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ς - ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ς1 ~ Ανυπαρξία αντικειμενικότητας
Η τρέχουσα κατάσταση σχετική με την φερόμενη πανδημία μας δίνει πολλά παραδείγματα για 

να αποδομηθεί η Επιστήμη στο σύνολό της.  Η αστοχία της Επιστήμης άρχισε προ πανδημίας αλλά 
πλέον κορυφώνεται επικίνδυνα.

Πρώτο και κύριο είναι η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ.  Σε τόσα θέματα βλέπουμε 
επιστήμονες (και καθηγητές μάλιστα!), με ίδιο αντικείμενο σπουδών, να διαφωνούν πλήρως.  Άσπρο 
ο ένας, μαύρο ο άλλος.  Η διαφωνία μεταξύ δύο, είναι επιβεβαίωση ότι τουλάχιστον ο ένας λανθάνει 
χωρίς να αποδεικνύεται ότι ο άλλος εκπροσωπεί την Αλήθεια.  Αν διαφωνούν 20 επιστήμονες μεταξύ 
τους (συνηθέστατο στις μέρες μας) είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον οι 19 έχουν λάθος, χωρίς να 
σημαίνει ότι ο 20ος είναι σωστός.  Ερώτηση λοιπόν : "στην κυβερνητική επιτροπή λοιμωξιολόγων, 
που αριθμούσε 20-30 άτομα, είδαμε ποτέ έστω δυο να συμφωνούν μεταξύ τους;"  Μα ούτε με τα 
λεγόμενά του ο καθένας δεν συμφωνούσε.  Παράδειγμα : έλεγαν κάποιοι συγκεκριμένοι ότι οι μάσκες 
δεν βοηθούν και μετά κάποιους μήνες τις επέβαλαν, διαψεύδοντες όχι μόνον τα λεγόμενά τους αλλά 
και μελέτες δεκαετιών.  Άρα για ποιά ανακάλυψη Αλήθειας κι Επιστήμη μιλάμε;

ς2 ~ Ο προβληματικός επαγωγικός συλλογισμός
Ακριβώς στο προηγούμενο κεφάλαιο άφησα να εννοηθεί ότι ο έλεγχος των συλλογισμών με 

την Λογική μπορεί να είναι σχεδόν απόλυτος.  Όμως δεν είναι έτσι.  Ας θυμηθούμε το παράδειγμα με 
την διατύπωση της Κλασσικής Μηχανικής του Νεύτωνα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ο Νεύτων ότι έπεσε ένα μήλο και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΕ μετά με ένα αχλάδι, ένα 
καρπούζι, ένα λάχανο, ένα μολύβι, μια πέτρα κλπ διαπιστώνοντας ότι όλα πέφτουν.  Διατύπωσε 
λοιπόν την θεωρία της Βαρύτητας (Παγκόσμιας Έλξεως), λέγοντας ότι κάθε αντικείμενο πέφτει βάσει 
του επαγωγικού συλλογισμού.  Σωστά λέει ο οποιοσδήποτε γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κάτι να μην 
πέφτει,  Αλλά δεν μπορείς να το αποκλείσεις!!!  Απίθανο;  Ο ατμός γιατί δεν πέφτει;  Αλλά ας δούμε το
παρακάτω.

ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣ ότι το μη τρεχούμενο νερό μουχλίαζει.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΣΑΙ με νερό από βρύση, 
νερό από πηγάδι, νερό από λίμνη, νερό από ποτάμι, νερό από βροχή, νερό από χιόνι κλπ κι όλα 
αυτά μετά κάποιο διάστημα όταν είναι μη τρεχούμενα μουχλιάζουν.  ΑΡΑ (με επαγωγικόν 
συλλογισμόν) ΟΛΑ ΤΑ ΜΗ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΜΟΥΧΛΙΑΖΟΥΝ.  Όμως υπάρχει εξαίρεση εδώ : ο 
αγιασμός δεν μουχλιάζει, όσοι αιώνες κι αν περάσουν.  ΠΟΛΥΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ!!!  Όποιος αμφιβάλει 
ας πειραματιστεί και να πειστεί μόνος του.  Πάμε παρακάτω :

Είπαν κάτι ληρώδεις καθηγητές (από αυτούς που όχι μόνο μεταξύ τους δεν συμφωνούν αλλά 
και με τα ίδια τα λεγόμενά τους) ότι με το κουταλάκι της Θείας Κοινωνίας κολλάει γενικά κάθε ιός, 
όπως συμβαίνει με κάθε μαγειρικό σκεύος.  Καθηγητάκο έκανες το πείραμα;  Όχι με κουτάλι αλλά με 
Θεία Κοινωνία.  Ασφαλώς κι όχι γιατί είσαι κολημμένος (και που να δεις παρακάτω τι σου έχω) με την 
έδρα ή τη θέση, που κατέχεις και εξ αιτίας αυτού τυφλωμένος (ή και "δεσμευμένος") ενώ σαν 
επιστήμονας όφειλες να ζεις με τα μάτια ορθάνοιχτα και τις πνευματικές κεραίες τεντωμένες.

Η Εκκλησία λοιπόν έκανε τόσα πειράματα με το θέμα της Θείας Κοινωνίας, όσα δεν θα 
μπορέσει να κάνει η Επιστήμη μέχρι το 4080, που πιθανολογεί ότι θα καταστραφεί η Γη από τη 
σύγκρουση κάποιου αστεροειδούς, που "θεωρεί" ότι εντόπισε.  Επί 20 αιώνες καθημερινά, χιλιάδες 
Θείες Λειτουργίες ανά την γη κι όλοι οι πιστοί (που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό υγείας σαν αυτό 
που απαιτεί η μαϊμού κυβέρνηση) κοινωνούν από το ίδιο κουταλάκι και κατόπιν το περίσσευμα της 
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Θείας Κοινωνίας καταλύεται (πίνεται) από τον ιερέα.  Πού αλλού στην κοινωνία χρησιμοποιούν τόσοι 
το ίδιο σκεύος;

ΕΙΔΑΜΕ ΠΟΤΕ ΕΞΑΡΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ;  Με την επαγωγική συλλογιστική των 
καθηγητών θα έπρεπε να μην υπάρχει ζωντανός ορθόδοξος ιερέας.  Το συμπέρασμα ότι δεν κολλάει 
με την Θεία Κοινωνία είναι καθαρά πειραματικό, όχι με ελλιπή αριθμό πειραμάτων όπως τα 
"πειραματικά" εμβόλια αλλά με τον μέγιστο αριθμό πειραμάτων, που έχει γίνει ποτέ σε οποιαδήποτε 
επιστημονική έρευνα.  Επομένως η χρήση του επαγωγικού συλλογισμού ενέχει τεράστιους κινδύνους
στην εξαγωγή αληθών συμπερασμάτων, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ο Σωκράτης!

Η προβληματικότητα του επαγωγικού συλλογισμού θέτει εν αμφιβόλω οποιονδήποτε 
συλλογισμό παρήχθη βάσει αυτού, αν δεν εξασφαλίστηκε ότι αποδεικνύεται για κάθε 
περίπτωση, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες μαθηματικές αποδείξεις.  Διότι στα μαθηματικά 
λέμε ότι το τάδε θεώρημα αποδείχθηκε για κάθε ας πούμε ακέραιο αριθμό.  Σε μια ιατρική θεραπεία ή
φάρμακο, μπορεί ποτέ να αποδειχθεί ότι δεν ενέχει κίνδυνο για κάθε οργανισμό;  Άλλωστε αυτό 
ομολογείται πλαγίως με τις αναφερόμενες κι αναγραφόμενες παρενέργειες.  Κυρίως όμως 
αποκαλύπτει ότι η Επιστήμη ΔΕΝ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ποτέ κάτι παρά μόνον παρουσιάζει θεωρίες και βάσει 
αυτών υποτιθέμενες αποδείξεις.

Άλλο τρανταχτό επιχείρημα είναι οι πάμπολλες επιστημονικές ανακοινώσεις, ότι βρέθηκε 
κάποια νέα θεωρία "που ανατρέπει όλα όσα γνωρίζαμε ως τώρα" (συνηθέστατη επιστημονική(;) 
ατάκα), χωρίς ωστόσω να αίρονται τα ως τώρα εφαρμοζόμενα συμπεράσματα των αποριπτόμενων 
πρώην θεωριών.  Γιατί;;;

ς3 ~ Η άγνοια της Αριστοτέλειας Λογικής 
Προαναφέρθηκε το θέμα.  Η συντριπτικότατη πλειοψηφία των ανθρώπων θεωρεί κάτι λογικό, 

όταν ικανοποιεί το εγώ της και δίχως να εξετάζει τους κανόνες του Αριστοτέλη.  Αδυνατεί να σκεφθεί 
ότι μπορεί να υπάρχει άλλη οπτική.  Έτσι επαληθεύεται ο Nietzshe στην αναφορά του τι θεωρεί ο 
καθένας σαν αλήθεια (~την ψευδαίσθηση, άνευ της οποίας δεν μπορεί να ζήσει).

Χρησιμοποιώντας πάλι το παράδειγμα των υπολογιστικών συστημάτων, βλέπουμε ότι 
οποιοσδήποτε υπολογιστής θα δώσει πάντοτε το ίδιο αποτέλεσμα (εννοείται χωρίς να υπάρξει βλάβη 
ή πτώση τάσης ρεύματος ή κάποιος εξωγενής παράγοντας) γιατί ο υπολογιστής δεν έχει ΕΓΩ.  
Κατασκευάσθηκε με βάση την Αριστοτέλεια Λογική και την εφαρμόζει πιστά.  Πόσοι άραγε άνθρωποι 
δίνουν πάντα τις ίδιες απαντήσεις στα ίδια προβλήματα και δεν εννοώ στα μαθηματικοποιημένα 
αυστηρά.

Ακόμα όμως και σε αυτά από την εποχή του σχολείου (που δεν εύρισκαν όλοι οι μαθητές το 
ίδιο αποτέλεσμα στα μαθηματικά) φθάσαμε στο σήμερα, όπου πολυσπουδασμένοι επιστήμονες 
πάλιν διαφωνούν, ίσως με ακόμα μεγαλύτερες αποκλίσεις από τις μαθητικές τους! 

Αναφέρω ένα παράδειγμα, που πιθανόν θα πονέσει πολλούς, η Αλήθεια πάντα πονάει.  Τόσες 
δεκαετίες η ιατρική ασχολείται με τον θανατηφόρο καρκίνο, δίχως ακόμα απτό αποτέλεσμα.  Το να 
ισχυρίζεται ότι θεράπευσε τον καρκίνο είναι επιεικώς τόσο ηλίθιο όσο ο ισχυρισμός ότι το κάπνισμα 
προκαλεί καρκίνο του πνύμονα, αφού πολλοί καπνιστές φθάνουν ακόμα κι αιωνόβιοι ενώ πεθαίνουν 
από καρκίνο του πνεύμονα πολλοί νέοι μη καπνιστές (προς άρση παρεξηγήσεων δεν έχω καπνίσει 
ποτέ, άρα δεν υποστηρίζω το κάπνισμα).
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Ας εξετάσουμε λοιπόν σε γενικές γραμμές όχι απλά την άγνοια στην εξαγωγή συμπερασμάτων
αλλά την παντελή έλλειψη της στην θεραπεία του καρκίνου.  Η ίδια η ιατρική ονομάζει καρκίνο έναν 
ανεξέλεγκτον πολλαπλασιασμόν μεταλλαγμένων κυττάρων, την αιτίαν του όμως αγνοεί σε γενικές 
γραμμές και προχωρεί σε θεραπεία συμπτωματική κι όχι αιτιολογική.  Είναι φρικτό να συνειδητοποιείς
το έγκλημα που διαπράττεται όταν και οι τρεις εφαρμοζόμενες θεραπείες (εγχειρητική αφαίρεση 
όγκου, χημειοθεραπεία κι ακτινοβολία) είναι καθαρά συμπτωματικές (κτυπούν το σύμπτωμα-όγκο με 
πολλές άλλες παρενέργειες) και καμμία δεν θεραπεύει το αίτιον του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού 
μεταλαγμένων κυττάρων, το οποίον άλλωστε αγνοεί η ιατρική.  Είναι πολύ χειρότερο από το λαϊκά 
λεγόμενο «χτυπάνε το σαμάρι για να ακούσει ο γάιδαρος»!  Χώρια ότι υπάρχουν επιστημόνικές 
έρευνες, που δείχνουν ότι ο καρκίνος πολλές φορές φουντώνει με τις εφαρμοζόμενες θεραπείες.  
Αλλά και σε πόσες ακόμα ασθένειες εφαρμόζεται συμπτωματική κι όχι αιτιολογική θεραπεία;  Είναι 
δυνατόν να θεωρείται Επιστήμη αυτό ενώ είναι χειρότερο κι από κομπογιαννιτισμό;

ς4 ~ Οι αρχικές έννοιες
(ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΟΥ, ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΟΥ, ΛΑΘΟΣ ΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟ)

Προαναφέρθηκε ότι με χρήση υπολογιστικών συστημάτων, η όλη παραγωγή γνώσης με τους 
αλλεπάλληλους συλλογισμούς μπορεί να δώσει αντικειμενικό αποτέλεσμα.  Οι υπολογιστές, με χρήση
της μεταγγισμένης ανθρώπινης συλλογιστικής, δίνουν σε γενικές γραμμές πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. 
Άρα ο ανθρώπινος υποκειμενικός παράγων μπορεί να αντιμετωπιστεί για την δόμηση αντικειμενικής 
γνώσης.  Όμως και οι υπολογιστές, όπως και άνθρωποι, χρειάζονται αρχικά στοιχεία (αρχικές 
έννοιες) πάνω στα οποία θα δομήσουν την γνώση, που αν δεν είναι αντικειμενικά, τότε θα 
συμπαρασύρουν όλη την παραγόμενη γνώση μακράν της ζητούμενης αντικειμενικότητας.

Ο Πλάτων αναφέρει, ότι στους διαλόγους του Σωκράτη επικρατούσε ο πλατωνικός "έρως".  
Αυτός ο όρος έχει παρεξηγηθεί εντελώς αλλά και διαστραφεί επίτηδες, ώστε να τονώσει την αίσθηση 
ότι η ομοφυλοφιλία άνθιζε στην Αρχαία Ελλάδα.  Κατά τον Πλάτωνα, ο έρωτας ήταν η ψυχική διάθεση
καθενός συμμετέχοντα να πλησιάσει ψυχοπνευματικά τους συνομιλητές, να τείνει ευήκοον ους στους 
λοιπούς και να μην εκστομίζεται αυτό που σήμερα συνηθίζεται ακόμα κι από καθηγητές (όταν ακούν 
κάτι πέραν των ψευδαισθήσεών τους) "τι λες ρε μ@λ@κα!" χωρίς εξέταση της ουσίας.

Οι διαλεγόμενοι λοιπόν με τον Σωκράτη έδειχναν τον πλατωνικό έρωτα, προσπαθώντας να 
καθορίσουν τις κοινά αποδεκτές αρχικές έννοιες ΑΛΛΑ, όπως ο Πλάτων επισημαίνει, όλοι σχεδόν οι 
διάλογοι τελειώνουν, χωρίς να κατορθώνουν οι συζητητές να ορίσουν την έννοια στην απόλυτη 
ακρίβεια της, παρόλην την καλήν διάθεση των συνομιλητών.  Άλλωστε το ίδιο συνέβη κάποια χρόνια 
αργότερα, όταν οι "σωκρατικά ομόσχολοι" (αλλά και με σχέση "δάσκαλου-μαθητού") Πλάτων κι 
Αριστοτέλης διεφώνησαν τρανταχτά.  Οι άριστοι των αρίστων δεν έδειξαν τον απαιτούμενον 
πλατωνικόν έρωτα, ακόμα κι ο ίδιος ο εμπνευστής του όρου απέτυχε!

Επανερχόμενος στο θέμα της κάθε βιβλιογραφίας αναρωτιέμαι πόσους απασχόλησε η 
εγκυρότητα της.  Τις έλεγξε κάποιος ή απλά θεωρήθηκαν a-priori έγκυρες (αληθείς);  Ακολουθώντας 
το debugging (δες ε1) κι ελέγχοντας το βάθος της εγκυρότητας θα ελέγξουμε την βιβλιογραφία της 
βιβλιογραφίας και κατόπιν την βιβλιογραφία της βιβλιογραφίας της βιβλιογραφίας, διαδοχικά δε 
ελέγχοντας θα φθάσουμε στην πηγή των αρχικών γνώσεων, στους Έλληνες φιλοσόφους και ειδικά 
στους Σωκρατικούς.  Μόνον που αυτοί δεν έφθασαν ποτέ σε κοινά αποδεκτούς όρους, όπως το 
ομολόγησε νωρίτερα ο Πλάτων αλλά και ο Σωκράτης : "εν οίδα, ότι ουδέν οίδα"!

Πέρα όμως από το εγγενές πρόβλημα της αναζήτησης κοινών αρχικών εννοιών, όπως φάνηκε
από τους άριστους των αρίστων της αρχαιότητας, υπάρχει κάτι ακόμα προβληματικότερο : Η αλλαγή 
κι επιβολή αρχικών εννοιών από τους επικυρίαρχους του πλανήτη.
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Τρανό παράδειγμα η πρόσφατη παγκόσμια χρήση του όρου "πανδημία".  Για να χαρακτηριστεί
πανδημία ο Π.Ο.Υ. απαιτούσε να φτάσει ένα συγκεκριμένο ποσοστόν ασθενούντων έναντι του όλου 
πληθυσμού.  Αφού δεν έφθασε (ούτε κατά διάνοια) τότε πως μίλησαν για πανδημία;  Αντίστοιχο θέμα 
υπήρξε με τον ορισμό του εμβολίου.  Ερώτηση : αν είχαν δοθεί τα στοιχεία σε έναν υπολογιστή, 
θα μπορούσε αυτός να δώσει αποτέλεσμα ΠΑΝΔΗΜΙΑ αφού δεν θα ήταν αληθής ο λογισμός 
που αφορούσε το ποσοστόν ασθενούντων;  Άρα υπήρξε υποκειμενισμός κι όχι αντικειμενικότητα!

Ιστορικά αυτό έχει πρωτοδιαπιστωθεί και καταγραφεί από τον Θουκυδίδη, τον 5ον αι.πΧ. : 
"πολεμούν τον νούν μας αποδομώντας τις έννοιες κι αλλάζουν την καθιερωμένη σημασία των λέξεων 
για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους"!  Οπότε έχουμε την αιτία και τους αίτιους για όσα συμβαίνουν 
παγκόσμια και διαχρονικά.

ς5 ~ Το τελευταίο καρφί στη κάσα
Απ'αρχής θεμέλια της Επιστήμης αναφέρονταν παρατήρηση και πείραμα, συνυφασμένα εξ 

αρχής με υποκειμενικότητα.  Δεν αναφέρομαι μόνο στο ότι ο καθένας μπορεί να αισθάνεται 
διαφορετικά ("ο ένας βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο κι ο άλλος μισοάδειο") αλλά κυρίως ότι ΔΕΝ 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΤΙ Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.  Όπως 
ακριβώς το γράφωω!!!  Κάποιοι θα πουν : "μα τι λες; αφού πχ μετράμε με ρολόγια, διαφορετικά 
βλέπουν τα μάτια μας;".  Απαντώ : "ας αποδείξει κάποιος ότι το οποιοδήποτε αισθητό του ταυτίζεται 
με το αισθητό του διπλανού του!"  Λυπάμαι αν χαλάω το "πνευματικό βόλεμα" των πολλών αλλά 
όποιος διαφωνεί ας αποδείξει αυτό που Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΕΔΕΙΞΕ!!!, επιστημονικά 
εννοείται!  Λοιπόν ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα!

ς6 ~ Επίλογος αποδόμησης
► Η Επιστήμη ποτέ δεν μπόρεσε να ξεκινήσει από κοινά αποδεκτούς (αντικειμενικούς) όρους.

Πέραν της διαπίστωσης αντικειμενικής αδυναμίας ήδη από ιδρύσεώς της (βλ.Σωκράτη, Πλάτωνα), 
υπήρξε και επιβολή υποκειμενικότητας (βλ.Θουκυδίδη).

► Τα κύρια εργαλεία της παρατήρηση-πείραμα είναι καθαρά διαπιστώσεις υποκειμενικότητας.
► Η κύρια μέθοδος διατύπωσης θεωριών (επαγωγή) βρίθει κινδύνων λαθών.
► Η εφαρμογή της Αριστοτέλειας Λογικής αγνοείται από την συντριπτική πλειοψηφία των 

επιστημόνων.  Ας μην ξεχνάμε ότι η Λογική του Αριστοτέλους ήταν το βιβλίο του “Περί Σοφιστικών 
ελέγχων”, όπου αντιδιάστελε την ρητορικήν, ως εργαλείον πειθούς με την λογικήν, ως εργαλείον 
έγκυρης γνώσης.  Μήπως δείχνει κάτι για τους σημερινούς αισχρούς σοφιστές (~πολιτικούς), μήπως 
δεν προοδεύσαμε 24 αιώνες αλλά οπισθοδρομήσαμε επικίνδυνα;

► Γενικά οι άνθρωποι αδυνατούν να απαγκιστρωθούν από το εγώ τους και να πλησιάσουν 
τον συνάνθρωπο "πλατωνικά".  Αδυνατούν ακόμα και το βρετανικό «be in (someone's) shoes» ("να 
μπω στα παπούτσια του άλλου").  Τι κρίμα ειδικά για τους Έλληνες να μην μπορούν να βάλουν τα 
γυαλιά στους βάρβαρους!

Άρης Στεφανίδης                                                                        Κεφ.ς - ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ σ.4



ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΣ, ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΑΣ, ΛΑΘΟΣ ΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟ

Ζ ~ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Με τα αναφερόμενα θα ενοχληθούν πιθανότατα πολλοί, ειδικά επιστήμονες.  Δεν φταίω αν 
ασχολούνται επαγγελματικά με κάτι, που τελικά δεν το σπούδασαν ή πιθανότατα ούτε κατανόησαν.  
Είναι δραματικό αν εξέφρασαν απόψεις για θέματα άγνωστα σε αυτούς.  Όπως ανέφερα στην 
εισαγωγή "είναι έμφυτη η ικανότητα σκέψης, όπως και να κλωτσάς τη μπάλλα.  Αλλά όπως για να 
μπορέσεις να παίξεις με αξιώσεις ποδόσφαιρο, πέρα από το ταλέντο, απαιτείται η κατάλληλη διδασκαλία
από προπονητή για να κλωτσάς σωστά και να προπονηθείς, έτσι και για να σκέφτεσαι ορθά.  Όπως 
μπορεί ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο να στραβοκλωτσήσει και να χάσει το goal μαζί με το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έτσι κι ο 'λογικότερος' άνθρωπος μπορεί να συλλογιστεί λανθασμένα".
Ξαναθυμίζω : «άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού» (Πλάτων) οπότε ας σιδαχθούν 
γηρασκόμενοι.  Πέραν από δραματικόν είναι κι εγκληματικόν αν επέβαλαν απόψεις σε άλλα άτομα, 
ειδικά αν άπτοντο της ζωής αλλά και της προσωπικότητάς τους, καθώς η συμπαντική νομοτέλεια 
«ὓβρις→ἂτη→νέμεσις→τίσις» θα τους δικάσει παραδειγματικότατα!

Κάποιοι θα ενοχληθούν με τις Φιλοσοφικές αναφορές, θεωρώντας τις ξεπερασμένες, γιατί έτσι 
τους "επέβαλαν".  Θα ήταν ενδιαφέρον να μας παρουσιάσουν τις κατ'αυτούς πηγές της γνώσης αλλά 
και του ελέγχου ορθότητας των συλλογισμών (τη δική τους συλλογιστική δηλαδή) και να εξηγήσουν 
γιατί δεν την εφαρμόζουν στην πράξη, έστω στα υπολογιστικά συστήματα, κι εξακολουθούν να 
χρησιμοποιύν την κατ' άυτούς "απηρχαιωμένη-ξεπερασμένην" Αριστοτέλεια Λογική.

Ο λόγος είναι ότι φοβούνται την ορθήν χρήση της Φιλοσοφίας, διότι τους αποκαλύπτει τα 
ψεύδη.  Τους αφιερώνω τον εξής ΕΓΚΥΡΟΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΝ (κατ’ αυτούς) :

Η Φιλοσοφία είναι αερολογία (έτσι λένε αυτοί)
Η Λογική είναι εργαλείο της Φιλοσοφίας

άρα : η Λογική είναι εργαλείον αερολογίας
Γιατί χρησιμοποιούν ένα εργαλείον "αερολογίας", αφού χρησιμοποιούν αποδεχόμενοι (έτσι 

λένε, ισχύει όμως;) την Λογικήν αλλά απαξιώνουν την Φιλοσοφίαν.

Αναφέρθηκα όχι μόνο στην Επιστήμην αλλά γενικά στον τρόπον δημιουργίας γνώσης.  Όποιος
πιστεύει ότι λανθάνω, ας απαντήσει θετικά με τον κατ' εκείνον τρόπον δημιουργίας κι όχι αρνητικά και
κομπλεξικά με «argumentum ad hominem» αφορισμούς.  Μόνο με εμπεριστατωμένην επιστημονικήν 
απάντηση, θα αποδείξει την επιστημοσύνην του, συμβάλοντας στην πρόοδον της Επιστήμης, 
αποδομώντας τα κατ'αυτόν "λάθη" μου, ώστε να μην παρασυρθούν οι λοιποί από μένα.

Πιθανότατα κάποιοι θα μου αποδώσουν τον χαρακτηρισμόν "μηδενιστής", λόγω της πλήρους 
αποδόμησης της Επιστήμης, που επιχείρησα.  Η επαγγελματική-επιστημονική μου ασχολία δεν είναι 
να αποδομώ αλλά να δομώ, πλέον δε να προσπαθώ επίλυση προβλημάτων εκεί που άλλοι λένε 
"τέλος".  Βάσει αυτού του θετικού σκεπτικού, στην συνέχεια θα εκθέσω τον κατ' εμέ (κι όχι μόνον) 
αντικαταστάτην της σημερινής επικίνδυνα εκπεσούσας Επιστήμης, σε εντελώς άλλες βάσεις κι 
επίπεδον.

ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
aristefanidis@mail.com
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