊναι άσταθές καί δτι πρέπει νά συστέλλεται ή νά 
διαστέλλεται. " Ως έδώ έπρόκειτο γιά έργασίες τών θεωρητικών. 'Αλλά, 
όπως σημειώθηκε ήδη, τό 1924 ό Χάμπλ έγκαινίασε τήν έξωγαλαξιακή 
άστρονομία. Ό ίδιος ανακάλυψε τό 1929 τή μετατόπιση τοϋ φάσματος 
τών γαλαξιών πρός τό ερυθρό. Στό μεταξύ, δύο χρόνια νωρίτερα, ό 
Βέλγος ιερωμένος Λεμαίτρ ( Lemaître ) εϊχε διατυπώσει τήν ύπόθεση 
δτι τό Σύμπαν εϊχε γεννηθεί άπό τήν έκρηξη ένός 7ΐρωταρχικσν ατόμου 
καί δτι έκτοτε διαστελλόταν. Τώρα πιά ύπήρχαν τά στοιχεία γιά τήν 
κατασκευή τοΰ προτύπου τοΰ διαστελλόμενου σύμπαντος, τό όποιο υ-
ποτίθεται δτι προέκυψε άπό μιά άρχική έκρηξη : 'Εξισώσεις τοΰ 'Αϊν-
στάιν, μετατόπιση πρός τό έρυθρό, ύπόθεση τής άρχικής έκρηξης. Τότε 
άκριβώς ό μεγάλος άστρονόμος Άρθουρ Έντινγκτον ( Α. Eddington ) 
( χριστιανός καί αύτός ) άνακάλυψε τήν άγνωστη έργασία τοΰ Λεμαίτρ 
καί έξήγησε τή μετατόπιση πρός τό έρυθρό μέ βάση τήν ύπόθεση τοΰ 
διαστελλόμενου σύμπαντος.1 "Ισως νά ήταν συμπτωματικό δτι οί δύο 
πρωτεργάτες τοΰ προτύπου ήταν θρησκευόμενοι. "Οσα δμως άκολούθη-
σαν δέν ήταν τυχαία. Καθορίστηκαν άπό τή θεωρία ( μαθηματικά πρό-
τυπα ) καί τά παρατηρησιακά δεδομένα, άλλά καί άπό τή θετικιστική 
ιδεολογία καί τή χριστιανική μεταφυσική, οί όποιες καί στήν περίπτω-
ση αύτή, άν καί οντολογικά άσύμβατες, άλληλοτροφοδοτοΰνται. 

Ό Λεμαίτρ καί ό Έντινγκτον δέν μποροΰσαν νά δώσουν μιά συγκε-
κριμένη περιγραφή -ένα σενάριο- τής έξέλιξης τοΰ σύμπαντος. Άλλά 
στά έπόμενα χρόνια άναπτύχθηκε ή πυρηνική φυσική καί οί θεωρίες 
τών μικροσωματίων. Έ τ σ ι , στή δεκαετία τοΰ '40, ό Γκάμοφ ( Gamow ) 
καί οί συνεργάτες του μπόρεσαν νά συγκροτήσουν ένα πρώτο « σενά-
ριο » τής έξέλιξης τοΰ « σύμπαντος », τής χοσμογενεσης, μέ άφετηρία 
τή στιγμή τής πρώτης « μεγάλης έκρηξης » ( big bang, ό δρος οφείλε-

ι . Μιά επιλογή βασικών κειμένων για το Σύμπαν, άπό τους βαβυλωνιακούς 
μύθους μέχρι σήμερα, θά βρει ό αναγνώστης στο Theories of the Universe, M. Κ. Munitz 
(ed.) . 



Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΥ • 8ι 

ται στον Φρέντ Χόυλ ( Fred Hoyle ). Βεβαίως, οί εξισώσεις της βαρύ-
τητας, ανάλογα μέ ορισμένες προϋποθέσεις, μποροΰν νά προβλέψουν 
ένα στάσιμο, ένα διαστελλόμενο, ένα παλλόμενο, ένα πεπερασμένο ή 
ένα άπειρο σύμπαν. "Ετσι, έκτος άπό τίς άρχικές άντιρρήσεις τοΰ Αϊν-
στάιν, στη δεκαετία τοΰ 1940 οί Μπόντι ( Bondi ), Γκόλντ ( Gold ) καί 
Χόυλ διαμόρφωσαν ένα πρότυπο « σταθερής κατάστασης », δηλαδή 
ένα πρότυπο κατά τό όποιο ή πυκνότητα τοΰ σύμπαντος διατηρούνταν 
σταθερή χάρη στή συνεχή δημιουργία ύλης μέ άγνωστο μηχανισμό, 
άλλά φυσικά οχι μέ θεϊκή παρέμβαση. Τό πρότυπο τής σταθερής κα-
τάστασης δέν έγινε γενικά δεκτό. Τά γεγονότα ήταν ύπέρ τοΰ προτύ-
που τής άρχικής έκρηξης, τό όποιο κέρδιζε συνεχώς στή συνείδηση της 
έπιστημονικής κοινότητας. Στή συνέχεια ( 1964) οί Πένζιας ( Penzias ) 
καί Ούίλσον (Wilson) άνακάλυψαν τυχαία τήν άκτινοβολία τών 2,7 
άπόλυτων βαθμών, τήν ύπαρξη της όποιας είχαν προβλέψει ό Γκάμοφ 
καί οί συνεργάτες του. Ή άκτινοβολία αύτή ειχε προβλεφθεί ώς κα-
τάλοιπο τής άρχικής μεγάλης έκρηξης. Ή άνακάλυψή της άποτέλεσε 
ένα ισχυρότατο έπιχείρημα ύπέρ τοΰ προτύπου. Τέλος, ή φύση τής άκτι-
νοβολίας τών κβάζαρ θεωρήθηκε ισχυρό έπιχείρημα ύπέρ τοΰ προτύ-
που τής μεγάλης έκρηξης ( στάνταρ προτύπου ). 

Τί προβλέπει όμως ή υπόθεση τοΰ big bang στήν άρχική « σκλη-
ρή» έκδοχή της; Σύμφωνα μ' αύτή τήν ύπόθεση, τό Σύμπαν προέ-
κυψε άπό τήν έκρηξη μιας άρχικής ιδιομορφίας μέ μηδενικό ογκο καί 
άπειρη πυκνότητα ύλης, ή όποία έξερράγη πριν άπό 4, 10,15 ή 20 δισ. 
χρόνια ( ή ήλικία τοΰ « σύμπαντος » μεταβαλλόταν συνεχώς, μέ βάση 
νεότερα δεδομένα ). Μετά τήν έκρηξη, τό σύμπαν διαστελλόταν περ-
νώντας άπό διάφορες φάσεις μετασχηματισμού τής κοσμικής ύλης, 
έως οτου έφτασε στήν τωρινή φάση τών γαλαξιών καί τών γαλαξια-
κών συστημάτων. 

"Οπως γράφει ό Χώκινγκ ( Stephen Hawking ), τή στιγμή τής μεγά-
λης έκρηξης φανταζόμαστε ότι τό Σύμπαν πρέπει νά ειχε μηδενικό μέ-
γεθος καί ότι γιά τό λόγο αύτόν πρέπει νά ήταν άπειρα θερμό. Ή πυ-
κνότητα τοΰ « Σύμπαντος » μεταβαλλόταν μέ τό χρόνο - τό « Σύμπαν » 
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γινόταν όλο και λιγότερο θερμό.1 Οί ειδικοί υπολόγισαν οχι μόνο τήν 
ήλικία καί τήν ακτίνα τοϋ « Σύμπαντος », άλλα καί τή μάζα του ( ΙΟ54 gr ) 
καί τόν άριθμό τών μικροσωματίων πού περιέχει ! 

Τό « σενάριο » ήταν εκπληκτικό καί είχε ύπέρ αύτοϋ ούσιαστικά 
έπιχειρήματα : Θεωρούσε τό σύμπαν ώς ολότητα σέ άέναο γίγνεσθαι -
εισήγαγε συγκεκριμένα τήν έννοια τής κοσμογενεσης. Εξηγούσε τή 
μετατόπιση τοΰ φάσματος τών γαλαξιών πρός τό έρυθρό. Προέβλεψε 
τήν κατανομή τών έλαφρών στοιχείων στό σύμπαν. Προέβλεψε τήν 
άκτινοβολία τών 2,7 βαθμών Κέλβιν. Παρουσίαζε μιά εικόνα τοΰ σύμ-
παντος άσύμβατη μέ τήν άνθρωποκεντρική ιδεολογία : Κατά τήν κο-
σμολογική άρχή τοΰ Κοπέρνικου, ώς γνωστόν, σέ όλα τά σημεία τοΰ 
σύμπαντος ισχύουν οί ίδιοι νόμοι, καί τό πρότυπο της μεγάλης έκρηξης 
ήταν συμβατό μ' αύτή τήν άρχή καί τή συγκεκριμενοποιούσε. 

Εντούτοις τό πρότυπο : 1 ) Στηριζόταν σέ μιά σειρά άναπόδεικτες 
βεβαιώσεις, οί όποιες θά μπορούσαν νά θεωρηθούν μεταφυσικές καί 
έδωσαν έπιχειρήματα στή θεολογική μεταφυσική. 2 ) Στηριζόταν σέ 
μιά σειρά μή άναμφισβήτητα δεδομένα. 3 ) Δέν ήταν τό μοναδικό, τό 
όποιο μποροΰσε νά « σώσει τά φαινόμενα ». Συγκεκριμένα : 

• Ποιό εϊναι τό φυσικό νόημα τοΰ ΐσχυρισμοΰ ότι τό σύμπαν προήλθε 
άπό μιά άρχική σημειακή ιδιομορφία μέ άπειρη πυκνότητα ύλης καί σέ 
άπειρη θερμοκρασία ; "Οπως γράφει ό σέρ Α. Χόυλ, τά μεγέθη γίνονται 
άπειρα καί χάνουν τό φυσικό τους νόημα. 

• Τί σημαίνει ότι ή έκρηξη πραγματοποιήθηκε σέ χρόνο τ = 0 ; Ή 
ύλη τοΰ σύμπαντος ύπήρχε ( άπό τήν αιωνιότητα ) σέ στάσιμη κατά-
σταση καί έξερράγη σηματοδοτώντας τήν άρχή τοΰ χρόνου ; "Η μήπως 
ή ύλη δέν ύπήρχε πριν άπό τή μηδενική χρονική στιγμή καί δημιουργή-
θηκε έκείνη τή στιγμή, σύμφωνα μέ τήν ίουδαϊκή-χριστιανική παρά-
δοση; Καί τί σημαίνει άπόλυτα πρώτη στιγμή; Πώς θέτουμε ένα 
κατώτατο φράγμα στή ροή τοΰ χρόνου ; 

1. Βλ. S. Hawking, 7ο χρονικό τον χρόνου, μτφρ. Κ. Χάρακας, Κάτοπτρο, χχ., 
σ. 178. 
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Οί υποστηρικτές της « μεγάλης έκρηξης » ισχυρίζονται δ τι το 
« πριν » στερείται νοήματος, έπειδή ό χρόνος δέν ειχε κάνει άκόμη τήν 
έμφάνισή του. Στήν πραγματικότητα ή θεωρία άδυνατεΐ νά περιγράψει 
τήν (( πρώτη στιγμή » καί, κατά μείζονα λόγο, άδυνατεΐ νά άπαντήσειτό 
έρώτημα : Τί ύπήρχε πρίν άπό τήν πρώτη στιγμή ; Π ρίν άπό τήν έκρηξη 
δέν ύπήρχε τίποτα ή ή ύλη βρισκόταν σέ άπόλυτη άκινησία ; Μή μπο-
ρώντας νά άπαντήσουν σ' αύτά τά έρωτήματα, οί θιασώτες καταφεύγουν 
στό θετικιστικό έπιχείρημα ότι τά έρωτήματα αύτά στερούνται νοήμα-
τος. Άλλά τά προηγούμενα έρωτήματα είναι νόμιμα καί άπό μαθημα-
τική καί άπό φυσική καί άπό λογική άποψη. Άρχή ( χρονική ) τοϋ σύμ-
παντος σημαίνει « τή στιγμή πέρα άπό τήν όποία τό Σύμπαν δέν ύπα-
κούει πλέον στούς νόμους τής φυσικής » ( Χόυλ ).1 Έπιπλέον, όπως 
τονίζει ό διαπρεπής άστρονόμος Α. Ά ρ π (Η. Arp), ή ύπόθεση τοΰ 
big bang άποκλείει οποιαδήποτε έπιστημονική παρατήρηση, έπειδή 
τό ( υποτιθέμενο ) συμβάν είναι τόσο άπομακρυσμένο χρονικά. Άλλά, 
συνεχίζει ό "Αρπ, έστω καί άν θά μπορούσαμε νά παρατηρήσουμε τό 
μοναδικό αύτό συμβάν σέ μία άπόσταση 15 δισ. έτών φωτός, αύτή ή 
μηδενική ήλικία τοΰ σύμπαντος ύποτίθεται ότι θά μας περιέβαλλε άπό 
παντοΰ. Αύτό οδηγεί στό μάλλον παράδοξο συμπέρασμα δτι έκείνη τή 
στιγμή βρισκόμασταν « στό έσωτερικό » ένός σημείου χωρίς διαστά-
σεις ( τοΰ σημείου άπό δπου ύποτίθεται δτι ξαφνικά διεστάλη τό σύμ-
παν ) . 2 Οί θιασώτες τοϋ big bang άποφεύγουν νά θίξουν τούς παραλο-
γισμούς της ύπόθεσής τους. 

Ά ς έπιμείνουμε στίς άντιρρήσεις μαθηματικού καί φυσικοΰ χαρα-
κτήρα. Πράγματι, οί έξισώσεις της βαρύτητας δέν « δουλεύουν » στίς 
συνθήκες της « πρώτης στιγμής ». 

• Ή γένεση τοΰ σύμπαντος δέν μπορεί νά περιγραφεί μαθηματικά 
( θά έπανέλθουμε σ' αύτό ). 

• Τό πρότυπο, έκτος άπό τίς προηγούμενες, οιονεί μεταφυσικές 

1. Βλ. F. Hoyle, στο Science et Vie, 189, Δεκέμβριος 1994. 
2. Η. Αιρ, στο Frontiers of Fundamental Physics, σ. 1. 
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παραδοχές, προϋποθέτει μιά τέλεια ομοιογένεια καί ΐσοτροπία τοΰ 
σύμπαντος. Τά παρατηρησιακά δεδομένα άμφισβητοΰν αύτή τήν ιδεα-
τή πραγματικότητα. 

Πράγματι, στή δεκαετία τοΰ '60, ή ομοιογένεια καί ή ΐσοτροπία δέν 
βρίσκονταν σέ έκδηλη άντίφαση μέ τά παρατηρησιακά δεδομένα. 'Αλ-
λά, όπως σημειώνει ό Α. Bouquet, «σήμερα ό άνεμος φυσάει πρός 
ελαφρώς διαφορετική κατεύθυνση ». Σύμφωνα μέ τά σημερινά δεδομέ-
να, τό σύμπαν ( τό προσιτό μέρος τοΰ σύμπαντος ) δέν είναι ομογενές 
καί ίσότροπο. Σέ μεγάλη ήλικία ισχύει πλέον ή άρχή τής ετερογενούς 
κοσμολογίας. Σήμερα άνοίγει μιά νέα έποχή : Οί γαλαξίες συγκεντρώ-
νονται σέ συσσωρεύσεις. Κατά τόν Βωκοΰλερς ( Vaucouleuis ), οί γα-
λαξίες στήν περιοχή μας εϊναι συγκεντρωμένοι σέ μιά τοπική ύπερ-
συσσώρευση, σχηματίζοντας μία τεράστια « κρέπα ». Καί κατά τόν 
Σουριώ (Souriau), μέχρι 100 έκατομμύρια έτη φωτός, οί κυριότεροι 
γαλαξίες συγκεντρώνονται σέ μιά πεπλατυσμένη δομή, τήν τοπική 
ύπερσυσσώρευση, ή μορφή της όποιας δέν έξηγεϊται μέ μιά περιστρο-
φική κίνηση. "Οπως γράφει ό Μπονε-Μπιντώ ( Bonnet-Bidaud ), ή 
τρισδιάστατη χαρτογράφηση τοΰ ούρανοΰ κατά τή δεκαετία τοΰ I960 
άπέδειξε ότι οί γαλαξίες δέν κατανέμονται ομοιόμορφα, άλλά σχημα-
τίζουν παράξενες « κλωστές », μακρές άλυσίδες γαλαξιών μήκους της 
τάξεως τοΰ 1 δισ. έτών φωτός, πού περιβάλλονται άπό τεράστιους κε-
νούς χώρους. Τό σύμπαν εϊναι έλάχιστα ομογενές. "Οπως έγραφε τό 
1971 στό Nature ό Βωκοΰλερς, όσο πιό γρήγορα άναγνωριστεΐ αύτό τό 
γεγονός, τόσο πιό γρήγορα τά τωρινά μοντέλα θά τοποθετηθούν έκεϊ 
πού τούς άξίζει στήν ιστορία τής έπιστήμης : άκριβώς δίπλα άπό τούς 
έπίκυκλους. 

• Τό πρότυπο στηρίζεται στήν ερμηνεία της μετατόπισης πρός τό 
έρυθρό, μέ βάση τή φυγή τών γαλαξιών, καί μάλιστα στήν ύπόθεση οτι 
ή ταχύτητα διαφυγής εϊναι άνάλογη μέ τήν άπόσταση. 'Αλλά μέχρι 
σήμερα έχουν διατυπωθεί καί άλλες θεωρίες πού επιχειρούν νά έξη-

1. Βλ. τά σχετικά άρθρα στο Science et Vie, op. cit. 
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γήσουν το φαινόμενο. Έπίσης άμφισβητεΐται ή γραμμική σχέση άπό-
στασης-ταχύτητας, με βάση νεότερα παρατηρησιακά δεδομένα. Ειδι-
κά μιά κατηγορία ούράνιων σωμάτων, τά κβάζαρς (quasars, οιονεί 
άστέρες), παρουσιάζουν ισχυρή μετατόπιση τοϋ φάσματος πρός τό 
ερυθρό. Αύτό κατά τούς οπαδούς τοΰ big bang σημαίνει ότι είναι 
άπό τά πιό άπομακρυσμένα ούράνια σώματα. Τό φαινόμενο αύτό θεω-
ρήθηκε ώς ισχυρό επιχείρημα ύπερ τής διαστολής. 'Αλλά ή κοσμολο-
γική έρμηνεία του δέν είναι ή μόνη δυνατή. 

Τά κβάζαρς άνακαλύφθηκαν τό 1963. 'Αλλά, όπως γράφει ό Ζ. Μ. 
Μπονέ-Μπιντώ, ό Ά ρ π μέ τις παρατηρήσεις του κλόνισε τούς σταθε-
ρότερους πυλώνες τής υπόθεσης τοΰ big bang. Κατά τήν πλειονότητα 
τών ειδικών, τά κβάζαρς είναι πυρήνες γαλαξιών έξαιρετικής λαμπρό-
τητας. Ή μετατόπιση πρός τό έρυθρό τής άκτινοβολίας τους θά σή-
μαινε ότι βρίσκονται σέ τεράστιες άποστάσεις καί ότι άπομακρύνονται 
άπό έμας μέ ταχύτητες πού πλησιάζουν τήν ταχύτητα τοΰ φωτός. 

'Αλλά, σύμφωνα μέ τις παρατηρήσεις τοΰ "Αρπ, ορισμένα κβάζαρς βρί-
σκονται σχετικά κοντά καί ή μετατόπιση δέν έχει κοσμολογικό χαρα-
κτήρα. Κατά τόν "Αρπ, τά κβάζαρς είναι συγκεντρώσεις πυκνής ύλης 
πού έξακοντίζονται άπό γαλαξίες καί όχι πυρήνες γαλαξιών, όπως 
υποστηρίζει ή πλειονότητα τών ειδικών. Τά νεότερα, μικρότερα κβά-
ζαρς δημιουργήθηκαν πρόσφατα στή γειτονία παλαιότερων γαλαξιών 
( progenitor galaxies ). Κατά τόν Μπονέ-Μπιντώ, ό "Αρπ είναι έπιστή-
μονας παγκόσμιας φήμης, ομόφωνα άναγνωρισμένος γιά τις έργασίες 
του, άλλά ύπό διωγμόν λόγω τής άντίθεσής του στό κυρίαρχο πρότυπο. 

"Οπως γράφει ό Μπονέ-Μπιντώ, «ό "Αρπ θά είναι ένας νέος Γαλι-
λαίος, γιά τόν όποιο " σέ ζητήματα έπιστήμης " ή αύθεντία χιλίων δέν 
άξίζει τόν ταπεινό συλλογισμό τοϋ άτομου ; » 

• "Αλλη μιά άπό τις αύθαίρετες βεβαιώσεις τοΰ στάνταρ προτύπου 
είναι αύτή πού άφορα τή δήθεν πεπερασμένη ήλικία τοΰ « Σύμπαντος ». 

Ή ήλικία τοΰ « Σύμπαντος » ύπολογίζεται μέ βάση τήν τιμή της στα-

1. Ibid. Έπ ίσης στό Frontiers of Fundamental Physics. 
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θεράς τοϋ Χάμπλ. "Ομως ή σταθερά αύτή δεν φαίνεται νά είναι στα-
θερή. Οί υπολογιζόμενες τιμές παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. Καί 
σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς, ή τιμή αυτής τής « σταθεράς » 
παρουσιάζει, επιπλέον, σημαντική άνισοτροπία. Ή τιμή της μεταβάλ-
λεται σε συνάρτηση με νεότερες παρατηρήσεις. Στά μέσα τής δεκα-
ετίας τοΰ 1950 τής άπέδιδαν τήν τιμή 75 ( km/s/Mpc ). 'Αργότερα ή 
τιμή κατέβηκε στό 50-60. Τό 1976 ό Βωκοΰλερς υπολόγισε τήν τιμή 
της σε 100, πράγμα πού μετέβαλε σημαντικά τήν « ήλικία » τοΰ « σύμ-
παντος ». Τό 1994 ή τ ιμή τής σταθερού; υπολογιζόταν γύρω στό 80-87. 

'Αλλά αν λάβουμε ώς τιμή τό 85, τότε τό « σύμπαν » είναι πολύ νέο : 
μόλις 7 δισ. ετών. Σύμφωνα όμως μέ ύπολογισμούς της ήλικίας ά-
στρων, τό « σύμπαν » πρέπει νά έχει ήλικία 16 δισ. έτών. Λάθος λοιπόν 
ό ύπολογισμός τής ήλικίας τών άστρων, ή άναδιατύπωση τοΰ big bang ; 

Ό Α. Σαντάζ ( Α. Sandage ) ύπολογίζει τή σταθερά τοΰ Χάμπλ σέ 45. 
'Αλλά τότε « ή ήλικία τοΰ σύμπαντος » εϊναι 18 δισ. έτη. "Αν όμως 
δίκιο έχει ό Βωκοΰλερς ( περίπου 85 ), τότε ή ήλικία κατεβαίνει στά 8 
δισ. έτη. 

Ή διαμάχη σχετικά μέ τήν τιμή τής σταθεράς τοΰ Χάμπλ καί κατά 
συνέπεια γιά τήν « ήλικία τοΰ σύμπαντος » συνεχίζεται. "Οπως γράφει 
ό Ζ. Σεβαλιέ (G. Chevalier), αν κερδίσει ή χαμηλή τιμή, τότε τό 
στάνταρ μοντέλο θά συνεχίσει τήν πορεία του. "Αν άντίθετα κερδίσει 
ή ύψηλή τιμή, τότε τό κοινό θά έκανε καλά νά κρατήσει θέσεις γιά τό 
έπόμενο δράμα : στόν κύριο ρόλο τό μοντέλο τοΰ big bang.1 

• Καί μιά βασική άντίρρηση: Μέ ποιό δικαίωμα γενικεύουμε σέ 
ολόκληρο τό Σύμπαν δεδομένα άπό μιά πεπερασμένη περιοχή, ορίζον-
τας μάλιστα ήλικία, ογκο, μάζα, άριθμό μικροσωματίων, μέση πυκνό-
τητα, κλπ., μιας ολότητας πού, αν θέλουμε νά άποφύγουμε τις άντιφά-
σεις, πρέπει νά τή θεωρήσουμε άπειρη ; Καί ή αύθαιρεσία γίνεται πε-
ρισσότερο έκδηλη αν λάβουμε υπόψη τις διαμάχες γιά τις τιμές τών 
σχετικών μεγεθών καί γιά τή δομή τοΰ προσιτοΰ μέρους τοΰ σύμπαν-

1. Βλ. G. Chevalier, στο Science et Vie, op. cil. 



Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΥ • 9· 

τος. Ή κοσμολογία είναι τοπική έπιστήμη. Οί υποστηρικτές τής Με-
γάλης "Εκρηξης δέν θέλουν νά κατανοήσουν το θεμελιακό αύτό γεγονός. 

• "Οπως σημειώθηκε ήδη, ή ανακάλυψη της ακτινοβολίας τών 
2,7° Κ, ή όποία φαίνεται νά κατανέμεται ομοιόμορφα στό χώρο, θεω-
ρήθηκε ισχυρό έπιχείρημα ύπέρ τοϋ στάνταρ μοντέλου: θεωρήθηκε 
κατάλοιπο τής άρχικής μεγάλης έκρηξης. 'Αλλά, κατ' άρχήν, ό Γκάμοφ 
δέν ήταν ό πρώτος πού πρόβλεψε τήν ύπαρξη αύτης της άκτινοβολίας. 

"Ηδη ό Φίντλεϋ-Φρέντλιχ ( Findlay-Frendlich ) καί ό Μάξ Μπόρν ( Max 
Bom ) είχαν προβλέψει τήν άκτινοβολία 3° Κ στό πλαίσιο ένός στάσι-
μου προτύπου. 'Επίσης ό Έντινγκτον ειχε προβλέψει τήν ίδια άκτινο-
βολία στό πλαίσιο ένός « σύμπαντος » ντέ Σίττερ μέ διαστολή, άλλά 
χωρίς big bang. Διάφορες νεότερες ύποθέσεις, έξάλλου, έξηγοΰν τήν 
ύπαρξη τής άκτινοβολίας 3° Κ, χωρίς νά τής άποδίδουν κοσμολογική 
προέλευση. Τέτοια, π.χ., είναι ή ύπόθεση γιά γήρανση τοΰ φωτός, δη-
λαδή τή μετατόπιση τοΰ φάσματος του πρός τό ερυθρό λόγω τής άλλη-
λεπίδρασής του μέ άλλα σωμάτια στό χώρο. Τέλος, όπως σημειώνει ό 
Φ. Χόυλ, οί οπαδοί τοΰ big bang ύποστηρίζουν ότι ή άκτινοβολία 
μικροκυμάτων δέν μπορεί νά έχει προκύψει παρά μόνο άπό τήν άρχική 
έκρηξη. Άλλά, κατά τόν Χόυλ, ό ισχυρισμός αύτός δέν εύσταθεΐ. Πράγ-
ματι, τό φάσμα τοΰ πεδίου, φάσμα μέλανος σώματος, δέν μπορεί νά μας 
άποκαλύψει τίποτα ώς πρός τήν προέλευσή του. Έπειδή, άπό οποιο-
δήποτε πεδίο άκτινοβολίας είναι δυνατόν νά λάβουμε φάσμα άκτινο-
βολίας τοΰ μέλανος σώματος. Άπό μιά τέτοια τελική κατάσταση δέν 
είναι δυνατόν νά συναγάγουμε τή μορφή τής άρχικής κατάστασης. 

Άλλά οί κοσμολόγοι πού ύποστηρίζουν τό big bang, ενώ δέν άποδει-
κνύουν τήν ορθότητα τών ύπολογισμών τους, ζητούν άπό τούς οπαδούς 
άλλων ερμηνειών νά άποδείξουν τή δική τους θέση. Κατά τόν Χόυλ, ή 
« σέκτα » τοΰ big bang ισχυρίζεται ότι έξω άπό τόν δικό της ναό δέν 
ύπάρχει σωτηρία. Συνολικά, ή κατάσταση άναδίδει « μιά ισχυρή όσμή 
μεσαιωνικής θεολογίας ». 

1. Βλ. F. Hoyle, στό Science el Vie, op. eu. 
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• 'Ως προς τή σύνθεση τών χημικών στοιχείων πού ύπάρχουν στο 
όρατό μέρος τοϋ σύμπαντος : Το στάνταρ μοντέλο προβλέπει τή σχε-
τική άφθονία τών ελαφρών στοιχείων (Δευτερίου, 'Ηλίου 3, 'Ηλίου 4, 
Λιθίου 7 ). "Ομως καί εδώ δεν ύπάρχει γενική συμφωνία. Τά φαινό-
μενα είναι πιό περίπλοκα. Κατά τόν Ζ. Κ. Πεκέρ (J . C. Pecker), π.χ., 
χρησιμοποιοΰνται παράμετροι όχι επαρκώς γνωστές καί είναι κατα-
χρηστικό άπό τοπικές παρατηρήσεις νά προχωροΰμε σέ καθολικές 
γενικεύσεις. Τέλος, έστω καί άν τό big bang μπορούσε νά έξηγήσει 
τή δημιουργία τών χημικών στοιχείων, αύτό δέν θά δικαίωνε τις αρχι-
κές μεταφυσικές παραδοχές (μηδενικός ή περίπου όγκος, άπειρη ή 
περίπου πυκνότητα, άπόλυτα πρώτη στιγμή). 

• Τέλος : Είναι όρθή ή Κοσμολογική Άρχή τοϋ Κοπέρνικου, κατά 
τήν όποία σέ όλα τά σημεία τοΰ Σύμπαντος ισχύουν οί ίδιοι νόμοι ; Ή 
άρχή αύτή, ώς εύρετική άρχή, ήταν χρήσιμη καί άποτέλεσε άποφα-
σιστικό έπιχείρημα έναντίον τοΰ θρησκευτικοΰ άνθρωποκεντρισμοΰ. 

"Ομως ή ίδια έχει μιά χροιά σύγχρονου πλέον άνθρωποκεντρισμοΰ : 
Πράγματι, είναι εξαιρετικά τολμηρό καί άντίθετο μέ τή βεβαιωμένη 
άρχή τής κοσμογένεσης νά δεχτοΰμε ώς άρχή ότι οί πραγματικότητες 
καί οί νόμοι τής δικής μας περιοχής τοΰ σύμπαντος ισχύουν σέ μιά 
ολότητα πιθανόν άπειρη στό χώρο καί στό χρόνο. "Οπως γράφει ό 
Μπόντι, ύπάρχουν μεγάλες διαφορές άπόψεων ώς πρός τή σημασία, 
τήν άναγκαιότητα καί τή λογική αύτοΰ τοΰ αιτήματος (postulate). 

Εντούτοις ύπάρχει άξιοσημείωτη συμφωνία ώς πρός τήν ισχύ καί τή 
χρησιμότητά του. Άλλά ή έτερογένεια τής κατανομής τής ύλης καί ή 
ιστορικότητα τών μορφών της ύπονομεύουν τήν άρχή τοΰ Κοπέρνικου, 
ή όποία στήν εποχή τοΰ δημιουργοΰ της λειτούργησε έναντίον τοΰ 
άνθρωποκεντρισμοΰ, ένώ σήμερα στηρίζει μιά νέα μορφή αύτής της 
ιδεολογίας. 

"Ως έδώ σημείωσα έπιγραμματικά τά βασικά ύπέρ καί κατά τής 

1. Βλ. J. C. Pecker, στό Science el Vie, op. cil. 
2. Βλ. H. Bondi, Cosmology, σ. 11. 
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υπόθεσης, άπό φυσική καί μαθηματική άποψη. Άλλά βασικές άντιρ-
ρήσεις μπορούν νά διατυπωθούν (καί διατυπώθηκαν) καί άπό φιλο-
σοφική-έπιστημολογική άποψη. 

Σημειώθηκε ήδη : Ή έννοια τής ιδιομορφίας με μηδενικό όγκο καί 
άπειρη πυκνότητα όλης δεν είναι ούτε επιστημονικά ούτε φιλοσοφικά 
νόμιμη: Δεν περιγράφεται άπό τις εξισώσεις τοϋ 'Αϊνστάιν. Ή έκ-
φραση « άπειρη πυκνότητα ύλης » στερείται φυσικοΰ νοήματος. Ό 
ισχυρισμός γιά άρχική στιγμή δεν άντιφάσκει μόνο με τήν πιθανή 
άπειρότητα τοΰ σύμπαντος : είτε συνεπάγεται μιά αύθαίρετη βεβαίω-
ση ( έκρηξη σε χρόνο μηδέν ) είτε παραπέμπει εύθέως στήν πράξη της 
δημιουργίας ( κατά τόν Αύγουστίνο, ό Θεός δημιούργησε τόν κόσμο όχι 
έν χρόνω, άλλά μετά τοΰ χρόνου ). Επίσης αύθαίρετος εϊναι ό ύπολο-
γισμός της δήθεν πεπερασμένης μάζας τοΰ σύμπαντος, άν κυριολε-
κτούμε, άν δηλαδή μιλοΰμε γιά τό Σύμπαν. Τέλος : Τό σύμπαν δια-
στέλλεται, δηλαδή ό χώρος διαστέλλεται. 'Αλλά μέσα σέ τί διαστέλλε-
ται ό χώρος ; Τό πεπερασμένο σύμπαν διαστέλλεται σέ κάποιον άπει-
ρο, νευτώνειο χώρο ; 'Αλλά αύτό άντιφάσκει μέ τή Σχετικότητα. "Η ό 
χώρος διαστέλλεται μέσα στόν εαυτό του; Ή λογική άντίφαση εϊναι 
προφανής. Καί βέβαια δέν άποτελεΐ άπάντηση τό θετικιστικό έπιχεί-
ρημα ότι τά προηγούμενα ερωτήματα στερούνται νοήματος. 

Σημείωσα ήδη ένα άπό τά θετικά στοιχεία τοΰ σεναρίου τής μεγά-
λης έκρηξης : ότι εισήγαγε στήν κοσμολογία τήν έννοια τής κοσμογέ-
νεσης. 'Αλλά ή κοσμολογία εϊναι τοπική έπιστήμη : Επιχειρεί νά ά-
ποφανθεΐ γιά τό προσιτό μέρος τοΰ σύμπαντος. 'Άν οί οπαδοί τοΰ 
διαστελλόμενου « Σύμπαντος » δέν μιλοΰσαν γιά Σύμπαν, άλλά γιά 
τόν Κόσμο μας ( τήν προσιτή σέ μας σήμερα περιοχή τοΰ σύμπαντος ), 
τότε θά ήταν λιγότερο δύσκολη ή άνεύρεση κοινής γλώσσας μεταξύ 
οπαδών καί άντιπάλων. Πράγματι, τίποτα δέν άποκλείει νά διαστέλ-
λεται τό τμήμα τοΰ σύμπαντος τό όποιο παρατηρούμε, χωρίς αύτό νά 
σημαίνει ότι προέκυψε άπό μιά σημειακή ιδιομορφία μέ άπειρη πυκνό-
τητα. Καί, κατά μείζονα λόγο, τίποτα δέν άποκλείει τή μεταμόρφωση 
τών μορφών τής ύλης μέσα στό χρόνο, όπως προβλέπει τό σενάριο τής 
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μεγάλης έκρηξης ή με τρόπο διαφορετικό. Ή κοσμογένεση είναι μιά 
άρχή σύμφωνη με τά δεδομένα όλων τών φυσικών έπιστημών. "Ομως 
στήν περίπτωση τής « μεγάλης έκρηξης » έντάσσεται σέ ένα γενικό-
τερο σενάριο αύθαίρετο καί μέ μεταφυσικές καταβολές. 

Δέν είναι συνεπώς τυχαίο ότι οί λογικές αύθαιρεσίες, οί άντιφάσεις, 
οί φυσικές καί μαθηματικές άδυναμίες τοΰ προτύπου καί ή πολεμική 
διαπρεπών φυσικών ώς πρός τήν ερμηνεία τών παρατηρησιακών δε-
δομένων οδήγησαν στήν ούσιαστική έγκατάλειψη της « σκληρής » έκ-
δοχής. Άλλά, πριν προχωρήσουμε στις νέες έκδοχές τοΰ big bang, ας 
δοΰμε τις σχέσεις τής υπόθεσης αυτής μέ τά ιδεολογικά ρεύματα της 
έποχής μας. 

Ή ολότητα σχεδόν τών υποστηρικτών της μεγάλης έκρηξης, πέρα 
άπό τά έπιχειρήματα πού στηρίζονται σέ γεγονότα, χρησιμοποιεί, μέ 
προφανή φιλοσοφική άθωότητα, έπιχειρήματα εμπνευσμένα άπό τή 
θετικιστική καί τήν πραγματιστική παράδοση. 

Οί προβλέψεις καί οί έπιτυχίες τοΰ προτύπου είχαν ώς συνέπεια τήν 
άποδοχή του άπό τή μεγάλη πλειονότητα τών ειδικών. Σύμφωνα μέ 
ένα άγοραϊο έπιχείρημα, τό πρότυπο τής μεγάλης έκρηξης είναι « τό 
καλύτερο μοντέλο πού κυκλοφορεί στήν άγορά ». Μέσα στό κλίμα ι-
δεολογικής τρομοκρατίας υπέρ τοΰ προτύπου, « δύσκολα ξεφεύγει κα-
νείς άπό τό μονόδρομο τοΰ big bang ». Άλλά ύπάρχουν καί « φιλοσο-
φικότερα » έπιχειρήματα. Τό μοντέλο είναι τό πιο απλό. Καί σύμφωνα 
μέ τήν άρχή τής οικονομίας τής νόησης ( Όκαμ, 1270-1347 ), ή άπλό-
τητα είναι έπιχείρημα υπέρ της άλήθειας. Άλλά τό άπλό εϊναι πάντα 
άληθινό ; Τότε ό χώρος τοΰ Εύκλείδη, π.χ., θά έπρεπε νά άντιστοιχεϊ 
στόν φυσικό χώρο ! Καί πέρα άπ' αύτό : Ή άρχή τής οικονομίας συν-
δέεται μέ τόν πρώιμο νομιναλισμό καί εϊναι συμβατή μέ τό θετικισμό 
καί τόν πραγματισμό. "Ομως ή διατύπωσή της άπό τόν μεγάλο νομι-
ναλιστή καί πρόδρομο τοΰ εμπειρισμού έχει θεολογική άφετηρία : 
προϋποθέτει τή σοφία τοΰ Μεγάλου Νομοθέτη. 

Μέσα στό ίδιο, θετικιστικό κλίμα κινούνται καί οί άπαντήσεις σέ 
έκείνους πού διατυπώνουν άντιρρήσεις στις μεταφυσικές παραδοχές 
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τοϋ προτύπου : Ή έννοια τοΰ χρόνου, άπαντοΰν, χρησιμοποιείται εντε-
λώς συμβατικά, χωρίς φυσική σημασία άπό τό big bang. Ή έννοια 
«άρχή τοΰ σύμπαντος» δεν εχει πρός το παρόν νόημα, ούτε τό τί 
« συνέβη πρίν » , κλπ. 'Αλλά βέβαια δέν άπαντοΰμε στά έρωτήματα, 
άποφεύγοντάς τα. Τέλος, γιά όσους θέλουν νά άποφύγουν τίς άντιφά-
σεις στίς όποιες οδηγεί ή άποδοχή ένός πεπερασμένου σύμπαντος, ή 
νεότερη έκδοχή τοΰ big bang έδωσε ένα, έπίσης αύθαίρετο, έπιχείρη-
μα : Τό σύμπαν ήταν άπειρο άπό τήν άρχή. Ή έκρηξη έγινε ταυτόχρο-
να σέ ολα τά σημεία τοΰ χώρου, πού ήταν άπειρος άπό τήν άρχή. Άλλά, 
άν ύπάρχουν άπειρα σύμπαντα, τότε τό τοπικό μας «σύμπαν» δεν 
είναι σύμπαν. Έπίσης τότε καταρρέουν οί άρχικές προϋποθέσεις τοΰ 
προτύπου. Θά έπανέλθουμε σ' αύτό. 

Ή άλλη τάση τών υποστηρικτών της μεγάλης έκρηξης ειχε, ρητά ή 
έμμεσα, κίνητρα θρησκευτικού χαρακτήρα. "Οπως σημείωσα ήδη, ί-
σως είναι συμπτωματικό ότι οί δύο πρωτεργάτες της υπόθεσης ήταν 
θρησκευόμενοι. "Ομως, μαζί μέ τά επιστημονικά, διαφαίνονται καί τά 
ιδεολογικά τους κίνητρα. Καί άπό τή στιγμή πού διατυπώθηκε ή ύπό-
θεση, τροφοδότησε μιά έντονη θρησκευτική προπαγάνδα στά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, σέ εκλαϊκευτικά βιβλία, καθώς καί άπό τόν 
άμβωνα. Ό κλήρος καί οί συντηρητικές δυνάμεις της εποχής μας 
χρησιμοποίησαν τήν υπόθεση τοΰ big bang ώς έπιχείρημα ύπέρ τής 
Δημιουργίας. Γιά νά συγκεκριμενοποιήσω αύτό τόν ισχυρισμό, θά 
παραθέσω μία καί μοναδική, μεταξύ άπειρων άλλων, άλλά τήν πιό 
έγκυρη άποψη: τήν άποψη τοΰ Προκαθήμενου τής Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας, Πάπα Π ίου τοΰ 12ου. 

Στίς 22 Νοεμβρίου τοΰ 1951, στή διάρκεια μιας έπίσημης έκδήλω-
σης τής Ποντιφικής Ακαδημίας τών Έπιστημών, ό Πάπας έκανε μία 
ομιλία μέ τίτλο : Οί αποδείξεις για τήν ύπαρξη τοϋ Θεον, όπου μεταξύ 
άλλων είπε τά άκόλουθα, άναβιώνοντας τή μεσαιωνική παράδοση τών 
<( άποδείξεων » ή έπιχειρημάτων γιά τήν ύπαρξη τοΰ Θεοΰ : 

« Ά ν λοιπόν ό άνθρωπος τής έπιστήμης, άποσπώντας τό βλέμμα 
του άπό τήν παρούσα κατάσταση τοΰ σύμπαντος, τό στρέψει πρός τό 
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μέλλον, άκόμα καί τό πιό μακρινό, θά υποχρεωθεί νά άναγνωρίσει, στό 
μακρόκοσμο όπως καί στό μικρόκοσμο, τη γήρανση τοϋ κόσμου. "Ετσι, 
άκόμα καί οί ποσότητες τών ατομικών πυρήνων, φαινομενικά άνεξάν-
τλητες, χάνουν, κατά τή διάρκεια δισεκατομμυρίων έτών, χρησιμοποιή-
σιμη ένέργεια. Γιά νά μιλήσουμε παραστατικά, ή ΰλη οδεύει πρός τήν 
κατάσταση ένός σβησμένου καί γεμάτου σκουριές ήφαιστείου. ( . . . ) 

» "Ας στρέψουμε τώρα τό βλέμμα μας πρός τό παρελθόν. Στό βαθ-
μό πού προχωροΰμε πρός τά πίσω, ή ύλη έμφανίζεται συνεχώς πλου-
σιότερη σέ έλεύθερη ένέργεια καί θέατρο τών μεγαλύτερων άτομικών 
άνατροπών. "Ετσι όλα μοιάζει νά ύποδηλώνουν ότι τό ύλικό σύμπαν 
έλαβε, πριν άπό πεπερασμένο χρόνο, μιά ισχυρή άρχική όρμή, φορτι-
σμένο καθώς ήταν άπό μιά άπίστευτη υπεραφθονία ενεργειακών άπο-
θεμάτων, χάρη στά όποια, γρήγορα στήν άρχή καί μέ αύξουσα βραδύ-
τητα κατόπιν, έξελίχθηκε πρός τήν παρούσα κατάσταση ». 

Καί τό συμπέρασμα : « "Ετσι, ή δημιουργία μέσα στό χρόνο. Καί 
πρός τούτο, ένας Δημιουργός ! Ιδού λοιπόν -έστω άκόμα καί έμμεση 
καί άτελής- ή λέξη τήν όποία 'Ημείς έπιζητούσαμε άπό τήν έπιστήμη 
καί τήν όποία ή παρούσα γενεά άπαιτεΐ άπό αύτήν » . 1 

Ό Ποντίφιξ έπανέρχεται στήν καρτεσιανή καί νευτώνεια άντίληψη 
γιά τήν « άρχική ώθηση », σήμερα, οπού ή ένότητα ύλης καί κίνησης 
έχει άποδειχτεΐ. Ταυτόχρονα, επεκτείνει σ' ολόκληρο τό Σύμπαν χα-
ρακτηριστικά τοϋ προσιτοΰ τμήματος. Γιατί, άν πριν άπό μερικά δισ-
εκατομμύρια έτη τό προσιτό μέρος τοΰ σύμπαντος ήταν « φορτισμένο 
μέ υπεραφθονία ένεργειακών άποθεμάτων », τό φαινόμενο μπορεί νά 
έξηγηθεΐ μέ βάση τήν τοπική έξέλιξη τοΰ κόσμου μας - πέρα άπό τό 
0τι στό γνωστό μας τμήμα, έκτός άπό τή « γήρανση », παρατηρούνται 
φαινόμενα έκλυσης άσύλληπτων ποσοτήτων ένέργειας. 

Βέβαια οί περισσότεροι άστροφυσικοί καί κοσμολόγοι δέν θά συμ-
μερίζονταν, τότε ή σήμερα, τή θρησκευτική έξαρση τοΰ Ποντίφικα, άν 

1. Το απόσπασμα άπό την 'Ομιλία τοϋ Ποντίφικα το μετέφρασα άπό το βιβλίο 
τοΰ Raul Laberenne, L'Origine des Mondes, Fhris, 1953. 
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και μερικοί από τους μεγαλύτερους ( Έντινγκτον, Τζήνς, κ.ά. ) έγιναν 
θερμοί προπαγανδιστές μιας σύγχρονης θεολογικής κοσμοαντίληψης, 
στηριγμένης στή μικροφυσική, στή σχετικότητα καί στήν ύπόθεση τής 
μεγάλης έκρηξης. 

Δεν θά άσχοληθώ με τήν παλαιά « θεωρία » της άρχικής ώθησης 
( Καρτέσιος, Νεύτων ) ή μέ τήν ιστορικά ξεπερασμένη ύπόθεση τοϋ 
θερμικοΰ θανάτου τοΰ σύμπαντος.1 Θά σημειώσω μόνο ότι ή ύπόθεση 
τής μεγάλης έκρηξης χρησιμοποιήθηκε γιά νά προβληθοΰν έκ νέου, μέ 
(( έπιστημονικά » έπιχειρήματα, μεσαιωνικές άποδείξεις γιά τήν ύ-
παρξη τοΰ Θεοϋ. Μέ έπίσημη ή έκλαικευμένη μορφή, τό ιδεολογικό 
αύτό παραπροϊόν τής κοσμολογίας κυκλοφορεί έκτοτε οχι μόνο άπό τά 
MME, άλλά καί σέ έπιστημονικά έντυπα. Γιά άλλη μιά φορά, μιά 
έπιστημονική ύπόθεση άσκησε, καί άσκεΐ, μιά σαφή ιδεολογική λει-
τουργία. 

'Αλλά οί μεταφυσικές παραδοχές καί οί άδυναμίες τοΰ προτύπου 
οδήγησαν, όπως σημειώθηκε, στήν έγκατάλειψη της « σκληρής » εκδο-
χής ( μηδενικός ογκος, άπειρη πυκνότητα ύλης, άπειρη θερμοκρασία ). 
Κατά τό θεώρημα Πένροουζ - Χώκινγκ ( Penrose - Hawking), τό σύμ-
παν έπρεπε νά έχει περάσει άπό μιά κατάσταση άπειρης πυκνότητας 
καί μέ άπειρη καμπυλότητα τοΰ χώρου ( ποιοΰ χώρου, άφοΰ ή διάμε-
τρος του ήταν μηδενική ; ). Σήμερα πολλοί ειδικοί, άνάμεσά τους καί ό 
Χώκινγκ, έγκατέλειψαν τή « σκληρή » ύπέρ μιας « μαλακής » παρα-
δοχής : Σύμφωνα μέ τήν ύπόθεση τής κβαντικής μεγάλης έκρηξης, σέ 
χρόνο t = ΙΟ"43 δευτερόλεπτα, μεταβλήθηκε ή φύση τοΰ κοσμικοΰ μέ-
σου. Περάσαμε άπό ένα σύμπαν ένέργειας σέ ένα σύμπαν σωματίων, 
τό όποιο έκτοτε διαστέλλεται. 

Ή «σκληρή» έκδοχή, δηλαδή τό λεγόμενο στάνταρ μοντέλο, δέν 
έξηγεϊ τις αιτίες πού προκάλεσαν τή « μεγάλη έκρηξη ». Δέν μπορεί νά 

1. Γιά τήν υπόθεση τοΰ θερμικοΰ θανάτου βλ. την κλασική κριτική τοΰ Ένγκελς 
στη Διαλεκτική τής Φύσης. Βλ. έπίσης, Ε. Μπιτσάκης, Τό Είναι και τό Γίγνεσθαι, 
κεφ. 4 καί 5. 
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πει τίποτα γιά τό τί υπήρχε πριν άπό το μοναδικό αύτό συμβάν. Λόγω 
τών μαθηματικών δυσκολιών, « τό big bang ισχύει μετά τό big bang » 
(J. Cohen-Tannoudji ). Ό χρόνος Planck ΙΟ"43 δευτερόλεπτα αντιπρο-
σωπεύει τό όριο τοΰ προτύπου της « μεγάλης έκρηξης ». Ή « μαλακή » 
ύπόθεση αποφεύγει τόν μαθηματικό ύφαλο : δεν είναι ύποχρεωμενη νά 
προχωρήσει μέχρι τό χρόνο τ = 0, όποτε οί εξισώσεις της βαρύτητας 
δέν εϊναι δυνατόν νά λυθούν. 'Αλλά καί στήν έκδοχή αύτή ύπάρχουν 
παραδοχές αύθαίρετες άπό φυσική άποψη : σχεδόν μηδενικός άρχικός 
ογκος, πρακτικά « άπειρη » πυκνότητα ύλης, άγνωστη δομή τοϋ χω-
ρόχρονου, κλπ. "Ενα σχεδόν μηδενικό άρχικό σύμπαν εϊναι έξίσου 
άκατανόητο, άπό φυσική άποψη, μέ τό σύμπαν τοΰ μηδενικοΰ όγκου. 

Ή ύπόθεση τοΰ σχεδόν μηδενικοΰ ογκου, έξάλλου, εμπεριέχει, έστω 
καί άρρητα, τίς ίδιες οιονεί μεταφυσικές προκείμενες μέ τό « σκληρό » 
πρότυπο. 

Καί ή ιστορία συνεχίζεται. Τελευταία άπέκτησαν μεγάλη δημοσιό-
τητα διάφορα πρότυπα ( ή, καλύτερα, σενάρια ) πληθωριστικών συμ-
πάντων. ' Η πληθωριστική εϊναι συνέχεια τής κβαντικής περιόδου. Σύμ-
φωνα μέ ένα άπό τά « σενάρια » ( Α. Gurth, 1981 ), ορισμένες περιοχές 
τοϋ σύμπαντος βρίσκονταν σέ μετασταθή φάση. Οί περιοχές αύτές 
υπέστησαν έπιταχυνόμενη διαστολή καί τό μέγεθος τους αυξανόταν 
έκθετικά. 'Από τό σπάσιμο συμμετριών προέκυψε πλήθος φυσαλίδων, 
οί όποιες άργότερα συνενώθηκαν καί άποτέλεσαν τό σημερινό Σύμπαν. 

"Ομως ή ύπερταχεία ψύξη διαχωρίζει έσαεί τίς φυσαλίδες. Γιά νά ξε-
περάσει τίς δυσκολίες, ό Σοβιετικός ( τότε ) Α. Λίντε ( Α. Linde ) πρό-
τεινε τό 1982 ενα νέο πληθωριστικό πρότυπο, τό όποιο προέβλεπε βρα-
δεία θραύση των συμμετριών και μακρα φαση επιταχυνομενης διαστο-
λής. Μ' αύτό τόν τρόπο, μία καί μόνη άπό τίς φυσαλίδες θά ήταν άρκετά 
μεγάλη, ώστε νά περιέχει ολόκληρο τό σύμπαν ! Ό ίδιος φυσικός πρό-
τεινε τό 1983 νέο μοντέλο, χαοτικού πληθωρισμοΰ. Κατά τό μοντέλο 
αύτό, τό σύμπαν προέκυψε άπό μιά « μεγάλη έκρηξη » σέ χαοτική 
κατάσταση, διαστέλλεται έκθετικά καί δημιουργεί μίνι-σύμπαντα ! 

'Αλλά πώς άπό τό χαοτικό σύμπαν προέκυψε άκριβώς τό παρατηρού-
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μενο ; Τρία χρόνια μετά, ό Λίντε πρότεινε πάλι άλλο μοντέλο, κατά τό 
όποιο, περιοχές που δέν συνδέονται αίτιακά δέν γεννιούνται την ίδια 
στιγμή. "Ετσι είναι δυνατή ή ύπαρξη περιοχών διαφορετικού τύπου. 

Σύμφωνα μέ τά πληθωριστικά πρότυπα, ή ύπερταχεία μεταβολή 
μετά τό big bang γεννούσε άνομοιογένειες πού άντιστοιχοϋν σ' αύτές 
πού είχαν παρατηρηθεί. Τό μοντέλο προβλέπει ότι τό σύμπαν άποτε-
λεϊται κυρίως άπό « μαύρη ύλη », άλλά οί παρατηρήσεις δέν προβλέπουν 
τόσο μεγάλες ποσότητες, όσες άπαιτοΰν οί θεωρίες τοϋ πληθωρισμού. 

"Αν τά πληθωριστικά σενάρια έχουν κάποια άλήθεια, τότε άναιροϋν τό 
στάνταρ μοντέλο. Έπειδή ή ύλη καί ό χώρος προϋποτίθενται καί διότι οί 
« έκρήξεις » δέν είναι δημιουργία, άλλά μετασχηματισμός μορφών, ή 
μετατροπή άόρατων μορφών ύλης σέ όρατή. 

Κατά τόν Ζ. Κοέν-Ταννουτζί, τό πληθωριστικό χαοτικό σύμπαν τοΰ 
Λίντε είναι αιώνιο, αύτοδημιουργούμενο καί συμβατό, στό όρατό του 
μέρος, μέ τό στάνταρ κοσμολογικό πρότυπο. 'Αλλά τότε, θά παρατη-
ρούσε κανείς ότι : 1 ) Τό πρότυπο αύτό άναιρεΐτήν άξίωση τοϋ μοντέλου 
τής Μεγάλης "Εκρηξης νά αποφανθεί γιά τό Σύμπαν, καί 2 ) 'Αναιρεί 
τις μεταφυσικές παραδοχές τοΰ στάνταρ-μοντέλου ( μηδενική άκτίνα, 
άπειρη πυκνότητα ύλης, άρχική στιγμή ). 'Αλλά -περιττό νά τονιστεΐ-
καί τό νέο σενάριο, πέρα άπό τόν άπίθανο χαρακτήρα του, έχει κενά, 
άσάφειες κλπ. ( "Αν, π.χ., ή πυκνότητα τής ύλης τοΰ σύμπαντος δέν 
είναι ίση μέ τήν κρίσιμη, τότε τό μοντέλο πρέπει νά άπορριφθεΐ. ) 

Ή έκδοχή τοΰ πληθωριστικοΰ σύμπαντος στηρίζεται, καί αύτή, σέ 
άπίθανες παραδοχές. Τό κενό, τό όποιο προϋποθέτει ή νέα έκδοχή τοΰ 
διαστελλόμενου σύμπαντος, προφανώς δέν είναι τό κενό της νευτώνειας 
κοσμολογίας. Πράγματι, σήμερα τό κενό θεωρείται οχι ώς τό μή "Ον 
τής δημοκρίτειας φιλοσοφίας, άλλά ώς μέσον τό όποιο έχει φυσικές 
ιδιότητες, μετέχει σέ φυσικά φαινόμενα καί είναι, ένδεχομένως, φορέας 
ένέργειας άπρόσιτης στό δικό μας, κβαντικό έπίπεδο. ( Κατά τόν Ντ. 
Μπόμ, μάλιστα, τό κενό είναι φορέας πρακτικά άπειρων ποσοτήτων 

1. Βλ. J. Cohen-Tannoudji, La Pensée, 291, 1993. 
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ενέργειας. ) Δέν θά ήταν λοιπόν αφύσικο νά δεχτούμε ότι από τό κενό-
μέσον θά μπορούσε νά προκύψει ύλη προσιτή στις παρατηρήσεις μας. 

Άλλά αν τό σύμπαν προέκυψε άπό μια φυσαλίδα ή όποία έκτοτε δια-
στέλλεται, τότε έγείρεται τό έρώτημα : Πού διαστέλλεται ; ( βλ. προη-
γούμενη όμοια άντίρρηση ). Άλλο νά θεωρήσουμε μια τοπική φυσαλί-
δα καί άλλο νά μιλάμε γιά Σύμπαν. 'Άν πάλι δεχτούμε ότι τό σύμπαν 
γεννήθηκε μέ τή μορφή άπειρων φυσαλίδων, τήν ίδια στιγμή σ' ολό-
κληρο τό σύμπαν, τότε, έκτός άπό τήν προηγούμενη αντίρρηση, γεννιέ-
ται τό έρώτημα : Σέ ποιό σύμπαν ; 'Υπήρχε δηλαδή ύλικό σύμπαν ; 

Άλλά τότε δέν έχουμε γένεση. Έχουμε μετασχηματισμό ! Καί οί ά-
πειρες φυσαλίδες γεννήθηκαν στόν άπειρο, οιονεί κενό χώρο τήν ίδια 
στιγμή ; Πέρα άπό τό άπίθανο τής όλης υπόθεσης, αύτή, άν ληφθεί στά 
σοβαρά, άναιρεϊ όλες τις προϋποθέσεις, τόσο της « σκληρής » όσο καί 
τής « μαλακής » έκδοχής τής μεγάλης έκρηξης. Τέλος, άν ύπάρχουν 
άπειρα τοπικά « σύμπαντα », τότε δέν πρόκειται προφανώς γιά σύμ-
παντα, άλλά γιά τοπικούς σχηματισμούς, κόσμους. Άλλά ή πλειονό-
τητα τών ειδικών συνεχίζει νά μιλάει γιά δημιουργία τοΰ Σύμπαντος, 
εννοώντας τό τμήμα τοΰ σύμπαντος πού είναι σήμερα προσιτό στις 
άστρονομικες παρατηρήσεις. 

Ή προηγούμενη γλωσσική παραδρομή δέν είναι άπλώς γλωσσική. 
' Η κοσμολογία έχει κάνει, κυρίως μετά τόν πόλεμο, προόδους πού δέν θά 
τις φανταζόταν ούτε ή πιό τολμηρή φαντασία, χάρη στή δημιουργική 
συγχώνευση τής έπιστήμης τοΰ « άπειροστά » μικροΰ μέ τό « άπειρα » 
μεγάλο καί χάρη στις κατακτήσεις τής σύγχρονης τεχνολογίας. Άλλά 
ή κοσμολογία δέν είναι ή έπιστήμη τοΰ Σύμπαντος. Είναι τοπική έπι-
στήμη : άφορα ένα πεπερασμένο μέρος τοΰ σύμπαντος, προσιτό στή ση-
μερινή έπιστήμη. 'Άν λοιπόν οί ειδικοί όριζαν -όπως σημειώθηκε ήδη— 
μέ άκρίβεια τό status τής κοσμολογίας ώς τοπικής έπιστήμης, τότε θά 
άποφεύγονταν οχι μόνο οί εννοιολογικές συγχύσεις, άλλά καί οί μετα-
φυσικές άξιώσεις καί οί ιδεολογικές τους συνέπειες. Άλλά ή έλλειψη 
φιλοσοφικής παιδείας τών περισσότερων ειδικών καί ταυτόχρονα τό 
ιδεολογικό περιβάλλον διευκόλυναν τό κύμα τής ιδεολογικής σύγχυ-
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σης. Φιλοσοφική άθωότητα καί τεχνοκρατική έπαρση είναι δύο βασι-
κοί παράγοντες τοϋ ιδεολογικού χάους πού χαρακτηρίζει τη σημερινή 
κοσμολογία. 

Δέν είναι διόλου απίθανο, τό προσιτό σέ μας μέρος τοϋ σύμπαντος 
νά διαστέλλεται έστω καί χωρίς τις αρχικές συνθήκες πού προϋποθέτει 
τό big bang. Έπίσης ή ύλη του άσφαλώς γνώρισε ένα μετασχηματισμό 
μορφών. Είναι ύπέρ της θεωρίας ότι εισήγαγε στην περιοχή της κο-
σμολογίας την έννοια τής κοσμογκνεσης ( μετασχηματισμός τών βασι-
κών μορφών τής ύλης καί τών κοσμικών μετασχηματισμών). Ή έν-
νοια θά παραμείνει, χωρίς ίσως νά έπιβεβαιωθοϋν όλες οί φάσεις τοϋ 
σημερινού γραμμικοϋ σεναρίου. Τό σενάριο, έστω καί ύπερβολικά 
φιλόδοξο, άνέτρεψε τη μηχανιστική αντίληψη κατά τήν όποία ή ύλη 
υπήρχε άνέκαθεν μέ τή μορφή πού τή γνωρίζουμε σήμερα ( πρωτόνια, 
νετρόνια, ήλεκτρόνια, φωτόνια). Ή άπόρριψη τής αιωνιότητας τών 
μορφών της ύλης, σύμφωνη μέ τό πνεύμα τοΰ διαλεκτικού ύλισμοϋ, 
έγινε έπιστημονική αλήθεια χάρη στή σύγχρονη κοσμολογία. 

Οί επιστήμες ( καί ιδιαίτερα οί θεωρητικές έπιστήμες ) λειτουργούν 
μέ βασική μέθοδο τήν άφαίρεση ( άπό τό άτομικό στό ειδικό καί στό 
γενικό, άπό τό συγκεκριμένο στό άφηρημένο καί επιστροφή στό συγ-
κεκριμένο, τό όποιο ή έπιστήμη ιδιοποιείται ώς νοημένο συγκεκριμέ-
νο ). Τά μαθηματικά είναι οχι άπλώς τό δργανο της θεωρητικής φυσι-
κής, άλλά ή μορφή μέ τήν όποία έκφράζονται οί φυσικοί νόμοι. "Ενα 
συνηθισμένο σφάλμα τών θεωρητικών είναι ότι επιδιώκουν νά προσ-
αρμόσουν τήν πραγματικότητα σέ μαθηματικά σχήματα τά όποια δέν 
συμφωνοϋν κατ' ανάγκην μέ τήν πραγματικότητα. Ή «κακή συνή-
θεια » άρχισε άπό τούς Πυθαγόρειους καί συνεχίζεται άπό μιά μερίδα 
θεωρητικών φυσικών στις μέρες μας. 

'Αναφέρθηκα ώς τώρα σέ μερικά άπό τά υπαρκτά πρότυπα ( καλύ-
τερα : σενάρια ) τής σύγχρονης κοσμολογίας. Κατά γενικό κανόνα, φαί-
νονται άπίθανα στόν κοινό νου καί στην παραστατική μας φαντασία. 
Αύτό δέν θά ήταν μειονέκτημα! Ή έπιστήμη μας έχει συνηθίσει σέ 
ερμηνείες παράδοξες γιά τόν κοινό νοϋ. Τό άρνητικό βρίσκεται στό ότι 
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συνήθως άποτελοϋν μαθηματικά μοντέλα μέ άσαφές ή άπίθανο ή λογικά 
αντιφατικό φυσικό άντίκρισμα. "Ενα άπό τά πιο άντίθετα μέ τον κοινά 
νοΰ, άλλά καί μέ τον απλοϊκά υλισμό, ήταν τό πρότυπο σταθεράς κα-
ταστάσεως τών Μπόντι, Γκόλντ καί Χόυλ. "Οπως ειπώθηκε ήδη, τό 
πρότυπο αύτό προβλέπει μιά σταθερή πυκνότητα τής συμπαντικής ύλης 
παρά τή διαστολή, καί έξηγεϊ αύτό τό αίτημα μέ τήν ύπόθεση οτι 
συνεχώς δημιουργείται ύλη στό χώρο. "Αν ό χώρος ήταν τό άπόλυτο, 
δημοκρίτειο κενό, τότε, προφανώς, θά χρειαζόταν ή επέμβαση τοΰ Δη-
μιουργοΰ. Σήμερα όμως γίνεται δεκτό, όπως σημειώθηκε ήδη, ότι τό 
κενό εϊναι ένα μέσον, φορέας ένέργειας καί ίσως τεράστιων ποσοτήτων 
ενέργειας άπρόσιτης στό δικό μας έπίπεδο. Σήμερα λοιπόν ή τυχόν 
συνεχής δημιουργία ύλης δέν θά προϋπέθετε καμιά μεταφυσική.1 

Τό πρότυπο τής σταθεράς καταστάσεως ( stady state universe ) δέν 
έγινε δεκτό άπό τήν έπιστημονική κοινότητα. 'Εντούτοις οί οπαδοί του 
δέν κατέθεσαν τά όπλα. 

"Οπως έγραφε τό 1968 ό Μπόντι, ή θεμελιώδης παραδοχή της θεω-
ρίας εϊναι ότι τό σύμπαν, σέ μεγάλη κλίμακα, παρουσιάζει μιά άμε-
τάβλητη οψη. 'Αλλά έπειδή, άπό θερμοδυναμική άποψη, τό σύμπαν 
πρέπει νά διαστέλλεται, εϊναι άνάγκη νά δημιουργείται συνεχώς νέα 
ύλη, ώστε ή πυκνότητα νά διατηρείται σταθερή. Καθώς τά νεφελώματα 
άπομακρύνονται, έξαιτίας τής γενικής διαστολής, νέα νεφελώματα δη-
μιουργοΰνται στούς μεσογαλαξιακούς χώρους, μέ συμπύκνωση της 
νεοδημιουργούμενης ύλης. Ό ισχυρισμός αύτός συνιστά μιά γενικότε-
ρη κοσμολογική άρχή: Ή μακροσκοπική οψη τοΰ σύμπαντος θά ήταν 
άνεξάρτητη όχι μόνο άπό τή θέση τοΰ « παρατηρητή », άλλά καί άπό τό 
χρόνο της παρατήρησης.2 

Σέ πρόσφατο άρθρο του έξάλλου, ό Φ. Χόυλ τονίζει ότι ή νεοδη-
μιουργούμενη ύλη προέρχεται άπό ένα κβαντικό πεδίο, άπ' όπου θά 
προέκυπταν τά ύλικά σωματίδια. Καί οί οπαδοί τής πληθωριστικής 

1. Βλ. Η. Bondi, Cosmology, 1968. 

2. Ibid, σ. 140. 
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κοσμολογίας, σημειώνει ό Χόυλ, θέτουν τήν ύπαρξη ένός πεδίου, χωρίς 
νά λέγουν άπό πού προέρχεται. Το θέτουν ώς μυστηριώδες φαινόμενο 
κατά τήν άρχή τοΰ σύμπαντος. Κατά τούς δημιουργούς της θεωρίας τής 
σταθεράς καταστάσεως, ή δημιουργία νέας ύλης άπό τό προϋπάρχον 
πεδίο είναι ένα φυσικό καί οχι μεταφυσικό φαινόμενο.1 

Σύμφωνα, έξάλλου, μέ τό « οιονεί στάσιμο πρότυπο » ( quasi-sta-
tionnaire ) τών Μπάρμπιτζ ( Burbidge ), Νάρλικερ ( Narliker ) καί Χόυλ, 
τό νέο πεδίο έπιτρέπει τή δημιουργία ύλης ( μεταβολή τοΰ βαρυονικοΰ 
άριθμοΰ κλπ. ). Καί ό Χόυλ τονίζει : « Δέν άντιμετωπίζουμε πλέον τό 
δυσκολότατο πρόβλημα : νά κατανοήσουμε πώς, άπό μιά οιονεί ομοιό-
μορφη έκρηξη μπόρεσε νά γεννηθεί ένα σύμπαν μέ ύψηλή δομή σέ 
σχετικά σύντομο χρόνο ». Καί ό Χόυλ συνεχίζει : « Διαθέτουμε ένα 
σύμπαν τοΰ όποιου οί ρίζες έκτείνονται μακριά στό παρελθόν, ένα σύμ-
παν ικανό νά έξελίσσεται σύμφωνα μέ μιά πολλαπλότητα διαδρομών. 
Κατά τήν άποψή μου, ή έξερεύνηση όλων τών συνεπειών αυτής τής νέας 
προσέγγισης θά άποτελέσει τό κοσμολογικό πρόβλημα τοϋ έπόμενου 

> / 2 αιώνα ». 
Ή δημιουργία ύλης προσιτής στις παρατηρήσεις μας άπό ένα πεδίο-

ώκεανό άπρόσιτο στις σημερινές παρατηρήσεις, είναι μία έπαναστα-
τική ιδέα, άνεξάρτητα άπό τήν άλήθεια τοΰ μοντέλου μέ τό όποιο έχει 
συνδεθεί. Καί τό πληθωριστικό πρότυπο έξάλλου, όπως σημειώθηκε, 
προβλέπει τήν ύπαρξη « μαύρης ύλης », άπρόσιτης στά σημερινά μέσα 
παρατήρησης. Σύμφωνα μέ ορισμένες άπόψεις, τό 90% τής ύλης τοΰ 
σύμπαντος είναι άόρατη, «μαύρη». Γενικότερα, όπως σημειώθηκε, 
σήμερα είναι έντελώς παρωχημένη ή μηχανιστική άντίληψη κατά τήν 
όποία τό σύμπαν άποτελεΐται άπό άναλλοίωτα σωμάτια ( τό "Ον ) καί 
τό κενό ( τό μή "Ον της δημοκρίτειας φιλοσοφίας ). Οί μορφές τής ύλης 
μετασχηματίζονται στό χώρο καί στό χρόνο. Δημιουργία ύλης σημαί-
νει στήν ούσία μετασχηματισμό υπαρκτών μορφών, είτε ανάδυση πα-

1. F. Hoy le, Science et Vie, op. cit. 
2. F. Hoyle, ibid, σ. 143. 
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ρατηρήσιμων μορφών άπό τον ωκεανό της άπρόσιτης σήμερα ΰλης. 
"Οπως τονίζει ό Φ. Χόυλ, ό μετασχηματισμός μπορεί νά περιγραφεί 
με τά μέσα τής φυσικής. Εϊναι μιά ορθολογική διαδικασία, ένώ ή έν-
νοια τής δημιουργίας εϊναι άνορθολογική. Ειδικά ή νουκλεοσύνθεση 
συνιστά μετασχηματισμό μιας αρχικής μορφής σέ άλλες μορφές, μέ 
διαδικασίες που περιγράφει ή πυρηνική φυσική. 

Ό Χ. Άρπ έξάλλου συνδέει τή δημιουργία ΰλης μέ τή μετατόπιση 
πρός τό έρυθρό. Ό "Αρπ υποστηρίζει ότι παρατηρήσεις στις υψηλές 
ένέργειες, στήν περιοχή τών άκτίνων Χ καί γ, άπαιτοϋν τή δημιουργία 
ύλης ώς διαδικασία ή όποία σημαδεύεται άπό μιά υψηλού βαθμού 
μετατόπιση πρός τό έρυθρό. Οί γενικότερες λύσεις της γενικής θεω-
ρίας τής σχετικότητας, ύποστηρίζει ό "Αρπ, έπιτρέπουν τή δημιουργία 
ύλης σέ οποιαδήποτε περιοχή τοΰ σύμπαντος, μέ άρχική ύψηλή μετα-
τόπιση πρός τό έρυθρό, ή όποία μειώνεται μέ τό χρόνο. "Ετσι ή δη-
μιουργία ΰλης δέν εϊναι σκοτεινό θαΰμα, άλλά άνάδυση ύλικών μορφών 
» \ t t. \ / 2 
απο το υλικό κενο. 

'Αξίζει νά έπιμείνουμε στό πρόβλημα τής ΰλης. Τό προσιτό μέρος 
τοΰ σύμπαντος παρουσιάζει μιά βασική άσυμμετρία : άποτελεΐται 
σχεδόν άπό « ΰλη », δηλαδή άπό τά συνήθη σωμάτια, ένώ άπουσιάζει 
ή « άντιύλη », δηλαδή ή ΰλη πού συγκροτείται άπό άντισωμάτια. Γιατί 
αύτή ή άσυμμετρία ; Ή ύπόθεση τοΰ big bang δέν άπαντα στό παρά-
δοξο αύτό γεγονός. 'Αλλά τό πρότυπο F.S.T. (Fliehe, Souriau, Triay), 
κατά τό όποιο τό σύμπαν εϊναι κλειστό (θετική καμπυλότητα) καί 
διαστέλλεται, προβλέπει τήν ύπαρξη δύο περιοχών τοΰ σύμπαντος : 
μιά άπό ΰλη καί μιά άπό « άντιύλη », άποκαθιστώντας τή συμμετρία 
τών μορφών. Ό διαχωρισμός τών δύο περιοχών άνάγεται στό πρώιμο 
στάδιο τοϋ σύμπαντος.3 

Καί ή παραγωγή « σεναρίων » ή προτύπων έχει ήδη καί ιστορία καί 

1. F. Hoyle, ibid, σ. 37. 

2. Η. Αιρ, στο Frontiers of Fundamental Physics. 
3. J. Η. Souriau, στο Science et Vie, op. cit. 
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συνέχεια καί... μέλλον. Ή θεωρία τών Brans-Dicke, π.χ., δέν έγινε 
δεκτή. Τά πληθωριστικά, χαοτικά-πληθωριστικά, μίνι-σύμπαντα είναι 
μαθηματικά πρότυπα μέ άμφισβητήσιμο ή άσαφές φυσικό άντίκρισμα. 
Θεωρίες όπως τών Πεκέρ, Βιζιέ καί τών συνεργατών τους, οί όποιες 
έπιχείρησαν νά έρμηνεύσουν τή μετατόπιση πρός τό έρυθρό υποθέτον-
τας τήν άλληλεπίδραση φωτονίων μή μηδενικής μάζας μέ τό περιβάλ-
λον, έγιναν δεκτές μέ σκεπτικισμό, οχι μόνο λόγω τής δυσκολίας νά 
έλεγχθοϋν εμπειρικά, άλλά καί διότι ήταν άντίθετες μέ τό ορθόδοξο 
πρότυπο. 

'Αλλά ή δημιουργία μοντέλων ή ή διατύπωση διαφορετικών ερμη-
νειών γνωστών φαινομένων δέν έξαντλεΐται στά προηγούμενα. Κατά τό 
πρότυπο, π.χ., τών Englert καί Gunzig, τό big bang δέν είναι ιδιομορ-
φία, άλλά κβαντική άστάθεια τοϋ χωρόχρονου ! Ό Coleman, άπό τήν 
πλευρά του, πρότεινε μιά θεωρία συμπάντων-μωρών ( bébés-univers ), 
πού προϋποθέτει ειδικές τοπολογικες δομές, καλούμενες σκουληκότρυ-
πες ( wormholes ), στό έσωτερικό τών όποιων, ή στά άκρα τους, μπο-
ρούν νά ύπάρξουν σύμπαντα-μωρά. 

Ή ύπόθεση γιά τήν ύπαρξη «μαύρης ύλης» (ύλης πού δέν έχει 
παρατηρηθεί ) καί ή όποία θά άντιπροσώπευε τό 90-99% της συμπαν-
τικής ύλης, επιτρέπει, όπως σημειώθηκε, τήν κατασκευή προτύπων ή 
τήν ερμηνεία φαινομένων όπως ή περιστροφή γαλαξιών ή γαλαξιακών 
σμηνών. Άπό τήν άλλη πλευρά, συγκεκριμένοι ύπολογισμοί δίνουν 
άποτελέσματα πού άντιφάσκουν μέ βασικές παραδοχές τοΰ στάνταρ 
μοντέλου. Σύμφωνα, π.χ., μέ τούς ύπολογισμούς τοΰ Α. Ντ. Άλλεν ( Α. 
D. Allen ), ένα σύστημα βαρυτικών μαζών άποσυντίθεται, έστω καί άν 
ή όλική του ένέργεια είναι άρνητική. "Άρα, ή μετατόπιση πρός τό έρυ-
θρό δέν προϋποθέτει κατ' άνάγκην τή μεγάλη άρχική έκρηξη. Κατά τόν 

Άλλεν, ή διαστολή τοΰ σύμπαντος σύμφωνα μέ τό νόμο τοΰ Χάμπλ 
είναι μιά αύστηρά τυχαιάκή κατάσταση.1 Άπό μιά άλλη άποψη, οί 
Φόρντ ( Ford ) καί Ρούμπιν ( Rubin ) είχαν « άποδείξει » ότι ή « στα-

1. Α. D. Allen, Foundations of Physics, 6, 59 ( 1976). 
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θερά » τοϋ Χάμπλ κυμαίνεται με τήν άπόσταση καί τήν κατεύθυνση, 
άρα ότι δεν είναι σταθερά, ύπονομεύοντας έτσι μιά βασική παραδοχή 
τοΰ στάνταρ μοντέλου ( 1973 ). Νεότεροι ύπολογισμοΐ οδήγησαν σέ ανά-
λογα συμπεράσματα.1 Τέλος, σύμφωνα μέ μιά συστηματική έπεξερ-
γασία τών δεδομένων τών είκοσι τελευταίων έτών, ό "Αρπ κατέληξε, 
όπως είδαμε, στό συμπέρασμα ότι οί μετατοπίσεις πρός τό έρυθρό 
είναι άσχετες μέ τήν ταχύτητα τόσο στά κβάζαρς όσο καί στούς γα-
λαξίες. Κατά τόν έρευνητή τοΰ Ινστιτούτου Μάξ Πλάνκ, οί ύπολογι-
σμοί του διαψεύδουν τήν άντίστοιχη θεμελιώδη παραδοχή τοΰ στάνταρ 
μοντέλου. 

Θά τελειώσω αύτή τήν καταγραφή « σεναρίων » μέ μιά επαναστα-
τική ύπόθεση διατυπωμένη άπό τόν Χάννες Άλφβέν ( Hannes Alfvén ). 
To big bang λαμβάνει ύπόψη του μία καί μόνη φυσική άλληλεπίδραση : 
τή βαρυτική. 'Αλλά γιατί μόνον ή βαρύτητα; Ή εισαγωγή καί τής 
ήλεκτρομαγνητικής άλληλεπίδρασης θά ήταν, κατά τόν Μπονέ-Μπι-
ντώ, μιά τρομερή πρόκληση. Ό Άλφβέν (Βραβείο Νόμπελ, 1970), 
πεπεισμένος ότι οί ήλεκτρομαγνητικές δυνάμεις δέν είναι δυνατόν νά 
άγνοοΰνται, πρότεινε μιά νέα « κοσμολογία » πλάσματος. Ό Άλφβέν 
δέχεται τή συμμετρία « ύλης »-« άντιύλης ». Στό σύμπαν Άλφβέν δέν 
ύπάρχει άρχική ιδιομορφία. Ή πρωταρχική κατάσταση είναι ένας γι-
γαντιαίος μεταγαλαξίας μέ γιγαντιαία νέφη άερίων, ύλης καί άντιύλης. 
Ή σημερινή διαστολή έξηγεΐται άπό δυνάμεις έκμηδένισης - ή έκμη-
δένιση ( άλληλεπίδραση καί έξουδετέραχτη ύλης-άντιύλης ) είναι ή κύρια 
κινητήρια δύναμη τής διαστολής. Μέ τό συνδυασμό τής δράσης βαρυ-
τικών καί ήλεκτρομαγνητικών δυνάμεων δημιουργούνται γαλαξίες καί 
άλλοι κοσμικοί σχηματισμοί. Πρόσφατες χαρτογραφήσεις, όπως ση-
μειώθηκε, άποδεικνύουν τήν άνομοιογενή κατανομή τών γαλαξιών. 
Πειράματα προσομοίωσης στό έργαστήριο οδηγούν στό σχηματισμό 

1. Βλ. 1 ) Rubin, Ford, Rubin, Αρ. J. Lett., 183, Li 11 ( 1973 ). 2 ) Le Denmat et ai, 
Astron. and Astrop/i., 45, 219 ( 1973 ). 3 ) Karozi et oL, Nature, 257, 773 ( 1975). 

2. H. Arp, στό Observational Cosmology, 1967. 
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σπειροειδών μορφών ομοίων με γαλαξίες. Καί ό Μπονέ-Μπιντώ θέτει 
τό έρώτημα : « Μια κοσμολογία τοϋ πλάσματος θά δει σύντομα το φως, 
άντικαθιστώντας τή βαρυτική κοσμολογία, δπως οί " περίπλοκες " έλ-
λείψεις τοΰ Κέπλερ άντικατέστησαν τούς περισσότερο άρμονικούς κύ-
κλους τοΰ Πτολεμαίου ; » Κατά τόν ίδιο τόν 'Αλφβέν, « είναι καιρός νά 
υιοθετήσουμε μιά νέα προσέγγιση τής ήλεκτροδυναμικής κοσμολογίας. 

'Αντί νά αναζητούμε νέους νόμους τής φυσικής, θά έπρεπε νά έπιχειρή-
σουμε νά βροΰμε πώς νά χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τούς νόμους πού 
ήδη γνωρίζουμε ». 

« Histoire terminée, histoire interminable » , όπως θά έλεγε ό 'Αλ-
τουσέρ. Πράγματι, θά μπορούσαμε νά συνεχίσουμε. Στόχος δέν θά 
ήταν νά διαψεύσουμε κάποιο άπό τά υπάρχοντα πρότυπα. Αύτή είναι 
δουλειά τών άστροφυσικών. Στόχος μου ήταν νά κάνω κάπως συγκε-
κριμένη τήν περιπλοκότητα τοΰ προβλήματος, πού οφείλεται σέ δύο 
βασικά λόγους : στό άντικείμενο τής κοσμολογίας, άλλά καί στις ιδεο-
λογικές προκαταλήψεις καί στις έπιστημολογικές άσάφειες πού πα-
ρεμβάλλονται στό έργο τών έρευνητών. 

Πράγματι, ή φυσική διερευνά πεπερασμένα μεγέθη καί συστήματα 
καί μπορεί νά άναπαράγει στό έργαστήριο φυσικά φαινόμενα. "Ετσι 
μπορεί νά προβλέπει, νά επαληθεύει ή νά διαψεύδει θεωρίες. Οί κοσμο-
λογικές υποθέσεις, άντίθετα, άναφέρονται σέ μιά πιθανόν άπειρη ολό-
τητα καί σέ ένα ύποθετικό μοναδικό γεγονός, π.χ. στή Μεγάλη "Εκρη-
ξη. Τό « γεγονός » αύτό δέν μπορεί νά άναπαραχθεϊ, όπως καί άλλα 
σχετικά φαινόμενα τοΰ παρελθόντος καί συνολικά οί φάσεις της έξέλι-
ξης τοΰ « σύμπαντος ». Βεβαίως μπορούν νά γίνουν προσομοιώσεις. Σ έ 
ένέργεια π.χ. 100 Gev ( 100 δισ. ήλεκτρονιοβόλτ ), ή όποία έπιτυγχά-
νεται μέ τούς σύγχρονους έπιταχυντές, μπορεί κανείς νά επιτύχει συν-
θήκες παρόμοιες μέ αύτές πού έπικρατοΰσαν σέ ένα δισεκατομμυριο-
στό τοΰ δευτερολέπτου μετά τό « big bang » . "Ομως, οί περιορισμένες 

1. Βλ. J. Μ. Bonnet-Bidaud, στο Science et Vie, op. cit. 



2<j6 TO ΑΕΙΘΑΛΕΣ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ 

παρατηρησιακές καί πειραματικές δυνατότητες δέν αναιρούν τό ιδιό-
μορφο έπιστημονικό status της κοσμολογίας.1 

Στις αντικειμενικές δυσκολίες έμπλέκονται καί οί ιδεολογικές κα-
ταβολές καί προκαταλήψεις. Βασική, όπως τονίστηκε ήδη, είναι ή 
αξίωση τοϋ κυρίαρχου ρεύματος νά άποφανθεΐ για τό Σύμπαν: γιά 
τή γένεση και τήν εξέλιξη του, δηλαδή νά μετατρέψει τήν κοσμολογία 
σέ κοσμογονία. Τό βασικό αύτό έπιστημολογικό σφάλμα διευκολύνει 
τήν εισδοχή ιδεαλιστικών καί θρησκευτικών προσμίξεων στήν έπιστή-
μη τής κοσμολογίας, έπιστήμη τον προσιτού μέρους τον σύμπαντος. 

Πράγματι, θά ήταν άφέλεια νά ισχυριστεί κανείς ότι τό ορατό σύμ-
παν ταυτίζεται μέ τό Σύμπαν. Δέν ξέρουμε τίποτα γιά τίς, άπειρες 
ίσως, περιοχές τοΰ σύμπαντος πού είναι σήμερα άπρόσιτες στήν πα-
ρατήρηση. Συνεπώς : 

• Δέν μποροΰμε νά αποφανθούμε γιά ότιδήπ^ε βρίσκεται πέρα άπό 
τόν σημερινό μας « ορίζοντα ». Δέν μποροΰμε, ειδικότερα, νά άποφαν-
θοΰμε γιά τό αν τό σύμπαν εϊναι άπειρο ή πεπερασμένο. Μποροΰμε 
όμως νά άναδείξουμε τίς άντιφάσεις στις όποιες οδηγεί ή ύπόθεση ότι τό 
σύμπαν είναι πεπερασμένο στό χώρο καί στό χρόνο. 

• Δέν μποροΰμε νά δεχτούμε ή νά απορρίψουμε κατηγορηματικά 
τήν ύπόθεση της « Μεγάλης "Εκρηξης ». Μποροΰμε όμως νά άναδεί-
ξουμε τίς οιονεί μεταφυσικές παραδοχές της, τίς άντιφάσεις στις ό-
ποιες οδηγεί, τό ότι δέν περιγράφεται μαθηματικά -τό ότι δέν άντι-
στοιχεΐ σέ περιγράψιμο φαινόμενο-, τίς άντιφάσεις της μέ παρατη-
ρησιακά δεδομένα καί τή δυνατότητα ορισμένα άπό τά φαινόμενα νά 
έξηγηθοΰν διαφορετικά. 

• Ά ν τό τμήμα πού μας είναι προσιτό έχει πιθανόν καθορισμένη 
ήλικία μετά άπό κάποια « έκρηξη » διαφορετική άπό τή « Μεγάλη », 
αύτό δέν σημαίνει ότι δικαιούμαστε νά μιλάμε γιά ήλικία τοϋ Σύμ-
παντος. Τό ίδιο ισχύει γιά τόν ογκο, τήν πυκνότητα, τή μάζα του καί 
οποιαδήποτε άλλα πεπερασμένα μεγέθη. 

1. Βλ. σχετικά καί το άρθρο της Florence Viol, La Pensée, 291, 1993. 
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• Ή ίδέα ένός πεπερασμένου, άλλα οχι περιορισμένου στο χρόνο 
καί στό χώρο « σύμπαντος », εϊναι, κατά τόν Χώκινγκ, μόνο μιά πρό-
ταση, ή όποία δέν μπορεί νά εϊναι συμπέρασμα κάποιας άλλης άρχής. 
'Εδώ θά μπορούσε νά προστεθεί ότι πρόκειται γιά αίτημα (postulate) 
χωρίς φυσικό αντίκρισμα, τό όποιο, έπιπλέον, άναπαράγει τίς γνωστές 
αντιφάσεις πού συνεπάγεται ή « κατάργηση » τοϋ άπειρου. 

• Τέλος: Ή απόπειρα νά επεκτείνουμε σέ ολόκληρο τό Σύμπαν 
μεγέθη, κλπ. τοϋ γνωστοΰ σέ μας κόσμου, άποτελεΐ μιά νέα μορφή 
άνθρωποκεντρισμοΰ. Ή λεγόμενη «άνθρωπική άρχή» εϊναι ή ρητή 
άναβίωση της μεσαιωνικής τελεολογίας. 

6. Άπό τόν Άκινάτη στήν άνθρωπική άρχή 

Ά ς έπιστρέψουμε στό έρώτημα : Γιατί νά ύπάρχει τό Όν καί οχι τό 
Τίποτα ; 'Υλιστική διατύπωση : Γιατί νά υπάρχει ή Φύση και οχι τό 
Τίποτα ; Οί άνθρωποι, μπλεγμένοι στό καθημερινό « παιχνίδι » τών 
άντιθέσεων, θύματα τής ιδεολογίας τοϋ καταναλωτισμοΰ καί τοΰ χυ-
δαίου εύδαιμονισμοΰ, άπωθοΰν συνήθως τά μεγάλα έρωτήματα γιά τό 
Είναι, τήν άνθρώπινη ύπαρξη καί τό νόημα τής ζωής. Άλλά τά έρω-
τήματα αύτά δέν εϊναι άπλώς νόμιμα : Εϊναι κεφαλαιώδη, οριακά 
έρωτήματα, καί άναδύονται στό πεδίο τής συνείδησης στίς πιό στο-
χαστικές ή τραγικές στιγμές τής ζωής. 

Ή φύση ύπάρχει άφ' έαυτής, ή εϊναι δημιούργημα κάποιου έξωφυ-
σικοΰ πνευματικού Όντος ; Ό κόσμος μας άντιπροσωπεύει τό πραγ-
ματικό "Ον, ή εϊναι άπλό άπείκασμα κάποιου αιώνιου καί άμετάβλητου 
κόσμου (π.χ. τοΰ κόσμου τών Ιδεών) ; Τό φυσικό γίγνεσθαι εϊναι τό 
γίγνεσθαι τής ύλης, ή όποία πραγματώνει μορφές στό χώρο καί τό 
χρόνο, ή άντιστοιχεί στό στάδιο εκείνο τής πορείας τοΰ 'Απόλυτου 
Πνεύματος, τό όποιο, έχοντας μεταπέσει στό έτερον του, έπιστρέφει 
στήν κατάσταση αύτοσυνειδησίας μέσω τής άνθρώπινης συνείδησης ; 
Καί ή άνθρώπινη συνείδηση εϊναι « προϊόν » τής λειτουργίας τοΰ έγκε-
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φάλου σέ καθορισμένες κοινωνικές συνθήκες, ή αποτέλεσμα της ύπαρ-
ξης κάποιας πνευματικής ούσίας πού « κατοικεί » στο προσωρινό της 
σκήνωμα ; 

Ό Κάντ μας έκανε νά συνειδητοποιήσουμε ότι δέν μποροΰμε νά 
άπαντήσουμε τελεσίδικα σέ ορισμένα τουλάχιστον άπό τά προηγούμενα 
ερωτήματα, άλλά ότι μποροΰμε, έστω, νά τά φωτίζουμε μέ τό φως τοΰ 
Λόγου. Μέ τά προηγούμενα σχετίζεται καί τό έρώτημα άν τό κοσμικό 
γίγνεσθαι υπηρετεί κάποιο τέλος ( σκοπό ). "Ας προσπαθήσουμε λοιπόν 
νά προσεγγίσουμε αύτό τό έρώτημα, οχι μέ τή δύναμη κάποιου άφη-
ρημένου Λόγου, άλλά μέσα άπό τά δεδομένα τοΰ επιστημονικού λόγου. 

Κάθε φαινόμενο, κάθε πράγμα, έχει τήν αιτία του. Ποιά είναι λοιπόν 
ή αιτία τοΰ Σύμπαντος ; Τό έρώτημα τέθηκε άπό τούς Προσωκρατι-
κούς καί άπαντήθηκε στό πλαίσιο τής φυσιοκρατικής 'Οντολογίας 
τους. 'Αλλά ήδη ό Πλάτων ειχε εισαγάγει τήν έννοια τοΰ Δημιουργοΰ, 
ό όποιος είναι άγαθός, άλλά οχι καί παντοδύναμος: οικοδομεί τόν 
κόσμο άπό τό προϋπάρχον « ύλικό », κατά τό καλύτερο δυνατό πρότυ-
πο. Ό μεγάλος μαθητής του, ό 'Αριστοτέλης, άπέρριψε τή θεωρία τών 
'Ιδεών. Είδε τή φύση ώς 'Ολότητα, ή όποία στήν έξελικτική της πορεία 
πραγματώνει μορφές χάρη στή διαλεκτική σχέση τοΰ δυνάμει καί τοΰ 
ένεργεία ( τό δυνάμει δν μετατρέπεται σέ ενεργεία ον καί ή ένεργεία 
κατάσταση έμπεριέχει νέες δυνατότητες πού θά μετατραπούν σέ νέες 
πραγματικότητες ). 'Ωστόσο, άνατρέχοντας στήν άλυσίδα τών αιτίων, ό 

'Αριστοτέλης κατέληξε στό « πρώτο κινοΰν », πού θά γινόταν άργότερα 
ό Θεός τών χριστιανών. Ταυτόχρονα ειδε τήν άνοδική πορεία τής φύσης 
ώς κίνηση πρός κάποιο τέλος πού θά ήταν ή πραγμάτακτη τοΰ χωρίς ύλη 
Είδους - τοΰ Θεοΰ.1 Ή μεσαιωνική θεολογική σκέψη καί προπαντός ό 
Θωμάς ό 'Ακινάτης ( 1225-1274 ) θά έπέστρεφαν στόν 'Αριστοτέλη γιά 
νά άναδιατυπώσουν τις άποδείξεις ή τά έπιχειρήματα γιά τήν ύπαρξη 
τοΰ Θεοΰ. Δέν θά άσχοληθοΰμε έδώ μέ τά μεσαιωνικά έπιχειρήματα. 
Θά έπιχειρήσουμε ώστόσο νά δοΰμε πώς, μέ βάση τις σύγχρονες 

1. Βλ. Ε. Μπιτσάκη, Ή Φύση ατή Διαλεκτική Φιλοσοφία, κεφ. 2 καί 3. 
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φυσικές θεωρίες, διατυπώθηκαν νέα έπιχειρήματα υπέρ της τελεολο-
γίας καί ΰπέρ της ύπαρξης τοϋ Θεοΰ. Ειδικά, θά επικεντρώσουμε την 
προσοχή μας στή λεγόμενη άνθρωπιχη άρχή. 

Οί ύποστηρικτές τής μεγάλης έκρηξης δέν δέχονται, κατ' άνάγκην, 
τήν ύπαρξη τοΰ Θεοΰ καί τήν άνάμειξή του στά εγκόσμια. 'Επίσης δέν 
δέχονται συνήθως τήν ύπαρξη σκοπιμότητας στή φύση. Μέ τήν « έπα-
νάσταση » τοΰ Κοπέρνικου έγινε δύσκολη ή θέση τοΰ άνθρωποκεντρι-
σμοΰ καί τής τελεολογίας : Ό « τρελός πού θέλησε νά άναποδογυρίσει 
τήν τέχνη τής αστρονομίας » εϊχε άποδείξει ότι ή Γή δέν ήταν τό 
κέντρο τοΰ Σύμπαντος, άρα ό προνομιούχος τόπος οπού πραγματοποιή-
θηκε ό σκοπός της Δημιουργίας ( ή δημιουργία τοΰ ανθρώπου ). Σήμε-
ρα ή θέση τοΰ άνθρωποκεντρισμοΰ καί τής τελεολογίας εϊναι άκόμα πιό 
δύσκολη. Τό σύμπαν δέν εϊναι πλέον τό κοπερνίκειο σύμπαν, πού ού-
σιαστικά περιοριζόταν στό ήλιακό σύστημα. Σήμερα τό όρατό μέρος 
τοΰ σύμπαντος περιλαμβάνει δισεκατομμύρια γαλαξίες καί κάθε γα-
λαξίας άποτελεΐται άπό δισεκατομμύρια άστρα. Ό ήλιος μας εϊναι 
ένας μέτριος άπλανής, χαμένος σέ κάποια μεριά τοΰ γαλαξία, καί ή 
Γή ένας ασήμαντος πλανήτης, χαμένος μέσα στήν άπειρότητα τής 
κοσμικής ύλης. Χρειαζόταν λοιπόν τέτοια σπατάλη ύλης γιά νά έμφα-
νιστεΐ στήν έπιφάνεια τής γης πριν άπό δύο ή τρία έκατομμύρια χρόνια 
τό άδύναμο ( σέ σχέση μέ άλλα έμβια ) όν πού λέγεται άνθρωπος ; Ό 
άνθρωποκεντρισμός καί ή τελεολογία δέν μποροΰν νά άποφύγουν αύτό 
τό τρομερό δίλημμα. 

Πράγματι, τό κοπερνίκειο σύστημα κλόνισε τήν κυρίαρχη τότε θεο-
λογική άντίληψη γιά τή φύση. Καί τά σημερινά δεδομένα δημιούργησαν 
άντίστοιχους προβληματισμούς άκόμα καί σέ χριστιανούς επιστήμονες. 

Ά ς δοΰμε τήν άποψη τοΰ μεγάλου άστρονόμου Τζέημς Τζήνς : « Φαί-
νεται άπίστευτο ότι τό σύμπαν έχει σχεδιαστεί άρχικά γιά νά δημιουρ-
γήσει ζωή σάν τή δική μας" γιατί, άν πραγματικά ήταν έτσι, θά περί-
μενε κανείς νά βρει μιά καλύτερη άναλογία συγκριτικά μέ τό μέγεθος 
τοΰ μηχανισμοΰ καί τό ποσόν τοΰ προϊόντος ». Καί ό Τζήνς συνεχίζει : 
(( "Αν τό εξετάσουμε άπό έντελώς ύλική άποψη, ή μεγάλη άσημαντό-
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τητα της ζωής φαίνεται νά οδηγεί σε πλήρη αποκλεισμό κάθε ιδέας ότι 
προκαλεί ή ζωή το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τοϋ Μεγάλου 'Αρχιτέκτονα τοΰ 
Σύμπαντος » . 1 Ό Τζήνς είχε συνείδηση τής « ασημαντότητας » μας, 
προέβλεπε τόν θερμικό θάνατο τοΰ σύμπαντος καί τό τέλος της ζωής, 
θεωροΰσε τό σύμπαν άδιάφορο ή καθαρά εχθρικό γιά τή ζωή, άλλά δεν 
εγκατέλειψε τήν ιδέα τοΰ Δημιουργού, στόν όποιο φαίνεται νά άπέδιδε 
άλλους, άπροσδιόριστους σκοπούς. 

Εντούτοις, παρά τήν « κοπερνίκεια επανάσταση » καί παρά τά δε-
δομένα τής νεότερης κοσμολογίας, ό άνθρωποκεντρισμός καί ή τελεο-
λογία αναγεννήθηκαν στις μέρες μας με τό ονομα : άνθρωπική άρχή. 

Ή ιδέα διατυπώθηκε άπό τόν Μπράντον Κάρτερ (Brandon Carter) 
τό 1968 καί ή έννοια δημιουργήθηκε άπό τόν ίδιο τό 1974. Υπάρχουν 
δύο διατυπώσεις της άνθρωπικής άρχής : ή ισχυρή, έκδηλα τελεολογι-
κή καί ή άσθενής ή ήπια. "Ας δοΰμε πώς ορίζονται. Σύμφωνα μέ τήν 
Ισχυρή άνθρωπική άρχή, τό σύμπαν δημιουργήθηκε καί ρυθμίστηκε μέ 
άκρίβεια, ώστε νά μπορεί νά ύπάρξει στή γή ζωή καί συνείδηση. Οί 
ιδιότητες λοιπόν τοΰ σύμπαντος έπρεπε νά είναι τέτοιες, ώστε σέ κά-
ποιο στάδιο τής έξέλιξής του νά έμφανιστεΐ ή ζωή. Ό Χώκινγκ δια-
τυπώνει ώς έξής τό πρόβλημα : « Γιατί τό σύμπαν νά είναι αύτό πού 
είναι ; » Ή άπάντηση τότε είναι άπλή : « "Αν δέν ήταν αύτό πού εϊναι, 
έμεϊς δέν θά ήμαστε αυτοί πού είμαστε ». "Αν ήταν διαφορετικό, δέν θά 
ύπήρχαμε.2 

Ό τελεολογικός χαρακτήρας τής ισχυρής έκδοχής εϊναι προφανής : 
τό σύμπαν δημιουργήθηκε γιά νά... "Αν ήταν διαφορετικό, δέν θά ύ-
πήρχαμε. 'Αλλά ή ύπαρξη σκοποΰ παραπέμπει σ' αύτόν πού θέτει τό 
σκοπό : σέ κάποιο έλλογο "Ον, δημιουργό τοΰ σύμπαντος. 

Ή άσθενής άνθρωπική άρχή έχει ώς άφετηρία ένα προφανές γεγο-
νός : "Οτι σέ ένα Σύμπαν πολύ μεγάλο ή άπειρο στό χώρο καί στό 
χρόνο, συνθήκες κατάλληλες γιά τήν άνάπτυξη τής νοήμονος ζωής θά 

1. J. Jeans, 7ο μυστηριώδες Σύμπαν, σσ. 15 καί 20. 
2. S. W. Hawking, Τό χρονικό τον χρόνου, σ. 190. 
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υπάρξουν μόνο σέ ορισμένες περιοχές τοϋ χωρόχρονου. Άλλά τότε τί-
θεται τό έρώτημα : Γιατί ή Μεγάλη Έκρηξη έγινε πρίν άπό 10 δισ. 
χρόνια; Ή άπάντηση εϊναι: τόσα περίπου χρειάζονταν γιά νά άνα-
πτυχθεϊ ή νοήμων ζωή. 'Αλλά ή άπάντηση αύτή ύποκρύπτει κάποια 
άρχή σκοπιμότητας.1 Κατά τόν Πολωνό θεολόγο Ζ. Μ. Ζουσίνσκι ( J. 
M. Zucinski ), « ή ήπια άνθρωπική άρχή δέν εϊναι προϊόν αύθαίρετων 
άριθμολογικών διαλογισμών. Εϊναι γενίκευση έπιστημονικών άνακα-
λύψεων, οί όποιες άποκαλύπτουν σπουδαίες κανονικότητες στήν κοσμι-
κή έξέλιξη. Ή σύμπτωση παραμέτρων, πού άναδεικνύει αύτή ή άρχή, 
εϊναι τόσο περίπλοκη ( intringuing ), ώστε ορισμένοι έπιστήμονες ει-
σάγουν στά σχόλιά τους στοιχεία πανθεϊστικής φιλοσοφίας, γράφοντας 
γιά τή λογική δημιουργική δύναμη ή όποία κατευθύνει τήν έξέλιξη τοΰ 
σύμπαντος » . 2 

Ό Πολωνός θεολόγος δέν δέχεται τήν άνθρωπική άρχή ώς άφετηρία 
γιά τήν έρμηνεία τοΰ σύμπαντος. "Ομως πράγματι στό παρατηρήσιμο 
σύμπαν ύπάρχουν μεγέθη, ιδιότητες, παράμετροι, σταθερές κλπ., πού ή 
σύμπτωση τους εϊναι τόσο άπίθανη καί ή έρμηνεία τών συμπτώσεων 
τόσο δύσκολη, ώστε τά κενά της γνώσης κάνουν πολλούς έπιστήμονες 
εύάλωτους στή γοητεία τής τελεολογίας - τοΰ Δημιουργοΰ ό όποιος 
ρύθμισε έτσι τόν κοσμικό μηχανισμό, ώστε στόν πλανήτη μας νά ύ-
πάρξουν έμβια καί έλλογα οντά. 

Πράγματι, στή φύση ύπάρχουν ορισμένες παγκόσμιες σταθερές, ό-
πως ή σταθερά της βαρύτητας, ή σταθερά τής ταχύτητας τοΰ φωτός, ή 
σταθερά τοΰ Μπόλτζμαν, ή σταθερά τοΰ Πλάνκ, τό στοιχειώδες ήλε-
κτρικό φορτίο, ή μάζα τοΰ πρωτονίου, τοΰ νετρονίου καί τοΰ ήλεκτρο-
νίου, οί μάζες τών μικροσωματίων, φυσικές άλληλεπιδράσεις, φυσικοί 
νόμοι, οί χημικές ιδιότητες τοΰ τετρασθενοΰς άνθρακα κλπ., ώστε ή 
σύμπτωση όλων αύτών τών νόμων, παραμέτρων, κλπ., εύνοϊκών γιά τήν 
ύπαρξη τής ζωής στή γη, νά άποτελεΐ πρόβλημα. 

1. Ibid, σ. 189. 

2. J. Μ. Zucinski, Ουτοπία, 5, 1993, σ. 125. 
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Πώς επιχειρούμε λοιπόν νά λύσουμε το πρόβλημα ; 
Κατά την ισχυρή άνθρωπική άρχή, τό σύμπαν και οί θεμελιώδεις 

παράμετροι του πρέπει νά είναι τέτοιες, ώστε σέ κάποιο στάδιο νά 
μπορούν νά ύπάρξουν « παρατηρητές » στό έσωτερικό του. Τά μεγέθη 
καί οί έκπληκτικές συμπτώσεις υπήρξαν, καί ή ζωή καί ή νόηση έκαναν 
τήν έμφάνισή τους στή γή ! Μέ άλλες άρχικές συνθήκες τοϋ « σύμπαν-
τος » ( άλλά τό σύμπαν είχε άρχή ; ) θά ήταν δυνατόν νά μήν ύπάρξει 
ποτέ περιβάλλον κατάλληλο γιά τήν έμφάνιση τής ζωής, τουλάχιστον 
όπως τό γνωρίζουμε. Επίσης , μιά μικρή διακύμανση τών παραμέτρων 
θά μπορούσε νά οδηγήσει σέ κόσμους διαφορετικούς άπό τόν δικό μας, 
άκατάλληλους γιά τήν ύπαρξη ζωής. "Ετσι ό Κάρτερ πίστεψε οτι θά 
μπορούσε νά άναφωνήσει : « Cogito, eigo mundus talis est » ( σκέφτο-
μαι, άρα ό κόσμος είναι αύτός πού είναι ) καί ό Dicke θά κατέληγε στό 
συμπέρασμα ότι οί έκπληκτικές πράγματι συμπτώσεις είναι συνέπεια 
( καί όχι αίτια ) τής παρουσίας έμβιων όντων στό σύμπαν. 

Ή άνθρωπική άρχή άποτελεΐ μιά σύγχρονη, έπιστημονικοφανή έκ-
δοση τής άνθρωποκεντρικής ιδεολογίας. Ειδικότερα, έναρμονίζεται μέ 
τή χριστιανική άντίληψη, ή όποία θεωρεί σκοπό τής Δημιουργίας τόν 
άνθρωπο. Ό άριθμός τών σχετικών κειμένων είναι πρακτικά άνεξάν-
τλητος. Θά παραθέσω έδώ δύο μόνο άπόψεις, άπό κείμενα προσιτά 
στόν "Ελληνα άναγνώστη. 

Σύμφωνα μέ τόν καθηγητή I. Σκολιμόφσκι (I. Skolimowski), τοϋ 
Πανεπιστημίου τοΰ Μίτσιγκαν, τό Σύμπαν δημιουργήθηκε πριν άπό 15 
δισ. έτη. Ή οικο-κοσμολσγία (ορος τοΰ συγγραφέα) δέχεται τό ού-
σιαστικό μυστήριο τής προέλευσης τοΰ σύμπαντος. Τό μυστήριο αύτό 
άποτελεΐ μέρος τής ομορφιάς του. Ή οίκο-κοσμολογία, κατά τόν συγ-
γραφέα, δέχεται τά συμπεράσματα τής σημερινής άστροφυσικής πού 
άφοροΰν τό μέγεθος, τήν πυκνότητα καί τις ιδιότητες τοΰ φυσικοΰ 
σύμπαντος στην κοσμική του εξέλιξη. Στή συνέχεια ό Σκολιμόφσκι 
παραθέτει τόν Φ. Ντάιζον ( F. Dyson ) : « Καθώς ενατενίζουμε τό σύμ-

1. Βλ. F. Viot, La Pensée, 291, 1993. 
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παν και διαπιστώνουμε το πλήθος τών συμβάντων της φυσικής καί τής 
άστρονομίας πού συνεργάστηκαν προς όφελος μας, σχεδόν φαίνεται 
σάμπως τό σύμπαν νά έπρεπε, κατά κάποια έννοια, νά γνωρίζει ότι 
ερχόμασταν ». Καί ό Σκολιμόφσκι συνεχίζει : Γιατί τό σύμπαν εϊναι 
όπως είναι ; Έπειδή είμαστε εδώ. Οί συμπτώσεις οί όποιες δημιούρ-
γησαν τις συνθήκες γιά νά ύπάρξει ό άνθρωπος, δεν είναι συμπτώσεις, 
άλλά θραύσματα ενός εύρύτερου σχεδίου. Καί ή κατακλείδα: «Τά 
θεμέλια τοΰ άρχιτεκτονήματος τής οίκο-κοσμολογίας είναι ή " άνθρω-
πική " άρχή, ή δημιουργική εξέλιξη είναι ό ναός ό χτισμένος πάνω σ' 
αύτά κι εμείς είμαστε οί ψαλμιοδοί πού ψάλλουμε γρηγοριανά άσματα 

< ' ι στο ναο ». 
Ή φανερή γοητεία τοΰ ίδεαλισμοΰ άπλώνεται, κατακτώντας ειδι-

κούς καί μή. Καί φυσικά ή χώρα μας δεν άποτελεΐ εξαίρεση. Φυσικοί, 
θεολόγοι καί φιλόσοφοι γοητεύτηκαν άπό τόν νέο θεολογικό άνθρωπο-
κεντρισμό. "Ετσι, π.χ., σε κείμενο τοϋ φυσικοΰ Γ. Π. Παύλου, διαβά-
ζουμε : « Τό σύμπαν εδώ καί δέκα δισ. ήλιακά έτη πορεύεται άμετά-
κλητα πρός τόν άνθρωπο, διότι τό σύμπαν άρχίζει νά ύπάρχει άπό τή 
στιγμή μηδέν ( όπου έρχονται στήν ύπαρξη συγχρόνως ό χώρος, ό χρό-
νος καί ή ύλη ) μέ τέτοια χαρακτηριστικά ώστε νά μπορεί νά δημιουρ-
γηθεί έμβια καί νοήμων ζωή ». Καί κατά τόν κ. Παύλου, ό άνθρωπος 
είναι ό λόγος ύπαρξης τοΰ Σύμπαντος. Ή « έπιβίωση » τοΰ δικού μας 
σύμπαντος, γράφει, ερμηνεύεται άπό τήν παρουσία τοΰ άνθρώπου, ώ-
στε άπό τά πολλά δυνατά σύμπαντα νά « έπιβιώνει » αύτό πού μπορεί 
νά φιλοξενήσει τόν έλλογο παρατηρητή του - δηλαδή τόν άνθρωπο.2 

Χαρακτηριστικό τής συλλογιστικής τών οπαδών τής σκληρής του-
λάχιστον άνθρωπικής άρχής είναι οτι στά φιλοσοφικά ή έκλαϊκευτικά 

1. Βλ. Η. Skolimowski, « " Eco-cosmology " as the Foundation of the new cultural 
reconstruction », Φιλοσοφία ( Έπετηρίς τοΰ Κέντρου Έρεύνης της Ελληνικής Φιλο-
σοφίας ), 21-22, 230 ( 1991-92 ). 

2. Βλ. Γ. Π. Παύλου, « Συνέπειες τής σύγχρονης φυσικής έπιστήμης στο οντο-
λογικό καί γνωσιολογικό έρώτημα », Φιλοσοφία ( δ.π. ), σσ. 172-185. 
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τους κείμενα χρησιμοποιούν συνήθως μια συναισθηματική, ώραιοπα-
θή, παραστατική γλώσσα, χωρίς νά σέβονται τήν αύστηρότητα ούτε 
τοϋ έπιστημονικοΰ ούτε τοϋ φιλοσοφικού λόγου. Ποιητική αδεία μπο-
ρούν συνεπώς νά παρουσιάζουν σάν άλήθειες, κοινότοπες ιδέες ή καί 
άπόψεις πού στερούνται νοήματος. Μιά άνάγνωση τών κειμένων θά 
πείσει γιά τοΰ λόγου τό άληθές. 

Θά τελειώσουμε αύτή τή σύντομη περιπλάνηση στή χώρα τοΰ μύθου 
μέ ορισμένες γενικές παρατηρήσεις. 

Ό κόσμος μας είναι ολόκληρο τό Σύμπαν ; Καί γνωρίζουμε ολόκλη-
ρο τό σύμπαν, ώστε νά στηρίζουμε τέτοια σαρωτικά συμπεράσματα ; 
Γνωρίζουμε ορισμένες άπό τίς πραγματικότητες καί τους νόμους τοΰ 
προσιτού μέρους τοΰ σύμπαντος. Δέν γνωρίζουμε τήν προϊστορία καί 
τήν ιστορία του, ώστε νά εξηγήσουμε αιτιακά αύτές τις συμπτώσεις. 
Καί τότε, άντί γιά αίτιακή έρμηνεία, καταφεύγουμε στήν τελεολογία, 
άντιστρέφοντας τίς σχέσεις αιτίας καί άποτελέσματος. Γιατί τό έρώ-
τημα είναι : Τό σύμπαν δημιουργήθηκε τέτοιο γιά νά υπάρξει ζωή, ή 
αντίστροφα, ή ζωή εμφανίστηκε επειδή τό σύμπαν ήταν τέτοιο που 
είναι ; Στήν πρώτη περίπτωση καταφεύγουμε στή μεταφυσική, ή ό-
ποία άποκλείει κάθε ορθολογική έρμηνεία. Στή δεύτερη, έπιχειροΰμε 
νά μειώσουμε τά κενά τής γνώσης μας, ώστε νά εξηγήσουμε τίς συμ-
πτώσεις που οδήγησαν στήν εμφάνιση τής ζωής. Στήν πρώτη περί-
πτωση έπιστρέφουμε στόν Άκινάτη καί στόν 'Αριστοτέλη ( ένεκεν τοΰ 
τέλους ). Στή δεύτερη, προσπαθούμε νά μείνουμε πιστοί στήν έπίμοχθη 
καί συναρπαστική έπιστημονική παράδοση. 

Ή άνθρωπική άρχή έξηγεΐ τά χαρακτηριστικά τοΰ σύμπαντος μέ 
άφετηρία τήν ύπαρξη τοΰ άνθρώπου, έπενδύοντας τή θεολογική σκέψη 
μέ τό κύρος τής έπιστήμης. Ό κόσμος μας λοιπόν δημιουργήθηκε γιά 
κάποιον άγνωστο σκοπό καί, παρ' όλη τήν άθλιότητά του, πρέπει νά 
δεχτοΰμε τό απόφθεγμα τοϋ Λάιμπνιτς ότι είναι « ό καλύτερος τών 
δυνατών κόσμων», καθότι ό Δημιουργός εϊναι Πανάγαθος. "Οπως 
παρατηρεί ό Γάλλος φυσικός καί έπιστημολόγος Μισέλ Πατύ ( Michel 
Rîty ), ή άνθρωπική άρχή εϊναι μιά μεταμόρφωση τής λαϊμπνιτσιανής 
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αρχής τοϋ άποχρώντος λόγου, ή όποία παρουσιάζει ώς άναγκαΐα, γε-
γονότα πού δέν ήταν παρά συμπτωματικά. Έ τ σ ι ό άνθρωπος, προϊόν 
τής τύχης καί τής άνάγκης, γίνεται αιτία της δομής καί τής έξέλιξης 
τοΰ σύμπαντος ! 

Ή άνθρωπική άρχή είναι μεταφυσική : ούτε έπαληθεύεται ούτε δια-
ψεύδεται. Στή θέση της αίτιακής έρμηνείας τών φαινομένων θέτει μιά 
αύθαίρετη τελεολογική άρχή. 'Αλλά ή άρχή αύτή είναι μεταφυσική. 
Βρίσκεται έξω άπό τό πεδίο τής έπιστημονικής έρευνας καί χρησιμο-
ποιεί μή γνώσιμες ψευδοέννοιες (τελεολογία, πνεύμα, άρχιτέκτων, 
κλπ. ). 'Αναζητεί τελικά αίτια σέ άντίθεση μέ όλη τήν πορεία καί τό 
κεκτημένο τών έπιστημών. 

Έ άνθρωπική άρχή άντιστρέφει τήν έπιστημονική μεθοδολογία : 
"Εχει ώς άφετηρία μιά σειρά συμπτώσεις, πράγματι έκπληκτικές. 'Αν-
τί όμως νά άναζητήσει τήν προέλευση καί τήν έρμηνεία τους στήν ιστο-
ρία καί στή δομή τοΰ προσιτού μέρους τοΰ Σύμπαντος, δογματικά θέτει 
ώς έξηγητική άρχή τήν ύπαρξη σκοπιμότητας στή φύση. Αύτή ή άρχή 
δέν έξηγεϊ τίποτα. Τό πολύ « διατάσσει » τά γεγονότα, κλπ., ώστε ή 
συσχέτιση τους νά « έξηγεϊ » τήν αύθαίρετη άρχική θέση. "Οπως τονί-
ζει ό Μπέργια ( Beigia ), ή άνθρωπική άρχή τό πολύ θά μποροΰσε νά 
χαρακτηριστεί ώς μιά ταξινομητική άρχή ( ordering principle ) μέ κα-
θορισμένη έκ τών προτέρων ότπικη γιά τή θεώρηση τών γεγονότων. 

'Αφετηρία τής άνθρωπικής άρχής είναι ή ύπαρξιακή άνάγκη τοΰ άνθρώ-
που νά βρει τή θέση του μέσα στό σύμπαν καί ή θεολογική παράδοση.2 

Ή « άνθρωπική άρχή » δέν μπορεί νά άποκτήσει τό status έπιστημονι-
κής άρχής : δέν μπορεί νά έξηγήσει τά φαινόμενα καί δέν άνοίγει κάποιο 
πεδίο προβλέψεων. Εϊναι ένα ιδεολογικό αίτημα ( postulate ), μεταφυ-
σική άρχή, ή όποία άντιφάσκει μέ όλη τήν έπιστημονική παράδοση. 

Έ άνθρωπική άρχή βρίσκεται σέ άντίφαση μέ τό γεγονός τοΰ αύ-
τοδυναμισμοΰ τής ύλης, χαρακτηριστικό τής άριστοτελικής φιλοσο-

1. M. Rity, La Pensée, 251, 1986. 

2. S. Beigia, στο Frontiers of Fundamental Physics. 
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φίας, έστω καί επικαλυμμένης μέ το τελεολογικό δόγμα. Ή αρχή αύτή 
αντιφάσκει έπίσης μέ όλη τήν αιτιοκρατική έξέλιξη τοΰ σύμπαντος καί 
μέ τις βασικές άρχές τής επιστημονικής γνώσης. Πράγματι, ή ύλη 
στήν έξελικτική πορεία της μπορεί νά πραγματώνει, σέ εύνοϊκές συν-
θήκες, 0λο καί ανώτερες μορφές οργάνωσης. Ή έξέλιξη είναι τό πέ-
ρασμα άπό τό δυνάμει στό ένεργεία. Κάθε άνώτερη μορφή προκύπτει 
νομοτελειακά άπό τις κατώτερες, ένώ ταυτόχρονα τις ύπερβαίνει. Ή 
άνθρωπική άρχή άντιστρέφει ολόκληρη τήν αίτιακή άλυσίδα τής έξέ-
λιξης, μέ άφετηρία έναν αύθαίρετο ισχυρισμό. 

Μικρές διαφορές της τιμής τών παγκόσμιων σταθερών θά είχαν ώς 
συνέπεια ένα « σύμπαν » διαφορετικό άπό αύτό πού γνωρίζουμε. Μιά 
διαφορετική άπόσταση ήλιου-γής, διαφορετική κλίση τοΰ άξονα της 
γής, διαφορετική άτμόσφαιρα ή ύδρόσφαιρα, θά όδηγοΰσαν σέ άλλες 
μορφές ζωής ή θά δημιουργούσαν συνθήκες άφιλόξενες γιά τό φαινό-
μενο τής ζωής. Γιατί οί παγκόσμιες σταθερές ( πού ίσως είναι συναρ-
τήσεις τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου ) νά έχουν αύτή τήν τιμή ; Γιά πολλές 
άπ' αύτές δέν ύπάρχει σήμερα άπάντηση. Ή εύκολη λύση είναι τότε νά 
φανταστούμε ότι στό σύμπαν ύπάρχει κάποια σκοπιμότητα. 'Αλλά ή 
ιστορία τής έπιστήμης φανερώνει ότι αύτό πού ήταν άγνωστο μπορεί νά 
γίνει γνωστό, άρα αύτό πού σήμερα άποτελεΐ « μυστήριο » νά άποδει-
χτεΐ άποτέλεσμα συγκεκριμένων συνθηκών κατά τήν έξέλιξη τής ύλης. 

"Ενα παράδειγμα : Γνωρίζουμε οτι ό πάγος είναι έλαφρότερος άπό τό 
νερό καί οτι αύτό διευκόλυνε τήν έξέλιξη καί τή διατήρηση τών μορφών 
τής ζωής. "Αν ό πάγος ήταν βαρύτερος άπό τό νερό, οί λίμνες καί οί 
ώκεανοί θά πάγωναν σέ βάθος καί ή ζωή πού περιέχουν θά καταστρε-
φόταν. Είναι εύκολο νά « έξηγήσουμε » αύτή τήν ιδιότητα τοΰ πάγου ώς 
άποτέλεσμα τής θείας πρόνοιας. 'Ωστόσο σήμερα γνωρίζουμε ότι ή 
ιδιότητα αύτή έξηγεΐται λόγω τοΰ πολικοΰ χαρακτήρα τοΰ μορίου τοΰ 
ύδατος ( γωνία 104,5 μοιρών τών άτόμων τοΰ ύδρογόνου, μέ κεφαλή τό 
άτομο τοϋ οξυγόνου ). ' Η κοσμολογία τοΰ big bang εύνοεΐ τήν άνθρωπική 
άρχή. Άλλά, πρώτον, ή « έρμηνεία » δέν είναι έρμηνεία καί, δεύτερον, ή 
άποδοχή τής τελεολογίας συγκρούεται μέ τήν έκταση, τήν ήλικία, κλπ., 
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τοϋ σύμπαντος, μέ τήν ύπαρξη άρχέγονης ατμόσφαιρας στή γή πού δέν 
εύνοοΰσε τις σημερινές μορφές ζωής, κλπ., κλπ. 

Άντ ί λοιπόν νά « έρμηνεύουμε » τό άγνωστο μέ τό αύθαίρετο τής 
Μεταφυσικής, εϊναι άνάγκη νά διευρύνουμε τή δαρβινική άποψη καί σέ 
άλλες περιοχές : νά άναδείξουμε τόν αύτοδυναμισμό τής ύλης, απορρί-
πτοντας τήν τελεολογία. Ά π ό τά σημερινά δεδομένα θ' άνατρέξουμε 
τότε στή διερεύνηση τών αιτίων τους, στις μορφές άπό τις όποιες έχουν 
προκύψει. Ανατρέχοντας στις άλυσίδες τών αιτίων, θά έξηγήσουμε τή 
δημιουργία τών συνθηκών πού έπέτρεψαν την έμφάνιση της ζωής, θά 
έξηγήσουμε τήν έμφάνιση τοΰ άνθρωπου στήν πορεία τής φυλογένεσης, 
καί τήν έμφάνιση τής νόησης στήν πορεία τής έξέλιξης τοΰ άνθρώπινου 
είδους. Προχωρώντας πρός τό ήλιακό σύστημα καί έξω άπ' αύτό, θά 
έξηγήσουμε τό σχηματισμό τοΰ άνθρακα, άναγκαίου γιά τή ζωή, κατά 
τή διαδικασία τής νουκλεοσύνθεσης. Άντ ί νά άναζητοϋμε ένα « πρώτο 
κινοΰν », άς προσπαθήσουμε νά έξηγήσουμε τά φαινόμενα τής Φύσης 
μέ φυσικά αίτια. 

Εϊναι πλέον έπιστημονικό γεγονός οτι οί πρώτες οργανικές ουσίες 
(άμινοξέα, κλπ.) εϊχαν άβιογενή προέλευση. Πράγματι, στήν έποχή 
μας, ώς γνωστόν, έχουν γίνει πειράματα παραγωγής οργανικών ούσιών 
σέ συνθήκες πού προσομοιάζουν μέ αύτές τής άρχέγονης άτμόσφαιρας, 
πριν άπό 4 δισ. χρόνια, μέ πρώτη ύλη νερό, ύδρογόνο, μεθάνιο καί 
άμμωνία καί μέ τή συνδρομή ήλεκτρικών έκκενώσεων. Εϊναι έπίσης 
γεγονός ότι πριν άπό τις άνώτερες μορφές έμβιων πού άναπνέουν οξυ-
γόνο, υπήρξαν κατώτερες μορφές ( άλγη, κλπ. ), οί όποιες « άνέπνεαν » 
( μεταβόλιζαν ) τό άφθονο τότε διοξίδιο τοΰ άνθρακα. Στό περιβάλλον 
έκείνης τής περιόδου ήταν άδύνατη ή ζωή τοΰ άνθρώπου. Άλλά, μέ τήν 
άλλαγή της σύνθεσης της άτμόσφαιρας, δηλαδή μέ τήν αύξηση τοΰ 
οξυγόνου, έγινε δυνατή ή ύπαρξη άνώτερων μορφών ζωής καί, μετά άπό 
μακρά βιολογική έξέλιξη, ή έμφάνιση τών άνώτερων θηλαστικών καί 
τελικά τοΰ άνθρώπου. Στήν κυριολεξία λοιπόν είμαστε προϊόν μόλυνσης 

1. S. Beigia, ibid. 
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τοϋ τιεριβάλλοντος 1 ( τό οξυγόνο ήταν στοιχείο μόλυνσης γιά τά άλγη, 
κλπ. ) καί όχι κάποιας εύγενικής χειρονομίας τής φύσης ή τοϋ Θεοΰ. 

Πριν άπό 3,5 δισεκατ. χρόνια περίπου, εμφανίστηκαν οί πρώτες 
μορφές τής ζωής. Έ έξέλιξη έπί 3 δισεκατ. χρόνια ήταν βραδύτατη -
ήταν ή περίοδος τών μονοκύτταρων οργανισμών. Βαθμιαία έμφανίστη-
καν πολυκύτταροι οργανισμοί - ψάρια, ερπετά καί θηλαστικά. Τά 
άνώτερα θηλαστικά έμφανίστηκαν πριν άπό 70 εκατ. χρόνια περίπου, 
καί ό homo sapiens (ό νοήμων άνθρωπος) πριν άπό 2 έκατ. χρόνια. 
( Στήν Αιθιοπία καί στήν Τανζανία έχουν βρεθεί « εργαλεία » ήλικίας 
2-3 έκατ. χρόνων.) Ή γεωργία έμφανίστηκε πριν άπό 12.000 χρόνια 
καί τά δεδομένα μαρτυροΰν οτι οί άνθρωποι πριν άπό 30.000 χρόνια 
ήταν περίπου όπως καί οί σημερινοί : Ή έξέλιξη ήταν έκτοτε βασικά 
κοινωνική καί πνευματική καί οχι βιολογική. 

Τά έμβια όντα μεταβολίζουν ύλη τοΰ περιβάλλοντος. 'Αναπαράγον-
ται, όπως έγραψε ό Ε. Σραίντινγκερ, άντλώντας ένα ρεΰμα άρνητικής 
έντροπίας άπό τό περιβάλλον, γιά νά άντισταθμίσουν τήν αύξηση εν-
τροπίας πού παράγουν μέ τή ζωή τους.2 "Ως έδώ, ή έμφάνιση τής ζωής 
καί τών άνθρώπινων όντων φαίνεται προϊόν εύνοϊκών φυσικών διεργα-
σιών καί όχι δωρεά κάποιου έξωφυσικοΰ Όντος. Καί ή συνείδηση ; Τό 
Πνεΰμα ; 

Κατ' άρχήν, καί τά ζώα έχουν μνήμη, αισθήματα, καί τά άνώτερα 
( γορίλας, χιμπαντζής ) κάποια μορφή νόησης καί κάποια ύποτυπώδη 
γλώσσα. Άλλά, κατά τά φαινόμενα, μόνο ό άνθρωπος κατέκτησε τήν 
έννοιακή σκέψη. ' Η έννοια, προϊόν άφαίρεσης καί γενίκευσης, χαρακτη-
ρίζει μόνο τό άνθρώπινο είδος. Μήπως λοιπόν έδώ τοποθετείται κάποια 
« τομή » άνάμεσα στόν άνθρωπο καί τό υπόλοιπο ζωικό βασίλειο ; 

Κατ' άρχήν, είναι έπίσης έπιστημονικό γεγονός ότι ή νόηση, τό 
« Πνεΰμα », ύπάρχει χάρη στό ύλικό του ύπόβαθρο, τό όποιο δέν τοΰ 
είναι οντολογικά ξένο : είναι τό « σκεπτόμενο σώμα » ( Σπινόζα ), ό 

1. Ή έκφραση ανήκει στον Sacristan Lyzon, βλ. Οίπ<κιία, 3 ( Σεπτ.-'Οκτ. 1992). 
2. Ε. Schrödinger, What is Life ?, σσ. 74-75. 
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εγκέφαλος. Συνείδηση καί ζωή είναι αλληλένδετα. "Οπως έγραψε ό 
μεγάλος βιολόγος Α. Szent-Györgyi, ή συνείδηση έξαφανίζεται αν στα-
ματήσει ή παροχή οξυγόνου στόν έγκέφαλο. Καί έπειδή ή συνείδηση 
εϊναι τό κύριο προϊόν τοΰ έγκεφάλου, αύτό σημαίνει άνακοπή καί της 
βιολογικής δραστηριότητας.1 Τό άντίστροφο ισχύει έπίσης. Γιά νά 
διαμορφώσουμε μιά έπιστημονική θεωρία τής γνώσης, κατά τόν Πιαζέ 
( Piaget ), δέν χρειάζεται νά γράψουμε τή γνώση μέ Γ κεφαλαίο, άλλά 
νά ανακαλύψουμε τίς διαδικασίες διαμόρφωσης, περάσματος άπό μιά 
κατώτερη σέ μιά άνώτερη μορφή γνώσης. 

Ή αίσθηση παρέχει τό πρώτο ύλικό τής γνώσης. Ή αισθητηριακή 
γνώση εϊναι, καί αύτή, μορφή γνώσης. 'Αλληλένδετη μέ τήν αισθητη-
ριακή, καί άνώτερη άπ' αύτή, εϊναι ή εμπειρική γνώση, καί τέλος ή 
έπιστημονική (γνώση τών αιτίων) καί ή ειδική μορφή γνώσης, πού 
εϊναι ή φιλοσοφική. Ή άνίχνευση τών προϋποθέσεων γιά τήν εμφάνιση 
καί τήν άνάπτυξη τής έννοιακής σκέψης εϊναι δύσκολο έργο καί άπο-
τελεΐ άντικείμενο ομάδας ολόκληρης έπιστημών. 'Αλλά ό ιδεαλισμός 
βρίσκει εύκολες καί γοητευτικές λύσεις. Κατά τόν πατέρα Τεγιάρ, 
π.χ., σέ κάθε στοιχειώδες σωμάτιο υποθέτουμε « υποτυπώδη ύπαρξη 
κάποιας ψυχής ». Ή ύλη εϊναι πνευματικής υφής. Ή νόηση εϊναι αύτο-
ενδέλιξη ( involution sur soi ) τής ούσίας τών πραγμάτων καί κατατεί-
νει σέ μιά ύπερβατική εστία, τό σημείο « 'Ωμέγα », τό όποιο εϊναι 
ταυτόχρονα άρχή μή άντιστρεψιμότητας, κίνητρο καί συλλέκτης αύτής 
τής ένδέλιξης. 

Ή άνθρωπική άρχή άντιστρέφει, όπως σημειώθηκε ήδη, τίς σχέσεις 
αιτίας καί άποτελέσματος. Μετατρέπει τή νομοτελειακή έξέλιξη σέ 
τελεολογική. 'Αντί νά έπιχειρεΐ νά έξηγήσει τήν έμφάνιση τής ζωής 
μέ βάση τόν αύτοδυναμισμό τής ύλης, άναγορεύει τή ζωή σέ σκοπό 
( τέλος ) της ύπαρξης, τής δομής καί της λειτουργίας τοΰ σύμπαντος. 

'Αλλά σκοπούς θέτουν μόνο σκεπτόμενα όντα. Ή ύπαρξη συνεπώς 
άνώτερης Διάνοιας άναφέρεται ρητά, ή έστω τίθεται ώς πρόβλημα 

1. Λ. Szent-Gyötgyi, An Introduction to Submolecular Biology, σσ. 127-135. 
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άπο τούς άκραίους οπαδούς της μεγάλης έκρηξης καί τούς θιασώτες 
της άνθρωπικής άρχής. 

Θά παραθέσω έδώ ένα άντιπροσωπευτικό απόσπασμα άπο ένα 
πρόσφατο βιβλίο γραμμένο άπό όπαδό της Μεγάλης Έκρηξης : « Τό 
νά μιλάμε γιά δημιουργία τοϋ σύμπαντος οδηγεί άναπόφευκτα στό 
έρώτημα γιά την ύπαρξη Δημιουργού. [ . . . ] Ή νεότερη έπιστήμη διέ-
λυσε τά κλασικά έπιχειρήματα γιά τήν ύπαρξη τοϋ Θεοϋ, άλλά, καί 
άντίστροφα, μας έκανε νά άντιληφθοϋμε ότι τό ίδιο τό γεγονός ότι 
είμαστε έκεΐ, είναι έξαιρετικό : τό σύμπαν ήταν λεπτόλογα ρυθμισμέ-
νο, ώστε νά δεχτεί τήν ύπαρξή μας. 'Άν οί φυσικοί νόμοι διέφεραν έστω 
καί λίγο άπό αύτό πού είναι, δέν θά ήμαστε έκεϊ γιά νά μιλάμε γ ι ' 
αύτούς. Αύτή ή έξαιρετικής άκρίβειας ρύθμιση είναι τό προϊόν τοΰ 
καθαροΰ τυχαίου, ή προκύπτει άπό τή θέληση ενός άνώτατου οντος ; » 1 

Τυχαίο ή θεϊκή έπέμβαση ! Πιό δύσκολο είναι νά άνιχνεύσουμε μέσα 
στήν ιστορία τοΰ σύμπαντος τή διαλεκτική τοΰ άναγκαίου καί τοΰ 
τυχαίου, μέσω της οποίας πραγματώνονται οί δυναμικότητες τοΰ "Ον-
τος ( τής Φύσης ). Δέν έχουμε καμιά προνομιούχα θέση στό σύμπαν. ' Η 
θέση της γης, κλπ., στό ήλιακό μας σύστημα εύνόησε τήν άνάπτυξη 
έμβιων όντων καί τοΰ άνθρώπινου είδους. Πρόκειται γιά μιά άποφα-
σιστική « στιγμή », κατά τήν όποία ή ύλη αρχίζει νά σκέφτεται : Ή 
φύση ( ό άνθρωπος μέρος τής φύσης ) άρχίζει νά άποκτα συνείδηση τοΰ 
έαυτοΰ της, όχι κατά τήν έγελιανή έννοια κάποιας μυστικής επιστρο-
φής, άλλά ώς συνέπεια τής έμφάνισης νέων ποιοτήτων. 

7. Ή ιδεολογία στην έπιστήμη 

Ή ύπόθεση της μεγάλης έκρηξης καί ή άνθρωπική « άρχή » είναι δύο 
άκραϊες περιπτώσεις άμεσης επέμβασης τής ιδεολογίας στήν έπι-
στήμη. 

1. Trinh Xuan Thuan, La Mélodie Secrète, a. 8. 
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Τό γραμμικά σενάριο τοϋ big bang χαρακτηρίζεται άπό άπλότητα. 
Άλλά ή άπλότητα δεν εϊναι άναγκαστικά κριτήριο εγκυρότητας. Οί 
κυκλικές τροχιές τών πλανητών εϊναι άπλούστερες άπό τις ελλείψεις 
τοΰ Κέπλερ. Ό Κέπλερ έδωσε στό έργο του τόν τίτλο : Ή αρμονία τον 
κόσμου ( 1619 ). 'Αλλά τό big bang γίνεται ολο καί πιό περίπλοκο, 
χάνοντας άκόμα καί τή γοητεία της άπλότητας. 

'Αναφερθήκαμε στά προηγούμενα σε μιά σειρά πρότυπα, διαφορε-
τικά άπό τό κυρίαρχο, τά όποια επιχειρούν νά « σώσουν τά φαινόμε-
να ». Υπάρχουν πρότυπα πού δέχονται τή διαστολή ( χωρίς άρχική 
έκρηξη ) καί πρότυπα σταθεράς καταστάσεως. 'Αναφερόμενος στά τε-
λευταία ( Segal, Arp, Novikov, Burbidge, Narliker καί Hoyle ), ό Γάλ-
λος άκαδημαικός Ζ. Κ. Πεκέρ, γράφει : « Στό σύνολο τους, τά πρότυπα 
αύτά έξηγοΰν τή δήθεν κοσμολογική μετατόπιση πρός τό έρυθρό. Στήν 
άκτινοβολία βάθους καί στις λεγόμενες άρχέγονες άφθονίες τών στοι-
χείων άποδίδουν μάλλον τοπικές, παρά κοσμολογικές αιτίες. Τέλος, 
έξηγοΰν τό παράδοξο Ο Ibers καί συχνά άξιώνουν τήν άπλότητα. Φυ-
σικά καί τά μέν καί τά δέ έχουν ελλείψεις καί παραμένουν στήν κα-
τάσταση ύποθέσεων έργασίας. 'Αλλά, καθώς είδαμε, τό πρότυπο τοΰ 
big bang στή " Νέα " εκδοχή του, κάθε άλλο παρά χωρίς μειονεκτή-
ματα εϊναι. [ . . . ] 'Απ' αύτή τήν άποψη καί αύτό δέν εϊναι παρά μιά 
προσωρινή ύπόθεση έργασίας. "Ας περιμένουμε τό Ύπερ-Νέο big bang 
ή καθόλου big bang » . 1 

"Εστω καί κυρίαρχη, ή ύπόθεση τοΰ big bang εϊναι μία άπό τις πολ-
λές κοσμολογικές ύποθέσεις. 'Εντούτοις οί οπαδοί του διακρίνονται 
άπό ένα φανατισμό, ξένο πρός τό πνεύμα τής έπιστήμης. "Οπως γρά-
φει ό Φ. Χόυλ, συμπεριφέρονται σάμπως ή κοσμολογία νά γνωρίζει νά 
έξηγήσει τά πάντα, άπό τήν άρχική στιγμή μέχρι τόν σημερινό άνθρω-
πο. Είρωνευόμενος αύτή τή συμπεριφορά, ό Χόυλ γράφει : « Ξεκινήστε 
όπως θέλετε, ύπό τόν όρο ότι δέν ύπάρχει λογική άντίφαση στήν άρχική 
σας κατάσταση. Στή συνέχεια, χρησιμοποιώντας γνωστούς φυσικούς 

1. J .C. Pecker, Science et Vie, op. cit. 
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νόμους, κάντε νά εξελιχθεί ή άρχική κατάσταση πρός την κατεύθυνση 
τοϋ κόσμου πού σήμερα έχετε μπροστά στά μάτια σας. 'Εξηγήστε όλα 
οσα παρατηρεί ό άστρονόμος ». Οί άνθρωποι, κατά τόν Χόυλ, έχουν 
άνάγκη νά πιστεύουν στά θαύματα. Καί οί άκράϊοι τοΰ σημερινοΰ 
φυσικοΰ ίδεαλισμοΰ διακηρύσσουν τή συμβατότητα τών φυσικών νό-
μων μέ τό μυστικισμό, τόν άποκρυφισμό καί τή μαγεία. 

Ή έπιστήμη, άντίθετα μέ τίς θρησκείες, ύποτίθεται ότι κυριαρχεί-
ται άπό ένα πνεϋμα άνεκτικότητας τών έτερόδοξων θεωριών. Παλαιό-
τερα ή 'Εκκλησία καταδίωκε τό δαρβινισμό. Σήμερα οί άντίπαλοι τοΰ 
big bang διώκονται ή περιθωριοποιούνται. Χαρακτηριστική είναι ή 
περίπτωση τοΰ Χάλτον Ά ρ π , « έπιστήμονα παγκοσμίου φήμης, ομό-
φωνα άναγνωρισμένου γιά τίς έργασίες του ». Κανείς ειδικός δέν άμ-
φισβητεΐ τίς παρατηρήσεις τοΰ "Αρπ. Καί όμως τό 1984 τοΰ άπαγο-
ρεύτηκε ή πρόσβαση στά μεγάλα τηλεσκόπια τοΰ Παλομάρ καί τής 
Χιλής, έπειδή δέν άποδεχόταν τίς κυρίαρχες άπόψεις, «έπε ιδή δέν 
ήταν πολιτικά σωστός καί δέν έρευνοΰσε πρός τήν καλή κατεύθυνση ». 

"Οπως γράφει ό Ζ. Μ. Μπονέ-Μπιντώ, λόγω τής σταθερής προσήλω-
σης του στις άπόψεις του, έξορίστηκε άπό τήν έπιστημονική κοινότητα 
(ό Ά ρ π έγκατέλειψε τή χώρα του, τίς Η Π Α, καί έργάζεται στό 'Ινστι-
τούτο Max Planck τής Γερμανίας). Καί ό Μπονέ-Μπιντώ θέτει τό 
έρώτημα : « Θά είναι ένας νέος Γαλιλαίος γιά τόν όποιο σέ ζητήματα 
έπιστήμης ή αύθεντία χιλίων δέν άξίζει τόν ταπεινό συλλογισμό ένός 
άτομου ; » 2 Οί θρησκευτικοί πόλεμοι άναβίωσαν στήν « έπιστημονι-
κή » έποχή μας. Άλλά ό φανατισμός δέν άπουσιάζει ούτε άπό τούς 
Ναούς τών έπιστημονικών Δογμάτων. 

Αρχίζουμε μόλις νά έξερευνοΰμε τό σύμπαν καί τή δική μας συνεί-
δηση. Τό γνωσιακό κενό μαζί μέ τις άδιαφανεις κοινωνικές σχέσεις 
εκτρέφουν τήν πλαστή συνείδηση τής πραγματικότητας. Ή άνθρωπι-
κή άρχή έχει ήδη έγγραφεϊ στόν μακρύ κατάλογο τών μυστικιστικών 

1. F. Hoyle, Science el Vie, op. cil. 
2. J . M. Bonnet-Bidaud, Science et Vie, op. cit. 
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αντιλήψεων πού σημαδεύουν τήν 'Ιστορία, ώς το έτερον, ώς ή άρνηση 
τοϋ όρθοΰ λόγου. 

8. Τελική παρατήρηση 

Η αντιδικία άνάμεσα στίς έπιστήμες, τή θεολογία καί τίς ιδεαλιστικές 
φιλοσοφίες είναι διαχρονική. 'Αλλάζει μορφές καί έπιχειρήματα, δια-
τηρώντας έναν σταθερό πυρήνα : τό έρώτημα, ύλη ή πνεΰμα ; Ή άντι-
δικία θά συνεχιστεί όσο ή κοινωνική πραγματικότητα θά « έκκρίνει » 
φυσιολογικά τήν ιδεολογία, άνεστραμμένη εικόνα τοΰ κόσμου, άλλο-
τριωμένη συνείδηση ένός αλλοτριωμένου κόσμου. Ή ορθολογική άντί-
ληψη τοΰ σύμπαντος, ώς κυρίαρχη άντίληψη τοϋ άνθρώπου, θά γίνει 
κατορθωτή όχι άπλώς μέ τήν πρόοδο τών έπιστημών, άλλά μέ τήν 
κυριαρχία κοινωνικών σχέσεων διαφανών - τότε πού ό άνθρωπος θά 
μπορέσει ένδεχομένως νά ρυθμίσει ορθολογικά τίς σχέσεις του μέ τούς 
συνανθρώπους του καί μέ τή Φύση ( Μάρξ ). 

Ή ιδεαλιστική άντίληψη τοΰ σύμπαντος έχει τίς γνωσιολογικές καί 
τίς κοινωνικές ρίζες της. Ή « σκόνη τοΰ μυστηρίου » θά καλύπτει τίς 
σχέσεις τοΰ Είναι καί της νόησης, όσο θά καλύπτει καί τίς άνθρώπινες 
σχέσεις. Στό χώρο τών κοινωνικών σχέσεων πρέπει νά άναζητήσουμε 
οχι μόνο τή « μαγική εικόνα » της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, άλλά 
καί τά κοινωνικά αίτια, πέρα άπό τά καθαυτό γνωσιολογικά, γιά τήν 
άνεστραμμένη, πλαστή εικόνα τής φυσικής πραγματικότητας. 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Γ Ι Α ΜΙΑ Υ Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η ΘΕΩΡΙΑ Τ Ο Υ ΕΙΝΑΙ 

ΗΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ έπιστημών καί φιλοσοφίας είναι δεδομένη. 

Στο πρώτο κεφάλαιο έπιχείρησα νά συγκεκριμενοποιήσω τήν 
ένότητα τών έπιστημών μέ τή φιλοσοφία - ένότητα ή όποία πραγμα-
τοποιείται δημιουργικά στις καλύτερες στιγμές τοΰ γίγνεσθαι, τόσο 
τών έπιστημών οσο καί τής φιλοσοφίας. 'Αλλά οί σχέσεις τών έπιστη-
μών μέ τή φιλοσοφία είναι περίπλοκες. Είδαμε ότι μιά συντηρητική, 
άγνωστικιστική φιλοσοφία μπορεί νά λειτουργήσει ώς έπιστημονικός 
καταλύτης. Άντίστροφα, ιδεαλιστικές ή μυστικιστικές κοσμοθεωρή-
σεις ιδιοποιούνται τά δεδομένα τών έπιστημών γιά νά θεμελιώσουν τά 
δόγματά τους. Μέ τήν προσαρμογή τών δεδομένων της σέ κάποιο 
ιδεολογικό σχήμα, ή έπιστήμη μπορεί νά γίνει θεραπαινίς άνορθολο-
γικών δοξασιών. 

Οί έπιστημες έφεραν στό φώς συντριπτικά δεδομένα έναντίον τών 
μύθων τής Γένεσης, τής εμφάνισης της ζωής, τοΰ δυϊσμοΰ ψυχής καί 
σώματος, κλπ. Μέσα άπό τή γνώση τοΰ φυσικοΰ κόσμου θεμελιώνουν 
έναν σύγχρονο έπιστημονικά ρεαλισμό. "Ομως ό έπιστημονικός ρεα-
λισμός (άντικειμενικότητα καί γνωσιμότητα τοΰ κόσμου) δέν είναι 
μιά ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία. Πράγματι, τό έρώτημα γιά τήν προ-
έλευση καί τή φύση τοΰ κόσμου, σέ τελευταία άνάλυση, τό πρόβλημα 
γιά τή σχέση ύλης καί πνεύματος, παραμένει. "Ενας οπαδός τοΰ άντι-
κειμενικοΰ ιδεαλισμού ή τής χριστιανικής μεταφυσικής είναι ρεαλι-
στής, όπως καί ό οπαδός τοΰ διαλεκτικού ύλισμοΰ. Άλλά σέ ένα άλλο 
έπίπεδο φιλοσοφικής προσέγγισης άναδύεται ή θεμελιώδης οντολογική 
διαφορά - ρεαλισμός μέ ιδεαλιστικό ύπόβαθρο καί ρεαλισμός πού 
θεμελιώνεται ύλιστικά. 

» 5 
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'Εδώ λοιπόν τίθεται τά έρώτημα : Μια θεωρία τοϋ Είναι ( ή 'Οντο-
λογία), υλιστική καί διαλεκτική, είναι σήμερα δυνατή; Μήπως μιά 
καταφατική άπάντηση δέν θά σημαίνει άλλο άπό έπιστροφή σέ προ-
κριτικές προβληματικές ; Μήπως ή δυνατότητα είναι φαινομενική, άρα 
τό έπιχείρημα δέν είναι φιλοσοφικά νόμιμο ; 

Στό πρώτο κεφάλαιο σκιαγράφησα μιά πρώτη, καταφατική άπάν-
τηση. Καί σημείωσα ότι ή υλιστική θέση δέν μπορεί νά στηριχθεί μόνο 
στή φυσική, ή όποία, τό πολύ, θεμελιώνει έναν σύγχρονο έπιστημονικό 
ρεαλισμό. Γιά μιά ολοκληρωμένη ύλιστική θεωρία τοΰ Είναι άπαιτεΐ-
ται ή συνδρομή καί άλλων έπιστημών, καί κυρίως τών έπιστημών τής 
ζωής, τής ψυχολογίας καί της θεωρίας τών ιδεολογιών. 

Μέ βάση λοιπόν τίς σύγχρονες έπιστήμες, φιλοδοξούμε νά αποδεί-
ξουμε τήν ύλιστική θέση ; Μιά τέτοια επιδίωξη θά φανέρωνε φιλοσο-
φική άφέλεια. Ή βασική θέση τοΰ ύλισμοϋ -προτεραιότητα της ύλης 
έναντι τοΰ πνεύματος- τίθεται, δεν αποδεικνύεται. Άλλά, όπως ήδη 
έχω τονίσει, δέν τίθεται αύθαίρετα ή έστω άξιωματικά. Τίθεται ώς 
ή φιλοσοφική καταξίωση καί ύπέρβαση τής έπιστημονικής καί συνο-
λικά της κοινωνικής πρακτικής. Βεβαίως καί ή άντίθετη, ή ιδεαλιστική 
θέση ( προτεραιότητα τοΰ πνεύματος ), τίθεται καί αύτή, δέν άποδει-
κνύεται. Έχουμε λοιπόν δύο μή άποδείξιμες, άρα ισοδύναμες στήν 
αύθαιρεσία τους, φιλοσοφικές θέσεις ; Μήπως συνεπώς οί θετικιστές 
έχουν δίκιο καί πρέπει τότε νά πάψουμε νά άσχολούμαστε μέ ψευδο-
προβλήματα ; 

Άλλά, όπως έχω ήδη τονίσει, τά οντολογικά έρωτήματα είναι ού-
σιώδη, τίθενται καί θά τίθενται όσο θά ύπάρχουν άνθρωποι. Ώ ς πρός 
τό άναπόδεικτο τών δύο βασικών καί άντίπαλων θέσεων : Οί θέσεις 
αύτές δεν είναι φιλοσοφικά ισοδύναμες καί ή άποψη τήν όποία έπιλέγει 
ό ερευνητής δέν είναι άπλώς θέμα προσωπικής προτίμησης. Πράγμα-
τι , ή ιδεαλιστική θέση αντιφάσκει μέ τά δεδομένα τών έπιστημών, άπό 
τήν άρχαιότητα μέχρι καί σήμερα. Γ ι ' αύτό καί συνεχώς άναδιπλώ-
νεται καί προσαρμόζεται, ώστε νά ιδιοποιηθεί τά έπιστημονικά κεκτη-
μένα, ένώ ταυτόχρονα τά προσαρμόζει, ώς άείζωος Προκρούστης, στίς 
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άπαιτήσεις τοϋ εκάστοτε συστήματος. Ό υλισμός, άντίθετα, βρισκό-
ταν πάντα σε άντιστοιχία με τό κεκτημένο τών έπιστημών. ( Οί πα-
ραδρομές καί οί δογματικές ή άπολογητικές στρεβλώσεις δέν έλειψαν 
φυσικά καί άπό τόν υλισμό, άλλά αυτές δέν άναιροΰν τήν προηγούμενη 
γενική διαπίστωση. ) Συνεπώς : Ή ύλιστική θέση τίθεται ώς ή γενί-
κευση καί ύπέρβαση της ανθρώπινης γνώσης. Μέ μιά άντίστροφη 
κίνηση: Ή ύλιστική θέση άποτελεΐ τήν άφετηρία γιά τή συγκρότηση 
μιας λογικά συνεκτικής κοσμοαντίληψης, ή όποία άναθεωρεΐται καί 
έξελίσσεται σέ άντιστοιχία μέ τήν έπιστημονική γνώση. Σήμερα ει-
δικά είναι φανερή ή άνάγκη γιά μιά ριζική καί δημιουργική άνανέωση 
τοΰ διαλεκτικού υλισμού. 'Ορισμένες βασικές του θέσεις δέν πρόκειται 
νά άλλάξουν. 'Αλλά άν καί ή βασική θέση παραμένει ή ίδια : προτε-
ραιότητα χρονική-όντολογική τής ύλης έναντι τοϋ πνεύματος, ή ολη μας 
κοσμοαντίληψη έχει βαθύτατα μεταμορφωθεί. 'Ιδού λοιπόν ή Ρόδος ! 

Μήπως ζοΰμε σέ άλλο αιώνα ; Μήπως μιλάμε γιά προβλήματα πού 
άνήκουν στήν άρχαιολογία τής φιλοσοφικής γνώσης - γιά μιά στερού-
μενη νοήματος άντίθεση ύλισμοΰ καί ιδεαλισμού ; Μήπως σκιαμαχοϋ-
με μέ τήν έννοια τής ύλης, μιά έννοια πού κατά πολλούς έχει ήδη 
τοποθετηθεί στό μουσείο τών φιλοσοφικών κατηγοριών; Οί άπόψεις 
αύτές είναι διαδεδομένες στις μέρες μας -ήμέρες άποικοδόμησης, 
σύγχυσης, τεχνοκρατικών ιδεολογιών καί σκεπτικισμού- καί οί φορείς 
τους τις συνοδεύουν μέ άφ' ύψηλοΰ ειρωνικά μειδιάματα γιά τούς 
« παλαιολιθικούς » πού έπιμένουν υλιστικά καί πού δέν άποδέχονται 
τόν αύτοακρωτηριασμό τής φιλοσοφίας. Πρόκειται άραγε γιά τή σύγ-
χρονη έπιστημονική στάση, ή γιά τή στενότητα, τή φιλοσοφική αφέ-
λεια καί τήν έπαρση τοϋ τεχνοκράτη καί τοΰ μεταμοντέρνου; Καί 
πάλι : Ιδού ή Ρόδος ! Συγκεκριμένα : Θά άναλύσουμε σ' αύτό τό κε-
φάλαιο τις βασικές κατηγορίες μιας ύλιστικής καί διαλεκτικής θεω-
ρίας τοΰ Είναι καί θά έπιχειρήσουμε νά θεμελιώσουμε τή νομιμότητά 
τους, μέ βάση τά δεδομένα τών έπιστημών.1 

1. Ή διαπραγμάτευση έδώ είναι αναγκαστικά περιορισμένη. Γιά μιά συστηματική 



2<j6 TO ΑΕΙΘΑΛΕΣ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ 

1. Ή κατηγορία τής νλης στό φως τών σχετικιστικών θεωριών 

Ή απάντηση στο πρόβλημα της ύλης διαχωρίζει, ώς γνωστόν, τις δύο 
βασικές φιλοσοφικές τάσεις, άπό την έποχή τών προσωκρατικών. Γιά 
τόν άρχαϊο καί τόν νεότερο ιδεαλισμό, ή ύλη, ή Φύση, εϊναι παράγωγο, 
μέ τούτο ή έκεϊνο τόν τρόπο, κάποιας πνευματικής άρχής. ( Τοϋ Θεοϋ 
τών χριστιανών, τοΰ 'Απόλυτου Πνεύματος, άνάγεται στις άριθμητι-
κές έννοιες, είναι άντίγραφο τοΰ πραγματικού κόσμου τών 'Ιδεών, ή 
πραγματικότητα εϊναι παράγωγο τοΰ Έγώ, κλπ.) Γιά τόν ύλισμό, 
άντίθετα, ή φύση, ύλική καί άδημιούργητη, είναι αιτία τοΰ έαυτοΰ 
της. Τό πνεΰμα καί ή ψυχή, τά όποια ό ιδεαλισμός είχε ύποστασιο-
ποιήσει, « άναδύονται » κατά τήν άνέλιξη της φύσης, χάρη σέ νέες, 
άνώτερες δομές (αισθητήρια, εγκέφαλος καί νευρικό σύστημα), οί 
όποιες άποτελοΰν προϋπόθεση της κοινωνικής ζωής, ένώ ή κοινωνι-
κή ζωή, άναδραστικά, άποτελεΐ όρο γιά τήν άνθρωποποίηση - γιά τή 
νοογένεση. Κατά τούς άρχαίους ύλιστές, καί ή ψυχή συγκροτείται άπό 
άτομα. Γιά τόν νεότερο ύλισμό, ή ψυχή καί τό πνεΰμα δέν εϊναι ούσίες. 

'Αντίστροφα, θά μποροΰσαν νά όριστοΰν ώς τό σύνολο τών έσωτερικευ-
μένων σχέσεων τοΰ άτομου μέ τόν κόσμο ( νοητικών, συναισθηματικών, 
παραστάσεων, ((ένστικτων») καί τών δυνατοτήτων πού ένυπάρχουν 
χάρη σ' αύτές τίς σχέσεις. Εντούτοις οί σχέσεις προϋποθέτουν έναν 
ύλικό φορέα : τόν έγκέφαλο καί τό νευρικό σύστημα. 

'Αλλά μετά τή Σχετικότητα καί τίς κβαντικές θεωρίες, μετά τήν 
περίφημη έξίσωση τοΰ 'Αϊνστάιν καί τίς πεδιακές θεωρίες, μποροΰμε 
άκόμα νά μιλάμε γιά ύλη ; Δέν θά ήταν περισσότερο σύμφωνο μέ τά 
επιστημονικά δεδομένα νά δεχτοΰμε τήν ύπαρξη μιας παγκόσμιας 
ούσίας, ή όποία θά υπερβαίνει τό δυϊσμό τής ύλης καί τής ένέργειας ; 
Αύτό τό σημείο εϊναι πράγματι ή άφετηρία τοΰ νεότερου ένεργητισμοΰ. 

"Οπως όμως σημείωσα σέ προηγούμενα κεφάλαια καί θά άναπτύξω 

ανάλυση, βλέπε τά β ιβλ ία μου: 1 ) 7 ο Είναι καί τό Γίγνεσθαι, 2 ) Διαλεκτική καί 
Νεότερη Φασική, 3 ) Physique et Matérialisme. 
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πιο αναλυτικά έδώ, ή θέση αύτή στηρίζεται σε μια παρανόηση τοϋ 
φυσικού περιεχομένου τών σχετικιστικών θεωριών. Βεβαίως θά μπο-
ρούσαμε νά ταυτίσουμε τον Θεό μέ τή Φύση καί νά αποφύγουμε κάθε 
ύπερβατική 'Οντολογία. Ό Σπινόζα, ώς γνωστόν, καί πολλοί μετά 
άπ' αύτόν, υποστήριξαν κάποια μορφή πανθεισμοΰ. Άλλά ό προοδευ-
τικός πανθεϊσμός τοΰ Σπινόζα έγινε σήμερα άναχρονισμός, μέ βάση 
τις γνώσεις μας γιά τή Φύση, άλλά καί γιά τήν προέλευση τής έννοιας 
τοΰ Θεοΰ. Τέλος, ύπάρχουν φιλοσοφικά συστήματα, οπού δύσκολα 
διακρίνεται ή μή άναγώγιμη άντίθεση ύλισμοΰ καί ίδεαλισμοΰ. Τί 
είναι, π.χ., τό Ό ν τών Έλεατών; 'Αδημιούργητο καί άφθαρτο, δέν 
είναι παράγωγο κάποιας πνευματικής άρχής. 'Ακίνητο, άναλλοίωτο, 
« δεμένο μέ τις άλυσίδες τοΰ χρόνου » , δέν είναι ή ύλη τοΰ ύλισμοΰ -
άρχαίου, νεότερου καί σύγχρονου. Είναι, κατά κάποια έννοια, άλλη 
ονομασία τοΰ Θεοΰ ; Καί τί είναι τό Είναι τοΰ Χάιντεγκερ ; 'Ασφαλώς 
δέν είναι ή "Υλη τών ύλιστών, δέν είναι ό Θεός τών χριστιανών, θυμίζει 
άόριστα τό Ό ν τών προσωκρατικών ( έκεϊνο όμως ήταν συγκεκριμένο : 
νερό, άέρας, άπειρο, φωτιά, άτομο, κλπ. ), ένώ πίσω άπό τό άπρόσιτο 
Είναι τοΰ Γερμανοΰ φιλοσόφου, τό όποιο δέν ταυτίζεται μέ τό σύνολο 
τών ύπαρκτών πραγμάτων, θά μπορούσε κανείς νά διακρίνει κάποιο 
Θεό, οχι φυσικά τόν γνωστό άνθρωπόμορφο Πατριάρχη. Καί πώς θά 
χαρακτηρίζαμε τήν οντολογία τοΰ Χοΰσσερλ (δασκάλου τοΰ Χάιντε-
γκερ), όπου τό άντικείμενο θεωρείται καθαρή δομή τής συνείδησης, 
άποκαθαρμένο άπό άτομικά γνωρίσματα ; 

Σκοπός τοΰ πρώτου μέρους αύτοΰ τοΰ κεφαλαίου δέν είναι νά άνα-
λύσει κριτικά τις προηγούμενες θέσεις. Ό στόχος του είναι περιορι-
σμένος καί συγκεκριμένος : Νά τεκμηριώσει τή συμβατότητα τών σχε-
τικιστικών θεωριών μέ τήν κατηγορία τής ύλης, ώς άντικειμενικής 
πραγματικότητας. Δηλαδή, νά τεκμηριώσει τή ρεαλιστική καί ύλιστι-
κή θέση έναντίον τοΰ θετικισμού, τοΰ συμβατισμοΰ, τοΰ νεοενεργητι-
σμοΰ καί τών διαφόρων « έξυπνων », άφιλοσόφητων ισχυρισμών ότι ή 
ύλη είναι πλέον κενό κέλυφος καί ότι ή έπιμονή στόν ύλισμό μόνο 
ειρωνικά χαμόγελα μπορεί νά προκαλέσει. 
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"Ας επιχειρήσουμε λοιπόν νά αναλύσουμε τήν κατηγορία τής ύλης 
άπό τήν άποψη τών σχετικιστικών θεωριών. 

"Οπως έχω ήδη ύποστηρίξει ( στο Ιο καί 3ο κεφάλαιο ), ή νλη δεν 
είναι έπιστημονική έννοια. Στο έπίπεδο τής φιλοσοφίας λειτουργεί ώς 
κατηγορία, ενώ στο έπίπεδο τών έπιστημών δηλώνει το έρευνητικό 
τους άντικείμενο γενικά καί λειτουργεί ώς οιονεί φιλοσοφική έννοια. 
Ταυτόχρονα, λειτουργεί ώς διαμεσολαβητής άνάμεσα στά δύο θεωρη-
τικά έπίπεδα. "Ας δοϋμε λοιπόν κατά πόσο ή οιονεί φιλοσοφική έννοια 
καί κατ' επέκταση ή κατηγορία τής ύλης είναι συμβατή μέ τή μονιστι-
κή-ύλιστική θέση. 

Σημειώσαμε στά προηγούμενα κεφάλαια ότι ό Νεύτων ήταν χρι-
στιανος-μεταφυσικός ρεαλιστής. Φανταζόταν τά άτομα ώς «στερεά, 
μαζικά, συμπαγή, δυνάμενα νά κινούνται σωματίδια » δημιουργημένα 
άπό τόν Θεό « κατά τήν πρώτη δημιουργία ». "Ας λησμονήσουμε 
τώρα τή νευτώνεια μεταφυσική. Τί γίνεται όμως μέ τήν ύλη ; Ό Νεύ-
των, ώς γνωστόν, τήν όρισε ώς εξής : « Είναι ή ποσότητα τήν όποία θά 
άποκαλώ έφεξής παντού μέ τό ονομα σώμα ή μάζα » . 2 

Ή μάζα ταυτίστηκε μέ τήν ύλη. Μιά φιλοσοφική κατηγορία ταυ-
τίστηκε μέ μία φυσική έννοια. ( Ή μάζα, ώς γνωστόν, είναι μέτρο της 
άδράνειας ένός σώματος. ) Τό μή νόμιμο αύτό μείγμα άποτέλεσε : 
1 ) Τή βάση τής κλασικής μηχανιστικής οντολογίας, ύλιστικής ειτε 
ιδεαλιστικής. 2 ) Τό άφετηριακό σημείο γιά τήν κλασική διχοτομία 
άνάμεσα στή « μάζα-ύλη » καί τήν ένέργεια. 3 ) Τήν άφετηρία τοΰ 
νεότερου ένεργητισμοΰ, ό όποιος, σέ άντίθεση μέ τόν κλασικό ( Όστ-
βαλντ, κλπ. ), στηρίχτηκε στή σχετικότητα. 

Πράγματι, μέ τήν άνάπτυξη της Θερμοδυναμικής, στό πεδίο τής 
φυσικής εισήλθε μιά νέα έννοια : ή έννοια τής ενέργειας. 'Αλλά σύμφω-
να μέ τήν προσχετικιστική, νευτώνεια φυσική, ή ένέργεια δέν έχει 
μάζα - είναι « άβαρές ρευστόν ». Κατά συνέπεια, ή ενέργεια θεωρήθη-

1. Newton, Opticks, σ. 400. 
2. Newton, Principia, definition 1. 
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κε άυλη ουσία. ( Ό εννοιολογικός παραλογισμός είναι προφανής. ) 
Σύμφωνα μ' αύτή τή διχοτομία, ή φύση θεωρήθηκε δτι αποτελείται 
άπό μάζα-ύλη καί άπό άυλη ενέργεια. Πώς θά ήταν όμως δυνατόν νά 
ξεπεραστεί αύτός ό δυϊσμός καί νά αποκατασταθεί ένας μονισμός, ένας 
ρεαλισμός θεμελιωμένος στήν ύλη ; 

Ό κλασικός ένεργητισμος δεχόταν τό μονισμό της ένέργειας. Άλλα 
άκόμα καί άν θεωρήσουμε τήν ένέργεια ώς άντικειμενικά ύπάρχουσα 
ούσία1 ( τί σημαίνει « άυλη ούσία » ; ), καί πάλι θά ήταν δύσκολο νά 
συμφιλιώσουμε αύτό τό « άυλο » σύμπαν μέ τόν έπιστημονικό ρεαλι-
σμό. Πράγματι, ή έννοια « άυλο σύμπαν », άπό ύλιστική καί ρεαλιστι-
κή άποψη, άποτελεΐ « άντίφαση έν τοις όροις ». Άπό χριστιανική, 
άντιφάσκει μέ τό δόγμα τής δημιουργίας καί μέ τή βασική παραδοχή 
τοΰ χριστιανικού ρεαλισμοϋ. Θά μποροΰσε συνεπώς νά παραπέμψει σέ 
κάποιο σύμπαν πνευματικής υφής, άλλά αύτό δέν θά ικανοποιούσε τούς 
ένεργητιστές. Τό πρόβλημα παρέμενε έκκρεμές μέχρι τήν έποχή τής 
ειδικής θεωρίας τής Σχετικότητας ( 1905 ). Άλλά καί τότε, όπως θά 
ύποστηρίξω, « λύθηκε » στρεβλά, μέ άφετηρία τον νευτώνειο ορισμό 
τής ύλης-μάζας. Ά ς δοΰμε λοιπόν τό πρόβλημα. 

Μισό αιώνα μετά τή δημιουργία τής κλασικής θερμοδυναμικής, ό 
Αϊνστάιν διατύπωσε, ώς γνωστόν, τήν περίφημη έξίσωση πού συνδέει 
τή μάζα μέ τήν ενέργεια, στό πλαίσιο τοΰ νέου, σχετικιστικού « πα-
ραδείγματος » . 2 Ή έξίσωση αύτή προκάλεσε μιά έπανάσταση οχι 
μόνο στή φυσική καί στήν τεχνολογία, άλλά καί στή φιλοσοφία. Εν-
τούτοις, ή έξίσωση τοΰ Αϊνστάιν ερμηνεύτηκε ούσιαστικά στό έσωτε-
ρικό τοΰ νευτώνειου παραδείγματος -τής προσχετικιστικής φυσικής -
καί ερμηνεύτηκε ( άναπόφευκτα ) ώς σχέση ισοδυναμίας άνάμεσα στή 
μάζα καί τήν ένέργεια καί, κατά συνέπεια, άνάμεσα στήν ϋλη καί τήν 
ένέργεια. Ή σύγχυση άνάμεσα στις έννοιες καί τις κατηγορίες, στό 

1. Βλ. Teilhard de Chardin, Le Phénomène Humain, passim. 
2. Γιά τό πρωτότυπο κείμενο βλ. Einstein et aL, The Principle of Relativity, oa. 69-

71. 
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πλαίσιο τοϋ μηχανιστικού παραδείγματος, οδήγησε σε μια έρμηνεία 
αντίθετη μέ τό φορμαλισμό καί μέ το φυσικό περιεχόμενο τής σχετι-
κότητας. Καί ό νέος Κένταυρος άποδείχτηκε έξαιρετικά βιώσιμος : 
Κυριαρχεί άκόμα στά μυαλά τών φυσικών, άλλά καί τών έπιστημολό-
γων καί τών φιλοσόφων. 

Ή μάζα δέν ταυτίζεται μέ τήν ύλη : Είναι μέτρο τής άδράνειας ένός 
σώματος ( τής ύλης, μέ τήν έπιστημολογική έννοια τοΰ όρου ). 'Αντί-
στοιχα, ή ένέργεια δέν είναι ούσία : Είναι μέτρο τής κίνησης. 'Αλλά 
άπό τήν ταύτιση τής μάζας μέ τήν ύλη καί τής ένέργειας μέ κάποια 
άυλη οντότητα γεννήθηκε τό νόθο τέκνο τοΰ νεότερου ενεργητισμοΰ. 
Πράγματι, έφόσον ή «μάζα-ύλη» μετατρέπεται σέ ένέργεια, είναι 
λογικά δυνατόν νά θεωρήσουμε τήν « άυλη αύτή ούσία » ώς τήν έσχατη 

. , - / ι ουσία του σύμπαντος. 
Είναι παράδοξο ότι άκόμα καί μεγάλοι φυσικοί, πρωταγωνιστές 

τοΰ νέου σπιριτουαλισμοΰ τής ένέργειας, δέν είχαν αντιληφθεί ότι ή 
έρμηνεία τους τής έξίσωσης τοΰ 'Αϊνστάιν ήταν προσχετικιστική καί, 
κατά συνέπεια, άντίθετη μέ τή νέα φυσική. 

Πράγματι, είναι γνωστό ότι τό μόνο κατάλληλο πλαίσιο γιά τήν 
έρμηνεία τών σχέσεων άνάμεσα στή μάζα καί τήν ένέργεια είναι τό 
τετραδιάστατο χωροχρονικό πλαίσιο. Στό πλαίσιο αύτό μόνο τετραδια-
νύσματα ( διανύσματα μέ τέσσερις συνιστώσες - τρεις χωρικές καί μιά 
χρονική ) καί τανυστές διαφόρων τάξεων ( τανυστής : γενίκευση τής 
έννοιας τοΰ διανύσματος ) έχουν φυσική σημασία. "Ας έπιχειρήσουμε 
λοιπόν μιά άνάλυση στό πλαίσιο τοΰ σχετικιστικού παραδείγματος. 

Ή ϋλη δεν είναι επιστημονική έννοια ( το έχω ύπογραμμίσει ήδη ). 
Είναι φιλοσοφική κατηγορία καί δηλώνει αύτό πού ύπάρχει άντικει-
μενικά, άνεξάρτητα άπό τόν « παρατηρητή » ή τό ύποκείμενο. "Ομως ό 
ορισμός αύτός άφήνει -όπως είδαμε- άνοιχτή τήν πόρτα γιά κάποια 
μορφή άντικειμενικοΰ ιδεαλισμού, θεμελιωμένου στήν ένέργεια. Αύτή, 

1. Βλ., π.χ., 1) W. Heisenberg, Physics and Philosophy, passim. 2 ) J. Jeans, 
Physics and Philosophy. 
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π.χ., ήταν ή κατεύθυνση τοϋ πατρός Τεγιάρ ντε Σαρντέν. Αύτή δμως ή 
διέξοδος θά αποκλειστεί με τή σχετικιστική άποσαφήνιση της έννοιας 
τής ενέργειας. 

Πράγματι, είναι άδύνατο νά ορίσουμε ενα μέτρο τής ύλης. Είναι 
έξίσου άδύνατο νά διατυπώσουμε έναν φυσικό νόμο γιά τή διατήρηση 
τής ύλης. Ό Lavoisier καί ô Lomonosov, άντίθετα μέ δ,τι πίστευαν, δέν 
άπέδειξαν τίποτα μέ τά πειράματα πού άποσκοποΰσαν νά αποδείξουν 
τή διατήρηση τής ϋλης. Καί γ ι ' αύτούς ή ύλη ταυτιζόταν μέ τή μετρή-
σιμη μάζα. 'Αλλά καί άπ' αύτή άκόμη τήν άποψη τά πειράματά τους 
ήταν λανθασμένα, όπως θά άποδείκνυε ή σχετικότητα: Ή «ύλη-μά-
ζα », δηλαδή ή μάζα, δέν διατηρείται, ώς γνωστόν, κατά τήν καύση, 
έπειδή ή άπελευθερωνόμενη ένέργεια άντιπροσωπεύει κάποια, μηδα-
μινή έστω, ποσότητα μάζας. Τά μέσα τής έπιστήμης τοΰ 18ου αιώνα 
δέν είχαν τήν άπαιτούμενη ευαισθησία γιά νά διαπιστώσουν τό « έλ-
λειμμα μάζας » πού προκαλούσε ή καύση. Συνεπώς : Ή μόνη έπιστη-
μολογικά νόμιμη θέση σχετικά μέ τήν ύλη είναι μιά άρχή διατήρησης. 

'Αλλά έδώ πρόκειται γιά φιλοσοφική άρχή καί οχι γιά φυσικό νόμο. 

Ή μάζα καί ή ένέργεια, άντίθετα, είναι καλώς όρισμένες φυσικές 
έννοιες. ( Τό καλώς σημαίνει σέ ένα βαθμό ιδιοποίησης τής πραγμα-
τικότητας. Έπειδή ή βαθύτερη φύση της μάζας άποτελεΐ « μυστήριο », 
όπως καί ή φύση τής ένέργειας, δπως καί ή μεταξύ τους σχέση.) 
Πράγματι, είναι γνωστό ότι στό τετραδιάστατο πλαίσιο ή μάζα άντι-
στοιχεϊ στις τρεις χωρικές συνιστώσες τοΰ τετραδιανύσματος όρμής-
ένέργειας, ένώ ή ένέργεια άντιστοιχεΐ στή χρονική συνιστώσα. Τό 
« μήκος » ( module ) αύτοϋ τοΰ διανύσματος είναι άναλλοίωτο γιά 
ένα δεδομένο σωμάτιο. Αύτό τό άναλλοίωτο (invariance) άποτελεΐ 
έκφραση της ενότητας καί ταυτόχρονα τής διαφορας άνάμεσα στή 
μάζα καί τήν ένέργεια. Τό διάνυσμα όρμής-ένέργειας είναι ή γεωμε-
τρική απεικόνιση τής άμοιβαίας μεταβολής τής μάζας καί τής ένέρ-

1. Βλ. Ε. Bitsakis, Physique et Matérialisme, κυρίως κεφ. 2 ,4 ,12 . Id., Foundations 
of Physics, 21, 63 ( 1991 ). 
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γειας κατά τήν κίνηση τοϋ σωματίου. Το αναλλοίωτο τοΰ τετραδια-
νύσματος είναι συμβατό μέ τή μεταβολή τών συνιστωσών του, δηλαδή 
μέ τή σχετικότητα τής μάζας καί τή σχετικότητα τής ενέργειας, άν 
άποσυνθέσουμε το τετραδιάνυσμα σέ δύο ύποχώρους : τον τρισδιάστα-
το χώρο καί τον μονοδιάστατο χρόνο. 

Στό πλαίσιο τής σχετικότητας, ή μάζα καί ή ένέργεια δέν είναι 
ουσίες ( όπως όρθά τό είχε προβλέψει ό Ένγκελς γιά τήν ένέργεια ). 
Είναι μέτρα δύο άντίθετων καί άλληλένδετων κατηγορημάτων τής 
ύλης : τής αδράνειας καί τής κίνησης. Μ' αύτό τό νόημα ύπεισέρχονται 
στήν περίφημη έξίσωση τοΰ 'Αϊνστάιν, ή όποία δεν είναι σχέση Ισο-
δυναμίας άλλά σχέση άναλογίας - ποσοτική άναλογία άνάμεσα στά 
δύο αύτά άντίθετα καί ( ώς άντίθετα ) άλληλένδετα κατηγορήματα της 
ύλης. 

Ή μάζα καί ή ενέργεια δέν είναι ούσίες. Ή μάζα δέν μετατρέπεται 
σέ ένέργεια ούτε ή ένέργεια σέ μάζα. Κατά μείζονα λόγο, ή νλη δέν 
μετατρέπεται σέ ένέργεια. Κατά τό μετασχηματισμό ύλικών οντοτή-
των, μαζικά σωμάτια μποροΰν νά μετατραπούν σέ μή μαζικά καί 
άντίστροφα. Κατά συνέπεια, άπό σχετικιστική άποψη, οί έκφράσεις 
« άφυλοποίηση τής μάζας » καί « ύλοποίηση τής ένέργειας » στερούν-
ται νοήματος. Οί έκφράσεις αύτές είναι προϊόντα τής έπιστημολογικής 
σύγχυσης στήν όποία άναφερόμαστε. 

Ή κλασική άντίθεση άνάμεσα στή μάζα/«ύλη» καί τά πεδία δέν 
έχει έπίσης νόημα, άπό σχετικιστική άποψη. Τά άτομα ( ή ύλη, μέ τή 
συνήθη, προσχετικιστική έννοια ) άποτελοΰνται άπό μαζικά σωμάτια, 
ενώ τά πεδία ( τό ήλεκτρομαγνητικό καί τό βαρυτικό ) άποτελοΰνται 
άπό μή μαζικά σωμάτια ( τά φωτόνια καί τά ύποθετικά βαρυτόνια ). Οί 
άσθενεΐς καί οί ισχυρές άλληλεπιδράσεις διαμεσολαβοΰνται άπό μα-
ζικά σωμάτια. Ή άντιθετική διαδικασία μετασχηματισμού μαζικών 
σωματίων σέ μή μαζικά, καί άντίστροφα, άποτελεΐ τή συγκεκριμένη 
έκφραση της ένότητας τών διαφορετικών μορφών τής ύλης : μαζικών 
σωματίων ( « ύλης » ) καί πεδίων ( « ένέργειας » ). 

Ή κβαντική θεωρία τών πεδίων θεωρεί τά σωμάτια ώς εκδήλωση 
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τών πεδίων. 'Αναδεικνύει δηλαδή τήν ένότητα αύτών τών μορφών, 
υπερβαίνοντας τήν κλασική τους αντίθεση. 'Αλλά τά πεδία, κατά τή 
μηχανιστική άντίληψη, δέν είναι «ύλη». Έτσι , καθώς έχουμε ήδη 
σημειώσει, τό status τοΰ Είναι άποδίδεται μόνο στά μαζικά σωμάτια 
άπό τή μηχανιστική καί τήν ιδεαλιστική φιλοσοφία. Γιά μιά άκόμη 
φορά συνεπώς ή ύλη φαίνεται νά ξεθωριάζει σέ καθαρή σκιά. 'Αλλά, 
στήν πραγματικότητα, τό μόνο πού καταργείται εϊναι ή κλασική άντί-
θεση άνάμεσα στά έντοπισμένα σωμάτια καί τά πεδία. 

Ή διχοτομία άνάμεσα στή μάζα καί τήν ένέργεια, άνάμεσα στήν ύλη 
καί τό πεδίο, άντιφάσκει μέ τή σχετικότητα καί άπό μιά άλλη άποψη : 
Σύμφωνα μέ τή χρονογεωμετρική θεωρία τής βαρύτητας ( τή Γενική 
Θεωρία της Σχετικότητας ), ή καμπυλότητα τοΰ χωροχρονικοΰ συνε-
χούς καθορίζεται άπό έναν τανυστή, όπου σωμάτια καί πεδία συνυ-
πάρχουν σέ ίση βάση. Κατά τόν 'Αϊνστάιν : « Σύμφωνα μέ τή γενική 
θεωρία τής σχετικότητας, ό μετρικός χαρακτήρας ( καμπυλότητα ) τοΰ 
τετραδιάστατου χωροχρονικοΰ συνεχούς ορίζεται σέ κάθε σημείο άπό 
τήν ύλη σ' αύτό τό σημείο καί τήν κατάσταση αύτής της ΰλης. Κατά 
συνέπεια, έξαιτίας τής έλλειψης ομοιομορφίας στήν κατανομή τής ΰ-
λης, ή δομή αύτοΰ τοΰ συνεχοΰς οφείλει άναγκαστικά νά εϊναι έξαιρε-
τικά περίπλοκη » . 1 

Οί άντιλήψεις τοΰ 'Αϊνστάιν γιά τις σχέσεις « ΰλης-μάζας » - ένέρ-
γειας δέν ήταν πάντοτε σαφείς. Ό ίδιος σέ ορισμένα χωρία ταυτίζει τά 
μαζικά σωμάτια μέ τήν ύλη. "Ομως ό ίδιος ό φορμαλισμός τής θεω-
ρίας του τόν οδήγησε σέ μιά συνολικά όρθή άντίληψη γιά τό φυσικό 
νόημα τής έννοιας «ΰλη». Στό κείμενο γιά τή Γενική Θεωρία της 
Σχετικότητας ( 1916 ), ορίζει ώς ύλη οτιδήποτε, έκτος άπό τό βαρυτικό 
πεδίο. Ή έννοια ΰλη περιλαμβάνει, συνεπώς, « οχι μόνο τήν ΰλη μέ τή 
συνήθη έννοια, άλλά καί τό ήλεκτρομαγνητικό πεδίο ». 'Ωστόσο στήν 
ίδια έργασία ό 'Αϊνστάιν έγραφε : « Ή όλική μάζα τοΰ συστήματος καί 
συνεπώς ή συνολική βαρυτική του δράση θά έξαρταται άπό τήν όλική 

1. Α. Einstein, στό The Principle of Reiativily, σ. 183. 
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ενέργεια τοϋ συστήματος, συνεπώς από τήν ponderable energy ( μάζα, 
Ε.Μ. ) μαζί με τή βαρυτική ενέργεια ». 

Κατά τον 'Αϊνστάιν, ή ύλη, με τή φυσική έννοια τοΰ όρου, περιλαμ-
βάνει τόσο τά μαζικά σωμάτια όσο καί τό ήλεκτρ ο μαγνητικό καί τό 
βαρυτικό πεδίο. Ή σχετικότητα, συνεπώς, έναρμονίζεται μέ τήν άν-
τίληψη τοΰ νεότερου ρεαλισμοΰ, ό όποιος ορίζει τήν ύλη ώς άντικειμε-
νική πραγματικότητα άνεξάρτητη άπό τό υποκείμενο, καί εύρύτερα μέ 
τήν άντίληψη τοΰ διαλεκτικού ύλισμοΰ ( άντικειμενικότητα καί αύθυ-
παρξία ). 

Στό πλαίσιο τής Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, ή γεωμετρία 
άποκτα φυσικό περιεχόμενο : Ή μορφή τοΰ χωρόχρονου καθορίζεται 
άπό τήν κατανομή τής ύλης. Κατά συνέπεια, ή θεωρία τοΰ 'Αϊνστάιν 
συγκεκριμενοποιεί τή φιλοσοφική θέση γιά τήν ένότητα χώρου, χρόνου 
τής ύλης. Εντούτοις ύπάρχουν φυσικοί, οί όποιοι ισχυρίζονται οτι ή 
σχετικιστική θεωρία της βαρύτητας ταυτίζει τήν καμπυλότητα τοΰ 
χωρόχρονου μέ τήν ύλη.2 "Αν όμως ή ύλη ταυτιστεί μέ κάποια γεω-
μετρική μορφή, τότε άνοίγεται καί πάλι ό δρόμος γιά ένα σύμπαν 
« καθαρών μορφών ». 

Στήν πραγματικότητα δέν ύπάρχει όντική άντίθεση άνάμεσα στά 
μαζικά σωμάτια καί τά πεδία. Οί άμοιβαΐοι μετασχηματισμοί τους, 
άπόδειξη τής όντικής τους ένότητας, είναι ταυτόχρονα πραγματοποί-
ηση τών δυναμικοτήτων τής ύλης. Κατά τή διάρκεια αύτών τών με-
τασχηματισμών, ή όλική μάζα ( ένεργεία καί δυνάμει ), καθώς καί ή 
ολική ένέργεια ( ένεργεία καί δυνάμει ), διατηρούνται. 'Αλλά οί νόμοι 
αύτοί είναι φυσικοί νόμοι καί οχι φιλοσοφικές-όντολογικές άρχές. Έ -
χουμε συνεπώς δύο νόμους διατήρησης οί όποιοι άφορούν άλληλένδετα 
κατηγορήματα τής ύλης καί μποροΰμε νά τούς χρησιμοποιήσουμε γιά 
τούς ύπολογισμούς μεγεθών κατά τις διαδικασίες μετασχηματισμού ή 
διατήρησης. ( Στή μικροφυσική οί ύπολογισμοί γίνονται συνήθως σέ 

1. Α. Einstein, ibid, σσ. 143, 148, 149. 
2. Βλ. J. Cohen-Tannoudji, La Pensée, 235, 1983. 
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μονάδες ενέργειας. ) 'Αλλά, δπως τονίστηκε, οί νόμοι αύτοί είναι φυ-
σικοί νόμοι καί δεν έχουν σχέση μέ τη λεγόμενη άφθαρσία ή διατήρηση 
της ύλης. 

Σύμφωνα μέ τήν προσχετικιστική άντίληψη, θά μπορούσαμε δήθεν 
νά ενοποιήσουμε τούς δύο προηγούμενους νόμους σέ έναν καί μοναδικό : 
στό νόμο τής διατήρησης τής ύλης-ένέργειας. Ή προηγούμενη δήθεν 
δυνατότητα ύποστηρίζεται άπό πολλούς φυσικούς. 'Αλλά άπό τά προη-
γούμενα προκύπτει : 1 ) "Οτι είναι προϊόν σύγχυσης. 2 ) "Οτι δέν προσ-
φέρει τίποτα άλλο άπό σύγχυση. 3 ) "Οτι άνοίγει πάλι τό δρόμο πρός 
τόν ένεργητισμό. Πράγματι, ό δήθεν νόμος προϋποθέτει ότι ή μάζα καί 
ή ένέργεια είναι ούσίες. Μέ τήν «ένοποίησή» τους διαιωνίζει τήν 
επιστημολογική σύγχυση πού άναλύσαμε. Τέλος, αν έχουμε μία καί 
μόνη διατηρούμενη οντότητα, τήν ύλοενέργεια, τότε τό έρώτημα τής 
έσχατης ούσίας μπορεί νά οδηγήσει πάλι στήν κλασική άπάντηση τοΰ 
ιδεαλισμού. 

*Η διάκριση άνάμεσα στήν υλη καί τή μάζα εχει άλλη μιά σπουδαία 
συνέπεια : Είναι νόμιμο νά δεχτούμε δτι ή μάζα δεν είναι αναγκαίο 
κατηγόρημα τής νλης ( « μή μαζικά σωμάτια » δέν σημαίνει « άυλα » 
( ; ) σωμάτια ). Μ' αύτό τόν τρόπο άποσυνδέουμε τό γενικό-άφηρημένο 
πού είναι ή ύλη ( ύπαρκτή πάντα μέ συγκεκριμένες μορφές ) άπό τήν 
προσχετικιστική της ταύτιση μέ τή μάζα. Πράγματι, γνωρίζουμε 
σωμάτια, όπως τό φωτόνιο καί τό υποθετικό βαρυτόνιο, τά όποια έχουν 
μόνο δυνάμει μάζα ( μηδενική μάζα ηρεμίας, άν ό όρος έχει νόημα γι ' 
αύτά τά σωμάτια ). Ή πιθανή άνακάλυψη τών « κυμάτων-φαντασμά-
των » τών 'Αϊνστάιν - ντε Μπρέιγ, δηλαδή κυμάτων τά όποια δέν με-
ταφέρουν σωμάτιο, θά εϊναι ένα νέο έπιχείρημα έναντίον τής ταύτισης 
της μάζας μέ τήν ύλη.1 

Ό ρεαλισμός καί έπίσης ό ύλισμός δέν συνδέονται μέ μιά ιστορικά 
καθορισμένη, καί κατά συνέπεια σχετική, άντίληψη γιά τήν ύλη. Οί 
έννοιες της σχετικότητας καί τής σύγχρονης μικροφυσικής εϊναι άσύμ-

1. Βλ. Ε. Bitsakis, Foundations of Physics, 21, 63 ( 1991 ). 
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βάτες με τόν εποπτικά ρεαλισμό. Είναι εντούτοις απόλυτα συμβατές 
μέ έναν νέο, ανοιχτό, δυναμικό καί άντιεποπτικό ρεαλισμό, ό όποιος 
αναδύεται άπό κάθε περιοχή τής σύγχρονης έπιστήμης. Τό ίδιο ισχύει 
καί γιά μιά σύγχρονη θεωρία τοϋ Είναι, ύλιστική καί διαλεκτική.1 Οί 
έννοιες τής σχετικιστικής φυσικής είναι συμβατές μέ μιά μονιστική, 
ρεαλιστική καί αιτιοκρατική άντίληψη γιά τή φύση. 'Ισχύει όμως τό 
ίδιο καί γιά τή μικροφυσική ; 

Πράγματι, όπως είναι γνωστό, ή άνάπτυξη τής μικροφυσικής τρο-
φοδότησε ένα ισχυρό ρεΰμα έναντίον τοΰ ρεαλισμοΰ καί τής αιτιοκρα-
τίας. Σύμφωνα μέ τό ρεΰμα αύτό, τά μικροσωμάτια είναι άυλη ενέρ-
γεια, καθαρές μορφές ή μαθηματικά σύμβολα, ένώ ό κόσμος τής αι-
τιοκρατίας είναι άπλή πλάνη, ή όποία έξηγεϊται μέ τούς νόμους τών 
μεγάλων άριθμών. Σέ άντίθεση μέ τή μηχανική καί τίς κλασικές θε-
ωρίες τοΰ πεδίου, ή μικροφυσική είναι, κατά τήν άποψη αύτή, έγγενώς 
άντιαιτιοκρατική. 

Θά έπιχειρήσω στή συνέχεια νά σκιαγραφήσω μιά ύλιστική (καί 
αιτιοκρατική ) έρμηνεία τής μικροφυσικής. Άλλά, πρώτα, γιά τό πρό-
βλημα της ύλικότητας. 

2. Στοιχειώδη σωμάτια : Φυσικές 'Οντότητες 

ή Μαθηματικές Μορφές ; 

Τό άφθ αρτο καί ή συμπάγεια τών άτόμων θεωρήθηκε άπόδειξη τής 
άντικειμενικής-ύλικής τους ύπόστασης. Έ τ σ ι , ό κλασικός άτομισμός 
άποτέλεσε, άπό τήν έποχή τοΰ Γκασαντί, τοΰ Μπόυλ καί τοϋ Νεύτωνα, 
τό σταθερό θεμέλιο τοΰ έποπτικοΰ ρεαλισμοΰ καί τοΰ ύλισμοϋ. Τά 
στοιχειώδη σωμάτια δέν έχουν αύτές τίς ιδιότητες. Δημιουργούνται, 
καταστρέφονται καί μετασχηματίζονται άμοιβάϊα. Σέ πολλές περι-
πτώσεις είναι εφήμερες ύπάρξεις, μέ διάρκεια ζωής ΙΟ"23 δευτερόλε-

1. Βλ. γενικότερα, Ε. Bitsakis, Physique et Matérialisme. 
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πτα. Επίσης, ένώ τά κλασικά άτομα περιγράφονταν στόν συνήθη 
ευκλείδειο χώρο, μέ τή βοήθεια ένός φορμαλισμού συμβατού μέ τήν 
έποπτεία, τά στοιχειώδη σωμάτια περιγράφονται μέ τή βοήθεια άφη-
ρημένων φορμαλισμών, ασύμβατων μέ τις αισθητηριακές μας εικόνες. 

Τά χαρακτηριστικά τών στοιχειωδών σωματίων άποδείχτηκαν ά-
σύμβατα μέ τόν μηχανιστικό-έποπτικό ρεαλισμό. Επ ίσης συγκρούον-
ταν μέ τήν άνιστορική άντίληψη της κλασικής φυσικής, τήν όποία ό 

'Αϊνστάιν έπέκρινε ώς εξής : « Έ ν άρχή ( άν ύπήρξε κάτι τέτοιο ) ό Θεός 
δημιούργησε τούς νόμους τοΰ Νεύτωνα γιά τήν κίνηση, μαζί μέ τις 
άναγκαΐες μάζες καί δυνάμεις. Αύτό ήταν ! 'Οτιδήποτε μετά άπό αύτό 
προκύπτει άπό τήν άνάπτυξη κατάλληλων μαθηματικών μεθόδων μέ 
τή βοήθεια τής άπαγωγής » . 1 

Ή μικροφυσική άποδείχτηκε άσύμβατη μέ τή δημοκρίτεια-νευτώ-
νεια άντίληψη γιά τό άτομο, καθώς καί μέ τή μηχανιστική αιτιοκρατία. 
Καί δοθέντος ότι ή μηχανιστική σκέψη άδυνατει νά κατανοήσει ώς 
πραγματικό κάτι πού θά ήταν διαφορετικό άπό τά συμπαγή καί αιώνια 
άτομα, πολλοί φυσικοί κατέληξαν στό συμπέρασμα οτι « τά άτομα ή τά 
στοιχειώδη σωμάτια δέν είναι άληθινά » καί ότι « άποτελοΰν μάλλον 
έναν κόσμο δυναμικοτήτων ή δυνατοτήτων παρά έναν κόσμο πραγμά-
των ή γεγονότων ». Ό Χάιζενμπεργκ άντιπαρέθεσε τό σταθερό μέ τό 
μεταβλητό, τή δυνάμει μέ τήν ένεργεία πραγματικότητα.2 Πιό πρόσ-
φατα ό Η. Robinson, όπως καί πολλοί συνάδελφοι του, ισχυρίστηκε ότι 
άπ' όλους τούς μύθους τής σύγχρονης έπιστήμης καί τής φιλοσοφίας, ό 
περισσότερο διάχυτος είναι ό μύθος τοΰ έπιστημονικοΰ ρεαλισμού. 

Μέ βάση τήν έπιστημολογική σύγχυση τών έννοιών ύλη καί μάζα 
καί τήν άσύμβατη μέ τή σχετικότητα άνακήρυξη τοΰ πεδίου σέ μή ύλική 
μορφή, χάρη τέλος στά νέα χαρακτηριστικά τής ύλης στό μικροφυσικό 
επίπεδο, ένας νέος, έπιστημονικοφανής άντιυλισμός θεωρήθηκε ώς ά-

1. Α. Einstein, στο Albert Einstein, Philosopher-Scientist, σ. 669. 
2. W. Heisenberg, Physics and Philosophy, σ. 160. 
3. Η. Robinson, στο Fundamenta Scient iae, 7, 1967. 
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νώτατη μορφή σοφίας. Έτσι , π.χ., με άφετηρία τούς νόμους διατήρη-
σης, ό Γάλλος φυσικός καί έπιστημολόγος Μπερνάρ ντ' Έσπανιά γρά-
φει ότι εκείνο πού διατηρείται είναι ή όλική ενέργεια. 'Αλλά -συνεχί-
ζει- ή όλική ενέργεια είναι μιά άπό τίς συνιστώσες ενός τετραδιανύ-
σματος. Τέλος, ή συνιστώσα ενός τετραδιανύσματος είναι μία μαθημα-
τική οντότητα. Συνεπώς, ή έννοια τής ύλης σβήνει, κατά κάποιο τρόπο, 
μέσα στή μαθηματική έννοια. Ή νεοπυθαγόρεια αύτή άντίληψη, ή 
όποία ταυτίζει τό άντικείμενο με τή μαθηματική του παράσταση, είναι 
χαρακτηριστική τής ιδεαλιστικής άναστροφής τών σχέσεων πράγμα-
τος καί έννοιας. Γιατί φυσικά ή ενέργεια δεν είναι ή χρονική συνιστώσα 
τοϋ τετραδιανύσματος : άντιτζροσωτιενεται άπό τή χρονική συνιστώσα 
τοΰ τετραδιανύσματος, οντάς ενα μετρήσιμο φυσικό μέγεθος. 

Παρόμοια συμπεράσματα προέκυψαν άπό τήν άποψη της κβαντικής 
θεωρίας τοΰ πεδίου. Στό πλαίσιο αύτής της θεωρίας, τά σωμάτια ερμη-
νεύονται ώς εκδηλώσεις κβαντικών πεδίων. Άλλά, κατά τήν προηγού-
μενη άποψη, τά πεδία δεν είναι « οντότητες ». ( 'Οντότητα γιά τή μη-
χανιστική σκέψη είναι τό μαζικό, σταθερό καί εντοπισμένο σωμάτιο. ) 
Κατά συνέπεια, τό σωμάτιο « καθεαυτό » δεν άποτελεΐ πραγματικότη-
τα. Είναι μάλλον μιά ρευστή ιδιότητα κάποιας βαθύτερης πραγματι-
κότητας. 

Θά παραθέσω εδώ δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Κατά τόν 
Γάλλο έπιστημολόγο Μ. Σέρ ( Μ. Serres ), « οί μεγάλες μάχες γιά τήν 
ύλη καί τό πνεύμα, γιά τήν ύλη καί τή μορφή, [...], φαίνονται σε μένα, 
φιλόσοφο τοΰ 1980, σάν πολύ άρχαϊκά ζεύγη, σάν ζεύγη μιας μεταφυ-
σικής πού θάφτηκε μέσα στή μνήμη μας, συνοπτικά, λίγο ιστορικές. 
Καί θά με έξέπληττε πολύ νά υπήρχαν σήμερα στήν πρωτοποριακή 
φιλοσοφία μάχες άνάμεσα στούς οπαδούς τής ύλης καί τούς οπαδούς 
τοΰ πνεύματος » . 2 Άπό τήν πλευρά του ό ντ' Έσπανιά ύποστηρίζει ότι 
« ή λέξη παύει, άπό μία στιγμή, νά χρησιμοποιείται άπό τήν έπιστήμη. 

1. Β. d'Espagnat, στο La Matière Aujourd'hui, σ. 214. 

2. M. Serres, ibid, σ. 233. 



ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 227 

' Η επιστήμη θέτει τώρα έρωτήματα μέ μια γλώσσα ή όποία έχει έκκε-
νώσει τή λέξη ύλη, ή όποία παραμένει σάν κενό όστρακο ». Ή άξία 
αυτών τών ισχυρισμών μπορεί να αποτιμηθεί μέ βάση τήν προηγούμενη 
άνάλυση καί τίς έννοιολογικές διασαφηνίσεις τοϋ πρώτου κεφαλαίου. 

Ό μαθηματικός φορμαλισμός τών μικροφυσικών θεωριών συνέβαλε 
στήν άντιυλιστική έρμηνεία αύτών τών θεωριών. Ή νέα, άφηρημένη 
μαθηματική γλώσσα συνέβαλε στήν άναστροφή τών σχέσεων άνάμεσα 
στήν έννοια καί τό άντικείμενο. "Ετσι, στή γλώσσα τής φυσικής, λέ-
γεται συχνά ότι ένα στοιχειώδες σωμάτιο είναι ένας χώρος Χίλμπερτ 
μιας ορισμένης οικογένειας συναρτήσεων. "Ομως τό στοιχειώδες σω-
μάτιο δεν είναι χώρος Χίλμπερτ. Οί ίδιότητές του περιγράφονται σέ 
έναν ορισμένο, άφηρημένο μαθηματικό χώρο, ένώ τό ίδιο είναι μιά 
άντικειμενική φυσική οντότητα μέ καθορισμένη μάζα, φορτίο, σπίν, 
κλπ., έχει ενδεχομένως έσωτερική δομή καί ύπακούει σέ καθορισμέ-
νους νόμους διατήρησης καί μετασχηματισμοΰ ( κάθε διατήρηση προϋ-
ποθέτει κάποιο μετασχηματισμό καί κάθε μετασχηματισμός άναδει-
κνύει κάποιο νόμο διατήρησης ). 

Τί είναι λοιπόν αύτό πού έξαφανίστηκε ; Ή ύλη, ή άπλώς άποδεί-
χτηκαν τά όρια μιας ιστορικά καθορισμένης άντίληψης γιά τήν ύλη ; 
Γιά άλλη μιά φορά ή μηχανιστική σκέψη θρηνεί τήν « κατάρρευση τών 
άρχών », ένώ στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά μιά έπανάσταση, ή 
όποία άποκάλυψε νέες, άγνωστες πραγματικότητες καί σχέσεις σ' ένα 
βαθύτερο έπίπεδο τής φυσικής πραγματικότητας. 

Μεταβολή, μετασχηματισμός, δημιουργία άπό ένα ύλικό ύπόβαθρο, 
έκμηδένιση (δηλαδή καταστροφή της μορφής καί πραγμάτωση κά-
ποιας δυναμικότητας), δέν συνιστούν επιχειρήματα έναντίον τής ύ-
παρξης μιας άντικειμενικής πραγματικότητας άνεξάρτητης άπό τό 
ύποκείμενο. Αύτό πού πρέπει νά αλλάξει εϊναι ή άντίληψή μας γιά 
τήν άντικειμενικότητα. Είναι άνάγκη νά υπερβούμε τή στατική άντί-
ληψη γιά τό άντικείμενο, στό όποιο άποδίδουμε σταθερό, συμπαγή 

1. Ibid, σ. 239. 
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ογκο, καί νά ορίσουμε τό αντικειμενικό ώς αύτό πού ύπάρχει άνεξάρ-
τητα άπό τή συνείδηση τοϋ « παρατηρητή ». 'Οφείλουμε νά ύπερβοΰμε 
τό ιμευόο-συγκεκριμενο τής εποπτείας καί νά συλλάβουμε τό συγκεκρι-
μένο στήν « ούσία » του, χωρίς νά άντιπαραθέτουμε τήν πραγματικό-
τητα στή δυνατότητα, ή όποία είναι ενα εσωτερικό καί ουσιώδες κα-
τηγόρημα τοΰ συγκεκριμένου. Οί πολλαπλές δυναμικότητες δεν είναι 
άμοιβαίως εξωτερικές. 'Αναδύονται άπό τό ίδιο ύπόστρωμα, άποτέ-
λεσμα της άλληλεπίδρασης τών εσωτερικών δομών καί στοιχείων 
πραγματικότητας καί τών εξωτερικών συνθηκών. Τό πραγματικό είναι 
μιά πραγματωμένη δυναμικότητα καί είναι, με τή σειρά του, πηγή 
άλλων δυναμικοτήτων. Ή « ούσία » δεν εϊναι ή άνιστορική καί έσχατη 
" substance " της μεταφυσικής. Εϊναι ιστορική κατηγορία σχετιζόμενη 
με τό « παιχνίδι » άνάμεσα στή δυνατότητα καί τήν πραγματικότητα, 
δηλαδή, με τήν άλλαγη. 

Συζητώντας τή φυσική σημασία τής κυματικής συνάρτησης τής 
κβαντικής μηχανικής, ό 'Αϊνστάιν τόνιζε τήν πενία τοΰ θετικισμοϋ 
ώς εξής : « Αύτο πού άπεχθάνομαι σ' αύτό τό εϊδος τής επιχειρημα-
τολογίας, εϊναι ή βασική θετικιστική στάση ή όποία, άπό τήν άποψή 
μου, εϊναι άβάσιμη καί ή όποία μοΰ φαίνεται νά καταλήγει στό ίδιο 
πράγμα με τήν άρχή τοΰ Μπέρκλεϋ : esse is percipi ».1  

'Εναντίον τοΰ άντιρεαλισμοΰ τής θετικιστικής σχολής, ό 'Αϊνστάιν 
καί άλλοι δημιουργοί τής νεότερης φυσικής υπερασπίστηκαν τήν άντι-
κειμενικότητα τών οντοτήτων καί τών νόμων τής μικροφυσικής. "Ο-
πως σημειώθηκε ήδη, κατά τόν 'Αϊνστάιν ύπάρχει κάτι σάν « πραγμα-
τική κατάσταση » ένός φυσικού συστήματος, ή όποία ύπάρχει άντικει-
μενικά, άνεξάρτητα άπό τήν παρατήρηση ή τή μέτρηση. Εϊναι γεγονός 
οτι ή άντίληψη τοΰ 'Αϊνστάιν γιά τήν πραγματικότητα εϊναι μάλλον 
κλασική. 'Αλλά τό ούσιαστικό εϊναι ή ρεαλιστική του θέση : τό γεγονός 
ότι υπερασπίστηκε τήν αντικειμενικότητα τών μικροοντοτήτων καί 
τήν άντικειμενικότητα τής έπιστημονικής άλήθειας. 

1. Α. Einslein, στο Albert Einstein, Philosopher-Scientist, σ. 669. 
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Οί μικροφυσικές θεωρίες καί τά πειραματικά δεδομένα αναδει-
κνύουν σήμερα τήν όντική ένότητα τής ύλης, ή όποία αποτελείται 
(στό σήμερα προσιτό έπίπεδο) άπό έναν μικρό άριθμό «στοιχειω-
δών» οντοτήτων: κουώρκς, λεπτόνια καί τά κβάντα τών φυσικών 
άλληλεπιδράσεων. Περισσότερο πρόσφατες καί περισσότερο τολμηρές 
θεωρίες, οί όποιες ωστόσο δέν έχουν έπαληθευτεϊ, καταργούν καί άλλες 
τυπικές διχοτομίες, όπως αύτή άνάμεσα στά φερμιόνια καί τά μπο-
ζόνια, άνοίγοντας νέες προοπτικές στήν ιστορική διαδικασία ενοποί-
ησης τών θεωριών γιά τις μορφές τής ύλης. Οί σημερινοί φορμαλι-
σμοί είναι άκόμα περισσότερο άφηρημένοι καί άσύμβατοι μέ τις αι-
σθητηριακές άναπαραστάσεις. Αύτή, π.χ., είναι ή περίπτωση τών ύ-
περχορδών, ένός μαθηματικού μοντέλου τό όποιο φιλοδοξεί νά περιγρά-
ψει « τά πάντα » : άλληλεπιδράσεις, σωμάτια, χώρο καί χρόνο. 'Αλλά 
οί μικροφυσικές οντότητες ύπάρχουν καί μπορούν νά γνωσθούν. Είναι 
τά συστατικά, οχι μόνο τοΰ μικρόκοσμου, άλλά καί τοΰ κόσμου τής 
καθημερινής πραγματικότητας. 

Ή σημερινή φυσική άνακαλύπτει νέες οντότητες καί δομές τοΰ 
μικρόκοσμου - ένα βαθύτερο έπίπεδο οργάνωσης τής ύλης. "Ενα νέο 
επίπεδο στοιχειωδών οντοτήτων άναδύεται στό ύποκβαντικό έπίπεδο. 

'Αλλά οί νέες οντότητες εϊναι πράγματι στοιχειώδεις ; Εϊναι τά έσχατα 
συστατικά τής ύλης ; "Η εϊναι μορφές πού δεσπόζουν σέ μιά ορισμένη 
περιοχή τοΰ χωρόχρονου καί σέ μιά ορισμένη ενεργειακή κλίμακα ; 
Σήμερα πλέον γνωρίζουμε ότι ή ύλη τοΰ κόσμου μας δέν εϊχε πάντα 
τή μορφή πρωτονίων, ηλεκτρονίων, νετρονίων, κλπ. Καί έπίσης οτι σέ 
άλλες περιοχές ή ύλη πιθανόν νά άποτελεΐται άπό άλλες μορφές. "Οτι 
πιθανόν νά ύπάρχουν κόσμοι πού συγκροτούνται άπό άντισωμάτια 

1. Γιά τήν έννοια της πραγματικότητας στή μικροφυσική, βλ. μεταξύ άλλων, Ε. 
Bitsakis, στό The Concept of Physical Reality ( ελληνική μετάφραση στό Ε. Μπιτσάκη, 

Ή δυναμική τον ελάχιστον, II ). 
2. Ρ. Davis and J. Brown ( eds ), A Theory of Everything ? ( ελλ. μτφρ. εκδόσεις 

« Κάτοπτρο » ). 
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( « άντιύλη » ), κλπ. Άκόμα : Μετά τήν ενοποίηση τών ασθενών καί τών 
ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων, οί φυσικοί θά επιτύχουν τήν 
ενοποίηση όλων τών γνωστών σήμερα φυσικών άλληλεπιδράσεων ; 
( ' Η ταυτότητα σε ενα έπίπεδο αφαίρεσης δέν καταργεί τή διαφορά, 
ή όποία έκδηλώνεται σέ ένα χαμηλότερο έπίπεδο, όπως π.χ. είναι ή 
διαφορά πρωτονίου καί νετρονίου. ) Καί τί είδους έπανάσταση θά φέρει 
ή «μεγάλη ένοποίηση» στίς άντιλήψεις μας γιά τήν ύλη; Πρόκειται 
γιά άνοιχτά έρωτήματα τά όποια άντιστοιχοϋν σέ μιά άνοιχτή έπιστή-
μη καί σέ έναν έπίσης άνοιχτό έπιστημονικό ρεαλισμό. 

Κάποτε οί φυσικοί πίστευαν ότι είχαν άνακαλύψει τά έσχατα καί 
άναλλοίωτα δομικά στοιχεία τής ύλης. 'Ωστόσο σήμερα είμαστε πολύ 
μακριά άπό τήν ταύτιση της μάζας μέ τήν ύλη καί τής ύλης μέ τά 
αιώνια δημοκρίτεια άτομα. 

Πράγματι, ή μάζα δέν θεωρείται πλέον άναγκαΐο κατηγόρημα τής 
ύλης. Άλλά τί εϊναι μάζα ; Καί ή μάζα, μέτρο τής άδράνειας, εϊναι 
άνεξάρτητη άπό τίς άλληλεπιδράσεις τοΰ σώματος μέ τό περιβάλλον ; 
Κατά τήν άρχή τοΰ Μάχ, ώς γνωστόν, ή άδράνεια ένός σώματος κα-
θορίζεται άπό τίς μάζες τοϋ περιβάλλοντος χώρου ( Σύμπαντος ; ) καί 
τήν κατανομή τους. Άλλά άν ή άρχή αύτή εϊναι σωστή, τότε, όπως 
σημειώνει ό Μπόντι, ή άδρανειακή έπίδραση τών μαζών παρέχει άλ-
λη μιά σύνδεση άνάμεσα σέ μας καί τά βάθη τοΰ Σύμπαντος. Καί 
τότε ή σταθερά τής βαρύτητας μεταβάλλεται μέ τό χρόνο καί άπό 
τόπο σέ τόπο. 

Άλλά οί μάζες τοΰ σύμπαντος περιορίζονται στίς μορφές πού γνω-
ρίζουμε ; Έχουμε ήδη σημειώσει ότι τό κενό δέν θεωρείται πλέον ώς τό 
μή Όν, άλλά μέσον, φορέας φυσικών ιδιοτήτων καί ένδεχομένως τε-
ράστιων ποσοτήτων ένέργειας, άπρόσιτων σήμερα στίς παρατηρήσεις 
μας. Καί έκτός άπ' αύτό, ύποστηρίζεται ότι τό 90% της ύλης τοΰ « σύμ-
παντος » εϊναι μαύρη, δηλαδή άόρατη ύλη. 

Τέλος, όπως έχουμε ήδη σημειώσει, ύπάρχουν πρότυπα τά όποια 
προβλέπουν τή συνεχή δημιουργία ύλης όχι μέ τήν επέμβαση κάποιου 
ύπερβατικοΰ Όντος, άλλά μέ τό μετασχηματισμό άπρόσιτων μορφών 
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σέ προσιτές. Τά πρότυπα αύτά δεν δέχονται τήν έννοια τής δημιουργίας 
με τό μεταφυσικό της νόημα, άλλα τήν έννοια τοϋ μετασχηματισμού. 

"Αλλωστε μιά άπό τίς βέβαιες άλήθειες τοΰ σεναρίου τής Μεγάλης 
"Εκρηξης είναι ή περιγραφή τοΰ μετασχηματισμού τών μορφών της 
ύλης, έστω καί άν ή ύπόθεση τής άρχικής έκρηξης θά άπορριφθεΐ. Ή 
ύλη παύει νά άποτελεΐται άπό αιώνιες μορφές. ' Η σημερινή φυσική έχει 
άπορρίψει τήν άντίληψη τών Έλεατών καί έχει συγκεκριμενοποιήσει 
τήν ήρακλείτεια ρήση : « τά πάντα ρεΐ ». 

Σήμερα έξάλλου γνωρίζουμε μιά ένεργειακή κλίμακα καί μιά άν-
τίστοιχη κλίμακα δομών. ' Η ισχυρή άλληλεπίδραση έχει άκτίνα 10" ' 
cm καί χαρακτηριστικό χρόνο ΙΟ"23 sec. Ή ήλεκτρομαγνητική έχει 
άπειρη άκτίνα δράσείος καί ισχύ 10"4 σέ σχέση μέ τήν ισχυρή. Ή 
άσθενής έχει άκτίνα δράσης μικρότερη άπό ΙΟ"14 cm καί ισχύ ΙΟ"13. 

Ή βαρυτική, τέλος, έχει άπειρη άκτίνα δράσης καί ισχύ ΙΟ"38. 
'Αντίστοιχα, σέ ενέργεια της τάξης 1 ήλεκτρονιοβόλτ (ev ) άντι-

στοιχεΐ τό άτομικό επίπεδο (r = ΙΟ"8 cm). Σέ 1 Mev ( 1 έκατομ. ev), 
τό έπίπεδο της πυρηνικής φυσικής ( άκτίνα ΙΟ"13 cm ). Σέ 1 Gev ( 1 
δισεκ. ev ) άντιστοιχεί τό έπίπεδο τών πυρηνικών σωματίων ( άκτίνα 
10*14-10'15 cm ). Σέ ένέργειες πάνω άπό 300 Gev, έχουμε νέα κλίμακα 
μάζας καί νέες άλληλομετατροπές. Τέλος, ή άλλη άκρη τής κλίμακας, 
τό άπόλυτο μηδέν, δέν άντι στοιχεί στήν άπόλυτη άκινησία. 

Ζοΰμε σ' έναν μικρό καί « νέο » πλανήτη. Μέ τά έπιστημονικά μας 
όργανα, έπέκταση τών αισθητηρίων, έπιχειροΰμε νά άνιχνεύσουμε τά 
βάθη τοΰ μικρόκοσμου καί τίς άχανεΐς έκτάσεις τοΰ σύμπαντος. Τό 
« βλέμμα » μας έκτείνεται σήμερα άπό τό 10* έκατ. μέχρι τά 10 καί 
περισσότερα δισεκατομμύρια έτη φωτός, άποστάσεις τίς όποιες άδυ-
νατεΐ νά συλλάβει ή φαντασία. Καί, όπως τονίστηκε ήδη, οί μορφές τής 
ύλης πού γνωρίζουμε σήμερα δέν είναι ούτε αύτές πού υπήρξαν κάποτε 
ούτε άναγκαστικά αύτές πού κυριαρχούν σέ άλλες περιοχές τοΰ σύμ-
παντος. Σήμερα ή θέση γιά τήν άπειρότητα τής ύλης σέ έκταση καί σέ 
βάθος έπιβεβαιώνεται άπό τά δεδομένα τής φυσικής καί τής κοσμο-
λογίας. Καί είναι ύβρις γιά τίς κατακτήσεις της έπιστήμης ή φιλοσο-
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φικά αφελής άποψη δτι ή ύλη εξαφανίστηκε. Ή ίδεοκρατία τοϋ Πλά-
τωνα ήταν μιά μεγαλοφάνταστη φιλοσοφική σύνθεση, προϊόν τής άνα-
γωγής στο άπόλυτο, τής αφαιρετικής διαδικασίας ή όποία άποτελεΐ 
προϋπόθεση τής έπιστημονικής σκέψης, άλλά ή όποία μπορεί, μέ μιά 
άναστροφή, νά οδηγήσει στόν άντικειμενικό ιδεαλισμό. Οί σημερινές 
νεοπλατωνικές καί νεοπυθαγόρειες άντιλήψεις που παρασιτοΰν στό 
σώμα τής μικροφυσικής, είναι φτωχά προϊόντα τής φιλοσοφικής άνε-
πάρκειας ένίοτε λαμπρών φυσικών. 

3. Πέρα άπό τις κλασικές μορφές αιτιοκρατίας 

Στό προηγούμενο κεφάλαιο άναφέρθηκα στό πρόβλημα τής αιτιοκρα-
τίας, σέ σχέση μέ τόν σύγχρονο φυσικό ιδεαλισμό. Θά έπιχειρήσω 
τώρα μιά διαπραγμάτευση, κυρίως σέ σχέση μέ τόν νεότερο ύλισμό. 

'Αναπόφευκτα λοιπόν θά ύπάρξουν κάποιες έπαναλήψεις. 
Στήν ιστορία τής έπιστήμης κυριαρχούσε πάντοτε ή άντίληψη δτι 

στή φύση ισχύει τόσο ή άρχή τής αιτιότητας (στή φύση ύπάρχουν 
αιτίες, τά φαινόμενα προκαλούνται άπό αιτίες) δσο καί ή άρχή τής 
αιτιοκρατίας ( τά αίτια καθορίζουν μέ ορισμένο τρόπο τό άποτέλεσμα ). 
Ή πίστη αύτή στηριζόταν στήν κυριαρχία τοϋ μηχανιστικοϋ παραδείγ-
ματος. Μέ τή σειρά της άποτέλεσε βασική θέση τών μηχανιστικών 
οντολογιών - ύλιστικών είτε ιδεαλιστικών. Επίσης οί κλασικές πε-
διακές θεωρίες ( θεωρία τοΰ ηλεκτρομαγνητισμού τοΰ Μάξγουελ, σχε-
τικιστικός ήλεκτρομαγνητισμός καί θεωρία τής βαρύτητας τοΰ 'Αϊν-
στάιν ) εϊναι θεωρίες αιτιοκρατικές καί ένίσχυσαν τήν πίστη στήν αι-
τιοκρατική δομή τοΰ σύμπαντος. Βεβαίως μέ τις θεωρίες τοΰ ήλεκτρο-
μαγνητισμοΰ καί τής βαρύτητας ή φυσική βρέθηκε μπροστά σέ μιά νέα 
μορφή καθορισμού, ή όποία εισήγαγε τις έννοιες τής ποιότητας, τής 
γένεσης καί τοΰ ποιοτικού μετασχηματισμού. Τέλος, άπέδειξε τόν 
πλασματικό χαρακτήρα τών δυνάμεων νευτώνειου τύπου ( τών υποθε-
τικών άλληλεπιδράσεων μέ άπειρη ταχύτητα). Θά μπορούσαμε νά 
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ονομάσουμε τη νέα μορφή αιτιοκρατίας δυναμική, σε άντίθεση με τή 
μηχανιστική-λαπλασιανή αιτιοκρατία. Ή διευκρίνιση αύτή είναι άναγ-
καία, έπειδή φυσικοί καί φιλόσοφοι ταυτίζουν συνήθως τή δυναμική 
μορφή μέ τή λαπλασιανή. Θά δούμε τίς συνέπειες αύτής τής έννοιολο-
γικής σύγχυσης. 

Καί τώρα θά θέσουμε τό έρώτημα: Ή αιτιοκρατία ισχύει στή 
μικροφυσική; Ό άναγνώστης γνωρίζει οτι ή απάντηση πού δίνεται 
συνήθως είναι άρνητική. Άλλά, προτού έπιχειρήσω νά άποδείξω τή 
σαθρότητα τοϋ σύγχρονου ίντετερμινισμοϋ καί νά συγκεκριμενοποιή-
σω τήν ύλιστική θέση, δέν θά ήταν ίσως χωρίς ένδιαφέρον μιά σύντομη 
άναδρομή στήν προϊστορία τοΰ θετικιστικοΰ αγνωστικισμού. 

Ό Χιούμ πρώτα, ό Μάχ καί οί θετικιστές στόν 20ό αιώνα, επιχεί-
ρησαν, όπως άναφέρθηκε στά προηγούμενα κεφάλαια, νά άνασκευά-
σουν τήν άρχή τής αιτιότητας καί τήν παραδοχή μιας αίτιακής τάξης 
στό σύμπαν. Ή άρχή τής αιτιότητας δέν έχει, κατά τόν Χιούμ, οντο-
λογικό άντίκρισμα : Είναι " Custom or Habit " . 

Ά ς παραθέσουμε γιά άλλη μιά φορά τόν Χιούμ : « Ά π ό τίς ποιότη-
τες πού έμφανίζονται στά αισθητήρια δέν μποροΰμε νά άνακαλύψουμε 
ούτε τίς αιτίες πού δημιουργοΰν τό άντικείμενο ούτε τά άποτελέσματα 
πού θά προκύψουν άπ' αύτό. Καί ούτε μπορεί ή νόησή μας, χωρίς τή 
βοήθεια τής έμπειρίας, νά συναγάγει οποιοδήποτε συμπέρασμα γιά τήν 
πραγματική ύπαρξη ώς γεγονός. [ . . . ] Ό νοΰς μας δέν θά μπορέσει 
πιθανόν ποτέ νά άνακαλύψει τό άποτέλεσμα στήν ύποτιθέμενη αιτία, 
έστω καί μέ τήν άκριβέστερη έρευνα καί έξέταση. Έπειδή τό άποτέ-
λεσμα είναι έντελώς διαφορετικό άπό τήν αιτία καί κατά συνέπεια δέν 
μπορεί ποτέ νά άνακαλυφθεΐ σ' αύτή » . 1 

Σύμφωνα μέ τόν Χιούμ καί συνολικά μέ τή μηχανιστική φιλοσοφία, 
ή αιτία θά έπρε7τε νά είναι ιση μέ τό άποτέλεσμα ( ή ποιότητα καί ό 
ποιοτικός μετασχηματισμός είναι έννοιες ξένες μ ' αύτές τίς φιλοσο-
φίες). Συνεπώς, ό Χιούμ έρωτα : Πώς είναι δυνατόν νά ορίσουμε μιά 

1. D. Hume, Enquiries Concerning the Human Understanding, παρ. 36, 23, 25. 
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αιτία λέγοντας δτι είναι κάτι πού δημιουργεί κάτι διαφορετικό ; Έ -
πειδή, τί έννοοϋμε μέ τήν έννοια : παραγωγή. Άπό τή διαφορά άνά-
μεσα στήν αιτία καί τό αποτέλεσμα, ό Χιουμ συνάγει τό άσχετο τους. 
Άλλά τό πρόβλημα συνίσταται άκριβώς στό άντίθετο : νά βρούμε τή 
σχέση άνάμεσα στήν αιτία και τό άποτέλεσμα, τό όποιο είναι διαφο-
ρετικό άπό τήν αιτία. Ά π ό τήν άποψη αύτή, ή έπιχειρηματολογία τοϋ 
Χιούμ μπορεί, γιά άλλη μιά φορά, νά άνασκευαστει. 

Πράγματι, άν ή αιτία ήταν ίση μέ τό άποτέλεσμα, τότε στή φύση 
δέν θά συνέβαινε τίποτα. Άλλά ή αίτιακή σχέση εϊναι μιά σχέση 
γενετική : Άπό μιά κατάσταση Α παράγεται μιά διαφορετική κατά-
σταση Β. Καί ή αίτιακή σχέση πραγματοποιείται μέσω μιας μή άντι-
στρεπτής διαδικασίας. Οί φυσικές έπιστήμες έχουν άνακαλύψει ένα 
τεράστιο πλήθος αιτίων καί αίτιακών σχέσεων. Έπίσης έχουν δια-
τυπώσει τούς νόμους τών φαινομένων - τών διαδικασιών μέσω τών 
οποίων μία ή περισσότερες αιτίες παράγουν ένα άποτέλεσμα ( φαινό-
μενο, πράγμα, κλπ. ) διαφορετικό άπ' αύτές. Έ τ σ ι , άκολουθώντας τόν 

Αριστοτέλη καί τόν Μάρξ, θά ορίζαμε τήν αίτιακή σχέση ώς τήν 
έσωτερική, άναγκαία καί γενετική σχέση άνάμεσα στήν αιτία καί τό 
άποτέλεσμα. 

Ή αιτία εϊναι διαφορετική άπό τό άποτέλεσμα. Ά ς πάρουμε ένα 
παράδειγμα : Γνωρίζουμε τό μηχανισμό διαμέσου τοΰ όποιου τό μο-
νοξίδιο τοΰ άνθρακα σκοτώνει ένα ζώο. Προφανώς θά ήταν γελοίο νά 
άναζητήσουμε μιά σχέση ταυτότητας άνάμεσα στό μονοξίδιο τοΰ άν-
θρακα καί τό πτώμα τοΰ θύματος. Έδώ ή ποιοτική διαφορά ( κατά-
σταση ζωντανή - κατάσταση νεκρή) παράγεται άπό μιά αλυσίδα μή 
άντιστρεπτών μετατροπών -χημικών καί βιολογικών- μέ τελικό άπο-
τέλεσμα τό θάνατο τοΰ ζώου. Ή ταυτότητα, άν μιλήσουμε ουσιαστικά, 
δέν είναι σχέση. 'Ισχύει μόνο στόν άκίνητο κόσμο τής τυπικής λογικής. 
Μόνο διαφορετικά πράγματα σχετίζονται μεταξύ τους, καί ή μεταξύ 
τους σχέση μπορεί νά εϊναι αίτιακή. 

Οί αίτιακές σχέσεις, έξάλλου, δέν εϊναι δυνατόν νά άναχθοΰν άπο-
κλειστικά στή χρονική σχέση αιτίας καί άποτελέσματος. Ή σχέση 
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αύτη είναι αναγκαία καί, κατά τη σχετικότητα, είναι άπόλυτη. (Δεν 
είναι δυνατόν νά αντιστραφεί μέ ένα μετασχηματισμό Λόρεντζ. ) Ε ν -
τούτοις ή χρονική σχέση δέν είναι επαρκής. Χρειάζεται νά άναζητή-
σουμε τό αίτιο τής μεταβολής καί τούς μηχανισμούς διαμέσου τών 
όποιων πραγματοποιείται ή μεταβολή. 

Οί φυσικές έπιστήμες, πριν καί μετά τόν Χιούμ, βρίσκονται σέ 
άντίθεση μέ τόν άγνωστικισμό - ή άναζήτηση τών αιτίων τών φαινο-
μένων συνιστά τό στόχο τής έπιστήμης. 'Αντίστοιχα συνιστά τήν άρνη-
ση τοϋ άγνωστικισμοΰ. "Οπως σημειώθηκε ήδη, ή κλασική μηχανική 
είναι μιά αιτιοκρατική θεωρία : άπό τή γνώση τών συνθηκών προβλέ-
πεται μέ βεβαιότητα τό άποτέλεσμα. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τίς κλα-
σικές πεδιακές θεωρίες. 'Αλλά στήν κλασική φυσική ύπάρχουν καί 
στατιστικές θεωρίες ( π.χ. ή στατιστική θεωρία τών άερίων ), οί όποιες 
άναφέρονται σέ μεγάλα σύνολα καί προβλέπουν μόνο μέ πιθανότητα 
τήν έξέλιξη ένός φυσικοΰ συστήματος. Εντούτοις οί φυσικοί πίστευαν 
παλαιότερα ( ώς τίς άρχές τοΰ 20οΰ αιώνα ) ότι οί κλασικές στατιστι-
κές θεωρίες έδιναν μιά μή πλήρη περιγραφή τών φυσικών συστημάτων 
καί ότι, μέ τήν εισαγωγή συμπληρωματικών παραμέτρων, θά ήταν 
δυνατόν νά ύπάρξει μιά πλήρης, αιτιοκρατική περιγραφή. Οί κλασικοί 
πιθανοκρατικοί νόμοι έθεωροΰντο, συνεπώς, άναγώγιμοι σε αιτιοκρα-
τικούς. Μ' αύτό τόν τρόπο θά έξαφανιζόταν ή « άνωμαλία » καί θά 
έξασφαλιζόταν ή αιτιοκρατική περιγραφή τοΰ κοσμικοΰ μηχανισμού. 
Δέν έμενε, όπως έχουμε σημειώσει, παρά τό άρχιμήδειο σημείο άπό τό 
όποιο ό παντογνώστης Δαίμων θά παρακολουθούσε τήν έξέλιξη τοΰ 
σύμπαντος μέ βάση τούς νόμους τής μηχανικής. 

Μέ τή συγκρότηση τής κβαντικής μηχανικής στις δύο πρώτες δε-
καετίες τοΰ 20οΰ αιώνα, ή όλη προβληματική μεταβλήθηκε ριζικά. 
Πράγματι, όπως άναλύθηκε στό προηγούμενο κεφάλαιο, ή κβαντική 
μηχανική δέν είναι αιτιοκρατική θεωρία, μέ τή μηχανική ή μέ τή 
δυναμική έννοια τοΰ όρου. Μέ βάση τήν άρχική κατάσταση μποροΰμε 
νά προβλέψουμε μόνο τήν πιθανότητα μιας τελικής, έπειδή, κατά κα-
νόνα, καί άντίθετα μέ τήν κλασική μηχανική, άπο μιά άρχική κατά-
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στάση προκύπτουν περισσότερες άπό μία τελικές καταστάσεις. Άλλά 
αύτό δέν συνιστά, άκριβώς, παραβίαση της άρχής της αιτιοκρατίας ; 

'Εξάλλου στην κβαντική περίπτωση είναι αδύνατο, σύμφωνα μέ τις άνι-
σότητες τοϋ Χάιζενμπεργκ, νά προσδιορίσουμε ταυτόχρονα τις τιμές 
πού θά έδιναν μιά πλήρη περιγραφή τοϋ συστήματος, σέ αρμονία μέ τό 
κλασικό ιδεώδες, όπως, π.χ., τή θέση καί τήν όρμή τοΰ σωματίου ( γε-
νικότερα : δέν μποροΰμε νά μετρήσουμε ταυτόχρονα τις τ ιμές δύο πα-
ρατηρήσιμων μεγεθών, τών οποίων οί τελεστές δέν άντιμετατίθενται ). 

Τί συμπεράσματα μποροΰν νά προκύψουν άπό τά προηγούμενα ; Θά 
ήταν άραγε έφικτό, μέ πιό λεπτές τεχνικές, νά ύπερβοΰμε τό όριο τών 
ανισοτήτων τοΰ Χάιζενμπεργκ ; Καί θά ήταν δυνατόν νά έπιτύχουμε 
μιά δυναμική περιγραφή τών κβαντικών συστημάτων μέ τήν εισαγω-
γή συμπληρωματικών παραμέτρων ; Μέ άλλα λόγια, οί κβαντικές πι-
θανοκρατικές καταστάσεις θά μποροΰσαν νά άναχθοΰν σέ καταστάσεις 
χωρίς διασπορές ; 

Ή άπάντηση της 'Ορθόδοξης Σχολής -όπως είδαμε- ήταν αρνητική. 
Κατά τήν ορθόδοξη έρμηνεία, οί άνισότητες τοΰ Χάιζενμπεργκ συνι-
στοΰν ένα άνώτατο όριο στή γνώση τοΰ φυσικοΰ κόσμου. Ή πιθανο-
κρατική περιγραφή, έξάλλου, δέν προκύπτει άπό άτελή γνώση της 
κατάστασης τοΰ συστήματος. Οί πιθανότητες στήν κβαντική περίπτω-
ση είναι -κατά τή Σχολή τής Κοπεγχάγης- « ούσιώδεις » , μή άναγώ-
γιμες σέ αιτιοκρατική περιγραφή. ( Κατά τό περίφημο θεώρημα τοΰ 
φόν Νόυμαν, καταστάσεις χωρίς διασπορές εϊναι άδύνατες στήν κβαν-
τική μηχανική.) Ή παρούσα περιγραφή θεωρείται άπό τήν ορθόδοξη 
σχολή πλήρης καί οριστική.1 

Τί οντολογικά συμπεράσματα συνήγαγε ή θετικιστική σχολή άπό 
τις νέες πραγματικότητες ; Γενικό συμπέρασμα : Ή φύση δεν σέβεται 
το νόμο της αιτιότητας. Γιά τούς άκραίους τής Σχολής : « Στήν πε-
ρίπτωση αύτή δύσκολα μποροΰμε νά μή μιλήσουμε γιά έπιλογή άνά-

1. Ή αποδεικτική αξία τοϋ θεωρήματος αμφισβητήθηκε άπό κορυφαίους φυσι-
κούς. Για μια κριτική αποτίμηση, βλ. Ε. Bitsakis, στο Determinism in Physics. 
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μεσα στις διάφορες δυνατότητες άπό την πλευρά τοϋ άτόμου » . 1 Οί 
σπιριτουαλιστές συνέλαβαν άμέσως τό μήνυμα τών Μπόρ, Τζόρνταν, 
Χάιζενμπεργκ, κλπ.: Ή ελεύθερη βούλησή μας θεμελιώνεται στήν 
ελεύθερη βούληση τοΰ ήλεκτρονίου. 

"Ας δοΰμε όμως πιο συγκεκριμένα τό πρόβλημα. Κατ' άρχήν δεν 
υπάρχει γενική συμφωνία ώς πρός τή φυσική σημασία τών άνισοτήτων 
τοΰ Χάιζενμπεργκ. Καί στήν πράξη οί φυσικοί τίς παραβιάζουν, όπως 
σημειώθηκε ήδη, ύπολογίζοντας, π.χ., δυναμικά χαρακτηριστικά, με 
βάση τά γεωμετρικά δεδομένα. "Ας ύποθέσουμε όμως ότι επιτυγχά-
ναμε μιά άκριβή γνώση της θέσης καί τής όρμής ένός σωματίου. Ή 
γνώση αυτών τών μεγεθών θά μας επέτρεπε νά προβλέψουμε μέ βε-
βαιότητα τήν τελική κατάσταση τοΰ συστήματος; Προφανώς όχι ! 

Έπειδή ή μετάπτωση άπό μιά κατάσταση Ψ σέ μιά άπό τίς δυνατές 
καταστάσεις Ψ ι εϊναι ένας μή γραμμικός, ποιοτικός μετασχηματι-
σμός, γιά τήν περιγραφή τοΰ όποιου δέν θά άρκοΰσε ή γνώση τών 
μηχανικών μεγεθών, θέσης καί όρμής. 

Τό πρόβλημα έχει τεθεί κακώς άπό τή θετικιστική Σχολή, ή όποία 
σκέφτεται μέ έννοιες της κλασικής μηχανικής. Στήν κβαντική περί-
πτωση βρισκόμαστε μπροστά σέ ένα κενό γνώσης : Δέν γνωρίζουμε 
τίς βαθύτερες διεργασίες οί όποιες, σέ κάθε ξεχωριστή περίπτωση, 
συνεπάγονται τή δημιουργία μιας άπό τίς δυνατές καταστάσεις. Στήν 
περίπταχτή μας άπαιτεΐται, όπως έχουν τονίσει κορυφαίοι φυσικοί, 
μιά κληρονομική κβαντική μηχανική, ή όποία θά περιγράφει τίς κβαν-
τικές μεταπτώσεις ώς ταχύτατες μή αντιστρεπτές διαδικασίες μέ 
χρονικά πάχος. Τά « κβαντικά άλματα » εϊναι πραγμάτωση τών δυ-
ναμικοτήτων τοϋ συστήματος (ό χώρος Χίλμπερτ εϊναι χώρος τών 
δυνάμει καί όχι τών ένεργεία καταστάσεων ). Στό πλαίσιο αύτό φω-

1. Ν. Bohr, Atomic Theory and the Description of Nature, a. 13. 
2. Γιά τη διαλεκτική τοϋ δυνάμει καί ένεργεία στήν κβαντική μηχανική, βλ. Ε. 

Bitsakis στο Microphysical Reality and Quantum Formalism. 'Επίσης, τοϋ ίδιου, στο 
The Concept of Probability. 
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τίζεται με νέο φως τό πρόβλημα της αιτιοκρατίας στό μικρόκοσμο. 
Οί πιθανοκρατικες θεωρίες δέν είναι ασύμβατες μέ την αιτιότητα 

καί την αιτιοκρατία (ντετερμινισμό). Πράγματι, γνωρίζουμε ορισμέ-
νες τουλάχιστον άπό τίς αιτίες τών φαινομένων. Καί οί αιτίες καθορί-
ζουν τά φαινόμενα, άλλά στην προκειμένη περίπτωση μέ ειδικά κβαν-
τικό τρόπο. Συγκεκριμένα : Οί κβαντικές διαδικασίες σέβονται καλώς 
ορισμένους νόμους κίνησης, μετασχηματισμού καί διατήρησης (π.χ., 
ένέργειας, φορτίου, στροφορμής, ολικής στροφορμής, κλπ. ). ' Η γνώση 
τών άρχικών συνθηκών επιτρέπει τή θεωρητική πρόβλεψη τών δυνατών 
καταστάσεων καί τών άντίστοιχων πιθανοτήτων. Τά δεδομένα αύτά 
είναι έκφραση βαθύτερων, αίτιακών διεργασιών. Γιά νά θυμηθούμε τόν 

Ένγκελς, παντού όπου τό τυχαίο δεσπόζει στήν έπιφάνεια, πρέπει νά 
άναζητήσουμε βαθύτερες, κρυμμένες αίτιακές διεργασίες καί άντί-
στροφα : Ό αιτιοκρατικός χαρακτήρας ενός φαινομένου μπορεί νά είναι 
τό τελικό άποτέλεσμα βαθύτερων, χαοτικών διεργασιών. Αύτή, π.χ., 
φαίνεται νά είναι ή περίπτωση τών ήλεκτρομαγνητικών καί τών βα-
ρυτικών κυμάτων. Τό « χάος », όπως καί οί πιθανότητες, δέν είναι 
προϊόν έλλειψης αίτιακών σχέσεων, άλλά έκφραση περίπλοκων αίτια-
κών διεργασιών. Ή έννοια τοϋ « αιτιοκρατικού χάους » έκφράζει τή 
διαλεκτική τοΰ τυχαίου καί τοΰ άναγκαίου.1 

Ό θετικισμός δέν ύπερβαίνει τήν κλασική άντίληψη τής αιτιοκρατίας, 
άπό τήν όποία έξάλλου στερεί τό οντολογικό της ύπόβαθρο. Ή αντιφα-
τικότητα τών θέσεών του δέν είναι, συνεπώς, τυχαία. Ά π ό τή μιά 
άρνεϊται τήν άντικειμενικότητα της αίτιακής σχέσης καί άπό τήν άλλη 
έπιχειρεΐ νά τήν άναγάγει στή μηχανιστική της μορφή. Άλλά, όπως 
ειπώθηκε ήδη, ό γραμμικός κβαντικός φορμαλισμός δέν περιγράφει τή 
μή γραμμική διαδικασία μετατροπής μιας καθαρής κατάστασης (έ-
παλληλίας) σέ μείγμα. Ή «συνείδηση τοΰ παρατηρητή» ήταν ό άπο 
μηχανής θεός, ό όποιος τελικά δέν έσωσε τή θετικιστική σχολή άπό τίς 
άντιφάσεις της καί τήν οριακή τάση της πρός τό σολιψισμό. Ή « συν-

1. Γιά τά χαοτικά φαινόμενα, βλ., π.χ., Η. G. Schuster, Deterministic Chaos. 
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είδηση » δεν μπορεί τελικά νά « αναγάγει την κνματοδέσμη », δηλαδή 
νά προκαλέσει το μή αντιστρεπτά φαινόμενο τοϋ μετασχηματισμού. 
( Για τό σκοπό αύτό θά χρειαζόταν μια άπειρη σειρά « παρατηρητών » , 
πού σημαίνει ότι ή « αναγωγή » θά ήταν αδύνατη. ) 

Ή μικροφυσική είναι αίτιακή καί αιτιοκρατική. Στήν περίπτωσή 
της, όμως, ή αιτιότητα καί ή αιτιοκρατία ύπερβαίνουν τίς κλασικές 
μορφές. Τώρα έχουμε άνάγκη άπό τίς κατηγορίες τοΰ δυνάμει καί τοΰ 
ένεργεία, καθώς καί άπό τήν έννοια τής πολλαπλής δυνατότητας. Ό 
κβαντικός φορμαλισμός περιγράφει τίς δυνατότητες τών κβαντικών 
στατιστικών συνόλων. ( "Οπως σημείωσα, ό χώρος Χίλμπερτ είναι 
δυνάμει χώρος, ή χώρος δυναμικοτήτων. ) Συνεπώς είναι άνάγκη νά 
διευρύνουμε τήν έννοια τής αιτιοκρατίας, ώστε νά περιλάβει καί τή νέα 
μορφή καθορισμοΰ, ή όποία χαρακτηρίζει τή μικροφυσική. Ή έννοια 
κβαντικός στατιστικός καθορισμός είναι, κατά τή γνώμη μου, κατάλ-
ληλη γιά τίς μικροφυσικές διεργασίες.2 Οί διαδικασίες αύτες εϊναι 
άντικειμενικές ποιοτικές μεταβολές, άνεξάρτητες άπό τόν «παρατη-
ρητή » τοΰ Μπόρ, τή « συνείδηση » τοΰ φόν Νόυμαν καί τοΰ « φίλου » 
του Βίγνερ. Ή κλασική αιτιοκρατία ήταν ένα άπό τά θεμέλια τοΰ ρεα-
λισμοΰ καί τοΰ ύλισμοΰ. Σήμερα γνωρίζουμε νέες μορφές καθορισμοΰ 
τοΰ άποτελέσματος άπό τίς αιτίες. Αύτό φυσικά δέν άποτελεΐ έπιχεί-
ρημα έναντίον τοΰ ύλισμοΰ - εϊναι μιά de facto άπόδειξη τών όρίων τοΰ 
λαπλασιανοΰ ντετερμινισμού. 

Ή αιτιότητα καί ή αιτιοκρατία εϊναι θεμελιώδεις οντολογικές κα-
τηγορίες. "Ομως, σέ ο,τι άφορα τήν κλασική φυσική, οί κατηγορίες 
αύτές στηρίζονταν σέ μιά λανθασμένη παραδοχή : στήν ύπόθεση ότι οί 
δυνάμεις ( άλληλεπιδράσεις ) μεταδίδονται μέ άπειρη ταχύτητα. Ή 
ύποτιθέμενη μή τοπικότητα της νευτώνειας φυσικής βρισκόταν σέ 

1. Γιά το αδιέξοδο αύτό, βλ. Ε. Bitsakis, Annales de la Fondation Louis de Broglie, 
5, 1900 ( 263). 

2. Βλ. Ε. Bitsakis, Le Problème du Déterminisme en Physique. Id., Physique et 
Matérialisme. Id., Foundations of Physics, 18, 1968 ( 331 ). 
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αντίφαση μέ τη δυνατότητα νά ορίσουμε ένα σχετικά αυτόνομο φυσικό 
σύστημα. Ή αντίφαση ξεπεράστηκε άπό τις κλασικές πεδιακές θε-
ωρίες, κατά τις όποιες οί φυσικές άλληλεπιδράσεις μεταδίδονται μέ 
πεπερασμένη ταχύτητα. ( Κατά τη σχετικότητα, ή ταχύτητα τών η-
λεκτρομαγνητικών άλληλεπιδράσεων άποτελεΐ τό άνώτατο όριο ταχύ-
τητας στη φύση. ) "Εκτοτε ή τοπικότητα άποτελοϋσε χαρακτηριστικό 
τών φυσικών θεωριών. 'Ωστόσο, σύμφωνα μέ μιά ορισμένη ερμηνεία 
τών πειραματικών άποτελεσμάτων γιά τόν έλεγχο τών άνισοτήτων τοϋ 
Μπέλ, στην όποία άναφερθήκαμε, δύο σωμάτια τοΰ πειράματος 'Αϊν-
στάιν, Ποντόλσκι καί Ρόζεν άνταλλάσσουν « πληροφορία » χωρίς χρο-
νική ύστέρηση. Ή έρμηνεία αύτή συγκεκριμενοποιεί τήν άσαφή έννοια 
τοΰ μή διαχωρίσιμου τοΰ Μπόρ. 'Εντούτοις ή μόνη δυνατή έρμηνεία 
αυτών τών άποτελεσμάτων δέν είναι ή μή τοπική. "Εκτοτε έχουν προ-
ταθεί πολλές τοπικές έρμηνεΐες. Καί, όπως καί σέ άλλα προβλήματα 
τής σημερινής φυσικής, ή διαμάχη συνεχίζεται. Ή τοπικότητα, χωρίς 
νά άποτελεΐ άρχή, έναρμονίζεται μέ τήν όλη άντίληψη τοΰ νεότερου 
ύλισμοΰ, άλλά καί μέ τις σχετικιστικές θεωρίες.1 

4. Τό άπειροστό, τό πεπερασμένο και τό άπειρο 

"Ως έδώ προσπάθησα νά ύποστηρίξω τή θέση ότι οί σύγχρονες φυσικές 
θεωρίες έναρμονίζονται μέ τήν άντίληψη ένός άντικειμενικοΰ καί αίτιο-
κρατημένου σύμπαντος. "Οτι ή κατηγορία τής ύλης δέν έκκενώθηκε άπό 
φιλοσοφικό περιεχόμενο έξαιτίας τών έπαναστάσεων στή φυσική καί 
στήν κοσμολογία. Βεβαίως μιά ολοκληρωμένη ύλιστική θέση άπαιτεΐ 
έπίσης -όπως σημειώθηκε ήδη- τή συνδρομή τής βιολογίας, τής ψυχο-

1. Γιά τό θέμα της τυπικότητας, βλ. Ε. Bitsakis, στό Open Questions in Quantum 
Physics. Id., στό Greek Studies in the Philosophy and History of Science. Γιά μιά 
αναλυτική διαπραγμάτευση, βλ. F. Sellen, Ή διαμάχη στήν Κβαντιχή Μηχανική. 
Id., Quantum Paradoxes and Physical ReaUty (έλλ. μτφρ. έκδ. Σαββάλα, 2005). 
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λογίας καί τών έπιστημών τοϋ άνθρωπου. 'Αλλά, προτοΰ προσεγγίσου-
με καί αύτή τήν πλευρά τοΰ προβλήματος, είναι άνάγκη νά έξετάσουμε 
άλλη μιά βασική κατηγορία τής ύλιστικής-διαλεκτικής θεωρίας τοΰ 
Είναι : τήν κατηγορία τής άπειρότητας. 

"Υλη, Φύση, "Ον. Τρεις συνώνυμες έννοιες. 'Από τό ψευδοσυγκε-
κριμένο τής έποπτείας περάσαμε στή γνώση βαθύτερων μορφών καί 
δομών. Ή έννοια τής άπειρότητας άνταποκρίνεται σέ μιά πρώτη οψη 
τής ύλης : τήν άπειρότητα σε βάθος. 'Αλλά, όπως τονίστηκε ήδη, δέν 
πρόκειται γιά μιά άπειρη, άριθμήσιμη σειρά μορφών στάσιμων στό 
χρόνο, όπου κάθε άνώτερη έμπεριέχει άπλώς τίς βαθύτερες. Πρόκειται 
γιά μιά άπειρότητα πού πραγματώνεται στό χώρο καί στό χρόνο μέσα 
άπό τήν άλλαγή τών μορφών. Ή φυσική καί ή κοσμολογία συνηγορούν 
ύπέρ αύτής τής άντίληψης της άπειρότητας. 'Αλλά ή κοσμολογία εν-
αρμονίζεται καί μέ τή δεύτερη οψη : τήν άπειρότητα στό χώρο καί στό 
χρόνο. Ή έννοια τής κοσμογένεσης έχει πλέον τό άντίκρισμά της στήν 
επιστήμη. 'Ακόμα καί τά λεγόμενα « πληθωριστικά σενάρια » άντι-
προσωπεύουν ίσως, στρεβλά, στιγμές ένός άπειρου σύμπαντος σέ με-
ταμόρφωση. 

"Αν τό σύμπαν είναι άπειρο, ή άπειρότητα εϊναι ταυτόχρονα χωρική 
καί χρονική. "Αν, άντίθετα μέ τή θετικιστική καί τήν καντιανή άντί-
ληψη, δεχτοΰμε ότι ό χώρος καί ό χρόνος εϊναι μορφές ύπαρξης τής 
ύλης, ότι ή ύλη ύπάρχει έν χώρω καί χρόνω, τότε βρισκόμαστε μπρο-
στά σέ μιά άπειρη ολότητα, ένότητα μορφής καί περιεχομένου - όντας 
καί έμεϊς πεπερασμένο, πρακτικά άπειροστό μέρος, καί στιγμή τοΰ 
κοσμικοΰ γίγνεσθαι. 

"Ας σκιαγραφήσουμε λοιπόν τίς προσεγγίσεις τής έννοιας τοΰ άπει-
ρου, προτοΰ έπιχειρήσουμε μιά φιλοσοφική άποτίμηση τοΰ κεκτημένου 
τών σχετικών έπιστημών. 

Τό πρόβλημα τής άπειρότητας άπασχόλησε -ώς γνωστόν- τή φι-
λοσοφική σκέψη άπό τήν έποχή τών 'Ιώνων. Ό 'Αναξίμανδρος, ό 'Η-
ράκλειτος, ό 'Αναξαγόρας, ό Δημόκριτος καί άλλοι υποστήριξαν ότι τό 
σύμπαν εϊναι άπειρο. 'Αλλά στήν άρχαία έλληνική φιλοσοφία-έπιστή-
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μη κυριάρχησε στη συνέχεια το γεωκεντρικό κοσμολογικό πρότυπο 
( Εύδοξος, Αριστοτέλης, "Ιππαρχος, Πτολεμαίος κ.ά. ), τό όποιο, σύμ-
φωνο μέ την άμεση έποπτεία, έναρμονιζόταν καί μέ τη δεσπόζουσα 
λαϊκή κοσμοαντίληψη. Ή ίδια άντίληψη κυριάρχησε καί στό Μεσαίω-
να. Στά νεότερα χρόνια στοχαστές, επηρεασμένοι ή μή άπό τήν άτο-
μική φιλοσοφία, έθεσαν έκ νέου τό πρόβλημα τής άπειρότητας. Ή πιό 
χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τοϋ Ίταλοΰ φιλοσόφου Τζορντάνο 
Μπροΰνο ( 1550-1600), ό όποιος ύποστήριξε τήν άπειρότητα τοΰ σύμ-
παντος καί κάηκε στή Ρώμη σάν αιρετικός. 'Αργότερα ό Ντεκάρτ 
( 1596-1650 ) θά επεφύλασσε τήν έννοια τής άπειρότητας γιά τόν Δη-
μιουργό. Τέλος, μέ τά άξιώματα τής Φυσικής όπως διατυπώθηκαν άπό 
τόν Νεύτωνα στά Principia ( 1686 ), ή άπειρότητα τοΰ σύμπαντος έγινε 
συμβατή μέ τή Φυσική. Πράγματι, ό εύκλείδειος χώρος, τόν όποιο 
προϋποθέτει ή νευτώνεια μηχανική, είναι ένας επίπεδος χώρος, χωρίς 
δομή. Ό φυσικός χώρος πού τοΰ άντιστοιχεϊ θά μποροΰσε νά είναι 
άπειρος. 

'Ωστόσο ή φυσική δέν έλυσε καί δέν μποροΰσε νά λύσει τό πρόβλημα 
τής άπειρότητας. Έπειδή τό πρόβλημα αύτό είναι πρόβλημα φιλοσο-
φικό. Οί φυσικές έπιστήμες δέν μπορούν νά άποδείξουν τήν ύπαρξη ή 
τήν άνυπαρξία τοΰ άπειρου, έπειδή τό άπειρο ύπερβαίνει τά όρια κάθε 
δυνατής εμπειρίας. 'Ωστόσο ή νεότερη έπιστήμη βοηθά στήν προσέγ-
γιση αύτοΰ τοΰ προβλήματος, χάρη σέ δεδομένα τόσο τής Φυσικής καί 
τής Κοσμολογίας, όσο καί τών νεότερων Μαθηματικών. 

Θά έπιχειρήσω στή συνέχεια νά σκιαγραφήσω τήν έξέλιξη τής 
προβληματικής γιά τό άπειρο, άρχίζοντας άπό τούς Προσωκρατικούς. 
Ή έπιστροφή στις « πηγές » δέν είναι ίσως άνώφελη, άν λάβουμε ύπό-
ψη μας τή διαχρονικότητα τοΰ έρωτήματος. 

4.1. Φιλοσοφικές αντιλήψεις στήν αρχαιότητα 

Στις προφιλοσοφικές, μυθικές κοσμοθεωρήσεις συναντώνται αντιλή-
ψεις γιά μιά πρωταρχική ούσία ( χάος, έρεβος, ύλη, νερό, κλπ. ) πού 
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προαναγγέλλουν τήν έννοια τοϋ άπειρου. 'Ως φιλοσοφική έννοια το 
άπειρο έμφανίστηκε στήν άρχαία έλληνική φιλοσοφία, καί ειδικά στον 

Αναξίμανδρο, καί άντιπροσωπεύει το χωρικά, χρονικά καί ποσοτικά 
άπεριόριστο. Στή φιλοσοφία τοΰ Αναξίμανδρου τό άπειρο είναι άρχή -
άπό αυτήν προκύπτουν τά οντά καί σ' αύτήν έπιστρέφουν μέ τήν άνα-
πόδραστη φθορά. 

Ό 'Αναξίμανδρος ήταν ό πρώτος πού θεώρησε το άπειρο άρχή τοΰ 
παντός : « 'Αναξίμανδρον Θάλητος έταϊρον γενόμενον τό άπειρον φάναι 
τήν πασαν αίτίαν έχειν τής τοΰ παντός γενέσεώς τε καί φθοράς, έξ ού δή 
φησι τούς τε ούρανούς άποκεκρίσθαι καί καθόλου τούς άπαντας άπειρους 
όντας κόσμους. Άπεφήνατο δέ τήν φθοράν γίγνεσθαι καί πολύ πρότερον 
τήν γένεσιν έξ άπειρου αιώνος άνακυκλουμένων πάντων αύτών ». 

Παρόμοια, κατά τόν 'Ηράκλειτο, ό κόσμος εϊναι άγέννητος καί 
άφθαρτος, άπειρο, αιώνιο γίγνεσθαι στό χώρο καί στό χρόνο. Τό πρω-
ταρχικό στοιχείο, τό 7ΐΰρ, συμβολίζει τό κοσμικό γίγνεσθαι : « Κόσμον 
τόνδε, τόν αύτόν άπάντων, ούτε τις θεών ούτε άνθρώπων έποίησεν, 
άλλά ήν άεί καί έστιν καί έσται πΰρ άείζωον, άπτόμενον μέτρα καί 
άποσβεννύμενον μέτρα ». 

Τήν άφθαρσία καί τήν άπειρότητα τών όντων δεχόταν καί ό 'Ανα-
ξαγόρας : « Ούδέν χρήμα γίνεται ούδέ άπόλλυται, άλλ' άπό έόντων 
χρημάτων συμμίγεταί τε καί διακρίνεται » . 3 Έπίσης : « Όμοΰ πάντα 
χρήματα ήν, άπειρα πλήθος καί σμικρότητα" καί γάρ τό σμικρόν ά-
πειρον ήν καί πάντων όμοΰ έόντων, ούδέν ένδηλον ύπό σμικρότητος· 
ταΰτα γάρ μέγιστα ένεστιν καί τοις σύμπασι καί πλήθη καί μεγέθη » . 4 

Τό άγέννητο, άρα τήν αιωνιότητα τοΰ "Οντος στό χρόνο, ύποστήρι-
ξαν έπίσης οί Έλεάτες. Κατά τόν Παρμενίδη: «άγένητον έόν καί 
άνώλεθρόν έστιν, έστι γάρ ούλομελές τε καί άτρεμές ήδ' άτέλεστον 

1. Diets, I, 10. 
2. Βλ. Ε. Ρούσσος, 'Ηράκλειτος (περί φύσεως), Παπαδήμας, 1987. 
3. Dieb, II, Β17. 
4. Ibid, Π, Β1. 
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ούδέ ποτ' ήν ούδ' έσται, έπεί νϋν εστίν όμοϋ πάν εν, συνεχές" τίνα γαρ 
γένναν διζήσεαι αύτοΰ ; » 1 

Εντούτοις το 'Ον της Ελεατικής Σχολής συνιστά τήν άρνηση τής 
Φύσης τών 'Ιώνων, ή όποία, άναρχη καί άδημιούργητη, βρίσκεται σέ 
αιώνια μεταβολή : κίνηση, γένεση καί φθορά. Καί τό Ό ν τών Έλεατών 
είναι άναρχο καί άδημιούργητο, πλήρες, άλλά είναι άκίνητο, άφθαρτο, 
έξω άπό τή γένεση καί τή φθορά. Οί ιδιότητες αύτές τοΰ Όντος 
συνιστοΰν ειδικότερα τήν άρνηση τής ήρακλείτειας διαλεκτικής. Στό 
είναι και δέν είναι άντιπαρατίθεται έδώ τό είναι ή δέν εϊναι της τυπι-
κής λογικής. Ή έλεατική φιλοσοφία δέν εϊναι ιδεαλιστική. Συνιστά 
ωστόσο μιά μεταφυσική τοΰ Όντος, μιά πρώτη άπόπειρα νά άπορρι-
φθεΐ τό φυσικό γίγνεσθαι σάν κάτι πού άφορα τά φαινόμενα καί νά 
άναζητηθει τό άμετάβλητο πίσω άπό τή γένεση καί τή φθορά τών 
πραγμάτων. 

Πιό συγκεκριμένη έγινε ή έννοια τοΰ άπειρου μέ τή φιλοσοφία τών 
άτομικών, στήν όποία τό γενικό-άφηρημένο συνδέεται κάπως μέ τό 
συγκεκριμένο ( τά άτομα ). ' Η άπειρότητα τών άτόμων, τό άδημιούρ-
γητο καί ή άέναη κίνηση τους συγκεκριμενοποιούν τή θέση γιά τήν 
άπειρότητα τοΰ σύμπαντος στό χώρο καί στό χρόνο. Σύμφωνα μέ τις 
άρχαΐες μαρτυρίες, «Δημόκριτος ό 'Αβδηρίτης ύπεστήσατο τό παν 
άπειρον, διά τό μηδαμώς ύπό τίνος αύτό δεδημιουργεΐσθαι, έτι δέ 
καί άμετάβλητον αύτό λέγει καί καθόλου, οίον πάν έστι ρητώς έκτίθε-
ταΐ" μηδεμίαν άρχήν έχειν τής αιτίας τών νΰν γιγνομένων, άνωθεν δ' 
όλως έξ άπειρου χρόνου προκατέχεσθαι τή ανάγκη πάνθ' άπλώς τά γε-
γονότα καί έόντα καί έσόμενα ». Τό άπειρο συνδέθηκε άπό τόν Δημό-
κριτο μέ τήν άτομική ύπόθεση : « 'Αρχάς εϊναι τών όλων άτόμους καί 
κενόν, τά δ' άλλα πάντα νενομίσθαι* άπειρους τε εϊναι κόσμους καί 
γενητούς καί φθαρτούς, μηδέν τι έκ τοΰ μή οντος γίγνεσθαι μηδέ είς 
τό μή ον φθείρεσθαι- καί τάς άτόμους δέ άπειρους εϊναι καί κατά μέ-
γεθος καί πλήθος, φέρεσθαι 8' έν τω όλω δινουμένας, καί ούτω πάντα τά 

1. Ibid. I, Β, 8-1-7. 
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συγκρίματα γενναν, πΰρ, ύδωρ, αέρα, γην" είναι γάρ καί ταΰτα έξ άτό-
/ ι μων τίνων συστήματα ». 

Ό Δημόκριτος εισήγαγε για πρώτη φορά στή φιλοσοφία τό συγκε-
κριμένο άπειρο. Άντίθετα με τό άπροσδιόριστο άπειρο τοϋ Αναξί-
μανδρου, τό σύμπαν τής φιλοσοφίας τών άτομικών συνίσταται άπό μιά 
άπειρία άτόμων, τά όποια με τούς συνδυασμούς τους συνιστοΰν τήν 
άπειρία τών φυσικών σωμάτων. Τά άτομα είναι επίσης άρχές. Συνθέ-
τουν τά ύλικά σώματα τά όποια εϊναι φθαρτά, ενώ τά ίδια διατηροΰνται 
άναλλοίωτα καί μετά τήν άποσύνθεση τών σωμάτων. « Έ κ σωμάτων 
άδιαιρέτων άλλα συγκεΐσθαι, φασί, ταϋτα δ' άπειρα καί τό πλήθος καί 
τάς μορφάς » . 2 Τό σύμπαν συνεπώς εϊναι άπειρο καί χρονικά ( άδη-
μιούργητο ) καί χωρικά ( δέν έχει πέρας ) : « Απείρους τω πλήθει τούς 
κόσμους έν άπείρω τω κενω καί έξ άπειρων τω πλήθει συνίσταται 
φησίν ». 

Οί άντιλήψεις τοΰ Δημόκριτου γιά τήν ύλη καί τόν άπειρο κενό χώρο 
έναρμονίζονταν μέ τή μεταγενέστερη εύκλείδεια γεωμετρία, ή όποία 
θά άποτελοΰσε τό χωρικό πλαίσιο της κλασικής φυσικής. Δέν εϊναι 
συνεπώς τυχαία ή ταυτότητα τών άντιλήψεων τοΰ Δημόκριτου καί τοΰ 
Νεύτωνα γιά τόν άπειρο, κενό χώρο, στόν όποιο εϊναι κατεσπαρμένα τά 
ύλικά σώματα. Άλλά ένώ γιά τόν Νεύτωνα ό χώρος εϊναι τό « αισθη-
τήριο τοΰ Θεοΰ » , γιά τόν Δημόκριτο ό χώρος εϊναι μιά άντικειμενική 
πραγματικότητα, άπειρη καί άναρχη. 

Τέλος, πρέπει νά σημειωθεί ότι ό Δημόκριτος εισήγαγε τήν άρχή 
τής άφθαρσίας τής ύλης, τήν όποία θεμελίωσε στό άδημιούργητο καί 
στο άφθαρτο τών άτόμων. 

Οί άντιλήψεις τοΰ Επίκουρου γιά τό κενό καί τόν άπειρο χώρο 
άποτελοΰν συνέχεια τών άντιλήψεων τοΰ Δημόκριτου. Τήν άτομιστική 
παράδοση γιά τήν άπειρότητα τοΰ σύμπαντος θά συνέχιζε άργότερα, 
ώς γνωστόν, ό Λατίνος ποιητής-φιλόσοφος Λουκρήτιος. Ή παράδοση 

1. Ibid, Π, Α, 44. 
2. Diels, LA, 6. 
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αύτη θά ερχόταν πάλι στην επικαιρότητα με τη χημεία καί τη νεότερη 
φυσική ( 19ος καί 20ός αιώνας ). 

'Αντίθετα με τό σύμπαν τών άτομικών, τό σύμπαν τής άριστοτελικής 
φιλοσοφίας είναι σφαιρικό καί πεπερασμένο. Εντούτοις τό άπειρο δεν 
άπορρίπτεται άπό τόν 'Αριστοτέλη. Πρώτον, έπειδή ή άπειρότητα τής 
κίνησης συνεπάγεται τήν άπειρότητα τοΰ χρόνου. Πράγματι, ό 'Αρι-
στοτέλης θεωρεί τήν κίνηση άναπαλλοτρίωτη ιδιότητα τής ύλης. « "Οσο 
γιά μας, ας θέσουμε ώς άρχή ότι τά φυσικά οντά, συνολικά ή έν μέρει, 
βρίσκονται σέ κίνηση. Αύτό άλλωστε είναι φανερό μέ τήν έπαγωγή » . 1 

'Αλλά ό χρόνος καί ή κίνηση « καθορίζονται άμοιβαΐα » . Ά ρ α , ή αιω-
νιότητα της κίνησης συνεπάγεται τήν αιωνιότητα τοϋ χρόνου. "Αλλω-
στε, γιά νά καταστήσει δυνατή τήν κίνηση, ό Αριστοτέλης άπέρριψε τήν 
έννοια τοϋ κενοΰ. Κατά τούς οπαδούς τοΰ κενοΰ, γράφει, « ού γάρ άν 
δοκεΐν είναι κίνησιν, εί μή είη κενόν τό γάρ πλήρες, άδύνατον είναι 
δέξασθαί τι » . 2 Άλλά, κατά τόν Αριστοτέλη, ένα σώμα στό κενό θά 
ήρεμεϊ ή θά κινείται εύθύγραμμα καί ομαλά, έπειδή τό κενό δέν συνε-
πάγεται καμιά διαφορά ή όποία θά καθόριζε κάποια προνομιούχα κα-
τεύθυνση γιά τήν κίνηση.3 Προφανώς πρόκειται έδώ γιά μιά πρώτη 
διατύπωση της άρχής τής άδράνειας, τήν όποία άπέρριψε ό Αριστοτέ-
λης, μαζί μέ τήν προϋπόθεσή της : τό κενό. Ό Γαλιλαίος, άντίθετα, θά 
υπέθετε τήν ύπαρξη τών άτόμων καί τοΰ κενοΰ, προκειμένου νά διατυ-
πώσει τήν άρχή τής άδράνειας καί τούς νόμους της κίνησης. 

Τό Σύμπαν, κατά τόν Αριστοτέλη, είναι πεπερασμένο καί όριοθε-
τημένο. Πέρα άπό τή σφαίρα τών άπλανών δέν ύπάρχει τίποτα, ούτε 
καν τό κενό : Ό ούρανός δέν βρίσκεται μέσα σέ κάτι άλλο. Ό Αριστο-
τέλης, γενικότερα, άπορρίπτοντας τήν ύπαρξη τοΰ κενοΰ, άπέρριψε καί 
τήν άπειρότητα τοΰ χώρου. Δηλαδή άπέρριψε τήν έννοια τοΰ άπειρου 
κενοΰ χώρου τής δημοκρίτειας φιλοσοφίας, ή όποία θά άποτελοΰσε τή 

1. 'Αριστοτέλη Φυσικά, 185a. 
2. Ibid, 213b. 

3. Ibid, 213b, 215a. 
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βάση της νευτώνειας φυσικής. 'Αντίστροφα ό 'Αριστοτέλης δεχόταν, 
όπως σημειώσαμε, τήν άπειρότητα τοϋ χρόνου, τήν όποία διαλεκτικά 
συσχέτιζε μέ τήν αιωνιότητα τής κίνησης. 

'Ωστόσο ό 'Αριστοτέλης δέν απορρίπτει γενικά τό άπειρο. Έπειδή, 
αν άρνηθεΐ κανείς τό άπειρο, γράφει, προκύπτουν άπαράδεκτες συνέ-
πειες. Θά έπρεπε τότε νά ύπάρχει άρχή καί τέλος τοΰ χρόνου. 'Αλλά ό 
χρόνος εϊναι αιώνιος, έπειδή καί ή κίνηση εϊναι αιώνια. Έπίσης τά 
μεγέθη δέν θά έπρεπε νά εϊναι διαιρετά σέ μεγέθη καί ό άριθμός δέν θά 
ήταν άπειρος. 

'Αλλά, κατά τόν 'Αριστοτέλη, τό άπειρο δέν εϊναι ενεργεία. Εϊναι 
δυνάμει. Εϊναι γίγνεσθαι, όπως καί ό χρόνος. Τό άπειρο συνίσταται 
στό γεγονός ότι αύτό πού λαμβάνουμε εϊναι πάντα πεπερασμένο, άλλά 
πάντοτε νέο, διαφορετικό. Συνεπώς τό άπειρο δέν πρέπει νά τό έκλαμ-
βάνουμε ώς συγκεκριμένη οντότητα, ώς « τόδε τι » , ώς άνθρωπο, π.χ., ή 
ώς οικία, άλλά όπως μιλάμε γιά τήν ήμέρα καί γιά τόν άγώνα, πού τό 
εϊναι τους δέν συνίσταται σέ κάποια ούσία, άλλά βρίσκεται πάντα σέ 
γένεση ή σέ φθορά καί βέβαια εϊναι πεπερασμένο, άλλά « άεί γε έτερον 
καί έτερον ». Τό άπειρο εϊναι άγέννητο καί άφθαρτο, άλλά τό ίδιο φαί-
νεται νά εϊναι άρχή τών άλλων πραγμάτων. 

Ό 'Αριστοτέλης, όπως φαίνεται άπό τά προηγούμενα, καί σέ άντί-
θεση μέ τή μεταφυσική κατασκευή τοΰ γεωκεντρικοΰ πεπερασμένου 
σύμπαντος, ειχε συλλάβει ούσιαστικες διαλεκτικές όψεις τοΰ απείρου, 
καί βασικά τόν δυναμικό χαρακτήρα του ό όποιος άποκλείει τή στασι-
μότητα, δηλαδή τήν άντίληψη ότι υπερβαίνει οποιοδήποτε μέγεθος, 
οσοδήποτε μεγάλο, καί οχι μόνο αύτό : τήν ποιοτική απειρία, τό γί-
γνεσθαι, τήν ύπέρβαση τών μορφών μέσα στό έντελεχειακό γίγνεσθαι. 

'Αλλά αύτές οί ιδιότητες συνεπάγονται τήν άδυναμία μας νά γνωρίσου-
με τό άπειρο : « Τό άπειρο, ώς άπειρο, ύπερβαίνει τίς δυνατότητες τής 
γνώσης. Τό άπειρο κατά τό πλήθος ή κατά τό μέγεθος εϊναι μιά πο-
σότητα πού δέν μπορεί νά γνωσθεΐ, καί τό κατ' εϊδος άπειρο εϊναι μιά 
άγνωστη ποιότητα. Καί άν οί άρχές εϊναι άπειρες κατά τό πλήθος καί 
κατά τό εϊδος, τότε δέν μποροΰμε νά γνωρίσουμε ό,τι προκύπτει άπ' 
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αύτές. Γιατί θεωρούμε ότι μποροΰμε νά γνωρίσουμε το σύνθετο, όταν 
γνωρίζουμε τή φύση καί τον αριθμό τών συστατικών του » . 1 

Στούς επόμενους αιώνες δέν κυριάρχησε ή διαλεκτική οψη τής φι-
λοσοφίας τοΰ 'Αριστοτέλη, άλλά ή μεταφυσική. Τό γεωκεντρικό κο-
σμοείδωλο ολοκληρώθηκε μέ τό έργο τών μεταγενέστερων αστρονό-
μων καί βρήκε τήν τελική του μορφή στή Μεγίστη Σύνταξη τοΰ Πτο-
λεμαίου ( 2ος αιώνας μ.Χ. ). Τό γεωκεντρικό σύμπαν άποτέλεσε στή 
συνέχεια τό θεμέλιο τής μεσαιωνικής κοσμοαντίληψης. Στή θεολογική-
στατική άντίληψη γιά τή φύση ένσωματώθηκαν έπίσης οί έννοιες τοΰ 
πρώτου κινοΰντος καί τοϋ τελικοΰ αιτίου καί εύρύτερα ή τελεολογία 
τοΰ 'Αριστοτέλη, ή όποία συνιστά τήν άρνηση τής διαλεκτικής όψης τής 
έντελέχειας. Θά έπρεπε νά έρθει ή 'Αναγέννηση γιά νά διατυπωθεί 
ξανά ή άντίληψη γιά τήν άπειρότητα τών κόσμων. Ό Τζορντάνο 
Μπροΰνο, όπως σημειώθηκε ήδη, θά ήταν ένας άπό τούς μάρτυρες 
αύτής τής ιδέας. 

4.2. Ή νεότερη διαλεκτική τον άπειρον και τον πεπερασμένου 

Στόν 'Αριστοτέλη, συνεπώς, παρά τή γεωκεντρική του άντίληψη καί 
τις μεταφυσικές παραδοχές του, βρίσκουμε έναν πυρήνα της διαλεκτι-
κής τοΰ άπειρου. Σημειώσαμε έπίσης ότι μιά ύλιστική-διαλεκτική 
άντίληψη βρίσκουμε στόν 'Ηράκλειτο, στόν 'Αναξίμανδρο καί στόν 
Δημόκριτο. Στό Μεσαίωνα τήν ιδιότητα τής άπειρότητας τήν κατείχε 
μόνον ό Θεός. Γιά τόν Θεό άλλωστε φύλαξε τό κατηγόρημα τής άπει-
ρότητας καί ό Καρτέσιος, δημιουργός τής άναλυτικής γεωμετρίας, ή 
όποία έξάλλου άποτελεΐ μιά τυπική έκφραση τής άπειρότητας τοΰ 
εύκλείδειου χώρου, πλαισίου τής κλασικής φυσικής. 

Ή διαλεκτική τοΰ άπειρου έγινε άντικείμενο τών διαλεκτικών φι-
λοσοφιών στά νεότερα χρόνια. Θά άναφερθοΰμε, στή συνέχεια, στις 
άπόψεις τοΰ Σπινόζα, τοΰ Χέγκελ καί τοΰ Ένγκελς. 

1. Ibid, 187b. 
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Ή έννοια τοϋ απείρου είναι κεντρική έννοια στή φιλοσοφία τοΰ 
Σπινόζα ( 1632-1677 ). Ό Σπινόζα, ώς γνωστόν, ταύτιζε τόν Θεό με 
τή Φύση ( θεός ή φύση ). Άλλα ό Θεός ή ή ούσία κατέχει άπειρα κα-
τηγορήματα, καθένα άπό τά όποια εκφράζει αιώνια καί άπειρη ού-
σιαστικότητα ( Πρόταση XI ). Συνεπώς ή ούσία είναι άπειρη καί ά-
διαίρετη ( Πρόταση XIII ). Καί άπό τήν άπειρη άναγκαιότητα τής θείας 
φύσης έπεται άπειρος άριθμός πραγμάτων με άπειρους τρόπους ( Πρό-
ταση XVI ) . 1 

Ό Χέγκελ ( 1770-1831 ) θά έπιχειροΰσε άργότερα νά διατυπώσει τή 
διαλεκτική τοΰ άπειρου καί τοΰ πεπερασμένου. Αναβιώνοντας τήν άν-
τίληψη τοΰ Αριστοτέλη, ό Χέγκελ είδε τό άπειρο ώς γίγνεσθαι, ώς 
« είναι καί γίγνεσθαι » στό πλαίσιο τής ιδεαλιστικής φιλοσοφίας του. 
Τό Άπειρο, κατά τόν Χέγκελ, είναι. Ταυτόχρονα άποτελεΐ τήν άρνηση 
ένός άλλου, τοΰ Πεπερασμένου. Τό πραγματικό Άπε ιρο είναι εκείνο 
πού προκύπτει άπό τήν κατάργηση τοΰ Πεπερασμένου καί τοΰ Απε ί -
ρου στήν πορεία μιας καί τής αντής εξελικτικής διαδικασίας. Υπάρχει 
μιά σχέση άμοιβαίου καθορισμοΰ άνάμεσα στό Πεπερασμένο καί τό 

Άπειρο. Τό Πεπερασμένο δεν είναι πεπερασμένο παρά σε σχέση με τό 
Άπειρο. Καί τό άπειρο δεν είναι άπειρο παρά σε σχέση με τό πεπε-
ρασμένο. Τό πεπερασμένο ύπάρχει στό "Απειρο καί τό "Απειρο στό 
πεπερασμένο. Τό πεπερασμένο συνεπάγεται τήν άρνησή του, τήν Ά -
πειρότητα, δηλαδή είναι ένότητα τών δύο. 

Τό άπειρο καί τό πεπερασμένο είναι άχώριστα καί άμοιβαίως « έ-
τερα ». Καθένα περικλείει τό « έτερον » του. "Ετσι τό καθένα είναι ή 
ένότητα πού περιέχει τόν έαυτό του καί τό « έτερον » του καί μπορεί νά 
οριστεί ώς ύπαρξη προορισμένη νά μήν είναι αύτό πού είναι ή ίδια, ούτε 
αύτό πού είναι τό έτερον της. Κατά τόν Χέγκελ έπίσης, « είναι μέσα 
στή φύση τοΰ πεπερασμένου νά ύπερβαίνει τόν έαυτό του, νά άρνεΐται 
τήν άρνησή του καί νά γίνεται άπειρο. [ . . . ] Ή ένότητα τοΰ πεπερα-

1. Spinoza, Works, Vol. II, Dover, Νέα Υόρκη 1951. 
2. Hegel, Science de la Logique, I, Κεφ. II. 
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σμένου καί τοϋ άπειρου δεν προέρχεται άπό τήν άπλή, εξωτερική πα-
ράθεση τους, ούτε άπό έναν τυχαίο συνδυασμό άντίθετο με τούς προσ-
διορισμούς τους, πού θά ήταν συνδυασμός πραγμάτων άνεξάρτητων 
μεταξύ τους, υπαρχόντων εκαστον δι' εαυτό, καί γ ι ' αύτό τό λόγο άσυμ-
βίβαστων. [ . . . ] Τό πεπερασμένο δεν εϊναι παρά υπέρβαση τοΰ έαυτοΰ 
του. Έτσ ι περιέχει τό άπειρο σάν τόν άλλο εαυτό του ». 

Καί ό Χέγκελ συνέλαβε τό άπειρο όχι ώς στάσιμη πραγματικότητα 
ή κατάσταση, άλλά ώς γίγνεσθαι. Χάρη σ' αύτή τή δυναμική άντίλη-
ψη, μπόρεσε νά συλλάβει τή σχέση άνάμεσα στό πεπερασμένο καί τό 
άπειρο, τά όποια άντιτίθενται τυπικά μόνο στό πλαίσιο τής παραδο-
σιακής λογικής. Ό Ένγκελς, στή συνέχεια, έπηρεασμένος καί άπό τίς 
άναλύσεις τοΰ Χέγκελ, προσπάθησε νά συλλάβει οχι μόνο τή διαλεκτι-
κή τοΰ άπειρου καί τοΰ πεπερασμένου, άλλά καί τίς σχέσεις τής έννοιας 
τοΰ άπειρου ( μαθηματικοΰ καί φιλοσοφικοΰ ) μέ τή φυσική πραγματι-
κότητα καί τήν άνθρώπινη πράξη. Επίσης, μέ βάση τά μαθηματικά 
τής εποχής του, ό Ένγκελς έπιχείρησε νά άποκαταστήσει τή διαλεκτι-
κή σχέση άνάμεσα στό άπειροστό καί τό πεπερασμένο. 

Καί κατά τόν Ένγκελς, « τό άπειρο εϊναι μιά άντίφαση. Εϊναι γε-
μάτο άντιφάσεις. "Ηδη άποτελεΐ άντίφαση τό ότι τό άπειρο άποτελεΐται 
άπό πεπερασμένα μεγέθη. Κι ωστόσο αύτό συμβαίνει. [ . . . ] 'Ακριβώς 
έπειδή τό άπειρο εϊναι μιά άντίφαση, γι ' αύτό εϊναι μιά άπειρη πορεία 
πού άναπτύσσεται άτέλειωτα στό χώρο καί στό χρόνο. Ή άρση αύτης 
τής άντίφάσης θά ήταν τό τέλος τοΰ κόσμου » . 2 

Πράγματι, ή άρση τής άντίφασης άνάμεσα στό πεπερασμένο καί τό 
άπειρο θά σήμαινε τήν κατάργηση τοΰ άπειρου καί τή βεβαίωση κά-
ποιας ποσότητας, έστω οσοδήποτε μεγάλης, άλλά πεπερασμένης. Ή 
άρση τής άντίφασης θά σήμαινε, συνεπώς, τήν κατάργηση τοΰ άπειρου, 
πού μόνο ώς γίγνεσθαι μπορεί νά νοηθεί : ώς ύπέρβαση τοΰ έαυτοΰ του, 
υπέρβαση μιας ποσότητας οσοδήποτε μεγάλης. "Αρση τής κίνησης θά 

1. Ibid, I, σ. 148. 

2. F Engels, Anti-Dühring, a. 61. 
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σήμαινε, κατά τόν Ένγκελς, το τέλος τοϋ κόσμου, σύμφωνα μέ τή θέση 
ότι τό σύμπαν είναι μιά άπειρη ολότητα πού πραγματώνει τις δυνα-
τότητές της στο χώρο καί στό χρόνο, μέσα άπό μιά άπειρη πορεία 
άρνησης, ύπέρβασης, κατάφασης καί νέας άρνησης. 

Ό Ένγκελς άνέλυσε έπίσης τή γνωσιολογική όψη τοΰ προβλήματος 
τοΰ άπειρου : « Μποροΰμε νά γνωρίσουμε μόνο τό πεπερασμένο » ( Νέ-
γκελι ). « Αύτό είναι εντελώς σωστό, στό βαθμό πού στήν περιοχή τής 
γνώσης μας ύποπίπτουν μόνο πεπερασμένα αντικείμενα. 'Ωστόσο, αύτή 
ή πρόταση έχει άνάγκη άπό συμπλήρωση : " Κατά βάθος, δέν μποροΰμε 
νά γνωρίσουμε παρά μόνο τό άπειρο". Πραγματικά, κάθε άληθινή, 
έξαντλητική γνώση συνίσταται σέ τοΰτο έδώ : 'Τψώνουμε νοητικά τό 
άτομικό άπό τήν άτομικότητα στήν ειδικότητα καί άπό έκεϊ στήν κα-
θολικότητα, άναζητοΰμε καί διαπιστώνουμε τό άπειρο μέσα στό πεπε-
ρασμένο, τό αιώνιο μέσα στό μεταβατικό. 'Αλλά ό τύπος της καθολι-
κότητας είναι ό τύπος τής αύτοπλήρωσης, άρα τοΰ άπειρου, είναι ή 
σύνθεση πολυάριθμων πεπερασμένων μέσα στό άπειρο » . 1 

Ό Ένγκελς επηρεάστηκε άπό τίς διαλεκτικές άντιλήψεις τοΰ Χέ-
γκελ. 'Ωστόσο καί έδώ άνέστρεψε τήν ιδεαλιστική διαλεκτική, θέτον-
τας τήν προτεραιότητα τής φύσης άπέναντι στή νόηση : Το κακό άπει-
ρο. Ό Χέγκελ τοποθετούσε ήδη σωστά τό άληθινό άπειρο στόν πλη-
ρωμένο χώρο καί χρόνο, μέσα στήν έξελικτική πορεία τής φύσης καί 
της ιστορίας. Τώρα ολόκληρη ή φύση συγχωνεύεται στήν ιστορία καί 
ή ιστορία δέν διαφοροποιείται άπό τήν ιστορία της φύσης, παρά σάν ή 
έξελικτική πορεία άνάπτυξης συνειδητών οργανισμών. Ή άπειρη αύ-
τή πολλαπλότητα τής φύσης καί τής ιστορίας περιλαμβάνει τό άπειρο 
τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου -τό κακό άπειρο- μόνο σάν ξεπερασμένη 
στιγμή, ούσιαστική βέβαια, άλλά οχι κυριαρχική. Τό άκραϊο όριο τών 
φυσικών μας έπιστημών ήταν μέχρι τώρα τό σύμπαν μας καί γιά νά 
γνωρίσουμε τή φύση δέν χρειαζόμαστε τά άπείρως πολυάριθμα « σύμ-
παντα » έξω άπό τά σύνορα τοΰ δικοΰ μας. Πράγματι, άνάμεσα στά 

1. Ένγκελς , Λιαλεχτιχη της Φύσης, σ. 212. 
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εκατομμύρια τούς ήλιους, ένας μονάχα καί το σύστημά του άποτελοΰν 
τήν ούσιαστική βάση τών άστρονομικών μας ερευνών. Γιά τή γήινη 
μηχανική, τή φυσική και τή χημεία, είμαστε λίγο-πολύ περιορισμένοι 
στή μικρή μας γή καί απόλυτα γιά τήν έπιστήμη τών ένόργανων όντων. 
Κι αύτό όμως δέν δημιουργεί καμιά ούσιαστική ζημιά στήν πρακτικά 
άπειρη πολλαπλότητα τών φαινομένων καί στή γνώση τής φύσης, όπως 
δέν βλάπτει στήν ιστορία ό παρόμοιος κι άκόμα μεγαλύτερος περιο-
ρισμός σ' έναν σχετικά σύντομο χρόνο καί σ' ένα σχετικά μικρό τμήμα 
τής γής » . 1 

Τέλος, ό Ένγκελς συνέδεσε γενετικά τό μαθηματικό άπειρο μέ τήν 
άπειρότητα της φύσης. Τό μαθηματικό άπειρο είναι άφαίρεση πού 
άντανακλα τήν άπειρότητα τής φυσικής πραγματικότητας. « "Οσο 
τά μαθηματικά δουλεύουν μέ πραγματικά μεγέθη, έφαρμόζουν αύτή 
τήν άντίληψη χωρίς δισταγμό. Γιά τή γήινη μηχανική, ή μάζα της γής 
θεωρείται άπειρα μεγάλη, άκριβώς όπως γιά τήν άστρονομία οί γήινες 
μάζες καί οί μετεωρίτες πού άντιστοιχούν σ' αύτές θεωρούνται άπειρα 
μικρές, καί άκριβώς όπως οί άποστάσεις καί οί μάζες τών πλανητών 
τοϋ ήλιακοΰ συστήματος έκμηδενίζονται μόλις ή άστρονομία έρευνα τή 
δομή πού έκτείνεται πέρα άπό τούς πλησιέστερους άπλανεΐς τοϋ άστρι-
κοΰ μας συστήματος. Μόλις όμως οί μαθηματικοί άποτραβηχτοΰν στό 
άπόρθητο φρούριο τής άφαίρεσης, σ' αύτό πού λέγεται καθαρά μαθη-
ματικά, όλες αύτές οί άναλογίες λησμονιούνται, τό άπειρο γίνεται κάτι 
τό εντελώς μυστηριακό καί ό τρόπος μέ τόν όποιο χρησιμοποιείται 
στήν άνάλυση παρουσιάζεται σάν κάτι καθαρά άκατανόητο, πού άντι-
φάσκει σέ κάθε έμπειρία καί λογική. [ . . . ] Τό μαθηματικό άπειρο είναι 
δανεισμένο άπό τήν πραγματικότητα, έστω καί άσυνείδητα, καί γ ι ' 
αύτό δέν μπορεί νά ερμηνευτεί παρά άπό τήν πραγματικότητα καί οχι 
άπό τόν έαυτό του, άπό τή μαθηματική άφαίρεση. Καί καθώς είδαμε, 
άν μελετήσουμε τήν πραγματικότητα άπ' αύτή τήν άποψη, φτάνουμε 
στις πραγματικές σχέσεις άπό τις όποιες έχει ληφθεί ή σχέση τοΰ 

1. Ibid, σ. 215. 
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μαθηματικού απείρου, καθώς καί τά φυσικά άνάλογα τοϋ μαθηματικού 
τρόπου μέ τόν όποιο λειτουργεί αύτη ή σχέση » . 1 

Τά νεότερα μαθηματικά, καθώς καί ή Φυσική, θά φώτιζαν νέες 
όψεις τοΰ προβλήματος τής άπειρότητας τής φύσης. 

4.3. Τό άπειρο και οί σημερινές επιστήμες 

Οί έπιστήμες μελετούν τό ειδικό καί -προφανώς- τό πεπερασμένο. Θά 
μποροΰσε συνεπώς νά ύποθέσει κανείς οτι είναι άσχετες μέ τήν έννοια 
τοΰ άπειρου. Εντούτοις οί κατεξοχήν ((φιλοσοφικές έπιστημες » - ή 
φυσική, ή κοσμολογία, τά μαθηματικά, ή βιολογία καί ή ψυχολογία-
τείνουν οριακά πρός τή φιλοσοφία. Μέ τή διαμεσολάβηση τών οιονεί 
φιλοσοφικών έννοιών ( βλ. πρώτο κεφάλαιο ), τά ερωτήματα, τό ύλικό 
καί οί άπαντήσεις τών έπιστημών περνοΰν στό έπίπεδο τής φιλοσο-
φίας - λειτουργούν ώς προϋπόθεση τοΰ φιλοσοφικού λόγου. 

Καί πρώτα ή άποψη τής Κοσμολογίας. Ή έπιστήμη τοΰ Που καί 
τοΰ 18ου αιώνα άπέρριψε τό κλειστό γεωκεντρικό σύστημα. Τό ήλιο-
κεντρικό ήταν δυνάμει ανοιχτό στο χώρο καί στό χρόνο. Ά π ό τό πλα-
νητικό μας σύστημα, ή άστρονομία καί ή κοσμολογία πέρασαν στή 
μελέτη τοΰ Γαλαξία. Στόν αιώνα μας εγκαινιάστηκε, μέ τό έργο τοΰ 
Χάμπλ, ή εξωγαλαξιακή άστρονομία. Σήμερα είναι γνωστοί δισεκα-
τομμύρια γαλαξίες μέ δισεκατομμύρια άστρα ό καθένας. Ή άκτίνα 
τοΰ γνωστού μέρους τοΰ σύμπαντος έχει ύπερβεΐ τά δέκα δισεκατομ-
μύρια έτη φωτός καί όριο πρός τίς άχανεϊς έκτάσεις τοΰ σύμπαντος δέν 
ύπάρχει. Τό προσιτό μέρος τοΰ σύμπαντος πιθανόν διαστέλλεται καί τή 
φάση τής διαστολής μπορεί νά τήν άκολουθήσει μιά φάση συστολής, 
κ.ο.κ. Ό κόσμος μας άποτελεΐται άπό συνήθη ύλη ( σωμάτια ). Εντού-
τοις τίποτα δέν άποκλείει τήν ύπαρξη άντικόσμων ( περιοχών « άντι-
ύλης », δηλαδή άντισωματίων ). Καί στούς κόσμους αύτούς θά κυριαρ-
χεί ή βαρυτική έλξη, διότι ή άλλαγή : σωμάτιο-άντισωμάτιο ( ή « συ-

1. Ibid, σσ. 248-49. 
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ζυγία φορτίου » ) δέν μεταβάλλει τήν έλξη σε άπωση. Τά δεδομένα τής 
άστροφυσικής καί τής κοσμολογίας συνηγορούν υπέρ τής άπειρότητας 
τοϋ σύμπαντος. 'Αντίθετα, οποιαδήποτε θεωρία πεπερασμένου προσ-
κρούει σέ άλυτες άντινομίες. 

Τά προηγούμενα σημαίνουν ότι ή έπιστήμη απέδειξε τήν άπειρότη-
τα τοΰ σύμπαντος ; Προφανώς οχι ! Ή θέση ( ή πρόταση) : Τό σύμπαν 
είναι άπειρο στό χώρο, ούτε έπαληθεύεται ούτε διαψεύδεται, καθότι τό 
άπειρο υπερβαίνει κάθε δυνατή εμπειρία. "Ομως ή πρόταση αύτή 
( πρόταση δευτέρου είδους, βλ. κεφ. 1 ) έναρμονίζεται μέ τά δεδομένα 
τών έπιστημών. Καί άν καί μή έπαληθεύσιμη ή διαψεύσιμη, έχει νόη-
μα οχι μόνο στό έπίπεδο τών ύπαρξιακών έρωτημάτων, άλλά καί στό 
έπίπεδο τής έπιστήμης, όπου άσκεΐ μιά συγκεκριμένη έπιστημολογι-
κή-εύρετική λειτουργία. 

Παρόμοια φωτίζεται τό πρόβλημα τοΰ χρόνου. Σημειώσαμε ήδη τις 
άντιφάσεις πού άνακύπτουν άν θεωρήσουμε ότι τό Σύμπαν είχε μία 
πρώτη στιγμή. Κατά τόν ιερό Αύγουστίνο, ό Θεός δημιούργησε τόν 
κόσμο μετά τοΰ χρόνου, οχι « έν χρόνω ». Παρά τίς θετικιστικές σο-
φιστείες, έκεϊ καταλήγει ή ύπόθεση τής μεγάλης έκρηξης, τουλάχιστον 
στήν αύστηρή έκδοχή της. Σημειώσαμε ήδη, στό προηγούμενο κεφά-
λαιο, ότι οί έξισώσεις τής βαρύτητας δέν λειτουργούν πέρα άπό μιά 
άπειροστή σχεδόν άπό στάση άπό τό σημείο τής « έκρηξης » ( πέρα άπό 
τήν άκτίνα τοΰ Πλάνκ). Δέν θά μάθουμε συνεπώς ποτέ τί συνέβη στό 
χρόνο μηδέν - ισχυρίζονται οί οπαδοί τής μεγάλης έκρηξης. Εντού-
τοις, καί παρά τούς ισχυρισμούς τους, τό έρώτημα « τί υπήρχε » πριν 
άπό τό χρόνο μηδέν είναι νόμιμο καί παραπέμπει -όπως ισχυρίστηκα 
ήδη- ειτε στήν πράξη τής Δημιουργίας είτε στήν παράλογη άποψη ότι ή 
ύλη υπήρχε σέ στάσιμη κατάσταση καί έξερράγη πριν άπό 10 ή πε-
ρισσότερα δισεκατομμύρια χρόνια. Ή έννοια μιας απόλυτα πρώτης 
στιγμής είναι λογικά μετέωρη. 'Ωστόσο μποροΰμε νά άποφύγουμε τό 
λογικό άδιέξοδο άν θεωρήσουμε ότι ή « έκρηξη » άφορα ένα 7ΐεπερα-
σμένο μέρος τοΰ σύμπαντος (ότι είναι τοπικό φαινόμενο) καί δέν 
προϋποθέτει κάποια « πρώτη » στιγμή. 'Αλλά τότε ή διαστολή έντάσ-
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σεται στήν εύρύτερη έννοια τής κοσμογένεσης, καί ό χρόνος τής « έκ-
ρηξης » είναι στιγμή, οχι άρχή τοϋ χρόνου. Μιά τέτοια άντίληψη δέν 
αντιφάσκει μέ τήν έννοια τοΰ άπειρου. 

"Οπως καί μέ τό χώρο, άδυνατοΰμε νά άποδείξουμε τήν άπειρότητα 
τοΰ χρόνου. Εντούτοις ή πρόταση : τό σύμπαν είναι άπειρο στό χρόνο 
( πρόταση δευτέρου είδους ) έναρμονίζεται μέ τά δεδομένα τών έπιστη-
μών καί άποφεύγει τίς λογικές άντιφάσεις πού συνεπάγεται ή άντίθετη 
πρόταση. 

Άλλά ένα σύμπαν άπειρο στό χώρο καί στό χρόνο πρέπει νά « πε-
ριέχει » άπειρη ποσότητα ύλης. Ή φιλοσοφική αύτή θέση ( Δημόκριτος 
κλπ.) έναρμονίζεται μέ τά σημερινά έπιστημονικά δεδομένα. Ή ύλη 
δέν άποτελεΐται άπό άναλλοίωτα δημοκρίτεια άτομα. Μιά άπό τίς 
άρετες της ύπόθεσης τής μεγάλης έκρηξης -σημειώθηκε ήδη- είναι 
ότι έθεσε, έστω καί μέ ένα γραμμικό σενάριο, τό πρόβλημα τής ιστο-
ρικότητας τών μορφών τής ΰλης ( κβαντική περίοδος, περίοδος διαχω-
ρισμού τών μικροσωματίων, περίοδος έκμηδένισης, άδρονική περίο-
δος, περίοδος άκτινοβολίας, περίοδος συμπυκνώσεων ). Οί μορφές της 
ύλης τοΰ κόσμου μεταβλήθηκαν στήν πορεία τοϋ κοσμικοΰ γίγνεσθαι. 
Οί σημερινές μορφές άσφαλώς δέν είναι αιώνιες καί -σημειώθηκε 
ήδη- σέ άλλες περιοχές τοΰ σύμπαντος πιθανόν ύπάρχουν άλλες ύλικές 
μορφές. Ή θέση της ιστορικότητας περιλαμβάνει καί τίς λεγόμενες 
φυσικές σταθερές, οί τιμές τών οποίων πιθανόν εϊναι συναρτήσεις τοΰ 
χρόνου. Τέλος, σύμφωνα μέ τήν ύπόθεση τής στάσιμης κατάστασης, 
στήν όποία έχουμε άναφερθεϊ, ή « ποσότητα » της ύλης τοϋ σύμπαντος 
δέν εϊναι σταθερή : Στό σύμπαν γεννιέται συνεχώς ύλη, μέ άγνωστο 
μηχανισμό, πάντως οχι μέ θεϊκή επέμβαση. 'Άν λάβουμε ύπόψη μας 
ότι τό κενό της σύγχρονης φυσικής δέν εϊναι τό μεταφυσικό « μή "Ον », 
άλλά φυσικό μέσον, φορέας φυσικών ιδιοτήτων καί μέτοχος σέ φυσικά 
φαινόμενα, τότε ή ύπόθεση ότι δημιουργείται ύλη ex nihilo εϊναι στήν 
πραγματικότητα ύπόθεση μετασχηματισμού άπρόσιτων (σήμερα) 
μορφών ύλης σέ οίκεϊα, μαζικά σωμάτια. 

Τά προηγούμενα άντιφάσκουν μέ τήν αύθαίρετη άποψη ότι ή μάζα 
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τοϋ σύμπαντος είναι πεπερασμένη ( ΙΟ54 γραμμάρια ! ). 'Αντίθετα, έν-
αρμονίζονται μέ τη θέση της άπειρότητας της ύλης στό χώρο καί τό 
χρόνο, καθώς καί σέ μορφές ύπαρξης. Στη φύση παρατηρούμε μιά 
κλίμακα επιπέδων οργάνωσης ( ύποκβαντικό, κβαντικό, άτομικό, μο-
ριακό, μακροσκοπικό, κοσμικό ), καθώς καί μιά άντίστοιχη κλίμακα 
συνθετότητας ( ύπομικροσωμάτια, σωμάτια, άτομα, μόρια, έμβια όν-
τα, έλλογα οντά ). 'Αλλά οί κλίμακες αύτές ή τά έπίπεδα δέν συνιστούν 
επαλληλία στάσιμη στό χώρο καί στό χρόνο. Πρόκειται γιά δομές καί 
μορφές πού συγκροτούνται κατά την ιστορική άνέλιξη τής ύλης - κατά 
τήν πραγμάτωση τών δυναμικοτήτων της. 

Τέλος, σέ σχέση μέ τό μαθηματικό άπειρο. Σημειώσαμε ήδη τήν 
παρατήρηση τοΰ Ένγκελς οτι ή έννοια τοΰ άπειρου έλκει τήν καταγω-
γή της άπό τήν ύλική πραγματικότητα. 'Αλλά, τόσο στή φύση όσο καί 
στά μαθηματικά, τό άπειρο συνδέεται ένδογενώς μέ τό πεπερασμένο 
καί μέ τό άπειροστό. 

"Ηδη ό Χέγκελ παρατηροΰσε ότι τό πεπερασμένο καί τό άπειρο δέν 
εϊναι άμοιβαίως έξωτερικά. "Οτι τό άπειρο προκύπτει άπό τήν αύτο-
υπέρβαση τοΰ πεπερασμένου, τό όποιο περιέχει τό άπειρο ώς τό έτερον 
του - τό πεπερασμένο « έξαφανίζεται » στό άπειρο. Τό ιδιο ισχύει καί 
γιά τις σχέσεις άπειροστοΰ - πεπερασμένου. Στή συνέχεια ό Ένγκελς 
θά παρατηροΰσε ότι τό άπειροστό dx εϊναι άπειρα μικρό, « άλλά άπο-
τελεσματικό ». Πράγματι, μέ τήν άθροιση ένός πεπερασμένου άριθμοΰ 
άπειροστών μεγεθών, δέν αίρεται ή άντίφαση άπειροστοΰ - πεπερασμέ-
νου. Σέ άλλη γλώσσα : "Ενα σημείο εϊναι μηδενικού μέτρου. Τό ίδιο 
καί ένα άριθμήσιμο σύνολο σημείων - ή ένωσή τους εϊναι μηδενικού 
μέτρου. Γενικότερα, κάθε άριθμήσιμη ένωση άμελητέων συνόλων ( συν-
όλων μηδενικού μέτρου) εϊναι μηδενικοΰ μέτρου. Ή άντίφαση άπει-
ροστοΰ - πεπερασμένου δέν αίρεται μέ τήν « άθροιση » : 'Απαιτείται μιά 
διαδικασία άρνησης καί βεβαίωσης ( τό άπειροστό άρνεϊται τόν έαυτό 
του στό πεπερασμένο ). Ή κίνηση αύτοϋπέρβασης πραγματοποιείται 
μέ τή διαδικασία της ολοκλήρωσης. Πράγματι, άν πάρουμε ένα μή 
άριθμήσιμο σύνολο σημείων (άρα άπειρο μή άριθμήσιμο), ή ένα μή 
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άριθμήσιμο σύνολο αμελητέων συνόλων, τό άποτέλεσμα της ολοκλή-
ρωσης θά είναι ενα πεπερασμένο μέγεθος : Τό πεπερασμένο προκύπτει 
μέ τήν έξαφάνιση καί ταυτόχρονα τήν ολοκλήρωση τοΰ άπειροστοΰ. Ή 
άντίφαση έχει άρθεΐ καί έχει έπιβεβαιωθεϊ ή έσωτερική σχέση. 

Ή ίδια διαλεκτική κίνηση άρνησης καί κατάφασης άπαιτεΐται γιά τό 
πέρασμα άπό τό πεπερασμένο στό άπειρο : Ά π ό τήν ένωση ενός πε-
περασμένου άριθμοΰ συνόλων πεπερασμένου μέτρου θά προκύψει ένα 
πεπερασμένο μέγεθος. Ή άθροιση ένός έστω καί τεράστιου άριθμοΰ 
πεπερασμένων συνόλων δέν συνεπάγεται τήν ύπέρβαση στό άπειρο. Τό 
πέρασμα στό άπειρο πραγματοποιείται στό οριο, ώς άποτέλεσμα μιας 
διαδικασίας έξαφάνισης καί ολοκλήρωσης. Άλλά τό άπειρο δέν είναι 
« τόδε τι » , μετρήσιμο μέγεθος. Είναι ή άρνηση τοΰ μέτρου, ή άδιάκοπη 
αύτοϋπέρβαση. Είναι « άεί γε έτερον καί έτερον ». 

Στό « άνοιχτό » άπειρο τών μαθηματικών άντι στοιχεί ή έπίσης α-
νοιχτή άπειρότητα τής φύσης - άνοιχτή ποσοτικά καί ποιοτικά : σέ 
δομές καί μορφές πού συγκεκριμενοποιούν τήν Ιστορικότητα της. 2 

5. Άπό τήν ανόργανη νλη στή ζωή 

Σημείωσα στήν άρχή αύτοΰ τοΰ κεφαλαίου ότι ή φυσική, ή χημεία καί ή 
κοσμολογία δέν άρκοΰν γιά νά θεμελιώσουν μιά ύλιστική κοσμοθεωρία. 
Οί έπιστήμες τής μή έμβιας ύλης θεμελιώνουν έναν σύγχρονο έπιστη-
μονικό ρεαλισμό. Βεβαίως οί έπιστήμες αύτές έχουν μιά εύρύτερη 
οντολογική έμβέλεια, καθώς άντιφάσκουν οχι μόνο μέ τό θετικισμό, 
άλλά καί μέ τίς ιδεαλιστικές καί θρησκευτικές δοξασίες. Αύτό ισχύει 
ιδιαίτερα γιά τήν κοσμολογία, στή σημερινή, έξελικτική φάση της. 

"Ομως γιά νά άπαντήσουμε στό δήθεν ξεπερασμένο φιλοσοφικό έρώ-
τημα γιά τις σχέσεις ύλης καί πνεύματος καί ειδικά στήν οντολογική 

1. Βλ. Ε. Bitsakis, Physique et Matérialisme, Κεφ. 5, Ένότητα 7. 
2. Βλ. Α. Gedö, Ουτοπία, 10, Μάρτιος-'Απρίλιος 1994. 
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οψη του (προτεραιότητα της ύλης ή τοϋ πνεύματος), έχουμε άνάγκη 
άπό τίς έπιστημες της ζωής ( βιολογία, ψυχολογία ) καθώς καί άπό τίς 
κοινωνικές έπιστήμες. "Οπως γράφει ό Τ. Κινιού, ((άντίθετα μέ τή 
φυσική, ή βιολογία άναφέρεται στή σχέση άνάμεσα στις δύο θεμελιώ-
δεις περιοχές τοΰ είναι : τή φύση καί τόν άνθρωπο, δηλαδή, μέ τή 
διαμεσολάβηση τής ζωής, άνάμεσα στό ( ύλικό ) εϊναι καί τήν ( άνθρώ-
πινη) νόηση. Συνιστά συνεπώς τή φιλοσοφικά άποφασιστική έπιστή-
μη, έξαιτίας αύτοϋ πού θά πρέπει νά άποκαλέσουμε οντολογική της 
έμβέλεια, στή μεγάλη διαμάχη πού διατρέχει όλες τίς φιλοσοφίες, 
δηλαδή : ποιά εϊναι ή σχέση τής νόησης μέ τό εϊναι ; » 1 

Κατά τόν ύλισμό, ή νόηση άποτελεΐ μορφή λειτουργίας τοΰ Εϊναι -
(( προϊόν » της ύλης, ή όποία στήν πορεία τής φυλογένεσης έφτασε σέ 
ύψηλό βαθμό οργάνωσης. Ή νόηση προϋποθέτει έναν ύλικό φορέα - τόν 
έγκέφαλο, τά αισθητήρια καί τό νευρικό σύστημα. Κατά συνέπεια ή 
νόηση ύπόκειται σέ βιολογικούς καθορισμούς. 'Ωστόσο οί βιολογικές 
δομές καί λειτουργίες άποτελοϋν τήν προϋπόθεση -τήν άναγκαία συν-
θήκη- γιά τή νόηση. Γιά νά κατανοήσουμε τό φαινόμενο τής νοητικής 
σκέψης, πρέπει νά κατανοήσουμε τούς βιολογικούς, καθώς καί τούς 
κοινωνικούς καθορισμούς της, στήν ιστορική τους άλληλεπίδραση : ή 
υψηλή οργάνωση τοΰ εγκεφάλου προϋπόθεση τής κοινωνικής ζωής καί 
ή κοινωνική ζωή ( παραγωγή καί κοινωνικές σχέσεις ) προϋπόθεση της 
άνάπτυξης τής νόησης. Γιά νά κατανοήσουμε τό φαινόμενο της συνεί-
δησης, τό φαινόμενο της άνθρωπογένεσης, πρέπει νά άνασυγκροτήσου-
με τήν ιστορική πορεία τοΰ « παιχνιδιοΰ » άνάμεσα στόν έγκέφαλο καί 
τό χέρι . 2 Ή νόηση συνεπώς εϊναι σχέση τοϋ Εϊναι μέ τόν έαυτό του. 
Μέ τήν άνθρώπινη νόηση ένα φυσικό-βιολογικό όν άρχίζει νά άποκτα 
συνείδηση τοΰ έαυτοΰ του. Αύτή ή σχέση συνεπώς εϊναι εσωτερική τοΰ 
Εϊναι πρός τόν έαυτό του. Δέν προϋποθέτει κάποια έξωτερική, ύπερβα-

1. Y. Qui ni ou, Problèmes du Matérialisme, σα. 9-10. 
2. Βλ. F. Engels, Λιαλεχτιχή τής Φύσης (ό ρόλος της εργασίας στήν άνθρωπο-

ποίηση τοΰ πιθήκου ). 
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τική προέλευση της νόησης. Ή γνώση της λειτουργίας τών αισθητη-
ρίων, καθώς καί της δομής καί τής λειτουργίας τοϋ εγκεφάλου, άπο-
καλύπτει έναν θαυμαστό μικρόκοσμο απρόσιτο στήν άμεση εποπτεία. 
Πώς συντελέστηκε αύτό τό « θαΰμα » ; Καί πώς στή βάση αυτής τής 
έξέλιξης άναπτύχθηκε ό ψυχισμός καί ή νόηση ; Δύο « θαύματα » τά 
όποια μποροΰμε, κατ' άρχήν, νά έρμηνεύσουμε χωρίς νά καταφύγουμε 
στήν ύπέρβαση, παρ' ολα τά κενά καί τίς περιοχές πού παραμένουν 
άκόμα έξω άπό τό πεδίο τής έπιστήμης. 

'Ανάγκη λοιπόν νά άπαντήσουμε σέ τρία άλληλένδετα έρωτήματα : 
1 ) Πώς έμφανίστηκε ή ζωή στή γή ; 2 ) 'Υπάρχει κάποια τομή άνάμεσα 
στόν άνθρωπο καί τό ύπόλοιπο ζωικό βασίλειο ; 3 ) 'Υπάρχει κάποιο 
άγεφύρωτο χάσμα άνάμεσα στόν ψυχισμό καί τή νόηση τών άνώτερων 
θηλαστικών καί στόν ψυχισμό καί τή νόηση τοΰ άνθρώπου ; Συνεπώς, 
μποροΰμε νά θεωρήσουμε τή ζωή καί τή νόηση ώς παράγωγα της αύ-
τοδύναμης έξέλιξης τής φύσης καί νά θεμελιώσουμε έναν ύλιστικό μο-
νισμό ; Προφανώς έδώ δέν είναι δυνατόν νά έπιχειρήσω μιά λεπτομε-
ρειακή διαπραγμάτευση αύτών τών έρωτημάτων, τά όποια καλύπτουν 
ολόκληρη όμάδα έπιστημών. Θά άρκεστώ, άναγκαστικά, σέ μιά σύντο-
μη έπιχειρηματολογία, θεμελιωμένη στίς άντίστοιχες έπιστήμες. 

Πώς έμφανίστηκε ή ζωή στή γή ; 'Υπάρχει, ώς γνωστόν, ή άπάντη-
ση τοΰ δόγματος τής Δημιουργίας, ή παρωχημένη μεταφυσική άντί-
ληψη τής ζωικής δύναμης ( vis Vitalis ) καί ή μηχανιστική άποψη, κατά 
τήν όποία τά πρώτα σπέρματα τής ζωής ήρθαν άπό τό κοσμικό διά-
στημα. Οί δύο πρώτες « έρμηνεΐες » βρίσκονται έξω άπό τό πεδίο τής 
έπιστήμης. Ή τρίτη, μηχανιστική, μεταθέτει τό πρόβλημα. Έπειδή τό 
έρώτημα είναι : Είναι δυνατόν άπό τίς άνόργανες ούσίες νά σχηματι-
στούν οργανικές καί στή συνέχεια ( ζωντανά ) κύτταρα, χωρίς εξωτε-
ρική επέμβαση ; Καί ή έμβια ύλη μπορεί νά άναπτύξει, ώς ένδογενή 
ιδιότητα, τή νόηση ; 

Είναι γνωστό ότι οί φιλοσοφικές διαισθήσεις τών προσωκρατικών 

1. Βλ. Διόδωρος Σικελιώτης, 1, 7, 1-4. 
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έχουν σήμερα έν μέρει αποδειχθεί πειραματικά. Πράγματι, έχει άπο-
δειχθεϊ ή άβιογενής παραγωγή οργανικών ούσιών άπό άνόργανες, σε 
συνθήκες παρόμοιες με εκείνες πού έπικρατούσαν στήν άρχέγονη α-
τμόσφαιρα. καί ύδρόσφαιρα της γης, δηλαδή, με πρώτες ύλες νερό, 
ύδρογόνο, διοξίδιο τοϋ άνθρακα, μεθάνιο, άμμωνία, κλπ. καί μέ τή 
δράση ήλεκτρικών έκκενώσεων καί υπεριωδών άκτίνων, οί όποιες δη-
μιουργούσαν συνθήκες όμοιες μέ τις καταιγίδες πού ξεσπούσαν στή γή 
πριν άπό 4-4,5 δισ. χρόνια, δημιουργούνται άμινοξέα, δηλαδή δομικά 
στοιχεία τών λευκωματωδών ούσιών. Ά π ό άβιογενή όδό δημιουργούν-
ται ύδατάνθρακες, λίπη, λευκώματα, δηλαδή οί βασικές οργανικές 
ένώσεις, οί όποιες άπαιτοϋνται γιά τή συγκρότηση καί τή λειτουργία 
τοΰ κυττάρου : τής πρώτης στοιχειακής μορφής ζωής. 

Πιό συγκεκριμένα : Είναι γνωστό ότι τό δεσοξυριβονουκλεϊκό όξύ 
( DNA ) είναι τό ύλικό ύπόστρωμα, ό φορέας τής κληρονομικότητας. Τά 
νουκλεϊκά όξέα άποτελοΰνται άπό άνθρακα, οξυγόνο, ύδρογόνο, άζωτο 
καί φωσφόρο, δηλαδή άπό χημικά στοιχεία πού άπαντοΰν τόσο στή γή 
οσο καί στούς κοσμικούς σχηματισμούς. Πώς όμως άπό τά στοιχεία 
αύτά, καί άλλα πού μετέχουν στή σύσταση τοΰ κυττάρου (σίδηρο, 
άσβέστιο, έλαφρά μεταλλικά στοιχεία, κλπ. ), προέκυψαν τά οργανικά 
μόρια πού συνθέτουν τό κύτταρο ; 

Ή άρχική άτμόσφαιρα τής γής περιείχε, όπως σημείωσα, άζωτο, 
μεθάνιο, μονοξίδιο καί διοξίδιο τοΰ άνθρακα, νερό, κλπ. Άπό τις ούσίες 
αύτές, μέ τή δράση ήλεκτρικών εκκενώσεων καί υπεριωδών άκτίνων, 
δημιουργούνται ζάχαρα, άμινοξέα, καθώς καί άλλες σύνθετες ενώσεις. 

Ή άβιογενής προέλευση αύτών τών ούσιών έχει άποδειχθεϊ. Μάλιστα 
καί σέ ( μακρινά ) νεφελώματα έχουν άνιχνευθεϊ άμμωνία, άκεταλδεύδη, 
ύδατάνθρακες, κλπ. Ά π ό τις ούσίες αύτές, μέ χημικές άλληλεπιδρά-
σεις, παράγονται πιό περίπλοκα μόρια, άκόμα καί νουκλεοτίδια, άπό 
τόν πολυμερισμό τών όποιων μπορεί νά δημιουργηθούν νουκλεϊκά όξέα. 

Παρ' όλα τά κενά τής γνώσης, μποροΰμε νά δεχτούμε ότι οί πρώτες 
οργανικές ούσίες, άναγκαΐες γιά τή συγκρότηση τής κυτταρικής μορ-
φής, δημιουργήθηκαν άπό τήν άβιογενή όδό. Πώς όμως άπό τό κολλο-
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είδες διάλυμα τών μεγαλομοριακών ούσιών καί άπό τά διαλυμένα 
άνόργανα άλατα δημιουργήθηκε τά πρώτο κύτταρο ; Έδώ τό κενό είναι 
άκόμη μεγαλύτερο. Κατά τήν ύπόθεση τοΰ 'Οπάριν , στίς συνθήκες τής 
αρχέγονης ύδρόσφαιρας καί μέ τήν αλληλεπίδραση αύτών τών ούσιών, 
άρχισαν νά σχηματίζονται τά πρώτα ασταθή στοιχεία οργάνωσης. Βαθ-
μιαία άρχισαν νά διαμορφώνονται συσσωματώματα (coacervat), ά-
σταθεΐς μορφές πού δημιουργούνταν καί άποσυνθέτονταν μέ ποικίλες 
διαδικασίες, χάρη στίς δυναμικές τους σχέσεις μέ τό περιβάλλον. Οί 
μορφές αύτές ανέπτυξαν διαδικασίες ανταλλαγής ϋλης μέ τό περιβάλ-
λον. Δέν ήταν όμως άκόμα κύτταρα - μέ τή γνωστή περίπλοκη δομή 
καί τήν ικανότητα μεταβολισμού καί αύτοπολλαπλασιασμοΰ. Κατά τόν 

'Οπάριν, οί πρώτες κυτταρικές μορφές προήλθαν άπό τήν έξέλιξη τών 
συσσωματωμάτων. 

Ή θεωρία τοΰ 'Οπάριν είναι μιά ύπόθεση. Καί τό άλμα άπό τίς 
πρώτες μορφές, πού άντάλλασσαν ύλη μέ τό περιβάλλον, μέχρι τό κύτ-
ταρο, παρ' όλες τίς προόδους πρός αύτή τήν κατεύθυνση, δέν έχει άκόμα 
κατανοηθεί έπιστημονικά. Άλλά άπό τή στιγμή πού εμφανίζεται ή 
καθαυτό έμβια μορφή ύλης μέ τούς μονοκύτταρους οργανισμούς, αρχί-
ζει μιά διαδικασία άνταλλαγής μέ τό περιβάλλον, μεταβολής τών συν-
θηκών τοΰ περιβάλλοντος, άλληλεπίδρασης τών μονοκύτταρων οργα-
νισμών καί έξέλιξης. Άπό καθαρά φυσικοχημική άποψη, οί οργανισμοί 
( μονοκύτταροι στήν άρχή καί πολυκύτταροι στήν πορεία τής φυλογέ-
νεσης ) άναπαράγονται άντλώντας άρνητική έντροπία άπό τό περιβάλ-
λον καί αύξάνοντας, άντίστοιχα, τήν έντροπία τοΰ περιβάλλοντος : Αύτή 
ή δυαδική διαδικασία σημαίνει αύξηση της οργάνωσης τών μορφών της 
ζωής. "Οπως γράφει ό Ε. Σραίντινγκερ, ό οργανισμός « τρέφεται μέ 
άρνητική έντροπία, αύξάνοντας, άς ποΰμε, ένα ρεΰμα άρνητικής έντρο-
πίας, γιά νά άντισταθμίσει τήν αύξηση έντροπίας πού παράγει μέ τή 
ζωή του » . 2 

1. 'Οπάριν, Ή προέλευση τής ζωής. 
2. Ε. Schrödinger, What is Life ?, σα. 74-75. 
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Ά ς δεχτούμε λοιπόν τήν πρώτη, πειραματικά τεκμηριωμένη θέ-
ση για τή δημιουργία οργανικών ούσιών από άβιογενή όδό. "Ας δε-
χτούμε, στή συνέχεια, τήν εύλογη, άλλά έπιστημονικά άναπόδεικτη 
μέχρι σήμερα, άποψη γιά τή συγκρότηση κυττάρων μέ τήν αυτόματη 
οργάνωση τών ούσιών πού ύπήρχαν στήν άρχέγονη ύδρόσφαιρα. 'Από 
τό σημείο αύτό ή πορεία τής φυλογένεσης, παρ' ολα τά κενά γνώσης, 
είναι περισσότερο γνωστή καί μπορεί νά στηρίξει τή θέση ότι ή ζωή 
καί ή συνείδηση εϊναι προϊόντα τής έξέλιξης ( καί οχι της ένδέλιξης ) 
τής ύλης. 

Πρώτη λοιπόν μεγάλη ποιοτική άλλαγή: Ή σύνθεση οργανικών 
ούσιών άπό άβιογενή όδό. Δεύτερο ποιοτικό άλμα : Ή έμφάνιση της 
κυτταρικής μορφής. 'Από αύτή τήν άποφασιστική στιγμή, παρ' όλα τά 
κενά, δέν συναντάμε κάποια άντίρρηση άρχής στό υλιστικό ερμηνευ-
τικό σχήμα. Πράγματι, οί πρώτες μορφές ζωής έμφανίστηκαν στή γή 
πριν άπό 3,5 περίπου δισεκατομμύρια έτη. Έπί 3 δισ. έτη, δηλαδή στό 
σύνολο σχεδόν αύτοΰ τοΰ τεράστιου χρονικοΰ διαστήματος, ή έξέλιξη 
ήταν βραδύτατη : Στή γή κυριαρχούσαν οί μονοκύτταροι οργανισμοί. 
Στήν πορεία άναπτύχθηκαν πολυκύτταροι οργανισμοί καί οί μορφές 
ζωής άκολούθησαν μιά άνοδική πορεία, πρός τά σπονδυλωτά, τά θη-
λαστικά καί τά άνώτερα θηλαστικά. 

Βέβαια ή προηγούμενη πορεία δέν ήταν όμαλή, χωρίς άναστροφές 
καί ρήξεις. Πριν άπό τις άνώτερες μορφές έμβιων όντων, π.χ., πριν άπό 
τις μορφές πού άνέπνεαν οξυγόνο, υπήρξαν κατώτερες μορφές ( άλγη, 
κλπ.) οί όποιες άνέπνεαν τό άφθονο τότε διοξίδιο τοΰ άνθρακα. Τό 
άρχικό γήινο περιβάλλον ( ή άρχική άτμόσφαιρα ) δέν ήταν συνεπώς 
εύνοϊκό γιά τις άνώτερες μορφές ζωής, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. 

'Αλλά, μέ τήν « κατανάλωση » τοΰ διοξιδίου τοΰ άνθρακα, μεταβλήθηκε 
ή χημική σύνθεση τής άτμόσφαιρας. Ή επικράτηση τοΰ οξυγόνου 
οδήγησε στις μορφές ζωής πού γνωρίζουμε σήμερα. Τό οξυγόνο συν-
ιστούσε « ρύπανση » γιά τις παλαιότερες μορφές ζωής, ένώ άποτέλεσε 
άναγκαϊο στοιχείο γιά τις νεότερες. Συνεπώς οί σημερινές μορφές, 
όπως καί ό άνθρωπος, ήταν -τονίστηκε ήδη- τό προϊόν τής « μόλυν-
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σης » τοϋ περιβάλλοντος σέ σχέση μέ τίς μορφές που προηγήθηκαν.1 

Καί ό άνθρωπος ; 'Εδώ άρχίζουν οί δυσκολίες τής μεταφυσικής-
θεολογικής σκέψης, χωρίς αύτό νά σημαίνει οτι τελείωσαν οί δυσκολίες 
τής ύλιστικής έρμηνείας. Ή μεταφυσική θά δυσκολευτεί νά έντοπίσει 
κάποια τομή άνάμεσα στά άνώτερα θηλαστικά καί τόν άνθρωπο. Πριν 
άπο 3-3,5 δισ. έτη έμφανίστηκαν οί πρώτες, μικροσκοπικές καί άδια-
φοροποίητες μορφές ζωής στόν πλανήτη μας. "Οπως σημείωσα ήδη, 
έπί 3 δισ. χρόνια περίπου, ή έξέλιξη τών μορφών ήταν βραδύτατη. Πριν 
άπό 300 έκατ. χρόνια έμφανίστηκαν τά πρώτα έρπετά. Πριν άπό 70 
έκατ. χρόνια, τά πρώτα άνώτερα θηλαστικά. Πριν άπό 40 έκατ. χρόνια 
έμφανίστηκε ένα είδος πιθήκου, τό όποιο, κατά ορισμένους άνθρωπο-
λόγους, ήταν ό κοινός πρόγονος τοΰ άνθρώπου καί τών πιθήκων. 'Εδώ 
άρχίζει ή οδύσσεια τής άνακάλυψης τοΰ κοινοΰ προγόνου, τοΰ έλλεί-
ποντος κρίκου τής άλυσίδας ( αύστραλοπίθηκοι, πιθηκάνθρωποι, σι-
νάνθρωποι, νεάνθρωποι κλπ. ). Άλλά πριν άπό 12 έκατ. χρόνια, κάποιο 
άνθρωποειδές βάδιζε ένίοτε όρθιο. Καί πριν άπό 2 έκατ. χρόνια -έδώ 
φαίνεται νά ύπάρχει κάποια συμφωνία- έμφανίστηκε ό homo sapiens 
( ό νοήμων άνθρωπος ). 

Νοήμων άνθρωπος ; Ψυχή ; Πνεΰμα ; Πώς πραγματοποιήθηκε αύτό 
τό θαΰμα ή έστω τό άλμα ; Τό γεγονός είναι οτι στήν Αιθιοπία, στήν 
Τανζανία καί άλλοΰ, βρέθηκαν « έργαλεια » ήλικίας 2-3 έκατ. έτών. Ό 
κατασκευαστής τους ήταν ήδη νοήμον ον. Πριν άπό 30.000 χρόνια 
υπήρχαν άνθρωποι όπως οί σημερινοί. "Εκτοτε ή έξέλιξη ήταν κυρίως 
κοινωνική καί νοητική, οχι βιολογική. 

'Αποδείχτηκε λοιπόν ή καταγωγή τοΰ άνθρώπου άπό κάποιο είδος 
πιθήκου ; Ποΰ είναι ό έλλείπων κρίκος ; - θά άντιτείνουν οί θιασώτες 
τής Δημιουργίας. Μιά εύκολη άπάντηση : Είναι ζήτημα χρόνου. 'Αλλά 
προτοΰ λήξουν οί διαμάχες γιά τόν κοινό πρόγονο, ή έπιστήμη έχει 
καταθέσει άλλα « στοιχεία » στό « φάκελο » τής έξέλιξης : Πράγματι, 
ή μορφολογία τοΰ άνθρώπου είναι βασικά όμοια μέ τών « εξαδέλφων » 

1. Βλ. Luzon, Ουτοπία, 3, 1992. 
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πιθήκων. Το ίδιο καί ό σκελετός, τό πεπτικό σύστημα, τό αναπνευστι-
κό, ό εγκέφαλος καί τό νευρικό σύστημα, κλπ. Καί παραπέρα, ή βα-
θύτερα από τή μορφολογία, ή μορφή, ή δομή, ή χημική σύσταση καί ή 
φυσιολογία τοΰ κυττάρου είναι όμοια σε όλα τά θηλαστικά. Οί φυσιο-
λογικές λειτουργίες, ή « χημεία » τών οργανισμών, οί μηχανισμοί τοΰ 
μεταβολισμού, είναι κοινοί σε ολα τά έμβια οντά. Άκόμα ολα τά έμβια 
χρησιμοποιούν ιδια οπτικά ισομερή, γεγονός τό όποιο άναδεικνύει τήν 
ένότητα τών διαδικασιών άφομοίωσης καί άφετερίωσης καί, κατά 
συνέπεια, άποτελεΐ ισχυρό έπιχείρημα υπέρ της κοινής καταγωγής 
τους. Ή βιοχημεία καί ή φυσιολογία προσέφεραν συγκεκριμένες μαρ-
τυρίες γιά τήν ένότητα τοΰ άνθρώπου μέ τό υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. 
Καί ή γενετική, μέ τή σειρά της, άπέδειξε τήν κοινή χημική σύσταση 
καί δομή τοΰ γενετικοΰ ύλικοΰ τών έμβιων όντων ( γονίδια, DNA, RNA, 
κλπ. ). Τέλος, ώς πρός τή σχέση άνθρώπων - πιθήκων : Ό πίθηκος έχει 
48 χρωματοσώματα. Ό άνθρωπος, 46. 

Ό καταπληκτικός κόσμος τοΰ κυττάρου, τοΰ μεταβολισμοΰ, τών 
μηχανισμών τής κληρονομικότητας κλπ., θά άναστάτωνε τόν Καρτέ-
σιο, άν ό Θεός τοΰ επέτρεπε νά έπιστρέψει γιά λίγο στή γη. Εύφυής, 
σύντομα θά παραδεχόταν ότι ό άνθρωπος δέν εϊναι μηχανή καί ότι ή 
ψυχή, άνεξάρτητη άπό τό σώμα, δέν συνδέεται μέ τό ύλικό της σκή-
νωμα μέσω κάποιου μηχανισμού. Ή θέση τοΰ Καρτέσιου θά ήταν 
πράγματι δύσκολη σήμερα. 'Ωστόσο ένας σύγχρονος « Καρτέσιος » 
θά μποροΰσε νά δεχτεί τή βιολογική ένότητα τοΰ ά\$ρώπου μέ τό ζωικό 
βασίλειο καί ταυτόχρονα νά έπιμείνει στήν έννοια της άυλης ψυχής ή 
τοΰ πνεύματος. Γιατί λοιπόν νά προσφύγουμε στόν Καρτέσιο, όταν 
έχουμε σύγχρονους στοχαστές, έξίσου θεοσεβεΐς, οί όποιοι δέχονται 
ολόκληρη τήν αλυσίδα τής έξέλιξης, άλλά τής προσδίδουν τελεολογικό-
πνευματοκρατικό χαρακτήρα ; Αύτή, π.χ., είναι ή περίπτωση τοΰ πα-
τρός ( καί μεγάλου άνθρωπολόγου ) Τεγιάρ ντε Σαρντέν, κατά τόν όποιο 
ή κοσμική καί ή βιολογική έξέλιξη εϊναι μιά άνέλιξη πνευματικής 
φύσεως, ή όποία τείνει πρός τό σημείο 'Ωμέγα - στήν ένωση μέ τόν 
Θεό. "Αρα, ούτε ή αποδοχή τής έξέλιξης τών ειδών άπαντα τελεσίδικα 
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στο ερώτημα : μονισμός της ύλης ή δυϊσμός ύλης και πνεύματος, δη-
λαδή, σέ τελευταία άνάλυση, άναγωγή σέ κάποια 7τνευματική Άρχή. 
Προς τούτο άπαιτεϊται ή διερεύνηση της προέλευσης της έννοιακής 
σκέψης. 

Άλλά, προτού άντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τής συνείδησης, είναι 
άνάγκη νά έπιμείνουμε στό πρόβλημα τής έξέλιξης τών ειδών, τό 
όποιο, άν καί πρόβλημα πλέον αύστηρά έπιστημονικό, άντιμετωπίζε-
ται μέ έπιστημολογικές καί μεταφυσικές προκαταλήψεις καί, άντί-
στοιχα, παρέχει επιχειρήματα στή μεταφυσική σκέψη. 

Ή πλειονότητα τών γενετιστών δέχεται σήμερα ότι ό άνθρωπος 
είναι ό τελευταίος κρίκος στήν άλυσίδα τής έξέλιξης. Οί κανόνες 
τών μεταλλαγών καί τής φυσικής έπιλογής είναι κοινοί στό βασίλειο 
τών έμβιων όντων. Πώς όμως πραγματοποιείται ή έξέλιξη; Καί πώς 
πραγματοποιήθηκε ή άνθρωπογένεση ; Σ ' αύτά τά έρωτήματα δέν ύ-
πάρχει άπάντηση γενικά άποδεκτή. 

Φυλογένεση είναι ή διαδικασία διαμόρφωσης τών ειδών. Ή άνά-
πτυξη τοϋ είδους. 'Οντογένεση, ή άνάπτυξη τοΰ άτομου άπό τή στιγμή 
τής γονιμοποίησης τοΰ ώαρίου μέχρι τήν ένηλικίωση. 'Ως γνωστόν, 
μονάδες τής κληρονομικής ούσίας είναι τά γονίδια ( ή γόνοι ), τά όποια 
άποτελοΰνται άπό νουκλεϊκά όξέα καί μποροΰν νά πολλαπλασιάζονται 
άναπαράγοντας τή δομή τους ( σέ άλλη γλώσσα : τό « μήνυμά » τους ). 
Κατά συνέπεια ό γονότυπος προσδιορίζει τό φαινότυπο. Άλλά στόν 
ίδιο γονότυπο δέν άντιστοιχεΐ πάντοτε ό ίδιος φαινότυπος : Ή έπίδρα-
ση τοΰ περιβάλλοντος έκδηλώνεται στό φαινότυπο, προκαλώντας άτο-
μικές ιδιομορφίες. Οί έξωτερικες έπιδράσεις καταγράφονται συνεπώς 
στό γονότυπο ; Κατά τή μία Σχολή, οί έπιδράσεις τοΰ TO ρ ι βάλλοντος 
δέν καταγράφονται συστηματικά στό γονότυπο, δέν « άποθησαυρίζον-
ται ». Τά είδη δέν εξελίσσονται σύμφωνα μέ τήν άντίληψη τοΰ Λαμάρκ 
(Lamarck). "Οπως γράφει ό Κ. Κριμπάς : « Τ ό κυριότερο Θεωρητικό 
άποτέλεσμα τών μοριακών άνακαλύψεων άποτέλεσε ή έπιβεβαίωση 

1. Βλ. R. Clarke, La Naissance de l'Homme. 
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στο μοριακό έπίπεδο τής πεποίθησης δτι οί έπίκτητες ιδιότητες δέν 
κληρονομούνται. "Οντως ή διαδρομή τής γενετικής πληροφορίας πραγ-
ματοποιείται από τά νουκλεϊκά όξέα πρός τίς πρωτείνες (οί όποιες 
βοηθούν στόν προσδιορισμό τοϋ φαινότυπου), δέν είναι δμως ποτέ 
άντίθετες. Τοΰτο αποτέλεσε τό λεγόμενο Κεντρικό Δόγμα τής Μορια-
κής Βιολογίας » . 1 Εϊναι δμίος τόσο σταθερό τό Κεντρικό Δόγμα ; 

Άν ό γονότυπος παραμένει αναλλοίωτος, τότε πώς εξηγείται τό 
γεγονός τής εξέλιξης τών ειδών ; "Αν έπιμείνουμε αύστηρά στό δόγμα 
τοΰ Βάισμαν ( Weismann, 1824-1914 ) : « Οί έπίκτητες ιδιότητες δέν 
κληρονομούνται » , τότε πώς μπορεί νά έξηγηθεΐ ή άλλαγή τών ειδών 
στήν πορεία τοΰ χρόνου ; Κατά τους νεοδαρβινιστές, στή διάρκεια της 
ζωής συμβαίνουν τυχαίες αλλαγές γονιδίων, λάθη, κλπ., μεταλλαγές 
πού περνοΰν άπό τόν ήθμό τής δαρβινικής έπιλογης. Μιά καλή μεταλ-
λαγή άποθησαυρίζεται. Μ' αύτό τόν τρόπο πραγματοποιοΰνται μικρά 
έξελικτικά βήματα.2 

Σήμερα βρισκόμαστε μακριά άπό τήν άφελή άντίληψη δτι μιά έ-
πίδραση τοΰ περιβάλλοντος κληρονομείται άμεσα, μέ τρόπο μηχανικό. 

'Αλλά τό άδιέξοδο τό όποιο δημιουργεί τό Κεντρικό Δόγμα τής Μορια-
κής Βιολογίας δέν αίρεται μέ τήν έπίκληση τοϋ τυχαίου. Προφανώς τό 
τυχαίο λειτουργεί καί στό άτομικό έπίπεδο, καθώς καί σέ πληθυσμια-
κή κλίμακα. 'Αλλά τό τυχαίο, σύν τή φυσική επιλογή, δύσκολα θά 
μποροΰσε νά έξηγήσει τήν έξέλιξη, ή όποία μάλιστα στόν πλανήτη 
μας ειχε συνολικά άνοδική κατεύθυνση. Ή μηχανιστική έρμηνεία 
τοΰ ρόλου τοΰ τυχαίου έξάλλου οδηγεί σέ άπλοικές συσχετίσεις, ένώ 
ταυτόχρονα άνοίγει τό δρόμο πρός τή μεταφυσική. "Ετσι, π.χ., ό με-
γάλος άστρονόμος καί θρησκευόμενος Τζέημς Τζήνς, άναφερόμενος 
στό τυχαίο τών μεταλλαγών καί στόν ένδεχόμενο ρόλο τής κοσμικής 
άκτινοβολίας, έγραφε : « 'Υπέθεσαν δτι ή άκτινοβολία αύτή, όταν πέ-
φτει πάνω στό σπέρμα, μπορεί νά προκαλέσει τίς σπασμωδικές βιο-

1. Κ. Κριμπάς, Δαρβινικά, σ. 30. 
2. Κ. Κριμπάς, στο ίδιο. 
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λογικές παραλλαγές που απαιτεί ή σύγχρονη θεωρία της εξέλιξης' 
πιθανόν νά είναι ή κοσμική ακτινοβολία πού μεταμόρφωσε τούς πιθή-
κους σέ ανθρώπους ! » 1 

Κανείς δέν μπορεί νά αρνηθεί τό ρόλο τοΰ τυχαίου. Άλλά τό τυχαίο 
πρέπει νά ένσωματωθεϊ στό πλέγμα τών σχέσεων τοΰ όργανισμοΰ μέ 
τό περιβάλλον, οχι τοΰ άτομικοΰ όργανισμοΰ άλλά τοΰ πληθυσμού ό-
μοιων άτόμων, καί οχι σέ κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα, άλλά σέ 
περιόδους άρκετά μεγάλες, ώστε νά είναι διακριτή ή κατεύθυνση τής 
έξέλιξης. Δηλαδή θά πρέπει νά άναζητηθεΐ ή σχέση τυχαίου καί α-
ναγκαίου μέσα άπο τό σύνολο τών όρων πού προσδιορίζουν τ ίς μετα-
βολές ένός πληθυσμοΰ όμοιων άτόμων, σέ μιά μακρά χρονική περίοδο. 

'Άν κόψετε επί μερικές γενεές τις ούρές ένός πληθυσμοΰ άπό ποντί-
κια, άσφαλώς δέν θά προκύψουν ποντίκια χωρίς ούρά. "Ενα τέτοιο 
πείραμα θεωρήθηκε άπόδειξη ότι οί έπιδράσεις τοΰ περιβάλλοντος 
δέν κληρονομούνται. Τό πείραμα καί τό συνακόλουθο έπιχείρημα είναι 
άφελή. Πράγματι, εδώ πρόκειται γιά μία καθαρά έξωτερική, μηχανική 
παρέμβαση, πού άσφαλώς δέν μπορεί νά οδηγήσει στήν άλλαγή τού 
γονότυπου. Οί κληρονομήσιμες μεταβολές προϋποθέτουν περίπλοκες 
βιοχημικές διαμεσολαβήσεις καί μακρά χρονικά διαστήματα. Στό ερ-
γαστήριο πραγματοποιοΰνται μεταλλαγές μέ τή χρήση άκτίνων Χ ή 
χημικών ούσιών ( π.χ. κολχικίνης ). Τό γεγονός αύτό άποδεικνύει τόν 
αιτιοκρατικό χαρακτήρα τών μεταλλαγών. Έπίσης, ό έθισμός τών 
μικροβίων στά άντιβιοτικά άποτελεΐ άπάντηση στό έξωτερικό περι-
βάλλον μέσα άπό περίπλοκους μηχανισμούς σχετικά μακράς διάρκειας. 

Τό πρόβλημα τών μεταλλαγών είναι άνοιχτό έπιστημονικά πρόβλη-
μα. Καί πλέον κατάλληλος τόπος γιά τήν άντιμετώπισή του είναι ή 
μελέτη τών πληθυσμών στόν τόπο δπον ζουν. Ή σύγχρονη πληθυσμια-
κή βιολογία, επιστρέφοντας κατά κάποιο τρόπο στή μέθοδο τοΰ Δαρβί-
νου, διαπιστώνει ότι ή μορφή κάθε είδους δέν παραμένει άναλλοίωτη 
στήν πορεία τοΰ χρόνου. Μεταβολές τοΰ περιβάλλοντος, μεταναστεύ-

1. James Jeans , Τό μυστηριώδες Σύμπαν, α. 33. 
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σεις πληθυσμών, διασταυρώσεις, ενα σύνολο μεταβαλλόμενων συνθη-
κών συνεπάγονται άλλαγές, οί όποιες, μέσω της φυσικής επιλογής καί 
γιά μεγάλες χρονικές περιόδους, οδηγούν σε μεταβολές τοϋ γονότυπου. 

'Εδώ προφανώς δέν πρόκειται γιά τό άπρόοπτο τυχαίο- πρόκειται γιά 
μεταβίβαση έπίκτητων χαρακτήρων, οί όποιοι προέκυψαν άπό τήν άλ-
ληλεπίδραση τοΰ είδους ( τοΰ πληθυσμοΰ ) μέ τό περιβάλλον καί « άπο-
θησαυρίστηκαν » μέσω τής φυσικής έπιλογής. Τό DNA δέν είναι άπόλυτα 
σταθερό, αν έξεταστοΰν άρκετά μεγάλες χρονικές περίοδοι. Τό περι-
βάλλον έπιδρα στά νουκλεϊκά όξέα, άλλάζοντας τό « γενετικό μήνυμα ». 

"Αλλες άλλαγές είναι δυσμενείς καί άλλες εύνοϊκές γιά τό είδος. Τό 
τελικό άποτέλεσμα είναι ή διαφοροποίηση τών οργανισμών καί ή έξέ-
λιξη τών είδών. "Οπως γράφει ό Φ. Καφάτος, « ή προσαρμογή τοΰ 
όργανισμοΰ στό περιβάλλον έπιτυγχάνεται μέ τό συνδυασμό πληροφο-
ριών άπό τό περιβάλλον καί έσωτερικών γενετικών πληροφοριών ». ' Τό 
γεγονός αύτό συνιστά τή διαλεκτική, άντιθετική σχέση ενότητας τοϋ 
είδους μέ τό περιβάλλον, τή σχέση καθορισμοΰ καί διαφοροποίησης. 

'Ανάγκη λοιπόν, μετά τή δεσποτεία τής γενετικής τοΰ έργαστηρίου, ή 
έπιστροφή στό περιβάλλον. "Οπως σημείωσα ήδη, δέν είναι τυχαίος ό 
προσανατολισμός τών γενετιστών στή μελέτη πληθυσμών στό περιβάλ-
λον πού ζοΰν, μέ βάση τίς σύγχρονες δυνατότητες τής μοριακής βιολο-
γίας καί τής γενετικής. "Ετσι ή έξέλιξη διερευνάται οχι μέ βάση τυχαίες 
έξατομικευμένες μεταλλάξεις πού προκαλοΰνται τεχνητά στό έργαστή-
ριο, άλλά μέ βάση τό σύνολο τών συνθηκών καί τή μεταβολή αυτών τών 
συνθηκών, οί όποιες προσδιορίζουν τή ζωή καί τή διαβίωση τοΰ είδους. 

"Ενας πρωτοπόρος, ό Θ. Ντομπζάνσκυ (Th. Dobzhansky ), προσπάθησε 
νά λύσει τόν γόρδιο δεσμό της έξέλιξης, μελετώντας πληθυσμούς στά 
Βραχώδη "Ορη. Κι αύτό, έπειδή είναι άνάγκη νά μελετηθούν οί συνθή-
κες καί οί μηχανισμοί προσαρμογής άπευθείας στό φυσικό περιβάλλον. 
Κατά τόν Ντομπζάνσκυ, ή έπιλογή είναι τό μοναδικό κίνητρο της έξέ-
λιξης. Ή γενετική έπιστρέφει, κατά κάποιο τρόπο, στό αίνιγμα πού 

1. Φ. Καφάτος, θεμέλια τών 'Επιστημών, 1, 1979. 
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προσπάθησαν νά λύσουν ό Λαμάρκ καί ό Δαρβίνος, άλλά μέ τη νέα 
γνώση της δομής καί τών μηχανισμών λειτουργίας τοϋ κυττάρου.1 Κατά 
τον Κ. Κριμπά, ό Ντομπζάνσκυ θεωρεί τή φυσική έπιλογή φίλτρο, ήθμό 
πού διαχωρίζει τις « κακές » άπό τις « καλές » μεταλλαγές, άπορρίπτο-
ντας τις πρώτες καί καθηλώνοντας τις δεύτερες, σάν δημιουργική δύ-
ναμη. Τέλος, άλλοι, συνεχίζει ό Κ. Κριμπάς, πιστεύουν, άντίθετα μέ το 
δάσκαλο τους, « και στή δυνατότητα ύπαρξης μιας συμπατρικής εΐδο-
γένεσης, δηλαδή στό διαχωρισμό, στόν ιδιο τόπο καί χρόνο, ένός πλη-
θυσμού διαμέσου τής φυσικής έπιλογής, σέ δύο διαφορετικούς καί άπο-
μονωμένους πληθυσμούς, σέ δύο διαφορετικά ε ίδη» . Τό Κεντρικό 
Δόγμα εϊναι προϊόν βιαστικής γενίκευσης περιορισμένων δεδομένων. 

Ή εξέλιξη τών ειδών εϊναι γεγονός. Οί μηχανισμοί μεταβολής τών 
ειδών δέν έχουν πλήρως διευκρινιστεί. Εντούτοις ή σημερινή κατάστα-
ση στή βιολογία άντιφάσκει τόσο μέ τό δόγμα τής Δημιουργίας όσο 
καί μέ τις μηχανιστικές άντιλήψεις γιά τήν άλλαγή τοΰ είδους. Ή 
άλλαγή τοΰ είδους συνιστά άλμα στή βιολογική έξέλιξη. Ή έρμηνεία 
τοΰ άλματος θά άπαιτήσει τή βαθύτερη γνώση τών δομών καί τών 
λειτουργιών τοΰ κυττάρου, καθώς καί τών μηχανισμών « εγγραφής » 
τών έπιδράσεων τοΰ περιβάλλοντος στό γενετικό ύλικό. Παρ' όλα τά 
κενά, ή σύγχρονη βιολογία συνηγορεί ύπέρ τής μονιστικής, ύλιστικής 
άντίληψης της ζωής καί της έμφάνισης τοΰ άνθρώπινου είδους. 

Κατά τόν Φ. Ζακόμπ ( F. Jacob ) ( βραβείο Νόμπελ Βιολογίας ), ή 
ιδέα τής οργάνωσης εϊναι άρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν ιδέα τής 'Ιστο-
ρίας. Ό χρόνος στή βιολογία δέν εϊναι άπλή παράμετρος. Δέν μπορεί 
νά άποχωριστεΐ άπό τή γένεση τοΰ έμβιου κόσμου καί τήν έξέλιξή του. 

Ό κόσμος τών έμβιων όντων δέν ήταν άναπόφευκτος μέ τή σημερινή 
του μορφή, ή όποία έξηγεϊται μέ τήν έξέλιξη. Οί πάντες συμφωνούν, 
κατά τόν Ζακόμπ, στό ότι ύπάρχει μιά κατεύθυνση στήν έξέλιξη. Καί 
αύτό ίσως πού χαρακτηρίζει περισσότερο τήν έξέλιξη εϊναι ή τάση γιά 

1. Βλ. J . P. Faure, La Pensée. 
2. Κ. Κριμπάς, ο.π., σσ. 28-32. 
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ευλυγισία (assouplissement) κατά τήν εκτέλεση τοϋ γενετικού προ-
γράμματος. Πρόκειται γιά τό «άνοιγμα» πρός τήν κατεύθυνση πού 
επιτρέπει στον οργανισμό νά αύξάνει όλο καί περισσότερο τίς σχέσεις 
του μέ τό περιβάλλον καί έπίσης νά επεκτείνει τήν άκτίνα δράσης του. 
Καί ό Φ. Ζακόμπ συνεχίζει : « Στό μακροσκοπικό έπίπεδο ή έξέλιξη 
θεμελιώνεται συνεπώς στή διαμόρφωση νέων συστημάτων έπικοινω-
νίας, τόσο στό έσωτερικό τοΰ όργανισμοΰ οσο καί άνάμεσα σ' αύτόν καί 
ό,τι τόν περιβάλλει. Στό μικροσκοπικό έπίπεδο αυτό μεταφράζεται με 
τήν τροποποίηση τών γενετικών προγραμμάτων σέ ποιότητα και σέ 
αριθμό » ( ύπογράμ. δική μου ). Ό χρόνος καί ή άριθμητική άντιτίθεν-
ται, γράφει ό Φ. Ζακόμπ, στήν άντίληψη κατά τήν όποία « ή έξέλιξη 
οφείλεται άποκλειστικά σέ μιά διαδοχή μικροσυμβάντων, σέ μεταλ-
λαγές οί όποιες συμβαίνουν καθεμιά στήν τύχη. Μόνο σέ πάρα πολύ 
μικρούς οργανισμούς, ή έξέλιξη μπορεί νά πραγματοποιηθεί μέ μικρά, 
άνεξάρτητα βήματα ». Κατά τόν Φ. Ζακόμπ, « ή έξέλιξη είναι τό άπο-
τέλεσμα ένός άγώνα, άνάμεσα σέ έκεϊνο πού ύπήρχε καί σ' έκεϊνο πού 
θά ύπάρξει, άνάμεσα στό συντηρητικό καί τό έπαναστατικό, άνάμεσα 
στήν ταυτότητα τής άναπαραγωγής καί το νέο τής μεταβολής » . 1 

Έ διαλεκτική τής έμβιας ύλης καταργεί τή διχοτομία άνάμεσα στό 
άνόργανο βασίλειο καί τό βασίλειο τής ζωής, άνάμεσα στό ζωικό βα-
σίλειο καί τόν άνθρωπο. Θά μπορούσαμε όμως νά άποφύγουμε τή δι-
χοτομία άνάμεσα στά έμβια οντά καί τή συνείδηση - άνάμεσα στήν ύλη 
καί τό πνεΰμα ; 

6. "Υλη και Πνεΰμα. 'Από την αίσθηση στή νόηση 

Είναι πλέον δύσκολο νά άμφισβητηθεΐ ότι ό άνθρωπος είναι προϊόν τής 
έξέλιξης τοΰ ζωικοΰ βασιλείου. "Ισως δέν μας κολακεύει ή καταγωγή 
μας, άλλά αύτή ή έξέλιξη είναι πραγματικά θαυμαστή. Εντούτοις καί 

1. F. Jacob, La Logique du Viva/U, σα. 145, 329, 330 κ.ά. 
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ή θεωρία της έξέλιξης μπορεί νά συμβιβαστεί με τον ιδεαλισμό. Ό 
αρχαίος δυϊσμός της ψυχής καί τοϋ σώματος ( Πυθαγόρειοι, Πλάτων) 
άνανεώθηκε με άλλη μορφή στή φιλοσοφία τοΰ Καρτέσιου, όπως καί 
στή φιλοσοφία τοΰ Κάντ. Ό Χέγκελ επιχείρησε νά υπερβεί τό δυϊσμό, 
θεωρώντας τή φύση παράγωγο (άλλοτριωμένη μορφή) τής Ιδέας. 

Άλλά μετά τήν ανακάλυψη τών σχετικιστικών σχέσεων άνάμεσα στή 
μάζα καί τήν ενέργεια, καί με πρωτεργάτες φυσικούς έπιστήμονες, 
διαμορφώθηκε τό σύγχρονο είδος ιδεαλιστικού μονισμοΰ πού άναλύ-
θηκε σ' αύτό τό κεφάλαιο καί πού στηρίχτηκε στή λανθασμένη έρμη-
νεία τής περίφημης έξίσωσης τοΰ Αϊνστάιν. Κατά τόν πατέρα Τεγιάρ, 
π.χ., ή νόηση είναι αύτοενδέλιξη ( involution sur soi ) τής ουσίας τών 
πραγμάτων. Ή έξέλιξη τείνει πρός μιά ύπερβατική έστία, τό σημείο 

'Ωμέγα, ή όποία είναι ταυτόχρονα άρχή μή άντιστρεψιμότητας, κίνητρο 
καί συλλέκτης αύτης τής ένδέλιξης. Ή ούσία τοΰ Σύμπαντος είναι ή 

Ενέργεια, τό Νέο Πνεΰμα, τό όποιο κατατείνει πρός τό σημείο 'Ωμέγα, 
« τέλος » ( μέ τήν άριστοτελική έννοια ) τής έξέλιξης. 

Στή γοητευτική αύτή παρανόηση θά μπορούσε κανείς νά άντιτάξει 
τήν ωμή παρατήρηση ένός έπίσης διαπρεπούς βιολόγου ( βραβείο Νό-
μπελ ), τοΰ Α. Szent-György. Κατά τόν Ούγγρο βιολόγο, « ή συνείδηση 
έξαφανίζεται άν διακοπεί ή παροχή οξυγόνου στόν έγκέφαλο ». Ή 
συνείδηση « κύριο προϊόν τοΰ έγκεφάλου ». Τό Πνεΰμα συνεπώς ύπάρ-
χει χάρη στό ύλικό του ύπόστρωμα. 'Αλλά ή φυσιοκρατική προσέγγι-
ση άρκεΐ γιά νά έρμηνεύσουμε τό φαινόμενο τής συνείδησης ; Προφα-
νώς όχι! 

Γιά νά λύσουμε τό αίνιγμα πρέπει νά στραφοΰμε πρός τά πίσω, νά 
άνασυγκροτήσουμε μιά « έμβρυολογία τής νόησης » ( R. Blanche ). 

"Οπως γράφει ό Ζ. Πιαζέ, γιά νά διαμορφώσουμε μιά έπιστημονική 
θεωρία της γνώσης δέν χρειάζεται νά γράψουμε τή γνώση μέ Γ κε-
φαλαίο, « άλλά νά βροΰμε τίς διαδικασίες διαμόρφωσης, περάσματος 
άπό μιά κατώτερη σέ μιά άνώτερη γνώση » . 1 Πού σημαίνει νά διε-

1. J. Piaget, Ελεύθερες συζητήσεις με τσν]. Piaget, σ. 21. 
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ρευνησουμε τό πέρασμα άπό την αίσθηση στη νόηση, άναζητώντας 
ταυτόχρονα τις ενδιάμεσες μορφές : αίσθησιοκινητικά ενεργήματα, 
προ-έννοιες, δυνάμει έννοιες, κλπ. Μέσα άπ' αυτόν τό δρόμο θά έπι-
χειρήσουμε νά άναδείξουμε έναν σύγχρονο μονισμο τής ένότητας ύλης 
καί πνεύματος, ή όποία εδράζεται στήν ύλική ένότητα τοΰ κόσμου. 

'Απορρίπτοντας κάθε μορφή όντολογικοΰ δυϊσμοΰ, θά συλλάβουμε τό 
ύποκείμενο ώς « μιά περιοχή τοΰ ύλικοΰ οντος » ( Κινιού). 

Ό έγκέφαλος, φορέας τής νόησης. Σήμερα ή φιλοσοφική αύτή θέση 
έχει άποδειχτεΐ καί συγκεκριμενοποιηθεί. Ό έγκέφαλος είναι ένα ά-
φάνταστα περίπλοκο όργανο. Τό κεντρικό νευρικό σύστημα περιλαμ-
ρανει 1 0 - 1 0 νευρώνες, οί όποιοι συνδέονται μεταξύ τους μέ τή βοή-
θεια περίπου 1014-1015 συνάψεων. 'Από αύτές, ορισμένες συνδέουν νευ-
ρικά κύτταρα άπομακρυσμένα μεταξύ τους. Ό έγκέφαλος άποτελεΐ 
μιά ολότητα διαφοροποιημένη : ή τοπική ειδίκευση λειτουργεί σέ συν-
άρτηση μέ τό όλον. Τά πεδία τοΰ έγκεφάλου εϊναι έντοπισμένα καί 
ειδικευμένα, άλλά οί περιοχές του δέν έχουν αύστηρά όρια.2 Ό έγκέ-
φαλος δέν καταγράφει σάν « άγραφο χαρτί » τά έρεθίσματα πού προ-
έρχονται άπό τά αισθητήρια όργανα. Ό έγκέφαλος εϊναι τό πιό πε-
ρίπλοκο οργανο πού δημιουργήθηκε στήν πορεία τής φυσικής καί της 
κοινωνικής έξέλιξης. Δέν είναι παθητικό όργανο καταγραφής, άλλά 
<( έργαστήριο » κωδικοποίησης τής « πληροφορίας », επεξεργασίας, δη-
μιουργίας έννοιών. Σέ άντίθεση μέ τούς ήλεκτρονικούς υπολογιστές, 
έχει τή δυνατότητα νά παίρνει πρωτοβουλίες ( καί νά κάνει λάθη ). 

Ό J. Monod συγκεφαλαιώνει ώς έξης τίς βασικές λειτουργίες τοΰ 
έγκεφάλου : 

« 1. 'Εξασφαλίζει τή διεύθυνση καί τόν κεντρικό συντονισμό τών 
νευροκινητικών λειτουργιών, σέ συνάρτηση, κυρίως, μέ τά αισθητη-
ριακά έρεθίσματα. 

2. Περιέχει, μέ μορφή γενετικά καθορισμένων κυκλωμάτων, προ-

1. Βλ. J. Monod στο La Recherche en Biologie Moléculaire, σσ. 43-45. 
2. Γιά περισσότερα, βλ. Ε. Μπιτσάκη, θεωρία και Πράξη, κυρίως 2ο κεφάλαιο. 
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γράμματα δράσης, λιγότερο ή περισσότερο περίπλοκα. Τά θέτει σέ 
κίνηση, σέ συνάρτηση μέ ειδικά έρεθίσματα. 

3. 'Αναλύει, φιλτράρει καί ολοκληρώνει τά αισθητηριακά έρεθίσμα-
τα, ώστε νά συγκροτήσει μιά παράσταση τοΰ εξωτερικού κόσμου προσ-
αρμοσμένη στις ειδικές έπιδόσεις τοΰ ζώου. 

4. Καταγράφει τά σημαντικά συμβάντα, τά ομαδοποιεί σέ τάξεις 
σύμφωνα μέ τίς άναλογίες τους, καί συσχετίζει αύτές τις τάξεις. Ε κ -
λεπτύνει, έμπλουτίζει καί διαφοροποιεί τά έμφυτα προγράμματα, πε-
ριλαμβάνοντας αύτές τίς έμπειρίες. 

5. Φαντάζεται, δηλαδή άναπαριστά καί έξομοιώνει έξωτερικά γε-
γονότα ή προγράμματα δράσης ». 

Οί λειτουργίες 1, 2 καί 3 εϊναι λειτουργίες συντονισμού καί παρά-
στασης. Οί 4 καί 5 εϊναι γνωστικές λειτουργίες. Ή 5, δημιουργός 
υποκειμενικών έμπειριών.1 

Ό έγκέφαλος διαφέρει ποιοτικά άπό τόν ήλεκτρονικό υπολογιστή 
παρά τίς άναλογίες πού ύπάρχουν άνάμεσα στις λειτουργίες τους. Ό 
ήλεκτρονικός ύπολογιστής μπορεί νά πραγματοποιεί έξομοιώσεις τής 
νοητικής λειτουργίας, όπως άναγνώριση δομών, έξομοίωση μέ λογικές 
λειτουργίες, μεταφράσεις, παιχνίδια, άνακαλύψεις μαθηματικών θεω-
ρημάτων κλπ. 'Αλλά, πέρα άπό τήν ποιοτική διαφορά ήλεκτρονικής 
μηχανής - έμβιου οργάνου, πέρα άπό τήν ικανότητα άναπαραγωγής 
καί έξέλιξης, ή μηχανή δεν σκέφτεται, δέν έχει τή δυνατότητα νά παίρ-
νει πρωτοβουλίες, δέν έχει αισθήματα, φαντασία, δημιουργική σκέψη. 

'Αλλά άς έπιστρέψουμε στήν καταγραφή τών « βημάτων » πού οδή-
γησαν στήν έννοιακή σκέψη. 

Οί κλασικοί αίσθησιοκράτες ύποστήριζαν ότι « ούδέν έν τή νοήσει δ 
μή πρότερον έν τή αίσθήσει ». 'Ακόμα καί ό ρασιοναλιστής Κάντ δε-
χόταν ότι « ή νόηση χωρίς τήν αίσθηση εϊναι κενή ». Σήμερα εϊναι γε-
νικά δεκτό ότι τήν πρώτη ύλη τής συνείδησης τήν προσφέρουν τά 
αισθητήρια. "Ομως ό έγκέφαλος -τονίστηκε ήδη- δέν εϊναι άγραφο 

1. J. Monod, στό La Recherche en Biologie Moléculaire. 
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χαρτί και ή αίσθηση δέν είναι άπλή άποτύπωση. Ή διαμόρφωση τών 
αισθητηρίων, ή δημιουργία τών αισθητηριακών έντυπώσεων καί ή 
άνοδος άπό τήν αίσθηση στή νόηση, είναι φαινόμενα πολύ πιό περίπλο-
κα καί οί δυνατότητες τους « άπειρα » πλουσιότερες άπ' ό,τι θά μπο-
ρούσε νά διανοηθεί τόσο ό κλασικός αίσθησιοκράτης όσο καί ό κλασι-
κός ρασιοναλιστής. 

Κατ' άρχήν πρέπει νά σημειωθεί ότι έπικοινωνοϋμε μέ ένα μηδα-
μινό μέρος τών φυσικών « σημάτων » : Είμαστε « τυφλοί » στό σύνολο 
σχεδόν τοϋ ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, « κουφοί » στό μεγαλύτερο 
μέρος τών κραδασμών τοΰ άέρα, « άναίσθητοι » στό μεγαλύτερο μέρος 
τών χημικών μορίων πού έπιδροΰν στά αισθητήρια τής γεύσης καί τής 
όσφρησης. 

Πώς διαμορφώθηκαν όμως τά αισθητήρια; Καί έδώ έχουμε δύο 
δυνατότητες : ή τήν ιστορία ή τό θαΰμα. Ά ς πάρουμε τήν περίπτωση 
τοϋ φωτός ( τής ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας ). Άκόμα καί οί μο-
νοκύτταροι οργανισμοί έχουν μιά εύαισθησία σέ μέρος τοΰ ήλεκτρομα-
γνητικοΰ φάσματος - άντιδροΰν στά φωτεινά έρεθίσματα. Κατώτεροι 
πολυκύτταροι οργανισμοί έχουν φωτοευαίσθητα κύτταρα διεσπαρμένα 
σέ ολόκληρη τήν έπιφάνειά τοΰ σώματος τους. Οί σκώληκες είναι οί 
πρώτοι οργανισμοί πού άπέκτησαν φωτοευαίσθητα κύτταρα στό άκρο 
τής κεφαλικής χώρας. Στήν πορεία τά φωτοευαίσθητα κύτταρα συγ-
κεντρώνονται καί σχηματίζουν ένα είδος « πλάκας », ή όποία επιτρέπει 
τόν προσανατολισμό στό φώς. Μιά αύστηρότερα οργανωμένη φωτοευ-
αίσθητη κοιλότητα μπορεί νά θεωρηθεί πρόδρομος τοΰ ματιοΰ, τό όποιο, 
μέσω τοΰ όπτικοΰ νεύρου, συνδέεται μέ τόν έγκέφαλο.1 Τό μάτι συνε-
πώς έχει τήν προϊστορία του, ή όποία συνδέεται μέ τήν όλη πορεία τής 
φυλογένεσης. Μιά άνάλογη προϊστορία θά μπορούσαμε νά άνιχνεύσουμε 
καί γιά τά άλλα αισθητήρια. 

Οί πρώτες μορφές ζωής άντιδροΰν στά έρεθίσματα τοΰ TO ρ ι βάλλον-
τος. Ή συμπεριφορά τών Πρωτίστων καθορίζεται άπό τό παιχνίδι 

1. Βλ. Leontiev, Le développement du psychisme, σ. 18 καί έπ. 



ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 227 

τών φυσιολογικών διαδικασιών. Πιο σύνθετη αντίδραση, σύσπαση 
(contraction) έμφανίζεται στούς σπόγγους, οί όποιοι δέν διαθέτουν 
νευρικό σύστημα. Σέ ανώτερους οργανισμούς μέ νευρικό σύστημα, ή 
αισθητηριακή αποτύπωση (sensory impression), πρωταρχική μορφή 
βιωμένης εμπειρίας, είναι ακόμα μιά « κρούση » ( shock ), χωρίς διάρ-
κεια. Κάτι πού δέν μετατρέπεται σέ αισθητηριακό δεδομένο. Ή αίσθη-
ση, άντίθετα, είναι μιά αισθητηριακή άποτύπωση ή όποία έχει τό στοι-
χείο τής διάρκειας. Προϋποθέτει τή σταθεροποίηση τών αισθητηρια-
κών αποτυπώσεων στό νευροαισθητικό κύτταρο. Τό άτομο άντιλαμ-
βάνεται μ' αύτό τόν τρόπο τήν ύπαρξη τών έξωτερικών άντικειμένων. 
Σύμφωνα μέ τίς έρευνες τοϋ Πιαζέ, τό βρέφος άνακαλύπτει τά άντι-
κείμενα ώς εξωτερικά άντικείμενα στήν ήλικία τών 5 έως 9 μηνών, 
χωρίς όμως νά τούς άποδίδει ούσιαστική σταθερότητα. Μετά τόν 9ο 
μήνα, τό βρέφος άντιλαμβάνεται τά άντικείμενα ώς σταθερά πράγματα. 

Κάθε εξωτερικό έρέθισμα δέν μετατρέπεται άναγκαστικά σέ συν-
ειδησιακό δεδομένο. "Οπως γράφει ό Ε. Σραίντινγκερ, όλες οί νευρικές 
διεργασίες, όπως καί όλες οί έγκεφαλικές, δέν συνειδητοποιοΰνται. 
Πολλές άπ' αύτές δέν καταλήγουν σέ συνειδησιακό δεδομένο, έστω 
καί άν στό φυσιολογικό καί στό βιολογικό έπίπεδο ομοιάζουν μέ τίς 
« συνειδητές » διαδικασίες. Καί ό Σραίντινγκερ συνεχίζει : « Υπάρ-
χουν έπίσης πολλές άντανακλαστικές διαδικασίες οί όποιες διέρχονται 
μέσω τοΰ εγκεφάλου καί παρά ταΰτα δέν ύποπίπτουν στό πεδίο τής 
συνείδησης ή πού περίπου έπαψαν νά ύποπίπτουν. Έπειδή, στήν τελευ-
ταία αύτή περίπτωση, ή διάκριση δέν είναι σαφής. Διακρίνουμε ένδιά-
μεσους βαθμούς άνάμεσα στό πλήρως συνειδητό καί τό ολοκληρωτικά 
μή συνειδητό ». 

Πράγματι βρισκόμαστε πολύ μακριά άπό τήν εικόνα τοΰ άγραφου 
χαρτιοΰ όπου άποτυπώνονται τά αισθητηριακά δεδομένα. Οί διαδικα-
σίες τής αίσθησης καί τής νόησης είναι άφάνταστα περίπλοκες στό 

1. Βλ. Trânn Duc TTiao, Phenomenology and Dialectical Materialism, a. 145 καί έπ. 
2. Ε. Schrödinger, L'Esprit et la Matière, a. 156. 
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φυσιολογικό-βιολογικό έπίπεδο. "Ενα άπό τά πλέον θαυμαστά έπιτεύγ-
ματα της σύγχρονης έπιστήμης είναι ακριβώς ή μερική έστω ανάδειξη 
αυτών τών διαδικασιών. 'Εδώ φυσικά δέν είναι ό τόπος γιά μιά, έστω 
καί σχηματική, παρουσίαση τους. Θά παραμείνουμε συνεπώς στό γε-
νικό, γνωσιολογικό επίπεδο. 

Άπό τίς άμεσες άντιδράσεις στά έρεθίσματα τοϋ περιβάλλοντος, 
περνάμε στήν αίσθηση ( sensation ) : στήν άπόκτηση σταθερών αισθη-
τηριακών δεδομένων. Τό έπόμενο στάδιο θά ήταν ή έννοιακή σκέψη. 

Ή αίσθηση (βλ. 2ο κεφάλαιο) προϋποθέτει τήν ύπαρξη άντικειμέ-
νων εξωτερικών ώς πρός τό ύποκείμενο, τήν εκπομπή «σημάτων» 
(ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ήχητικών κυμάτων κλπ.), τά όποια, 
μέσω μιας σειράς ποιοτικών μετασχηματισμών ( μορφισμών ), κατα-
λήγουν στή δημιουργία τοΰ αισθητηριακού δεδομένου (εικόνας τοΰ 
άντικειμένου, ήχου, όσμής, γεύσης κλπ. ). Μέ τήν αίσθηση άποκτοΰμε 
ήδη έποπτικές γνώσεις, οί όποιες άφοροΰν τήν ύπαρξη άντικειμένων, τή 
μορφή τους, τό χρώμα, τή σκληρότητα, τή θερμοκρασία τους κλπ. Πώς 
μπορεί όμως νά άνασυγκροτηθεΐ τό πέρασμα άπό τήν αισθητηριακή 
γνώση στήν έννοιακή σκέψη καί γνώση ; Καί εδώ τό άλμα προϋποθέτει 
ένδιάμεσες βαθμίδες. 

Ώ ς γνωστόν, υποστηρίζεται ότι καί τά άνθρωποειδή διαθέτουν στοι-
χεία σκέψης. Τό πρώτο στάδιο τής σκέψης είναι προλεκτικό ( préver-
bal ). Ό Πιαζέ τοποθετεί άνάμεσα στήν αισθητηριακή παράσταση καί 
τήν έννοια τήν τιροέννοια ( préconcept ). Ό Βιγκότσκι ( Vigotsky ), άπό 
τήν πλευρά του, χρησιμοποιεί τόν όρο δυνάμει «έννοια» (concept 
potentiel ), ή όποία άντιστοιχεΐ στά πρώτα στάδια τής νόησης.1 Καί 
στήν περίπτωση τής νόησης, όπως καί στήν περίπτωση τής αίσθησης, 
πρέπει συνεπώς νά άναζητήσουμε τίς ένδιάμεσες μορφές, οί όποιες 
οδήγησαν στό ποιοτικό άλμα. Τά αίσθησιοκινητικά ένεργήματα, γρά-
φει ό Πιαζέ, είναι σειρά διαμεσολαβητών άνάμεσα στό ύποκείμενο καί 
τό άντικείμενο, πού τό καθένα παραμένει καθαρά παρόν ( actuel ). Ό 

1. Βλ. Vygotski, Pensée et Langage, σα. 112, 114. 
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Πιαζέ τονίζει τήν ούσιαστική διαφορά μεταξύ τών αίσθησιοκινητικών 
ενεργημάτων, όπου είναι άναγκαία μιά σειρά διαμεσολαβητών άνάμε-
σα στο ύποκείμενο καί τό άντικείμενο, καί στό έπίπεδο τών ενεργη-
μάτων πού προϋποθέτουν τήν ύπαρξη εννοιών, καί δπου το άντικείμενο 
νοείται μέ πάγιους χαρακτήρες ( κατηγορήματα, σχέσεις ). Κατά τόν 
Πιαζέ, (( ή μεγάλη επιστημολογική διάκριση άνάμεσα στις δύο μορφές 
άφομοίωσης -μέ αίσθησιοκινητικά ενεργήματα καί μέ έννοιες- είναι 
δτι ή πρώτη διαφοροποιεί άσαφώς τούς χαρακτήρες τοΰ άντικειμένου 
άπό τά ένεργήματα τοΰ ύποκειμένου τά όποια άφοροΰν αύτά τά άντι-
κείμενα, ένώ ή δεύτερη άφορα μόνο τά άντικείμενα, άπόντα καί πα-
ρόντα, καί έτσι άπελευθερώνει τό ύποκείμενο άπό τούς δεσμούς του μέ 
τήν ύπάρχουσα κατάσταση, δίνοντάς του τή δυνατότητα νά ταξινομεί, 
νά κατατάσσει σέ σειρές, νά βάζει σέ άντιστοιχία μέ πολύ περισσότερη 
κινητικότητα καί έλευθερία » . 1 

Ή νόηση προϋποθέτει τήν αίσθηση καί ταυτόχρονα, μέ τή χρήση 
εννοιών, άπελευθερώνεται άπό τό άντικείμενο καί τήν εποπτική του 
παράσταση. Έτσι μπορεί νά δημιουργεί έννοιες, νά διατυπώνει νόμους, 
νά συγκροτεί θεωρητικά άντικείμενα καί νά διατυπώνει θεωρίες οί 
όποιες δέν έχουν τό άντίστοιχό τους στήν έποπτεία ή καί άντιφάσκουν 
μέ τήν έποπτική άλήθεια. Τά μαθηματικά καί ή σύγχρονη θεωρητική 
φυσική μαρτυρούν γιά τήν έλευθερία τής νόησης, γιά τή διαμεσολαβη-
μένη σχέση άνάμεσα στήν έποπτεία καί τίς έπιστημονικές θεωρίες. 

Πώς δμως μπόρεσε νά πραγματοποιηθεί τό άλμα άνάμεσα στήν 
αίσθηση καί τή νόηση ; Μιά άπλοϊκή, μηχανιστική άντίληψη έξηγεϊ τήν 
έννοιακή σκέψη μέ καθαρά βιολογικούς δρους. Ό έγκέφαλος τοΰ ού-
ραγκοτάγκου, π.χ., ζυγίζει μόνο 350 γραμμάρια, ένώ τοΰ άνθρώπου 
1.400. Ό ογκος τοΰ εγκεφάλου τών περισσότερο άναπτυγμένων πιθή-
κων είναι περίπου 600 κυβικά έκατοστά, ένώ τοΰ άνθρώπου εϊναι 1.400. 
Έπίσης ή δομή τοΰ έγκεφάλου τοΰ άνθρώπου εϊναι περισσότερο πε-
ρίπλοκη. Εϊναι δμως μόνο πρόβλημα όγκου καί δομής ; "Ήδη στό φλοιό 

1. J. Piaget, Epistémologie Génétique, passim. 
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τοϋ εγκεφάλου τοΰ άνθρώπου τοΰ Νεάντερνταλ είχαν άναπτυχθεΤ νέα 
πεδία, τά όποια στους άνθρωποειδεΐς πιθήκους είναι άτελώς διαφορο-
ποιημένα. Πώς εξηγείται ή άνάπτυξη νέων πεδίων στό φλοιό τοΰ άν-
θρώπου τοΰ Νεάντερνταλ ; 

Τά ζώα-πρόγονοι τοΰ άνθρώπου διέθεταν, ώς άποτέλεσμα τής βιο-
λογικής έξέλιξης, μιά σειρά άνατομικά καί φυσιολογικά πλεονεκτή-
ματα. Εκμεταλλευόμενοι αύτές τίς ιδιομορφίες, μπόρεσαν νά έκτελοΰν 
κινήσεις, χειρονομίες καί υποτυπώδεις έργασίες. Ή άνάπτυξη τών 
δεξιοτήτων τοΰ προηγούμενου, ζωικοΰ σταδίου συνέβαλε στήν άνάπτυ-
ξη τοΰ εγκεφάλου ( νέα πεδία, κλπ. ), ή άνάπτυξη τοΰ εγκεφάλου καί 
τής νοημοσύνης έκανε πιό άποτελεσματική τήν έργασία, κ.ο.κ. Ό 
έγκέφαλος τοΰ άνθρώπου άποτελεϊται άπό τρεις « εγκεφάλους ». Ό 
πιό πρόσφατος, ό φλοιός, έδρα τής νόησης, είναι προϊόν της καθαυτό 
« άνθρώπινης » έξέλιξης τοΰ είδους : προϊόν καί προϋπόθεση τής άν-
θρωπογένεσης. "Οπως γράφει ό Λεόντιεφ ( Leontieff ), ή άνθρωποποίη-
ση τών ζώων-προγόνων οφείλεται στήν έμφάνιση τής έργασίας καί στή 
βάση αύτή, της κοινωνίας. Ή κατασκευή καί ή χρήση εργαλείων άπό 
τόν άνθρωπο έχει τή φυσική προϊστορία της. Άλλά ή καθαυτό έργασία 
είναι μιά διαδικασία ή όποία διαμεσολαβεϊται τόσο άπό τά έργαλεΐα 
όσο καί άπό τήν κοινωνία. 

Ή συνείδηση είναι κοινωνικό δημιούργημα καί ταυτόχρονα προϋπό-
θεση γιά τή συγκρότηση τής κοινωνίας. Ή νόηση τώρα άπελευθερώ-
νεται άπό τό άντικείμενο. Ή « άντανάκλαση » τοΰ άντικειμένου είναι 
τώρα συνειδητή, σέ άντίθεση μέ τήν ψυχική άντανάκλαση τοΰ ζώου. Ό 
άνθρωπος άναγνωρίζει πλέον τήν άντικειμενική πραγματικότητα ώς 
άνεξάρτητη άπό τήν αισθητηριακή της παράσταση - ώς άνεξάρτητη 
άπό τό υποκείμενο. Ή έργασία καί ή κοινωνική ζωή έμπλουτίζουν τίς 
γνώσεις, άναπτύσσουν τίς δεξιοτεχνίες καί συνεπάγονται τήν άνάπτυ-
ξη τής γλώσσας, ώς μέσον άναπαράστασης τής πραγματικότητας καί 
ώς μέσον έπικοινωνίας. 

1. Leontiev, Le Développement du Psychisme, σσ. 62-67. 
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Άνάμεσα στον ψυχισμό καί τή νόηση τών ζώων καί στόν ψυχισμό 
καί τή νόηση τοϋ άνθρώπου ύπάρχει μιά διαφορά ποιότητας, άλλά δεν 
ύπάρχει τομή. Ή άντανάκλαση τοΰ περιβάλλοντος στήν περίπτωση 
τών ζώων, γράφει ό Λεόντιεφ, βρίσκεται σέ ένότητα μέ τή δραστη-
ριότητά τους. Άλλά στά ζώα διακρίνουμε έναν στοιχειώδη αισθητη-
ριακό ψυχισμό. Τό δεύτερο στάδιο άνάπτυξης τοΰ ψυχισμοΰ μπορεί νά 
ονομαστεί στάδιο τοϋ αντιληπτικού ψυχισμού. Τό στάδιο αύτό χαρα-
κτηρίζεται άπό τήν άντανάκλαση τής άντικειμενικής πραγματικότη-
τας οχι μέ τή μορφή μεμονωμένων στοιχειωδών αισθημάτων ( sensa-
tions ) άλλά μέ τή μορφή άντανάκλασης πραγμάτων. Κατά τό πέρασμα 
στό στάδιο τοΰ άντιληπτικοΰ ψυχισμοΰ, οί διαδικασίες άνάλυσης καί 
γενίκευσης τοΰ έξωτερικοΰ περιβάλλοντος, τό όποιο έπιδρα στό ζώο, 
ύφίστανται άκόμα πιό σημαντικές τροποποιήσεις. 

Ή άντίληψη περιέχεται άκόμα ολοκληρωτικά στις εξωτερικές κινη-
τικές λειτουργίες τοΰ ζώου. Κατά τόν Λεόντιεφ, ό ψυχισμός τής πλειο-
νότητας τών θηλαστικών παραμένει στό στάδιο τοΰ άντιληπτικοΰ ψυ-
χισμοΰ. 'Ωστόσο τά ζώα μέ άνώτερη οργάνωση φτάνουν σέ έναν άνώτερο 
βαθμό άνάπτυξης, στό διανοητικό στάδιο. Προφανώς, τονίζει ό Λε-
όντιεφ, ή διάνοια ( intellect ) τών ζώων είναι διαφορετικό πράγμα άπό 
τήν άνθρώπινη νόηση ( raison ). Άνάμεσά τους ύπάρχει ποιοτική δια-
φορά. Ή έμφάνιση καί ή άνάπτυξη της διάνοιας έχει ώς άνατομο-φυ-
σιολογική βάση τήν άνάπτυξη τοΰ έγκεφαλικοΰ φλοιοΰ καί τών λειτουρ-
γιών του - κυρίως τήν άνάπτυξη τοΰ μετωπικοΰ φλοιοΰ. Ή μελέτη τής 
διάνοιας τών άνώτερων πιθήκων, συνεχίζει ό Λεόντιεφ, άποδεικνύει ότι 
ή άνθρώπινη νόηση προετοιμάστηκε πράγματι μέσα στόν κόσμο τών 
ζώων καί ότι, άπό τήν άποψη αύτή, δέν ύπάρχει άξεπέραστο χάσμα 
άνάμεσα στόν άνθρωπο καί τά ζώα-προγόνους του. Άλλά δέν πρέπει νά 
υπερεκτιμούμε τίς ομοιότητες. Ή έντελώς ειδική άνάπτυξη τών άν-
θρωποειδών πιθήκων άντιπροσωπεύει τό άνώτερο στάδιο τής άνάπτυ-
ξης τοΰ ψυχισμοΰ. Πέρα άπ' αύτό τό στάδιο άρχίζει ή ιστορία ένός 
διαφορετικού ψυχισμού, θεμελιακά νέου : τής άνθρώπινης συνείδησης. 

' Η προϊστορία τής άνθρώπινης συνείδησης βρίσκεται στό περίπλοκο 
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στάδιο της άνάπτυξης τοϋ ψυχισμού τών ζώων. Ή δραστηριότητα τών 
ζώων είναι βιολογική καί ενστικτώδης. Άφορα ζωτικές άνάγκες τους 
ή άνταποκρίνεται σέ εξωτερικά έρεθίσματα. "Ετσι παραμένει πάντοτε 
στό πλαίσιο τών βιολογικών καί ενστικτωδών σχέσεών τους μέ τή φύ-
ση. Ό ψυχισμός τοΰ άνθρώπου, άντίθετα, υπόκειται στούς νόμους τής 
κοινωνικής άνάπτυξης.1 

Μποροΰμε τώρα νά άνακεφαλαιώσουμε τά στάδια πού οδήγησαν 
στήν άνάπτυξη τής έννοιακής σκέψης : Άπό τήν άνόργανη ύλη, σύνθεση, 
μέ άβιογενή όδό, τών πρώτων οργανικών ούσιών. Μέσα άπό μιά μακρά 
πορεία ένδιάμεσων μορφωμάτων, έμφανίστηκαν οί πρώτες κυτταρικές 
μορφές - οί πρώτες, άτελέστερες μορφές ζωής. Άπό τίς πρώτες άτελεΐς 
μορφές άναπτύχθηκαν οί πολυκύτταροι οργανισμοί, μέ άποκορύφωμα 
τά άνώτερα θηλαστικά, τά άνθρωποειδή, καί τέλος, τόν άνθρωπο. Ή 
έννοιακή σκέψη, ύπέρβαση τοΰ ψυχισμοΰ καί τής νοημοσύνης τών ζώων, 
είναι τό χαρακτηριστικό τοΰ άνθρώπινου είδους, άποτέλεσμα καί προϋ-
πόθεση τής κοινωνικής ζωής. Μέ τόν άνθρωπο, ένα φυσικό-βιολογικό όν 
άποκτα συνείδηση τοΰ έαυτοΰ του καί συνείδηση τής φύσης. Μέ τόν 
άνθρωπο ή ύλη « άρχίζει νά σκέφτεται ». Ή νόηση, προϊόν τής έξέλιξης, 
δέν άπαιτεϊ συνεπώς κάποια ύπερβατική παρέμβαση. Δέν προϋποθέτει 
κάποια « άυλη ούσία ». 

Ή νόηση, θεωρούμενη άνεξάρτητα άπό τήν προϊστορία της καί 
τίς σχέσεις της μέ τήν έργασία, έμφανίζεται σάν θαΰμα. Αύτή είναι 
γενικά ή στάση τοϋ ίδεαλισμοΰ. "Οπως σημείωνε στήν έποχή του 
ό Ένγκελς : « ΛΩς τώρα οί φυσικές έπιστήμες, όπως καί ή φιλοσο-
φία, άγνόησαν άπόλυτα τήν έπίδραση τής δραστηριότητας τοΰ άνθρώ-
που στή νόησή του. Δέν γνώριζαν παρά, άπό τή μιά τή φύση, καί άπό 
τήν άλλη τή νόηση. Άλλά τό πιό ούσιαστικό καί άμεσο θεμέλιο τής 
άνθρώπινης νόησης είναι άκριβώς ό μετασχηματισμός τής φύσης ά-
πό τόν άνθρωπο καί οχι ή φύση καθεαυτή καί ή διάνοια τοΰ άνθρώ-
που άναπτύχθηκε στό βαθμό πού έμαθε νά μεταμορφώνει τόν κό-

1. Βλ. Leontiev, στό ίδιο, σσ. 40-67. 
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σμο » . 1 Κατά τον Λεόντιεφ, « ή ανθρώπινη γνώση, θεμελιωμένη αρχικά 
στήν έργαλειακή δραστηριότητα της έργασίας, είναι ικανή, διαφορετι-
κά άπό τήν ενστικτώδη νοητική δραστηριότητα τών ζώων, νά περάσει 
στήν αύθεντική σκέψη ». Ή νόηση άρθρώνεται μέ εννοιες. Οί έννοιες 
άρχικά έχουν αισθητηριακή βάση. Στην πορεία ή νόηση άπογειώνεται 
άπό τήν άμεση αισθητηριακή εμπειρία καί τή νοητική της άναπαρά-
σταση καί δημιουργεί έννοιες καί σχέσεις χωρίς άμεσο άντίκρισμα 
στήν αισθητή πραγματικότητα. Σ ' αύτή τή δυνατότητα βρίσκεται ή 
δύναμη τής έπιστήμης, άλλά καί ή ρίζα τοΰ φιλοσοφικού ίδεαλισμοΰ. 

Ή γλώσσα είναι τόσο παλαιά όσο καί ή συνείδηση, έγραφαν ό Μάρξ 
καί ό Ένγκελς. 3 Κατά τόν Λεόντιεφ, ή γένεση τής γλώσσας δέν μπο-
ρεί νά κατανοηθεί παρά μόνο σέ σχέση μέ τήν άνάγκη, ή όποία γεννιέ-
ται κατά τήν έργασία, γιά άμοιβαία έπικοινωνία. Ή χειρονομία είναι 
ένα μέσον επικοινωνίας. Άλλά τό κύριο μέσον έπικοινωνίας περνά άπό 
τή χειρονομία στούς ήχους τής γλώσσας. "Ετσι έμφανίζεται ή άρθρω-
μένη γλώσσα μέ ήχους.4 

Στήν ανακεφαλαίωση τών πορισμάτων τοΰ κεφαλαίου « Οί γενετι-
κές ρίζες της σκέψης καί τής γλώσσας », ό Βιγκότσκι γράφει : 

« 1. Ή σκέψη καί ή γλώσσα έχουν διαφορετικές γενετικές ρίζες. 
2. Ή άνάπτυξη τής σκέψης καί ή άνάπτυξη τής γλώσσας άκολου-

θοΰν διαφορετικές πορείες καί είναι διαφορετικές μεταξύ τους. 
3. Ή σχέση άνάμεσα στή σκέψη καί τή γλώσσα δέν εϊναι σταθερό 

μέγεθος κατά τή φυλογενετική άνάπτυξη. 
4. Τά άνθρωποειδή έκδηλώνουν μιά νοημοσύνη παρόμοια, άπό με-

ρικές άπόψεις, μέ τοΰ άνθρώπου ( ύποτυπώδης χρήση έργαλείων ) καί 
μιά γλώσσα παρόμοια μέ τήν άνθρώπινη άπό κάθε άποψη ( φωνητική 
τής γλώσσας, συγκινησιακή λειτουργία καί στοιχεία τής κοινωνικής 
λειτουργίας της γλώσσας ). 

1. F. Engels, Λιαλεχτιχή τής Φύσης, γαλ. εκδ., σ. 233. 
2. Leontiev, Le Développement du Psychisme, a. 76. 
3. K. Marx, E Engels, Idéologie Allemande, σ. 59. 
4. Leontiev, Le Développement du Psychisme, a. 78. 
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5. Δέν βλέπουμε νά έμφανίζεται στά ανθρωποειδή μια σχέση χα-
ρακτηριστική τοΰ άνθρώπου - ή στενή σύνδεση άνάμεσα στή σκέψη καί 
τή γλώσσα. Ή μιά καί ή άλλη δέν έχουν έστω καί έλάχιστα άμεση 
σχέση στο χιμπαντζή. 

6. Στή φυλογένεση της σκέψης καί τής γλώσσας μποροΰμε άναμφι-
σβήτητα νά διαπιστώσουμε μιά προλεκτική φάση κατά τήν άνάπτυξη 
τής διάνοιας καί μιά φάση προδιανοητική κατά τήν άνάπτυξη τής 
γλώσσας ». 

Καί κατά τή μελέτη τής προϊστορίας της γλώσσας άνευρίσκουμε 
συνεπώς ένδιάμεσες βαθμίδες, οί όποιες οδήγησαν στό διαλεκτικό 
άλμα : στήν αύθεντική άνθρώπινη σκέψη καί στήν άνθρώπινη ομιλία. 
Καί έδώ ή διαφορά άνάμεσα στά άνθρωποειδή καί τόν άνθρωπο είναι 
ποιοτική, άλλά άνάμεσα στά δύο στάδια δέν υπάρχει τομή. 

Ή γλώσσα είναι μέσον άναπαράστασης τής πραγματικότητας καί 
μέσον επικοινωνίας. Ή γλώσσα είναι καθαυτό κοινωνικό δημιούργημα 
καί άναγκάϊος όρος τής κοινωνικής ζωής. Ή γλώσσα συγκροτείται μέ 
λέξεις καί οί λέξεις είναι φορείς σημασιών. Σ ' αύτό άκριβώς βρίσκεται 
ή ένότητα τής σκέψης καί τής γλώσσας. Κατά τόν Βιγκότσκι, « στή 
σημασία της λέξης βρήκαμε αύτή τή βασική ένότητα ή όποία άντανα-
κλδ, μέ τήν πιό άπλή μορφή, τήν ένότητα τής σκέψης καί τής γλώσ-
σας ». Κατά τόν Βιγκότσκι, μιά λέξη στερημένη άπό σημασία, δέν είναι 
λέξη. Είναι κενός ήχος. 

Ά ς έπιστρέψουμε στήν αίσθηση, ή όποία δέν είναι ή άποτύπωση στό 
« άγραφο χαρτί » τών έμπειριστών, άλλά ολόκληρη σειρά πράξεων : 
φιλτράρισμα, ταξινόμηση, διάταξη, άντιστοίχιση, συνάρτηση, οργάνω-
ση μέ βάση λογικο-μαθηματικά σχήματα. 'Υπάρχει -τονίστηκε ήδη-
έξειδίκευση τών περιοχών τοΰ έγκεφάλου ώς πρός τήν καταγραφή τών 
έρεθισμάτων καί ταυτόχρονα διασύνδεση τών περιοχών : Ό έγκέφαλος 
συνιστά καί αύτός μιά διαφοροποιημένη ολότητα. Μέ βάση τήν αίσθη-

1. Vygotski, Pensée et Langage, σ. 125. 
2. Vygotski, στό ίδιο, σ. 321. 
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ση καί τίς ενεργητικές του σχέσεις μέ το περιβάλλον, ό άνθρωπος 
βιώνει, π.χ., τοπολογικές σχέσεις, δπως οί σχέσεις γειτονίας, περιβλή-
ματος, έγκλεισμοϋ, ορίου, διάταξης, διαχωρισμού, κλίσης, κλπ. Οί 
σχέσεις αυτές βιώνονται, ήδη άπο τήν παιδική ήλικία, άλλά δέν ύψώ-
νονται στο έπίπεδο τής έπιστημονικής έννοιας. Το πολύ νά συνιστούν 
εποπτικές έννοιες τής καθημερινής ζωής. Οί βιωμένες τοπολογικές 
σχέσεις προηγούνται άπο τίς μετρικές ( μήκος, ογκος, κλπ. ), οί όποιες 
άπαιτοϋν ένα σχετικά υψηλό έπίπεδο κοινωνικής οργάνωσης. Εντού-
τοις ή γεωμετρία ( π.χ. τοΰ Εύκλείδη ) προηγήθηκε άπό τήν τοπολογία, 
ή όποία άποτελεΐ κλάδο τών νεότερων μαθηματικών. 

Αντίστοιχα, τό παιδί ( καί ό ενήλικος ) πραγματοποιεί άλγεβρικές 
σχέσεις, χωρίς φυσικά νά γνωρίζει... άλγεβρα. Ό συντονισμός τών 
κινήσεων AB, BC, CD, . . . , π.χ., μπορεί νά άποκτήσει στό αίσθησιοκι-
νητικό έπίπεδο τή δομή ομάδας μετατοπίσεων. 'Αλλά ή έννοια τής 
ομάδας άνηκει, έπίσης, στά νεότερα μαθηματικά. Μπορούμε νά άνι-
χνεύσουμε στήν καθημερινή δραστηριότητα, κατά τή διάρκεια τής ά-
φομοίωσης τών όρων τοΰ περιβάλλοντος, τίς προϋποθέσεις γιά τή δια-
μόρφωση τών εννοιών. 'Αλλά τή γενεαλογία τους μποροΰμε έπίσης νά 
τήν άνασυστήσουμε παρακολουθώντας τήν άνάπτυξη τής νόησης τοΰ 
παιδιοΰ. Τό συμπέρασμα ερευνών πού έγιναν στό έργαστήριο τοϋ Βι-
γκότσκι, συνοψίζεται στά έξής : « Τό ούσιαστικό συμπέρασμα της 
μελέτης μας, άπό τήν άποψη τής γενετικής, μπορεί νά διατυπωθεί 
ώς έξής : Ή άνάπτυξη τών διαδικασιών, οί όποιες όδηγοΰν στή συνέ-
χεια στή διατύπωση τών έννοιών, έχει βαθιές ρίζες στήν παιδική 
ήλικία. Εντούτοις μόνο κατά τήν έφηβεία ωριμάζουν, άποκτοΰν μορφή 
καί άναπτύσσονται οί πνευματικές λειτουργίες οί όποιες, συνδυαζόμε-
νες μέ πρωτότυπο τρόπο, συνιστοΰν τήν ψυχική βάση τής διαδικασίας 
σχηματισμοΰ τών έννοιών ». Μόνο όταν τό παιδί γίνεται έφηβος, κα-
θίσταται δυνατό τό άποφασιστικό πέρασμα στήν έννοιακή σκέψη.1 

Οί έννοιες έχουν τήν ιστορία τους, τόσο κατά τήν άνάπτυξη τοΰ 

1. Vygotski, στο ίδιο. 
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παιδιού οσο καί στήν πορεία τής ανθρώπινης εξέλιξης. "Ετσι μποροΰμε 
νά εντοπίσουμε στή σκέψη ψενδοέννοιες οί όποιες, κατά τόν Βιγκότσκι, 
δεν άποτελοΰν αποκλειστικό χαρακτηριστικό τής σκέψης τοΰ παιδιοΰ, 
δοθέντος ότι ή σκέψη μας συχνά στήν καθημερινή ζωή λειτουργεί με 
τέτοιες ψευδοέννοιες, οί όποιες συνιστοΰν γενικές αναπαραστάσεις τών 
πραγμάτων. Επίσης, κατά τήν άνάπτυξη της νόησης, διαπιστώνεται ή 
ύπαρξη δννάμει εννοιών (concept potentiels), οί όποιες, κατά τούς 
περισσότερους ψυχολόγους, προσιδιάζουν ήδη στή νόηση τών ζώων. 
Κατά τήν άποψη αύτή, ή ύπαρξη άφαιρετικής διαδικασίας διαπιστώ-
νεται άκόμα καί στά ζώα. Μέ βάση τά πειραματικά δεδομένα, ό Βι-
γκότσκι κατέληξε στό συμπέρασμα ότι « μέ άφετηρία εικόνες καί συν-
δέσεις συγκρητισμού, μέ άφετηρία τή συμπλεγματική σκέψη, τίς δυ-
νάμει έννοιες, στή βάση τής χρήσης τής λέξης ώς μέσου σχηματισμού 
της έννοιας, έμφανίζεται αύτή ή ειδική σημαντική δομή τήν όποία 
μποροΰμε νά ονομάσουμε έννοια, μέ τό πραγματικό νόημα τοΰ όρου ». 

"Εννοιες τής καθημερινής ζωής. Ψευδοέννοιες. Δυνάμει έννοιες. 
Προέννοιες. Επιστημονικές έννοιες οί όποιες γενικεύουν καί έμβαθύ-
νουν τό περιεχόμενο τών καθημερινών έννοιών, διαψεύδουν τίς καθη-
μερινές έννοιες ή άνοίγουν νέες περιοχές άπρόσιτες στήν καθημερινή 
έμπειρία καί στις έννοιες πού τής άντιστοιχοΰν. Κάθε έννοια είναι τό 
άποτέλεσμα άφαίρεσης καί γενίκευσης καί άντιστοιχεί σέ μιά πραγ-
ματικότητα, ιδιότητα ή σχέση. "Εννοιες χωριστές συνδέονται μέ τήν 
άνάπτυξη τής έπιστήμης, ή όποία λειτουργεί μέ καλώς άρθρωμένο 
πλέγμα έννοιών. Καί κάθε έπιστημονική έπανάσταση εισάγει νέες 
έννοιες, άντιστοιχίζει νέο περιεχόμενο σέ παλαιές καί συνολικά άνα-
διατάσσει τό έννοιολογικό πλέγμα τής έπιστήμης. 

Ή γνώση είναι μιά ιστορική διαδικασία. 'Αντίστοιχα, τόσο οί έν-
νοιες όσο καί οί κατηγορίες, άνθρώπινα δημιουργήματα, χαρακτηρί-
ζονται άπό τό στοιχείο τής ιστορικότητας. 'Αλλά ή μεταφυσική, άπό 
τόν Λάιμπνιτς καί τόν Καρτέσιο μέχρι τόν Κάντ, άλλά καί στις μέρες 

1. Vygotski, στά ίδιο, σσ. 191-206. 
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μας, αναζήτησε τήν πηγή τών εννοιών στή συνείδηση τοϋ ύποκειμένου 
καί άπό εκεί στον Θεό. Κατά τόν Καρτέσιο, π.χ., οί εναργείς ιδέες 
πηγάζουν άπό τόν Θεό, ό όποιος δέν μπορεί νά μας έξαπατδ, άρα είναι 
άντικειμενικές. "Ετσι μποροΰμε νά διαθέτουμε κριτήριο άλήθειας. 'Αλ-
λά ή ύπαρξη τοΰ Θεοΰ θεμελιώνεται μέσω τής αυτοσυνείδησης καί ή 
αυτοσυνείδηση μέσω τοΰ Θεοΰ - φαΰλος κύκλος ! "Ομως ή έννοια τοΰ 
έμφυτου άφορα τό περιεχόμενο τής νόησης, ή άπλώς τίς δυνατότητες, 
τίς προδιαθέσεις της ; ' Η άπάντηση δέν είναι προφανής. 

Κατά τόν Καρτέσιο, γνωρίζουμε τό τρίγωνο έπειδή ήδη κατέχουμε 
έντός μας τήν ιδέα τοΰ άληθινοΰ τριγώνου. Μ' αύτή τήν έννοια, ή ιδέα 
τοϋ τριγώνου είναι έμφυτη. Έδώ φαίνεται νά πρόκειται γιά ιδέες οί 
όποιες πράγματι ενυπάρχουν στή νόηση. Παρόμοια άντίληψη γιά τίς 
έμφυτες ιδέες είχε διατυπώσει ό Καρτέσιος σέ γράμμα του στήν πριγ-
κίπισσα Ελισάβετ, τό 1643 : « Θεωρώ ότι ύπάρχουν έντός μας ορισμέ-
νες πρωταρχικές έννοιες, οί όποιες είναι κάτι σάν άρχέτυπα καί μέ τίς 
όποιες ώς πρότυπα διαμορφώνουμε ολόκληρη τή γνώση μας ». Φαίνε-
ται ότι ό Καρτέσιος πίστευε πράγματι στήν ύπαρξη έμφυτων ιδεών καί 
οχι άπλώς δυνατοτήτων ή κλίσεων. 

"Ας πάρουμε τώρα τήν περίπτωση τοϋ Λάιμπνιτς. Κατά τόν Γερμανό 
φιλόσοφο, άληθινός κόσμος είναι ό νοούμενος, τήν οντολογική βάση τοΰ 
οποίου συγκροτοΰν οί « μονάδες », « άπλές ούσίες », άδιαίρετα στοιχεία 
τοΰ είναι. Ή νόησή μας, κατά τόν Λάιμπνιτς, έχει τήν έμφυτη ικανό-
τητα νά γνωρίσει μιά σειρά ιδέες, όπως τό έγώ, ή ταυτότητα, τό ον, 
κλπ. 'Ορισμένες έμφυτες άρχές έρχονται στή σκέψη μας καί άποτελοΰν 
τήν ψυχή καί τή σύνδεσή της. Κατά τόν Λάιμπνιτς, έχουμε ιδέες, όπως ή 
ίδέα τοΰ Θεοΰ, οί όποιες δέν προέρχονται άπό τίς αισθήσεις. "Ολες οί 
σκέψεις καί οί δραστηριότητες τής ψυχής μας προέρχονται άπό τό δικό 
της βάθος, χωρίς νά μποροΰν νά δοθοΰν άπό τίς αισθήσεις. "Εχουμε μιά 
άπειρία γνώσεων τίς όποιες δέν άντιλαμβανόμαστε, ή μνήμη τίς δια-
τηρεί καί ή άνάμνησή μας τίς άναπαριστα. 'Ολόκληρη ή άριθμητική καί 
ή γεωμετρία είναι έμφυτες καί βρίσκονται μέσα μας δυνάμει. Οί πνευ-
ματικές ιδέες, πηγή τών άναγκαίων άληθειών, δέν προέρχονται διόλου 
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άπό τις αισθήσεις.1 Ό Λάιμπνιτς πίστευε πράγματι στήν ύπαρξη έμ-
φυτων ιδεών μέ τήν αύστηρή έννοια τοϋ όρου, άποδεχόμενος ένα είδος 
πλατωνικής άνάμνησης ; 'Αλλά ταυτόχρονα ύποστηρίζεται οτι, κατά 
τόν Λάιμπνιτς, οί ιδέες καί οί άλήθειες είναι έμφυτες ώς τάσεις, συνή-
θειες, διαθέσεις ή φυσικές δυναμικότητες. Ά ν όμως αύτό εϊναι τό 
νόημα τοΰ όρου « έμφυτες ιδέες », τότε, παρατηρεί ό Νέλσον Γκούντμαν 
( Nelson Goodman ), πρόκειται γιά τετριμμένη άλήθεια.2 

Αργότερα ό Κάντ θά θεωροΰσε τό χώρο καί τό χρόνο προεμπειρικές 
μορφές τής έποπτείας καί τίς κατηγορίες προεμπειρικούς τύπους τής 
νόησης. Μέ τόν τρόπο αύτό ό Κάντ χώρισε, όπως σημειώθηκε ήδη, τόν 
κόσμο σέ δύο σφαίρες χωρίς έπικοινωνία : στόν κόσμο τών πραγμάτων 
καθεαυτά καί στόν κόσμο τών φαινομένων. "Ομως ούτε ό Κάντ ούτε οί 
νεοκαντιανοί μπόρεσαν νά συγκεκριμενοποιήσουν τήν προέλευση καί 
τή φύση τών έμφυτων ιδεών, οί όποιες αποτέλεσαν τή βάση τοΰ ιδιό-
μορφου καντιανού άγνωστικισμοϋ. Ή καντιανή άντίληψη άντιφάσκει 
μέ τά δεδομένα τών σημερινών έπιστημών, οί όποιες εντούτοις ταυ-
τόχρονα δικαιώνουν, άπό μιά άποψη, τήν καντιανή άντίληψη γιά τό 
χώρο καί τό χρόνο. Ή σημερινή φυσική έξηγεϊ τή δυνατότητα μας νά 
άντιλαμβανόμαστε τά άντικείμενα στόν τρισδιάστατο εύκλείδειο χώρο 
καί τά γεγονότα σ' έναν φαινομενικά άπόλυτο χρόνο. Ταυτόχρονα όμως 
τούς άφαιροΰν τήν άπολυτότητα καί τό άκατανόητο, μέ τά όποια τά 
ειχε προικίσει ή καντιανή σκέψη. 

Άλλά ή ιστορία τών έμφυτων ιδεών, δομών, κλπ., δέν έχει τελειώσει. 
Ό διάσημος Αμερικανός γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκυ ( Noam Chom-
sky ), π.χ., ύποστηρίζει, σέ σχέση μέ τή γλώσσα, ότι τό άνθρώπινο εϊδος 
διαθέτει μιά ειδική ικανότητα, μέ μιά εύρέως έμφυτη συνιστώσα. Αύτό 
πού ό Τσόμσκυ θεωρεί έμφυτο, εϊναι ένα σύνολο πληροφοριών : Κατά 
κάποιο τρόπο τό παιδί γεννιέται γνωρίζοντας ορισμένα πράγματα γιά 
τίς καθολικές ιδιότητες τής άνθρώπινης γλώσσας. Ή άλληλεπίδραση 

1. Βλ. Leibniz, Nouveaux Essais sur l'Entendement Humain, Κεφ. 1. 

2. Ν. Goodman, στό A Portrait of Twenth Five Years. 
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αύτη της γνώσης μέ ένα σώμα πρωταρχικών γλωσσικών δεδομένων ( οί 
εικόνες ένηλίκων πού παρατηρεί τό παιδί ) εξηγεί, κατά τόν Τσόμσκυ, 
την άνάπτυξη τών γλωσσικών ικανοτήτων. Οί έμφυτες ιδιότητες τής 
γλώσσας, ύποστηρίζει ό Τσόμσκυ, καθορίζουν τή μορφή τής γνώσης. 
Ό ρόλος τής έμπειρίας συνίσταται στό νά ένεργοποιεΐτό έμφυτο σχήμα, 
τό όποιο κατόπιν μορφοποιείται καί έξειδικεύεται μέ ειδικό τρόπο.1 

Τό περιεχόμενο τής έννοιας « έμφυτες ιδέες » δέν είναι σαφές. 'Ωσ-
τόσο, ό όρος παραπέμπει στήν παράδοση τής υποκειμενικής φιλοσο-
φίας. Στήν περίπτωση τοΰ Καρτέσιου, φαίνεται νά παραπέμπει σέ 
κάποιο πλατωνισμό, ό όποιος προϋποθέτει τόν χριστιανικό Δημιουργό. 
Στήν περίπτωση τοΰ Λάιμπνιτς φαίνεται ίσως νά σημαίνει τάσεις καί 
δυνατότητες. 'Αλλά τότε τό « έμφυτο » άποκτδ τήν ιστορική του διά-
σταση καί μπορεί νά ερμηνευτεί μέ βάση τήν ιστορία τής φυλογένεσης 
καί τήν ιστορία τοΰ πολιτισμοΰ. Τό ιδιο ισχύει καί γιά τούς μετέωρους 
τύπους τής έποπτείας τοΰ Κάντ, καθώς καί γιά τίς δήθεν έμφυτες 
κατηγορίες τής νόησης. Τέλος, στήν περίπτωση τοΰ Τσόμσκυ, δέν 
προϋποθέτει καμιά μεταφυσική. 'Ωστόσο οί δυνατότητες, οί « βαθιές 
δομές τής γλώσσας », κλπ., θά μποροΰσαν νά έρμηνευτοΰν μέ βάση τήν 
ιστορία τοΰ άνθρώπινου είδους, βιολογική καί πολιτισμική. 

"Οπως τονίστηκε ήδη, είναι δύσκολο πλέον νά άμφισβητηθεϊ ή βιο-
λογική προέλευση τοΰ άνθρώπου. Έπίσης είναι δύσκολο νά ύποστηρι-
χθεϊ μιά καρτεσιανή-μηχανιστική άντίληψη γιά τίς σχέσεις ψυχής καί 
σώματος, κατά τήν όποία « ή ψυχή είναι μιά ούσία ολοκληρωτικά ξε-
χωριστή άπό τό σώμα » , ενώ τό σώμα « δέν είναι άλλο άπό ένα άγαλμα 
ή γήινη μηχανή, τήν όποία έπίτηδες δημιούργησε ό Θεός γιά νά τήν κάνει 
όσο πιό όμοια γίνεται μέ μας, έτσι ώστε οχι μόνο τής έδωσε έξωθεν τό 
χρώμα καί τή μορφή όλων τών μελών μοις, άλλά τής έβαλε καί όλα τά 
κομμάτια πού άπαιτοΰνται γιά νά βαδίζει, νά τρώγει... » 3 κλπ., κλπ. 

1. Ν. Chomsky, στο A Portrait of Twenty Five Years. 
2. Descartes, Principes, a. 28. 
3. Descartes, Discours de la Méthode, σ. 231. 
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Ώραΐα συναρμολογούνται ή πίστη, ή άπλοϊκότητα καί ό ωφελιμι-
στικός ρεαλισμός στόν πατέρα τοϋ άστικοΰ όρθολογισμοΰ ! 'Αλλά το 
πρόβλημα είναι ότι, παρ' όλες τίς προόδους της βιολογίας καί της 
ψυχολογίας, ένα απροσδιόριστο, άν οχι μυστηριακό έγώ, στοιχειώνει 
άκόμα τούς χώρους της φιλοσοφίας καί της ίδιας της έπιστήμης. 'Α-
νάγκη λοιπόν νά διαλυθεί τό μυστήριο τοϋ έγώ, μέσα άπό τήν ιστορία 
τής συγκρότησής του καί τή διερεύνηση τών μηχανισμών καί τών 
λειτουργιών του. 

Τό μεταφυσικό έγώ, άπροσδιόριστο καί άσαφές, προϋποθέτει ή 
παραπέμπει σέ μιά έξίσου άπροσδιόριστη ούσία τοΰ άνθρώπου. 'Αλλά 
ή ούσία τοΰ άνθρώπου δέν εϊναι ένα κάτι αναλλοίωτο. Εϊναι ένα σύνολο 
ιδιοτήτων, δυνατοτήτων καί σκοπών, ιστορικά καθορισμένων καί συν-
επώς μή άναλλοίωτων. Ή ούσία, όπως γράφει ό Λ. Σέβ, δέν εϊναι 
κάποιο γενικό άντικείμενο, ένας άδρανής πυρήνας κοινών ιδιοτήτων.2 

'Αντίθετα προσδιορίζεται άπό ένα σύνολο έσωτερικών σχέσεων, οί 
όποιες προϋποθέτουν έναν ύλικό φορέα, τόσο άναφορικά μέ τό ύποκεί-
μενο οσο καί άναφορικά μέ τήν κοινωνία ( κοινωνικές σχέσεις διαμε-
σολαβημένες άπό πράγματα ). 

Τό ύποκείμενο συγκροτείται μέσα στή φύση ( άνθρωπος βιολογικό 
όν), ένώ ταυτόχρονα τήν υπερβαίνει (άνθρωπος ζώο κοινωνικό καί 
πολιτικό ). Τό ύποκείμενο ύπόκειται σέ βιολογικούς καθορισμούς καί 
εϊναι κέντρο δυνατοτήτων, οί όποιες μπορούν νά πραγματωθούν σέ 
εύνοϊκές εξωτερικές συνθήκες. 'Αλλά τό ύποκείμενο εϊναι κατά κανόνα 
φορέας πλαστής συνείδησης, μύθων, φαντασιώσεων, έπιθυμιών, άνε-
στραμμένων μορφών τής πραγματικότητας. 'Εντούτοις, μέσα άπό τήν 
κοινή πράξη καί ειδικά τήν έπιστημονική, ό άνθρωπος άποκτά άλήθειες 
οί όποιες, ιστορικά καθορισμένες καί περιορισμένες, έχουν τό status 
μιας έπίσης ιστορικά προσδιορισμένης άντικειμενικότητας. 'Αντίστοι-
χα, τό περιεχόμενο τοΰ ψυχισμοΰ τοΰ άτομου, βιολογικά καί κοινωνικά 

1. Βλ. Ε. Μπιτσάκη, Φιλοσοφία τον άνθρώπου. 
2. Βλ. L Sève, Marxisme et Théorie de la Personnalité. 



ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 227 

καθορισμένο, εχει οχι μόνο τήν ιδιομορφία του, άλλά καί μιά σχετική 
αυτονομία. Ή κοινή ζωή, ή φροντίδα τών παιδιών, ή άνάγκη καί ή 
άλληλεγγύη που άναπτύσσεται στή βάση τής άνάγκης, οί σχέσεις τών 
δύο φύλων, δοξασίες, μύθοι, μορφές ισχύος, όλα αύτά άνέπτυξαν τό 
συναισθηματισμό τοϋ άτόμου, ενώ άναδραστικά ό συναισθηματισμός 
γινόταν κινητήρια δύναμη αυτών τών σχέσεων καί τών επιτευγμάτων. 

Ό ψυχισμός τοϋ άτόμου δεν άναπτύσσεται σ' έναν ύλικό φορέα, ό 
όποιος είναι άγραφο χαρτί. Ένστικτα, τάσεις, συναισθήματα, κλπ., 
έχουν τό βιολογικό τους ύπόστρωμα, τόν γενετικό τους προσδιορισμό 
ώς δυνατότητες, οί όποιες μποροΰν νά έκδηλωθούν ή νά πραγματοποι-
ηθούν σέ δεδομένες συνθήκες, μέ τή διαμεσολάβηση τής οικογένειας, 
τοΰ κοινωνικού περιβάλλοντος κλπ. ' Η έννοια τής ψυχοσωματικής ένό-
τητας τοΰ άνθρώπου, έπιστημονικά πλέον τεκμηριωμένη, μπορεί νά 
άποτελέσει τό άφετηριακό σημείο γιά τή συγκρότηση μιας θεωρίας 
τοΰ υποκειμένου, ή όποία θά άποφεύγει δύο διαμετρικά άντίθετες στρε-
βλώσεις : τήν άπλοϊκότητα τοΰ έμπειρισμοΰ καί τήν καταφυγή στήν 
ύπέρβαση. 

Ό άνθρωπος είναι προϊόν τής φύσης : φυσικο-βιολογικό ον. Δέν είναι 
ό σκοπός της Δημιουργίας, όπως ισχυρίζονται οί Γραφές. 'Αντίστρο-
φα, τό Σύμπαν δέν είναι τέτοιο πού εϊναι γιά νά υπάρξει ό άνθρωπος, 
όπως ύποστηρίζει ή σύγχρονη ψευδοεπιστημονική, στήν ούσία θεολο-
γική, άνθρωπική άρχή. Ή έμφάνιση τής ζωής υπήρξε τό άποτέλεσμα 
της λειτουργίας τών νόμων τής φυσικής καί τής χημείας καί ό άνθρω-
πος προέκυψε ώς « άποτέλεσμα » της βιολογικής έξέλιξης. Τό πνεύμα 
καί ό ψυχισμός έχουν τή βιολογική τους βάση, ένώ ταυτόχρονα προϋ-
ποθέτουν καί συνεπάγονται τήν κοινωνική ζωή. 

7. Τελικές παρατηρήσεις 

Μέ βάση τά προηγούμενα, θά μπορούσαμε νά διατυπώσουμε τή θέση : 
Ή Φύση, τό σύνολο τών όντων, ταυτίζεται με τό 'Ον. "Αδικα θά άνα-
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ζητήσουμε πίσω άπό τά οντά κάποιο "Ον, δημιουργό τοϋ Κόσμου, ή 
κάποιο άπροσδιόριστο Όν , σύμφωνα με τήν οντολογία τοΰ Χάιντεγκερ. 

Ή έννοια τοΰ Θεοΰ, δημιουργοΰ τής Φύσης, όδηγεϊ σε άντιφάσεις. Ή 
ταύτιση τοΰ Θεοΰ μέ τή Φύση ( Deus Sive Natura ) μπορεί νά άποτε-
λοΰσε μιά έπαναστατική θέση στήν έποχή τοΰ Σπινόζα. Σήμερα είναι 
άναχρονισμός. Θεός ένδοκοσμικός : δέν προσδιορίζει τίποτα. 'Απόλυτη 

Ίδέα ή όποία άλλοτριώνεται σέ φύση, είναι μιά μεταφυσική πιό περί-
πλοκη άπό τή χριστιανική, άπίθανη, καί παραγωγός άντιφάσεων. Και-
ρός νά έρμηνεύσουμε τήν Επουράνια, μέ βάση τήν έπίγεια πραγματι-
κότητα. 

« Ό άνθρωπος είναι ζώον ιδεολογικό » ( 'Αλτουσέρ ). Έ σ τ ω καί άν 
δέν δεχτούμε τήν άπολυτότητα τοΰ άφορισμοΰ, δέν μποροΰμε νά άγνοή-
σουμε τήν παραγωγικότητα τής άνθρώπινης φαντασίας, ή όποία γέμι-
σε τό Σύμπαν μέ θεούς, δαίμονες, άγγέλους, ψυχές, τέρατα, έναν ο-
λόκληρο κόσμο φανταστικών όντων, στά όποια άντανακλδται ή άνθρώ-
πινη άντιφατική, τραγική καί κυριαρχικά άθλια πραγματικότητα. Και-
ρός νά έντάξουμε ολοκληρωτικά τόν άνθρωπο στή φύση, συλλαμβάνον-
τας ταυτόχρονα τό γεγονός ότι ύπερβαίνει τήν άζωη καθώς καί τήν 
έμβια κατάσταση. 

Σύμπαν, "Ον, Φύση. Τρεις ταυτόσημες έννοιες. Μιά ολότητα σέ 
άέναη μεταβολή, χάρη στήν άλληλεπίδραση τών μερών της καί τίς 
άντιθέσεις οί όποιες προκύπτουν άπό τήν άλληλεπίδραση. Ή άλληλε-
πίδραση, θεμελιώδης οντολογική κατηγορία \ συσχετίζει τά μέρη τής 
παγκόσμιας ολότητας, τά καθορίζει, διαμεσολαβεί τούς άμοιβαίους 
καθορισμούς. Είναι πηγή τής άντίθεσης, ή όποία λειτουργεί στό βάθος 
τοΰ πραγματικού, ώς κινητήρια δύναμη τής έξέλιξης. 

Τά πάντα ρεΐ. Ή ύλη, άέναο γίγνεσθαι, πραγματώνει μορφές. Τό 
δυνάμει άναδύεται ώς πραγματικό άπό τά βάθη τοΰ Είναι καί τό 
πραγματικό είναι πηγή νέων δυναμικοτήτων. Χάρη στό παιχνίδι τοΰ 

1. Ε. Bitsakis, στο Φιλοσοφία ( Έπετηρίς τοϋ Κέντρου Έρεύνης της 'Ελληνικης 
Φιλοσοφίας ), 7, 1977. 
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δυνάμει καί τοϋ ένεργεία, ή ύλη πραγματώνει μορφές. Ή κίνηση άλλο-
τε είναι ανοδική, άνάδυση ανώτερων μορφών καί άλλοτε ή καμπύλη 
γίνεται φθίνουσα, αντιπροσωπεύοντας τήν άποικοδόμηση καί τήν ύπο-
βάθμιση. 'Ωστόσο κάθε σύνθεση συνοδεύεται άπό άποικοδομήσεις καί 
κάθε άποικοδόμηση συνοδεύεται άπό σύνθεση μορφών. Ή μείωση τής 
έντροπίας έδώ συνεπάγεται τήν αυξησή της στήν ίδια περιοχή ή σέ 
άλλες περιοχές τοΰ σύμπαντος. 

'Εξέλιξη ώς πραγμάτωση μορφών, όπου « τό ένεργεία είναι μέτρον 
τοΰ δυνάμει » ( 'Αριστοτέλης ). 'Αλλά ή άνάδυση άνώτερων μορφών δέν 
είναι τελεολογική κίνηση πρός τό χωρίς ύλη είδος, πρός τόν Θεό, πρός 
τήν έπιστροφή τοΰ Πνεύματος στόν έαυτό του, πρός τό σημείο 'Ωμέγα, 
πρός κάποια άνώτερη προκαθορισμένη μορφή. 

'Αλλαγή μορφών: Ή ύλη οργανώνεται σέ έπίπεδα: έπίπεδο τών 
συστατικών τών μικροσωματίων, μικροσωμάτια, άτομικό επίπεδο, 
μοριακό, βιολογικό, μακρόκοσμος, μεγάκοσμος. Έπίπεδο τής άνθρώ-
πινης συνείδησης. Κάθε άνώτερο έπίπεδο προϋποθέτει τό προηγούμε-
νο. Οί νόμοι τοϋ κατώτερου λειτουργοΰν στό άνώτερο. "Ομως τό άνώ-
τερο δέν άνάγεται στό κατώτερο. Οί νόμοι τής χημείας, π.χ., δέν άνά-
γονται στό φυσικό τους ύπόβαθρο, όπως οί νόμοι τοϋ άνθρώπινου ψυ-
χισμοΰ δέν άνάγονται στόν βιολογικό τους φορέα. 'Αλλά ή άναγωγι-
κή σκέψη θέλει νά άναγάγει τό άνώτερο στό κατώτερο, νά κλείσει τό 
Σύμπαν σέ μιά μοναδική έξίσωση, νά δημιουργήσει τή « Θεωρία τών 
Πάντων ». 

Δός μοι πά στώ. Ό 'Αρχιμήδης έλπιζε έτσι νά κινήσει τή γή. 
"Ομως τονίστηκε ήδη : Δέν ύπάρχει Άρχιμήδειο Σημείο, άπ' όπου ό 
παντογνώστης Δαίμων θά έπόπτευε τήν πορεία τοΰ Σύμπαντος. 'Αλλά, 
θά έλεγε παλαιότερα κάποιος, άν μοΰ δώσετε τά άτομα, έγώ θά οικο-
δομήσω τό Σύμπαν. Πριν άπό λίγα χρόνια θά έλεγε : 'Άν μοΰ δώσετε 
τά μικροσωμάτια... Σήμερα θά προχωρούσε παραπέρα : Ά ν μοΰ δώ-
σετε τά ύπομικροσωμάτια... Μέ άφετηρία τίς σημερινές μορφές τών 
μικροσωματίων, ό Δαίμων μας θά μποροΰσε νά άνασυστήσει την πο-
ρεία τοΰ κόσμου μας, άν ήταν άρκετά προσεκτικός ώστε νά άνιχνεύει 
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τις νέες ποιότητες καί τούς νόμους πού τούς αντιστοιχούν. Νά βλέπει 
τή συνέχεια καί τό ποιοτικό άλμα στή Φύση. 

Άλλά τί θά έβλεπε ό Δαίμων ; Μιά ορισμένη περιοχή τοΰ Σύμπαν-
τος σέ μιά ορισμένη στιγμή της έξέλιξής της. Σοφότερος άπό τούς 
κοσμολόγους μας, δέν θά δήλωνε ότι έπόπτευε τό Σύμπαν. Επιπλέον, 
οί μορφές πού θά συλλάμβανε δέν είναι αιώνιες. Τά μικροσωμάτια, τά 
κουώρκς, τά γλοιόνια καί τά λεπτόνια, τά κβάντα τών άλληλεπιδρά-
σεων πού συνιστούν τήν ύλη τοΰ κόσμου μας, είναι μορφές πού δη-
μιουργήθηκαν στήν πορεία τοΰ κοσμικοΰ γίγνεσθαι. Καί άν τό μάτι τοϋ 
Δαίμονα ξεπερνούσε τόν σημερινό ορίζοντα, ίσως σέ άλλες περιοχές θά 
συναντούσε άντικόσμους : κόσμους άπό άντισωμάτια ή, όπως λένε οί 
φυσικοί, άπό « άντιύλη ». 

Ποΰ βρέθηκε ή ύλη στόν άπειρο χώρο καί στό χρόνο; Γιατί νά 
ύπάρχουν τά μικροσωμάτια καί οχι τό Τίποτα ; Γιατί νά ύπάρχει ή 

"Υλη καί όχι τό Τίποτα; Είμαστε βέβαιοι γιά τήν ύπαρξη τών υλι-
κών σωμάτων, γνωρίζουμε τή σύσταση, τίς ιδιότητες καί τήν ιστορία 
τους. Τί σημαίνει όμως « φύση αιτία τοΰ έαυτοΰ της » ; Τί σημαίνει 
άπειρος χρόνος καί χώρος ; 'Αλλά ή πραγματικότητα εϊναι έδώ, πα-
ρούσα, προσιτή στή νόηση. Γνωσιμότητα τής ύλης καί άκατανόητο τής 
ύπαρξης. 

Νά έπιστρέψουμε στόν Θεό ; Δημιουργό, 'Αρχέτυπο, 'Ιδέα τοΰ Ά -
γαθοΰ, Μεγάλο 'Αρχιτέκτονα ; Δημιουργό τής "Υλης άπό τό Τίποτα ; 
Νά δεχτοΰμε τή δημιουργία ώς άπορροή ( emannation ) ; 'Εξηγούμε 
τότε τό άκατανόητο τοΰ κόσμου μέ τό άκατανόητο τοΰ Θεοΰ. Άλλά, 
έκτός άπό αύτό, διπλασιάζουμε τό πρόβλημα, παρεμβάλλοντας άνά-
μεσα στόν Θεό καί τήν "Υλη τό άκατανόητο τής Δημιουργίας. Δέν εϊναι 
λοιπόν τυχαία ή θέση τών Πατέρων τής Ανατολικής 'Εκκλησίας γιά 
τό άκατανόητο τοΰ Θεοΰ, ή θέση τοΰ Θωμά γιά τή δημιουργία ώς 
άρθρο πίστεως, ή θέση τών ύπαρξιστών ότι τό έρώτημα γιά τόν Θεό 
άνάγεται σέ βιωματική-προσωπική σχέση. 

Άλλά δέν εϊναι μόνο αύτό. Δημιουργία σημαίνει άρχή. "Ομως μιά 
άπόλυτα πρώτη στιγμή όδηγεϊ σέ άντιφάσεις, είτε πρόκειται γιά τή 



ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 227 

σκέψη τοϋ Θωμά ή τοΰ Κάντ είτε πρόκειται γιά τη σύγχρονη έκδοχή 
τής « Μεγάλης "Εκρηξης ». 

Καί τέλος : Μέ άφετηρία τόν Ξενοφάνη καί μέ βάση τόν Μάρξ, 
μποροΰμε νά ερμηνεύσουμε τή δημιουργία τοΰ Θεοΰ άπό τόν άνθρωπο, 
καί μάλιστα κατ' εικόνα καί όμοίωσή του. 

"Αλλοτε θαύμαζαν τό « μεγαλείο τής Δημιουργίας ». Δύο πράγματα 
γέμιζαν μεγαλείο τήν ψυχή τοΰ Κάντ : ό έναστρος ούρανός πάνω του 
καί ό ήθικός κόσμος μέσα του. Σέ έποχή όπου τό χρήμα τείνει νά γίνει 
μοναδική άξία καί ή έργαλειακή σκέψη μοναδική « ρεαλιστική » χρήση 
τής νόησης, άς διατηρήσουμε τήν πολυτέλεια νά θαυμάζουμε τό μεγα-
λείο τής φύσης, έστω καί άν θά μένουμε πάντοτε άποροι μπροστά στό 
άκατανόητο τής "Υπαρξης. 

'Αλλά σέ καιρούς χαλεπούς όπως οί σημερινοί, άκόμα καί τό « θαυ-
μάζειν » φαίνεται έγωιστική πολυτέλεια. Γιατί, « ή πραγματικότητα 
είναι πάντα εδώ » καί άκόμα παίζεται έδώ ή ανθρώπινη τραγωδία, μέ 
όλο καί πιό φρικιαστικές μορφές χάρη στή χρήση τών έπιτευγμάτων 
της έπιστήμης. "Ας τελειώσουμε λοιπόν αύτό τό κεφάλαιο, μέ ένα πολύ 
γνωστό χωρίο άπό τό βιβλίο τοΰ Ζακ Μονό : « Ό άνθρωπος γνωρίζει 
έπιτέλους οτι είναι μόνος, μέσα στήν άδιάφορη άπειρότητα τοΰ σύμ-
παντος, άπ' όπου προέκυψε κατά τύχη. Τόσο τό πεπρωμένο όσο καί τό 
καθήκον του, δέν είναι γραμμένα πουθενά. Στόν ίδιο έναπόκειται νά 
διαλέξει άνάμεσα στό Βασίλειο καί τά σκοτάδια» {Le Hasard et la 
Nécessité). 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π Ε Μ Π Τ Ο 

Δ Ι Α Λ Ε Κ Τ Ι Κ Η Τ Η Σ Φ Υ Σ Η Σ : 

Τ Ο Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Η Σ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΤΣΗΣ είναι άπό τά πλέον άμφιλεγόμενα 
συστατικά μέρη της μαρξιστικής φιλοσοφίας. 'Από πολλούς θεω-

ρείται δογματική προσθήκη τοϋ Ένγκελς καί τοΰ Λένιν στό έπιστη-
μονικό έργο τοΰ Μάρξ, αύθαίρετη κατασκευή μεταφυσικοΰ, άκόμα καί 
θεολογικοΰ χαρακτήρα, ή όποία δέν νομιμοποιείται φιλοσοφικά. Στό 
κεφάλαιο αύτό θά έπιχειρήσω νά θεμελιώσω τή νομιμότητα τής Δια-
λεκτικής τής Φύσης, ή όποία συνιστά τήν άρνηση τόσο τής παραδο-
σιακής Μεταφυσικής όσο καί τής παραδοσιακής 'Οντολογίας. 

1. Ή Διαλεκτική τής Φύσης. Προσθήκη τοϋ "Ενγκελς 

και τοϋ Λένιν; 

Ή Διαλεκτική τής Φύσης, καί γενικότερα ό Διαλεκτικός 'Υλισμός, 
συγκεντρώνουν τά βέλη άκόμα καί διανοητών πού άνήκουν στό χώρο 
τής 'Αριστεράς. Τό ειρωνικό Dia-Mat ( Dialectical Materialism ) υπο-
δηλώνει ένα άπορριπτέο κατασκεύασμα τοΰ Ένγκελς, τοΰ Λένιν καί 
τών « δογματικών έπιγόνων ». Είναι γεγονός ότι ή δογματική έκδοχή 
τοΰ Διαλεκτικού 'Υλισμοΰ χρησιμοποιήθηκε γιά τήν ιδεολογική νομι-
μοποίηση τών γραφειοκρατιών σοβιετικού τύπου, καθώς καί ώς ιδεο-
λογική μήτρα γιά τήν άπολογητική στρέβλωση τοΰ μαρξισμοΰ. 'Ωστό-
σο οί ιστορικές περιπέτειες τής μαρξιστικής φιλοσοφίας δέν άποτελοϋν 
λόγο γιά τήν άπόρριψή της. Ά ς επιχειρήσουμε λοιπόν νά άναζητήσου-
με τό κεκτημένο της Διαλεκτικής τής Φύσης κάτω άπό τούς σωρούς 
τών έρειπίων τοΰ δογματισμοΰ, άλλά καί σέ άντιπαράθεση μέ παλαιό-
τερους καί σύγχρονους άρνητές της. 

3"9 
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Ή νομιμότητα τοϋ Διαλεκτικοΰ 'Υλισμοΰ, καί ειδικότερα της Δια-
λεκτικής τής Φύσης, άμφισβητεΐται μέ μια σειρά έπιχειρήματα. Θά 
αναφερθώ στά βασικότερα. 

α) Σύμφωνα μέ μιά αρκετά διαδεδομένη άποψη, ό Διαλεκτικός 
'Υλισμός, καί ή Διαλεκτική τής Φύσης, ειδικότερα, άποτελοΰν μιά 
« ιδεολογική » μεταγενέστερη προσθήκη τοΰ Ένγκελς καί τοΰ Λένιν 
στό έπιστημονικά έργο τοΰ Μάρξ. "Οπως γράφει, π.χ., ό Σάρτρ, « πρώ-
τα ό Χέγκελ καί κατόπιν μετά τόν Μάρξ ( καί λέγω μετά τόν Μάρξ, 
έπειδή ό Μάρξ είναι κάπως άσαφής σ' αύτό τό θέμα ) θέλησαν, όπως ό 

Ένγκελς, νά επεκτείνουν τήν ιστορική Διαλεκτική τής Φύσης σ' αύτό 
πού άποκαλοϋμε ύλιστική διαλεκτική». 'Αργότερα ό Ζ. Μονό θά 
έγραφε : « "Ας μή λησμονοΰμε ότι ό Διαλεκτικός 'Υλισμός είναι μιά 
σχετικά όψιμη προσθήκη στό κοινωνικοοικονομικό οικοδόμημα πού 
είχε ήδη άνεγείρει ό Μάρξ. Προσθήκη σαφώς προορισμένη νά μετατρέ-
ψει τόν ιστορικό ύλισμό σέ " έπιστήμη " θεμελιωμένη στούς νόμους τής 
ίδιας τής Φύσης » . 2 

Ή παράθεση τών χωρίων θά μποροΰσε νά συνεχιστεί, άλλά δέν θά 
πρόσθετε τίποτα τό διαφορετικό. Ή προηγούμενη άποψη άνασκευάζε-
ται άπό τά γεγονότα : 1 ) Ό ίδιος ό Μάρξ, όπως θά δοΰμε, χαρακτήριζε 
τή φιλοσοφία του ύλιστική καί διαλεκτική. 2 ) Στό έργο τοΰ Μάρξ, καί 
ειδικά στό Κεφάλαιο, έμπεριέχονται διάσπαρτες θέσεις καί άναπτύ-
ξεις πού συνιστοΰν τόν πυρήνα τοΰ Διαλεκτικοΰ 'Υλισμοΰ. 3 ) Ό Μάρξ 
εργάστηκε κυρίως στό χώρο της οικονομίας καί της ιστορίας καί ό 

Ένγκελς περισσότερο στό χώρο τής φιλοσοφίας τών έπιστημών καί 
τής Διαλεκτικής τής Φύσης. 'Αλλά, όπως είναι γνωστό, άνάμεσα στούς 
δύο ύπήρχε στενή καί διαρκής συνεργασία. Ό Μάρξ είχε διαβάσει 
ολόκληρο τό Anti-Diihring καί γνώριζε τήν εργασία τοΰ Ένγκελς γιά 
τή Διαλεκτική τής Φύσης. Συνεπώς ό Μάρξ συνυπογράφει ούσιαστικά 
τό έργο τοϋ Ένγκελς στήν περιοχή τοΰ Διαλεκτικοΰ 'Υλισμοΰ, άρα 

1. J. Ρ. Sartre, στό Marxisme et Existentialisme, σ. 7. 
2. J. Monod, Le Hasard et la Nécessité, σσ. 49 καί 184. 
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είναι συνυπεύθυνος αν τυχόν τά έργο αύτό δεν είναι φιλοσοφικά νόμιμο. 
Στή συνέχεια ό Λένιν στηρίχτηκε, όπως τονίζει ρητά, στόν Μάρξ και 
στόν Ένγκελς, καί ιδιαίτερα άνέπτυξε παραπέρα τή φιλοσοφία τους 
στά έργα του: 'Υλισμός καί Έμτιειριοκριτικισμός καί Φιλοσοφικά 
Τετράδια. Συνεπώς μποροΰμε νόμιμα νά υποστηρίξουμε τή συνέχεια 
στό εργο τών τριών κλασικών τοΰ μαρξισμού καί νά απορρίψουμε τήν 
άποψη γιά τή « μεταγενέστερη », δογματική κλπ. προσθήκη. Ή συνέ-
χεια στό εργο τών κλασικών θεμελιώνεται στήν κοινή ύλιστική-διαλε-
κτική τους άντίληψη καί ταυτόχρονα στήν κοινή ταξική τους άποψη. 

β ) Κατά μιά δεύτερη άποψη, ύπάρχουν δύο Μάρξ : ό νεαρός, φιλό-
σοφος, οραματιστής, ουμανιστής καί ό Μάρξ της ωριμότητας, ό οικο-
νομολόγος κλπ. Ό νεαρός γοητεύει τή φαντασία τών σύγχρονων ούμα-
νιστικών-μαρξιζόντων ρευμάτων, ενώ άντιμετωπίστηκε σε μιά περίο-
δο με καχυποψία άπό τόν θεσμοποιημένο μαρξισμό. Ό δεύτερος δεν 
ικανοποιεί με τήν « ξηρή » λογική του τούς ούμανιστές, άπό τούς ό-
ποιους κατηγορείται ώς έμμεσα υπεύθυνος γιά τίς « δογματικές » ά-
ποκλίσεις τής θεωρίας του. 

Οί δύο Μάρξ είναι εφεύρημα της φαντασίας τών φιλοσόφων. Άνά-
μεσα στό εργο τοΰ ώριμου καί τοΰ νεαροΰ Μάρξ ύπάρχουν άναμφισβή-
τητα διαφορές - ό Μάρξ δεν ξεπήδησε πάνοπλος με τό Κεφάλαιο, όπως 
ή Αθηνά άπό τό κεφάλι τοϋ Δία ! Άλλά, άν στό εργο τοΰ Μάρξ συνυ-
πάρχουν ή συνέχεια, ή έξέλιξη καί ή ούσιαστική άλλαγή, τό κλειδί γιά 
νά κατανοήσουμε τόν νεαρό Μάρξ βρίσκεται στό ώριμο έργο του καί 
ειδικά στό Κεφάλαιο. ( Προφανώς ισχύει καί τό άντίστροφο. Παρακο-
λουθώντας τήν έξέλιξη τοΰ έργου τοΰ Μάρξ άπό τά νεανικά του έργα 
πρός τά έργα της ώριμότητας, βλέπουμε πώς πέρασε άπό έναν φυσιο-
κρατικό υλισμό, έναν ουμανισμό μέ κατάλοιπα άπό τή φιλοσοφία τοΰ 
Φόυερμπαχ καί μιά έγελιανή γλώσσα (καί όχι μόνο γλώσσα), στό 
ξεκαθάρισμα τής ταξικής του όρασης καί της υλιστικής καί διαλεκτι-
κής κοσμοθεωρίας του. ) 1 

1. Γιά τά προβλήματα αύτά, βλ. Ε. Bitsakis, « La nature dans l'œuvre de Karl Marx », 
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Ό Μάρξ, σύμφωνα με δικές του έκφράσεις, είναι ύλιστής καί δια-
λεκτικός. Ή θεωρία για τούς δύο Μαρξ συνεπάγεται μεταξύ άλλων τό 
νά στερήσει άπό τό μαρξισμό τήν οντολογική του βάση, καί ειδικά νά 
άπορρίψει τή Διαλεκτική τής Φύσης ώς δογματικό, μή νόμιμο έπινόη-
μα. Μ' αύτόν τόν τρόπο ό μαρξισμός ύποβαθμίζεται σέ κοινωνιολογική 
θεωρία ή άπλώς « σέ μεθοδολογία τής ιστορικής πρωτοβουλίας ». Ό 
μαρξισμός διαλύεται μέσα στις κοινωνικές έπιστήμες. 'Οριακά υπο-
στηρίζεται ότι « ή διαλεκτική δέν είναι άλλο άπό τήν πράξη » ( Σάρτρ ). 

"Οπως γράφει ό Λούκατς στόν 'Επίλογο τοϋ 1967, στό έσωτερικό 
τοΰ μαρξισμού έμφανίστηκε μιά τάση ή όποία, ήθελημένα ή μή, κα-
τευθύνεται έναντίον τής οντολογίας τοΰ μαρξισμοΰ, βλέποντάς τον α-
ποκλειστικά σάν κοινωνική φιλοσοφία καί άπορρίπτοντας τή θέση του 
σέ σχέση μέ τή Φύση. Άλλά, κατά τόν Ούγγρο φιλόσοφο, « άκριβώς ή 
υλιστική άντίληψη τής Φύσης σημαδεύει τόν πράγματι ριζικό διαχω-
ρισμό άνάμεσα στήν άστική καί τή σοσιαλιστική άντίληψη τοΰ κόσμου. 

Ή μεθοδολογική προώθηση τών κοινωνικών κατηγοριών έχει άρνητι-
κές συνέπειες στις πραγματικές γνωστικές λειτουργίες τους. Ή ειδικά 
μαρξιστική ιδιομορφία τους έξασθενεϊ, καί συχνά έκμηδενίζεται άσυν-
είδητα ή ίκανότητά τους νά ξεπεράσουν πραγματικά τήν άστική σκέ-
ψη ». Συμπερασματικά, ή άποψη γιά τούς δύο Μάρξ : 1 ) Καταρρέει 
μπροστά σέ μιά άπροκατάληπτη άνάγνωση τοΰ έργου τοΰ Μάρξ. 2 ) 

'Υποβαθμίζει τό μαρξισμό άπό κοσμοθεωρία σέ κοινωνιολογική θεωρία 
ή, στήν καλύτερη περίπτωση, σέ φιλοσοφική άνθρωπολογία. 

γ ) Μιά τρίτη άντίρρηση έναντίον τής Διαλεκτικής τής Φύσης, πε-
ρισσότερο φιλοσοφική, διατυπώθηκε πάλι άπό τόν Σάρτρ. "Εχουμε τό 
δικαίωμα, διερωτάται ό θεμελιωτής τοΰ άθεου ύπαρξισμοΰ, νά μιλάμε, 
ύπό τίς παροΰσες συνθήκες, γιά Διαλεκτική τής Φύσης, όπως μιλάμε 
γιά διαλεκτική τής ιστορίας ; Ή ιστορία, κατά τόν Σάρτρ, έμφανίζεται 

Études Philosophiques, 3, 1975, σσ. 295-312. 'Ελλ. μετ. στο Ή Φύση στή Διαλεκτική 
Φιλοσοφία. 
1. G. Lukâcs, Histoire et Conscience de Classe, σ. 392. 
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ώς διαλεκτική διαδικασία καί ή νόηση συλλαμβάνει τήν ιστορική πραγ-
ματικότητα ώς ολοκλήρωση (totalisation). Ή θεμελιώδης κατηγορία 
τοϋ ίστορικοΰ Είναι καί τής κατανόησης του είναι ή κατηγορία τής 
ολότητας. Ή άρνηση τής άρνησης, συνεχίζει ό Σάρτρ, δεν καταφάσκει 
παρά μόνο στό εσωτερικό μιας ολοκλήρωσης. Ή πάλη τών άντιθέσεων 
δεν έχει νόημα παρά σάν άντίθεση τών μερών στό όλον, τοΰ όλου στά 
μέρη, τών μερών στά μέρη καί τοΰ όλου στόν ίδιο τόν έαυτό του, κατά τήν 
πορεία μιας ολοκλήρωσης. 

Άλλά, διερωτάται ό Σάρτρ, υπάρχουν ολότητες καί ολοκληρώσεις 
στό φυσικό γίγνεσθαι ; Γιά νά υπάρχει Διαλεκτική τής Φύσης, θά 
πρέπει ή Φύση νά άποτελεΐ ολότητα. Άλλά, ένώ ύπάρχουν διαλεκτικές 
στή Φύση, άγνοοΰμε άν ύπάρχει μιά διαλεκτική. Καί τό νά μιλάμε γιά 
φύση ώς ολότητα, σημαίνει ότι έπανεισάγουμε τόν θεολογικό δογμα-
τισμό - πράγμα πού δέν θά ήθελαν οί μαρξιστές ! 

Τό πρόβλημα πού θέτει ό Σάρτρ είναι ούσιαστικό. Πράγματι, σή-
μερα είναι έπιστημονικά θεμελιωμένη ή άποψη ότι μποροΰμε νά έντο-
πίσουμε « τοπικές » ( régionales, περιφερειακές ) διαλεκτικές, δηλαδή 
διαλεκτικές σχέσεις οί όποιες λειτουργοΰν σέ ειδικές περιοχές τής 
πραγματικότητας, όπως π.χ. οί περιοχές τής μικροφυσικής, τής κο-
σμολογίας, τής βιολογίας κλπ. Άλλά ή ύπαρξη « τοπικών » διαλεκτι-
κών ολοτήτων δέν άντιφάσκει μέ τήν άποψη ότι ή φύση άποτελεΐ 
ολότητα - ενα ενιαίο όλον στό όποιο συνυπάρχουν άντιθετικά καί ιστο-
ρικά ή ένότητα καί ή διαφορά, μιά ολότητα σέ άέναο γίγνεσθαι πραγ-
μάτωσης καί καταστροφής μορφών. 

Πράγματι, ή ένότητα τών μορφών τής ύλης συνυπάρχει μέ τή δια-
φορά. Οί μορφές έξάλλου δέν είναι οί παγιωμένες πλατωνικές μορφές. 

'Υποτάσσονται καί αύτες στόν άμείλικτο, παγκόσμιο νόμο τής γένεσης 
καί τής φθοράς. Μποροΰμε συνεπώς νά εντοπίσουμε τοπικές διαλεκτι-
κές : Ή ένότητα τής ύλης έκδηλώνεται στό βαθύτερο σήμερα γνωστό 
έπίπεδο, τό μικροφυσικό, καί ή ένότητα αύτή εϊναι διαλεκτική : ένό-

1. Παρεμβάσεις τοΰ Σάρτρ στο Marxisme et Existentialisme, op. cit. 
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τητα, αντίθεση, γίγνεσθαι τών μορφών, νόμοι διατήρησης καί νόμοι 
μετασχηματισμού, αδιάκοπο παιχνίδι άνάμεσα στό δυνάμει καί τό 
ένεργεία. Αντίστοιχα οί ουσιώδεις διαφορές άνάμεσα στούς τύπους 
τών φυσικών άλληλεπιδράσεων δέν άντιφάσκουν μέ τήν όντική τους 
ένότητα - ή τυχόν « μεγάλη ενοποίηση » δέν θά άναιρέσει τις διαφορές 
άνάμεσα στις τέσσερις γνωστές άλληλεπιδράσεις, ένώ θά άναδείξει τή 
βαθύτερή τους ένότητα. Τοπικές διαλεκτικές μπορούμε νά επισημά-
νουμε καί στήν περιοχή τών χημικών φαινομένων - άλλά ήδη τά φαι-
νόμενα αύτά προϋποθέτουν τή διαλεκτική τών φυσικών άλληλεπιδρά-
σεων. Οί δύο λοιπόν περιοχές συνδέονται διαλεκτικά - ένότητα καί 
διαφορά. Αντίστοιχα, οί νομοτέλειες τοΰ χημικοΰ επιπέδου συνιστούν 
τή βάση γιά τή νέα ποιότητα πού χαρακτηρίζει τά βιολογικά φαινό-
μενα, όπως καί οί βιολογικές διεργασίες συνιστοΰν τήν ύλική βάση τοΰ 
ψυχισμοΰ καί της νόησης. Τέλος, ή κοσμολογία έπαψε νά είναι ή έπι-
στήμη τών αιώνιων μορφών τοΰ σύμπαντος - είναι πλέον ή έπιστήμη 
μορφών πού συγκροτούνται καί άφανίζονται μέσα στό χώρο καί στό 
χρόνο. 'Αλλά ή κοσμολογία μπόρεσε νά γίνει έπιστήμη (ιστορική έ-
πιστήμη) χάρη στή θεωρία τής σχετικότητας καί στή φυσική τών 
στοιχειωδών σωματίων - στήν περιοχή της έκδηλώνεται μέ ένάργεια 
ή διαλεκτική ένότητα τοΰ « άπειροστά » μικροΰ μέ τό μέγα. 

Τοπικές διαλεκτικές καί άλληλοσύνδεση τοΰ μέρους μέ τό όλον. 
Νόμιμα μποροΰμε νά ύποστηρίξουμε ότι ή φύση συνιστά ολότητα -
ενιαίο, διαφοροποιημένο όλον, ιστορικά μεταβαλλόμενο χάρη στήν πάλη 
άντίθετων δυνάμεων καί μορφών. 'Αλλά άντίθετος μέ μιά τέτοια θέση 
δέν θά ήταν μόνο ό Σάρτρ. 'Αντίθετοι θά ήταν καί πολλοί μαρξιστές, καί 
πρώτος μεταξύ τους ό Λουί 'Αλτουσέρ. Πράγματι, σέ μιά συζήτηση μέ 
τόν Πώλ Ρικέρ (Paul Ricœur) τό 1968, ό 'Αλτουσέρ ύποστήριξε τήν 
άκόλουθη θέση : « Ή γενική άπαίτηση γιά άλληλοσύνδεση (enchaîne-
ment ) τών περιοχών είναι γιά μένα μιά έρώτηση καθαρά ιδεολογική 
καί δέν τή θέτω κατ' ούδένα τρόπο. [ . . . ] Ό Ένγκελς είναι αύτός πού 
μίλησε γιά άλληλοσύνδεση τών περιοχών, αύτός πού είπε ότι ή έπιστή-
μη προχωρούσε στήν άλληλοσύνδεση τών περιοχών της, άλλά εγώ, 
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άπόλυτα οχι : Υπάρχουν ήπειροι, δεν λέω διόλου ότι έχουν κοινά σύνο-
ρα, άπολύτίϋς όχι. Είμαι σπινοζικός, υπάρχει μιά απειρία κατηγορη-
μάτων » . 1 Σπινοζισμός καί δομισμός έξηγοΰν τή θέση τοϋ Άλτουσέρ. 

Τέλος, έπιχειρήματα έναντίον τής Διαλεκτικής τής Φύσης διατυ-
πώνονται καί μέ άφετηρία μιά ορισμένη έρμηνεία έπιστημονικών νό-
μων. Κατά μιά άποψη, π.χ., οί άνισότητες τοΰ Χάιζενμπεργκ (οί 
περίφημες σχέσεις απροσδιοριστίας ) συνεπάγονται ότι ή μικροφυσική 
πραγματικότητα μας διαφεύγει. Είναι συνεπώς δυνατόν, στό πλαίσιο 
τής άπειρης σωρείας τών πιθανοτήτων στό μικρόκοσμο, νά εύρεθοΰν 
διαλεκτικές σχέσεις ; 2 'Επιχείρησα ήδη στό 3ο κεφάλαιο νά σκιαγρα-
φήσω μιά έρμηνεία τών άνισοτήτων τοΰ Χάιζενμπεργκ συμβατή μέ 
τήν αιτιοκρατική άντίληψη τοΰ μικρόκοσμου.3 Οί άνισότητες τοΰ Χάι-
ζενμπεργκ έκφράζουν καλώς καθορισμένες σχέσεις άνάμεσα σέ κατη-
γορήματα τής μικροφυσικής πραγματικότητας, ύπό καθορισμένες συν-
θήκες. Δέν έκφράζουν τό χάος. Τό νομοθετούν, έστω καί άν ή νομοθεσία 
τους θεωρήθηκε άρνηση τής φυσικής νομοτέλειας. 

δ) Μιά τέταρτη άποψη, τέλος, στήν όποία θά άναφερθώ, είναι ή 
έπαμφοτερίζουσα άποψη τής « Σχολής » τοΰ Άλτουσέρ, όπως αύτή 
διατυπώθηκε σέ ένα θαυμάσιο δοκίμιο άπό τόν Ε. Balibar. 

Ό Μπαλιμπάρ ισχυρίζεται ότι ύπάρχει μιά « άντικειμενίστικη » 
άπόκλιση τοΰ μαρξισμοΰ, τής οποίας μείζων μορφή είναι ή σύσταση 
μιας φιλοσοφίας τής φύσης καί τής φύσης ώς έξελισσόμενης οντότη-
τας, ή μιας « γενικής οντολογίας ». Μείζων μορφή άντικειμενισμοΰ 
είναι, ϊσως, ή ίδέα της « διαλεκτικής τής φύσης », όπως διαμορφώθηκε 
άπό τόν Ένγκελς καί κυρίως μετά άπ' αύτόν, καί στή βάση τών κει-
μένων του. ' Η ούσιαστική πλευρά αύτής τής τάσης, συνεχίζει ό Μπα-

1. Παρατίθεται άπό τόν J. P. Cotten, στο Sur la Dialectique, σ. 144. 
2. Άποψη τοϋ Δ. Μούκανου στο Συνέδριο της 'Ελληνικής Φιλοσοφικής 'Εται-

ρείας γιά τή Διαλεκτική. 
3. Γιά μιά συστηματική διαπραγμάτευση, βλ. Ε. Bitsakis, Physique et Matéria-

lisme. Id., Ή δυναμική τοϋ ελάχιστον. 
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λιμπάρ, είναι ό ισχυρισμός δτι ή υλιστική διαλεκτική μπορεί νά συγ-
κροτηθεί σε επιστήμη με καλά θεμελιωμένους γενικούς νόμους. Ή 
ιδέα καί ή απαρίθμηση τών « νόμων τής διαλεκτικής » είναι ούσιαστι-
κή σ' αύτή τήν τάση. Συνολικά : « Μιά τέτοια άντίληψη τής διαλεκτι-
κής τείνει νά λειτουργήσει στήν πράξη σάν ιδεολογική μήτρα μιας 
φιλοσοφίας ή μιας μεταφυσικής τής Φύσης » . 1 

Πράγματι, ή Διαλεκτική τής Φύσης τοΰ Ένγκελς μποροΰσε νά 
γεννήσει μιά «οντολογική» επιστημονίστικη άπόκλιση. Ή άπόκλιση 
αύτή πραγματοποιήθηκε στις χώρες τοΰ « ύπαρκτοΰ σοσιαλισμού » καί 
επηρέασε συνολικά τή μαρξιστική σκέψη τοϋ αιώνα μας. Άλλά, όπως 
έχω ήδη ύποστηρίξει, είναι άνάγκη νά άναζητήσουμε τόν « ορθολογικό 
πυρήνα » κάτω άπό τά στρώματα τοΰ δογματισμού. Καί ό ϊδιος ό 
Μπαλιμπάρ, έξάλλου, προχωρεί πρός αύτή τήν κατεύθυνση. 

Πράγματι, στό ίδιο δοκίμιο ό Μπαλιμπάρ ύποστηρίζει ρητά υλι-
στικές καί διαλεκτικές θέσεις καί διατυπώνει θετικές κρίσεις γιά τό 
έργο τοΰ Ένγκελς καί τοΰ Λένιν. Καί παραπέρα, υπερασπίζεται τή 
Διαλεκτική τής Φύσης έναντίον τής ιδεαλιστικής παράδοσης. Συγκε-
κριμένα, γράφει : « Τό νά άρνηθεϊ κανείς τή " διαλεκτική τής φύσης " 
( δπως κάνει ολόκληρη ή ιδεαλιστική παράδοση άπό τόν νεαρό Λούκατς 
μέχρι τόν Σάρτρ ), τό νά άρνηθεϊ κανείς τή φυσικότητα ( naturité ) τής 
διαλεκτικής, δηλαδή τήν " ύλικότητα " , τήν άντικειμενικότητα καί τήν 
άναγκαιότητα της διαλεκτικής, σημαίνει έπίσης δτι άρνεϊται τήν ύλική 
άναγκαιότητα τής προλεταριακής επανάστασης, σημαίνει δτι τή σχε-
τίζει μόνο μέ τή δημιουργική δύναμη τής βούλησης καί της άνθρώπινης 
δράσης, άνεξάρτητα άπό τίς υλικές βάσεις της, οί όποιες τήν προσδιο-
ρίζουν ». 

Ό Μπαλιμπάρ πλησιάζει σ' αύτό τό σημείο τήν άποψη τοΰ ύστερου 
Λούκατς. Άλλά θά έπανέλθω στις άπόψεις τοΰ Μπαλιμπάρ. Έδώ θά 

1. Ε. Balibar, στο Sur la Dialectique. 'Ελληνική μετάφραση στον συλλογικό τόμο 
Λιαλεχτιχη. 

2. Ibid, σ. 31. 
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αρκεστώ νά υπογραμμίσω δτι ή Διαλεκτική τής Φύσης δεν συνιστά 
άναγκαστικά κάποια οντολογία με τήν παραδοσιακή έννοια τοϋ δρου, 
καί δτι ή όντολογίζουσα άπόκλισή της, προϊόν συγκεκριμένων ιστορι-
κών συνθηκών, ήταν δυνατή άλλά όχι άναγκαία. Ή άποκατάσταση 
μιας «αυθεντικής» Διαλεκτικής τής Φύσης θά μπορούσε νά είναι 
έργο τών ήμερών μας. Μιά τέτοια άποκατάσταση καί άνάπτυξη θά 
μποροΰσε νά πραγματοποιηθεί μέσα άπό τή φιλοσοφική καταξίακτη 
τοϋ κεκτημένου τών έπιστημών καί συνολικά τής κοινωνικής πράξης. 

ε ) Τέλος, πρέπει νά σημειωθεί ή άντίρρηση τοΰ Θετικισμού, ή όποία 
δέν άφορα μόνο τή Διαλεκτική τής Φύσης, άλλά ολόκληρη τή φιλοσο-
φία. Ό θετικισμός, συνεχίζοντας καί άναπτύσσοντας σέ νέες συνθήκες 
τήν παράδοση πού έγκαινίασε ό Ντ. Χιούμ, Θεωρεί, όπως έχω ήδη 
σημειώσει, δτι νόημα έχουν μόνο οί προτάσεις τών έπιστημών, έπειδή 
μποροΰν νά ύποστοΰν τό κριτήριο τοΰ έμπειρικοΰ έλέγχου. 'Αντίθετα, 
κατά τό θετικισμό, οί φιλοσοφικές προτάσεις, ώς μή έπαληθεύσιμες, 
στερούνται νοήματος. Τά προβλήματα τής φιλοσοφίας είναι ψευδοπρο-
βλήματα καί τό μόνο πού μένει άπό τήν παραδοσιακή φιλοσοφία εϊναι ή 
συντακτική άνάλυση τής γλώσσας τών έπιστημών. Γιά τό θετικισμό, 
συνεπώς, μιά « Διαλεκτική τής Φύσης » θά ήταν κατασκευή χωρίς 
νόημα. Στό πρώτο καί στό δεύτερο κεφάλαιο έχω διατυπώσει τίς 
άντιρρήσεις μου στή θετικιστική φιλοσοφία. Δέν θά έπιμείνω συνεπώς 
περισσότερο. 

Θά τελειώσω τό πρώτο αύτό μέρος μέ μιά γενική παρατήρηση. Ή 
άρνηση τής νομιμότητας τής Διαλεκτικής τής Φύσης δέν εϊναι παρά 
μιά άπό τίς έκφάνσεις μιας γενικότερης άντίληψης, πού άρνειται τή 
νομιμότητα τής φιλοσοφίας : πού κηρύσσει το θάνατο τής φιλοσοφίας. 

'Αλλά, δποκ; παρατηρεί ό Κόσικ ( Kosik ), « ή έσχατολογική διατύπωση 
τής κατάργησης της φιλοσοφίας μπερδεύει τό άληθινό πρόβλημα τής 
σύγχρονης έποχής : Ό άνθρωπος έχει άκόμα άνάγκη άπό φιλοσοφία ; » 
Ποιά εϊναι πράγματι ή θέση τής φιλοσοφίας στήν έποχή μας ; "Επαψε 
νά άποτελεΐ ειδική μορφή κοινωνικής συνείδησης, μέσον γιά τήν κα-
τανόηση τής πραγματικότητας ; "Εχει μήπως άντικατασταθεΐ άπό τήν 
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επιστήμη καί τά mass media, τά πιο αποτελεσματικά όργανα ίδεολο-
- ι 

γικου φενακισμου ; 
Μια βαρύνουσα συνηγορία ύπέρ τής φιλοσοφίας αλλά, φυσικά, όχι 

ύπέρ τής « Διαλεκτικής τής Φύσης » , έρχεται άπό μιά άπροσδόκητη 
πλευρά : άπό τον Κάρλ Πόππερ. Έχοντας ύπόψη του άλλους « έ-
χθρούς » , ό διάσημος φιλόσοφος γράφει : « Οί άναλυτές τής γλώσσας 
πιστεύουν οτι δέν ύπάρχουν γνήσια φιλοσοφικά προβλήματα, ή ότι τά 
προβλήματα τής φιλοσοφίας, άν ύπάρχουν, είναι προβλήματα χρήσης 
τής γλώσσας, ή τοϋ νοήματος τών λέξεων. Έ γ ώ έντούτοις πιστεύω ότι 
υπάρχει τουλάχιστον ένα φιλοσοφικό πρόβλημα τό όποιο ένδιαφέρει 
κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Πρόκειται γιά τό κοσμολογικό πρόβλημα : 
Το πρόβλημα τής κατανόησης τον κόσμου - περιλαμβανομένων και τών 
εαυτών μας και τής γνώσης μας, ώς μέρους τοϋ κόσμου. Κάθε έπιστήμη 
είναι κοσμολογία, πιστεύω, καί γιά μένα τό ενδιαφέρον της φιλοσοφίας, 
όπως καί της έπιστήμης, βρίσκεται άποκλειστικά στή συνεισφορά τους 
σ' αύτήν. Γιά μένα, έν πάση περιπτώσει, τόσο ή έπιστήμη όσο καί ή 
φιλοσοφία θά έχαναν τήν έλξη τους άν θά έγκατελειπαν αύτή τήν άνα-
ζήτηση » . 2 

Δέν θά προσυπέγραφα τή συνολική άποψη τοΰ Πόππερ γιά τή φι-
λοσοφία. Έδώ όμως ό Πόππερ άναδεικνύει μιά μεγάλη άλήθεια πού 
έχει σχεδόν λησμονηθεί κάτω άπό τή σωρεία τών κειμένων τοΰ θετι-
κιστικού νεοσχολαστικισμοΰ : τήν άλήθεια ότι κάθε φιλοσοφία, άξια 
τοΰ ονόματος της, είναι στραμμένη πρός τό είναι, τόσο το φυσικό όσο 
καί τό άνθρώπινο. Ή Διαλεκτική τής Φύσης τοΰ Ένγκελς συνεχίζει 
τή μεγάλη αύτή παράδοση πού άνάγεται στούς προσωκρατικούς. 

Σήμερα ώστόσο ζοΰμε σέ μιά έποχή καταρρεύσεων, άποικοδομήσε-
ων καί άποδομήσεων. Μέ κάποιο πολυτελές άρωμα θετικιστικής προ-
έλευσης, οί μεταμοντέρνοι μας κηρύσσουν τό τέλος « τών μεγάλων ά-
φηγήσεων ». Κλεισμένοι στόν έγωιστικό μικρόκοσμο τους, ιδεολόγοι 

1. Κ. Κόσικ, Ή διαλεχτιχη τοΰ σνγχεχριμενου, ασ. 153-154. 
2. Κ. Popper, The Logic of Scientific Discovery, a. 15. 
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μιας τάξης πού αρνείται νά άνιχνεύσει τά ύπόγεια ρεύματα πού δια-
περνούν τόν βάρβαρο κόσμο μας, οί μεταμοντέρνοι άρνοΰνται τή νομι-
μότητα κάθε προσπάθειας, φιλοσοφικής ή καλλιτεχνικής, γιά σύλληψη 
τών μεγάλων προβλημάτων τής εποχής μας. 'Αρνούνται τή δυνατότητα 
γιά μιά συνολική θεώρηση τής σημερινής πραγματικότητας καί γιά 
άνίχνευση τών δυνατοτήτων της. Ή Διαλεκτική τής Φύσης τοΰ Έ ν -
γκελς, παρ' όλες τίς άδυναμίες της, άντιστέκεται στόν έπιχειρούμενο 
αύτοακρωτηριασμό τής νόησης. Θά προσπαθήσω, συνεπώς, στή συνέ-
χεια, νά σκιαγραφήσω μιά έπιχειρηματολογία ύπέρ τής νομιμότητας 
μιας σύγχρονης « μεγάλης αφήγησης », πού θά έχει ώς άντικείμενο τή 
Διαλεκτική τής Φύσης. 

2. Ή Διαλεκτική τής Φύσης 

Ή διαλεκτική ορίστηκε άπό τόν Ένγκελς ώς « ή έπιστήμη τών γενι-
κών νόμων της κίνησης καί της άνάπτυξης τής φύσης, τής άνθρώπινης 
κοινωνίας καί τής νόησης » . 1 Ή Διαλεκτική τής Φύσης θά μπορούσε 
νά οριστεί ώς μιά επιμέρους « έπιστήμη » ή όποία άφορα τούς γενικούς 
νόμους τής κίνησης τής φύσης. 

Ό προηγούμενος ορισμός εγείρει δύο έρωτήματα : 1 ) Ή διαλεκτική 
είναι έπιστήμη ; 2 ) Οί νόμοι της έχουν πράγματι τό status έπιστημο-
νικών νόμων ; Θά έπιχειρήσω νά άπαντήσω σ' αύτό τό έρώτημα, άφοΰ 
πρώτα άναφερθώ στή διαδικασία γένεσης καί στά κύρια χαρακτηρι-
στικά τής Διαλεκτικής τής Φύσης. 

'Αντίθετα μέ τήν ιδεαλιστική διαλεκτική τοΰ Χέγκελ, ή μαρξιστι-
κή κοσμοαντίληψη είναι υλιστική. Τό γεγονός αύτό συνιστά μιά ρήζη 
πού διαχωρίζει έξ ύπαρχής τήν ύλιστική διαλεκτική άπό τήν ιδεαλι-
στική παράδοση τοΰ Χέγκελ καί γενικά άπό τήν ιδεαλιστική φιλοσο-
φία. Ό Μάρξ διατύπωσε ρητά αύτή τήν πρώτη καί θεμελιώδη δια-

1. F. Engels, Ami-Dühring, σ. 172. 



2<j6 TO ΑΕΙΘΑΛΕΣ ΔΕΝΤΡΟ Τ Η Σ ΓΝΩΣΕΩΣ 

φορά : « ' Η μέθοδος μου, όχι μόνο διαφέρει βασικά άπό τήν έγελιανή 
μέθοδο, άλλά είναι καί άκριβώς τό άντίθετό της. Γιά τόν Χέγκελ, ή 
κίνηση τής νόησης, τήν όποία προσωποποιεί με τό όνομα τής ιδέας, 
είναι ό δημιουργός τής πραγματικότητας, ή όποία δεν είναι παρά ή 
φαινομενική μορφή τής ιδέας. Γιά μένα, άντίθετα, ή κίνηση τής νόη-
σης δεν είναι παρά ή αντανάκλαση τής πραγματικής κίνησης, πού με-
ταφέρεται καί μετατίθεται στόν άνθρώπινο έγκέφαλο » . 1 Ό Μάρξ 
μιλάει έδώ γιά μέθοδο, άλλά συνδέει τή μέθοδο μέ τήν οντολογική 
έπιλογή του : τόν ύλισμό. Πρόκειται γιά δήλωση μιας ευρύτερης ένό-
τητας : τής ενότητας οντολογίας, γνωσιολογίας καί μεθόδου στήν υ-
λιστική διαλεκτική. 

Σέ άλλη περίπτωση -σ ' ένα γράμμα του στόν Cugelmann- ό Μάρξ 
έγραφε ότι ή μέθοδος του δέν είναι ή μέθοδος τοΰ Χέγκελ, έπειδή ό 
ίδιος είναι ύλιστής καί ό Χέγκελ ιδεαλιστής. Κατά τόν Μάρξ, « ή 
διαλεκτική τοΰ Χέγκελ είναι ή θεμελιακή μορφή κάθε διαλεκτικής, 
άλλά μόνο άπό τή στιγμή πού θά άπαλλαγεΐ άπό τή μυστικιστική της 
μορφή, καί άκριβώς αύτό διακρίνει τή δική μου μέθοδο » . 2 

Είναι γνωστό οτι ή διαλεκτική τοΰ Χέγκελ υπήρξε μιά άπό τίς 
« πηγές » τοΰ μαρξισμού. Άνάμεσα στόν Χέγκελ καί τόν Μάρξ ύπάρ-
χει συνεπώς μιά σχέση συνέχειας καί ταυτόχρονα ρήξης : συνέχειας ώς 
πρός τή διαλεκτική, ρήξης ώς πρός τόν ιδεαλισμό. Καί γιά τόν Χέγκελ, 
όπως καί γιά τόν Μάρξ, ή φύση είναι μιά ολότητα σέ αέναη αντοεξέ-
λιξη. Άλλά ή φύση, κατά τόν Χέγκελ, δέν είναι τό αύθύπαρκτα θετικό. 
Είναι τό άρνητικό, « έπειδή είναι τό άρνητικό τής 'Ιδέας ». Στήν έξέ-
λιξη τής Φύσης διακρίνουμε μιά σειρά στάδια. Άλλά ή έξέλιξη είναι ή 
έσώτερη έξέλιξη της 'Ιδέας, ή όποία συνιστά τό υπόβαθρο τής φύσης. 

Ή μεταμόρφωση «προσιδιάζει μόνο στήν έννοια σάν τέτοια, έφόσον 
μόνο ή άλλοίωσή της είναι άνάπτυξη ». Τό πνεΰμα είναι ή άλήθεια καί 
ό τελικός σκοπός τής φύσης. Ή έξέλιξη είναι ή έπιστροφή τοΰ πνεύ-

1. Κ. Marx, Le Capital, σ. 29. 
2. Κ. Marx, στό Lettres sur les Sciences de la Nature. 
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ματος στον εαυτό του.1 Στόν Χέγκελ, συνεπώς, ή διαλεκτική κίνηση 
αποβλέπει σέ κάποιο σκοπό καί ή διαλεκτική καταλήγει στήν τελεο-
λογία καί στή θεολογία. 

Ή μαρξιστική διαλεκτική, άντίθετα, είναι « ουσιαστικά κριτική καί 
έπαναστατική » ( Μάρξ ). Γιατί ; Ε π ε ι δ ή εϊναι υλιστική καί επειδή 
εϊναι ή διαλεκτική θεώρηση της πραγματικότητας άπό μιά άλλη οπτι-
κή : άπό τήν άποψη τής έργατικής τάξης. Ή διαλεκτική τοϋ Χέγκελ, 
αύτούσια, ήταν συνεπώς « άχρηστη ». Έστεκε , όπως γράφει ό Μάρξ, 
« μέ τό κεφάλι κάτω ». Θά έπρεπε λοιπόν νά αναστραφεί γιά νά άπο-
καλυφθεΐ, « πίσω άπό τή μυστικιστική γλώσσα, ό ορθολογικός πυρή-
νας της » . 2 Φυσικά, δέν έπρόκειτο γιά άπλή άναστροφή, άλλά γιά ένα 
γιγάντιο έργο διάλυσης τοΰ συστήματος τοϋ Χέγκελ καί άνάδειξης 
τών ορθολογικών του στοιχείων καί ιδιαίτερα της έπαναστατικής όψης 
τής φιλοσοφίας του: τής διαλεκτικής. "Οπως γράφει ό Ένγκελς, ό 
Μάρξ ήταν ό μόνος που μπόρεσε νά έξαγάγει άπό τήν έγελιανή λογική 
τόν πυρήνα που περικλείει τίς πραγματικές άνακαλύψεις τοΰ Χέγκελ 
καί νά διαμορφώσει τή δική του διαλεκτική, «που χρησιμεύει σάν 
βάση τής πολιτικής οικονομίας » τοΰ Μάρξ.3 'Αλλά τό έργο πού άφορα 
τή σχέση τοΰ μαρξισμού μέ τή φιλοσοφία τοΰ Χέγκελ δέν έχει ολοκλη-
ρωθεί. 'Αναπόφευκτα λοιπόν ή σχέση τής έγελιανης μέ τή μαρξιστική 
φιλοσοφία συνεχίζει νά άποτελεΐ άντικείμενο διαμάχης. 

Ή τελευταία παρατήρηση τοΰ Ένγκελς άξίζει νά προσεχτεί. Ό 
Μάρξ δέν κατέβασε τή φιλοσοφία « άπό τόν ούρανό στή γη » γιά χάρη 
μόνο ή κυρίως της φιλοσοφίας, άλλά γιά νά τή χρησιμοποιήσει ώς 
οργανο γιά τό μετασχηματισμό τοΰ κόσμου. Ή έγελιανή άντίληψη, 
γράφει ό Μάρξ, προϋποθέτει τό άφηρημένο ή άπόλυτο πνεΰμα, « τ ό 
όποιο άναπτύσσεται μέ τρόπο ώστε ή άνθρωπότητα νά μήν εϊναι παρά 
μιά Μάζα πού τοΰ χρησιμεύει, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά, ώς 

1. Hegel, Philosophy of Nature, §249. 
2. Κ. Marx, Πρόλογος στή 2η έκδοση τοΰ Κεφαλαίου. 
3. F. Engels, στο Etudes Philosophiques, σ. 110. 
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φορέας » . 1 Ή 'Ιστορία, γιά τόν Μάρξ, άντίθετα, είναι ή ιστορία της 
αύτοανάπτυξης τών άνθρώπινων κοινωνιών μέσα άπο την άνάπτυξη 
της τεχνικής καί τοϋ πολιτισμοϋ καί μέσα άπο τίς ταξικές συγκρού-
σεις: τήν πάλη τών τάξεων. Πρόκειται γιά μιά δεύτερη, θεμελιώδη 
διαφορά άνάμεσα στή διαλεκτική τοΰ Χέγκελ καί τήν ύλιστική δια-
λεκτική, γιά μιά δεύτερη ρήξη, γιά μιά δεύτερη άναστροφή, πού άφορα 
τήν άλλαγή τής ταξικής άποψης. 

Άλλά δέν επρόκειτο μόνο γιά τήν υλιστική αναστροφή καί τήν 
άλλαγή ταξικής άποψης. Ό Μάρξ καί ό Ένγκελς βρίσκονταν άντιμέ-
τωποι μέ μιά μακραίωνη θεωρησιακή παράδοση στή φιλοσοφία. Μιά 
τρίτη ρήξη μέ τό παρελθόν άφορα άκριβώς τήν υπέρβαση τής θεωρη-
σιακής πρακτικής. 

Κατά τόν Ένγκελς, μέ τή φιλοσοφία τοΰ Χέγκελ τελειώνει κατά 
κάποιο τρόπο ή φιλοσοφία, έπειδή τό σύστημά του άφενός « συμπυκνώ-
νει μέ μεγαλειώδη τρόπο » όλη τήν προηγούμενη έξέλιξή της καί έπειδή 
άφετέρου φανερώνει, « έστω καί άσυνείδητα, τό δρόμο πού φέρνει έξω 
άπό τό λαβύρινθο τών συστημάτων, στή θετική γνώση τοΰ κόσμου » . 3 

Συνεπώς, ή φιλοσοφία τοΰ Χέγκελ σημαδεύει, κατά τόν Ένγκελς, ένα 
τέλος : τό τέλος τής θεωρησιακής φιλοσοφίας. Τό τέλος τής φιλοσοφι-
κής πρακτικής πού συνίσταται στήν κατασκευή συστημάτων, οπού τά 
άναρίθμητα κενά τής γνώσης γεμίζουν μέ έπινοήσεις καί φανταστικές 
σχέσεις, ένώ ταυτόχρονα τά πραγματικά γεγονότα έντάσσονται μέ μιά 
προκρούστεια πρακτική, στή λογική τοΰ συστήματος.4 

Άπό τήν προηγούμενη φιλοσοφία, ύποστηρίζει ό Ένγκελς, δέν μέ-
νει πλέον ώς άνεξάρτητος κλάδος « παρά μόνο ή θεωρία τής νόησης καί 

1. Κ. Marx, La Sainte Familie, σ. 50. 
2. Γιά τις σχέσεις της διαλεκτικής τοϋ Χέγκελ με τη διαλεκτική τοϋ Μάρξ, βλ. 

Ε. Μπιτσάκη, στο Ό Hegel καί ό μαρξισμός ( τό κείμενο αναδημοσιεύτηκε στό Ε. 
Μπιτσάκη, Κάρλ Μάρξ, ό θεωρητικός τον προλεταριάτου). 

3. F. Engels, L. Feuerbach, op. at., σ. 19. 
4. F. Engels, Anti-Diihring, op. cit., σ. 548. 
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οί νόμοι της, ή τυπική λογική καί ή διαλεκτική ». "Ολα τά άλλα συγ-
χωνεύονται στή θετική γνώση τής φύσης καί της ιστορίας. Μάλιστα ό 

Ένγκελς φτάνει νά πει ότι, πιθανόν, ή πρόοδος τών θεωρητικών επι-
στημών τής φύσης νά κάνει άχρηστο έν μέρει ή καί συνολικά καί τό 
δικό του έργο.2 

Ό Ένγκελς μιλάει γιά θάνατο τής φιλοσοφίας. Άλλά τότε μέ ποιό 
δικαίωμα κάνει φιλοσοφία, καί μάλιστα Διαλεκτική τής Φύσης, ότανό 
ίδιος ισχυρίζεται ότι στίς μέρες του « ή φιλοσοφία τής φύσης έχει 
παραμεριστεί οριστικά » καί οτι « κάθε προσπάθεια νά τήν άναστήσου-
με δέν θά ήταν μόνο περιττή, άλλά θά ήταν καί οπισθοδρόμηση » ; 3 

Πρόκειται γιά άντίφαση καί άσυνέπεια, ή γιά κάτι διαφορετικό ; 
Ή άπάντηση βρίσκεται στήν ιδια τή φιλοσοφική πρακτική τοϋ 

Μάρξ καί τοΰ Ένγκελς : Στήν έγκατάλειψη τής άφηρημένης θεωρη-
σιακής άνάλυσης της πραγματικότητας. Στήν έγκατάλειψη της κατα-
σκευής συστημάτων, όπου οί έπιμέρους άλήθειες συνάγονται άπαγω-
γικά άπό γενικά άξιώματα, καί όπου τά γεγονότα έντάσσονται, μέ τίς 
άναγκαϊες παραμορφώσεις, στή λογική τοΰ συστήματος. Στήν απόρρι-
ψη τής αύταπάτης ότι ή φιλοσοφία άφορα τό ύπερχρονικό, τό άπόλυτο, 
οτι άντιπροσωπεύει τήν αιώνια άλήθεια πάνω άπό ιστορικούς καθο-
ρισμούς, συμφέροντα καί αύταπάτες συγκεκριμένων κοινωνικών κατη-
γοριών. Οί κλασικοί συνέδεσαν τή θεωρία μέ τήν πράξη, μέ διπλή 
έννοια : μέ τήν κοινωνική πράξη στό χώρο της Ιστορίας καί μέ τήν 
έπιστημονική πράξη στό χώρο τής Διαλεκτικής τής Φύσης. Στό έργο 
τους, έξάλλου, οί δύο αύτές περιοχές συνδέονται οργανικά. 

Ό Ένγκελς μιλάει συνεπώς γιά θάνατο τής παραδοσιακής, θεωρη-
σιακής φιλοσοφίας. ( "Αλλωστε ή διαπίστωσή του εϊναι λανθασμένη, 
έπειδή οί θεωρησιακές καί ιδεαλιστικές φιλοσοφίες άνθησαν καί μετά 
τόν Χέγκελ καί άνθοΰν μέχρι τίς μέρες μας, φενακισμένη άντίληψη τής 

1. Ibid, σ. 54. 
2. Ibid, σ. 42. 
3. F. Engels, L. Feuerbach, op. cil., a. 15. 
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πραγματικότητας. ) Ταυτόχρονα αναγγέλλει τη γένεση μιας νέας φι-
λοσοφίας που έχει συνείδηση τοϋ ταξικοϋ χαρακτήρα της καί που 
συνδέεται μέ τήν πράξη, μιας φιλοσοφίας ή όποία άποτελεΐ τή θεωρη-
τική γενίκευση καί ταυτόχρονα τήν ύπέρβαση τής άνθρώπινης πράξης. 

Αντίθετα μέ τόν προηγούμενο άφορισμό τοΰ Ένγκελς, τόσο αυτός 
όσο καί ό Μάρξ έκαναν φιλοσοφία. Επιχείρησαν νά συγκροτήσουν μιά 
νέα κοσμοαντίληψη άπό τή σκοπιά τής έργατικής τάξης καί στηριγμέ-
νη στό κεκτημένο τών έπιστημών. Ή φιλοσοφία τοΰ Μάρξ καί τοΰ 

Ένγκελς δέν είναι συνεπώς μόνο « θεωρία τής νόησης καί τών νόμων 
της », « ή τυπική λογική καί ή διαλεκτική ». Ή μαρξιστική φιλοσοφία 
συγκροτείται άπό τρία άλληλένδετα μέρη : τή θεωρία της γνώσης, τή 
θεωρία τοΰ Είναι καί τή φιλοσοφική άνθρωπολογία. 

Ειδικότερα, ή Διαλεκτική τής Φύσης προϋπέθετε τήν άνάπτύξη 
τών έπιστημών στό δεύτερο μισό τοΰ προπερασμένου αιώνα, άλλά καί 
τήν άνάπτυξη της έργατικής τάξης καί τοΰ εύρωπαϊκοΰ έργατικοΰ κι-
νήματος. "Ας έπιμείνουμε στήν πρώτη προϋπόθεση. 

Κατά τόν Ένγκελς, ή Διαλεκτική τής Φύσης δέν μπορούσε νά 
υπάρξει άνεξάρτητα άπό τίς μεγάλες έπιστημονικές άνακαλύψεις τών 
μέσων τοΰ 19ου αιώνα, οί όποιες άνέτρεψαν τή στατική-μηχανιστική 
εικόνα τοΰ κόσμου καί άνέδειξαν τή λειτουργία διαλεκτικών σχέσεων 
στήν ίδια τή φύση. Ό Ένγκελς άναφέρεται ρητά στις επιστημονικές 
7ΐρσϋποθέσεις γιά τή Διαλεκτική τής Φύσης. 

Ή χειραφέτηση τών νεότερων έπιστημών, υποστηρίζει ό Ένγκελς, 
άρχίζει μέ τή διατύπωση τοΰ ήλιοκεντρικοΰ συστήματος άπό τόν Κο-
πέρνικο. Μέ τό έργο τοΰ Κοπέρνικου, τοΰ Κέπλερ, τοΰ Γαλιλαίου, τοΰ 
Νεύτωνα, τοΰ Λινναίου, κλπ., ή νεότερη έπιστήμη εϊχε ήδη διαμορφώ-
σει τίς βάσεις της, ύπερβαίνοντας καί συχνά άναιρώντας τίς φιλοσο-
φικές θεωρήσεις τοΰ κόσμου. 'Αλλά, άντίθετα μέ τούς άρχαίους "Έλ-
ληνες, γιά τούς όποιους ό κόσμος ήταν ένα γίγνεσθαι, ή νέα έπιστήμη 
-γράφει ό Ένγκελς- βρέθηκε βαθμιαία μπροστά σέ ένα στατικό σύμ-
παν : σταθερότητα τών άτόμων, σταθερότητα τοΰ πλανητικού συστή-
ματος, σταθερότητα τών ειδών κλπ. Ωστόσο, ή συντηρητική αύτή 
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εικόνα για τή φύση άνατράπηκε βαθμιαία καί κυρίως άπό τίς μεγάλες 
άνακαλύψεις τοϋ 19ου αιώνα : με τό έργο τοΰ Λαβουαζιέ στή Χημεία, 
μέ τήν άρχή τοΰ μετασχηματισμού τών μορφών τής ένέργειας, μέ τήν 
άνακάλυψη τοΰ κυττάρου καί τή διατύπωση τής δαρβινικής θεωρίας 
καί, τέλος, μέ τίς κοσμογονικές θεωρίες τών Κάντ-Λαπλάς. Έ τ σ ι , 
κατά τόν Ένγκελς, οί διαλεκτικές σχέσεις άναδείχθηκαν μέσα άπό τήν 
έξέλιξη τών έπιστημών. 'Αναδείχθηκαν ώς σχέσεις πού λειτουργούν 
μέσα. στή φυσική πραγματικότητα. 

Ή Διαλεκτική τής Φύσης έπιχείρησε νά γενικεύσει καί νά ύψώσει 
στό έπίπεδο τής φιλοσοφίας αύτό πού ήδη έμφανιζόταν ώς γενικό χα-

ν ~ / I 

ρακτηριστικο τής φυσικής πραγματικότητας. 
Οί έπιστήμες στό πρώτο τους στάδιο διατύπωσαν κυρίως νόμους 

πού άφοροΰν στάσιμες καταστάσεις. Βαθμιαία άρχισαν νά διατυπώ-
νουν έξελικτικούς νόμους, δηλαδή νόμους πού άφοροΰν διαδικασίες. Ή 
κίνηση, ή έξέλιξη, ή καταστροφή καί ή έμφάνιση μορφών, οί δυναμικές 
σχέσεις συμμετρίας καί άντίθεσης, οί ποιοτικές μεταβολές κλπ., έμ-
φανίζονται ήδη μέσα άπό τίς έπιστήμες, χαρακτηριστικά τής φυσικής 
πραγματικότητας. Θά ήταν συνεπώς δυνατόν νά επισημανθεί ή ύπαρξη 
έπιμέρους διαλεκτικών σχέσεων στή Φύση. Δικαιούμαστε ωστόσο νά 
καθολικεύσουμε αύτές τίς σχέσεις, νά υποστηρίξουμε τή νομιμότητα 
μιας Διαλεκτικής τής Φύσης ; 

Ή θετική άπάντηση δέν θά δοθεί βέβαια μέ τή μορφή κάποιας 
άπόδειξης. Έπειδή ή Διαλεκτική τής Φύσης -δηλαδή ή διατύπωση 
προτάσεων καθολικοΰ κύρους- συνάγεται άπό τίς έπιμέρους προτά-
σεις, ένώ ταυτόχρονα τίς υπερβαίνει - δηλαδή δέν είναι προϊόν άπλοΰ 
έπαγωγικοΰ συμπερασμού. Ή άπάντηση θά στηριχθεί, σέ μιά πρώτη 
προσέγγιση, σέ πραγματικά δεδομένα. Στό έπόμενο μέρος θά διερευ-
νηθεί ή νομιμότητά της. 

1. Βλ. F. Engels, Διαλεκτική τη; Φΰαηζ. Τοϋ ίδιου, L. Feuerbach. Τοϋ ίδιου, Anti-
Diihring. Γιά τή Διαλεκτική τής Φύσης, βλ. Ε. Μπιτσάκη, Ή Φύση στή Διαλεκτική 
Φιλοσοφία, Κεφ. "Εκτο. 
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Θά μπορούσαμε συνεπώς νά επισημάνουμε πρώτα ορισμένα γενικά 
χαρακτηριστικά της φύσης, δπως αύτά άναδεικνύονται άπό τά δεδο-
μένα τών φυσικών έπιστημών. 

1) Ή φύση, τονίστηκε ήδη, συνιστά μιά ολότητα, δηλαδή ένα 
ενιαίο, διαφοροποιημένο, αντιθετικά δλον, το όποιο βρίσκεται σέ άέναη 
έξέλιξη. Ή ένότητα της φύσης, κατά τόν Ένγκελς, εδράζεται στήν 
ύλικότητά της. 

2 ) Ή φύση συνιστά ολότητα., άκριβώς έπειδή τά μέρη της άλλη-
λεπιδροϋν καί συνεπώς καθορίζονται άμοιβαϊα. Ή άλληλεπίδραση καί 
ό άμοιβάΐος καθορισμός πραγματοποιούνται μέ τό διάμεσο τών φυσι-
κών άλληλεπιδράσεων, δηλαδή μορφών ύλης (πεδίων) τά όποια έκ-
πέμπονται καί άπορροφώνται άπό τά φυσικά συστήματα, έξασφαλί-
ζοντας τήν ένότητα τοϋ κόσμου άπό τή μικροσκοπική κλίμακα ( ΙΟ"13 

cm ), μέχρι τήν κλίμακα τοΰ γνωστού σήμερα μεγάκοσμου ( ΙΟ10 έτη 
φωτός ). 

3 ) Ή ένότητα τών ύλικών μορφών δέν είναι « επ ίπεδη» . Είναι 
αντιθετική. Ή άντίθεση λειτουργεί στό έσωτερικό τών πραγμάτων, 
είτε έξασφαλίζοντας τή διατήρησή τους ( μέ τή μορφή της opposition, 
όπως π.χ. στήν περίπτωση τών σταθερών άτόμων ), ειτε μέ τή μορφή 
έξελισσόμενης καί διαφοροποιούμενης άντίθεσης ( contradiction ), πού 
συνεπάγεται τόν ποιοτικό μετασχηματισμό, τήν καταστροφή καί τήν 
άνάδυση νέων μορφών. Συνολικά τό μετασχηματισμό καί τήν έξέλιξη. 

4 ) Χάρη στήν άλληλεπίδραση καί τήν άντίθεση, ή φύση δέν συνιστά 
ένα στατικό σύστημα, άλλά μιά ολότητα σέ άέναη εξέλιξη. Τό γίγνε-
σθαι είναι γενικό χαρακτηριστικό τής φύσης. 

5 ) Τό γίγνεσθαι, προϊόν τής άλληλεπίδρασης, τοΰ άμοιβαίου καθο-
ρισμοΰ καί τής λειτουργίας τών άντιθέσεων, είναι αίτιοκρατημένο. Οί 
έπιστήμες μελετοΰν τίς ειδικές αίτιες τών φαινομένων. Καί τά δεδο-
μένα τους θεμελιώνουν τή διαλεκτική άντίληψη γιά τή σχέση άναγκαιό-
τητας καί τυχαίου στή φύση. Κατά τόν Ένγκελς, «παντοΰ όπου τό 
τυχαίο φαίνεται νά λειτουργεί στήν έπιφάνειά, βρίσκεται πάντα ύπό τή 
δεσποτεία κρυμμένων έσωτερικών νόμων, καί δέν πρόκειται παρά νά 
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τους άνακαλύψουμε » . 1 Μέ μιά αντίθετη έννοια, συχνά ή αναγκαιότητα 
είναι τό τελικό άποτέλεσμα πλήθους τυχαίων, άλλά μέ τή σειρά τους 
αϊτιοκρατημένων συμβάντων.2 

6 ) Στή διάρκεια τής κίνησης ( τής έξέλιξης ) ή ποσότητα μετατρέ-
πεται σέ ποιότητα. Ή έξέλιξη δέν είναι μιά σωρευτική διαδικασία 
συνέχειας. Χαρακτηρίζεται άπό άλματα - άλμα σημαίνει τήν κατα-
στροφή κάποιας μορφής καί τήν άνάδυση νέας ή νέων μορφών « άπό τό 
βάθος τοϋ πραγματικοΰ » ( Χέγκελ ). 

7 ) Ή φύση είναι οργανωμένη σέ έπίπεδα: ύπομικροσκοπικό, μι-
κροσκοπικό, άτομικό, μοριακό, βιολογικό, μακροσκοπικό, έπίπεδο τοΰ 
μεγάκοσμου. Ή σχέση τών επιπέδων δέν είναι άπλώς ιεραρχική ή 
ποσοτική ( τάξης μεγέθους ). Είναι ταυτόχρονα καί λειτουργική - θε-
μελιώνεται στήν ένότητα τής φύσης. Αύτό σημαίνει ότι σέ κάθε άνώ-
τερο έπίπεδο έμφανίζονται ποιοτικά νέοι νόμοι, ένώ ταυτόχρονα οί 
νόμοι κατώτερης τάξης λειτουργοΰν στό έσωτερικό τοΰ νέου επιπέ-
δου (π.χ. οί νόμοι τής μηχανικής καί τής φυσικής στό έπίπεδο τής 
βιολογίας ) . 3 

Τό σύμπαν δέν είναι μηχανή. Ή έννοια της κοσμογένεσης εκφράζει 
τό κυριότερο χαρακτηριστικό τοΰ σύμπαντος. Τά προηγούμενα χαρα-
κτηριστικά είναι έπιμέρους όψεις τής έξελισσόμενης ολότητας πού 
ονομάζεται φύση. Τά προηγούμενα νομιμοποιούν ωστόσο τήν άξίωση 
νά διατυπώσουμε μιά Διαλεκτική τής Φύσης ; Τά χαρακτηριστικά 
αύτά συνιστούν γενικούς νόμους ; 

Πριν έπιχειρήσω νά άπαντήσω, θά άναφερθώ στή μέθοδο τοΰ Έ ν -
γκελς, μέθοδο πού διακρίνει τή φιλοσοφία του άπό τίς προηγούμενες 
θεωρητικές φιλοσοφίες: Τά γενικά άποτελέσματα τής μελέτης τοϋ 

1. Βλ. F. Engels, L. Feuerbach, op. cit. Έπίσης Ε. Μπιτσάκη, Ή δυναμιχη τον 
ελάχιστον, I, II. 

2. F. Engels, AntiOühring, op. cit., σ. 384. Βλ. έπίσης Ε. Μπιτσάκη, Διαλεκτική 
xai Νεότερη Φνσιχη. 

3. Βλ. J . P. Vigier, Ουτοπία, 6 ( 1993 ). 
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κόσμου εξάγονται στό τέλος της μελέτης. Δέν είναι λοιπόν άρχε ς, άφε-
τηριακά σημεία, άλλά άποτελεσματα, συμπεράσματα. Τό νά τά κα-
τασκευάζουμε στό κεφάλι μας, νά τά παίρνουμε σαν βάση καί νά τά 
χρησιμοποιούμε σέ συνέχεια γιά νά άνασυνθέσουμε τόν κόσμο στό κε-
φάλι μας, σημαίνει ότι κάνουμε ιδεολογία, μιά ιδεολογία άπό την όποία 
έπασχε ώς τώρα ό υλισμός, έπειδή άναμφισβήτητα έβλεπε καθαρά τη 
σχέση της νόησης μέ τό Είναι μέσα στη φύση άλλά όχι καί μέσα στήν 
ιστορία, δέν διέκρινε τήν έξάρτηση κάθε σκέψης άπό τίς ιστορικές καί 
τίς υλικές συνθήκες.1 Γιά τόν Ένγκελς, ή φύση δέν άντιμετωπίζεται 
ώς άντικείμενο θέασης, άλλά μέσα. άπό την πράξη, μέσα άπό τό με-
τασχηματισμό της άπό τόν άνθρωπο. Συνεπώς ή νέα φιλοσοφία πραγ-
ματώνεται μέσα άπό μιά σύνθετη θεώρηση πού περιλαμβάνει τή φύση 
καί τήν κοινωνία, τή φύση μέσα άπό τίς κοινωνικές σχέσεις, άρα μέσα 
άπό τήν τιράξη, μέ τήν εύρεία έννοια τοΰ ορού. 

Μέσα άπό μιά τέτοια διερεύνηση ό Ένγκελς κατέληξε στήν περιε-
κτική διατύπωση τών γενικών νόμων της Διαλεκτικής - καί της Δια-
λεκτικής τής Φύσης : 

1 ) Νόμος τοΰ περάσματος άπό τήν ποσότητα στήν ποιότητα καί 
άντίστροφα. 

2 ) Νόμος τής άλληλεπίδρασης τών άντιθέτων. 
3 ) Νόμος τής άρνησης.3 

Οί νόμοι αυτοί μποροΰν νά άποτελέσουν -καί άποτέλεσαν- τή βάση 
μηχανιστικών άναπτύξεων στό ονομα τής μαρξιστικής διαλεκτικής. 
Μποροΰν ωστόσο νά άποτελέσουν -καί άποτέλεσαν- τήν άφετηρία μιας 
δημιουργικής άνάπτυξης τής διαλεκτικής φιλοσοφίας. Γ ιά τό σκοπό 
αύτό πρέπει κάθε φορά νά έλέγχονται στό φώς τών έμπειρικών δεδο-
μένων, όπότε παύουν νά έμφανίζονται σάν αιώνιες καί άποκλειστικές 
άλήθειες, πηγή μιας « νέας θεολογίας ». Θεωρούμενοι διαλεκτικά-ίστο-

1. F. Engels, Anti-Dühring, Κεφ. II (άγγλ. εκδ. ). 
2. Βλ. Α. Gedö, Ουτοπία, 10 ( 1994). 
3. F. Engels, Διαλεκτική τής Φύσης, σ. 44. 
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ρικά, εμφανίζονται σάν μιά πρώτη συγκομιδή που άπαιτει έλεγχο καί 
πού μπορεί να πλουτιστεί μέ νέες προτάσεις. 

Έ τ σ ι , π.χ., ό Άνρύ Λεφέβρ ( Η. Lefebvre ) διακρίνει οχι τρεις, άλλά 
πέντε γενικούς νόμους τής διαλεκτικής : 

1 ) Νόμος τής καθολικής άλληλεπίδρασης ( τής σύνδεσης, τής άμοι-
βαίας διαμεσολάβησης αύτοΰ πού ύπάρχει ). 

2 ) Νόμος της καθολικής κίνησης. 
3 ) Νόμος της ένότητας τών άντιθέτων. 
4 ) Μετασχηματισμός της ποσότητας σέ ποιότητα ( νόμος τών άλ-

μάτων ). 
5 ) Νόμος τής έλικοειδοϋς άνάπτυξης (τής υπέρβασης). 
Δέν θά συζητήσω έδώ άν οί νόμοι τής διαλεκτικής είναι τρεις ή 

πέντε ή έπτά. Πρόκειται οπωσδήποτε γιά μιά προσωρινή συγκομιδή 
σέ ένα πεδίο άνοιχτό στήν έπιστημονική πράξη. Δέν εϊναι λοιπόν τυ-
χαίο ότι τό πρόβλημα τών « νόμων » άποτέλεσε καί άποτελεΐ πεδίο 
άντιπαράθεσης άνάμεσα σέ μαρξιστές, άλλά καί άνάμεσα σέ μή μαρ-
ξιστές. 

Κατά τόν Ένγκελς, οί νόμοι τής Διαλεκτικής τής Φύσης είναι οί πιό 
γενικοί νόμοι τής κίνησης τής ύλης. Ή διαλεκτική νοείται ώς ή έπι-
στήμη τών καθολικών νόμων κάθε κίνησης. Προφανώς πολλοί δέν 
συμμερίζονται τήν ακλόνητη βεβαιότητα τοϋ πατέρα τής Διαλεκτικής 
τής Φύσης. "Ας δοΰμε λοιπόν ορισμένες συγκεκριμένες άντιρρήσεις. 

Ερευνώντας τό πρόβλημα της τυποποίησης ( formalisation ) τής δια-
λεκτικής λογικής, ό Υ. Β. Gasztowtt γράφει ότι ό άριθμός τών λεγό-
μενων « νόμων τής διαλεκτικής » παραμένει ώς τώρα σχετικά αύθαί-
ρετος, έπειδή είναι δυνατόν νά αυξήσουμε τόν άριθμό τών άξιωμάτων 
καί νά μειώσουμε τό περιεχόμενο τους, άλλά καί, άντίστροφα, νά 
μειώσουμε τόν άριθμό τών άξιωμάτων καί νά αύξήσουμε τό περιεχό-
μενο τους.2 Ή άποψη τοΰ Gasztowtt είναι τυπικά όρθή. 'Αλλά ή δια-

1. Η. Lefebvre, Logique formelle, logique dialectique, σ. 221. 
2. Y. Β. Gasztowtt, στο Lénine et la Practique Scientifique, a. 223. 
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λεκτική λογική μπορεί νά τυποποιηθεί, όπως ορισμένες έπιστήμες; 
Ό άριθμός τών « νόμων » τής Διαλεκτικής τής Φύσης είναι πρόβλη-

μα. 'Εξίσου κεφαλαιώδες εϊναι τό πρόβλημα τοϋ οντολογικού status 
αύτών τών « νόμων ». Κατά τόν Ένγκελς, οί « νόμοι » τής διαλεκτικής 
έχουν ένα ύλικό-όντολογικό αντίκρισμα. Ή θέση αύτή δέν εϊναι παρα-
δεκτή άπό γνωστούς μαρξιστές. Στό Συμπόσιο π.χ. τοΰ Orsay ( Ό 
Λένιν και ή επιστημονική πρακτική, 1971), ό Ζακ Μιλώ (Jacques 
Milhau ) ύποστήριξε, σέ συμφωνία μέ τόν Λυσιέν Σέβ, οτι « οί νόμοι 
τής διαλεκτικής άφοροΰν όχι τό Εϊναι, άλλά τή σχέση άνάμεσα στή 
νόηση καί τό Εϊναι, ώς άντικείμενο της νόησης » . 1 ' Η θέση ότι οί όποιοι 
νόμοι άφοροΰν τό Εϊναι ώς άντικείμενο τής νόησης εϊναι άπλώς αυτο-
νόητη, άρα τετριμμένη. Τί σημαίνει όμως ή θέση ότι «οί νόμοι τής 
διαλεκτικής άφοροΰν όχι τό Εϊναι, άλλά τή σχέση άνάμεσα στή νόηση 
καί τό Εϊναι » ; Ή σχέση Εϊναι καί νόησης άποτελεΐ, ώς γνωστόν, τό 
κεντρικό έρώτημα κάθε φιλοσοφίας καί τό έρώτημα αύτό έχει δύο 
άλληλένδετες όψεις : τήν οντολογική ( προτεραιότητα τής ύλης ή τοΰ 
πνεύματος ) καί τή γνωσιοθεωρητική ( γνωσιμότητα τοΰ Εϊναι ). Προ-
φανώς ή θέση τοΰ Μιλώ δέν άναφέρεται σ' αύτό τό έρώτημα. Υποστη-
ρίζοντας ότι οί νόμοι τής διαλεκτικής δέν άφοροΰν τό Είναι, άλλά τή 
σχέση άνάμεσα στη νόηση καί τό Εϊναι, άποκόπτει τή γνώση άπό τό 
οντολογικό της άντίκρισμα : τήν άφήνει μετέωρη, άνάμεσα στό άντι-
κείμενο της καί τήν άνθρώπινη συνείδηση. Γιά νά ένισχύσει τή θέση του, 
ό Μιλώ έπικαλεΐται μιά άντίστοιχη θέση τήν όποία ύποστήριξε ό Σέβ 
στό ίδιο Συνέδριο. Πράγματι, κατά τόν Σέβ, ή διαλεκτική «έχει ώς 
άντικείμενο οχι " τόν κόσμο " λαμβανόμενο άπευθείας έν έαυτώ, άλλά 
τίς κατηγορίες καί τούς θεμελιώδεις νόμους τής άντικειμενικής γνώσης 
καί τής πρακτικής πού μετασχηματίζει τόν κόσμο ». Καί ό Λ. Σέβ 
άφήνει οντολογικά μετέωρη τή γνώση, έστω καί άν έπιμένει στήν άν-
τικειμενικότητά της, έστω καί άν τονίζει οτι « ή διαλεκτική δέν εϊναι 
οντολογία, άλλά εϊδος προσπέλασης στήν άντικειμενική ούσία μέσω 

1. J. Milhau, στο Lénine et la Pradique Scientifique, σ. 202. 
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μιας κριτικής γνωσιοθεωρίας».1 Ή θέση τοΰ Σέβ είναι αντιφατική: 
« όχι τον κόσμο », αλλά καί αντικειμενικότητα τής γνώσης. 'Εξάλλου ή 
άποψη ότι ή διαλεκτική δέν έχει άντικείμενο τόν κόσμο « λαμβανόμενο 
άπευθείας έν έαυτώ » παραβιάζει άνοιχτές θύρες, δοθέντος ότι οί άπο-
φάνσεις μας γιά τόν κόσμο διατυπώνονται μέσω τών πρακτικο-θεωρη-
τικών σχέσεών μας μέ τόν κόσμο. 

Στό ονομα τοΰ άντιδογματισμοΰ πολλοί μαρξιστές οδηγούνται σέ 
διατυπώσεις οί όποιες άποκόπτουν τή φιλοσοφική γνώση άπό τό άντι-
κείμενο της. "Ετσι, καί ό Ε. Μπαλιμπάρ ύποστηρίζει ότι «άντι νά 
ορίσουμε τή διαλεκτική ώς τό σύστημα τών νόμων τής φύσης, ή τής 
ύλης, θά τήν ορίσουμε ώς τό σύστημα τών λογικών νόμων ή τών με-
θοδολογικών άρχών τών έπιστημών » . 2 Άλλά, άνεξάρτητα άπό τόν 
άριθμό τών « νόμων » τής διαλεκτικής καί τής ιστορικής ταλαιπωρίας 
τους, οί νόμοι αύτοί, τουλάχιστον κατά τούς κλασικούς τοΰ μαρξισμού, 
αφορούν το Είναι, μέσα άπο τή γνώση μας για το Είναι. Καί οί 
« νόμοι » αύτοί δέν συγκροτοΰν κάποιο κλειστό « σύστημα », άλλά 
ένα συνεκτικό σύνολο προτάσεων άνοιχτό στήν έπιστημονική έρευνα 
καί στήν κοινωνική πράξη. 

Άλλά τό πρόβλημα τοΰ έπιστημολογικοΰ status τών « νόμων » τής 
διαλεκτικής, καί ειδικά τής Διαλεκτικής τής Φύσης, άπαιτεΐ περαιτέ-
ρω συζήτηση. Ά ς έπιστρέψουμε συνεπώς στόν Ένγκελς. 

Κατά τόν Ένγκελς, πρόκειται γιά νόμους καθολικοΰ κύρους : « Στή 
φύση έπιβάλλονται, μέσα άπό τή σύγχυση άναρίθμητων μεταβολών, οί 
ίδιοι διαλεκτικοί νόμοι τής κίνησης πού μέ τή σειρά τους διέπουν στήν 
ιστορία τή φαινομενική συμπτωματικότητα τών γεγονότων » . 3 Άλλά 
ποιό είναι τό status αύτών τών νόμων ; 

Ή φιλοσοφία, καί συνεπώς ή Διαλεκτική τής Φύσης, δέν είναι 
ειδική έπιστήμη, όπως π.χ. ή φυσική, ή χημεία ή ή βιολογία. Οί 

1. L Sève, στο Ιδιο, σ. 31. 
2. Ε. Balibar, στο Sur la Dialectique, σ. 32. 
3. F. Engels, Arui-Dühring, σ. 40. 
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« νόμοι » της, κατά συνέπεια, δέν μποροΰν νά έχουν τό status τών 
νόμων τών φυσικών καί γενικά τών ειδικών έπιστημών. Τό κριτήριο 
τοΰ εμπειρικού έλέγχου δέν μπορεί νά έφαρμοστεΐ σέ νόμους που υ-
περβαίνουν, στήν καθολικότητα τους, τήν εμπειρία ( π.χ. οί προτάσεις : 
τά φαινόμενα εϊναι αίτιοκρατημένα, ή τό σύμπαν εϊναι άπειρο, εϊναι 
καθολικές προτάσεις πού δέν μποροΰν ούτε νά έπαληθευτοΰν ούτε νά 
διαψευστούν, όπως οί προτάσεις τών φυσικών έπιστημών). Πρόκειται 
λοιπόν όχι γιά νόμους, άλλά γιά προτάσεις, οί όποιες, έπειδή υπερβαί-
νουν τήν έμπειρία, θά μπορούσαν νά χαρακτηριστούν μεταφυσικές καί 
μάλιστα, μέ τά κριτήρια τοΰ θετικισμοϋ, ώς ψευδοπροτάσεις στερού-
μενες νοήματος ; 

Θά έπιχειρήσω μιά διεξοδική άπάντηση στό επόμενο, τρίτο μέρος. 
'Ωστόσο έδώ θά ήθελα νά τονίσω ότι, άνάμεσα στήν αισιοδοξία τοΰ 
άπλοϊκοΰ μαρξιστή καί τή μηδενιστική στάση τοΰ θετικιστή, ύπάρ-
χει καί μιά τρίτη δυνατότητα. Ή συγκεκριμένη έξέταση τοΰ προβλή-
ματος. 

Οί νόμοι τής διαλεκτικής δέν έχουν τό status τών νόμων τών ειδικών 
έπιστημών. Εϊναι, όπως έχω ήδη τονίσει, καθολικές προτάσεις ή θέ-
σεις. Αύτό ώστόσο δέν σημαίνει ότι εϊναι αύθαίρετες ή ότι στερούνται 
νοήματος. Οί προτάσεις αύτές προκύπτουν ώς ή γενίκευση καί υπέρ-
βαση τής ειδικής γνώσης : τών ειδικών νόμων της φύσης καί τής 
κοινωνίας. "Ετσι, έστω καί άν δέν εϊναι έπαληθεύσιμες ή διαψεύσιμες, 
όπως οί νόμοι τών ειδικών έπιστημών, εϊναι ώστόσο ελέγξιμες μέ μιά 
νέα έννοια : Μέ βάση τή συσσωρευμένη έπιστημονική γνώση καί συν-
ολικά τήν κοινωνική πράξη, μποροΰν νά έλεγχθοΰν ώς ορθές ή μή ορθές, 
ώς σύμφωνες ή μή μέ τήν πραγματικότητα. 

Ή μέθοδος, ή γνωσιοθεωρία καί ή θεωρία τοΰ Εϊναι τοΰ διαλεκτικού 
ύλισμοΰ συνιστοΰν μιά συνεκτική ολότητα. « Ή διαλεκτική », γράφει ό 

Ένγκελς, « ή λεγόμενη αντικειμενική, κυριαρχεί σ' ολόκληρη τή φύση 
καί ή διαλεκτική ή λεγόμενη υποκειμενική, ή διαλεκτική νόηση, δέν 
κάνει άλλο άπό τό νά άντανακλα, σ' ολόκληρη τή φύση, τήν κίνηση 
έξαιτίας της πάλης τών άντιθέτων τά όποια, μέ τή σταθερή τους δια-
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πάλη και την τελική μετατροπή τοΰ ενός στο άλλο ή σε άνώτερες 
μορφές, καθορίζουν άκριβώς τή ζωή τής φύσης».1 Ή «Διαλεκτική 
τής Φύσης » εϊναι ή θεωρητική έκφραση, κατά τον Ένγκελς, τής δια-
λεκτικής πού λειτουργεί στήν ίδια τή φύση. "Αρα ή Διαλεκτική τής 
Φύσης εχει ενα οντολογικό άντίκρισμα. 'Αποφαίνεται, στο δικό της 
έπίπεδο, γιά τό Εϊναι, μέσα άπό τή γνώση μας γιά τό Εϊναι. Δέν εϊναι 
ένα «σύστημα λογικών νόμων», άλλά ένα σύνολο προτάσεων ή θέ-
σεων, οί όποιες άποφαίνονται γιά τις γενικές νομοτέλειες της φυσικής 
πραγματικότητας. 

Ή νοημένη ολότητα πού ύπάρχει στό πνεΰμα μας άντανακλα, όπως 
γράφει ό Μάρξ, τόν πραγματικό κόσμο, πού ύπάρχει άνεξάρτητα καί 
«/Κ » \ \ / 2 > Α * * V Λ \ / » i ΐ \ f . ! 
εξω απο τη νόηση. Απο τήν αίσθηση στη νόηση. Απο τις άπλες 
έννοιες πού άντιστοιχούν στήν άμεση έποπτεία, στις έπιστημονικές 
έννοιες πού συχνά υπερβαίνουν ή καί διαψεύδουν τήν έποπτεία. Τέλος, 
στή φιλοσοφική γενίκευση, στή διατύπωση καθολικών προτάσεων γιά 
τόν κόσμο. Μέσα σ' αύτή τήν ίστορική-άφαιρετική διαδικασία, ή νόηση 
μπορεί νά λησμονήσει τήν άφετηρία της, τήν έξωτερική πραγματικό-
τητα, καί νά φανταστεί τόν έαυτό της νομοθέτη τής φύσης ( Κάντ ) ή 
δημιουργό τής φύσης ( Πλάτων, Χριστιανισμός, Χέγκελ). 

Γιά τόν Χέγκελ, τό άφηρημένο εϊναι το πρωταρχικό, το αύθύπαρ-
κτο" τό συγκεκριμένο ύποβαθμίζεται στήν τάξη τοΰ παράγωγου. Γιά 
τόν Μάρξ, άντίθετα, τό άφηρημένο ( έννοια, νόμος κλπ. ) προϋποθέτει 
τό συγκεκριμένο : « Τό συγκεκριμένο εϊναι συγκεκριμένο έπειδή εϊναι 
ή σύνθεση πολλαπλών καθορισμών, άρα ένότητα μέσα στή διαφορότη-
τα. Γ ι ' αύτό τό λόγο έμφανίζεται στή νόηση σάν προϊόν συνθέσεως, σάν 
άποτέλεσμα καί όχι σάν άφετηρία, παρόλο πού εϊναι τό πραγματικό 
άφετηριακό σημείο καί κατ' άκολουθίαν τό άφετηριακό σημείο τής 
άμεσης όρασης καί τής παράστασης. Ή πρώτη διαδικασία άνηγαγε 
τήν πολλαπλότητα τής παράστασης σέ έναν άφηρημένο καθορισμό. Μέ 

1. F. Engels, Διαλεκτική τής Φύσης, op. cit., α. 189. 

2. Κ. Marx, Contribution à la critique de l'économie politique, σ. 166. 
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τή δεύτερη, οί αφηρημένοι προσδιορισμοί όδηγοϋν στήν αναπαραγωγή 
τοϋ συγκεκριμένου άπό το δρόμο τής νόησης. Γ ι ' αύτό τό λόγο ό Χέ-
γκελ έπεσε στήν πλάνη νά συλλάβει τό πραγματικό ώς άποτέλεσμα τής 
νόησης, ή όποία συγκεντρώνεται στόν έαυτό της, έμβαθύνει στόν έαυ-
τό της, κινείται άπό τόν ίδιο τόν έαυτό της, ένώ ή μέθοδος ή όποία 
συνίσταται στό άνέβασμα άπό τό άφηρημένο στό συγκεκριμένο δέν 
είναι γιά τή νόηση παρά ό τρόπος γιά τήν ιδιοποίηση τοΰ συγκεκρι-
μένου, γιά τήν άναπαραγωγή του μέ τή μορφή τοΰ νοημένου συγκεκρι-
μένου. Άλλά αύτό δέν είναι διόλου ή διαδικασία γένεσης τοΰ ίδιου τοΰ 

/ ι συγκεκριμένου ». 
Παρέθεσα αύτό τό εκτεταμένο χωρίο γιά νά τονίσω άλλη μιά θε-

μελιώδη διαφορά άνάμεσα στή θεωρησιακή-ίδεαλιστική φιλοσοφία καί 
τόν διαλεκτικό υλισμό. Πολλοί, δέσμιοι τής άκαδημαϊκής παράδοσης, 
θεωροΰν μεταφυσικές τίς προτάσεις τοΰ διαλεκτικού ύλισμοΰ. Άλλά ό 
διαλεκτικός ύλισμός συνιστά τήν άρνηση τών μεθόδων καί τής στατι-
κής θεώρησης της μεταφυσικής. 

Ό προηγούμενος ισχυρισμός δέν σημαίνει ότι ή σχέση θεωρίας-
πράξης δέν λειτουργεί στήν προμαρξιστική φιλοσοφία. Κάθε φιλοσο-
φία συλλαμβάνει, άπό τή δική της γνωσιοθεωρητική άποψη, τήν πραγ-
ματικότητα, τίς άντιθέσεις καί τίς δυνατότητές της. "Αρα σέ κάθε 
φιλοσοφία έκφράζεται ή κοινωνική πρακτική μέ τρόπο ορθολογικό ή 
φενακισμένο. Καί ή διαλεκτική κίνηση τής πραγματικότητας έκφρά-
στηκε συχνά στήν προμαρξιστική φιλοσοφία, έστω καί στό πλαίσιο 
ιδεαλιστικών κατασκευών. Τό έργο τοϋ Πλάτωνα, τοΰ 'Αριστοτέλη, 
τοΰ Σπινόζα, τών Γάλλων ύλιστών, τοΰ Χέγκελ κ.ά., άκόμα καί τοΰ 
Θωμά τοΰ ' Ακινάτη ή τοΰ Καρτέσιου, κ.ά., φανερώνει ότι ό μαρξισμός, 
καί ειδικά ή Διαλεκτική τής Φύσης, δέν διεκδικούν τά πρωτεία ούτε 
τοΰ ορθολογισμού ούτε μιας ίστορικής-διαλεκτικής σχέσης άνάμεσα 
στή θεωρία καί τήν πράξη. 

Τό νέο στό μαρξισμό συνδέεται τόσο μέ τήν άνάπτυξη τών έπιστη-

1. Κ. Marx, ibid, σσ. 165-66. 



ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ Τ Η Σ Φ Υ Σ Η Σ : ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τ Η Σ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 3'5 

μών στήν εποχή του, οσο -άν οχι κυρίως- καί με τήν ταξική τον δράση. 
Καί το νέο αύτό συνίσταται στή συνειδητή άπόρριψη τών μεθόδων της 
θεωρησιακής φιλοσοφίας, στήν κριτική υπέρβαση καί άπόρριψη τοΰ 
ιδεαλισμού, στή συνειδητή ένότητα θεωρίας καί πράξης : στό κατέβα-
σμα τής φιλοσοφίας άπό τούς ούρανούς τών καθαρών έννοιών, στό 
άντιφατικό έδαφος τής κοινωνικής πραγματικότητας. Δηλαδή ή άλλα-
γή οπτικής ( point de vue ) συνεπάγεται, στήν περίπτωση τοΰ μαρξι-
σμού, καί μιά μετατόπιση στο πεδίο τής φιλοσοφίας : Άντ ι γιά τή 
θεωρησιακή τάση στήν όποία δεσπόζουν οί σχέσεις τών έννοιών, μέ 
συνέπεια τή σχετική άνακοπή τής φιλοσοφίας άπό τήν πραγματικότη-
τα, έδώ ή φιλοσοφική διερεύνηση έστιάζεται στή σχέση τών έννοιών μέ 
τήν πραγματικότητα - οί σχέσεις μεταξύ τών έννοιών άντι στοιχούν 
τώρα σέ άντικειμενικές σχέσεις. 

Μιά άπό τίς συνέπειες της συνειδητής ρήξης μέ τή θεωρησιακή φι-
λοσοφία είναι καί τό ξεπέρασμα τυπικών νοητικών διαδικασιών πού 
συναντώνται άκόμα καί στό έργο τοΰ Χέγκελ. Πολλοί σύγχρονοι δια-
νοητές ταυτίζουν τή διαλεκτική λογική τοΰ Μάρξ καί τοΰ Ένγκελς μέ 
τή λογική τοΰ Χέγκελ καί τήν άποκαλοΰν « τριαδική λογική ». Οί μαρ-
ξιστές δέχονται τό σχήμα : θέση, άρνηση, άρνηση τής άρνησης ( σύνθε-
ση ). Άλλά ή μηχανιστική έφαρμογή αύτοΰ τοΰ σχήματος χαρακτηρίζει 
μόνο τούς σχολαστικούς τής μαρξιστικής παράδοσης. "Οπως γράφει ό 
διαπρεπέστερος συνεχιστής τοΰ έργου τοΰ Χέγκελ καί τοΰ Ένγκελς, ό 
Λένιν, <( ή διαλεκτική μέθοδος δέν βρίσκεται διόλου στις τριάδες, άλλά 
στήν άρνηση τών μεθόδων τοΰ ίδεαλισμοΰ καί τοΰ ύποκειμενισμοΰ ». 
Καί άποτελεΐ τό λιγότερο δείγμα άγνοιας τό νά άποκαλοΰμε τή δια-
λεκτική λογική « τριαδική λογική ». 

3. Τό τιρόβλημα τής νομιμότητας 

Άλλά ή προηγούμενη άνάλυση δέν άπάντησε στό έρώτημα : Ποιό είναι 
τό έπιστημολογικό status τής Διαλεκτικής τής Φύσης ; Ή Διαλεκτική 
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της Φύσης μπορεί νά διεκδικήσει τό χαρακτήρα τής έπιστημονικότη-
τας, ή μήπως στό ονομα τής διαλεκτικής οί μαρξιστές ανάστησαν τήν 
παραδοσιακή μεταφυσική ; Μήπως αύτοί, άρνητές τής θεολογίας, δια-
μόρφωσαν μιά νέα θεολογία τής ύλης ; Τό προηγούμενο έρώτημα πα-
ραπέμπει στό γενικότερο έρώτημα γιά τό χαρακτήρα τών φιλοσοφικών 
προτάσεων καί γιά τή νομιμότητα τής φιλοσοφίας. 

Οί θέσεις τής παραδοσιακής φιλοσοφίας, όπως τονίστηκε ήδη στό 
πρώτο κεφάλαιο, δίνουν τήν εντύπωση προϊόντων τής « καθαρής νόη-
σης ». Εμφανίζονται ώς ή έκφραση τοΰ απόλυτου καί τοΰ αιώνιου. 

Άλλά αύτή ή φαινομενική έξωιστορικότητα είναι άπατηλή. Γιατί ή 
πραγματικότητα καί οί άντινομίες της έκφράζονται στή φιλοσοφία 
μέ ορθολογική ή μέ φενακισμένη μορφή. Στό πεδίο της οί άνθρωποι 
συνειδητοποιούν, μέ τόν τρόπο τους, τίς άντιθέσεις καί τίς δυνατότητες 
τής έποχής τους καί οί συγκρούσεις στό έπίπεδο τής κοινωνικής πραγ-
ματικότητας βρίσκουν τό άντίστοιχό τους στις συγκρούσεις στό χώρο 
τών έννοιών. Ή φιλοσοφία, μορφή κοινωνικής συνείδησης, μπορεί νά 
έρμηνευτεΐ καί νά κατανοηθεί φιλοσοφικά. 

"Αν ή φιλοσοφία, γράφει ό Πόππερ, δέν ήταν παρά μία άπομονωμένη 
άπόφανση γιά τόν κόσμο, άσχετη μέ οτιδήποτε άλλο, τότε θά ήταν, 
πράγματι, πέρα άπό οποιαδήποτε συζήτηση. 'Αλλά τό ίδιο θά μπο-
ρούσε νά ειπωθεί, συνεχίζει ό Πόππερ, καί γιά οποιαδήποτε εμπειρική 
θεωρία. "Αν π.χ. δοΰμε τή θεωρία τοΰ Νεύτωνα έξω άπό τούς όρους τής 
γένεσης της καί τά προβλήματα πού θά έπρεπε νά λύσει, τότε δέν θά 
μπορούσαμε νά συζητήσουμε γιά τήν άλήθεια της περισσότερο άπ' ό,τι 
γιά τήν άλήθεια τοΰ Βιβλίου τής 'Αποκάλυψης. Μιά θεωρία είναι κα-
τανοητή καί λογική μόνο σέ σχέση μέ μιά δεδομένη προβληματική καί 
μποροΰμε νά τή συζητήσουμε μόνο συζητώντας αύτή τήν προβλημα-

> ι τική. 
Τά προηγούμενα ισχύουν γιά τή φιλοσοφία γενικά καί γιά τή Δια-

λεκτική τής Φύσης ειδικότερα. Ή φιλοσοφία έκφράζει τίς άντιθέσεις 

1. Κ. Popper, Conjectures and Refutations, σ. 198. 
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της πραγματικότητας, άλλα τις εκφράζει στό επίπεδο της, μέ τά δικά 
της μέσα, διαμεσολαβημένες άπό τό σύνολο τών έπιστημονικών γνώ-
σεων, τό ιδεολογικό κλίμα καί μέσα άπό τή δική της έσωτερική λογική. 

Οί άντιρρήσεις έναντίον τής Διαλεκτικής τής Φύσης, τίς όποιες 
σημειώσαμε στό πρώτο μέρος, εϊναι άντιρρήσεις πολιτικά καί ιδεολο-
γικά καθορισμένες, καί τά έπιχειρήματά τους δέν προχωρούν στήν 
ούσία τοϋ προβλήματος. Άλλά, προκειμένου νά θεμελιώσουμε τή νο-
μιμότητα τής Διαλεκτικής τής Φύσης, έχουμε νά άντιμετωπίσουμε 
τρεις πολύ πιό σοβαρούς καί δύσκολους άντιπάλους : τόν Ντ. Χιούμ, 
τόν Έ μ . Κάντ καί τόν νεότερο θετικισμό. 

"Εχουμε ήδη άναφερθεϊ, σέ προηγούμενα κεφάλαια, στήν άντιμετα-
φυσική θέση τοϋ Χιούμ. Θά μπορούσε νά συμφωνήσει κανείς μέ τήν 
άπόρριψη της Μεταφυσικής, άλλά γιά λόγους διαφορετικούς άπό αύτούς 
πού έπικαλεΐται ό Χιούμ, άκριβώς επειδή, όπως ήδη άναλύθηκε σέ 
προηγούμενα κεφάλαια, σήμερα γνωρίζουμε τήν άξία τών έρωτημάτων 
του άλλά καί τά όρια τών άπαντήσεών του. Σήμερα γνωρίζουμε τό 
άβάσιμο τής θέσης ότι δέν εϊναι νόμιμο νά ύποθέσουμε τήν ύπαρξη 
πραγμάτων πέρα άπό τά δεδομένα της έμπειρίας. Σήμερα γνωρίζουμε 
τή δομή τών άντικειμένων, τούς μηχανισμούς εκπομπής τών « σημά-
των », τή φύση αυτών τών σημάτων, καθώς καί τούς νευροφυσιολογι-
κούς μηχανισμούς πού μετατρέπουν τό άρχικό φυσικό ή χημικό σήμα σέ 
δεδομένο τής συνείδησης. "Αρα σήμερα μποροΰμε νά θεμελιώσουμε 
φιλοσοφικά τήν ύπαρξη μιας πραγματικότητας, πηγής τών αισθητη-
ριακών δεδομένων, καί ταυτόχρονα τήν άντικειμενικότητα τής γνώσης 
μας. Επίσης σήμερα γνωρίζουμε ότι ή αίτιακή σχέση δέν εϊναι μιά 
άπλή σχέση χρονικής διαδοχής, άλλά μιά κατά κανόνα περίπλοκη γε-
νετική σχέση άνάμεσα στήν αίτια καί τό άποτέλεσμα. Τέλος, σήμερα 
μποροΰμε νά υποστηρίξουμε ότι δέν έχουμε άνάγκη άπό μιά άπειρη 
σειρά εμπειρικών άποδείξεων γιά νά βεβαιώσουμε τήν άλήθεια μιας 
πρότασης, έπειδή συνήθως ή άλήθεια αύτή δέν συνάγεται έπαγωγικά 
άπό τήν έμπειρία, άλλά άπό τή γνώση τών έσωτερικών, γενετικών 
διαδικασιών τοΰ φαινομένου. Τέλος, χάρη στή θεωρία τών ιδεολογιών 
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που διαμόρφωσαν οί κλασικοί τοϋ μαρξισμοΰ, μποροΰμε νά κατανοή-
σουμε τίς άποπλανήσεις τής νόησης - τής φενακισμένης αντίληψης τής 
πραγματικότητας. 

Ό à vu μεταφυσικός εμπειρισμός τοϋ Χιούμ δεν ικανοποιεί. Αντ ί-
στοιχα δεν μποροΰμε νά ικανοποιηθούμε μέ τήν απόρριψη τής Μετα-
φυσικής. Τό πρόβλημα είναι νά ερμηνεύσουμε τή Μεταφυσική, νά α-
ναδείξουμε τά πραγματικά προβλήματα πού θέτει καί νά βροϋμε ισως 
νέους δρόμους για τή λύση τους. 

Άλλα προχωρώντας πρός αύτή τήν κατεύθυνση θά συναντήσουμε τίς 
άντιρρήσεις τοϋ Κάντ, οί όποιες δέν φαίνεται ότι μπορούν νά ξεπε-
ραστούν στό έπίπεδο τής καθαρής νόησης. Μποροΰμε νά γνωρίσουμε 
τά φαινόμενα, οχι τά νοούμενα. Ό Λόγος μπορεί νά πλησιάζει, νά 
σκέφτεται τά νοούμενα, άλλά άδυνατεΐ νά τά γνωρίσει. ' Η Μεταφυσική 
όμως άφορα τόν κόσμο τών νοουμένων, δηλαδή έναν κόσμο άπρόσιτο 
στή νόηση, στόν όποιο μπορεί συνεχώς νά έπιστρέφουμε, άλλά τόν 
όποιο άδυνατοΰμε νά γνωρίσουμε. 

'Εδώ φαίνεται νά βρισκόμαστε μπροστά σέ ένα οριακό σημείο. 
'Ωστόσο, έχει ήδη τονιστεί, καί τό σύστημα τοΰ Κάντ δέν φαίνεται 
σήμερα άτρωτο. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ό χώρος καί ό χρόνος δέν 
είναι προεμπειρικοί τύποι. Τά αίσθητήριά μας διαμορφώθηκαν στήν 
πορεία της έξέλιξης τοΰ ζωικού βασιλείου σέ άλληλεπίδραση μέ τό 
φυσικό περιβάλλον καί ό τρισδιάστατος εύκλείδειος χώρος καθώς καί 
ό μονοδιάστατος άπόλυτος χρόνος άντιστοιχοϋν προσεγγιστικά στίς 
πραγματικές ιδιότητες τοΰ φυσικοϋ χώρου καί χρόνου. Έπιπλέον, ή 
νόησή μας μπορεί νά γνωρίσει -καί γνώρισε- άλλες χωροχρονικές 
σχέσεις, πέρα άπό αύτές της άμεσης έποπτείας. Έπίσης σήμερα γνω-
ρίζουμε ότι ό χωρισμός φαινομένου καί πράγματος καθεαυτό είναι 
άβάσιμος. Τό φαινόμενο είναι άποκάλυψη καί ταυτόχρονα έπικάλυψη 
τής ούσίας - ό ισχυρισμός αύτός θεμελιώνεται στή γνώση τών δομών 
καί τών διαδικασιών πού άντιστοιχοϋν στό δεδομένο φαινόμενο. Ή 
γνώση αύτή υποθηκεύει τό χωρισμό τών φαινομένων άπό τά νοούμενα. 
Τέλος, σήμερα μποροΰμε νά ύποστηρίξουμε οτι οί κατηγορίες δέν εϊναι 



ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ Τ Η Σ Φ Υ Σ Η Σ : ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τ Η Σ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 3'5 

προεμπειρικοί τύποι της νόησης, άλλά προϊόντα της θεωρητικής γενί-
κευσης τής κοινωνικής εμπειρίας. Ή έπιστήμη δέν γνωρίζει α priori 
συνθετικές κρίσεις, όπως φανταζόταν ό Κάντ. Οί προτάσεις τών θεω-
ρητικών έπιστημών είναι α posteriori συνθετικές : γενίκευση καί υπέρ-
βαση τών έμπειρικών δεδομένων. 

Οί σύγχρονες έπιστήμες άποκάλυψαν τά κενά, τίς άντιφάσεις καί τό 
εύθραυστο τής καντιανής γνωσιοθεωρίας. Αύτό σέ ό,τι άφορα τή νόηση 
καί τίς έπιστήμες. Κλόνισαν όμως τή θέση τού Κάντ σέ σχέση μέ τά 
μεγάλα μεταφυσικά έρωτήματα : τήν ύπαρξη τοϋ Θεοΰ, τήν άθανασία 
τής ψυχής, τήν άπειρότητα τοΰ σύμπαντος κλπ. ; 

Σέ σχέση μέ αύτά τά προβλήματα, ό μαρξισμός δίνει τή μάχη σέ 
ένα άλλο πεδίο : Τά μεταφέρει άπό τό χώρο τής « καθαρής νόησης », 
της Μεταφυσικής, στό χώρο τών κοινωνικών έπιστημών, της γνωσιο-
λογίας καί της ψυχολογίας. Τό κλειδί γιά νά έρμηνεύσουμε τή θεία 
οικογένεια, έγραφε ό Μάρξ, βρίσκεται στήν άνθρώπινη οικογένεια. Ή 
θέση αύτή μας έπαναφέρει στόν Ξενοφάνη, άλλά έχει μιά εύρύτερη 
έμβέλεια, καθώς στηρίζεται στή γνώση τής άνθρώπινης ιστορίας καί 
τών έπιστημών τοΰ άνθρώπου. 

Πολλοί χαρακτηρίζουν τό μαρξισμό προχριτιχη φιλοσοφία. Ό ι-
σχυρισμός αύτός είναι προϊόν παρανόησης ή καί προκατάληψης. Οί 
κλασικοί τοΰ μαρξισμοΰ γνώριζαν τή φιλοσοφία τοΰ Κάντ καί άνα-
σκεύασαν τίς βασικές θέσεις της, προκειμένου νά θεμελιώσουν τή δική 
τους κοσμοθεωρία. Οί κλασικοί τού μαρξισμοΰ άνέλυσαν κριτικά τίς 
θέσεις γιά τόν προεμπειρικό χαρακτήρα τοΰ χώρου, τοΰ χρόνου καί τών 
κατηγοριών τής νόησης, τή διχοτομία φαινομένου καί πράγματος κα-
θεαυτό, τή θέση γιά τήν ύπαρξη α priori συνθετικών κρίσεων, κλπ. Οί 
κλασικοί τοΰ μαρξισμοΰ υπερέβησαν κριτικά τήν καντιανή φιλοσοφία. 
Ταυτόχρονα, δέν άρκέστηκαν στήν άπόρριψη τής Μεταφυσικής. Ε ξ ή -
γησαν τή γένεση της, τή γένεση τών προβλημάτων της, άποκάλυψαν τό 
νόημα τών προτάσεών της καί τήν κοινωνική καί τή γνωστική λειτουρ-
γία της. Ό κόσμος τών νοουμένων είναι, κατά τό μαρξισμό, ένας κό-
σμος έρωτημάτων πού θέτει ό κοινωνικός άνθρωπος, άρα είναι προσι-
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τός στην επιστήμη καί στή φιλοσοφική ανάλυση. Οί μαρξιστές άπορ-
ρίπτουν τή Μεταφυσική, οχι άπό τίς θέσεις τοϋ άπλοϊκοΰ έμπειρισμοΰ 
ή μιας λογοκρατικής κατασκευής, άλλά μέσα άπό τή διερεύνηση τής 
γενεαλογίας τών έννοιών καί τών ιδεών καί τήν έρμηνεία τους. Έ τ σ ι 
άποφεύγουν τίς άπλοϊκότητες τοΰ εμπειρισμού, τίς διχοτομίες τών 
λογοκρατικών συστημάτων, καθώς καί τόν αύτοακρωτηριασμό τής 
φιλοσοφίας στό ονομα τής θετικής γνώσης. Μ' αύτό τόν τρόπο θεμε-
λιώνουν μιά θεωρία τοΰ Είναι ή όποία συνιστά τήν άρνηση τόσο τής 
παραδοσιακής μεταφυσικής οσο καί της θετικιστικής άποψης. 

Ή Διαλεκτική τής Φύσης, καί εύρύτερα ό Διαλεκτικός 'Υλισμός, 
άπαντοΰν λοιπόν στά μεγάλα έρωτήματα τής Μεταφυσικής στά όποια, 
κατά τόν Κάντ, άδυνατεϊ νά άπαντήσει ή άνθρώπινη νόηση ; Τό έρώ-
τημα είναι πιό σύνθετο άπ' ο,τι θά νόμιζε ό οποιοσδήποτε άκαδημαϊκός 
φιλόσοφος. Συγκεκριμένα : 

• Στό πρόβλημα τής άθανασίας τής ψυχής καί τής άνθρώπινης έ-
λευθερίας, ό Διαλεκτικός 'Υλισμός διατυπώνει τή θέση του μέ βάση τά 
δεδομένα τών βιολογικών έπιστημών, τής ψυχολογίας καί τών έπιστη-
μών τοΰ άνθρώπου. Μ' αύτό τόν τρόπο μεταφέρει τό πρόβλημα σέ αλλο 
πεδίο καί ή άπάντησή του - ή θέση του- μπορεί νά χαρακτηριστεί ώς 
ορθή. Έξάλλου μέ τήν πρόοδο τών έπιστημών τά δύο αύτά προβλήματα 
τείνουν νά μετατραπούν σέ έπιστημονικά. 

• Στό πρόβλημα τής αιωνιότητας τοΰ σύμπαντος καί της άπειρό-
τητας τοΰ χρόνου. Τό πρόβλημα αύτό δέν μπορεί νά άπαντηθεΐ έπιστη-
μονικά, καθότι υπερβαίνει κάθε δυνατή εμπειρία. Κάθε άπάντηση θά 
είναι άναγκαστικά φιλοσοφική. 'Ωστόσο μιά άπάντηση πού θά έξάγεται 
άπό τή φιλοσοφική καταξίωση τών δεδομένων τών έπιστημών, άρα 
σύμφωνη μ ' αύτά, θά έπαυε νά είναι άπλή μεταφυσική speculation, 
χωρίς ταυτόχρονα νά άξιώνει τό status έπιστημονικής άλήθειας. Τό ίδιο 
ισχύει γιά τό πρόβλημα τής αύθυπαρξίας τής Φύσης, πού είναι μιά 
διαφορετική διατύπωση τής άπειρότητας τοΰ χρόνου. 

• Τέλος, σχετικά μέ τό πρόβλημα τοΰ Θεοΰ, πρόβλημα κατεξοχήν 
μεταφυσικό : Καί τό πρόβλημα αύτό δέν άντιμετωπίζεται άπευθείας, 
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στο έπίπεδο της φιλοσοφικής ανάλυσης. Μέ μιά πράγματι κοπερνίκεια 
άναστροφή, ό μαρξισμός τό μεταφέρει στό χώρο τής ιστορίας, τής 
ανθρωπολογίας, τής ψυχολογίας καί τής γνωσιολογίας. Στό έπίπεδο 
αύτό έρμηνεύεται τό φαινόμενο της γένεσης τοΰ θρησκευτικού φαινο-
μένου, άλλά άναδεικνύεται καί τό νόημα, καθώς καί ή κοινωνική λει-
τουργία τών θεολογικών προτάσεων. 

Εντούτοις ένας οπαδός τοΰ Κάντ, ή έστω γνώστης τής φιλοσοφίας 
του, θά παρατηροΰσε, διαβάζοντας τά προηγούμενα, οτι χρησιμοποιώ 
τίς έννοιες « κριτική » καί « προκριτική » μέ τρόπο πού δέν ανταποκρί-
νεται στό πνεΰμα τής καντιανής « κοπερνίκειας » στροφής. "Οτι οί 
έννοιες της « διαλεκτικής μεθόδου » ή τής « διαλεκτικής γνώσης » αν-
τιβαίνουν στήν καντιανή ύπερβατολογική τοποθέτηση καί στις άγνω-
στικιστικές παραμέτρους της. Θά ισχυριζόταν έπίσης οτι ή « διαλεκτι-
κή » τής φύσης είναι προκριτική γιά έναν καντιανό καί ώς « διαλεκτι-
κή » καί ώς κοσμολογική μεταφυσική τής φύσης, πού άγνοει τή διάκρι-
ση τής πραγματικότητας θεωρούμενης ώς « φαινομένου » καί « καθε-
αυτήν » . 1 Ό οπαδός ή έστω γνώστης της φιλοσοφίας τοΰ Κάντ έχει 
άπόλυτα δίκιο. Πράγματι, τό νόημα τών έννοιών στις όποιες αναφέρε-
ται, άντιφάσκει μέ τό νόημα πού τούς δίνει ό Κάντ. Έπίσης ό μαρξι-
σμός δέν δέχεται, όπως τονίστηκε ήδη, τήν καντιανή διάκριση φαινο-
μένου καί πράγματος καθεαυτό. Τέλος, ό καντιανός μας έχει δίκιο : Ό 
μαρξισμός είναι, γι'αυτόν, « προκριτική » φιλοσοφία. Είναι φανερό : Ό 
μαρξιστής καί ό καντιανός ζοΰν σέ διαφορετικούς « κόσμους ». Ό καν-
τιανός οφείλει νά έπιμείνει στις άντιρρήσεις του, όσο θά παραμένει 
έγκλειστος στό καντιανό « παράδειγμα » : όσο δέν ύπερβαίνει κριτικά 
τή φιλοσοφία τοΰ μεγάλου φιλόσοφου της Καινιγκσμπέργκης. 

Ό θεωρησιακός φιλόσοφος είναι ό στοχαστής πού φαντάζεται ότι 
άντιμετωπίζει τά μεγάλα προβλήματα μέ βάση καί μόνο τή νόησή του. 
Ο θεωρησιακός φιλόσοφος φαντάζεται ότι ή νόηση στοχάζεται πάνω 

1. Παρατήρηση τοΰ Σ . Β ιρβ ιδάκη στήν εισήγηση μου στό Συνέδριο για τή Δια-

λεκτική. 
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στον ίδιο τον έαυτό της καί όχι πάνω στην πραγματικότητα, ότι ή 
νόηση διαλέγεται μέ τόν έαυτό της καί όχι μέ τόν κόσμο, ότι ή νόηση 
νομοθετεί πάνω στην πραγματικότητα, οριακά, οτι ή νόηση δημιουργεί 
την πραγματικότητα. "Οτι ή φιλοσοφία μελετά τίς σχέσεις τών έν-
νοιών μεταξύ τους καί οχι τίς σχέσεις τών έννοιών μέ την πραγματι-
κότητα ( άρα καί μεταξύ τους ). Ό Διαλεκτικός 'Υλισμός, καί ειδικό-
τερα ή Διαλεκτική τής Φύσης, προέκυψαν άπό μιά ριζικά διαφορετική 
άντίληψη καί πρακτική τής φιλοσοφίας. Ή συνείδηση εϊναι πάντα 
συνείδηση -ορθολογική ή φενακισμένη- τοϋ Είναι. Κριτήριο τής νόη-
σης δέν εϊναι άπλώς ή νόηση, άλλά ή ίδια ή πραγματικότητα. 

Οί φιλόσοφοι ύποστηρίζουν συχνά ότι ύπάρχει μία μή άναγώγιμη 
διαφορά άνάμεσα στίς έπιστημονικές έννοιες καί τίς κατηγορίες. 'Αλ-
λά ή έξέλιξη της γνώσης φανερώνει, όπως υποστήριξα ήδη : 1 ) "Οτι ό 
άριθμός τών κατηγοριών δέν εϊναι άναλλοίωτος. 2 ) "Οτι άνάμεσα στίς 
έννοιες καί τίς κατηγορίες ύπάρχει μιά διαλεκτική σχέση - σχέση 
ενότητας καί διαφοράς. 'Ορισμένες λέξεις φαίνεται πράγματι ότι λει-
τουργούν ώς εννοιες στό έπίπεδο τών έπιστημών ( χώρος, χρόνος, ύλη, 
κίνηση, αιτιότητα, άλληλεπίδραση, κλπ. ), ένώ ταυτόχρονα λειτουργούν 
καί ώς κατηγορίες στό έπίπεδο τής φιλοσοφίας. Οί « έννοιες » αύτές, 
τίς όποιες ονόμασα οιονεί φιλοσοφικές άνοιες, λειτουργούν ώς διαμε-
σολαβητές άνάμεσα στά δύο διαφορετικά έπίπεδα θεωρητικής προσ-
έγγισης τής πραγματικότητας. Ή ύπαρξή τους εϊναι μιά πρόσθετη 
ένδειξη γιά τήν ένότητα τών έπιστημών καί τής φιλοσοφίας. 

Έπίσης, όπως ήδη τονίστηκε, οί προτάσεις της φιλοσοφίας δέν εϊναι 
έξωϊστορικά προϊόντα τής « καθαρής » νόησης. Γ ι ' αύτό, τό πρόβλημα 
τοΰ νοήματος τους, καθώς καί τής τιμής άλήθειας τους, δέν μπορεί νά 
άντιμετωπίζεται μέ τυπικά κριτήρια. "Ηδη στό πρώτο κεφάλαιο πρό-
τεινα μιά κατάταξη τών φιλοσοφικών προτάσεων σέ τρεις κατηγο-
ρίες : 1 ) Τ ίς ορθές πού προκύπτουν άπό τή γενίκευση καί ταυτόχρονα 
τή φιλοσοφική ύπέρβαση τών εμπειρικών δεδομένων (π.χ. τά φαινό-
μενα εϊναι αίτιοκρατημένα, ή κίνηση εϊναι ενδογενής ιδιότητα τής ύ-
λης ). 2 ) Τ ίς σύμφωνες μέ τά δεδομένα τών έπιστημών ( π.χ. ό χώρος 
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καί ό χρόνος είναι μορφές ύπαρξης της ύλης, τό σύμπαν είναι άπειρο 
στό χώρο καί τό χρόνο κλπ. ). Καί 3 ) Τ ις μεταφυσικές ( π.χ. ό κόσμος 
δημιουργήθηκε άπό τόν Θεό, ό άνθρωπος είναι φορέας άυλης άθάνατης 
ψυχής, ό κόσμος είναι ζώον έμψυχον καί έννουν κλπ. ). 

Οί προτάσεις τής Διαλεκτικής τής Φύσης καί εύρύτερα τοϋ Δια-
λεκτικού 'Υλισμοΰ άνήκουν στό πρώτο καί στό δεύτερο είδος. Γ ι ' αύτό 
ή Διαλεκτική τής Φύσης, χωρίς νά αύτοακρωτηριάζεται παραιτούμενη 
άπό τήν έρευνα τών μεγάλων κοσμολογικών προβλημάτων, άποφεύγει 
τις λιγότερο ή περισσότερο αύθαίρετες άξιωματικές κατασκευές της 
μεταφυσικής. Ταυτόχρονα, άντίθετα μέ τό θετικισμό, θεωρεί ότι καί οί 
μεταφυσικές προτάσεις έχουν νόημα τόσο στό γνωσιακό όσο καί στό 
ύπαρξιακό πεδίο, καί έπιχειρεΐ νά άναδείξει τόσο αύτό τό νόημα όσο 
καί τίς κοινωνικές ρίζες καί τήν κοινωνική λειτουργία τής μεταφυσικής 
( θρησκευτικής ή μή ). 

Ή άπάντηση στις άντιρρήσεις τοΰ θετικισμοΰ διατυπώθηκε ήδη, 
κυρίως στό πρώτο κεφάλαιο. 'Εδώ θά άρκεστώ σέ επιγραμματικές 
διατυπώσεις. 

Είναι γνωστή ή άνιστορική άντίληψη τοΰ θετικισμού, τόσο γιά τις 
έπιστήμες όσο καί γιά τή φιλοσοφία, καθώς καί τά άνιστορικά - τυπικά 
κριτήρια άλήθειας πού διαμόρφωσε. Τό έμπειρικό κριτήριο είναι, γιά 
τό θετικισμό, καί κριτήριο νοήματος. "Ετσι νόημα έχουν μόνο οί εμπει-
ρικά έλέγξιμες (οί έπαληθεύσιμες) προτάσεις. Οί φιλοσοφικές προ-
τάσεις, καθότι μή έλέγξιμες έμπειρικά, στερούνται -κατά τό θετικι-
σμό- νοήματος : Είναι ψευδοπροτάσεις καί τά προβλήματα τής φιλο-
σοφίας είναι ψευδοπροβλήματα. Μέ τά κριτήρια αύτά, ώς γνωστόν, ό 
θετικισμός άπορρίπτει όχι μόνο τή Μεταφυσική, άλλά καί ολόκληρη τή 
φιλοσοφία, τήν όποία περιορίζει στή συντακτική άνάλυση τής γλώσσας 
τών έπιστημών. 

'Αλλά ή σαρωτική θέση τοΰ θετικισμοΰ δέν άντέχει σέ μιά συγκε-
κριμένη άνάλυση. Κατ' άρχήν, όπως σημείωσα στό πρώτο κεφάλαιο, τό 
κριτήριο τοΰ εμπειρικού έλέγχου δέν έχει τό άπόλυτο κύρος πού τοΰ 
άποδίδει ό θετικισμός. Τόσο ή δυνατότητα νά χρησιμοποιηθεί οσο καί 
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ή εγκυρότητα τών απαντήσεων, καθορίζονται άπό ένα σύνολο έπιστη-
μονικών, τεχνολογικών, ιδεολογικών καί κοινωνικών παραγόντων. Έ -
τσι μια πρόταση μπορεί νά μην είναι δυνατόν νά έλεγχθεΐ σέ μια 
συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Έπίσης μια πρόταση αληθής σύμφω-
να μ ' αύτό τό κριτήριο, μπορεί μέ τό ίδιο κριτήριο νά αποδειχθεί, ύπό 
άλλους όρους, ψευδής, καί τό άντίστροφο. Ή ιστορικότητα τοΰ έμπει-
ρικοΰ κριτηρίου ύπονομεύει ολόκληρη τη θετικιστική φιλοσοφία. 

Έπίσης οί προτάσεις ή θέσεις τής φιλοσοφίας δέν μποροΰν νά κρί-
νονται μέ ένα τόσο τυπικό, άπλοϊκό καί έξωιστορικό κριτήριο. Οί 
προτάσεις τής φιλοσοφίας συνιστοΰν μιά ορθολογική ή στρεβλή έκφρα-
ση τής πραγματικότητας, διαμεσολαβημένη άπό ένα σύνολο έπιστη-
μονικών, ιδεολογικών, πολιτικών καί συναισθηματικών παραγόντων. 

Ή άλήθεια τους συνεπώς δέν προσδιορίζεται μέ βάση τό διχοτομικό 
σχήμα άληθής/ψευδής καί το νόημά τους άντίστοιχα δέν κρίνεται άπό 
τήν έπαληθευσιμότητά τους. 

Οί προτάσεις τής φιλοσοφίας μποροΰν νά καταταγούν μέ βάση τό 
σχήμα πού διατύπωσα προηγουμένως. Συνεπώς το πρόβλημα τής έπα-
ληθευσιμότητας/ διαψευσιμότητας, όπως καί τό πρόβλημα τοΰ νοήμα-
τος, δέν άντιμετωπίζεται μέ τό θετικιστικό κριτήριο. Μιά φιλοσοφική 
πρόταση κρίνεται ιστορικά : μέ βάση τούς ορούς γένεσης, τίς συνθήκες 
πού έκφράζει, τήν κοινωνική καί τή γνωστική λειτουργία της, τή σχέση 
της μέ τίς έπιστήμες τής έποχής της. Ή έπαλήθευση/ διάψευση πρέπει 
νά νοηθοΰν σέ ένα εύρύτερο πλαίσιο. Τό γεγονός ότι οί προτάσεις τής 
φιλοσοφίας δέν συνάγονται επαγωγικά μέ άφετηρία τό σύνολο τών 
έμπειρικών δεδομένων, άλλά τό υπερβαίνουν, συνεπάγεται ότι τό κρι-
τήριο τής έπαληθευσιμότητας / διαψευσιμότητας, τό έμπειρικό κριτή-
ριο, δέν μπορεί νά έφαρμοστεΐ γ ι ' αύτές όπως έφαρμόζεται στις φυσικές 
έπιστήμες. Ή κατάταξη τών φιλοσοφικών προτάσεων σέ όρθές, σύμ-
φωνες μέ τίς έπιστήμες, καί μεταφυσικές, προσφέρει ίσως ένα τέτοιο 
πλαίσιο. 

Άλλά οί φιλοσοφικές προτάσεις μποροΰν οχι μόνο νά έπιβεβαιώ-
νονται άπό τήν πράξη, ή νά άντιφάσκουν μ ' αύτή, άλλά καί τυπικά νά 
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επαληθευτούν ή νά διαψευστούν. Παράδειγμα : Ή πρόταση τοϋ Θαλή 
ότι άρχή τών όντων είναι τό νερό ( διάψευση ) καί ή άτομική υπόθεση 
τοΰ Δημόκριτου (επαλήθευση). Οί προτάσεις τής Διαλεκτικής τής 
Φύσης είναι εμπειρικά ελέγξιμες, καί δέν είναι αύθαίρετο νά ισχυρι-
στεί κανείς ότι έπιβεβαιώνονται άπό τήν πρόοδο τών έπιστημών ή ότι 
έναρμονίζονται μ ' αύτή (ό έλεγχος τών φιλοσοφικών προτάσεων ά-
σκεΐται άπό έξωφιλοσοφικές περιοχές). Αντίστοιχα, μέ βάση τίς έ-
πιστήμες καί τή συνολική πρόοδο τής γνώσης, είναι δυνατόν νά άνα-
δειχτεΐ ό ιδεολογικός χαρακτήρας προτάσεων τής Διαλεκτικής τής 
Φύσης, οί όποιες, σ' αύτή τήν περίπτωση, θά άπορριφθοΰν. 

"Ωστόσο, ό λάτρης τών τυπικών σχημάτων θά άντιτείνει : Μά είναι 
δυνατόν άπό άτομικές προτάσεις νά περάσουμε σέ καθολικές; Μιά 
διάψευση διαψεύδει μιά καθολική πρόταση. 'Αλλά πώς μποροΰμε νά 
τήν έπαληθεύσουμε, όταν άπαιτεΐται μιά άπειρη ( άρα άνέφικτη ) σειρά 
έμπειρικών έπαληθεύσεων ; 

Ή άντίρρηση είναι τυπική καί ή άπάντηση έχει ούσιαστικά δοθεί. 
Οί φιλοσοφικές προτάσεις συνιστοΰν τή γενίκευση καί υπέρβαση τής 
έμπειρίας. Ειδικά, άπό έπιμέρους διαλεκτικές πού διαπιστώνονται 
στή Φύση, μποροΰμε μέσα άπό μιά διαδικασία γενίκευσης καί υπέρ-
βασης νά διατυπώσουμε καθολικές προτάσεις : προτάσεις γιά μιά 
Διαλεκτική τής Φύσης. Ή Διαλεκτική τής Φύσης άναπτύσσεται δη-
μιουργικά, ώς ένα πεδίο άνοιχτό στήν έπιστημονική καί εύρύτερα τήν 
κοινωνική πράξη. 

4. Τυπική και διαλεκτική λογική 

Ένα άκόμα πρόβλημα, τό όποιο δέν μποροΰμε νά άγνοήσουμε, είναι τό 
πρόβλημα τής διαλεκτικής λογικής. "Ας δεχτοΰμε τή νομιμότητα τής 
διαλεκτικής μεθόδου, άκόμα καί της Διαλεκτικής τής Φύσης. 'Αλλά 
μιά διαλεκτική λογική είναι δυνατή ; Καί αν ναί, ποιές είναι οί σχέσεις 
της μέ τήν παραδοσιακή τυπική λογική ; 
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Υπάρχουν μαρξιστές οί όποιοι αμφισβητούν τήν ύπαρξη μιας δια-
λεκτικής λογικής ( ένώ δέχονται τή διαλεκτική ) καί άλλοι πού τή δέ-
χονται. Ή τυπική λογική είναι ή λογική τής ταυτότητας. Ή διαλεκτι-
κή λογική καταργεί τήν άπολυτότητα ( άναδεικνύει τά όρια ) αύτής τής 
άρχής καί συνεπώς καί της αρχής τής μή αντίφασης καί τοϋ άποκλει-
σμοϋ τοΰ τρίτου. 

'Εδώ έξεγείρονται όσοι έμαθαν νά σκέφτονται μέ τίς άκαμπτες 
κατηγορίες καί τούς κανόνες της τυπικής λογικής. Ή διαλεκτική λο-
γική συνιστά παραλογισμό, έπειδή ή παραβίαση τής άρχής τής ταυτό-
τητας καί τής μή άντί φάσης άποτελεΐ τόν πιό κραυγαλέο παραλογισμό 
γιά τόν όπαδό τής τυπικής λογικής. 'Αλλά ή διαλεκτική λογική είναι ή 
λογική τοΰ γίγνεσθαι πού άνατρέπει τήν αιωνιότητα τών μορφών καί 
τών άληθειών. Τότε, άπαντοϋν μέ χαιρέκακη ειρωνεία οί οπαδοί τής 
τυπικής λογικής, 2 + 2 είναι δυνατόν νά κάνουν 3 ή 5 ; 

'Αφελής ειρωνεία καί άφελής έρώτηση! Ή διαλεκτική λογική δέν 
ακυρώνει τήν τυπική λογική. 'Ως εύρύτερη λογική, προσδιορίζει τήν 
περιοχή ισχύος της, άναδεικνύοντας καί τά οριά της. 

Ή άρχή τής ταυτότητας -καί τής μή άντί φάσης- έχει ένα εύρύ 
πεδίο ισχύος. Είναι νόμιμη εκεί όπου τά άντικείμενα διατηροΰν τήν 
ταυτότητα τους, έκεΐ όπου οί σχέσεις δέν μεταβάλλονται : σέ φαινό-
μενα πού συνιστοΰν στάσιμες καταστάσεις. Ή τυπική λογική είναι ή 
λογική τής ταυτότητας, τής άκινησίας, τής ταυτόσημης επανάληψης. 
Κανείς δέν άμφισβητεΐ τήν ισχύ της σ' αύτές τίς περιοχές. 'Αλλά 
άκόμα καί ή τυπική λογική έχει μιά ευρύτερη γνωσιολογική και οντο-
λογική εμβέλεια : ώθεΐ πρός τήν κατανόηση τοΰ Είναι ώς άμετάβλητης 
οντότητας. "Ομως στή Φύση καί γενικά στήν πραγματικότητα δέν 
ύπάρχουν μόνο στάσιμες καταστάσεις. Υπάρχει κίνηση, μεταβολή, 
πραγματικότητες πού τείνουν νά εξαφανιστούν καί άλλες πού δέν είναι 
άκόμα, άλλά πού τείνουν νά είναι, πραγματικότητες οί όποιες έξαφα-
νίζονται καί άλλες πού άναδύονται άπό τό βάθος τοΰ πραγματικού. Μέ 
ποιό τρόπο μπορεί ή τυπική λογική τής άχρονικότητας νά συλλάβει τίς 
διαδικασίες, τήν ένότητα τοΰ οντος καί τοΰ μή όντος ; 
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'Εδώ άκριβώς διαγράφονται τά όρια της τυπικής λογικής και εδώ 
καθίσταται άναγκαία ή εύρύτερη διαλεκτική λογική, ή λογική τον 
γίγνεσθαι και τής άντίθεσης. 

Λογική τής άντίθεσης : Ό όρος εχει διπλή έννοια. Πρώτον, δηλώνει 
τή λογική ή όποία συλλαμβάνει τις άντιθέσεις που λειτουργούν στά 
« ίδια τά πράγματα καί στούς θεσμούς » ( Λένιν ) καί ταυτόχρονα δη-
λώνει τή λογική πού παραβιάζει τήν άρχή της μή άντίφασης ( τό Α δεν 
είναι οχι Α ). 

Ή διαλεκτική λογική είναι ή λογική τής άντίθεσης, οχι τής λογικής 
άντίφασης. Δέχεται τήν ύπαρξη άντιθέσεων « στά πράγματα καί στούς 
θεσμούς » , άλλά δεν δέχεται τή λογική άντίφαση. Ή διαλεκτική λογική 
έκφράζει τήν ύπαρξη άντιθέσεων στά ίδια τά πράγματα, τή συγκεκρι-
μένη καί ιστορικά διαφοροποιούμενη ένότητα άμοιβαϊα άποκλειόμενων 
κατηγορημάτων. Εκφράζει τήν ύπαρξη άπλών άντιθέσεων (opposi-
tions) πού συνιστούν μιά σχετικά στάσιμη άντιθετική ολότητα (π.χ. 
άτομο ) ή τήν ύπαρξη άντιθέσεων ( contradictions ) πού ή σχέση τους 
έξελίσσεται καί όπου ή άντίθεση μπορεί νά λυθεί μέ τήν καταστροφή 
τοΰ ένός ή καί τών δύο πόλων της ( άνταγωνιστικές άντιθέσεις ). 

Πώς όμως είναι δυνατόν νά έκφραστεΐ ή σύνθετη, άντιθετική κίνηση 
τού πραγματικού, ή γένεση καί ή καταστροφή τών μορφών, στό έπίπεδο 
τής νόησης ; Ή λογική άντίφαση είναι άπαράδεκτη καί γιά τή διαλε-
κτική λογική : Ή λογική τής άντίθεσης δεν είναι άντκρατική. Σύμφωνα 
μέ τόν Άνρύ Λεφέβρ : « Ή διαλεκτική νόηση ορίζεται, καί αύτή, άπό 
κανόνες καί νόμους. Υπερβαίνει τήν (τυπική) λογική, άλλά δέν τήν 
καταργεί : δέν πέφτει στό παράλογο. Ή διαλεκτική δέν επιτρέπει νά 
διατυπώνουμε άντιφατικές άποφάνσεις στήν ίδια χρονική στιγμή καί 
γιά τό ίδιο άντικείμενο. Δέν επιτρέπει νά ποϋμε ότι αύτό τό φύλλο τό 
χαρτί είναι ταυτόχρονα λευκό καί μαύρο. 'Απ' όπου τό άξίωμα : Ή 
θεωρία τών άντιθέσεων δέν μπορεί νά είναι άντιφατικη ».1  

Πώς θά άρουμε λοιπόν τήν άντίφαση άνάμεσα στήν άντικειμενική 

1. Η. Lefebvre, Logique formelle, logique dialectique, σ. 4. 



2<j6 
TO ΑΕΙΘΑΛΕΣ ΔΕΝΤΡΟ Τ Η Σ ΓΝΩΣΕΩΣ 

διαλεκτική καί τή νοητική της έκφραση ; Tô Α εϊναι μή Α εϊναι πα-
ραλογισμός άπό τήν άποψη τής τυπικής λογικής. 'Αλλά άν τήν προη-
γούμενη άπόφανση τή δούμε άπό τήν άποψη τής χρονικότητας, ώς 
έκφραση οχι δύο στάσιμων καταστάσεων άλλά ενός γίγνεσθαι, ώς 
έκφραση μιας διαδικασίας μετασχηματισμού, τότε ή άντίφαση αίρεται 
καί ή λογική μπορεί νά άνταποκριθεΐ στις άπαιτήσεις τοΰ πραγματι-
κού. 'Από τό Α στό μή Α ύπάρχει μιά άπειρία ενδιάμεσων καταστά-
σεων, εν α γίγνεσθαι πού άντιστοιχεΐ σέ μιά διάρκεια. Τό Α καί τό μή 
Α δέν συμπίπτουν, άλλά ούτε χωρίζονται άπό τό κενό τής τυπικής 
άντίθεσης. Τό Α γίνεται μή Α μέσα άπό μιά διαδικασία μετασχημα-
τισμού. Ή διαλεκτική λογική καλείται νά συλλάβει τις άντιθέσεις, τήν 
κίνηση καί τήν υπέρβαση. 

Ή διαλεκτική λογική εϊναι ή λογική τών άντικειμενικών άντιθέσεων 
καί τών διαδικασιών. Ό μεταφυσικός λόγος άδυνατεΐ νά συλλάβει τήν 
ένδογενή άντιθετικότητα τών πραγμάτων καί τών φαινομένων. Γ ι ' 
αύτό έπιχειρεΐ νά άποχωρίσει τίς άντιθέσεις, νά τίς δει ώς άμοιβαΐα 
έξωτερικές καί νά άκυρώσει τήν κίνηση: νά συλλάβει τό όλον στό 
πλαίσιο τής τυπικής λογικής. Ή αντίθεση έκκενώνεται τότε άπό κάθε 
οντολογικό περιεχόμενο καί ύποβαθμίζεται σέ γνωσιολογική κατηγο-
ρία : σέ λογική άντίφαση. 

Ή άκινησία εϊναι στιγμή τής κίνησης. 'Αντίστοιχα, ή διαλεκτική 
λογική εϊναι εύρύτερη άπό την τυπική, τήν όποία δέχεται ώς οριακή 
περίπτωση. 'Αλλά άκόμα καί οί στάσιμες καταστάσεις δέν άντιστοι-
χούν στή νεκρή ταυτότητα. Δέν εϊναι καταστάσεις κενές άπό περιεχό-
μενο, άπαλλαγμένες άπό άντιθέσεις. Οί στάσιμες καταστάσεις εϊναι 
συνήθως καταστάσεις δυναμικής ισορροπίας, οπού τά άντίθετα συνι-
στούν ένότητα ( πυρήνας - ήλεκτρόνια, κρυσταλλική δομή, άμφίδρομες 
χημικές άντιδράσεις, βιολογικές ισορροπίες κλπ.). Μιά διαταραχή 
εϊναι δυνατόν νά καταστρέψει τήν ισορροπία καί νά άναδείξει τή δια-
φορά καί τήν άντίθεση στό έσωτερικό της ταυτότητας. Ένώ ή τυπική 
λογική, γράφει ό Λεφέβρ, φαντάζεται ότι μπορεί νά έντάξει τή δια-
λεκτική στήν περιοχή τοϋ παραλόγου, ή διαλεκτική άντίθεση εισδύει 
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μέχρι τί) στιγμή τής λογικής ταυτότητας. Εγκαθίσταται έκεϊ ώς τό 
γίγνεσθαι τοϋ σταθερού, ώς διαφορά μέσα στό χωρίς διαφορές. Τό 
γίγνεσθαι σαρώνει αύτό πού άνθίσταται, χρησιμοποιώντας τήν επανά-
ληψη καί τήν ισοδυναμία. Ή σχέση τυπικής καί διαλεκτικής λογικής 
είναι καί αύτή διαλεκτική.1 

Ή διαλεκτική λογική, γενικότερη λογική, μπορεί νά προσδιορίσει 
τά όρια ισχύος τής τυπικής λογικής. Ή διαλεκτική λογική, άντίθετα, 
δεν μπορεί νά κριθεί μέ τά κριτήρια τής τυπικής λογικής. Σ ' αύτό τό 
σφάλμα πέφτουν αύτοί πού συνήθισαν νά θεωρούν τήν τυπική λογική 
• s. / 2 

ως μοναδική. 
'Αλλά ή λογική, άντίθετα άπ' ό,τι συνήθως νομίζεται, δέν είναι 

άπλώς μελέτη τών μορφών τής νόησης. Άκόμα καί ή τυπική λογική 
έχει τή μεθοδολογική, τή γνωσιολογική καί τήν οντολογική της εμβέ-
λεια. Αύτό ισχύει περισσότερο καί συνειδητά, τόσο γιά τήν έγελιανή 
όσο καί - μ έ άλλη έννοια- γιά τή μαρξιστική διαλεκτική. Ή διαλεκτι-
κή λογική είναι άδιανόητη έξω άπό γνωσιολογικά καί οντολογικά έ-
ρωτήματα. Συνδέεται συνεπώς μέ ένα περιεχόμενο. Ή μορφή καί τό 
περιεχόμενο συνδέονται καί στήν περίπτωση αύτή γενετικά-διαλεκτι-
κά : Ή μορφή άντιστοιχει στό περιεχόμενο καί τό περιεχόμενο ώθεΐ 
πρός μιά ορισμένη μορφή. 

Ή διαλεκτική, συνεπώς, είναι διαλεκτική τοΰ Είναι καί τής νόησης. 
Ό ισχυρισμός αύτός δέν σημαίνει ταυτότητα τοΰ Είναι καί τής νόησης, 
όπως συμβαίνει στή φιλοσοφία τοϋ Χέγκελ. Τό Είναι είναι οντολογικά 
πρότερο άπό τή νόηση. Ή νόηση άναδύεται μέσα άπό τό Είναι, ώς 
δυνατότητα ορισμένων δομών σέ καθορισμένες κοινωνικές συνθήκες. 
Πρόκειται γιά τήν ένότητα τοΰ Είναι καί τής νόησης. Άλλά ή νόηση 
αντανακλά, έκφράζει τό Είναι. Πρόκειται γιά τήν άντίθεση Είναι καί 

1. Η. Lefebvre, ibid, σ. 7. 
2. Γιά το θέμα της διαλεκτικής λογικής, βλ. E.V. Dienkov, Dialectical Logic, 

έλλην. μτφρ. : Διαλεκτική Δογική. Έπίσης Α. Cheptouline, Catégories et lois de la 
dialectique. Έπίσης, Ε. Μπιτσάκη, θεωρία και Πράξη. 
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νόησης, άντίθεση πού άναπτύσσεται στη βάση της ενότητας. Έ τ σ ι ή 
άντικειμενική διαλεκτική εκφράζεται μέσα άπό τή διαλεκτική νόηση.1 

"Οπως άναλύθηκε στό πρώτο κεφάλαιο, οί κατηγορίες τής διαλεκτι-
κής είναι ιστορικές, μέ τήν έννοια ότι διαμορφώνονται μέσα στήν ι-
στορία, ότι ό άριθμός τους δέν είναι σταθερός καί οτι τό περιεχόμενο 
τους μεταβάλλεται σέ συνάρτηση μέ τήν κοινωνική πρακτική. Είναι 
καί αύτή μιά διαφορά μέ τίς έξωιστορικές κατηγορίες τής τυπικής 
λογικής. 

Ή σχέση μορφής καί περιεχομένου έκφράζεται στήν ιστορικότητα 
τών κατηγοριών. Ή άλλαγή τοϋ γνωσιακοΰ περιεχομένου τό όποιο 
άντιστοιχεΐ σέ μιά ορισμένη κατηγορία, συνεπάγεται τήν άλλαγή 
τοΰ περιεχομένου της κατηγορίας ή τής δημιουργίας νέας ή νέων κα-
τηγοριών. Αύτή π.χ. είναι ή περίπτωση της κατηγορίας τοΰ χώρου, τό 
περιεχόμενο της οποίας καθορίστηκε ιστορικά άπό τήν έξέλιξη τών 
φυσικών θεωριών. 

' Η ιστορικότητα τών κατηγοριών καθορίζεται άπό τήν ιστορικότητα 
τής γνώσης. 'Αντίστοιχα ή Λογική δέν είναι τό έξωιστορικό άπόλυτο. 
Κατά τούς οπαδούς τής τυπικής λογικής, μιά 'Ιστορική Λογική είναι 
κάτι τό άδιανόητο. 'Αλλά ή 'Ιστορία μαρτυρεί ότι καί ή Λογική, άν καί 
διατηρεί έναν σταθερό πυρήνα άξιωμάτων τά όποια άποτελοϋν τή βάση 
τής δίτιμης τυπικής λογικής, εξελίσσεται άπό τήν έποχή τοϋ 'Αριστο-
τέλη καί τών Στωικών μέχρι καί σήμερα. Καί μάλιστα, έκτός άπό τή 
διαλεκτική λογική, είναι γνωστό οτι έγιναν προσπάθειες γιά τή συγ-
κρότηση τρίτιμων καί άλλων λογικών, λογικών οί όποιες άντιστοιχοϋν 
σέ φαινόμενα τής μικροφυσικής, ή πού άπαιτοΰνται γιά τή θεμελίωση 
τών Μαθηματικών. 

1. Γιά τις σχέσεις Είναι καί νόησης βλ. τό δοκίμιο τοΰ J. Sipos στή συλλογική 
Διαλεκτική. Έπίσης, Ε. Μπιτσάκη, θειορια και Πράξη, ο.π. 

2. Βλ., π.χ., το βιβλίο της S. Haack, Philosophy of Lope, passim. Ειδικά γιά τήν 
« κβαντική λογική », βλ. Ε. Bilsakis, " A New Logic for Quantum Mechanics ? " , στο 
Frontiers of Fundamental Physics. 
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Ή λογική εχει μια ιστορία, έπειδή αντιστοιχεί σέ ένα περιεχόμενο. 
"Οπως έγραφε ό Χέγκελ, « ή λογική δέν είναι το γενικό άφηρημένο, 
άλλα τό γενικό τό όποιο περιέχει όλο τόν πλοϋτο τοϋ είδικοΰ ». Κατά 
τόν Χέγκελ, είναι ανακριβές ότι ή Λογική κάνει άφαίρεση κάθε πε-
ριεχομένου. 'Άν οί λογικές μορφές στεροΰνται περιεχομένου, αύτό ο-
φείλεται μάλλον στόν τρόπο μέ τόν όποιο τίς άντιμετωπίζουμε καί τίς 
χειριζόμαστε. "Ετσι « τό σύστημα τής Λογικής ( ό Χέγκελ έννοεϊ τήν 
τυπική λογική) είναι τό βασίλειο τών σκιών, ό κόσμος τών άπλών 
ούσιαστικοτήτων, οί όποιες δέν έχουν τίποτα τό συγκεκριμένο καί 
αισθητό ». 'Ωστόσο, άκόμα καί ή τυπική Λογική έχει τό οντολογικό 
της άντίκρισμα : τόν κόσμο τών άπολιθωμένων ύλικών μορφών καί 
σχέσεων. Αύτό κατά μείζονα λόγο ισχύει γιά τή διαλεκτική λογική, 
ή όποία έπιχειρεΐ νά συλλάβει τήν κίνηση τών πραγμάτων. 

5. Γενικες παρατηρήσεις 

Είναι γνωστό, καί τό σημείωσα ήδη, ότι πολλοί μαρξιστές δέν δέχονται 
τή νομιμότητα μιας Διαλεκτικής τής Φύσης. Ή θέση αύτή δέν είναι 
χωρίς φιλοσοφικές, άλλά καί πολιτικές συνέπειες. "Ας θυμηθοΰμε γιά 
άλλη μιά φορά τόν Λούκατς : « Βλέπει κανείς άπό τή μιά οτι άκριβώς ή 
ύλιστική άντίληψη της φύσης σημαδεύει τήν πραγματική ριζική απο-
κοπή άνάμεσα στήν άστική καί τή σοσιαλιστική άντίληψη τοΰ κόσμου, 
ότι τό νά άντιμετωπίζουμε μέ ύπεκφυγές αύτά τά προβλήματα σημαί-
νει ότι άδυνατίζουμε τίς φιλοσοφικές συζητήσεις, ότι αύτό έμποδίζει, 
π.χ., νά διαμορφώσουμε μέ αύστηρότητα τή μαρξιστική έννοια τής 
πράξης. Άπό τήν άλλη πλευρά, ή φαινομενική αύτή προώθηση τών 
κοινωνικών κατηγοριών έχει άρνητικό άποτέλεσμα στήν πραγματική 
γνωστική λειτουργία τους. Ή ειδικά μαρξιστική ιδιομορφία τους έ-

1. Hegel, Science de la Logique, I, passim. 
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ξασθενεϊ καί ή ικανότητα τους νά ξεπεράσουν πραγματικά τήν άστική 
σκέψη μηδενίζεται συχνά μέ τρόπο μή συνειδητό » . 1 

Ά π ό τή Σκύλλα στή Χάρυβδη. Άπό τή μιά ό κίνδυνος τοϋ δογμα-
τισμού. Ά π ό τήν άλλη, ή άπόρριψη μπροστά στό φόβο τής « όντολο-
γοποίησης ». Ή διαδρομή δέν μπορεί νά είναι αύτή πού θά τηρεί ίσες 
άποστάσεις. Πρέπει νά καθορίζεται μέ βάση άρχές - άρχές οχι θεω-
ρησιακές, άλλά πού θά άντιστοιχούν στούς χαρακτήρες τοΰ πραγμα-
τικοΰ. 

Πολλοί κατηγορούσαν τούς μαρξιστές γιά ιδεολογική έπαρση καί 
δέν είχαν πάντοτε άδικο. Τώρα, μετά τίς κοσμο-καταστροφικές άλλα-
γές, δέν θά σκύψουμε τό κεφάλι μέ « χριστιανική » ταπεινοσύνη. 

Μιά πρώτη λοιπόν κατηγορία πού άπευθύνεται στό μαρξισμό είναι 
ότι ισχυρίζεται πώς πρώτος αύτός, καί ειδικά ή διαλεκτική λογική, 
μελέτησε διαδικασίες. Ή κατηγορία είναι άβάσιμη: Επε ιδή , όπως 
είναι γνωστό, οί μαρξιστές πάντα άναγνώριζαν τό χρέος τους στούς 
προσωκρατικούς, ειδικά στόν 'Ηράκλειτο καί στόν Αριστοτέλη, άκόμα 
καί στόν Πλάτωνα, στόν Σπινόζα, στούς Γάλλους 'Τλιστές, στόν Φί-
χτε, στόν Χέγκελ, άκόμα καί στόν Κάντ κλπ. κλπ. 2 ' Η συνεισφορά τοϋ 
μαρξισμοΰ συνίσταται στή ρήξη του μέ τήν ιδεαλιστική παράδοση, 
στήν ύπέρβαση τοΰ μηχανιστικού ύλισμοΰ, στή διαμόρφωση τής υλι-
στικής διαλεκτικής καί τής διαλεκτικής τής φύσης καί προπαντός στή 
νέα ταξική σκοπιά τήν όποία εισήγαγε στή φιλοσοφία. 

'Υλιστική Διαλεκτική: Πρόκειται γιά ολοκληρωμένο έργο, χωρίς 
κενά καί χωρίς άντιφάσεις, χωρίς τόν κίνδυνο τοΰ σχολαστικισμού καί 
τοΰ δογματισμοΰ, χωρίς, άντίθετα, τόν κίνδυνο νά ύποτάξουμε τόν ύλι-
σμό στή μέθοδο ή άκόμα νά τόν έξαφανίσουμε ; Στό ονομα τής Δια-
λεκτικής δέν διαμορφώθηκαν νέες θεολογίες, οί όποιες θέλησαν νά έντά-
ξουν σέ άκαμπτα σχήματα τόν πλούτο καί τήν πολυμορφία τοΰ πραγμα-
τικοΰ ; Ή διαλεκτική, « άπό τή φύση της κριτική καί έπαναστατική », 

1. Γκ. Λούκατς, Histoire et Conscience de Classe, σ. 392. 
2. Βλ. σχετικά Ε. Β. Ίλιένκοφ, Dialectical Logic, passim. 
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δέν εκφυλίστηκε σε απολογητική κατεστημένων κομματικών καί κρα-
τικών μηχανισμών ; ' Η ιστορία τοϋ μαρξισμού καί οί τραγωδίες τοΰ 
εργατικού κινήματος έχουν ήδη άπαντήσει στα προηγούμενα έρωτήμα-
τα. Πώς θά αποφύγουμε λοιπόν τούς ύπαρκτούς κινδύνους, τούς ύφα-
λους πού ένεδρεύουν στήν πορεία τής ιστορίας ; Προφανώς δέν ύπάρχει 
συνταγή καί δέν ύπάρχει « βασιλική όδός ». Ή πάλη της διαλεκτικής 
μέ τήν τυπική λογική, τοϋ ιδεαλισμού μέ τον ύλισμό, τών μηχανισμών 
μέ τήν κίνηση τών μαζών, θά συνεχίζεται. 'Ανοιχτή λοιπόν καί τίμια 
σύγκρουση στό πεδίο τών ιδεών, ένότητα θεωρίας καί πράξης, κριτική 
καί αύτοκριτική. 'Αλλά οί άποκλίσεις θά ένυπάρχουν πάντα δυνάμει 
στή θεωρία. 

"Αλλη κατηγορία : Ή ύλιστική διαλεκτική καί ειδικότερα ή Διαλε-
κτική τής Φύσης, επιμένοντας στήν ύπαρξη γενικών νόμων, δέν πέφτει 
σέ έναν, άθέλητο έστω, νεοπλατωνισμό ; 'Αλλά είναι γνωστό ότι ό 
μαρξισμός συνεχίζει τήν άριστοτελική - νομιναλιστική παράδοση, τήν 
όποία ολοκληρώνει σέ συνεπή υλισμό. Γιά τό μαρξισμό, όπως καί γιά 
τόν 'Αριστοτέλη, ύπάρχουν μόνο τά άτομικά άντικείμενα ( ας θυμηθού-
με τό άριστοτελικό τάδε τι ). Τό γενικό, τό καθολικό, δέν υπάρχει σ' 
έναν πλατωνικό κόσμο άνεξάρτητο άπό τόν κόσμο τών συγκεκριμένων, 
άτομικών άντικειμένων. Καί γιά τό μαρξισμό οί έννοιες είναι ονόματα, 
τά όποια άντιστοιχούν σέ ένα σύνολο ταυτόσημων άντικειμένων, σχέ-
σεων, διαδικασιών, καταστάσεων, ιδιοτήτων. "Ομως τό άτομικά μετέ-
χει στό γενικό καί τό γενικό νομιμοποιείται ώς τό κοινό πού ένυπάρχει 
στά άτομικά. Τό ξεχωριστό άτομο σίδηρου, π.χ., άνήκει στό στοιχείο 
σίδηρος ( είδος ) καί ταυτόχρονα στό καθολικό : ύλη. 'Αντίστοιχα ή ύλη 
δέν ύπάρχει ώς τέτοια, άλλά μέ τή συγκεκριμένη μορφή τοϋ είδικοΰ καί 
τοΰ άτομικοΰ. Τέλος, οί νόμοι, καί ειδικά οί « νόμοι » τής διαλεκτικής, 
δέν ύπάρχουν καθεαυτοί, σέ κάποιο ύπεργήινο κόσμο καθαρών έννοιών 
καί σχέσεων. Οί νόμοι είναι προϊόν άφαίρεσης καί λειτουργούν συγκε-
κριμένα στό ειδικό καί στό άτομικό. Ή διπλή κίνηση τής νόησης ( άπό 
τό άτομικό στό ειδικό καί στό γενικό καί έπιστροφή στό συγκεκριμένο, 
τό όποιο ή νόηση ιδιοποιείται ώς νοημένο συγκεκριμένο ) συγκεκριμε-



2<j6 TO ΑΕΙΘΑΛΕΣ ΔΕΝΤΡΟ Τ Η Σ ΓΝΩΣΕΩΣ 

νοποιεϊ τή μαρξιστική άντίληψη, ή όποία υπερβαίνει τόσο τόν παραδο-
σιακό εμπειρισμό όσο καί τήν ύποστασιοποίηση τοϋ γενικού. 

Τρίτη κατηγορία : Μέ τήν κατηγορία τής αντανάκλασης, ή διαλε-
κτική υποβαθμίζεται σέ μιά μηχανιστική θεωρία τής γνώσης, ή όποία 
άντιλαμβάνεται τήν άλήθεια σάν άπλή άντανάκλαση σέ καθρέφτη.1 Ή 
κατηγορία εϊναι άπλοϊκή, έστω καί άν συχνά ό μαρξισμός έκφυλίστηκε 
σέ μηχανιστική θεωρία τής γνώσης. Μιά άνάγνωση, οχι μόνο τών 
κλασικών, άλλά καί νεότερων μαρξιστικών κειμένων, πείθει γιά τήν 
άφέλεια τής κατηγορίας. Πράγματι, ή κατηγορία τής άντανάκλασης 
δηλώνει « άπλώς » τήν προτεραιότητα τοΰ Εϊναι ( φύσης καί κοινω-
νίας) έναντι τής συνείδησης, καί ταυτόχρονα τή γνωσιμότητα τοϋ 
Εϊναι. Καί μάλιστα, οί μαρξιστές εϊναι οί πρώτοι οί όποιοι ερμήνευσαν 
τά αίτια καί τίς διαδικασίες τής δημιουργίας τής πλαστής συνείδησης. 

' Η θεωρία τών ιδεολογιών εϊναι δημιούργημα τοΰ μαρξισμοΰ καί συν-
ιστά ούσιαστικό συστατικό στοιχείο του. 

Ή διαλεκτική καί ή Διαλεκτική τής Φύσης ειδικότερα, ή υποκει-
μενική διαλεκτική άντιστοιχεΐ στήν αντικειμενική διαλεκτική. ' Η δια-
λεκτική έχει ένα οντολογικό άντίκρισμα. Καθορίζεται άπό τήν άντι-
κειμενικότητα καί τήν προτεραιότητα τοΰ Εϊναι - σκεφτόμαστε τή 
διαλεκτική υπό τόν υλισμό. 'Αναφερόμενος στόν Λένιν, ό Ε. Μπαλι-
μπάρ γράφει γιά « αντανάκλαση της άντικειμενικής διαλεκτικής στήν 
ύποκειμενική συνείδηση, τής " διαλεκτικής τής φύσης '·' στή διαλεκτι-
κή της γνώσης ή τής νόησης ». Καί |<τυνεχίζει : « 'Από έδώ, προσοχή : ή 
θέση αύτή δέν σημαίνει ότι θά είχαμε, έκ νέου, δύο διαφορετικές δια-
λεκτικές καί δέν προδιαγράφει ένα νέο καθήκον, δηλαδή τή μελέτη τής 
σχέσης τών δύο, έργο παράλογο καί άτέρμον. Σημαίνει, άντίθετα, ότι 
ύπάρχει μία καί μοναδική διαλεκτική, ή αντικειμενική διαλεκτική, 
τής οποίας ή διανοητική, γνωσιακή άνάπτυξη εϊναι έπίσης μιά ειδική 
οψη καί κατά συνέπεια ένα καθορισμένο άποτέλεσμα. Ή κατηγορία 
τής " άντανάκλασης " ή, καλύτερα, τής " προσεγγιστικής άντανάκλα-

1. Βλ., π.χ., Jacques Monod, Le Hasard el la Nécessité. 



ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 3'5 

σης" , προσδιορίζει άκριβώς τίς καθορισμένες συνθήκες, υλικές καί 
ιστορικές, στις όποιες άναπτύσσεται ή γνώση, ώς πρακτική καί άντι-
κειμενική διαδικασία » . 1 

Ή διαλεκτική έχει μιά ρητή οντολογική βάση. Κατά τήν ιδεαλιστική 
παράδοση, τό άντικείμενο προκύπτει, κατά κάποιο τρόπο, άπό τό υ-
ποκείμενο ( ίδέα, έγώ, θεό, κλπ. ). "Οπως σημειώνει ό Y. Quiniou, τό 
άντικείμενο, τό Είναι, είναι έσωτερικό στή νόηση καί ταυτόσημο μέ τή 
νόηση. Κατά τόν ύλισμό, άντίθετα, τό άντικείμενο είναι χρονικά προ-
γενέστερο άπό τή νόηση, ή όποία προϋποθέτει εναν ύλικό φορέα. Ή 
νόηση ιδιοποιείται τό άντικείμενο μέσα άπό ύλικές-πνευματικές, πρα-
κτικοθεωρητικές διαδικασίες. « Αύτή ή υποχρέωση είναι ένας πραγ-
ματικός οντολογικός περιορισμός ». 

Τέταρτη κατηγορία: Ή διαλεκτική λογική είναι παραλογισμός, 
έπειδή καταργεί τήν άρχή τής άντίφασης. 'Απάντησα ήδη σ' αύτή τήν 
κατηγορία. 'Εντούτοις χρειάζονται μερικές συμπληρωματικές παρα-
τηρήσεις. 

Ποιό είναι τό status τής κατηγορίας τής άντίθεσης; Πρόκειται 
άπλώς γιά λογική καί γνωσιοθεωρητική κατηγορία; Οί έπικριτές 
τής διαλεκτικής ταυτίζουν τήν άντίθεση μέ τή λογική άντίφαση. 'Αλλά, 
όπως σημειώθηκε ήδη, ή διαλεκτική λογική δέν είναι άντιφατική: 
σέβεται τήν άρχή της άντίφασης σέ καταστάσεις πού παραμένουν ά-
μετάβλητες. 'Εντούτοις ή διαλεκτική προσδίδει έπίσης ένα όντικό 
status στήν άντίθεση : τήν άνάγει σέ θεμελιώδη οντολογική κατηγορία. 

Ή άντίθεση λειτουργεί στό έσωτερικό τών πραγμάτων καί τών θεσμών 
καί συνιστά τήν κινητήρια δύναμή τους. Θέση, άντίθεση-άρνηση, άρνη-
ση τής άρνησης, πού σημαίνει μετάβαση σέ νέα θέση, ή όποία ένσω-
ματώνει τά βιώσιμα στοιχεία τής θέσης τήν όποία άρνεΐται. "Οπως 
ήδη σημειώθηκε, ή άρχή τής μή άντίφασης παραβιάζεται στήν περί-
πτωση τοΰ γίγνεσθαι, τοϋ μετασχηματισμοΰ : Τό Α γίνεται -Α. Τό -Α 

1. Ε. Balibar, Sur la Dialectique, σ. 21. 
2. Y. Quiniou, Problèmes du Matérialisme, a. 12. 
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συνιστοϋσε δυνατότητα τοϋ Α στις δεδομένες συνθήκες καί ή άρνηση, 
ό μετασχηματισμός, προϋποθέτει ένα πεπερασμένο χρονικό διάστη-
μα. Α άληθές δέν σημαίνει -Α άληθές. Σημαίνει οτι υπό καθορισμένες 
συνθήκες τό Α μπορεί νά μεταπέσει σέ -Α. Οί φυσικές επιστήμες 
γνωρίζουν ( καί έκμεταλλεύονται ) « άπειρο » πλήθος διαλεκτικών άν-
τιθέσεων καί διαδικασιών. 'Αλλά οί διαλεκτικές άντιθέσεις καί δια-
δικασίες χαρακτηρίζουν έπίσης τά κοινωνικά, καθώς καί τά ψυχικά 
καί τά γνωσιακά φαινόμενα. 

Μιά πρώτη διάκριση είναι ή διάκριση άνάμεσα στή λογική άντίφα-
ση καί τήν άντίθεση. 'Αλλά ή άντίθεση, ώς οντολογική κατηγορία, 
παρουσιάζει έπίσης μιά « λεπτή ύφή ». Υπάρχουν άντιθέσεις οί όποιες 
συνιστοΰν ένότητα ( opposition ) όπως, π.χ., ή άντίθεση πυρήνα-ήλε-
κτρονίων, κρυσταλλικής δομής, όργανισμοϋ-περιβάλλοντος κλπ. Οί 
άντιθέσεις αύτες είναι « συμμετρικές » καί έξασφαλίζουν μιά δυναμι-
κή ισορροπία. Γενικότερα, ή συμμετρία καί ή άντίθεση δέν είναι άμοι-
βαϊα άποκλειόμενες κατηγορίες. Ειδικά στή φυσική άποτελοϋν ούσια-
στικές συνυπάρχουσες σχέσεις. Ώστόσο καί οί άπλές oppositions 
μποροΰν νά γίνουν άνταγωνιστικές υπό καθορισμένες συνθήκες ( σπά-
σιμο συμμετριών στή φυσική, διαταραχή μιας άμφίδρομης χημικής 
άντίδρασης, διαταραχή τής σχέσης όργανισμοΰ-περιβάλλοντος, τής 
δυναμικής ισορροπίας τών ορμονών στόν οργανισμό κλπ. ). 

'Αλλά στή φύση, καί προπαντός στήν κοινωνία, λειτουργοΰν κατα-
στάσεις οπού τά άντίθετα συνυπάρχουν, ένώ ταυτόχρονα άποκλείονται 
άμοιβαΐα. Τέτοιες άντιθέσεις ( contradictions ) είναι άπό τή φύση τους 
άνταγωνιστικές, όπως, π.χ., οί ταξικές άντιθέσεις. Στήν τελευταία 
περίπτωση ό ένας πόλος προϋποθέτει τόν άλλο, ένώ ταυτόχρονα, μέ 
τήν όξυνση τής άντίθεσης καί τήν έπαναστατική άρση της, ή επαναστα-
τική πλευρά, έκμηδενίζοντας τή συντηρητική, άρνεΐται έπίσης τόν έ-

1. Γιά τις διαλεκτικές αντιθέσεις βλ. Κ. Havas, Logic and Dialectic. 
2. Βλ. E. Bitsakis, « Symétrie et Contradiction » , στο Lénine et la Practique Scien-

tifique. Σε πιο επεξεργασμένη μορφή, στο Physique et Matérialisme. 
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αυτό της ώς πόλο της προηγούμενης άντίθεσης. 'Αλλά βέβαια ή προη-
γούμενη κατάταξη κάθε άλλο παρά διαχωρίζει με άπόλυτο τρόπο τά 
είδη τών άντιθέσεων. Μιά μή άνταγωνιστική άντίθεση μπορεί νά με-
τατραπεί σε άνταγωνιστική, όπως συνέβη π.χ. με τήν άντίθεση κόμμα-
τος-κράτους καί μαζών στις χώρες τοΰ κρατικοΰ σοσιαλισμού, άντίθε-
ση ή όποία λύθηκε με τόν πλέον καταστροφικό καί άξιοθρήνητο τρόπο. 

Οί άντιθέσεις βέβαια δεν ύπάρχουν σε « καθαρή » μορφή. Τόσο στά 
φυσικά, όσο καί -κυρίως- στά κοινωνικά φαινόμενα, λειτουργούν πλέγ-
ματα άντιθέσεων. Στή διάρκεια τής έξέλιξης μιά μορφή άντίθεσης 
μπορεί νά μετατραπεί σέ μορφή διαφορετική, π.χ., ή μή άνταγωνιστι-
κή σέ άνταγωνιστική, ή δευτερεύουσα σέ κυρίαρχη, ή παράγωγη σέ 
κυρίαρχη κ.ο.κ. "Ενα συγκεκριμένο παράδειγμα : Ή άντίθεση άνθρώ-
που-φύσης τείνει στις μέρες μας νά γίνει άνταγωνιστική. 'Ωστόσο 
αύτή ή άντίθεση, δευτερεύουσα παλαιότερα, είναι παράγωγη άντίθεση, 
συνέπεια τοΰ κεφαλαιοκρατικοΰ τρόπου παραγωγής. 

Ή διαλεκτική λογική, λογική τής άντίθεσης, προϋποθέτει τήν άντι-
θετική φύση της πραγματικότητας. Τό νέο προκύπτει άπό τήν πάλη τών 
άντιθέτων, ώς ή διαλεκτική υπέρβαση τής προηγούμενης κατάστασης. 
Αύτό τό νέο δέν προκύπτει άπό τό μηδέν : ένυπήρχε ώς δυνατότητα, ή 
όποία πραγματοποιείται ύπό καθορισμένες συνθήκες, ώς υπέρβαση καί 
διατηρεί, σέ ένα άλλο έπίπεδο, τά βιώσιμα στοιχεία τής προηγούμενης 
θέσης, μεταμορφώνοντας τά ποιοτικά μέσα στό πλέγμα τών νέων σχέ-
σεων. Αύτή, προφανώς, ή άρση τής άντίθεσης δέν είναι κατ' άνάγκην 
δημιουργική : πέρασμα σέ άνώτερο έπίπεδο. Ή άρση μπορεί νά είναι 
άπλώς καταστροφική. Τόσο ή φύση όσο καί ή κοινωνία μας προσφέρουν 
πλήθος σχετικά παραδείγματα. 

Τελευταία άντίρρηση ( τελευταία στή μερική έπισήμανσή μας ) : ' Η 
διαλεκτική λογική σχετικοποιεΐτό νόμο τής άντίφασης καί τοΰ δίτιμου. 
Συνεπώς, δέν μπορεί πάντοτε νά άποδώσει μιά ορισμένη τ ιμή άλή-
θειας στις προτάσεις της (άλήθεια ή ψεύδος). 'Επιπλέον, μιά τέτοια 
λογική δέν φαίνεται ότι μπορεί νά « τυποποιηθεί » : νά αποκτήσει ένα 
φορμαλισμό άντίστοιχο μέ τής τυπικής λογικής. 'Ως πρός τήν τ ιμή 
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αλήθειας : Πράγματι, κατά τή διάρκεια τοϋ γίγνεσθαι, τής άλλαγής, 
όταν κάτι δέν είναι άκόμα, άλλά τείνει νά γίνει, αίρονται οί τυπικές 
άντιθέσεις καί άντίστοιχα ή δυνατότητα μιας ορισμένης τιμής αλή-
θειας. Άλλά ή τυπική πλευρά δέν είναι ή ουσιώδης γιά τή διαλεκτική 
λογική, γιά τήν όποία τό ούσιώδες είναι ή μελέτη τών άντιθέσεων, τών 
δυνατοτήτων καί τών τρόπων τοΰ γίγνεσθαι. Ώ ς πρός τήν τυποποίη-
ση : Ή συζήτηση γιά τό άν ή διαλεκτική λογική μπορεί νά τυποποιη-
θεί χρονολογείται ήδη άπό τήν έποχή τοΰ Χέγκελ, ό όποιος άπέκλειε 
μιά τέτοια δυνατότητα έπειδή ή τυποποίηση θά συνεπαγόταν τή στα-
σιμότητα καί τήν έξωτερικότητα τών άντιθέσεων καί τών μορφών. 

Ή συζήτηση συνεχίζεται μεταξύ τών μαρξιστών (καί οχι μόνο) καί 
πράγματι φαίνεται άντιφατικό νά έπιδιώκουμε τήν τυποποίηση μιας 
λογικής ή όποία άποτελεΐ τήν άρνηση τών άκαμπτων σχέσεων καί τής 
στασιμότητας πού αύτές συνεπάγονται. Άλλά τό ούσιώδες, αύτό πού 
προσιδιάζει στή διαλεκτική λογική καί πού είναι άπαίτηση καί τής 
έποχής μας, είναι ή αύστηρή καί συστηματική διατύπωση τών άρχών 
της, ή αύστηρή άντιστοιχία μορφής καί περιεχομένου, τό ξεπέρασμα 
τής άσάφειας καί τής συλλογιστικής χαλαρότήτας, ή όποία παρασιτεί 
στό μαρξισμό μέ τό ένδυμα τής διαλεκτικής σκέψης. Καί τελευταίο, 
αύτό πού θά τή δικαιώσει ιστορικά : ή οργανική της σύνδεση μέ τά 
κινήματα πού άρνοΰνται τή σημερινή κατάσταση πραγμάτων. 

6. Μιά τελική παρατήρηση 

Θά ήθελα νά τελειώσω μέ ένα απόσπασμα άπό τό Κεφάλαιο τοΰ Μάρξ : 
« Μέ τή μυστικιστική της μορφή, ή διαλεκτική γίνεται μόδα στή Γερ-
μανία, έπειδή μοιάζει νά δοξάζει τήν ύπάρχουσα κατάσταση πραγμά-
των. Μέ τήν ορθολογική της μορφή, ή διαλεκτική είναι σκάνδαλο καί 
τρόμος γιά τίς κυρίαρχες τάξεις καί τούς ιδεολόγους τους, έπειδή στή 
θετική κατανόηση τών ύπαρχόντων πραγμάτων περιλαμβάνει ταυτό-
χρονα τήν κατανόηση τής μοιραίας τους άρνησης, τής άναγκαίας κα-



ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 3'5 

ταστροφής τους. Έπειδή, συλλαμβάνοντας τήν ίδια τήν κίνηση, τής 
οποίας κάθε πραγματωμένη μορφή δεν είναι παρά ενα παροδικό μόρ-
φωμα, δέν τής έπιβάλλεται τίποτα. Έπειδή είναι ούσιαστικά κριτική 
καί επαναστατική».1 Ή έχθρότητα μέ τήν όποία αντιμετωπίζεται 
συνήθως ή διαλεκτική -καί ή Διαλεκτική τής Φύσης ειδικότερα- δέν 
εϊναι τυχαία. Ή πολιτική έμβέλεια τής Φιλοσοφίας εϊναι δεδομένη καί 
ή μαρξιστική φιλοσοφία δέν έκρυψε ποτέ τήν κοινωνική λειτουργία της : 
τό ότι αποτελεί όργανο γιά τό μετασχηματισμό τοϋ κόσμου. Στό γεγο-
νός αύτό πρέπει νά αναζητήσουμε τήν αποστροφή τής άστικής διανόη-
σης, άλλά καί τή συστηματική της προσπάθεια νά κηρύξει τήν άνυπαρ-
ξία, τό θνησιγενές ή τό θάνατο τής Διαλεκτικής τής Φύσης. 

1. Κ. Marx, Le Capital, op. cit., I, σ. 29. 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Γ Ι Α ΕΝΑΝ Σ Τ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ο Ρ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο 

(ΑΝ Ο Ο Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Ι Ν Ο Η Μ Α ) 

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΑ χαρακτηρίζονται άπό μιά γνωσιοθεωρητική 
αισιοδοξία. Ή στάση αύτη δέν είναι ούτε πρωτότυπη ούτε νέα. 

Χαρακτηρίζει ορισμένες περιόδους της ιστορίας, σέ συνάρτηση μέ 
ορισμένες ταξικές θεωρήσεις. Είναι π.χ. χαρακτηριστική τής περιόδου 
τών προσωκρατικών καί τής άκμής τής 'Αθηναϊκής Δημοκρατίας, κα-
θώς καί τής περιόδου τής άνόδου τής άστικής τάξης καί τοΰ εργατικού 
κινήματος. Ή στάση αύτή ειδικά χαρακτηρίζει τόν λεγόμενο άστικό 
διαφωτισμό καί τόν ορθολογισμό, πού συνιστά οργανικό στοιχείο του. 

'Αλλά φυσικά άπό καμιά περίοδο τής άνθρώπινης ιστορίας δέν έλειψαν 
οί άνορθολογικές φιλοσοφίες καί ιδεολογίες, οί όποιες χαρακτηρίζουν 
κυρίως -άλλά όχι άποκλειστικά- τίς περιόδους κρίσης καί παρακμής 
( π.χ. τήν ύστερη ρωμαϊκή περίοδο ή τόν άναπτυγμένο καπιταλισμό ). 
Σήμερα ζοΰμε τήν κρίση όχι μόνο τών κεφαλαιοκρατικών κοινωνιών, 
άλλά καί τής κομμουνιστικής ιδεολογίας καί πράξης. Δέν είναι συνε-
πώς τυχαίο ότι σήμερα, όπως είδαμε, εύδοκιμοΰν οχι μόνον ό θρησκευ-
τικός μυστικισμός, άλλά καί άνατολικές μυστικιστικές ιδεολογίες, ή 
παραψυχολογία, οί μηδενιστικές ιδεολογίες, κλπ., κλπ. 'Ανάγκη λοιπόν 
νά άξιοποιήσουμε τήν ιστορικά διαμορφωμένη ορθολογικότητα καί τό 
κεκτημένο τών έπιστημών, γιά νά γνωρίσουμε τόν βάρβαρο κόσμο μας 
καί ενδεχομένως νά τόν άλλάξουμε. 

1. 'Ορθολογισμός : αντιφάσεις και ιστορικότητα τής έννοιας 

Είναι δυνατόν νά δοθεί κάποιος ορισμός τής έννοιας ορθολογισμός ; Καί 
36" 
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αν το επιχειρούσαμε, με κριτήριο τή συμφωνία τής νόησης με τήν 
πραγματικότητα, καί πάλι θά άνέκυπτε τό ερώτημα : Είναι δυνατός 
ένας ένιαϊος καί έξωιστορικός ορισμός τής έννοιας ; Ή άπάντηση θά 
είναι άρνητική. "Οπως θά προσπαθήσω νά δείξω, ό ορθολογισμός είναι 
ιστορική έννοια. Άλλά καί γιά μία καί τήν αύτη έποχή, οί ορθολογικές 
φιλοσοφίες θεμελιώνονται σέ διαφορετικές οντολογικές προϋποθέσεις : 
είναι ύλιστικές ή ιδεαλιστικές. Τέλος, τό περιεχόμενο ένός ορθολογικού 
συστήματος προσδιορίζεται καί άπό τήν ταξική οπτική του. "Ας έγκα-
ταλείψουμε λοιπόν τήν έλπίδα γιά έναν ένιαϊο καί άνιστορικό ορισμό. 

Συγκεκριμένα : Είναι δυνατόν νά ταυτίσουμε τόν ορθολογισμό τών 
'Ιώνων καί τών 'Ατομικών μέ τόν ορθολογισμό τοΰ Πλάτωνα; Οί 
πρώτοι ταύτιζαν τό Ό ν μέ τή φύση καί ό ορθολογισμός τους θεμελιω-
νόταν στήν άντιστοιχία έννοιών καί πραγματικότητας. Κατά τόν Πλά-
τωνα, άντίθετα, τό πραγματικό "Ον ταυτίζεται μέ τόν άναλλοίωτο 
κόσμο τών 'Ιδεών, τοΰ όποιου άπείκασμα είναι ό αισθητός κόσμος 
τής αλλαγής καί τής φθοράς. Ή ίδεοκρατία τοΰ Πλάτωνα προσδιόρισε 
τό χαρακτήρα καί τά όρια τοΰ όρθολογισμοΰ του. 

Πέρα άπό τήν προηγούμενη διχοτομία : Ποΰ θά κατατάξουμε τόν 
ορθολογισμό τής Σχολής τής 'Ελέας, πού χαρακτηρίζεται άπό τη με-
ταφυσική τοΰ "Οντος καί τή δυσπιστία στήν άξία τών αισθήσεων, ή τόν 
ορθολογισμό τών Στωικών καί τών Σοφιστών; Καί ό ορθολογισμός 
τών 'Αρχαίων, ποιές σχέσεις έχει μέ τόν άστικό ορθολογισμό ; Καί ό 
άστικός ορθολογισμός, μέ τή σειρά του, είναι ένιαΐος ; 'Αποφεύγει τή 
διχοτομία ύλισμοΰ /ιδεαλισμού; Καί ή άστική του όραση είναι χωρίς 
διαφορές ; 

'Επιπλέον: Τί σημαίνει όρθός λόγος ; Πώς βεβαιωνόμαστε γιά τήν 
ορθολογικότητα τοΰ « όρθοΰ λόγου » ; Ό λόγος, αύτοδιοριζόμενος υ-
πέρτατος Κριτής, άποφαίνεται γιά τή δική του ορθολογικότητα ; Δέν 
πρόκειται έδώ γιά μιά άπό τίς αυταπάτες τοΰ άστικοϋ όρθολογισμοΰ ; 
Προφανώς, καί σέ άντίθεση μέ τό καρτεσιανό, έδώ άπαιτεϊται κάποιο 
άντικειμενικό κριτήριο ορθολογικότητας. 'Αλλά πώς θά τό ορίσουμε ; 
Καί αν τό κατορθώσουμε, θά πρόκειται γιά κριτήριο έξω άπό τήν 
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Ιστορία ; Ενάντια στήν προφάνεια τοΰ Καρτέσιου, στον καθαρό Λόγο 
τοΰ Κάντ, στήν ταύτιση τοΰ λογικοΰ με τό πραγματικό άπό τόν Χέ-
γκελ, άπαιτεΐται προφανώς μιά άντικειμενικά θεμελιωμένη καί ιστο-
ρικά καθορισμένη άντίληψη γιά τήν ορθολογικότητα. 

Συμπερασματικά : Στό έσωτερικό τής παράδοσης τοΰ ορθολογισμού 
λειτουργεί ή άντίθεση ύλισμοΰ / ίδεαλισμοΰ, διαλεκτικής καί μεταφυσι-
κής σκέψης, μέ ήγεμονία τής μιας ή τής άλλης τάσης. Ή ηγεμονία 
καθορίζεται άπό τό συσχετισμό τών κοινωνικών δυνάμεων στή δεδο-
μένη ιστορική στιγμή, άλλά καί άπό τή συνολική δυναμική τοΰ έποι-
κοδομήματος. Οί άλλαγές τής ύλικής βάσης δέν προσδιορίζουν άμεσα 
τίς άντίστοιχες άλλαγές τοϋ έποικοδομήματος, άπ' όπου ή συχνή άναν-
τιστοιχία τους καί ή άνεπάρκεια τών μηχανιστικών θεωριών τής ιδεο-
λογίας. Ειδικά σήμερα δεσπόζει ό τεχνοκρατικός ορθολογισμός, ύστα-
τη καί έκπτωτη μορφή τοΰ άστικοΰ όρθολογισμοΰ, όπου τό κριτήριο τής 
ωφελιμότητας γίνεται κριτήριο καί άλήθειας καί κριτήριο ήθικής. 

2. 'Ορθολογισμός : μιά κατεξοχήν έννοια τής αστικής ιδεολογίας 

Ή έννοια τοΰ όρθολογισμοΰ συνδέεται βασικά μέ τήν άνάπτυξη καί τήν 
οικονομική, πολιτική καί ιδεολογική ήγεμονία τής άστικής τάξης. Γε-
νικό χαρακτηριστικό τοΰ άστικοΰ όρθολογισμοΰ ήταν ή άξίωση νά ερ-
μηνευτεί ή πραγματικότητα μέ βάση τίς άρχές κάποιου έξωιστορικοΰ 
Λόγου. Νά δοθεί στά φυσικά καί στά κοινωνικά φαινόμενα μιά λογική-
αίτιακή έρμηνεία. Νά διαμορφωθεί, συνολικά, μιά ορθολογική κοσμο-
αντίληψη, σέ άντίθεση μέ τήν ιδεαλιστική καί μεταφυσική κοσμοεικό-
να τής φεουδαρχικής κοινωνίας. Άλλά ή άπολυτοποίηση τών άστικών 
εννοιών καί άξιών προϋπέθετε τήν άνακήρυξη τοΰ Λόγου σέ έξωιστο-
ρικό καί άναλλοίωτο κατηγόρημα τής άνθρώπινης ούσίας. Κατά συνέ-
πεια, άν καί άντίπαλος τής Μεταφυσικής, ό άστικός ορθολογισμός ήταν 
έξ ύπαρχής ύποθηκευμένος στή Μεταφυσική, γιά λόγους ιστορικούς, 
κοινωνικούς καί γνωσιοθεωρητικούς. 
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Ή έννοια «ορθολογισμός» χρησιμοποιείται συνήθως ώς έξωιστο-
ρική έννοια, χωρίς ταξικούς προσδιορισμούς. Έ τ σ ι μετατρέπεται άπο 
τούς ιδεολόγους σέ κάτι άπόλυτο. Φετιχοποιεΐται καί παρουσιάζεται 
ώς ιερό καί άχρονικό κατηγόρημα τής άνθρώπινης διάνοιας, μπροστά 
στό όποιο οφείλουμε νά ύποκλιθούμε. ( Στή χώρα μας είναι ιδιαίτερα 
συνηθισμένη αύτή ή ιδεολογική χρήση. ) 'Ανάγκη λοιπόν νά άπομυθο-
ποιήσουμε τό προϊόν τής « κακής άφαίρεσης ». 

Πράγματι, τί σημαίνει Λόγος ; Καί τί λογική έρμηνεία ; Καί πώς ό 
Λόγος θά γίνει κριτής τοΰ έαυτοΰ του ; Πώς θά θεμελιώσει τή δική του 
ορθολογικότητα ; Λόγος μιας συγκεκριμένης τάξης, τής άστικής, ερ-
γαλείο μιας δεδομένης ιστορικής άναγκαιότητας, ό άστικός ορθολογι-
σμός παρέμεινε δέσμιος της ιδεαλιστικής παράδοσης. Στήν καλύτερη 
περίπτωση συνδέθηκε μέ τό μηχανιστικό-ύλιστικό πνεΰμα τών άνερ-
χόμενων φυσικών έπιστημών, χωρίς νά ολοκληρώσει μιά συνεπή ύλι-
στική άντίληψη, τόσο γιά τή φύση όσο καί γιά τήν κοινωνία. Ή δια-
πίστωση αύτή ισχύει λιγότερο ή περισσότερο καί γιά τούς "Αγγλους 
εμπειριστές τοΰ 17ου καί τοΰ 18ου αιώνα καί γιά τούς Γάλλους τοΰ 
Διαφωτισμού, άκόμα καί γιά τόν πρόδρομο τοΰ νεότερου ύλισμοΰ, τόν 
Λ. Φόυερμπαχ ( 1804-1872). 

Ή τάση τοΰ άστικοΰ ορθολογισμού, ή όποία στηρίχτηκε περισσότε-
ρο στις φυσικές έπιστήμες, είδε τά φυσικά φαινόμενα στό πλαίσιο τοΰ 
κυρίαρχου μηχανιστικού « παραδείγματος ». Τά κοινωνικά τά ειδε λι-
γότερο ή περισσότερο ιδεαλιστικά. Ή καθαυτό ιδεαλιστική τάση τοΰ 
άστικοΰ ορθολογισμού δέν έχει ώς κύρια άφετηρία τόν ύλικό κόσμο, 
όπως έμφανίζεται μέσα άπό τίς φυσικές έπιστήμες. Κινείται στό χώρο 
τών άπόλυτων έννοιών : στό χώρο τής καθαρής νόησης. "Εχει ώς άφε-
τηρία μιά ορθολογικότητα έμφυτη στήν άνθρώπινη ύποκειμενικότητα 
( Καρτέσιος, Κάντ ) ή θεμελιωμένη στήν ταυτότητα τοΰ Είναι καί της 
Νόησης ( Χέγκελ ). Ό άστικός ορθολογισμός, έξάλλου, συνδέεται γε-
νετικά μέ τήν άστική άντίληψη γιά τόν άνθρωπο ώς άνθρωπο αστό, ώς 
το τελικό προϊόν τής ιστορίας πού άντιστοιχεΐ στήν άστική κοινωνία, 
έσχατη μορφή κοινωνικής οργάνωσης. 
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Ή ούσία τοΰ άστοΰ προσδιορίζεται άπό την ιδιοκτησία καί τίς 
σχέσεις πού τη νομιμοποιούν. Ό άστός, συνεπώς, είναι άτομιστής 
καί ρεαλιστής. Ώστόσο, ή ιδεολογική άντίληψη τοΰ άνθρώπου ώς άν-
θρώπου-άστοΰ ορίζει ώς ούσία τοϋ άνθρώπου τήν έλευθερία, τόν αύ-
τοπροσδιορισμό, τήν πνευματικότητα, τήν ταύτιση τοΰ άνθρώπου μέ 
τήν έννοια τοΰ Άνθρώπου. Οί άντιφάσεις τοΰ άστικοΰ όρθολογισμοΰ 
έχουν τό άντίστοιχό τους στις άντιφάσεις τοΰ άστικοΰ άνθρωπισμοΰ. 
Καί οί μεν καί οί δέ είναι ή φενακισμένη έκφραση τών ένδογενών 
άντιθέσεων της άστικής, κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας : ή ιδεατή έξι-
δανίκευση τοΰ άνταγω ν ι στικοϋ χαρακτήρα αυτής τής κοινωνίας καί τοΰ 
άτομισμοΰ στον όποιο θεμελιώνονται οί κοινωνικές σχέσεις. 

Μετά τίς γενικές αύτές παρατηρήσεις, θά αναφερθώ σέ τρεις με-
γάλους στοχαστές, έκπροσώπους τοΰ άστικοΰ όρθολογισμοΰ, γιά νά 
κάνω πιό συγκεκριμένες τίς προηγούμενες άντιφάσεις. 

1. Ό Καρτέσιος, ώς γνοκττόν, θεμελίωσε τήν ύπαρξη στή Νόηση: 
Cogito, ergo sum. Έ Νόηση άναγορεύεται σέ κριτήριο της ύπαρξης : 

Ύπάρχουν μόνο πράγματα πού είναι προφανώς άληθή. Ή σαφήνεια 
γίνεται κριτήριο οντολογικό ( κριτήριο ύπαρξης ) καί ταυτόχρονα γνω-
σιοθεωρητικό ( κριτήριο άλήθειας ). 

Άλλά, μέ τό ύποκειμενικό-ρασιοναλιστικό κριτήριο, ή ύπαρξη τής 
φύσης είναι δυνατόν νά άναχθεϊ σέ άπλό όνειρο (στήν ύποκειμενική 
σκέψη ή στή σκέψη τοΰ Δημιουργού ). Όριακά, ή κατάληξη τοΰ καρτε-
σιανού όρθολογισμοΰ θά ήταν ό σολιψισμός. Αναπόφευκτα, συνεπώς, 
όπως τονίστηκε ήδη, ό Καρτέσιος θεμελίωσε τήν άντικειμενικότητα 
τοΰ κόσμου, καθώς καί τή γνωσιμότητά του, στήν ύπαρξη τοΰ Θεοΰ. Ό 
« πατέρας » τοΰ άστικοΰ όρθολογισμοΰ ήταν καί μεταφυσικός καί ιδε-
αλιστής. Συνέχισε τή δυϊστική παράδοση γιά τίς σχέσεις ψυχής καί 
σώματος καί θεώρησε τή γνώση δυνατότητα τής άυλης ψυχής. Ό 
πυρήνας τοΰ καρτεσιανοΰ όρθολογισμοΰ είναι συνεπώς άνορθολογικός 
καί ιδεαλιστικός. 

2. Ό Κάντ, άντίστοιχα, θεμελίωσε έναν μεταφυσικό ρεαλισμό ( ύ-
παρξη τοΰ πράγματος καθεαυτό ) καί ταυτόχρονα μιά τυπική διχοτο-
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μία άνάμεσα στον κόσμο τών νοουμένων καί τά φαινόμενα. Δηλαδή, ή 
θέση γιά την ύπαρξη τών πραγμάτων καθεαυτά συσχετίστηκε άπό τόν 
Κάντ με τή θέση γιά μιά άπόλυτη μή γνωσιμότητα τοϋ πραγματικοΰ 
κόσμου. Άλλά ή γνωσιμότητα τών φαινομένων καί μόνο συνιστά μιά 
γνώση οντολογικά μετέωρη. Ή θέση αύτή άποτελεΐ την άχίλλειο πτέρ-
να τοΰ καντιανού ορθολογισμού, καθώς άδυνατεΐ νά άναδείξει τή σχέση 
πραγμάτων καθεαυτά καί φαινομένων καί, έπίσης, νά έξηγήσει την 
άποτελεσματικότητα τών έπιστημών. 

Συνεχίζοντας έξάλλου τήν άνιστορική παράδοση τοΰ άστικοΰ όρθο-
λογισμοΰ, ό Κάντ προίκισε τήν αισθητικότητα μέ προεμπειρικούς τύ-
πους καί τή νόηση μέ προεμπειρικές κατηγορίες. "Ετσι ό Λόγος δέν 
άναδύεται ώς υπέρβαση τής προλογικής, άσυνείδητης πραγματικότη-
τας καί τής βασικά ποιοτικής καί μυθολογικής προφιλοσοφικής σκέ-
ψης. Υπάρχει έξω άπό τό φυσικό καί τό ιστορικό γίγνεσθαι, προικι-
σμένος μέ αιώνιες άρχές. Κατά συνέπεια, άντί νά συλλαμβάνει τήν 
ούσία καί τήν κίνηση τής πραγματικότητας, ή νόηση νομοθετεί : έπι-
βάλλει στήν πραγματικότητα τούς δικούς της νόμους. "Ετσι, ή ένότητα 
τής συνείδησης δέν έρμηνεύεται άπό τόν Κάντ μέ βάση τήν ένότητα τοΰ 
κόσμου. Άντίθετα : Ή ένότητα τοΰ κόσμου είναι προϊόν τής ένότητας 
της συνείδησης. Στήν οποία ορθολογικότητα τής συνείδησης δέν άντα-
νακλάται ή νομοτελειακή δομή τοΰ κόσμου. Αντίστροφα : Οί αίτιακές 
καί άλλες σχέσεις εϊναι σχέσεις τίς όποιες έπιβάλλει ή νόηση, μέ τή 
συσχέτιση τών φαινομένων μέσω τών κατηγοριών. 

'Εντέλει, ό καντιανός ορθολογισμός έθεσε ένα αιώνιο, ανυπέρβλητο 
όριο στήν άνθρώπινη νόηση : Προσιτά εϊναι μόνο τά φαινόμενα, οχι τά 
νοούμενα. Ό Λόγος, άνώτερη μορφή τής διάνοιας, μπορεί νά πλησιάζει 
τά νοούμενα, νά τά φωτίζει μέ τό δικό του φώς, άλλά άδυνατεΐ νά τά 
γνωρίσει. 'Άν καί δέν τίθεται ρητά, ή θεϊκή καταγωγή τοΰ Λόγου εϊναι 
δύσκολο νά κρυφτεί πίσω άπό τίς περίτεχνες ορθολογικές κατασκευές 
τοΰ Κάντ. 

Καί ό καντιανός ορθολογισμός εϊναι, συνεπώς, καί σέ τελευταία 
άνάλυση, άνιστορικός, μεταφυσικός καί ιδεαλιστικός. Δέν εϊναι τυχαίο 
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ότι ό Κάντ, άδυνατώντας νά θεμελιώσει την ύπαρξη τοϋ Θεοΰ άπό το 
δρόμο της Νόησης, τη «θεμελ ίωσε» μέ τή βοήθεια τοΰ Πρακτικοΰ 
Λόγου. Ή περίφημη « κοπερνίκεια άναστροφή » τοΰ Κάντ ήταν, συνε-
πώς, μιά άκόμα άπόπειρα ορθολογικής θεμελίωσης τοΰ θρησκευτικοΰ 
άνορθολογισμοΰ. 

3. Τέλος, ό Χέγκελ, συνεχίζοντας καί ύπερβαίνοντας τήν άστική-
όρθολογική παράδοση (τοΰ Καρτέσιου, τοΰ Σπινόζα, τοΰ Λάιμπνιτς, 
κλπ. ), συνένωσε, όπως τονίζεται στήν Άγια Οικογένεια, μέ μεγαλο-
φυή τρόπο τή μεταφυσική μέ τόν ιδεαλισμό, θεμελιώνοντας « μιά κα-
θολική μεταφυσική αύτοκρατορία ». Ταυτίζοντας τό Είναι μέ τή Νόη-
ση, ύποβαθμίζοντας τή Φύση σέ άλλοτριωμένη μορφή της 'Ιδέας, θε-
μελιώνοντας δηλαδή τήν οντολογική προτεραιότητα τοΰ Πνεύματος 
έναντι τής Φύσης, ύποστασιοποιώντας τήν "Εννοια, ό Χέγκελ ολοκλή-
ρωσε τή μεταφυσική-ίδεαλιστική καί άνορθολογική παράδοση τοϋ ά-
στικοΰ όρθολογισμοΰ. Ταυτόχρονα, έπεξεργαζόμενος τή Διαλεκτική, 
άντιπαρέθεσε στήν αιωνιότητα τών μορφών τοΰ μηχανιστικού ύλισμοΰ 
καί τοΰ καντιανού άπριορισμοΰ τό γίγνεσθαι, έστω καί αν αύτό δέν 
ήταν τό κοσμικό γίγνεσθαι τών Προσωκρατικών, άλλά τό γίγνεσθαι 
τής 'Ιδέας. 'Ανάγοντας τό έμπειρικό-συγκεκριμένο στό άφηρημένο τής 

"Εννοιας, ό Χέγκελ ύποθήκευσε έκ τών ένδον τή διαλεκτική : τό γίγνε-
σθαι τοΰ Πνεύματος άπαιτεΐ κάποια άπροσδιόριστη « ά ρ χ ή » , καθώς 
καί κάποια τελείωση : τήν άρση τής άλλοτρίωσης καί τήν έπιστροφή 
τής 'Ιδέας στόν έαυτό της. 

' Η άστική σκέψη ταλαντεύτηκε πάντα άνάμεσα στήν αίσθησιοκρα-
τία καί τή λογοκρατία ( ορθολογισμός ). Ή άντίθεση άνάμεσα στά δύο 
αύτά ρεύματα δέν ήταν βέβαια νέα. "Ηδη οί Έλεάτες άναγνώριζαν δυό 
όδούς πρός τήν άλήθεια : μέσω τοΰ λόγου, πού οδηγεί στήν άλήθεια, καί 
μέσω τών αισθήσεων, πού όδηγοΰν στήν άπλή δόξα. Παρόμοια καί ό 
Πλάτων θεωροΰσε ότι ή πραγματική γνώση είναι ή γνώση της 'Ιδέας. 

Ό ορθολογισμός τοΰ Δημόκριτου καί τών άτομικών, άντίθετα, ήταν 
ένας ύλιστικός ορθολογισμός. 

Ή άντίθεση αίσθησιοκρατίας καί λογοκρατίας άναπαράχθηκε καί 
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στήν άστική σκέψη. Άλλά καί εδώ ή άντίθεση δεν ήταν άπόλυτη. Ό 
όρθολογιστής Κάντ, π.χ., δίδασκε ότι ή νόηση χωρίς τήν αίσθηση είναι 
κενή καί ό Καρτέσιος δεν παραγνώριζε τήν άξία τών αισθήσεων. 

Άλλά ό άστικός ορθολογισμός έκανε άκόμα πιό περίπλοκο τό πρόβλη-
μα, μέ τή θεωρία τών έμφυτων ιδεών. Στήν πραγματικότητα, τονίστη-
κε ήδη, δέν είναι σαφές τί άντιπροσωπεύουν οί έμφυτες ιδέες. Κατά τόν 
Καρτέσιο, π.χ., κατέχουμε έντός μας τήν ιδέα ένός άληθινοϋ τριγώνου 
καί γ ι ' αύτό μποροΰμε νά τό άντιληφθοΰμε εύκολα. Σύμφωνα μέ αύτή 
τή διατύπωση, ή ιδέα τοΰ τριγώνου είναι έμφυτη. Κατά τόν Κάντ, 
άντίστοιχα, οί έννοιες τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου είναι προεμπειρικές, 
καθώς καί οί κατηγορίες. Κατά τόν Λάιμπνιτς, τέλος, ορισμένες έμφυ-
τες άρχές εισέρχονται στις σκέψεις μας καί άποτελοΰν τήν ψυχή καί τή 
συνεκτικότητά της. 

Πρόκειται όμως πράγματι γιά έννοιες, κατηγορίες, μορφές, ή γιά 
τάσεις, προδιαθέσεις, συνήθειες ; Στό έρώτημα δέν μπορεί νά δοθεί 
μιά ρητή άπάντηση καί δέν είναι τυχαίο ότι ή συζήτηση όχι μόνο 
συνεχίζεται, άλλά έμπλουτίζεται μέ έπιχειρήματα καί άπό τή σύγχρο-
νη γλωσσολογία. Αύτό, π.χ., πού ό Τσόμσκυ θεωρεί έμφυτο, είναι ένα 
σύνολο πληροφοριών : Κατά κάποιο τρόπο τό παιδί γεννιέται γνωρί-
ζοντας ορισμένα πράγματα γιά τίς καθολικές ιδιότητες τών άνθρώπι-
νων γλωσσών. Ή άλληλεπίδραση αύτής της γνώσης μέ ένα σώμα 
πρωταρχικών γλωσσικών δεδομένων ( οί εικόνες ένηλίκων πού παρα-
τηρεί τό παιδί ) έξηγεϊ, κατά τόν Τσόμσκυ, τήν άνάπτυξη τών γλωσσι-

- « / 2 κων ικανοτήτων. 
'Ωστόσο είναι γεγονός ότι ένα άλλο ρεΰμα τοΰ άστικοΰ ορθολογι-

σμού, πού τό τροφοδότησαν κυρίως οί φυσικές έπιστήμες, έπιχείρησε 
νά θεμελιώσει έναν ύλιστικό ή άπλώς έμπειρικό ορθολογισμό. Πρόκει-
ται, ώς γνωστόν, γιά τόν άγγλικό έμπειρισμό, τον υλισμό τοΰ γαλλικοΰ 

1. Βλ., π.χ., τη συζήτηση τών Ν. Chomsky, Η. Putnam καί Ν. Goodman, στο Α 
Portrait of Twenty-five years. 

2. Ν. Chomsky, ibid. 
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Διαφωτισμού, τον ύλισμό τοΰ Φόυερμπαχ κλπ. Αύτό τό ρεΰμα επιχεί-
ρησε νά θεμελιώσει : 1 ) έναν επιστημονικό ρεαλισμό καί 2 ) έναν, λι-
γότερο ή περισσότερο, φυσιοκρατικό ύλισμό. Εντούτοις τό ρεΰμα αύτό 
ήταν δέσμιο τοΰ έμπειρισμοΰ, τοΰ άμεσα δεδομένου, τοΰ αισθητηριακά 
προφανοΰς, τής κυρίαρχης τότε μηχανιστικής κοσμοαντίληψης : γενι-
κότερα, της άστικής θεώρησης τοΰ κόσμου. 

Έ τ σ ι ό άστικός ύλισμός δέν μπόρεσε νά ύπερβεΐ τόν μηχανιστικό 
ρεαλισμό πού θεμελίωνε τίς άναπτυσσόμενες φυσικές έπιστήμες καί 
θεμελιωνόταν σ' αύτές, δηλαδή : τη δημοκρίτεια άντίληψη γιά τήν ύλη, 
τόν άπόλυτο χώρο καί χρόνο ( αισθητήρια τοΰ Θεοΰ, κατά τόν Νεύτω-
να ), τό χωρισμό τής ύλης καί τής κίνησης, τήν αναγωγή τών άνώτερων 
μορφών κίνησης στή μηχανική, δηλαδή τή μηχανιστική καί άδιαμεσο-
λάβητη άναγωγή τοΰ άνώτερου στό κατώτερο, άναγωγή ή όποία κα-
ταργεί τίς ποιοτικές διαφορές μεταξύ τών έπιπέδων. Συνολικά δέν 
ύπερέβη τήν άντίληψη γιά τό Σύμπαν-Μηχανή. Είναι, τέλος, χαρακτη-
ριστική ή άντιθρησκευτική συνιστώσα τής άστικής ύλιστικής παράδο-
σης, ή όποία, έντούτοις, δέν μπόρεσε νά ύπερβεΐ τόν φυσιοκρατικό 
άθεϊσμό καί νά άναζητήσει τό μυστικό τής θεϊκής στήν άνθρώπινη 
οικογένεια ( Μάρξ ). 

Στό σημείο αύτό άξίζει νά θυμίσουμε μιά άποψη τοΰ Ένγκελς γιά 
τόν γαλλικό ύλισμό της έποχής τοΰ Διαφωτισμού, άποψη πού προσδιο-
ρίζει εύρύτερα τό χαρακτήρα τοΰ άστικοΰ όρθολογισμοΰ : « Οί Γάλλοι 
ύλιστές τοΰ 18ου αιώνα, αύτοί πού προετοίμαζαν την έπανάσταση, 
έπικαλοΰνταν τή νόηση ώς μοναδικό κριτή τοΰ καθετί πού ύπήρχε. 
Θά έπρεπε νά θεσπίσουμε ένα έλλογο Κράτος, μιά έλλογη Κοινωνία. 
Τό καθετί πού άντέφασκε μέ τόν αιώνιο λόγο θά έπρεπε νά έξαφανιστεΐ 
χωρίς έλεος. Καί είδαμε έπίσης ότι ό αιώνιος αύτός λόγος δέν ήταν 
στήν πραγματικότητα τίποτε άλλο άπό τήν ιδεαλιστική νόηση τοΰ 
πολίτη της μεσαίας τάξης, πού ή έξέλιξή της διαμόρφωνε άκριβώς 
τότε τόν άστό ». 

1. F. EIngeb, Socialisme Utopique et Socialisme Scientifique, a. 63. 
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Συμπερασματικά 

Ό άστικός ορθολογισμός εϊναι ιστορικά καθορισμένη μορφή, στιγμή 
τής έξέλιξης τής άνθρώπινης νόησης, υποθηκευμένη στή μεταφυσική 
καί στόν ιδεαλισμό. Ή άστική φιλοσοφία δέν μπόρεσε νά διαμορφώσει 
μιά συνεκτική καί ολοκληρωμένη ΰλιστική-όρθολογική άντίληψη γιά τή 
φύση καί τήν κοινωνία. Καί αύτό, όχι μόνο έξαιτίας τής άδυναμίας τών 
τότε έπιστημών, άλλά καί -προπαντός- έξαιτίας τής συγκεκριμένης 
ταξικής οπτικής της. Ή άστική φιλοσοφία άδυνατοΰσε νά άπαλλαγεΐ 
άπό τό « ταξικό δέρμα της », όπως θά έλεγε άργότερα ό Μάρξ, άνα-
φερόμενος στήν πολιτική οικονομία. 

Ό άστικός ορθολογισμός προϋποθέτει, οριακά, τήν αύτονομία τοϋ 
Λόγου, τόν όποϊο ένίοτε άναγορεύει όχι μόνο σέ κριτή, άλλά καί σέ 
δημιουργό τής πραγματικότητας. 

Κατά συνέπεια, ό άστικός ορθολογισμός θεμελιώνεται σέ άπόλυτες, 
έξωιστορικές άρχές καί έννοιες. Είτε ύποτάσσει, άπαγωγικά, τήν έμ-
πειρία στό σύστημα ( Καρτέσιος, Λάιμπνιτς, Χέγκελ, κ.ά. ) είτε πα-
ραμένει στό έπίπεδο τοϋ έποπτικοϋ ρεαλισμοϋ, άφήνοντας άνοιχτή τή 
δυνατότητα γιά τό πέρασμα στήν ιδεαλιστική μεταφυσική. 

'Ως ιστορικά καθορισμένη μορφή, ό άστικός ορθολογισμός συνδέθη-
κε μέ τήν άνάπτυξη τών φυσικών έπιστημών, τής τεχνικής καί συνο-
λικά τοϋ κεφαλαιοκρατικοΰ τρόπου παραγωγής. 'Αλλά ένώ ή έπιστήμη 
άνακαλύπτει τούς νόμους τής φύσης καί θεμελιώνει τήν ιστορικά προσ-
διορισμένη όρθολογικότητά της ώς τό άντίστοιχο της φυσικής νομοτέ-
λειας, ένώ μέ βάση τίς έπιστήμες τό ορθολογικό θά μπορούσε νά θε-
ωρηθεί ώς ή μορφή τής θεωρητικής ιδιοποίησης τοΰ πραγματικοΰ, ό 
άστικός ορθολογισμός θεμελιώθηκε, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
σέ άπολυτοποιημένες άφαιρέσεις (Λόγος, "Ανθρωπος, Κράτος, Δ ί -
καιο, Έλευθερία, κλπ.). Ή οπτική τοΰ άστικοΰ όρθολογισμοΰ είναι 
ή οπτική της άστικής θεώρησης τοΰ κόσμου. Ό Λόγος του είναι ή 
ύποστασιοποιημένη μορφή τοΰ λόγου τοΰ άστοΰ. 

Ή άντίληψη γιά τήν άστική κοινωνία ώς άνώτερη καί τελική μορφή 
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κοινωνίας είναι συστατικό στοιχείο της πλάστης συνείδησης τοϋ άστοϋ. 
Οί αντιλήψεις για το φυσικό Δίκαιο καί για τό Κράτος Δικαίου ώς 
ενσάρκωση κάποιου έξωιστορικοΰ Λόγου είναι ιδεολογήματα τά όποια 
άπολυτοποιοϋν τό Δίκαιο τής αστικής κοινωνίας. Τά «σύννεφα σκό-
νης » πού καλύπτουν τήν κεφαλαιοκρατική πραγματικότητα προσδιό-
ρισαν εντέλει τά γνωσιοθεωρητικά όρια τοϋ άστικοΰ όρθολογισμοΰ. 

Συνολικά, ό άστικός ορθολογισμός δέν μπόρεσε νά λύσει τήν άντί-
φαση έμπειρικοΰ-όρθολογικοΰ. Δέν μπόρεσε νά συλλάβει μέ συνέπεια 
ούτε τό φυσικό ούτε τό κοινωνικό γίγνεσθαι, ούτε τό γίγνεσθαι τής 
νόησης. Παρά τίς διαλεκτικές καί ύλιστικές στιγμές (Καρτέσιος, 
Σπινόζα, Χόμπς, Λόκ, Κάντ, Φίχτε, Χέγκελ, κ.ά. ), ό άστικός ορθο-
λογισμός δέν μπόρεσε νά υπερβεί τά όρια τής έποχής του. Τά όρια αύτά 
προσδιορίστηκαν: Πρώτον, άπό τήν κατάσταση τών έπιστημών τοΰ 
17ου καί τοΰ 18ου αιώνα. Δεύτερον, άπό τήν ταξική όραση τοΰ άστοΰ. 
Παρά τήν προοδευτική κοινωνική λειτουργία του καί τή θετική προσ-
φορά του ώς « στιγμής » τής ιστορίας τής άνθρώπινης συνείδησης, ό 
άστικός ορθολογισμός ήταν σέ τελευταία άνάλυση « ή άλλοτριωμένη 
συνείδηση ένός κόσμου άλλοτριωμενου » ( Μάρξ ). 

Σήμερα ό άστικός ορθολογισμός άντιπροσωπεύεται άπό τήν έκπτω-
τη μορφή τοΰ θετικισμού καί διάφορες μορφές έπιστημονικοΰ ρεαλι-
σμού. Άλλά ή δεσπόζουσα τάση τής άστικής σκέψης είναι ή επεξεργα-
σία νέων μορφών σπιριτουαλισμοΰ : νεοθωμισμός, χριστιανικός περσο-
ναλισμός, χριστιανική τάση τοΰ ύπαρξισμοΰ, φαινομενολογία, νεοκαν-
τιανισμός, ύποταγή σέ άνατολικές δοξασίες, κλπ. Καί τέλος : τό χάος 
τοΰ μετα-μοντερνισμοΰ. 

3. Μαρξισμός : ή υπέρβαση τοϋ θεωρησιακοϋ ορθολογισμού 

Ό μαρξισμός δέν είναι, προφανώς, μορφή ορθολογισμού, μέ τήν κλασι-
κή έννοια τοϋ ορον. Ό φιλοσοφικός ορισμός τοϋ όρθολογισμοΰ είναι 
άναπόσπαστος άπό τήν ιστορία του, καθώς καί άπό τό ζεΰγος ίδεα-
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λισμός-ύλισμός, τών οποίων εκφράζει τήν άνιση σχέση -τή σχέση 
ήγεμονίας- στά έσωτερικό του. 

Μποροΰμε συνεπώς νά χρησιμοποιήσουμε τήν έννοια « μαρξιστικός 
ορθολογισμός » ; Κατά τόν 'Αλτουσέρ, π.χ., ό μαρξισμός, έστω καί άν 
είναι ορθολογικός ( rationel ), δέν εϊναι 'Ορθολογισμός, ούτε καί « μο-
ντέρνος 'Ορθολογισμός », « όπως φαντάστηκαν κάποιοι άπό τούς πα-
λαιότερους πριν άπό τόν πόλεμο, μέσα στή φωτιά έναντίον τοΰ ναζι-
στικοΰ άνορθολογισμοΰ » . 2 "Ας έπιχειρήσουμε ωστόσο μιά πιό συγκε-
κριμένη άνάλυση τοΰ προβλήματος. 

Σέ άντίθεση μέ τόν ιδεαλισμό, ό μαρξισμός διαμορφώνει τίς έννοιες 
μέ άφετηρία τή συγκεκριμένη πραγματικότητα - φυσική καί κοινωνι-
κή. "Οπως τονίζει ό Λούκατς, ή ιστορία τής ορθολογικότητας είναι 
προϊόν τής άνθρώπινης δραστηριότητας. Ό μαρξιστικός ορθολογισμός 
-άν ό όρος είναι νόμιμος- είναι ένας ύλιστικός καί διαλεκτικός ορθο-
λογισμός. 'Αλλά ένώ στηρίζεται στήν παράδοση τών φυσικών έπιστη-
μών καί τοΰ κλασικοΰ όρθολογισμοΰ, όπως αύτός διαμορφώθηκε μετά 
τήν 'Αναγέννηση, έντούτοις τίς ύπερβαίνει, έπιλέγοντας ταυτόχρονα 
μιά νέα ταξική θεώρηση τής πραγματικότητας : τή θεώρηση άπό τήν 
άποψη τής έργατικής τάξης καί τής κομμουνιστικής προοπτικής. Μ' 
αύτό τόν τρόπο ό μαρξισμός ύπερβαίνει : 1 ) τήν πλαστή συνείδηση τοΰ 
άστοΰ, 2 ) τόν έποπτικό ύλιστικό ορθολογισμό, 3 ) τή θεωρησιακή στάση 
καί τίς έξωιστορικές έννοιες καί κατηγορίες τοΰ άστικοΰ όρθολογισμοΰ. 

Τό πρόβλημα, κατά τόν Μάρξ, δέν είναι άπλώς νά έρμηνεύσουμε τόν 
κόσμο, άλλά καί νά τόν άλλάξουμε. "Ετσι ή κριτική τού Μάρξ, κριτική 
τοΰ κεφαλαιοκρατικοΰ τρόπου παραγωγής, είναι ταυτόχρονα κριτική 
τής θεωρησιακής φιλοσοφίας καί -κατά συνέπεια- τοΰ προδιαλεκτικοΰ 
ύλισμοΰ καί τοΰ όρθολογισμοΰ. "Οπως έγραφε στήν περίφημη Πρώτη 
θέση γιά τον Φόνερμπαχ, « τό κύριο μειονέκτημα όλων τών προηγού-
μενων μορφών ύλισμοΰ, περιλαμβανομένου καί τοΰ ύλισμοΰ τοΰ Φόυ-

1. C. Labica et aL, Dictionnaire Critique du Marxisme. 
2. L Althusser, Eléments d'Autocritique, a. 43. 
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ερμπαχ, είναι δτι συνελάμβαναν τά πράγματα, την πραγματικότητα, 
την αισθητικότητα, με τή μορφή τοϋ αντικείμενου ή τής θέασης καί οχι 
ώς άνθρώπινη αισθητηριακή δραστηριότητα, πράξη, οχι υποκειμενι-
κά». 1 Ή άλλαγή ταξικής θεώρησης πού πραγματοποίησε ό μαρξι-
σμός, συνεπάγεται τή συνείδηση τοΰ ταξικοΰ χαρακτήρα του καί τής 
κοινωνικής του λειτουργίας ώς οργάνου γιά τό μετασχηματισμό τοΰ 
πραγματικού. Ό μαρξισμός συνιστά μιά πραγματικά κοπερνίκεια 
αναστροφή στις σχέσεις θεωρίας καί πράξης. 

Ό ιδεαλισμός δέν γνωρίζει τό πραγματικό συγκεκριμένο, τό όποιο 
ύποβιβάζει σέ παράγωγο τής νόησης. Ό έποπτικός ύλισμός, άντίθετα, 
ταυτίζει τό πραγματικό μέ τό έποπτικά δεδομένο. Άλλά τό έποπτικά 
συγκεκριμένο εϊναι στήν πραγματικότητα μιά άφαίρεση: εϊναι ένα 
ψευδοσυγκεκριμένο. 

Ό Μάρξ, μέ μιά πράξη ρήξης μέ τόν άστικό ορθολογισμό, έπιχεί-
ρησε νά συλλάβει τίς πραγματικές σχέσεις άνάμεσα στό υπαρκτό καί 
τό νοημένο συγκεκριμένο. Ή συγκεκριμένη ολότητα, έγραφε στά Grun-
drisse, ώς νοημένη ολότητα, ώς νοητική άναπαράσταση τοΰ συγκεκρι-
μένου, εϊναι προϊόν τής νόησης : προϊόν τής νοητικής επεξεργασίας μέ 
άφετηρία τήν πραγματική ζωή καί τήν παράσταση. 

Στήν προσπάθειά του νά συλλάβει τό συγκεκριμένο, ό Μάρξ διέκρι-
νε τυπικά τή μέθοδο έκθεσης άπό τή μέθοδο έρευνας. Μέ τήν έρευνα 
-έγραφε- έπιχειροΰμε νά κατανοήσουμε τήν ύλη σέ όλες τίς λεπτο-
μέρειές της, καί νά άνακαλύψουμε τούς έσωτερικούς δεσμούς τους. 
« Άπό τή στιγμή πού θά έπιτευχθεΐ αύτό τό έργο -συνεχίζει- καί 
μόνο τότε, μποροΰμε νά έκθέσουμε τήν κίνηση τοΰ πραγματικοΰ στό 
σύνολο της. Άλλά άν έπιτύχουμε νά αναπαραστήσουμε τήν κίνηση τής 
πραγματικότητας στήν ιδεατή άναπαραγωγή της, τότε μέ ένα εϊδος 
οφθαλμαπάτης εϊναι δυνατόν νά νομίσουμε ότι πρόκειται γιά κάποια 
a prion κατασκευή » . 2 Έδώ βρίσκεται ή άφετηρία τοΰ φιλοσοφικοΰ 

1. Κ. Marx, «Thèses sur Feuerbach », στο Marx-Engels, L'Idéologie Allemande. 
2. Κ. Marx, Le Capital, τ. I, σ. 29. 
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ιδεαλισμού, ό όποιος αναγορεύει τή νόηση νομοθέτη ή και δημιουργό 
τής πραγματικότητας. Πράγματι, οί έννοιες, άπό τή στιγμή πού θά 
διατυπωθούν, ζοϋν τή δική τους ζωή ( Λένιν ) καί ή σχετική ελευθερία 
τους μπορεί νά οδηγήσει στήν άναστροφή τής σχέσης τους με τά 
πράγματα, όπως π.χ. συνέβη με τόν πλατωνικό ή τόν έγελιανό ιδε-
αλισμό. Καί ή άναστροφή αύτή μπορεί νά πραγματοποιηθεί ύπό τό 
σημείο τοΰ όρθολογισμοΰ. 

Ό Μάρξ, άντιπαραθέτοντας τήν ύλιστική διαλεκτική στήν ιδεαλιστι-
κή διαλεκτική τοΰ Χέγκελ, όρισε με σαφήνεια τίς σχέσεις Είναι καί 
Νόησης. "Ορισε τήν ύλιστική βάση τής κοσμοθεωρίας του, κατά τήν 
όποία ή νόηση δεν εϊναι παρά ή αντανάκλαση τής πραγματικής κίνησης 
στόν άνθρώπινο έγκέφαλο. 'Αντίστοιχα ό Ένγκελς άνέδειξε τίς σχέσεις 
τής άντικειμενικής διαλεκτικής κίνησης καί της θεωρητικής της άνα-
παράστασης. « Ή άντικειμενική διαλεκτική δεσπόζει σ' ολόκληρη τή 
φύση καί ή ύποκειμενική διαλεκτική, ή διαλεκτική νόηση, άντανακλα 
τήν κυριαρχία, σ' ολόκληρη τή φύση, τής κίνησης χάρη στή σύγκρουση 
τών άντιθέτων, τά όποια, μέ τήν άδιάκοπη διαμάχη καί μέ τήν τελική 
μετατροπή τοΰ ένός στό άλλο ή σέ άνώτερες μορφές, καθορίζουν άκρι-
βώς τή ζωή τής φύσης ». 

Ό Μάρξ άναζήτησε τό συγκεκριμένο, τόσο στή φύση όσο καί στήν 
κοινωνία - προπαντός στή δεύτερη. 'Αναδεικνύοντας τίς σχέσεις Εϊναι 
καί Νόησης, καθόρισε τή βάση μιας γνωσιοθεωρίας, ή όποία έχει ώς 
άφετηρία τό ύπαρκτό συγκεκριμένο. 

Θά ήθελα νά θυμίσω έδώ τό σχετικό χωρίο άπό τή Συμβολή στήν 
Κριτική τής Πολιτικής Οικονομίας : « Τό συγκεκριμένο εϊναι συγκε-
κριμένο, έπειδή εϊναι ή σύνθεση πολλαπλών προσδιορισμών, άρα ένό-
τητα μέσα στή διαφορότητα. Γιά τό λόγο αύτό έμφανίζεται στή νόηση 
ώς προϊόν σύνθεσης, ώς άποτέλεσμα καί όχι ώς σημείο άφετηρίας, 
παρόλο πού εϊναι τό πραγματικό άφετηριακό σημείο τής άμεσης ζωής 
καί της παράστασης. Ή πρώτη κίνηση άνάγει τήν πληρότητα τής 

1. F. Engels, Dialectique de la Nature, a. 213. 
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παράστασης σε εναν αφηρημένο καθορισμό. Μέ τη δεύτερη, οί αφηρη-
μένοι προσδιορισμοί όδηγοϋν στήν αναπαραγωγή τοϋ συγκεκριμένου 
άπό τό δρόμο της νόησης. Γ ι ' αύτόν τό λόγο ό Χέγκελ έπεσε στήν 
πλάνη νά συλλάβει τό πραγματικό ώς προϊόν τής νόησης, ή όποία 
συγκεντρώνεται στόν έαυτό της, εμβαθύνει στον έαυτό της, κινείται 
άπό τόν ίδιο τόν έαυτό της, ένώ ή μέθοδος ή όποία συνίσταται στήν 
άνοδο άπό τό άφηρημένο στό συγκεκριμένο δέν είναι γιά τή νόηση 
παρά ό τρόπος ιδιοποίησης τοΰ συγκεκριμένου, τής άναπαραγωγής 
του μέ τή μορφή τοΰ νοημένου συγκεκριμένου. Εντούτοις αύτή δέν 
εϊναι διόλου ή διαδικασία γένεσης τοΰ συγκεκριμένου τοΰ ίδιου ». 

Μέ τή διπλή αύτή κίνηση, ή νόηση συλλαμβάνει τό συγκεκριμένο, 
προχωρώντας πέρα άπό τό ψευδοσυγκεκριμένο τής έποπτείας. "Ετσι 
άναδεικνύει λανθάνουσες πραγματικότητες, λανθάνουσες σχέσεις καί 
καθορισμούς άπρόσιτους στήν έποπτεία. Τό νοημένο συγκεκριμένο 
είναι συνεπώς πλουσιότερο άπό τό ψευδοσυγκεκριμένο της έποπτείας 
- άποκτδ ένα status ισχυρότερης άντικειμενικότητας. Δέν εϊναι, συνε-
πώς, τυχαίο οτι ή έπιστήμη οχι μόνο προχωρεί πέρα άπό τήν έποπτεία, 
άλλά καί ενίοτε τή διαψεύδει. 

Σύμφωνα μέ τόν Μάρξ, τό πραγματικό εϊναι γνώσιμο - προσφέρε-
ται στήν ορθολογική γνώση. Ή θέση αύτή τοϋ Μάρξ, γενίκευση της 
κοινωνικής καί ειδικά τής έπιστημονικής έμπειρίας, θεμελιώνεται ον-
τολογικά : Ή νόηση δέν εϊναι ξένη πρός τό Εϊναι. Τό νοητικό ύλικό 
όργανο διαμορφώθηκε στή μακρά περίοδο της έξέλιξης τοΰ ζωικοΰ 
βασιλείου καί ιδιαίτερα της άνθρωπογένεσης. 'Υπάρχει συνεπώς όντι-
κή ένότητα τοΰ ύλικοΰ « φορέα » τής νόησης καί τής φύσης. Ταυτόχρο-
να, οί δομές καί οί λειτουργίες τοΰ νοητικού οργάνου, διαμορφωμένες 
σέ άλληλεπίδραση μέ τή φύση καί τήν κοινωνική ζωή, μποροΰν νά 
συλλάβουν τό Εϊναι καί τό γίγνεσθαι ώς σύμμορφη άπεικόνιση τοΰ 
κόσμου στήν ύποκειμενική συνείδηση. 

'Αλλά ή όντική ένότητα καί ή δυνατότητα γιά σύμμορφη άπεικό-

1. Κ. Marx, Contribution à la Critique de l'Économie Politique, a. 65. 
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νιση δέν σημαίνουν, όπως λέγεται συχνά, οτι τό πραγματικό είναι καί 
ορθολογικό. Κατά τον Χέγκελ, αύτό πού είναι λογικό είναι καί πραγ-
ματικό καί αύτό πού είναι πραγματικό είναι λογικό. Κατά τό μαρξι-
σμό, άντίθετα, ή νόηση άποκαλύπτει αύτό πού ύπάρχει καί λειτουργεί 
άντικειμενικά καί νομοτελειακά. Ή υποκειμενική ορθολογικότητα ε-
χει τό άντίστοιχό της στήν άντικειμενική νομοτέλεια. Γ ι ' αύτό, άν είναι 
δυνατός ένας /ωρφισμός άνάμεσα στό άντικειμενικό καί τήν ύποκειμε-
νική του άναπαράσταση, ό μορφισμος αυτός δεν είναι ισομορφισμός. 
Δεν είναι ενα πρός ενα υποκειμενική άναπαράσταση τών στοιχείων 
πραγματικότητας καί τών σχέσεων πού συγκροτούν τόν άντικειμενικό 
κόσμο. 

"Αν ή πραγματικότητα προσφέρεται στήν ορθολογική γνώση, αύτό 
δεν σημαίνει ότι στή φύση ενυπάρχει κάποια λανθάνουσα « λογικότη-
τα », άλλά ότι τό « πνεΰμα », όντικά συγγενικό με τή φύση ( καθότι 
παράγωγο της ), είναι σέ θέση, μέσα άπό τίς πρακτικές σχέσεις τοΰ 
άνθρώπου μέ τή φύση καί μέσα άπό τήν κοινωνική ζωή, νά συλλάβει τίς 
λανθάνουσες νομοτέλειες τοΰ πραγματικού. "Αν ύπάρχει μιά δυνατό-
τητα άπεικόνισης ( ή μορφισμοΰ) τής πραγματικότητας στή νόηση, 
αύτή δέν οφείλεται στό ότι τό πνεΰμα δημιούργησε τή φύση μέ κάποια 
άκατανόητη έξωτερίκευση ή στό οτι ή φύση είναι έλλογη, άλλά στό ότι 
τό πνεΰμα άναδύθηκε στό έσωτερικό τής φύσης ώς ή διαλεκτική της 
ύπέρβαση, στιγμή τοΰ γίγνεσθαι πρός όλο καί πιό σύνθετες μορφές 
οργάνωσης καί λειτουργίας. 

Ό μαρξισμός άπορρίπτει τήν έγελιανή ταύτιση τοΰ λογικοΰ μέ τό 
πραγματικό. Ταυτόχρονα θεμελιώνει τή δυνατότητα της νόησης νά 
άναπαραστήσει, στό έπίπεδο τών έννοιών καί τών νόμων, πραγματι-
κότητες καί σχέσεις, τόσο τής φύσης όσο καί τής κοινωνίας. 

Ό μαρξισμός, ύποστηρίζει ό ΐ . Κινιού, είναι ένας θεωρητικός ορθο-
λογισμός πού βεβαιώνει τήν ορθολογικότητα τοΰ πραγματικού.1 Δέν 
θά μποροΰσα νά συμφωνήσω μ ' αύτή τήν άποψη. Ό μαρξισμός δέν 

1. Y . Quiniou, Problèmes du matérialisme, σ. 56. 
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είναι ορθολογισμός μέ την κλασική, θεωρησιακή έννοια τοϋ όρου. Δέν 
είναι ορθολογισμός, είναι όμως ορθολογικός. Θά μπορούσαμε ίσως νά 
τόν χαρακτηρίσουμε σύγχρονο διαλεκτικό και υλιστικό ορθολογισμό. 
Θά έπρόκειτο ώστόσο για πλεονασμό : Τό διαλεκτικός-υλιστικός έμ-
περιέχει καί ταυτόχρονα υπερβαίνει τό ορθολογικός. Καί όπως ύποστή-
ριξα ήδη, στή φύση δέν ύπάρχει κάποια ορθολογικότητα ( ή έννοια 
χαρακτηρίζει τά έλλογα οντά ). Στή φύση λειτουργεί μιά νομοτελεια-
κότητα, άντίκρισμα καί προϋπόθεση τής άνθρώπινης ορθολογικότητας. 

Εντέλε ι , θά ήταν δυνατόν νά ορίσουμε ένα, μοναδικό καί έπαρκές 
κριτήριο ορθολογικότητας ; 

"Ενα τέτοιο κριτήριο θά ήταν ή συμφωνία μέ τούς κανόνες τής 
λογικής. Άλλά τό κριτήριο αύτό, θεωρούμενο μοναδικό, όδηγεϊ σέ 
φαΰλο κύκλο. 'Επιπλέον : Υπάρχει μία καί μοναδική λογική - ή λογική 
τής ταυτότητας ; ' Η διαλεκτική λογική, δηλαδή ή λογική τής άντίθεσης 
καί της κίνησης, δέν καταργεί τό άπόλυτο -τήν ισχύ παντοΰ καί πάντο-
τε τής τυπικής λογικής- άναδεικνύοντας ταυτόχρονα τήν ιστορικότητα 
αυτής τής φαινομενικά άνιστορικής έπιστήμης ; Λογική συνοχή. "Οχι 
λογικές άντιφάσεις. Συνεκτικότητα τοΰ τυχόν μαθηματικού φορμαλι-
σμού. Σαφήνεια. 'Απλότητα. Κριτήρια άναγκαϊα (τό τελευταίο όχι σέ 
κάθε περίπτωση ) άλλά όχι έπαρκή γιά τήν άλήθεια πού εμπεριέχει τό 
ορθολογικό σχήμα. Τελικό καί άναγκαϊο κριτήριο : ή άντιστοιχία τής 
υποκειμενικής άναπαράστασης μέ τήν πραγματικότητα. 'Εδώ πλέον 
παρεμβαίνει τό στοιχείο τής τιράξης : πρόβλεψη, έπαλήθευση, διάψευ-
ση. 'Αλλά καί τό κριτήριο αύτό, ιστορικά καθορισμένο, δέν συνιστά, 
όπως είδαμε, ένα άπόλυτο κριτήριο. 

Μέ ποιό τρόπο τό ύποκείμενο μπορεί νά « βγει έξω » άπό τό ύπάρχον 
πλαίσιο, άπό τό ύπάρχον « παράδειγμα », καί νά άποδείξει τήν άντικει-
μενικότητα τής ορθολογικής κατασκευής του; Ή δυνατότητα αύτή 
είναι δεδομένη. Τό άποδεικνύουν οί έπιστημονικές έπαναστάσεις. 'Αλ-
λά ή ύπέρβαση τοΰ « παραδείγματος » δέν είναι ούτε τυχαίο ούτε περί-
που μυστηριακό γεγονός, όπως ύποστηρίζει ό Τόμας Κούν. Είναι, πριν 
άπ' όλα, προϊόν τής σύγκρουσης τοΰ υπάρχοντος θεωρητικού πλαισίου 
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με τά εμπειρικά δεδομένα. Ή πράξη, καί ειδικά ή έπιστημονική, έχει 
άποδειξει de facto δτι ή υπέρβαση αύτή είναι δυνατή: Ή σύγκρουση 
τοϋ παλαιοΰ θεωρητικού πλαισίου μέ τά νέα εμπειρικά δεδομένα μπο-
ρεί νά οδηγήσει σέ μιά έπιστημονική έπανάσταση, ή όποία θά άναδείξει 
τά δρια ή άκόμα καί τόν ιδεολογικό χαρακτήρα τοΰ προηγούμενου « πα-
ραδείγματος ». 

4. Θέσεις γιά εναν σύγχρονο ορθολογισμό 

(αν ή έννοια εχει νόημα) 

1. Ή γνώση προϋποθέτει τό γιγνώσκον ύποκείμενο. Άλλά ή γνώση 
περιορίζεται στήν οργάνωση τών έμπειρικών δεδομένων ( θετικισμός ) 
ή είναι γνώση ένός κόσμου άντικειμενικοΰ, άνεξάρτητου άπό τό ύπο-
κείμενο ; Ή έννοια οντολογία έχει φορτιστεί άρνητικά κατά τή μακρά 
ιστορική διαδρομή της. Καιρός νά άντιμετωπίσουμε τήν τρομοκρατία 
τοΰ θετικισμοϋ, νά ύπερβοϋμε τή δειλία τοΰ συμβιβασμένου « μαρξι-
σμοΰ » καί νά άποκαταστήσουμε τήν οντολογία μέ ένα νέο περιεχόμε-
νο : υλιστικό καί διαλεκτικό, φιλοσοφική καταξίωση, άρα ύπέρβαση 
τής έπιστημονικής καί γενικότερα τής κοινωνικής πράξης. Τό άνθρώ-
πινο « πνεΰμα » κατανοεί τή φύση. 'Αλλά ή φύση είναι χρονικά-όντο-
λογικά προγενέστερη. Οί δύο οροί δέν εϊναι, συνεπώς, ισοδύναμοι. "Ας 
άναδείξουμε τήν ασυμμετρία τών δύο όρων, ύποτάσσοντας τό πνεΰμα 
στήν ύλη - στή φύση. "Ας άναδείξουμε τήν όντική ένότητα τών δύο 
δρων καί ταυτόχρονα τήν άντίθεσή τους : τό « πνεΰμα » παράγωγο τής 
ύλης, ή γνώση « άντανάκλαση » τής ύλικής πραγματικότητας. 

2. Ή γνώση τοΰ Εϊναι -τής φύσης καί τής κοινωνίας- δέν άποκτδ-
ται μέ τή θέαση. Κατακτάται μέσα άπό τίς πρακτικές σχέσεις τοΰ 
άνθρώπου μέ τόν κόσμο, τήν κατανόηση καί τή θεωρητική γενίκευση 
αυτών τών σχέσεων. 'Αλλά ή πραγματικότητα, καί ιδιαίτερα ή κοινω-

1. Ε. Μπιτσάκης, θεωρία και Πράξη, passim. 
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νική, δεν εϊναι μια διαυγής πραγματικότητα που προσφέρεται άμεσα 
στή νόηση. Ειδικά ό κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής εϊναι δη-
μιουργός μυστηρίων - πλαστής συνείδησης μέσω τής άποξένωσης, τής 
πραγμοποίησης τών κοινωνικών σχέσεων, τοϋ φετιχισμού τοϋ εμπο-
ρεύματος. Τά σύννεφα σκόνης πού καλύπτουν τήν κεφαλαιοκρατική 
πραγματικότητα δέν θά διαλυθούν -έγραφε ό Μάρξ- παρά μόνον όταν 
οί άνθρωποι άποκαταστήσουν διαυγείς σχέσεις μεταξύ τους καί μέ τόν 
κόσμο. 

3. Μιά άπόπειρα ορθολογικής ερμηνείας τοΰ κόσμου έχει ώς άφε-
τηρία τήν άντικειμενικότητα τοΰ Εϊναι, τής Φύσης, τής "Υλης ( οί τρεις 
έννοιες εϊναι, σέ τελευταία άνάλυση, ισοδύναμες). Ή άντικειμενικό-
τητα τής φύσης δέν άποδεικνύεται λογικά. Τίθεται ώς ή γενίκευση τοΰ 
συνόλου της κοινωνικής καί ιδιαίτερα τής έπιστημονικής πρακτικής. 
Μέσα άπό τήν πράξη καί τή θεωρητική της γενίκευση, ό άνθρωπος οχι 
μόνο γνωρίζει, άλλά καί δημιουργεί τήν πραγματικότητα. Στό καρτε-
σιανό « σκέφτομαι, άρα ύπάρχω » πρέπει νά άντιτάξουμε τό « δημιουρ-
γώ, άρα ύπάρχω » - έπειδή ή φύση υπάρχει, καί ύπάρχω ώς βιολογικό, 
έλλογο καί κοινωνικά δραστήριο ον. Ή άποδοχή τής πρωταρχικότητας 
τής ύλης έναντι τής συνείδησης άποτελεΐ προϋπόθεση γιά τήν άναζή-
τηση τής άντικειμενικής άλήθειας - της άλήθειας ώς « άντανάκλασης » 
της πραγματικότητας. 

4. Ή αντικειμενικότητα τής φύσης, μόνη, δέν θεμελιώνει έναν συν-
επή ύλιστικό μονισμό. Θεμελιώνει έναν έπιστημονικό ρεαλισμό. Ό 
ύλιστικός μονισμός άπαιτεϊ ένα δεύτερο άξίωμα : τό άξίωμα της αυ-
θυπαρξίας τής φύσης. Καί τό άξίωμα αύτό τίθεται. Δέν άποδεικνύεται 
τυπικά. Εντούτοις θεμελιώνεται τόσο στίς έπιστήμες τής άνόργανης 
φύσης όσο καί στίς βιολογικές καί τίς κοινωνικές έπιστήμες : Ή φύση 
ύπήρχε πριν άπό τόν άνθρωπο καί θά ύπάρχει καί μετά τήν ενδεχόμενη 
έξαφάνισή του. Ό άνθρωπος εϊναι προϊόν τής έξέλιξης τοΰ ζωικοΰ 
βασιλείου. Τό πνεΰμα, ή ψυχή, δέν έχουν ύπερβατική προέλευση. Εϊναι 
δυνατότητες πού πραγματοποιήθηκαν ώς «στ ιγμή» τής βιολογικής 
καί τής κοινωνικής έξέλιξης τοΰ άνθρώπινου είδους. 



2<j6 
TO ΑΕΙΘΑΛΕΣ ΔΕΝΤΡΟ Τ Η Σ ΓΝΩΣΕΩΣ 

5. Ά ν ή φυσική καί ή κοσμολογία θεμελιώνουν έναν σύγχρονο έπι-
στημονικά ρεαλισμό, οί βιολογικές καί οί κοινωνικές έπιστήμες έχουν 
ήδη αποφανθεί γιά τίς σχέσεις Είναι καί Νόησης, θεμελιώνοντας έναν 
συνεπή υλισμό. Ή ένότητα τοΰ άνθρώπου καί τοΰ ζωικοΰ βασιλείου 
είναι πλέον έπιστημονικά δεδομένο. Ή νόηση άναδύθηκε στό έσωτε-
ρικό τής φύσης μέ μιά ποιοτική ύπέρβαση τής άσυνείδητης ύλης. 
Προϋποθέτει έναν ύλικό φορέα (τό σκεπτόμενο σώμα, Σπινόζα), δη-
λαδή τά αισθητήρια, τόν έγκέφαλο καί τό νευρικό σύστημα, άλλά καί 
τήν πρακτική, κοινωνική ζωή. Ή νόηση άναδύεται μέσα άπό τήν ύλη 
ώς ενδογενής δυνατότητα. Είναι τό άποτέλεσμα δομών, σχέσεων καί 
τρόπου λειτουργίας τής ύλης, ύποκείμενη σέ βιολογικούς καί κοινωνι-
κούς καθορισμούς. 

6. Ή νοητική καί ή ψυχική πραγματικότητα καθορίζονται άπό τίς 
σχέσεις τοΰ άνθρώπου μέ τή φύση καί μέ τούς όμοιους του. Ή άνθρω-
πογένεση είναι στάδιο τής έξέλιξης τοΰ ζωικοΰ βασιλείου. Ή νοογέ-
νεση προϋποθέτει τήν κοινωνική ζωή, ένώ άναδραστικά ή νόηση άπο-
τελεΐ ένεργό στοιχείο τοΰ ίστορικοΰ γίγνεσθαι. Ή νόηση δέν άντανα-
κλδ τόν έαυτό της. Δέν έπιβάλλει τούς νόμους της στή φύση. « Αντα-
νακλά », « άναπαριστα », στό έπίπεδο τών έννοιών, τή φυσική καί τήν 
κοινωνική πραγματικότητα. Ή «άναπαράσταση» αύτή είναι πάντα 
προσεγγιστική καί άτελής. Είναι ιστορικά καθορισμένη. 

7. Ό περίφημος δυϊσμός τής ψυχής καί τοΰ σώματος είναι πλάσμα 
τής θρησκείας καί τής θεωρησιακής φιλοσοφίας. Οί βιολογικές έπι-
στήμες καί ή ψυχολογία έχουν θεμελιώσει τή φιλοσοφική θέση γιά τήν 
ψυχοσωματική ένότητα τοΰ άνθρώπου. Θά μπορούσαμε, συνεπώς, νά 
ορίσουμε τήν ψυχή ώς τό σύνολο τών έσωτερικευμένων σχέσεων τοΰ 
άνθρώπου μέ τόν κόσμο, σχέσεων πού άφοροΰν τόσο τή νοητική σφαίρα 
όσο καί τίς συγκινησιακές καταστάσεις : τόν ψυχισμό. Ό ψυχικός 
κόσμος συνιστά μιά σχετικά αύτόνομη σφαίρα. Εντούτοις, οί δυνατό-
τητες τοΰ ψυχισμοΰ είναι, κατ' άρχήν, γενετικά καθορισμένες. Ωστόσο 
ή πραγμάτωση αύτών τών δυνατοτήτων καί κατά συνέπεια τό περιε-
χόμενο τοϋ ψυχισμοΰ καθορίζονται άπό τίς άλληλεπιδράσεις τοΰ άτό-
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μου μέ τό περιβάλλον καί μέσα άπό περίπλοκες καί έν πολλοίς άγνω-
στες διαμεσολαβήσεις. Συνεπώς, « το περιεχόμενο τής ψυχικής σφαί-
ρας δέν εϊναι αύτόνομο, άλλά ειδικό » ( Τ. Κινιού ) . 1 

8. Τό περιεχόμενο τής νόησης κατακτάται μέσω τών σχέσεων τοϋ 
άτομου μέ τό περιβάλλον του. Ή πράξη καί τό έπιστημονικό πείραμα 
άνακαλύπτουν πραγματικότητες καί σχέσεις, δημιουργοΰν νέες πραγ-
ματικότητες μέ άφετηρία τήν ΰλη. Κατά τόν Ζ. Πιαζέ, ή στοιχειώδης 
γνώση δέν εϊναι ποτέ τό άποτέλεσμα άπλής άποτύπωσης πάνω στά 
αισθητήρια. Εϊναι πάντα μιά ένεργητική αφομοίωση τοΰ υποκειμένου, 
τό όποιο ενσωματώνει τά άντικείμενα στά αίσθησιοκινητικά του σχή-
ματα.2 Ή έπιστημονική πρόβλεψη εχει διπλή φιλοσοφική σημασία : 

'Οντολογική, καθώς θεμελιώνει τήν άνεξαρτησία τοΰ άντικειμένου άπό 
τό γιγνώσκον ύποκείμενο, καί γνωσιοθεωρητική, καθώς άναδεικνύει 
τήν άντικειμενικότητα τής γνώσης. Ή γνώση συνεπώς εϊναι σχέση τοΰ 
Εϊναι μέ τόν έαυτό του. Τό ον, συνεπώς, δέν άνάγεται στή γνώση, όμως 
ή νόηση συνιστά μέρος τοΰ Εϊναι ( Σάρτρ ) . 3 

9. 'Υπάρχει συνεπώς όντική ένότητα Εϊναι καί συνείδησης. Ταυ-
τόχρονα υπάρχει άντίθεση Εϊναι καί συνείδησης, στή βάση τής όντικής 
τους ενότητας : ' Η συνείδηση εϊναι άντανάκλαση τοΰ Εϊναι. Άλλά ή 
άντανάκλαση δέν εϊναι παθητική άποτύπωση ή άντίγραφο. Εϊναι άνα-
παραγωγή τοΰ άντικειμενικοΰ καί τοΰ συγκεκριμένου στό έπίπεδο τής 
νοητικής άφαίρεσης - τό θεωρητικό άντικείμενο δέν ταυτίζεται μέ τό 
φυσικό. Ή έννοια τής άντανάκλασης, έννοια κακοποιημένη άλλά καί 
συκοφαντημένη, δηλώνει : 1 ) τήν ένότητα καί τή διαφορά Εϊναι καί 
συνείδησης, 2 ) τήν προτεραιότητα τοΰ Εϊναι έναντι τής συνείδησης, 
άρα τή θεμελίωση τής γνωσιοθεωρίας σέ ρητή οντολογική βάση, καί 
3 ) τή γνωσιμότητα τοΰ Εϊναι άπό τήν ύποκειμενική συνείδηση. 

10. Τό Είναι δέν άποτελεΐται μόνο άπό τή Φύση - τό ύλικό Είναι. 

1. Y. Quiniou, 0..-Τ., σ. 164. 
2. J. Piaget, Psychologie et Epistémologie, σ. 132. 
3. J . P. Sartre, Marxisme et Existentialisme, σ. 14. 
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Στο εσωτερικά τής Φύσης αναπτύχθηκε -υπέρβαση της ασυνείδητης 
φύσης- ή άνθρώπινη κοινωνία. 'Ανάμεσα στό φυσικό καί τό κοινωνικό 
Είναι ύπάρχουν ομοιότητες. 'Εντούτοις πρέπει νά διακρίνουμε άνάμε-
σα στη φυσική καί τήν κοινωνική νομοτέλεια καί ή διάκριση δέν άφορα 
μόνο τόν ένεργό ρόλο τοϋ ύποκειμένου στό ιστορικό γίγνεσθαι. 'Αφορά 
τήν ίδια τήν καταστατική διαφορά τών φυσικών άπό τούς κοινωνικούς 
νόμους. Μιά οντολογία τον κοινωνικού Είναι ( Λούκατς ) προϋποθέτει 
καί θεμελιώνεται στήν οντολογία τοΰ φυσικοΰ Είναι. Διαφορετικά : Ή 
διαλεκτική τής κοινωνίας προϋποθέτει τή διαλεκτική της φύσης, άλλά 
Ç.X > / * » / 
όεν αναγεται σ αυτη. 

11. Τά άντικείμενα ύπάρχουν άνεξάρτητα άπό τό ύποκείμενο. 'Αν-
τίθετα, τό ύποκείμενο δέν ύπάρχει άνεξάρτητα άπό τό περιβάλλον του. 

Ή έπιστήμη εϊναι γνώση τοΰ κόσμου πού περιβάλλει τό ύποκείμενο, 
καί γνώση τοΰ ίδιου τοΰ έσωτερικοΰ του κόσμου. Μέ τόν άνθρωπο ή 
ύλη άρχίζει νά σκέφτεται. Τό άνθρώπινο όν άναδύεται μέσα άπό τήν 
έμβια άλλά άλογη φύση. Μέσα άπό τίς περιπέτειες τής 'Ιστορίας άρ-
χίζει νά άποκτα συνείδηση τοΰ κόσμου καί τοΰ έαυτοΰ του. ' Η γνώση 
εϊναι μιά διαδικασία θεωρητικής ιδιοποίησης τοΰ πραγματικοΰ. Ό 
έπιστήμονας συγκροτεί τό θεωρητικό άντικείμενο, τό όποιο βρίσκεται 
σέ σχέση μορφισμοΰ μέ τό ύπαρκτό άντικείμενο. Έ τ σ ι τό φυσικό 
άντικείμενο « άναγνωρίζεται » ( οχι κατ' άνάγκην έποπτικά ) στή θεω-
ρητική του άναπαράσταση. 'Αλλά ή γνώση, ιστορική διαδικασία, δέν 
έξαντλεΐτό άντικείμενο. Ή γνώση εϊναι ανακάλυψη, όχι σύσταση τοΰ 
φυσικοΰ άντικειμένου. Ή έπιστήμη, κατά συνέπεια, έχει μιά οντολο-
γική έμβέλεια. 'Αποφαίνεται γιά τό Εϊναι, μέσα άπό τή γνώση μας 
γιά τό Εϊναι. 

12. Άνάμεσα στό άντικείμενο καί τή θεωρητική του άναπαράσταση 
δέν άποκαθίσταται, συνεπώς, κάποια σχέση ίσομορφισμοΰ. Πρός μιά 
τέτοια σχέση θά έτεινε, άσυμπτωτικά, μέ opto τό άπειρο, ή πεπερα-
σμένη άνθρώπινη νόηση. Κατά συνέπεια, ή λογική δέν έξαντλεΐ τίς 
αντικειμενικές σχέσεις στό έπίπεδο άφαίρεσης καί γενίκευσης στο 
όποιο λειτουργεί. Ή λογική δέν άσχολεΐται μόνο μέ προβλήματα μορ-
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φής. "Εχει μιά οντολογική θεμελίωση καί μια ιστορική διάσταση. Ή 
μορφή άντιστοιχεΐ σε καθορισμένο περιεχόμενο. Ή τυπική λογική, 
λογική τής ταυτότητας, άδυνατεΐ νά συλλάβει τήν άντίθεση καί τό 
γίγνεσθαι τών πραγμάτων. Ή διαλεκτική λογική, λογική τής κίνησης, 
συνιστά οχι τήν άπλή άρνηση, άλλά τή διαλεκτική υπέρβαση τής τυ-
πικής λογικής. 

13. Ή λογική τής κίνησης καί τής άντίθεσης δεν εχει άπλώς γνω-
σιοθεωρητικό status. Στό επίπεδο της εκφράζει τήν κίνηση τοϋ πραγ-
ματικοΰ καί τήν άντιφατική φύση του. "Αρα ή διαλεκτική λογική, όπως 
άλλωστε καί ή τυπική, εχει οντολογικό άντίκρισμα.1 'Αντίστοιχα, ή 
άντίθεση είναι γνωσιολογική καί ταυτόχρονα οντολογική κατηγορία -
ύπάρχει στά πράγματα καί στούς θεσμούς ( Λένιν ). 

14. Ή άντίθεση είναι παράγων της κίνησης - τοΰ γίγνεσθαι, πού 
άφορα τόσο τή φύση όσο καί τήν κοινωνία. Κοσμογένεση, άνθρωπογέ-
νεση, νοογένεση εϊναι βασικές έννοιες πού χαρακτηρίζουν τό γίγνεσθαι 
της φύσης καί τοϋ άνθρώπινου όντος. 'Αντίθεση, άλληλεπίδραση καί 
άμοιβαΐος καθορισμός λειτουργοΰν στό πλαίσιο της άδιαίρετης ολότη-
τας τοΰ κόσμου - ολότητας πού έγκλείει τή διαφορά καί τή διαφορο-
ποίηση, τή γένεση καί τή φθορά. 

15. Μέσα στήν άέναη κίνηση, ή ύλη πραγματώνει μορφές. Ή μορφή 
δέν προϋπάρχει. Προϋπάρχει ώς δυνατότητα σέ καθορισμένες συνθή-
κες. 'Αναδύεται «άπό τό βάθος τοΰ πραγματικοΰ», ώς άρνηση τής 
προηγούμενης, ένεργεία κατάστασης. « Κάθε όν τείνει νά διατηρήσει τό 
Εϊναι του » ( Σπινόζα ). Ή διαλεκτική τής δυνατότητας καί τής πραγ-
ματικότητας ένσωματώνει ώς ειδική στιγμή τή σταθερότητα, τή δια-
τήρηση, τήν άντίστάση στήν άλλαγή, τή δομική άμεταβλητότητα. Δέν 
πρόκειται ώστόσο παρά γιά στιγμή τοΰ γίγνεσθαι, πού δέν εϊναι μόνο 
σύνθεση άλλά καί άποικοδόμηση - κάθε άποικοδόμηση έξάλλου εϊναι 
πραγμάτωση άλλων, άνώτερων ίσως, μορφών. ' Η Φύση δέν τείνει πρός 

1. Βλ. Ε. Bitsakis, " A New Logic for Quantum Mechanics", στο Frontiers of 
Fundamental Physics. 
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το χωρίς ύλη είδος, προς τήν άρση τής αλλοτρίωσης ή προς το σημείο 
Ωμέγα, πού θά ήταν ή ταύτισή της με τον Θεό. Στό Σύμπαν ύπάρχουν 
ανερχόμενοι καί κατερχόμενοι κλάδοι : διαδικασίες άναβάθμισης τής 
τάξης καί τής ενέργειας καί διαδικασίες ύποβάθμισης, αύξησης τής 
άταξίας ( καί τής εντροπίας ). Άλλά οί δύο διαδικασίες είναι συζυγείς 
καί πραγματώνονται άντιθετικά στή διάρκεια τών μή άντιστρεπτών 
φυσικών διεργασιών. 

16. Ό ονσιολογισμός άναζήτησε πάντα κάποια έσχατη καί αναλ-
λοίωτη ούσία στό έσωτερικό τής (φαινομενικής) άλλαγής ή κάποια 
άπώτερη ούσία πίσω καί πέρα άπό τήν άπλή φαινομενικότητα. Ό 
μαρξισμός ύπερβαίνει κριτικά τόν μεταφυσικό ούσιολογισμό, στόν ό-
ποιο άντιπαραθέτει μιά άλλη άντίληψη γιά τήν ούσία, ώς τό σύνολο τών 
ιστορικά καθορισμένων, εσωτερικών, άναγκαίων στοιχείων πού καθο-
ρίζουν τό άντικείμενο. Στό πλαίσιο αύτής τής άντίληψης πρέπει νά 
διακρίνουμε τή διαλεκτική σχέση φαινομένου καί ούσίας. Τό Είναι, 
όπως γράφει ό Σάρτρ, « δέν βρίσκεται κρυμμένο πίσω άπό τά φαινό-
μενα ». Τό φαινόμενο καί ή ούσία συνιστούν μιά δυναμική ένότητα. Τό 
φαινόμενο άποτελεΐ έκδήλωση τής ούσίας. Ταυτόχρονα έπικαλύπτει 
τήν ούσία, έξ ού καί ό άφορισμός τοϋ Μάρξ ότι ή έπιστήμη θά ήταν 
περιττή άν τό φαινόμενο ταυτιζόταν μέ τήν ούσία. Ή ούσία είναι 
ιστορική έννοια. Περιλαμβάνει τό σύνολο τών δυναμικοτήτων τοΰ όν-
τος. Ή φύση δέν είναι έξοδος άπό τό κρυμμένο, όπως ισχυρίζεται ό 
Χάιντεγκερ. Φύση είναι ή ολότητα τοΰ οντος, προσιτή είτε άπρόσιτη 
στήν έποπτεία. Ή ούσία δέν ύπάρχει άνεξάρτητα άπό τά έξατομικευ-
μένα άντικείμενα ( 'Αριστοτέλης ). 

17. 'Αντίστοιχα, ό Μάρξ όρισε τήν ούσία τού άνθρώπου ώς τό σύν-
ολο τών κοινωνικών του σχέσεων. 'Αντιστρέφοντας, θά ορίζαμε καί 
τό σύνολο τών κοινωνικών σχέσεων ώς ιστορικά καθορισμένη έκφρα-
ση τής έξίσου ιστορικά καθορισμένης, άρα μεταβαλλόμενης, ούσίας 
τοΰ άνθρώπου. Ή ούσία τοΰ άνθρώπου συγκεφαλαιώνεται στό σύνο-
λο τών παραγωγικών δυνάμεων, τών κεφαλαίων καί τών κοινωνικών 
σχέσεων, πού κάθε άτομο καί γενεά βρίσκουν δεδομένα καί ύπάρχον-
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τα. 1 Κατά συνέπεια, ή κοινωνία δέν συντίθεται άπλώς άπό άτομα τών 
οποίων ή ούσία προϋπάρχει άπό τίς κοινωνικές σχέσεις. Ή κοινωνία 
συγκροτείται άπό το σύνολο τών σχέσεων καί τών συνθηκών στις 
όποιες είναι ένταγμένα τά άτομα. Δέν εϊναι λοιπόν τυχαίο ότι ό Μάρξ 
έγραφε στό Κεφάλαιο ότι ή άναλυτική του μέθοδος « δέν έχει ώς άφε-
τηρία τόν άνθρωπο, άλλά την οικονομικά καθορισμένη κοινωνική πε-
ρίοδο ». ' Η ούσία τοΰ άνθρώπου περιλαμβάνει ένα σύνολο θετικών καί 
αρνητικών δυνατοτήτων. Δέν εϊναι συνεπώς παράλογο νά δεχτοΰμε τή 
δυνατότητα τοΰ άνθρώπου νά έλέγξει τό ιστορικό γίγνεσθαι. "Ενας νέος 
ορθολογισμός θά άποτελέσει τήν προϋπόθεση άλλά καί τό προϊόν αύτής 
τής δυνατότητας.2 

18. Σήμερα δεσπόζει στις κοινωνίες μας μία έκπτωτη μορφή τοΰ 
άστικοΰ όρθολογισμοΰ : ό τεχνοκρατικός ορθολογισμός. Ή μορφή αύτή 
λειτουργεί άντιφατικά στό πεδίο τής οικονομίας - ό ορθολογισμός στην 
οργάνωση της παραγωγικής μονάδας συνυπάρχει μέ τήν άναρχία στό 
έθνικό καί τό διεθνικό έπίπεδο. Ό ορθολογισμός αύτός, άρνηση τοΰ 
άστικοΰ διαφωτιστικού προγράμματος, συνιστά μορφή άλλοτριωμένης 
συνείδησης καί παράγοντα φενακισμοΰ τής συνείδησης τών μαζών. 

19. Ό νέος, ή μαρξιστικός, ή διαλεκτικός ορθολογισμός, άντίθετα, 
αποβλέπει στήν κατανόηση τοΰ κόσμου, καί ειδικά της κοινωνικής 
πραγματικότητας. Ή κατανόηση τοΰ κόσμου άποτελεΐ προϋπόθεση 
γιά τήν ύπέρβαση της κεφαλαιοκρατικής βαρβαρότητας καί τόν συνει-
δητό έλεγχο τοΰ ίστορικοΰ γίγνεσθαι άπό τήν άνθρωπότητα. 

20. Ό ορθολογισμός, παράγων γνώσης καί έλέγχου τοΰ ίστορικοΰ 
γίγνεσθαι, δηλαδή δύναμη γιά τόν έπαναστατικό μετασχηματισμό τών 
άνθρώπινων κοινωνιών, δέν άποκλείει τό αίσθημα, τή συγκίνηση, τό 
άλογο καί τό φαντασιακό στοιχείο άπό τή ζωή τών άτόμων καί της 
κοινωνίας. Κάθε κοινωνία θά παράγει ουτοπικές μορφές -μορφές πού 
ύπερβαίνουν τήν ύπαρκτή πραγματικότητα- καί κάθε άτομο θά διαθέ-

1. Κ. Marx - F. Engels, L'Idéologie Allemande, a. 69. 

2. Ε. Μπιτσάκης, Φιλοσοφία τον 'Ανθρώπου. Id., Critique. 
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τει έναν προσωπικό, αναπαλλοτρίωτο χώρο ελευθερίας, δημιουργίας 
καί φαντασίας. 

Παρατηρήσεις 

1. Έ χ ε ι νόημα να μιλάμε για μαρξιστικό ή σύγχρονο ορθολογισμό ; 
Σημείωσα ότι ή έννοια « μαρξιστικός ορθολογισμός » περιέχει έναν 
πλεονασμό : Ό μαρξισμός προϋποθέτει τόν ορθολογισμό μέ τη μή κλα-
σική έννοια τοΰ όρου. Ή έννοια « σύγχρονος » έξαλλου είναι ασαφής. 

2. Ζοΰμε σ' έναν βάρβαρο καί παράλογο κόσμο, προϊόν τής κεφα-
λαιοκρατικής άναρχίας καί τοΰ τεχνοκρατικού « όρθολογισμοΰ », ό ό-
ποιος συνιστά τήν άναγκαία συνθήκη της. "Αν ή ορθολογική φιλοσοφία 
έχει λόγο ύπαρξης, αύτός βρίσκεται στή δυνατότητα νά ύπερβοΰμε τόν 
σημερινό κυρίαρχο άνορθολογισμό. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ορισμένων κεφαλαίων ανακοινώθηκαν σέ πρώτη μορφή 
σέ Συνέδρια καί δημοσιεύτηκαν στα Πρακτικά ή/καί σέ φιλοσοφικά 

περιοδικά. Τά άρχικά κείμενα βελτιώθηκαν καί προσαρμόστηκαν στο συν-
ολικό σχέδιο τοϋ βιβλίου. 

Τό κείμενο τοϋ πρώτου κεφαλαίου παρουσιάστηκε στό Συνέδριο τής 
'Ελληνικής Φιλοσοφικής 'Εταιρείας : Ή Φιλοσοφία σήμερα καί δημοσιεύ-
τηκε στά Πρακτικά αύτοϋ τοϋ Συνεδρίου. Σέ περισσότερο έπεξεργασμένη 
μορφή παρουσιάστηκε στό Διεθνές Συνέδριο La Scienza Ira FUosofia et 

Storia in Italia nel Novecento, Βαρέζε, 1985 καί δημοσιεύτηκε στά Πρακτι-
κά αύτοϋ τοϋ Συνεδρίου ( Ρώμη 1987 ) μέ έπιμέλεια τών Fabio Minazzi καί 
Luigi Zanzi. Σέ ολοκληρωμένη μορφή δημοσιεύτηκε στή Δωδώνη, τ. ΚΑ', 
1992. Τό σημερινό κείμενο μεταφράστηκε άπό τό γαλλικό πρωτότυπο 
τής Δωδώνης καί βελτιώθηκε σέ άρκετά σημεία. 

Τό κείμενο τοΰ δεύτερου κεφαλαίου δημοσιεύτηκε στό Science and 

Society 57,160 ( 1993 ). Τό σημερινό κείμενο μεταφράστηκε άπό τό άγγλι-
κό πρωτότυπο καί βελτιώθηκε σέ ορισμένα σημεία. 

Τό κείμενο τοϋ πέμπτου κεφαλαίου παρουσιάστηκε στό Συνέδριο τής 
Ελληνικής Φιλοσοφικής 'Εταιρείας : Διαλεκτική ( 1986) καί δημοσιεύτη-
κε στά Πρακτικά τοΰ Συνεδρίου ( 1988 ), καθώς καί στό τεύχος 38 ( 1988 ) 
τοΰ περιοδικού 'Επιστημονική Σκέψη. Τό άρχικό κείμενο βελτιώθηκε καί 
συμπληρώθηκε σέ σημαντικό βαθμό. 

Τό κείμενο τοΰ έκτου κεφαλαίου παρουσιάστηκε στό Συνέδριο: Ή 
δέσμευση τής ορθολογικότητας, πού οργάνωσε τό περιοδικό Θεωρία και 
Κοινωνία, καί δημοσιεύτηκε στό τεΰχος 6 ( 1991 ) τοΰ περιοδικού αύτοϋ. 
Τό άρχικό κείμενο βελτιώθηκε σημαντικά. 
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Έ δ ώ καταχωρούνται β ιβλία καί συλλογικά εργα. Τά περιοδικά 

στα όποια γίνονται αναφορές δέν καταχωρούνται έδώ, έπειδή 

ή άναφορά είναι πλήρης στήν κάθε περίπτωση. 
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