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Πρόλογος

Το ανά χείρας βιβλίο συνιστά τον ‘δεύτερο τόμο’ ή, μάλλον ορθότερα, τον δίδυμο
αδελφότουσυλλογικούέργουΦιλοσοφία	και	επιστήμες	στον	20ό	αιώναπουεκδόθη-
κετο2013απότιςΠανεπιστημιακέςΕκδόσειςΚρήτηςυπότηνεπιμέλειατουΑριστεί-
δηΜπαλτάκαιτουΚώσταΣτεργιόπουλου .Ηαναγνώστριαήοαναγνώστηςθακατανο-
ήσεικαλύτερατικρατάειτώρασταχέριαανδικαιολογηθείαυτόςοισχυρισμός .Όπου
ενπροκειμένωοπροσφυέστεροςίσωςτρόποςείναιναεπαναλάβουμεεδώσχεδόνκατά
γράμμααρκετάαπόταστοιχείαπουπεριλαμβάνειοΠρόλογοςσεεκείνητηνέκδοση .
(Μετηνάδεια,βεβαίως,τουΚώσταΣτεργιόπουλου!)

Σημειώνουμε,λοιπόν,κατ’αρχάςότιτούτοτοβιβλίοαποτελείκαρπόκαιαπόσταγ-
μαμιαςμακράςδιαδρομής .Ήδηαπόταμέσατηςδεκαετίαςτου1980,οΑριστείδης
Μπαλτάςείχεαρχίσειναδιδάσκειέναάτυπομεταπτυχιακόσεμινάριομεαντικείμενο
τηφιλοσοφίατωνεπιστημώνστον20όαιώναστοπλαίσιοτουΤομέαΑνθρωπιστικών
καιΚοινωνικώνΕπιστημώνκαιΔικαίου(ΑΚΕΔ)τουτότεΓενικούΤμήματοςτουΕθνι-
κούΜετσόβιουΠολυτεχνείου(ΕΜΠ) .Λίγοαργότερα,τοάτυποαυτόσεμινάριοεντά-
χθηκεωςκανονικόμάθημα–μεσταθερόέκτοτετίτλο«ΕπιστήμεςκαιΦιλοσοφίαστον
20όαιώνα»καιαπλωμένοπλέονσεδιάρκειαδύοεξαμήνων–στοπρόγραμμαμεταπτυ-
χιακώνσπουδώνυπότοόνομα«ΦιλοσοφίακαιΙστορίατωνΕπιστημώνκαιτηςΤεχνο-
λογίας»πουκαθιέρωσεεπίσηματοΓενικόΤμήματουΕΜΠστατέλητηςδεκαετίαςτου
1980 .Τοενλόγωπρόγραμμαοδηγούσετόσοσεμεταπτυχιακόδίπλωμαειδίκευσηςόσο
καισεδιδακτορικήδιατριβή .

ΜετάτηνίδρυσητουΤμήματοςΜεθοδολογίας,ΙστορίαςκαιΘεωρίαςτηςΕπιστή-
μης(ΜΙΘΕ)στοΠανεπιστήμιοΑθηνών(1992),επιτεύχθηκεησυνεργασίατουενλόγω
μεταπτυχιακούπρογράμματοςμετοΜΙΘΕκαιτοπρόγραμμαμετατράπηκεσεδιαπανε-
πιστημιακό(1996),διατηρώνταςτονίδιοτίτλο .Λίγοαργότερα(1998),τοΓενικόΤμή-
μαμετεξελίχθηκεστηΣχολήΕφαρμοσμένωνΜαθηματικώνκαιΦυσικώνΕπιστημών
(ΣΕΜΦΕ)τουΕΜΠ,μεαποτέλεσμααπότότεκαιεπίαρκετάχρόνιαμετάτοδιαπανεπι-
στημιακόπρόγραμμανασυνδιοργανώνεταιαπότοντομέαΑΚΕΔτηςΣΕΜΦΕαπόκοι-
νούμετοΤμήμαΜΙΘΕενώτηγραμματειακήυποστήριξηείχεαναλάβειτοτελευταίο .
ΟΘοδωρήςΔημητράκος,πτυχιούχοςΨυχολογίαςτουΠαντείουΠανεπιστημίου,έγινε
δεκτόςστοενλόγωμεταπτυχιακόπρόγραμματο2004καιτοολοκλήρωσετο2006με
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μιαδιπλωματικήεργασίαπουαφορούσετηνεπιστημονικήαλλαγήμέσααπότηνκριτι-
κήεπανεξέτασητουέργουτουΊμρεΛάκατος(ImreLakatos) .Κατόπινοίδιοςακολού-
θησεέναδεύτεροκύκλομεταπτυχιακώνσπουδών(2006-2007)στοΠαρίσι(Πανεπιστή-
μιοParisVII:DenisDiderot,ΤμημαΨυχολογίας)καιαπέκτησε«ΔίπλωμαΕμπεριστα-
τωμένωνΣπουδών»(DEA,δηλαδήDiplômed’ÉtudesApprofondiesή,κατάτηνήδη
τότεμετεξελιχθείσαονομασία,MasterdeRecherche–ΔίπλωμαΕρευνητικούΜάστερ)
στηνΨυχανάλυση .Το2007επανέκαμψεστηνΕλλάδακαιστοενλόγωδιαπανεπιστημι-
ακόπρόγραμμακαιέγινεδεκτόςωςυποψήφιοςδιδάκτωρ .Το2012οίδιοςολοκλήρωσε
τηδιδακτορικήτουδιατριβή,μετίτλο«Οιφιλοσοφικέςεντάσειςτηςεπιστημονικήςαλ-
λαγής:προςένανρεαλιστικόιστορικισμό»καιεπιβλέποντατονΑριστείδηΜπαλτά .Σή-
μεραοΘοδωρήςΔημητράκοςείναιΕπίκουροςΚαθηγητήςστοΤμήμαΦιλοσοφίαςτου
ΠανεπιστημίουΠατρών .

Ναπροσθέσουμεόττο2017,τοΤμήμαΜΙΘΕμετονομάστηκεσεΤμήμαΙστορίας
καιΦιλοσοφίαςτηςΕπιστήμης(ΙΦΕ)ενώτο2018διέκοψετηθεσμικήσχέσηπουτο
συνέδεεμετοΕΜΠστοκοινότουςεγχείρημα,δηλαδήστοΔιαπανεπιστημιακόΠρό-
γραμμαΜεταπτυχιακώνΣπουδών«ΙστορίαςκαιΦιλοσοφίαςτωνΕπιστημώνκαιτης
Τεχνολογίας» .Εντωμεταξύτομάθημαείχεενταχθείκαιστομεταπτυχιακόπρόγραμ-
μα«Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός»τηςΣχολήςΑρχιτεκτόνωνΜηχανικώντουΕΜΠ
ήδη από το ξεκίνημα του τελευταίου . Το πρόγραμμα αυτό συνέβαλε αποφασιστικά
στηναναγκαίαγραμματειακήκαιτεχνικήυποστήριξηιδίωςμετάτηνδιακοπήτηςθε-
σμικήςσχέσηςτουΤμήματοςΙΦΕμετοΕΜΠ .Απότοακαδημαϊκόέτος2020-2021,το
μενχειμερινό,κατάταπαραπάνω,εξάμηνοτομάθημαπαραμένειστοπλαίσιοτουεν
λόγωπρογράμματοςτηςΣχολήςΑρχιτεκτόνωνενώτοεαρινόφιλοξενείταιεπισήμως
στομεταπτυχιακόπρόγραμμα«ΚοινωνικήΘεωρίακαιΠολιτικήΦιλοσοφία»τουΤμή-
ματοςΠολιτικήςΕπιστήμηςκαιΙστορίαςτουΠαντείουΠανεπιστημίου .

Ταπαραπάνωπαρουσιάζουντουςθεσμικούςσταθμούςπουδιέτρεξεηπορείαενός
μαθήματοςτοοποίοεξακολουθείναδιδάσκεταιαδιάλειπταγιαπερισσότερααπότριά-
νταπέντεχρόνια .Ηδιδασκαλίατουμαθήματοςδενδιακόπηκεούτετηνπερίοδο2015-
2019,ότανοΑριστείδηςΜπαλτάςκλήθηκεναυπηρετήσεικαθήκονταπολύδιαφορε-
τικήςυφής .Γι’αυτότοδιάστημα,τηνευθύνηδιεξαγωγήςτουμαθήματοςανέλαβανοι
ΚώσταςΣτεργιόπουλοςκαιΘοδωρήςΔημητράκος,συμβάλλονταςμετηνιδιαίτερημα-
τιά τουςστοπεριεχόμενο τουμαθήματος,στηνεσωτερικήοργάνωσήτουκαιστους
τρόπουςδιδασκαλίαςτου .Κατάτηδιάρκειατηςενλόγωπενταετίας,οΑ .Μ .εμφανι-
ζότανσποραδικάδύοήτρειςφορέςανάεξάμηνοπροκειμένουναδιατηρείστομέτρο
τουδυνατούτηζωτικήγιατονίδιοσχέσητουμετηνπανεπιστημιακήδιδασκαλία .Από
το2019μέχρισήμερατομάθημαδιδάσκεταιπλέονμετρειςδιδάσκοντεςαπόκοινού .

Επίτουπεριεχομένουτουμαθήματος, τώρα,οφείλουμενασημειώσουμεταεξής .
Κατάτοχειμερινόεξάμηνο,ηδιδασκαλίααφορούσε(καιεξακολουθείνααφοράόλα
αυτάταχρόνια)τιςσύνθετεςσχέσειςπουσυνδέουν,απότημιαμεριά,τιςριζοσπαστικές
καινοτομίεςπουγνώρισανταΜαθηματικά,ηΛογικήκαιοιφυσικέςεπιστήμες(κυρίως
ηΦυσική)απόταμέσατου19ουαιώναμέχριτατέλητηςδεκαετίαςτου1920μετηγέν-
νηση,απότηνάλλημεριά,τόσοτηςλεγόμενης«αναλυτικής»φιλοσοφικήςπαράδοσης
όσοκαιτουιδιαίτερουκλάδουτηςΦιλοσοφίαςτηςΕπιστήμης .Επίκεντροτηςδιδασκα-
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λίαςαποτέλεσανκαιαποτελούνοιεξελίξειςστοεσωτερικότουκλάδουαυτούμέχριτις
μέρεςμας .Αυτάσυνιστούντηδιδακτέαύληπουαποτυπώνειοτόμοςτου2013 .

Κατάοιονείσυμμετρικότρόπο,στοεαρινόεξάμηνοηδιδασκαλίααφορούσε(και
εξακολουθείνααφορά)τιςσύνθετεςσχέσειςανάμεσαστηλεγόμενη«ηπειρωτική»φι-
λοσοφικήπαράδοση–κυρίωςτηγαλλόφωνησυνιστώσατης–απότημιαμεριά,και,
απότηνάλλημεριά,στιςριζοσπαστικέςκαινοτομίεςπουγνώρισεκατάτον20όαιώ-
νατοσχετικάασαφέςπεδίοτωνκοινωνικώνεπιστημώνκαι τωνεπιστημώντουαν-
θρώπου(Γλωσσολογία,Ανθρωπολογία,Κοινωνιολογία, Ιστοριογραφία,Ψυχανάλυση
κ .λπ .) .Επίκεντροτηςδιδασκαλίαςαποτελούσανκαιαποτελούνταόσασυναφώςκαινο-
τόμασυνέβησανστηΓαλλίακατάτηδεκαετία1960-1970 .Τοανάχείραςβιβλίοαφορά
έτσιτηδιδακτέαύλητουεαρινού,κατάταπαραπάνω,εξαμήνου .Μεταενλόγωστοι-
χείαναπιστοποιούντηνενότητατωνδύοτόμων,δηλαδήτογιατίκαιτοπώςτούτοτο
βιβλίοσυνιστάδίδυμοαδελφόεκείνουτου2013 .

Ηστενήαυτήσυγγένειααποτυπώνεταικαιστοότιησυγκρότησητηςσυλλογήςκει-
μένωνπουαπαρτίζουνκαθένααπόταδύοβιβλίαακολούθησετονίδιοακριβώςδρόμο .
Ηιστορίαέχειωςεξής .

Όσο η διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος διεύρυνε τους ορίζοντές της,
διόρθωνε τον εαυτό της και σταθεροποιούσε την ύλη της, τόσο γινόταν περισσότε-
ροεμφανήςηανάγκηδιδακτικούβοηθήματος,δεδομένουότιηδιεθνήςβιβλιογραφία
δενείχεναπαρουσιάσειενιαίοέργοπουναεκθέτειτηνπορείατωνσχέσεωνεπιστη-
μώνκαιφιλοσοφίαςμετηνπληρότητακαιτονπροσανατολισμόπουθεωρούσεπρο-
σφυήοδιδάσκων .Έτσι,κάποιαστιγμή,οίδιοςθεώρησεότιμπορούσεναπροχωρήσει
σεέναδιδακτικόπείραμα .Χώρισετηνύλησεκεφάλαιακαιυποκεφάλαιακαιαναζή-
τησε,ανάμεσαστουςμεταπτυχιακούςφοιτητέςκαιφοιτήτριεςπουπαρακολουθούσαν
τομάθημα,εθελοντέςήεθελόντριεςπουθααναλάμβαναννασυνθέσουν,υπότηνεπο-
πτείατου,τιςαντίστοιχεςδιδακτικέςσημειώσεις .Τοπείραμααποσκοπούσεστοναδο-
κιμάσειστηνπράξητηνιδέαότιοιμεταπτυχιακοίφοιτητέςκαιφοιτήτριεςείναιικανοί
νασυγγράψουν,υπότηνκατάλληληκαθοδήγηση, έγκυρεςεργασίεςγιαδιδακτικούς
σκοπούς .Ηαφετηριακήυπόθεσηήτανότι,έχονταςδιεξέλθειτομάθημα,αυτοίκαιαυ-
τέςβρίσκονταισεθέσηναγνωρίζουνκαλύτερααπότονκαθένατακενάπουσυνάντη-
σανκαιτιςαδυναμίεςόπουσκόνταψαν,καιάρατιςανάγκεςτουμαθήματος .Υπότους
κατάλληλουςπεριορισμούςήσυνθήκες,ησυλλογικότηταείναιίσωςκαιεδώηλυσι-
τελέστερημορφήλειτουργίας .1Έτσι,μετάαπόαρκετέςσυζητήσειςμεκάθεεθελοντή
ήεθελόντριακαιτιςαντίστοιχεςαλλεπάλληλεςδιορθώσεις,οιολοκληρωμένεςεργα-
σίεςμοιράζοντανωςδιδακτικέςσημειώσειςστιςεπόμενεςτάξειςτουμαθήματος .Κοι-
νήεκτίμησηόλωνόσοικατάκαιρούςτιςχρησιμοποίησανείναιότιοισημειώσειςαυτές,
τουλάχιστονσεγενικέςγραμμές,δενείχαντίποτεναζηλέψουναπόόσαγράφονταισυ-
ναφώςκαισεαντίστοιχηέκτασηστακαθιερωμέναεγχειρίδια .Μεάλλαλόγια,τοπεί-
ραμαπέτυχεκαιτοσώματωνσημειώσεων,όπωςκατάκαιρούςεμπλουτιζότανμεεπι-

1 Όπωςκαταλάβαμεπολύεκτωνυστέρων,μιατέτοιαδιαδικασίαθαμπορούσείσωςναπροσομοι-
ωθείμετηδιδακτικήμέθοδοτουΖοζέφΖακοτό,όπωςτηνπαρουσιάζειοΖακΡανσιέρ(Jaques
Rancière)στοΟ	αδαής	δάσκαλος:	πέντε	μαθήματα	πνευματικής	χειραφέτησης,Νήσος,2008 .
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πλέονυποκεφάλαια,έφτασενααποτελείτοκύριοδιδακτικόβοήθημαγιατιςανάγκες
τουμαθήματος .

ΟΠρόλογοςστον‘πρώτοτόμο’τουανάχείραςβιβλίουσημείωνεότιηέκδοσητων
σημειώσεωναυτώνσεβιβλίοίσωςάργησεπερισσότεροτουδέοντος .Οιλόγοιγιααυ-
τήντην‘καθυστέρηση’υπήρξανκατάβάσινδύο .Οπρώτοςείναιότιοδιδάσκωνδεν
ήθελενα«αιχμαλωτίσει»,κατάτηνπροσφυήέκφρασητουΣτέφανουΤραχανά,καιμά-
λιστανα«αιχμαλωτίσει»πρόωρακαιμετοαζημίωτο,τουςφοιτητέςκαιτιςφοιτήτριές
τουσε«ένακαιμοναδικό»,τουλάχιστονεκτωνπραγμάτων,επίσημοεγχειρίδιοκαιμά-
λισταμεταπτυχιακούεπιπέδου .Ιδιαίτεραδεόταντοεγχειρίδιοθααφορούσεένααντι-
κείμενοδιδασκαλίαςτόσορευστόκαιτόσοεπίμαχοόπωςηφιλοσοφία .Οδεύτεροςλό-
γοςήτανότιοδιδάσκων‘άργησε’ναπεισθεί–αντιστεκόμενοςστιςφιλικέςπιέσειςσυ-
ναφώς–ότιηδιδακτικήύληείναιόσοσταθερήκαιόσοπλήρηςθαδικαιολογούσετην
ύπαρξηκανονικούβιβλίου .Βασικήαιτίατηςαπροθυμίαςγιαδημοσίευσηυπήρξε,δη-
λαδή,ηπεποίθησηότιέναδιδακτικόβοήθημααποτελούμενοαπόαπλέςσημειώσεις,
καιμάλιστασημειώσειςγραμμένεςαπόφοιτητέςήφοιτήτριες,δενσυγκροτείγιατην
κοινήπρόσληψηαυθεντία,δηλαδήδενπαίζεισυμβολικάτονρόλοτουενόςκαιμονα-
δικούσυγγράμματος,ενώκρατάανοιχτότονπειραματικόχαρακτήραπουοφείλεινα
συγκροτείκάθεδιδασκαλίαμεταπτυχιακούεπιπέδου .ΟίδιοςΠρόλογοςπροσέθετεότι,
μετάτηνπείραπουείχεαποκτηθείτόσοατομικάόσοκαισυλλογικά,καιδεδομένης
τηςπορείαςπουείχανακολουθήσειέκτοτεοισυγγραφείςτωναρχικώνσημειώσεων–
όλοιδιδάκτορεςήστοτελικόστάδιοεκπόνησηςτηςδιατριβήςτους,καιμερικοίήδηδι-
δάσκοντεςσεπανεπιστήμια–τααρχικάδεδομέναείχαναλλάξεικαικάποιοι,τουλάχι-
στον,απότουςλόγουςτης‘καθυστέρησης’είχαναρθεί .Εκτόςτωνάλλων,ηεπιστημο-
νικήεπιμέλειατωνσημειώσεωνμπορούσεπλέοννααναληφθείσυνεργατικάμεέγκυ-
ροτρόπο .

Όλαταπαραπάνωισχύουνκαιγιατονανάχείραςτόμο .Ημόνηδιαφοράείναιότι
μελίγουςαπότουςσυντάκτεςτωναρχικώνσημειώσεωνείχεπλέονχαθείκάθεεπαφή
ενώκάποιοιάλλοιδενθέλησαν–γιαδικούςτουςκαλούςλόγουςηκαθεμιάήοκαθέ-
νας–ναεπεξεργαστούνεκνέουτακείμενάτουςενόψειτηςπαρούσαςέκδοσης .Έτσιοι
επιμελητέςαπευθύνθηκανυπότοίδιοακριβώςπρίσμασεάλλουςσυγγραφείς:φοιτητές
ήφοιτήτριεςόλωντων‘γενιών’πουείχανπαρακολουθήσειτομάθημαήείχανσυνάψει
ισχυρέςσχέσειςμαζίτου .Ώριμοιεπιστήμονεςπλέονοιπερισσότεροι .

Σεσχέσημετημεγαλύτερη‘καθυστέρηση’τουδεύτερουτόμου,δύοπρόσθετεςεπι-
σημάνσειςείναιαναγκαίες .Ηπρώτηαφοράέναγεγονόςαμιγώς‘ενδεχομενικού’χαρα-
κτήρα:ηαπουσίατουΑ .Μ .απότηδιδασκαλίατουμαθήματοςγιαμιαολόκληρηπεντα-
ετίακαιοχρόνοςπουαπαιτούσεηεξυπηρέτησητωνμεγάλωνευθυνώνπουείχεαναλά-
βεικαθιστούσεαδύνατητησυμμετοχήτουστηνεπιμέλειαενόςνέουβιβλίου,πράγμα
πουεπέφερεπρόσθετηκαθυστέρηση .Ηδεύτερηεπισήμανσηέχεινακάνειμετοίδιο
τοπεριεχόμενουτουανάχείραςσυλλογικούέργου .

Οπότεαςπάρουμεταπράγματααπότηναρχή .Συγκεκριμένα,κατάτηδιάρκειατων
μεταπτυχιακώνσπουδώντουστοΠαρίσι(1968-1973)–μεαντικείμενοτηθεωρητική
φυσικήτωνυψηλώνενεργειών(ήστοιχειωδώνσωματιδίων)–οΑ .Μ .είχε‘ριφθεί’σε
μιαδιανοητικήατμόσφαιραόπουταέργαπουαποτελούντοκύριοαντικείμενοτουπα-
ρόντοςβιβλίουσυζητούντανπλατιάκαιπαντού:όλοι,ανεξάρτητααπόκατευθύνσεις
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σπουδών,ήταν ‘υποχρεωμένοι’ναμάθουναρκετάγι’αυτάώστεναμπορούνκάπως
νασυμμετέχουν,έστωμόνονωςακροατές,στογίγνεσθαιτωνκαιρών .Όπουλίγοπο-
λύόλεςοισυναφείςσυζητήσειςστροβιλίζονταν,κατάτονένανήτονάλλοτρόπο,γύρω
απότηνέννοια«επιστήμη» .Έτσι,τοερώτημαπουείχετότετεθείστονίδιοπολύέντο-
νακαισχεδόναναπόφευκταήταντοπώςείναιδυνατόννααπονέμεταιοτίτλος«επιστή-
μη»στονλεγόμενο«ΙστορικόΥλισμό»ήστηνΨυχανάλυση,δηλαδήσεεγχειρήματα
πολύδιαφορετικάαπότηΦυσικήκαιταΜαθηματικάπουσπούδαζε .Ηπίεσητουερω-
τήματοςσυνέτεινεκαίριαώστεοίδιοςνααλλάξειερευνητικόπροσανατολισμό .

Περίπουδέκαχρόνιααργότερα,αφούείχεαρχίσειναεπεξεργάζεταισυστηματικά
τιςσυνιστώσεςτουερωτήματοςκαινακατανοείπληρέστερατοτι‘συνέβαινε’στοδια-
νοητικότοπίοτηςΓαλλίας,οίδιοςθέλησεναδοκιμάσειτιςσυναφείςιδέεςκαινατις
επεξεργαστείδιεξοδικότεραστοπλαίσιοενόςμεταπτυχιακούσεμιναρίου .Δηλαδήκατά
τηδιδακτέαύλητουεαρινούκατάταπαραπάνωεξαμήνου .Αλλάκατάτοδιάστημαπου
είχεμεσολαβήσει,ηενγένειπρόσληψητωναντίστοιχωνγαλλικώνέργωνείχεεκλάβει
πολύδιαφορετικήτροπή:αυτάδιαβάζοντανσχεδόναποκλειστικάωςιδρυτικάενός‘με-
ταμοντερνισμού’μεκύριομέληματαλογοτεχνικάκείμενακαιτηνκριτικήτους .Αυτό
σήμαινεότιηδικήτουπροσέγγιση,άρακαιτομάθημα,απέβαιναν‘αιρετικά’ .Πράγμα
πουσυνεπαγότανότιηδημοσίευσηενόςβιβλίουσαντοπαρόνπροϋπέθετεευρύτερα
καιισχυρότεραερείσματακαιάραότιηενλόγωδημοσίευσηθααποτελούσεεγχείρημα
περισσότεροσύνθετοκαιπερισσότεροριψοκίνδυνοαπόεκείνοπουσυνιστούσεησύ-
νταξητου‘πρώτουτόμου’ .Ταενλόγωερείσματαοίδιοςπροσπάθησενασυγκροτήσει
σταχρόνιαπουμεσολάβησαν,πάντασεάμεσησυνάφειαμετηδιεξαγωγήτουμαθή-
ματος,ενώοΘοδωρήςΔημητράκοςεπέμενεήδηπριναπότο2019καιμεβάσητηδική
τουδουλειάότιηενλόγωδημοσίευσηκαιμπορείκαιπρέπειναεπιχειρηθεί .Ημακρά
εισαγωγήπουακολουθεί–γραμμένηκαιξαναγραμμένηαρκετέςφορέςσεμόνιμοκαι
κάποτεέντονοδιάλογομεταξύτωνδύοεπιμελητών–προσπαθείνασυμπυκνώσειαυτά
ταερείσματασεάμεσησυνάρτησημετηνιδιαίτερηματιά–καιάραμετηνπολλαπλά
καθοριστικήσυνδρομή–τουΘοδωρήΔημητράκουκαιτηςπείραςπουείχεαποκομίσει
απότηδιδασκαλίατουμαθήματος .Απόεκείκαιπέρα,επαφίεταιστηναναγνώστριαή
στοναναγνώστηνακρίνεικαινααποτιμήσεισυναφώς .

Όπωςεπαφίεταισεεκείνηήεκείνοννακρίνεικαινααποτιμήσειτιςεπιμέρουςερ-
γασίεςπουσυγκροτούντηνπαρούσασυλλογή .Κατάταπαραπάνω,αυτέςαποσκοπούν
στηνκατανόησητωνσχέσεωνανάμεσαστηφιλοσοφία,απότημιαμεριά,καιστιςκοι-
νωνικέςεπιστήμεςκαιτιςεπιστήμεςτουανθρώπου,απότηνάλλη,κυρίωςόπωςαυτές
οισχέσειςαποκαταστάθηκανστηΓαλλίατηςδεκαετίαςτου1960-1970 .Αλλάκαικα-
τάτουςτρόπουςκατάτουςοποίουςοι‘γαλλικές’προσεγγίσειςεπίαυτώντωνσχέσεων
προέκυψανιστορικά:σεποιεςκαθιερωμένεςφιλοσοφικέςπαραδόσειςαυτέςστηρίχθη-
κανκριτικάκαιποιωνδασκάλωντησκέψηθέλησανναακολουθήσουνκαινοτομώντας
ωστόσοριζοσπαστικά .

Οφείλουμεναυπογραμμίσουμεότιηαξίατωνεργασιώνπουδημοσιεύονταιεδώ–
όπωςάλλωστεκαιεκείνεςτου‘πρώτουτόμου’–δενείναιμόνονιστορική .Δηλαδήοι
εργασίεςαυτέςδεναποτελούναπλώςμαρτυρίατουπώςμιαολόκληρηγενιάφιλοσό-
φωνκαι ιστορικώντηςεπιστήμηςκαι της τεχνολογίας–κατάτον τίτλοτουαρχικού
προγράμματοςμεταπτυχιακώνσπουδών–ηπρώτηπουμορφώθηκεμεδασκάλουςτης
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ημεδαπής,ήρθεαντιμέτωπημετηφιλοσοφίατωνεπιστημώνκαισυνέβαλεστηνεγχώ-
ριαπρόσληψηκαιστηνπαραπέραανάπτυξήτης .Τουλάχιστονκατάτηδικήμαςκρίση,
πρόκειταιγιαεργασίεςπουδενυπολείπονταισεπληρότηταήεπάρκειααπόεπαγγελ-
ματικούεπιπέδουεργασίεςτηςδιεθνούςσκηνήςενώόλεςαποτελούνπρωτότυπησυμ-
βολήστοναντίστοιχοανοιχτόδιεθνήδιάλογο .Μεάλλεςναεπιμένουνπερισσότεροκαι
άλλεςλιγότεροστηδιερεύνησηενόςειδικότερουζητήματοςτουαντικειμένουτους,πά-
ντοτεστοπλαίσιο,βέβαια,ενόςκειμένουμεδιδακτικόκατάβάσινπροσανατολισμό .
Αυτάδευπόμιαενπολλοίς‘αιρετική’σκοπιά,όπωςμόλιςσημειώσαμε .Καικατάτού-
το,ελπίζουμε,σκοπιάπουμπορείενδεχομένωςναανοίξεινέουςδρόμους .

Όσαπροηγούνταικαθιστούνπροφανέςότιτούτοςοτόμοςδενοφείλεταιαποκλει-
στικάστουςσυγγραφείςκαιτουςεπιμελητέςτου .Άμεσαήέμμεσα,εκτουσύνεγγυςή
κάπωςεκτουμακρόθεν,κάποιεςφορέςενεπιγνώσεικαικάποιεςφορέςανεπίγνωστα,
όλοιεκείνοικαιόλεςεκείνεςπουμετείχανκατάκαιρούς,όχιμόνοσεαυτόκαθαυτότο
μάθημα,αλλάσεόλεςτιςδραστηριότητεςπουσυγκροτούντημικρήιστορίαπουσκια-
γραφήσαμε–οιοποίοικαιοιοποίες,μεταχρόνιαπουμεσολάβησαν,είναιπλέονπολ-
λοίκαιπολλές–επηρέασανκαθοριστικά,μετονέναήτονάλλοτρόπο,κάθεσυντελε-
στήτουβιβλίουχωριστά,αλλάκαιόλουςμαζί .Τονααναγνωρίσουμεεδώονομαστι-
κάτησυμβολήστοεγχείρημαπουσυζητάμεκαθενόςκαικαθεμιάς,κάθεδιδάσκοντος
καικάθεδιδασκόμενου,προφανώςυπερβαίνεικατάπολύτιςδυνάμειςμας .Ωστόσοτο
«ευχαριστώ»πουαπορρέειδενείναιούτετυπικόούτεανώνυμο .Είναιτοκυριολεκτι-
κό«ευχαριστώ»πουεκφράζειτηβαθιάευχαρίστηση,τηνευφροσύνη,τηνκυριολεκτι-
κήευ-γνωμοσύνηστηνοποίαοδηγείτοεπιτυχημένοπέραςμιαςμακράς,δημιουργικής,
σύνθετηςκαιπάντοτεανοικτήςπροσπάθειαςπουέχουναναλάβειπολλοίσυντελεστές
απόκοινού .

Μολαταύτα, επιθυμούμε να εκφράσουμε ονομαστικά τις βαθιές ευχαριστίες μας
στονΚώστα Στεργιόπουλο, στον Γιώργο Ευαγγελόπουλο και, βεβαίως, στονΜάκη
Κουζέλη .Αυτοίπροθυμοποιήθηκανναδιάβασαναναλυτικάτηνεισαγωγήασκώντας
τηδιεισδυτικήματιάτους .Ομολογούμεότιδενσυμμορφωθήκαμεμεόλεςτιςυποδεί-
ξειςτους .Προφανώςμεδικήμαςευθύνηκαιμάλλονυπόδικόμαςκόστος .Τοβιβλίο
αφιερωνέταιστημνήμητουΆρι (Αριστείδη)Αραγεώργη .Παλιούμαθητή,συναδέλ-
φου,φίλου,απαράμιλλουδασκάλουκαιπρωτεργάτητηςφιλοσοφίαςτηςΦυσικής .Ο
Άριςείχεεκφράσειέντονατηνεπιθυμίαναδειγρήγορατοφωςτούτοςο‘δίδυμος’τό-
μος .Αλλάδυστυχώςδενπρολάβαμε .Έτσιστερηθήκαμε,εκτόςπλείστωνάλλων,τηδυ-
νατότηταναεπωφεληθούμεαπότηνπάντοτεαυστηρήκαιπάντοτεδίκαιηκρίσητου…

ΑριστείδηςΜπαλτάς
ΘοδωρήςΔημητράκος

Αθήνα,Νοέμβριος2021
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Ηεισαγωγήπουακολουθεί είναι καιμακροσκελήςκαιπυκνή .Ηβασικήδικαιολο-
γίαμαςαπορρέειαπόόσαήδηαναφέραμεστονΠρόλογο:τοφιλοσοφικότοπίοτης
Γαλλίας κατά τη δεκαετία 1960-1970 υπήρξε εξαιρετικά σύνθετο και μάλιστα κα-
τάδιαστάσειςπουδενέχουνμελετηθείιδιαίτερααπότησκοπιάπουυιοθετούμεεδώ .
Δηλαδή εκείνη τωνσχέσεωνανάμεσαστις κοινωνικές επιστήμεςκαι τις επιστήμες
τουανθρώπου,απότημιαμεριά,καιτηνκαθαυτόφιλοσοφία,ό,τικιαναυτόσημαί-
νει,απότηνάλλημεριά .Κατάσυνέπεια,ηΕισαγωγήδενμπορούσεπαράναείναιμα-
κροσκελής .Αλλάόφειλεσυνάμαναείναιπυκνή,γιατίαλλιώςθααναδιπλασίαζεήθα
υπερκάλυπτε,δηλαδήθα‘καπέλωνε’ανεπίτρεπτα,τηνπολύπλούσιασυλλογικήδου-
λειάπουσυγκρότησετοσώματουβιβλίου .Μεαυτάδεδομένα,υποσημειώνουμεότι
τούτηηΕισαγωγήθαμπορούσεενδεχομένωςναδιαδραματίσειρόλοδιπλό:καιεκεί-
νονμιαςπαραδοσιακήςΕισαγωγής,έστωπυκνήςκαιμακροσκελούς,αλλάκαιεκεί-
νονενόςΕπίμετρουπουμπορείναδιαβαστείεκτωνυστέρωνωςαναδρομικήσυμπύ-
κνωση(πάνταμακροσκελής!)τωνόσωνηαναγνώστριαήοαναγνώστηςκατ’ελπίδα
αποκόμισεδιαβάζονταςτοπαρόν .

ΗΕισαγωγή χωρίζεται κατ’ ουσίαν σε δύο ‘μέρη’ που διαχωρίζονται μέσω μιας
«Μετάβασης» .Στοπρώτο‘μέρος’διατρέχουμετουςτρόπουςκατάτουςοποίουςαντι-
μετωπίστηκανφιλοσοφικά ό,τι θα αποκαλούσαμε σήμερα κοινωνικές επιστήμες και
επιστήμεςτουανθρώπουαπότηνεποχήτουΑριστοτέλημέχριτον19οαιώνα .Έτσιξε-
κινάμεμετην«αριστοτελικήμεταφυσικήαρμονία»,συνεχίζουμεμετο«μεταφυσικό
χάσμα»πουδημιούργησεηΕπιστημονικήΕπανάστασητου17ουαιώναανάμεσαστις
φυσικέςεπιστήμεςκαιτιςεπίδοξεςεπιστήμεςτηςκοινωνίαςκαιτουανθρώπου,παρου-
σιάζουμετιςπροσπάθειεςαντιμετώπισηςτουχάσματοςαπότιςκυριότερεςφιλοσοφικές
προσεγγίσειςκαιεξετάζουμετόσοτηνανάδυσητωνεπιστημώνπουενδιαφέρουνκατά
τον19οαιώναόσοκαιτοπώςηφιλοσοφίαπροσπάθησενατιςοικειοποιηθεί .

Το‘δεύτερο’μέροςείναιαφιερωμένοστηΓαλλία .Εκθέτουμεπρώταμεύφοςπιο
ανάλαφρο,ενείδειδιαλείμματος,τουςιδιότροπουςγαλλικούςεκπαιδευτικούςθεσμούς,
τηνπεριρρέουσαατμόσφαιρακαιτοδιανοητικότοπίοπουπαρουσίαζεηχώρακατά
τηδεκαετίαπουμαςαπασχολεί .Κατόπινεξετάζουμετιςριζοσπαστικέςπρωτοβουλίες
συγκρότησηςήαναδιατύπωσης τωνεπιστημών τουκοινωνικούκαι τουανθρώπινου
πουσυνέστησαναυτόπουαποκαλούμε«δρόμοτηςέννοιας»–εδώεντοπίζεταιτοκύ-
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ριοσημείοόπουσυμπυκνώνεταιτοσώματουβιβλίου–ενώδιαπιστώνουμεμετάπώς
αυτέςοιπρωτοβουλίεςπαραγνωρίστηκαναπότηδιάθλασήτουςμέσωτωνΗΠΑ .Τέ-
λος,παρουσιάζουμεσχετικάαναλυτικάτηνέννοια«επιστήμη»πουαπορρέει,τουλάχι-
στονκατάτηνκρίσημας,απόόλαταπαραπάνω .Πρόκειταιγιαέννοιαπουδιαθέτειμεν
έναν‘σκληρόπυρύνα’,αλλάταυτάχρονααναφέρεταισεδιακριτέςοικογένειεςεπιστη-
μών,μεκάθεοικογένειαναπεριλαμβάνειδιακριτές,επίσης,επιστήμες:τιςοικογένειες
τωνφυσικώνεπιστημών,εκείνεςτηςκοινωνίαςκαιτουανθρώπουκαιταΜαθηματικά .
ΈναςεπίλογοςσυνοψίζειτηνόληΕισαγωγή .

Τούτεςοιδιευκρινίσειςαρκούν,θεωρούμε,γιαναξεκινήσουμε .

Ð

Όπωςείναιγνωστό,ηΕπιστημονικήΕπανάστασητου17ουαιώνακατ’ουσίανκορυ-
φώθηκεμετοέργοτουΝεύτωναΜαθηματικές	Αρχές	Φυσικής	Φιλοσοφίας (Philoso-
phiae Naturalis Principia Mathematica)πουεκδόθηκετο1687 .Οτίτλοςτηςπραγμα-
τείαςκαιείναικαιδενείναιπαραπλανητικός .Δενείναιπαραπλανητικόςγιατηεποχή
του:ηπαρατήρησητηςφύσηςκαιτωνφαινομένωντης,ηεφεύρεση,ηκατασκευήκαι
ηχρήσηπειραματικώνσυσκευώνπουβοηθούσαντηναντίστοιχηδιερεύνηση,οιτεχνο-
λογικούπροσανατολισμούδοκιμασίεςτωννέωνέννοιων,ηβοτανολογία,ηεντομολο-
γία,ηταξινόμησητωνειδώντουφυτικούκαιτουζωικούβασιλείου,ηανατομίακαιοι
εξελίξειςτηςιατρικής,ημηχανοκρατικήεξήγησητηςκυκλοφορίαςτουαίματος,οεν
γένειπειραματισμόςπουαποσκοπούσεστονέλεγχοθεωρητικώνυποθέσεωνήακόμη
καιεκείνοςπουέμελλεναοδηγήσειαπότηνΑλχημείαστηΧημεία,όπωςκαιαρκετά
ακόμησυναφήεγχειρήματα,λογίζονταντότεωςενταγμένασεένανκλάδοτηςφιλοσο-
φίας:στη«φυσική»,ακριβώς,«φιλοσοφία»(naturalphilosophy) .

Απότηνπλευράτης,ηπραγματείατουΝεύτωνααναφερότανσεμιακαίριαπτυχή
τηςφυσικήςπραγματικότητας:τημηχανικήκίνησησεόσααφορούντόσοταεπίγεια
όσοκαιταουράνιαφαινόμενα .Άραεντασσότανπροφανώςστοπλαίσιοτης«φυσικής
φιλοσοφίας» .Τοότιηίδιααρθρωνότανμεμαθηματικούςόρους,όπωςδηλώνειοτίτλος
της,δενσυγκροτούσεενπροκειμένωένσταση:ταΜαθηματικάείχανήδηαυτονομηθεί
απότηφιλοσοφίαπολύπρογενέστερα .ΕιδικάεδώοΝεύτωνακολουθούσεκαισυστη-
ματοποιούσερηξικέλευθατηνκαινοτόμοιδέατουΓαλιλαίου–ενόςαπότους«γίγαντες
στουςώμουςτωνοποίωνείχεστηριχθεί»,καθ’ομολογίαντουίδιου–σύμφωναμετην
οποία«τοβιβλίοτηςφύσηςείναιγραμμένοσεμαθηματικήγλώσσα» .Ιδέακαινοτόμος
μεν,αλλάπροφανώς«φιλοσοφική»κατάτιςαντιλήψειςτηςεποχής:αυτή‘απλώς’αντι-
στρατευότανμειδιάζουσατόλμητιςσυναφείςαντιλήψειςτουΑριστοτέλη .Συνάγεται
πωςοτίτλοςυπήρξεαπολύτωςακριβήςτηνεποχήτηςεμφάνισήςτουκαιάρακάθεάλ-
λοπαράπαραπλανητικός .

Αλλάοτίτλοςείναιπαραπλανητικόςαπότησημερινήσκοπιά .Ήδηαπότηνεποχή
τουΝεύτωνακαιμεδιαρκώςεπιταχυνόμουςρυθμούς,τόσοηΦυσική,όπωςτηνεννο-
ούμεσήμερα,όσοκαιηπλειάδατωνεγχειρημάτωνπουαποσκοπούσανστηνεξήγηση
καιστηνκατανόησητωνφυσικώνφαινομένων–μιαολόκληρη«ήπειρος»περιοχικών
ερευνών–είχαναρχίσειναδιαχωρίζουναποφασιστικάτιςσχέσειςτουςμετουςτρόπους
προσέγγισηςτηςφύσηςπουείχεκαθιερώσειοενπολλοίς‘αφηρημένος’φιλοσοφικός
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στοχασμός .Τηθέσητουκαταλάμβανανδιαρκώςεμφανέστερατρόποιικανοίνασυναρ-
τήσουνσυγκεκριμένατηνοικοδόμησητηςεκάστοτεπεριοχικήςθεωρίας(όχιυποχρε-
ωτικάμεμαθηματικούςόρους)μετηλεπτομερήπαρατήρησηήτησχεδιασμένηπειρα-
ματικήπαρέμβαση .Δηλαδή,κατάτηδικήμαςορολογία,τρόποιεπιστημονικοί .Τούτοι
ήταντρόποιπουαναζητούσανκαιεπιτύγχανανναδιατυπώσουντουςκαθολικούς	και	
απαράβατους	νόμουςπουδιέπουντιςδιάφορεςκατηγορίεςφυσικώνφαινομένων .Έτσι,
οιθεμελιώδεις«τρειςνόμοι»τουΝεύτωναστοιχειοθετούσαντοπλαίσιοπουδιέπειόλα
ταφυσικάφαινόμεναανεξαιρέτως,μέσωτωνμαθηματικώνσχέσεωνανάμεσασε«δύ-
ναμη»,«μάζα»και«επιτάχυνση»ενώο«νόμοςτηςπαγκόσμιαςέλξης»αποτύπωνεμα-
θηματικάτακαθολικάκαιαπαράβαταγνωρίσματατης«δύναμηςτηςβαρύτητας»,όπως
αναφερόταντόσοστηνεπίγειαόσοκαιστηνουράνιακίνησητωνσωμάτων .

Θεσμικήσυνιστώσατωνεξελίξεωνπουοδηγούσανστηναυτονόμησητωνφυσικών
επιστημώναπότηνεπικράτειατηςφιλοσοφίαςαποτελούσεησύγκροτησηεταιρειώνή
ακαδημιών,όπωςηΒασιλικήΕταιρείατουΛονδίνουπουιδρύθηκετο1660 .Αυτέςσυ-
γκέντρωναντους«ειδικούς»πουήτανσεθέσηνακρίνουντααντίστοιχατεκταινόμε-
ναμετηδέουσαεγκυρότητα .Μεάλλαλόγια,ήταναποκλειστικάοισυζητήσειςμεταξύ
αυτώντων«ειδικών»–ή«ομοίων»(peerreview)–καιόχικάποιαυπερκείμεναφιλοσο-
φικά(ήθεολογικά)επιχειρήματαπουνομιμοποιούνταννααποφανθούντελεσίδικαγια
τηνισχύτωνπροτεινόμενωννόμων–ήμερικότερωνλύσεων–συγκροτώνταςέτσιό,τι
έχουμεμάθεινααποκαλούμε«επιστημονικήκοινότητα» .Ησυστηματικήέκδοσητων
πρακτικών(transactions)τωναντίστοιχωνσυζητήσεωνήηκυκλοφορίακάποιωνσυνα-
φώνπεριοδικώναποσαφήνιζαντηχρησιμοποιούμενηεξειδικευμένηορολογία,διέδιδαν
τασυναφήεπιτεύγματακαιεξασφάλιζαντηναπαραίτητηενπροκειμένωδημοσιότητα .

Μεαυτάταδεδομένακαιυπόαυτότοπρίσμα,οτίτλοςτηςπραγματείαςτουΝεύτω-
ναείναιπαραπλανητικός:γιαμας,όπωςκαιγιααρκετέςπροηγούμενεςγενιές,ήταναυτή
ηπραγματείαπουσυνέστησετηνοριστικήαυτονόμησητηςΦυσικήςαπότηνεπικράτεια
τηςφιλοσοφίας .Αυτονόμηση,μάλιστα,χωρίςκαμιάδυνατότηταεπιστροφής .Μεάλλα
λόγια,ήτανηπραγματείατουΝεύτωναπουκατ’ουσίανσυγκρότησετηΦυσικήωςτην
αυτόνομηεπιστήμηπουγνωρίζουμεσήμεραενώηίδιακίνησηαυτονόμησηςσυμπαρέ-
συρεμεγοργάβήματακάθεπεριοχήτης«ηπείρου»τωνφυσικώνεπιστημών .Μεκάθε
τέτοιαπεριοχήναμηνακολουθείυποχρεωτικά,όπωςσημειώσαμε,μαθηματικούςτρό-
πουςάρθρωσηςαλλάτουςεκάστοτεπροσίδιουςδικούςτης .

Απότηνάλληπλευρά,οιάνθρωποιπροφανώςδενυπόκεινταιαποκλειστικάστηφύ-
σηκαιστουςνόμουςτης .Μεάλλαλόγια,τακοινωνικάκαιταανθρώπινα–ό,τιέμελλε
νακαταταγείστιςκοινωνικέςεπιστήμεςκαιστιςεπιστήμεςτουανθρώπου–δενμπορεί
ναμηναποτελούσαναντικείμενοσυστηματικούστοχασμούήδηαπότιςαπαρχέςτου
«περάσματοςαπότονμύθοστονλόγο» .Οικρίκοιαυτούτουείδουςστοχασμού,φιλο-
σοφικούβεβαίως,σχηματίζουνμιαμακράκαιαδιάσπαστηαλυσίδα:απότονΗράκλει-
το,τονΠλάτωνακαιτονΑριστοτέλημέχριτονΜακιαβέλι,τονΛοκ(JohnLocke),τον
Χομπς(ThomasHobbes)ήτονΡουσώ(Jean-JacquesRousseau),γιανααναφέρουμε
λίγαμόνονεμβληματικάονόματα .Είναιεύλογοναυποθέσουμεότιτουλάχιστονμετά
τον17οαιώνα,ητάσηαυτονόμησηςαπότηφιλοσοφίαπουεγκαινίασεανεπιστρεπτίη
πραγματείατουΝεύτωνακάπωςθαεπηρέαζεκαιτηδιερεύνησηζητημάτωνπουαφο-
ρούσαντηνκοινωνικήκαιτηνανθρώπινησυνθήκη .



20

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ – ΘΌΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΌΣ

Καιόντωςέτσισυνέβη:η«νέαεπιστήμη»τουΒίκο(Principi di Scienza Nuova di 
Giambattista Vico d’Intorno alla Comune Natura delle Nazioni,1744),πουσυνιστούσε
τησυστηματικήδιερεύνησητης«κοινήςφύσης»των«εθνών»(τωνανθρώπινωνκοι-
νωνιών)καιτηςιστορικήςπορείαςτους(Μπαλτάς2021α)ήηέρευνατουΆνταμΣμιθ,
πουαναζητούσετη«φύση»καιτις«αιτίες»του«πλούτουτωνεθνών»(An Inquiry into 
the Nature and Causes of the Wealth of Nations,1776),συγκροτώνταςέτσιτο«κλασι-
κό»θεμέλιοτηςοικονομικής‘επιστήμης’1,διέπονταν,δικαιούμαστεναισχυριστούμε,
απόφιλοδοξίεςανάλογεςμεεκείνεςτηςπραγματείαςτουΝεύτωνα .

Μολαταύτα,αντίστοιχηαυτονόμησηαπότηφιλοσοφίαδενέγινεκατορθωτόναεπι-
τευχθείούτεκατάτον17οούτεκατάτον18οαιώνα .ΕγχειρήματαόπωςαυτάτουΒί-
κοήτουΆνταμΣμιθεξακολουθούσανναεκλαμβάνονταιωςθεμελιωδώςφιλοσοφικά,
εντασσόμεναστονδιακριτόκλάδοτηςφιλοσοφίαςτουέθους(ήήθους)ήτηςηθικής.2
Δηλαδήεκείνουπου,τουλάχιστονκατάτηναγγλικήορολογίατηςεποχής,άκουγεστο
όνομα«moralphilosophy»3σεαντιδιαστολή,ακριβώς,μετη«naturalphilosophy» .Έγ-
χειρήματαπουδιεκδικούσαντονααναγράφεταιρητάστηνπρομετωπίδατουςοεπίζη-
λοςπλέοντίτλος«επιστήμη»έπρεπεναπεριμένουνταμέσατου19ουαιώναπροκειμέ-
νουνααρχίσουννααναδύονταιεμφατικάστοπροσκήνιο .

Ωστόσο,οφείλουμενασημειώσουμεότιτάσειςπροςαυτήντηνκατεύθυνσηαυτονό-
μησηςείχαναρχίσειναεκδηλώνονταιαρκετάνωρίτερα .Γιαπαράδειγμα,ήδηαπότον
18οαιώνα,μιαμερίδαφιλοσόφωντουγαλλικούΔιαφωτισμού–μεταξύτωνοποίωνοι
Κοντιγιάκ(ÉtienneBonnotdeCondillac,1714-1780),Ελβέτιους(ClaudeAdrienHel-
vétius1715-1771)καιΗόλμπαχ(Paul-HenriThiry,Barond’Holbach,1723-1789)–εί-
χανωθήσειεμμέσωςτονΝτεστύτντεΤρασύ(AntoineDestuttdeTracy,1754-1836)να
συγγράψειτονπεντάτομοέργοτουΣτοιχεία	ιδεολογίας(Éléments d’idéologie,1817-
1818) .Οόρος«ιδεολογία»έμελλενααποκτήσειμέλλονλαμπρόμεαποτέλεσμα,εκτός
τωνάλλων,οιπαραπάνωναπαραλάβουναναδρομικάτονχαρακτηρισμό«ιδεολόγοι» .
ΕμπνευσμένηαπότοαδιαφιλονίκητοκύροςτωνΜαθηματικώνκαιτωνφυσικώνεπι-
στημών,η«ιδεολογία»επεδίωκενααποτελέσεικάτισανεπιστήμητωνιδεώνμεαντι-
κείμενοτουςνόμουςτηςσυνείδησηςπουδιέπουντηνκαταγωγήκαιτηλειτουργίατων
ιδεώντωνανθρώπων,εστιάζοντας,όχιμόνοστουποκείμενο,αλλάκαιστηλογικήκαι
στηγλώσσα .Η‘επιστήμη’τηςιδεολογίας,μεάλλαλόγια,αποσκοπούσενααποκαλύ-
ψεικαιναθεραπεύσειορθολογικάτιςπροκαταλήψεις,τιςθρησκευτικέςδεισιδαιμονίες,

1 Ταεισαγωγικάεδώθαδικαιολογηθούναρκετάπαρακάτωμέσωτηςιδέαςότιταοικονομικάφαι-
νόμεναδενμπορούνναεξηγηθούνκαινακατανοηθούνεπαρκώςανεξάρτητααπόταενγένεικοι-
νωνικάκαιιστορικάφαινόμενα .Αυτόσημαίνει,τουλάχιστονγιαμας,ότιησημερινή«οικονομική
επιστήμη»έχειαφήσειενπολλοίςεκκρεμήαρκετάερωτήματασχετικάμετηθεμελιώδηεννοιολο-
γικήσκευήκαισυνοχήτης .

2 Ηδιάκρισημεταξύέθους(ήθους)καιηθικήςθέλειναπαραπέμψειστηδιαφοράμεταξύ‘προσωπι-
κού’και‘κοινωνικού’:ηηθικήαναφέρεταιστιςαξίεςπουδιέπουν(ήοφείλουνναδιέπουν)τηνεν
γένεισυμπεριφοράενόςατομικούανθρώπινουυποκειμένουενώτοήθοςστηδιυποκειμενικήηθι-
κότηταπουεπικρατείστοπλαίσιοτηςεκάστοτεκοινωνίας,υπαγορεύονταςμετοντρόποτηςτους
κανόνεςπουοφείλουννασυγκροτούντηνπροσωπικήηθική .Θαδούμεπαρακάτωτηχρήσηπου
επιφυλάσσειστηδιάκρισηοΧέγκελ .

3 Εδώπεριλαμβάνοντανό,τιθααποκαλούσαμεσήμεραηθική,πολιτικήκαικοινωνικήφιλοσοφία,
φιλοσοφικήψυχολογίακαιταανάλογα .
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τιςσκοταδιστικέςαντιλήψειςκ .λπ .,όλες,δηλαδή,τιςπαραπλανητικέςιδέεςστιςοποίες
στηριζόταν,εκτόςτωνάλλων,ηαποδοχήτου«παλαιού»,όπωςονομαζόταντότε,απο-
λυταρχικούκαθεστώτος .Χαρακτηριστικό της«ιδεολογίας»υπήρξεακόμηηκριτική
στημεταφυσική,κάτιπουτηνκαθιστάπρόδρομηεμφάνισητουθετικισμούκατάΚοντ
(AugusteComte,1798-1857),όπωςθαδούμεπαρακάτω .

Ούτωςήάλλωςπάντως,διαπιστώνεταισημαντική‘καθυστέρηση’τηςσυγκρότησης
επιστημώντηςκοινωνίαςκαιτουανθρώπουέναντιτηςσυγκρότησηςφυσικώνεπιστη-
μών .Αλλάδενείναιεδώηθέσηναπούμεπολλάσχετικάμετούτητην‘καθυστέρηση’ .
Γιατιςανάγκεςτουπαρόντοςαρκείναπαρατηρήσουμεότι,ήδηαπόταμέσατου16ου
αιώνακαιγιακάποιουςσύνθετουςλόγους,στοεπίκεντροτουφιλοσοφικούστοχασμού
είχαναναδειχθείερωτήματαπουαφορούσανκυρίωςτηφύση .Οομόφωνοςχαρακτηρι-
σμόςτουέργουτουΚοπέρνικου(De revolutionibus orbium coelestium,1543)ωςβαθιά
επαναστατικούσηματοδοτείαυτήνακριβώςτηνανάδειξη .Αλλάοινόμοιτηςφύσης,
όπωςτουςερευνούσανκαιτουςδιατύπωνανοιεργάτεςτηςΕπιστημονικήςΕπανάστα-
σης,δενυπόκεινταιεξορισμούσεοτιδήποτεέχεινακάνειμεκοινωνίεςκαιανθρώπους .
Λειτουργούναφ’εαυτών,αγέρωχαανεξάρτητοιαπόκοινωνικάσυμφέροντακαιαπό
ανθρώπινεςεπιθυμίες,όπωςκαιαπόοτιδήποτεέχεινακάνειμεανθρώπινηβούληση .

Αυτότοδεδομένομαςυποχρεώνειναεπαναλάβουμεκαιναυπογραμμίσουμεότιτα
επιτεύγματατωνφυσικώνεπιστημώνμετάτονΝεύτωναστηρίζοντανθεμελιωδώςστην
έννοιατουκαθολικού	και	απαράβατου	φυσικού	νόμου	–ό,τικιανέτεινανναυποστηρί-
ξουνενπροκειμένωοιακραιφνείςεμπειριστέςτηςεποχής .Κατάσυνέπεια,εγχειρήματα
πουαπέβλεπανστηνεξήγησηκαιστηνκατανόησητωνκοινωνικώνφαινομένωνήεκεί-
νωντηςανθρώπινηςυποκειμενικότητας,ανήθελαννακατακτήσουντονεπίζηλοτίτλο
«επιστήμη»,όφειλανναεδραιώσουναντίστοιχακαθολικούςκαιαπαράβατουςνόμους
ωςπροςτοδικότουςαντικείμενο .Όπουόμωςεδώτίθεταιαπόμιαςαρχήςέναμεγάλο
φιλοσοφικόζήτημα .

Διότιτακοινωνικάφαινόμενακαιεκείνατηςανθρώπινηςυποκειμενικότητας4ανά-
γονται,σετελευταίατουλάχιστονανάλυση,σεανθρώπινεςδραστηριότητες,συμπερι-
φορές,στάσεις, χειρονομίεςκαιπράξεις .Όπουδραστηριότητες,συμπεριφορές,στά-
σεις,χειρονομίεςκαιπράξειςείναικινήσειςεγγενώςένσκοπες .Δηλαδήφέρουνσκο-
πούςήπροθέσεις,ακόμηκιανοιεμπλεκόμενοιαγνοούν,παρερμηνεύουνήδενέχουν
κανσυνείδησητηςαντίστοιχηςπρόθεσηςήτουσκοπούτους(Μπαλτάς2021β,Κεφ .2) .
Όπουηπρόθεσηήοσκοπόςβεβαίωςεγκαλεί,τουλάχιστονεμμέσως,τοζήτηματηςαν-
θρώπινηςβούλησης .Απόόπουαπορρέειότιοιεπιζητούμενοικαθολικοίκαιαπαράβα-
τοινόμοι,γιαναείναιακριβώςνόμοι,οφείλουννακανοναρχούντηνανθρώπινηβούλη-

4 Οόρος«υποκείμενο»θαμαςαπασχολήσειδιαμακρώνσεόσαακολουθούν .Διευκρινίζουμεαπό
τηναρχήότιαυτός,όσοδενεπισημαίνεταιδιαφορετικά,θααναφέρεταιαποκλειστικάστοατομικό
ανθρώπινουποκείμενο,δηλαδήσεένανάνθρωπο,ανεξαρτήτωςφύλου,εθνότητας,φυλής,ηλικίας
κ .λπ .Ηδιευκρίνισηείναιαπαραίτητηγιατί,εκτόςτωνάλλων,απαντάταικαιοσχετικάνεοπαγής
όρος«συλλογικόυποκείμενο»,οοποίος,όπωςεντάσσεταιστοεννοιολογικόπλαίσιοτωνκοινωνι-
κώνεπιστημών(ιστορία,κοινωνιολογίακ .ο .κ),δανείζεταιχαρακτηριστικάτουατομικούυποκει-
μένου(π .χ .ιδίαβούληση)γιανατααποδώσεισεσυλλογικότητες(π .χ .ένακόμμαήένασυνδικάτο)
ήσεθεσμούς(π .χ .ένακοινοβούλιοήμιατράπεζα)πουδρουνσχετικάαυτόνομα–αποτελούνδρώ-
ντεςπαράγοντες(agents)–στοπλαίσιομιαςκοινωνίας .
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σηκαθ’εαυτήν .Αλλάέτσιτοερώτημαπερίελευθερίαςτηςβούλησηςδενμπορείπαρά
νατίθεταιδυναμικάστοπροσκήνιο:ανηβούλησηκανοναρχείταιαπόκαθολικούςκαι
απαράβατουςνόμους,τότεμάλλονσυνάγεταιότιαυτήδενείναιελεύθερη .Αλλάανη
βούλησηδενείναιελεύθερη,πώςεξηγούμεκαιπώςκατανοούμετηναίσθησηελευθε-
ρίαςπουφαίνεταινασυνοδεύειάνευετέρουκάθεβουλητικόμαςενέργημα;Τοφιλοσο-
φικότούτοερώτημαείναικαιπαλαιόκαιμείζον .Συνιστάζήτηματοοποίοοιεπίδοξες
επιστήμεςτηςκοινωνίαςήτουανθρώπουόφειλαννααντιμετωπίσουνκατάμέτωπον,
ανόντωςεπεδίωκαννακαταστούνεπιστήμεςκατάτηνκυριολεξίατηςεποχήςχωρίςνα
ακυρώνονταιεντηγενέσειτους .

Σεαυτό τοφιλοσοφικό ερώτημαπροστίθεται έναδεύτερο,μεθοδολογικούκατά
βάσινχαρακτήρα:όπωςμόλιςείπαμε,οιεπίδοξεςκοινωνικέςεπιστήμεςκαιεκείνες
τουανθρώπουέχουνωςαντικείμενο, εκτός τωνάλλων,κοινωνικάσυμφέροντακαι
ανθρώπινεςεπιθυμίες,όπωςκαιόσασυναρτώνταιευθέωςήπλαγίωςμαζίτους .Αλλά
οαντίστοιχοςεπίδοξοςεπιστήμοναςείναιούτωςήάλλωςάνθρωποςζωνενκοινωνία,
δηλαδήφέρειίδιασυμφέροντα,διέπεταιαπόδικέςτουεπιθυμίεςκαιδεσμεύεταιαντί-
στοιχα–συνειδητάήασυνειδητοποίητα .Οπότεπώςμπορείηκρίσητουναπαραμένει
ενπροκειμένωαμερόληπτη,ψυχρήκαιαδέκαστηόπωςπροϋπέθετεαπαρέγκλιταηπα-
γιωμένηπλέονέννοια«επιστήμη»;Παγιωμένη,βέβαια,μεθεμέλιομιααμιγώςεξω-
τερική	σχέσηανάμεσασεερευνώμενοαντικείμενοκαιερευνητή .Μεάλλαλόγια,πώς
είναιδυνατόνναδιακριθείτοαντικείμενοτηςέρευναςαπότηνυποκειμενικότητατου
ερευνητήώστεναδιασφαλιστείηαντικειμενικήισχύςτωναντίστοιχωναποτελεσμά-
των,όταντοίδιοαυτόαντικείμενοεμπεριέχειθέλονταςκαιμητηνενλόγωυποκειμε-
νικότητα;Πρόκειταιάραγεπερίφαύλουκύκλου;

Αλλά δεν τελειώσαμε .Ένα επιπλέον μείζονφιλοσοφικό ερώτημα τίθεται επίσης
αναπόδραστα:τηνεποχήπουσυζητάμεοφιλοσοφικόςκλάδοςτουήθουςκαιτηςηθι-
κής,η«moralphilosophy»πουλέγαμε,δενμπορούσεπαράναπεριέχειμιααπαράκα-
μπτηαξιακήκαικανονιστική(δεοντική)διάσταση,διάστασηηοποίαόφειλενααπο-
συνδέεταιαπότηνπεριγραφικήανήτανόντωςναεξαχθείαπότουςκόλπουςτουμια
καθαυτόεπιστήμη:ήδηαπότηνεποχήτουΝεύτωνα,κάθεεπιστήμηαποσκοπείκαιπε-
ριορίζεταιστηναμιγώςπεριγραφικήδιάστασηενώοφείλειαπαρέγκλιταναπαραμέ-
νειουδέτερητόσοαξιακάόσοκαικανονιστικά(δεοντικά) .ΟΧιούμ,μάλιστα,(Hume,
[1738] 1985, §3 .1 .1 .27) είχε προβάλει εν προκειμένω ισχυρά (φιλοσοφικάβεβαίως)
επιχειρήματαπουδιαχώριζανάνευετέρουτοπεριγραφικόαπότοαξιακόήκανονιστι-
κό(δεοντικό):καμιάπρότασηπερί«δέοντος»δενμπορείνασυναχθείαπόμίαπρότα-
σηπερί«είναι» .

Πώςλοιπόνθαμπορούσεμιαεπίδοξηκοινωνικήεπιστήμηήεπιστήμητουανθρώ-
πουναυπερβείαυτήντηναπαράκαμπτηδιάκριση,έχονταςνααντιμετωπίσειταυτόχρο-
να,όπωςείπαμε,τόσοτοζήτηματηςελευθερίαςτηςβούλησηςόσοκαιζητήματασυμ-
φερόντωνκαιεπιθυμιών;Πώςθααπέφευγανταπορίσματαμιαςτέτοιαςεπίδοξηςεπι-
στήμηςναπεριλαμβάνουνκανονιστικές(δεοντικές)επιταγές;Ή,μεάλλαλόγια,πώς
δενθαπαρωθούσανσεσυγκεκριμένεςδραστηριότητες,συμπεριφορές,στάσεις,χειρο-
νομίεςκαιπράξειςσεαντιδιαστολήμεάλλεςκαιπροτιμητέεςέναντιάλλων;

Βλέπουμε ότι ταφιλοσοφικά ερωτήματα που αφορούσαν –και αφορούν– τη συ-
γκρότησηεπιστημώντουκοινωνικούκαιτουανθρώπινουυπήρξανπολλά,απαράκα-
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μπτακαιεντέλειυπαρξιακά .Σεαυτά,εκτόςτωνάλλων,ήταν–καιείναι–υποχρεωμέ-
νονααπαντήσει,ρητάήεμμέσως,κάθεεγχείρημαπουαποσκοπούσεήαποσκοπείστη
συγκρότησητέτοιωνεπιστημών .Δηλαδήκάθεεγχείρημαπουαποζητάδιαπιστευτήρια
υπεράνωαμφισβητήσεωνσεό,τιαφοράτηνομή,τηνκατοχήκαιτηνιδιοκτησίατου
τίτλου«επιστήμη» .Μεάλλαλόγια,ηαυτονόμησηαπότηφιλοσοφίατωνκοινωνικών
επιστημώνκαιτωνεπιστημώντουανθρώπουδενυπήρξεκαθόλουαπλήυπόθεση,αν
έχεικαντελεστείέωςσήμερα .Δηλαδήανέχειτελεστείυπόόρουςόπουδενεμφιλοχω-
ρούνμείζονεςφιλοσοφικέςενστάσεις .

Σεαυτότοτελευταίοερώτημαδενθααπαντήσουμεεδώπροκαταβολικά .Σετελευ-
ταίαανάλυσηολόκληροτοανάχείραςβιβλίοείναιαφιερωμένοστηδιερεύνησήτου .
Στηνπαρούσαεισαγωγήεπιδιώκουμεαπλώςναεποπτεύσουμεσυνοπτικάταπαραπάνω
ζητήματακαιναδιατρέξουμεστοιχειωδώςτηνπορείαπουακολούθησεηπραγμάτευ-
σήτους .Μόνονπροςτοτέλοςτηςεισαγωγήςθααποτολμήσουμενασκιαγραφήσουμε
τοπερίγραμμαμιαςαπάντησης:τοέργοτωνΓάλλωνστοχαστώντωνμέσωντου20ού
αιώναπουπαρουσιάζουνταδιάφορακεφάλαιατουβιβλίου,ανιδωθείαπόμιαιδιαί-
τερησκοπιά,προκρίνειμιαπολύενδιαφέρουσααπάντησησυναφώς .Γιαναείμαστεδε
δίκαιοιαπέναντιστοναναγνώστηήστηναναγνώστριαθέτουμεπροκαταβολικάπρος
γνώσινκαισυμμόρφωσινέναπρώτοκριτήριοωςπροςτηνεπάρκειατηςαπάντησης:αν
καικατάπόσονκαταδεικνύεταιαπόαυτήνότιοεπίζηλοςτίτλος«επιστήμη»μπορείνα
αποδοθείχωρίςκαταλυτικέςενστάσειςσταεγχειρήματα–στιςεπίδοξεςεπιστήμεςτης
κοινωνίαςήτουανθρώπου–πουέχουνσχετικώςαυτονομηθείαπότηφιλοσοφία,διεκ-
δικώνταςρητάήάρρητατοντίτλο .Δηλαδήανταεγχειρήματααυτάμπορούνναχαρα-
κτηριστούνεπιστήμεςsui generis .Καιβεβαίωςανκαικατάπόσονη	ίδια	απάντησηκα-
ταδεικνύειενταυτώτακοινά	γνωρίσματα	τωνδύο‘οικογενειών’–εκείνηςτωνφυσικών
επιστημώνκαιεκείνηςτωνεπιστημώντηςκοινωνίαςκαιτουανθρώπου–μετρόποπου
δικαιολογείευθέωςκαιχωρίςυπεκφυγέςτηναπονομήτουτίτλου«επιστήμη»στιςδύο
‘οικογένειες’απόκοινού .Αλλάτότε,αναυτότοκριτήριοικανοποιείταιεντοιςπράγμα-
σι,συνάγεταιαπότοεπιχείρημάμαςότικαιοιφυσικέςεπιστήμεςείναιsui generisκαι
όχιεπιστήμεςκατ’εξοχήν:ηέννοια«επιστήμη»‘εκδημοκρατίζεται’ .

Όσαακολουθούνεντάσσονταιστηφιλοσοφίακαιειδικότεραστονκλάδοπουέχει
αποκληθεί«φιλοσοφίατηςεπιστήμης» .Σημειώνουμεότιηίδρυσηκαιηεδραίωσηαυ-
τούτουκλάδουείναιτέκνοτου20ούαιώνακαιέχειήδηδιεξέλθειμιακαθόλουευκα-
ταφρόνητηδιαδρομή(ΜπαλτάςκαιΣτεργιόπουλος2013) .Εδώαπλώςαναφέρουμεότι
οενλόγωκλάδοςκατ’ουσίανσυγκροτήθηκεωςφιλοσοφικήαπόκρισηστηνριζικήέκ-
πληξηπουπροκάλεσεστουςπάντεςηδιατύπωσηκαιηεντυπωσιακήεπιτυχίατηςΘεω-
ρίαςτηςΣχετικότηταςκαιτηςΚβαντικήςΜηχανικήςστιςαρχέςτου20ούαιώνα .Στο
πλαίσιο,βέβαια,τηςεπιστήμηςτηςΦυσικής .Μεάλλαλόγια,οκλάδοςιδρύθηκεκαι
εμπεδώθηκεέχονταςκυρίωςκατάνουτηΦυσικήκαιεκλαμβάνονταςαυτήνωςπρότυ-
πο‘επιστημονικότητας’ενγένει .Μεταξύάλλων,ηπαρατήρησηθέλειναπροειδοποιή-
σειτηναναγνώστριαήτοναναγνώστηότιόσαακολουθούναναδύουνέναάρωμαανα-
χρονισμούενώμορφέςμεροληψίαςμάλλονδεναποφεύγονταιπλήρως .Ή,χειρότερα,
κάποιεςφορέςδιεκδικούνταιρητά .

Δύοακόμηπροκαταρκτκέςπαρατηρήσειςείναιεδώαπαραίτητες .Πρώτον,σεπεί-
σμαπολλών,θεωρούμεότιηουσιαστικήκατανόησηενόςφιλοσοφικούζητήματοςή
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μιαςφιλοσοφικήςπροβληματικήςδενμπορεί να επιτευχθείπλήρωςανεξάρτητααπό
τηνιστορίατηςαντίστοιχηςανάδυσης .Όσαέπονταιπροσλαμβάνουντημορφήεξιστό-
ρησηςγιααυτόνκυρίωςτονλόγο .Δεύτερον,κάθεφιλοσοφικήεξιστόρησηείναιπρο-
φανώςδυνατόνναγραφείμεπολλούςτρόπους .Παράμετροισυναφώςμπορείναείναιη
ειδικότερηστόχευση,παιδαγωγικήήάλλη,όπωςκαιημορφήπροσέγγισηςπουεκλαμ-
βάνεται(διαψεύσιμα!)ωςλυσιτελέστερη .Πάντοτε,βέβαια,υπότησκέπη(ρητήήάρ-
ρητη)τωνφιλοσοφικών‘δεσμεύσεων’τωνυπογραφόντων .Γιαλόγουςπουελπίζουμε
νααναδειχθούνσεόσαεκθέτουμεπαρακάτω,επιλέξαμεωςκαθοδηγητικόενπροκειμέ-
νωμίτοτατρίαερωτήματαπουδιατρέξαμεεπίτροχάδηνπαραπάνω:τοερώτημαπερί
ελεύθερηςβούλησης,τονμεθοδολογικόγρίφοωςπροςτηνανάμειξητουαντικειμένου
τηςμελέτηςμετηνυποκειμενικότητατουμελετητήκαικυρίωςτοερώτημαπουαφορά
τηνεπαρκήεξήγησηκαικατανόησητωνφαινομένωνπουσυναπαρτίζουντοαντικεί-
μενομιαςεπιστήμηςήεπίδοξηςεπιστήμης .Είναιηπραγμάτευσητουτελευταίουερω-
τήματοςπουθαοργανώσεικατάβάσιντηνπραγμάτευσηκαιτωνδύοπροηγουμένων .

Αςξεκινήσουμελοιπόναπόμιααφετηρίαηοποία,παράταφαινόμενα,δενείναιαυ-
θαίρετη:οΑριστοτέλης(384-322π .Χ .)θεωρείταιευρέωςωςοιστορικάπρώτοςφιλό-
σοφοςτηςεπιστήμης,εκείνοςπουέθεσετογενικόπλαίσιογιανακινηθούνσυναφώς
τόσοοιμεταγενέστεροίτουόσοκαιοιπολύμεταγενέστεροισύγχρονοίμας .Ήδηκατά
τοότιήταντοδικότου«ἐπίστασθαι»(γνωρίζεινπλήρωςήάριστα)πουπροσέδωσεόνο-
μακαιπεριεχόμενοστονφιλοσοφικόκλάδοπουμαςαπασχολεί .

I. Η αριστοτελική μεταφυσική αρμονία

Έτσι,αφετηρίατωνεξελίξεωνπουμόλιςπαρουσιάσαμευπήρξεαναμφίβολαη(επαν)
εισαγωγή της αριστοτελικής «φυσικής φιλοσοφίας» στη λατινόφωνη χριστιανική
Ευρώπη5,μετηνεκτωνωνουκάνευσυμβολήτωνΑράβωνμεταφραστώνκαισχολια-
στώντου«Φιλοσόφου»,όπωςαποκαλούντανθαυμαστικάοΑριστοτέληςσχεδόναπό
όλους .Ηεπικράτησητούτηςτης(επαν)εισαγωγήςδιαμόρφωσεκατάβάσινωςμεταφυ-
σικόπλαίσιοτου«επίστασθαι»ό,τιονομάζουμε«αριστοτελικήτελεολογία» .Αυτήδια-
φέρειμεναπόάλλεςτελεολογικέςσυλλήψειςτηςφύσηςπουδιαμορφώθηκανκατάτην
αρχαιότητακαιαποτέλεσαναντικείμενοεπεξεργασίαςκατάτονΜεσαίωνα–γιαπαρά-
δειγμα,τηνπλατωνικήσύλληψη6–αλλάόχιμετρόποκαθοριστικόαπότηνσκοπιάπου

5 Λαμβανομένουυπ’όψιντουότιηπολύεπιδραστικήθεολογίατουΙερούΑυγουστίνου(354-430)
εμπνεόταναπότηνπλατωνικήφιλοσοφία,η επικράτησητωναριστοτελικώναντιλήψεωνγια τη
φύσησεέναδιανοητικόπλαίσιοόπουκυριαρχούσεπλήρωςοΧριστιανισμόςδενυπήρξεκαθόλου
εύκολη…Ούτωςήάλλωςπάντως,τημεγαλύτερησυμβολήστηνεναρμόνισηΑριστοτελισμούκαι
Χριστιανισμούείχε,χωρίςαμφιβολία,οΘωμάςΑκινάτης(ThomasAquinas,1225-1274)ενώεί-
χεήδησυμβάλεισημαντικάοδάσκαλόςτουΑλβέρτοςοΜέγας(AlbertusMagnus,περίπου1200-
1280) .

6 Ηπλατωνικήτελεολογίαδιαφέρειαπότηναριστοτελικήκυρίωςωςπροςτοζήτηματηςδημιουρ-
γίαςτουκόσμου .ΓιατονΠλάτωνα(427-347π .Χ .),οιτελεολογικέςδιαδικασίεςαπορρέουνενπολ-
λοίςαπότοότιοκόσμοςδημιουργήθηκεαπόένσκοπηδράση .Απότηνάλληπλευρά,οκόσμοςγια
τονΑριστοτέληούτεδημιουργήθηκεούτεδιαθέτειενχρόνωαρχή .Μολαταύτα,καιοιδύοανα-
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ενδιαφέρειεδώ .Μεδεδομένο,τώρα,ότιηαριστοτελικήτελεολογίααποτελείιδιαίτε-
ραεπεξεργασμένηθεώρησηεκείνουπουοΑριστοτέληςθαεξελάμβανεωςεπιστημονι-
κή	εξήγηση(προφανώςμιλώνταςαναχρονιστικά),ησυνοπτικήσκιαγράφησήτηςείναι
αναγκαίαπροκειμένουναγίνουναντιληπτάταφιλοσοφικάζητήματαπουανέκυψανμε
τησυλλήβδηναπόρριψητηςτελεολογίαςκατάτηνΕπιστημονικήΕπανάσταση .

ΣύμφωναμετονΑριστοτέλη,λοιπόν,ηπλήρης(επιστημονικήκατάτησύγχρονη
ορολογία)γνώσηενόςφαινομένουπροϋποθέτειτηγνώσητηςαιτίας τουή,μεάλλα
λόγια,προϋποθέτειτοναέχουμελάβειυπ’όψιντο«διὰ	τί»συνέβητοφαινόμενοπου
συνέβη(Αναλυτικά	Ύστερα94a,Φυσικά194b) .Αυτάσυνεπάγονταιότιηπλήρηςγνώ-
σητωνφυσικώνφαινομένωνδενπεριορίζεταισεαπλήκαταγραφήτουτισυνέβηήτου
πώςσυνέβη,αλλάαποτελείπλήρηαπάντησηστηνερώτηση«γιατί;» .Απάντησηπου
περιλαμβάνειυποχρεωτικάαναφοράσεαίτια .Κατάαυτήντηνπροσέγγιση,ηφυσική
φιλοσοφίασυνιστάεπίτηςουσίαςμελέτηαρχών,αρχώνοιοποίεςαντιστοιχούνσεαι-
τιακέςσχέσειςπουδρουνκατ’αναγκαιότηταστηφυσικήπραγματικότητα .Σεαυτότο
πλαίσιο,ηέννοιατης(επιστημονικής)εξήγησηςκαιτηςαιτιότηταςδιαπλέκονταιαξε-
διάλυτα(Stein2011) .

ΠάντοτεσύμφωναμετονΑριστοτέλη,ηπλήρης(επιστημονική)γνώσηοφείλεινα
περιλαμβάνειαποδεικτικούς,δηλαδήπαραγωγικούς,συλλογισμούς:«ἀπόδειξιν	δὲ	λέ-
γω	 συλλογισμὸν	 ἐπιστημονικόν» (Αναλυτικά	 Ύστερα 71b) . Η παραγωγική μορφή του
συλλογισμούαποτελείαναγκαία,άλλαόχιικανή,συνθήκηπροκειμένουοτελευταίος
νασυνιστάεπιστημονικήεξήγηση .Πράγμαπουσημαίνειότιοφείλουνναικανοποιού-
νταιπρόσθετεςπροϋποθέσεις .

Οιεπιστημονικέςεξηγήσεις,τώρα,είναισυλλογισμοίτουακόλουθουτύπου:

(1)ΌλαταΑείναιΒ .
(2)ΌλαταΒείναιΓ .
(3)ΌλαταΑείναιΓ .

Όπουτοκρίσιμοσημείοπροκειμένουναδιαπιστώσουμεανέναςσυλλογισμούςτέτοιου
τύπουόντωςσυνιστάεπιστημονικήεξήγησηείναιναεξετάσουμεειδικάτοπεριεχόμε-
νοτης(2),δηλαδήαυτούπουονομάζουμε«μέσον	όρον»τουσυλλογισμού .Συγκεκρι-
μένα, προκειμένου ένας συλλογισμός να αποτελεί επιστημονική εξήγηση, ο «μέσος
όρος»τουοφείλειαπαρέγκλιταναπεριγράφειμιαναιτία:«τὸ	μὲν	γὰρ	αἴτιον	τὸ	μέσον,	
ἐν	ἅπασι	δὲ	τοῦτο	ζητεῖται»(Αναλυτικά	Ύστερα	90a) .Τούτοσημαίνειότιηκρίσηπουσυ-

γνωρίζουνένσκοπες,δηλαδήτελεολογικές,δομέςστηνφύση .Γιατηνανάλυσηαυτώντωνδιαφο-
ρώνβλ .Ruben1990,Κεφ .2-3καιSedley2010 .Απότηνσκοπιάτηςανασυγκρότησηςστηνοποία
προβαίνουμε,ηαριστοτελικήτελεολογίαδενδιαφέρεισημαντικάαπόανταγωνιστικά,κατάταάλ-
λα,μεταφυσικάσυστήματατηςαρχαιότηταςκαιτουΜεσαίωνα .Σημειώνουμεότι,κατάτηδιάρ-
κειααυτήςτηςπολύμεγάληςπεριόδου,εμφανίστηκανεπίσηςφιλοσοφικέςπροσεγγίσειςτηςφύσης
πουυποβάθμιζανήαπέρριπτανενόλωτελεολογικέςεξηγήσεις .Παραδείγματασυνιστούνηπρο-
σέγγισητωνατομικώνφιλοσόφων(Sedley2010,σ .5)ήεκείνητουμαθητήτουΑριστοτέληΘεό-
φραστου(371-287π .Χ .,βλ .Johnson2017) .Τέτοιεςπροσεγγίσειςκείνταιμενπλησιέστεραπροςτη
νεωτερικήμηχανοκρατία,αλλάυπήρξανενπολλοίςσποραδικέςχωρίςιδιαίτερησυμβολήσεόσα
οδήγησανστηνΕπιστημονικήΕπανάστασητου17οαιώνα .
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νιστάτον«μέσονόρον»οφείλειναχαρακτηρίζεταιαπόγενικότητα(Αναλυτικά	Ύστερα	
96a):είτεηΓοφείλεινααποτελείκαθολικήκατηγόρησηγιαταΒ,δηλαδήναπαραδειγ-
ματίζεταισεκάθεπερίπτωσηΒ(«ἐπὶ	παντὶ	καὶ	ἀεί»),είτεηΓναχαρακτηρίζειτιςπε-
ρισσότερεςπεριπτώσειςτωνκαθέκαστωνΒ(«ὡς	ἐπὶ	τὸ	πολὺ») .7Επιπροσθέτωςκαισε
συνδυασμόμετααμέσωςπαραπάνω,τοαίτιοπουεκτίθεταισεένανσυλλογισμό,προ-
κειμένουνακαθιστάτοντελευταίοεξηγητικό,οφείλειναμηνείναιτυχαίοήσυμπτω-
ματικό(«κατὰ	συμβεβηκὸς»),αλλάναείναι«καθ’	αὑτὸ»αίτιο(Φυσικά196a-b) .8Ανκαι
οΑριστοτέληςαποφεύγειναισχυριστείότιταπάνταστηφύσηλειτουργούνκατ’ανα-
γκαιότητα(Μετά	τα	Φυσικά1027a),θεωρείμολαταύταπωςτα«καθ’	αὑτὸ	αἴτια»οδη-
γούνκατ’αναγκαιότηταστααποτελέσματάτους .Τούτοσημαίνειπωςοίδιος«απαιτεί
ναυφίσταταιαναγκαίασύνδεσηανάμεσαστηνεξήγησηκαισεεκείνοπουεξηγείται,
σύνδεσητέτοιαώστε,δεδομένηςτηςεξήγησης,εκείνοπουεξηγείταιναμημπορείνα
είναιπαράέτσιόπωςείναι[bethecase]»(Frede1996,σ .160) .

Ηαριστοτελικήέννοιατηςαιτίαςδιαφέρεισημαντικάαπότηννεωτερικήέννοια .
Για τονΑριστοτέλη, τα αίτια είναι τεσσάρων ειδών (Μετά	 τα	Φυσικά 983a): υλικά,
μορφικάήειδικά,ποιητικάκαιτελικάαίτια .Τοπρώτοείδοςαφοράτουλικόκαιταμέ-
ρηυλικούπουσυνθέτουντοπράγμα(«τὴν	ὕλην	καὶ	τὸ	ὑποκείμενον») .Τοδεύτερο,τον
τρόπομετονοποίοείναιδιατεταγμένααυτάταμέρηαποτελώνταςενιαίοσύνολο(«τὴν	
οὐσίαν	καὶ	τὸ	τί	ἦν») .Οενλόγωτρόποςπροσδιορίζειτοτιείναιτοπράγμα,δηλαδή
τοπώςμορφοποιείαισυγκεκριμένα .Τοτρίτοείδοςαφοράτηνπηγήήτοείδοςενέρ-
γειαςπουπροξενείτημεταβολή(«ἡ	ἀρχὴ	τῆς	κινήσεως»)καιαποτελείό,τιμπορούμε
ναεκλάβουμεεκτωνυστέρωνωςεγγύτεροστηνεωτερικήέννοιατηςαιτίας .Τοτέταρ-
τοκαιτελευταίο,τοτελικόαίτιο,αφοράτονσκοπότηςμεταβολής(«τὸ	οὗ	ἕνεκα	καὶ	
τἀγαθόν») .Πρόκειταιγιατοείδοςαιτίουπουφέρειτημεγαλύτερηβαρύτητα(«τέλος	
γὰρ	γενέσεως	καὶ	κινήσεως	πάσης	τοῦτ’	ἐστίν»)καιουσιαστικάδιαμορφώνειτοσυνολι-
κόπλαίσιοτηςαριστοτελικήςπραγμάτευσης .

7 ΟΑριστοτέληςχρησιμοποιείεδώτοπαράδειγματηςγενειάδας .Ισχύειότιοιπερισσότεροιενήλι-
κοιάνδρες,αλλάόχιόλοι,έχουνγένια .Στησύγχρονηβιβλιογραφία,όταντέτοιουτύπουγενικεύ-
σειςαφορούντιςεπιστήμες,αποκαλούνταιnormic laws(‘κανονικοί’νόμοι)ήceteris paribus laws,
όπουceteris paribusσημαίνει«ταυπόλοιπαπαραμένουνίσαήόμοια» .Τούτεςοιγενικεύσειςισο-
δυναμούνμεπιθανοκρατικούςήστατιστικούς‘νόμους’ .Οιτελευταίοιείναιτηςμορφής«ανΑτότε
κανονικάΒ»δηλαδήδενπροϋποθέτουντηνεμφάνισητηςιδιότηταςΒδίχωςεξαίρεσηκάθεφορά
πουεμφανίζεταιηιδιότηταΑή,αλλιώς,προϋποθέτουντηνεμφάνισητηςΒκάθεφοράπουεμφανί-
ζεταιηΑυπό	την	προϋπόθεση	ότιόλαταάλλαπαραμένουνίσαήενπροκειμένωόμοια .Τέτοιοινό-
μοιχρησιμοποιούνταιστηνοικονομία(π .χ .«κάτωαπόσυνθήκεςτέλειουανταγωνισμούηαύξηση
τηςζήτησηςοδηγείσεαύξησητηςτιμής»)ήστηΒιολογία–π .χ .οινόμοιτουΜέντελ(GregorMen-
del,1822-1884) .Οιτελευταίοιείναινόμοιπιθανοκρατικοί,δηλαδή‘νόμοι’(μεενδεχόμενεςεξαιρέ-
σεις)πουπροέκυψαναπότηνεμπειρίαχωρίςυποκείμενηθεωρητικήστήριξη,‘νόμοι’πουαφορούν
τηνκληρονομικότηταορισμένωνφαινοτυπικώνχαρακτηριστικών(π .χ .τουχρώματοςτωνματιών) .

8 Γιαναδείξειτηνδιαφοράμεταξύκάθ’αυτόκαικατάσυμβεβηκόςαιτίου,οΑριστοτέληςπροτείνει
ωςπαράδειγματηνπερίπτωσηόπουοΑμεταβαίνεισεέναμέροςκαισυμπτωματικάσυναντάτον
Β,οοποίοςτουχρωστάχρήματα .ΟΑεισπράττειταχρήματααπότονΒ,αλλάηείσπραξητωνχρη-
μάτωνδενμπορείναεξηγήσειτημετάβασήτουστοσυγκεκριμένοσημείο .Ημετάβασήδενέγινε
κατ’αναγκαιότητα(μεσκοπόή«τέλος»)τοναζητήσειταχρήματα(«καθ’αυτό»αίτιο)ούτεσυμ-
βαίνεισυνήθως(«ωςεπίτοπολύ») .Άρααποδίδεταιστηντύχη .



27

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνοψίζοντας,ηεπιστημονικήεξήγησηήκατανόηση9ενόςφαινομένουέχειπάντο-
τετημορφήενόςπαραγωγικούσυλλογισμού,συλλογισμούπουονομάζεται«απόδει-
ξη» .Ενώκάθεαπόδειξησυνιστάπαραγωγή,δενισχύειότικάθεπαραγωγήείναιαπό-
δειξη .Γιανασυνιστάαπόδειξη,πρέπειαφενόςοιπροκείμενέςτηςναείναιαληθείςκα-
θώςκαιναμηχρήζουνοιίδιεςαπόδειξης(ΚρυμπελλιέκαιΠελλεγκρέν2011,σ .50-51) .
Δηλαδήναείναιπρώτες	αρχές .Αφ’ετέρου,τηθέσητουμέσουόρουπρέπειναλαμ-
βάνειμιαεκτωντεσσάρωναιτιών:«πᾶσαι	αὗται	διὰ	τοῦ	μέσου	δείκνυνται»(Αναλυτι-
κά	Ύστερα94a) .Μεάλλαλόγια,προκείμενεςκαισυμπέρασμαοφείλουννασυνδέονται
μέσωαιτιακήςσχέσης .Τέλος,ηπαραγωγικήακολουθίαπουαντιστοιχείστηνεπιστη-
μονικήγνώσηοφείλειναείναιπεπερασμένη,δηλαδήναμηνπεριλαμβάνειάπειρους
όρους,αλλάκαιπλήρης(ΚρυμπελλιέκαιΠελλεγκρέν2011,σ .76) .Όπωςσεκάθεπα-
ραγωγικόσυλλογισμό,τοσυμπέρασμαπροκύπτεικατ’αναγκαιότητααπότηνπροκεί-
μενες .Ηαναγκαιότητατωναρχώνπουπεριγράφουντιςαιτιακέςσυνδέσειςανάγεται
σετελευταίαανάλυσηστηναναγκαιότητατωνπρώτωναρχών,οιοποίεςαποκαλούνται
και«ορισμοί»(Αναλυτικά	Ύστερα75b) .Έναςορισμόςσυλλαμβάνειτηνουσίατουπράγ-
ματος,όπουηουσίακαθορίζεικατ’αναγκαιότητατόσοτακύρια(ουσιώδη!)χαρακτη-
ριστικάτουπράγματοςόσοκαιτοπώςαυτόκινείται,συμπεριφέρεταικαιεπιδρά .Ηλο-
γικήαναγκαιότηταπουχαρακτηρίζειτησχέσησυμπεράσματοςκαιπροκείμενωνσεμια
απόδειξηαντανακλά,σετελευταίαανάλυση,«τηφυσικήαναγκαιότηταμετηνοποίαοι
αιτίεςπαράγουντααποτελέσματάτους»(Psillos2007,σ .125,έμφασηδικήμας) .

Ήδηδιαφαίνεταικαιθακαταδειχθείευκρινέστεραπαρακάτωημεταφυσικήαρμο-
νίαπουχαρακτηρίζειτοαριστοτελικόκαιενπολλοίςμεσαιωνικόκοσμοείδωλο .Όλατα
φαινόμεναστηφύσηείτεέμβια(άνθρωποιήμηανθρώπιναζώα)είτεόχικαθίστανται
κατανοητάκαιεξηγούνταιπλήρωςμετηχρήσηενόςενιαίουεννοιολογικούοπλοστα-
σίουπουπεριλαμβάνειτατέσσεραείδηαιτίων .Ό,τιβρίσκεταιστηφύσηυπακούεισε
μιαεσωτερικήαρχήπουδιέπειτημεταβολήτου .Είναιηιδία	φύσιςκάθεπράγματος
(ηουσίατου)πουτοοδηγείνασυμπεριφέρεταιμεένασυγκεκριμένοτρόπο,ακριβώς
επειδήτοπράγμαείναιαυτόπουείναικαιόχιάλλο:«πρώτη	φύσις	καὶ	κυρίως	λεγομένη	
ἐστὶν	ἡ	οὐσία	ἡ	τῶν	ἐχόντων	ἀρχὴν	κινήσεως	ἐν	αὑτοῖς	ᾗ	αὐτά»(Μετά	τα	Φυσικά1015a) .
Μεάλλαλόγια,ηεσωτερικήαρχήπουδιέπειτημεταβολήτωνπραγμάτωντηςφύσης
δενδιαφοροποιείταικατ’	αρχήνείτεπρόκειταιγιαέλλογαείτεγιαμηανθρώπιναόντα
(έμβιαήόχι) .Διαφοροποιείταιμόνοντοπεριεχόμενοτηςαρχής,ανάλογαμετοτιεί-
δουςπράγμαείναικάθεπράγμα .Ηαριστοτελικήτελεολογίαπαρέχειένανενοποιητικό
εξηγητικόμηχανισμόγιατοσύνολοτωνφαινομένωνστηνφύση .

Στοέδαφοςτηςενότηταςπουχαρακτηρίζειτοθεμελιώδεςεπίπεδο,δηλαδήτηλο-
γικήδομήτηςεπιστημονικήςεξήγησηςκαικατανόησης,εκδιπλώνεταιέναςπλουρα-
λισμόςστολιγότεροθεμελιώδεςκαιπερισσότεροσυγκεκριμένοεπίπεδοτουγένους .
Όπωςείπαμε,κάθεαπόδειξηβασίζεταισεμιαπρώτηαρχή,ηοποίασυνιστάορισμότης

9 Παράτοδιαζευκτικό«ή»,«εξήγηση»και«κατανόηση»ούτεταυτίζονταιούτεισοδυναμούνενώ
υπεισέρχεταιενπροκεμένωκαιη«γνώση» .Οισχέσειςμεταξύτωντριώνείναιπολύπλοκεςκαιαμ-
φιλεγόμενες,αλλάδενθαμαςαπασχολήσουνεδώ .(Βλ .ωστόσοτοδιαφωτιστικόMason2003 .)
Μολαταύτα,θακράτησουμετοδιαζευκτικό«ή»σεόσαακολουθούνμέχριναμιλήσουμεγιατηλε-
γόμενη«ερμηνευτικήπροσέγγιση» .
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ουσίαςενόςπράγματοςήμάλλοντουγένους,ακριβώς,όπουεντάσσεταιτοπράγμα .Ο
Αριστοτέληςδιακρίνειπολλέςεπιστήμεςκαιτιςιεραρχείανάλογαμετονβαθμόγενικό-
τητάςτους,δηλαδήανάλογαμετονβαθμόγενικότηταςτωνγενώνσταοποίααυτέςανα-
φέρονται .Ωστόσο,ηενλόγωιεραρχίαδενοδηγεί,όπωςστονΠλάτωνα,στηνιδέαμίας
θεμελιώδουςεπιστήμης,στηνοποίαυπάγονταιοιυπόλοιπες(ΚρυμπελλιέκαιΠελλε-
γκρέν2011,σ .121) .Ηαριστοτελικήοντολογίαπεριγράφειένανοντολογικάετερογενή
(κυριολεκτικά!)κόσμοστονοποίοαντιστοιχούντόσεςεπιστήμεςόσακαιταδιαφορε-
τικάγένηπουτονσυναποτελούν .Θαδούμεπώςαυτήηπλουραλιστικήαντίληψηπερί
επιστήμηςεπανέρχεταιδυναμικάστοπροσκήνιοστηΓαλλίατηςδεκαετίαςτου1960 .

Δεν χρειάζεται να πούμε εδώ περισσότερα .Προκειμένου να προχωρήσουμε στο
επόμενοβήμα,σημειώνουμεότιοιεννοιολογικέςανακατατάξειςπουεπέφερεηΕπι-
στημονικήΕπανάστασηοδήγησανστηναπόρριψητωναριστοτελικώνθέσεωνκαιστα
δύοεπίπεδαπουαναφέραμε .Αφ’ενός,διασαλεύτηκεημεταφυσικήαρμονίαστοθε-
μελιώδεςμεταφυσικόεπίπεδομετηαπόρριψη,όπωςείπαμε,συλλήβδηντηςαριστοτε-
λικήςτελεολογίας .Αφ’ετέρου,στομεθοδολογικό,ούτωςειπείν,επίπεδοπροτάχθηκε
οενιαίοςχαρακτήραςτηςεπιστημονικήςμεθόδουανεξάρτητααπότοποιο–ήόποιο–
αντικείμενοηεπιστημονικήέρευνααποσκοπείναιδιοποιηθείγνωσιακά .Τησαφέστε-
ρηέκφρασητηςσυναφούςπρογραμματικήςεπιδίωξηςίσωςαποτελείοΛόγος	περί	της	
ΜεθόδουτουΚαρτέσιου(1596-1650):Discours	de	la	méthode:	pour	bien	conduire	sa	
raison,	et	chercher	la	vérité	dans	les	sciences, (Descartes,[1637]1976) .

ΙΙ. Η Επιστημονική Επανάσταση και το μεταφυσικό χάσμα

Ηνεότερηεπιστήμη,οιβάσειςτηςοποίαςδιαμορφώθηκαν,όπωςείπαμε,τον17οαιώ-
ναμεαφετηρίακατ’ουσίαντοέργοτουΓαλιλαίου,χαρακτηρίζεταιαπόμιασειράκαι-
νοτομιώνωςπροςτιςμεσαιωνικέςαντιλήψεις,καινοτομιώνπουπροϋποθέτουνάρρη-
ταένασύνολομεταφυσικώνδεσμεύσεωνενώωθούνενταυτώστοξεκαθάρισμακαι
στη ρητή διατύπωσή τους .Οι δύο βασικοί πυλώνες της γαλιλαϊκής επιστήμης είναι
ημαθηματικοποίησηκαιτοπείραμα .ΣτοIl Saggiatore(«δοκιμαστής»ή«ελεγκτής»,
«assayer»)του1623,οΓαλιλαίοςισχυρίζεται,όπωςυπαινιχθήκαμεπαραπάνω,πωςη
φυσικήφιλοσοφίαπεριέχεταισεεκείνοτομεγάλοβιβλίοπουαποκαλούμεσύμπανκαι
τοοποίοβρίσκεταιμπροστάσταμάτιαμας .Μόνονπουγιανατοδιαβάσουμεοφεί-
λουμεναγνωρίζουμετηγλώσσατωνΜαθηματικών .Κατάσυνέπεια,οιυποθέσειςπου
αφορούνταφυσικάφαινόμεναοφείλουνναεκφράζονταιμεμαθηματικούςόρους .

Απότηνάλληπλευρά,προφανώςαπαιτείταιέλεγχοςτηςορθότητας(τηςισχύος,της
αλήθειας)τωνενλόγωυποθέσεων,έλεγχοςοοποίοςλαμβάνειτημορφήενεργώνερω-
τημάτωνπροςτηφύση,δηλαδήτημορφήτωνσχεδιασμένωνκαιοργανωμένωνεπεμ-
βάσεωνπουαποκαλούμεπειράματα .Όσαεκθέσαμεπαραπάνωπιστοποιούνγιατίτό-
σοημαθηματικοποίησηόσοκαιοπειραματισμόςδενήτανεκπροοιμίουδυνατόννα
ανήκουνστοφάσμαμεταφυσικώνκαιμεθοδολογικώνεπιλογώνήδεσμεύσεωντηςαρι-
στοτελικήςφυσικήςφιλοσοφίας:ταΜαθηματικά,ωςηεπιστήμητων«τελείωνόντων»
σύμφωναμετονΑριστοτέλη,δενμπορούσαννατύχουνεφαρμογήςστονυποσελήνιο
χώρο,οοποίοςσυνιστάτοβασίλειοτηςγέννησης,τηςφθοράςκαικάθεείδουςαλλα-
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γής .Παράλληλα,δεδομένουότιηαριστοτελικήφυσικήφιλοσοφίαείχεωςβασικόαντι-
κείμενοτις«ελεύθερες»ή«φυσικές»–σεαντιδιαστολήμετις«βίαιες»–κινήσειςτων
σωμάτων,τοπείραμαδενθαμπορούσεποτένααποτελείμέσοπροσπορισμούγνώσης
γιατηφυσικήπραγματικότητα:όπωςμόλιςείπαμε,οπειραματισμόςσυνιστάεπέμβα-
σηστοπροςμελέτηναντικείμενοκαιάρααλλαγήτου .

Μεαυτάδεδομένα,ημαθηματικοποίησηκαιοπειραματισμός–οιβασικέςκαινοτο-
μίεςτηςνέαςεπιστήμης–εγγράφονταιστοπλαίσιομιαςοντολογικήςδιάκρισηςηοποία,
ξεκινώνταςαπότονΓαλιλαίο,γίνεταισταδιακάαποδεκτήαπόόλουςσχεδόντουςπρω-
ταγωνιστέςτηςνέαςαντίληψηςγιατηφύση .Πρόκειταιγιατηδιάκρισημεταξύπρωτο-
γενώνκαιδευτερογενώνποιοτήτωνήιδιοτήτων .Οιπρώτεςεκλαμβάνονταιωςαντικει-
μενικέςκαιάραωςανεξάρτητεςαπόκάθεπαρατηρητή .Τέτοιεςείναιηέκταση,τοσχή-
μα,τοβάρος .Οιδεύτερεςεξαρτώνταιαπότααισθητήριαόργανατουγνωρίζοντοςυπο-
κειμένουκαιωςεκτούτουείναιυποκειμενικές .Παραδείγματαείναιτοχρώμα,οήχος,η
γεύση .Στοπλαίσιοαυτήςτηςδιάκρισης,ηφυσικήεπιστήμηπουδιεκδικείαντικειμενι-
κότηταδενμπορείναασχολείταιπαράμε«πρωτογενείςποιότητες» .Νασημειώσουμε,
ωστόσο,ότιοιεξελίξειςτωνφυσικώνεπιστημών(οπτική,ακουστική,Χημεία,φυσιολο-
γίατωνανθρώπινωνοργάνωνκ .ο .κ)προσέφερανσυντωχρόνωεπιστημονικέςεξηγή-
σειςκαιτηνεπιστημονική(αντικειμενική)κατανόησηκαιτέτοιων«δευτερογενώνποιο-
τήτων» .Όπου,βέβαια,τααντίστοιχαεξηγητικάσχήματαανάγονταντελικάσεεκείνα
πουαφορούντις«πρωτογενείςποιότητες»,μεαποτέλεσμαηόληκατεύθυνσητηςέρευ-
ναςναπαραμένεισταθερήενόσωοιφυσικέςεπιστήμεςδιεύρυναντηνεμβέλειάτους .

Ούτωςήάλλωςπάντως,ενόσωυποβάσταζεφιλοσοφικάτιςκαινοτομίεςτης νέας
επιστήμηςκαιταεντυπωσιακάεπιτεύγματάτης,ηενλόγωοντολογικήδιάκρισησυ-
νεπέφερε σημαντικές επιπτώσεις στην όλη φιλοσοφική εικόνα της φύσης και ιδιαί-
τεραστηθέσηπουεπιφυλάσσεταιεκείστονάνθρωπο .ΌπωςσημειώνειοΜπερτ(Burtt
2003,σ .89):

ΑξίζεινασταθούμεμιαστιγμήστηθεώρησητουΓαλιλαίουπερίπρωτογενώνκαιδευ-
τερογενώνποιοτήτωνγιατίοιεπιδράσειςτηςστηννεώτερησκέψηείναιανυπολόγιστης
σημασίας .Πρόκειταιγιαθεμελιακόβήμαπροςτονεξορισμότουανθρώπουαπότονμε-
γάλοκόσμοτηςφύσηςκαικατάργησητηςαντιμετώπισήςτουωςαποτελέσματοςτων
όσωνσυμβαίνουνεκεί,εξορισμόπουαποτελείπάγιοχαρακτηριστικότηςφιλοσοφίας
τηςνεώτερηςεπιστήμης .Ητελευταίααπλοποιείθεαματικάτοπεδίοτηςεπιστήμης,αλ-
λάέχειωςεπακόλουθονααναδύονταιταμεγάλαμεταφυσικάκαικυρίωςγνωσιολογικά
προβλήματατηςνεώτερηςφιλοσοφίας .ΜέχριτηνεποχήτουΓαλιλαίου,εκλαμβανόταν
ωςδεδομένοπωςοάνθρωποςκαιηφύσηείναιαναπόσπαστατμήματαενόςευρύτερου
όλου,όπουηθέσητουανθρώπουείναιπερισσότεροθεμελιώδης[…]Τώρα,κατάτην
πορείαμετάφρασηςτηςδιάκρισηςμεταξύπρωτογενώνκαιδευτερογενώνποιοτήτωνσε
όρουςπουπροσιδιάζουνστηνέαμαθηματικήερμηνείατηςφύσης,περνάμετοπρώτο
στάδιοτηςπορείαςπουοδηγείστηντοποθέτησητουανθρώπουπερίπουέξωαπότην
επικράτειατουπρωτεύοντοςκαιτουπραγματικού…

Αν,τώρα,ητελεολογικήαριστοτελικήαντίληψηαπέδιδεστονκόσμοανθρωπομορ-
φικά(ήακριβέστεραοργανισμο-μορφικά)γνωρίσματα(αφούείναιοσκοπόςήτοτέλος
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πουχαρακτηρίζεικατ’εξοχήντιςανθρώπινεςπράξειςκαιεκείνεςτωνζώντωνοργανι-
σμών),ηνέαδιάκρισηοδηγείστησυλλήβδηναπόρριψη,όπωςείπαμε,κάθετελεολο-
γίας,εγκαθιστώνταςστηθέσητηςό,τιέχειαποκληθεί«μηχανιστικόκοσμοείδωλο» .Η
φύσημοιάζειπλέονμεγιγάντιοωρολογιακόμηχανισμό,τουοποίουησυνολικήκίνηση
ανάγεταισεεπιμέρουςσχέσειςέλξηςκαιαπώθησης .Ημόνηέννοιααιτίουπουδιασώ-
ζεταιαπότηναριστοτελικήαντίληψηείναι,όπωςυπαινιχθήκαμε,ηέννοιατουποιητι-
κούαιτίου,αλλάπλέονμεσαφώςμηχανοκρατικόπεριεχόμενοκαιπρότυποτηνκρούση
δύοσφαιρών:το(ποιητικό)αίτιοτηςκίνησηςμιαςσφαίραςΑείναιηπρόσκρουσημιας
σφαίραςΒσεεκείνη .ΟΚαρτέσιος,έναςαπότουςβασικότερουςεκπροσώπουςτηςνέας
αντίληψης,καθιστάτούτητημεγάληαλλαγήαπολύτωςρητή:«…εκτιμώότιεκείνοτο
γένοςτωναιτιώνπουσυνάγεταισυνήθωςαπότοτέλος(σκοπό)δενέχεικαμίαχρησι-
μότητασταφυσικάπράγματα»(Descartes[1641]2003,§55) .

ΌπωςσημειώνειοΜπερτ,ηνέαμηχανοκρατίαθέτειτουςόρουςκαιτιςπροϋποθέ-
σειςπουοδηγούνστηνανάδειξηόλωντωνμεγάλωνφιλοσοφικώνπροβλημάτωντης
νεωτερικότητας .Ανηφύσηείναιηεπικράτειατωνμηχανικώναιτίων,πώςπρέπεινα
κατανοήσουμετησχέσητουανθρώπουμεαυτήντηνεπικράτεια;Φαινόμενααποκλει-
στικάήκατ’εξοχήνανθρώπινα,όπωςοιέλλογεςσυναγωγέςήοιεμπρόθετεςπράξεις,
δενκατανοούνται–ήδενκατανοούντανπαραδοσιακά–ανεξάρτητααπότονσκοπόήτο
τέλοςτους .Συνεπώς,πώςαυτάσχετίζονταιμεταφυσικάφαινόμενα,μετηνπολύστε-
νότερηπλέονέννοιατουόρου;Κοντολογίς,ποιαείναισχέσηφύσηςκαιλόγου;Ηανά-
δυσητηςνεωτερικήςεπιστήμηςμετιςμεγάλεςεπιτυχίεςτηςδημιούργησεέναμετα-
φυσικόχάσμαανάμεσασεαυτόπουοΣέλαρς(WilfridSellars,1912-1989,βλ .Sellars
2005)ονόμασε«λογικόχώροτωνλόγων»,απότημιαμεριά,καιστον«νομολογικόχώ-
ροτηςφύσης»ωςαντικείμενοτωνφυσικώνεπιστημών,απότηνάλλημεριά .Ή,μεάλ-
λαλόγια,χάσμαανάμεσασεδίκαιο-λόγησηκαιαίτιο-λόγηση .

Ητοποθέτησηενόςσυμβάντοςστονχώρο–ήεπικράτεια–τωνλόγωνισοδυναμείμε
δικαιολόγησηήτουλάχιστονδυνατότηταήαπόπειραδικαιολόγησηςαυτούπουκάποιος
ήκάποιαπιστεύειήπράττει .Μεάλλαλόγια,ηεπικράτειατωνλόγωναφοράαποκλειστι-
κάτιςέλλογεςικανότητεςτωνανθρώπων,περιλαμβάνεικανονιστικέςσχέσειςκαιανα-
φέρεταισεεπεισόδιαγνώσηςήεμπρόθετηςπράξηςπουαποτιμώνταιηθικά,δικαιακά,
πολιτικά,αισθητικάκ .λπ .Αντίθετα,ηεπικράτειατηςφύσης(ωςαντικείμενοτωνφυσι-
κώνεπιστημών)συνιστάέναπεριγραφικόπεδίο‘τυφλών’αιτιωδώνσχέσεων .Ησχέση
περιγραφικήςκαικανονιστικήςεπικράτειας,δηλαδήησχέσηφύσηςκαιλόγου,διαμε-
σολαβείταπερισσότερα,ανόχιόλα,ταφιλοσοφικάπροβλήματατηςνεωτερικότητας .10

Είναισχετικάασφαλέςναισχυριστούμεότιτούτοτομεταφυσικόχάσμαεκδηλώθη-
κεπρώτα,όπωςήδηυπανιχθήκαμε,ωςτοφιλοσοφικόερώτημαπερίελεύθερηςβού-
λησης .Κατόπινωστόσοδιαχύθηκεσεόλεςτιςφιλοσοφικέςπεριοχές,μείσωςπιοπρό-
σφατητηνεπέκτασήτουστηγνωσιολογίακαιστηφιλοσοφίατηςεπιστήμηςτου20ού
αιώνα .11Μεάλλαλόγια,τοπρόβληματηςσχέσηςφύσηςκαιλόγουσυνιστάγνησίως

10 Επίτωνφιλοσοφικώνπροβλημάτωντηςνεωτερικότηταςγενικά,βλ .τοεξαιρετικάκατατοπιστικό
Κονδύλης2020 .Γιαπληρέστερηκατανόησητηςδιάκρισηςμεταξύκανονιστικού/έλλογουκαιαιτια-
κού/περιγραφικούυπότηνοπτικήτουπώςσχετίζονταιβλ .Dimitrakos2019∙2020∙2021α∙2021β .

11 OΚουάιν(WillardVanOrmanQuine,1908-2000,βλQuine1969)είναιίσωςοπρώτοςπουεπιχει-



31

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

νεωτερικόφιλοσοφικόπρόβλημαπουσυναρτήθηκεμετηλεγόμενη«απομάγευσητης
φύσης»12,δηλαδήτηναποβολήκάθεένσκοπης–ανθρώπινης,θείας,μαγικής–δράσης
στηφύση,ικανήςναδιαταράξειτουςαιώνιουςκαιαπαρασάλευτουςνόμουςτης,όπως
τουςείχεδιατυπώσειοΝέυτωνκαιεκείνοιπουτονακολούθησαν .Γιατίοιαρχαίοικαι
οιμεσαιωνικοίήτανενπολλοίςαθώοι(McDowell2013,σ .258)τουαίματος(τουχά-
σματος)τούτου .ΗΚόρσγκααρντ(ChristineKorsgaard1996,σ .3)υποσημειώνειτην
εν λόγω αθωότηταως εξής: «[σ]την ελληνική σκέψη, το να γίνεται κανείς άριστος
(excellent)είναιτόσοφυσικόόσοτοναμεγαλώνει .Πρέπειναμάθουμετηναρετή·αλ-
λάαυτήηεκμάθησηεπιτελείταικατάτοντρόποπουμαθαίνουμετηγλώσσα:επειδή
είμαστεάνθρωποικαιαυτήείναιηφύσημας» .Ταφιλοσοφικάπροβλήματακαιοιφιλο-
σοφικοίγρίφοιπουαφορούντηδυνατότητασυγκρότησηςκοινωνικώνεπιστημώνκαι
επιστημώντουανθρώπουανάγονταισήμεραενπολλοίςσταερωτήματαπουάνοιξεκαι
εξακολουθείναθέτειτοενλόγωμεταφυσικόχάσμα .

ΙΙΙ. Εμπειρισμός, εξαλειπτική φυσιοκρατία και επιστημονισμός ή θετικισμός 

Ήδηαπότηναυγήτηςνεωτερικότητας,οιεμπειριστέςφιλόσοφοι–πολύσχηματικά:
εκείνοιπουυποστηρίζουνότιαποκλειστικήπηγήτηςεπιστημονικήςγνώσηςείναιηαν-
θρώπινηεμπειρία,καθώςκαιότιεκείναπουπαρέχουνοιαισθήσειςμαςκαταγράφονται
στονλευκόκατάταάλλανου(«tabularasa»)απευθείαςως«ιδέες»ενώμόνηγνωσια-
κήλειτουργίατουλόγουείναιησυσχέτισητωνιδεώνπουπροκύπτουνέτσι–επιχείρη-
σαννααπαντήσουνστοερώτηματηςσχέσηςφύσηςκαιλόγουμέσωτηςαναγωγήςτων
εκφράσεωντουδεύτερου(ένσκοπωνκαικανονιστικών)στηνεπικράτειατηςπρώτης .
Ησυσχέτισηεμπειρισμούκαι«εξαλειπτικήςφυσιοκρατίας»13,όπωςονομάζουμεγενι-
κάτοφιλοσοφικόρεύμαπουεπιχειρείπρογραμματικάτηνπλήρηαναγωγήτουκανονι-
στικούπεδίουστοπεριγραφικό,δενείναιτυχαίακαθώςαπορρέειευθέωςαπότοβασι-
κό‘αξίωμα’πουμόλιςαναφέραμε:όληηγνώσηκαιπηγάζειαπότηνεμπειρίακαιεκ-
φράζειήαποδίδειαποκλειστικάτηνεμπειρίακαιθεμελιώνεταισεεκείνηάνευετέρου .
Μεάλλαλόγια,ανηεμπειρία,όπωςαπορρέειμόνοναπότηνκατ’κατ’αίσθησιναντί-
ληψη,είναιηαποκλειστικήπηγήκάθεγνώσηςκαιαφούτοκανονιστικόπεριεχόμενο

ρείρητάνα«φυσιοποιήσει»τηγνώση .Νατηναντιμετωπίσει,δηλαδή,ωςφυσικόφαινόμενοπου
χρήζειεμπειρικήςμελέτης .Βεβαίως,όπωςσεόλεςήπερίπουόλεςτιςπεριπτώσειςστηφιλοσοφία,
υπάρχουνπροπατορικέςθεωρήσεις .Ηπιοάμεσασυγγενικήκαιχρονικάπλησιέστερηπροσέγγιση
προςαυτήντουΚουάιν,είναιεκείνητουΜιλ(JohnStuartMill,1806-1873,βλ .Mill[1843]2011)
σταμέσατου19ουαιώνακαιπαλαιότερηεκείνητουΧιούμ(DavidHume,1711-1776) .

12 ΠρόκειταιγιαόροπουανέδειξεοΒέμπερ(MaximilianKarlEmil (Max)Weber,1864-1920,βλ .
Weber[1905]2001)στιςαρχέςτου20ούαιώνα .Ηαπαρχήτου,ωστόσο,ανάγεταιστουςΓερμα-
νούςρομαντικούςκαιιδιαίτεραστονΣίλερ(FriedrichSchiller,1759-1805) .Βλ .Jenkins2012 .

13 Οεπιθετικόςπροσδιορισμός«εξαλειπτική»είναιαπαραίτητοςγιατίέχουνυπάρξειενδιαφέρουσες
προσπάθειεςναστοιχειθετηθείμιαπροσέγγισηπουδενθαυπόκειταιούτεστιςδεσμεύσειςαυτού
τουείδουςφυσιοκρατίαςούτεσεεκείνεςτουιδεαλισμούενώτέτοιεςπροσεγγίσειςαυτοκατανοού-
νταιεπίσηςωςφυσιοκρατικές:ολόγοςκαιηκανονιστκότηταπουτονδιακρίνειείναιμέροςτηςφύ-
σης,έστωsui generis .Ηοπτικήτηςεξαλειπτικήςφυσιοκρατίαςχαρακτηρίζεταισυχνάως«επιστη-
μονισμός»ή«θετικισμός» .Ταζητήματααυτάθαδιευκρινιστούνπαρακάτω .
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δενείναιδυνατόννααποκτηθείαπότηνκατ’αίσθησιναντίληψηπερίπουεξορισμού,
τότεαυτότοπεριεχόμενοδενυφίσταται‘πραγματικά’,δηλαδήδενπρέπεινατουαπο-
δίδεταισφραγίδαήκαθεστώςγνησιότητας .Όπωςεπισημαίνειέναςσύγχρονοςεκπρό-
σωποςτηςεξαλειπτικήςφυσιοκρατίας,«ανδενυφίσταταιεξήγησηγιακάτιπουλαμβά-
νειχώραεντόςτηςσυνηθισμένηςροήςτηςεξήγησης[ordinarystreamofexplanation],
τότείσωςαυτότοκάτιδενυπάρχει»(Turner2010σ .30) .Όπουη«συνηθισμένηροή
τηςεξήγησης»δενείναιάλληαπόεκείνηπουπαρέχουνοιφυσικέςεπιστήμεςκαιόσες
απότιςκοινωνικέςήεκείνεςτουανθρώπουμπορούνναεξομοιωθούνεπαρκώςμαζί
τουςωςπηγάζουσες,όλες,αμιγώςαπότηνεμπειρία .Τατελευταία250χρόνια,ηεξαλει-
πτικήφυσιοκρατίαεπιχειρείνααποσπάσειόλοκαιπερισσότερουςτομείςπουανήκαν
ήανήκουνπαραδοσιακάστηναρμοδιότητατηςφιλοσοφίαςκαιτωνδικώντηςόρων
πραγμάτευσηςώστε να τους εντάξει στην επικράτεια της αποκαλούμενης καταχρη-
στικά«εμπειρικήςεπιστήμης» .14Προγραμματικόςστόχοςενπροκειμένωείναιηπλή-
ρης	εξάλειψηκάθεκανονιστικούπεριεχομένου15ωςπεριεχομένουαναγκαίουγιανακα-
τανοήσουμεήναεξηγήσουμεόσασυμβαίνουνήτεκταίνονται .Οιεπιστήμες,βεβαίως
αποκλειστικάπεριγραφικές,αρκούναπολύτως .16

Όπωςείπαμε,τοζήτηματηςσχέσηςφύσηςκαιλόγουαπασχόλησεαπότηναρχήτη
φιλοσοφίατουήθουςήτηςηθικής(τηmoral philosophyπουλέγαμε)καιεκφράστη-
κεπρώταωςτοπρόβληματηςελεύθερηςβούλησης .Στηνακραιφνώςμηχανιστικήεκ-
δοχήτουεμπειρισμούπουδιατύπωσεοΧομπς(ThomasHobbes,1588-1679)ελεύθε-
ρηβούλησηωςτέτοιαδενυφίσταται .Ηελευθερίασυνιστάαπλώςιδιότηταπουμπορεί
νααποδοθείμόνοστιςπράξειςτωνανθρώπων .ΓράφειοΧόμπς([1651]2006,σ .199
και278):

Λέγοντας ελευθερίανοούμε,σύμφωναμε τηνκυριολεκτικήσημασία τηςλέξης, την
απουσίαεξωτερικούεμποδίου…(σ .199)[Α]πότηχρήσητηςλέξηςελεύθερηβούληση

14 Ο χαρακτηρισμός «εμπειρική επιστήμη» ή ακόμη και ο ηπιότερος «εμπειρικές επιστήμες»
είναικαικαταχρηστικός–κανενόςείδουςήγένουςεπιστήμηδενμπορείναμηναφορά	τηνανθρώ-
πινηεμπειρία,οπότεοχαρακτηρισμόςπεριττεύει–καιμεροληπτικός,ανόχιυποβολιμιαίος,καθ’
ότιπροκρίνειεμμέσωςπληνσαφώςτηνεμπειριστικήπροσέγγισηγενικάκαιαδιακρίτως,δηλαδή
τηνεμπειρίαωςαποκλείστικήπηγήκάθεγνώσηςκαιτηγνώσηωςεκφράζουσααποκλειστικάτην
εμπειρία,παραχωρώνταςέδαφοςστονεπιστημονισμόήθετικισμόπουδιαγράφειεντέλεικαιτη
φιλοσοφίαολόκληρη .

15 ΗσύνδεσηεμπειρισμούκαιεξαλειπτικήςφυσιοκρατίαςείχεεντοπιστείήδηαπότοννεαρόΜαρξ
ενώοεντοπισμόςτηςδενείναιανεξάρτητοςαπότηνεγελιανήπαιδείατουίδιου .Στηνπρώτηθέ-
σηγιατονΦόιερμπαχοΜαρξ(1845)γράφει:«Ηβασικήέλλειψηόλουτουυλισμού[ενν .τηςεξα-
λειπτικήςφυσιοκρατίας]έωςτώρα(συμπεριλαμβανομένουτουυλισμούτουΦόιερμπάχ)είναιότι
τοαντικείμενο[Gegenstand],ηπραγματικότητα[Wirklichkeit],ηαισθητηριακότητα[Sinnlichkeit]
συλλαμβάνεταιμόνομετημορφήτουαντικειμένου[Objekt]ήτηςεποπτείας [Anschaung,ενν .
εμπειρισμός]·όχιόμωςωςαισθητήανθρώπινηδραστηριότητα[Tätigkeit],ωςπράξη[Praxis]·όχι
υποκειμενικά» .Γιαμιαπληρέστερηανάλυση του χωρίου ερμηνευμένουωςαπόρριψη τηςανα-
γκαίαςσύνδεσηςεξαλειπτικήςφυσιοκρατίαςκαιεμπειρισμούκαιάραωςαναζήτησηενόςάλλου
είδουςφυσιοκρατίαςβλ .Rödl(2007,σ .14-15και122-123)καιΔημητράκος2021α .Γιατημαρξι-
κήπροσέγγισηγενικότεραβλ .Κεφ .10τουπαρόντοςβιβλίου .

16 Για την ταύτιση της επικράτειας της φύσης με τα αντικείμενα των φυσικών επιστημών βλ .
McDowell1996·1998·2000 .
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δενμπορείνασυναχθείηελευθερίατηςβούλησης,τηςεπιθυμίαςήτηςροπήςκαθ’εαυ-
τή,αλλάηελευθερίατουανθρώπου,ηοποίασυνίσταταιστηνανεμπόδιστηπραγμάτω-
σητηςβούλησης,τηςεπιθυμίαςήτηςροπής(σ .278) .

Μεάλλαλόγια,ηανθρώπινηβούλησηεκλαμβάνεταιωςμηχανισμόςπουλειτουρ-
γείστηβάσηαιτιωδώνσχέσεων,οιοποίεςδιαμορφώνονταιαπόβιολογικούς,ψυχολο-
γικούςήκοινωνικούςπαράγοντες .Μεαυτήντηνέννοια,δενμπορείναπροσδιοριστεί
κάποιουείδους‘ελευθερία’απότουςενλόγωπαράγοντες .Οιτελευταίοιεπενεργούν
καταλυτικάκαιδιαμορφώνουναιτιοκρατικάτηβούληση .Ακόμακαιστηνπιοεκλεπτυ-
σμένηεκδοχήεμπειρισμούπουυποστηρίζειοΧιουμ,ολόγος‘φυσιοποιείται’ουσιω-
δώς,καθώςηηθικήεμπειρίαανάγεταιευθέως«στηλειτουργίατηςευαισθησίαςκαι
τωνσυναισθημάτωνμας»(Βιρβιδάκης2009,σ .11) .Οανθρώπινοςλόγοςείναιμιαυπο-
λογιστικήμηχανήστηνυπηρεσίατωνπαθών(passions) .ΓράφειοΧιουμ1985,§3 .2):

Δενμιλάμεαυστηράκαιφιλοσοφικάότανμιλάμεγιαμάχημεταξύτωνπαθώνκαιτου
λόγου .Ολόγοςείναι,καιοφείλειμόνοναείναιοσκλάβοςτωνπαθών…

ΑπότηνεποχήτουΧομπςκαιτουΧιουμμέχριτονΚουάινκαιτουςεπιγόνουςτου,
ηεμπειριστικήπαράδοσηεπιχειρείναλύσειήναδιαλύσειτοπρόβληματηςσχέσηςφύ-
σηςκαιλόγουμέσωκαταφυγήςσεμιαυπερτιμημένη‘εμπειρικήεπιστήμη’ .Δηλαδήη
‘λύση’τουπροβλήματοςανάγεταισεό,τιείδαμεότιμπορούμενααποκαλέσουμε«επι-
στημονισμό» .Πρόκειταιγιαπαράδοσηπουφιλοδοξείναεκχωρήσειόλεςτιςπεριοχές
πουθεράπευεπαραδοσιακάηφιλοσοφία(γνωσιολογία,ηθική,αισθητικήκ .λπ .)στηδι-
καιοδοσίατωνφυσικώνεπιστημώνήεκείνωνπουεικάζεταιότιμπορούνναεξομοιω-
θούνμετιςφυσικέςνοούμενες,όλες,ωςεκφράζουσεςαμιγώςτηνεμπειρία .Ηπαράδο-
σηήσκοπιάαυτήχαρακτηρίζεταιως«εξαλειπτική»ακριβώςδιότιηεκχώρησημιατέ-
τοιαςπεριοχήςστηναποκλειστικήδικαιοδοσίατωνεπιστημώννοούμενωνέτσισημαί-
νειτηναναγωγήτουκανονιστικούπεριεχομένουπουφέρουνεγγενώςαυτέςοιπεριοχές
στοαμιγώςπεριγραφικόλεξιλόγιομιαςεπιστήμηςκαιάραστηνπρογραμματικήεξά-
λειψη,ακριβώς,τουίδιουτουπεδίουτηςκανονιστικότητας .Μεάλλαλόγια,κάθεκα-
νονιστικόλεξιλόγιοείναιπρογραμματικάεξαλειπτέοδιατηςσταδιακήςαναγωγήςτου,
μέσααπότηνπρόοδοτωνεπιστημώννοούμενωνεμπειριστικά,στοαμιγώςπεριγραφι-
κόλεξιλόγιοτωντελευταίων .

IV. Αντιδράσεις στον επιστημονισμό ή θετικισμό

Όπωςσυμβαίνεισυχνάστηφιλοσοφία,ηανάδυσηκάποιωντάσεωνσυνεπιφέρειτην
ανάδυσηαντίρροπωντάσεων .Έτσι,στοπλαίσιοτηςνεώτερηςφιλοσοφίας,ηανάδυση
τωνεξαλειπτικώντάσεωνπουμόλιςαναφέραμεδιαμορφώθηκεενπολλοίςωςαπόκρι-
σηστιςλογοκρατικές(ρασιοναλιστικές)προσεγγίσειςπουθαδούμεαμέσως,μετηδι-
αμάχηανάμεσαστιςδύοαυτέςδέσμεςφιλοσοφικώνπροσεγγίσεωννακαλύπτειπερισ-
σότεροαπόέναναιώνα .Ολεγόμενος«ΓερμανικόςΙδεαλισμός»πουιστορικάακολού-
θησεέθεσετασυναφήζητήματαμενέουςόρους .
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IV.1. Παραδοσιακή λογοκρατία ή ρασιοναλισμός 

Οιρασιοναλιστέςφιλόσοφοι–πολύσχηματικά:εκείνοιπουυποστηρίζουνότιθεμελιώ-
δηςπηγήτηςεπιστημονικήςγνώσηςείναιοανθρώπινοςλόγος–διατήρησανενπολλοίς
μιααντίληψηπερίμεταφυσικήςπουπροέρχεταικατάβάσιναπότονΑριστοτέλη .Στο
έργοτουΦιλοσόφουμπορούμεναδιακρίνουμεδύοορισμούςγιατην«πρώτηφιλοσο-
φία»17,δηλαδήγιαό,τιθατείναμενααποκαλέσουμεσήμερααπλώςφιλοσοφίαήμάλ-
λονμεταφυσική:18οπρώτοςπροβάλλειτηνιδέαότιηφιλοσοφίαμελετάταόνταως
όντα:«ἐπισκοπεῖ	καθόλου	περὶ	τοῦ	ὄντος	ᾗ	ὄν»(Μετά	τα	Φυσικά1003a) .Δηλαδήδεν
τααντιμετωπίζειαπόκάποιαεπιμέρουςσκοπιά,αλλάκαθολικά:«αὕτη	δ’	ἐστὶν	οὐδεμιᾷ	
τῶν	ἐν	μέρει	λεγομένων»(Μετά	τα	Φυσικά1003a) .Οτρόποςκαιτοπεριεχόμενοτου
φιλοσοφείνπουαντιστοιχείσεαυτόντονορισμόέλαβεκατάτονΜεσαίωνατηνονο-
μασίαmetaphysica generalis .Οδεύτεροςορισμόςπροβάλλειτηνιδέαότιηφιλοσοφία
ασχολείταιμετημελέτητωνυπεραισθητώνόντων,οπότεμπορείναονομαστείκαιθεο-
λογία:«ἂν	εἶεν	φιλοσοφίαι	θεωρητικαί,	μαθηματική,	φυσική,	θεολογική»(Μετά	τα	Φυσι-
κά1026a) .Οτρόποςκαιτοπεριεχόμενοτουφιλοσοφείνπουαντιστοιχείσεαυτόντον
ορισμόέλαβεκατάτηνίδιαπερίοδοτηνονομασίαmetaphysica	specialis.19Μεαυτάδε-
δομένα,οιπαραδοσιακοίρασιοναλιστές,ξεκινώνταςαπότονΚαρτέσιο,ιδρυτήενπολ-
λοίςτηςλογοκρατικήςπαράδοσης,ανόχιτηςνεώτερηςφιλοσοφίαςενόλω,συνέλαβαν
κατ’ουσίαντηφιλοσοφίαωςmetaphysica specialis,εκλαμβάνονταςότιθέματηςείναι
τομηυλικότμήματουκόσμου:ηψυχήκαιοΘεός .

Ωστόσο,δεδομένηςτηςριζικήςαλλαγήςκοσμοεικόναςπουεπήλθεμετηνΕπιστη-
μονικήΕπανάσταση,ηmetaphysica specialisδενμπορούσεπαράναφέρειδιαφορετι-
κέςσυνδηλώσειςαπόεκείνεςπουέφερεστοαριστοτελικόέργο:ανστοτελευταίο,η
αριστοτελικήτελεολογίαμπορούσεναστηρίξει,όπωςείδαμε,μιαενιαίαεικόναμετα-
φυσικήςαρμονίας,τώραμόνοντουλικότμήματουκόσμουπαρουσίαζεενιαίοχαρα-
κτήρα,εκείνονπουτουεξασφάλιζανοικαθολικοίκαιαπαράβατοιφυσικοίνόμοιτης
μηχανικήςαιτιότητας .Υπόαυτήτησυνθήκη,οΚαρτέσιοςπρότεινεενπροκειμένωτη
φιλοσοφική(μεταφυσική)διάκριση(Descartes[1641]2003)ανάμεσασεδύο«υποστά-
σεις»,το«εκτατόπράγμα»(res extensa)καιτο«πράγμαπουσκέπτεται»(res cogitans),
αλλάχωρίςναπροσφέρειπλήρωςικανοποιητικήαπάντηση(μάλλονούτεγιατονίδιο!)
ωςπροςτοπώςσυνδέονταιοιδύοαυτέςπλήρωςετερογενείς«υποστάσεις» .Οντολογι-
κόςδυϊσμός,λοιπόν,μεενπολλοίςεκκρεμέςτοαιτούμενοτης«αρμονικής»,όπωςθα
επέτασσεοΑριστοτέλης,συμπερίληψηςτωνδύοοντολογικώνεπικρατειώνσεέναενι-
αίοκαιισχυράπειστικόμεταφυσικόόλο .

17 ΟΑριστοτέλης(Μετά	τα	Φυσικά,1004a)υποστηρίζειότιεπειδήηφιλοσοφίαέχειτόσαμέρηόσες
είναικαιοιυποστάσειςήουσίεςπουυπάρχουν,είναιαναγκαίοναυπάρχειμιαπρώτηφιλοσοφία:
«καὶ	τοσαῦτα	μέρη	φιλοσοφίας	ἔστιν	ὅσαι	περ	αἱ	οὐσίαι·	ὥστε	ἀναγκαῖον	εἶναί	τινα	πρώτην	καὶ	ἐχο-
μένην	αὐτῶν» .Τοαντικείμενοτης«πρώτηςφιλοσοφίας»είναιοι«πρώτεςαρχές»,δηλαδήοιαρχές
πουδενπαράγονταιαπόάλλεςαρχές,αλλάαποτελούντοθεμέλιοτηςγνώσης .

18 Η«πρώτηφιλοσοφία»στοαριστοτελικόπλαίσιοδιακρίνεταιπρώτακαικύριααπότηφυσικήφι-
λοσοφία,δηλαδήτημελέτητηςφύσης .

19 ΤοπώςσυνδέονταιοιδύοορισμοίστοέργοτουΑριστοτέληέχειαποτελέσειεξέχοναντικείμενο
σχολιασμούκαιερμηνείαςκατάτον20όαιώνα .Βλ .Frede1987 .
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Όπωςκαινα’χειπάντως,οκαρτεσιανόςδυϊσμόςαντιτασσότανισχυράστονεμπει-
ριστικό επιστημονισμό και στις εξαλειπτικές βλέψεις του: το μεν «εκτατό πράγμα»
προσέφερεμεταφυσικήστήριξηστουςαντικειμενικούςφυσικούςνόμουςενώτο«πράγ-
μαπουσκέπτεται»διεπόταναπότονκοινόγιαόλουςτουςανθρώπουςλόγοπουείχε
ωςπρότυποτοναδιαφισβήτητομαθηματικόσυλλογισμό .ΆλλωστεοίδιοςοΚαρτέσιος
υπήρξεδεινόςμαθηματικός .ΑνκαιστοέργοτουΚαρτέσιουδενμπορούμεναβρούμε
μιασυστηματικήπροσέγγισηπουνααφοράτηνηθικήφιλοσοφία(τηmoral philosophy
ωςαφορούσατονμεμονωμένοάνθρωποκαιτηβούλησήτου)οκαρτεσιανόςδυϊσμός,
όπωςεξειδικεύτηκεστονάνθρωπο,τηνψυχήτουκαικατ’επέκτασηστιςδιαφορέςτου
απόταυπόλοιπαζώα,αποτέλεσετοβασικόφιλοσοφικόπλαίσιοπροκειμένου,όχιμό-
νονααντικρουστείοεμπειριστικόςεπιστημονισμός,αλλάκαιναδιαμορφωθείέναρεύ-
μαλογοκρατικήςέμπνευσηςωςπροςτηναντιμετώπισηόλωντωνζητημάτωναυτών .

ΓιατονΚαρτέσιο(1993,σ .281,απόσπασμααπότονΛόγο	περί	Μεθόδου	-Descartes
1976),λοιπόν,ταμηέλλογαζώαπαρουσιάζουνδύοθεμελιακέςδιαφορέςσεσχέσημε
τονάνθρωπο:i)δενχρησιμοποιούντηγλώσσαήάλλασυστήματασημείωνγιανααρ-
χειοθετήσουντησκέψητουςέναντιάλλωνόντωνκαι ii)δενδρουνβασιζόμεναστη
γνώση,αλλάστιςπροδιαθέσειςτωνοργάνωντους .Ηπροσεκτικήεξέτασηαυτώντων
διαφορώνμπορείεπίσηςνακαταδείξειτησχέσημεταξύσώματοςκαιψυχήςστονάν-
θρωπο:«[…]ότανφθάσουμεναγνωρίσουμεπόσοπολύδιαφέρουν[ενν .ταμηέλλογα
ζώααπότουςανθρώπους],κατανοούμεπολύκαλύτερατουςλόγουςπουαποδεικνύουν
ότιηψυχήμαςείναιστηφύσητηςεντελώςξεχωριστήαπότοσώμαμας,καικατάσυ-
νέπειαδενμπορείναπεθάνειμαζίτου .Κιέπειτα,στονβαθμόπουδενπαρατηρούμε
άλλεςαιτίεςικανέςνατηνκαταστρέψουν,έχουμεφυσικώςτηροπήνακρίνουμεότιεί-
ναιαθάνατη»(Descartes1993,σ .282) .Ηψυχή,λοιπόν,είναιοντολογικάανεξάρτητη
απότοσώμακαι,όπωςμπορείεύκολαναυποτεθεί,χαρακτηρίζεταιαπόσυγκεκριμέ-
νεςλειτουργίες .

[…]είναιεύκολοναδούμεότιδενυπάρχειτίποτασεεμάς,τοοποίοθαπρέπεινααπο-
δώσουμεστηνψυχήμαςεκτόςαπότιςσκέψειςμας .Υπάρχουνδύοκύριαείδησκέ-
ψεων:οιπράξειςήενέργειεςτηςψυχής(actionsdel’âme)καιταπάθητηςψυχής(pas-
sions) .Αυτάπουαποκαλώενέργειεςήπράξεις(actions)είναιόλεςμαςοιβουλήσεις,
γιατίτιςβιώνουμεωςπροερχόμενεςαπευθείαςαπότηνψυχήκαιδενμοιάζειναπρο-
καλούνταιαπόκάτιάλλο .Όπως,αντίθετα,μπορούμεγενικάναονομάσουμεπάθηόλα
ταείδηαντίληψηςήγνώσης,ταοποίαβρίσκουμεμέσαμας .Διότισυχνάδενείναιη
ψυχήμαςπουτακάνειαυτάπουείναιενώπάνταπαραλαμβάνονταιπαθητικάαπότην
ψυχήπροκαλούμενααπόταπράγματαπουαναπαριστούν .(Descartes[1649]2011,άρ-
θρο17 .)

Ηπαρουσίασητηςψυχήςμεαυτόντοντρόπο,επιτρέπειστονΚαρτέσιονατηςαπο-
δώσει τηναπαραίτητηαυτονομία,δεχόμενοςέτσιμιαμορφήελευθερίας τηςβούλη-
σης .20Μεάλλαλόγια,διαμορφώνειέναφιλοσοφικόπλαίσιοόπουταπεριεχόμενατης

20 Γιανααπεικονίσειτησχέσηψυχής-σώματος,οΚαρτέσιος(2003,σ .173-174)παραλαμβάνειαπό
τονΑριστοτέλη(Περί	ψυχής)τημεταφοράτουπλοίουκαιτουπλοηγούσύμφωναμετηνοποίαη
ψυχήείναιοπλοηγός .Ακολουθείτημεταφοράωςένασημείο,αλλάκατόπιντουφαίνεταιμηικα-
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βούλησηςδενκαθορίζονταιαποκλειστικάαπότιςπροδιαθέσειςκαιτιςροπές(ψυχολο-
γικέςήάλλες)πουαναγκαίαεμπίπτουνστουλικόκαιάρανομοκρατούμενοτμήματου
επιστητού .

Ανκαιδενπρέπειναθεωρήσουμεότιηλογοκρατίασυμπλέειαναγκαστικάμετον
οντολογικόδυϊσμότουΚαρτέσιουκαιόσωντονακολούθησαν,ηστρατηγικήεναντίω-
σηαρκετώνρασιοναλιστώνστονεμπειριστικόεπιστημονισμόπεριέλαβετηναποδοχή
ενόςμηυλικούτμήματοςτουεπιστητούήτηναποδοχήμεταφυσικώςπερίεργων(queer)
γνωσιακώνικανοτήτων,όπωςηδιανοητικήήορθολογικήεποπτεία(Βιρβιδάκης2009,
σ .11) .Οιπαραδοχέςαυτές,αποτέλεσανμιαγραμμήάμυναςαπέναντιστηναπόπειρα
φυσιοποίησηςτωναξιώντουαγαθούήτηςαλήθειας .

Ηπερίπτωσητηςηθικήςφιλοσοφίας,όπωςμόλιςτηνπροσδιορίσαμε,είναικαιπά-
λι χαρακτηριστική .Οιρασιοναλιστέςστησυντριπτική τουςπλειοψηφία είναιηθικοί
ρεαλιστές,θεωρώνταςότιτοαγαθόενυπάρχειστηφύσητωνπραγμάτων .Τηνπερίο-
δοαμέσωςμετάτηνΕπιστημονικήΕπανάσταση,ηπιοχαρακτηριστικήενπροκειμέ-
νωπερίπτωσηείναιίσωςοΚλαρκ(SamuelClarke,1675-1729) .Παρ’όλητηνένθερμη
υποστήριξητης«φυσικήςφιλοσοφίας»τουΝεύτωνακαιτηναπόρριψητηςανταγωνι-
στικήςτουτότεκαρτεσιανήςφυσικήςφιλοσοφίας,οίδιοςανέπτυξεμιαλογοκρατική
προσέγγισηστοντομέατηςηθικής,σύμφωναμετηνοποίαοικοινώςαποδεκτέςηθικές
αλήθειεςεκφράζουναιώνιεςκαιαναγκαίεςαλήθειεςγιατηφύσητωνπραγμάτωνκαι
είναιανακαλύψιμεςδιατουλόγου:«[Ε]άνδενυπήρχετοκαλόκαιτοκακόστηφύση
τωνπραγμάτων,ωςπροηγούμεναόλωντωννόμων,πριναπόόλουςτουςνόμους,τότε
κανέναςνόμοςδενθαήτανκαλύτεροςαπότονάλλο[…]»(Clarke(1991,σ .195-196) .

Μεάλλαλόγια,ηαπόδοσητηςαγαθότηταςστηφύσητωνπραγμάτωνείναιημό-
νηδυνατήαντίστασηστονηθικόσχετικισμό .21Σύμφωναμεαυτήντηνοπτική,οιηθι-
κέςαλήθειεςανακαλύπτονταικαιδενκατασκευάζονται .Οιρασιοναλιστέςσυμφωνούν
μετουςεμπειριστέςότιοιτελευταίεςδενμπορούννασυλληφθούναπότηνεμπειρία·
ωστόσο, για να εξηγήσουν φιλοσοφικά τη δυνατότητα ανακάλυψης αντικειμενικών
ηθικώναληθειώνκαταφεύγουνστηνορθολογικήεποπτεία,γνωσιακή ικανότηταπου
διαθέτεικατ’αυτούςμόνονηανθρώπινηψυχή .

Ηθέσητωνρασιοναλιστώνκαθίσταταιίσωςευκολότερακατανοητήανεκλάβου-
μεωςπρότυπότηςτονμαθηματικόρεαλισμό .Όπωςομαθηματικόςρεαλισμόςεκλαμ-
βάνειτιςμαθηματικέςοντότητεςωςυπαρκτές,αλλάανίκανεςνασυλληφθούνωςτέ-
τοιεςαπότηνεμπειρία,έτσικαιοηθικόςρεαλισμόςθεωρείπωςοιηθικές(καιοιάλ-
λες)αξίεςείναιοντότητεςανεξάρτητεςαπότοννου,αλλάανακαλύψιμεςκαικατανοή-
σιμεςαπόαυτόν .Είναι,βέβαια,εύληπτοπωςτόσοηκαταφυγήσεέναμηυλικότμήμα
τουεπιστητούόσοκαιηπαραδοχήπερίεργωνδιανοητικώνικανοτήτωνδενσυμβαδίζει

νοποιητική,καθώςδεναποδίδειτογεγονόςότιείμαστεστενότατασυνδεδεμένοιήοιονείσυγχω-
νευμένοιμετοσώμαμας .Σεκάθεπερίπτωσηπάντως,διαμορφώνειέναφιλοσοφικόπλαίσιοπου
τουεπιτρέπεινααποφύγειτηναναγωγήτωνψυχικώνενεργημάτωνστιςαιτιώδειςσχέσειςπουδι-
έπουντουλικότμήματουεπιστητού .

21 Κατ’αναλογίανμετονγνωσιολογικόσχετικισμό,σύμφωναμετονοποίοηαπόδοσηαλήθειαςστις
πεποιθήσειςείναισχετικήπροςτοεκάστοτεγνωρίζονυποκείμενοκαικαθορίζεταιαπότιςδιάφο-
ρεςπροδιαθέσειςτου,οηθικόςσχετικισμόςπρεσβεύειότιηαπόδοσητηςαγαθότηταςείναισχετι-
κήκαιδενυπάρχουναντικειμενικάκριτήριαδιαχωρισμούτουκαλούαπότοκακό .
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μεαυτόπουσυνήθωςαποκαλούμε«νεώτερηεπιστημονικήκοσμοεικόνα»(Korsgaard
1996,σ .18),ηοποίαεπιτάσσειμιασαφώςφυσιοκρατική–ανκαιόχιαπαραίτηταεξα-
λειπτική–φιλοσοφικήστάση .

IV.2. Ό Γερμανικός Ιδεαλισμός (Καντ και Χέγκελ)

ΟΓερμανικόςΙδεαλισμός,όπωςέχειαποκληθεί,μάλλονμονόπλευρακαιτελικάάδι-
κα,τοφιλοσοφικόρεύμαπουξεκινάμετηνκριτικήπερίοδοτουΚαντ(ImmanuelKant,
1724-1804)–δηλαδήαφούεκείνοςείχεαποποιηθείπροηγούμενεςαντιλήψειςτουκαι
αρχίσειναεπεξεργάζεταιτιςτρεις«Κριτικές»του(Παγωνδιώτης2013)–καιεκβάλλει
τελικάστοέργοτουΧέγκελ(GeorgWilhelmFriedrichHegel,1770-1831),χαρακτηρί-
ζεταιαπόμιασειράφιλοσοφικώνκαινοτομιώνσεολόκληροτοεύροςτηςφιλοσοφικής
έρευνας,άρακαιστοζήτηματηςσχέσηςφύσηςκαιλόγου .

ΗκριτικήπερίοδοςτουΚαντ,ηοποίαεγκαινιάζεται‘επισήμως’μετηδημοσίευση
τηςΚριτικής	του	Καθαρού	Λόγου(πρώτηέκδοση1781,δεύτερηέκδοσητροποποιημέ-
νη1787),συνιστάκατάκοινήομολογίατομήστηνιστορίατηςφιλοσοφίας .Tομήανα-
φορικάτόσομετο«τι»όσοκαιμετο«πώς»τηςφιλοσοφικήςδραστηριότητας .Ηπε-
ρίφημη«κοπερνίκειαστροφή»πουεπιτελείμετοέργοτου,όπωςτοδιατυπώνειοίδιος
(Κριτική	του	Καθαρού	Λόγουεκδ .Β,XXIIτηςΕισαγωγής),έθεσερηξικέλευθαωςθέμα
τηςφιλοσοφικήςέρευνας,όχιτονεξωτερικόκόσμοωςέχει,αλλάτουςόρους	δυνατό-
τητας	της	γνώσηςτου .Μεάλλαλόγια,έστρεψετηφιλοσοφίααπόδραστηριότηταπου
αποσκοπούσεστηναποκάλυψηήτησυγκρότησητωνθεμελίωντηςγνώσηςενόςαντι-
κειμένουεξωτερικούαπότηνίδια(ταόνταωςόντα,τηνψυχή,τονΘεόκ .λπ .)σεμια
αναστοχαστικήδραστηριότηταπουαφοράαποκλειστικάτηνίδιατησκέψηκαιτιςικα-
νότητέςτης .ΟΧέγκελ([1826]2009,σ .54)καθιστάίσωςακόμηπιορητήαυτήντηφι-
λοσοφικήεπιλογή:«Ηφιλοσοφίαωςτέτοιαείναιησκέψηήονους22πουφέρειτονεαυ-
τότηςστησυνείδηση,ησκέψηπουασχολείταιμετονεαυτότης» .

Δενυπάρχειαμφιβολίαότιυφίστανταισημαντικέςδιαφορέςμεταξύτωνφιλοσόφων
πουανήκουνστορεύματουΓερμανικούΙδεαλισμούενώμάλισταηκριτικήπουασκού-
σεκαθέναςστουςπρογενέστερούςτουήτανσυχνάανελέητη .Ωστόσο,υπότησκοπιά
πουενδιαφέρειεδώ,μπορούμεναδιαπιστώσουμεπωςοιενλόγωδιαφορέςεδράζονται
σεμιασειράαπόθεμελιακέςσυμφωνίες .Ηπρώτηβασικήσυμφωνίααφοράτονπροσ-
διορισμότηςφιλοσοφίαςωςσυστροφήτηςσκέψηςπροςτησκέψη,όπωςείπαμε .Ηδεύ-
τερη,συναρτημένημετηνπρώτηκαιαναφερόμενησυγκεκριμέναστησχέσηφύσηςκαι
λόγου,έγκειταιστηβασικήτοποθέτησηότι«αυτοσυνειδησία,ελευθερίακαιλόγοςσυ-
νιστούνενότητα»(Rödl2007,σ .105) .

ΟΚαντ,απότηνπλευράτου([1785]1986,σ .59),θεωρείπαράλογητηνιδέαότι
ηελευθερίασυνιστάκατάστασηόπουαπουσιάζουνπροσδιορισμοί .Θεωρεί, επίσης,
ότι αυτό το κριτήριο εντοπισμού των καταστάσεων ελευθερίας είναι αμιγώς εμπει-
ριστικήςπροέλευσης .Είναι, γιαπαράδειγμα,μέρος τηςφιλοσοφικήςθεώρησης του
Χομπς,όπωςήδητηναναφέραμεακροθιγώς .Αντίθετα,οΚαντ,κατανοείτηνελευθε-

22 Οόροςαναφέρεταισταελληνικάστοπρωτότυποκαιπιθανόταταπαραπέμπειστοναριστοτελικό
«νου» .


