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Η ΟΡΙΑΚΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Το «έρωταν και άποκρίνεσθαι», κατά τον Πλάτωνα, το «έρωτηματίζειν» 
κατά τον 'Αριστοτέλη1, είτε ώς διάλογος μεταξύ τοο άνθρωπου ώς γνωστικού" 
υποκειμένου και τής φυσικής και ανθρωπινής πραγματικότητος ώς γνωστικού 
αντικειμένου, «επιστητού»2 προς «λόγον δούναι» περί της ουσίας3 «έαυτφ τε και 
άλλω»4, είτε ως μέθοδος συζητήσεως προς δλεγχον των περί τής ουσίας απόψεων5, 
ύπήρξεν ό κύριος τρόπος διοδεύσεως τής Επιστήμης και της Φιλοσοφίας 
προς τήν γνώσιν και τήν άλήθειαν άπο τής ενάρξεως των είς τήν Ελλάδα κατά 
τον 7ον π.χ. αίώνα μέχρι σήμερον. Κοί αυτό το πείραμα τής νεωτέρας επιστήμης, 
έκ μιας απόψεως, είναι δυναμικότερος τρόπος υποβολής ερωτημάτων είς τήν πραγ
ματικότητα και εξαναγκασμού αυτής εις άπάντησιν. Τήν μεγίστην αυτήν σημα-
σίαν τοΰ «έρωταν και άποκρίνεσθαν» δια τήν κτήσιν τής γνώσεως και αληθείας 
κατανοήσας ό Πλάτων είσηγήθη τήν νομοθέτησιν εκείνης τής παιδείας, ή οποία 
αναδεικνύει τους ανθρώπους ίκανούς προς «έρωταν τε και άποκρίνασθαι έπιστη-
μονέστατα»6. 

Τό «έρωτηματίζειν» αυτό ώς «έπιστημονέστατος» τρόπος άνερευνήσεως 
τής πραγματικότητος και δοκιμασίας τών περί αυτής γνώσεων και αληθειών 
προς διαπίστωσιν τοΰ βαθμού βεβαιότητος και σαφήνειας αυτών, τονίζεται Ιδιαι
τέρως ώς βασικον χαρακτηριστικών τής συγχρόνου επιστήμης. ΟΙ περισσότεροι 
σχεδόν φιλόσοφοι και επιστήμονες τής εποχής μας δέχονται7 ότι τό ουσιώδες 
είς τήν σύγχρονον έπιστήμην είναι τα ερωτήματα και τα προβλήματα, τα όποια 
αυτή θέτει, και όχι τόσον αί έπ' αυτών διδόμεναι απαντήσεις. Κατά τον Bache
lard8 μάλιστα «ή ορμή προς τό μέλλον μιας συγχρόνου επιστήμης είναι αλληλέν
δετος με τό σύνολον τών ορθώς τεθειμένων προβλημάτων». Θεωρούν δηλαδή δτι 
ή επιστήμη συνίσταται άπό τον ακριβή καθορισμόν ερωτημάτων και έπί μέρους 
προβλημάτων και δτι προχωρεί έκ τοΰ ενός προβλήματος είς τό δλλο οχι λύ-
ουσα οριστικώς αυτά, άλλα διατυπώνουσα απλώς ώς απαντήσεις πολλάς και δια
φόρους «υποθέσεις», «θεωρίας», «είκασίας», «προτάσεις», «απόψεις», «έπι 
νοήσεις». Αί τοιαΰται απαντήσεις είναι ώς έπί τό πλείστον «διαψεύσιμοι», «έπα-
ληθεύσιμοι», «πιθανολογικαί», «ανταγωνιστικάί», «ασυμβίβαστοι», «άσσύμετροι» 
είς διάφορον βαθμόν «θεμελιωμέναι», «ατελείς», «προσωριναί» και δι' αυτό 
χρήζουν συστηματικού έλεγχου και κριτικής προς διαπίστωσιν τής εγκυρότητας 
των καί τής συμβολής των είς τήν λύσιν τών προβλημάτων ή £στω είς τήν έπι-
νόησιν καί άνεύρεσιν νέων διεξόδων. Έν τούτοις δμως συνιστούν τάς λειτουργι
κός διαδικασίας, τους τρόπους, τα «παραδείγματα», δια τών οποίων ασκείται ή 
επιστήμη ώς «δραστηριότης επιλύσεως προβλημάτων» καί «αινιγμάτων» καί προ
χωρεί προοδευτικώς καί «έποικοδομητικώς» προς κτήσιν βεβαιότερων καί όρι-
στικωτέρων γνώσεων καί δι' αυτών «προς προσέγγισιν τής αληθείας», συνιστούν, 
δυνάμεθα να εΐπωμεν τάς, κατά τον Πλάτωνα, «αληθείς δόξας» έπί τών προβλη
μάτων, «αϊ ερωτήσεις έπεγερθεΐσαι έπιστήμαι γίγνονται». 

Μάλιστα σήμερον θεωρείται δτι τα προβλήματα καί τα ερωτήματα, τα όποια 
θέτει ή σύγχρονος επιστήμη, είναι ουσιωδέστερα εκείνων τα οποία ετέθησαν είς 
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Αλλάς έποχάς, καί Οτι φανερώνουν τον όριακον προβληματισμόν τοΰ επιστημονι
κού διαλογισμού της εποχής μας έπί τής ουσίας τών πραγμάτων, την άνάγνωσιν 
τής οποίας άπεκάλυψεν ή μεγάλη πράγματι πρόοδος είς την γνώσιν. Τοιουτοτρό
πως ό μεγάλος φιλόσοφος της εποχής μας Κ. Jaspers10 παρατηρεί δτι ή σύγχρονος 
επιστήμη «ώθεΐ τα ερωτήματα της μέχρι τα έσχατα». Τοϋτο, κατ' αυτόν, σημαίνει 
δτι ή σύγχρονος επιστήμη, δια να φθάση είς «τήν πραγματικήν γνώσιν», ή οποία 
συνιστφ τον βασικόν αυτής σκοπόν, «αποτολμάει τις πιο παράδοξες υποθέσεις, 
οί όποιες θραύουν κάθε πεπειραμένη αντίληψη τοΰ κόσμου», οδηγείται, δυνά
μεθα να εΐπωμεν, είς τήν προβολην τών πλέον τολμηρών και οριακών ερωτημά
των. 'Αντιθέτως, κατά τον Jaspers, ό διαλογισμός τών αρχαίων Ελλήνων παρέ
μεινε πάντοτε συνδεδεμένος με τό «εποπτικό», αν και εΐχον διανοηθή «κατά τρό
πον άντίθετον προς αυτά πού μαρτυρεί ή όραση», τα όποια μαρτυρούν γενικώς 
αϊ αίσθήσεις. Πραγματευόμενος δε περί του διαφωτισμού ό Jaspers11 παρατηρεί 
ότι «μια κορυφαία στιγμή» αυτού «είναι ή 'Επιστήμη και μάλιστα ή άνυπόθετη, 
δηλαδή ή επιστήμη πού δεν έχει περιορισθεί άπό κανένα έκ τών προτέρων βαλ
μένο σκοπό ή αλήθεια στην έρευνα της και στή θέση τών ερωτημάτων της, έξω 
άπό ηθικούς περιορισμούς, όπως είναι ό πειραματισμοός επάνω στους ανθρώπους, 
ό όποιος προκύπτει άπό τις απαιτήσεις τοΰ ανθρωπισμού». 

Βεβαίως δεν θα ήδύνατο κανείς να αμφισβήτηση τα ανωτέρω αποδιδόμενα 
είς τήν σύγχρονον έπιστήμην γνωρίσματα. Κατ' αρχάς τον σκοπόν αυτής, ό 
όποιος εΐναι ή πραγματική, ή βεβαία και ασφαλής γνώσις, όσον άφορα είς τον 
κόσμο ν, τον δνθρωπον και τήν ζωή ν του εις δλας αυτής τάς μορφάς και τάς έκ* 
δηλώσεις. Πράγματι ή επιστήμη, άφοΰ κατά τήν διαρκεί αν της πορείας της άπό 
τής θεμελιώσεως της μέχρι σήμερον υπερέβη πλείστα οσα και ποικίλα εμπόδια12, 
οφειλόμενα εις πολλά αίτια, έφθασαν είς τό σημερινόν αυτής πνεύμα και είς τό 
σημερινόν έπίπεδον, ώστε ελευθέρως, άνεπηρεάστως και απεριορίστως να άνα-
ζητή τήν άλήθειαν και τήν πραγματικήν, τήν σαφή γνώσιν περί πάντων καί μά
λιστα χάριν αυτής ταύτης τής γνώσεως και τής αληθείας. Διεπίστωσεν όμως ή 
σύγχρονος επιστήμη ότι δεν παρέχουν αυτήν τήν άναζητουμένην πραγματικήν 
γνώσιν αί θεωρίαι, υποθέσεις, απόψεις, συστήματα, τα όποια διετυπώθησαν μέχρι 
σήμερον ή τουλάχιστον δεν τήν παρέχουν είς τον έπιζητούμενον καί επιθυμούμε-
νον βαθμόν βεβαιότητος καί σαφήνειας καί δΓ όλον τό πλάτος καί βάθος τής πραγ-
ματικότητος. Μάλιστα ή μέχρι σήμερον πορεία και τα μέχρι σήμερον επιτεύγμα
τα ώδήγησαν τήν έπιστήμην πράγματι προ τού μεγαλείου καί τοΰ μυστηρίου τής 
ουσίας τής πραγματικότητος, ενώπιον τής οποίας ακριβώς θραύονται ή έστω 
αποκαλύπτεται ή αδυναμία τών απόψεων, αί όποΐαι διετυπώθησαν μέχρι σήμερον 
προς έρμηνείαν αυτής καί εμφαίνεται ό βαθμός διαψευσιμότητος αυτών, ουδείς 
δέ δύναται να γνωρίζη ή καί να ύποπτευθή ακόμη όποιος καί όπόσος μυστη
ριώδης κόσμος ενδέχεται να διανοιγή ενώπιον τής επιστήμης. "Εχει βαθέως συνει
δητοποιήσει ή σύγχρονος επιστήμη αυτό τό όποιον παρετήρήσε ό Jaspers13, δτι 
δηλαδή «τό κρυμμένο νόημα τής επιστημονικής γνώσεως τοΰ κόσμου φαίνεται 
να εΐναι ή, μέσω τής έρευνας, κατάληξη στα δρια οπού μπροστά στην πιο φωτεινή 
γνώση διανοίγεται ό χώρος τής άγνωσίας». Τούτο συμβαίνει είς δλας τάς έπιστή-
μας, είς τάς θετικάς, όπως, έπί παραδείγματι, είς τήν Φυσικήν μέ τον κόσμο τοΰ 
«άτομου», είς τάς περί τον ανθρωπον, όπως είς τήν ψυχολογίαν μέ τον κόσμον 
τής «ψυχής», είς τήν Φιλοσοφίαν, μέ τον κόσμον τοΰ δντος καί τής «υπάρξεως», 
καί τέλος είς τους χώρους τής ηθικής, τής ίστορίας, τοΰ πολιτισμού καί τοΰ κοι
νωνικού καί πολιτικού βίου. Είς δλα αυτά έχει ίσως τήν αίτίαν της ή γενικωτέρα 
αρνησις τοΰ κύρους δλων τών μέχρι σήμερον άξιων τοΰ πολιτισμού ώς μή ανταπο
κρινομένων είς τα οριακά προβλήματα ενώπιον τών οποίων έχει φθάσει ό &ν-
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θρωπος. Δια τον λόγον αοτον πράγματι ή σύγχρονος επιστήμη, παρά τας προό
δους αυτής, αίσθάνεται «άγνοοϋσα» και αναγκάζεται, αναζητούσα λύσεις τών 
οριακών προβλημάτων ενώπιον των οποίων ευρίσκεται, να διατυπώνη τα πλέον 
οριακά ερωτήματα και τάς πλέον παραδόξους υποθέσεις έπ' αυτών. Είς την ανάγ
κην δια γνωστικήν βεβαιότητα, παρετήρησεν ô Windelband14 αναφερόμενος είς 
τα προβλήματα της γνώσεως κατά τον είκοστόν αίώνα, «αντιπαρατάσσονται, 
ώς νέο φιλοσοφικό πάθος και ήθος, ή ενεργητικότητα και ή ερευνητική τόλμη 
πού προχωρούν ώς τό αβέβαιο και το άβατο, έτοιμες ακόμη και για τήν δυνατό
τητα τής αποτυχίας». Τούτο μάλιστα, κατά τον ίδιον ιστορικόν, σημαίνει μίαν 
νέαν παρουσίαν της μεταφυσικής κατά τον 20ον αιώνα και έπανσύνδεσιν των 'Επι
στημών μετά της Φιλοσοφίας. Τήν δλην αυτήν πορείαν τής επιστήμης άπο τήν 
άγνοιαν και τήν άπορίαν είς τήν γνώσιν και δι' αυτής εις τήν άποκάλυψιν τής 
άγνωσίας, δσον άφορα είς τήν ούσίαν τής πραγματικότητος, θέλει ό Jasper15 

να υποδήλωση παρατηρών δτι «καθώς και ή σύγχρονη επιστήμη επιτυγχάνει 
το εκπληκτικό ξεμάγευμα τοΰ κόσμου, ανοίγει το δρόμο προς τήν θέαση τοΰ αλη
θούς βάθους, τοΰ αυθεντικού μυστηρίου, το όποιο καθίσταται παρόν μόνο μέσω 
τής πιο αποφασισμένης γνώσης, δταν αυτή ολοκληρώνεται στην άγνωσία». 

"Ομως τα ανωτέρω δεν αποτελούν χαρακτηριστικά τής συγχρόνου μόνον 
επιστήμης. Καθ' δλην τήν διάρκειαν τής ιστορικής της πορείας ή επιστήμη είχε, 
εις διάφορον ΐσως βαθμόν, δλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Είς τήν μελέτην δμως 
αυτήν θα διαλάβωμεν μόνον περί τής αρχαίας ελληνικής επιστήμης και φιλοσο
φίας. Τούτο δια τους εξής κυρίως λόγους: Πρώτον διότι όλοι σχεδόν οί νεώτεροι 
φιλόσοφοι και επιστήμονες αντιπαραβάλλουν τήν σύγχρονον έπιστήμην μέ τήν 
έπιστήμην τών αρχαίων Ελλήνων. Δεύτερον διότι ή αρχαία εποχή ώς εποχή αρ
χής και θεμελιώσεως τής 'Επιστήμης παρουσιάζει Ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Και 
τρίτον διότι, συγκρίνοντες τήν σύγχρονον μέ τήν άρχαίαν έπιστήμην, δυνάμεθα 
να διαπιστώσωμεν άκρι βέστερον τήν πρόοδον και τής αρχαίας και τής συγχρό
νου, καθώς και τήν διαχρονικήνένεργητικήν παρουσίαν ώρισμένων τουλάχιστον 
επιστημονικών προβλημάτων και τρόπων άνερευνήσεως και επιλύσεως αυτών. 

Κατ' αρχάς, δπως γίνεται εμφανές έξ όλων σχεδόν τών ποιητών καί φιλο
σόφων, και τής αρχαίας επιστήμης και φιλοσοφίας ô σκοπός ήτο να φθάση είς 
τήν πραγματικήν γνώσιν, τό «σαφές», τήν άλήθειαν περί τής πραγματικότητος. 
Τήν πραγματικήν μάλιστα αυτήν γνώσιν έπεδίωκον οί αρχαίοι δια γνήσιας επι
στημονικής στάσεως και αντιλήψεως δναντι τής πραγματικότητος και δι' δλων 
τών κανόνων, άρχων και μεθόδων τής ορθής επιστημονικής Ερευνάς και διαδικα
σίας. "Αν ώς έπιστήμην, παρετήρησεν ô Windelband16, έννοοΰμεν «τό αυτόνομο 
και αύτοσυνείδητο γνωστικό έργο πού αναζητεί, μεθοδικά τή γνώση για χάρη 
τής ίδιας τής γνώσεως», τότε μόνον άναφορικώς μέ τους αρχαίους Έλληνας, και 
μάλιστα άπό τάς αρχάς τοΰ 6ου π.χ. αίώνος δύναται να γίνεται λόγος περί αύτοΰ. 
Χαράκτηριστικώτερον παντός άλλου περί τής θέσεως τοΰ σκοπού αύτοΰ ύπό τής 
αρχαίας επιστήμης και φιλοσοφίας και τής πορείας των προς τόν σκοπόν αυτόν 
διαλαμβάνει ό 'Αριστοτέλης αναφερόμενος είς δλους τους προ αύτοΰ φιλοσόφη
σα ντας. Οί προηγούμενοι, λέγει ό 'Αριστοτέλης, «είς έπίσκεψιν τών όντων έλ-
θόντες»17 έφιλοσόφησαν «περί τής αληθείας» έπιζητοΰντες «τό φεύγειν τήν άγ
νοιαν»18. Δέν^χει έν προκειμένω καμμίαν απολύτως σημασίαν ή έπίγνωσις τών 
αρχαίων Ελλήνων δια τήν άδυναμίαν τοΰ άνθρωπου να φθάνη είς τό «σαφές», 
είς τήν τελείαν γνώσιν και άλήθειαν. Ή έπίγνωσις αυτή και ή έξ αυτής πεοίθη-
θησις δια τό ατελές τών εκάστοτε έπιτυγχανομένων γνώσεων υπήρξαν θεμελιώ
δεις έπιστημονικαί άρχαί τών αρχαίων και ώδήγησαν είς τάς αντιλήψεις ηερί 
προόδου τής επιστήμης, περί βαθμιαίας κτήσεως βεβαιότερων γνώσεων, περί 
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προσεγγίσεως τής αληθείας, αντιλήψεις εις τάς οποίας ώδηγήθη και ή σύγχρονος 
επιστήμη, έπειτα βεβαίως άπό ώρισμένας διακηρύξεις περί τοΰ αντιθέτου. 

Εις τήν προσπάθειάν των αυτήν να φθάσουν είς την πραγματικήν γνώσιν 
και άλήθειαν οί αρχαίοι Έλληνες δεν έμειναν συνδεδεμένοι με το «έποπτικόν», 
είς τον βαθμον τουλάχιστον-τον οποίον φαίνεται να δέχεται ô Jaspers. Άλλωστε 
και ό ίδιος ό Jaspers δέχεται δτι οί αρχαίοι είχον διανοηθώ κατά τρόπον άντίθε-
τον προς αυτά, τα όποια μαρτυρεί ή δρασις. 'Αντιθέτως μάλιστα ci Έλληνες, 
ευθύς έξ αρχής της γνήσιας αυτών φιλοσοφικής και επιστημονικής δραστηριό
τητος, διεπίστωσαν δτι αί αισθήσεις και ή έξ αύτων εμπειρία και εποπτεία δέν 
δίδουν τήν πραγματικήν γνώσιν και άλήθειαν περί της πραγματικότητος και δι' 
αυτό πρέπει νά «καταβάλλωνται»19. Τούτο όμως δέν σημαίνει πλήρη άδιαφορίαν 
έναντι των αισθήσεων ή παντελή άρνησιν αύτων άλλα ύπέρβασιν αύτων, ένα προ
χώρημα τοΰ πνεύματος πέραν αυτών2 0, έξ αφορμής έστω αυτών, δια τής στηρίξεως 
πλέον είς τον νουν»» και τον «λόγον»21, δταν βεβαίως το πνεύμα έπιθυμή «νώσαι 
λεπτότερον»22 και έπιζητή «αυτά εκείνα ίδεΐν, α ούκ αν ολλως ΐδοι τις ή τή δια-
νοία»'83. Ή διαπΐστωσις αυτή τής ανάγκης υπερβάσεως τών αισθητηριακών δεδο
μένων υπήρξε θεμελιώδης δια τήν έπιστήμην και φιλοσοφίαν. Αυτή ακριβώς 
ή ύπέρβασις τών αισθητηριακών δεδομένων ώδήγησεν είς τάς εννοιολογικός 
θεωρήσεις24, αί όποΐαι συνιστούν κυρίως τήν έπιστήμην, διότι αποτελούν απαντή
σεις, απόπειρα έστω απαντήσεων, οχι πλέον εϊς το «δτι εστί» τα πράγματα, τού
το κάνουν μέ άκρίβειαν σχεδόν αί αισθήσεις, άλλα είς τα ερωτήματα «τι έστι» 
και «δια τί έστι» τα πράγματα, είς τα όποια δέν μπορούν νά απαντήσουν αί αίσθή-
σεις2 δ. Τό ερώτημα «Τί κυρίως είναι τα πράγματα», παρετήρησεν ό Windelband26 

έδειξε τό ανικανοποίητο τής ελληνικής σκέψεως άπό τάς άπλοϊκάς κατ' αϊσθη-
σιν παραστάσεις τής πραγματικότητος, έδειξε τό άσυμβίβαστον μεταξύ τής έμπει-
piar και τών απαιτήσεων τής διανοίας. 

Ή προβολή τών θεμελιωδών αυτών ερωτημάτων και ή έμβίωσις τοΰ ανι
κανοποίητου και ασυμβιβάστου μεταξύ εμπειρίας και διανοίας, δσον άφορφ 
βεβαίως είς τήν βαθυτέραν και άκριβεστέραν γνώσιν τής πραγματικότητος, ώδή-
γησαν είς τήν γένεσιν τής επιστήμης, κατέστησαν2 7 αυτήν «άφηρημένην», «όρθο-
λογικήν» και «έννοιολογικήν», σκέψιν δηλαδή ή οποία μεσολαβεί μεταξύ τής 
συνειδήσεως και τής φύσεως28, και έσήμαναντήνέναρξιν «τής προοδευτικής ορθο-
λογικοποιήσεακ2 9, τών αντιλήψεων περί τοΰ Θεού, τοΰ κόσμου και τής ανθρωπινής 
ζωής 3 0. Δια τών πρώτων αυτών ερωτημάτων και τών πρώτων διερευνήσεων οί 
αρχαίοι Έλληνες έφθασαν είς τα ερωτήματα δια τό Είναι, τό Γίγνεσθαι, τήν ού-
σίαν, τήν ψυχή ν, τάς πρώτας αρχάς κοί αίτιας. Ό Πλάτων μάλιστα ώμίλησε και 
περί αναζητήσεως τοΰ «έπέκεινα τής ουσίας»31, «αγαθού», τό ότιοΐον παρέχει είς 

τα γιγνωσκόμενα οχι μόνον τή δυνατότητα νά γίνωνται γνωστά άλλα προσθέτει 
είς αυτά ακόμη τό «είναι τε και τήν ούσίαν», καθακ καίπερί υποθέσεων32 θεωρου-
μένας «οίον έπιβάσεις τε και ορμάς», ώς στηρίγματα δηλαδή και σημεία εκκινή
σεως, προς πορείαν «μέχρι τοΰ άνυποθέτου έπί τήν τοΰ παντός αρχήν». 

Τα ανωτέρω ερωτήματα απετέλεσαν τα θεμελιώδη έσχατα ερωτήματα περί 
τοΰ κόσμου καί τής ανθρωπινής ζωής και περί αυτών ήσχολήθη έκτοτε ή επιστή
μη και ή φιλοσοφία. Δια τοΰτο ή περί αυτών έρευνα αποτελεί, κατά τήν έκφρασιν 
τοΰ Πλάτωνος3 3, «γιγαντομαχίαν περί τήν άμφισβήτησιν τής ουσίας» καί «άπλε-
τον μάχη ν» μεταξύ τών φιλοσόφων. Έπιτελοΰντες οί αρχαίοι Έλληνες αυτήν «τήν 
γιγαντομαχίαν» καί «τήν άπλετον μάχην» προς άπάντησιν είς τά ερωτήματα αυ
τά, διεπίστωσαν τό δύσκολον ενός τοιούτου έργου καί συνειδητοποίησαν τήν 
«άγνωσίαν» τους ενώπιον τής ουσιαστικής πραγματικότητος. Μάλιστα είχον τήν 
επιστημονική ν εντιμότητα καί ταπεινότητα νά διακηρύξουν τήν άγνωσίαν αύ-
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τήν. Ούτω ό Θαλής34 εδέχθη ώςδύσκολον το «γνώθι σαυτόν». Ό Ξενοφάνης35 διε-
κήρυξεν ότι το «σαφές», ή αλήθεια, περί τοΰ Θεοϋ και περί των άλλων πραγμά
των δεν πρόκειται να γίνη κτήμα τοο άνθρωπου. Ό'Εμπεδοκλής3 6 και ό 'Αριστο
τέλης37 έδέχθησαν οτι ή γνώσις τοο «όλου», τοο «καθόλου», δεν είναι δυνατή ή 
εϊνοιέκτών «χαλεπωτάτων». Ό Ηράκλειτος3 8 και ό 'Αριστοτέλης39 αντελήφθησαν 
τήν άδυναμίαν γνώσεως «της ψυχής». Ό Δημόκριτος40, ό περισσότερον ίσως 
διεισδύσας είς το βάθος τής πραγματικότητος διεκήρυξεν δτι ό άνθρωπος, κατά 
τήν πορεία ν του προς γνώσιν, πρέπει να εχη κατά νουν δτι εϊνει μακράν τής ού-
σίος τών πραγμάτων. Τέλος ό Πλάτων41, διαλαμβάνων περί τών ζητημάτων τής 
«ψυχής», συνεπέρανε δτι «το μεν σαφές είδέναι» περί αυτών είναι «ή αδύνατον 
ή παγχάλεπόν τι». Δεν είσηγήθη όμως ό Πλάτων τήν παραίτησιν άπο τήν £ρευ-
ναν αυτών τών ζητημάτων και τον ελεγχον και κριτικήν τών περί αυτών απόψεων. 
'Αντιθέτως προέτρεψε όπως ό άνθρωπος, μανθάνων παρ' άλλων ή εύρίσκων ό 
ίδιος, έκλέγη ή δημιουργή «τήν βελτίστην και δυσεξελεγκτοτάτην» άποψιν, 
ή οποία θα χρησιμεύση είς αυτόν ώς «σχεδία», έπί τής οποίας «όχούμενος» θα 
διαπλέη τον βίο ν καί θα κινείται προς βεβαιότερος γνώσεις. Περισσότερον τολμη
ρός είς τό σημεΐον αυτό ήτο ό προ τοΟ Πλάτωνος φιλόσοφος Ηράκλειτος. Συνει
δητοί οιών βαθέως ίσως τό δύσκολον τής απαντήσεως είς τα μεγάλα αυτά προ
βλήματα προέτρεψε τον άνθρωπον όπως είς τήν έρευνητικήν του πορείαν έλπίζη 
δτι θα ευρη τό «άνέλπιστον»42. 

'Ακριβώς, νομίζομεν, προ τών ιδίων ορίων γνώσεως τής πραγματικότητος, 
προ XT\C «ουσίας», του «τι ήν είναι», τοϋ «τι τό δν», τών «πρώτων άρχων και αί
τιων» τών πραγμάτων, ευρίσκεται καί ή σύγχρονος επιστήμη, περί αυτών θέτει 
τα δσχατα αυτής ερωτήματα, καί πρέπει να τα θέτη κατά τον Heidegger43, καί περί 
αυτών διατυπώνει τάς πλέον τολμηράςκαί παραδόξους υποθέσεις, θεωρίας, από
ψεις, προτάσεις. Τούτο μας επιτρέπει να παρατηρήσωμεν Οτι επαληθεύεται ή 
άποψϊς τοο 'Αριστοτέλους44, δτι τό ερώτημα« τι τό δν» εϊναι τό «πάλαι τε καί νυν 
καί άεί ζητούμενον και άπορούμενον» ερώτημα. Βεβαίως ή σύγχρονος επιστήμη 
ευρίσκεται είς τό σημεΐον αυτό έπειτα άπό πρόοδον αιώνων, ή οποία εϊχεν, αναμ
φισβητήτως, ώς αποτέλεσμα τήν άποδεικτικήν, είς μεγάλον βαθμόν, λύσιν πολ
λών ενδιαμέσων έπί μέρους προβλημάτων. Διά τούτο δέν νομίζομεν δτι τό προχώ
ρημα τήο συγχρόνου επιστήμης μέχρι τών θαυμαστών πράγματι ορίων, είς τα όποια 
έχει φθάσει, αποτελεί ενδειξιν μεγαλυτέρας διεισδυτικής καί κατανοητικής ικα
νότητος τής συγχρόνου διανοήσεως έναντι τής αρχαίας, ούτε τά ερωτήματα της 
είναι περισσότερον οριακά καί έσχατα, ούτε καί αί υποθέσεις καί προτάσεις 
της τόσον παράδοξοι καί τολμηραί. Απλώς, ή έστω είς μεγάλον βαθμόν, δλα αυτά 
προβάλλουν καί επιτελούνται ώς ένδεδειγμένον πλέον κανονικόν βήμα τής επι
στήμης, ώς ορθή συνέχεια τής επιστημονικής έρεύνης. 'Αντιθέτως ή αρχαία φι
λοσοφία καί επιστήμη Εφθασαν, τουλάχιστον ώς προς τήν θέσιν τών ερωτημάτων, 
είς τά ίδια κατά τομείς σημεία, είς τά όποια έφθασε καί ή σύγχρονος επιστήμη, 
εντός ολίγου χρόνου επιστημονικής καί φιλοσοφικής έρεύνης καί ί>πειτα άπο 
οξείας συγκρούσεις προς πολλούς αντιτιθεμένους παράγοντας, δπως ή κοινή 
πίστις καί «δόξο», αί μυθολογικαί καί θεοκεντρικαί έρμηνεΐαι τοΟ κόσμου καί 
τής ζωής. Δι' αυτό αί υποθέσεις, προτάσεις, απαντήσεις τής αρχαίας επιστήμης 
ήσαν πράγματι παράδοξοι, τολμηραί, «ανήκουστοι» διά τήν εποχή ν έκείνην καί 
πράγματι έθραυσαν τάς μέχρι τότε καθιερωμένος αντιλήψεις περί τοΰ κόσμου καί 
τής ανθρωπινής ζωής45. Ό στοχασμός τών αρχαίων Ελλήνων, παρετήρησε ό 
Windelband46, «είναι πλέον τόσον ενδυναμωμένος ώστε δέν προχωρεί μόνον είς 
συμπεράσματα εντελώς παράδοξα σε σύγκριση μέ τις τρέχουσες αντιλήψεις, 
άλλα καί ισχυρίζεται κατηγορηματικά δτι αυτός είναι ή μοναδική πηγή τής άλή-
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θειας Kai δχι οί γνώμες». "Αλλωστε και κατά τον ίδιον τον Jaspers4 7 ή έννοια 
τής επιστήμης και τής αληθείας διετυπώθησαν ανυπέρβλητος πλέον ύπό τοϋ 
Πλάτωνος. Δέν δχει δέ, έν προκειμένω ούδεμίαν απολύτως σημσσίαν το γεγονός 
δτι οί αρχαίοι δέν έφθασαν άποδεικτικώς, και μάλιστα πειραματικός, είς το ση-
μείον, είς το οποίον έχει φθάσει ή σύγχρονος επιστήμη. Πρωταρχικήν σημασίαν 
δχει ή σύλληψις και ή ορθή θέσις τών προβλημάτων κοί των ερωτημάτων. Του 
το εϊναι κοινή άντίληψις καί τής αρχαίας και τής συγχρόνου επιστήμης. Κατά 
τον Bernal4 8 «πραγματικά εϊναι πολύ δύσκολο νά συλλάβουμε 'ένα πρόβλημα, παρά 
να βρούμε μια λύση» καί κατά τον Zeller49 «αν δέν είναι μικρότερη έκδούλευση 
το νά βλέπει νά θέτει κανείς προβλήματα άπό το νά τα λύνει, ήδη άπό τήν αποψη 
αυτή οί "Ελληνες κατάφεραν πράγματα πού θά μείνουν», διότι «τράβηξαν μέ 
άλογάριαστη ορμή προς τα τελευταία και ανώτερα προβλήματα για τήν προέ
λευση τού κόσμου»5 0. 

Πάντα τα ανωτέρω μας επιτρέπουν νά δεχθώμεν δτι οί αρχαίοι "Ελληνες, 
άναζητήσαντες «γνώναι έπιστήμην αυτό δ,τι ποτ' εστίν»51 καί είς τι συνίσταται 
ή επιστημονική δραστηριότης, διεμόρφωσαν52 μίαν διδασκαλίαν περί τής ου
σίας τής επιστήμης καί μίαν θεωρΐαν περί τών τύπων, τών άρχων καί τών νόμων 
τής επιστημονικής σκέψεως. Τα συμπεράσματα αυτά, όπως διεσαφηνίσθησαν 
πλήρως, ώλοκληρώθησαν καί διετυπώθησαν ύπό τού 'Αριστοτέλους, άφ' ενός 
κατέδειξαν αναμφισβητήτως τήν ώριμον αύτογνωσίαν τής αρχαίας ελληνικής 
επιστήμης, άφ' έτερου απετέλεσαν τους αντικαταστατούς όδηγητικούς κανόνας, 
βάσει τών οποίων έκινήθη έκτοτε ή επιστήμη καί ή φιλοσοφία. 

R e s u m é 

Ce travail soutient la thèse que l'essentiel pour la Science était toujours 
la determination exacte des problèmes et des questions et non pas de connais
sances, qui dans leurs plus grande partie souffrient d'une certaine relativité. En
core l'auteur souligne que la Science contemporaine en ce qui concerne à la po
sition des questions principaux, n'a pas pu avancer beaucoup plus loin que la 
Philosophie antique. 
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