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Γ - ΛΟΓΙΚΗ, αυτή η άγνωστη 

γ1 -  Πόσο αναγκαίοι οι κανόνες Λογικής;
Ας δούμε ένα παράδειγμα συλλογισμού, για να καταλάβουμε πόσο αναγκαίοι είναι οι κανόνες 

της Λογικής : Ο νεαρός Εύαθλος ζήτησε από τον φιλόσοφον Πρωταγόρα να τον δεχθεί σαν 
μαθητή του και υποσχέθηκε να πληρώσει τα ζητηθέντα δίδακτρα, δίνοντας προκαταβολή το μισό του 
ποσού και συμφωνώντας την αποπληρωμή την ημέρα που θα κέρδιζε την πρώτη του δίκη.  Παρότι 
για πολύ καιρό μαθήτευσε στον Πρωταγόρα με σημαντική πρόοδον, δεν ανέλαβε καμιά δικαστικήν 
υπόθεση.  Όταν πέρασε πολύς καιρός και φάνηκε ότι ο Εύαθλος προσπαθούσε να αποφύγει την 
αποπληρωμή του χρέους, ο Πρωταγόρας τον παρέπεμψε σε δίκη, ζητώντας του να αποπληρώσει 
βάσει της συμφωνίας τους.

Στη δίκη είπε ο Πρωταγόρας : «Ανόητε νεαρέ, είτε κερδίσεις είτε χάσεις την δίκη, θα 
υποχρεωθείς να με αποπληρώσεις.  Πράγματι, αν χάσεις την δίκη, πρέπει να με πληρώσεις σύμφωνα
με την ετυμηγορίαν, αφού θα έχω κερδίσει.  Αν πάλι κερδίσεις την δίκη, πρέπει να με πληρώσεις 
βάσει της συμφωνίας μας, αφού θα έχεις κερδίσει την πρώτη σου δίκη».

Ο Εύαθλος απάντησε : «θα μπορούσα να έχω αντιμετωπίσει το σόφισμά σου αναθέτοντας την 
υπόθεση σε κάποιον συνήγοροη.  Θα μου δώσει όμως μεγαλύτερη χαρά αν σε νικήσω όχι μόνο στην 
δίκη, αλλά και στο επιχείρημα.  Σοφέ δάσκαλε, άκου γιατί δε θα υποχρεωθώ να σε πληρώσω, 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δίκης.  Αν οι δικαστές αποφασίσουν υπέρ μου, δε θα σου 
χρωστάω τίποτα, αφού θα έχω κερδίσει.  Αν πάλι αποφασίσουν εναντίον μου, πάλι δεν θα σου 
χρωστάω τίποτα, βάσει της συμφωνίας μας, αφού δε θα έχω ακόμα κερδίσει κάποιαν υπόθεση».

Ας σκεφθεί κάποιος πως θα αποφάσιζε αν ήταν δικαστης.  Οι τότε δικαστές πάντως θεώρησαν
την υπόθεση αμφιλεγόμενη κι ανέβαλαν την απόφαση φοβούμενοι μη θεωρηθεί άκυρη η όποια 
απόφασή τους.  Αν κάποιος νομίζει ότι αυτό το παράδειγμα είναι απλά για να λέμε, σας πληροφορώ 
ότι είναι ελάχιστης δυσκολίας μπροστά σε επιστημονικά προβλήματα.

Οι διαφωνίες μεταξύ των ανθρώπων αποδεικνύουν ότι πολλές φορές κάνουν λανθασμένους 
συλλογισμούς αφού όταν διαφωνούν δυο σε ένα συμπέρασμα τουλάχιστον ο ένας έχει συλλογιστεί 
λάθος.  Η συνεισφορά λοιπόν της ανάπτυξης της Λογικής σαν φιλοσοφικού εργαλείου ήταν να θέσει 
τους κανόνες ορθής λειτουργίας των συλλογισμών, ώστε να προκύπτουν συμπεράσματα έγκυρα 
(αληθή).  Δυστυχώς οι άνθρωποι, σήμερα ειδικά, αγνοούν αυτούς τους κανόνες και τους έχουν 
αντικαταστήσει από έναν μόνον : “έχω πάντα δίκιο”!

γ2 - Πρώτο μεγάλο σφάλμα της Επιστήμης
Ο έλεγχος κάθε συλλογισμού γίνεται με τους κανόνες της Λογικής.  Αν λοιπόν κάποιος τους 

αγνοεί, πως εξασφαλιζόμαστε ότι θα μας δώσει ορθό συμπέρασμα;  Ο Πλάτων έλεγε «γνώμην 
δύνανται να έχουν άπαντες, γνώσιν για να έχουν γνώμην, έχουν;»  Πως αγνοώντας την Λογική, την
χρήση και τους κανόνες της μπορούν να λένε ότι μιλούν λογικά;  Πάλιν ο Πλάτων έλεγεν 
«άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού»!  Όταν η συντριπτική πλειοψηφία 
(συμπεριλαμβανομένης και της πλειοψηφίας των επιστημόνων!!!) αγνοεί την χρήση και τους κανόνες 
της αριστοτέλειας Λογικής, ονομάζοντας λογική το 'θέλω' του ή την ψευδαίσθησή του (το 'εγώ' 
του δηλαδή), πόσον επαληθεύουν τον Πλάτωνα και πόσο μακρυά από την αντικειμενικήν Αλήθεια 
βρίσκονται;  Είναι έγκλημα ειδικά για τους επιστήμονες, που στα χέρια πολλών έχουν αναθέσει τις 
ζωές μας.  Και μην τολμήσει να πει κάποιος ότι γνωρίζει την χρήση της Λογικής αν δεν αποδείξει ότι 
γνωρίζει τους αριστοτελικούς κανόνες!!! Ας ομολογήσουν λοιπόν όσοι διατείνονται ότι μιλούν λογικά, 
όχι μόνον αν το γνωρίζουν αλλά κι αν ποτέ διάβασαν τους κανόνες λογικής του Αριστοτέλη, πόσο 
μάλλον αν τους εμπέδωσαν.
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γ3 -  Κοινή λογική ... η ανύπαρκτη!
Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα φαιδρότερον.  Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τον όρον "κοινή 

λογική", προσάπτοντας αυθαίρετα στην πλεοψηφία των άλλων την υποκειμενικήν (εγωιστική) τους 
ψευδαίσθηση γιατί αυτό τους αναπαύει, αγνοώντας κι απαξιώνοντας την Σωκρατική θέση ότι η γνώμη
των πολλών δεν έχει σημασία, αλλά, αντίθετα, σημασία έχει η γνώμη των παϊόντων ἐπαϊόντων (= ειδικών).  
Πόσο γελοία εκτίμηση είναι αυτή, όταν οι περισσότεροι διαμαρτύρονται για την γενική κατάσταση που
βρισκόμαστε εξ αιτίας της ψήφου των πολλών, αυτών που επικαλούνται την (κοινή) λογική!  Εκεί δεν 
ισχύει η "κοινή λογική" ή τελικά μόνον ό,τι τους 'φτιάχνει';

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
Για να είναι ένας συλλογισμός ορθός πρέπει : 

   α) να βασίζεται σε δυο ορθούς αρχικούς λογισμούς και
   β) να είναι σύμφωνος με τα κριτήρια της Αριστοτελικής Λογικής.

Αυτό ισχύει παντού.  Ας δούμε στα Μαθηματικά αλλά και στην τεχνολογία των υπολογιστών, εκεί 
όπου ο άνθρωπος "εγκατέστησε" την Λογική του Αριστοτέλη (Boolean λογική) κι έτσι ελέγχει την 
λειτουργία τους σε επίπεδο είτε προγραμματισμού είτε hardware.  Ποιός περιμένει να δοθούν ψευδή 
δεδομένα και να δώσει ορθά αποτελέσματα;  Και γιατί περιμένουμε από τον υπολογιστή πάντοτε το 
ίδιον αποτέλεσμα με τα ίδια δεδομένα;  Όποιος διαφωνεί ας μας πει με ποιούς κανόνες και ποιά 
κριτήρια  λειτουργούν, ώστε να παράγουν πάντοτε το ίδιον "αντικειμενικόν" αποτέλεσμα κι όχι κάθε 
φορά διαφορετικόν όπως οι άνθρωποι.  Απλά οι υπολογιστές δεν έχουν 'εγώ' και υπακούν πάντοτε 
στις εντολές (κανόνες) που δέχονται σε αντίθεση με την πλειψηφία των ανθρώπων.
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