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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΥ 
 
 
 

Η θεµατική της εργασίας αυτής έχει ως στόχο να εκθέσει και να σχολιάσει την 

γνωσιοθεωρία των λογικών θετικιστών. Στις θεωρίες γνώσης των Carnap, Neurath 

και Schlick θα διερευνήσουµε µε ποιόν τρόπο οι φιλόσοφοι αυτοί εκθέτουν τις 

θεωρίες τους, πως τις διαφοροποιούν και που καταλήγουν µέσα στο πλαίσιο του 

κύκλου της Βιέννης. Θα αφιερωθούµε σε µία κριτική µελέτη του κύκλου της Βιέννης.  

 Στην ενότητα  αυτή,  που  αποτελεί το εισαγωγικό κείµενο αυτής της 

εργασίας, θα αναφερθούµε στο ρεύµα του λογικού θετικισµού και στα 

χαρακτηρίστηκα του.   

Προτού όµως αναφερθούµε στο ρεύµα του λογικού θετικισµού, καλό θα ήταν 

να εξηγήσουµε πρώτα την έννοια του θετικισµού. Η αναφορά µας στο ρεύµα του 

θετικισµού θα µας βοηθήσει στην κατανόηση του ρεύµατος του λογικού θετικισµού. 

Ο Θετικισµός είναι η θεωρία (κίνηµα) σύµφωνα µε την οποία κάθε γνώση πρέπει να 

βασίζεται στα «θετικά» στοιχεία της εµπειρίας και στη λογική και µαθηµατική 

επεξεργασία τους, ενώ το ανθρώπινο πνεύµα πρέπει να παραιτηθεί από την 

προσπάθεια να γνωρίζει την ουσία των πραγµάτων. Οι θετικιστές είχαν αυστηρή 

εµµονή στη µαρτυρία της παρατήρησης και της εµπειρίας, ενώ απέρριπταν τη 

µεταφυσική, δηλαδή τις γενικές παρατηρησιακές εικασίες σχετικά µε τη φύση της 

πραγµατικότητας, οι οποίες πήγαιναν ριζικά πέρα από κάθε πιθανό στοιχείο που  

µπορούσε είτε να υποστηρίξει είτε να διαψεύσει τέτοιες «υπερβατικές» αξιώσεις για 

γνώση. Παράλληλα πρέσβευαν τη θέση  ότι,  πέρα από τον κόσµο των γεγονότων, 

υπάρχει ο κόσµος της καθαρής λογικής και των καθαρών µαθηµατικών. Πρώτος που 

εισήγαγε τη θεωρία  του θετικισµού ήταν ο Α. Κόντ.  

Αυτός διατύπωσε τη θέση ότι η ανθρώπινη εξέλιξη παρουσιάζεται και 

εξελίσσεται µέσα από διαδοχικά στάδια.1 Το πρώτο στάδιο είναι το θεολογικό. Στο 

στάδιο αυτό υπερισχύει ο µύθος και η θρησκεία στους ανθρώπους. Στο διάστηµα 

αυτό κυριαρχεί  στο πνεύµα των ανθρώπων η άποψη ότι τα φαινόµενα του κόσµου 

και της φύσης αποτελούσαν  δηµιουργήµατα υπερφυσικών δυνάµεων, πράγµα που 

σηµαίνει ότι κάποιες θεϊκές δυνάµεις δηµιούργησαν τον κόσµο. Η εξέλιξη αυτού του 

σταδίου, σύµφωνα µε τον Κόντ, ήταν το µεταφυσικό στάδιο. Στο στάδιο αυτό 

επικρατούσε στο πνεύµα των ανθρώπων ο φιλοσοφικός στοχασµός. Στη µεταφυσική 

                                                 
1 A. Comte, Cours de Philosophie Positive, Paris 1877,  τοµ.6, σελ. 61.  
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εποχή, τα φαινόµενα του κόσµου είχαν την αιτία τους  σε αφηρηµένες  έννοιες, σε  

οντότητες  όπως π.χ., η φύση. Εξέλιξη αυτού του σταδίου αποτελεί  το θετικό ή 

επιστηµονικό στάδιο. Αυτό είναι το ανώτερο στάδιο, στο οποίο η επιστήµη θα 

µπορέσει να δώσει απάντηση στα ερωτήµατα του κόσµου.2 

 Οι βασικοί παράγοντες, που επηρέασαν το κίνηµα του θετικισµού, ήταν οι 

ακόλουθοι. Καταρχάς, ήταν οι σηµαντικές εξελίξεις κυρίως στη µαθηµατική 

επιστήµη, που διαδραµατίστηκαν στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα και στις αρχές 

του εικοστού και έπαιξαν σηµαντικό ρόλο ονόµατα, όπως  ο Frege, ο Russell  και 

άλλοι. ∆εύτερος παράγοντας ήταν ο εµπειρισµός. Στον κλασικό εµπειρισµό η γνώση 

προέρχεται (πηγάζει) από την  εµπειρία.  

 Τρίτος  παράγοντας που επηρέασε το κίνηµα του θετικισµού ήταν οι µεγάλες 

ανακαλύψεις στη φυσική και ιδιαίτερα στα πεδία της σχετικότητας και της 

κβαντοµηχανικής που πραγµατοποιήθηκαν  στις αρχές του εικοστού αιώνα.  

 Ο λογικός θετικισµός επικράτησε ιδιαίτερα στην Αυστρία και ειδικότερα στη 

Βιέννη την περίοδο του 1930. Στην πόλη αυτή συγκεντρώθηκε ένας σηµαντικός  

αριθµός φιλοσόφων  και δηµιούργησε το λεγόµενο «κύκλο της Βιέννης». Θα λέγαµε 

ότι ο κύκλος αυτός  συνέβαλε στην εγκαθίδρυση της φιλοσοφίας του λογικού 

θετικισµού ο οποίος όµως θα διαχωριστεί από τη φιλοσοφία του λογικού εµπειρισµού  

της δεκαετίας του ’50 και ’60.   

 Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του κύκλου της Βιέννης αποτέλεσε  η 

δηµοσίευση του  Tractatus (1921). Πολλά βασικά  µέλη του κύκλου της Βιέννης 

είχαν έρθει σε επαφή µε τον Wittgenstein προτού σχηµατιστεί ο κύκλος αυτός. 

Κεντρική θέση στο Tractatus αποτελεί ο ισχυρισµός ότι η γλώσσα απεικονίζει την 

πραγµατικότητα.3 Η γλώσσα, σύµφωνα µε αυτόν, αποτελείται από προτάσεις, κάθε 

µία από τις οποίες αντιστοιχεί (απεικονίζει) σε µία κατάσταση πραγµάτων. Αν η 

πρόταση αληθεύει, τότε η κατάσταση των πραγµάτων ισχύει. Επίσης στο Tractatus 

υποστηρίζεται η θέση ότι το έργο των  φιλοσόφων είναι η κριτική της γλώσσας.4 

Έργο της φιλοσοφίας είναι η κατασκευή µιας τεχνητής γλώσσας, που να επιτρέπει 

µόνο το σχηµατισµό ορθών προτάσεων διότι η καθηµερινή γλώσσα συχνά είναι 

παραπλανητική. 

                                                 
2 R. Aron, Η εξέλιξη της  κοινωνιολογικής σκέψης, Αθήνα 1991, σελ., 416. 
3 L. Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus, (1921), µετ. Π. Χριστοδουλίδης,  

Παπαζήσης 1977, [2.1],  σελ., 50, [4.01], σελ., 64.   
4 Κ. Βουδούρης, Αναλυτική φιλοσοφία, Αθήνα 1984, σελ., 105-142.  
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 Ο Wittgenstein υιοθέτησε από τα Principia  Mathematica  του Russell τη 

βασική διάκριση των προτάσεων σε απλές (ατοµικές) και σε σύνθετες (µοριακές). 

Μία ατοµική πρόταση δεν περιέχει µία πρόταση ως συστατικό µέρος ούτε επίσης τις 

έννοιες «όλοι» ή «µερικοί». Μία µοριακή πρόταση είναι µία µερική πρόταση, η οποία 

όµως αποτελείται από δύο ή περισσότερες ατοµικές προτάσεις. Τέτοιες σύνθετες 

προτάσεις  έχουν τη µορφή της συνεπαγωγής ή της διάζευξης ή της άρνησης ή της 

σύζευξης.5 Μία ατοµική πρόταση είναι αληθής αν ισχύει πράγµατι η κατάσταση 

πραγµάτων που κατονοµάζεται. Η αλήθεια µιας σύνθετης πρότασης, δηλαδή η 

αλήθεια µιας διάζευξης, µιας συνεπαγωγής συναρτάται από την αλήθεια και το 

ψεύδος των µεµονωµένων προτάσεων εξαιτίας του νοήµατος των «και», «ή», «εάν», 

«όχι» των λογικών σταθερών.6 Για τον Wittgenstein, η πρόταση είναι µία συνάρτηση 

αλήθειας των στοιχειωδών προτάσεων.7 Η συνοπτική αναφορά στο έργο του 

Wittgenstein γίνεται για να γίνει αντιληπτή στη συνέχεια η επιρροή του έργου αυτού 

(Τractatus), όσον αφορά την απεικονιστική θεωρία της γλώσσας στο έργο η Λογική 

∆οµή του Κόσµου (1928) του Carnap. Θα δούµε επίσης πως το Tractatus του 

Wittgenstein θα επηρεάσει το άρθρο του Schlick  Μορφή και Περιεχόµενο (1934). 

Αναφερόµενοι στον κύκλο της Βιέννης θα λέγαµε ότι αποτέλεσε µία 

προσπάθεια θεµελίωσης  µιας έγκυρης γνωσιοθεωρίας. Ο κύκλος της Βιέννης ήταν, 

όπως αναφέρθηκε, µία οµάδα φιλοσόφων των οποίων το έργο τους άνθισε στα µέσα 

του πολέµου. Πολλοί από αυτούς είχαν σπουδάσει φυσική και επηρεάστηκαν από τη 

φιλοσοφία  του  Bertrand  Russell. Επειδή µερικοί ήταν Εβραίοι και άλλοι αριστεροί, 

η κοινωνική τους θέση ήταν η αιτία της διάσπασης του κύκλου, όταν  κυριάρχησαν  

οι Ναζιστές. Τα περισσότερα µέλη του κύκλου αυτού  µετακινήθηκαν  στην 

Βρεταννία ή στις Ηνωµένες Πολιτείες και επηρέασαν σηµαντικά την άγγλο-

αµερικάνικη φιλοσοφία.  

Μεταξύ των µελών του κύκλου της Βιέννης ήταν οι Moritz Schlick, Ernst 

Mach, Otto Neurath, και Rudolf Carnap. Επίσης  οι A.J. Ayer, Herbert Feigl, και 

Hans Reichenbach συνδέονταν µε τον κύκλο. Ο Karl Popper είχε στενές διασυνδέσεις 

µε τον κύκλο αλλά ποτέ δε θεωρήθηκε πιστός λογικός  θετικιστής. Παράλληλα µε την 

οµάδα του κύκλου της Βιέννης, άνθισε και µια δεύτερη οµάδα µε το όνοµα Εταιρεία 

Εµπειρικής Φιλοσοφίας του πανεπιστηµίου του Βερολίνου γύρω από τον Hans 

                                                 
              5 V. Kraft, Ο κύκλος της Βιέννης και η γένεση του Νεοθετικισµού, Γνώση 1986, σελ., 120. 

6 Kraft, Όπ.π., σελ., 121. 

              7 Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus, µετ. [5], σελ., 85. 
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Reichenbach, που περιελάµβανε, µεταξύ άλλων, τους  Walter Dubislav, Kurt Grelling 

και Carl Hempel. Επίσης µία άλλη συγγενής οµάδα υπήρχε και στην Πράγα.  

Η σύγκλιση των οµάδων αυτών οδήγησε το 1930, στη δηµιουργία της 

εκδόσεως του περιοδικού µε τίτλο Erkenntnis µε δηµιουργούς του περιοδικού τους 

Carnap και Reichenbach. Το περιοδικό αυτό  αποτελεί  το επίσηµο όργανο του 

λογικού θετικισµού. 

Περνώντας λοιπόν στα γενικά χαρακτηριστικά του λογικού θετικισµού, θα 

λέγαµε ότι το πιο σηµαντικό γνώρισµά του είναι η θέση του για την απόρριψη της 

µεταφυσικής. Επίσης άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα του λογικού θετικισµού 

αποτελεί η πρόταση για την  κατασκευή µιας  γλώσσας που θα ενοποιούσε την 

επιστήµη.8 Οι λογικοί θετικιστές θεωρούν ότι οι προτάσεις της µεταφυσικής 

οριοθετούνται έξω από το πλαίσιο της επιστήµης. Με τη φράση «κατασκευή µιας 

γλώσσας που θα ενοποιούσε την επιστήµη» εκφράζουν οι λογικοί θετικιστές την 

πρόθεσή τους για την κατασκευή µιας γλώσσας χωρίς µεταφυσικά στοιχεία,  που θα 

ενοποιούσε την επιστήµη.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των λογικών θετικιστών είναι ότι δεν αποδέχονται 

τις κλασικές εµπειριστικές προσεγγίσεις των γνωστικών ζητηµάτων, παρόλο που 

έχουν κοινά σηµεία µε τις εµπειριστικές φιλοσοφίες, διότι οι προσεγγίσεις αυτές 

περιέχουν στοιχεία του ψυχολογισµού.9 Οι εµπειριστικές θεωρίες των 

γνωσιοθεωρητικών ζητηµάτων αποτελούν ψυχολογικές θεωρίες. Αυτές επιχειρούν 

και προσδιορίζουν (θεµελιώνουν) τη γνώση βασιζόµενες στις αισθήσεις του 

υποκειµένου µέσω των αισθητηρίων οργάνων του.  

Αντίθετα, θα λέγαµε ότι η γνωστική θεµελίωση των λογικών θετικιστών είναι 

ένας  συνδυασµός  αφενός από τα  εµπειρικά δεδοµένα που πηγάζουν από τις 

αισθήσεις του υποκειµένου και αφετέρου από τη λογική ανάλυση. Η τελευταία  

αποκαλύπτει τα σφάλµατα και τα αδιέξοδα της παραδοσιακής µεταφυσικής. Οι 

λογικοί θετικιστές διατυπώνουν µια θεωρία συγκρότησης της γνώσης απαλλαγµένης 

από αξιολογικά περιεχόµενα. 

 Έτσι, λοιπόν, σαν εµπειριστές οι λογικοί θετικιστές έπρεπε να υποστηρίξουν 

ότι η γνώση πηγάζει από την εµπειρία, όµως όφειλαν και  να εξασφαλίσουν την 

έγκυρη γνώση και αυτό θα το πετύχαιναν µόνο, και αυτό είναι το νέο στοιχείο που 

                                                 
8 Carnap,  Neurath,  Hahn, Wissenschaftliche Weltauffassung: Der  Wiener Kreis, (1929),  

english translation in O.  Neurath, Empiricism and Sociology, Redel 1973, σελ., 306. 
9  Α. Μεταξόπουλος, Σύµβαση και αλήθεια, Παπαζήσης 1987, κεφ.2, σελ., 60-61.    
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θέτουν οι λογικοί θετικιστές, µε µία θεωρία του λόγου ως το στοιχείο που θα 

εξασφάλιζε τη µετάβαση από τη µερικότητα που µας δίνει  η παρατήρηση  στο 

πλαίσιο της εµπειρίας  στη γενικότητα και την   καθολικότητα της  επιστηµονικής 

γνώσης.10 Η βασική τους ιδέα ήταν ότι η επιστήµη είναι επιτυχής επειδή είναι 

ορθολογική, και είναι ορθολογική επειδή έχει την ορθή µέθοδο. 

Η µέθοδος των λογικών θετικιστών είναι τυπική, καθολική, γλωσσικά 

ανασυγκροτήσιµη και ενιαία. Λέγοντας «ενιαία» εννοούµε την απουσία 

εναλλακτικών ορθών µεθόδων. Η µέθοδος των λογικών θετικιστών εκφράζεται 

λογικά και ανακατασκευάζεται τυπικά. Η φιλοσοφία αναλαµβάνει το εγχείρηµα της 

ανακατασκευής της µε όργανο τη µοντέρνα λογική.  Με τον όρο «ανακατασκευή» 

εννοούµε µια λογικό-τυπική έννοια, η οποία χαρακτηρίζει µία διαδικασία ανάλυσης 

θεωριών. Η διαδικασία αυτή θέτει στις επιστηµονικές προτάσεις αυστηρούς θετικούς, 

εµπειρικούς ελέγχους. Παράλληλα, οι λογικοί θετικιστές θεώρησαν ότι η επιστήµη 

µπορεί να εκφραστεί σε µία τυπική γλώσσα. Αυτό σηµαίνει ότι οι επιστηµονικές 

προτάσεις  µπορούν να διατυπωθούν σε µία γλώσσα της οποίας η δοµή θα 

προσδιοριζόταν από ένα σύστηµα λογικής. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η δοµή της 

επιστήµης καθίσταται δοµή ενός καθαρά τυπικού λόγου.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των λογικών θετικιστών είναι η µέθοδος της 

επαλήθευσης. Αυτή τη µέθοδο χρησιµοποιεί ο Carnap, ως το κριτήριο νοήµατος µιας 

εµπειρικής πρότασης. Τη µέθοδο αυτή  θα  εξετάσουµε παρακάτω.  

Ο νεοθετικισµός µε κύρια έκφρασή του τον κύκλο της Βιέννης, εκφράζει την 

µετατροπή της νεότερης γνωσιολογίας σε επιστηµολογία ( ιστορία, θεωρία και 

µεθοδολογία της επιστήµης). Ο λογικός θετικισµός αποτελεί τη συνέχεια των 

πρώιµων θετικιστικών και συµβασιοκρατικών ερµηνειών της γνώσης (Comte, Mach, 

Duhem). 

H ιδιοµορφία του λογικού θετικισµού ήταν ότι από τη µία µεριά βρέθηκε 

αντιµέτωπος µε την κριτική θεωρία του Κάντ και από την άλλη θεωρούσε τον εαυτό 

του ως διάδοχο του θετικισµού, ο οποίος χαρακτηριζόταν από εµπειριστική και 

συµβασιοκρατική  αντίληψη.    

Οι  παραπάνω θέσεις αντανακλούν την κεντρική ιδέα και τα βασικά 

χαρακτηριστικά των λογικών θετικιστών που διατυπώθηκαν το 1930 στη Βιέννη 

                                                 
10 Σ. Τσινόρεµα, στο άρθρο της µε τίτλο: «Ο επιστηµολογικός αναρχισµός του Paul 

Feyerabend», περιοδικό Ουτοπία 1998,  σελ., 120. 
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(κύκλος Βιέννης). Η γνωσιοθεωρία του κύκλου της Βιέννης θα ασχοληθεί η θεµατική 

της εργασίας αυτής. 
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Η ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ – CARNAP 
 

Ο  Carnap πριν το σχηµατισµό του κύκλου της Βιέννης (1930) δηµοσιεύει το 

χίλια εννιακόσια είκοσι οχτώ ένα βιβλίο  που είχε τίτλο «Η λογική συγκρότηση του 

κόσµου».11 Το σχέδιο που διατυπώνει στο κείµενο αυτό δεν ήταν ένα σχέδιο 

υλοποίησης του φαινοµεναλισµού δηλαδή της θεωρίας που θεµελιώνει τη γνώση µε 

βάση τις αισθήσεις του υποκειµένου. Στο Aufbau, αυτό που επιχειρεί  ο Carnap είναι 

µια φαινοµεναλιστική αναγωγή µε βάση τα εργαλεία της νεότερης λογικής. Αυτό 

σηµαίνει δηλαδή ότι η θεµελίωση της γνώσης επιχειρείται µε τη βοήθεια των 

εργαλείων της νεότερης λογικής. Η µέθοδος της επαλήθευσης παρέµενε το κριτήριο 

νοήµατος µιας εµπειρικής πρότασης. Στην προσπάθεια θεµελίωσης της γνώσης 

σηµαντικό ρόλο έχουν και τα εργαλεία της νεότερης λογικής. Τα εργαλεία αυτά θα 

λέγαµε ότι είναι οι λογικές πράξεις, οι ποσοδείκτες (καθολικός, υπαρκτικός), η 

θεωρία ποσοτικοποίησης και προπαντός η σύλληψη των προτάσεων ως προτάσεις 

που αποτελούνται από όρισµα και κατηγορηµατική συνάρτηση.12 Τα εργαλεία αυτά 

διατυπώθηκαν από τον Frege στο έργο του Εννοιογραφία. Τα εργαλεία αυτά που 

προσέφερε η νέα λογική θα βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση της γνώσης. Στο έργο 

αυτό ο Frege αποφεύγει οποιαδήποτε πρόσβαση στην εποπτεία / διαίσθηση, ενώ 

επικεντρώνεται στη δηµιουργία ενός πρότυπου ουδέτερου εδάφους 

γνωσιοθεωρητικής συναίνεσης. Η εισαγωγή ποσοδεικτών βοηθά τη λογική να 

αποκτήσει σηµαντικές δυνατότητες έκφρασης της αριθµητικής πρακτικής. Η 

εξασφάλιση της γνώσης ως του κατεξοχήν πεδίου αντικειµενικότητας της ανθρώπινης 

πρακτικής (γλώσσα-λογική-µαθηµατικά) αποτελεί το στόχο της Εννοιογραφίας του 

Frege.13 Ο Frege θεωρεί πως «Μπορούµε να ερευνήσουµε, από τη µία  µεριά, πως 

φτάσαµε σταδιακά σε µία ορισµένη πρόταση, και από την άλλη, πως µπορούµε να 

της παράσχουµε τελικά ένα ασφαλές θεµέλιο.»14    

 

                                                 
11 Ο πλήρης τίτλος του βιβλίου είναι Der Logische Aufbau der Welt, (1928). Το βιβλίο 

επανεκδόθηκε  το 1961 µε νέο πρόλογο, το οποίο µεταφράστηκε από τον Rolf George µε τίτλο The 

Logical Structure of the World, University of California Press  (1967). Οι παραποµπές  δίνονται στην 

αγγλική έκδοση. 
12 Γ. Ρουσόπουλος,  Αναλυτική της παράστασης, Η Γνωσιοθεωρία του Κύκλου της Βιέννης, 

Ελληνικά Γράµµατα 1998, σελ., 74. 

              13 G. Frege, Εννοιογραφία, σελ., 5. 
14 Όπ.π., σελ.5. 
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 Οι βασικές έννοιες και προτάσεις της αριθµητικής µπορούν να αναχθούν 

µέσω ορισµών και λογικών κανόνων σε αδιαµφισβήτητες προτάσεις της σκέψη µας 

(πρόγραµµα λογικισµού). Τη θέση αυτή  διατυπώνει ο Frege στα Θεµέλια της 

Αριθµητικής. Οι προτάσεις αριθµητικής στον Frege είναι αναλυτικές προτάσεις.  

Στο έργο αυτό ο Frege εισάγει έναν λογισµό κανόνων που έχει ως σκοπό του 

να διαχειρίζεται επιµέρους προτάσεις επί τη βάσει κανόνων που διατυπώνονται µε 

σαφήνεια και ακρίβεια. Ο Frege εκµεταλλεύτηκε τις δυνατότητες του συµβολικού 

συστήµατος των  προτάσεων ως «συναρτήσεις αλήθειας».  

 Στο κείµενο που εξετάζουµε ο  Carnap επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτηµα 

από τι αποτελείται ο κόσµος. Στην προσπάθεια ανακάλυψης της έγκυρης γνώσης  θα 

διατυπώσει τη δική του γνωσιοθεωρία.  

 Η θεωρία συγκρότησης του κόσµου είναι η λογική έρευνα που απαιτείται για 

να ενεργοποιηθεί το σχέδιο ενοποίησης της επιστήµης.15 Η θεωρία συγκρότησης 

επιδιώκει την κάθαρση της γνωσιολογίας από τα µεταφυσικά στοιχεία καθώς  επίσης 

και την  χαρτογράφηση της γνώσης µέσω µιας γενεαλογίας. Με τον όρο 

«γενεαλογία» ο Carnap δηλώνει το σύστηµα των γνώσεων που προκύπτουν από την 

αναγωγή. Το σύστηµα αυτό βασίζεται σε ορισµένες βασικές έννοιες στις οποίες 

ανάγονται βαθµιαία όλες οι άλλες. Η αναγωγή θεωρήθηκε µία ικανοποιητική µέθοδος 

από την εφαρµογή της στις επιστήµες της φυσικής και των µαθηµατικών. Σύµφωνα 

µε τον Carnap η γενεαλογική αναγωγή θα αποφέρει καθαρότητα και σαφήνεια µεταξύ 

των σχέσεων των εννοιών της επιστήµης. 

 Η ορθολογική και «γενεαλογική» ανασυγκρότηση της γνώσης θα επιτύχει την 

καθαρότητα και την απλότητα του συστήµατος της γνώσης.16 Με τη φράση 

«γενεαλογική ανασυγκρότηση» εννοούµε ένα ιεραρχηµένο σύστηµα εννοιών. Στο 

ιεραρχηµένο σύστηµα εννοιών υπάρχουν κάποιες βασικές πρωταρχικές έννοιες. Σε 

αυτές ανάγονται όλες οι άλλες. Η βασική ιδέα που διαπνέει το Aufbau είναι η 

συγκρότηση µιας γενεαλογίας που θα συνδέσει τις επιµέρους γνώσεις (προτάσεις) σε 

ένα συνολικό συνεκτικό ιστό. 

Στην δηµιουργία του αναγωγικού προγράµµατος που διατυπώθηκε στο 

Aufbau εµπλέκονται ρεύµατα και επιδράσεις από άλλους φιλοσόφους. ∆ιακρίνουµε 

δυο βασικές κατευθύνσεις που επέδρασαν στο αναγωγικό πρόγραµµα του Carnap. 

                                                 
15 R. Carnap, The Logical structure of the World, translated by Rolf  A. George,  #179. 
16  Όπ.π., Part  v  #179, σελ., 288-289. 
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Η πρώτη κατεύθυνση είναι η εµπειρική, που συνδέεται µε τη 

φαινοµεναλιστική αναγωγή της γνώσης στα άµεσα δεδοµένα µιας ατοµικής 

συνείδησης. Το πρόγραµµα αυτής της κατεύθυνσης συνδέεται µε τις θέσεις των 

Mach, Avenarius και Russell. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η συµβασιοκρατική. Το 

πρόγραµµα αυτό συνδέεται µε τις θέσεις των Duhem, Dingler και Poincare.                            

 Είναι γεγονός ότι ο Carnap δεν θεωρεί το σχέδιο του Aufbau ως σχέδιο 

πραγµατοποίησης του φιλοσοφικού προγράµµατος του φαινοµεναλισµού. ∆ίνει 

βέβαια αυτή την εντύπωση καθώς προσπαθεί να καταλάβει τον κόσµο από την 

πλευρά µιας ατοµικής συνείδησης. Όµως το εγχείρηµά του έχει διαφορετική έµφαση. 

Επιδιώκει να δείξει µε τη θεωρία του σε πρακτικό επίπεδο πως θα µπορούσε να γίνει 

µια φαινοµεναλιστική αναγωγή µε βάση τα εργαλεία της νεότερης λογικής.17 

Στη θεωρία συγκρότησης εµπλέκονται δύο στοιχεία. Το 

δοµικό/στρουκτουραλιστικό και το σολιψιστικό. Ο Carnap ισχυρίζεται ότι η επιστήµη 

είναι η µελέτη «της περιγραφής των δοµικών ιδιοτήτων των αντικειµένων.18  

Οι δοµικές περιγραφές είναι ένα είδος περιγραφών-σχέσεων, οι οποίες 

διαφοροποιούνται από τις απλές περιγραφές-σχέσεις, επειδή σ’ αυτές δεν καθορίζεται 

το είδος των σχέσεων που ισχύουν ανάµεσα στα αντικείµενα. Εδώ ενδιαφέρουν 

µόνον οι τυπικές ιδιότητες όπως, λ.χ., η συµµετρία, η ανακλαστικότητα, η 

µεταβατικότητα κλπ. 

Στη βάση του συστήµατος της συγκρότησης του κόσµου διακρίνουµε δύο 

µέρη. Τις βασικές σχέσεις και τα βασικά στοιχεία (αντικείµενα).19 Τα βασικά 

στοιχεία προσδιορίζονται από τις βασικές σχέσεις εξαιτίας του δοµικού χαρακτήρα 

του εγχειρήµατος. Για αυτές τις δύο κατηγορίες, ο Carnap επιλέγει στοιχεία 

ψυχολογικού χαρακτήρα.20  

Έπειτα από τα δεδοµένα της εµπειρίας οικοδοµούνται τα αντικείµενα του 

κόσµου  µε τη βοήθεια των εργαλείων της νεότερης λογικής.21 Στο σηµείο αυτό θα 

λέγαµε πως η κατασκευή ξεκινά από τις «κάτω» οντότητες, δηλαδή από τα δεδοµένα 

των αισθήσεων και  ανάγει µέσω κατάλληλων  κανόνων (αντικατάσταση, αναγωγή) 

                                                 
17 Όπ.π., #106. 
18  Όπ.π.,  #10. 
19  Όπ.π., Part C #61 σελ., 98. 
20 Ρουσόπουλος, Αναλυτική της παράστασης, Η Γνωσιοθεωρία του Κύκλου της Βιέννης, σελ., 

115. 

              21 Carnap, The Logical Structure of the World, translated by Rolf  A. George, part C #65 σελ., 

103-104. 
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τις «πάνω» οντότητες, δηλαδή τις οντότητες της φυσικής (αντικείµενα του κόσµου) 

στις κάτω οντότητες (δεδοµένα των αισθήσεων). Η αναγωγή είναι η µετατροπή µιας 

έννοιας σε µία άλλη ταυτόσηµη.  

Ο Carnap  δεν υιοθετεί στη γνωσιοθεωρία του τον αφελή ρεαλισµό του Mach 

αλλά το δοµικό ρεαλισµό. Ο δοµικός ρεαλισµός αναζητά τις σχέσεις των πραγµάτων 

µεταξύ τους και δεν αναφέρεται στα πράγµατα τα ίδια. Ο δοµικός ρεαλισµός 

αποδέχεται την ύπαρξη του αντικειµένου αλλά συνδυάζει την ύπαρξη αυτή ή 

καλύτερα τη θεµελιώνει µέσα από τις σχέσεις των αντικειµένων µέσω των σχέσεων 

µεταξύ τους. 

    Μία τέτοια κίνηση όσον αφορά το δοµικό ρεαλισµό έκανε και ο Schlick που 

σαν ρεαλιστής δηµιούργησε ένα δίκτυο εννοιών που άπτεται όσο είναι δυνατό τον  

κόσµο. Αναµφίβολα  για να θεµελιώσει τη γνώση ο Carnap συνδυάζει δύο επίπεδα. 

Την εµπειρία και τη λογική ανάλυση. Στο σχέδιο του υιοθετεί τον εµπειρισµό από τη 

µία πλευρά και από την άλλη  τα εργαλεία της νεότερης λογικής.  
Με τη θεωρία των σχέσεων οικοδοµεί τα κατώτερα στάδια του κόσµου (αυτό-

ψυχολογικά), έπειτα βαδίζει στα µεσαία στάδια (φυσικά πράγµατα), και τέλος 

καταλήγει στο ανώτερο στάδιο, τον κόσµο του πολιτισµού (έτερο-ψυχολογικά 

πράγµατα).  

  Στο ανώτερο στάδιο γίνεται αναφορά του Carnap στη διυποκειµενικότητα. Ο 

ίδιος  κατασκεύασε µε βάση την εµπειρία του, έστω και στα χαρτιά, το δικό του 

κόσµο (υποκειµενικότητα). Στη συνέχεια κατασκευάζει τον κόσµο αναφορικά µε 

κάποιο άλλο άτοµο. Ο Carnap ισχυρίζεται ότι, όταν αναφερθούνε σε ένα στοιχείο που 

δε γνωρίζει κανένας από τους δύο, διότι δεν υπάρχει στο κόσµο τους,  θα πρέπει να 

διαµορφώσουν µία κοινή στάση για να µιλήσουν. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν 

εξασφαλίσει τη διυποκειµενικότητα. Αυτό που θέλει να πει ο Carnap είναι ότι ο 

κόσµος που επιχειρεί να κατασκευάσει έστω και στα χαρτιά  δεν πρέπει να τείνει 

προς τη µία ή την άλλη πλευρά δηλαδή προς τους  ιδεαλιστές ή τους ρεαλιστές αλλά 

µε τη θεωρία του περί ουδέτερου εδάφους, επιθυµεί να συνενώσει τα κοινά σηµεία 

των επιστηµονικών παραδόσεων  της εποχής του. 

Αναφερόµενοι στο ανώτερο στάδιο της θεωρίας των σχέσεων  

αντιλαµβανόµαστε πόσο σηµαντικό ρόλο έχει για αυτόν η διυποκειµενικότητα. Ο 

όρος  διυποκειµενικότητα αποτελεί  για αυτόν τη συµφωνία των υποκειµένων 

απέναντι σε µία θεωρία της γνώσης που η µέθοδος της θα είναι κοινή για όλες τις 

επιστήµες και η µέθοδος αυτή  θα τυγχάνει καθολικής αποδοχής από το σύνολο των 
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υποκειµένων (διυποκειµενικότητα). Αυτό επιχειρεί να το πετύχει έστω και στα χαρτιά  

προσπαθώντας να κατασκευάσει µία γνωσιοθεωρία  που θα δηλώνει αφενός το 

εµπειριστικό και θετικιστικό προσανατολισµό και αφετέρου τη µεθοδολογική τους 

προκατάληψη υπέρ της λογικής ανάλυσης. Αυτοί οι  δύο παράγοντες θα επιχειρήσουν 

να πραγµατώσουν το αίτηµα της ενοποιηµένης επιστήµης. 

 Αναλύοντας τη θεωρία της συγκρότησης θα λέγαµε ότι χαρακτηρίζεται από 

δύο επίπεδα ανάλυσης. Στο πρώτο επίπεδο απαιτείται η κατανόηση και η ανάλυση 

του έργου της επιστήµης. ∆ηλαδή απαιτείται να εξεταστούν οι πειραµατικοί  νόµοι, 

τα αξιώµατα και τα θεωρήµατα της επιστήµης. Θα λέγαµε µε λίγα λόγια ότι 

απαιτείται η εξέταση του καθεστώτος  αλήθειας που διαµορφώνει η επιστήµη.  

 Στο δεύτερο επίπεδο η θεωρία συγκρότησης καταλήγει στη δηµιουργία του 

ουδέτερου εδάφους και αναδεικνύει τη δοµή της επιστήµης. Το ουδέτερο έδαφος 

αποτελεί θα λέγαµε το κοινό σηµείο που δηµιουργείται ύστερα από τη διάλυση των 

διαφωνιών.22 Ειδικότερα η αναγνώριση του ουδέτερου εδάφους στις περιπτώσεις των 

µεταφυσικών ή γνωσιολογικών διαφωνιών αφορούσε στην αναγνώριση της κοινής 

γλωσσικής µορφής, που συνιστά αδιαµφισβήτητο υπόβαθρο, χάρη στο οποίο γίνεται 

επιτρεπτή η διατύπωση των προτάσεων.23  Η επιδίωξη του κοινού σηµείου θα 

εξασφαλιστεί µε την αντικατάσταση κάποιων βασικών εννοιών από άλλες 

(διασάφηση). Στο ουδέτερο έδαφος µέσω µιας γενεαλογίας θα ανασυγκροτηθεί η 

επιστηµονική γνώση (δόµηση της επιστήµης).    

Ο Carnap στην προσπάθεια του να θεµελιώσει τη γνώση στηρίζεται στο 

εµπειρικό κοµµάτι αλλά και στα εργαλεία της νεότερης λογικής, όπως προείπαµε. Τα 

εργαλεία της νεότερης λογικής θα βοηθήσουν στη θεµελίωση της γνώσης. 

Καθοριστικός (βασικός) παράγοντας όµως της θεµελίωσης  της γνώσης στον πρώιµο 

Carnap αποτελεί η µέθοδος της επαλήθευσης. Πέρα όµως από τη λογική ανάλυση  ο 

Carnap αναφέρεται και στη γλωσσική ανάλυση.  

Κατανοεί τη γλώσσα ως µορφή συστηµατικής παράστασης. Ο λόγος που τη 

κατανοεί ως µορφή συστηµατικής παράστασης είναι ότι η γλώσσα καθιστά δυνατή τη 

ζητούµενη αναγωγή, εφόσον διέπεται από λογικό µηχανισµό, πράγµα το οποίο 

σηµαίνει ότι αναδεικνύει την αυστηρότητα που πρέπει να έχει η επιστήµη.24  Η έννοια 

της αναγωγής αποτελεί το κλειδί του κατασκευαστικού συστήµατος καθώς επίσης και 
                                                 

22 Ρουσόπουλος, Αναλυτική της παράστασης, Η Γνωσιοθεωρία του Κύκλου της Βιέννης, σελ.,  

235-236. 
23 Carnap, Intellectual Autobiography στο Schilpp, 1963, σελ.  44.  
24 Carnap, The logical structure of the world, translated by Rolf  A. George, #96. 
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την απόδειξη του γνωσιοθεωρητικού του «θεµελιωτισµού».25 Μία έννοια ανάγεται σε 

µία άλλη, στην περίπτωση που όλες οι προτάσεις που την αφορούν µπορούν να 

µεταφραστούν σε προτάσεις που αφορούν την άλλη έννοια. 

 Πιστός στο λογικό ατοµισµό θεωρεί ότι οι προτάσεις που  σχηµατίζονται 

µέσα στο κατασκευαστικό του σύστηµα είναι δυνατό να αναχθούν λογικά από τις 

ατοµικές προτάσεις της αυτοψυχολογικής βάσης και να αποτελέσουν συναρτήσεις 

αλήθειας.  

Έτσι λοιπόν οι τιµές αλήθειας των ατοµικών προτάσεων θα προσδιορίζονται 

µέσω της εµπειρίας, ενώ οι τιµές αλήθειας των σύνθετων προτάσεων µέσω της 

λογικής αναγωγής  θα προσδιορίζονται από τις  ατοµικές  προτάσεις. Οι σύνθετες 

προτάσεις πρέπει να είναι συναρτήσεις αλήθειας των στοιχειωδών προτάσεων. Η 

αλήθεια µιας σύνθετης πρότασης συναρτάται µε την αλήθεια και το ψεύδος των 

µεµονωµένων προτάσεων εξαιτίας του νοήµατος των λογικών σταθερών (και, εάν, 

όχι).  

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν προτάσεις που περιγράφουν όρους  που δεν είναι 

επαληθεύσιµοι. Πράγµατι οι όροι όπως, πεδίο, ενέργεια, δεν µπορούν να είναι 

επαληθεύσιµοι. Για τους όρους αυτούς το κατασκευαστικό σύστηµα του Carnap 

βασίζεται στη γλώσσα των καθαρών µαθηµατικών. Οι µεταβλητές θα αποδώσουν 

τους όρους αυτούς σε χωροχρονικά σηµεία.    

  Όµως οι προτάσεις του στιλ «η ποιότητα q είναι στο σηµείο χ, » έπρεπε να 

λάβουν τιµές αλήθειας, οι οποίες προφανώς θα µεταβάλλονταν εφόσον διευρυνόταν η 

εµπειρία µας. Παραµένει όµως να διατηρείτε  αόριστο και ασαφές  το συνδετικό 

µόριο «είναι στο».26 

Αναµφίβολα ο Carnap και οι λογικοί θετικιστές στην αρχική τους φάση 

στήριζαν το εµπειρικό νόηµα στην παρατήρηση. Με δεδοµένο αυτό, ο θετικισµός 

διέκρινε δύο ειδών όρους και προτάσεις. Τους παρατηρησιακούς και τους 

θεωρητικούς όρους και αντίστοιχα τις παρατηρησιακές και τις  θεωρητικές 

προτάσεις.27 

 Οι παρατηρησιακοί όροι, όπως για παράδειγµα κόκκινο, µικρό, βαρύ, 

αναφέρονται σε απλές παρατηρήσεις των   πραγµάτων. Με τον ίδιο τρόπο οι 

παρατηρησιακές προτάσεις όπως παραδείγµατος χάρη «το κρασί είναι κόκκινο», είναι 

                                                 
25 Μεταξόπουλος, Σύµβαση και αλήθεια, σελ.,67. 
26   Ρουσόπουλος, Μελέτες για τον εµπειρισµό σελ., 93. 
27 Μεταξόπουλος, Σύµβαση και αλήθεια κεφ.2, σελ., 88. 
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προτάσεις που αποτελούνται από παρατηρησιακούς όρους. Παράλληλα οι θεωρητικοί 

όροι, όπως άτοµο, ενέργεια, πεδίο δεν προέρχονται από την άµεση παρατήρηση αλλά 

είναι  έννοιες των επιστηµονικών θεωριών. Επίσης οι θεωρητικές προτάσεις 

περιλαµβάνουν τους θεωρητικούς όρους και τους  λογικούς συνδυασµούς πχ. «Η 

δύναµη της βαρύτητας είναι ανάλογη της µάζας».  

  Ο  λογικός θετικισµός διατυπώνει τη θέση ότι οι θεωρητικοί όροι 

πλαισιώνονται σε τρεις τύπους λεξιλογίων. Πρώτον στο λογικό λεξιλόγιο το οποίο 

διέπεται από λογικές σταθερές και από µαθηµατικούς συµβολισµούς. ∆εύτερον στο 

παρατηρησιακό λεξιλόγιο και τρίτον από το θεωρητικό λεξιλόγιο.  

 Παράλληλα και οι θεωρητικές προτάσεις πλαισιώνονται σε ένα από τους τρεις 

τύπους γλωσσών. Την παρατηρησιακή γλώσσα που περιέχει µόνο παρατηρησιακό 

λεξιλόγιο. Τη θεωρητική γλώσσα που περιέχει (έχει) µόνο θεωρητικό λεξιλόγιο. 

Τέλος τη µικτή γλώσσα που περιέχει µικτές προτάσεις. Αυτές είναι οι προτάσεις που 

ονοµάζονται κανόνες αντιστοίχησης και δεν είναι παρά ένα είδος λεξικών, που 

µεταφράζουν τους θεωρητικούς σε παρατηρησιακούς όρους. Σαν αποτέλεσµα της 

δράσης των κανόνων αντιστοίχησης αφενός εξασφαλίζεται η γνωστική σηµασία των 

θεωρητικών όρων κι αφετέρου παράγεται η σηµασιολογική ερµηνεία των 

θεωρητικών γλωσσών µέσω της σύνδεσής τους µε τα αντιληπτά φαινόµενα, στα 

οποία αναφέρονται. 

 Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι η αλήθεια  των 

παρατηρησιακών προτάσεων µπορεί να ελεγχθεί  µε την ίδια την άµεση παρατήρηση. 

Όµως η αλήθεια των θεωρητικών γλωσσών  δεν µπορεί να ελεγχθεί µε βάση την 

άµεση εµπειρία, εφόσον το νόηµά τους δεν είναι επαληθεύσιµο. Για να θεωρηθούν οι 

προτάσεις αυτές ως προτάσεις που µας δίνουν γνώση,  ο λογικός  θετικισµός  θα 

δεχτεί την ύπαρξη κάποιων µικτών προτάσεων που περιέχουν τους θεωρητικούς και 

τους  παρατηρησιακούς όρους. Οι µικτές προτάσεις ονοµάζονται κανόνες 

αντιστοίχισης και αποτελούν  ένα είδος λεξικού. Στην ουσία οι κανόνες αντιστοίχισης 

θα µεταφράζουν τους θεωρητικούς όρους σε παρατηρησιακούς.28 Θα λέγαµε ότι οι 

θεωρητικοί όροι δεν υπόκεινται σε εµπειρική επαλήθευση ούτε συλλαµβάνουν τις πιο 

βαθιές δοµές της πραγµατικότητας αλλά είναι εργαλεία για να συγκροτήσουµε θέσεις 

και απόψεις λογικές για τα παρατηρούµενα φαινόµενα. 

  Η διαµόρφωση του συστήµατος συγκρότησης ως ολότητας  µε  βάση 

ορισµένες πρωταρχικές έννοιες που προήλθαν από την παρατήρηση  θα οικοδοµήσει 

                                                 
28  Ρουσόπουλος,  Μελέτες για τον εµπειρισµό, σελ., 91.  
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τα αντικείµενα του κόσµου µε τη βοήθεια µιας γενεαλογίας. Η διαµόρφωση του 

συστήµατος συγκρότησης ως ολότητας  αποσκοπεί στη διατύπωση µιας έγκυρης 

γνωσιοθεωρίας και αποτελεί εγχείρηµα της ενοποιηµένης επιστήµης.29 Η θεωρία 

συγκρότησης θα αναλύσει τους επιστηµονικούς νόµους και θα διαλύσει τις διαφωνίες 

των θεωριών µεταξύ τους καταλήγοντας (οδηγώντας) στη δηµιουργία του ουδέτερου 

εδάφους. ∆ηλαδή σε ένα κοινό επιστηµονικό έδαφος, στο οποίο δε θα µιλάει ο 

καθένας για τον κόσµο του (ιδέες -αντιλήψεις),  αλλά θα αναφέρονται σε ένα κόσµο 

που θα είναι κοινός και ίδιος για όλους. Θα επέλθει από το σχέδιο του Carnap η 

συµφωνία γνωστικής θεµελίωσης του κόσµου. Το ουδέτερο έδαφος θα πλαισιώσει τα 

κοινά πεδία των ρεαλιστών, των φαινοµεναλιστών και των ιδεαλιστών. Πρόκειται για 

ένα σχέδιο πειραµατικό και όχι πραγµατικής εφαρµογής. ∆είχνει όµως το δρόµο για 

το πώς οι άνθρωποι θα βρουν κοινά σηµεία εφαρµογής και θεµελίωσης του 

εµπειρικού κόσµου. 

 Η κατασκευή του συστήµατος του Carnap  αποτελεί µια άσκηση για τη 

θεµελίωση της γνώσης µε δεδοµένα τις γνώσεις που υπάρχουν. Είναι ένα πείραµα 

κατασκευής µιας µεθόδους που θα µας εξασφαλίσει την έγκυρη γνώση. Προσπαθεί 

να ερµηνεύσει τον κόσµο µε τη γνώση που διαθέτουµε. Αναφέρεται όµως  υποθετικά. 

Αναζητά  το  κοινό  ουδέτερο έδαφος  για την ανασυγκρότηση του κόσµου.30  

Περνώντας στην κριτική που έγινε, θα λέγαµε πως η βάση στη θεωρία 

συγκρότησης αποτελείται από τις αισθήσεις του υποκειµένου, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από ροϊκότητα και µεταβλητότητα. Το ζήτηµα είναι πως θα 

οικοδοµηθούν (αναγωγή) τα αντικείµενα του κόσµου από τις άµεσες εµπειρίες του 

ατόµου, εφόσον αυτές διαπνέονται από πνεύµα ρευστό και µεταβλητό. ∆ηλαδή πως 

οι αισθήσεις θα µας δώσουν την αλήθεια της γνώσης µέσω τω αισθητήριων οργάνων, 

εφόσον αυτά, όντας ανθρώπινα και πεπερασµένα µπορεί να λανθάνουν. Στο ζήτηµα 

αυτό ο Carnap θεωρεί ότι υπάρχουν κάποια  δοµικά στοιχεία στη διαδικασία 

κατασκευής, που ισχύουν για όλα τα υποκείµενα ανεξαιρέτως και επιτρέπουν να 

φθάσουµε στην αντικειµενικότητα.31  

Έτσι παραδείγµατος χάρη, θεωρεί τη δυνατότητα ανάµνησης της οµοιότητας 

µεταξύ των στοιχείων µιας εµπειρίας και των στοιχείων µιας άλλης, καθολικό 

στοιχείο.32 Έτσι οι προτάσεις που περιγράφουν τα βασικά στοιχεία, παρόλο που 
                                                 

29 Carnap, The Logical Structure of the World, translated by Rolf  A. George, #179. 
30  Όπ.π., part D #175 σελ., 281-282. 
31  Όπ.π., #72. 

              32  Όπ.π., #78. 
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στηρίζονται στα δεδοµένα της άµεσης εµπειρίας, χάρη στην ύπαρξη των δοµικών 

στοιχείων στη διαδικασία κατασκευής που ισχύουν για όλα τα υποκείµενα, θα 

προικιστούν (αποκτήσουν) µε αντικειµενικότητα. 

Είναι γεγονός ότι το ζήτηµα της µετάβασης από το ειδικό, το υποκειµενικό 

στο κοινό και γενικό προβληµάτισε και «κατακερµάτισε» τη θεωρία του Carnap στο 

Aufbau. O Carnap δεν µπόρεσε να τεκµηριώσει τη µετάβαση της µαρτυρίας του 

υποκειµένου που ενδέχεται οι αισθήσεις του να πλανώνται στη θεωρία. Τα εργαλεία 

της νεότερης λογικής, η επαγωγή, βοήθησαν στην επιφανειακή αντιµετώπιση του 

συγκεκριµένου ζητήµατος αλλά όχι στη βαθύτερη επίλυσή του.   

Είναι γεγονός ότι η αρχική θέση του Carnap προσεγγίζει τον φαινοµεναλισµό. 

Η µέθοδος της επαλήθευσης που υιοθετεί ως το κριτήριο νοήµατος µιας εµπειρικής 

πρότασης συνιστά ενδεικτικό στοιχείο της φαινοµεναλιστικής εκδοχής της 

θεµελίωσης της γνώσης. Αναµφίβολα όµως η µέθοδος αυτή συνδυάζεται µε τα 

εργαλεία της νεότερης λογικής.  

Συµπεραίνοντας, θα λέγαµε ότι  αυτό που επιζητεί ο Carnap είναι η 

διατύπωση µιας θεωρίας της γνώσης, η οποία θα εκφράζει  το  κοινό σηµείο όλων 

των γνώσεων της επιστήµης. Εµπειρία και θεωρία του λόγου είναι ο συνδυασµός µιας 

γνωσιοθεωρίας, που θα οδηγήσει στην κατασκευή µιας γλώσσας και θα ενοποιήσει 

την επιστήµη. Το κύριο ενδιαφέρον του Carnap επικεντρώνεται στην έκθεση µιας 

θεωρίας συγκρότησης, η οποία θα έχει ως µέληµά της την οικοδόµηση µιας 

γενεαλογίας, µέσα στην οποία θα βρουν τη θέση τους οι έννοιες και τα κατηγορήµατα 

της επιστήµης. Η γενεαλογία αποφεύγοντας τα συνήθη µεταφυσικά διλήµµατα θα 

πρέπει να εξασφαλίσει την αντικειµενικότητα της επιστηµονικής γνώσης. Η 

γενεαλογία ως λογική ανασυγκρότηση της επιστηµονικής γνώσης διαµορφώνει ένα 

συνεκτικό ιστό που συνδέει τις επιµέρους προτάσεις µεταξύ τους. Η αιτιολόγηση της 

γνώσης  στηρίζεται στη συνεκτικότητα του  γενεαλογικού ιστού.    

Το  σχέδιο που διατύπωσε στο Aufbau  ήταν ένα πείραµα, όπως δήλωσε και ο 

ίδιος ο Carnap, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα του πειράµατος ίσως 

να µην είχαν την ίδια επιτυχία εφαρµοσµένα στον εµπειρικό κόσµο.   
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ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ CARNAP 

 
 

Παρακολουθήσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο το εγχείρηµα του Carnap να 

θεµελιώσει τη γνώση µε τη µέθοδο επαλήθευσης µε αρωγό τα εργαλεία της νεότερης 

λογικής. 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα εξετάσουµε πότε µία πρόταση έχει νόηµα για τον 

Carnap και πότε όχι, στην πρώιµη φάση του (Aufbau 1928) και στη µετέπειτα, στα 

έργα του Logical Syntax of Language (1934),  Testability and Meaning (δοκίµιο, 

1936), αλλά και στο Foundations of Logics and Mathematic (1939).  

Ο Carnap θεωρεί στην πρώιµη φάση του, ότι το κριτήριο νοήµατος µιας 

εµπειρικής πρότασης είναι η µέθοδος επαλήθευσής της. Με άλλα λόγια θα λέγαµε ότι 

µία εµπειρική πρόταση έχει νόηµα όταν οι όροι της ανάγονται άµεσα στην εµπειρία 

(ή έµµεσα, όπως θα δούµε παρακάτω).  είναι επαληθεύσιµη.33 Υπάρχουν όµως και 

κάποιες προτάσεις που δεν επαληθεύονται εµπειρικά. Αυτές είναι οι αναλυτικές 

προτάσεις. Το νόηµα τους προσδιορίζεται µε τη βοήθεια ορισµών και λογικών 

κανόνων  όπως θα εξετάσουµε παρακάτω.  

 Κάθε πρόταση έχει νόηµα, εφόσον είναι επαληθεύσιµη στον εµπειρικό κόσµο. 

Για να είναι επαληθεύσιµη µία πρόταση πρέπει προηγουµένως οι όροι της πρότασης 

να είναι ελέγξιµοι. Σε περίπτωση που η πρόταση είναι επαληθεύσιµη  τότε  είναι 

δυνατόν να είναι είτε αληθής είτε ψευδής. 

 Είδαµε λοιπόν από τα παραπάνω ότι µία πρόταση για να είναι επαληθεύσιµη 

σύµφωνα µε τον Carnap  θα πρέπει να είναι ελέγξιµη.34 Αν όµως µία πρόταση 

περιλαµβάνει (περιγράφει) µία έννοια που δε γνωρίζουµε το νόηµα της, τότε για να 

µην έχουµε αµφιβολία για το αν έχει η πρόταση αυτή νόηµα ή όχι, ελέγχουµε  

συνολικά  τους  όρους (το νόηµα) της  πρότασης, αφήνοντας χωρίς έλεγχο τον 

άγνωστο όρο. Το αποτέλεσµα του ελέγχου µιας πρότασης είναι η επαληθευσιµότητά 

της. 

Έτσι λοιπόν στην πρόταση πχ. «ο Ζευς βουίζει κατά το χρόνο t στον τόπο p», 

µπορεί να γίνει ο  έλεγχος των όρων αυτών της πρότασης παραβλέποντας το νόηµα 

                                                 
33  Μεταξόπουλος, Σύµβαση και αλήθεια, κεφ.2, σελ.,  63. 
34 Carnap, «Κριτήριο Νοήµατος», στο Γ.,  Κουζέλης, Επιστηµολογία (1993), κεφ.1, σελ., 41.  
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της έννοιας «Ζευς». Ο έλεγχος αυτός θα αναφέρεται στο χρόνο και τον τόπο, στοιχεία 

που µας δίνουν οι όροι της  πρότασης. Σε περίπτωση που η πρόταση είναι ελέγξιµη, 

ισχύει η µέθοδος  της επαλήθευσης για την πρόταση αυτή. ∆ηλαδή η πρόταση είναι 

επαληθεύσιµη και για αυτό το λόγο έχει νόηµα.  

Εξετάζοντας ένα άλλο παράδειγµα π.χ., «στο διπλανό δωµάτιο είναι ένα 

τρίποδο τραπέζι», θα µπορούσα  να ελέγξω τις συνθήκες, να βρεθώ δηλαδή στο 

διπλανό χώρο και οπτικά να παρατηρήσω αν το τραπέζι είναι τρίποδο η όχι. Με τον 

έλεγχο θα µπορέσω να διαπιστώσω αν η πρόταση είναι επαληθεύσιµη ή  όχι. 

 Η  µέθοδος της επαλήθευσης  είναι  το κριτήριο νοήµατος για τις εµπειρικές 

προτάσεις σύµφωνα µε τον Carnap. Για τις  προτάσεις όµως του παρελθόντος, όπως  

η πρόταση π.χ., «ο χ πέθανε στη µάχη του Βατερλό», θα µπορούσε να ισχυριστεί 

κάποιος, πως είναι  προτάσεις που δεν  έχουν  νόηµα, εφόσον αυτές δεν είναι δυνατό 

να ελεγχθούν. Παρόµοιες προτάσεις, που δεν µπορούν να ελεγχθούν (άµεσα), είναι  

οι προτάσεις της γεωγραφίας, της εθνολογίας και της ιστορίας. Για  τις προτάσεις 

αυτές ο Carnap θεώρησε ότι έχουν νόηµα, µόνο εφόσον µπορούν νοητά να είναι 

επαληθεύσιµες. Ο Carnap αυτές τις προτάσεις που είναι επαληθεύσιµες έστω και 

νοητά, δηλαδή είναι δυνάµει επαληθεύσιµες  τις ονόµασε πραγµατολογικά 

περιεκτικές προτάσεις.35 

Παράλληλα µε τις  ελέγξιµες  προτάσεις  διακρίναµε  και τις πραγµατολογικά 

περιεκτικές προτάσεις. Αυτές είναι, όπως αναφέραµε, προτάσεις που δεν µπορούµε 

να τις ελέγξουµε αλλά µπορούµε (είµαστε σε θέση) τα περιεχόµενα των προτάσεων, 

που θα διατύπωναν (εξέφραζαν) αληθείς ή ψευδείς προτάσεις, να τα φανταστούµε  

νοητά. Έτσι π.χ., στο παράδειγµα, «Υπάρχει ένα χρώµα, το κόκκινο µιας βιγνονίας 

που η θέα του προκαλεί τρόµο», δεν µπορούµε να    ελέγξουµε το περιεχόµενο,  αφού 

δε γνωρίζουµε τι πρέπει να κάνουµε για να φθάσουµε (περιγράψουµε) σε µία τέτοια 

εικόνα που θα έκανε επαληθεύσιµη αυτήν την πρόταση. Όµως η πρόταση αυτή είναι  

πραγµατολογικά περιεκτική, διότι µπορούµε να φανταστούµε  µία εικόνα  που θα 

περιέχει την οπτική αντίληψη του υποκειµένου προς το συγκεκριµένο χρώµα. 

Πράγµατι, µπορούµε να φανταστούµε τις συνθήκες εκείνες (τους όρους εκείνους), 

που αναφέρονται στην  πρόταση, δίνοντας νόηµα σε αυτήν. 

Το αποτέλεσµα της ελεγξιµότητας των προτάσεων, όπως είπαµε, είναι η 

επαληθευσιµότητά τους. Το κριτήριο αυτό είναι για τον Carnap το πιο σηµαντικό για 

να θεωρήσουµε ότι µία πρόταση έχει νόηµα. Σύµφωνα µε αυτόν, αν µία πρόταση 

                                                 
35  Όπ.π., κεφ.1, σελ., 44. 



 20

είναι ελέγξιµη είναι και πραγµατολογικά περιεκτική. Αν όµως µια πρόταση είναι  

πραγµατολογικά περιεκτική, αυτό  δε σηµαίνει ότι αποτελεί και ελέγξιµη πρόταση. 

 Ο Carnap θεώρησε, ότι οι προτάσεις αυτές έχουν νόηµα και µάλιστα  δεν 

έχουν λιγότερη βεβαιότητα από τις ελέγξιµες προτάσεις. Εποµένως ισχυρίζεται ότι οι 

πραγµατολογικά περιεκτικές προτάσεις, εφόσον τα περιεχόµενα τους  µπορούν νοητά 

να αναπαρασταθούν,  είναι  προτάσεις που έχουν νόηµα. Όσες όµως βρίσκονται πέρα 

από τα όρια των πραγµατολογικά περιεκτικών προτάσεων, θεωρούνται ανόητες, διότι 

δεν µπορούν νοητά να αναπαρασταθούν. Τις προτάσεις αυτές τις ονοµάζει 

ψευδοπροτάσεις. 

  Στην επιστήµη της φυσικής τίθεται η προϋπόθεση και συνάµα και η 

απαίτηση να είναι ελέγξιµες οι προτάσεις, όπως επίσης αίτηµα των φυσικών 

επιστηµών της ψυχολογίας αλλά και των πολιτικών επιστηµών είναι οι προτάσεις να 

είναι  πραγµατολογικά περιεκτικές. Μόνο στο πεδίο της φιλοσοφίας τα περιεχόµενα  

κάποιων προτάσεων δε φαντάζονται νοητά.  

 Οι προτάσεις που αναφέρονται στις θέσεις του ρεαλισµού και του ιδεαλισµού 

θεωρούνται από τον Carnap ως  ψευδοπροτάσεις.36 Αυτές είναι οι προτάσεις που δεν 

έχουν νόηµα. Ο Carnap θεωρεί ότι τα προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την 

ύπαρξη του κόσµου (ρεαλισµός), την ύπαρξη του θεού, είναι ψευδοπροβλήµατα. Οι 

προτάσεις αυτές της κλασικής φιλοσοφίας δεν έχουν νόηµα, διότι δεν είναι 

επαληθεύσιµες.  Όταν λέµε ότι οι προτάσεις έχουν νόηµα εννοούµε ότι είναι 

επαληθεύσιµες  στην εµπειρία. 

Μιλώντας για προτάσεις καλό θα ήταν να διαπιστώσουµε ότι η παράσταση 

υπερβαίνει το περιεχόµενο της πρότασης. Λέγοντας παράσταση εννοούµε τη νοητή 

εικόνα που αποµένει και µετά την αποµάκρυνση του αντικειµένου. Με την 

παράσταση µπορούµε να δούµε πράγµατα που δε δηλώνονται στην πρόταση. Έτσι 

λοιπόν λέγοντας πχ. «εκείνο το παγκάκι είναι µικρό», στην παράστασή µας έχουµε 

δει το χρώµα του  ή και κάποιο αντικείµενο που είναι ίσως επάνω στο παγκάκι. 

Υπάρχουν δύο είδη παράστασης. Το πρώτο είδος είναι η παράσταση 

κατάστασης πραγµάτων και το δεύτερο είδος είναι η παράσταση του αντικειµένου.37 

 Στο πρώτο είδος  η παράσταση  κατάστασης  πραγµάτων είναι ένα λογικά 

δυνατό γεγονός, ενώ ένα γεγονός είναι µία κατάσταση πραγµάτων που συµβαίνει να 

                                                 
             

              36 Όπ.π., κεφ.1, σελ., 45. 

              37 Όπ.π.,  κεφ.1, σελ., 46.  
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ισχύει στην πραγµατικότητα. Κάθε πρόταση που αντιστοιχεί σε µία κατάσταση 

πραγµάτων έχει νόηµα, ενώ είναι αληθής η πρόταση αν αντιστοιχεί σε ένα γεγονός. 

Στο είδος αυτό βρίσκουµε προτάσεις που έχουν νόηµα. Μία πρόταση µε νόηµα είναι 

η λογική εικόνα µιας κατάστασης πραγµάτων.  Έτσι π.χ., «αυτό το πρόσωπο έχει το 

τάδε χρώµα µαλλιών», είναι µία πρόταση που αντιστοιχεί σε µία παράσταση 

κατάστασης  πραγµάτων. 

 Στο δεύτερο είδος  µε την παράσταση του αντικειµένου αναφερόµαστε γενικά 

και αόριστα, πράγµα που σηµαίνει πως κάθε πρόταση που αντιστοιχεί σε µία 

παράσταση του αντικειµένου δεν έχει νόηµα.38 Έτσι η πρόταση  π.χ., «Ο γιος µου έχει 

αυτήν την εµφάνιση», αντιστοιχεί σε µία παράσταση του αντικειµένου και για αυτό 

το λόγο δεν έχει νόηµα. Η πρόταση αναφέρεται γενικά και αόριστα.   

Ένας άλλος διαχωρισµός των παραστάσεων είναι η διάκριση σε εκφραζόµενες 

«expressive» και σε συνοδευτικές «accompanying».39 Εκφραζόµενες παραστάσεις 

ονοµάζουµε τις παραστάσεις εκείνες που περιγράφονται από τις  προτάσεις. Στο 

παράδειγµα π.χ., «εκείνο το παγκάκι είναι µικρό», η παράσταση του µεγέθους που 

(δηλώνεται) µε τη λέξη «µικρός», είναι η εκφραζόµενη παράσταση. Εκφραζόµενη 

παράσταση ονοµάζεται η παράσταση εκείνη (µέγεθος – χρώµα) που περιγράφεται 

στην πρόταση. 

Από την άλλη πλευρά οι συνοδευτικές παραστάσεις είναι εκείνες οι 

παραστάσεις που δεν περιγράφονται από τις προτάσεις αλλά βιώνονται εξαιτίας µιας 

άλλης παράστασης που περιγράφεται (αντιστοιχεί) στην πρόταση. Το να βιώσουµε 

µία παράσταση σηµαίνει το να κατανοήσουµε µία εικόνα και αυτή να µας δώσει 

κάποια µηνύµατα συναισθηµατικού περιεχοµένου ή να µας κάνει να φανταστούµε 

κάποιες άλλες εικόνες ή ήχους. Πράγµατι, στο παράδειγµα «2+2=4» οι αριθµοί µας 

κάνουν να φανταζόµαστε τις εικόνες των γεωµετρικών σχηµάτων ή ίσως µας κάνουν 

να φανταζόµαστε ότι ακούµε κάποιους ήχους. Επιπρόσθετα ίσως οι αριθµοί αυτοί να 

µας δώσουν κάποιο ευχάριστο συναίσθηµα. Οι παραστάσεις αυτές ονοµάζονται 

συνοδευτικές.  

Πολλές φορές ορίζουµε εµείς τις συνοδευτικές παραστάσεις υιοθετώντας τον 

τονισµό, τη µελωδία του λόγου και τις χειρονοµίες. Κάποιες από αυτές τις 

συνοδευτικές παραστάσεις έχουν συνήθως πρακτική σηµασία. Ένα παράδειγµα 

αποτελούν οι εικόνες των ψηφίων  ή και οι ήχοι των αριθµητικών, όπως 

                                                 
              38 Όπ.π., κεφ.1 σελ., 46.  

39 Όπ.π.,κεφ.1, σελ., 44. 
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προαναφέραµε, που αποτελούν µέσα ενίσχυσης για την εκµάθηση των προτάσεων 

τέτοιου είδους. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η µέθοδος της επαλήθευσης αποτελεί 

το βασικό κριτήριο για το αν έχει νόηµα ή όχι µία εµπειρική πρόταση. Τώρα θα 

περάσουµε να δούµε τις αναλυτικές προτάσεις οι οποίες δεν καθορίζονται από τη 

µέθοδο της επαλήθευσης. 

 Οι αναλυτικές προτάσεις είναι εκείνες που µπορούν να θεµελιωθούν, 

αναγόµενες µε τη βοήθεια ορισµών και λογικών κανόνων σε αυτονόητες γενικές 

αρχές φύσεως. ∆ηλαδή σε βασικές αρχές της σκέψης. Ένα παράδειγµα αναλυτικής 

πρότασης είναι: Α=Α. Αυτή είναι µία πρόταση λογικής ταυτολογίας. Μία άλλη 

αναλυτική πρόταση είναι π.χ., η φράση «κάθε τρίγωνο έχει τρεις γωνίες». Για να 

κατανοήσουµε όµως καλύτερα τον όρο «αναλυτικός» ας δούµε ένα παράδειγµα. Στο 

παράδειγµα «κάθε σώµα έχει έκταση» το κατηγορούµενο, η λέξη έκταση περιέχεται 

στο υποκείµενο σώµα. Αυτές οι προτάσεις θα λέγαµε ότι έχουν νόηµα εξαιτίας των 

λογικών κανόνων που τις ανάγει σε αυτονόητες γενικές αρχές φύσεως. 

 Είδαµε λοιπόν ότι η λογική αναγκαιότητα καθορίζει το νόηµα µιας 

αναλυτικής πρότασης. Όµως το ερώτηµα που τίθεται είναι το ποιος ορίζει αυτή τη 

λογική αναγκαιότητα για κάθε µία από αυτές τις προτάσεις. Η αναγκαιότητα αυτή  

αποτελεί  σύµβαση των ανθρώπων.   

 Βασικό στοιχείο, όπως είδαµε, για τον  πρώιµο Carnap είναι η  θεωρία της 

επαληθευσιµότητας. Η µέθοδος της επαλήθευσης  επηρέασε τους λογικούς θετικιστές 

και αυτό γίνεται φανερό στην πρώιµη φάση του Carnap.η µέθοδος επαλήθευσης, 

ανάγει τους όρους των προτάσεων  στα άµεσα δεδοµένα των αισθήσεων.  

Στο πρώτο του σπουδαίο έργο, Η Λογική Συγκρότηση του κόσµου (1928) 

ανέπτυξε µε µοναδική αδρότητα µία νέα σύλληψη της εµπειροκρατικής θέσης για το 

αναγώγιµο, σύµφωνα µε την οποία όλοι οι όροι που προσφέρονται για την περιγραφή 

ή τον χαρακτηρισµό είτε των πραγµατικών είτε των δυνατών εµπειρικών δεδοµένων  

είναι δυνατό να αποδοθούν πλήρως µε όρους που να αναφέρονται σε ορισµένες 

πλευρές της άµεσης εµπειρίας. Αυτό σηµαίνει ότι οι εµπειρικές προτάσεις είναι 

δυνατό να µετατραπούν εξ’ ολοκλήρου σε προτάσεις άµεσης εµπειρίας. 

Πράγµατι στο έργο αυτό η συνεπαγωγή, µία σχέση «εάν-τότε», επιτελεί την 

αναγωγή µιας ιδιότητας προδιάθεσης π.χ., διαλυτός σε κάτι παρατηρήσιµο. 

Στα  επόµενα χρόνια που ακολούθησαν ο Carnap κάτω από το ερέθισµα των 

συζητήσεων που είχε µε τα µέλη του κύκλου στη Βιέννη, δεν άργησε να συλλάβει µία 
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ευρύτερη µορφή εµπειρισµού, την οποία επεξεργάστηκε και την ανέπτυξε στο 

δοκίµιό του Νόηµα και Ελεγξιµότητα  (Testability and meaning).40 

Στο δοκίµιο αυτό υποστηρίζει τη θέση ότι οι όροι της εµπειρικής επιστήµης δε 

µεταφέρονται απόλυτα σε εµπειρικούς όρους, είναι όµως δυνατό τουλάχιστο να 

προσδιοριστούν εν µέρει µε τη βοήθεια των «προτάσεων αναγωγής», που είναι από 

λογική άποψη εξαιρετικά τελειοποιηµένες µορφές των λειτουργικών ορισµών, αλλά 

και από τις προτάσεις παρατήρησης.  

Συγκρίνοντας τα δύο έργα θα λέγαµε ότι η δυνατότητα αναγωγής παραµένει 

στο δεύτερο έργο, αλλά η απεριόριστη δυνατότητα ορισµού και εποµένως η 

απεριόριστη δυνατότητα αντικατάστασης µε σχέσεις βιωµάτων εγκαταλείφθηκε στο 

έργο  Νόηµα και Ελεγξιµότητα  (1936). 

Ο λόγος της διαφορετικής θέσης που εκφράζει στο δεύτερο έργο βασίζεται 

στο ότι υπάρχουν έννοιες, όπως ορατός ή διαλυτός, έννοιες για ιδιότητες προδιάθεσης 

των οποίων ο ορισµός σύµφωνα µε το σύστηµα συγκρότησης στο Aufbau προσκρούει 

σε δυσκολίες.  

Μία ιδιότητα προδιάθεσης δεν µπορεί να παρατηρηθεί άµεσα. Πράγµατι δεν 

µπορούµε να δούµε τη διαλυτότητα µιας ουσίας. Όµως µόνο όταν οι συνθήκες 

αντίδρασης είναι προσδιορισµένες για όλες τις περιπτώσεις µπορούµε να 

σχηµατίσουµε έναν ορισµό από τις προτάσεις αναγωγής, τις συνεπαγωγές. 

Στο παράδειγµα «µία ουσία είναι διαλυτή, όταν διαλύεται, εφόσον τη βάλουµε 

σε αντίστοιχο υγρό», η πρόταση αυτή είναι υποθετική. Η έννοια µιας ιδιότητας 

προδιάθεσης, όπως  «διαλυτός», µπορεί να αναχθεί σε βίωµα, εφόσον υπάρχουν δύο 

συνεπαγωγές, οι οποίες µπορούν να συνδέονται αποτελώντας και µία µόνο 

συνεπαγωγή, που η πρώτη θα δείχνει υπό ποιους όρους υπάρχει η εκάστοτε ιδιότητα 

προδιάθεσης. Η δεύτερη θα δείχνει πότε δεν υπάρχει αυτό. Με βάση τις συνεπαγωγές 

αυτές η έννοια «διαλυτός», προσδιορίζεται µόνο για τις περιπτώσεις εκείνες στις 

οποίες εκπληρώνεται η συνθήκη που ορίζει η συνεπαγωγή. Όµως στις περιπτώσεις 

που η συνθήκη δεν εκπληρώνεται η εκάστοτε ιδιότητα προδιάθεσης δεν µπορεί να 

αποδοθεί ούτε αρνητικά ούτε θετικά. ∆ιότι, εάν ένα αντικείµενο (ουσία) δεν τίθεται 

καθόλου στο ανάλογο υγρό δεν µπορούµε να αποφασίσουµε για τη διαλυτότητά του. 

Ένας ορισµός όµως οφείλει να καθορίζει µία έννοια για πάντα για όλες τις 

περιπτώσεις. Επίσης, επειδή οι συνεπαγωγές είναι φυσικοί νόµοι που βρέθηκαν 

                                                 
40 Carnap, «Testability and Meaning», Philosophy of Science, 3 (1936), σελ.,419-71. 
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εµπειρικά, ίσως να µην ισχύουν στο πέρασµα των χρόνων µε την πρόοδο της 

επιστήµης.  

Πέρα από τις έννοιες προδιάθεσης και στις έννοιες ιδιοτήτων των πραγµάτων 

και φυσικών µεγεθών, δηλαδή στις προτάσεις του είδους «στο χρόνο T το πράγµα K 

βρίσκεται στη θέση E», δεν µπορεί να γίνει αντικατάσταση σε αυτές από προτάσεις 

του είδους «εάν –τότε», που αναφέρονται στις σχέσεις βιωµάτων. 

Πράγµατι, αν η παραπάνω πρόταση αντικατασταθεί από την πρόταση «εάν-

τότε», θα γινόταν πχ. «εάν κάποιος τον χρόνο T είναι στη θέση O έχει τις τάδε 

αισθητήριες αντιλήψεις». Όµως δεν µπορούν να αναφερθούν στο πλαίσιο µιας 

τεράστιας σύζευξης. Εξάλλου δεν µπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων.  

Παρόµοια και στο παράδειγµα µε τη µέτρηση της έντασης του ηλεκτρικού 

ρεύµατος, θα µπορούσαµε να τονίσουµε ότι η µέτρηση της έντασης µπορεί να 

περιγραφεί µε πολλές δυνατές αντιλήψεις. Αυτό σηµαίνει την αδυναµία ορισµού 

αυτών των εννοιών µέσω σχέσεων βιωµάτων. 

Τα παραπάνω προβλήµατα έκαναν τον Carnap να διατυπώσει στο δοκίµιο 

«Νόηµα και Ελεγξιµότητα», τη θέση ότι οι όροι της εµπειρικής επιστήµης δε 

µεταφέρονται απόλυτα σε εµπειρικούς όρους, όµως µπορούν να προσδιοριστούν εν 

µέρει (αδυναµία να ορισθούν όλες οι  έννοιες µε την αναγωγή τους σε σχέση 

βιωµατικών δεδοµένων)  µε τις «προτάσεις αναγωγής», που συνιστούν από λογική 

άποψη τελειοποιηµένες  µορφές των λειτουργικών ορισµών. 

Επιπροσθέτως, ο Carnap στο έργο αυτό υποστηρίζει ότι οι προτάσεις 

παρατήρησης µπορούν να θεωρηθούν προτάσεις που περιγράφουν φυσικά 

αντικείµενα, που προσφέρονται στην άµεση παρατήρηση, όπως π.χ., ο δείκτης ενός 

οργάνου µέτρησης που µετακινείται προς ένα ορισµένο σηµείο της αριθµηµένης 

κλίµακας. Αυτές οι προτάσεις µπορούν να διατυπωθούν µε όρους της φυσικής 

επιστήµης.41 Αυτή ήταν η βασική ιδέα του φυσικαλισµού, που πρότεινε ο Carnap, 

έπειτα από την επιρροή που δέχτηκε από το φίλο του και κοινωνιολόγο O. Neurath.  

Η βασική ιδέα του φυσικαλισµού ήταν όλες οι προτάσεις της εµπειρικής 

επιστήµης, από τη φυσική ως την κοινωνιολογία και την ιστορία, να αναχθούν σε 

όρους και προτάσεις της γλώσσας της φυσικής. 

Επίσης θεωρεί ότι ένας τέτοιος έλεγχος, όσον αφορά τις προτάσεις 

παρατήρησης, δεν είναι δυνατό να αποδώσει πλήρη απόδειξη ή διάψευση, αλλά 

                                                 
41 Carnap, «Testability and Meaning», Philosophy of Science, 3  (1936), σελ., 419-71, 4  

(1937), σελ., 1-40. 
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µπορεί να µας δώσει περισσότερο ή λιγότερο έγκυρη «επιβεβαίωση» µιας εµπειρικής 

πρότασης. 

Ο Carnap σφραγίζει τη φιλελευθεροποίηση του εµπειρισµού εισάγοντας, ως 

κριτήριο νοήµατος, την «επικυρωσιµότητα» (που µπορεί να είναι πιθανολογική) αντί 

της κατά πολύ αυστηρότερης «επαληθευσιµότητας». 

Στο έργο αυτό ο Carnap διατυπώνει την επιχειρηµατολογία του για την 

αµφιβολία στην προηγούµενη του θέση (Aufbau) ότι όλες οι εµπειρικές  έννοιες 

µπορούν να ορισθούν µε την αναγωγή τους σε σχέση βιωµατικών δεδοµένων.  

 Με βάση τα παραπάνω θα λέγαµε ότι σε µία γλώσσα διακρίνουµε τριών 

ειδών σηµεία.42 Τα πρωταρχικά σηµεία είναι αυτά που εισάγονται χωρίς τη βοήθεια 

άλλων σηµείων και αποτελούν το πρώτο είδος. Το  δεύτερο είδος σηµείων είναι τα 

εισαγόµενα σηµεία. Αυτά εισάγονται από τον ορισµό. Το τρίτο είδος σηµείων 

περιλαµβάνει τα σηµεία που εισάγονται µε προτάσεις αναγωγής.   

Είδαµε λοιπόν τις αµφιβολίες που ανέπτυξε ο Carnap σχετικά µε τη θεωρία 

της επαληθευσιµότητας ως  κριτήριο νοήµατος των προτάσεων στο έργο  «Νόηµα και 

Ελεγξιµότητα».  

Στα επόµενα χρόνια που θα ακολουθήσουν µετά την έκδοση του έργου αυτού, 

ο Carnap θα αναγνωρίσει στο έργο του µε τίτλο Foundations of Logics and 

Mathematic ότι οι συντακτικοί και σηµασιολογικοί κανόνες  καθορίζουν το νόηµα 

κάθε πρότασης. Ο Carnap αναγνωρίζει ότι ο ορισµός του νοήµατος µέσω της 

επαληθευσιµότητας είναι πολύ στενός. Πράγµατι, προτάσεις που έχουν νόηµα, θα 

έχαναν το νόηµά τους σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό.  

 Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που δεν ορίζονται µέσω της 

επαληθευσιµότητας. Αυτές οι προτάσεις, αν ορίζονταν µε τη θεωρία της 

επαληθευσιµότητας,  θα ήταν κενές νοήµατος, παρόλο που δύσκολα θα µπορούσαµε 

να αρνηθούµε το νόηµα τους. Πράγµατι, η αναλυτική πρόταση «κάθε σώµα έχει 

έκταση», θα έχανε το νόηµα της αν διατυπωνόταν αρνητικά, διότι µε τον τρόπο αυτό 

θα γινόταν πρόταση  αντιφατική και µη επαληθεύσιµη. Έτσι θα ήταν π.χ., «κάθε 

σώµα έχει έκταση και δεν έχει».43  

Η έννοια του νοήµατος για αυτές τις προτάσεις που το κριτήριο νοήµατος 

τους δεν είναι η µέθοδος επαλήθευσης διασαφηνίζεται µέσω µιας εµπεριστατωµένης 

ανάλυσης της γλώσσας σε σχέση µε τη σηµαντική της λειτουργία. Ένα σηµαντικό 

                                                 
              42 Kraft, Ο κύκλος της Βιέννης και η γένεση του Νεοθετικισµού, σελ.,120. 

43 Kraft, Ο κύκλος της Βιέννης και η γένεση του Νεοθετικισµού, σελ., 48. 
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σύστηµα αποτελείται από σηµεία π.χ., λέξεις και από τους συνδυασµούς των 

σηµείων. Η ανθρώπινη γλώσσα µπορεί να εκφράζει µε το συνδυασµό σηµείων 

ολοένα και καινούργια νοήµατα. Σε µία τέτοια γλώσσα τα σηµεία χωρίζονται σε δύο 

τάξεις. Σε περιγραφικά  και λογικά σηµεία.44 Τα πρώτα είναι ονόµατα πραγµάτων ή 

ονοµασίες ιδιοτήτων (απλά–πολλαπλά κατηγορήµατα). Τα λογικά σηµεία είναι είτε 

σταθερές θέσεις όπως «όχι», «και», «αν – τότε», «όλα», είτε µεταβλητές, οπότε 

δηλώνουν  κενές θέσεις που µπορούν να τις καταλάβουν ονόµατα ή προτάσεις.45 Οι 

µορφολογικοί κανόνες θα καθορίσουν πως από τέτοια σηµεία θα γίνουν σειρές 

σηµείων, δηλαδή προτάσεις. Αυτοί δίνουν την υπαρκτική και τη γενική πρόταση, τη 

συνεπαγωγή, τη διάζευξη, τη σύζευξη και την αρνητική πρόταση.  

Στο σηµείο αυτό, είδαµε ότι ο Carnap καθορίζει το νόηµα µιας πρότασης µε 

βάση τους σηµαντικούς και συντακτικούς κανόνες. Το νόηµα δεν είναι απόλυτα 

καθορισµένο αλλά πάντοτε σχετικό µε ένα σηµαντικό και συντακτικό σύστηµα. Ο 

Carnap πιστεύει ότι η έµφαση πρέπει να τεθεί στην ανασυγκρότηση αυτής της 

πρακτικής µέσω ενός τυπικού ή αξιωµατικού συστήµατος (syntax) και ενός 

συστήµατος σηµασιολογικών κανόνων (semantics).46  

Οι συντακτικοί κανόνες προσδιορίζουν τα «σηµεία εκκίνησης» 

µετασχηµατισµού του συστήµατος χωρίς να καταφεύγουν στις σηµασίες των όρων 

που εµπλέκονται στην κατασκευή. Οι σηµασιολογικοί κανόνες ρυθµίζουν τον 

σχηµατισµό σύνθετων προτάσεων από απλές, καθορίζουν σχέσεις ανάµεσα στις 

γλωσσικές εκφράσεις και προσδιορίζουν τις συνθήκες αλήθειας των προτάσεων της 

γλώσσας.47  Έτσι αν µας δοθεί η πρόταση «το χιόνι είναι λευκό» µπορούµε εύκολα να 

κατασκευάσουµε µε τη βοήθεια σηµασιολογικών κανόνων ένα άµεσο κριτήριο 

αλήθειας, δηλαδή µία αναγκαία συνθήκη της αλήθειας της πρότασης, η οποία όταν 

διατυπώνεται να µην υπεισέρχεται η αλήθεια των άλλων προτάσεων. Οι 

σηµασιολογικοί κανόνες προσδιορίζουν για κάθε πρόταση αυτό που η πρόταση 

βεβαιώνει (νόηµα).48 Το άµεσο κριτήριο αλήθειας στην παραπάνω πρόταση θα ήταν: 

Η πρόταση «το χιόνι είναι λευκό» είναι αληθής αν και µόνο αν το χιόνι είναι λευκό. 

                                                 
44 Carnap, ‘‘Foundations of Logics and Mathematics’’ in International Encyclopedia of 

Unified Science, τοµ.1 αριθµ.3. 
45 Kraft, Ο κύκλος της Βιέννης και η γένεση του Νεοθετικισµού, σελ., 49. 
46 Carnap, Foundations of Logics and Mathematics, University of Chicago Press 1939, 

σελ.,60. 
47 Όπ.π., σελ.,6-7. 
48  Όπ.π.,, σελ., 10. 
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Οι σηµασιολογικοί κανόνες επιτρέπουν τη σηµασιοδότηση των όρων που 

εµφανίζονται στο γλωσσικό σύστηµα, δηλαδή επιτρέπουν τη σύνδεση των όρων και 

των υποδηλουµένων τους.49 Η σηµασιολογική ανάλυση εστιάζει την προσοχή της 

στις σχέσεις ανάµεσα στις γλωσσικές εκφράσεις και στις υποδηλώσεις τους. Οι 

σηµασιολογικές θεωρήσεις αναφέρονται αφενός στις φυσικές γλώσσες πράγµα το 

οποίο σηµαίνει ότι  η περιοχή των θεωρήσεων αυτών ενδιαφέρει τους γλωσσολόγους, 

τους ιστορικούς και τους ανθρωπολόγους  και αφετέρου αναφέρονται στις τεχνητές 

γλώσσες, οι οποίες κατασκευάζονται µε µοναδικό στόχο να µελετήσουν την 

επιστηµονική γνώση και ευλόγως  αποτελούν το ενδιαφέρον των φιλοσόφων.      

Χρονικά νωρίτερα ο Carnap είχε επιχειρήσει να καθορίσει το νόηµα µιας 

πρότασης της φυσικής επιστήµης µε βάση µόνο τους συντακτικούς κανόνες στο έργο 

του Λογική Σύνταξη της Γλώσσας (1934). 

 Στο έργο αυτό ο Carnap προβαίνει σε µία διάκριση της γλώσσας. Η γλώσσα-

αντικείµενο είναι η γλώσσα την οποία ενδιαφερόµαστε να µελετήσουµε, ενώ η 

µεταγλώσσα είναι η γλώσσα στην οποία εκφράζουµε τη θεωρία της γλώσσας-

αντικείµενο. Ο Carnap ονόµασε τη µεταγλώσσα «λογική σύνταξη».50 Το έργο της 

λογικής σύνταξης είναι η διαµόρφωση µιας θεωρίας της γλώσσας-αντικείµενο υπό το 

πρίσµα συντακτικών θεωρήσεων της γλώσσας. Η αποκλειστικότητα της συντακτικής 

και ο παραµερισµός της σηµαντικής άποψης συνδέονται µε το γεγονός ότι ο Carnap 

θεώρησε ότι οι έννοιες και οι προτάσεις δε συνίστανται σε τίποτα άλλο πέρα από τις 

κατονοµασίες τους. Η σηµασία τους είχε παραβλεφθεί.  

Στη Λογική Σύνταξη της Γλώσσας ο Carnap θέλει να καταστήσει σαφές ότι οι 

βασικές έννοιες της απόδειξης, της συναγωγής συµπερασµάτων από υποθέσεις είναι 

συντακτικές έννοιες. Στο σηµείο αυτό διαφαίνεται πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν  η 

συντακτική θέση και οι συντακτικοί κανόνες στο έργο αυτό. Οι συντακτικοί κανόνες 

προσδιορίζουν τις αρχικές προτάσεις (αξιώµατα) και τους κανόνες επαγωγής που 

είναι επιτρεπτοί µε τη βοήθεια των οποίων από τις αρχικές προτάσεις οδηγούµαστε 

σε προτάσεις που ισχύουν χωρίς να καταφεύγουµε στη σηµασία των όρων που 

εµπλέκονται (υπάρχουν) σ΄αυτές.51 Στο συντακτικό επίπεδο ανάλυσης µιας γλώσσας 

οι γλωσσικές εκφράσεις που χρησιµοποιούνται για ανάλυση προέρχονται από τη 

                                                 
49  Όπ.π., σελ., 8-11. 
50 Carnap,  ΛΣΓ,  trans.  A.Smeaton, Routledge 1937, &1, σελ., 4. 
51 Carnap, Foundations of Logics and Mathematics, σελ., 18-19. 
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γλώσσα-αντικείµενο χωρίς να γίνεται αναφορά στα υποδηλούµενα αυτών των 

εκφράσεων.52  

Με το συντακτικό έλεγχο (εσωτερική αιτιολόγηση) εντοπίζονται προτάσεις 

που δεν πληρούν τους κανόνες του συντακτικού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 

φράση του Χάιντεγκερ  «Το µηδέν µηδενίζει». Το «µηδέν» έχει τη µορφή 

ουσιαστικού, ωστόσο από λογική άποψη είναι ένα σήµα άρνησης και δεν µπορεί να 

έχει θέση υποκειµένου στην πρόταση αυτή.53 

Στο έργο µε τίτλο η Λογική Σύνταξη της Γλώσσας, ο Carnap υποστηρίζει τη 

θέση πως µπορούµε να µιλήσουµε για τη γλώσσα αλλά για να το κάνουµε αυτό  

χρειαζόµαστε µία άλλη γλώσσα, τη µεταγλώσσα. Η φιλοσοφία για αυτόν συνίσταται 

από τη µεταλογική ανάλυση. Θέτει ένα σύστηµα σηµείων που αποτελούν τις λέξεις 

της επιστηµονικής γλώσσας. Με αυτόν τον τρόπο η φιλοσοφία καθίσταται ικανή να 

αναλύει τις προτάσεις των φυσικών επιστηµών. Στο σηµείο αυτό γίνεται ξεκάθαρο 

ότι φιλοσοφία για τον Carnap, όπως διαφαίνεται µέσα από το έργο αυτό  είναι η 

µελέτη του συντακτικού της λογικής των επιστηµονικών προτάσεων.  

Στο έργο αυτό ο Carnap έχει εγκαταλείψει κάθε σκέψη για φαινοµεναλισµό 

και θεµελίωση των προτάσεων πρωτοκόλλου στην άµεση εµπειρία. Οι προτάσεις 

πρωτοκόλλου είναι δυνατόν να σφάλλουν. Η δυνατότητά τους να αναθεωρούνται 

προκύπτει από τη γενικότερη συνεισφορά τους στο συνολικό δίκτυο των προτάσεων 

(συνεκτικότητα). Θα λέγαµε λοιπόν ότι η φιλοσοφία αντικαθίσταται από τη λογική 

σύνταξη, δηλαδή από τη µεταγλώσσα που έχει ως αντικείµενο µελέτης τη γλώσσα 

της επιστήµης.  

Αναφερθήκαµε λοιπόν στη µέθοδο επαλήθευσης του Carnap και είδαµε ότι 

αποτελεί το κριτήριο νοήµατος µιας εµπειρικής πρότασης. Τονίσαµε πως στο Aufbau 

ανέπτυξε µία νέα σύλληψη της εµπειροκρατικής θέσης για το αναγώγιµο. Επίσης 

είδαµε πως στο δοκίµιο «Νόηµα και Ελεγξιµότητα» (1936) ανέπτυξε µία ευρύτερη 

µορφή του εµπειρισµού καταλήγοντας στη φυσικαλιστική αποδοχή, δηλαδή στη θέση 

ότι οι προτάσεις της φυσικής επιστήµης έχουν νόηµα. Οι προτάσεις αυτές θα 

ανακαλύψουν τη γνώση και η αιτιολόγηση των προτάσεων της επιστήµης, που θα 

είναι το έργο των φιλοσόφων, θα επιτευχθεί µε το συντακτικό και σηµαντικό έλεγχο. 

(Foundations of Logics and Mathematics-1939).  

                                                 
52 Carnap, Foundations of Logics and Mathematics, σελ.,  16. 
53 Ι.Μ.Μποχένσκι, Ιστορία της σύγχρονης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, Αθήνα-Γιάννενα 1985,  

σελ., 92.  
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«ΟΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ» ΤΟΥ CARNAP 

 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε ότι ο Carnap στο έργο του Λογική Σύνταξη 

της Γλώσσας θεωρεί ότι το έργο αυτής είναι η διαµόρφωση µιας θεωρίας της 

γλώσσας-αντικείµενο υπό το πρίσµα συντακτικών θεωρήσεων της γλώσσας. Στο έργο 

αυτό είχε επηρεαστεί από το φίλο του και κοινωνιολόγο O. Neurath. Χρονικά λίγο 

νωρίτερα ο Carnap επηρεασµένος από τη µέθοδο επαλήθευσης αλλά και από το 

φαινοµεναλισµό δηλαδή τη θεωρία που υποστηρίζει ότι η γνώση πηγάζει από τις 

αισθήσεις του υποκειµένου,  δηµοσιεύει ένα άρθρο στο περιοδικό Erkenntnis (1931) 

µε τίτλο Die Physikalische Sprache als Universal Sprache der Wissenschaft.54 

Ορισµένα σηµεία του περιεχοµένου του άρθρου θα προκαλέσουν τις αντιρρήσεις του 

Neurath στις οποίες µετέπειτα θα συµφωνήσει και ο Carnap και µαζί µε τον Neurath 

θα αποκτήσουν κοινές θέσεις. 

Στο άρθρο αυτό ο Carnap αναφέρει πως υπάρχουν κάποιες προτάσεις που 

περιγράφουν τα πιο απλά γεγονότα που µπορούν να γίνουν γνωστά, ώστε να µην 

περιέχουν προτάσεις που προέρχονται από επεξεργασία. Οι προτάσεις αυτές θα 

κατονοµάζουν τα άµεσα περιεχόµενα βιωµάτων. Οι προτάσεις αυτές ονοµάστηκαν 

από τον Carnap προτάσεις πρωτοκόλλου και θεωρήθηκαν θεµελιώδεις, διότι 

αποτελούν προτάσεις άµεσης αισθητηριακής εµπειρίας. ∆ηλαδή στις προτάσεις αυτές 

υπάρχει µία αµεσότητα κατά την επαφή του υποκειµένου µε την πραγµατικότητα. Η 

αρχική µορφή των προτάσεων αυτών περιελάµβανε τους όρους «εδώ», «τώρα». Ήταν 

δηλαδή προτάσεις του είδους «σήµερα σηκώθηκα στις δέκα το πρωί» ή «τώρα βλέπω 

ένα τετράδιο». Έπειτα όµως από την προτροπή του Neurath να έχουν οι προτάσεις 

αυτές µία έννοια αντίληψης και να αναφέρονται στο χώρο και στο χρόνο για να 

αποκτήσουν διυποκειµενικότητα πήραν τη µορφή π.χ., «ο Χ αντιλήφθηκε το 

φαινόµενο Κ στον τόπο Π». 

 Οι προτάσεις αυτής της µορφής χρησιµοποιούνται από τη φυσική επιστήµη. Ο 

Neurath πρότεινε αυτή τη µορφή των προτάσεων στον Carnap, διότι ο ίδιος 

πρεσβεύει τη θέση της φυσικαλιστική θεωρία που αναφέρει ότι µόνο οι προτάσεις της 

φυσικής επιστήµης έχουν νόηµα. Η µορφή αυτών των προτάσεων που «απαιτούσε» ο 

                                                 
54 Carnap, «Die Physikalische Sprache  als Universal sprache der Wissenschaf», περ. 

Erkenntnis 2 (1931-32),  σελ., 437-460. 
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Neurath από τον Carnap εξασφάλιζε τη διυποκειµενικότητα, όχι όµως και την 

αιτιολόγηση της γνώσης. 

 Αρχικά, οι προτάσεις πρωτοκόλλου (προτάσεις αντίληψης) θεωρήθηκαν από 

τον Carnap ότι έχουν απόλυτη ισχύ. Είναι προτάσεις που δε χρειάζονται επαλήθευση 

και χρησιµεύουν ως βάση για όλες τις υπόλοιπες προτάσεις της επιστήµης.55 

Πρώτος που αµφισβήτησε το χαρακτήρα της απόλυτης ισχύς των προτάσεων 

πρωτοκόλλου ήταν ο Neurath.56 Αυτός θεώρησε πως οι προτάσεις πρωτοκόλλου δεν 

είναι πρωταρχικότερες από άλλες εµπειρικές προτάσεις. Είναι κι αυτές υποθετικές 

προτάσεις όπως και οι άλλες εµπειρικές προτάσεις και για αυτό µπορούν να 

διορθωθούν. Οι προτάσεις πρωτοκόλλου δεν µπορούν να θεµελιωθούν µε βάση τα 

βιώµατα και τις αισθήσεις του υποκειµένου. Οι προτάσεις πρωτοκόλλου µπορούν να 

αιτιολογηθούν, µόνο αν συγκριθούν µε άλλες προτάσεις, και όχι µε µία πρωτογενή 

και άµεση εµπειρία του ατόµου.57 

Ο Neurath πρεσβεύει τη φυσικαλιστική θεωρία, δηλαδή τη θέση ότι µόνο οι 

προτάσεις της φυσικής επιστήµης έχουν νόηµα. Με τη θέση αυτή ο Neurath επιδιώκει 

να εξασφαλίσει τη διυποκειµενικότητα της έρευνας. Οι προτάσεις της φυσικής 

επιστήµης θα αιτιολογήσουν τη γνώση, εφόσον υποστούν διορθώσεις στο σύνολό 

τους µε βάση το γλωσσικό και συντακτικό έλεγχο. Η συνεκτικότητα αποτελεί το 

κριτήριο νοήµατος µιας πρότασης πρωτοκόλλου σύµφωνα µε τη θέση του Neurath. 

Στη θέση αυτή θα συµφωνήσει και ο Carnap, ο οποίος αρχικά πρεσβεύει το 

φαινοµεναλισµό, δηλαδή τη θέση ότι η γνώση πηγάζει από τις αισθήσεις του ατόµου, 

αλλά µετέπειτα υιοθετεί το φυσικαλισµό.58 Ο Carnap επηρεασµένος από τον Neurath 

θα ισχυρισθεί ότι «δεν υπάρχουν απόλυτες αρχικές προτάσεις για τη δόµηση της 

επιστήµης».59 Γι’ αυτό και θεωρεί ότι κάθε πρόταση της φυσικής γλώσσας του 

συστήµατος µπορεί κατά την περίσταση να χρησιµεύσει ως πρόταση πρωτοκόλλου.60  

Αν θέλαµε να δούµε γενικότερα τις συζητήσεις που διεξήχθησαν για το 

πρόβληµα των προτάσεων πρωτοκόλλου, θα λέγαµε ότι υποφώσκει η φιλοσοφική 

                                                 
55 Όπ.π., 2  (1931-32) σελ.,438. 
56 O. Neurath, «Protokollsatze», περ. Erkeentnis 3 (1931-32), σελ., 209. 

              57 Neurath,  «Radikaler physikalismus und  wirkliche Welt», περ.Erkenntnis 4  (1934), σελ., 

346-362 και µεταφρασµένο στο Neurath,  phil.papers σελ., 100-114. 

              58 Carnap, «Uber Protokollsatze», περ. Erkeentnis 3,  σελ., 215. 
59  Όπ.π., 3, σελ., 224. 
60 Όπ.π.,  3,  σελ., 224.                                                                                                                                                     
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διαµάχη ανάµεσα στον «παλαιότερο» φαινοµεναλισµό και στον «ύστερο» 

φυσικαλισµό. Ανάµεσα στη θεµελιοκρατία και στη συνεκτικότητα. Αρχικά η θεωρία 

του φαινοµεναλισµού υποστηρίχτηκε από τον πρώιµο Carnap (Λογική δοµή του 

κόσµου-Προτάσεις Πρωτοκόλλου στην αρχική τους µορφή). Με βάση τη θεωρία του 

φαινοµεναλισµού οι εµπειρικές προτάσεις αποκτούν νόηµα µέσω των αισθήσεων του 

υποκειµένου. 

Οι προτάσεις πρωτοκόλλου αρχικά, θεµελιώνονται άµεσα από την εµπειρία. 

Συνιστούν προτάσεις άµεσης αισθητηριακής εµπειρίας. Γι’ αυτό και δε χρειάζονται 

επαλήθευση. Οι προτάσεις αυτές είναι του είδους π.χ., «ότι ο NN στο χρόνο Τ και στο 

χώρο Χ αντιλήφθηκε το και το». Αυτές οι προτάσεις είναι θεµελιώδεις και 

χρησιµεύουν σύµφωνα µε τον Carnap ως βάση για όλες τις υπόλοιπες κρίσεις.  

Αντίθετος στο φαινοµεναλισµό και στη θέση ότι οι προτάσεις πρωτοκόλλου  

θεµελιώνουν τη γνώση ήταν ο Neurath. Αυτός πρόβαλε τον ισχυρισµό ότι η 

αιτιολόγηση των προτάσεων αυτών θα επέλθει ύστερα από τη σύγκριση των 

προτάσεων αυτών µε άλλες προτάσεις. Το κριτήριο εγκυρότητας µιας πρότασης είναι 

η συνεκτικότητά της (αποφυγή αντιφάσεων). Επίσης θεώρησε πως µόνο οι προτάσεις 

της φυσικής επιστήµης µπορούν να µας δώσουν τη γνώση και να µας εξασφαλίσουν 

τη διυποκειµενικότητα. Γι’ αυτό και ασπάστηκε τη θεωρία του φυσικαλισµού. 

Προτάσεις οποιασδήποτε επιστήµης, εκτός της φυσικής, για να έχουν νόηµα θα 

πρέπει να µεταφραστούν µε όρους της φυσικής επιστήµης (ενιαία επιστήµη). Ο 

Neurath επιδίωκε την ενότητα της γνώσης και το µέσο µε το οποίο θα πετύχαινε την 

ενοποιηµένη επιστήµη ήταν η γλώσσα της φυσικής επιστήµης (φυσικαλισµός).61  

Οι  µεγάλοι πρόοδοι της φυσικής επιστήµης από τα τέλη του 19ου και εφεξής 

κατάφεραν να ανακαλύψουν τις φυσικές  οντότητες που συγκροτούν τον κόσµο, όπως 

το άτοµο, το µόριο, οι οποίες δεν έχουν χρώµα ή γεύση για να προσεγγιστούν από τα 

αισθητήρια όργανα του υποκειµένου. Ο προσδιορισµός  της µελέτης της φυσικής 

επιστήµης  στις φυσικές οντότητες και στις κινήσεις τους πετυχαίνει τη 

διυποκειµενικότητα των προτάσεων σύµφωνα και µε τον Neurath. Μία έννοια που 

αδυνατούσε να πετύχει ο φαινοµεναλισµός του πρώιµου Carnap, που βασιζόταν στις 

αισθήσεις του υποκειµένου, οι οποίες όµως δεν εξασφάλιζαν τη διυποκειµενικότητα 

της γνώσης. 

                                                 
61 Βλ. λεπτοµερειακή ανασυγκρότηση της συζήτησης µεταξύ των δύο φιλοσόφων στο βιβλίο 

του T. Uebel, Overc.Log.Posit., Rodopi 1992. 
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Εποµένως προτάσεις άλλων επιστηµονικών τοµέων πρέπει τουλάχιστον να 

µπορούν να µεταφραστούν σε τέτοιες προτάσεις. Τα µαθηµατικά και η λογική 

µπορούν να εκφραστούν  στη γλώσσα της φυσικής, εφόσον θεωρούνται ως καθαροί 

λογισµοί, ως συνδυασµοί απλών µορφών σηµείων.  Το πρόβληµα της ενιαίας  

φυσικής γλώσσας  εστιάζεται στο αν θα µπορέσουν οι ψυχολογικές προτάσεις να 

µεταφραστούν σε προτάσεις για σωµατικές καταστάσεις. 62   

Ο αρχικός φυσικαλισµός αρνήθηκε ένα δυϊσµό µεταξύ φυσικού και ψυχικού. 

Αρχικά θεώρησαν οι λογικοί θετικιστές  ότι οι ψυχολογικές και οι φυσικές προτάσεις 

αποτελούσαν δύο διαφορετικά είδη προτάσεων και ότι οι ψυχολογικές  προτάσεις  

αναφέρονταν  σε  προτάσεις µη φυσικές.63 Αυτό σήµαινε ότι τα ψυχικά φαινόµενα 

δεν ήταν ελέγξιµα. Οι προτάσεις για τα ψυχικά φαινόµενα δεν µπορούν να 

διατυπωθούν και πρέπει να αντικατασταθούν από προτάσεις που αναφέρονται σε 

φυσικά συµβάντα, εφόσον οι προτάσεις των ψυχικών φαινοµένων αφορούν κάτι που 

το αισθάνεται µόνο αυτός που το βιώνει. Έτσι τα ψυχικά φαινόµενα ταυτίστηκαν µε 

τα σωµατικά τους εκφραστικά συµπτώµατα. Οι ψυχολογικές προτάσεις για να 

ελεγχθούν πρέπει να αντικατασταθούν από τις ανάλογες προτάσεις που είχαν 

αναφορά  τον κόσµο των σωµάτων. Το ψυχικό χαρακτηρίζεται µε βάση το 

συναρτηµένο σωµατικό. Οι ψυχολογικές προτάσεις έχουν έννοια ελέγξιµη, µόνο αν 

έχουν µεταφραστεί σε αντίστοιχες φυσικές προτάσεις. Ο ριζοσπαστικός 

φυσικαλισµός γίνεται  έτσι ριζοσπαστικός µπηχαβιορισµός.64  

 Στην παραπάνω θέση θα µπορούσε κανείς να εκφέρει το αντεπιχείρηµα ότι 

υπάρχουν πολλά ψυχικά φαινόµενα κυρίως στον τοµέα της σκέψης για τα οποία οι 

σωµατικές εκφράσεις  που τα περιγράφουν είναι ελάχιστα. Πράγµατι, όταν κάποιος 

σκέφτεται κάτι, το θυµάται, το θέλει, το βλέπει. Τα σωµατικά εκφραστικά 

συµπτώµατα που δηλώνουν αυτά τα ψυχικά φαινόµενα είναι τις περισσότερες φορές  

ασαφή.  

Για να µπορέσει να περιγράψει ο Carnap τέτοια  ψυχικά φαινόµενα σε φυσική 

γλώσσα επιβάλλεται να χαρακτηρίσει τη σωµατική κατάσταση που συναρτάται µε 

αυτά καταφεύγοντας σε ψυχικές εκφράσεις.65 Έτσι στην πρόταση «κάποιος βλέπει 

κόκκινο» η φυσική περιγραφή δίνεται µε το να χαρακτηρίζεται η σωµατική 

κατάσταση. Έτσι λοιπόν η πρόταση  «βλέποντας κόκκινο» σηµαίνει µία τάξη από 
                                                 

62 Kraft, Ο κύκλος της Βιέννης και η γένεση του Νεοθετικισµού, σελ., 165. 
63 Kraft, Ο κύκλος της Βιέννης και η γένεση του Νεοθετικισµού, σελ., 166. 

              64  Όπ.π., σελ., 168. 
65  Όπ.π.,σελ., 173. 
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σωµατικές αντιδράσεις (κινήσεις οµιλίας, χειρονοµίες) που ακολουθούν µετά από τον 

αντίστοιχο  ερεθισµό. 66 

 Αναµφίβολα, όπως προαναφέραµε, η άρνηση του δυϊσµού του φυσικού και 

του ψυχικού ήταν θέση του αρχικού φυσικαλισµού. Πράγµατι, αργότερα ο 

φυσικαλισµός θα αποδεχτεί τον δυϊσµό του φυσικού και του ψυχικού και έτσι θα 

εγκαταλειφθεί η ιδέα ότι η γλώσσα της φυσικής θα αποτελέσει την καθολική γλώσσα 

της επιστήµης. Η διαφοροποίηση της αρχικής θέσης του φυσικαλισµού οφείλεται 

στην παραδοχή της θέσης ότι οι ψυχολογικές προτάσεις δεν µπορούν να 

µεταφραστούν σε φυσικά συµβάντα. Οι ψυχολογικές  έννοιες έχουν ένα δικό τους 

περιεχόµενο για το οποίο οι παρατηρήσεις της σωµατικής µας συµπεριφοράς δίνουν 

µόνο επιβεβαιωτικές προτάσεις. Η θέση αυτή αποτελεί διακήρυξη του Carnap.67 

  Επανερχόµενοι στη φυσικαλιστική θέση του Neurath θα λέγαµε πως η 

γλώσσα της φυσικής επιστήµης (άρνηση δυϊσµού ψυχικού-φυσικού)  του Neurath  θα 

ενοποιήσει την επιστήµη στο σύνολο της.  

Η γνωσιοθεωρία του Neurath αφενός  στηρίζεται  στις φυσικές επιστήµες, οι 

οποίες θα ανακαλύψουν τη γνώση και αφετέρου στη συνεκτικότητα των 

επιστηµονικών προτάσεων στο σύνολο τους (εµπειρικές κρίσεις) που θα αιτιολογήσει 

τη γνώση.68 Οι προτάσεις των φυσικών επιστηµών δεσµεύονται σε λογικά και 

συντακτικά πλαίσια (ενότητα συστήµατος).  

Στην αποδοχή αυτής της γλώσσας, όπως είδαµε, θα καταλήξει και ο  ύστερος 

Carnap. Αρχίζει από το 1931 και µετά να  συνειδητοποιεί ότι τα εργαλεία της 

νεότερης λογικής σε συνδυασµό µε τη θεωρία της επαληθευσιµότητας  δεν µπορούν 

να θεµελιώσουν τη γνώση. Γι’ αυτό λοιπόν ο Carnap περιορίζει τη µέθοδο της 

επαλήθευσης και  εγκαταλείπει το φαινοµεναλισµό και επηρεασµένος από τον 

Neurath καταλήγει στο φυσικαλισµό πιστεύοντας ότι µόνο οι προτάσεις της φυσικής 

γλώσσας  έχουν νόηµα (Νόηµα και Ελεγξιµότητα). Ο Carnap ισχυρίζεται πως µόνο η 

γλώσσα της φυσικής έχει νόηµα, διότι οι προτάσεις της επιστήµης αυτής σχετίζονται 

µε τα υλικά σώµατα και την κίνηση τους και εποµένως µπορούν να επαληθευτούν. Ο 

Carnap δεν εγκαταλείπει τη µέθοδο επαλήθευσης αλλά την περιορίζει στις προτάσεις 

                                                 
66 Carnap, «Die Physikalische Sprache  als Universal sprache der Wissenschaft», περ.                                                  

Erkenntnis 2  (1931), σελ., 458. 
67   Feigl, Herbert, Scriven , Michael, and Maxwell Grover, Minnesota Studies in the 

Philosophy of  Science, vol.ІІ. 
68  Neurath, «Protokollsatze», περ. Erkenntnis 3 (1932-33),  σελ., 209.  
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της φυσικής επιστήµης. Η γλώσσα της φυσικής λοιπόν θα ενοποιήσει την επιστήµη. 

Αυτή µόνο µπορεί να εξασφαλίσει τη διυποκειµενικότητα της έρευνας και της 

επικοινωνίας. Η γλώσσα της φυσικής θα εξασφαλίσει την πραγµάτωση του αιτήµατος 

της ενοποιηµένης επιστήµης και θα στηρίζεται στις φυσικές επιστήµες, οι οποίες θα 

ανακαλύψουν τις οντότητες που δε γίνονται ορατές µε «γυµνό µάτι», όπως τα 

σωµατίδια.  

Η φυσική επιστήµη δεν ασχολείται µε τα καταγραφόµενα που γίνονται 

αντιληπτά από τα αισθητήρια όργανα αλλά προσανατολίζεται στις ίδιες τις 

καταγραφές των πραγµάτων. Αντίθετα, ο φαινοµεναλισµός στηρίζεται στις αισθήσεις 

του υποκειµένου για τη γνώση του εξωτερικού κόσµου.  

Η γλώσσα της φυσικής  του Neurath, σύµφωνα µε αυτόν, αποτελεί την πιο 

κατάλληλη µορφή γλώσσας ανάµεσα στις άλλες γλώσσες των άλλων επιστηµών. 

Εξασφαλίζει τη  διυποκειµενικότητα των προτάσεων. Την επιδίωξη αυτή ο 

φαινοµεναλισµός δεν µπόρεσε να  προσεγγίσει. 

Επανερχόµενοι στις προτάσεις πρωτοκόλλου θα λέγαµε ότι οι προτάσεις 

αυτές στην πρώιµη φάση του Carnap, δηλαδή πριν την αναθεώρηση των απόψεων 

του, ύστερα από την επιρροή που άσκησε σε αυτόν ο Neurath, αποτελούν τη γλώσσα-

αντικείµενο και συνιστούν προτάσεις που έχουν απόλυτη ισχύ, επειδή θεωρήθηκαν 

ότι είναι προτάσεις άµεσης αισθητηριακής εµπειρίας. Όµως στην ύστερη φάση του 

Carnap οι προτάσεις πρωτοκόλλου είναι προτάσεις της φυσικής επιστήµης και 

αποτελούν τη γλώσσα-αντικείµενο «Λογική Σύνταξη της γλώσσας» . Η αιτιολόγηση 

αυτών των προτάσεων θα προέλθει έπειτα από το συντακτικό έλεγχο της 

µεταγλώσσας στη γλώσσα-αντικείµενο.     

Η µεταγλώσσα είναι η γλώσσα που µας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουµε 

τις ιδιότητες των φυσικών νόµων. Η µεταγλώσσα θα λέγαµε για τον ύστερο Carnap 

είναι η γλώσσα µε την οποία ελέγχουµε (διορθώνουµε) συντακτικά τις προτάσεις στο 

σύνολό τους.  

Παρόµοια και χρονικά νωρίτερα εντοπίζουµε στο Tractatus του Wittgenstein 

(1921), τη θέση ότι η καθηµερινή γλώσσα είναι παραπλανητική και γι’ αυτό 

απαιτείται µία τεχνητή γλώσσα που να επιτρέπει το σχηµατισµό ορθών προτάσεων.69   

Στο Aufbau το ζήτηµα των συνδέσεων ανάµεσα στα άµεσα αισθητηριακά 

δεδοµένα και στις προτάσεις που καταγράφουν τις σχετικές εµπειρίες δεν είχε 

συζητηθεί ρητά. Όµως µε τη διαµόρφωση του κύκλου της Βιέννης το ζήτηµα αυτό 

                                                 
69 Θ., Βεϊκος,  Αναλυτική φιλοσοφία, σελ., 85. 
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έρχεται στην επικαιρότητα. Η θέση της συνεκτικότητας αποτελεί τη νέα θέση του 

Carnap, η οποία αντικαθιστά τη θεµελιοκρατία. Όµως η νέα του θέση, η οποία 

βρίσκει σύµφωνο και τον Neurath, βασίζεται στη σύµβαση. Ο γλωσσικός και 

συντακτικός έλεγχος των προτάσεων στο σύνολο τους δίνει τη δυνατότητα στα 

υποκείµενα να απορρίπτουν ή να αποδέχονται κάθε πρόταση σύµφωνα µε τις 

προτιµήσεις τους. Η σύµβαση αυτή οδηγεί στο σχετικισµό, εφόσον θα είναι σχετικό 

το ποιες προτάσεις θα απορρίπτονται και το ποιες θα γίνονται αποδεκτές. ∆ηλαδή θα 

διαγράφονται οι προτάσεις που αντιφάσκουν στις προτιµήσεις των υποκειµένων.      

 Είδαµε λοιπόν από τα παραπάνω τις προτάσεις πρωτοκόλλου του Carnap, τη 

θεµελίωση τους µε βάση τις αισθήσεις του υποκειµένου (θεµελιοκρατία) σύµφωνα µε 

τον «φαινοµεναλιστή» Carnap αλλά και την αιτιολόγηση των προτάσεων αυτών µέσω 

της συνεκτικότητας σύµφωνα µε τον µετέπειτα «φυσικαλιστή» Carnap.  
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ΟΙ  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΕΣ  ΤΟΥ  NEURATH 
 

 

Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι η συζήτηση του καθεστώτος των 

προτάσεων πρωτοκόλλου στις αρχές της δεκαετίας του 1930 έφερε τον Carnap 

αρκετά κοντά στον Neurath. 

 Η συµφωνία θέσεων των δύο φιλοσόφων πλαισιώνεται στην πρώτη περίοδο 

του Neurath πριν το 1936. Σε αυτήν την περίοδο ο Neurath  προσανατολίζεται προς 

µία πραγµατολογική κατεύθυνση. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τον ολιστικό 

χαρακτήρα της θεώρησής του (συνεκτικότητα). Επιχειρεί την περίοδο εκείνη να 

νοµιµοποιήσει τη γνώση  µε την ενότητα της γλώσσας και της πραγµατικότητα στο 

πλαίσιο µιας συνολικής µελέτης της κοινωνικής συµπεριφοράς των δρώντων 

υποκειµένων. Νοµιµοποιεί λοιπόν τη γνώση µεθοδολογικά και  πραγµατολογικά.70 

 Σε αυτό το κεφάλαιο, θα δούµε την αλλαγή των θέσεων του Neurath. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα εστιάσουµε την προσοχή µας στο εγχείρηµα του Neurath να 

διαµορφώσει µια κοινωνική και ιστορική γνωσιοθεωρία. Αυτός  αρχίζει να 

διαφοροποιεί τη θέση του από το 1936 και µετά. 

  Σε αυτήν την περίοδο, ο Neurath άρχισε να εκδηλώνει την ανησυχία του για 

τον αυταρχισµό που υποφώσκει στη γλωσσο-κεντρική και φορµαλιστική θέση, για το 

υποτιθέµενο ενιαίο «σύστηµα της επιστήµης».71 Η θέση ότι οι νόµοι της επιστήµης 

είναι καθολικοί και αµετάβλητοι αποτελεί τώρα «πλέον» για τον Neurath  απατηλή 

εικόνα. Ο αυταρχισµός αυτός επισηµαίνει ο Neurath χαρακτηρίζεται ως 

ψευδορασιοναλισµός.  

Η φυσικαλιστική θεωρία του Carnap βρίσκει ασύµφωνο τον Neurath, ο οποίος 

επισηµαίνει πλέον ότι το αίτηµα της ενοποιηµένης επιστήµης κάτω από το πρίσµα της 

φυσικής επιστήµης αποτελεί ουτοπία. Ο Neurath τεκµηριώνει τη νέα του θέση 

βασιζόµενος, στο ότι οι συνθήκες που παράγουν τους νόµους της φυσικής επιστήµης 

αλλάζουν από εποχή σε εποχή. Είναι αδύνατον η γλώσσα της φυσικής να διατυπώνει 

αµετάβλητους νόµους, τη στιγµή που οι νόµοι µπορούν να αλλάξουν µε την εύρεση 

νέων δεδοµένων.  

Για το λόγο αυτό, ο Neurath πρότεινε το σύστηµα µε τις εγκυκλοπαίδειες, 

αφενός για να αναδείξει τη σχετικότητα των προτάσεων πρωτοκόλλου  και αφετέρου 

                                                 
         70 Ρουσόπουλος,  Αναλυτική της παράστασης, Η γνωσιοθεωρία του κύκλου της Βιέννης, σελ., 285. 

         71 Neurath, Phil. Papers, Reidel 1983, σελ., 145-58. 
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για να υπερασπίσει τη θέση ότι η γλώσσα της φυσικής,  που θα ενοποιήσει την 

επιστήµη,  αποτελεί  µία ουτοπία. 

 Το σύστηµα µε τις λεγόµενες Εγκυκλοπαίδειες που διατύπωσε  ο Neurath είναι 

ένα σύνολο από προτάσεις της επιστήµης, οι οποίες αληθεύουνε για την εποχή στην 

οποία αιτιολογούνται. Σύµφωνα µε τον Neurath οι προτάσεις αυτές δεν αποτελούν 

σταθερή  και παντοτινή γνώση, εφόσον στο µέλλον είναι δυνατόν νέα δεδοµένα να 

διαγράψουν το περιεχόµενο των προτάσεων που έχουν θεµελιωθεί µε συνθήκες 

παλαιότερων περιόδων. Ο όρος ‘‘εγκυκλοπαίδεια’’ για τον Neurath αποτελεί ένα 

προσωρινό συνονθύλευµα γνώσης, την ολότητα του επιστηµονικού υλικού  που έχει 

η επιστήµη στη διάθεση της. Το µέλλον αναφέρει ίσως να δώσει νέες 

εγκυκλοπαίδειες, οι οποίες ίσως να βρίσκονται αντιµέτωπες  µε αυτή της εποχής 

του.72 H εγκυκλοπαίδεια αποτελεί το µοντέλο της επιστήµης και δεν είναι ούτε ειδική 

ούτε µοναδική. Η επιστήµη προοδεύει µε το να προχωρούµε από εγκυκλοπαίδειες  σε 

εγκυκλοπαίδειες. Αυτή τη σκέψη την ονοµάζουµε «εγκυκλοπαιδισµό».73     

 Ο Neurath παράλληλα επιθυµεί να τονίσει το φιλελεύθερο χαρακτήρα του 

εµπειρισµού και µε αυτό τον τρόπο να διαφοροποιηθεί από τον εµπειρισµό του 

Carnap και να συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας κοινωνικής και ιστορικής 

γνωσιοθεωρίας.  Αυτό σηµαίνει ότι η γνώση αποτελεί  στοιχείο  κοινωνικό και 

πρακτικό, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι έχει απόλυτη εξάρτηση από τις κοινωνικές 

συνθήκες που διαµορφώνονται και διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή.  

  Αναδύει µία νέα προβληµατική, που σχετίζεται πιο συγκεκριµένα µε την 

κριτική κατά του ψευδορασιοναλισµού, µε την ιδέα της σύλληψη της γνώσης ως 

εγκυκλοπαίδειας και µε την κατανόηση του ζητήµατος της γνώσης ως κοινωνικής 

πρακτικής.74   

Ο  εγκυκλοπαιδισµός διακρίνεται από ασθενείς γενικεύσεις. Η ολότητα των 

γνώσεων που παρέχει η εγκυκλοπαίδεια δεν  αποτελείται από καθολικές γνωστικές 

προτάσεις. Οι νόµοι της φυσικής δεν αποτελούν καθολικοί νόµοι. Κάθε εποχή έχει τη 

δική της εγκυκλοπαίδεια. Η έκταση της καθολικότητας των νόµων εξαρτάται από τις 

θεωρητικές επιστήµες και από τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. 75 

                                                 
72 Neurath, phil.Papers, σελ., 145-58.  
73 Neurath, « L’ encyclopedie comme ‘modele’», Revue de Synthese, 12 (1936), σελ. 187-

201. 
74 Neurath, Phil. Papers, σελ.,121-31. 
75 Neurath, «soziologische prognosen» Erkenntnis 6, 398-405, 399. 
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Στην προσπάθειά του να συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας γνωσιοθεωρίας µε 

χαρακτήρα κοινωνικό και ιστορικό, Ο Neurath διατύπωσε κάποιες έννοιες στις οποίες 

είχε αναφερθεί  και ο Carnap όπως απλότητα, σαφήνεια, ακρίβεια και αξιοπιστία. Οι 

έννοιες αυτές  αποτελούν το «εργαστήριο» της επιστηµονικής πρακτικής. Παράλληλα 

όµως υιοθέτησε και τις έννοιες της πολλαπλότητας, της αβεβαιότητας και της 

ασάφειας,  τις οποίες ο Carnap  είχε  απορρίψει από τον στόχο της επιστηµονικής 

πρακτικής.76 

Η απόρριψη αυτή θεωρεί ο Neurath ότι οφείλεται στην απαξίωση αυτών των 

εννοιών από τον Carnap. Η απόρριψη αυτή αποτελεί υπόλειµµα της µεταφυσικής 

κουλτούρας.77 Ο Neurath θεωρεί αυτές τις έννοιες της πολλαπλότητας, της 

ασυνέχειας ως στοιχεία της επιστηµονικής πρακτικής της γνωσιοθεωρίας του. Στη 

δική του γνωσιοθεωρία η έννοια της αβεβαιότητας είναι στοιχείο γνωσιοθεωρητικό.  

Πράγµατι, η έννοια της αβεβαιότητας δηλώνει, ότι οι νόµοι ισχύουν για την εποχή 

την οποία έχουν ανακαλυφθεί και πως στο µέλλον υπάρχει αβεβαιότητα για το αν 

αυτοί οι  νόµοι θα ισχύουν πάλι ή κάποιοι άλλοι θα τους έχουν αντικαταστήσει. 

 Παρόµοια και η έννοια της πολλαπλότητας δηλώνει,  ότι κάθε εποχή έχει το 

δικό της συνονθύλευµα γνώσης, το δικό της γνωστικό πλαίσιο και  τη δική της 

εγκυκλοπαίδεια, η οποία διαφέρει από εποχή σε εποχή. 78 

Αναµφίβολα η ύπαρξη πολλών εγκυκλοπαιδειών αιτιολογείται στο γεγονός 

ότι οι επιστηµονικές θεωρίες αποτελούν, ως επί το πλείστον, κοινωνικού χαρακτήρα 

συµβάντα που δέχονται εξάρτηση από τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες.79 

 Εποµένως θα λέγαµε ότι ο πλουραλισµός που διακρίνει την επιστηµονική 

πρακτική, η ύπαρξη αβεβαιότητας, ασάφειας και τέλος ο πλουραλισµός σε σχέση µε 

το συνεκτικό χαρακτήρα των προτάσεων οδηγούν  στο  ιστορικό και κοινωνιολογικό 

χαρακτήρα της γνώσης.80  

Με την παραπάνω θέση ο Neurath απορρίπτει το ρασιοναλιστικό ιδεώδες και 

συνάµα το φιλοσοφικό σύστηµα των κανόνων που ρυθµίζουν τις επιστήµες.81 

 Η  παροµοίωση της γνώσης του Neurath µε  ένα καράβι που πλέει 

µεσοπέλαγα και του ανθρώπου ως του ναυτικού που πρέπει να επιδιορθώσει το 

                                                 
76 Neurath, Phil.Papers, σελ., 118. 
77 Όπ.π., σελ., 116. 
78 Neurath, Emp.Soc.σελ., 158-213. 
79 Neurath, Phil.Papers, σελ.,  88. 
80 Όπ.π.,σελ., 229. 
81 Όπ.π., σελ., 177. 
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καράβι, χωρίς να ξεκινήσει από την αρχή φέρνοντάς το στο λιµάνι αλλά 

χρησιµοποιώντας τα υλικά που υπάρχουν από τη δοµή του παλιού καραβιού, 

αποτυπώνει τον ανελέητο αγώνα και την επίµονη, αέναη και µακρόχρονη προσπάθεια 

για την κατάκτηση της γνώσης, την οποία ποτέ δεν θα µπορέσουν να ανακαλύψουν.  

Είδαµε, λοιπόν, ότι  ο Neurath πριν  το 1935 προσανατολίστηκε  προς µία 

πραγµατολογική κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό του σηµείο που διαπιστώνεται η 

πραγµατιστική του κατεύθυνση είναι ο ολιστικός χαρακτήρας της θεώρησης  του. 

 Όµως µετά το 1935 ο Neurath κατανόησε, πως  µπορεί να έλυνε τα χάσµατα 

τα οποία υπήρχαν ανάµεσα στις προτάσεις, αλλάζοντας κάποιες από αυτές, ώστε να 

συµφωνούν µε το υπόλοιπο σώµα, όµως αντιλαµβάνεται πως όσο λειτουργικές και αν 

είναι οι τεχνικές λύσεις τις οποίες παρέχει η µέθοδος αυτή δεν µπόρεσε  να 

προσεγγίσει τον πλήρη ολισµό που επιθυµούσε.  

Αντιλαµβάνεται πως η σύνδεση του κόσµου µε τη γνώση αποτελεί µία 

ουτοπία.82 Συνδυάζει λοιπόν την πραγµατιστική πορεία που είχε µε κοινωνικές και 

πρακτικές θεωρήσεις. Η στροφή αυτή περνάει τη γνωσιοθεωρία σε ένα άλλο επίπεδο 

κοινωνικό και πρακτικό. Αυτό σηµαίνει ότι λαµβάνεται υπόψη στο θέµα της γνώσης 

οι κοινωνικές συνθήκες, τα επιστηµονικά ευρήµατα. Ο Neurath πλέον µετά το 1935 

κατανόησε πως κάθε εποχή έχει το δικό της συνονθύλευµα γνώσεων, τη δική της  

εγκυκλοπαίδεια.  

Στην περίοδο αυτή δηλαδή στην περίοδο της βαθµιαίας αποµάκρυνσης του 

από τον κοινό πυρήνα απόψεων που είχε σχηµατιστεί σε συνεργασία µε τον Carnap, 

προχωρεί σε πρωτότυπες θεωρήσεις του ζητήµατος της νοµιµοποίησης της γνώσης. 

Πλέον θεωρεί ότι η επανασύνδεση του κόσµου µε τη γνώση µένει για πάντα 

ζητούµενο και αδύνατο να επιτευχθεί εγχείρηµα. 

Ο Neurath επιχειρεί  ένα συνδυασµό µεταξύ της πραγµατιστικής διεξόδου µε 

τις κοινωνικές και ιστορικές θεωρήσεις της πρακτικής της επιστήµης, προκειµένου να 

επινοήσει εργαλεία που θα του επιτρέψουν να αυτό-στοχαστεί το αντικείµενο 

έρευνας. Ο Neurath  προτείνει τις εγκυκλοπαίδειες, το µωσαϊκό και τις ασθενείς 

διασυνδέσεις των στοιχείων που τις συγκροτούν.83  Θεωρεί πως η επιστήµη 

εξελισσόµενη βρίσκεται σε µία ακατάπαυστη δυναµική. Για να την κατανοήσουµε 

απαιτείται να εκλάβουµε την πρακτική της ως κοινωνική πρακτική.    

                                                 
82 Neurath, Phil.Papers σελ., 153. 
83 Όπ.π., σελ., 66. 



 40

Η επανα-θεώρηση του Neurath τον οδήγησε να αποµακρυνθεί από τις 

παλιότερες θέσεις που συµφωνούσαν µε αυτές του Carnap. Σε αυτές ο φυσικαλισµός 

αποτελούσε την κοινή γλώσσα αναφοράς αλλά και αναγωγής όλων των 

επιστηµονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων. Για τον Neurath, η φυσικαλιστική 

ενοποίηση της γλώσσας της επιστήµης δεν ταυτιζόταν µε τη θέση ότι οι νόµοι της 

κοινωνιολογίας, της φυσικής, «συνάγονται» από τους νόµους της φυσικής.   

Είδαµε λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο τη διαφοροποίηση της αρχικής θέσης του 

Neurath και ουσιαστικά τη διαφοροποίησή του από τον Carnap και την προσπάθεια 

διαµόρφωσης µιας κοινωνικής και ιστορικής γνωσιοθεωρίας. 
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ΟΙ «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ» ΤΟΥ POPPER 

 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρακολουθήσαµε τη διαφοροποίηση της αρχικής 

θέσης του Neurath σχετικά µε τη συνεκτικότητα ως το κριτήριο αιτιολόγησης των 

προτάσεων πρωτοκόλλου.  

 Απέναντι  στη θέση αυτή δηλαδή της συνεκτικότητας, ο Popper για να 

περιορίσει την αυθαιρεσία της απόρριψης ή της αποδοχής µιας πρότασης 

πρωτοκόλλου προτείνει την παρέµβαση των συµβάσεων και παραθέτει απέναντι στις 

προτάσεις πρωτοκόλλου, τις προτάσεις βάσης. Θέση την οποία θα αναλύσουµε 

παρακάτω. 

 Μολονότι ο Popper δεν ανήκε επισήµως στον κύκλο της Βιέννης, το έργο του 

µε τίτλο Η Λογική της Επιστηµονικής  Έρευνας (1935), δείχνει την πλήρη ενηµέρωση 

του των όσο συζητήθηκαν εκεί.84 ∆ιαβάζοντας κάποιος τη Λογική της Επιστηµονικής  

Έρευνας, κατανοεί πως η φιλοσοφία του Popper εντάσσεται µέσα στη λογική της 

προγραµµατικής διακήρυξης του κύκλου της Βιέννης. Οι προβληµατισµοί του 

εστιάζονται σε θέµατα που απασχολούν και τα µέλη του κύκλου. Κοινό σηµείο των 

δύο πλευρών θα µπορούσε κάποιος να αναφέρει την κοινή τους στάση απέναντι στην 

αναγκαιότητα της διαφοροποίησης του ψυχολογισµού από τη θεµελιοκρατία. 

 Αναµφίβολα όµως ιδιαίτερη προσοχή στρέφει ο Popper στη διαπραγµάτευση 

της έννοιας της πιθανότητας και της σηµασία της στην επιστήµη. Είναι γεγονός ότι 

µελετώντας κανείς το έργο του Popper κατανοεί πως ο φιλόσοφος έχει επηρεαστεί 

από τις συµβασιοκρατικές απόψεις. Ιδιαίτερα των  Duhem και Poincare. Η επίδραση 

διαφαίνεται από τον καθοριστικό ρόλο των συµβάσεων «στα αµετακίνητα σηµεία» 

επαφής της επιστήµης µε την πραγµατικότητα. 

 Βασικό στοιχείο στον Popper δεν αποτελεί ο φαινοµεναλισµός αλλά η 

διάκριση ανάµεσα στο υποκειµενικό και στο αντικειµενικό. Αυτός θεωρεί πως η 

αντικειµενικότητα των προτάσεων της επιστήµης «θεµελιώνεται» στο γεγονός ότι 

είναι δι-υποκειµενικά ελέγξιµες.85 Σύµφωνα µε αυτόν δεν υπάρχουν τελικές 

προτάσεις και δεν υπάρχουν προτάσεις που δεν µπορούν να ελεγχθούν. Όµως θεωρεί 

                                                 
84 Το έργο του Popper είχε ως τίτλο του Logic der Forschung και εκδόθηκε στη Βιέννη το 

1935. Μεταφράστηκε στα αγγλικά ως The Logic of Scientific Discovery το 1959. Οι παραποµπές µας 

δίνονται στην αγγλική έκδοση. 
85 K. Popper, The Logic of Scientific Discovery, σελ.,  44. 
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ο Popper ότι πρέπει να αποφύγει την αυθαιρεσία της απόρριψης ή της αποδοχής µιας 

πρότασης πρωτοκόλλου. Αυτό θα το πετύχει, όπως νοµίζει ο ίδιος, µε την παρέµβαση 

της σύµβασης (σύνολο κανόνων). Απέναντι στις προτάσεις πρωτοκόλλου 

αντιπαραθέτει τις προτάσεις βάσης. Αυτές είναι προτάσεις που έχουν τη µορφή 

ατοµικών υπαρκτικών προτάσεων. Αυτές δηλώνουν ένα παρατηρήσιµο συµβάν, τον 

τόπο που λαµβάνει χώρα καθώς επίσης και τον χρόνο.86  

 Αυτό που απασχολούσε εκείνους που πρότειναν τις προτάσεις πρωτοκόλλου 

ήταν το γνωσιοθεωρητικό καθεστώς τους. Για τις προτάσεις βάσης το ερώτηµα που 

τίθεται είναι εάν οι αισθητηριακές εµπειρίες που στηρίζουν µία πρόταση βάσης 

ταυτόχρονα τη θεµελιώνουν. Η απάντηση του Popper είναι αρνητική.  Θεωρεί λοιπόν 

πως οι εµπειρίες µπορεί να µας παρακινήσουν να πάρουµε µία απόφαση και έτσι να 

κάνουµε αποδεκτή ή όχι µία πρόταση, αλλά µία πρόταση βάσης δεν µπορεί να 

αιτιολογηθεί από αυτές.87  Η επιλογή των προτάσεων βάσης προκύπτει µε δική µας 

απόφαση. Αυτή όµως δεν είναι αυθαίρετη. Υπακούει σε ελεγκτικές θεωρήσεις και σε 

πρακτικές εκλογικεύσεις. ∆ηλαδή σταµατούµε σε αυτήν που µπορεί να ελεγχθεί, από  

άποψη τεχνικών δυνατοτήτων, πιο εύκολα.  

 Αναµφιβόλως οι προτάσεις βάσης δεν µπορούν να προσδιοριστούν µία για 

πάντα. Το γεγονός αυτό δεν προβληµατίζει τον Popper, εφόσον θεωρεί ότι αυτό 

«επιβάλλεται» από τις ελεγκτικές διαδικασίες. Οι προτάσεις βάσης θα µπορούσαν να 

έχουν το χαρακτήρα δογµάτων αλλά µόνο στο βαθµό που εµείς οι ίδιοι αρνούµαστε 

να συνεχίσουµε τη διαδικασία των περαιτέρω αιτιολογήσεων µε επιχειρήµατα και 

ελέγχους.  

 Η άποψη του Popper προσεγγίζει τη συµβασιοκρατία. Πράγµατι, η αποδοχή 

των προτάσεων βάσης είναι ζήτηµα συναίνεσης και αντιµετωπίζεται πρακτικά.88 Οι 

προτάσεις βάσης επιλέγονται έπειτα από ελεγκτικές θεωρήσεις και πρακτικές 

εκλογικεύσεις και δεν υπόκεινται σύµφωνα µε τον Popper, στη δυνατότητα 

αιτιολόγησης, εφόσον γίνονται αποδεκτές µε µία ελεύθερη απόφαση.89   

 Είδαµε λοιπόν ότι ο Popper απέναντι στη συνεκτικότητα του Carnap και 

Neurath αντιπαράθεσε ένα σύνολο κανόνων (συµβάσεις) για να περιορίσει την 

αυθαιρεσία της απόρριψης ή της αποδοχής µιας πρότασης πρωτοκόλλου. Απέναντι 

στις προτάσεις πρωτοκόλλου θέτει τις προτάσεις βάσης που επιλέγονται έπειτα από 
                                                 

86 Όπ.π., σελ., 103. 
87 Όπ.π., σελ., 105. 
88 Όπ.π., σελ., 109. 
89 Όπ.π., σελ., 109. 
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ελεγκτικές θεωρήσεις. Αυτές έχουν το χαρακτήρα δογµάτων αλλά µόνο στο βαθµό 

που δεν συνεχίζεται η διαδικασία των περαιτέρω αιτιολογήσεων µε επιχειρήµατα και 

ελέγχους.  
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Η ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ SCHLICK: α) Η ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ   β) ΟΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούµε σε έναν άλλο φιλόσοφο του κύκλου της 

Βιέννης, τον Schlick. Θα αναφερθούµε στην γνωσιολογία του στην πρώιµη περίοδο 

του (πριν το κύκλο της Βιέννης)  και στο επόµενο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στα 

έργα του (άρθρα-βιβλία) που διαφοροποιούνται στη µετέπειτα φάση της ζωής του 

από το έργο του Γενική Γνωσιολογία.  

Η Γενική Γνωσιολογία του Schlick κυκλοφόρησε το 1918.90 Στο έργο αυτό ο 

Schlick δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο πρόβληµα της γνώσης.91  

 Αφετηρία στην προσέγγιση του προβλήµατος της γνώσης είναι η αναγνώριση 

των στενών δεσµών ανάµεσα στη φιλοσοφία και στην επιστήµη. Ο Schlick αναφέρει 

ότι «η γνώση σε ένα ορισµένο πεδίο προϋποθέτει ένα σώµα γενικών αρχών µέσα στις 

οποίες ταιριάζει, και χωρίς τις οποίες δε θα ήταν γνώση. Η φιλοσοφία δεν είναι παρά 

το σύστηµα αυτών των αρχών, ένα σύστηµα που διακλαδίζεται και εισχωρεί σε όλο 

το σύστηµα της γνώσης και έτσι του προσδίδει σταθερότητα».92 Η φιλοσοφία 

κατοικεί σε όλες τις επιστήµες· και είµαι εντελώς πεπεισµένος ότι ο µόνος τρόπος για 

να πλησιάσει κανείς τη φιλοσοφία είναι να την αναζητήσει στην κεντρική κατοικία 

της». 

 Οι γενικές αρχές σύµφωνα µε τον Schlick είναι πάντοτε οι ίδιες.93 Το έργο της 

γνωσιολογίας είναι να διασαφηνίζει και να ερµηνεύει την επιστηµονική γνώση.94 Η 

δουλειά αυτή αποτελεί το έργο του φιλοσόφου. Ο φιλόσοφος θα ερευνήσει τους 

καθολικούς λόγους που θα κάνουν εφικτή (δυνατή) την έγκυρη γνώση γενικά.95 

 Ο Schlick θεωρεί ότι οι επιστήµες έχουν ένα ασφαλές κριτήριο για να 

αποφασίζουν πότε διαθέτουν πραγµατική γνώση και σε τι συνίσταται αυτή. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι επιστήµες πρέπει να περιέχουν έµµεσα έναν πλήρη ορισµό της 

                                                 
90 Η Γενική Γνωσιολογία του Schlick κυκλοφόρησε το 1918 µε τίτλο Allgemeine 

Erkenntnislehre, µετ. αγγλικά από τον A.Blumberg το 1974 µε τίτλο General  Theory of Knowledge.Οι 

παραποµπές  δίνονται από την αγγλική έκδοση. 

              91 Αυγελής, Φιλ. Ιστ. Επιστ., σελ., 63-72. 
92 M., Schlick, Γενική Γνωσιολογία, v. 
93 Όπ.π., x. 
94  Όπ.π., σελ., 2. 
95  Όπ.π., σελ., 3. 
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έννοιας της γνώσης, τον οποίο πρέπει, όπως αναφέρει ο Schlick, να 

αποκρυπτογραφηθεί από κάθε µη αµφιλεγόµενη πρόοδο της γνώσης.96 

 Στην γνωσιολογία του ο Schlick επιχειρεί να «χαρακτηρίσει» µε φιλοσοφικό 

τρόπο τη γνώση. ∆ιαχωρίζει τη γνώση από την αναγνώριση δηλαδή διαχωρίζει τη 

γνωστική διαδικασία ως γνώση που προχωράει µε τη βοήθεια εικόνων από τη 

γνωστική διαδικασία ως γνώση που προχωράει µε τη βοήθεια σηµείων-εννοιών. 

 Ο διαχωρισµός της γνώσης από την αναγνώριση µπορεί να κατανοηθεί και ως 

διαφοροποίηση ανάµεσα στη γνώση ως εµπειρία/επαφή µέσω ποιοτήτων και στη 

γνώση ως κατανόηση µέσω εννοιών. 

 Ο Schlick θεωρεί ότι οι εικόνες επειδή είναι ασαφείς δεν µπορούν να 

προσδιορίσουν την ταυτότητά τους µε ακρίβεια, κάτι το οποίο µπορεί να κάνει η 

έννοια.97 Οι έννοιες δεν είναι εικόνες ούτε υπάρχουν πραγµατικά. Η ταυτότητα της 

έννοιας είναι η λειτουργία της. Αυτή υπάρχει. Ο Schlick τις έννοιες τις παροµοιάζει 

µε σηµεία (σύµβολα).98 Αυτός θεωρεί ότι οι έννοιες-σηµεία αποτελούν τα βασικά 

εργαλεία της γνώσης. Από τους συνδυασµούς των εννοιών θα προκύψουν οι κρίσεις. 

Αυτές είναι σηµεία των γεγονότων.99 Οι κρίσεις αποτελούν τη γνώση. Την τελευταία 

µας την παραδίδουν οι επιστήµες σχηµατισµένη από ένα αρθρωµένο δίκτυο εννοιών-

σηµείων.100 Η έννοια δεν υποδηλώνει µια εικόνα. Η λειτουργία µιας έννοιας 

συνίσταται στον συµβολισµό. Η υποδήλωση, (ο συµβολισµός) είναι µια σχέση 

αντιστοίχισης. Η τελευταία δε δηλώνει τίποτε άλλο από τη σύνδεση της έννοιας µε τα 

αντικείµενα.101 Η συστοιχία ανάµεσα στο «σηµαινόµενο» και στο «σηµαίνον» 

αποσκοπεί στη διατύπωση κρίσεων για το αντικείµενο. 

 Η σύνδεση µιας έννοιας µε κάποιο αντικείµενο πρέπει να προσδιορίζεται 

µονοσήµαντα. Αυτό σηµαίνει ότι το ίδιο σηµείο δεν πρέπει να αντιστοιχεί σε διάφορα 

αντικείµενα. Παρόµοια όταν µια πρόταση / κρίση αντιστοιχεί µονοσήµαντα σε µια 

οµάδα συµβάντων τότε λέµε ότι η πρόταση είναι αληθής.102 

 Η γνωσιολογία του Schlick οικοδοµείται πάνω στη σηµειωτική σύλληψη των 

σηµείων-εννοιών. Τα υλικά της σύλληψης αυτής δεν είναι οι παραστάσεις και οι 

                                                 
96 Schlick, Γενική Γνωσιολογία, σελ., 6. 
97 Όπ.,π.,σελ., 19. 
98 Όπ.π.,σελ .20,40. 
99 Όπ.π.,. σελ  42. 
100 Όπ.π., σελ., 79, 363. 
101 Όπ.π., σελ., 59. 
102‘Οπ.π., σελ., 60. 
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εικόνες των πραγµάτων αλλά σηµεία. Αυτό σηµαίνει ότι η γνώση δεν ταυτίζεται µε 

την πραγµατικότητα. Η τελευταία θα προσεγγιστεί σύµφωνα µε τη γνωσιολογία του 

Schlick εφόσον «αποσπαστούµε» από αυτήν. Η προσέγγιση θα γίνει µέσω ενός 

κατάλληλου δικτύου εννοιών. Η γνώση γι’ αυτόν δεν είναι τίποτε άλλο από ένα 

εννοιολογικό σύστηµα σηµείων. Η άγνωστη έννοια θα προκύψει µέσα από το 

συνδυασµό γνωστών εννοιών. Ο συνδυασµός αυτός θα οδηγήσει στην «αληθινή» 

πρόοδο της γνώσης. 

 Ο Schlick απέφυγε να θεωρήσει τις εικόνες των πραγµάτων ως τα βασικά 

υλικά της γνωσιολογίας του, από τα οποία θα «συντεθούν» οι έννοιες, οι κρίσεις και 

τελικά η γνώση.  

Είδαµε λοιπόν ότι η γνώση σ’ αυτήν την περίοδο του Schlick δεν είναι τίποτα 

άλλο παρά ένα αρθρωµένο δίκτυο εννοιών. Ο συνδυασµός των γνωστών εννοιών 

µεταξύ τους θα οδηγήσει στην αληθινή πρόοδο της γνώσης.    

Στο δεύτερο µέρος της ύστερης γνωσιοθεωρίας  του  θα αναφερθούµε σε ένα 

άρθρο του που διαφοροποιεί την αρχική του θέση που είχε εκθέσει µέσα από το έργο 

του Γενική Γνωσιολογία. 

 Το άρθρο αυτό έχει τίτλο οι  «∆ιαπιστώσεις». Αυτές συνδέονται µε το «άµεσα 

παρατηρήσιµο»  και αποτελούν το «τελικό ή απόλυτο θεµέλιο της γνώσης».103 Αυτές 

δεν είναι τίποτα άλλο από προτασιακές  

κατασκευές δεικτικού τύπου, όπως λ.χ., «εδώ, τώρα». Οι διαπιστώσεις (affirmations) 

χαρακτηρίζονται από ενδιαφέρουσες ιδιοµορφίες. 

 Οι προτάσεις αυτές θα διέπονται από δεικτικούς τύπους  και από δεικτικές 

κινήσεις και θα προσεγγίζουν, όσο είναι δυνατό, το περιεχόµενο των όρων. Αυτές θα 

λέγαµε ότι χαρακτηρίζονται από ενδιαφέρουσες ιδιοµορφίες.104 Είναι προτάσεις που 

δεν περιέχουν το υποκείµενο. Ως υποκείµενο εννοείται συνήθως ο οµιλητής. Ο 

ελλιπής χαρακτήρας των προτάσεων αυτών κάνει απαραίτητη τη χρήση 

χωροχρονικού πλαισίου γύρω από αυτές. Οι προτάσεις αυτές  περιλαµβάνουν 

δεικτικούς όρους όπως «εδώ», «αυτό». Με τις λέξεις αυτές δεν κατονοµάζεται κάποιο 

ορισµένο περιεχόµενο, παρά δείχνεται κάτι το άµεσο και τωρινό. Ακολουθώντας 

αυτή την υπόδειξη σε συνδυασµό µε την εστίαση της προσοχής µας στο 

επιδεικνυόµενο, θα καταλάβουµε το νόηµα µιας τέτοιας πρότασης.105  
                                                 

103 Πρόκειται για το άρθρο του  Schlick, «Uber das Fundament der Erkenntnis», Erkenntnis 4 

(1934), 79-99. Οι παραποµπές δίδονται στο Schlick, Phil.Papers, Vol.ІІ σελ.,370-387. 
104 Schlick,  Phil.Papers, σελ., 380. 
105  Kraft, Ο κύκλος της Βιέννης και η γένεση του νεοθετικισµού, σελ., 126. 
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 Ταυτόχρονα µε την κατανόηση µιας τέτοιας πρότασης διαπίστωσης γίνεται 

ταυτόχρονα αντιληπτή η αλήθεια της. ∆ιότι αυτό που αποτελεί το νόηµα της 

βρίσκεται άµεσα µπροστά µας. 

Απεναντίας στις συνθετικές προτάσεις, όταν τις καταλάβουµε δε γνωρίζουµε 

αν είναι αληθείς ή ψευδείς. Αυτό αποφασίζεται µόνο µε την εµπειρία, µέσω της 

σύγκρισης µε προτάσεις παρατήρησης. Εποµένως οι διαπιστώσεις δεν είναι 

συνθετικές προτάσεις. Όµως δεν είναι ούτε και αναλυτικές προτάσεις, µολονότι δεν 

είναι λογικές αλήθειες.106 Οι διαπιστώσεις αποτελούν προσωρινό θεµέλιο γνώσης. 

Παραµένουν σύµφωνα µε τον Schlick «τα αµετακίνητα σηµεία επαφής ανάµεσα στη 

γνώση και στην πραγµατικότητα».107   

Στις προτάσεις αυτές θα βασιστούν οι επόµενες προτάσεις που θα αναχθούν 

(προκύψουν) από τη βάση των αρχικών προτάσεων. Οι διαπιστώσεις δεν είναι 

υποθέσεις, όπως οι πρωτόκολλες προτάσεις, ούτε αποτελούν  τη βάση της επιστήµης. 

Είναι το σκαλοπάτι της µετάβασης από τις προτάσεις αυτές σε επόµενες προτάσεις 

αναγεννηµένης και δυναµωµένης γνώσης.108 Με βάση τις διαπιστώσεις  ξεκινούν 

όλες οι άλλες. Με αφετηρία τις διαπιστώσεις, θα παραχθούν οι άγνωστες έννοιες.  

Οι διαπιστώσεις του Schlick τονίζουν τη διαφωνία του στη θέση ότι η θεωρία 

της συνεκτικότητας αποτελεί το µοναδικό κριτήριο εγκυρότητας των προτάσεων της 

επιστήµης.  

Όµως στο έργο Γενική Γνωσιολογία (1918) ασπάζεται τη θεωρία της 

συνεκτικότητας ως το µοναδικό κριτήριο εγκυρότητας των προτάσεων της επιστήµης 

(δίκτυο εννοιών). Στο έργο αυτό θεωρεί, όπως έχουµε αναφέρει,  τη γνώση ως ένα 

συνολικό δίκτυο εννοιών. Στα επόµενα όµως χρόνια αµφισβητεί αυτή τη θέση 

(∆ιαπιστώσεις,  1934).109 

Πράγµατι, θεωρεί πως µία ιστορία, ένα παραµύθι, αν είναι κατασκευασµένη 

µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγει τις αντιφάσεις, θα µπορούσε να θεωρηθεί αληθής 

σύµφωνα µε το κριτήριο της συνεκτικότητας.110 Το επιχείρηµα αυτό το έθεσε ο 

Schlick ως κριτική στη θεωρία της συνεκτικότητας του Neurath. Ο τελευταίος 

διατύπωσε τη θέση, όπως προαναφέραµε σε προηγούµενο σηµείο, ότι η 

συνεκτικότητα αποτελεί κριτήριο εγκυρότητας των προτάσεων της  επιστήµης.  

                                                 
106 Schlick, Phil.Papers, Vol. ІІ,σελ., 385. 

              107  Όπ.π., Vol. ІІ, σελ., 387. 
108  Όπ.π., Vol. ІІ,σελ., 386-7. 

              109 Όπ.π.,vol.ІІ, σελ., 374. 
110 Όπ.π., vol.ІІ, σελ., 376. 



 48

Ο Schlick πλέον  ισχυρίζεται πως πριν τη συνεκτικότητα των προτάσεων 

πρέπει να προηγηθεί µία αρχή που από µόνη της θα είναι το πραγµατικό κριτήριο.111 

Η αρχή αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από κάποιες προτάσεις που θα περιέχουν 

δεικτικούς τύπους και θα συνοδεύονται από χειρονοµίες-γκριµάτσες του οµιλητή. 

Αυτές οι προτάσεις θα παρουσιάζουν το ίδιο αντικείµενο για να δείξουν το 

περιεχόµενό του. Σε αυτές θα αναφερθούµε ειδικότερα στο επόµενο κεφάλαιο. 

Περνώντας στην κριτική των διαπιστώσεων θα λέγαµε ότι οι προτάσεις αυτές 

αποτελούν τη πηγή της γνώσης αλλά όχι το θεµέλιό της. Οι διαπιστώσεις µπορούν να 

έχουν απόλυτη ισχύ µόνο για το παρόν του βιώµατος το οποίο εκφράζουν. ∆εν 

αποτελούν µόνιµες προτάσεις. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας των δεικτικών τύπων «εδώ», 

«τώρα», που επιδεικνύουν το εκάστοτε τωρινό. Αναµφίβολα οι διαπιστώσεις  είναι 

απλές στιγµιαίες προτάσεις. ∆εν είναι διυποκειµενικές παρά ένας µονόλογος. Μόνο 

στο τέλος µπορούν να βρίσκονται και να επαληθεύουν κάτι. Αν επιχειρούσε κάποιος 

να εκφέρει την άποψη ότι οι διαπιστώσεις θα µπορούσαν να διατυπωθούν ως 

προτάσεις πρωτοκόλλου, θα έπαιρνε ως απάντηση τη θέση ότι οι προτάσεις τότε θα 

γινόντουσαν υποθέσεις και θα έχαναν την απόλυτη ισχύ τους. Εξάλλου µία πρόταση 

πρωτοκόλλου περιέχει χωροχρονικές έννοιες που µία πρόταση διαπίστωσης ίσως να 

µην έχει. Το σίγουρο είναι πάντως πως µία πρόταση πρωτοκόλλου συµπεριλαµβάνει 

µία διαπίστωση. 

Αναµφίβολα οι διαπιστώσεις δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα 

σύστηµα προτάσεων. Μπορούν όµως να δώσουν αφορµή για να σχηµατιστούν άλλες 

προτάσεις. Είναι το σκαλοπάτι της µετάβασης από τις προτάσεις αυτές σε επόµενες 

προτάσεις αναγεννηµένης και δυναµωµένης γνώσης. 

Όµως οι επόµενες προτάσεις που θα προκύψουν µε βάση τις διαπιστώσεις θα 

είναι υποθετικές προτάσεις. Αυτό θα συµβεί διότι η αλήθεια των προτάσεων δεν 

µπορεί εξασφαλιστεί µέσω βιωµάτων. Οι διαπιστώσεις από τις οποίες θα προκύψουν 

οι επόµενες προτάσεις είναι ένα απλό βίωµα παρά µία «πρόταση».  

Η αντίληψη, το βίωµα δίνει τη γνώση ενός γεγονότος αλλά θεµελιώνει τη 

γνώση ψυχολογικά. Αδυνατεί να θεµελιώσει την ισχύ της πρότασης στηριζόµενο σε 

διυποκειµενικές βάσεις. 

                                                 
111  Όπ.π., vol.ІІ, σελ., 376. 
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Ο πρώτος που άσκησε έντονη κριτική στις διαπιστώσεις του Schlick, ήταν ο 

Neurath.  Αυτός στράφηκε εναντίον του ασαφούς  χαρακτήρα και της απόλυτης 

βεβαιότητας των διαπιστώσεων του Schlick.112  

Είδαµε λοιπόν τις διαπιστώσεις του Schlick, την κριτική που θα µπορούσε 

κάποιος να εκφέρει γι’ αυτές καθώς επίσης και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν αυτές 

στον κύκλο της Βιέννης. Οι διαπιστώσεις αποτέλεσαν το µεταγενέστερο κείµενο σε 

σχέση µε τη Γενική Γνωσιολογία και στο έργο αυτό γίνεται εµφανής τη 

διαφοροποίηση του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Neurath, Radikaler Physikalismus und Wirkliche Welt,περ.Erkenntnis 4  (1934), σελ., 346-

362.  
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ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ SCHLICK 

 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε ότι οι διαπιστώσεις τονίζουν µια 

διαφορετική θέση από τη Γενική Γνωσιολογία. Οι διαπιστώσεις όµως  δηµοσιεύτηκαν  

το 1934. ∆ύο χρόνια πριν το 1932, ο Schlick δηµοσιεύει το έργο Μορφή και 

Περιεχόµενο. Το έργο αυτό είναι ο «δρόµος» που οδηγεί στις διαπιστώσεις. 

O Schlick στο έργο αυτό (Μορφή και Περιεχόµενο, 1932) αναπτύσσει τη θέση 

ότι το περιεχόµενο των εννοιών δεν µπορεί να ανακοινωθεί µε τη γλωσσική έκφραση. 

Το µόνο που µπορεί να ανακοινωθεί είναι η µορφή που συµβολίζει η έννοια. 

Σύµφωνα µε αυτόν το περιεχόµενο µπορεί µόνο να δειχθεί, όπως θα δούµε 

παρακάτω. 

Οι παραπάνω θέσεις του έργου αυτού είναι απόρροια της επιρροής που 

άσκησε το Tractatus (1921) του Wittgenstein στον Schlick. Ο Wittgenstein στο 

Tractatus αναφέρει «ότι µία πρόταση µπορεί να παριστάνει όλη την πραγµατικότητα 

αλλά δεν µπορεί να παριστάνει αυτό που πρέπει να έχει κοινό µε την πραγµατικότητα 

για να την παριστάνει, δηλαδή τη λογική µορφή.».113 Θεωρεί πως η λογική µορφή 

δείχνεται και αυτό που δείχνεται δεν µπορεί να ανακοινωθεί µε την έκφραση.114 

 Παρόµοια και ο Schlick υποστηρίζει τη θέση, όπως θα δούµε αναλυτικότερα 

παρακάτω, ότι µε την πρόταση ανακοινώνεται η µορφή ενός όρου όχι όµως και το 

περιεχόµενο του. Το τελευταίο µπορεί µόνο να δειχθεί. 

 Περνώντας στην ανάλυση του έργου παρατηρούµε ότι στον Schlick οι 

προτάσεις της γλώσσας εκφράζουν, όπως και στο Tractatus, γεγονότα.   

 Για την εξήγηση της έννοιας του γεγονότος,  παραθέτει το παρακάτω 

παράδειγµα. Υποθέτει ότι ένα πράσινο φύλλο είναι  πάνω στο γραφείο του. 

Αναρωτιέται τι θα έλεγε σε κάποιον σχετικά µε το φύλλο τη στιγµή που αυτός ο 

κάποιος δεν ήταν παρών. Εµφανώς, ισχυρίζεται ο Schlick ότι θα του ανέφερε 

γεγονότα.  

Ένα γεγονός π.χ., που θα µπορούσε να του αναφέρει θα ήταν  το σχήµα, το 

χρώµα ή την περίµετρο του φύλλου. Τα γεγονότα αυτά αποτελούν  τις εξωτερικές 

σχέσεις των αντικειµένων, όπως τις αποκαλεί. Η εξωτερική σχέση των αντικειµένων 

                                                 
113 Wittgenstein, Tractatus-Logico-Philosophicus, [4.12], σελ., 72. 
114 Wittgenstein, Tractatus-Logico-Philosophicus, [4.12.12], σελ., 73. 
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είναι η σχέση εκείνη,  που οι όροι,  τα αντικείµενα του κόσµου  δε στηρίζουν την 

ύπαρξη τους στη σχέση αυτή. Ο Schlick για να ερµηνεύσει καλύτερα τον όρο αυτό  

δίνει το παράδειγµα ενός φύλλου που βρίσκεται πάνω σε ένα τραπέζι. Θεωρεί πως 

δεν είναι σηµαντικό για  το φύλλο το γεγονός ότι βρίσκεται πάνω στο τραπέζι ούτε 

επίσης πως η φύση του τραπεζιού επιβάλλει την τοποθεσία του φύλλου πάνω της.115 

∆ηλαδή και χωρίς τη σχέση αυτή οι όροι αυτοί θα µπορούσαν  να υπάρξουν. 

Αντίθετα, µε τον όρο εσωτερική σχέση των αντικειµένων εννοούµε τη σχέση 

εκείνη που συσχετίζει τους δύο όρους µε τέτοιον τρόπο, ώστε οι όροι αυτοί  να µην 

µπορούν καν να υπάρξουν δίχως τη σχέση αυτή. Θα λέγαµε λοιπόν ότι η σχέση 

προκύπτει από την ίδια τη φύση των όρων. 

Για να γίνει πιο ξεκάθαρο το ζήτηµα των εσωτερικών σχέσεων ας δούµε ένα 

παράδειγµα. Με τις λεκτικές εκφράσεις, δηλαδή τις προτάσεις και τις λέξεις, επιχειρώ 

να περιγράψω το πράσινο χρώµα. Οι λεκτικές εκφράσεις που υιοθετώ παρουσιάζουν 

ένα κοινό σηµείο. Προσδίδουν στο πράσινο µία ορισµένη θέση µέσα σε ένα 

φασµατικό πλαίσιο. Παρέχουν δηλαδή τη βεβαιότητα π.χ., ότι είναι φωτεινό ή 

πλούσιο πράσινο. Οι λεκτικές εκφράσεις επιχειρούν να περιγράψουν π.χ., το πράσινο 

συγκρίνοντάς το µε άλλα χρώµατα. Κάθε χρώµα όπως και το πράσινο διέπεται από 

κάποιου είδους φωτεινότητα άλλοτε µεγαλύτερη και  άλλοτε µικρότερη. Αυτό το 

κριτήριο εξαρτάται απόλυτα από τη φύση του χρώµατος. Η θέση την οποία θα είχε το 

πράσινο χρώµα  καθορίζεται από τις σχέσεις οµοιότητας και ανοµοιότητας του 

φασµατικού πλαισίου. Αυτές  οι σχέσεις που αποτελούν τα στοιχεία του συνόλου των 

χρωµάτων ονοµάζονται εσωτερικές.  

Παρατηρούµε πως σύµφωνα µε τον Schlick το ποιοτικό στοιχείο (χρώµα) δεν 

µπορεί να ανακοινωθεί  παρά µόνο να βιωθεί. Αλλά το βίωµα είναι ξεχωριστό για τον 

καθένα. Πράγµατι όταν περιγράφουµε µία απόχρωση δίνουµε τις σχέσεις που έχει το 

ποιοτικό περιεχόµενο µε άλλα παρόµοια. Αυτό που µπορεί να  ανακοινωθεί είναι η 

θέση του ποιοτικού στοιχείου στο πλαίσιο µιας διάταξης. Το ποιοτικό περιεχόµενο 

µπορεί να καθοριστεί µέσω των σχέσεων του.116 Παρόµοια µε τις σχέσεις των 

χρωµάτων και οι σχέσεις µεταξύ των αριθµών είναι εσωτερικές. Το τρία είναι το µισό 

του έξι και αντιστρόφως, το έξι είναι το διπλάσιο του τρία, εφόσον είναι στη φύση 

του (3) και του (6) να συµβαίνει αυτό. 

                                                 
115 Schlick, Μορφή και περιεχόµενο, Εισαγωγή στη φιλοσοφική σχέση, Θεσσαλονίκη 1932, 

σελ., 45. 
116  Kraft, Ο κύκλος της Βιέννης και η γένεση του Νεοθετικισµού, σελ., 53. 
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Ο Schlick αναφέρετε  σε δύο είδη προτάσεων που µας δίνουν  γνώση. Στο 

πρώτο είδος ανήκουν οι προτάσεις γνώσεως (εξωτερικές σχέσεις των αντικειµένων), 

ενώ στο δεύτερο είδος ανήκουν οι εξηγητικές προτάσεις γνώσης (εσωτερικές 

σχέσεις). 

 Ένα παράδειγµα που αναφέρεται σε  µία πρόταση γνώσεως είναι του είδους  

π.χ., «το δαχτυλίδι βρίσκεται πάνω στο βιβλίο». Σύµφωνα µε τον Schlick η 

πραγµατική γνώση είναι η αναγνώριση.117 Εξετάζοντας την πρόταση θα λέγαµε 

πρώτον ότι αναφέρει κάποιο αντικείµενο που είναι δαχτυλίδι. ∆εύτερον αναφέρει η 

πρόταση  κάποιο άλλο αντικείµενο που είναι το βιβλίο και τρίτον ότι τα δύο 

αντικείµενα βρίσκονται σε τέτοια σχέση µεταξύ τους µέσα στο χώρο, ώστε το ένα να 

είναι πάνω στο άλλο. 

 Όσον αφορά  την εξηγητική πρόταση αυτή διατυπώνεται µε προτάσεις του 

είδους  «το ουδέτερο άτοµο του ηλίου περιέχει τρία ελεύθερα ηλεκτρόνια». Αυτή η 

πρόταση είναι  µία επιστηµονική αναφορά. Είναι µία πρόταση αναγνώρισης. 

Σύµφωνα µε τον Schlick η πραγµατική γνώση είναι η αναγνώριση.118 Το πρώτο 

παράδειγµα που διατυπώθηκε ήταν  µια πρόταση που κάνει αναφορά σε ένα 

επιµέρους γεγονός και δε µας βοηθά στην παραπέρα κατανόηση του κόσµου.  

Αντίθετα, η δεύτερη πρόταση έχει το χαρακτήρα µιας εξήγησης  και αποτελεί 

µια πιο ενδιαφέρουσα πρόταση από την άλλη πρόταση λόγω της γενικότητάς  της. Η 

πρόταση µε το δαχτυλίδι διαπραγµατεύεται ένα ασήµαντο γεγονός, ενώ η 

επιστηµονική πρόταση για το άτοµο του ηλίου βρίσκει  εφαρµογή σε  όλα τα άτοµα 

του ηλίου που υπάρχουν στον εµπειρικό κόσµο.119 Το κριτήριο αυτό δεν είναι όµως 

τόσο απόλυτο για τη σπουδαιότητα µιας πρότασης.  

Η γνώση ενός επιµέρους αντικειµένου µπορεί να θεωρηθεί ως µία σπουδαία 

επιστηµονική ανακάλυψη όπως π.χ., η ανακάλυψη κάποιου άστρου. Είδαµε ότι η 

πρόταση γνώσεως αναφέρει κάποιο γεγονός που το έχουµε γνωρίσει, ενώ η  

εξηγητική πρόταση γνώσεως αναφέρεται σε ένα πράγµα ή γεγονός χρησιµοποιώντας 

µία  γνωστή έννοια, ένα σύµβολο. Αργότερα όµως τα κοινά σύµβολα, οι γνωστές 

έννοιες θα δηµιουργήσουν και αυτά µε τη σειρά τους  µία καινούρια έννοια  που θα 

έχει προκύψει  από το συνδυασµό των γνωστών εννοιών. Οι επόµενες (καινούριες) 

έννοιες θα προκύψουν µε βάση τις δεικτικές προτάσεις  που θα δείχνουν το 

                                                 
117  Schlick, Μορφή και περιεχόµενο, Εισαγωγή στη φιλοσοφική σχέση, σελ., 108. 
118  Όπ.π., σελ., 108. 
119  Όπ.π., σελ., 109. 
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περιεχόµενο. Αυτές, όπως θα δούµε, αποτελούν το προσωρινό θεµέλιο γνώσης. Με 

βάση αυτές θα προκύψουν προτάσεις δυναµωµένης και αναγεννηµένης γνώσης. Στις 

προτάσεις αυτές θα αναφερθούµε παρακάτω.   

Αναφερθήκαµε λοιπόν, παρουσιάζοντας κάποιες από τις θέσεις του Schlick, 

στις προτάσεις που εκφράζουν τα γεγονότα, τα οποία υποδηλώνουν τις εξωτερικές 

και εσωτερικές  σχέσεις των αντικειµένων. Συνεχίζοντας θα λέγαµε ότι οι εξωτερικές 

σχέσεις αποτελούν την κοινή δοµή µεταξύ γλώσσας και κόσµου, γλώσσας και 

πραγµατικότητας. Με τη φράση «κοινή δοµή γλώσσας και κόσµου», εννοούµε τη 

λεκτική ανακοίνωση (παρουσίαση) των όρων, των αντικειµένων του κόσµου, µέσω 

των προτάσεων. Η ανακοίνωση αυτή αφορά τις εικόνες των αντικειµένων, τη δοµή 

και όχι το περιεχόµενο των ίδιων των αντικειµένων. Το περιεχόµενο των εικόνων δεν  

µπορεί να ανακοινωθεί (διατυπωθεί) µε τη χρήση της γλώσσας. Αυτό τεκµηριώνεται 

στο γεγονός, ότι κάθε υποκείµενο προσδιορίζει το περιεχόµενο του αντικειµένου  µε 

βάση τα δικά του ατοµικά βιώµατα.  

Κάθε άτοµο γεµίζει τη δοµή, που του ανακοινώνεται, µε το περιεχόµενο το 

οποίο το αντλεί από την εµπειρία του. Το άτοµο που βλέπει θα «γεµίσει» τη δοµή που 

του ανακοινώνεται µε το υλικό της οπτικής του εµπειρίας,  ενώ  ο τυφλός θα γεµίσει 

τη δοµή µε υλικό από εµπειρία άλλου αισθητήριου οργάνου. Ένα από αυτά µπορεί να 

είναι το αισθητήριο όργανο της ακοής. Κάθε άτοµο πλαισιώνει τη δοµή που του 

ανακοινώνεται µε το περιεχόµενο της δικής του εµπειρίας. Κάθε άτοµο έχει και 

διαφορετική ερµηνεία για τη δοµή που του ανακοινώνεται εφόσον κάθε άτοµο 

διέπεται από διαφορετικές εµπειρίες. Αυτός είναι ο λόγος, όπως είδαµε 

προηγουµένως,  που το περιεχόµενο δεν µπορεί να βρεθεί µε τη γλωσσική έκφραση.  

  Η έκφραση αυτή είναι µία µορφή επικοινωνίας. Η τελευταία πετυχαίνεται 

µέσω της έκφρασης. Σύµφωνα µε τον Schlick αυτό που εκφράζεται είναι η δοµή, η 

εικόνα του αντικειµένου. Αυτό που εκφράζεται είναι η  µορφή που συµβολίζει το 

αντικείµενο. Αυτό όµως που δεν ανακοινώνεται είναι το περιεχόµενο. Το 

περιεχόµενο είναι το υλικό στοιχείο. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι για τον  Schlick η έκφραση 

συνεπάγεται δύο γεγονότα. Πρώτον µε την έκφραση εκφράζουµε κάτι και δεύτερον 

αυτό το κάτι εκφράζεται. Το πρώτο γεγονός είναι η εικόνα του δεύτερου. Το δεύτερο 

γεγονός είναι το αρχέτυπο. Η έκφραση δείχνει τον τρόπο, µε τον οποίο  εκφράζονται 

τα γεγονότα. Με την έκφραση θα ασχοληθεί ο Schlick και όχι µε τα ίδια τα γεγονότα, 

που αποτελούν  το αρχέτυπο, δηλαδή το δεύτερο επίπεδο της έκφρασης. Το αρχέτυπο 

είναι  η έκφραση των ίδιων των γεγονότων και δεν µπορεί να αναλυθεί, διότι δεν 
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µπορεί να ανακοινωθεί µε τη γλωσσική έκφραση. Όταν κάποιος  αναφέρεται µέσω 

της έκφρασης σε κάποιο γεγονός δεν αναφέρει τα ίδια τα γεγονότα διότι έκφραση δε 

σηµαίνει θεώρηση του περιεχοµένου. Αναφέρεται σε µια εικόνα των γεγονότων και 

όχι στα ίδια τα γεγονότα καθαυτά.120 ∆ηλαδή αναφέρεται στην εικόνα που αποτελεί 

το υποκατάστατο του αρχετύπου και όχι στο ίδιο το αρχέτυπο. 

Ο Schlick στρέφει το ενδιαφέρον του στην έκφραση και όχι σε αυτό που 

εκφράζεται. ∆ηλαδή στην εικόνα και όχι στο αρχέτυπο. Η εικόνα του αντικειµένου  

δεν θα µπορούσε να έχει το ίδιο περιεχόµενο µε το αρχέτυπο του. Η εικόνα του 

αντικειµένου ανακοινώνεται  µε τη γλωσσική έκφραση.121 Όσον αφορά το 

περιεχόµενο ο Schlick θα επιχειρήσει να το προσεγγίσει χρησιµοποιώντας δεικτικούς 

τύπους. Το να περιγράψει κάποιος σε κάποιον λέει ο Schlick ένα πράγµα µε 

λεκτικούς όρους είναι δυνατόν να το κάνει, φανερώνοντας τη δοµή του αντικειµένου 

και όχι το ίδιο το περιεχόµενο. Μπορούν να εκφραστούν  οι σχέσεις οµοιότητας και 

διαφοράς του αντικειµένου  που περιγράφετε µε κάποιο άλλο πράγµα, οι σχέσεις  των 

διαστάσεων του αντικειµένου αλλά όχι το περιεχόµενο του ίδιου του αντικειµένου. 

Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν µπορεί να φανερωθεί µε τις λεκτικές µορφές της 

γλωσσικής έκφρασης. Το περιεχόµενο ενός αντικειµένου (όρου)  δεν ανακοινώνεται 

µε την περιγραφή του αντικειµένου. Μπορεί όµως να δειχθεί.  

Ο µοναδικός τρόπος για να «ανακοινωθεί» το περιεχόµενο                              

είναι ο συνδυασµός των δεικτολογικών εννοιών, όπως, «αυτό», «εδώ», «τώρα»,  µε 

τις δεικτικές κινήσεις, όπως είναι η κίνηση του χεριού που θα δείξει το αντικείµενο. 

∆είχνοντας το αντικείµενο, µε τη δεικτική προσπάθεια επιτυγχάνει κάποιος  να 

πλησιάσει το περιεχόµενο του αντικειµένου,  όσο είναι δυνατόν. Αντί λοιπόν κάποιος 

να περιγράψει κάποιο αντικείµενο, όπως πχ. το πράσινο φύλλο,  παρουσίαζε  το ίδιο 

το φύλλο,  η πράξη του αυτή θα προσέγγιζε το περιεχόµενο.122 ∆ηλαδή θα µπορούσε 

να καταλάβει το νόηµα της πρότασης.  

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω ο Schlick αποφεύγει να περιγράφει τα 

αντικείµενα µε τη γλωσσική έκφραση  και προσανατολίζεται  στην παρουσίαση του 

ίδιου του αντικειµένου µε πράξεις (δεικτικές κινήσεις). Με τον τρόπο αυτό θα 

προσεγγίσει το περιεχόµενο. Ο Schlick επιχειρεί µε το δείξιµο του αντικειµένου και 

µε την αναφορά προς το ίδιο το αντικείµενο, να συνδέσει τον υποκειµενικό κόσµο 

                                                 
120 Schlick, Μορφή και περιεχόµενο, Εισαγωγή στη φιλοσοφική σχέση, σελ., 63. 
121  Schlick, Μορφή και περιεχόµενο, Εισαγωγή στη φιλοσοφική σχέση, σελ  63. 
122  Όπ.π., σελ., 69.  
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του µε τον κοινό  διυποκειµενικό κόσµο. Με τον τρόπο αυτό θα προσεγγίσουν το 

περιεχόµενο των αντικειµένων.  

Οι θέσεις που εκφράζει στο έργο αυτό διαφέρουν κατά µεγάλο βαθµό από το 

έργο της Γενικής Γνωσιολογίας (1918). Σε αυτό (Γενική Γνωσιολογία),  όπως είδαµε, 

αναφέρεται στη συνεκτικότητα ως κριτήριο εγκυρότητας των προτάσεων.123 

 Ο Schlick στο έργο του µε τίτλο Μορφή και Περιεχόµενο (1932) όπως 

προαναφέραµε, αναφέρεται σε κάποιες προτάσεις που θα περιέχουν δεικτικούς 

τύπους και θα συνοδεύονται από χειρονοµίες-γκριµάτσες του οµιλητή. Αυτές οι 

προτάσεις θα παρουσιάζουν το ίδιο το αντικείµενο για να δείξουν το περιεχόµενό 

του. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουν την ανακοίνωση του περιεχοµένου µε τη 

γλωσσική έκφραση.  

Είδαµε λοιπόν στο έργο του Schlick µε τίτλο Μορφή και Περιεχόµενο ότι το 

περιεχόµενο µπορεί να δειχθεί µόνο µε δεικτικούς τύπους και κινήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123  Schlick, Γενική Γνωσιολογία, σελ., 363. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΥ: 
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η (ΜΗ) 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
 

 
Ο αρχικός πυρήνας  των απόψεων που εκφράστηκαν στην προγραµµατική 

διακήρυξη του 1929 σιγά σιγά εκφυλίστηκε. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τη µελέτη 

των βασικών εξελίξεων στο πλαίσιο του κύκλου της Βιέννης. 

Βασικός κοινός στόχος των λογικών θετικιστών ήταν η κατασκευή µιας 

γλώσσας  που θα ενοποιούσε την επιστήµη. Όµως υπήρξε έντονη συζήτηση για το 

ρόλο των προτάσεων πρωτοκόλλου στο πλαίσιο του αιτήµατος αιτιολόγησης της 

γνώσης. Η συζήτηση αυτή διαχώρισε τη συµπαγή αρχικά οµάδα σε τουλάχιστον τρεις 

επιµέρους κατεθύνσεις. Εκπρόσωποι αυτών των κατευθύνσεων ήταν ο Carnap, ο 

Neurath και ο Schlick. 

Η συνέχιση του διαλόγου που οδήγησε σε διαµάχη διακόπηκε από τις 

πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Αναφερόµαστε φυσικά στη δολοφονία του 

Schlick από ένα φοιτητή του. Αυτό συνέβη το 1935. Επίσης αναφερόµαστε στη 

µετανάστευση του Carnap στην Αµερική και στη µετακίνηση του Neurath στην 

Αγγλία. Ο Neurath  το 1945 απεβίωσε. 

Η κατεύθυνση του Carnap ήταν ισχυρότερη, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που 

προσανατολίστηκαν προς την κατεύθυνση του Schlick. Όσον αφορά τον Neurath, 

αυτός αποτελεί το πιο αµφιλεγόµενο πρόσωπο σε σχέση µε τα άλλα µέλη του κύκλου 

της Βιέννης. Ο Neurath εξέφρασε τις θέσεις του µε µεγάλη ένταση και επιστρέφει στο 

προσκήνιο τα τελευταία χρόνια.  

Ο Carnap µέσω αρχικά του φαινοµεναλισµού επιχείρησε το εγχείρηµα 

θεµελίωσης της γνώσης. Στα επόµενα χρόνια όµως ο Carnap επηρεασµένος και από 

τον Neurath οδηγήθηκε στη συνεκτικότητα ως το κριτήριο που θα ικανοποιεί, όπως 

θεωρούσε,  το αίτηµα της αιτιολόγησης της γνώσης. 

Το αίτηµα  δικαιολόγησης της γνώσης τίθεται στο πλαίσιο του κύκλου της 

Βιέννης. µε ιδιαίτερα σαφή τρόπο. Αυτό σήµαινε στην πράξη ότι έπρεπε να βρεθούν 

οι «πρακτικές αιτιολόγησης», οι οποίες θα συνέδεαν µεταξύ τους την πρόταση µε το 

κύριο σώµα των προτάσεων (σύνολο προτάσεων). Με τον τρόπο αυτό θα 

θεµελιωνόταν το καθεστώς αλήθειας της πρότασης. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η θεµελίωση αποτελεί τον κύριο 

άξονα ικανοποίησης του αιτήµατος της δικαιολόγησης. Είναι δυνατόν να διακρίνουµε 

µια σχετική και µια απόλυτη θεµελίωση. Αναφορικά µε τη φράση «σχετική 
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θεµελίωση», θα λέγαµε ότι είναι η διαδικασία όπου αναζητούµε θεµέλια στο πλαίσιο 

µιας επιστήµης ή ενός οργανωµένου λόγου. 

Χαρακτηριστική περίπτωση σχετικής θεµελίωσης θα ήταν π.χ., η θεµελίωση 

των προτάσεων της επιστήµης µέσω των προτάσεων πρωτοκόλλου. Μια άλλη 

χαρακτηριστική περίπτωση θα ήταν λόγου χάρη η θεµελίωση της αριθµητικής µέσω 

ενός αξιωµατικού, τυπικού συστήµατος. 

Εξηγώντας τη φράση «απόλυτη θεµελίωση» θα αναφέραµε ότι είναι η 

θεµελίωση που αναζητούµε έξω από το πλαίσιο ή το σύστηµα στο οποίο 

βρισκόµαστε. Ως χαρακτηριστική περίπτωση απόλυτης θεµελίωσης θα µπορούσε 

κάποιος να αναφέρει τη θεµελίωση των προτάσεων πρωτοκόλλου στην άµεση 

εµπειρία, στην εποπτεία και στην σκέψη. 

Γνωρίζοντας τις παραπάνω διευκρινίσεις, γίνεται αντιληπτό ότι ο Schlick 

εκφράζει µια γνήσια µορφή του αιτήµατος δικαιολόγησης της γνώσης ως 

θεµελίωσης. Αυτός θεωρεί ότι χάρη στις διαπιστώσεις η γνώση αποκτάει ένα 

προσωρινό θεµέλιο. 
Σύµφωνα µε τον Schlick, ολόκληρη η γνώση αποτελεί ένα πυκνό δίκτυο 

αιτιολογηµένων προτάσεων πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι η θεµελίωση της γνώσης   

είναι εφικτή. 

 Παρόµοια θα έπρεπε να αναφέρουµε ότι η θέση του Carnap στο Aufbau προς 

σε αυτήν την κατεύθυνση στρέφεται (απόλυτη θεµελίωση). Ο Carnap δεν δεσµεύεται 

ρητά µε τη θέση του φαινοµεναλισµού. Ωστόσο µία τέτοια δέσµευση είναι εντελώς 

σαφής  στα άρθρα που ακολουθούν τη δηµοσίευση του Aufbau. 

 Ο Carnap στρέφει το ενδιαφέρον του στο Aufbau εστιαζόµενος στην έκθεση 

µιας θεωρίας συγκρότησης, η οποία θα έχει ως µέληµα της την οικοδόµηση µιας 

γενεαλογίας. Μέσα σε αυτήν θα βρουν τη θέση τους οι έννοιες και τα κατηγορήµατα 

της επιστήµης.  Η γενεαλογία αυτή θα πρέπει να εξασφαλίσει την αντικειµενικότητα 

της γνώσης.  Η γενεαλογία δηµιουργεί ένα συνεκτικό ιστό που συνδέει τις προτάσεις 

µεταξύ τους. 

 Η θεωρία συγκρότησης στο Aufbau  παρέχει τη ζητούµενη δικαιολόγηση στη 

γνώση. Όµως η αιτιολόγηση δεν πηγάζει από τα άµεσα αισθητηριακά δεδοµένα του 

υποκειµένου αλλά από τη γενεαλογική συγκρότηση της γνώσης. Οι διασυνδέσεις 

ανάµεσα στις προτάσεις εξασφαλίζουν τη δοµική συγκρότηση του γενεαλογικού 

ιστού της γνώσης.  

 Ο Carnap  στα επόµενα έργα του διαφοροποιεί την αρχική του θέση περί 

φαινοµεναλιστικής αναγωγής µε τη βοήθεια των εργαλείων της νεότερης λογικής. 
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Αυτό που επιχειρεί να δείξει στα επόµενα έργα του (Λογική Σύνταξη της Γλώσσας), 

είναι η αποµάκρυνση από κάθε ιδέα απλοϊκής θεµελιοκρατίας. Καταφεύγει στη 

στρατηγική της συνεκτικότητας προσφέροντας εσωτερική µόνο αιτιολόγηση. Η 

αιτιολόγηση αυτή λειτουργεί στο πλαίσιο της συνοχής των προτάσεων ενός 

συστήµατος γνώσης. Η αιτιολόγηση του Carnap, βρίσκει σύµφωνο τον Neurath 

τουλάχιστον µέχρι το 1935. Μετά αντιλαµβάνεται ο τελευταίος ότι η αιτιολόγηση της 

γνώσης που επιχείρησε ο Carnap οδηγεί σε αδιέξοδο. Ο Neurath χωρίς να απορρίπτει 

τις στρατηγικές αιτιολόγησης εισάγει το ζήτηµα της νοµιµοποίησης της γνώσης. Η 

αιτιολόγηση των προτάσεων δεν νοµιµοποιεί τη γνώση. ∆ηλαδή δεν ισοδυναµεί µε 

κριτική της εγκυρότητας των στρατηγικών αιτιολόγησης. 

 Η δικαιολόγηση της γνώσης σύµφωνα µε τον Neurath συνδέεται µε πρακτικές 

που βρίσκονται έξω από το σύστηµα γνώσης αλλά µέσα στην κοινωνική πρακτική, 

όπως είδαµε στο έργο του Εγκυκλοπαίδειες. Το έργο αυτό ανήκει στη δεύτερη 

περίοδο του Neurath. Σε αυτήν αποµακρύνθηκε αρκετά από τις αρχικές του 

δεσµεύσεις. Ο λόγος ήταν ότι διαπίστωσε ότι αυτές (δεσµεύσεις) ήταν εκφράσεις 

ενός ψευδο-ρασιοναλισµού. 

 Οι προσπάθειες δικαιολόγησης  της γνώσης δεν οδήγησαν στα επιθυµητά 

αποτελέσµατα. Η συνεκτικότητα των προτάσεων του Carnap και Neurath  µε τους 

γλωσσικούς και συντακτικούς ελέγχους οδηγούν στη σύµβαση. Η τελευταία όµως 

οδηγεί στο σχετικισµό. Είναι σχετικό το ποιοι κανόνες θα διέπουν την τυπική 

γλώσσα. Το µεγάλο εγχείρηµα της διαµόρφωσης µιας γνωσιοθεωρίας που θα 

ενοποιήσεί την επιστήµη και θα τυγχάνει καθολικής αποδοχής αποτέλεσε ουτοπία. 

Οδήγησε µάλιστα η προσπάθεια αυτή στο σχετικισµό, όπως προαναφέραµε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο.       
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 

Ο Carnap ήταν ένας φιλόσοφος που υποστήριξε στην αρχική του θεωρία, που 

χρονολογικά τοποθετείται γύρω στο 1928, ότι ο φαινοµεναλισµός και η  µέθοδος της 

επαλήθευσης θα θεµελίωναν τις προτάσεις του εµπειρικού κόσµου. Προϋπόθεση της 

θεµελίωσης αυτής ήταν µία θεωρία νοήµατος. Σε αυτήν διατυπώνονταν ότι οι 

προτάσεις του εµπειρικού κόσµου θα ήταν προτάσεις που έχουν νόηµα, µόνο αν 

µπορούσαν να είναι επαληθεύσιµες στον κόσµο των φαινοµένων. Πράγµα που 

σήµαινε  ότι το υποκείµενο θα ανίχνευε τη γνώση στηριζόµενο στις αισθήσεις του.  

Στη θεωρία συγκρότησης στη Λογική ∆οµή του Κόσµου (Aufbau), διατυπώνει 

στη γνωσιοθεωρία του µία φαινοµεναλιστική αναγωγή µε βάση τα εργαλεία της 

νεότερης λογικής.   

Αντίθετα, από το 1931 και µετά άρχισε να αντιλαµβάνεται ότι η 

γνωσιοθεωρία του πρέπει να βασίζεται στις φυσικές επιστήµες. Ο ύστερος Carnap 

παραµέρισε τον φαινοµεναλισµό και τα στοιχεία της νεότερης λογικής και 

προσανατολίστηκε προς το φυσικαλισµό. Μόνο οι προτάσεις της γλώσσας της 

φυσικής χαρακτηρίζονται από διυποκειµενικότητα. (Νόηµα και ελεγξιµότητα). 

 Σύµφωνα µε τη νέα του θεωρία, οι φυσικές επιστήµες προσανατολίστηκαν 

στην ανακάλυψη της γνώσης. Ο ρόλος της φιλοσοφίας εστίασε στο νόηµα των 

προτάσεων. Ήταν έλεγχος γλωσσικός και συντακτικός (Λογική Σύνταξη της 

Γλώσσας). Η λογική και συντακτική διόρθωση των εµπειρικών  προτάσεων  θα 

αποτελέσει το τελικό στάδιο για την αιτιολόγηση της γνώσης. Αργότερα θα 

κατανοήσει ότι ο έλεγχος αυτός πρέπει να είναι εκτός από συντακτικός και 

σηµαντικός (Foundations of  Logic and Mathematics).  

Στη διαφοροποίηση της αρχικής του θέσης, που υποστήριζε τον 

φαινοµεναλισµό και τη µέθοδο της επαλήθευσης ως το κριτήριο που θα εξασφάλιζε 

το νόηµα µιας πρότασης συνέβαλε ο Neurath. Αυτός ισχυρίστηκε τη θέση ότι η 

µέθοδος της επαλήθευσης βασίζεται στην υποκειµενικότητα του παρατηρητή και πιο 

συγκεκριµένα θα λέγαµε ότι στηρίζεται στις αισθήσεις του παρατηρητή, ο οποίος 

µέσω των αισθητήριων οργάνων λαµβάνει τα ερεθίσµατα του εµπειρικού κόσµου. Οι 

αισθήσεις του υποκειµένου σύµφωνα µε τον Neurath όµως είναι δυνατόν να 

λανθάνουν. Η υποκειµενικότητα του παρατηρητή δεν εξασφαλίζει την 

αντικειµενικότητα της γνώσης. Αυτό που υποστηρίζει ο Neurath είναι ότι δεν 

βλέπουν όλοι το ίδιο το πράγµα ούτε και πραγµατοποιούν όλοι την ίδια αντίδραση 
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δεχόµενοι το ίδιο ερέθισµα. Ο Carnap δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει µε την αρχική του 

θέση τη διυποκειµενικότητα της επιστηµονικής γνώσης. ∆εν µπόρεσε να πετύχει τη 

διυποκειµενικότητα των εµπειρικών προτάσεων. Η µετάβαση από το ειδικό στο 

γενικό, δηλαδή η µετάβαση από την οπτική γωνία του υποκειµένου σε  γενικό, 

δηµόσια ελέγξιµο συµπέρασµα κρίθηκε αγεφύρωτη. Το αδιέξοδο του σολιψισµού 

στάθηκε ικανό να κατακερµατίσει το οικοδόµηµα της φαινοµεναλιστικής βάσης  του 

Carnap. Ο σολιψισµός είναι η φιλοσοφική θεωρία του άκρατου υποκειµενισµού, κατά 

την οποία τίποτα δεν υπάρχει πέρα από την ατοµική συνείδηση. Το αδιέξοδο του 

σολιψισµού ήταν ανεπίλυτο. Το εµπόδιο της σύνδεσης του υποκειµένου µε τη 

διυποκειµενικότητα εντόπισε ο Neurath και θέλοντας να αποφύγει αυτό το εµπόδιο 

κατέφυγε στο φυσικαλισµό, χάρη στον οποίο, όπως νόµιζε, εξασφάλιζε τη 

διυποκειµενικότητα των επιστηµονικών προτάσεων.  

Ο Neurath πρέσβευε τη θέση ότι η γλώσσα της φυσικής θα εξασφάλιζε τη 

διυποκειµενικότητα της έρευνας. Στη θέση αυτή θα συµφωνήσει, όπως είδαµε και ο 

Carnap. Οι φυσικές επιστήµες σύµφωνα µε τον Neurath συνιστούσαν προτάσεις που 

έχουν νόηµα. Όµως οι προτάσεις της φυσικής επιστήµης δεν αρκούσαν για να 

δικαιολογήσουν  από µόνες τους τη γνώση. Η δικαιολόγηση των προτάσεων θα 

επέλθει έπειτα από τον γλωσσικό, συντακτικό και αργότερα σηµαντικό έλεγχο που θα 

κάνει ο φιλόσοφος.  

Στο σηµείο αυτό διαφαίνεται, διαχωρίζεται και συνδυάζεται ο ρόλος της 

επιστήµης και ο ρόλος της φιλοσοφίας σε τελική ανάλυση. Η θέση της δικαιολόγησης  

των προτάσεων µε τον γλωσσικό και συντακτικό έλεγχο έγινε αποδεκτή, όπως 

είδαµε, και από τον Carnap και από τον Neurath. Η γλώσσα της φυσικής του Carnap 

και του Neurath  επιχειρεί  να ενοποιήσει την επιστήµη.  

Το παραπάνω εγχείρηµα µιας έγκυρης θεωρίας της γνώσης δεν είχε τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα. Η γνωσιοθεωρία του Carnap και Neurath και γενικά του 

κύκλου της Βιέννης αδυνατεί να θεµελιώσει τη γνώση.  

Η θέση αυτή λογικά θα µπορούσε να τεκµηριωθεί από το γεγονός ότι η 

γνωσιοθεωρία των φιλοσόφων αυτών στηρίχτηκε σε συµβάσεις. Πράγµατι, θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι οι προτάσεις της φυσικής επιστήµης δεν 

εξασφαλίζουν τη διυποκειµενικότητα. Αυτό αποτελεί σύµβαση. Είναι γεγονός ότι οι 

φυσικοί νόµοι δεν αποτελούν καθολικοί και αµετάβλητοι. Στο πέρασµα του χρόνου 

µε την πρόοδο της επιστήµης καινούριοι νόµοι διαδέχονται τους προηγούµενους. Τη 

θέση αυτή αναγνώρισε και υιοθέτησε ο Neurath στη µετέπειτα στάση του µετά το 

1936.  
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Το έργο του µε τίτλο «Εγκυκλοπαίδειες», είναι ενδεικτικό για τη διαπίστωση 

της διαφοροποίησης του µε τον Carnap. Σύµβαση επίσης αποτελεί και ο γλωσσικός 

έλεγχος των προτάσεων της επιστήµης. Το ζήτηµα είναι ότι η αιτιολόγηση της 

γνώσης βασίζεται σε κριτήρια γλωσσικά που αποτελούν συµβάσεις µε βάση τις 

οποίες κάποιες προτάσεις θα γίνονται αποδεκτές και κάποιες άλλες όχι σύµφωνα µε 

τις προτιµήσεις των υποκειµένων. 

Οι συµβάσεις αυτές όµως οδηγούν στο σχετικισµό και στα σχετικιστικά 

κριτήρια της γνωσιοθεωρίας του κύκλου της Βιέννης. Πράγµατι, το εγχείρηµα 

θεµελίωσης µιας θεωρίας της γνώσης βασιζόµενο σε συµβάσεις, οι οποίες ασφαλώς 

και µπορούν να αλλάξουν διότι δεν αποτελούν κάτι το αµετάβλητο, παρέχει σαθρά 

θεµέλια στο οικοδόµηµα της θεωρίας της γνώσης. 

Η θεωρία της παρατήρησης του λογικού θετικισµού, όπως και η θεωρία του 

λόγου ως τυπικής «επαγωγικής λογικής» συνάντησαν πολλές δυσκολίες. Σχετικά µε 

τη θεωρία της παρατήρησης οι δυσκολίες σχετίζονται µε το γεγονός ότι η αντίληψη, η 

οποία συνιστά τη βάση δια της οποίας συγκροτούνται οι παρατηρήσεις, είναι η ίδια 

µία δραστηριότητα που έχει ουσιαστικές  οµοιότητες, από γνωστική άποψη,  µε τις 

θεωρητικές κατασκευές µας.  

Οι παρατηρήσεις είναι το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας στην οποία ο νους 

µέσω ενός συνδυασµού µεταξύ των αποθηκευµένων πληροφοριών και των 

µηνυµάτων που δέχεται, σχηµατίζει το καλύτερο δυνατό «µοντέλο», από το πεδίο που 

εµφανίζεται µπροστά του. Αυτό όµως σηµαίνει πως οι παρατηρήσεις, που είναι 

αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας, δεν µπορούν να θεωρηθούν πως έχουν 

πρωταρχικό επιστηµονικό status στα θεµέλια της γνώσης.          

Αρνητική στάση, όπως είδαµε, στις θεωρίες της γνώσης που ειπώθηκαν 

κράτησε ο Schlick, ο οποίος επιχείρησε να διατυπώσει τη δική του θεωρία της 

γνώσης  βασιζόµενος στη θέση  ότι το περιεχόµενο των αντικειµένων δεν 

ανακοινώνεται µε τη γλωσσική έκφραση. Ο  Schlick θεώρησε πως το περιεχόµενο 

των αντικειµένων µπορεί να προσδιοριστεί µε τις ∆ιαπιστώσεις (1934). Οι προτάσεις 

αυτές διέπονται από δεικτολογικούς όρους και συνοδεύονται από δεικτικές κινήσεις 

και χειρονοµίες. Αυτές οι προτάσεις αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία 

στηρίχτηκαν οι επόµενες. Αυτές αποτέλεσαν το προσωρινό θεµέλιο γνώσης. Ο 

άγνωστος όρος σύµφωνα µε τον Schlick δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αποτέλεσµα 

ενός συνδυασµού από γνωστούς όρους.  

Το κίνηµα του λογικού θετικισµού επέφερε µία αναδιάταξη της σχέσης της 

φιλοσοφίας και της επιστήµης. Ο ρόλος της φιλοσοφίας µέχρι τη στιγµή εµφάνισης 
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του κινήµατος του λογικού θετικισµού ήταν  να θέτει αιτήµατα ορθολογικότητας από 

τα θεµέλια της επιστήµης. Αργότερα όµως, δηλαδή µε την εµφάνιση του λογικού 

θετικισµού, ο προσδιορισµός της ορθολογικότητας είχε ως πρότυπο τις επιστήµες. 

∆ηλαδή οι επιστήµες θα ανιχνεύσουν και θα θεµελιώσουν τη γνώση. Ο ρόλος της 

φιλοσοφίας περιόρισε το ενδιαφέρον της αποκλειστικά σε θέµατα µεθόδου. 

Πράγµατι, ο ρόλος της φιλοσοφίας περιορίστηκε στη διατύπωση τυπικών κανόνων 

για τη µετάβαση από τη µαρτυρία στη θεωρία. Ο περιορισµός της φιλοσοφίας 

προσδιορίστηκε στην απόδοση των κανόνων µέσω της αποσαφήνισης λογικών 

δοµών. Στην λειτουργία αυτή προσδιορίστηκε η φιλοσοφία ως «λογική της 

επιστήµης». Θα λέγαµε λοιπόν ότι η γνωσιοθεωρία του λογικού θετικισµού 

συρρίκνωσε τη φιλοσοφία ως λογική της γλώσσας της επιστήµης.  

Ο νέος ρόλος της φιλοσοφίας περιορίστηκε στο να  µεταφράζει τις επιµέρους 

επιστηµονικές θεωρίες σε µία τυπική γλώσσα. Όµως ο ρόλος αυτός της φιλοσοφίας 

συναντούσε εµπόδια στη θεµελίωση των µεθόδων. Τα εµπόδια αυτά σχετίζονται µε 

την επιλογή και τον χαρακτηρισµό της τυπικής γλώσσας. Η φιλοσοφία της επιστήµης 

ακολούθησε µία συµβατιστική στροφή.  Πράγµατι, οι κανόνες του ελέγχου των 

φιλοσόφων αποτελούν µία σύµβαση.  Η σύµβαση όµως αυτή οδηγεί στο σχετικισµό, 

εφόσον µε τη συνεκτικότητα είναι δυνατόν προτάσεις που είναι καλά 

κατασκευασµένες ώστε να αποφεύγονται οι αντιφάσεις, να γίνονται αποδεκτές, 

παρόλο που αυτές µπορούν να αποτελούν ένα µύθο, µία ιστορική αφήγηση που δεν 

αποτελούν αληθινά γεγονότα. Είναι σχετικό το ποιες προτάσεις θα γίνουν δεκτές ή 

όχι, εφόσον τα υποκείµενα µπορούν να διαγράφουν τις προτάσεις εκείνες που 

αντιφάσκουν  στις προτιµήσεις τους.   

Το κίνηµα του λογικού θετικισµού επέφερε το σχηµατισµό της γνωσιολογίας 

σε επιστηµολογία. Ο ρόλος της φιλοσοφίας συρρικνώθηκε στο να ελέγχει τις 

επιστηµονικές προτάσεις και µε αυτόν τον τρόπο να τις αιτιολογεί και άφησε την 

ανίχνευση της γνώσης στην επιστήµη. Η φιλοσοφία µετασχηµατίστηκε σε φιλοσοφία 

της επιστήµης. Ο λογικός θετικισµός επικεντρώθηκε σε µια ανασυγκρότηση της 

γνωσιολογίας. Σε αυτήν η συνεκτικότητα (coherence) αντικαθιστά τη θεµελιοκρατία, 

ο ολισµός τον αναγωγισµό και ο νατουραλισµός µαζί µε τον επιστηµονικό ρεαλισµό 

το θετικισµό. 

Αναφερόµενοι στη θεµελιοκρατία διακρίνουµε την αναζήτηση για την 

οικοδόµηση των θεµελίων µέσα στα πλαίσια επιµέρους επιστηµών. Ο Carnap και ο 

Neurath απέρριψαν τη θεµελιοκρατία και την αντικατέστησαν µε τη συνεκτικότητα 

ως το κριτήριο αιτιολόγησης της γνώσης. 
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Οι δύο αυτές βασικές έννοιες της γνωσιολογίας, παρά τις µεγάλες διαφορές 

που τις διακρίνουν, αποτελούν γνωσιοθεωρητικές στρατηγικές που έχουν ως στόχο 

την αντιµετώπιση του αιτήµατος αιτιολόγησης της γνώσης. Οι λογικοί θετικιστές 

αποµακρύνονται σκοπίµως από τα προβλήµατα της θεµελιοκρατίας, εφόσον 

κινούνται στο πλαίσιο της συνεκτικότητας. Αναφέραµε όµως σε προηγούµενα σηµεία 

της µελέτης αυτής την κατάληξη της συνεκτικότητας στο σχετικισµό. 

  Ο κύκλος της Βιέννης επιχείρησε ένα µεγάλο εγχείρηµα έχοντας «επικές» 

διαθέσεις για µία «ηρωική» θεµελίωση της γνώσης. Πολύ δύσκολο εγχείρηµα το 

οποίο κατέληξε στο σχετικισµό. Τα κριτήρια του εγχειρήµατος της γνωσιοθεωρίας 

του κύκλου της Βιέννης θεµελιώθηκαν σε σχετικιστικά πλαίσια, τα οποία δε 

συνιστούν ακλόνητα θεµέλια της γνώσης.    

Εν κατακλείδι θα λέγαµε ότι η εργασία αυτή επιχείρησε µε µια κριτική µελέτη 

να αναλύσει τη γνωσιοθεωρία του πρώιµου και ύστερου Carnap, αντιπαραθέτοντας σ’ 

αυτήν τις γνωσιοθεωρίες του Neurath και Schlick, στα πλαίσια του κύκλου της 

Βιέννης και να διατυπώσει τις θεωρίες γνώσεις των µελών του κύκλου της Βιέννης 

που κατέληξαν στο σχετικισµό. 
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