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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Κάθε άνθρωπος οιην καθημερινή του ζωή αντιμετωπίζει προβλήματα με τη δου-
λειά του, με το κόστος και την ποιότητα ζωής, με το κοινωνικό περιβάλλον, με την 
οικογένεια, με τη συμμετοχή του στα κοινά, κτλ. Συχνά το άτομο αισθάνεται α-
δύναμο να τα αντιμετωπίσει μόνο του, αντιλαμβάνεται ότι οι γνώσεις του σε μια 
κοινωνία ολοένα και πιο συνθέτη δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε 
αδιέξοδο, να καταλαμβάνεται από άγχος και απογοήτευση και να επιλέγει ά-
στοχους τρόπους αντίδρασης. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και η ε-
ξεύρεση βιώσιμων λύσεων απαιτεί συχνά εξειδικευμένες γνώσεις που υπερβαίνουν 
τον κοινό νου. Παλαιότερα, ο κοινός νους είχε την τάση να προσφεύγει στη θρη-
σκεία για να βρει λύσεις. Στη σύγχρονη κοινωνία, το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν οι 
Κοινωνικές Επιστήμες, δηλαδή η Κοινωνιολογία, η Οικονομία, η Κοινωνική 
Ανθρωπολογία, η Ψυχολογία, η Νομική και η Πολιτική Επιστήμη. Καθεμιά από 
αυτές μελετά ορθολογικά τη συγκρότηση και την έκφραση συγκεκριμένων πλευ-
ρών της ατομικής και της συλλογικής ζωής του ανθρώπου. Παρέχει συστηματι-
κές και μεθοδικές γνώσεις για να αναλυθεί ο συγκεκριμένος τομέας τον οποίο 
μελετά: η οικονομία, οι κοινωνικές σχέσεις, η πολιτική δραστηριότητα, η προ-
σωπικότητα του ανθρώπου, κτλ. 

Όμως, παρά τον εξειδικευμένο χαρακτήρα καθεμιάς από τις Κοινωνικές Επι-
στήμες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός και η ζωή της κοινωνίας δεν εί-
ναι άθροισμα μεμονωμένων κομματιών, αλλά η συνεκτική εικόνα ενός κόσμου που 
πρέπει να τον μελετήσουμε συνδυαστικά, δηλαδή στην ενότητά του, για να κα-
τανοήσουμε σφαιρικά τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους. Απο-
φεύγοντας την αδιαλλαξία και την επιστημονική αποκλειστικότητα, αξιοποιού-
με τις διαφορετικές προσεγγίσεις, που έχουν θετικές επιπτώσεις στην πρόοδο της 
κοινωνικής ζωής συνολικά. 

Το βιβλίο λοιπόν Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών στόχο έχει να αποτελέσει μια 
χρήσιμη εισαγωγή στην κοινωνική σκέψη και προβληματική για τους μαθητές και 
τις μαθήτριες της Β' Λυκείου. Πράγματι, η ιστορία της κοινωνικής σκέψης δεν εί-
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ναι χρήσιμη μόνο για να συνειδητοποιήσουμε την πορεία του ανθρώπινου πνεύ-
ματος και την προόδο του πολιτισμού, αλλά και για να κατανοήσουμε τους όρους 
συγκρότησης του κοινωνικού προβληματισμού της επιστήμης. Η πρόκληση των 
κοινωνικών φαινομένων ήταν πάντοτε παρούσα, αλλά η εξήγηση των αιτιών τους 
και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών τους ήταν απόρροια της δια-
μόρφωσης των Κοινωνικών Επιστημών στη νεότερη εποχή με βάση τη μεθοδολογία 
και την προβληματική των Φυσικών Επιστημών. Μελέτη λοιπόν της ιοτορίας της 
κοινωνικής σκέψης δε σημαίνει στείρα εκμάθηση των ιδεών των μεγάλων στοχα-
στών για ιην κοινωνική πραγματικότητα, αλλά προσοικείωοη μιας τελεσφόρου 
λογικής και κριτικής ανάλυσης για την κατανόηση της κοινωνίας. Αυτή η προ-
σοικείωοη μας ευαισθητοποιεί περισσότερο απέναντι στα κοινωνικά προβλήμα-
τα και ενισχύει την ικανότητά μας να επιζητούμε την έλλογη επίλυσή τους. 

Η Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών είναι μια σύνοψη των ουσιαστικών και στα-
θερών αναφορών της κοινωνικής σκέψης και της κοινωνικής προβληματικής προ-
ορισμένη να ικανοποιήσει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας στο Λύκειο και από αυ-
τή την άποψη πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι μια απόπειρα εισαγωγής στις πλέ-
ον βασικές έννοιες της κοινωνικής σκέψης και συστηματική περιγραφή των πιο 
σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων της εποχής μας. Η επιλογή δεν ήταν αυ-
τονόητη, αλλά σκοπό είχε αφ' ενός να παρουσιάσει οίο μέτρο του δυνατού την ι-
στορία της προοδευτικής τροποποίησης και βελτίωσης αυτών των εννοιών για 
την κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας, και αφ' ετέρου να πληροφορήσει 
τους μαθητές και τις μαθήτριες για τα διάφορα πεδία εφαρμογής που μπορεί να 
έχει αυτή η μεθοδολογική περιήγηση. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο δεν 
μπορεί να αποτελέσει ένα διεξοδικό και εμπεριστατωμένο εγχειρίδιο. Οι συγ-
γραφείς του το γνωρίζουν και ελπίζουν στην κατανόηση των αναγνωστών, και ι-
διαίτερα των μαθητών, στους οποίους και απευθύνεται. 

Το δύσκολο αυτό εγχείρημα ανέλαβε μία ομάδα αποτελούμενη από τον Μ. Γκι-
βαλο, τη Β. Γρηγοροπούλου Δ. Κοτρόγιαννος και τον Γ. Μανιάτη. Η ομάδα συ-
νεργάτηκε τόσο στην επεξεργασία όσο και οιην ενοποίηση των κεφαλαίων, την ευ-
θύνη για την συγγραφή κάθε κεφαλαίου είχε και διαφορετικός συνεργάτης. Ειδι-
κότερα ο Δ. Κοτρόγιαννος έγραψε το Ιο κεφάλαιο, η Β. Γρηγοροπούλου και ο Γ. 
Μανιάτης το 2ο κεφάλαιο, η Β. Γρηγοροπούλου το 3ο κεφάλαιο, ο Γ. Μανιάτης 
και ο Δ. Κοτρόγιαννος το 4ο κεφάλαιο και ο Μ. Γκιβαλος το 5ο και 6ο κεφάλαιο. 

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Πετρόπουλο Νικόλαο για την κα-
θοριστική του συμβολή στην nap0Ypaq>o 4. 4. 

Αθήνα 10.4.1999 
Οι συγγράφεις 
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1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΚΑΙ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε Σ 

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ 

Εισαγωγή: Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου θα εξετάσουμε τους όρους με 
τους οποίους διαμορφώνεται η νεότερη επιστημονική αντίληψη, καθώς και την 
ουσιαστική συνεισφορά της στην αυτόνομη ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιστημών. 
Θα αναφερθούμε στη σημασία της αρχαίας ελληνικής σκέψης αλλά και του με-
σαιωνικού πνεύματος και της Αναγέννησης, που επέτρεψαν στους νεότερους στο-
χαστές, και ιδιαίτερα στον Γαλιλαίο, να ορίσει εκ νέου την ιδέα της επιστήμης και 
να επαναπροσδιορίσει το επιστημονικό πρότυπο. Η θεμελίωση αυτή της επι-
στήμης είναι απαραίτητη, γιατί αφ' ενός συνέβαλε καθοριστικά στο να χειραφε-
τηθεί ο ανθρώπινος λόγος από τη θεολογία, και αφ' ετέρου προσέφερε τις απα-
ραίτητες επιστημονικές έννοιες για να οργανωθεί συστηματικά πλέον, από τον 16ο 
αιώνα και μετά, η κοινωνική δομή. 

Διδακτικοί στόχοι: Σκοπός του κεφαλαίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές 
και τις μαθήτριες να κατανοήσουν: α) τις ρήξεις και τις υπερβάσεις του ανθρώ-
πινου πνεύματος που οδήγησαν στη συγκρότηση της «νέας» επιστημονικής αντί-
ληψης, και β) τις προϋποθέσεις μελέτης και ανάλυσης της κοινωνίας με βάση το 
μεθοδολογικό λόγο τον οποίο επιβάλλει το νέο επιστημονικό πνεύμα. 

Εισαγωγικές ερωτήσεις: Από ποια ανθρώπινη ανάγκη γεννήθηκε η επιστήμη; 
Η μυθολογία και η θρησκεία δεν προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον κόσμο που μας 
περιβάλλει και να ορίσουν τη συγκρότηση της κοινωνικής ζωής; Η διαφορά επι-
στήμης και θρησκείας δεν αναδεικνύει κατ' ουοίαν τη δυνατότητα του ανθρώπου 
να ορίσει αυτόνομα τη ζωή του; Η επιστημονική προσέγγιση της κοινωνικής πραγ-
ματικότητας δε μας βοηθά να κατανοήσουμε τους άλλους και τον εαυτό μας, ώ-
στε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα ατομικά και τα κοινωνικά προβλήματα; 

1.1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Η λέξη «επιστήμη» δεν είχε πάντα την ίδια σημασία και αξία. Ο Πλάτων την το-
ποθετούσε στον πιο υψηλό βαθμό γνώσης. Ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι η επι-
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στήμη έδειχνε την αναγκαία και αιώνια τάξη των πραγμάτων. Στον Μεσαίωνα, ο 
όρος «επιστήμη» ταυτιζόταν με την αλήθεια του Θεοΰ και φανέρωνε τη γνώση που 
ο Θεός είχε για τον κόσμο. Στην εποχή μας, επικρατεί η άποψη ότι η επιστήμη 
είναι η ορθολογική και ακριβής γνώση, η οποία αποδεικνύεται μεθοδικά και α-
ντικειμενικά. 

Βέβαια, αυτό το δεσμευτικό και γενικό πρότυπο της σύγχρονης επιστήμης δεν 
είναι πρόσφατη κατάκτηση του ανθρώπινου πνεύματος. Το δρόμο προς αυτή την 
κατεύθυνση άνοιξαν οι φιλόσοφοι Βάκων και Καρτέσιος, οι οποίοι ανέπτυξαν με 
σαφήνεια και ακρίβεια τη στάση της εποχής τους απέναντι στην επιστήμη, τονί-
ζοντας ότι η εξήγηση της φύσης πρέπει να γίνει με αναφορά στην ίδια τη φύση 
και όχι στην παράδοση (στη Βίβλο, στα έργα του Αριστοτέλη ή στα θεολογικά κεί-
μενα). Φυσικά, η ρήξη με τους Αρχαίους δε συντελέστηκε αιφνίδια. Προετοιμά-
στηκε αργά και μέσα από σύνθετες διαδικασίες συνεχούς επανερμηνείας τόσο της 
αρχαιοελληνικής όσο και της θεολογικής σκέψης από τη σχολαστική φιλοσοφία 
και την Αναγέννηση. Το πέρασμα από την αξιοκρατική θεωρία του αρχαιοελλη-
νικού προτύπου στην επιστημονική έρευνα της σύγχρονης εποχής έγινε χάρη σε 
συνεχή κριτικό διάλογο με τη σκέψη του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη, ώστε να 
κατανοηθεί ο κόσμος, η φύση. 

ΙΙαρακολουθ(όντας την ανάπτυξη του ανθρώπινου πνεύματος, μπορούμε, α-
πό τη μια, να αντιληφθούμε ότι η ιδέα της σύγχρονης επιστήμης είναι γέννημα 
μιας ιστορικής εποχής (16ος-17ος αιώνας). Από την άλ\η, θα δούμε ότι η έννοια 
της επιστήμης ανταποκρίνεται σε ένα λογικό και συστηματικό τρόπο σκέψης με 
τον οποίο ο άνθρωπος συλλαμβάνει το πραγματικό, βασισμένος στις ικανότητες 
του νου του και όχι στη θεία φώτιση ή σε μυθικές ερμηνείες και μεταφορές. 

1.1.1. Ο Πλάτων και η επίδραση χου 

Η Λογική και τα Μαθηματικά είναι δύο από τις μεγάλες συνεισφορές της αρ-
χαίας Ελλάδας στην επιστημονική σκέψη. Ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος, ο Πυθα-
γόρας, ο Δημόκριτος, ο Ιπποκράτης συνέβαλαν ο καθένας με τον τρόπο του στη 
λογική και μαθηματική προσέγγιση της φύσης και του ανθρώπου. 

Ό μ ω ς η πρώτη συστηματική προσπάθεια για συνολική, καθολική εξήγηση 
της φύσης και του ανθρώπου έγινε από τον Πλάτωνα. Ιδιαίτερα στο έργο του Τί-
μαιος, όπου πραγματεύεται το μύθο της δημιουργίας του κόσμου, ο Πλάτωνας 
καταρτίζει ένα σχεδιάγραμμα για τη φιλοσοφική-επιστημονική ερμηνεία της φύ-
σης. Την εξήγηση αυτή ο Πλάτων τη στηρίζει οτην παράσταση ενός Θεού-δημι-
ουργού που έπλασε τον κόσμο. Σύμφωνα με την πλατωνική άποψη, υπάρχει ένας 
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και μοναδικός κόσμος ο οποίος είναι τέλειος και ωραίος και η πρώτη του αρχή 
είναι ένας νους ο οποίος ενεργεί σκόπιμα. Απέναντι λοιπόν στην τυχαία και άτα-
κτη κίνηση του κόσμου, ο Πλάτων αντιπαραθέτει την αντίληψη ενός κόσμου ο ο-
ποίος κινείται συμφωνά με τους τέλειους σκοπούς του ύψιστου νου. Η ολική κί-
νηση του κόσμου προηγείται και καθορίζει τις επιμέρους κινήσεις. Κάθε μερικό 
γεγονός παράγεται από τους σκοπούς που καθορίζουν το όλον (τελεολογία). 

Ο ύψιστος νους ως πρώτη αρχή γίνεται πιο αντιληπτός αν κατανοήσουμε την 
αιτία αυτού του αισθητού κόσμου και τη σχέση του με τις ιδέες. Τα αισθητά πράγ-
ματα είναι απομίμηση των ιδεών. Ο αισθητός κόσμος είναι η σωματική διαμόρ-
φωση των ιδεών μέσα στο χώρο. Δηλαδή ο Θεός-δημιουργός και πρώτη αρχή, έ-
χοντας στο νου του τις ιδέες των πραγμάτων, τους έδωσε μορφή στο χώρο και στον 
αισθητό κόσμο. Η ιδέα είναι η γενική έννοια του πράγματος με όλες τις ιδιότητες 
του, ενώ η αισθητή παράσταση συνιστά την εξειδικευμένη μορφή του, γι' αυτό και 
η ιδέα είναι η αιτία που παράγει τα υλικά πράγματα. Όπως τα πράγματα είναι α-
πομιμήσεις του αριθμού για τον Πυθαγόρα, έτσι και τα αισθητά πράγματα για τον 
Πλάτωνα δεν ανταποκρίνονται στις έννοιες παρά μόνο ως ένα βαθμό (ιδεαλισμός). 
Ο Πλάτων πιστεύει ότι διαμέσου των ιδεών μπορούμε να φτάσουμε στη γνώση 
της πρώτης αρχής και να εξασφαλίσουμε επιστημονική γνώση, ενώ, αντίθετα, δια-
μέσου της αντίληψης των αισθητών πραγμάτων, τα οποία έχουν κάποια ομοιότη-
τα με τις ιδέες, μπορεί να σχηματίσουμε μια αληθοφανή γνώμη. 

Η αντίληψη ότι η ιδέα συνοδεύεται πάντα από μια αληθινή απόδειξη, ενώ η 
γνώμη δεν τεκμηριώνεται αποδεικτικά, επέδρα-
σε αποτελεσματικά στη διαμόρφωση της σκέψης 
του ιερού Αυγουστίνου. Η διδασκαλία του Αυ-
γουστίνου διακήρυττε ότι η αλήθεια των αισθη-
τών πραγμάτων δε βρίσκεται στα ίδια τα αντι-
κείμενα, αλλά στο γεγονός ότι ανταποκρίνονται 
ομοιόμορφα στο λόγο του Θεού. Το πνεύμα του 
Θεού είναι η τέλεια ενότητα, η αλήθεια που τα 
περιέχει όλα. Η αλήθεια κατοικεί στο εσωτερικό 
της ψυχής και βασικά εκφράζει τη λογική γνώση 
του Θεού, η δε εποπτεία της γνώσης του σύμπα-
ντος προέρχεται ακριβώς από αυτή την αρχή. 

Η αυστηρή λογική συνοχή και η αξιωματική 
τεκμηρίωση των Μαθηματικών χαρακτηρίζουν 
την αντίληψη περί επιστήμης κατά τον Μεσαίω-
να υπό την επίδραση του Πλάτωνος (πλατωνικός Αυγουστίνος 
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σχολαστικισμός). Η λογική λειτουργία καταδεικνύει έτσι την παραγωγή του μερι-
κού από το γενικό, δηλαδή μετατρε'πεται σε μια αιτιώδη διαδικασία όπου το κα-
θολικό εκφράζεται μέσα στο ειδικό. Ο Θεός είναι η φύση και εκδηλώθηκε ως ι-
διαίτερη μορφή μέσα στον κόσμο. Ένας λογικός πανθεϊσμός κυριαρχεί λοιπόν 
στην εξήγηση της φύσης. Η χριστιανική αντίληψη ότι ο Θεός είναι η πρώτη αιτία 
όλων των πραγμάτων και ο Θεός-δημιουργός του Πλάτωνος συγκλίνουν σε μια 
κοινή κατεύθυνση. Η αληθινή γνώση, δηλαδή η επιστήμη, εκφράζει την αιτιακή 
σχέση που εξαρτά το μέρος από το όλον. 

1.1.2. Ο Αριστοτέλης και η επίδραση του 

Σύμφωνα με την αριστοτελική διδασκαλία, η γνώση δε στρέφεται στο εσωτερικό 
του ανθρώπου, αλλά στο εξωτερικό της φύσης. Η πρώτη αντίληψη έρχεται από 
τα φυσικά αντικείμενα τα οποία περιβάλλουν τον άνθρωπο και αποτελούν μέρος 
ενός κόσμου με απόλυτη λογική τάξη. Αυτός ο κόσμος είναι οργανωμένος μέσα 
από την αλληλεξάρτηση των μερών του και είναι ο τόπος της αλήθειας. 

Αναμφισβήτητα, για τον Αριστοτέλη, η αισθητή εμπειρία δεν ανήκει στη σφαί-
ρα της επιστήμης, αλλά το ανθρώπινο πνεύμα, επεμβαίνοντας στην εμπειρική 
γνώση διαμέσου της αφαίρεσης, συνάγει τη γενική μορφή της ύλης και αντι-
λαμβάνεται τα πράγματα. Η επιστήμη λοιπόν παρουσιάζει τις λογικές διαδικα-
σίες με τις οποίες από το γενικό, το οποίο γνωρίζουμε με έννοιες, συνάγεται το 
μερικό, που γίνεται αντιληπτό με τις αισθήσεις. Η επιστήμη δείχνει τη λογική α-
ναγκαιότητα με την οποία τα επιμέρους φαινόμενα παράγονται από τα γενικά αί-
τια και οι επιμέρους αισθητηριακές αντιλήψεις από τις γενικές εννοιολογικές 
γνώσεις. 

Η αναζήτηση όμως αυτών τ(ον γενικών και αρχικών αιτίων δε γίνεται με τις ί-
διες βεβαιωμένες αποδείξεις που υπάρχουν στην παρουσίαση της παραγωγής 
των αποτελεσμάτων από εξακριβωμένες αιτίες. Η έρευνα για την ανάδειξη των 
πρώτων αιτίων ξεκινά από το μερικό, την αισθητηριακή αντίληψη, και πορεύε-
ται προς την κοινή γνώμη και το γενικό, για να μπορέσει ύστερα να αποδείξει την 
παραγωγή του μερικού. Η μεθοδολογική ερευνητική διαδικασία για την αναζή-
τηση της αρχικής αιτίας είναι επαγωγική και η απόδειξη της συγκρότησης του 
μερικού από το γενικό είναι παραγωγική. 

Το πρόβλημα λοιπόν είναι με ποιο τρόπο μια δραστηριότητα καθαρά διανοη-
τική, η οποία περνά από την αίσθηση στη διάνοια, μπορεί να ανήκει στην ανθρώ-
πινη ύπαρξη. Η απάντηση που επιχειρείται να δοθεί βασίζεται στο λόγο, στις ικα-
νότητες του νου να αναλύει, να εξειδικεύει, να γενικεύει και να θεσπίζει νόμους. 
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Όμως η αμφίσημη ερμηνεία της προέλευσης και της ικανότητας για την πρό-
σληψη του λόγου οδήγησε τη σχολαστική φιλοσοφία σε δυο τάσεις κατανόησής 
του, τη χριστιανική και την αραβική. 

Ο Θωμάς Ακινάτης ενσωμάτωσε τον αριστοτε-
λικό λόγο στις ανάγκες του θεολογικού δόγματος 
υποστηρίζοντας ότι ο λόγος προέρχεται από τον 
Θεό. Υπέταξε κατ' αυτό τον τρόπο τον αριστοτε-
λικό ορθολογικό λόγο στην εξυπηρέτηση των θε-
ολογικών απαιτήσεων και προσδοκιών. Η αρι-
στοτελική αντίληψη για την επιστήμη εναρμονί-
στηκε με τη χριστιανική πίστη και οι νόμοι της 
q)ύoης θεωρούνται έκφραση της θείας βούλησης 
και των νόμων της. 

Ο αριστοτελισμός έδωσε τη δυνατότητα στη θε-
ολογία να αποκτήσει τα μέσα και να υποτάξει την 
αισθητηριακή γνώση με την αρχή της ψυχικής 
πραγματικότητας που μας δόθηκε από τη χάρη του 
Θεού. Η εξωτερική πραγματικότητα ως αντικείμενο γνώσης καθίσταται δυνατή μό-
νο με τη μορφή της ψυχικής πραγματικότητας. Το ουσιαστικό όμως είναι ότι με 
αυτό τον τρόπο ο κόσμος της συνείδησης και ο υλικός κόσμος χωρίζονται ολο-
κληρωτικά και η επιστήμη ασχολείται σχεδόν μόνο με τη λογική αλληλουχία των 
εννοιών. 

Η άλλη επίδραση του Αριστοτέλη είναι εκείνη της αραβικής παράδοσης, και 
ιδιαίτερα του Αβερρόη. Ο Άραβας στοχαστής έδινε πρωτεύουσα σημασία στα ε-
ξωτερικά στοιχεία της φύσης και λιγότερο στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να υ-
πονομεύει έμμεσα τον θρησκευτικό και το θεολογικό λόγο. Η επίδραση όμως των 
Αράβων στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής επιστημονικής σκέψης έχει σημαντι-
κότερη ιστορική σημασία. 

Ρ 

Θωμάς Ακινάτης 

1.1.3. Η επίδραση των Αράβων 

Η αραβική παράδοση δ ^ ) έ ρ ε ι από τη μεσαιωνική Δύση και τη χριστιανική φι-
λοσοφία. Οι κύριοι εκπρόσωποι της αραβικής σκέψης, από τον Αβικέννα ως τον 
Αβερρόη, δεν είναι κληρικοί, όπως στη Δύση, αλλά γιατροί, με αποτέλεσμα η με-
λέτη της αρχαίας Ιατρικής (Ιπποκράτης) και Φυσικής να συνδυάζεται με εκείνη 
της Φιλοσοφίας. 

Η επιστημονική παιδεία των Αράβων δεν ήταν αυτοφυής, αλλά στηριζόταν 
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σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αρχαιοελληνική σκέψη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 
οι νεοπλατωνικοί (Πλωτίνος και Πρόκλος), τα συγγράμματα του Αριστοτέλη, οι 
Νόμοι και ο Τίμαιος του Πλάτωνος μεταφράστηκαν στα αραβικά. Έτσι, η επι-
στημονική συζήτηση εξαπλώθηκε από τη Βαγδάτη ως την Κόρδοβα και η επι-
στημονική αυτή κίνηση μετέδωσε την αρχαιοελληνική σκέψη στη Δύση, λόγω 
των σταυροφοριών και των εμπορικών σχέσεων που είχαν οι Άραβες με τη Δύ-
ση. Από την επαφή της με την Ανατολή, η δυτικοευρωπαϊκή σκέψη και τα πα-
νεπιστήμια, ιδιαίτερα του Παρισιού, γνώρισαν τη Λογική του Αριστοτέλη και 
τα πραγματολογικά μέρη του συστήματος του, με αποτέλεσμα να ανανεωθεί η 
συζήτηση για τη μεθοδολογική προσέγγιση και την επιστημονική έρευνα. 

Ο συνδυασμός και η συγκριτική μελέτη φυσικών και q)L\ooo(]>iK(0v προβλη-
μάτων, που διέκριναν την αραβική σκέψη, εξασφάλισαν κατ' ουοίαν σιην επι-
στημονική σκέψη μια βάση πραγματολογικών δεδομένων. Αυτή η σχέση του λό-
γου με την πραγματικότητα διεύρυνε αποτελεσματικά το πεδίο των εμπειρικών 
γνώσεων και ανέδειξε τη μεγάλη συμβολή τους στην ανάπτυξη των φιλοσοφικών 
εννοιών. Ο αραβικός αριστοτελισμός, με τις αναφορές του στη φυσική πραγμα-
τικότητα (ρεαλισμός), ενίσχυσε το ορθολογικό πνεύμα και έδωσε τη δυνατότητα 
να αναλυθούν λογικά και μεθοδολογικά οι θρησκευτικές κοσμοθεωρίες. Με άλ-
λα λόγια, η διδασκαλία των Αράβων αξιοποίησε το γνωσιολογικό υλικό των φυ-
σικών δεδομένων στη μελέτη των ιδεαλιστικών θεολογικών αντιλήψεων. Αυτός 
ο μετριοπαθής ρεαλισμός της αραβικής σκέψης, που αναδεικνύει τον ουσιαστι-
κό ρόλο της εμπειρικής γνώσης στη συστηματική κατανόηση του κόσμου, απο-
κάλυπτε -χωρίς βέβαια να θεμελιώνει- τις βάσεις της νέας κοσμικής γνώσης, η 
οποία ήταν ενάντια σε μια νοησιαρχία με σχολαστικές και μυστικιστικές όψεις. 

1.1.4. Η αντίληψη της Αναγέννησης περί επιστήμης 

Η Αναγέννηση εκφράζει την αξιοθαύμαστη ανανέωση των γνώσεων του ανθρώπου 
που αφορούν τη φύση, τα γράμματα και τις τέχνες. Απέναντι στις αυστηρές παρα-
στάσεις ενότητας της μεσαιωνικής σκέψης και στις συγκεντρωτικές αντιλήψεις της 
Σχολαστικής Φιλοσοφίας, η Αναγέννηση αντιπροσωπεύει την έξοδο του ανθρώπι-
νου πνεύματος προς τον άπειρο σε εκφράσεις κόσμο της φύσης. 

Χωρίς αμφιβολία η Αναγέννηση της σκέψης συντελέστηκε κυρίως στα γράμ-
ματα και στις τέχνες και όχι τόσο στις επιστήμες. Η πνευματική καλλιέργεια του 
ανθρώπου και η εντρύφηση στις επιστημονικές αξίες και στις ανθρωπιστικές αρ-
χές της αρχαιοελληνικής σκέψης συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξη των δη-
μιουργικών ικανοτήτων του ανθρώπινου λόγου. 
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