
Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ  

 

 

Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη 

κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ 

ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο καο όκσο, είλαη ρξήζηκν λα δηεπθξηλίδνπκε πόηε 

κηιάκε γηα ηηο εηθόλεο ησλ αηζζήζεσλ, ηηο αηζζεηεξηαθέο παξαζηάζεηο θαη πόηε γηα ηηο 

εηθόλεο ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο, ηηο έλλνηεο.  Επίζεο, είλαη αλαγθαίν λα 

δηεπθξηλίδνπκε ηη ελλννύκε σο αληηιεπηόηεηα θαη ηη σο γλσζηκόηεηα ηνπ θόζκνπ.  

……………………………………………………………………………………… 

 

Έλα κπξκήγθη ινηπόλ, δεη ζηελ πεξηθέξεηα ελόο θύθινπ πνπ, ιόγσ ηεο κεγάιεο ζε 

ζρέζε κ’ απηό αθηίλαο, ζεσξεί όηη είλαη επζεία. Η επζεία ην αθήλεη λα θηλεζεί κόλν 

κπξνο πίζσ, νπόηε ην έθαλε λα αλαπηύμεη δύν κάηηα. Τν έλα γηα λα θνηηάεη εκπξόο 

θαη ην άιιν πίζσ. Αιιά, …κηα ζηηγκή. Γηαηί δύν; Δελ θηάλεη ην έλα; Όηαλ θηλείηαη 

πξνο ηα εκπξόο κε ην κνλαδηθό ηνπ κάηη βιέπεη λα πιεζηάδεη έλα ζεκείν ηεο επζείαο 

θαη όηαλ θηλείηαη πίζσ βιέπεη όηη απνκαθξύλεηαη από έλα ζεκείν. Δελ ππάξρεη ιόγνο 

ινηπόλ λα αλαπηύμεη δύν κάηηα. Τν έλα αξθεί γηα λα νξηζηεί θαηεύζπλζε ζηελ επζεία. 

Αιιά θαη ην έλα γηαηί ρξεηάδεηαη; Τη ππάξρεη λα δεη ζε κηα επζεία; Τη ππάξρεη γηα λα 

ζθνληάςεη; Τίπνηα! Τα βαζνπιώκαηα θαη ηα αλαρώκαηα ρξεηάδνληαη θαη άιιε 

δηάζηαζε. Ούηε έρεη ζεκαζία πξνο ηα πνύ θηλείηαη. Η γξακκή είλαη παληνύ ε ίδηα. 

Άξα δελ ρξεηάδεηαη θαλέλα κάηη. Έηζη, ην κπξκήγθη πνπ δεη ζε κηα γξακκή (αθόκα 

θαη αλ απηή είλαη έρεη θακππιόηεηα) δελ αλαπηύζζεη κάηηα, νύηε κπνξεί, νύηε 

ρξεηάδεηαη λα θάλεη ζπιινγηζκνύο γηα ηελ Γεσκεηξία ηνπ θόζκνπ ηνπ… 

 

Αο δερηνύκε όκσο, όηη κε θάπνην αθύζηθν ηξόπν, ην κπξκήγθη καο απνθηά κάηηα. 

Πώο απνθηά ζπλείδεζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θόζκνπ ηνπ; Είλαη γλσζηό ην πείξακα κε 

ηα δύν γαηάθηα (πάλε ρξόληα πνπ ην δηάβαζα θαη δελ ζπκάκαη ην βηβιίν): 

Δύν γαηάθηα κεηά ηε γέλλεζή ηνπο (πξηλ αλνίμνπλ ηα κάηηα ηνπο) ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

δύν θαιαζάθηα. Σην έλα θαιαζάθη αλνίρηεθαλ ηέζζεξεηο ηξύπεο, από ηηο νπνίεο 

πεξλνύζαλ ηα πόδηα ηνπ γαηηνύ. Τα θαιαζάθηα θξεκάζηεθαλ ζηα άθξα κηαο 

νξηδόληηαο ξάβδνπ θαη ε ξάβδνο ζηεξεώζεθε ζε θαηαθόξπθν άμνλα πνπ πεξλνύζε 

από ην κέζν ηεο, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ζηξέθεηαη ειεύζεξα. Τν ζύζηεκα βξηζθόηαλ 

ιίγν πάλσ από ην έδαθνο, ηόζν ώζηε ην γαηάθη πνπ βξηζθόηαλ ζην θαιαζάθη κε ηηο 

ηξύπεο λα αθνπκπά ζην έδαθνο κε ηα πόδηα ηνπ. Έηζη, θαζώο θηλνύζε ηα πόδηα ηνπ, ε 

ξάβδνο πεξηζηξεθόηαλ θαη ηα γαηηά δηέγξαθαλ ηκήκαηα νξηδόληησλ θύθισλ. Τν 

πείξακα ζπλερίζηεθε θαη όηαλ ηα γαηάθηα άξρηζαλ λα βιέπνπλ. Όηαλ όκσο ηα 

άθεζαλ ειεύζεξα, δηαπίζησζαλ όηη ην έλα γαηάθη θηληόηαλ θαλνληθά, ελώ ην δεύηεξν 

(απηό πνπ έδεζε ζην θιεηζηό θαιαζάθη), ζπγθξνπόηαλ κε ηα αληηθείκελα. Οη 

εμεηάζεηο έδεημαλ όηη δελ είρε νξγαληθή βιάβε. Ήηαλ όκσο πξαθηηθά ηπθιό… 

 

Δελ αξθνύλ ινηπόλ ηα κάηηα γηα ηελ όξαζε. Η αληίιεςε ηνπ ρώξνπ είλαη 

αισθησιοκινητική.  Αλ δελ ππάξρεη ιόγνο λα δνύκε, αλ δελ ππάξρεη ηξόπνο λα 

επαιεζεύζνπκε κε ηε δξάζε καο ηηο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή, δελ πξόθεηηαη λα δνύκε… 

 



Καη ν άλζξσπνο; Πώο βιέπεη θαη ηη βιέπεη ν άλζξσπνο; Αιιά πνηνο άλζξσπνο; Ο 

ζεκεξηλόο; Ο άλζξσπνο ησλ ζπειαίσλ; Οη άγλσζηνη πξόγνλνί ηνπ; Αιιά πώο έβιεπε 

ηνλ θόζκν ν πξόγνλνο ηνπ αλζξώπνπ ησλ ζπειαίσλ;  

Είλαη γλσζηό όηη ε νμύηαηε όξαζε ηνπ αεηνύ είλαη πνιύ θησρόηεξε από ηελ όξαζε 

ηνπ ζεκεξηλνύ αλζξώπνπ. Μέζα ζε έλα πινύζην γηα εκάο νπηηθό ηνπίν, ν αεηόο 

βιέπεη κόλν ην πνληίθη… Δελ κπνξνύκε λα ακθηζβεηήζνπκε όηη θάπνηε, νη 

παξαζηάζεηο ησλ πξνγόλσλ καο ήηαλ πην θνληά ζηηο παξαζηάζεηο θάπνηνπ δώνπ όπσο 

ηνπ αεηνύ παξά ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ ζεκεξηλνύ αλζξώπνπ. Αθόκα θαη ν θνληηλόο 

άλζξσπνο ηνπ κεζαίσλα, βέβαηνο γηα ηελ επίπεδε Γε, έβιεπε ηνλ θόζκν δηαθνξεηηθά 

από όηη εκείο.  

 

Κάζε εμέιημε ηεο γλώζεο, δηακνξθώλεη δηαθνξεηηθά ηελ αλζξώπηλε θνηλσλία θαη όηαλ 

γίλεηαη θνηλόο ηόπνο, αιιάδεη ηηο παξαζηάζεηο ησλ αλζξώπσλ γηα ηνλ θόζκν. Οη 

αληηιήςεηο ησλ αηζζήζεώλ καο, εθηόο από ηε δξάζε καο εμαξηώληαη θαη από ηνλ 

βαζκό αλάπηπμεο ηνπ είδνπο καο, εθηόο από αηζζεζηνθηλεηηθέο είλαη θαη πολιτισμικές. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Τα κπξκήγθηα καο ινηπόλ είλαη αθαηξέζεηο, αλύπαξθηα θαη βνιηθά «όληα», 

καξηνλέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θαηαιάβνπκε ηνλ θόζκν κέζσ αλαινγηώλ. 

Έρνπλ βέβαηα ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο, αιιά δελ πξέπεη λα ηα παίξλνπκε πνιύ ζνβαξά. 

Επεηδή, εθηόο από ηα παξαπάλσ,  πξνθύπηνπλ θαη άιια, πην γεληθά δεηήκαηα.  

 

Πνηνο έβαιε ην κπξκήγθη ζε απηή ηε ζέζε; Από πνύ αληιεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ην 

κπξκήγθη; Γηαηί έρεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη όρη θάπνηα άιια; Πνηνο θαζόξηζε 

ηηο ηδηόηεηέο ηνπ, πνηνο ή ηη θαζόξηζε ηε γεσκεηξία θαη ην εύξνο ηνπ «αισληνύ» ζην 

νπνίν επηηξέπεηαη λα θηλείηαη;  

Μα ν θόζκνο ζηνλ νπνίν αλαπηύρζεθε. Η δνκή θαη νη λόκνη ηνπ θόζκνπ ζηνλ νπνίν 

γελλήζεθε είλαη εθείλα πνπ θαζνξίδνπλ ην είδνο ησλ αηζζήζεώλ ηνπ θαη ηελ εμέιημή 

ηνπο…  

 

Ο άλζξσπνο ινηπόλ, δελ είλαη έλα κηζόηπθιν κπξκήγθη, δελ είλαη κηα καξηνλέηα πνπ 

ηνλ έβαιε θάπνηνο ζε κηα γεσδαηζηαθή ή ζηελ επηθάλεηα κηαο ζθαίξαο. Ο άλζξσπνο 

αλαπηύρζεθε ζε έλαλ θόζκν «κατ’ εικόνα και ομοίωση» του κόσμου αυτού, σο 

απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ησλ θπζηθώλ λόκσλ θαη ζε ζπλέπεηα κε ηνπο λόκνπο απηνύο. 

Δξώληαο ζ’ απηό ηνλ θόζκν, αιιειεπηδξώληαο κ’ απηόλ, αλαπηύζζεηαη θαη καζαίλεη 

λα αλαινγίδεηαη ηηο παξαζηάζεηο ησλ αηζζήζεώλ ηνπ. Απνθηά κλήκε. Μαζαίλνληαο 

όκσο λα «βιέπεη»  εηθόλεο πνπ δελ ππάξρνπλ πηα, αξρίδεη λα θηηάρλεη θαη εηθόλεο πνπ 

δελ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ ή δελ ππάξρνπλ αθόκα. Απνθηά θαληαζία. Δεκηνπξγεί 

ινηπόλ ηα Μαζεκαηηθά (ηελ επηζηήκε πνπ δηαινγίδεηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο θαληαζίαο 

θαη καζαίλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο) αιιά θαη ηε Φπζηθή (ηελ επηζηήκε πνπ δεηά λα 

αληηζηνηρίζεη ηηο έλλνηεο ηεο θαληαζίαο ηνπ κε ηηο πξαγκαηηθέο νληόηεηεο ηνπ 

θόζκνπ).  Όια απηά ηα απνθηήκαηα, ηα ζέηεη ζηελ ππεξεζία ηεο δσήο ηνπ 

αλαπηύζζνληαο ηερλνινγία. Αγσληδόκελνο λα δήζεη, δνθηκάδεη ζπλερώο, 

πεηξακαηίδεηαη ζπλερώο, δηνξζώλνληαο, απνξξίπηνληαο θαη επηιέγνληαο ηηο ζθέςεηο 

πνπ ηνλ βνεζνύλ ζηε δσή ηνπ.  

 

Καη εδώ, ζπκβαίλεη ν εθπιεθηηθόο «ζπληνληζκόο»: Τνλ βνεζνύλ κόλν νη ζσζηέο 

ζθέςεηο. Έηζη, επηβηώλνπλ ηειηθά κόλν νη ζθέςεηο πνπ αληαλαθινύλ ζσζηά ην 

ζύκπαλ, κόλν νη ζθέςεηο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα πξνρσξά επηηπρώο αλάκεζα ζηα 

«εκπόδηα». Επεηδή κέζα ηνπ ππάξρνπλ νη ίδηνη λόκνη, ν ίδηνο θόζκνο πνπ ππάξρεη 



γύξσ ηνπ. Επεηδή, ν  άλζξσπνο, σο παηδί ηνπ ζύκπαληνο πεξηέρεη ηελ νπζία ηνπ. Αιιά 

δελ ηε βιέπεη, νύηε ηελ γλσξίδεη ζην ζύλνιό ηεο. Ωζνύκελνο, άιινηε από ηελ 

Αλάγθε, άιινηε από κηαλ αθαηαλίθεηε Πεξηέξγεηα, δηεηζδύεη όιν θαη βαζύηεξα ζηελ 

νπζία ηνπ ζύκπαληνο. Κάζε θνξά πνπ αλαθαιύπηεη κηαλ αιήζεηα, ζπλαξπάδεηαη θαη 

ζηακαηά γηα λα απνιαύζεη ηελ επηηπρία ηνπ. Δελ πξόθεηηαη γηα αιαδνλεία – γηα 

ππεξεθάλεηα πξόθεηηαη (ηελ αιαδνλεία κόλν ζηνπο νκνίνπο ηνπ ηελ απεπζύλεη)…  

 

Αιιά νη αιήζεηεο είλαη πνιιέο. Καη όιεο, ρσξίο εμαίξεζε, ρσξίο αλάπαπια, είλαη 

πξννξηζκέλεο λα μεπεξαζηνύλ από λέεο. Όρη επεηδή ήηαλ πιάλεο όκσο. Τν όηη ην 

δεύηεξν ζθαινπάηη βξίζθεηαη ςειόηεξα δελ κεηώλεη ηελ αμία ηνπ πξώηνπ. Επεηδή ε 

νπζία ηνπ ζύκπαληνο είλαη άπεηξε. Έηζη, θάζε θνξά ν άλζξσπνο ην γλσξίδεη ζε έλα 

βαζύηεξν επίπεδν… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Έηζη, ν άλζξσπνο δελ αληηιακβάλεηαη κόλν κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Δεκηνπξγώληαο 

Κνηλσλία, έθαλε δπλαηή ηε δηαηήξεζε θαη ηε κεηαθνξά ηεο πείξαο ηνπ θαη 

δεκηνύξγεζε ηελ Επηζηήκε. Έηζη, έκαζε λα «αληηιακβάλεηαη» θαη κε ην λνπ ηνπ, πνπ 

απνηειεί ζπιινγηθό πξντόλ ηνπ είδνπο ηνπ.  

Καηά ηηο ηειεπηαίεο ρηιηεηίεο νη ειπίδεο ηνπ αηνκηθνύ αλζξώπνπ απέλαληη ζε έλα 

ιηνληάξη κεηώζεθαλ δξακαηηθά, αιιά νη ειπίδεο ηνπ ιηνληαξηνύ απέλαληη ζην 

ζπιινγηθό άλζξσπν εμαθαλίζηεθαλ. Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο αηώλεο, ε παξαγσγή από 

κεγάιεο νκάδεο (ζε εξγνζηάζηα), εμαζθάιηζε εληππσζηαθή πξόνδν θαη εμαθάληζε 

ηελ αηνκηθή παξαγσγή (αλεμάξηεηα από ην αλ απηή ε καδηθή παξαγσγή ζηεξίδεηαη 

αθόκα ζηελ εθκεηάιιεπζε) . Απηό πνπ πξέπεη λα απνδερηνύκε είλαη ην όηη ν 

άλζξσπνο καζαίλεη θαη εμειίζζεηαη ζπιινγηθά, σο είδνο θαη όρη σο άηνκν. 

Επεθηείλνπκε ηηο αηνκηθέο καο αηζζήζεηο, δεκηνπξγώληαο έλα είδνο «θνηλσληθήο 

αληίιεςεο». Τν είδνο καο αλέπηπμε κηα λέα αίζζεζε: την επιστημονική γνώση.  

 

……………………………………………………………………………….. 

 

Εδώ θαη δεθαεηίεο, κεηά ηε ζρεηηθόηεηα θαη ηελ θβαληνκεραληθή, αηζζαλόκαζηε 

άβνια γηα ηελ αληίιεςή καο. Μαο πξνθαιεί θινληζκό ε αλαθάιπςε ηνπ 

ηεηξαδηάζηαηνπ ζύκπαληνο ησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη ηαρπηήησλ θαη ηνπ 

«αόξαηνπ» θόζκνπ ηεο θβαληηθήο πνιπρξσκίαο. Μήπσο όκσο απηέο νη αλαθαιύςεηο 

αλαηξνύλ ό, ηη αληηιακβαλόκαζηε γηα ηνλ θόζκν ζηνλ νπνίν δνύκε; Μήπσο 

απνδεηθλύνπλ ιαλζαζκέλε ηε λεπηώλεηα Φπζηθή θαη ηελ επθιείδεηα Γεσκεηξία;  

Όρη βέβαηα. Τν πξόβιεκα δεκηνπξγείηαη θπξίσο από ηελ αλαληηζηνηρία πνπ θαίλεηαη 

λα έρεη ν θόζκνο καο κε ηνλ θόζκν ηεο θβαληηθήο. Μεγέζε θαη λόκνη πνπ 

δηαθξίλνπκε ζηνλ έλα θόζκν δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζηνλ άιιν θαη αληίζηξνθα. 

Όκσο, δελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ζπκβαίλεη απηό. Γηα παξάδεηγκα, νη αληηιήςεηο 

κεγάινπ κέξνπο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ γηα ηελ θίλεζε έξρνληαλ ζε ζύγθξνπζε κε ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηεο θίλεζεο (παξάδνμα ηνπ Ζήλσλα θιπ). Αθόκα θαη ε – 

ζηνηρεηώδεο γηα καο - έλλνηα ηεο ηαρύηεηαο δελ ήηαλ θαηαλνεηή. Απηό ζήκαηλε όηη 

δελ επξόθεηην πνηέ λα θαηαλνεζεί;  

 

Τν όηη ην ζύκπαλ εθεί είλαη ηεηξαδηάζηαην, δελ ζεκαίλεη όηη εδώ δελ είλαη 

ηξηζδηάζηαην. Τν όηη ε ζέζε εθεί δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί, δελ ηελ εκπνδίδεη λα 

θαζνξίδεηαη κηα ραξά εδώ. Τν όηη δελ βξίζθνπκε ηε γλσζηή καο αηηηόηεηα εθεί, δελ 

ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη εδώ (θαη όζνη ζπεύδνπλ λα κηιήζνπλ γηα θαηάξξεπζε ηεο 



αηηηόηεηαο εδώ δελ πξνζθέξνπλ θαιή ππεξεζία νύηε ζηελ επηζηήκε, νύηε ζηελ 

αλζξσπόηεηα). Όηαλ θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηε ζρέζε ηεο αηηηόηεηαο κε ηελ 

ηπραηόηεηα, ζα έρνπκε επηηύρεη κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

θύζεο θαη ζα έρνπκε δεκηνπξγήζεη κηα βαζύηεξε έλλνηα, ηεο νπνίαο ε θιαζζηθή 

αηηηόηεηα ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε… 

Μήπσο πάιη ε ζρεηηθόηεηα θαη ε θβαληνκεραληθή είλαη νη ηειηθέο ζεσξίεο καο γηα ηνλ 

θόζκν; Θα ήηαλ αλόεην λα ην πηζηέςνπκε απηό (ηα πεξί «πιεξόηεηαο» ηεο 

θβαληνκεραληθήο είλαη κάιινλ αθειή). Η πνξεία αλαθάιπςεο ηνπ θόζκνπ είλαη 

αέλαε… 

 

Ννκίδσ ινηπόλ όηη δελ ππάξρεη ιόγνο λα βιέπνπκε ην πνηήξη κηζνάδεην . Σην κέιινλ, 

ζα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε βαζύηεξα ηε θύζε θαη λα απνθηήζνπκε λνεηηθέο 

παξαζηάζεηο θαη γηα πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνύλ λα δνπλ κόλα ηνπο «ηα αηζζεηήξηα 

όξγαλα ηεο αλζξώπηλεο όξαζεο». Γηα ρηιηάδεο ρξόληα άιισζηε, δελ θάλνπκε ηίπνηα 

άιιν από ην λα επεθηείλνπκε ηηο παξαζηάζεηο καο θαη ην όξην ησλ βηνινγηθώλ καο 

πεξηνξηζκώλ. Απηό θάλακε όηαλ επεθηείλακε ηα ρέξηα καο κε έλα αθόληην θαη απηό 

θάλνπκε όηαλ καζαίλνπκε θάηη θαηλνύξγην… 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Είλαη, ινηπόλ, ην ζύκπαλ αληηιεπηό από ηνλ θαζέλα καο; Είλαη. Απηό πνπ 

αληηιακβαλόκαζηε είλαη κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνύ ζύκπαληνο. Επηβεβαηώλνπκε ηελ 

αληηθεηκεληθόηεηα ησλ αηζζεηεξηαθώλ καο παξαζηάζεσλ, όπσο επηβεβαηώλνπκε ηελ 

όξαζή καο πεξλώληαο κέζα από εκπόδηα ρσξίο λα ζθνληάςνπκε. Αθνύ δελ 

ζθνληάθηνπκε, ζσζηά βιέπνπκε. 

 

Είλαη ην ζύκπαλ γλώζηκν; Είλαη. Σην ζύλνιό ηνπ; Μέρξη ηώξα θαίλεηαη όηη ην 

ζύκπαλ είλαη άπεηξν, όρη κόλν ζε έθηαζε αιιά θαη ζε «βάζνο». (θαηά ηελ άπνςή κνπ 

είλαη θαη άλαξρν –ρσξίο αξρή. Τα πεξί κεγάιεο έθξεμεο πεξηέρνπλ κέξνο ηεο 

αιήζεηαο θαη λνκίδσ όηη εξκελεύνληαη ιαλζαζκέλα). Έηζη, ε πνξεία ηεο γλώζεο καο 

είλαη κηα αηέξκνλε αλνδηθή έιηθα.  

 

Υπάξρεη «κε αληηιεπηόο θόζκνο»; Υπάξρεη, αιιά κε ηελ έλλνηα όηη πάληα ζα 

ππάξρεη έλα όξην πνπ δελ ζα έρνπκε αθόκα μεπεξάζεη. Δελ ππάξρεη, κε ηελ έλλνηα όηη 

δελ κπνξνύκε λα ζέζνπκε θαλέλα όξην γλσζηκόηεηαο πνπ δελ ζα κπνξέζνπκε πνηέ λα 

μεπεξάζνπκε. Αθόκα θαη ε αξρή ηεο αβεβαηόηεηαο, καο ιέεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

κπνξνύκε (πξνο ην παξόλ;) λα γλσξίζνπκε ηνλ θόζκν ζε έλα νξηζκέλν επίπεδό ηνπ 

θαη όρη όηη δελ κπνξνύκε λα ηνλ γλσξίζνπκε. Καη ε θαιύηεξε απόδεημε όηη 

γλσξίδνπκε (θάπσο)  ηελ θβαληηθή θύζε είλαη νη ίδηεο νη εθαξκνγέο ηεο… 

 

Δελ ζα ζπκθσλήζσ, ινηπόλ, κε ηε θξάζε: 
 

«Δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπκε ηηο έλλνηεο απηέο, νύηε λα ηηο αλάγνπκε ζηε 

ζθαίξα ηεο αληίιεςήο καο. Αξθεί λα ηηο δερζνύκε σο ππαξθηέο, έζησ θαη αθαηαλόεηεο από 

ηελ αλζξώπηλε λόεζε, απνξξίπηνληαο ην ζηεξεόηππν ηνπ αληηιεπηνύ θόζκνπ.»   
 

Ννκίδσ όηη ε παξαπάλσ πξόηαζε έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε κε ηελ έκθπηε αλάγθε καο 

γηα έξεπλα θαη θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ. Γη’ απηό, πάληα ξσηώ όπνηνλ δηαρσξίδεη ηνλ 

θόζκν ζε «αληηιεπηό» θαη «κε αληηιεπηό», λα εμεγήζεη πώο κπόξεζε ν ίδηνο λα 



αληηιεθζεί ηελ ύπαξμε εθείλνπ πνπ δελ είλαη (δηαλνεηηθά) αληηιεπηό, πνπ δελ είλαη 

γλώζηκν, ώζηε λα καο κηιήζεη γηα απηό…  

 

Αιιά ππάξρνπλ θαη άιιεο θξάζεηο πνπ κε βξίζθνπλ αληίζεην ή δεκηνπξγνύλ 

εξσηεκαηηθά: 
 

 «Σηε ζύγρξνλε Φπζηθή ηνπ 21νπ αηώλα, ζα πξέπεη λα απνξξίςνπκε ην ζηεξεόηππν ηνπ 

αληηιεπηνύ θόζκνπ θαη λα δερζνύκε όηη ν θόζκνο απνηειείηαη θαη από έλλνηεο πνπ δελ 

κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε.» 

 

Ννκίδσ όηη πξέπεη λα θάλνπκε δηαρσξηζκό, αλάκεζα ζ’ απηό πνπ είλαη ν θόζκνο θαη 

ζηελ αηζζεηεξηαθή ή λνεηηθή παξάζηαζε πνπ έρνπκε γη’ απηό, αλάκεζα ζηα «όληα» 

ηνπ θόζκνπ θαη ζηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ηα πεξηγξάςνπκε ζηε 

λνεηηθή καο γιώζζα.  

Η θσηνγξαθία ελόο κήινπ, όζν θαζαξή θαη πηζηή λα είλαη, κπνξεί λα καο δώζεη πνιιέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε θύζε ηνπ κήινπ, αιιά δελ είλαη ην ίδην ην κήιν (δελ έρεη ην άξσκα 

ή ηε γεύζε ηνπ κήινπ θαη βέβαηα, δελ ηξώγεηαη).  

Ο θόζκνο δελ απνηειείηαη από έλλνηεο, ν λνπο καο ηνλ πξνζεγγίδεη κέζσ ελλνηώλ. 

Μόλν ν λνπο καο όκσο, όρη εκείο. Δηαθνξεηηθά, ζα αξθνύζε ε «έλλνηα» ηνπ θαγεηνύ 

γηα λα ρνξηάζνπκε… Μπνξεί ν Μαζεκαηηθόο (=ν δηαινγηδόκελνο εληόο ηεο 

θνηλσλίαο) λα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ ελλνηώλ ηνπ, αιιά ν 

Φπζηθόο, θάζε θνξά πνπ θάλεη πείξακα, κειεηά ηνλ αληηθεηκεληθό θόζκν, ηε Φύζε 

πνπ ππάξρεη «έμσ» από ηε ζθέςε ηνπ...  

 

Επίζεο: 
 

 «Είλαη αιαδνληθό λα πξνζπαζνύκε λα εμεγήζνπκε ηνλ θόζκν κόλν κε βάζε απηά πνπ 

θαηαλννύκε.» 

 

Μα, κε ηη άιιν κπνξνύκε λα ηνλ εμεγήζνπκε; Μπνξεί θαλείο λα εμεγήζεη ηνλ θόζκν κε 

θάηη πνπ δελ θαηαλνεί;  

 

Καη: 
 

«Μήπσο, όκσο, ηα θβάληα είλαη νληόηεηεο πνπ δελ κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε, ίζσο, 

επεηδή ππήξραλ πνιύ πξηλ από εκάο;» 

 

Μα, νηηδήπνηε ζηε θύζε ππήξρε πνιύ πξηλ από εκάο, όια ππήξραλ πξηλ από εκάο. 

Απηό δελ καο εκπόδηζε λα θαηαιάβνπκε αξθεηά από όζα ππάξρνπλ…   

 

 

Γηώξγνο Γεσξγαληάο 


