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Δ ~ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΛΗΘΕΙΑ)

δ1 ~ Τι είναι οι αρχικές (αντικειμενικές) έννοιες
Είδαμε ότι για να προκύψει κάθε συλλογισμός απαιτεί δυο λογισμούς, αλλά αυτοί από που 

προέρχονται;  Ή από άλλους (εννοείται έγκυρους) συλλογισμούς ή από αρχικές (αντικειμενικές) 
έννοιες.  Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε («το πρώτον κινούν», που αναφέρει ο Αριστοτέλης).  
Πρέπει να θεμελιωθούν κάπου οι "πλίνθοι", να καθορισθούν οι αρχικές θεμελιώδεις έννοιες.  Όποιος 
νομίζει ότι αυτό είναι πολύ μαθηματικό πλανάται οικτρά.  Σαν παράδειγμα ας δούμε το δίκαιον, όπου 
στην αρχή κάθε νόμου καθορίζονται οι αρχικές έννοιες, ώστε να ξέρουν οι δικαστές, πως θα δικάσουν
(πως θα συλλογισθούν).  Αλλιώς πως θα αποφασίσουν; υποκειμενικά;  Ας σκεφθεί ο καθένας πόσο 
εξανίσταται όταν θεωρεί μια απόφαση ότι προσβάλει την "λογική του" κι αναλογίζεται : "μα δεν 
υπάρχει νόμος;"  Λοιπόν εκεί γυρεύουμε την αρχικήν (αντικειμενικήν) έννοια και τελικά δεν είναι 
μαθηματικό το θέμα των εννοιών αλλά "συνεννοησιακή" απαίτηση κι ανάγκη.

Με άλλα λόγια οι αρχικές έννοιες είναι τα "θεμέλια" πάνω στα οποία θα δομηθεί όλο το 
συλλογιστικό δημιούργημα, που θα ανακαλύψει την πλήρη αντικειμενικότητα του γνωστικού πεδίου.   
Όταν αποφάσιζαν οι Σωκρατικοί να αναλύσουν ένα θέμα, π.χ. της φιλίας, έπρεπε πρώτα να 
καθορίσουν τι είναι η φιλία.  Πως θα συζητούσαν ένα θέμα αν δεν το εννούσαν με τον ίδιο τρόπο;  
Αυτός ο ορισμός των εννοιών, που χάρισε ο Σωκράτης στην Επιστήμη (α3) και ο ένας λόγος, που ο 
Αριστοτέλης αποδίδει στον Σωκράτη τον τίτλο του ιδρυτού της Επιστήμης.

Σύμφωνα με την Επιστήμη της Γνωσιολογίας οι αρχικές έννοιες είναι δύο ειδών : «a priori» (εκ
των προτέρων καθορισμένες) κι «a posteriori» (εκ των υστέρων καθορισμένες, εμπειρικά).  Είναι το 
αντίστοιχο της βιβλιογραφίας, που πάνω στην φερεγγυότητά της στηρίζεται κάθε επίμέρους 
επιστημονική εργασία.  Κάθε επιστημονική δημοσίευση απαιτεί την αναφορά της βιβλιογραφίας, των 
πηγών δηλαδή για την συγγραφή του πονήματος, επειδή η επιστημονική γνώση πρέπει να είναι 
θεμελιωμένη σε αληθή (κοινώς παραδεκτά) στοιχεία και δομημένη με γενικά αποδεκτούς τρόπους και
διεργασίες.  Αλλιώς η εργασία θεωρείται αστήρικτη, αυθαίρετη και βασισμένη σε υποκειμενικές 
απόψεις του συντάκτη της.  Θυμίζω ότι μη δημοσιευμένη επιστημονική εργασία θεωρείται ανύπαρκτη 
επιστημονικά!

δ2 ~ Οι έννοιες προϋπάρχουν
Στις αυθεντικές Επιστήμες, αυτές που έχουν γνωστικά πεδία της Δημιουργίας (κι όχι πλαστές, 

κατασκευαστές από τον άνθρωπον με a-priori ορισμένη αλήθεια), οι αρχικές έννοιες προϋπάρχουν.  
Απόδειξη αυτού είναι ότι η Ελληνική γλώσσα χαρακτηρίζεται σαν η μόνη εννοιολογική, γιατί μόνη 
αυτή πλάστηκε να αποδίδει τα νοήματα.  Οι έννοιες λοιπόν προϋπάρχουν του ανθρωπίνου λόγου, ο 
οποίος αποσκοπεί να τις κάνει αντιληπτές από τους ανθρώπους και "συνεννοητές" μεταξύ τους.  
Καθένας όμως τις αντιλαμβάνεται υποκειμενικά κι ο σκοπός της Φιλοσοφίας ήταν η κατά το δυνατόν 
αντικειμενοποίηση αυτών, αυτός δε ήταν ο στόχος των Σωκρατικών (Πλατωνικών) διαλόγων.

δ3 ~ Αντικειμενικότητα (Αλήθεια)
Η Φιλοσοφία (κι ασφαλώς κάθε Επιστήμη ως "παιδί" της), μπορεί να προέρχεται ετυμολογικά 

από το "φίλος+σοφία" αλλά ουσιαστικά είναι η προσπάθεια ανακάλυψης της Αλήθειας, αφού σοφία 
είναι η γνώση της Αλήθειας και δεν θα μπορούσε να είναι η γνώση του ψεύδους.  Σκοπός κάθε 
Επιστήμης είναι η ανακάλυψη της αντικειμενικότητας, της Αλήθειας δηλαδή.  Δεν νοείται Επιστήμη να 
ψάχνει το ψεύδος.
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Ε ~ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ε1 ~ Τρόπος ελέγχου επιστημονικών συμπερασμάτων
Το σημαντικότερο βήμα είναι ο έλεγχος των επιστημονικών συμπερασμάτων, διότι αν αυτά 

είναι αναληθή, η όλη προσπάθεια όχι μόνο είναι χαμένη αλλά πιθανότατα κι επικίνδυνη η εφαρμογή 
των συμπερασμάτων.  Ακολουθούμε τον τρόπον του Αριστοτέλη, ελέγχοντας από το τέλος προς την 
αρχή, ακολουθώντας τον "μίτο της Αριάδνης" με άλλα λόγια.  Αν αυτό δείχνει περίεργον, ας 
αναλογισθούμε ότι είναι ο τρόπος ελέγχου των υπολογιστικών προγραμμάτων, γνωστό σαν 
debugging.  Άλλωστε η τεχνολογία των υπολογιστών βασίζεται στην Boolean λογική δηλαδή την 
εφηρμοσμένην αριστοτελική λογική για τα μαθηματικά.  Στην τεχνολογία των υπολογιστών (είτε 
hardware είτε software), ουσιαστικά ο άνθρωπος εμφυτεύει την δική του "συλλογιστική" (ασφαλώς 
την αντικειμενικήν) αφού τα υπολογιστικά συστήματα δεν λειτουργούν με κάποια άλλη λογική, που αν
υπήρχε θα την χρησιμοποιούσεν ο άνθρωπος.  Το μόνο που αποβλέπει ο άνθρωπος είναι να 
αξιοποιήσει την υπεροχή των υπολογιστών σε ταχύτητα και μέγεθος μνήμης αλλά και την 
αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων αφού κάθε ίδιο υπολογιστικό σύστημα παράγει πάντοτε το ίδιο 
αποτέλεσμα ενώ δυο παρόμοιοι άνθρωποι μπορεί να διαφωνούν ακόμα και στο αποτέλεσμα ενός 
αθροίσματος, αν έστω ο ένας εφαρμόσει λάθος κανόνες, πόσο μάλλον σε συνθετότερα προβλήματα. 

ε2 ~ Έλεγχος συλλογισμών (συμπερασμάτων)
Με την Αριστοτέλεια Λογική ελέγχονται τα συμπεράσματα (συλλογισμοί).  Αν και κοπιώδης ο 

έλεγχος ενός προς έναν των συλλογισμών, ίσως απαιτηθεί να σπουδάσουμε (επιτέλους) την Λογική 
(αν δεν της δώσαμε την πρέπουσα σημασία τον καιρό που έπρεπε, όπως αποδεικνύεται από τα 
διαφορετικά λεγόμενα τόσων "επιστημόνων" σήμερα) αλλά φέροντας εις πέρας αυτό το στάδιο 
εξασφαλίζουμε σχεδόν στο απόλυτο την εγκυρότητα των συμπερασμάτων.

Μπορεί εύκολα να παρομοιαστεί ο λογικός έλεγχος με τον λογιστικόν έλεγχον επιχείρησης, 
όπου κάθε επί μέρους λογαριασμός θα ελεγχθεί για την ορθότητα όλων των μαθηματικών πράξεων.  
Είναι προφανέστατο ότι κάποιο μαθηματικό λάθος μπορεί να οδηγήσει τον λογιστικόν έλεγχον, όχι 
μόνον σε λάθος εκτίμηση κερδών ή ζημιών αλλά και σε ένδειξη ζημιογόνου αντί κερδοφόρου 
χρήσεως ή και το αντίθετο.  Τόσο λοιπόν σημαντικός είναι ο ρόλος του ελέγχου των συλλογισμών.

ε3 ~ Αρχικές έννοιες
Στο κεφ.Δ έγινε αναφορά στις αρχικές αντικειμενικές έννοιες, που επιλέγονται με "φιλοσοφικά" 

κριτήρια κι έρευνα της αντικειμενικότητας, ώστε να έχουν την μέγιστη αποδοχή αν και απαιτούμενον 
είναι η καθολική αποδοχή.  Αναφέρθηκε ότι αυτές είναι τα θεμέλια του όλου γνωστικού οικοδομήματος
κι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.  Μπορούμε να φαντασθούμε τις αρχικές έννοιες, ως τα πρωτογενή 
δεδομένα, με τα οποία τροφοδοτείται το υπολογιστικό σύστημα.  Ποιός περιμένει ορθά ιατρικά 
αποτελέσματα αν δοθούν λήψεις άλλου ατόμου.  Γι αυτό τιμάται τόσον ο "θεμελιωτής" Σωκράτης, που
δίδαξε τους ορισμούς των εννοιών.

ε4 ~ Χρήσιμη ανακεφαλαίωση
Με στόχον πάντα την αντικειμενικότητα, διαφέροντας από εμπειρισμόν και κομπογιαννιτισμόν (

ανέκαθεν ο προσδιορισμός ενός επιστήμονα σαν κομπογιαννίτη, ήταν αίσχυστη ντροπή), η επιστήμη 
ξεκινά από ορθές κι αντικειμενικές προσδιορισμένες έννοιες (λογισμούς).  Ο τρόπος πρέπει να είναι 
κοινά αποδεκτός (άρα αντικειμενικός, εφ'όσον απευθύνεται σε όλην την κοινωνία), ανοικτός σε νέες 
ιδέες (που συμβάλουν στην αναζήτηση της Αλήθειας) και δεν μπορεί να αποκλείει άνευ εξέτασης 
αντίθετες απόψεις καταξιωμένων επιστημόνων, όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα, δημιουργώντας 
ένα κλειστό σύστημα από "δοτούς" επιστήμονες.  Να μην αγνοείται ότι πάντα η Επιστήμη από 
καινοτόμους και πρωτοπόρους ιδέες προόδευε, οι δε επιστήμονες, που τις διατύπωναν, θεωρούντο 
φωτεινά παραδείγματα προς μίμηση και τιμώντο εν ζωή ή και μετά θάνατον!
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Βασιζόμενη σε παρατήρηση, πείραμα, διαρκείς συλλογισμούς και διατύπωση θεωριών, δομεί 
το γνωστικό της πεδίο, προσπαθώντας να "κλείσει" όλα τα άγνωστα στοιχεία του αντικειμένου της (τα 
κενά puzzles ή πλινθοδομή - βλέπε β2) και να συμπληρώσει την αληθή αντικειμενική γνώση του 
επιστημονικού γνωστικού πεδίου με ειρμό κι ακρίβεια, που εξασφαλίζονται από την ορθή χρήση της 
Αριστοτέλειας Λογικής.

Επισημαίνεται ότι καμμία επιστήμη ως τώρα (πλην κάποιων μαθηματικοποιημένων κι αυτό 
υπό όρους) δεν απέδειξε κάτι.  Γι αυτό πάντα "θεωρητικολογούμε".

ε5 ~ Αλλά...πόσοι κατάλαβαν την επιστημονικήν μεθόδευση;
Σήμερα δυστυχώς οι περισσότεροι, ακόμα κι επιστήμονες, δεν έχουν καταλάβει ότι ο τρόπος 

δόμησης κάθε επιστήμης είναι πανομοιότυπος, δηλαδή η αποδοχή αρχικών εννοιών, ο τρόπος των 
συμπερασμάτων και η διατύπωση των σχετικών θεωριών.

Αυτό που διαφέρει είναι η γνώση του αντικειμένου της κάθε Επιστήμης, ώστε να υπάρχει ορθή
εκτίμηση των παρατηρήσεων και πειραμάτων.  Κάποιος που ξέρει μαθηματικά, ασφαλώς δεν μπορεί 
να εκτιμήσει πρωτογενή ιατρικά δεδομένα ή να καταλάβει την κατάσταση ενός φυτού, όπως ένας 
γεωπόνος.  Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν μαθηματικοποιηθούν και στατιστικοποιηθούν τα 
πειραματικά ιατρικά δεδομένα, κάποιος ιατρός μη γνώστης των αντίστοιχων μαθηματικών αδυνατεί 
να αξιοποιήσει τις παρατηρήσεις.  Σε αυτό συνέβαλε και η επιβληθείσα εξειδίκευση στις επιστήμες, 
όπου "χώρισαν" σε χωραφάκια καθε επιστήμη και φθάσαμε στο σημείον οι σήμερα αυτοδηλωνόμενοι 
φιλόσοφοι να αγνοούν τα μαθηματικά και οι μαθηματικοί να αγνοούν την φιλοσοφίαν ενώ στην 
αρχαιότητα όλοι οι φιλόσοφοι ήταν και μαθηματικοί, όπως όλοι οι μαθηματικοί ήταν και φιλόσοφοι και 
γενικά πανεπιστήμονες.

Κάποιος όμως γνώστης του επιστημονικού τρόπου, άσχετα αν προέρχεται από άλλη 
επιστήμη, μπορεί να αντιληφθεί λάθη στην λογική-επιστημονική διαδικασία (πχ. λάθη στην εφαρμογή 
της Αριστοτέλειας λογικής ή αλλού – όπως θα δειχθεί στην συνέχεια) και να ακυρώσει τα 
συμπεράσματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έδωσε την λύση αλλά απλά υποδεικνύοντας το λάθος, 
που πλέον αφορά όλο το επιστημονικό δημιούργημα από εκεί και πέρα.

Είναι χρήσιμο λοιπόν να αντιληφθούμε ότι άλλο "επιστήμονας" κι άλλο "επιστημονικός τρόπος 
του σκέπτεσθαι".  Δεν είναι διαζευκτικές οι δύο ιδιότητες.  Το ιδεατόν είναι κάθε επιστήμονας να έχει 
εμπεδώσει τον επιστημονικόν τρόπον αλλά στην πράξη διαπιστώνουμε ότι δεν ισχύει.  Αντίθετα 
υπάρχουν άτομα, που χωρίς να έχουν σπουδάσει κάποια επιστήμη, έχουν επίγνωση του 
επιστημονικού τρόπου, αποδεικνύοντάς το πρακτικά σε κάποιον τομέα γνώσης.  Επιστήμονα δεν σε 
καθιστούν τα διπλώματα ή οι επιστημονικοί τήβενοι και "καρέκλες" αλλά η προσπάθεια έρευνας της 
αλήθειας με επιστημονική μεθόδευση.  Επιστήμονα δεν σε αναδεικνύει το "ξέρω" αλλά το "διαρκώς 
ερευνώ" ειδικά όταν ο θεμελιωτής της Επιστήμης Σωκράτης "δεν ήξερε" («εν οίδα, ό,τι ουδέν οίδα») 
αλλά "γερνούσε μαθαίνοντας" («γηράσκω αεί διδασκόμενος»).

Φαίνονται απλά τα πράγματα (σαν μεθοδολογία εννοώ – στην εφαρμογή απαιτεί εμπειρία και 
γνώσεις) και με εμπεριστατωμένη προσπάθεια μπορούμε να πούμε ότι ελέγχουμε την εγκυρότητα 
των επιστημονικών συμπερασμάτων.  Έτσι δεν φαίνεται;  Αλλά είναι όντως;  Ας δούμε την 
πραγματικότητα στο επόμενο κεφάλαιο.

Άρης Στεφανίδης                                             Κεφ.Ε - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ σ.2


