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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τον Μάιο του 2006 πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στο κτίριο της πα-
λαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το 10ο Πα-

νελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, το οποίο 
συν-διοργανώθηκε από την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία και τον Τομέα Φι-
λοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Θέμα του Συνεδρίου ήταν η «Φιλοσοφία των Επιστημών», και μέσα στους 
στόχους του περιλαμβανόταν η διερεύνηση και η ανάπτυξη προβλημάτων που 
αναφέρονται στα θεμέλια, στη φύση και το χαρακτήρα των επιστημών, στη μέ-
θοδο και την κριτική αξιολόγηση των επιστημονικών θεωριών, στη λογική της 
επιστημονικής ανακάλυψης, σε έννοιες όπως η ορθολογικότητα, η επιστημονι-
κή εξέλιξη και πρόοδος και η επιστημονική αλήθεια. Εξετάσθηκαν επίσης καίρια 
ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο αυτό, όπως το πρόβλημα του επιστημονικού 
ρεαλισμού, της πραγματικότητας των θεωρητικών οντοτήτων, του χαρακτήρα 
των φυσικών νόμων, των σχέσεων των επιστημών με το φυσικό κόσμο, τον άν-
θρωπο, την κοινωνία και τις λογικές και ηθικές αξίες, καθώς και θέματα που συν-
δέουν τη φιλοσοφία της επιστήμης με τον αρχαίο Ελληνικό στοχασμό. 

Απώτερος στόχος του Συνεδρίου ήταν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη ενός γόνιμου πεδίου δι-επιστημονικής συνάντησης –εφόσον 
η προβληματική του συνδεόταν με όλους τους κλάδους των επιστημών. Θέλα-
με όμως ταυτόχρονα να δοθεί η ευκαιρία για την ανάδειξη του ερευνητικού-
συγγραφικού έργου που παράγεται σήμερα στην Ελλάδα πάνω σε θέματα που 
εντάσσονται στο πεδίο της Φιλοσοφίας των Επιστημών, πεδίο το οποίο ενώ έχει 
αναπτυχθεί ως ανεξάρτητος κλάδος ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα και γνω-
ρίζει τεράστια άνθηση στον διεθνή επιστημονικό και φιλοσοφικό χώρο από την 
δεκαετία τουλάχιστον του ’30, στην Eλλάδα μόνο στις τελευταίες τρεις δεκαετί-
ες μπορούμε να πούμε ότι έχει ζωή, όπως απεικονίζεται στην έρευνα, στις δημο-
σιεύσεις και στην Πανεπιστημιακή διδασκαλία. 

Η τεράστια ανταπόκριση που είχαμε στο κάλεσμά μας αυτό, με τον εντυ-
πωσιακό αριθμό των 82 εργασιών από φιλοσόφους, επιστήμονες, και ερευνη-
τές, εντός και εκτός των τειχών των Πανεπιστημίων της χώρας, η ποιότητα των 
εργασιών αυτών, καθώς και αριθμός των 300 Συνέδρων που εκπροσωπούνταν 
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από φιλοσόφους και φοιτητές των Φιλοσοφικών Σχολών, επιστήμονες και σπου-
δαστές από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου και καθηγητές όλων των κλά-
δων της Μέσης Εκπαίδευσης, απετέλεσε για εμάς μια εξαιρετικά ευχάριστη δια-
πίστωση, και μας έδωσε την ικανοποίηση ότι το όλο εγχείρημα άξιζε τον κόπο. 
Κατόπιν όλων αυτών, ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρί-
ου, αλλά και ως Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας λίγους μήνες 
μετά, θεώρησα υποχρέωσή μου να αναλάβω την ευθύνη της δημοσίευσης των 
ανακοινώσεων του Συνεδρίου, οι οποίες οδήγησαν στη δημιουργία δύο τόμων με 
θέμα την «Φιλοσοφία των Επιστημών», κάτι το οποίο αποτελεί την πρώτη προ-
σπάθεια στη χώρα μας δημοσίευσης πρωτότυπων μελετών Ελλήνων συγγραφέ-
ων σε συλλογικό τόμο με το θέμα αυτό. Η έκδοση του πρώτου τόμου έγινε από 
τις εκδόσεις Ζήτη και του δεύτερου από τo Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης. Mε την ευκαιρία, θα ήθελα και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας για την εμπιστο-
σύνη και την αμέριστη συμπαράσταση με την οποία περιέβαλε την ανάληψη της 
πρωτοβουλίας μου αυτής.

Θα ήθελα, ως επιμελήτρια της έκδοσης, να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πο-
λιτισμού και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις χορηγί-
ες τους που συνέβαλαν στην έκδοση του πρώτου τόμου, καθώς και το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη χρηματοδότηση της έκδοσης του δευ-
τέρου τόμου.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Στέλιο Δημόπουλο για τη 
βοήθεια που μου προσέφερε στη διόρθωση των δοκιμίων –και σε πολλές περι-
πτώσεις γλωσσική επεξεργασία των κειμένων– του δευτέρου τόμου, καθώς και 
τους φοιτητές μου, υποψήφιους διδάκτορες Χρήστο Πεχλιβανίδη και Χριστίνα 
Παπαχρήστου, και τις μεταπτυχιακές μου φοιτήτριες, Σοφία Γιοκνώρη και Ειρή-
νη Ζανάκη, για τη συνδρομή τους όσες φορές χρειάσθηκε στο επίπονο έργο της 
κατά το δυνατόν άρτιας έκδοσης των δύο τόμων. Θα ήταν, τέλος, παράλειψη να 
μην ευχαριστήσω τις Εκδόσεις Ζήτη, και τον Άρη Σύρμο, για την ιδιαίτερη φρο-
ντίδα που επέδειξαν στην άρτια εκδοτική εμφάνιση των δύο τόμων.
   
 Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου

 Μάιος 2008
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Εισαγωγή

Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία κάθε πολιτισμού σηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, από 
την εξέλιξη και τα επιτεύγματα των επιστημών, αλλά και από τη φιλοσοφική 

θεώρηση, αξιολόγηση και εκτίμηση των επιτευγμάτων τους σε σχέση με τις αξίες της 
κοινωνίας. Η τεράστια όμως ανάπτυξη που γνώρισε, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώ-
να και συνεχίζει να γνωρίζει και σήμερα, η επιστήμη στο πλαίσιο του Δυτικού πολι-
τισμού με τις εκπληκτικές επιτυχίες της Φυσικής, της Αστρονομίας, της Κοσμολογί-
ας, της Βιολογίας, της Γενετικής, καθώς της Τεχνικής –για να αναφερθώ μόνο στις 
πιο εντυπωσιακές– οδήγησε σε μία ρήξη των δεσμών τους με το φιλοσοφικό στο-
χασμό. Έχασε έτσι η επιστήμη μία ουσιαστική πτυχή της φυσιογνωμίας της, κάτι το 
οποίο οδήγησε σταδιακά στη διαμόρφωση του τεχνοκρατικού πολιτισμού της επο-
χής μας. Για το λόγο αυτό, είναι ανάγκη σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, να επαναπροσδι-
ορίσουμε τους στόχους και τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης, κα-
θώς και τη σχέση του ανθρώπου με την επιστήμη. Σε ένα τέτοιο εγχείρημα, το οποίο 
δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί στα στενά πλαίσια της κάθε μιας ειδικής επιστήμης 
χωριστά, προσφέρει το έδαφος με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ο κλάδος που ονομά-
ζουμε Φιλοσοφία των Επιστημών. Δεν είναι βέβαια λίγοι εκείνοι που αμφισβητούν, ή 
διατυπώνουν ενδοιασμούς, για τη νομιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος. Πως εί-
ναι δυνατόν η φιλοσοφία, μια πνευματική δραστηριότητα που ανήκει σε προγενέ-
στερο στάδιο της πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου, όπως είχε δηλώσει κάπο-
τε ο A. Comte, να έχει λόγο πάνω στο έργο της επιστήμης, η οποία αντιπροσωπεύ-
ει την κατ’ εξοχήν έγκυρη γνώση και στηρίζεται στα στέρεα θεμέλια των ερευνών 
της με τα εξαιρετικά εξελιγμένα όργανα παρατήρησης και την εκπληκτική ανάπτυ-
ξη της τεχνολογίας;

Για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα αυτό, θα πρέπει κατ’ αρχήν να επισημά-
νουμε το αδιαμφισβήτητο γεγονός της εσωτερικής συγγένειας που συνδέει τη φιλο-
σοφία με τις επιστήμες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο στενός δεσμός Φιλοσο-
φίας και Eπιστήμης αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του αρχαίου Ελ-
ληνικού στοχασμού. Ας θυμηθούμε λ.χ. τους Ίωνες φιλοσόφους, οι οποίοι ασχολή-

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1



θηκαν πρώτοι με θέματα που εντάσσονται στο χώρο των επιστημών όπως τις γνω-
ρίζουμε σήμερα, αλλά και τους Ατομικούς και τους Πυθαγορείους. Ας μην ξεχνού-
με ακόμη τον Πλάτωνα για τη θέση που έδωσε στα μαθηματικά, επηρεασμένος από 
τους Πυθαγορείους, αλλά και τον Σταγειρίτη φιλόσοφο Αριστοτέλη, για την ιδιαί-
τερη έμφαση που έδωσε στην εμπειρία κατά τη διαδικασία ανάπτυξης όλου του οι-
κοδομήματος της γνώσης.

Θα πρέπει ακόμη να θυμόμαστε ότι στους νεότερους χρόνους δεν λείπουν θαυ-
μάσια παραδείγματα του στενού δεσμού που συνδέει τη φιλοσοφία με την επιστή-
μη, όπως αναδεικνύεται μέσα από το έργο ενός Descartes, ο οποίος είχε βαθιά γνώση 
της Αναλυτικής Γεωμετρίας και της Μηχανιστικής Φυσικής, ή ενός Leibniz, ο οποί-
ος υπήρξε όχι μόνον μεγάλος φιλόσοφος αλλά και ιδιαίτερα σημαντικός φυσικο-
μαθηματικός, θεμελιωτής, παράλληλα με τον Νεύτωνα, του απειροστικού λογισμού. 
Μεγάλοι, άλλωστε, επιστήμονες, όπως ο Κέπλερ, ο Γαλιλαίος, ο Νεύτων, και αργότε-
ρα στον εικοστό αιώνα, ο Einstein, ο Heisenberg, και πιο πρόσφατα ακόμη ο Prigog-
ine, ανέπτυξαν έναν ιδιαίτερα σημαντικό φιλοσοφικό λόγο στηριγμένοι στις ανακα-
λύψεις τους, ο καθένας στον δικό του επιστημονικό χώρο.

Έχει επίσης σημασία να συνειδητοποιήσουμε, ότι η Φιλοσοφία υπήρξε η μήτρα 
μέσα από την οποία ξεπήδησαν όλες οι επί μέρους επιστήμες. Αν παρακολουθήσου-
με την ιστορία της γένεσης των επιστημών, εκείνο που θα διαπιστώσουμε είναι ότι 
κάθε φορά αποσπώνταν από τον κορμό της Φιλοσοφίας ένα κλαδί, για να δημιουρ-
γηθεί ένα ανεξάρτητο σώμα γνώσης, μια νέα επιστήμη. Για παράδειγμα, από το έρ-
γο του Ευκλείδη γεννήθηκε η γεωμετρία ως επιστήμη του χώρου, ανεξάρτητη από 
τη φιλοσοφία, στην οποία αρχικά ανήκε, ενώ στην εποχή της επιστημονικής επανά-
στασης, το έργο του Κοπέρνικου, του Κέπλερ του Γαλιλαίου και στη συνέχεια του 
Νεύτωνα οδήγησαν σε μία διάσταση της Φυσικής από τη Φιλοσοφία και τη Μετα-
φυσική. Παρόλα αυτά, βέβαια, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι συνέχι-
ζαν να μιλούν για φυσική φιλοσοφία, ονομασία η οποία παραμένει ακόμη και σήμε-
ρα αναγεγραμμένη πάνω από τις πόρτες των αιθουσών όπου διδάσκεται η «Φυσι-
κή Επιστήμη», στα κτίρια των παλαιοτέρων Πανεπιστημίων της Ευρώπης, όπως της 
Πάδοβας ή της Οξφόρδης. Άλλες επιστήμες αποσπάσθηκαν από τον κορμό της Φι-
λοσοφίας πολύ αργότερα από τη Φυσική, όπως λ.χ. η Βιολογία στον 19ο αιώνα, με 
την εμφάνιση το 1859 του επαναστατικού έργου του Δαρβίνου, Η Προέλευση των 
ειδών, και πολύ πιο πρόσφατα, στην αυγή του 20ου αιώνα, κήρυξαν την ανεξαρτη-
σία τους από τη Φιλοσοφία η Ψυχολογία και η Κοινωνιολογία. 

Παρουσιάζει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός, ότι, εκτός από τον στενό 
δεσμό της Φιλοσοφίας με τις διάφορες επιστήμες, σπέρματα αυτού που σήμερα ονο-
μάζουμε Φιλοσοφία των Eπιστημών, μπορούμε να εντοπίσουμε ήδη στους κόλπους 
της αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. Η σημαντικότερη και εντυπωσιακότερη περί-
πτωση θεωρώ ότι είναι αυτή του Αριστοτέλη. Πράγματι, ο Σταγειρίτης φιλόσοφος, 
εκτός από την καίρια συμβολή του στο χώρο της Mεταφυσικής, της Λογικής, της 
Ηθικής και Πολιτικής φιλοσοφίας, είναι ο πρώτος στην αρχαιότητα που ασχολήθη-
κε μ’ έναν τρόπο ουσιαστικό και συστηματικό με προβλήματα των θεμελίων των επι-
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στημών και της επιστημονικής μεθόδου. Ξεκίνησε επίσης, κάτι το οποίο είναι εξίσου 
σημαντικό, μια συστηματική συζήτηση σχετικά με τις έννοιες της αιτιότητας, του 
χώρου, του χρόνου, του απείρου, της ύλης, έννοιες οι οποίες κατέχουν σήμερα κε-
ντρική θέση στον κορμό τόσο των επιστημών, όσο και της Φιλοσοφίας των Eπιστη-
μών. Εδώ ανήκουν, άλλωστε, και οι βαθιές αναλύσεις του για θέματα που θα εντάσ-
σαμε σήμερα στο χώρο της Φιλοσοφίας του Νου καθώς και στον σύγχρονο και εξαι-
ρετικά ενδιαφέροντα διεπιστημονικό κλάδο που ονομάζουμε Γνωσιακή Επιστήμη. 

Ωστόσο, το ξεκίνημα της σύγχρονης Φιλοσοφίας των Επιστημών θα πρέπει να 
αναζητηθεί στα νεότερα χρόνια από την Aναγέννηση έως τον 18ο αιώνα στο έρ-
γο φιλοσόφων, όπως του Francis Bacon, του John Locke και του David Hume. Mε 
την έλευση, τέλος, του 19ου αιώνα –κατά κύριο λόγο στο χώρο των φυσικών επι-
στημών– υπάρχει πλέον μία απόλυτα συνειδητή διερεύνηση προβλημάτων επιστη-
μολογικού χαρακτήρα, από ιδιαίτερα σημαντικούς φιλοσόφους, όπως ο ιδρυτής του 
Θετικισμού Auguste Comte στη Γαλλία, και οι F. W. Herschel, W. Whewell, John S. 
Mill στην Αγγλία και λίγο αργότερα στο τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα 
οι Πραγματιστές φιλοσόφοι Charles S. Peirce, William James και John Dewey στην 
Αμερική, και oι Pierre Duhem και Henri Poincaré στη Γαλλία, καθώς και ο Αυστρια-
κός μεγάλος Φυσικός επιστήμονας και φιλόσοφος Ernst Mach. Τέλος, στο πρώτο μι-
σό του 20ου αιώνα κυριάρχησε το ρεύμα του Λογικού θετικισμού και Λογικού Εμπει-
ρισμού, το οποίο στη συνέχεια δέχθηκε έντονη κριτική από τους ιστορικιστές φιλο-
σόφους Thomas Kuhn και Paul Feyerabend, τους κοινωνιολόγους της γνώσης, αλ-
λά και από τον γοργά αναπτυσσόμενο κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώ-
να επιστημονικό ρεαλισμό. 

Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν όλοι οι προαναφερθέντες φιλόσοφοι, τους 
οποίους ενδεικτικά μόνον ανέφερα, χωρίς να σημαίνει ότι έχω εξαντλήσει όλον τον 
κατάλογο των ονομάτων και όλο το φάσμα των προβληματισμών, συνθέτουν ένα 
πολυποίκιλο μωσαϊκό, το οποίο εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο με τη συστη-
ματική ενασχόληση των στοχαστών της εποχής μας, καθιστώντας δύσκολο, ή και 
αδύνατο, τον ακριβή προσδιορισμό του αντικειμένου της Φιλοσοφίας των Επιστη-
μών. Για το λόγο αυτό θα επιχειρήσω στη συνέχεια να σκιαγραφήσω με πολύ αδρές 
γραμμές την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο χώρος αυτός προτείνοντας κάποιες 
κατηγοριοποιήσεις προβληματισμών.

Σε μία πρώτη κατηγορία, χωρίς να δηλώνει η σειρά που θα ακολουθήσω μία αξι-
ολογική κατάταξη, εντάσσονται τα ερωτήματα που αναφέρονται στο αντικείμενο, 
στο σκοπό και στον χαρακτήρα των επιστημονικών θεωριών. Εδώ τίθεται κατά κύ-
ριο λόγο το ερώτημα, Ποιος είναι ο σκοπός της επιστήμης; Είναι η αναζήτηση της 
αλήθειας, της πίστης, της δημιουργίας εξηγητικών υποθέσεων και θεωριών, ή μήπως 
η δημιουργία κάποιων γενικών προτάσεων που απλώς περιγράφουν τα φαινόμενα; 
Ακολουθεί το ερώτημα που αναφέρεται στην οριοθέτηση της επιστημονικής γνώ-
σης έναντι των άλλων πνευματικών δραστηριοτήτων, ερώτημα το οποίο συνδέεται 
με την ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα κριτήρια: Υπάρχουν άραγε αντικειμενικά κρι-
τήρια όταν καλούμαστε να επιλέξουμε μια επιστημονική θεωρία έναντι κάποιας άλ-
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λης και, αντίστοιχα, υπάρχει μία προνομιακή μέθοδος έναντι των άλλων πνευματι-
κών δραστηριοτήτων του ανθρώπου, όπως λ.χ. της τέχνης ή της Θρησκείας; Τέλος, 
εξίσου σημαντικό είναι και το ερώτημα που αναφέρεται στην αλήθεια. Μπορούμε να 
πούμε ότι η πορεία ανάπτυξης της επιστήμης είναι τέτοια, ώστε να την κάνει να πλη-
σιάζει όλο και πιο κοντά στην αλήθεια, ή μήπως κάθε φορά που πραγματοποιείται η 
μετάβαση από τη μια θεωρία στην άλλη συντελείται απλά και μόνο μια αλλαγή;

Σε μια δεύτερη κατηγορία εντάσσεται η προβληματική που αναφέρεται στη 
σχέση της επιστήμης με τον φυσικό κόσμο. Τα ερωτήματα που τίθενται στο πλαίσιο 
αυτό αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ 
των δύο μεγάλων ρευμάτων στον χώρο της Φιλοσοφίας της Επιστήμης, μεταξύ δη-
λαδή του επιστημονικού ρεαλισμού και του αντι-ρεαλισμού. Στο πλαίσιο αυτό ειδι-
κότερα ερωτήματα είναι αυτά που αναφέρονται στους θεωρητικούς όρους και στις 
μη παρατηρήσιμες οντότητες, διαδικασίες, δομές, με μια λέξη στο μη παρατηρήσι-
μο. Γιατί, βέβαια, όσο προχωρεί η έρευνα σε όλο και βαθύτερα επίπεδα της ύλης, αυ-
ξάνεται δραματικά ο αριθμός των θεωρητικών όρων που αναφέρονται σε μη παρα-
τηρήσιμες οντότητες, όπως λ.χ. τα μικρο-σωμάτια, τα δυναμικά πεδία, κ.ο.κ. Εφό-
σον υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθεί άμε-
σα, παρά μόνο με έμμεσο τρόπο, με τη χρήση λ.χ. ακτινοβολίας, με τον ιονισμό των 
ατόμων στο θάλαμο φυσσαλίδων, κ.ο.κ., τίθεται με ένα τρόπο δραματικό το ερώ-
τημα: Tί είναι το μη παρατηρήσιμο στην επιστήμη; Aποτελεί απλώς μια θεωρητική 
κατασκευή, η οποία έχει σκοπό να βοηθήσει στη διατύπωση μιας θεωρίας, ή μήπως 
αναφέρεται σε κάτι που υπάρχει πραγματικά μέσα στον φυσικό κόσμο; 

Σε μια τρίτη κατηγορία προβληματισμού ανήκουν τα ερωτήματα που αναφέρο-
νται στον χώρο της κάθε μιας επιστήμης χωριστά, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, 
η Βιολογία, η Αστρονομία, η Αστροφυσική, η Χημεία, η Κοσμολογία, η Γενετική, οι 
Νευροεπιστήμες, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία, αλλά και οι καθαρά ανθρωπιστι-
κές επιστήμες, όπως η Ιστορία, η Ανθρωπολογία, η Λογική, η Παιδεία, κ.λ.π.. Εδώ 
συνεχίζουν να διατυπώνονται κατ’ αρχήν τα κλασικά παραδοσιακά ερωτήματα που 
έχουν σχέση με τα θεμέλια των επιστημών, όπως λ.χ. από πού αντλούν το κύρος τους 
τα Μαθηματικά. Σημαντική επίσης θέση κατέχει και το πρόβλημα του αναγωγισμού, 
που σφράγισε τον Λογικό θετικισμό. Θα πρέπει να δεχθούμε, μαζί με τους λογικούς 
θετικιστές, ότι η Φυσική αποτελεί το υπόδειγμα της έγκυρης επιστημονικής γνώσης, 
και ότι όλες οι άλλες επιστήμες, για παράδειγμα η Βιολογία, μπορούν και πρέπει να 
αναχθούν στη Φυσική; Όταν, μάλιστα, περάσουμε σήμερα στο πεδίο των νευροεπι-
στημών, οι οποίες μελετούν τη νευροφυσιολογία του εγκεφάλου, το ερώτημα ανα-
φέρεται όχι μόνο στα κλασικά βιολογικά φαινόμενα, αλλά ακόμη και στις πνευμα-
τικές, ψυχικές και συνειδησιακές λειτουργίες, καθώς αντιμετωπίζονται ως προϊόντα 
των αντίστοιχων εσωτερικών διεργασιών του εγκεφάλου, δηλαδή της ηλεκτρικής και 
χημικής δραστηριότητας των νευρώνων. Είναι όμως τα πράγματα έτσι; Δεν υπάρχει 
άραγε κάποια ποιοτική διαφορά στο πνευματικό, ψυχικό και συνειδησιακό στοιχείο 
από τις καθαρά φυσικές διαδικασίες; Αντίστοιχα είναι και τα ερωτήματα που προ-
κύπτουν από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, όσον αφορά την αντιστοιχία 
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ανάμεσα στην ανθρώπινη νοημοσύνη και το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. Στο πλαίσιο αυτό, που μας φέρνει αντιμέτωπους με τον αναγωγισμό, εντάσσε-
ται και η προβληματική που αφορά στις ιστορικές και κοινωνικές επιστήμες, σχετικά 
με τους νόμους που διέπουν τα ιστορικά και κοινωνικά φαινόμενα, καθώς και τη μέ-
θοδο που αρμόζει να υιοθετήσει η κάθε μια από τις επιστήμες αυτές.

Θα άξιζε επίσης να αναφερθεί μια ευρύτατη, και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, κα-
τηγορία ερωτημάτων που αφορούν στις σχέσεις της επιστήμης με τους τομείς των 
αξιών, της θρησκείας και του πολιτισμού. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθε-
νται εδώ είναι, αν θα πρέπει να θεωρήσουμε την επιστήμη ως μία δραστηριότητα 
ανεξάρτητη και ουδέτερη σε σχέση με τις ηθικές, θρησκευτικές, και κοινωνικές αξί-
ες, καθώς και σε σχέση με το ιστορικό, κοινωνικό και εν γένει πολιτισμικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Το θέμα αυτό τέθηκε με έναν ιδιαίτερα έντονο τρό-
πο στη δεκαετία του ΄60 από τους ιστορικιστές φιλοσόφους οι οποίοι, ασκώντας 
κριτική στην εικόνα της επιστήμης του Λογικού Θετικισμού, έδωσαν ιδιαίτερη έμ-
φαση στην επίδραση των ιστορικών και κοινωνικών παραγόντων στην πορεία ανά-
πτυξης των επιστημονικών θεωριών, υποστηρίζοντας ότι η επιστήμη είναι ένας ζω-
ντανός οργανισμός που αναπτύσσεται σε άμεση συνάφεια με το ιστορικό και κοι-
νωνικό περιβάλλον. Η σημαντική αυτή επισήμανση τους οδήγησε στην αμφισβή-
τηση της ορθολογικότητας της επιστήμης, της αντικειμενικότητας των κριτηρίων 
για την επιλογή μεταξύ των επιστημονικών θεωριών, της ποιοτικής ανωτερότητας 
της επιστημονικής μεθόδου, της έννοιας της προόδου καθώς και της αντικειμενι-
κής αλήθειας. Όσον αφορά, τέλος, στο θέμα των σχέσεων επιστήμης και Θρησκεί-
ας, δεν θα μπορούσε να μην παρατηρήσει κανείς, ότι, παρά τις έντονες αντιπαρα-
θέσεις που έχουν προκύψει κατά καιρούς, και συνεχίζουν να υφίστανται, αναπτύσ-
σεται σήμερα μία ενδιαφέρουσα τάση έναρξης διαλόγου μεταξύ επιστήμης και Θρη-
σκείας, με όχημα τον φιλοσοφικό λόγο, για καίρια θέματα που άπτονται των δύο 
περιοχών, όπως λ.χ. της δημιουργίας του κόσμου, των σχέσεων σώματος και ψυχής, 
της έννοιας της συνείδησης κ.λ.π. Τέλος, με τις πρόσφατες εντυπωσιακές, ομολο-
γουμένως, ανακαλύψεις στο χώρο της Βιολογίας και ειδικότερα της Γενετικής, τί-
θενται ιδιαίτερα πιεστικά ηθικής τάξεως ερωτήματα τα οποία χρήζουν της συνδρο-
μής της Ηθικής Φιλοσοφίας.

Αν λάβουμε, λοιπόν, υπόψη μας, όσα εν συντομία έχω εκθέσει, δεν θα μπορούσα-
με να μην θεωρήσουμε τη Φιλοσοφία της Επιστήμης ως την κατ’ εξοχήν πνευματική 
δραστηριότητα που μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια κατανόησης του χαρακτή-
ρα της επιστημονικής γνώσης και κατάλυσης των διαχωριστικών τειχών που έχουν 
υψωθεί ανάμεσα στις διάφορες επιστήμες, μέσα από την ενασχόλησή της με θέματα 
που υπερβαίνουν τα περιορισμένα όρια του κάθε ειδικού κλάδου έτσι, ώστε να επι-
τευχθεί μία ευρύτερη θέαση του συνολικού πεδίου της γνώσης.

Οι στόχοι αυτοί και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Φιλοσοφίας της Επιστήμης 
αποτυπώνονται με τον καλύτερο τρόπο στις εργασίες που δημοσιεύονται στους 
δύο τόμους. Είναι αλήθεια ότι η μεγάλη ποικιλία των θεμάτων έκανε αρκετά δυσχε-
ρές το έργο της ταξινόμησης των μελετών, τις οποίες προσπάθησα να κατατάξω σε 
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κάποιες βασικές θεματικές ενότητες. Στον πρώτο τόμο, με τον τίτλο Φιλοσοφία των 
Επιστημών, υπάρχουν οι εξής θεματικές ενότητες: Ι. Φιλοσοφία των Φυσικών Επι-
στημών, ΙΙ. Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών, ΙΙΙ. Φιλοσοφία και Επιστήμη, 
IV. Φιλοσοφία της Βιολογίας, V. Φιλοσοφία και Νευροεπιστήμες, VI.Φιλοσοφία 
του Νου, VII. Φιλοσοφία της Τεχνολογίας. Ο δεύτερος τόμος με τον τίτλο, Φιλοσο-
φία των Επιστημών. Κείμενα από το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, περιλαμ-
βάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Ι. Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών, II. Ιστο-
ρία και Φιλοσοφία της Επιστήμης, ΙΙΙ. Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών, 
ΙV. Αρχαιοελληνικές Απαρχές της Φιλοσοφίας της Επιστήμης, V. Φιλοσοφία της 
Φύσης, VI. Φιλοσοφία της Γνώσης και της Νόησης, VII. Φιλοσοφία της Γνώσης και 
της Λογικής, VIII. Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών, IX. Φιλοσοφία των Αν-
θρωπιστικών Επιστημών, X. Επιστήμη και Αξίες, XI. Φιλοσοφία της Γλώσσας, XII. 
Φιλοσοφία της Παιδείας, XIII. Φιλοσοφία της Τεχνολογίας.

Η θαυμάσια αυτή σοδειά μελετών από τον Ελληνικό χώρο εμπλουτίζεται με την 
τιμητική συμμετοχή του Giovanni Boniolo, σημαντικού εκπροσώπου της Φιλοσοφί-
ας της Επιστήμης σήμερα, του Λάμπρου Κουλουμπαρίτση, Έλληνα της διασποράς, ο 
οποίος τιμά την πατρίδα μας στο εξωτερικό με το έργο του στην αρχαία Ελληνική φι-
λοσοφία και, πρόσφατα, σε σύγχρονα θέματα και του φιλέλληνα Michael Frede, ιδι-
αίτερα σημαντικού μελετητή της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας, o οποίος άφησε ένα 
δυσαναπλήρωτο κενό με τον αδόκητο πρόσφατο θάνατό του. Οι μελέτες των δύο τε-
λευταίων προτάσσονται τιμητικά των θεματικών ενοτήτων του πρώτου τόμου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συγγραφείς που συνέβαλαν 
με τις μελέτες τους στη δημιουργία των δύο τόμων, με ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος 
θεμάτων, τα οποία προσέφεραν πολύτιμο υλικό για την επίτευξη του βασικού στό-
χου, που θέσαμε από την αρχή, δηλαδή τον επαναπροσδιορισμό του σκοπού και του 
ιδιάζοντα χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης, τη δι-επιστημονική προσέγγιση 
των προβλημάτων και το στοχασμό πάνω στη σχέση της επιστήμης με τον άνθρω-
πο, τον κόσμο, τις αξίες και την κοινωνία. Παράλληλα, όμως, επιτεύχθηκε και ένας 
ακόμη στόχος: Το τεράστιο και ιδιαίτερα αξιόλογο υλικό που συγκεντρώθηκε στους 
δύο αυτούς τόμους, αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα του γεγονότος ότι στην Ελλά-
δα υπάρχει σήμερα ένα πλούσιο δυναμικό στο χώρο της Φιλοσοφίας της Επιστή-
μης, που εκπροσωπεί όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, όλες τις βαθμίδες των Πανε-
πιστημιακών δασκάλων, αλλά και νέους επιστήμονες, διδάκτορες και υποψηφίους 
διδάκτορες, καθώς και όσους εκτός των τειχών του Ακαδημαϊκού χώρου, εις πείσμα 
των δυσχερειών επαγγελματικής αποκατάστασης, υπηρετούν με το ίδιο πάθος την 
επιλογή τους. Όλα αυτά δεν μπορεί παρά να μας κάνουν ευτυχείς για το παρόν και 
αισιόδοξους για το μέλλον της Φιλοσοφίας της Επιστήμης στην Ελλάδα.

   
 Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου

 Μάιος 2008

6 ΔήΜήτΡΑ ΣφΕΝΔΟΝή-ΜΕΝτζΟυ 

6




