
Σημειώσεις για τις Επιστήμες  -1

(Φιλοσοφία, Ιστορία και Κοινωνιολογία των Επιστημών)

(α.2) Διαμάχες στο πεδίο της Φιλοσοφίας της Επιστήμης    

Σχηματικά, στο πεδίο της ‘φιλοσοφίας της επιστήμης’ μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 
ιδιαίτερους κλάδους ενδιαφερόντων: 

ο πρώτος είναι η φιλοσοφία των επιμέρους επιστημών (κυρίως φυσικής και βιολογίας. Εδώ 
πραγματοποιείται ανάλυση εννοιών, ανάλυση θεωριών, ανάλυση φιλοσοφικού πλαισίου. 

Ο δεύτερος κλάδος, περισσότερο τεχνικής υφής, επιστρατεύει την θεωρία πιθανοτήτων, τη 
θεωρία παιγνίων, την στατιστική, την θεωρία αποφάσεων, προκειμένου να μελετήσει ζητήματα που 
αφορούν την επικύρωση, αποδοχή ή διάψευση των επιστημονικών θεωριών. 

Ο τρίτος κλάδος ενδιαφερόντων συνδέεται περισσότερο με την ιστορία των επιστημών. Εδώ οι 
ερευνητές εξετάζουν την επιστημονική πρακτική στις πραγματικές, κοινωνικές, υλικές, ιστορικές, 
ανθρωπολογικές συνθήκες άσκησής της και κινητοποιούν μεθόδους από την ιστορία, την 
κοινωνιολογία ή την ανθρωπολογία.

(α).2.1. ρεαλισμός των οντοτήτων – η παρέμβαση στο εργαστήριο

Στη δεκαετία του 1980 έλαβε χώρα στο πεδίο της Φιλοσοφίας της Επιστήμης μια διαμάχη που 
αφορούσε το πρόβλημα της σχέσης της επιστημονικής γνώσης με τον κόσμο.1 Συνήθως η 
αναπαραστατική σχέση θεωρίας και πραγματικότητας κατανοείται ως ‘αντιστοίχηση’ ανάμεσα στις 
προτάσεις (ή οντότητες) μιας θεωρίας και τον κόσμο. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν οι 
προτάσεις της θεωρίας να λάβουν ‘αληθοτιμή’; Και, αντιστοιχούν οι θεωρητικές οντότητες με 
οντότητες που υπάρχουν στον κόσμο; Σύμφωνα με τη «ρεαλιστική προσέγγιση των θεωριών», οι 
επιστημονικές θεωρίες είναι αληθείς ή ψευδείς και η αληθοτιμή τους καθορίζεται ανεξάρτητα από 
τη γνώση μας. Σύμφωνα με τον «ρεαλισμό των οντοτήτων» οι θεωρητικές οντότητες είναι 
υπαρκτές.2 Στη διαμάχη θα πάρουν μέρος οι Bas van Fraasen, Nancy Cartwright, Ian Hacking, 
Arthur Fine κ.ά. Εμείς θα σταθούμε εδώ, πολύ επιγραμματικά, στις απόψεις του Ian Hacking.

Ο Ian Hacking ασκεί κριτική στον «κοινωνιολογικό σχετικισμό» γιατί «υποτιμά, όπως γράφει, το 
ρόλο της φύσης» στις επιστήμες. Θέτει λοιπόν το ερώτημα της διάκρισης ανάμεσα στη διαδικασία 
και στο προϊόν της επιστημονικής δραστηριότητας. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Hacking, όσο το ζήτημα του επιστημονικού ρεαλισμού παραμένει στο 
επίπεδο της “αναπαράστασης”, δεν μπορεί να υπάρξει τελικό επιχείρημα υπέρ του ρεαλισμού ή του 
αντιρεαλισμού.3 Σε αυτό που πρέπει να δοθεί έμφαση, είναι στην αλλαγή της ίδιας της  

1 Ας σημειώσουμε, πως η διαμάχη αυτή δεν αναφερόταν στην κατάφαση ή την άρνηση μιας οντολογίας ανεξάρτητα 
από τη δυνατότητα να καταστεί αυτή γνώσιμη.    

2 Ian Hacking, Αναπαριστώντας και παρεμβαίνοντας, Πανεπιστ.εκδ. ΕΜΠ.
3 O Hacking θα διατυπώσει το 1986 τη βασική φιλοσοφική θέση του “δυναμικού νομιναλισμού” με κυρίαρχο 

παράδειγμα την ιδέα για την έννοια του ανθρώπου ενώ δηλώνει ρητά την οφειλή του στον Foucault σχετικά με τη θέση 
του τελευταίου για τη «σύσταση των υποκειμένων» καθώς και για την εμφάνιση της πιθανότητας (M. Foucault, Οι 
Λέξεις και τα Πράγματα, Γνώση). Τον 17ο αι. από την απόλυτη γνώση περνάμε σε ένα δίκτυο σημείων υφασμένο 
σταδιακά από τη γνώση του πιθανού. Ο Ian Hacking θα σχεδιάσει μια ιστορία της πιθανότητας. Η αιτιοκρατία υποχωρεί 
κατά τον 19ο αι. και δημιουργούνται αυτόνομοι νόμοι του τυχαίου. Το τυχαίο γίνεται στοιχείο των διαδικασιών της 
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πραγματικότητας κατά τη γνωστική διαδικασία, στην έννοια της πρακτικής.4 Το κέντρο βάρους 
οφείλει να μετατοπιστεί στην παρέμβαση μέσω του πειράματος.

Η ‘θεωρία’ συνίσταται σε θεωρητικές υποθέσεις (speculations) οι οποίες αποτελούν νοητικές 
αναπαραστάσεις ενός αντικειμένου. Οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν άμεση σχέση με τον κόσμο ή τα 
φαινόμενα. Η σύνδεση αποκαθίσταται με την υπολογιστική δραστηριότητα, η οποία δεν είναι παρά ο 
μαθηματικός μετασχηματισμός μιας θεωρητικής υπόθεσης ώστε αυτή να είναι συντονισμένη με τον 
κόσμο, και λαμβάνει ενδιάμεση θέση ανάμεσα στη θεωρητική και πειραματική δραστηριότητα. 

Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα που αποκαλύπτονται στο εργαστήριο σαν να 
ήταν ήδη δεδομένα στη φύση ως συνέπειες της φυσικής νομολογίας, και σαν να μην μας έμενε άλλο 
τίποτα από το να τα ανακαλύψουμε με την παρατήρηση και το πείραμα. Τα φαινόμενα δεν είναι 
συνήθως αποτέλεσμα απλής παρατήρησης της φύσης ‘ παράγονται στο εργαστήριο κάτω από 
καθορισμένες και ελεγχόμενες συνθήκες, οι οποίες είναι και οι ίδιες τεχνητά παραγόμενες μέσω 
άλλων φαινομένων κλπ. Η απομόνωση, η διάκριση και σταθεροποίηση των φαινομένων παρέχουν 
τη δυνατότητα επανάληψής τους στο εργαστήριο, και αυτή τη διαδικασία ονομάζει ο Hacking 
«δημιουργία του φαινομένου». Αυτή η «δημιουργία» αποτελεί διαδικασία παρέμβασης. Συνήθως οι 
θεωρίες μας, εφόσον έχουν ως στόχο την αλήθεια ή την εμπειρική επάρκεια, ασχολούνται με την 
περιγραφή ή την εξήγηση φαινομένων που «προϋπάρχουν» και αναμένουν την ανακάλυψή τους. 
Προϋπόθεση σύμφωνα με τον Hacking, της συνεργασίας υποθέσεων, υπολογισμών και πειράματος 
είναι η ύπαρξη πραγματικών θεωρητικών οντοτήτων, οι οποίες είναι μέρος της εσκεμμένης 
δημιουργίας νέων φαινομένων. Με αυτά σηματοδοτείται μια «επιστροφή» στην Βακωνική θεώρηση 
(Fr.Bacon) της φυσικής επιστήμης.

Ο Hacking θα ορίσει το ‘παρατηρήσιμο’ ως μέρος του υλικού στο οποίο παρεμβαίνουμε και την 
παρατήρηση ως παρέμβαση. Μπορούμε να θεωρήσουμε την παρατήρηση ανεξάρτητα από τη θεωρία, 
ή οι παρατηρησιακοί όροι είναι “εμποτισμένοι από θεωρία” (N.R. Hanson κ.ά.); Ο Hacking θεωρεί 
πως η θέση του Hanson κλίνει προς τον ‘ιδεαλισμό’ γιατί είναι σαν να θεωρεί το περιεχόμενο μιας 
επιστημονικής έκφρασης πλήρως προσδιοριζόμενο από το πώς σκεφτόμαστε και όχι από μια 
ανεξάρτητη από το νου πραγματικότητα. Η παρατήρηση αποτελεί μια ικανότητα παρέμβασης που 
υπόκειται σε άσκηση και δεν εξαρτάται μόνο από τη θεωρία. Δεν ενέχουν δε, υποστηρίζει, όλες οι 
αναφορές της παρατήρησης κάποιο φορτίο επιστημονικής θεωρίας.   

Τι συμβαίνει με τα όργανα της παρατήρησης; Πρέπει λοιπόν να μάθεις να το χρησιμοποιείς για 
να μπορέσεις να δεις μέσα από ένα μικροσκόπιο ‘ βλέπεις πράττοντας όχι απλώς κοιτώντας… Οι 
εικόνες που λαμβάνουμε από το μικροσκόπιο είναι “πραγματικά χαρακτηριστικά” του αντικειμένου; 
Ο Hacking υποστηρίζει ότι πράγματι ‘βλέπουμε’ με το μικροσκόπιο. Εάν θεωρήσουμε δύο φυσικές 
διαδικασίες που μπαίνουν σε εφαρμογή ώστε να ανιχνεύσουμε με το μικροσκόπιο και οι οποίες δεν 
έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους, τότε θα ήταν παράλογη σύμπτωση εάν επανειλημμένα παρήγαγαν 
όμοιες οπτικές διαμορφώσεις που θα συνιστούσαν τεχνήματα των φυσικών διαδικασιών και όχι 
αληθείς δομές…(«επιχείρημα εκ συμπτώσεως»). 

Ο απαγωγικός συλλογισμός είναι έγκυρος ή όχι; Μπορούμε, δηλαδή, από την αλήθεια του 
συμπεράσματος να συνάγουμε την αλήθεια των προκείμενων; Στη διαμάχη περί επιστημονικού 
ρεαλισμού η μορφή αυτού του συλλογισμού είναι η «συναγωγή στην καλύτερη εξήγηση»: Εάν 
έχουμε ένα σύνολο δεδομένων Δ και θεωρούμε διαφορετικές υποθέσεις Υ και Υ΄, οι οποίες εξηγούν 
τα δεδομένα αυτά, συνάγουμε ως αληθή την Υ εάν η Υ αποτελεί την “καλύτερη εξήγηση” για το Δ. 
Ο Hacking διακρίνει εδώ τρία επιχειρήματα: θα πρέπει κανείς να υποθέσει αμέτρητες συμπτώσεις 

φύσης και της κοινωνίας.  
4 «τελικός κριτής στη φιλοσοφία δεν είναι το πώς σκεφτόμαστε, αλλά το τι κάνουμε», (Ian Hacking, Αναπαριστώντας  

και παρεμβαίνοντας, σελ. 63).
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ώστε να δικαιολογήσει ότι το παρατηρούμενο φαινόμενο «συμπεριφέρεται» ωσάν να έχει παραχθεί 
από μη υπαρκτά πράγματα όπως οι θεωρητικές οντότητες («απλό επιχείρημα της συναγωγής»). Η 
μόνη εξήγηση για την ταύτιση συμπερασμάτων σε σχέση με ορισμένες θεωρητικές οντότητες από 
θεωρίες οι οποίες είναι ασύνδετες, είναι ότι οι θεωρητικές οντότητες είναι υπαρκτές και το 
συμπέρασμα γι’ αυτές αληθές («επιχείρημα της κοσμικής σύμπτωσης»). Τέλος εάν οι θεωρίες μας 
δεν ήταν αληθείς και οι θεωρητικές οντότητες που θεμελιώνουν υπαρκτές, τότε η εντυπωσιακή 
επιτυχία της επιστήμης, το ευρύτατο πεδίο εφαρμογών της και επίδρασης στο περιβάλλον θα ήταν… 
θαύμα, και ανεξήγητο («επιχείρημα της επιτυχίας της επιστήμης»). 

Ο Hacking δεν αποδέχεται ότι μπορεί να συναχθεί η αλήθεια μιας θεωρίας ή η ύπαρξη 
θεωρητικών οντοτήτων επειδή οι τελευταίες οδηγούν στην καλύτερη εξήγηση ενός φαινομένου ‘ 
δεν αποδέχεται ότι ο απαγωγικός συλλογισμός οδηγεί σε έγκυρα συμπεράσματα. Η ανάπτυξη δε της 
γνώσης δεν συνιστά σύγκλιση και ενότητα προς οτιδήποτε.

Τι είναι οι «τρόποι συλλογισμού» (styles o reasoning); O Hacking με τους τρόπους του 
θέλει να συμβάλει στη ιστορία του παρόντος. Οι ‘τρόποι επιστημονικού συλλογισμού’ παρέχουν τη 
δυνατότητα σε μια πρόταση να μπορεί να θεωρηθεί υποψήφια αληθοτιμής.5 Τι σημαίνει το ότι η 
αλήθεια ή το ψεύδος των επιστημονικών προτάσεων εξαρτάται από τον «τρόπο συλλογισμού» στο 
πλαίσιο του οποίου μελετώνται; Πως πραγματοποιείται η ‘επικοινωνία’ των τρόπων σκέψης;6 Εν 
τέλει ο «τρόπος συλλογισμού» γίνεται το μέτρο της αντικειμενικότητας. 

Που μπορεί να μας οδηγήσει η θεώρηση του γνωστικού υποκειμένου ως πράττοντος και των 
θεωρητικών οντοτήτων ως πειραματικών εργαλείων; 

Για τον Hacking εν τέλει οφείλουμε να αποφύγουμε τον περιορισμό της φιλοσοφίας στη 
(εποπτική) γνώση ως αναπαράσταση της φύσης. Στην προοπτική της αναπαράστασης πρέπει να 
προστεθεί αυτή της παρέμβασης.7 Οι θεωρητικές οντότητες είναι πραγματικές: τις χρησιμοποιούμε 
κατά την εκτέλεση ενός πειράματος, τις προετοιμάζουμε σε ορισμένες καταστάσεις με βάση ήδη 
γνωστές ιδιότητές τους, κατασκευάζουμε συσκευές και διατάξεις ώστε να επιτύχουμε ένα ορισμένο 
αποτέλεσμα. Οι ‘ιδιότητες’ που εκμεταλλευόμαστε ώστε να επιτύχουμε τον κατάλληλο χειρισμό 
των οντοτήτων δεν είναι ιδιότητες μιας θεωρίας. Είναι «αιτιακές ιδιότητες» που προκύπτουν από 
προηγούμενη πειραματική δουλειά. Επομένως αποτελούν πλέον συγκεκριμένα φαινόμενα. 

Η δημιουργία, λοιπόν, φαινομένων συνίσταται στην δυνατότητα απομόνωσης και περαιτέρω 
πειραματικής χρήσης αιτιακών ιδιοτήτων των οντοτήτων. Οι οντότητες αυτές είναι πραγματικές  
ακριβώς επειδή τις χειριζόμαστε έτσι. Οφείλουμε γενικά να θεωρούμε ‘πραγματικό’ αυτό που 
μπορούμε να χρησιμοποιούμε ώστε να παρεμβαίνουμε στο περιβάλλοντα κόσμο ή να επηρεάζουμε 
κάτι άλλο, ή αυτό που ο κόσμος ο ίδιος μπορεί να χρησιμοποιήσει ώστε να επηρεάσει εμάς.8

(α).2.2. Η διαμάχη επιστημονικού ρεαλισμού και αντι-ρεαλισμού

Ο «επιστημονικός ρεαλισμός» δεν υποστηρίζει μόνο πως η επιστήμη στοχεύει στο να 
ανακαλύψει την καθορισμένη και ανεξάρτητη από το νου δομή του κόσμου, αλλά ισχυρίζεται 
επιπλέον ότι εν γένει επιτυγχάνει σε αυτό το σκοπό. Οι ‘ώριμες’ και επιτυχημένες στις προβλέψεις 

5 Μ.Foucault, Οι λέξεις και τα πράγματα.
6 Σημειώνουμε εδώ πως οι ‘τρόποι’ και η ευστάθειά τους σχετίζονται άμεσα με τις υλικές, θεσμικές προϋποθέσεις 

εμφάνισής τους.
7 Ο Hacking οφείλει εδώ πολλά, όπως γράφει και ο ίδιος, στον J.Dewey ο οποίος απορρίπτει την διχοτόμηση 

ανάμεσα σε πράττειν και σκέπτεσθαι ως πηγή ιδεαλισμού.
8 Ας σημειώσουμε εδώ το εξής: οι οντότητες που ισχυρίζεται ο Hacking ότι υπάρχουν δεν είναι αυτές που 

αποτελούν αντικείμενο του πειράματος αλλά αυτές που αποτελούν μέσο. 
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τους επιστημονικές θεωρίες είναι καλά επικυρωμένες και προσεγγιστικώς αληθείς για τον κόσμο. 
Επομένως, οι οντότητες που αυτές οι θεωρίες θέτουν κατοικούν στον κόσμο.

Ο ρεαλισμός έρχεται σε σύγκρουση με την φιλοσοφική θέση που αποκαλείται 
«ινστρουμενταλισμός» ή «εργαλειοκρατία», σύμφωνα με την οποία οι επιστημονικές θεωρίες 
συνιστούν απλώς εργαλεία για την οργάνωση των εμπειρικών νόμων και την πρόβλεψη των 
φαινομένων. Κρίτηριο εδώ επιτυχίας της θεωρίας δεν είναι η ‘αλήθεια’ αλλά μια ασθενέστερη 
έννοια, η «εμπειρική επάρκεια»: το γεγονός ότι η θεωρία «σώζει τα φιανόμενα» αντάσσοντάς τα σε 
ένα συγκεκριμένο μοντέλο ή πλαίσιο. Το ερώτημα μιας ‘βαθύτερης’ -μη παρατηρήσιμης δια γυμνού 
οφθαλμού- πραγματικότητας πίσω από τα εμπειρικά δεδομένα (μια πραγματικότητα που 
περιλαμβάνει «θεωρητικές οντότητες» όπως ηλεκτρόνια, γονίδια κ.ά.) κρίνεται είτε ‘στερούμενο 
νοήματος’ είτε ως κάτι που μπορεί να τεθεί ‘σε παρένθεση’ και να μην απαντηθεί.

Ο «επιστημονικός ρεαλισμός» μπορεί να θεωρηθεί ως συνδυασμός δύο ισχυρισμών.9 Ο 
‘μετριοπαθής’ ισχυρισμός είναι ότι υπάρχει ένας ανεξάρτητος (και σε μεγάλο βαθμό μη 
παρατηρήσιμος μέσω των αισθήσεων) κόσμος τον οποίο η επιστήμη προσπαθεί να χαρτογραφήσει. 
Ο ‘τολμηρός’ ισχυρισμός είναι ότι αν και ο κόσμος είναι ανεξάρτητος και (σε κάποια τμήματά του, 
τουλάχιστον) μη παρατηρήσιμος από τις αισθήσεις, η επιστήμη μπορεί να (και ήδη έχει) φτάσει σε 
μια λιγότερο ή περισσότερο πιστή αναπαράστασή του, επιτρέποντάς μας να γνωρίσουμε την 
αλήθεια (ή, τουλάχιστον, κάποια αλήθεια) γι’αυτόν.

Γιατί να αμφισβητήσει κανείς τη δυνατότητα της επιστήμης να ανιχνεύσει την αλήθεια;
Ένας πρώτος λόγος για μια τέτοια επερώτηση παρέχεται από τον «υποκαθορισμό των θεωριών 

από τις εμπειρικές ενδείξεις» (τα εμπειρικά δεδομένα). Το επιχείρημα αυτό είναι «σκεπτικιστικό» 
και λέει το εξής: (α) για κάθε θεωρία Θ, υπάρχει τουλάχιστον άλλη μια ασύμβατη θεωρία Θ΄ η 
οποία είναι ‘εμπειρικά ισοδύναμη’ με την Θ. (β) Εάν δύο θεωρίες είναι εμπειρικά ισοδύναμες τότε 
είναι και γνωσιακά ισοδύναμες (δηλαδή επικυρώνονται εξίσου ή υποστηρίζονται εξίσου από τις 
εμπειρικές ενδείξεις). Το συμπέρασμα είναι ότι τα εμπειρικά τεκμήρια δεν μπορούν να καθορίσουν 
ποιά από τις αντίπαλες θεωρίες είναι πιο πιθανό να είναι αληθής, και επομένως οφείλουμε να 
αναστείλουμε την κρίση μας.

Το παραπάνω επιχείρημα μας καλεί να εξισώσουμε την εμπειρική ισοδυναμία μεταξύ δύο 
θεωριών με την γνωσιακή τους ισοδυναμία. Ο αντίλογος των ρεαλιστών είναι ότι και οι δύο 
προκείμενες του επιχειρήματος είναι προβληματικές. (α) Δεν υπάρχει γενική απόδειξη ότι για κάθε 
ενδιαφέρουσα επιστημονική θεωρία υπάρχει πάντοτε μια άλλη μη τετριμμένη θεωρία η οποία να 
συνεπάγεται –διαχρονικά και ανεξαρτήτως επικουρικών υποθέσεων- τις ίδιες παρατηρησιακές 
συνέπειες με την πρώτη. (β) Είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί η ταύτιση του εμπειρικού περιεχομένου 
μιας θεωρίας με το σύνολο των παρατηρησιακών λογικών συνεπειών της. Ακόμη και αν λάβουμε 
υπόψη μόνο τις εμπειρικές ενδείξεις ως αποκλειστικά σχετικές με την επιστημονική στήριξη της 
θεωρίας, δεν έπεται ότι η κλάση των παρατηρησιακών συνεπειών της θεωρίας έχει την ίδια έκταση 
με την κλάση των τεκμηρίων τα οποία μπορούν να στηρίξουν τη θεωρία.10

Ένας δεύτερος λόγος για να αμφισβητηθεί η δυνατότητα της επιστήμης «να ανιχνεύσει την 
αλήθεια» προέρχεται από την ιστορία της επιστήμης. Πρόκειται για την λεγόμενη «απαισιόδοξη 
επαγωγή»: η ιστορία της επιστήμης είναι γεμάτη από θεωρίες που κάποτε θεωρούνταν εμπειρικά 
επιτυχείς, αλλά οι οποίες αργότερα αποδείχθηκαν ψευδείς και εγκαταλείφθηκαν. Ίσως επομένως και 
οι σύγχρονες «καλύτερες εξηγητικές θεωρίες» να οδηγηθούν στην απόρριψη εξίσου...

9 Σ.Ψύλλος, Επιστήμη και Αλήθεια. Δοκίμια στη φιλοσοφία της επιστήμης, Εκδ. Οκτώ, 2008.
10 Για παράδειγμα, μια θεωρία μπορεί να λάβει έμμεση υποστήριξη από ένα εμπειρικό τεκμήριο το οποίο δεν 

συνεπάγεται άμεσα.
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Η λογική δομή του παραπάνω επισχειρήματος μπορεί να αναλυθεί ως εξής: επί της ουσίας 
επιχειρείται μια «εις άτοπον απαγωγή» της ρεαλιστικής «γνωσιακής αισιοδοξίας». Λέει η 
ρεαλιστική θέση: οι τρέχουσες επιτυχείς θεωρίες είναι (προσεγγιστικώς) αληθείς. 1. Εάν οι 
τρέχουσες θεωρίες είναι αληθείς, τότε οι παρελθούσες θεωρίες δεν μπορεί να είναι και αυτές 
αληθείς, αφού έθεταν διαφορετικού τύπου οντότητες και διατύπωναν υποθέσεις που έρχονται σε 
σύγκρουση με αυτές που γίνονται αποδεκτές σήμερα. 2. Οι παρελθούσες θεωρίες είναι ψευδείς. 3. 
Παρ’ότι ψευδείς, οι παρελθούσες θεωρίες υπήρξαν εμπειρικά επιτυχείς.11 

Επομένως, είναι το συμπέρασμα, η ρεαλιστική θέση υπονομεύεται: η εμπειρική επιτυχία των 
τρεχουσών θεωριών δεν αποτελεί ικανό λόγο για να γίνουν αποδεκτές ως αληθείς. Η αλήθεια δεν 
αποτελεί την καλύτερη εξήγηση της εμπειρικής επιτυχίας των θεωριών.

Τι συμβαίνει ωστόσο εαν αμφισβητήσουμε την δεύτερη (2) προκείμενη στο παραπάνω 
επιχείρημα; Η αλλαγή θεωριών είναι τόσο ριζική και ασυνεχής όσο θεωρούν οι αντίπαλοι του 
επιστημονικού ρεαλισμού; Υπάρχουν τρόποι να αναγνωριστούν τα θεωρητικά συστατικά των 
εγκαταλελειμμένων επιστημονικών θεωριών τα οποία συνεισέφεραν ουσιωδώς στις εμπειρικές 
επιτυχίες τους και να δειχθεί ότι είναι τελικώς εκείνα τα οποια διατηρούνται στις επόμενες θεωρίες 
του ίδιου γνωστικού πεδίου.12 Για την υπεράσπιση του ρεαλισμού, ένα κομβικό σημείο είναι η 
εξέταση των συγκεκριμένων θεωριών και των επιτυχιών τους, ιδιαίτερα η ανάδειξη των συστατικών 
τους που εμπλέκονται στην γένεση καινοφανών προβλέψεων. Αυτά είναι τα συστατικά που, κατά 
κανόνα, μεταφέρονται σε διάδοχες θεωρίες, και επομένως δεν θεωρούνται ψευδή.

Το γεγονός ότι οι καλύτερες θεωρίες που διαθέτουμε στο παρόν μπορεί να αντικατασταθούν από 
άλλες στο μέλλον σύμφωνα με την παραπάνω επιχειρηματολογία δεν υπονομεύει τον επιστημονικό 
ρεαλισμό. Αυτό που δείχνει το επιχείρημα της «απαισιόδοξης επαγωγής» είναι ότι: 1) δεν μπορούμε 
να φθάσουμε μονομιάς στην αλήθεια, 2) ότι η σχέση μεταξύ εμπειρικής επιτυχίας και αλήθειας 
πρέπει να είναι περισσότερο ‘εκλεπτυσμένη’: η εμπειρική επιτυχία οφείλει να μας δεσμεύει μόνο 
σχετικά με τα θεωρητικά συστατικά τα οποία πράγματι υποστηρίζονται από τις εμπειρικές ενδείξεις 
και συνεισφέρουν στις εμπειρικές επιτυχίες της θεωρίας. Η «αισιοδοξία» των ρεαλιστών οφείλεται 
στο ότι οι νεότερες θεωρίες ενσωματώνουν πολλά θεωρητικά στοιχεία των απορριφθέντων 
προκατόχων τους (ιδιαίτερα εκείνα που οδηγούν σε εμπειρικές επιτυχίες). Με αυτή την έννοια η 
θεμελιώδης λογική αλληλουχία στην αλλαγή θεωριών καταδεικνύει ότι ένα σταθερό δίκτυο 
θεωρητικών αρχών και εξηγητικών υποθέσεων έχει αναδυθεί, επέζησε από επαναστατικές αλλαγές 
και έγινε αναπόσπαστο τμήμα της εξελισσόμενης επιστημονικής εικόνας του κόσμου.

Ωστόσο, τι είναι η «αλήθεια»; 

(α.2.2.i) Το πρόβλημα της «αλήθειας»

Σχηματικά, αναφέρουμε εδώ δύο μόνο προσεγγίσεις για την αλήθεια: σύμφωνα με την πρώτη 
προσέγγιση, το να ισχυρίζεται κάποιος ότι ‘μια πεποίθηση είναι αληθής’ ταυτίζεται με το να 
ισχυρίζεται ότι ο κόσμος είναι όπως τον περιγράφει το προτασιακό περιεχόμενο της εν λόγω 
πεποίθησης.13 Η αλήθεια μιας πρότασης (ή μιας πεποίθησης) είναι συνάρτηση του νοήματός της και 
της σχέσης της με τον κόσμο. Η δεύτερη προσέγγιση αντιμετωπίζει την «αλήθεια» ως μια έννοια 
‘αποτίμησης’: η αλήθεια ισοδυναμεί με μια έννοια επιστημικής (γνωσιακής) ορθότητας. Το να 
ισχυριζόμαστε δηλαδή ότι μια πεποίθηση είναι αληθής ισοδυναμεί με το να λέμε πως αυτή η 

11 Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος τέτοιων παρελθουσών θεωριών που αν και εμπειρικά επιτυχείς τελικά 
εγκαταλείφθηκαν: θεωρία του φλιγιστού, θεωρία του θερμιδικού, του αιθέρα κ.ά.

12 S.Psillos, Scientific Realism: How science tracks truth, Routledge, London 1999.
13 Η πιο χαρακτηριστική εκδοχή αυτής της προσέγγισης είναι η έννοια της «αλήθειας» ως «αντιστοίχισης» με τον 

κόσμο.
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πεποίθηση ορθώς κετέχεται, ότι είναι επιστημικά ορθό ή δικαιολογημένο το να κατέχεται από το 
υποκείμενο που την έχει.14

Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση η αλήθεια είναι μια ιδιότητα των πεποιθήσεων που 
υπερβαίνει τα διαθέσιμα τεκμήρια και δεν ορίζεται με βάση επιστημικές έννοιες και κατηγορίες. 
Αντιθέτως, σύμφωνα με την δεύτερη προσέγγιση, η αλήθεια είναι μια ιδιότητα των πεποιθήσεων 
ουσιωδώς περιορισμένη από ό,τι μπορεί να γίνει γνωστό ή να επιβεβαιωθεί (έστω κατ’αρχήν). 
Κίνητρο για μια «μη επιστημική» προσέγγιση στην αλήθεια μπορεί να αποτελεί το ότι (εφόσον 
καθίσταται αποδεσμευμένη από επιστημικές κατηγορίες) συλλαμβάνει μια έννοια ανεξαρτησίας του 
κόσμου από τον νου. Βεβαιώνει δηλαδή ότι αυτό που ιδιοποιούμαστε γνωσιακά (δηλαδή ο κόσμος) 
είναι ανεξάρτητο (δεν συγκροτείται λογικά ή εννοιολογικά) από τις πεποιθήσεις, τις έννοιες, τις 
γνωσιακές πρακτικές και ικανότητές μας. Η υπεράσπιση του «επιστημονικού ρεαλισμού» 
προϋποθέτει μια τέτοια, «μη επιστημική» έννοια αλήθειας. Το διακύβευμα εδώ είναι μια “εύρωστη” 
έννοια της «αντικειμενικότητας», δηλαδή μια εννόηση του κόσμου ως κριτή των αναπτυσσόμενων 
και μεταβαλλόμενων θεωρήσεών μας γι’αυτόν.

Μια άλλη, σύγχρονη προσέγγιση στην αλήθεια είναι η λεγόμενη «μινιμαλιστική» ή 
«αποπληθωριστική»: η αλήθεια εδώ συλλαμβάνεται ως μια ‘ισχνή’ ιδιότητα των προτάσεων ή των 
πεποιθήσεων, η οποία δεν διαδραματίζει κάποιον εξηγητικό ρόλο (για παράδειγμα, δεν εξηγεί την 
‘επιτυχία’ των πεποιθήσεων), ούτε ανάγεται σε κάποιο βαθύ χαρακτηριστικό με βάση το οποίο 
κάποιες προτάσεις καθίστανται αληθείς και κάποιες άλλες ψευδείς.15 Το κατηγόρημα επομένως της 
αλήθειας παίζει έναν ‘οιονεί λογικό’ ρόλο στη γλώσσα (βοηθά, για παράδειγμα, στην διατύπωση 
γενικεύσεων) και εν τέλει το να ισχυριστεί κανείς ότι μια πρόταση είναι αληθής είναι γνωστικά 
ισοδύναμο με το να βεβαιώσει την ίδια την πρόταση.

Γιατί χρειαζόμαστε την έννοια της αλήθειας τελικά, αφού δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την 
γλώσσα και να δούμε πώς είναι ο κόσμος; «Ακριβώς επειδή η επαφή μας με τον κόσμο  
διαμεσολαβείται από θεωρίες και έννοιες, χρειαζόμαστε μια εύρωστη έννοια αλήθειας. Αν είχαμε  
αδιαμεσολάβητη πρόσβαση στον κόσμο [...] τότε απλώς θα κοιτούσαμε γύρω μας για να δούμε πώς  
είναι ο κόσμος [...]. Η έννοια της αλήθειας είναι αναπόδραστη ακριβώς γιατί μέσω αυτής οι θεωρίες  
μας αποκτούν επαφή με κάτι εξω-θεωρητικό». Από αυτά «δεν έπεται ότι υπάρχει μια προνομιακή 
οδός για την ανεύρεση της αλήθειας», αλλά για να κατανοήσουμε τον κόσμο ο καλύτερος τρόπος που 
διαθέτουμε είναι  επιστημονική μέθοδος, όσο αβέβαιη και εάν είναι. «Στην επιστήμη δεν υπάρχει  
βεβαιότητα».16

(α.2.2.ii) η μέθοδος

Απαιτεί η επιστημονική μέθοδος δικαιολόγηση; Χρειάζεται δηλαδή να παράσχουμε ισχυρούς 
και ανεξάρτητους λόγους που δικαιολογούν ή θεμελιώνουν την αξιοπιστία της προτού βρεθούμε σε 
θέση να στηριχτούμε σε αυτήν και να δηλώσουμε ότι οδηγεί σε γνώση;

Το συναφές πρόβλημα της «μεθόδου» μας οδηγεί στον πυρήνα της «θεμελιωτικής» αντίληψης: 
το αίτημα της δικαιολόγησης πρέπει να τίθεται για κάθε πεποίθηση εξατομικευμένα. Επειδή η 
δικαιολόγηση πρέπει κάπου να σταματά, οι οπαδοί του «θεμελιωτισμού» θέτουν την ύπαρξη 
κάποιων “αυτο-δικαιολογούμενων” (ή προφανώς δικαιολογημένων) πεποιθήσεων που αποτελούν το 

14 Χαρακτηριστική συναφής περίπτωση η «επαληθευσιοκρατική» ανάλυση της αλήθειας. 
15 Πολλοί ρεαλιστές πιστεύουν ότι η «αλήθεια» έχει ένα ‘εύρωστο’ (μη επιστημικό)  περιεχόμενο, που 

συλλαμβάνεται από μια ουσιαστική έννοια ‘αντιστοίχισης’ με την πραγματικότητα. Δηλαδή, θεωρούν ότι η ‘πηγή’ της 
αλήθειας των θεωρητικών ισχυρισμών είναι οι εγκόσμιες καταστάσεις πραγμάτων. Για τον ρεαλισμό γενικά, αυτό που 
καθιστά (κάποιες από) τις θεωρίες αληθείς είναι η ανεξάρτητη δομή του κόσμου.

16 Σ.Ψύλλος, Επιστήμη και Αλήθεια. Δοκίμια στη φιλοσοφία της επιστήμης, Εκδ. Οκτώ, 2008, σελ. 21.
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θεμέλιο όλης της διαδικασίας δικαιολόγησης. Εν τούτοις: ακόμη και εάν συμφωνήσουμε ότι δύναται 
να υπάρχει μια βάση δικαιολόγησης, εγείρεται αυτομάτως το ερώτημα της ‘μεταφοράς’ της 
δικαιολόγησης από τις βασικές πεποιθήσεις στις παραγόμενες.

Σύμφωνα με τον Hume όλη η αιτιακή γνώση είναι εμπειρική γνώση, επομένως πρέπει να 
εδράζεται στην εμπειρία και να δικαιολογείται από αυτή. Το συμπέρασμα του Hume ήταν πως η 
προσπάθεια να δικαιολογηθεί η αιτιακή γνώση εμπειρικά οδηγεί σε ‘λογικό κύκλο’ ή σε ‘λήψη του 
ζητούμενου’. Από την εμπειρία (πάντοτε επί του παρελθόντος) μπορούμε να έχουμε δεδομένα 
‘σταθερής σύζευξης’ μεταξύ δύο συμβάντων: για παράδειγμα, οποτεδήποτε συνέβη το Α, το Β 
επακολούθησε. Η γνώση μας ωστόσο χαρακτηρίζεται από γενικότητα ‘ πώς μπορούμε να μεταβούμε 
από το «οποτεδήποτε συνέβη το Α, το Β επακολούθησε» στο «Το Α πάντοτε ακολουθείται (ή πρέπει 
να ακολουθείται) από το Β»; Συλλογισμοί τέτοιου είδους ονομάζονται «ενισχυτικοί» (μη 
παραγωγικοί), οδηγούν σε πεποίθηση για την ύπαρξη αυτού που είναι προς το παρόν έξω από τα 
όρια της εμπειρίας. Κατά συνέπεια δεν μπορούν να δικαιολογηθούν στη βάση της λογικής (δηλαδή a 
priori), ακριβώς επειδή είναι ‘λογικά δυνατόν’ να συλλάβουμε ριζικές αλλαγές στη φύση και στους 
νόμους της και έτσι είναι λογικά δυνατόν οι μελλοντικές αιτιακές αλληλουχίες να είναι διαφορετικές 
από αυτές που καταδεικνύονται (μέσω της παρατήρησης παλαιάς σύζευξης) από την υπάρχουσα 
εμπειρία. Δεν είναι, με άλλα λόγια, λογικά αναγκαία αρχή ότι η φύση θα εξακολουθεί να 
συμπεριφέρεται όπως στο παρελθόν ή στο παρόν.

Η εμπειρία λοιπόν μιας σταθερής σύζευξης δεν αρκεί για να συνάγουμε μια γενική σχέση 
μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος. Για κάτι τέτοιο θα χρειαζόμασταν μια επιπλέον προκείμενη, την 
«αρχή της ομοιομορφίας της φύσης»: εφόσον όμως η αρχή αυτή δεν είναι αυταπόδεικτη, θα πρέπει 
η ορθότητά της να συναχθεί με βάση την εμπειρία – με τον τρόπο αυτό εμπλεκόμαστε σε 
κυκλικότητα. Αυτή η επιχειρηματολογία του Hume είναι γνωστή ως «σκεπτικισμός για την 
επαγωγή».17 

Αρχιμήδειο σημείο θέασης του κόσμου από το οποίο να είναι δυνατόν να τεθεί συνολικά το 
ζήτημα της δικαιολόγησης των μεθόδων και των θεωριών μας, δεν υπάρχει. Είμαστε ‘εντός’ του 
κόσμου με τον ίδιο τρόπο που είμαστε ‘εντός’ των θεωριών μας: ξεκινάμε από τις μεθόδους που 
κατέχουμε, διαμορφώνουμε θεωρίες για τον κόσμο, τις ελέγχουμε, έπειτα χρησιμοποιούμε αυτές τις 
θεωρίες και τα εμπειρικά ευρήματα προκειμένου να αναστοχαστούμε για τις μεθόδους μας και να 
τις επαναπροσδιορίσουμε εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Πρόκειται συνεπώς για μια «αναστοχαστική 
ισορροπία», θεμέλια δεν υπάρχουν – η φιλοσοφία δεν μπορεί να παίξει «θεμελιωτικό» ρόλο σε 
σχέση με τις επιστήμες ώστε να τις «κυρώσει» (έξωθεν) και να διασφαλίζει τις γνωσιακές τους 
αξιώσεις.

Μας οδηγούν όλα αυτά σε ένα συμπέρασμα του είδους «τα πάντα επιτρέπονται»; Η παραπάνω 
προσέγγιση υπερασπίζεται τη θέση ότι οι έσχατες μέθοδοι, οι περισσότερο βασικοί συλλογιστικοί 
κανόνες, απλώς δεν μπορούν να θεμελιωθούν περαιτέρω ‘ οποιαδήποτε προσπάθεια επιπλέον 
θεμελίωσής τους είτε θα τους χρησιμιποιήσει είτε θα τους προϋποθέσει.

Μια θέση η οποία είναι γνωστή ως «μεθοδολογικός νατουραλισμός» υποστηρίζει τα εξής: 1) οι 
μεθοδολογικοί κανόνες συνδέουν στόχους και τις μεθόδους προς επίτευξή τους. 2) Η ορθότητα ενός 
μεθοδολογικού κανόνα εξαρτάται από το εάν οδηγεί σε επτυχή δράση και η δικαιολόγησή του 
αποτελεί συνάρτηση της αποτελεσματικότητάς του. Επομένως, ένας μεθοδολογικός κανόνας 
συνιστά την πιο αποτελεσματική στρατηγική για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. 

Εν τούτοις, εάν η υπεράσπιση των μεθοδολογικών κανόνων είναι αμιγώς εργαλειακή, μήπως 
οδηγούμαστε στον «σχετικισμό»; Οι μεθοδολογικοί κανόνες θα αποτελούσαν απλώς περιγραφές 

17 Ας σημειώσουμε εδώ πως οι μεν ορθολογιστές τείνουν στην υπαράσπιση της a priori γνώσης του κόσμου, οι δε 
εμπειριστές τείνουν στον σκεπτικισμό.
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πρακτικών και κανονικοτήτων και δεν θα υπήρχε περιθώριο αποτίμησής τους με όρους ρθού και 
λάθους. Μια απάντηση στο πρόβλημα αυτό είναι η επαναρύθμιση του «στόχου» των μεθόδων, 
απαιτείται μια ‘αξιολογία’, μια θεωρία των στόχων. Μια αξιολογία βασισμένη στην ‘επιδίωξη της 
αλήθειας’ θα συνόδευε τότε μια κατά τα άλλα εργαλειακή δικαίωση της επιστημονικής μεθόδου. Ο 
«γνωστικός» στόχος των μεθόδων αποτίμησης των πεποιθήσεων δεν είναι με αυτή την έννοια ‘θέμα 
επιλογής’ (αλλιώς κάθε πλάνη θα θεωρούνταν ορθή, στον βαθμό που επιτυγχάνει κάποιον 
επιδιωκόμενο στόχο). Σύμφωνα με αυτά, η «αλήθεια» αποτελεί «πρωταρχικό γνωσιακό αγαθό» - η 
επιδίωξή της αποτελεί στόχο των γνωσιακών μας πρακτικών και κύριο παράγοντα αποτίμησης των 
μεθόδων.

Ο «αντιρεαλισμός» δεν είναι ένα μοναδικό ρεύμα. Μια εκδοχή του είναι η 
«κατασκευασιοκρατία», ένα φάσμα αντιλήψεων οι οποίες έχουν ως κοινή τους παραδοχή ότι τα 
αντικείμενα του κόσμου συγκροτούνται «ως αντικείμενα» από τα εννοιολογικά σχήματα και τις 
πρακτικές που χρησιμοποιεί η επιστήμη. Στην πιο ισχυρή της εκδοχή, η θέση αυτή αμφισβητεί 
ευθέως την ανεξαρτησία του κόσμου από το νου. Εάν τα εγκόσμια αντικείμενα συγκροτούνται από 
τις εννοιολογικές μας δραστηριότητες «ως» τόποι αιτιακών αλληλεπιδράσεων, τότε η εννοιολογική 
μας δραστηριότητα συνεισφέρει στην αιτιακή δομή του κόσμου, και έτσι αυτή η δομή δεν μπορεί να 
είναι (με εύρωστο τρόπο) ανεξάρτητη από αυτή την δραστηριότητα. 

Ωστόσο η παραπάνω τοποθέτηση έρχεται σε σύγκρουση με μια άλλη θέση: τα εννοιολογικά 
σχήματα που χρησιμοποιεί η επιστήμη προκειμένου να μελετήσει τον κόσμο είναι ανοιχτά σε 
αναίρεση και αλλαγή. Οι δύο θέσεις συγκρούονται επομένως, και μια εκ των δύο φαίνεται πως 
πρέπει να εγκαταληφθεί ή να αναδιαμορφωθεί.

Σε σχέση με την εν λόγω ένταση μεταξύ «συγκρότησης» των εγκόσμιων αντικειμένων από το 
εννοιολογικό σχήμα, και της «αναίρεσης» (αλλαγής) των εννοιολογικών επιστημονικών σχημάτων, 
ο «αρνητικός ρεαλισμός» που εισηγήθηκε ο Α.Μπαλτάς συνιστά υπεράσπιση της μινιμαλιστικής 
θέσης ότι ο κόσμος εμφανίζεται ως «αντιστάσεις» στην προσπάθεια εννοιολογικής συγκρότησής 
του. Σύμφωνα με την προσέγγιση του «αρνητικού ρεαλισμού» (Α.Μπαλτάς), πρέπει να διακρίνουμε 
μεταξύ «επιστημονικού αντικειμένου» και «πραγματικού αντικειμένου». Το επιστημονικό 
αντικείμενο είναι μια παράσταση του πραγματικού αντικειμένου η οποία κατασκευάζεται από μια 
επιστήμη, σύμφωνα με την ιδιαίτερη προοπτική που αυτή χρησιμοποιεί για να βλέπει τον κόσμο. 
«Αυτή η προοπτική συγκροτείται από ‘αυτό’ που “βλέπει” [η επιστήμη], δηλαδή από το αντικείμενο  
αυτής της επιστήμης και από τον ‘τρόπο που βλέπει’ αυτό που “βλέπει”, δηλαδή από το εννοιολογικό  
σύστημα αυτής της επιστήμης». Εντούτοις, ενώ η επιστήμη παραστά το «πραγματικό αντικείμενο» με 
τον τρόπο αυτό, «δεν μπορεί να το φθάσει “καθ’εαυτόν”». Συνεπώς: το «πραγματικό» αντικείμενο 
υπεισέρχεται στην κατασκευή του «επιστημονικού» αντικειμένου, και επίσης το «επιστημονικό 
αντικείμενο» δεν μπορεί να εξαντλήσει το «πραγματικό» αντικείμενο ‘ στο τελευταίο υπεισέρχεται 
επίσης μια εννοιολογική συνιστώσα. «[...] το επιστημονικό αντικείμενο αποτελεί τη γνωσιακή  
ιδιοποίηση [...] του αντίστοιχου πραγματικού αντικειμένου».18 Η «μινιμαλιστική ρεαλιστική θέση» 
του Μπαλτά ισχυρίζεται πως: «ο κόσμος υπάρχει ανεξάρτητα από τα αισθητητιακά δεδομένα μας, τις  
πεποιθήσεις και τις νοητικές μας καταστάσεις, τη γλώσσα, τις διάφορες πρακτικές και θεωρητικές  
κατασκευές μας».19

18 Baltas A., “Constraints and Resistance: Stating a case of negative realism”, Poznan Studies in the Philosophy of  
the Sciences and the Humanities 55, 1997.

19 Σύμφωνα με την κριτική τοποθέτηση του Σ.Ψύλλου, εάν υποθέσουμε πως ο κόσμος είναι ένα «πρόπλασμα χωρίς 
δομή», έτσι ώστε να επιβάλλεται σε αυτό η δομή από τα ενοιολογικά σχήματα, τότε δεν μπορούμε να εξηγήσουμε 
επαρκώς την «τριβή» μεταξύ εννοιολογικών σχημάτων και κόσμου. Η παρουσία ανωμαλιών είναι «επίμονη και 
διαχρονική», δεν εξαφανίζονται εύκολα. Εάν το μόνο που υπήρχε στον κόσμο ήταν ένα πρόπλασμα χωρίς δομή τότε η 
επίμονη τριβή δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί. Ένα πρόπλασμα, εάν διαμορφωθεί με συγκεκριμένο τρόπο, δεν υπάρχει 
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Ας επιστρέψουμε και ας δούμε πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της ρεαλιστικής θέσης.

(α.2.2.iii) για τον «επιστημονικό ρεαλισμό»

Διακρίνοντας τον ρεαλισμό από τρεις αντίστοιχες μη-ρεαλιστικές προσεγγίσεις, μπορούμε να 
διατυπώσουμε τις ρεαλιστικές θέσεις ως εξής: 

Κατά πρώτον, η «μεταφυσική» θέση: ο κόσμος έχει μια καθορισμένη και ανεξάρτητη από τον 
νου δομη. Δεύτερον, η «σημασιολογική» θέση: οι επιστημονικές θεωρίες πρέπει να κατανοούνται 
κυριολεκτικά. Είναι περιγραφές ενός προσδιορισμένου γνωστικού πεδίου τόσο παρατηρήσιμου όσο 
και μη παρατηρήσιμου και μπορούν να λάβουν αληθοτιμές. Επομένως μπορούν να είναι αληθείς ή 
ψευδείς. Οι θεωρητικοί όροι που εμφανίζονται στις θεωρίες έχουν δυνητική γεγονοτική αναφορά. 
Εάν συνεπώς, οι επιστημονικές θεωρίες είναι αληθείς, τότε οι μη παρατηρήσιμες οντότητες τις 
οποίες θέτουν, κατοικούν στον κόσμο. Τρίτον, η «γνωσιακή» (ή, ακριβέστερα, «γεγονοτική») θέση: 
οι ώριμες και επιτυχημένες στις προβλέψεις τους επιστημονικές θεωρίες είναι καλά επικυρωμένες 
και προσεγγιστικώς αληθείς για τον κόσμο. Επομένως, οι οντότητες που αυτές οι θεωρίες θέτουν 
κατοικούν στον κόσμο.20 

Η πρώτη θέση, ο «μεταφυσικός ρεαλισμός», υπαινίσσεται ότι εάν τα μη παρατηρήσιμα φυσικά 
είδη που τίθενται από τις θεωρίες ‘όντως’ υφίστανται, τότε αυτά υπάρχουν ανεξάρτητα από την 
ικανότητά μας να μπορούμε να τα γνωρίζουμε, να τα επαληθεύουμε, να τα αναγνωρίζουμε κλπ.

Η δεύτερη θέση, ο «σημασιολογικός ρεαλισμός», διακρίνει τον επιστημονικό ρεαλισμό 
καταρχήν από ινστρουμενταλιστικές (εργαλειοκρατικές) θεωρήσεις: η «εργαλειοκρατία» ισχυρίζεται 
ότι η χρηστική αξία των επιστημονικών θεωριών συλλαμβάνεται πλήρως από αυτά που οι θεωρίες 
λένε για τον παρατηρήσιμο κόσμο. Εδώ, οι θεωρητικές προτάσεις αντιμετωπίζονται ως συντακτικο-
μαθηματικές κατασκευές που δεν έχουν καταστάσεις αλήθειας, συνεπώς θεωρείται πως οι προτάσεις 
αυτές δεν δηλώνουν τίποτα. Από την άλλη μεριά, ο «αναγωγιστικός εμπειρισμός» αντιμετωπίζει τις 
θεωρίες ως συγκαλυμμένες περιγραφές των παρατηρήσιμων οντοτήτων και της πραγματικής (και 
δυνητικής) συμπεριφοράς τους. Καταστάσεις αλήθειας υπάρχουν για τις θεωρητικές προτάσεις, 
αλλά κατανοούνται αναγωγιστικά, δηλαδή συλλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από ένα παρατηρησιακό 
λεξιλόγιο. Σε αντίθεση με αυτές τις δύο προσεγγίσεις, ο επιστημονικός ρεαλισμός είναι μια 
«οντολογικά πληθωριστική» θέση: ιδωμένη ρεαλιστικά, μια επιστημονική θεωρία επιδέχεται 
«κυριολεκτική» ερμηνεία, δηλαδή ερμηνεία σύμφωνα με την οποία ο κόσμος κατοικείται από ένα 
πλήθος μη παρατηρήσιμων οντοτήτων και διαδικασιών.21

λόγος να περιμένουμε ότι αυτή η δαμόρφωση θα αποδειχθεί ακατάλληλη, εκτός και αν το πρόπλασμα έχει ‘ήδη’ μια 
δομή. Εάν λοιπόν ο κόσμος έχει μια ορισμένη αιτιακή δομή, τότε είναι δυνατόν να εξηγήσουμε γιατί ορισμένες 
προσπάθειες α διορθωθεί μια ανωμαλία είναι καλύτερες από άλλες, ή γιατί άλλες προσπάθειες αποτυγχάνουν. Το τελικό 
αποτέλεσμα αυτού του συλλογισμού είναι πως ο καθορισμένος και αντικειμενικά δομημένος κόσμος θα είναι και ο 
τελικός κριτής της ορθότητας των εκάστοτε εννοιολογικών μας σχημάτων (βλπ. Σ.Ψύλλος, Επιστήμη και Αλήθεια.  
Δοκίμια στη φιλοσοφία της επιστήμης, Εκδ. Οκτώ, 2008, σελ. 103-115).

20 S.Psillos, Scientific Realism: How science tracks truth, Routledge, London 1999.
21 «Πρέπει να πιστεύουμε στην επιστήμη;», θέτει την ερώτηση ο M.Redhead. Στο ένα άκρο του φάσματος οι 

σχετικιστές, οι οπαδοί του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, οι ανορθολογιστές ‘ στο άλλο άκρο οι ρεαλιστές, οι 
αντικειμενιστές, οι υπέρμαχοι της επιστημονικής ορθολογικότητας. «Ο σχετικιστής αρνείται ότι υπάρχει έστω και ένα  
αντικειμενικό γεγονός αναφορικά με οποιαδήποτε περιοχή του επιστητού, είτε πρόκειται για τη φυσική επιστήμη, είτε για  
ηθικά ερωτήματα, είτε ακόμη και για τη λογική και τα μαθηματικά. Δεν υπάρχει κανένα αρχιμήδειο σημείο, κανένα σημείο  
θεώρησης μέσα από τα μάτια του Θεού, απ’όπου θα είχε νόημα να μιλάμε για αλήθεια ως αντιστοιχία με το όντως ον [...]» 
‘ ο ρεαλισμός «αρνείται όλα όσα βεβαιώνει ο σχετικιστής. Υπάρχει ένας αντικειμενικός κόσμος, διακριτός από εμάς, τους  
στοχασμούς και τα φαντασιοκοπήματά μας, όπου τα κουάρκ είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν. Ίσως να μην κατορθώσουμε  
ποτέ να μάθουμε τελεσίδικα τι όντως συμβαίνει, είναι όμως δυνατόν να παράσχουμε πειραματικά τεκμήρια επί του  
ζητήματος, να προσφέρουμε βαθμούς στήριξης ή επιβεβαίωσης του ισχυρισμού ότι τα κουάρκ υπάρχουν. Γνωρίζουμε  
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Η τρίτη θέση, η «γνωσιακή αισιοδοξία», διακρίνει τον επιστημονικό ρεαλισμό από 
«αγνωστικιστικές» ή «σκεπτικιστικές» εκδοχές του εμπειρισμού. Η επιστήμη μπορεί –και το κάνει 
όντως- να οδηγεί στην ανεύρεση της αλήθειας για τον κόσμο, όσον αφορά τόσο τις παρατηρήσιμες 
όσο και τις μη παρατηρήσιμες οντότητες. Οι ενισχυτικές-απαγωγικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι 
επιστήμονες προκειμένου να καταλήξουν στις θεωρίες τους, είναι αξιόπιστες: τείνουν δηλαδή, να 
παράγουν προσεγγιστικώς αληθείς πεποιθήσεις και θεωρίες.

Το ιδιαίτερο γνώρισμα του επιστημονικού ρεαλισμού είναι ότι προβάλλει δύο παράλληλους 
ισχυρισμούς (C.Wright, Truth and Objectivity, HUP 1992). Ο ένας είναι ‘μετριοπαθής’: υπάρχει 
ένας ανεξάρτητος, και σε μεγάλο βαθμό μη παρατηρήσιμος μέσω των αισθήσεων, κόσμος, τον 
οποίο η επιστήμη προσπαθεί να χαρτογραφήσει. Ο ‘τολμηρός’ ισχυρισμός είναι ότι, παρ’όλο που 
αυτός ο κόσμος είναι ανεξάρτητος από την ανθρώπινη γνωστική δραστηριότητα, η επιστήμη 
‘μπορεί’ να κατορθώσει να φτάσει σε μια, λίγο-πολύ, αξιόπιστη αναπαράστασή του, επιτρέποντάς 
μας να γνωρίσουμε την αλήθεια (ή τουλάχιστον, κάποια) αλήθεια γι’αυτόν.

Είναι τελικώς η αιτιακή δομή του κόσμου απλώς μια αντανάκλαση (ή προβολή) των δικών μας 
αντιλήψεων και θεωριών;

Από τον ρεαλιστικό ισχυρισμό πως ο κόσμος είναι ανεξάρτητος από την ανθρώπινη γνωστική 
δραστηριότητα δεν έπεται ούτε ότι οι επιστήμονες είναι γνωσιακά ‘κλειστοί’ ως προς τον κόσμο, 
αλλά και ούτε ότι στον βαθμό που γνωρίζουν τον κόσμο τον ‘συγκροτούν’ ως αντικείμενο της 
έρευνάς τους. Όλα φαίνεται να εξαρτώνται από το πώς ακριβώς θα κατανοήσουμε τον ρεαλιστικό 
ισχυρισμό περί «ανεξαρτησίας από τον νου»: πρόκειται για «λογική-εννοιολογική ανεξαρτησία» του 
κόσμου, με την εξής έννοια: ότι δεν υπάρχει κανένας εννοιολογικός ή λογικός δεσμός ανάμεσα στην 
αλήθεια μιας πρότασης και στην ικανότητά μας να την αναγνωρίζουμε, να την βεβαιώνουμε κλπ. Οι 
οντότητες που η επιστήμη μελετά και για τις οποίες ανακαλύπτει αλήθειες κρίνονται ως 
‘ανεξάρτητες’ ‘από εμάς’ (ή από τον νου εν γένει) όχι υπό μια αιτιακή έννοια, αλλά μόνο υπό μια 
λογική έννοια: δεν είναι δηλαδή το λογικό επακόλουθο των δικών μας εννοιολογήσεων.22

Σημειώνουμε εδώ πως αυτή η έννοια της «λογικής-εννοιολογικής» ανεξαρτησίας είναι συμβατή 
με τον ισχυρισμό ότι η επιστήμη και η μεθοδολογία της είναι «αιτιακά εξαρτημένες» από τον 
κόσμο. Δηλαδή: η αιτιακή αλληλεπίδραση με τον κόσμο προϋποτίθεται στον ισχυρισμό των 
ρεαλιστών ότι οι μέθοδοί μας διάδρασης με τον κόσμο μπορεί να είνει τέτοιες ώστε, υπό συνθήκες, 
μπορεί να μας οδηγήσουν σε δικαιολογημένες πεποιθήσεις σχετικά με τη «βαθιά δομή» του 
κόσμου.23

Εάν όλες οι μη παρατηρήσιμες οντότητες δεν υπάρχουν, εάν οι θεωρητικοί ισχυρισμοί δεν είναι 
καλά επικυρωμένες και αληθείς περιγραφές ενός μη παρατηρήσιμου κόσμου, τότε πώς είναι 
δυνατόν να εξηγήσουμε την εμπειρική επιτυχία της επιστήμης και την πρόβλεψη συσχετισμών 
μεταξύ των παρατηρήσιμων οντοτήτων; Ο H. Putnam το διατύπωσε ως εξής: «ο ρεαλισμός είναι η  

άραγε αδιαμφισβήτητα την ίδια την τεκμηριακή βάση; Όχι, όχι με βεβαιότητα, αλλά μπορούμε να προβούμε σε εύλογες  
εκτιμήσεις σχετικά με την αξιοπιστία των πειραματικών αναφορών, βασιζόμενοι στις συνήθεις διαδικασίες ελέγχου και  
βαθμονόμησης» (βλπ. M. Redhead, Από τη Φυσική στη Μεταφυσική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 
2006, σελ. 8 έως 20).

22 Γενικώς το πρόβλημα φαίνεται να ανακύπτει από μια εικόνα που βασίζεται στον Descartes: ο νους βρίσκεται έξω 
από τον κόσμο και προσπαθεί να έρθει σε επαφή μαζί του... Εάν ωστόσο ο νους είναι ‘μέσα’ στον κόσμο, ως 
αναπόσπαστο κομμάτι του, δεν θα έπρεπε μάλλον να υπάρχει κατ’αρχήν ανυπε΄ρβλητο εμπόδιο για αυτή την επαφή. 
Κατά δεύτερον, Ανεξαρτησία του κόσμου από τον νου δεν σημαίνει ότι οι νόες δεν είναι μέρη του, ούτε ότι δεν 
υπάρχουν (ή δεν μπορεί να υπάρχουν) αιτιακές συνδέσεις μεταξύ του τι πιστεύουμε για το πώς είναι ο κόσμος και του 
πώς είναι ο κόσμος. Σύμφωνα με αυτή τη θέση, αυτό που ιδιοποιούμαστε γνωσιακά είναι ανεξάρτητο από τις σχετικές 
πεποιθήσεις, έννοιες, πρακτικές.

23 Έχουν διατυπωθεί ασφαλώς πολλές αντιρρήσεις που υποστηρίζουν ότι αυτή η αλληλεπίδραση με τον ανεξάρτητο 
κόσμο είναι αδύνατη.   
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μόνη φιλοσοφία της επιστήμης που δεν μετατρέπει την επιτυχία της επιστήμης σε θαύμα». Το 
επιχείρημα εδώ είναι πως οι ρεαλιστικοί ισχυρισμοί δεν προσφέρουν την μοναδική, αλλά την 
«καλύτερη» εξήγηση της επιτυχίας της επιστήμης.24 Δηλαδή: η επιτυχία των επιστημονικών 
θεωριών σημαίνει πως αυτές θα πρέπει να ερμηνεύονται ρεαλιστικά, και ότι είναι επαρκώς 
επικυρωμένες ακριβώς γιατί συνεπάγονται καλά επικυρωμένες προβλέψεις. Αυτά σημαίνουν πως 
μόνο με ρεαλιστική κατανόηση των θεωριών οι καινοφανείς προβλέψεις δεν αποτελούν έκπληξη.

Μια «ιδεαλιστική θεωρία νοήματος» όπως το διατυπώνει ο H.Putnam υποστηρίζει τα εξής: το 
νόημα μιας πρότασης, όπως “υπάρχουν ηλεκτρόνια”, είναι μια λειτουργία ορισμένων προβλέψεων 
που μπορούν να εξαχθούν από την ίδια («σε μια καθαρά ιδεαλιστική θεωρία, οι προγνώσεις αυτές θα  
έπρεπε να αφορούν τα αισθήματα»). Οι προγνώσεις αυτές αποτελούν καθαρά μια λειτουργία της 
θεωρίας μέσα στην οποία απαντά η συγκεκριμένη πρόταση. Έτσι η πρόταση “υπάρχουν 
ηλεκτρόνια” δεν έχει κανένα νόημα ανεξάρτητα από μια ορισμένη θεωρία και έχει διαφορετικό 
νόημα σε διαφορετικές θεωρίες. Με λίγες εξαιρέσεις (π.χ. P.Feyerabend) οι ρεαλιστές έχουν 
υποστηρίξει την ύπαρξη μιας διαδοχής επιστημονικών θεωρίων για τα ίδια πράγματα (θερμότητα, 
ηλεκτρισμός, ηλεκτρόνια κ.ο.κ.) ‘ αυτό σημαίνει πως όροι όπως ‘ηλεκτρισμός’, θα πρέπει να 
εκληφθούν ως “δια-θεωριακοί” (D.Shapere, 1969), ως όροι δηλαδή που έχουν την ίδια αναφορά σε 
διαφορετικές θεωρίες. Το ερώτημα της αναφοράς είναι δυσκολότερο για τους ιδεαλιστές παρατηρεί 
ο Putnam: «η ουσία του ιδεαλισμού έγκειται στην αντιμετώπιση επιστημονικών θεωριών και εννοιών  
σαν να ήταν όργανα για την πρόγνωση αισθημάτων και όχι σαν να αντιπροσωπεύουν αληθινά  
πράγματα και μεγέθη» (βεβαίως, ένας «εκλεπτυσμένος ιδεαλιστής» που δεν θεωρεί το “ηλεκτρόνιο” 
ανεξάρτητα από την θεωρία, δεν θα θεωρεί και πως οι σημασιολογικές έννοιες της αναφοράς και της 
αλήθειας μπορούν να εκληφθούν ανεξάρτητα από την θεωρία – αντιθέτως για τον ρεαλιστή το 
“ηλεκτρόνιο” όπως επίσης και η αναφορά και η αλήθεια είναι ‘διαθεωριακές’).25

Στην διαμάχη ρεαλισμού-αντιρεαλισμού, ο Putnam υποστήριξε μια άποψη που ονομάστηκε 
«εσωτερικός ρεαλισμός». Αρχικώς (μέχρι για την ακρίβεια το 1976) ο Putnam υπήρξε οπαδός ενός 
ρεαλισμού τον οποίο αργότερα ο ίδιος ονόμασε «μεταφυσικό ρεαλισμό»: 1) ο κόσμος αποτελείται 
από ένα καθορισμένο σύνολο αντικειμένων ανεξάρτητων από το νου, 2) υπάρχει μια και μοναδική 
αληθής και πλήρης περιγραφή του “πώς είναι ο κόσμος”, 3) η αλήθεια είναι ένα είδος αντιστοιχίας 
μεταξύ λέξεων ή σημείων της σκέψης και εξωτερικών πραγμάτων. Η προοπτική του «μεταφυσικού 
ρεαλισμού» ήταν «εξωτερική», δηλαδή έξω από τον άνθρωπο, «η ματιά του Θεού». Με την 
δημοσίευση του “Realism and Reason”, ο Putnam θα εγκαταλείψει τον μεταφυσικό ρεαλισμό και θα 
πάρει μια θέση η οποία ονομάζεται «εσωτερικός» (internal) ρεαλισμός (ή αλλιώς 
«πραγματιστικός»): πρόκειται για μια εσωτερική προοπτική όπου η ερώτηση για το είδος των 
αντικειμένων που αποτελούν την πραγματικότητα έχει νόημα μόνο στο πλαίσιο μιας θεωρίας της 
περιγραφής, ενός εννοιολογικού σχήματος. Η αλήθεια δεν είναι αντιστοιχία με την ανεξάρτητη 

24 Η γλώσσα εάν ιδωθεί ως ένα τυπικό σύστημα, μπορεί να έχει πολλά μοντέλα, δηλαδή πολλές αληθείς ερμηνείες. 
Έτσι ωστόσο οι αναφορές των όρων της γλώσσας δεν μπορούν να καθοριστούν ‘ δεν μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τους 
όρους των προτάσεων με συγκεκριμένα αντικείμενα. Στον εσωτερικό ρεαλισμό δεν υφίσταται αυτό το πρόβλημα της 
αναφοράς επειδή η σύνδεση της γλώσσας δεν γίνεται με αντικείμενα ανεξάρτητα από το νου, αλλά μέσα στο πλαίσιο 
ενός εννοιολογικού σχήματος. 

«Δεν έχει νόημα να θεωρούμε ότι ο κόσμος διαιρείται από μόνος του σε “αντικείμενα” ανεξάρτητα από τον τρόπο που  
χρησιμοποιούμε τη γλώσσα. Εμείς είμαστε εκείνοι που διαιρούμε τον “κόσμο” –δηλαδή τα συμβάντα, τις καταστάσεις  
πραγμάτων και τα φυσικά, κοινωνικά κλπ. συστήματα για τα οποία μιλάμε – σε “αντικείμενα”, “ιδιότητες” και “σχέσεις”,  
και αυτό είναι δνατόν να γίνει με πολλούς τρόπους. Αυτές οι έννοιες δεν έχουν μια μοναδική παγιωμένη χρήση [...]» 
(H.Putnam, Τα Πολλά Πρόσωπα του Ρεαλισμού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1998, εισαγωγή στην 
Ελληνική έκδοση, xxxvi).

25 H.Putnam: “Εξήγηση και αναφορά”, στο:  Επιστημολογία. Κείμενα, [επιμ.] Γ.Κουζέλης, β΄ αναθ.έκδ. Νήσος 1997, 
σελ. 251-252.
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πραγματικότητα, αλλά ένα είδος ‘εξιδανικευμένης ορθολογικής αποδεκτικότητας’ (idealised rational 
acceptability), δηλαδή μια ιδανική συνοχή των πίστεων μεταξύ τους αλλα και με τις εμπειρίες, όπως 
αυτές αναπαρίστανται στο σύστημα των πίστεών μας.

Εάν την πραγματικότητα την συλλάβουμε ως το σύνολο ‘όλων των γεγονότων’, τότε 
δεσμευόμαστε σε μια «γεγονοτική» προσέγγιση της πραγματικότητας: σε αντίθεση με μια διακριση 
μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας (η αλήθεια αποδίδεται στις ‘αναπαραστάσεις μας για τον 
κόσμο, ενώ η πραγματικότητα αποδίδεται στον ίδιο τον κόσμο), η γεγονοτική προσέγγιση 
αντιμετωπίζει την πραγματικότητα ως το πεδίο των ‘αληθοποιητών’ (τα γεγονότα είναι οι 
αληθοποιητές των προτάσεων) και το να πούμε ότι μια αναπαράστασή της είναι αληθής σημαίνει ότι 
αναπαριστά ένα γεγονός: μπορούμε να μεταβούμε από την αλήθεια στα γεγονότα και από τα 
γεγονότα στην αλήθεια.26 

Κατά την θεμελιοκρατική σύλληψη, η πραγματικότητα είναι το σύνολο όλων των οντοτήτων 
που είναι ‘μη περαιτέρω αναγώγιμες, βασικές, ή θεμελιώδεις’. Επομένως μόνο ένα υποσύνολο 
‘αληθειών’ οδηγεί στα γεγονότα (η πραγματικότητα είναι ένα πεδίο «διακεκριμένων» γεγονότων). 
Κάποιες επίδικες προτάσεις είναι αληθείς, ως εκ τούτου αναπαριστούν ‘κάποια’ γεγονότα - αλλά το 
«ποια» γεγονότα αναπαριστούν δεν είναι μεταφυσικά διαφανές, δεν υπάρχει δηλαδή «ευκρίνεια»: 
είναι δυνατό να αναπαρίστανται διαφορετικά (περισσότερο θεμελιώδη) γεγονότα απ’ότι φαίνεται ότι 
αναπαριστούν κάποιες προτάσεις.27

Η γεγονοτική και η θεμελιοκρατική προσέγγιση της πραγματικότητας δεν είναι λογικά 
ισοδύναμες. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αφετηρία του ρεαλισμού είναι ο γεγονοτισμός. Εφόσον 
ένα σύνολο προτάσεων μπορεί να μην αναπαριστά ‘ευκρινώς’ τα γεγονότα, ένας ρεαλιστής πρέπει 
να ξεκινά με μια ‘αντι-θεμελιοκρατική’ δέσμευση, με την πεποίθηση ότι, αρχικώς τουλάχιστον, 
ασχολείται με μη περαιτέρω αναγώγιμα γεγονότα. Ο ρεαλισμός αφορά ό,τι είναι πραγματικό, και όχι 
ό,τι είναι ‘θεμελιωδώς’ πραγματικό. Επιπρόσθετα: η ρεαλιστική στάση απέναντι σε ένα σύνολο 
επίδικων προτάσεων είναι να ξεκινήσει κανείς με την δέσμευση ότι αναπαριστούν «γνήσια» 
γεγονότα ‘ η συζήτηση του εάν αυτά είναι suisgeneris ή όχι έπεται. Εάν αποδειχθεί ότι αυτά τα 
γνήσια γεγονότα δεν είναι suis generic (δηλαδή υπάρχουν πιο θεμελιώδη γεγονότα που καθιστούν 
τις εν λόγω προτάσεις αληθείς), αυτό μπορεί να αναθεωρήσει τις βαθύτερες μεταφυσικές δεσμεύσεις 
κάποιου αλλά όχι και τις αξιώσεις περί αλήθειας και πραγματικότητας.28

Γενικότερα έχει ιστορικά θεωρηθεί, ότι ο ρεαλισμός υποθέτει πως η ραγματικότητα είναι 
ανεξάρτητη από τον νου. Έχει θεωρηθεί ότι αντιτάσσεται στον «ιδεαλισμό», που υποστηρίζει πως 

26 Πρόκειται θα μπορούσαμε να πούμε για μια ‘μεταφυσικά φορτισμένη σύλληψη της αλήθειας’. Το ερώτημα είναι: 
υπάρχει δυνατότητα απόκλισης μεταξύ αυτού που υπάρχει σοτν κόσμο και αυτού που έπεται ως υπάρχον από μια 
επιστημικά ορθή θεωρία, η οποία υποστηρίζεται από τα (καλύτερα) τεκμήρια; Ο ρεαλιστικός ισχυρισμός είναι ότι: η 
αλήθεια συνίσταται σε μια σχέση με τον ανεξάρτητο κόσμο. Η παραπάνω δυνατότητα απόκλισης συνιστά ‘μεταφυσική’ 
δυνατότητα (ή θέση), και η άρνησή της («η ιδανική, επιστημικά ορθή, θεωρία ‘αποκλείεται’ να είναι ψευδής») συνιστά 
εξίσου μεταφυσική θέση. Έχουμε εδώ μια κατανόηση της αλήθειας η οποία υπερβαίνει τα τεκμήρια. Για τους ρεαλιστές 
ο κόσμος καθορίζει την επιστημική ορθότητα.

27 Ο «αναγωγισμός» είναι μια μορφή «θεμελιοκρατίας». Ένας «αναγωγιστής» δεν είναι απαραιτήτως «αντι-
ρεαλιστής»: θα ήταν τέτοιος μόνο εάν πίστευε ότι τα αναγόμενα γεγονότα ‘χάνουν’ την γεγονοτική τους υπόσταση, 
εντούτοις αυτό δεν είναι απαραίτητο.Τα αναγόμενα γεγονότα δεν παύουν να είναι γεγονότα. Εάν, αντιθέτως, θεωρηθεί 
ότι η «αναγωγή» ‘αίρει την πραγματικότητα’ των γεγονότων, τότε αυτή ισοδυναμεί με «εξάλειψη». Ο αναγωγισμός 
γενικά δεν δείχνει ότι κάτι δεν είναι πραγματικό, αλλά δείχνει ότι δεν είναι «suis generis».

28 Κάποιος «αντι-ρεαλιστής» θα μπορούσε να κατανοεί τις επίδικες προτάσεις ‘κυριολεκτικά’ και να αρνηθεί ότι 
υπάρχουν γεγονότα που τις καθιστούν αληθείς. Μια άλλη εκδοχή «αντι-ρεαλισμού» είναι να ισχυριστεί κάποιος ότι οι εν 
λόγω προτάσεις δεν είναι ουσιαστικά προτάσεις, δηλαδή δεν φέρουν αληθοτιμή. Ο παραδοσιακός «συντακτικός 
λειτουργισμός», ο «ηθικός μη-γνωστικισμός», ο «μαθηματικός φορμαλισμός» μπορούν να ταξινομηθούν υπό αυτή την 
άποψη. Πρόκειται ουσιαστικά για «μη γεγονοτισμό»: οι εν λόγω προτάσεις ‘δεν περιγράφουν γεγονότα’, και όχι για 
«αντι-γεγονοτισμό»: ‘οι προτάσεις αυτές είναι ψευδείς’. 
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οτιδήποτε υπάρχει είναι ‘εξαρτώμενο’ από τον νου, επειδή το μόνο που υπάρχει είναι νοητικές 
οντότητες. Ωστόσο υπό μια περισσότερο αυστηρή έννοια, ο ιδεαλισμός αποτελεί μια μορφή 
θεμελιοκρατίας, και αντίθετό του είναι ο «υλισμός».29

Η σύγχρονη επαληθευσιοκρατία, δεν αμφισβητεί ότι τα αντικείμενα μέσου μεγέθους υπάρχουν 
και ότι είναι μη περαιτέρω αναγώγιμα, ωστόσο καθιστά την πραγματικότητα αυτών των 
αντικειμένων εξαρτημένη από το νου: ό,τι υπάρχει στον κόσμο καθορίζεται πλήρως από αυτό που 
μπορεί να γίνει γνωστό (να επαληθευτεί, να βεβαιωθεί εγγυημένα) ότι υπάρχει.

Το διακύβευμα εδώ είναι μια περισσότερο «εύρωστη» έννοια της «αντικειμενικότητας», δηλαδή 
μια σύλληψη του κόσμου ως ‘κριτή’ των μεταβαλλόμενων θεωρήσεών μας γι’αυτόν. Αυτή τη θέση 
παίρνει ο ρεαλισμός: ‘ο κόσμος είναι το σύνολο των αληθοποιητών των προτάσεών μας’. Τι 
σημαίνει όμως τότε «ανεξαρτησία από τον νου»; Όπως είδαμε παραπάνω, θα πρέπει να την 
εννοήσουμε ως λογική ή εννοιολογική ανεξαρτησία: το πώς είναι ο κόσμος δεν εξαρτάται λογικά ή 
εννοιολογικά από τα γνωσιακά μέσα και τις θεωρήσεις που χρησιμοποιούνται για να τον 
συλλάβουν. Αυτό συνεπάγεται δέσμευση στην δυνατότητα «απόκλισης» μεταξύ του τι υπάρχει στον 
κόσμο και τι αποδίδεται ως υπαρκτό σε αυτόν.30 

 Ως «ρεαλισμός» ο επιστημονικός ρεαλισμός συνιστά μια άποψη ‘περί του τι υπάρχει’: 
βεβαιώνει την ύπαρξη ‘των μη παρατηρήσιμων’ οντοτήτων ‘ υπάρχουν γνήσια γεγονότα που 
περιλαμβάνουν τις μη παρατηρήσιμες οντότητες και τις ιδιότητές τους. Το να είσαι ρεαλιστής σε 
ένα πεδίο (βιολογία, φυσική, οικονομικά κλπ.) σημαίνει ότι κρατάς μια ‘κυριολεκτικά γεγονοτική’ 
στάση απέναντι σε αυτό. Η δέσμευση των ρεαλιστών αφορά την ύπαρξη των οντοτήτων που 
προϋποτίθενται από τις θεωρίες.31 Για την ακρίβεια, ο ρεαλισμός χρειάζεται την αλήθεια του εξής 

29 Σε ένα διαφορετικό μήκος κύματος, ο Ε.Μπιτσάκης παρουσιάζει ως εξής τον «σύγχρονο επιστημονικό 
(διαλεκτικό) ρεαλισμό»: “πραγματικό” είναι εκείνο το οποίο υπάρχει αντικειμενικά, ανεξάρτητα από το υποκείμενο. 
Πρίν απ' όλα αυτό που είναι προσιτό στην εποπτεία. Αλλά το πραγματικό δεν είναι όπως εμφανίζεται (τότε η επιστήμη 
θα ήταν περιττή). Υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα σ' εκείνο που είναι και εκείνο που φαίνεται, ή ανάμεσα στην ουσία και 
στο φαινόμενο, όμως αυτή η αντίθεση είναι διαλεκτική. Το φαινόμενο είναι η επικάλυψη και ταυτόχρονα η εκδήλωση της  
ουσίας: δομών και σχέσεων κρυμμένων για την εποπτεία. Αυτό το "κρυμμένο" ωστόσο δεν έχει σχέση με το "πράγμα 
καθεαυτό" της καντιανής φιλοσοφίας. Ο θετικισμός δεν δέχεται παρά μόνο το φαινόμενο- απολυτοποιεί την αντίθεση 
φαινομένου και ουσίας. Ο σύγχρονος επιστημονικός (διαλεκτικός) ρεαλισμός, σε αντίθεση με τον λεγόμενο "αφελή",  
"εποπτικό" ή απλοϊκό ρεαλισμό που ταύτισε την ουσία με το φαινόμενο, δέχεται ότι τα πεδία και τα σωμάτια είναι μορφές 
μιας και της αυτής πραγματικότητας, οντότητες, δηλαδή μορφές της ύλης  χαρακτηριζόμενες από μεγέθη και σχέσεις. 
Το όν στερείται νοήματος έξω από τις σχέσεις του (συστατικές των δομών του), έξω από τα ενδογενή μεγέθη του και τις 
εκδηλώσεις του. Το φαινόμενο επομένως δεν βρίσκεται εκείθεν του "πράγματος καθεαυτού"- είναι εκδήλωσή του και 
οδός προσπέλασης προς ό,τι είναι ουσιαστικό. Η επιστημονική αλήθεια είναι σε αυτά τα πλαίσια κάτι πολύ περισσότερο 
από ένα σύνολο επαληθευμένων δεδομένων. Αφορά αντικειμενικές, αιτιακές και αιτιοκρατημένες διαδικασίες, 
ανεξάρτητες από την εμπειρία μας. «Η επιστημονική αλήθεια είναι η διαλεκτική στιγμή η οποία προκύπτει από την  
ενότητα και την αντίθεση του υποκειμενικού με το αντικειμενικό» (Ε.Μπισάκης, Θεωρία και πράξη, Gutenberg 1998, σελ. 
146). Βλπ. επίσης σχετικά: Μπιτσάκης Ε., Ο Νέος Επιστημονικός Ρεαλισμός. Φιλοσοφικές διερευνήσεις στο χώρο της  
μικροφυσικής, Gutenberg 1999.

30 Οι σύγχρονες επαληθευσιοκρατικές θεωρήσεις αποκλείουν αυτήν ακριβώς την δυνατότητα απόκλισης 
αποδεχόμενες την «επιστημική» σύλληψη της αλήθειας. Η ερμηνεία που θα δώσει ένας «επαληθευσιοκράτης» για την 
‘ύπαρξη’ (ηλεκτρονίων για παράδειγμα) είναι ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε για την ύπαρξη ή την πραγματικότητα των 
ηλεκτρονίων, παρά μόνον εάν κατανοούμε αυτόν τον ισχυρισμό σαν να σημαίνει ότι: «...», όπου εδώ τα αποσιωπητικά 
συμπληρώνονται με μια κατάλληλη επιστημική και εννοιολογική «συνθήκη». Η συναφής «συνθήκη» για την 
συμπλήωση αυτής της πρότασης θα μπορούσε να βασίζεται σε μια έννοια «ορθολογικής αποδειξιμότητας» (Putnam) ή 
«εγγυημένης βεβαιωσιμότητας» (Dummet) ή «κατ’αρχήν δυνατότητας γνώσης» (Rescher) κλπ. Αυτές οι απόψεις είναι 
συμβατές με την θέση ότι τα υλικά αντικείμενα είναι πραγματικά. Αυτό που κάνει αυτές τις συνθήκες ‘αντι-ρεαλιστικές’ 
είναι ότι καθιστούν την ύπαρξη εξαρτώμενη από κατάλληλες γνωσιακές και εννοιολογικές καταστάσεις. Ο ρεαλισμός 
αρνείται αυτές τις θέσεις στηριζόμενος πάνω σε μια ‘μη-επιστημική’ σύλληψη της αλήθειας.

31 Το σημαντικότερο πάντως σε αυτά τα πλαίσια είναι μάλλον το ‘εάν υπάρχουν γεγονότα για τα ηλεκτρόνια’, και 
όχι εάν τα ηλεκτρόνια είναι ‘μη παρατηρήσιμα’.
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υποθετικού λόγου: ‘εάν’ οι επιστημονικές θεωρίες είναι αληθείς, ‘τότε’ οι οντότητες που 
προϋποτίθενται από αυτές είναι πραγματικές. Αυτό που καλούνται να υπερασπιστούν οι ρεαλιστές 
είναι: την ‘κυριολεκτική’ κατανόηση των θεωριών και την ‘μη επιστημική’ σύλληψη της αλήθειας.32

(α).2.3. Αιτιότητα 

Η μεταφυσική διάσταση του προβλήματος της αιτότητας σχετίζεται με την ‘φύση της σύνδεσης’ 
μεταξύ της αιτίας και του αποτελέσματος: πώς και με ποιον τρόπο η αιτία επιφέρει το αποτέλεσμα; 
Η γνωσική διάσταση αφορά την δυνατότητα για αιτιακή γνώση: πώς μπορεί (εάν είναι δυνατόν) να 
αποκτηθεί αιτιακή γνώση;

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.), οφείλουμε να διακρίνουμε με σαφήνεια μεταξύ της 
κατανόησης ενός γεγονότος και της κατανόησης του ‘λόγου για τον οποίο’ συνέβη. Το δεύτερο 
μόνο είδος κατανόησης («διότι» και «αιτία» είναι οι όροι που χρησιμοποίησε) χαρακτηρίζει την 
επιστήμη επειδή συνδέεται με τη γνώση των αιτίων. Στα Φυσικά ο Αριστοτέλης διέκρινε τέσσερις 
τύπους αιτιών: η «υλική αιτία» είναι «αυτό από το οποίο θα γίνει ένα πράγμα» ‘ η «τυπική αιτία» 
είναι η «πραγμάτωση της ουσίας του πράγματος» ‘ η «ποιητική αιτία» είναι η πρωταρχική πηγή της 
μεταβολής ή της ηρεμίας» ‘ τέλος, η «τελική αιτία» είναι «ο σκοπός για τον οποίο έγινε ένα 
πράγμα». (Για παράδειγμα, η υλική αιτία ενός αγάλματος είναι το υλικό του, η τυπική αιτία του 
είναι η μορφή ή το σχήμα του, η ποιητική αιτία του είναι ο γλύπτης, και η τελική αιτία του είναι ο 
σκοπός για τον οποίο έγινε το άγαλμα). Για τον Αριστοτέλη, μια πληρης αιτιακή εξήγηση πρέπει να 
αναφέρεται και στις τέσσερις αιτίες: η ποιητική αιτία είναι ο ενεργός παράγων που δίνει μορφή 
(τυπική αιτία) στην ύλη (υλική αιτία) για ένα σκοπό (τελική αιτία). Οι αλυσίδες των «ποιητικών 
αιτίων» για τον Αριστοτέλη πρέπει να σταματούν σε κάποιες «ακίνητες πηγές κίνησης», σε 
πράγματα δηλαδή τα οποία παρότι τα ίδια είναι ακίνητα, προκαλούν κίνηση σε άλλα πράγματα. (Για 
τους Σχολαστικούς, μόνη «ποιητική αιτία» -βαθύτερη ακίνητη πηγή κίνησης- ήταν ο Θεός). 
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, στην φύση υπάρχουν σκοποί και προθέσεις, κάτι το οποίο απέρριψαν 
οι νεότεροι φιλόσοφοι, ή το εναπόθεσαν αποκλειστικά στον Θεό.

Ο R.Descartes (1596-1650) όπως γνωρίζουμε διέκρινε όλες τις υποστάσεις σε δύο είδη, τα 
«σκεπτόμενα πράγματα» (res cogitans) και τα πράγματα που «καταλαμβάνουν χώρο» (res extensa). 
Η ουσία του νου είναι η σκέψη και η ουσία της ύλης είναι η έκταση. (Η ύλη είναι αδρανής εφόσον η 
ουσία της είναι η έκταση). Αιτιακές συνδέσεις υπάρχουν μεταξύ των σωμάτων (ίδια υπόσταση) και 
μεταξύ νου και σωμάτων (διαφορετικές υποστάσεις). Πώς είναι όμως δυνατές αυτές οι, δύο ειδών, 
αλληλεπιδράσεις; Για τον Descartes μεταξύ των σωμάτων, όταν το α προκαλεί το β, μια ιδιότητα 
του α «μεταφέρεται» στο β. Εάν δεχόμασταν δηλαδή ότι υπάρχει κάτι στο αποτέλεσμα το οποίο δεν 
υπήρχε πριν στην αιτία, τότε θα έπρεπε επίσης να δεχτούμε και ότι αυτό το κάτι προκλήθηκε από το 
τίποτα. Ωστόσο, πώς είναι δυνατή αυτή η μετάδοση; Εφόσον ο Descartes θεώρησε την ύλη αδρανή 
υπόσταση που καταλαμβάνει χώρο, έπρεπε να προσφύγει σε κάποια εξωτερική αιτία της κίνησης 
και της μεταβολής: κατέφυγε τελικώς στον Θεό, «επαρκής αιτία όλων των πραγμάτων». Το 
ερώτημα για την αλληλεπίδραση νου και ύλης έμεινε απι της ουσίας αναπάντητο: εφόσον είναι 
διακριτές υποστάσεις δεν έχουν τίποτα κοινό για να «μεταδοθεί» ανάμεσά τους. Τελικώς, ο Λόγος 
μπορεί υποτίθεται από μόνος του (μέσω ενός a priori αναστοχασμού) να ανακαλύψει τους αιτιακούς 
νόμους οι οποίοι απορρέουν άμεσα από τον Θεό.

32 Υπάρχει η τάση να συνδέεται ο επιστημονικός ρεαλισμός με τον «νατουραλισμό». Ο νατουραλισμός ισχυρίζεται 
ότι η επιστήμη είναι το μέτρο του πραγματικού ‘ στην ακραία του μορφή («φυσικαλισμός») έπεται ότι μόνο το φυσικό 
μπορεί να είναι πραγματικό. Εν τούτοις ο επιστημονικός ρεαλισμός είναι ανεξάρτητος από τον νατουραλισμό (κάποιος 
μπορεί να είναι επιστημονικός ρεαλιστής και να δέχεται suis generic μη φυσικές οντότητες).
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Για τον G.W.Leibniz (1646-1716) «η δραστηριότητα είναι η βαθύτερη ουσία των υποστάσεων» 
‘ κάθε υπόσταση διατηρείται από μια εσωτερική «πρωταρχική ενεργό δύναμη», η οποία προκαλεί 
τις επακόλουθες καταστάσεις. Οι υποστάσεις πάντως «δεν αλληλεπιδρούν», αντιθέτως οι «μονάδες» 
συντονίζονται μεταξύ τους μέσω του Θεού, ο οποίος επιβάλλει μια προκαθορισμένη αρμονία.

Ο D.Hume παραμέρισε τις μεταφυσικές αντιλήψεις που οδηγούσαν είτε στον αποκλεισμό της 
αιτιότητας από την φύση, είτε την εκλάμβαναν ως προϊόν θεϊκής ώθησης ή προϊόν “πρωταρχικών 
δυνάμεων”. Η αιτιότητα είναι διαδοχή συμβάντων, η οποία ακολουθεί ορισμένη κανονικότητα. 
Ιδέες στον νου δεν υπάρχουν εάν δεν έχουν υπάρξει πρώτα αντίστοιχες εντυπώσεις (ή αντιλήψεις). 
Η αιτιότητα όμως περιλαμβάνει την ιδέα της ‘αναγκαίας σύνδεσης’. Από που προέρχεται αυτή η 
ιδέα, εάν δεν υπάρχει αντίληψη της αναγκαιότητας στις αιτακές αλληλουχίες; Για τον Hume η πηγή 
αυτής της ιδέας είναι η αντίληψη μιας «σταθερής σύζευξης», η οποία οδηγεί τον νου να σχηματίσει 
μια αντίστοιχη συνήθεια: να κάνει την «μετάβαση» από την αιτία στο αποτέλεσμα: αυτό μας 
παρέχει την ιδέα της αναγκαιότητας. Επομένως, η ιδέα της αναγκαιότητας δεν αποδίδεται σε ένα 
χαρακτηριστικό του φυσικού κόσμου, αλλά πηγάζει εντός του ανθρώπινου νου, όταν αυτός 
επηρεάζεται από την παρατήρηση μιας κανονικότητας στη φύση για να σχηματίσει την προσδοκία 
του αποτελέσματος, όταν η αιτία είναι παρούσα. Η αναγκαιότητα «είναι κάτι που υπάρχει στον νου 
και όχι στα αντικείμενα». Η αιτιότητα ισοδυναμεί με διαδοχή που ακολουθεί κάποια κανονικότητα. 
Η υποτιθέμενη αντικειμενική αναγκαιότητα στη φύση ‘απλώνεται’ στον κόσμο από τον νου.

Για τον Hume όλη η αιτιακή γνώση πηγάζει από την εμπειρία. Η αναγκαιότητα δε η οποία 
συνδέει την αιτία και το αποτέλεσμα, δεν είναι ταυτόσημη με τη λογική αναγκαιότητα ενός 
αποδεικτικού επιχειρήματος. Κάθε προσπάθεια η οποία βασίζεται στην εμπειρία για να αποδείξει ότι 
η κανονικότητα που επικρατούσε στο παρελθόν θα (ή πρέπει να) συνεχίσει να επικρατεί και στο 
μέλλον, θα είναι κυκλική και θα κάνει λήψη του ζητούμενου (προϋποθέτει την αρχή ομοιομορφίας 
της φύσης). Αυτή η θέση του Hume για το αδύνατον του καθορισμού της αναγκαιότητας των 
αιτιακών διασυνδέσεων σε εμπειρική βάση, έγινε γνωστή ως «σκεπτικισμός για την επαγωγή».

Ο I.Kant (1724-1804) επιδίωξε να δείξει πως η αρχή της αιτιότητας είναι προϋπόθεση για την 
ίδια τη δυνατότητα αντικειμενικής εμπειρίας. Η αρχή της αιτότητας είναι απαιτούμενο για να 
συλλάβει ο νους την χρονική μη αναστρεψιμότητα που ενυπάρχει σε ορισμένες ακολουθίες 
εντυπώσεων. Τα αντικειμενικά συμβάντα δεν είναι ‘δεδομένα’, αλλά συντίθενται από την 
οργανωτική δραστηριότητα του νου και συγκεκριμένα από την επιβολή της αρχής της αιτιότητας 
(συνθετική a priori αρχή) στα ‘φαινόμενα’. Σημειώνουμε εδώ πως η εφαρμογή της έννοιας της 
αιτιότητας γίνεται μόνο στα ‘φαινόμενα’, και όχι στα ‘μη γνώσιμα’ ‘πράγματα καθεαυτά’ (τα 
«νοούμενα»).

Ας αναφέρουμε εδώ και την εξής διάσταση του προβλήματος: Στην περίπτωση που ένα συμβάν 
προκαλεί ένα άλλο, χωρίς αυτή η συγκεκριμένη (ενική) αλληλουχία συμβάντων να ακολουθεί μια 
κανονικότητα, αναφερόμαστε τότε στην λεγόμενη «ενική αιτιότητα» (αιτιότητα χωρίς 
κανονικότητα). Από την άλλη πλευρά μπορεί να υπάρξει κανονικότητα χωρίς αιτιότητα. Είναι 
πιθανόν να μην μπορούμε να γνωρίζουμε εάν μια διαδοχή συμβάντων είναι αιτιακή, μέχρι να δούμε 
ότι επαναλαμβάνεται πολλές φορές ‘ αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι η αιτιότητα συνίσταται στην 
διαδοχή που υπακούει σε κάποια κανονικότητα.33

Ο J.S.Mill (1806-1873) θα προσθέσει πως όταν κάποιος ισχυρίζεται ότι ένα αποτέλεσμα 
ακολουθεί σταθερά έπειτα από μια αιτία, η αιτία θα πρέπει να θεωρείται η πλήρης σύζευξη των 
συνθηκών που είναι ικανές και αναγκαίες για το αποτέλεσμα. Μια συσχέτιση συμβάντων που 

33 Για πολλούς υποστηρικτές της «ενικής» αιτιότητας, η αιτιότητα είναι ‘παρατηρήσιμη’. Οι αιτιακές σχέσεις είναι 
ενσωματωμένες στη γλώσσα μέσω αιτιακών ρημάτων, όπως «λυγίζω», «σπάζω», κλπ.. Όταν μαθαίνουμε να 
αναφερόμαστε σε συμβάντα όπως έλξεις, θραύσεις κλπ. έχοντάς τα παρατηρήσει, έχουμε μάθει με τον τρόπο αυτό να 
αναφερόμαστε σε ‘αιτιακά’ συμβάντα μέσω της παρατήρησής τους.
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ακολουθεί κάποια κανονικότητα είναι αιτιακή, μόνον εάν είναι «άνευ όρων», μόνον δηλαδή εάν η 
εμφάνισή της δεν εξαρτάται από την παρουσία επιπλέον παραγόντων, τέτοιων ώστε εάν ήταν 
παρόντες το αποτέλεσμα θα συνέβαινε ακόμη και αν η υποτιθέμενη αιτία του δεν ήταν παρούσα. 
Για τον Mill τελικώς αιτιακές είναι μόνον εκείνες οι αμετάβλητες ακολουθίες που συνιστούν νόμους 
της φύσης.

Ο B.Russell (1872-1970) υποστήριξε πως η έννοια της αιτιότητας ήταν ‘ασυνάρτητη’, αιτίες δεν 
υπάρχουν. Τον σκεπτικισμό για την έννοια της αιτιότητας κληρονόμησε και το ρεύμα του Λογικού 
Θετικισμού (ο Κύκλος της Βιέννης).

Οι εμπειριστές προσπάθησαν να καταστήσουν νόμιμη την έννοια της αιτιότητας. Οι C.Hempel 
και P.Oppenheim εισηγήθηκαν το «Παραγωγικό-Νομολογικό» υπόδειγμα αιτιότητας. Σύμφωνα με 
αυτό, το να προσφέρει κάποιος μια εξήγηση ενός συμβάντος Σ συνίσταται στο να κατασκευάσει ένα 
έγκυρο παραγωγικό επιχείρημα της μορφής: Hγούμενες/Aρχικές συνθήκες – Νομολογικές 
προτάσεις – Συνεπώς Σ (συμβάν). Ο ισχυρισμός ότι ένα συμβάν Α προκαλεί ένα συμβάν Β 
σημαίνει: υπάρχουν σχετικοί νόμοι, μέσω των οποίων η εμφάνιση της ηγούμενης συνθήκης Α 
καθίσταται νομολογικά επαρκής για την εμφάνιση του συμβάντος Β.34

Το «Παραγωγικό-Νομολογικό» υπόδειγμα όπως και κάθε απροσπάθεια να συνδεθεί η αιτιότητα 
με νόμους αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του χαρακτηρισμού των «νόμων της φύσης». Οι 
περισσότεροι εμπειριστές υιοθέτησαν την εκδοχή ότι οι νόμοι της φύσης είναι κανονικότητες.35 

Ωστόσο: δεν είναι όλες οι κανονικότητες αιτιακές- ούτε μπορεί όλες οι κανονικότητες να 
θεωρηθουν νόμοι της φύσης. Ετέθη λοιπόν ένας διαχωρισμός: υπάρχουν κανονικότητες που 
αποτελούν τους νόμους της φύσης, μπορούν να εδραιώσουν την αιτιότητα και να διαδραματίσουν 
έναν ρόλο στην εξήγηση. Υπάρχουν όμως και κανονικότητες οι οποίες είναι «συζεύξεις 
ατυχηματικές». Αναπτύχθηκε η άποψη πως οι κανονικότητες οι οποίες αποτελούν τους νόμους της 
φύσης είναι εκείνες που εκφράζονται από τα αξιώματα και τα θεωρήματα ενός ‘ιδανικού 
παραγωγικού συστήματος’ το οποίο οργανώνει τη γνώση μας για τον κόσμο και επιτυγχάνει την 
«καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ απλότητας και ισχύος». Οποιαδήποτε κανονικότητα δεν είναι 
τμήμα αυτού του ‘καλύτερου’ συστήματος είναι απλώς ‘ατυχηματική’, δεν αποτελεί δηλαδή νόμο 
της φύσης.36 Σύμφωνα με αυτά, καμία απομονωμένη κανονικότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμος 
της φύσης ‘ οι κανονικότητες που αποτελούν νόμους της φύσης προσδιορίζονται «ολιστικά», 
δηλαδή ως τμήματα μιας δομής.37

34 Υπάρχουν βεβαίως αντιπαραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι το Π-Ν υπόδειγμα αποτυγχάνει ακριβώς επειδή 
αγνοεί το ρόλο της ‘αιτιότητας’ στην εξήγηση.

35 «θεωρία της κανονικότητας για τους νόμους».
36 Πρόκειται για την αντίληψη που πήρε το όνομα «ιστός των νόμων» (F.Ramsey, D.Lewis). Ο Lewis παρουσίασε 

μια ακόμη ‘θεωρία αιτιότητας’: η αιτιότητα είναι μια σχέση «αντιγεγονοτικής εξάρτησης» (counter-factual dependence) 
του αποτελέσματος από την αιτία. Προτάσεις της μορφής: “εάν το Α δεν είχε συμβεί, ούτε το Β θα είχε συμβεί”, ή “εάν 
το Γ είχε συμβεί, τότε το Δ θα είχε συμβεί” ονομάζονται «αντιγεγονοτικές συνεπαγωγές» επειδή παρουσιάζουν τι θα 
μπορούσε ή δε θα μπορούσε να συμβεί, κάτω από ορισμένες περιστάσεις. Μια από τις δυσκολίες εδώ είναι να 
καθοριστούν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες είναι αληθείς ή ψευδείς οι συνεπαγωγές. Σύμφωνα με μια άλλη 
προσέγγιση, οι αιτίες «αυξάνουν τις πιθανότητες των αποτελεσμάτων τους». Η πιθανότητα δηλαδή να υπάρξει ένα 
ορισμένο συμβάν είναι υψηλότερη εάν λάβουμε υπόψη μας την αιτία του απ’ότι εάν δεν την λάβουμε. Πρόκειται για τις 
λεγόμενες θεωρίες «πιθανοκρατικής αιτιότητας». Παρενθετικά αναφέρουμε πως για κάποιους φιλοσόφους ο 
«ντετερμινισμός» (‘κάθε συμβάν έχει ένα πλήρως επαρκές σύνολο αιτιών’) μπορεί να απορριφθεί προς όφελος του 
«ιντετερμινισμού» (‘υπάρχουν γνήσια τυχαία συμβάντα’). Γι’αυτούς ιντετερμινισμός και αιτιότητα είναι συμβατές 
έννοιες. 

37 Αντίθετη άποψη σχετικά με αυτά ανέπτυξε ο D.Armstrong: οι νόμοι δεν ανάγονται σε κανονικότητες, αλλά 
αποτελούν «σχέσεις αναγκαιοποίησης» ανάμεσα σε φυσικές ιδιότητες. Άλλη εναλλακτική στην θεωρία περί 
κανονικότητας για την αιτιότητα, είναι η πρόταση του J.Mackie: αυτός υποστήριξε ότι ένα ορισμένο αποτέλεσμα μπορεί 
να προκληθεί από έναν αριθμό διαφορετικών συνόλων από παράγοντες. Κάθε σύνολο μπορεί να είναι ‘επαρκές’ για την 
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Οι περισσότερες σύγχρονες προσπάθειες να καταδειχθεί ότι η αιτιότητα είναι ‘κάτι περισσότερο’ 
από μια κανονικότητα, βασίζονται στην ιδέα ότι αιτία και αποτέλεσμα συνδέονται μέσω ενός 
«φυσικού μηχανισμού». Για κάποιους φιλόσοφους η αιτιότητα συνίσταται στην ανταλλαγή ή 
μεταφορά κάποιας διατηρήσιμης ποσότητας (ενέργεια-ορμή, ή φορτίο για παράδειγμα). Επίσης 
ισχυρίζονται ότι η αιτιότητα δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει κανονικότητες ή νόμους, αλλά 
συνίσταται σε μια τοπική, φυσική σύνδεση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος.

Ας αναφέρουμε τέλος πως τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει επανεμφανιστεί ο αριστοτελισμός 
(«νεο-αριστοτελισμός»): πολλοί πιστεύουν πως η αιτιότητα θα μπορούσε να κατανοηθεί καλύτερα 
μέσω των «αιτιακών δυνάμεων», δηλαδή μέσω των δυνάμεων, των προδιαθέσεων και των 
ικανοτήτων που έχουν τα πράγματα με τις οποίες προκαλούν άλλα πράγματα να συμβαίνουν. Αυτές 
οι δυνάμεις απορρέουν από τη «φύση» ή την «βαθύτερη ουσία» ενός πράγματος και προσδιορίζουν 
το ‘τι είναι’ ένα πράγμα και ‘τι μπορεί να κάνει’. Οι αιτιακοί νόμοι στον κόσμο θεωρείται ότι 
πηγάζουν από αυτές τις αιτιακές δυνάμεις.

(α.2.3.i) Αναγωγισμός

Είναι ευρέως αποδεκτό πως η κάθε επιστήμη είναι «εγγενώς» «αυτόνομη», με το δικό της 
ιδιαίτερο πεδίο εφαρμογής, το δικό της εννοιολογικό πλέγμα και τις δικές της κατηγοριοποιήσεις και 
ταξινομήσεις, τις δικές της πηγές και μεθόδους, την δική της εν τέλει ιδιαίτερη νομιμοποίηση και 
αυτονομία. Τα ‘κοινά’ χαρακτηριστικά των επιστημών συχνά εντοπίζονται στο χώρο της 
μεθοδολογίας, δεν μπορούν ωστόσο να θεμελιώσουν την ιδέα μιας μοναδικής και ενιαίας επιστήμης. 
Η συνήθης εικόνα είναι ενός κόσμου οργανωμένου σε πολλά, διακριτά αλλά ασύνδετα μεταξύ τους 
επίπεδα. Κάθε επίπεδο θεωρείται πως έχει τις δικές του οντότητες, τις δικές του ιδιότητες, τα δικά 
του είδη και πιθανά τους δικούς του νόμους. Επομένως το κάθε επίπεδο απαιτεί τη δική του εξήγηση 
η οποία συγκροτείται από την αντίστοιχη επιστήμη.

 Η αντίθετη άποψη ισχυρίζεται πως η επιστήμη είναι «ενιαία». Υπό μια ακραία ανάγνωση, όλες 
οι επιστήμες μελετούν τα ίδια φαινόμενα. Τα υποτιθέμενα διακριτά επίπεδα από τα οποία 
αποτελείται ο κόσμος δεν είναι τίποτα άλλο από μια «ιεραρχική δομή»: οι οντότητες του κάθε 
επιπέδου συγκροτούνται πλήρως από οντότητες ‘κατώτερων’ επιπέδων και οι ιδιότητές τους 
προσδιορίζονται από τις ιδιότητες των οντοτήτων των κατώτερων επιπέδων. Το αποτέλεσμα είναι 
πως οι επιστήμες των ανώτερων επιπέδων δεν συνδέονται απλώς αλλά «καθορίζονται» από αυτές 
των κατώτερων επιπέδων. Στην πλέον καθιερωμένη της μορφή αυτή η τοποθέτηση δίνει τον κύριο 
ρόλο στη ‘φυσική’: όλες οι οντότητες που μελετούν οι άλλες επιστήμες (είναι ή) συγκροτούνται από 
οντότητες της φυσικής.38

Η παραπάνω ιεραρχική εικόνα ονομάζεται «αναγωγιστική». Βασικό της στοιχείο είναι η 
«μεταβατικότητα» της σχέσης «αναγωγής». Η αναγωγή δηλαδή δεν γίνεται «άμεσα», αλλά 
σταδιακά, από επίπεδο σε επίπεδο προς τα κάτω. 

πρόκληση του αποτελέσματος αλλά κανένα από αυτά δεν είναι ‘αναγκαίο’. Ποια είναι η αιτία ενός συμβάντος σε αυτό 
το πλαίσιο; Κάθε μεμονωνομένος παράγοντας σχετίζεται με το αποτέλεσμα ως εξής: είναι ένα μη-επαρκές (insufficient) 
αλλά μη-περιττό (non-redundunt) τμήμα μιας μη-αναγκαίας (unnecessary) αλλά επαρκούς (sufficient) συνθήκης του 
αποτελέσματος. Αυτόν τον παράγοντα ο Mackie τον ονόμασε «inus συνθήκη». Οι αιτίες είναι επομένως «inus 
συνθήκες». 

38 Ο κόσμος δεν αποτελείται από άσχετες μεταξύ τους οντότητες. Μια ομάδα βασικών οντοτήτων και οι αιτακές 
τους αλληλεπιδράσεις αρκούν για την σύνθεση και εξήγηση όλων των φαινομένων και οντοτήτων του κόσμου. Όσον 
αφορά τον προεξάρχοντα ρόλο (οντική προτεραιότητα) της φυσικής, στηρίζεται στην θέση πως ό,τι υπάρχει στον 
χωρόχρονο είναι φυσικές [physical] οντότητες, και όλα υπόκεινται στους νόμους της φύσης. 
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(Μια σημαντική διαφορετική εκδοχή που μπορούμε εδώ να σημειώσουμε, είναι η εξής: μπορεί 
κάποιος να δεχτεί την αναγωγιστική ιεραρχία στο επίπεδο της συγκρότησης των οντοτήτων, αλλά να 
αρνηθεί πως οι ‘ιδιότητες’ των ανώτερων επιπέδων καθορίζονται από αυτές των κατώτερων. Αυτό 
ισοδυναμεί με έναν «μονισμό» οντοτήτων και έναν «πλουραλισμό» ιδιοτήτων (…) ).

[ ... ]

[ Αυτόνομη Πρωτοβουλία ]
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