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  ηn abstract 

     

 

   In this paper, I delineate a historical reference of the terms  "reduction" and 

"reductionism"  in the philosophy of natural sciences. Particularly the essay of Paul 

Oppenheim and  Hilary Putnam the "Unit of Science", as well as  the Ernst Nagel‘s  

classical epistemological discourse of theoretical reduction, common placeses of 

reduction studies in biomedical sciences. Furthermore the most important versions of 

this discussion in the Philosophy of Biology, as Phillip Kitcher‘s argument about the 

unfeasible of the reduction  to molecular genetics of classical Mendelian(transmission 

genetics), according to Nagel‘s model, is presented. The discourse of John Dupre and 

the impossible of reduction explanation on the process of ontogenesis (ontogeny), that 

is to say the growth of phenotype from the "program" that is incorporated in the  DNA 

and the infeasible of the reduction study of genetics of populations, as well as  the 

entire evolutionary process fundamentally related to the various survival of genes, in 

the way Dawkins supported. At the end Kenneth Schaffner‘s establishment  that 

characterizing simple ―genes for‖ behaviors, as accordingly, a drastic 

oversimplification of  the connection between genes and behavior, even when we 

have the (virtually) complete molecular story. Consequently, as  such type of  bridge 

does not exist from physico-chemical to the living that it would determine  it so as the 

phenomena of life can  be scientifically explained with sufficiency and plenitude and 

answer questions of lawful reconstruction and rethinking, in terms of ‗πξάηηεηλ»  that  

the modern biomedical innovations emerge urgently, the philosophy and bioethics 

seek the connection between moral principles and action, between ‗ is and ought‘.   
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πεξηιεςε 

     ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη θξηηηθή παξνπζίαζε ηεο  ζπγθξφηεζεο ησλ φξσλ 

«αλαγσγή» θαη «αλαγσγηζκφο» ζηε θηινζνθία ησλ θπζηθψλ θαη ησλ βηνταηξηθψλ 

επηζηεκψλ ηδηαίηεξα ζην επηζηεκνινγηθφ  εγρείξεκα ησλ Paul Oppenheim  θαη Hilary 

Putnam  «ή Δλφηεηα ηεο Δπηζηήκεο σο ππφζεζε εξγαζίαο»  φπσο επίζεο θαη ζηελ 

θιαζζηθή επηζηεκνινγηθή πξαγκάηεπζε ηεο κειέηεο ηνπ Ernst Nagel «ε αλαγσγή 

ησλ ζεσξηψλ» πνχ απνηεινχλ θνηλφ ηφπν ησλ αλαγσγηζηηθψλ κειεηψλ ζηηο 

Βηνταηξηθέο επηζηήκεο. 

    ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνληαη νη πην ζεκαληηθέο εθδνρέο απηήο ηεο 

ζπδήηεζεο ζηε Φηινζνθία ηεο Βηνινγίαο: Ζ αλαγσγή ηεο θιαζζηθήο κεληειηθήο 

γελεηηθήο (transmission genetics) ζηε κνξηαθή γελεηηθή, θαη ην επηρείξεκα ηνπ Phillip 

Kitcher γηα ην αλέθηθην απηήο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην πξφηππν ηνπ Nagel. Ζ  κειέηε 

ηνπ John Duprè γηα ην αδχλαην  ηεο αλαγσγηθήο εμήγεζεο ησλ δηεξγαζηψλ ηεο 

νληνγέλεζεο (ontogeny), δειαδή ηεο  αλάπηπμεο ηνπ θαηλνηχπνπ απφ ην 

«πξφγξακκα» πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζην DNA, ε αδπλακία  αλαγσγηθνχ 

ζπζρεηηζκνχ, ηεο γελεηηθήο ησλ  πιεζπζκψλ  θαη θαη επέθηαζε νιφθιεξεο ηεο 

εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο. κε ηελ δηαθνξνπνηνχκελε επηβίσζε ησλ γνληδίσλ, θαηά ηνλ 

ηξφπν πνπ ππνζηήξημε ν Dawkins. Σέινο, ην επηρείξεκα ηνπ Keneth Schaffner, φηη ν 

ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπκπεξηθνξψλ  απιψο σο «γνλίδηα γηα» είλαη κηα «δξαζηηθή  

ππεξαπινχζηεπζε ηεο επαθήο κεηαμχ γνληδίσλ θαη ζπκπεξηθνξάο» αθφκα θη αλ 

ζπγθξνηεζεί κηα εηθνληθά πιήξεο κνξηαθή αθήγεζε. Ωο εθ ηνχηνπ δηαπηζηψλνληαο 

φηη δελ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο γέθπξα, απφ ην θπζηθν-ρεκηθφ ζην έκβην ψζηε λα 

ζπιιακβάλεηαη ζηελ πιεξφηεηά ηνπ ην έκβην απνθιεηζηηθά απφ  ηε θπζηθνρεκηθή 

ηνπ δηάζηαζε θαη λα εμεγνχληαη  ηα  θαηλφκελα ηεο δσήο κε ηθαλνπνηεηηθή επάξθεηα, 

ρσξίο αλαθνξά ζηα ίδηα ηα έκβηα φληα, ζπκπεξαίλεη φηη ε ζχλδεζε κεηαμχ  εζηθψλ 

αξρψλ θαη πξάμεο, κεηαμχ είλαη θαη δένληνο πνπ πηεζηηθά αλαδεηθλχνπλ  νη 

ζχγρξνλεο  βηνταηξηθέο θαηλνηνκίεο,  πξέπεη λα ζπληίζεηαη  εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο  

θηινζνθίαο  ηεο εζηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο. 
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The reduction in biomedical science in 

relation with bioethical issues 

 

summary 

        The first part of the current work focuses on the configuration of the terms 

―reduction‖ and ―reductionism‖ in the philosophy of physical science. The attempt to 

present the studies of Paul Oppenheim & Hillary Putnam, ―The Unity of Science as a 

working Hypothesis‖, and  Ernst Nagel  ―The Reduction of Theories‖ in order to 

emphasize the central core of the term reduction, the unity of science as a kind of 

understanding
1
, of the development of science to unification, and  common ground for 

reductionism in the bio-medical science. 

       Paul Oppenheim and Hilary Putman in their essay attempt to formulate  an exact 

definition of Unity of Science. Expressing a firm belief that the properties of wholes 

can be explained solely in terms of the properties of parts, they support on a hierarchic 

system of 6 different levels be considered as the physical order of science [6 Social 

Groups, 5 (Multicellular) living things, 4 Cells, 3 Molecules, 2 Atoms, 1 Elementary 

particles], a unique truth description of the world, because objects that are being 

described in higher levels develop in accordance and, solely from objects that are 

being described at lower levels.(ontological reductionism) Furthermore, they support 

that the movement of knowledge to the unify science is irrefutable presumption of 

scientific progress  The typological property ―micro reduction‖ is of great importance 

for the the ―Unity of Science‖ because it means that, micro reductions have 

cumulative characteristics. Sociology can, under this aspect, be reduced to 

psychology, which in return can be reduced to biology, biology to chemistry, 

chemistry to physics,  

     The ―theoretical reduction‖ of Ernst Nagel based on the belief, that the periodically 

appeared phenomenon of a relatively autonomus theory, absorbed by, or reduced to, 

                                                           
1
 
1
 understanding as Verstehen, according to Dilthey 
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some other more inclusive theory, claim that this is the undeniable future of the 

history of modern science. As an ideal, this final and more comprehensive theory, will 

integrate all domains of natural science in terms of a common set of principles and 

serves as a foundation for all less inclusive theories. According to Nagel, the ―nature‖ 

of things is not an object of observation, but have to be considered as a theory. 

   The important on this type of reduction formulated, refers to regions of science with 

non-homogeneous conditions the the non-logical statements of the logical vocabulary, 

of the reducing theory, don‘t appear in the theory to be reduced, In this case allows to 

the reducing theory, to complete with additional (theoretical), postulates ( known as 

the bridge lows) which should connect the vocabulary of the first with the discrete 

vocabulary of the reduced theory. This type of relation between the theories 

(reduction of theories) is related with a generalizing edition of the classical dedusive-

nomological model of Hempel.  

  Indisputably the belief that the unify science will be accomplished, either though a 

method of branch micro-reductions, or through the reduction of theories, suggests an 

ideal regulation for the logical empiricism, with significant consequences on bio-

medical sciences. The second part, attempt to present the most important issues of this 

debate in the philosophy of the Mind, and furthermore, in the philosophy of biology.        

    First, the argument of Phillip Kitcher for the unfeasible of the reduction of 

transmission genetics in molecular genetics, at least according to Nagel‘s model, 

however the acceptance of existence of general principles in molecular biology, does 

not contribute to the explanation of genetic change. The major aim of reductionism 

cannot, be achieved, as, the molecular details don‘t contribute anything, to define 

which is the decisive factor for the genetic transmission.   

   Furthermore, we present the main arguments of  the John Duprè‘s study. The first 

supports that it is impossible of reducing explanation of ontogeny, in particular the 

development of the phenotype to the ―program― of the DNA. Important is, that the 

chemical structure of the DNA, is restricted enough,  to be useful  in a reducible way 

and is paid attention to the lack of compatibility  between the structural and functional 

conception of the gene, for the reductionist explanation. By taking into consideration 

the multiple references between the molecular genes of the phenotype character, the 

reduction of the genetic transmission becomes dangerously complicate. The 
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expression ―DNA for X‖ we refer as a development of the DNA, the presence of 

which increase the possibility that X appears. 

      From the point of the structure, we can not initiate the necessary proceeding of the 

intelligible division, which refers -versus the cell division- to the procedures of pair 

separation  (PS), or, considering only the molecular level, it does not seem to have a 

cognitive sense. The need of clarify the features on functional terms, with notions that 

have to do with biology, that are constituted from and refer to a wide range of a total 

of chemical combinations. See hemoglobin. This seems to present for insuperable 

problems for the program of reductionism.  

    The second argument of John Duprè  underline, -from the point of reductionism- 

the weakness to correlate the genetic of populations, and furthermore the whole 

evolutionary process, with a differental survival of the genes, in the matter  that 

Dawkins supports.  

   At the end, we present the important moral issues by Kenneth Schaffner, which 

arise through the study of C. elegans  the most simple multiple-cell organism with a 

formal elementary of behavior, on which we can detect genes and behavior. Under the  

expression ―Developmentalist  Challenge‖ everything that geneticists of behavior 

describe today in positions, and result in the end, that the genes act in a coherent 

correlation reacting to each other, with the interference of neurological systems , to a 

large extend influenced by the evolution, as well as the long and short term change of 

behavior. According to Schaffner, the principal take home lessons here that genes act 

in a complex interactive consert and through nervous systems, systems that are 

significantly influenced by development and exhibit short-and-long-term learning that 

modifies The environment plays critical roles in development and also in which genes 

are expressed and when. Characterizing simple ―genes for‖ behavior is a drastic 

oversimolification of the connection between genes and behavior, even when we have 

the virtually complete molecular story. The melody of behavior represents no solo 

performance . 

This work complies with the above mentioned theories and arguments of  Jageon Kim 

, Gerald Edelman, Giulio Tononi, Phillip Kitcher, John Duprè, Kenneth Schaffner, 

Robert Wachbroit, and George Canguilhem, and considers them as reasonable and 

valid.   
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   Within the third part of this work, the attempt of reductionism, in particular the 

ideologicalization of the unification of science, in the works of O & P, as well as E. 

Nagel and a great number of other reductionists, were not neutral in their description. 

Promoting, the good from the bad science, the science, from the metaphysics, and the 

obscurantism, the events from the values, because  physics is the only true science 

that participates the exacting criteria of mathematical reason, in respect in the 

evidential or the logic-deductive structure of the scientific inference and the 

possibility that is given in the experimental statements. In close association with the 

belief that the Being has to be always well definable and distinguished, compound and 

resolvable, form entities that are considered from universalize properties and, 

whatever does not fall under this notion, is nothing but a  ―temporary existence‖, or 

―the state of superficial phenomena‖ ontologically point to a Parmenide‘s tradition to 

the  identity of the being and thinking, while substance and form are also identical.  

  The partial normalities that we explore on the levels of physical reality, without 

which we can by no means exist, do not offer such a kind of bridge, (see E. Nagel) 

from the physical to the living, so that the phenomena of live can be explained wholly 

in terms of less than a living. As a resume morality can not be captured within a 

physical - chemical context. The project of reductionism does not imply with this type 

of consolidation. No bridge can offer the requested feature of inference, where the 

premises are events and the conclusions are values, the kind of distinction between Is 

and Ought, or Factum and Jus.  Furthermore there is no kind of reasoning that lead to 

an enhancement of moral, and that can be produced due to biological analysis of 

physical base of moral sense. In conclusion, the reflection between moral principles 

and moral deeds, between Is and Ought as the modern biomedical innovations 

required is within the field of philosophy, moral and politics. 

. 

 

. 
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ζπλνπηηθά 

       ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο  ζπγθξφηεζεο 

ησλ φξσλ «αλαγσγή» θαη «αλαγσγηζκφο» ζηε θηινζνθία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.  

Πξψηα κε ηελ εθηεηακέλε παξνπζίαζε ηεο  κειέηεο ησλ Paul Oppenheim & Hillary 

Putnam, ―The Unity of Science as a working Hypothesis‖ θαη ελ ζπλερεία κε απηή ηνπ 

Δrnst Nagel,―The Reduction  of Theories‖  γηα λα αλαδεηρζεί ν θεληξηθφο ππξήλαο ηεο 

πεξί αλαγσγήο αθήγεζεο, ε ―ελφηεηα ηεο επηζηήκεο‖ ελα είδνο θαηαλφεζεο ηεο 

πνξείαο ηεο επηζηήκε, πνπ απεηέιεζε  θνκβηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο 

αλαγσγηζηηθέο εξγαζίεο ζηηο βηνταηξηθέο επηζηήκεο.  

      ε απηή ηελ ππφζεζε εξγαζίαο ηνπο νη Paul Oppenheim  θαη Hilary Putnam 

επηρεηξνχλ λα δψζνπλ έλαλ αθξηβή νξηζκφ ηεο Δλφηεηαο ηεο Δπηζηήκεο. Με 

αθεηεξία ηελ πεπνίζεζε  φηη νη ηδηφηεηεο ησλ ζπλφισλ κπνξεί λα εμεγεζνχλ απιψο 

θαη κφλν κε φξνπο ησλ ηδηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπο, αλαδεηθλχνπλ επί ελφο ηεξαξρηθνχ 

ζπζηήκαηνο έμη επίπεδσλ ζεσξνχκελσλ σο ε θπζηθή ηάμε ησλ επηζηεκψλ, (6 

θνηλσληθέο νκάδεο, 5 πνιπθχηηαξνη έκβηνη νξγαληζκνί, 4 θχηηαξα, 3 κφξηα, 2 άηνκα, 

1 ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα,) κία κφλν αιεζή πεξηγξαθή ηνπ θφζκνπ, πνπ είλαη δπλαηή, 

γηαηί ηα αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθνληαη ζε ςειφηεξα επίπεδα, εμειίζζνληαη 

ζπληηζέκελα απνθιεηζηηθά απφ αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθνληαη ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα (νληνινγηθφο αλαγσγηζκφο). Γη απηφ  ε  θίλεζε ηεο γλψζεο πξνο κηα εληαία 

επηζηήκε έρεη θαηεχζπλζε πξνο ηε θπζηθή, αθνχ ζην θαηψηαην επίπεδν ησλ 

ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ ηεο θπζηθήο, είλαη δπλαηφλ λα ζπλαρζνχλ γεληθεχζεηο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζην παιαηφηαην ηδεψδεο ηεο λνκνινγηθφηεηαο, γεληθεχζεηο 

θαζνιηθήο θαη αλαγθαίαο ηζρχνο. Γηεξεπλνχλ ινηπφλ ηνπο φξνπο επίηεπμεο απηήο ηεο 

ελφηεηαο, κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο γηα κηθξφ-αλαγσγέο ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, 

πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο ζπληζηά  ηεθκήξην επηζηεκνληθήο πξνφδνπ απέλαληη ζηελ 
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ππάξρνπζα εμεηδίθεπζε. Ζ κεηαβαηηθφηεηα, σο ηππνινγηθή ηδηφηεηα ηεο κεζφδνπ 

ηνπο ηεο κηθξναλαγσγήο, πξνβάιιεηαη σο εμαηξεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο γηα ην 

πξφγξακκα ―Δλφηεηα ηεο Δπηζηήκεο‖  γηαηί εμαζθαιίδεη, φηη νη κηθξφ-αλαγσγέο 

έρνπλ ζσξεπηηθφ ραξαθηήξα, ηέηνην ψζηε ε θνηλσληνινγία λα κπνξεί λα αλαρζεί ζηελ 

ςπρνινγία, ελ ζπλερεία απηή ζηε βηνινγία, ε βηνινγία ζηε ρεκεία, θαη απηή ζηελ 

θπζηθή.  

Ο δηαζεσξεηηθφο αλαγσγηζκφο ζηελ κειέηε ηνπ Ernst Nagel γηα ηελ αλαγσγή ησλ 

ζεσξηψλ,  βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ην πεξηνδηθά εκθαληδφκελν θαηλφκελν κηαο 

ζρεηηθά απηφλνκεο ζεσξίαο πνπ απνξξνθάηαη, ή πνπ αλάγεηαη ζε θάπνηα άιιε 

πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθή ζεσξία, δείρλεη ην κέιινλ ηεο ηζηνξίαο ηεο ζχγρξνλεο 

επηζηήκεο. πλνςίδεηαη ζηελ ζπγθξφηεζε κηαο ηειηθήο ζεσξίαο, πνπ ζα ελνπνηήζεη 

κέζσ ηεο αλαγσγήο ησλ ζεσξηψλ, φιεο ηηο πεξηνρέο, θαη‘ αξρήλ ηεο θπζηθήο 

επηζηήκεο, θαη θαη επέθηαζε άιισλ πεξηνρψλ ηεο επηζηήκεο, θάησ απφ έλα θνηλφ 

ζχλνιν αξρψλ, πνπ ζα ππεξεηεί ζαλ ζεκέιην άιιεο ιηγφηεξν «πεξηεθηηθέο» ζεσξίεο. 

Δπεηδή ζχκθσλα κε ην Nagel νη «θχζεηο» ησλ πξαγκάησλ δελ απνηεινχλ απιψο 

αληηθείκελα παξαηήξεζεο, αιιά πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο κηα ζεσξία λννχκελε 

σο παξαγσγηθφ ζχλνιν αμησκάησλ θαη ε επηηπρία ηεο αλαγσγήο κηαο επηζηήκεο ζε 

κηα άιιε, ζπληζηά ηαπηφρξνλα έλα εμαηξεηηθά ινγηθφ θαη εκπεηξηθφ εγρείξεκα. Ο  

ηχπνο  αλαγσγήο πνπ πξνηείλεη o Nagel πξαγκαηεχεηαη  θαη κε νκνγελείο πεξηνρέο 

θιάδσλ ηεο επηζηήκεο, εθεί φπνπ νη ζπλζήθεο αλαγσγήο είλαη κε ηππηθέο, θαη ην 

ελδηαθέξνλ ζεκείν ηνπ είλαη φηη επηηξέπεη νη εθθξάζεηο επηπιένλ ηνπ ινγηθνχ 

ιεμηινγίνπ, δειαδή νη -κε ινγηθνί- φξνη πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηελ αλάγνπζα αιιά 

ππάξρνπλ ζηελ αλαγφκελε ζεσξία, λα ζπκπιεξψλνληαη, κε πξφζζεηεο (ζεσξεηηθέο) 

πξνθείκελεο, πνπ λα ζπλδένπλ ην ιεμηιφγην ηεο πξψηεο κε ην δηαθξηηφ ιεμηιφγην ηεο  

αλαγφκελεο (πξφθεηηαη γηα ηηο ιεγφκελεο γεθπξσηηθέο αξρέο). Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε 

ζρέζε κεηαμχ ζεσξηψλ (δηαζεσξεηηθή αλαγσγή) ζπλδέεηαη κε κηα γεληθεπκέλε 

εθδνρή ηνπ θιαζζηθνχ παξαγσγηθνχ λνκνινγηθνχ ππνδείγκαηνο ηνπ Hempel.   

     Αλακθίβνια ε πεπνίζεζε φηη ε εληαία επηζηήκε κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κέζσ 

ηεο κεζφδνπ ησλ θιαδηθψλ κηθξν-αλαγσγψλ, είηε κέζσ ηεο δηαζεσξεηηθήο αλαγσγήο, 

ζπληζηά, γηα ην ινγηθφ-εκπεηξηζηηθφ εγρείξεκα έλα ξπζκηζηηθφ ηδεψδεο κε 

αμηνζεκείσηε επίδξαζε ζηηο βηνταηξηθέο επηζηήκεο. Σηο πην ζεκαληηθέο εθδνρέο 
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απηήο ηεο ζπδήηεζεο επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο, απηή ε 

εξγαζία.  

     Πξψηα απ‘ φια έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο έλζηαζεο ζην αλαγσγηζηηθφ εγρείξεκα 

είλαη βαζηζκέλνο ζηα επηρεηξήκαηα ησλ Robert Wachbroit θαη George Canguilhem 

πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη φςεηο ησλ θνηλσληθψλ, ςπρνινγηθψλ, αηνκηθψλ αιιά θαη 

βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπλζήθεο ηεο καζεκαηηθήο ζεσξίαο ηεο 

κέηξεζεο, δελ είλαη πάληα ζεκαληηθέο ε δελ βξίζθνληαη πάληα ζε ιεηηνπξγηθή ζρέζε 

κε ηηο πην ελδηαθέξνπζεο φςεηο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ αθνχ γηα  παξάδεηγκα  νη 

λφκνη ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο  δελ παξαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηελ πγεία θαη 

ηελ αζζέλεηα. Γειαδή  ην ηη είλαη θπζηνινγηθφ θαη ηη παζνινγηθφ ζηνλ έκβην θφζκν 

καο δελ είλαη πιήξσο καζεκαηηθνπνηήζεκν (είηε ηνπνινγηθά είηε αιγεβξηθά είηε κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν). Δάλ ινηπφλ  ππάξρνπλ βηνινγηθνί θαλφλεο είλαη επεηδή κε 

απηνχο ε δσή, πνχ δελ είλαη απιψο ππαγσγή ζην πεξηβάιινλ, αιιά  ζέζκηζε ηνπ 

δηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, ζέηεη αμίεο φρη κφλν ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη κέζα ζηνλ 

ίδην ηνλ νξγαληζκφ. Καηά ζπλέπεηα ην έκβην δελ κπνξεί λα απνζπληεζεί ζηα κέιε 

ηνπ,  (νληνινγηθή αλαγσγή) ρσξίο λα ραζεί ζαλ κνξθή.    

    ηε θηινζνθία ηνπ Ννπ, παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά ηα επηρεηξήκαηα ησλ 

Jageon Kim, Gerald Edelman, Giulio Tononi πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ησλ ακνηβαίσλ 

επηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ επηζηεκψλ θαη φρη ππέξ ηεο αλαγσγηθήο 

αληηθαηάζηαζεο ηεο ςπρνινγίαο απφ ηε βαζηθή λεπξνεπηζηήκε. χκθσλα επίζεο κε 

ηα ιεγφκελα ηνπ θηιφζνθνπ John Searl ε «θαηλφκελε ζπλείδεζε», δειαδή ε 

ππνθεηκεληθή, πνηνηηθή  φςε ηεο εκπεηξίαο, παξνπζηάδεη έλα εμεγεηηθφ θελφ γηαηί 

ιείπεη ν ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηε θπζηθή ηεο ελζάξθσζε θαη ηε ζπλεηδεηή εκπεηξία 

(qualia). πλεπψο θαη ε λνεηηθή δσή δελ κπνξεί λα είλαη πξνδηαγεγξακκέλε αιιά θαη 

ν ςπρν-λεπξνληθφο αλαγσγηζκφο θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθφο.  

    ηε θηινζνθία ηεο Βηνινγίαο πξψηα αλαπηχζζεηαη ην επηρείξεκα ηνπ Phillip 

Kitcher γηα ην αλέθηθην ηεο αλαγσγήο ηεο θιαζζηθήο κεληειηθήο γελεηηθήο 

(transmission genetics) ζηε κνξηαθή γελεηηθή, πνπ απνηειεί ζηφρν ηνπ αλαγσγηζηηθνχ 

εγρεηξήκαηνο θαηά ην πξφηππν ηνπ Nagel. Ο κείδσλ ζηφρνο ηεο αλαγσγήο δελ κπνξεί 

εδψ λα επηηεπρζεί γηαηί ε  παξαδνρή χπαξμεο γεληθψλ λφκσλ ζηε κνξηαθή βηνινγία, 

δελ ζπλεηζθέξεη θάηη ζεκαληηθφ ζηελ εμήγεζε ηεο γνληδηαθήο κεηαβίβαζεο ζην 

θπηηαξηθφ επίπεδν. Οη κνξηαθέο ιεπηνκέξεηεο δελ ζπλεηζθέξνπλ, αιιά αληίζεηα 
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κπνξεί πνιιέο θνξέο θαη λα απνθξχπηνπλ ην πνηνο είλαη ν θαζνξηζηηθά ζπλαθήο 

παξάγσλ γηα ηε γνληδηαθή κεηαβίβαζε. 

     ηε ζπλέρεηα, αλαπηχζζεηαη ην πξψην απφ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ John Duprè πνπ  

ππνζηεξίδεη ην αδχλαην ηεο αλαγσγηθήο εμήγεζεο ησλ δηεξγαζηψλ ηεο νληνγέλεζεο 

(ontogeny), δειαδή ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαηλνηχπνπ απφ ην «πξφγξακκα» πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλν ζην DNA. Τπνγξακκίδεηαη εδψ, φηη ν  ρεκηθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

γνληδίνπ είλαη πνιχ πεξηνξηζηηθφο, γηα λα καο θαλεί -θαηά αλαγσγηθφ ηξφπν- 

ρξήζηκνο. Δηδηθφηεξα ε έιιεηςε ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ηεο δνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

αληίιεςεο ηνπ γνληδίνπ, ζπληζηά έλα αλππέξβιεην εκπφδην ζηελ αλαγσγηζηηθή  

εμήγεζε. Γεδνκέλσλ δε ησλ πνιιαπιψλ ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ησλ κνξηαθψλ γνληδίσλ 

θαη ηνπ θαηλνηππηθνχ ραξαθηήξα, ε αλαγσγή ηεο γελεηηθήο ηεο κεηαβίβαζεο, ζηε 

κνξηαθή βηνινγία γίλεηαη  απαγνξεπηηθά ζχλζεηε.  Ζ έθθξαζε «γνλίδην γηα ην Υ» 

απνηειεί απιψο έλαλ ηξφπν λα αλαθεξφκαζηε ζ‘ έλα γνλίδην σο αλάπηπγκα ηνπ 

DNA, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ, απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα παξνπζίαο ηνπ Υ. Γειαδή δελ 

κπνξνχκε -θαηά ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε- απφ ηε ζθνπηά ηεο δνκήο- λα θάλνπκε ηελ 

απαξαίηεηε δηαδηθαζία λνεηηθήο δηαίξεζεο, πνπ λα αλαθέξεηαη πρ ζε δηαδηθαζίεο 

ρσξηζκνχ ησλ δεπγψλ (PS), ή κε άιια ιφγηα απηφ δελ έρεη γλσζηηθφ λφεκα 

βιέπνληαο κφλν ην  κνξηαθφ επίπεδν. Τπάξρεη ε αλάγθε, λα πξνζδηνξίζνπκε ηα 

γλσξίζκαηα θαη κε φξνπο ιεηηνπξγηθνχο, κε έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνινγία, 

θαη πνχ ζπγθξνηνχληαη απφ, θαη αλαθέξνληαη ζε, έλα πνηθίιν θαη θάπσο απζαίξεηα 

νξηνζεηεκέλν ζχλνιν ρεκηθψλ ελψζεσλ –βιέπε πρ αηκνζθαηξίλε-. Απηφ παξνπζηάδεη 

αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα γηα ην πξφγξακκα ηνπ αλαγσγηζκνχ.  

     Σν δεχηεξν επηρείξεκα ηνπ John Duprè ππνζηεξίδεη ηελ  αδπλακία  ζπζρεηηζκνχ, -

θαηά αλαγσγηθφ ηξφπν- ηεο γελεηηθήο ησλ πιεζπζκψλ, θαη θαη επέθηαζε νιφθιεξεο 

ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ δηαθνξηθή επηβίσζε ησλ γνληδίσλ, θαηά ηνλ 

ηξφπν πνπ ππνζηήξημε ν Dawkins. Γελ ππάξρνπλ γνλίδηα γηα γλσξίζκαηα πνπ λα 

είλαη ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα ζηνλ πιεζπζκφ. Σν παξάδνμν απηφ γεγνλφο δείρλεη ην 

βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν πεξηνξίδνπκε ηνλ νξηζκφ κε βάζε ηελ εμειηθηηθή δπλακηθή πνπ 

έρνπκε θαηά λνπ, γηαηί, είλαη δπλαηφλ απηά αθξηβψο ηα γνλίδηα, λα ππφθεηληαη ζηηο 

εμειηθηηθέο πηέζεηο πνπ καο ελδηαθέξνπλ. 

     Σέινο, απφ ηνλ Kenneth Schaffner παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθά εζηθά δεηήκαηα, 

πνχ αλαθχνληαη εθ ηεο κειέηεο ηνπ  C. elegans-ηνπ απινχζηεξνπ πνιπθχηηαξνπ 
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νξγαληζκνχ κε ππνηππψδε είδε ζπκπεξηθνξάο, ζηνλ νπνίν κπνξνχκε λα 

αληρλεχζνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ γνληδίσλ θαη ζπκπεξηθνξάο.  πλνςίδνληαο -ζ‘ απηφ 

πνπ ν ίδηνο νλνκάδεη αλαπηπμηαθή πξφθιεζε- φια φζα πεξηγξάθνπλ ζήκεξα ζε ζέζεηο 

νη γελεηηζηέο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ελ ηέιεη απνθαίλεηαη φηη ηα γνλίδηα δξνπλ ζε κηα 

ζχλζεηα αιιειεπηδξψζα ζπκθσλία, θαη κε ηε κεζνιάβεζε λεπξηθψλ ζπζηεκάησλ, 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ αλάπηπμε, ηελ έθζεζε ζε βξαρππξφζεζκε θαη 

καθξνπξφζεζκε εθπαίδεπζε, θαη δηακφξθσζε ελ γέλεη ηεο ζπκπεξηθνξάο. Γειαδή ην 

πεξηβάιινλ γηα ηνλ  Shaffner παίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ αλάπηπμε, φπσο επίζεο θαη ζε 

πνηα γνλίδηα εθθξάδεηαη θαη πφηε. «Ζ κεισδία ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ ππνδχεηαη ζφιν  

εθηέιεζε – είλαη απνηέιεζκα κηα εμαηξεηηθά ζχλζεηεο νξρήζηξαο-ρσξίο καέζηξν».           

      ην ηξίην κέξνο ηεο, ε παξνχζα εξγαζία, απνδερφκελε ηελ νξζφηεηα θαη 

εγθπξφηεηα ησλ σο άλσ επηρεηξεκάησλ ησλ Jageon Kim , Gerald Edelman, Giulio 

Tononi, Phillip Kitcher, John Duprè, Kenneth Schaffner, Robert Wachbroit, θαη 

George Canguilhem, ππνζηεξίδεη, φηη απηή ε  επηδίσμε ηεο εληαίαο επηζηήκεο πνπ 

ραξαθηήξηδε ην έξγν ησλ O & P, ηνπ E. Nagel θαη πνιιψλ άιισλ αλαγσγηζηψλ δελ 

ήηαλ πεξηγξαθνινγηθά νπδέηεξε, φπσο ηζρπξίδνληαλ νη εκπλεπζηέο ηνπ. Αληίζεηα νη 

νπζηψδεηο θαλνληζηηθέο ζπλδειψζεηο πνπ απηή (ε επηδiσμε) πεξηείρε, δηέθξηλαλ ηελ 

θαιή απφ ηελ θαθή  επηζηήκε, ηελ επηζηήκε θαζ‘ απηήλ απφ ηε κεηαθπζηθή θαη ην 

ζθνηαδηζκφ, ηα γεγνλφηα απφ ηηο αμίεο, θαη αλαδείθλπαλ εληέιεη  ηελ θπζηθή σο ηελ 

κφλε αιεζή επηζηήκε, γηαηί κφλν απηή κεηέρεη ησλ απζηεξψλ θξηηεξίσλ ηεο 

καζεκαηηθήο νξζνινγηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ απνδεηθηηθή ή ηε ινγηθφ-παξαγσγηθή 

δνκή ηεο επηζηεκνληθήο ζπλαγσγήο, θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηίζεηαη ζε εκπεηξηθή 

δνθηκαζία ε αιήζεηα ησλ εκπεηξηθψλ δειψζεσλ. Απηφ ζπλπθαίλνληαλ κε ηελ 

πεπνίζεζε φηη ην είλαη νθείιεη πάληνηε λα είλαη θαιψο νξηζκέλν θαη δηαθεθξηκέλν, 

ζπλζέζηκν θαη απνζπλζέζηκν απφ νιφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ θαζνιηθέο 

ηδηφηεηεο, θαη απηφ πνπ δελ είλαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν, δελ είλαη ηφηε ηίπνηε  άιιν 

απφ «παξνδηθή χπαξμε», «εμσηεξηθή  ελδερνκεληθφηεηα» ή «επηθαλεηαθή 

θαηλνκεληθφηεηα». Πξνέθξηλαλ έηζη απφ νληνινγηθή ζθνπηά έλα είδνο ηαπηφηεηαο 

ηνπ είλαη θαη ηνπ ζθέπηεζζαη, πνχ ζπλέθιηλε κε ηελ Παξκελίδεηα παξάδνζε ψζηε χιε 

θαη κνξθή λα ηαπηίδνληαη.   

    Ζ παξνχζα εξγαζία, ππνζηεξίδεη φηη νη επί κέξνπο θαλνληθφηεηεο πνπ αληρλεχνπκε 

ζηα επίπεδα ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο  -θαη πνπ νπσζδήπνηε ρσξίο απηέο απιψο 
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δελ κπνξνχκε λα δνχκε- δελ πξνζθέξνληαη ελ ηέιεη, γηα  κηα  ηέηνηνπ είδνπο γέθπξα, 

δηαζεσξεηηθεο αλαγσγήο δειαδή κηαο νιηθήο ζρέζεο κεηαμχ ζεσξηψλ (βι. E Nagel) 

απφ ην θπζηθνρεκηθφ ζην έκβην, ηέηνηα ψζηε ηα θαηλφκελα ηεο δσήο λα κπνξνχλ λα 

ζπιιεθζνχλ κε  ηθαλνπνηεηηθή επάξθεηα, θαη πιεξφηεηα –ή  φπσο απηή πνπ επεδίσθε 

ην αλαγσγηζηηθφ εγρείξεκα (βι O & P)- ρσξίο δειαδή θαζφινπ αλάγθε γηα αλαθνξά 

ζηα ίδηα ηα έκβηα φληα. Οη θαηεγνξίεο είλαη νπζησδψο πνιπζήκαληεο, ε ζεκαζία ηνπο 

ζπγθαζνξίδεηαη απφ απηφ πνπ θαζνξίδνπλ. Γελ κπνξεί λα ζπιιεθζεί θπζηθν-ρεκηθά 

ε εζηθφηεηά καο, άιισζηε θαη ν κέρξη ηψξα  απνινγηζκφο  ηνπ αλαγσγηζηηθνχ  

εγρεηξήκαηνο δελ ζπλεγνξεί ππέξ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο ελνπνίεζεο αιιά θαη κηα 

ηέηνηα γέθπξα δελ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ηνλ απαηηνχκελν ραξαθηήξα 

ζπλαγσγψλ ψζηε νη πξνθείκελεο λα είλαη γεγνλφηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα αμίεο, 

ηέηνηνπ είδνπο πνπ απαηηεί ε απνθαζηζηηθή δηάθξηζε κεηαμχ είλαη θαη δένληνο, αιιά 

θαη κεηαμχ Factum θαη Jus. Αθφκα πεξηζζφηεξν, δελ ππάξρεη θαλείο ηχπνο 

επηρεηξήκαηνο πνπ λα  νδεγεί ζε κηα βειηησκέλε εζηθφηεηα, πνπ λα κπνξεί λα  

παξαρζεί, ράξε ζηε βηνινγηθή αλάιπζε ηεο θπζηθήο βάζεο ηεο εζηθήο λφεζεο. 

πλεπψο, ν αλαζηνραζκφο, κεηαμχ  εζηθψλ αξρψλ θαη πξάμεο, κεηαμχ είλαη θαη 

δένληνο, φπσο πηεζηηθά αλαδεηθλχνπλ νη ζχγρξνλεο βηνταηξηθέο θαηλνηνκίεο, 

βξίζθεηαη απνθιεηζηηθά εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο θηινζνθίαο, ηεο εζηθήο θαη ηεο 

πνιηηηθήο. 
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ΜΕΡΟ   ΠΡΩΣΟ 

Η  ΕΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΚΗ  ΤΓΚΡΟΣΗΗ  ΣΟΤ 

ΔΟΓΜΑΣΟ ΣΟΤ  ΑΝΑΓΩΓΙΜΟΤ  ΣΙ   ΥΤΙΚΕ  

ΕΠΙΣΗΜΕ 

 

   

 

1. Ηζηνξηθή επηζθφπεζε  

 

    Ζ γέλλεζε ηεο Φηινζνθίαο, ηαπηφρξνλα κε ηελ επηζηήκε, ήηαλ ε πξψηε 

πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ γηα ειεχζεξε θαη απηφλνκε ζθέςε, γηα απεμάξηεζε 

δειαδή απφ κπζηθέο, παξαδνζηαθέο
2
[isola tribus]  θαη ζξεζθεπηηθέο παξαζηάζεηο.

3
 H 

ηάζε ηεο παξαδνζηαθήο θηινζνθίαο πξνο ελνπνίεζε, κέζσ ηεο αλαδήηεζε ηνπ 

ειάρηζηνπ ζηνηρείνπ πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη ηνλ κέγηζην αξηζκφ θαηλνκέλσλ, απηνχ 

δειαδή πνπ είλαη ε αξρή,
4
 ε θαηαγσγή, ή ν θαλφλαο, απαίηεζε θαηά θχξην ιφγν, λα 

ππαρζεί ην ζχλνιν ησλ θαηλνκέλσλ, ζηε θηινζνθηθή εμήγεζε
5
. Δκθαλίδεηαη κε ηνλ 

                                                           
     2  Σν εξψηεκα γηαηί ε παξάδνζε καο είλαη αιεζήο θαη θαιή; Γηαηί ε βαζηιηθή εμνπζία είλαη ηεξή είλαη ε  

ξσηήκαηα πνπ φρη κφλν δελ εκθαλίδνληαη ζε αξρατθέο θαη παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο αιιά εθεί δελ έρνπλ θαη 

λφεκα. 

     3    Ζ επξσπατθή θηινζνθία, σο πξνζπάζεηα γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θφζκνπ κφλν κε ηε ινγηθή, σο 

αληίζεζε ζηελ παξαδνρή εξκελεηψλ θαζαξά ζενινγηθψλ ε καγηθψλ, εκθαλίζηεθε ζηηο εχπνξεο εκπνξηθέο πφιεηο 

ηεο Ησλίαο, ζηελ κηθξαζηαηηθή αθηή, ζηηο αξρέο ηνπ 6νπ αηψλα πρ.  W.K.Guthrie ―Οη Έιιελεο Φηιφζνθνη‖Δθδ 

Παπαδήκα‖1993    

     
4
    Ο φξνο αξρή είλαη κεηαγελέζηεξνο αιιά εδψ παξαπέκπεη ζε γεληθφηεξεο αξρέο, ππεξθπζηθέο ε κεηαθπζηθέο 

θαη φρη απιψο θπζηθέο) 
     5   Υσξίο απηφ λα  είλαη απφιπην. ηνλ  Αξηζηνηέιε, ηα πεξί θπζηθήο έξγα ηνπ είλαη δηαθεθξηκέλα απφ ηα 

θηινζνθηθά. ην έξγν ηνπ Πεξί Φπρήο αλαθηλεί ην δήηεκα εάλ ν ιφγνο πεξί ςπρήο είλαη ζεσξία θπζηθήο ή 

θηινζνθίαο. Ο Ζξάθιεηηνο, θαη νη πεξηζζφηεξνη πξνζσθξαηηθνί αληεηίζελην ζηε κπζηθή εηθφλα ηνπ θφζκνπ 

πξνζπαζψληαο λα δψζνπλ ηαπηφρξνλα θαη κηα εμήγεζή ηνπ. Απηέο νη εμεγήζεηο, άιισζηε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

θάλεθαλ βάζηκεο, φπσο ζηελ εμήγεζε ησλ εθιείςεσλ, νη νπνίεο δελ νθείινληαη ζην φηη θάπνηνο δξάθνο ηξψεη ηε 

ειήλε, φπσο πίζηεπαλ νη Κηλέδνη, αιιά ζην φηη παξεκβάιιεηαη έλα ζψκα πνπ ηε ζθηάδεη, θ.ιπ.. 
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Θαιή,
6
 ηνλ Αλαμίκαλδξν, ηνλ Αλαμηκέλε, ην Λεχθηππν, θαη ηνλ Γεκφθξηην, θαη είλαη 

θνηλή θαη ζε  άιινπο ζηνραζηέο ζηελ παξάδνζή καο, γηα ηνπο νπνίνπο, ζα κπνξνχζε 

λα πεη θαλείο, φηη ε κφλε ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε, είλαη εθείλε ησλ ζπλφισλ ζε ζρέζε 

κε ηα κέξε ηνπο. Απφ ηνλ Γαιηιαίν θαη κεηά, ππάξρεη αξθεηά ζαθήο δηαρσξηζκφο ηεο 

επηζηήκεο απφ ηε θηινζνθία.
7
  

   Ο θφζκνο καο κπνξεί λα απνηειεί κηα νληνινγηθή ελφηεηα, αιιά, πφζν  απαξαίηεηε 

γηα λα ηνλ θαηαλνήζνπκε είλαη  ε επηζηεκνινγηθή εηεξνγέλεηα θαη πνιιαπιφηεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα δηάθνξα επίπεδα εμήγεζεο;
8
 Αληηζηνηρνχλ  απηά ηα επίπεδα εμήγεζεο 

                                                           
      6  Με ηνπο Μηιήζηνπο γηα παξάδεηγκα εγθαηαιείπνληαη νη θνζκνγνληθέο ηζηνξίεο θαη ν ζηνραζκφο 

αθηεξψλεηαη ζηελ έξεπλα θαη ζηε ζέζε απηνχ πνπ ν Αλαμίκαλδξνο, θαηά ηνλ ηκπιίθην απνθαιεί αξρήλ ή 

ζηνηρείν. Ο ηκπιίθηνο ππνζηεξίδεη φηη ν Αλαμίκαλδξνο  δελ κπνξνχζε λα ζεσξήζεη σο ππφζηξσκα , ππνθείκελν, 

έλα απφ ηα ηέζζεξα θιαζηθά ζηνηρεία, ην χδσξ ηε γε, ηε θσηηά ή ηνλ αέξα, δηφηη απηά είλαη δεδνκέλα θαη 

κεηαηξέπνληαη ην έλαο ζην άιιν. Σνπ ρξεηαδφηαλ «άιιν ηη παξά ηαύηα» πέξαλ ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αηζζεηνχ, ην 

άπεηξνλ, δειαδή ην απξνζδηφξηζην. Σα ζηνηρεία ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαίξεζε απηνχ ηνπ απείξνπ .Ο ηκπιίθηνο  

(ή ν Θεφθξαζηνο) ζην ηέινο ηνπ απνζπάζκαηνο πξνζζέηεη δηεπθξηλίδνληαο φηη ν Αλαμίκαλδξνο εθθξάδεη ηε 

ζθέςε ηνπ «κε ιέμεηο κάιινλ πνηεηηθέο»  έρνληαο κάιινλ ζην λνπ ηνπ (ν ηκπιίθηνο) εθθξάζεηο φπσο «δίθελ θαη 

ηίζηλ ηεο αδηθίαο»  Ο ρξφλνο είλαη αηέιεησηνο κε ηελ πνζνηηθή έλλνηα θαηά ηνλ Αλαμίκαλδξν «εμ απείξνπ αηψλνο 

αλαθπθινχκέλσλ».Καη ε αξρή απηή ην άπεηξνλ είλαη επίζεο αζάλαηε θαη αθαηάιπηε (ή αδηάθζνξε) φπσο ηελ 

απνθαιεί ν Αξηζηνηέιεο ζην «Φπζηθή Αθξφαζηο 203Β 10-13».  Ο Θαιήο ιέεη φηη ε «αξρή» είλαη ην χδσξ, θαη 

νπσο αλαθέξεη γηα ηνπο πξψηνπο θηιφζνθνπο ν Αξηζηνηέιεο (Μεη Α 3,983 β 6…..ησλ δή πξψησλ 

θηινζνθεζάλησλ νη πιείζηνη ηαο ελ  ύιεο είδεη κόλαο ώήζεζαλ αξράο είλαη πάλησλ· εμ νπ γαξ εζηί άπαληα ηα 

φληα, θαη εμ νχ γίγλεηαη πξψηνπ θαη εηο φ θζείξεηαη ηειεπηαίνλ, ηεο κέλ νπζίαο ππνκελνχζεο ηνίο δε πάζεζη 

κεηαβαιινχζεο, ηνχην ζηνηρείνλ θαη ηαχηελ αξρήλ θαζηλ είλαη ησλ φλησλ, θαη δηα ηνχην νχηε γηγλεζζαί νπδέλ νίνληαη 

νχη‘ απφιιπζζαη, σο ηεο ηνηαχηεο θχζεσο αεί ζσδνκέλεο….δεί γαξ είλαί ηηλά θχζηλ ε κίαλ ε πιείνπο κηάο εμ ψλ 

γηγλεηαη ηάιια ζσδνκέλεο εθείλεο. Σν κέληνη πιήζνο θαη ην είδνο ηεο ηαχηεο αξρήο νπ ην απηφ πάληεο ιέγνπζηλ, αιιά 

Θαιήο κέλ ν ηεο ηνηαχηεο αξρεγφο θηινζνθίαο χδσξ είλαη θεζηλ (δηφθαη ηελ γήλ εθ χδαηνο απεθαίλεην είλαη αξρήο 

νχ ην απηφ πάληεο ιέγνπζη».  Παίξλνληαο θάπνηεο απνζηάζεηο απφ ηνλ Αξηζηνηέιε νη G.S. Kirk – J.E. Raven –M. 

Schofield ζην έξγν ηνπο ―Οη Πξνζσθξαηηθνί Φηιφζνθνη‖ ΜΗΔT 1988.»αληηκεησπίδνπλ κε ζθεπηηθηζκφ ηελ 

«ππφζεζε» πνπ θάλεη ν Αξηζηνηέιεο ζην  παξαπάλσ απφζπαζκα φηη νη ιφγνη δειαδή πνπ ν Θαιήο έδηλε ηφζν 

κεγάιε ζεκαζία ζην λεξφ σο ζπζηαηηθφ ησλ πξαγκάησλ ήηαλ θπξίσο θπζην-ινγηθνί: «Παξφιν πνπ νη ηδέεο απηέο 

ήηαλ έληνλα  επεξεαζκέλεο, άκεζα ε έκκεζα απφ κπζνινγηθά αξρέηππα, ν Θαιήο πξνθαλψο εγθαηέιεηςε  ηηο 

κπζνινγηθέο δηαηππψζεηο: απηφ θαη κφλν δηθαηνινγεί ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ππήξμε ν πξψηνο θηιφζνθνο, φζν απιντθή θη 

αλ ήηαλ αθφκα ε ζθέςε ηνπ»(ζει 109). Δίλαη αιήζεηα φηη δελ δηαζέηνπκε θάπνηα ξεηή δηαηχπσζε απφ κέξνπο ηνπο 

πνπ λα δείρλεη φηη ηελ πξψηε ηνπο αξρή ηελ αληηιακβάλνληαλ πιηθή. Απηφ φκσο δελ είλαη παξάμελν γηαηί γη‘ 

απηνχο  ε δηάθξηζε  αλάκεζα ζην πιηθφ θαη ην κε πιηθφ δελ ππήξρε.  

     7 Όπσο αλαθέξεη ν Κνξ. Καζηνξηάδεο ζηνλ Α! ηφκν: Απφ ηνλ Όκεξν ζηνλ Ζξάθιεηην ηνπ έξγνπ ηνπ: Ζ 

ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα.  Δθδ Κξηηηθή 2007) πξφθεηηαη γηα ηελ αλάδπζε ησλ ηξηψλ αληηζέζεσλ πνπ ζεκαδεχνπλ ηελ 

αξραία ειιεληθή ζθέςε: είλαη -θαίλεζζαη,  αιήζεηαο - δφμαο  θχζεσο - λφκνπ. (πξνθαλψο εδψ ελλνεί ηε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζην «θπζηθφ» θαη ζην αλζξσπνγελέο ζπκβαηηθφ). Γελ πξφθεηηαη ιέεη απιψο γηα ην γεγνλφο φηη απηφ πνπ 

θαίλεηαη δηαθέξεη απφ απηφ πνπ είλαη πξάγκα πνπ ην γλσξίδνπλ θαη νη αξρατθέο θνηλσλίεο θαη νη πξσηφγνλνη πνπ 

επίζεο γλσξίδνπλ φηη νη γλψκεο δηαθέξνπλ απ ηελ αιήζεηα. Δίλαη ε δεκηνπξγία κηαο θαηλνχξγηαο απφζηαζεο 

αλάκεζα ζ απηέο ηηο αληηζέζεηο έηζη ψζηε απηή θαζίζηαηαη αγεθχξσηε θαη θαη απηφ ηνλ ηξφπν λα αλαπαξάγεηαη  

αελάσο ην εξψηεκα. Δγθαζηδξχεηαη έηζη κέζσ απηνχ ηνπ ζρίζκαηνο πνπ αλαπαξάγεηαη αθαηάπαπζηα ζην θέληξν 

ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ, κηα απεξηφξηζηε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο θαη κηα αηέξκσλ ακθηζβήηεζε ηεο 

δηθαηνζχλεο.  
         8   ROSE Steven Μνλνπάηηα ηεο δσήο εθδ θάηνπηξν 2005.  ε γεληθέο γξακκέο, ε επηζηεκνινγία αλαθέξεηαη 

ζηνλ ηξφπν κειέηεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ, ελψ ε νληνινγία ζηηο πεπνηζήζεηο καο γηα ην ηη είλαη 

«πξαγκαηηθά» ν θφζκνο. Μήπσο ηα επίπεδα ηεο  ππξακίδαο είλαη επηζηεκνινγηθήο ηάμεσο; Με άιια ιφγηα, είλαη 

εθεί απιψο θαη κφλν ιφγσ ηνπ ηξφπνπ πνπ έρνπκε επηιέμεη γηα λα εξγαδφκαζηε ζηηο δηαθνξεηηθέο 

παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο; Ή είλαη νληνινγηθήο ηάμεσο, δειαδή θάζε επίπεδν αληηζηνηρεί ζε κηα δηαθνξεηηθή θαη 

δηαθεθξηκέλε νξγάλσζε ηεο χιεο; 
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ζε ηδηαίηεξα είδε, ή ηδηαίηεξεο κνξθέο,
9 

θαη δηέπεηαη θαζεκία απφ απηέο απφ 

ηδηαίηεξνπο λφκνπο, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ λφκνη; Μπνξνχλ νη ηδηαίηεξεο κνξθέο 

θάζε επίπεδνπ ηνπ φληνο λα ζπλαρζνχλ απφ πξψηεο αξρέο ή λα θαηαζθεπαζηνχλ 

ινγηθά νη κελ απφ ηηο δε;   

   Κάζε επηζηήκε βέβαηα είλαη ελ γέλεη απηφλνκε, ππφ ηελ έλλνηα φηη έρεη ην δηθφ ηεο 

ηδηαίηεξν πεδίν εθαξκνγήο, ην δηθφ ηεο ζχλνιν θπζηθψλ ή θνηλσληθψλ εηδψλ, ηηο 

δηθέο ηεο κεζφδνπο θαη πεγέο γλψζεο αιιά θαη ηελ δηθή ηεο ηδηαίηεξε λνκηκνπνίεζε 

θαη εμεγεηηθή απηνδπλακία. Ζ ίδηα ε ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ καξηπξεί ηφζν ηελ ηάζε 

γηα εηδίθεπζε θαη δηαθνξνπνίεζε εληφο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ ―π.ρ. βηνινγία πιεζπζκψλ, 

κνξηαθή θιπ. φζν θαη ηελ ηάζε γηα ελνπνίεζε, κε ηε δηαηχπσζε νινέλα θαη πην 

γεληθψλ θαη πεξηεθηηθψλ ζεσξηψλ ―π.ρ., ε ππαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο, ηεο νπηηθήο, 

ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη ηνπ καγλεηηζκνχ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία.
 

   Σν πξφγξακκα ησλ ινγηθψλ ζεηηθηζηψλ κνξθνπνίεζε απηήλ ηελ πεξηγξαθηθνχ 

ραξαθηήξα δηαπίζησζε ηεο ηάζεο γηα ελνπνίεζε, ζε επηδίσμε θαλνληζηηθνχ 

ραξαθηήξα, κε ηελ αλάδεημε ηεο ελφηεηαο κηαο αλαζπγθξνηεκέλεο πιένλ θαη 

ελνπνηεκέλεο επηζηήκεο, κε ηελ πξφζεζε λα αληηκεησπηζζεί ε άιιε ηάζε, ηεο 

εμεηδίθεπζεο. Γηα ηνλ Κχθιν ηεο Βηέλλεο   (Schlick, Carnap, Wittgenstein
10

 θ.ά), θαη 

ηελ νκάδα ηνπ Βεξνιίλνπ ηνπ Λνγηθνχ εκπεηξηζκνχ, ην ηδεψδεο ήηαλ ε 

αλαζπγθξφηεζε ηεο επηζηήκεο γηα λα αλαδεηρηεί, κεηαμχ άιισλ, θαη ε βαζχηεξε 

ελφηεηα ηεο, ζε έλα κεηαζεσξεηηθφ πιαίζην. To εγρείξεκα απηφ πνπ εκπλένληαλ απφ 

κηα θπζηθνθξαηηθή θηινζνθία, απέβιεπε (Neurath, Carnap), λα ηαμηλνκήζεη φιεο ηηο 

έλλνηεο ζ‘ έλα αλαγσγηθφ ζχζηεκα, ζ έλα ζχζηεκα φπνπ νπνηαδήπνηε  έλλνηα απφ 

νπνηνλδήπνηε επηζηεκνληθφ θιάδν ζα κπνξνχζε λα αλαρζεί 
11

 βήκα-βήκα ζε άιιεο, 

                                                           
      9   Ζ ρξεζηκνπνίεζε εδψ ηνπ πιαησληθνχ φξνπ δελ ππνδειψλεη ηελ αησληφηεηα ησλ θπζηθψλ εηδψλ ή φηη ηα 

ραξαθηεξίδνπλ επαθξηβψο πξνζδηνξίζηκεο «νπζίεο» [essences]. 

       10  Γελ αλήθε ζηνλ θχθιν, πήγε ζε ειάρηζηεο ζπλαληήζεηο θαη ηζαθψζεθε έληνλα, ηδίσο κε ηνλ Carnap, ελψ 

απφ ηελ πιεπξά ηνπο ηα πεξηζζφηεξα κέιε, κε πξψηνλ ηνλ Carnap, ηνλ ζεσξνχζαλ σο έλα εθ ησλ εκπλεπζηψλ 

ηνπο 

       11  LALANDE Andre ζην θηινζνθηθφ ιεμηθφ Πάππξνο 1955 πξνζδηφξηδε ηηο εμήο ηξεηο ζεκαζίεο ηνπ φξνπ 

«αλάγσ»:  

Α.  Μεηαηξέπσ έλα δεδνκέλν ε κηα πξφηαζε γηα λα ηα ππαγάγσ είηε ζε κηα κνξθή πνπ είλαη πην ελδηαθέξνπζα θαη 

πην ρξεζηκνπνηήζηκε  πρ «αλάγσ κηα πξφηαζε ζην άηνπν, αλάγσ ηνπο θιαζκαηηθνχο αξηζκνχο ζηνλ ίδην 

παξνλνκαζηή», είηε ζε κηα κνξθή πην ζπκππθλσκέλε , πην απιή ε πην ζηνηρεηψδε: «αλάγσ κηα ζεσξία ζηα νπζηψδε 

ζεκεία ηεο , αλάγσ ηνλ ήρν θαη ην ρξψκα ζε ηξφπνπο θηλήζεσο»  

Β.   Διαηηψλσ , θάλσ θάηη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ε ιηγφηεξν εθηεηακέλν … 

Γ.   Αλαγθάδσ 

Καη επηζήκαηλε φηη νη ζεκαζίεο απηήο ηεο ιέμεο βξίζθνληαη ζπρλά αλακηγκέλεο Έηζη ψζηε φηαλ ιέκε: «Αλάγσ κηα 

πξφηαζε ζην άηνπν» αλακηγλχεηαη θάηη θαη απφ ηε Γ ζεκαζία. Γηαηί πέξαλ απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο πξφηαζεο ζε 

ιαζεκέλε αθνχ ηελ αλάγνπκε ζην άηνπν εμαλαγθάδνπκε θαη ηνλ ππνζηεξηθηή ηεο ζε αδηέμνδν. 
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κέρξη ην θαηψηεξν επίπεδν ησλ ελλνηψλ ηεο θπζηθήο επηζηήκεο.  Ο θπζηθαιηζκφο 

(θπζηθνθξαηία) είλαη φξνο ηνπ M.R. Carrnap ζην άξζξν ηνπ ―Die physikalische 

Sprache als Universalsprache der Wissenschaft‖ θαη έγηλε δεθηφο απφ ηε ρνιή ηεο 

Βηέλλεο γηα λα δειψλεη ηε ζεσξία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε γιψζζα ηεο Φπζηθήο 

είλαη θαη‘ εμνρήλ ε γιψζζα θάζε επηζηήκεο,  ηφζν ησλ επηζηεκψλ πνπ νλνκάδνπκε 

εζηθέο επηζηήκεο, φζν θαη απηψλ πνπ νλνκάδνπκε θπζηθέο επηζηήκεο. ηε κειέηε ηνπ 

―Psychologie in physikalischer Sprache‖ ν Carnap έγξαθε:  «Κάζε πξφηαζε ηεο 

ςπρνινγίαο κπνξεί λα δηαηππσζεί κε φξνπο ηεο γιψζζαο ηεο θπζηθήο……απηφ είλαη κηα 

κεξηθή ζέζε ηεο γεληθήο ζέζεο ηνπ θπζηθαιηζκνχ, δειαδή φηη ε γιψζζα ηεο θπζηθήο 

είλαη κηα θαζνιηθή γιψζζα..» Ήηαλ ε πεπνίζεζε φηη ηα θαηλφκελα πνπ κειεηνχλ ε 

θνηλσληνινγία, ε ςπρνινγία, ε βηνινγία, ε ρεκεία, είλαη θαηά βάζε θπζηθά.  

      Ζ αλάδεημε απφ ηνπο ινγηθνχο ζεηηθηζηέο ηεο ελφηεηαο κηαο αλαζπγθξνηεκέλεο 

επηζηήκεο ζπλπθαίλνληαλ κε ηελ αλακφξθσζε
12

 ηνπ ξφινπ ηεο  κεηαθπζηθήο, πνπ 

βαζηδφκελε ζηνλ Hume θαη ηνλ Wittgenstein, ππνζηήξηδε νηη φζεο πξνηάζεηο δελ 

είλαη επαιεζεχζηκεο (ή δελ είλαη αλαιπηηθέο a priopri ), δελ έρνπλ θαη γλσζηηθφ 

λφεκα, ζπλεπψο πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ σο θνξείο γλψζεο.
13

 Σν «Ockham's 

Razor»
14

(μπξάθη ηνπ Ockham), ήηαλ ππμίδα θαη αξρή ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε θηινζνθία δελ δηαηππψλεη πιένλ ηδηαίηεξεο πξνηάζεηο, αιιά 

εξκελεχεη ηηο ήδε δεδνκέλεο, δελ έρεη πιένλ ζέζεηο  αιιά αλαιχεη θαη δηθαηνινγεί ηηο 

επηζηεκνληθέο απνθάλζεηο.  Πξέπεη λα εμεγεί ην (γλσζηηθφ) λφεκα ησλ ιέμεσλ θαη 

πξνηάζεσλ, θαη λα δείρλεη θαη λα απνθιείεη απηέο πνπ δελ έρνπλ, δειαδή ησλ 

                                                                                                                                                                      
 Όηαλ ιέκε : «αλάγνπκε» έλα γεγνλφο ζε νξηζκέλα ζηνηρεία , ηφηε αλακηγλχεηαη , είηε ε ηδέα ελφο  ιππεξνχ 

πεξηνξηζκνχ θαη ελφο θησρέκαηνο πνπ αθήλνπλ λα ραζνχλ νπζηψδεηο ηδηφηεηεο, είηε αληίζεηα, ε ηδέα κηαο 

απινπζηεχζεσο ρξήζηκεο θαη ζεκηηήο, πνπ απειεπζεξψλεη φηη πην ελδηαθέξνλ ππάξρεη. 

      12   Ο Victor Craft ζην βηβιίν ηνπ Ο Κχθινο ηεο Βηέλλεο θαη ε γέλλεζε ηνπ Νενζεηηθηζκνχ εθδφζεηο Γλψζε 

1986 αλαθέξεη ζει 188 ππνζεκ.. 1  «Μεξηθνί ξηδνζπάζηεο ζηνλ Κχθιν ηεο Βηέλλεο, θπξίσο ν Neurath, αιιά θαη ν 

Carnap (ζην έξγν Logishe Syntax der Sprache, ζο.205,206) ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ νλνκαζία 

«θηινζνθία» θαη αθφκε «γλσζηνινγία», αιιά ν Schlick ηάρζεθε ελαληίνλ ζην δνθίκην ―L‘ ecole de Vienne et la 

philosophie traditionelle‖(Ges. Aufsatze,s 391 θ.επ ). O Carnaps sην βηβιίν ηνπ Logishe Syntax der Sprache 

αλαθέξεη φηη  ε θηινζνθία νξίζηεθε ζαλ ε ινγηθή ηεο επηζηήκεο, ν ξφινο ηεο δειαδή είλαη λα  εμεηάδεη ηε ινγηθή 

ζχληαμε ηεο επηζηεκνληθήο  γιψζζαο. 

     13  Μπνξεί φκσο λα έρεη άιινπο είδνπο λφεκα, ζπκηθφ, εθθξαζηηθφ … Δπίζεο, λφεκα θαηά ηνπο 

ινγηθνεκπεηξηζηέο έρνπλ θαη νη ζπλζεηηθέο a posteriori (εκπεηξηθέο) θαη νη αλαιπηηθέο a priori πξνηάζεηο. Ζ 

αληηκεηαθπζηθή ζηάζε εθθξάδεηαη αθξηβψο ζηελ απφξξηςε ησλ ζπλζεηηθψλ a priori θξίζεσλ σο θνξέσλ 

γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ/λνήκαηνο 

      14    GUILELMUS DE OCKHAM: Τπνζηεξίδεη ζην πιαίζην ηεο νλνκαηνθξαηηθήο ζεσξίαο ηνπ γηα ηα θαζφινπ 

φηη ηα ηειεπηαία απηά σο έλλνηεο ε ηδέεο δελ ππάξρνπλ έμσ απφ ην λνπ καο ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα, θαη σο εθ 

ηνχηνπ είλαη εληειψο  πεξηηηά,. Ζ αξρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο λφεζεο ε ηνπ μπξαθηνχ ηνπ Ockham δηαηείλεηαη φηη 

―Σηο νληφηεηεο δελ πξέπεη λα ηηο πνιιαπιαζηάδνπκε, πέξαλ ηνπ φζνλ είλαη αλαγθαίνλ‖  
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ζπλζεηηθψλ a priori θξίζεσλ, φπσο ηηο ελλννχζε ν Καλη, σο δειαδή πξνηάζεσλ πνπ 

έρνπλ κελ εκπεηξηθφ πεξηερφκελν, αιιά δελ πεγάδνπλ απφ ηελ εκπεηξία.  

      Σν ηδεψδεο φινπ απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο, πάξα ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ φηη απιψο 

πεξηέγξαθε ηα θαηλφκελα, ήηαλ θαλνληζηηθφ φζνλ αθνξά ην πξφγξακκα θαη ηελ 

πξφζεζε. Σα θαλνληζηηθά πξφηππα απηνχ ηνπ ζρεδίνπ, ήηαλ ε καζεκαηηθή 

νξζνινγηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ απνδεηθηηθή ή ηε ινγηθφ-παξαγσγηθή δνκή ηεο 

επηζηεκνληθήο ζπλαγσγήο θαη ε δπλαηφηεηα λα ηίζεηαη ζε εκπεηξηθή δνθηκαζία ε 

αιήζεηα ησλ εκπεηξηθψλ δειψζεσλ (αθνχ ε αιήζεηα ησλ αλαιπηηθψλ δελ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ εκπεηξία, αιιά κε ην λφεκα ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνπλ), πνπ κπνξνχλ λα 

ζπλαρζνχλ παξαγσγηθά κε αθεηεξία ηηο ζεσξίεο ή ηηο ππνζέζεηο αλψηεξεο ηάμεο 

ζηελ εθάζηνηε επηζηήκε. Σν φλνκα ηνπ εγρεηξήκαηνο  ήηαλ  «ινγηθφο εκπεηξηζκφο  

       Ζ ελνπνίεζε απηή ησλ  Θεσξηψλ ζηα δηαθνξεηηθά πεδία σο ηδεψδεο κηαο κεηά-

επηζηεκνληθήο επηδίσμεο βαζηδφκελν ζηελ πεπνίζεζε φηη θάζε επηζηεκνληθή εμήγεζε 

ζα ελνπνηεζεί θάπνηα κέξα ζηε ζθαίξα κηαο πην βαζηθήο επηζηήκεο, ελ πξνθεηκέλσ 

ηεο θπζηθήο πνπ ηα πεξηιακβάλεη φια, θαη απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνέξρνληαη φιεο νη ππφινηπεο ζεσξίεο, νδήγεζε ην 1938/1939 ζηε δεκηνπξγία ηεο  

International Encyclopedia of Unified Science,
15

 πνχ εθδφζεθε ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

Otto Neurath κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Rudolf Carnap θαη Charles Morris. Απηφ ην 

«ηδεψδεο» ζαλ ππφζεζε εξγαζίαο ήηαλ ην ηεθκήξην ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

νλνκάζηεθε αλαγσγηζκφο. Σν αξρηθφ ζρέδην ήηαλ ε ινγηθν-παξαγσγηθή ζπλαγσγή, 

σζηφζν ζηελ πνξεία ην ηδεψδεο απηφ εκπινπηίζηεθε κε ηε ζηαδηαθή ελζσκάησζε 

θαη ηνπ ζηαηηζηηθνχ-πηζαλνινγηθνχ ζπιινγηζκνχ
16

. Όζνλ αθνξά ηελ αλαγσγή
17

, ελψ 

αξρηθά νη αλαγσγηθέο πξνηάζεηο λννχληαλ σο ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ―σο ινγηθέο 

ηζνδπλακίεο  ― ζηε ζπλέρεηα ραιάξσζε ην θξηηήξην ψζηε νη «reduction sentences» 

λα είλαη απιέο, κνλφδξνκεο  ζπλαγσγηθέο πξνηάζεηο).  

 

 

                                                           
    15    NEURATH Otto CARNAP Rudolf  MORRIS Charles :‖International Encyclopedia of Unified Science 

―The University of Chicago Press ,Chicago, Illinois Chicago. Publication Year: 1938 

    16  Απηφ ην καξηπξνχλ θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Carnap λα ζεκειηψζεη κηα ζεσξία γηα ηηο πηζαλφηεηεο, πνπ 

παξαπέκπεη θαη ζε πξαγκαηνινγηθνχο παξάγνληεο, θαη ε ζηαδηαθή εμέιημε ηνπ ππνδείγκαηνο εμήγεζεο θαηά 

Hempel πνπ ζπκπεξηέιαβε ηε ζηαηηζηηθή (επαγσγηθή) ζπλαγσγή (φρη απιψο κε ηελ έλλνηα ηεο ζπζρέηηζεο 

ζπρλνηήησλ, αιιά θαη κε νινέλα πην ιεπηέο κεζφδνπο, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζεκαληηθφηεηα θαη ζηελ 

αμηνπηζηία (ζηαηηζηηθψο λννχκελεο) ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζπλαγσγήο. 

    17  (γηα ηελ αλαγσγή ζαλ κέζνδν ζηα καζεκαηηθά θαη ζηε θπζηθή βιέπε παξάξηεκα 1 ζην ηέινο) 
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2. ‗The Unity of Science as a Working Hypothesis‘ 
18

 

ησλ Paul Oppenheim, and Hilary Putnam 

 ( Ζ ππφζεζε εξγαζίαο φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί εληαία επηζηήκε κέζσ 

ηεο κεζφδνπ ηεο ζσξεπηηθήο κηθξφ-αλαγσγήο ) 

     

 

   ην πξφγξακκα ησλ ινγηθψλ ζεηηθηζηψλ, νη επηζηεκνληθνί θιάδνη, ηαμηλνκνχληαη 

κε βάζε κηα ηεξαξρία, ηέηνηα ψζηε νη επηζηήκεο ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ ζπλδένληαη 

αιιά θαη θαζνξίδνληαη απφ ηηο επηζηήκεο ησλ θαηψηεξσλ επηπέδσλ. Δπεηδή ε θχζε 

δηαξζξψλεηαη ζε ηεξαξρεκέλα «επίπεδα», κε ηελ έλλνηα φηη ηα θαηλφκελα ζε 

«αλψηεξα» επίπεδα πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα δηεξγαζηψλ ζε «θαηψηεξα», έηζη θαη 

νη ζχζηνηρεο ζεσξίεο, ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ινγηθν-παξαγσγηθήο ζπλαγσγήο 

θαη κε ηε βνήζεηα «γεθπξσηηθψλ» πξνηάζεσλ   Ζ ηνπνζέηεζε ηεο θπζηθήο ζηε βάζε 

ηεο ηεξαξρίαο απηήο ήηαλ πξντφλ ηεο πεπνίζεζεο, φηη φιεο νη νληφηεηεο πνπ κειεηνχλ 

νη άιιεο επηζηήκεο είλαη -ή ζπγθξνηνχληαη απφ- νληφηεηεο ηεο θπζηθήο  θαη ζπλεπψο 

είλαη δπλαηφλ λα ζπλαρζνχλ έηζη, γεληθεχζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην παιαηφηαην 

ηδεψδεο ηεο λνκνινγηθφηεηαο, γεληθεχζεηο θαζνιηθήο θαη αλαγθαίαο ηζρχνο.  Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε ζεξκνδπλακηθή είλαη αλαγψγηκε ζηε ζηαηηζηηθή κεραληθή, ε ζεκειηψδεο 

ρεκεία βαζίδεηαη ζηε θπζηθή, ε ζεκειηψδεο βηνινγία θαη γεσινγία ζηε ρεκεία, 

επίζεο ζηνλ θιάδν ηεο βηνινγίαο ε κεληειηθή γελεηηθή είλαη αλαγψγηκε ζηε κνξηαθή 

γελεηηθή (ή ηνπιάρηζηνλ έηζη θάπνηνη έρνπλ πξνβάιιεη ηελ αμίσζε, κεηά ην 1953). Ζ 

αλαγσγή ηεο ρεκείαο ζηε θπζηθή, ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο ζηε 

                                                           
    18  OPPENHEIM Paul, and PUTNAM Hilary :‖The Unity of Science as as Working Hypothesis‘‖Concepts, 

theories, and the mind-body problem. Ed. Herbert Feigl, Michael Scriven,and Grover Maxwell. Volume 2 of 

Minnesota Studies in the Philosophy of Science.Minneapolis: University of Minnesota Press, 1958. 
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βηνινγία, κε ηηο πνιηηηθέο επηζηήκεο, ηελ αλζξσπνινγία, θαη ηα νηθνλνκηθά λα 

βαζίδνληαη ζηελ θνηλσληνινγία, ζπλζέηνπλ αιιά θαη νινθιεξψλνπλ ηελ 

αλαγσγηζηηθή εηθφλα.  

     Σν 1958, νη Paul Oppenheim θαη Hilary Putnam βαζηδφκελνη πάλσ ζηα κέρξη ηφηε  

επηηεχγκαηα ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, επηρείξεζαλ κε ηελ 

εθηεηακέλε κειέηε ηνπο ‗The Unity of Science as a Working Hypothesis‘
19

λα δψζνπλ 

έλαλ αθξηβή νξηζκφ ηεο Δλφηεηαο ηεο Δπηζηήκεο. Σελ νληνινγηθή ηνπο παξαδνρή φηη 

ν θφζκνο είλαη έλαο, ν θπζηθφο, ηελ ζπλπθαίλνπλ κε ηελ  επηζηεκνινγηθή παξαδνρή 

φηη ε επηζηήκε κπνξεί λα είλαη εληαίνπ ραξαθηήξα, αθνχ  ε απνδηδφκελε απ΄ απηνχο 

αμία ζηελ ελνπνίεζε βξίζθεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο γηα επηζηεκνληθή εμήγεζε. 

Δπεηδή ινηπφλ ε αθξηβήο έλλνηα «Δλφηεηα ηεο Δπηζηήκεο» θαη «Δλφηεηα ησλ 

Νφκσλ» εμαξηάηαη απφ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαγσγή, ζπζηήλνπλ σο 

θαηάιιειν φρεκα γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ελνπνίεζεο ηελ κέζνδφ ηνπο ηεο  

θιαδηθήο κηθξφ-αλαγσγήο. Γηεξεπλνχλ δε πεξεηαίξσ, κέρξη πνηνχ  βαζκνχ  κπνξεί, 

λα επηηεπρζεί απηή ε ελφηεηα.      

 

Δπίπεδα  αλαγσγήο θαη πεξηνξηζκνί πνπ ηζρχνπλ      

 

   Οη Oppenheim & Putnam ππνζηεξίδνπλ, φηη ε πξνθαηαξθηηθή απνδνρή ηεο 

ππφζεζεο γηα ηελ πξφνδν ηεο ελφηεηαο ηεο επηζηήκεο θαη ε εξγαζία πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, «είλαη ζε αξκνλία κε ηα πξφηππα ηεο ινγηθήο επηζηεκνληθήο θξίζεο»(ζει 

8) θαη θαηαγξάθνπλ ζην ηξίην θεθάιαην ηεο κειέηεο ηνπο (ζει 9) κηα ζπγθεθξηκέλε  

ηεξαξρία επηπέδσλ ηνπ θφζκνπ : 

 

6………………………  Κνηλσληθέο νκάδεο 

5. ……………………..  (Πνιπθχηηαξνη) έκβηνη νξγαληζκνί 

4. ……………………… Κχηηαξα 

3. ……………………… Μφξηα 

2. ……………………… Άηνκα 

                                                           
       19  «Σν ελδηαθέξνλ καο γηα ηελ Δλφηεηα ηεο Δπηζηήκεο δελ ρξεηάδεηαη λα αηηηνινγεζεί ζρεδφλ θαζφινπ. 

Οδεγνχκαζηε ηδίσο απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ε κεηα-επηζηεκνληθή κειέηε ησλ θπξηφηεξσλ ηνκέσλ ηεο επηζηήκεο, είλαη 

ην θπζηθφ κέζνλ γηα λα αληηζηαζκίζνπκε ηελ εμεηδίθεπζε πξνσζψληαο ηελ ελνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο»(Paul Oppenheim θαη Hilary Putnam ζει 3)  
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1. ……………………… ηνηρεηψδε ζσκαηίδηα 

 

 Θεσξνχλ δε φηη «…Ζ ηδέα ησλ επηπέδσλ αλαγσγήο δειψλεη ηη ζα κπνξνχζε εχινγα 

λα ζεσξεζεί σο θπζηθή ηάμε ησλ επηζηεκψλ…» θαη φηη νη ηνκείο ηεο γλψζεο, 

αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζ απηή ηελ ηεξαξρία. 
20

.       

  

    Πνηα ε ζρέζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ θαη πσο  δηθαηνινγνχλ απηή ηελ 

ηάζε πξνο ηε ζπλνιηθή αλαγσγή ζηε θπζηθή;                  

    

    Πξνζδηνξίδνληαο νληνινγηθά ην είδνο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηνπο, νη 

O&P επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπλαγσγήο γεληθεχζεσλ ηέηνησλ 

πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζην παιαηφηαην (ε ξίδα είλαη ζηνλ Αξηζηνηέιε) ηδεψδεο ηεο 

λνκνινγηθφηεηαο  δειαδή ηεο αξηζηνηειηθν―θαληηαλήο επηηαγήο, ηεο θαζνιηθφηεηαο 

θαη αλαγθαηφηεηαο. Αξρηθά ινηπφλ ππνζηεξίδνπλ φηη αλ νπνηνδήπνηε ζχλνιν 

αλαιπζεί ζε ηκήκαηα, πνπ ην ζχλνιφ ηνπο βξίζθεηαη ζε έλα δεδνκέλν επίπεδν, απηφ 

ην ζχλνιν ζα ππνινγίδεηαη φηη αλήθεη ζε απηφ ην επίπεδν. Μ‘ απηφ ηνλ ηξφπν θάζε 

επίπεδν πεξηιακβάλεη φια ηα πςειφηεξα, θάζε έλα (επίπεδν) ζα παίδεη ην ξφιν ελφο 

«θνηλνχ παξνλνκαζηή» γηα ην επίπεδν πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο πάλσ απ‘ απηφ. Δλ 

ηνχηνηο, ην αλψηαην επίπεδν ζην νπνίν αλήθεη έλα πξάγκα ζα ζεσξείηαη ην «ζσζηφ» 

γη‘ απηφ ην πξάγκα επίπεδν.  

    Ζ πξφνδνο ινηπφλ ηεο αλαγσγήο πνπ πξνηείλνπλ, ζηεξίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζρέζε ζπλππνινγηζκνχ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηνπο πνπ  αληαλαθιά ην γεγνλφο φηη 

«..νη λφκνη ηεο επηζηήκεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα πξάγκαηα ελφο νξηζκέλνπ επηπέδνπ θαη 

γηα φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο απηψλ ησλ πξαγκάησλ ηζρχνπλ επίζεο θαη γηα φια ηα 

πξάγκαηα ηνπ ακέζσο πςειφηεξνπ. Έλαο θπζηθφο (επηζηήκνλαο), φηαλ κηιάεη γηα «φια 

ηα θπζηθά αληηθείκελα», κηιάεη επίζεο θαη γηα ηα έκβηα πξάγκαηα – αιιά φρη ππφ ηελ 

ηδηφηεηα ησλ δσληαλψλ πξαγκάησλ.….(.ζει 5).  

    Πξνζδηνξίδνπλ πεξεηαίξσ ηελ θαηεχζπλζε θαη ην εχξνο ηεο αλαγσγήο θαη ιέλε φηη 

ζα πξέπεη εμ αξρήο λα επηιέγνληαη ηα επίπεδα κε ηξφπν «θπζηθφ» θαη δηθαηνινγήζηκν 

                                                           
        20     «νη αληίζηνηρεο ζεηξέο ησλ επηζηεκψλ είλαη ιίγν-πνιχ παξφκνηεο κε ηε ζεηξά καο ησλ 6 «βαζηθψλ 

επηπέδσλ» Paul Oppenheim θαη Hilary Putnam 1958   ζει 5». 
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απφ ηελ άπνςε ηεο ζεκεξηλήο εκπεηξηθήο επηζηήκεο»(ζει 6), φηη δειαδή απηά πξέπεη 

λα είλαη επαξθή, έηζη ψζηε κηα θχξηα ζεσξία ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα επίπεδα λα 

κπνξεί απ‘ επζείαο λα ζπγρσλεπηεί ζην ακέζσο ρακειόηεξν. Αληίζεηα είλαη ιέλε 

αλακθίβνια νπηνπηθή, ε ππφζεζε φηη κπνξεί, φιεο νη «πςειφηεξεο»  ζεσξίεο, ή έλαο 

νιφθιεξνο θιάδνο πνπ αθνξά νπνηνδήπνηε απφ ηα έμη επίπεδά λα αλαρζνχλ 

παξαιείπνληαο εμ νινθιήξνπ ην ακέζσο ρακειόηεξν ζε κηα ζεσξία πνπ αθνξά έλα 

αθφκε ρακειφηεξν επίπεδν. Δπεηδή ηίπνηα, θαη ζε θαλέλα επίπεδν, δελ κπνξεί λα έρεη 

θάπνην κέξνο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε αλψηεξν απφ απηφ, δελ κπνξεί ιέλε λα ππνζέζεη 

θαλείο αιεζνθαλψο φηη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο αλφξγαλεο χιεο είλαη εμεγήζηκε κε 

αλαθνξέο ζηνπο λφκνπο ηεο ςπρνινγίαο. Γηφηη ε αλφξγαλε χιε δελ απνηειείηαη απφ 

δσληαλά κέξε. Δίλαη ιέλε δπλαηφλ λα ππνζέζνπκε, φηη ε ςπρνινγία κπνξεί λα 

ζπγρσλεπηεί κέζα ζηε θπζηθή, αιιά φρη ε θπζηθή, κέζα ζηελ ςπρνινγία. Ζ κφλε 

αιεζήο θαη πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ θφζκνπ, αλήθεη ζηε θπζηθή επηζηήκε, θαη απηφ 

δείρλεη θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα πξέπεη λα κεηαβαίλνπλ φινη νη επί  κέξνπο θιάδνη 

ηεο γλψζεο, πνπ ζπληζηά θαη ηεθκήξην θαη ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ. 

    Ζ θπζηθή επηζηήκε σο ε κόλε θαζνιηθή επηζηήκε, θαηνρπξψλεη ηελ χπαξμε ελφο 

εληαίνπ ζπζηήκαηνο λόκωλ, αλεμάξηεηωλ απ’ ηνλ άλζξωπν θαη ζπγρξόλωο 

αλαγλώζηκωλ απ απηόλ. Ζ καηηά ηνπ Θενχ φπσο αξγφηεξα παξαδέρηεθε κε δηθά 

ηνπο ιφγηα  ν Putnam.
21

  πληίζεηαη απφ κηα δηαδηθαζία «…κεηάβαζεο απφ 

νπνηνδήπνηε απφ ηα αλαγσγηθά καο επίπεδα πξνο ην ακέζσο επφκελν θαηψηεξν, πνπ 

πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε απηφ πνπ, επηζηεκνληθά κηιψληαο, απνηειεί έλα βήκα δσηηθήο 

ζεκαζίαο ζηελ ηάζε πξνο ηε ζπλνιηθή αλαγσγή ζηε θπζηθή»(ζει 5.)                                                                   

                                                           

    Πνηα ε κέζνδνο; 

  

   Ζ ηεξαξρία απηή ησλ επηπέδσλ ηνπ θφζκνπ, γηα ηνπο  Oppenheim & Putnam λνείηαη 

σο εληαία, αθνχ ζπληίζεηαη ζε φια ηεο ηα επίπεδα, απφ ηηο νληφηεηεο, απηέο ηεο 

θπζηθήο επηζηήκεο. Ηζρπξίδνληαη ινηπφλ ζηελ ππφζεζε εξγαζίαο φηη ην ηδεψδεο  απηφ 

επηζηεκνληθήο εμήγεζεο, ε εληαία επηζηήκε,  κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

                                                           
       21   Ο ίδηνο ν Putnam άιιαμε ζέζεηο θάκπνζεο θνξέο  παίξλνληαο θξηηηθέο απνζηάζεηο απφ ην πξφηεξν έξγν 

ηνπ, θαη ελ ηέιεη έδσζε απηφ ην ραξαθηεξηζκφ ζηελ  ηάζε  πνπ ν ίδηνο άλεθε νλνκάδνληαο ηελ  επηζηεκνληθφ 

ξεαιηζκφ, ζην βηβιίν ηνπ ( Σα πνιιά πξφζσπα ηνπ Ρεαιηζκνχ ΠΔΚ 1998) 
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πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ ηνπο ηεο ζσξεπηηθήο κηθξφ-αλαγσγήο κεηαμχ ησλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Ο ηχπνο ηεο κηθξναλαγσγήο πνπ παξνπζηάδνπλ ζην 

εγρείξεκά ηνπο, είλαη ν ηχπνο ηεο θιαδηθήο αλάγσγεο ησλ J. G. Kememny, θαη Paul 

Oppenheim
22

 αιιά δηεπξπκέλνο. Ο πξψηνο απηφο ηχπνο αλαθέξνληαλ ζε αλαγσγή 

ζεσξηψλ
23

:  

 

«Δάλ ππάξρνπλ δχν ζεσξίεο, Σ1 θαη Σ2, ηφηε ε Σ2 ιέγεηαη φηη κπνξεί λα αλαρζεί ζηελ 

Σ1 εάλ θαη κφλν εάλ: 

1. Σν ιεμηιφγην ηεο Σ2 πεξηέρεη φξνπο πνπ δελ ππάξρνπλ ζην ιεμηιφγην ηεο                 

               Σ1. 

2. Οπνηαδήπνηε δεδνκέλα παξαηήξεζεο πνπ είλαη εμεγήζηκα απφ ηελ Σ2      

                  είλαη εμεγήζηκα θαη απφ ηελ Σ1. 

3. Ζ Σ1 είλαη ηνπιάρηζηνλ ην ίδην ζπζηεκαηνπνηεκέλε φζν θαη ε Σ2. (Ζ Σ1  

                  είλαη ζπλήζσο πην πεξίπινθε απφ ηελ Σ2, αιιά απηφ είλαη επηηξεπηφ, επεη- 

                  δή ε ζεσξία αλαγσγήο ζπλήζσο εμεγεί πεξηζζφηεξα απφ ηελ αλαγφκελε  

                  ζεσξία).  

     

 ηελ πεξίπησζε ηεο αλάγνπζαο ζεσξίαο, (νη Kemeny θαη Oppenheim) ηζρπξίδνληαλ 

φηη ε «αλαινγία» ηεο απιφηεηαο πξνο ηε δχλακε επεμήγεζεο ζα πξέπεη, λα είλαη ηφζν 

κεγάιε, φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαγφκελεο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχζαλ, 

νξίδνληαο ηε αλαγσγή ελφο θιάδνπ Β2 ηεο επηζηήκεο, ζε έλαλ άιιν θιάδν, ηνλ Β1 

(π.ρ. ηε αλαγσγή ηεο ρεκείαο ζηε θπζηθή). ήηαλ ε αθφινπζε:  

 

 

 

 

                                                           
        22     KEMMENY. J.G., and OPPENHEIM Paul. ―On Reduction.‖ Philosophical Studies 7 (1956) 

       23   Πξψηνη νη E. Nagel(1949) θαη  J. L. Woodger (1952) είραλ αλεμάξηεηα θαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα αλαπηχμεη 

έλα είδνο αλαγσγηθήο δηαζεσξεηηθήο εμήγεζεο. Απηή ε αλάιπζε είρε απνξξηθηεί θαη είραλ πξνηαζεί ελαιιαθηηθέο 

κειέηεο απφ ηνπο Kemmeny θαη Oppenheim (1950)  θαη Suppes (1957). Δίλαη θαλεξή απηνχ ηνπ ηχπνπ ε 

απφξξηςε ηεο δηαζεσξεηηθήο αλαγσγήο θαη κέζα ζην έξγν ησλ Oppenheim & Putnam «…είλαη αλακθίβνια 

νπηνπηθή, ε ππφζεζε φηη κπνξεί, φιεο νη κεγαιχηεξεο ζεσξίεο, ή έλαο νιφθιεξνο θιάδνο πνπ αθνξά νπνηνδήπνηε 

απφ ηα έμη επίπεδά λα αλαρζνχλ ζε κηα ζεσξία πνπ αθνξά έλα θαηψηεξν, παξαιείπνληαο εμ νινθιήξνπ ην ακέζσο 

θαηώηεξν επίπεδν» 
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      Αλ πάξνπκε ηηο απνδεθηέο ζεσξίεο ηνπ θιάδνπ Β2  ζε δεδνκέλν ρξφλν η σο Σ2 

ηφηε:  Ο θιάδνο Β2 αλάγεηαη ζηνλ Β1 θαηά ην ρξφλν η, εάλ θαη κφλν εάλ ππάξρεη 

θάπνηα ζεσξία Σ1 ζηνλ Β1 θαηά ην ρξφλν η ηέηνηα ψζηε ε Σ1 λα αλαγάγεη ηελ Σ2.  

   Καη‘ αλαινγία, εάλ θάπνηεο απφ ηηο ζεσξίεο ηνπ Β2 ζπγρσλεπζνχλ απφ θάπνηα Σ1 

πνπ αλήθεη ζηνλ θιάδν Β1 θαηά ην ρξφλν η, ζα κηιάκε γηα κεξηθή αλαγσγή ηεο Β2 

ζηελ Β1 θαηά ην ρξφλν η.  Απηή ε πξνζέγγηζε πξνυπνζέηεη : 

      1)  Σελ νηθεία ππφζεζε φηη έρεη δνζεί θάπνην κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ιεμηινγίνπ θαη 

ησλ δχν θιάδσλ ζε φξνπο γηα ηε ζεσξία θαη ηελ παξαηήξεζε, θαη  επίζεο 

     2)   Όηη θαη νη δχν θιάδνη έρνπλ ην ίδην ιεμηιφγην γηα ηελ παξαηήξεζε.  

     

   Βαζηδφκελνη ζηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε, νη Oppenheim & Putnam 
24

νξίδνπλ εθ 

λένπ ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο κηθξφ-αλαγσγήο σο αθνινχζσο:  

   Έζησ  φηη Β1 θαη Β2 είλαη  επηζηεκνληθνί θιάδνη (πρ., θπζηθή, ρεκεία)  Πξέπεη ιέλε 

λα ππνζέζνπκε φηη ζε αληηζηνηρία κε θάζε θιάδν έρνπκε έλα ηδηαίηεξν ηνκέα 

πξαγκάηεπζεο UB1 κε κηα ζρέζε κέξνπο-φινπ, ηελ Ρt. (Ο θιάδνο Β1 αζρνιείηαη κε 

ηα ηκήκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηα νπνία είρε αζρνιεζεί ν θιάδνο Β2.) 

       Σφηε ν θιάδνο Β1 είλαη «κηθξφ- αλαγσγέαο» ή «δπλεηηθφο κηθξφ-αλαγσγέαο»  

ελφο θιάδνπ Β2, εάλ ηα αληηθείκελα ζηνλ ηνκέα πξαγκάηεπζεο ηνπ Β2 είλαη ζχλνια 

ηα νπνία ελέρνπλ κηα δηάζπαζε ζε επηκέξνπο ηκήκαηα, ηα νπνία αλήθνπλ φια ζηνλ 

ηνκέα πξαγκάηεπζεο ηνπ Β1.   

     Γηα παξάδεηγκα, ιέλε αο ππνζέζνπκε φηη ν Β2 είλαη έλαο θιάδνο επηζηήκεο ν 

νπνίνο έρεη πνιπθχηηαξα έκβηα φληα ζηνλ ηνκέα πξαγκάηεπζεο ηνπ. Έζησ επίζεο φηη 

ν Β1 είλαη έλαο θιάδνο πνπ έρεη θχηηαξα ζηνλ ηνκέα πξαγκάηεπζεο ηνπ. Σφηε, ηα 

αληηθείκελα ηνπ ηνκέα πξαγκάηεπζεο ηνπ Β2 κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ ζε θαηάιιεια 

θχξηα κέξε πνπ ζα αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα πξαγκάηεπζεο ηνπ Β1. Δάλ, επί πιένλ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν Β1 αλάγεη ηνλ Β2 θαηά ην ρξφλν η, ηφηε ν Β1 κηθξφ-αλάγεη ηνλ Β2 

θαηά ην ρξφλν  t.  

     Αλ  ν Β1 αλάγεη ηνλ Β2, απηφ ζεκαίλεη φηη ν Β1 εμεγεί φια φζα θάλεη ν Β2. Έηζη, 

νπνηνδήπνηε ζχλνιν ππνβάιιεηαη ζε δηάζπαζε ζε ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε έλα 

δεδνκέλν επίπεδν, ηνχην ζα ππνινγίδεηαη ζα λα αλήθεη επίζεο ζε απηφ ην επίπεδν θαη 

                                                           
       24    (O&P  1958 ) (ζει5) 
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θάζε επίπεδν πεξηιακβάλεη φια ηα πςειφηεξα επίπεδα. Δλ ηνχηνηο, ην αλψηαην 

επίπεδν ζην νπνίν αλήθεη έλα πξάγκα ζα ζεσξείηαη ην «πξνζήθνλ» επίπεδν γη‘ απηφ 

ην πξάγκα. 

   Οπνηαδήπνηε αλαγσγή, ηζρπξίδνληαη νη Oppenheim θαη Putnam, θαηά ηελ έλλνηα 

πνπ εμεγήζεθε παξαπάλσ, επηηξέπεη θαη‘ αξρήλ
25

: 

    1
νλ

  θάπνηα «αλαγσγή» ηνπ ζπλνιηθνχ ιεμηινγίνπ ηεο επηζηήκεο, θαζηζηψληαο 

δπλαηή ηελ εμάιεηςε φξσλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελόηεηαο ηεο γιώζζαο26: 

Γειαδή ελφο εληαίνπ ιεμηινγίνπ, πνπ αλάγεη φινπο ηνπο φξνπο ηεο επηζηήκεο, ζε 

φξνπο θάπνηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ. Γηεπθξηλίδνπλ δε, φηη νξηζκέλνη ζπγγξαθείο, 

εξκελεχνπλ ηε αλαγσγή, σο ηνλ νξηζκφ ησλ φξσλ ηεο επηζηήκεο, κέζσ εθείλσλ πνπ 

ελέρνληαη ζηoλ επηιερζέληα θχξην επηζηεκνληθφ θιάδν (αλαγσγή κέζσ ινγηθψλ 

ηζνδπλακηψλ -biconditionals- ζπληαθηηθή κέζνδνο),
27

 θαη θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο 

ζπγγξαθείο, απαηηνχλ απφ ηνπο νξηζκνχο, λα γίλνπλ αλαιπηηθνί, ή «αιεζείο ιφγσ ησλ 

ζεκαζηψλ ησλ φξσλ πνπ εκπιέθνληαη» (-semantic- επηζηεκνινγηθή αλαγσγή)
28

. [Ωο 

ηδεψδεο ζα ήηαλ λα κπνξεί εδψ ε ζπληαθηηθψο ραξαθηεξηδφκελε κεηαγιψζζα, εληφο 

ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη ε αλαζπγθξφηεζε-αλαγσγή «λα θαιχπηεη» πιήξσο ηε 

ζεκαζηνινγηθή δηάζηαζε ηεο εθάζηνηε επηζηεκνληθήο γιψζζαο. Ηδεψδεο αλέθηθην, 

ηνπιάρηζηνλ αλ δερηνχκε ηα κεηακαζεκαηηθά απνηειέζκαηα πεξί κε πιεξφηεηαο ηεο 

αξηζκεηηθήο, ή ηελ αδπλακία νξηζκνχ ηεο αιήζεηαο εληφο ηεο εθάζηνηε γιψζζαο-

αληηθείκελν, θιπ.]. Άιινη ζπγγξαθείο δελ ζέηνπλ ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο πάλσ ζηελ 

ινγηθή ηζνδπλακία πνπ επηδξά ζηε αλαγσγή. Ζ έλλνηα ηεο αλαγσγήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ είλαη επξχηεξε, θαη έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηελ 

αλαγσγή κέζσ ηεο ινγηθήο ηζνδπλακίαο  σο εηδηθή πεξίπησζε. 

                                                           
       25    (O&P   1958 ) Αλαθέξνπλ φηη  ε δπλαηφηεηα αλαγσγήο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ αλάπηπμεο ησλ εθάζηνηε 

θιάδσλ(ζει 3) 

        26      CARNAP. R Logical Foundations of the Unity of Science International Encyclopedia of Unity of 

Science. Vol 1, ζ.ζ. 42-46. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1950 

        27      KEMMENY John and OPPENHEIM John [On Reduction] Philosophical Studies, Vol 7 , 1956,  

       28   (O&P  1958 ) Δάλ ιέλε επηζπκεί θαλείο κηα ιηγφηεξν ηδεαιηζηηθή πξνζέγγηζε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα 

έλλνηα ζηε ζεσξία ηεο semantic πιεξνθνξίαο πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ έλα απφ εκάο. Απηή είλαη ε semantic 

ιεηηνπξγία: «ε πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη ε δήισζε S γηα ηελ ηάμε C» (πνπ ζπκβνιίδεηαη inf (S,C).  

Μπνξεί ιέλε ηφηε θαλείο, λα ραξαθηεξίζεη νπνηαδήπνηε ζεσξία S (ή νπνηνδήπνηε θιάδν, εάλ επηζπκνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε έλα θιάδν), κέζσ ελφο εμαπιαζηαζκνχ, νλνκάδνληαο, inf(S, επίπεδν 1), inf(S, επίπεδν 2) … inf 

(S, επίπεδν 6). Απηφο ν εμαπιαζηαζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ «ζέζε» ηνπ S κέζα ζε έλα ζχκπαλ κε έμη 

δηαζηάζεηο. Οη άμνλεο είλαη νη ζέζεηο ησλ θαληαζηηθψλ «βαζηθψλ θιάδσλ» πνπ κφιηο αλαθέξακε. Οπνηνζδήπνηε 

πξαγκαηηθφο θιάδνο (π.ρ. ε ζχγρξνλε βηνινγία) ζα έρεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα κηα ζέζε, φρη αθξηβψο πάλσ ζε έλα 

άμνλα, αιιά πην θνληά ζε έλα απ‘ φηη ζηνπο άιινπο.  
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     2
νλ

  Ζ κηθξφ- αλαγσγή ηνπ Β2 ζην Β1, ιέλε (ζει 4) νη Oppenheim θαη Putnam, 

θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελόηεηαο ηωλ λόκωλ
29

, επεηδή αλάγεη ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ λφκσλ, κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο λα 

παξαθάκπηνπκε ηνπο λφκνπο ηνπ Β2 θαη λα εμεγνχκε ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Β1 θιάδν. Ζ ηππνινγηθή ηδηφηεηα ηεο αλαθνξάο «κηθξφ-

αλαγσγή» εμ αηηίαο ηεο κεηαβαηηθόηεηάο ηεο –επηζεκαίλνπλ νη Oppenheim θαη 

Putnam- είλαη εμαηξεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο γηα ην πξφγξακκα ηεο Δλφηεηαο ηεο 

Δπηζηήκεο. Οη κηθξφ-αλαγσγέο έρνπλ ζωξεπηηθό ραξαθηήξα. Δάλ έλαο  θιάδνο Β3 

κηθξφ-αλάγεηαη ζηνλ Β2, θαη ν Β2 κε ηε ζεηξά ηνπ κηθξφ-αλάγεηαη ζηνλ Β1, ηφηε ν 

Β3 απηνκάησο κηθξφ-αλάγεηαη ζηνλ Β1.  

πλεπψο, ιέλε ε κνλαδηθή κέζνδνο επίηεπμεο ηεο ελνπνίεζεο πνπ θαίλεηαη λα είλαη 

ζηα ζνβαξά δηαζέζηκε ζήκεξα, είλαη ε κηθξφ-αλαγσγή. 

     3
νλ

 Ζ ελφηεηα ησλ επηζηεκψλ θαηά ηελ ηζρπξφηεξε έλλνηα πξαγκαηνπνηείηαη εάλ 

νη λφκνη ηεο επηζηήκεο δελ αλάγνληαη απιψο ζε λφκνπο ελφο επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, 

αιιά θαη νη λφκνη απηνχ ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ είλαη θαηά κία δηαηζζεηηθή έλλνηα 

«ελνπνηεκέλνη» ή «αιιειέλδεηνη». Αλ έλα ηέηνην  ηδεψδεο ελφο επεμεγεηηθά 

πεξηεθηηθνχ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηνχηαλ, ζα κπνξνχζακε ιέλε λα ην νλνκάζνπκε   

Δληαία Δπηζηήκε (ζει 4)
30

  

   Ζ ππφζεζε εξγαζία ηνπο, ηζρπξίδνληαη φηη είλαη αμηφπηζηε, ελ κέξεη βάζεη 

κεζνδνινγίαο, αιιά  θαη «..ελ κέξεη επεηδή ππάξρεη έλαο πξαγκαηηθά κεγάινο φγθνο 

άκεζσλ θαη έκκεζσλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ ππεξαζπίδνληαη» Υσξίο λα κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ φηη  (ζει 17) «…έρεη απνδεηρηεί ε αιήζεηα ηεο»  θαη  «ρσξίο λα 

απνθιείεηαη φηη ε επηηπρία κπνξεί ηειηθά λα καο δηαθχγεη», σο ππφζεζε ιέλε «είλαη 

ιεηηνπξγηθή, παξέρνπλ δε γη απηήλ, εκπεηξηθέο, κεζνδνινγηθέο, θαη πξαγκαηνινγηθέο 

αηηηάζεηο, ηθαλέο λα εληζρχζνπλ ηελ βεβαηφηεηα ηεο επηηπρίαο ηεο ζην κέιινλ». 

       

                                                           
        29    (CARNAP. R φ.π… ζζ.  42-46.) 

       30   Ο  Feigl,  αλαθέξεηαη ζην εγρείξεκα ηεο εληαίαο επηζηήκεο ήδε απφ ην 1943 ζην ―Logical Empirism‖ ζην 

D.D RUNES (ed), Twentieth Century Philosophy, ζζ 171-416 New York Philosophical Library, 1943 Reprinted in 

H. FEIGL and W. SELLARS (eds) Readings in philosophical Analysis .New York :Appleton-Century-

Crofts,1949. επίζεο  θαη ην 1949 ζην FEIGL H ―Unity of Science and Unitary Science  in H FEIGL an M 

BROADBECK (eds), Readings in the Philosophy of Science, ζζ.382-384. New York Appleton-Century-Crofts, 

1949, αιιά θαη ζην FEIGL H ―Functionalism, Psychological Theory and the Uniting Science: Some Discussion 

Remarks,‖Psychological Review,62:232-233(1955).αιιά θαη SELLERS,W. ―A Semantic Solution of the Body-

Mind Problem,‖ Methodos, 5:45-84 (1956)  
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    Πνηα ηα επηρεηξήκαηα πνπ επηθαινχληαη νη Ο&Ρ ππέξ ηεο ππφζεζεο 

εξγαζίαο ηνπο. 

    Σα επηρεηξήκαηα πνπ επηθαινχληαη) είλαη νληνινγηθά επηρεηξήκαηα, απφ ηελ 

εμέιημε, ηελ νληνγέλεζε θαη ηε ζχλζεζε (ζει.  23)  

     Ζ εμέιημε απνηειεί έκκεζε πξαγκαηνινγηθή ππνζηήξημε γηα ηελ ππφζεζε 

εξγαζίαο ηνπο φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί εληαία επηζηήκε. Ζ εμέιημε ιέλε (έηνο 1958) 

είλαη έλα γεληθφ θαηλφκελν πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα επίπεδα, απφ ην 1 κέρξη θαη ην 

6. Ζ ππφζεζε ηεο «εμέιημεο» είλαη πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθή ζην βαζκφ πνπ αθνξά ηα 

επίπεδα 1 έσο 3. Ζ κηθξφ-αλαγσγηκφηεηα φκσο ησλ κνξηαθψλ θαη αηνκηθψλ 

θαηλνκέλσλ δελ βξίζθεηαη ιέλε ζήκεξα (1958) ππφ ζνβαξή ακθηζβήηεζε.  

Πεπνίζεζε ηνπο  είλαη φηη θάζε επίπεδν αλαγσγήο πξνεγείηαη ηνπ επηπέδνπ πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ απ‘ απηφ, ζε εμέιημε θαη νληνγέλεζε. Γηαπηζηψλνπλ φηη ζηηο ζεσξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ πξνέιεπζε ηεο δσήο (κεηάβαζε απφ ην επίπεδν 3 ζην επίπεδν 4), 

φπνπ θη αλ ηξαβήμεη θαλείο ηε γξακκή, ηα κε δσληαλά κφξηα πξνεγήζεθαλ ηεο 

αξρέγνλεο δσληαλήο χιεο, θαη ε δσληαλή απηή χιε εμειίρζεθε ζηαδηαθά ζε δσληαλέο 

ελφηεηεο κε άξηηα νξγάλσζε, ηνπο κνλνθχηηαξνπο πξνγφλνπο φισλ ησλ έκβησλ 

φλησλ. Σν «πξψην ζχκπιεγκα κνξίσλ πνπ είρε ην ράξηζκα λα αλαπαξάγεη ην είδνο 

ηνπ» πξέπεη ιέλε λα ζπληέζεθε - θαη καδί ηνπ θαη ε αξρή ηεο εμέιημεο, κε ηελ έλλνηα 

ηνπ Darwin - κεξηθά δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ· επηζεκαίλνπλ δε φηη ε εμέιημε ζηα 

δχν επφκελα επίπεδα (απφ ην επίπεδν 4 ζην επίπεδν 5 θαη απφ ην 5 ζην 6) δελ είλαη 

θαζφινπ ζεσξεηηθή, αιιά απνηειεί κέξνο ηεο γεληθήο γξακκήο ηεο εμέιημεο ηνπ 

Darwin.  Ζ γξακκή ηεο αλάπηπμεο είλαη θαη πάιη ζπλερήο. 

      Γηαπηζηψλνπλ επίζεο, ζε ζρέζε κε ηελ νληνγέλεζε, παξ‘ φιν πνπ νη  

παξαηεξήζεηο, δείρλνπλ φηη  κεκνλσκέλα θχηηαξα, δελ αλαπηχζζνληαη πνηέ απφ 

κεκνλσκέλα κφξηα, αιιά αληίζεηα «ηα θχηηαξα πξνέξρνληαη κφλν απφ θχηηαξα», 

(φπσο είρε  δειψζεη ν Virchow, πεξίπνπ εθαηφ ρξφληα πξηλ ην 1858), φηη πξάγκαηη 

ππάξρεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νληνγέλεζεο αληηθεηκέλσλ ελφο επηπέδνπ 

απφ πξάγκαηα ηνπ ακέζσο θαηψηεξνπ επηπέδνπ. Γειαδή, φια ηα θιεξνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ, αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο, ζηηο «γελεηηθέο 

πιεξνθνξίεο» πνπ κεηαθέξνληαη κέζα ζηα ρξσκνζψκαηα ηνπ θάζε θπηηάξνπ 
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μερσξηζηά, θαη κεηαβηβάδνληαη ζηνλ επφκελν νξγαληζκφ δηα κέζνπ ηεο θπηηαξηθήο 

δηαίξεζεο θαη ηεο κίησζεο. 

     Με ηνλ ίδην ηξφπν ε ζχλζεζε, ηζρπξίδνληαη νη Oppenheim & Putnam, παξέρεη 

πξαγκαηνινγηθή ππνζηήξημε ζηε κηθξφ-αλαγσγή, ηφζε, φζε θαη ε νληνγέλεζε. Μαο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δείμνπκε φηη κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε έλα αληηθείκελν ηνπ 

είδνπο πνπ βξίζθεηαη ππφ έξεπλα, ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα, δεκηνπξγψληαο ηηο 

θαηάιιειεο αηηηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ ην απαξηίδνπλ. Μπνξεί θαλείο λα 

θηηάμεη έλα άηνκν ελψλνληαο ηα θαηάιιεια ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα, ζαλ ζπλέπεηα ηεο 

ζηνηρεηψδνπο ππξεληθήο θπζηθήο. Ζ επηηπρία, ιέλε, ηεο ζχλζεζεο ελφο ηνχ απφ κε 

δσληαλά καθξφ-κφξηα, εθηηκάηαη φηη είλαη έλα πξψην βήκα, πξνο ηε ζχλζεζε ησλ 

θπηηάξσλ, πξάγκα πνπ θαίλεηαη (1958) λα είλαη έλα επίηεπγκα ηνπ απψηαηνπ  

κέιινληνο. Ωο πξνο ην ακέζσο επφκελν επίπεδν, νη Oppenheim & Putnam 

παξαδέρνληαη βέβαηα, φηη θαλείο δελ έρεη ζπλζέζεη έλαλ νιφθιεξν πνιπθχηηαξν 

νξγαληζκφ απφ κεκνλσκέλα θχηηαξα. Όκσο, δηαπηζηψλνπλ, φηη πξφζθαηα πεηξάκαηα 

παξέρνπλ ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο, θαη δείρλνπλ φηη αθφκα θαη κεκνλσκέλα πιήξε 

θχηηαξα, φηαλ ζπλελσζνχλ ζε ηπραίεο νκάδεο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε 

ραξαθηεξηζηηθή δνκή απηψλ ησλ ηζηψλ. Αληίζηνηρα, ε «ζχλζεζε» κηαο λέαο 

θνηλσληθήο νκάδαο απφ ηε ζπλέλσζε αηφκσλ πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο δηαρσξηζκέλα, 

είλαη ιέλε εμαηξεηηθά νηθεία, π.ρ. ε νξγάλσζε λέσλ ζπιιφγσλ, εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ, 

επαγγεικαηηθψλ εηαηξηψλ θ.ιπ.
31

  Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 

έρνπκε ιέλε θάπνηα ζηνηρεία νληνγέλεζεο, κηθξά φκσο. 
32

 

     Οη  Oppenheim & Putnam ππνζηεξίδνπλ επίζεο (ζει 16) φηη ππέξ ηεο ππφζεζεο 

εξγαζίαο ηνπο  ζπλεγνξνχλ ηα παξαθάησ επηρεηξήκαηα: 

1.   Έρεη  πξαθηηθή αμία, δηφηη παξέρεη κηα θαιή ζχλνςε ηεο επηζηεκνληθήο      

  δξάζεο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ αξρψλ                                                     

2.   Δίλαη γόληκε, φπσο έρεη ζπρλά παξαηεξεζεί, κε ηελ έλλνηα ηεο παξαθίλεζεο γηα        

                                                           
     31  Έρνπκε ιέλε αθφκα θαη ηνλ εζειεκέλν ζρεκαηηζκφ νιφθιεξσλ λέσλ θνηλσληψλ, π.ρ. ην ζρεκαηηζκφ ηεο 

θνηλφηεηαο Oneida ησλ νπηνπηζηψλ, θαηά ηνλ 19ν αηψλα, ή ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι απφ ηνπο ησληζηέο ηνλ 20ν 

αηψλα. (O&P  1958 )   

     32  Αλαθέξνληαη πάλσ ζηηο γλσζηέο κειέηεο ηνπ Piaget πάλσ ζηελ παηδηθή ζπκπεξηθνξά Δπεηδή ηα παηδηά 

απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, λα ελδηαθέξνληαη γηα επηπρία ησλ άιισλ παηδηψλ, θαη λα 

ζρεκαηίδνπλ νκάδεο φπνπ αληηκεησπίδνπλ ην έλα ην άιιν ζαλ ηζφηηκν, κφλν κεηά απφ αξθεηά ρξφληα (φρη πξηλ 

απφ ηα επηά ηνπο ρξφληα, θαηά ηηο κειέηεο ηνπ Piaget). Δδψ ιέλε έρνπκε κηα ζεκειηψδε κνξθή απηνχ πνπ 

ςάρλνπκε: ηελ νληνγελεηηθή αλάπηπμε κηαο νινέλα απμαλφκελεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (επίπεδν 6) απφ 

άηνκα πνπ μεθηλάλε κε κηα ζρεηηθά «εγσθεληξηθή» ζπκπεξηθνξά θαη είλαη αξρηθά αθνηλψλεηα (επίπεδν 5). (O&P  

1958 ) 
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        πνιιά δηαθνξεηηθά είδε επηζηεκνληθήο έξεπλαο  

3.   Αληηζηνηρεί κεζνδνινγηθά ζε απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθαιείηαη       

  «Γεκνθξίηεηα ηάζε» ζηελ επηζηήκε. Γειαδή, ε δηεηζδπηηθή κεζνδνινγηθή      

  ηάζε λα  πξνζπαζήζνπκε, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, λα εμεγήζνπκε             

  θαηλφκελα ελ πξψηνηο δηαθνξεηηθά, ζε ζπλάθεηα κε θάπνηα θνηλά κέξε  ηνπο       

  θαη    ηηο ρψξν-ρξνληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

   Υαξαθηεξίδνπλ κάιινλ αζαθή παξά ιαλζαζκέλε ηελ παξαδνρή ηεο ζεσξίαο ηνπ 

John Stuart Mill (ζει 11) φηη νη αλζξψπηλεο θνηλσληθέο νκάδεο είλαη ζχλνια ησλ 

νπνίσλ ηα κέιε είλαη κεκνλσκέλα άηνκα. Τπάξρεη ιέλε αζάθεηα, γηαηί δελ έρεη 

θαζνξηζηεί πιήξσο, ζην ακέζσο θαηψηεξν επίπεδν, ην επίπεδν ηνπ κεκνλσκέλνπ 

αηφκνπ, ην ζεσξεηηθφ ιεμηιφγην, δειαδή έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ζεσξεηηθψλ 

ελλνηψλ. Καη δεδνκέλεο κηαο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο Σ2, ην εξψηεκα εάλ ππάξρεη 

κηα αιεζήο ςπρνινγηθή ζεσξία Σ1 κε έλα ζπγθεθξηκέλν ιεμηιφγην πνπ λα κηθξν-

αλάγεη ηελ Σ2, είλαη έλα εκπεηξηθφ εξψηεκα.
33

  

    ε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, νη O&P 

δηαπηζηψλνπλ φηη πνιινί ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ «ηελ αξρή ηνπ κεζνδνινγηθνχ 

αηνκηζκνχ», [individualism] (ζει17),
34

 θαη απηφ ιέλε, δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ εηδηθή κνξθή πνπ παίξλεη ε ππφζεζε εξγαζίαο ηνπο, φηαλ εθαξκφδεηαη ζε 

αλζξψπηλεο θνηλσληθέο νκάδεο.  

    ηνλ ηνκέα ησλ  νηθνλνκηθψλ, θαη ηεο θνηλσληνινγίαο, ππνζηεξίδνπλ
35

  (ζει17) φηη 

ε καξμηζηηθή θνηλσληνινγία είλαη κηθξν-αλαγσγηθή, κε ηελ ίδηα έλλνηα πνπ είλαη θαη 

                                                           
      33   Δλ ηνχηνηο, νη Oppenheim θαη Putnam ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε νξηζκέλσλ πνιχ πξσηφγνλσλ 

νκάδσλ νξγαληζκψλ, έρνπλ ζεκεησζεί εθπιεθηηθέο επηηπρίεο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαθνξνπνίεζε νξηζκέλσλ εηδψλ 

εληφκσλ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θάζηεο έρεη, κε επηθχιαμε, εμεγεζεί ζε ζρέζε κε ηελ έθθξηζε ησλ 

απνθαινχκελσλ θνηλσληθψλ νξκνλψλ. Πνιινί ιέλε, ζπγγξαθείο, πηζηεχνπλ φηη ππάξρνπλ θάπνηνη λφκνη πνπ είλαη 

θνηλνί γηα φιεο ηηο κνξθέο ζρέζεσλ ησλ δψσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλζξψπσλ. Πεηξάκαηα πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία γεπκαηίδνπλ ηα νηθφζηηα πηελά έρνπλ δπλεηηθά κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζε 

ηέηνηνπο λφκνπο. πγθεθξηκέλα, πεηξάκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ε θνηλσληθή δνκή κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ 

πνζφηεηα αλδξηθήο νξκφλεο ζε μερσξηζηά πνπιηά ππνδειψλνπλ πηζαλνχο παξαιιειηζκνχο κε ηελ θιίκαθα ηεο 

εμέιημεο. (O&P  1958 ) 

       34  Ζ άπνςε απηή πνπ αλήθεη ζηελ θηιειεχζεξε αλζξσπνινγία δηαθεξχζζεη φηη νη άλζξσπνη εθ θχζεσο 

ελδηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπκθέξνλ θαη ηε εηθφλα ηνπο. Ωο θηιειεχζεξε «απαηζηνδνμία» αθνξνχζε 

πάληνηε κφλν ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα δξνπλ αμηνπξεπψο. Αληίζεηα δελ αθνξνχζε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

θαηαζηνχλ «θάηνρνη θαη θπξίαξρνη ηεο θχζεο» ράξηλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ηελ επηλνεηηθφηεηά ηνπο. ην βαζκφ 

πνπ ε βηνκεραλία δειαδή ε απεξηφξηζηε εθκεηάιιεπζε ηεο θχζεο απνηεινχζε ζε φιεο ηηο θηιειεχζεξεο 

θηινζνθηθέο ζπλζέζεηο, ηελ ηδαληθή κνξθή εθηξνπήο ησλ πνιεκηθψλ ελεξγεηψλ πξνο ζθνπνχο πνπ ζεσξνχληαλ 

σθέιηκνη γηα φινπο, ππήξρε ζην θέληξν ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ έλα πξσηαξρηθφ ζηνηρείν αηζηνδνμίαο θαη 

ελζνπζηαζκνχ. Φπζηθά ην ζηνηρείν απηφ επέηξεςε λα δηθαηνινγεζεί ε ζξεζθεπηηθή ιαηξεία ηεο κεγέζπλζεο θαη 

ηεο πιηθήο πξνφδνπ πνπ ζπληζηά ηελ αξρή ηνπ λεσηεξηθνχ πνιηηηζκνχ JEAN CLAUDE MICHEA ―Le Empire du 

mointre mal‖ Ed Flammarion 2007 

        35     (ηελ επνρή εθείλε ν Ρutnam. ήηαλ καξμηζηήο) 
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ηα θιαζηθά νηθνλνκηθά, ακθφηεξεο δε νη ζεσξήζεηο, κνηξάδνληαη ηελ ππφζεζε ηνπ 

«νηθνλνκηθνχ αλζξψπνπ». Μπνξεί απηή ε ππφζεζε λα αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν έλα άηνκν δηακνξθψλεη ηηο επηινγέο ηνπ κέζσ κηαο πξνζσπηθήο 

ιεηηνπξγίαο πξνηηκήζεσλ. Ο νηθνλνκνιφγνο επηρεηξεί λα εμεγήζεη νκαδηθά 

θαηλφκελα, φπσο ε αγνξά, γηα λα αηηηνινγήζεη ηε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαλαισηή, θαη λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο επεκεξίαο θ.ιπ.  Ζ 

εμήγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλφκελσλ γίλεηαη αθφκα αλαθνξηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο, 

ηηο επηινγέο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα άηνκα. 
36

 

     ην πέκπην θεθάιαην «Πξνεγνχκελεο επηηπρίεο  θάζε επίπεδνπ» (ζει 16) νη Ο &P 

επηρεηξνχλ έλα απνινγηζκφ ζηηο κέρξη ηψξα απφπεηξεο αλαγσγήο ζηα δηάθνξα 

επίπεδα. Γηαπηζηψλνπλ φηη ε εμέιημε ηεο βηνινγίαο θαη ε ιακπξή αλάιπζε ησλ Crick 

θαη Watson γηα ηε δνκή ηνπ DNA νδεγνχλ ζε ηζρπξέο ζεσξίεο κηθξν-αλαγσγήο
37

 πνπ 

εμεγνχλ ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ DNA.  Ζ κηθξν-αλαγσγή 

ηνπ επηπέδνπ 2 ζην επίπεδν 1 αλαθέξζεθε, επεηδή πνιιά κνξηαθά θαηλφκελα 

                                                           
        36   (O&P  1958 ) Αλαθέξνπλ ( ζει 17) ηνλ νηθνλνκηθφ ληεηεξκηληζκφ πνπ φπσο ιέλε είλαη θνηλφο ζηνπο Marx 

θαη Veblen. ηελ πεξίπησζε ηνπ Marx, ηα άηνκα ππνηίζεηαη –ηνπιάρηζηνλ ζην κέζν φξν θαη καθξνπξφζεζκα- φηη 

ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηα πιηθά ζπκθέξνληά ηνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξία ηνπ θχθινπ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηελ νπνία ν Marx βάζηζε ζε θιαζηθνχο λφκνπο ηεο αγνξάο, πνπ  παξάγεη ηνπο βαζηθνχο ηνπ λφκνπο θαη 

πξνβιέςεηο. Γη απηνχο, (O&P)  ν Veblen, αλ θαη ηφληζε ηα ηαμηθά ζπκθέξνληα θαη ηηο ηαμηθέο δηαθξίζεηο, φπσο θαη 

ν Μarx, εηζάγεη επηπιένλ θαη θάπνηνπο κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ζηελ θνηλσληνινγία ηνπ. Ζ ζεσξία ηνπ 

αλαθέξεηαη ηειηθά ζηελ αηνκηθή ςπρνινγία. Ζ ππφζεζή ηνπ γηα ηελ «πξνθιεηηθή θαηαλάισζε» είλαη φπσο ιέλε 

έλα ιακπξφ –θαη ραξαθηεξηζηηθφ- παξάδεηγκα. Αλαθέξνπλ επίζεο ηνλ Max Weber πνπ παξήγε κηα θνηλσληνινγία 

φπνπ, θάζε εμήγεζή ηνπ γηα ηα νκαδηθά θαηλφκελα αλαθέξεηαη ηειηθά ζηελ αηνκηθή ςπρνινγία. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, ιέλε, ζηε ζπδήηεζή ηνπ γηα ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη απνιακβάλνπλ λα 

δνπιεχνπλ γηα έλαλ «ραξηζκαηηθφ» εγέηε, θ.ιπ. Γηαπηζηψλνπλ επίζεο φηη αλαγλσξίδεηαη. ν ελ γέλεη ςπρνινγηθφο 

(νπφηε θαη κηθξφ-αλαγσγηθφο) ραξαθηήξαο ησλ θπξηφηεξσλ θνηλσληνινγηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ 

ησλ Mannheim, Simmel θ.ιπ., θαζψο επίζεο θαη απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο).  Τπνζηεξίδνπλ ινηπφλ 

φηη ελψ δελ ππάξρεη κία κφλν απνδεθηή θνηλσληνινγηθή ζεσξία, φιεο απηέο νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

απνηεινχλ απφπεηξεο κηθξφ-αλαγσγψλ. Αλαθέξνληαη επίζεο ζηνπο Schleiden θαη Schwann (1838/9), θαη ζηελ 

αληίιεςή ηνπο φια ηα έκβηα φληα απνηεινχληαη απφ θχηηαξα. Απηέο νη ζεσξίεο ιέλε ζπλεγνξνχλ θαη εληζρχνπλ 

ηελ  δηθή ηνπο πεπνίζεζε (O&P) φηη ε εμήγεζε ησλ λφκσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην επίπεδν 5 κέζσ εθείλσλ ηνπ 

θπηηαξηθνχ επηπέδνπ ζεκαίλεη ηε κηθξν-αλαγσγή φισλ ησλ θαηλνκέλσλ ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ ζην επίπεδν 4. 

     37    (O&P  1958 ) Αλαθέξνπλ (ζει 4) φηη «Ζ κεηαιιαγή ησλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ έρεη εμεγεζεί απφ κηα 

κνξηαθή (κηθξν-αλαγσγηθή) ζεσξία πνπ αλαπηχρζεθε πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα απφ ηνλ Delbruck. H ζχιιεςε ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Delbruck έγηλε πνιχ πξηλ απνθηεζεί ε λέα γλψζε γηα ην DNA. Δίλαη φκσο έλα πνιχ γεληθφ κνληέιν πνπ 

ζε θακία πεξίπησζε δελ αθπξψλεη ην κνληέιν ησλ Crick θαη Watson γηα ην ζπγθεθξηκέλν κφξην πνπ ζπλζέηεη ην 

γελεηηθφ πιηθφ. Ο Delbruck, φπσο θαη πνιινί άιινη, ππέζεζε φηη ην γνλίδην είλαη έλα κνλφ, κεγάιν, «λνπθιεν-

πξσηετληθφ» κφξην. (Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα καθξνκφξηα, φπσο είλαη νη ηνί θαη ηα ππνζεηηθά 

«γνλίδηα», πνπ απνηεινχληαη απφ πξσηεΐλε θαη λνπθιετθφ νμχ. Κάπνηεο πξφζθαηεο ζεσξίεο ππνζέηνπλ αθφκα θαη φηη 

έλα νιφθιεξν ρξσκφζσκα είλαη έλα ηέηνην κνλφ κφξην). χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Delbruck, δηαθνξεηηθά επίπεδα 

απφ θβάληα κέζα ζηα άηνκα ελφο κνξίνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θιεξνλνκηθφηεηαο. Μηα 

κεηαιιαγή είλαη απιψο έλα θβαληηθφ άικα ζπάληνπ ηχπνπ (π.ρ. έλα άικα κε πςειή ελέξγεηα θηλεηνπνίεζεο). Ζ 

παξαηεξεκέλε κεηαβιεηφηεηα ζηελ αλαινγία ησλ απηφκαησλ κεηαιιάμεσλ πξνο ηε ζεξκνθξαζία βξίζθεηαη ζε θαιή 

πνζνηηθή ζπκθσλία κε ηε ζεσξία». Παξαδέρνληαη βέβαηα φηη ηέηνηεο ππνζέζεηο θαη κνληέια φπσο απηά ησλ 

Watson θαη Crick θαη ηνπ Delbruck απέρνπλ πνιχ (1958) απφ ην λα ραξαθηεξηζηνχλ επαξθείο γηα κηα 

νινθιεξσκέλε κηθξν-αλαγσγή ηεο θχξηαο βηνινγηθήο γελίθεπζεο, π.ρ. ηεο εμέιημεο θαη ηεο γεληθήο γελεηηθήο 

ζεσξίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο). Απνηεινχλ φκσο ιέλε έλα 

ελζαξξπληηθφ μεθίλεκα πξνο απηφλ ηνλ ηειηθφ ζηφρν θαη, κέρξη απηφ ην ζεκείν, κηα έκκεζε ππνζηήξημε γηα ηελ 

ππφζεζε εξγαζίαο καο.»  
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εμεγνχληαη ζήκεξα κε αλαθνξέο ζε λφκνπο ησλ ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ. Σν πςειφ 

πνζνζηφ πξνφδνπ ζε απηφ ηνλ ηνκέα (1958), ζίγνπξα δηθαηνινγεί ηελ ειπίδα φηη ηα 

άιπηα πξνβιήκαηα, εηδηθά εθείλα πνπ αθνξνχλ ηηο δπλάκεηο πνπ θξαηνχλ ηνλ ππξήλα 

ελσκέλν, ζα εμεγεζνχλ παξνκνίσο ζε ζρέζε κε κηα ζεσξία ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ.  

   «Γελ είλαη παξάινγν λα ππνζέζνπκε, φηη νη λφκνη ηεο ςπρνινγίαο κπνξνχλ ηειηθά λα 

εμεγεζνχλ, ζε αληηζηνηρία κε ηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ λεπξψλσλ ηνπ εγθεθάινπ, φηη 

ε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ θπηηάξσλ – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λεπξψλσλ – κπνξεί 

ηειηθά λα εμεγεζεί ζε αληηζηνηρία πξνο ηε βηνρεκηθή ηνπο ζχζηαζε, θαη φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ κνξίσλ – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξφ-κνξίσλ ηα νπνία 

απνηεινχλ ηα δσληαλά θχηηαξα – κπνξνχλ ηειηθά λα εμεγεζνχλ ζε αληηζηνηρία πξνο ηελ 

αηνκηθή θπζηθή. Δάλ επηηεπρζεί απηφ, ηφηε νη λφκνη ηεο ςπρνινγίαο ζα έρνπλ, θαη‘ 

αξρήλ, ζπγρσλεπηεί ζε λφκνπο ηεο αηνκηθήο θπζηθήο».
38

 Καη θαηαιήγνπλ ζην γλσζηφ 

επηζηεκνινγηθφ επηρείξεκα ηεο απιφηεηαο, φηη δειαδή ν βαζκφο αμηνπηζηίαο κηαο 

νπνηαζδήπνηε εκπεηξηθήο ππφζεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο δηθήο ηνπο, πεξί 

επίηεπμεο ηεο  εληαίαο επηζηήκεο, εμαξηάηαη απφ ην πφζν ιηγφηεξε πνηθηιία ζηνηρείσλ 

απαηηείηαη, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ Αληκηζκφ θαη ηνλ Νέν-βηηαιηζκφ
39

 

(=λενδσηηθνθξαηία) πνπ ζπκβαίλεη ην αληίζεην.    

   πκπεξαίλνπλ πεξεηαίξσ νη Oppenheim & Putnam, φηη ε παξνπζία κηαο ηάζεο 

ελνπνίεζεο, πνπ δηαηξέρεη αξθεηή απφ ηελ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ «ζα θάλεη ηε βηνινγία λα θαηαιάβεη κηα ζέζε πιεζηέζηεξα ζηνλ 

άμνλα ηνπ επηπέδνπ 1, θαη ην ίδην ζα ζπκβεί κε φινπο ηνπο άιινπο θιάδνπο. Ζ ζπλερήο 

ζεηξά ηφηε πηζαλφλ λα πεξηγξαθεί σο «Darwinian» θαη φρη σο «Linnean». Ζ ζεηξά 

απηή αληιεί ηε θπζηθφηεηά ηεο απ‘ ην γεγνλφο φηη ζπζηεκαηηθά έξρεηαη ζην θψο ε 

δπλαηφηεηα επηηπρίαο ηεο ππφζεζεο γηα ηελ ελφηεηα ησλ επηζηεκψλ»( ζει 18) 

Αιιά ππάξρεη γη απηνχο θαη έλαο απψηεξνο ζηφρνο ζηελ ελφηεηα ηεο επηζηήκεο.  

Όπσο νη ίδηνη ην δηαηππψλνπλ:  «Δάλ κπνξέζνπκε λα θαηαζθεπάζνπκε κηα ζεσξία πνπ 

ζα εμεγεί ηε ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζην ζχζηεκα ησλ επηπέδσλ 

καο, ηφηε απηή επίζεο ζα ρεηξίδεηαη θαη ηα ζχλνια ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ 

                                                           
       38      (O&P  1958  ει 4) 

      39   Οη βηηαιηζηέο ηζρπξίδνληαη φηη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δσήο απαηηείηαη ε εηζαγσγή ζηνπο λφκνπο ηεο 

θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο κηαο κε θπζηθήο νληφηεηαο, δχλακεο ή πεδίνπ (δσνπνηφο δχλακε, vis vitalis) Γελ 

θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ ην δπηζκφ ηνπ Καξηέζηνπ. Ζ γιψζζα ηνπο ζπλέρηζε λα πεξηνξίδεηαη απφ ηηο εηθφλεο θαη 

ηηο κεηαθνξέο ηνπ αλαγσγηζκνχ. Σν κφλν πνπ θαηάθεξαλ ήηαλ λα βάινπλ κηα κε θπζηθή νληφηεηα ζην ξφιν ηνπ 

ζρεδηαζηή ή ηνπ δηεπζπληή ησλ δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο πνπ αςεθνχζαλ ηηο κεραληζηηθέο εμεγήζεηο.  
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3. ‗The Reduction of Theories‘  ηνπ  Ernest Nagel (1961)
40

 

    (Ζ αλαγσγή  ησλ ζεσξηψλ  [δηαζεσξεηηθή αλαγσγή], ή πσο, νη κε 

ινγηθνί φξνη κηαο αλαγφκελεο ζεσξίαο, λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε 

απηνχο ηεο αλάγνπζαο, ψζηε φινη νη λφκνη ηεο πξψηεο, λα κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ ινγηθά απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνθείκελεο θαη ηνπο ζρεηηθνχο 

αληίζηνηρνπο νξηζκνχο ηεο αλάγνπζαο ζεσξίαο)     

      Καηά ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο, αλαδείρηεθε ην εχινγν εξψηεκα, αλ ην 

πεξηνδηθά εκθαληδφκελν θαηλφκελν κηαο ζρεηηθά απηφλνκεο ζεσξίαο, πνπ 

απνξξνθάηαη, ή αλάγεηαη ζε θάπνηα άιιε πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθή ζεσξία, δείρλεη ην 

κέιινλ ηεο ηζηνξίαο ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο,. Ζ θαηαθαηηθή απάληεζε ζην αξρηθφ 

εξψηεκα, ζπλνςίδνληαλ ζηελ ηδέα κηαο ζεσξίαο πνπ ζα ελνπνηήζεη φιεο ηηο πεξηνρέο 

ηεο θπζηθήο επηζηήκεο θάησ απφ έλα θνηλφ ζχλνιν αξρψλ, πνπ ζα ππεξεηεί ζαλ 

ζεκέιην άιιεο ιηγφηεξν πεξηεθηηθέο ζεσξίεο. Σν αληίζηνηρν  επηζηεκνινγηθφ δήηεκα, 

πνπ ηέζεθε αθνξνχζε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη γηα λα αλαρζεί κηα επηζηήκε ζε κηα άιιε.( Γη απηφ ε δπλαηφηεηα 

αλαγσγήο ζπλπθάλζεθε κε ζεσξεηηθέο [=κε παξαηεξεζηαθέο/κε εκπεηξηθέο] 

παξαδνρέο πνπ δελ ππαγνξεχνληαη απφ ηα εκπεηξηθά «δεδνκέλα» θαη κε ηελ 

εμνηθείσζε ηνπ ινγηθνχ εκπεηξηζκνχ κε ηηο κε εκπεηξηθέο, ζεσξεηηθέο, ξπζκηζηηθέο 

ζπληζηψζεο ησλ επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ).    

      Μηα ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηεο  αλαγσγήο μεθίλεζε κε ηνλ Ernest Nagel ην 1949  

φπνπ αλαθέξζεθε ζ‘ απηήλ σο έλα είδνο δηαζεσξεηηθήο εμήγεζεο 
41

. Ζ αλαγφκελε 

ζεσξία εμεγείηαη απφ ηελ αλάγνπζα πνπ πξνυπνηίζεηαη φηη είλαη πεξηζζφηεξν 

ζεκειηψδεο. Ζ δεκνζίεπζε ελ ζπλερεία ην 1961 ηεο κειέηεο ηνπ ―ε Γνκήο ηεο 

Δπηζηήκεο‖ πνπ αθνξνχζε απηή ηελ πξννπηηθή,  αληηκεησπίζηεθε κε ζπκπάζεηα απφ 

ηνπο νπαδνχο ηνπ ινγηθνχ εκπεηξηζκνχ. Ο Nagel βαζίδεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ ζηελ 

παξαδνρή  φηη «νη «θχζεηο» ησλ πξαγκάησλ, δελ κπνξνχλ λα εξεπλεζνχλ κε άκεζν 

                                                           
       40   NAGEL, E. ―The Structure of Science‖. (Chapter 11 pp 336) The reduction of theories, (N.Y.: Harcourt 

Brace, 1961), 
        41      NAGEL, E. ―The Meaning of Reduction in the Natural Science‖ pp .99-135   In Stauffer, R.C.(ed)                              

Science and Civilisation, Madison: University of Wisconsin Press. 1949) 
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ηξφπν, θαη δελ κπνξνχκε λα πιεξνθνξεζνχκε απφ κηα απιή έξεπλα ηη ππνδειψλνπλ 

θαη ηη φρη. (Ζ ηδέα ζηεξίδεηαη ελ πνιινίο ζηηο ηδέεο ησλ Kuhn θαη Feyerabend πσο φηη 

αληηιακβαλφκαζηε, εμαξηάηαη απφ ηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο καο ―ε παξαηήξεζε 

είλαη «έκθνξηε» ζεσξίαο (theory laden).) Οη «θχζεηο» ινηπφλ ηδίσο ησλ «βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ» ησλ πξαγκάησλ ιέεη ν Nagel πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη απφ κηα ζεσξία 

θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελα παξαηήξεζεο.. «Ζ ζεηξά ησλ πηζαλψλ «θχζεσλ» πνπ 

κπνξεί λα δηαζέηνπλ ηα ρεκηθά ζηνηρεία πνηθίιεη ηφζν, φζν θαη νη δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο 

πάλσ ζηελ αηνκηθή δνκή πνπ κπνξνχκε εκείο λα επηλνήζνπκε».
42

Ζ επηηπρία ηεο 

αλαγσγήο κηαο επηζηήκεο ζε κηα άιιε, ζπληζηά ινηπφλ γηα ηνλ Nagel ηαπηφρξνλα έλα 

εμαηξεηηθά ινγηθφ θαη εκπεηξηθφ εξψηεκα. Γηα λα  αλαθαιχςνπκε ιέεη
43

, ηηο 

«ζεκειηψδεηο θχζεηο» ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ (ή νπνηνπδήπνηε άιινπ) είλαη πξψηα 

απ‘ φια  δήηεκα θαηαζθεπήο θαηάιιεισλ  ζεσξψλ, πνπ αμηψλνπλ γηα ηα ζηνηρεία, 

θαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, θαη ελ ζπλερεία, ειέγρνπ  ησλ ζεσξηψλ κε ην ζπλήζε 

ηξφπν, ζπγθξίλνληαο δειαδή ηηο ζπλέπεηεο πνπ παξήρζεζαλ απφ ηηο ζεσξίεο κε ηα 

απνηειέζκαηα θαηάιιεισλ πεηξακάησλ. Καηά ζπλέπεηα, ην εάλ έλα δεδνκέλν ζχλνιν 

ηδηνηήησλ ή «ζπκπεξηθνξηθψλ ηδηνηήησλ» ησλ καθξνζθνπηθψλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί 

λα εμεγεζεί απφ, ή λα αλαρζεί ζε, «ηδηφηεηεο» ή ζηηο «ζπκπεξηθνξηθέο ηδηφηεηεο» ησλ 

αηφκσλ θαη ησλ κνξίσλ, είλαη ιέεη ν Nagel, κηα ιεηηνπξγία πνπ αλήθεη ζηελ 

νπνηαδήπνηε ζεσξία πνπ πηνζεηείηαη γηα λα δηεπθξηλίζεη ηηο «θχζεηο» απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ. Καη δελ είλαη δπλαηφλ, λα γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ, φηη δελ κπνξεί 

πνηέ λα θαηαζθεπαζηεί κηα ζεσξία ηέηνηα, πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο δηάθνξνπο λφκνπο 

πρ ηεο ρεκείαο λα παξάγνληαη ζπζηεκαηηθά απ‘ απηήλ. 

     Ση ινγίδνληαλ φκσο παξαδνζηαθά ζαλ ζεσξία; Ζ θηινζνθία ηεο επηζηήκεο 

θαηαλννχζε  κηα ζεσξία σο  «έλα κηθξφ ζχλνιν πξνηάζεσλ
44

 θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο 

ζπληζηά  ηδεσδψο έλα επηζηεκνληθφ λφκν. Απηέο νη πξνηάζεηο κπνξνχλ λα εθιεθζνχλ  

ζαλ βαζηθά αμηψκαηα, ή θχξηεο πξνθείκελεο, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ λα κπνξνχλ λα 

απνδεηρζνχλ ηα ζεσξήκαηα. Δπεηδή απηά ηα αμηψκαηα, πεξηέρνπλ ηφζν ινγηθνχο φξνπο, 

                                                           
     42   (NAGEL E ―The Structure of Science‖ θεθ. Non formal conditions  ζει  367, ή βιέπε ζει 32 ηνπ 

παξφληνο)  
      43       (NAGEL E ν.π ζει 24) 

     44   Σν γεγνλφο φηη ην ζηαζεξνηππηθφ ππφδεηγκα αλαθνξηθά κε ηελ αλαγσγή πξνυπνζέηεη ηε ζέζε φηη νη 

ζεσξίεο είλαη εχινγν λα ζεσξνχληαη σο ζχλνια πξνηάζεσλ, ην έρεη επηζεκάλεη ν Clark Glymour, ―On some 

Patterns of Reduction‖, Philosophy of Science 36 (1969), 340-353, 342· θαζψο θαη ν Jerry Fodor (The Language of 

Thought, N.Y.: Crowell, 1975, 11, ππνζεκείσζε 10). Ο Glymour δέρεηαη ηε ζέζε, ελψ ν Fodor ηελ αληηκεησπίδεη 

κε ζθεπηηθηζκφ. 
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φπσο πρ ην ζεκείν ηζφηεηαο, φζν θαη κε ινγηθνχο φξνπο, φπσο θσηφλην, γνλίδην, θιπ. ε 

θηινζνθία ηεο επηζηήκεο πίζηεπε φηη ε έληαμε απηψλ ησλ πξνηάζεσλ, ζε έλα ινγηθφ 

ηππηθφ ζχζηεκα ζα θαζηζηνχζε επθνιφηεξε ηε δηαζαθήληζε ηεο θχζεο κηαο 

επηζηεκνληθήο ζεσξίαο δεδνκέλνπ φηη θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη εθπεθξαζκέλεο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ αμησκάησλ θαη ησλ ζεσξεκάησλ -δειαδή άιισλ παξαγφκελσλ 

επηζηεκνληθψλ λφκσλ ή πεξηγξαθψλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ-  ζα κπνξνχζαλ λα 

εμεηαζηνχλ  κε ηππηθή απζηεξφηεηα». [Σππνθξαηηθή αλαζχζηαζε πνπ επηδηψθεη λα 

θαηαζηνχλ θαλεξέο θαη ξεηέο νη παξαδνρέο ―νληνινγηθέο, γλσζηνινγηθέο, θιπ. 

πληζηά ξπζκηζηηθφ ηδεψδεο γηα ην ινγηθνεκπεηξηζηηθφ εγρείξεκα] 

Ο Nagel  αξρηθά  δηεπθξηλίδεη φηη  «..ε αλαγσγή, είλαη ε εμήγεζε κηαο ζεσξίαο ή ελφο 

ζπλφινπ πεηξακαηηθψλ λφκσλ πνπ έρνπλ απνδεηρηεί ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, - θαη πνπ 

απνθαινχκε δεπηεξεχνπζα επηζηήκε - κέζσ κηαο ζεσξίαο πνπ ζπλήζσο έρεη δηαηππσζεί 

γηα έλα άιιν ηνκέα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ή πξνηείλεηαη ε αλαγσγή, θαη πνπ 

απνθαινχκε «πξσηεχνπζα επηζηήκε».
45

ην ελδέθαην θεθάιαην ηνπ έξγνπ ηνπ (―The 

Structure of Science,1960 ‖) δηεξεπλά θαη δηαηππψλεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

ψζηε θαηά ηελ αλαγσγή κηαο επηζηήκεο ζε κηα άιιε.  « νη ινγηθνί φξνη ηεο 

αλαγφκελεο επηζηήκεο λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε απηνχο ηεο αλάγνπζαο επηζηήκεο 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε φινη νη λφκνη ηεο δεπηεξεχνπζαο επηζηήκεο, λα κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ ινγηθά απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνθείκελεο θαη ηνπο ζρεηηθνχο αληίζηνηρνπο 

νξηζκνχο ηεο πξσηεχνπζαο επηζηήκεο.»
46

 

    πλεπψο απηνχ ηνπ ηχπνπ ε αλαγσγή θαιείηαη δηα-ζεσξεηηθή (intertheoretic), ή 

ζεσξεηηθή, επεηδή πξαγκαηεχεηαη κηα ζρέζε κεηαμχ ζεσξηψλ, θαη ζπλδέεηαη ελ 

ζπλερεία κε κηα γεληθεπκέλε εθδνρή ηνπ θιαζζηθνχ (ΠΝ) παξαγσγηθνχ λνκνινγηθνχ 

ππνδείγκαηνο ηνπ Hempel.
47

 

    Σίζεηαη φκσο ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, πεξί πηνζέηεζεο  θαηάιιεισλ 

ζεσξψλ
48

, πνπ ζα αμηψλνπλ θαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, θαη έηζη ζα δηεπθξηλίδνπλ 

                                                           
      45     NAGEL E, νπ. θεθ.  The reduction of  Thermodynamics to Statistical Mechanics ζει  338 

      46     NAGEL E, ν.π  ζει  354 

      47     Βιέπε ζην Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο, Πξψην θεθ., Wesley C. Salmon ζει13  ΠΔΚ 

      48   Καη νη O&P ζην έξγν ηνπο  The Unity of Science as a working Hypothesis ηνπ1958 αληηκεησπίδνπλ ηελ 

αλαγσγή κεηαμχ ζεσξηψλ αιιά κφλν αλάκεζα ζε ζπλνξεχνληα  επίπεδα:  «ην εξψηεκα εάλ νη ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ 

έλα δεδνκέλν επίπεδν αλαγσγήο κπνξνχλ λα αλαρζνχλ απφ κηα ζεσξία πνπ αθνξά ην ακέζσο θαηψηεξν επίπεδν έρεη 

εκπεηξηθή νπζηψδε έλλνηα κφλν εάλ θαζνξηζηεί πιήξσο ην ζεσξεηηθφ ιεμηιφγην. Γειαδή, κφλν εάλ θαλείο ζπλδέζεη 

κε ην θάζε επίπεδν έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ.  Γεδνκέλεο, π.ρ. κηαο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο 

Σ2, ην εξψηεκα εάλ ππάξρεη κηα αιεζήο ςπρνινγηθή ζεσξία Σ1 κε έλα ζπγθεθξηκέλν ιεμηιφγην πνπ λα κηθξφ-αλάγεη 
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ηηο «θχζεηο» ησλ ζηνηρείσλ, ην εχινγν εξψηεκα ηνπ πψο νη  μερσξηζηέο απηέο 

ηδηφηεηεο, πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν κηαο δεπηεξεχνπζαο επηζηήκεο, δχλαληαη λα 

εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία κηαο ζεσξίαο, πνπ κπνξεί αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί γηα λα 

ρεηξίδεηαη δηαθνξεηηθά πνηνηηθά πιηθά θαη θαηά ζπλέπεηα δελ δηαζέηεη ηνπο  

μερσξηζηνχο απηνχο φξνπο ηεο δεπηεξεχνπζαο επηζηήκεο ζην δηθφ ηεο ζχλνιν 

βαζηθψλ ζεσξηψλ.  

    Οη έλλνηεο, νη δηαρσξηζκνί θαη νη γεληθνί λφκνη πνπ ρξεζηκνπνηεί παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ε ζεξκνδπλακηθή, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη ζηε κεραληθή, 

αιιά εθηφο απ‘ απηνχο, ιέεη ν Nagel «…ε ζεξκνδπλακηθή ρξεζηκνπνηεί θαη έλαλ 

αξηζκφ δηαθξηηψλ  ελλνηψλ φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε ζεξκφηεηα θαη ε εληξνπία, θαζψο 

θαη γεληθέο ππνζέζεηο πνπ δελ απνξξένπλ απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κεραληθήο». Καη 

εδψ ν Nagel ηζρπξίδεηαη φηη ελ ηέιεη «…πρ ε ζεκαζία ηεο ιέμεο ζεξκνθξαζία είλαη 

παλνκνηφηππε εμ‘ νξηζκνχ κε ηε ζεκαζία ηεο θξάζεο «ε κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ 

κνξίσλ. Πσο φκσο -επί ηνπ πξνθεηκέλνπ ηεο δηαζεσξεηηθήο αλαγσγήο- θαίλεηαη φηη ε 

πξσηεχνπζα επηζηήκε εμαιείθεη γλσζηέο δηαθνξέο σο πιαζηέο, θαη δείρλεη λα 

ππνζηεξίδεη φηη απηέο πνπ εθ πξψηεο φςεσο είλαη αδηακθηζβήηεηα δηαθνξεηηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ πξαγκάησλ, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παλνκνηφηππεο; 

    Γηα λα ζπλάγεη  ν Nagel ην ηειεπηαίν απηφ ζπκπέξαζκα εμεηάδεη πξψηα δεηήκαηα 

πνπ έρνπλ θχζε θαζαξά ηππηθή, (ινγηθά) θαη θαηφπηλ θαηαπηάλεηαη κε δεηήκαηα 

πξαγκαηνινγηθνχ ή εκπεηξηθνχ ραξαθηήξα.: 

 

 Σππηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλαγσγή 

    Δπεηδή κηα δήισζε, θαηά ηνλ Nagel, κπνξεί λα αλαιπζεί σο γισζζηθή δνκή, πνπ 

απνηειείηαη απφ πην ζηνηρεηψδεηο εθθξάζεηο, ζε ζπκθσλία κε ζησπεξνχο, ή ξεηνχο 

θαλφλεο ζχληαμεο, θαη πνπ νη έλλνηέο ηνπο είλαη ζηαζεξέο, είηε ιφγσ ζπλήζνπο 

ρξήζεο, είηε ιφγσ ξεηά δηαηππσκέλσλ θαλφλσλ, νη ηππηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

                                                                                                                                                                      
ηελ Σ2 είλαη έλα εκπεηξηθφ εξψηεκα. Άξα, ε δηθή καο «ππφζεζε εξγαζίαο» είλαη κηα ππφζεζε πνπ κπνξεί λα 

ηεθκεξησζεί κφλν ζε εκπεηξηθή βάζε.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εάλ ε πξνζπάζεηα γηα ηε κηθξφ-αλαγσγή δείρλεη λα απνηπγράλεη, δελ κπνξνχκε λα 

απνθιείζνπκε ηελ εηζαγσγή ζεσξηψλ πνπ έρνπλ ζαλ αμίσκα αληίζηνηρα κέξε άγλσζηα ζην παξφλ, ή αληίζηνηρα 

ραξαθηεξηζηηθά άγλσζηα ζην παξφλ γηα θάπνηα ή θαη φια ηα αληηθείκελα πνπ κειεηά ε επηζηήκε. Σέηνηεο ζεσξίεο 

είλαη ηέιεηα απνδεθηέο, ππφ ηνλ φξν φηη έρνπλ γλήζηα επεμεγεκαηηθή ζεκαζία. ….. Γεδνκέλεο, π.ρ. κηαο 

θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο Σ2, ην εξψηεκα εάλ ππάξρεη κηα αιεζήο ςπρνινγηθή ζεσξία Σ1 κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ιεμηιφγην πνπ λα κηθξφ-αλάγεη ηελ Σ2 είλαη έλα εκπεηξηθφ εξψηεκα».  
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αλαγσγή αθνξνχλ κηα αλαιπηηθνχ ηχπνπ ηαμηλφκεζε ησλ δειψζεσλ θαη ησλ 

εθθξάζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζ‘ απηή. Σα ζεκεία ηεο είλαη ηα εμήο:  

      1
ν
 ηππηθφ ζεκείν: Ζ απαίηεζε γηα ζαθήλεηα ζηε δηαηχπσζε, είλαη κηα ηδαληθή 

απαίηεζε θαη φρη κηα πεξηγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζπκβάλησλ ζε κηα 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δληνχηνηο, νη δειψζεηο πνπ γίλνληαη γηα θάζε κηα επηζηήκε 

μερσξηζηά κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο, βάζε ησλ ινγηθψλ 

ξφισλ, ησλ δειψζεσλ απηψλ, κέζα ζηελ επηζηήκε. αλ ηδαληθή απαίηεζε κέγηζηεο 

ζαθήλεηαο, πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θιάζεηο ζαθψο δηαηππσκέλσλ δειψζεσλ. Γειαδή 

ηα αμηψκαηα, νη εηδηθέο ππνζέζεηο θαη νη πεηξακαηηθνί λφκνη ησλ επηζηεκψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε κηα αλαγσγή λα πξέπεη λα δίδνληαη κε ηε κνξθή ζαθψο 

δηαηππσκέλσλ δειψζεσλ, θαη νη φξνη πξέπεη λα έρνπλ έλλνηεο ακεηάβιεηεο, πνπ λα 

νξίδνληαη απφ θσδηθνπνηεκέλνπο θαλφλεο ρξήζεο ή απφ επαιεζεπκέλεο δηαδηθαζίεο
49

 

     ηελ άθξσο αλεπηπγκέλε επηζηήκε S (φπσο είλαη ε κεραληθή, ε ειεθηξνδπλακηθή 

ή ε ζεξκνδπλακηθή) είλαη δπλαηφλ, λα δηαθξίλνπκε, ζηε  βάζε ησλ ινγηθψλ ηνπο 

ξφισλ κέζα ζηελ επηζηήκε, ηέζζεξηο θιάζεηο δειψζεσλ: 

       α) κηα θιάζε δειψζεσλ T πνπ απνηειείηαη απφ ηα βαζηθά ζεσξεηηθά αμηψκαηα 

ηα παξαγφκελα απ απηά ζεσξήκαηα, θαη νη αληίζηνηρνη νξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζεσξεηηθέο έλλνηεο ησλ αμησκάησλ ή ζεσξεκάησλ.
50

 

      β)  κηα θιάζε δειψζεσλ L πνπ είλαη νη πεηξακαηηθνί λφκνη ηεο S.
51

 

       γ) νη  παξαηεξεζηαθέο  δειψζεηο ηεο S πνπ δελ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη κε «ινγηθά 

δεδνκέλα» θαη κεξηθέο θνξέο ηζρπξηδφκαζηε φηη είλαη απνθιεηζηηθά αληηθείκελα 

«άκεζεο εκπεηξίαο». («Έγηλε νιηθή έθιεηςε ειίνπ ζην ακπξάι ηεο Βφξεηαο 

Βξαδηιίαο ζηηο 29 Μαΐνπ 1919» θαη «Ο δηαθφπηεο άλνημε ρζεο ζην γξαθείν κνπ φηαλ 

ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ έπεζε ζηνπο 50
ν
 F»)  

      δ) νη δάλεηνη λφκνη ηεο S. (Όηαλ πρ νη θάκεξεο θαη ηα ηειεζθφπηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έξεπλεο επί ησλ κεραληθψλ θαηλνκέλσλ, ηφηε νη δηαρσξηζκνί 

θαη νη λφκνη είλαη «δαλεηζκέλνη» απφ άιιεο εηδηθέο επηζηήκεο.    

     2
ν
 ηππηθφ ζεκείν: Γπν θιάζεηο πεξηγξαθηθψλ  εθθξάζεσλ πνπ δειψλνπλ απηά πνπ 

γεληθψο ζεσξνχληαη «εκπεηξηθά» αληηθείκελα, ηδηφηεηεο ή ζρέζεηο, θαη φρη απιψο 

εθθξάζεηο ηππηθήο αξηζκεηηθήο ινγηθήο, θαη άιισλ θιάδσλ ηεο καζεκαηηθήο 

                                                           
      49   (NAGEL E, 1961  ζει 345) 

      50   (NAGEL E, 1961  ζει 345)  

      51   (NAGEL E, 1961  ζει 346) 



 

 

39 

αλάιπζεο. Αο ζεσξήζνπκε φηη ππάξρεη κηα ηάμε πεξηγξαθηθψλ εθθξάζεσλ D ζηελ S 

πνπ δελ απαληάηαη ζηνπο δαλεηζκέλνπο φξνπο ηεο S θαη πνπ δειψλνπλ απηά πνπ 

γεληθψο ζεσξνχληαη «εκπεηξηθά» αληηθείκελα, ηδηφηεηεο ή ζρέζεηο, θαη φρη απιψο 

εθθξάζεηο ηππηθήο ινγηθήο, αξηζκεηηθήο θαη άιισλ θιάδσλ ηεο καζεκαηηθήο 

αλάιπζεο. Πνιιέο απφ ηηο πεξηγξαθηθέο εθθξάζεηο κηαο επηζηήκεο, πξνέξρνληαη 

απιψο απφ ηε γιψζζα ησλ ζπλεζηζκέλσλ ππνζέζεσλ θαη δηαηεξνχλ ηηο θαζεκεξηλέο 

ηνπο έλλνηεο.  

       α) Αο νλνκάζνπκε «παξαηεξεζηαθέο εθθξάζεηο» ιέεη ν Nagel ηηο εθθξάζεηο 

εθείλεο ηεο D πνπ αλαθέξνληαη ζε πξάγκαηα, ηδηφηεηεο, ζρέζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε. Αο απνθαινχκε «πξσηαξρηθέο παξαηεξεζηαθέο 

έλλνηεο» ηεο S ην ζχλνιν Ρ1 ησλ παξαηεξεζηαθψλ εθθξάζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

λα εμεγεζεί θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ν κέγηζηνο αξηζκφο εθθξάζεσλ ζηελ D. Γηα 

παξάδεηγκα, ε έλλνηα «ζεξκνθξαζία» ζπρλά εμεγείηαη ζηε θπζηθή ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαζηνιέο ηνπ φγθνπ ησλ πγξψλ θαη ησλ αεξίσλ ή ζε ζρέζε κε άιιεο παξαηεξεκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ ζσκάησλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε επεμήγεζε ηεο 

«ζεξκνθξαζίαο» δίδεηαη κέζσ πξσηαξρηθψλ παξαηεξεζηαθψλ ελλνηψλ.  

       β). Αο νλνκάζνπκε «ζεσξεηηθέο εθθξάζεηο» ηεο S φιεο ηηο πεξηγξαθηθέο 

εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζεσξεηηθά αμηψκαηα θαη ηα ζεσξήκαηα πνπ 

παξάγνληαη απ‘ απηά κε δεδνκέλν φηη ε S έρεη κηα ζεσξία πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη 

φινπο ηνπο πεηξακαηηθνχο λφκνπο ηεο επηζηήκεο απηήο. Θα νλνκάζνπκε επίζεο 

«πξσηαξρηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο» ηεο S ην ζχλνιν Ρ2 ησλ ζεσξεηηθψλ εθθξάζεσλ 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα εμεγεζεί θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ν κέγηζηνο αξηζκφο 

εθθξάζεσλ ζηελ D. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ επηζηήκε ηεο ζεξκφηεηαο, δίλεηαη κηα 

ζεσξεηηθή εμήγεζε ζηελ έλλνηα ηεο  «ζεξκνθξαζίαο» κε ηε βνήζεηα δειψζεσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηνλ θχθιν κεηαηξνπήο ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ Carnot θαη επνκέλσο, ζε 

ζρέζε κε πξσηαξρηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο φπσο «ηέιεηνη θαθνί αγσγνί», 

«αλεμάληιεηα απνζέκαηα ζεξκφηεηαο» θαη «απείξσο αξγέο δηαζηνιέο φγθνπ».
52

 

πλεπψο, αλ θαη ε «ζεξκνθξαζία» εμεγείηαη ζηελ επηζηήκε ηεο ζεξκφηεηαο θαη κε 

ηνπο δχν ηξφπνπο, δειαδή θαη ζε ζρέζε κε ζεσξεηηθέο έλλνηεο θαη ζε ζρέζε κε 

πξσηαξρηθέο παξαηεξεζηαθέο έλλνηεο, απηφ δελ ζπλεπάγεηαη φηη ε ιέμε πνπ 

                                                           
      52   (NAGEL E,, 1961  ζει 347)   
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αληηιακβαλφκαζηε κε ηελ έλλνηα ηεο πξψηεο επεμήγεζεο είλαη ζπλψλπκε κε ηε 

«ζεξκνθξαζία» πνπ εξκελεχεηαη κε ηε δεχηεξε.  

       3
ν 

ηππηθφ ζεκείν: Οη δειψζεηο πνπ είλαη βεβαηψζηκεο ζηελ ηππηθή ινγηθή θαη ζηα 

καζεκαηηθά είλαη πξνθαλείο επεμεγήζεηο απφ ηέηνηεο θνηλέο εθθξάζεηο, πνπ είλαη 

θνηλέο θαη ζπλδένληαη κε ηηο ίδηεο έλλνηεο θαη ζηηο δχν, πξσηεχνπζα θαη 

δεπηεξεχνπζα επηζηήκε αιιά ππάξρνπλ επίζεο πνιιέο άιιεο πεξηγξαθηθέο. Σφηε κία 

αλαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ νη πεηξακαηηθνί λφκνη ηεο δεπηεξεχνπζαο επηζηήκεο 

(θαη εάλ απηή δηαζέηεη κηα επαξθή ζεσξία, ηφηε θαη ε ζεσξία ηεο επίζεο) θαίλεηαη λα 

είλαη νη ινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ νξηζκψλ) ηεο πξσηεχνπζαο επηζηήκεο.
53

  

    Γελ ζπλεπάγεηαη φκσο φηη ελ γέλεη θάζε έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα 

δεδνκέλε επηζηήκε, κε ηελ έλλνηα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο δηθνχο ηεο μερσξηζηνχο 

θαλφλεο ή δηαδηθαζίεο, είλαη εμεγήζηκε κέζσ πξσηαξρηθψλ ελλνηψλ θάπνηαο άιιεο 

επηζηήκεο. Οη εθθξάζεηο πνπ αλήθνπλ ζε κηα επηζηήκε έρνπλ έλλνηεο πνπ είλαη 

ζηαζεξνπνηεκέλεο, κέζσ δηθψλ ηεο δηαδηθαζηψλ επεμήγεζεο, φπσο ε ιέμε 

«ζεξκνθξαζία» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηζηήκε ηεο ζεξκφηεηαο θαη είλαη 

θαηαλνεηή ζε ζρέζε κε ηνπο θαλφλεο ή ηε ζπλήζε ρξήζε απηνχ ηνπ θιάδνπ έξεπλαο· 

φηαλ δε απηέο νη εθθξάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ θιάδν κειέηεο, πξέπεη λα 

γίλνληαη θαηαλνεηέο κε ηηο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κ‘ απηέο ζηνλ ίδην θιάδν, 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε επηζηήκε έρεη αλαρζεί ζε θάπνηα άιιε επηζηήκε ή φρη. 

       Ο ηχπνο αλαγσγήο πνπ ελ ηέιεη πξνηείλεη ν Nagel, θηινδνμεί λα  θαιχςεη 

εηεξνγελείο θαηά θχξην ιφγν πεξηνρέο κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ή θαη 

κεηαμχ ησλ επηζηεκψλ, αλεμαξηήησο ηνπ επηπέδνπ πνπ βξίζθνληαη, εθεί φπνπ νη 

λφκνη ηεο δεπηεξεχνπζαο επηζηήκεο, πεξηέρνπλ φξνπο πνπ δελ απαληψληαη ζηηο 

ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο ηεο πξσηεχνπζαο επηζηήκεο, θαη ε ινγηθή παξαγσγή ηεο πξψηεο 

απφ ηε δεχηεξε είλαη prima facie αδχλαηε. 
54

  Γηαηί βαζίδεηαη ζηνλ θαλφλα ηεο θνηλήο 

ινγηθήο πνπ ιέεη φηη, εθηφο απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο, θαλέλαο φξνο δελ εκθαλίδεηαη 

                                                           
      53     Τπάξρνπλ ζπλήζσο θαη πνιιέο αθφκα πεξηγξαθηθέο δειψζεηο ζηελ επηζηήκε ηεο κεραληθήο, φπσο π.ρ. ν 

λφκνο ηνπ Hooke ή νη λφκνη γηα ην κνριφ, εκθαλίδνληαη θαη ζηελ επηζηήκε ηεο ζεξκφηεηαο, κφλν σο δάλεηνη λφκνη 

      54     Καη νη O&P ζην έξγν ηνπο ―The Unity of Science as a working Hypothesis‖ ηνπ1958 αληηκεησπίδνπλ ηα 

«άγλσζηα κέξε»γηα θάπνηα απφ ηα αληηθείκελα πνπ κειεηά ε επηζηήκε «Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εάλ ε πξνζπάζεηα 

γηα ηε κηθξφ-αλαγσγή δείρλεη λα απνηπγράλεη, δελ κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ηελ εηζαγσγή ζεσξηψλ πνπ έρνπλ ζαλ 

αμίσκα αληίζηνηρα κέξε άγλσζηα ζην παξφλ, ή αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά άγλσζηα ζην παξφλ γηα θάπνηα ή θαη φια 

ηα αληηθείκελα πνπ κειεηά ε επηζηήκε. Σέηνηεο ζεσξίεο είλαη ηέιεηα απνδεθηέο, ππφ ηνλ φξν φηη έρνπλ γλήζηα 

επεμεγεκαηηθή ζεκαζία. ….. Γεδνκέλεο, π.ρ. κηαο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο Σ2, ην εξψηεκα εάλ ππάξρεη κηα αιεζήο 

ςπρνινγηθή ζεσξία Σ1 κε έλα ζπγθεθξηκέλν ιεμηιφγην πνπ λα κηθξφ-αλάγεη ηελ Σ2 είλαη έλα εκπεηξηθφ εξψηεκα».  



 

 

41 

ζην ζπκπέξαζκα κηαο ηππηθήο απφδεημεο εάλ ν ίδηνο φξνο δελ 8εκθαλίδεηαη επίζεο 

θαη ζηηο πξνθείκελεο. Αθνχ ινηπφλ νη λφκνη ηεο δεπηεξεχνπζαο επηζηήκεο κπνξεί 

πξάγκαηη λα πεξηέρνπλ θάπνην φξν «Α» (Δίλαη νη κε ινγηθνί φξνη πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο )ν νπνίνο απνπζηάδεη απφ ηηο ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο ηεο πξσηεχνπζαο 

επηζηήκεο, πξνηείλεη δχν απαξαίηεηεο ηππηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλαγσγή ηεο πξψηεο 

ζηε δεχηεξε: 

(1) «ζπλζήθε ζπλδεζηκφηεηαο». (Connectability).  Όινη νη (κε) ινγηθνί
55

 φξνη ηεο 

αλαγφκελεο επηζηήκεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε απηνχο ηεο αλάγνπζαο επηζηήκεο. 

Πξέπεη λα εηζάγνληαη ππνζέζεηο θάπνηνπ είδνπο (Bridge laws)
56

 νη νπνίεο λα 

αμηψλνπλ θαηάιιειεο ζρέζεηο κεηαμχ απηνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην «Α» θαη 

ηδηνηήησλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ ζεσξεηηθνχο φξνπο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ 

πξσηεχνπζα επηζηήκε. 

(2) «ζπλζήθε δπλαηφηεηαο παξαγσγήο» (Derivability). Με ηε βνήζεηα απηψλ ησλ 

επηπξφζζεησλ ππνζέζεσλ, -ινγηθψλ αξρψλ- φινη νη λφκνη ηεο δεπηεξεχνπζαο 

επηζηήκεο, πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ινγηθά απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνθείκελεο 

θαη ηνπο ζρεηηθνχο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο ηεο πξσηεχνπζαο επηζηήκεο.   

 

      Γηεξεπλά ελ ζπλερεία ν Nagel ηε θχζε ησλ δηαζπλδέζεσλ πνπ αμηψλνπλ απηέο νη 

επηπξφζζεηεο ππνζέζεηο. Απ‘ φηη θαίλεηαη  ππάξρνπλ κφιηο ηξεηο δπλαηφηεηεο: 

  (1) Ωο  πξψηε, ζεσξεί ηε δπλαηφηεηα νη δηαζπλδέζεηο λα είλαη ινγηθέο ζπλδέζεηο 

κεηαμχ επαιεζεπκέλσλ λνεκάησλ ησλ εθθξάζεσλ. Οη ππνζέζεηο ιέεη ηφηε απαηηνχλ 

απφ ην «Α» λα ζρεηίδεηαη ινγηθά (ίζσο απφ ζπλσλπκία ή απφ θάπνην είδνο 

                                                           
     55  Ζ έθθξαζε «κε ινγηθφο φξνο» δελ είλαη ηνπ Nagel φκσο ζπλάγεηαη απ ηα  ζπκθξαδφκελα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ «..νη δειψζεηο πνπ είλαη βεβαηψζηκεο ζηελ επίζεκε ινγηθή θαη ζηα καζεκαηηθά είλαη πξνθαλείο 

επεμεγήζεηο κεγάινπ αξηζκφ εθθξάζεσλ, πνπ είλαη θνηλέο θαη ζπλδένληαη κε ηηο ίδηεο έλλνηεο θαη ζηηο δχν 

πξσηεχνπζα θαη ε δεπηεξεχνπζα επηζηήκε Σφηε κία αλαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ νη πεηξακαηηθνί λφκνη ηεο 

δεπηεξεχνπζαο επηζηήκεο (θαη εάλ απηή δηαζέηεη κηα επαξθή ζεσξία, ηφηε θαη ε ζεσξία ηεο επίζεο) θαίλεηαη λα είλαη 

νη ινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξηζκψλ) ηεο 

πξσηεχνπζαο επηζηήκεο»  Αλ φκσο νη εθθξάζεηο ε νη πεηξακαηηθνί λφκνη δελ απαληψληαη ζηελ πξσηεχνπζα 

επηζηήκε δειαδή «… νη ζεσξεηηθέο εθθξάζεηο δελ κπνξνχλ γεληθψο λα εμεγεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά κφλν κε ηε 

βνήζεηα ησλ εθθξάζεσλ παξαηήξεζεο, αθφκα θη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο κνξθέο επεμήγεζεο εθηφο απφ 

ζαθείο νξηζκνχο. …πλεπψο, αλ θαη ε «ζεξκνθξαζία» εμεγείηαη ζηελ επηζηήκε ηεο ζεξκφηεηαο θαη κε ηνπο δχν 

ηξφπνπο, δειαδή θαη ζε ζρέζε κε ζεσξεηηθέο έλλνηεο θαη ζε ζρέζε κε πξσηαξρηθέο έλλνηεο παξαηήξεζεο, απηφ δελ 

ζπλεπάγεηαη φηη ε ιέμε πνπ αληηιακβαλφκαζηε κε ηελ έλλνηα ηεο πξψηεο επεμήγεζεο είλαη ζπλψλπκε κε ηε 

«ζεξκνθξαζία» πνπ εξκελεχεηαη κε ηε δεχηεξε».  
       56 Ο Nagel ζην θείκελφ ηνπ ρξεζηκνπνηεί κφλν ηνλ φξν Connectability. O φξνο Bridge laws δελ 

ρξεζηκνπνηήηαη απ απηφλ ζηελ εδψ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ, έρεη φκσο ήδε ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Carnap ζε 

πξνγελέζηεξεο κειέηεο θαη έρεη θαζηεξσζεί ζαλ φξνο ηεο δηαζεσξεηηθήο αλαγσγήο απφ ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα. 



 

 

42 

κνλφδξνκεο αλαιπηηθήο ζπλεπαγσγήο) κε  κηα ζεσξεηηθή έθθξαζε «Β» ζηελ 

πξσηεχνπζα επηζηήκε.   Μ‘ άιια ιφγηα ην λφεκα ηνπ «Α», φπσο έρεη ζηαζεξνπνηεζεί 

απφ θαλφλεο ή απφ ηε ζπλήζε ρξήζε ηεο δεπηεξεχνπζαο  επηζηήκεο, πξέπεη λα 

κπνξεί λα εμεγεζεί ζε ζρέζε κε ηα επαιεζεπκέλα λνήκαηα ζεσξεηηθψλ αξρψλ ζηελ 

πξσηεχνπζα επηζηήκε.
57

  

  (2) Ζ δεχηεξε δπλαηφηεηα απαηηεί νη δηαζπλδέζεηο απηέο  λα είλαη ζπκβάζεηο, νη 

νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ θαηφπηλ εθνχζηαο/εζθεκκέλεο απφθαζεο [έλα (deliberate 

fiat)]. Οη ππνζέζεηο ηφηε είλαη νξηζκνί  κηαο αληηζηνηρίαο  κεηαμχ ηνπ «Α» θαη κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθήο αξρήο, ή πξντφληα ζεσξεηηθψλ αξρψλ ηεο πξσηεχνπζαο 

επηζηήκεο. Μ‘ άιια ιφγηα θαη  αληίζεηα κε ηελ πξνεγνχκελε ππφζεζε, ην λφεκα ηνπ 

«Α» δελ εμεγείηαη νχηε αλαιχεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο ησλ λνεκάησλ απηψλ ησλ 

ζεσξεηηθψλ αξρψλ. Αληηζέησο, εάλ ην «Α» είλαη έλαο φξνο παξαηήξεζεο ηεο 

δεπηεξεχνπζαο επηζηήκεο, νη ππνζέζεηο ζ‘ απηή ηελ πεξίπησζε απνδίδνπλ κηα 

πεηξακαηηθή ζεκαζία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεωξεηηθή έθθξαζε ηεο 

πξσηεχνπζαο επηζηήκεο,  ινγηθά ζχκθσλε κε άιιεο ηέηνηεο αλαζέζεηο πνπ πξνθαλψο 

έρνπλ γίλεη.  

  (3)  Ζ ηξίηε δπλαηφηεηα απαηηεί νη δηαζπλδέζεηο λα είλαη πξαγκαηνινγηθέο  ή 

πιηθέο. Οη ππνζέζεηο ηφηε είλαη θπζηθέο ππνζέζεηο, πνπ αμηψλνπλ ε θαηάζηαζε 

πξαγκάησλ πνπ ππνδειψλεηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή έθθξαζε «Β» ζηελ 

πξσηεχνπζα επηζηήκε, λα είλαη κηα επαξθήο (ή αλαγθαία θαη επαξθήο) ζπλζήθε γηα 

ηελ θαηάζηαζε πξαγκάησλ πνπ νξίδεη ην «Α». Δίλαη θαλεξφ πσο ζ‘ απηή ηελ 

πεξίπησζε πξέπεη εμ αξρήο  λα κπνξνχκε λα έρνπκε αλεμάξηεηεο ελδείμεηο  γηα ηελ 

εκθάληζε ηεο θάζε κηαο απφ ηηο δχν θαηαζηάζεηο πξαγκάησλ, έηζη ψζηε νη εθθξάζεηο 

πνπ νξίδνπλ ηηο δχν θαηαζηάζεηο λα έρνπλ μεθάζαξα δηαθνξεηηθέο έλλνηεο.           

      Ζ έλλνηα ηνπ «Α» δελ ζπλδέεηαη ινηπφλ αλαιπηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ «Β». 

πλεπψο, νη επηπξφζζεηεο ππνζέζεηο δελ κπνξνύλ λα βεβαηωζνύλ ωο αιεζείο κέζω 

ηεο ινγηθήο αλάιπζεο θαη κόλν, θαη ε ππόζεζε πνπ δηαηππώλνπλ πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη από εκπεηξηθέο ελδείμεηο. Έπεηαη φηη ε ζπλζήθε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο 

είλαη γεληθά αλεπαξθήο θαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί, απφ ηε ζπλζήθε δπλαηφηεηαο 

παξαγσγήο. Επη πιένλ ε ζπλδεζηκόηεηα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη δπλαηόηεηαο 

                                                           
       

57
 ( NAGEL E,, 1961  ζει 354 ) 
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παξαγωγήο
58

(Derivability), φπσο ήδε είραλ επηρεηξεκαηνινγήζεη νη  John Kemeny 

and Paul Openheim 
59

 

    Σν εξψηεκα πνπ ζέηεη εδψ εμ αξρήο ν  Nagel  είλαη ην πψο κπνξνχκε λα  

απνθαζίζνπκε πνηα είλαη ε θαηάζηαζε απηνχ ηνπ αμηψκαηνο θαη λα θαζνξίζνπκε 

πνηνο απφ ηνπο ηξεηο ηχπνπο δηαζχλδεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, 

βεβαηψλεηαη απφ ην αμίσκα απηφ. Μέρξη ζηηγκήο ε ζπλαγσγή ηνπ λφκνπ απφ ηε 

θηλεηηθή ζεσξία εμαξηάηαη από ην επηπξόζζεην αμίωκα πνπ ιέεη όηη ε 

ζεξκνθξαζία ελόο αεξίνπ είλαη αλάινγε κε ηε κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηωλ 

κνξίωλ ηνπ. Γηαπηζηψλεη φκσο o Nagel, φηη θακηά βαζηθή έθδνζε ηεο θηλεηηθήο 

ζεσξίαο ησλ αεξίσλ, δελ ηζρπξίδεηαη φηη επαιεζεύεη ην αμίωκα, αλαιύνληαο ηηο 

έλλνηεο ησλ φξσλ πνπ απαληψληαη ζ‘ απηήλ. Γη‘ απηφ θαη «..ε δηαζχλδεζε πνπ 

πξνδηαγξάθεη ην αμίσκα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εχινγα σο ινγηθή». πλεπψο ε 

θηλεηηθή ζεσξία ησλ αεξίσλ δελ ζα κπνξέζεη λα ηεζεί ζε πεηξακαηηθφ έιεγρν, παξά 

κφλν αλ πξψηα νη αληίζηνηρνη θαλφλεο ζπλδέζνπλ θάπνηεο απφ ηηο ζεσξεηηθέο έλλνηέο 

ηεο, κε ηνλ πεηξακαηηθφ έιεγρν. [δειαδή κε εληθέο παξαηεξεζηαθέο πξνηάζεηο πνπ 

εθθξάδνπλ δπλεηηθά εκπεηξηθά πξσηφθνιια]. Αλακθίβνια ιέεη κπνξεί ε αλαγσγή 

ηεο ζεξκνδπλακηθήο ζηε κεραληθή λα αλαπηπρζεί έηζη,  ψζηε ηα επηπξφζζεηα 

αμηψκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ αλαινγία ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνο ηε κέζε θηλεηηθή 

ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ, λα ζεζκνζεηνχλ, «κηα κνλαδηθή δηαζχλδεζε κεηαμχ 

ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ ηεο πξσηεχνπζαο επηζηήκεο, θαη ησλ πεηξακαηηθψλ ελλνηψλ 

ηεο δεπηεξεχνπζαο». Δδψ δηαπηζηψλεη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο, γηα λα 

εμαθξηβψζνπκε ηε κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ ππνζεηηθνχ αεξίνπ, εθηφο 

εάλ φπσο  ππνζηεξίδεη, ππάξρεη, κηα απφθαζε [έλα δηάηαγκα (fiat)] πνπ πξνδηαγξάθεη 

πξάγκαηη, φηη ε ζεξκνθξαζία απνηειεί κέηξν απηήο ηεο ελέξγεηαο. Σν αμίσκα απηφ ζα 

είλαη κηα θπζηθή ππφζεζε πνπ δελ κπνξεί λα ειεγρζεί κε άκεζεο κεηξήζεηο πάλσ ζηε 

κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ, κπνξεί φκσο παξφια απηά ε ηηκή ηεο 

ελέξγεηαο λα βεβαησζεί έκκεζα, κέζσ ππνινγηζκνχ απφ πεηξακαηηθά δεδνκέλα ησλ 

αεξίσλ πνπ είλαη δηαθνξεηηθά, απφ ηα δεδνκέλα πνπ απνθηήζεθαλ κεηξψληαο 

                                                           
       58  Γειαδή ν Nagel εμαξηά ηελ επηηπρία ηεο ζπλζήθεο ζπλδεζηκφηεηαο γηα κηα αλαγσγή απφ ηελ  δπλαηφηεηα 

ηζρχνο  ηνχ Π-Ν, Παξαγσγηθνχ-Ννκνινγηθνχ Πξφηππνπ επηζηεκνληθήο εμήγεζεο θαηά  Hempel (deductive 

nomological D-N). Γηα πεξεηαίξσ  παξνπζίαζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε απηφ, βιέπε 

Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ηεο επηζηήκεο πξψην θεθάιαην ―Δπηζηεκνληθή Δμήγεζε‖ Wesley. C. Salmon ζει 13 

ΠΔΚ 1998) 

       59   KEMENY John and OPENHEIM Paul ―On Reduction‖,  Philosophical Studies, Vol  3 , 1956, ζει10] 
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ζεξκνθξαζίεο.  Καηαιήγεη ινηπφλ ν Nagel,ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη πξάγκαηη 

δπλαηφλ, λα θαζνξηζηεί πεηξακαηηθά, φηη ε ζεξκνθξαζία ελφο αεξίνπ είλαη αλάινγε 

κε ηε κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ.  πλεπώο, ην αμίωκα ιέεη, ελ ηέιεη 

δελ κπνξεί λα είλαη ηίπνηε άιιν, παξά έλαο από ηνπο αληίζηνηρνπο θαλόλεο πνπ 

θαζηεξώλνπλ κηα ζύλδεζε κεηαμύ ζεωξεηηθώλ θαη πεηξακαηηθώλ ελλνηώλ [Ζ 

γιψζζα ηεο επηζηήκεο ήδε δηαηξείην απφ ηνλ Carnap ζε δχν εηδψλ κεξηθέο γιψζζεο, 

ζηε κηα, ηελ «παξαηεξεζηαθή» γιψζζα, νη βαζηθέο έλλνηεο πεξηέρνπλ παξαηεξήζηκα 

πξάγκαηα, ελψ νη ππφινηπεο έλλνηέο ηεο, κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζε απηέο, θαη ζε κηα 

άιιε γηα ηελ νπνία απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ηε «ζεσξεηηθή» γιψζζα. Όπσο ήδε 

αλαθέξακε, ν Nagel  ρξεζηκνπνηεί απηή ηε δηαίξεζε φηαλ αλαθέξεηαη ζηηο ηππηθέο 

ζπλζήθεο αλαγσγήο θαη εδψ επηρεηξεί λα απαληήζεη ζην εξψηεκα, πσο απηή ε 

ζεσξεηηθή γιψζζα απνθηά  λφεκα.]. Καηά ζπλέπεηα, εθφζνλ –ιέεη- ε κέζε θηλεηηθή 

ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ, είλαη ζρεηηθή, ιφγσ ησλ ππνζέζεσλ ηεο θηλεηηθήο 

ζεσξίαο, κε απηέο ηηο άιιεο ζεσξεηηθέο έλλνηεο, κπνξεί έκκεζα λα ζεκειησζεί κηα 

ζχλδεζε κεηαμχ ζεξκνθξαζίαο θαη θηλεηηθήο ελέξγεηαο, κε πην ζεκαληηθφ ζεκείν ηε 

δηαπίζησζε φηη θαηά ηελ αλαγσγή ηεο ζεξκνδπλακηθήο ζηε κεραληθή, ε απφιπηε 

ζεξκνθξαζία ελφο ηδεψδνπο αεξίνπ βξίζθεηαη λα είλαη αλάινγε πξνο ηε κέζε 

θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ πνπ ην απνηεινχλ δειαδή ην αμίσκα πνπ παίξλεη ηε 

καζεκαηηθή κνξθή (2E/3 = kT), 
60

. Μ απηφ ηνλ ηξφπν ιέεη ν Nagel, ζην ηειηθφ καο 

απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ν λφκνο Boyle-Charles ζαλ κηα «ινγηθή» ζπλέπεηα ηεο 

αξρήο ηεο κεραληθήο, εθ όζνλ  απηή ζπκπιεξωζεί, από κηα ζηαηηζηηθή ππόζεζε, 

πνπ αθνξά ηηο θηλήζεηο ηωλ κνξίωλ, θαη έλα αμίωκα (ην αμίωκα  kT=2E/3), πνπ 

ζπλδέεη ηελ (πεηξακαηηθή) έλλνηα ηεο ζεξκνθξαζίαο, κε ηε κέζε θηλεηηθή 

                                                           
        60   «Έζησ φηη ν φγθνο V ηνπ αεξίνπ ππνδηαηξείηαη ζε έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ κηθξφηεξσλ φγθσλ, ησλ νπνίσλ 

νη δηαζηάζεηο είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο θαη επίζεο κεγάιεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο δηακέηξνπο ησλ κνξίσλ. Καη επίζεο 

δηαηξνχλ ηηο κέγηζηεο ηαρχηεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα κφξηα ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ίζσλ δηαζηεκάησλ. Σψξα 

ζπλδέζηε ηνλ θάζε κηθξφ φγθν κε φιεο ηηο πηζαλέο ηαρχηεηεο, θαη νλνκάζηε «θαζηθφ θχηηαξν» ην θάζε ζχλνιν πνπ 

βξήθαηε ζπλδένληαο έλα φγθν κε κηα ηαρχηεηα. Ζ ζηαηηζηηθή ππφζεζε ηφηε ζα είλαη φηη ε πηζαλφηεηα έλα κφξην λα 

θαηαιακβάλεη έλα δεδνκέλν θαζηθφ θχηηαξν είλαη ε ίδηα γηα φια ηα κφξηα θαη ηζνχηαη κε ηελ πηζαλφηεηα λα 

θαηαιακβάλεη έλα κφξην νπνηνδήπνηε άιιν θαζηθφ θχηηαξν, θαη φηη ε πηζαλφηεηα έλα κφξην λα θαηαιακβάλεη έλα 

θαζηθφ θχηηαξν είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ θαηάιεςε εθείλνπ ηνπ θπηηάξνπ απφ νπνηνδήπνηε άιιν κφξην.  

Δθηφο απφ ηηο δηάθνξεο απηέο ππνζέζεηο, νξίδεηαη φηη ε πίεζε p πνπ εμαζθείηαη θάζε ζηηγκή απφ ηα κφξηα επάλσ ζηα 

ηνηρψκαηα ηνπ δνρείνπ είλαη ε κέζε πίεζε ησλ ζηηγκηαίσλ νξκψλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηα κφξηα πξνο ηνπο ηνίρνπο, 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ινηπφλ φηη ε πίεζε p ζρεηίδεηαη κε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κε ηε κέζε θηλεηηθή 

ελέξγεηα E ησλ κνξίσλ, θαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα p = 2E/3V, ή pV = 2E/3. Όκσο, ε ζχγθξηζε απηήο ηεο 

εμίζσζεο κε ην λφκν Boyle-Charles (θαηά ηνλ νπνίν pV = kT, φπνπ k είλαη κία ζηαζεξά γηα κηα δεδνκέλε κάδα 

αεξίνπ, θαη T ε απφιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ) ππνηίζεηαη φηη δείρλεη φηη ν λφκνο ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ην 

αθαηξεηηθφ ζπκπέξαζκα ησλ ππνζέζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ εάλ ε ζεξκνθξαζία ζρεηηδφηαλ κε θάπνην ηξφπν κε ηε 

κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξηαθψλ θηλήζεσλ.  ζην ίδην, ζει 344,345) 
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ελέξγεηα ηωλ κνξίωλ, θαη επίζεο όηη ην αμίωκα απηό δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί 

κέζω κηαο απιήο επεμήγεζεο ηωλ ελλνηώλ ηωλ εθθξάζεωλ πνπ πεξηέρεη (ινγηθά). 

Αζθαιψο ιέεη ν Nagel, έηζη είλαη δπλαηφλ λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ν φξνο 

«ζεξκνθξαζία», ψζηε απηφο λα γίλεη ζπλψλπκνο κε ηελ «κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ 

κνξίσλ». Δίλαη φκσο εμίζνπ βέβαην φηη κε απηή ηελ επαλαπξνζδηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ, 

ν φξνο απνθηά έλα δηαθνξεηηθό λόεκα απφ απηφ πνπ έρεη ζηελ θιαζηθή επηζηήκε 

ηεο ζεξκφηεηαο, θαη επνκέλσο κηα δηαθνξεηηθή ζεκαζία απφ απηή πνπ έρεη ζηε 

δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ Boyle-Charles. Γειαδή αλ ε ζεξκνδπλακηθή πξφθεηηαη λα 

αλαρζεί ζηε κεραληθή, ηφηε ε ζεξκνθξαζία κε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ζηελ θιαζηθή 

επηζηήκε ηεο ζεξκφηεηαο, είλαη πνπ πξέπεη λα απνδεηρηεί αλάινγε, κε ηε κέζε 

θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ. Δπνκέλσο, θαη ζχκθσλα κε ην Nagel, εάλ ν φξνο 

«ζεξκνθξαζία» επαλαπξνζδηνξηζηεί, ηφηε ηζρχεη ε ππφζεζε φηη ε θαηάζηαζε ησλ 

ζσκάησλ πνπ πεξηγξάθεηαη σο «ζεξκνθξαζία» (κε ηελ θιαζηθή έλλνηα ηεο 

ζεξκνδπλακηθήο), ραξαθηεξίδεηαη επίζεο σο «ζεξκνθξαζία» θαη κε ηελ 

επαλαπξνζδηνξηζκέλε έλλνηα ηνπ φξνπ. 

  

Με Σππηθέο  ζπλζήθεο γηα ηελ αλαγσγή61
 

    1
ν
. ηελ ηζηνξία ησλ ζεκαληηθψλ αλαγσγψλ, δηαπηζηψλεη  ν Nagel φηη νη 

πξνθείκελεο πξνηάζεηο ηεο πξσηεχνπζαο επηζηήκεο, δελ είλαη ππνζέζεηο ad hoc (δελ 

εηζάγνληαη επί ηνχηνπ) αληίζεηα ε ζεσξία ηεο πξσηεχνπζαο επηζηήκεο, πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη θαηλνχξγηεο πξνηάζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο δεπηεξεχνπζαο 

επηζηήκεο, θαη πξέπεη επίζεο λα παξάγεη ζεσξήκαηα πνπ λα αλαθέξνληαη ζην βαζηθφ 

αληηθείκελν ηεο δεπηεξεχνπζαο επηζηήκεο, ηα νπνία ζεσξήκαηα λα κπνξνχλ λα 

επαπμάλνπλ ή λα δηνξζψλνπλ ην ηζρχνλ απνδεθηφ ζψκα λφκσλ. πλεπψο θαηά ηνλ 

Nagel ε αλαγσγή ηεο ζεξκνδπλακηθήο ζηελ θηλεηηθή ζεσξία νινθιεξώλεη απηνχο 

ηνπο λφκνπο.    

   2
ν
. Οη επηζηήκεο ιέεη ν Nagel έρνπλ ηζηνξία, θαη ε δπλαηφηεηα (ή ε αδπλακία) 

αλαγσγήο κηαο επηζηήκεο ζε κηα άιιε, βαζίδεηαη ζην γεγνλφο, φηη νη επηζηήκεο πνπ 

εμεηάδνληαη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαηάιιεια επίπεδα σξηκφηεηαο σο πξνο ηελ 

εμέιημή ηνπο γηα λα κπνξέζεη ε αλαγσγή λα έρεη θάπνηα επηζηεκνληθή ζεκαζία. Όπσο 
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  ( NAGEL,E. 1961  ζει 358) 
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νη βηνιφγνη πνπ επηκέλνπλ ζηελ «απηνλνκία» ηεο επηζηήκεο ηνπο θαη απνξξίπηνπλ 

ζπλνιηθά ηηο απνθαινχκελεο «κεραληζηηθέο ζεσξίεο» ησλ βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ 

κεξηθέο θνξέο θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ απηέο ηηο ζέζεηο, επεηδή πηζηεχνπλ φηη ζηελ 

παξνχζα θάζε ηεο θπζηθήο θαη ηεο βηνινγηθήο ζεσξίαο, ε βηνινγία δείρλεη λα 

θεξδίδεη πεξηζζφηεξα δηεμάγνληαο ηηο δηθέο ηεο έξεπλεο απ‘ φηη ζα θέξδηδε 

εγθαηαιείπνληαο απηέο γηα ράξε κεζφδσλ αλάιπζεο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηε 

ζχγρξνλε θπζηθή.  

     Δθείλνη φκσο ιέεη ν Nagel πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο δελ 

εθζέηνπλ ηα δεηήκαηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Δπεηδή αθξηβψο παξαιείπνπλ λα 

ππνγξακκίζνπλ φηη νη ηζρπξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ δπλαηφηεηα αλαγσγήο, ή ηελ 

αδπλακία αλαγσγήο κηαο επηζηήκεο, πξέπεη θαηά θύξην ιόγν λα είλαη ρξνληθά 

θαζνξηζκέλνη, ηα εξσηήκαηα πνπ ζηε βάζε ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

έξεπλαο, ή κε ηηο ινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηζηεκψλ, φπσο απηέο ζρεκαηίζηεθαλ 

ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζπρλά ζπδεηηνχληαη αληηζέησο, δειαδή ζαλ 

λα αθνξνχζαλ θάπνηα πξσηαξρηθή θαη ακεηάβιεηε δνκή ηνπ ζχκπαληνο. Γηα 

παξάδεηγκα ιέεη, αθφκα θαη αλ ε βηνινγία κπνξνχζε λα αλαρζεί ζηε θπζηθή ή ζηε 

ζεκεξηλή θβαληηθή κεραληθή, ζηελ παξνχζα θάζε ηεο επηζηήκεο ηεο βηνινγίαο, ε 

γνληδηαθή ζεσξία ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο κάιινλ απνηειεί έλα πην ηθαλνπνηεηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ εμεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο βηνινγηθήο θιεξνλνκηθφηεηαο 

απ‘ φηη ζα ήηαλ κηα θβαληηθή ζεσξία. Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα επεμήγεζεο κέζσ 

θάπνηαο πεξηεθηηθήο ζεσξίαο ηεο πξσηεχνπζαο επηζηήκεο ίζσο λα είλαη ηειηθά κηα 

πξαγκαηνπνηήζηκε ηδέα. Όκσο ιέεη ν Nagel δελ ζπλεπάγεηαη φηη απηή ε ηδέα ζα 

επηηεπρζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κέζσ ηεο αλαγσγήο κηαο επηζηήκεο ζε κηα άιιε, 

επηζηήκε πνπ ζα έρεη κηα νκνινγνπκέλσο κηα πεξηεθηηθή θαη ηζρπξή ζεσξία, εάλ 

πξνεγνπκέλσο ε δεπηεξεχνπζα επηζηήκε ζ‘ εθείλν ην ζηάδην ηεο εμέιημήο ηεο δελ 

έρεη πξνεηνηκαζηεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά κε απηή ηε ζεσξία. [Γειαδή 

θαηά Ν. ε δπλαηφηεηα αλαγσγήο ζπλαξηάηαη κε ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ επηζηεκνληθψλ 

ζεσξηψλ]. 

     3
ν
. Ζ έλλνηα ηεο αλαγσγήο ιέεη ν Nagel σο παξαγσγήο ηδηνηήησλ απφ άιιεο 

ηδηφηεηεο (εδψ έρεη ππ‘ φςηλ ηνπ ηα επηρεηξήκαηα ησλ αλαδπηηζηψλ -βιέπε θεθ. 4 

«χληνκε αλαθνξά ζε αληηαλαγσγηζηηθέο πξνζεγγίζεηο»)είλαη παξαπιαλεηηθή δηφηη 

ππνδειψλεη φηη ην εξψηεκα εάλ κηα επηζηήκε κπνξεί λα αλαρζεί ζε κηα άιιε πξέπεη 
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λα ηίζεηαη κε αλαθνξέο ζηηο «ηδηφηεηεο» ή ηηο απνθαινχκελεο «θχζεηο» ησλ 

πξαγκάησλ θαη φρη κέζσ  έξεπλαο ησλ ινγηθψλ ζπλεπεηψλ θάπνησλ ξεηά 

δηαηππσκέλσλ ζεσξηψλ.  Οη «θχζεηο» ησλ πξαγκάησλ, ηδίσο ησλ «βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ» ησλ πξαγκάησλ, πξέπεη ιέεη λα αληηκεησπίδνληαη σο κηα ζεσξία θαη δελ 

απνηεινχλ αληηθείκελα παξαηήξεζεο αιιά έλα εμαηξεηηθά ινγηθφ θαη εκπεηξηθφ 

δήηεκα.  Απηφ  πνπ ήηαλ αδχλαηνλ ζε ζρέζε κε κηα ζεσξία δελ είλαη απαξαίηεηα 

αδχλαηνλ ζε ζρέζε κε κηα άιιε θπζηθή ζεσξία.  H ζεηξά ησλ δπλαηψλ «θχζεσλ» 

ιέεη πνπ κπνξεί λα δηαζέηνπλ ηα ρεκηθά ζηνηρεία πνηθίιεη ηφζν φζν θαη νη 

δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο πάλσ ζηελ αηνκηθή δνκή πνπ κπνξνχκε εκείο λα επηλνήζνπκε.  

Παξάδεηγκα, είλαη ε αλαγσγή ησλ λφκσλ ηεο ρεκείαο (π.ρ. ηνπ λφκνπ φπνπ θάησ απφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο ην πδξνγφλν θαη ην νμπγφλν ελψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ έλα 

ζηαζεξφ εληαίν ζχλνιν, γλσζηφ σο λεξφ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ παξνπζηάδεη 

θάπνηα νξηζκέλα κνληέια ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ παξνπζία άιισλ νπζηψλ) απφ ηηο 

θπζηθέο ζεσξίεο ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλ απνδεθηέο πελήληα ρξφληα πξηλ, θξίζεθε νξζά 

φηη ήηαλ αδχλαηε. Όπσο αθξηβψο, ιέεη, δεισλφηαλ ε «ζεκειηψδεο θχζε» ηνπ 

ειεθηξηζκνχ απφ ηηο εμηζψζεηο ηνπ Maxwell, έηζη πξέπεη λα δειψλεηαη θαη ε 

ζεκειηψδεο θχζε ησλ κνξίσλ θαη ησλ αηφκσλ, δειαδή σο κηα ξεηά δηαηππσκέλε 

ζεσξία πάλσ ζ‘ απηά θαη ηηο δνκέο ηνπο. 

  Ζ αλαγσγή δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο ρεκείαο ζηελ θβαληηθή ζεσξία ηεο αηνκηθήο 

δνκήο ζήκεξα εκθαλίδεη ζηαζεξή, αλ θαη αξγή, πξφνδν. Καη κφλν νη ηξνκεξέο 

καζεκαηηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληάκε θαηά ηελ εμαγσγή ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ 

απφ ηηο θβαληηθέο ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο θαίλεηαη λα απνηεινχλ εκπφδην γηα λα 

εμειίμνπκε ην έξγν καο αθφκα πεξηζζφηεξν.  

    Δάλ ε «θχζε» ησλ κνξίσλ είλαη πξνδηαγεγξακκέλε ζε ζρέζε κε ηηο ζεσξεηηθέο 

βαζηθέο αξρέο ηεο θιαζηθήο ζηαηηζηηθήο κεραληθήο, ε αλαγσγή ιέεη ηεο 

ζεξκνδπλακηθήο, είλαη δπλαηή κφλν εάλ εηζάγνπκε έλα επηπξφζζεην αμίσκα ην νπνίν 

ζπλδέεη ηε ζεξκνθξαζία κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα.  

   Δλ ηνχηνηο, ε αδπλακία αλαγσγήο ρσξίο κηα ηέηνηα εηδηθή ππφζεζε είλαη ιέεη ν 

Nagel ην ζπκπέξαζκα θαζαξά ηππηθψλ ζπιινγηζκψλ, θαη φρη ην απνηέιεζκα θάπνηνπ 

απνθαινχκελνπ νληνινγηθνχ ράζκαηνο κεηαμχ ηεο κεραληθήο θαη ηεο 

ζεξκνδπλακηθήο. Eλ ηέιεη, ζπκπεξάλεη ν Nagel, o Laplace  έθαλε απνδεδεηγκέλα 
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ιάζνο φηαλ πίζηεπε φηη κηα Θετθή Γηάλνηα 
62

κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ην κέιινλ κε 

θάζε ιεπηνκέξεηα, αλ ηεο δνζνχλ ε ζηηγκηαία ζέζε θαη ε θνξά ηνπ θάζε κνξίνπ χιεο 

θαζψο θαη ηα κεγέζε θαη νη θαηεπζχλζεηο ησλ δπλάκεσλ πνπ δξνπλ κεηαμχ απηψλ. ε 

θάζε πεξίπησζε ιέεη, έθαλε ιάζνο ν Laplace, επεηδή ε Θετθή Γηάλνηα εμάγεη 

ππνζεηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηνπο θαλφλεο ηεο ινγηθήο, θαη 

επνκέλσο, ππνζεηηθά δελ είλαη δπλαηφλ λα ζθάιιεη, φηαλ βεβαηψλεηαη κηα δήισζε σο 

ζπκπέξαζκα κηαο αλάιπζεο, εάλ ε δήισζε  πεξηέρεη φξνπο πνπ δελ απαληψληαη ζηελ 

εηζαγσγηθή ζεσξία.  

 

4. Μεηαγελέζηεξα επηζηεκνινγηθά εγρεηξήκαηα επί ηνπ 

ππνδείγκαηνο ηνπ Nagel   

   Μηα απφ ηηο βαζηθέο πξνθείκελεο θαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ κνληέινπ αλαγσγήο [φπσο πρ ηελ πεξηγξάςακε ζηε ζει 18, ή θαηφπηλ 

ζηελ ζει 34] είλαη  λα ηε ζεσξήζνπκε σο κηα ζρέζε κεηαμχ ζεσξηψλ, αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε αλαγσγήο κηαο ζεσξίαο θαη ηνπ πεδίνπ κηαο πξνυπάξρνπζαο ζεσξίαο.  

    Αξρηθά ν Kenneth Shaffner (1967) γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θξηηηθή ησλ Popper 

1957
63

, Feyerabend 1961, 1962, θαη Kuhn 1962
64

 πξνζπάζεζε λα επεμεξγαζηεί έλα 

ηξνπνπνηεκέλν κνληέιν αλαγσγήο πνπ νλνκάζηεθε «γεληθφ κνληέιν αλαγσγήο»
 65

, 

αξθεηά επέιηθην πνπ λα δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Nagel.   

  Θεσξήζεθε πξνηηκφηεξν απφ ηνλ Shaffner, ε Connectability, [=ζπλδεζηκφηεηα,] λα 

ελλνεζεί σο έθθξαζε ελφο είδνπο «ζπλζεηηθήο ηαπηφηεηαο» πρ γνλίδην =αθνινπζία 

DNA.  Ο Schaffner δέρεηαη φηη θαηά ηελ  αλαγσγή ελίνηε ηξνπνπνηείηαη ε αλάγνπζα 

ζεσξία, ζεσξεί φκσο ζπλήζσο ηελ αλαγσγή ζαλ ζπλαγσγή -κε θαηάιιειε δηφξζσζε- 

                                                           
     62  «Ο θαληαζηηθφο ζετθφο δαίκνλαο ηνπ Laplace είλαη ηθαλφο λα παξαηεξεί ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηε ζέζε θαη 

ηελ ηαρχηεηα θάζε κάδαο πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ ζχκπαληνο θαη λα ζπλάγεη ηελ εμέιημή ηεο ηφζν ζην παξειζφλ φζν 

θαη ζην κέιινλ. Ο Laplace ρξεζηκνπνίεζε απηή ηε θαληαζηηθή νληφηεηα κφλν γηα λα δείμεη ηελ έθηαζε ηεο άγλνηάο 

καο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο ζηαηηζηηθήο πεξηγξαθήο γηα νξηζκέλεο δηεξγαζίεο»(PRIGOGINE Ilia ―Σάμε κέζα απφ 

ην ράνο‖ ζει 128 εθδ Κέδξνο 1986) 

    63   POPPER Karl Quantum Theory and the Schism in Physics, 1956/57 
      64 Οη Popper 1957, Feyerabend 1961,1962, θαη Kuhn 1962,  έδσζαλ ηζρπξά πιήγκαηα ζηε ζπλζήθε 

δπλαηφηεηαο παξαγσγήο φπσο θαη ζηελ απαίηεζε ζπλδεζηκφηεηαο 

    65 Έρεη ππνζηεί θξηηηθή απφ ηνλ (Hull 1974, Wimsatt 1976, Hooker 1981) θαη έρεη ηχρεη ππνζηήξημεο απφ  

(Schaffner 1976, Ruse 1976)  θαη έρεη ηχρεη πεξεηαίξσ επεμεξγαζίαο (Wimsatt  1976, Schaffner 1977, Hooker 

1981) γηα λα ππνζηεί εθ λένπ θξηηηθή απφ ηνπο Kitcher (1984) θαη Rosenberg (1985)  
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κηαο εθδνρήο ηεο αλαγφκελεο
66

ζεσξίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή ηελ επηζήκαλζε 

φπσο είδακε ηελ είρε ήδε θάλεη ν Nagel. 

    Έλα πεξηζζφηεξν ζεκαζηνινγηθνχ
67

 ραξαθηήξα πξφηππν βαζηζκέλν ζηε ζεσξία 

ησλ κνληέισλ είλαη κηα πξνζπάζεηα αμησκαηηθνπνίεζεο ησλ δχν ζεσξηψλ, δηα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαηάιιεισλ ζχλνιν-ζεσξεηηθψλ θαηεγνξεκάησλ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα, ε απφδεημε φηη, π.ρ., γηα θάζε ζεξκνδπλακηθφ κνληέιν Σ, κπνξνχκε λα 

βξνχκε έλα κνληέιν ηεο ζηαηηζηηθήο κεραληθήο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα 

ζπγθξνηήζνπκε έλα κνληέιν ηζφκνξθν  σο πξνο ην Σ (Suppes θαη Adams (1967, 59) 

(Suppes  (1965, 271). Δίλαη ακθίβνιν σο δπλαηφηεηα, λα αλαπαξαζηαζνχλ 

κνληεινζεσξεηηθά, ελδηαθέξνπζεο ζεσξίεο έηζη ψζηε ηα κνληέια ηνπο λα είλαη 

ηζφκνξθα. Πάλησο ε ηδέα ηνπ ηζνκνξθηζκνχ ήδε απαζρνιεί ηνλ Carnap ηε δεθαεηία 

ηνπ ‘20. Αλάινγεο ηδέεο δηαηππψλνπλ θαη ςπρνιφγνη ηεο Gestaltpsychologie, πεξί 

ηζνκνξθηζκνχ ςπρνλνεηηθψλ θαη λεπξνθπζηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ. Ζ ειπίδα ηνπο 

είλαη πσο αλ ηα κνληέια είλαη ηζφκνξθα αλαδεηθλχεηαη ε βαζχηεξε θνηλή δνκή πνπ 

ππνβαζηάδεη πεδία θαηλνκέλσλ παξά ηελ εηεξνγέλεηα ησλ νληνηήησλ. Ο William 

Wimsatt ζεψξεζε πνιχ ζεκαληηθφ ηε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ 

ζηαηηζηηθνχο λφκνπο ζε ζηαηηζηηθά ζρεηηδφκελνπο παξάγνληεο θαη ηνπο κεραληζκνχο 

πνπ ηνπο δηέπνπλ 
68

 

   

                      

5.    χληνκε αλαθνξά ζε αληηαλαγσγηζηηθέο πξνζεγγίζεηο  

     Ο αλαδπηηζκφο ζπδεηήζεθε πνιχ ζε ζρέζε κε ηε βηνινγία ζηε δεθαεηία ηνπ 1920, 

θαη ήηαλ κηα ηδέα πνπ πξνσζνχζαλ νη λενδσηηθνθξάηεο. Ωζηφζν, ζπλ ησ ρξφλσ, θαη 

επεηδή ηελ πεξηέβαιε κηα ανξηζηνινγηθφ-κπζηηθφ-πνηεηηθφ-κεηαθπζηθή άισ, θαη 

επεηδή ηφηε ηα επηρεηξήκαηα ησλ νπαδψλ ηεο δελ ήηαλ αξθνχλησο ηζρπξά, ζηαδηαθά 

εγθαηαιείθηεθε. Σν 1953 θηι., έδσζαλ ηε ραξηζηηθή βνιή, ή ηνπιάρηζηνλ έηζη 

έκνηαδε. Όκσο απφ ην 1970 θαη κεηά ε ζεσξία ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ θάλεθε 

λα δίλεη ηα εξγαιεία γηα λα αλαβηψζεη ε ηδέα ηεο αλάδπζεο. Υξήζε ηεο ηδέαο γίλεηαη 

απφ ηα ηέιε ηνπ ‘80 ζηε θηινζνθία ηνπ λνπ. 

                                                           
    66  SHAFFNER Kenneth ―Approaches to Reduction‖, 138· ―The Watson-Crick Model and Reductionism‖, 322 

    67  Γειαδή κε ππφβαζξν ηε ιεγφκελε «ζεκαζηνινγηθή άπνςε γηα ηηο ζεσξίεο» 

    68  WIMSATT William (1976  488) 
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     Ζ ζχγρξνλεο αληηαλαγσγηζηηθέο ηάζεηο αλαδεηνχλ ηελ εμάξηεζε ή ηελ ζρεηηθή 

αλεμαξηεζία ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, 

ε  ηε θχζε ηεο ζρέζεο ησλ ηδηνηήησλ θάζε επηπέδνπ. Ο  αλαδπηηζκόο  (emergentism) 

ζπλίζηαηαη ζην  δφγκα πνπ ππνζηεξίδεη, φηη θαζψο αληηθείκελα απφ έλα δεδνκέλν 

επίπεδν, ζπλδπάδνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ ζχλνια πνπ αλήθνπλ ζε έλα αλψηεξν 

επίπεδν, νξηζκέλα λέα θαηλφκελα λέεο ηδηφηεηεο εκθαλίδνληαη πνπ είλαη 

«αλαδπφκελεο», ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη γηα πάληα αλεπίδεθηεο αλαγσγήο ζε λφκνπο 

πνπ δηέπνπλ ηα θαηλφκελα ησλ επηπέδσλ ησλ κεξψλ ηνπο.  

       Ζ κηα κνξθή, ε αξρήο ηεο αλάδπζεο σο κε αλαγψγηκνπ ηεξαξρηθνχ νξγαληζκνχ, 

δηαηππψλεηαη σο κηα ζέζε ζρεηηθά κε ηελ ηεξαξρηθή νξγάλσζε πξαγκάησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, θαη ηε ζπλεπαγφκελε χπαξμε ηδηνηήησλ ζε «πςειφηεξα» επίπεδα 

νξγάλσζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ηδηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

«ρακειφηεξα» επίπεδα. Ζ άιιε κνξθή, ε αλαδπφκελε εμέιημε είλαη ε ζέζε φηη ε 

ζεκεξηλή πνηθηιία πξαγκάησλ ζην ζχκπαλ είλαη απνηέιεζκα κηαο πξννδεπηηθήο 

αλάπηπμεο απφ έλα πξσηαξρηθφ ζηάδην ηνπ θφζκνπ πνπ πεξηείρε κφλν δηαθνξεηηθά 

θαη κεκνλσκέλα ζηνηρεία (φπσο ειεθηξφληα, πξσηφληα θαη ηα παξφκνηα) , θαη φηη ην 

κέιινλ ζα ζπλερίζεη λα παξάγεη απξφβιεπηεο θαηλνηνκίεο. Παξφιν πνπ ε αλάδπζε 

ιεηηνπξγεί ζαλ επεμεγεκαηηθή θαηεγνξία ζπρλφηεξα ζε ζρέζε κε θνηλσληθά, 

ςπρνινγηθά θαη βηνινγηθά θαηλφκελα, ε έλλνηα κπνξεί λα δηαηππσζεί κε γεληθφ 

ηξφπν έηζη ψζηε λα εθαξκφδεηαη θαη ζηελ αλφξγαλε χιε επίζεο.  

      Έζησ φηη ην Ο είλαη έλα αληηθείκελν ην νπνίν απνηειείηαη απφ νξηζκέλα ζηνηρεία 

α1,……, αn  πνπ ζηεξίδνπλ ην έλα ην άιιν κε θάπνηα ζχλζεηε ζρέζε R, θαη αο 

ππνζέζνπκε φηη ην Ο έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε ηδηνηήησλ Ρ, ελψ ηα ζηνηρεία ηνπ Ο 

έρνπλ ηδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηηο ηάμεηο Α1, ……., Αn αληίζηνηρα. Παξφιν πνπ ηα 

ζηνηρεία είλαη αξηζκεηηθψο επθξηλή, κπνξεί λα κελ είλαη φια επθξηλή σο πξνο ην 

είδνο. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία κπνξεί λα ζπλάπηνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο (ή κε άιια 

ζηνηρεία πνπ δελ αλήθνπλ ζην Ο) πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ην R, γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ ζχλζεηα ζχλνια δηαθνξεηηθά απφ ην Ο. Δλ ηνχηνηο, ε χπαξμε ησλ 

ζηνηρείσλ α1,……, αn  ζηε ζρέζε R είλαη εμ‘ ππνζέζεσο ε αλαγθαία θαη επαξθήο 

ζπλζήθε γηα ηελ χπαξμε ηνπ Ο κε ηηο ηδηφηεηεο P.  

χκθσλα κε ην δφγκα ηεο αλάδπζεο, δχν πεξηπηψζεηο πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ.     

ηελ πξψηε πεξίπησζε, είλαη πηζαλφλ λα πξνβιέςνπκε (δειαδή λα ζπκπεξάλνπκε) 
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απφ κηα ηέηνηα νινθιεξσκέλε γλψζε φηη, εάλ ηα ζηνηρεία α1,……, αn ππάξρνπλ ζηε 

ζρέζε R, ηφηε ην αληηθείκελν Ο ζα ζρεκαηίδεηαη θαη ζα έρεη ηηο ηδηφηεηεο Ρ.  

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία ηδηφηεηα Ρe ζηελ ηάμε Ρ ηέηνηα 

ψζηε, παξά ηελ νινθιεξσκέλε γλψζε ησλ ζηνηρείσλ, είλαη αδχλαηνλ λα 

πξνβιέςνπκε απφ απηή ηε γλψζε φηη, εάλ ηα ζηνηρεία ζηεξίδνπλ ην έλα ην άιιν ζε 

ζρέζε R, ηφηε έλα αληηθείκελν Ο πνπ έρεη Ρe ζα ζρεκαηηζηεί. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, 

ην αληηθείκελν Ο είλαη έλα «αλαδπφκελν αληηθείκελν» θαη ε Ρe κηα «αλαδπφκελε 

ηδηφηεηα» ηνπ Ο.  

   Ο Broad 
69

πεξηγξάθεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή γηα ηελ αλάδπζε σο αθνινχζσο: «Σν 

Ομπγφλν έρεη θάπνηεο ηδηφηεηεο θαη ην Τδξνγφλν έρεη θάπνηεο άιιεο ηδηφηεηεο. 

Δλψλνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην λεξφ, θαη νη αλαινγίεο κε ηηο νπνίεο ην θάλνπλ είλαη 

νξηζκέλεο. Σίπνηα απ‘ φζα γλσξίδνπκε γηα ην ίδην ην Ομπγφλν ή θαηά ηελ έλσζή ηνπ κε 

νηηδήπνηε άιιν εθηφο ηνπ Τδξνγφλνπ δελ κπνξεί λα καο δψζεη ηνλ παξακηθξφ ιφγν γηα 

λα ππνζέζνπκε φηη ζα κπνξνχζε λα ελσζεί κε ην Τδξνγφλν. Σίπνηα απ‘ φζα γλσξίδνπκε 

γηα ην ίδην ην Τδξνγφλν  ή θαηά ηελ έλσζή ηνπ κε νηηδήπνηε άιιν εθηφο ηνπ Ομπγφλνπ 

δελ κπνξεί λα καο δψζεη ηνλ παξακηθξφ ιφγν γηα λα πξνζδνθνχκε φηη ζα κπνξνχζε λα 

ελσζεί κε ην Ομπγφλν. Καη νη πεξηζζφηεξεο ρεκηθέο θαη θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ δελ 

έρνπλ θακία γλσζηή δηαζχλδεζε, είηε πνζνηηθή είηε πνηνηηθή, κε εθείλεο ηνπ Ομπγφλνπ 

θαη ηνπ Τδξνγφλνπ. Δδψ έρνπκε έλα μεθάζαξν παξάδεηγκα, φπνπ, απ‘ φζν κπνξνχκε λα 

πνχκε, νη ηδηφηεηεο ελφο ζπλφινπ πνπ απνηειείηαη απφ δχν ζπληζηψζεο δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα είραλ πξνβιεθζεί απφ ηε γλψζε απηψλ ησλ ηδηνηήησλ μερσξηζηά, νχηε 

απφ ην ζπλδπαζκφ κε κηα γλψζε ησλ ηδηνηήησλ άιισλ ζπλφισλ πνπ πεξηέρνπλ απηέο 

ηηο ζπληζηψζεο» 

     Ζ Θεψξεζε ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ππφ ηνπο φξνπο 

επίβαζεο
70

 (supervenience) ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ζηηο θπζηθέο, απνδέρεηαη ηελ 

αζύκκεηξε εμάξηεζε ησλ  ηδηνηήησλ ησλ αλσηέξσλ  επηπέδσλ απφ απηέο ησλ 

ππνθεηκέλσλ. Δπίβαζε ζηηο θπζηθέο θαηεγνξίεο ζεκαίλεη φηη δχν ζπζηήκαηα δελ 

κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ ρεκηθά ή βηνινγηθά ή θαηά νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ρσξίο λα 

δηαθέξνπλ θπζηθά. 

                                                           
     69    BROAD,C. D. ―The Mind and Its Place in Nature‖ , London 1925 ζει  62,63 

      70     Πξνηείλεηαη ν φξνο επηβαζε αληί ηνπ επηγέλεζε ηνπ ΜΗΘΔ πξνο απνθπγή ζπγρχζεσο κε ηνλ αληίζηνηρν 

φξν epigenesis ζηε βηνινγία (Γ Μαξαγθνο) 
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   Έλαο άιινο ηξφπνο ζεψξεζεο ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ε 

ππφζεζε φηη ππάξρνπλ ηδηφηεηεο (πξν)δηαζεζηθέο θαη ζπλήζσο αληηπαξαβάιινληαη 

κε  ηηο θαηεγνξηθέο ηδηφηεηεο. Οη (πξν)δηαζεζηθέο ηδηφηεηεο πξνβιέπνπλ ηελ ηάζε 

 πνπ έρνπλ ηα ζψκαηα λα θάλνπλ θάηη ππφ ηελ πξνυπφζεζε όηη θάηη ζα ζπκβεί ζην 

πεξηβάιινλ[αλ θαη εθφζνλ επηθξαηνχλ «θαηάιιειεο»/«θαλνληθέο» ζπλζήθεο]. Οη 

θαηεγνξηθέο  ηδηφηεηεο  ζεσξείηαη φηη ζεκειηψλνπλ ηηο  πξνδηαζεζηθέο.  Οη 

θαηεγνξηθέο  ηδηφηεηεο ελφο πξάγκαηνο είλαη κνλίκσο παξνύζεο ελψ νη 

(πξν)δηαζεζηθέο εθδειψλνληαη ή πξαγκαηψλνληαη κόλν εάλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο εθδήισζεο ηνπο είλαη παξνχζεο. Όκσο δελ ππάξρεη ιφγνο λα ππνζέηεη 

θαλείο φηη νη πξνδηαζεζηθέο  ηδηφηεηεο είλαη θπζηθά αλαγψγηκεο.  Ζ δπζθνιία 

εληνπίδεηαη θαη ζηελ αζπκκεηξία πνπ εδξάδεηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εμήγεζεο (top-

down απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ή ην αληίζηξνθν Bottom-up). ε απηφ ζηεξίδεηαη ην 

αίηεκα γηα επηζηεκνινγηθή εηεξνγέλεηα θαη πινπξαιηζκφ ζηηο εμεγήζεηο κε βάζε ηα 

θαηλφκελα  ησλ  αλψηεξσλ επηπέδσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  
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                         ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

Ο ΑΝΑΓΩΓΙΜΟ ΣΙ ΒΙΟЇΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ 

 

 

 

 

    1.   χληνκε αλαθνξά ζην δήηεκα ηεο ζρέζεο λνπ ζψκαηνο   

   

 

      Ζ κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ  αθνξνχλ ηε λφεζε ηε ζπλείδεζε θαη ηελ 

ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο, ήηαλ κέρξη πξφζθαηα ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 

θηινζνθίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα κειεηψληαη θαη απφ ηε λεπξνβηνινγία ηελ 

ςπρνινγία ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε θαη ελ γέλεη ηηο γλσζηαθέο επηζηήκεο, αιιά θαη 

απφ ηε ζχγρξνλή θπζηθή. ην δήηεκα ηεο ζρέζεο λνπ ζψκαηνο  ε αξρηθή ηνπνζέηεζε 

ήηαλ  φηη νη πξνηάζεηο γηα ηα ςπρηθά θαηλφκελα είλαη ππνθεηκεληθά βηψκαηα πνπ 

αθνξνχλ κφλν απηφλ πνπ ηα βηψλεη, δελ έρνπλ δε λφεκα(γλσζηηθφ) ζε κηα 

δηππνθεηκεληθή γιψζζα, ζπλεπψο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ πξνηάζεηο γηα 

θπζηθά ζπκβάληα. Μηα ιχζε ήηαλ ε ηαχηηζε ησλ ςπρηθψλ θαηλνκέλσλ, κε ηα 

ζσκαηηθά ηνπο εθθξαζηηθά ζπκπηψκαηα. Αιιά θάζε άιιν παξά έγηλε πεηζηηθή κηα 

ηέηνηα ιεπηνκεξεηαθή γλψζε ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ γηα ηα ςπρηθά θαηλφκελα  

πνπ λα νδεγεί ζε κηα αληηθαηάζηαζή ηνπο. Ο Feigl 
71

γηα παξάδεηγκα (1934) ζαθψο  

                                                           
      71  FEIGL Herbert, The "Mental" and the "Physical": The Essay and a Postscript (1967). III. Requirements and 

Desiderata for an Adequate Solution of the Mind-Body Problem. A Concise Statement of the Major Issues /3Κάζε 

επξέσο απνδεθηή  ιχζε ζην δήηεκα λνπο-ζψκα  ζα πξέπεη λα δψζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή  εμήγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, γεγνλφησλ, θαη δηαδηθαζηψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπηλσλ 

(θαη επίζεο θαη θάπνησλ κε αλζξψπηλσλ) νξγαληζκψλ. Γελ είλαη ε πίζηε ζε κηα λνν-ιαηξεία ε κηα κεηαθπζηθή 

ζχγρπζε, πνπ κε εμσζεί ζ απηήλ ηελ απάξλεζε ηνπ πιηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλνπ επηθαηλνκελαιηζκνχ.  Δπηπξφζζεηα 

ε καξηπξία ηεο άκεζεο εκπεηξίαο θαη ηεο ελδνζθφπεζεο είλαη ιαλζαζκέλε. Αιιά ην λα ζπλερίζνπκε απηφ ην ζρέδην  

φηη , δηαβνχιεπζε , πξνηίκεζε , επηινγή, βνχιεζε, επραξίζηεζε, πφλνο δπζθνξία έξσηαο, κίζνο, πξνζνρή, 

επαγξχπλεζε, ελζνπζηαζκφο, ζιίςε,  αγαλάθηεζε, πξνζδνθίεο, αλακλήζεηο, ειπίδεο, επρέο, θηι δελ είλαη αλάκεζα 

ζηνπο αηηηψδεηο παξάγνληεο πνχ θαζνξίδνπλ  ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, είλαη ζαλ λα αςεθνχκε ηηο πνην θνηλέο 

καξηπξίεο  ε λα παξεθθιίλνπκε ζ έλα πεξίεξγν θαη άδηθν δξφκν έμσ απ ηελ ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Σν 

δήηεκα δελ είλαη νχηε λα απνθεξχμνπκε απηά ηα πξνθαλή γεγνλφηα, νχηε λα απνθιείζνπκε απηφλ ην ηξφπν πνπ ηα 

πεξηγξάθνπκε. Σν δήηεκα είλαη κάιινλ λα αλαιχζνπκε ην ινγηθφ θαζεζηψο απηψλ ησλ εηδψλ πεξηγξαθήο ζηελ ζρέζε 

ηνπο κε ζπκπεξηθνξηθέο θαη λεπξνθπζηνινγηθέο πεξηγξαθέο. ηελ επηδίσμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ζα είλαη νπσζδήπνηε 

αλαγθαίν λα απνθχγνπκε ακθφηεξα δηαδξαζηηθφηεηα θαη επηθαηλνκελαιηζκφ (interactionism and 

epiphenomenalism) θαη ζα ζέιακε πην πνιχ λα κνξθνπνηεζεί ε ιχζε κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ  πξνυπνζέηεη 
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θαη αξλήζεθε ηειηθά ηε κεηαθξαζηκφηεηα πξνηάζεσλ ηνπ ςπρηθνχ ζε πξνηάζεηο γηα 

ην θπζηθφ.  Οη φξνη «δηαλνεηηθφ» θαη «θπζηθφ» είλαη αλακθίβνια δηθνξνχκελνη θαη 

αζαθείο.
72

 Μαδί κε ηνλ χζηεξν Carnap
73

 δηαθήξπμαλ φηη νη ςπρνινγηθέο έλλνηεο έρνπλ 

έλα δηθφ ηνπο πεξηερφκελν πνπ ζπγθξνηείηαη ζεσξεηηθά κε αηηήκαηα θαη θαλφλεο 

αληηζηνηρίαο, θαη νη παξαηεξήζεηο ζσκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο δίλνπλ επηβεβαησηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ςπρηθέο έλλνηεο. Ο Feigl παξαηεξνχζε 

ζηελ εθηεηακέλε κειέηε ηνπ ―The Mental and the Physical‖ ηα εμήο : «… Χζηφζν, 

γηα κεγάιν δηάζηεκα είρα κπεη ζηνλ πεηξαζκφ λα ηαπηνπνηήζσ, κε ηελ έλλνηα ηεο 

ινγηθήο ηαπηφηεηαο ην λνεηηθφ κε ην λεπξνθπζηνινγηθφ, ε κάιινλ κε δηακνξθψζηκνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο  ηεο λεπξηθήο δηαδηθαζίαο. Ήηαλ κ‘ απηή ηε ινγηθή πνπ πξφηεηλα κηα 

ζεσξία δηπιήο γιψζζαο ηνπ λνεηηθνχ θαη ηνπ θπζηθνχ. Αιιά αλ απηή ε ζεσξία είλαη 

θαηαλνεηή ζαλ επέλδπζε ζηε ινγηθή κεηαθξαζηκφηεηα θαηαζηάζεσλ κηαο γιψζζαο ζε 

θαηαζηάζεηο κηαο άιιεο, απηφ αλακθίβνια  δελ γίλεηαη.. ηελ ιηγφηεξν επαξθή πιηζηηθή 

κέζνδν απηφ ζα κπνξνχζε λα ηεζεί επζέσο κε ην λα εηπσζεί φηη ν λνπο δελ είλαη 

ηαπηνπνηήζεκνο κε ηελ ζπκπεξηθνξά.» 

    Ο θηιφζνθνο John Searl
74

 ππνζηεξίδεη φηη αλ εζηηάζνπκε ζηελ νληνινγηθή 

αλαγσγή ηνπ λνπ ζηνλ εγθέθαιν θαη ηελ επηζηεκνινγηθή αλαγσγή ηεο ςπρνινγίαο 

ζηε βαζηθή λεπξνεπηζηήκε, κπνξεί (θάπνηα ζηηγκή) λα εμεγεζνχλ επηζηεκνληθά κε 

αλαθνξά ζε λεπξσληθνχο θαη ππνινγηζηηθνχο κεραληζκνχο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε «ζπλείδεζε πξφζβαζεο», π.ρ. ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα, ε 

αλαθνηλσζηκφηεηα ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο θαη ν 

έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ωζηφζν, ε θαηλφκελε ζπλείδεζε», δειαδή ε 

ππνθεηκεληθή, πνηνηηθή  φςε ηεο εκπεηξίαο, παξνπζηάδεη έλα εμεγεηηθό θελό γηαηί 

ιείπεη ν ζύλδεζκνο αλάκεζα ζηε θπζηθή ελζάξθσζε θαη ηε ζπλεηδεηή εκπεηξία. 

(qualia). Σα πεξηζψξηα γηα αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο φια απνθιείνπλ ηελ 

                                                                                                                                                                      
αλαδπηηζκφ (κε ηελ έλλνηα ηνπ θπζηθαιηζηηθνχ indeterminism) αλ θαη ε πφξηα ζηνλ επηζηεκνληθά κνξθνπνηεκέλν 

αλαδπηηζκφ δελ πξέπεη λα θιείζεη.  

  Ζ πην ζπνπδαία ινγηθή απαίηεζε ηεο αλάιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο λνπο-ζψκα είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ζπλζεηηθνχ ε 

εκπεηξηθνχ ραξαθηήξα ησλ θαηαζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ ακνηβαία ζρέζε, ησλ ςπρνινγηθψλ θαη ησλ 

λεπξνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Έρεη επηζεκαλζεί θαηά θαηξνχο φηη ν πξψηκνο αλαγσγηζηηθφο ινγηθφο ζπκπεξηθνξηζκφο 

(early reductionist logical behaviorism) απέηπρε λα παξάγεη κηα  επαξθή θαη  πεηζηηθή εμήγεζε ησλ λνεηηθψλ 

ελλνηψλ απφ ξεηνχο νξηζκνχο βαζηζκέλνπο ζε απιέο  έλλνηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Γηαγισζζηθέο θαηαζηάζεηο φπσο Il 

ne fait pas beau temps" into "The weather is not fine" είλαη αλαιπηηθέο αλ ην αληίζηνηρν λφεκα δηνξζψλεηαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ ζπληαθηηθψλ θαη semantic κεηαγισζζψλ θνηλψλ ζε ακθφηεξεο Γαιιηθή θαη Αγγιηθή .. 

     72 FEIGL Herbert ―Logical analysis and the Psycho-Physical problems‖, Philosophy of Science, 1950·                                                                                                                                                                                         

―The Mental and the Physical ― 1967, University of Minnesota Press 

     73  CARNAP  R   Minnesota Studies in the Philosophy of Science  II 1956 

     74  SEARL John ―Αλαθαιχπηνληαο μαλά ην Ννπ.‖ Δθδ Γθνβφζηε 1997 (ζει 145) 
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ληεηεξκηληζηηθή 
75

 ζεψξεζε ηνπ λνπ (αθνχ ππνζηεξίδνπλ φηη ε λνεηηθή δσή δελ 

κπνξεί λα είλαη πξνδηαγεγξακκέλε) θαη ηνλ ςπρν-λεπξνληθφ αλαγσγηζκφ (αθνχ 

ζπλεγνξνχλ ππέξ ησλ ακνηβαίσλ επηδξάζεσλ θαη αιιαγψλ κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη φρη ππέξ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο ςπρνινγίαο απφ ηε βαζηθή 

λεπξνεπηζηήκε) «Όπσο νη νπαδνί ηεο λνεζηαξρίαο δελ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ έλα 

ειέγμηκν κνληέιν πνπ λα δείρλεη, πψο, ν «λνπο» αιιειεπηδξά κε ηνλ «εγθέθαιν», έηζη 

θαη νη πιηζηέο δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ πψο, ηα «λεπξσληθά θπθιψκαηα» γελλνχλ ην 

λνπ».
76

  

      Δπίζεο ν θηιφζνθνο  David Chalmers 
77

 ππνζηεξίδεη φηη αθφκε θαη φηαλ ζα 

έρνπκε εμεγήζεη πψο επηηεινχληαη φιεο νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο (αληηιεπηηθή 

δηαθξηηηθή θαηεγνξηνπνίεζε, εζσηεξηθή πξφζβαζε, ιεθηηθή αλαθνίλσζε), κπνξεί λα 

παξακείλεη έλα αθφκε αλαπάληεην εξψηεκα: «γηαηί ε επηηέιεζε απηψλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εκπεηξία;». Με δηθά ηνπ  ιφγηα «γηαηί φιε απηή ε 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη, αλ δελ επηηειείηαη εζσηεξηθή 

αίζζεζε;» Δίλαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη αηζζήζεηο, άκεζε ζπλέπεηα, κφλν ησλ 

ζπλαπηηθψλ ζπλδέζεσλ, κεηαμχ λεπξψλσλ θαη ησλ πξνηχπσλ ππξνδφηεζεο 

λεπξσληθψλ - δηθηχσλ; Δίλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ επαξθήο αηηία φισλ απηψλ 

ησλ θαηλνκέλσλ; Πφζν άρξεζην είλαη ην ππφινηπν ζψκα θαη ν πεξίγπξφο καο; 

Δμαθνινπζνχκε λα κελ μέξνπκε πψο λα θαιχςνπκε ην εμεγεηηθφ ράζκα αλάκεζα 

ζην θπζηθφ κεραληζκφ (ηνλ εγθέθαιν) θαη ηε θαηλνκεληθή εκπεηξία (ην λνπ). Σν 

εξψηεκα, κε άιια ιφγηα, είλαη πψο έλαο θπζηθφο κεραληζκφο πξνθαιεί κηα 

θαηλνκεληθή εκπεηξία∙ ε ζπλείδεζε ίζσο λα κε κπνξεί λα αλαρζεί ζε θάηη άιιν ιφγσ 

ηεο ελδνγελνχο ππνθεηκεληθφηεηάο ηεο.  πλεπψο, ιέλε δελ είκαζηε ζε ζέζε λα 

κηιήζνπκε γηα αηηηφηεηα, θαη θαηά κείδνλα ιφγν γηα εμίζσζε ή ηαχηηζε, εμ αηηίαο ηεο 

αδπλακίαο καο λα  απνθαλζνχκε πνηα είλαη ηα λεπξσληθά ζχζηνηρα ηεο ζπλείδεζεο.  

Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ λα δείρλνπλ φηη ε επηζηήκε ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ (ε 

ςπρνινγία) κπνξεί λα αλαρζεί ζηελ επηζηήκε ηνπ θαηψηεξνπ επηπέδνπ (ηε βαζηθή 

λεπξνεπηζηήκε). 

                                                           
       75  Δλλνψληαο εδψ ηνλ ληεηεξκηληζκφ  ζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θαλνληθφηεηαο κηαο αθνινπζίαο θαηλνκέλσλ 

εθπεθξαζκέλε απφ έλα θαζνιηθφ λφκν 

        76     SEARL John νπ.πξ ζει146) 

       77    CHALMERS David J. Reply by John R. Searle  Consciousness and the Philosophers': An Exchange 

In response to Consciousness & the Philosophers (March 6, 1997) 

http://www.nybooks.com/authors/623
http://www.nybooks.com/authors/369
http://www.nybooks.com/articles/1258
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     Αληίζηνηρεο είλαη θαη νη απφςεηο ησλ λεπξνβηνιφγσλ Gerald Edelman θαη Giulio 

Tononi 
78

 πνπ ζπκπεξαίλνπλ φηη γηα λα βηψζεη θαλείο ηα qualia πξέπεη λα δηαζέηεη 

ζψκα θαη εγθέθαιν πνπ λα ζηεξίδνπλ ηηο λεπξηθέο δηεξγαζίεο, θαη δελ ππνζηεξίδνπλ 

ηνλ ζεσξεηηθφ αλαγσγηζκφ, γηαηί δηαπηζηψλνπλ φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί 

κηα ζεσξία ή πεξηγξαθή, λα ππνθαηαζηήζεη ηε ζρεηηθή εκπεηξία ελφο αηφκνπ φζν 

ζσζηά θη αλ πεξηγξαθεί απηή, απφ ηνπο κεραληζκνχο πνπ ηε δηέπνπλ. Καη 

θαηαιήγνπλ φηη «νξηζκέλα αληηθείκελα, δελ πξνζθέξνληαη γηα επηζηεκνληθή 

δηεξεχλεζε…..Αλ θαη δέζκηνη ηεο πεξηγξαθήο, είκαζηε ειεχζεξνη ζην πεδίν ηεο 

γξακκαηηθήο».
79

 

     Αληίζεηα νη απφςεηο ησλ θηινζφθσλ Paul θαη Patricia Churchland
80

 θαη ηνπ 

βηνιφγνπ Francis Crick
81

 γηα ηε δηακφξθσζε ζεσξηψλ ηεο λφεζεο κε βάζε κνληέια 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ αιιά θαη ηνπ J. Fodor γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ 

εγθεθάινπ, είλαη φηη έλαο ππνινγηζηήο έρεη θαη κπνξεί λα έρεη ζθέςεηο αηζζήκαηα θαη 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ εμαξηψληαη απφ ην θαηάιιειν πξφγξακκα.
82 

Ωζηφζν, ε 

ζέζε ηνπ Fodor δελ κπνξεί λα εμνκνησζεί κε εθείλελ ησλ άιισλ δχν 

λεπξναλαγσγηζηψλ, δεδνκέλνπ φηη ην ππνινγηζηηθφ επίπεδν, πνπ πξνηάζεθε απ‘ 

απηφλ (ζηε πξαγκαηηθφηεηα απφ ηνλ Putnam ζηε δεθαεηία ηνπ 60) έγηλε αθξηβψο γηα 

λα απνθεπρζεί ε λεπξναλαγσγή. Έηζη ν Fodor είλαη αληίζεηνο πξνο ηε 

λεπξναλαγσγή, αθνχ ππνζηεξίδεη ηελ απηνλνκία ηεο ςπρνινγίαο, άξα είλαη θαηά ηεο 

ελφηεηαο ηεο επηζηήκεο, (βι.J Fodor, Special Sciences, The Disunity of Science as a 

working Hypothesis), θαη ηειηθψο δηαθεξχζζεη φηη αγλννχκε ην ηη ζπκβαίλεη ζην 

επίπεδν ηεο θεληξηθήο λνεηηθήο δηεξγαζίαο ―ζηε λφεζε απηήλ θαζαπηή― έζησ θαη 

αλ κπνξνχκε λα αθεγεζνχκε κηα ππνινγηζηηθή ηζηνξία γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο 

ηεο θαη‘ αίζζεζε αληίιεςεο). 

     Μηα πξνζέγγηζε ζην αξρηθφ γεληθφ κνληέιν αλαγσγήο ζηελ πεξηνρή ηεο 

λεπξνβηνινγίαο έρεη εθαξκνζηεί απφ ηνλ Paul Churchland (1979,1981,1984 )θαη απφ 

ηελ Patricia Churchland(1980) (eliminative materiarists, εμαιεηπηηθνί πιηζηέο) νη 

νπνίνη εθαξκφδνπλ  ην αθφινπζν κνληέιν:  ην εζσηεξηθφ ηεο λέαο αλάγνπζαο 

                                                           
     78 EDELMAN Gerald & TONONI Giulio ―Σν ζχκπαλ ηεο ζπλείδεζεο:Πσο ε χιε γίλεηαη 

θαληαζία‖Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο 2008 

      79     EDELMAN Gerald & TONONI Giulio νπ. πξ ζει 359 ΠΔΚ 2008 

     80    CHURCHLAND,  Paul ―Ζ Μεραλε ηεο ινγηθήο –Ζ ζέζε ηεο Φπρήο‖,  εθδ Γθνβφζηε 1999  

     81    CRICK Fr  ―Μηα εθπιεθηηθή ππφζεζε  Ζ επηζηεκνληθή αλαδήηεζε ηεο ςπρήο‖ εθδ Kάηνπηξν 1998 

     82   FODOR J (1987) ―Psychosemantics : The problem of Meaning in the Philosophy of Mind,‖ Cambridge 

MA:MIT Press 
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ζεσξίαο Σβ  ζπγθξνηείηαη έλα αλάινγν ΣR
* 

ηεο πξνο αλαγσγήο ζεσξίαο ΣR.. Σν 

αλάινγν TR
* 

κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα παξαρζεί ινγηθά απφ ηελ αλάγνπζα  ζεσξία ΣΒ  

κε ηελ πξνζζήθε πξνηάζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο (πρ επηθάλεηεο 

ρσξίο ηξηβή, ηέιεηα ειαζηηθφηεηα). ε γεληθέο γξακκέο, ην αλάινγν θαηαζθεπάδεηαη 

έηζη, ψζηε νη εθθξάζεηο ηεο παιηάο ζεσξίαο, λα κεηαγξάθνληαη ζε εθθξάζεηο ηεο λέαο 

ζεσξίαο, θαη νη λφκνη ηεο παιηάο ζεσξίαο ζε πξνηάζεηο (αιιά φρη απαξαίηεηα ζε 

λφκνπο ) ηεο λέαο ζεσξίαο. Τπ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε παιηά ζεσξία αλάγεηαη ζηε λέα. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αλαγσγή επηηειεζζεί κε επηηπρία, ε λέα ζεσξία ζα εμεγεί ηελ 

παιηά, ζα εμεγεί γηαηί ε παιηά ζεσξία ιεηηνπξγνχζε κε ηελ επηηπρία πνχ 

ιεηηνπξγνχζε, θαη ζα εμεγεί πνιιά απ ηα ζεκεία ζηα νπνία ε παιηά ζεσξία 

πξνζέθξνπε. Πεδίν εθαξκνγήο ε πεξίπησζε ησλ επηζηεκψλ πνπ απαξηίδνπλ ην ρψξν 

ηεο ςπρνινγίαο (θαη απηνχ πνπ έρεη νλνκαζηεί δεκψδεο ςπρνινγία
83

 

αληηκεησπίδνληαο ηε δεκψδε ςπρνινγία ζαλ ζεσξία
84

 (πην ζπγθεθξηκέλα ζαλ 

ιαλζαζκέλε ζεσξία), ν «εμαιεηπηηθφο πιηζκφο ηζρπξίδεηαη, φηη επηιέγνληαο ην 

λεπξνεπηζηεκνινγηθφ ιεμηιφγην (δειαδή  ηε ζσζηή ζεσξία) κπνξνχκε λα κάζνπκε λα 

ελδνζθνπνχκε ηα  θπζηθά ζπκβάληα ζηνλ εγθέθαιν.  Ηζρπξίδνληαη δειαδή φηη κε ηελ 

δεκψδε ςπρνινγία, ελψ έρνπκε ηελ εληχπσζε  φηη ελδνζθνπνχκε θαηλφκελα 

ππεξάλσ ησλ λεπξνθπζηνινγηθψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπκε πξφζβαζε αθξηβψο 

ζε θαηαζηάζεηο θαη δηεξγαζίεο ηνπ ΚΝ…φπνπ κε θαηάιιειε άζθεζε κπνξνχκε λα 

κάζνπκε λα αληηιακβαλφκαζηε έλα ήρν σο ζπρλφηεηα 440HZ αληί σο κνπζηθή λφηα 

ια. (Οη Churchland δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ εδψ θαη ηψξα αλαγσγή, αιιά κηινχλ γηα ηε 

ζπλεμέιημε ςπρνινγίαο θαη λεπξνεπηζηεκψλ πνπ θάπνηε ζην κέιινλ ειπίδεηαη φηη ζα 

ζπγθιίλνπλ επαξθψο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ηαχηηζε ηνπο. Δμαιείθεηαη ην δεκψδεο 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην, θαη αληηθαζίζηαηαη ζηαδηαθά απφ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην κηαο 

λέαο, φλησο επηζηεκνληθήο ςπρνινγίαο. Σνπιάρηζηνλ απηφ είλαη ην φξακα. Ζ ηδέα 

                                                           
      83  ΜΑΡΑΓΚΟ Γ ―Φηινζνθία ηνπ λνπ‖2003) Λατθή- Folk Με ηελ έλλνηα ηεο επξέσο απνδεθηήο, 

θαζεκεξηλήο πξνεπηζηεκνληθήο ςπρνινγίαο θαηά ηνλ θνηλφ λνπ. Ζ απφδνζε «δεκψδεο» είλαη πξνηηκφηεξε, έζησ 

θαη αλ θαληάδεη ιφγηα, πξβι. folk medicine δεκψδεο ηαηξηθή, θιπ. Σν «ιατθή» κπνξεί λα παξαπέκπεη ζηελ 

Voelkerpsychologie, ηελ εζλνςπρνινγία, φπσο ηελ λννχζε ν Βνπλη ζην νκφηηηιν ηξίηνκν έξγν ηνπ ζηα ηέιε ηνπ 

19νπ αηψλα. 

       84  ΜΑΡΑΓΚΟ Γ ―Φηινζνθία ηνπ λνπ‖2003) Γη απηνχο ε (Folk Psychology)δεκψδεο ςπρνινγία είλαη κηα 

δεκψδεο ζεσξία φπσο ε δεκψδεο ηαηξηθή, ε δεκψδεο θαξκαθνινγία, ε δεκψδεο θπζηθή θιπ θαη κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ κηα επηζηεκνληθή ζεσξία. «Γεδνκέλνπ φηη ε δεκψδεο ςπρνινγία είλαη εκπεηξηθή ζεσξία 

ππάξρεη ε έζησ αθεξεκέλε δπλαηφηεηα λα είλαη νη αξρέο ηεο θαζ‘ νινθιεξίαλ ςεπδείο θαη ε νληνινγία ηεο 

πιαζκαηηθή.  Χζηφζν πιελ ηνπ εμαιεηπηηθνχ πιηζκνχ θακηά απ ηηο κείδνλεο ζέζεηο [ζηε θηινζνθία ηνπ λνπ]  δελ 

ιακβάλεη ππ φςηλ ζνβαξά απηή ηελ δπλαηφηεηα».(Paul Churchland Eliminative Materialism and Propositional 

Attitudes) 
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ζηεξίδεηαη ελ πνιινίο ζηηο ηδέεο ησλ Kuhn θαη Feyerabend πσο ν,ηη 

αληηιακβαλφκαζηε, εμαξηάηαη απφ ηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο καο ―ε παξαηήξεζε 

είλαη «έκθνξηε» ζεσξίαο (theory laden). 

      Όκσο ιέεη ν Kenneth Shaffner ην πιένλ γεληθφ κνληέιν αλαγσγήο ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεη θαη εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ΣR δελ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ΣR
* 

αιιά 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ΣαΒ ε κηα ΣαΒ
*
. Ζ αλαγσγή ηεο ζεσξίαο ηνπ θινγηζηνχ απφ 

έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο ζεσξίαο ηεο θαχζεο ηνπ Λαβνπαδηέ θαη ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο 

ηνπ Dalton, ζα κπνξνχζε λα ζπληζηά κηα ηέηνηα αληηθαηάζηαζε, αλ θαη θάηη ηέηνην 

δελ είλαη ηζηνξηθά αθξηβέο. Άιιν παξάδεηγκα αλαγσγήο κέζσ αληηθαηάζηαζεο είλαη 

νη δαηκνλνινγηθνχ ππφβαζξνπ ζεσξίεο πεξί αζζέλεηαο πνχ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηε 

κηθξνβηαθή ζεσξία, κε ηε δηαηήξεζε θάπνησλ παξαηεξήζεσλ πάλσ ζηελ θπζηθή 

ηζηνξία ησλ αζζελεηψλ. Δλ ηέιεη ην «γεληθφ κνληέιν αλαγσγήο»  κπνξεί λα 

κεηαζρεκαηίζεη ζε έλα «γεληθφ- κνληέιν- αλαγσγήο- αληηθαηάζηαζεο» γλσζηφ σο 

ΓΑΑ
85

. Σν ΓΑΑ  έρεη σο νξηαθή πεξίπησζε ην «γεληθφ κνληέιν αλαγσγήο». Μηα 

νξηαθή πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη ην ππφδεηγκα ηνπ Nagel.  Απηή ε επειημία 

ηνπ ΓΑΑ ιέεη ν Kenneth Shaffner είλαη εμαηξεηηθά ιεηηνπξγηθή ζηηο ηξέρνπζεο 

ζεσξίεο πνπ εμεγνχλ λνεηηθά θαηλφκελα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ην κνληέιν 

ησλ Suppe &Adams πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο ζα κπνξνχζε λα δαλείζεη ηελ 

νξνινγία ηνπ, απφ ηελ ζεσξία ησλ κνληέισλ, θαη λα πξνζδψζεη επηπιένλ δνκή ζ 

απηή ηελ αληίιεςε κεξηθήο αλαγσγήο. Σέινο νη ιεηηνπξγηζηέο επέκεηλαλ φηη κηα 

νξηζκέλε λνεηηθή θαηάζηαζε είλαη απηή πνπ είλαη αλ δηαδξακαηίδεη έλαλ νξηζκέλν 

ξφιν ζηε ζπλνιηθή λνεηηθή νηθνλνκία ηνπ θαηφρνπ ηεο, θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

πινπνηείηαη ζ‘ έλα λεπξηθφ δίθηπν, κηα δηάηαμε ππξηηηθψλ ηζηπο, ζ‘ έλα ζχζηεκα απφ 

γξαλάδηα θαη ηξνραιίεο, ή ζ‘ έλα θαξηεζηαλφ πιηθφ ηνπ λνπ (mind stuff). Δπνκέλσο ε 

αλαγσγή απφ ην λνπ ζηνλ νξγαληζκφ αδπλαηεί λα ζπιιάβεη ην πιήξεο θάζκα 

ςπρνινγηθψλ γεληθεχζεσλ πνπ θέξεηαη λα εμεγεί. 

      Οη αζζελέζηεξεο εθδνρέο ηεο ζεσξίαο είλαη:  

    1
νλ

  Δθείλεο νη θαηεγνξίεο κνληέισλ ηεο ζεσξίαο ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ δελ 

ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη παξαδνρέο ηεο. (Ζ πεξηζηνιή παξαδνρψλ ιέεη ν Shaffner έρεη 

λα θάλεη κε ηελ αλαγσγή. Τπήξραλ θαηά ην 19
ν
 αηψλα κνληέια νπηηθήο θαη 

                                                           
      85  Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο  ζει 446  ΠΔΚ 1992 
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ειεθηξνκαγλεηηζκνχ πνχ ηθαλνπνηνχζαλ κελ ηνλ πξψην θαη ηνλ δεχηεξν λφκν ηνπ 

Νεχησλα, αιιά είηε απνζησπνχζαλ είηε αξλνχληαλ ξεηά ηνλ ηξίην)  

    2
νλ

  Ωο κηα πεξηνξηζκέλε ππνθαηεγνξία ηνπ ζπλφινπ ησλ κνληέισλ ηεο πξνο 

αλαγσγή ζεσξίαο θαη/ή ηεο αλάγνπζαο ζεσξίαο (πεξηζηνιή ηνπ εχξνπο εθαξκνγήο 

ηεο ζεσξίαο). Ωο παξάδεηγκα εδψ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ πεξηζηνιή ηνπ 

εχξνπο νξηζκέλσλ κνληέισλ ηεο ζηαηηζηηθήο κεραληθήο ηα νπνία γηα λα επηηειέζνπλ 

ηελ αλαγσγή εμαιείθνπλ εθείλα ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα (κεδεληθνχ κέηξνπ) ζηα 

νπνία ε εληξνπία δελ απμάλεη πρ κηα ζπιινγή ζσκαηηδίσλ πνπ πξνρσξνχλ ζε επζεία 

γξακκή. Απηφο νκσο ν δεχηεξνο ηχπνο πεξηζηνιήο είλαη ad hoc. 

   Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε δηαπίζησζε  ηνπ Shaffner φηη επηζηεκνινγηθά, δελ έρεη 

ππάξμεη κέρξη ζήκεξα ζνβαξφο πξνβιεκαηηζκφο, γηα ην θαηά πφζν ε έλλνηα ησλ 

λφκσλ, ε ελφο ζπλφινπ λφκσλ, ζπιιακβάλεη επαξθψο κηα ζεσξία, είηε πξφθεηηαη γηα 

ηελ πξνο αλαγσγή είηε γηα ηελ αλάγνπζα. Ο ίδηνο επηρεηξεί έλα επξχηεξν απνινγηζκφ 

ησλ θξηηηθψλ πνπ αζθήζεθαλ ελ γέλεη ζην αλαγσγηζηηθφ κνληέιν πνπ πεξηγξάςακε 

πξνεγνπκέλσο. O Shaffner βξίζθεη ην επηρείξεκα ηνπ Phillip Kitcher απνθαζηζηηθφ  

(ζα ην παξνπζηάζνπκε εθηελέζηεξα ζην B3 Κεθάιαην απηήο ηεο παξνπζίαζεο).  

Iδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεη ζηε δηαπίζησζή ηνπ Kitcher: «είλαη επηθίλδπλα αφξηζηε ε  

ηδέα φηη, γηα λα αλαρζεί κηα ζεσξία Σ2 ζε κηα ζεσξία Σ1, αξθεί λα ζπλαρζνχλ κε ινγηθή 

παξαγσγή νη λφκνη ηεο Σ2, κε αθεηεξία θαηαιιήισο ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή ηεο Σ1, 

ελδερνκέλσο κε θαηάιιειεο πξφζζεηεο πξνθείκελεο»  ζχκθσλα δειαδή κε ην 

ππφδεηγκα ηεο δηαζεσξεηηθήο αλαγσγήο ηνπ Ernst Nagel.  

    H δηαπίζησζε  πρ ηνπ Kitcher  φηη ν δεχηεξνο κεληειηθφο λφκνο, ηξνπνπνηεκέλνο ε 

ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, έπαπζε λα έρεη θαζνξηζηηθή ζπλάθεηα κε ηε κεηαγελέζηεξε 

εξεχλα ζηελ κνξηαθή γελεηηθή, αιιά απνθηά ελδηαθέξνλ, κφλν αλ εληαρζεί ζε κηα 

θπηηαξηθή πξννπηηθή, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ηα κεληειηθά γνλίδηα εληνπίδνληαη ζε 

ρξσκνζσκηθά ηκήκαηα ζην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ νδεγεί ηνλ Shaffner λα 

ζπκπεξάλεη  φηη ν Kitcher αθνινπζεί ην ζσζηφ δξφκν αιιά δελ πξνζδηνξίδεη ηηο 

νληφηεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πξαγκαηηθέο επηζηεκνληθέο αλαγσγέο. Ωο εθ 

ηνχηνπ ζπκπεξαίλεη ν Shaffner δελ είλαη ελ ηέιεη, ζσζηή ε παξαδνζηαθή αληίιεςε 

ηεο θηινζνθία ηεο επηζηήκεο,  πνπ ζέιεη ηε  ζεσξία ζαλ κηθξφ ζχλνιν πξνηάζεσλ 

θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ζπληζηά «ηδεσδψο έλα επηζηεκνληθφ λφκν. Λέεη 

ζπγθεθξηκέλα: «Απηφ πνπ θξαηάκε απφ ηα επηρεηξήκαηα ηεο πξαγκάηεπζεο ηνπ William 
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Wimsatt θαη ηνπ Phillip Kitcher είλαη ε επηζήκαλζε φηη ην λα αληηιακβαλφκαζηε ηηο 

ζεσξίεο σο ζχλνια λφκσλ ελδέρεηαη λα είλαη πξνβιεκαηηθφ»
86

. Καη αλαπηχζζεη ην 

επηρείξεκά ηνπ. «Γηα λα ζπιιάβνπκε επαξθψο ηε θχζε ηεο αλαγσγήο ζηηο βηνηαηξηθέο 

επηζηήκεο πξέπεη λα εληάζζνπκε θάζε ζρεηηθή γελίθεπζε ζε έλα επξχηεξν πιαίζην 

αλάινγσλ επηθαιππηφκελσλ ζεσξηψλ.»
87

 Ζ ηδέα κηαο εμεγεηηθήο επέθηαζεο είλαη 

αζζελέζηεξε απφ κηα ζρέζε θαζνιηθνχ αλαγσγηζκνχ.  πλνςίδνληαο o Shaffner κεηά 

απφ έλαλ απνινγηζκφ  ζε ζρέζε κε ηε λεπξνβηνινγία θαη πνην εηδηθά κε θαηλφκελα 

φπσο ε επαηζζεηνπνίεζε ζηελ Aplysia
88

, εμαθνινπζεί λα ειπίδεη ζε κηα ζεσξεηηθή 

αλαγσγή θαη ηελ επαθφινπζε ηειηθή νπηνπία κηαο ζσζηά αλαγφκελεο, κνλαδηθήο, 

βαζηθήο επηζηήκεο δειαδή ζηελ ελφηεηα ηεο επηζηήκεο «Χζηφζν» ιέεη «ην 

παξαδνζηαθφ εξψηεκα ηεο αλαγσγήο αθνξά ηελ επάξθεηα κηαο πην ζθαηξηθήο ε 

ζπλνιηθήο εμεγεηηθήο ζρέζεο ε νπνία ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ πξνυπαξρφλησλ θιάδσλ 

πεδίσλ ε ζεσξηψλ. Ζ επεμεξγαζία ηέηνηνπ ηχπνπ ζρέζεσλ θαηά θαλφλα επηηειείηαη απφ 

θηινζφθνπο ε απφ επηζηήκνλεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επηζθφπεζε εξσηεκάησλ 

κεγάιεο εκβέιεηαο γηά ζρέζεηο κεηαμχ πεδίσλ.»
89

.  

     Ο Phηlip Kitcher αλαθέξεη φηη φηαλ εμεγνχκε έλαλ επηζηεκνληθφ λφκν  L, ζπρλά 

δίλνπκε κηα ινγηθή παξαγσγή ηνπ κε αθεηεξία άιιεο αξρέο. Σν λα αλαγλσξίδνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα ππάξρεη κηα αθνινπζία απφ ινγηθέο παξαγσγέο, καο βάδεη ζηνλ 

πεηξαζκφ λα ππνζέηνπκε πσο κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε θαιχηεξα ην λφκν L 

ζπλδπάδνληαο ηηο δηαδνρηθέο εμεγήζεηο, παξάγνληαο κηα πην ζχλζεηε ζπλαγσγή ζηε 

γιψζζα φπνπ είλαη δηαηππσκέλεο νη έζραηεο πξνθείκελεο καο. Απηφ φκσο ιέεη δελ 

είλαη ζσζηφ. «Σν ηη έρεη θαζνξηζηηθή ζπλάθεηα κε ηνπο ζθνπνχο κηαο εμήγεζεο κπνξεί 

λα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ν,ηη έρεη θαζνξηζηηθή ζπλάθεηα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εμήγεζεο λφκνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξρηθή εμήγεζε». 
90

 

                                                           
     86   Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο  ΠΔΚ1992 ζει 448 

     87   Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο  ΠΔΚ1992 ζει 446   

     88  Aplysia California, γλσζηή επίζεο θαη σο ιαγφο ηεο ζάιαζζαο Αζπφλδπιν ζαιάζζην καιάθην. ε ζεηξά 

άξζξσλ νi  Kandel ,Schwartz, θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο απνθξππηνγξάθεζαλ ηα ζχλζεηα λεπξνβηνινγηθά ζπκβάληα 

πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε ησλ πξσηφγνλσλ κνξθψλ κάζεζεο πνπ παξνπζηάδεη ε Aplysia 

     89  Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο ΠΔΚ1992 ζει465) 

     90 ηελ εξψηεζε γηαηί κε νκφινγα ρξσκνζψκαηα θαηαλέκνληαη αλεμαξηήησο θαηά ηε κείσζε ε απάληεζε 

απαηηεί  πεξηγξάςνπκε ην πψο ζρεκαηίδεηαη ε άηξαθηνο θαη πψο ηα ρξσκνζψκαηα κεηαλαζηεχνπλ ζηνπο πφινπο 

ηεο αηξάθηνπ ειάρηζηα πξηλ απφ ηε κεησηηθή δηαίξεζε.90 Καη πάιη ε αθήγεζε απηή γελλά πεξαηηέξσ εξσηήκαηα. 

Γηαηί ηα ρξσκνζψκαηα «ζπκππθλψλνληαη» θαηά ηελ πξφδξνκε θάζε; Πψο ζρεκαηίδεηαη ε άηξαθηνο. Σν λα 

εηζαρζεί ιέεη απιψο έλαο κνξηαθφο απνινγηζκφο ζηηο αθεγήζεηο φζεο παξέρνληαη ζηα πξφηεξα ζηάδηα, κεηψλεη 

ηελ εμεγεηηθή δχλακε ησλ εθάζηνηε αθεγήζεσλ. Όζνλ αθνξά ηελ απάληεζε ζην αξρηθφ εξψηεκα καο, ιέεη ν 

Kitcher, θαζνξηζηηθά ζπλαθέο είλαη ην γεγνλφο φηη ηα κε νκφινγα ρξσκνζψκαηα ζπλδπάδνληαη αλεμαξηήησο. 

«Καζνξηζηηθή ζπλάθεηα κε ην δήηεκα ηνπ γηαηί ηα κε νκφινγα ρξσκνζψκαηα ζπλδπάδνληαη αλεμαξηήησο έρεη ην 
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     O Kenneth Schaffner ζην άξζξν ηνπ, Genes, Behavior, and Developmental 

Emergentism: One Process, Indivisible?
91

εμεηάδεη δηεμνδηθά  ηηο πξνζπάζεηεο 

γνληδηαθήο αλαγσγήο ηνπ ζπκπεξηθνξηθνχ γνλφηππνπ ηνπ λεκαηψδνπο c. elegance. Ζ 

έθζεζε ηεο θπζηθνρεκείαο ηνπ c. elegance θαη ηεο αλάπηπμεο (the «developmentalist 

challenge») ζηεξίδεη έλα επηρείξεκα θαηά ηεο δπλαηφηεηαο εχθνιεο θαη άκεζεο 

αλαγσγήο ζηα γνλίδηα.  

 

2.  Καλνληθφηεηα/Φπζηνινγηθφηεηα  ζηε Βηνηαηξηθέο επηζηήκεο    

   ( Σν πεξηερφκελφ ηεο δελ ην ζπιιακβάλεη ζαθψο ε γιψζζα ηεο 

θπζηθήο.)   

     Δλψ ε θαλνληθφηεηα/θπζηνινγηθφηεηα είλαη ζεκαληηθή σο έλλνηα ζηηο βηνινγηθέο 

επηζηήκεο, ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, φπσο είλαη ε θπζηθή θαη ε ρεκεία, δελ ππάξρεη 

ηίπνηε ζρεηηθφ. ηε θπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηαηηζηηθή θαλνληθφηεηα,
 92

 αιιά, 

πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθή έλλνηα.  

     Πεξίπνπ πξηλ 200 ρξφληα κηα νκάδα καζεκαηηθψλ απέδεημε φηη ζε ηπραία θαη 

αξθεηά κεγάια δείγκαηα πιεζπζκνχ, νξηζκέλεο ζηαηηζηηθέο αθνινπζνχλ κε πνιχ 

θαιή πξνζέγγηζε, ηελ θαλνληθή θαηαλνκή έζησ θη αλ ν πιεζπζκφο απφ ηνλ νπνίν 

πξνέξρεηαη ην ηπραίν δείγκα δελ είλαη θαλνληθφο, δειαδή έζησ θη αλ είλαη έλαο 

ηδηφξξπζκνο πιεζπζκφο. Ζ  πξνζέγγηζε γίλεηαη θαιχηεξε φζν απμάλεη ην κέγεζνο ηνπ 

ηπραίνπ δείγκαηνο. Ζ ηδηφηεηα απηή απνδεηθλχεηαη απφ ην Κεληξηθφ Οξηαθφ Θεψξεκα 

ηεο ηαηηζηηθήο.  Πξέπεη λα επηζεκαλζεί εδψ φηη ν φξνο θαλνληθφο δελ ζεκαίλεη 

θπζηνινγηθφο. Γειαδή αλ έλαο πιεζπζκφο δελ αθινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή δελ 

ζπλεπάγεηαη φηη είλαη κε θπζηνινγηθφο. Αληίζεηα ππάξρνπλ αξθεηά θπζηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πιεζπζκψλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Αληίζηνηρα ζηε θπζηθή «θαλνληθφ/θπζηνινγηθφ ειεθηξφλην», 

«θαλνληθή/θπζηνινγηθή ειεθηξνκαγλεηηθή αιιειεπίδξαζε», 

«θαλνληθφο/θπζηνινγηθφο ρξφλνο ππνδηπιαζηαζκνχ», ή «θαλνληθή/ θπζηνινγηθή 
                                                                                                                                                                      
γεγνλφο φηη ηα ρξσκνζψκαηα δελ πξνζαλαηνιίδνληαη επηιεθηηθά πξνο ηνπο πφινπο ηεο αηξάθηνπ .ηνλ φξν 

ελλνηνινγηθή εθιέπηπλζε κηαο πξνγελέζηεξεο ζεσξίαο ζηελ εξγαζία ηνπ πάλσ ζηελ ζρέζε θπηηαξηθήο θαη 

κνξηαθήο γελεηηθήο.( Phηlip Kitcher 1953 θαη φια ηα ζρεηηθά κεηαμχ δχν…κεη Γ Μαξαγθφο ) 

     91   SCHAFFNER  Kenneth F. Philosophy of Science, Vol. 65, No. 2. (Jun., 1998), pp. 209-252. 

     92  Οη ηδηφηεηέο ηεο δηεξεπλήζεθαλ απφ ηνλ K F Gauss(1777-1875) Ζ θαλνληθή θαηαλνκή ε θακπχιε ηνπ Gauss 

είλαη ε πνην ζεκαληηθή θαηαλνκή γηα ηελ επηζηήκε ηεο ηαηηζηηθήο γηαηί απνηειεί ηε βάζε ηεο επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο Ζ θαλνληθή θαηαλνκή είλαη ρξήζηκε γηαηί πξνθχπηεη ζπρλά ζηε θχζε ν καζεκαηηθφο ηχπνο ηεο 

θακπχιεο είλαη:  P[x<X<x+dx]=f(x)=1∕√2π.ζ 2  e-(x-κ) 2
/2ζ2 
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πιαλεηηθή ηξνρηά», δελ έρνπλ λφεκα, πέξαλ ηνπ φηη αληηθαηνπηξίδνπλ ζηαηηζηηθέο 

απνθάλζεηο. Οη θπζηθέο ζεσξίεο πνιιέο θνξέο αλαθέξνληαη ζε «ηδεψδεηο» νληφηεηεο, 

φκσο απηέο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο θαλνληθέο/θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο ή 

νληφηεηεο ηεο βηνινγίαο.  

    Ο Robert Wachbroit αλαθέξεη «Σα θηινζνθηθά εξσηήκαηα γηα ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζηε βηνινγία θαη ζηηο πην θεληξηθέο θπζηθέο επηζηήκεο, ηε θπζηθή θαη ηε ρεκεία, ζπρλά 

ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ αλάιπζε απνθάλζεσλ πνπ απνδίδνπλ ιεηηνπξγίεο ζε 

βηνινγηθέο νληφηεηεο. Οη βηνιφγνη αλαδεηνχλ ιεηηνπξγίεο· νξίδνπλ πνιιέο βηνινγηθέο 

νληφηεηεο, θαη πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ βηνινγηθά θαηλφκελα, κε αλαθνξά ζε 

ιεηηνπξγίεο (βι. Beckner 1968). Απφ ηελ άιιε, νη θπζηθνί δελ έρνπλ αλάγθε λα 

απνδίδνπλ θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίεο ζε θπζηθά ζπζηήκαηα. Πψο κπνξεί απηφ λα 

ζπκθηιησζεί κε ηελ άπνςε φηη ε θπζηθή είλαη βαζηθή θαη ε βηνινγία εηδηθή επηζηήκε; 

Γεδνκέλνπ φηη εξσηήκαηα γηα ηε κεζνδνινγηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε βηνινγία θαη ζηε 

θπζηθή έρνπλ πάξεη ζπρλά ηε κνξθή εξσηεκάησλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζην πιαίζην ηεο 

αλάιπζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ (βι. Rosenberg 1985, θεθ. 2), κπνξνχκε άξαγε λα 

εμαιείςνπκε ηελ εμάξηεζε πνπ θαίλεηαη λα έρεη ε βηνινγία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο, ή 

ηνπιάρηζηνλ, κπνξνχκε λα δείμνπκε φηη νη ιεηηνπξγίεο είλαη δπλαηφλ λα αλαιχνληαη κε 

αλαθνξά ζην ιεμηιφγην ηεο θπζηθήο;»
93

 Ηζρπξίδεηαη ινηπφλ φηη ε έλλνηα 

«θαλνληθφηεηα/θπζηνινγηθφηεηα» ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο πξνυπνηίζεηαη ζηηο 

ζπλήζεηο επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Γειαδή απνδίδνληαη 

βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ζε έλα ζχζηεκα κε βάζε ηελ πξφηεξε απφδνζε 

θαλνληθφηεηαο/θπζηνινγηθφηεηαο. Οη  αλαθνξέο ζηελ  έλλνηα απηή δελ έρνπλ λφεκα 

ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο γηαηί αδπλαηεί λα ηηο  ζπιιάβεη ε γιψζζα ηεο θπζηθήο ελψ 

είλαη ζεκαληηθέο ζηε βηνινγία ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπο ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο εμήγεζεο. 

Ο ηξφπνο ιέεη ν Wachbroit πνπ λνείηαη ε θαλνληθφηεηα/θπζηνινγηθφηεηα ζαλ 

βηνινγηθή έλλνηα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο κε κηα αλαθνξά πρ ζηελ 

θαλνληθή/θπζηνινγηθή θαξδηά, θαλνληθή/θπζηνινγηθή αληίδξαζε, 

θαλνληθφ/θπζηνινγηθφ πεξηβάιινλ. Αο δνχκε ιέεη ηελ παξαθάησ δήισζε: «Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο είλαη ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο», ζαλ κηα δήισζε πνπ αθνξά 

ηελ θαλνληθή/θπζηνινγηθή [normal] θαξδηά, επίζεο πσο «κηα δπζιεηηνπξγνχζα θαξδηά 

                                                           
       93 WACHBROIT Robert, ―Ζ θαλνληθφηεηα/θπζηνινγηθφηεηα σο βηνινγηθή έλλνηα‖(Institute for Philosophy 

and Public Policy University of Maryland Μεη Γ Μαξαγθφο) 
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είλαη κηα κε θαλνληθή/κε θπζηνινγηθή/παζνινγηθή θαξδηά. Μπνξεί, φκσο, λα λνεζεί 

κε δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο. Π.ρ., σο «θαξδηά κε κε θαλνληθφ/κε θπζηνινγηθφ κέγεζνο», 

ή σο «θαξδηά κε κε θαλνληθή/κε θπζηνινγηθή δνκή». Μηα θαξδηά κπνξεί λα είλαη κε 

θαλνληθή/κε θπζηνινγηθή/παζνινγηθή κε έλαλ ηξφπν, ρσξίο λα είλαη κε θαλνληθή/κε 

θπζηνινγηθή/παζνινγηθή κε άιινπο ηξφπνπο, αλ θαη βεβαίσο νη κε θαλνληθέο/κε 

θπζηνινγηθέο/ παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζπρλά ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, φπσο 

δηδάζθεη ε παζνινγία. Μπνξνχκε ινηπφλ λα εμεηδηθεχζνπκε πεξηζζφηεξν ηελ αξρηθή 

δήισζε, ιέγνληαο φηη δπζιεηηνπξγεί φπνηα θαξδηά ζπκπεξηθέξεηαη κε κε 

θαλνληθφ/κε θπζηνινγηθφ/παζνινγηθφ ηξφπν. Δδψ επηζεκαίλεη ν Wachbroit φηη νη 

απνθάλζεηο ζρεηηθά κε ην βηνινγηθψο θαλνληθφ/θπζηνινγηθφ είλαη δπλαηφλ λα 

νξίδνληαη ή λα εμεγνχληαη κε αλαθνξά ζε απνθάλζεηο ζρεηηθά κε βηνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξνυπνζέηνπλ απνθάλζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θαλνληθφηεηα/θπζηνινγηθφηεηα θαη άξα δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηηο 

εμεγήζνπλ.  Γειαδή ε δηάθξηζε ιέεη αλάκεζα ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηε δπζιεηηνπξγία 

δελ αληηθαηνπηξίδεη απαξαίηεηα έλα ζηαηηζηηθφ θαλνληζηηθφ πξφηππν νχηε 

πνιηηηζκηθά ή εζηθά θαλνληζηηθά πξφηππα θαη ππνβάιιεη ζηελ ηδέα φηη ε βηνινγηθή 

θαλνληθφηεηα/θπζηνινγηθφηεηα είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηε ζηαηηζηηθή θαη ηελ 

αμηνινγηθή θαλνληθφηεηα/θπζηνινγηθφηεηα. (Σε δηάθξηζε δελ ηε ζπιιακβάλεη νχηε ε 

βηνρεκηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δπζιεηηνπξγίαο, αθνχ θαη ε 

δπζιεηηνπξγία είλαη -πεξηγξαθηθά ζεσξνχκελε- έλα ζχλνιν απφ βηνρεκηθέο 

δηεξγαζίεο. Ζ δηάθξηζε κνηάδεη λα ελέρεη νπζησδψο θαλνληζηηθέο ζπλδειψζεηο.). Δλ 

ζπλερεία ν Wachbroit  αλαθέξεηαη ζηελ επηζήκαλζε ηνπ  Hempel φηη ην λφεκα ηνπ 

φξνπ «θαλνληθφ /θπζηνινγηθφ» είλαη αζαθέο. Γελ πξέπεη, π.ρ, λα λνείηαη κε αλαθνξά 

ζηελ «επηβίσζε ηνπ νξγαληζκνχ», πνπ θαηά ηνλ Hempel, έρεη αξθεηά ζαθέο λφεκα.  

Έηζη κπνξνχκε εχθνια λα εμαιείςνπκε ζηαηηζηηθέο ή αμηνινγηθέο έλλνηεο, σο βάζε 

γη ηελ άπνςε πεξί ηνπ ηη είλαη «θαλνληθφ/θπζηνινγηθφ».  Ωζηφζν, -ιέεη ν Wachbroit- 

είλαη δπλαηφλ ηα φζα ιέεη βξαρπινγηθά ν Hempel εμεηάδνληαο απηφλ ηνλ φξν, λα 

εξκελεπηνχλ σο αλαθεξφκελα ζηε βηνινγηθή έλλνηα ηεο 

θαλνληθφηεηαο/θπζηνινγηθφηεηαο, θαη ε απνξία κε ην πεξηερφκελν ηεο κπνξεί λα 

εξκελεπηεί σο ζπλεηδεηνπνίεζε, φηη ην πεξηερφκελν απηφ δελ ην ζπιιακβάλεη ζαθψο 

ε γιψζζα ηεο θπζηθήο.   
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   Ο Wachbroit αλαθέξεηαη εδψ ζηελ  επεμήγεζε ηνπ Nagel, γηα ην ηη ζπληζηά 

ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκέλν ζε ζθνπνχο —θαη άξα ην ηη ζπληζηά ζθνπφ θαη καδί κ‘ 

απηφ φηη ε έλλνηα ηεο θαλνληθφηεηαο/θπζηνινγηθφηεηαο, κπνξεί λα λννχληαη 

κνξθνηππηθά, θαη άξα λα εθθξάδνληαη ζηε γιψζζα ηεο θπζηθήο πνπ κπνξεί κελ λα 

κελ έρεη αλάγθε ηελ έλλνηα «θαλνληθφηεηα/ θπζηνινγηθφηεηα», αιιά κπνξεί λα ηε 

ζπιιάβεη. Καηά ηνλ Nagel
94

, ρξεηάδεηαη ε επίθιεζε ζηελ θαλνληθφηεηα/ 

θπζηνινγηθφηεηα γηα λα απαληεζεί έλα κφληκν πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

εμεγήζεηο.
95

 Ο Nagel αλαγλσξίδεη αλαθεξφκελνο ζην αξρηθφ εξψηεκα γηα ηελ θαξδηά 

φηη ην ζπκπέξαζκα ζην ελ ιφγσ παξάδεηγκα δελ ζπλάγεηαη απφ ηηο πξνθείκελεο —φηη 

δειαδή ε θαξδηά δελ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Δλ ηνχηνηο, 

ηζρπξίδεηαη φηη «ε θαξδηά είλαη αλαγθαία γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, αλ ε 

πξνζνρή εζηηαζηεί κφλν ζε θαλνληθνχο/θπζηνινγηθνχο νξγαληζκνχο. Έλαο νξγαληζκφο 

κπνξεί λα έρεη θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ρσξίο λα έρεη θαξδηά, σζηφζν δελ ζα ήηαλ 

θαλνληθφο/θπζηνινγηθφο νξγαληζκφο». 
96

 

Ωζηφζν, παξφηη επηθαιείηαη ηελ θαλνληθφηεηα/θπζηνινγηθφηεηα ζηνλ απνινγηζκφ 

ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο, ε θαηά Nagel επεμήγεζε γηα ην ηη ζπληζηά ζθνπφ δελ 

κνηάδεη λα επηθαιείηαη ζεσξήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαλνληθφηεηα/θπζηνινγηθφηεηα.  

Ο Nagel δίλεη σο παξάδεηγκα φηη ε δξάζε ησλ λεθξψλ θαη ε δξάζε ησλ κπψλ είλαη 

ζπληνληζκέλεο έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ ζην 90%. Όκσο ε 

εμήγεζε ηνπ πψο νη λεθξνί επηηεινχλ ην έξγν ηνπο δελ απαηηεί λα κλεκνλεχνληαη νη 

κπο, θαη αληηζηξφθσο. Σν έξγν ησλ λεθξψλ είλαη αλεμάξηεην απφ ην έξγν ησλ κπψλ. 

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκέλν ζε ζθνπφ:
97

 ζην λα δηαηεξείηαη ε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο ζε λεξφ ζην 90%.  

                                                           
     94   NAGEL Ernst (1977, ζ. 292) 

     95  Ζ δηαηχπσζε ηεο εμήγεζεο ηνχ γηαηί εκθαλίδεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ i ζε έλα ζχζηεκα  s (ζε νξηζκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή t): Δπηρεηξεκαηνινγηθή κνξθή πνπ απαηηεί ν ΠΝ ηεο εμήγεζεο, θαηά Hempel 

(α)   Σε ρξνληθή ζηηγκή t, ην ζχζηεκα s ιεηηνπξγεί επαξθψο ζε πεξηβάιινλ  ηχπνπ c (ραξαθηεξηδφκελν απφ εηδηθέο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο). 

(β)   Σν ζχζηεκα s ιεηηνπξγεί επαξθψο ζε πεξηβάιινλ ηχπνπ c κφλν αλ πιεξνχηαη νξηζκέλε αλαγθαία ζπλζήθε, n. 

(γ)   Αλ ην ραξαθηεξηζηηθφ i είλαη παξφλ ζην ζχζηεκα s, ηφηε, ην απνηέιεζκα είλαη λα πιεξνχηαη ε ζπλζήθε n.  

(δ)  Άξα, θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t, ην ραξαθηεξηζηηθφ i είλαη παξφλ ζην ζχζηεκα s. (1965, ζ. 310) 

Απηφ ην επηρείξεκα δελ είλαη νξζφ, δεδνκέλνπ φηη ην ζπκπέξαζκα (δ) δελ ζπλάγεηαη απφ ηηο πξνθείκελεο (α)-(γ). 

 

    97 Ζ θχξηα ηδέα ηεο άπνςεο ηνπ πεξί «ζπζηεκάησλ» είλαη ε αθφινπζε: έζησ φηη έλα ζχζηεκα θηάλεη ζε 

νξηζκέλε θαηάζηαζε G ή ηε δηαηεξεί σο απνηέιεζκα ηνπ ζπληνληζκνχ πνιιψλ ελδνζπζηεκηθψλ δπλάκεσλ. Έζησ 

επίζεο πσο νη δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο επηηεινχλ ην έξγν ηνπο αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε. Γειαδή, νη δξάζεηο 

ησλ δπλάκεσλ είλαη ζπληνληζκέλεο κέζα ζην ζχζηεκα, κπνξνχκε φκσο λα εμεγήζνπκε πψο θάζε δχλακε επηηειεί 

ην έξγν ηεο, ρσξίο λα αλαθέξνπκε νηαλδήπνηε απφ ηηο άιιεο δπλάκεηο. ηελ πεξίπησζε απηήλ, ην ζχζηεκα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζε ζθνπφ —ελ πξνθεηκέλσ ζθνπφο ηνπ είλαη ε θαηάζηαζε G. 
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   Σν βαζηθφ πξφβιεκα απηήο ηεο άπνςεο ιέεη ν Wachbroit είλαη φηη δελ μερσξίδεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο απφ ηηο δπζιεηηνπξγίεο. Αθφκα θη αλ δπζιεηηνπξγνχζε ην ζχζηεκα, ζα 

ήηαλ θαη πάιη πξνζαλαηνιηζκέλν ζε ζθνπφ, ζε κνξθνηππηθφ  ζχκθσλα κε ην θαηά 

Nagel θξηηήξην, ελ πξνθεηκέλσ ζην λα δηαηεξείηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο ζε 

λεξφ ζην 70%. Ο ζθνπφο ζε έλα  βηνινγηθφ ζχζηεκα, γηα λα θαιχπηεη ηε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε ιεηηνπξγίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο, πξέπεη λα επηθαιείηαη ζεσξήζεηο πεξί 

θαλνληθφηεηαο/θπζηνινγηθφηεηαο, αθνχ ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ιεηηνπξγίεο θαη ζε 

δπζιεηηνπξγίεο αληηθαηνπηξίδεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην θαλνληθφ/θπζηνινγηθφ θαη 

ζην κε θαλνληθφ/κε θπζηνινγηθφ/ παζνινγηθφ. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ ζθνπψλ ή ζα 

είλαη αξθεηά ηζρπξφο ψζηε λα πεξηέρεη ξεηή αλαθνξά ζηελ 

θαλνληθφηεηα/θπζηνινγηθφηεηα ή ζα είλαη ηφζν ηζρλφο ψζηε λα αδπλαηεί λα ζπιιάβεη 

ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ιεηηνπξγίεο θαη ζε δπζιεηηνπξγίεο. Αο πάξνπκε, π.ρ., ηελ 

πεξίπησζε ηεο δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο.
98

 Παξφηη πξφθεηηαη γηα ζνβαξή λφζν, 

ππάξρεη εμειηθηηθή εμήγεζε γηα ηελ παξνπζία δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο κεηαμχ 

ησλ καχξσλ Αθξηθαλψλ: ζηελ εηεξφδπγε θαηάζηαζε ε κεηάιιαμε πξνζθέξεη θάπνηα 

πξνζηαζία θαηά ηεο εινλνζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζε πεξηνρέο φπνπ ελδεκεί ε εινλνζία 

(φπσο, ι.ρ., ζε πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο), φζα άηνκα θέξνπλ γνλίδην 

«δξεπαλνθπηηάξσζεο» ζα έρνπλ φζνλ αθνξά ηελ επηβίσζε πιενλέθηεκα έλαληη φζσλ 

δελ έρνπλ ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην. Απηφ ην πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά ηελ επηβίσζε 

εμεγεί γηαηί ην ελ ιφγσ γνλίδην κπνξεί λα είλαη παξφλ ζε νξηζκέλνπο πιεζπζκνχο 

παξφηη νη νκνδπγψηεο λνζνχλ ζνβαξά. πλεπψο, θαίλεηαη φηη κηα αηηηνινγηθή ζεσξία 

ζα πξέπεη λα ζπλαγάγεη ην ζπκπέξαζκα πσο ε αηκνζθαηξίλε πνπ παξάγεηαη απφ ην 

«δξεπαλνθπηηαξηθφ γνλίδην» επηηειεί κηα ιεηηνπξγία. Όκσο έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα 

κνηάδεη αληίζεην ζην πψο παξνπζηάδνπλ ην δήηεκα ηα εγρεηξίδηα βηνινγίαο. Μπνξεί 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα παξέρεη φθεινο, σζηφζν ε δξεπαλνθπηηαξηθή 

κεηάιιαμε δελ παχεη λα ζπληζηά δπζιεηηνπξγία. Έλα ζηνηρείν κπνξεί λα 

δπζιεηηνπξγεί, ή θαη λα πάςεη λα ιεηηνπξγεί, θαη εληνχηνηο λα έρεη κηα ιεηηνπξγία. 

Μηα θαξδηά πνπ δελ ιεηηνπξγεί κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί σο επνπηηθφ 

                                                           
      98 Ζ λφζνο απηή έρεη σο αίηην κηα ζεκεηαθή κεηαιιαγή ζην γνλίδην πνπ παξάγεη αηκνζθαηξίλε. Ζ κεηαιιαγή 

αιινηψλεη ηελ αηκνζθαηξίλε έηζη ψζηε ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα παξακνξθψλνληαη (απνρηνχλ «δξεπαλνεηδέο» 

ζρήκα)· ν βαζκφο ηεο αιινίσζεο εμαξηάηαη απφ ην πφζε άζηθηε αηκνζθαηξίλε παξακέλεη ζην ζχζηεκα. Οη 

εηεξνδπγψηεο έρνπλ κηθξή ηάζε πξνο ηε δξεπαλνθπηηάξσζε, σζηφζν νη νκνδπγψηεο δείρλνπλ ζεκαληηθέο ηηκέο 

δξεπαλνθπηηάξσζεο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ εξπζξά αηκνζθαίξηα αλίθαλα λα επηηειέζνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο, ελ πξνθεηκέλσ ηε κεηαθνξά νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο.  

 



 

 

66 

δηδαθηηθφ φξγαλν. Έηζη, απφ αηκαηνινγηθή ζθνπηά, ε δξεπαλνθπηηαξηθή κεηάιιαμε 

ζπληζηά δπζιεηηνπξγία, παξφηη κπνξεί λα ιερζεί φηη ε κεηάιιαμε έρεη κηα ιεηηνπξγία 

απφ αλνζνινγηθή ζθνπηά. 

     Πξάγκαηη γηα ηνλ George Canguilhem φζνη απνδέρνληαη ηελ αλαγσγή ησλ πγηψλ 

θαη ησλ παζνινγηθψλ θαηλνκέλσλ ζε ζηαηηζηηθά γεγνλφηα νδεγνχληαη αξγά ε 

γξήγνξα λα αλαγλσξίζνπλ ην αμίσκα πνπ ππνλνείηαη ζ απηή ηελ αλαγσγή, φηη δελ 

ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πγηή θαη ηε λνζεξή δσή «……νη λφκνη ηεο Φπζηθήο 

θαη ηεο Υεκείαο  δελ παξαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα. Αιιά ην 

λα κε ζέινπκε λα απνδερζνχκε φηη, απφ βηνινγηθή άπνςε ε δσή δελ είλαη αδηάθνξε 

ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο, καο θαηαδηθάδεη λα κελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κηα ηξνθή απφ 

έλα έθθξηκα. Βεβαίσο ην έθθξηκα ελφο δψνπ κπνξεί λα απνηειεί ηξνθή γηα έλα άιιν 

δψν, φρη φκσο γηα ην ίδην. Απηφ πνπ δηαθξίλεη κηα ηξνθή απφ έλα έθθξηκα δελ είλαη κηα 

θπζηθνρεκηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα βηνινγηθή αμία. ….Οκνίσο απηφ πνπ δηαθξίλεη 

ην θπζηνινγηθφ απφ ην παζνινγηθφ δελ είλαη κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

θπζηθνρεκηθνχ ηχπνπ, είλαη κηα βηνινγηθή αμία. Μφλν κε αλαθνξά ζηε δπλακηθή 

πνιηθφηεηα ηεο δσήο κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηχπνπο ε ιεηηνπξγίεο θαλνληθέο. 

Δάλ ππάξρνπλ βηνινγηθνί θαλφλεο είλαη επεηδή κε απηνχο ε δσή, πνχ δελ είλαη απιψο 

ππαγσγή ζην πεξηβάιινλ αιιά ζέζπηζε ηνπ δηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, ζέηεη αμίεο φρη 

κφλν ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη κέζα ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ.  Απηφ  είλαη  πνπ  

νλνκάδνπκε   βηνινγηθή  θαλνληθφηεηα…...Ηαηξηθή ππάξρεη πξηλ απ φια επεηδή 

ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ληψζνπλ άξξσζηνη. Μφλν θαηά δεχηεξν ιφγν επεηδή ππάξρεη 

ηαηξηθή, νη άλζξσπνη μέξνπλ θαηά ηη είλαη άξξσζηνη»
99

 

Ο  θεληξηθφο ξφινο ηεο βηνινγηθήο θαλνληθφηεηαο πνπ αλαδχεηαη ζηεξίδεηαη ζε κηα 

βηνινγηθή αμία. To έκβην είλαη νλ δη‘ εαπηφλ πνπ δεκηνπξγεί έλαλ ηδηφθνζκν ηελ ίδηα 

ηνπ δειαδή ηελ θαζνιηθφηεηα θαη δηάηαμε, θαη δελ ζπληζηά απιψο έλα βηνινγηθφ 

απηφκαην  πνπ κπνξεί λα εμεγεζεί εμαληιεηηθά απφ ηελ καζεκαηηθή ινγηθή.  

 

 

 

                                                           
          99    CANGUILHEM George Σν θαλνληθφ θαη ην Παζνινγηθφ  εθδ Νεζνο2007(ζει 279) 
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3.     Ο αλαγσγηζκφο ζηε βηνινγία -εηζαγσγή       

  

      Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, νη επηηπρίεο ηεο Βηνινγίαο δεκηνχξγεζαλ έλα 

ηζρπξφ δφγκα: ε δσή σο θαηλφκελν είλαη θαζαξά κεραληζηηθή δηαδηθαζία. Παξ‘ φιν 

πνπ ε Κπηηαξηθή Βηνινγία είρε θάλεη κεγάια βήκαηα πξνφδνπ πξνο ηελ θαηαλφεζε 

ησλ δνκψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνιιψλ ππνκνλάδσλ ηνπ θπηηάξνπ, ν ηξφπνο θαηά 

ηνλ νπνίν «ζπλπθαίλνληαλ» απηέο ψζηε λα δψζνπλ ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ, 

παξέκελε άγλσζηνο. Οη Sir Francis Crick θαη D Watson απνθσδηθνπνίεζαλ  ζηε 

δεθαεηία ηνπ ‘50 ηελ δνκή ηνπ  DNA, θαη ε επηζηήκε ηεο γελεηηθήο γλψξηζε κηα 

ηεξαζηία ψζεζε πνπ νδήγεζε ζε πξνκεζετθεο εθαξκνγέο ζε ηνκείο φπσο ε 

ξνκπνηηθή, ε εκβξπνκεραληθε, θαη ε γελεηηθή ηερλνινγία. Ζ πεηξακαηηθή θαηαλφεζε  

θαη ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αληηγξαθήο, ηεο δξάζεο δειαδή ησλ λνπθιετληθψλ 

νμέσλ κέζα ζηνλ θπηηαξηθφ κεραληζκφ, θαη ηεο δνκήο ησλ θπηηαξηθψλ αιπζίδσλ 

ήηαλ ην θιεηδί. Ζ απνζαθήληζε ηεο ρεκηθήο δνκήο ηνπ DNA, θαη ε επαθφινπζε 

θαηαλφεζε –θάπνηεο θνξέο κε  εμαηξεηηθή ιεπηνκέξεηα– κεξηθψλ απφ ηηο ρεκηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ελέρνληαη ηφζν ζηελ αλαπαξαγσγή φζν θαη ζηελ αλάπηπμε, δηθαίσο 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπ 20
νχ 

αηψλα. Ωο 

εθ ηνχηνπ ν ηνκέαο ηεο κνξηαθήο γελεηηθήο ήηαλ πξνλνκηνχρν πεδίν γηα ηνλ  

αλαγσγηζκφ. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπ 20
νχ 

αηψλα 

επηηεχγκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ εμήγεζε κηαο ζεηξάο απφ καθξνζθνπηθά θαηλφκελα 

κέζσ ηεο πεξηγξαθήο ησλ κηθξνζθνπηθψλ ζπκβάλησλ απφ ηα νπνία ζπληίζεληαη, θαη 

ζα έπξεπε λα πξνζθέξεηαη σο ππφδεηγκα γηα ηελ θπζηθνθξαηηθή αλαγσγή ζε 

νληφηεηεο ηεο θπζηθήο.    

    Οη θηιφζνθνη ηεο βηνινγίαο αληινχζαλ ηελ ηδέα ηεο αλαγσγήο απφ γεληθέο 

ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο ζηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο, θη απηέο εζηηάδνληαλ ζπλήζσο ζε 

παξαδείγκαηα απφ ηε θπζηθή. Έλα ηεθκήξην ηνπ αλαγσγηζκνχ είλαη φηη ζεσξίεο 

επξχηεξνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ δέρνληαη ηνπο «λφκνπο» κηαο πην πεξηνξηζκέλεο 

επηζηήκεο, ζα εθηείλνληαη πάληα ζε φιν θαη κηθξφηεξεο ελφηεηεο. Λίγνη κφλν 

ζπγγξαθείο, (Wimsatt) εκθαλίδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «αλαγσγή» θαη πξνο 
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ηηο δχν θαηεπζχλζεηο –δειαδή ζα απνθαινχζαλ ηε ζεσξία κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο 

θαηψηεξνπ επηπέδνπ ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν επίζεο αλαγσγή
100

.  

       Μείδνλ ζέκα πνπ αλαδεηθλχεηαη εδψ, είλαη ε αληίιεςε πεξί κνλαδηθφηεηαο ησλ 

έκβησλ φλησλ, ή, αληίζεηα, ε επηκνλή φηη ηα θαηλφκελα ηεο δσήο κπνξνχλ λα 

εμεγεζνχλ πιήξσο ρσξίο λα αλαθεξζνχκε θαζφινπ ζηα έκβηα φληα.   

      εκαληηθνί εμειηθηηθνί βηνιφγνη, πνπ βξέζεθαλ λα απεηινχληαη πξψηα απφ ηελ 

βηνρεκηθή εμέιημε θαη έπεηηα απφ ηε κνξηαθή εμέιημε ζηε βηνινγία, ππεξαζπίζηεθαλ 

ηε κε αλαγψγηκε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο. Έηζη, απεπζπλφκελνο ζηελ 

Ακεξηθαληθή Κνηλσλία Εσνιφγσλ ην 1964, ν Dobzhansky δήισζε: 

Αληίζεηα απφ ηα άηνκα ηεο θιαζηθήο θπζηθήο … ην ρξσκφζσκα δελ είλαη έλαο ζσξφο 

απφ γνλίδηα … Σν θχηηαξν δελ είλαη κηα ζπλέλσζε εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ, ησλ 

ρξσκνζσκάησλ, αιιά έλα κεράλεκα έμνρα κεζνδηθφ … Σα θχηηαξα είλαη κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζχλζεηα δνκεκέλεο θαη θαιά νξγαλσκέλεο νληφηεηεο … Σα άηνκα θαη ηα είδε 

αλήθνπλ ζε νηθνινγηθέο θνηλφηεηεο θαη νηθνζπζηήκαηα. Ζ πξφνδνο ηεο βηνινγίαο δελ 

ζα πξναγφηαλ απφ θξελήξεηο πξνζπάζεηεο λα αλάγνπκε ηελ νξγαληθή βηνινγία ζηε 

θπζηθή. Απηφ δε ζπκβαίλεη επεηδή δελ ππάξρεη ηίπνηα ζηα έκβηα φληα πνπ λα κπνξεί 

έκθπηα λα αλαρζεί. πκβαίλεη κάιινλ επεηδή κηα δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή εξεπλψλ ζα 

ήηαλ επηζπκεηή … Απηά είλαη επίπεδα απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο θαη είλαη 

ηεξαξρηθά ππεξηεζεηκέλα.
101

 

     Σελ αληίζεηε ζέζε εμέθξαζε ν  Francis Crick, πνπ ζπλέβαιε ζηελ αλαθάιπςε ηνπ 

θψδηθα ηνπ DNA, ζηηο δηαιέμεηο ηνπ Πεξί Μνξίσλ θαη Αλζξψπσλ (Crick 1966) 

γξάθεη,. «Ο απψηαηνο ζθνπφο ηνπ ζχγρξνλνπ θηλήκαηνο ηεο βηνινγίαο, είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα λα εμεγήζεη νιφθιεξε ηε βηνινγία κέζσ ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο». 

Οπνηαδήπνηε αληίζηαζε ζ‘ απηή ηε ζηνηρεηψδε αλαγσγή, πηζηεχεη ν Crick, πξνδίδεη 

ηα απνκεηλάξηα ηνπ βηηαιηζκνχ –δειαδή ηεο αληίιεςεο «φηη ππάξρεη θάπνηα εηδηθή 

δχλακε πνπ θαηεπζχλεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ ηελ 

νπνία δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε κέζσ ησλ ζπλεζηζκέλσλ αληηιήςεψλ καο γηα ηε 

θπζηθή θαη ηε ρεκεία». 
102

 

                                                           
      100 WIMSATT William. (1980) Randomness and perceived-randomness in evolutionary biology. Sy 

ntheses 43:2, 287-329 1980,) 

      101   DOBZHANSKY, TH (1964): ―Heredity and the Nature of Man.‖ 1st ed. New York Harcourt Brace, New 

York.  ζει. 446) 

      102   CRICK Francis, ζηηο δηαιέμεηο ηνπ Πεξί Μνξίσλ θαη Αλζξψπσλ (Crick 1966) 
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     Σν 1959, ν Ernst Mayr, επίζεο, είρε επηθαιεζηεί, ζε κηα νκηιία κε ηίηιν «Πνπ 

είκαζηε;» ηελ αδπλακία αλαγσγήο ηεο βηνινγίαο, ηδηαίηεξα ηεο εμειηθηηθήο βηνινγίαο, 

ζε έλα κεξηθά κνξηαθφ επίπεδν.: «Ενχκε ζε κηα επνρή πνπ δίλεη κεγάιε αμία ζηε 

κνξηαθή βηνινγία. Δπηηξέςηε κνπ λα ηνλίζσ φηη ε εμειηθηηθή βηνινγία είλαη εμ‘ ίζνπ 

ζεκαληηθή. Ζ ίδηα ε επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ ζ‘ απηφλ ηνλ πιαλήηε πηζαλφλ λα 

εμαξηάηαη απφ κηα ζσζηή θαηαλφεζε ησλ εμειηθηηθψλ δπλάκεσλ θαη  ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο ζηνλ άλζξσπν»  

Σν επηρείξεκα ηνπ Mayr φηη ε εμειηθηηθή βηνινγία πξσηεχεη ηεο κνξηαθήο βαζίδεηαη 

ζηελ απιή ηδέα φηη δειαδή φηη έλαο νξγαληζκφο πξέπεη πξψηα λα επηηχρεη ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ζηα γνλίδηά ηνπ, 

κηα ηδέα πνπ ζπληνλίδεηαη ζηνλ πξσηεχνληα ξφιν ηεο πξνζαξκνγήο. Ζ θπζηθή 

επηινγή, ππνζηεξίδεη ν Mayr, «βιέπεη» κφλν ηνλ θαηλφηππν. Οη νξγαληζκνί θαη φρη ηα 

γνλίδηα είλαη νη κνλάδεο ηεο επηινγήο
103

 πλεπψο, ε επηινγή ησλ γνληδίσλ πνπ 

πεξλάεη απφ θάζε γεληά εμαξηάηαη ζην πξψην παξάδεηγκα απφ ηελ επηινγή ησλ 

θαηλνηχπσλ κέζα ζηελ θάζε γεληά. Δίλαη κηα δηαδηθαζία δχν θάζεσλ, φπνπ 

πξνεγείηαη ε δξάζε ζην θαηλνηππηθφ επίπεδν, παξφιν πνπ νη αιιαγέο πξνζαξκνγήο 

πνπ πξνθχπηνπλ βαζίδνληαη ζε γνλφηππνπο. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη θαλείο λα 

εξεπλήζεη ηελ εμειηθηηθή αιιαγή απφ κηα θαηλνηππηθή πξννπηηθή πξψηα, φπσο 

θάλνπλ νη λαηνπξαιηζηέο, θαη λα ππνζέζεη φηη ε γελεηηθή αιιαγή αθνινπζεί σο 

επαθφινπζνο θαη φρη σο πξψηνο δείθηεο. Όπσο ζα ην έζεηε ν William Wimsatt, ηα 

γνλίδηα είλαη νη ινγηζηέο ηεο εμέιημεο, φρη παξάγνληέο ηεο.
104

 ε κεηέπεηηα 

ζπγγξάκκαηα, ν Mayr επαλέιαβε ηελ άπνςε απηή ππνζηεξίδνληαο φηη νη γελεηηζηέο 

ηνπ ζεσξεηηθνχ πιεζπζκνχ ν Dobzhansky ήηαλ ηεο ίδηαο άπνςεο- είραλ θάλεη έλα 

ιάζνο φηαλ φξηδαλ ηελ εμέιημε σο «αιιαγή ηεο ζπρλφηεηαο ησλ γνληδίσλ ζηνπο 

πιεζπζκνχο» (Mayr 1982, ζει.588). 

   Γηα λα εληζρχζεη απηή ηελ άπνςε, ν Mayr θαη άιινη επίζεο ππνζηήξημαλ φηη 

ππάξρεη ππνζεηηθά κηα ζρέζε πιήζνπο κεηαμχ γνληδίσλ θαη θαηλνηχπσλ. Υξεηάδεηαη 

έλα πιήζνο γνληδίσλ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα πξνζαξκφζηκν θιεξνλνκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ. Αληηζηξφθσο, πνιιά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα 

εμαξηψληαη ελ κέξεη απφ ηα ίδηα γνλίδηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξείο λα γλσξίδεηο 

                                                           
      103   MAYR Ernst Ζ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο ζθέςεο ζει 650 ΜΗΔΣ 2008. 

       104   WIMSATT.  W. A1960. An analysis of parturition in Chiroptera,including new observations on Myotis l.   

lucifugus. Journal of Mammalogy 41:183–200. 
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νιφθιεξε ηελ κνξηαθή αθνινπζία ελφο γνληδηψκαηνο ρσξίο λα γλσξίδεηο ην πψο απηή 

ζα εκθαληζηεί κέζα ζηνλ θαηλφηππν (Lewontin
105

 1974). H ίδηα άπνςε απνξξέεη απφ 

ην γεγνλφο φηη ε πγεία ησλ γνληδίσλ εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν. Δμαξηάηαη, γηα 

παξάδεηγκα, απφ ηε ζπρλφηεηά ηνπ κέζα ζε έλα δεδνκέλν πιεζπζκφ, φπσο 

απνδεηθλχεη ην παξάδεηγκα ηνπ ρακαηιενληηζκνχ. Ζ έκθαζε ηνπ Mayr ζηε 

ζρεηηθφηεηα ηεο πγείαο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο εμάξηεζεο απφ ην 

πεξηερφκελν εληζρχεηαη πεξαηηέξσ απφ ηε ζεσξία ηνπ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζε λέν 

είδνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα λέν είδνο γελληέηαη κέζα απφ ηελ απνκφλσζε ελφο 

ηδξπηηθνχ πιεζπζκνχ απφ ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ ίδηνπ είδνπο. Ζ δσή ζηελ θφςε ηεο 

βηνγεσγξαθηθήο δηαλνκήο ελφο είδνπο απαηηεί ηε κεηάβαζε ζε έλα λέν πεξηβάιινλ, 

ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλεπάγεηαη κηα ξηδηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ γνληδηψκαηνο 

(Mayr 1988, ζει. 447). 

   Ό  G.C. Williams ζην ζεκαληηθφ έξγν ηνπ Πξνζαξκνγή θαη Φπζηθή Δπηινγή 

(1966)
106

 θαη ν Richard Dawkins ζην Σν εγσηζηηθφ γνλίδην (1976, αλαζεσξ. 

εθδ.1989), επηκέλνπλ φηη ε επηινγή ησλ γνληδίσλ είλαη πξσηεχνπζα θαη αληηζηέθνληαη 

ζε νπνηνδήπνηε θίλεκα πξνο θάηη ζαλ ηελ νκαδηθή επηινγή. ε κηα κεηέπεηηα 

εξγαζία, ν Williams εμεηάδεη ιεπηνκεξψο θάπνηεο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα πιήξσο θεηδσιή ζεσξία επηινγήο. Απνδέρεηαη, ηνπιάρηζηνλ, ηελ 

χπαξμε απηνχ πνπ ν ίδηνο απνθαιεί «θιαδηθή επηινγή» -δειαδή ηελ επηινγή νκάδσλ 

γνληδίσλ θαη φρη κεκνλσκέλσλ γνληδίσλ- ακθηζβεηεί φκσο θάπνηα θαηλφκελα φπσο 

επηινγή νκάδσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ επηινγή ησλ 

εηδψλ, κηα ζθέςε πνπ, φπσο ππνζηεξίδεη, εμαξηάηαη απφ κηα ηεξάζηηα παξεμήγεζε 

ηνπ φξνπ είδνο (Williams 1992).  

      Οη ζχγρξνλνη βηνιφγνη επηδεηθλχνπλ, πξάγκαηη, κηα ελ κέξεη ζρηδνθξεληθή 

ζπκπεξηθνξά. Δλψ φινη ηνπο απνδέρνληαη πξφζπκα ηελ έθθξαζε ηνπ Σ.  Dobzhansky 

φηη «ζηνλ ρψξν ηεο Βηνινγίαο ηίπνηα δελ έρεη αμία αλ δελ ηδσζεί θάησ απφ ην πξίζκα 

ηεο έλλνηαο ηεο εμέιημεο», πνιινί απ‘ απηνχο, φπσο απηνί ηεο θπηηαξηθήο θαη ηεο 

κνξηαθήο Βηνινγίαο, ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα ή θαη θαζφινπ ηα εμειηθηηθά κνληέια 

ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ηνπο, ελψ ζπλήζσο εξκελεχνπλ ηα παξαηεξνχκελα 

                                                           
        105   LEWONTIN RC 1974 The analysis of variance and the analysis of causes. American Journal of Human 

Genetics 26:400—411. 

      106   WILLIAMS G.C Πξνζαξκνγή θαη Φπζηθή Δπηινγή (1966) 
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θαηλφκελα κε φξνπο απνθιεηζηηθά θπζηθνρεκηθνχο. [Ζ θαηάζηαζε απηή ζρεηίδεηαη 

θπξίσο κε ηηο εγγελείο δπζθνιίεο ζηηο νπνίεο πξνζθξνχεη θάζε πξνζπάζεηα πνπ 

επηρεηξεί λα θαηαζηήζεη εθηθηή ζηελ πξάμε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

βηνινγηθψλ θιάδσλ. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πεξηγξαθψλ έρεη γίλεη πιένλ εληνλφηαηα αηζζεηή ηφζν απφ ηνπο εμειηθηηθνχο φζν θαη 

απφ ηνπο κνξηαθνχο βηνιφγνπο. Απηή ε  λέα πξνζέγγηζε ζα απνηειέζεη, αλακθίβνια, 

ην θαιχηεξν φπιν ελαληίνλ ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο αληηεμειηθηηθήο δνμαζίαο πεξί ηνπ 

Δπθπνχο ρεδίνπ, ηνπ "dessein intelligent"
107

].  

                                        ----------------------------------- 

   ηα πιαίζηα πνπ επηθεληξψλεηαη απηή ε κειέηε γηα ηνλ αλαγσγηζκφ, φιεο νη 

πξνεγνχκελεο θαη ελ πνιινίο αληίζεηεο ηνπνζεηήζεηο  ησλ βηνιφγσλ ζα βξεζνχλ κε 

ηνλ έλα ε ηνλ άιιν ηξφπν αληηκέησπεο κε ην αθφινπζν βαζηθφ εξψηεκα «Πνην 

πξάγκα αθξηβψο πξέπεη λα αλαρζεί θαη ζε ηη πξφθεηηαη λα αλαρζεί αλ κπνξεί λα 

αλαρζεί;» Μαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζνπκε ην παξαπάλσ εξψηεκα αλ 

κπνξέζνπκε λα απαληήζνπκε ζε έλα ζχλνιν δηαθξηηψλ αλαγσγηζηηθψλ  κειεηψλ, πνπ 

ζπζρεηίδνπλ άκεζα ηε γελεηηθή κε έλα αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. 

Οη κειέηεο απηέο  ρξεζηκνπνηνχλ  ελδηαθέξνπζεο βηνινγηθέο έλλνηεο θαη είδε 

βηνινγηθψλ νληνηήησλ φπσο  πρ  γνλίδην, θαηλφηππνο, θιπ. Δθηζηάηαη ινηπφλ ε 

πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ελλνηψλ απηψλ θαη ησλ εηδψλ, θαη 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνπ ησλ δηαθφξσλ κειεηψλ, ζπκβηβάδεηαη ελ 

ηέιεη φζν θαιχηεξα κπνξεί, κε  έλα ζχλνιν απφ αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο 

απαηηήζεηο πνπ ζπρλά απνθιίλνπλ ζεκαληηθά. Έηζη, αληί ελφο πξνγελέζηεξνπ 

θπζηθνχ είδνπο, βξίζθνπκε πεξηζζφηεξα είδε ηα νπνία κεξηθψο 

αιιειεπηθαιχπηνληαη. Γειαδή ζε αληίζεζε κε ηε ζχγθιηζε πξνο πξφηεξα θπζηθά 

είδε, αληίζηνηρσλ κειεηψλ, πνπ ζα πξνήγαγε πξφζπκα ηα ηδεψδε ηνπ αλαγσγηζκνχ, 

εδψ 
108

«..νη πιένλ ελδηαθέξνπζεο έλλνηεο ηεο βηνινγίαο θαη ηα πιένλ ελδηαθέξνληα είδε 

ησλ βηνινγηθψλ κνλάδσλ θαηαιακβάλνπλ θφκβνπο ηνπ λνεηηθνχ καο πιάλνπ φπνπ 

                                                           
      107  Ο Δπθπήο ρεδηαζκφο (Δ) είλαη κηα αληη-εμειηθηηθή ζεσξία πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ε πξνέιεπζε ηνπ 

ζχκπαληνο θαη ηεο δσήο, ζε φιε ηεο ηελ πνηθηιία, νθείιεηαη ζε θάπνηεο αηηίεο πνπ είραλ επθπΐα.. Οη ππέξκαρνη ηνπ 

Δ ηζρπξίδνληαη φηη ε ζεσξία ηνπο είλαη επηζηεκνληθή θαη φηη παξέρεη εκπεηξηθέο απνδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

Θενχ ή ππεξ-επθπψλ εμσγήηλσλ. Πηζηεχνπλ φηη ζηε θχζε θαη ζηνπο δψληεο νξγαληζκνχο είλαη εκπεηξηθά 

αληρεχζηκνο θάπνηνο ζρεδηαζκφο. Ηζρπξίδνληαη φηη ν Δ πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία επεηδή είλαη κηα 

ελαιιαθηηθή ηεο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο ηεο θπζηθεο επηινγήο. 

       108   Δίδακε ηελ πεξίπησζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ αλαγσγή ηεο Θεξκφηεηαο ζηελ Κιαζζηθή Μεραληθή 

http://www.skepdic.gr/Entries/Epsilon/epistimi.htm


 

 

72 

ζπγθιίλνπλ νη πνηθίιεο εξεπλεηηθέο κειέηεο»
109

 Σηο θπξηφηεξεο απ απηέο ηηο  κειέηεο ζα 

παξνπζηάζνπκε παξαθάησ. 

 

4.   Αλαγσγηζηηθέο κειέηεο θαη αληηαλαγσγηζηηθά επηρεηξήκαηα 

ζηε βηνινγία 

a)  Ζ κειέηε ηεο αλαγσγήο ηεο θιαζηθήο γελεηηθήο ζηε κνξηαθή γελεηηθή 

      Μπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί πσο ε θιαζηθή γελεηηθή έρεη (ή πξφθεηηαη λα) 

αλαρζεί ζηε κνξηαθή γελεηηθή
110

 δειαδή έρεη  (ε πξφθεηηαη λα) επηηεπρζεί ν κείδσλ 

ζηφρνο απηήο ηεο αλαγσγήο, ε εμήγεζε ηεο γνληδηαθήο κεηαβίβαζεο, απφ λφκνπο πνπ 

ζα ζπλάγνληαλ κε αθεηεξία ηηο αξρέο ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

γεθπξσηηθέο αξρέο;  Ο Philip Kitcher ζηελ κειέηε ηνπ  (‘1953 and all That: A Tale of 

Two Science‖ Μεηάθξαζε Γ. Μαξαγθφο)  πξνζδηνξίδεη ζε ηξείο, ηηο ινγηθά 

απαξαίηεηεο παξαδνρέο, γηα λα ηζρχζεη απηνχ ηνπ είδνπο ε αλαγσγή.  

        Α1)   Τπάξρνπλ γεληθέο αξρέο, αλαθνξηθά κε ηα γνλίδηα, πνπ ζα είλαη δπλαηφλ 

λα αλαγλσξίδνληαη σο νη θεληξηθνί λφκνη ηεο θιαζηθήο γελεηηθήο, λφκνη, πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε κεηαβίβαζε γνληδίσλ κεηαμχ γελεψλ, θαη πνχ ζα κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ αλαγσγηθψλ ζπλαγσγψλ.  

       Α2)  Τπάξρνπλ γεθπξσηηθέο αξρέο πνπ λα ζπλδένπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ιεμηιφγην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο λφκνπο γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ γνληδίσλ γηα 

λα κπνξεί λα γίλεη ε ζπλαγσγή αληίζηνηρνπ είδνπο λφκσλ,  απφ ηε κνξηαθή 

βηνινγία
111

.  

        Α3)  Απηέο νη ζπλαγσγέο πιεξνχλ ην ζηφρν ηεο δηαζεσξεηηθήο αλαγσγήο, 

δειαδή εμεγνχλ ηνπο λφκνπο ηεο γνληδηαθήο κεηαβίβαζεο.  
                                                           
       109 DUPRE John ζην ‗The Disorder of  Things‘ Metaphysical foundations of the disunity of science 

Reductionism in biology 

     110  Οη πην εθιεπηπζκέλεο απφπεηξεο λα εθπνλεζεί κηα ζηέξεε εθδνρή ηνπ αλαγσγηζκνχ πεξηέρνληαη ζε άξζξα 

ηνπ Kenneth Schaffner. Βι. ηδηαηηέξσο, ―Approaches to Reduction‖, Philosophy of Science 34 (1967), 137-147· 

―The Watson-Crick Model and Reductionism‖, British Journal for the Philosophy of Science 20 (1969), 325-348· 

―The Peripherality of Reductionism in the Development of Molecular Biology‖, Journal of the History of Biology 

7 (1974), 111-139· θαη ―Reductionism in Biology: Prospects and Problems‖, R.S. Cohen et al. (επηκ.), PSA 1974 

(Boston: D. Reidel, 1976), 613-632. Βι. επίζεο, Michael Ruse, ―Reduction, Replacement, and Molecular 

Biology‖, Dialectica 25 (1971), 38-72· θαη William K. Goosens, ―Reduction by Molecular Genetics‖, Philosophy 

of Science 45 (1978), 78-95. Γηα πνηθίιεο αληηαλαγσγηζηηθέο ζέζεηο βι., David Hull, ―Reduction in Genetics–

Biology or Philosophy?‖, Philosophy of Science 39 (1972), 491-499 θαη θεθ. 1 ηνπ Philosophy of Biological 

Science (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1974) ηνπ ηδίνπ· βι. επίζεο, Steven Orla Kimbrough, ―On the 

Reduction of Genetics to Molecular Biology‖, Philosophy of Science 46 (1979), 389-406, θαη Ernst Mayr, The 

Growth of Biological Thought (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982), 59-63 

      111  Γειαδή εθθξάζεηο φπσο «ην 1 είλαη γνλίδην», ίζσο θαη «ην 1 είλαη επηθξαηέο σο πξνο ην 2»), κε ην 

ιεμηιφγην ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο 
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     Οη ηξείο απηέο ππνζέζεηο, ηζρπξίδεηαη ν Kither, είλαη ςεπδείο, θαη ζπλεπψο ν 

κείδσλ ζηφρνο ηεο αλαγσγήο δελ εθπιεξψλεηαη. 

      Ωο πξνο ην (Α1). Ζ ηαπηφηεηα ηεο θιαζηθήο γελεηηθήο, είλαη ιέεη θαηά πνιχ 

επθνιφηεξν λα πξνζδηνξίδεηαη κε αλαθνξά ζην αληηθείκελν θαη ζηηο εξεπλεηηθέο 

κεζφδνπο, παξά λα δηαηππψλνληαη νιηγάξηζκεο πξνηάζεηο πνπ ζπλνςίδνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ζεσξίαο
112 

(Ο David Hull ρξεζηκνπνηεί ην ραξαθηεξηζκφ απηφ, πνπ 

αληιεί απφ ηνλ Dobzhansky).  Παξνκνίσο, ε κνξηαθή γελεηηθή ιέγεηαη φηη έρεη σο 

θαζήθνλ λα «αλαθαιχπηεη ην πψο ηα κνξηαθψο ραξαθηεξηδφκελα γνλίδηα παξάγνπλ 

πξσηεΐλεο θαη πψο απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλδπάδνληαη έηζη ψζηε λα παξάγνληαη νη 

αδξνί γνλνηππηθνί ραξαθηήξεο» (Hull, φ.π.· βι. επίζεο, James D. Watson, Molecular 

Biology of the Gene, Menlo Park, Ca., W.A. Benjamin, 1976, 54). Οκσο δχζθνια 

ιέεη κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε νηνπδήπνηε είδνπο λφκνπο ζρεηηθά κε ηα γνλίδηα.
113

.  

Γηα λα δηνξζσζνχλ ηα ειαηηψκαηα ηεο αξρηθήο εθδνρήο ηνχ δεχηεξνπ κεληειηθνχ 

λφκνπ, ιέεη ν Kitcher, δελ απνηειεί ιχζε λα πεξηνξηζηεί απηφο,
114

 ψζηε λα αθνξά 

κφλν γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε κε νκφινγα ρξσκνζψκαηα, γηαηί κπνξεί λα ππάξρεη 

παξεκβνιή ζηηο θαλνληθέο (normal) θπηηαξνινγηθέο δηεξγαζίεο έηζη ψζηε κε 

νκφινγα ρξσκνζψκαηα λα κελ δηαρσξίδνληαη θαη‘ αλάγθελ αλεμαξηήησο.
115

 Ζ 

                                                           
      112  Ζ θιαζηθή γελεηηθή «αθνξά γνληδηαθέο δηαθνξέο· γηα λα αλαθαιπθζεί έλα γνλίδην ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κέζνδνο ηνπ πβξηδηζκνχ: δηαζηαπξψλνληαη δειαδή κεηαμχ ηνπο γνλείο πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ην α ή ην β 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη παξαηεξείηαη ην πψο θαηαλέκεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνπο πβξηδηθνχο απνγφλνπο.»112 

      113  Ζ δηάθξηζε θαηλφηππνο/γνλφηππνο πξσηνεηζάγεηαη γηα λα δηαθνξνπνηνχληαη νη παξαηεξήζηκνη ραξαθηήξεο 

ησλ νξγαληζκψλ απφ ηνπο ππνθείκελνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο. ε κεηαγελέζηεξεο ζπδεηήζεηο, ε ηδέα ηνπ 

θαηλφηππνπ δηεπξχλζεθε ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηδηφηεηεο πνπ δελ είλαη απεπζείαο παξαηεξήζηκεο (π.ρ., ηελ 

ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα κεηαβνιίδεη νξηζκέλν ακηλνμχ). Σε δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ηνπ θαηλνηχπνπ ηελ 

εμεηάδεη ζην άξζξν ηνπ ―Genes‖, British Journal for the Philosophy of Science 33 (1982), 337-359. 

      114  χκθσλα κε ην λφκν, ζε δηπινεηδείο νξγαληζκνχο πνπ παξάγνπλ απινεηδείο γακέηεο, ηα γνλίδηα ζε 

δηάθνξνπο ηφπνπο κεηαβηβάδνληαη αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν. Έηζη, π.ρ., αλ A, α θαη Β, b  είλαη δεχγε 

αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο, θαη αλ έλαο νξγαληζκφο είλαη εηεξφδπγνο θαη ζηνπο δχν 

ηφπνπο, ηφηε είλαη ίζεο νη πηζαλφηεηεο λα ιάβεη έλαο γακέηεο νηνλδήπνηε απφ ηνπο δπλαηνχο γελεηηθνχο 

ζπλδπαζκνχο, ΑΒ, Αb, aΒ, ab. Σα γνλίδηα είλαη (σο επί ην πιείζηνλ) ηκήκαηα ρξσκνζσκάησλ, αιιά ν λφκνο δελ 

ηζρχεη γεληθψο: ηα αιιειφκνξθα γνλίδηα φζα είλαη ζην ίδην ρξσκφζσκα (ή, αθξηβέζηεξα, θνληά ην έλα ζην άιιν 

ζην ίδην ρξσκφζσκα) ζα έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηαβηβάδνληαη καδί, επεηδή (αλ αγλνήζνπκε ηνλ αλαζπλδπαζκφ)114 

έλα κέινο απφ θάζε νκφινγν δεχγνο θαηαλέκεηαη ζε έλα γακέηε. 

Σφπνο είλαη ε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη έλα γνλίδην ζε έλα ρξσκφζσκα. Γηαθνξεηηθά γνλίδηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ίδην ηφπν νλνκάδνληαη αιιειφκνξθα. ηνπο δηπινεηδείο νξγαληζκνχο, ηα ρξσκνζψκαηα 

ζπλδπάδνληαη θαηά δεχγε κφιηο πξηλ απφ ηε κεησηηθή δηαίξεζε πνπ παξάγεη ηνπο γακέηεο. Σα ζπλδπαζκέλα δεχγε 

είλαη δεχγε νκφινγσλ ρξσκνζσκάησλ. Αλ δηαθνξεηηθά αιιειφκνξθα εκθαλίδνληαη ζε αληίζηνηρνπο ηφπνπο ζε 

έλα δεχγνο νκφινγσλ ρξσκνζσκάησλ, ιέγεηαη ηφηε φηη ν νξγαληζκφο είλαη εηεξφδπγνο ζηνπο εθάζηνηε ηέηνηνπο 

ηφπνπο.       

Αλαζπλδπαζκφο είλαη ε δηεξγαζία (πνπ ζπληειείηαη πξηλ απφ ηε κεησηηθή δηαίξεζε) θαηά ηελ νπνία έλα 

ρξσκφζσκα αληαιιάζζεη πιηθφ κε ην νκφινγν ρξσκφζσκα ηνπ.  

Αιιειφκνξθα πνπ ππάξρνπλ ζε έλα ρξσκφζσκα κπνξνχλ έηζη λα κεηαθεξζνχλ ζην άιιν ρξσκφζσκα, έηζη ψζηε 

λα αλαθχπηνπλ λένη γελεηηθνί ζπλδπαζκνί 

       115  Οη κεραληζκνί απηήο ηεο παξεκβνιήο δελ είλαη απνιχησο θαηαλνεηνί. Γηα κηα ζχληνκε ζπδήηεζε, βι. J. 

Sybenga, General Cytogenetics (North-Holland, 1972), 313-314. ην παξφλ δνθίκην, ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 
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εθαξκνγή είλαη πνιχ εχθνιε, ην απνηέιεζκα πνιχ πην γεληθφ, θη σο εθ ηνχηνπ ν 

παξαγφκελνο «λφκνο» δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηνο, είλαη κηα πεξηνξηζκέλε δήισζε 

απνηειεζκάησλ πνπ ιακβάλνληαη κε εθαξκνγή κηαο γεληθήο ηερληθήο.  Αληίζεηα, ε  

θπηηαξνινγία καο ιέεη, πψο λα θαηαλνήζνπκε ηε κεηαβίβαζε ησλ γνληδίσλ, 

αλαιχνληαο πεξηπηψζεηο πνπ καο ελδηαθέξνπλ απφ θπηηαξνινγηθή ζθνπηά, έρνληαο 

ηξφπνλ ηηλά  σο αθεηεξία «πξψηεο αξρέο.» 

    Ωο πξνο ην (Α2),  ε απάληεζε ηνπ Kitcher είλαη δηαθσηηζηηθή. Αο  ππνζέζνπκε, 

ιέεη, αληίζεηα κε φηη ππνζηεξίμακε κφιηο πξηλ, φηη νη ελ ιφγσ αξρέο  είλαη νη 

κεληειηθνί λφκνη, ηξνπνπνηεκέλνη έηζη φπσο πξνηηκνχλ νη αλαγσγηζηέο. Γηα λα 

ζπλαγάγνπκε ηηο ελ ιφγσ αξρέο απφ ηε κνξηαθή βηνινγία, ρξεηαδφκαζηε κηα 

γεθπξσηηθή αξρή ηνπ ηχπνπ : (*) (x) (ην x είλαη γνλίδην ↔ Mx), 

Δίλαη ιέεη αδχλαηνλ λα βξεζεί θαηάιιειε γεθπξσηηθή αξρή, ψζηε λα ιερζεί κε 

κνξηαθνχο φξνπο πνηα ηκήκαηα ηνπ DNA ινγίδνληαη σο γνλίδηα, γηαηί απηά είλαη 

δηαθφξσλ κεγεζψλ, θαη γηα δεδνκέλν κέγεζνο, κπνξνχκε λα βξνχκε ηζνκεγέζε 

ηεκάρηα DNA πνπ δελ είλαη γνλίδηα. Άξα, ηα γνλίδηα δελ είλαη δπλαηφλ λα ηαπηίδνληαη 

κε ηεκάρηα DNA πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλν αξηζκφ απφ δεχγε λνπθιενηηδίσλ.       

       η) Ηζρπξίδεηαη φηη δελ αξθεί λα ραξαθηεξίζνπκε ηα θσδηθφληα,
116

ζην κνξηαθφ 

επίπεδν, θαη θαηφπηλ λα εθιάβνπκε σο γνλίδην έλα ηεκάρην DNA πνπ βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζε δηαδνρηθά θσδηθφληα έλαξμεο θαη ιήμεο, γηαηί κηα κεηαιιαγή είλαη 

δπλαηφλ λα παξαγάγεη έλα κφλν αιιειφκνξθν πνπ πεξηέρεη θσδηθφληα γηα ηε ιήμε 

θαη ηελ επαλέλαξμε ηεο κεηαγξαθήο.
117 

 

                                                                                                                                                                      
«ζηξέβισζε δηαρσξηζκνχ» γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ηάζε λα ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο κε νκφινγα 

ρξσκνζψκαηα. Ο φξνο «κεησηηθή θαζνδήγεζε» δειψλεη παξαδείγκαηα φπνπ έλα κέινο ζε έλα δεχγνο απφ 

νκφινγα ρξσκνζψκαηα έρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα κεηαβηβαζηεί ζε έλα γακέηε. Τπάξρεη θάπνηα πνηθηιία 

ζηε ρξήζε ησλ φξσλ απηψλ, φπσο θαίλεηαη ζηε γξακκαηεία ζην πεδίν ηεο γελεηηθήο. Δπηζεκαίλεηαη ξεηά φηη, 

ζχκθσλα κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηαλφεζεο, ηφζν ε ζηξέβισζε δηαρσξηζκνχ φζν θαη ε κεησηηθή θαζνδήγεζε ζα 

δηαθέξνπλ απφ ηε κε δηάδεπμε, ηε δηεξγαζία δειαδή φπνπ έλα ρξσκφζσκα καδί κε νιφθιεξν (ή κε κέξνο απφ) ην 

νκφινγν ρξσκφζσκα κεηαβηβάδεηαη ζε έλα γακέηε.  

      116   (ηξηάδεο λνπθιενηηδίσλ)πνπ θαζνξίδνπλ ηελ έλαξμε θαη αληηζηνίρσο ηε ιήμε ηεο κεηαγξαθήο 

      117  Δδψ αλαθχπηνπλ κεξηθά ελδηαθέξνληα δεηήκαηα. ηε γελεηηθή είλαη θνηλή πξαθηηθή λα ινγίδεηαη έλα 

ηεκάρην DNA σο έλα γνλίδην, εθφζνλ παξάγεηαη απφ κεηαιιαγή γνληδίνπ. Έηζη πνιιά κεηαιιαγκέλα 

αιιειφκνξθα ζεσξνχληαη σο ηεκάρηα DNA φπνπ ε ηξνπνπνίεζε ηεο αθνινπζίαο ησλ βάζεσλ έρεη ζηακαηήζεη 

πνιχ πξφσξα ηε κεηαγξαθή, κε απνηέιεζκα ην γνληδηαθφ πξντφλ λα είλαη θνινβφ θαη δπζιεηηνπξγηθφ. ηελ ππφ 

ζεψξεζε πεξίπησζε απιψο γίλεηαη ε παξαδνρή φηη επηζπκβαίλεη θαη δεχηεξε κεηαιιαγή ζε άιιε ζέζε ηνπ 

ηεκαρίνπ έηζη ψζηε ε κεηαγξαθή λα εθθηλεί θαη λα ηεξκαηίδεηαη ζε δχν ζέζεηο, δεκηνπξγψληαο δχν άρξεζηα 

γνληδηαθά πξντφληα. Ζ ηζηνξηθή ζχλδεζε κε ην αξρηθφ αιιειφκνξθν ρξεζηκεχεη γηα λα ηαπηνπνηεζεί ην ηεκάρην 

σο έλα γνλίδην. 

Αληηζηξφθσο, φηαλ δελ ππάξρεη ηζηνξηθή ζχλδεζε πξνο νηνλδήπνηε νξγαληζκφ, κπνξεί λα ππάξρνπλ επηθπιάμεηο 

φζνλ αθνξά ηελ ηαχηηζε ελφο ηεκαρίνπ DNA σο γνληδίνπ. Έζησ, ι.ρ., φηη ζε κηα πεξηνρή ηνπ ρψξνπ, απφ 

ηδηνηξνπία ηεο θχζεο, ζπλελψλνληαη ηα ζπζηαηηθά γηα ηε κεηαιιαγκέλε ιεπθφθζαικε Γξνζφθηιν, θαη φηη άηνκα 

δηεπζεηνχληαη ελ πξνθεηκέλσ κε ην ζσζηφ ηξφπν. Πξφθεηηαη ηφηε φλησο γηα Γξνζφθηιν; Αλ ε νξζή απάληεζε είλαη 
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        ηη)Σν θξηηήξην δελ είλαη γεληθφ, εθφζνλ δελ ηζρχεη πσο θάζε γνλίδην 

κεηαγξάθεηαη ζε mRNA. Οη κνξηαθνί γελεηηζηέο φπσο ζεκεηψλεη ν Kitcher, 

θαηαηάζζνπλ ηα γνλίδηα ζε ξπζκηζηηθά θαη ζε δνκηθά. Κιαζηθφ παξάδεηγκα: ε 

πεξηνρή ρεηξηζηή (operator region) ζην νπεξφλην (operon) lac ζην θνηλφ 

θνινβαθηεξίδην E. coli ρξεζηκεχεη σο ηφπνο φπνπ πξνζθνιιψληαη πξσηετληθά κφξηα, 

πξάγκα πνπ αλαζηέιιεη ηε κεηαγξαθή ηνπ mRNA θαη ξπζκίδεη ηελ παξαγσγή 

ελδχκσλ.
118

 Δπηπιένλ, γίλεηαη νινέλα πην θαλεξφ φηη ηα γνλίδηα δελ κεηαγξάθνληαη 

πάληνηε, αιιά δηαδξακαηίδνπλ πνηθίινπο ξφινπο ζηελ νηθνλνκία ηνπ θπηηάξνπ.
119

 

    Δπεηδή είλαη πεπεξαζκέλν ην πιήζνο ησλ επίγεησλ νξγαληζκψλ, [θαηά ζπλέπεηα 

θαη ην πιήζνο ησλ γνληδίσλ], ζα ήηαλ δπλαηφλ ιέεη, θαη εθφζνλ παξαρζεί κηα 

γεθπξσηηθή αξρή δηα ηεο βίαο  λα πεξηγξαθνχλ απηνί ζαλ  δνκέο ιεπηνκεξψο ζε 

κνξηαθφ επίπεδν  

Μπνξνχκε ηψξα ιέεη ν Kitcher λα εμεηδηθεχζνπκε κνξηαθψο ην γνλίδην, 

απαξηζκψληαο γνλίδηα, θαη απνζπλδένληαο ηηο κνξηαθέο πεξηγξαθέο.
120

 Ζ σο άλσ 

επηζήκαλζε, φηη ηα ηεκάρηα σο ινγίδνληαη σο γνλίδηα δελ έρνπλ θνηλή θακηά ηδηφηεηα, 

κπνξεί ηψξα λα δηαηππσζεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα: «νηαδήπνηε επηκέξνπο 
                                                                                                                                                                      
απνθαηηθή, ηφηε κνηάδεη ζαλ κηα κνξηαθή δνκή λα ινγίδεηαη σο γνλίδην κφλν αλ έρεη ηελ πξνζήθνπζα ηζηνξία. Ζ 

«πξνζήθνπζα ηζηνξία» δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλπθαίλεηαη απιψο κε ηνπο ζπλήζεηο βηνινγηθνχο ηξφπνπο πνπ κ‘ 

απηνχο νη νξγαληζκνί κεηαβηβάδνπλ, αλαπαξάγνπλ θαη ηξνπνπνηνχλ γνλίδηα –κπνξεί θαλείο ειιφγσο λα ειπίδεη φηη 

είλαη δπλαηφλ λα ζπληεζνχλ γνλίδηα ζην εξγαζηήξην. Ζ πεξίπησζε κνηάδεη αλάινγε πξνο δεηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα. Αλ ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ 

αλαπαξάγνληαη κε κηα δηεξγαζία πνπ εγθαζηδξχεη ην «ζσζηφ είδνο αηηηαθήο ζχλδεζεο» αλάκεζα ζην πξφζσπν θαη 

ζην πξντφλ ηεο δηεξγαζίαο, ηφηε έρνπκε ηνλ πεηξαζκφ λα ζεσξνχκε ην πξντφλ σο ην πξφζσπν πνπ επηβηψλεη. 

Παξνκνίσο, αλ κηα κνξηαθή δνκή δεκηνπξγείηαη κε ηξφπν πνπ εγθαζηδξχεη ην «ζσζηφ είδνο αηηηαθήο ζχλδεζεο» 

αλάκεζα ζηε δνκή θαη ζε θάπνην πξνυπάξρνλ γνλίδην, ηφηε ε δνκή ινγίδεηαη σο γνλίδην. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, νη αηηηαθέο ζπλδέζεηο φζεο εγθαζηδξχνληαη κε ην «ζσζηφ ηξφπν» κπνξεί λα πξνθχπηνπλ κε ζπλήζεηο 

βηνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη κε εζθεκκέλεο απφπεηξεο αλαπαξαγσγήο κηαο πξνυπάξρνπζαο δνκήο.(F. 

Kitcher.Σν.1856 θαη φια ηα ζρεηηθά κεηαμχ δχν επηζηεκψλ.) 

       118 Σα ιεγφκελα δνκηθά γνλίδηα θαζνδεγνχλ ην ζρεκαηηζκφ πξσηετλψλ, θσδηθεχνληαο κφξηα RNA. 

«Μεηαγξάθνληαη» θαη παξάγνπλ  έηζη αγγειηαθφξν RNA (mRNA) πνπ ρξεζηκεχεη σο ακεζφηεξν «ζρέδην-

ππφδεηγκα» γηα ηε ζχλζεζε ηεο πξσηεΐλεο. Ζ κεηαγξαθή εθθηλεί θαη ηεξκαηίδεηαη ράξε ζηε δξάζε ξπζκηζηηθψλ 

γνληδίσλ. ην απινχζηεξν ξπζκηζηηθφ ζχζηεκα (απηφ ηνπ νπεξνλίνπ lac) κηα πεξηνρή γεηηνληθή πξνο ην δνκηθφ 

γνλίδην ρξεζηκεχεη σο πεξηνρή φπνπ «απνξξίπηνληαη» κφξηα. Όηαλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ πξσηετληθνχ πξντφληνο 

γίλεηαη πνιχ κεγάιε, ην κφξηα πξνζθνιιάηαη ζηε ζέζε απηή θαη ε κεηαγξαθή ηεξκαηίδεηαη. Όηαλ απαηηείηαη 

πεξηζζφηεξε πξσηεΐλε, ηφηε ην θχηηαξν παξάγεη έλα κφξην πνπ απνκαθξχλεη ην αλαζηαιηηθφ κφξην απφ ηε 

γεηηνλία ηνπ δνκηθνχ γνληδίνπ, θαη ε κεηαγξαθή μαλαξρίδεη. (Γηα πνιχ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, βι. Watson, 

φ.π., θεθ. 14, θαη M.W. Strickberger, Genetics (N.Y.: Mcmillan, 1976) θεθ. 29.) 

        119  Σελ θαηάζηαζε ηελ πεξηπιέθεη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ «εζψληα» (introns) –ηεκάρηα κέζα ζηα γνλίδηα ηα 

κεηαγξαθηθά πξντφληα ησλ νπνίσλ αθνινχζσο αθαηξνχληαη– θαη ην φηη νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί θαίλεηαη λα 

πεξηέρνπλ ηεξάζηηα πνζφηεηα απφ επαλαιακβαλφκελν DNA. Δπηπιένλ, ηα ξπζκηζηηθά ζπζηήκαηα ζηνπο 

επθαξησηηθνχο νξγαληζκνχο θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πην ζχλζεηα απφ ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζηνπο 

πξνθαξπσηηθνχο (έλα παξάδεηγκα, κεηαμχ άιισλ, είλαη ην νπεξφλην lac). Γηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο, 

φπσο είρε πξηλ ιίγα ρξφληα [έηνο αλαθνξάο 1984], βι. Eric H. Davidson, Gene Expression in Early Development 

(N.Y.: Academic Press, 1976). 

         120  Ο ζεσξεηηθφο απνινγηζκφο ζα είλαη αθφκε πην πνιχπινθνο, αλ ιάβνπκε εκπξάθησο ππφςε ηελ ηδέα πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηελ ππνζεκείσζε 15, θαη ππνζέζνπκε φηη, πξνθεηκέλνπ κηα κνξηαθή δνκή λα ινγίδεηαη σο γνλίδην, 

πξέπεη λα παξάγεηαη κε ην «ζσζηφ ηξφπν». 
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πξαγκάησζε ηεο (*) φπνπ ην ζχκβνιν Μ, αληηθαζίζηαηαη κε δνκηθφ θαηεγφξεκα απφ ηε 

γιψζζα ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο, ζα εηζάγεη έλα νπζησδψο δηαδεπθηηθφ θαηεγφξεκα». 

    Ο Kitcher ηζρπξίδεηαη εδψ, φηη πξνθεηκέλνπ λα αλαρζεί έλαο λφκνο αλαθνξηθά κε 

ηε κεηαβίβαζε ησλ γνληδίσλ, ρξεηάδεηαη λα δεηρηεί, φηη ζα κπνξνχζαλ λα πιεξνχλ ην 

λφκν, γνλίδηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ αιιά δελ ππάξρνπλ πξάγκαηη, γηαηί, 

ελψ ππάξρνπλ πεπεξαζκέλα ην πιήζνο πξαγκαησκέλα γνλίδηα, ππάξρεη ανξίζησο 

κεγάιν πιήζνο απφ γνλίδηα πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαησζνχλ. 

   Ζ ζπλαγσγή ελφο γεληθνχ λφκνπ αλαθνξηθά κε ηε κεηαβίβαζε ησλ γνληδίσλ, κε 

παξαδεηγκαηηθή πεξίπησζε ην δεχηεξν κεληειηθφ λφκν έρεη ηε κνξθή: 

               (x) (y) ((Gx & Gy) → Axy).         (1) 

Θα κπνξνχζακε ίζσο λα ειπίζνπκε λα ιάβνπκε ηνλ ηχπν απηφ απφ δειψζεηο ηνπ 

ηχπνπ       (x) (Gx → Μy)                     (2) 

               (x) (y) ((Μx & Μy) → Axy)                            (3) 

   Αλαθαιχπηνπκε ιέεη ν Kitcher αιεζείο πξνηάζεηο ηχπνπ (2) αλαδεηψληαο αζζελείο 

αλαγθαίεο ζπλζήθεο αλαθνξηθά κε ηα γνλίδηα, ηηο νπνίεο πιεξνχλ θαη πιείζηεο φζεο 

άιιεο βηνινγηθέο νληφηεηεο γηαηί απφ  κνξηαθή ζθνπηά, ηα γνλίδηα δελ ηα δηαθξίλεη 

θάπνηα θνηλή δνκή. Αλ ζεσξήζνπκε φηη Μx είλαη ε αλνηρηή δηαδεπθηηθή πξφηαζε «ην 

απνηειείηαη απφ DNA  ην x απνηειείηαη απφ RΝΑ», ηφηε ε πξφθιεζε είλαη λα 

βξνχκε έλα γεληθφ λφκν πνπ λα δηέπεη ηελ θαηαλνκή φισλ ησλ ηεκαρίσλ DNA θαη 

RΝΑ! 

    πκπεξαίλεη ινηπφλ πσο είλαη ςεπδήο ε ζέζε πνπ ιέεη φηη ην ηδηαίηεξν ιεμηιφγην 

ηεο θιαζηθήο γελεηηθήο ιρ θαηεγνξήκαηα φπσο «ην 1 είλαη γνλίδην», «ην 1 είλαη 

δεζπφδνλ σο πξνο ην 2» είλαη δπλαηφλ λα ζπλδεζεί κε ην ιεμηιφγην ηεο κνξηαθήο 

βηνινγίαο κε γεθπξσηηθέο αξρέο. Ζ εγθαηάιεηςε ηεο γεθπξσηηθήο πξφηαζεο (*) θαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο κε κηαλ αζζελέζηεξε είλαη ιέεη αλψθειε.  

      Αλ δερηνχκε φκσο παξ φια απηά, πσο ππάξρνπλ γεληθνί λφκνη γηα ηε κεηαβίβαζε 

ησλ γνληδίσλ πνπ ζπλάγνληαη κε αθεηεξία αξρέο ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε γεθπξσηηθέο αξρέο, απηνί, δελ εμεγνχλ ηε γνληδηαθήο κεηαβίβαζε, θαη 

σο εθ ηνχηνπ, ν κείδσλ ζηφρνο ηεο αλαγσγήο δελ εθπιεξψλεηαη.  

      Σν θξίζηκν ζεκείν ηεο θξηηηθήο ηνπ Philip Kitcher είλαη ε δηαπίζησζε φηη ε 

κνξηαθή εμήγεζε ζπλεπάγεηαη κηα ζεκαληηθή απψιεηα, ν  κνξηαθφο απνινγηζκφο 

απνηπγράλεη ιέεη αληηθεηκεληθά σο εμήγεζε, γηαηί αδπλαηεί λα δείμεη φηη ηα γνλίδηα 
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κεηαβηβάδνληαη έηζη φπσο βξίζθνπκε λα κεηαβηβάδνληαη, ελψ ην θάλεη ε 

θπηηαξνινγηθή αθήγεζε
121

  αθξηβψο επεηδή ραξαθηεξίδεη ηε κείσζε σο δηεξγαζία 

ηδηαίηεξνπ είδνπο, (ΡS ), (natural kind- θπζηθφ είδνο) θαη ζ απηφ ην θπζηθφ είδνο 

αλήθνπλ νη δηεξγαζίεο ηεο κείσζεο. 

     πλνπηηθά ν Kitcher πξνζδηνξίδεη ηε κείσζε σο πεξηζηαηηθφ ελφο επξχηεξνπ 

θπζηθνχ θαηλνκέλνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ρσξηζκνχ ησλ δεπγψλ (PS: pair separation), θαη 

σο εθ ηνχηνπ ηθαλή λα εμεγεί πιήξσο θαηλφκελα φπσο ε ζπλέλσζε γνληδίσλ ζην ίδην 

ρξσκφζσκα θαη ν αλεμάξηεηνο ζπλδπαζκφο ζε δηαθνξεηηθφ ρξσκφζσκα. Σν γεγνλφο 

φηη ζηε κείσζε ε δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα κέιε κηαο νξηζκέλεο 

ηάμεο κνξηαθψλ πεξηπηψζεσλ είλαη άζρεηε ιέεη κε ηελ ηζρχ ησλ ίδησλ ησλ 

εμεγήζεσλ. 

      Όκσο απν κνξηαθή ζθνπηά, δελ είλαη δπλαηφλ  λα ζεσξνχληαη νη δηεξγαζίεο ΡS σο 

θπζηθφ είδνο, Απηφ ηζρπξίδεηαη ν Kitcher ζπκβαίλεη, εμ‘ αηηίαο ηεο εηεξνγέλεηάο ηνπο. 

Γειαδή είλαη γεγνλφο πσο νη δηεξγαζίεο ΡS πξαγκαηψλνληαη κε πνιινχο θαη 

πνηθίινπο κνξηαθνχο ηξφπνπο. Σνπηέζηηλ: 

o Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηε κνξηαθή δνκή ησλ νληνηήησλ πνπ 

ζπλδένληαη αλά δεχγε, νχηε σο πξνο ην πψο ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο νη 

ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ψζηε λα ζπλδένπλ ηηο νληφηεηεο θαηά δεχγε θαη λα ηηο 

δηαρσξίδνπλ.    

 

o Οη δεζκνί είλαη δπλαηφλ λα παξάγνληαη θαη λα ιχνληαη κε αλαξίζκεηνπο 

ηξφπνπο –ζεκαζία έρεη κφλν ην φηη ππάξρνπλ δεζκνί πνπ αξρηθά ζπλδένπλ 

θαηά δεχγε ηηο εθάζηνηε νληφηεηεο θαη ην φηη ζε άιιε ρξνληθή ζηηγκή νη 

δεζκνί απηνί (θάπσο) ιχνληαη. Δλίνηε ελδέρεηαη λα ζρεκαηίδνληαη κε ηξφπν 

άκεζν αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά κφξηα ησλ εθάζηνηε νληνηήησλ.  

 

o Δίλαη δπλαηφλ λα εκπιέθνληαη πάκπνιια άιια πξφζζεηα κφξηα.  

 

o Ο δηαρσξηζκφο ελδέρεηαη λα ζπκβαίλεη ράξε ζηε δξάζε ειεθηξνκαγλεηηθψλ ή 

αθφκε θαη ππξεληθψλ δπλάκεσλ ή εμ αηηίαο ηεο βαξχηεηαο. Δπνκέλσο ιέεη ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ θιαζηθή γελεηηθή θαη ζηε κνξηαθή βηνινγία δελ είλαη 

φκνηα κε ηηο δηαζεσξεηηθέο ζρέζεηο ηεο θπζηθήο, θαη δελ αλήθεη ζηνλ ηχπν ηεο 

δηαζεσξεηηθήο αλαγσγήο θαηά ηα πξφηππα ηνπ Nagel.   

  

  Σελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε  γηαηί ηα γνλίδηα ζε κε νκφινγα ρξσκνζψκαηα 

ζπλδπάδνληαη αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν, ηελ δίλεη ιέεη ε θπηηαξνινγία σο εμήο:  

                                                           
         121 ηελ αξρηθή θπηηαξνινγηθή εμήγεζε κηα δχλακε δηαρσξίδεη δεχγε νληνηήησλ, (δεχγε απφ νκφινγα 

ρξσκνζψκαηα), έηζη ψζηε έλα κέινο απφ θάζε δεχγνο λα ζπλδπάδεηαη κε κηα νληφηεηα απφγνλν (ελ πξνθεηκέλσ, 

έλα γακέηε).  
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o Καηά ηε κείσζε,
 122

 ηα ρξσκνζψκαηα επζπγξακκίδνληαη κε ηα νκφινγα ηνπο. 

Σφηε είλαη  δπλαηφλ νκφινγα ρξσκνζψκαηα λα αληαιιάμνπλ γελεηηθφ πιηθφ, 

νπφηε παξάγνληαη δεχγε αλαζπλδπαζκέλσλ ρξσκνζσκάησλ.  

o Καηά ηελ κεησηηθή δηαίξεζε, έλα κέινο απφ θάζε αλαζπλδπαζκέλν δεχγνο 

πεγαίλεη ζε θάζε γακέηε, θαη ε ζχλδεζε ελφο κέινπο απφ έλα δεχγνο κε έλα 

γακέηε είλαη πηζαλνινγηθψο αλεμάξηεηε απφ ηε ζχλδεζε ελφο κέινπο απφ 

άιιν δεχγνο ζηνλ εθάζηνηε γακέηε.  

o Γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη θνληά ην έλα ζην άιιν ζε έλα ρξσκφζσκα είλαη 

πηζαλφλ λα κεηαβηβάδνληαη καδί (δελ είλαη πηζαλφο ν αλαζπλδπαζκφο κεηαμχ 

ηνπο), αιιά γνλίδηα ζε κε νκφινγα ρξσκνζψκαηα ζα ζπλδπάδνληαη 

αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν. 

    Ο απνινγηζκφο απηφο  είλαη ιέεη ν Kitcher κηα απνιχησο ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε 

ηνχ γηαηί ν ππφ ζεψξεζε λφκνο αιεζεχεη ―ζηνλ φπνην βαζκφ αιεζεχεη. 

«Δπηθαινχκελνη ηε κνξηαθή βηνινγία δελ θαηαλννχκε βαζχηεξα ην λφκν ηεο 

κεηαβίβαζεο. Αλ παξαγάγνπκε ην ζρεηηθφ λφκν πρ κε αθεηεξία αξρέο ηεο ρεκείαο θαη 

κηα γεθπξσηηθή αξρή ηχπνπ Nagel
123

, ην κφλν πνπ ζα θαηνξζψλακε ζα ήηαλ λα 

θαζηζηνχζακε αζαθέο ην πεξίγξακκα ηεο απιήο θπηηαξνινγηθήο αθήγεζεο, 

πξνζζέηνληαο πιήζνο άζρεηεο ιεπηνκέξεηεο. Σα γνλίδηα ζε κε νκφινγα ρξσκνζψκαηα 

ζπλδπάδνληαη αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν, επεηδή κε νκφινγα ρξσκνζψκαηα 

κεηαβηβάδνληαη αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν θαηά ηε κείσζε θαη, εθφζνλ ην 

παξαδερφκαζηε απηφ, δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε απφ ηη απνηεινχληαη ηα 

ρξσκνζψκαηα.» 

    Ζ δπλαηφηεηα, ιέεη ν Kitcher, μεθηλψληαο απφ δηαθνξεηηθέο αξρέο λα 

αλαγλσξίζνπκε κηα αθνινπζία απφ ινγηθέο παξαγσγέο, πνπ εμεγνχλ έλα 

επηζηεκνληθφ λφκν, καο βάδεη ζηνλ πεηξαζκφ λα ππνζέηνπκε πσο κπνξνχκε λα 

εμεγήζνπκε θαιχηεξα ην λφκν ζπλδπάδνληαο ηηο δηαδνρηθέο εμεγήζεηο, παξάγνληαο 

κηα πην ζχλζεηε ζπλαγσγή ζηε γιψζζα φπνπ είλαη δηαηππσκέλεο νη έζραηεο 

πξνθείκελεο καο. Απηφ φκσο δελ είλαη ζσζηφ. «Σν ηη έρεη θαζνξηζηηθή ζπλάθεηα κε 

ηνπο ζθνπνχο κηαο εμήγεζεο κπνξεί λα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ν,ηη έρεη 

                                                           
           122  Καηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο πνπ πξνεγείηαη ηεο κεησηηθήο δηαίξεζεο ηα ρξσκνζψκαηα 

γίλνληαη πην ζπκπαγή. Καζψο πξνρσξεί ε κείσζε, ν ππξήλαο θαηαιήγεη λα πεξηέρεη έλα ζχζηεκα απφ λεκάηηα πνπ 

κνηάδεη κε άηξαθην. Σα νκφινγα ρξσκνζψκαηα επζπγξακκίδνληαη ην έλα δίπια ζην άιιν θνληά ζην θέληξν ηεο 

αηξάθηνπ, θαη πξνζαλαηνιίδνληαη έηζη ψζηε έλα κέινο θάζε δεχγνπο λα είλαη ιίγν πην θνληά ζηνλ έλα πφιν ηεο 

αηξάθηνπ, ελψ ην άιιν, ιίγν πην θνληά ζηνλ άιιν πφιν. 

             123    Βιέπε  γεθπξσηηθή αξρή ζχκθσλα κε ηελ πξνηππνπνίεζε ηεο αλαγσγήο θαηά Nagel. 
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θαζνξηζηηθή ζπλάθεηα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο εμήγεζεο λφκνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

αξρηθή εμήγεζε... Καζνξηζηηθή ζπλάθεηα κε ην δήηεκα ηνπ γηαηί ηα κε νκφινγα 

ρξσκνζψκαηα ζπλδπάδνληαη αλεμαξηήησο έρεη ην γεγνλφο φηη ηα ρξσκνζψκαηα δελ 

πξνζαλαηνιίδνληαη επηιεθηηθά πξνο ηνπο πφινπο ηεο αηξάθηνπ.» ηε ζπγθεθξηκέλε 

ινηπφλ εξψηεζε γηαηί κε νκφινγα ρξσκνζψκαηα θαηαλέκνληαη αλεμαξηήησο θαηά ηε 

κείσζε ε απάληεζε απαηηεί  λα πεξηγξάςνπκε ην πψο ζρεκαηίδεηαη ε άηξαθηνο θαη 

πψο ηα ρξσκνζψκαηα κεηαλαζηεχνπλ ζηνπο πφινπο ηεο αηξάθηνπ ειάρηζηα πξηλ απφ 

ηε κεησηηθή δηαίξεζε.
124

 Καη πάιη ε αθήγεζε απηή γελλά ιέεη πεξαηηέξσ εξσηήκαηα. 

Γηαηί ηα ρξσκνζψκαηα «ζπκππθλψλνληαη» θαηά ηελ πξφδξνκε θάζε; Πψο 

ζρεκαηίδεηαη ε άηξαθηνο. Σν λα εηζαρζεί απιψο έλαο κνξηαθφο απνινγηζκφο ζηηο 

αθεγήζεηο φζεο παξέρνληαη ζηα πξφηεξα ζηάδηα, κεηψλεη ηελ εμεγεηηθή δχλακε ησλ 

εθάζηνηε αθεγήζεσλ. Όζνλ αθνξά ηελ απάληεζε ζην αξρηθφ εξψηεκα καο, ιέεη ν 

Kitcher, θαζνξηζηηθά ζπλαθέο είλαη ην γεγνλφο φηη ηα κε νκφινγα ρξσκνζψκαηα 

ζπλδπάδνληαη αλεμαξηήησο. (π.ρ., ηα παηξηθά θαη ηα κεηξηθά ρξσκνζψκαηα 

δηαρσξίδνληαη θαη επζπγξακκίδνληαη πξνο αληίζεηνπο πφινπο ηεο αηξάθηνπ). Οη 

κνξηαθέο ιεπηνκέξεηεο ιέεη ν Kitcher δελ είλαη ζπλαθείο νχηε ζηε κία νχηε ζηελ άιιε 

πεξίπησζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κάιηζηα, ην λα πξνζηεζνχλ νη ιεπηνκέξεηεο απηέο 

απιψο ζα απνθξχπηεη ην πνηνο είλαη ν θαζνξηζηηθά ζπλαθήο παξάγσλ 

    Ο John Duprè 
125

ζε δηάινγν κε ηελ εξγαζία ηνπ Kitcher, θξίλεη φηη  ην επηρείξεκα 

ηνπ δεχηεξνπ, είλαη δπλαηφ λα δηακνξθσζεί εθ λένπ, έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη 

θαηαιιήισο κε ηελ αληηαλαγσγηθή νπηηθή ηνπ ηδίνπ. 
126

 

Δίλαη βέβαηα εθηθηφ ιέεη λα ζεσξήζεη θαλείο φηη ν κεραληζκφο ηεο κείσζεο είλαη 

άζρεηνο πνιιέο θνξέο κε ην πιαίζην ην νπνίν καο ελδηαθέξεη ζηε δηαδηθαζία. Αλ 

                                                           
          124  Καηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο πνπ πξνεγείηαη ηεο κεησηηθήο δηαίξεζεο ηα ρξσκνζψκαηα 

γίλνληαη πην ζπκπαγή. Καζψο πξνρσξεί ε κείσζε, ν ππξήλαο θαηαιήγεη λα πεξηέρεη έλα ζχζηεκα απφ λεκάηηα πνπ 

κνηάδεη κε άηξαθην. Σα νκφινγα ρξσκνζψκαηα επζπγξακκίδνληαη ην έλα δίπια ζην άιιν θνληά ζην θέληξν ηεο 

αηξάθηνπ, θαη πξνζαλαηνιίδνληαη έηζη ψζηε έλα κέινο θάζε δεχγνπο λα είλαη ιίγν πην θνληά ζηνλ έλα πφιν ηεο 

αηξάθηνπ, ελψ ην άιιν, ιίγν πην θνληά ζηνλ άιιν πφιν. 

          125  DUPRÈ John ζην ‗The Disorder of  Things‘ Metaphysical foundations of the disunity of science. 

Reductionism in biology  Harvard University Press ζει 129 

          126  Δίλαη ιέεη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα αληηζηνηρία αλάκεζα ζην επηρείξεκα ηνπ 

Kitcher θαη γλσζηά επηρεηξήκαηα ησλ ιεηηνπξγηζηψλ/ θνλμηνλαιηζηψλ ελαληίνλ ηνπ αλαγσγηζκνχ ζηε θηινζνθία 

ηνπ λνπ. Οη ιεηηνπξγηζηέο/ θνλμηνλαιηζηέο επέκεηλαλ φηη κηα νξηζκέλε λνεηηθή θαηάζηαζε είλαη απηή πνπ είλαη αλ 

δηαδξακαηίδεη έλαλ νξηζκέλν ξφιν ζηε ζπλνιηθή λνεηηθή νηθνλνκία ηνπ θαηφρνπ ηεο, θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

πινπνηείηαη ζ‘ έλα λεπξηθφ δίθηπν, κηα δηάηαμε ππξηηηθψλ ηζηπο, ζ‘ έλα ζχζηεκα απφ γξαλάδηα θαη ηξνραιίεο, ή ζ‘ 

έλα θαξηεζηαλφ πιηθφ ηνπ λνπ (mind stuff). Δπνκέλσο ε αλαγσγή απφ ην λνπ ζηνλ νξγαληζκφ αδπλαηεί λα ζπιιάβεη 

ην πιήξεο θάζκα ςπρνινγηθψλ γεληθεχζεσλ πνπ θέξεηαη λα εμεγεί. (John Duprè ζην ‗The Disorder of  Things‘ 

Metaphysical foundations of the disunity of science. Reductionism in biology  Harvard University Press ζει 130) 
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φκσο ζθεθηνχκε έλα πιαίζην, γηα παξάδεηγκα, κηα γεληθή, ζεσξεηηθή 

δηαπξαγκάηεπζε γηα ηε θπιεηηθή αλαπαξαγσγή θαη ην ζεκείν ηεο κείσζεο, ζην νπνίν 

εθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην ηη θάλνπλ ηα ρξσκνζψκαηα, ηφηε ζ‘ έλα ηέηνην 

πιαίζην, δελ ηίζεηαη ιέεη ν Duprè  ζέκα άζρεησλ θαη εμαληιεηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ 

κνξηαθψλ ζπκβάλησλ, αιιά ην γεγνλφο φηη δηαθνξεηηθέο έξεπλεο απαηηνχλ 

δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε ησλ ρξσκνζσκάησλ ή ησλ ρξσκνζσκηθψλ πεξηζηαηηθψλ 

(chromosomal events). Όηαλ εμεηάδνπκε ιέεη ηηο δηεξγαζίεο ρσξηζκνχ δεπγψλ ηνπ 

Kitcher απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζ‘ έλα επξχηεξν ζχζηεκα, απηέο 

δηακνξθψλνπλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζεσξεηηθνχο ιφγνπο έλα θπζηθφ είδνο. Απφ ηε 

ζθνπηά ηεο δνκήο, –πνπ απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ θαηαιιειφηεξε νπηηθή 

γηα λα δηαηππψλνπκε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πψο ιεηηνπξγεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ρσξηζκνχ δεπγψλ ή έλα νξηζκέλν δνκηθά νκνγελέο είδνο ρσξηζκνχ 

δεπγψλ–, νη δηαδηθαζίεο ρσξηζκνχ ιέεη ν Duprè, ζρεκαηίδνπλ σο ζχλνιν κηα ελ 

πνιινίο εηεξφθιεηε ζπκπαξάζεζε.  Όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο, ε ηαμηλφκεζε δελ 

κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη.                    

    Απηνχ ηνπ είδνπο ε αλάιπζε ιέεη, γίλεηαη αθφκε πην ζπλαξπαζηηθή φηαλ 

εμεηάζνπκε ηε γελεηηθή βάζε ηεο εμέιημεο:  

    Πξψηνλ, είλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε εμέιημε επηιέγεη ιεηηνπξγίεο θαη 

φρη δνκέο· επνκέλσο, νπνπδήπνηε ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθά νκνγελή αιιά σο πξνο ηε 

δνκή δηαθνξεηηθά γνληδηαθά πξντφληα, ε θαηάηαμε ησλ γνληδίσλ πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ εμειηθηηθή κειέηε ζα είλαη δνκηθά εηεξνγελήο.  Δπηπιένλ, νη θαηάιιειεο αξρέο 

ηεο γελεηηθήο ηαμηλφκεζεο γηα ηελ εμειηθηηθή κειέηε πηζαλψο λα δηαθέξνπλ απφ 

εθείλεο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ξφινπ ηνπ DNA ζηελ αλάπηπμε ή 

κεηαβίβαζε (transmission) ησλ θαηλνηππηθψλ γλσξηζκάησλ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε 

ελδηαθεξφκαζηε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλεο βηνρεκηθέο νπζίεο 

(biochemicals) ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ, ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πεξλνχλ ηα γλσξίζκαηα ζηνπο απνγφλνπο· ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

ελδηαθεξφκαζηε επίζεο λα ζπγθξίλνπκε ηε ιεηηνπξγία νξγαληζκψλ κε δηαθνξεηηθά 

γλσξίζκαηα ή βηνρεκηθνχο πφξνπο/ κέζα (resources). Απηέο νη κειέηεο δελ είλαη 

απαξαίηεην φηη ζα θαηαιήμνπλ ζηηο ίδηεο αξρέο ηαμηλφκεζεο, θαη νπσζδήπνηε νχηε 

ρξεηάδεηαη λα παξέρνπλ αξρέο ηαμηλφκεζεο πνπ λα παξάγνπλ ρεκηθά νκνγελή είδε. 

Γηα λα δηαζαθελίζνπκε, ιέεη ν Duprè, ην ιφγν πνπ ε νληνγέλεζε θαη ε θπινγέλεζε  
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(phylogeny) νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε ησλ γνληδίσλ είλαη απαξαίηεην λα 

επηθεληξσζνχκε  θαη πάιη ζηε ζρέζε κεηαμχ γνληδίσλ, θαη ζρεηηθά ζχλζεησλ 

θαηλνηππηθψλ γλσξηζκάησλ. Απηφ ιέεη είλαη ην ζεκείν ηνπ επηρεηξήκαηνο ζην νπνίν 

ην πξφβιεκα ησλ πνιιαπιψλ ζπζρεηηζκψλ (many-many problem) θάλεη αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηνπ. Ζ ζπλεζέζηεξε αλαθνξά ζηα γνλίδηα, ηνπιάρηζηνλ ζε εμειηθηηθφ 

πιαίζην, γίλεηαη κε ηνλ φξν «γνλίδην (ππεχζπλν) γηα»  πνηθίια κνξθνινγηθά ε 

ζπκπεξηθνξηζηηθά ζηνηρεία. Αθξαία είλαη ε αλαθνξά –ζην πιαίζην ηεο 

θνηλσληνβηνινγίαο– ζε γνλίδηα (ππεχζπλα) γηα ζηνηρεία φπσο ε επηζεηηθφηεηα ή 

αθφκε θαη ε αλνδηθή θηλεηηθφηεηα/θηλεηηθφηεηα πξνο ηα πάλσ (upward mobility). 

Πεξηπηψζεηο ιέεη πνπ κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν βάζηκεο (sober-sounding), φπσο ηα 

γνλίδηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηα θφθθηλα κάηηα ζηε Γξνζφθπιια, ή ηα γνλίδηα γηα 

ηνλ αιθηζκφ, απνηεινχλ ηα θεληξηθά ζχλεξγα ηνπ γελεηηζηή. Όπσο πξναλαθέξζεθε, 

νη γελεηηζηέο δελ ζεσξνχλ φηη νη εθθξάζεηο απηέο ηαπηνπνηνχλ ην πιήξεο αηηηαθφ 

(causal) ηζηνξηθφ ελφο γλσξίζκαηνο. Πεξηζζφηεξν, ιέεη ν Duprè, ζεσξνχλ φηη νη 

εθθξάζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζε θάπνην γνλίδην,  παξφλ, αιιά φρη θαζνιηθά ζε φινλ 

ηνλ πιεζπζκφ, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ 

γλσξίζκαηνο. (ε πιεζπζκνχο πνπ είλαη ζρεηηθά νκνγελείο γελεηηθά, ε πηζαλφηεηα 

κπνξεί λα αλέιζεη απφ ην 0 ζρεδφλ κέρξη ην 1.) 

 Ο φξνο «γνλίδην (ππεχζπλν) γηα» είλαη : 

    1
νλ

, ζπγθξνηεκέλνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

επηιέγεηαη ην θαηλνηππηθφ γλψξηζκα, λα επηιέγεηαη θαη ην γελεηηθφ γλψξηζκα.  

    2
νλ

, ν νξηζκφο δε κνηάδεη λα παξνπζηάδεη θαηαξρήλ θάπνην πξφβιεκα, θαηά ηε 

κεηάβαζε απφ κηα, θαηά ηα θαηλφκελα, ζαθή πεξίπησζε, φπσο είλαη ηα θφθθηλα 

κάηηα ζηε Γξνζφθπιια, ζηελ πεξίπησζε ησλ γνληδίσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

επηζεηηθφηεηα. Όπνηεο θη αλ είλαη ιέεη ν Duprè νη αξεηέο, φπνηα θη αλ είλαη ηα 

πξνβιήκαηα κηαο ηέηνηαο κεζφδνπ ηαπηνπνίεζεο ησλ γνληδίσλ, είλαη απνιχησο 

αθαηάιιειε, σο γλήζηα αλαγσγηθή νπηηθή ζηα εμειηθηηθά θαηλφκελα. 

     Μηα απφ ηηο βαζηθέο ζπλέπεηεο ηνπ νξηζκνχ ηνπ Dawkins είλαη φηη απνκαθξχλεη 

απφ θάζε ππφλνηα πσο έλα θνκκάηη DNA είλαη ε αηηηαθή βάζε ελφο θαηλνηππηθνχ 

γλσξίζκαηνο. Τπνζεηηθά κηιψληαο, ζα κπνξνχζε, νπνηνδήπνηε γνλίδην πνπ αλήθεη ζ‘ 

έλα ζχλνιν γνληδίσλ, ζπλδεφκελσλ αηηηαθά, κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξψκαηνο ησλ 

καηηψλ, λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα κηαο κχγαο λα έρεη έλα νξηζκέλν ρξψκα καηηψλ. 
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Ζ απφζηαζε ηεο πξφηαζεο απηήο απφ ηελ αθειή ηδέα φηη έλα γνλίδην παξέρεη ηελ 

αηηηψδε βάζε γηα έλα γλψξηζκα, κπνξεί λα ηνληζηεί ζεκεηψλνληαο φηη δελ ππάξρνπλ 

γνλίδηα γηα γλσξίζκαηα πνπ λα είλαη ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα ζηνλ πιεζπζκφ. Σν 

παξάδνμν απηφ γεγνλφο δείρλεη ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν πεξηνξίδνπκε ηνλ νξηζκφ κε 

βάζε ηελ εμειηθηηθή δπλακηθή πνπ έρνπκε θαηά λνπ: απηά αθξηβψο ηα γνλίδηα είλαη 

δπλαηφ λα ππφθεηληαη ζηηο εμειηθηηθέο πηέζεηο πνπ καο ελδηαθέξνπλ.  

    Αλ αληηπαξαβάιινπκε ιέεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ελζαξξχλνπλ ην γελεηηθφ 

αλαγσγηζκφ ζα θαηαιάβνπκε γηα πνην ιφγν απηφο ν νξηζκφο ελφο γνληδίνπ ππεχζπλνπ 

γηα έλα νξηζκέλν γλψξηζκα θέξλεη ηνλ αλαγσγηζηή ζε ακεραλία.  

    Αθελφο είλαη νη πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε γελεηηθή κνηάδεη πξάγκαηη λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ πξαγκαηηθή θαηαλφεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ βηνινγηθψλ 

θαηλνκέλσλ, φπσο είλαη ε αηηηνιφγεζε ηεο δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο ή νξηζκέλεο 

θαιά κειεηεκέλεο πεξηπηψζεηο κεηαιιάμεσλ ζηελ Γξνζφθπιια, φπνπ έρνπκε ιέεη 

πξάγκαηη ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα πνπ παξέρνπλ δνκηθή εμήγεζε γηα ηελ παξνπζία 

νξηζκέλσλ γλσξηζκάησλ.  

   Αθεηέξνπ, φηαλ αξρίζνπκε λα αλαθεξφκαζηε ζε γνλίδηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα 

εμαηξεηηθά ζχλζεηα θαηλνηππηθά γεγνλφηα φπσο είλαη ε λνεκνζχλε ή ε 

επηζεηηθφηεηα, ή, αλεμαηξέησο, ην ζσκαηηθφ κέγεζνο ή ε πξνδηάζεζε γηα θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα, ππάξρνπλ κεγάινη, ηεξάζηηνη ίζσο, αξηζκνί ηκεκάησλ (segments) ηνπ 

DNA πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ γνληδίσλ ππεχζπλσλ γη‘ απηά ηα γλσξίζκαηα.       

Γηα παξάδεηγκα, ε ηάμε ησλ γνληδίσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε λνεκνζχλε ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο δνκηθέο δηαθνξέο πνπ 

ζπδεηήζακε κφιηο ζε ζρέζε κε ηελ αηκνζθαηξίλε, αιιά επίζεο ηκήκαηα ηνπ DNA 

απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ γνληδηψκαηνο. Ζ ηάμε απηή είλαη δπλαηφ λα 

ηζνδπλακεί κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ γνληδηψκαηνο. Σν ππνζχλνιν απηψλ ησλ 

γνληδίσλ πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ηνλ νξηζκφ «γνλίδην (ππεχζπλν) γηα ηε λνεκνζχλε» 

είλαη δπλαηφλ λα είλαη έλα κεγάιν ππνζχλνιν ησλ γνληδίσλ εθείλσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ θάπνηα παξαιιαγή ζηνλ πιεζπζκφ. Ζ αλαθνξά ζ‘ απηά ηα γνλίδηα δελ 

έρεη θακία ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα λα απεηθνλίζνπκε δνκηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο 

νπνίεο βαζίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο. Καη ε δηάθξηζε κεηαμχ εθείλσλ πνπ 

παξαιιάζνπλ θη εθείλσλ πνπ δελ παξαιιάζνπλ ζηνλ πιεζπζκφ είλαη απνιχησο 

άζρεηε κε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αλαγσγηθή κειέηε.  
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     Δίλαη εκθαλέο φηη δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά ζρέδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γελεηηθή 

είλαη δπλαηφ λα ζπλεπάγνληαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηαμηλφκεζεο ηνπ γελεηηθνχ 

πιηθνχ. Καη γηα κηα αθφκα θνξά, ην είδνο ηνπ επηζηεκνληθνχ πινπξαιηζκνχ, κε 

θαλέλα ηξφπν δε εμαξηάηαη απφ κηα ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ησλ αληηθεηκέλσλ 

αλαθνξάο ζηνπο φξνπο ηαμηλφκεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα πνηθίια εξεπλεηηθά 

ζέκαηα. Ζ θαηάζηαζε απηή, ζην βαζκφ πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο, είλαη επαξθήο γηα λα επηβάιιεη ηελ κε κεηαβαηηθόηεηα ηεο αλαγσγηθήο 

εμήγεζεο. Σν είδνο ηεο ηαμηλνκηθήο αθαίξεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δνκηθή εμήγεζε 

ησλ ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ DNΑ (ζηελ πεξίπησζε απηή), είλαη απνιχησο δηαθξηηφο 

απφ ηελ ηαμηλνκηθή αθαίξεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ απνινγηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ 

DNA ζηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο. Απηή ε έιιεηςε 

ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ηεο δνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αληίιεςεο ηνπ γνληδίνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη έλα αλππέξβιεην εκπφδην γηα ηελ αλαγσγηθή εμήγεζε. Παξφηη 

αλαπηχζζνληαη νξηζκέλα ζεκαληηθά αλαγσγηθά πξνγξάκκαηα κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

κνξηαθήο γελεηηθήο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο νληνγέλεζεο θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο, ππάξρνπλ παξαπιεχξσο επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα πνπ δελ 

έρνπλ ηελ παξακηθξή ζρέζε κε ηνλ αλαγσγηζκφ.  Ο αλαγσγηζκφο απνηειεί κηα ηνπηθή 

ζπλζήθε ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη φρη κηα αθαηαλίθεηε πιεκκπξίδα πνπ 

ζαξψλεη ην ζχλνιν ηεο επηζηήκεο πξνζδίδνληαο ηεο κηα απμαλφκελα ηαθηνπνηεκέλε 

φςε. 

 

    b)    Ζ κειέηε ηεο  γελεηηθήο ησλ πιεζπζκψλ 

      Ζ γελεηηθή πιεζπζκψλ, είλαη ν ηνκέαο ηεο επηζηήκεο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο 

ζεκειηψδεηο δηαδηθαζίεο ηεο εμέιημεο. Ο  John Duprè ππνζηεξίδεη φηη ε ελζάξθσζε 

ηεο αλαγσγηζηηθήο κπζνινγίαο, είλαη ε αληίιεςε ηεο εμέιημεο σο αιιαγήο ζηε 

ζπρλφηεηα παξνπζίαο ησλ γνληδίσλ, πνπ δηέπεηαη απφ πεξίπινθεο δπλακηθέο νη νπνίεο 

ζπληίζεληαη απφ απινχζηεξεο δηαδηθαζίεο, θαη αλαθέξεηαη ζηα κνληέια πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη γηα ηελ εμήγεζε ηεο αιιαγήο ζηε ζπρλφηεηα ηέηνηα ψζηε λα 

παίξλνπλ σο δεδνκέλν φηη ε επηινγή ζπληίζεηαη, απφ ηα δηαθνξεηηθά ελδερφκελα, πνπ 

κεηαθέξνληαη απφ ηε κία γεληά ζηελ άιιε ζηα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ γνλίδηα 
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    Τπνζηεξίδεη φηη ε εμέιημε, φπσο θαη ε κεραληθή,
127

 είλαη κηα επηζηήκε πνπ δελ 

πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή κε φξνπο δηαδηθαζηψλ ηνπ κηθξφθνζκνπ. Οη έλλνηεο 

απηψλ ησλ ηνκέσλ είλαη ιέεη δηαθξηηέο, θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

ζπλδέζνπκε δχν κειέηεο ψζηε λα παξαρζεί κηα κνξηαθή εμήγεζε ηεο κεραληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπλφινπ
128

.  

    Θεσξεί, δε φηη αθφκε θαη κηα πεξηνξηζηηθή απνδνρή ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαγσγηζκνχ 

είλαη ακθηιεγφκελε, νη πξαγκαηηθέο φκσο αξεηέο ηεο αλαγσγηζηηθήο αληίιεςεο, 

ζπλαξηψληαη απφ ην βαζκφ  πνπ ε γελεηηθή πιεζπζκψλ, κπνξεί θαη ππεξεηεί ηνλ 

κεηξηνπαζή ζθνπφ λα θαηαζηεί πξνζβάζηκνο ν θφζκν ηεο εμέιημεο.  Γηαηί αθφκε θη 

φηαλ ηα δνκηθά δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα καο πιεξνθνξήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ ίδηα 

ηελ δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ, είλαη απηά δπλάκεη απαξαίηεηα γηα λα κπνξέζνπκε λα 

θαηαλνήζνπκε πψο θαζίζηαηαη έλα θαηλφκελν δπλαηφ.
129

 

    ε ζπζρεηηζκφ  κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ πεξί ηεο κε κεηαβαηηθφηεηαο ηεο 

αλαγσγήο, ν Duprè ππνζηεξίδεη φηη νη (δπλαηέο) πεξηγξαθέο ηεο γελεηηθά 

ξπζκηζκέλεο αλάπηπμεο πξνδηαγξάθνπλ έλα  αθεξεκέλν νξγαληζκφ, πνπ ηαπηίδεηαη 

κε ην άηνκν πνπ παξέρεη ην θαλνληθφ κέινο ελφο δνζκέλνπ πιεζπζκνχ. Ζ ηαχηηζε 

απηή ιέεη είλαη αδχλαην λα θαηαθηεζεί. Γηα ηελ εμήγεζε ηεο αιιαγήο ζηε ζπρλφηεηα 

ησλ γνληδίσλ θαηαζθεπάδνληαη κνληέια ηέηνηα, ψζηε λα παίξλνπλ σο δεδνκέλν φηη ε 

επηινγή, ζπληίζεηαη απφ ηα δηαθνξεηηθά ελδερφκελα, πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηε κία 

γεληά ζηελ άιιε, ζηα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ γνλίδηα.  Αλ αλαπαξηζηνχλ ηα κνληέια 

απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο παξακέηξνπο, ηηο αιεζηλέο δνκέο ησλ θπζηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ηφηε θαη νη selection coefficients, (ζπληειεζηέο επηινγήο) πξέπεη νκνίσο 

λα αλαπαξηζηνχλ γλήζηεο ηδηφηεηεο γηα ηε θχζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία 

πξνθαλψο αλαθέξνληαη ηα γνλίδηα. Με δεδνκέλν ιέεη ν Duprè, φηη γηα ηελ 

                                                           
        127  Γηα λα δψζνπκε ιέεη κηα αίζζεζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο γελεηηθήο πιεζπζκψλ, ζα βνεζνχζε λα 

αλαινγηζηνχκε ηελ αλάινγε, αιιά εκθαλψο πιαζηή, θαληαζηηθή επηζηήκε ηεο κνξηαθήο κεραληθήο. Με ηελ 

νλνκαζία απηή δελ αλαθέξεηαη ζηε κεραληθή ησλ κνξίσλ, αιιά ζηελ θιαζζηθή κεραληθή ησλ καθξνζθνπηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ππφ ην πξίζκα ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ κνξίσλ, απφ ηα νπνία ηα 

αληηθείκελα απηά ζπληίζεληαη. Μπνξνχκε ιέεη θάπνηεο θνξέο λα εμεγήζνπκε ηηο θηλήζεηο καθξνζθνπηθψλ 

αληηθεηκέλσλ κέζσ ησλ θηλήζεσλ ησλ κειψλ απφ ηα νπνία απαξηίδνληαη σο κεραληθά ζπζηήκαηα. Καη ππάξρνπλ 

ηδηφηεηεο ησλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ σο ηδηφηεηεο ησλ κνξίσλ πνπ ηα 

απαξηίδνπλ. John Duprè ζηφ ‗The Disorder of  Things‘ Metaphysical foundations of the disunity of science. 

Reductionism in biology‖  Harvard University Press ζει 133 

        128 Κάπνηεο θνξέο ιέεη κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ηηο θηλήζεηο καθξνζθνπηθψλ αληηθεηκέλσλ κέζσ ησλ 

θηλήζεσλ ησλ κειψλ απφ ηα νπνία απαξηίδνληαη σο κεραληθά ζπζηήκαηα, σο ηδηφηεηεο κεραληθψλ ζπζηεκάησλ, 

πνπ είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ, σο ηδηφηεηεο ησλ κνξίσλ πνπ ηα απαξηίδνπλ 

        129  ην ζεκείν απηφ άιισζηε δηαθνξνπνηείηαη  απφ ηελ κειέηε ηνπ  Kitcher ν νπνίνο φπσο είδακε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην ηζρπξίδεηαη φηη κε ηελ απιή εηζαγσγή ελφο κνξηαθνχ απνινγηζκνχ ζηηο αθεγήζεηο, 

κεηψλεηαη ε εμεγεηηθή ηνπο δχλακε. 
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πξαγκαηηθφηεηα απηψλ ησλ ηδηνηήησλ δελ ππάξρεη κηα ιεπηνκεξεηαθή ζεσξία, 

κπνξνχκε ζην παξφλ πιαίζην, εθφζνλ ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ γνληδίνπ παξακέλνπλ 

ίδηα, λα  απαηηήζνπκε γηα θάζε πεξίπησζε παξνπζίαο ελφο νξηζκέλνπ γνληδίνπ, έλα 

αληίζηνηρν ζπκπέξαζκα, γηα ην επίπεδν ηεο ραξαθηεξηζηηθήο αξκνζηηθφηεηαο 

(fitness). Αλ ίζσο είρακε έλαλ πιεζπζκφ νκνηφκνξθα νκνδπγσηηθφ ζε θάζε ζέζε 

εθηφο απφ κία, ζα κπνξνχζακε λα απνδψζνπκε ζηαζεξή (αξκνζηηθφηεηα -fitness) ζε 

αιιειφκνξθα ησλ δηάθνξσλ ζέζεσλ. Ζ πξνζπάζεηα καο ιέεη λα θξαηήζνπκε 

ακεηάβιεην ην γελεηηθφ ππφβαζξν, ζα καο πξνζέθεξε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο 

επηινγήο αιιά ζα καο επέβαιιε ην αθφξεην αληίηηκν ηνχ λα πξέπεη λα επηθαιεζηνχκε 

απεηξνειάρηζηα κηθξέο ηάμεηο νξγαληζκψλ, ζηηο νπνίεο ζα ήηαλ ζηαζεξνί. ηε θχζε, 

ιέεη είλαη ιίγεο νη κνλάδεο πνπ δηαζέηνπλ ηνπο ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο επηινγήο 

ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη ηα κνληέια ηεο γελεηηθήο πιεζπζκψλ. Δπνκέλσο είλαη 

απίζαλν, ζηηο κνλάδεο απηέο λα ζπγθαηαιέγνληαη ηα ηκήκαηα ηνπ DNA. Ζ γελεηηθή 

πιεζπζκψλ πξέπεη λα έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο έλα ζηαζεξφ πεξηβάιινλ, αιιά ε 

παξαδνρή απηή είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζηηθή. Καη απηφ είλαη έλα αίηεκα πνπ ε 

γνληδηαθή (αξκνζηηθφηεηα-fitness) αδπλαηεί λα ηθαλνπνηήζεη. Απηφ πνπ δελ κπνξνχκε 

λα πεξηκέλνπκε φηη ζα παξακέλεη ζηαζεξφ είλαη ην γελεηηθφ πεξηβάιινλ. πλεπψο 

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη αθφκε θη αλ ηα κνληέια ηεο γελεηηθήο πιεζπζκψλ 

ήηαλ επηηπρή εκπεηξηθά ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αιιαγψλ ζηε ζπρλφηεηα ησλ 

γνληδίσλ, δελ ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπζνχλ ξεαιηζηηθά.
130

 

       Οη νξγαληζκνί ζε ηειηθή αλάιπζε απνηεινχλ εμαηξεηηθά νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα. ην επίπεδν ηνπ θαηλφηππνπ, είλαη εκθαλέο φηη αλ ε πξνζαξκνγή ελφο 

νξγαληζκνχ ζα σθειεζεί απφ ην γεγνλφο φηη δηαζέηεη αηρκεξά λχρηα ή δφληηα έρεη λα 

θάλεη κε ην αλ δηαζέηεη εζσηεξηθά θαηάιιεια φξγαλα γηα ηε πέςε ηεο ζάξθαο. Θα 

πξέπεη ρσξίο ακθηβνιία λα πεξηκέλνπκε φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε ιεηηνπξγηθή 

δηαζχλδεζε δηαηξέρεη φιν ην θάζκα ηνπ νξγαληζκνχ κέρξη ηε ιεπηή θπηηαξηθή ηνπ 

ρεκεία θαη a fortiori εθαξκφδεηαη ζε θάζε θαηλνηππηθή επίδξαζε ελφο νξηζκέλνπ 

                                                           
        130   Μηα θιαζζηθή κειέηε ηνπ γξχινπ Moraba scurra απφ ηνπο R.C.LEWONTIN θαη M.J.D.WHITE (1960) 

απνθάιπςε ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο θαηαγξακκέλεο πξνζαξκνγέο επηβίσζεο δχν ρξσκνζσκηθψλ 

αλαζηξνθψλ (chromosome inversions). Δθφζνλ απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο είλαη ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθέο ζηνπο 

νξγαληζκνχο κε ζηνηρεηψδε γελεηηθή πνηθηινκνξθία, ε γελεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί πσο 

–φκνηα κε ηελ ηάζε ηνπ ιαγνχ λα γίλεηαη βνξά– δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ηερλεηά πξντφληα πνπ αληινχκε 

απφ κέζνπο φξνπο ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αιεζηλψλ ηάζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ». Καη πξάγκαηη, ν Lewontin 

νινθιεξψλεη ηελ εμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ην ζρφιην: «Γελ είλαη δπλαηφ λα ρηίζνπκε κηα ζεσξία γηα έλα 

ζχλζεην ζχζηεκα αζξνίδνληαο ή ζπζζσκαηψλνληαο απινχζηεξα ζπζηήκαηα» (1974, ζει. 281). 
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πνηθηιφκνξθνπ γνληδίνπ. Σν επηρείξεκα απηφ ζα είρε ηζρχ αθφκε θη αλ νη νξγαληζκνί 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηέιεηα «beanbag

» γελεηηθή, αλ δειαδή θάζε γνλίδην παξήγαγε 

έλα κφλν θαηλνηππηθφ απνηέιεζκα αλεμάξηεηα απφ ην γελεηηθφ πιαίζην.  

       Με δεδνκέλν φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα γνλίδηα αιιειεπηδξνχλ γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ θαηλνηχπσλ κε ζχλζεηνπο ηξφπνπο, ε ξηδηθή εμάξηεζε ησλ 

παξαγφλησλ επηινγήο ζην γελεηηθφ πιαίζην δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζεκαληηθή. 

Αλαθεξφκελνο ζε κηα κειέηε ηνπ F.J.Odling Smee,  ν J Duprè παξαζέηεη απηνιεμεί 

ην απφζπαζκα «ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε εμέιημε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

θπζηθήο επηινγήο είλαη ηφζν απνηέιεζκα φζν θαη αίηην ελφο κεηαβαιιφκελνπ 

πεξηβάιινληνο, κε ηε γελεηηθή πξνζαξκνγή λα αιιάδεη δηαξθψο απνθξηλφκελε ζηελ 

αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο.  Δπηπιένλ, νη νξγαληζκνί νη ίδηνη έρνπλ βαζχηαηε επηξξνή 

ζην ηνπηθφ ηνπο πεξηβάιινλ». Ζ ζρεηηθφηεηα ησλ γνληδίσλ κε ην πεξηβάιινλ είλαη 

ηφζν ζεκειηψδεο, ψζηε ζπλεπάγεηαη  ιέεη δχν νδνχο πξνο ηελ πξνζαξκνγή επηβίσζεο 

αληί γηα έλαλ. «Οη ελεξγνί (active) νξγαληζκνί είλαη δπλαηφ λα θαηαιείπνπλ θαιχηεξα –

ή ρεηξφηεξα– γνλίδηα γηα ην αλακελφκελν/ πξνβιεπφκελν πεξηβάιινλ, είηε θαιχηεξν –ή 

ρεηξφηεξν– πεξηβάιινλ, γηα ηα αλακελφκελα/ πξνβιεπφκελα γνλίδηα» .
131

  Ο F.J.Odling 

Smee ζπκπεξαίλεη κε βάζε ηελ παξαπάλσ ζέζε φηη «είλαη παξαπιαλεηηθφ λα 

ππνινγίδνπκε ηελ πξνζαξκνγή απνθιεηζηηθά ζηα γνλίδηα. Αληίζεηα ρξεηαδφκαζηε έλα 

λφκηζκα πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθφ, ηθαλφ λα ζπλδπάδεη ηφζν ηε γελεηηθή ηνπ νξγαληζκνχ 

φζν θαη ηελ νηθνινγηθή ζπλεηζθνξά ζηελ θιεξνλνκηθφηεηα (descent)». Καη, βεβαίσο, 

ιέεη ε νηθνινγηθή ζπλεηζθνξά ζα επεξεάζεη κε ηε ζεηξά ηεο ηελ γελεηηθή 

πξνζαξκνγή
132

».  

    Οη ππνζηεξηθηέο ηεο γελεηηθήο πξνζαξκνγήο, ζεκεηψλεη ν Duprè ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνηείλνπλ λα πηνζεηήζνπκε κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα ζηα κνληέια ηεο γελεηηθήο 

πιεζπζκψλ, ψζηε λα αηηηνινγήζνπκε ηηο δπλακηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ εμειηζζφκελνπ γνληδηψκαηνο. Ωζηφζν απηέο νη ζθέςεηο 

                                                           
 «Φαηλφκελα επίηαζεο, δειαδή αιιειεπίδξαζεο ησλ γνληδίσλ ζην θαηλνηππηθφ επίπεδν θαηέζηεζαλ ηελ εηθφλα 

πην πνιχπινθε. παξφια‘ απηά πνιινί ζεσξεηηθνί εμαθνινχζεζαλ (ίζσο θαη γηα ιφγνπο επθνιίαο) λα ρεηξίδνληαη 

ζηα καζεκαηηθά ηνπο ππνδείγκαηα ηα γνλίδηα σο αλεμάξηεηα θαη απηφλνκα ζηνηρεία, πξάγκα πνπ επέζπξε ηε 

κνκθή ηνπο απφ άιινπο εμειηθηηθνχο, νη νπνίνη ηνπο ραξαθηήξηζαλ «bean-bag genetists», γελεηηζηέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα γνλίδηα σο θαζφιηα ζ‘ έλα ζαθί» ΒΟΝΗΑΓΟΤ ηέιια ―Γλσζηαθή Δπηζηήκε, ε λέα Δπηζηήκε 

ηνπ λνπ.‖ 

       131     ODLING-SMEE F J ―niche-constructing phenotypes‖ the role of behavior in evolution , ζει.  74, 1988) 
       132     ODLING-SMEE F J νπ  ζει. 116).(1988) 
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κνηάδνπλ ιέεη ν Duprè  ηθαλέο λα ππνλνκεχζνπλ νπνηαδήπνηε ξεαιηζηηθή εμήγεζε 

ηεο γελεηηθήο πξνζαξκνγήο, αθφκε θαη κε ζηαζεξφ πεξηβάιινλ. 

     Μία άιιε εθδνρή ηεο επηινγήο αλαθέξεηαη σο δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη –ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ– ζε επίπεδν αηφκσλ. Σα άηνκα είλαη πνπ επηιέγνληαη 

(αλαπαξάγνληαη, πεζαίλνπλ), σο ζχλνια, θαη ηα άηνκα είλαη πνπ, ζε αληίζεζε κε ηα 

γνλίδηα, δηαζέηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο (δχλακε, ηαρχηεηα, πνλεξηά, ζεξκφ 

δέξκα θνθ) πνπ είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηηο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο. Σα άηνκα είλαη πνπ 

επηβηψλνπλ θαη αλαπαξάγνληαη. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη κηα ηειείσο 

δηαθνξεηηθή, αιιά πην αιεζνθαλή, εθ πξψηεο φςεσο, εθδνρή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν ε γελεηηθή ζπρλφηεηα (genetic frequencies) παξαθνινπζεί ην πεξηβάιινλ. Καηά 

κία έλλνηα, απηή (ε γελεηηθή ζπρλφηεηα) ζχξεηαη απφ ηελ επηιεθηηθή δηαδηθαζία πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ.           

      Ο Duprè θνβάηαη επίζεο φηη απηή, θαη ε νπηηθή ηεο επηινγήο αηφκσλ ελδέρεηαη λα 

ζπζθνηίζoπλ ην γεγνλφο, φηη ε γελεηηθή έρεη λα δηαδξακαηίζεη πξαγκαηηθφ θαη 

θξίζηκν ιφγν ζηελ πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ επηινγήο. Ο ιφγνο είλαη  ιέεη ν Duprè 

φηη νη γελεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ, δελ παξαθνινπζνχλ απιψο παζεηηθά ηηο 

δηαδηθαζίεο επηινγήο νξγαληζκψλ, αιιά ζα ιέγακε πην ζσζηά φηη εμαλαγθάδνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο απηέο. ηελ πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα, πνπ νη νξγαληζκνί πθίζηαληαη 

επηινγή γηα ην απμεκέλν κέγεζνο, είλαη πηζαλφ ζχληνκα λα ζπλαληήζνπλ γελεηηθά 

επηβεβιεκέλα φξηα ζην κέγεζνο. Σν κνληέιν επηινγήο πνπ είλαη επηθεληξσκέλν ζηνλ 

νξγαληζκφ, ρξεηάδεηαη φρη κφλν ηε ζρεηηθή πξνζαξκνγή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

θαηλφηππσλ, αιιά επίζεο νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ηνπ ελ ιφγσ 

γλσξίζκαηνο. Με δεδνκέλε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο γελεηηθήο επηξξνήο ζηα 

θαηλνηππηθά γλσξίζκαηα, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ελδέρεηαη λα είλαη θη απηά αξθεηά 

ζχλζεηα. 

        Τπνζέηνπκε ζπρλά φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 

θιεξνλνκηθφηεηα ησλ γλσξηζκάησλ είλαη ηα αληίζεηα απφ εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ γνληδίσλ. Σα γελεηηθά κνληέια ιχλνπλ ηα πξψηα, αθήλνληαο καο 

αληηκέησπνπο κε ηα δεχηεξα· ην αληίζηξνθν ηζρχεη γηα ηα θαηλνηππηθά κνληέια.  

Παξφηη, ιέεη ν Duprè απηή ε δηάγλσζε καο είλαη ρξήζηκε, θαζψο εληνπίδεη ηα 

αιεζηλά φξηα ζην θαηά πφζν ε θπζηθή επηινγή επηδέρεηαη ζπζηεκαηηθή 

πξνηππνπνίεζε, θαη εληνπίδεη κέξνο ηεο εμήγεζεο ζηελ αλάκεημε ζαθψο δηαθξηηψλ 
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νληνινγηθψλ επηπέδσλ, ππεξβάιιεη σο πξνο ηελ νκνηφηεηα ησλ δχν πξνβιεκάησλ. Ζ 

θιεξνλνκηθφηεηα ελφο γλσξίζκαηνο, αλ θαη δελ ππνινγίδεηαη κφλν σο κέζνο φξνο, 

επεξεάδεηαη απφ θαηλφκελα ελφο κφλν δνκηθνχ επηπέδνπ, ηνπ γελεηηθνχ. Γηα απηφ ην 

ιφγν, ιέεη ν Duprè, ε θιεξνλνκηθφηεηα απνηειεί πην αιεζνθαλή ηδηφηεηα γηα ηα 

γλσξίζκαηα, απ‘ φηη ε  πξνζαξκνγή γηα ηα γνλίδηα: δηαθνξεηηθά δείγκαηα πιεζπζκνχ 

κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε φηη ζα παξνπζηάζνπλ πεξίπνπ ηελ ίδηα θιεξνλνκηθφηεηα 

γλσξηζκάησλ, αθνχ δελ ζα εμαξηψληαη απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπηπιένλ, ζην βαζκφ πνπ ε γελεηηθή βάζε κηαο ηδηφηεηαο είλαη ζηαζεξή, αθφκε θη αλ 

είλαη πνιχπινθε, ε θιεξνλνκηθφηεηα ηεο ζα είλαη θη απηή ζηαζεξή. Δπνκέλσο ε 

θιεξνλνκηθφηεηα παξνπζηάδεηαη σο έλα είδνο –δεπηεξνγελνχο– ηδηφηεηαο.  

      Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ John Duprè δείρλεη φηη ε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ 

ηεο εμειηθηηθήο αιιαγήο, είλαη ζαθέο παξάδεηγκα εξκελεπηηθήο κειέηεο, γηα ηελ  

νπνία ν αλαγσγηζκφο απνηειεί αθαηάιιειε ζηξαηεγηθή. Όκσο αλαθέξεη θαη ην  

πξνθαλέο γεγνλφο, φηη  ππάξρνπλ εξκελεπηηθέο κειέηεο, γηα ηηο νπνίεο, είλαη 

θαηάιιειε κία ζε γεληθέο γξακκέο αλαγσγηζηηθή ζηξαηεγηθή. (Δλδερνκέλσο ε 

νληνγέλεζε λα ζπληζηά κηα ηέηνηα πεξίπησζε.) ηελ άιιε δε πεξίπησζε, απηήλ  πνπ 

κηα επηιεθηηθά ππνθηλνχκελε αιιαγή δηεπθνιχλεηαη απφ κηα επαξθψο απιή γελεηηθή 

βάζε ζηηο ζρεηηθέο θαηλνηππηθέο ηδηφηεηεο,  ηα γνλίδηα –γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα 

πξνεγνχκελε κεηαθνξά– ζα παξαζπξζνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κνληέια 

επηινγήο λα ιεηηνπξγνχλ εμίζνπ θαιά κε φξνπο γνλφηππνπ θαη θαηλνηχπνπ. Γειαδή 

φηαλ ε κεηαβίβαζε θαη ε επηινγή ζπκπίπηνπλ ελ γέλεη, ηα κνληέια αληαλαθινχλ κηα 

ηάμε πξαγκάησλ πνπ κπνξεί λα νξηζηεί κε φξνπο είηε γνληδίσλ, είηε θαηλνηχπσλ.
133

 

Όζν φκσο ε επηινγή θαη ε θιεξνλνκηθφηεηα απνθιίλνπλ, θαζφζνλ νη πηέζεηο 

επηινγήο θαη ηα κνηίβα θιεξνλνκηθφηεηαο γίλνληαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηα, ηφηε 

ηίζεηαη ην εξψηεκα γηα ηνλ δξφκν πνπ πξέπεη λ‘ αθνινπζήζνπκε.  

       Tν θαιχηεξν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε ππνζηεξίδεη o John Duprè, είλαη λα 

εζηηάζνπκε ζηα άηνκα, αθνχ εθεί εληνπίδνληαη νη αηηηαθέο δηαδηθαζίεο.  Απηφ, θαηά 

ηε γλψκε ηνπ, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη κπνξνχκε λα έρνπκε θαιχηεξα κνληέια 

γηα ηηο εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο ζθεπηφκελνη κε φξνπο αηφκσλ. Αιιά ελ ηέιεη ιέεη «Γε 

βιέπσ ην ιφγν λα πηζηέςσ φηη ππάξρεη νπνηαδήπνηε καζεκαηηθή δνκή πνπ ζα 

                                                           
        133     Ο θαζνξηζκφο γλσξηζκάησλ κνλαδηθήο ζέζεο, ή έζησ απιψλ γελεηηθά, πνπ πθίζηαληαη επηινγή καο 

δίλεη πεξηπηψζεηο φπσο ν βηνκεραληθφο κειαληζκφο, ή ε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά, ηφζν ζε γελεηηθφ φζν θαη ζε θαηλνηππηθφ επίπεδν 
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ιεηηνπξγήζεη σο κνληέιν γηα πνιιέο ζεκαληηθέο πιεπξέο ή ζεκαληηθά επεηζφδηα ηεο 

εμειηθηηθήο αιιαγήο. Σνπιάρηζηνλ φκσο, ε εζηίαζε ζηνπο νξγαληζκνχο σο κνλάδεο 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ αλαγσγηζηή πσο νη δηαδηθαζίεο απηέο 

απνθαιχπηνπλ θξπθνχο ππνθείκελνπο κεραληζκνχο ησλ νπνίσλ ηα κέιε απνηεινχλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζάθνπ κε ηα θαζφιηα ηνπ γελεηηζηή. Αλ ζηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία 

ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθά κνηίβα πνπ επηδέρνληαη καζεκαηηθή πξνηππνπνίεζε, ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά κάιινλ ζα βξίζθνληαη ζην επίπεδν ησλ αηφκσλ, ην επίπεδν ζην 

νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο.» Καη 

θαηαιήγεη ν Duprè ζε έλα πεξηζζφηεξν «πεζηκηζηηθφ» ζπκπέξαζκα. «Καζψο ε θχζε 

απνθιίλεη απφ ηελ απιή γελεηηθή θαη ηηο επηιεθηηθέο δπλάκεηο ησλ απιψλ 

παξαδεηγκάησλ καο, δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη νπνηνδήπνηε 

θαηαλνεηφ καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ λα αληαλαθιά κε ηξφπν ξεαιηζηηθφ απνκνλσκέλα 

(isolable) δηαδηθαζίεο επηινγήο. Ζ κεραληζηηθή θηινζνθία πνπ είλαη εγγελήο ζηε 

γελεηηθή πιεζπζκψλ καο παξέρεη έλαλ ηξφπν λα ζηξνπζνθακειίζνπκε ζην ρείινο απηήο 

ηεο επηζηεκνινγηθήο αβχζζνπ. 

     c)  Ζ κειέηε γηα ηε Γελεηηθή επηινγή 

Όπσο είδακε  ζέζε ηεο γελεηηθήο επηινγήο  είλαη κηα δηαθνξεηηθή απφπεηξα λα 

ζπλδεζεί ε ζεσξία ηεο εμέιημεο κε ηε γελεηηθή, θαη πξνζθέξζεθε σο απάληεζε ζην 

γεληθφ δήηεκα ησλ «κνλάδσλ επηινγήο». Σν πξφβιεκα ησλ κνλάδσλ-επηινγήο 

ζπλνςίδεηαη ζην εξψηεκα πνηεο κνλάδεο (γνλίδηα, άηνκα, νκάδεο, είδε, θνθ) 

επηιέγνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηελ πνξεία ηεο εμέιημε κέζσ θπζηθήο 

επηινγήο. Μεγάιν κέξνο ηεο αληηπαξάζεζεο/ δηέλεμεο πξνθχπηεη απφ ηε ζέζε πνπ 

πξφηεηλε ν G.C.Williams (1966) θαη έγηλε πεξηζζφηεξν γλσζηή απφ ην έξγν ηνπ 

Dawkins (1976, 1982), πσο κνλάδα ηεο επηινγήο είλαη πάληα ην γνλίδην. Δλ γέλεη, ε 

ζέζε απηή δελ είρε θαιή ππνδνρή απφ ηνπο θηιφζνθνπο.  

    Σελ ππεξαζπίζηεθαλ ζζελαξά νη Kim Sterelny θαη Philip Kitcher (1988)
134

. 

ζπλδπάδνληαο πινπξαιηζηηθή κεηαθπζηθή, θαη επηζηεκνινγία, κε κνληζηηθνχο 

κεζνδνινγηθνχο ζηφρνπο. Ζ πινπξαιηζηηθή κεηαθπζηθή, πνπ ζρεηίδνπλ κε ηνλ 

ιεηηνπξγηζκφ (ζει. 359), αξλείηαη πσο ππάξρεη θαζνξηζκέλνο ζηφρνο –φπσο ν 

γνλφηππνο ή ν θαηλφηππνο– ηνλ νπνίν ζεκαδεχεη ε θπζηθή επηινγή. Ζ πινπξαιηζηηθή 

                                                           
       134       STERELNY, Kim, and KITCHER, Philip (1988), ―The Return of the Gene‖, Journal of Philosophy85: 

335–358. 
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επηζηεκνινγία πνπ ππεξαζπίδνληαη, ιέεη φηη νη βηνιφγνη «εθκεηαιιεχνληαη ην πιήξεο 

θάζκα ζηξαηεγηθψλ γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηηο δηεξγαζίεο ηεο επηινγήο» (ζει. 360). 

Ζ θχξηα αξεηή πνπ αλαγλσξίδνπλ ζηελ γελεηηθή επηινγή  είλαη πσο αληίζεηα κε ηηο 

κνλάδεο ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ, ηα γνλίδηα είλαη πάληα δηαζέζηκα γηα λα 

πξνηππνπνηεζεί κηα δηαδηθαζία επηινγήο. Σν πιενλέθηεκα απηφ ηεθκεξηψλεηαη κέζσ 

ηεο επίθιεζεο κηαο ζεηξάο απφ παξαδείγκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη εθηελψο ν Dawkins 

(1982). ε κηα ηάμε ησλ παξαδεηγκάησλ απηψλ, δηαδηθαζίεο επηινγήο παξνπζηάδνληαη 

λα ιακβάλνπλ ρψξα απνθιεηζηηθά ζην γνληδηαθφ επίπεδν. Σν θιαζζηθφ παξάδεηγκα 

είλαη απηφ ησλ [segregation
135

  distorters]: παξακνξθσηψλ δηαρσξηζκνχ. Πξφθεηηαη 

γηα ηα γνλίδηα πνπ θαηαθέξλνπλ λα εηζρσξήζνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο 

γακέηεο ελφο νξγαληζκνχ, αλαηξέπνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο κείσζεο. Αλ θαη είλαη 

ζπρλά επηδήκηνη γηα ηνλ νξγαληζκφ σο ζχλνιν, είλαη παξφια απηά δπλαηφ λα 

επηιεγνχλ. Ο Dawkins δίλεη αθφκε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζ‘ απηέο πνπ νλνκάδεη 

πεξηπηψζεηο «εθηεηακέλνπ θαηλφηππνπ» (extended phenotype), ζηηο νπνίεο, κηα 

ηδηφηεηα πνπ επηιέγεηαη είλαη, θαηά θάπνηα έλλνηα, εμσηεξηθή (external) γηα ηνλ 

νξγαληζκφ πνπ πθίζηαηαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ αληηθείκελα φπσο θσιηέο, ηζηνχο ή θξάγκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη 

απφ νξγαληζκνχο γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο, θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά νξγαληζκψλ 

άιισλ εηδψλ πνπ νθείιεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νξγαληζκψλ ηνπ είδνπο πνπ 

πθίζηαηαη ηελ επηινγή, φπσο γηα παξάδεηγκα νη θνχθνη θαη νη κνινζξνί (cowbirds). 

Ωζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Sterelny θαη ν Kitcher αλαγλσξίδνπλ φηη είλαη 

απνιχησο εθηθηφ λα πξνηππνπνηήζνπκε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο κε φξνπο αηφκσλ, 

ζπγθεθξηκέλα κε φξνπο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξάγεη ην ηερλνχξγεκα ή εμαπαηά ην 

ζχκα· επνκέλσο απηφ πνπ καο απαζρνιεί είλαη ην πιενλέθηεκα ηνπ φηη κπνξνχκε λα 

θάλνπκε ην ίδην θαη κε φξνπο γνληδίσλ. 

     Ο John  Duprè εθηηκά φηη ην ζεσξεηηθφ θίλεηξν πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνπο 

Sterelny θαη Kitcher γηα ηελ απνδνρή ηνπ genetic selectionism είλαη κάιινλ 

αζήκαλην: φηη, παξέρεη ηελ κνλαδηθή ελνπνηεκέλε νπηηθή πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

θηινμελήζεη ηα θαζαξά ζε γνληδηαθφ επίπεδν, θαηλφκελα επηινγήο. Ζ θχξηα ζέζε πνπ 

ζέινπλ λα ππνζηεξίμνπλ είλαη πσο ε γνληδηαθή νπηηθή (genetic perspective) είλαη 

                                                           
       135   Segregation(δηαρσξηζκφο): Ο δηαρσξηζκφο ησλ δεπγψλ ησλ αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ζρεκαηηζκνχ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ θπηηάξσλ ψζηε λα πεξηέρεη έλα κφλν αιιειφκνξθν απφ θάζε δεχγνο. Ο 

απνρσξηζκφο είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ρσξηζκνχ ησλ νκνιφγσλ ρξσκνζσκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κείσζεο. 
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πάληα δηαζέζηκε. Καη κέζσ απηνχ εθθξάδνπλ ηε δηαθσλία ηνπο κε ηελ ελαιιαθηηθή 

θαη‘ απηνχο ζηάζε, πσο ππάξρεη ηεξαξρία ησλ πηζαλψλ ζηφρσλ ηεο επηινγήο, θαη πσο 

ε θαηάιιειε αλαπαξάζηαζε κηαο δηαδηθαζίαο επηινγήο απαηηεί λα αλαγλσξίζνπκε 

πνηνο είλαη ν αιεζηλφο ζηφρνο. Σν ηειεπηαίν ιέεη ζπληζηά ηελ πίζηε ζηνλ 

πινπξαιηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο, ζε αληίζεζε κε ηνλ πινπξαιηζκφ ηεο αλαπαξάζηαζεο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ νη Sterelny θαη Kitcher. 

      Γηα ηνλ ίδην ( Duprè) ηζρχεη ζε κεγάιν βαζκφ ν πινπξαιηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο, ζ‘ 

αληίζεζε κε ηε ζέζε πσο ε επηινγή απαηηεί ηελ χπαξμε λνεηψλ ππνδεηγκάησλ ζην 

γνληδηαθφ επίπεδν. Ωζηφζν, ηα αθφινπζα δχν δεηήκαηα είλαη ζπλαθή ιέεη κε ηελ 

παξνχζα δηαπξαγκάηεπζε. «Πξψηνλ, παξφηη είλαη νξηζκέλεο θνξέο δπλαηφ λα 

αλαπαξαζηήζνπκε κηα δηαδηθαζία επηινγήο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα δνκηθά επίπεδα –

πξάγκαηη, εγψ ν ίδηνο ζπλαίλεζα ζ‘ απηφ ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαδεηγκάησλ ζηα 

νπνία ηα γελεηηθά θαηλφκελα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηα θαηλνηππηθά– γηαηί 

φκσο ζα πξέπεη απηφ λα είλαη γεληθά δπλαηφ; Φαίλεηαη πσο νη Kitcher θαη Sterelny δε 

ζεσξνχλ δπλαηή ζε επίπεδν αηφκνπ ηελ απεηθφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνπλ 

meiotic drive (κεησηηθή θαζνδήγεζε). Γηαηί λα κελ είλαη εμίζνπ αδχλαην λα δψζνπκε 

κηα απεηθφληζε ζε επίπεδν γνληδηαθφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επηινγή 

κηαο, π.ρ. θαληαρηεξήο νπξάο. Παξφηη δελ επειπηζηψ» ιέεη «λα απνδείμσ φηη δελ είλαη 

δπλαηφ, εθηφο θη αλ ελέρεη ηνλ αζήκαλην καζεκαηηθφ ηζρπξηζκφ φηη νπνηαδήπνηε 

γνληδηαθή ζπρλφηεηα είλαη δπλαηφ λα ζπλδεζεί κε θάπνηα ιεηηνπξγία, δελ γλσξίδσ 

θαλέλα επηρείξεκα γηα ην φηη είλαη δπλαηφ. Ζ δηαίζζεζε, πσο ην παξαπάλσ είλαη 

δπλαηφ, ππνςηάδνκαη ,φηη βαζίδεηαη ζε θάπνην είδνο κεηαθπζηθήο πξφθξηζεο ησλ 

κηθξψλ έλαληη ησλ κεγάισλ, πξφθξηζε πνπ απηφ ην θεθάιαην θαζψο θαη εθείλα πνπ 

πξνεγήζεθαλ είραλ σο ζηφρν λα ππνλνκεχζνπλ». 

      Σν δεχηεξν ιέεη δήηεκα είλαη θάπσο πην ξηδνζπαζηηθφ. Ζ παξαδνρή πνπ 

κνηξάδνληαη ίζσο θαη νη δχν πιεπξέο ηεο δηακάρεο είλαη πσο γηα θάζε δηαδηθαζία 

επηινγήο ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο ηξφπνο λα απεηθνληζηεί. Βεβαίσο, ιέεη αλ 

δερηνχκε κηα επξεία έλλνηα ηεο «απεηθφληζεο» πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ απιή 

πεξηγξαθή ηνπ επηιεθηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ελφο γλσξίζκαηνο, θαη ηνλ ηζρπξηζκφ 

πσο ην πιενλέθηεκα απηφ ζπλεηζθέξεη ζηελ εμήγεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ 

γλσξίζκαηνο, ηφηε ζα επξφθεηην γηα κηα δπλαηφηεηα ρσξίο ηελ νπνία ε δηαδηθαζία 

δελ ζα είρε θαλ ζρέζε κε ηελ επηινγή. Φαίλεηαη, φκσο, νηη ππνηίζεηαη θάηη 
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ηζρπξφηεξν: φηη δειαδή είλαη δηαζέζηκν θάπνην κνληέιν κε πεξηνξηζκέλε καζεκαηηθή 

πνιππινθφηεηα θαη ζεκαληηθή εθαξκνζηκφηεηα ζε γεληθέο πεξηπηψζεηο. Παξφηη ιέεη 

ν Duprè είλαη εθηθηφ λα θαηαηάμνπκε  απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αηζηφδνμε παξαδνρή σο 

εχινγε κεζνδνινγία, δελ είλαη δηαθξηηφο ν ιφγνο λα γίλεη απνδεθηή  απηή ε  

πεξίπησζε. Ζ εμέιημε, είλαη κηα ηζηνξηθή δηαδηθαζία αζχιιεπηεο πνιππινθφηεηαο 

θαη ηδηαηηεξφηεηαο, θαη ην ίδην είλαη δπλαηφλ λα ηζρχεη γηα ηηο ππνθείκελεο 

δηαδηθαζίεο ηεο επηινγήο (selective sub narratives).Έλα ινηπφλ θεληξηθφ δήηεκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε απηή παξακέλεη άιπην. ηελ πεξίπησζε δε, πνπ ε 

γελεηηθή βάζε κηαο θαηλνηππηθήο ηδηφηεηαο ππφ επηινγή, είλαη επαξθψο απιή, ν 

Duprè ππνζηεξίδεη φηη είλαη εθηθηφο ν πινπξαιηζκφο ζηελ απεηθφληζε κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ηνλ επηθαινχληαη νη Sterlny θαη Kitcher. ε νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο, εηδηθά 

φηαλ νη ζρέζε κεηαμχ ηνπ θαηλνηππηθνχ θαη ηνπ γνληδηαθνχ επηπέδνπ είλαη αζαθήο, 

δελ κπνξεί λα ππάξμεη κία κφλν ηζηνξηθή αθήγεζε. Αλάκεζα ζ‘ απηά ηα άθξα, 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή κηα ινγηθή ζπζηεκαηηθή 

απεηθφληζε, κφλν φκσο ζην θαηάιιειν επίπεδν. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ πσο ε meiotic 

drive (κεησηηθή θαζνδήγεζε) παξέρεη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ην θαηάιιειν 

επίπεδν είλαη ην γνληδηαθφ. Καη πνιινί, αλ θαη φρη φινη, νη ζεσξεηηθνί πηζηεχνπλ πσο 

ππάξρνπλ –πεξηζζφηεξεο αθφκε– πεξηπηψζεηο  γηα ηηο νπνίεο ην θαηάιιειν επίπεδν 

είλαη ην θαηλνηππηθφ. Παξακέλεη φκσο ιέεη αθφκε αδηεπθξίληζην ηη επηθπξψλεη απηφ 

ην γεγνλφο. Καη θαηαιήγεη φηη κε θίλδπλν λα ελζαξξχλνπκε ηελ ηπξαλλία ηεο 

κηθξνδνκήο, ζα κπνξνχζακε ίζσο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πεξηπηψζεηο πνπ αλήθνπλ 

ζην ιηγφηεξν ακθηιεγφκελν γνληδηαθφ επίπεδν, γηα λα δνχκε ηη πξέπεη λα αιεζεχεη ζε 

κηα αληίζηνηρε πεξίπησζε ηνπ θαηλνηππηθνχ επηπέδνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

πεξαηηέξσ πξφνδνο ζην πεδίν απηφ ιέεη ζα εμαξηεζεί απφ ηελ ελαξγέζηεξε 

θηινζνθηθή αληίιεςε ηεο αηηηφηεηαο. 

 

d)   Ζ  Μειέηε γηα ηε Γελεηηθή ηεο πκπεξηθνξάο: 

 Ζ Αλαπηπμηαθή Πξφθιεζε 
136 

    ηελ πεξίπησζε ηεο γελεηηθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ιέεη ν  Kenneth Schaffner, 

παξφηη ηα media
137

 εληζρχνπλ κία ππεξαπινπζηεπκέλε κνλφ-γνληδηαθή 

                                                           
        136    KENNETH F. Schaffner   Genes, Behavior, and Developmental Emergentism: One Process, Indivisible? 

Philosophy of Science vol 65, No2 (jun,1998 JSTOR ( ειίδα 214) 
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ληεηεξκηληζηηθή εηθφλα ηεο γελεηηθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, κέζσ ηζηνξηψλ γηα ηα 

γνλίδηα ηεο παρπζαξθίαο, 
138

 ηα γνλίδηα ηεο επηπρίαο, 
139

 θαη ηα γνλίδηα ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ,
140

νη γελεηηζηέο ηεο ζπκπεξηθνξάο γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

εμεδεηεκέλνη. Ηζρπξίδνληαη φηη, πεξηγξάθνπλ ζε ζέζεηο, ηελ δξαζηεξηφηεηα πνιιψλ 

γνληδίσλ πνπ έρνπλ ιίγεο απφ θνηλνχ ζπλέπεηεο ζηε ζπκπεξηθνξά, θαη είλαη 

ππεξβνιηθά επαίζζεηα ζηνπο ξφινπο  ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο κάζεζεο. Απηή ε 

πνιχπινθε φςε ηεο γελεηηθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζπλνςηζκέλε  επηδέμηα  απφ ηνπο 

(Plomin, McClearn, and McGuffin 
 141

 δέρηεθε θξηηηθή απφ έλα αξηζκφ ζπγγξαθέσλ 

πνχ αληηπξνζψπεπζαλ ζπιινγηθά φηη απνθαιείηαη ―The Developmentalist Challenge‖ 

Αλαπηπμηαθή Πξφθιεζε.Ο Schaffner ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ―αλαπηπμηαθή‖ σο ηνλ 

πιένλ δφθηκν θαη εμεγεί ην γηαηί  παξαθάησ. 

    H Αλαπηπμηαθή Πξφθιεζε ιέεη, ρξεζηκνπνηεί κηα επξχηεξε, πεξηνρή, απφ φηη ε 

γελεηηθή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ηειεπηαία ζρεηίδεηαη κε ηηο φπνηεο απαηηήζεηο, πεξί ηεο 

δπλαηφηεηαο λα μεκπεξδεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα γνληδίσλ θαη πεξηβάιινληνο, σο 

πξνο θάζε έλα γλψξηζκα, έρεη δε αλαπηπρζεί δπλακηθά, θαη έρεη εθαξκνζζεί κε 

πεξηζζφηεξν ζζέλνο, ζηα ζπκπεξηθνξηζηηθά γλσξίζκαηα
142

. ‘ απηφ ην ζεκείν, 

επηηίζεηαη ζηελ παξαδνζηαθή  δηάθξηζε θχζε-αλαηξνθή (―nature-nurture‖ distinction), 

αιιά επίζεο θαηεπζχλεη κεξηθέο δπλακηθέο θξηηηθέο ζηελ δηρνηφκεζε έκθπηε-

δηδαρζείζα, ζπκπεξηθνξά ("innate-learned‖ behavior dichotomy). Ο φξνο 

αλαπηπμηαθή ιέεη ν Schaffner, κπνξεί λα κελ είλαη ν θαιχηεξνο γηα λα πεξηγξάςεη ην 

ραιαξά αξζξσκέλν ζχλνιν ηεο θξηηηθήο γηα ην γελεηηθφ ληεηεξκηληζκφ θαη ην 

πξσηείν ηνπ DNA. Κάπνηνη πξνηηκνχλ ηνλ φξν ―interactionist‖
143

 αιιειεπηδξαζηηθή, 

άιινη ηνλ φξν ―constractionist‖ 
144

θαηαζθεπαζηηθή, γηα λα πεξηγξάςνπλ ην πψο 

πξνζεγγίδνπλ ην πξφβιεκα. Απηφο  φκσο ν  έζραηνο φξνο  κεηαθέξεη κηα 

παξαπιαλεηηθή εθδνρή ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ κε ηνλ νπνίν, ε 

                                                                                                                                                                      
        137    Γεο NELKIN and LINDEE 1995 γηα έλα εηο βάζνο ππνινγηζκφ απηήο ηεο ππεξαπινπζηεπηηθήο ρξήζεο 

ηεο γελεηηθήο απφ ηα media  

        138    ZHANG, YIYING, Ricardo PROENCA, Margherita MAFFEI, et al. (1994), "Positional Cloning of the 

Mouse Obese Gene and Its Human Homologue", Nature 372: 425432. 

        139     (GOLEMAN 1996)  

        140     HAMER et al. 1993, Hu et al. 1995) 

        141   PLOMIN, Robert, Michael J. OWEN, and Peter  MCGUFFIN (1994), "The Genetic Basis of Complex 

Human Behaviors", Science 264: 1733-1739. 

        142     (LEWONTIN R. C.: ―Biology as Ideology. The Doctrine of DNA.‖ Harper Perennial (1993) 

             --- (LEWONTIN R. C.: ―Human Diversity‖. New York: Scientific American Library (1995), 

        143     (GRAY 1992 θαη, LEWONTIN 1993) 

        144     (JOHNSTON Timothy 1988) "Developmental Explanation and Ontogeny of Birdsong: NatureINurture 

 Redux", Behavioral and Brain Science 11: 617-663. 
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αλαπηπμηαθή ζεψξεζε, δελ ζα πξέπεη λα κπεξδεπηεί. Οη έληεθα ζέζεηο ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Πξόθιεζεο  παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

1. Ζ δηάθξηζε θχζε-αλαηξνθή είλαη μεπεξαζκέλε θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί 

απφ κηα ραιαξή ελνπνηεηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία γνλίδηα θαη πεξηβάιινλ είλαη 

―αιιειεπηδξψζεο‖ θαη ―αδηάζπαζηεο‖ ζθαίξεο ηεο αλάπηπμεο (Lewontin 1995, 72) 

2. Ζ ζρέζε κεηαμχ γνληδίσλ θαη νξγαληζκψλ είλαη ―many-many‖ θαη ε χπαξμε 

ζεκαληηθνχ ―αλαπηπμηαθνχ ζνξχβνπ‖ (γεγνλφηα ηχρεο θαηά ηελ αλάπηπμε) 

εκπνδίδνπλ ακθφηεξα, ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηεο ζρέζεο γνλίδην-πξνο-

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νξγαληζκνχ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ) θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζρέζεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ-γνλίδην.
145

  Γη‘ απηφ θαη ην απνηέιεζκα αλαδχεηαη (Gottlieb 1995, 135; 

Lewontin 1995, 27) 

3. Σα γνλίδηα δελ πεξηέρνπλ ηελ  ―πιεξνθνξία‖ πνπ είλαη έλα ζρεδηάγξακκα γηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά κάιινλ κηα πιεξνθνξία επδηάθξηηε θαηά ηελ σξίκαλζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ  νξγαληζκψλ- ε πιεξνθνξία είλαη πξντφλ ηεο νληνγέλεζεο
146

 

4. Οη ζπρλφηεηεο ηνπ DNA δελ έρνπλ ζηαζεξφ (γλσζηηθφ) λφεκα, αιιά είλαη 

πιεξνθνξήζηκεο κφλν απφ ηα ζπκθξαδφκελα. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ γνληδίσλ σο 

αηηηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αληαλαθιά μεπεξαζκέλε θαη πξνζρεκαηηθή άπνςε. 
147

 

5. Ζ αλαπηπμηαθή αηηηφηεηα δελ είλαη κφλν "bottom up," αιιά είλαη επίζεο θαη 

"top down. "Σα γνλίδηα δελ είλαη θπξηφηεξνη δξψληεο γηα ηελ παξαγσγή 

ραξαθηεξηζηηθψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο) αιιά 

είλαη κέξε ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν ην θπηφπιαζκα κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηα γνλίδηα, εηδηθέο θπηηαξηθέο νξκφλεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ 

ππξήλα,  εμσηεξηθά αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηά γνλίδηα, 

θαη νη νξκφλεο κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ  

(Bateson1983
148

, 138; Gray 1992, 180 γηα αλαθνξέο) 

                                                           
        145   LEWONTIN, Richard  Human Diversity. New York: Scientific American Library 1995 

                STENT, Gunther S. "Strength and Weakness of the Genetic Approach to the Development of 

the Nervous System", in W. Maxwell Cowan (ed.), Studies in Developmental Neurobiology. 

New York: Oxford University Press, 288-321, 1981 

        146   OYAMA, Susan (The Ontogeny of Information: Developmental Systems and Evolution. Cambridge: 

Cambridge University Press. 1985 

        147  JOHNSTON, Timothy "The Persistence of Dichotomies in the Study of Behavioral Developmental 

Review 7: 149-182  1987 

        148   GOTTLEIB Gilbert ―Some Conceptual Deficiencies in Developmental Behavior Genetics," Human1995 

Development, 38: 131-141. 1995 
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7.     Ο νξζφηεξνο ηξφπνο γηα λα πεξηγξαθεί ε αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξνζέγγηζε ηνπ ―θαλφλα αληίδξαζεο‖ πνπ ―είλαη έλαο 

θαηάινγνο ε γξάθεκα απφ ηελ αληαπφθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δπλαηψλ 

πεξηβαιιφλησλ θαη ησλ θαηλφηππσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ‖ (Lewontin 

1995, 21), αιιά απηφ δελ παξάγεη αηηηνθξαηηθέο πξνζδνθίεο (Gottlieb, 1995). Αθφκα 

θαη νη θαλφλεο αληίδξαζεο έρνπλ κηα πξνζσξηλή αλαπηπμηαθή δηάζηαζε  πνπ 

πξνζηίζεηαη ζ‘ απηέο. 
149

 

8.    Ζ θιαζηθή εζνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Lorenz 1965 πνπ θάλεη ηε δηάθξηζε 

κεηαμχ ―δηδαρζείζαο‖ θαη ―έκθπηεο ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα 

―επηγελεηηθή,‖ ―αιιειεπηδξψζα‖, ―νηθνινγηθή‖, ε ―life style‖ πξνζέγγηζε. (Lehrman 

1970, Johnston 1987,  Bronfenbrenner and Ceci 1994
150

, Griffith and Gray 1994). 

9.     Ζ θιαζηθή γελεηηθή ηεο ζπκπεξηθνξάο έρεη επίζεο δεζκεπηεί ζε κηα ιαλζαζκέλε 

δηρνηφκεζε θχζε-αλαηξνθή (―nature-nurture‖) πνπ πηζηεχεη ιαλζαζκέλα φηη κπνξεί 

λα δηαθξίλεη κεηαμχ ησλ ζπλεηζθνξψλ ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο θαη ηνπ  πεξηβάιινληνο 

ζηε ζπκπεξηθνξά (Johnston 1987).  

10.     Μηα αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο δελ είλαη ην ίδην πξάγκα φπσο ε αλάιπζε ησλ 

αηηίσλ (Lewontin 1974, Gottlieb 1995). Δπεηδή ε θιαζηθή γελεηηθή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

είλαη έλαο επηζηεκνληθφο θιάδνο  κε πιεζπζκηαθή αθεηεξία, θαη κε ηελ δηθή ηνπ 

βαζηθή κέζνδν πνπ είλαη ε αλάιπζε  ηεο δηαθχκαλζεο, δελ κπνξεί λα πεη ηίπνηα γηα 

ηηο αηηίεο ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο (Gottlieb 1995). Ζ θιαζηθή γελεηηθή ηεο 

αλάπηπμεο θαηά ζπλέπεηα κπνξεί κφλν λα απεπζχλεη ηελ εξψηεζε ―πφζν απφ ηε 

δηαθχκαλζε είλαη δπλαηφλ λα απνδνζεί ζηελ θιεξνλνκηθφηεηα, θαη πφζν ζην 

πεξηβάιινλ, αιιά φρη ―πψο‖ θιεξνλνκηθφηεηα θαη πεξηβάιινλ ζηελ πξάμε παξάγνπλ 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο. (Bronfenbrenner and Ceci 1994). 

11.     Ζ ηδέα ηεο θιεξνλνκηθήο δπλαηφηεηαο εδξαησκέλε θαηά ηελ θνξχθσζε ηεο 

θιαζηθήο γελεηηθήο ηεο αλάπηπμεο, είλαη γεληθά άρξεζηε θαη παξαπιαλεηηθή 

(Lewontin 1995, 71-72)· ε αδπλακία πξφζζεζεο ησλ γελεηηθψλ απνηειεζκάησλ δελ 

ζα επηηξέςεη ηελ εθαξκνγήο ηεο, εθηφο απφ πςειήο εμεηδίθεπζεο ηερλεηψλ 

πεξηζηάζεσλ. (Layzer 1974, Wahlsten 1990). ε αληίζεζε κε ηα κνληέια αλάπηπμεο, 

                                                           
      149    GOTTESMAN, Irving I. and Steven MOLDIN (1996), "Genetics and Schizophrenia", a presentation 

delivered at the IoM, July, 1996. Washington, DC 
       150    BRONFENBRENNER and CECI   Nature-Nurture Reconceptualized in DevelopmentalPerspective: A 

Bioecological Model  Psychological Review 1994, Vol. 101. No. 4. 568-586 
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ζηα νπνία  (α) ηα γνλίδηα, ή (β) ηα πεξηβάιινληα είλαη θαζνξηζκέλα, ν Lewontin 

(1995,27-28), ραξαθηεξίδεη σο (c)" δειαδή ην ζσζηφ κνληέιν αλάπηπμεο" "the 

correct model of development" απηφ πνχ ελζσκαηψλεη ηφζν ηελ  αιιειεπίδξαζε φζν 

θαη έλαλ απξνγξακκάηηζην αλαπηπμηαθφ ζφξπβν.  Ζ εηθφλα 1(a,b θαη c)ζην ηέινο 

αλαπαξηζηά δηαγξακκαηηθά, απηέο ηηο ηξείο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.
151

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ε αληίζεζε κε ηα κνληέια αλάπηπμεο, ζηα νπνία  (α) ηα γνλίδηα, ή (β) ηα 

πεξηβάιινληα είλαη θαζνξηζκέλα, ν Lewontin (1995,27-28), ραξαθηεξίδεη σο (c)" 

δειαδή ην ζσζηφ κνληέιν αλάπηπμεο" "the correct model of development" απηφ πνχ 

ελζσκαηψλεη ηφζν ηελ  αιιειεπίδξαζε φζν θαη έλαλ απξνγξακκάηηζην αλαπηπμηαθφ 

ζφξπβν. Ζ εηθφλα 1 (a,b θαη c) αλαπαξηζηά δηαγξακκαηηθά, απηέο ηηο ηξείο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο
152

 

 

                                                     Genetic “blueprint” 

                                                                                            PLANE A   

  Environmental factor 1                                                                                                               Organism A 

  Environmental factor 2 

  Environmental factor 3                                                                                                               Organism Β 

                                                                                             PLANE  B 

                                                                      

                                                                      General genetic rules 

                                                      

                                   Environmental factor 1 

Environment A        Environmental factor 2                                                                                   Organism A                                                                                                                                                                              

                                  Environmental factor 3 

 

                                   Environmental factor 1                                              

Environment B         Environmental factor 2                                                                                  Organism Β 

                                    Environmental factor 3 

 

Σχθμα 1 (a  και  b). Από Lewontin 1995, απεικονίζει ςτο  (a) *Πάνω +  τον  Γενετικό Ντετερμινιςμό και 

                                                                                              ςτο (b) *επόμενη εικόνα] τον περιβαλλοντικό ντετερμινιςμό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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( ειίδα 214) 

     152   SCHAFFNER  Kenneth Genes, Behavior, and Developmental Emergentism: One Process, Indivisible? ( 
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                                                             Developmental noise                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                       Organism 1 

                             Type A                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                       Organism 2 

Genes                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                       Organism 3 

                              Type B                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                       Organism 4 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                       Organism 5 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       Organism 6 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                       Organism 7 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       Organism 8 

                            Type I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       Organism 9 

                              

                                                                                                                                                                                      Organism10 

Genes                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                      Organism11 

                              Τype II                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                      Organism12 

      

ρήκα 1c. Απφ ηνλ  Lewontin 1995, απεηθνλίδεη φηη απηφο  ραξαθηεξίδεη  ην ζσζηφ ππφδεηγκα αλάπηπμεο 

                                                          . 

 Σν ζπκπέξαζκα ηεο αλαπηπμηαθήο θξηηηθήο ιέεη ν Schaffner, είλαη λα 

ακθηζβεηνχληαη ακθφηεξα, νη κέζνδνη, θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ γλσζηνχ 

επηζηεκνληθνχ θιάδνπ γελεηηθή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Απηφ θαίλεηαη λα είλαη ην 

επαγσγηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ηζρπξφηεξεο κνξθήο απηήο ηεο θξηηηθήο  φπσο ην 

βξίζθνπκε εηο ηνπο  Gottlieb
153

,  and Lewontin 
154
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     H πξνζέγγηζε ζ‘ απηφ ην δνθίκην ζα είλαη αξρηθά bottom-up, κε ηελ έλλνηα φηη ζα 

πξνέξρεηαη απφ  έλαλ ππνινγηζκφ, ηνπ πψο έλαο αξηζκφο επηζηεκφλσλ, αλαπηχζζνπλ 

εμεγήζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε απιά δψληα ζπζηήκαηα, ζπρλά νλνκαδφκελα ― 

κνληέιιν νξγαληζκψλ. Δλ πξψηνηο ζα  ιεθζεί σο αθεηεξία ην απινχζηεξν κνληέιν 

νξγαληζκνχ πνπ θαηέρεη έλα λεπξηθφ ζχζηεκα ζε ιεηηνπξγία, ν ζθψιεθαο 

Caenorhabditis elegans (C. elegans ελ ζπληνκία), θαη έπεηηα, κηα πεξηζζφηεξν 

ζχληνκε επηρεηξεκαηνινγία πάλσ  ζηελ θξνπηφκπγα ―Drosophila melanogaster‖ ζ‘ 

απηή ηε ζπκπάζεηα ησλ γελεηηζηψλ απφ ην 1910, ( έηνο-αθεηεξία ηνπ έξγνπ ηνπ T. 

H.Morgan). 

 

Σν . C. elegans ζαλ κνληέιν νξγαληζκνχ 

      Σν λεκαηψδεο  C. εlegans   είλαη έλα απφ ηα κνληέια νξγαληζκψλ πνπ έρεη 

ζηνρνπνηεζεί απφ ην πξφγξακκα ηνπ Αλζξψπηλνπ  Γνληδηψκαηνο, σο πεγή ελ δπλάκεη 

δηφξαζεο ηεο εξγαζίαο πάλσ ζηα αλζξψπηλα γνλίδηα. ην πξσηνπνξηαθφ άξζξν ηνπ 

ην 1974, o Brenner
155

 εμέζεζε ηελ γεληθή  κεζνδνινγία γηα ηε ζπνπδή ηνπ C. Δlegans.  

Ζ πξνζέγγηζή ηνπ ζην παξαθάησ ζρφιην, ζρεηίδεηαη κε ην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ηα απιά ζπζηήκαηα, θαη παξαπέκπεη ζηελ σθέιεηα  κηαο απιήο  κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

κειέηε ηεο Drosophila
156

 

Σν C. elegans είλαη έλα κηθξνζθνπηθφ ζθνπιήθη, πεξίπνπ 1 κεηξφ κήθνο, ην νπνίν 

κπνξεί λα βξεζεί ζην έδαθνο ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ. Σξέθεηαη κε βαθηήξηα θαη 

έρεη δπν θχια: έλα εξκαθξφδηην,(κε δπλαηφηεηα  απηνγνληκνπνίεζεο) θαη έλα 

αξζεληθφ. Ζ εηθφλα 2 δείρλεη έλα απιφ δηάγξακκα ηνπ ζθνπιεθηνχ 
157

 Ο θχθινο δσήο 

                                                           
       155    BRENNER, Sydney  (1974), "The Genetics of Caenorhabditis Elegans," Genetics 77: 71-94.  (1988), 

"Foreword", in Wood 1988, ix-xiii.Ζ ζπκπεξηθνξά είλαη απνηέιεζκα ελφο ζχλζεηνπ θαη δπζλφεηνπ ζπλφινπ 

ππνινγηζκψλ πνχ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ λεπξηθά ζπζηήκαηα, θαη είλαη νπζηψδεο, λα δηαζπαζηεί ζε δχν κέξε: ην 

έλα ζρεηίδεηαη κε ην πξφβιεκα ηεο γελεηηθήο εμεηδίθεπζεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ην άιιν κε ηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο λα παξάγεη ζπκπεξηθνξά. Ακθφηεξα απαηηνχλ λα έρνπκε θάπνην ηξφπν 

αλάιπζεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

      156      Γηέπεηαη απφ ηελ ίδηα θηινζνθία πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εξγαζία πνπ εγθαηληάζηεθε απφ ηνλ Benzer πάλσ 

ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαιιαγψλ ηεο Drosophila. «Xσξίο ακθηβνιία ε Drosophila είλαη έλα πνιχ θαιφ κνληέιν 

(πξφηππν) γη απηή ηελ δνπιεηά, ηδηαηηέξσο εμ αηηίαο ηνπ κεγάινπ πινχηνπ ησλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ήδε 

ππάξρνπλ γη απηφλ ηνλ νξγαληζκφ. Τπάξρεη επίζεο ε θνκςή κέζνδνο ηεο πνιππνίθηιεο  αλάιπζεο πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί γηα λα βξεζνχλ νη αλαηνκηθέο ζέζεηο  ησλ γελεηηθψλ αλσκαιηψλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Oθηψ ρξφληα 

πξηλ, φηαλ πξσηναζρνιήζεθα κε απηφ ην πξφβιεκα, απνθάζηζα φηη απηφ  πνπ ήηαλ αλαγθαίν ήηαλ έλαο πεηξακαηηθφο 

νξγαληζκφο, θαηάιιεινο γηα γελεηηθή κειέηε, ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε  θάπνηνο λα νξίζεη επαθξηβψο ηελ πιήξε δνκή 

ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. To Drosophila,κε πεξίπνπ 10 λεπξψλεο, είλαη ππεξβνιηθά κεγάιν, θαη, ςάρλνληαο γηα έλα 

πην απιφ νξγαληζκφ επέιεμα ηειηθά ηα κηθξά λεκαηφδσα, Caenorhabditis elegans……»(Brenner,1974,72) 

      157    CHALFIE, Martin, SULSTON, John n WHITE Joh, SOUTHGATE Eileen, THOMSON J. Nicol, and 

BRENNER Sydney (1985), "The  Neural Circuit for Touch Sensitivity in Caenorhabditis elegans", Journal of 

Neuroscience 5: 956-964. 



 

 

99 

ηνπ ζην ζηάδην αλαπαξαγσγήο είλαη ηξεηο εκέξεο κε ραξαθηεξηζηηθφ δηάζηεκα δσήο 

17 εκεξψλ
158

. Ο νξγαληζκφο έρεη κειεηεζεί, ζε ηέηνην  βαζκφ πνπ είλαη γλσζηή ε 

ηεξάζηηα πνζφηεηα ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε ηα γνλίδηά, ηα θχηηαξα, ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ εμειηθηηθή θαηαγσγή φισλ ησλ θπηηάξσλ 

ζηα λεκαηφδσα, έρεη αλαθαιπθζεί απφ ηo κνλν-δπγψηε (single-celled zygote). To 

ελήιηθν εξκαθξφδηην έρεη 959 ζσκαηηθνχο ππξήλεο (somatic nuclei) θαη ην αξζεληθφ 

1,031ππξήλεο. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 2,000 ζπεξκαηηθνί θπηηαξηθνί ππξήλεο germ cell 

nuclei.
159

 Σν απινεηδέο  γνληδίσκα  πεξηέρεη 8 Υ 10 δεχγε λνπθιενηηδίσλ, 

νξγαλσκέλα ζε πέληε απηνζσκαηηθά θαη έλα ρξσκφζσκα θχιινπ. (Σα εξκαθξφδηηα 

είλαη ΥΥ, ηα αξζεληθά ΥΟ), θα πεξηιακβάλνπλ πεξίπνπ 13.000 γνλίδηα. Ο 

νξγαληζκφο κπνξεί λα θηλεζεί κφλνο ηνπ κπξνζηά θαη πίζσ κε θπκαηνεηδείο  

θηλήζεηο, θαη αληηδξά ζην άγγηγκα θαη  ζε έλα αξηζκφ απφ ρεκηθά εξεζίζκαηα 

ζειθηηθψλ αιιά θαη απσζεηηθψλ εηδψλ. Πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο ζπκπεξηθνξέο 

πεξηέρνπλ σνηνθία θαη ζχδεπμε κεηαμχ εξκαθξφδηησλ θαη αξζεληθψλ. Σν λεπξηθφ 

ζχζηεκα είλαη ην κεγαιχηεξν φξγαλν, πεξηιακβάλνληαο ζηα εξκαθξφδηηα, 302 

λεπξψλεο, ππνδηαηξέζηκνπο ζε 118 ππνθαηεγνξίεο, καδί κε 56 λεπξνγινηαθά θαη 

ζπζρεηηδφκελα ππνζηεξηθηηθά θχηηαξα∙ ππάξρνπλ 95 κπτθά θχηηαξα ζηα νπνία νη 

λεπξψλεο κπνξνχλ λα ζπλάπηνληαη. Οη λεπξψλεο έρνπλ πεξηγξαθεί πιήξσο ζε ζρέζε 

κε ηελ ζέζε ηνπο θαη ηηο ζπλαπηηθέο ηνπο ζρέζεηο. Οη λεπξψλεο είλαη νπζηαζηηθά 

παλνκνηφηππνη απφ ην έλα άηνκν ζην άιιν 
160

 θαη ζπλζέηνπλ 5,000 ζπλάςεηο θαηά 

πξνζέγγηζε, 600 θελέο ελψζεηο (gap junctions),θαη 2,000 λεπξσληθέο ζπλελψζεηο 
161

. 

Οη ζπλάςεηο έρνπλ ηππηθά ―πςειή δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο‖ απφ ην έλα δψν ζην 

άιιν, αιιά δελ είλαη ηαπηφζεκεο. 

   Σν 1988 ν Wood, επηζεκαίλεη ζρεηηθά κε ηελ πξφηεξε ζεψξεζε ηνπ  Brenner φηη:  

Ζ απιφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ C. elegans θαη ε ιεπηνκέξεηα κε ηελ νπνία 

έρεη πεξηγξαθεί, πξνζθέξεη ηε επθαηξία λα δηαηππσζνχλ ζεκειηψδε εξσηήκαηα γηα 

ακθφηεξεο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε. Με αλαθνξά ζηελ ιεηηνπξγία, είλαη 

                                                           
       158      WOOD, William (ed.) (1988), The Nematode Caenorhabditis elegans. Cold Spring Harbor: Cold Spring 

Harbor Laboratory Press. 

      159      ( ΖΟDGKIN et al. 1995). 

      160       SULSTON, J. E., E. SCHIERENBERG, J.G. WHITE, and J.N. THOMSON (1983), "The Embryonic 

Cell Lineage of the Nematode Caenorhabditis elegans", Developmental Biology 100: 6LC119. 

      161      WHITE, J. G., E. SOUTHGATE, J. N. Thomson, and S. Brenner (1986), "The Structure of the Nervous 

System of the Nematode Caenorhabditis elegans", Philosophical Transactions of the Royal Society. Series B 314: 

1-340. 
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δπλαηφ λα ζπζρεηηζηνχλ ην ζπλνιηθφ ζπκπεξηθνξηθφ ξεπεξηφξην κε ηελ άγλσζηε 

αλαηνκία. (1988, 14) 

Φαηλνκεληθά ην C. Elegans είλαη πξάγκαηη φηη ν Robert Cook-Deegan (1994, 53)  

απνθάιεζε ―ε ραξά ηνπ αλαγσγηζηή‖  

       

 

 

                                        pharynx 

 

                                                                                                                                               PLML   

                                                                            ALML  

                                                                                           ALMR 

                       ALMR                                                                                                                        PLMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                     AVM   ALML 

                                                                                                                    anus 

                                                         AVM                                                                                                                                                                                  

                                                                                                            vulva 

                                                                                                     

   ρήκα 2. Απφ  Chalfie  et al. 1985. ―Απζεληηθφο ζξχινο‖. "Γηάγξακκα  ησλ θπηηαξηθψλ κηθξνζσιελίζθσλ ζε έλα ελήιηθν C. 

elegans hermaphrodite. Σα θχηηαξα ζπλίζηαληαη απφ έλα  κηθξνζσιελίζθν πνπ πεξηέρεη κηα απφθπζε πνχ βξίζθεηαη θαηά κήθνο 

(δηεξγαζία ππνδνρήο) θαη έλα αθηηλσηφ βξαρίνλα  (ζπλαπηηθφ βξαρίνλα). Σα πξνεγνχκελα κηθξνζσιελνεηδή θχηηαξα (ALMR. 

ALML and AVM) αξζξψλνληαη απφ θελνχο ζπλδέζκνπο (gap junction)s ζην ηέινο ησλ ζπλαπηηθψλ βξαρηφλσλ  (πεξηνρή πνπ 

δείρλεη ην εζσηεξηθφ). Απηά ηά θχηηαξα είλαη νη ππνδνρείο επαθήο . Οη κεηαγελέζηεξνη θπηηαξηθνί κηθξνζσιελίζθνη (PLMR and 

PLML) απαηηνχληαη γηα ηελ αληαπφθξηζε θαηά ηελ επαθή ζην θεθάιη: Γελ αξζξψλνληαη απφ ζπλάςεηο θελέο . Bar, 100 ym 

(Υξεζηκνπνηεκέλν κε ηελ άδεηα ηνπ Elsevier Publications, Cambridge)." 

                                                    

 Δπηπηψζεηο πάλσ ζηελ γελεηηθή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο  

     Ζ δηεξεχλεζε ιέεη ν Schaffner ελφο απινχ νξγαληζκνχ ηνπ C elegans γίλεηαη, 

γηαηί κπνξεί λα ξίμεη θσο ζηελ ακθηζβεηνχκελε πεξηνρή ηεο γελεηηθήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Μέξνο απφ ηε δηακάρε πεξί ηνπ ξφινπ ησλ γνληδίσλ ζηελ παξαγσγή 

θαηλνηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, επηθεληξψλεηαη ζ‘ απηφ πνπ απηφο απνθαιεί 

Αλαπηπμηαθή Πξφθιεζε. «Έρσ ηελ πεπνίζεζε,» «φηη φζν πεξηζζφηεξν γλσξίδνπκε  ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ γνληδίσλ θαη ζπκπεξηθνξάο, εμεηάδνληαο απηφ ην απιφ ζχζηεκα,(C 

elegans) θαζίζηαηαη πξνθαλέο, φηη δελ ππάξρεη απιφο ηχπνο γελεηηθήο εμήγεζεο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά: έλα κπεξδεκέλν δίθηπν κε φιεο ηηο πνιππινθφηεηεο ζπλνςηζκέλεο  ζε 
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νθηψ θαλφλεο, πνπ έρνπλ δνζεί ζηνλ πίλαθα 1, είλαη ε πξνεπηιεγκέλε ζέαζε, αθφκα θαη 

γη‘ απηφ ην απινχζηαην απφ ηα κνληέια ησλ νξγαληζκψλ.»
162

  

 

ΠΗΝΑΚΑ  l: Κάπνηνη θαλφλεο πνπ ζρεηίδνπλ γνλίδηα (δηακέζνπ λεπξψλσλ) κε 

ζπκπεξηθνξά ζην  C. elegans   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1.       πνιιά γνλίδηα                  έλαο λεπξψλαο   

 2.       πνιινί λεπξψλεο (δξψληαο ζαλ ζε θχθισκα)                  έλαο ηχπνο ζπκπεξηθνξάο 

           (επίζεο κπνξεί λα ππάξμνπλ επηθαιππηφκελα θπθιψκαηα (overlapping circuits) 

 3.       έλαο λεπξψλαο                  πνιινί λεπξψλεο (pleiotropy) 

 4.       έλαο λεπξψλαο                  πνιιέο ζπκπεξηθνξέο (πνιπιεηηνπξγηθνί λεπξψλεο) 

 5.       ζηνραζηηθή [εκβξπνγελεηηθή] αλάπηπμε               δηαθνξεηηθέο λεπξσληθέο ζπλδέζεηο 

 6 .      δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα/ηζηνξίεο                 δηαθνξεηηθέο             

            ζπκπεξηθνξέο*(κάζεζε/πιαζηηθφηεηα) 

           (Βξαρππξφζεζκεο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο.) 

 7.       έλα γνλίδην                    άιιν γνλίδηνπ             ζπκπεξηθνξά (γνληδηαθέο αιιειεπηδξάζεηο,                                                                                                                                                                                                                                                                 

           ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο επίζηαζεο θαη ζπλδπαζκέλσλ επηδξάζεσλ 

8.        πεξηβάιινλ                    έθθξαζε γνληδίσλ ζπκπεξηθνξά 

           (καθξνρξφληεο  πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο) 

*ζε πξψην πξφζσπν γελεηηθά ηαπηφζεκνη (ψξηκνη) νξγαληζκνί 

Σν          κπνξεί λα δηαβαζηεί σο  "επεξεάδεη, είλαη  αηηία , νδεγεί ζην. 

 

      Όκσο, θαηαιήγεη ν Shaffner, αξθεηέο απφ  ηηο αμηψζεηο ηεο Αλαπηπμηαθήο 

Πξφθιεζεο έρνπλ εμεηαζηεί· κεηαμχ απηψλ δε, θαη ε ζέζε πεξί κε-δηαηξεηφηεηαο 

(indivisibility) θαη κε πξνβιεπηηθφηεηαο  (unpredictability). Μία ζέζε πεξί αλάδπζεο 

(emergence)-ηνπιάρηζηνλ ζηελ «ηζρπξή» θαη «κπζηεξηψδε» εθδνρή ηεο – έρεη επίζεο 

ζεσξεζεί φηη δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί. Ζ ζέζε πεξί ηζνηηκίαο (parity thesis) έρεη 

δψζεη  κηα θάπσο ζχλζεηε αλάγλσζε: ηα γνλίδηα είλαη ηδηαίηεξα, αιιά ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε κπνξνχλ θαη εμεγνχλ ηελ ―αλαγθαία‖ ζπλζήθε, θαη γνλίδηα κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ησλ κεηαιιαγψλ, πξνζθέξνπλ δπλακηθά εξγαιεία γηα ηελ έξεπλα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Τπάξρνπλ έηζη θάπνηα ζεκαληηθά εζηθά δεηήκαηα, πνχ έπνληαη ηνπ 

ζέκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη  παξαπάλσ σο C. elegans- ν απινχζηεξνο πνιπθχηηαξνο 

νξγαληζκφο πνπ παξνπζηάδεη ππνηππψδε είδε ζπκπεξηθνξάο, έρνληαο έλα λεπξηθφ 

                                                           
         162   SCHAFFNER Kenneth f. Genes, Behavior, and Developmental Emergentism: One Process, Indivisible? 

(ζει 244) 
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ζχζηεκα, ζην νπνίν κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ γνληδίσλ θαη 

ζπκπεξηθνξάο.  

   Σν πην ζεκαληηθφ  εδψ είλαη φηη ηα γνλίδηα δξνπλ ζε κηα  ζχλζεηα αιιειεπηδξψζα 

ζπκθσλία θαη κε ηε κεζνιάβεζε λεπξηθψλ ζπζηεκάησλ, επεξεάδνληαη αμηνζεκείσηα  

ζηελ αλάπηπμε, θαη ηελ έθζεζε βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο εθπαίδεπζεο 

θαη δηακφξθσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σν πεξηβάιινλ παίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε, φπσο επίζεο θαη ζε πνηα γνλίδηα εθθξάδεηαη θαη πφηε. Με ην λα 

ραξαθηεξίδνληαη  απιψο «γνλίδηα γηα» νη ζπκπεξηθνξέο είλαη αλάινγα κηα δξαζηηθή 

ππεξαπινχζηεπζε ηεο επαθήο κεηαμχ γνληδίσλ θαη ζπκπεξηθνξάο, αθφκα θη αλ 

έρνπκε ηελ εηθνληθά πιήξε κνξηαθή αθήγεζε. Ζ κεισδία ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ 

ππνδχεηαη ζφιν  εθηέιεζε – είλαη απνηέιεζκα κηαο  εμαηξεηηθά ζχλζεηεο νξρήζηξαο-

ρσξίο καέζηξν. Δλ ζπλερεία ν Schaffner θάλεη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ 

θηινζνθηθψλ εξεπλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γνλίδηα σο εμεγεηηθνχο παξάγνληεο γηα ηηο 

εμεγήζεηο θαη ηηο αλαγσγέο, θαη εμεηάδεη κεξηθνχο απφ ηνπο ηξφπνπο, πνπ κπνξεί λα 

εξεπλεζεί ε απινπνίεζε ηνπ πνιχπινθνπ δηθηχνπ, ψζηε απηφ λα κπνξεί λα καο 

πξνκεζεχζεη απιέο εμεγήζεηο γηα ηε ζρέζε ―γνλίδηνπ-ζπκπεξηθνξάο. 
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                                           ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ  

                  

                  ΚΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ  

                

1    Κξηηηθή ηνπ αλαγσγηζκνχ       

    

   ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, έγηλε κηα επηζθφπεζε ηεο  ζπγθξφηεζεο 

ησλ φξσλ «αλαγσγή» θαη «αλαγσγηζκφο» ζηε θηινζνθία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, κε 

εηδηθή αλαθνξά ζηηο κειέηεο ησλ Paul Oppenheim & Hillary Putnam, ―The Unity of 

Science as a working Hypothesis‖ αιιά θαη ηνπ Δrnst Nagel,―The Reduction of 

Theories‖ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ν  θεληξηθφο  ππξήλαο ηεο πεξί αλαγσγήο 

αθήγεζεο ε επηδίσμε ηεο ελνπνίεζεο ησλ επηζηεκψλ θαη ε αλάδεημε ηεο ελφηεηαο 

κηαο αλαζπγθξνηεκέλεο πιένλ θαη ελνπνηεκέλεο επηζηήκεο σο θπζηθφ κέζνλ γηα λα 

αληηζηαζκηζηεί ε εμεηδίθεπζε ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ.  

    Αλακθίβνια ε πεπνίζεζε φηη ε εληαία επηζηήκε κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κέζσ ηεο 

κεζφδνπ ησλ θιαδηθψλ κηθξν-αλαγσγψλ, είηε κέζσ ηεο δηαζεσξεηηθήο αλαγσγήο, 

ζπλέζηεζε, έλα ξπζκηζηηθφ ηδεψδεο κε αμηνζεκείσηε επίδξαζε ζηηο βηνταηξηθέο 

επηζηήκεο. Σηο πην ζεκαληηθέο εθδνρέο ηνπ αιιά θαη ηηο πην βάζηκεο ελζηάζεηο απηήο 

ηεο ζπδήηεζεο ζηελ λεπξνβηνινγία θαη ηε βηνινγία  επηρείξεζε λα παξνπζηάζεη ζην 

δεχηεξν κέξνο ηεο απηή ε εξγαζία.  

    Σν ηξίην κέξνο θηινδνμεί λα απαληήζεη ζε θαίξηα εξσηήκαηα  πνπ ηέζεθαλ ζηα 

πξνεγνχκελα κέξε.  

  Έλα  θαίξην εξψηεκα, πνπ πξέπεη θαη αξρήλ λα απαληεζεί αθνξά ηελ εγθπξφηεηα 

ηεο νληνινγηθήο αλαγσγηζηηθήο αληίιεςεο γηα ηελ ηεξαξρηθή πνιιαπιφηεηα θαη ηε 

ζρέζε ησλ επηπέδσλ ηνπ θφζκνπ, πνπ επηηξέπεη ζην θαζέλα απ απηά λα δηαζπάηαη 

κέρξη ηνπ ηειεπηαίνπ πνπ ηα ζπλζέηεη, ηνπ θφζκνπ  ησλ ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ ηεο 

θπζηθήο. Απηή  ε ζρέζε ζπλππνινγηζκνχ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ φηη νη λφκνη ηεο 

επηζηήκεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα πξάγκαηα ελφο νξηζκέλνπ επηπέδνπ θαη γηα φινπο ηνπο 

ζπλδπαζκνχο απηψλ ησλ πξαγκάησλ, ηζρχνπλ επίζεο θαη γηα φια ηα πξάγκαηα ηνπ 
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πςειφηεξνπ επηπέδνπ, απηή ε ηάζε πξνο ηε ζπλνιηθή αλαγσγή ηεο επηζηεκνληθήο 

γιψζζαο ησλ λφκσλ, θαη ησλ ζεσξηψλ πξνο ηε καζεκαηηθνπνηεκέλε θπζηθή 

επηζηήκε, ζαλ ηε κφλε θαζνιηθή επηζηήκε πνπ θαηνρπξψλεη ηελ χπαξμε ελφο εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο  λφκσλ ηεο θχζεο αλεμάξηεηνπ απ ηνλ άλζξσπν, ζπληζηνχζαλ φια απηά 

φπσο ηζρπξίδνληαλ νη Oppenheim & Putnam κηα εηθφλα ηνπ πψο δηεμάγεηαη ζηελ 

πξάμε ε επηζηήκε; 

   Σν δεχηεξν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ε δηαζεσξεηηθή θαηά Nagel αλαγσγή 

απνηειεί έλα «νπδέηεξν πεξηγξαθνινγηθά ππφδεηγκα» πνπ κε βάζε απηφ «..ζα 

πεξηγξάςνπκε έλα κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο ζπληειείηαη ε αλαγσγή,» αλ 

αληηπξνζσπεχεη απηφ ην ππφδεηγκα «επαξθψο ηηο αλαγσγέο ηνπ ηχπνπ απηνχ θαη ζα 

καο ρξεζηκεχζεη σο βάζε γηα κηα γεληθφηεξε ζπδήηεζε πάλσ ζηε ινγηθή ηεο αλαγσγήο 

ζηε ζεσξεηηθή επηζηήκε».
163

 Αλ δειαδή ην πεξηνδηθά εκθαληδφκελν θαηλφκελν κηαο 

ζρεηηθά απηφλνκεο ζεσξίαο, πνπ απνξξνθάηαη, ή πνπ αλάγεηαη ζε θάπνηα άιιε 

πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθή ζεσξία, δείρλεη -φπσο ηζρπξίδνληαλ ν  Nagel,-  ην κέιινλ 

ηεο ηζηνξίαο ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο.  

    Δλα ηξίην θαη πνιχ ζεκαληηθφ εξψηεκα ζε ζπλάθεηα κε ηα δχν άιια,  αθνξά ηα 

θαηά O&P  επίπεδα 3,4,5 θαη 6. Δίλαη ε έλλνηα «πγεία» θαη ε αληψλπκή ηεο «λφζνο» 

κηα ζηαηηζηηθά νξηδφκελε έλλνηα;  Mπνξνχκε λα ηππνπνηήζνπκε ελ γέλεη φζα έρνπκε 

γλσξίζεη σο επηζπκίεο, πάζε ή θαληαζία, ή ππάξρεη εδψ θάπνηα contradiction in 

terminis; Πξνυπφζεζε λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ είλαη λα γίλεη δηαζαθεληζηεί  αλ 

είλαη πάληα ζεκαληηθέο, εθείλεο νη φςεηο  ησλ θνηλσληθψλ, ςπρνινγηθψλ, αηνκηθψλ 

αιιά θαη βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπλζήθεο ηεο καζεκαηηθήο 

ζεσξίαο ηεο κέηξεζεο  ή κε άιια ιφγηα αλ απηέο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε 

ηηο ζεκαληηθέο φςεηο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ
164

 

 

     Έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο  φηη ην 

πξαγκαηνινγηθνχ ραξαθηήξα πιηθφ απφ ηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ, πεξηέρεη ηφζν 

ηελ ηάζε γηα ελνπνίεζε κε ηε δηαηχπσζε νινέλα θαη πην γεληθψλ θαη πεξηεθηηθψλ 

                                                           
        163       NAGEL E  νπ The Structure of Science ζει 

       164   DUPRE John ―The disunity of Science‖ «Γελ ππάξρνπλ επαξθείο ιφγνη  πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ 

δπλαηφηεηα χπαξμεο νπνηαδήπνηε καζεκαηηθήο δνκήο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο κνληέιν γηα πνιιέο ζεκαληηθέο 

πιεπξέο ή ζεκαληηθά επεηζφδηα ηεο εμειηθηηθήο αιιαγήο. Καζψο ε θχζε απνθιίλεη απφ ηελ απιή γελεηηθή θαη ηηο 

επηιεθηηθέο δπλάκεηο ησλ απιψλ παξαδεηγκάησλ καο, δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη 

νπνηνδήπνηε θαηαλνεηφ καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ λα αληαλαθιά κε ηξφπν ξεαιηζηηθφ απνκνλσκέλα (isolable) 

δηαδηθαζίεο επηινγήο.»  
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ζεσξηψλ, φπσο ε ππαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο, ηεο νπηηθήο, ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη ηνπ 

καγλεηηζκνχ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία, φζν θαη ηελ ηάζε γηα εηδίθεπζε θαη 

δηαθνξνπνίεζε εληφο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ, π.ρ. βηνινγία πιεζπζκψλ, κνξηαθή θιπ. Καη 

είλαη επίζεο θαλεξφ, φηη νη O&P δελ ελλννχλ ηελ αλαγσγή απιψο κε ηελ έλλνηα κηαο 

αθφκα επηζηεκνληθήο κεζφδνπ 
165

. Γίλεηαη έηζη θαηαλνεηφ, φηη πξνέρεη γηα απηνχο ε 

δηαιεθηηθή ηεο ελφηεηαο ζε αληίζεζε κε άιινπο, φπνπ πξνέρεη ε δηαιεθηηθή ηηο 

εμεηδίθεπζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν  ε επηζηεκνληθή 

πξφνδνο είλαη απνηέιεζκα πνηθηιίαο κεζφδσλ θαη πξντφλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

ζπλαγσγψλ φπσο εμεγεηηθψλ επεθηάζεσλ ζεσξηψλ
166

, αιιά θαη αιιαγψλ 

ππνδεηγκάησλ
167

.    

    Ζ νληνινγηθή πξνππφζεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δχν αλαγσγηθέο ζεσξήζεηο ηνπ  

πξψηνπ κέξνπο, φηη ν θφζκνο είλαη έλαο, ν θπζηθφο, ζπλπθαίλεηαη κε ηελ  

επηζηεκνινγηθή παξαδνρή φηη ε επηζηήκε κπνξεί λα είλαη εληαίνπ ραξαθηήξα θαη 

απηφ ζηεξίδνληαλ ζηελ  θνηλή πεπνίζεζε φηη ζην επίπεδν ηεο θπζηθήο, είλαη δπλαηφλ 

λα ζπλαρζνχλ γεληθεχζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην παιαηφηαην ηδεψδεο ηεο 

λνκνινγηθφηεηαο: γεληθεχζεηο θαζνιηθήο θαη αλαγθαίαο ηζρχνο,  ππφ ηελ  κέζνδν ηεο 

εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο θαη ηνπ πεηξάκαηνο. Σελ επηδησθφκελε απηή Αξηζηνηειηθήο 

θαηαγσγήο
168

, πξνέιεπζε ηεο θαζνιηθφηεηαο θαη αλαγθαηφηεηαο εμππεξεηεί θαη ε 

ρξήζε ηεο ινγηθήο σο γεληθήο κεηαγιψζζαο γηα ηελ νξζνινγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο 

επηζηήκεο
.
. Ζ πεξεηαίξσ αλαθνξά ησλ Oppenheim & Putnam ζηε κεηαβαηηθή 

ηδηφηεηα ηεο κηθξναλαγσγήο, θηινδνμεί λα ηελ  θαηαζηήζεη ην φρεκα φπνπ ηα ςπρηθά 

ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά θαηλφκελα ζα αλαρζνχλ ζε βηνινγηθά, θαη ελ ηέιεη  απηά ηα 

δεχηεξα, ζε θπζηθνρεκηθά θαηλφκελα. Όκσο ηα αληίζηνηρα, πξαγκαηνινγηθνχ 

ραξαθηήξα, παξαδείγκαηα πνπ επηθαινχληαη απφ ηελ  εμέιημε θαη ηελ νληνγέλεζε 

                                                           
       165   Οη Oppenheim & Putnam ζηελ εξγαζία ηνπο μεθαζαξίδνπλ απφ πνιχ λσξίο ζηελ (ζει 5) φηη κε ηελ έλλνηα 

ηεο αλαγσγήο δελ ελλννχλ ηελ  επηζηεκνληθή κέζνδν αλαγσγήο. (φπσο ηελ πεξηγξάθνπκε πρ ζην παξάξηεκα) 

Αληίζεηα «Ζ έθθξαζε «Δλφηεηα ηεο Δπηζηήκεο» ιέλε  φηη «ρξεζηκνπνηείηαη θαη κε δηάθνξεο άιιεο έλλνηεο, δχν απφ 

ηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ ζχληνκα έηζη ψζηε λα ηηο δηαρσξίζνπκε απφ ηελ έλλνηα πνπ καο απαζρνιεί εδψ. Καηά 

πξψηνλ, απηφ ζην νπνίν αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο είλαη θάηη πνπ κπνξνχκε λα ην απνθαιέζνπκε Δλφηεηα ηεο 

Μεζφδνπ ζηελ επηζηήκε. Απηφ πηζαλφλ λα εθπξνζσπείηαη απφ ηε ζέζε φηη φιεο νη εκπεηξηθέο επηζηήκεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα πξφηππα γηα ηηο επεμεγήζεηο ηνπο, γηα ηνπο νξηζκνχο, ηηο καξηπξίεο ηνπο θ.ιπ. ……. Οη 

επηζηεκνινγηθέο ρξήζεηο ησλ φξσλ «αλαγσγή», «Δλφηεηα ηεο Δπηζηήκεο», «πιηθφο» θ.ιπ., ζα πξέπεη λα 

δηαρσξηζηνχλ κε πξνζνρή απφ ηνπο φξνπο ζην παξφλ ζχγγξακκα». (Oppenheim & Putnam νπ ζει 5) 

       166   KITCHER Philip:  ―1953 and all that: A Tale of Two Sciences», The Philosophical Review, 93 (1984), 

335- Απφδνζε: Γ. Μαξαγθφο 

        167     KUHN Thomas Ζ δνκή ησλ επηζηεκνληθψλ επαλαζηάζεσλ εθδ χγρξνλα Θέκαηα.  Πξψηε αγγιηθή 

έθδνζε 1962 

       168   ―Δπη δε επηζηήκε πεξί ησλ θαζφινπ εζηί πξφιεςεο  θαη ησλ  εμ αλάγθεο φλησ‖. Όπσο επίζεο: ― Δπηζηήκε 

εζηί θαζφινπ θαη δη αλαγθαίσλ‖.   
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γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ πξφνδν  ηεο  ζχλζεζεο νληνηήησλ απφ ηα θαηψηεξα ζηα 

αλψηεξα επίπεδα είλαη ακθίβνιν αλ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ ζήκεξα. (O ίδηνο ν 

Putnam ζε κεηαγελέζηεξεο ζέζεηο ηνπ, ην 1975 πρ, ππνζηήξημε φηη ην 

κηθξναλαγσγηζηηθφ εγρείξεκα απέηπρε σο θαηάιιειν φρεκα γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ελνπνίεζεο, φηη κπνξεί δειαδή θάζε γεγνλφο εμεγήζηκν απφ κηα επηζηήκε 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ λα είλαη επίζεο θαηά αλαγσγηθφ ηξφπν εμεγήζηκν απφ κηα 

επηζηήκε ρακειφηεξνπ επηπέδνπγηαηί «… ..ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε καθξφ-

αθήγεζε εμεγεί θάηη πνπ ε κηθξφ-αθήγεζε δελ ην κπνξεί, θαη ηφηε  ν αλαγσγηζκνο 

θάλεη ιάζνο, 
169

( ίδηνπ είδνπο επηρείξεκα κε απηφ ηνπ Mayer ζην δεχηεξν κέξνο ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο). [Γηα ηνλ Putnam, ε ελνπνίεζε, δηθαηνινγνχζε ηελ αμία ηεο 

ζηελ δπλαηφηεηα πξναγσγήο ηεο επηζηεκνληθήο εμήγεζεο, γη‘ απηφ θαη δελ αξλήζεθε 

πνηέ ηελ νληνινγηθή ζέζε φηη πρ νη θνηλσλίεο γίλνληαη απφ άηνκα νη εγθέθαινη απφ 

θχηηαξα, θιπ.]
 
 

      Δδψ ελ πξψηνηο δελ ηζρχεη  ε θχξηα παξαδνρή ηνπ κηθξν-αλαγσγηζκνχ, φηη 

δειαδή ε κεηαβαηηθή ηδηφηεηα έρεη θαζνιηθή ηζρχ αλάκεζα ζηα αλαγφκελα επίπεδα 

(θνηλσληθέο νκάδεο -πνιπθχηηαξνη έκβηνη νξγαληζκνί –θχηηαξα- κφξηα- άηνκα- 

                                                           
       169    α) PUTNAM,Hilary ―Psychological PredicatesΜεξηθά  α)Hilary Putnam, ―Psychological Predicates‖, 

In W. Capitan and D. Merrill (eds.), Art, Mind, andReligion. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1967. 

Reprinted as ―The Nature of Mental States‖ in Mind, Language, and Reality. Cambridge, England: Cambridge 

University Press, 1975; θαη  

β)Hilary Putnam, ―Philosophy and our Mental Life‖, In Mind, Language, and Reality. Cambridge,England: 

Cambridge University Press, 1975. 

    απηά ηνπ ηα δνθίκηα επηθαιείηαη ηελ άμηα ηεο ελνπνίεζεο ζηελ επεμήγεζε θαη θάλεη θξηηηθή ζηνλ αλαγσγηζκφ 

φηη απέηπρε λα  πξνζθέξεη ην απαηηνχκελν είδνο ηεο ελνπνίεζεο, ζε  αληίζεζε κε φζα εθείλνο θαη ν Oppenheim  

είραλ πξνεγνπκέλσο πξνζδψζεη ζ‘ απηφλ  δειαδή ηνλ ξφιν ελφο νρήκαηνο  γηα λα επηηεπρζεί ε ελνπνίεζε ησλ 

επηζηεκψλ. 

  Ο Putnam ακθηζβεηεί ηελ αλαγσγηζηηθε ζέζε πεξί εμήγεζεο κε έλα απιφ παξάδεηγκα.. Εεηά απ ηνλ αλαγλψζηε 

λα κειεηήζεη έλα μχιηλν πξίζκα πνπ έρεη δπν ηξχπεο. Μηα ηεηξάγσλε ηξππά πνπ είλαη ηε πιεπξά ηεο κηα ίληζα θαη 

κηα ζηξνγγπιή ηξχπα πνπ έρεη κηα ίληζα δηάκεηξν. Τπνδεηθλχεη φηη κηα ηεηξάγσλε ζθήλα πιεπξάο 15/16 ηεο 

ίληζαο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηε ηεηξάγσλε ηξππά, αιιά φρη ζηελ ζηξνγγπιή.  Γηαηί γίλεηαη απηφ; Ο Putnam 

ινηπφλ ηζρπξίδεηαη φηη ε ζσζηή εμήγεζε γη απηφ ην γεγνλφο δίλεηαη απφ ηηο καθξφ-ηδηφηεηεο πνπ κφιηο 

παξαηέζεθαλ. (Δίλαη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ πξίζκαηνο θαη ηεο ζθήλαο). Θα ήηαλ εληειψο 

αλεμήγεην ιέεη λα επηθαιεζηνχκε ζέζεηο θαη άιιεο ηδηφηεηεο ησλ κνξίσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξίζκα θαη ηε ζθήλα. 

Δίλαη απηφο ν θπθεψλαο απφ κηθξνιεπηνκέξεηεο πνπ ράλεη ην δαζφο, γηα ην δέληξν. Ζ κηθξφ-αθήγεζε, ιέεη ν 

Putnam είλαη είηε κε εμήγεζε, είηε απέξαληα θαηψηεξε εμήγεζε (vastly inferior explanation). Μέρξη εθεί πνπ ε 

καθξφ-αθήγεζε εμεγεί θάηη πνπ ε κηθξφ-αθήγεζε δελ ην κπνξεί, ηφηε  ν αλαγσγηζκνο θάλεη ιάζνο 

  Ο Putman ηζρπξίδεηαη φηη ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ζηαζεξέο πνπ δηαθξίλνπλ ηελ θαιή απφ ηελ θαθή εμήγεζε 

θαη πάλσ ζ απηή ηελ αληηθεηκεληθή βάζε εθζεηάδεη ηελ καθξφ-αθήγεζε. Οη θαιέο εμεγήζεηο ιέεη αλαθέξνληαη ζε 

ιεπηνκέξεηεο πνπ είλαη επεμεγεκαηηθά ζρεηηθέο θαη παξαιείπνπλ ιεπηνκέξεηεο πνπ είλαη επεμεγεκαηηθά άζρεηεο ε 

πνπ ε «επεμεγεκαηηθή ζπλάθεηα» ππνηίζεηαη πσο είλαη αληηθεηκεληθή αληίιεςε θαη φρη ιεηηνπξγία ησλ 

ελδηαθεξφλησλ καο.  Ο Putman  ιέεη φηη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επεμεγεκαηηθή ζπλάθεηαο είλαη φηη νη θαιέο 

εμεγήζεηο είλαη γεληθέο-δελ ηαηξηάδνπλ κφλν κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, άιια θαη κε άιια. Γη απηφ ιέεη ε 

καθξφ-αθήγεζε ππεξέρεη ηεο κηθξφ-αθήγεζεο, ππάξρνπλ έλα ζσξφ απφ άιια ζπζηήκαηα απφ ζθήλεο θαη 

πξίζκαηα πνπ έρνπλ ηε δηάζηαζε ζπγθεθξηκέλε, ελψ ππάξρνπλ ζρεηηθά ιίγα (ίζσο θαη θαλέλα) πνπ έρνπλ ηελ 

αθξηβή κνξηαθή δηακφξθσζε πνπ πεξηγξάθεη ε κηθξφ-αθήγεζε (SOBER Elliott ―Two Uses of Unification‖ 

University of Wisconsin-Madison to appear in F. Stadler, ed., Institute Vienna Circle Yearbook 2002) 
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ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα), πνπ επηηξέπεη ζηηο αλαγσγέο ή ηηο κηθξν-αλαγσγέο λα έρνπλ 

ζσξεπηηθφ ραξαθηήξα. Γηα παξάδεηγκα ν J Dupre αλαθέξεη ζηελ εξγαζία ηνπ (ζει 80 

ηνπ παξφληνο) «Δίλαη εκθαλέο φηη δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά ζρέδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε γελεηηθή είλαη δπλαηφ λα ζπλεπάγνληαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηαμηλφκεζεο ηνπ 

γελεηηθνχ πιηθνχ. Καη γηα κηα αθφκα θνξά, ην είδνο ηνπ επηζηεκνληθνχ πινπξαιηζκνχ, 

κε θαλέλα ηξφπν δε εμαξηάηαη απφ κηα ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ησλ αληηθεηκέλσλ 

αλαθνξάο ζηνπο φξνπο ηαμηλφκεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα πνηθίια εξεπλεηηθά ζέκαηα. 

Ζ θαηάζηαζε απηή, ζην βαζκφ πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, 

είλαη επαξθήο γηα λα επηβάιιεη ηελ κε κεηαβαηηθόηεηα ηεο αλαγσγηθήο εμήγεζεο.  

    Έηζη έλα κεγάιν κέξνο απφ ηνπο  βηνιφγνπο, ζα είρε ζνβαξέο επηθπιάμεηο, αλ φρη 

μεθάζαξεο αληηξξήζεηο πρ γηα ηελ πξφβιεςή νηη «ε «βηνινγία» ζα θαηαιάβεη κηα ζέζε 

πιεζηέζηεξα ζηνλ άμνλα ηνπ επηπέδνπ 1, θαη ην ίδην ζα ζπκβεί κε φινπο ηνπο άιινπο 

θιάδνπο»
 170

. Δπί πιένλ  ε πην ζνβαξή αληίξξεζε ησλ αληηαλαγσγηζηψλ απηψλ 

βηνιφγσλ (βιέπε ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο) έλαληη ηνπ 

αλαγσγηζηηθνχ ηζρπξηζκνχ πεξί  χπαξμεο εμεγεηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο 

αλαγσγηζηηθήο αθήγεζεο, είλαη φηη ελίνηε απηφ γίλεηαη εμεγεηηθφ πιεφλαζκα, (πρ P. 

Kitcher 1953…) θαη φηη ζε αληίζεζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ O& P, 
171

νη δηεξγαζίεο 

ζηα αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα είλαη ζπρλά αλεμάξηεηεο απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηα 

θαηψηεξα. (Ernst Mayer 
172

, Hull David
173

 Richard Leontin). Οη κνλάδεο -ιέλε νη 

ηειεπηαίνη- ησλ θαησηέξσλ επηπέδσλ κπνξεί λα είλαη ηφζν πιήξσο ελνπνηεκέλεο 

ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ αληηζηξφθσο σο κνλάδεο ζηα αλψηεξα επίπεδα. Καη είλαη θαηά 

πνιχ επθνιφηεξν λα πξνζδηνξίδεηαη πρ. ε ηαπηφηεηα ηεο θιαζηθήο γελεηηθήο κε 

αλαθνξά ζην αληηθείκελν θαη ζηηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, παξά λα δηαηππψλνληαη 

                                                           
         170     (OPPENHEIM & PUTNAM  1958 νπ πξ ) 

      171  Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε αλάγνπζα ζεσξία θαη ε αλαγνκέλε ζεσξία αλήθνπλ ζηνλ 

ίδην θιάδν, ή ζε θιάδνπο κε ηνλ ίδην ηνκέα πξαγκάηεπζεο. Όηαλ πξφθεηηαη, φκσο, γηα θιάδνπο κε δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο, αο πνχκε θπζηθή θαη ςπρνινγία, κνηάδεη μεθάζαξν φηη ε πηζαλφηεηα ηεο αλαγσγήο εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε 

κηαο ζχλδεζεο ζηε δνκή κεηαμχ ησλ ηνκέσλ κέζσ ηεο ―Pt‖ ζρέζεο. Έηζη, δελ κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη 

αιεζνθαλψο -πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ- φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο αλφξγαλεο χιεο είλαη εμεγήζηκε κε αλαθνξέο 

ζηνπο λφκνπο ηεο ςπρνινγίαο. Γηφηη, ε αλφξγαλε χιε δελ απνηειείηαη απφ δσληαλά κέξε. Τπνζέηεη θαλείο φηη ε 

ςπρνινγία πηζαλφλ λα δχλαηαη λα ζπγρσλεπηεί κέζα ζηε θπζηθή, αιιά φρη φηη θαη ε θπζηθή πηζαλφλ λα δχλαηαη λα 

ζπγρσλεπηεί κέζα ζηελ ςπρνινγία! (Oppenheim & Putnam. 1958) 

      172    MAYR Ernst Ζ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο ζθέςεο ζει 650 ΜΗΔΣ 2008. 

      173  HULL, D. Philosophy of Biological Science (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1974), 23, θαηά 

πξνζαξκνγή απφ ην Theodosius Dobzhansky, Genetics of the Evolutionary Process (N.Y.: University of Columbia 

Press, 1970), 167. Παξνκνίσο, ε κνξηαθή γελεηηθή ιέγεηαη φηη έρεη σο θαζήθνλ λα «αλαθαιχπηεη πσο ηα κνξηαθψο 

ραξαθηεξηδφκελα γνλίδηα παξάγνπλ πξσηεΐλεο θαη πψο απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλδπάδνληαη έηζη ψζηε λα 

παξάγνληαη νη αδξνί γνλνηππηθνί ραξαθηήξεο» (Hull, νπ.· βι. επίζεο, James D. Watson, Molecular Biology of the 

Gene, Menlo Park, Ca., W.A. Benjamin, 1976, 54). 
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νιηγάξηζκεο πξνηάζεηο πνπ ζπλνςίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ζεσξίαο.
174

 Όινη απηνί 

ηζρπξίδνληαη φηη ν νληνινγηθφο αλαγσγηζκφο, θαίλεηαη λα κελ κπνξεί λα δψζεη ην 

απαηηνχκελν βάξνο ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ πνιχπινθσλ 

ζπζηεκάησλ.  Ώζηε νη  επηδησθφκελεο γεληθεχζεηο ησλ θπζηθφ-ρεκηθψλ λφκσλ 

θαζνιηθήο θαη αλαγθαίαο ηζρχνο, πνπ είλαη θαζνιηθεχζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο,  κπνξεί λα  ηζρχνπλ κε ηθαλνπνηεηηθή επάξθεηα θαη εμεγεηηθή πιεξφηεηα 

κφλν ζηα (θαηά O & P) επίπεδα ησλ 1 ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα,2 άηνκα ,θαη 3 κφξηα.        

    Αληίζεηα ζηα επίπεδα: ππ αξ: 4 (θχηηαξα),5 (πνιπθχηηαξνη έκβηνη νξγαληζκνί) θαη 

6 (θνηλσληθέο νκάδεο), δηαπηζηψλνπκε oηη απηέο νη εμεγεηηθέο γεληθεχζεηο θαζνιηθήο 

θαη αλαγθαίαο ηζρχνο, πνπ επηρεηξνχλ λα ζπλαρζνχλ δηα ηεο αλαγσγήο, απφ ην 

επίπεδν ηεο θπζηθήο, πξνο απηά ηα αλαθεξφκελα επίπεδα, θξίλνληαη απφ κε 

ηθαλνπνηεηηθέο σο αλεπαξθείο. Ωο εθ ηνχηνπ, αλαδεηθλχεηαη εδψ ζε κείδνλ ζέκα, ε 

κνλαδηθφηεηα ησλ έκβησλ φλησλ, ζε αληίζεζε κε ηελ  επηκνλή φηη ηα θαηλφκελα ηεο 

δσήο κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ πιήξσο ρσξίο λα αλαθεξζνχκε θαζφινπ απηά.  [Ζ 

παξνχζα κειέηε ζεσξεί εδψ επηβεβιεκέλε ηελ επεμήγεζε-παξαδνρή, φηη ζην 

βηνινγηθφ επίπεδν ε πιηθή ζχζηαζε ησλ νξγαληζκψλ, είλαη αθξηβψο ε ίδηα πνπ 

ζπλαληάκε θαη ζηνλ αλφξγαλν θφζκν. Δίλαη αλαγθαίν εδψ λα δηεπθξηλίζνπκε φηη 

θαλέλα απφ ηα γεγνλφηα θαη θακία απφ ηηο δηεξγαζίεο πνπ ζπλαληάκε ζηνλ θφζκν ησλ 

δσληαλψλ νξγαληζκψλ δελ βξίζθεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα θπζηθνρεκηθά θαηλφκελα 

ζην επίπεδν ησλ αηφκσλ θαη ησλ κνξίσλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ αλφξγαλεο χιεο θαη 

δσληαλνχ νξγαληζκνχ βξίζθεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ βηνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ.]  Ζ βηνινγία, ε νπνία, θπζηθά θαη ζηεξείηαη θάπνηαο εηδηθήο δσηηθήο 

δχλακεο (vis vitalis) γηα λα ζηεξίμεη ην αληηθείκελφ ηεο, δελ κπνξεί, λα αλαρζεί ζηηο 

«πην βαζηθέο» επηζηήκεο ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο. Σα  έκβηα ζπζηήκαηα είλαη 

πιηθά, απνηεινχληαη φκσο απφ χιε πνπ είλαη δηαθνξεηηθά νξγαλσκέλε. Καη ε κειέηε 

ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο δελ είλαη ε ίδηα κε ηελ απιή κειέηε ηεο χιεο. ‘ απηφ 

ην ζπκπέξαζκα ζπγθιίλνπλ θαη νη ηέζζεξηο  κειέηεο πνπ παξνπζηάζακε ζην δεχηεξν 

κέξνο.  Απηέο απνδεηθλχνπλ φηη : 

   1νλ Δίλαη αδχλαηε ε αλαγσγή ηεο θιαζζηθήο κεληειηθήο γελεηηθήο ή γελεηηθήο ηεο 

κεηαβίβαζεο (transmission genetics ), ζηε  κνξηαθή γελεηηθή. Δπνκέλσο  ε ζρέζε 

                                                           
      174     HULL, D. 1974  ν.πξ. (Ο David Hull ρξεζηκνπνηεί απηφ ην ραξαθηεξηζκφ πνπ αληιεί απφ ηνλ 

Dobzhansky) 
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αλάκεζα ζηελ θιαζηθή γελεηηθή θαη ζηε κνξηαθή βηνινγία δελ είλαη φκνηα κε ηηο 

δηαζεσξεηηθέο ζρέζεηο ηεο θπζηθήο, θαη δελ αλήθεη ζηνλ ηχπν ηεο δηαζεσξεηηθήο 

αλαγσγήο θαηά ηα πξφηππα ηνπ Nagel.  

   2νλ Δίλαη αδχλαηε ε αλαγσγηθή εμήγεζε ησλ δηεξγαζηψλ ηεο νληνγέλεζεο 

(ontogeny), ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θαζνδεγείηαη ε αλάπηπμε ηνπ θαηλνηχπνπ ζην 

«πξφγξακκα» πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζην DNA. 

   3νλ Δίλαη αδχλαηε ε πξαγκάηεπζε ηεο γελεηηθήο πιεζπζκψλ, σο ζεκειησδψο 

ζρεηηδφκελεο αλαγσγηζηηθά κε ηε δηαθνξνπνηνχκελε επηβίσζε ησλ γνληδίσλ, θαηά 

ηνλ ηξφπν πνπ ππνζηήξημε ν Dawkins 

   4
νλ

  Ο ραξαθηεξηζκφο «γνλίδηα γηα», απνηειεί θαηαρξεζηηθή ππεξαπινχζηεπζε ηεο 

επαθήο κεηαμχ γνληδίσλ θαη ζπκπεξηθνξάο, αθφκα θη αλ έρνπκε ηελ εηθφλα κηαο 

πιήξνπο κνξηαθήο αθήγεζεο. 

   Απνδερφκελνη ηελ παξαδνρή φηη ε ινγηθή είλαη αλαιπηηθή a priori, έλα είδνο 

ηαπηνινγηθήο ξχζκηζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζχζηνηρνπ ιεμηινγίνπ  

θαη κε δεδνκέλν φηη: α) Ζ αιήζεηα ησλ αλαιπηηθψλ πξνηάζεσλ εμαξηάηαη απφ ην 

γλσζηηθφ λφεκα ησλ φξσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζ‘ απηέο, θαη φρη απφ ην πψο είλαη ν 

θφζκνο ελψ   β) ε αιήζεηα ησλ εκπεηξηθψλ, ησλ ζπλζεηηθψλ a posteriori εμαξηάηαη 

απφ ην πψο είλαη ν θφζκνο, θαηαλνείηαη ή  πξνηππνπνίεζε ηεο αλαγσγήο  σο έλα 

εμαηξεηηθά ινγηθφ θαη εκπεηξηθφ εγρείξεκα. Δίλαη  ε έληαμε ησλ κε ινγηθψλ φξσλ, 

φπσο  πρ ν φξνο ζεξκνθξαζία, αιιά θαη γνλίδην, ζε έλα ινγηθφ ηππηθφ ζχζηεκα, γηα 

λα θαηαζηεί αλαιπηηθά επθνιφηεξε ε δηαζαθήληζε ηεο θχζεο ηεο επηζηεκνληθήο 

ζεσξίαο γηα λα κπνξέζνπλ δειαδή λα εμεηαζηνχλ  κε ηππηθή ινγηθή απζηεξφηεηα νη 

εθπεθξαζκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αμησκάησλ θαη  ζεσξεκάησλ - ή πεξηγξαθψλ 

πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ-   ψζηε  ε ηππνθξαηηθή αλαζχζηαζή ηνπο λα επηδηψμεη 

λα θαηαζηνχλ θαλεξέο θαη ξεηέο, νη φπνηεο παξαδνρέο ―νληνινγηθέο, γλσζηνινγηθέο, 

πξαγκαηνινγηθέο. Ωζηε ε αιήζεηα ησλ ινγηθψο αλαζπγθξνηεκέλσλ πξνηάζεσλ ηεο 

επηζηήκεο, - βεβαία κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ζεσξεηηθψλ αμησκάησλ 

θαηά ηα πξφηππα ηεο αλαγσγήο θαηά Nagel – λα εμαξηάηαη κφλν απφ ην εκπεηξηθφ 

πεξηερφκελν ησλ πεξηγξαθηθψλ κε ινγηθψλ φξσλ. Ζ επηινγή  ηνπ θαηάιιεινπ πξνο 

εηζαγσγή αμηψκαηνο ζηηο πξνθείκελεο ηεο αλάγνπζαο ζεσξίαο φπσο ην απαηηεί ν 

ηχπνο ηεο ζεσξεηηθήο αλαγσγήο, δελ ζπλάγεηαη βεβαία απφ θάπνηα εκπεηξία νχηε 

παξάγεηαη ινγηθά. [αλ παξάγνληαλ ινγηθά δελ ζα ήηαλ αμίσκα αιιά ζεψξεκα 
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ινγηθήο] αιιά είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ δειαδή πξντφλ ηεο σξίκαλζεο ησλ 

ζεσξηψλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαρζνχλ. Απηφ φκσο πξνυπνζέηεη ηελ  θίλεζε ηεο 

γλψζεο λα δείρλεη κφλν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελνπνίεζεο αληίζεηα κε φηη 

ππνζηεξίμακε πξνεγνπκέλσο φηη δειαδή απηή ε θίλεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

είλαη κνλφδξνκνο. Αο ζεκεησζεί, βέβαηα φηη θη αλάκεζα ζ‘ απηά ηα επίπεδα 1  θαη 2 

ππάξρνπλ πνιιέο εχινγεο αληηξξήζεηο, γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο δηαζεσξεηηθήο 

αλαγσγήο· ζην  θαηά πφζνλ ιφγνπ ράξηλ ην ππφδεηγκα ηεο αλαγσγήο θαηά Nagel, 

ηαηξηάδεη κε ηα παξαδείγκαηα πνπ ν ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ππνηίζεηαη φηη ην 

ζηεξίδνπλ, αλ πξνζηδηάδνπλ δειαδή, νη δηαζεσξεηηθέο ζρέζεηο ησλ επί κέξνπο 

θιάδσλ ηεο θπζηθήο ζηα αλαγσγηθά πξφηππα, ή αλ αληίζεηα ν φξνο εμεγεηηθή 

επέθηαζε ησλ ζεσξηψλ, ζ‘ απηή εδψ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αληαπνθξίλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο εμέιημεο ηεο θπζηθήο επηζηήκεο. Δλ ζπληνκία, 

νη ιφγνη πνπ ελ ηέιεη ε πξνηππνπνίεζε ηεο δηαζεσξεηηθήο αλαγσγήο θαζίζηαηαη 

αζαθήο ζηα ηππηθά ηεο ζεκεία είλαη νη αθφινπζνη: 

   α) Γελ ζπκβαδίδεη κε ηα ππνδείγκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν ίδηνο γηα λα ζηεξίμεη ην 

επηρείξεκα ηνπ, δειαδή ηελ αλαγσγή ηνπ λφκνπ ηνπ Γαιηιαίνπ ζηε Νεπηψλεηα 

κεραληθή
175

 θαη ηελ αλαγσγή ησλ λφκσλ ησλ ηδαληθψλ αεξίσλ ζηελ θηλεηηθή ζεσξία, 

(βιέπε ην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζει 128). 

    β) Δίλαη αζαθείο νη γεθπξσηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζα βνεζνχζαλ λα ζπζρεηηζηνχλ 

ινγηθφ-παξαγσγηθά κέζσ ζπλαγσγψλ, νη ζεσξίεο κεηαμχ ηνπο, θαηά ζπλέπεηα δελ 

δηαζθαιίδεηαη ζε κε ηππηθέο εηεξνγελείο πεξηνρέο, ην αμηφπηζην κηαο αλαγσγήο, 

(επίζεο βιέπε ην παξάξηεκα ζει 128). Έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην δεχηεξν θεθάιαην 

«ηελ αδπλακία  λα βξεζεί θαηάιιειε γεθπξσηηθή αξρή, δειαδή λα ιερζεί κε κνξηαθνχο 

φξνπο πνηα ηκήκαηα ηνπ DNA ινγίδνληαη σο γνλίδηα, γηαηί απηά είλαη δηαθφξσλ 

κεγεζψλ, ψζηε γηα δεδνκέλν κέγεζνο, κπνξνχκε λα βξνχκε ηζνκεγέζε ηεκάρηα DNA πνπ 

δελ είλαη γνλίδηα. Άξα, ηα γνλίδηα δελ είλαη δπλαηφλ λα ηαπηίδνληαη κε ηεκάρηα DNA 

πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλν αξηζκφ απφ δεχγε λνπθιενηηδίσλ.....έηζη δχζθνια  κπνξνχκε λα 

εληνπίζνπκε νηνπδήπνηε είδνπο λφκνπο ζρεηηθά κε ηα γνλίδηα»   (βιπ Philip Kitcher Σν 

                                                           
      175    KITCHER Philip Σν 1953 θαη φια ηα ζρεηηθά κεηαμχ δχν επηζηεκψλ. 

 «Οη θηιφζνθνη ζπρλά αθήλνπλ λα ελλνεζεί φηη, θαηά ηελ αλαγσγή, ζπλάγνληαη δηνξζσκέλνη λφκνη ηεο αλαγφκελεο 

ζεσξίαο κε αθεηεξία κηαλ κε ηξνπνπνηεκέλε αλάγνπζα ζεσξία. Γελ ζπκβαίλεη φκσο έηζη ζηηο παξαδεηγκαηηθέο 

πεξηπηψζεηο: δελ δηνξζψλνπκε ην λφκν ηνπ Γαιηιαίνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε λεπηψλεηα κεραληθή. Αληί απηνχ, 

αγλννχκε «αζήκαληνπο φξνπο» ζηε λεπηψλεηα εμίζσζε ηεο θίλεζεο ησλ ζσκάησλ πνπ πέθηνπλ ππφ ηελ επίδξαζε ηεο 

βαξχηεηαο». P Kitcher Σν 1953 θαη φια ηα ζρεηηθά κεηαμχ δχν επηζηεκψλ. 
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1953 θαη φια ηα ζρεηηθά κεηαμχ δχν επηζηεκψλ). Ηδίνπ είδνπο δηαπίζησζε ζπλάγεηαη 

σο πξνο ηε  ζρέζε, ηνπ λνεηνχ, θαη φξσλ ηεο θπζηθήο (κεηαμχ δειαδή ησλ επηπέδσλ 

1 θαη 5 ησλ O & P). Καη εδψ επίζεο ηα πεξηζζφηεξα αληηαλαγσγηζηηθά επηρεηξήκαηα, 

καο εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη νη γεθπξνπνηεηηθέο αξρέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαηά Nagel αλαγσγή κηαο γηα παξάδεηγκα ςπρνινγηθήο ζεσξίαο 

ζηε θπζηθή ζεσξία,
176

 απιά δελ είλαη δηαζέζηκεο, δίλεηαη δε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

γεγνλφο φηη «..δελ είλαη δηαζέζηκεο κε κνξθή ηζνδπλακηψλ νη νπνίεο γηα θάζε λνεηηθφ 

φξν γηα θάζε λνεηηθή ηδηφηεηα ζα εμεηδίθεπαλ κηα  λνκνινγηθά αλαγθαία θαη ηθαλή 

ζπλζήθε δηαηππσκέλε ζε θπζηθνχο φξνπο».
177

 Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ «… νχηε θαλ 

δηαζέηνπκε κηα θάπνηα ςπρνινγηθή ζεσξία γηα λα ηελ αλαγάγνπκε, νχηε δηαζέηνπκε κηα 

νινθιεξσκέλε λεπξνβηνινγία πνπ ζα εμππεξεηνχζε σο βαζηθή ζεσξία….»
178

. Καη 

είλαη απηφ ην ηειεπηαίν «..επηζπκεηφ νη ςπρνθπζηθνί λφκνη λα έρνπλ ηε κνξθή 

ηζνδπλακηψλ δηφηη ηφηε ζα εγγπνχληαλ ηελ απαηηνχκελε παξαγσγή(deducibility)»,
179

  

Αιιά επίζεο … 

    γ) Γελ δηαζθαιίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, ε  αλαγθαία ζπλζήθε δπλαηφηεηαο 

παξαγσγήο (deducibility) -γηα λα κπνξεί λα επηηειέζεη κηα αλαγσγή ηελ επηζηεκνληθή 

απνζηνιή ηεο-. Όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ βηνινγία «Αλ δερηνχκε πσο ππάξρνπλ 

γεληθνί λφκνη γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ γνληδίσλ πνπ  ζπλάγνληαη κε αθεηεξία αξρέο ηεο 

κνξηαθήο βηνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε γεθπξσηηθέο αξρέο, απηέο δελ εμεγνχλ ηνπο 

λφκνπο, θαη, σο εθ ηνχηνπ, ν κείδσλ ζηφρνο ηεο αλαγσγήο δελ εθπιεξψλεηαη»(βιέπε 

κέξνο δεχηεξν,  P Kitcher) 

    δ) Ακθηζβεηείηαη ην αμηφπηζην κηαο  ηππνπνίεζεο πξνο  αλαγσγή ζεσξηψλ, απφ ην 

γεγνλφο φηη ηίπνηα δελ εμαζθαιίδεη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αμηψκαηνο φηη ε 

ηξνπνπνηεκέλε ζεσξία ζα πιεξνί ην αμίσκα ηεο κε αληίθαζεο δειαδή δελ ζα 

αληηθάζθεη κε ηνλ εαπηφ ηεο. 
180

  

      ην ηξίην  εξψηεκα επί ηνπ πξνθεηκέλνπ ηεο ηππνπνίεζεο ησλ αλαγσγψλ, αλ 

κπνξνχκε λα ηππνπνηήζνπκε φζα έρνπκε γλσξίζεη σο επηζπκίεο θαη σο πάζε ή 

θαληαζία, γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλαγσγή αλάκεζα ζηα επίπεδα 3,4,&5 (O&P) απηφ 

                                                           
       176    Ο φξνο  θπζηθή λνείηαη επξέσο ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηε θπζηθή ηε ρεκεία αιιά θαη ηε βηνινγία 

       177    JAEGWON Kim Ζ θηινζνθία ηνπ Ννπ (ζει 348) εθδ Leader Book 2005 

      178     JAEGWON Kim νπ (ζει 348) εθδ Leader Book 2005 

     179    JAEGWON Kim νπ.  

      180      DUDLEY Shapere, ―Notes towards a Post-Positivistic Interpretation of Science‖ (P. Achinstein θαη S 

Barker (επηκ.), The legacy of Logical Positivism, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971). 
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πνπ ελ ηέιεη επηηπγράλεηαη, είλαη λα απνθιεηζηνχλ «επηθαλεηαθά» ραξαθηεξηζηηθά 

θαη λα επαλαπξνζδηνξίδεηαη ε αξρηθή έλλνηα απφ ηελ άπνςε ησλ αηηηψλ πνπ 

παξάγνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη φκσο ε αλαζπγθξφηεζε θαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο-κηιψληαο πάληα κε φξνπο αλαγσγηζκνχ θαηά Nagel- γίλεηαη  κε 

ηνλ απνθιεηζκφ ησλ «θαηλφκελσλ» ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο θηιφζνθνο 

John Searle ππνζηεξίδεη φηη απνηειεί έλα γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ είδνπο 

ησλ αλαγσγψλ λα νξίδεηαη ην θαηλφκελν κε βάζε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φρη ηελ 

έθθαλζε ηνπ, «Έλα κέξνο ηνπ ζθνπνχ ηεο αλαγσγήο» «ζηελ πεξίπησζε ηεο ζεξκφηεηαο 

ήηαλ ην λα θάλνπκε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ ππνθεηκεληθή έθθαλζε, απφ ηελ κηα πιεπξά 

θαη ηελ ππνθεηκεληθή θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα απ ηελ άιιε».
181

 θαη έηζη ε αλαγσγή πρ 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε θπζηθή ηεο πξαγκαηηθφηεηα, άθελε εθηφο, ηελ ππνθεηκεληθή 

εκπεηξία ηεο ζεξκνθξαζίαο.
182

 Με ίδην ηξφπν ε κνπζηθή λφηα πρ λην αλάγεηαη ζηελ 

θπζηθή ηεο πξαγκαηηθφηεηα ησλ 80 HZ.  Καη έηζη ε δπλαηφηεηα γεληθεχζεσλ 

θαζνιηθήο θαη αλαγθαίαο ηζρχνο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πρ γηα ηα 8000 Α
ν 

(ångström) 

ππφ ηελ  κέζνδν ηεο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο θαη ηνπ πεηξάκαηνο,  θαη πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην θφθθηλν ρξψκα, αιιά πνχ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηελ  

θνθθηλφηεηα ηνπ θφθθηλνπ, θαζηζηά ηελ θνθθηλφηεηα, δεπηεξεχνπζα αμηνινγηθά 

ηδηφηεηα, γηαηί δελ κπνξεί λα είλαη φρεκα γλσζηηθνχ λνήκαηνο, αιιά κφλν 

αηζζεηηθνχ.  Γηαηί κπνξεί  βεβαίσο  ε ινγηθή (ή νξζνινγηθή ―rational‖, φπσο ηελ 

έιεγαλ) αλαζπγθξφηεζε λα κε ζηξέβισλε ην εκπεηξηθφ πεξηερφκελν ησλ ππφ 

αλαζπγθξφηεζε ζεσξηψλ ―λα κελ  εηζήγε ιάζξα πεξηερφκελα― θαη ην φπνην 

εκπεηξηθφ πεξηερφκελν λα πξνέξρνληαλ βέβαηα απφ ηελ εκπεηξία, φκσο εθ ησλ 

πξαγκάησλ εηζάγνληαλ θαη κηα αμηνινγηθή δηάθξηζε πνπ ραξαθηήξηδε πρ 

πξσηεχνπζεο ηδηφηεηεο απηέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επαιεζεπηνχλ εκπεηξηθά 

ραξαθηεξίδνληαο αληηζηνίρσο ηηο άιιεο σο «δεπηεξεχνπζεο ηδηφηεηεο», «επηθαλεηαθή 

                                                           
     181    SEARLE  J. ― Αλαθαιχπηνληαο μαλά ην λνπ  ―εθδ  Γθνβνζηε ζει 145 

      182   NAGEL E  νπ The Structure of Science ζει 340…..αο ππνζέζνπκε φηη έλαο άλζξσπνο έρεη θαηαλνήζεη ηε 

ζεκαζία ηεο ιέμεο «ζεξκνθξαζία» κφλν ζε ζρέζε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζεξκφκεηξνπ. Δάλ ιέγακε ζ‘ απηφλ 

ηνλ άλζξσπν φηη ππάξρεη κηα νπζία πνπ ιηψλεη ζηε ζεξκνθξαζία ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ βαζκψλ, πηζαλφλ ζα 

δπζθνιεπφηαλ πνιχ λα θαηαλνήζεη ηελ πξφηαζε απηή, θαη ίζσο λα έιεγε φηη απηφ πνπ ηνπ είπαλ δελ έρεη θαλέλα 

απνιχησο λφεκα. Γηα λα ππνζηεξίμεη απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ, ζα έιεγε φηη, αθνχ ε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ζηα ζψκαηα κφλν κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο ζεξκφκεηξνπ πδξαξγχξνπ, θαη αθνχ απηά ηα ζεξκφκεηξα 

εμαηκίδνληαη φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ζψκαηα πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπο είλαη ιίγν πην άλσ απφ ηνπο 350 

βαζκνχο (φπσο δείρλεη ην ζεξκφκεηξν πδξαξγχξνπ), ε θξάζε «δεθαπέληε ρηιηάδεο βαζκνί δελ έρεη θαζνξηζκέλε 

έλλνηα, θαη επνκέλσο δελ έρεη λφεκα. Δλ ηνχηνηο, ε ζχγρπζε πνπ ηνπ πξνθάιεζε ε πιεξνθνξία πνπ ηνπ δφζεθε ζα 

δηαιπφηαλ γξήγνξα αλ κειεηνχζε ιίγν ηε ζηνηρεηψδε θπζηθή…… Ζ δηεχξπλζε ησλ πεδίσλ εθαξκνγήο ηεο ιέμεο 

δελ θαίλεηαη πηα ηφζν αηληγκαηηθή θαη κπζηεξηψδεο.) 
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θαηλνκεληθφηεηα» θηι. Αληίζηνηρα δε,  ραξαθηήξηδε ηηο αληίζηνηρεο επηζηήκεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζηνλ ηνκέα πξαγκάηεπζήο ηνπο απηέο ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ κελ 

εκπεηξηθφ πεξηερφκελν, αιιά δελ πεγάδνπλ απφ ηελ εκπεηξία,(δειαδή ησλ ιέμεσλ θαη 

πξνηάζεσλ ησλ ζπλζεηηθψλ a priori θξίζεσλ, πνπ δελ έρνπλ  γλσζηηθφ λφεκα [φπσο 

ηηο ελλννχζε ν Καλη] σο δεπηεξεχνπζεο επηζηήκεο ή φπσο είπε θάπνηε  ππνηηκεηηθά ν 

Ser Francis Crick «θνηλσληθή πξφλνηα». Γηέθξηλε  δειαδή ελ ηέιεη απηφ ην εγρείξεκα 

ηελ θαιή απφ ηελ θαθή επηζηήκε, ηελ επηζηήκε θαζ‘ απηήλ απφ ηε κεηαθπζηθή θαη 

ην ζθνηαδηζκφ, ηα γεγνλφηα απφ ηηο αμίεο, αθνχ αλαδείθλπε ηελ θπζηθή σο ηελ κφλε 

επηζηήκε πνπ κεηέρεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο καζεκαηηθήο νξζνινγηθφηεηαο φζνλ αθνξά 

ηελ απνδεηθηηθή ή ηε ινγηθφ-παξαγσγηθή δνκή ηεο επηζηεκνληθήο ζπλαγσγήο θαη ηεο 

δπλαηφηεηα λα ηίζεηαη ζε εκπεηξηθή δνθηκαζία ε αιήζεηα ησλ εκπεηξηθψλ δειψζεσλ, 

αθνχ ε αληηκεηαθπζηθή ζηάζε εθθξάζηεθε θαη θαη‘ επέθηαζε -αξρηθά ηνπιάρηζηνλ- 

αθξηβψο ζηελ απφξξηςε ησλ ζπλζεηηθψλ a proiri θξίζεσλ σο θνξέσλ γλσζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ/λνήκαηνο.  

     Δίδακε επίζεο ήδε (ζει 61) φηη ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο, δηαθνξεηηθά λννχληαη 

νη ζηαηηζηηθέο έλλνηεο θαη δηαθνξεηηθά ε έλλνηα  «θαλνληθφηεηα/θπζηνινγηθφηεηα» Ζ 

έλλνηα «θαλνληθφηεηα/ θπζηνινγηθφηεηα» πξνϋπνηίζεηαη ζηηο ζπλήζεηο 

επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη είλαη θξίζηκεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ εμεγεηηθή ζηξαηεγηθή, π.ρ, ζηε θπζηνινγία. Δληνχηνηο ηελ ελ 

ιφγσ έλλνηα, αδπλαηεί λα ηε ζπιιάβεη ε γιψζζα ηεο θπζηθήο. Γειαδή ην ηη είλαη 

θπζηνινγηθφ θαη ηη παζνινγηθφ ζηνλ έκβην θφζκν καο δελ είλαη πιήξσο 

καζεκαηηθνπνηήζεκν (είηε ηνπνινγηθά είηε αιγεβξηθά είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν). Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην  έκβην δελ κπνξεί λα απνζπληεζεί 

ρσξίο λα ραζεί ζαλ κνξθή, θη απηφ γηαηί επηρεηξψληαο λα πξνζδηνξίζνπκε ηε 

«θπζηνινγηθφηεηα» ηνπ,  δηαπηζηψλνπκε φηη νη λφκνη ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο  

δελ παξαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα δειαδή  απηφ δελ 

πξνθχπηεη νληνγελεηηθά σο απιή ζχλζεζε δηαθξηηψλ ζηνηρείσλ. Ο θεληξηθφο ξφινο 

ηεο βηνινγηθήο θαλνληθφηεηαο πνπ αλαδχεηαη, κπνξεί λα πεη θαλείο φηη δελ ζηεξίδεηαη 

κφλν ζε κηα βηνινγηθή αμία αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν ζε νπζηψδεηο θαλνληζηηθέο 

πξνθείκελεο εηδηθφηεξα φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην αλζξψπηλν νλ. Σν έκβην,  είλαη νλ δη‘ 

εαπηφλ πνπ αθ‘ ελφο δεκηνπξγεί έλαλ ηδηφθνζκν, ηελ ίδηα ηνπ δειαδή ηελ 

θαζνιηθφηεηα θαη δηάηαμε, θαη δελ ζπληζηά απιψο έλα βηνινγηθφ απηφκαην  πνπ 
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κπνξεί λα εμεγεζεί εμαληιεηηθά.  Αληίζηνηρα ην έκβην φλ άλζξσπνο πνπ δελ είλαη 

βέβαηα δηαρσξηζκέλν απφ ην ππνθείκελν ζε απηφ επίπεδν, ησλ ζηνηρεησδψλ 

ζσκαηηδίσλ ηεο θπζηθήο, δηφηη αλά πάζα ζηηγκή ην δηαπεξλνχλ δηζεθαηνκκχξηα 

λεηξίλα, φκσο, «σο πξνο ηελ ρξείαλ», πξνθεηκέλνπ δειαδή λα ζπδεηήζεη λα ηξαθεί ή 

λα θάλεη νηη άιιν, είλαη επαξθψο δηαρσξηζκέλν απφ ην ζχλνιν ηνπ θφζκνπ ππφ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ζρεηηθά κε ηε γλψζε, δεδνκέλνπ φηη πρ ε κε 

δηαρσξηζηκφηεηά ηνπ απφ ην πεδίν βαξχηεηαο πνπ ην πεξηβάιιεη, ή απφ ηα λεηξίλα 

πνπ ην δηαηξέρνπλ, δελ έρεη θακηά ζπνπδαηφηεηα γηα ηελ έθβαζε ηεο ζπδήηεζεο κε 

έλα άιιν αλζξψπηλν φλ.  πλεπψο ηα πξάγκαηα ππάξρνπλ έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα 

ηα δηαρσξίζνπκε επαξθψο, σο πξνο ηελ αλάγθε θαη ηε ρξήζε (ηελ ρξείαλ ηθαλψο), 

ηθαλψο σο πξνο ηελ πξννπηηθή ππφ ηελ νπνία ηα ζεσξνχκε ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε. Γη‘ 

απηφ είλαη αλαγθαία κηα θξηηηθή ησλ θπζηθνθξαηηθψλ θαη ινγηθνθξαηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ηνπ έκβηνπ  πνχ ην αλαγάγνπλ ζηε ιεηηνπξγηζηηθή δηάζηαζε ή ζε 

ινγηθέο νξγαλσηηθέο αξρέο. (βι: Ζ Καλνληθφηεηα/Φπζηνινγηθφηεηα  ζηε βηνταηξηθέο 

επηζηήκεο δεχηεξν θεθ. ζει 59 ηνπ παξφληνο) γηαηί απηέο νη πξνζεγγίζεηο 

πξνυπνζέηνπλ κηα νληνινγία ηεο θαζνξηζηηθφηεηαο.  Ωο εθ ηνχηνπ, αλαζεσξείηαη θαη 

εκπινπηίδεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην θαηά πφζν είλαη εθηθηή ε δηθαηνιφγηζε ηεο 

βεβαηφηεηαο, πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηηο αιεζείο πίζηεηο, πξνθεηκέλνπ λα ινγίδνληαη 

σο γλψζε ζην θνηλσληθνηζηνξηθφ πεδίν, εθφζνλ εδψ δελ ηζρχεη ε εμήγεζε κε ηελ 

έλλνηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Οη αλαξίζκεηεο θαλνληθφηεηεο ηεο θνηλσληθήο δσήο 

πνπ ρσξίο απηέο ε δσή δελ ζα ππήξρε, δελ ζα ήηαλ απηφ πνπ είλαη  αλ πρ  ε ζεζκηθή 

ζχζηαζε απηήο ηεο ηδηαίηεξεο θνηλσλίαο δελ είρε ζπγθξνηήζεη έλα ηδηαίηεξν 

ζχκπιεγκα θαλφλσλ, λφκσλ, ζεκαζηψλ, αμηψλ, εξγαιείσλ, θαη θηλήηξσλ, πνπ γηα λα 

γίλνπλ θαηαλνεηνί πξέπεη λα ζθεθηνχκε θαη άιια πξάγκαηα εθηφο απφ 

θπζηθνρεκηθνχο λφκνπο. 

    Γηαπηζηψλνπκε ελ ηέιεη, φηη ε πξνζδνθία ησλ ζπλερηζηψλ ηεο θαηά Carnap  ηδέαο 

γηα ηελ αλζξψπηλε γλψζε, φηη δειαδή  ε ζχγρξνλε ψξηκε, θαη θαηά ηα θαηλφκελα ππφ 

ελνπνίεζε θπζηθή, ζα επηηξέςεη ηελ εθπιήξσζε ηεο αξηζηνηειηθν―θαληηαλήο 

επηηαγήο ηεο θαζνιηθφηεηαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο, δελ εθπιεξψλεηαη, ή 

ηνπιάρηζηνλ κε ηελ έληαζε θαη ηελ έθηαζε πνπ ζα ήζειαλ νη εκπλεπζηέο ηεο.  Έηζη 

φκσο  δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα δερηνχκε σο νληνινγηθή ζέζε φηη ην ππάξρνλ 

παληνχ θαη πάληνηε επηδέρεηαη αλαγσγή. Αληίζεηα ε νληνινγία ηεο επηζηήκεο, ην ηη 
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δειαδή πεξηιακβάλεηαη ζην πεδίν ηεο επηζηήκεο, γίλεηαη κπνξεί λα πεη θαλείο κε ηελ 

καζεκαηηθνπνίεζε πνιχ ζηελή απνθιεηζηηθή θαη ζηα νπζηψδε αλαπνηειεζκαηηθή. 

Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ν ιφγνο  αληίζεζεο ζην αλαγσγηζηηθφ εγρείξεκα πνπ 

ζπλάγεηαη απφ ηα παξαπάλσ, είλαη φηη νη φςεηο ησλ θνηλσληθψλ ςπρνινγηθψλ 

αηνκηθψλ αιιά θαη βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπλζήθεο ηεο 

καζεκαηηθήο ζεσξίαο ηεο κέηξεζεο, δελ είλαη πάληα ζεκαληηθέο ε δελ βξίζθνληαη ζε 

ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε ηηο ζεκαληηθέο φςεηο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ.
183

 ε θάζε 

πεξίπησζε, φιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο καζεκαηηθνπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο, έγηλαλ 

ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα δηεξεπλεζεί αλ κπνξεί ε ζεσξία ηεο κέηξεζεο θαη ε 

θιαζζηθή αλάιπζε λα ζπιιάβεη εμ νινθιήξνπ ηα βηνινγηθά, ςπρνινγηθά ε θνηλσληθά 

θαηλφκελα, αιιά θαη αλ ηα ελ ιφγσ θαηλφκελα επηδέρνληαη ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

ηεο καζεκαηηθήο, δειαδή ηε ζρέζε δηαηάμεσο, ηε ζρέζε ηζνδπλακίαο, αλ κπνξνχλ 

δειαδή λα ππαρζνχλ ζε κνξθή ζπλάξηεζεο, θαη ηειηθά αλ επηδέρνληαη ηελ θαηεγνξία 

ζχλνιν.  

     Γελ είλαη επίζεο ζσζηή ε παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο θηινζνθία ηεο επηζηήκεο  

φηη ε έλλνηα ησλ λφκσλ ε ελφο ζπλφινπ λφκσλ κπνξεί λα ζπιιάβεη επαξθψο κηα 

ζεσξία, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ πξνο αλαγσγή είηε γηα ηελ αλάγνπζα, ηελ αληίιεςε 

ηεο ζεσξίαο δειαδή ζαλ κηθξφ ζχλνιν πξνηάζεσλ πνπ θάζε κηα απφ απηέο ζπληζηά 

«ηδεσδψο έλα επηζηεκνληθφ λφκν. Δίηε λνεζεί σο πξάμε πνπ θαηαιήγεη ζε ζχλνια 

(Candor, Dedekind ) είηε σο έθηαζε θαηεγνξήκαηνο (Frege) [Οπσο γηα παξάδεηγκα 

έλα πεξηζζφηεξν ζεκαζηνινγηθνχ ραξαθηήξα πξφηππν αλαγσγήο βαζηζκέλν ζηε 

ζεσξία ησλ κνληέισλ σο κηα πξνζπάζεηα αμησκαηηθνπνίεζεο ησλ δχν ζεσξηψλ, δηα 

ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαηάιιεισλ ζχλνιν-ζεσξεηηθψλ θαηεγνξεκάησλ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα, ε απφδεημε φηη, π.ρ., γηα θάζε ζεξκνδπλακηθφ κνληέιν Σ, κπνξνχκε λα 

βξνχκε έλα κνληέιν ηεο ζηαηηζηηθήο κεραληθήο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα 

ζπγθξνηήζνπκε έλα κνληέιν ηζφκνξθν  σο πξνο ην Σ.
184

 Καη είλαη ακθίβνιν σο 

δπλαηφηεηα, ην φηη κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κνληεινζεσξεηηθά, ελδηαθέξνπζεο 

ζεσξίεο ψζηε ηα κνληέια ηνπο λα είλαη ηζφκνξθα.  

                                                           
   183   DUPRE John ―The disunity of Science‖ «Γελ ππάξρνπλ επαξθείο ιφγνη  πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ 

δπλαηφηεηα χπαξμεο νπνηαδήπνηε καζεκαηηθήο δνκήο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο κνληέιν γηα πνιιέο ζεκαληηθέο 

πιεπξέο ή ζεκαληηθά επεηζφδηα ηεο εμειηθηηθήο αιιαγήο. Καζψο ε θχζε απνθιίλεη απφ ηελ απιή γελεηηθή θαη ηηο 

επηιεθηηθέο δπλάκεηο ησλ απιψλ παξαδεηγκάησλ καο, δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη 

νπνηνδήπνηε θαηαλνεηφ καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ λα αληαλαθιά κε ηξφπν ξεαιηζηηθφ απνκνλσκέλα (isolable) 

δηαδηθαζίεο επηινγήο.»  
184

 Suppes θαη Adams (1967, ζει 59) ,Suppes  (1965,ζει 271) 
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    Ο αλαγσγηζκφο σο ε  ηδενινγηθνπνίεζε  ηεο εληαίαο επηζηήκεο, πνπ δηαπεξλά ην 

έξγν ησλ  O & P , αιιά θαη ηνπ E. Nagel θαη πνιιψλ άιισλ αλαγσγηζηψλ, ελ ηέιεη  

πξνέθξίλε: 

   Α) Έλα  είδνο ηαπηφηεηαο ηνπ είλαη θαη ηνπ ζθέπηεζζαη, φηη δειαδή ην είλαη νθείιεη 

πάληνηε λα είλαη θαιψο νξηζκέλν θαη δηαθεθξηκέλν, [Οη παξαζηάζεηο καο γηα 

παξάδεηγκα δελ απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία δηαθεθξηκέλα θαη νξηζκέλα],ζπλζέζηκν 

θαη απνζπλζέζηκν απφ νιφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ θαζνιηθέο ηδηφηεηεο, θαη απηφ 

πνπ δελ είλαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν, δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ «παξνδηθή χπαξμε», 

«εμσηεξηθή  ελδερνκεληθφηεηα» ή «επηθαλεηαθή θαηλνκεληθφηεηα» ή απηφ πνπ ν  

Cantor νλφκαζε «ζαζξή πνιιαπιφηεηα». πλέθιηλε δειαδή κε κηα  Παξκελίδεηα 

παξάδνζε  πνπ δηεθήξπηηε φηη  «ην γαξ απηφ λνείλ εζηίλ ηε θαη είλαη»
185

. Δπεηδή ν 

Παξκελίδεο «..δελ πξνζπαζεί λα απαληήζεη άκεζα ζην ζεσξεηηθφ θνζκνινγηθφ 

εξψηεκα· δελ πξνβάιιεη κηα αθφκε εηθαζία γηα ηε θχζε ησλ πξαγκάησλ. Μεηαζέηεη ην 

εξψηεκα ζην θξηηηθφ ε κεηαεπηζηεκνληθφ επίπεδν: ηη αθξηβψο ζεκαίλεη γηα θάηη λα 

απνηειεί ηελ θχζηλ ή αιεζείελ ησλ πξαγκάησλ; Τπνζέηνληαο φηη ε γλψζε είλαη ηαμίδη 

θαη αλαδήηεζε, ηη αθξηβψο απνηειεί ην ζηφρν ηεο θαη ηνλ πξννξηζκφ ηεο; Ση 

πεξηκέλνπκε λα αλα-θαιχςνπκε ζην ηέινο ηεο νδνχ;»)
 186

 Ζ Παξκελίδηα  ζέζε είλαη 

κελ νληνινγηθή ζέζε γηαηί ιέεη φηη ην νλ είλαη θαη ην κε φλ δελ είλαη, φκσο δελ 

βξίζθεη έλα γεληθφ ηζνδχλακν φισλ ησλ φλησλ, φπσο ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο ελ 

γέλεη γηα ηνπο Πξνζσθξαηηθνχο, (αλαθέξνπκε ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο ζει 12), αιιά δηαγξάθεηαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή νληνινγηθή ζηξνθή, κηα 

ξήμε κε ηελ έληνλα θνζκνγνληθή θαη ςπρνινγηθή πιεπξά
187

 πνπ ζπλαληνχκε πρ ζηνλ 

Ζξάθιεηην.
188

 (Δπεξεαζκέλνο ν Πιάησλαο ζηνπο δχν δηαιφγνπο ηνπ ‗Παξκελίδεο‘ 

                                                           
       185     ΠΑΡΜΔΝΗΓΖ Ο ΔΛΔΑΣΖ: Πεξί Φχζηνο ζει 78  Δθδ Εήηξνο 2003  
       186  ΜΟΤΡΔΛΛΑΣΟ Αιέμαλδξνο Φνίβνο ―Οδνί ηεο γλψζεο θαη ηεο πιάλεο‖ Λφγνο θαη εηθφλα ζηα 

απνζπάζκαηα ηνπ Παξκελίδε .Π.Δ.Κ  1994 
187    ΠΑΡΜΔΝΗΓΖ Ο ΔΛΔΑΣΖ: Πεξη Φχζηνο ζει 78  χκθσλα κε ην πνίεκα ηνπ Παξκελίδε : «Τπάξρνπλ δχν 

δξφκνη, ζα πάξεηο ηνλ δξφκν ηεο αιήζεηαο θαη ζα απνθχγεηο ην δξφκν ηεο δφμαο. ην δξφκν ηεο αιήζεηαο ζα κάζεηο 

φηη ην φλ είλαη θαη ην κε φλ δελ είλαη. Όηη δελ πξέπεη λα πεηο  φηη ην κε νλ είλαη θαη ην φλ είλαη ην ίδην κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζθέςεο  
188   Ο Παξκελίδεο ζθέπηεηαη ην φλ σο ηέηνην ζην «δξφκν ηεο αιήζεηαο» θαη εηζάγεηαη έλαο ιφγνο  πνπ ηζρπξίδεηαη 

φηη ν θφζκνο ρσξίδεηαη ζηα δχν,  θαη φηη αληίζηνηρνη δξφκνη ππάξρνπλ δχν. Ο έλαο ν δξφκνο ηεο αιήζεηαο φπνπ ην 

φλ είλαη  έλ  θαη φηη κφλν ην έλα ππάξρεη, θαη ν άιινο ν δξφκν ηεο δφμαο φπνπ ππάξρνπλ πνιπάξηζκα ζηνηρεία πνπ 

δελ κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε νχηε φληα νχηε κε φληα. 
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θαη ‗νθηζηήο‘
189

, απφ ηελ ππφζεζε απηή ππνζηεξίδεη φηη παξφκνηα ζέζε είλαη 

αδχλαηνλ λα ζηαζεί, δελ ππάξρεη έλα απφιπην όλ, αθίλεην, αιιά έλα φλ θαζνξηδφκελν 

θαη απφ αξλήζεηο, νη νπνίεο θαηά θάπνηνλ ηξφπν ππάξρνπλ.) 

  Β) Σελ παξαδνρή φηη δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο ηεο κνξθήο απφ ηελ πιε 
190

 ηελ 

παξνπζίαζε  ηνπ ηδηαίηεξνπ ζαλ ηαπηφζεκνχ κε ην θαζνιηθφ,  εηζη σζηε θαηεγνξίεο 

θαη πεξηερφκελα λα ζπλεπάγνληαη ην έλα ην άιιν, θαη ελ ηέιεη ε γλψζε λα είλαη ε 

αληηζηνηρία,(biconditional), πνπ πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ κηα ηζηνξηθφ-επηζηεκνληθή 

δηαιεθηηθή σξίκαλζεο ησλ ζεσξηψλ.
191 

(Ωο γλσζηφλ νη φξνη δηαθεθξηκέλνο θαη 

νξηζκέλνο ζπλεπάγνληαη ηελ αξρή ηνπ απνθιεηνκέλνπ ηξίηνπ). Σφηε ην εγρείξεκα ηνχ 

αλαγσγηζκνχ, ζπλπθαζκέλν ζηελ πιηθνηερληθή ηνπ δηάζηαζε κε ηελ ςεπδαίζζεζε, 

φηη σο ηέηνην, είλαη ε αηηία ή ε απνθαζηζηηθή ζπλζήθε ηεο αλζξψπηλεο επηπρίαο θαη 

ρεηξαθέηεζεο, παξαβιέπεη ή ιεζκνλεί, φηη νη θαηεγνξίεο είλαη νπζησδψο 

πνιπζήκαληεο, φηη ε ζεκαζία ηνπο ζπλ-θαζνξίδεηαη απφ απηφ πνπ θαζνξίδνπλ, θαη 

φηη θάζε πξφηαζε είλαη πάληα απφδνζε θαηεγνξήκαηνο, ζπζρεηηζκφο, πάληα σο πξνο 

ηη (ην είλαη πνιιαρψο ιεγφκελν θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε) απηφ άιισζηε επηζεκαίλεη ε 

έθθξαζε ηνπ J. Duprè  φηη «νη πιένλ ελδηαθέξνπζεο έλλνηεο ηεο βηνινγίαο θαη ηα πιένλ 

ελδηαθέξνληα είδε ησλ βηνινγηθψλ κνλάδσλ θαηαιακβάλνπλ θφκβνπο ηνπ λνεηηθνχ 

καο πιάλνπ φπνπ ζπγθιίλνπλ νη πνηθίιεο εξεπλεηηθέο κειέηεο».  

    Σνχησλ ιερζέλησλ, θαη παξά ην  επγελέο φξακα ησλ ινγηθψλ εκπεηξηζηψλ γηα ηελ 

αλζξψπηλε γλψζε, απφ ηηο  θαηά Lalande  ζπλδειψζεηο ηνπ ξήκαηνο αλάγσ, (βι ζει 

6, αιιά θαη ππνζεκείσζε 7) απαιείθεηαη ε πξψηε, δειαδή «ε ηδέα κηαο 

απινπζηεχζεσο ρξήζηκεο θαη ζεκηηήο πνπ απειεπζεξψλεη φηη πην ελδηαθέξνλ ππάξρεη» 

                                                           
189    ην νθηζηή ν Πιάησλ ιέεη φηη  σο επί ην πνιχ ην νλ δελ ππάξρεη θαη ην κε φλ ππάξρεη ηε βάζε θάζε 

έθθξαζεο ππάξρεη κηα ζπκπινθή ηνπ φληνο θαη ηνπ κε φληνο ζε έλα ζηελά ινγηθφ επίπεδν θαηαθάζεσλ θαη 

αξλήζεσλ. Πεξλψληαο απφ ηελ πεξίθεκε παηξνθηνλία  ν ειεάηεο Ξέλνο ιέεη «ηψξα πξέπεη λα ζθνηψζνπκε ηνλ 

παηέξα καο  Παξκελίδε  πξέπεη λα πνχκε απηφ ην θξηθηφ πξάγκα, δειαδή φηη ην φλ δελ είλαη θαη ην κε φλ είλαη,» 

δηλεη έηζη κηα εληειψο θαηλνχξγηα εθδνρή ηεο ζεσξίαο ησλ Ηδεψλ, ηηο νπνίεο ν ίδηνο απνθαιεί αλψηαηα γέλε. Καη 

εηζάγεηαη μεθηλψληαο απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ θαηαζθεπαζηή εηδψισλ. 
190    Ο Nagel γηα παξάδεηγκα επεμεγεί ην ηη ζπληζηά ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκέλν ζε ζθνπνχο —θαη άξα ην ηη 

ζπληζηά ζθνπφ- θαη καδί κ‘ απηφ ε έλλνηα ηεο θαλνληθφηεηαο/θπζηνινγηθφηεηαο, κπνξεί λα λνείηαη κνξθνηππηθά, 

θαη άξα λα εθθξάδεηαη ζηε γιψζζα ηεο θπζηθήο (βιέπε :NAGEL, E. (1977), "Teleology Revisited", The Journal 

of Philosophy 74: 261-301.) 
191  Οη επηζηήκεο ιέεη ν Nagel έρνπλ θάπνηα ηζηνξία, θαη ε δπλαηφηεηα (ή ε αδπλακία) αλαγσγήο κηαο επηζηήκεο 

ζε κηα άιιε βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη επηζηήκεο πνπ εμεηάδνληαη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαηάιιεια επίπεδα 

σξηκφηεηαο σο πξνο ηελ εμέιημή ηνπο γηα λα κπνξέζεη ε αλαγσγή λα έρεη θάπνηα επηζηεκνληθή ζεκαζία. Οη 

βηνιφγνη πνπ επηκέλνπλ ζηελ «απηνλνκία» ηεο επηζηήκεο ηνπο θαη πνπ απνξξίπηνπλ ζπλνιηθά ηηο απνθαινχκελεο 

«κεραληζηηθέο ζεσξίεο» ησλ βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ θαίλνληαη κεξηθέο θνξέο λα πηνζεηνχλ απηέο ηηο ζέζεηο 

επεηδή πηζηεχνπλ φηη ζηελ παξνχζα θάζε ηεο θπζηθήο θαη ηεο βηνινγηθήο ζεσξίαο, ε βηνινγία δείρλεη λα θεξδίδεη 

πεξηζζφηεξα δηεμάγνληαο ηηο δηθέο ηεο έξεπλεο απ‘ φηη ζα θέξδηδε εγθαηαιείπνληαο απηέο γηα ράξε κεζφδσλ 

αλάιπζεο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο θπζηθήο ε ηεο ρεκείαο.( NAGEL, E. (1961), 
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(ζα ζπκπιεξψλακε  θαη φηη ελδηαθέξνλ κπνξεί λα ππάξμεη, θαζφζνλ ε αλαθάιπςε 

θαη εμεξεχλεζε θαηλνχξγησλ πεξηνρψλ πξνρσξεί κφλν φηαλ πξνζδίδεη θαηλνχξγηεο 

ζεκαζίεο ζηηο ήδε δηαζέζηκεο θαηεγνξίεο), θαη εληέιεη απηή ζπξξηθλψλεηαη ζηελ 

«ηδέα ελφο ιππεξνχ πεξηνξηζκνχ θαη ελφο θησρέκαηνο πνπ αθήλεη  λα ραζνχλ νη 

νπζηψδεηο ηδηφηεηεο»(Andre Lalande  ιεμηθφ ηεο θηινζνθίαο ζει 133)
192

 

 

 

2.  Ο αλαγσγηζκφο ζε ζπλάθεηα κε βηνεζηθά δεηήκαηα 

    

      Ο αλαγσγηζκφο σο κεηά-επηζηεκνληθφ ηδεψδεο δηαθξηλφκελν, απφ ηελ πεπνίζεζε 

φηη ηα θαηλφκελα φισλ ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ, εμεγνχληαη πιεξέζηεξα κε βάζε 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ ρακειφηεξσλ επηπέδσλ, κε ην θαηψηαην απηφ ηεο ζηνηρεηψδνπο 

θπζηθήο, δελ είρε κφλν ζαλ  θίλεηξν ην Αξηζηνηειηθφ εηδελαη. Οη O&P ην 

δηαηππψλνπλ ξεηά  ζηελ ππφζεζε εξγαζίαο ηνπο. «Δάλ κπνξέζνπκε λα 

θαηαζθεπάζνπκε κηα ζεσξία πνπ ζα εμεγεί ηε ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ 

κέζα ζην ζχζηεκα ησλ επηπέδσλ καο, ηφηε απηή επίζεο ζα ρεηξίδεηαη θαη ηα ζχλνια 

ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ». 
193

 Σν παξψλ ζηάδην ηεο επηζηήκεο επηηξέπεη κηα  ζηαδηαθά 

απμαλφκελε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ. Πνιινί έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε γελεηηθή 

πιεξνθνξία είλαη έλα πνιχ ηδηαίηεξν είδνο πιεξνθνξίαο, πνπ ρξήδεη πξνζηαζίαο απφ 

ελδερφκελεο δηαθξίζεηο, παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο, ηνπ αηφκνπ, ή επαλάθακςε 

εζληθηζηηθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ ζηεξενηχπσλ. Δηδηθφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη επάισηα ζε ηέηνηνπ είδνπο ζχλδεζε, φρη κηθξή ζε έθηαζε, 

εμαηηίαο ηεο καθάβξηαο ηζηνξίαο ηεο επγνληθήο, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο πξαθηηθήο 

                                                           
192   Ωο πξνο ην ζθέινο ηεο  πξνφδνπ ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο  ε ηδέα ηνπ Frege, θαη ηνπ Russell ήηαλ ζηελ 

πξννπηηθή απηή, ε ινγηθή αλαζπγθξφηεζε ησλ καζεκαηηθψλ σο αλαγσγή ησλ καζεκαηηθψλ ζηε ινγηθή. 

Αλάινγνο ήηαλ θαη ν ζηφρνο ηνπ Hilbert θαη ηνπ Brouwer. (BROUWER,L,G . The Fountations of Science) 

Αλ ζην ηέινο ηεο πνξείαο, αλαδεηθλχεηαη πσο ε έζραηε ζεκειίσζε δελ επηηπγράλεηαη, ζχκθσλα κε ηα 

απζηεξφηαηα θξηηήξηα πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε ζεκειησηηθή δηεξεχλεζε, είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα,(βι. 

Gödel). Δίλαη βέβαηα εμ ίζνπ αιεζέο φηη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο ζεκειίσζεο, δελ εθαξκφζηεθε κηα άπαμ δηα 

παληφο «δεδνκέλε» ινγηθή, αιιά δεκηνπξγήζεθε εμ λίρηιν λέα ινγηθή, βι. (FREGE G. Σα Θεκειηα ηεο 

Αξηζκεηηθήο Μεηαθξαζε Γ Ρνπζζφπνπινο Νεθειε 1989) ή αθφκε θαη ε ζεσξία ησλ κνληέισλ. Αθφκε θαη ν ίδηνο 

ν ραξαθηήξαο ηεο ινγηθήο, θαη βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ φπσο απηφο ηεο απφδεημεο, ι.ρ., έγηλαλ αληηθείκελν 

δηεξεχλεζεο θαη δηεπθξίλεζεο. ήκεξα έρνπκε ζεσξίεο γηα ην ηη είλαη «ινγηθή», πιείνλεο ηεο κηαο. Γελ ππάξρνπλ 

δεδνκέλεο ζεσξήζεηο. Τπάξρεη αέλαε πξνζπάζεηα απηνθαηαλφεζεο. ‘ απηφ κεηείραλ ν Carnap, ν Tarski, ν 

Wittgenstein θαη νη ινηπνί. 

     193   Τπελζπκίδνληαο καο γηα κηα αθφκα θνξά  ην Γαιηιαηθφ  πξφηαγκα.  «Αληί γηα κηα ζεσξεζηαθή θηινζνθία 

πνπ δηδάζθεηαη ηψξα ζηα ζρνιεία, κπνξνχκε λα βξνχκε κηα πξαθηηθή θηινζνθία, φπνπ καζαίλνληαο πψο δνπιεχεη ε 

θχζε, κπνξνχκε λα γίλνπκε θχξηνη θαη θπξίαξρνί ηεο » (R. Descartes). 
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ησλ ζηεηξψζεσλ ζηηο Ζλ Πνιηηείεο, θαη ζην Ναδηζηηθφ Οινθαχησκα, φπνπ κηα 

πνηθηιία ζπκπεξηθνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ νλνκαδφκελσλ κηθξνλνηθψλ "feeble-

mindedness, θαη θπιεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, έγηλαλ ζηφρνο γη‘ απηά ηα 

πξνγξάκκαηα.
194

 Αξθεηνί ζπγγξαθείο έρνπλ εθδειψζεη ηελ αλεζπρία ηνπο γηα απηή 

ηε λέα κνξθή επγνληθήο πνπ κπνξεί  λα αλαπηπρζεί  βαζηζκέλε ζηηο πξνφδνπο ηεο 

Μειέηεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γνληδηψκαηνο (Human Genome Project ).  

      Οη θξηηηθνί ησλ πην θιαζηθψλ εηδψλ ηεο γελεηηθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ 

Lewontin,
195

 θαη Wahlsten 
196

 πεξηιακβαλνκέλσλ, αλαθέξνπλ απηά ηα θνηλσληθά 

ζπκθξαδφκελα, κε κηα αμηνζεκείσηε ζαθήλεηα. Ο Wahlsten, γηα παξάδεηγκα, θαηά ην 

θιείζηκν ηνχ ζε γεληθέο γξακκέο ηερληθνχ άξζξνπ ηνπ, δηεξεπλά ηελ δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηεο ηδέαο ηεο θιεξνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ζε ακθφηεξεο, ηε γελεηηθή ησλ 

δψσλ θαη ηνπ αλζξψπνπ· εθεί αθξηβψο πνιινί απ‘ ηνπο ηδξπηέο ηεο γελεηηθήο ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, έρνπλ δεζκεπηεί πάλσ ζε πξνγξάκκαηα επγνληθήο. Ζ 

κφλε πξαθηηθή εθαξκνγή ελφο ζπληειεζηή δπλαηφηεηαο θιεξνλνκηθφηεηαο  ιέεη 

αληίζηνηρα ν Schaffner
197

, είλαη λα πξνβιέςεη ηα απνηειέζκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο 

―selective breeding" επηιεθηηθήο αλαπαξαγσγήο (1990, 119). Άιινη γελεηηζηέο ηεο 

ζπκπεξηθνξά φπσο ν Plomptin
198

  δηαθσλνχλ κε απηή ηε ζεψξεζε.  

     ηελ εθηελή εξγαζία ηνπ, ν Schaffner παξνπζηάδεη ηηο θξηηηθέο ηεο γελεηηθήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, σο ηζρπξέο κεζνδνινγηθέο ελζηάζεηο Πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο 

ηνπ Gottlieb
199

 θαη Lewontin,
200

, ζε ζπλάθεηα κε θξηηηθέο ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

γελεηηθψλ εμεγήζεσλ. Αλαδεηθλχεηαη έηζη κηα λέα ελδηαθέξνπζα δηάζηαζε ηεο 

δηακάρεο γηα ηα αλζξψπηλα γλσξίζκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο, γηαηί νη αμηψζεηο σο πξνο 

                                                           
     194   Όπσο ήδε ηφζν λσξίο δηέγλσζε ε Anna Harent ν λαδηζηηθφο ξαηζηζκφο θαη αληηζεκηηηζκφο είραλ κάιινλ 

δπηηθέο ξίδεο θαη κάιηζηα βνξεηνακεξηθαληθέο δηαζπλδέζεηο βιέπε :KUHL Stefan ―The Nazi Conexion, Eugenics, 

American Racism and German National Socialism‖Oxford university Press New York 1994. Βιέπε επίζεο θαη to 

εμαίξεην άξζξν ησλ LOWY  Michael θαη VARICAS  Eleni ―Nazi made in USA‖Le Monde Diplomatique 3/6/07 

Νν 485. Δπίζεο ΣΤΠΑ Μίιηνο ΚΑΦΑΣΟ Φψηεο. Ζ δηακάρε γηα ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ηεο επθπΐαο θαη ε 

θνηλσληθή ζεκαζία ηεο ζήκεξα θαη ζην παξειζφλ (εθδφζεηο Γηνγέλεο Αζελά 1977) 

    195       LEWONTIN R. C. (1993): Biology as Ideology. The Doctrine of DNA. Harper Perennial 
    196      WAHLSTEN, D. Leilani Muir versus the Philosopher King: eugenics on trial in Alberta. Genetica, 1997. 

99, ζει185-198. 

    197   SCHAFFNER Kenneth f. Genes, Behavior, and Developmental Emergentism: One Process, Indivisible? 

(ζει 244) 

     198      PLOMIN, Robert, Michael J. OWEN, and Peter MCGUFFIN (1994), "The Genetic Basis of Complex 

Human Behaviors", Science 264: 1733-1739. 

     199    GOTTLIEB, Gilbert (1992), Individual Development and Evolution: The Genesis of Novel Behavior. New 

York: Oxford University Press. 

.      ----------------------(1995), "Some Conceptual Deficiencies in Developmental Behavior Genetics," Human 

 Development  1995, 38: ζει 131-141. 

      200    LEONTIN Richard (1995), Human Diversity. New York: Scientific American Library. 
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απηά ηα γλσξίζκαηα- πνπ αλαθέξνληαη ζε κνξηαθά ηαπηνπνηεκέλα γνλίδηα, έρνπλ 

ηψξα πεξηνξηζηεί αξηζκεηηθά. Ζ θιαζηθή γελεηηθή ηεο ζπκπεξηθνξάο, ιέεη ν 

Schaffner, βαζηζκέλε ζε πιεζπζκνχο, ζηεξίδεηαη ζε  δίδπκεο κειέηεο θαη απηφ 

θαλεξψλεη κηα αδπλακία. « Δλ επηγλψζεη καο  φηη απηέο νη  κειέηεο είλαη πνιχηηκεο, ελ 

ηνχηνηο, δελ καο ιέλε ηίπνηα γηα ην πνηα ή πφζα γνλίδηα είλαη ζεκαληηθά, θαη 

απνθεχγνπλ λα εκπιαθνχλ ζε εμεγήζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηα γνλίδηα επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά» 
201

.  Ζ αδπλακία απηή,  ζπληζηά  βέβαηα θαη κηα θνηλσληθή πξνζηαζία 

θαηά ηεο δπλαηφηεηαο λα ηαπηνπνηεζνχλ άηνκα (αιιά ίζσο φρη απαξαίηεηα, φζν 

θαηέρνπλ απηά, έλα ηνπιάρηζηνλ ηδηαίηεξν γελεηηθφ εθφδην).  Όπσο  δηαπηζηψλεη ν 

Schaffner ε θαηεχζπλζε ηψξα  είλαη πξνο κηα λέα κνξηαθή θάζε, φπνπ ηα άηνκα 

κπνξεί λα ειεγρζνχλ γηα εηδηθά γνλίδηα, θαη ππνζηεξίδεηαη φηη κπνξεί απηά ηα γνλίδηα 

λα ινγνδνηνχλ, γηα ηνπιάρηζηνλ θάπνηα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά. Πξνο ην παξφλ, 

ππάξρνπλ κφλν κεξηθά ππνςήθηα λα ραξαθηεξηζζνχλ «κνξηαθψο», σο γνλίδηα ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, κεηαμχ δε απηψλ, θαη ηα αλαδεηνχκελα γνλίδηα ηεο 

θαηλνηνκίαο, πνχ αλαθέξνληαη ζε δχν άξζξα  ζην μεθίλεκα ηνπ 1996, ζην πεξηνδηθφ  

Nature Genetics (Ebstein et all. 1996; Benjamin et all. 1996), φπσο επίζεο  θαη ην  

MAOA, ην γνλίδην ηεο έκθπηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, βαζηζκέλν ζε δχν κειέηεο 

ηνπ  Brunner 
202 

Δθηφο  απηνχ, ππάξρεη ε γελεηηθή εξγαζία γηα ηελ νκνθπινθπιία πνπ 

έρεη βαζηζηεί ζηηο κειέηεο ηνπ Hamer
203

. Αλαθέξζεθε επίζεο έλα  αιιειφκνξθν πνχ 

νη επηδξάζεηο ηνπ ζρεηίδνληαη  κε ραξαθηεξηζηηθά άγρνπο (neuroticism) 
204

 

   Έλα αξθεηά ζνβαξφ δήηεκα -ζεκεηψλεη ν Schaffner- είλαη, ην θαηά πφζνλ ζα 

ζπλερίζνπλ λα θαζπζηεξνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ  επηθπξσηηθψλ απηψλ κειεηψλ, 

φπσο θαη θαηά πφζνλ ε αληίιεςε ηνπ γελεηηθνχ  θαζνξηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα ηχρεη ππεξάζπηζεο απέλαληη ζε ζχλζεηα αιιειν-

                                                           
      201    GREENSPAN et al. 1995, 557) 

      202     BRUNNER H.G, NELEN M BREKEFIELD XO, POPERS HH, VAN  ÖOST  BA.1993a.Abnormal 

behavior associated with point mutuationin the structural gene for monoamine oxidase A. Science 262Q578-580. 

   ----   BRUNNER H.G, NELEN M, VAN ZANDVOORT P,ABELING NG, VAN GENNIP AH,WOLTERS 

EC,KUIPER MA,ROPERS HH,VAN OOST BA. 1993 b. X-linked borderline mental retardation with prominent 

behavioral disturbance: phenotype, genetic localization, and evidence for disturbed monoamine metabolism. Am J 

Hum Genet 52:1032-1039 

      203    HAMER D (1999) Genetics and male sexual orientation. Science 285: 803 

               HAMER D, Hu S, MAGNUSON V, Hu N, PATTATUCCI AM (1993) A linkage between DNA markers 

on      the X chromosome and male sexual orientation. Science 261: 321-327 

     204     LESCH . Klaus-Peter 1996. Association of Anxiety-Related Traits with a Polymorphism in the Serotonin 

Transporter Gene Regulatory Region Science 29 November 1996: 
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επηθαιππηφκελνπο ζπλδπαζκνχο. ε ζρέζε κε ηε ζπιινγηζηηθή πνπ αλαπηχρζεθε 

πξνεγνπκέλσο  αξθεί λα ιερζεί εδψ, ζε φηη  αθνξά πεξηζζφηεξν ζχλζεηνπο 

νξγαληζκνχο πεξηιακβαλφκελνπ ηνπ Homo sapiens, φηη ηίπνηα δελ πξνεμνθιεί 

θάπνηα  αδπλακία επξέζεσο ελφο ή κεξηθψλ γνληδίσλ, πνπ λα κπνξεί λα έρνπλ ηζρπξή 

επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη πηζαλφλ, νη ηζρπξέο απηέο 

επηδξάζεηο λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνθαλείο ζηελ πεξίπησζε γελεηηθψλ δηαηαξαρψλ 

πεξηιακβαλφκελεο ίζσο ηεο ζρηδνθξέλεηαο, θαη ησλ δηπνιηθψλ δηαηαξαρψλ. Απηφ, 

ιέεη ν Schaffner, κπνξεί λα κνηάδεη, κε ηνπο ηχπνπο ησλ θπζηθνθξαηηθψλ αιιαγψλ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζπλαληάκε ζε παζήζεηο βαζηζκέλεο ζε λεπξνδηαβηβαζηέο, 

φπσο ε αζζέλεηα ηνπ Parkinson. Ζ γελεηηθή ηεο θαλνληθήο (normal) πξνζσπηθφηεηαο, 

κπνξεί επίζεο λα απνθαιχςεη θάπνηα απνθιίλνληα  είδε ζπκπεξηθνξάο, (ην Prozac 

θαη άιιεο νπζίεο λεπξνδηαβηβαζηηθήο πθήο επηδξνχλ ζηελ ζπκπεξηθνξά, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο). Δίλαη γεγνλφο φηη 

εθαξκνγέο ηέηνηνπ είδνπο δελ έρνπλ επαξθή  εμεηδίθεπζε γηα λα θαζνδεγήζνπλ 

θνηλσληθά πξνγξάκκαηα ηθαλά λα επηδηψμνπλ, ηε «βειηίσζε θνηλσληθψλ αζζελεηψλ» 

πνπ εκπιέθνληαη ζε ηέηνηεο ζχλζεηεο ζπκπεξηθνξέο φπσο ε εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαη επηπιένλ ζπκβαίλεη νη πνιππινθφηεηεο πνπ ζπλδένπλ ζχλζεηα 

λεπξηθά ζπζηήκαηα, αιιά θαη νη ξφινη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζε 

ακθφηεξα, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία, λα θαζηζηνχλ ηελ ελ γέλεη δπλαηφηεηα, ησλ 

απιψλ γελεηηθψλ, ή νιηγν-γελεηηθψλ ζπλεπεηψλ, αξθεηά κηθξή αλ φρη αδηεπθξίληζηε. 

Τπάξρνπλ έηζη ζεκαληηθά εζηθά δεηήκαηα, πνχ αλαθχνληαη εθ ηνπ ζέκαηνο πνπ 

παξνπζηάζηεθε  ζην δεχηεξν θεθ.  (ζει 72) σο C. elegans- ν απινχζηεξνο 

πνιπθχηηαξνο νξγαληζκφο, ν νπνίνο  παξνπζηάδεη ππνηππψδε είδε ζπκπεξηθνξάο, 

επεηδή έρεη έλα λεπξηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ γνληδίσλ θαη ζπκπεξηθνξάο.  

    Ζ γλψζε πνπ ζπλάγεηαη απφ  εδψ ιέεη ν Schaffner 
205

ππνδειψλεη φηη ηα γνλίδηα 

δξνπλ ζε κηα  ζχλζεηα αιιειεπηδξψζα ζπκθσλία, πνπ κε ηε κεζνιάβεζε λεπξηθψλ 

ζπζηεκάησλ, επεξεάδνληαη αμηνζεκείσηα  απφ ηελ αλάπηπμε, θαη ηελ έθζεζε ζε 

βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε εθπαίδεπζε ε νπνία  δηακνξθψλεη ηε 

ζπκπεξηθνξά.  Σν πεξηβάιινλ παίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ αλάπηπμε, φπσο επίζεο θαη 

                                                           
        205  SCHAFFNER  Kenneth F.  Genes, Behavior, and Developmental Emergentism: One Process, 

Indivisible? ( ειίδα 247) 
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ζε πνηα γνλίδηα εθθξάδεηαη θαη πφηε. Με ην λα ραξαθηεξίδνληαη  απιψο «γνλίδηα γηα» 

νη ζπκπεξηθνξέο είλαη κηα αλάινγα δξαζηηθή ππεξαπινχζηεπζε ηεο επαθήο κεηαμχ 

γνληδίσλ θαη ζπκπεξηθνξάο, αθφκα θη αλ έρνπκε ηελ εηθνληθά πιήξε κνξηαθή 

αθήγεζε. Δλ ηέιεη ε  κεισδία ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ ππνδχεηαη ζφιν  εθηέιεζε – 

αιιά είλαη απνηέιεζκα κηαο  εμαηξεηηθά ζχλζεηεο νξρήζηξαο-ρσξίο καέζηξν 
206

 

     Γίλεηαη ζαθέο απφ ηα πξνεγνχκελα φηη νη αλεπάξθεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί κηαο 

θαζαξά κνξηαθήο πξνζέγγηζεο εκθαλίδνληαη κφιηο ε ελ ιφγσ πξνζέγγηζε δνθηκάδεη 

λα ππεξβεί ηα "θπζηθά" ηεο φξηα, φηαλ δειαδή επηρεηξεί λα εμεγήζεη ηα πάληα.
207

 Οη 

καθξνκνξηαθέο ρεκηθέο δνκέο πνπ πεξηγξάθεη ε ελ ιφγσ πξνζέγγηζε θαη νη 

βηνινγηθνί κεραληζκνί ζηνπο νπνίνπο εκπιέθνληαη απηέο νη ζχλζεηεο ρεκηθέο δνκέο 

δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλνπλ πιήξωο θαηαλνεηνί κόλνλ κέζα από ηνπο 

θπζηθνρεκηθνύο λόκνπο. Κάζε κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε πνπ δελ ππφθεηηαη ζε 

απζηεξφ θξηηηθφ έιεγρν είλαη πάληα επηθίλδπλε, αθνχ κνλίκσο δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν 

λα γίλεη άθακπηε  θαη λα κεηακνξθσζεί απφ επηζηεκνληθή ζεσξία ζε δφγκα. Δίλαη 

άθξσο δειεαζηηθφ ην λα επηρεηξεί θαλείο λα εμεγήζεη έλα πνιχπινθν βηνινγηθφ 

ζχζηεκα βάζεη απνθιεηζηηθά ησλ θπζηθνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζε απηφ, ρσξίο δειαδή λα πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηελ θαηαγσγή ηνπο. Δίλαη ζαθέο 

φηη θάζε απάληεζε ζην δίιεκκα «αλαγσγηζηηθή-κνξηαθή πξνζέγγηζε» ή «-εμειηθηηθή 

πξνζέγγηζε» δελ είλαη νχηε εζηθά νχηε θνηλσληθά νπδέηεξε. Απφ ηελ απάληεζε ζε 

απηφ ην δίιεκκα εμαξηάηαη φρη κφλν ην κέιινλ ησλ βηνινγηθψλ εξεπλψλ αιιά θαη νη 

εθαξκνγέο ηνπο (βηνηερλνινγία, βηνταηξηθή). 

    Γελ είλαη ινηπφλ ππεξβνιηθφο ν ηζρπξηζκφο φηη ζην φλνκα απηήο ηεο  

αλαγσγηζηηθήο ινγηθήο πνπ αλαθέξακε, νη αμηψζεηο ησλ λεχξν-ηερλνινγηψλ 

δηαηείλνληαη, φηη κηα ζεηξά ζνβαξψλ θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ, 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθαινχληαη απφ εγθεθαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ηελ αηηία 

ηνπο ζε ειαηησκαηηθά γνλίδηα.
208

 πλεπψο ηα βηνεζηθνχ ραξαθηήξα δεηήκαηα σο 

                                                           
        206     SCHAFFNER  Kenneth νπ., ζ. ειίδα 247  

        207    Να εμεγήζεη ηα πάληα ζεκαίλεη κηα  νιηθή ζρέζε κεηαμχ ζεσξηψλ, φπσο ηελ ελλννχλ νη αλαγσγηζηέο ε 

νπνία φπσο είδακε ζην δεχηεξν θεθάιαην δελ ηζρχεη κεηαμχ  ηεο θιαζζηθήο θαη ηεο κνξηαθήο γελεηηθήο. Ωζηφζν 

θάηη ζπγγεληθφ κ απηή ηε ζρέζε ηζρχεη πξάγκαηη αλάκεζα ζε εηδηθά κέξε ησλ αληίζηνηρσλ ζεσξηψλ. Δπί ηνπ 

πξνθεηκέλνπ ε ηδέα κηαο εμεγεηηθήο επέθηαζεο είλαη αζζελέζηεξε απφ κηα ζρέζε θαζνιηθνχ αλαγσγηζκνχ 

 

        208 Γηα θάζε αλζξψπηλε αδπλακία ή δηαηαξαρή, ππήξρε ππνηίζεηαη, κηα γνξγή κεραληθή, ρεκηθή ή 

θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία. Ωο θαη ε ειεθηξηθή ιπρλία βνιηατθνχ ηφμνπ, φηαλ πξψην εηζάρζεθε, ραηξεηίζηεθε κε 

εκπηζηνζχλε σο κέζν πξφιεςεο ηνπ λπρηεξηλνχ εγθιήκαηνο. MANFORDT Lewis: The Μyth of the Machine II 

The Pentagon of power 1970 Harcourt Ink ει 183  
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θαλνληζηηθνχ ηχπνπ αηηήκαηα, είλαη απνηέιεζκα ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο  ηεο 

ηθαλφηεηάο καο λα ρεηξηδφκαζηε ηα αλζξψπηλα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά καο γηαηί 

απηή θαζεαπηή ε δηαρείξηζε είλαη εξγαιεηαθή ηθαλφηεηα πξνο ρεηξαγψγεζε πνπ 

δηαπιέθεη λέεο κνξθέο δηαπξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε εκπνξηθέο 

επελδχζεηο.  

    Απφ ην έγθπξν ακεξηθαληθφ εγρεηξίδην  Diagnostic and Statistical Manual,
209 

δηαβάδνπκε, φηη ζπκπεξηιακβάλεη ηψξα σο θαηεγνξίεο αζζελεηψλ ηελ δηαηαξαρή ηεο 

πεξηθξνλεηηθήο ελαληίσζεο, ηε δηαηαξαρή ηεο δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε 

δηαηαξαρή ηεο ελδνηηθφηεηαο. Με πην γλσζηή ηελ αζζέλεηα πνπ θαιείηαη δηαηαξαρή  

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο / ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ζεσξείηαη φηη πξνζβάιιεη κέρξη θαη 

10% ησλ κηθξψλ παηδηψλ (θπξίσο αγφξηα). Απηή ε δηαηαξαρή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θαθή ζρνιηθή επίδνζε θαη αδπλακία ζπγθέληξσζεο ζηελ ηάμε. Τπνηίζεηαη φηη είλαη 

ζπλέπεηα δηαηαξαγκέλεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο ε νπνία ζπλδέεηαη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν λεχξν δηαβηβαζηή, ηελ ληνπακίλε. Ζ νξηδφκελε ζεξαπεία είλαη έλα 

ακθεηακηλνεηδέο θάξκαθν ην ξηηάιηλ. Ζ ΠΟΤ
210

 έρεη επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζε φηη 

αληηιακβάλεηαη σο απμαλφκελε παγθφζκηα επηδεκία ρξήζεο ηνπ ξηηάιηλ. Σα παηδηά 

πνπ δελ ππνβάιινληαη ζηε ζεξαπεία ιέγεηαη φηη δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα 

γίλνπλ εγθιεκαηίεο θαη θπθινθνξεί κηα απμαλφκελε βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ηελ 

«γελεηηθή ηεο εγθιεκαηηθήο θαη αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.» Έλα εζηθφ εξψηεκα 

πνπ ηίζεηαη εδψ είλαη «αλ ζπληζηά πξάγκαηη ιχζε, απηή ή ηαηξηθν -ςπρηαηξηθή 

πξνζέγγηζε ζε έλα επί κέξνπο πξφβιεκα, ε κήπσο αληίζεηα, είλαη κηα επηειήο 

επηδηφξζσζε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ελνρνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ ησλ γνληψλ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ηεο εθπαίδεπζεο».
211 

Απαιείθνληαη έηζη ηα  εζηθά, 

θαη πνιηηηθά, αηνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε κηα 

απνθιίλνπζα θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, κέζσ ηεο αλαγσγήο ηνπο ζε κηα «βηνινγηθά 

απνθιίλνπζα γνληδηαθή βάζε πνπ ρξήδεη  βηνηαηξηθήο επηδηφξζσζεο. (βι πξνεγ. 

παξάδεηγκα). Εμαιείθεηαη δειαδή ε εζηθή αιιά θαη ε πνιηηηθή επζχλε γηαηί ε 

παξαβαηηθφηεηα εδψ,  σο φξνο πνπ δείρλεη κία ζπγθεθξηκέλε αηνκηθή ζπκπεξηθνξά, 

πεξηζηέιιεηαη κέζσ  γνληδηαθήο ζεξαπείαο, ππνθείκελε κφλν ζε θαζνξηζκέλν 
                                                           
        209   DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS ―Usually First Diagnosed 

in Infancy,Childhood,or Adolesence. ζει 39‖, Fourth edition Text revision American Psychiatric Association 

15.May 2004 

          210     Π.Ο.Τ.: Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο 

        211     REES Dai & ROSE Steven ―Οη Νέεο Δπηζηήκεο ηνπ Δγθεθάινπ ― εθδ Πνιχηξνπνλ 
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ρεκηθφ-θαξκαθεπηηθφ έιεγρν. Eπηπιένλ ε αληίζεζή καο εδψ, βαζίδεηαη θαη ζηε 

δηαπίζησζε φηη ελαιιαθηηθά, δελ ππάξρεη θαλείο ηχπνο επηρεηξήκαηνο, πνπ λα  νδεγεί 

ζε κηα βειηησκέλε εζηθφηεηα πνπ λα κπνξεί λα  παξαρζεί ράξε ζηε βηνινγηθή 

αλάιπζε ηεο θπζηθήο βάζεο ηεο εζηθήο λφεζεο
212

. Γελ ζπιιακβάλεηαη θπζηθν-

ρεκηθά ε εζηθφηεηά καο. Τπάξρνπλ φξνη φρη «εμσηεξηθνί» πνπ έλα ηκήκα ηνπο 

εμαξηάηαη απ‘ ην ππνθείκελν. (Καλείο βέβαηα δελ ζα δηαιέμεη πνηέ ηνλ ηφπν γέλλεζεο 

ηνπ, ηελ θνηλσληθή ζέζε, ή ηνλ ραξαθηήξα, ή ηα γνλίδηα ησλ γνληψλ ηνπ). Έλα ηκήκα  

φκσο εμαξηάηαη απφ εκάο, ην νπνίν κπνξεί θαη αξρήλ λα ακθηζβεηεζεί θαη 

ελδερνκέλσο λα κεηαβιεζεί. Ζ νληνινγία ηνπ αλζξψπνπ ζε φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο, 

αηνκηθέο, θνηλσληθντζηνξηθέο, ςπρηθέο, θαη άιιεο, καο ππνρξεψλεη λα ζθεθηνχκε θαη 

άιια πξάγκαηα εθηφο απφ ηελ νληνινγία ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ.  Πξφθεηηαη γηα ην 

ηκήκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο, ζπλπθαζκέλνπο κε αηνκηθή 

αιιά θαη θνηλσληθή επζχλε. Δπεηδή δε επζχλε δελ κπνξεί λα ππάξμεη, αλ δελ 

ζηεξίδεηαη ζην ινγσ δηδφλαη, θαη ηέηνηνπ είδνπο ιφγνο  δελ θαζνξίδεηαη ζηα νπζηψδε 

ηνπ ζεκεία, απφ  κηα επηζηεκνληθή αλαζπγθξφηεζε, κέζσ αλαγσγψλ, ε παξαπάλσ 

δηάθξηζε κεηαμχ είλαη θαη δένληνο, αιιά θαη Factum θαη Jus, πνπ ελίζηαηαη  θαη  θαηά 

ηεο αμηψζεσο ηνπ status qvo λα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, απιψο θαη κφλν γηαηί 

ζπκβαίλεη λα ππάξρεη, δελ είλαη κηα απηαπάηε, αιιά θαηάθαζε ζηε δπλαηφηεηα ηεο 

αμίσζεο ησλ αηφκσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ λα παξάγνπλ απηφλνκα ηηο αξρέο 

πνπ ζα δηέπνπλ ηηο δσέο ηνπο. 

    πλεπψο  ν αλαζηνραζκφο, κεηαμχ  εζηθψλ αξρψλ θαη πξάμεο, κεηαμχ είλαη θαη 

δένληνο, φπσο πηεζηηθά αλαδεηθλχνπλ νη ζχγρξνλεο βηνταηξηθέο θαηλνηνκίεο, 

βξίζθεηαη απνθιεηζηηθά εληφο ηνπ πεδίνπ, ηεο εζηθήο αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο  θαη ηεο 

θηινζνθίαο. Πνιηηηθήο σο δπλαηφηεηαο ακθηζβήηεζεο ηνπ ηξφπνπ  ζπγθξφηεζεο ηεο 

θνηλσλίαο θαη επηδίσμεο ηεο επαλαζέζκηζήο ηεο. Καη ηέινο ηεο Φηινζνθίαο ζαλ 

ακθηζβήηεζεο ηεο ζεζκηζκέλεο παξάζηαζεο ηνπ θφζκνπ κέζα ζηνλ νξίδνληα κηαο 

απεξηφξηζηεο εξψηεζεο.  

 

         

                                                           
          212     KITCHER  Philip: ―Four Ways of ―Biologicizing  Ethics‖, ζην Bayertz, K. (επ.), Evolution und Ethik, 

Reclam 1993.Απφδνζε: Γ. Μαξαγθφο 
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Παξάξηεκα  

 

 

 

1 Πεξί αλαγσγήο 

  
 

 α) Ζ κέζνδνο ηεο καζεκαηηθήο αλαγσγήο (
 Απφ ην βηβιίν ηνπ Michael Sipser 

―Δηζαγσγή ζηε ζεσξία ησλ ππνινγηζκψλ‖ θεθ. 5 Αλαγσγέο ζει 241 ΠΔΚ 2007 ) 

    Μηα αλαγσγή πεξηιακβάλεη πάληνηε δχν πξνβιήκαηα, έζησ Α, θαη Β.  Ο φξνο αλαγσγή αλαθέξεηαη 

ζε νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή θάπνηνπ πξνβιήκαηνο Α ζε θάπνην άιιν Β ε νπνία γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε ε ιχζε ηνπ δεχηεξνπ πξνβιήκαηνο, λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξψηνπ. Ζ 

έλλνηα ηεο αλαγσγήο δελ αθνξά ηελ επίιπζε θάπνηνπ απ‘ ηα κεκνλσκέλα πξνβιήκαηα Α, θαη Β, αιιά 

κφλν ηε δπλαηφηεηα επίιπζεο ηνπ Α, δεδνκέλεο κηαο ιχζεο ηνπ Β. 

    Παξαδείγκαηα: Σν  πξφβιεκα ηεο κέηξεζεο ηνπ εκβαδνχ ελφο παξαιιειφγξακκνπ αλάγεηαη ζην 

πξφβιεκα ηεο κέηξεζεο ηνπ κήθνπο θαη ηνπ πιάηνπο ηνπ. Αληίζηνηρα ην πξφβιεκα ηεο κέηξεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο  γξακκηθψλ εμηζψζεσλ αλάγεηαη ζην πξφβιεκα ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ αληηζηξφθνπ ελφο 

πίλαθα. Οζνλ αθνξά ζηε ζεσξία ηεο ππνινγηζηκφηεηαο, ε έλλνηα ηεο αλαγσγήο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ ηαμηλφκεζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ κε βάζε ηελ δπλαηφηεηα επίιπζεο, θαη ζηε ζεσξία 

πνιππινθφηεηαο. πγθεθξηκέλα φηαλ ην Α κπνξεί λα αλαρζεί ζην Β, ηφηε ε επίιπζε ηνπ Α απνθιείεηαη 

λα είλαη δπζθνιφηεξε απφ ηελ επίιπζε ηνπ Β, αθνχ θάζε ιχζε ηνπ Β καο δίλεη θαη κηα ιχζε ηνπ Α. 

ηελ νξνινγία ηεο ζεσξίαο ηεο ππνινγηζηκφηεηαο, απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ ην Α αλάγεηαη ζην Β, θαη ην 

Β είλαη επηιχζηκν, ηφηε ην Α είλαη επίζεο επηιχζηκν. Μηα ηζνδχλακε δηαηχπσζε είλαη φηη αλ ην Α είλαη 

αλεπίιπην θαη αλάγεηαη ζην Β, ηφηε ην Β ζα πξέπεη λα είλαη επίζεο αλεπίιπην. Ζ ηειεπηαία απηή 

δηαηχπσζε είλαη θαη ε βαζηθή ηδέα ζε πνιιέο απνδείμεηο αδπλακίαο δπλαηφηεηαο επηιχζεσο.
213

. Ζ 

ηππηθή κνξθή ηεο δπλαηφηεηαο γηα αλαγσγή  (reducibility) κπνξεί λα νξηζηεί κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Έλαο απιφο ηχπνο αλαγσγήο είλαη ε απεηθνληζηηθή αλαγσγή (many-one)  

ε πεξηγξαθηθφ επίπεδν ην φηη έλα πξφβιεκα Α κπνξεί λα αλαρζεί ζε θάπνην πξφβιεκα Β κέζσ 

απεηθφληζεο, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ππνινγίζηκε ζπλάξηεζε κεηαηξνπήο ζηηγκηφηππσλ ηνπ Α, ζε 

ζηηγκηφηππα ηνπ Β. Δάλ έρνπκε κηα ηέηνηα ζπλάξηεζε κεηαηξνπήο, ε νπνία νλνκάδεηαη απιψο 

αλαγσγή, ηφηε κπνξνχκε απιψο λα επηιχζνπκε ην Α ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην αιγφξηζκν πνπ επηιχεη 

ην Β.  

 

                                                           
        213   (αλεπηιπηφηεηαο  ζχκθσλα κε ηε κεηάθξαζε ηνπ ΠΔΚ) 
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Λέκε φηη ε γιψζζα Α είλαη απεηθνληζηηθά αλαγψγηκε ζηε γιψζζα Β                 

  (ζε ζπκβνιηθή κνξθή  Α≤ m B), εάλ ππάξρεη ππνινγίζηκε ζπλάξηεζε 

 f: 
*  —> 


*
 ηέηνηα ψζηε γηα θάζε σ, 

σ E 
214

A <=> f(σ) E Β 

Ζ ζπλάξηεζε f είλαη ε αλαγσγή ηεο Α ζηε Β 

 

 

Ζ ζρέζε ηεο απεηθνληζηηθήο αλαγσγηκφηεηαο αλαπαξίζηαηαη σο εμήο.  

 

                                    H ζπλάξηεζε f αλάγεη ηε γιψζζα Α ζηε γιψζζα B 

 

 

                                          A                        f                             B 
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Ζ απεηθνληζηηθή αλαγσγή καο επηηξέπεη λα κεηαηξέπνπκε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ Α 

ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηε Β. Μ‘ άιια ιφγηα γηα λα ειέγμνπκε εάλ  σ E A, κπνξνχκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αλαγσγή f γηα λα απεηθνλίζνπκε ηε ιέμε σ ζηελ f(σ) θαη θαηφπηλ λα 

ειέγμνπκε εάλ f(σ) E Β.  

Ο φξνο απεηθνληζηηθή αλαγσγή νθείιεηαη αθξηβψο ζηε ζπλάξηεζε απεηθφληζε κε ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαγσγή. 

Γελ θαιχπηεη φκσο απηφ ην είδνο ηεο αλαγσγήο ηε γεληθφηεξε δηαηζζεηηθή έλλνηα ηεο αλαγσγήο 

Τπάξρεη ινηπφλ ε ιεγφκελε αιγνξηζκηθή αλαγσγή ή (αλαγσγή θαηά Turing) ε νπνία απεηθνλίδεη 

πιεξέζηεξα ηελ έλλνηα ηεο αλαγσγήο. 

 

Μηα γιψζζα Α είλαη αιγνξηζκηθά αλαγψγηκε ζε κηα γιψζζα Β, 

(ζε ζπκβνιηθή κνξθή) Α≤ ΣΒ ) εάλ ε Α είλαη δηαγλψζηκε
215

 βάζεη ηεο Β 

                                                           
       214    Σν E είλαη ην ζχκβνιν ηνπ αλήθεηλ 

      215   ε έλα απφ ηα πην γλσζηά επηηεχγκαηα ζηε καζεκαηηθή ινγηθή ν Alonzo Church βαζηδφκελνο ζε εξγαζίεο 

ηνπ Kurt Gödel, έδεημε φηη δελ ππάξρεη αιγφξηζκνο πνπ λα κπνξεί λα δηαγλψζεη εάλ κηα πξφηαζε ηεο ζεσξίαο 

αξηζκψλ είλαη ςεπδήο ή αιεζήο. ε ηππηθή κνξθή έζησ (Ν,+,ρ) ην κνληέιν πνπ έρεη σο ρψξν αλαθνξάο ηνπο 

θπζηθνχο αξηζκνχο θαη σο ζρέζεηο απηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπλήζεηο πξάμεηο (+πξφζζεζε) θαη (ρ πνι/ζκφο).  

Ο Church έδεημε φηη ε ζεσξία ζ( Ν,+,ρ) απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη κε δηαγλψζηκε. Τπάξρνπλ δηαγλψζηκεο 

ζεσξίεο; χκθσλα κε ην ζεψξεκα ε ζεσξία ζ(Ν,+) είλαη δηαγλψζηκε. Oκσο ην «θαπηφ» εξψηεκα αλ ππήξρε 

αιγφξηζκνο πνπ κπνξεί λα απνδείμεη φηη έλαο δεδνκέλνο ηχπνο ηζρχεη ή φρη απαληήζεθε αξλεηηθά. Απηά ηα 
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Β) Ζ κέζνδνο ηεο αλαγσγήο ζηε θπζηθή θαη ηε βηνινγία 

(Απφ ην βηβιίν ηνπ Steven Rose Μνλνπάηηα ηεο δσήο εθδ θάηνπηξν 2005)  

    Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά θαηλνκέλσλ πνπ αξρηθά εζεσξνχλην δηαθνξεηηθά 

κεηαμχ ηνπο, αιιά ηειηθά απνδείρηεθε πσο επξφθεηην γηα έλα θαη ην απηφ. Παιαηφηεξα, ε ζεξκφηεηα 

θαη ην θσο απνηεινχζαλ μερσξηζηνχο θιάδνπο ηεο θπζηθήο, ελψ ζήκεξα ζεσξνχκε φηη είλαη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη μερσξηζηέο ζεσξίεο πνπ ηα  

πξαγκαηεχνληαλ έρνπλ αλαρζεί ζε κηα. 

    Ο έκβηνο θφζκνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα, απφ πιεηάδα αιιεινζπλδεφκελσλ 

δηαδηθαζηψλ. Μαο είλαη επθνιφηεξν λα θαηαλνήζνπκε ηα θαηλφκελα πνπ επηζπκνχκε λα κειεηήζνπκε 

αλ ηα θξαηήζνπκε ζρεηηθά απνκνλσκέλα απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν, ηξνπνπνηψληαο κηα κφλν 

κεηαβιεηή θάζε θνξά: φηαλ, γηα  παξάδεηγκα, βάδνπκε πεηξακαηφδσα ζε θινπβηά, ή  φηαλ 

απνκνλψλνπκε κηα πξσηεΐλε θαη κειεηάκε ηηο ελδπκηθέο ηεο αιιειεπηδξάζεηο ρσξίο λα ιακβάλνπκε 

ππφςε ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηα ρηιηάδεο άιια κηθξά θαη κεγάια κφξηα πνπ ηελ πεξηβάιινπλ ζηα 

δσληαλά θχηηαξα. Ο ιφγνο είλαη φηη δχζθνια εμάγεηαη λφεκα απφ ηηο παξαηεξήζεηο αλ κεγάινο 

αξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ αιιάδεη ηαπηφρξνλα ζε έλα  ζχζηεκα. Ζ αλαγσγή ζαλ  κεζνδνινγία 

απινπζηεχεη θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ  θαηλνκεληθά γξακκηθέο αιπζίδεο αηηίνπ – 

αηηηαηνχ  κεζνδνινγία πνπ πξνζέθεξε, ελνξάζεηο ηεο κεραληθήο ηνπ χκπαληνο, δηφηη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί – ηνπιάρηζηνλ ζε ζρεηηθά απιά ζπζηήκαηα. Σα πεηξάκαηα είλαη 

παξαγσγηθά θαη επηηπρεκέλα. Σα απνηειέζκαηά είλαη δπλαηφλ λα αλαπαξαρζνχλ θαη εληφο νξηζκέλσλ 

νξίσλ, νη πξνβιέςεηο καο γηα ηνλ θφζκν επηβεβαηψλνληαη. Ζ αλαγσγή ινηπφλ σο κεζνδνινγία, είλαη ε 

απινπνίεζε, ε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ πεξηεθηηθφηεξε πεξηγξαθή ηνπ θφζκνπ κε φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξεο κεηαβιεηέο θαη λφκνπο 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
απνηειέζκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζεσξήκαηα ηνπ Gödel, έζαςαλ νξηζηηθά θάζε ειπίδα φηη κηα κέξα θάπνην 

θνκπηνχηεξ ζα κπνξνχζε λα δηαθξίλεη ηελ αιήζεηα απ‘ ην ςέκα, ζε φιεο ηηο καζεκαηηθέο πξνηάζεηο. 
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2  Γηα ηνλ Γηαζεσξεηηθφ αλαγσγηζκφ. 

 

   Όπσο είδακε ζηε ζει 24 ηνπ παξφληνο, o Ernst Νagel  ζην έξγν ηνπ―The Structure of  Science‖ ζην 

αληίζηνηρν θεθάιαην Β3 The reduction of Theories, μεθηλά απφ ηελ παξαδνρή  φηη «νη «θχζεηο» ησλ 

πξαγκάησλ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο κηα ζεσξία θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελα παξαηήξεζεο»                             

ππνζηεξίδεη δε φηη ην λα εμάγνπκε σο ζπκπεξάζκαηα «ηδηφηεηεο» πνπ κειεηψληαη απφ κηα επηζηήκε 

απφ άιιεο «ηδηφηεηεο» πνπ κειεηά κηα άιιε επηζηήκε κπνξεί λα είλαη αδχλαηνλ εάλ ε δεχηεξε 

επηζηήκε αμηψλεη απηέο ηηο ηδηφηεηεο ζε ζρέζε κε κηα ζεσξία. Ζ αλαγσγή φκσο κπνξεί λα επηηεπρζεί 

εάλ πηνζεηεί έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν ζεσξεηηθψλ αμησκάησλ  πνπ πεξηέρνπλ ηφζν ινγηθνχο φξνπο 

φπσο πρ ην ζεκείν ηζφηεηαο, φζν θαη κε ινγηθνχο φξνπο φπσο ζεξκνθξαζία, θσηφλην, γνλίδην, γηαηί ε 

θηινζνθία ηεο επηζηήκεο πίζηεπε φηη ε έληαμε απηψλ ησλ πξνηάζεσλ, ζε έλα ινγηθφ ηππηθφ ζχζηεκα ζα 

θαζηζηνχζε επθνιφηεξε ηε δηαζαθήληζε ηεο θχζεο κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο δεδνκέλνπ φηη θαη απηφλ 

ηνλ ηξφπν, νη εθπεθξαζκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αμησκάησλ θαη ησλ ζεσξεκάησλ - δειαδή άιισλ 

παξαγφκελσλ επηζηεκνληθψλ λφκσλ ε πεξηγξαθψλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ – ζα κπνξνχζαλ λα 

εμεηαζηνχλ  κε ηππηθή ινγηθή απζηεξφηεηα»
 
Απηφ ην πξφγξακκα ζηνρεχεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηελ 

αλίρλεπζε αληηθάζεσλ, εληάζεσλ, άδεισλ παξαδνρψλ πνπ ελδέρεηαη λα ππνλνκεχνπλ ηε 

θεξεγγπφηεηα ησλ επηζηεκνληθψλ απνθάλζεσλ.  

   Αο δνχκε ηψξα  ηελ ζαθήλεηα ηεο κνξθήο ησλ γεθπξσηηθψλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ  Nagel ζε  

εηεξνγελείο αλαγσγέο ζηε θπζηθή. 
216

Δπηρεηξεί ν  Nagel λα δηεξεπλήζεη  ηππνινγηθά ηε κνξθή απηψλ 

ησλ δηαζπλδέζεσλ   

     η)Ζ δηαζχλδεζε πνπ πξνδηαγξάθεη ην αμίσκα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εχινγα σο ινγηθή επεηδή -

ιέεη- θακηά βαζηθή έθδνζε ηεο θηλεηηθήο ζεσξίαο ησλ αεξίσλ δελ ηζρπξίδεηαη φηη επαιεζεχεη ην 

αμίσκα αλαιχνληαο ηηο έλλνηεο ησλ φξσλ πνπ απαληψληαη ζ‘ απηήλ ηελ δηαζχλδεζε  

                                                           
       216  Με αθεηεξία ηα φζα ν ίδηνο δηαηχπσζε ζαλ ηελ 1ε  ζπλζήθε ηεο κέγηζηεο ζαθήλεηαο ησλ πξνο δηαηχπσζε 

πξνηάζεσλ γηα ηππηθέο ζπλζήθεο αλαγωγήο, «ηα αμηώκαηα, νη εηδηθέο ππνζέζεηο,  νη πεηξακαηηθνί λόκνη θαη νη 

όξνη ησλ επηζηεκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα ηππηθή αλαγσγή  πξέπεη λα έρνπλ έλλνηεο ακεηάβιεηεο, πνπ λα 

νξίδνληαη απφ θσδηθνπνηεκέλνπο θαλφλεο ρξήζεο ή απφ επαιεζεπκέλεο, δηαδηθαζίεο». 

 ηελ πεξίπησζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο αλαγσγήο ηεο ζεξκφηεηαο ζηελ θιαζζηθή κεραληθή 

απηφ δελ ηζρχεη θαη νη ιφγνπο  αλαθέξνληαη απ ηνλ ίδην 

     α) Αλ θαη ν φξνο  «ζεξκνθξαζία» εμεγείηαη ζηελ επηζηήκε ηεο ζεξκφηεηαο θαη ζε ζρέζε κε ζεσξεηηθέο έλλνηεο 

(θχθινο ηνπ Carnot216  θιπ) αιιά θαη ζε ζρέζε κε πξσηαξρηθέο έλλνηεο παξαηήξεζεο(δηαζηνιή ηνπ φγθνπ ησλ 

πγξψλ ή ησλ αεξίσλ), απηφ δελ ζπλεπάγεηαη φηη ε ιέμε πνπ αληηιακβαλφκαζηε κε ηελ έλλνηα ηεο πξψηεο 

επεμήγεζεο είλαη ζπλώλπκε κε ηε «ζεξκνθξαζία» πνπ εξκελεχεηαη κε ηε δεχηεξε».  

     β) Κάζε έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θαη θαζνξίδεηαη εληφο  κηαο δεδνκέλεο επηζηήκεο απφ ηνπο δηθνχο ηεο 

μερσξηζηνχο θαλφλεο ή δηαδηθαζίεο δελ είλαη αλαγθαζηηθά εμεγήζηκε κέζσ πξσηαξρηθψλ ελλνηψλ θάπνηαο άιιεο 

επηζηήκεο,  παξάδεηγκα ε ιέμε «ζεξκνθξαζία» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηζηήκε ηεο ζεξκφηεηαο ε γνλίδην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θπηηαξηθή βηνινγία.  

      Πξάγκαηη ε  ιέμε «ζεξκνθξαζία» είλαη ν κνλαδηθφο φξνο ηνπ λφκνπ Boyle-Charles ν νπνίνο δελ εκθαλίδεηαη 

ζηα αμηψκαηα ηεο θηλεηηθήο  ζεσξίαο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο απφ απηή ηελ ζεσξία, αιιά εμαξηάηαη απφ ην 

επηπξφζζεην αμίσκα πνπ ιέεη φηη ε ζεξκνθξαζία ελφο αεξίνπ είλαη αλάινγε κε ηε κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ 

κνξίσλ ηνπ.  Σν αμίσκα απηφ δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί κέζσ κηαο απιήο επεμήγεζεο ησλ ελλνηψλ ησλ εθθξάζεσλ 

πνπ πεξηέρεη. Άξα ν φξνο ζεξκνθξαζία, αιιά θαη ην επηπξφζζεην αμίσκα πνπ ζπλδέεη ηνλ φξν ζεξκνθξαζία κε 

ηελ θηλεηηθή ζεσξία ησλ αεξίσλ δελ πιεξνχλ ηελ 1ε  ζπλζήθε ηεο κέγηζηεο ζαθήλεηαο ησλ πξνο δηαηχπσζε 

πξνηάζεσλ γηα ηππηθέο ζπλζήθεο αλαγσγήο. πλεπψο ην είδνο ηεο αλαγσγήο εδψ είλαη κε ηππηθφ, θαη αθνξά 

εηεξνγελείο  πεξηνρέο ζηε θπζηθή. 
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     ηη)Γελ είλαη επίζεο δπλαηφ ιέεη ν Nagel λα απνθαζίζνπκε γεληθά εάλ ην αμίσκα είλαη έλαο 

αληίζηνηρνο νξηζκφο ή κηα πξαγκαηηθή ππφζεζε, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε έλα δεδνκέλν 

πεξηερφκελν κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε αλαγσγή ηεο ζεξκνδπλακηθήο ζηε κεραληθή.  

    Καηά ζπλέπεηα ε εηζαγσγή ζηελ θηλεηηθή ζεσξία, πξψηα κηαο ζηαηηζηηθήο ππφζεζεο πάλσ ζηελ 

κνξηαθή ζχλζεζε ηνπ αεξίνπ, (γίλνληαη δειαδή εμηδαληθεπηηθέο παξαδνρέο  γηα ηα κφξηα),θαη  έπεηηα,  

ηνπ αμηψκαηνο 2E/3 = kT,  
217

 ζπζρεηίδεη «γεθπξσηηθά» κεηαηξέπνληαο ηελ πεηξακαηηθή έλλνηα ηεο  

ζεξκνθξαζία, ζε ζεσξεηηθό όξν ζρεηηδφκελν (κέζσ ηεο εηζαγωγήο απηνύ ηνπ αμηώκαηνο,) κε ηνλ 

λφκν ηνπ Boyle-Charles ηεο θηλεηηθήο ζεσξίαο.           

    χκθσλα φκσο κε ηελ αηνκηθή ζεσξία, ε θίλεζε ησλ κνξίσλ ζε έλα αέξην δελ είλαη απνηέιεζκα 

απιψο ειαζηηθψλ θξνχζεσλ κεηαμχ κνξίσλ, θαη φζα αληηθείκελα έρνπλ κάδα έρνπλ ρσξηθφ κέγεζνο. 

«Ο ιφγνο ζρεηηθά κε ηδεψδεηο νληφηεηεο κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκνο γηα ηε δηαηχπσζε 

δηαθφξσλ ζεσξηψλ, φκσο ηέηνηνπ είδνπο νληφηεηεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ππάξρνπλ. Καη κάιηζηα, 

ζχκθσλα κε ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο καο, είλαη αδχλαηνλ λα ππάξρνπλ»
218

  ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

αεξίσλ αλήθνπλ νη λφκνη Van Der Waals.  Ωο εθ ηνχηνπ ν Nagel πξάγκαηη απνθαίλεηαη φηη  ν λφκνο 

Boyle-Charles ηζρχεη κφλν γηα ηα ηδαληθά αέξηα θαη επεηδή δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αλαγσγή απφ 

ηελ θηλεηηθή ζεσξία παξά κφλν φηαλ κεξηθέο απφ ηηο ιηγφηεξν γεληθέο ππνζέζεηο ηεο θηλεηηθήο 

ζεσξίαο έρνπλ ηελ πεξηνξηζηηθή κνξθή πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα αέξην φηαλ απηφ είλαη ηδαληθφ αέξην, 

γίλεηαη ε «αθαίξεζε» ησλ εμηδαληθεπηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη  πξνζέγγηζε ησλ λφκσλ ησλ 

«πξαγκαηηθψλ» αεξίσλ ( Νφκνη Van Der Waals ).  

Με απηφ ηνλ ηξφπν φκσο:   

1)Γελ γίλεηαη  έηζη θαζφινπ ζαθήο ε κνξθή ησλ γεθπξσηηθψλ δηαζπλδέζεσλ, ηνπ ακέζσο επφκελνπ 

βήκαηνο φηαλ γίλεηαη ε «αθαίξεζε» ησλ εμηδαληθεπηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη  ε πξνζέγγηζε ησλ λφκσλ 

ησλ «πξαγκαηηθψλ» αεξίσλ ( Νφκνη Van Der Waals ). Γελ είλαη δειαδή ζαθέο πψο θαη κε πην ηξφπν 

αληί φπσο ιέεη ν ίδηνο « λα πξνδηαγξάθνπκε έλλνηεο….,λα  κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη δηαζηάζεηο 

ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ δελ είλαη ακειεηέεο»…θαη αξά  «ππάξρνπλ επίζεο θαη ζπλεθηηθέο δπλάκεηο πνπ 

δξνπλ επάλσ ζ‘ απηά.  Γηαηί κφλν ηφηε ζα είλαη δπλαηφλ  λα αλαρζεί απφ ηε ζεσξία ν λφκνο Van der 

Waal γηα ηα αέξηα… / Nagel».  

Δλ πξνθεηκέλσ κέζσ πνηάο αθξηβψο ηππνπνίεζεο δηαζθαιίδεηαη ζε κε ηππηθέο εηεξνγελείο πεξηνρέο, 

ην αμηφπηζην κηαο αλαγσγήο;  Δθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε ηππνπνίεζε πνπ πξνηείλεη βαζίδεηαη ζε αζαθείο 

γεθπξσηηθέο πξνηάζεηο πνπ δελ βνεζνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ ινγηθφ-παξαγσγηθά κέζσ ζπλαγσγψλ νη 

ζεσξίεο κεηαμχ ηνπο. 

                                                           
       217   Οξίδεηαη φηη ε πίεζε p πνπ εμαζθείηαη θάζε ζηηγκή απφ ηα κφξηα επάλσ ζηα ηνηρψκαηα ηνπ δνρείνπ είλαη 

ε κέζε πίεζε ησλ ζηηγκηαίσλ νξκψλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηα κφξηα πξνο ηνπο ηνίρνπο, θαη έηζη ζπκπεξάλνπκε 

φηη ε πίεζε p ζρεηίδεηαη κε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κε ηε κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα E ησλ κνξίσλ, θαη φηη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα p = 2E/3V, ή pV = 2E/3.) θαη ιακβάλνπκε ηελ επαθξηβή εθδνρή ηνπ λφκνπ Boyle-Charles 

θαηά ηνλ νπνίν pV = kT,( φπνπ k είλαη κία ζηαζεξά γηα κηα δεδνκέλε κάδα αεξίνπ, θαη T ε απφιπηε ζεξκνθξαζία 

ηνπ. 

       218   WACHBROIT, R. (1994), Ζ θαλνληθφηεηα / θπζηνινγηθφηεηα σο βηνινγηθή έλλνηα ( Μεη Γ Μαξαγθφο) 
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    2)   Γελ είλαη επίζεο θαζφινπ ζαθέο απηφ πνπ -θαηά  ην επφκελν βήκα ηεο δηφξζσζεο- ηζρπξίδεηαη ν 

Nagel,  φηη δειαδή φιεο απηέο νη αιιαγέο γίλνληαη  «ρσξίο λα ηξνπνπνηεζνύλ νη βαζηθέο ηδέεο ηεο 

ζεσξίαο , εθφζνλ ήδε απηέο νη βαζηθέο ηδέεο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί  αξθεηά.  

    3)  Ακθηζβεηείηαη ην αμηφπηζην κηαο  ηππνπνίεζεο πξνο  αλαγσγή ζεσξηψλ, απφ ην γεγνλφο  φηη 

ηίπνηα δελ εμαζθαιίδεη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αμηψκαηνο φηη ε ηξνπνπνηεκέλε ζεσξία πιεξνί ην 

αμίσκα ηεο κε αληίθαζεο. Απηφ νδεγεί ηελ θηινζνθία  ηεο επηζηήκεο ζε απνξίεο γηα ην  ηη έρεη 

αλαρζεί, αλ θαη ηη ηαηξηάδεη ζην ππφδεηγκα.  

       Δθ ησλ παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε  ηππνπνίεζε ηεο αλαγσγήο πνπ επηρεηξεί ν Nagel είλαη αζαθήο, 

θαη δελ  ζπκβαδίδεη κε ηα παξαδείγκαηά ηνπ, δειαδή κε ηελ αλαγσγή ηνπ λφκνπ ηνπ Γαιηιαίνπ ζηε 

λεπηψλεηα κεραληθή θαη ηελ αλαγσγή ησλ λφκσλ ησλ ηδαληθψλ αεξίσλ ζηελ θηλεηηθή ζεσξία.
219

  

Θα κπνξνχζε αληίζεηα λα ηζρπξηζηεί θαλείο  φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππαγσγή ηεο ζεξκνδπλακηθήο 

ζηε θιαζηθή κεραληθή  πνπ πεξηγξάθεηαη ζαλ δηαζεσξεηηθή αλαγσγή κπνξεί λα είλαη ε εθαξκνγή κηαο 

εμεγεηηθήο ζηξαηεγηθήο
 
 πνπ είλαη ζπρλή ζηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ εθεί φπνπ  κηα επαξθήο θαη 

πιήξεο αλαπαξάζηαζε ελφο θαηλνκέλνπ δελ επηηξέπεη άκεζε καζεκαηηθή ιχζε, ν επηζηήκνλαο, ζηελ 

ηππηθή πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηεί πξνζεγγηζηηθέο ηερληθέο πξνο εμήγεζε ησλ θαηλνκέλσλ. Σν αξρηθφ 

θαηλφκελν αλαιχεηαη ζε θαηλφκελα πξψηεο, δεχηεξεο, ηξίηεο, θ.ν.θ., ηάμεο. ηε ζεξκνδπλακηθή, ηα 

θαηλφκελα πξψηεο ηάμεο ηα ραξαθηεξίδεη ε θαηάζηαζε ηνπ ηδεψδνπο αεξίνπ, ηα θαηλφκελα δεχηεξεο 

ηάμεο ηα ραξαθηεξίδεη ε παξνπζία δπλάκεσλ van der Waals, θαη ηα θαηλφκελα αλψηεξεο ηάμεο (π.ρ., 

ηα θαηλφκελα ησλ βαξπηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ) ηα ραξαθηεξίδνπλ αλψηεξεο ηάμεο  δηαηαξαρέο
220 

    

 

 

 

                                                           
       219   Γηα εμέηαζε ηνπ πξψηνπ πξνβιήκαηνο, βι. Glymour, Clark  ―On some Patterns of Reduction‖, 

Philosophy of Science 36 (1969), 340-353, 342, 352, θαη Dudley Shapere, ―Notes towards a Post-Positivistic 

Interpretation of Science‖ (P. Achinstein θαη S Barker (επηκ.), The legacy of Logical Positivism, Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 1971). Γηα ζπδήηεζε ηνπ δεχηεξνπ δεηήκαηνο,  βι. Larry Sklar, ―Types of Intertheoretic 

Reduction‖, British Journal for the Philosophy of Science, 18 (1967), 109-124· Robert Causey, ―Attribute 

Identities in Microreductions‖, Journal of Philosophy 69 (1972) 407-422· θαη Berent Enç, ―Identity Statements and 

Micro-Reductions‖ Journal of Philosophy 73 (1976), 285-30.  
220 « Ζ επηηπρία απηήο ηεο εμεγεηηθήο ζηξαηεγηθήο βαζίδεηαη ζε δχν θχξηεο παξαδνρέο. Πξψηνλ, πξέπεη λα 

κπνξνχκε λα αλαιχνπκε ην εθάζηνηε ζχζηεκα έηζη ψζηε ε κε δηαηαξαγκέλε θαηάζηαζε (π.ρ., Ζ0) λα 

ραξαθηεξίδεηαη επαξθψο ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο καο, θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζην ζχζηεκα θαη ζηε κε 

δηαηαξαγκέλε θαηάζηαζε λα είλαη κηθξέο (π.ρ., ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηνλ νιηθφ ρακηιηνληαλφ 

ηειεζηή Ζ θαη ζηνλ Ζ0 λα είλαη ηνπιάρηζηνλ θαηά κία ηάμε κεγέζνπο κηθξφηεξα απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ίδηνπ 

ηνπ Ζ0). Γεχηεξνλ, πξέπεη λα κπνξνχκε λα ζεσξνχκε ηελ αλάιπζε σο θαηά πξνζέγγηζε γξακκηθή: φζνη φξνη 

αληηπξνζσπεχνπλ αιιειεπίδξαζε ή ζχδεπμε πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε δηαηαξαρή θαηά κία ηάμε κεγέζνπο 

κηθξφηεξε απφ ηνπο αξρηθνχο φξνπο. (Γειαδή, ε φπνηα ζχδεπμε αλάκεζα ζηνπο ηειεζηέο Ζi θαη Ζj, π.ρ., Ζij, ζα 

αληηπξνζσπεχεη δηαηαξαρή αθφκε κεγαιχηεξεο ηάμεο). 
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