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•  Ξεθηλψληαο ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε επηζηήκε θαη εηδηθφηεξα ε Δπηζηήκε σο ην 

θπξίαξρν Παξάδεηγκα1 (απφ ηελ δηαηχπσζε ηνπ ειηνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Κνπέξληθνπ 

θαη κεηά) δελ είλαη έλα κνλνζήκαλην (αληηδξαζηηθφ ή πξννδεπηηθφ) ζχζηεκα, αιιά έλα 

ζχζηεκα εγγελψο αληηθαηηθφ. Απφ ηελ κία ε επηζηήκε, σο δπλεηηθά ξηδνζπαζηηθφ ή 

πξννδεπηηθφ ζχζηεκα, θαηά θαηξνχο ακθηζβεηεί παγησκέλεο θαη αθιφλεηεο αληηιήςεηο 

πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα ξήγκαηα ζην κνληέιν εμήγεζεο ηνπ θφζκνπ πνπ πξνβάιιεη 

θαη επηβάιιεη ε θπξηαξρία. Απφ ηελ άιιε, ε επηζηήκε σο έλα ζχζηεκα παξαγσγήο γλψζεο 

θαη εμήγεζεο ηνπ θφζκνπ εκθαλίδεηαη, αλαπηχζζεηαη θαη ζεκειηψλεηαη κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο δνκέο θαη ζρέζεηο. Αλαπφθεπθηα ινηπφλ εθθξάδεη θαη εθθξάδεηαη 

απφ απηέο, θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή παξά κφλν ζηε δηαιεθηηθή ηεο ζρέζε 

κε ηελ θνηλσλία θαη ηηο αληηθάζεηο ηεο. Σπλεπψο ε φπνηα θξηηηθή πξέπεη λα έρεη ψο αθεηεξία 

(θαη αθνξκή) ην φηη ζ’ απηή ηε δεδνκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν (θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή 

ζπλζήθε) ε Δπηζηήκε έρεη επηθξαηήζεη σο ην θπξίαξρν ζχζηεκα παξαγσγήο γλψζεο, 

εμήγεζεο θαη θαλνληθνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ. Γελ πξέπεη φκσο λα μερλάκε φηη, εθφζνλ ε 

παξαγσγή γλψζεο θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αλαπηχζζεηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο δνκέο θαη ζε άκεζε αιιειεπίδξαζε κε απηέο, ε θξηηηθή καο δελ πξέπεη θαη δελ 

απαιιάζζεη, νχηε θαη ζεσξεί ηελ (δπηηθή) θνηλσλία άκνηξε επζπλψλ. Απελαληίαο πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη, εάλ ν Δπηζηεκνληθφο Μχζνο ηείλεη2 λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ Θξεζθεπηηθφ Μχζν 

θαη λα αλαιάβεη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα έλα ζσηεξηνινγηθφ ξφιν, θαηά έλα κεγάιν κέξνο 

είλαη ε (δπηηθή) θνηλσλία πνπ ην δεηά.  Πξφθεηηαη γηα ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία, κεηά ηελ 

απνδπλάκσζε ηεο ζξεζθείαο, ηεο αιήζεηαο ηεο θαη ηελ απνηπρία ησλ ηδενινγηψλ λα 

αιιάμνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ν ζχγρξνλνο δπηηθφο άλζξσπνο (ην πξντφλ ηεο δειαδή), 

βξέζεθε λα πιέεη ζε έλα πέιαγνο αβεβαηνηήησλ. Η επηζηήκε είλαη ην πην πξνζθηιέο ζχζηεκα 

πνπ, βάζεη ηνπ εθπήκαηνο ηεο απξφζθνπηεο πξνφδνπ θαη αλάπηπμεο, πξνζθέξεη ηνπιάρηζηνλ 

κία θάπνηα αζθάιεηα θαη κηα θάπνηα εμήγεζε θαη, κέζσ ηνπ βηνινγηθνχ ληεηεξκηληζκνχ 

(φπσο ζα δνχκε παξαθάησ), έλα ζθνπφ. 

 

• Μέζα απφ κηα δηαρξνληθή νπηηθή, ε Νέα Δπηζηήκε3 κε ηελ εκθάληζή ηεο θαη βαζηδφκελε 

ζηελ πεηξακαηηθή επαιήζεπζε θαη ηελ επαγσγηθή ινγηθή4 θαηαξράο αθαηξεί ζηγά-ζηγά ηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα ηεο ζξεζθείαο ζηελ αιήζεηα θαη ζηελ εμήγεζε ηνπ θφζκνπ. Πιένλ ν 

ζθεπηφκελνο (αιιά πάληα ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλνο) άλζξσπνο ηεο Αλαγέλλεζεο θαη θπξίσο 

ηνπ Γηαθσηηζκνχ δηεθδηθεί ην δηθαίσκα λα εμεγεί θαη απηφο ηνλ θφζκν ρσξίο ηε ρξήζε ηεο 

εμ απνθαιχςεσο αιήζεηαο. Σηαδηαθά ν Οξζφο ιφγνο αληηθαζηζηά ηνλ Θείν ιφγν. Ο άλζξσπνο 

γίλεηαη Άλζξσπνο. Τελ ίδηα ζηηγκή φκσο ε αλάδεημε ηεο Νέαο Δπηζηήκεο ζπκβαδίδεη θαη 

δηαπιέθεηαη κε ηελ απηνζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ σο θπξίαξρν θνηλσληθφ - νηθνλνκηθφ - πνιηηηθφ ζχζηεκα. Η Νέα Δπηζηήκε 

δειαδή γελληέηαη κέζα ζηε λέα αγνξά θαη ζε ζρέζε κε ηελ εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή θαη ηελ 

θνηλσλία πνπ αλαδχεηαη εθείλε ηελ επνρή. Αλαπφθεπθηα ην αίηεκα ηεο επηζηήκεο ηαπηίδεηαη 

κε ην αίηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ 

ζπζζψξεπζε. Γη’ απηφ θαη νη δχν βαζηθνί ηεο φξνη είλαη πξψηνλ ε καζεκαηηθνπνίεζε / 

πνζνηηθνπνίεζε5 ηνπ θφζκνπ θαη ησλ ζπληζησζψλ ηνπ, ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, θαη 



δεχηεξνλ ε πεηξακαηηθή αλαπαξαγσγηκφηεηα6. Απν δψ θαη πέξα ινηπφλ πξέπεη λα βιέπνπκε 

φρη δχν παξάιιειεο πνξείεο αιιά ηελ δηαιεθηηθή ηνπο ζρέζε αλ ζέινπκε λα θαηαλνήζνπκε 

ηελ επηζηήκε.7 

 

• Η δπηηθή κεηαθπζηθή -κε αθεηεξία ηελ εδξαίσζε ηεο απφ ηνλ Πιάησλα θαη κε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο θαη κεηαιιάμεηο8 ηεο- δνκήζεθε πάλσ ζε έλα βαζηθφ κχζν ηνλ νπνίν γηα αηψλεο 

δηαηήξεζε αλέπαθν: ε ηδέα ηνπ ζχκπαληνο (θαη ζπλεπψο ηνπ αλζξψπνπ) σο ζηαηηθνχ 

πξντφληνο κηαο αθίλεηεο θαη ππεξβαηηθήο δχλακεο - δηάλνηαο. Ο πεπεξαζκέλνο αηζζεηφο 

θφζκνο ηνπ αλζξψπνπ βξηζθφηαλ πάληα ζε αληηδηαζηνιή κε απηφλ ηνλ ππεξβαηηθφ, θαη 

ηαπηνρξφλσο πνιχ πην πξαγκαηηθφ, θφζκν· έλαλ θφζκν ηνπ νπνίνπ ηελ αιήζεηα ν άλζξσπνο 

δελ κπνξνχζε ή κπνξνχζε κφλν κεξηθψο θαη απνζπαζκαηηθά λα ζπιιάβεη. Απηφο ινηπφλ ν 

κχζνο, πνπ ήδε είρε αξρίζεη λα ακθηζβεηείηαη απν ηελ κεξηά ηεο θηινζνθίαο,9 θηάλεη κε ηελ 

ζεσξία ηεο εμέιημεο ηνπ Γαξβίλνπ (1859) λα δερηεί ην απνθαζηζηηθφ πιηζηηθφ ρηχπεκα. 

“…[O δαξβηληζκφο] αλέηξεςε δηα παληφο ηελ άπνςε φηη ηα είδε ήηαλ ακεηάιιαθηα θαη, θάηη 

αθφκε πην ζεκαληηθφ, ηελ αληίιεςε φηη ππάξρεη κηα Μεγάιε Αιπζίδα ησλ Όλησλ. Ο 

άλζξσπνο δελ απνηειεί πιένλ ην απνθνξχθσκα ηεο Γεκηνπξγίαο.”10  Έηζη (ν άλζξσπνο) 

αλαγθάδεηαη λα εηζαγάγεη ηελ έλλνηα ηεο Ιζηνξίαο (πνπ ζε θηινζνθηθφ επίπεδν έρεη 

αλαπηχμεη λσξίηεξα ν Hegel, σο δνκηθφ ζηνηρείν, ηφζν γηα ηνλ απηνζηνραζκφ ηνπ φζν θαη γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ. Απφ εδψ θαη χζηεξα ε θίλεζε μαλαπαίξλεη11 ηε ζέζε ηεο 

ζηαηηθφηεηαο θαη ην γίγλεζζαη ηνπνζεηείηαη δίπια ζην είλαη.  

 

• Η επηζηήκε γηα αξθεηνχο αηψλεο θαη κέρξη πξφζθαηα είρε κηα πνιχ ακθίζεκε ζρέζε κε ηε 

ζξεζθεία, θαη ν επηζηεκνληθφο ιφγνο ζηεξίρζεθε θαη ζηήξημε ην κεηαθπζηθφ κνληέιν 

ζεψξεζεο ηνπ θφζκνπ νπθ νιίγεο θνξέο. Απηφ δελ νθείιεηαη κφλν ζην γεγνλφο φηη νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο Νέαο Δπηζηήκεο δνχζαλ αθφκε κε βάζε έλα άιιν Παξάδεηγκα θαη, κέζα 

ζε απηφ ην θπξίαξρν Παξάδεηγκα ηεο ζενινγίαο, ήηαλ αδηαλφεην λα απνξξηθζεί ε πίζηε ζηελ 

χπαξμε ηνπ Θενχ· νχηε ζην φηη ε επηζηήκε ζρεκάηηδε θνηλφ κέησπν κε ηελ ζξεζθεία 

πξνθεηκέλνπ λα αληηπαξαηεζνχλ θαη νη δχν ζηελ αλαβίσζε ησλ παγαληζηηθψλ θαη καγηθψλ 

ηάζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ Αλαγέλλεζε. Οθείιεηαη ζε θάηη πην βαζχ: ζην φηη ε 

επηζηήκε έρηηδε ηηο δνκέο ηεο πάλσ ζε κία βάζε θνηλή κε ηε κεηαθπζηθή (θαη θαη’ επέθηαζε 

κε ηε ζενινγία), γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζχιιεςε ηεο αιήζεηαο σο αληηζηνηρία θαη ηελ 

απφ θνηλνχ έδξαζή ηνπο ζε αηψληνπο λφκνπο. Με άιια ιφγηα ε αιήζεηα πθίζηαηαη κφλν σο 

πξνο θάηη πξνυπάξρνλ, ακεηάβιεην θαη αηψλην. H λεσηεξηθή επηζηήκε ινηπφλ έρεη σο θνηλφ 

ζεκειηαθφ ζηνηρείν κε ηελ αξραία κεηαθπζηθή θαη ηελ ζενινγία ηελ αληηθεηκεληθή αιήζεηα 

θαη ηνλ λφκν θαη πάλσ ζε απηφ ζπγθξνηείηαη. 

     Ψζηφζν ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα θαη αξγφηεξα εληνπίδεηαη ηφζν ε απαξρή ηεο 

απνδέζκεπζεο θαη ηεο απηνλνκίαο ηεο Δπηζηήκεο απφ ηε Θενινγία θαη ηελ Φηινζνθία, φζν 

θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ λα γίλεη Λφγνο. Αλ ζα 

ζέιακε λα ην ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ζεσξία ηνπ εμειηθηηζκνχ 

ηνπ Γαξβίλνπ θαη νη λφκνη ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ηνπ Μendel είλαη κάιινλ ηα δπν 

βαζηθφηεξα ρηππήκαηα πνπ δέρηεθε ε ζξεζθεία θαη βνήζεζαλ ζηελ απηνλφκεζε ηεο 

επηζηήκεο. Παξάιιεια παξαηεξείηαη κηα απμαλφκελε πξνζάξηεζε ηεο θηινζνθίαο ζην άξκα 

ηεο Δπηζηήκεο. Απφ ηνπο αξηζηεξνχο εγγειηαλνχο κέρξη θαη ηνλ Νίηζε (ιίγεο δεθαεηίεο 

αξγφηεξα) ε κεηαθπζηθή σο κνληέιν ζεψξεζεο απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο 

θξηηηθήο ελψ ε επηζηήκε είρε ηελ ηηκεηηθή ηεο.12  

 

“…ην 2ν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, νπφηε παξαηεξείηαη κηα κεγάιε ηερλνινγηθή επίζεζε απφ ηελ 

αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία, είλαη ε επνρή  πνπ ε επηζηήκε αξρίδεη θαη εγείξεη ηξνκεξέο 

αμηψζεηο. Θέιεη λα θπξηαξρήζεη ζηα πάληα θαη έηζη πξέπεη λα πνιεκήζεη πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο ψζηε λα θαηαδείμεη ηε κνλαδηθφηεηα ηεο. Πξνθεηκέλνπ δειαδή λα εμαζθαιίζεη 

ηηο δηεπξπκέλεο αμηψζεηο ηεο, ε επηζηήκε αξρίδεη πιένλ θαη επηηίζεηαη ζηε θηινζνθία, ζηε 

ζενινγία, ζην κχζν, ζε νηηδήπνηε δειαδή δελ είλαη κέζα ζην δηθφ ηεο ιφγν. Απηφ ήηαλ ην 

δεχηεξν βήκα ζηε γέλεζε ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη ζπλέπεζε κε ηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε.”13 

 



• Σήκεξα ε επηζηήκε, μεπεξλψληαο ηελ ρξήζε ηνπ νξζνινγηζκνχ πνπ νηθεηνπνηνχληαλ κέρξη 

ηψξα, αζπάδεηαη ην κεηαθπζηθφ κνληέιν θαη πιένλ αμηψλεη ηελ αιήζεηα ησλ επηλνήζεψλ ηεο 

ρσξίο λα αλαιακβάλεη θαζήθνληα ή ππνρξεψζεηο. “Γίλεηαη ν κνλαδηθόο ρώξνο αιεζνγέλεζεο. 

Έηζη ε επηζηήκε κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηελ αιήζεηα εμ απνλνκήο, δειαδή θάηη είλαη 

αλακθηζβήηεηα αιεζηλό αθνύ είλαη απνηέιεζκα επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο. .”14 

    Τν επίηεπγκα -πην ζσζηά, ε ζπλερήο παξαγσγή θαη ξνή επηηεπγκάησλ (κε επαιεζεχζηκσλ 

θαη απξφζηησλ)- είλαη ηειηθά ε ηερληθή ηεο επηζηήκεο γηα λα απνηξέπεη ηελ θξηηηθή θαη λα 

αμηψλεη ηελ «θαζηέξσζε» ηεο. Έηζη ην θέληξν κεηαηνπίδεηαη, απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο 

γλψζεο θαη ηελ θξηηηθή, ζηελ ζπλερή παξαγσγή ππνζρέζεσλ πνπ απνζθνπνχλ λα 

θαηαζηήζνπλ ηελ επηζηήκε απαξαίηεηε σο ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν λα θαιχπηνπκε ηηο αλάγθεο 

ζηηο νπνίεο έρνπλ κεηαηξαπεί πιένλ νη παξαπάλσ ππνζρέζεηο. Γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα 

ηεο βηνηερλνινγίαο νη ππνζρέζεηο ηεο είλαη ζε κεγάιν κέξνο νη θαηλνχξηεο ρεηξαγσγνχκελεο 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη (φπσο νη αγξφηεο) ράλνπλ πιήξσο ηελ αμίσζε λα 

γλσξίδνπλ ηη θαηαλαιψλνπλ θαη αθήλνληαη ζηα ρέξηα ησλ εηδηθψλ.  

    Όζνλ αθνξά ηε γελεηηθή, ψο έξγν έρεη λα επηδείμεη νξηζκέλεο επηηπρίεο φπσο ηελ (φρη 

ηειεηνπνηεκέλε) ζεξαπεία θάπνησλ κνλνγνληδηαθψλ αζζελεηψλ, ηελ πξφγλσζε πνιιψλ 

άιισλ θαη κηα ππέξκεηξε αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλεηήο (ή ππνβνεζνχκελεο φπσο 

νξίδεηαη επίζεκα) αλαπαξαγσγήο, ν νπνίνο έρεη λα πξνθέξεη θαη ηα πην πνιιά νθέιε. 

Ταπηφρξνλα ε γελεηηθή -σο κχζνο- δελ ρξεηάδεηαη ηφζν λα παξάγεη ζπλέρεηα θαηλνχξηα 

επηηεχγκαηα φζν λα ζπληεξεί ηελ ππφζρεζε ηεο γηα εμάιεηςε ηνπ θαζνιηθνχ θφβνπ ηνπ 

ζχγρξνλνπ δπηηθνχ άλζξσπνπ: ηνλ θφβν ηνπ ζαλάηνπ. Απφ ηηο ζπλερείο δειψζεηο γηα ην 

γνλίδην ηεο καθξνδσίαο, ηελ ηαηξηθνπνίεζε ηνπ γήξαηνο θαη ηνπ ζαλάηνπ θαη ηε κεηαθνξά 

ηνπο σο αξξψζηηεο, κέρξη ηα λέα θαηαλαισηηθά πξντφληα αληηγήξαλζεο (π.ρ. ε θαηλνχξηα 

ζεηξά ηεο nivea κε ην φλνκα DNAge) ππνβφζθεη ε ππφζρεζε ηεο αζαλαζίαο. 

 

    Κάποια πρώηα ζυμπεράζμαηα 

 

    Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ φηη ε ζεκαζηνδφηεζε ηνπ θφζκνπ απφ ηελ Δπηζηήκε δελ 

απνβιέπεη πξνγξακκαηηθά ζην λα πξνζδψζεη έλαλ ηειηθφ ζθνπφ15 θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα 

δελ είλαη ηειενινγηθφ ζχζηεκα. Η Δπηζηήκε, κε δεδνκέλε ηφζν ηελ απφξξηςε ηνπ ηειηθνχ 

ζθνπνχ, φζν θαη ηεο αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο (κηαο θαη ήδε ζην εζσηεξηθφ ηεο εληείλεηαη ε 

ακθηζβήηεζε16 γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηεο αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο), πξνρσξά ζηελ 

επηλφεζε ελφο λένπ κέζνπ πεηζνχο: ην ηέρλαζκα ηεο Δπηζηήκεο εδξεχεη ζηελ κε ηειενινγηθή 

έλλνηα ηεο Πξνφδνπ, έλλνηα πνπ πηνζέηεζε αθφηνπ απέηπρε λα πείζεη ηνπο πάληεο γηα ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο,17 γηα ην φηη ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή αιήζεηα - ε επηζηεκνληθή 

αιήζεηα.  Η επηζηήκε βέβαηα ζε ζρέζε κε ηελ “εθηφο ηεηρψλ”(Κuhn) θνηλσλία, δελ κπαίλεη ζε 

δηάινγν. Αθξηβψο ζαλ ηνλ θαπηηαιηζκφ αθνκνηψλεη ηελ φπνηα θξηηηθή ελαληίνλ ηεο ζηελ 

αζηακάηεηε νξκή ηεο “Πξνφδνπ” ηεο. Η επηζηήκε δελ αλαζηνράδεηαη ηα ιάζε ηεο· ηα ιάζε 

ηνπ παξειζφληνο δελ εθιακβάλνληαη παξά κφλν σο ε πίεζε λα πξνρσξήζεη κε κεγαιχηεξε 

έληαζε. (Αλαζηνράδνκαη ζεκαίλεη ζηακαηάσ, παίξλσ απνζηάζεηο απφ απηφ πνπ θάλσ θαη ε 

ζηάζε είλαη ζε ηέιεηα αληίζεζε κε ηελ απξφζθνπηε ξνή ηεο Πξνφδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε 

Δπηζηήκε.) 

    Ψζηφζν, κία θξηηηθή ζέζε πξνο ηελ Δπηζηήκε πξέπεη απφ ηελ άιιε κεξηά λα απνθεχγεη ηελ 

θξπκκέλε κεηαθπζηθή ηεο “άπιεο ςπρήο”, ηνπ “κπζηεξίνπ” θαη ηελ δαηκνλνπνίεζε ή 

ζενπνίεζε ηεο “Φχζεο”, ηελ αλαγσγή ηεο δειαδή ζε θάηη ην ππεξβαηηθφ. Απελαληίαο πξέπεη 

λα θαηαδείμεη ηελ εξγαιεηαθή θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηνπ αλζξψπνπ κέζσ ησλ 

κεηξήζηκσλ αμηψλ. Φξεηάδεηαη ινηπφλ λα εζηηάζνπκε ζηελ εξγαιεηαθή πξφζιεςε ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηελ Δπηζηήκε, φπνηεο κνξθέο θαη αλ έπαηξλε απηή ε πξφζιεςε. πξψηα σο 

κεραλή (Dekartes) θαη αξγφηεξα σο πνιχπινθν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ. Η 

θξηηηθή καο επνκέλσο πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη φηη ν θάζε επηκέξνπο επηζηεκνληθφο ιφγνο 

αξζξψλεηαη θαη αλαπηχζζεηαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην. Τν πιαίζην 

απηφ ηνπ πξνζδίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηα νπνία είλαη “εμ αλάγθεο”, δειαδή δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη άιια απφ απηά. 

 



    Η επηζηήκε ινηπνλ σο εξγαιείν, σο γλψζε, ήηαλ έλα απφ ηα κέζα πνπ καο έδσζαλ ηελ 

δπλαηφηεηα (θαη δίλνπκε έκθαζε ζηε “δπλαηφηεηα” κε ηελ έλλνηα ηνπ δπλεηηθνχ) λα 

μεπεξάζνπκε ηελ ηδέα ηνπ δεκηνπξγήκαηνο ελφο Γεκηνπξγνχ, λα απνδερηνχκε ην 

πεπεξαζκέλν ηεο χπαξμεο καο θαη έηζη λα επαλεμεηάζνπκε ή θαη λα επαλανηθεηνπνηεζνχκε 

ελ κέξεη (ζην κέηξν πνπ ππαγνξεχνπλ ηα πνιηηηθά καο πξνηάγκαηα) ηελ θπθιηθή θαη 

ζπιινγηθή αληίιεςε ηεο δσήο πνπ ππήξμε πξηλ ηνλ άθξαην αηνκηθηζκφ πνπ επέβαιε ε δπηηθή 

κεηαθπζηθή ζηνλ άλζξσπν ηνπ άζηεσο. Καη απηφ ην ιέκε γηαηί φπνηα ξήμε θαη αλ πξνμέλεζε 

ε επηζηήκε έκεηλε αλεθκεηάιιεπηε. Ο άλζξσπνο ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο18 επελδχεη πηα ηηο 

ειπίδεο ηνπ γηα ηελ (επίγεηα απηή ηε θνξά) αζαλαζία ηνπ ζηελ γελεηηθή. Η αηνκηθή ςπρή δελ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο, δελ εληάζζεηαη ζε ζπιινγηθέο αληηιήςεηο. Η γλψζε 

ηνπ πεπεξαζκέλνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ θφβν ηνπ ζαλάηνπ θαη κεηαηξέπεηαη ζε καλία γηα ηελ κε 

θζαξηφηεηα, ηελ αηνκηθή αζαλαζία, μεπεξλψληαο αθφκα θαη ηελ αηνκηθή έλλνηα ηνπ θχθινπ 

ηεο δσήο. Ο κεηαλεσηεξηθφο άλζξσπνο δελ πεξηκέλεη πηα ηελ κεηαζάλαην αησληφηεηα ησλ 

κνλνζετζκψλ αιιά πξνζδνθά ηελ επη γεο αζαλαζία ζε κνξθή εκπνξεχκαηνο. Δπαγγειίδεηαη 

λα (μαλά)γίλεη ζηαηηθφο θαη αηψληνο, λα γίλεη ην αθίλεην θηλνχλ19 ηνπ Αξηζηνηέιε. Έηζη, ε 

θεληξηθφηεηα πνπ ηνχ ζηέξεζε ζηηο απαξρέο ηεο ε Νέα Δπηζηήκε επαλαδηεθδηθείηαη κε φιε 

ηε δχλακε ηεο ίδηαο ηεο επηζηήκεο θαη απαηηείηαη πηα κηα λέα αιιαγή Παξαδείγκαηνο πνπ ζα 

ηνλ βάιεη πάιη ζην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο.  

 

    Περί προθέζεων… 

 

    Σχκθσλα κε ηε ινγηθή καο ε θξηηηθή έρεη ην λφεκα ηνχ λα ηνπνζεηεί ζε ζπλερή 

επαλεμέηαζε θαη αμηνιφγεζεηελ επηζηήκε σο κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα ζ’ φ,ηη 

αθνξά ηελ Δπηζηήκε σο ην θπξίαξρν Παξάδεηγκα πνπ είλαη πηα θαη ζηηο αηρκέο ηνπ δφξαηνο 

ηεο (βηνηερλνινγία θαη γελεηηθή), ε θξηηηθή καο δελ απνξξέεη απφ θάπνην παξαιήξεκα γηα 

επηζηξνθή ζηελ “αγλή θαη εζηθή” κεηέξα θχζε. Έηζη θη’ αιιηψο είλαη θαηξφ ηψξα γλσζηφ φηη 

ε θχζε είλαη εγγελψο αλήζηθε, θαη κε απηφ ελλννχκε φηη δελ κπνξεί λα ζηαζεί ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ε θνηλσληθή θαηαζθεπή πνπ ιέγεηαη εζηθή θαη είλαη εθεχξεκα ηνπ αλζξψπνπ.  

    Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη θαη πξηλ ηελ έιεπζε ηεο επηζηήκεο άιια ηεξαηεία ρεηξίδνληαλ ην 

πξνλφκην ηεο θαλνληθνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ θαη ηελ εμνπζία πνπ απέθεξε απηή ε γλψζε. Η 

ζξεζθεία, ζπκπιεξσκαηηθά -θαη ελίνηε ηαπηηδφκελε- κε ηελ εθάζηνηε θνζκηθή θπξηαξρία, 

επαγγειιφηαλ ηελ κνλαδηθή λνεκαηνδφηεζε ηνπ θφζκνπ θαη ην πξνλφκην ηεο ζσηεξίαο ηνπ. 

Σηελ πνξεία ε Δπηζηήκε έθηαζε λα δηεθδηθεί πιένλ, κέζσ ηνπ “αιάζεηνπ” θαη ηνπ 

“αδηακθηζβήηεηνπ”, κία ζέζε ζην πάλζενλ ησλ “κεηαθπζηθψλ” ζπζηεκάησλ, λα ππφζρεηαη 

(θαη λα εμεγεί) ηελ αζαλαζία θαη λα ηδηνπνηείηαη ην πξνλφκην ηνπ κνλαδηθνχ αιεζηλνχ 

λνεκαηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με ηελ ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηεο ζην θαηλνχξην Παξάδεηγκα, 

ρηίδεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ηνλ λέν θπξίαξρν κχζν. Με αθνξκή ηελ θαηαλφεζε - εμήγεζε - 

θαλνληθνπνίεζε ηνπ θφζκνπ επηρεηξεί ηε ρεηξαγψγεζε ηνπ θαη αλαιακβάλεη έλα 

ζσηεξηνινγηθφ ξφιν. Τν λέν ηεξαηείν θνξά άζπξεο πνδηέο θαη ππφζρεηαη ζε απηή ηε δσή φ,ηη 

ε ζξεζθεία πξηλ απ’ απηήλ απέηπρε λα πξνζθέξεη. 

    Οη πξνεγνχκελεο επηζεκάλζεηο σζηφζν δελ ζπλεπάγνληαη νχηε ηελ άξλεζε νχηε ηελ 

δαηκνλνπνίεζε ηεο επηζηήκεο· δελ αμηψλνπκε κηα θνηλσλία ρσξίο απηήλ, έλα πηζσγχξηζκα ζε 

πξνεπηζηεκνληθνχ ηχπνπ θνηλσλίεο. Σην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα ζπκεζνχκε ηελ κάιινλ 

πεζζηκηζηηθή, δηαηχπσζε ηνπ Feyerabend: 

 

“Εθόζνλ επηηξέςακε ή θαη ζπκκεηείρακε ζην λα θαηαζθεπαζηεί έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη 

επηζηεκνληθνί λόκνη βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην, θαη από πιηθήο απόςεσο, ζηα ηερληθά πξντόληα 

θαη από πλεπκαηηθήο, ζηηο ηδέεο πνπ αθήλνπκε λα θαζνδεγνύλ ηηο κείδνλεο απνθάζεηο, όινη 

εκείο, νη επηζηήκνλεο θαζώο θαη νη απινί πνιίηεο ηνπ Δπηηθνύ πνιηηηζκνύ είκαζηε ππνηαγκέλνη 

ζηελ θπξηαξρία ηνπο.”
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Η παξαπάλσ θξίζε έρεη κία αμία κφλν σο πξνο ην λα θαηαδείμεη ηελ ηαπηφρξνλε θαη κέζα ζε 

θνηλά πιαίζηα θαη δεζκνχο πνξεία ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ δπηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, πξέπεη 

φκσο λα θαηαλνήζνπκε φηη απηή ε πνξεία νχηε απφιπηε είλαη νχηε ακεηάβιεηε. Δπηπιένλ 

δελ καο θαιχπηεη νχηε κηα αλάιπζε πνπ θάλεη ιφγν γηα ην ειεχζεξν θαη δεκνθξαηηθφ -



δπηηθνχ ηχπνπ- πεξηβάιινλ σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ηνλ έιεγρν ηεο ζα αζθνχλ νη πνιίηεο γεληθά θαη αφξηζηα. Καη απηφ γηαηί, 

φπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ, ζεσξνχκε φηη ε θνηλσλία δελ απνηειεί έλα εληαίν θαη 

αδηαθνξνπνίεην ζψκα πνιηηψλ, αιιά πεδίν ηαμηθψλ αληαγσληζκψλ θαη εζράησο21 άζθεζεο 

ηεο θαπηηαιηζηηθήο θπξηαξρίαο. 

    Γελ πξέπεη επίζεο λα δηαθεχγεη ηελ πξνζνρή καο ε έλνρε ζησπή ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ 

γηα ηελ επηζηήκε σο ηζηνξηθή δηαδηθαζία. Καη απηή ε ζησπή νθείιεηαη ζην φηη ε Δπηζηήκε σο 

ην θπξίαξρν Παξάδεηγκα ζέιεη λα απντζηνξηθνπνηεζεί, λα βγεη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηεο θξηηηθήο 

πνπ είλαη εγγελέο ζηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζχγρξνλε επηζηήκε ζέιεη 

λα ρηίζεη έλα ηείρνο αλσηεξφηεηαο απέλαληη ζε άιιεο κνξθέο εμήγεζεο ηνπ θφζκνπ, (κχζν, 

ζενινγία, θηινζνθία) νη νπνίεο -κέζσ ηεο έληαμεο ηνπο ζην ηζηνξηθφ πιαίζην- επηδέρνληαη 

θξηηηθήο (ή θαη απφξξηςεο), θαη έηζη λα γίλεη θαζνιηθή, αηψληα θαη αδηαπξαγκάηεπηε. 

Άιισζηε ε  απηνλνκία θαη ε ηνπνζέηεζή ηεο εθηφο δηθαηνδνζίαο ηεο θνηλσλίαο ( ην δηθαίσκα 

δειαδή λα απνθαζίδεη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα ην πψο ζα πνξεχεηαη, επεηδή είλαη 

νπδέηεξε θαη αλεμάξηεηε) είλαη έλα κχζεπκα ην νπνίν απνθξχπηεη φηη  

 

“Η επηζηήκε εθθξάδεη θαηαξρήλ ηνλ ππάξρνληα θαηακεξηζκό ηεο εξγαζίαο θαη ην δεδνκέλν 

ζηάδην αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ. Ωο ηέηνηα νθείιεη λα ιάβεη ηε ζέζε ηεο κέζα ζε 

κηα επξύηεξε δηαιεθηηθή ησλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ θαη ησλ παξαγσγηθώλ ζρέζεσλ, ηε κόλε 

πνπ κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ αιήζεηα ηεο εκθαλίδνληάο ηελ σο απηό πνπ πξαγκαηηθά 

είλαη: θξπζηάιισκα ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθώλ εκπεηξηώλ ζε κηα νξηζκέλε βαζκίδα 

αλαπηπμεο ηνπ ηερληθνύ πνιηηηζκνύ.” 22 

 

Απνζησπάηαη δειαδή φηη ε επηζηήκε, κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, θαη ρεηξαγσγήζηκε είλαη θαη 

άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηελ ηερλνινγία, ηελ ρξεκαηνδφηεζε,23 ηελ ηδενινγία.  

    Οχηε πάιη ζπκκεξηδφκαζηε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε ηνπ Καζηνξηάδε φηη 

 

“...ην πνιύ νδπλεξό εξώηεκα, σο πνηό βαζκό θαη θαηα πνηόλ ηξόπν κπνξνύλ λα ππάξμνπλ 

ζεζκνί πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο έξεπλαο... κόλν κηα έιινγε θαη ζνθή θνηλσλία ζα 

κπνξνύζε λα ην απαληήζεη.”24 

 

Παξακέλεη γηα καο πξνβιεκαηηθφ ην αξλεηηθφ πξφζηκν πνπ πξνζδίδεηαη ζηνπο ζεζκνχο, κε 

άιια ιφγηα απηφ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, γηαηί ε αλαγφξεπζε ηεο 

ειεπζεξίαο ζηελ έξεπλα σο αμία ζηα πιαίζηα κηαο έιινγεο θαη ζνθήο θνηλσλίαο πξνυπνζέηεη 

κηα κεζζηαληθνχ ηχπνπ πξνζκνλή ηεο ηειεπηαίαο, γεγνλφο πνπ κάο αθνπιίδεη φζνλ αθνξά 

ηελ θξηηηθή ζηελ Δπηζηήκε θαη ηνλ έιεγρν ζηηο έξεπλεο πνπ δηεμάγεη ζηελ ζπγρξνλία καο.  

    Αλ ινηπφλ ν Feyerabend απαηηεί ηνλ έιεγρν ζηελ επηζηήκε απφ κία θνηλσλία ηελ νπνία 

σζηφζν αθήλεη ζην αππξφβιεην, θαη ν Καζηνξηάδεο αληίζεηα ηνλ αξλείηαη ζε κηα θνηλσλία 

αλίθαλε λα ηνλ αζθήζεη κέρξη απηή λα ζπγθξνηεζεί σο έιινγε θαη ζνθή, εκείο ιέκε φηη ε 

θξηηηθή ζηελ Δπηζηήκε θαη ε απαίηεζε ειέγρνπ πάλσ ζ’ απηήλ είλαη αιιειέλδεηα κε ηελ 

πνιηηηθή καο δξάζε θαη ην πξφηαγκά καο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο θνηλσλίαο πνπ επηζπκνχκε: 

“...αλ ζήκεξα πξνηείλνπκε έλα λέν επηζηεκνινγηθό παξάδεηγκα θαη δεηάκε ηελ απεξηόξηζηε 

εθαξκνγή ηνπ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ θάλνπκε ηίπνηα άιιν από ην λα αμηώλνπκε κηα 

θαηλνύξηα αξρή νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο, έλα θαηλνύξην πξόηππν πνπ ζα ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο 

καο κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο θαη κε ηνλ θόζκν. Η αιήζεηα ηνπ δελ ζεκειηώλεηαη, δελ κπνξεί 

λα ζεκειησζεί, ζηελ ζεζκηθή απζεληία κηαο επηθπξσκέλεο επηζηεκνληθήο απόθαλζεο αιιά ζηελ 

αλππνρώξεηε επηζπκία καο λα δήζνπκε ζε έλαλ άιιν θνηλσληθό θόζκν.”25 

 

    Αλ “ε ηζηνξία ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ αλζξώπνπ λα θαζππνηάμεη ηε θύζε είλαη ε ηζηνξία ηεο 

θαζππόηαμεο αλζξώπνπ από άλζξσπν,”
26

  κε άιια ιφγηα αλ ε ηζηνξία ηεο επηζηήκεο είλαη 

παξάιιειε θαη κέζα ζηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ, δεηνχκελν καο παξακέλεη ε 

επαλνεκαηνδφηεζε θαη ησλ δχν κε άμνλα ηελ απν-αληηθεηκεληθνπνίεζε ηφζν ηεο θχζεο27 

φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ. 

 

 



 
ΗΜΕΙΩΕΙ 

 

1) Με ηνλ φξν Παξάδεηγκα αλαθεξφκαζηε ζε έλα δεδνκέλν ζχλνιν θαλφλσλ, αμηψλ θαη ζεζκψλ πνπ 

δηέπνπλ κηα νξηζκέλε θνηλσληθή ζπγθξφηεζε. Ο Kuhn βέβαηα κε ηνλ φξν παξαδείγκαηα ραξαθηεξίδεη 

“θαζνιηθά αλαγλσξηζκέλεο επηζηεκνληθέο επηηεχμεηο, νη νπνίεο, γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα παξέρνπλ 

πξφηππα πξνβιήκάησλ θαη ιχζεσλ ζε κηα θνηλφηεηα εηδηθψλ.”  Γηαρσξίδεη ηελ επηζηεκνληθή 

δηαδηθαζία ζε δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο, (αλ θαη θάπνηεο θνξέο ππάξρεη επηθάιπςε κεηαμχ ηνπο)· ε κία 

πεξίνδνο είλαη απηή πνπ νλνκάδεη “θπζηνινγηθή επηζηήκε” θαη ε άιιε είλαη ε πεξίνδνο ησλ 

“επηζηεκνληθψλ επαλαζηάζεσλ” φπνπ ζπληειείηαη ε αιιαγή ελφο Παξαδείγκαηνο. Όπσο ην ζέηεη θαη ν 

ίδηνο: 

“…“θπζηνινγηθή επηζηήκε” ζεκαίλεη έξεπλα απζηεξά ζηεξηγκέλε ζε κία ή πεξηζζόηεξεο πξνγελέζηεξεο 

επηζηεκνληθέο επηηεύμεηο, νη νπνίεο, ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή, αλαγλσξίδνληαη από κία ζπγθεθξηκέλε 

επηζηεκνληθή θνηλόηεηα σο βάζεηο γηα ηε ζεκειίσζε ηεο πξαθηηθήο ηεο…  Η  θπζηνινγηθή επηζηήκε, ε 

δξαζηεξηόηεηα επίιπζεο γξίθσλ… είλαη κία δηαδηθαζία θαηεμνρήλ ζπζζσξεπηηθή, πνπ επηηπγράλεη 

πιήξσο ην ζθνπό ηεο, ηε ζπλερή δειαδή επέθηαζε ηνπ θάζκαηνο θαη ηεο αθξίβεηαο ηεο επηζηεκνληθήο 

γλώζεο… Η θπζηνινγηθή επηζηήκε, ε δξαζηεξηόηεηα δει. πνπ θαιύπηεη αλαπόθεπθηα όιν ζρεδόλ ηνλ 

ρξόλν ησλ επηζηεκόλσλ, βαζίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα γλσξίδεη ην πώο είλαη 

θηηαγκέλνο ν θόζκνο. Μεγάιν κέξνο ηεο επηηπρίαο ηεο θπζηνινγηθήο επηζηήκεο νθείιεηαη ζηελ επηζπκία 

ηεο θνηλόηεηαο λα ππεξαζπηζηεί απηή ηελ ππόζεζε, αθόκε θαη όηαλ ην αλαγθαίν θόζηνο είλαη 

ζεκαληηθό… Όηαλ ν θιάδνο δελ κπνξεί λα παξαθάκςεη αλσκαιίεο πνπ ππνλνκεύνπλ ηελ ππάξρνπζα 

παξάδνζε επηζηεκνληθήο πξαθηηθήο, ηόηε αξρίδνπλ εθείλεο νη “ηδηόξξπζκεο” έξεπλεο πνπ νδεγνύλ ηνλ 

θιάδν ηειηθά ζε έλα λέν ζύλνιν ζπκβάζεσλ, ζε κία λέα βάζε γηα ηελ επηζηεκνληθή πξαθηηθή. Τα 

ηδηόξξπζκα επεηζόδηα, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπληειείηαη απηή ε ηξνπνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ 

ζπκβάζεσλ, ζα νλνκαζηνύλ… επηζηεκνληθέο επαλαζηάζεηο. Είλαη ηα ξήγκαηα ζηελ παξάδνζε πνπ 

ζπκπιεξώλνπλ ηελ παξαδνζηαθή δξαζηεξηόηεηα ηεο θπζηνινγηθήο επηζηήκεο… Οη δηαδνρηθέο κεηαβάζεηο 

από ην έλα Παξάδεηγκα ζην άιιν δηακέζνπ επαλαζηάζεσλ είλαη ε ζπλεζηζκέλε αλαπηπμηαθή δνκή ηεο 

ώξηκεο επηζηήκεο.” 

H φιε ζεσξία ηνπ Kuhn γηα ηηο επηζηεκνληθέο επαλαζηάζεηο, αλ θαη κε κηα θξηηηθή δηάζεζε πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη δηεμάγεηαη “εληφο ησλ ηεηρψλ” ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε 

ζεσξία σο αλαιπηηθφ εξγαιείν γηα κπνξέζνπκε λα εληνπίζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ πνξεία πνπ 

δηαγξάθεη ε επηζηήκε. Γηαζηέιινληαο ινηπφλ ηελ ζεσξία απηή, ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηηο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο αξζξψλεηαη θαη ηαπηφρξνλα ηηο αλαδηακνξθψλεη έρνπκε κηα κέζνδν, έλα 

εξγαιείν πνπ καο επηηξέπεη λα δνχκε ηελ επηζηήκε ζπγρξνληθά θαη δηαρξνληθά. Φξεζηκνπνηψληαο 

ινηπφλ ηνλ φξν Παξάδεηγκα ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη κε ηελ αλάδεημε ηεο Νέαο Δπηζηήκεο 

ππάξρεη κηα ζηαδηαθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηαλ ηνλ θφζκν, κία λέα νπηηθή 

πνπ κέρξη ηφηε είηαλ αδηαλφεηε θαη απαηηνχζε κία ξήμε γηα λα θαηαζηεί δπλαηή. Φξεηαδφηαλ κία 

αιιαγή Παξαδείγκαηνο. 

 

2) Γελ αλαθεξφκαζηε ζε θαζνιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ Θξεζθεπηηθνχ Μχζνπ απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ 

αιιά θάλνπκε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο “ηείλεη”, αθξηβψο επεηδή ζε αξθεηέο ζχγρξνλεο δπηηθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο, κέζα ζε ζπλζήθεο θξίζεο (π.ρ. ζηηο ΗΠΑ κεηά ηελ 11ε Σεπηεκβξίνπ), ε αδπλακία 

πεηζνχο κέζσ ηνπ νξζνινγηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επηζηήκε αλαπιεξψλεηαη απφ ηελ κεηαθπζηθή 

ηζρχ ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο. Η αλζεθηηθφηεηα ηνπ κχζνπ γίλεηαη πνιχ ζαθήο θαη επεθηείλεηαη απφ 

ηνλ Ernst Cassirer. Γξάθνληαο απηνεμφξηζηνο απφ ηελ Γεξκαλία θαη έρνληαο βηψζεη ηνλ παξαινγηζκφ 

ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ππνζηεξίδεη φηη ηα βαζηθά ζεκέιηα ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ δελ είλαη ε 

έιινγε ζεκειίσζε λφκσλ θαη ζπκβάζεσλ, αιιά ε δχλακε ηνπ ππνβφζθνληνο κχζνπ θαη ε 

ρεηξαγψγεζε ηεο: 

“Η ρξεζηκνπνίεζε ηεο καγείαο, αθόκε θαη ζηηο πξσηόγνλεο θνηλσλίεο, πεξηνξίδεηαη ζε έλα ηδηαίηεξν 

πεδίν δξαζηεξηνηήησλ… εκθαλίδεηαη όηαλ ν άλζξσπνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θάηη πνπ κνηάδεη λα 

μεπεξλάεη θαηά πνιύ ηηο θπζηθέο ηνπ δπλάκεηο. Ωζηόζν, παξακέλεη πάληα κηα πεξηνρή ε νπνία δελ 

επεξεάδεηαη από ηε καγεία ή ηε κπζνινγία, θαη ε νπνία, γη’ απηό ην ιόγν, κπνξεί λα νλνκαζηεί θνζκηθή 

πεξηνρή. Μέζα ζ’ απηήλ ν άλζξσπνο ζηεξίδεηαη ζηε δηθή ηνπ δεμηνηερλία θαη όρη ζηε δύλακε ησλ 

καγηθώλ θξάζεσλ…[ ] Απηή ε πεξηγξαθή ηνπ ξόινπ ηεο καγείαο θαη ηεο κπζνινγίαο ζηελ πξσηόγνλε 

θνηλσλία ηαηξηάδεη εμ’ ίζνπ θαη ζηα πνιύ πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο πνιηηηθήο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. Σε 

θαηαζηάζεηο απόγλσζεο ν άλζξσπνο ζα θαηαθύγεη πάληα ζε απεγλσζκέλα κέζα -θαη ηέηνηα 

απεγλσζκέλα κέζα ππήξμαλ νη πνιηηηθνί κύζνη ηνπ θαηξνύ καο. Αλ ε ινγηθή ρξεσθόπεζε, ππάξρεη πάληα 

ε Ultima ratio, ε δύλακε ηνπ ζαπκαζηνύ θαη ηνπ κπζηεξηώδνπο…[ ] Σ’ απηέο ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ησλ αλζξώπσλ νη έιινγεο δπλάκεηο πνπ αλζίζηαληαη ζηελ αλάδπζε ησλ παιαηώλ 

κπζηθώλ ηδεώλ ράλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο. Σ’ απηέο ηηο ζηηγκέο μαλάξρεηαη ε ώξα ηνπ κύζνπ. Δηόηη 



ν κύζνο δελ έρεη πξαγκαηηθά θαηαθηεζεί θαη δακαζηεί. Υπάξρεη πάληα παξακνλεύνληαο ζηα ζθνηάδηα θαη 

πεξηκέλνληαο ηελ ώξα ηνπ θαη ηελ θαηάιιειε επθαηξία. Η ώξα απηή θηάλεη όηαλ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, 

νη ππόινηπεο ζπλεθηηθέο δπλάκεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ αλζξώπσλ ράλνπλ ηελ ηζρύ ηνπο θαη δελ 

κπνξνύλ πηα λα πνιεκήζνπλ ηηο δαηκνληθέο δπλάκεηο ηνπ κύζνπ.” 

 

3) Ο φξνο πξσηνζπλαληάηαη ζε αλαθνξέο γηα ην έξγν ηνπ Francis Bacon ζηηο αξρέο ηνπ 1600 δει. ηελ 

ζεκειίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ εκπεηξηζκνχ κε βάζε ην πείξακα θαη ηελ αλαβίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ιφγνπ κεηά απφ έλαλ πιήξσο κεηαθπζηθφ Μεζαίσλα θαη κία Αλαγέλλεζε παλζετζηηθή θαη πεξίνδν 

πνπ αλαβηψλεη ην άηνκν-πνιίηεο κέζα ζηηο απηφλνκεο εκπνξηθέο πφιεηο. Βέβαηα δελ πξέπεη λα μερλάκε 

φηη ν Bacon πίζηεπε ζηελ θπξηάξρεζε ηεο θχζεο απφ ηνλ άλζξσπν, (αλ θαη ηειηθά ηελ θπξηαξρία ηνπ ν 

αλζξσπνο ηελ απνθηά κέζσ ηεο εζεινχζηαο ππνηαγήο ηνπ ζηελ αληηζηεθφκελε θχζε), ζεσξνχζε ηνλ 

πεηξακαηηζκφ σο βαζαληζκφ ηεο θχζεο γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο, θαη ηε γλψζε σο κέζν απφθηεζεο 

ηζρχνο θαη θπξηαξρίαο. Ο Βacon επίζεο εηζήγαγε ηελ ινγηθή ηεο κνλαδηθήο αηηηφηεηαο (έλα αίηην - έλα 

απνηέιεζκα), ινγηθή πνπ ζα μαλαβξνχκε λα αλαδχεηαη ζηνλ βηνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ ηεο κνξηαθήο 

βηνινγίαο. 

 

4) Η επαγσγηθή ινγηθή, πνπ εηζάγεηαη κε ηνλ Γαιηιαίν θαη ηνλ Bacon εμάγεη ζπκπεξάζκαηα απφ 

κίληκνπκ παξαδείγκαηα γηα λα εμεγήζεη κάμηκνπκ θαηαζηάζεηο, δειαδή απφ ην κεξηθφ θαηαλνεί θαη 

εμεγεί ην φινλ  θαη είλαη αληηζεηηθή κε ηελ Αξηζηνηειηθή απαγσγηθή ινγηθε πνπ δξα απφ ην φινλ ζην 

κεξηθφ. 

 

5) Δλψ ν Bacon ζεσξεί εκπφδην ηελ καζεκαηηθνπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε ησλ πάλησλ, ν Γαιηιαίνο, 

αληίζεηα, θαηαλνεί ην ζχκπαλ σο έλαλ απέξαλην κεηξήζηκν ρψξν θαη ζεσξεί φηη απηφο ζπκπίπηεη κε 

ηνλ επθιείδεην ρψξν, φηη δειαδε ε επθιείδεηα γεσκεηξία κπνξεί λα κεηξήζεη θαη λα αλαπαξαζηήζεη ην 

ζχκπαλ. Απηή ε ηαχηηζε θπζηθνχ θαη γεσκεηξηθνχ ρψξνπ πνπ νπζηαζηηθά γίλεηαη έλα ζεκέιην γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο, πξέπεη, γηα άιιε κηα θνξά, λα εηδσζεί ζηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο θαη 

λα θαηαδείμεη ηελ ζπλερή αληίθαζε ηεο επηζηήκεο. Η επθιείδεηα γεσκεηξία έξρεηαη λα θαηαζηήζεη 

κεηξήζηκν ηνλ ρψξν, ην ζχκπαλ (φπσο ε άιγεβξα θαζηζηά κεηξήζηκν ηνλ ρξφλν, ηηο δηαδηθαζίεο) ην 

νπνίν νη ζηνραζηέο ηεο Αλαγέλλεζεο είραλ πξνζπαζήζεη λα θαηαδείμνπλ σο άπεηξν θαη εληαίν, 

ακθηζβεηψληαο παξάιιεια ηελ θάζεηε ηεξαξρεκέλε δνκή ηνπ σο πεπεξαζκέλν ζετθφ δεκηνχξγεκα. 

Απηφ κπνξνχκε λα ην δνχκε ζηνλ Giordano Bruno θαη θπξίσο ζηνλ Κνπέξληθν ν νπνίνο, εηζάγνληαο ην 

ειηνθεληξηθφ ζχζηεκα, ακθηζβήηεζε φηη ν άλζξσπνο, σο ην ηέιεην θαηαζθεχαζκα ηνπ ζενχ 

δεκηνπξγνχ, είλαη ην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο αθνχ πιένλ ηα πάληα δελ γπξλάλ γχξσ απφ απηφλ θαη ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ, ηε γε αιιά απηφο ν ίδηνο είλαη κηα αζήκαληε κνλάδα ζε έλα δνξπθφξν ηνπ 

ήιηνπ. 

 

6) Η πεηξακαηηθή αλαπαξαγσγηκφηεηα πξνθξίλεη φηη κία πξφηαζε, γηα λα είλαη επηζηεκνληθή, πξέπεη 

λα δηαηππσζεί έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αλαπαξαρζεί ζε εξγαζηεξηαθέο (άξα ειέγμηκεο) ζπλζήθεο 

άπεηξεο θνξέο. 

 

7) Απηφ βέβαηα δελ πξέπεη λα καο μελίδεη θαη νχηε είλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη. Πεγαίλνληαο 

αξθεηά πίζσ, βιέπνπκε φηη θαη ε εκθάληζε θαη αλάπηπμε απηνχ πνπ ζα νλνκάδακε πξψηε επηζηήκε, 

ρξνληθά ηνπνζεηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Άζηεσο (θαη ηεο θηινζνθίαο), θαηαξράο ζηηο 

Ισληθέο πφιεηο θαη κεηέπεηηα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Καη εθεί κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ ίδηα 

δηαιεθηηθή. Η επηζηήκε θαη ε θηινζνθία, θνηλψο ν ελλνηαθφο ηξφπνο ζθέςεο θαη ζέαζεο ηνπ θφζκνπ, -

-ζε αληηπαξαβνιή κε ηνλ κπζηθφ- ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάδεημε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ κεηαηξνπή 

αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ ζε αλζξψπνπο ηνπ Άζηεσο, γεγνλφο θπζηνινγηθφ γηαηί δίρσο ηελ κεηαηξνπή 

ηεο αμίαο ρξήζεο ζε αληαιιαθηηθή θαη δίρσο ηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη καζεκαηηθνπνίεζε πνπ επέθεξε 

ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ ν ελλνηαθφο ηξφπνο ζθέςεο, πνιχ πηζαλφλ, λα κελ κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί.  

 

8) Παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε απφ ηηο Ιδέεο ηνπ Πιάησλα, ηνλ Αηψλην θαη άυιν Ννπ ηνπ 

Αξηζηνηέιε κέρξη ηνλ Πάλζνθν Γεκηνπξγφ ηνπ Φξηζηηαληζκνχ, ηνλ Άπεηξν θαη Αγαζφ Θεφ ηνπ 

Dekartes θαη ηελ αξρή ηνπ Απνρξψληνο Λφγνπ ηνπ Leibnitz θ.ι.π. 

 

9) Μπνξνχκε λα ιάβνπκε ππφςηλ καο ηα παλζετζηηθά ζπζηήκαηα, ηφζν ηνπ Spinoza φζν θαη ηνπ 

Rousseau αξγφηεξα, πνπ δίλνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ ζενχ κία πην κνληζηηθή θαη νιηζηηθή δηάζηαζε θαη 

θαηά κία εξκελεία ηείλνπλ λα ηαπηίζνπλ ηνλ ζεφ κε ηελ θχζε. Σηελ νληνινγία ηνπ Κant πάλησο, 

θνκβηθή γηα ηε ξήμε ηεο θηινζνθίαο κε ηε κεηαθπζηθή, ε αλάδεημε ηνπ ππεξβαηνινγηθνχ ππνθεηκέλνπ 

ζηε ζέζε ηνπ ππεξβαηηθνχ (ην πξψην σο ππνθείκελν εληφο ηνπ θφζκνπ θαη εκπεξηέρνληνο φιεο ηηο 



δπλαηφηεηεο ηνπ, ην δεχηεξν σο ππνθείκελν πέξαλ ηνπ παξφληνο, εθηφο ηνπ θφζκνπ) θαη ν ζξίακβνο 

ηνπ Λφγνπ νδεγνχλ ζηελ εκκέλεηα ηνπ θφζκνπ (ν θφζκνο σο απζχπαξθηνο θαη φρη σο δεκηνχξγεκα). 

 

10) Richard Lewontin “Δελ είλαη απαξαίηεηα έηζη – Τν όλεηξν ηνπ αλζξώπηλνπ γνληδηώκαηνο θαη άιιεο 

πιάλεο” 

 

11) Σηηο πξνπιαησληθέο θηινζνθίεο, πξηλ ηελ επηθξάηεζε ηεο κεηαθπζηθήο, ε θίλεζε έπαηδε 

πξσηεχνληα ξφιν ζηελ θνζκνζεψξεζε θαη, θαηα θχξην ιφγν, ε θπθιηθή θίλεζε πνπ είρε θαη 

ζρεηηδφηαλ άκκεζα κε ην γεγνλφο φηη νη αγξνηηθέο θνηλσλίεο  αληηιακβάλνληαλ ηνλ ρξφλν κέζσ ηεο 

θπθιηθήο δηαδνρήο ησλ επνρψλ. Ο θφζκνο άξα ήηαλ ζε δηαξθή θίλεζε θαη εμέιημε (φρη φκσο κε ηελ 

λεσηεξηθή έλλνηα ηεο πξνφδνπ), ζε ζπλερή πεξάησζε θαη αλαγέλλεζε· αθφκε θαη ν ζάλαηνο ππφ κία 

έλλνηα εληαζζφηαλ ζε απηή ηελ αλαθχθιηζε θαη γηλφηαλ αληηιεπηφο σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δσήο. 

 

12) Με απηφ ζίγνπξα δελ ελλννχκε φηη ην ζχλνιν απηψλ ησλ ζηνραζηψλ ζπκβαδίδεη ζεσξεηηθά, κηαο 

θαη δηαθξίλνπκε ζηα έξγα ηνπο ζνβαξφηαηεο δηαθνξέο θαη αληηζέζεηο. Δπίζεο δελ ελλννχκε φηη ζηηο 

ζεσξίεο ηνπο ππάξρεη κηα απφιπηε απνδνρή ηεο επηζηήκεο. Δμάιινπ, αλαθεξφκαζηε ζε κηα ρξνληθή 

πεξίνδν φπνπ ζηαδηαθά απέλαληη ζην δηαθσηηζκφ ηάζζεηαη (σο αληίινγνο) ν ξνκαληηζκφο. Άξα 

απέλαληη ζην Λφγν αξζξψλεηαη ε Χπρή θαη ε Φχζε, απέλαληη ζηελ Λνγηθή θαη ηε Γηάλνηα ε Βνχιεζε 

θαη ε Δλφξαζε.  Δθείλν ζέιεη λα θαηαδείμεη ε αλαθνξά καο ζε απηνχο ηνπο ζηνραζηέο είλαη φηη ελψ 

αληηπαξαηίζεληαη ζηελ ζενινγία θαη ηε ζξεζθεία απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο (άιινη σο ππεξαζπηζηέο 

ηνπ Λφγνπ ή ηνπ Υιηζκνχ θαη άιινη σο θξηηηθνί απέλαληη ηνπο, απηφ πνπ ηειηθά έρνπλ σο θνηλφ 

ζεκείν είλαη ε αδπλακία ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν ηεο Δπηζηήκεο θαη ηηο ηαπηίζεηο ηεο κε ηελ 

ζενινγία. Σπλέπεηα απηήο ηεο αδπλακίαο είλαη φηη ε Δπηζηήκε δελ δέρεηαη ηελ θξηηηθή πνπ ηεο αξκφδεη 

θαη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηπαξάδεηγκα απέλαληη ζηε ζενινγία θαη ηε ζξεζθεία. 

 

13) Τν παξαπάλσ απφζπαζκα πξνέξρεηαη απφ απνκαγλεηνθσλεκέλε θαηαρψξεζε ηνπ ζεκηλαξηαθνχ 

θχθινπ πνπ έδσζε ν Φψηεο Τεξδάθεο κε ζέκα ηελ επηζηήκε θαη ηελ επηζηεκνινγία ηελ άλνημε ηνπ 

2007. Τν ζεκηλάξην δηνξγαλψζεθε απφ ην Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθψλ Σπνπδψλ. 

 

14) Γεκήηξηνο Καιεκέξεο “Οξηαθέο βηνηερλνινγηθέο παξεκβάζεηο” 

 

15) Μνινλφηη πξνγξακκαηηθά ε έλλνηα ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ δελ δηαθεξχζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

επηζηήκεο, νπζηαζηηθά ππεηζέξρεηαη ζηελ ηάζε ηνπ βηνινγηθνχ ληεηεξκηληζκνχ (βι. Γελεηηθή - 

Βηνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο) 

 

16) Οη αληηξξήζεηο θαη ν αληίινγνο, πνπ θαηα θχξην ιφγν αλαπηχρζεθε εληφο ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο (απφ ηε ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο θαη ηελ θβαληηθή ζεσξία ζηε Φπζηθή, ην ζεψξεκα κε 

πιεξφηεηαο ζηα Μαζεκαηηθά.... απφ ηνλ Kuhn σο ηνλ επηζηεκνληθφ αλαξρηζκφ ηνπ Φεγηεξάκπελη), 

άλνημαλ κηα θνπβέληα πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. 

 

17) Ο αληηθεηκεληζκφο βέβαηα -πνπ θαηέξξεπζε- αληηθαηφπηξηδε ηελ απφιπηε αιήζεηα, ην φξακα ηνπ 

κνλνζετζκνχ. Ίζρπε φζν ε ζξεζθεία είρε αθφκα ηζρχ θαη ιφγν. Υπφ κία έλλνηα ε ζρεδφλ 

νινθιεξσηηθή λίθε ηεο επηζηήκεο ελάληηα ζηε ζξεζθεία νδήγεζε ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν λα απνξξίςεη 

ηνλ αληηθεηκεληζκφ γηα πην επέιηθηα κνληέια. 

 

18) Οηθεηνπνηνχκελνη απηφλ ηνλ φξν θαη παίξλνληαο ππφςηλ ηηο πνηθίιεο εξκελείεο θαη ηελ δηακάρε 

πνπ αθφκα επηθξαηεί γηα ην ηη είλαη ε κεηαλεσηεξηθφηεηα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα πεξηνξίζνπκε φζν 

κπνξνχκε ηελ έθηαζε ηνπ φξνπ (ρσξίο λα ηνλ απνιπηνπνηνχκε) έηζη ψζηε λα θαλεί ηη ζέινπκε λα 

θαηαδείμνπκε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ. Ο φξνο κεηαλεσηεξηθφηεηα ινηπφλ αλαδχζεθε κεηά ηνλ δεχηεξν 

παγθφζκην πφιεκν θαηα θχξην ιφγν σο αληίινγνο απέλαληη ζηελ λεσηεξηθφηεηα θαη κε ζθνπφ λα 

θαηαζηήζεη ζαθή θαη νξαηή ηελ απνηπρία ηεο (ηελ απνηπρία δειαδή ηνπ δηαθσηηζκνχ θαη ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο σο κέζα γηα ηελ πξφνδν ηεο αλζξσπφηεηαο θαη αθφκε ηελ ίδηα ηελ έλλνηα 

ηεο ζπλερνχο πξνφδνπ, πξνβάιινληαο ην Οινθάπησκα θαη ηηο αηνκηθέο βφκβεο ζηελ Φηξνζίκα θαη 

Ναγθαζάθη σο ηηο ηειεπηαίεο θαη θνξπθαίεο απνδείμεηο γηα ην ςέκα ηεο πξνφδνπ θαη απειεπζέξσζεο 

ηεο αλζξσπφηεηαο). Αλαπηχρζεθε δε ηελ επνρή ησλ ηειεπηαίσλ κεγάισλ ακθηζβεηήζεσλ θαη 

θηλεκάησλ ηνπ ΄60, θαη έλα απφ ηα δεηνχκελα ηεο ήηαλ θαη ε θξηηηθή ηνπ παξφληνο (δειαδή ζε φ,ηη 

νλνκάδεηαη ζην καξμηζηηθφ πιαίζην χζηεξνο θαπηηαιηζκφο). Απηφ φκσο πνπ δελ θαηάθεξε λα 

μεπεξάζεη πνηέ ήηαλ ην επίδεδν ηεο ζηείξαο (θαη θάπνηεο θνξέο ιαλζάλνπζαο) θξηηηθήο θαη λα 

πξνηείλεη ιχζεηο. Η (νξζή) απφξξηςε ηεο αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο θαη ε θαηάδεημε ηεο ξεπζηνπνίεζεο 

θαη απνδφκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ έκεηλε ρσξίο αληηπξνηάζεηο, θαη φ,ηη πξνηάγκαηα αλαδχζεθαλ 



αθνκνηψζεθαλ θαηα κεγάιν κέξνο απφ ηελ αληεπίζεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ.  Η κεηαλεσηεξηθή θνηλσλία 

παξέκεηλε κε φια ηα πξνβιήκαηα ηεο λεσηεξηθφηεηαο πνπ είρε απνξξίςεη θαη αθφκε πεξηζζφηεξα.  

 

19) Πξφθεηηαη γηα ην Ννπ ζηνλ Αξηζηνηέιε. Φαξαθηεξίδεηαη σο αηψληνο, ζηαηηθφο θαη ακεηάβιεηνο, 

θηλεηήξηα δχλακε κε ηελ έλλνηα φηη δεκηνπξγεί ζηα Όληα ηελ εππζπκία λα πξνζνκνηάζνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο κε απηφλ.  

 

20) Paul Feyerabend “Απνραηξεηηζκόο ζην Λόγν” 

 

21) Ο ρξνληθφο πξνζδηνξηνξηζκφο “εζράησο” κπαίλεη γηα λα καο ππελζπκίδεη φηη ν Καπηηαιηζκφο δελ 

είλαη ην αηψλην πεπξσκέλν ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, απνηειεί κηα πξφζθαηε κάζηηγα κε δσή κφιηο 

ηξηψλ αηψλσλ κέζα ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία.  

 

22) Φψηεο Τεξδάθεο “Απνζπάζκαηα κηαο θηινζνθίαο ηεο θύζεο” 

 

23)“έλα άηνκν πνπ πιεξώλεηαη απν ηα δεκόζηα ηακεία πξέπεη λα είλαη πξόζπκν λα δερηεί ηε δεκόζηα 

επνπηεία. Έρσ ην άζρεκν αίζζεκα όηη όηαλ κηιάηε γηα “απηνλνκία” κε ηνλ δηθό ζαο αθεξεκέλν ηξόπν, 

κίιηα καθξπά, πξνθαλώο, από θάηη ην ηόζν ηαπεηλό όπσο ηα ρξήκαηα, ζέιεηε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα , ην 

θνηλό λα πιεξώλεη ηνπο θαιιηηέρλεο (θαη ηνπο επηζηήκνλεο, θαη ηνπο κεγάινπο “αηζζαληηθνύο”) γηα λα 

δνπλ θαη λα εξγάδνληαη όπσο ζεσξνύλ ζσζηό απηνί νη ίδηνη, δειαδή σο παξάζηηνη.”   

Paul Feyerabend “Απνραηξεηηζκόο ζην Λόγν” 

 

24) Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο “Φηινζνθία θαη Επηζηήκε” 

 

25) Φψηεο Τεξδάθεο “Απνζπάζκαηα κηαο θηινζνθίαο ηεο θύζεο” 

 

26) Μax Ηorkheimer “Η έθιεηςε ηνπ ιόγνπ” 

 

27) Σηε ζπιινγηζηηθή καο δελ ιαλζάλεη κηα άλεπ φξσλ ιαηξεία ηεο θχζεο. Αληηιακβαλφκαζηε ηε 

θχζε “αλζξσπνθεληξηθά”, φρη κέζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο πνπ πξνθξίλεη ν 

θαπηηαιηζκφο αιιά κέζα απφ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε πνπ αλαπηχζεηαη κεηαμχ ησλ αλζξψπηλσλ 

θνηλσληψλ θαη ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν απηέο επηβηψλνπλ, εμειίζζνληαη θαη δεκηνπξγνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ θάλνπκε ιφγν γηα θαηαζηξνθή ηεο θχζεο νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζηελ 

θαηαζηξνθή εθείλσλ ησλ θπζηθψλ παξαγφλησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αλζξψπηλε επηβίσζε. Φσξίο 

ηελ απηαπάηε ηεο αλζξψπηλεο παληνδπλακίαο γλσξίδνπκε θαιά φηη ε θχζε σο ζχκπαλ κπνξεί 

θάιιηζηα λα ππάξμεη θαη ρσξίο εκάο. 

 

Απηφλνκν Σηέθη 


