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Περίληψη 

Τν ζέκα πνπ εμεηάδσ αλαθέξεηαη ζηελ πξνο αιιήιαο ζρέζε ινγηθήο αλαγθαηόηεηνο θαη πξνγλώζεσο. 

Γλσξίδσ όηη ην ελ ιόγσ ζέκα έρεη πνιπηξόπσο κειεηεζεί, ζεσξώ όκσο όηη ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

εγείξεη, ε απάληεζε ζπλερίδεη λα απνηειεί δεηνύκελνλ. Δπί ηνύηνηο ην αλζξώπηλν, ζπλάκα δε θαη 

επηζηεκνληθό δηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη απνηεινύλ θίλεηξν γηα ζπλερή κειέηε ηνπ. Ζ έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγα κε νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε πξόγλσζηο δελ ζρεηίδεηαη πξνο ηελ πξνθεηεία, ηελ 

αζηξνινγία, ηελ κνηξνιαηξία θαη ό,ηη άιιν ζπλαθέο, νύηε παξέρεη επηρεηξήκαηα ππέξ ηνπ 

Νηεηεξκηληζκνύ. Ζ πξόγλσζηο επηζηέθεη ηελ πξνζπάζεηα αλεπξέζεσο ηνπ ιόγνπ ησλ θαηλνκέλσλ, 

πξνγηγλώζθσ δε ζεκαίλεη πξνλνώ θαη πξνιακβάλσ. 

 

Abstract 

Logical Necessity and Prognosis 

My primary purpose has been to discuss the relation of logical necessity and prognosis to each other. Η 

know that this topic has a whole literature devoted to it. Η think however this is not enough in itself to 

justify the view that it has been exhausted. Besides the whole subject is as full of human as it is of 

scientific interest. After having investigated the function of prognosis in various fields, I arrived at the 

conclusion that by prognosis we aim at finding out the logos of the phenomena. Prognosis has nothing 

to do with prophetic inspiration, astrology, fatalism etc. Furthermore no argument for determinism can 

be drawn from it. Prognosis means forethought and care. 

 

 

Ι. Ειζαγωγική Σημείωζη 

 

Τν ζέκα πνπ πξόθεηηαη λα αλαπηύμσ αλαθέξεηαη ζε ό,ηη ζπκπαξνκαξηεί ζηελ ζπλζεώξεζε 

αλάγθεο θαη πξόγλσζεο θαη ζηελ ελαηέληζε ηεο πξώηεο σο αθνξηζηηθήο ηεο δεύηεξεο. 

Σπλάκα δε ζηελ εκπινθή ηεο αιήζεηαο ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ινγηθώο αλαγθαίνπ θαη ζηελ 

θαηαζθεπή ζπιινγηζκώλ γηα ηα κέιινληα. Θα πξέπεη λα ζεκεηώζσ όηη ππνιακβάλσ ηελ 

αλάγθε ζηελ έλλνηα πνπ απηή έρεη ζηελ θαινπκέλε παξαδνζηαθή Λνγηθή, δέρνκαη δε ηελ 

ύπαξμή ηεο θαζ' ππόζεζηλ. 

Δπέιεμα ην ζέκα κνπ αθνξκώκελνο από ηνλ Αξηζηνηέιε. Με ηελ βνήζεηα ηνπ ηδίνπ θαζώο 

επίζεο θαη ησλ Ηππνθξάηνπο, Δπηθνύξνπ, Γαιελνύ, ζπλάκα δε θαη ζπγρξόλσλ κειεηεηώλ 

(ι.ρ. J. Ackrill, W. and M. Kneale θ.ά.) δηεκόξθσζα ηνλ γλώκνλα κειέηεο κνπ. Καηά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζέκαηόο κνπ έθξηλα ζθόπηκν λα αθνινπζήζσ ηελ πνξεία ησλ ζπζρεηηζκώλ, 

ζηελ νπνίαλ θαηά θαηξνύο επξέζεζαλ νη δύν έλλνηεο πνπ ην ζπλαπαξηίδνπλ, ζπλάκα δε λα 

ζεκεηώζσ ηηο ελ γέλεη πεπνηζήζεηο θαη δόμεο από ηηο νπνίεο ελεθνξνύλην θαη ηηο νπνίεο 

επεδίσθνλ λα επηβάινπλ όζνη πξνέβαηλνλ ζ' απηήλ ή ζ' εθείλελ ηελ ζεώξεζε. Όζνη δειαδή 

αλεκίρζεζαλ ζηελ δηαπάιε ινγηθήο αλαγθαηόηεηνο θαη πξνγλώζεσο δελ παξσζνύλην απιώο 

θαη κόλν από ηελ άδνιε επηζπκία γηα γλώζε, αιιά θαη από πιεζώξα ζθνπώλ θαη αηηίσλ πνύ 
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 πξέπεη ηνύην λα επηζεκαλζεί  είηε κεηέγξαθνλ ζηελ γιώζζα ηεο βηνηηθήο κέξηκλαο είηε 

ελέπιεθνλ πξνο πίζηεηο θαη πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο σο ζεκείνλ αλαθνξάο ησλ δελ είραλ 

πάληνηε ηελ αλζξώπηλε δσή. 

Δίλαη εύινγν όηη ε πιεζώξα ησλ απόςεσλ πνπ έρνπλ σο πξνο ην ππό ζπδήηεζηλ ζέκα 

ππνηππσζεί θαη ν πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο πνπ έρσ ζηελ δηάζεζή κνπ κε αλαγθάδνπλ λα πξνβώ 

ζε ζηελή επηινγή θαη λα ζηαζώ θπξίσο ζην πξόβιεκα θαη όρη ζηηο γλώκεο πνπ θαηά θαηξνύο 

ππεζηεξίρζεζαλ γη' απηό. 

 

ΙΙ. Η αποζύνδεζη προγνώζεως και μανηικής 

 

Ηθαλόο αξηζκόο ζηνραζηώλ θαη επηζηεκόλσλ αληηκεησπίδεη ηελ πξόγλσζε κε πξόζεζε 

πεξηνξηζηηθή. Ωζηόζν αξθεηνί είλαη εθείλνη νη επηζηεκνληθνί θιάδνη, νη νπνίνη εληάζζνπλ ηελ 

πξόγλσζε ζηελ ελ γέλεη πξνβιεκαηνζεζία ησλ,  ε πιεηνλόηεηα δε ησλ αλζξώπσλ από παιαηά 

ηελ επηδεηεί, έζησ θαη εάλ αληηκεησπίδεη κε ζθεπηηθηζκό ηελ δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνηήζεώο 

ηεο. 

Ζ πξόγλσζε, σο εθ ηεο ζηνρνζεζίαο ηεο, ζπληζηά πνιύπινθν ζέκα, κε πιεζώξα δηαζηάζεσλ 

θαη πεδίσλ εθαξκνγήο. Από ηελ πιεζώξα ησλ δηαζηάζεώλ ηεο ζα αλαθεξζώ, όπσο εδήισζα 

ήδε, ζ'εθείλελ πνπ ελεηόπηζε ε παξαδνζηαθή θαινπκέλε ινγηθή. Ζ παξαδνζηαθή ινγηθή, θαη 

δε ε αξηζηνηειηθή, δελ εδίζηαζε λα ζπκπεξηιάβεη ηελ πξόγλσζε ζηελ πξνβιεκαηνζεζία ηεο. 

Τελ εκειέηεζε κε γλώκνλα δηδάγκαηά ηεο γηα ηελ αιήζεηα, κέζσ δε ησλ δπζθνιηώλ πνπ 

ζπλαληνύζε, νδεγήζε ζηελ δηαπίζησζε όηη ε δπλαηόηεηα επηηεύμεώο ηεο ζπλαξηάηαη πξνο 

ηελ δπλαηόηεηα αλαθαιύςεσο ηνπ ιόγνπ ησλ θαηλνκέλσλ θαη αλεπξέζεσο ηεο όπνηαο 

ζρέζεώο ηνπ πξνο ηνλ αλζξώπηλν ιόγν. Δπί ηνύηνηο ε παξαδνζηαθή ινγηθή έζεζε ην εξώηεκα 

ηεο ζρέζεσο ηεο πξνγλώζεσο πξνο ηελ κέζνδν. 

Ζ ζπκπεξίιεςε ηεο πξνγλώζεσο ζηα θεθάιαηα ηεο ινγηθήο ζεκαηνδνηεί επαλαζηαηηθέο 

αιιαγέο ζηελ ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζηηο γλσζηηθέο ηθαλόηεηέο ηνπ. Οξηζκέλσο νη 

αιιαγέο απηέο ζπληεινύληαη ζε ζεσξεηηθό πεδίν. Γελ είλαη όκσο θαη γη' απηό ήζζνλνο 

ζεκαζίαο. Ζ πξόγλσζε, επαλαπξνζδηνξηδνκέλε πιένλ θαηά ην πεξηερόκελό ηεο θαη ην ζεκείν 

αλαθνξάο ηεο, παύεη λα ζεσξείηαη πξνλόκην ησλ κάληεσλ. Σπλάπηεηαη πξνο ηελ ηθαλόηεηα 

ηνπ αλζξώπνπ λα εηζδύεη ζην θεθξπκκέλν από απηόλ θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ελδεδεηγκέλεο 

κεζόδνπ λα αίξεη ηελ αριύ πνπ ην πεξηβάιιεη. Απνζπάηαη ζπλεπώο από ηελ πεξηνρή ηνπ 

αλνξζόινγνπ θαη απνθηά δηθαίσκα εηζόδνπ ζηελ πεξηνρή ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο. 

Οη αιιαγέο απηέο δηεξκελεύνπλ ην επηζπκνύκελν, δελ θαζηζηνύλ απηό θαηνξζνύκελν. Οη 

δπζθνιίεο άιισζηε πνπ ζπκπαξνκαξηνύλ ζηελ επίηεπμε ηεο πξνγλώζεσο, επαπμάλνπλ θαη 

εθείλεο πνπ αλέθππηαλ θαηά ηελ δήηεζε ηεο αιήζεηαο. Όζνλ ε δήηεζε ηεο αιήζεηαο βαζαίλεη 

ηόζνλ απμάλεηαη ε δπζθνιία αλεπξέζεώο ηεο,  δπζθνιία πνπ δελ αίξεηαη κε ηελ ζπκβνπιή 

ηνπ πνηεηνύ όηη "ἁπινῦο ὁ κῦζνο ηῆο ἀιεζείαο ἔθπ".
1
 

 

 

 

ΙΙΙ. Λογικώς ζσλλογίζεζθαι - Προγιγνώζκειν - Καηά προαίρεζιν ζην 

                                                           
1
 Φνίληζζαη, 469. 
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Σύκθσλα κε ηνλ πνηεηή, ηνλ Δπξηπίδε ζπγθεθξηκέλσο, ε αιήζεηα δελ απαληά ζηα «πνηθίια 

ἑξκελεύκαηα», δεινλόηη ζηηο πεξίπινθεο εμεγήζεηο. Απηά άιινηε ηελ θαηαθεξκαηίδνπλ, 

άιινηε ηελ παξαπνηνύλ, πάληνηε δε ππνλνκεύνπλ ηηο πξνζπάζεηεο αλεπξέζεώο ηεο. Τελ ζέζε 

ηνπ πνηεηνύ γηα ηελ αιήζεηα δελ θαίλεηαη λα πηνζέηεζαλ νη θηιόζνθνη. Φσξίο λα 

ζεκαηνπνηνύλ επζέσο ην λόεκα πνπ ηελ δηαηξέρεη, εζεώξεζαλ όηη ε αιήζεηα απαηηεί επίπνλεο 

δηεξγαζίεο, νη νπνίεο ζπρλά κεηαηξέπνληαη ζε Σηζύθεηεο δνθηκαζίεο, θπξίσο όηαλ ην αιεζέο 

αλαδεηείηαη θαη' αλαθνξάλ πξνο ην κέιινλ. Παξεηήξεζαλ σζηόζν νη θηιόζνθνη θαη θάηη 

αθόκε, όηη δειαδή ε αλεύξεζε ηεο αιήζεηαο δελ αξθεί. Απαηηείηαη όπσο θαηαζηεί απηή 

γλσζηή. 

Κάζε αιήζεηα, αθόκε θαη εθείλε πνπ δελ ζα εζεσξείην αλζξώπηλε θαηάθηεζε, θαζίζηαηαη 

γλσζηή κέζσ ηεο γιώζζαο. Ζ άπνςε ηνπ Quine «νη ιέμεηο είλαη ην κόλν πνπ έρνκε ζηε 

δηάζεζή καο» (words are all we have to go on),
2
 παξά ηηο αθξόηεηεο ζηηο νπνίεο νδεγεί 

απνιπηνπνηνπκέλε, εθθξάδεη ηελ δεζπόδνπζα ζέζε πνπ θαηέρεη ε γιώζζα, όρη κόλν ζηε 

λνεκαηηθή ζπζηνηρία ηνπ άξζξνπ, ηνπ νπνίνπ ηνλ ηίηιν απνηειεί, αιιά ελ πᾶζη. Γελ πξέπεη 

σζηόζν λα ιεζκνλνύκε ηνύην, όηη δειαδή νη ιέμεηο ιεηηνπξγνύλ ζηελ ακνηβαία ζπκπινθή 

ησλ, δνύλ κέζα ζηελ πξόηαζε, ε νπνία θαη δειώλεη ην αιεζέο ή ην ςεύδνο . Τα πξάγκαηα 

είλαη νπνία είλαη. Ούηε αιεζή νύηε ςεπδή. Οη πξνηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνκε γη'απηά ειέγρνληαη 

σο αιεζείο ή σο ςεπδείο. Καη απνδεηθλύνληαη αιεζείο εθ' όζνλ δελ παξαπνηνύλ ηελ θύζε ηνπ 

πξάγκαηνο, ζην νπνίνλ αθνξνύλ. Ήδε ν Αξηζηνηέιεο είρε επηζεκάλεη: Οὐ δηὰ ηὸ ἡκᾶο νἴεζζαη 

ἀιεζῶο ζέ ιεπθόλ εἶλαη εἶ ζύ ιεπθόο, ἀιιὰ δηὰ ηὸ ζέ εἶλαη ιεπθόλ ἡκεῖο νἱ θάληεο ηνῦην 

ἀιεζεύνκελ (Μ.η.θ. Θ, 10, 1051b 7-9 ). 

Ζ ζπκθσλία ινηπόλ ηεο πξνηάζεσο πξνο ην πξάγκα θαζνξίδεη ηελ θαηαζθεπήλ ηεο θαη 

επηβάιιεη ηελ απνδνρήλ ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ, όληα πνπ δηαλννύληαη ζύκθσλα πξνο ηνπο 

θαλόλεο ηνπ ινγηθώο ζπιινγίδεζζαη, νκνγλσκνύλ πξνο όζα ε πξόηαζε δειώλεη. Γηα ηνλ 

ιόγνλ άιισζηε απηόλ ν Leibniz νλόκαζε αλαγθαίεο αιήζεηεο ηηο πξνηάζεηο εθείλεο πνπ είλαη 

αιεζείο ζε όινπο ηνπο ινγηθώο δπλαηνύο θόζκνπο, νλνκαζία, ε νπνία, ζύκθσλα πξνο ηνλ 

Lyons, ζπλνςίδεη όζα γηα ηηο αλαγθαίεο πξνηάζεηο δηδάζθεη ε θηινζνθηθή παξάδνζε.
3
 

Ζ ζπκθσλία σζηόζν ηεο πξνηάζεσο πξνο ηα πξάγκαηα δελ αξθεί γηα λα ζεσξεζεί απηή σο 

ινγηθώο αλαγθαία. Τν ινγηθώο αλαγθαίνλ δελ ζπλαξηάηαη απιώο θαη κόλνλ πξνο ηηο 

δηεξγαζίεο ζρεκαηηζκνύ ηεο πξνηάζεσο δηά ηεο νπνίαο απηό δειώλεηαη. Άιισζηε νη 

δηεξγαζίεο πξνϋπνηίζεληαη, ώζηε ε ζπλαξκνγή ησλ ιέμεσλ λα ζπληζηά δηθαησκαηηθώο 

πξόηαζε. Τν ινγηθώο αλαγθαίνλ ζπλαξηάηαη πξσηίζησο πξνο ην είλαη ή κε είλαη. Μία 

πξόηαζε είλαη ινγηθώο αλαγθαία όηαλ θαηαθάζθεη ην νλ θαη απνθάζθεη ην κε νλ. Δίλαη 

εκθαλέο όηη ζην ζεκείν απηό ε ινγηθή ιεηηνπξγεί ζε ζπκθσλία πξνο ηελ νληνινγία, πξώηνο 

δε ν Αξηζηνηέιεο πξνέβε ζηελ επηζήκαλζε απηή, κε ηελ απάληεζε πνπ έδσζε ζην εξώηεκα 

πνηό είλαη αλαγθαίν. Δίπε ν Αξηζηνηέιεο: Tὸ εἶλαη ηὸ ὄλ ὅηαλ ἦ, θαὶ ηὸ κὴ ὄλ κή εἶλαη ὅηαλ κή  

ᾗ ἀλάγθε.
4
 Δπηηξέςαηε κνπ λα παξαθξάζσ. Ό,ηη είλαη είλαη θαη' αλάγθελ όηαλ είλαη θαη ό,ηη 

                                                           
2
 Quine, W.V., " Words are all we have to go on ", εηο The Times Literary Supplement, The State of Philosophy, 

No 4657, July 3 1992,  ζει. 8. 
3 Lyons, J., Semantics, 2, Cambridge 1977, ζει. 791 
4
 Πεξί Ἑξκελείαο, 19a 23-25. 



Επηζηεκνληθή Ηκεξίδα: Φηινζνθία, Φπζηθέο Επηζηήκεο, Βηνεζηθή 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 12/11/2014 

ISBN: 978-618-82555-0-0 
 

4 
 

δελ είλαη δελ είλαη θαη' αλάγθελ όηαλ δελ είλαη. Σπλεπώο, πξόηαζε πνπ αλαθέξεηαη είηε ζηα 

παξόληα είηε ζηα παξειζόληα είλαη θαηαθαηηθή ή απνθαηηθή, θαη' αλάγθελ δε αιεζήο ή 

ςεπδήο. 

Αλαθύπηεη σζηόζν ην αθόινπζν εξώηεκα. Ό,ηη ηζρύεη γηα πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

παξόληα ή ζηα παξειζόληα ηζρύεη θαη γηα πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα κέιινληα. Τν 

εξώηεκα ηνύην ηίζεηαη δηόηη, σο γλσζηόλ, δελ ζρεκαηίδνκε κόλν πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην παξειζόλ ή ζην παξόλ. Σρεκαηίδνκε θαη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην κέιινλ. 

Δξσηάηαη ινηπόλ αλ θαη νη ηειεπηαίεο απηέο είλαη θαηαθαηηθέο ή απνθαηηθέο, θαη' αλάγθελ δε 

αιεζείο ή ςεπδείο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ην εξώηεκα απηό δελ είλαη ξεηνξηθό. Δίλαη 

θαίξην εξώηεκα ηεο ινγηθήο, καο ζπλδέεη δε κε ηελ πξόγλσζε, ελώ απαζρνιεί θαη άιινπο, 

πιήλ ηεο ινγηθήο, επηζηεκνληθνύο θιάδνπο. 

Ο Αξηζηνηέιεο πξώηνο έζεζε ην εξώηεκα απηό, δηεηύπσζε δε απάληεζε ζύκθσλε κελ πξνο 

ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο ινγηθήο ζεσξίαο ηνπ, αιιά θαη ζπλάκα νκόινγε πξνο ηελ επηζπκία ηνπ 

αλζξώπνπ γηα ειεπζεξία ζηελ επηινγή ησλ πξαθηώλ ελ γέλεη. Ο ηξόπνο σζηόζν, θαηά ηνλ 

νπνίνλ ν Σηαγηξίηεο θηιόζνθνο άξζξσζε ηελ απάληεζή ηνπ θαη ππεηύπσζε ηελ ζπιινγηζηηθή 

πνύ ηνλ νδήγεζε ζ' απηήλ, απνηειεί κέρξη ζήκεξα ζεκείν δηαθσλίαο κεηαμύ ησλ κειεηεηώλ. 

Ο Αξηζηνηέιεο ηζρπξίδεηαη όηη πξνηάζεηο πνύ αλαθέξνληαη ζηα παξόληα θαη ζηα γεγελεκέλα 

είλαη θαηαθαηηθέο ή απνθαηηθέο, θαη' αλάγθελ δέ αιεζείο ή ςεπδείο. Πξνηάζεηο όκσο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα θαζέθαζηα θαη κέιινληα, δελ κπνξνύλ λα δηαζέηνπλ ηα ίδηα γλσξίζκαηα. 

Σηελ  πεξίπησζε πνπ νη ηειεπηαίεο ήζαλ θαη' αλάγθελ αιεζείο ή ςεπδείο, ηόηε "νὐδέλ νὔηε 

ἔζηηλ νὔηε γίγλεηαη νὔηε ἀπό ηύρεο νὔζ' ὁπόηεξ' ἔηπρελ, νὐδ' ἔζηαη ἤ νὐθ ἔζηαη, ἀιι' ἐμ ἀλάγθεο 

ἅπαληα θαὶ νὐρ ὁπόηεξ' ἔηπρελ".
5
 Μεηαθξάδσ: Τίπνηε δελ ππάξρεη θαη ηίπνηε δελ ζπκβαίλεη 

θαη ηίπνηε δελ ζα ππάξμεη θαη ηίπνηε δελ ζα ζπκβή θαηά ηύρελ ή θαη' άιινλ ηξόπνλ, αιιά ηα 

πάληα ζπκβαίλνπλ θαη ζα ζπκβαίλνπλ εμ αλάγθεο θαη θαη' αλάγθελ. Σπλεπώο αλ ό,ηη ηζρύεη 

γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ησλ ην παξόλ θαη ην παξειζόλ, ηζρύεη θαη 

γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ησλ ην κέιινλ, ηόηε ν άλζξσπνο ζηεξείηαη 

ηεο δπλαηόηεηνο απηνθαζνξηζκνύ. Αμίδεη, λνκίδσ, λα παξαηεξεζεί πσο έλα ζέκα ινγηθήο 

αληηκεησπίδεηαη κε γλώκνλα αξρέο πνπ δελ αληινύληαη από απηήλ. 

Οξηζκέλσο ν Αξηζηνηέιεο δελ αλαθέξεηαη ζηνλ πξνθεηηθό ιόγν. Αλαδεηεί ζπλέπεηεο πνπ ζα 

παξνπζηάδνληαλ, αλ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην κέιινλ εμεηάδνληαλ κε γλώκνλα 

θαλόλεο ηεο ινγηθήο πνπ ηζρύνπλ γηα πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζην παξειζόλ θαη ζην παξόλ. 

Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, αλ πξόηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζην κέιινλ είλαη θαη' αλάγθελ ή ςεπδήο 

ή αιεζήο, ηόηε ε αλάγθε αλαδεηθλύεηαη εηο κόλνλ θύξηνλ ηνπ αλζξώπνπ. 

 Πξνηάζεηο ηέηνηνπ είδνπο νλνκάδνληαη ζπλήζσο πηζαλέο, ελδερόκελεο, δπλαηέο. Οη νλνκαζίεο 

απηέο εθθξάδνπλ θπξίσο ηελ πεπνίζεζε ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ απξνζδηνξηζηία ηνπ 

κέιινληνο, δελ πξνϋπνζέηνπλ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ εδεκηνπξγήζεζαλ. 

Τό πξόβιεκα παξακέλεη, θαζίζηαηαη δε ηδηαηηέξσο δύζθνιν λα αληηκεησπηζζεί, ρσξίο λα 

εγθαηαιεηθζεί ε αξρή ηνπ απνθιεηνκέλνπ κέζνπ ή ηξίηνπ. Θα κπνξνύζακε σζηόζν λα 

δερζνύκε όηη γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ησλ ην κέιινλ ηζρύεη ε αξρή 

ηεο δηζεκίαο ή ησλ δύν ηηκώλ αιήζεηαο. Ζ απξνζδηνξηζηία δειαδή πνπ δηαθξίλεη ην κέιινλ 

επεξεάδεη ηελ πθή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζρεκαηίδνκε γηα ηα γελεζόκελα θαη επνκέλσο απηέο 
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έρνπλ ραξαθηήξα δηαθνξεηηθόλ από εθείλνλ πνπ δηαζέηνπλ νη πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηα 

παξόληα θαη ηα γεγελεκέλα. 

Δίλαη εκθαλέο όηη ν Αξηζηνηέιεο εμήηαζε κελ ηηο επηπηώζεηο πνπ ε ινγηθή αλαγθαηόηεηα 

θαηά ηελ αλαθνξάλ ηεο πξνο ηα κέιινληα έρεη γηα ηελ εζηθή θπξίσο, δελ αλεδήηεζε όκσο ηελ 

παξάκεηξν εθείλε, ε νπνία ζα ζπλέδεε ηηο πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα κέιινληα πξνο 

ηελ πξόγλσζε, παξάκεηξν πνπ θαηέρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα άιινπο επηζηεκνληθνύο 

θιάδνπο. Όληαο ν Σηαγηξίηεο πξνζεισκέλνο πξνο ηελ πξναίξεζε, αληηκεηώπηδε κε δηάζεζε 

πεξηνξηζηηθή ό,ηη ζέηεη απηήλ ζε θίλδπλν. Τν παξάδεηγκα ηνπ Αξηζηνηέιε ζα αθνινπζήζνπλ 

θαη κεηαγελέζηεξνη θηιόζνθνη, κέρξηο όηνπ ν Γαιελόο, ζπλδένληαο θαη πάιη θηινζνθία θαη 

επηζηήκε (ηαηξηθή)
6
, ζα αλαδεηήζεη ζηελ ινγηθή ζεσξία βνήζεηα γηα ηελ ζπγθξόηεζε 

κεζόδνπ, ηθαλήο λα πξναγάγεη ηνλ εξεπλεηηθόλ ζηόρνλ ηνπ. 

 Ο Γαιελόο αθκάδεη ζε επνρή όπνπ ε θηινζνθία έρεη απνιέζεη ην ζθξίγνο θαη ηελ 

δπλακηθόηεηά ηεο (129-199 κ.Φ.), δηαηεξνύζε όκσο ηελ αίγιε θαη ην θύξνο πνπ ηεο 

πξνζέδηδε ε Ηζηνξία ηεο. Σην έξγν ηνπ Ὅηη ὁ ἄξηζηνο ἰαηξόο θαὶ θηιόζνθνο [1] ςέγεη ηνπο 

νκνηέρλνπο ηνπ όηη εγθαηέιεηςαλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ Ηππνθξάηε, κε απνηέιεζκα λα 

αδπλαηνύλ λα επηηειέζνπλ κε επηηπρία ην έξγν ηνπο. Αμηνπξόζεθην είλαη ηνύην, όηη δειαδή 

ζηηο ζπκβνπιέο ηνπ Ηππνθξάηε ζπκπεξηιακβάλνληαλ, ζύκθσλα πξνο ηνλ Γαιελόλ, θαη ε 

ινγηθή άζθεζε. Γξάθεη ν Γαιελόο: "Καὶ κέλ γε ὡο ἐθ ηνῦ κή γηγλώζθεηλ θαη' εἴδε ηε θαὶ γέλε 

δηαηξεῖζζαη ηὰ λνζήκαηα, ζπκβαίλεη ηνῖο ἰαηξνῖο ἁκαξηάλεηλ ηῶλ ζεξαπεπηηθῶλ ζθνπῶλ, 

Ἱππνθξάηεη κὲλ εἴξεηαη πξνηξέπνληη ηὴλ ινγηθήλ ἡκᾶο ἐμαζθεῖλ ζεωξίαλ". Υπαξακύλεηαη ν 

Γαιελόο ηεο ινγηθήο ζεσξίαο, επεηδή απηή παξέρεη ηηο ζσζηέο εξεπλεηηθέο αξρέο. Πόζνλ δε 

ρξήζηκε ηελ ζεσξεί θαζίζηαηαη εκθαλέο από όζα αλαγξάθεη ζηε ζπλέρεηα. "Οἱ δὲ λῦλ ἰαηξνί 

ηνζνῦηνλ ἀπνδένπζηλ ἠζθῆζζαη θαη' αὐηὴλ, ὥζηε θαὶ ηνῖο ἀζθνῦζηλ, ὡο ἄρξεζηα 

κεηαρεηξηδνκέλνηο, ἐγθαινῦζηλ. νὕηω δὲ θαὶ ηνῦ πξνγηγλώζθεηλ ηε ηὰ παξόληα θαὶ ηὰ 

πξνγεγνλόηα θαὶ ηὰ κέιινληα γελήζεζζαη ηῷ θάκλνληη λνζήκαηα πνιιήλ ρξῆλαη πεπνηῆζζαη 

πξόλνηαλ, Ἱππνθξάηεο θεζίλ". Ο Γαιελόο αηελίδεη ηελ πξόγλσζε ππό δηαθνξεηηθό πξίζκα 

από εθείλν πνπ ηελ αηέληδαλ νη πξνγελέζηεξνί ηνπ κειεηεηέο. Ζ πξόγλσζε, θαηά ηνλ Γαιελό, 

δελ ππνδειώλεη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ειεύζεξεο βνύιεζεο, αιιά ηελ δηείζδπζε ζηα θαηλόκελα 

θαη ηελ αλεύξεζε ηνπ ιόγνπ πνπ πξνζδηνξίδεη απηά. 

 Οξηζκέλσο από ηελ θαηαγξαθή ησλ σθειεηώλ πνπ ζα έρεη ν κειεηεηήο ηεο ινγηθήο ζεσξίαο 

ζπλάγεηαη όηη ν Γαιελόο έρεη επαλαπξνζδηνξίζεη ην λόεκα θαη ην θαζ' ύιελ πεξηερόκελό ηεο. 

Δπηκέλεη όηη κε ηελ ινγηθή άζθεζε νδεγνύκεζα ζηελ ζπνπδή ηεο αιήζεηαο ησλ πξαγκάησλ 

θαη δελ "δπγνκαρνῦκελ πεξί θωλῶλ", δελ εξίδνκελ δειαδή γηα ιέμεηο θελέο πεξηερνκέλνπ. Ζ 

ινγηθή ζπλεπώο καο νδεγεί από ηηο έλλνηεο ζηα πξάγκαηα. Αμηνπξόζεθηε ε ζέζε απηή ηνπ 

Γαιελνύ, όηη δειαδή γηα λα γλσξίζσ ηελ θύζε ηνπ πξάγκαηνο πξέπεη λα αξρίζσ από ηελ 

ελλνηνινγηθή θαηάιεςή ηνπ. Δπνκέλσο από ηα νλόκαηα ζηα πξάγκαηα, απηό είλαη ην δίδαγκα 

ηνπ Γαιελνύ, δίδαγκα πνπ, όπσο ν ίδηνο νκνινγεί, ην νθείιεη ζηελ ινγηθή ζεσξία θαη 

γεληθώηεξα ζηελ θηινζνθηθή παηδεία ηνπ. 
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IV.  Σσμπεραζμαηική Επιζημείωζη 

 

Οξηζκέλσο, ην ζέκα πνπ εμήηαζα, αδξνκεξώο νπσζδήπνηε, είλαη πνιύπινθν, ζέηεη δε ζε 

δνθηκαζία ηηο πλεπκαηηθέο θαη εξεπλεηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ όπνηνπ κειεηεηή. Δπηζθνπώληαο 

πάλησο όζα αλέθεξα, παξαηεξώ όηη εθείλνο, ν νπνίνο κεηήιζε ηνλ αζθαιέζηεξν ηξόπν 

πξνζεγγίζεώο ηνπ ππήξμε ν Γαιελόο. Ο Γαιελόο εθήξκνζε, avant la lettre, νπζηώδεηο 

πιεπξέο ηεο δηαθιαδηθήο ζπλεξγαζίαο. 

Ο Γαιελόο δελ εηξόκαμε κπξνζηά ζηελ ινγηθή αλαγθαηόηεηα. Ούηε αηέληζε ηελ πξόγλσζε, 

όληαο ν ίδηνο ζηνλ δόθν πνπ απηή δεκηνπξγεί. Σπλήςε ηελ πξόγλσζε πξνο ηελ δπλαηόηεηα 

παξεκβάζεσο ζηελ έθβαζε ηνπ γηγλνκέλνπ. Με ηνλ ηξόπνλ απηόλ θαηέζηεζε ζαθέο όηη όπσο 

ηα θαηλόκελα απνβάιινπλ ηνλ όπνην απεηιεηηθό ραξαθηήξα ησλ, όηαλ γλσξίζσκε ηνλ ιόγνλ 

πνπ ηα πξνζδηνξίδεη, ην ίδην είλαη δπλαηόλ λα ζπκβεί θαη σο πξνο ηα κέιινληα, ηα νπνία είλαη 

κε θαλέληα αθόκε θαηλόκελα. Γελ πξέπεη πξνζέηη λα ιεζκνλνύκε θαη ηνύην, όηη δειαδή ε 

θηινζνθία δηά ηνπ Δπηθνύξνπ είρε ήδε δηδάμεη όηη παξαιιήισο πξνο ηελ θαηά ζηάζκελ 

θίλεζηλ ρσξεί ε θαηά παξέγθιηζηλ θίλεζηο, ε νπνία σο ειεπζέξα θίλεζηο εμνπδεηεξώλεη ηελ 

δύλακηλ ηεο πξώηεο. Καηά καξηπξίαλ Γηνγέλνπο ηνπ εμ Οηλνάλδσλ, ν Δπίθνπξνο εζεκειίσζε 

ηελ παξέγθιηζηλ ζε κειέηεο επί ησλ θαηλνκέλσλ.
7
 Οξηζκέλσο ε ελ ιόγσ ζεσξία εδέρζε 

έληνλε θξηηηθή θαη θαηά ηελ αξραηόηεηα θαη θαηά ηνπο λεσηέξνπο ρξόλνπο. Ωζηόζν δελ 

πξέπεη λα ππνιακβάλεηαη σο ηδενιόγεκα παξακπζεηηθόλ. Ο αλζξσπνθεληξηθόο ραξαθηήξαο 

ηεο παξέρεη ζηελ επηζηήκε ηελ αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε πνπ ηόζνλ απηή ρξεηάδεηαη. Ο 

Δπίθνπξνο καο εδίδαμε δηα ηεο παξεγθιίζεσο, πέξα ησλ άιισλ, θαη ηνύην, όηη δειαδή είλαη 

πξνηηκόηεξνλ λα δηαζαιεπζεί ε ζπλνρή κηαο ζεσξίαο παξά λα θαηαιπζεί ε ειπίδα γηα ηελ 

δπλαηόηεηα απνθπγήο ηνπ δπγνύ ηεο αλάγθεο. Οπσζδήπνηε ε ινγηθή αλαγθαηόηεηα ηζρύεη 

θαη θνβίδεη, ρξεζηκνπνηνπκέλε πξνο εξκελείαλ γεγνλόησλ ηνπ θόζκνπ θαη ηεο δσήο. Γελ 

πξέπεη σζηόζν λα ζεζκνπνηείηαη σο λνκνηειεηαθόο παξάγσλ, εκκνλνθξαηηθνύ ραξαθηήξνο. 

Αο απνδερζνύκε ινηπόλ ηελ παξέγθιηζηλ θαη αο ζεσξήζνκελ όηη πξνγηγλώζθσ ζεκαίλεη 

πξνλνώ θαη πξνιακβάλσ. 
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