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Πρόλογος 

 Φιλοσοφία της Επιστήµης αποτελεί έναν από τους πιο εν-

διαφέροντες τοµείς του σύγχρονου στοχασµού. Ως ανεξάρ-

τητος κλάδος αναπτύχθηκε στο τέλος του δέκατου ένατου και στις 

αρχές του εικοστού αιώνα, ιδιαίτερη όµως άνθιση άρχισε να γνω-

ρίζει στις δεκαετίες του ’30-’40. Σήµερα µπορούµε να πούµε ότι 

βρίσκεται στην καρδιά του σύγχρονου προβληµατισµού, εφόσον 

τα θέµατα που αφορούν στο χαρακτήρα και τη φύση της επιστή-

µης, στην εγκυρότητα της επιστηµονικής µεθόδου, στον προσδιο-

ρισµό κριτηρίων για την οριοθέτηση της επιστηµονικής γνώσης, 

και στον ορισµό της επιστηµονικής αλήθειας –για να αναφέρω 

ενδεικτικά µόνον µερικά από τα βασικά– απασχολούν ιδιαίτερα 

ένα µεγάλο µέρος της διεθνούς επιστηµονικής και φιλοσοφικής 

κοινότητας.  

Θα πρέπει ωστόσο να πω, ότι στην Ελλάδα ο κλάδος αυτός 

άρχισε να καλλιεργείται αρκετά όψιµα σε σχέση µε τις άλλες 

χώρες του ∆υτικού κόσµου και η διδασκαλία του εισήχθηκε στα 

Πανεπιστήµια της χώρας µας κατά τις τελευταίες µόνο δεκαετίες. 

Τώρα όµως αναπτύσσεται ένα έντονο ενδιαφέρον, όχι µόνον στον 

Ακαδηµαϊκό κόσµο, αλλά και στο ευρύ κοινό, για θέµατα της 

Φιλοσοφίας της Επιστήµης. Παρατηρείται, έτσι, µια έντονη µετα-

φραστική δραστηριότητα µε την παρουσίαση στη γλώσσα µας 

σηµαντικών ξενόγλωσσων βιβλίων, παράλληλα όµως εµφανίζεται 

και µία πλούσια συγγραφική παραγωγή.  

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το δικό µου εγχείρηµα.  

Έχοντας διδάξει ποικίλα θέµατα Φιλοσοφίας της Επιστήµης, σε 

προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, παράλληλα µε το ερευνη-

τικό µου έργο στο χώρο αυτό για δύο και πλέον δεκαετίες, απο-

φάσισα να επιχειρήσω τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου, το 

οποίο έχει χαρακτήρα εισαγωγικό. Στόχος µου είναι να προσφέρω 

στον αναγνώστη την ευκαιρία να σχηµατίσει κατ’ αρχήν µία συ-

Η 



viii ∆ήµητρα Σφενδόνη - Μέντζου 

νολική εικόνα για το αντικείµενο της Φιλοσοφίας της Επιστήµης, 

και στη συνέχεια να παρακολουθήσει τη διερεύνηση σε βάθος 

κάποιων βασικών θεµάτων µε εξαιρετικά σύγχρονο ενδιαφέρον.  

Στην Εισαγωγή, λοιπόν, επιχειρώ µία χαρτογράφηση και ταξι-

νόµηση των προβληµάτων που εξετάζονται στον κλάδο αυτό έτσι, 

ώστε µέσα από την παρουσίασή τους να σκιαγραφηθεί σε γενικές 

γραµµές το αντικείµενο, ο σκοπός και ο ρόλος της Φιλοσοφίας 

της Επιστήµης. Στα επόµενα τρία Μέρη του βιβλίου, έχω επιλέξει 

να παρουσιάσω αναλυτικά κάποια θέµατα κεντρικού ενδιαφέρο-

ντος, µε την παράλληλη εξέταση αντιπροσωπευτικών θεωριών 

που αναπτύχθηκαν στον εικοστό, κυρίως, αιώνα.  

Στο Πρώτο Μέρος εξετάζω τα προβλήµατα που αναφέρονται 

στη φύση και το χαρακτήρα των επιστηµονικών θεωριών, της επι-

στηµονικής µεθόδου, των κριτηρίων οριοθέτησης του επιστηµο-

νικού και της επιστηµονικής αλήθειας. Την όλη συζήτηση την ε-

ντάσσω στο πλαίσιο της αντίθεσης µεταξύ του ορθολογικού και µη 

ορθολογικού µοντέλου των επιστηµονικών θεωριών.  

Στο ∆εύτερο Μέρος επιχειρώ µία παρουσίαση του προβλήµα-

τος που αναφέρεται στο ρόλο των µοντέλων στην επιστήµη. H 

εξέταση του θέµατος γίνεται µέσα από την αντιπαράθεση ρεαλι-

σµού-αντιρεαλισµού, µε ιδιαίτερη έµφαση στη ρεαλιστική προ-

σέγγιση, εφόσον στόχος µου είναι να φωτισθεί ιδιαίτερα ο ρόλος 

που παίζουν τα µοντέλα στην επιστήµη, ως εξηγητικά σχήµατα 

που έχουν ένα πραγµατικό αντίκρισµα στο φυσικό κόσµο.  

Στο Τρίτο Μέρος, τέλος, θεώρησα χρήσιµο να προβώ σε µια 

πιο αναλυτική, και σε βάθος, διερεύνηση ενός κρίσιµου για τη 

σύγχρονη επιστηµονική σκέψη προβλήµατος: του προβλήµατος 

που αναφέρεται στην πραγµατικότητα του µη παρατηρήσιµου εν 

γένει, και ειδικότερα στην πραγµατικότητα του φυσικού νόµου. H 

εξέταση του θέµατος αυτού παρέχει πρόσφορο έδαφος για να 

τεθεί το πρόβληµα της αντίθεσης µεταξύ επιστηµονικού ρεαλισµού 

και αντιρεαλισµού σε όλη του την ένταση.  

Μέσα, λοιπόν, από την εξέταση των δύο αντιτιθέµενων βασι-

κών τάσεων στο χώρο της Φιλοσοφίας της Επιστήµης, επιχειρώ 
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να αναπτύξω τη δική µου άποψη, η οποία εντάσσεται στο ευρύτε-

ρο πλαίσιο του επιστηµονικού ρεαλισµού. Ταυτόχρονα, όµως, τη 

δική µου εκδοχή του ρεαλισµού την εµπλουτίζω µε την Αριστο-

τελική αντίληψη για το φυσικό κόσµο και την επιστηµονική γνώ-

ση, έχοντας την πεποίθηση, ότι έτσι µπορεί να συγκροτηθεί µια 

πιο σφαιρική και πλούσια σε περιεχόµενο απάντηση στην αντι-

ρεαλιστική ανάγνωση της Επιστήµης.  

Tη θέση µου αυτή την έχω αναπτύξει στο παρελθόν σε διάφο-

ρες ευκαιρίες µε τη µορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια και δηµο-

σιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά και συλλογικούς τόµους. 

Έτσι, ένα µεγάλο µέρος από τα κεφάλαια, κυρίως του πρώτου και 

τρίτου Mέρους του βιβλίου, προκύπτει από τα ακόλουθα άρθρα 

και µελέτες µου: “Is there a Logic of Scientific Discovery? A 

Pragmatic-Realist Account of Rationality in Physical Theory”. 

Στο M. Assimakopoulos (et al. eds.), Historical Types of Rational-

ity. Proceedings of the First Greek-Soviet Symposium on Science 

and Society (Athens, 1990). “Τhe Reality of Thirdness: A Poten-

tial-Pragmatic Account of Laws of Nature”. Στο R. Cohen (et al. 

eds.), Realism and Anti-realism in the Philosophy of Science 

(Kluwer, 1992), σσ. 75-97. “Τhe Reality of the Unobservable in 

Physical Theory: An Account of C. S. Peirce’s Pragmatic Real-

ism”, Reflexão, PUCCAMP, Campinas, 57 (1993): 103-118. “O 

Χαρακτήρας του Φυσικού Νόµου: Μια Πραγµατιστική-Ρεαλιστι-

κή Προσέγγιση”. Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 11 (1994): 

134-149. “Laws of Nature: ante Res or in Rebus?” International 

Studies in the Philosophy of Science 8, no. 3 (1994): 229–242. 

Κλείνοντας το προλογικό αυτό σηµείωµα, θα ήθελα να ευχα-

ριστήσω τη µεταπτυχιακή µου φοιτήτρια και υποψήφια διδάκτο-

ρα, Έλενα Λάππα, για τη βοήθειά της, στο στάδιο της προετοιµα-

σίας για την έκδοση του βιβλίου αυτού.  
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Εισαγωγή 

ΤΤίί  εείίννααιι  ΦΦιιλλοοσσοοφφίίαα  ττηηςς  ΕΕππιισσττήήµµηηςς;;  

 

 

 Φιλοσοφία της Επιστήµης1, όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα 

ως ανεξάρτητος κλάδος, είναι, θα µπορούσαµε να πούµε, η 

κατ' εξοχήν πνευµατική δραστηριότητα που προσφέρει το έδαφος 

για να επιτευχθεί η ενότητα της γνώσης, κάτι το οποίο αποτελεί 

επιτακτικό αίτηµα στην εποχή µας. Παράλληλα, συµβάλλει στην 

προσπάθεια κατανόησης του χαρακτήρα της Επιστήµης, αλλά και 

κατάλυσης των διαχωριστικών γραµµών ανάµεσα στις διάφορες 

επιστήµες. Θα µπορούσαµε δηλαδή να πούµε, ότι η Φιλοσοφία 

της Επιστήµης αποτελεί ένα είδος γέφυρας µεταξύ των Επιστη-

µών έτσι, ώστε να µπορέσουν οι επιστήµονες να υπερβούν τα δια-

χωριστικά τείχη που υψώνονται από την έρευνα του ειδικού αντι-

κειµένου τους και να επιτύχουν µία ευρύτερη θέαση του συνολι-

κού πεδίου της γνώσης. 

 Η πνευµατική αυτή δραστηριότητα έχει βαθιά τις ρίζες της 

στην εσωτερική συγγένεια που συνδέει το φιλοσοφικό στοχασµό 

µε την Επιστήµη και την επιστηµονική σκέψη. Αυτό είναι κάτι, το 

οποίο ελπίζω να φανεί στη συνέχεια µέσα από την παρουσίαση 

της προβληµατικής που αναπτύσσεται στους κόλπους της Φιλο-

σοφίας της Επιστήµης. Πριν όµως περάσω στο θέµα αυτό, θεωρώ 

χρήσιµο να αναφερθώ στη σχέση που συνδέει ήδη από την αρχαι-

ότητα τη Φιλοσοφία µε την Επιστήµη. 

 

 

Η 



2 ∆ήµητρα Σφενδόνη - Μέντζου 

1 Σχέση Φιλοσοφίας και Επιστήµης  

 

 στενός δεσµός Φιλοσοφίας και Επιστήµης αποτελεί ένα από 

τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της αρχαίας Ελληνικής σκέ-

ψης, εφόσον η Φιλοσοφία είναι η πηγή µέσα από την οποία ανα-

δύθηκαν όλες οι επί µέρους επιστήµες. Ως παράδειγµα µπορούµε 

να αναφέρουµε κατ’ αρχήν τους Ίωνες φιλοσόφους, δηλαδή τον 

Θαλή, τον Αναξίµανδρο και τον Αναξιµένη. Ο Θαλής, µάλιστα, 

επέτυχε στα 585 π.χ. να προβλέψει την έκλειψη ηλίου, η οποία 

στάθηκε αφορµή να τερµατιστεί ο πόλεµος ανάµεσα στους Μήδες 

και τους Λυδούς. Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγµατα αρχαίων 

φιλοσόφων που είχαν επιστηµονικές γνώσεις αποτελούν οι Ατο-

µικοί φιλόσοφοι, και κυρίως ο ∆ηµόκριτος, καθώς και οι Πυθα-

γόρειοι. Οι τελευταίοι, όπως είναι γνωστό, ενέταξαν τη µελέτη 

των Μαθηµατικών µέσα σ’ ένα κοσµικό πλαίσιο, όπου ο αριθµός 

είχε µια µυστικιστική διάσταση, αποτελούσε δηλαδή το κλειδί για 

το θεϊκό κόσµο. Μελέτησαν, έτσι, τις σχέσεις αριθµών και αρµο-

νίας µε βάση την πεποίθησή τους ότι ολόκληρο το ουράνιο στε-

ρέωµα ήταν µία αρµονία, ένας αριθµός. ∆εν θα µπορούσαµε, 

τέλος, να µην αναφέρουµε τον Πλάτωνα και κυρίως τον Σταγειρί-

τη φιλόσοφο Αριστοτέλη ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα φιλο-

σόφων, στο έργο των οποίων είναι εµφανής η βαθειά συγγένεια 

Φιλοσοφίας και Επιστήµης. Όπως είναι γνωστό, η φιλοσοφία του 

Πλάτωνα είναι εµποτισµένη µε πάρα πολλά στοιχεία από τη φι-

λοσοφία των Πυθαγορείων µε την ιδιαίτερη έµφαση που έδωσε 

στα Μαθηµατικά. Ο δε Αριστοτέλης, µέσα από την αντιπαράθεσή 

του προς τον δάσκαλό του, Πλάτωνα, τόνισε ιδιαίτερα το ρόλο 

της εµπειρίας στην ανάπτυξη της γνώσης, και ειδικότερα της επι-

στηµονικής γνώσης, θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για τους 

περισσότερους από τους βασικούς κλάδους των επιστηµών, όπως 

τις γνωρίζουµε σήµερα. 

Ο στενός δεσµός Φιλοσοφίας και Επιστήµης συνεχίσθηκε και 

στη νεότερη Ευρωπαϊκή διανόηση. Ο Descartes, ο Γάλλος φιλό-

σοφος του 17ου αιώνα και θεµελιωτής του νεότερου Ορθολογι-

Ο 
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σµού καθώς και του Μηχανιστικού Ντετερµινιστικού µοντέλου 

του κόσµου, στήριξε ένα µεγάλο µέρος του έργου του στη γνώση 

της Αναλυτικής Γεωµετρίας και της Μηχανιστικής Φυσικής. Ο 

σύγχρονός του, Γερµανός φιλόσοφος Leibniz, εκτός από µεγάλος 

φιλόσοφος υπήρξε και µεγάλος φυσικο-µαθηµατικός. Παράλλη-

λα, µάλιστα, µε τον Νεύτωνα έθεσε τις βάσεις του απειροστικού 

λογισµού. Αλλά, και αντίστροφα, µεγάλοι επιστήµονες από την 

Αναγέννηση και µετά έως τις µέρες µας, όπως οι Κέπλερ, Γαλι-

λαίος, Νεύτων, Εinstein, Ηeisenberg, ασχολήθηκαν µε τις φιλο-

σοφικές πτυχές και συνέπειες των ανακαλύψεών τους στο χώρο 

της επιστήµης τους. 

Εκτός όµως από το δεσµό Φιλοσοφίας και Επιστήµης, θα 

µπορούσαµε να αναζητήσουµε κάποια σπέρµατα αυτού που σή-

µερα ονοµάζουµε Φιλοσοφία της Επιστήµης –όχι βέβαια µε την 

έννοια ενός συστηµατικά διαρθρωµένου και αυτοδύναµου κλά-

δου– ήδη στην Αρχαιότητα. Ο Αριστοτέλης λ.χ., εκτός από το 

σηµαντικότατο έργο που παρήγαγε στο χώρο της Μεταφυσικής 

και της Λογικής, ασχολήθηκε επίσης µε προβλήµατα των θεµε-

λίων των επιστηµών και της επιστηµονικής µεθόδου, καθώς και 

µε τις έννοιες της αιτιότητας, του χώρου, του χρόνου, του απεί-

ρου, έννοιες οι οποίες κατέχουν σήµερα κεντρική θέση στον κορ-

µό τόσο των επιστηµών, όσο και της Φιλοσοφίας της Επιστήµης. 

Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, στο έργο του Σταγειρίτη φιλοσόφου 

συναντούµε την πρώτη θεωρητική θεµελίωση των δύο βασικών 

επιστηµονικών µεθόδων, της Επαγωγής και της Παραγωγής. Στη 

συνέχεια, από την Αναγέννηση έως τον 18ο αιώνα, θα µπορούσα-

µε να περάσουµε σε ονόµατα, όπως του Francis Βacon (1561–

1626), και του Νεύτωνα (1642-1727), και στη συνέχεια σε φιλο-

σόφους όπως ο John Locke (1632-1704) και ο David Ηume 

(1711-76). Με την έλευση του 19ου αιώνα, υπάρχει πλέον µία 

συνειδητή διερεύνηση προβληµάτων επιστηµολογικού χαρακτή-

ρα, µέσα στο έργο των F. W. Ηerschel (1792-1871), W. Whewell 

(1794-1866), και John J. Μill (1806-73) στην Αγγλία, και στη 

συνέχεια των Αµερικανών Πραγµατιστών φιλοσόφων Charles S. 



4 ∆ήµητρα Σφενδόνη - Μέντζου 

Ρeirce (1839-1914), William James (1842-1910) και John Dewey. 

Τέλος, στη Γαλλία σηµαντικότατο έργο στο χώρο αυτό παρή-

γαγαν ο Αugust Comte, ιδρυτής του Θετικισµού στον 19ο αιώνα, 

και στη συνέχεια στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου 

αιώνα o Ρierre Duhem και ο Ηenri Ρoincaré –επίσης θετικιστές 

φιλόσοφοι, γνωστοί ειδικότερα και ως συµβατιστές– ενώ στην 

ίδια περίπου εποχή στην Αυστρία ο µεγάλος Φυσικός επιστή-

µονας και Φιλόσοφος, Εrnst Μach. 

 

2 Προσπάθεια ορισµού της Φιλοσοφίας  

της Επιστήµης 

 

ς έρθουµε τώρα στο ερώτηµα: Τί είναι η Φιλοσοφία της 

Επιστήµης; Θα πρέπει να πούµε, ότι είναι πολύ δύσκολο να 

δώσει κανείς έναν ορισµό τόσο περιεκτικό, ώστε να καλύπτει 

όλους τους τύπους και όλες τις τάσεις που έχουν διαµορφωθεί 

στην περιοχή αυτή. Ο ορισµός που συναντούµε στο Λεξικό του 

Lalande είναι ο ακόλουθος: Φιλοσοφία της Επιστήµης είναι  

 

η κριτική µελέτη των αρχών, των υποθέσεων και των  
αποτελεσµάτων των διαφόρων επιστηµών, που έχει ως 
σκοπό της τον καθορισµό της λογικής προέλευσης, της 
αξίας και της αντικειµενικής τους δύναµης.2 

 

Στον ορισµό αυτό θα µπορούσε να προσθέσει κανείς, σ’ ένα 

πρώτο επίπεδο προσδιορισµού του περιεχοµένου της Φιλοσοφίας 

της Επιστήµης και την εξής παρατήρηση: Ο κλάδος αυτός περι-

λαµβάνει, αφενός µεν τη διερεύνηση προβληµάτων εννοιολογικού 

και µεθοδολογικού χαρακτήρα, που είναι στενά δεµένα µε το έργο 

και το περιεχόµενο της Eπιστήµης, αφετέρου δε ασχολείται µε 

προβλήµατα φιλοσοφικού περιεχοµένου, που συνδέονται άµεσα 

µε τέσσερις βασικούς κλάδους της Φιλοσοφίας, δηλαδή µε τη 

Α 
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Λογική, τη Γνωσιοθεωρία, τη Μεταφυσική και την Ηθική. Κατά 

συνέπεια, είναι πολύ δύσκολο να ορίσουµε µια σαφή διαχωρι-

στική γραµµή ανάµεσα στη Φιλοσοφία και τη Φιλοσοφία της 

Επιστήµης από τη µία µεριά, καθώς και ανάµεσα στην Επιστήµη 

και τη Φιλοσοφία της Επιστήµης από την άλλη. 

 

3 Βασικοί τύποι προβληµάτων που αναπτύσσονται  

στο χώρο της Φιλοσοφίας της Επιστήµης 

 

α επιχειρήσω, τώρα, να παρουσιάσω µε συντοµία ορισµένες 

βασικές κατηγορίες προβληµατισµού που αναπτύσσονται 

σήµερα στο χώρο της Φιλοσοφίας της Επιστήµης και αφορούν 

γενικά όλες τις επιστήµες και όχι κάποιους συγκεκριµένους κλά-

δους. Θα πρέπει, βέβαια, να σηµειωθεί, ότι η ταξινόµηση που θα 

επιχειρήσω γίνεται µόνον για λόγους µεθοδολογικούς, και ότι δεν 

είναι η µοναδική που θα µπορούσε να κάνει κανείς. Ας δούµε, 

όµως, τώρα αυτές τις πολύ βασικές κατηγορίες προβληµατισµού: 

3.1 Προβλήµατα πολύ γενικού περιεχοµένου 

Με βάση τα πορίσµατα των επί µέρους επιστηµών οι επιστή-

µονες, καθώς και οι Φιλόσοφοι της Επιστήµης, επιχειρούν να 

αναπτύξουν τις ευρύτερες συνέπειες, στις οποίες οδηγούν τα επι-

στηµονικά δεδοµένα και ανακαλύψεις τους έτσι, ώστε να οδηγη-

θούν στη διαµόρφωση µιας κοσµοθεωρίας ή ενός κοσµοειδώλου. 

Ως παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε το µηχανιστικό-ντετερ-

µινιστικό κοσµοείδωλο, ή και το αντίθετό του, δηλαδή το ιντετερ-

µινιστικό, την ατοµική θεωρία της ύλης, τις κοσµολογικές θεω-

ρίες για το ανοιχτό ή το κλειστό σύµπαν κ.ο.κ. Θα πρέπει επίσης 

να πούµε, ότι οι επιπτώσεις µιας επιστηµονικής θεωρίας, ή ανα-

κάλυψης, µπορούν ακόµη να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός 

προβληµατισµού και στη διατύπωση θέσεων που υπερβαίνουν τα 

όρια της κάθε ειδικής επιστήµης και περνούν στο χώρο της Ηθι-

Θ 
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κής ή της Θρησκείας. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα αποτε-

λούν η εξελικτική θεωρία του ∆αρβίνου στο χώρο της Βιολογίας, 

η διατύπωση της “αρχής της απροσδιοριστίας” του Ηeisenberg 

στο χώρο της Κβαντικής Φυσικής, καθώς και οι διάφορες πρό-

σφατες ανακαλύψεις στο χώρο της Γενετικής. 

3.2 Προβλήµατα σχετικά µε θέµατα µεθόδου και κριτι-

κής αξιολόγησης των επιστηµονικών θεωριών 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται ερωτήµατα, τα οποία θα 

δούµε αναλυτικά στο πρώτο Μέρος, όταν περάσουµε στην εξέτα-

ση των επί µέρους θεωριών. Ενδεικτικά, όµως, θα αναφέρω εδώ 

µε ένα συνοπτικό τρόπο τα πιο αντιπροσωπευτικά ζητήµατα: 

Σκοπός: Το ερώτηµα, από το οποίο είναι φυσικό να ξεκινήσει 

κανείς είναι το εξής: 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 και διαθέτουν 

εµπειρική επάρκεια; 

Κριτήρια: Με ποιον τρόπο θα µπορέσουµε να διακρίνουµε την 

Επιστήµη από τις άλλες µορφές γνώσης; Πώς, δηλαδή, θα διαχω-

ρίσουµε το επιστηµονικό από το µη επιστηµονικό; Και εδώ ακρι-

βώς τίθεται το πρόβληµα των κριτηρίων οριοθέτησης της Επιστή-

µης: Μπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια 

για την επιλογή µεταξύ ανταγωνιστικών θεωριών, ή µήπως δεν 

υπάρχει κανένα κοινό µέτρο σύγκρισης που να µας επιτρέπει να 

επιλέξουµε µία θεωρία έναντι κάποιας άλλης µε όρους ορθολογι-

κούς; 

 Μέθοδος: Συναφές είναι και το ερώτηµα που αναφέρεται στη 

µέθοδο: Μπορούµε να πούµε ότι η Επιστήµη διαθέτει µία προνο-

µιακή, ποιοτικά ανώτερη µέθοδο από αυτές που ακολουθούνται 

σε άλλες περιοχές πνευµατικής δραστηριότητας του ανθρώπου, 
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όπως λ.χ. στην Τέχνη, τη Θρησκεία κ.τ.λ., ή µήπως όλες αυτές οι 

περιοχές είναι ποιοτικά ισοδύναµες; 

Πρόοδος: Τέλος, τίθεται το ερώτηµα: Υπάρχει πρόοδος στην 

Επιστήµη; Μπορούµε δηλαδή να πούµε ότι η πορεία ανάπτυξης 

της Επιστήµης είναι τέτοια, ώστε να την κάνει να πλησιάζει όλο 

και πιο κοντά την αλήθεια, ή µήπως κάθε φορά που γίνεται η 

µετάβαση από τη µία θεωρία στην άλλη συντελείται απλά και 

µόνο µια αλλαγή; 

3.3 Προβλήµατα που αναφέρονται στη σχέση της Επι-

στήµης µε το φυσικό κόσµο 

Η οµάδα των ερωτηµάτων αυτών αποτελεί σήµερα ένα από τα 

σηµαντικότερα σηµεία αντιπαράθεσης µεταξύ των δύο µεγάλων 

ρευµάτων στο χώρο της Φιλοσοφίας της Επιστήµης, µεταξύ δη-

λαδή του ρεαλισµού και του αντι-ρεαλισµού. Στο πλαίσιο αυτού 

του προβληµατισµού προκύπτουν ειδικότερα ερωτήµατα, όπως 

λ.χ. αυτά που αναφέρονται στο χαρακτήρα των φυσικών νόµων, 

των επιστηµονικών θεωριών, της επιστηµονικής εξήγησης, κ.ο.κ. 

Ας δούµε, λοιπόν, µε συντοµία τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύσ-

σεται η προβληµατική αυτή.  

Θεωρίες: Όσον αφορά στη φύση και το χαρακτήρα των επι-

στηµονικών θεωριών, τα ερωτήµατα που τίθενται αναφέρονται 

κατ’ αρχήν  στη σχέση εµπειρίας και θεωρίας. Ειδικότερα, τα 

ερωτήµατα αυτά µπορούν να διατυπωθούν ως εξής:  Ποια είναι η 

σχέση της εµπειρικής παρατήρησης και του πειράµατος µε τη 

θεωρία; Κατά πόσο µπορούµε να πούµε ότι η θεωρία προκύπτει 

από το πείραµα; Με άλλα λόγια, τί αντιπροσωπεύει η θεωρητική 

γενίκευση των εµπειρικών παρατηρήσεων που οδηγεί στη διατύ-

πωση µιας θεωρίας; Είναι κάτι που προκύπτει από την απλή ά-

θροιση των εµπειρικών, ατοµικών δεδοµένων µέσα από µία επα-

γωγική πορεία, ή µήπως προστίθεται και κάποιο στοιχείο που δεν 

συνάγεται άµεσα από τα εµπειρικά δεδοµένα, και, κατά συνέπεια, 

δεν µπορεί να είναι εµπειρικά επαληθεύσιµο; 
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Και εδώ ακριβώς τίθεται το θεµελιώδες ερώτηµα: Ποιος είναι 

ο σκοπός της φυσικής θεωρίας; Στο ερώτηµα αυτό έχουν δοθεί 

ποικίλες απαντήσεις, τις οποίες, σε γενικές γραµµές, θα µπορού-

σαµε να ταξινοµήσουµε σε δύο βασικές θέσεις, που αντιστοιχούν 

στη ρεαλιστική από τη µία µεριά, και στην αντι-ρεαλιστική, ή 

θετικιστική, από την άλλη, άποψη. Οι µεν αντι-ρεαλιστές υποστη-

ρίζουν ότι οι θεωρίες αποτελούν προσπάθειες περιγραφής των 

εµπειρικών φαινοµένων. Η παρατήρηση, τα εµπειρικά δεδοµένα, 

αποτελούν το µοναδικό υλικό από το οποίο είναι φτιαγµένες οι 

θεωρίες. Η πραγµατικότητα συνίσταται µόνο σε ατοµικά, ασύνδε-

τα µεταξύ τους, δεδοµένα ή γεγονότα, που ανήκουν µόνο στον 

κόσµο της εν ενεργεία πραγµατικότητας.  

Από την άλλη µεριά, οι ρεαλιστές αντιµετωπίζουν τη φυσική 

θεωρία ως µία προσπάθεια εξήγησης του φυσικού κόσµου. Υπο-

στηρίζουν, δηλαδή, ότι το κατ' εξοχήν έργο του επιστήµονα είναι 

να δώσει µέσα από τις θεωρίες εξηγήσεις που στηρίζονται σ' ένα 

βαθύτερο επίπεδο πραγµατικότητας, όπου µπορεί κανείς να συ-

µπεριλάβει “θεωρητικές οντότητες”, όπως λ.χ. ηλεκτρόνια, ποζι-

τρόνια, µαύρες τρύπες, αλλά και φυσικές καταστάσεις, διαδι-

κασίες και τάσεις. Εκτός από την περιγραφή, λοιπόν, η θεωρία 

προσφέρει κατά κύριο λόγο µία εξήγηση η οποία πάει πίσω και 

πέρα από τα φαινόµενα. 

Μοντέλα: Αναπόσπαστα δεµένη µε τα προβλήµατα που είδαµε 

ότι προκύπτουν σχετικά µε το χαρακτήρα των επιστηµονικών 

θεωριών, είναι και η προβληµατική που συνδέεται µε τη χρήση 

και το ρόλο των µοντέλων στην Eπιστήµη. Το θέµα αυτό το πα-

ρουσιάζω αναλυτικά στο δεύτερο Μέρος του βιβλίου. Προς το 

παρόν, εκείνο που πρέπει να σηµειώσουµε είναι, ότι οι επιστή-

µονες δηµιουργούν κάποια µοντέλα που αποτελούν µέρος των 

θεωριών τους για το φυσικό κόσµο. Τέτοιου είδους µοντέλα είναι, 

για παράδειγµα, το ατοµικό µοντέλο που αναφέρεται στη σύστα-

ση της ύλης, το µηχανιστικό-ντετερµινιστικό µοντέλο, που ανα-

φέρεται στους νόµους που διέπουν τα φυσικά φαινόµενα, ή το 

ηλεκτρο-µαγνητικό µοντέλο του Μaxwell που ενώνει το φαινόµε-
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νο του ηλεκτρισµού µ' αυτό του µαγνητισµού. Το ερώτηµα όµως 

που τίθεται εδώ είναι το εξής: Κατά πόσο µπορούµε να θεωρή-

σουµε, ότι τα µοντέλα –δεδοµένου ότι αναφέρονται σε κάτι που 

δεν είναι άµεσα προσιτό στην παρατήρηση– ανταποκρίνονται σε 

κάτι που υπάρχει πραγµατικά µέσα στο φυσικό κόσµο; Η απά-

ντηση που θα δοθεί στο ερώτηµα αυτό, όπως θα δούµε, συνδέεται 

άµεσα µε την τοποθέτηση του φιλοσόφου, αλλά και του επιστή-

µονα, όσον αφορά στο ρόλο που παίζουν τα µοντέλα στη συγκρό-

τηση των επιστηµονικών θεωριών. Το δίληµµα είναι το εξής: 

Μπορούµε να πούµε ότι τα επιστηµονικά µοντέλα αποτελούν 

ουσιαστικό µέρος των επιστηµονικών θεωριών, ή µήπως είναι 

απλά εργαλεία τα οποία µας βοηθούν να “κατασκευάσουµε” τις 

θεωρίες, και στη συνέχεια τα πετούµε ως άχρηστα, όπως ακριβώς 

πετούµε τις σκαλωσιές όταν τελειώσει το χτίσιµο ενός σπιτιού; 

 Θεωρητικοί όροι και µη παρατηρήσιµες οντότητες: Η συζήτη-

ση που αναφέρεται στο χαρακτήρα των φυσικών θεωριών και στο 

ρόλο των µοντέλων στην Επιστήµη οδηγεί παράλληλα και σ΄ ένα 

προβληµατισµό, ο οποίος έχει ως αντικείµενό του τους θεωρη-

τικούς όρους που εµπεριέχονται στο σώµα της Επιστήµης. Γιατί, 

βέβαια, η Επιστήµη δεν κλείνει µέσα στους κόλπους της µόνον 

όρους που αναφέρονται σαφώς σε παρατηρούµενα ή παρατη-

ρήσιµα φαινόµενα, αντικείµενα και ιδιότητες. ∆εν αναφέρεται, 

δηλαδή, µόνον στα φυτά, στα δέντρα, στα έµβια όντα, σε χηµικές 

ουσίες, κ.ο.κ., αλλά ασχολείται επίσης και µε τις ιδιότητες των 

σωµάτων, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Εκείνο 

όµως που έχει εξαιρετική σηµασία, είναι το γεγονός, ότι όσο προ-

χωρεί η ανάπτυξη της Επιστήµης, στο σώµα της προστίθενται 

θεωρητικοί όροι που αντιπροσωπεύουν µη παρατηρήσιµες οντό-

τητες, όπως είναι λ.χ. τα µικροσωµάτια στο εσωτερικό της σύστα-

σης του ατόµου, τα δυναµικά πεδία, τα ηλεκτροµαγνητικά κύµα-

τα, κ.ο.κ. Οι όροι αυτοί αναφέρονται σε φαινόµενα, διαδικασίες ή 

οντότητες που ανήκουν στο µικρόκοσµο, στο εσωτερικό δηλαδή 

της σύστασης του ατόµου. Εκείνο που χαρακτηρίζει αυτά είναι 

ότι δεν γίνονται άµεσα αντιληπτά, εφόσον παρατηρούνται µόνο 
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µε έµµεσο τρόπο, όπως για παράδειγµα µε  τη χρήση ακτινο-

βολίας, µε τον ιονισµό των ατόµων στο θάλαµο φυσσαλίδων, 

κ.ο.κ. Κατά συνέπεια, τίθεται µε ένα τρόπο δραµατικό το ερώτη-

µα: Τί είναι το µη παρατηρήσιµο στην Eπιστήµη; Αποτελεί απλώς 

µία θεωρητική κατασκευή, που σκοπό έχει να βοηθήσει στη δια-

τύπωση µιας θεωρίας, και τίποτε περισσότερο, ή µήπως ανα-

φέρεται σε κάτι που υπάρχει πραγµατικά; Όλα τα ανωτέρω ερω-

τήµατα, όπως θα έχει την ευκαιρία ο αναγνώστης να διαπιστώσει 

στο τρίτο Μέρος, συνδέονται άµεσα µε το πρόβληµα της παρατή-

ρησης: Ποια είναι τα όρια της παρατήρησης; Με άλλα λόγια, σε 

ποιο σηµείο θα πούµε ότι το αποτέλεσµα της παρατήρησης είναι 

µόνο τα καθαρά εµπειρικά δεδοµένα, και από ποιο σηµείο και 

µετά θα θεωρήσει ο επιστήµονας, ότι αυτό που “βλέπει” αποτελεί 

συνισταµένη της εµπειρικής παρατήρησης και των θεωρητικών 

του παραδοχών; 

 Φυσικοί Νόµοι: Στην κατηγορία των ερωτηµάτων σχετικά µε 

το µη παρατηρήσιµο στην Eπιστήµη µπορεί να ενταχθεί µε έναν 

τρόπο ουσιαστικό και το ερώτηµα που αφορά στο χαρακτήρα του 

φυσικού νόµου. Αυτό είναι ένα θέµα το οποίο εξετάζω σε βάθος 

στο τρίτο Μέρος. Εδώ τίθεται το εξής ερώτηµα: Τί είναι ο φυσι-

κός νόµος; Είναι απλώς το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας που 

εκφράζει την εξωτερική σχέση µεταξύ των διαφόρων εµπειρικών 

φαινοµένων, τις κανονικότητες µε τις οποίες εµφανίζονται τα 

φυσικά φαινόµενα, ή µήπως εκφράζει κάτι βαθύτερο, κάποιες 

εσωτερικές σχέσεις και όχι µία απλή αλληλουχία; Η απάντηση 

που θα δοθεί στο ερώτηµα αυτό εξαρτάται από τη γενικότερη 

στάση του επιστήµονα ή Φιλοσόφου της Επιστήµης. Και ο διάλο-

γος γίνεται κυρίως µεταξύ ρεαλιστών και αντιρεαλιστών-θετικι-

στών φιλοσόφων. Οι µεν Θετικιστές ισχυρίζονται ότι ο νόµος δεν 

εκφράζει τίποτε περισσότερο από µία εξωτερική σύνδεση ατοµι-

κών, καθέκαστον δεδοµένων, ενώ οι Ρεαλιστές πιστεύουν ότι ο 

φυσικός νόµος είναι κάτι που υπάρχει ως µία φυσική οντότητα. 

 Εδώ θα πρέπει να προσθέσουµε, ότι οι συζητήσεις σχετικά µε 

τους φυσικούς νόµους, σε κάποιες περιπτώσεις, έχουν ακόµη ένα 
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στόχο. Τίθενται δηλαδή ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται στον 

ντετερµινιστικό, ή πιθανοκρατικό, ή στατιστικό χαρακτήρα του 

φυσικού νόµου. Πιο συγκεκριµένα, έως τα τέλη του 19ου αιώνα, 

όπως είναι γνωστό, κυριαρχούσε η Νευτώνεια αντίληψη για τον 

ντετερµινιστικό χαρακτήρα των φυσικών νόµων. Με την εισχώ-

ρηση όµως της πιθανότητας και απροσδιοριστίας ήδη από τα τέλη 

του 19ου αιώνα και, στη συνέχεια, µε την ανάπτυξη της Κβαντικής 

Φυσικής, η συζήτηση σχετικά µε τον ντετερµινιστικό, ή µη, χα-

ρακτήρα των φυσικών νόµων πήρε έναν εξαιρετικά έντονο χαρα-

κτήρα. Και αυτό, διότι αµφισβητήθηκε το κύρος και η δυνατότητα 

της κλασικής Φυσικής να εξηγήσει τα φυσικά φαινόµενα που 

παρατηρούνται στον κόσµο των κβαντικών φαινοµένων, όπου 

έκανε την εµφάνισή της µε τρόπο δραµατικό η έννοια της πιθανό-

τητας και απροσδιοριστίας. 

Θα πρέπει να πούµε, ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν και δίνο-

νται ακόµη και σήµερα, σχετικά µε τα παραπάνω ερωτήµατα, 

αποτελούν άµεση συνάρτηση της γενικότερης τοποθέτησης του 

επιστήµονα ή Φιλοσόφου της Επιστήµης, όσον αφορά στο χαρα-

κτήρα της φυσικής πραγµατικότητας, και εποµένως συνδέονται 

και αυτά άµεσα µε το θεµελιώδες ερώτηµα που αναφέρεται στην 

πραγµατικότητα του φυσικού νόµου. 

 

4 Προβλήµατα που τίθενται στο χώρο  

της κάθε Επιστήµης χωριστά 

 

πως σηµείωσα ήδη, τα προβλήµατα που περιέγραψα ως εδώ 

αφορούν γενικά το χώρο της Επιστήµης και όχι ειδικούς 

κλάδους έρευνας. Υπάρχουν όµως και ορισµένα ερωτήµατα που 

προκύπτουν στο χώρο της κάθε µιας επιστήµης χωριστά⋅ χωρίς 

όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν έχουν ευρύτερες συνέπειες που 

απλώνονται και σε άλλες γνωστικές περιοχές. Θα αναφερθώ, λοι-

πόν, µε συντοµία, στη συνέχεια, στην προβληµατική που ανα-

πτύσσεται στους κόλπους των βασικών κλάδων των επιστηµών: 

Ό 
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 Φυσική: Πολλά από τα ερωτήµατα στα οποία αναφέρθηκα ώς 

εδώ αφορούν κατά κύριο λόγο, και σ' ένα µεγάλο βαθµό, το χώρο 

της Φυσικής, όπως λ.χ. το πρόβληµα ντετερµινισµού ή της α-

προσδιοριστίας, της αιτιότητας, των θεωρητικών όρων και του µη 

παρατηρήσιµου. Εδώ, θα µπορούσε να προσθέσει κανείς και τα 

προβλήµατα που προέκυψαν µε τη διατύπωση της θεωρίας της 

σχετικότητας του Εinstein, όπως αυτό που αναφέρεται στο υπο-

κειµενικό στοιχείο που εισάγεται µε το σύστηµα αναφοράς, στην 

έννοια του χώρου-χρόνου, και στην εξίσωση µάζας και ενέργειας. 

Μαθηµατικά: Θα πρέπει κατ' αρχήν να πούµε ότι τα Μαθηµα-

τικά αποτελούν ένα αξιωµατικό σύστηµα. Ολόκληρο, δηλαδή, το 

οικοδόµηµα των Μαθηµατικών στηρίζεται σε κάποιες πρώτες 

αρχές ή αξιώµατα, τα οποία λαµβάνονται ως αυταπόδεικτες αλή-

θειες. Στη συνέχεια, επιχειρείται µε την παραγωγική διαδικασία 

να συναχθούν τα επιµέρους συµπεράσµατα. Θα πρέπει επίσης να 

προσθέσουµε ότι τα Μαθηµατικά είναι η κατ’ εξοχήν Eπιστήµη 

που έχει ένα φορµαλιστικό χαρακτήρα, εφόσον όλο το σώµα της 

αποτελείται από αριθµούς, και σύµβολα, που αποτελούν συµβα-

τικούς τύπους και δεν αποτελούν αναπαράσταση του κόσµου της 

εµπειρίας.  

 Τίθεται, λοιπόν, το εξής ερώτηµα: Πώς φθάνουµε στη µαθη-

µατική αλήθεια; Πού στηρίζεται λ.χ. η εγκυρότητα προτάσεων 

όπως οι ακόλουθες: “2+2 = 4”, “όλες οι γωνίες ενός τριγώνου 

ισούνται µε δύο ορθές”, “από ένα σηµείο εκτός ευθείας µπορούµε 

να ορίσουµε µόνον µία παράλληλη γραµµή”. Με άλλα λόγια, το 

ερώτηµα είναι, από που αντλούν το κύρος τους τα Μαθηµατικά. 

Μπορούµε να πούµε ότι όλο το οικοδόµηµα των Μαθηµατικών 

αποτελεί απλώς ένα λογικά συνεπές και συµβατικό κατασκεύα-

σµα του ανθρώπινου πνεύµατος, ή µήπως στηρίζεται σε κάτι που 

υπάρχει πραγµατικά; Σε γενικές γραµµές, οι θετικιστές υποστη-

ρίζουν την πρώτη άποψη, ενώ οι ρεαλιστές ισχυρίζονται ότι οι 

µαθηµατικές αλήθειες έχουν µία πραγµατική και αντικειµενική 

ύπαρξη. ∆εν αποτελούν δηλαδή κατασκευάσµατα του ανθρώπι-

νου πνεύµατος, αλλά ανακαλύπτονται ή συλλαµβάνονται από το 
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νου µ’ ένα τρόπο ανάλογο µ’ αυτόν που το µάτι βλέπει τα αντι-

κείµενα του φυσικού κόσµου. Όπως είναι γνωστό, την άποψη 

αυτή διατύπωσε στην αρχαιότητα ο Πλάτωνας, στο πλαίσιο της 

ιδεαλιστικής του θεωρίας, και στους νεότερους Ευρωπαϊκούς 

χρόνους ο Γάλλος φιλόσοφος R. Descartes, ο οποίος πίστευε στη 

δυνατότητα του νου να συλλαµβάνει µ’ έναν τρόπο ενορατικό την 

αλήθεια. Αλλά και στον εικοστό αιώνα υπήρξαν στοχαστές που 

υποστήριξαν ένα είδος Πλατωνιστικής θεωρίας στα Μαθηµατικά, 

µε σηµαντικότερο υπέρµαχο τον Κurt Gödel. Βέβαια υπάρχει και 

η αντίθετη άποψη, που απορρίπτει τη δυνατότητα του ανθρώπου 

για a priori γνώση και υποστηρίζει ότι αλήθειες αυταπόδεικτες 

και µε απόλυτη βεβαιότητα δεν υπάρχουν. Την άποψη αυτή υπο-

στήριξαν, εκτός από τους κλασικούς Βρετανούς Εµπειριστές φι-

λοσόφους, και οι Πραγµατιστές, µε κύριο εκπρόσωπό τους τον 

Αµερικανό φιλόσοφο C. S. Ρeirce, στο δεύτερο µισό του 19ου και 

στις αρχές του 20ου αιώνα. 

 Βιολογία: Μερικά από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται σχετικά µε το χαρακτήρα του αντικειµένου της 

Βιολογίας είναι αυτά που αναφέρονται στη σχέση της επιστήµης 

αυτής µε τη Φυσική και τη Χηµεία. Και πιο συγκεκριµένα, στη 

δυνατότητα να ορισθεί µία σαφής διαχωριστική γραµµή µεταξύ 

των βιολογικών, από τη µια µεριά, και των φυσικών ή χηµικών 

φαινοµένων, από την άλλη. Με τη ραγδαία και εντυπωσιακή ανά-

πτυξη της Φυσικής υποστηρίχθηκε η άποψη, ήδη από τον 19ο, 

αλλά εντονότερα στον 20ο αιώνα, στην εποχή δηλαδή της κυ-

ριαρχίας του Λογικού Θετικισµού, ότι η Βιολογία –όπως και όλες 

οι άλλες επιστήµες– θα πρέπει να αναχθούν τελικά στη Φυσική. 

Με άλλα λόγια, τα βιολογικά φαινόµενα είναι σε τελευταία ανά-

λυση φυσικά, και κατά συνέπεια υπακούουν στη µηχανιστική 

αιτιότητα, όπως ακριβώς τα φυσικά. Από την άλλη µεριά, όµως, 

αναπτύχθηκε ήδη στον 19ο αιώνα ο αντίλογος στην άποψη αυτή 

από τους καλούµενους βιταλιστές, οι οποίοι εξέφρασαν την πε-

ποίθηση, ότι τα βιολογικά φαινόµενα είναι ποιοτικώς διάφορα 

από τα φυσικά, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ισχύει γι' αυτά όχι 
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το ντετερµινιστικό µοντέλο της κλασικής φυσικής, αλλά το τελε-

ολογικό. Πέραν αυτών των προβληµατισµών, µε την εντυπωσιακή 

ανάπτυξη πλέον της Βιοχηµείας και της Γενετικής κατά τις τελευ-

ταίες δεκαετίες, έχουν προκύψει σοβαρότερα προβλήµατα ηθικού 

χαρακτήρα, στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. 

 Κοινωνικές και Ιστορικές Επιστήµες: Το βασικό ερώτηµα που 

τίθεται εδώ αναφέρεται στη σχέση των Ιστορικών και Κοινωνι-

κών επιστηµών από τη µια µεριά, και Φυσικών από την άλλη. 

Μπορούµε, δηλαδή, να πούµε ότι οι νόµοι που διέπουν τα ιστορι-

κά και κοινωνικά φαινόµενα είναι ανάλογοι προς τους νόµους που 

διέπουν τα φυσικά φαινόµενα, ή µήπως πρόκειται για φαινόµενα 

ποιοτικώς διάφορα, τα οποία έχουν τη δική τους νοµοτέλεια; Θα 

µπορούσαµε, για παράδειγµα, να υποστηρίξουµε την άποψη, ότι η 

δυνατότητα πρόβλεψης που έχουν οι φυσικές επιστήµες µε βάση 

τους φυσικούς νόµους, προσφέρεται µε ανάλογο τρόπο και για τα 

ιστορικά φαινόµενα, ή µήπως εδώ υπεισέρχονται και άλλοι παρά-

γοντες που δεν µπορούν να περιοριστούν στο γενικό πλαίσιο ενός 

νόµου µε καθολική ισχύ; Θα ήταν δυνατόν, λ.χ., να προβλέψουµε 

τις συνέπειες µιας κοινωνικής επανάστασης µε µαθηµατική ακρί-

βεια, όπως συµβαίνει τουλάχιστον µε µία κατηγορία φυσικών 

φαινοµένων; Θα µπορούσε, για παράδειγµα, να προβλέψει κανείς 

τις ραγδαίες εξελίξεις σε όλο το Ανατολικό µπλοκ που συντελέ-

σθηκαν πριν από µερικά χρόνια, µε βάση τους νόµους του Μαρ-

ξιστικού ντετερµινιστικού µοντέλου, σύµφωνα µε το οποίο τα 

ιστορικά και κοινωνικά φαινόµενα διέπονται από µία νοµοτέλεια, 

όµοια µ' αυτή των διαδικασιών που συµβαίνουν στον φυσικό 

κόσµο; 
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5 Προβλήµατα που αναφέρονται στις σχέσεις  

της Επιστήµης µε άλλους τοµείς  

του Πολιτισµού και των αξιών 

 

έτοιου είδους προβλήµατα είναι αυτά που αναφέρονται στη 

σχέση της Επιστήµης µε τον τοµέα των αξιών, της Θρησκείας 

και του πολιτισµού. Ερωτήµατα που τίθενται µέσα από αυτή την 

οπτική είναι τα ακόλουθα: 

 Επιστήµη και αξίες: Θα πρέπει να θεωρήσουµε την Επιστήµη 

ως ένα χώρο ανεξάρτητο και ουδέτερο σε σχέση µε τα θέµατα 

των αξιών, ή µήπως η Επιστήµη επηρεάζεται κατά την ανάπτυξή 

της και επηρεάζει µε τα πορίσµατά της το χώρο αυτό; 

 Επιστήµη και Θρησκεία: Ποιες είναι οι επιπτώσεις των πορι-

σµάτων και των νέων ανακαλύψεων των διαφόρων επιστη-

µονικών κλάδων σε θέµατα θρησκευτικού ή θεολογικού περιεχο-

µένου, ή –και αντίστροφα– ποια είναι η επίδραση των θρησκευτι-

κών πεποιθήσεων στην άσκηση του έργου των επιστηµόνων και 

στην ανάπτυξη της Επιστήµης; 

 Επιστήµη και Πολιτισµός: Ποια είναι η σχέση της Επιστήµης 

µε το ευρύτερο πολιτισµικό πλέγµα αξιών; Μπορούµε, και –αν 

ναι– σε ποιο βαθµό, να πούµε ότι η Eπιστήµη είναι προϊόν του 

πολιτισµού µέσα στον οποίο αναπτύσσεται, ή ότι επηρεάζεται 

κατά τρόπο ουσιαστικό από τη διαµόρφωση του πολιτισµικού 

πλαισίου; Και το αντίστροφο, µπορούµε να πούµε ότι οι επιστη-

µονικές ανακαλύψεις έχουν επίπτωση άµεσα, ή έµµεσα, στη δια-

µόρφωση του πολιτισµού;  

 Όλα αυτά αποτελούν πολύ βασικά ερωτήµατα που ενδιαφέ-

ρουν όχι µόνον τον Φιλόσοφο της Επιστήµης, αλλά και κάθε σκε-

πτόµενο άνθρωπο· δεν αποτελούν ωστόσο στόχο του παρόντος 

βιβλίου. Στη συνέχεια θα προχωρήσω στην παρουσίαση της βα-

θύτερης σχέσης που συνδέει τη Φιλοσοφία της Επιστήµης µε την 

επιστηµονική σκέψη και πρακτική. 

Τ 
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6 Σχέση Φιλοσοφίας της Επιστήµης  

µε την Επιστήµη 

 

πό τη σύντοµη παρουσίαση που επεχείρησα των διαφόρων 

τύπων προβληµατισµού που αναπτύσσονται στο χώρο της 

Φιλοσοφίας της Επιστήµης, ελπίζω ότι ο αναγνώστης έχει σχηµα-

τίσει ήδη µία εικόνα για τη σχέση του κλάδου αυτού µε την Επι-

στήµη. Ας δούµε όµως πιο αναλυτικά, ποια είναι αυτή και ποιο 

είναι το έργο του Φιλοσόφου της Επιστήµης. Θα πρέπει, λοιπόν, 

να πούµε ότι ο Φιλόσοφος της Επιστήµης έχει ως αφετηρία του, 

και ως πρώτο υλικό για να ξεκινήσει το έργο του, τις ανακαλύψεις 

και τα πορίσµατα των επί µέρους επιστηµών. Αυτό όµως δεν ση-

µαίνει ότι το έργο του επιστήµονα και του Φιλοσόφου της Eπι-

στήµης ταυτίζονται, ή –πολύ περισσότερο– ότι ο Φιλόσοφος της 

Επιστήµης έχει ως στόχο του να επιβάλει κανόνες στην επιστηµο-

νική διαδικασία ή να υποδείξει στον επιστήµονα πώς να κάνει την 

έρευνά του. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει ουσιαστική διάκριση µεταξύ 

της επιστηµονικής πρακτικής και της θεωρητικής συζήτησης πά-

νω στα προβλήµατα που προκύπτουν από την πρακτική αυτή. 

 Η σχέση, λοιπόν, µεταξύ των επιστηµών και της Φιλοσοφίας 

της Επιστήµης διαµορφώνεται ως εξής: Σ’ ένα πρώτο επίπεδο, 

υπάρχει ο φυσικός κόσµος που αποτελεί το αντικείµενο της Επι-

στήµης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, έρχεται η Επιστήµη που έχει ως 

έργο της να παρατηρήσει, να περιγράψει, και να προβλέψει τα 

φυσικά φαινόµενα, αλλά και να κατανοήσει και να εξηγήσει το 

φυσικό κόσµο και τους κρυµµένους µηχανισµούς που καθορίζουν 

αιτιακά την εξέλιξη των φυσικών φαινοµένων. Αποτέλεσµα όλων 

αυτών είναι η διατύπωση φυσικών νόµων, θεωριών και υποθέ-

σεων. Τέλος, σ’ ένα τρίτο επίπεδο έρχεται η Φιλοσοφία της Επι-

στήµης για ν' ασχοληθεί µε την κριτική ανάλυση και αξιολόγηση 

του έργου των επιστηµών στο σύνολό τους, να προβληµατισθεί 

για το χαρακτήρα της επιστηµονικής γνώσης και των θεωριών, 

των εννοιών που χρησιµοποιεί η Επιστήµη, των κριτηρίων οριο-

θέτησης του επιστηµονικού κ.λ.π. 

Α 
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 Η επισήµανση όλων αυτών των χαρακτηριστικών δεν µπορεί 

παρά να µας οδηγήσει στη συνειδητοποίηση της πιο σηµαντικής 

διάστασης της Φιλοσοφίας της Επιστήµης, που δεν είναι άλλη 

από τον ενοποιητικό της ρόλο. 

 

7 Ο Ενοποιητικός ρόλος της Φιλοσοφίας  

της Επιστήµης 

 

κείνο, λοιπόν, που έγινε φανερό, ελπίζω, µέσα από την πα-

ρουσίαση των διαφόρων ερωτηµάτων που απασχολούν τη 

Φιλοσοφία της Επιστήµης, είναι το γεγονός, ότι ο προβληµατι-

σµός που αναπτύσσεται στους κόλπους της υπερβαίνει τα όρια 

της κάθε ειδικής επιστήµης χωριστά, προσφέροντας, θα λέγαµε, 

µία γέφυρα κατανόησης και συνεννόησης µεταξύ των διαφόρων 

επιµέρους επιστηµών. 

 Με τον τρόπο αυτό η Φιλοσοφία της Επιστήµης παίζει ένα 

ρόλο ενοποιητικό, καλύπτοντας το µειονέκτηµα της διάσπασης 

του συνολικού σώµατος της γνώσης, που συντελείται µε την ανά-

πτυξη όλο και πιο ειδικών επιστηµονικών κλάδων. ∆ιότι, όπως 

όλοι γνωρίζουµε, όσο περισσότερο αυξάνονται οι ειδικότητες 

στους κόλπους κάθε επιστήµης, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται 

µια προσπάθεια να περιχαρακωθούν τα όρια του κάθε ειδικού 

κλάδου και να επαναπροσδιοριστεί το αντικείµενο και η µέθοδος, 

µε όλο και πιο αυστηρά κριτήρια. ∆εν πρέπει, βέβαια, να παρα-

βλέπουµε το γεγονός ότι η ανάπτυξη αυτή έχει το πλεονέκτηµα 

ότι κάνει δυνατή την εισχώρηση σε µεγαλύτερο βάθος, για την 

πληρέστερη γνώση του αντικειµένου. Στην Ιατρική, λ.χ. όπου η 

εξειδίκευση έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθµό, ώστε να υπάρχουν 

πλέον ειδικότητες για κάθε µέρος και όργανο του σώµατος χωρι-

στά, η εξειδίκευση αυτή έχει το ευεργετικό αποτέλεσµα της αύ-

ξησης σε θαυµαστό βαθµό των δυνατοτήτων διάγνωσης, πρόβλε-

ψης και θεραπείας ενός τεράστιου αριθµού ασθενειών. Μια ανά-

λογη ανάπτυξη παρατηρείται και στο χώρο της Βιολογίας, της 

Ε 
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Χηµείας, της Βιοχηµείας, της Φυσικής, της Αστρονοµίας, της Κο-

σµολογίας, µε αποτέλεσµα να αποκαλύπτεται ένας άγνωστος ώς 

τώρα κόσµος, τόσο στην περιοχή του µικρόκοσµου, όσο και του 

µεγάκοσµου, ευξάνοντας σε εκπληκτικό βαθµό τις δυνατότητές 

µας κατανόησης και εξήγησης όλων αυτών των πτυχών και επιπέ-

δων της φυσικής πραγµατικότητας. 

 Παρά τα αναµφισβήτητα, ωστόσο, πλεονεκτήµατά της, η 

εξειδίκευση έχει και ένα σοβαρό µειονέκτηµα. Με την αυστηρή 

οριοθέτηση του αντικειµένου και της µεθόδου του κάθε ειδικού 

κλάδου, δηµιουργείται αναπόφευκτα µια τέτοια διάσπαση της 

γνώσης, ώστε να καθίσταται δύσκολη –ή και αδύνατη– πολλές 

φορές η επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων επιστηµών.  

 Τα στεγανά ακριβώς αυτά που έχουν δηµιουργηθεί, κυρίως 

από τις αρχές του εικοστού αιώνα, έρχεται να καταλύσει η Φιλο-

σοφία της Επιστήµης µέσα από την ενασχόληση µε θέµατα που 

υπερβαίνουν τα περιορισµένα όρια των ειδικών επιστηµών. Γιατί, 

όπως είπαµε, εκτός από τα ειδικά προβλήµατα που έχει να αντιµε-

τωπίσει κάθε ερευνητής µέσα στο δικό του χώρο, υπάρχουν και 

άλλα θεµελιώδη ζητήµατα που αφορούν στη µέθοδο γενικά της 

Επιστήµης, στην ερµηνεία και χρήση των εννοιών, στα κριτήρια 

για την οριοθέτηση του επιστηµονικού από το µη επιστηµονικό, 

στην έννοια της επιστηµονικής αλήθειας και ανακάλυψης κ.ο.κ. 

Όλα αυτά αφορούν την εν γένει επιστηµονική δραστηριότητα και 

όχι κάποιον ειδικό κλάδο.  

 Θεωρηµένη, λοιπόν, µέσα από αυτή την οπτική, µπορούµε να 

πούµε ότι η Φιλοσοφία της Επιστήµης είναι η κατ' εξοχήν πνευ-

µατική ενασχόληση που προσφέρει το έδαφος για µία προσπάθεια 

κατανόησης του χαρακτήρα της Επιστήµης, αλλά και συνεννόη-

σης µεταξύ των διαφόρων επιστηµών. Αποτελεί, µε άλλα λόγια, 

ένα είδος γέφυρας µεταξύ των διαφόρων επιστηµονικών κλάδων 

έτσι, ώστε να µπορέσουν οι επιστήµονες να βρουν µία κοινή 

γλώσσα επικοινωνίας και να οδηγηθούν έτσι σε µία συνολική 

θεώρηση της γνώσης. 



 Εισαγωγή 19 

 

 Η ουσιαστικότερη, λοιπόν, συµβολή της Φιλοσοφίας της Επι-

στήµης, θεωρώ ότι είναι η δυνατότητα που προσφέρει για την 

αποκατάσταση της ουσιαστικής ενότητας, όχι µόνον µεταξύ των 

επί µέρους επιστηµών, αλλά και µεταξύ της επιστηµονικής σκέ-

ψης και του φιλοσοφικού στοχασµού. Αυτό είναι κάτι που αποτε-

λεί επιτακτική ανάγκη για κάθε σκεπτόµενο άνθρωπο στην εποχή 

µας. 

 

 

 

Σηµειώσεις 
1 Ο όρος Φιλοσοφία της Επιστήµης προέρχεται από την Αγγλοσαξωνική 

παράδοση (Ρhilosophy of Science), ενώ ο όρος Επιστηµολογία, που επί-
σης χρησιµοποιείται στην Ελλάδα, προέρχεται από τη Γαλλική παρά-
δοση (Épistemologie). Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι ο Αγγλικός 
όρος Εpistemology δηλώνει τη Θεωρία της Γνώσης (Γνωσιοθεωρία). 
Υπάρχει, λοιπόν, ένα πρόβληµα επιλογής του όρου στην Ελληνική 
γλώσσα, όπου συνηθίζεται η χρήση του όρου Επιστηµολογία, χωρίς ό-
µως πάντα να είναι ο πιο κατάλληλος, διότι έτσι δεν φαίνεται η στενή 
της σχέση της Φιλοσοφίας της Επιστήµης µε τη Φιλοσοφία, στην οποία 
θα αναφερθώ στη συνέχεια. 

2 Lalande, Vocabulaire Τechnique et critique de la Ρhilosophie. (Ρaris, 
1951). 




