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Β - ΕΠΙΣΤΗΜΗ, αυτή η πλανεύτρα

β1 - ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ vs ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ (~ΑΛΗΘΕΙΑ)
(Το παράδειγμα της Φυσικής)

Σκοπός της Επιστήμης είναι η ανακάλυψη της αντικειμενικής αλήθειας του γνωστικού της 
πεδίου.  Ως απλόν εποπτικό παράδειγμα κατανόησης, χρησιμοποιείται η θεωρία των συστημάτων 
αναφοράς της Κλασσικής Φυσικής (~Μηχανική), για να το καταλάβει κι όποιος δεν ξέρει ή ξέχασε την 
Φυσική (όποιος δεν το καταλαβαίνει, ας δεχθεί ότι τα γραφόμενα είναι η παραδεκτή θεωρία) :
Όρθιος επιβάτης λεωφορείου, που δεν κρατιέται από χειρολαβή, εξαιτίας απότομου φρεναρίσματος,

λόγω της φόρας που έχει, φεύγει 'σφαίρα' προς τον οδηγόν.
Ένας καθήμενος επιβάτης αντιλαμβάνεται ότι ο όρθιος από σταθερός έγινε κινούμενος ενώ ένας
πεζός στον δρόμο βλέπει φυσιολογική την εξέλιξη, αφού ο όρθιος συνεχίζει την κίνηση, που είχε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : ο κάθε παρατηρητής αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα φαινόμενα
Εξέλιξη αυτής της θεωρίας είναι η θεωρία της Σχετικότητος, που όπως υποδηλώνει το όνομά της, η 
αντίληψη των φαινομένων είναι ΣΧΕΤΙΚΗ με το "σύστημα αναφοράς" του παρατηρητή.

Γι αυτήν την διαφοράν αισθήσεων των συμβαινόντων, ο Σωκράτης ανέφερε ότι καθένας έχει 
διαφορετικήν (υποκειμενικήν) αντίληψην, ευρισκόμενος εντός του χώρου των συμβαινόντων, όπως οι
δυο παρατηρητές του όρθιου επιβάτη.  Γι αυτό είπε ότι ουδείς ΕΠΙΣΤΑΤΑΙ (επί+ίσταται) κι εκεί 
αναφερόταν το "εν οίδα, ό,τι ουδέν οίδα".  Ουδείς, πλην του Ενός κατά Σωκράτη, που πράγματι 
επίσταται κι ο νοών νοείτω!

Η θέση του Σωκράτη (στην οποία βασίστηκαν όλα όσα έγραψαν οι μαθητές του Πλάτων κι 
Αριστοτέλης, θεμελιωτές του σύγχρονου πολιτισμού) δεν έχει εφαρμογή μόνο στα φυσικά φαινόμενα 
αλλά στα πάντα, όπως στα πνευματικά και στις πάσης φύσης σχέσεις των ανθρώπων, όπως δίδαξαν
οι μοναδικοί αυτοί τιτάνες του πνεύματος.  Ας αναλογιστούμε σαν παράδειγμα πως ερμηνεύονται σ' 
ένα ζεύγος από κάθε μέλος τα μεταξύ τους προβλήματα.  Ενώ η ασυνεννοησία τους οφείλεται στον 
υποκειμενισμόν, αυτοί το ανάγουν στο κατά πόσον ο ένας μπορεί να τον καταλάβει τον άλλον, να 
συγκλίνει δηλαδή στον υποκειμενισμόν του, ώστε να πορευτούν πνευματικά κοινά (αρμονικά) σε 
οποιαδήποτε σχέση, φιλική, συζυγικήν, οικογενειακήν, επαγγελματικήν, επιστημονική, πολιτική κ.ο.κ.

Η σύγκλιση των υποκειμενισμών πιθανόν βοηθά πρόσκαιρα την βελτίωση της σχέσης δυο 
ατόμων, δεδομένου ότι ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να αλλάξει.  Το ζητούμενο λοιπόν δεν 
είναι η σύγκλιση μεταξύ τους αλλά καθενός προς την αντικειμενικήν άποψην, αφού αυτή είναι μια κι 
αποτελεί σημείον αναφοράς για όλους.  Είναι ο πλατωνικός έρωτας (κατά Πλάτωνα), που ουδεμία 
σχέση έχει με εκτός σεξ σχέση δυο ετερόφυλων, όπως διέστρεψαν κάκιστα την αυθεντικήν έννοια.

Αντίθετα η κοινή αποδοχή αντικειμενικών εννοιών θεμελιώνει όχι πρόσκαιρα αλλά σταθερά κι 
απόλυτα την σύγκλιση των ανθρώπων, που είναι το ζητούμενο.  Παράδειγμα της Φυσικής το 
"παγκόσμιο σύστημα αναφοράς", ως προς το οποίο λαμβάνουμε απόλυτες συντεταγμένες κι όχι 
σχετικές (ουσιαστικά δεν υπάρχει παγκόσμιο σύστημα).  Παρόμοια οι παγκόσμιες φυσικές μονάδες 
και σταθερές αλλά και η ευκολία των οικονομικών συναλλαγών με ένα παγκόσμιο νόμισμα ή οι 
σχέσεις κρατών με κοινά αποδεκτούς νόμους και κανόνες.

Απαράβατο το κριτήριο της ΜΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ στην επιστήμη, όταν αυτή αναφέρεται σε 
γνωστικά πεδία της Δημιουργίας.  ΕΝΑ το αποτέλεσμα μαθηματικού προβλήματος, ΜΙΑ η αιτία της 
ασθένειας, που πρέπει να ιαθεί (μην μπερδεύεστε αν είναι συνδυασμός αιτιών – η μία αιτία είναι 
αυτός ο συνδυασμός, που πρέπει να αρθεί) κοκ.  Δεν πρέπει να μπερδεύεται ο κόσμος με πιθανήν 
ύπαρξη πέραν της μίας λύσεων.  ΑΛΛΟ ΣΤΟΧΟΣ, ΑΛΛΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ.  Η ιατρική 
διάγνωση (=αναζήτηση της αλήθειας της ασθένειας) είναι ΜΙΑ αλλά η ιατρική θεραπεία (=επίτευξη 
του στόχου) μπορεί να έχει διάφορες επιλογές, όμως εδώ μιλάμε για ιατρική τέχνη.  Όπως αντίστοιχα 
κι ένα μαθηματικό πρόβλημα μπορεί να έχει πολλές επιλύσεις αλλά το επιζητούμενον αποτέλεσμα 
(που επαληθεύεται) είναι ΕΝΑ (~ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ).  Οι τέχνη έχει πολλές επιλογές και πέραν των καλών
τεχνών υπάρχει σε κάθε επιστήμη η εφαρμοσμένη της τέχνη.
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β2 - Το εποπτικό παράδειγμα της Επιστήμης
Ήδη αναφέρθηκε ότι φανταζόμαστε την προς ανακάλυψη αντικειμενικήν αλήθεια του 

γνωστικού πεδίου της Επιστήμης, σαν puzzle ή το κενό μιας 'πλινθοδομής', που πρέπει να 
συμπληρωθεί με όλα τα στοιχεία συνδεόμενα με έναν μοναδιαίον τρόπον (μία η αντικειμενική 
πραγματικότητα).  Στόχος της Επιστήμης είναι να καλύψει όλο το άνοιγμα (κενό), που 
συμπληρούμενο παρουσιάζει την εικόνα της Αλήθειας.  Σαν puzzle μας δίνει την ανάγκη της 
ακρίβειας και της μοναδικότητας κάθε τοποθετούμενου στοιχείου ενώ σαν τοίχος την ανάγκη 
σταθερής στήριξης κάθε πλίνθου στους υποκείμενους πλίνθους και τον ειρμόν και σταθερότητα 
σύνδεσης μεταξύ τους (ορθοί συλλογισμοί).  Κάθε τοποθετούμενο στοιχείο είναι μοναδιαίο κι αληθές. 
Αν δεν τοποθετηθεί κάποιο στοιχείο τότε η "εικόνα" της Αλήθειας έχει κενά.  Αν δεν τοποθετηθεί το 
σωστό στοιχείο σε μια θέση, τότε δεν "κουμπώνει" με τα γειτονικά και πάλι οδηγεί σε κενά.
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β3 - Πως λειτουργεί η Επιστήμη
Ίσως όλα αυτά δείχνουν πολύ θεωρητικά αλλά σκοπός του παρόντος είναι να γίνουν πιο 

'λιανά' και πρακτικά.  Παράδειγμα η Ιατρική έχει γνωστικό πεδίο την "υγεία του ανθρώπου" κι ερευνά 
να ανακαλύψει την πλήρη αντικειμενικήν άποψη, που αφορά την υγεία.  Ξεκινά καθορίζοντας (κατά 
Σωκράτη – φιλοσοφικά) τις βασικές έννοιες.  Ας πούμε θα καθορίσει τι συνιστά την υγεία, τι είναι η 
ενδημία, η επιδημία και η πανδημία κλπ, όσο το δυνατόν αντικειμενικότερα για να υπάρχει παγκόσμια
(=αντικειμενική) αποδοχή.

Λέει πχ. οτι θεωρεί τον πυρετό πάνω από τους 37°C.  Επίσης καθορίζει "πανδημία" ασθένειας C.  Επίσης καθορίζει "πανδημία" ασθένειας 
όταν εξαπλώνεται σ'όλη την έκταση μιας χώρας ή περιοχής, προσβάλοντας όλον τον πληθυσμόν της 
κι έχει υπερβολικούς θανάτους κι ανάλογα την επιδημία και την ενδημία.  Δηλαδή καθορίζει τις 
αρχικές έννοιες, τα θεμέλια, πάνω στα οποία με τους διαρκείς συλλογισμούς θα δομήσει με ειρμόν κι 
ακρίβεια την γνώση με στόχον την πλήρη αποκάλυψη της αντικειμενικής άποψης (μέχρι οι "πλίνθοι 
puzzle" να καλύψουν όλη την επιστημονική γνώση).  Οι κοινές αρχικές έννοιες ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ για να 
υπάρχει συνεννόηση (=κοινωνία) μεταξύ των επιστημόνων.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η Επιστήμη πρέπει να είναι ανοιχτή στους πάντες και σε όλες τις ιδέες, που 
συμβάλλουν σ'αυτήν!!!  Όλη αυτή η δόμηση της επιστήμης με τους συλλογισμούς ελέγχεται για την 
ορθότητά της με την Λογική (κατ'Αριστοτέλη).

β4 - Παρατήρηση & Πείραμα, τα εργαλεία της Επιστήμης
Για τον σκοπόν της η Επιστήμη έχει δύο εργαλεία : Παρατήρηση και Πείραμα.  Η παρατήρηση 

είναι το ερέθισμα και το πείραμα η επαλήθευση της παρατήρησης.  Π.χ. ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΕ ο Νεύτων ότι 
έπεσε το μήλο, άρχισε να ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΤΑΙ με άλλα αντικείμενα και είδε ότι όλα έπεφταν.  Μην 
θεωρηθούν "θεωρητικούρες" αυτά αλλά ας σκεφθούμε πως ανακάλυψε την πενικιλλίνην ο Pasteur ή 
πως παρασκευάζονται εμβόλια/φάρμακα με μεθόδους πειραματικές ή πως εξελίσσονται 
αεροπλάνα/αυτοκίνητα με πειραματικά μοντέλα.

Η αρχική δήλωση του άρθρου, ότι είναι απλουστευμένο για καλύτερη αντίληψη των πολλών, 
δεν σημαίνει ότι τα στάδια παρατήρησης και πειράματος είναι απλά.  Απαιτείται γνώση, εμπειρία και 
πολύς κόπος για να παράξουν ουσιαστικόν αποτέλεσμα.  Αλλά αυτή η πολυπλοκότητα αναφέρεται 
στην πράξη, θεωρητικά είναι απλούστατη η αντίληψη παρατήρησης-πειράματος σαν εργαλεία.

β5 - Επαγωγική μέθοδος και διατύπωση θεωρίας
Η επαγωγική μέθοδος συμπεραίνει από το μερικόν για το όλον (~από τα λίγα για τα πολλά).  

Ακολουθώντας τα πειραματικά συμπεράσματα, που επαλήθευσαν την αρχική παρατήρηση, ο Νεύτων
διατυπώνει επαγωγικά την Θεωρία της Παγκόσμιας Έλξης (Βαρύτητα), πρακτικά για τον μη μυημένον
ότι ΟΛΑ τα σώματα πέφτουν στην γη και τους αντίστοιχους μαθηματικούς τύπους.

Όμως η επαγωγική μέθοδος ενέχει κινδύνους διότι δεν εξασφαλίζει ότι κάθε σώμα πέφτει στη 
γη, αφού για να λεχθεί με βεβαιότητα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε όλα τα σώματα, που αντικειμενικά 
είναι αδύνατον.  Οδηγεί λοιπόν σε σφάλματα κι αυτό το γνωρίζει καλά η Επιστήμη αλλά δεν το 
ομολογεί φωναχτά (το λέει σιγανά ή το γράφει με ψιλά γράμματα, πχ. στις αντενδείξεις και 
παρενέργειες των φαρμάκων ή εμβολίων) ενώ η μαθηματική εφαρμογή της επαγωγικής μεθόδου 
μπορεί να είναι απόλυτη γιατί καλύπτει όλο το εξεταζόμενο σύνολον.  Π.χ. λέμε :
   α) ισχύει μια σχέση για το 1 και
   β) αποδεικνύουμε ότι αν ισχύει για έναν ακέραιον αριθμόν τότε ισχύει και για τον επόμενον,
άρα (συμπέρασμα) ισχύει για κάθε ακέραιον.
Στα μαθηματικά η απόδειξη αφορά όλους τους ακέραιους (ή κι άλλους αριθμούς), δεν μπορεί όμως 
να εφαρμοσθεί το ίδιο σε όλους τους τομείς των Επιστημών, ώστε να αποδειχθεί για το όλο.

Σημειωτέον ότι η Επιστήμη ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΚΑΤΙ.  'Ζούσε' με διατύπωση θεωριών γι 
όσον επαληθευόταν η διατυπωμένη θεωρία κι όταν έπαυε η επαλήθευση έμπαινε σε τροχιά 
διατύπωσης νέας θεωρίας, όπως συμβαίνει στις μέρες μας με την Θεωρία της Σχετικότητας κι όπως 
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συνέβη στο παρελθόν, όταν βρέθηκαν αστοχίες της Νευτώνιας Θεωρίας κι αντικαταστάθηκε με την 
Θεωρία της Σχετικότητας.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
1 - Σκοπός της Επιστήμης είναι η ανακάλυψη της αντικειμενικής άποψης (αλήθειας).
2 - Με εργαλεία παρατήρηση και πείραμα η Επιστήμη προχωρεί δια συλλογισμών (επαγωγικών ή μη) 
σε διατύπωση θεωρίας, που ερμηνεύει (ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ) την αντικειμενικότητα.
3 - Αν κάποιοι ασπούδαστοι διαφωνούν, δικαιολογούνται, αρκεί να φροντίσουν να συμπληρώσουν τη 
γνώση τους.  Το να διαφωνούν όμως επιστήμονες είναι απαράδεκτο, διότι αυτά είναι η βασική 
διδασκαλία (ήδη από γυμνάσιο, μην πω και δημοτικό) κι απλά θα αποδείξουν ότι αυτό που θεωρούν 
επιστήμη είναι ένα μεγαλοπρεπέστατο 'πασάλειμμα' ασύνδετων γνώσεων(;;;) χωρίς βάσεις.
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