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Α - Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΚΕΨΗ 

α1 - Ζώα κι άνθρωπος
Το νοητικό στοιχείο διακρίνει τον άνθρωπο από τα ζώα αφού μπορεί από διάφορες σκέψεις 

(λογισμούς) να εξάγει συμπεράσμα (συλλογισμός=συν+λογισμός).  Και τα ζώα μπορούν αυτό αλλά 
πολύ-πολύ περιορισμένα.  Πιθανότατα ο σκύλος σκέφτεται :

α' λογισμός > το αφεντικό μου με ταϊζει     &     β' λογισμός > έρχεται το αφεντικό μου
άρα (συμπέρασμα-συλλογισμός) > (μπορεί να) φέρνει φαί 

Από δυο λογισμούς κάνει έναν συλλογισμόν, όπως το γνωστό πείραμα του Pavlov μας πιστοποιεί 
αλλά το βάθος συλλογισμών είναι πολύ ρηχό.  Αντίθετα ο άνθρωπος έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος 
σκέψης, που αυξάνει με άσκηση και μόρφωση.  Υπάρχει αντιστοιχία όπως αρχάριου σκακιστή με 
grandmaitre σε βάθος πρόβλεψης πολλών κινήσεων (συλλογισμών).  Αντίστοιχη αναλογία βλέπουμε 
μεταξύ μωρού-ενήλικα ή πολιτισμένου ανθρώπου-υπανάπτυκτου.  Συνηθίζουμε όταν βλέπουμε 
κάποιον που 'δεν στροφάρει' να λέμε 'μα ζώο είναι;'  Ο άνθρωπος έχει επιπλέον την ικανότητα να 
εκφράζεται ΕΛΛΟΓΑ (εν+λόγος), δηλαδή με τον λόγον, που τον διαφοροποιεί από τα ζώα αλλά και 
τον κατηγοριοποιεί σαν 'ζώον' όταν δεν έχει την ικανότητα εκφράσεως αντιληπτής από τους άλλους.

α2 - Συλλογισμός : το δομικό στοιχείο της γνώσης
Η σκέψη του ανθρώπου δεν είχε πάντα το ίδιο βάθος.  Ο τρόπος διαβίωσης, η έλλειψη 

παιδείας κι άλλοι παράγοντες δεν του επέτρεπαν να αναπτύξει το νοητικό του επίπεδο.  Κυρίως οι 
επικυρίαρχοι δεν τον άφηναν γιατί φοβούνταν τον νοητικά ανεπτυγμένον άνθρωπον κι αυτό το 
βλέπουμε ιστορικά σ' όλες τις σκλαβιές, όπου ο άνθρωπος παρέμενε στο "Σπήλαιο του Πλάτωνα" επί 
αιώνες σαν νοητικός δούλος με έννοιες και καταστάσεις, που οι δυνάστες επέβαλαν.

Ο συλλογισμός σαν συμπέρασμα δυο σκέψεων (λογισμών) είναι το δομικό στοιχείο της
γνώσης, αφού η ικανότητα συνεχόμενων συλλογισμών επεκτείνει τα γνωστικά σύνορα.  Η 
ορθότητα του συλλογισμού εξαρτάται από την ορθότητα των αρχικών λογισμών.

Εποπτικά αντιλαμβανόμαστε τον συλλογισμόν ως πλίνθον, που 'πατάει σε δύο άλλους 
υποκείμενους πλίνθους (=αρχικοί λογισμοί), όπως συμβαίνει σε μια πλινθοδομή.  Συλλογισμόν με 
συλλογισμόν δομείται η "πλινθοδομή" (τοίχος) της γνώσης.  Αν τουλάχιστον ένας από τους 
υποκείμενους πλίνθους είναι σαθρός (~λανθασμένος) τότε και ο συλλογισμός είναι λάθος και θα 
καταρρεύσει, δημιουργώντας κενό γνώσης στον "γνωστικόν τοίχον".  Μπορούμε επίσης να δούμε 
εποπτικά έναν συλλογισμόν σαν το μοναδικό τεμάχιο puzzle, που μπορεί να κουμπώσει σε δυο (ή 
περισσότερα) άλλα τεμάχια, δίνοντας έτσι την μοναδικότητα του ορθού συλλογισμού.

α3 - Τι είναι η Ελληνική Φιλοσοφία 
Από το Σπήλαιο του Πλάτωνα, έβγαλε τον άνθρωπον η Ελληνική Φιλοσοφία και η επιτομή της,

η "αγία φιλοσοφική τριάδα" Σωκράτης-Πλάτων-Αριστοτέλης, έθεσαν τις βάσεις ως σήμερα πολιτισμού
κι επιστήμης.  Η Ελληνική Φιλόσοφία δίδαξε την δημιουργία γνώσης, προσθέτοντας βάθος, 
πλάτος κι ακρίβεια στην ανθρώπινη σκέψη.  Ο Σωκράτης κυρίως χάρισε τον καθορισμόν των 
αντικειμενικών εννοιών (αυτή είναι η ακρίβεια), γιατί οι έννοιες είχαν 'φυτευτεί' από τους 
επικυρίαρχους, ώστε να λειτουργούν προς ίδιον όφελος, την εσαεί δουλεία.  Ο καθορισμός των 
εννοιών επέκτεινε την αντιληπτικήν ικανότητα.  Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελληνική Φιλοσοφία 
αναπτύχθηκε για να καλύψει τη νοητική σύγχιση των εννοιών, που αιώνες μετά ο Θουκυδίδης 
πιστοποίησεν (όταν επαναλήφθηκε σ' άλλον επίπεδο) : "πολεμούν τον νούν μας αποδομώντας τις 
έννοιες κι αλλάζουν την καθιερωμένη σημασία των λέξεων για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους".

Οι κοινές (άρα αντικειμενικές) έννοιες οδηγούν σε συνεννόηση των ανθρώπων, 
δημιουργία υγιούς κοινωνίας ισότιμων ατόμων, πολιτισμού και προόδου.  Τι σημαίνει δίκαιο, τι 
σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει φιλία;  Τέτοιες βασικές κι απλές έννοιες εξέταζαν στα συμπόσια του 
Σωκράτη (Πλάτωνα).  Δυστυχώς ο κόσμος νομίζει ότι πολιτισμός είναι τα γρήγορα αυτοκίνητα, οι 
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'μπιχλιμπιδωτές' κατασκευές, τα πολυτελή 'αξεσουάρ' και τα εξελιγμένα συστήματα επικοινωνίας, που
μπορεί μεν να παρέχουν επικοινωνία αλλά ΟΧΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.  Σαν παράδειγμα ας δούμε ένα συνεργείο
τεχνιτών, που ο ένας ζητάει τανάλια κι ο άλλος καταλαβαίνει κατσαβίδι.  Είναι δυνατόν η βλάβη να 
επιδιορθωθεί;  Ή ο χειρουργός να ζητά τσιμπίδα και η νοσοκόμα να του δίνει νυστέρι...  Όταν δεν 
είναι καθορισμένες οι έννοιες αυτά συμβαίνουν και δυστυχώς ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί 
με την παγιωμένην υποκειμενικήν άποψή του αδυνατεί να κινηθεί προς την αντικειμενικήν άποψην, 
όπως επεδίωκε ο Σωκράτης.

α4 - Δημιουργία Επιστήμης
Ο Σωκράτης πέραν του καθορισμού των εννοιών πρόσφερε και την δόμηση της γνώσης με 

ειρμόν, δια του επαγωγικού (επακτικού) συλλογισμού, που είναι η βάση δημιουργίας επιστήμης.  Δεν 
νοείται επιστημονική γνώση με ασύνδετα ή τυχάρπαστα στοιχεία.  Αυτή είναι γνώση 'κομπογιαννίτικη' 
σαν την ιατρική των παλιών κυρίως χωριανών αλλά και την κινεζική παραδοσιακήν ιατρική, που ναι 
μεν είχαν γιατρειές ή 'ματζούνια' αποτελεσματικά για κάποιες παθήσεις αλλά δεν "έβλεπαν" τον 
ανθρώπινον οργανισμόν ως αλληλεπιδρόν σύνολον, όπως δίδαξε κι ακόμα διδάσκει ο Ιπποκράτης.

Κάθε Επιστήμη έχει ένα γνωστικό θέμα (πεδίο), πχ. η Ιατρική την υγεία του ανθρώπινου 
οργανισμού, η Φυσική την λειτουργία της φύσης κ.ο.κ. και σκοπός της Επιστήμης είναι η διεύρυνση 
ως την παντελή κάλυψη της γνώσης της θέματός της με συνεχείς ορθούς συλλογισμούς.  Γι αυτό οι 
αρχαίοι Έλληνες δεν δέχονταν επιστήμες με γνωστικό πεδίο χωρίς ύπαρξη μίας αληθείας (π.χ. 
νομικά ή οικονομικά κ.α. αφού έχει οριστεί η "αλήθεια" (;;;) από όσους θεσμοθέτησαν) και κριτήριον 
Επιστήμης (π.χ. μαθηματικά, φυσική, ιατρική κ.α.) είναι η ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, που η ανακάλυψή της είναι 
ο σκοπός της Επιστήμης.
 Η πραγματική Επιστήμη αναζητά την αντικειμενικήν άποψη κι εξοβελίζει τον υποκειμενισμόν 
(=εγωισμός).  Όπως δίδαξεν ο Σωκράτης, η λέξη "Επιστήμη" προέρχεται από το "επίσταμαι" (= 
στέκομαι από πάνω) και είναι η πλήρης αντικειμενική άποψη κι όχι η υποκειμενική, που έχει όποιος 
εξετάζει το θέμα μέσα από την κατάσταση.

α5 - Σοφιστές και Λογική
Στην μοναδική (παγκόσμια και διαχρονικά) προσπάθεια δημιουργίας γνώσης της Ελληνικής 

φιλοσοφίας βρέθηκαν οι κακοθελητές των αρχαίων δυναστών, που προσπάθησαν να εκτρέψουν την 
δημιουργίαν αντικειμενικής (αληθινής) γνώσης με σοφίσματα.  Ήταν οι γνωστοί "σοφιστές" της 
αρχαιότητας, με ιδιαίτερο ταλέντο να εξάγουν από αρχικούς ορθούς λογισμούς λανθασμένους 
συλλογισμούς.  Ο ογκόλιθος της διανοήσεως Αριστοτέλης με την Λογική του στάθηκε εμπόδιο στα 
σχέδιά τους.  Για την ιστορίαν αναφέρεται ότι η λέξη «λογική» (όχι όμως η έννοια) ήταν άγνωστη επί 
Αριστοτέλη και με τη σημερινή της έννοια χρησιμοποιήθηκε αργότερα πρώτα από τον Αλέξανδρον 
Αφροδισιέα, που δίδαξε στην Αθήνα περιπατητική φιλοσοφίαν (198-211μΧ).

Μόνον ο Αριστοτέλης προχώρησε σε συστηματική μελέτη λογικών θεμάτων, 
αναφέροντας ότι τα έργα του περί λογικής ήταν εντελώς πρωτοποριακά κι αντιδιαστέλλοντας το έργο
του προς τη ρητορική, που είχε σκοπό να διδάξει την τέχνη της πειθούς ενώ η λογική την τέχνη της 
έγκυρης γνώσης κι απόδειξης.  Γι αυτό ο Αριστοτέλης δεν θεωρεί σαν φιλοσοφική μάθηση την 
Λογική, αλλά προπαιδεία και γενικόν εργαλείον (όργανο) για κάθε επιστημονικήν εργασία.  
Στο έργο του “Περί Σοφιστικών ελέγχων”  λέει ότι ενώ υπήρχε παλιά πολύ υλικό περί ρητορικής, δεν 
υπήρχε τίποτα σαν σημείον αναφοράς περί συλλογιστικής, εννοώντας ότι οι προηγούμενες μελέτες 
ήταν αποσπασματικές κι όχι συστηματικές όπως η δική του.  Άλλωστε η συστηματική και δομημένη 
γνώση ενός γνωστικού πεδίου είναι ένα από τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, ώστε να χαρακτηρίζεται 
επιστήμη το σύνολο των γνώσεων αυτού του πεδίου.  Θα μπορούσε επομένως το εργαλείο της 
φιλοσοφίας/επιστήμης/γνώσης, όπως χαρακτηρίζεται η λογική, να μην ήταν η ίδια συστηματική και 
δομημένη;
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Η έννοια της “Λογικής” δεν δόθηκε από τον Αριστοτέλη σε μια φράση ή έννοια ΑΛΛΑ στον 
έλεγχο της ορθότητας του συλλογισμού.  Ο Αριστοτέλης δίνει απλά τους κανόνες πότε ένας 
συλλογισμός είναι ορθός και πότε εσφαλμένος.  ΤΟΣΟΝ ΑΠΛΑ... ΚΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ...
Λογική είναι το σύνολον των κανόνων, που διέπουν την παραγωγή αληθούς (ορθού/έγκυρου)
ή ψευδούς (λανθασμένου) συμπεράσματος από απλές σκέψεις ή ήδη έγκυρα συμπεράσματα.

α6 - Πιστοποίηση
Πιθανά κάποιος να θεωρήσει τα γραφόμενά μου σαν υποκειμενικές απόψεις μου και να 

ζητήσει βιβλιογραφικές αναφορές, όπως απαιτούν (και πολύ σωστά) οι ακαδημαϊκές μελέτες, επειδή 
θέλουν να 'πατούν' σε γενικά παραδεκτές κι αναγνωρισμένες απόψεις/γνώσεις.  Όλα όσα γράφω 
περί Σωκράτη είναι πιστοποιημένα από Πλάτωνα κι Αριστοτέλη (οι άμεσα πνευματικοί 'κληρονόμοι' 
του δηλαδή) και η αυθεντία Πλάτωνα κι Αριστοτέλη είναι η βάση επί της οποίας "αναγεννήθηκε" ο 
δυτικός πολιτισμός μετά τον Μεσαίωνα κι οδεύει ως σήμερα.  Σύσσωμος ο δυτικός πολιτισμός τους 
αποθεώνει, θεωρώντας τους βάση επιστημών και διανόησης.

Ειδικά για τον Αριστοτέλη και τη Λογική του ας ακούσουμε τον κορυφαίον γερμανόν φιλόσοφον
Immanuel Kant : «η λογική δεν μπόρεσε να κάνει ούτε ένα βήμα μπροστά από τη λογική που 
ξέρουμε από την εποχή του Αριστοτέλη» κι ουσιαστικά πιστοποιεί την αυθεντία του Αριστοτέλη, 
επί της οποίας βασίστηκε η δυτική διανόηση.

Πέραν αυτών όμως τα computer κι ο προγραμματισμός αυτών, βασίζονται απόλυτα στην 
Boolean λογική, το υποσύνολον της λογικής του Αριστοτέλη, που αφορά μαθηματικές εφαρμογές.  
Μήπως εφάρμοσαν κάποια άλλη "λογική" και δεν μας ενημέρωσαν;

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
1 - Ο άνθρωπος ξεχωρίζει από τα ζώα γιατί είναι σκεπτόμενο κι έλλογον ον.
2 - Το δομικό στοιχείο της γνώσης είναι ο συλλογισμός, το ένα συμπέρασμα που προκύπτει από δυο 
(ή περισσότερες) σκέψεις (=λογισμούς - συν + λογισμός = συλλογισμός).
3 - Η Ελληνική Φιλοσοφία πρόσθεσε βάθος και πλάτος στην ανθρώπινη σκέψη κι έδωσε το εργαλείο 
Λογική, που είναι το σύνολον των κανόνων, που ελέγχουν την ορθότητα των συλλογισμών, πέραν της
απαραίτητης ορθότητας των αρχικών σκέψεων (λογισμών).
4 - Αναζήτησε τις αντικειμενικές έννοιες, ώστε να μπορούν ΟΛΟΙ (ει δυνατόν) να συμφωνούν, ώστε με 
χρήση τους και δι επαγωγικών συλλογισμών με ειρμόν κι ακρίβεια τέθηκαν οι βάσεις των Επιστημών, 
ώστε να διευρύνεται το γνωστικό πεδίο μέχρις ανακαλύψεως της ΜΙΑΣ (αντικειμενικής) Αλήθειας.
5 - Μητέρα όλων των επιστημών είναι η Φιλοσοφία, παρέχουσα τα αναγκαία νοητικά εργαλεία 
έρευνας, που είναι κοινά σε όλες τις επιστήμες κι Επιστήμη είναι η με ειρμόν κι ακρίβεια προσπάθεια 
συμπλήρωσης της αντικειμενικής άποψης (αλήθεια) του γνωστικού πεδίου, ως την τοποθέτηση του 
τελευταίου συμπεράσματος (puzzle), ώστε να μην υπάρχουν κενά γνώσης, γι αυτό και είναι ανοιχτή ), ώστε να μην υπάρχουν κενά γνώσης, γι αυτό και είναι ανοιχτή 
σε νέες ιδέες που συμβάλουν σ'αυτήν την διαρκή αναζήτηση ("γηράσκουσα αεί διδασκομένη"), 
επιστήμονες δε οι μετέχοντες σε αυτήν την προσπάθεια.
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