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Β. Προφυλλίδης 

 

Τα Όρια της Γνώσης 
 

 Χιλιάδες νέοι χθες πληροφορήθηκαν ποιά επιστήµη θα θεραπεύσουν και ποιό επάγγελµα 

ενδεχοµένως να εξασκήσουν. Λέω ενδεχοµένως διότι πλέον η εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα µας 

έχει αποσυνδέσει, και αυτό είναι πολύ κακό, την επιστήµη που σπουδάζει ένας νέος από το επάγ-

γελµα στο οποίο θα καταφέρει να ενταχθεί. Τα Πανεπιστήµια δεν είναι µόνον ναοί της γνώσης. Εί-

ναι (πρέπει να είναι) κυρίως εργαστήρια προπαρασκευής επαγγελµατιών. 

 Άλλοι νέοι θα βρουν κλειστές τις θύρες των Πανεπιστηµίων. Το πλήγµα που τους καταφέρ-

νει η κοινωνία και το σύστηµα αξιών της είναι σκληρό, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιτυχία 

στο επάγγελµα και τη ζωή συναρτάται πολύ λιγότερο, από ό,τι νοµίζουν, από την εισαγωγή τους 

στο Πανεπιστήµιο. 

 Ποιά όµως είναι τα όρια στη γνώση, τη δυνατότητα δηλαδή του ανθρώπου να κατανοήσει, 

να ερµηνεύσει, να προβλέψει και να συνθέσει ό,τι συµβαίνει γύρω του; Υπήρξαν πολλές διαµάχες 

ανάµεσα στους θεράποντες των αυστηρών επιστηµών, που στηρίζονται κυρίως στα Μαθηµατικά, 

και στους ασχολούµενους µε τις υπόλοιπες επιστήµες, που στηρίζονται κυρίως στην εµπειρική 

γνώση. Η διαµάχη αυτή συνιστά ψευδοπρόβληµα, το πραγµατικό πρόβληµα έγκειται στην αυστη-

ρότητα της επιστηµονικής προσέγγισης και στη συνειδητοποίηση των ορίων και δυνατοτήτων κάθε 

θεωρίας και εφαρµογής. 

 Η σχέση ανάµεσα στο πλάτος και το βάθος της γνώσης αποτελεί ακόµη πεδίο αντιπαραθέ-

σεων. Ο επιστήµονας πρέπει να επιδιώξει µεγάλο βάθος γνώσεων και άρα περιορισµένη εξειδίκευ-

ση ή θα πρέπει να καλύπτει πολλές γνωστικές περιοχές µε αναπόφευκτα µικρή τη δυνατότητα εµ-

βάθυνσης και εξειδίκευσης; Η απάντηση στο ερώτηµα δεν είναι µονοσήµαντη: εξαρτάται από την 

εποχή και τις ανάγκες της, την προσωπικότητα του επιστήµονα, τις συγκυρίες, το επιστηµονικό α-

ντικείµενο. Ο επιστήµονας θα πρέπει να αποφύγει τόσο τη µονοµέρεια όσο και την πολυδιάσπαση. 

Ανάµεσα στις δύο αυτές ακραίες καταστάσεις τα όρια είναι ρευστά και οι επιστήµες αλληλοδια-

πλέκονται γόνιµα. 

 Η αφοσίωση και η επιµονή είναι βασικά προαπαιτούµενα στην περιπέτεια της γνώσης. Ο 

πραγµατικός επιστήµονας θέτει υψηλούς στόχους, προσπαθεί να αγκαλιάσει το άγνωστο. Το πιθα-

νότερο είναι στο τέρµα της επιστηµονικής του διαδροµής να επιτύχει λίγους µόνον από τους στό-

χους του κι εδώ κρύβεται µια άλλη γοητεία της γνώσης, που είναι η περιπλάνηση στο άγνωστο. 

 Η σχετικότητα πρέπει να χαρακτηρίζει την πραγµατική γνώση. Το πεπερασµένο και ατελές 

των ανθρώπινων δυνάµεων απέναντι στην απεραντοσύνη των φαινοµένων του κόσµου πρέπει να 

κάνει τον επιστήµονα ταυτόχρονα µετριόφρονα, προσεκτικό και έτοιµο να συνειδητοποιήσει την 

πιθανή πλάνη στη γνώση που κατακτά. Κάθε θεωρία συνιστά ένα συµβιβασµό, µικρής ή µεγαλύτε-

ρης διάρκειας, ανάµεσα στην αδυναµία να τα κατανοήσουµε όλα και στο απαράδεκτο να µην κατα-

νοήσουµε τίποτε. Ο επιστήµονας πλοηγεί ανάµεσα στο δογµατισµό και το σκεπτικισµό. 

 Θα φανεί περίεργο στις µέρες του αµοραλισµού, της κερδοφρένειας και του υλισµού που 

διανύουµε, αλλά η πραγµατική επιστήµη συµβαδίζει µε την ηθική που συνδυάζει το αληθινό, το 

καλό και το ωραίο. Η επιστηµονική αλήθεια πρέπει ν’ αποδεικνύεται και άρα να οριοθετεί τις δυ-

νατότητές της και τις αδυναµίες της. Το καλό στην επιστήµη µπορεί να συνεπάγεται το χρήσιµο, 

όχι όµως απαραίτητα. Καλό είναι ό,τι ελαφρύνει τον πόνο, βελτιώνει τις συνθήκες ζωής, διευρύνει 

τους ορίζοντές µας. Το ωραίο, τέλος, δεν πρέπει να θεωρείται περιττό συµπλήρωµα της επιστήµης. 

Η επιστηµονική γνώση πρέπει να έχει το στοιχείο της απλότητας, της αρµονίας, της κοµψότητας. 

 Η διάκριση ωστόσο ανάµεσα στην πραγµατική και την κίβδηλη γνώση είναι άλλοτε προφα-

νής και άλλοτε δυσχερής. Και για την επιστήµη ισχύει η γνωστή φράση του D’ Alembert: Οι ψηλές 

θέσεις µοιάζουν µε τις πυραµίδες. Στην κορυφή τους φθάνουν και οι αετοί και τα ερπετά. 


