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Δηζαγσγή 

 

    Θα ήηαλ ίζσο θνηλφηνπν λα πεί θαλείο, παξαθξάδνληαο ηνπο Karl Marx θαη Friedrich Engels, φηη 

"έλα θάληαζκα ζηνηρεηψλεη ηε θηινζνθία, ην θάληαζκα ηνπ ζρεηηθηζκνχ. ιεο νη δπλάκεηο ηεο 

γέξηθεο θηινζνθηθήο ζθέςεο ελψζεθαλ ζε κηα ηεξή ζπκκαρία γηα λα ην θπλεγήζνπλ: ν Πιάησλ θαη 

ν Descartes, o Kant θαη ν Davidson, νη αξηζηεξνί δηαλννχκελνη θαη νη δεμηνί ηερλνθξάηεο."
1
 Έλαο 

ζπγγξαθέαο δειψλεη κε αγσλία φηη ε λίθε ηνπ ζρεηηθηζκνχ "ζα ήηαλ κηα λίθε γηα ην Βαζίιεην ηνπ 

θφηνπο"
2
, ελψ ν Gottlob Frege, αληηκέησπνο κε κηα κνξθή ζρεηηθηζκνχ ζηε ινγηθή, ην ιεγφκελν 

ςπρνινγηζκφ, αλαθσλεί κε αγαλάθηεζε: "Πφηε επηηέινπο ζα κπεη κηα θαη γηα πάληα έλα ηέινο ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε!"
3
 πσο ην ζέηεη ν Simon Blackburn, "δελ πξέπεη λα πηζηεχνπκε φηη θάζε 

γλψκε είλαη ηδενινγία, φηη ν ιφγνο είλαη κφλν ηζρχο, φηη δελ ππάξρεη θακία αιήζεηα γηα λα 

ππεξηζρχζεη. Γίρσο άκπλεο ελάληηα ζηε κεηακνληέξλα εηξσλεία θαη ηνλ θπληζκφ, ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ην ζρεηηθηζκφ, ζα θαηαιήμνπκε φινη ζηελ θφιαζε."
4
 

    Ίζσο έλα απφ ηα θίλεηξα απηήο ηεο "ηεξήο ζπκκαρίαο" θαηά ηνπ ζρεηηθηζκνχ λα είλαη ν θφβνο φηη, 

ειιείςεη κηαο αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο ηελ νπνία νθείινπλ λα απνδερηνχλ φινη, αλεμαξηήησο ησλ 

φπνησλ ππνθεηκεληθψλ ηάζεσλ θαη επηζπκηψλ ηνπο, εγθαηαιείπεηαη θάζε δπλαηφηεηα νξζνινγηθήο 

θαη λεθάιηαο επίιπζεο δηαθσληψλ κεηαμχ πξνζψπσλ ή θνηλνηήησλ θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

δίθαην ηνπ ηζρπξνηέξνπ θαη απφ ηελ θπξηαξρία ηεο ππνθεηκεληθήο απζαηξεζίαο θαη ηδηνηξνπίαο ή ηνπ 

ηπθινχ ελζηίθηνπ,
5
 αλ θαη φζνη βαζαλίδνληαη απφ ηέηνηνπο θφβνπο θαίλεηαη λα παξαγλσξίδνπλ ην 

γεγνλφο φηη, φπσο γξάθεη ν Παλαγηψηεο Κνλδχιεο, "νη πξφμελνη ησλ κεγαιχηεξσλ θαηαζηξνθψλ θαη 

ζπκθνξψλ ζηελ ίζακε ηψξα ηζηνξία δελ ήζαλ νη ζρεηηθηζηέο, νη ζθεπηηθηζηέο θαη νη κεδεληζηέο, 

παξά νη εζηθηζηέο - θαη κάιηζηα ζην φλνκα ηεο 'κφλεο' αιεζηλήο ζξεζθείαο, ηεο 'κφλεο' νξζήο 

πνιηηηθήο ή ηεο 'κφλεο' θπξίαξρεο θπιήο."
6
 Άιισζηε έλαο ππέξκαρνο ηνπ ζρεηηθηζκνχ ζα κπνξνχζε 

λα ππνζηεξίμεη φηη ε θξηηηθή ηνπ έρεη ην αληίζεην απνηέιεζκα απφ απηφ γηα ην νπνίν ηνλ 

θαηεγνξνχλ νη αληίπαινί ηνπ, νη ξεαιηζηέο: απνκπζνπνηεί θαη απνγπκλψλεη ηελ επίθαζε 

αληηθεηκεληθφηεηαο (θαη/ή θαζνιηθφηεηαο, αλαγθαηφηεηαο, "ηεξφηεηαο") κε ηελ νπνία καζθαξεχεηαη, 

                                                           
1
 Γηα ην πξσηφηππν, πξν παξαθξάζεσο, απφζπαζκα βιέπε Karl Marx θαη Friedrich Engels, Σν θνκκνπληζηηθφ καληθέζην, 

κεηάθξαζε Γ. Κνξδάηνο, Αζήλα 1963, ζει. 51. Γηα κηα παξφκνηα παξάθξαζε βιέπε Ernest Gellner, "Relativism and 

Universals", Martin Hollis θαη Steven Lukes (επηκέιεηα), Rationality and Relativism, Basil Blackwell, Ομθφξδε, 1982, 

ζει. 181.  
2
 W. Newton-Smith, "Relativism and the Possibility of Interpretation", Rationality and Relativism, ζει. 110.  

3
 Gottlob Frege, "Grundgesetze der Arithmetik", η. 1, Michael Beaney (επ.), The Frege Reader, Blackwell, Ομθφξδε 

1997, ζει. 205. 
4
 Simon Blackburn, Truth, A Guide, Oxford University Press, Νέα Τφξθε 2005, ζει. xiii.   

5
 Γηα απηφ ην ζέκα βιέπε, π.ρ., Richard Rorty, "Pragmatism, Relativism and Irrationalism", Consequences of 

Pragmatism, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996, ζει. 160-175, Blackburn, φπσο πξνεγνπκέλσο, ζει. 

xiii-xxi, Βάζσ Κηληή, "ρεηηθηζκφο: παξαλνήζεηο θαη πξνβιήκαηα", Ηζνπνιηηεία, V, 2, 2001, ζει. 4-5.  
6
 Παλαγηψηεο Κνλδχιεο, Ηζρχο θαη απφθαζε, ηηγκή, Αζήλα, 2001, ζει. 225.   
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κέζσ ηεο ςεπδαίζζεζεο (ή απηαπάηεο) ηνπ ξεαιηζκνχ, ε εθάζηνηε ππνθεηκεληθή θαη απζαίξεηε 

βνχιεζε έηζη ψζηε λα πξνβάιιεη αμηψζεηο γεληθήο απνδνρήο, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν απνδπλακψλεη 

(ή ίζσο ειαθξχλεη, δηαθσκσδεί, ζεξαπεχεη) ηε κηζαιινδνμία θαη ην δίθαην ηεο ηζρχνο πνπ νχησο ή 

άιισο, είηε παξνπζηάδνληαη σκά θαη θπληθά, σο έρνπλ, απφ ην ζρεηηθηζηή, είηε θαιισπίδνληαη κε 

θελάθεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη νξζνινγηθφηεηαο απφ ην ξεαιηζηή, απνηεινχλ ηνλ θαλφλα ζηνλ 

αλζξψπηλν πνιηηηζκφ.       

    κσο έρσ ηελ εληχπσζε φηη, ηνπιάρηζηνλ εληφο ηνπ νξζνινγηθνχ πιαηζίνπ ζπδήηεζεο φζσλ 

αληηζηξαηεχνληαη ην ζρεηηθηζκφ, ε απάληεζε ζην εξψηεκα αλ πξέπεη λα απνδερηνχκε θάπνηα ηδέα, 

π.ρ. ην ζρεηηθηζκφ, δελ εμαξηάηαη απφ ηηο ππνθεηκεληθέο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ςπρνινγηθέο 

αληηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαινχλ ζε θάπνηνλ νη (πξαγκαηηθέο ή ππνηηζέκελεο) ζπλέπεηέο ηεο 

αιιά απφ ην αλ έρεη ηεθκεξησζεί επαξθψο, αλ πξνθχπηεη σο ζπκπέξαζκα κηαο απζηεξήο θαη 

ελδειερνχο επηρεηξεκαηνινγίαο ηελ νπνία νθείιεη θαλείο λα απνδερηεί εθφζνλ δεζκεχεηαη ζηνπο 

θαλφλεο ηνπ νξζνχ ιφγνπ, φζν επράξηζην ή δπζάξεζην θαη αλ κπνξεί λα ηνπ θαίλεηαη απηφ ην 

ζπκπέξαζκα. 

    ε απηή ηε δηαηξηβή ζα επηρεηξήζσ αθξηβψο κηα ηέηνηα ππεξάζπηζε κηαο κνξθήο ξηδηθνχ 

ελλνηνινγηθνχ θαη γλσζηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ (κε αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο θαη ζην πεδίν ηεο εζηθήο). 

Θα απνδερηψ, ράξηλ ηεο ζπδήηεζεο, ηνπο ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο ηνπ δπηηθνχ νξζνχ ιφγνπ γηα ηε 

ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε επηρεηξεκάησλ, θαζψο θαη θάπνηεο πξνθείκελεο, ηηο 

ειάρηζηεο δπλαηέο, νη νπνίεο ειπίδσ φηη ζα ζεσξεζνχλ ηνπιάρηζηνλ εχινγεο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο 

κνπ.  

    ηαλ κηιάκε γηα ζρεηηθηζκφ, αλαθεξφκαζηε ζπλήζσο ζε ζέζεηο ή ζεσξίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ε αιήζεηα, ε γλψζε, ε εζηθή, ίζσο αθφκε θαη ην ίδην ην λφεκα, δελ θέξνπλ θάπνην θαζεζηψο 

αληηθεηκεληθφηεηαο ή αληηζηνηρίαο κε θάπνηα ππνηηζέκελε πξαγκαηηθφηεηα αλεμάξηεηε απφ ην 

εθάζηνηε ππνθείκελν, νχηε πεγάδνπλ απφ ή ζεκειηψλνληαη ζε έλαλ ηέηνην ππνηηζέκελν 

αληηθεηκεληθφ θφζκν, ζηελ ίδηα ηελ "χθαλζε ηνπ ζχκπαληνο" ή ζην "πξάγκα θαζ' εαπηφ", φπσο ζα 

ήζειε ν παξαδνζηαθφο αληίπαινο ηνπ ζρεηηθηζκνχ, ν ξεαιηζκφο, παξά είλαη ζρεηηθά σο πξνο ην 

εθάζηνηε ππνθείκελν ή ηελ εθάζηνηε θνηλφηεηα πνπ δηαηππψλεη έθαζηε θξίζε ζην πιαίζην κηαο 

ζρεηηθήο θνζκνζεσξίαο ή "θνζκνεηθφλαο". Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο κνπ ζα 

απνζαθεληζηνχλ δηάθνξεο απνρξψζεηο θαη δηαθξίζεηο (π.ρ. κεηαμχ ελλνηνινγηθνχ θαη 

γλσζηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ, κεηαμχ ζρεηηθηζκνχ θαη ζθεπηηθηζκνχ ή κεηαμχ "κεηαθπζηθνχ" θαη 

"εζσηεξηθνχ" ξεαιηζκνχ) θαη ζα γίλεη μεθάζαξν ην αθξηβέο είδνο ζρεηηθηζκνχ πνπ ππνζηεξίδσ. 

    ε απηφ ην ζεκείν είλαη θαιφ λα παξαζέζσ νξηζκέλα ηζηνξηθά ζηνηρεία, έηζη ψζηε λα εηζαγάγσ 

ηνλ αλαγλψζηε ζηε ζπδήηεζε ε νπνία έρεη πξνεγεζεί θαη ζηελ νπνία επηρεηξψ λα παξέκβσ 

ζπλεηζθέξνληαο ηηο δηθέο κνπ ζθέςεηο.  
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    Ηζηνξηθά θαίλεηαη φηη ν ζρεηηθηζκφο εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ξεηά ζηε θηινζνθηθή ζθελή 

ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα, θαηά ηνλ 5
ν
 αηψλα π.Υ., κε ηνπο νθηζηέο θαη ηδίσο ηνλ Πξσηαγφξα, ν 

νπνίνο ππνηίζεηαη πσο ππνζηήξημε φηη "γηα φια ηα πξάγκαηα κέηξν είλαη ν άλζξσπνο. Γηα φζα 

ππάξρνπλ, φηη ππάξρνπλ, θαη γηα φζα δελ ππάξρνπλ, φηη δελ ππάξρνπλ"
7
. Καηά ηελ ειιεληζηηθή 

πεξίνδν εκθαλίζηεθε, κε ηε ζρνιή ησλ θεπηηθψλ, θαη ν ζηελφο ζπγγελήο ηνπ ζρεηηθηζκνχ, ν 

ζθεπηηθηζκφο, ν νπνίνο επηρεηξεκαηνιφγεζε ελάληηα ζηε δπλαηφηεηα ηεο γλψζεο θαη ηεο εχξεζεο 

ηεο αιήζεηαο.
8
 ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα θάηη παξεκθεξέο ή ζπγγεληθφ ηεο δηακάρεο ζρεηηθηζηψλ 

ή ζθεπηηθηζηψλ θαη ξεαιηζηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε δηαθσλία αλάκεζα ζηνπο λνκηλαιηζηέο θαη 

ηνπο ξεαιηζηέο ζην πιαίζην ηεο ζρνιαζηηθήο θηινζνθίαο.
9
 Ζ ζπδήηεζε ζπλερίζηεθε κε ηε 

δηαηχπσζε ή ηελ αληίθξνπζε επηρεηξεκάησλ ζαλ απηά πνπ αλέπηπμαλ νη νθηζηέο θαη νη θεπηηθνί 

θαζψο θαη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξνβιεκάησλ (φπσο ην πξφβιεκα ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ) θαη 

θαηά ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο, κε ραξαθηεξηζηηθέο ζηηγκέο ηε κεζνδηθή ακθηβνιία ηνπ René 

Descartes
10

, ην έξγν ηνπ Michel de Montaigne
11

 θαη ην ζθεπηηθηζκφ ηνπ David Hume
12

, ελψ 

ραξαθηεξηζηηθφηεξνο εθπξφζσπνο ηνπ ζρεηηθηζκνχ ζηε λεφηεξε θηινζνθία ζεσξείηαη ν Friedrich 

Nietzsche, o νπνίνο, ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε θάπνηνπο εξκελεπηέο, θαίλεηαη λα ππνζηήξημε ζέζεηο 

φπσο φηη ν θφζκνο είλαη πάληα ζρεηηθφο σο πξνο ηελ πξννπηηθή εθάζηνπ ππνθεηκέλνπ θαη φηη φιεο νη 

αμίεο, γλσζηνινγηθέο, εζηθέο ή άιιεο, είλαη αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο νη νπνίεο θαζηεξψλνληαη σο 

ππνηηζέκελεο αιήζεηεο κέζσ ηεο θνηλσληθήο επηθξάηεζεο θαη θπξηαξρίαο ησλ θνξέσλ ηνπο.
13

  

    Ο Immanuel Kant, ν νπνίνο δελ ήηαλ ζρεηηθηζηήο, νχηε ζθεπηηθηζηήο, εηζήγαγε λένπο φξνπο ζηε 

ζπδήηεζε, φηαλ ππνζηήξημε φηη θάζε δπλαηή εκπεηξία θαη γλψζε πξνυπνζέηνπλ, σο αλαγθαίεο 

ζπλζήθεο ηνπο, έλλνηεο θαη θαηεγνξίεο ηνπ λνπ, θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, ην ππνθείκελν ζπκκεηέρεη 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ θφζκνπ, φπσο απηφο είλαη δπλαηφ λα γίλεη αληηθείκελν 

                                                           
7
 Βιέπε, π.ρ., Ν.Μ. θνπηεξφπνπινο, Ζ Αξραία νθηζηηθή, Γλψζε, Αζήλα 1991, ζει. 95-96, Κ.Γ. Γεσξγνχιεο, Ηζηνξία 

ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο, Παπαδήκαο, Αζήλα 1994, ζει. 117, Β.Α. Κχξθνο, Αξραίνο Διιεληθφο Γηαθσηηζκφο θαη 

νθηζηηθή, Αζήλα 1992, ζει. 126-127, 135-136.  
8
 Βιέπε, π.ρ., Peter Suber (εηζαγσγή) - Γ. Αβξακίδεο (επ.), Οη θεπηηθνί, κεηαθξ. Γ. Αβξακίδεο, . Γεκφπνπινο, Γ. 

Σζηηζηθιή, Θχξαζελ, Θεζζαινλίθε 2003. πλήζσο νη ζρεηηθηζηέο θαη νη ζθεπηηθηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηα 

επηρεηξεκαηνινγία, κφλν πνπ, ρνλδξηθά, νη κελ ππνζηεξίδνπλ φηη ε αιήζεηα είλαη ζρεηηθή ελψ νη δε φηη, σο αληηθεηκεληθή 

αιήζεηα, είλαη κε πξνζβάζηκε.   
9
 Σνπιάρηζηνλ ζην βαζκφ πνπ ν λνκηλαιηζκφο "ππνλνκεχεη ηε ζπιινγηζηηθή ινγηθή. Δάλ φια ηα πξάγκαηα είλαη 

απνιχησο αηνκηθά, ηφηε νη θαζνιηθέο έλλνηεο είλαη απιψο νλφκαηα (nomina), γισζζηθά εξγαιεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ πεπεξαζκέλα αλζξψπηλα φληα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αραλή παξάζεζε απνιχησο κεκνλσκέλσλ 

πεξηζηαηηθψλ. Οη θαζνιηθέο έλλνηεο ππ' απηή ηελ έλλνηα έρνπλ κφλν ινγηθφ λφεκα. Ζ ινγηθή επνκέλσο γίλεηαη ινγηθή 

νλνκάησλ ή ζεκείσλ κάιινλ παξά ινγηθή πνπ εθθξάδεη ηηο πξαγκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ πξαγκάησλ." Δπηπιενλ, "γηα ηνλ 

Okham ε έλλνηα ηεο ζετθήο παληνδπλακίαο ζεκαίλεη, ινηπφλ, φηη ηα αλζξψπηλα φληα δελ είλαη πνηέ δπλαηφλ λα είλαη 

βέβαηα φηη θάπνηα απφ ηηο εληππψζεηο πνπ έρνπλ αληαπνθξίλεηαη ζε έλα πξαγκαηηθφ αληηθείκελν." Βιέπε Michael Allen 

Gillespie, Ο κεδεληζκφο πξηλ απφ ηνλ Νίηζε, κεηαθξ. Γ.Ν. Μεξηίθαο, Παηάθεο, Αζήλα 2004, ζει. 63-64 θαη γεληθψο 53-

79. Βιέπε ζει. 77-78 γηα ηελ επηξξνή πνπ ππνηίζεηαη φηη άζθεζε ν λνκηλαιηζκφο ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ ζθεπηηθηζκνχ.    
10

 René Descartes, ηνραζκνί πεξί ηεο πξψηεο θηινζνθίαο, κεηαθξ. Δ. Βαληαξάθεο, Δθθξεκέο, Αζήλα 2003, ζει. 59-69.  
11

 Βιέπε, π.ρ., Michel de Montaigne, Γνθίκηα, η. 1,2,3, Δζηία, Αζήλα 1983.  
12

 Βιέπε ηελ ελφηεηα 2.3.1 απηήο ηεο δηαηξηβήο.  
13

 Βιέπε ηηο ππνζεκεηψζεηο 159, 648, 691, 700, 706, 721, 812 θαη 854 ζε απηή ηε δηαηξηβή.  
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εκπεηξίαο θαη γλψζεο.
14

 Αλ θαη θαίλεηαη φηη γηα ηνλ Kant (ν νπνίνο, σζηφζν, δελ πξνβάιιεη θάπνην 

επηρείξεκα ππέξ απηήο ηεο ζέζεο) ην ζχζηεκα ησλ ελλνηψλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ είλαη θνηλφ ζε φια 

ηα ππνθείκελα, ε ηδέα φηη ην ππνθείκελν ζπκκεηέρεη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο εκπεηξίαο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην ελδερφκελν δηαθνξεηηθά ππνθείκελα λα νξγαλψλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζχκθσλα κε 

δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη θαηεγνξίεο, καο νδεγεί ζηελ ηδέα, ζηελ νπνία κάιινλ δελ έθηαζε πνηέ ν 

ίδηνο ν Kant, φηη ίζσο είλαη δπλαηφ δηαθνξεηηθά ππνθείκελα λα έρνπλ (ίζσο θαη ξηδηθά) δηαθνξεηηθέο 

θαη αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο αιιά εμίζνπ "πξαγκαηηθέο", "αιεζείο", "νξζέο" ή "δηθαηνινγεκέλεο" 

(δεδνκέλσλ ησλ δηθψλ ηνπο "ζρεκάησλ" ελλνηψλ θαη θαηεγνξηψλ) εκπεηξίεο θαη γλψζεηο, λα δνπλ, 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ζε δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, θαη παξά ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

Kant, αλνίγεη ν δξφκνο γηα απηφ πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε "ελλνηνινγηθφο ζρεηηθηζκφο" θαη γηα ηε 

ζπδήηεζε πεξί ηεο δπλαηφηεηαο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ "ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ" [conceptual 

schemes].
15

  

    Απηή ε ζπδήηεζε άξρηζε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλε θαη ηερληθή ζηνλ εηθνζηφ αηψλα, 

ζην πιαίζην ηεο ιεγφκελεο "αλαιπηηθήο" θηινζνθίαο, θαη κε ην ελδηαθέξνλ λα κεηαηνπίδεηαη πιένλ 

απφ ηηο λνεηηθέο νληφηεηεο (έλλνηεο θαη θαηεγνξίεο) ηνπ Kant ζε γισζζηθέο νληφηεηεο. Φήγκαηα 

ηέηνησλ ηδεψλ εκθαλίδνληαη ήδε ζην έξγν ηνπ Rudolf Carnap
16

 αιιά ε πξψηε ζαθήο δηαηχπσζε ελφο 

είδνπο ελλνηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ θαη ηεο ηδέαο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο νθείιεηαη κάιινλ ζηνλ 

Willard Van Orman Quine
17

, κε ηνλ νπνίν ζα αζρνιεζνχκε πνιιάθηο ζε απηή ηε δηαηξηβή. ηε 

ζπδήηεζε πεξί ελλνηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ ζπκκεηείραλ θαη άιινη θηιφζνθνη ηεο ίδηαο παξάδνζεο, 

φπσο ν Hilary Putnam θαη ν Nelson Goodman. Παξάιιεια κε ην "κνληέιν" ελλνηνινγηθνχ 

ζρήκαηνο πνπ πξφηεηλε ν Quine, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζπγγεληθέο ζθέςεηο ζηε ζπδήηεζε ηνπ 

                                                           
14

 Βιέπε, γεληθψο, Immanuel Kant, Κξηηηθή ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ, κεηάθξ. Α. Γηαλλαξάο, η. Α1, Α2, εθδφζεηο Παπαδήζε, 

Αζήλα, Ά έθδνζε, Πξνιεγφκελα ζε θάζε κειινληηθή κεηαθπζηθή, κεηαθξ. Γ. Σδαβάξαο, Γσδψλε, Αζήλα-Γηάλλελα, 1982. 
15

 Βιέπε Rorty, "The World Well Lost", Consequences of Pragmatism, 1996, ζει. 3-4, φπνπ ε θαηαγσγή ηεο ηδέαο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ εληνπίδεηαη ζηνλ ηζηνξηθηζκφ ηνπ Georg Wilhelm Friedrich Hegel θαη, ελ ηέιεη, 

ζηνλ ηδξπηή ηνπ γεξκαληθνχ ηδεαιηζκνχ θαη "δάζθαιν" ηνπ Hegel, Kant. Βιέπε επίζεο Gábor Forrai, Reference, Truth 

and Conceptual Schemes, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Βνζηφλε θαη Λνλδίλν, 2001, ζει. 1-8, γηα κηα 

γελεαινγία ηεο ηδέαο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο, ε νπνία μεθηλά απφ ηνλ Kant, πεξλά απφ ηνπο Herder θαη Humboldt 

αιιά θαη ηνπο ινγηθνχο ζεηηθηζηέο, θαη ηειηθά θαηαιήγεη ζηνπο Quine, Hanson, Kuhn θαη Feyerabend. Βιέπε επίζεο 

Blackburn, φπσο πξνεγνπκέλσο, ζει. 88-90.  
16

 Βιέπe, π.ρ., ηελ ππνζεκείσζε 556  ζε απηή ηε δηαηξηβή.  
17

 Ο ίδηνο ν Quine δειψλεη φηη "θιεξνλφκεζε" ηνλ φξν "ελλνηνινγηθφ ζρήκα", κέζσ ηνπ L.J. Henderson, απφ ηνλ 

Vilfredo Pareto θαη φηη δελ ζθφπεπε λα ηνπ πξνζδψζεη θάπνηα ηερληθή ρξήζε. "πνπ κίιεζα γηα έλα ελλνηνινγηθφ 

ζρήκα ζα κπνξνχζα λα είρα κηιήζεη γηα κηα γιψζζα. πνπ κίιεζα γηα έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ [alien] ελλνηνινγηθφ ζρήκα 

ζα ήκνπλ ηθαλνπνηεκέλνο, φπσο ζα ραξεί λα κάζεη ν Davidson, αλ είρα κηιήζεη γηα κηα γιψζζα ε απφπεηξα κεηάθξαζεο 

ηεο νπνίαο πξνθαιεί ακεραλία." (Willard Van Orman Quine, "On the Very Idea of a Third Dogma", Theories and 

Things, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge θαη Λνλδίλν, 1981, ζει. 41.) Βιέπε θαη Hans-Johann 

Glock, "Relativism, Commensurability and Translatability", Ratio (new series), 20, Γεθέκβξηνο 2007, ζει. 382. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ζην έξγν ηνπ γισζζνιφγνπ Benjamin Lee Whorf, ν νπνίνο έγξαςε πξηλ απφ ηνλ Quine θαη ζηνλ νπνίν 

νθείιεηαη ε, ζπλαθήο κε ηνλ ελλνηνινγηθφ ζρεηηθηζκφ, ιεγφκελε "αξρή ηεο γισζζηθήο ζρεηηθφηεηαο", ζπλαληάκε (ζε 

θείκελα ηνπ 1936 θαη ηνπ 1941) ηνλ φξν "scheme" κε ρξήζε παξφκνηα κε απηή πνπ παξαηεξείηαη ζε κεηαγελέζηεξνπο 

ζπγγξαθείο φηαλ κηινχλ γηα "ελλνηνινγηθά ζρήκαηα" [conceptual schemes]: Benjamin Lee Whorf, Language Thought, 

and Reality, επ. John B. Caroll, The MIT Press, Cambridge, 1998, ζει. 61, 244.    
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χζηεξνπ Ludwig Wittgestein πεξί "γισζζηθψλ παηρληδηψλ", "γξακκαηηθήο" θαη "κνξθψλ δσήο", 

θαζψο θαη ζε ζπδεηήζεηο ζην ρψξν ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο, κε βαζηθέο 

κνξθέο ηνπο Thomas Kuhn θαη Paul Feyerabend, νη νπνίνη επεμεξγάζηεθαλ ηε ζπλαθή κε ην ζέκα 

καο έλλνηα ηεο "αζπκκεηξίαο".
18

 ην πιαίζην απηήο ηεο ζπδήηεζεο ζα κπνξνχζακε λα κηιάκε γηα 

δηάθνξα πξνηεηλφκελα κνληέια ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηί αθξηβψο είλαη επηηέινπο απηφ ην πεξίθεκν 

"ελλνηνινγηθφ ζρήκα". Πξψην κνληέιν πνπ πξνηάζεθε ηζηνξηθά κπνξεί λα ζεσξεζεί ην (κε 

ζρεηηθηζηηθφ) κνληέιν ηνπ Kant, θαη αθνινπζνχλ δηάθνξα, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα ην κνληέιν ηνπ 

Quine, ην κνληέιν ηνπ "γισζζηθνχ παηρληδηνχ" ηνπ Wittgenstein θαη ην κνληέιν ηνπ 

"Παξαδείγκαηνο" ηνπ Kuhn.
19

 Kνκβηθή ζεσξείηαη ε παξέκβαζε ηνπ Donald Davidson, ν νπνίνο 

                                                           
18

 Γηα έλαλ παξαιιειηζκφ αλάκεζα ζηηο παξαιιαγέο ελλνηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ πνπ απνδίδνληαη ζηνπο Quine, 

Wittgenstein, Kuhn θαη Feyerabend βιέπε Glock, ν.π., ζει. 382-384.  
19 Γηα παξάδεηγκα, ν Michael P. Lynch (Truth in Context, The MIT Press, Μαζαρνπζέηε 2001) παξνπζηάδεη ηξία 

"κνληέια" πνπ πεξηγξάθνπλ ηί είλαη ηα ιεγφκελα "ελλνηνινγηθά ζρήκαηα". Σα νλνκάδεη "Καληηαλφ Μνληέιν" (KM), 

"Μνληέιν ηνπ Quine" (QM) θαη "Μνληέιν ηνπ Wittgenstein" (WM). Καη ηα ηξία κνληέια, ηα νπνία εκθαλίζηεθαλ ζηελ 

πνξεία ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο, θαζηζηνχλ πην ζπγθεθξηκέλε θαη εθιεπηχλνπλ ηελ ηδέα φηη νη άλζξσπνη (ή ηα λνήκνλα 

φληα) βιέπνπλ θαη’ αλάγθελ ηνλ θφζκν κέζα απφ έλα πξίζκα, νξγαλψλνληάο ηνλ ή επηβάιινληαο ηνπ θάπνην είδνο 

θαηεγνξηνπνίεζεο. Θεσξεί φηη ην ηξίην κνληέιν (WM) δηαηεξεί φ,ηη ζεηηθφ ππάξρεη ζηα πξνεγνχκελα δχν κνληέια, ελψ 

ηαπηνρξφλσο αληηκεησπίδεη κε επηηπρία θξηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ δηαηππσζεί ελαληίνλ ηνπο, φπσο, θπξίσο, ε θξηηηθή ηνπ 

Davidson. Σα ραξαθηεξηζηηθά θάζε κνληέινπ, φπσο ηα παξνπζηάδεη ν Lynch, πξνθχπηνπλ σο απαληήζεηο ζηηο εμήο 

ηέζζεξηο εξσηήζεηο: 1. Σί είλαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ ζρήκαηνο; 2. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα ηαπηφηεηαο κεηαμχ 

ζρεκάησλ; 3. Σν κνληέιν πξνυπνζέηεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ ή άιιε ζπλαθή 

δηάθξηζε; 4. Πνηα είλαη ε δνκή ελφο ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο; (ει. 33.) ην ΚΜ νη απαληήζεηο είλαη νη εμήο (ζει. 33-

34): 1. Σα θχξηα ζπζηαηηθά ελφο ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο είλαη λνεηηθά. Πξφθεηηαη γηα ηηο a priori έλλνηεο θαη 

θαηεγνξίεο πνπ ππφθεηληαη θάζε δπλαηήο εκπεηξίαο. 2. Γχν ελλνηνινγηθά ζρήκαηα ηαπηίδνληαη εάλλ κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη έλλνηεο. ην πιαίζην ηνπ Kant δελ ηίζεηαη θαλ δήηεκα ζχγθξηζεο κεηαμχ ελλνηνινγηθψλ 

ζρεκάησλ, ζην βαζκφ πνπ φινη νη λφεο κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο βαζηθέο έλλνηεο θαη θαηεγνξίεο. 3. ηνλ Kant ππάξρεη κηα 

ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζρήκα θαη ζε απηφ ην νπνίν νξγαλψλεηαη ή δνκείηαη απφ 

απηέο. Αληηζηνίρσο δηαθξίλνπκε αλάκεζα ζε πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζρήκα θαη ζε πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηελ εκπεηξία (φπσο βέβαηα απηή νξγαλψλεηαη απφ ην ζρήκα). ην βαζκφ πνπ ππάξρεη κφλν έλα ελλνηνινγηθφ ζρήκα, 

απηή ε δηάθξηζε είλαη απφιπηε. 4. Σα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα έρνπλ ζεκειηνθξαηηθή δνκή. Οη βαζηθέο έλλνηεο θαη 

θαηεγνξίεο θαηέρνπλ ζέζε ζεκειίσλ ζην ζρήκα, ζην βαζκφ πνπ θάζε εθαξκνγή ελλνηψλ θαη θάζε εκπεηξία 

πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ ζηξνθή ζηε κειέηε γισζζηθψλ νληνηήησλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ζπδεηεζνχλ, λα αλαιπζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ δεκνζίσο (ελ αληηζέζεη πξνο ηηο ζθνηεηλέο λνεηηθέο νληφηεηεο ηνπ Kant) 

(ζει. 35), ε θξηηηθή ζηε δηάθξηζε κεηαμχ αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ν νιηζκφο καο νδεγνχλ ζε απηφ 

πνπ ν Lynch νλνκάδεη "Μνληέιν ηνπ Quine", ην νπνίν παξνπζηάδεη ηα εμήο θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζει. 36-38):  1. 

Σα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα είλαη "γιψζζεο". Απνηεινχληαη απφ πξνηάζεηο νη νπνίεο γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο. χκθσλα 

κε ηνλ Lynch o Quine αληηιακβάλεηαη ηε "γιψζζα" κε φξνπο κηαο ηππηθήο γιψζζαο απαιιαγκέλεο απφ αζάθεηα θαη 

ακθηζεκίεο. 2. Κξηηήξην ηεο ηαπηφηεηαο κεηαμχ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ είλαη ε δπλαηφηεηα κεηάθξαζεο ηνπ ελφο ζην 

άιιν. χκθσλα κε ηνλ Lynch ν Quine αληηιακβάλεηαη απηή ηε κεηάθξαζε κε εθηαζηαθνχο φξνπο: "Μηα κεηάθξαζε ηεο 

πξφηαζεο S απφ ηε γιψζζα L ζηελ πξφηαζε S* ηεο L* είλαη επηηπρήο εάλλ ζηελ S θαη ζηελ S* απνδίδνληαη ε ίδηα έθηαζε 

θαη ηα ίδηα ζεκεηνχκελα [designata] ζηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ηνπο." (ει. 37) 3. Σν ελλνηνινγηθφ ζρήκα δελ 

πξνυπνζέηεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ. Κάπνηεο πξνηάζεηο είλαη πεξηζζφηεξν θαη 

άιιεο ιηγφηεξν αλαζεσξήζηκεο αιιά θακία δελ είλαη "ελλνηνινγηθά ή αλαιπηηθά" αιεζήο, θακία δελ είλαη εμ νξηζκνχ 

αιεζήο ή απιψο θαη κφλν ιφγσ ηνπ λνήκαηφο ηεο. 4. Ζ δνκή ησλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ είλαη ζπλεθηηθηζηηθή. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ηζηφ ή δίθηπν πεπνηζήζεσλ (δηαηππσκέλσλ σο πξνηάζεηο) πνπ αληηκεησπίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο 

ζπιινγηθφ ζψκα θαη φπνπ ε αλαζεψξεζε κηαο πξφηαζεο πξνθαιεί αιιειεπηδξάζεηο ζε φιν ην ζχζηεκα. Σν κνληέιν ηνπ 

Quine ζπλεπάγεηαη, πξψηνλ, φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα θαη, δεχηεξνλ, 

φηη είλαη δπλαηφλ δχν ελλνηνινγηθά ζρήκαηα λα είλαη "αζχκκεηξα", φπσο ζα έιεγε ν Kuhn, δειαδή λα επηθαινχληαη 

δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη δηαθνξεηηθά λνήκαηα γηα ηελ ίδηα ιέμε - φπσο αληηιακβάλεηαη ηελ αζπκκεηξία ν Lynch (ζει. 

38). Σν κνληέιν ηνπ Quine πιήηηεηαη απφ ηελ θξηηηθή ηνπ Davidson, ε νπνία ζα ζπδεηεζεί παξαθάησ. Ο Lynch 

πξνβάιιεη θαη πέληε επηπιένλ ιφγνπο, αλεμάξηεηνπο απφ ηελ θξηηηθή ηνπ Davidson, γηα λα ην εγθαηαιείςνπκε (ζει. 40): 

Πξψηνλ, ζεσξεί φηη κηα ηέηνηα αληίιεςε πεξί γιψζζαο είλαη απιντθή, ζην βαζκφ πνπ ε θαζεκεξηλή γιψζζα καο, ελ 
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εμαπέιπζε ζθνδξή θξηηηθή ελάληηα ζηελ ίδηα ηελ ηδέα ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο, θξηηηθή ε νπνία 

έρεη πιένλ θαζηεξσζεί σο έλαο ζθφπεινο ή απαξαίηεηνο έιεγρνο πνπ νθείιεη λα αληηκεησπίζεη θαη 

λα μεπεξάζεη φπνηνο επηζπκεί λα δηαηππψζεη κηα ππεξαζπίζηκε ζεσξία ελλνηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ. 

Γηα φια απηά ηα ζέκαηα ζα εηπσζνχλ πνιιά πεξηζζφηεξα παξαθάησ.  

    Ζ ζπδήηεζε πεξί ζρεηηθηζκνχ ζπλερίζηεθε θαηά ηνλ εηθνζηφ αηψλα θαη ζην πιαίζην ηεο 

ιεγφκελεο "επεηξσηηθήο" θηινζνθίαο, θπξίσο ζηνπο θχθινπο ηνπ γαιιηθνχ κεηαδνκηζκνχ, κε ηνλ 

νπνίν δελ ζα αζρνιεζψ εηο βάζνο, δηφηη εδψ κε ελδηαθέξεη ε αλάπηπμε κηαο ζαθνχο, απζηεξήο θαη 

λεθάιηαο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη νκνινγψ φηη δπζθνιεχνκαη πνιχ λα εληνπίζσ ζηνηρεία ζαθήλεηαο, 

απζηεξφηεηαο, λεθαιηφηεηαο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο ζηνπο ζηνραζηέο απηήο ηεο ηάζεο (ρσξίο ε 

πξνζσπηθή δπζθνιία κνπ λα ζπλεπάγεηαη απαξαηηήησο φηη δελ ππάξρνπλ ηέηνηα ζηνηρεία). ζνλ 

αθνξά δε ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θηινζνθηθή ζθέςε, θπξηφηεξνο εθπξφζσπνο ηνπ ζρεηηθηζκνχ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ν Παλαγηψηεο Κνλδχιεο, ζηνλ νπνίν ελίνηε ζα παξαπέκπσ.  

    Γξάθνληαο απηή ηε δηαηξηβή, επηρεηξψ λα εθπιεξψζσ, κε κία εληαία θίλεζε, ηνπο παξαθάησ έμη 

ζηφρνπο: 

                                                                                                                                                                                                   
αληηζέζεη πξνο κηα ηππηθή γιψζζα, πεξηέρεη πιήζνο αζαθεηψλ θαη ακθηζεκηψλ. Γεχηεξνλ, νη γιψζζεο, αλ ηηο 

ζεσξήζνπκε ζχλνια πξνηάζεσλ [sentences], δελ πεξηέρνπλ κφλν δεισηηθέο πξνηάζεηο [declarative sentences] ηηο νπνίεο 

απνδερφκαζηε σο αιεζείο αιιά θαη άιια είδε πξνηάζεσλ, π.ρ. εληνιέο, νη νπνίεο παίδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζπγθξφηεζε κηαο γιψζζαο κε λφεκα. Σξίηνλ, θαηεγνξεί ηνλ Quine φηη ζπγρέεη ηηο πξνηάζεηο [sentences] ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα εθθξάζνπκε πξνηαζηαθά πεξηερφκελα [propositions] κε απηά ηα πξνηαζηαθά πεξηερφκελα, 

δειαδή φηη ζπγρέεη απηφ πνπ ιέγεηαη κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηπσζεί ην πξψην. Σέηαξηνλ, αλ δερηνχκε φηη 

νη γιψζζεο καο είλαη απαιιαγκέλεο απφ ακθηζεκίεο θαη αζάθεηεο φζν θαη κηα ηππηθή εθηαζηαθή γιψζζα, θαη αλ 

ηαπηίζνπκε κηα ηέηνηα εθηαζηαθή γιψζζα κε έλα ελλνηνινγηθφ ζρήκα, ηφηε δχν άλζξσπνη πνπ κηινχλ ηελ ίδηα εθηαζηαθή 

γιψζζα κνηξάδνληαη ην ίδην ελλνηνινγηθφ ζρήκα. Θεσξεί φηη απηφ δελ είλαη θαζφινπ εχινγν, ζην βαζκφ, π.ρ., πνπ "έλαο 

ηλδνπηζηήο θαη εγψ ζα κπνξνχζακε λα 'απνδίδνπκε ηελ ίδηα έθηαζε' ζηνλ φξν 'αγειάδα' αιιά λα έρνπκε ξηδηθψο 

δηαθνξεηηθέο έλλνηεο γηα ηελ αγειάδα," (ζει. 40) κε εληαζηαθνχο φξνπο. Γηα απηφ ην ιφγν ζεσξεί φηη κηα εθηαζηαθή 

εξκελεία είλαη αλεπαξθήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο. Πέκπηνλ, ζην βαζκφ πνπ θάζε ζχλνιν πεπνηζήζεσλ είλαη 

δπλαηφ λα πεξηέρεη αληηθάζεηο, αλ αθνινπζήζνπκε ην QΜ ηα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα είλαη δπλαηφ λα είλαη εζσηεξηθψο 

αζπλεπή. Γεδνκέλεο ηεο θξηηηθήο ηνπ Davidson αιιά θαη ησλ δηθψλ ηνπ αληηξξήζεσλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηδέεο ηνπ 

Putnam, ηνπ Wittgenstein, ηνπ Glock θαη ηνπ Strawson, ν Lynch πξνηείλεη έλα ηξίην κνληέιν, ην νπνίν ζεσξεί φηη 

αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηνπο ειέγρνπο ηνπο νπνίνπο απνηπγράλεη λα αληηκεησπίζεη ην πξνεγνχκελν κνληέιν. Σν 

νλνκάδεη Μνληέιν ηνπ Wittgenstein, ρσξίο φκσο λα ην απνδίδεη ζηνλ ίδην ηνλ Wittgenstein. χκθσλα κε απηφ: 1. Σα 

ζπζηαηηθά ησλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ είλαη θάπνηεο γεληθέο έλλνηεο [concepts] ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχκε ζηηο 

πξνηάζεηο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζθέςεο καο. Δδψ σο "έλλνηα" λνείηαη απηφ ην νπνίν "ζπλζέηεη ην πξνηαζηαθφ 

πεξηερφκελν ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ησλ πεπνηζήζεψλ καο" (ζει. 45). Ζ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ θαη πξνηάζεσλ ζηε 

γιψζζα ή ζηε ζθέςε πξνυπνζέηεη φηη κε θάπνην ηξφπν  θαηέρνπκε ή θαηαλννχκε θάπνηεο βαζηθέο, γεληθέο, κε 

πεξαηηέξσ αλαγψγηκεο έλλνηεο (ζει. 44-45, φπνπ ν Lynch απνδίδεη απηή ηελ ηδέα ζηνλ Strawson) ρσξίο φκσο λα 

πξνυπνζέηεη θακία ζπγθεθξηκέλε νληνινγηθή δέζκεπζε σο πξνο ην ηί αθξηβψο είλαη απηέο νη έλλνηεο - αθεξεκέλεο 

νληφηεηεο, πξνδηαζέζεηο ή απιψο γεληθνί φξνη (ζει. 46). 2. Γχν ελλνηνινγηθά ζρήκαηα δηαθέξνπλ αλ δελ κνηξάδνληαη 

θνηλέο βαζηθέο έλλνηεο. 3. Σα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζνιή θαη ζρεηηθή (σο πξνο ην 

εθάζηνηε ζρήκα θαη σο πξνο ην ρξφλν) δηάθξηζε κεηαμχ αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ ή άιιε ζπλαθή 

δηάθξηζε
 
(ζει. 46-47). 4. Ζ δνκή ησλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ είλαη ζρεηηθηζηηθά ζεκειηνθξαηηθή. Ρφιν ζεκειίσλ 

παίδνπλ νη βαζηθέο έλλνηεο αιιά, ελ αληηζέζεη πξνο ην ΚΜ, ην πνηεο έλλνηεο ζα θαηέρνπλ απηή ηε ζέζε είλαη ζρεηηθφ σο 

πξνο ην εθάζηνηε ελλνηνινγηθφ ζρήκα θαη κπνξεί λα αιιάμεη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (ζει. 47). Γηα κηα άιιε 

πεξηγξαθή ηνπ ιεγφκελνπ κνληέινπ ηνπ Quine βιέπε Xinli Wang, "On Davidson's Refutation of Conceptual Schemes 

and Conceptual Relativism", Pacific Philosophical Quarterly 90, 2009, ζει. 142-144, 147-154. Γηα δχν άιια 

πξνηεηλφκελα κνληέια ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο βιέπε Wang, ν.π., ζει. 154-162, θαη Forrai, ν.π., ζει. 16-21.    
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    Πξψηνλ, φπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ, λα πξνζθέξσ κηα ζπλεπή επηρεηξεκαηνινγία ππέξ κηαο 

ππεξαζπίζηκεο κνξθήο ελλνηνινγηθνχ θαη γλσζηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ.  

    Γεχηεξνλ, λα πξνηείλσ έλα αθξηβέο θαη ζαθψο νξηζκέλν κνληέιν ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο. Ζ 

ρξήζε φξσλ φπσο "ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα" ή "ζρήκα", "γιψζζα" θαη "ζεσξία" είλαη ελίνηε αζαθήο 

θαη αδηάθξηηε ζε θηινζφθνπο φπσο ν Quine θαη o Kuhn. Ίζσο κηα παξφκνηα, ελδερνκέλσο θαη 

ρεηξφηεξε, αζάθεηα θαη πνιπζεκία παξαηεξείηαη θαη ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ "γισζζηθφ παηρλίδη" απφ 

ηνλ χζηεξν Wittgenstein, πνιιψ δε κάιινλ ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ "θνζκνεηθφλα" απφ ηνλ Κνλδχιε 

θαη ζηε ρξήζε ησλ φξσλ "πξννπηηθή" θαη "εξκελεία" απφ ηνλ Nietzsche. ζνλ αθνξά ζηνλ Kuhn, 

ζπρλά δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ε αιιαγή ζεσξίαο ηζνδπλακεί κε αιιαγή ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο, 

ελψ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν "Παξάδεηγκα" άιινηε ηνλ ηαπηίδεη κε κηα απιή 

επηζηεκνληθή ζεσξία θαη άιινηε κε έλα νιφθιεξν ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα ή κε ηελ πξαθηηθή κηαο 

θνηλφηεηαο.
20

 Αθξηβψο ιφγσ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ αζάθεηαο θαη πνιπζεκίαο, ελ αληηζέζεη πξνο 

ηελ αθξίβεηα πνπ επηζπκψ λα πξνζδψζσ ζηνπο νξηζκνχο πνπ ζα δηαηππψζσ ζην πιαίζην ηεο 

ζεσξίαο πνπ ππνζηεξίδσ, ζεσξψ φηη είλαη θαιφ ζηε ζπδήηεζή κνπ λα εγθαηαιείςσ φξνπο φπσο 

"Παξάδεηγκα" ή "ελλνηνινγηθφ ζρήκα". Γεδνκέλεο ηεο νξνινγίαο πνπ ζα εηζαγάγσ, ην 

"Παξάδεηγκα" αληηζηνηρεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζε έλαλ νιφθιεξν "ιεμίθνζκν" θαη άιινηε ζε 

ππνζχλνια πξνηάζεσλ ελφο "γλσζηαθνχ πιέγκαηνο", φπσο είλαη κηα ζεσξία πνπ δηαηππψλεηαη 

δεδνκέλνπ ηνπ πιέγκαηνο ή ην "γλσζηαθφ ππφβαζξν" ηνπ πιέγκαηνο ή ην "λνεκαηηθφ ππφβαζξν". 

Σν "ελλνηνινγηθφ ζρήκα", φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο απφ ηνλ Quine, ηνλ Putnam θαη άιινπο, 

αληηζηνηρεί κάιινλ ζην λνεκαηηθφ ππφβαζξν, δειαδή ηνλ ελλνηνινγηθφ ππξήλα ηνπ ιεμηθφζκνπ. 

Χζηφζν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα αληηζηνηρεί θαη ζην γλσζηαθφ ππφβαζξν ή ζε νιφθιεξν 

ην ιεμίθνζκν. Μηα ζεσξία, επηζηεκνληθή ή άιιε, είλαη απιψο έλα ππνζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ηνπ 

ιεμηθφζκνπ, έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ ην νπνίν πξνυπνζέηεη ην ιεμίθνζκν. Γηαθνξά ή αιιαγή κεηαμχ 

ζεσξηψλ δελ ζεκαίλεη απαξαηηήησο θαη ελλνηνινγηθή δηαθνξά ή αιιαγή, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, 

δεδνκέλνπ ηνπ ίδηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, λα δηαηππψλνληαη ζεσξίεο νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ 

απιψο δηαθνξεηηθέο θαηαλνκέο αιεζνηηκψλ. ζν γηα ηε "γιψζζα", κε ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ φξνπ, 

δελ ηαπηίδεηαη κε ην ιεμίθνζκν, νχηε κε ην "λνεκαηηθφ πιέγκα", ζην βαζκφ πνπ πξνηάζεηο 

δηαηππσκέλεο, π.ρ., ζηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά ζα κπνξνχζαλ λα πξνυπνζέηνπλ ή φρη ηνλ ίδην 

ιεμίθνζκν θαη λα είλαη ή φρη θπξηνιεθηηθψο κεηαθξάζηκεο ε κία ζε φξνπο ηεο άιιεο. Οη "γιψζζεο" 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζπκβφισλ θαη εθθνξψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ην ίδην ή ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθά λνεκαηηθά πιέγκαηα. Γεδνκέλσλ 

απηψλ ησλ απνζαθελίζεσλ, νη νπνίεο δελ ζα γίλνπλ πιήξσο θαηαλνεηέο πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 

                                                           
20

 Γηα απηφ ην δήηεκα βιέπε, π.ρ., John H. Zammito, A Nice Derangement of Epistemes, The University of Chicago 

Press, Chicago θαη Λνλδίλν, 2004, ζει. 56.   
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δεχηεξνπ κέξνπο ηεο δηαηξηβήο, έρσ ηελ ειπίδα φηη ζα ήηαλ δπλαηφ, αληηθαζηζηψληαο ηελ νξνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα ζηε ζπδήηεζε κε ηελ νξνινγία πνπ πξνηείλσ (πξνζέρνληαο, π.ρ., 

ψζηε ην "ελλνηνινγηθφ ζρήκα" ή ην "Παξάδεηγκα" λα κεηαθξαζηεί εθεί πνπ πξέπεη σο "ιεμίθνζκνο" 

θαη εθεί πνπ πξέπεη σο "γλσζηαθφ" ή "λνεκαηηθφ ππφβαζξν" ή "ζεσξία") λα αλαδηαηππσζνχλ νη 

ζπλαθείο ζπδεηήζεηο, αλαιχζεηο θαη ζεσξίεο κε ηξφπν πνπ ζα δηαηεξεί ην πλεχκα θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο αιιά ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφηεξε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. Αλ θάηη ηέηνην 

ήηαλ δπλαηφ, λνκίδσ φηη ζα είρε δεηρζεί φηη ην κνληέιν ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο πνπ πξνηείλεηαη εδψ 

είλαη έλα ρξήζηκν θαη εχρξεζην εξγαιείν γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε αλαιχζεσλ ζην πιαίζην ηεο 

ζρεηηθήο ζπδήηεζεο, ίζσο αθφκε θαη ζην πιαίζην εκπεηξηθψλ / ηζηνξηθψλ κειεηψλ. Χζηφζν απηφ 

απνκέλεη λα δεηρζεί ζηελ πξάμε. 

    Σξίηνλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο απηνχ ηνπ κνληέινπ ησλ ιεμηθφζκσλ, λα αληηθξνχζσ ηελ θξηηηθή 

ηνπ Davidson, ε νπνία θαίλεηαη φηη πξνζβάιιεη ηα πξνεγνχκελα πξνηεηλφκελα κνληέια (ή θάπνηα 

απφ απηά), θαη έηζη λα δείμσ φηη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ, αθφκε θαη αλ ππνζέζνπκε φηη αγγίδνπλ 

θάπνηεο κνξθέο ελλνηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ, αδπλαηνχλ λα αληηθξνχζνπλ θάζε δπλαηή κνξθή 

ελλνηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ θαη θάζε δπλαηή δηαηχπσζε ηεο ηδέαο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο. 

    Σέηαξηνλ, λα πξνηείλσ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία λνήκαηνο θαη αιήζεηαο ε νπνία επηιχεη θαη 

μεπεξλάεη κηα ζεηξά απφ ζθεπηηθηζηηθά πξνβιήκαηα θαη αδηέμνδα.  

    Πέκπηνλ, λα δείμσ πψο κηα ζεηξά απφ επηρεηξήκαηα θαη ζθέςεηο, πνπ κέρξη ηψξα παξακέλνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο, κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζπζηεκαηηθά ζε έλαλ νινθιεξσκέλν 

ζπιινγηζκφ ππέξ ηνπ ζρεηηθηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, δηάθνξνη κειεηεηέο εξίδνπλ ζρεηηθά κε ηε ζέζε 

θαη ηε ινγηθή ζεηξά πνπ έρνπλ ζην έξγν ηνπ Quine δηάθνξεο ηδέεο, φπσο είλαη ε απξνζδηνξηζηία ηεο 

κεηάθξαζεο, ν ππνθαζνξηζκφο ηεο ζεσξίαο απφ ηα δεδνκέλα θαη ε άξζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ 

αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ. Ο ίδηνο ν Quine αθήλεη θάπσο αζαθέο ην πνηά ζέζε είλαη 

ινγηθψο πξφηεξε θαη πνηα ινγηθψο χζηεξε, ηί έπεηαη απφ ηί, ηί ζπληζηά πξνθείκελε θαη ηί ζπληζηά 

ζπλέπεηα. Δδψ ζα επηρεηξήζσ λα παξνπζηάζσ έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε, αθνχ γίλνπλ νη 

θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο, λα νξγαλψζνπκε απηέο θαη άιιεο ζέζεηο θαη επηρεηξήκαηα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο πιήζνπο ζθεπηηθηζηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην λφεκα αιιά 

θαη ζηελ αιήζεηα) ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, έηζη ψζηε λα πξνθχπηεη κηα ζπλεπήο θαη ζπλεθηηθή 

ζεσξία, δίρσο ζπιινγηζηηθά θελά θαη, θαηά ην δπλαηφλ, δίρσο εξκελεπηηθέο πεξηπινθέο.  

    Σέινο, έθηνλ, ζε κηα απφπεηξα επηθνηλσλίαο κεηαμχ αλαιπηηθήο θαη επεηξσηηθήο θηινζνθίαο, λα 

δείμσ πψο δηάθνξεο ζέζεηο θηινζφθσλ φπσο ν Nietzsche, ν Κνλδχιεο θαη άιινη, νη νπνίεο, ζην δηθφ 

ηνπο πιαίζην, ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη σο απνθαιππηηθέο εκπλεχζεηο θαη εθιάκςεηο ζνθίαο, δίρσο 

λα ζηεξίδνληαη απφ θάπνην ζπιινγηζκφ, κπνξνχλ, απνζπαζκέλεο απφ ηα ζπλνιηθά ζπκθξαδφκελα 

ηνπο θαη εξκελεπκέλεο ή ηξνπνπνηεκέλεο ζχκθσλα κε φξνπο ηεο ζεσξίαο πνπ αλαπηχζζσ, λα 
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πξνθχπηνπλ σο ζπκπεξάζκαηα απζηεξψλ ζπιινγηζκψλ ηνπ ζθιεξνχ αλαιπηηθνχ είδνπο. Γελ 

απνθιείεηαη ηέηνηνπο ή ζρεηηθά παξφκνηνπο ζπιινγηζκνχο λα είραλ θάλεη θαη νη ίδηνη, θξίλνληαο 

φκσο πεξηηηφ ην λα ηνπο εθζέζνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπο. Απηή ε δνπιεηά ζα γίλεη θαηά θχξην ιφγν 

ζην πεξηζψξην ηεο αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο, ζε ππνζεκεηψζεηο.    

    Οινθιεξψλνληαο απηή ηελ εηζαγσγή, ζεσξψ απαξαίηεην λα ζηαζψ ζε δχν ζεκεία πνπ αθνξνχλ 

ζηε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζσ. 

    Πξψηνλ, ζα πξνζπαζήζσ λα εκπιαθψ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ζε δεηήκαηα εξκελείαο ηεο 

ζθέςεο ησλ θηινζφθσλ ηνπο νπνίνπο επηθαινχκαη. ε θακία πεξίπησζε δελ ηζρπξίδνκαη φηη 

αλαπαξάγσ πηζηά ηε ζθέςε ηνπο. Αληηζέησο, ζα απνζπψ απφ ηα γξαπηά ηνπο θαη απφ ηα 

ζπκθξαδφκελά ηνπο δηάθνξεο ηδέεο νη νπνίεο θξίλσ φηη κπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο κνπ θαη ζα ηηο ηξνπνπνηψ θαηαιιήισο έηζη ψζηε λα εληαρζνχλ 

ζηε ζπδήηεζε πνπ αλαπηχζζσ ή ζα παίξλσ αθνξκή απφ θάπνηα θξάζε ηνπο γηα λα δηαηππψζσ λέεο 

ηδέεο, ρσξίο πνηέ λα ππνζηεξίδσ φηη απηφ ζπληζηά κηα νξζή εξκελεία ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Κάπνηνο 

ζα κπνξνχζε ίζσο αθφκε θαη λα πεί, ππεξβάιινληαο, φηη θαθψο παξαπέκπσ ζηα γξαπηά ηνπο, 

εθφζνλ απιψο ηα αμηνπνηψ γηα λα αλαπηχμσ λένπο ζπιινγηζκνχο, αδηαθνξψληαο γηα ην αξρηθφ 

πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ δηαηππψζεθαλ νη ηδέεο θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ηνπο απνδίδσ. Θα 

απαληνχζα φηη νθείισ λα παξαπέκπσ ζηελ αξρηθή πεγή θάζε ηδέαο θαη επηρεηξήκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηψ, ηνπιάρηζηνλ επεηδή ζε απηήλ νθείιεηαη ε έκπλεπζε γηα φ,ηη γξάθσ, φζν 

απνκαθξπζκέλν θαη αλ είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηηο αξρηθέο πξνζέζεηο ησλ παξαηηζέκελσλ 

ζπγγξαθέσλ. Έηζη ηδέεο, επηρεηξήκαηα θαη απνζπάζκαηα απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο, δηαθνξεηηθψλ 

ηάζεσλ, ζρνιψλ θαη επνρψλ, απνζπψληαη απφ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπο θαη απφ ην φπνην αίηεκα 

αλαγλψξηζεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ζηε ζθέςε έθαζηνπ θηινζφθνπ ή πηζηήο αλαπαξαγσγήο ησλ 

πξνζέζεψλ ηνπο, απαιιάζζνληαη απφ ζηνηρεία πεξηηηά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

επηρεηξεκαηνινγίαο, ηξνπνπνηνχληαη, αλαδηαηππψλνληαη θαη εληάζζνληαη ζε κηα λέα, θαηά ην 

δπλαηφλ ζπλεθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή ζεσξία, ελψ ζπρλά ζπκβαίλεη λα επηθαινχκαη έλαλ θηιφζνθν 

ζε επηρεηξήκαηα ππέξ κηαο ζέζεο θαη ζε άιιν ζεκείν ν ίδηνο θηιφζνθνο λα αλαθέξεηαη σο πεγή 

επηρεηξεκάησλ θαηά ηεο ίδηαο ζέζεο ή θάπνηαο ζπλέπεηάο ηεο. Απηφ δελ ζπκβαίλεη επεηδή απαμηψλσ 

ην έξγν ηεο εξκελείαο θεηκέλσλ, ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο ή ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ζθέςεο ελφο 

ζπγγξαθέα αιιά απιψο επεηδή ζθνπφο κνπ ζε απηή ηε δηαηξηβή δελ είλαη λα απαληήζσ ζε 

εξσηήκαηα φπσο "Γηα ηνλ Quine ν ζεκαζηνινγηθφο νιηζκφο είλαη πξνθείκελε ή ζπλέπεηα ηνπ 

γλσζηνινγηθνχ νιηζκνχ;", "Δίλαη ηειηθά ζρεηηθηζηήο ν Wittgenstein;" ή "Τπάξρεη ζπλνρή ζην έξγν 

ηνπ Nietzsche;" αιιά ζε εξσηήκαηα φπσο "Πψο πξνζδηνξίδεηαη ην λφεκα ησλ εθθνξψλ καο;" 

"Τπάξρεη αληηθεηκεληθή αιήζεηα;" θαη "Δίλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ αζχκκεηξα ελλνηνινγηθά 

ζρήκαηα;", ε απάληεζε ζηα νπνία δελ εμαξηάηαη απφ ην ηί πίζηεπαλ φλησο δηάθνξνη θηιφζνθνη γηα 
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απηά ηα ζέκαηα αιιά απφ ηελ αμηνιφγεζε επηρεηξεκάησλ ππέξ ή θαηά δηαθφξσλ ζεκαζηνινγηθψλ 

θαη γλσζηνινγηθψλ ζέζεσλ, φπνηνο θαη αλ δηεηχπσζε πξψηνο απηά ηα επηρεηξήκαηα θαη φ,ηη θαη αλ 

είρε ηειηθά ζην κπαιφ ηνπ. Χζηφζν δελ κπφξεζα λα απνθχγσ θάπνηα εξκελεπηηθά θαη ηζηνξηθά 

ζρφιηα, ηα νπνία πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζε ππνζεκεηψζεηο.  

    Γεχηεξνλ, απνθεχγσ ηελ επίθιεζε εκπεηξηθψλ (π.ρ. γισζζνινγηθψλ, αλζξσπνινγηθψλ ή 

ηζηνξηθψλ) ηεθκεξίσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζέζεψλ κνπ θαη πξνζπαζψ λα πεξηνξίδνκαη ζε a 

priori επηρεηξήκαηα. Θα εμεγήζσ ακέζσο γηαηί. 

    Ο Michael N. Forster, αζθψληαο θξηηηθή ζην επηρείξεκα ηνπ Davidson ελάληηα ζηελ ηδέα ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο, ππνζηεξίδεη φηη ηέηνηνπ είδνπο θξηηηθέο "δελ ζθάιινπλ κφλν επεηδή 

απνηπγράλνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηά ηνπο αιιά ιφγσ ηνπ ίδηνπ ηνπ a priori ραξαθηήξα 

ηνπο."
21

 "Ο θηιφζνθνο πνπ αζρνιείηαη κε ην θαηλφκελν ηνπ λνήκαηνο δελ κπνξεί λα ειπίδεη εχινγα 

φηη ζα απαληήζεη ζε νπζηψδε εξσηήκαηα πεξί λνήκαηνο ζε θαζαξά ελλνηνινγηθή βάζε, 

αδηαθνξψληαο καθαξίσο γηα ηα εκπεηξηθά ηεθκήξηα ησλ θιαζηθψλ θηινινγσλ θαη ησλ 

αλζξσπνιφγσλ πνπ αθνξνχλ ζε γιψζζεο θαη θείκελα θαηά πιάηνο δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηθψλ 

πεξηφδσλ θαη πνιηηηζκψλ, δηφηη απηά ηα εκπεηξηθά ηεθκήξηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

εκπεηξηθψλ ηεθκεξίσλ ζχκθσλα κε ηα νπνία πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ε έλλνηα ηνπ λνήκαηνο."
22

 

    Γηαθσλψ κε ηελ άπνςε ηνπ Forster, ζην βαζκφ πνπ: Πξψηνλ, ηα φπνηα εκπεηξηθά ηεθκήξηα 

πξνυπνζέηνπλ ήδε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία θαη κηα κεζνδνινγία θαη, δεδνκέλεο κηαο άιιεο 

ζεσξίαο θαη κεζνδνινγίαο (π.ρ. ηεο ζεσξίαο ηνπ Davidson θαη ηεο αξρήο ηεο ράξηηνο, ηελ νπνία ζα 

ζπλαληήζνπκε ζην πξψην κέξνο ηεο δηαηξηβήο) ζα κπνξνχζακε λα νδεγεζνχκε ζε εληειψο 

δηαθνξεηηθά εκπεηξηθά ζπκπεξάζκαηα. Έηζη, φηαλ, π.ρ., ν Forster επηθαιείηαη αλαθαιχςεηο 

αλζξσπνιφγσλ νη νπνίεο δηαςεχδνπλ ηε ζεσξία ηνπ Davidson, επηθαιείηαη καδί ηνπο θαη ηηο 

ζεσξεηηθέο παξαδνρέο πνπ ππφθεηληαη απηψλ ησλ αλαθαιχςεσλ θαη νη νπνίεο ζπληζηνχλ άξλεζε ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Davidson. κσο έηζη δηαπξάηηεη ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ, εθφζνλ επηθαιείηαη ηελ άξλεζε 

ηεο ζεσξίαο ηνπ Davidson σο ζησπειή πξνθείκελε ζε έλα επηρείξεκα πνπ έρεη σο ζπκπέξαζκα ηελ 

άξλεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Davidson.  Γεχηεξνλ, φπσο ζα ππνζηεξηρζεί αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ, ηα 

νπνία ζπκπεξάζκαηα κέζσ εκπεηξηθήο έξεπλαο αθνξνχλ ζε ελδερνκεληθφηεηεο θαη δελ δηαζέηνπλ 

ηελ αλαγθαηφηεηα πνπ καο εμαζθαιίδνπλ νη a priori θηινζνθηθνί ζπιινγηζκνί. 

    Αληηζηνίρσο, θάπνηνη θηιφζνθνη ηνπο νπνίνπο επηθαινχκαη, φπσο νη Norwood Russell Hanson, 

Kuhn θαη Feyerabend, δίλνπλ ελίνηε ηελ εληχπσζε φηη ζεσξνχλ δεδνκέλε ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο 

ελαιιαθηηθψλ, αθφκε θαη ξηδηθψο δηαθνξεηηθψλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ, δίρσο λα αηζζάλνληαη 

                                                           
21

 Michael N. Forster, "On the Very Idea of Denying the Existence of Radically Different Conceptual Schemes", Inquiry, 

η. 41, 1998, ζει. 156.  
22

 Forster, ν.π., ζει. 158.  
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ηελ αλάγθε λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ a priori ππέξ απηήο. Μάιηζηα ζπρλά θαίλεηαη φηη ζεσξνχλ 

δεδνκέλε θαη ηελ ηζηνξηθή χπαξμε πξαγκαηηθψλ ηέηνησλ ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ, φπσο ζπκβαίλεη 

φηαλ πξαγκαηεχνληαη ηηο ελλνηνινγηθέο ή γλσζηαθέο δηαθνξέο θαη αιιαγέο αλάκεζα ζε "ζρήκαηα" 

φπσο ε αξηζηνηειηθή θπζηθή, ε πηνιεκατθή αζηξνλνκία, νη ζεσξίεο ηνπ Γαιηιαίνπ, ε θνπεξλίθεηα 

αζηξνλνκία, ε λεπηψλεηα θπζηθή, ε αιρεκεία, ε λεφηεξε ρεκεία, ε ζεξκνδπλακηθή θαη ε 

ειεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε ζχγρξνλε θπζηθή ή νη θνζκνινγίεο αθξηθαληθψλ ή 

ακεξηθαληθψλ θπιψλ, φπσο καο κεηαθέξνληαη απφ αλαθνξέο αλζξσπνιφγσλ. Άιινηε δίλεηαη ε 

εληχπσζε φηη ε χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ απνδεηθλχεηαη a posteriori κε ηε βνήζεηα 

εκπεηξηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ θαη ζπγθξίζεσλ θαη άιινηε φηη, δεδνκέλεο κηαο ηέηνηαο 

πξαγκαηηθφηεηαο, εμεηάδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ δηαθνξεηηθψλ ζρεκάησλ. πσο θαίλεηαη, ν Hanson, o Kuhn θαη ν Feyerabend ηείλνπλ 

πξνο κηα εκπεηξηθή / ηζηνξηθή / αλζξσπνινγηθή κεζνδνινγία, φπνπ ε εκπεηξηθή έξεπλα ηζηνξηθψλ 

ηεθκεξίσλ, ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηζηεκνληθψλ θνηλνηήησλ ή ηεο δσήο θνηλνηήησλ πνπ 

πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε θηινζνθηθψλ ζέζεσλ θαη, 

ίζσο, ζεσξείηαη αθφκα θαη πξνηηκφηεξε ηεο a priori επηρεηξεκαηνινγίαο.
23

 

    Έλαο βαζηθφο ιφγνο γηα απηφ πξέπεη λα είλαη ε αληίζεζή ηνπο ζην κέρξη ηφηε θπξίαξρν πιαίζην 

ηνπ ινγηθνχ ζεηηθηζκνχ θαη ε δηαπίζησζε ηεο δηάζηαζεο πνπ ππήξρε αλάκεζα ζην αθεξεκέλν 

ζρήκα επηζηήκεο πνπ πξφηεηλε απηφο θαη ηελ πξαγκαηηθή επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη, π.ρ., ν 

Kuhn ζρνιηάδεη, αλαθεξφκελνο ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε "πιαίζην αλαθάιπςεο" θαη "πιαίζην 

δηθαηνιφγεζεο", φηη "φπνηε […] πξνζπάζεζα λα ηηο εθαξκφζσ [ηηο δηρνηνκήζεηο], αθφκε θαη 

πξνζεγγηζηηθά, ζηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ ε γλψζε παξάγεηαη, γίλεηαη απνδεθηή θαη 

αθνκνηψλεηαη, απνδείρηεθαλ εμαηξεηηθά πξνβιεκαηηθέο. Δλψ ππνηίζεηαη φηη είλαη ζηνηρεηψδεηο 

ινγηθέο ή κεζνδνινγηθέο δηαθξίζεηο θαη, θαηά ζπλέπεηα, αλεμάξηεηεο απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηψξα παξνπζηάδνληαη λα αλήθνπλ νξγαληθά, φρη ηφζν ζηηο ίδηεο ηηο 

                                                           
23

 Δπίθιεζε εκπεηξηθψλ, θπξίσο ηζηνξηθψλ, ηεθκεξίσλ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ έξγνπ 

απηψλ ησλ θηινζφθσλ. Βιέπε, σζηφζν, Thomas S. Kuhn, The Road Since Structure, The University of Chicago Press, 

Chicago θαη Λνλδίλν, 2000, ζει. 95, φπνπ ν Kuhn παξαδέρεηαη φηη απέδσζε ππεξβνιηθή έκθαζε ζηελ εκπεηξηθή πιεπξά 

ηνπ εγρεηξήκαηφο ηνπ. Βιέπε θαη Kindi, "The Relation of History of Science to Philosophy of Science in The Structure of 

Scientific Revolutions and Kuhn's later philosophical work", Perspectives on Science, η. 13, αξ. 4, 2005, ζει. 495-530, 

γηα κηα ζπδήηεζε φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Kuhn είλαη θαηά βάζε a priori. Γηα άιιεο 

πεξηπηψζεηο επίθιεζεο εκπεηξηθψλ ηεθκεξίσλ ππέξ ζρεηηθηζηηθψλ ή ζπλαθψλ ζέζεσλ βιέπε, π.ρ., Barry Barnes θαη 

David Bloor, "Relativism, Rationalism, and the Sociology of Knowledge", Rationality and Relativism, ζει. 36-38, 

Forster, ν.π., ζει. 151-154, Quine, "Translation and Meaning", Word and Object, The M.I.T. Press, Cambridge, 

Μαζαρνπζέηε, ζει. 77, Whorf, ν.π., ζε φιν ην βηβιίν, Lynch, ν.π., ζει. 53. Βιέπε επίζεο έμηνο Δκπεηξηθφο, 

Ππξξψλεηνη ππνηππψζεηο, Α36-163 (έμηνο Δκπεηξηθφο, Άπαληα η. 1, κεηαθξ. Α.Μ. Καξαζηάζε, εθδφζεηο Κάθηνο, 

Αζήλα 1998, ζει. 62-129) θαη Donatien Alphonse François Marquis De Sade, Ζ θηινζνθία ζην κπνπληνπάξ, κεηαθξ. Β. 

Καιιηπνιίηεο, Δμάληαο 1979, ζει. 179-180, 182-183. Γηα ηελ επίθιεζε εκπεηξηθψλ ηεθκεξίσλ ελαληίνλ ηνπ ζρεηηθηζκνχ 

βιέπε, π.ρ., Dan Sperber, "Apparently Irrational Beliefs", Rationality and Relativism, ζει. 149-180,   Robin Horton, 

"Tradition and Modernity Revisited", Rationality and Relativism, ζει. 201-260, Steven Lukes, "Relativism in its Place", 

Rationality and Realtivism, ζει. 267-270.    
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εξσηήζεηο φπνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά κάιινλ ζην παξαδνζηαθφ ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ 

δίλνληαη ζ' απηέο ηηο εξσηήζεηο."
24

 Μηιψληαο πην γεληθά, ν Feyerabend παξαηεξεί φηη "νη εληνιέο 

ηνπ θξηηηθνχ νξζνινγηζκνχ […] δίλνπλ κηα αλεπαξθή πεξηγξαθή ηεο κέρξη ηψξα αλάπηπμεο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηείλνπλ λα ηελ παξεκπνδίζνπλ ζην κέιινλ. […] Απηφ ινηπφλ, πνπ ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο λφκνπο απηνχο θαίλεηαη ζαλ 'αθαηαζηαζία', 'ράνο' ή 'θαηξνζθνπηζκφο', έρεη κηα πνιχ ζεκαληηθή 

ιεηηνπξγία ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεσξηψλ πνπ ζεσξνχκε ζήκεξα νπζηαζηηθά ηκήκαηα ηεο γλψζεο καο 

γηα ηε θχζε. Απηέο νη 'απνθιίζεηο', θη απηά ηα 'ιάζε' είλαη πξνυπνζέζεηο πξνφδνπ. […] Γελ ππάξρεη 

νχηε έλαο θαλφλαο πνπ λα ηζρχεη ζ' φιεο ηηο πεξηζηάζεηο θη νχηε έλαο παξάγνληαο πνπ λα κπνξνχκε 

λα ηνλ επηθαιεζηνχκε ζε θάζε πεξίζηαζε."
25

 Αιινχ, ζε κηα ζπλνπηηθή θαη κάιινλ ρνλδξνεηδή 

θξηηηθή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο (κηα ηδέα ηελ νπνία ζα ζπλαληήζνπκε ζην πξψην 

κέξνο), θαηαιήγεη φηη "άιισζηε ην πξφβιεκά καο αθνξά ηζηνξηθά γεγνλφηα θη φρη ινγηθέο 

δπλαηφηεηεο."
26

  

    Πξάγκαηη, αλ ην εξψηεκα πνπ εμεηάδεη θάπνηνο αθνξά ζην ραξαθηήξα ηεο πξαγκαηηθήο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή δηεμάγεηαη, ίζσο πην πξφζθνξε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

είλαη κηα εκπεηξηθή κεζνδνινγία. Βέβαηα, αθ' ελφο, αλαξσηηέηαη θαλείο αλ ηφηε ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ 

κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα νλνκάδεηαη "θηινζνθία" θαη φρη "ηζηνξία" ή "αλζξσπνινγία" θαη αλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ κπνξνχλ λα έρνπλ αμηψζεηο γεληθφηεηαο θαη αλαγθαηφηεηαο, γηα θάζε δπλαηή 

εκπεηξία, πξφηαζε ή γλψζε. Αθ' εηέξνπ, κπνξνχκε λα ακθηζβεηήζνπκε ην αλ δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ πξαγκαηηθή επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα κπνξνχλ λα έρνπλ θαη αμηνινγηθφ ραξαθηήξα, λα 

ππνδεηθλχνπλ πψο πξέπεη λα δηεμάγεηαη ε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο θαίλεηαη φηη 

ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ ν Feyerabend φηαλ, "κε δεδνκέλε […] ηελ επηζηήκε"
27

 ζπλάγεη 

κεζνδνινγηθνχο θαλφλεο φπσο φηη "φια επηηξέπνληαη"
28

. Γηφηη ε πξαγκαηηθή επηζηεκνληθή 

δξαζηεξηφηεηα καο ππνβάιιεη αμηνινγηθά θξηηήξηα θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο κφλν αλ 

πξνυπνζέζνπκε φηη ην πξαγκαηηθφ είλαη ηαπηνρξφλσο θαη ην δένλ. Έλαο ινγηθφο ζεηηθηζηήο ν νπνίνο 

δελ ζπκκεξίδεηαη κηα ηέηνηα ηαχηηζε είλαη θαη δένληνο θαη δηαπηζηψλεη φηη ε πξαγκαηηθή 

επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα απνηπγράλεη πιήξσο λα πξνζαξκνζηεί ζην ζεσξεηηθφ ζρήκα πνπ 

                                                           
24

 Thomas S. Kuhn, Ζ δνκή ησλ επηζηεκνληθψλ επαλαζηάζεσλ, κεηάθξαζε Γ. Γεσξγαθφπνπινο, Β. Κάιθαο, Δθδφζεηο 

χγρξνλα Θέκαηα, Αζήλα, Ε' έθδνζε, ζει. 71.  
25

 Paul Feyerabend, Δλάληηα ζηε κέζνδν, κεηάθξαζε Γξ. Καπθαιάο, Γ. Γθνπληαξνχιεο, Δθδφζεηο χγρξνλα Θέκαηα, 

Αζήλα, Γ΄ έθδνζε, ζει. 224. 
26

 Feyerabend, ν.π., ζει. 352.  
27

 Feyerabend, ν.π., ζει. 224.  
28

 Βιέπε π.ρ. Feyerabend, ν.π., ζει. 59. Βιέπε σζηφζν θαη Paul Hoyningen-Huene (επ.), "Two Letters of Paul 

Feyerabend to Thomas S. Kuhn on a Draft of The Structure of Scientific Revolutions", Studies in History and Philosophy 

of Science, η. 26, αξ. 3, 1995, ζει. 358, 361, 367-368, Hoyningen-Huene (επ.), "More letters by Paul Feyerabend to 

Thomas S. Kuhn on Proto-Structure", Studies in History and Philosophy of Science, η. 37, 2006, ζει. 614-619, 621-622, 

φπνπ θαίλεηαη φηη ν Feyerabend ππνζηεξίδεη ην αληίζεην θαη απεπζχλεη ζηνλ Kuhn ηελ θαηεγνξία πεξί ζχγρπζεο είλαη 

θαη δένληνο.  
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απηφο πξνηείλεη, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα απνξξίςεη ην ζχλνιν ηεο επηζηεκνληθήο ή άιιεο 

γλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ πξντζηνξία κέρξη ζήκεξα σο εζθαικέλν, αλεπαξθέο ή 

ειαηησκαηηθφ θαη λα απαηηήζεη ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο, νξζήο επηζηήκεο, ε νπνία ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεσξεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ, φπσο αθξηβψο ν νξακαηηζηήο κηαο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο νπηνπίαο, ν νπνίνο δηαπηζηψλεη ηελ πιήξε δηάζηαζε αλάκεζα ζην ζχλνιν ηνπ κέρξη 

ηψξα αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη ην ζρήκα ηνπ, ζα κπνξνχζε λα απνξξίςεη ην ζχλνιν ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη λα απαηηήζεη ηελ αθχξσζή ηνπ θαη ηελ εθ λένπ εθθίλεζε ηεο ηζηνξίαο 

ζχκθσλα κε λέεο αξρέο.  

    Απφ ηελ άιιε, αλ, ελ αληηζέζεη πξνο ηνλ Feyerabend, δελ ελδηαθεξφκαζηε γηα ηζηνξηθά γεγνλφηα 

αιιά γηα ινγηθέο δπλαηφηεηεο θαη αλαγθαηφηεηεο, φπσο π.ρ. ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο ξηδηθψο 

δηαθνξεηηθψλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ ή ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

λνήκαηνο, δελ λνκίδσ φηη κπνξεί λα καο βνεζήζεη ηδηαηηέξσο κηα εκπεηξηθή κεζνδνινγία. Πξψηνλ, ε 

ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ εκπεηξηθά ηεθκήξηα δελ κπνξεί παξά λα είλαη επαγσγηθή θαη 

επνκέλσο ππνιείπεηαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ησλ a priori ζπιινγηζκψλ. Σα φπνηα ζπκπεξάζκαηά καο 

ζα κπνξνχζαλ λα ηζρχνπλ γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ ηηο νπνίεο έρνπκε 

δηεξεπλήζεη αιιά λα κελ ηζρχνπλ γηα θάζε δπλαηή εκπεηξία, πξφηαζε ή γλψζε. Γεχηεξνλ, ε 

πηνζέηεζε ζέζεσλ φπσο ν εκπνηηζκφο ηεο παξαηήξεζεο απφ ηε ζεσξία, ηελ νπνία ζα ζπλαληήζνπκε 

ζην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο, πεξηπιέθεη ηελ θαηάζηαζε, θαζψο θαηά ηελ εκπεηξηθή έξεπλά καο 

δερφκαζηε φηη άιινη εξεπλεηέο, νη νπνίνη πξνυπνζέηνπλ κηα δηαθνξεηηθή ζεσξία θαη εξκελεχνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα ηζηνξηθά ηεθκήξηα (γηα ηελ αθξίβεηα αλαγλσξίδνπλ εμ νινθιήξνπ 

δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά ηεθκήξηα) ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ζέζεηο αληίζεηεο πξνο ηηο δηθέο καο 

αιιά εμίζνπ δηθαηνινγεκέλεο κε εθείλεο. Γειαδή, δεδνκέλεο κφλν κηαο εκπεηξηθήο 

επηρεηξεκαηνινγίαο, ε ζέζε φηη ππάξρνπλ, ζηνλ θφζκν καο, δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά ζπζηήκαηα 

ζα κπνξνχζε λα αληηθξνπζηεί κέζσ ηεο επίθιεζεο δηαθνξεηηθά εξκελεπκέλσλ ηεθκεξίσλ.  

    Έηζη, αλ ηα εκπεηξηθά ηεθκήξηά καο ήηαλ ην κφλν επηρείξεκα πνπ δηαζέηακε ππέξ ηεο δπλαηφηεηαο 

χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ ("Τπάξρνπλ, άξα είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ"), ηφηε 

απηφ ην εξψηεκα ζα παξέκελε αλνηρηφ. Αληηζέησο, αλ έρνπκε δείμεη a priori φηη είλαη δπλαηφ λα 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά ζρήκαηα, ηφηε, αθφκε θαη αλ νη αληίπαινί καο δείμνπλ 

εκπεηξηθά φηη φια ηα ππνθείκελα ζηνλ πιαλήηε Γε αθνινπζνχλ θαη πάληα αθνινπζνχζαλ έλα θνηλφ 

ελλνηνινγηθφ ζρήκα, δελ ζα έρνπλ θαηαξξίςεη ηε ζεσξία καο. Ζ δπλαηφηεηα χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ 

ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ, σο θάηη πνπ αθνξά θάζε δπλαηή γιψζζα, εκπεηξία, γλψζε, θ.ν.θ., 

παξακέλεη θαη ην ελαιιαθηηθφ θαη εμίζνπ ζπλεθηηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα απιψο αλακέλεηαη λα 

εκθαληζηεί ζην κέιινλ, απφ έλαλ άιιν πιαλήηε ή ζε κηα λέα γεληά.  
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Μέξνο πξώην: 

Απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο θαη λνεκαηηθό ππόβαζξν. 

 

1.1. Δθθνξά θαη λόεκα.    

 

    ην πξψην κέξνο ηεο δηαηξηβήο ζα επηρεηξήζσ λα απαληήζσ ζην εξψηεκα πψο πξνζδηνξίδεηαη ην 

λφεκα ησλ εθθνξψλ ησλ νκηιεηψλ κηαο γιψζζαο. Ζ απάληεζε ηελ νπνία ζα πξνηείλσ ζε απηφ ην 

εξψηεκα ζα απνηειέζεη ηαπηνρξφλσο θαη ην πξψην βήκα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ 

"ιεμηθφζκσλ" ε νπνία επηρεηξείηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή. ε απηφ ην πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο ηεο 

ζεσξίαο ζα αζρνιεζψ απνθιεηζηηθά κε εξσηήκαηα πεξί ηνπ λνήκαηνο ησλ εθθνξψλ θαη ζα 

πξνζπαζήζσ λα κελ αγγίμσ θαζφινπ γλσζηνινγηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα ή ηε 

δηθαηνιφγεζε πξνηάζεσλ, ζεσξψληαο ηε λνεκαηνδφηεζε κηαο εθθνξάο βαζηθφηεξε θαη ινγηθψο 

πξφηεξε ηεο φπνηαο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο αμηνιφγεζήο (κε φξνπο αιήζεηαο, δηθαηνιφγεζεο, 

νξζφηεηαο ή αθφκε θαη εζηθήο ή αηζζεηηθήο αμίαο) ηεο πξνθχπηνπζαο πξφηαζεο. Άιισζηε, γηα λα 

ζέζσ εξσηήκαηα φπσο πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κηα πξφηαζε είλαη αιεζήο ή ςεπδήο, πξέπεη λα έρσ 

ήδε απνδψζεη λφεκα ζηελ πξφηαζε ή ηνπιάρηζηνλ λα έρεη δηαζθαιηζηεί φηη ε πξφηαζε θέξεη θάπνην 

λφεκα, εθφζνλ ε αιήζεηα ή ην ςεχδνο είλαη ραξαθηεξηζηηθά πξνηάζεσλ κε λφεκα θαη, επηπιένλ, αλ 

δελ θαηαλνψ ηί ιέεη ε πξφηαζε, δελ κπνξψ λα θξίλσ άλ ηζρπξίδεηαη θάηη αιεζέο ή θάηη ςεπδέο. Πξηλ 

ινηπφλ ζπδεηεζνχλ ηέηνηα γλσζηνινγηθά εξσηήκαηα πξέπεη θαη' αξράο λα δνχκε πψο απνθηνχλ 

λφεκα νη εθθνξέο καο.    

    Σν εξψηεκα πνπ ζα εμεηάζνπκε πξνυπνζέηεη ήδε φηη, σο νκηιεηέο κηαο γιψζζαο, ρξεζηκνπνηνχκε 

πξνηάζεηο νη νπνίεο δηαζέηνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα. Απηφ πνπ ζέινπκε λα κάζνπκε είλαη πψο 

απνθηνχλ νη πξνηάζεηο καο απηφ ην ζπγθεθξηκέλν λφεκα ή, πην ηερληθά, πνηεο είλαη νη αλαγθαίεο θαη 

ηθαλέο ζπλζήθεο ψζηε κηα πξφηαζε λα θέξεη λφεκα θαη κάιηζηα ην ζπγθεθξηκέλν λφεκα ην νπνίν 

θέξεη. Ζ ζέζε φηη νη πξνηάζεηο καο θέξνπλ (θάπνην) λφεκα δελ ζα ακθηζβεηεζεί, νχηε ζα 

επηρεηξήζσ λα ηε ζηεξίμσ, αιιά ζα γίλεη δεθηή σο έλα είδνο αμηψκαηνο. Έηζη ην εξψηεκα κπνξεί λα 

αλαδηαηππσζεί σο εμήο: Αλ ππάξρνπλ (ή είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ) πξνηάζεηο νη νπνίεο θέξνπλ 

λφεκα, πψο πξνζδηνξίδεηαη απηφ ην λφεκα;  

    ε απηφ ην ζεκείν είλαη θαιφ λα απνζαθελίζσ ιίγν ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηψ. ε φιε ηελ 

έθηαζε ηεο εξγαζίαο ζα κηιψ γηα ηελ απφδνζε λνήκαηνο [meaning] ζε "εθθνξέο" [utterances] 

νκηιεηψλ. Δθθνξά ζεσξείηαη θάζε ζεηξά ήρσλ ή άιισλ ζεκάησλ ή ζπκβφισλ πνπ εθπέκπεηαη απφ 

θάπνηνλ "νκηιεηή", δειαδή απφ θάπνηα πεγή ε νπνία ζεσξνχκε φηη (ή, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, 

θξίλνπκε αλ) δηαζέηεη θάπνηα γιψζζα, επηδεηθλχεη γισζζηθή ζπκπεξηθνξά θαη κεηαδίδεη ή επηρεηξεί 
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λα κεηαδψζεη θάπνην κήλπκα. Πξηλ λα απνδνζεί λφεκα ζηελ εθθνξά, απηή είλαη απιψο κηα 

αθαηαλφεηε ζεηξά ήρσλ ή ζπκβφισλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ηεο απνδνζεί λφεκα, κπνξνχκε πιένλ 

λα κηιάκε γηα κηα "πξφηαζε" [proposition]. H πξφηαζε είλαη ην λφεκα πνπ έρνπκε απνδψζεη ζηελ 

εθθνξά ή, κε άιια ιφγηα, κηα κεηάθξαζε (εξκελεία / λνεκαηνδφηεζε) απηήο ηεο εθθνξάο ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο κηαο γιψζζαο ηελ νπνία θαηαλννχκε
29

.  

    Απηή ε απιή δηάθξηζε κεηαμχ εθθνξάο απφ ηε κία θαη πξφηαζεο κε λφεκα ή κεηάθξαζεο / 

λνεκαηνδφηεζεο ηεο εθθνξάο απφ ηελ άιιε δελ ζπλάδεη πιήξσο κε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε 

"πξφηαζε" [sentence] θαη "πξνηαζηαθφ πεξηερφκελν" [proposition ή propositional content] ε νπνία 

γίλεηαη παξαδνζηαθά ζηελ αλαιπηηθή θαη αγγινζαμνληθή θηινζνθία. χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή 

άπνςε, ε εθθνξά είλαη έλα επηκέξνπο ελέξγεκα, εληνπηζκέλν ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, ελψ ε θιαζηθή 

πξφηαζε [sentence] ζεσξείηαη ηχπνο, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αληηζηνηρνχλ δηαθνξεηηθέο εθθνξέο 

(π.ρ. ε ίδηα πξφηαζε [sentence], "Ζ γάηα θάζεηαη πάλσ ζην ραιάθη", κπνξεί λα εθθέξεηαη απφ ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο νκηιεηέο ζε εθηά δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο θαη ζέζεηο). Δπηπιένλ, ην θιαζηθφ 

πξνηαζηαθφ πεξηερφκελν [proposition] (ην νπνίν, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη δεδνκέλνπ ελφο 

πιαηζίνπ πνπ πεξηιακβάλεη, π.ρ., ην πεδίν ηνπ ιφγνπ θαη ηνλ παξφληα ρξφλν, είλαη φηη ε γάηα 

θάζεηαη πάλσ ζην ραιάθη) κπνξεί ελδερνκελσο λα εθθξάδεηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνηάζεηο. 

Καη, αληηζηνίρσο, ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε [sentence] ζα κπνξνχζε, δεδνκέλσλ άιισλ πιαηζίσλ, λα 

εθθξάδεη δηαθνξεηηθά πξνηαζηαθά πεξηερφκελα.  

    Δπεηδή, γηα ιφγνπο νη νπνίνη ζα μεθαζαξηζηνχλ αξγφηεξα, θαηά ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο, 

ακθηβάιισ θαηά πφζν, πέξα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο, επηκέξνπο, ηζηνξηθά εληνπηζκέλεο εθθνξέο θαη 

ηηο αληίζηνηρεο επηκέξνπο θαη ηζηνξηθά εληνπηζκέλεο κεηαθξάζεηο / λνεκαηνδνηήζεηο ηνπο απφ ηνλ 

εξκελεπηή Α ηε ζηηγκή t, (απηά πνπ εγψ νλνκάδσ "πξνηάζεηο" [propositions]), είλαη αλαγθαίν, 

ηνπιάρηζηνλ ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο πνπ αλαπηχζζσ, λα κηιάκε θαη γηα θάπνην είδνο α-

ρξνληθψλ, αθεξεκέλσλ γεληθψλ πξνηαζηαθψλ ηχπσλ ή πεξηερνκέλσλ, πξνζζέηνληαο πεξηηηφ 

ζεσξεηηθφ θνξηίν θαη πεξηπιέθνληαο ηε ζπδήηεζε δίρσο απηφ λα είλαη απαξαίηεην, δελ ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ θαζφινπ ηελ έλλνηα ηεο "πξφηαζεο" σο "sentence" ή σο "proposition" κε ηε ζπλήζε 

ρξήζε ηνπ φξνπ θαη ζα πεξηνξηζηψ ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε επηκέξνπο εθθνξέο απφ ηε κία θαη 

επηκέξνπο λνεκαηνδνηήζεηο / εξκελείεο / κεηαθξάζεηο απηψλ ησλ εθθνξψλ απφ ηελ άιιε. Απηέο ηηο 

λνεκαηνδνηήζεηο ζα ηηο νλνκάδσ θαη απιψο "πξνηάζεηο" [propositions]. Απηφ πνπ παξαδνζηαθά 

θαιείηαη "sentence" κπνξεί λα ζεσξεζεί απιψο κηα νκαδνπνίεζε νκφερσλ ή παξφκνησλ επηκέξνπο 

εθθνξψλ. Απηφ πνπ παξαδνζηαθά θαιείηαη "proposition" κνηάδεη αξθεηά κε απηφ πνπ εδψ θαιείηαη 

"πξφηαζε", απφ ηελ άπνςε φηη ε "πξφηαζε" είλαη αθξηβψο ην λφεκα ή ην πεξηερφκελν πνπ 

                                                           
29

  To ηί αθξηβψο ελλνείηαη εδψ κε ηνλ φξν "κεηάθξαζε" ζα απνζαθεληζηεί πιήξσο ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο (1.7.2).  
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απνδίδεηαη ζηελ εθάζηνηε επηκέξνπο εθθνξά, δεδνκέλσλ ηνπ εθάζηνηε πεδίνπ ηνπ ιφγνπ, ηνπ 

παξφληνο ρξφλνπ ή ηφπνπ θαη ησλ φπνησλ άιισλ παξακέηξσλ πξέπεη λα ζηαζεξνπνηεζνχλ ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ην λφεκα (θαη ζα δνχκε παξαθάησ φηη απηέο νη παξάκεηξνη δελ είλαη ιίγεο). Ζ 

"πξφηαζε" δηαθέξεη απφ ηελ παξαδνζηαθή "proposition" απφ ηελ άπνςε φηη απνδίδεηαη ζε επηκέξνπο 

ελεξγήκαηα θαη φρη ζε ηχπνπο (δηφηη, φπσο ζα ππνζηεξηρζεί αξγφηεξα, ην "πξνηαζηαθφ πεξηερφκελν" 

είλαη πάληα ζρεηηθφ σο πξνο ηελ επηκέξνπο πξάμε λνεκαηνδφηεζεο κηαο επηκέξνπο εθθνξάο απφ 

έλαλ εξκελεπηή / νκηιεηή ηε ζηηγκή t). Αληηζηνίρσο, αλ πξέπεη λα κηιήζνπκε γηα ηχπνπο πξνηάζεσλ, 

απηνί ζα είλαη νκαδνπνηήζεηο επηκέξνπο λνεκαηνδνηήζεσλ ζχκθσλα κε θάπνην θξηηήξην (π.ρ. σο 

"παξφκνησλ" ή σο "ζπγγεληθψλ"). Έηζη, φηαλ ζα κηιάσ γηα "ίδηεο εθθνξέο" ή "ίδηεο πξνηάζεηο" ή γηα 

ηελ "ίδηα εθθνξά" ή ηελ "ίδηα πξφηαζε", δελ ζα αλαθέξνκαη ζε ηχπνπο αιιά ζε επηκέξνπο 

ελεξγήκαηα εθθνξάο ή λνεκαηνδφηεζεο (ή ζε επηκέξνπο νληφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ σο πξντφληα 

απηψλ ησλ ελεξγεκάησλ), πνπ νκαδνπνηνχληαη ζχκθσλα κε θάπνην θξηηήξην νκνηφηεηαο ή 

ζπγγέλεηαο.
30

 

    ην εξψηεκα ηί είδνπο νληφηεηεο, λνεηηθέο ή γισζζηθέο, είλαη νη "πξνηάζεηο" [propositions]  γηα 

ηηο νπνίεο κηιάσ, ζα απαληνχζα σο εμήο: Οη εθθνξέο, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ γισζζηθέο 

νληφηεηεο πξηλ λα λνεκαηνδνηεζνχλ, πξηλ δειαδή λα ηνπο απνδνζεί έλα πξνηαζηαθφ πεξηερφκελν ή, 

αλ επηηξέπεηαη κηα δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε, πξηλ λα εληαρζνχλ ζε κηα γιψζζα θαη λα "γίλνπλ 

πξνηάζεηο". Έζησ (ρσξίο λα ηζρπξίδνκαη φηη απαξαηηήησο έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα) φηη απηή ε 

απφδνζε λνήκαηνο, απηή ε "κεηάθξαζε" ηεο εθθνξάο σο πξφηαζεο ζην πιαίζην θάπνηαο "γιψζζαο", 

ιακβάλεη ρψξα ζην λνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, ην λφεκα ηεο εθθνξάο, ε πξφηαζε, 

είλαη κηα λνεηηθή νληφηεηα, κηα ζθέςε. Αλ ηζρχεη απηφ, ηφηε, αθ' ελφο, ζην βαζκφ πνπ είλαη 

αδηαλφεηε κηα θαηαλνεηή ζθέςε ε νπνία δελ δηαηππψλεηαη ζην πιαίζην θάπνηαο (έζησ  θαη 

ζηνηρεηψδνπο) γιψζζαο, νη φπνηεο λνεηηθέο νληφηεηεο ζα είλαη θαη' αλάγθελ γισζζηθέο νληφηεηεο 

θαη, αθ' εηέξνπ, νη κφλεο δπλαηέο γισζζηθέο νληφηεηεο, δειαδή νη πξνηάζεηο (κε ηε λέα ρξήζε ηνπ 

φξνπ) ζα είλαη θαη' αλάγθελ λνεηηθέο νληφηεηεο. Θα κπνξνχζε ίζσο θάπνηνο λα δηακαξηπξεζεί φηη, 

                                                           
30

 Έηζη, ζε απηφ ην δήηεκα, δηαθσλψ κε ηνλ Quine, o νπνίνο πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ησλ "propositions" σο πεξηηηψλ, 

πξνο φθεινο ησλ "sentences", νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη, είηε σο έθηππα (εθθνξέο) είηε σο ηχπνη, θνξείο ηεο 

αιεζνηηκήο, κε βαζηθφ επηρείξεκα ην φηη ε απφπεηξα νξηζκνχ ηεο ζπλσλπκίαο κεηαμχ "sentences" νη νπνίεο εθθξάδνπλ 

ηελ ίδηα "proposition" είλαη άθξσο πξνβιεκαηηθή (Quine, "Meaning and Truth", Philosophy of Logic, 2
ε
 έθδνζε, 

Harvard University Press, Cambridge θαη Λνλδίλν, 1986, ζει. 1-14). χκθσλα κε ηε ζεσξία πνπ ζα αλαπηπρζεί ζε απηή 

ηε δηαηξηβή, θαη κε ηε λέα νξνινγία πνπ εηζάγεηαη, αθ' ελφο θνξέαο αιεζνηηκήο κπνξεί λα είλαη κφλν κηα πξφηαζε πνπ 

αλήθεη ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα θαη φρη βέβαηα κηα εθθνξά (είηε σο έθηππν είηε σο ηχπνο), ε νπνία πξηλ απφ ηε 

λνεκαηνδφηεζε δελ είλαη γισζζηθή νληφηεηα αιιά κηα αθαηαλφεηε ζεηξά ήρσλ ή ζπκβφισλ, αθ' εηέξνπ δχν εθθνξέο 

κπνξνχλ λα αληηζηνηρνχλ ζηελ ίδηα πξφηαζε απινχζηαηα φηαλ θαη νη δχν λνεκαηνδνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, ζχκθσλα 

κε ην ίδην λνεκαηηθφ πιέγκα, απφ έλαλ νκηιεηή / εξκελεπηή ηε ζηηγκή t. Καη απηή ε ζεσξία ζπληζηά επίζεο (φζν θαη ε 

απφξξηςε ησλ "propositions" πνπ πξνηείλεη ν Quine) άξλεζε ηνπ "κχζνπ ηνπ λνήκαηνο", ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ππάξρεη 

"κηα πηλαθνζήθε ηδεψλ θαη θάζε ηδέα θέξεη σο εηηθέηα ηελ έθθξαζε ηεο νπνίαο είλαη ην λφεκα∙ ζπγθεθξηκέλα, θάζε 

πξνηαζηαθφ πεξηερφκελν [proposition] θέξεη σο εηηθέηα ηελ αληίζηνηρε πξφηαζε [sentence]." (Quine, ν.π., ζει. 8.) Γηα 

απηφ ην δήηεκα βιέπε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο, θαζψο θαη ηηο ππνζεκείσζεηο 381 θαη 

405 ζε απηή ηε δηαηξηβή.
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αλ δερηνχκε θάηη ηέηνην θαη αλ νη λνεηηθέο νληφηεηεο είλαη κε πξνζβάζηκεο απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ 

ηξίηνπ πξνζψπνπ, ηφηε πξνθχπηεη ε αλεπηζχκεηε ζπλέπεηα φηη ην λφεκα θαη γεληθψο ε γιψζζα 

ράλνπλ ηνλ φπνην δεκφζην ραξαθηήξα ηνπο θαη θαζίζηαληαη απζηεξά ηδησηηθή ππφζεζε, ελψ ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ δχν ππνθεηκέλσλ ζην πιαίζην κηαο θνηλήο λνεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα είλαη 

δπλαηή κφλν αλ ηχρεη λα ππάξρεη ζχκπησζε κεηαμχ ησλ λνεκαηνδνηήζεσλ ησλ δχν νκηιεηψλ / 

εξκελεπηψλ. Σν εξψηεκα ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ λνήκαηνο ζα ζπδεηεζεί ζηηο 

ελφηεηεο 1.2.1.1 θαη 1.3.1 θαη ην ζπκπέξαζκα ζα είλαη φηη ε ζεσξία πνπ δηαηππψλεηαη ζε απηή ηε 

δηαηξηβή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα πάξεη ζέζε σο πξνο απηφ ην δήηεκα. ζν γηα ην "πξφβιεκα" ηεο 

θαηά ζχκπησζε επηθνηλσλίαο, πξνθχπηεη απφ άιιν δξφκν σο ινγηθή ζπλέπεηα ηεο ζεσξίαο, ηελ 

νπνία θαη απνδέρνκαη. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, πηζηεχσ φηη κπνξψ λα αθήζσ αλνηρηφ ην εξψηεκα αλ νη 

πξνηάζεηο είλαη λνεηηθέο νληφηεηεο ή θάηη άιιν, ππνζηεξίδνληαο φκσο παξάιιεια φηη αλ είλαη 

λνεηηθέο νληφηεηεο, απηφ δελ απνθιείεη (αιιά κάιινλ ζπλεπάγεηαη) φηη είλαη γισζζηθέο νληφηεηεο 

(γηα ηελ αθξηβεία, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή, φπνπ αίξεηαη ε 

δηάθξηζε κεηαμχ γιψζζαο θαη -εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ- θφζκνπ θαη κεηαμχ ζρήκαηνο θαη 

πεξηερνκέλνπ, είλαη ιεμηθνζκηθέο νληφηεηεο)
31

.          

    Δπέιεμα σο ειάρηζηε κνλάδα ε νπνία θέξεη απηνηειέο λφεκα ηελ πξφηαζε θαη φρη ηε ιέμε, 

αθνινπζψληαο κηα παξάδνζε πνπ ζέιεη ηηο ιέμεηο λα απνθηνχλ πιήξσο πξνζδηνξηζκέλν λφεκα κφλν 

ζην πιαίζην νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ.
32

 Χζηφζν, λνκίδσ πσο ζα θαλεί παξαθάησ φηη νη ίδηνη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο νιφθιεξσλ πξνηάζεσλ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο απνκνλσκέλσλ ιέμεσλ θαη φηη ε ιχζε πνπ 

πξνηείλεηαη ζε απηά ηα πξνβιήκαηα ζα έπξεπε λα είλαη ε ίδηα αθφκε θαη αλ είρακε εθιάβεη σο 

λνεκαηηθή κνλάδα ηε ιέμε. Άιισζηε, θαηά ηελ έξεπλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο ζε 

επίπεδν νιφθιεξσλ πξνηάζεσλ ζα ζπλαληήζνπκε αλαπφθεπθηα θαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαθνξάο [reference] επηκέξνπο φξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο 

πξφηαζεο, πξνβιήκαηα ηα νπνία, πιήηηνληαο θάπνηα ζπζηαηηθά ηεο πξφηαζεο, πξνζβάιινπλ ελ 

ηέιεη θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο νιφθιεξεο ηεο πξφηαζεο, ελψ επηιχνληαη κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο κηαο ζεσξίαο πνπ αθνξά ζηηο αλαγθαίεο θαη ηθαλέο ζπλζήθεο γηα ηε λνεκαηνδφηεζε ηεο 

πξφηαζεο σο νιφηεηαο. 

 

 

 

                                                           
31

 Γηα απηφ ην δήηεκα βιέπε θαη ηηο ελφηεηεο 1.3, 1.5, 1.6.1.3, 2.4.2, 2.4.3 ζε απηή ηε δηαηξηβή. 
32

 Βιέπε, π.ρ., Quine, Pursuit of Truth, Harvard University Press, Cambridge θαη Λνλδίλν, 1992, ζει. 37, 58, θαη "Things 

and Their Place in Theories", Theories and Things, ζει. 3. Βιέπε θαη Whorf, "Language, Mind, and Reality", Language, 

Thought, and Reality, ζει. 258.   
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1.2. Μειέηε ηνπ λνήκαηνο ζε ζπλζήθεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο. 

 

1.2.1. Η ξηδηθή κεηάθξαζε σο αλαγθαία ζπλζήθε θάζε κεηάθξαζεο.  

 

    Ζ ηδέα ηεο "ξηδηθήο κεηάθξαζεο" [radical translation] νθείιεηαη ζηνλ Quine
33

, ελψ πηνζεηήζεθε 

θαη αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ απφ ηνλ Davidson σο "ξηδηθή εξκελεία" [radical interpretation]
34

. 

χκθσλα κε απηή ηελ ηδέα, θάζε απφπεηξα κεηάθξαζεο / λνεκαηνδφηεζεο ησλ εθθνξψλ ελφο 

νκηιεηή αλάγεηαη θαη' αλάγθελ ζηηο ζπλζήθεο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο, δειαδή 

κηαο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία πξνζπαζνχκε λα κεηαθξάζνπκε εθθνξέο απφ κηα πιήξσο άγλσζηε 

γιψζζα, ζαλ λα είκαζηε αλζξσπνιφγνη ή γισζζνιφγνη (ή θαη αζηξνλαχηεο) νη νπνίνη πξνζπαζνχλ 

λα θαηαλνήζνπλ εθθνξέο ελφο κέινπο κηαο θπιήο πνπ κφιηο αλαθαιχθζεθε ζηα βάζε ηεο δνχγθιαο 

ή ελφο εμσγήηλνπ πνπ κφιηο πξνζγείσζε ην δηαζηεκφπινηφ ηνπ ζηελ πεξηνρή καο. Καηά ηε ξηδηθή 

κεηάθξαζε αγλννχκε (ή νθείινπκε λα ππνζέηνπκε φηη αγλννχκε) παληειψο νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε 

ηε γιψζζα, ηνπο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο, ηηο ζθέςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο πξνζέζεηο θαη ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ νκηιεηή ηνλ νπνίν επηρεηξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη ηα κφλα δεδνκέλα πνπ 

δηαζέηνπκε αθνξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νκηιεηή εληφο ησλ εκπεηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο 

απηή εθδειψλεηαη.
35

  

     χκθσλα κε ηελ Jane Heal, "ξηδηθή εξκελεία είλαη ε έξεπλα γηα ην λφεκα εθθνξψλ ζε θάπνηα 

πιήξσο άγλσζηε γιψζζα. Έρεη πξνηαζεί φηη ν ζηνραζκφο ζρεηηθά κε ην πψο πξέπεη λα δηεμαρζεί κηα 

ηέηνηα έξεπλα ζα ξίμεη θσο ζηε θχζε ηνπ λνήκαηνο."
36

 Μηα ηέηνηα έξεπλα ζα πξνυπνζέηεη φηη δελ 

γλσξίδνπκε ηίπνηα γηα "ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο επηζπκίεο θαη ηα λνήκαηα"
37

 ηνπ νκηιεηή θαη φηη ε 

γλψζε καο γηα απηφλ ζα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο θπζηθέο φςεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. "Οη 

πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο μεθηλάκε ηελ έξεπλα δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηελ απφδνζε πξαγκαηηθψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ λνεκάησλ, νχηε θαλ ζε εθθξάζεηο ηεο δηθήο καο γιψζζαο."
38

 Ο Crispin Wright 

νξίδεη ηε ξηδηθή κεηάθξαζε σο "ηε κεηάθξαζε κηαο έσο ηψξα πιήξσο ακεηάθξαζηεο γιψζζαο, γηα 

ηε ζχληαμε, ηε ζεκαζηνινγία θαη ηελ εηπκνινγία ηεο νπνίαο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα πξνβάιινπκε 

                                                           
33

 Βιέπε, π.ρ., Quine, "Translation and Meaning", ζει. 28, θαη "Speaking of Objects", Ontological Relativity & Other 

Essays, Columbia University Press, Νέα Τφξθε, ζει. 1-2.  
34

 Βιέπε, π.ρ., Donald Davidson, "Radical Interpretation", Inquiries into Truth and Interpretation, Clarendon Press, 

Ομθφξδε, 1984, ζει. 125, θαη "Truth and Meaning, Inquiries into Truth and Interpretation, ζει. 27.  
35

 Βιέπε θαη Jerry Fodor θαη Ernest Lepore, Holism, Blackwell, Cambridge θαη Ομθφξδε, 1996, ζει. 71-72. 
36

 Jane Heal, "Radical Interpretation", Bob Hale θαη Crispin Wright (επ.), Α Companion to the Philosophy of Language, 

Blackwell Publishers Ltd, Ομθφξδε-Μαζαρνπζέηε, 1997, ζει. 175. Βιέπε θαη Heal, Fact and Meaning, Basil Blackwell, 

Ομθφξδε, Νέα Τφξθε, 1989, ζει. 98-99.   
37

 Heal, "Radical Interpretation", ζει. 176.  
38

 Heal, ν.π., ζει. 176.  



22 
 

θακία εθ ησλ πξνηέξσλ ππφζεζε. Σν κφλν πνπ ππνηίζεηαη φηη έρνπκε ζηε δηάζεζή καο είλαη ε 

παξαηήξεζε ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο."
39

 

     Καηά ηελ άπνςε ηεο Heal ε ξηδηθή κεηάθξαζε ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε θάζε δπλαηήο κεηάθξαζεο 

δηφηη, ζην βαζκφ πνπ εξεπλνχκε ηε θχζε ηνπ λνήκαηνο, ε πξνθαηαξθηηθή αλαγλψξηζε θάπνησλ 

γεγνλφησλ ζρεηηθψλ κε λνήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ή ζην λνπ ηνπ νκηιεηή, ε νπνία πξνυπνζέηεη 

θάπνηα ζεσξία πεξί ηεο θχζεο ηνπ λνήκαηνο, ζα θαζηζηνχζε ην ηειηθφ καο ζπκπέξαζκα πξντφλ 

θπθιηθνχ ζπιινγηζκνχ.
40

  

    Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε παξάιιεια θαη φηη, εθφζνλ απηφ πνπ αλαδεηνχκε είλαη ην 

λφεκα ησλ εθθνξψλ ηνπ νκηιεηή, δελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλε θακία 

γιψζζα καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο ηεο δίρσο λα ππνπέζνπκε ζε θπθιηθφηεηα. Αλ 

ππνζηήξηδε θαλείο φηη κπνξεί λα αλαθαιχςεη ην λφεκα ησλ εθθνξψλ κέζσ παξαγσγηθνχ 

ζπιινγηζκνχ, ζεσξψληαο δεδνκέλν έλα ζχλνιν γισζζηθψλ θαλφλσλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

εθθνξά u έρεη ην λφεκα m, ζα αθνινπζνχζε έλαλ θαχιν θχθιν, εθφζνλ ζα ζεσξνχζε εθ ησλ 

πξνηέξσλ δεδνκέλν ην λφεκα ην νπνίν πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη (δηφηη ζα ην πξνυπέζεηε καδί κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ ην παξάγνπλ). Αλ ππάξρνπλ θαλφλεο πνπ κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ παξαγσγηθά 

ζηελ απφδνζε ελφο λνήκαηνο ζηελ εθθνξά, απηνχο πξέπεη λα ηνπο αλαθαιχςνπκε καδί κε ην λφεκα 

ηεο εθθνξάο, κέζσ εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο.  

    Έλα άιιν, παξαπιήζην επηρείξεκα ππέξ ηεο αλαγσγήο θάζε λνεκαηνδφηεζεο ζηηο ζπλζήθεο ηεο 

ξηδηθήο κεηάθξαζεο είλαη ην παξαθάησ. Έλαο νκηιεηήο ν νπνίνο εθθέξεη ήρνπο πνπ ζηε δηθή κνπ 

γιψζζα αληηζηνηρνχλ ζε πξνηάζεηο κε ζπγθεθξηκέλν λφεκα ή ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν ν νπνίνο 

εξκελεχεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα ζχκθσλα κε ην δηθφ κνπ "θψδηθα ζπκπεξηθνξάο" ζα 

κπνξνχζε θάιιηζηα λα κηιά κηα εληειψο δηαθνξεηηθή γιψζζα, ε νπνία απιψο θαηά ζχκπησζε 

πεξηέρεη νκφερεο εθθνξέο ή παξφκνηεο ρεηξνλνκίεο. Έηζη, αθφκε θη αλ ν νκηιεηήο ιέεη "Απηφ είλαη 

έλαο ιαγφο" θάζε ζηηγκή πνπ πεξλά απφ κπξνζηά καο έλαο ιαγφο, δελ έρσ θακία a priori εγγχεζε 

φηη ε εθθνξά ηνπ έρεη ην ίδην λφεκα κε ηε δηθή κνπ εθθνξά "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο". κσο απηφ κε 

ππνρξεψλεη λα αληηκεησπίδσ θαη’ αξρήλ θάζε εθθνξά σο εθθνξά κηαο άγλσζηεο γιψζζαο θαη λα 

αλαδεηψ ην λφεκά ηεο δίρσο λα ζεσξψ εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλν ηίπνηα ζρεηηθά κε ηε γιψζζα ηελ 

νπνία κηιά ν νκηιεηήο, νχηε θαλ φηη ν νκηιεηήο κηιά φλησο θάπνηα γιψζζα. Δπνκέλσο, απφ απηή 

ηελ άπνςε, δελ έρεη θακία δηαθνξά αλ ν νκηιεηήο είλαη έλαο ηζαγελήο απφ κηα πξφζθαηα 

αλαθαιπθζείζα θπιή πνπ δεη ζηα βάζε ηνπ Ακαδνλίνπ ή αλ είλαη έλαο γείηνλαο ηνλ νπνίν γλσξίδσ 

επί δεθαεηίεο θαη κε ηνλ νπνίν ζπλνκηιψ ζπρλά ζρεηηθά κε ηνλ θαηξφ: είλαη ινγηθά δπλαηφ λα είρα 

παξεμεγήζεη ηηο εθθνξέο ηνπ γείηνλα λνκίδνληαο φηη κηιά ειιεληθά, επεηδή ρξεζηκνπνηνχζε εθθνξέο 

                                                           
39
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40
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πνπ παξαπέκπνπλ ζε νκφερεο εθθνξέο ζηα ειιεληθά θαη επεηδή θαηά ζχκπησζε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηλφηαλ λα ηαηξηάδεη κε απηφ πνπ εμειάκβαλα σο δηάινγν κεηαμχ καο. 

    πσο ην ζέηεη ν Quine, "αλ εμεηάζνπκε ην δήηεκα βαζχηεξα, ε ξηδηθή κεηάθξαζε μεθηλά ζην 

ζπίηη καο. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα εμηζψλνπκε ηηο αγγιηθέο ιέμεηο ηνπ γείηνλά καο κε ηηο ίδηεο 

ζεηξέο θσλεκάησλ πνπ βγαίλνπλ απφ ην ζηφκα καο; ίγνπξα φρη."
41

 "Σν πιενλέθηεκά καο κε ην 

ζπκπαηξηψηε καο είλαη φηη ε απηφκαηε ή νκνθσληθή ππφζεζε ηεο κεηάθξαζεο απνδεηθλχεηαη 

επαξθήο κε ειάρηζηεο απνθιίζεηο. Αλ φκσο ήκαζηαλ αξθεηά δηεζηξακκέλνη θαη επθπείο ζα 

κπνξνχζακε λα πεξηθξνλήζνπκε απηή ηελ ππφζεζε θαη λα επηλνήζνπκε άιιεο αλαιπηηθέο ππνζέζεηο 

νη νπνίεο ζα απέδηδαλ αθάληαζηεο απφςεηο ζην ζπκπαηξηψηε καο θαη ζα ήηαλ πιήξσο ζπκβαηέο 

πξνο φιεο ηηο πξνδηαζέζεηο ηνπ γηα ιεθηηθέο απνθξίζεηο ζε θάζε δπλαηφ εξέζηζκα."
42

 πσο ην ζέηεη 

ν Davidson, "ην πξφβιεκα ηεο εξκελείαο είλαη νηθείν [domestic] φζν θαη εμσηηθφ [foreign]: 

πξνθχπηεη ζε νκηιεηέο ηεο ίδηαο γιψζζαο κε ηε κνξθή ηνπ εξσηήκαηνο, πψο κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε φηη κηιάκε ηελ ίδηα γιψζζα; Οκηιεηέο ηεο ίδηαο γιψζζαο κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ 

ηελ ππφζεζε φηη γηα εθείλνπο νη ίδηεο εθθξάζεηο πξέπεη λα εξκελεχνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φκσο 

απηφ δελ καο ππνδεηθλχεη ηί δηθαηνινγεί απηή ηελ ππφζεζε. Κάζε θαηαλφεζε ηεο νκηιίαο θάπνηνπ 

άιινπ ελέρεη ηε ξηδηθή εξκελεία."
43

 

    H αλαγσγή θάζε κεηάθξαζεο ζηηο ζπλζήθεο ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη έλα 

είδνο κεζνδηθήο ξηδηθήο ακθηβνιίαο ζην πλεχκα ηεο θαξηεζηαλήο ξηδηθήο ακθηβνιίαο: θαζψο ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλνκηιεηή καο ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα είλαη θαηά ζχκπησζε ζπκβαηή πξνο ην 

λφεκα πνπ ηεο απνδίδνπκε, ελψ ν ίδηνο ηεο απνδίδεη έλα δηαθνξεηηθφ λφεκα, δελ δηθαηνχκαζηε λα 

ηζρπξηζηνχκε ηίπνηα ζρεηηθά κε ηε γιψζζα ηελ νπνία κηιά πξηλ λα θαηαθέξνπκε λα ζεκειηψζνπκε 

ηνπο ηζρπξηζκνχο καο ζε θάπνηα αλακθίβνιε αξρή ή ζε θάπνην αζθαιέο ηεθκήξην.   

    Ο Wright απνδίδεη ζηνλ Quine άιιν έλα επηρείξεκα ππέξ ηεο ζέζεο φηη θάζε κεηάθξαζε (θάζε 

απφπεηξα λνεκαηνδφηεζεο ησλ εθθνξψλ θάζε νκηιεηή) ππφθεηηαη θαη’ αλάγθελ ζηνπο ίδηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη θαη ε ξηδηθή κεηάθξαζε: Ζ πξνζπάζεηα δηθαηνιφγεζεο 

νπνησλδήπνηε ππνζέζεσλ ζα πξνβάιινπκε αθφκε θαη θαηά ηε κεηάθξαζε, π.ρ., κηαο γαιιηθήο 

εθθνξάο ζηα αγγιηθά (π.ρ. σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηνπ ιεμηθνχ ή ηνπο ζθνπνχο ηνπ νκηιεηή), ηειηθά 

καο νδεγεί πίζσ ζηε ζέζε ηνπ ξηδηθνχ εξκελεπηή: "πσο νηηδήπνηε κπνξεί λα εηπσζεί φηη γλσξίδνπκε 

εκείο […] γηα ηα γαιιηθά ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκν, ηνπιάρηζηνλ θαη’ αξρήλ, θαη ζε έλαλ 

Αξεηαλφ ξηδηθφ κεηαθξαζηή γαιιηθψλ. […]. Γηα ηνλ Quine, θάζε πξνυπφζεζε ηελ νπνία 

πξνβάιινπκε φηαλ κεηαθξάδνπκε νηθείεο γιψζζεο ζε άιιεο νηθείεο γιψζζεο κεηξά σο γλσζηφ 
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γεγνλφο –θαη φρη, θεξ’ εηπείλ, σο ζχκβαζε- κφλν αλ κπνξεί θαη’ αξρήλ λα δηθαηνινγεζεί απφ ηηο 

κεζφδνπο ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο."
44

   

    Σψξα, νη Jerry Fodor θαη Ernest Lepore ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζέζε φηη "ηα ηεθκήξηα γηα ηελ 

επηινγή ελφο κεηαθξαζηηθνχ εγρεηξηδίνπ […] είλαη φπνηα δεδνκέλα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νκηιεηή 

κπνξεί λα ππνηεζεί φηη δηαζέηεη ν γισζζνιφγνο πεδίνπ (ή έλα παηδί)"
45

 πξνυπνζέηεη φηη είλαη δπλαηή 

ε επηινγή ελφο κεηαθξαζηηθνχ εγρεηξηδίνπ απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε ζπκπεξηθνξηθά ηεθκήξηα θαη 

ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε ζέζε δελ είλαη δηθαηνινγεκέλε. Δληνπίδνπλ δχν γξακκέο ζηήξημεο απηήο 

ηεο ζέζεο θαη ηνπο αζθνχλ δηαδνρηθά θξηηηθή. χκθσλα κε ηελ πξψηε γξακκή, νη γισζζνιφγνη θαη 

ηα παηδηά (θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο) φλησο επηηπγράλνπλ λα κεηαθξάζνπλ 

άγλσζηεο γιψζζεο, επνκέλσο είλαη δπλαηή ε κεηάθξαζε απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε ζπκπεξηθνξηθά 

ηεθκήξηα.
46

 κσο νη Fodor θαη Lepore ππνζηεξίδνπλ φηη ηφζν νη γισζζνιφγνη φζν θαη ηα παηδηά δελ 

βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε ζπκπεξηθνξηθά ηεθκήξηα θαηά ηε κεηάθξαζε ή ηελ εθκάζεζε κηαο 

γιψζζαο: νη κελ πξαγκαηηθνί γισζζνιφγνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε νιφθιεξεο γισζζνινγηθέο 

ζεσξίεο,
47

 ηα δε λήπηα δηαζέηνπλ πηζαλφηαηα έκθπηεο γισζζηθέο πξνδηαζέζεηο.
48

 Δπνκέλσο δελ έρεη 

απνδεηρζεί φηη είλαη δπλαηή ε επηινγή ηνπ ζσζηνχ κεηαθξαζηηθνχ ζρήκαηνο απνθιεηζηηθά ζχκθσλα 

κε ζπκπεξηθνξηθά ηεθκήξηα.
49

  

    ε απηφ ην επηρείξεκα ζα κπνξνχζε λα απαληήζεη θαλείο φηη, αλ δεηρζεί, κε αλεμάξηεηα 

επηρεηξήκαηα, φηη θάζε κεηάθξαζε αλάγεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο αιιά, σζηφζν, 

θαλεί (φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Fodor θαη Lepore) φηη ηα ηεθκήξηα ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο δελ 

επαξθνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο ζσζηήο κεηάθξαζεο, ηφηε ην ζπκπέξαζκα πνπ νθείινπκε λα 

αληιήζνπκε είλαη φηη θάζε δπλαηή κεηάθξαζε πάζρεη απφ απξνζδηνξηζηία θαη φρη φηη κπνξεί λα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ γισζζνινγηθέο ζεσξίεο ή ελδερνκεληθέο έκθπηεο γισζζηθέο δνκέο, αλ απηέο 

έρνπλ ήδε απνθιεηζηεί σο ππνςήθηα ηεθκήξηα. Σφζν ην ρεηξφηεξν ινηπφλ γηα ηηο αμηψζεηο 

αληηθεηκεληθφηεηαο ή νξζφηεηαο ησλ γισζζνινγηθψλ ζεσξηψλ θαη ησλ κεζφδσλ ησλ πξαγκαηηθψλ 

γισζζνιφγσλ.  

    χκθσλα κε ηε δεχηεξε, θαηά ηνπο Fodor θαη Lepore, γξακκή ζηήξημεο ηεο ζέζεο φηη ηα κφλα 

ηεθκήξηα γηα κηα κεηάθξαζε είλαη ηα ζπκπεξηθνξηθά δεδνκέλα, "ηίπνηα δελ είλαη θξπκκέλν," 

                                                           
44

 Wright, ν.π., ζει. 399.  Βιέπε θαη Gary L. Hardcastle, "Presentism and the Indeterminacy of Translation", Studies in 

the History and Philosophy of Science, η. 22, αξ. 2, ζει. 322, 337-338. Βιέπε επίζεο Paul Horwich, Meaning, Clarendon 

Press, Ομθφξδε, 1999, ζει. 204: "Απηά ηα ζπκπεξηθνξηθά δεδνκέλα είλαη ηα κφλα δεδνκέλα πνπ είλαη ζπλαθή γηα ηελ 

εθηίκεζε ελφο κεηαθξαζηηθνχ ζρήκαηνο, επεηδή, φπσο είδακε, επαξθέο εγρεηξίδην είλαη απηφ πνπ κεηαθξάδεη αμηφπηζηα 

πξφηππα πξνζδνθίαο απφ ηε κεηξηθή γιψζζα ζε αμηφπηζηεο πξνζδνθίεο ηεο μέλεο γιψζζαο. Καη ην αλ ηζρχεη απηφ είλαη 

απνθιεηζηηθψο ζπκπεξηθνξηθφ δήηεκα." 
45

 Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 73. 
46

 Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 73-74.  
47

 Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 74-76.  
48

 Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 77.  
49

 Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 79.  
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δειαδή "αλ ππάξρεη θάπνην γεγνλφο σο πξνο ην πνηα είλαη ε εξκελεία κηαο γιψζζαο, ηφηε ηα 

ηεθκήξηα πνπ επηιέγεη κηα ζεσξία λνήκαηνο γηα απηή ηε γιψζζα πξέπεη θαη' αξρήλ λα είλαη 

δεκνζίσο πξνζβάζηκα δεδνκέλα."
50

 Οη δχν ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη, αθφκε θαη αλ "ηίπνηα δελ 

είλαη θξπκκέλν" απφ κεηαθπζηθή άπνςε, έλαο ξηδηθφο κεηαθξαζηήο δελ έρεη γλσζηαθή πξφζβαζε ζε 

φια ηα ηεθκήξηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα κηα επηηπρή κεηάθξαζε, π.ρ. "πνηνί θπζηθνί λφκνη ηζρχνπλ 

θαη πνηέο αληηγεγνληθέο ζπλεπαγσγέο ππνζηεξίδνληαη απφ απηνχο"
51

, επνκέλσο, θαη πάιη, θαίλεηαη 

φηη ε ξηδηθή κεηάθξαζε δελ είλαη δπλαηή. Θα απαληνχζα, ζην ίδην πλεχκα φπσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε αληίξξεζή ηνπο, φηη αλ ηζρχεη απηφ θαη αλ (ζχκθσλα κε κηα αλεμάξηεηε 

επηρεηξεκαηνινγία) θάζε κεηάθξαζε αλάγεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο, ηφηε 

νθείινπκε λα νδεγεζνχκε ζε ζπκπεξάζκαηα φπσο φηη θάζε κεηάθξαζε είλαη απξνζδηφξηζηε ή 

αδχλαηε ή κε πξνζβάζηκε.  

    Ο Wright, εμεηάδνληαο παξφκνηα δεηήκαηα απφ ειαθξψο δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, παξαηεξεί 

φηη γηα λα κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε απφ ζέζεηο πεξί γεγνλφησλ σο πξνο ην πψο κπνξεί λα 

κεηαθξαζηεί ζσζηά κηα έθθξαζε ζε κηα άιιε γιψζζα, ζπκπεξάζκαηα πεξί γεγνλφησλ σο πξνο ην ηί 

λφεκα έρεη απηή ε έθθξαζε (π.ρ., θάηη πνπ ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ, γηα λα ζπλάγνπκε απφ ηε 

ζέζε φηη δελ ππάξρνπλ γεγνλφηα [there’s no fact of the matter] σο πξνο ην πψο κπνξεί λα 

κεηαθξαζηεί ζσζηά κηα έθθξαζε ζε κηα άιιε γιψζζα, ην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρνπλ γεγνλφηα 

σο πξνο ην ηί λφεκα έρεη ε έθθξαζε), πξέπεη επίζεο λα πξνυπνζέηνπκε, θαηά ηε ξηδηθή κεηάθξαζε, 

φηη "δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ γεγνλφηα πεξί λνήκαηνο ζηα νπνία δελ έρεη πξφζβαζε έλαο ξηδηθφο 

εξκελεπηήο."
52

 χκθσλα κε ηνλ Wright, απηφ πξνυπνζέηεη άιιεο δχν ζέζεηο: 

    Ζ κία εθ ησλ δχν πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ν Wright είλαη φηη "φπνηα 'κεζνδνινγία' θη αλ 

αλαζπγθξνηεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα παηδί καζαίλεη ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα, ε 'ζνδεηά' απηήο 

ηεο κεζνδνινγίαο […] δελ κπνξεί λα είλαη πινπζηφηεξε απφ εθείλε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ξηδηθήο 

εξκελείαο. Γηφηη αλ ήηαλ, ζα ππήξρε έλαο ηξφπνο γηα λα καζαίλνπκε γεγνλφηα πεξί λνεκάησλ ηνλ 

νπνίν δελ κπνξεί λα πξνζνκνηψζεη ε ξηδηθή εξκελεία."
53

 Ο Wright αληηπαξαζέηεη ζε απηή ηελ 

πξνυπφζεζε ηελ αληίξξεζε φηη "παξαβιέπεη ηελ ηδέα φηη ε πξαγκαηηθή εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο κπνξεί λα επηζηξαηεχεη δηάθνξεο έκθπηεο πξνδηαζέζεηο – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

'γξακκαηηθψλ' πξνδηαζέζεσλ, αλ έρεη δίθην ν Chomsky."
54

  

                                                           
50

 Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 80.    
51

 Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 80-81. 
52

 Wright, ν.π., ζει. 399. Βιέπε θαη Gareth Evans, "Identity and Predication", Collected Papers, Clarendon Press, 

Ομθφξδε, 1985, ζει. 27.   
53

 Wright, ν.π., ζει. 399.  
54

 Wright, ν.π., ζει. 399. Βιέπε θαη Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 77. Γηα ηε ζεσξία ηνπ Noam Chomsky φηη φινη νη 

άλζξσπνη (θαη κφλνλ απηνί, σο βηνινγηθφ είδνο) δηαζέηνπλ θνηλέο έκθπηεο γξακκαηηθέο πξνδηαζέζεηο, βιέπε, π.ρ., 

Gellner, ν.π., ζει. 194-195. Γηα κηα επλντθή πξνο ηνλ Chomsky ζπδήηεζε ησλ αληηξξήζεσλ ηνπ ζε ζέζεηο ηνπ Quine, 

αληηξξήζεσλ νη νπνίεο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ππφζεζε ηνπ βηνινγηθνχ θαζνξηζκνχ ησλ γξακκαηηθψλ 
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    Ζ απάληεζή κνπ είλαη φηη, αλ ε εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο εκπιέθεη θαη ηέηνηεο 

πξνυπνζέζεηο, απηφ δελ είλαη έλα γεγνλφο πεξί ηνπ λνήκαηνο ησλ εθθξάζεσλ αιιά έλα γεγνλφο πεξί 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ηείλνπλ ελζηηθησδψο, γηα βηνινγηθνχο θαη φρη γηα 

θηινζνθηθνχο/ινγηθνχο/νξζνινγηθνχο ιφγνπο, λα πξνηηκνχλ ζπγθεθξηκέλεο λνεκαηνδνηήζεηο έλαληη 

άιισλ γηα άγλσζηεο θαη’ αξρήλ εθθνξέο. Οη ίδηεο πξνδηαζέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα σζνχλ έλαλ ξηδηθφ 

κεηαθξαζηή λα πξνηηκήζεη ελζηηθησδψο ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ κηιά ν 

ηζαγελήο έλαληη άιισλ ππνζέζεσλ ιηγφηεξν ζπκβαηψλ πξνο ηηο πξνδηαζέζεηο ηνπ, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηζαγελνχο εμεγείηαη θαιχηεξα ζχκθσλα κε ην έλα απφ 

ηα δχν ζχλνια ππνζέζεσλ. Σν γεγνλφο φηη ηείλνπκε ιφγσ ηεο δνκήο ηνπ εγθεθάινπ καο, δειαδή γηα 

ελδερνκεληθνχο ιφγνπο, λα νξγαλψλνπκε ή λα εξκελεχνπκε ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα ζχκθσλα κε 

έλα πξφηππν δελ ζπληζηά θαη’ αλάγθελ θαη γεγνλφο πεξί ηνπ λνήκαηνο πνπ φλησο έρνπλ απηά ηα 

εξεζίζκαηα, νχηε απνθιείεη ην ελδερφκελν φληα κε δηαθνξεηηθφ γελεηηθφ θψδηθα (π.ρ. έλα βξέθνο 

λνήκνλ ρηαπφδη απφ άιιν γαιαμία ην νπνίν πηνζεηήζεθε εθ γελεηήο απφ κηα νηθνγέλεηα γήηλσλ 

νκηιεηψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, φηαλ έλαο κεηεσξίηεο ρηχπεζε ην δηαζηεκφπινην ζην νπνίν 

επέβαηλαλ νη γνλείο ηνπ, κε απνηέιεζκα απηφ λα ζπληξηβεί ζηελ Γε) λα εξκελεχνπλ ηηο ίδηεο 

εθθνξέο, ζηηο ίδηεο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο, ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαζέζεηο, απνδίδνληαο ηνπο 

έηζη έλα λφεκα αζχκβαην πξνο ην λφεκα πνπ ηνπο απνδίδνπλ νη γήηλνη ζεηνί γνλείο ηνπο αιιά 

εμίζνπ δηθαηνινγεκέλν απφ ηελ άπνςε ηεο ζπκβαηφηεηαο πξνο ηηο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ιφγνο ε χπαξμε ηέηνησλ πξνδηαζέζεσλ λα ιακβάλεηαη ππφςηλ θαηά 

ηε ζπδήηεζε ησλ (ινγηθψο) αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε λνεκαηνδφηεζε κηαο εθθνξάο (φζν 

ρξήζηκν θαη αλ ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί θάηη ηέηνην ζην πιαίζην κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο 

πεξηνξηζκέλεο ζε έλα είδνο -π.ρ. ην αλζξψπηλν- κε ηηο βηνινγηθέο θαη/ή θνηλσληθέο 

ελδερνκεληθφηεηέο ηνπ, δίρσο λα εγείξνληαη αμηψζεηο γηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα έρνπλ 

θαζνιηθή θαη ινγηθψο αλαγθαία ηζρχ γηα θάζε δπλαηφ ππνθείκελν).    

    Ζ έηεξε πξνυπφζεζε πνπ ζέηεη ν Wright είλαη "φηη δελ ππάξρεη αζπκκεηξία κεηαμχ πξψηνπ θαη 

ηξίηνπ πξνζψπνπ ζηε γλσζηνινγία ηεο θαηαλφεζεο: φηη δελ κπνξψ λα μέξσ ηί ελλνψ κε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε εθηφο αλ κπνξείο λα ην γλσξίδεηο θαη εζχ κέζσ επαξθνχο παξαηήξεζεο ηεο 

γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο κνπ."
55

 πσο ην ζέηεη ν John R. Searle, "Απφ ην απιφ γεγνλφο φηη 

ελαιιαθηηθά ζρήκαηα αλαθνξάο είλαη ζπλεπή πξνο φια ηα δεκφζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα δελ έπεηαη 

απφ κφλε ηεο ε ζέζε φηη ππάξρεη θάπνηα απξνζδηνξηζηία […]. Μάιηζηα, εδψ έρνπκε θαη πάιη απιψο 

ηελ νηθεία ζέζε ηνπ ππνθαζνξηζκνχ: δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο ζα εμεγνχλ εμίζνπ θαιά ηηο ζηάζεηο 

                                                                                                                                                                                                   
πξνδηαζέζεσλ θαη ηεο χπαξμεο ελφο θνηλνχ ηέηνηνπ βηνινγηθνχ εδάθνπο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, βιέπε Stephen Neale, 

"Meaning, Grammar, and Indeterminacy", Dialectica, η. 41, αξ. 4, 1987, ζει. 301-319, θαη ηδίσο ζει. 310-311.    
55

 Wright, ν.π., ζει. 399.  
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ζπγθαηάζεζεο ζε πξνηάζεηο ηνπ νκηιεηή αιιά κία απφ απηέο ηηο ππνζέζεηο κπνξεί λα είλαη νξζή 

ζρεηηθά κε ην ηί ελλννχζε κε ηα ιφγηα ηνπ, ελψ κηα άιιε ππφζεζε κπνξεί λα είλαη εζθαικέλε. Γηα 

λα ζπλαγάγνπκε ην ζπκπέξαζκα [ηεο απξνζδηνξηζηίαο] ρξεηάδεηαη κηα επηπιένλ πξνθείκελε: φηη, 

θαζψο ε γιψζζα είλαη δεκφζην δήηεκα, φια ηα γεγνλφηα πεξί λνήκαηνο πξέπεη λα είλαη δεκφζηα 

γεγνλφηα."
56

 

    ηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα ζα εμεηάζνπκε θαηά πφζν κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηθαλνπνηείηαη 

απηή ε πξνυπφζεζε θαη θαηά πφζν είλαη αλαγθαία γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζσ.  

 

1.2.1.1. Ρηδηθή κεηάθξαζε θαη αλαγθαία δεκνζηόηεηα ηνπ λνήκαηνο.  

  

    ηε βηβιηνγξαθία ζπδεηείηαη εθηεηακέλα κηα δέζκε εξσηεκάησλ ηα νπνία πεξηζηξέθνληαη γχξσ 

απφ ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ λνήκαηνο, εξσηεκάησλ φπσο ην αλ επζηαζεί κηα 

ηέηνηα δηάθξηζε, ην αλ ηδησηηθέο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ζπκβάιινπλ κε θάπνηνλ ηξφπν ζηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ δεκνζίνπ λνήκαηνο, ην αλ έρεη λφεκα λα κηιάκε γηα ηδησηηθέο λνεηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ην αλ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη ηδησηηθφ λφεκα θαη ηδησηηθή γιψζζα ή αλ, αληηζέησο, 

ην λφεκα θαη ε γιψζζα έρνπλ θαη' αλάγθελ δεκφζην ραξαθηήξα.
57

 Σν εξψηεκα πνπ καο ελδηαθέξεη, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν Wright, είλαη αλ ην λφεκα (ή ηα γεγνλφηα πεξί λνήκαηνο) 

είλαη θαη' αλάγθελ δεκφζην ή δεκνζίσο πξνζβάζηκν.   

    χκθσλα κε ηνλ Quine, "ε γιψζζα είλαη κηα θνηλσληθή ηέρλε ηελ νπνία φινη καζαίλνπκε 

απνθιεηζηηθά παξαηεξψληαο ηελ έθδειε ζπκπεξηθνξά άιισλ αλζξψπσλ ζε δεκνζίσο 

αλαγλσξίζηκεο ζπλζήθεο. […] Σν λφεκα […] δελ είλαη κηα ςπρηθή χπαξμε αιιά, θπξίσο, κηα 

ηδηφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο"
58

. Με άιια ιφγηα, "ν κειεηεηήο δελ δηαζέηεη άιια δεδνκέλα γηα λα 

εξγαζηεί πέξα απφ ηελ έθδειε ζπκπεξηθνξά άιισλ νκηιεηψλ".
59

 ην βαζκφ πνπ κπνξνχκε λα 

κηιάκε γηα έλα λφεκα ζην νπνίν έρνπκε πξφζβαζε γηα λα ην κειεηήζνπκε, "αλαγλσξίδνπκε φηη δελ 

ππάξρνπλ λνήκαηα, νχηε νκνηφηεηεο ή δηαθξίζεηο σο πξνο ην λφεκα πέξα απφ φ,ηη είλαη ξεηφ ζηηο 

πξνδηαζέζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ γηα έθδειε ζπκπεξηθνξά".
60

 

    Οη φξνη κε ηνπο νπνίνπο δηαηππψλεη ν Quine ην λνεηηθφ πείξακα ηνπ γισζζνιφγνπ, κε ην νπνίν 

ζα αζρνιεζνχκε ζε επφκελε ελφηεηα, δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη απηφ ην επηρείξεκά ηνπ ππέξ ηεο 

"απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο" πξνυπνζέηεη γηα λα δηαηππσζεί κηα θαζαξά ζπκπεξηθνξηθή, 

                                                           
56

 John R. Searle, "Indeterminacy, Empiricism, and the First Person", The Journal of Philosophy, η. 84, αξ. 3, Μάξηηνο 

1987, ζει. 139. Βιέπε θαη Robert Kirk, Translation Determined, Clarendon Press, Ομθφξδε 1986, ζει. 49-51.  
57

 Βιέπε, π.ρ., Edward Craig, "Meaning and privacy", Hale θαη Wright (επ.), A Companion to the Philosophy of 

Language, ζει. 127-145.   
58

 Quine, "Ontological Relativity", ζει. 27, φπνπ παξαζέηεη ηνλ Dewey.  
59
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δεκφζηα αληίιεςε γηα ην λφεκα. Χζηφζν ν ίδηνο ν Quine δελ θαίλεηαη λα πξνζθέξεη θάπνηα 

θαζνξηζηηθή επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο ζπκπεξηθνξηθήο πξνθείκελεο, ηελ νπνία κάιινλ απιψο 

ζεσξεί δεδνκέλε.
61

 ε έλα ζεκείν δειψλεη φηη "ην αλεμηρλίαζην ηεο αλαθνξάο [inscrutability of 

reference] δελ ζπληζηά αδπλαηφηεηα εμηρλίαζεο ελφο γεγνλφηνο· δελ ππάξρεη γεγνλφο σο πξνο ην 

δήηεκα [there is no fact of the matter]. κσο, αλ πξαγκαηηθά δελ ππάξρεη γεγνλφο, ηφηε ην 

αλεμηρλίαζην ηεο αλαθνξάο κπνξεί λα έξζεη πην θνληά ζε εκάο απφ φζν έξρεηαη αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ γείηνλά καο· κπνξνχκε λα ην εθαξκφζνπκε αθφκα θαη ζηνλ εαπηφ καο. […]. 

Άιισζηε, φπσο ηφληζε ν Dewey, δελ ππάξρεη ηδησηηθή γιψζζα."
62

 Τπνζέησ φηη ν Quine εθαξκφδεη 

ην "αλεμηρλίαζην ηεο αλαθνξάο" θαη ηελ απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο ζηνλ εαπηφ ηνπ έρνληαο 

απνθιείζεη a priori ηε ζπκβνιή ηνπ ηδησηηθνχ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ λνήκαηνο θαη ζεσξψληαο φηη 

αθφκα θαη ζηελ ελδνυπνθεηκεληθή πεξίπησζε ηα κφλα δηαζέζηκα ηεθκήξηα αθνξνχλ ζηε δεκφζηα 

ζπκπεξηθνξά καο.
63

 

    Καηά ηελ αλαδήηεζε επηρεηξεκάησλ ππέξ ηεο ζέζεο φηη ην λφεκα είλαη θαη' αλάγθελ δεκφζην, 

ζπλαληάκε ηνλ Putnam ν νπνίνο, αλαπηχζζνληαο ην δηθφ ηνπ επηρείξεκα ππέξ ηεο άπνςεο φηη ν 

κεηαθπζηθφο ξεαιηζκφο νδεγεί ζε απξνζδηνξηζηία σο πξνο ην λφεκα ησλ εθθξάζεσλ, δηαηχπσζε ην 

λνεηηθφ πείξακα ηεο Γίδπκεο Γεο θαη ζπκπέξαλε φηη, δεδνκέλεο ηεο ζέζεο φηη ππάξρνπλ πξάγκαηα 

αλεμάξηεηα απφ ην λνχ καο, νη λνεηηθέο θαηαζηάζεηο αδπλαηνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ αλαθνξά 

ησλ φξσλ καο
64

, ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί κέζσ θαζνξηζκνχ ησλ ζπλζεθψλ αιεζείαο ηεο 

πξφηαζεο ε νπνία ηνπο πεξηέρεη. Με ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Putnam ζα αζρνιεζνχκε πην αλαιπηηθά ζε 

επφκελε ελφηεηα. Δδψ ζέισ απιψο λα ζεκεηψζσ φηη, εθφζνλ πξνο ην παξφλ δελ έρσ πξνβάιεη 

θακία ζεηηθή ή αξλεηηθή ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πξαγκάησλ αλεμάξηεησλ απφ ην λνπ καο, 

δελ κπνξψ λα δεζκεπηψ νχηε ζην ζπκπέξαζκα ηνπ λνεηηθνχ πεηξάκαηνο ηεο Γίδπκεο Γεο.  

    ηελ πξνζπάζεηά καο λα βξνχκε επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο αλαγθαίαο δεκνζηφηεηαο ηνπ λνήκαηνο 

ζπλαληάκε βεβαίσο θαη ηνλ Michael Dummett. Ο Dummett, θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ επηρεηξεκάησλ 

ηνπ, ζεσξεί δεδνκέλν φηη κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη (θαη ζπλήζσο ππάξρεη) 

επηθνηλσλία, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζπκθσλία σο πξνο ηε ρξήζε θαη ην λφεκα ησλ εθθξάζεσλ.
65

 

Σα επηρεηξήκαηα έρνπλ σο εμήο: Πξψηνλ, αλ ην λφεκα ησλ εθθξάζεψλ καο ζπγθξνηείηαη απφ 

ηδησηηθέο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο, ηφηε δελ ζα κπνξνχζακε λα ην κεηαθέξνπκε ζε άιινπο κέζσ ησλ 

εθθξάζεψλ καο, δηφηη νη αθξναηέο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ηδησηηθέο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο καο. 

κσο επηθνηλσλνχκε κε ηνπο άιινπο, επνκέλσο ην λφεκα ησλ εθθξάζεψλ καο δελ ζπγθξνηείηαη απφ 
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 Βιέπε θαη Heal, Fact and Meaning, ζει. 114.  
64

 Hilary Putnam, Reason, Truth and History, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, ζει. 22-25.   
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ηδησηηθέο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο
66

. Γεχηεξνλ, δελ κπνξνχκε λα απνδψζνπκε ζε θάπνηνλ (έζησ θαη 

ππφξξεηε) γλψζε ηνπ λνήκαηνο κηαο έθθξαζεο αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πνχκε ζε ηί ζπλίζηαηαη ε 

εθδήισζε απηήο ηεο γλψζεο. Δπνκέλσο πξέπεη λα θαηαθχγνπκε ζε παξαηεξήζηκα ηεθκήξηα (π.ρ. 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ) θαη λα απνθιείζνπκε ηηο ηδησηηθέο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο.
67

 Σξίηνλ, αλ 

ππάξρεη θάπνην ηδησηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ λνήκαηνο ην νπνίν ππεξβαίλεη ηελ παξαηεξήζηκε ρξήζε ησλ 

εθθξάζεσλ, ηφηε ην λφεκα είλαη άθαην [ineffable], αδχλαην λα δηδαρζεί θαη λα επηθνηλσλεζεί. Καη 

"αλ απηφ είλαη δπλαηφλ, ηφηε θαλέλαο δελ έρεη πνηέ εγγχεζε φηη ηνλ θαηαλνεί νπνηνζδήπνηε άιινο· 

δηφηη, εμ φζσλ γλσξίδεη ή κπνξεί πνηέ λα γλσξίζεη, φινη νη άιινη κπνξεί λα ζπλάπηνπλ ζηηο ιέμεηο ή 

ζηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηεί λφεκα δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ην νπνίν ζπλάπηεη ν ίδηνο."
68

 κσο νη 

άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, επνκέλσο δελ ππάξρεη θάπνην ηδησηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ 

λνήκαηνο.
69

 Γελ πξφθεηηαη λα επηθαιεζηψ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Dummett ππέξ ηεο αλαγθαίαο 

δεκνζηφηεηαο ηνπ λνήκαηνο, δηφηη δελ βξίζθσ θάπνην ιφγν γηα λα δερηψ εθ ησλ πξνηέξσλ σο 

δεδνκέλε ηελ έλλνηα "επηθνηλσλίαο" πνπ ρξεζηκνπνηεί. Με άιια ιφγηα, λνκίδσ φηη δελ κπνξνχκε λα 

απνδερηνχκε δίρσο πεξαηηέξσ επηρεηξεκαηνινγία φηη φλησο ππάξρεη ή φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη 

απηφ ην "ξεαιηζηηθφ" είδνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ νκηιεηψλ, ζην βαζκφ πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί 

αθφκα ην ελδερφκελν λα παξαηεξείηαη ζχκπησζε ζηε ζπκπεξηθνξά κεηαμχ δχν ζπλνκηιεηψλ, 

θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ απνδίδεη ζε απηή ηε ζπκπεξηθνξά δηαθνξεηηθφ λφεκα.   

    Πιήζνο κειεηεηψλ έρεη απνδψζεη ζηνλ χζηεξν Wittgenstein δηάθνξεο παξαιιαγέο επηρεηξεκάησλ 

ελάληηα ζηελ δπλαηφηεηα χπαξμεο κηαο ηδησηηθήο γιψζζαο θαη ππέξ ηνπ αλαγθαία δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ λνήκαηνο. Οη κειεηεηέο απηνί ζπλήζσο εζηηάδνπλ ζηελ εξκελεία παξαγξάθσλ ησλ 

Φηινζνθηθψλ Δξεπλψλ φπσο νη §202, §243, §258, §265 θαη άιιεο παξάγξαθνη πνπ πεξηζηξέθνληαη 

γχξσ απφ απηέο
70

. ε επφκελε ελφηεηα ζα ζπλαληήζνπκε θαη ζα αμηνινγήζνπκε έλα ηέηνην 

επηρείξεκα ην νπνίν δηαηππψλεη ν Saul Kripke, ππνηίζεηαη εξκελεχνληαο ηνλ Wittgenstein.
71

 

    Αο πεξάζνπκε ηψξα ζηνλ Davidson, ν νπνίνο, αθνχ απνξξίπηεη γηα δηθνχο ηνπ ιφγνπο ην 

επηρείξεκα ηνπ Kripke ππέξ ηεο αλαγθαίαο δεκνζηφηεηαο ηεο γιψζζαο
72

, ππνζηεξίδεη φηη ε γιψζζα 

θαη ην λφεκα έρνπλ θαη' αλάγθελ δεκφζην ραξαθηήξα απιψο επεηδή ε απφδνζε λνήκαηνο ζε κηα 
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εθθνξά πξνυπνζέηεη θαη' αλάγθελ έλαλ εξκελεπηή ν νπνίνο ζα ζπζρεηίζεη ηελ εθθνξά ηνπ νκηιεηή 

κε ην πεξηβάιινλ θαη ζα απαληήζεη ζην εξψηεκα γηα ηί πξάγκα κηιά ν νκηιεηήο. Σν λφεκα ησλ 

εθθξάζεψλ καο "εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε ηνπιάρηζηνλ δχν νκηιεηέο-

εξκελεπηέο, δηφηη, αλ έρσ δίθην, δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα πνχκε γηα ηί πξάγκα κηιά ή ηί ζθέθηεηαη έλαο 

νκηιεηήο, θακία βάζε γηα λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζα κπνξνχζε λα εληνπίζεη αληηθείκελα ζε έλαλ 

αληηθεηκεληθφ ρψξν θαη ρξφλν, δίρσο αιιειεπίδξαζε κε έλα δεχηεξν πξφζσπν."
73

 Χζηφζν, αλ θαη 

εδψ πξνυπνηίζεηαη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζε εξκελεπηή θαη νκηιεηή, έρσ ηελ εληχπσζε φηη απηή ε 

δηάθξηζε δελ καο ππνρξεψλεη λα δερηνχκε φηη είλαη αδχλαηνλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νκηιεηήο θαη 

εξκελεπηήο λα είλαη ην ίδην πξφζσπν: γηα πνηνλ ιφγν δελ κπνξψ, σο νκηιεηήο, λα εθθέξσ θάπνηεο 

ζεηξέο ήρσλ θαη, αλ κνπ δεηεζεί λα ηνπο απνδψζσ λφεκα, λα αλαγθαζηψ, σο εξκελεπηήο, λα 

πξνβάιισ ζηνλ εαπηφ κνπ έλα λφεκα; κσο αλ είλαη δπλαηφ θάηη ηέηνην (θαη κέρξη ηψξα δελ 

δηαπηζηψλσ λα απνθιείεηαη) ηφηε ίζσο ε "ηξηγσλνπνίεζε" [triangulation] ηνπ Davidson (ή 

ηνπιάρηζηνλ νη αλαγθαίεο θαη ηθαλέο ζπλζήθεο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο ηηο νπνίεο πηζαλφηαηα δελ 

δηέγλσζε μεθάζαξα ν ίδηνο ν Davidson) απαηηεί απιψο δχν ελεξγήκαηα (εθθνξά θαη εξκελεία) θαη/ή 

δχν νπηηθέο γσλίεο (ηνπ νκηιεηή θαη ηνπ εξκελεπηή) θαη φρη απαξαηηήησο δχν θπζηθά πξφζσπα 

(ηνπιάρηζηνλ αλ δερηνχκε φηη είλαη δπλαηφλ ην ίδην πξφζσπν λα εθηειεί θαη ηα δχν απηά ελεξγήκαηα 

θαη/ή λα πηνζεηεί δχν δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο) θαη σο εθ ηνχηνπ απνηπγράλεη λα θαηαζηήζεη 

αλαγθαία δεκφζην ην λφεκα. Έηζη, φπσο θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο, παξαζέησ απηφ ην επηρείξεκα ππέξ ηεο αλαγθαίαο δεκνζηφηεηαο ηνπ λνήκαηνο κε 

επηθπιάμεηο. Πάλησο ζε απηή ηε δηαηξηβή ζα έρνπκε πνιιέο θνξέο ηελ επθαηξία λα αλακεηξεζνχκε 

κε ηνλ Davidson θαη, ζπλεπψο, δελ ρξεηάδεηαη λα βηαδφκαζηε.  

    Αλ ηψξα ζεσξήζνπκε δεδνκέλε ηελ αζπκκεηξία κεηαμχ πξψηνπ θαη ηξίηνπ πξνζψπνπ, κπνξνχκε 

θαη' αξράο λα ζθεθηνχκε φηη, αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ ηδησηηθέο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο, δελ κπνξνχκε 

λα ηηο επηθαιεζηνχκε ζε κηα δεκφζηα ζπδήηεζε κε αμηψζεηο δηυπνθεηκεληθήο πεηζηηθφηεηαο, ζην 

βαζκφ πνπ, φληαο ηδησηηθέο θαη πξνζβάζηκεο κφλν απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ, εμ 

νξηζκνχ δελ είλαη δηυπνθεηκεληθψο ειέγμηκεο θαη είλαη αδχλαην λα γλσξίζνπκε αλ κηα έθθξαζε 

θέξεη ην ίδην λφεκα ζχκθσλα κε ηηο ηδησηηθέο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο δηαθνξεηηθψλ ππνθεηκέλσλ. 
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Δπνκέλσο ηζρπξηζκνί γηα ην λφεκα πνπ έρεη κηα έθθξαζε δελ κπνξνχλ λα ζεκειηψλνληαη ζε 

ηδησηηθέο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη, αλ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα θάπνην λφεκα ησλ εθθξάζεσλ, 

ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα εξεπλεζεί θαη λα πξνζδηνξηζηεί ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, κε αμηψζεηο 

"γλψζεο" ή "αληηθεηκεληθφηεηαο" ή έζησ κε ηε δπλαηφηεηα λα ζπκθσλνχλ σο πξνο απηφ 

ηνπιάρηζηνλ δχν άηνκα, απηφ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζε δεκνζίσο παξαηεξήζηκα ηεθκήξηα, φπσο 

είλαη ε ζπκπεξηθνξά θαη ην πεξηβάιινλ ησλ νκηιεηψλ. 

    Γεληθψο, αλ ην λφεκα κηα εθθνξάο είρε κηα εμστζηνξηθή, νηνλεί "πιαησληθή" ππφζηαζε, 

αλεμαξηήησο ησλ ζπλζεθψλ ηεο εθθνξάο, ηφηε γηα λα γλσξίζσ απηφ ην λφεκα ζα έπξεπε λα έρσ 

πξφζβαζε ζε απηφ ην εμστζηνξηθφ επξεηήξην ησλ θαζνξηζκέλσλ λνεκάησλ, γηα λα "αλαθαιχςσ" ην 

λφεκα. Ίζσο απηφ ην επξεηήξην βξίζθεηαη ζην λνπ ηνπ νκηιεηή ηνλ νπνίν πξνζπαζψ λα θαηαλνήζσ 

(ζην "λνεηηθφ κνπζείν",
74

 φπσο ζα έιεγε ν Quine). κσο δελ έρσ θακία πξφζβαζε ζην λνπ ηνπ 

νκηιεηή απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ, ψζηε λα παξαηεξήζσ άκεζα απηφ ην λφεκα. Αλ 

ππνζέζσ φηη ν νκηιεηήο δελ είλαη θαξηεζηαλφ απηφκαην (θάηη ην νπνίν δελ ζα επηρεηξήζσ λα 

απνδείμσ αιιά ζα ην ζεσξήζσ δεδνκέλν γηα ράξε ηεο ζπδήηεζεο) θαη φηη, ζπλεπψο, δηαζέηεη λνπ, 

έρσ κφλν κηα έκκεζε πξφζβαζε ζε απηφλ, κέζσ ηεο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εγθεθάινπ ηνπ (π.ρ. ησλ ππξνδνηήζεσλ ησλ λεπξψλσλ) θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Ζ ίδηα αδπλακία 

πξφζβαζεο ηζρχεη γηα θάζε κνξθή ηνπ ππνηηζέκελνπ επξεηεξίνπ ησλ απφιπησλ λνεκάησλ (π.ρ. αλ 

ζεσξήζνπκε φηη απηφ βξίζθεηαη ζην λνπ ηνπ Θενχ ή ζε θάπνηα αλψηεξε δηάζηαζε), ζην βαζκφ πνπ 

δελ έρσ άκεζε πξφζβαζε ζε κε παξαηεξήζηκεο, ππνζεηηθέο νληφηεηεο, παξά κφλν ζε παξαηεξήζηκα 

ελδντζηνξηθά θαηλφκελα. Δπνκέλσο, ή δελ έρσ θακία πξφζβαζε ζην λφεκα ησλ εθθνξψλ ηνπ, 

εθφζνλ δελ έρσ θακία πξφζβαζε ζην αρξνληθφ θαη εμσθνζκηθφ επξεηήξην ησλ λνεκάησλ
75

, ή ζα 

πξέπεη λα αλαδεηήζσ απηφ ην λφεκα ζε παξαηεξήζηκα θαηλφκελα, είηε σο έλα είδνο έκκεζεο 

πξφζβαζεο ζην επξεηήξην είηε σο κνλαδηθή πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία κπνξψ λα επηθαιεζηψ. Μνπ 

απνκέλεη ινηπφλ ε παξαηήξεζε ηεο γισζζηθήο ή άιιεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νκηιεηή σο κνλαδηθή 

νδφο πξφζβαζεο ζην λφεκα ησλ ήρσλ πνπ απηφο εθθέξεη. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, κπνξψ λα 

αλαδεηήζσ ην λφεκα κηαο εθθνξάο κφλν ζηε δεκφζηα ρξήζε ηεο γιψζζαο, αθήλνληαο θαηά κέξνο 

κεηαθπζηθά εξσηήκαηα πεξί λνεηηθψλ κνπζείσλ θαη εμστζηνξηθψλ επξεηεξίσλ θαη παξακέλνληαο 

ζηελ παξαηεξήζηκε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνκηιεηψλ κηαο γιψζζαο, ζπκπεξηθνξά ε νπνία 

εθδειψλεηαη ζε έλα ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην.  

    Βέβαηα, φζνλ αθνξά ζηελ ππνηηζέκελε αζπκκεηξία κεηαμχ πξψηνπ θαη ηξίηνπ πξνζψπνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξψηε πξννπηηθή είλαη ηδησηηθή θαη κε πξνζβάζηκε απφ άιια ππνθείκελα, 

ζαξξψ φηη ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί ε ινγηθή αλαγθαηφηεηά ηεο. Γηφηη κπνξνχκε λα 
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θαληαζηνχκε φηη ζα ήηαλ δπλαηφλ, είηε ράξε ζε θάπνηα επαλαζηαηηθή ηερλνινγηθή επηλφεζε είηε 

κέζσ ηειεπαζεηηθψλ αζθήζεσλ, λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζηελ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ 

άιισλ ππνθεηκέλσλ, γεγνλφο πνπ απηνκάησο ζα θαηαξγνχζε ηελ αλαγθαία ηδησηηθφηεηα ησλ 

λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ (ίζσο κε κηα πεξίπινθε θαη επίπνλε ηζηνξηθή δηαδηθαζία παξφκνηα κε 

εθείλε πνπ νδήγεζε απφ ηελ εθεχξεζε ηνπ ηειεζθνπίνπ ζηελ άξζε ηεο αξηζηνηειηθήο αζπκκεηξίαο 

αλάκεζα ζηνλ ππνζειήλην θαη ηνλ ππεξζειήλην ρψξν) θαη ζα ηηο θαζηζηνχζε δπλάκεη δεκφζηεο. Αλ 

απηή ε δηάθξηζε θαη ε αληίζηνηρε αζπκκεηξία αίξνληαλ κέζσ ηεο ηερλνινγηθήο θαη ελλνηνινγηθήο 

αλαηξνπήο πνπ ππνδείρζεθε παξαπάλσ, ε ηδησηηθφηεηα ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα θαζίζηαην 

απιψο κηα θπζηθή ελδερνκεληθφηεηα.
76

   

    Δληνχηνηο ηα επηρεηξήκαηα ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ έρνπλ γλσζηνινγηθφ 

ραξαθηήξα θαη δελ καο δεζκεχνπλ ζε θάπνηα κεηαθπζηθή ζέζε πεξί αλαγθαίαο δεκνζηφηεηαο ηνπ 

λνήκαηνο: Απηφ πνπ ελλνεί θάπνηνο κε κηα έθθξαζε ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξίδεηαη πιήξσο απφ 

ηδησηηθέο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ θαη πψο κπνξνχκε εκείο (ή θαη εθείλνο) λα 

γλσξίζνπκε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. "Αλ ν κχζνο ηνπ κνπζείνπ ήηαλ αιεζηλφο, ζα ππήξραλ ζσζηή 

θαη εζθαικέλε απάληεζε ζην εξψηεκα· απιψο δελ ζα ηηο γλσξίδακε πνηέ, δηφηη δελ ζα είρακε 

πξφζβαζε ζην κνπζείν."
77

 Απφ ηελ άιιε, αλεμαξηήησο κεηαθπζηθψλ εξσηεκάησλ θαη ιακβάλνληαο 

ππφςηλ ηηο επηθπιάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, καο ππνδεηθλχνπλ κηα ζπκπεξηθνξηθή 

κεζνδνινγία σο ηε κφλε δπλαηή νδφ πξφζβαζεο ζην λφεκα ησλ εθθνξψλ.   

     Αο ην ζέζσ ιίγν δηαθνξεηηθά: ε κεζνδνινγία ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο απαηηεί ε έξεπλα γηα ην 

λφεκα ησλ εθθνξψλ ελφο νκηιεηή λα ζηξέθεηαη ζε θαηλφκελα ηα νπνία εμεηάδνληαη θαη’ αξρήλ ζηε 

θπζηθή φςε ηνπο, φπσο π.ρ. "φηη θάπνηνη ήρνη ή θηλήζεηο παξήρζεζαλ ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα 

πξφηππα, ιφγσ ηεο ηάδε αηηίαο,"
78

 θ.η.ι. Απηά ηα θαηλφκελα ζα πξέπεη λα είλαη εμ νξηζκνχ 

παξαηεξήζηκα, σο θαηλφκελα θαη σο αληηθείκελα έξεπλαο. Αλ πηνζεηνχζακε έλα είδνο δπηζκνχ λνπ 

θαη ζψκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα λνεηηθά θαηλφκελα (θαη, βεβαίσο, ε ζεκαζηνινγηθή φςε 

απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ) είλαη κε παξαηεξήζηκα κε δεκνζίσο ειέγμηκν ηξφπν, ζα κπνξνχζακε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη ε θπζηθή παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νκηιεηή καο παξέρεη έλα είδνο 

έκκεζεο πξφζβαζεο ζε κε παξαηεξήζηκα γεγνλφηα, π.ρ. ζην λφεκα ησλ ζθέςεψλ ηνπ (νη νπνίεο 
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 Απφ ηελ άιιε, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη, απφ ηε ζηηγκή πνπ θάζε ππνθείκελν πξνζεγγίδεη πάληα θάζε 

εκπεηξία ηνπ, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ εκπεηξία ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ ππνθεηκέλσλ 

είηε πξφθεηηαη γηα ηελ ζπλείδεζε ησλ ζθέςεψλ ηνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ, απφ ηε δηθή ηνπ πξννπηηθή ηνπ 

πξψηνπ πξνζψπνπ, ε κνλαδηθή πξννπηηθή πνπ ππάξρεη είλαη απηή ε ηδησηηθή, κε δηυπνθεηκεληθψο ειέγμηκε πξννπηηθή 

θάζε ππνθεηκέλνπ. Καη αθνινχζσο ζα κπνξνχζε λα αλαξσηεζεί πνηά είλαη ινηπφλ απηή ε πεξίθεκε πξννπηηθή ηνπ 

ηξίηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνηίζεηαη φηη δηαζθαιίδεη έλα είδνο δηυπνθεηκεληθφηεηαο. Γηφηη νη δχν εκπεηξίεο (παξαηήξεζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ ή ελδνζθφπεζε), φηαλ έρνπλ ην ίδην ππνθείκελν, δελ δηαθέξνπλ σο πξνο ην βαζκφ 

αληηθεηκεληθφηεηαο ή δηυπνθεηκεληθήο ειεγμηκφηεηαο (φληαο θαη νη δχν εμίζνπ ηδησηηθέο θαη ππνθεηκεληθέο).  
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εθθξάδνληαη κε ηηο εθθνξέο ηνπ),
79

 πηζαλφηαηα ηε κνλαδηθή δπλαηή νδφ πξφζβαζεο ζε απηά. Μηα 

άιιε άπνςε, ηελ νπνία θαηά ηελ Heal πηνζεηνχλ ν Quine θαη νη ζηαζψηεο ηεο "ξηδηθήο εξκελείαο", 

είλαη ε απφξξηςε ηνπ δπηζκνχ θαη ε ζέζε φηη "φια ηα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λφεκα 

βξίζθνληαη ζην κε ζεκαζηνινγηθφ (δειαδή ζην θπζηθφ ή πιηθφ) πεδίν [assemblage]" θαη φηη "ην 

λφεκα δελ είλαη, φπσο ππνζηεξίδεη ν δπηζκφο, θάηη αλεμάξηεην απφ απηφ ην πεδίν αιιά, αληηζέησο, 

θάηη ην νπνίν θαζνξίδεηαη θαη ζπγθξνηείηαη (ζην βαζκφ πνπ θαζνξίδεηαη θαη ζπγθξνηείηαη) απφ ην 

κε ζεκαζηνινγηθφ."
80

 Γεδνκέλσλ θαη φζσλ αλέπηπμα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ζεσξψ φηη, 

ζην βαζκφ πνπ θαη νη δχν απηέο ζέζεηο καο δεζκεχνπλ ζηελ έξεπλα απνθιεηζηηθψο παξαηεξήζηκσλ, 

ζπκπεξηθνξηθψλ ή θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, ε πηνζέηεζε ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο σο αλαγθαίαο 

ζπλζήθεο ηεο λνεκαηνδφηεζεο δελ καο ππνρξεψλεη λα απνδερηνχκε ηε κία ή ηελ άιιε ζέζε. Δίηε 

ππάξρεη θάπνην είδνο λνεηηθψλ, κε παξαηεξήζηκσλ λνεκάησλ είηε φρη, ην κφλν είδνο λνεκάησλ γηα 

ην νπνίν κπνξνχκε λα κηιήζνπκε είλαη ην λφεκα φπσο (θαη αλ) απηφ εκθαλίδεηαη ή παξάγεηαη ζε 

παξαηεξήζηκεο, δεκφζηεο εθδειψζεηο. 

    Γηα λα επηζηξέςνπκε ζηελ πξνυπφζεζε ηεο αλαγθαίαο δεκνζηφηεηαο ηνπ λνήκαηνο πνπ έζεζε ν 

Wright έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλαγσγή γεγνλφησλ πεξί λνήκαηνο απφ γεγνλφηα πεξί 

κεηάθξαζεο ζε έλα πιαίζην ξηδηθήο κεηάθξαζεο, ζεσξψ φηη απηή ε πξνυπφζεζε δελ είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζέισ λα αλαπηχμσ: Αλ πηνζεηψ ηελ αζπκκεηξία κεηαμχ πξψηνπ θαη 

ηξίηνπ πξνζψπνπ, δέρνκαη φηη ην λφεκα είλαη δεκνζίσο πξνζβάζηκν θαη κειεηήζηκν κφλν απφ ηελ 

πξννπηηθή ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ. Ζ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ, φζεο ππνθεηκεληθέο 

βεβαηφηεηεο θαη αλ κνπ παξέρεη πεξί ηνπ λνήκαηνο φζσλ ιέσ, δελ είλαη δηυπνθεηκεληθψο ειέγμηκε 

θαη έηζη θαη δελ παξέρεη θακία βάζε γηα ηε ζπλαγσγή δηυπνθεηκεληθψο ειέγμηκσλ ηζρπξηζκψλ γηα 

γεγνλφηα πεξί ηνπ λνήκαηνο νπνηαζδήπνηε εθθνξάο. Έηζη, θάπνηνο πνπ δέρεηαη ηελ αζπκκεηξία 

κεηαμχ πξψηνπ θαη ηξίηνπ πξνζψπνπ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη φηη δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ 

δηυπνθεηκεληθψο ειέγμηκα θαη δηαπηζηψζηκα γεγνλφηα πεξί λνήκαηνο ζηα νπνία δελ έρεη πξφζβαζε 

έλαο ξηδηθφο εξκελεπηήο (θαη, επηπιένλ, λα αλαξσηεζεί αλ θάηη κπνξεί λα ζπληζηά "γεγνλφο" ρσξίο 

λα είλαη δηυπνθεηκεληθψο ειέγμηκν θαη δηαπηζηψζηκν) θαη αθνινχζσο, αλ δηαπηζηψζεη, π.ρ.,  φηη δελ 

ππάξρνπλ γεγνλφηα σο πξνο ην πψο κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζσζηά κηα έθθξαζε ζε κηα άιιε 

γιψζζα, λα ζπκπεξάλεη φηη δελ ππάξρνπλ (δηυπνθεηκεληθψο ειέγμηκα θαη δηαπηζηψζηκα) γεγνλφηα 

σο πξνο ην ηί λφεκα έρεη ε έθθξαζε. Σν ζπκπέξαζκά ηνπ κάιινλ δελ ζα δηαζέηεη ηε κεηαθπζηθή 

δηάζηαζε πνπ ζα δηέζεηε δεδνκέλεο ηεο άξζεο ηεο αζπκκεηξίαο κεηαμχ πξψηνπ θαη ηξίηνπ 

πξνζψπνπ, ίζσο φκσο απηφ λα κελ είλαη ηφζν επηδήκην φζν θαίλεηαη, αλ απηφ πνπ ζέινπκε λα 

ππνζηεξίμνπκε δελ είλαη ζέζεηο πεξί γεγνλφησλ ζε έλα πιαίζην κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ αιιά ζέζεηο 
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πεξί ησλ κφλσλ γεγνλφησλ γηα ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα κηιήζεη θαλείο, ζε έλα ζρεηηθηζηηθφ 

πιαίζην.    

    πλνςίδνληαο: Αλ ην λφεκα είλαη θαη' αλάγθελ δεκφζην, ηφηε ε κεζνδνινγία ηεο ξηδηθήο 

κεηάθξαζεο καο επηηξέπεη λα ζπλάγνπκε γεγνλφηα πεξί λνήκαηνο εθθνξψλ απφ γεγνλφηα πεξί 

κεηάθξαζεο εθθνξψλ. Αλ ην λφεκα δηαζέηεη θάπνην ηδησηηθφ ζπζηαηηθφ ζην νπνίν δελ ππάξρεη 

πξφζβαζε απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ, ηφηε ε κεζνδνινγία ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο 

καο παξέρεη ηε κφλε δπλαηή νδφ έκκεζεο δεκφζηαο πξφζβαζεο ζε απηφ ην λφεκα θαη καο επηηξέπεη 

λα ζπλάγνπκε ηα κφλα γεγνλφηα πεξί λνήκαηνο γηα ηα νπνία κπνξνχκε λα κηιήζνπκε. Αλ ππάξρνπλ 

άιια γεγνλφηα πεξί λνήκαηνο, ζηα νπνία δελ καο παξέρεη άκεζε ή έκκεζε πξφζβαζε ε ξηδηθή 

κεηάθξαζε, απηά είλαη αδχλαην λα εμαθξηβσζνχλ κε δεκνζίσο ειέγμηκν ηξφπν (ν νπνίνο ζα 

ππεξβαίλεη ηελ απιή αδηθαηνιφγεηε απνδνρή σο αμηφπηζηεο ηεο εθάζηνηε ππνθεηκεληθήο καξηπξίαο) 

θαη επνκέλσο είκαζηε θαηαδηθαζκέλνη λα ηα αγλννχκε γηα πάληα θαη δελ ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο λα 

ηα ιακβάλνπκε ππφςηλ θαηά ηε ζπδήηεζε. Έηζη, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είηε ππάξρεη 

αζπκκεηξία κεηαμχ πξψηνπ θαη ηξίηνπ πξνζψπνπ είηε φρη, ε κφλε δπλαηή κεζνδνινγία πνπ 

δηαζέηνπκε γηα λα εξεπλήζνπκε ην λφεκα ησλ εθθνξψλ ησλ νκηιεηψλ είλαη ε κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο εληφο ησλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο απηή εθδειψλεηαη, θαη κάιηζηα ζχκθσλα κε 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο.  

       Δλ πάζε πεξηπηψζεη, θξίλσ φηη δελ είλαη απαξαίηεην ζε απηφ ην ζηάδην λα δεζκεπηψ ζε θάπνηα 

ζέζε πεξί ηεο δεκνζηφηεηαο ή κε ηνπ λνήκαηνο. Μπνξνχκε θαη' αξράο λα δερηνχκε γηα ράξε ηεο 

ζπδήηεζεο φηη ην λφεκα είλαη θαη' αλάγθελ δεκφζην θαη λα εμεηάζνπκε πνχ καο νδεγεί ε 

κεζνδνινγία ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο. Αθνινχζσο φκσο κπνξνχκε λα επηρεηξήζνπκε λα 

κειεηήζνπκε ην λφεκα απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ, ζε έλα πιαίζην ελδνζθφπεζεο. 

Αλ θαη νη δχν νπηηθέο γσλίεο καο νδεγήζνπλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα πεξί λνήκαηνο, ζα είλαη 

θαλεξφ φηη ε ζεσξία πνπ αλαπηχζζεηαη δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα δεζκεπηεί ζε θάπνηα ζέζε ζην 

πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο πεξί δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ λνήκαηνο. Ο αλαγλψζηεο πνπ αγσληά γηα ηελ 

έθβαζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο κπνξεί λα παξαθάκςεη ηηο επφκελεο ελφηεηεο θαη λα δηαβάζεη 

θαηεπζείαλ ηελ ελφηεηα 1.3.1.     

    

1.2.1.2. Η αξρή ηεο ράξηηνο.  

 

    Δίδακε φηη ηφζν ν Quine φζν θαη ν Davidson ζεσξνχλ φηη ζηελ απφπεηξα θαηαλφεζεο, εξκελείαο 

ή κεηάθξαζεο ησλ εθθνξψλ νπνηνπδήπνηε νκηιεηή, αθφκα θαη θάπνηνπ κε ηνλ νπνίν ζπλνκηινχκε 

ηαθηηθά θαη δίρσο εκθαλή πξνβιήκαηα επί ρξφληα, εθαξκφδνληαη νη ίδηεο ζθέςεηο ηηο νπνίεο ζα 

εθαξκφδακε θαη ζε κηα πεξίπησζε ξηδηθήο κεηάθξαζεο ή εξκελείαο, δειαδή αλ πξνζπαζνχζακε λα 
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θαηαλνήζνπκε, π.ρ., ηα ιεγφκελα ελφο ηζαγελνχο απφ ηα βάζε ηνπ Ακαδνλίνπ. ε θάζε πεξίπησζε 

αληηκεησπίδνπκε ηηο εθθνξέο ηνπ νκηιεηή σο αθαηαλφεηνπο ήρνπο πνπ αλακέλνπλ κηα 

λνεκαηνδφηεζε, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ νη εθθνξέο ηνπ νκηιεηή λα είλαη απιψο θαηά ζχκπησζε 

νκφερεο κε πξνηάζεηο ηεο γιψζζαο ηελ νπνία λνκίδνπκε φηη κηιά. 

    Ζ κέζνδνο ηελ νπνία πξνηείλεη ν Davidson γηα θάζε ξηδηθή εξκελεία (δειαδή γηα θάζε εξκελεία 

ησλ εθθνξψλ ησλ άιισλ), ζπλίζηαηαη ζηελ πξνβνιή ζηνλ άιιν ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ δηθψλ καο 

πεπνηζήζεσλ. πγθεθξηκέλα, πξνζπαζνχκε λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πξνζέγγηζε πνηεο πξνηάζεηο 

ζεσξεί αιεζείο ν νκηιεηήο θαη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ην δηαπηζηψζνπκε, ηηο αληηζηνηρίδνπκε κε 

πξνηάζεηο ηεο δηθήο καο γιψζζαο νη νπνίεο θξίλνληαη (ή είλαη, αλ δελ δηαθξίλνπκε, φπσο ν 

Davidson, κεηαμχ ζπλζεθψλ ζπγθαηάζεζεο θαη ζπλζεθψλ αιεζείαο) αιεζείο ππφ ηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο
81

 (π.ρ., αλ ν ηζαγελήο αλαθσλεί "Gavagai!" ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εκείο ζα 

αλαθσλνχζακε ηελ αιεζή, γηα εκάο, πξφηαζε "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο!", π.ρ. θάζε θνξά πνπ πεξλά 

απφ κπξνζηά καο έλαο ιαγφο θαη εκείο αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα γλσζηνπνηήζνπκε απηή ηελ 

πιεξνθνξία, ππνζέηνπκε φηη ην λφεκα ηεο εθθνξάο ηνπ αληηζηνηρεί ζε απηή ηελ πξφηαζε). κσο, 

γηα λα ην επηηχρνπκε απηφ, πξνυπνζέηνπκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ νκηιεηή 

είλαη αιεζείο ζχκθσλα κε ηηο δηθέο καο πεπνηζήζεηο θαη ηελ δηθή καο άπνςε πεξί ηνπ αιεζνχο. Με 

άιια ιφγηα, κεγηζηνπνηνχκε ηε ζπκθσλία καο κε ηνλ νκηιεηή ζεσξψληαο φηη έρεη δίθην ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο. Αληηζηνίρσο κεγηζηνπνηνχκε θαη ηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα πνπ απνδίδνπκε ζηα 

ιεγφκελά ηνπ.
82

  Απηή ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο πξνυπνζέηεη βέβαηα φηη ηνπ έρνπκε ήδε 

απνδψζεη ή έρνπκε "πξνβάιιεη" ζε εθείλνλ ηε δηθή καο ινγηθή, ηελ νληνινγία καο θαη ηηο 

"αλαιπηηθέο" πξνηάζεηο καο,
83

 σο αλαγθαίεο ζησπειέο παξαδνρέο πνπ ππφθεηληαη ησλ θνηλψλ καο 

πεπνηζήζεσλ. 

    Ο Davidson νλνκάδεη απηή ηε κεζνδνινγηθή αξρή (κηα πξψηκε επεμεξγαζία ηεο νπνίαο κπνξνχκε 

λα βξνχκε ήδε ζηνλ Quine
84

), αξρή ηεο "ράξηηνο" ή ηεο "επηείθεηαο" [principle of charity]. χκθσλα 

κε ηελ αξρή ηεο ράξηηνο "ν εξκελεπηήο [νθείιεη λα] κεηαθξάδεη ή λα εξκελεχεη έηζη ψζηε λα 

δηαβάδεη θάπνηα απφ ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα αιήζεηαο ζην κνηίβν [pattern] πξνηάζεσλ [sentences] ηηο 

                                                           
81

 Davidson, "Radical Interpretation", ζει. 134-135, θαη "Truth and Meaning", ζει. 27. Βιέπε θαη Quine, "Translation 

and Meaning", ζει. 29 γηα ηελ εηζαγσγή απηήο ηεο ηδέαο.  
82

 Davidson, "Truth and Meaning", ζει. 27, "Radical Interpretation" ζει. 136. 
83

 Davidson, ν.π., ζει. 136. Βιέπε θαη Quine, π.ρ., "Ontological Relativity", ζει. 4, 32-33, θαη "Translation and 

Meaning", ζει. 58-59. 
84

 Γηα ηελ ηζηνξία απηήο ηεο ηδέαο βιέπε, π.ρ., Quine, ν.π., §13 (ζει. 57-61) θαη ηδίσο ζει. 59, ζεκείσζε 2, φπνπ 

εληνπίδεη ηελ πεγή κηαο πξψηκεο κνξθήο ηεο "αξρήο ηεο ράξηηνο", φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ζηνπο βαζηθνχο ινγηθνχο 

θαλφλεο, ζε κηα δηαηχπσζε ηνπ Neil Wilson, θαζψο θαη ζει. 69. Βιέπε θαη "Ontological Relativity", ζει. 46, θαζψο 

επίζεο θαη Quine, "Deviant Logics", Philosophy of Logic, ζει. 82-83, θαη "Carnap and Logical Truth", The Ways of 

Paradox, Harvard University Press, Cambridge θαη Λνλδίλν, 1976, ζει. 108-109. Βιέπε επίζεο Davidson, "A Coherence 

Theory of Truth and Knowledge", Subjective, Intersubjective, Objective, ζει. 148-149, φπνπ εμεγεί γηαηί επεθηείλεη ηελ 

αξρή ηεο ράξηηνο ηνπ Quine απφ ηνπο ινγηθνχο θαλφλεο ζε "εξκελείεο πνπ δηαηεξνχλ ηελ αιήζεηα φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν".    
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νπνίεο ζεσξεί αιεζείο ν νκηιεηήο."
85

 πσο γξάθεη αιινχ ν Davidson, "Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε γλψζε 

ησλ πεπνηζήζεσλ ζπκβαδίδεη κφλν κε ηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχζνπκε ιέμεηο, ε κφλε δπλαηφηεηα 

ζηελ αξρή είλαη λα ππνζέζνπκε γεληθή ζπκθσλία ζηηο πεπνηζήζεηο. Έρνπκε κηα πξψηε πξνζέγγηζε 

ζε κηα νινθιεξσκέλε ζεσξία κε ην λα απνδίδνπκε ζηηο πξνηάζεηο ελφο νκηιεηή ηηο ζπλζήθεο 

αιήζεηαο πνπ πξαγκαηηθά ιακβάλνπλ ρψξα (θαηά ηελ άπνςή καο) φηαλ ν νκηιεηήο ζεσξεί αιεζείο 

απηέο ηηο πξνηάζεηο. […] Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε επηείθεηα δελ είλαη επηινγή, αιιά ζπλζήθε κηαο 

ιεηηνπξγηθήο ζεσξίαο, δελ έρεη λφεκα λα πξνηείλνπκε φηη ζα κπνξνχζακε λα ππνπέζνπκε ζε 

ηεξάζηηα πιάλε κε ην λα ηελ πηνζεηήζνπκε."
86

  

    Ο Davidson πξνηείλεη ηε κεζνδνινγηθή αξρή ηεο ράξηηνο δηφηη "επηιχεη ην πξφβιεκα ηεο 

αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ην λφεκα δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηελ πεπνίζεζε φζν 

είλαη απηφ δπλαηφλ, ελψ επηιχεη ην πξφβιεκα ηνπ λνήκαηνο. Απηφ ην επηηπγράλνπκε απνδίδνληαο 

ζηηο μέλεο πξνηάζεηο αιεζνηηκέο νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηνπο ηζαγελείο νκηιεηέο ζσζηνχο φηαλ απηφ 

είλαη εχινγα δπλαηφ, ζχκθσλα, θπζηθά, κε ηε δηθή καο άπνςε πεξί ηνπ ηί είλαη ζσζηφ. Σε 

δηαδηθαζία δηθαηνινγεί ην γεγνλφο φηη ε δηαθσλία θαη ε ζπκθσλία είλαη λνεηέο κφλν έλαληη ελφο 

ππνβάζξνπ γεληθήο ζπκθσλίαο."
87

  

    Με άιια ιφγηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ αγλννχκε ηα πάληα ζρεηηθά κε ηα ιεγφκελα ηνπ ηζαγελνχο, 

θάζε ππφζεζή καο ζα είλαη απζαίξεηε. Αλ φκσο γλσξίδνπκε ην γεληθφ πιαίζην ησλ πεπνηζήζεψλ 

ηνπ, κπνξνχκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε σο ζηαζεξά, ψζηε λα ζπλάγνπκε πεξηζζφηεξεο πεπνηζήζεηο 

θαη ην λφεκα ησλ εθθνξψλ ηνπ. Γελ γλσξίδνπκε απηφ ην πιαίζην, κπνξνχκε φκσο λα πξνβάιινπκε 

ππνζέζεηο γηα απηφ. Αλ, αθφκε θη αλ δελ γλσξίδνπκε ηίπνηα γηα ηε γιψζζα θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ 

ηζαγελνχο, ζεσξήζνπκε δεδνκέλν, κέζσ απφθαζεο, έλα γεληθφ πιαίζην θαη θάπνηεο αιεζνηηκέο, 

κπνξνχκε λα πξνζπαζήζνπκε λα δηαπηζηψζνπκε αλ γίλεηαη θαηαλνεηφο ζε έλα ηέηνην πιαίζην. Γηα 

λα ην ζέζνπκε ιίγν δηαθνξεηηθά, θαηά ηε ξηδηθή κεηάθξαζε έρνπκε δχν αγλψζηνπο: ηηο γεληθέο 

πεπνηζήζεηο ηνπ ηζαγελνχο θαη ην λφεκα ησλ επί κέξνπο εθθνξψλ ηνπ. Γη' απηφ ην ιφγν κπνξνχκε λα 

αξρίζνπκε λα αλαδεηνχκε ην λφεκα ησλ εθθνξψλ ηνπ ηζαγελνχο κφλν αθνχ έρνπκε ζηαζεξνπνηήζεη 

ηε κεηαβιεηή ησλ πεπνηζήζεσλ, ζηαζεξνπνηψληαο ηαπηνρξφλσο θαη ην γεληθφ πιαίζην πνπ 

πξνυπνηίζεηαη απφ απηέο ηηο πεπνηζήζεηο.
88
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 Davidson, "Radical Interpretation", ζει. 137. Βιέπε θαη ζει. 134. Γηα παξεκθεξείο δηαηππψζεηο ηνπ ίδηνπ 
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    Γεδνκέλεο ηεο αξρήο ηεο ράξηηνο, ζε πεξίπησζε πνπ εξκελεχνπκε θάπνηεο πεπνηζήζεηο ηνπ σο 

ςεπδείο, παξάινγεο ή ζηεξνχκελεο λνήκαηνο, έρνπκε ιφγνπο γηα λα πηζηεχνπκε φηη έρνπκε θάλεη 

θάπνην ιάζνο ζηε κεηάθξαζε, εθφζνλ πεξηκέλνπκε φηη νη πεπνηζήζεηο ηνπ ζα είλαη γεληθψο 

αιεζείο.
89

 Αλ, κεηά απφ επαλεηιεκκέλεο κεηαθξαζηηθέο δνθηκέο δηαπηζηψζνπκε φηη δελ κπνξνχκε 

λα κεηαθξάζνπκε ζηε γιψζζα καο ηηο εθθνξέο ηνπ ηζαγελνχο κε ηξφπν πνπ ζα ηηο θαζηζηά γεληθψο 

αιεζείο (ζχκθσλα κε ηα δηθά καο θξηηήξηα πεξί ηνπ αιεζνχο), δηθαηνχκαζηε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν 

(ππνηηζέκελνο) νκηιεηήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ δηαζέηεη γιψζζα, νξζφ ιφγν, ζθέςε ή 

πεπνηζήζεηο
90

 ή αθφκε, ζα ιέγακε, φηη είλαη πλεπκαηηθά δηαηαξαγκέλνο. Απηφο ν δπηηθνθεληξηθφο (ή 

ίζσο "ινγνθεληξηθφο") θαη ζπγθαηαβαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο αξρήο ηεο ράξηηνο, πνπ δελ αλαγλσξίδεη 

ιφγν θαη ζθέςε παξά κφλν ζε φ,ηη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα "δηθά καο" κέηξα (δειαδή ζηηο 

λφξκεο ηνπ ζχγρξνλνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ), νδήγεζε ηνλ Forster λα γξάςεη φηη πξνζεγγίζεηο ζαλ 

εθείλε ηνπ Davidson (θαζψο θαη ησλ Αξηζηνηέιε, Berlin θαη Kay θαηά ηνλ Forster) "θαζψο 

αξλνχληαη ηελ χπαξμε ξηδηθψο δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ θαη πεπνηζήζεσλ, αζπάδνληαη κηα ζέζε ε 

νπνία απαηηεί […] ηελ εξκελεία ησλ πνιηηηζκηθψλ άιισλ σο, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, 

δηαλνεηηθψο θαηψηεξσλ εθδνρψλ καο. […] Τπνζηεξίδσ, κε άιια ιφγηα, φηη πξέπεη λα δνχκε ηε ζέζε 

ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ σο έλα είδνο θηινζνθηθήο εθινγίθεπζεο ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ."
91

    

    Θα αζθήζσ θξηηηθή ζηελ αξρή ηεο ράξηηνο απφ δχν απφςεηο:  

    Πξψηνλ, ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ράξηηνο πξνυπνζέηεη φηη κπνξνχκε θαη' αξρήλ λα 

εμαθξηβψζνπκε πνηεο πξνηάζεηο ζεσξεί αιεζείο ν νκηιεηήο (ππνζέηνληαο φηη είλαη δπλαηφ λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ ν νκηιεηήο ζεσξεί αιεζή κηα πξφηαζε, πξηλ λα εμαθξηβψζνπκε ην λφεκα πνπ έρεη 

ε πξφηαζε γηα εθείλνλ). Χζηφζν, φπσο παξαηεξεί εχζηνρα ε Heal
92

, γηα λα ππνζέζνπκε φηη ν 

νκηιεηήο ζεσξεί αιεζή θάπνηα πξφηαζε, πξέπεη πξψηα λα πξνβάιινπκε έλα πιήζνο άιισλ 

ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ην λφεκα ηεο ζπλνιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νκηιεηή, θαζψο θαη ζρεηηθά κε 

ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ
93

. Ζ Heal ζεσξεί φηη έηζη παξαβηάδεηαη κηα βαζηθή αξρή ηεο 

ξηδηθήο εξκελείαο.
94

 Έηζη, ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ηνπ Davidson, ε νπνία πξνυπνζέηεη "ηελ 

θαζφινπ εχινγε ηδέα φηη είλαη δπλαηφ λα απνκνλψζνπκε ηηο πξνηάζεηο πνπ ζεσξνχληαη αιεζείο απφ 
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Objective, ζει. 100.  
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92

 Ζ Heal ζεσξεί φηη, απφ ηζηνξηθή άπνςε, ε αξρή ηεο ράξηηνο εηζήρζε αξρηθά απφ ηνλ Davidson γηα λα αληηκεησπίζεη 

έλα ινγηθφ πξφβιεκα ηεο ζεκαζηνινγηθήο ζεσξίαο ηνπ (βιέπε Heal, ν.π., ζει. 181). Καζψο δελ κε απαζρνιεί ηφζν ε 

εξκελεία ηεο ζθέςεο ηνπ Davidson φζν ε άξζξσζε κηαο ζπζηεκαηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο πεξί λνήκαηνο, δελ ζα 

εκπιαθψ ζε κηα ζπδήηεζε κε ηελ Heal γηα ην ξφιν ηεο αξρήο ηεο ράξηηνο ή ηεο απξνζδηνξηζηίαο ζηε γεληθφηεξε 

θηινζνθία ηνπ Davidson. 
93

 Heal, ν.π., ζει. 184-5.  
94

 Heal, ν.π., ζει. 184.  
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ηελ ππφινηπε ζπκπεξηθνξά πξηλ απφ ηελ εξκελεία"
95

, "μεθηλά απφ έλα ζεκείν ην νπνίν είηε δελ είλαη 

δηαζέζηκν είηε δελ είλαη ξηδηθφ."
96

 πσο παξαηεξεί θαη ν Forster, "ε ηδέα ηνπ Davidson φηη ε 

θαηάθαζε ζε πξνηάζεηο είλαη έλα θαζαξά ζπκπεξηθνξηθφ δήηεκα ην νπνίν κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

απφ ηελ παξαηήξεζε πξηλ απφ ηελ εξκελεία θαίλεηαη αβάζηκε."
97

  

     Μηα ζπλεπήο κεζνδνινγία ξηδηθήο εξκελείαο ζα έπξεπε λα ιακβάλεη, θαη’ αξρήλ, σο βαζηθφ 

παξαηεξεζηαθφ δεδνκέλν ηεο ην ζχλνιν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νκηιεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ρεηξνλνκηψλ ηνπ θαη ηεο ζπλνιηθήο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ην "ζχλνιν ησλ 

θπζηθψλ δεδνκέλσλ"
98

 κε κηα άιιε δηαηχπσζε, θαζψο θαη ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ εθδειψλεηαη 

ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε κηα ηέηνηα κεζνδνινγία ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε 

φηη ν νκηιεηήο ζεσξεί αιεζή κηα πξφηαζε κφλν αλ νη εκπεηξηθέο ζπλζήθεο δηαηχπσζεο ηεο εθθνξάο 

ήηαλ ζπκβαηέο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλνιηθή ζεσξία ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο επηζπκίεο, 

ηηο πξνζέζεηο θαη ηα λνήκαηά ηνπ.
99

 κσο απηφ ζα ζήκαηλε φηη ηνπ απνδίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ κηα 

νιφθιεξε "γιψζζα". Έηζη, φηαλ ν Davidson γξάθεη φηη "αλ ζέινπκε λα ξίμνπκε θσο ζηε θχζε ηνπ 

λνήκαηνο πξέπεη, επνκέλσο, λα μεθηλήζνπκε κε θάηη πνπ δελ ζα πξνυπνζέηεη ηίπνηα απφ ηα δχν"
100

 

θαη ακέζσο κεηά πξνηείλεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ νκηιεηή ζε πξνηάζεηο σο θάηη ηέηνην, θαίλεηαη λα 

μερλά φηη ε αλαγλψξηζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ηζαγελνχο πξνυπνζέηεη ήδε κηα λνεκαηνδφηεζε. 

    Φαίλεηαη ινηπφλ φηη, φηαλ ν Quine θαη ν Davidson ζέηνπλ σο κεζνδνινγηθφ βήκα ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ εθθνξψλ ζηηο νπνίεο ζπγθαηαηίζεηαη ή απνξξίπηεη ν ηζαγελήο, δειαδή ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

πξνηάζεσλ ηηο νπνίεο ζεσξεί αιεζείο ή ςεπδείο ν νκηιεηήο, ήδε πξνβάιινπλ ππεξβνιηθά πνιιέο 

ππνζέζεηο σο πξνο ηε γιψζζα θαη ην γεληθφηεξν θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ηνπ νκηιεηή, νη νπνίεο δελ 

δηθαηνινγνχληαη θαη’ αξρήλ απφ ηελ αλαγθαία κεζνδνινγία ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο. Δπηπιένλ, 

φηαλ ζεσξνχκε δεδνκέλν φηη ν νκηιεηήο ηεξεί έλαληη ησλ πεπνηζήζεσλ ή ησλ πξνηάζεσλ ή κηα 

ζηάζε ζπγθαηάζεζεο (δειαδή ηηο ζεσξεί αιεζείο) ή κηα ζηάζε απφξξηςεο (δειαδή ηηο ζεσξεί 

ςεπδείο), πξνβάιινπκε ζηνλ νκηιεηή θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ινγηθνχο θαλφλεο, γηα ηνπο νπνίνπο 

ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα δελ καο παξέρνπλ θακία εγγχεζε. Ο νκηιεηήο ζα κπνξνχζε λα ηεξεί κφλν 

κία ζηάζε έλαληη θάζε πεπνίζεζεο, ηε ζπγθαηάζεζε (π.ρ. αλ δελ πηνζεηεί ηελ αξρή ηεο κε 

αληίθαζεο), πεξίπησζε ζηελ νπνία ε εθθνξά ηελ νπνία εκείο κεηαθξάδνπκε σο άξλεζε 

κεηαθξάδεηαη σο ζπλψλπκε ηεο θαηάθαζεο. Θα κπνξνχζε επίζεο λα δέρεηαη άπεηξεο ελδηάκεζεο 

αιεζνηηκέο κεηαμχ αιεζνχο θαη ςεπδνχο (θαηά ην πξφηππν ηεο fuzzy logic) ή λα ηεξεί πέληε 

δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο ζηάζεηο έλαληη ησλ πεπνηζήζεσλ, ζηε ζέζε ηεο ζπγθαηάζεζεο θαη ηεο 
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απφξξηςεο, ζηάζεηο ηηο νπνίεο δελ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ εγθεθάινπ καο αιιά ίζσο ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί έλα ππεξ-επθπέο 

θσζθνξίδνλ θαιακάξη απφ ην Νεθέισκα ηεο Καζζηφπεο αλ θαιείην λα επηρεηξήζεη κηα ξηδηθή 

κεηάθξαζε ησλ εθθνξψλ ηνπ ίδηνπ νκηιεηή. 

    πκπεξαίλσ φηη ην ίδην ην πξψην βήκα εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ράξηηνο, ε "αλαγλψξηζε" ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ ζεσξεί αιεζείο ή ζηηο νπνίεο θαηαθάζθεη ν ηζαγελήο, είλαη ήδε κηα απζαίξεηε 

ππφζεζε, δεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο. .  

    Γεχηεξνλ, ην επηρείξεκα ηνπ Davidson φηη ε αξρή ηεο ράξηηνο ζηαζεξνπνηεί ηε κεηαβιεηή ησλ 

πεπνηζήζεσλ καο δείρλεη απιψο φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, γηα λα ειέγμνπκε (ή λα παξαγάγνπκε) ην 

λφεκα ησλ εθθνξψλ ηνπ ηζαγελνχο θαη λα ηηο αληηζηνηρίζνπκε κε πξνηάζεηο νη νπνίεο θξίλνληαη 

αιεζείο ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, πξέπεη λα πξνυπνζέζνπκε σο ζηαζεξφ (δειαδή κε 

πξνζδηνξηζκέλν λφεκα θαη ζηαζεξή αιεζνηηκή) θάπνην ζχλνιν πεπνηζήζεσλ θαη φρη απαξαηηήησο 

πεπνηζήζεηο ηηο νπνίεο πηνζεηνχκε εκείο. Γηφηη, απφ ινγηθή άπνςε, ε κεηαβιεηή ησλ πεπνηζήζεσλ 

ζηαζεξνπνηείηαη φπνηεο πεπνηζήζεηο θαη αλ πξνβάιινπκε ζηνλ ηζαγελή, αθφκε θαη αλ απηέο 

θξίλνληαη εμσθξεληθέο ή παξάινγεο ζχκθσλα κε ηα δηθά καο θξηηήξηα. Φαίλεηαη φηη ν Davidson έρεη 

ζπλαίζζεζε ηνπ φηη ε ξηδηθή εξκελεία πξνυπνζέηεη ηελ απφδνζε ζηνλ νκηιεηή πεπνηζήζεσλ νη 

νπνίεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζσζηέο ζχκθσλα κε θάπνηα άπνςε πεξί ηνπ ηί είλαη ζσζηφ (ηελ νπνία 

βέβαηα ζα πξέπεη λα θαηαλννχκε) θαη φρη απαξαηηήησο ζχκθσλα κε ηε δηθή καο (ή, ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ εθάζηνηε εξκελεπηή, δηφηη δελ ππάξρεη θακία εθ ησλ 

πξνηέξσλ εγγχεζε φηη νη πεπνηζήζεηο ηνπ εθάζηνηε εξκελεπηή ηαπηίδνληαη κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ 

Davidson), φηαλ δειψλεη, εληφο ειαθξψο δηαθνξεηηθψλ ζπκθξαδνκέλσλ, φηη "ην ιάζνο καο ήηαλ λα 

ππνζέζνπκε φηη θάζε εθθνξά αλήθεη ζε κία κνλαδηθή γιψζζα. κσο κπνξνχκε […] λα ζεσξήζνπκε 

φηη ε εθθνξά αλήθεη ζε κία ή ζε θάπνηα άιιε γιψζζα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επηηξέςνπκε 

αιιαγέο ζε άιια ζεκεία ηεο ζπλνιηθήο ζεσξίαο καο γηα έλα πξφζσπν".
101

  

    Με άιια ιφγηα, κπνξεί ε απφδνζε ζηνλ νκηιεηή αιεζψλ (θαη' εκάο) πεπνηζήζεσλ λα είλαη κηα 

λφκηκε ππφζεζε, ζην βαζκφ πνπ καο επηηξέπεη λα απνδψζνπκε λφεκα ζε επί κέξνπο εθθνξέο ηνπ 

νκηιεηή ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπλνιηθήο ζεσξίαο ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο 

επηζπκίεο, ηηο πξνζέζεηο θαη ηα λνήκαηά ηνπ ζπκβαηήο πξνο ηηο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο εθδήισζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Χζηφζν, αλ θαη λφκηκε, δελ είλαη αλαγθαία, ζην βαζκφ πνπ ε ίδηα ζπκπεξηθνξά, 

φπσο εθδειψλεηαη ζηηο ίδηεο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο, ζα κπνξνχζε λα είλαη ζπκβαηή θαη κε κηα 

δηαθνξεηηθή ζπλνιηθή ζεσξία ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο επηζπκίεο, ηηο πξνζέζεηο θαη ηα 

λνήκαηα ηνπ νκηιεηή. Έηζη ζα κπνξνχζακε λα ζηαζεξνπνηήζνπκε ηε κεηαβιεηή ησλ πεπνηζήζεσλ 
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πξνβάιινληαο κηα εληειψο δηαθνξεηηθή ζπλνιηθή ζεσξία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν νκηιεηήο φρη 

απιψο δελ κνηξάδεηαη καδί καο θνηλέο πεπνηζήζεηο αιιά νχηε θαλ θνηλέο ινγηθέο αξρέο. Σφηε, αλ 

εξκελεχακε θάπνηεο εθθνξέο ηνπ σο (θαη’ εκάο) ςεπδείο, παξάινγεο ή ζηεξνχκελεο λνήκαηνο, ζα 

είρακε ιφγνπο γηα λα πηζηεχνπκε φηη αθνινπζνχκε κηα νξζή κεηαθξαζηηθή κεζνδνινγία, νξζή απφ 

ηελ άπνςε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία καο νδεγεί επηβεβαηψλνπλ ηελ αξρηθή καο ππφζεζε 

ζρεηηθά κε ηε "γιψζζα" πνπ κηιά ν νκηιεηήο (ζην βαζκφ πνπ κηα πξφηαζε ε νπνία θξίλεηαη αιεζήο 

ζχκθσλα κε έλα ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ ζα κπνξνχζε λα θξίλεηαη ςεπδήο, παξάινγε ή άλεπ 

λνήκαηνο ζχκθσλα κε έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ, π.ρ. ην δηθφ καο). Απηή ε 

κεζνδνινγία είηε καο βνεζά λα δηαηππψζνπκε ηηο πξνηάζεηο ηνπ νκηιεηή ζηε "γιψζζα" καο σο 

αληίζεηεο πξνο ηηο δηθέο καο πεπνηζήζεηο, είηε καο πξνζθέξεη κηα έλδεημε φηη ελδερνκέλσο ε 

"γιψζζα" ηνπ είλαη κε κεηαθξάζηκε ζηε δηθή καο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε 

άιιεο, κε κεηαθξαζηηθέο κεζφδνπο πξφζβαζεο ζηα λνήκαηά ηεο, π.ρ. εθκάζεζε ή 

αλαζπγθξφηεζε/θαηαζθεπή ηεο μέλεο "γιψζζαο" απφ ην κεδέλ ή σο κεηξηθή γιψζζα, δίρσο θακία 

αλαθνξά ζηε δηθή καο.   

    Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ ζθέςεσλ, κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη ε απφδνζε λνήκαηνο θαηά ηε ξηδηθή 

εξκελεία απαηηεί ηελ πξνβνιή κηαο ζεσξίαο ζρεηηθήο κε ηηο γεληθφηεξεο πεπνηζήζεηο ηνπ νκηιεηή, 

δελ βξίζθσ φκσο θάπνην ιφγν γηα λα δερηνχκε φηη απηή ε ζεσξία πξέπεη θαη’ αλάγθελ λα πξνβάιιεη 

ζηνλ νκηιεηή ηηο δηθέο καο πεπνηζήζεηο, φπσο απαηηεί ε αξρή ηεο ράξηηνο. Γηαηί ινηπφλ λα 

απνδερηνχκε ηε ζπγθεθξηκέλε ιχζε πνπ καο παξέρεη ε αξρή ηεο ράξηηνο; 

    χκθσλα κε ηελ Heal, ε αξρή ηεο ράξηηνο ηζνδπλακεί κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ζρεδφλ φια φζα ιέκε 

θαη ζρεδφλ φια φζα ιέλε νη άιινη είλαη αιεζή θαη θαίλεηαη λα ελέρεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη νη 

πεπνηζήζεηο καο είλαη θαηά βάζε ζσζηέο.
102

 Τπνηίζεηαη φηη κε θάπνηνλ ηξφπν φια ηα ζπζηήκαηα 

ζθέςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθνχ καο, είλαη νπζησδψο ζσζηά, γεγνλφο πνπ ρνλδξηθά 

εμηζψλεη ηελ πξφηαζε "ην ππνθείκελν πηζηεχεη φηη ε p είλαη αιεζήο" κε ηελ πξφηαζε "ε p είλαη 

αιεζήο".
103

 Χζηφζν έλαο ηέηνηνο ηζρπξηζκφο δελ είλαη θαη πνιχ εχινγνο, ζην βαζκφ πνπ "απνθιείεη 

ηελ ηδέα φηη έλα εθηεηακέλν ηκήκα ηεο δσήο κηαο νκάδαο ζα κπνξνχζε λα είλαη αθηεξσκέλν ζηελ 

επηδίσμε θάπνηνπ ρηκαηξηθνχ θαη κε αλεπαξθή ζεσξεηηθή ζηήξημε εγρεηξήκαηνο."
104

 

    Μηα αληίζηνηρε θξηηηθή αζθεί θαη ν Forster: χκθσλα κε ηνλ Davidson αλαγθαία ζπλζήθε ψζηε ε 

νκηιία ή ε ζθέςε θάπνηνπ λα είλαη γηα θάηη είλαη λα ζπλδέεηαη κε απηή ηελ πεπνίζεζε ή ηελ 

πξφηαζε έλα ηεξάζηην δίθηπν αιεζψλ πεπνηζήζεσλ θαη γηα λα θαηαλνήζνπκε ζε ηί αθνξά ε νκηιία ή 

ζθέςε θάπνηνπ, πξέπεη λα κνηξαδφκαζηε καδί ηνπ ην ίδην δίθηπν πεπνηζήζεσλ. Ο Forster απαληά φηη 
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αλ ε απφδνζε λνήκαηνο πξνυπέζεηε νη πξνηάζεηο ή νη πεπνηζήζεηο καο λα αλαθέξνληαη ζε πξάγκαηα 

πνπ ππάξρνπλ πξαγκαηηθά ζηνλ θφζκν, ηφηε ζα ήηαλ εχινγν λα ππνζέζνπκε φηη πξνυπνζέηεη κηα 

θνηλφηεηα αιεζψλ πεπνηζήζεσλ κεηαμχ νκηιεηή θαη εξκελεπηή. κσο κπνξνχκε λα ελλννχκε θάηη 

ή λα απνδίδνπκε λφεκα ζε θάηη ρσξίο απηφ λα αλαθέξεηαη ζε πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ φλησο ζηνλ 

θφζκν, φπσο, π.ρ., νη αξραίνη Έιιελεο νη νπνίνη απέδηδαλ λφεκα ζε πξνηάζεηο θαη ζθέςεηο γηα ηνλ 

Γία θαη ηνπο άιινπο ζενχο, κνηξαδφκελνη έλα δίθηπν ςεπδψλ, θαηά Davidson, πεπνηζήζεσλ. Καηά 

ηνλ Forster, δεδνκέλεο κηαο δηάθξηζεο κεηαμχ de re θαη de dicto αλαθνξάο, αλ ζεσξήζνπκε φηη νη 

αξραίνη έιιελεο αλαθέξνληαλ ζηνπο ζενχο de re, απηφ είλαη ζπκβαηφ (ζχκθσλα κε ηνλ McGinn) κε 

ην λα θέξνπλ καδηθά ςεπδείο πεπνηζήζεηο σο πξνο ηα πξάγκαηα ζηα νπνία αλαθέξνληαλ, φπσο θαη 

κε ην λα πξνυπνζέηνπλ εληειψο δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο απφ φ,ηη νη εξκελεπηέο ηνπο. Αλ 

αλαθέξνληαλ ζηνπο ζενχο de dictν, ηφηε νη πεπνηζήζεηο ηνπο ζα έπξεπε λα είλαη καδηθά αιεζείο θαη 

λα ηηο κνηξάδνληαη θαη νη εξκελεπηέο, θάηη πνπ φκσο δελ ζπκβαίλεη, ηνπιάρηζηνλ αλ είκαζηε 

ληετβηληζνληαλνί εξκελεπηέο.
105 

    Ο Barry Stroud επηρεηξεκαηνιφγεζε ππέξ ηεο άπνςεο φηη ε απφδνζε "αιεζψλ" πεπνηζήζεσλ ζε 

έλαλ νκηιεηή σο ππνηηζέκελε αλαγθαία ζπλζήθε ηεο ξηδηθήο εξκελείαο δελ ζπλεπάγεηαη νχηε 

πξνυπνζέηεη φηη απηέο νη πεπνηζήζεηο είλαη "αληηθεηκεληθά" αιεζείο, παξά κφλν φηη είλαη αιεζείο 

ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή γσλία ηνπ εξκελεπηή, δειαδή απιψο φηη ν εξκελεπηήο πηζηεχεη φηη είλαη 

αιεζείο.
106

 Θα εθζέζσ απηή ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη αθνινχζσο ζα πξνζπαζήζσ λα ηελ εληάμσ 

ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο.  

    Έζησ φηη ε κεζνδνινγία ηεο ξηδηθήο εξκελείαο απαηηεί απφ ηνλ εξκελεπηή λα απνδίδεη ζηνλ 

νκηιεηή έλα ζχλνιν πεπνηζήζεσλ ζε κεγάιν βαζκφ αιεζέο (ην νπνίν πξνθαλψο πξνυπνζέηεη θαη 

ηελ απφδνζε κηαο ινγηθήο θαη ελφο ζπλφινπ "ελλνηψλ", ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ δηαηππψλνληαη νη 

πεπνηζήζεηο), θαη κάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Davidson, αιεζέο ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ 

εξκελεπηή. Γειαδή έζησ φηη ν εξκελεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνυπνζέζεη φηη κνηξάδεηαη κε 

ηνλ νκηιεηή θνηλέο έλλνηεο θαη πεπνηζήζεηο.
107

 χκθσλα κε ηελ "ηζρπξή ζέζε" (ηελ νπνία ν Stroud 

δηαβάδεη ζε δηάθνξά απνζπάζκαηα ηνπ  Davidson) "δελ ηζρχεη κφλν φηη φζνη θαηαλννχλ ν έλαο ηνλ 

άιιν πξέπεη λα ζπκθσλνχλ σο πξνο ην πψο είλαη ν θφζκνο αιιά θαη φηη ν θφζκνο πξέπεη λα είλαη 

γεληθά έηζη φπσο ζπκθσλνχλ απηνί φηη είλαη."
108

 Έηζη ε θξάζε ηνπ Davidson "ε πεπνίζεζε είλαη εθ 
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θχζεσο 'αιεζνθέξνπζα' [veridical]"
109

 ζεκαίλεη φηη "θάζε ζπλεθηηθφ θαη εθηεηακέλν ζχλνιν 

πεπνηζήζεσλ πξέπεη λα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αιεζέο."
110

  

    κσο απηφ ζα ίζρπε κφλν αλ ίζρπαλ ηαπηνρξφλσο νη ζέζεηο φηη ε απφδνζε πεπνηζήζεσλ 

πξνυπνζέηεη ηελ απφδνζε αιεζνηηκψλ θαη φηη νη πεπνηζήζεηο ηνπ εξκελεπηή είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

αιεζείο.
111

 Αλ νη πεπνηζήζεηο θάζε εξκελεπηή είλαη (αληηθεηκεληθά) αιεζείο θαη αλ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα απνδίδεη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ζηνλ νκηιεηή θαηά ηελ εξκελεία ηνπ, ηφηε ηζρχεη ε 

ηζρπξή ζέζε. Χζηφζν νη ζπλζήθεο ηηο ξηδηθήο εξκελείαο, φπσο έρνπλ εθηεζεί κέρξη ηψξα, δελ 

ζπλεπάγνληαη φηη νη πεπνηζήζεηο ηηο νπνίεο ζεσξεί αιεζείο ν εξκελεπηήο είλαη (ή πξέπεη λα είλαη) 

φλησο αιεζείο.
112

 Σν γεγνλφο φηη πηζηεχσ φηη p δελ ζπλεπάγεηαη φηη ε p είλαη αιεζήο (αιιά απιψο 

φηη πηζηεχσ φηη ε p είλαη αιεζήο) θαη έλαο εξκελεπηήο ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα απνδίδεη λφεκα 

ζηηο εθθνξέο ελφο νκηιεηή απνδίδνληάο ηνπ πεπνηζήζεηο ηηο νπνίεο ζεσξεί αιεζείο, ρσξίο απηέο λα 

είλαη φλησο αιεζείο. 

    Ο Stroud εληνπίδεη ζηνλ Davidson έλα λνεηηθφ πείξακα ην νπνίν ππνηίζεηαη φηη ζηεξίδεη ηελ 

ηζρπξή ζέζε: αλ ππήξρε έλαο "παληνγλψζηεο εξκελεπηήο", νη πεπνηζήζεηο ηνπ ζα ήηαλ αιεζείο. 

Σφηε, φηαλ απηφο ζα εξκήλεπε νπνηνλδήπνηε άιιν εξκελεπηή, ζα ηνπ απέδηδε αιεζείο πεπνηζήζεηο. 

113
  κσο, ζην βαζκφ πνπ δελ έρνπκε θακία εγγχεζε φηη ν εθάζηνηε εξκελεπηήο είλαη παληνγλψζηεο 

νχηε φηη ππάξρεη έζησ θαη έλαο παληνγλψζηεο εξκελεπηήο, απηφ ην λνεηηθφ πείξακα απιψο 

επαλαιακβάλεη ηελ παξαηήξεζε φηη "αλ νη πεπνηζήζεηο καο είλαη αιεζείο, φπσο λνκίδνπκε φηη είλαη, 

ηφηε θάζε νκηιεηήο ηνλ νπνίν εξκελεχνπκε θαη θαηαλννχκε ζα έρεη επίζεο αιεζείο πεπνηζήζεηο."
114

 

Άιισζηε, φπσο παξαηεξεί ν Blackburn, "απφ κηα ζθεπηηθηζηηθή νπηηθή γσλία, ην πξφβιεκα είλαη 

φηη δελ γλσξίδνπκε πνηέο πεπνηζήζεηο ζα ππέζεηε ν παληνγλψζηεο φηη έρνπκε."
115

   

    Έζησ φηη νη ζπλζήθεο ηεο ξηδηθήο εξκελείαο δελ είλαη κφλν απηέο. χκθσλα κε ην πεξίθεκν 

ζρήκα ηεο "ηξηγσλνπνίεζεο" ηνπ Davidson, θάζε εξκελεπηήο απνδίδεη λφεκα ζηα ιεγφκελα ελφο 

νκηιεηή ζπζρεηίδνληαο ηηο εθθνξέο ηνπ θαη ηηο εθθνξέο ηνπ νκηιεηή κε ηελ θνηλή αηηία ηνπο ζηνλ 

θφζκν (π.ρ. θάπνην θνηλφ εξέζηζκα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιαγνχ πνπ πξνθαιεί, ππφ ηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο, ηηο εθθνξέο "Λαγφο!" θαη "Gavagai!"). Δθφζνλ "ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ ηηο 

βαζηθφηεξεο ιεθηηθέο απνθξίζεηο καο θαζνξίδνπλ επίζεο θαη ην λφεκά ηνπο θαη ην πεξηερφκελν ησλ 
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πεπνηζήζεσλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ", ππνηίζεηαη φηη ηα αίηηα ησλ απνθξίζεσλ δηαζθαιίδνπλ φηη νη 

πεπνηζήζεηο ζα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αιεζείο.
116

  

    κσο, φπσο παξαηεξεί ν Stroud, ε ζέζε φηη ε επίθιεζε θάπνηνπ θνηλνχ αηηίνπ ησλ δχν εθθνξψλ 

ζπληζηά αλαγθαία ζπλζήθε ηεο ξηδηθήο εξκελείαο ζα ππνζηήξηδε ηελ ηζρπξή ζέζε κφλν αλ δελ ζα 

ήηαλ δπλαηφ λα ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζε απηφ πνπ πξνθάιεζε πξαγκαηηθά ηελ απφθξηζε θαη ζε 

απηφ ην νπνίν ηελ πξνθάιεζε ζχκθσλα κε ηνλ εξκελεπηή (ζε απηφ πνπ ν εξκελεπηήο πηζηεχεη φηη 

είλαη ην αίηην). κσο απηφ πνπ ν εξκελεπηήο ζεσξεί αίηην (θαη λφεκα) ηεο εθθνξάο δελ είλαη θαη’ 

αλάγθελ ην πξαγκαηηθφ αίηηφ ηεο.
117

 Σν γεγνλφο φηη "νη εξκελεπηέο απνδίδνπλ πεπνηζήζεηο κφλν 

ζπζρεηίδνληαο ηηο εθθνξέο πνπ εξκελεχνπλ κε ζπλζήθεο νη νπνίεο πηζηεχνπλ φηη ηζρχνπλ ζηνλ 

θφζκν ηνλ νπνίν κνηξάδνληαη κε ηνπο νκηιεηέο"
118

 δελ ζεκαίλεη φηη απηέο νη ζπλζήθεο φλησο 

ηζρχνπλ ζηνλ θφζκν. Σν λα ηζρχνπλ φλησο απηέο νη ζπλζήθεο ζηνλ θφζκν δελ είλαη αλαγθαία 

ζπλζήθε ηεο ξηδηθήο εξκελείαο, ζην βαζκφ πνπ γηα λα ελλννχλ εξκελεπηήο θαη νκηιεηήο ην ίδην 

πξάγκα κε ηηο εθθνξέο ηνπο αξθεί λα πηζηεχνπλ φηη ηζρχνπλ νη ίδηεο ζπλζήθεο (θαη λα κνηξάδνληαη 

θαη έλα επξχηεξν θνηλφ ζχλνιν ελλνηψλ θαη πεπνηζήζεσλ).
119

  

    Αλ απηέο είλαη νη αλαγθαίεο ζπλζήθεο ηεο ξηδηθήο εξκελείαο, έπεηαη φηη ε ηζρπξή ζέζε δελ 

επζηαζεί θαη φηη, ζην πιαίζην ηνπ Davidson, θαηά ηε ξηδηθή εξκελεία απιψο απαηηείηαη λα 

πξνυπνζέηνπκε φηη o νκηιεηήο κνηξάδεηαη ηηο ίδηεο πεπνηζήζεηο κε εκάο, δειαδή φηη πηζηεχεη φηη 

είλαη αιεζείο νη ίδηεο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο ζεσξνχκε θαη εκείο αιεζείο, ρσξίο απηή ε απφδνζε 

πεπνηζήζεσλ λα ζπλεπάγεηαη ή λα πξνυπνζέηεη φηη νη πεπνηζήζεηο καο είλαη αληηθεηκεληθά αιεζείο, 

δειαδή φηη δελ ζθάιινπκε φηαλ πηζηεχνπκε φηη είλαη αιεζείο. Άιισζηε, λνκίδσ φηη θαη ν ίδηνο ν 

Davidson ζπκθσλεί κε απηή ηελ άπνςε, φηαλ γξάθεη φηη "νη πξνηάζεηο [sentences] είλαη αιεζείο θαη 

ζεσξνχληαη αιεζείο κφλν ελ ζρέζεη πξνο έλαλ νκηιεηή θαη κηα ζηηγκή" θαη φηη ε ξηδηθή εξκελεία 

αθνξά ζην ζπζρεηηζκφ "πξνηάζεσλ πνπ ζεσξνχληαη αιεζείο κε πξνηάζεηο πνπ ζεσξνχληαη 

αιεζείο"
120

 ή φηη "νη πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο ζεσξεί αιεζείο έλαο νκηιεηήο […] είλαη 

αιεζείο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε γλψκε ηνπ εξκελεπηή"
121

. 

    Σψξα (γηα λα πξνρσξήζσ ζην ζρνιηαζκφ ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ Stroud), αλ ε ίδηα ε 

πξνηεηλφκελε απφ ηνλ Davidson κεζνδνινγία ηεο ξηδηθήο εξκελείαο,  σο αλαγθαία ζπλζήθε θάζε 

λνεκαηνδφηεζεο, δηαζθάιηδε φηη νη πεπνηζήζεηο καο είλαη αληηθεηκεληθά αιεζείο, ζα είρακε έλα ιφγν 

γηα λα πηνζεηήζνπκε σο ζπλζήθε ηεο εξκελείαο ηελ απφδνζε ζηνλ νκηιεηή ησλ δηθψλ καο 

πεπνηζήζεσλ: Δθφζνλ νη πεπνηζήζεηο καο είλαη αιεζείο, αλ ηνπ απνδψζνπκε άιιεο πεπνηζήζεηο, 
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απηέο ζα είλαη ςεπδείο, θαη έηζη ζα ηνλ εξκελεχζνπκε εμ αξρήο θαθνπξναίξεηα. Χο θαινπξναίξεηνη 

εξκελεπηέο, νθείινπκε λα μεθηλήζνπκε κε ηελ ππφζεζε φηη ν νκηιεηήο δελ είλαη πλεπκαηηθά 

δηαηαξαγκέλνο ή θαληαζηφπιεθηνο θαη φηη αληηιακβάλεηαη ηί ζπκβαίλεη γχξσ ηνπ εμίζνπ θαιά κε 

εκάο, πνπ γλσξίδνπκε ηελ αληηθεηκεληθή αιήζεηα. Αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, απηή ε 

ζπγθαηαβαηηθή αξρή ηεο "επηείθεηαο" ή ηεο "θηιαλζξσπίαο" (κηα εμίζνπ λφκηκε κεηάθξαζε ηνπ 

φξνπ "charity"), φπσο ηελ νλνκάδεη απηάξεζθα ν Davidson, δελ ζπληζηά ινγηθψο αλαγθαία ζπλζήθε 

ηεο ξηδηθήο εξκελείαο, ζην βαζκφ πνπ θακία ινγηθή αλαγθαηφηεηα δελ καο ππνρξεψλεη λα είκαζηε 

θαινπξναίξεηνη έλαληη ηνπ ζπλνκηιεηή καο. Θα κπνξνχζακε φκσο λα ηε δερηνχκε γηα 

ελδερνκεληθνχο πνιηηηζκηθνχο ιφγνπο, π.ρ. απφ επγέλεηα, αλ θαη ζε θάπνηνπο πνιηηηζκνχο κηα ηέηνηα 

ρεηξνλνκία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πξνζβιεηηθή γηα ηνπο πλεπκαηηθά δηαηαξαγκέλνπο θαη ηνπο 

θαληαζηφπιεθηνπο.  

    Χζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αλαγθαία κεζνδνινγία ηεο ξηδηθήο εξκελείαο επηηξέπεη ηε 

δπλαηφηεηα νη πεπνηζήζεηο καο λα κελ είλαη αληηθεηκεληθά αιεζείο, απηφο ν ιφγνο εθιείπεη: εθφζνλ 

φπνηεο πεπνηζήζεηο θη αλ ηνπ απνδψζνπκε, είλαη δπλαηφ λα είλαη ςεπδείο, νη δηθέο καο πεπνηζήζεηο 

δελ έρνπλ θάπνην πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ θαη ε απφδνζε ζηνλ νκηιεηή νπνησλδήπνηε 

πεπνηζήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ζα ήηαλ δπλαηφ, γηα θάπνην ιφγν, θάπνηνο λα πηζηεχεη φηη είλαη αιεζείο 

γίλεηαη εμίζνπ "επηεηθήο" κε ηελ απφδνζε ησλ δηθψλ καο πεπνηζήζεσλ. 

    Δπηπιένλ, πέξα απφ ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε φ,ηη είλαη αιεζέο θαη φ,ηη πηζηεχνπκε φηη είλαη 

αιεζέο, ε νπνία πξνυπνζέηεη κηα ξεαιηζηηθή άπνςε γηα ηελ αιήζεηα, ζα κπνξνχζακε λα ζθεθηνχκε 

θαη ηε δπλαηφηεηα, ζε έλα κε ξεαιηζηηθφ, ζπλεθηηθηζηηθφ θαη ζρεηηθηζηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν δελ 

ππάξρεη θακία αληηθεηκεληθή αιήζεηα παξά κφλν φ,ηη αλαγλσξίδεηαη δηθαηνινγεκέλα σο αιεζέο 

εληφο ζπλεθηηθψλ ζπζηεκάησλ πεπνηζήζεσλ, λα ππάξρνπλ εμίζνπ ζπλεθηηθά ζπζηήκαηα 

πεπνηζήζεσλ ηα νπνία αλαγλσξίδνπλ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο αιήζεηεο. Αλ δερφκαζηαλ κηα ηέηνηα 

άπνςε, ηφηε νη πεπνηζήζεηο θάπνηνπ νκηιεηή ζα κπνξνχζαλ, αλ παξνπζηάδνπλ αξθεηή εζσηεξηθή 

ζπλνρή, λα είλαη εμίζνπ αιεζείο, απφ απηή ηελ άπνςε, κε ηηο εμίζνπ ζπλεθηηθέο πεπνηζήζεηο ελφο 

εξκελεπηή, θαη φκσο λα δηαθέξνπλ ξηδηθά απφ απηέο, αθφκε θαη λα ζπληζηνχλ ηελ άξλεζή ηνπο. Καη 

κέρξη ηψξα δελ καο έρεη δνζεί θάπνηνο ιφγνο γηα λα πξνηηκήζνπκε κηα ξεαιηζηηθή έλαληη κηαο 

ζρεηηθηζηηθήο άπνςεο γηα ηελ αιήζεηα (νχηε βέβαηα θαη ην αληίζηξνθν). κσο κε απηά ηα δεηήκαηα 

ζα αζρνιεζνχκε ζην δεχηεξν κέξνο απηήο ηεο δηαηξηβήο.    

    Έλα επηρείξεκα ππέξ ηεο αξρήο ηεο ράξηηνο καο παξέρεηαη απφ κηα κνξθή νιηζκνχ ηελ νπνία 

ππνζηεξίδεη ν Davidson, ζπγθεθξηκέλα φηη φπνηνο θέξεη κηα πεπνίζεζε ζα πξέπεη λα θέξεη 
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ηαπηνρξφλσο θαη πνιιέο άιιεο πεπνηζήζεηο σο ππφβαζξν ηεο αξρηθήο πεπνίζεζεο.
122

 Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη θάζε δηαθσλία σο πξνο κηα επί κέξνπο πεπνίζεζε ζα πξνυπνζέηεη καδηθή ζπκθσλία 

σο πξνο έλα πιήζνο άιισλ πεπνηζήζεσλ, ην νπνίν ππνηίζεηαη φηη ζπλεπάγεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ φηη 

αθφκε θη αλ ν νκηιεηήο ζεσξεί ςεπδείο θάπνηεο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο εκείο ζεσξνχκε αιεζείο, είλαη 

βέβαην φηη ζε κεγάιν βαζκφ νη πεπνηζήζεηο καο ζα ζπκπίπηνπλ.
123

 Ζ αληίξξεζε ηεο Heal (ή 

ηνπιάρηζηνλ κηα αληίξξεζε ηελ νπνία δηαηππψλσ βαζηδφκελνο ζηελ Heal) είλαη φηη, εθφζνλ κηιάκε 

γηα ζχλνια πεπνηζήζεσλ απξνζδηνξίζηνπ κεγέζνπο θαη δελ έρνπκε θακία ζαθή εηθφλα σο πξνο ηελ 

πνζφηεηα ζπκθσλίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα ζηεξηρηεί κηα δηαθσλία ή σο πξνο θάπνην είδνο 

ζηαζεξήο αλαινγίαο κεηαμχ δηαθσλίαο θαη ζπκθσλίαο, ελψ νχηε θαλ απνθιείεηαη ην ελδερφκελν κηα 

ζηαζεξή πνζφηεηα ζπκθσλίαο λα ζηεξίδεη έλα άπεηξν πιήζνο δηαθσληψλ, νη πξνθείκελεο ηνπ 

επηρεηξήκαηνο δελ δηαζθαιίδνπλ φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα έρνπκε ακειεηέεο πνζφηεηεο δηαθσλίαο 

έλαληη κηαο ηεξάζηηαο βάζεο ζπκθσλίαο.
124

  

    ε απηφ ζα πξνζέζεηα θαη άιια ηξία ελδερφκελα, ηα νπνία θαίλεηαη φηη δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ν 

Davidson ή ηνπιάρηζηνλ δελ πξνζπαζεί λα ηα απνθιείζεη: ην ελδερφκελν ε δηαθσλία σο πξνο ηελ 

ίδηα πεπνίζεζε, π.ρ. σο πξνο ην αλ κηα πέηξα ζα πέζεη ζην έδαθνο ζε πεξίπησζε πνπ ηελ αθήζνπκε 

απφ ην ρέξη καο, λα κπνξεί λα ζηεξηρηεί απφ δηαθνξεηηθά θαη αζχκβαηα κεηαμχ ηνπο ππφβαζξα 

πεπνηζήζεσλ, φπσο π.ρ. ηε ζχγρξνλε θπζηθή θαη ηελ αξηζηνηειηθή θπζηθή, ην ελδερφκελν ε δηαθνξά 

ζηηο πεπνηζήζεηο λα ζπλίζηαηαη ζε ζεκειηψδεηο / θεληξηθέο θαη φρη ζε παξάγσγεο / πεξηθεξεηαθέο 

πεπνηζήζεηο (π.ρ. αλ βαζηθέο, κε πεξαηηέξσ ζπδεηήζηκεο, ακθηζβεηήζηκεο θαη δηθαηνινγήζηκεο 

νληνινγηθέο παξαδνρέο ή "αλαιπηηθέο" πξνηάζεηο ηνπ νκηιεηή ζπληζηνχλ άξλεζε δηθψλ καο 

βαζηθψλ παξαδνρψλ ή "αλαιπηηθψλ" πξνηάζεσλ), γεγνλφο πνπ πηζαλφηαηα ζα επεξέαδε φιν ην 

ζχζηεκα ησλ πεπνηζήζεσλ, θαζψο θαη ην ελδερφκελν νη πεπνηζήζεηο ηνπ νκηιεηή (ή νη πεπνηζήζεηο 

πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνβάιινπκε –ή ηνπιάρηζηνλ λα πξνβάιιεη έλαο ππεξ-ππνινγηζηήο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο ή κηα ππεξάλζξσπε εμσγήηλε δηάλνηα- ζηνλ νκηιεηή), εηδηθά αλ ν νκηιεηήο είλαη έλα 

γηγάληην ρηαπφδη απφ άιιν αζηξηθφ ζχζηεκα, λα είλαη ηφζν ζεκειησδψο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο 

καο, ψζηε λα απνθιείεηαη φρη απιψο ε ζπκθσλία αιιά αθφκα θαη ην ελδερφκελν ηεο δηαθσλίαο 

έλαληη κηαο θάπνηαο θνηλήο βάζεο, νζνδήπνηε καδηθήο ή ζηνηρεηψδνπο.   

         Μπνξεί ε εκπεηξία λα καο ιέεη φηη ζπλήζσο φινη ή νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηείλνπλ λα 

πξνβάιινπλ ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο ην δηθφ ηνπο ζχλνιν ελλνηψλ θαη πεπνηζήζεσλ. κσο ην 

γεγνλφο φηη θάηη ζπκβαίλεη ζπλήζσο ή αθφκα θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ δελ 

ην θαζηζηά ινγηθψο αλαγθαίν. Γελ λνκίδσ φηη θάηη ηέηνην είλαη έζησ θαη θπζηθψο αλαγθαίν, ζην 
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βαζκφ πνπ δελ αληηιακβάλνκαη γηαηί είλαη θπζηθψο αδχλαην θάπνην λνήκνλ νλ, γελλεκέλν ζε άιιν 

πιαλήηε ή θαηαζθεπαζκέλν ζε θάπνην εξγαζηήξην ηερλεηήο λνεκνζχλεο, κε πςειή επθπία θαη 

αλεπηπγκέλε θαληαζία, λα επηλνήζεη έλα νιφθιεξν ζχζηεκα ελλνηψλ θαη πεπνηζήζεσλ ελαιιαθηηθφ 

ηνπ δηθνχ ηνπ γηα λα εξκελεχζεη ηηο εθθνξέο ελφο νκηιεηή.  

    Δπηπιένλ, φπσο παξαηεξεί ν Forster, αιιά θαη νη Barry Barnes θαη David Bloor, ηα λήπηα, ηα 

νπνία καζαίλνπλ ηελ πξψηε ηνπο γιψζζα ζε ζπλζήθεο ξηδηθήο εξκελείαο, δειαδή βαζηδφκελα εμ 

νινθιήξνπ ζηε δεκνζίσο εθδειψζηκε ζπκπεξηθνξά ησλ νκηιεηψλ εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ 

αθνινπζνχλ ηελ αξρή ηεο ράξηηνο ηνπ Davidson. Μηα ηέηνηα κεζνδνινγία πξνυπνζέηεη φηη ν 

εξκελεπηήο δηαζέηεη ήδε έλλνηεο θαη πεπνηζήζεηο, θάηη πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπο, δελ ζπκβαίλεη ζηα 

λήπηα.
125

 Άιισζηε, ζα πξνζέζεηα δεδνκέλσλ φζσλ ζπδήηεζα ήδε ζηελ ελφηεηα 1.2.1, αθφκε θαη αλ 

ηα λήπηα δηαζέηνπλ έκθπηεο γισζζηθέο πξνδηαζέζεηο, δελ έρνπκε θακία a priori  εγγχεζε φηη απηέο 

ζα είλαη ίδηεο ζε θάζε δπλαηφ "λήπην" (π.ρ. κεηαμχ ελφο αλζξψπηλνπ λεπίνπ θαη ελφο Αξεηαλνχ 

λενγλνχ) θαη επνκέλσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ελδηαθεξφκαζηε γηα ηηο ινγηθψο αλαγθαίεο θαη ηθαλέο 

ζπλζήθεο ηεο λνεκαηνδφηεζεο ησλ εθθνξψλ θάζε δπλαηνχ νκηιεηή, δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

πξνβάιινπκε ζηνλ νκηιεηή ηηο δηθέο καο γισζζηθέο πξνδηαζέζεηο ζε κηα δηαδηθαζία ξηδηθήο 

εξκελείαο. 

    Σν ζπκπέξαζκα πνπ αληιψ είλαη φηη, παξά ηηο φπνηεο αληηξξήζεηο πξνβάιιεη ν Davidson, θαίλεηαη 

φηη ε κεζνδνινγία ηεο ξηδηθήο εξκελείαο απαηηεί ηελ απφδνζε ζηνλ νκηιεηή απιψο θάπνηνπ ζπλφινπ 

πεπνηζήζεσλ (ην νπνίν ζα πξέπεη βεβαίσο λα θαηαλνεί ν εξκελεπηήο), ηηο νπνίεο πεπνηζήζεηο 

ππνζέηνπκε φηη ν νκηιεηήο απνδέρεηαη σο αιεζείο (ππνζέηνπκε δειαδή φηη απιψο βηψλεη κηα 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε έληνλεο ζπλαίλεζεο πξνο απηέο ηηο πξνηάζεηο), αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν 

εξκελεπηήο ηείλεη λα πηνζεηεί ην ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν πεπνηζήζεσλ ζηε δσή ηνπ θαη αλεμαξηήησο 

ηνπ αλ απηφ πεξηγξάθεη θάπνηα ππνηηζέκελε αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία θείηαη έμσ απφ 

ην πξίζκα  θάζε ηέηνηνπ ζπλφινπ.             

    Δίδακε ινηπφλ φηη ε αξρή ηεο ράξηηνο παίδεη έλα κεζνδνινγηθφ ξφιν ζηε ξηδηθή εξκελεία: "Γελ 

έρνπκε πξφζβαζε ζηηο πεπνηζήζεηο πνπ εθθξάδεη κηα εθθνξά πξηλ λα θαηαλνήζνπκε ην λφεκά ηεο 

θαη αλεμαξηήησο απηήο ηεο θαηαλφεζεο. Οχηε κπνξνχκε λα θάλνπκε ην αληίζηξνθν. Υξεηάδεηαη 

επνκέλσο λα πξνβάιινπκε κηα αξρηθή ππφζεζε, ψζηε λα αξρίζνπκε λα ειέγρνπκε θαη λα 

αλαπηχζζνπκε θάπνηα ζεσξία. Ζ δηέμνδνο πνπ πξνηείλεη ν Davidson είλαη λα μεθηλήζνπκε 

ζεσξψληαο φηη νη πεπνηζήζεηο ηνπ άιινπ είλαη ίδηεο κε ηηο δηθέο καο." "Δίλαη εχινγε ε ζθέςε φηη 

θάζε εξκελεπηηθφ εγρείξεκα πξέπεη λα μεθηλήζεη δνθηκάδνληαο θάπνηεο ππνζέζεηο" θαη "έλα θαιφ 
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ζεκείν εθθίλεζεο είλαη ε ηδέα φηη νη άιινη είλαη ζαλ θη εκάο."
126

 Χζηφζν, φπσο ππνζηήξημα 

παξαπάλσ, έλα εμίζνπ θαιφ ζεκείν εθθίλεζεο είλαη ε ηδέα φηη νη άιινη δελ είλαη ζαλ θη εκάο. 

    Ο Richard E. Grandy πξφηεηλε, ζηε ζέζε ηεο αξρήο ηεο ράξηηνο, κηα "αξρή ηεο αλζξσπφηεηαο" ή 

ηεο "αλζξσπηλφηεηαο" [principle of humanity], ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαηηείηαη "ην απνδηδφκελν 

πξφηππν ζρέζεσλ κεηαμχ πεπνηζήζεσλ, επηζπκηψλ θαη ηνπ θφζκνπ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

παξφκνην κε ην δηθφ καο."
127

 "Δίηε απηέο νη πεπνηζήζεηο είλαη αιεζείο είηε είλαη ςεπδείο, πξέπεη λα 

είλαη θαηαλνεηφ ην φηη θάπνηνο ηηο πηνζεηεί."
128

 Γειαδή απνδίδνπκε ζηνλ νκηιεηή "ηηο ζθέςεηο ηηο 

νπνίεο ζα είρακε αλ είρακε δήζεη ηηο εκπεηξίεο θάπνηνπ άιινπ"
129

 ή "πεπνηζήζεηο πνπ είλαη εχινγν 

λα έρεη θάπνηνο, είηε ζπκπίπηνπλ κε ηηο δηθέο καο είηε φρη."
130

 Βξίζθσ απηή ηελ αξρή πην 

ζπκπαζεηηθή θαη ιηγφηεξν κηζαιιφδνμε απφ ηελ αξρή ηεο ράξηηνο αιιά φρη πεξηζζφηεξν 

δηθαηνινγεκέλε θαη πξνηηκεηέα απφ θηινζνθηθή άπνςε, γηα ιφγνπο πνπ εμέζεζα παξαπάλσ. Θα 

κπνξνχζακε λα απνδψζνπκε ζηνλ νκηιεηή νπνηνδήπνηε ζχλνιν ζθέςεσλ, πεπνηζήζεσλ, θ.η.ι., 

αξθεί λα κπνξνχκε λα ην δηαηππψζνπκε (θαη αλ καο θάηη καο εκπνδίδεη λα ην δηαηππψζνπκε, απηφ 

ζα έρεη λα θάλεη κε ηελ έιιεηςε θαληαζίαο καο ή ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ θαη φρη κε θάπνηα ινγηθή αλαγθαηφηεηα) θαη λα είλαη ζπκβαηφ πξνο ηηο εκπεηξηθέο 

ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ζπκβαηφηεηα ε νπνία ίζσο κπνξεί λα 

δηαζθαιηζηεί κέζσ εζσηεξηθψλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ απνθαζηζηνχλ ηε ζπλνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

πεπνηζήζεσλ. 

    O David Lewis πξνηείλεη έμη πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θαηά ηε ξηδηθή 

εξκελεία, φρη σο αλαιπηηθέο αλαγθαηφηεηεο αιιά σο αξρέο νη νπνίεο είλαη "πνιχ βαζηά ξηδσκέλεο 

ζην θνηλφ καο ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ"
131

, σο "ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο γεληθήο ζεσξίαο καο γηα ηα 

πξφζσπα"
132

 ε νπνία πξνβάιιεη "εκπεηξηθνχο ηζρπξηζκνχο γηα ηα αλζξψπηλα φληα"
133

. Απηνί νη 

πεξηνξηζκνί ππνηίζεηαη φηη καο επηηξέπνπλ λα εξκελεχζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ελφο νκηιεηή, 

δεδνκέλσλ φισλ ησλ εκπεηξηθψλ γεγνλφησλ πνπ γλσξίδνπκε γηα ηνλ νκηιεηή, εθιακβαλφκελν σο 

θπζηθφ ζχζηεκα, "εληφο ησλ νξίσλ ηεο αλζξψπηλεο δπλαηφηεηαο"
134

.  Οη έμη πεξηνξηζκνί είλαη, θαηά 

ηνλ Lewis, νη εμήο: ε αξρή ηεο ράξηηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν νκηιεηήο "πηζηεχεη φ,ηη νθείιεη λα 

πηζηεχεη θαη επηζπκεί φ,ηη νθείιεη λα επηζπκεί", δειαδή "φ,ηη πηζηεχνπκε εκείο" θαη "φ,ηη επηζπκνχκε 

                                                           
126

 Heal, o.π., ει. 187.  
127

 Richard E. Grandy, "Reference, Meaning, and Belief", The Journal of Philosophy, η. 70, αξ. 14, 16 Απγνχζηνπ 1973, 

ζει. 443. Γηα κηα θξηηηθή ηνπ Grandy ζηελ αξρή ηεο ράξηηνο βιέπε ζει. 441-442, 445. 
128

 Lukes, ν.π., ζει. 264. Γηα ηελ αξρή ηεο αλζξσπηλφηεηαο βιέπε θαη Hardcastle, ν.π., ζει. 341, θαη Fodor θαη Lepore, 

ν.π., ζει. 102.  
129

 Heal, ν.π., ζει. 187.  
130

 Glock, ν.π., ζει. 400.  
131

 David Lewis, "Radical Interpretation", Synthese 23, 1974, ζει. 336. 
132

 Lewis, ν.π., ζει. 334. 
133

 Lewis, ν.π., ζει. 335. 
134

 Lewis, ν.π., ζει. 335. 



48 
 

εκείο"
135

, ε αξρή ηεο νξζνινγηθήο δξάζεο [rationalization], ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν νκηιεηήο είλαη 

νξζνινγηθψο δξσλ ππνθείκελν (κε κηα σθειηκηζηηθή έλλνηα νξζνινγηθφηεηαο)
136

, ε αξρή ηεο 

θηιαιήζεηαο [truthfulness], ζχκθσλα κε ηε νπνία "θάπνηεο απφ ηηο πεπνηζήζεηο θαη επηζπκίεο πνπ 

απνδίδνληαη [ζηνλ νκηιεηή] […] πξέπεη λα ζπληζηνχλ κέξνο ηνπ κνηίβνπ ζηάζεσλ" ην νπνίν ν 

Lewis νλνκάδεη "ζχκβαζε θηιαιήζεηαο ζηε γιψζζα [ηνπ νκηιεηή]"
137

, ε αξρή ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

[generativity], ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απφδνζε ζπλζεθψλ αιήζεηαο ζηηο πξνηάζεηο ηνπ νκηιεηή 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν "ηνπιάρηζηνλ πεπεξαζκέλα θαζνξίζηκν θαη, θαηά πξνηίκεζε, εχινγα 

νκνηφκνξθν θαη απιφ"
138

, ε αξρή ηεο εθδήισζεο [manifestation], ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

πεπνηζήζεηο ηνπ νκηιεηή πξέπεη θαλνληθά λα είλαη έθδειεο ζηηο πξνδηαζέζεηο ηνπ γηα ιεθηηθή 

ζπκπεξηθνξά
139

, θαη ε αξρή ηνπ ηξηγψλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πεπνηζήζεηο ηνπ νκηιεηή πξέπεη 

λα είλαη νη ίδηεο ζε φπνηα γιψζζα θαη αλ κεηαθξάδνληαη, εθφζνλ δηαηππψλνληαη ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο 

αιήζεηαο ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ζεσξία λνήκαηνο.
140

  

    Ννκίδσ φηη, ζχκθσλα κε φζα έρσ ππνζηεξίμεη έσο ηψξα, είλαη πξνθαλέο φηη θαλέλαο απφ ηνπο 

πέληε πξψηνπο πεξηνξηζκνχο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλαγθαία ζπλζήθε ηεο λνεκαηνδφηεζεο, ζην 

βαζκφ πνπ απηνί αθνξνχλ ζηε λνεκαηνδφηεζε ησλ εθθνξψλ θάζε δπλαηνχ αλζξψπηλνπ νκηιεηή, 

έηζη φπσο θαίλεηαη φηη αληηιακβάλεηαη ηνλ άλζξσπν ν Lewis, θαη φρη ζηε λνεκαηνδφηεζε ησλ 

εθθνξψλ θάζε δπλαηνχ νκηιεηή, αλεμαξηήησο ηνπ αλ απηφο είλαη άλζξσπνο, Αξεηαλφο, κπζηθή 

ζεφηεηα, αλδξνεηδέο ή νκηινχλ πνιχεδξν. Δπηπιένλ, είλαη ακθίβνιν αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απνδίδεη ν Lewis ζε θάζε άλζξσπν είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή ζηαηηζηηθή ζπρλφηεηα 

πνπ παξαηεξείηαη κφλν ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο, ζε θάπνηεο πεξηνρέο θαη ζε θάπνηεο ηζηνξηθέο 

ζηηγκέο (π.ρ. ζηνλ δπηηθφ άλζξσπν απφ ηνλ 17
ν
 αηψλα θαη εμήο). ηαλ ζρνιηάδεη ηελ αξρή ηεο 

ράξηηνο ιέγνληαο "Μα απηή είλαη κφλν ε γλψκε καο! Ναη. Θα ήηαλ θαιχηεξα λα απνδψζνπκε κηα 

γλψκε πνπ δελ είλαη δηθή καο;"
141

 κάιινλ παξαβιέπεη ην ελδερφκελν ε γλψκε ηνπο (φπνηνη θαη αλ 

είλαη απηνί νη "εκείο" ζηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη αλήθεη) λα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ηε γλψκε 

καο (φπνηνη θαη αλ είκαζηε απηνί νη "εκείο" ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αλήθσ εγψ ή νπνηνζδήπνηε 

άιινο εξκελεπηήο δελ αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνπο "εκείο" ηνπ Lewis). Ο έθηνο πεξηνξηζκφο 

κνπ θαίλεηαη αβιαβήο, ζην βαζκφ πνπ απιψο αλαδηαηππψλεη ιίγν δηαθνξεηηθά ην αίηεκα γηα 

αληηζηνίρεζε εθθνξψλ ζηηο νπνίεο ζπγθαηαηίζεηαη ν νκηιεηήο κε πξνηάζεηο θάπνηαο γιψζζαο νη 

                                                           
135

 Lewis, ν.π., ζει. 336. 
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 Lewis, ν.π., ζει. 337. 
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 Lewis, ν.π., ζει. 338. 
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 Lewis, ν.π., ζει. 339. 
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 Lewis, ν.π., ζει. 339. 
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 Lewis, ν.π., ζει. 339. Βιέπε θαη Kirk, ν.π., ζει. 190-195. 
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 Lewis, ν.π., ζει. 336. 
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νπνίεο θξίλνληαη αιεζείο ζχκθσλα κε θάπνηεο ζπλζήθεο αιήζεηαο θαη ζχκθσλα κε θάπνηα ζεσξία 

πνπ εμεγεί ηε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ νκηιεηή.   

    Ο Martin Hollis δηαηππψλεη έλα επηρείξεκα ππέξ ηεο ζέζεο φηη θάζε απφπεηξα εξκελείαο 

πξνυπνζέηεη έλα "θνηλφ έδαθνο" ελλνηψλ θαη πεπνηζήζεσλ αλάκεζα ζηνλ εξκελεπηή θαη ηνλ 

νκηιεηή
142

. Απηφ ην θνηλφ έδαθνο ζεκειηψλεηαη ζε έλαλ αληηθεηκεληθφ θφζκν, αλεμάξηεην απφ θάζε 

ζεσξεηηθή νπηηθή γσλία, ν νπνίνο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ φλησο ππάξρεη, πξέπεη λα πξνυπνηίζεηαη 

θαηά ηε κεηάθξαζε, δηφηη, θαηά ηνλ Hollis, είλαη αδχλαην λα ππάξμεη κεηάθξαζε κεηαμχ γισζζψλ 

αλ δελ κπνξνχκε λα ζπζρεηίζνπκε ηηο εθθνξέο ησλ δχν γισζζψλ κε ηα ίδηα γεγνλφηα ζηνλ θφζκν.
143

 

Μηα απάληεζε ζε απηή ηελ άπνςε, ζην πλεχκα κε ην νπνίν ζπδεηήζεθαλ παξαπάλσ ηα 

επηρεηξήκαηα ηνπ Davidson, ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη, αλ ε (ξηδηθή) κεηάθξαζε πξνυπνζέηεη θαη' 

αλάγθελ ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο εθθνξέο ησλ νκηιεηψλ θαη ζε γεγνλφηα ζε θάπνηνλ θφζκν, 

απηφ δελ καο δεζκεχεη ζηε ζέζε φηη απηφο ν "θφζκνο" πξέπεη λα είλαη ν θφζκνο φπσο ηνλ 

αληηιακβαλφκαζηε εκείο. ην βαζκφ πνπ αθφκα δελ έρεη απνδεηρζεί (νχηε βέβαηα απνξξηθζεί) ε 

χπαξμε ελφο αληηθεηκεληθνχ θφζκνπ ή ε δπλαηφηεηα γλσζηαθήο πξφζβαζεο ζε απηφλ, παξακέλεη 

αλνηρηφ ην ελδερφκελν νη πεπνηζήζεηο καο γηα ηνλ θφζκν λα είλαη ςεπδείο ή, απφ θάπνηα άπνςε (ε 

νπνία ζα ζπδεηεζεί εθηελψο ζην δεχηεξν θεθάιαην) εμίζνπ αιεζείο κε άιια ζπζηήκαηα 

πεπνηζήζεσλ ηα νπνία είλαη αζχκβαηα πξνο ηα δηθά καο. κσο ν "θφζκνο" πνπ πξνυπνηίζεηαη απφ 

ηε κεηάθξαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο νπνηνζδήπνηε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ "θφζκσλ", θαζέλαο 

εθ ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη απφ δηαθνξεηηθά θαη αζχκβαηα κεηαμχ ηνπο ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ, 

αξθεί απηφο ν "θφζκνο" (ή απηή ε άπνςε πεξί θφζκνπ) λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξκελεπηή 

λα ζπζρεηίδεη εθθνξέο ηνπ νκηιεηή κε απηά πνπ, ζχκθσλα κε απηή ηελ άπνςε πεξί θφζκνπ, 

ζεσξνχληαη γεγνλφηα. κσο ηφηε δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα πξνυπνζέζνπκε ηηο δηθέο καο 

πεπνηζήζεηο πεξί γεγνλφησλ αιιά απιψο θάπνηεο πεπνηζήζεηο πεξί γεγνλφησλ θαη ην κφλν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα καο εκπνδίζεη λα θαηαζθεπάζνπκε ηέηνηεο εμσηηθέο "θνζκνεηθφλεο" είλαη ε έιιεηςε 

θαληαζίαο, δειαδή κηα θπζηθή ελδερνκεληθφηεηα. 

    Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νχηε ε αξρή ηεο ράξηηνο νχηε ε αξρή ηεο αλζξσπηλφηεηαο νχηε θάπνηνο άιινο 

παξεκθεξήο πεξηνξηζκφο ζπληζηνχλ ινγηθψο αλαγθαίεο ζπλζήθεο ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο. Θα 

κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη, αλ θαη απφ ινγηθή άπνςε δελ είλαη αλαγθαίεο, σζηφζν, 

δεδνκέλεο ηεο πξαγκαηηθήο έξεπλαο πεδίνπ φπσο απηή δηεμάγεηαη απφ αλζξσπνιφγνπο θαη 

γισζζνιφγνπο, ε πξνυπφζεζε θάπνηνπ θνηλνχ εδάθνπο αλάκεζα ζηνλ εξκελεπηή θαη ηνλ νκηιεηή 
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 Martin Hollis, "The Social Destruction of Reality", Rationality and Relativism, ζει. 73. Βιέπε θαη Horton, ν.π., ζει. 

259, γηα κηα παξφκνηα άπνςε. Βιέπε επίζεο Steven Lukes, ν.π., ζει. 262, 272.  
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 Hollis, ν.π., ζει. 73-74. Βιέπε θαη ζει. 75-77, 83-84.  
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ζπζηήλεηαη ηνπιάρηζηνλ σο ε πιένλ γφληκε εξεπλεηηθή ππφζεζε.
144

 H Heal παξαηεξεί, απφ ηελ 

άιιε, φηη, αθφκε θη αλ μεθηλνχζακε κε ηελ αξρή ηεο ράξηηνο ή ηελ αξρή ηεο αλζξσπηλφηεηαο, ε 

αξρηθή απφδνζε πεπνηζήζεσλ ζα κπνξνχζε λα απνηχρεη (ζην βαζκφ, άιισζηε, πνπ φπσο γξάθεη ε 

ίδηα ζε έλα απνιαπζηηθφ ζεκείν, "κηα ζεσξία ξηδηθήο εξκελείαο ζα έπξεπε λα είλαη εθαξκφζηκε ζε 

γηγάληηα ρηαπφδηα, ζε ππεξ-φληα πνπ εμέξρνληαη απφ δηαζηεκφπινηα, θαζψο θαη ζε αλζξψπηλα φληα 

πνπ έρνπλ κφιηο αλαθαιπθζεί"
145

). Πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε "λα αλαδείμεη ηελ πηζαλφηεηα ην 

ππνθείκελν λα έρεη δηαθνξεηηθέο αηζζήζεηο θαη/ή δηαθνξεηηθά αηζζήκαηα θαη ελδηαθέξνληα απφ 

εκάο θαη σο εθ ηνχηνπ απφςεηο ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο απφ θάζε άπνςε πνπ έρνπκε ή ζα 

κπνξνχζακε λα έρνπκε." ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα ήκαζηαλ ππνρξεσκέλνη λα ηξνπνπνηήζνπκε 

ηελ αξρηθή καο ππφζεζε.
146

 

    Γηα ιφγνπο πνπ έρσ ήδε εθζέζεη ζηελ εηζαγσγή, δελ πξφθεηηαη λα επηθαιεζηψ εκπεηξηθά ηεθκήξηα 

ελάληηα ζηελ άπνςε φηη ε πξνυπφζεζε θάπνηνπ θνηλνχ εδάθνπο είλαη ε πην γφληκε εξεπλεηηθή 

ππφζεζε.
147

 Αξθεί λα επηζεκάλσ φηη, εθφζνλ εδψ ζθνπφο κνπ δελ είλαη ε (επηζθαιήο θαη 

ακθηζβεηήζηκε) εξκελεία ησλ πξαγκαηηθψλ εθθνξψλ πξαγκαηηθψλ νκηιεηψλ ζε έλα πιαίζην 

εκπεηξηθήο αλζξσπνινγηθήο ή γισζζνινγηθήο έξεπλαο πεδίνπ αιιά ε εχξεζε ησλ ινγηθψο 

αλαγθαίσλ θαη ηθαλψλ ζπλζεθψλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ λνήκαηνο θάζε δπλαηήο εθθνξάο, θαη εθφζνλ 

πξαγκαηηζηηθά θξηηήξηα ή εκπεηξηθέο εηθαζίεο ζρεηηθέο κε έλα κηθξφ ππνζχλνιν ησλ δπλαηψλ 

νκηιεηψλ (δειαδή ηνπο αλζξψπνπο) δελ κπνξνχλ λα πξνβηβαζηνχλ ζε ινγηθέο αλαγθαηφηεηεο γηα 

θάζε δπλαηφ ππνθείκελν, νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ησλ αλζξσπνιφγσλ, νζνδήπνηε γφληκεο θαη αλ 

απνδεηθλχνληαη, δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζην ειάρηζην ηα ζπκπεξάζκαηά κνπ.  

    Ννκίδσ φηη κπνξψ πιένλ λα δηαηππψζσ κε ζαθήλεηα ην ζπκπέξαζκα απηήο ηεο ελφηεηαο: 

Φαίλεηαη φηη θακία ινγηθή αλαγθαηφηεηα δελ καο ππνρξεψλεη λα δερηνχκε σο αλαγθαία ζπλζήθε ηεο 

ξηδηθήο κεηάθξαζεο ηελ πξνβνιή ζηνλ νκηιεηή ηνπ δηθνχ καο ζπζηήκαηνο πεπνηζήζεσλ θαη ελλνηψλ 

(θαη γεληθψο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο πεπνηζήζεσλ θαη ελλνηψλ έλαληη άιισλ, 

ελαιιαθηηθψλ), νχηε θαλ ηεο δίηηκεο ινγηθήο αιήζεηαο θαη ςεχδνπο πνπ ζα καο επέηξεπε ίζσο λα 

δηαπηζηψζνπκε ζε πνηεο πξνηάζεηο ζπγθαηαηίζεηαη ν νκηιεηήο. Σν κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη ε 
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 Βιέπε, π.ρ., Newton-Smith, ν.π., ζει. 109, 114-115, Gellner, ν.π., ζει. 185-186, Horton, ν.π., ζει. 201-260. Βιέπε 

θαη Sperber, ν.π., ζει. 157: "Έλαο εηιηθξηλήο ζρεηηθηζηήο ζα έπξεπε λα είλαη είηε αξθεηά απαηζηφδνμνο σο πξνο ηε 

δπλαηφηεηα λα γίλεη νπνηαδήπνηε εζλνγξαθηθή έξεπλα ή ππεξβνιηθά αηζηφδνμνο σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

εζλνγξάθσλ." 
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 Heal, ν.π., ζει. 184.   
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 Heal, ν.π., ζει. 188.  
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 Βιέπε, σζηφζν, Barnes θαη Bloor, ν.π., ζει. 36-38, θαη Forster, ν.π., ζει. 151-154. Βιέπε επίζεο Quine, "Translation 

and Meaning", ζει. 77, φπνπ επηθαιείηαη ηα επξήκαηα ηνπ Lienhardt, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ηζαγελείο ελφο λεζηνχ 

ζπγθαηαηίζεληαη αδηαθξίησο ζε πξνηάζεηο πνπ δειψλνπλ ηελ παξνπζία εηεξνζαιψλ αδεξθψλ ηνπο ή πειεθάλσλ, 

γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη απηνί νη  ηζαγελείο δελ δηαθξίλνπλ κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ. Γηα κηα θιαζηθή πηα απφπεηξα 

εξκελείαο γισζζνινγηθψλ ηεθκεξίσλ ζχκθσλα κε αζπλήζηζηεο ππνζέζεηο γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ ππφ 

κειέηε ιαψλ βιέπε Whorf, Language Thought, and Reality, ζε φιν ην βηβιίν.    
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πξνβνιή κηαο ζεσξίαο γηα ην ζχλνιν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νκηιεηή, ε νπνία ζα είλαη ζπκβαηή πξνο 

ηηο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ δηαηππψλεηαη ε κεηαθξαδφκελε εθθνξά. ε έλα πιαίζην 

ξηδηθήο κεηάθξαζεο θάζε επηινγή ελφο ζπλφινπ ππνζέζεσλ σο πξνο ηηο πεπνηζήζεηο ή ηε "γιψζζα" 

ηνπ νκηιεηή ην νπνίν ηθαλνπνηεί απηή ηε ζπλζήθε έλαληη άιισλ, αζχκβαησλ πξνο απηφ ζπλφισλ 

ππνζέζεσλ ηα νπνία επίζεο ηθαλνπνηνχλ ηελ ίδηα ζπλζήθε δελ κπνξεί παξά λα είλαη απζαίξεηε απφ 

ινγηθή άπνςε. Με άιια ιφγηα, θαηά ηε ξηδηθή κεηάθξαζε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζπζρεηίδνπκε 

εθθνξέο ηνπ νκηιεηή κε πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα ζεσξνχληαλ αιεζείο ζχκθσλα κε θάπνηεο 

εκπεηξηθέο ζπλζήθεο, δελ είκαζηε φκσο ππνρξεσκέλνη λα ηηο ζπζρεηίδνπκε κε πξνηάζεηο νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη αιεζείο ζχκθσλα κε φ,ηη αλαγλσξίδνπκε εκείο σο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη κε 

φ,ηη αλαγλσξίδνπκε σο θξηηήξηα αιήζεηαο, πξφηππα ζπιινγηζκψλ, νληνινγηθέο θαη ινγηθέο αξρέο. 

Καη ην γεγνλφο φηη ζπλήζσο δελ αζθνχκε απηφ ην δηθαίσκα επεηδή καο πεξηνξίδνπλ, π.ρ., ε 

ελδερνκεληθή βηνινγία θαη/ή ρεκεία ηνπ εγθεθάινπ καο θαη/ή ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί ιφγνη, δελ 

θαζηζηά απηήλ ηε ζπλήζεηα ινγηθή αλαγθαηφηεηα.   

 

1.2.2. Με αθνξκή ην λνεηηθό πείξακα ηνπ γισζζνιόγνπ, ππό W.V.O. Quine. 

 

    Μεηά απφ ηηο απαξαίηεηεο πξνθαηαξθηηθέο ζπδεηήζεηο ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ, 

κπνξνχκε επηηέινπο λα αξρίζνπκε λα κειεηάκε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο ζε ζπλζήθεο 

ξηδηθήο κεηάθξαζεο. Θα μεθηλήζνπκε κε ην πεξίθεκν λνεηηθφ πείξακα ηνπ Quine. Καηά ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ λνεηηθνχ πεηξάκαηνο δελ ζα επηδηψμσ λα παξακείλσ πηζηφο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ην παξνπζηάδεη ν ίδηνο ν Quine, δελ ζα αγγίμσ φια ηα δεηήκαηα πνπ αγγίδεη ν ίδηνο, νχηε ζα 

ηνλ αθνινπζήζσ ζε θάζε δηαθιάδσζε ηεο ζθέςεο ηνπ θαη ζα παξαιείςσ δηάθνξεο ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο σο επνπζηψδεηο ζην παξφλ πιαίζην. Γειαδή δελ ζθνπεχσ λα παξνπζηάζσ ηε ζθέςε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ Quine αιιά λα αλαζπγθξνηήζσ έλα λνεηηθφ πείξακα αληιψληαο απφ ηελ πξαγκάηεπζε 

ηνπ Quine φζα ζηνηρεία ζεσξψ φηη είλαη νπζηψδε γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ επηρεηξψ λα 

αλαπηχμσ θαη ηηο ζέζεηο πνπ ζέισ λα ππνζηεξίμσ
148

.  
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 Δπηπιένλ, αιινχ ν Quine πξνηείλεη θαη έλα άιιν επηρείξεκα ππέξ ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηεο κεηάθξαζεο, ζπλάγνληαο 

ηελ απφ ηε ιεγφκελε "ζέζε ηνπ ππνθαζνξηζκνχ [underdetermination] ηεο ζεσξίαο απφ ηα δεδνκέλα" (Quine, "On the 

Reasons for Indeterminacy of Translation", The Journal of Philosophy, η. 67, αξ. 6, 26 Μαξηίνπ 1970, ζει. 178-180, 

183). χκθσλα κε απηή ηε ζέζε "φιεο νη δπλαηέο παξαηεξήζεηο […] δελ καο πεξηνξίδνπλ ζηελ επηινγή κηαο κνλαδηθήο 

εκπεηξηθήο ζεσξίαο ε νπνία ηα εμεγεί"
 
(Wright, ν.π., ζει. 416). Ο Wright δηαβάδεη ζηνλ Quine ην εμήο επηρείξεκα ππέξ 

ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο: "Αλ φιεο νη δπλαηέο εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο ππνθαζνξίδνπλ ηελ επηινγή αλάκεζα 

ζηηο ζεσξίεο Σ1 θαη Σ2 (δειαδή, αλ νη Σ1 θαη Σ2 είλαη εκπεηξηθψο ηζνδχλακεο), ηφηε νη απνθξίζεηο ελφο ηζαγελνχο 

επηζηήκνλα ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζα ππνθαζνξίδνπλ ηελ επηινγή αλάκεζα ζηελ απφδνζε ζε εθείλνλ ηεο απνδνρήο ηεο 

Σ1 θαη ζηελ απφδνζε ζε εθείλνλ ηεο απνδνρήο ηεο Σ2." (Wright, ν.π., ζει. 418, βιέπε θαη ζει. 415-16). Γελ θξίλσ 

απαξαίηεην ην λα ππεηζέιζσ ζε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο θξηηηθήο πνπ αζθεί ν Wright ζε απηφ ην επηρείξεκα, ζεσξψ, 

σζηφζν, φηη αμίδεη λα ζεκεησζνχλ δχν ζεκεία: Πξψηνλ, ζχκθσλα κε ηνλ Wright, ε ζέζε ηνπ ππνθαζνξηζκνχ δελ 

ζπλεπάγεηαη ηελ ηζρπξή ζέζε ηεο απξνζδηνξηζηίαο, παξά κφλν κηα αζζελέζηεξε ζέζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα είλαη 



52 
 

    χκθσλα κε ηνλ Quine (θαη αθνινχζσο ηνλ Davidson), ν ξηδηθφο κεηαθξαζηήο μεθηλά 

αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νκηιεηή ε νπνία ζπληζηά ζπγθαηάζεζε ή απφξξηςε πξνο 

ζπγθεθξηκέλεο εθθνξέο ηεο γιψζζαο
149

 θαη αλαδεηά εθθξάζεηο νη νπνίεο είλαη "εξεζηζκαηηθά 

ζπλψλπκεο" [stimulus synonymous] πξνο απηέο ηηο εθθνξέο, δειαδή εθθξάζεηο νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνληαη κε ζπγθαηάζεζε (σο αιεζείο) ή κε απφξξηςε (σο ςεπδείο) ζχκθσλα κε ηα ίδηα 

εξεζίζκαηα, γεληθψο ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο.
150

 Γηα παξάδεηγκα, ν ηζαγελήο 

ζπγθαηαηίζεηαη ζηελ εθθνξά "Gavagai!" θάζε θνξά πνπ πεξλά απφ κπξνζηά ηνπ έλαο ιαγφο θαη 

ηεξεί αξλεηηθή ζηάζε σο πξνο νκφερεο εθθνξέο φηαλ δελ ππάξρεη ιαγφο ζην νπηηθφ πεδίν ηνπ. Ο 

κεηαθξαζηήο ζα κπνξνχζε λα κεηαθξάζεη ηελ εθθνξά σο "Να έλαο ιαγφο!". πσο είδακε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε αλαγλψξηζε ησλ εθθξάζεσλ ζηηο νπνίεο ζπγθαηαηίζεηαη ν νκηιεηήο 

πξνυπνζέηεη ήδε θάπνηεο (κάιινλ απζαίξεηεο) ππνζέζεηο σο πξνο ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

Αλάινγεο ππνζέζεηο πξνυπνζέηεη βέβαηα θαη ε αλαγλψξηζε θάπνηαο ρεηξνλνκίαο ηνπ ηζαγελνχο σο 

δεηθηηθήο ρεηξνλνκίαο (φηαλ ππνηίζεηαη φηη δείρλεη ην "Gavagai" ή φηαλ ηνπ ην δείρλνπκε εκείο).  

Μπνξνχκε φκσο λα δερηνχκε γηα ράξε ηεο ζπδήηεζεο φηη ηνπιάρηζηνλ απηφ ην εκπφδην έρεη 

μεπεξαζηεί θαη λα εξεπλήζνπκε ηί ζπκβαίλεη ζηε ζπλέρεηα. 

                                                                                                                                                                                                   
απξνζδηφξηζην ην λφεκα θάπνησλ πξνηάζεσλ. "Μάιηζηα, αθφκα θη αλ ε Θέζε ηνπ Τπνθαζνξηζκνχ επεθηείλεηαη ζε θάζε 

εκπεηξηθή ζεσξία, ην πεξηζζφηεξν πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη είλαη κηα ζέζε γηα ηελ απξνζδηνξηζηία ελφο ζεσξεηηθνχ 

ιεμηινγίνπ ην νπνίν είλαη ζρεηηθφ πξνο κηα πξνζδηνξηζκέλε κεηάθξαζε ησλ 'παξαηεξεζηαθψλ πξνηάζεσλ.' To 

επηρείξεκα δελ έρεη λα πεη ηίπνηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο ησλ δεχηεξσλ." (Wright, ν.π., ζει. 417). 

Γεχηεξνλ, ν Wright ακθηζβεηεί ηε δπλαηφηεηα ζηήξημεο κηαο ηζρπξήο ζέζεο ζπλνιηθνχ ππνθαζνξηζκνχ. κσο νη 

ππνζηεξίμηκεο, αζζελέζηεξεο κνξθέο ππνθαζνξηζκνχ, δελ καο νδεγνχλ ζηε ζέζε ηεο απξνζδηνξηζηίαο. (Wright, ν.π., 

ζει. 418-421). Θαξξψ φηη ε θξηηηθή ηνπ Wright δελ πιήηηεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ πξνζπαζψ λα αλαπηχμσ, ζην 

βαζκφ πνπ δελ ρξεζηκνπνηψ ηε ζέζε ηνπ ππνθαζνξηζκνχ γηα λα ζηεξίμσ ηελ απξνζδηνξηζηία. Αληηζέησο, ζην δεχηεξν 

κέξνο απηήο ηεο δηαηξηβήο ζα θηάζσ ζε κηα παξαιιαγή ηεο ζέζεο ηνπ ππνθαζνξηζκνχ σο ζπκπέξαζκα ελφο 

ζπιινγηζκνχ, ζε έλα πξνεγνχκελν βήκα ηνπ νπνίνπ (εδψ, ζην πξψην κέξνο) εκθαλίδεηαη σο κία εθ ησλ πξνθεηκέλσλ ε 

απξνζδηνξηζηία. Σν θαηά πφζν ν ζπιινγηζκφο κνπ επηηπγράλεη λα ζηεξίμεη κηα ηζρπξή κνξθή ππνθαζνξηζκνχ (ή, 

κάιινλ, απξνζδηνξηζηίαο ηεο αιήζεηαο θαη ηνπ θφζκνπ) έγθεηηαη ζηελ θξίζε θάζε λεθάιηνπ αλαγλψζηε, πάλησο ν 

Wright δελ θαίλεηαη λα αζθεί θξηηηθή ζε θάπνηνλ παξφκνην ζπιινγηζκφ. Γηα κηα γεληθφηεξε καηηά ζηε ζπδήηεζε πεξί 

ζπλαγσγήο ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο απφ ζέζεηο φπσο είλαη ν ππνθαζνξηζκφο ηεο ζεσξίαο απφ ηα δεδνκέλα ή ε 

ιεγφκελε ζέζε Duhem-Quine βιέπε Zammito, ν.π., ζει. 37-47, Kirk, ν.π., ζει. 81-105, 133-152. Βιέπε επίζεο Heal, 

Fact and Meaning, ζει. 37-40, 51-54, 75-77 θαη γεληθψο 35-85, φπνπ παξνπζηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη έλα ηέηνηνπ είδνπο 

επηρείξεκα ζην πιαίζην κηαο απφπεηξαο εξκελείαο ηνπ Quine. Ο δε Chomsky ππνζηήξημε φηη ε ζέζε ηεο απξνζδηνξηζηίαο 

ηεο κεηάθξαζεο δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ κηα εηδηθή πεξίπησζε ηνπ ππνθαζνξηζκνχ ηεο ζεσξίαο απφ ηα δεδνκέλα 

θαη φηη ν γισζζνιφγνο ηελ αληηκεησπίδεη φπσο θαη ν θπζηθφο ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, επηιέγνληαο κε πξαγκαηηζηηθά 

θξηηήξηα. Ο Quine απάληεζε φηη ε απξνζδηνξηζηία ηεο κεηάθαζεο είλαη έλα δηαθνξεηηθφ πξφβιεκα, παξάιιειν ηνπ 

ππνθαζνξηζκνχ ηεο ζεσξίαο θαη πξφζζεην ζε απηφλ. Βιέπε, π.ρ., Searle, ν.π., ζει. 128-129, Rorty, "Indeterminacy of 

Translation and of Truth", Synthese 23, 1972, ζει. 443-462, Neale, ν.π., ζει. 302-303. Γηα κηα αλάπηπμε ησλ δηαθνξψλ 

αλάκεζα ζηελ απξνζδηνξηζηία (ε νπνία παξνπζηάδεηαη σο κεηαθπζηθή ζέζε) θαη ηνλ ππνθαζνξηζκφ (ν νπνίνο 

παξνπζηάδεηαη σο γλσζηνινγηθή ζέζε) βιέπε Neale, ν.π., ζει. 304-305. Σα εξσηήκαηα πνπ εγείξνληαη απφ απηή ηε 

ζπδήηεζε κεηαμχ Chomsky θαη Quine θαη απφ ηε δεπηεξεχνπζα βηβιηνγξαθία αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ εξκελεία θαη 

ηε ζπλνρή ηεο ζθέςεο ηνπ Quine θαη φρη ηφζν ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε απξνζδηνξηζηία ηνπ 

λνήκαηνο είλαη έλα βήκα ζε έλα ζπιινγηζκφ ν νπνίνο, ζε έλα κεηαγελέζηεξν βήκα ηνπ, νδεγείηαη ζε κηα κνξθή 

απξνζδηνξηζηίαο (θαη φρη απιψο ππνθαζνξηζκνχ) ηεο αιήζεηαο θαη ηνπ θφζκνπ. ζν γηα ηελ επηινγή ζεσξηψλ κε 

πξαγκαηηζηηθά θξηηήξηα, ζπδεηείηαη ζηελ ελφηεηα 1.6.1.2..    
149

  Quine, "Translation and Meaning", ζει. 29-30. Βιέπε θαη Wright, ν.π., ζει. 398.  
150

 Quine, ν.π., ζει. 31-32 θαη εμήο. Βιέπε θαη Pursuit of Truth, ζει. 1-6, 39-40. Βιέπε θαη Wright, ν.π., ζει. 402. Δδψ 

ρξεζηκνπνηψ κηα ζπκπεξηθνξηθή έλλνηα ηνπ λνήκαηνο πην επξεία απφ ην "εξεζηζκαηηθφ λφεκα" [stimulus meaning] ηνπ 

Quine.  
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    Ζ κεζνδνινγία καο ζπλίζηαηαη ινηπφλ (ζχκθσλα θαη κε φζα ζπδεηήζακε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα) ζην λα αληηζηνηρνχκε εθθνξέο ηηο νπνίεο θαηαθάζθεη ν ηζαγελήο κε πξνηάζεηο κε λφεκα νη 

νπνίεο ζεσξνχληαη αιεζείο δεδνκέλεο κηαο άπνςεο πεξί ησλ εκπεηξηθψλ ζπλζεθψλ εληφο ησλ 

νπνίσλ δηαηππψλεηαη ε εθθνξά. Θεσξνχκε φηη ε πξφηαζε πνπ αληηζηνηρείηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ζηελ εθθνξά είλαη ή εθθξάδεη ην λφεκα ηεο εθθνξάο, φηη δειαδή απηφ πνπ έρνπλ απφ θνηλνχ κηα 

εθθνξά ζε κηα γιψζζα θαη ε κεηάθξαζή ηεο ζε κηα άιιε γιψζζα είλαη ην λφεκα.
151

 Με 

ζπκπεξηθνξηθνχο φξνπο, νη δχν εθθνξέο έρνπλ ην ίδην (δεκφζην) λφεκα αλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν ζηε δεκφζηα παξαηεξήζηκε ζπκπεξηθνξά ησλ νκηιεηψλ. (π.ρ., νη εθθνξέο "Pass me the 

salt, please!" θαη "Μπνξψ λα έρσ ην αιάηη;" έρνπλ, ρνλδξηθά, ην ίδην ζπκπεξηθνξηθφ ή "ρξεζηηθφ" 

λφεκα αλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν (σο παξαθιήζεηο γηα ην αιάηη ζε θάπνην γεχκα, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε) θαη αλ πξνθαινχλ ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο (π.ρ. πξνζθνξά 

ηνπ αιαηηνχ) ζηνλ αθξναηή· νη εθθνξέο "Χρ! Έλαο ιαγφο!" θαη "Gavagai!" έρνπλ, ρνλδξηθά, ην ίδην 

ζπκπεξηθνξηθφ / ρξεζηηθφ λφεκα αλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε αθξηβψο ηνλ ίδην ηξφπν φπνηε βιέπνπκε 

έλαλ ιαγφ. Δπνκέλσο, ην θνηλφ ζηνηρείν αλάκεζα ζηελ εθθνξά ηνπ μέλνπ νκηιεηή θαη ηε κεηάθξαζή 

ηεο, π.ρ., ζηε γιψζζα καο, ην λφεκά ηνπο δειαδή, εληνπίδεηαη ζηελ ηαπηφζεκε ζπκπεξηθνξά ησλ 

δχν νκηιεηψλ, ζην γεγνλφο φηη θαη νη δχν απνθξίλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηηο δχν εθθνξέο ή ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο, θ.ν.θ. Γηα λα δηαπηζηψζνπκε ινηπφλ ην 

λφεκα ηεο εθθνξάο, πξέπεη λα ηε κεηαθξάζνπκε (δειαδή λα ηελ αληηζηνηρίζνπκε) ζε κηα πξφηαζε 

θάπνηαο γιψζζαο (π.ρ. -αιιά φρη απαξαηηήησο- ηεο δηθήο καο), πξφηαζε ε νπνία παξνπζηάδεη ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε δεκφζηα ρξήζε θαη ζπκπεξηθνξά.  

    Έζησ ινηπφλ φηη είκαζηε γισζζνιφγνη νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα εμαθξηβψζνπλ ην λφεκα ησλ 

εθθνξψλ ελφο ηζαγελνχο ζηα βάζε ηεο δνχγθιαο
152

, ζε ζπλζήθεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο (φπσο απηέο 

νξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ζπδεηήζεηο ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ) θαη έζησ φηη έρνπκε 

θαζνξίζεη έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδνπκε ζε πνηεο πξνηάζεηο ζπγθαηαηίζεηαη ή 

θαηαθάζθεη ν ηζαγελήο θαη πνηεο απνξξίπηεη. 

    Έζησ ηψξα φηη, αθνχ έρνπκε ιάβεη ππφςηλ θάζε δπλαηφ εξεπλεηηθφ πεξηνξηζκφ θαη εκπεηξηθφ 

έιεγρν
153

, βξίζθνπκε ηειηθά κηα πξφηαζε ηεο δηθήο καο γιψζζαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κε ηνλ 

                                                           
151

 Βιέπε Quine, "Translation and Meaning", ζει. 32.  
152

 Θα κπνξνχζακε βεβαίσο λα δηαηππψζνπκε έλα αλάινγν λνεηηθφ πείξακα ππνζέηνληαο φηη πξνζπαζνχκε λα 

εμαθξηβψζνπκε ην λφεκα ησλ εθθνξψλ κηαο δηαζηεκηθήο ζαιακάλδξαο απφ ηνλ Άιθα ηνπ Κεληαχξνπ ε νπνία κφιηο 

πξνζγείσζε ηνλ ηπηάκελν δίζθν ηεο ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο.  
153

 Ο Quine ζπδεηά ιεπηνκεξψο έλα πιήζνο πξνβιεκάησλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ν 

γισζζνιφγνο θαηά ηελ έξεπλα, ψζηε λα κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί ε "εξεζηζκαηηθή ζπλσλπκία" αλάκεζα ζηελ εθθνξά θαη 

ηελ πξνηεηλφκελε κεηάθξαζή ηεο. Γηα παξάδεηγκα, πξνηείλεη φηη "είλαη θαιχηεξα, επνκέλσο, λα εθιακβάλνπκε σο 

ζπλαθή εξεζίζκαηα φρη ζηηγκηαία πξφηππα αθηηλνβνιίαο [irradiation patterns] αιιά πξφηππα ελ εμειίμεη, θάζε δηάξθεηαο 

κέρξη θάπνην εχινγν φξην ή modulus. Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε φηη ζηελ ηδαληθή πεηξακαηηθή θαηάζηαζε ε 
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ίδην αθξηβψο ηξφπν (ή έξρεηαη σο απφθξηζε ζηα ίδηα αθξηβψο εξεζίζκαηα) φπσο θαη ε εθθνξά ηνπ 

ηζαγελνχο. Ο Quine, ζην δηθφ ηνπ πιαίζην ζπδήηεζεο, δίλεη ην παξάδεηγκα ηεο εθθνξάο 

"Gavagai!"
154

. Κάζε θνξά πνπ πεξλά έλαο ιαγφο, ν άιινο νκηιεηήο ηνλ δείρλεη θαη αλαθσλεί 

"Gavagai!". Έζησ ινηπφλ φηη έρσ αληηζηνηρίζεη απηή ηελ εθθνξά, βαζηδφκελνο ζε παξαηεξήζηκεο 

ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο θαη κεηά απφ πνιχ απζηεξή εμέηαζε, κε ηε δηθή κνπ πξφηαζε "Απηφ 

είλαη έλαο ιαγφο!".
155

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ίδηα δηαδηθαζία αληηζηνίρεζεο ζα απαηηείην αθφκε 

θη αλ ν ζπλνκηιεηήο κνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηελ εθθνξά "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο!" (ή "Απηψη λαίλαο 

ιαγψο!"), ζην βαζκφ πνπ πξηλ λα δηαπηζηψζσ φηη ε εθθνξά ηνπ αληηζηνηρεί ζπκπεξηθνξηθά (ή ζηε 

ρξήζε) ζηε δηθή κνπ πξφηαζε "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο!", ζα κπνξνχζε λα πξφθεηηαη απιψο γηα κηα 

ζχκπησζε νκφερσλ εθθνξψλ κε δηαθνξεηηθφ ζπκπεξηθνξηθφ / ρξεζηηθφ λφεκα.
156

 Γεδνκέλσλ 

ινηπφλ φζσλ έρνπκε πεη σο ηψξα, νη εθθνξέο "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο!" θαη "Gavagai!" έρνπλ ην ίδην 

(δεκφζην) λφεκα θαη ζεκαίλνπλ φηη απηφ πνπ πεξλά απηή ηε ζηηγκή απφ κπξνζηά καο είλαη έλαο 

ιαγφο. 

    Χζηφζν, θαίλεηαη φηη εμίζνπ ζπκβαηέο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νκηιεηή είλαη θαη δηάθνξεο άιιεο 

κεηαθξάζεηο. Ζ εθθνξά "Gavagai!" κπνξεί λα παξνπζηάδεη ην ίδην αθξηβψο δεκφζην λφεκα θαη κε 

άιιεο πξνηάζεηο, φπσο π.ρ., "Απηά είλαη ζηάδηα ιαγνχ!", "Να έλα αλαθαίξεην ηκήκα ιαγνχ!", "Απηά 

είλαη ζχληνκα ρξνληθά ηκήκαηα ιαγνχ!", "Κνίηα! Έλα ζηηγκηαίν ρξνληθφ ζηάδην ηνπ Λαγνχ!",  "Να 

κηα έθθαλζε ηνπ Λαγνχ!" (ζεσξνχκελνπ σο έλα είδνο αησλίνπ πξνηχπνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζε 

δηάθνξεο εμαηνκηθεχζεηο), "Να κηα ζηηγκή ηεο Λαγφηεηαο", "Να ε Λαγφηεηα!" ή "Ηδνχ! 

Λαγνπδίδεη!" (θαηά ην "βξέρεη!"),
157

 αξθεί λα πξνυπνζέζνπκε κηα δηαθνξεηηθή νληνινγία ή κηα 

δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε ηνπ θφζκνπ. Θα κπνξνχζακε (αλ αθνινπζνχζακε κηα δηαθνξεηηθή 

νληνινγία) λα ρξεζηκνπνηνχκε νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο αληί γηα ηελ πξφηαζε "Απηφ 

είλαη έλαο ιαγφο!" ζηηο ίδηεο αθξηβψο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ν άιινο νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ 

εθθνξά "Gavagai!" (π.ρ. δείρλνληαο ην "gavagai" ή ίζσο εθθξάδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζή καο επεηδή 

ήηαλ λνζηηκφηαην) θαη, επνκέλσο, είλαη δπλαηφ ε εθθνξά "Gavagai!" λα έρεη νπνηνδήπνηε απφ απηά 

ηα λνήκαηα. Μπνξεί ηα άιια λνήκαηα λα καο θαίλνληαη αδφθηκα ή αζπλήζηζηα, ίζσο επεηδή νη 

ζησπειέο νληνινγηθέο παξαδνρέο πνπ αθνινπζνχκε θαζηζηνχλ ηνλ "Λαγφ" ηελ πιένλ πξνθαλή 

                                                                                                                                                                                                   
επηζπκεηή νθζαικηθή έθζεζε πξνεγείηαη θαη αθνινπζείηαη απφ δέζηκν ησλ καηηψλ." (Quine, ν.π., ζει. 32. Βιέπε θαη 

ζει. 32-51 θαη, γεληθψο ζει. 29-72.) 
154

 Quine, ν.π., ζει. 29 θ.ε.  
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 Quine, ν.π., ζει. 29-67. 
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  Βιέπε Quine, "Ontological Relativity", ζει. 46-47 θαη "Translation and Meaning", ζει. 78 
157

 Βιέπε Quine, ν.π., ζει. 51-52., "Speaking of Objects", ζει. 2, "Ontological Relativity", ζει. 30-32. Βιέπε θαη Wright, 

ν.π., ζει. 402.  
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επηινγή, φκσο ηίπνηα ζηε δεκφζηα ρξήζε ηεο εθθνξάο δελ καο εγγπάηαη φηη ν άιινο νκηιεηήο 

αθνινπζεί ηελ ίδηα νληνινγία κε εκάο.
158

  

    ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια, παξελζεηηθά, λα εμεγήζσ ιίγν πην ιεπηνκεξψο ηί ελλνψ φηαλ ιέσ 

φηη κπνξνχκε λα απνδψζνπκε δηαθνξεηηθφ λφεκα ζηελ εθθνξά "Gavagai!" αλ πξνυπνζέζνπκε 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ζπλήζεηο νληνινγηθέο αξρέο, κε ηε βνήζεηα θάπνησλ παξαδεηγκάησλ ηα νπνία 

δελ αλαθέξεη ν Quine. Σα παξαδείγκαηα πνπ ζα παξαζέζσ απνζθνπνχλ ζηελ απνζαθήληζε ηεο 

έλλνηαο ηεο "ελαιιαθηηθήο νληνινγίαο" θαη φρη απαξαηηήησο ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ εθηίζεηαη ζε απηή ηελ ελφηεηα:  

    Έζησ φηη, θαζψο πξνζπαζνχκε λα απνδψζνπκε λφεκα ζηελ εθθνξά "Gavagai!", δηαπηζηψλνπκε 

φηη ν ηζαγελήο αλαθσλεί πάληα "Gavagai!" ζε ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εκείο ζα είρακε ηελ ηάζε λα 

αλαθσλήζνπκε "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο!". Ζ πξφηαζε "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο!" πξνυπνζέηεη κηα 

νληνινγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηνλ θφζκν ππάξρνπλ είδε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην είδνο 

"ιαγφο", ζηα νπνία αλήθνπλ δηάθνξα επηκέξνπο φληα πνπ δηαζέηνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 

Απηή είλαη κηα νληνινγηθή πξφηαζε. Παξάιιεια, ε ιέμε "ιαγφο" ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί 

ζε πνιιά, δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο επηκέξνπο φληα, ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, 

φληα ηα νπνία ζχκθσλα κε απηή ηελ νληνινγία ηαμηλνκνχληαη ππφ απηή ηελ θαηεγνξία. Απηφο είλαη 
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 Βιέπε Quine, "Translation and Meaning", ζει. 52 θαη "Ontological Relativity", ζει. 31-32. Σέηνηεο νληνινγηθέο αξρέο 

δελ δηαζέηνπλ εξεζηζκαηηθφ λφεκα θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο δηαηχπσζεο ηεο 

εθθνξάο. Βιέπε θαη Hardcastle, ν.π., ζει. 336-337. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη 

ζην παξάδεηγκα πνπ επηθαιείηαη ν αληίπαινο ηεο απξνζδηνξηζηίαο Kirk γηα λα δείμεη φηη ζε έλα πνιχ πξψηκν ζηάδην ηεο 

εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο δελ ππάξρεη απξνζδηνξηζηηα: Έζησ φηη παξαηεξνχκε δχν λήπηα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 

δηδάζθεηαη ειιεληθά θαη ην άιιν αξεηαλά. Καη έζησ φηη παξαηεξείηαη έλα-πξνο-έλα αληηζηνηρία αλάκεζα ζηνπο ήρνπο 

πνπ παξάγνπλ ηα δχν λήπηα ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο (π.ρ. φηη θάζε θνξά πνπ πεξλά κηα γάηα ην πξψην λεπίν αλαθσλεί 

"Γάηα!" θαη ην δεχηεξν "Σάγα!"). χκθσλα κε ηνλ Kirk "νη εθθνξέο ηνπο είλαη ππεξβνιηθά απιέο θαη ππεξβνιηθά ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο κε δεκνζίσο ειέγμηκεο πεξηζηάζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αθήλνπλ ρψξν γηα ηα είδε εμηζνξξνπεηηθψλ 

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή, εληφο απηψλ ησλ κάιινλ πεξηνξηζκέλσλ γισζζηθψλ 

ζξαπζκάησλ, επηηξεπηψλ αληαγσληζηψλ ηνπ απινχζηαηνπ νκνθσληθνχ εγρεηξηδίνπ ην νπνίν εδψ καο δίλεη ηφζν ηέιεηα 

απνηειέζκαηα". (Kirk, ν.π., ζει. 221. Βιέπε γεληθψο 220-224. Γηα νιφθιεξν ην θεληξηθφ επηρείξεκα ηνπ Kirk θαηά ηεο 

απξνζδηνξηζηίαο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηνλ παξαπάλσ ζπιινγηζκφ θαη θαηαξξέη καδί ηνπ, βιέπε ζει. 205-236.) κσο, ζα 

απαληνχζα, φπσο αθξηβψο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηζαγελνχο, έηζη θαη εδψ, ηφζν ε εθθνξά "Γάηα!" φζν θαη ε εθθνξά 

"Σάγα!" κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, φινπο εμίζνπ ζπκβαηνχο κε ηηο δεκνζίσο ειέγμηκεο 

πεξηζηάζεηο εληφο ησλ νπνίσλ εθπέκπνληαη, αλαιφγσο ησλ ζησπειψλ νληνινγηθψλ παξαδνρψλ πνπ ππφθεηληαη ηεο 

εθθνξάο. Απηέο νη παξαδνρέο κπνξεί λα είλαη ειάρηζηεο θαη ππεξβνιηθά απιέο ζηελ πεξίπησζε ελφο λεπίνπ (φπσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηζαγελνχο, ζα κπνξνχζε λα πεη έλαο ζλνκπ απνηθηνθξάηεο), φκσο, εθφζνλ ππάξρνπλ, έζησ θαη ζε 

απηή ηε ζηνηρεηψδε κνξθή, θαη πάιη επηηξέπνπλ θάπνηεο, νζνδήπνηε απιέο, εμηζνξξνπεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Γηα λα 

δερηνχκε φηη δελ ππάξρνπλ αληαγσληζηηθέο κεηαθξάζεηο ηεο εθθνξάο "Γάηα!" ζα πξέπεη λα δερηνχκε φηη ππάξρεη θάπνην 

ζηάδην ζηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζην νπνίν δελ ππφθεηηαη θακία ζησπειή παξαδνρή. Αλ φκσο δελ ππφθεηηαη 

θακία ζησπειή παξαδνρή, νχηε θαλ, π.ρ., ε ζπλήζεο παξαδνρή φηη ηα φληα δηαζέηνπλ δηαρξνληθή ηαπηφηεηα θαη φηη 

ηαμηλνκνχληαη ζε είδε, ηφηε ε εθθνξά δελ κπνξεί λα έρεη θαλέλα λφεκα, νχηε θαλ ην ζχλεζεο λφεκα "Γάηα!" (ην νπνίν 

κπνξεί λα αλαιπζεί, π.ρ., σο "Να έλα άηνκν ηνπ είδνπο γάηα ην νπνίν είλαη ην ίδην νλ κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ 

ζηηγκψλ!"), δηφηη γηα λα έρεη απηφ ην λφεκα ζα πξέπεη λα πξνυπνηεζεί, νζνδήπνηε απιντθά, ε ζπλήζεο νληνινγία. Αλ 

επζηαζνχλ απηέο νη παξαηεξήζεηο, ηφηε ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη γηα λα ππάξρεη κηα "γιψζζα", γηα λα 

κπνξεί δειαδή λα απνδίδεηαη λφεκα ζε εθθνξέο, ζα πξέπεη θαη' αλάγθελ λα ππάξρεη έλα, νζνδήπνηε απιντθφ, ζχζηεκα 

απφ έλλνηεο θαη πξνηάζεηο θαη φηη, ζπλεπψο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη έλα λήπην δηαζέηεη γιψζζα ή έρεη αξρίζεη λα 

καζαίλεη κηα γιψζζα κφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηαθηά ην ρεηξηζκφ ελφο δηθηχνπ (έζησ νιηγάξηζκψλ θαη ζηνηρεησδψλ) 

ελλνηψλ θαη πξνηάζεσλ.        
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έλαο "γξακκαηηθφο" θαλφλαο ν νπνίνο εμππεξεηεί ηελ πξναλαθεξζείζα νληνινγηθή δέζκεπζε. Ζ 

πξφηαζε "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο!" έρεη γηα εκάο ην ζπγθεθξηκέλν λφεκά ηεο δεδνκέλσλ, κεηαμχ 

άιισλ, απηψλ ησλ πξνηάζεσλ, αξρψλ ή θαλφλσλ. 

    Μπνξνχκε φκσο λα θαληαζηνχκε κηα δηαθνξεηηθή νληνινγία ε νπνία δελ αλαγλσξίδεη είδε ζηνλ 

θφζκν παξά κφλν επηκέξνπο φληα θαη, απφ γξακκαηηθή / ζπληαθηηθή άπνςε, ρξεζηκνπνηεί κηα 

δηαθνξεηηθή ιέμε γηα θαζέλα απφ απηά ηα επηκέξνπο φληα.
159

 Αλ πηνζεηνχκε απηή ηελ νληνινγία θαη 

αλ ην νλ πνπ πεξλά απφ κπξνζηά καο είλαη απηφ ην ζπγθεθξηκέλν νλ ην νπνίν νλνκάδνπκε "ιαγφ", 

ηφηε ε ζσζηή κεηάθξαζε (ην λφεκα) ηεο εθθνξάο "Gavagai!" είλαη "Απηφ είλαη ν ιαγφο!». 

Γεδνκέλεο απηήο ηεο νληνινγηθήο αξρήο, απηή ε πξφηαζε είλαη βεβαίσο αιεζήο αλ ην νλ πνπ πεξλά 

απφ κπξνζηά καο είλαη φλησο ν ιαγφο, είλαη φκσο ςεπδήο αλ απφ κπξνζηά κνπ πεξλά νπνηνδήπνηε 

άιιν νλ ην νπνίν, δεδνκέλεο ηεο νληνινγίαο πνπ αλαγλσξίδεη ζηνλ θφζκν είδε, δελ ζα δηζηάδακε λα 

νλνκάζνπκε "ιαγφ" Ζ γιψζζα πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελαιιαθηηθή νληνινγία ζα κπνξνχζε λα 

δηαζέηεη δηαθνξεηηθέο ιέμεηο γηα απηά ηα άιια φληα, π.ρ. "ιαξφο" θαη "ξαγφο".  

    Έζησ φηη πηνζεηνχκε ηελ εμσηηθή νληνινγία θαη φηη ηψξα πεξλά απφ κπξνζηά καο ν ιαξφο. Έζησ 

επίζεο φηη ηψξα ν ηζαγελήο αλαθσλεί, αληί γηα "Gavagai!", "Havagai!". Γεδνκέλεο ηεο ελαιιαθηηθήο 

νληνινγίαο, κπνξνχκε λα κεηαθξάζνπκε ηελ εθθνξά ηνπ σο ηελ αιεζή πξφηαζε "Απηφ είλαη ν 

ιαξφο!". Αλ φκσο ππνζέζνπκε φηη ν ηζαγελήο πηνζεηεί ηε ζπλήζε νληνινγία, ηφηε ε πξφηαζε "Απηφ 

είλαη ν ιαξφο!" κάιινλ ζηεξείηαη λνήκαηνο ή είλαη κηα θαθή κεηάθξαζε ηεο πξφηαζεο "Απηφ είλαη 

έλαο ιαγφο!", εθφζνλ ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε νληνινγία νη εθθνξέο "Gavagai!" θαη "Havagai!" είλαη 

ζπλψλπκεο θαη δειψλνπλ ακθφηεξεο ηελ παξνπζία ελφο ιαγνχ. 

    Παξφκνηεο παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη φζν αθνξά ζηε δηαρξνληθή ηαπηφηεηα ησλ φλησλ 

(ησλ αληηθεηκέλσλ ή αθφκα θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ). ηαλ ιέκε φηη "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο" (ή αθφκα 

θη φηαλ ιέκε, δεδνκέλεο ηεο νληνινγίαο πνπ εμεηάζηεθε παξαπάλσ, φηη "Απηφ είλαη ν ιαγφο"), 

ζεσξνχκε δεδνκέλν φηη ν ιαγφο παξακέλεη ν ίδηνο ιαγφο δηαρξνληθά, δειαδή φηη (ηνπιάρηζηνλ) 

κεηαμχ ησλ ζηηγκψλ t1 θαη t2 παξακέλεη ην ίδην νλ. Απηή ε δέζκεπζε εθθξάδεηαη θαη ζηελ επηινγή 

ηεο ίδηαο ιέμεο, "ιαγφο", γηα ην νλ πνπ παξαηεξνχκε ηε ζηηγκή t1 θαη εθείλν πνπ παξαηεξνχκε ηε 
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 Δκπλεχζηεθα απηφ ην λνεηηθφ πείξακα απφ ηνλ Nietzsche. Βιέπε Friedrich Nietzsche, "Πεξί αιεζείαο θαη ςεχδνπο 

ππφ εμσεζηθή έλλνηα", Ζ αιήζεηα θαη ε εξκελεία, κεηάθξαζε Θ. Πελνιίδεο, εθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1991, ζει. 

28-29: "Κάζε έλλνηα γελληέηαη δηα ηεο εμίζσζεο ηνπ άληζνπ. Με φζε βεβαηφηεηα κπνξνχκε λα πνχκε φηη δχν θχιια δελ 

είλαη πνηέ απνιχησο ίζα, κε ηελ ίδηα βεβαηφηεηα κπνξνχκε λα φηη θαη ε έλλνηα θχιιν ζρεκαηίζηεθε δηα ηεο απζαίξεηεο 

θαηάξγεζεο απηψλ ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ, δηα ηεο απψζεζεο ησλ δηαθνξνπνηψλ ζηνηρείσλ απφ ηε κλήκε, κε 

απνηέιεζκα λα πξνθαιεί πηα, σο έλλνηα, ηελ εληχπσζε φηη ππάξρεη ηάρα κέζα ζηε θχζε, εθηφο απφ ηα θχιια, θάηη πνπ 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ην 'θχιιν'. […] Ζ παξάβιεςε ηνπ αηνκηθνχ θαη ηνπ ελεξγά πξαγκαηηθνχ καο παξέρεη ηελ έλλνηα 

θαζψο θαη ηε κνξθή, ελψ αληηζέησο ε θχζε δελ γλσξίδεη νχηε κνξθέο, νχηε έλλνηεο, άξα νχηε θαη είδε, παξά κνλάρα έλα 

αθαζφξηζην Υ, ζην νπνίν εκείο δελ έρνπκε θακία απνιχησο πξφζβαζε. Γηφηη αθφκα θαη ε δηθή καο (ζεσξεηηθή) 

αληίζεζε αηφκνπ θαη γέλνπο είλαη αλζξσπνκνξθηθή θαη δελ θαηάγεηαη απφ ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ, αλ θαη νχηε ζα 

ηνικνχζακε λα πνχκε φηη ε αληίζεζε απηή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ νπζία ηνπο: γηαηί ηνχην ζα ήηαλ έλαο δνγκαηηθφο 

ηζρπξηζκφο θαη, σο ηέηνηνο, εμίζνπ αλαπφδεηθηνο φζν θαη ην αληίζεηφ ηνπ."  



57 
 

ζηηγκή t2. κσο αλ πξνυπνζέζνπκε κηα νληνινγηθή αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ππάξρεη 

δηαρξνληθή ηαπηφηεηα θαη θαζεηί είλαη δηαθνξεηηθφ κεηαμχ δχν ζηηγκψλ, ίζσο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε δχν δηαθνξεηηθέο ιέμεηο γηα ην φλ ηεο ζηηγκήο t1 θαη γηα εθείλν ηεο ζηηγκήο t2. Σφηε 

ε πξφηαζε "Απηφ είλαη ν ιαγφο" ζα ήηαλ αιεζήο κφλν ηε ζηηγκή t1 θαη ςεπδήο ζε θάζε άιιε ζηηγκή. 

ην βαζκφ πνπ κηα ηέηνηα νληνινγηθή πξνυπφζεζε ζα επεξέαδε νιφθιεξε ηε γξακκαηηθή θαη 

ζπληαθηηθή δνκή ηεο γιψζζαο θαζηζηψληαο α-λφεηε ίζσο αθφκα θαη ηε ρξήζε νπζηαζηηθψλ θαη 

θάζε είδνπο αλησλπκηψλ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα θαληαζηνχκε πψο ζα έκνηαδε κηα ηέηνηα γιψζζα.
160

  

    Ο Jorge Luis Borges πεξηγξάθεη ζην δηήγεκα "TLÖN, UQBAR, ORBIS TERTIUS" ηνλ πνιηηηζκφ 

ελφο κπζηεξηψδνπο πιαλήηε, ηνπ Tlön. Σα έζλε ηνπ λνηίνπ εκηζθαηξίνπ ηνπ Tlön κηινχλ κηα 

γιψζζα απφ ηελ νπνία απνπζηάδνπλ ηα νπζηαζηηθά. Τπάξρνπλ κφλν απξφζσπα ξήκαηα πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ "κνλνζχιιαβα πξνζήκαηα ή επηζήκαηα επηξξεκαηηθήο πθήο"
161

. Γηα παξάδεηγκα, 

αληί λα πνπλ "ην θεγγάξη βγήθε πάλσ απφ ην πνηάκη", ιέλε θάηη ζαλ "πξνο ηα άλσ πίζσ απφ ην 

δηαξθψο θεγγάξσζε" ή "ψπια πίζσ δηαξθνξνή θεγγάξσζε"
162

 ζε κηα άιιε απφπεηξα κεηάθξαζεο. 

Δδψ πξνυπνηίζεηαη έλα είδνο άξλεζεο ηεο δηαρξνληθήο ηαπηφηεηαο ησλ φλησλ, ζπγθεθξηκέλα φηη "ν 

θφζκνο δελ είλαη κηα ζπλάζξνηζε αληηθεηκέλσλ ζηνλ ρψξν. Δίλαη κηα εηεξνγελήο ζεηξά απηφλνκσλ 

πξάμεσλ. Δίλαη δηαδνρηθφο, ρξνληθφο – φρη ρσξηθφο".
163

 Πξνο κεγάιε καο επραξίζηεζε, ν 

ζπγγξαθέαο (θαη ν κεηαθξαζηήο) θαηαθέξλεη λα πξνηείλεη, ζε εκβξπαθή κνξθή, κηα γισζζηθή δνκή 

πνπ εθθξάδεη απηή ηελ νληνινγία.
164

 ην θιαζηθφ παξάδεηγκα πνπ εμεηάδνπκε, κηα λφκηκε 

κεηάθξαζε ηεο εθθνξάο "Gavagai!" δεδνκέλεο απηήο ηεο νληνινγηθήο αξρήο ζα κπνξνχζε λα είλαη 

"Ηδνχ! Λαγνπδίδεη!" 

    Αληηζέησο, ζην βφξεην εκηζθαίξην ηνπ Tlön θπξηαξρνχλ ηα επίζεηα: αληί γηα "θεγγάξη" ιέλε, π.ρ., 

"αηζέξην-ιακπεξφ πάλσ ζε ζθνχξν-ζηξνγγπιφ". Δδψ πξνυπνηίζεηαη κηα νληνινγία ζχκθσλα κε ηελ 
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 Βιέπε Πιάησλ, Θεαίηεηνο, 156c-157c, φπνπ ν σθξάηεο ζρνιηάδεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε γηα ηε γιψζζα κηα 

εξαθιείηεηα νληνινγία. Πιάησλ, Θεαίηεηνο, κεηάθξαζε Λ. Σαηάθεο, Π. Πεηξίδεο, εθδφζεηο Η. Εαραξφπνπινο, Αζήλα, 

ζει. 64-69.  
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 Jorge Luis Borges, Μπζνπιαζίεο, κηθξ. Α. Κπξηαθίδεο, εθδ. Όςηινλ, Αζήλα 1990, ζει. 19 
162

 Borges, ν.π., ζει. 19 
163

 Borges, ν.π., ζει. 19 
164

 Αμίδεη λα παξαηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν, ζχκθσλα κε ηνλ Borges, θάπνηεο πξνηάζεηο θαζίζηαληαη παξάινγεο ή 

ζηεξνχκελεο λνήκαηνο δεδνκέλεο απηήο ηεο νληνινγίαο: Ο πιηζκφο, κηα πεξηζσξηαθή ζεσξία πνπ εκθαλίδεηαη θάπνηα 

ζηηγκή ζηνλ πιαλήηε, πξνθαιεί ηεξάζηην ζθάλδαιν. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ επηλφεζαλ έλα λνεηηθφ πείξακα (πνπ 

ραξαθηεξίζηεθε ζφθηζκα), γηα λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ: ζε απηφ ν Α ράλεη ηελ Σξίηε 9 λνκίζκαηα, ηελ Πέκπηε ν Β βξίζθεη 

4, ιίγν ζθνπξηαζκέλα απφ ηε βξνρή ηεο Σεηάξηεο, ηελ Παξαζθεπή ν Γ βξίζθεη άιια 3 λνκίζκαηα θαη ηελ Παξαζθεπή ν 

Α άιια 2. "Ο αηξεζηάξρεο ήζειε λα απνδείμεη κ’ απηή ηελ ηζηνξία ηελ πξαγκαηηθφηεηα -id est ηε ζπλέρεηα-  ησλ ελλέα 

λνκηζκάησλ.» (Borges, ν.π., ζει. 22). Σν εμσθξεληθφ ζπκπέξαζκά ηνπ είλαη φηη "ην ινγηθφ είλαη λα ζθεθηείο πψο [ηα 9 

λνκίζκαηα] ππήξραλ –ίζσο κε έλαλ ηξφπν κπζηηθφ, αθαηαλφεην γηα ηνπο αλζξψπνπο- φιεο ηηο ζηηγκέο απηψλ ησλ ηξηψλ 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ." (Borges, ν.π., ζει. 22). κσο απηέο νη εθθξάζεηο ζπληζηνχλ εμέγεξζε ελάληηα ζηηο θπξίαξρεο 

γισζζηθέο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο δελ επηηξέπνπλ ηε δηαηχπσζή ηνπο. Οη αληίπαινη ηεο ζεσξίαο δελ ράλνπλ επθαηξία λα 

αλαθέξνπλ φηη πξφθεηηαη γηα ιεθηηθή απάηε βαζηζκέλε ζηε ρξήζε κε απνδεθηψλ λενινγηζκψλ (ησλ ξεκάησλ "βξίζθσ" 

θαη "ράλσ"), φηη δηαπξάηηεηαη ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ, θαζψο πξνυπνηίζεηαη φηη ηα 9 λνκίζκαηα ζηελ αξρή θαη ην ηέινο 

είλαη ηα ίδηα, θαη ππελζπκίδνπλ φηη φια ηα νπζηαζηηθά έρνπλ κφλν κεηαθνξηθή αμία (Borges, ν.π., ζει. 22-23).     
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νπνία δελ ππάξρνπλ επηκέξνπο αληηθείκελα ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ νπζηαζηηθά παξά κφλν δηάθνξεο 

ζπλαληήζεηο ηδηνηήησλ.
165

 Γεδνκέλεο απηήο ηεο νληνινγίαο ζα κπνξνχζακε λα κεηαθξάζνπκε ηελ 

εθθνξά "Gavagai!" σο, π.ρ., "Καθεηί-γνξγφ-ρνξηνθάγν-ραξηησκέλν-λφζηηκν!" 

    Ο Hanson καο πξνζθέξεη κεξηθά αθφκε θαληαζηηθά παξαδείγκαηα ηξφπσλ κε ηνλ νπνίν κηα 

δηαθνξεηηθή γισζζηθή δνκή κπνξεί λα ππνθξχπηεη κηα δηαθνξεηηθή νληνινγία. Φαληάδεηαη κηα 

γιψζζα ζηελ νπνία δελ ππάξρνπλ επίζεηα θαη νη αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο δειψλνληαη κφλν κέζσ 

ξεκάησλ. Π.ρ., δελ κπνξνχκε λα πνχκε "Ο Ήιηνο είλαη θίηξηλνο" ή "Σν ρνξηάξη είλαη πξάζηλν", 

παξά κφλν "Ο Ήιηνο θηηξηλίδεη" ή "Σν ρνξηάξη πξαζηλίδεη." Καη αλαξσηηέηαη, εθφζνλ, γηα θάπνηα 

θνηλφηεηα, απηή ε γιψζζα "απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν απφδνζεο ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ," αλ "ζα 

κπνξνχζε ζε κηα ηέηνηα γιψζζα λα δεισζεί σο γεγνλφο φηη ν Ήιηνο είλαη θίηξηλνο, ην ρνξηάξη είλαη 

πξάζηλν," θ.ν.θ..
166

 ε κηα δεχηεξε παξαιιαγή, θαληάδεηαη κηα γιψζζα ζηελ νπνία νη πιεξνθνξίεο 

γηα ηα ρξψκαηα εθθξάδνληαη επηξξεκαηηθά, π.ρ. "Ο Ήιηνο αθηηλνβνιεί θίηξηλα", "Σν ρνξηάξη ιάκπεη 

πξάζηλα", θ.ν.θ. θαη επαλαιακβάλεη: "Αλ φινη κηινχζαλ έηζη, πψο ζα κπνξνχζε λα επηκείλεη θάπνηνο 

φηη απνηειεί γεγνλφο φηη ν Ήιηνο είλαη θίηξηλνο, ην ρνξηάξη είλαη πξάζηλν, ην παξεθθιήζη είλαη 

γθξίδν; Θα κπνξνχζαλ ηέηνηα γεγνλφηα λα αξζξσζνχλ θαλ;"
167

 ην ίδην πλεχκα, πξνηείλνληαο έλα 

ηξίην θαληαζηηθφ παξάδεηγκα, επηθαιείηαη ηελ εηθαζία ηνπ Wittgenstein φηη ζα ήηαλ δπλαηφ θάπνηνη, 

νη νπνίνη ζθέθηνληαη πνιχ πην ζπγθεθξηκέλα απφ εκάο θαη εηζάγνπλ πνιχ πην ιεπηέο δηαθξίζεηο, "λα 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ιέμεηο εθεί φπνπ εκείο ρξεζηκνπνηνχκε κφλν κία"
168

 αιιά θαη έλα 

απφζπαζκα ηνπ Kant, ζχκθσλα κε ην νπνίν "…εθείλνη [πνπ θηινζνθνχλ ζηα ιαηηληθά] έρνπλ κφλν 

δχν ιέμεηο ζε ζρέζε κε απηφ, ελψ εκείο [νη Γεξκαλνί] έρνπκε ηξεηο, νπφηε εθείλνη ππνιείπνληαη κηαο 

έλλνηαο ηελ νπνία εκείο δηαζέηνπκε."
169

 Σέινο, θαληάδεηαη αλζξψπνπο νη νπνίνη κεηξνχλ "έλα, δχν, 

ηξία, ιίγα, πνιιά." "Θα ηνπο ιέγακε ηφηε φηη απνηειεί γεγνλφο, είηε κπνξνχλ είηε φρη λα ην πνπλ έηζη 

(λα ην ζθεθηνχλ έηζη, λα ην αληηιεθζνχλ έηζη), ην φηη ν πχξγνο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ έρεη ηέζζεξα 

επηζηεγάζκαηα; Μήπσο ην φηη έρεη ηέζζεξα επηζηεγάζκαηα απνηειεί γη' απηνχο κε εθθξάζηκν 

γεγνλφο; Δίλαη απηφ δηαθνξεηηθφ απφ ην λα ηζρπξηζηνχκε φηη, γη' απηνχο, δελ απνηειεί θαλ 

γεγνλφο;"
170

  

    Ννκίδσ φηη ηα δχν πξψηα παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ελαιιαθηηθέο 

κεηαθξάζεηο κηαο εθθνξάο, έλαληη ηνπ "Ο Ήιηνο είλαη θίηξηλνο" ή ηνπ "Σν ρνξηάξη είλαη πξάζηλν", 

ζχκθσλεο πξνο πξνο ηα ίδηα ζπκπεξηθνξηθά θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα, ζε έλα λνεηηθφ πείξακα ζην 
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 Borges, ν.π., ζει. 19-20 
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 Norwood Russell Hanson, Πξφηππα αλαθάιπςεο, κεηάθξαζε Γ. Παξαζθεπφπνπινο, Γ. Παπαγηαλλάθνο, Β. Κηληή, 

επηκέιεηα Α. Μπαιηάο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 2002, ζει. 44.  
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 Hanson, ν.π., ζει. 45.  
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 Hanson, ν.π., ζει. 44.  
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 Hanson, ν.π., ζει. 45.  
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 Hanson, ν.π., ζει. 48.  
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πλεχκα ηνπ Quine, φπνπ ε πξνβνιή δηαθνξεηηθψλ νληνινγηθψλ αξρψλ θαη γξακκαηηθψλ θαλφλσλ 

νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο ηεο εθθνξάο. Αξθεί βέβαηα λα δερηνχκε φηη νη πξνηάζεηο 

"Ο Ήιηνο είλαη θίηξηλνο", "Ο Ήιηνο θηηξηλίδεη" θαη "Ο Ήιηνο αθηηλνβνιεί θίηξηλα" δηαθέξνπλ σο 

πξνο ην λφεκα. Σν ηξίην θαη ην ηέηαξην παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

(απζαίξεηεο) ππνζέζεηο πνπ δηθαηνχκαζηε λα πξνβάιινπκε γηα ηηο ζησπειέο νληνινγηθέο θαη 

καζεκαηηθέο παξαδνρέο ελφο νκηιεηή ζε κηα δηαδηθαζία ξηδηθήο εξκελείαο: Αλ ν ηζαγελήο απαληά 

"Κηνπκ!" ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο εκείο ζα ηείλακε απαληήζνπκε "100", "1000" θαη 

"10.000" αληηζηνίρσο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε είηε φηη ζθάιιεη ή είλαη ηξειφο είηε φηη "Κηνπκ!" 

ζεκαίλεη "πνιιά" ζχκθσλα κε κηα ελαιιαθηηθή καζεκαηηθή αξρή - είηε, ίζσο, θάηη άιιν. Αλ ν 

ηζαγελήο αλαθσλεί άιινηε "Gavagai!", άιινηε "Ravagai!" θαη άιινηε "Pavagai!" ζε πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο εκείο, αδηαθξίησο, ζα ηείλακε λα αλαθσλήζνπκε "Χρ! Έλαο ιαγφο!", κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε είηε φηη ζθάιιεη ή είλαη ηξειφο, είηε φηη νη ηξεηο ιέμεηο είλαη ζπλψλπκεο, είηε φηη ε 

νληνινγία θαη ε γιψζζα ηνπ ραξάζζνπλ ιεπηφηεξεο δηαθξίζεηο απφ φ,ηη νη δηθέο καο θαη ηαμηλνκνχλ 

ηνλ θφζκν ζε πεξηζζφηεξα είδε - είηε, ίζσο, θάηη άιιν.  

    O Kripke πξνζθέξεη, κεηαμχ άιισλ, σο παξάδεηγκα ελαιιαθηηθήο νληνινγηθήο ηαμηλφκεζεο ηελ 

θαηεγνξία "ηξαπέθια" [tabair], δειαδή νηηδήπνηε είλαη ηξαπέδη θαη δελ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ 

Πχξγνπ ηνπ Άηθει ή βξίζθεηαη εθεί θαη είλαη θαξέθια.
171

 Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε θαη άιια 

παξφκνηα παξαδείγκαηα νληνινγηθψλ ππνζέζεσλ νη νπνίεο λαη κελ δέρνληαη ηελ χπαξμε εηδψλ θαη 

ηε δηαρξνληθή ηαπηφηεηα ησλ φλησλ, αιιά αλαγλσξίδνπλ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ζπλήζεηο θαηεγνξίεο 

ή δηαθνξεηηθά είδε, ζχκθσλα κε ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη ηα επηκέξνπο φληα. Μπνξεί, θεξ' εηπείλ, λα 

ηαμηλνκείηαη ππφ ηελ ίδηα θαηεγνξία θαη ιέμε, αο πνχκε "πινλθ", νηηδήπνηε, ζηελ θαζεκεξηλή καο 

νξνινγία, θηλείηαη κε ηαρχηεηα κεηαμχ 30 θαη 92 ρηιηνκέηξσλ αλά ψξα ππφ ζθηάλ. Σφηε ζηελ 

θαηεγνξία "πινλθ" αλήθνπλ θάπνηα (αιιά φρη φια) απφ ηα φληα πνπ εκείο ζα ηαμηλνκνχζακε ππφ 

ηελ θαηεγνξία "ιαγφο", "απηνθίλεην", "πέηξα", "ρέξη" θαη "ρείκαξξνο", θαζψο θαη δηάθνξα άιια 

φληα. Αο ππνζέζνπκε φηη φια ηα είδε ηα νπνία αλαγλσξίδεη απηή ε ηαμηλφκεζε νξίδνληαη (θαη' εκάο) 

κε παξφκνηνπο ηξφπνπο,  νη νπνίνη θαίλνληαη απζαίξεηνη απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο δηθήο καο 

νληνινγίαο. Τπάξρνπλ, γηα παξάδεηγκα, ε θαηεγνξία "πιηλθ", πνπ πεξηιακβάλεη (ζηε δηθή καο 

νξνινγία) νηηδήπνηε δηαθαλέο πέθηεη θαζψο θαη φζνπο ιαγνχο δηαζέηνπλ ηξία πφδηα, θαη ε 
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 Kripke, ν.π., ζει. 19. ε ζρεηηθά παξφκνην πλεχκα, αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη έλα παξάδεηγκα πνπ παξαζέηεη ν Michel 

Foucault, δειψλνληαο σο πεγή "έλα γξαθηφ ηνπ Borges": "Απηφ ην γξαθηφ αλαθέξεη 'κηα θάπνηα θηλέδηθε 

εγθπθινπαίδεηα' φπνπ δηαβάδνπκε φηη 'ηα δψα δηαηξνχληαη ζε: α) φζα αλήθνπλ ζηνλ Απηνθξάηνξα β) ζηα ηαξηρεπκέλα γ) 

ζηα εμεκεξσκέλα δ) ζηα ρνηξίδηα ηνπ γάιαθηνο ε) ζηηο ζεηξήλεο ζη) ζηα κπζηθά δ) ζηνπο ειεχζεξνπο ζθχινπο ε) ζε φζα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ηαμηλφκεζε ζ) ζε φζα παξαδέξλνπλ ζαλ παιαβά η) ζηα αλαξίζκεηα θ) ζηα ζρεδηαζκέλα 

κε πνιχ ιεπηφ ρξσζηήξα απφ ηξίρσκα θακήιαο θ.η.ι. ι) ζε φζα κφιηο έζπαζαλ ην θαλάηη κ) ζε φζα απφ καθξηά 

κνηάδνπλ κε κπίγεο'". (Michel Foucault, Οη Λέμεηο θαη ηα Πξάγκαηα, κεηάθξαζε Κσζηήο Παπαγηψξγεο, Γλψζε, Αζήλα 

2008, ζει. 11.)     
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θαηεγνξία "θιαθνχη", ζηελ νπνία αλήθνπλ (ζηε δηθή καο νξνινγία) πέληε ζπγθεθξηκέλεο θαξέθιεο, 

δεθανρηψ ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη θαη έλαο πιάηαλνο πνπ δεζπφδεη ζηελ πιαηεία ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ρσξηνχ.  Οη δε θαηεγνξίεο (θαη ιέμεηο) "ιαγφο", "απηνθίλεην", "πέηξα", "ρέξη", 

"ρείκαξξνο", "ζηαγφλα βξνρήο" ή "άλζξσπνο" δελ πεξηιακβάλνληαη θαλ σο θαηεγνξίεο ή "ζπλαθή 

είδε" ζε απηή ηελ ηαμηλφκεζε, νχηε θαη θαλέλα άιιν απφ ηα είδε ηεο δηθήο καο ηαμηλφκεζεο. Απφ 

ηελ νπηηθή γσλία θάπνηνπ ν νπνίνο πηνζεηεί απηή ηελ εμσηηθή ηαμηλφκεζε, ην δηθφ καο είδνο 

"ιαγφο", ζην νπνίν ππάγνληαη (ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηεο εμσηηθήο ηαμηλφκεζεο, αλ 

πξνζπαζήζνπκε δειαδή λα νξίζνπκε ηνλ "ιαγφ" κε δηθνχο ηεο φξνπο) θάπνηα, αιιά φρη φια, απφ ηα 

κέιε ησλ θαηεγνξηψλ "πινλθ", "πιηλθ", "θπβ", "ξεηέη" θαη "θηαμ", παξνπζηάδεη κηα απζαίξεηε 

ζπιινγή εηεξφθιεησλ φλησλ ππφ ηελ ίδηα θαηεγνξία, απζαίξεηε φζν θαίλεηαη, απφ ηε δηθή καο 

νπηηθή γσλία, ε ζπιινγή φλησλ ππφ ηελ θαηεγνξία "πινλθ".  

    Έζησ ηψξα φηη πξνζπαζνχκε λα κεηαθξάζνπκε ηελ εθθνξά "Gavagai!" δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ, θαζεκεξηλψλ νληνινγηθψλ πξνυπνζέζεσλ, θαη θαηαθέξλνπκε λα δηαπηζηψζνπκε 

(κεηά απφ κηα ζεηξά εμαληιεηηθψλ εκπεηξηθψλ ειέγρσλ πνπ πηζαλφηαηα  ζα απαηηνχζαλ ηερλνινγία 

ε νπνία δελ ππάξρεη αθφκα) φηη κπνξνχκε λα ηελ αληηζηνηρίζνπκε κε ηελ αιεζή πξφηαζε "Να θάηη 

πνπ θηλείηαη κε ηαρχηεηα κεηαμχ 30 θαη 92 ρηιηνκέηξσλ αλά ψξα ππφ ζθηάλ!", δειαδή φηη εθθέξεηαη 

ζηηο ίδηεο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ζα ηείλακε λα εθθέξνπκε απηή ηελ πξφηαζε, δελ 

κπνξνχκε φκσο λα ηελ αληηζηνηρίζνπκε κε πξνηάζεηο φπσο "Να έλαο ιαγφο!" ή "Να έλα 

απηνθίλεην!" (εθφζνλ, κεηαμχ άιισλ, παξαηεξνχκε φηη ζε άιιεο ζπλζήθεο -π.ρ. φηαλ ν ιαγφο ή ην 

απηνθίλεην θηλείηαη εθηφο ζθηάο- ε παξνπζία ελφο ιαγνχ ή ελφο απηνθηλήηνπ δελ νδεγεί ζηελ 

εθθνξά "Gavagai!"). Αλ, απφ ηελ άιιε, πξνυπνζέζνπκε έλα δηαθνξεηηθφ ζπλνιηθφ ζχζηεκα 

νληνινγηθήο ηαμηλφκεζεο, κπνξνχκε λα κεηαθξάζνπκε ηελ εθθνξά απιψο σο "Να έλα πινλθ!", 

δίρσο λα ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ νξηζκνχο, εμεγήζεηο θαη πεξηθξάζεηο.  

    Φαίλεηαη φηη απηφ πνπ είλαη απξνζδηφξηζην κεηαμχ ησλ δχν κεηαθξάζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε δελ είλαη ε έθηαζε ηνπ φξνπ "gavagai" (ε νπνία είλαη, απφ ηελ ίδηα νπηηθή γσλία, ίδηα 

ζχκθσλα θαη κε ηηο δχν κεηαθξάζεηο) αιιά ην αλ ην "πινλθ" απνηειεί ζεκειηψδε νληνινγηθή 

θαηεγνξία κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ δεπηεξεχνπζεο, εμσηηθέο έλλνηεο φπσο ν 

"ιαγφο" ή αλ, αληηζηξφθσο, ζεκειηψδεο θαηεγνξία είλαη ν "ιαγφο" θαη δεπηεξεχνπζα, παξάγσγε θαη 

εμσηηθή έλλνηα ην "πινλθ". Σψξα, αλ δερηνχκε φηη ε ζέζε πνπ θαηέρεη έλαο φξνο ζηελ ηεξαξρία ησλ 

ηαμηλνκήζεσλ, δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη πξσηαξρηθφο, πξσηφγνλνο ή δεπηεξεχσλ, 

παξάγσγνο, ζπληζηά ζπγθξνηεηηθφ ζηνηρείν ή ζπζηαηηθφ ηνπ λνήκαηφο ηνπ, ηφηε έπεηαη φηη ε 

πξνβνιή δηαθνξεηηθψλ νληνινγηθψλ ηεξαξρηψλ νδεγεί θαη ζε δηαθνξεηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο ηεο 

εθθνξάο.  
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    Ηδνχ θαη έλα παξάδεηγκα ππνζεηηθήο ελαιιαθηηθήο νληνινγίαο πξνεξρφκελν απφ πξαγκαηηθή 

γισζζνινγηθή έξεπλα: Ο γισζζνιφγνο Benjamin Lee Whorf πξνέβαιιε κηα ζεηξά απφ 

ελδηαθέξνπζεο ππνζέζεηο γηα ηελ νληνινγία ηζαγελψλ θπιψλ ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο κειεηψληαο 

ηε δνκή ησλ γισζζψλ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Whorf, δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξακκαηηθήο ησλ 

Υφπη, φπσο ε απνπζία φξσλ ή εθθξάζεσλ πνπ δειψλνπλ ην ρξφλν, ππνδειψλνπλ κηα ελαιιαθηηθή 

θνζκναληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα φληα δηαηξνχληαη ζε δχν ζεκειηψδεηο θαηεγνξίεο, ηα 

"έθδεια" [manifested] θαη ηα "άδεια" [unmanifest]. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθεη φ,ηη (θαη' εκάο) 

είλαη ή έρεη ππάξμεη πξνζβάζηκν ζηηο αηζζήζεηο, δίρσο θακία δηάθξηζε κεηαμχ παξειζφληνο θαη 

παξφληνο. ηε δεχηεξε αλήθεη φ,ηη είλαη κε πξνζβάζηκν, φπσο είλαη, αδηαθξίησο, ην κέιινλ θαη νη 

λνεηηθέο θαηαζηάζεηο.
172

 ζνλ αθνξά ζηα έθδεια φληα, ν ρξφλνο δελ δηαθξίλεηαη απφ ηνλ ρψξν, κε 

απνηέιεζκα έλα ζπκβάλ ην νπνίν θαη' εκάο ιακβάλεη ρψξα απηή ηε ζηηγκή ζε άιιν ηφπν λα 

ιακβάλεη ρψξα, θαηά ηνπο Υφπη, ζπλνιηθά θάπνπ άιινπ, ζε άιιν ηφπν θαη ρξφλν.
173

  

     ε παξφκνην πλεχκα, ν Feyerabend καο πξνζθέξεη άιιν έλα παξάδεηγκα ελαιιαθηηθήο 

νληνινγίαο ή "θνζκνινγίαο"
174

: εξκελεχνληαο δηάθνξα ηεθκήξηα απφ ηελ αξρατθή επνρή, π.ρ. ηελ 

ηερλνηξνπία αξρατθψλ αγγείσλ, δηάθνξα δνκηθά θαη πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκεξηθήο 

πνίεζεο, θαζψο θαη γξακκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξρατθήο γιψζζαο, ππνζέηεη φηη απηά 

πξνυπνζέηνπλ ζησπειά κηα "θνζκνινγία" ελαιιαθηηθή ηεο λεφηεξεο ή ζχγρξνλεο.
175

 χκθσλα κε 

απηή ηελ θνζκνινγία "ηα ζηνηρεία [ηνπ θφζκνπ] δελ ζρεκαηίδνληαη νχηε δηαηεξνχληαη ελσκέλα απφ 

θάπνηα 'ππνθείκελε νπζία', δελ είλαη θαηλφκελα απφ ηα νπνία απηή ε νπζία κπνξεί λα ζπλαρζεί κε 

δπζθνιία. Μεξηθέο θνξέο ζπλελψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ζχλνια. Ζ ζρέζε ησλ ζηνηρείσλ ελφο 
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 O Feyerabend πξνηείλεη ηελ επηλφεζε θαληαζηηθψλ ελαιιαθηηθψλ "ελλνηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ" σο εξγαιείν γηα ηελ 

αλαθάιπςε ησλ ππφξξεησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ δηθψλ καο ζρεκάησλ κέζσ ηεο ζχγθξηζεο: "Πψο κπνξνχκε λα 

αλαθαιχςνπκε εθείλν αθξηβψο ηνλ θφζκν πνπ πξνυπνζέηνπκε […]; […] Ζ απάληεζε είλαη μεθάζαξε. Γελ κπνξνχκε λα 

ηνλ αλαθαιχςνπκε απφ κέζα. Υξεηαδφκαζηε έλα εμσηεξηθφ πξφηππν θξηηηθήο, έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ππνζέζεσλ." 

(Feyerabend, ν.π., ζει. 63). Αιινχ: "Πψο είλαη φκσο δπλαηφ λα εμεηάζνπκε θάηη πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζπλέρεηα θαη 

πξνυπνζέηνπκε ζε θάζε καο πξφηαζε; Πψο είλαη δπλαηφ λα θξίλνπκε ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο απφ ζπλήζεηα 

εθθξάδνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο; Γηα λα δνχκε! Σν πξψην βήκα ζηελ θξηηηθή ησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

ζπλήζσο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κέηξνπ θξηηηθήο, θάηη κε ην νπνίν νη έλλνηεο απηέο λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ. […] 

πλεπψο, ην πξψην βήκα ζηελ θξηηηθή ησλ ζπλεζηζκέλσλ ελλνηψλ θαη αληηδξάζεσλ είλαη λα ζηαζνχκε έμσ απφ ηνλ 

θχθιν θαη είηε λα επηλνήζνπκε έλα λέν ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα […] είηε λα εηζάγνπκε έλα ηέηνην ζχζηεκα απφ θάπνην 

εμσεπηζηεκνληθφ ρψξν, απφ ηε ζξεζθεία, ηε κπζνινγία, ηηο ηδέεο αλαξκφδησλ ή ηηο αζπλαξηεζίεο ηξειψλ" (Feyerabend, 

ν.π., ζει. 103). Έλα επηρείξεκα πνπ πξνβάιιεη ππέξ απηήο ηεο άπνςεο είλαη φηη, εθφζνλ "έλλνηεο πνπ είλαη θξπκκέλεο 

ζηηο παξαηεξεζηαθέο πξνηάζεηο είλαη απίζαλν λα γίλνληαη θαλεξέο ζηα πην αθεξεκέλα ηκήκαηα ηεο γιψζζαο" θαη, 

"επηπιένλ, ην πεξηερφκελν κηαο έλλνηαο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ παξάζηαζε," 

ην νπνίν ζεκαίλεη φηη "ν κεραληζκφο αλαγλψξηζεο [ησλ ελλνηψλ] πεξηέρεη κεξηθά απ' απηά αθξηβψο ηα ζηνηρεία πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε ρξήζε ηεο έλλνηαο πνπ δηεξεπλάηαη", "δελ ζα θαηαλνήζνπκε πνηέ πιήξσο ηελ έλλνηα απηή επεηδή ζηελ 

πξνζπάζεηά καο λα ηελ αλαιχζνπκε ρξεζηκνπνηνχκε πάληνηε έλα κέξνο ηεο. Έλαο κφλν ηξφπνο ππάξρεη γηα λα βγνχκε 

απ' απηφ ηνλ θχθιν· λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα εμσηεξηθφ κέηξν ζχγθξηζεο θαη λένπο ηξφπνπο ζπζρέηηζεο ησλ ελλνηψλ κε 

ηηο παξαζηάζεηο." (Feyerabend, ν.π., ζει. 113-4). 
175

 Feyerabend, ν.π., ζει. 284-307.  
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ηέηνηνπ ζπλφινπ κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηα αλεμάξηεηα ζηνηρεία 

κηαο ζπιινγήο παξά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ελφο ηζρπξνχ φινπ. Σν ηδηαίηεξν ζχλνιν πνπ 

απνθαιείηαη 'άλζξσπνο' ην επηζθέπηνληαη θαη κεξηθέο θνξέο ην θαηνηθνχλ 'λνεηηθά πεξηζηαηηθά'. 

Σέηνηα πεξηζηαηηθά κπνξεί λα βξίζθνληαη κέζα ηνπ, κπνξεί φκσο λα εηζέξρνληαη θαη απ' έμσ. πσο 

θαη θάζε άιιν αληηθείκελν ν άλζξσπνο είλαη κάιινλ έλαο ζηαζκφο αληαιιαγήο επηδξάζεσλ παξά 

κηα κνλαδηθή πεγή δξάζεο, έλα 'Δγψ' (ζην 'cogito' ηνπ Descartes δελ ππάξρεη ζεκείν πξνζέγγηζεο 

απηνχ ηνπ θφζκνπ θαη ν ζπιινγηζκφο ηνπ δελ κπνξεί νχηε λ' αξρίζεη)."
176

 ην επίπεδν ησλ ξεηψλ 

γισζζηθψλ δηαηππψζεσλ ή ησλ γισζζηθά νξγαλσκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ, απηέο νη ππφξξεηεο 

παξαδνρέο εθθξάδνληαη, π.ρ., κέζσ ηεο ζπιινγήο θαη παξάηαμεο αληηθεηκέλσλ δίρσο πξννπηηθή ή 

ελφηεηα ζηα αξρατθά αγγεία
177

 ή ηεο ρξήζεο ηππηθψλ ζρεκάησλ κε ηα νπνία "ν νκεξηθφο πνηεηήο 

παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθέο ζθελέο φπνπ θαηά πεξίζηαζε ηα αληηθείκελα πεξηγξάθνληαη 

'πξνζζέηνληαο ηκήκαηα ζε κηα παξαζεηηθή αιπζίδα ιέμεσλ'" θαη φπνπ "ηδέεο, πνπ ζα ζεσξνχζακε 

ζήκεξα ινγηθά δεπηεξεχνπζεο, δηαηππψλνληαη ζε μερσξηζηέο, γξακκαηηθά ηζφηηκεο, πξνηάζεηο."
178

 

    Αλεμαξηήησο ηνπ εξσηήκαηνο αλ νη Υφπη ή νη άλζξσπνη ηεο αξρατθήο πεξηφδνπ πηνζεηνχλ 

πξάγκαηη ηέηνηεο ζησπειέο νληνινγηθέο παξαδνρέο (εξψηεκα ην νπνίν δελ καο ελδηαθέξεη εδψ), ν 

Whorf θαη ν Feyerabend καο δίλνπλ παξαδείγκαηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα 

εξκελεχζνπκε / λνεκαηνδνηήζνπκε κηα ζεηξά απφ ηεθκήξηα ή εθθνξέο πξνυπνζέηνληαο κηα 

ελαιιαθηηθή νληνινγία, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έλα ζχλνιν απφ γισζζηθέο 

εθθξάζεηο ή γισζζηθά νξγαλσκέλεο αλαπαξαζηάζεηο κπνξεί λα εθθξάδεη ζησπειέο νληνινγηθέο θαη 

άιιεο παξαδνρέο. Φπζηθά, παξά ηηο νπνίεο αληηξξήζεηο ηνπ Feyerabend, νη ίδηεο "εθθνξέο" ηνπ 

αξρατθνχ αλζξψπνπ ζα κπνξνχζαλ, εμίζνπ λφκηκα θαη δηθαηνινγεκέλα, λα εξκελεπηνχλ, ζχκθσλα 

κε ηελ αξρή ηεο ράξηηνο, σο αλεπάξθεηεο ζηελ αληίιεςε θαη ηε γλψζε ηνπ ή ζηε δπλαηφηεηά ηνπ λα 

αλαπαξαζηήζεη νξζψο ηνλ θφζκν, ππνζέηνληαο φηη "ν αξρατθφο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο είλαη αηειήο 

θαη ε ξεαιηζηηθή ηνπ εξκελεία ιαλζαζκέλε,"
179

 ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ Υφπη ε "εμσηηθή" 

γξακκαηηθή δνκή ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα ππνθξχπηεη ηνλ νηθείν δπηηθφ ηξφπν ζθέςεο, ζην βαζκφ 

πνπ, φπσο παξαηεξεί ν ίδηνο ν Whorf, "ε γιψζζα ησλ Υφπη είλαη ηθαλή λα εμεγεί θαη λα πεξηγξάθεη 

ζσζηά, κε κηα πξαγκαηηζηηθή ή επηρεηξεζηαθή [operational] έλλνηα, φια ηα παξαηεξήζηκα 

θαηλφκελα ηνπ ζχκπαληνο".
180

   

    Ζ βηβιηνγξαθία βξίζεη παξαδεηγκάησλ θαληαζηηθψλ ή ππνηηζέκελα πξαγκαηηθψλ ελαιιαθηηθψλ 

νληνινγηθψλ θαη "γξακκαηηθψλ" (αθφκα θαη ινγηθψλ) αξρψλ θαη ηαμηλνκήζεσλ, ηα νπνία δελ είλαη 
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δπλαηφ, νχηε αλαγθαίν, λα εμαληιήζνπκε ζε απηή ηε δηαηξηβή. Πξνο ην παξφλ λνκίδσ φηη, πξηλ λα 

επηζηξέςνπκε ζηελ θπξίσο ζπδήηεζε ηνπ λνεηηθνχ πεηξάκαηνο ηνπ Quine, αμίδεη, ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηζηνξηθνχο θαη ςπραγσγηθνχο ιφγνπο, λα δηαηξέμσ ζπλνπηηθά κεξηθά αθφκα:  

    ηνλ χζηεξν Wittgenstein κπνξεί λα βξεη θαλείο πιήζνο απνζπαζκάησλ πνπ κηινχλ γηα 

θαληαζηηθέο εμσηηθέο θπιέο νη νπνίεο, π.ρ., δελ αλαγλσξίδνπλ ην λφκν ηεο απαινηθήο ηεο δηπιήο 

άξλεζεο ή αθφκα θαη ηελ αξρή ηεο κε αληίθαζεο, κεηξνχλ κφλν κέρξη ην 5, πηζηεχνπλ φηη 2 x 2 = 5, 

έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή έλλνηα ηεο κέηξεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ειαζηηθνχο ράξαθεο ζηηο κεηξήζεηο 

ηνπο, δελ ρξεζηκνπνηνχλ σο θξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ελφο πξντφληνο ηνλ φγθν ή ην 

βάξνο ηνπ αιιά ηελ έθηαζε ηελ νπνία θαιχπηεη ε πνζφηεηά ηνπ, αλαγλσξίδνπλ σο ρξψκα ην 

"θνθθηλνπξάζηλν" ή γεληθψο πηνζεηνχλ ελαιιαθηηθέο ηαμηλνκήζεηο ησλ ρξσκάησλ.
181

 

   Ο Putnam αλαθέξεη, σο παξάδεηγκα ελλνηνινγηθήο ζρεηηθφηεηαο, έλαλ θφζκν ν νπνίνο πεξηέρεη 

ηξία άηνκα. Αλ πξνυπνζέζνπκε ηελ θιαζηθή κεξενινγία, ν θφζκνο απηφο πεξηέρεη ηξία αληηθείκελα. 

Αλ φκσο πξνυπνζέζνπκε κηα δηαθνξεηηθή κεξενινγία (π.ρ. ην ινγηζκφ κεξψλ θαη ζπλφισλ ηνπ 

Πνισλνχ ινγηθνχ Lezniewski), ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα θάζε δχν επηκέξνπο φληα ππάξρεη έλα 

αληηθείκελν πνπ είλαη ην άζξνηζκά ηνπο, ηφηε ν θφζκνο πεξηέρεη επηά αληηθείκελα θαη, αλ δερηνχκε 

επηπιένλ φηη ππάξρεη θαη έλα "κεδεληθφ αληηθείκελν", ηφηε ν θφζκνο πεξηέρεη νρηψ αληηθείκελα.
182

  

    Σέινο, ν Davidson παξαηεξεί, ζην πλεχκα ηνπ Quine, φηη ε εθθνξά "Ο Wilt είλαη ςειφο" κπνξεί 

λα κεηαθξαζηεί, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο αιήζεηαο, είηε σο "Ο Wilt είλαη ςειφο" είηε (αλ ν 

φξνο "Wilt" αλαθέξεηαη ζηε ζθηά ηνπ Wilt) σο "Ζ ζθηά ηνπ Wilt είλαη ςειή" θαη "αλ θαη έλαο 

εξκελεπηήο […] κπνξεί λα δηαθξίλεη αλάκεζα ζηα δχν ζρήκαηα [αλαθνξάο], ε χπαξμε 

ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ εξκελεία ηνπ νκηιεηή εκπνδίδεη ηνλ εξκελεπηή [schemer] λα 

αλαγλσξίζεη κηα κνλαδηθή αλαθνξά γηα ηα θαηεγνξήκαηά ηνπ."
183

   

    Αο θιείζνπκε φκσο απηή ηε κεγάιε παξέλζεζε θαη αο επηζηξέςνπκε ζην λνεηηθφ πείξακα ηνπ 

γισζζνιφγνπ. Ο Quine καο πξνζθέξεη θαη κηα άιιε, πεξηζζφηεξν ηππηθή εθδνρή ηνπ επηρεηξήκαηφο 

ηνπ, κέζσ απηψλ πνπ νλνκάδεη "ζπλαξηήζεηο αληηπξνζψπεπζεο" [proxy functions], δειαδή 

ζπλαξηήζεηο νη νπνίεο αληηζηνηρίδνπλ, έλα πξνο έλα, ην ζχλνιν ησλ φλησλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 
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θφζκν (ζχκθσλα κε κία νληνινγία) ζε έλα ππνζχλνιν ή ζην ζχλνιν ησλ φλησλ πνπ απαξηίδνπλ 

"ηνλ θφζκν", ή ίζσο έλαλ άιιν "θφζκν" (ζχκθσλα κε κηα δηαθνξεηηθή νληνινγία). Μηα θιαζηθή 

ζπλάξηεζε αληηπξνζψπεπζεο αληηζηνηρίδεη θάζε νλ ηνπ ζχκπαληνο, π.ρ., ζην θνζκηθφ ζπκπιήξσκά 

ηνπ, δειαδή ζην ζχλνιν φισλ ησλ άιισλ φλησλ πιελ απηνχ. ε κηα ηέηνηα ζπλάξηεζε, αληηζηνίρσο, 

ην ζχλνιν φισλ ησλ φλησλ πιελ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηξαπεδηνχ αληηζηνηρίδεηαη επίζεο ζην θνζκηθφ 

ζπκπιήξσκά ηνπ, δειαδή ζε εθείλν ην ζπγθεθξηκέλν ηξαπέδη. ην λνεηηθφ πείξακα ηνπ 

γισζζνιφγνπ, αλ εξκελεχζνπκε ηελ εθθνξά "Gavagai!" ζχκθσλα κε απηή ηε ζπλάξηεζε 

αληηπξνζψπεπζεο, ιακβάλνπκε ηε κεηάθξαζε "πα! Σν θνζκηθφ ζπκπιήξσκα ελφο ιαγνχ!" ζηηο 

ίδηεο αθξηβψο ζπλζήθεο αιήζεηαο ή ζηηο ίδηεο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο (εθ' φζνλ δερφκαζηε ηε δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ δχν εηδψλ ζπλζεθψλ) ζηηο νπνίεο, άλεπ ηεο ζπλάξηεζεο αληηπξνζψπεπζεο, ζα 

ιακβάλακε ηε κεηάθξαζε "΄Χπα! Έλαο ιαγφο!"
184

   

    Δίδακε ινηπφλ φηη ηίπνηα ζηε δεκφζηα ρξήζε ηεο εθθνξάο δελ καο εγγπάηαη φηη ν άιινο νκηιεηήο 

αθνινπζεί ηελ ίδηα νληνινγία κε εκάο. Ο Quine νλνκάδεη ηηο ππνζέζεηο πεξί ζησπειψλ παξαδνρψλ 

ηνπ νκηιεηή νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο φζσλ ιέεη, "αλαιπηηθέο 

ππνζέζεηο".
185

 

     Γηα ηελ αθξίβεηα, ηίπνηα ζηε δεκφζηα ρξήζε ηεο εθθνξάο δελ καο εγγπάηαη φηη ν άιινο νκηιεηήο 

αθνινπζεί φρη κφλν ηελ ίδηα νληνινγία κε εκάο, αιιά θαη ηελ ίδηα γξακκαηηθή, ζχληαμε θαη 

γεληθφηεξα ηελ ίδηα γισζζηθή δνκή (π.ρ. άξζξα, εληθφ θαη πιεζπληηθφ αξηζκφ, νπζηαζηηθά, ξήκαηα, 

ην ξήκα "είλαη")
186

, φηη ζεσξεί "απηνλφεηεο", αλακθηζβήηεηεο ή "αλαγθαίεο αιήζεηεο" ηηο ίδηεο 

πξνηάζεηο κε εκάο (φηη έρεη ηηο ίδηεο "αλαιπηηθέο" πξνηάζεηο κε εκάο, νχησο εηπείλ),
187

 αθφκα θαη φηη 

κνηξάδεηαη κε εκάο ηνπο ίδηνπο ινγηθνχο λφκνπο.
188

 Δπνκέλσο, είλαη δπλαηφ κηα εθθνξά ηνπ "μέλνπ" 

νκηιεηή λα έρεη ην ίδην δεκφζην λφεκα κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαη αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο 

πξνηάζεηο ηεο δηθήο καο γιψζζαο, πξνυπνζέηνληαο θάζε θνξά κηα δηαθνξεηηθή νληνινγία θαη, ίζσο, 

δηαθνξεηηθνχο γξακκαηηθνχο θαλφλεο, δηαθνξεηηθέο αλαιπηηθέο πξνηάζεηο, ίζσο αθφκα θαη κηα 

δηαθνξεηηθή ινγηθή. 

    Δθφζνλ φκσο ν ίδηνο ηξφπνο ρξήζεο κηαο κεκνλσκέλεο εθθνξάο, δειαδή ε ίδηα ζπκπεξηθνξά ηνπ 

νκηιεηή, κπνξεί λα είλαη ζπκβαηή κε δηαθνξεηηθέο κεηαθξάζεηο ηεο εθθνξάο, ν ηξφπνο ρξήζεο θαη 

νη εκπεηξηθέο ζπλζήθεο δελ αξθνχλ γηα λα επηιέμνπκε έλα λφεκα κεηαμχ άιισλ, ελαιιαθηηθψλ, γηα 

ηελ εθθνξά. Με άιια ιφγηα, θάζε ηέηνηα εθθνξά κπνξεί λα είλαη ζπκβαηή κε πνιιά δηαθνξεηηθά 
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κεηαμχ ηνπο (δεκφζηα) λνήκαηα θαη ε παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νκηιεηή θαη ησλ γεληθψλ 

εκπεηξηθψλ ζπλζεθψλ εληφο ησλ νπνίσλ δηαηππψλεηαη ε εθθνξά δελ αξθεί γηα λα επηιέμνπκε έλα 

απφ απηά.    

    πσο ην ζέηεη ν Wright, παξαηεξνχκε φηη "ππάξρνπλ θάπνηεο κεηαθξαζηηθέο ππνζέζεηο ηέηνηεο 

ψζηε, φζα δεδνκέλα θη αλ ζπγθεληξψζεη ν εξκελεπηήο, ε θάζε κία ζα παξακέλεη εμίζνπ 

δηθαηνινγεκέλε,"
189

  ζην βαζκφ πνπ, "αλ δχν εθθξάζεηο έρνπλ ην ίδην εξεζηζκαηηθφ λφεκα," "πάληα 

ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κηαο αληηζηαζκηζηηθήο ηξνπνπνίεζεο ζηελ εξκελεία ηνπ πεξηβάιινληνο 

πιαηζίνπ" (π.ρ., ζα έιεγα, νληνινγηθψλ, ινγηθψλ ή άιισλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ππφθεηληαη ηεο 

εθθνξάο σο ζησπειά ζπκθξαδφκελά ηεο) "ηέηνηα ψζηε, ππφ ηελ ηξνπνπνίεζε, νη ρξήζεηο ησλ δχν 

εθθξάζεσλ λα ζπκπίπηνπλ."
190

 Αλ ην ίδην πξφβιεκα εκθαλίδεηαη θαηά ηελ απφπεηξα κεηάθξαζεο 

θάζε εθθνξάο, ηφηε δελ κπνξνχκε παξά λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα δελ καο 

επηηξέπνπλ λα επηιέμνπκε κία κεηάθξαζε (θαη έλα λφεκα) έλαληη άιισλ ελαιιαθηηθψλ γηα θάζε 

δπλαηή εθθνξά. 

    πσο ην ζέηεη ν Quine, "δχν άηνκα ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο πξνδηαζέζεηο γηα 

ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ππφ φια ηα δπλαηά αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, θαη φκσο ηα λνήκαηα ή νη ηδέεο 

πνπ εθθξάδνληαη απφ ηηο νκνίσο ππξνδνηνχκελεο θαη νκφερεο εθθνξέο ηνπο λα απνθιίλνπλ ξηδηθψο 

γηα ηα δχν άηνκα, ζε έλα επξχ θάζκα πεξηπηψζεσλ"
191

 θαη "κπνξνχλ λα ζπγθξνηεζνχλ εγρεηξίδηα 

γηα ηε κεηάθξαζε κηαο γιψζζαο ζε κηα άιιε κε ηξφπνπο πνπ απνθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο, φια εμίζνπ 

ζπκβαηά κε ην ζχλνιν ησλ ιεθηηθψλ πξνδηαζέζεσλ αιιά αζχκβαηα κεηαμχ ηνπο."
192

 Αιιηψο: 

"Αληίπαια ζπζηήκαηα αλαιπηηθψλ ππνζέζεσλ κπνξνχλ λα ηαηξηάδνπλ ηέιεηα κε ην ζχλνιν ηεο 

ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη κε ην ζχλνιν ησλ πξνδηαζέζεσλ γηα ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, θαη 

φκσο λα θαζνξίδνπλ ακνηβαία αζχκβαηεο κεηαθξάζεηο ακέηξεησλ πξνηάζεσλ [sentences], νη νπνίεο 

δελ επηδέρνληαη αλεμάξηεην έιεγρν."
193

  

    πσο παξαηεξεί ε Heal, νη πξνζεγγίζεηο ηνπ λνήκαηνο ζε έλα πιαίζην ξηδηθήο εξκελείαο νδεγνχλ 

ζην πξφβιεκα ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηεο εξκελείαο: "Σν λα ιέκε φηη έλαο ήρνο έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

λφεκα ηζνδπλακεί κε ην λα ιέκε φηη ε ζπκπεξηθνξά ελφο ππνθεηκέλνπ κπνξεί λα ζπζηεκαηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε θάπνηα ζεσξία. κσο ην θξίζηκν πξφβιεκα είλαη φηη δελ ππάξρεη θακία εγγχεζε πσο 

ππάξρεη κφλν έλαο ηξφπνο γηα λα ζπζηεκαηνπνηεζεί έλα δεδνκέλν ζψκα ζπκπεξηθνξάο. Ζ απφδνζε 

λνήκαηνο ζε επί κέξνπο θηλήζεηο ή ήρνπο απιψο θαηαγξάθεη ην γεγνλφο φηη ε ζπκπεξηθνξά σο 

ζχλνιν κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί ζχκθσλα κε θάπνηνπ είδνπο πξφηππν. κσο ην γεγνλφο φηη ηα 
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θνκκάηηα ηεο ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζχκθσλα κε έλα πξφηππν δελ απνθιείεη ηε 

δπλαηφηεηα λα νξγαλσζνχλ θαη ζχκθσλα κε θάπνην άιιν."
194

     

    Ζ ζέζε ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηεο κεηάθξαζεο ή ηνπ λνήκαηνο, φπσο ηε δηαηππψλεη ν Wright, είλαη 

ε εμήο: "Γηα θάζε έθθξαζε, ζε θάζε γιψζζα, ζα ππάξρνπλ αλαπφθεπθηα δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο 

κεηαθξάζεηο ηεο ζε κηα άιιε γιψζζα, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηάιιειεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηε κεηάθξαζε άιισλ εθθξάζεσλ, ζα είλαη εμίζνπ ζπκβαηή –θαη δίρσο δπλαηφηεηα 

πεξαηηέξσ βειηίσζεο [unimprovably]- κε φια ηα ζπκπεξηθνξηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε 

ηεο κεηαθξαδφκελεο γιψζζαο απφ ηνπο νκηιεηέο."
195

 Με άιια ιφγηα, θαηά ηελ απφπεηξα 

κεηάθξαζεο, ζα ππάξρνπλ "αζχκβαηνη κεηαμχ ηνπο ηζρπξηζκνί σο πξνο ην λφεκα εθείλσλ πνπ 

αλαγλσξίδνπκε σο εθθξάζεηο ηεο γιψζζαο ησλ ηζαγελψλ, ηέηνηνη ψζηε, φζν εθηεηακέλα θη αλ είλαη 

ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλνπκε, θαη’ αξρήλ δελ ζα καο δίλνπλ θαλέλα ιφγν γηα λα πξνηηκήζνπκε 

έλαλ ηέηνην ηζρπξηζκφ απφ έλαλ άιιν."
196

 Πάιη κε άιια ιφγηα, "θάζε κεηάθξαζε είλαη 

απξνζδηφξηζηε κε ηελ έλλνηα φηη ε επηινγή αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθά κεηαθξαζηηθά ζρήκαηα δελ 

κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κέζσ ηεο επίθιεζεο γεγνλφησλ."
197

 Μηα ηειηθή δηαηχπσζε πνπ πξνηείλεη ν 

Wright είλαη: "Γηα θάζε έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα γιψζζα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο ππνζέζεηο σο πξνο ην λφεκά ηεο νη νπνίεο εμεγνχλ εμίζνπ θαιά –θαη δίρσο 

πεξηζψξην πεξαηηέξσ βειηίσζεο [unimprovably]- φιεο ηηο παξαηεξήζηκεο φςεηο ηεο ρξήζεο ηεο ζε 

εθείλε ηε γιψζζα."
198

 

    Αλ ινηπφλ ε ξηδηθή κεηάθξαζε καο παξέρεη ηα κνλαδηθά γεγνλφηα πνπ ππάξρνπλ πεξί λνήκαηνο 

θαη αλ ζε έλα πιαίζην ξηδηθήο κεηάθξαζεο ζπκπεξαίλνπκε φηη απηά ηα γεγνλφηα δελ επαξθνχλ γηα 

λα επηιέμνπκε έλα λφεκα γηα θάζε δπλαηή εθθνξά κεηαμχ άιισλ λνεκάησλ, αζχκβαησλ κεηαμχ 

ηνπο αιιά εμίζνπ ζπκβαηψλ πξνο απηά ηα γεγνλφηα, δελ κπνξνχκε παξά λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην 

λφεκα θάζε δπλαηήο εθθνξάο είλαη απξνζδηφξηζην ή, κε άιια ιφγηα, φηη δελ ππάξρνπλ γεγνλφηα 

[there's no fact of the matter]
199

 σο πξνο ην πνηφ είλαη ην λφεκα ηεο εθθνξάο ή φηη θαλέλα γεγνλφο 

δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη έλα λφεκα γηα ηελ εθθνξά.  

    Ο Gareth Evans ππνζηήξημε φηη ε κεζνδνινγία ηνπ Quine καο επηηξέπεη λα επηιέμνπκε κεηαμχ 

ησλ δπλαηψλ κεηαθξάζεσλ κηαο εθθνξάο, π.ρ. ηεο εθθνξάο "Gavagai!", αξθεί λα εμεηάζνπκε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά θαηεγνξήκαηα ζε ζπλδπαζκνχο (π.ρ. ζε κηα 
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of Truth, ζει. 101, "Things and Their Place in Theories", ζει. 23, θαη "On the Reasons for Indeterminacy of 

Translation", ζει. 180-181.    
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ππνζεηηθή θαηάζηαζε νπνχ εθδειψλνληαη επίζεο νη εθθνξέο "Odolby" φηαλ εκθαλίδεηαη θάηη ην 

αηκαηνβακκέλν θαη "Thewi" φηαλ εκθαλίδεηαη θάηη ην ιεπθφ), θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά 

ζπκπεξηθέξνληαη ππφ ηελ άξλεζε (αλ έρνπκε παξαηεξήζεη φηη κηα εθθνξά, π.ρ. "Νeg", ιεηηνπξγεί 

σο ζχλδεζκνο άξλεζεο), αξθεί δειαδή λα εμεηάζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδπάδνληαη 

δηάθνξεο εθθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νκηιεηή ππφ δηαθνξεηηθέο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο, ηξφπνο ν 

νπνίνο κπνξεί λα επλνεί θάπνηεο ππνζέζεηο έλαληη άιισλ.
200

 Ο Evans, κέζσ δηαθφξσλ ζπλδπαζκψλ 

απηψλ ησλ εθθνξψλ θαη ησλ δπλαηψλ κεηαθξάζεψλ ηνπο, απνθιείεη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο 

κεηαθξάζεηο ηνπ "Gavagai!", φπσο ηηο "Ηδνχ! Λαγνπδίδεη!",  "Να έλα αλαθαίξεην ηκήκα ιαγνχ!" θαη 

"Να έλα ρξνληθφ ζηάδην ιαγνχ!".
201

 Ζ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο κεζνδνινγίαο απνθιείεη βεβαίσο, καδί 

κε ηηο ελαιιαθηηθέο κεηαθξάζεηο, θαη ηηο αληίζηνηρεο νληνινγηθέο αξρέο πνπ ππφθεηληαη απηψλ, ελψ 

ε κειέηε ησλ ππνζεηηθψλ ζπλδπαζκψλ δηαθνξεηηθψλ εθθνξψλ πνπ ζα εθδειψλνληαλ ππφ 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζε ίζσο λα απνθιείζεη ηε κεηάθξαζε "Απηφ είλαη έλαο 

ιαγφο!" ππέξ, π.ρ., ηεο κεηάθξαζεο "Ηδνχ! Λαγνπδίδεη!". 

    Ο Wright απαληά δείρλνληαο πψο ν Evans, θαηά ηελ εμέηαζή ηνπ, έρεη πξνυπνζέζεη φηη νη φξνη ηεο 

γιψζζαο ηνπ ηζαγελνχο είλαη κνλνζήκαληνη θαη φηη ν ζπληαθηηθφο / ζεκαζηνινγηθφο ξφινο ηνπο δελ 

είλαη επαίζζεηνο πξνο ηα ζπκθξαδφκελα [context-sensitive]
202

, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα 

ηζρχεη ζε κηα γιψζζα, πφζν κάιινλ φηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ δελ γλσξίδνπκε ηίπνηα γηα απηή. Γείρλεη 

επίζεο πψο, κε ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ακθηζεκία ησλ φξσλ, είλαη δπλαηφλ 

ζπλδπαζκνί, νη νπνίνη γηα ηνλ Evans δηθαηνινγνχζαλ ηε κεηάθξαζε "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο!", λα 

δηθαηνινγνχλ εμίζνπ ηηο ελαιιαθηηθέο κεηαθξάζεηο, δεδνκέλσλ ησλ ίδησλ εκπεηξηθψλ ζπλζεθψλ.
203

 

    Άιισζηε, φπσο παξαηεξεί εχζηνρα ν Searle, αλ θαη ζε έλα θάπσο δηαθνξεηηθφ πιαίζην, αθφκα 

θαη αλ κπνξνχζακε λα απνθιείζνπκε κεηαθξάζεηο φπσο "Χρ! Έλα ζηάδην ιαγνχ!" αλαγλσξίδνληαο 

κε θάπνηνλ ηξφπν άιιεο εθθξάζεηο ηνπ ηζαγελνχο, φπσο ηελ "ν ίδηνο κε" ζηελ εθθνξά "Ίδην 

gavagai!", "απηφ δελ ζα καο βνεζνχζε θαζφινπ, δηφηη ηψξα ζα εθαξκνδφηαλ ζηελ έθθξαζε πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 'είλαη ν ίδηνο' ην ίδην είδνο ακθηβνιηψλ πνπ είρακε εμ αξρήο θαη γηα ην 'Gavagai'. ην 

βαζκφ πνπ ην δήηεκα αθνξά εξεζίζκαηα θαη απνθξίζεηο, ζα κπνξνχζακε λα ην κεηαθξάζνπκε 

θάιιηζηα σο 'είλαη ηκήκα ηνπ' ή 'αλεθεη καδί κε'."
204

 Με άιια ιφγηα, ζην βαζκφ πνπ ην πξφβιεκα 

ηεο απξνζδηνξηζηίαο πιήηηεη θάζε εθθνξά, πιήηηεη θαη ηηο εθθνξέο "Οdolby", "Thewi", "Neg" θαη 

"Ίδην", νη νπνίεο, σο ζθέηνη ήρνη, κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο νη νπνίνη ζα 

επλννχλ ελαιιαθηηθέο κεηαθξάζεηο ηνπ "Gavagai".   
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 Searle, ν.π., ζει. 125.  



68 
 

    Πέξα απφ απηέο ηηο παξαηεξήζεηο, λνκίδσ φηη ε αληίξξεζε ηνπ Evans πιήηηεηαη θαη απφ έλα πην 

ζεκειηψδεο πξφβιεκα, ην νπνίν απιψο θαζηζηά αθφκε πην ξηδηθή ηελ απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο: 

ε πξαγκάηεπζε ηνπ Evans μεθηλά, αθνινπζψληαο ηνλ Quine θαη ηνλ Davidson, ζεσξψληαο σο 

δεδνκέλν κεζνδνινγηθφ βήκα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εθθνξψλ ζηηο νπνίεο ζπγθαηαηίζεηαη ή ηηο νπνίεο 

απνξξίπηεη ν ηζαγελήο, δειαδή ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνηάζεσλ ηηο νπνίεο ζεσξεί αιεζείο ή ςεπδείο 

ν νκηιεηήο, θάηη πνπ, φπσο είδακε, ζε έλα πιαίζην ξηδηθήο κεηάθξαζεο δελ είλαη θαη ηφζν δεδνκέλν. 

 

1.2.3. Ο Nelson Goodman θαη ν λένο γξίθνο ηεο επαγσγήο.  

 

    Σν δεχηεξν λνεηηθφ πείξακα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε ήηαλ κηα έκπλεπζε ηνπ Goodman.  

    Ο Goodman εμεηάδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο αληηγεγνληθέο ππνζέζεηο 

[counterfactual conditionals]
205

, ηηο πξνδηαζέζεηο [dispositions]
206

 θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ κηινχλ γηα 

δπλαηέο νληφηεηεο
207

 θαη ζπκπεξαίλεη φηη φια απηά ηα πξνβιήκαηα αλάγνληαη ελ ηέιεη ζην 

γεληθφηεξν πξφβιεκα ηνπ πψο κπνξνχκε λα πεξλάκε απφ έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν γλσζηψλ 

πεξηπηψζεσλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα έλα επξχηεξν ζχλνιν άγλσζησλ, κε-παξαηεξήζηκσλ 

πεξηπηψζεσλ, δειαδή ζην ιεγφκελν πξφβιεκα ηεο επαγσγήο.
208

 Αθνχ εθζέηεη ην παξαδνζηαθφ 

πξφβιεκα, φπσο απηφ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Hume,
209

 πξνηείλεη ηε δηθή ηνπ ιχζε, ζην ίδην πεξίπνπ 

πλεχκα κε ηε ιχζε ηνπ Hume: νη επαγσγηθέο ζπλαγσγέο δηθαηνινγνχληαη ζην βαζκφ πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηεο επαγσγήο, νη δε θαλφλεο δηθαηνινγνχληαη ζην 

βαζκφ πνπ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηελ απνδεθηή επαγσγηθή πξαθηηθή, ε νπνία ελ ηέιεη εθθξάδεη ηηο 

ζπλήζεηεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο θνηλφηεηαο.
210

 Αθνινχζσο δηαηππψλεη απηφ πνπ νλνκάδεη λέν 

γξίθν ηεο επαγσγήο: 

    Καηά ηνλ Goodman, έλαο επαγσγηθφο ζπιινγηζκφο είλαη δηθαηνινγεκέλνο κφλν αλ ζην 

ζπκπέξαζκά ηνπ έρνπκε γεληθεχζεηο νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηήξα λφκνπ [lawlike] θαη νη νπνίεο 

επηθπξψλνληαη [are confirmed] απφ ηηο πξνθείκελεο. Πξνθχπηεη ινηπφλ ην πξφβιεκα πψο κπνξνχκε 

λα δηαθξίλνπκε ηέηνηεο γεληθεχζεηο απφ ελδερνκεληθέο ή ηπραίεο γεληθεχζεηο.
211

 Γηα λα παξνπζηάζεη 

ην πξφβιεκα, εηζάγεη έλα λέν θαηεγφξεκα, ην "γαιάζηλν" [grue]. Κάηη είλαη γαιάζηλν αλ εμεηάδεηαη 

πξηλ απφ ηε ζηηγκή t (π.ρ. πξηλ απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2123) θαη είλαη πξάζηλν ή αλ δελ 

                                                           
205

 Nelson Goodman, Fact, Fiction and Forecast, Harvard University Press, Cambridge θαη Λνλδίλν, 1983, ζει. 3-27 θαη 
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206
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207
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εμεηάδεηαη πξηλ απφ ηφηε θαη είλαη γαιάδην. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζε θάζε ζκαξάγδη πνπ 

παξαηεξνχκε (θαη ζην βαζκφ πνπ ε ζηηγκή t βξίζθεηαη ζην κέιινλ) ηαηξηάδεη ην θαηεγφξεκα 

"γαιάζηλν", θάζε παξαηήξεζε ζκαξαγδηνχ επηθπξψλεη ηε γεληθή ππφζεζε φηη φια ηα ζκαξάγδηα 

είλαη γαιάζηλα. κσο, ζην βαζκφ πνπ ζε θάζε ζκαξάγδη πνπ παξαηεξνχκε ηαηξηάδεη εμίζνπ ην 

θαηεγφξεκα "πξάζηλν", νη ίδηεο παξαηεξήζεηο επηθπξψλνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ ηε γεληθή ππφζεζε φηη 

φια ηα ζκαξάγδηα είλαη πξάζηλα.
212

 Διιείςεη ελφο θξηηεξίνπ ην νπνίν ζα καο επηηξέςεη λα 

απνξξίςνπκε σο κε λνκνεηδή ηελ πξψηε γελίθεπζε, θαη ζην βαζκφ πνπ κπνξνχκε λα επηλνήζνπκε 

παξφκνηα θαηάιιεια θαηεγνξήκαηα γηα νηηδήπνηε, αληηκεησπίδνπκε ην "αθφξεην απνηέιεζκα πσο 

νηηδήπνηε επηθπξψλεη νηηδήπνηε".
213

  

    Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ππφζεζε φηη φια ηα ζκαξάγδηα είλαη γαιάζηλα δελ πεξηέρεη ρσξηθνχο ή 

ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα, φπσο νθείιεη θαη θάζε 

λνκνεηδήο ππφζεζε.
214

 ε φπνηνλ ηζρπξίδεηαη φηη θαηεγνξήκαηα φπσο "γαιάδην" ή "πξάζηλν" είλαη 

θαζαξά πνηνηηθά [qualitative] ελ αληηζέζεη πξνο ην θαηεγφξεκα "γαιάζηλν", ην λφεκα ηνπ νπνίνπ 

ελέρεη αλαθνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζέζε, ν Goodman απαληά φηη "πξάγκαηη, αλ 

μεθηλήζνπκε απφ ην 'γαιάδην' θαη ην 'πξάζηλν' , ην 'γαιάζηλν' θαη ην 'πξάδην' [bleen] ζα εμεγνχληαη 

κε φξνπο ηνπ 'γαιάδηνπ' θαη ηνπ 'πξάζηλνπ' καδί κε έλα ρξνληθφ φξν. κσο, ζηνλ ίδην βαζκφ, αλ 

μεθηλήζνπκε απφ ην 'γαιάζηλν' θαη ην 'πξάδην', ηφηε ην 'γαιάδην' θαη ην 'πξάζηλν' ζα εμεγνχληαη κε 

φξνπο ηνπ 'γαιάζηλνπ' θαη ηνπ 'πξάδηνπ' καδί κε έλα ρξνληθφ φξν· γηα παξάδεηγκα, έλα ζκαξάγδη 

είλαη 'πξάζηλν' αλ εμεηάδεηαη πξηλ απφ ηε ζηηγκή t θαη είλαη γαιάζηλν ή αλ εμεηάδεηαη κεηά απφ απηή 

ηε ζηηγκή θαη είλαη πξάδην. Έηζη ν πνηνηηθφο ραξαθηήξαο [qualitativeness] είλαη εμ νινθιήξνπ 

ζρεηηθφο θαη δελ κπνξεί απφ κφλνο ηνπ λα ζηεξίμεη θάπνηα δηρνηνκία κεηαμχ θαηεγνξεκάησλ."
215

  

    ην ίδην πλεχκα δίλεηαη απάληεζε θαη ζηελ αληίξξεζε ησλ Barker θαη Achinstein φηη κπνξνχκε λα 

επηιέμνπκε ην "πξάζηλν" έλαληη ηνπ "γαιάζηλνπ", ζην βαζκφ πνπ, ελ αληηζέζεη πξνο ηελ πεξίπησζε 

ηνπ "πξάζηλνπ", γηα λα αλαπαξαζηήζεη θαλείο ην "γαιάζηλν", γηα λα δψζεη, αο πνχκε, έλα δείγκα 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ηί ρξψκα έρεη έλα γαιάζηλν αληηθείκελν, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη δχν δείγκαηα: έλα δείγκα πξάζηλνπ ρξψκαηνο (γηα φ,ηη είλαη γαιάζηλν πξηλ απφ ηε 

ζηηγκή t) θαη έλα δείγκα γαιάδηνπ ρξψκαηνο (γηα φ,ηη είλαη γαιάζηλν κεηά απφ ηε ζηηγκή t). 

Καηάιιεια θαηεγνξήκαηα είλαη φζα δελ θαζνξίδνληαη απφ ηε ζέζε ηνπο [non positional] θαη ηα 

νπνία κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κε κία κνλαδηθή "εηθφλα" γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο 

ηνπο, ελ αληηζέζεη πξνο ηα θαηεγνξήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε ζέζε ηνπο [positional], ηα νπνία 
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ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα λα θαιπθζνχλ φιεο νη πεξηπηψζεηο 

εθαξκνγήο ηνπο.  

    κσο, παξαηεξεί ν Goodman, "Σν 'γαιάζηλν' κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί σο θαζνξηδφκελν απφ ηε 

ζέζε ηνπ δηφηη, κε φξνπο ηεο θαζεκεξηλήο, νηθείαο γιψζζαο, θαλέλαο κνλαδηθφο φξνο δελ 

πεξηγξάθεη ην ρξψκα φισλ ησλ γαιάζηλσλ αληηθεηκέλσλ∙ ρξεηάδνληαη δχν δηαθνξεηηθέο θαζεκεξηλέο 

ιέμεηο, ην 'πξάζηλν' θαη ην 'γαιάδην'. Χζηφζν, απηφ εμαξηάηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην γεγνλφο φηη 

ηπραίλεη ην 'πξάζηλν' θαη ην 'γαιάδην', θαη φρη ην 'γαιάζηλν', λα αλήθνπλ ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα∙ 

δειαδή εμαξηάηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηα γεγνλφηα ηεο ζπλήζεηαο θαη ηεο θαζηεξσκέλεο [entrenched] 

ρξήζεο."
216

 Δπηπιένλ, εηζάγνληαο ζηε ζπδήηεζε ηνλ φξν "ζξψκα" [schmolor], φπνπ, π.ρ., θάηη έρεη 

γαιάζηλν ζξψκα αλ είλαη πξάζηλν πξηλ απφ ηε ζηηγκή t ή γαιάδην απφ εθείλε ηε ζηηγκή θη έπεηηα, 

κπνξνχκε λα θξίλνπκε φηη έλα πξάζηλν θαη έλα γαιάδην αληηθείκελν κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ ίδην 

ζξψκα, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έλα γαιάζηλν θαη έλα πξάδην αληηθείκελν κπνξνχλ λα έρνπλ ην ίδην 

ρξψκα. Αλ ζπκβεί λα παξαηεξήζνπκε έλα γαιάζηλν αληηθείκελν κεηά απφ ηελ έιεπζε ηεο ζηηγκήο t 

θαη δηαπηζηψζνπκε φηη, γηα θάπνηνλ πεξίεξγν ιφγν, παξακέλεη πξάζηλν, κπνξνχκε λα 

αλαθσλήζνπκε, ζπγθινληζκέλνη απφ απηφ ην ππεξθπζηθφ θαηλφκελν, "Άιιαμε ην ζξψκα ηνπ, 

άιιαμε ην ζξψκα ηνπ, δελ είλαη πηα γαιάζηλν!"
217

 "Οη Barker θαη Achinstein απέηπραλ λα 

απνδερηνχλ ην πξνθαλέο. Μηα έθηαζε είλαη θαιή φζν θαη κηα άιιε γηα κηα θαηεγνξία σο θαηεγνξία, 

αλεμαξηήησο ηνπ (κεγάινπ ή κηθξνχ) βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε πεξηγξαθή ηεο κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 

φξηα ησλ θαζεκεξηλψλ καο ηαμηλνκήζεσλ. Αλ δελ πξνθξίλνπκε θάπνηεο πεξηπηψζεηο –θαη ε ινγηθή 

απφ κφλε ηεο δελ καο επηηξέπεη θάηη ηέηνην- δελ έρνπκε ειπίδα λα δηαθξίλνπκε ηηο εθηάζεηο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη αλήθνπλ ζε bona fide θαηεγνξήκαηα."
218

  

    Σν θξηηήξην πνπ πξνηείλεη ν Goodman γηα λα επηιέμνπκε κεηαμχ δχν ακνηβαία απνθιεηφκελσλ 

γεληθεχζεσλ ζαλ ηηο παξαπάλσ ("φια ηα ζκαξάγδηα είλαη πξάζηλα" θαη "φια ηα ζκαξάγδηα είλαη 

γαιάζηλα") είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έθαζην θαηεγφξεκα είλαη θαζηεξσκέλν [entrenched], δειαδή 

ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έρεη πξνβιεζεί ζην παξειζφλ κε επηηπρία απφ ηελ θνηλφηεηα.
219

 Δίλαη ζαθέο 

(θαη ν Goodman ην δειψλεη ξεηά πνιιάθηο
220

), φηη απηή ε ιχζε αλάγεη ηελ επηινγή κεηαμχ 

αληαγσληζηηθψλ γεληθεχζεσλ ζηηο ζπλήζεηεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηε ζρεηηθνπνηεί σο πξνο απηέο: αλ ε 

γιψζζα κηαο θνηλφηεηαο πεξηέρεη σο βαζηθφ θαη "πξσηνγελέο" θαηεγφξεκα (ή σο "ζπλαθέο είδνο" 
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 Goodman, "Positionality and Pictures", The Philosophical Review, η. 69, αξ. 4, Οθηψβξηνο 1969, ζει.524.) 
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 Joseph Ullian, "More on 'Grue' and Grue", The Philosophical Review, η. 70 αξ. 3, Ηνχιηνο 1961, ζει. 388. 
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 Ullian, ν.π., ζει. 388-9.   
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 Goodman, Fact, Fiction and Forecast, ζει. 94. Ζ πιήξεο ιχζε ηνπ Goodman είλαη πνιχ πην ζχλζεηε, κε αξθεηή 

νξνινγία, θαη πεξηέρεη ελδειερείο θαη αθξηβέζηαηεο ηερληθέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθεχζεσλ πνπ πξέπεη λα 

απνξξηθζνχλ (ζει. 84 θ.ε.). Χζηφζν θξίλσ φηη ε έθζεζε νιφθιεξεο ηεο κεζφδνπ είλαη πεξηηηή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο ζπδήηεζεο.  
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 Goodman, ν.π., ζει. 95, 96, 97, 98, 120-121.  



71 
 

[relevant kind]
221

) ηνλ φξν "γαιάζηλν" ή αλ, γηα άιινπο ιφγνπο, ε θνηλφηεηα έηεηλε θαηά ην 

παξειζφλ λα πξνβάιιεη απηφ ην θαηεγφξεκα έλαληη ηνπ "πξάζηλνπ", ηφηε, ζε απηή ηελ θνηλφηεηα, ε 

γελίθεπζε "φια ηα ζκαξάγδηα είλαη γαιάζηλα" είλαη πην ζεκηηή απφ φ,ηη ε γελίθεπζε "φια ηα 

ζκαξάγδηα είλαη πξάζηλα", ε νπνία φκσο ζα κπνξνχζε λα είλαη (θαη είλαη) πεξηζζφηεξν ζεκηηή ζε 

άιιεο θνηλφηεηεο, νη νπνίεο απιψο ηπραίλεη, γηα ελδερνκεληθνχο θνηλσληθνχο, ςπρνινγηθνχο, 

βηνινγηθνχο θ.ν.θ. ιφγνπο λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο, δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο. Οπζηαζηηθά 

δειαδή ν Goodman καο ιέεη φηη δελ δηαζέηνπκε θαλέλαλ a priori ιφγν γηα λα επηιέμνπκε κεηαμχ 

ησλ ελαιιαθηηθψλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ γεληθεχζεσλ, θη έηζη, αλ γίλεηαη θάπνηα 

επηινγή (θαη ζηελ πξάμε φλησο γίλεηαη), απηή κπνξεί λα γίλεηαη κφλν γηα ελδερνκεληθνχο ιφγνπο 

πνπ αθνξνχλ, π.ρ., ζηνλ ηξφπν δσήο καο, ίζσο "ηπθιά".    

    ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζήο καο, ην πνηα απφ ηηο δχν γεληθεχζεηο είλαη πην ζεκηηή εμαξηάηαη απφ 

ην ζρήκα ηαμηλφκεζεο ησλ φλησλ ην νπνίν πξνυπνζέηνπκε. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ πξνυπνζέηνπκε 

σο πξσηνγελέο ή βαζηθφ θαηεγφξεκα ή σο ζπλαθέο είδνο (σο, ηέινο πάλησλ, βαζηθφ φξν ηεο 

γιψζζαο ν νπνίνο εθθξάδεη ηελ αληίζηνηρε νληνινγηθή ηαμηλφκεζε) ην "γαιάζηλν" αληί ηνπ 

"πξάζηλνπ" (ην νπνίν ηφηε είλαη κηα δεπηεξεχνπζα, παξάγσγε έλλνηα ε νπνία νξίδεηαη κε ηε βνήζεηα 

φξσλ φπσο "γαιάζηλν" θαη "πξάδην"), ηφηε ζεκηηή είλαη ε γελίθεπζε "φια ηα ζκαξάγδηα είλαη 

γαιάζηλα". Καη αληηζηξφθσο, αλ πξνυπνζέζνπκε σο ζπλαθέο είδνο ην "πξάζηλν".  

    Αο εμεηάζνπκε φκσο ην δήηεκα ζε ζπλζήθεο ξηδηθήο εξκελείαο: Έζησ φηη έλαο ηζαγελήο εθθέξεη 

θάπνηνπο ήρνπο ζηηο ίδηεο αθξηβψο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εκείο ζα ηείλακε λα πνχκε 

"Απηφο ν ιαγφο είλαη ιεπθφο". Σν πξφβιεκα είλαη φηη, ηε ζηηγκή ηεο εθθνξάο, ζπκβαηή κε ηηο ίδηεο 

αθξηβψο εκπεηξηθέο / ζπκπεξηθνξηθέο ζπλζήθεο είλαη θαη ε κεηάθξαζε "Απηφο ν ιαγφο είλαη 

γαιαπθφο", φπνπ θάηη είλαη "γαιαπθφ" αλ παξαηεξεζεί πξηλ απφ ηε ζηηγκή t θαη είλαη ιεπθφ ή αλ δελ 

παξαηεξεζεί πξηλ απφ απηή ηε ζηηγκή θαη είλαη γαιάδην. Ζ κεηάθξαζε αιιάδεη αλαιφγσο ηνπ πνηφ 

απφ ηα δχν θαηεγνξήκαηα ζα πξνθξίλνπκε σο πξσηνγελέο θαηεγφξεκα ή σο ζπλαθέο είδνο θαη είλαη 

ζρεηηθή σο πξνο ην θαηεγφξεκα πνπ ζα επηιέμνπκε. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε επηινγή ελφο ζρήκαηνο 

νληνινγηθήο ηαμηλφκεζεο, είλαη αλαγθαία γηα ηελ απφδνζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ λνήκαηνο ζηελ 

εθθνξά, ρσξίο φκσο λα δηαζέηνπκε θάπνηνλ a priori ιφγν γηα λα επηιέμνπκε έλα ζρήκα έλαληη 

άιισλ, ελαιιαθηηθψλ θαη εμίζνπ ζπκβαηψλ κε ηηο ίδηεο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο . 

    Θα κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζην ίδην ζπκπέξαζκα θαη αλ ηξνπνπνηνχζακε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

"γαιαπθφο" σο εμήο: θάηη είλαη "γαιαπθφ" αλ παξαηεξεζεί πξηλ απφ ηε ζηηγκή t θαη είλαη ιεπθφ ή αλ 

παξαηεξεζεί κεηά απφ απηή ηε ζηηγκή θαη είλαη γαιάδην, ε δε ζηηγκή t είλαη ε ζηηγκή ηεο 

Απνθάιπςεο ζχκθσλα κε ηε ζξεζθεία ησλ ηζαγελψλ, ε νπνία είλαη άγλσζην πφηε ζα έξζεη αιιά 
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σζηφζν βέβαην φηη θάπνηε ζα έξζεη. Μεηά απφ απηή ηε ζηηγκή θάπνηνη απφ ηνπο ιαγνχο πνπ ζα 

παξαηεξνχληαη ζα είλαη γαιάδηνη (θαη κάιηζηα απηφ είλαη ην ζεκάδη πνπ ζα καο γλσζηνπνηεί φηη 

πέξαζε ε ζηηγκή t). ην βαζκφ πνπ ε πίζηε ζηελ αλαπφθεπθηε έιεπζε ηεο ζηηγκήο t αλήθεη ζηνλ 

ζθιεξφ ππξήλα ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ ηζαγελνχο, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θη αλ ηαμηδέςνπκε ζην 

κέιινλ, αλ ν ιαγφο παξακέλεη (θαη' εκάο) "ιεπθφο", ζα εμαθνινπζεί λα είλαη "γαιαπθφο" θαηά ηνλ 

ηζαγελή, εθφζνλ ζα είλαη βέβαην φηη θάπνηε ζα είλαη (θαη' εκάο) "γαιάδηνο". Αλ παξαηεξνχκε φηη 

είλαη (θαη' εκάο) "γαιάδηνο" (επεηδή, σο θαίλεηαη, ηειηθά ήξζε ε Απνθάιπςε), ηφηε ην λφεκα ηεο 

εθθνξάο ηνπ ηζαγελνχο ζα είλαη απξνζδηφξηζην αλάκεζα ζηε δηθή καο αιεζή πξφηαζε "Απηφο ν 

ιαγφο είλαη γαιάδηνο" θαη ηελ εμίζνπ αιεζή πξφηαζε "Απηφο ν ιαγφο είλαη γαιαπθφο" θη επνκέλσο 

ζα ππάξρνπλ θαη πάιη δχν ελαιιαθηηθέο κεηαθξάζεηο ηεο εθθνξάο ζπκβαηέο κε ηηο ίδηεο εκπεηξηθέο 

ζπλζήθεο, ελψ αλ ν ιαγφο δελ έρεη θαλέλα απφ ηα δχν ρξψκαηα αιιά θάπνην ηξίην, ε πξφηαζε 

"Απηφο ν ιαγφο είλαη γαιαπθφο" ζα είλαη ςεπδήο φζν θαη νη πξνηάζεηο "Απηφο ν ιαγφο είλαη ιεπθφο" 

θαη "Απηφο ν ιαγφο είλαη γαιάδηνο". Άιισζηε, αθφκα θη αλ έρνπκε κηα θαζνξηζκέλε ηηκή γηα ηελ t, 

αλ ε πξφηαζε ε νπνία νξίδεη κηα εκεξνκελία γηα ηελ t δελ ζπληζηά ηζρπξή βεβαηφηεηα, αλ, γηα λα ην 

πνχκε έηζη, είλαη ιηγφηεξν αλζεθηηθή ζηελ αλαζεψξεζε απφ φ,ηη ε νληνινγηθή ηαμηλφκεζε πνπ 

πεξηέρεη ην θαηεγφξεκα "γαιαπθφο" θαη αλ κεηά απφ ηε ζηηγκή t ν ιαγφο είλαη, θαη' εκάο, "ιεπθφο", 

απηφ πνπ ζα δηαςεχδεηαη δελ ζα είλαη ε απφδνζε ηνπ θαηεγνξήκαηνο "γαιαπθφο" ζην ιαγφ αιιά ε 

ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε γηα ηελ εκεξνκελία έιεπζεο ηεο Απνθάιπςεο.  

 

1.2.4. Σν επηρείξεκα ησλ κεηαζέζεσλ ηνπ Putnam.  

 

    Ο Putnam, ζηε ιεγφκελε κέζε πεξίνδφ ηνπ, καο πξνζθέξεη άιιν έλα επηρείξεκα ππέξ ηεο 

απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο.  

    O Putnam αλέπηπμε κηα επηρεηξεκαηνινγία ελαληίνλ ηεο νπηηθήο ηελ νπνία νλνκάδεη "κεηαθπζηθφ 

ξεαιηζκφ". χκθσλα κε ηνλ Putnam, ηξεηο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ είλαη φηη "ν 

θφζκνο απνηειείηαη απφ θάπνην θαζνξηζκέλν ζχλνιν αληηθεηκέλσλ αλεμάξηεησλ απφ ην λνπ", φηη 

"ππάξρεη κφλν κία αιεζήο θαη πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ 'πψο είλαη ν θφζκνο'" θαη φηη "ε αιήζεηα ελέρεη 

θάπνην είδνο ζρέζεο αληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηηο ιέμεηο ή ηα λνεηηθά ζήκαηα [thought-signs] θαη ζε 

ζχλνια πξαγκάησλ".
222

 χκθσλα κε ηνπο Hale θαη Wright ν Putnam επηρεηξεί λα δείμεη φηη, αλ 

δερηνχκε απηφ ην πιαίζην, δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε κηα ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 
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 Putnam, Reason, Truth and History, ζει. 49. Βιέπε θαη Putnam, "Realism and Reason", Meaning and the Moral 

Sciences, Routledge & Kegan Paul, Βνζηφλε, Λνλδίλν θαη Henley, 1979, ζει. 123-124, θαη Hale θαη Wright, "Putnam’s 

model-theoretic argument against metaphysical realism", A Companion to the Philosophy of Language, ζει. 427. Βιέπε 

θαη Forrai, ν.π., ζει. 10-23, γηα κηα ιεπηνκεξή αλάπηπμε ηεο ζέζεο ηνπ κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ, φπσο ηελ 

αληηιακβάλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ζπγγξαθέαο.   
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νπνίν νη ιέμεηο αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ην 

εγθαηαιείςνπκε.
223

 Ο David Lewis ζεσξεί φηη ε βαζηθή ζέζε ηνπ Putnam είλαη φηη, ιφγσ απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ζεσξία ηεο αλαθνξάο, "δελ έρεη λφεκα λα ππνζέηνπκε φηη κηα 

εκπεηξηθψο ηδαληθή ζεσξία, νζνδήπνηε επαιεζεπκέλε, κπνξεί σζηφζν λα είλαη ςεπδήο επεηδή ν 

θφζκνο δελ είλαη έηζη φπσο ιέεη ε ζεσξία φηη είλαη" θαη φηη "(ζρεδφλ) φπσο θαη αλ είλαη ν θφζκνο, ζα 

είλαη πάληα ζπκβαηφο πξνο θάπνην ζρήκα αλαθνξάο ην νπνίν ζα καο θάλεη λα έρνπκε δίθην"
224

. Αο 

εμεηάζνπκε ινηπφλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Putnam θαη αο δηαπηζηψζνπκε πνχ νδεγνχλ. 

    Ο κεηαθπζηθφο ξεαιηζκφο ππνζηεξίδεη φηη νη ιέμεηο καο αλαθέξνληαη ζε πξάγκαηα κέζα ζηνλ 

θφζκν, ηα νπνία ππάξρνπλ αλεμαξηήησο ηνπ λνπ καο. Αλ ην δερηνχκε απηφ, πξέπεη λα εμεγήζνπκε 

πψο είλαη δπλαηφ θαη λα δείμνπκε πψο πξνζδηνξίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά θάζε ιέμεο. Μηα 

ππφζεζε είλαη φηη ε αλαθνξά ησλ ιέμεσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο καο. Ο 

Putnam πξνηείλεη ην αθφινπζν λνεηηθφ πείξακα γηα λα αληηθξνχζεη απηή ηελ άπνςε.  

    Έζησ φηη ζε κηα ππνηηζέκελε Γίδπκε Γε ππάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα κε 

εκάο ή, γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ ίδηα γιψζζα κε αλζξψπνπο ηεο δηθήο καο Γεο πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε 

ηεο ζχγρξνλεο ρεκείαο. Έζησ επίζεο φηη ζηε Γίδπκε Γε ππάξρεη έλα πγξφ ην νπνίν δηαθέξεη (απφ 

ηελ νπηηθή γσλία ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο) απφ απηφ πνπ εκείο νλνκάδνπκε "λεξφ" (δελ 

είλαη H2O) αιιά νη άλζξσπνη εθείλνπ ηνπ πιαλήηε, επεηδή, π.ρ., έρνπλ ειαθξψο δηαθνξεηηθά 

αηζζεηήξηα φξγαλα, ην αληηιακβάλνληαη αθξηβψο φπσο αληηιακβαλφκαζηε εκείο ην λεξφ θαη, επίζεο, 

ην νλνκάδνπλ θαη εθείλνη "λεξφ". Γειαδή νη θάηνηθνη ηεο Γίδπκεο Γεο νλνκάδνπλ "λεξφ" έλα πγξφ 

ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηηο αηζζήζεηο ηνπο φπσο παξνπζηάδεηαη ζε εκάο ην δηθφ καο "λεξφ". Αλ 

δερηνχκε ην κεηαθπζηθφ ξεαιηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ιέμεηο αλαθέξνληαη ζε πξάγκαηα ηνπ 

θφζκνπ αλεμάξηεηα απφ ην λνπ, ηφηε δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε δηθή καο ιέμε "λεξφ" θαη ε ιέμε 

"λεξφ" ησλ θαηνίθσλ ηεο Γίδπκεο Γεο αλαθέξνληαη ζην ίδην πξάγκα, ζην βαζκφ πνπ αλαθέξνληαη 

ζε δχν δηαθνξεηηθά πγξά κε δηαθνξεηηθή ρεκηθή ζχζηαζε ηα νπνία απιψο ηπραίλεη λα ζπκπίπηνπλ 

σο πξνο ηηο ππνθεηκεληθέο θαηλνκελνινγηθέο ηδηφηεηέο ηνπο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ δχν πιαλεηψλ 

θαη σο πξνο ηε ιέμε πνπ απηνί ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αλαθεξζνχλ ζε απηά. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε 

ην κεηαθπζηθφ ξεαιηζκφ, ν νπνίνο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο θφζκνπ αλεμάξηεηνπ απφ ην λνπ, 

είλαη δπλαηφ δχν λνεηηθέο θαηαζηάζεηο [mental states] λα είλαη εληειψο φκνηεο θαη παξ’ φια απηά λα 

αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά (αλεμάξηεηα απφ ην λνπ) πξάγκαηα κέζα ζηνλ θφζκν.
225

 πλεπψο, απφ 

ηελ νπηηθή ηνπ κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ, "φ,ηη ζπκβαίλεη κέζα ζην θεθάιη καο" δελ θαζνξίδεη "ηί 

                                                           
223

 Hale θαη Wright, ν.π., ζει. 428.  
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ελλννχκε θαη ζε ηί αλαθέξνληαη νη ιέμεηο καο" ή, κε άιια ιφγηα, "ε λνεηηθή θαηάζηαζε απφ κφλε 

ηεο, απνκνλσκέλε απφ ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε, δελ αξθεί γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ αλαθνξά"
226

. 

    ,ηη ηζρχεη γηα θάζε λνεηηθή θαηάζηαζε ηζρχεη θαη γηα ηηο πξνζέζεηο [intentions]. Αλ είλαη 

"θαζαξέο" [pure] λνεηηθέο θαηαζηάζεηο, δειαδή εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ηί ζπκβαίλεη κέζα 

ζην λνπ καο, φπσο π.ρ. αλ έρνπκε ηελ πξφζεζε ν φξνο "λεξφ" λα αλαθέξεηαη ζην λεξφ φπσο ην 

αληηιακβαλφκαζηε, ηφηε δελ αξθνχλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ αλαθνξά ηνπ φξνπ "λεξφ". Αλ απφ 

ηελ άιιε είλαη "κηθηέο" [impure] λνεηηθέο θαηαζηάζεηο, δειαδή αλ εμαξηψληαη ελ κέξεη θαη απφ ην 

ηί ζπκβαίλεη ζηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν, π.ρ, αλ έρνπκε ηελ πξφζεζε ν φξνο "λεξφ" λα αλαθέξεηαη 

ζην πξαγκαηηθφ λεξφ, ηφηε "πξνυπνζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαθεξφκαζηε ζην (πξαγκαηηθφ) 

λεξφ"
227

 ρσξίο λα ηελ εμεγνχλ. Έηζη κηα εμήγεζε ηεο αλαθνξάο κε φξνπο κηθηψλ πξνζέζεσλ ζα 

ήηαλ θπθιηθή θαη δελ ζα απαληνχζε ζην εξψηεκα πνπ εμεηάδνπκε
228

.  

    Αλαδεηνχκε ινηπφλ κηα ζεσξία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαθνξάο ε νπνία δελ ζα επηθαιείηαη 

κφλν λνεηηθέο θαηαζηάζεηο. Μηα ηέηνηα ζεσξία (ε ζεσξία ηελ νπνία πξνηάζζεη ν κεηαθπζηθφο 

ξεαιηζκφο θαηά ηνλ Putnam) είλαη φηη κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αλαθνξά ησλ φξσλ ηεο 

γιψζζαο καο πξνζδηνξίδνληαο ηελ έθηαζε θαη ηελ έληαζή ηνπο κέζσ θαζνξηζκνχ ησλ ζπλζεθψλ 

αιεζείαο ησλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο ηνπο πεξηέρνπλ.
229

 Έθηαζε [extension] ελφο φξνπ είλαη "ην 

ζχλνιν ησλ πξαγκάησλ γηα ηα νπνία ν φξνο είλαη αιεζήο"
230

. Έληαζε [intension] ελφο φξνπ, 

ζχκθσλα κε ηε ρξήζε πνπ απέθηεζε απηή ε ιέμε κεηά απφ ηνλ Carnap, είλαη "κηα ζπλάξηεζε f(M) ε 

ηηκή ηεο νπνίαο ζε θάζε δπλαηφ θφζκν Μ είλαη ην ζχλνιν ησλ δπλαηψλ αληηθεηκέλσλ"  ζηα νπνία 

αλαθέξεηαη απηφο ν φξνο "ζηνλ θφζκν Μ"
231

. Οη ζπλζήθεο αιεζείαο κηαο πξφηαζεο θαζνξίδνληαη 

απφ επηρεηξεζηαθνχο θαη ζεσξεηηθνχο πεξηνξηζκνχο [operational and theoretical constraints]. 

Δπηρεηξεζηαθνί πεξηνξηζκνί είλαη νη εκπεηξηθνί έιεγρνη κε ηνπο νπνίνπο επαιεζεχνπκε ηελ 

πξφηαζε.
232

 Οη ζεσξεηηθνί πεξηνξηζκνί είλαη νη ζεσξεηηθέο αξρέο νη νπνίεο πξνυπνηίζεληαη θαηά ηελ 

εκπεηξηθή έξεπλα, φπσο είλαη, π.ρ., ε αξρή ηεο αηηηφηεηαο.
233

  

    Ο Putnam αλαπηχζζεη έλα επηρείξεκα ππέξ ηεο ζέζεο φηη "αθφκε θη αλ δηαζέηνπκε πεξηνξηζκνχο 

νπνηνπδήπνηε είδνπο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ αιεζνηηκή θάζε πξφηαζεο ζε κηα γιψζζα ζε θάζε 

δπλαηφ θφζκν, ε αλαθνξά ησλ αηνκηθψλ φξσλ ζα παξακέλεη απξνζδηφξηζηε. Μάιηζηα, είλαη 
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δπλαηφλ λα εξκελεχνπκε ην ζχλνιν ηεο γιψζζαο κε βηαίσο δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο ηξφπνπο, 

θάζε έλαο εθ ησλ νπνίσλ ζα είλαη ζπκβαηφο πξνο ην αίηεκα ε αιεζνηηκή θάζε πξφηαζεο ζε θάζε 

δπλαηφ θφζκν λα είλαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί. Με ιίγα ιφγηα […] θακία νπηηθή ε νπνία θαζνξίδεη 

κφλν ηηο αιεζνηηκέο νιφθιεξσλ πξνηάζεσλ δελ αξθεί γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ αλαθνξά, αθφκε θη αλ 

θαζνξίδεη ηηο αιεζνηηκέο ησλ πξνηάζεσλ ζε θάζε δπλαηφ θφζκν."
234

 Αο δνχκε ινηπφλ πνην είλαη ην 

επηρείξεκα ηνπ Putnam. 

    Έζησ φηη έρνπκε ηελ πξφηαζε "Μηα γάηα βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ραιάθη". Αλ εξκελεχζνπκε ηελ 

πξφηαζε φπσο ηελ εξκελεχνπκε ζπλήζσο, φπνπ ν φξνο "γάηα" αλαθέξεηαη ζηηο γάηεο θαη ν φξνο 

"ραιάθη" ζηα ραιάθηα, ηφηε, ζχκθσλα κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο θαη ζεσξεηηθνχο πεξηνξηζκνχο καο, 

ε πξφηαζε είλαη αιεζήο ζε φινπο ηνπο δπλαηνχο θφζκνπο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηπραίλεη λα είλαη θαη 

ν "πξαγκαηηθφο" θφζκνο) ζηνπο νπνίνπο ηνπιάρηζηνλ κηα γάηα βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ραιάθη θαη 

ςεπδήο ζηνπο ππφινηπνπο. Ο Putnam δείρλεη πψο, κε ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο, κπνξνχκε λα 

επαλεξκελεχνπκε ηνπο φξνπο ηεο πξφηαζεο (θαη θάζε πξφηαζεο), έηζη ψζηε λα κελ αλαθέξνληαη πηα 

ζηα πξάγκαηα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ζπλήζσο θαη παξ’ φια απηά ε πξφηαζε λα παξακέλεη αιεζήο 

ζηνπο ίδηνπο δπλαηνχο θφζκνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη αιεζήο θαη ζχκθσλα κε ηελ "θιαζηθή" 

εξκελεία καο.
235

  

    Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα απνδψζνπκε ζηε ιέμε "γάηα" έλα δηαθνξεηηθφ λφεκα, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ην x είλαη γάηα* (κε ην λέν λφεκα ηνπ φξνπ) αλλ [αλ θαη κφλνλ αλ] κηα γάηα (κε ην παιηφ 

λφεκα) βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ραιάθη θαη έλα θεξάζη βξίζθεηαη ζε έλα δέληξν θαη ην x είλαη θεξάζη 

ή κηα γάηα (κε ην παιηφ λφεκα) βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ραιάθη θαη θαλέλα θεξάζη δελ βξίζθεηαη ζε 

έλα δέληξν θαη ην x είλαη γάηα (κε ην παιηφ λφεκα) ή δελ βξίζθεηαη θακία γάηα πάλσ ζε ραιάθη θαη 

ην x είλαη θεξάζη. Αληηζηνίρσο, ην x είλαη ραιάθη* αλλ κηα γάηα βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ραιάθη (κε 

ην παιηφ λφεκα)  θαη έλα θεξάζη βξίζθεηαη ζε έλα δέληξν θαη ην x είλαη δέληξν ή κηα γάηα βξίζθεηαη 

πάλσ ζε έλα ραιάθη (κε ην παιηφ λφεκα) θαη θαλέλα θεξάζη δελ βξίζθεηαη ζε έλα δέληξν θαη ην x 

είλαη ραιάθη (κε ην παιηφ λφεκα) ή δελ βξίζθεηαη θακία γάηα πάλσ ζε ραιάθη θαη ην x είλαη έλα 

θνπάξθ.  

    Παξαηεξνχκε φηη ζηνπο δπλαηνχο θφζκνπο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν πξαγκαηηθφο) ζηνπο 

νπνίνπο κηα γάηα (κε ην παιηφ λφεκα) βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ραιάθη (κε ην παιηφ λφεκα)  θαη έλα 

θεξάζη βξίζθεηαη ζε έλα δέληξν, ε πξφηαζε "κηα γάηα βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ραιάθη" είλαη αιεζήο 

ηφζν ζχκθσλα κε ηελ "θιαζηθή" φζν θαη ζχκθσλα κε ηε λέα εξκελεία ησλ φξσλ "γάηα" θαη 

"ραιάθη". Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηνπο δπλαηνχο θφζκνπο ζηνπο νπνίνπο κηα γάηα (κε ην παιηφ λφεκα) 

βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ραιάθη (κε ην παιηφ λφεκα) θαη θαλέλα θεξάζη δελ βξίζθεηαη ζε έλα δέληξν. 
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ηνπο δε δπλαηνχο θφζκνπο ζηνπο νπνίνπο δελ βξίζθεηαη θακία γάηα πάλσ ζε ραιάθη ε πξφηαζε 

"κηα γάηα βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ραιάθη" είλαη ςεπδήο είηε αθνινπζήζνπκε ηελ θιαζηθή εξκελεία 

ησλ φξσλ είηε ηε λέα (εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφλ έλα θεξάζη λα βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα θνπάξθ).
236

 

    Έηζη, αλ ν κφλνο ηξφπνο λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αλαθνξά ελφο φξνπ είλαη κέζσ πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ ζπλζεθψλ αιεζείαο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ηνλ πεξηέρνπλ θαη αλ είλαη δπλαηή ε επαλεξκελεία κε 

ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ θάζε πξφηαζεο κηαο γιψζζαο (θαη ν Putnam πξνζθέξεη 

κηα ηερληθή απφδεημε απηήο ηεο ζέζεο
237

), ηφηε "ππάξρνπλ πάληα απείξσο πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο ησλ θαηεγνξεκάησλ κηαο γιψζζαο πνπ απνδίδνπλ ηηο 'ζσζηέο' αιεζνηηκέο ζηηο πξνηάζεηο 

ζε θάζε δπλαηφ θφζκν, κε φπνηνλ ηξφπν θη αλ έρνπκε θαηαιήμεη ζε απηέο ηηο 'ζσζηέο' αιεζνηηκέο."
238

 

κσο ηφηε ε αλαθνξά ησλ φξσλ είλαη απξνζδηφξηζηε.  

    Ο Putnam ππνζηεξίδεη φηη ε επηκνλή ηνπ κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ ζηελ χπαξμε ελφο θφζκνπ 

αλεμάξηεηνπ απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο καο, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ απηέο νη 

αλαπαξαζηάζεηο, νδεγεί ζε πξνβιήκαηα φπσο ε αδπλαηφηεηα γλψζεο ηεο πξαγκαηηθήο αλαθνξάο 

ησλ φξσλ καο θαη σο εθ ηνχηνπ ε αδπλαηφηεηα γλψζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη αληηζηνίρεζεο 

ηεο γιψζζαο κε απηφλ. Πξνηείλεη ινηπφλ λα ηνλ εγθαηαιείςνπκε θαη λα πηνζεηήζνπκε απηφ πνπ 

νλνκάδεη "εζσηεξηθφ ξεαιηζκφ" [internal realism] ζηνλ νπνίν δελ εκθαλίδνληαη παξφκνηα 

πξνβιήκαηα. χκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ ξεαιηζκφ ην εξψηεκα "απφ πνηά αληηθείκελα απνηειείηαη ν 

θφζκνο; έρεη λφεκα κφλν ζην εζσηεξηθφ κηαο ζεσξίαο ή πεξηγξαθήο. Ζ 'αιήζεηα', απφ ηελ νπηηθή 

γσλία ηνπ εζσηεξηθνχ ξεαιηζκνχ, είλαη έλα είδνο (εμηδαληθεπκέλεο) νξζνινγηθήο απνδνρήο –έλα 

είδνο ηδαληθήο ζπλνρήο ησλ πεπνηζήζεψλ καο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο εκπεηξίεο καο, φπσο απηέο νη 

εκπεηξίεο αλαπαξίζηαληαη θαη νη ίδηεο ζην ζχζηεκα ησλ πεπνηζήζεψλ καο– θαη φρη αληηζηνηρία κε 

αλεμάξηεηεο απφ ην λνπ ή ην ιφγν 'θαηαζηάζεηο πξαγκάησλ'. Γελ ππάξρεη νπηηθή γσλία ηνπ Θενχ 

ηελ νπνία κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε ή λα θαληαζηνχκε κε ηξφπν πνπ λα ηελ θαζηζηά ρξήζηκε. 

Τπάξρνπλ κφλν νη δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο ησλ πξαγκαηηθψλ αλζξψπσλ πνπ εθθξάδνπλ δηάθνξα 

ζπκθέξνληα θαη ζθνπνχο ηνπο νπνίνπο εμππεξεηνχλ νη πεξηγξαθέο θαη νη ζεσξίεο ηνπο."
239

  

    Ο εζσηεξηθφο ξεαιηζκφο δελ πιήηηεηαη απφ ηελ απξνζδηνξηζηία ηεο αλαθνξάο, ζην βαζκφ πνπ 

δεδνκέλνπ ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ πεξηγξαθήο ηνπ θφζκνπ, απηή ε απξνζδηνξηζηία έρεη ήδε 

επηιπζεί: ε αλαθνξά ησλ φξσλ είλαη απηή πνπ απαηηείηαη απφ ην εθάζηνηε πιαίζην θαη δελ ππάξρεη 

ηίπνηα πεξαηηέξσ γηα λα εξεπλήζνπκε (π.ρ. αλ απηφ ην πιαίζην αληηζηνηρεί ζε έλαλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν θαζεαπηφ), ζην βαζκφ πνπ ε κφλε πξφζβαζε πνπ έρνπκε ζηνλ θφζκν είλαη κέζσ θάπνηνπ 
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πιαηζίνπ ή, κε άιια ιφγηα, ζην βαζκφ πνπ ν θφζκνο απνθηά κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη νξγάλσζε 

(ζπγθξνηείηαη φπσο ηνλ γλσξίδνπκε, ηξφπνλ ηηλά) κφλν κέζσ ηνπ πιαηζίνπ / ελλνηνινγηθνχ 

ζρήκαηνο. Έηζη "κε κηα 'πιαηζηνθξαηηθή' έλλνηα, είλαη a priori αιεζέο φηη ε 'αγειάδα' αλαθέξεηαη ζε 

κηα πξνζδηνξηζκέλε ηάμε πξαγκάησλ […]. Ζ πηνζέηεζε ηεο 'αγειαδνγιψζζαο' ζπληζηά πηνζέηεζε 

κηαο 'εθδνρήο', φπσο ζα έιεγε ν Nelson Goodman, ζην εζσηεξηθφ ηεο νπνίαο είλαη a priori αιεζέο 

φηη ε ιέμε 'αγειάδα' έρεη πξνζδηνξηζκέλε αλαθνξά (θαη κάιηζηα φηη αλαθέξεηαη ζηηο αγειάδεο)."
240

 

Βεβαίσο, ελ αληηζέζεη πξνο ην κεηαθπζηθφ ξεαιηζηή, ν εζσηεξηθφο ξεαιηζηήο απνδέρεηαη φηη 

κπνξνχλ λα ππάξρνπλ "εμίζνπ ζπλεθηηθά αιιά αζχκβαηα κεηαμχ ηνπο ελλνηνινγηθά ζρήκαηα ηα 

νπνία ηαηξηάδνπλ εμίζνπ θαιά ζηηο εκπεηξηθέο πεπνηζήζεηο καο."
241

  

    Πηζηεχσ φηη ήξζε ε ψξα λα ζπλδέζνπκε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Putnam κε ηε γεληθφηεξε 

ζπδήηεζε: 

        ην βαζκφ πνπ ην επηρείξεκα ησλ κεηαζέζεσλ [permutations], σο επηρείξεκα ππέξ ηεο 

απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο, πιήηηεη θάζε ζεσξία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αλαθνξά ησλ φξσλ 

κηαο πξφηαζεο ή ην λφεκα κηαο πξφηαζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο αιήζεηαο ηεο
 242

 θαη ζην 

βαζκφ πνπ ε κεζνδνινγία ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο (κεηά απφ ην ππνηηζέκελν βήκα ηεο αλαγλψξηζεο 

ησλ εθθνξψλ ηηο νπνίεο ζεσξεί αιεζείο ν νκηιεηήο) κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα ηέηνηα ζεσξία ή κηα 

εηδηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο κηαο ηέηνηαο ζεσξίαο (αλ βέβαηα ζεσξεζεί φηη νη ζπλζήθεο αιήζεηαο 

κηαο πξφηαζεο ηαπηίδνληαη κε ηηο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θξίλεηαη αιεζήο, φπσο 

θαίλεηαη φηη δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ ν Davidson), πξνθαλψο εθαξκφδεηαη θαη ζε ζπλζήθεο ξηδηθήο 

κεηάθξαζεο. Απφ ηελ άιιε, δεδνκέλεο κηαο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηηο ζπλζήθεο αιεζεηαο κηαο 

πξφηαζεο θαη ζηηο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηείλνπκε λα ζπγθαηαηεζνχκε ζηελ πξφηαζε, 

κπνξνχκε λα δνχκε ην επηρείξεκα ηνπ Putnam θαη σο κηα απφπεηξα λα δεηρζεί φηη ην λφεκα είλαη 

απξνζδηφξηζην αθφκε θαη αλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη ζπλζήθεο αιήζεηαο, ελ αληηζέζεη πξνο ηα 

λνεηηθά πεηξάκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, φπνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

απιψο νη εκπεηξηθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ε πξφηαζε θξίλεηαη αιεζήο.  Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί 

φηη ε εθαξκνγή ηνπ δελ πξνυπνζέηεη θαη' αλάγθελ ην κεηαθπζηθφ ξεαιηζκφ, ζην βαζκφ πνπ γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη αξθεί λα επηθαινχκαζηε θάπνηεο ζπλζήθεο αιήζεηαο (π.ρ. ηηο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο 

δέρεηαη ν εξκελεπηήο), φπνηεο θαη αλ είλαη απηέο θαη αλεμαξηήησο ηνπ αλ ηζρχνπλ ζε έλαλ 

                                                           
240

 Putnam, "Realism and Reason", ζει. 137.  
241

 Putnam, Reason, Truth and History, ζει. 73.  
242

 Γηα κηα γελεαινγία ηεο ηδέαο φηη ε θαηαλφεζε κηαο πξφηαζεο ή ην λφεκα κηαο πξφηαζεο εμαξηάηαη ή δίλεηαη απφ ή 

ζπλδέεηαη κε ηηο ζπλζήθεο αιεζείαο ηεο, βιέπε David Wiggins "Meaning and Truth Conditions", Α Companion to the 

Philosophy of Language, Blackwell Publishers Ltd, Ομθφξδε-Μαζαρνπζέηε, 1997, ζει. 3-28. Ο Wiggins μεθηλά ηελ 

αθήγεζε απφ ηνλ Frege, πεξλά απφ ηνλ πξψηκν Wittgenstein θαη, αθνχ ζπδεηά δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζην πιαίζην ηέηνησλ ζεσξηψλ, θαηαιήγεη, κέζσ κηαο παξνπζίαζεο ηνπ ηαξζθηαλνχ νξηζκνχ ηεο αιήζεηαο, ζηνλ 

Davidson, ν νπνίνο, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, επαλέθεξε απηή ηελ ηδέα κε λέα δηαηχπσζε. 
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ππνηηζέκελν αληηθεηκεληθφ θφζκν. Ηδνχ ινηπφλ κηα απφπεηξα εθαξκνγήο ηνπ επηρεηξήκαηνο ζε 

ζπλζήθεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο:  

    Αο ππνζέζνπκε φηη πξνζπαζνχκε λα απνδψζνπκε λφεκα ζηηο εθθνξέο ελφο ηζαγελνχο. Έζησ φηη 

θάζε ηφζν ζηέθεηαη δίπια ζε έλα ζάκλν έλαο ιαγφο πνπ πεξηθέξεηαη ζηελ πεξηνρή θαη φηη θάζε θνξά 

ν ηζαγελήο ηνλ δείρλεη θαη αλαθσλεί "Αίλαο ιαγψο ήλε δήπια ζαίλα ζάκλσ". Αξρίδνπκε λα 

πξνβάιινπκε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε φζα πξνυπνηίζεληαη ζηελ εθθνξά. Αξρηθά, αθνινπζψληαο ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ Quine θαη ηνπ Davidson, ππνζέηνπκε φηη ν ηζαγελήο πηνζεηεί ηε δίηηκε ινγηθή καο 

θαη φηη νη πεπνηζήζεηο ηνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αιεζείο ζχκθσλα κε ηα δηθά καο θξηηήξηα 

αιήζεηαο. Τπνζέηνπκε επίζεο φηη ε ρεηξνλνκία ηνπ ηζαγελνχο έρεη ην ίδην λφεκα κε ηε δηθή καο 

ρεηξνλνκία θαηάδεημεο (δηφηη ζα κπνξνχζε, π.ρ., λα δειψλεη ηελ άξλεζε, θαη κάιηζηα λα είλαη ην 

απνθιεηζηηθφ ζήκα ηεο γεληθφηεξεο γιψζζαο ηνπ ηζαγελνχο πνπ δειψλεη ηελ άξλεζε). Έζησ φηη 

παξαηεξνχκε φηη ζε θάζε πεξίπησζε ν ηζαγελήο δίλεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηελ εθθνξά "Αίλαο 

ιαγψο ήλε δήπια ζαίλα ζάκλσ" φπνηε εκείο ζα δίλακε ηε ζπγθαηάζεζε ζηε δηθή καο, νκφερε 

εθθνξά "Έλαο ιαγφο είλαη δίπια ζε έλα ζάκλν" θαη ππνζέηνπκε φηη ε εθθνξά ηνπ ηζαγελνχο είλαη (ή 

θξίλεηαη) αιεζήο ζηηο ίδηεο αθξηβψο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο είλαη (ή θξίλεηαη) αιεζήο θαη ε δηθή καο 

εθθνξά. Κάλνπκε έλα αθφκα παξάηνικν βήκα: ππνζέηνπκε φηη νη φξνη ηεο γιψζζαο ηνπ ηζαγελνχο 

είλαη κνλνζήκαληνη θαη φηη ν ζπληαθηηθφο / ζεκαζηνινγηθφο ξφινο ηνπο δελ είλαη επαίζζεηνο πξνο 

ηα ζπκθξαδφκελα. Έηζη, εθαξκφδνληαο ηηο ηερληθέο ηνπ Evans, θαηνξζψλνπκε λα απνθιείζνπκε 

ελαιιαθηηθέο κεηαθξάζεηο φπσο "Λαγνπδίδεη παξά ηῳ ζάκλεηλ" θαη "Υξνληθφ ζηάδην ιαγνχ 

παξάιιειν ζε ρξνληθφ ζηάδην ζάκλνπ" θαη λα ζηαζεξνπνηήζνπκε ηελ νληνινγηθή κεηαβιεηή. Μεηά 

απφ ηφζεο (απζαίξεηεο) ππνζέζεηο, έρνπκε πηα ιφγνπο γηα λα πηζηεχνπκε φηη ε εθθνξά ηνπ ηζαγελνχο 

"Αίλαο ιαγψο ήλε δήπια ζαίλα ζάκλσ" ζεκαίλεη απιψο φηη έλαο ιαγφο βξίζθεηαη δίπια ζε έλα 

ζάκλν.  

    Ακ δε! Γηφηη εμίζνπ ζπκβαηέο πξνο φιεο ηηο έσο ηψξα παξαηεξήζεηο καο είλαη δηάθνξεο 

ελαιιαθηηθέο εξκελείεο ηεο αλαθνξάο ησλ φξσλ ηεο πξφηαζεο, ζεσξνχκελεο σο εθθνξάο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε παξαθάησ: "ην x είλαη ιαγφο* (κε ην λέν λφεκα ηνπ φξνπ) αλλ έλαο ιαγφο (κε ην παιηφ 

λφεκα) βξίζθεηαη δίπια ζε έλα ζάκλν θαη έλα πξάζηλν θχιιν βξίζθεηαη δίπια ζε έλα κπιε 

βαηφκνπξν θαη ην x είλαη πξάζηλν θχιιν ή έλαο ιαγφο (κε ην παιηφ λφεκα) βξίζθεηαη δίπια ζε έλα 

ζάκλν θαη θαλέλα πξάζηλν θχιιν δελ βξίζθεηαη δίπια ζε έλα κπιε βαηφκνπξν θαη ην x είλαη ιαγφο 

(κε ην παιηφ λφεκα) ή θαλέλαο ιαγφο δελ βξίζθεηαη δίπια ζε ζάκλν θαη ην x είλαη πξάζηλν θχιιν. 

Αληηζηνίρσο, ην x είλαη ζάκλνο* αλλ έλαο ιαγφο βξίζθεηαη δίπια ζε έλα ζάκλν (κε ην παιηφ λφεκα)  

θαη έλα πξάζηλν θχιιν βξίζθεηαη δίπια ζε έλα κπιε βαηφκνπξν θαη ην x είλαη κπιε βαηφκνπξν ή 

έλαο ιαγφο βξίζθεηαη δίπια ζε έλα ζάκλν (κε ην παιηφ λφεκα) θαη θαλέλα πξάζηλν θχιιν δελ 
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βξίζθεηαη δίπια ζε έλα κπιε βαηφκνπξν θαη ην x είλαη ζάκλνο (κε ην παιηφ λφεκα) ή θαλέλαο ιαγφο 

δελ βξίζθεηαη δίπια ζε ζάκλν θαη ην x είλαη κηα καχξε ηξχπα.  

     Αλ πηνζεηήζνπκε απηή ηελ εξκελεία ηεο αλαθνξάο ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο εθθνξάο "Αίλαο ιαγψο 

ήλε δήπια ζαίλα ζάκλσ", ηφηε ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ε εθθνξά είλαη αιεζήο αλ θαη κφλνλ αλ  έλα 

πξάζηλν θχιιν βξίζθεηαη δίπια ζε έλα κπιε βαηφκνπξν. Μάιηζηα, αλ εθαξκφδακε ηαπηνρξφλσο θαη 

δηάθνξεο νληνινγηθέο ππνζέζεηο ηηο νπνίεο ζπλαληήζακε ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ε εθθνξά ζα 

κπνξνχζε θάιιηζηα λα ζεκαίλεη φηη θπιιίδεη γαιάζηλα θαη βαηνκνπξίδεη πξάδηα, ελψ, ζχκθσλα κε 

κηα εξκελεία πην νηθεία ζε εκάο, ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη φηη έλαο ιαγφο βξίζθεηαη δίπια ζε έλα 

ζάκλν. Ίζσο, αλ πξνβάιιακε άιιεο, θαηάιιειεο γηα ην ζθνπφ καο, ππνζέζεηο σο πξνο ηελ αλαθνξά 

ησλ φξσλ, ππνζέζεηο αζπλήζηζηεο αιιά εμίζνπ ζπκβαηέο πξνο ηα δεδνκέλα ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο 

θαη ηηο ζπλζήθεο αιήζεηαο ηεο πξφηαζεο, ε εθθνξά ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη αθφκε θαη, π.ρ., "Έλα 

θεξάζη βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα δέληξν" ή "Ο πινχηνο ησλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο θπξηαξρεί ν 

θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο εκθαλίδεηαη ζαλ κηα ηεξάζηηα ζπγθέληξσζε 

εκπνξεπκάησλ"
243

 ή απιψο "Καιά Υξηζηνχγελλα!". Καη θαίλεηαη φηη ε επηινγή ελφο εξκελεπηηθνχ 

ζρήκαηνο κεηαμχ φισλ απηψλ γηα ηελ εχξεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο εθθνξάο εμαθνινπζεί λα κελ 

ππαθνχεη ζε θάπνηα αλαγθαηφηεηα.  

 

1.3. Μειέηε ηνπ λνήκαηνο ζε ζπλζήθεο ελδνζθόπεζεο: ην "παξάδνμν ησλ θαλόλσλ" ηνπ 

Kripke.  

  

    Μεηά απφ ηα επηρεηξήκαηα ησλ Quine, Goodman θαη Putnam, ηα νπνία, φπσο είδακε, ζπλεγνξνχλ 

ππέξ ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο, ζπλαληάκε άιιν έλα ελδηαθέξνλ επηρείξεκα ππέξ ηεο ίδηαο 

ζέζεο, ην νπνίν αλαπηχζζεη ν Saul Kripke, ππνηίζεηαη εξκελεχνληαο θάπνηα απνζπάζκαηα ηνπ 

χζηεξνπ Wittgenstein. Δδψ ζα θαηαπηαζηψ κε ην επηρείξεκα φπσο ην δηαηππψλεη ν Kripke θαη δελ 

ζα απνπεηξαζψ λα ην δηαβάζσ κέζα ζηνλ Wittgenstein.  

    Πξηλ λα παξνπζηαζηεί ην επηρείξεκα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ελ αληηζέζεη πξνο ην λνεηηθφ 

πείξακα ηνπ Quine, ην νπνίν πξνυπνζέηεη φηη ην λφεκα είλαη θαη' αλάγθελ δεκφζην πεξηνξίδνληαο 

έηζη ηελ έξεπλα ζε ζπλζήθεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο θαη ζηελ πξννπηηθή ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ, θαη ελ 

αληηζέζεη πξνο ην επηρείξεκα ηνπ Putnam, ην νπνίν εθαξκφδεηαη αθνχ έρεη απνθιεηζηεί φηη νη 

λνεηηθέο θαηαζηάζεηο πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλαθνξά ησλ φξσλ, ην "παξάδνμν" (φπσο ην απνθαιεί ν 

ίδηνο) ηνπ Kripke εθαξκφδεηαη θαη' αξράο ζε έλα πιαίζην ελδνζθφπεζεο, απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ 

πξψηνπ πξνζψπνπ, δίρσο ζπκπεξηθνξηθνχο ή ξεαιηζηηθνχο πεξηνξηζκνχο, φπνπ ε εζσηεξηθή 

                                                           
243

 Marx, Σν Κεθάιαην, κεηαθξ. Γ. Γ. θνπξηψηεο, η. 1, Αζήλα 1954-1957, ζει. 4.   
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εκπεηξία ηνπ ππνθεηκέλνπ ζεσξείηαη ππαξθηή θαη πξνζβάζηκε θαη φπνπ λνεηηθέο θαηαζηάζεηο 

ιακβάλνληαη ππφςηλ σο πηζαλνί ζπληειεζηέο ηνπ λνήκαηνο
244

. 

    Σν επηρείξεκα, έηζη φπσο δηαηππψλεηαη, θαίλεηαη φηη πξνυπνζέηεη κηα αληίιεςε ηεο γιψζζαο σο 

"παηρληδηνχ" πνπ ππαθνχεη ζε "θαλφλεο" θαη κηα θαλνληζηηθή αληίιεςε γηα ην λφεκα. Τπνηίζεηαη φηη 

έλαο θαλφλαο γηα ηε ρξήζε κηαο έθθξαζεο θαζνξίδεη πψο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε 

έθθξαζε ζε θάζε κειινληηθή πεξίπησζε θαη φηη θαηά θάπνηνλ ηξφπν έηζη πξνζδηνξίδεηαη ην λφεκα 

ηεο έθθξαζεο.
245

 Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη άλ ππάξρεη θάπνην γεγνλφο ην νπνίν θαζνξίδεη πνηνλ 

αθξηβψο θαλφλα αθνινπζεί (δειαδή ηί λφεκα έρεη) ε εθ κέξνπο κνπ ρξήζε κηαο νπνηαζδήπνηε 

έθθξαζεο ή κηα άιιε πξάμε κνπ θαη ε απάληεζε πνπ δίλεηαη είλαη, κε φξνπο ηνπ Wittgenstein 

(Φηινζνθηθέο έξεπλεο, §201)
246

, φηη "θακία πνξεία δξάζεο δελ ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξίδεηαη απφ 

θάπνηνλ θαλφλα, επεηδή θάζε πνξεία δξάζεο κπνξεί λα θαηαζηεί ζπκβαηή πξνο ηνλ θαλφλα."
247

 

Χζηφζν έρσ ηελ εληχπσζε φηη ην επηρείξεκα κπνξεί λα δηαηππσζεί θαη δίρσο λα επηθαιεζηνχκε ηελ 

έλλνηα ησλ "θαλφλσλ", αλ ην εξψηεκα είλαη απιψο αλ ππάξρεη θάπνην γεγνλφο ην νπνίν πξνζδηνξίδεη 

πνηφ είλαη ην λφεκα κηαο νπνηαζδήπνηε έθθξαζήο ή ρεηξνλνκίαο κνπ.
248

 Παξαθάησ ζα επηρεηξήζσ 

λα δείμσ πψο κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ην επηρείξεκα απαιιαγκέλνη απφ ηηο εξκελεπηηθέο 

πεξηπινθέο θαη ηηο πεξηηηέο ζεσξεηηθέο επηβαξχλζεηο ηεο έλλνηαο ησλ θαλφλσλ.  

    Αο πάξνπκε έλα καζεκαηηθφ, απηή ηε θνξά, παξάδεηγκα, "αλ θαη ην ζπλαθέο ζθεπηηθηζηηθφ 

πξφβιεκα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο πνπ θέξνπλ λφεκα,"
249

 φπσο ζρνιηάδεη ν 

Kripke. Έζησ φηη κνπ δεηείηαη λα απαληήζσ πνηφ είλαη ην απνηέιεζκα κηαο πξφζζεζεο ηελ νπνία 

δελ έρσ θάλεη πνηέ μαλά ζην παξειζφλ (θάηη πνπ είλαη δπλαηφ, εθφζνλ νη δπλαηέο πξνζζέζεηο είλαη 

άπεηξεο), π.ρ. ηεο "68+57". Αλ ην λφεκα ηνπ ζπκβφινπ "+" είλαη απηφ πνπ ελλννχκε ζπλήζσο, 

δειαδή ε πξφζζεζε, ηφηε ε απάληεζε πνπ νθείισ λα δψζσ είλαη 125. Αλ φκσο απηφ ην ζχκβνιν θαη 

ε ιέμε "ζπλ" έρνπλ έλα άιιν λφεκα, π.ρ. αλ σο "" θαη "θπλ" δειψλνπλ κηα πξάμε ηελ νπνία ν 

Kripke βαθηίδεη "θξφζζεζε" [quus θαη quadition αληηζηνίρσο], ε νπνία νξίδεηαη σο "x  y = x + y, 

αλ x, y  < 57, δηαθνξεηηθά = 5,", ηφηε ε απάληεζε πνπ "νθείισ" (εθφζνλ αθνινπζψ ηνπο θαλφλεο 

ηεο θξφζζεζεο) λα δψζσ είλαη 5.
250
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 Kripke, ν.π., ζει. 14-15, 55-57, 100. Βιέπε θαη Bob Hale, "Rule-following, objectivity and meaning", A Companion 

to the Philosophy of Language, ζει. 371, θαζψο θαη Kirk, ν.π., ζει. 24-25.    
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 Kripke, ν.π., ζει. 7,-8.  
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 Γηα κηα δηαθνξεηηθή κεηάθξαζε απηνχ ηνπ απνζπάζκαηνο βιέπε, Wittgenstein, ν.π.. 
247

 Kipke, ν.π, ζει. 7.  
248

 Βιέπε θαη Paul A. Boghossian, "The Rule-Following Considerations", A. Miller θαη C. Wright (επ.), Rule-Following 

and Meaning, Acumen, Chesham 2002, ζει. 152, φπνπ δηαηππψλεηαη κηα παξφκνηα άπνςε, κε ηε νπνία ζπκθσλεί θαη ν 

Blackburn.  
249

 Kripke, ν.π., ζει. 7.    
250

 Kripke, ν.π., ζει. 8-9.  
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    Σίζεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα αλ ππάξρεη θάπνην γεγνλφο ην νπνίν πξνζδηνξίδεη φηη ην ζχκβνιν "+" 

δειψλεη ηελ πξφζζεζε θαη φρη ηελ θξφζζεζε. Δθφζνλ δελ έρνπκε απνθιείζεη αθφκα ηηο λνεηηθέο 

θαηαζηάζεηο σο ζπληειεζηέο ηνπ λνήκαηνο, ν Kripke αλαξσηηέηαη αλ ππάξρεη θάπνην γεγνλφο πνπ 

αθνξά ζηε λνεηηθή κνπ θαηάζηαζε θαη ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ην λφεκα ηνπ "+" θαη θαζηζηά 

δηθαηνινγεκέλε ηε ιχζε "125" θαη φρη ηελ "5" ζηελ πξάμε "68 + 57".
251

  Ο Kripke εμεηάδεη 

δηάθνξεο ζεσξίεο σο πξνο ην ηί ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα ηέηνην γεγνλφο θαη ππνζηεξίδεη φηη φιεο 

απνηπγράλνπλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα. Έηζη ζπκπεξαίλεη φηη "θαλέλα γεγνλφο πνπ αθνξά ζηελ 

παξειζνχζα ηζηνξία κνπ -ηίπνηα πνπ ππήξμε κέζα ζην κπαιφ κνπ ή ζηελ εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά 

κνπ- δελ θαζνξίδεη φηη ελλννχζα πξφζζεζε θαη φρη θξφζζεζε."
252

 Με άιια ιφγηα, φηη ην λφεκα ησλ 

εθθξάζεψλ κνπ είλαη απξνζδηφξηζην. 

     Ο Kripke εθαξκφδεη ηελ έξεπλα ζε παξειζνχζεο πεξηπηψζεηο, ππνζέηνληαο φηη, ζην πιαίζην ηεο 

δηαιεθηηθήο ζπλνκηιίαο κε έλαλ θαληαζηηθφ ζθεπηηθηζηή, ε νπνία πξνυπνζέηεη κηα θνηλή γιψζζα, 

δελ ακθηζβεηείηαη φηη ηψξα ελλνψ ηελ πξφζζεζε κε ηε ζπλήζε έλλνηα.
253

 κσο, "αλ δελ ππάξρεη 

γεγνλφο σο πξνο ην πνηα πξάμε ελλννχζα ζην παξειζφλ, δελ ππάξρεη θαλέλα γεγνλφο νχηε ζην 

παξφλ."
254

 Άιισζηε νη δπλαηέο ελαιιαθηηθέο κεηαθξάζεηο ηνπ ζπκβφινπ "+" πξνθχπηνπλ ζε θάζε 

ζηηγκή ζηελ νπνία απηφ εθθέξεηαη, ζην παξφλ, ζην παξειζφλ ή ζην κέιινλ, ζην βαζκφ πνπ 

νπνηαδήπνηε απάληεζε θαη αλ έρεη δνζεί, δίλεηαη ή ζα δνζεί ζην εξψηεκα "Πφζν θάλεη 68 + 57;" 

κπνξεί εθείλε ηε ζηηγκή λα εξκελεχεηαη σο ζσζηή αλ πξνυπνζέηνπκε έλαλ αληίζηνηρν νξηζκφ ηνπ 

"+". Αληηζηνίρσο, λνκίδσ φηη ε απαίηεζε ηνπ Kripke λα κελ έρσ απαληήζεη ζηελ εμεηαδφκελε πξάμε 

ζην παξειζφλ είλαη πεξηηηή, εθφζνλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή (αθφκα θαη ζην ζχλνιν ησλ παξειζνπζψλ 

ή κειινληηθψλ πεξηπηψζεσλ) θη αλ απαληήζσ "125" ζηελ εξψηεζε "Πφζν θάλεη 68 + 57;", νη 

απαληήζεηο κνπ κπνξεί λα είλαη ζπκβαηέο ηφζν πξνο ην ζχλεζεο λφεκα ηνπ "+" φζν θαη πξνο ηε 

κεηάθξαζε ηνπ σο  "" ("ηπλ", "ηξφζζεζε") ην νπνίν νξίδεηαη σο " x  y = x + y, αλ x, y  < 57
66

, 

δηαθνξεηηθά = -3," θαζψο θαη πξνο ηελ ππφζεζε φηη πηνζεηψ ηελ θξφζζεζε αιιά ζθάιισ ζηνλ 

ππνινγηζκφ. Απηφ πνπ σζηφζν πξνυπνηίζεηαη είλαη φηη ην πιήζνο ησλ δπλαηψλ πξάμεσλ είλαη 

άπεηξν ελψ ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζηκσλ πξάμεσλ πεπεξαζκέλν, έηζη ψζηε γηα θάζε 

παξαηεξεζείζα πξάμε λα ππάξρνπλ δπλαηέο εξκελείεο ηνπ ζπκβφινπ ηεο πξάμεο ζπκβαηέο πξνο κε 

παξαηεξεζείζεο ρξήζεηο ηνπ ζπκβφινπ. Μηα αληίζηνηρε ζπλζήθε ζε κε καζεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο 

γιψζζαο είλαη φηη ην πιήζνο ησλ δπλαηψλ ρξήζεσλ ησλ εθθξάζεσλ κηαο γιψζζαο είλαη άπεηξν ελψ 

ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζηκσλ ρξήζεσλ ησλ εθθξάζεσλ πεπεξαζκέλν, έηζη ψζηε είλαη δπλαηφλ γηα 
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θάζε παξαηεξεζείζα έθθξαζε λα ππάξρνπλ δπλαηέο εξκελείεο θάπνηνπ φξνπ ζπκβαηέο πξνο κε 

παξαηεξεζείζεο ρξήζεηο ηνπ.         

    Αο αθνινπζήζνπκε φκσο ηνλ Kripke ζηελ αλαδήηεζε θάπνηνπ γεγνλφηνο ην νπνίν πξνζδηνξίδεη 

ην λφεκα ηνπ "+". 

    Σν γεγνλφο απηφ δελ κπνξεί λα είλαη απιψο ε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζα ζε θάζε πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε (π.ρ. φηαλ κε ξσηνχζαλ "πφζν θάλεη 3 + 5;" θαη απαληνχζα "8"), κε φπνηνλ ηξφπν θη αλ 

παξαηεξψ φηη αθνινχζεζα απηή ηε δηαδηθαζία, π.ρ. κέζσ ελδνζθφπεζεο, αλαθαιψληαο ζηε κλήκε 

κνπ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο "πξνζζέζεηο" πνπ έθαλα καδί κε ηα φπνηα αηζζήκαηα ηηο ζπλφδεπαλ, ζην 

βαζκφ πνπ φιεο νη παξειζνχζεο απαληήζεηο κνπ (θαη ρξήζεηο ηνπ ζπκβφινπ) είλαη ζπκβαηέο ηφζν 

πξνο ηελ ππφζεζε φηη αθνινπζείηαη ε ζπλήζεο εξκελεία ηνπ ζπκβφινπ φζν θαη πξνο ηελ ππφζεζε 

φηη αθνινπζείηαη ε εμσηηθή εξκελεία.
255

 Ζ παξειζνχζα λνεηηθή ηζηνξία κνπ είλαη εμίζνπ ζπκβαηή 

πξνο ηελ ππφζεζε φηη ελλννχζα ηελ θξφζζεζε (αιιά λφκηδα φηη ελλνψ ηελ πξφζζεζε ιφγσ, π.ρ. ηεο 

επίδξαζεο θάπνηαο ςπρεδειηθήο νπζίαο, φπσο είλαη ην LSD, ζην λνπ κνπ) θαη επνκέλσο, 

αθνινπζψληαο ην ίδην πξφηππν, "νθείισ" ηψξα λα απαληήζσ "5", φζν θαη πξνο ηελ ππφζεζε φηη 

ελλννχζα ηελ πξφζζεζε θαη ηψξα "νθείισ" λα απαληήζσ "125". Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη απηή ηε 

ζηηγκή αηζζάλνκαη ηελ ελζηηθηψδε, ηπθιή ηάζε λα απαληήζσ "125" δελ δηθαηνινγεί ηελ απάληεζε 

πεξηζζφηεξν απφ φζν ζα δηθαηνινγνχζε ηελ απάληεζε "5" κηα άιιε ελζηηθηψδεο ηάζε.
256

 Άιισζηε, 

ζα έιεγα, αθφκε θαη αλ ηελ δηθαηνινγνχζε θαη απέθιεηε ην ελδερφκελν λα ελλνψ ηελ θξφζζεζε, ηελ 

ίδηα ζηηγκή ε απάληεζε κνπ ζα ήηαλ εμίζνπ ζπκβαηή πξνο ηελ ππφζεζε φηη ελλνψ ηελ πξφζζεζε 

φζν θαη πξνο ηελ ππφζεζε φηη ελλνψ ηελ ηξφζζεζε. 

    Έζησ φκσο φηη, παξαηεξψληαο ηε λνεηηθή ηζηνξία κνπ (αιιά θαη ην λνεηηθφ παξφλ κνπ), 

δηαπηζηψλσ φηη δελ έρσ δηαζέζηκν κφλν έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν πξάμεσλ πξφζζεζεο αιιά θαη 

έλαλ γεληθφ νξηζκφ ηεο πξφζζεζεο, έλα είδνο γεληθψλ νδεγηψλ, ην νπνίν ζπκάκαη μεθάζαξα φηη 

αθνινχζεζα ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο θαη ην νπνίν ηείλσ λα αθνινπζήζσ θαη ηψξα, 

γηα παξάδεηγκα φηη ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο x + y πξνθχπηεη αλ πάξσ x αληηθείκελα θαη y 

αληηθείκελα, ηα ελψζσ θαη ηα κεηξήζσ φια καδί. Σν πξφβιεκα εδψ είλαη φηη (ζην βαζκφ πνπ θάζε 

ηέηνηα γεληθή νδεγία, αθφκε θαη αλ ζπληζηά ζθέςε, δελ είλαη πξνζβάζηκε, δηαηππψζηκε, 

θαηαλνήζηκε θαη επηθιήζηκε παξά κφλν σο πξφηαζε, σο γισζζηθή νληφηεηα) ππάξρνπλ αληίζηνηρεο 

δπλαηέο ελαιιαθηηθέο εξκελείεο γηα θάζε φξν απηνχ ηνπ νξηζκνχ ή νπνηνπδήπνηε πην ζχλζεηνπ 

αιγνξίζκνπ, π.ρ. ηνπ φξνπ "κεηξψ", ν νπνίνο κπνξεί λα ζεκαίλεη "θεηξψ", δειαδή "κεηξψ, εθηφο αλ 

ην ζχλνιν πξνέξρεηαη απφ δχν ζσξνχο ηνπιάρηζηνλ έλαο εθ ησλ νπνίσλ πεξηέρεη 57 ή πεξηζζφηεξα 
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αληηθείκελα, πεξίπησζε ζηελ νπνία πξέπεη απηνκάησο λα δίλνπκε ηελ απάληεζε '5'."
257

 ην επίπεδν 

ηεο αλαδήηεζεο ιφγσλ θαη νξηζκψλ απηή ε επαλεξκελεία θάζε λένπ φξνπ κπνξεί λα ζπλερίδεηαη επ' 

άπεηξνλ. Φαίλεηαη φηη απηή ε αλαδξνκή ζηακαηά ζηελ πξάμε, φηαλ απνδίδσ έλα ζπγθεθξηκέλν 

λφεκα ζε θάζε φξν, φκσο απηφ δελ θαζηζηά απηνκάησο δηθαηνινγεκέλε απηή ηελ απφδνζε. Σν 

ζπκπέξαζκα ηνπ Kripke είλαη φηη "ε εθαξκνγή ηνπ είλαη έλα αδηθαηνιφγεην βήκα ζην ζθνηάδη. 

Δθαξκφδσ ηνλ θαλφλα ηπθιά."
258

     

     Ίζσο φκσο ην λφεκα ησλ εθθξάζεσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ θάπνηα πξνδηάζεζε [disposition], 

ππνζέησ έλα είδνο ελζηηθηψδνπο ηάζεο, π.ρ. ηελ πξνδηάζεζε λα απαληψ "125" θάζε θνξά πνπ κε 

ξσηάλε "πφζν θάλεη 68 + 57;".
259

  

    Πξηλ πξνρσξήζσ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απαληά ν Kripke, ζέισ λα ζεκεηψζσ φηη αλ, φπσο καο 

δείρλεη ν Goodman, ν ιφγνο πεξί πξνδηαζέζεσλ θαη αληηγεγνληθψλ ζπλεπαγσγψλ κπνξεί λα αλαρζεί 

ζηελ αλάιπζε ησλ επαγσγηθψλ ζπιινγηζκψλ
260

 θαη αλ, θαηά Hume θαη Goodman,  ε πηνζέηεζε κίαο 

έλαληη άιιεο επαγσγηθήο γελίθεπζεο εμαξηάηαη κφλν απφ ςπρνινγηθνχο ή πνιηηηζκηθνχο 

παξάγνληεο, ηφηε ην ίδην ην γεγνλφο πνπ επηθαινχκαζηε (ε πξνδηάζεζε) σο πξνζδηνξίδνλ ην λφεκα 

ησλ εθθξάζεσλ, πξνζδηνξίδεηαη απζαίξεηα απφ ινγηθή άπνςε. Έηζη απιψο κεηαηίζεηαη ζε άιιν 

επίπεδν ε απξνζδηνξηζηία.  

    Ο Kripke παξαηεξεί φηη αθφκα θαη αλ κηα πξνδηάζεζε θαζνξίδεη φηη ζα απαληήζσ "125" θαη φρη 

"5", δελ δηθαηνινγεί ηελ απάληεζε, δελ ηελ θαζηζηά ιηγφηεξν απζαίξεηε απφ νξζνινγηθή άπνςε. 

Καη ην γεγνλφο φηη αλ κε ξσηήζνπλ "πφζν θάλεη 68 + 57;" ζα ηείλσ λα απαληήζσ "125" θαη φρη "5" 

δελ ελέρεη ηελ θαλνληζηηθή δηάζηαζε ηνπ λνήκαηνο, δειαδή δελ ζπλεπάγεηαη ην γεγνλφο φηη αλ κε 

ξσηήζνπλ "πφζν θάλεη 68 + 57;" ζα πξέπεη λα απαληήζσ "125" θαη φρη "5". Άιισζηε ζα κπνξνχζα 

λα είκαη πξνδηαηεζεηκέλνο λα δψζσ εζθαικέλε απάληεζε.
261

  

    Ο Paul Horwich αζθεί δξηκεία θξηηηθή ζε απηφ ην επηρείξεκα, ακθηζβεηψληαο φηη ην λφεκα ελέρεη 

θαη' αλάγθελ κηα εγγελή θαλνληζηηθή δηάζηαζε.
262

 Κξηηηθή ζηνλ ππνηηζέκελα θαλνληζηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ λνήκαηνο αζθεί θαη ε Heal, απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά.
263

 Πηζηεχσ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν παξνπζηάδσ ην επηρείξεκα ηνπ Kripke δείρλεη φηη κπνξεί λα δηαηππσζεί θαη δίρσο λα 

πξνυπνζέηεη απαξαηηήησο ηελ εγγελή θαλνληζηηθφηεηα ηνπ λνήκαηνο: αλ κε ξσηήζνπλ "πφζν θάλεη 

68 + 57;" "νθείισ" ή "ζα πξέπεη" λα απαληήζσ "125" θαη φρη "5", φρη επεηδή απηφ επηηάζζεη ην 

λφεκα ηνπ ζπκβφινπ "+" απφ κφλν ηνπ αιιά επεηδή απηφ επηηάζζνπλ, ζε γλσζηνινγηθφ θαη φρη ζε 
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ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν, νη θαλφλεο ηεο πξφζζεζεο, αλ ππνζέζνπκε φηη ην ππνθείκελν λνεκαηνδνηεί 

ην "+" σο ζχκβνιν ηεο πξφζζεζεο θαη φηη αθνινπζεί ή δέρεηαη σο νξζνχο ή σο δεδνκέλνπο ηνπο 

θαλφλεο ηεο πξφζζεζεο ή φηη ηέινο πάλησλ, γηα θάπνηνλ ιφγν (π.ρ. επεηδή έηζη έρεη εθπαηδεπηεί) 

αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα ηνπο αθνινπζεί.    

    Σψξα, αθφκε θαη αλ αξλεζνχκε ηελ θαλνληζηηθή δηάζηαζε ηνπ λνήκαηνο, κπνξνχκε λα 

απνξξίςνπκε ηηο πξνδηαζέζεηο σο ππνςήθηα γεγνλφηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην λφεκα γηα άιινπο, 

ζνβαξφηεξνπο ιφγνπο. Γηφηη δελ απνθεχγεηαη έλα ζεκειηψδεο πξφβιεκα ην νπνίν αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ: ην πιήζνο ησλ δπλαηψλ εθθξάζεσλ κηαο γιψζζαο είλαη άπεηξν ελψ ην πιήζνο ησλ 

παξαηεξήζηκσλ εθθξάζεψλ κνπ πεπεξαζκέλν, έηζη ψζηε είλαη δπλαηφλ γηα θάζε παξαηεξεζείζα 

έθθξαζε, ε νπνία ππνηίζεηαη φηη ζπλδέεηαη κε θάπνηα πξνδηάζεζε, λα ππάξρνπλ αληαγσληζηηθέο 

κεηαμχ ηνπο δπλαηέο εξκελείεο θάπνηνπ φξνπ ζπκβαηέο πξνο κε παξαηεξεζείζεο δπλαηέο ρξήζεηο 

ηνπ νη νπνίεο ζα ζπλδένληαη κε άιιεο ππνηηζέκελεο πξνδηαζέζεηο πνπ δελ έρνπλ εθδεισζεί αθφκα.
264

 

Γεληθψο, φπσο ην ζέηνπλ νη Barnes θαη Bloor, "ε ππάξρνπζα ρξήζε είλαη κφλν έλα πξνεγνχκελν πνπ 

νξίδεηαη απφ έλα πεπεξαζκέλν πιήζνο επί κέξνπο πεξηπηψζεσλ. Γελ θαζνξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ 

θαηάιιειν ρεηξηζκφ λέσλ πεξηπηψζεσλ."
265

 

    Χο εθ ηνχηνπ, "εθφζνλ νη πξνδηαζέζεηο θαιχπηνπλ κφλν έλα πεπεξαζκέλν ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο 

ζπλάξηεζεο θαη εθφζνλ κπνξνχλ λα απνθιίλνπλ απφ ηηο αιεζείο ηηκέο ηεο, δχν άηνκα κπνξνχλ λα 

ζπκθσλνχλ σο πξνο ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο ζε επί κέξνπο πεξηπηψζεηο αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

λα ππνινγίδνπλ δηαθνξεηηθέο πξάμεηο."
266

 Αθνινχζσο ν Kripke δείρλεη πψο ηα ίδηα πξνβιήκαηα 

απξνζδηνξηζηίαο επαλεκθαλίδνληαη θαη αλ δηαηππψζνπκε ην πξφβιεκα κε φξνπο κεραλψλ πνπ 

αθνινπζνχλ θαλφλεο ή πξνγξάκκαηα, ππνζηεξίδνληαο φηη ε πξνδηαζεζηαθή ζεσξία πξνυπνζέηεη κηα 

ηέηνηα εξκελεία ηνπ ππνθεηκέλνπ.
267

 

    Άιισζηε, θαη λνκίδσ φηη απηφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν, ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζην πξψην κέξνο ηεο δηαηξηβήο, έρνπκε ήδε ζπκπεξάλεη, απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ 

ηξίηνπ πξνζψπνπ θαη ζε έλα πιαίζην ξηδηθήο κεηάθξαζεο, πσο "φ,ηη είλαη ξεηφ ζηηο πξνδηαζέζεηο 

ησλ ζπλνκηιεηψλ γηα έθδειε ζπκπεξηθνξά"
268

 δελ επαξθεί γηα λα πξνζδηνξίζεη ην λφεκα ησλ 

εθθνξψλ ηνπο.  

     Ίζσο φκσο κηα ζεκαληηθή αληίξξεζε είλαη φηη κέζσ ελδνζθφπεζεο παξαηεξψ φηη έρσ ηελ άκεζε 

θαη κε πεξαηηέξσ αλαγψγηκε εζσηεξηθή εκπεηξία, παξφκνηα απφ απηή ηελ άπνςε, π.ρ., κε έλαλ 

πνλνθέθαιν, φηη ελλνψ ηελ πξφζζεζε. Μήπσο κηα εκπεηξία κε ηε ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα 
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πξνζδηνξίδεη ην λφεκα ησλ εθθξάζεψλ κνπ;
269

 κσο απηή είλαη απιψο κηα αλαδηαηχπσζε ησλ 

αξρηθψλ φξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο: ηέηνηεο εκπεηξίεο είλαη πεπεξαζκέλεο θαη ζπκβαηέο κε 

δηαθνξεηηθέο κε παξαηεξεζείζεο δπλαηέο ρξήζεηο ησλ φξσλ.
270

 

    Ηδνχ ινηπφλ ε απξνζδηνξηζηία: "Σίπνηα ζηε λνεηηθή ηζηνξία ηεο παξειζνχζεο ζπκπεξηθνξάο κνπ 

-νχηε θαλ φ,ηη ζα γλψξηδε έλαο παληνγλψζηεο Θεφο- δελ ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξίζεη αλ ελλνψ ηελ 

πξφζζεζε ή ηελ θξφζζεζε" θαη "δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ γεγνλφηα σο πξνο ηί ελλνψ κε ηνλ φξν 

'ζπλ' ή κε νπνηαδήπνηε άιιε ιέμε, νπνηαδήπνηε ζηηγκή."
271

 

    Ο Kripke εθαξκφδεη θαη ην λνεηηθφ πείξακα ηνπ Goodman απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ 

πξνζψπνπ, θαη δηαπηζηψλεη μαλά φηη ηίπνηα ζηε λνεηηθή ηζηνξία κνπ δελ θαζνξίδεη φηη πξέπεη λα 

απνδψζσ ζε έλα αληηθείκελν ην θαηεγφξεκα "πξάζηλν" έλαληη ηνπ "γαιάζηλνπ".
272

 Καη ζρνιηάδεη 

φηη, δεδνκέλνπ ηνπ "παξαδφμνπ ησλ θαλφλσλ", ίζσο θαη ην πξφβιεκα ηνπ Quine πξνθχπηεη θαη γηα 

κε ζπκπεξηθνξηζηέο.
273

 Ννκίδσ φηη είλαη πξνθαλέο γηαηί ππάξρεη απξνζδηνξηζηία θαη απφ ηελ 

πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο", "Απηά είλαη 

ζηάδηα ιαγνχ" θαη "Ηδνχ! Λαγνπδίδεη", φπσο θαη αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο "Μηα γάηα είλαη πάλσ ζε 

έλα ραιάθη" θαη "Μηα γάηα* είλαη πάλσ ζε έλα ραιάθη*" (θαηά Putnam) σο κεηαθξάζεηο θάπνηαο 

εθθνξάο, ζε νζνδήπνηε πξνζδηνξηζκέλεο εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο ζπλζήθεο: ζε θάζε πεξίπησζε, ην 

πξφβιεκα είλαη φηη ηα φπνηα παξαηεξήζηκα λνεηηθά ή ζπκπεξηθνξηθά ηεθκήξηα, αθφκα θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα φια ηα ηέηνηνπ είδνπο ηεθκήξηα ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, είλαη 

πεπεξαζκέλα, ελψ νη ινγηθψο δπλαηέο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο άπεηξεο, θαη σο εθ ηνχηνπ απηά είλαη 

εμίζνπ ζπκβαηά πξνο αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο ππνζέζεηο νη νπνίεο επηθαινχληαη θαη κε 

παξαηεξεζείζεο ρξήζεηο ησλ εθθνξψλ ή ησλ ζπκβφισλ. Έηζη, γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην λφεκα κηαο 

νπνηαζδήπνηε εθθνξάο ή ρεηξνλνκίαο (ή αθφκα θαη ζθέςεο), ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε απζαίξεηα 

έλα κεηαμχ πνιιψλ αληαγσληζηηθψλ ζπλφισλ ηέηνησλ ππνζέζεσλ.  

     Έρνληαο ήδε εθαξκφζεη ην επηρείξεκα ηνπ Kripke απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ, 

έρεη ελδηαθέξνλ λα ην εθαξκφζνπκε θαη απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ, αγλνψληαο ή 

απνξξίπηνληαο νηηδήπνηε ην λνεηηθφ θαη επηθαινχκελνη κφλν ζπκπεξηθνξηθά ηεθκήξηα ζε ζπλζήθεο 

ξηδηθήο κεηάθξαζεο: Έζησ φηη ξσηάκε έλαλ ηζαγελή "πφζν θάλεη 68 + 57;" θαη εθείλνο καο απαληά 

"Γθξφκθ!". Αλ αθνινπζνχζακε ηελ αξρή ηεο ράξηηνο ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ε 

απάληεζε ηνπ ηζαγελνχο ζεκαίλεη "125". Αλ ππνζέζνπκε φηη ν ηζαγελήο απνδίδεη δηαθνξεηηθφ λφεκα 
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απφ φ,ηη εκείο ζηελ έθθξαζε "ζπλ", ε απάληεζή ηνπ ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη "5" ή νπνηνλδήπνηε 

άιιν αξηζκφ θαη θάζε απάληεζε ζα ήηαλ εμίζνπ ζπκβαηή πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Έηζη, γηα λα 

απνδψζνπκε λφεκα ζηελ εθθνξά ηνπ, πξέπεη λα επηιέμνπκε απζαίξεηα κία κεηαμχ δηαθφξσλ 

ελαιιαθηηθψλ εξκελεηψλ ησλ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ ηνπ. Αληηζηνίρσο, αλ ν ηζαγελήο ηζρπξίδεηαη 

φηη "68 + 57 = 5", κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε είηε φηη αθνινπζεί ηε δηθή καο εξκελεία αιιά ζθάιιεη 

(ε πξφηαζή ηνπ είλαη ςεπδήο), είηε φηη αθνινπζεί κηα εμσηηθή εξκελεία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

πξφηαζή ηνπ είλαη αιεζήο, ή αθφκε θαη φηη πηνζεηεί κηα άιιε εμσηηθή εξκελεία (φπσο ηελ 

"ηξφζζεζε"), ζχκθσλα κε ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν ηεο νπνίαο ε πξφηαζή ηνπ είλαη θαη πάιη ςεπδήο, 

θαη θαλέλα γεγνλφο δελ καο ππνρξεψλεη λα επηιέμνπκε κεηαμχ ησλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εξκελεηψλ κε 

νξζνινγηθνχο φξνπο. Καη ην ίδην ηζρχεη θαη αλ ηζρπξίδεηαη φηη "68 + 57 = 125": είηε πηνζεηεί ην δηθφ 

καο λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαη ε πξφηαζή ηνπ είλαη αιεζήο, είηε πηνζεηεί κηα εμσηηθή εξκελεία ηνπ 

"+" (π.ρ. ηελ "θξφζζεζε") θαη ε πξφηαζή ηνπ είλαη ςεπδήο, είηε πηνζεηεί κηα άιιε εμσηηθή εξκελεία 

ηνπ "+" (π.ρ. ηελ "ηξφζζεζε") θαη ε πξφηαζή ηνπ είλαη θαη πάιη αιεζήο. 

 

1.3.1. Η "ζθεπηηθηζηηθή ιύζε" ηνπ Kripke θαη ε δπλαηόηεηα ύπαξμεο κηαο ηδησηηθήο 

γιώζζαο.  

 

    Ο Kripke παξαηεξεί (σο έλα είδνο "ζθεπηηθηζηηθήο ιχζεο" ηνπ πξνβιήκαηνο, ζην πλεχκα ηνπ 

Hume αιιά θαη ηνπ Goodman), φηη, αλ θαη απφ νξζνινγηθή άπνςε θαλέλα γεγνλφο δελ πξνζδηνξίδεη 

ην λφεκα ησλ εθθξάζεψλ καο, θαίλεηαη φηη ζηελ πξάμε ηείλεη λα εκθαλίδεηαη έλα είδνο ζπκθσλίαο, 

ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, σο πξνο ηελ νξζή ή εζθαικέλε ρξήζε ησλ εθθξάζεσλ: κηα θνηλφηεηα ε 

νπνία πηνζεηεί (ηνπιάρηζηνλ ζηελ πιεηνςεθία ηεο) ηεο "πξφζζεζε", ζα ηείλεη λα απνξξίπηεη σο 

εζθαικέλε, σο α-λφεηε ή σο έλδεημε παξαθξνζχλεο ηελ απάληεζε "5" πνπ κπνξεί λα δψζεη θάπνηνο 

ζην εξψηεκα "πφζν θάλεη 68 + 57;" θαη λα επηβξαβεχεη σο νξζή ηελ απάληεζε "125". Καη 

ππνηίζεηαη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη κηα κνξθή θαλνληζηηθφηεηαο ζηε ρξήζε ησλ 

εθθξάζεσλ, θάπνην θξηηήξην ζχκθσλα κε ην νπνίν κπνξεί λα θξηζεί αλ ν εθάζηνηε νκηιεηήο 

πηνζεηεί ην "ζσζηφ" λφεκα ζηηο εθθξάζεηο ηνπ.
274

 "Ζ ιχζε βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη θάζε πξφζσπν 

πνπ ηζρπξίδεηαη φηη αθνινπζεί έλαλ θαλφλα κπνξεί λα ειεγρζεί απφ άιινπο. Άιινη ζηελ θνηλφηεηα 

κπνξνχλ λα ειέγμνπλ αλ ην άηνκν πνπ ππνηίζεηαη φηη αθνινπζεί ηνλ θαλφλα δίλεη ή φρη 

ζπγθεθξηκέλεο απνθξίζεηο ηηο νπνίεο πηνζεηνχλ, νη νπνίεο δειαδή ζπκθσλνχλ πξνο ηηο δηθέο 

ηνπο."
275
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    Μηα ζεκαληηθή πξνθείκελε ζηε ιχζε ηνπ Kripke είλαη φηη ζην επίπεδν ηνπ απνκνλσκέλνπ αηφκνπ 

δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζε νξζή θαη εζθαικέλε ρξήζε ησλ φξσλ, εθφζνλ ην 

άηνκν κπνξεί λα θξίλεη, δεδνκέλεο ηεο λνεηηθήο ηζηνξίαο ηνπ, νπνηαδήπνηε ρξήζε σο νξζή. 

Αληηζέησο, ππνηίζεηαη φηη ε θνηλφηεηα, κε ηε ζπκθσλία πνπ παξνπζηάδεη σο πξνο ηε ρξήζε ησλ 

φξσλ, κε ηηο ζπλήζεηέο ηεο θαη ην ηζηνξηθφ ησλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, παξέρεη έλα ππφβαζξν ή έλα 

κέηξν ζχγθξηζεο, έζησ θαη ζρεηηθφ σο πξνο ηελ εθάζηνηε θνηλφηεηα, ην νπνίν καο επηηξέπεη λα 

δηαθξίλνπκε αλάκεζα ζε νξζέο θαη εζθαικέλεο ρξήζεηο ησλ φξσλ.
276

 

    Θεσξψ φηη αμίδεη λα ζεκεησζνχλ ηα εμήο:  

    Πξψηνλ, ε "ιχζε" ηνπ Kripke δελ παξέρεη θαλέλαλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο: 

ην βαζκφ πνπ θάζε ζπκπεξηθνξά είλαη ζπκβαηή κε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ησλ εθθνξψλ, ε 

εξκελεία πνπ πηνζεηεί ε εθάζηνηε θνηλφηεηα (σο ζχλνιν νκηιεηψλ / εξκελεπηψλ) είλαη απζαίξεηε 

φζν θαη ε εξκελεία πνπ πηνζεηεί θάζε κεκνλσκέλνο εξκελεπηήο. Σν γεγνλφο φηη κηα εξκελεία έλαληη 

άιιεο πηνζεηείηαη απφ κηα πιεηνςεθία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απαηηεί απφ ηε κεηνςεθία λα 

ζπκκνξθψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο πξνο απηή ηελ εξκελεία, κπνξεί λα εμεγείηαη κε 

αλζξσπνινγηθνχο, ςπρνινγηθνπο, νηθνλνκηθνχο, θνηλσληνινγηθνχο, βηνινγηθνχο θ.ν.θ. φξνπο, φκσο 

δελ ζπλεπάγεηαη φηη απηή ε εξκελεία είλαη αληηθεηκεληθψο νξζή ή νξζνινγηθψο δηθαηνινγεκέλε. 

Έηζη ην θξηηήξην λνήκαηνο θαη νξζφηεηαο ηεο θνηλφηεηαο δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζρεηηθφ σο πξνο 

ηπθινχο ελδερνκεληθνχο παξάγνληεο. Με άιια ιφγηα, αλ ην θξίζηκν ζεκείν ζε θάζε ηέηνηνπ ηχπνπ 

ιχζε είλαη "ν ηζρπξηζκφο φηη ε πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο απαηηείηαη γηα λα βξεη έλα ζηήξηγκα 

κηα θαλνληζηηθή αληίζεζε αλάκεζα ζην ζσζηφ θαη ζην εζθαικέλν",
277

 ηφηε απηή ε αληίζεζε δελ 

κπνξεί παξά είλαη ζρεηηθή σο πξνο ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο ζπκβάζεηο.   

    Γεχηεξνλ, έζησ φηη κηα θνηλφηεηα νκηιεηψλ πηνζεηεί ηελ "πξφζζεζε" θαη απνδίδεη απηή ηελ 

εξκελεία ζε φινπο ηνπο ζπλνκηιεηέο ηεο θαη έζησ φηη θάπνηνο απαληά "125" ζηελ εξψηεζε "Πφζν 

θάλεη 68 + 57;". χκθσλα κε φζα έρνπκε ππνζηεξίμεη σο ηψξα, ε απάληεζή ηνπ είλαη ζπκβαηή ηφζν 

κε ηελ ππφζεζε ηεο θνηλφηεηαο φηη αθνινπζεί ηελ "πξφζζεζε" (δειαδή φηη ε εξκελεία πνπ πηνζεηεί 

ν ίδηνο είλαη ε "πξφζζεζε") φζν θαη κε ηελ εμίζνπ λφκηκε ππφζεζε φηη αθνινπζεί ηελ "ηξφζζεζε" 

(θαη, ελ ηέιεη, δελ ππάξρεη γεγνλφο σο πξνο ην ηί ελλνεί ν νκηιεηήο). Δπηπιένλ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

είλαη εμίζνπ ζπκβαηή κε ηελ ππφζεζε φηη αθνινπζεί ηελ "θξφζζεζε" αιιά ζθάιιεη, δειαδή ε 

πξφηαζή ηνπ είλαη ςεπδήο. Δπνκέλσο ε θνηλφηεηα ζα κπνξνχζε λα θξίλεη φηη ν νκηιεηήο 

ζπκπεξηθέξεηαη "νκαιά" θαη λα ηνλ απνδέρεηαη σο ηζφηηκν θαη λεθάιην κέινο ηεο θαη παξ' φια απηά 

ν ίδηνο ν νκηιεηήο λα πηνζεηεί κηα δηαθνξεηηθή, εμσηηθή εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Καη είλαη 

δπλαηφλ, αλ δελ δεηεζεί πνηέ απφ ηνλ νκηιεηή λα πξαγκαηνπνηήζεη, π.ρ., κηα πξάμε κε αξηζκνχο 
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κεγαιχηεξνπο ηνπ 57
66, 

λα κελ παξαηεξεζεί πνηέ θακία απφθιηζε αλάκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

νκηιεηή θαη ηα πξφηππα θαλνληθφηεηαο ηεο θνηλφηεηαο. Αληηζηνίρσο, έλαο νκηιεηήο ν νπνίνο 

αθνινπζεί ηελ "πξφζζεζε" θαη πάληα αληηκεησπίδεηαη σο ινγηθφο άλζξσπνο θάζε θνξά πνπ απαληά, 

π.ρ., "125" φηαλ νη ζπλνκηιεηέο ηνπ ηνλ ξσηνχλ "Πφζν θάλεη 68 + 57;", δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη 

βέβαηνο φηη ε θνηλφηεηα ε νπνία ηνλ θξίλεη αθνινπζεί ηελ "πξφζζεζε" θαη φρη ηελ "ηξφζζεζε" ή 

θάπνηα άιιε εμσηηθή εξκελεία. Καη νχηε θαλ ε θνηλφηεηα κπνξεί λα είλαη βέβαηε γηα ηνλ "θαλφλα" 

πνπ αθνινπζεί φλησο, σο γεγνλφο, ε ίδηα, ζην βαζκφ πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηεο (θαη ε λνεηηθή ηζηνξία 

εθάζηνπ κέινπο ηεο) είλαη ζπκβαηή κε αληαγσληζηηθέο εξκελείεο. Γελ αληηιακβάλνκαη ινηπφλ ππφ 

πνία έλλνηα ε λνεκαηνδφηεζε ηεο θνηλφηεηαο είλαη ιηγφηεξν απζαίξεηε απφ φ,ηη ε λνεκαηνδφηεζε 

ηνπ απνκνλσκέλνπ ππνθεηκέλνπ, έηζη ψζηε ε πξψηε λα πξνθξίλεηαη σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηνπ 

λνήκαηνο. πσο εγψ σο εξκελεπηήο δελ κπνξψ λα επηιέμσ απφ νξζνινγηθή άπνςε κία εξκελεία ηεο 

λνεηηθήο ηζηνξίαο κνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο κνπ έλαληη άιισλ θαη ηειηθά επηιέγσ απζαίξεηα κία 

εξκελεία ζηελ πξάμε, φηαλ απνδίδσ λφεκα ζε εθθνξέο κνπ, έηζη θαη ε θνηλφηεηα, σο ππνηηζέκελνο 

ζπιινγηθφο εξκελεπηήο, δελ κπνξεί λα επηιέμεη απφ νξζνινγηθή άπνςε κία (έλαληη άιισλ) εξκελεία 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ παξειζνπζψλ απνθξίζεψλ ηνπο, φπσο θαη 

ηεο δηθήο κνπ ζπκπεξηθνξάο, θαη ηειηθά απιψο επηιέγεη απζαίξεηα θάπνηα ηε ζηηγκή πνπ κε θξίλεη. 

Γεδνκέλσλ φισλ απηψλ, ην γεγνλφο φηη ζηελ πξάμε ε εθάζηνηε θνηλφηεηα ηείλεη λα απνδέρεηαη ή λα 

απνξξίπηεη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο δελ αξθεί (νχηε απηφ) γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ εξκελεία 

πνπ αθνινπζεί ε θνηλφηεηα ή νπνηνδήπνηε κέινο ηεο. Απηή ε εξκελεία κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη 

κφλν απζαίξεηα, αλεμαξηήησο ησλ νπνησλδήπνηε αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

ηεθκεξίσλ, θάζε ζηηγκή πνπ έλαο εξκελεπηήο απνδίδεη λφεκα ζηηο εθθνξέο θάπνηνπ νκηιεηή, θαη 

απηφο ν πξνζδηνξηζκφο κπνξεί λα ηζρχεη αθφκε θαη κφλν εθείλε ηε ζηηγκή, κφλν γηα εθείλνλ ηνλ 

εξκελεπηή.  

    Σξίηνλ, ζην βαζκφ πνπ έρνπκε απνξξίςεη ηελ αξρή ηεο ράξηηνο σο αλαγθαία ζπλζήθε ηεο 

λνεκαηνδφηεζεο, φηαλ κηα θνηλφηεηα ε νπνία αθνινπζεί ηελ "πξφζζεζε" θξίλεη θάπνηνλ ν νπνίνο 

απαληά "5" ζην εξψηεκα "πφζν θάλεη 68 + 57;", δελ είλαη a priori ππνρξεσκέλε λα πξνβάιιεη ζηνλ 

νκηιεηή ηηο δηθέο ηεο πεπνηζήζεηο θαη εξκελείεο θαη έηζη λα θξίλεη φηη ν νκηιεηήο ζθάιιεη ή φηη είλαη 

πλεπκαηηθά δηαηαξαγκέλνο. Γηφηη ε ζηάζε ηεο κπνξεί λα δηαθέξεη αλαιφγσο δηαθφξσλ 

ελδερνκεληθψλ παξαγφλησλ: γηα παξάδεηγκα, κηα κηζαιιφδνμε θαη απηαξρηθή θνηλφηεηα 

ληετβηληζνληαλψλ ζα κπνξνχζε φλησο λα θξίλεη φηη ν νκηιεηήο είλαη ηξειφο θαη λα πξνζπαζήζεη λα 

ηνλ "ζεξαπεχζεη", ελψ κηα ειεπζεξηαθή θνηλφηεηα, αλνηρηή ζε αζπλήζηζηεο ηδέεο θαη δεθηηθή 

απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ζα κπνξνχζε, εμίζνπ δηθαηνινγεκέλα, λα ζεσξήζεη φηη ν νκηιεηήο 

αλήθεη ζε θάπνηνλ ξηδηθψο δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ, λα ηνπ απνδψζεη κηα εμσηηθή εξκελεία ησλ 

ζπκβφισλ, δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή ηεο, π.ρ. ηελ "θξφζζεζε", καδί κε έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα 
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καζεκαηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη/ή θαλφλσλ (ζε γλσζηνινγηθφ επίπεδν) θαη λα θξίλεη ηελ απάληεζή 

ηνπ νξζή θαη ηνλ ίδην απνιχησο λεθάιην θαη ινγηθφ δεδνκέλνπ ηνπ δηθνχ ηνπ πιαηζίνπ. Δπνκέλσο ε 

θνηλφηεηα ελ γέλεη, σο πεγή θάπνηνπ, έζησ απζαίξεηνπ θαη ζρεηηθνχ, θξηηεξίνπ "νξζφηεηαο", δελ 

επηβάιιεη θαη' αλάγθελ κία νξζή ρξήζε ησλ φξσλ, έλα θξηηήξην, κία εξκελεία, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ζα θξηζνχλ νη εθθνξέο ηνπ νκηιεηή, εθφζνλ κπνξεί θάιιηζηα, δεδνκέλσλ ησλ ίδησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ θαη/ή λνεηηθψλ ηεθκεξίσλ, λα επηιέμεη νπνηνδήπνηε κεηαμχ πνιιψλ εμίζνπ 

ζπκβαηψλ εξκελεηψλ, εθηφο αλ, ιφγσ ελδερνκεληθψλ παξαγφλησλ, είλαη ηφζν ζνβηληζηηθή θαη 

πάζρεη απφ ηφζν ζνβαξή έιιεηςε θαληαζίαο, ψζηε λα πηζηεχεη φηη ε κφλε δπλαηή εξκελεία ή ηα 

κφλα δπλαηά θξηηήξηα είλαη ηα δηθά ηεο θαη λα απαηηεί απφ φινπο λα ζπκκνξθσζνχλ ζε απηά.        

    Σέηαξηνλ, γηα λα είκαζηε αθξηβείο θαη λα κελ καο παξαπιαλνχλ νη ιέμεηο, θαίλεηαη φηη απηή ε 

επηινγή εξκελεπηηθνχ ζρήκαηνο δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφ θάπνηα ππνηηζέκελε αθεξεκέλε 

ζπιινγηθή νληφηεηα αιιά απφ θάζε αηνκηθφ εξκελεπηή ν νπνίνο είλαη κέινο ηνπ ζπλφινπ 

εξκελεπηψλ "θνηλφηεηα" θαη ν νπνίνο θαιείηαη λα πάξεη ζέζε. Έρνπκε ινηπφλ ηελ απζαίξεηε θξίζε 

ελφο νκηιεηή / εξκελεπηή απέλαληη ζηελ απζαίξεηε θξίζε ελφο ζπλφινπ νκηιεηψλ / εξκελεπηψλ (θαη 

βέβαηα, κφλν αλ ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη νκνθσλία ζε απηφ ην ζχλνιν). Γηα πνην ιφγν ε 

λνεκαηνδφηεζε ηνπ ζπλφινπ ππεξηζρχεη έλαληη ηεο λνεκαηνδφηεζεο ηνπ αηφκνπ; Ο ιφγνο δελ 

κπνξεί θπζηθά λα είλαη ην φηη νη άιινη είλαη πεξηζζφηεξνη ή ηζρπξφηεξνη θαη επνκέλσο ηθαλνί λα κνπ 

επηβάιινπλ λα ζπκκνξθψζσ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ πξνο ηηο λνεκαηνδνηήζεηο ηνπο, απιψο δηφηη νη 

πνιινί ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα ζθάιινπλ ή λα είλαη αλφεηνη ή παξάθξνλεο, θαη επεηδή, γεληθψο, 

ηέηνηα δεηήκαηα είλαη αδηάθνξα απφ ινγηθή άπνςε. Με άιια ιφγηα, ζηελ αληηπαξάζεζε αλάκεζα 

ζηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηε ζπιινγηθή λνεκαηνδφηεζε έρνπκε απιψο κηα αληηπαξάζεζε 

αλάκεζα ζε δχν δηαθνξεηηθά αιιά εμίζνπ ζπκβαηά κε ηα φπνηα ηεθκήξηα, εμίζνπ δηθαηνινγεκέλα ή 

εμίζνπ αδηθαηνιφγεηα, εξκελεπηηθά ζρήκαηα. Σν γεγνλφο φηη ηπραίλεη ην έλα λα πηνζεηείηαη απφ 

έλαλ εξκελεπηή ελψ ην άιιν απφ πεξηζζφηεξνπο δελ επεξεάδεη, απφ νξζνινγηθή άπνςε, ηελ 

επηινγή. Μπνξεί βέβαηα λα ηελ επεξεάδεη σο εμσ-νξζνινγηθφο παξάγνληαο, σο ζπζρεηηζκφο ηζρχνο 

πνπ αζθεί πίεζε ζε θάπνηνλ λα ζπκκνξθσζεί πξνο έλα θνηλσληθφ πξφηππν, φκσο ηέηνηνη παξάγνληεο 

είλαη απιψο ελδερνκεληθνί θαη άιισζηε ζα κπνξνχζαλ λα ππεξληθεζνχλ απφ άιινπο ελδερνκεληθνχο 

παξάγνληεο, φπσο είλαη, π.ρ., ε εμαηξεηηθά ηζρπξή βνχιεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ αςεθά ηηο 

θνηλσληθέο λφξκεο.
278

    

    Αλ επζηαζνχλ νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, ε εηζαγσγή ηεο θνηλφηεηαο ζηε ζπδήηεζε δελ αιιάδεη 

ηίπνηα ζην πξφβιεκα: φλησο ζηελ πξάμε δερφκαζηε πηέζεηο απφ δηάθνξεο θνηλφηεηεο θαη 

                                                           
278

 Άιισζηε, ζα ήηαλ δπλαηφλ θάπνηνο λα ζπκκνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηηο απαηηήζεηο κηαο απηαξρηθήο 

θνηλφηεηαο θαη λα απαληάεη πξφζπκα "125!" θάζε θνξά πνπ ηνλ ξσηνχλ "Πφζν θάλεη 68 + 57;", ππνθξηλφκελνο φηη απηή 

είλαη ε ζσζηή απάληεζε γηα λα απνθχγεη ηελ ηηκσξία πνπ ηνλ απεηιεί, θαη, βαζηά κέζα ηνπ, ε αληηζηαζηαθή ςπρή ηνπ λα 

επηκέλεη φηη ε ζσζηή απάληεζε ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη πάληα 5.   
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εμνπζηαζηηθέο δνκέο γηα λα ζπκκνξθψζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά καο ζηηο λνεκαηνδνηήζεηο ηνπο (θαη 

απηφο είλαη πηζαλφηαηα έλαο απφ ηνπο ηπθινχο ελδερνκεληθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη καο 

επεξεάδνπλ φηαλ πξνβάιινπκε θάπνηεο ππνζέζεηο γηα ηελ εξκελεία θάπνηαο εθθνξάο), φκσο, ζην 

βαζκφ πνπ, ιφγσ ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο, νη λνεκαηνδνηήζεηο θάζε εξκελεπηή είλαη 

απζαίξεηεο, ην ίδην ηζρχεη θαη' επέθηαζηλ θαη γηα ηηο φπνηεο ζπιινγηθέο λνεκαηνδνηήζεηο, αλ είλαη 

δπλαηφλ λα ππάξρνπλ ηέηνηεο ζπιινγηθέο λνεκαηνδνηήζεηο. Με άιια ιφγηα, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο εγψ απφ κφλνο κνπ, δεδνκέλεο ηεο λνεηηθήο ηζηνξίαο κνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

κνπ, κπνξψ λα θξίλσ νπνηαδήπνηε ρξήζε σο νξζή, αθφκε θαη νιφθιεξε ε αλζξσπφηεηα, ζε κηα 

καγηθή έθξεμε νκνθσλίαο, δεδνκέλεο νιφθιεξεο ηεο λνεηηθήο ηζηνξίαο θαη/ή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ κειψλ ηεο, κπνξεί λα θξίλεη νπνηαδήπνηε ρξήζε απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο σο νξζή, 

πξνυπνζέηνληαο απζαίξεηα, ηφζν ζηελ αηνκηθή φζν θαη ζηε ζπιινγηθή πεξίπησζε, θάπνην κεηαμχ 

δηαθφξσλ εξκελεπηηθψλ ζρεκάησλ, φισλ ηζνδχλακσλ απφ ηελ άπνςε ηεο δηθαηνιφγεζεο ή ηεο 

ζπκβαηφηεηαο κε ηα φπνηα ηεθκήξηα. 

    Ο Kripke ζεσξεί, κε ιίγα ιφγηα, φηη ε ιχζε ηνπ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο κηαο ηδησηηθήο 

γιψζζαο, ζην βαζκφ πνπ γηα ηελ απφδνζε λνήκαηνο ζηηο εθθνξέο ή ζηε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ 

απαηηείηαη πάληα κηα θνηλφηεηα ε νπνία ζα θξίλεη, έζησ κε απζαίξεην θαη ζρεηηθφ ηξφπν, αλ ν 

νκηιεηήο "αθνινπζεί ζσζηά" θάπνηνλ "θαλφλα"
279

, δειαδή, κε δηθά καο ιφγηα, αλ ζπκκνξθψλεηαη 

πξνο θάπνην πξφηππν εξκελείαο. Ννκίδσ φηη, ζχκθσλα κε φζα ζπδεηήζακε, ε δπλαηφηεηα χπαξμεο 

ηδησηηθήο γιψζζαο δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί, δηφηη: Πξψηνλ, ε ίδηα ε έλλνηα ελφο ζπιινγηθνχ 

ππνθεηκέλνπ ηεο λνεκαηνδφηεζεο είλαη ακθίβνιε, ζην βαζκφ πνπ ε "θνηλφηεηα" δελ είλαη ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν απφ έλα πιήζνο αηνκηθψλ εξκελεπηψλ θαη, αθφκε θαη αλ απηνί νη εξκελεπηέο 

ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο κε ακνηβαία απνδεθηφ ηξφπν δελ ππάξρεη θακία εγγχεζε, ιφγσ ηεο 

απξνζδηνξηζηίαο, φηη πηνζεηνχλ φινη ηηο ίδηεο λνεκαηνδνηήζεηο, εθηφο αλ ππνζέζνπκε φηη δηαζέηνπλ 

κηα εληαία ζπιινγηθή ζπλείδεζε, φπσο νη εμσγήηλνη Borg απφ ηε ζεηξά επηζηεκνληθήο θαληαζίαο 

Star Trek. Έηζη αλαγφκαζηε θαη πάιη ζηελ αλάγθε γηα ηνπιάρηζηνλ έλαλ αηνκηθφ εξκελεπηή ν 

νπνίνο ζα πξνβάιιεη έλα λνεκαηηθφ ππφβαζξν ζηνλ νκηιεηή. κσο, δεχηεξνλ, ε εξκελεία πνπ ζα 

κπνξνχζε λα πξνβάιιεη έλαο άιινο εξκελεπηήο ζηηο εθθνξέο κνπ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά κνπ, φπσο 

θαη ζηηο δηθέο ηνπ εθθνξέο θαη ζηε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, δελ είλαη ιηγφηεξν απζαίξεηε απφ ηελ 

εξκελεία πνπ ζα κπνξνχζα λα πξνβάιισ εγψ ζηηο εθθνξέο κνπ, ηε ζπκπεξηθνξά κνπ θαη ηε λνεηηθή 

ηζηνξία κνπ, φπσο επίζεο θαη ζηηο εθθνξέο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξκελεπηή κνπ, φηαλ ηνλ 

εθιακβάλσ σο νκηιεηή πνπ πξέπεη λα εξκελεπηεί. Καη, ηξίηνλ, πξνο ην παξφλ δελ έρεη απνθιεηζηεί 

(αιιά κάιινλ πξνυπνηίζεηαη σο πξνθείκελε ζην αξρηθφ επηρείξεκα ηνπ Kripke ππέξ ηεο 

                                                           
279

 Kripke, ν.π., ζει. 107-110. Βιέπε θαη Craig, ν.π., ζει. 133  
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απξνζδηνξηζηίαο) ε δπλαηφηεηα λα επηρεηξήζσ ν ίδηνο λα εξκελεχζσ ηηο εθθνξέο θαη ηε λνεηηθή 

ηζηνξία κνπ, πξνβάιινληαο ζηνλ εαπηφ κνπ έλα θξηηήξην λνήκαηνο θαη έλα θξηηήξην νξζφηεηαο καδί 

κε κηα δηάθξηζε κεηαμχ νξζήο θαη εζθαικέλεο ρξήζεο ησλ εθθξάζεσλ, κε ηξφπν εμίζνπ απζαίξεην 

θαη ζρεηηθφ φπσο θαη ζε θάζε άιιε δπλαηή απφπεηξα λνεκαηνδφηεζεο απφ θάζε δπλαηφ δεχηεξν ή 

ηξίην εξκελεπηή.
280

 

    Κάηη ην εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζην "παξάδνμν" ηνπ Kripke είλαη φηη καο δείρλεη πσο ηα δηάθνξα 

λνεηηθά πεηξάκαηα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε λνεκαηηθή απξνζδηνξηζηία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη 

απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ θαη πσο, επνκέλσο, ην λφεκα είλαη απξνζδηφξηζην είηε 

επηθαιεζηνχκε λνεηηθά είηε ζπκπεξηθνξηθά γεγνλφηα. Απφ απηή ηελ άπνςε, ηα εξσηήκαηα γχξσ 

απφ ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο ηδησηηθνχ λνήκαηνο ή ηε ζπκβνιή ηδησηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην δεκφζην 

λφεκα είλαη αδηάθνξα θαη νπδέηεξα απέλαληη ζην εξψηεκα αλ ην λφεκα είλαη απξνζδηφξηζην θαη σο 

εθ ηνχηνπ ε επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα 

δεζκεπηεί θαη' αξρήλ ζε θακία, ζεηηθή ή αξλεηηθή, ζέζε φζνλ αθνξά ζε ηέηνηα δεηήκαηα: Ο Kripke 

(πξηλ λα αλαπηχμεη ηε "ιχζε" ηνπ) καο δείρλεη πψο, αθφκε θαη αλ ππήξρε κηα ηδησηηθή γιψζζα, ην 

λφεκα ησλ φξσλ ηεο ζα ήηαλ απξνζδηφξηζην. Δπηπιένλ, αθφκε θαη αλ κπνξνχζακε, κε ηε βνήζεηα 

κηαο ζπζθεπήο λνεηηθήο αλάγλσζεο, λα δνχκε ηνλ θφζκν κέζα απφ ηα κάηηα θαη ηελ ςπρή ηνπ 

νκηιεηή, ην λφεκα ησλ φξσλ ηνπ ζα παξέκελε απξνζδηφξηζην δίρσο ηελ απζαίξεηε πηνζέηεζε ελφο 

εξκελεπηηθνχ ζρήκαηνο έλαληη άιισλ, εμίζνπ ζπκβαηψλ πξνο ηα ηεθκήξηα. Καη αθφκε θαη έλαο 

Παληνγλψζηεο Θεφο ζα αληηκεηψπηδε ην ίδην πξφβιεκα, θαη κάιηζηα φρη κφλν φζνλ αθνξά ζηηο 

εθθνξέο ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπ αιιά θαη φζνλ αθνξά ζηηο ίδηεο ηνπ ηηο ζθέςεηο θαη δειψζεηο. 

    Βεβαίσο, αθφκε θαη αλ ην επηρείξεκα ηνπ Kripke απνηπγράλεη λα απνθιείζεη ηε δπλαηφηεηα 

χπαξμεο κηα ηδησηηθήο γιψζζαο, ίζσο λα ππάξρνπλ άιια, ηζρπξφηεξα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ίδηαο 

ζέζεο. κσο ζην βαζκφ πνπ, φπσο θαίλεηαη, ηα εξσηήκαηα γχξσ απφ ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο 

ηδησηηθήο γιψζζαο είλαη νπδέηεξα απέλαληη ζηηο πξνθείκελεο ηεο ζεσξίαο πνπ επηρεηξψ λα 

δηαηππψζσ, δελ ζα αζρνιεζψ πεξαηηέξσ κε απηφ ην δήηεκα. 

  

1.4. Απξνζδηνξηζηία θαη ινγηθνί ζύλδεζκνη. 

 

    Σν παξάδνμν ηνπ Kripke, πέξα απφ ην φ,ηη καο δείρλεη πψο ε απξνζδηνξηζηία πιήηηεη ην λφεκα 

θαη απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ, δείρλεη επίζεο πψο ε απξνζδηνξηζηία πιήηηεη θαη ην 

λφεκα ησλ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ. Πξνρσξψληαο βαζχηεξα, κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε 
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 Βιέπε θαη Boghossian, ν.π., ζει. 155-158, φπνπ ππνζηεξίδεηαη επίζεο, κε ειαθξψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν, φηη ε 

ζθεπηηθηζηηθή ιχζε ηνπ Kripke δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα κηαο ηδησηηθήο γιψζζαο. 
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παξφκνηεο ζθέςεηο θαη φζνλ αθνξά ζην λφεκα ησλ ινγηθψλ ζπλδέζκσλ. Απηή ηε θνξά ηελ αθνξκή 

καο δίλεη ε δνπιεηά ηνπ Arthur N. Prior.  

    O Prior επηλφεζε έλαλ εμσηηθφ ινγηθφ ζχλδεζκν, ηνλ "tonk" (αο νλνκάζνπκε "ηφλθδεπμε" 

[contonktion] ηελ αληίζηνηρε ινγηθή πξάμε) γηα λα δείμεη φηη, αλ, φπσο ππνζηεξίδνπλ θάπνηνη, ε 

εγθπξφηεηα ησλ ζπλαγσγψλ πξνθχπηεη απνθιεηζηηθά απφ ην λφεκα εθθξάζεσλ ή ζπκβφισλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζε απηέο, ηφηε, εθφζνλ κπνξνχκε λα εξκελεχνπκε θαηάιιεια ην λφεκα ησλ ζπλδέζκσλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ φπνηα ζπλαγσγή, "νπνηαδήπνηε πξφηαζε κπνξεί λα ζπλαρζεί, κε αλαιπηηθά 

έγθπξν ηξφπν, απφ νπνηαδήπνηε άιιε."
281

  

    Σν λφεκα ηνπ ζπλδέζκνπ tonk δίλεηαη απφ ηνπο εμήο θαλφλεο: "(i) Απφ θάζε πξφηαζε [statement] 

P κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε νπνηαδήπνηε πξφηαζε ζρεκαηίδεηαη ζπλδπάδνληαο κέζσ ηνπ 'tonk' ηελ P 

κε νπνηαδήπνηε πξφηαζε Q […] θαη (ii) απφ νπνηαδήπνηε 'ηφλθδεπμε' P-tonk-Q κπνξνχκε λα 

ζπλάγνπκε ηελ πξφηαζε Q πνπ πεξηέρεηαη ζε απηή."
282

 Ηδνχ έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο ηφλθδεπμεο: 

2 + 2 = 4. Δπνκέλσο, 2 + 2 = 4 tonk 2 + 2 = 5. Δπνκέλσο 2 + 2 = 5.
283

  

    Αο εμεηάζνπκε ινηπφλ ηε ηφλθδεπμε ζε ζπλζήθεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο: Έζησ φηη ν ηζαγελήο 

αλαθσλεί "Gavagai!" ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εκείο, δεδνκέλεο ηεο ινγηθήο καο, ζα ηείλακε 

λα αλαθσλήζνπκε "Βξε! Σνχην εδψ είλαη έλαο ιαγφο!" Αλ ππνζέζνπκε φηη ν ηζαγελήο αθνινπζεί 

κηα ινγηθή αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή καο, κηα ινγηθή ε νπνία πεξηέρεη ηελ ηφλθδεπμε σο κηα 

θαζ’ φια λφκηκε ινγηθή πξάμε θαη ην tonk σο ζεκηηφ θαη ζπλήζε ινγηθφ ζχλδεζκν, σο έλα είδνο 

πξσηφγνλνπ, ζπλαθνχο φξνπ, ηφηε, φπνηε είλαη αιεζέο γηα ηνλ ηζαγελή φηη ηνχην εδψ είλαη έλαο 

ιαγφο, είλαη επίζεο (αλαιπηηθά) αιεζέο φηη, π.ρ., ν Adolf Hitler θαη ν Winston Churchill ήηαλ ην ίδην 

πξφζσπν, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο εξκελείεο καο, αλ είλαη αιεζέο φηη ν Α 

είλαη εξγέλεο, ηφηε είλαη (αλαιπηηθά) αιεζέο φηη ν Α είλαη αλχπαλδξνο. Ηδνχ πψο πξνθχπηεη απηφ: 

Σνχην εδψ είλαη έλαο ιαγφο. Δπνκέλσο ηνχην εδψ είλαη έλαο ιαγφο tonk o Hitler θαη ν Churchill 

ήηαλ ην ίδην πξφζσπν. Δπνκέλσο ν Hitler θαη ν Churchill ήηαλ ην ίδην πξφζσπν. Δπνκέλσο o Hitler 

θαη ν Churchill ήηαλ ην ίδην πξφζσπν tonk ηνχην εδψ είλαη έλαο ιαγφο. Δπνκέλσο ηνχην εδψ είλαη 

έλαο ιαγφο. Δπνκέλσο ηνχην εδψ είλαη έλαο ιαγφο εάλλ o Hitler θαη ν Churchill ήηαλ ην ίδην 

πξφζσπν.    

    πλεπψο, αλ ππνζέζνπκε φηη ν ηζαγελήο αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο ηφλθδεπμεο, ε εθθνξά ηνπ ζα 

κπνξνχζε θάιιηζηα λα ζεκαίλεη φηη ν Hitler θαη ν Churchill ήηαλ ην ίδην πξφζσπν (ή ηνπιάρηζηνλ 

λα ηνλ δεζκεχεη ζηελ απνδνρή απηήο ηεο πξφηαζεο) ζχκθσλα κε ηα ίδηα ζπκπεξηθνξηθά / εκπεηξηθά 

δεδνκέλα πνπ καο επηηξέπνπλ λα ππνζέζνπκε πσο ζεκαίλεη φηη ηνχην εδψ είλαη έλαο ιαγφο (ή 
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 Prior, ν.π., ζει. 39. Βιέπε θαη Barnes θαη Bloor, ν.π., ζει. 42-43, θαη Horwich, ν.π., ζει.133. 
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ηνπιάρηζηνλ πσο ν ηζαγελήο δεζκεχεηαη ζηελ άξλεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο πξφηαζεο). Δπνκέλσο ε 

εθθνξά κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθφ λφεκα αλαιφγσο πξνο ηηο ππνζέζεηο πνπ ζα πξνβάιινπκε σο 

πξνο ηνπο ινγηθνχο θαλφλεο θαη ζπλδέζκνπο πνπ πξνυπνηίζεληαη θαηά ηελ εξκελεία.
284

 

    Δπηπιένλ, αλ δεηάκε απφ θάπνηνλ λα ιχζεη κηα ζεηξά απφ ινγηθέο αζθήζεηο θαη νη απαληήζεηο πνπ 

δίλεη είλαη πάληα ζχκθσλεο πξνο ηε ζπλήζε ινγηθή καο, δελ απνθιείεηαη ε εμίζνπ λφκηκε ππφζεζε 

φηη εθείλνο εξκελεχεη σο ηφλθδεπμε απηφ πνπ εκείο εξκελεχνπκε, π.ρ., σο ζχδεπμε.
285

 Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ηνπ δεηήζνπκε λα καο δψζεη κηα πξφηαζε ε νπνία ζπλάγεηαη έγθπξα απφ ηε ζχδεπμε 

"Βξέρεη θαη κπνπκπνπλίδεη" θαη εθείλνο απαληήζεη "Δπνκέλσο κπνπκπνπλίδεη", ε απάληεζή ηνπ 

είλαη ζπκβαηή κε ηελ ππφζεζε φηη εξκελεχεη ην "θαη" κε ην ζπλήζε ηξφπν, σο ζχδεπμε, φζν θαη κε 

ηελ ππφζεζε φηη ην εξκελεχεη σο ζχκβνιν ηεο ηφλθδεπμεο, εθφζνλ, αλ βξέρεη tonk κπνπκπνπλίδεη, 

ηφηε κπνπκπνπλίδεη. Καη, δεδνκέλεο ηεο εμέηαζεο ηνπ Kripke, νχηε εγψ ν ίδηνο δελ κπνξψ λα 

πξνζδηνξίζσ αλ, φηαλ απαληψ "Δπνκέλσο κπνπκπνπλίδεη" αθνινπζψ ηνπο ζπλήζεηο θαλφλεο ηεο 

ζχδεπμεο ή ηνπο εμσηηθνχο θαλφλεο ηεο ηφλθδεπμεο. Δπνκέλσο ην λφεκα ηνπ ζπλδέζκνπ "θαη" είλαη 

απξνζδηφξηζην κεηαμχ (ηνπιάρηζηνλ) ζχδεπμεο θαη ηφλθδεπμεο πξηλ λα πξνυπνηεζεί ην έλα απφ ηα 

δχν ζρήκαηα θαλφλσλ.    

    Φαίλεηαη φηη ν ίδηνο ν Prior ζεσξεί φηη κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ ηφλθδεπμε σο δπλαηή 

εξκελεία ελφο ζπλδέζκνπ, ζην βαζκφ πνπ, ζηελ θνηλφηεηά καο ή ζχκθσλα κε ηελ εξκελεία πνπ ζα 

πεξηκέλακε λα πξνβάιιεη θαλείο δελ ππάξρνπλ ή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκβνια ηεο ηφλθδεπμεο
286

 

ή ζην βαζκφ πνπ, ζχκθσλα κε φζα γλσξίδνπκε γηα ηελ αιεζνηηκή πξνηάζεσλ φπσο "Ο Hitler θαη ν 

Churchill ήηαλ ην ίδην πξφζσπν" ή "2 + 2 = 5", νη ζπλαγσγέο πνπ πεξηέρνπλ ηνλθδεχμεηο δελ 

απνθιείνπλ ηε παξαγσγή ςεπδψλ ζπκπεξαζκάησλ απφ αιεζείο πξνθείκελεο.
287

 Παξνκνίσο, ν 
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 Γηα έλα άιιν παξάδεηγκα πξνβνιήο ελαιιαθηηθψλ ινγηθψλ ππνζέζεσλ ζε ζπλζήθεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο βιέπε 

Quine, Pursuit of Truth, ζει 51. Ο Quine αλαθέξεηαη ζε έλα παξάδεηγκα ηνπ G.J Massey, ζχκθσλα κε ην νπνίν, αλ 

εξκελεχνπκε σο άξλεζε απηφ πνπ (ζχκθσλα κε ην ζχλεζεο εξκελεπηηθφ ζρήκα) εξκελεχεηαη σο ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ηζαγελνχο ζε πξνηάζεηο, ηφηε πξνθχπηεη έλα λέν, εκπεηξηθψο ηζνδχλακν εξκελεπηηθφ ζρήκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν φ,ηη 

πξνεγνπκέλσο εξκελεπφηαλ σο ζχδεπμε εξκελεχεηαη ηψξα σο δηάδεπμε θαη φ,ηη εξκελεπφηαλ σο θαζνιηθή πνζφδεημε 

εξκελεχεηαη σο ππαξθηηθή.        
285

 Κάπνηνο ζα κπνξνχζε ίζσο λα ηζρπξηζηεί φηη, αλ ν "ηζαγελήο" εξκελεχεη σο ηφλθδεπμε ηε ιέμε πνπ ζπλήζσο 

εξκελεχνπκε σο ζχδεπμε, ζα είλαη δηαθνξεηηθά ηα κνηίβα [patterns] ησλ ζπλαγσγψλ πνπ ζα θάλεη κε εθείλε ηε ιέμε θαη 

πνιχ γξήγνξα ζα θαλεί ε δηαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Χζηφζν απηφ δελ είλαη απαξαίηεην, δηφηη, ζην βαζκφ πνπ θάζε 

ζπλαγσγή πνπ είλαη λφκηκε δεδνκέλεο ηεο ζχδεπμεο είλαη λφκηκε θαη δεδνκέλεο ηεο ηφλθδεπμεο, θαη ζην βαζκφ πνπ 

ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ "ηζαγελνχο" ή είλαη δήηεκα ηχρεο θαη/ή ζπγθπξίαο ην αλ νη ηνλθδεχμεηο ηνπ ζα 

απνθιίλνπλ ή φρη σο πξνο ηα κνηίβα ζπλαγσγψλ απφ αληίζηνηρεο ζπλαγσγέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ζχδεπμεο, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα αθνινπζεί κνηίβα θαζ' φια ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ζχδεπμεο (θαη εμίζνπ 

ζχκθσλα, βεβαίσο, κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηφλθδεπμεο) θαη ν ίδηνο λα πηνζεηεί ηνπο θαλφλεο ηεο ηφλθδεπμεο, δίρσο πνηέ λα 

ηχρεη λα παξαηεξεζεί απφθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ζχδεπμεο. Δπηπιενλ, αλ παξαηεξεζεί απφθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο 

ηεο ζχδεπμεο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηζαγελνχο είλαη ζπκβαηή ηφζν πξνο ηελ ππφζεζε φηη αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηφλθδεπμεο φζν θαη πξνο ηελ ππφζεζε φηη αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο ζχδεπμεο αιιά ζθάιιεη (π.ρ. επεηδή έρεη 

παξαθξνλήζεη).   
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 Prior, "Conjunction and Contonktion Revisited", Contemporary Philosophical Logic, επ. I.M. Copi θαη J.A. Gould, St. 

Martin’s Press, Νέα Τφξθε, 1978, ζει. 50. 
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Horwich ππνζηεξίδεη φηη νη θαλφλεο ηεο ηφλθδεπμεο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ έγθπξνη δηφηη "νη 

θαλνληθφηεηεο ρξήζεο νη νπνίεο ζα ζπληζηνχζαλ πηνζέηεζε απηψλ ησλ θαλφλσλ ζπλαγσγήο δελ 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ∙ επνκέλσο δελ ραξαθηεξίδνπλ κηα δπλαηή ρξήζε γηα ηε ιέμε 'tonk'. Γηφηη 

γηα λα ηνπο αθνινπζεί θάπνηνο, ζα έπξεπε λα είλαη πξνδηαηεζεηκέλνο λα ζπλάγεη θαη λα απνδέρεηαη 

θάζε απζαίξεηα θαζνξηζκέλε δεισηηθή πξφηαζε [sentence], ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, γηα θάζε 

πξφηαζε, ηεο ίδηαο θαη ηεο άξλεζεο ηεο. […] πλεπψο ν θαλφλεο ηνπ 'tonk' δελ κπνξνχλ λα 

πηνζεηνχληαη απφ κηα θνηλφηεηα ε νπνία δηαζέηεη έλαλ φξν πνπ ζεκαίλεη ηελ άξλεζε."
288

 

    κσο, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί πνιιάθηο ζηε ζπδήηεζή καο, ήδε θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αξρήο 

ηεο ράξηηνο ζηελ ελφηεηα 1.2.1.2, ζην βαζκφ πνπ δελ έρνπκε αθφκα απνθιείζεη ηε δπλαηφηεηα 

χπαξμεο θνηλνηήησλ κε εμσηηθέο πξνυπνζέζεηο, πξνδηαζέζεηο ή πεπνηζήζεηο, ε επίθιεζε ησλ 

ζπλεζεηψλ ή ησλ πεπνηζήζεσλ ηεο δηθήο καο θνηλφηεηάο γηα ηελ πξφθξηζε ελφο εξκελεπηηθνχ 

ζρήκαηνο έλαληη άιινπ δελ είλαη ινγηθψο αλαγθαία θαη, επηπιένλ, ζπληζηά ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ. 

πσο ην δηαηππψλνπλ νη Barnes θαη Bloor, "Απηφ πνπ δείρλεη ην άξζξν ηνπ Prior είλαη φηη ε 

επίθιεζε θαλφλσλ θαη λνεκάησλ δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα δηθαηνινγήζεη ηηο δηαηζζήζεηο καο 

πεξί εγθπξφηεηαο, επεηδή απηνί νη θαλφλεο θαη ηα λνήκαηα θξίλνληαη ζχκθσλα κε απηέο ηηο 

δηαηζζήζεηο, π.ρ. δηαηζζήζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην 'θαη' νξίδεηαη απφ απνδεθηνχο θαλφλεο ελψ 

ην 'tonk' φρη. […] Ζ πξνηίκεζή καο γηα ηνπο 'νξζνχο' θαλφλεο πνπ νξίδνπλ ηνπο 'απνδεθηνχο' 

ζπλδέζκνπο απνθαιχπηεη ηελ θπθιηθφηεηα ησλ επηδησθφκελσλ δηθαηνινγήζεσλ."
289

  

 

1.5. Η απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο.  

 

    Αλ ινηπφλ θαλέλα γεγνλφο δελ καο ππνρξεψλεη λα επηιέμνπκε έλα λφεκα γηα θάζε δπλαηή εθθνξά 

κεηαμχ άιισλ λνεκάησλ, αζχκβαησλ κεηαμχ ηνπο αιιά εμίζνπ ζπκβαηψλ πξνο απηά ηα γεγνλφηα, 

δελ κπνξνχκε παξά λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην λφεκα θάζε δπλαηήο εθθνξάο είλαη απξνζδηφξηζην. 

    Αλ, απφ ηελ άιιε, ζε έλα πιαίζην κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ, φπνπ ζεσξνχκε φηη ππάξρεη κηα 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα αλεμάξηεηε απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ, ηα γεγνλφηα ηεο ξηδηθήο 

κεηάθξαζεο είλαη ηα κφλα ζηα νπνία έρνπκε πξφζβαζε (ή, επίζεο, αλ δερηνχκε, φπσο ν Horwich, 

φηη "αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ πνιιέο επαξθείο κεηαθξάζεηο, κφλν κία απφ απηέο είλαη αιεζήο" θαη φηη 

"αλ θαη πνιιέο απφ ηηο αιήζεηεο ηεο κεηάθξαζεο είλαη απξνζδηφξηζηεο […] σζηφζν ππάξρνπλ"
290

 ή 

αλ ππνζέζνπκε φηη ππάξρνπλ αζπλείδεηεο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη κε πξνζβάζηκεο αθφκα 

θαη απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ) ηφηε είλαη αδχλαηνλ λα γλσξίζνπκε "αληηθεηκεληθά" 
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 Horwich, ν.π., ζει. 138-139. 
289

 Barnes θαη Bloor, ν.π., ζει. 43. 
290

 Horwich, ν.π., ζει. 199.    
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ην λφεκα νπνηαζδήπνηε εθθνξάο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ζα κηινχζακε γηα απξνζδηνξηζηία 

αιιά γηα ππνθαζνξηζκφ [underdetermination] ηνπ λνήκαηνο απφ ηα δεδνκέλα, ν νπνίνο καο νδεγεί 

ζε ζθεπηηθηζκφ σο πξνο ην πξαγκαηηθφ ή αιεζέο λφεκα θάζε δπλαηήο έθθξαζεο: νη εθθξάζεηο 

δηαζέηνπλ έλα αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηζκέλν λφεκα αιιά είκαζηε θαηαδηθαζκέλνη λα ην αγλννχκε 

γηα πάληα.   

    Θα κπνξνχζακε βέβαηα λα εγθαηαιείςνπκε ην κεηαθπζηθφ ξεαιηζκφ, ν νπνίνο καο νδεγεί ζε 

παξάδνμα θαη ζθεπηηθηζηηθά αδηέμνδα, θαη λα πηνζεηήζνπκε κηα νπηηθή γσλία παξφκνηα κε ηνλ 

εζσηεξηθφ ξεαιηζκφ ηνπ Putnam, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν "ε 'αιήζεηα' […] είλαη έλα είδνο 

(εμηδαληθεπκέλεο) νξζνινγηθήο απνδνρήο –έλα είδνο ηδαληθήο ζπλνρήο ησλ πεπνηζήζεψλ καο κεηαμχ 

ηνπο θαη κε ηηο εκπεηξίεο καο, φπσο απηέο νη εκπεηξίεο αλαπαξίζηαληαη θαη νη ίδηεο ζην ζχζηεκα ησλ 

πεπνηζήζεψλ καο– θαη φρη αληηζηνηρία κε αλεμάξηεηεο απφ ην λνπ ή ην ιφγν 'θαηαζηάζεηο 

πξαγκάησλ'" θαη "ππάξρνπλ κφλν νη δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο ησλ πξαγκαηηθψλ αλζξψπσλ πνπ 

εθθξάδνπλ δηάθνξα ζπκθέξνληα θαη ζθνπνχο ηνπο νπνίνπο εμππεξεηνχλ νη πεξηγξαθέο θαη νη 

ζεσξίεο ηνπο,"
291

 ή ίζσο παξφκνηα κε ηε κνξθή πξαγκαηηζκνχ πνπ πξνηείλεη ν Richard Rorty, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν "φια ηα πξνβιήκαηα, ηα δεηήκαηα θαη νη δηαθξίζεηο είλαη ζρεηηθά πξνο ηε 

γιψζζα – ην απνηέιεζκα ηεο επηινγήο καο λα ρξεζηκνπνηνχκε έλα ζπγθεθξηκέλν ιεμηιφγην, λα 

παίδνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ παηρλίδη,"
292

 "αληηθεηκεληθφ" είλαη απιψο απηφ πνπ 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο γεληθά απνδεθηνχο θαλφλεο,
293

 ε φπνηα "αιήζεηα" εμαξηάηαη απφ ηε 

βεβαησζηκφηεηα πνπ παξέρεη ε ζπδήηεζε εληφο ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο "δελ έρνπκε άιια κέζα γηα 

λα θαηαδείμνπκε ηελ αιήζεηα κηαο πεπνίζεζεο ή ηελ νξζφηεηα κηαο πξάμεο πέξα απφ ην λα 

αλαθεξζνχκε ζηα ζηνηρεία δηθαηνιφγεζεο κέζσ ησλ νπνίσλ έρνπκε απνθαζίζεη γη’ απηήλ"
294

 θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηθαηνινγνχλ νη θνηλφηεηεο ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ρξήδεη "θνηλσληνινγηθήο 

κειέηεο".
295

 ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα ιέγακε φηη ε απξνζδηνξηζηία ή ν ππνθαζνξηζκφο θαη ν 

ζπλαθφινπζνο ζθεπηηθηζκφο δελ πξνθχπηνπλ θαλ σο πξνβιήκαηα, δηφηη είλαη ήδε επηιπκέλα απφ ηε 

ζηηγκή πνπ πηνζεηείηαη κηα "νπηηθή γσλία" ζην πιαίζην ελφο ηξφπνπ δσήο, νζνδήπνηε απζαίξεηα, 

ππνθεηκεληθά θαη/ή ζρεηηθά απφ ηελ άπνςε ηεο ξεαιηζηηθήο νξζνινγηθήο δηθαηνιφγεζεο. 

                                                           
291

 Putnam, ν.π., ζει. 49-50. Βιέπε θαη Forrai, ν.π., ζει. 95, γηα ην δίιεκκα κεηαμχ κεηαθπζηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 

ξεαιηζκνχ: "Οη δχν πξνζεγγίζεηο έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο αξεηέο. Ο εζσηεξηθφο ξεαιηζκφο, θαζηζηψληαο ηελ επάξθεηα 

επηζηεκηθφ [epistemic] δήηεκα, εγγπάηαη φηη έρνπκε πξφζβαζε ζε απηή. κσο δελ παξέρεη θακία εγγελή εγγχεζε θαηά 

ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ. Ο κεηαθπζηθφο ξεαιηζκφο παξέρεη εγγελείο εγγπήζεηο θαηά ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ 

αιιά δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη φηη ε επάξθεηα είλαη θαη' αξρήλ πξνζβάζηκε." 
292

 Rorty, "Nineteenth-Century Idealism and Twentieth-Century Textualism", Consequences of Pragmatism, University 

of Minnesota Press, Minneapolis, 1982, ζει. 140. 
293

 Rorty, ν.π., ζει. 143. 
294

 Pascal Engel θαη Rorty, ε ηη ρξεζηκεχεη ε αιήζεηα;, κεηάθξ. ηέιηνο Βηξβηδάθεο, Πφιηο, Αζήλα 2010,  ζει. 80.   
295

 Rorty, "Is There a Problem about Fictional Discourse?", Consequences of Pragmatism, 1982, ζει. 127. Γηα ηνλ 

πξαγκαηηζκφ ηνπ Rorty βιέπε, π.ρ., Engel θαη Rorty, ν.π., ζει. 27-31, 44-47, 74-80, Rorty, Ζ θηινζνθία θαη ν θαζξέθηεο 

ηεο θχζεο, κεηάθξ. Π. Μπνπξιάθεο, Γηψξγνο Φνπξηνχλεο, Κξηηηθή, Αζήλα 2001.Βιέπε θαη Blackburn, ν.π, ζει. 151-

153.  
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    Αο δνχκε φκσο κεξηθέο ζπλέπεηεο ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο: 

    Ο Wright παξαηεξεί φηη "ε α-λνεζία [ε έιιεηςε λνήκαηνο] είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε, 

πξνζδηνξηζκέλε ζεκαζηνινγηθή ζπλζήθε. Αλ δελ ππάξρνπλ πξνζδηνξηζκέλα γεγνλφηα πεξί 

λνήκαηνο, ηφηε δελ ππάξρνπλ νχηε πξνζδηνξηζκέλα γεγνλφηα πεξί α-λνεζίαο."
296

 Θα ζπκθσλήζσ 

απνιχησο φηη απηφ ηζρχεη φζν ηζρχεη θαη ε απξνζδηνξηζηία, πξηλ δειαδή απηή λα επηιπζεί κέζσ ηεο 

απζαίξεηεο πξφβνιεο θάπνησλ ππνζέζεσλ. κσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνβιεζνχλ απηέο νη 

ππνζέζεηο, έρνπκε πξνζδηνξηζκέλα γεγνλφηα πεξί λνήκαηνο θαη αληίζηνηρα πξνζδηνξηζκέλα 

γεγνλφηα πεξί α-λνεζίαο: ζχκθσλα κε απηέο ηηο ππνζέζεηο, λφεκα δηαζέηνπλ νη πξνηάζεηο πνπ είλαη 

δπλαηφ λα δηαηππσζνχλ δεδνκέλσλ απηψλ ησλ ππνζέζεσλ, ελψ νη πξνηάζεηο πνπ απαγνξεχνληαη 

απφ απηφ ην ζχλνιν ππνζέζεσλ, απφ απηφ ην εξκελεπηηθφ / κεηαθξαζηηθφ ζρήκα, ζηεξνχληαη 

λνήκαηνο ζχκθσλα κε απηφ. 

    Ο Wright παξαηεξεί επίζεο φηη "είλαη γεγνλφο φηη νη θαζεκεξηλέο ςπρνινγηθέο ζηάζεηο, φπσο ε 

πεπνίζεζε, ε επηζπκία, ν θφβνο θ.ν.θ., νη νπνίεο παίδνπλ ηφζν βαζχ ξφιν ζηε ζθέςε καο γηα ηνλ 

εαπηφ καο θαη ηνπο άιινπο, αλαγλσξίδνληαη απφ ην πεξηερφκελφ ηνπο: θάζε πεπνίζεζε είλαη ε 

πεπνίζεζε φηη p, γηα θάπνηα p· θάζε επηζπκία είλαη ε επηζπκία λα q, γηα θάπνηα q. Αλ δελ ππάξρνπλ 

γεγνλφηα σο πξνο ην λφεκα ησλ γισζζηθψλ εθθξάζεσλ, ακέζσο ηίζεηαη ην εξψηεκα, πψο ζα 

κπνξνχζαλ παξ’ φια απηά λα ππάξρνπλ πξνζδηνξηζκέλα γεγνλφηα σο πξνο ην πεξηερφκελν ηέηνησλ 

ζηάζεσλ;"
297

 Άιισζηε, ζην βαζκφ πνπ νη ςπρνινγηθέο ζηάζεηο, αλ ππάξρνπλ, είλαη δηυπνθεηκεληθψο 

ζπδεηήζηκεο θαη ειέγμηκεο κφλν ππφ ηε κνξθή εθθνξψλ νη νπνίεο ππνηίζεηαη φηη εθθξάδνπλ ην 

πεξηερφκελφ ηνπο εθφζνλ κεηαθξαζηνχλ ζε πξνηάζεηο, εθαξκφδνληαη ζε απηέο νη ίδηεο ζθέςεηο πνπ 

εθαξκφδνληαη θαη ζε θάζε άιιε εθθνξά θαη ζπκπεξαίλνπκε φηη ην λφεκά ηνπο είλαη απξνζδηφξηζην, 

πξηλ λα πξνυπνηεζεί έλα εξκελεπηηθφ ζρήκα.  

    "Αλ δελ ππάξρνπλ γεγνλφηα πεξί λνήκαηνο, πψο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ γεγνλφηα πεξί αιήζεηαο;" 

αλαξσηηέηαη ν Wright. "Τπάξρεη ε πξνθαλήο δπζθνιία φηη ε αιεζνηηκή κηαο πξφηαζεο εμαξηάηαη 

ιεηηνπξγηθά ηφζν απφ ην πψο είλαη ν θφζκνο φζν θαη απφ ην λφεκά ηεο. Αλ δελ ππάξρνπλ 

πξνζδηνξηζκέλα γεγνλφηα πεξί λνεκάησλ, θαίλεηαη λα έπεηαη φηη θαη νη αιεζνηηκέο είλαη εμίζνπ 

απξνζδηφξηζηεο."
298

 πσο ην δηαηππψλεη ν Wright ζε άιιν ζεκείν, "ε αιεζνηηκή κηαο πξφηαζεο ην 

λφεκα ηεο νπνίαο είλαη απνιχησο απξνζδηφξηζην ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη παξνκνίσο κε-απφιπηε, 
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 Wright, ν.π., ζει. 400.  
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 Wright, ν.π., ζει. 400-401. Σν ίδην παξαηεξεί θαη ν ερζξηθφο πξνο ηελ απξνζδηνξηζηία Robert Kirk: "Αλ ν Quine έρεη 

δίθην φζνλ αθνξά ζηελ απξνζδηνξηζηία ηεο κεηάθξαζεο, ηφηε έρεη δίθην θαη ν Dennet" φηαλ ηζρπξίδεηαη φηη "είλαη 

δπλαηφλ λα ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα απφδνζεο πεπνηζήζεσλ [θαη επηζπκηψλ] ζε έλα άηνκν ηα νπνία ζα 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ην ηί απνδίδνπλ […] θαη φκσο θαλέλα βαζχηεξν γεγνλφο λα κελ κπνξεί λα θαζνξίζεη 

[establish] φηη ην έλα είλαη ε πεξηγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ πεπνηζήζεσλ [θαη επηζπκηψλ] ηνπ αηφκνπ ελψ ην άιιν δελ 

είλαη." Kirk, "Indeterminacy of Interpretation, Idealization, and Norms", Philosophical Studies 70, 1993, ζει. 213. Βιέπε 

θαη Kirk, Translation Determined, ζει. 77.     
298

 Wright, ν.π., ζει. 401.  
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ζρεηηθή πξνο ηελ φπνηα ζπλζήθε αιήζεηαο ηεο απνδίδεη ην (κε πεξαηηέξσ βειηηψζηκν) 

κεηαθξαζηηθφ εγρεηξίδην πνπ ηπραίλεη λα πξνηηκάκε."
299

 Καη δελ δηαθσλψ θαζφινπ. ην ζεκείν ζην 

νπνίν έρεη θηάζεη ε έξεπλά καο, θαίλεηαη φηη κηα πξφηαζε κπνξεί λα ιάβεη κηα πξνζδηνξηζκέλε 

αιεζνηηκή κφλν αθνχ επηιπζεί ε απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο. κσο απηφ ην δήηεκα ζα ζπδεηεζεί 

πεξαηηέξσ ζην δεχηεξν κέξνο.   

 

1.6. Αληηξξήζεηο ζηελ απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο.  

 

    Δδψ ζα εμεηάζσ θαη ζα πξνζπαζήζσ λα αλαζθεπάζσ δηάθνξεο αληηξξήζεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί 

ελάληηα ζηε ζέζε φηη ην λφεκα είλαη απξνζδηφξηζην. Πξψηα ζα αζρνιεζνχκε κε ζεσξίεο νη νπνίεο 

πξνηείλνπλ θάπνην άιιν είδνο γεγνλφησλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξίδνπλ ην λφεκα, πέξα 

απφ φζα είδε γεγνλφησλ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηε κέρξη ηψξα επηρεηξεκαηνινγία, θαη αθνινχζσο 

κε απφςεηο νη νπνίεο απνξξίπηνπλ ην ζπκπέξαζκα ηεο απξνζδηνξηζηίαο σο άηνπν ή επεηδή νδεγεί ζε 

αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο.   

 

1.6.1.1. Αηηηαθέο ζεσξίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ λνήκαηνο.  

 

    Αλ θαη, φπσο θαίλεηαη κέρξη ηψξα, "θαλέλα ζήκα [sign] δελ αληηζηνηρεί θαη’ αλάγθελ ζε έλα 

ζχλνιν πξαγκάησλ έλαληη θάπνηνπ άιινπ,"
300

 θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ίζσο ζα κπνξνχζακε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ αλαθνξά ησλ φξσλ ή ην λφεκα ησλ εθθνξψλ κηαο γιψζζαο κέζσ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ αηηηαθψλ ζπλδέζεσλ ή θάπνηνπ άιινπ είδνπο θπζηθαιηζηηθήο ζρέζεο αλάκεζα 

ζηηο ιέμεηο θαη ηα πξάγκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ην ζρήκα ηνπ "ηξηγσλνπνίεζεο"  ηνπ 

Davidson, θάζε εξκελεπηήο απνδίδεη λφεκα ζηα ιεγφκελα ελφο νκηιεηή ζπζρεηίδνληαο ηηο εθθνξέο 

ηνπ θαη ηηο εθθνξέο ηνπ νκηιεηή κε ηελ θνηλή αηηία ηνπο ζηνλ θφζκν (π.ρ. θάπνην θνηλφ εξέζηζκα, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιαγνχ πνπ πξνθαιεί, ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, ηηο εθθνξέο "Ακάλ! Έλαο 

ιαγφο!" θαη "Gavagai!"). Τπνηίζεηαη φηη ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ ηηο εθθνξέο καο 

πξνζδηνξίδνπλ επίζεο θαη ην λφεκά ηνπο θαη ην πεξηερφκελν ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ ηηο 

ζπλνδεχνπλ.
301
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 Wright, ν.π., ζει. 415.  
300

 Putnam, ν.π., ζει. 51.  
301

 Stroud, "Radical Interpretation and Philosophical Scepticism", ζει. 150. Βιέπε, π.ρ., Davidson, "A Coherence Theory 

of Truth and Knowledge", ζει. 143, 151, "Epistemology Externalized", ζει. 196, "The Second Person", ζει. 119-120. 

Γηα κηα  ζπδήηεζε πεξί κηαο "αηηηαθήο ζεσξίαο ηεο αλαθνξάο", ε νπνία αλάγεηαη ζηνπο Kripke, Putnam θαη Donnellan 

θαη πξνηάζεθε σο απάληεζε ζε πξνβιήκαηα πνπ εγείξνληαλ απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ Kuhn πεξί ελλνηνινγηθήο αιιαγήο θαη 

αζπκκεηξίαο, βιέπε, π.ρ., Zammito, ν.π., ζει. 65-71, θαη Theodore Arabatzis θαη Vasso Kindi, "The Problem of 

Conceptual Change in the Philosophy and History of Science", S. Vosniadou (επ.), Handbook of Research on Conceptual 

Change, Routledge, Λνλδίλν 2008, ζει. 356-361. Γηα κηα πξφζθαηε θξηηηθή ζε απηή ηε ζεσξία βιέπε Horwich, ν.π., 
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    Δίδακε φκσο φηη, δεδνκέλεο ηεο αλαγθαίαο κεζνδνινγίαο ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο (θαη ελφο 

πιαηζίνπ κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ), είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζε απηφ πνπ 

πξνθάιεζε πξαγκαηηθά ηελ απφθξηζε θαη ζε απηφ ην νπνίν ηελ πξνθάιεζε ζχκθσλα κε ηνλ 

εξκελεπηή (ζε απηφ πνπ ν εξκελεπηήο πηζηεχεη φηη είλαη ην αίηην). Απηφ πνπ ν εξκελεπηήο ζεσξεί 

αίηην (θαη λφεκα) ηεο εθθνξάο δελ είλαη θαη’ αλάγθελ ην πξαγκαηηθφ αίηηφ ηεο.
302

 Δπηπιένλ, είδακε 

φηη θαηά ηελ απφδνζε λνήκαηνο ζηελ εθθνξά ελφο νκηιεηή, νη εκπεηξηθέο ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ θαη ηα αίηηα πνπ επηθαιείηαη ν Davidson, δελ αξθνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηφο, 

εθφζνλ νη ίδηεο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο είλαη ζπκβαηέο κε πνιιά, δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο ζχλνια 

ζησπειψλ παξαδνρψλ ή πεπνηζήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πεπνηζήζεσλ πεξί ησλ εκπεηξηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ πξαγκαηηθά, θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεη θαη έλα δηαθνξεηηθφ 

(εληαζηαθφ ηνπιάρηζηνλ) λφεκα γηα θάζε εθθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ εθθνξψλ 

κεηαθξάδνπκε σο πεξηγξαθέο ησλ εκπεηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ αηηίσλ ησλ εθθνξψλ καο. Με άιια 

ιφγηα, ην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνκαη εγψ ηνλ θφζκν (ζχκθσλα κε ην 

δηθφ κνπ ζχλνιν πεπνηζήζεσλ), ν νκηιεηήο αλαθσλεί "Gavagai!" ή αθφκα θαη "Λαγφο!" ζηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο (φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη δεδνκέλσλ ησλ πεπνηζήζεψλ κνπ γηα ηνλ θφζκν) ζηηο νπνίεο 

εγψ ζα αλαθσλνχζα "Λαγφο!" δελ εγγπάηαη φηη εθείλνο ζπκθσλεί καδί κνπ σο πξνο ην πνηεο είλαη νη 

εκπεηξηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ ηελ εθθνξά. 

    Ο Putnam αλαπηχζζεη δχν βαζηθέο επηρεηξεκαηνινγηθέο ηαθηηθέο ελαληίνλ ησλ αηηηαθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο. Ζ πξψηε ζηξέθεηαη θαηά ηεο ηδέαο φηη είλαη 

δπλαηφο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ελ ιφγσ αηηηαθψλ ζρέζεσλ: "Δίλαη δπλαηφλ ηα αληηθείκελα 

πνπ απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία ησλ πεπνηζήζεψλ κνπ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζήκαηνο πνπ απηέο 

πεξηέρνπλ λα κελ είλαη απηά ζηα νπνία αλαθέξεηαη εθείλν ην ζήκα" (φπσο, π.ρ., ε ιέμε "ειεθηξφλην" 

αλαθέξεηαη ζηα ειεθηξφληα θαη φρη ζηα εγρεηξίδηα θπζηθήο, ηα νπνία φκσο απνηεινχλ ηελ θχξηα 

αηηία ησλ πεπνηζήζεψλ κνπ γηα ηα ειεθηξφληα)
303

. Άιισζηε ε έθηαζε πνιιψλ απιψλ ιέμεσλ, φπσο 

π.ρ. ηεο ιέμεο "άινγν", πεξηιακβάλεη πνιιά πξάγκαηα κε ηα νπνία δελ έρνπκε θακία αηηηαθή 

αιιειεπίδξαζε (π.ρ. ηα κειινληηθά άινγα), ελψ άιιεο ιέμεηο (φπσο ν "εμσγήηλνο") αλαθέξνληαη ζε 

φληα κε ηα νπνία (ππνηίζεηαη φηη) δελ έρνπκε θακία αηηηαθή αιιειεπίδξαζε.
304

 Ο Putnam πξνηείλεη 

φηη ε ιέμε "άινγν" κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε φια ηα φληα ελφο είδνπο, αλεμαξηήησο αηηηαθήο 

αιιειεπίδξαζεο, αθξηβψο επεηδή εκείο σο νκηιεηέο έρνπκε νξγαλψζεη ηνλ θφζκν ζχκθσλα κε κία 

                                                                                                                                                                                                   
ζει. 116-117. Γηα κηα ζπδήηεζε επλντθή πξνο αηηηαθέο ζεσξίεο ηεο πεπνίζεζεο θαη ηεο αλαθνξάο βιέπε Grandy, ν.π., 

ζει. 445-446.   
302

 Stroud, ν.π., ζει. 151.  
303

 Putnam, ν.π., ζει. 51. Βιέπε θαη Føllesdal, ν.π., ζει. 724.   
304

 Putnam, ν.π., ζει. 51. Βιέπε θαη Forrai, ν.π., ζει. 67.   
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ηαμηλφκεζε ζε είδε έλαληη θάπνηαο άιιεο.
305

 κσο απηφ δελ ζπληζηά ζρέζε αλαθνξάο αλάκεζα ζε 

κηα ιέμε θαη έλα είδνο πνπ ππάξρεη σο πξάγκα θαζεαπηφ ζε έλαλ αληηθεηκεληθά θαηεγνξηνπνηεκέλν 

θφζκν αιιά απζαίξεηε πξνβνιή γισζζηθψλ-ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ ζε έλα αθαζφξηζην αξρέγνλν 

X (ηνλ "θφζκν").  

    Δπηπιένλ, δεδνκέλεο κηαο θάπνηαο αηηηαθήο αιιειεμάξηεζεο ησλ πάλησλ, φηαλ αλαδεηνχκε ηε 

"ζσζηή" αηηηαθή αιπζίδα πνπ νδεγεί απφ κηα εθθνξά καο ζηελ αηηία ηεο, δηαπηζηψλνπκε φηη απφ ηελ 

εθθνξά μεθηλά έλα ηεξάζηην πιήζνο αηηηαθψλ αιπζίδσλ νη νπνίεο δηαθιαδψλνληαη πξνο θάζε 

θαηεχζπλζε, κέρξη ην απψηαην παξειζφλ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε εθείλε 

ηελ αηηηαθή αιπζίδα πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ηελ αλαθνξά.
306

 Ο Hanson παξνπζίαζε γιαθπξά απηφ ην 

πξφβιεκα θαη αλέιπζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε αηηηαθή εμήγεζε πξνυπνζέηεη έλα νιφθιεξν 

πιέγκα άιισλ πξνηάζεσλ: Δμεηάδεη πιήζνο παξαδεηγκάησλ θαη παξαηεξεί παληνχ ην ίδην 

θαηλφκελν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, "ε γλψζε […] ηνπ γηαηί ε κπάια, ζην πείξακα ηνπ Γαιηιαίνπ, 

ηέζεθε ζε θίλεζε, δελ πεξηνξίδεηαη ζηε γλψζε ηνπ φηη ε κπξνχηδηλε κπάια θαηεπζπλφηαλ θαηαπάλσ 

ηεο, ιίγν πξηλ αθνπζηεί ην 'θιηθ' ηεο ζχγθξνπζεο. Απαηηείηαη επίζεο θαη ε γλψζε νξηζκέλσλ 

ηδηνηήησλ, ηηο νπνίεο έρνπλ νη κπξνχηδηλεο κπάιεο, θαζψο θαη φζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ άιια 

πιηθά."
307

 Ή, "γηα λα κάζνπκε γηαηί ράζεθε έλα βαζίιεην δελ αξθεί λα γλσξίδνπκε φηη δηεμήρζε κηα 

κάρε, φηη έλα ηάγκα θαη έλαο θαβαιάξεο βάξπλαλ απνθαζηζηηθά ζηελ πιάζηηγγα, φηη ράζεθε έλα 

θαξθνπέηαιν. Δίλαη επίζεο απαξαίηεην λα είκαζηε εμνηθεησκέλνη κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο ηξηβήο ησλ 

θαξθηψλ φηαλ απηά εηζρσξνχλ ζε δστθνχο ρφλδξνπο, λα μέξνπκε γηαηί είλαη πξνηηκφηεξν λα 

πεηαιψλνληαη ηα άινγα, λα μέξνπκε πφζν αλήκπνξν κπνξεί λα θαηαζηεί έλα απνκνλσκέλν 

ηάγκα…"
308

 θ.ν.θ. Γεληθεχνληαο (κάιινλ επαγσγηθά) ζηε βάζε ησλ παξαδεηγκάησλ ηνπ, 

ζπκπεξαίλεη φηη "ππάξρνπλ ηφζα αίηηα ηνπ x, φζεο είλαη θαη νη εμεγήζεηο ηνπ"
309

 θαη φηη "είρακε κηα 

εμήγεζε ηνπ x κφλν φηαλ κπνξέζακε λα ηελ ελζσκαηψζνπκε ζε έλα ζπλεθηηθφ ελλνηνινγηθφ 

ππφδεηγκα άιισλ πξαγκάησλ, y θαη z."
310

 

    Αλ ηζρχνπλ φια απηά, ηφηε "νη έλλνηεο πίζσ απφ 'ηελ αηηία x' θαη 'ην απνηέιεζκα y' είλαη 

θαηαλνεηέο κφλν ζε ζρέζε κε έλα ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα, θαη ζπγθεθξηκέλα κε θάπνην ην νπνίν 

πξνζθέξεη ερέγγπα γηα ζπλαγσγέο απφ ην x ζην y" θαη "ηέηνηεο εγγπήζεηο μερσξίδνπλ ηηο αιεζηλά 

                                                           
305

 Putnam, ν.π., ζει. 51.  
306

 Putnam, ν.π., ζει. 66. Βιέπε θαη Forrai, ν.π., ζει. 67, Føllesdal, ν.π., ζει. 725.  
307

 Hanson, ν.π., ζει. 76.  
308

 Hanson, ν.π. ζει. 77.  
309

 Hanson, o.π., ζει. 77.  
310

 Hanson, ν.π., ζει. 78. Ο Hanson ζα κπνξνχζε ίζσο λα θαηεγνξεζεί γηα ζχγρπζε αλάκεζα ζηα αίηηα ελφο ζπκβάληνο 

θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ εμεγνχλ γηαηί έιαβε ρψξα, δεδνκέλεο κηαο δηάθξηζεο κεηαμχ εμεγεηηθψλ παξαγφλησλ θαη 

αηηηψλ. Χζηφζν δελ κνπ είλαη ζαθέο πνχ ζα κπνξνχζε λα βαζηζηεί κηα ηέηνηα (ππνηηζέκελα αληηθεηκεληθή θαη απφιπηε) 

δηάθξηζε.   
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αηηηαθέο πξνηάζεηο απφ ηηο απιέο ζπκπηψζεηο."
311

 Έηζη, αθ' ελφο κελ, δεδνκέλνπ ηνπιάρηζηνλ ελφο 

ζηαζεξνχ λνεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε επηθέληξσζε ζε κία αηηηαθή αιπζίδα παξαβιέπεη νιφθιεξν 

ην πιέγκα αηηηαθψλ ζρέζεσλ θαη δπλαηψλ αηηηαθψλ αιπζίδσλ ζην νπνίν εκπιέθεηαη ην εθάζηνηε 

απνηέιεζκα,
312

 αθ' εηέξνπ δε, φπσο καο έρεη δείμεη θαη ν Goodman εηζάγνληαο ην λέν γξίθν ηεο 

επαγσγήο, αλαιφγσο ηνπ ζρήκαηνο πνπ ζα πηνζεηεζεί κπνξνχλ λα πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο 

δηαθξίζεηο αλάκεζα ζε έγθπξεο αηηηαθέο γεληθεχζεηο θαη επνπζηψδεηο ζπκπηψζεηο.  

     Δπίζεο, "ηα αίηηα δελ ζπληζηνχλ απιψο νπηηθά δεδνκέλα, φπσο άιισζηε θαη ηα γεγνλφηα. Σίπνηα 

ζηνλ ρψξν ησλ αηηηαθψλ δεδνκέλσλ δελ ζα κπνξνχζε λα θέξεη ηνλ ηίηιν 'αηηία' ή 'απνηέιεζκα'."
313

 

Γειαδή, θαη αλεμαξηήησο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ, ε απφδνζε κηαο αηηηαθήο ζρέζεο ζε 

θάπνηα αληηθείκελα κπνξεί λα γίλεη κφλν πξνυπνζέηνληαο κηα γιψζζα κε πξνζδηνξηζκέλα λνήκαηα 

ησλ φξσλ. Δπηπιένλ, "ζε κηα γιψζζα θαζαξά αηζζεηεξηαθψλ δεδνκέλσλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

εθθξαζηνχλ αηηηαθέο ζπλάθεηεο. ιεο νη ιέμεηο ζα αλήθαλ ζην ίδην ινγηθφ επίπεδν: θακία απφ απηέο 

δελ ζα είρε αξθεηή εμεγεηηθή ηζρχ, ψζηε λα ρξεζηκεχζεη ζε κηα αηηηαθή εμήγεζε γεηηνληθψλ 

ζπκβάλησλ."
314

 Δπνκέλσο απηή ε γιψζζα ζα πξνυπνζέηεη θαη δηάθνξεο νληνινγηθέο θαη άιιεο 

αξρέο, ηαμηλνκήζεηο θαη ηεξαξρήζεηο ελλνηψλ.  

     πσο ην ζέηεη ν Putnam, "αλ πσ φηη ε ιέμε 'άινγν' αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα πνπ δηαζέηνπλ κηα 

ηδηφηεηα ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ εθθνξά κνπ "Τπάξρεη έλα άινγν κπξνζηά κνπ", ηφηε έρσ ην 

πξφβιεκα φηη, γηα λα κπνξψ λα πξνζδηνξίζσ πνηά είλαη ε θαηάιιειε αηηηαθή αιπζίδα, πξέπεη λα 

κπνξψ ήδε λα αλαθέξνκαη ζηα είδε πξαγκάησλ θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζπγθξνηνχλ απηή ηελ αηηηαθή 

αιπζίδα." κσο απηφ πνπ αλαδεηνχκε είλαη αθξηβψο ην πψο είλαη δπλαηή απηή ε αλαθνξά.
315

 Απηή 

είλαη ινηπφλ ε δεχηεξε επηρεηξεκαηνινγηθή ηαθηηθή ηνπ Putnam. 

        Πην αλαιπηηθά, αο ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη κηα θπζηθαιηζηηθή (αηηηαθή ή άιιε) ζρέζε R ε 

νπνία πξνζδηνξίδεη ηελ αλαθνξά θαη νξίδεηαη σο εμήο: "Σν x αλαθέξεηαη ζην y αλλ ην x έρεη ηε 

ζρέζε R κε ην y". Αλ δερηνχκε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ, αθφκε θη αλ απηή ε 

πξφηαζε είλαη αιεζήο, ε αλαθνξά ησλ φξσλ ηεο είλαη απξνζδηφξηζηε (ζα επηδέρεηαη πνιιαπιέο θαη 

αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο εξκελείεο).
316

 Με άιια ιφγηα, "Αλ νη έλλνηεο είλαη επί κέξνπο φληα 

[particulars] ('ζήκαηα'), ηφηε θάζε έλλνηα πνπ κπνξεί λα έρνπκε γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζε έλα ζήκα 

θαη ην αληηθείκελφ ηνπ είλαη άιιν έλα ζήκα. κσο κνπ είλαη αθαηαλφεην, απφ ηελ νπηηθή γσλία κνπ, 

πψο κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην είδνο ζρέζεο πνπ ν κεηαθπζηθφο ξεαιηζηήο νξακαηίδεηαη φηη 

ππάξρεη αλάκεζα ζε έλα ζήκα θαη ην αληηθείκελφ ηνπ είηε δείρλνληαο ην ίδην ην ζήκα, π.ρ. 

                                                           
311

 Hanson, ν.π., ζει. 93.  
312

 Hanson, ν.π., ζει. 99.  
313

 Hanson, ν.π., ζει. 85.  
314

 Hanson, ν.π., ζει. 86.  
315

 Putnam, ν.π., ζει. 66.  
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 Putnam, ν.π., ζει. 45-46.  
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ΑΓΔΛΑΓΑ, είηε δείρλνληαο έλα άιιν ζήκα, φπσο ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ ή ίζσο ΠΡΟΚΑΛΔΗ. Αλ απφ ηελ 

άιιε νη έλλνηεο δελ είλαη επί κέξνπο, ε πξνθαλήο δπλαηφηεηα είλαη (ζην βαζκφ πνπ βξίζθνληαη 

'κέζα ζην θεθάιη') λα είλαη ηξφπνη ρξήζεο ζεκάησλ. κσο κηα ζεσξία 'ρξήζεο' […] δελ πξνζδηνξίδεη 

κηα κνλαδηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο φξνπο ηεο [ζεσξίαο] Σ1 θαη ηα 'πξαγκαηηθά αληηθείκελα'".
317

 

    πσο ην ζέηεη ν Gábor Forrai, ζην δηθφ ηνπ ηδίσκα θαη ζην πιαίζην ηεο δηθήο ηνπ εθδνρήο 

"εζσηεξηθνχ ξεαιηζκνχ", "ηα πξάγκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ηζρχνπλ ή φρη αηηηαθέο 

ζρέζεηο πξνυπνζέηνπλ ηνλ αλζξψπηλν λνπ."
318

 "Ο ιφγνο πεξί αηηηαθψλ ζρέζεσλ έρεη λφεκα κφλν αλ 

ππάξρνπλ ζπκβάληα κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηζρχνπλ απηέο νη ζρέζεηο. κσο ηα ζπκβάληα πξνυπνζέηνπλ 

έλλνηεο. […] Γηα λα ην ζέζνπκε δηαθνξεηηθά, ε ηδέα ηεο αηηηφηεηαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζε 

έλα δνκεκέλν ζχκπαλ, φκσο φιε ε δνκή επηβάιιεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ"
319

 (ή, ζα κπνξνχζε λα 

πεη θαλείο, απφ ηε γιψζζα θαη ηηο νληνινγηθέο θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο ηεο).  

    Με δηθά κνπ ιφγηα, θαη ρσξίο λα πηνζεηψ απαξαηηήησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 

Putnam ή ηνπ Forrai, ζα έιεγα φηη ζην βαζκφ πνπ ε απξνζδηνξηζηία πιήηηεη θάζε φξν ηεο γιψζζαο, 

πιήηηεη θαη ηνπο φξνπο ηεο αηηηαθήο ζεσξίαο ηεο αλαθνξάο, ε νπνία επηρεηξεί λα επηιχζεη 

"αληηθεηκεληθά" ηελ απξνζδηνξηζηία. Ζ φπνηα αηηηαθή εμήγεζε ηεο αλαθνξάο απνθηά ζπγθεθξηκέλν 

λφεκα θαη πεξηερφκελν κφλν αθνχ επηιπζεί ε απξνζδηνξηζηία ησλ φξσλ ηεο γιψζζαο (κέζσ 

απζαίξεηεο πξνβνιήο θάπνησλ ππνζέζεσλ) θαη έηζη, εθφζνλ ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζρεηηθφ σο 

πξνο ηηο ππνθεηκεληθέο επηινγέο ηνπ εθάζηνηε εξκελεπηή, αδπλαηεί λα παξέρεη έλαλ αληηθεηκεληθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαθνξάο.
320

  

    Μηα θξηηηθή ζρεηηθά ζπγγεληθή κε απηή πνπ αζθήζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 

αλαπηχζζεη θαη ε Heal: Αθ' ελφο, "φηαλ ηα γεγνλφηα έξρνληαη ζε επαθή κε έλα πξφζσπν, θαηά βάζε 

ζπλαληνχλ έλα ππνθείκελν πνπ ήδε δηαζέηεη κηα πνιχπινθε θνζκνεηθφλα, ε νπνία είλαη πξντφλ 

ακέηξεησλ πξνεγνχκελσλ επαθψλ. Έηζη ε 'εθξνή' ηεο θξίζεο ζε κηα δεδνκέλε πεξίπησζε δελ 

εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ηξέρνπζα 'εηζξνή' […] αιιά θαη απφ πξνεγνχκελεο εηζξνέο. Πψο κπνξνχκε 

ινηπφλ λα επηιέμνπκε κεηαμχ ησλ αηηηαθψλ πξνεγνπκέλσλ κηαο θξίζεο εθείλα ηα νπνία ζεσξνχκε 

φηη αθνξνχλ ζην πεξηερφκελφ ηεο;"
321

 Αθ' εηέξνπ, αλ δερηνχκε κηα κνξθή γλσζηνινγηθνχ νιηζκνχ, 

νη φπνηεο αηηηαθέο εμεγήζεηο, σο κέιε ελφο επξχηεξνπ δηθηχνπ ην νπνίν ελδερνκέλσο κπνξεί λα 
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 Putnam, "Realism and Reason", ζει. 126-127.  
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 Forrai, ν.π., ζει. 23.  
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 Forrai, ν.π., ζει. 24. Βιέπε θαη ζει. 66, 82. Ο Forrai ζπκπεξαίλεη φηη, ζην βαζκφ πνπ ε νληνινγηθή εμάξηεζε ηεο 

δνκήο ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ είλαη βαζχηεξε ή πξφηεξε ηεο φπνηαο αηηηαθήο ζρέζεο, κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε ηαπηνρξφλσο θαη κε ζπλέπεηα φηη ν θφζκνο εμαξηάηαη νληνινγηθά απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ αιιά είλαη 

αλεμάξηεηνο αηηηαθά απφ απηφλ (Forrai, ν.π., ζει. 23-24).  
320

 Δδψ εθαξκφδσ απηφ πνπ ν Forrai ζεσξεί θιαζηθή ζπληαγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ: "Αλ ν 

κεηαθπζηθφο ξεαιηζηήο επηθαιεζηεί θάηη ην νπνίν ππνηίζεηαη φηη είλαη νληνινγηθψο αλεμάξηεην απφ ην λνπ, απιψο ηνπ 

δείρλνπκε φηη ρξεζηκνπνηεί έλλνηεο θαη ππνζηεξίδνπκε φηη ηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία κηιά εμαξηψληαη νληνινγηθψο απφ 

έλλνηεο" (Forrai, ν.π., ζει. 54.) 
321

 Heal, ν.π., ζει. 105-106.  
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αλαζεσξεζεί ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθνχο αιιά εμίζνπ ζπλεθηηθνχο ηξφπνπο, "πξνζθέξνληαη γηα 

άιεζκα ζηνλ νιηζηηθφ κχιν θαη φρη σο ν επηζπκεηφο αλεμάξηεηνο έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ".
322

   

    Ο David Lewis, αθνχ θξίλεη φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην ειάηησκα ζην ζπιινγηζκφ πνπ 

νδεγεί ζην άηνπν, θαηά ηε γλψκε ηνπ, ζπκπέξαζκα ηνπ Putnam πεξί απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο, 

αλαδεηά έλαλ επηπιένλ πεξηνξηζκφ, πέξα απφ ηνπο "επηρεηξεζηαθνχο θαη ζεσξεηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο", ν νπνίνο ζα καο επηηξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αλαθνξά ησλ φξσλ ησλ αιεζψλ 

πξνηάζεψλ καο (π.ρ. έλαλ αηηηαθφ πεξηνξηζκφ). Δίδακε ήδε φηη θάζε πεξηνξηζκφο πνπ κπνξεί λα 

πξνηαζεί ππφθεηηαη ζηα ίδηα πξνβιήκαηα: ζην βαζκφ πνπ δηαηππψλεηαη σο αιεζήο πξφηαζε ηεο 

ζεσξίαο, ε αλαθνξά ησλ φξσλ ηεο είλαη απξνζδηφξηζηε θαη έηζη ζα κπνξνχζε λα έρεη νπνηνδήπνηε 

πεξηερφκελν ζχκθσλα κε ελαιιαθηηθέο εξκελείεο, παξακέλνληαο παξ’ φια απηά αιεζήο. Ο Lewis 

απαληά έμππλα φηη δελ πξνηείλεη έλαλ πεξηνξηζκφ πνπ ζα είλαη αιεζήο ζχκθσλα κε θάπνηα "ζσζηή" 

εξκελεία ησλ φξσλ ηεο ζπλνιηθήο ζεσξίαο καο, δειαδή άιιε κηα πξφηαζε ηεο ζεσξίαο ε νπνία 

επαλεξκελεχεηαη καδί κε φιεο ηηο άιιεο (πεξίπησζε ζηελ νπνία φιεο νη εξκελείεο παξακέλνπλ 

αιεζείο θαη εμίζνπ δηθαηνινγεκέλεο, καδί κε φιεο ηηο θαηάιιειεο ελαιιαθηηθέο εξκελείεο ηνπ 

πεξηνξηζκνχ) αιιά έλαλ πεξηνξηζκφ δηαηππσκέλν ζηε κεηαγιψζζα πνπ κειεηά ηελ εξκελεπφκελε 

ζεσξία, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ε ζσζηή εξκελεία
323

, ίζσο (ζα έιεγα) έλα είδνο 

κεζνδνινγηθνχ θαλφλα παξάιιεινπ απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε κε ηελ "αξρή ηεο ράξηηνο". 

    Πξάγκαηη, ζηε κεηαγιψζζα ζηελ νπνία δηαηππψλεη ν Putnam ην επηρείξεκά ηνπ θαη ζηελ νπνία 

ζπδεηάκε κε ηνλ Lewis, ε αλαθνξά ησλ φξσλ είλαη πξνζδηνξηζκέλε. Έηζη ζα είλαη πξνζδηνξηζκέλε 

θαη ε αλαθνξά ησλ φξσλ ηνπ κεζνδνινγηθνχ πεξηνξηζκνχ πνπ δηαηππψλεηαη ζε απηή ηε 

κεηαγιψζζα θαη ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαθνξάο ησλ φξσλ 

ηεο εξκελεπφκελεο γιψζζαο. Χζηφζν, ν Lewis έρεη λα αληηκεησπίζεη ην εμήο πξφβιεκα: απφ ηε 

ζηηγκή πνπ δελ έρεη αληηθξνπζηεί ην επηρείξεκα ησλ κεηαζέζεσλ, έρνπκε ιφγνπο λα πηζηεχνπκε φηη 

αλ ε απξνζδηνξηζηία ησλ φξσλ νπνηαζδήπνηε γιψζζαο έρεη επηιπζεί, απηφ έρεη γίλεη απζαίξεηα, 

απιψο πηνζεηψληαο έλα νπνηνδήπνηε ζρήκα εξκελείαο έλαληη άιισλ, εμίζνπ δηθαηνινγεκέλσλ. 

Γειαδή κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ην γεγνλφο φηη νη φξνη ηνπ πεξηνξηζκνχ φπσο θαη νη φξνη 

νιφθιεξεο ηεο κεηαγιψζζαο καο έρνπλ πξνζδηνξηζκέλε αλαθνξά, επηθαινχκελνη ηα επηρεηξήκαηα 

ηνπ Putnam θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ξεαιηζκνχ. Ο Lewis απφ ηελ άιιε ζεσξεί φηη νη 

φξνη ηεο κεηαγιψζζαο έρνπλ πξνζδηνξηζκέλε αλαθνξά πξνυπνζέηνληαο σο δεδνκέλν ην ξεαιηζκφ 

ζην ίδην πλεχκα κε ην νπνίν θξίλεη άηνπε ηε ζέζε ηνπ Putnam, ίζσο ειπίδνληαο φηη φινη νη 

αλαγλψζηεο ηνπ ζα αηζζάλνληαη ηελ ίδηα αλάγθε γηα ππεξάζπηζε ηνπ ξεαιηζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα 
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 Heal, ν.π., ζει. 111 θαη γεληθψο 106-111. 
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 Lewis, ν.π., ζει. 62. Βιέπε θαη Hale θαη Wright, ν.π., ζει. 440-441.  
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απνδερζνχλ αζπδεηεηί ην ξεαιηζκφ ηεο κεηαγιψζζαο σο έλα είδνο αλακθηζβήηεηεο θαη απηνλφεηεο 

αξρήο. κσο δελ δηθαηνχηαη λα ην θάλεη απηφ, εθφζνλ ν Putnam καο έρεη ήδε δψζεη ιφγνπο γηα λα 

ακθηζβεηνχκε ηνλ ξεαιηζκφ θαη εθφζνλ ν Lewis δελ έρεη βξεη αθφκα θάπνην ςεγάδη ζε απηνχο ηνπο 

ιφγνπο αιιά αληηζέησο ππεθθεχγεη λα αζρνιεζεί κε ην επηρείξεκα ησλ κεηαζέζεσλ απνθαζίδνληαο 

θαη δηαηάδνληαο φηη πξέπεη λα απνξξηθζεί σο άηνπν.  

    Έηζη νπζηαζηηθά καο ιέεη φηη κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε αληηθεηκεληθά ηελ αλαθνξά ησλ φξσλ 

κηαο εξκελεπφκελεο γιψζζαο ζχκθσλα κε κηα αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηζκέλε κεηαγιψζζα, ρσξίο 

λα καο δίλεη θαλέλα ζνβαξφ ιφγν γηα λα ζεσξήζνπκε ηε κεηαγιψζζα αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηζκέλε 

θαη φρη απζαίξεηα θαη ζρεηηθηζηηθά πξνζδηνξηζκέλε, φπσο νθείινπκε λα ηε ζεσξήζνπκε αλ 

δερηνχκε ην επηρείξεκα ησλ κεηαζέζεσλ (θαη έλα πιήζνο άιισλ επηρεηξεκάησλ απφ ηνλ Quine θαη 

ηνλ Goodman κέρξη ηνλ Kripke θαη αθφκε παξαπέξα). κσο απηφ ζπληζηά ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ, 

εθφζνλ απηφ πνπ πξνζπαζεί λα δείμεη είλαη αθξηβψο φηη είλαη δπλαηφλ νη φξνη κηαο (νπνηαζδήπνηε) 

γιψζζαο ή κεηαγιψζζαο λα έρνπλ αληηθεηκεληθή θαη φρη απζαίξεηε αλαθνξά. 

    Βέβαηα, παξαηεξεί ν G.H. Merrill, "ε αξρηθή επίζεζε ηνπ Putnam αγλνεί φηη ν ξεαιηζηήο 

αηζζάλεηαη φηη ππάξρεη κηα αληηθεηκεληθή δνκή ησλ φλησλ ζηνλ θφζκν" θαη "απηφ θαίλεηαη φηη είλαη 

απιψο κηα άξλεζε ηεο βαζηθφηεξεο πξνθείκελεο θαη πην πξνζθηινχο πεπνίζεζεο ηνπ ξεαιηζηή."
324

 

Έηζη, φπσο ην ζέηεη ν Forrai, ε επίζεζε ηνπ Putnam "δηαπξάηηεη ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ ελαληίνλ ηνπ 

κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ, δηφηη ν κεηαθπζηθφο ξεαιηζηήο κπνξεί εχθνια λα απαληήζεη, ιέγνληαο φηη 

πξάγκαηη ζα νδεγνχκαζηαλ ζε εηο άπεηξνλ αλαδξνκή, αλ απηφ πνπ πξνζδηφξηδε ηελ αλαθνξά ήηαλ ε 

πξφηαζε [sentence] πνπ εθθξάδεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ. κσο [δεδνκέλεο κηαο δηάθξηζεο κεηαμχ 

γιψζζαο θαη αληηθεηκεληθψλ γεγνλφησλ ζε έλα πιαίζην κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ] απηφ πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηελ αλαθνξά δελ είλαη ε πξφηαζε, αιιά ν ίδηνο ν πεξηνξηζκφο. Ο πεξηνξηζκφο είλαη έλα 

γεγνλφο θαη ηα γεγνλφηα, ελ αληηζέζεη πξνο ηηο πξνηάζεηο, δελ απαηηνχλ εξκελεία. Γελ ζπληζηνχλ 

πξάγκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε θάηη. πληζηνχλ πξάγκαηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη θάηη. Έηζη ε 

αλαδξνκή ζηακαηά."
325

  

    Χζηφζν, ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ αλαπηχζζσ, θαη αλεμαξηήησο ησλ φπνησλ 

πεξηπινθψλ ζην πιαίζην ηνπ Putnam, ζαξξψ φηη δηθαηνχκαη λα επηκείλσ: εθφζνλ απφ ηελ πιεπξά 

κνπ δελ ζεψξεζα εμ αξρήο δεδνκέλε θακία ζέζε πεξί χπαξμεο ή φρη ελφο αληηθεηκεληθνχ θφζκνπ 

αλεμάξηεηνπ απφ ηε γιψζζα θαη σζηφζν δηαπίζησζα, κεηά απφ κηα ζεηξά επηρεηξεκάησλ ηα νπνία 

δελ πξνυπνζέηνπλ θαη’ αλάγθελ θακία δέζκεπζε σο πξνο απηφ ην δήηεκα, φηη ην λφεκα ησλ 

γισζζηθψλ νληνηήησλ είλαη απξνζδηφξηζην, ν κεηαθπζηθφο ξεαιηζηήο νθείιεη, γηα λα ζηεξίμεη ηε 
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δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ λνήκαηνο γισζζηθψλ νληνηήησλ απφ αληηθεηκεληθά γεγνλφηα 

αλεμάξηεηα απφ θάζε γισζζηθή δηαηχπσζε, λα καο δείμεη φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ ηέηνηα 

γεγνλφηα ή φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ γεγνλφηα πνπ είλαη άιια απφ ηε δηαηχπσζή ηνπο θαη φρη 

απιψο λα ζεσξεί αλαπφδεηθηα δεδνκέλε ηελ χπαξμή ηνπο, σο  κηα "πξνζθηιή πεπνίζεζε". 

Αληηζηνίρσο, εγψ νθείισ λα δείμσ φηη ηέηνηα γεγνλφηα είλαη αδχλαηα, θαη ζα ην επηρεηξήζσ ζην 

δεχηεξν κέξνο απηήο ηεο δηαηξηβήο. Μέρξη λα θξηζεί απηφ ην δήηεκα, έρνπκε απιψο δχν 

αληαγσληζηηθέο νπηηθέο, ηνλ "κεηαθπζηθφ" θαη ηνλ "εζσηεξηθφ" ξεαιηζκφ κε φξνπο ηνπ Putnam, 

θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηεη σο πξνθείκελε κηα ζέζε (θαηάθαζε ή άξλεζε) σο πξνο ηε 

δπλαηφηεηα ηέηνησλ γεγνλφησλ, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εμίζνπ αδηθαηνιφγεηα θαη θπθιηθά. 

Δπηπιένλ, αθφκε θαη αλ ν κεηαθπζηθφο ξεαιηζηήο δείμεη φηη είλαη δπλαηή ε χπαξμε αληηθεηκεληθψλ 

γεγνλφησλ αλεμάξηεησλ απφ θάζε γισζζηθή δηαηχπσζε, πξέπεη επηπιένλ λα δείμεη φηη ηέηνηα 

γεγνλφηα είλαη γλσζηαθψο πξνζβάζηκα, δηαθνξεηηθά ην ηίκεκα ηεο απνδνρήο ηνπ κεηαθπζηθνχ 

έλαληη ηνπ εζσηεξηθνχ ξεαιηζκνχ είλαη ε απψιεηα θάζε δπλαηφηεηαο γλψζεο ηνπ "αληηθεηκεληθνχ" 

λνήκαηνο, δειαδή ν ζθεπηηθηζκφο.
326

 

        ηηο αληηξξήζεηο ζηηο αηηηαθέο ζεσξίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο νη νπνίεο εθηέζεθαλ 

παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε, ζην πλεχκα ηνπ Kripke, θαη ηελ απιή αιιά θαίξηα 

αληίξξεζε φηη νη παξαηεξήζηκεο αηηίεο είλαη πεπεξαζκέλεο θαη ζπκβαηέο κε αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο 

κε παξαηεξεζείζεο δπλαηέο ρξήζεηο ησλ φξσλ.   

    κσο ηφηε θάζε πξνζπάζεηα ελφο αληηπάινπ ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο λα ηελ 

αληηκεησπίζεη επηθαινχκελνο αηηηαθέο εμεγήζεηο, ηνλ εκπιέθεη ζε έλα ιαβχξηλζν εξσηεκάησλ θαη 

ηνλ ππνρξεψλεη λα απαληήζεη ζε πξνβιήκαηα ζαλ απηά πνπ ηέζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο θαη ηα νπνία, ειιείςεη απάληεζεο, απιψο θαζηζηνχλ ηελ απξνζδηνξηζηία αθφκε πην 

ηζρπξή.   

 

1.6.1.2. Πξαγκαηηζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο κεηαθξαζηηθνύ ζρήκαηνο. 

 

    Κάπνηνη, ζην πιαίζην πξαγκαηηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πξνηείλνπλ φηη κπνξνχκε λα επηιέμνπκε έλα 

κεηαθξαζηηθφ ζρήκα έλαληη άιισλ σο, π.ρ., ην πην απιφ ή σο απηφ πνπ αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηνπο ζθνπνχο θαη ηα ελδηαθέξνληά καο
327

. Ο ίδηνο ν Quine απνδέρεηαη ξεηά πξαγκαηηζηηθά 
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ή θαηά ηνπ κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ θαη επηθαινχκελνο ηελ "θαλνληθή [normal] πξαθηηθή", δειαδή ηηο ζπλήζεηεο ηεο 

θνηλφηεηαο ζηελ νπνία ζεσξεί φηη αλήθνπλ ν ίδηνο θαη νη αλαγλψζηεο ηνπ. Kirk, ν.π., ζει. 119-127. κσο έρνπλ ήδε 

εηπσζεί πνιιά (θαη ζα εηπσζνχλ πεξηζζφηεξα) ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ε επίθιεζε ησλ ζπλεζεηψλ κηαο θνηλφηεηαο σο 

(ηνπιάρηζηνλ) ηθαλήο ζπλζήθεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο κπνξεί λα απνθχγεη ην ζεκαζηνινγηθφ ζρεηηθηζκφ. 
327

 Γηα κηα γεληθή ζπδήηεζε πεξί πξαγκαηηζκνχ βιέπε Rorty, "Pragmatism, Relativism and Irrationalism", ζει. 160-175. 
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θξηηήξηα φπσο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ή ε απιφηεηα.
328

 κσο γηα θάζε εξκελεία πνπ θαίλεηαη 

απιή ζε κηα θνηλφηεηα κπνξεί λα ππάξρεη κηα άιιε θνηλφηεηα, κε δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο,  ε νπνία είηε ηελ βξίζθεη εμσηηθή, αιιφθνηε θαη πνιχπινθε είηε δελ 

απνδίδεη ζεηηθή αμία ζηελ απιφηεηα είηε ηε ζεσξεί αλεπηζχκεηε γηα άιινπο ιφγνπο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ θνπιηνχξα ηεο.
329

 Δπηπιένλ, φπσο παξαηεξεί ν Kripke, αθφκε θαη αλ ε "απιφηεηα" ή 

θάπνην αλάινγν θξηηήξην καο βνεζνχζε λα επηιέμνπκε, π.ρ., ηελ πξφζζεζε έλαληη ηεο θξφζζεζεο, 

απηφ δελ ζα ζπλεπαγφηαλ φηη ππάξρεη θάπνην γεγνλφο πνπ πξνζδηνξίδεη φηη ην λφεκα πνπ επηιέμακε, 

εθηφο απφ απιφ, είλαη θαη ην ζσζηφ.
330

   

    ε έλα ηέηνην πξαγκαηηζηηθφ πλεχκα, ν Wright παξαηεξεί φηη ην κεηαθξαζηηθφ ζρήκα πνπ 

πξνηείλεη ν Evans αζθψληαο θξηηηθή ζηνλ Quine είλαη πνιχ πην απιφ απφ ηα ελαιιαθηηθά 

κεηαθξαζηηθά ζρήκαηα πνπ πξνηείλεη ν Quine (θαη ν Wright)
331

 Ίζσο ινηπφλ ε απιφηεηα, ή θάπνην 

άιιν πξαγκαηηζηηθφ θξηηήξην, ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί σο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή κίαο δπλαηήο 

κεηάθξαζεο έλαληη φισλ ησλ άιισλ. Βέβαηα "κεηαμχ δχν εκπεηξηθψο επαξθψλ ζεσξηψλ, ζα 

κπνξνχζε ε πην πνιχπινθε εθ ησλ δχν λα είλαη πηζηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία πξνζπαζεί λα 

πεξηγξάςεη," φκσο "ε ζθέςε φηη, φζνλ αθνξά ζηε ξηδηθή εξκελεία, ππάξρεη κηα έζραηε ςπρνινγηθν-

ζεκαζηνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία κπνξεί κε θάπνην ηξφπν λα αλαπαξηζηά εζθαικέλα έλα 

εκπεηξηθψο επαξθέο κεηαθξαζηηθφ ζρήκα είλαη, βεβαίσο, αθξηβψο φ,ηη απνξξίπηεη ν Quine – 

αθξηβψο απηφ πνπ ζηηγκαηίδεη πεξίθεκα σο ην κχζν ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ κνπζείνπ."
332

 Ή, φπσο ην 

ζέηεη ν Stephen Neale, "κπνξνχκε ινηπφλ λα επηιέμνπκε κεηαμχ εθηαζηαθψο ηζνδπλάκσλ 

γξακκαηηθψλ φπσο θαη ν θπζηθφο κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ ππνζέζεσλ πνπ εμεγνχλ ηα ίδηα 

δεδνκέλα. Θεσξεηηθνί ζηφρνη φπσο ε θνκςφηεηα, ε απιφηεηα, ε νκνηνκνξθία, ην βάζνο ηεο 

εμήγεζεο, θ.ν.θ., δελ αθνξνχλ ζηε γισζζνινγία ιηγφηεξν απφ φζν ζηε θπζηθή."
333

 

    Αο επηρεηξήζσ λα απαληήζσ. Αλεμαξηήησο ηνπ εξσηήκαηνο αλ πηνζεηνχκε ή απνξξίπηνπκε ηνλ 

κχζν ηνπ λνεηηθνχ κνπζείνπ ησλ λνεκάησλ, έλα πξαγκαηηζηηθφ θξηηήξην φπσο ε απιφηεηα δελ 

κπνξεί παξά λα είλαη ζρεηηθφ σο πξνο ηηο αηζζεηηθέο ή άιιεο πξνηηκήζεηο εθάζηνπ ππνθεηκέλνπ ή 

ηηο λφξκεο θαη ηηο ζπλήζεηεο νιφθιεξσλ θνηλνηήησλ.  Σν ηί ζεσξείηαη "απιφ" (ή "ρξήζηκν", 

"θνκςφ", θ.ν.θ.), αιιά θαη ε ίδηα ε απφδνζε ζεηηθήο αμίαο ζηελ απιφηεηα έλαληη, π.ρ. ηεο 

πνιππινθφηεηαο, ηεο εμσηηθφηεηαο, ηνπ αιιφθνηνπ, ηνπ γθξνηέζθνπ ή ηνπ κπαξφθ, κπνξνχλ λα 
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 Quine, "Two Dogmas of Empiricism", From a Logical Point of View, Harper & Row, New York θαη Evaston, 2
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έθδνζε, 1963, ζει. 44-46, Pursuit of Truth, ζει. 15, 98, "On the Reasons for Indeterminacy of Translation", ζει. 180.   
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 Γηα κηα ζπλαθή αιιά δηαθνξεηηθή πξαγκάηεπζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο βιέπε θαη Κνλδχιεο, Δπηζηήκε, ηζρχο θαη 

απφθαζε, ηηγκή, Αζήλα, 2001, ζει. 41-42.  
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θπκαίλνληαη αλαιφγσο πξνο ηηο πνιηηηζκηθέο ζπκβάζεηο ηνπ εθάζηνηε νκηιεηή. Άιινη εμίζνπ 

ελδερνκεληθνί θαη κε ινγηθψο αλαγθαίνη ιφγνη γηα ηελ επηινγή κίαο κεηάθξαζεο έλαληη άιιεο απφ 

έλα κεηαθξαζηή / λνεκαηνδφηε ζα κπνξνχζαλ λα είλαη επίζεο ε ηαμηθή ηνπ ζέζε (θαηά Μαξμ), ε 

δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (ζε έλα ςπραλαιπηηθφ πιαίζην), ε βηνινγία ηνπ εγθεθάινπ ηνπ, ε 

αλαηξνθή ηνπ, νη γεληθφηεξεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ε πξνπαγάλδα πνπ έρεη δερζεί ή απιψο ην 

γεγνλφο φηη έηζη ληψζεη. Καλέλαο απφ απηνχο ηνπο ιφγνπο δελ θαζηζηά ινγηθψο αλαγθαία ηελ 

επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κεηαθξαζηηθνχ ζρήκαηνο θαηά ηε ξηδηθή κεηάθξαζε θαη σο εθ ηνχηνπ 

θαλέλαο δελ απαληά (ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ) ζην 

πξφβιεκα ηεο απξνζδηνξηζηίαο. Αλ νη άλζξσπνη φλησο επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλα κεηαθξαζηηθά 

ζρήκαηα ιφγσ αηζζεηηθψλ ηάζεσλ, ιφγσ πξνδηαζέζεσλ, ιφγσ ραξαθηήξα ή ιφγσ θνηλσληθήο ζέζεο, 

παξφηη δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ κε απζηεξά νξζνινγηθνχο φξνπο ηελ επηινγή ηνπο εμ αηηίαο 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο απξνζδηνξηζηίαο, ηφηε ε επηινγή ηνπο ρξήδεη θάπνηνπ άιινπ είδνπο 

δηεξεχλεζεο, π.ρ. θνηλσληνινγηθήο, ςπρνινγηθήο ή βηνινγηθήο, θαη απηφ δείρλεη φηη κηα ηέηνηα 

επηινγή ελφο κεηαθξαζηηθνχ ζρήκαηνο, αλ θαη αδηάθνξε απφ ινγηθή άπνςε, είλαη ζρεηηθή σο πξνο 

ηέηνηνπο εμσ-νξζνινγηθνχο παξάγνληεο. Σν πξφβιεκα ηεο απξνζδηνξηζηίαο δελ αλαηξείηαη, απιψο 

θαίλεηαη φηη δελ παίδεη θαλέλα ξφιν, δελ ιακβάλεηαη θαλ ππφςηλ, ζηηο πξαγκαηηθέο 

λνεκαηνδνηήζεηο πνπ επηρεηξνχλ πξαγκαηηθνί άλζξσπνη ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ή 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην βαζκφ πνπ ην πξφβιεκα ηεο 

απξνζδηνξηζηίαο δελ αλαηξείηαη απφ ηέηνηνπο παξάγνληεο, δηαηεξεί ακείσην ην ζεκαληηθφ 

ζεσξεηηθφ ξφιν πνπ παίδεη ζην πιαίζην επηρεηξεκάησλ ζαλ θαη απηά ηα νπνία πξνζπαζψ λα 

αλαπηχμσ ζε απηή ηε δηαηξηβή.   

 

1.6.1.3. Δλαιιαθηηθά εξκελεπηηθά ζρήκαηα θαη ελαιιαθηηθέο ζθέςεηο.  

 

    Μηα άιιε αληίξξεζε, ηελ νπνία ζηξέθνπλ νη Hale θαη Wright ελάληηα ζηνλ Putnam, είλαη φηη ν 

ηζρπξηζκφο ηνπ Putnam είλαη ππεξβνιηθά ηζρπξφο θαη "ηζνδπλακεί κε ηνλ ηζρπξηζκφ φρη απιψο φηη 

ελαιιαθηηθέο απνδφζεηο ππφ-πξνηαζηαθήο αλαθνξάο είλαη ζπλεπείο πξνο φιεο ηηο δπλαηέο ρξήζεηο 

κηαο πξφηαζεο αιιά θαη φηη δελ είλαη δπλαηφ λα επηιέμνπκε κεηαμχ ηνπο αθνχ ιάβνπκε ππφςε καο 

φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο, πέξα απφ ηελ εκπεηξηθή επάξθεηα, πνπ ηίζεληαη απφ ηε ζεκαζηνινγηθή 

ζεσξία. κσο είλαη πξνθαλέο φηη απηφ δελ έρεη δεηρζεί. […] Γηα λα δείμεη ην επηρείξεκα ησλ 

κεηαζέζεσλ φηη ε θαιχηεξε εξκελεία ηεο ρξήζεο νιφθιεξσλ πξνηάζεσλ δηαζέηεη πάληα κηα πνηθηιία 

ζρεκάησλ ππν-πξνηαζηαθήο αλαθνξάο γηα λα επηιέμνπκε, πξέπεη λα καο δείμεη πψο λα βξίζθνπκε 

ελαιιαθηηθέο θαη ζπκπίπηνπζεο σο πξνο ηελ έθηαζε ζθέςεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηέηνηα 

ηεξαηνπξγήκαηα […] Δλ νιίγνηο, γηα λα δερηνχκε ηελ πξφηαζε φηη ε ρξήζε νιφθιεξσλ πξνηάζεσλ 
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ππνθαζνξίδεη ηελ ππν-πξνηαζηαθή αλαθνξά, πξέπεη λα δεηρζεί φηη νη επαλεξκελείεο πνπ βαζίδνληαη 

ζε αληηκεηαζέζεηο είλαη, ζχκθσλα κε φινπο ηνπο ζπλαθείο πεξηνξηζκνχο, εμίζνπ θαιέο […] κε ηηο 

θιαζηθέο [standard] εξκελείεο."
334

 

    ζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο ζθέςεσλ πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζε "ηεξαηνπξγήκαηα" 

ζαλ ηηο επαλεξκελείεο ηεο ελφηεηαο 1.2.4., λνκίδσ φηη θαίλεηαη δχζθνιε ή αδχλαηε κφλν αλ 

ιακβάλνπκε σο δεδνκέλν ην δηθφ καο ηξφπν ζθέςεο, ν νπνίνο ζπλεζίδεη λα εξκελεχεη ηε ιέμε 

"γάηα" σο αλαθεξφκελε ζηηο γάηεο θαη φρη, π.ρ., ζε θεξάζηα. κσο ζην βαζκφ πνπ εμεηάδνπκε ηε 

γιψζζα ελ γέλεη, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν νκηιεηήο είλαη έλαο ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο ή έλαο 

εμσγήηλνο, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν λα ππάξρνπλ, ζε θάπνηα λνήκνλα φληα, ηξφπνη 

ζθέςεο νη νπνίνη θαζηζηνχλ απνιχησο "θαλνληθή" (απφ ζηαηηζηηθή άπνςε) κηα εξκελεία πνπ 

θαίλεηαη "ηεξαηψδεο" ζηνπο Hale θαη Wright θαη "ηεξαηψδε" κηα εξκελεία πνπ νη Hale θαη νη 

Wright ζα έβξηζθαλ "θιαζηθή" δεδνκέλσλ ησλ θαλφλσλ ηεο γιψζζαο ηελ νπνία έηπρε λα δηδαρζνχλ 

σο κεηξηθή. Σν γεγνλφο φηη νη Hale θαη Wright δελ κπνξνχλ λα αλαπαξάγνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ 

εμσγήηλνπ ιφγσ ησλ βηνινγηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ εγθεθάινπ ηνπο ή ιφγσ ηεο αλαηξνθήο ηνπο ζηνλ 

πιαλήηε Γε δελ ζεκαίλεη φηη απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο δελ ππάξρεη, νχηε φηη ε χπαξμή ηνπ είλαη 

ινγηθψο αδχλαηε. Αληηζηνίρσο, νη Hale θαη Wright ζα πξέπεη λα καο εμεγήζνπλ γηαηί ζα πξέπεη λα 

ζεσξήζνπκε εμ αξρήο "θαιέο" ηηο "θιαζηθέο" εξκελείεο θαη λα απαηηήζνπκε κηα δηθαηνιφγεζε ησλ 

"εμσηηθψλ" εξκελεηψλ, ζην βαζκφ πνπ, κε ηελ ίδηα ινγηθή, άιινη νκηιεηέο ζα κπνξνχζαλ, απιψο 

επεηδή έηζη έρνπλ κάζεη λα κηιάλε ζηνλ πιαλήηε ηνπο, λα βξίζθνπλ ιφγσ ζπλήζεηαο εμ αξρήο 

"θαιέο" θαη "θιαζηθέο" ηηο δεχηεξεο θαη "εμσηηθέο" ηηο πξψηεο.  

    Αλ ην θξηηήξην ησλ Hale θαη Wright γηα λα επηιεγεί κηα εξκελεία σο "θιαζηθή" θαη "θαιή" είλαη 

απιψο ην γεγνλφο φηη, ζην πιαίζην ηνπ δηθνχ ηνπο ηξφπνπ ζθέςεο, ηελ έρνπλ ζπλεζίζεη θαη ηνπο 

θαίλεηαη θπζηνινγηθή, δειαδή κηα απιή ζηαηηζηηθή ζχκπησζε ζε απηή ηελ αζήκαληε γσλία ηνπ 

γαιαμία, δελ ην βξίζθσ επαξθέο γηα λα απνθιείζεη θάπνηεο εξκελείεο, αλ κε ηη άιιν εθφζνλ ην ίδην 

θξηηήξην εθαξκνδφκελν απφ άιινπο νκηιεηέο ζε άιιεο γσλίεο ηνπ γαιαμία ζα κπνξνχζε λα 

πξνθξίλεη εμίζνπ δηθαηνινγεκέλα ελαιιαθηηθέο θαη εμσθξεληθέο γηα εκάο εξκελείεο. Γηαηί λα παίδεη 

θάπνην ξφιν θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο ε ζηαηηζηηθή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηνλ 

πιαλήηε Γε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξκελείαο; 

    Γηα λα κηιήζνπκε ιίγν πην ηερληθά, ην αλ κηα εξκελεία Δ1 ησλ φξσλ κηαο πξφηαζεο είλαη 

"θιαζηθή" ή "ηεξαηψδεο" (ή "αιιφθνηε", "εμσηηθή", "πνιχπινθε", θ.ν.θ.) είλαη ζρεηηθφ σο πξνο ηελ 

εξκελεία πνπ πηνζεηείηαη απφ ηε κεηαγιψζζα ζηελ νπνία κειεηάκε ηελ πξφηαζε. Αλ ε κεηαγιψζζα 

πηνζεηεί ηελ εξκελεία Δ1, ηφηε ε εξκελεία Δ1 είλαη θιαζηθή. Αλ ε κεηαγιψζζα πηνζεηεί κηα 
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εξκελεία Δ2, ηφηε ε Δ1 είλαη ηεξαηψδεο θαη παξνπζηάδεηαη σο "βίαηε επαλεξκελεία" ηεο Δ2, φπσο 

κηα πξφηαζε εξκελεπκέλε ζχκθσλα κε ηελ Δ2 ζα θαηλφηαλ ηεξαηψδεο αλ ε κεηαγιψζζα 

αθνινπζνχζε ηελ Δ1. κσο δελ δηαζέηνπκε θακία εγγχεζε φηη ε εθάζηνηε κεηαγιψζζα ζα πηνζεηεί 

πάληα ηελ ίδηα εξκελεία, νχηε φηη ν εθάζηνηε εξκελεπηήο ζα ζθέθηεηαη φπσο εκείο. 

    Ο Horwich, κε ηε ζεηξά ηνπ, ππνζηεξίδεη φηη, αθφκε θαη αλ (είλαη δπλαηφ λα) ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθά κεηαθξαζηηθά εγρεηξίδηα ηα νπνία απνδίδνπλ δηαθνξεηηθέο νληνινγηθέο θαη άιιεο 

πξνυπνζέζεηο ζην ίδην ζχλνιν εθθνξψλ ζηηο νπνίεο (θαίλεηαη φηη) ζπγθαηαηίζεηαη ν νκηιεηήο ζηηο 

ίδηεο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο, απηφ δελ αξθεί γηα λα δερηνχκε φηη είλαη φια ηνπο εμίζνπ επαξθή 

[adequate] (θαη σο εθ ηνχηνπ λα ζπκπεξάλνπκε φηη είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ πνιιέο, αζχκβαηεο 

κεηαμχ ηνπο αιιά επαξθείο κεηαθξάζεηο γηα θάζε φξν),
335

 δηφηη έλα επαξθέο κεηαθξαζηηθφ 

εγρεηξίδην ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε πξνβιέςεηο γηα ην ηί ζα απνδερφηαλ απζνξκήησο ν νκηιεηήο θαη 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έθηαλε ζε ηέηνηα ζπκπεξάζκαηα, νη νπνίεο είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν πεξηκέλνπκε γεληθψο φηη ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη θαη κε ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε 

ησλ φξσλ (δειαδή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη απφ ηνπο νκηιεηέο 

πνπ έρνπκε παξαηεξήζεη), γεληθψο κε δηάθνξα δεδνκέλα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνηίζεηαη φηη 

ζθεθηφκαζηε, θάλνπκε ζπιινγηζκνχο θαη γεληθψο δνχκε,
336

 πξνυπνζέηνληαο αδηθαηνιφγεηα φηη "ε 

γισζζηθή ζπκπεξηθνξά θάζε πξνζψπνπ ππαθνχεη ζε θάπνηεο θαζνιηθέο αξρέο νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν αιιεινζπλδεφκελσλ βαζηθψλ θαλνληθνηήησλ γηα ηε ρξήζε ησλ 

ιέμεσλ."
337

 κσο δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν γηα λα δερηνχκε a priori ηελ χπαξμε ηέηνησλ θαζνιηθψλ 

αξρψλ θαη απηή ε αληίξξεζε ηνπ Horwich θαηαξξέεη αλ δερηνχκε, φπσο θαίλεηαη κέρξη ηψξα φηη 

νθείινπκε λα θάλνπκε, φηη, ζην βαζκφ πνπ καο απαζρνινχλ νη αλαγθαίεο θαη ηθαλέο ζπλζήθεο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο θάζε δπλαηήο εθθνξάο, έλα επαξθέο εξκελεπηηθφ ζρήκα γηα ηελ 

απφδνζε λνήκαηνο ζε κηα εθθνξά δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο ελδερνκεληθφηεηεο ελφο 

πεληρξνχ ππνζπλφινπ ησλ δπλαηψλ νκηιεηψλ θάπνηαο γιψζζαο (π.ρ. ελφο είδνπο εμειηγκέλσλ 

νκηινχλησλ πηζήθσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε κηα αζήκαληε γσλία ηνπ ζχκπαληνο θαη απηναπνθαινχληαη 

"άλζξσπνη") αιιά ζπκβαηφ κε θάπνηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζθέθηεηαη έλαο 

ινγηθψο δπλαηφο νκηιεηήο, είηε απηφο είλαη έλαο ζπλεζηζκέλνο δπηηθφο άλζξσπνο ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

είηε είλαη κεηα-θαηαζηξνθηθφο κεηαιιαγκέλνο "άλζξσπνο" ηνπ 31
νπ

 αηψλα, εμσγήηλνο, μσηηθφ, 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ζεφηεηα θαη/ή λνήκσλ ειεθηξηθή εθθέλσζε απφ 

άιιε δηάζηαζε. 

                                                           
335

 Horwich, ν.π., ζει. 101-102. 
336

 Horwich, ν.π., ζει. 205-208. Βιέπε θαη ζει. 223 γηα κηα αληίζηνηρε θξηηηθή ζηνλ Kripke ε νπνία επηθαιείηαη ηε 

ζπλήζε ρξήζε ησλ φξσλ.  
337

 Horwich, ν.π., ζει. 207.  
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   ε παξφκνην πλεχκα κε ηνπο Hale, Wright θαη Horwich, o Henry Jackman, ζπδεηψληαο ηηο 

απφςεηο ηνπ Davidson πεξί ηνπ αλεμηρλίαζηνπ ηεο αλαθνξάο, ππνζηεξίδεη φηη ζα κπνξνχζακε λα 

επηιέμνπκε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εξκελεπηηθψλ ζρεκάησλ ηα νπνία είλαη ζπκβαηά κε ηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο αιήζεηαο (ή, ηνπιάρηζηνλ, ζπκβαηά κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν νκηιεηήο 

θαηαθάζθεη ή απνθάζθεη απηέο ηηο πξνηάζεηο, αλ δερφκαζηε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

εηδψλ ζπλζεθψλ), π.ρ., αλάκεζα ζε έλα ζχλεζεο ζρήκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ιέμε "Παξίζη" 

αλαθέξεηαη ζην Παξίζη θαη ζε έλα εμσηηθφ ζρήκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ιέμε "Παξίζη" αλαθέξεηαη 

ζην παλνκνηφηππν Παξίζη κηαο Γίδπκεο Γεο ε νπνία ζπληζηά αθξηβέο αληίγξαθν ηεο δηθήο καο - θαη 

αλαιφγσο κε θάζε ιέμε, ζην βαζκφ πνπ ε απφδνζε ζηνλ νκηιεηή ηνπ δεχηεξνπ ζρήκαηνο ηνπ 

απνδίδεη ηαπηνρξφλσο "αλψκαιε" [anomalous - sic] ζπκπεξηθνξά θαη/ή "αλψκαιεο" πεπνηζήζεηο.
338

 

Έηζη, δεδνκέλνπ φηη ην εξκελεπηηθφ ζρήκα πξέπεη λα είλαη "κέξνο κηαο ςπρνινγηθψο επαξθνχο 

ζεσξίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο", ην πξψην ζρήκα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, ελψ ην δεχηεξν, αλ θαη 

εκπεηξηθψο ηζνδχλακν κε ην πξψην, φρη.
339

 Παξαηεξεί βέβαηα φηη "ε πξνηίκεζή καο γηα κε 

κεηαιιαγκέλεο [non permuted] εξκελείεο κπνξεί θαη πάιη λα είλαη έλα ελδερνκεληθφ γεγνλφο γηα 

εκάο" θαη φηη "κπνξεί λα θαίλεηαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ εξκελεπηέο, πηζαλφηαηα εμσγήηλνη, νη νπνίνη 

[…] ζα νδεγνχληαλ ζε αιιφθνηα κεηαιιαγκέλα εγρεηξίδηα γηα εκάο" αιιά θαη φηη, σζηφζν, "δελ 

είλαη θαζφινπ ζαθέο αλ απηή ε δπλαηφηεηα είλαη έζησ θαη λνεηή [intelligible] ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηνπ Davidson"
340

 (π.ρ. δεδνκέλεο ηεο αξρήο ηεο ράξηηνο). Δίλαη φκσο ζίγνπξα λνεηή ζην 

πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ αλαπηχζζσ θαη αθνχ έρεη δεηρζεί φηη ε αξρή ηεο ράξηηνο δελ 

ζπληζηά αλαγθαία ζπλζήθε ηεο ξηδηθήο εξκελείαο, θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξψ φηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

επηκείλσ άιιν ζε απηφ ην δήηεκα.  

 

1.6.2.1. Απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο θαη εηο άπεηξνλ αλαδξνκή.  

 

    Σν πξφβιεκα ηεο απξνζδηνξηζηίαο πιήηηεη βεβαίσο θαη ηελ αλαθνξά ησλ εληθψλ φξσλ. πσο ην 

ζέηεη ν Davidson, "ε ζέζε ηνπ Quine γηα ην αλεμηρλίαζην ηεο αλαθνξάο είλαη φηη δελ ππάξρεη ηξφπνο 

λα απνθαζίζνπκε ζε ηί αλαθέξνληαη νη εληθνί φξνη κηαο γιψζζαο ή γηα πνηα πξάγκαηα αιεζεχνπλ ηα 

θαηεγνξήκαηά ηεο, ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ θαη δπλαηψλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ ηεθκεξίσλ."
341

  

                                                           
338

 Henry Jackman, "Radical Interpretation and the Permutation Principle", Erkenntnis 44, 1996, ζει. 320. 
339

 Jackman, ν.π., ζει. 322. 
340

 Jackman, ν.π., ζει. 322. 
341

 Davidson, "The Inscrutability of Reference", ζει. 227. Ο Davidson δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηε ζέζε ηνπ Quine γηα ην 

αλεμηρλίαζην ηεο αλαθνξάο θαη ηελ απξνζδηνξηζηία ηεο κεηάθξαζεο, φρη φκσο θαη ηε ζέζε, πνπ απνδίδεη ζηνλ Quine, 

φηη, θαηά ζπλέπεηα, "ε ζρέζε αλαθνξάο κεηαμχ αληηθεηκέλσλ θαη ιέμεσλ (ή ησλ εθθνξψλ ηνπο) είλαη ζρεηηθή πξνο ηελ 

απζαίξεηε επηινγή ελφο ζρήκαηνο αλαθνξάο (ή κεηαθξαζηηθνχ εγρεηξηδίνπ), θαζψο θαη ζρεηηθή πξνο κηα πεξαηηέξσ 
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    Έζησ φηη κπνξνχκε λα επηιχζνπκε ην αλεμηρλίαζην ηεο αλαθνξάο θαη ηελ απξνζδηνξηζηία ζε κία 

γιψζζα, αλ ζεσξήζνπκε δεδνκέλε κηα νληνινγία, κέζσ απζαίξεηεο απφθαζεο. χκθσλα κε ηνλ 

Davidson, απηή ε "ζηαζεξνπνίεζε" ηεο νληνινγίαο θαη ηεο αλαθνξάο ζηε γιψζζα-αληηθείκελν, 

πξνυπνζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα ηνπ φξνπ "αλαθνξά" ζηε 

κεηαγιψζζα, δειαδή ζηε γιψζζα ζηελ νπνία ζπδεηάκε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

γιψζζα-αληηθείκελν ηελ νπνία εμεηάδνπκε.
342

 ην βαζκφ πνπ ην πξφβιεκα ηεο απξνζδηνξηζηίαο 

πιήηηεη ηνπο φξνπο θάζε γιψζζαο, πιήηηεη θαη ηνπο φξνπο ηεο κεηαγιψζζαο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά 

ηνπο πξέπεη λα απνθηήζνπλ έλα πξνζδηνξηζκέλν λφεκα, ζρεηηθφ πξνο έλα πιαίζην αλαθνξάο, νη φξνη 

ηνπ νπνίνπ είλαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζρεηηθνί, θαη νχησ θαζεμήο. Με ιίγα ιφγηα, απηή ε ζρεηηθνπνίεζε 

ηεο αλαθνξάο καο νδεγεί ζε κηα εηο άπεηξνλ αλαδξνκή, ε νπνία θαζηζηά αδχλαηε ηελ απφδνζε 

λνήκαηνο ή αλαθνξάο ζηνπο φξνπο καο
343

. Με άιια ιφγηα, αθφκα θαη αλ έλαο εξκελεπηήο 

απνθαζίζεη ζχκθσλα κε πνην εξκελεπηηθφ ζρήκα ζα κεηαθξάζεη κηα εθθνξά, εκείο πξέπεη κε ηε 

ζεηξά καο λα απνθαζίζνπκε ζχκθσλα κε πνην ζρήκα εξκελείαο ζα κεηαθξάζνπκε ην δηθφ ηνπ 

ζρήκα εξκελείαο, θαη νχησ θαζεμήο. Καηά ηε γλψκε ηνπ Davidson, αλ ηζρχεη απηφ, ηφηε δελ 

κπνξνχκε πνηέ, κέζσ ελφο επαξθνχο αξηζκνχ απνθάζεσλ, λα θαζνξίζνπκε, απζαίξεηα ή φρη, έλα 

κνλαδηθφ ζρήκα αλαθνξάο ή εξκελεπηηθφ ζρήκα γηα ηελ εθθνξά ζηελ νπνία πξνζπαζνχκε λα 

απνδψζνπκε λφεκα.
 344

          

   Σν ζπκπέξαζκα ηνπ Davidson "δελ είλαη φηη ε αλαθνξά δελ είλαη ζρεηηθή αιιά φηη δελ ππάξρεη 

έλαο θαηαλνεηφο ηξφπνο λα ηε ζρεηηθνπνηήζνπκε, ν νπνίνο λα δηθαηνινγεί ηε ζεσξία ηεο 

νληνινγηθήο ζρεηηθφηεηαο"
345

 φπσο θαίλεηαη φηη αληηιακβάλεηαη ν ίδηνο απηή ηε ζεσξία. Απηφ πνπ 

θαζνξίδεηαη θάζε θνξά πνπ επηιέγνπκε έλα ζρήκα εξκελείαο, δελ είλαη ε αλαθνξά ησλ φξσλ αιιά ε 

γιψζζα ηελ νπνία κηιά, θαη’ εκάο, ν νκηιεηήο. "ηαλ απνθαζίδνπκε λα αιιάμνπκε ην πιαίζην 

αλαθνξάο, απνθαζίδνπκε φηη [ν νκηιεηήο] κηιά κηα δηαθνξεηηθή γιψζζα" θαη δελ ππάξρεη ηξφπνο λα 

                                                                                                                                                                                                   
βαζηθή παξάκεηξν" (Davidson, ν.π., ζει. 227. Γηα ηε "δηπιή ζρεηηθφηεηα" ζηνλ Quine -ζρεηηθφηεηα ηεο αλαθνξάο θαη 

ηεο νληνινγίαο, αιιά θαη ηεο αιήζεηαο θαη ηεο ινγηθήο κνξθήο- σο πξνο έλα κεηαθξαζηηθφ εγρεηξίδην θαη σο πξνο κηα 

ζεσξία ππνβάζξνπ, βιέπε, π.ρ., Quine, "Ontological Relativity", ζει. 54-55.). Ο Davidson αλαγλσξίδεη ηξεηο κνξθέο 

απξνζδηνξηζηίαο ζηνλ Quine: απξνζδηνξηζηία σο πξνο ηελ αιήζεηα, ζην βαζκφ πνπ κηα εθθνξά κπνξεί λα κεηαθξαζηεί 

ζχκθσλα κε δχν δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ ζα ηεο απνδίδεη δηαθνξεηηθή αιεζνηηκή, απξνζδηνξηζηία 

σο πξνο ηε ινγηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ θάζε κεηαθξαζηηθφ εγρεηξίδην κπνξεί λα πξνυπνζέηεη κηα δηαθνξεηηθή 

ζεκαζηνινγηθή δνκή, θαη απξνζδηνξηζηία σο πξνο ηελ αλαθνξά πνπ απνδίδεη θάζε εγρεηξίδην ζηηο ίδηεο ιέμεηο θαη 

θξάζεηο, φπνπ ε ινγηθή κνξθή θαη νη αιεζνηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαη ε ζπλνιηθή νληνινγία κεηαμχ ησλ δχν εγρεηξηδίσλ 

κπνξεί λα δηαθέξεη ή φρη. Ο Davidson ζεσξεί φηη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζε θάπνην βαζκφ ηα δχν πξψηα είδε 

απξνζδηνξηζηίαο θαη ηηο απνθιίζεηο σο πξνο ηελ νληνινγία ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ πεξί ξηδηθήο εξκελείαο -ε νπνία 

έρεη ήδε ζπδεηεζεί θαη απνξξηθζεί ζηελ ελφηεηα 1.2.1.2- θαη επηθεληξψλεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζην ηξίην είδνο θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ, δεδνκέλεο κίαο ζπλνιηθήο νληνινγίαο, δελ κπνξνχκε λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ 

αλαθνξά ησλ φξσλ. (Davidson, ν.π., ζει. 228.) 
342

 Davidson. o.π., ζει. 232.  
343

 Davidson, ν.π., ζει. 232-233.  
344

 Davidson, ν.π., ζει. 235.  
345

 Davidson, ν.π., ζει. 238.  



111 
 

δηαπηζηψζνπκε πνηα γιψζζα κηιά φλησο ν νκηιεηήο." "Σν ιάζνο καο ήηαλ λα ππνζέζνπκε φηη θάζε 

εθθνξά αλήθεη ζε κία κνλαδηθή γιψζζα. κσο κπνξνχκε, δίρσο λα ππνπέζνπκε ζε παξάδνμν, λα 

ζεσξήζνπκε φηη ε εθθνξά αλήθεη ζε κία ή ζε θάπνηα άιιε γιψζζα […] Τπάξρεη ινηπφλ έλαο 

εχινγνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε αιήζεηα θαη ε αλαθνξά κπνξνχλ λα είλαη ζρεηηθέο: νη πξνηάζεηο 

είλαη αιεζείο θαη νη ιέμεηο έρνπλ αλαθνξά ελ ζρέζεη πξνο κία γιψζζα"
346

.   

    Ο Wright δηαηππψλεη έλα παξφκνην πξφβιεκα εηο άπεηξνλ αλαδξνκήο: "Ζ αιεζνηηκή ηεο S κπνξεί 

λα ζεσξεζεί πξνζδηνξηζκέλε ελ ζρέζεη πξνο θάπνην εγρεηξίδην κφλν αλ ζεσξήζνπκε φηη είλαη 

πξνζδηνξηζκέλν ην ηί έρεη λα πεί ην εγρεηξίδην γηα ην λφεκα ηεο S. Καη ν ππνζηεξηθηήο ηνπ Quine 

νθείιεη λα κελ ζεσξεί ην πεξηερφκελν ησλ ηζρπξηζκψλ ησλ κεηαθξαζηηθψλ εγρεηξηδίσλ πεξηζζφηεξν 

πξνζδηνξηζκέλν απφ νπνηνδήπνηε άιιν πεξηερφκελν."
347

 Αιιά θαη ε Heal παξνπζηάδεη κηα αλάινγε 

αληίξξεζε ηνπ Hartry Field: Αλ ε αλαθνξά ηνπ φξνπ "gavagai" πξνζδηνξίδεηαη ελ ζρέζεη πξνο έλα 

κεηαθξαζηηθφ εγρεηξίδην θαη ν φξνο αλαθέξεηαη, π.ρ, ζε ιαγνχο ζχκθσλα κε έλα εγρεηξίδην θαη ζε 

αλαθαίξεηα ηκήκαηα ιαγνχ ζχκθσλα κε έλα άιιν, ην πξφβιεκα ηεο απξνζδηνξηζηίαο πξνθχπηεη εθ 

λένπ γηα ηνπο φξνπο "ιαγφο" θαη "αλαθαίξεην ηκήκα ιαγνχ" πνπ εκθαλίδνληαη ζηα κεηαθξαζηηθά 

εγρεηξίδηα.
348

 

    ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο πνπ αλαπηχζζσ ζα κπνξνχζα λα δηαηππψζσ ην πξφβιεκα σο εμήο: 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πξφβιεκα ηεο απξνζδηνξηζηίαο πιήηηεη θάζε εθθνξά, πιήηηεη θαη ηηο εθθνξέο 

νη νπνίεο ππνηίζεηαη φηη εθθξάδνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ εξκελεπηηθνχ ζρήκαηνο πνπ ηειηθά 

πξνζδηνξίδεη (έζησ θαη απζαίξεηα) ην λφεκα κηαο εθθνξάο. Αλ πξνζδηνξίζνπκε ην λφεκα απηψλ ησλ 

πξνηάζεσλ κέζσ άιισλ εθθνξψλ, ην πξφβιεκα ζα εκθαλίδεηαη εθ λένπ, θαη νχησ θαζεμήο επ' 

άπεηξνλ.        

    Πξνηείλσ ηελ εμήο απάληεζε ζε απηφ ην πξφβιεκα: Δθφζνλ θάζε εθθνξά απνθηά λφεκα ηε 

ζηηγκή πνπ κεηαθξάδεηαη ζχκθσλα κε έλα εξκελεπηηθφ ζρήκα θαη εθφζνλ θάζε εθθνξά κπνξεί λα 

κεηαθξαζηεί ζχκθσλα κε πεξηζζφηεξα απφ έλα, εκπεηξηθψο ηζνδχλακα, εξκελεπηηθά ζρήκαηα, δελ 

κπνξψ λα ηζρπξηζηψ φηη ππάξρεη έλα πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο εθθνξάο ην νπνίν πξνζπαζψ λα 

αλαθαιχςσ. Ζ εθθνξά απνθηά λφεκα ηε ζηηγκή t1, φηαλ ηεο ην απνδίδσ ζχκθσλα κε έλα 

εξκελεπηηθφ ζρήκα, θαη κπνξεί λα έρεη έλα άιιν λφεκα ηε ζηηγκή t2, ηε ζηηγκή t3, θ.ν.θ., φηαλ εγψ ή 

άιινη ζπλνκηιεηέο ηε κεηαθξάδνπκε ζχκθσλα κε έλα άιιν εξκελεπηηθφ ζρήκα. Πξηλ λα απνδνζεί 

λφεκα (θαη αλαθνξά) ζηελ εθθνξά, απηή δελ αλήθεη ζε θάπνηα γιψζζα-αληηθείκελν, αθνχ είλαη 

απιψο κηα ζεηξά ήρσλ δίρσο λφεκα. Δληάζζεηαη ζε κία γιψζζα, ζηε γιψζζα ηνπ επηιερζέληνο 

εξκελεπηηθνχ ζρήκαηνο, κφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθηά λφεκα. Έηζη δελ έρνπκε κηα γιψζζα-

                                                           
346

 Davidson, ν.π., ζει. 239-240.  
347

 Wright, ν.π., ζει. 415.  
348

 Heal, ν.π., ζει. 72-73.  
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αληηθείκελν ζηελ νπνία αλήθεη ε εθθνξά θαη κηα κεηα-γιψζζα ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηελ αλαθνξά 

ησλ φξσλ ζηε γιψζζα-αληηθείκελν αιιά κφλν κία γιψζζα, ηε γιψζζα ηνπ επηιερζέληνο 

εξκελεπηηθνχ ζρήκαηνο, εληφο ηεο νπνίαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηελ θαηαλνψ, ην λφεκα θαη ε αλαθνξά 

ησλ φξσλ είλαη πξνζδηνξηζκέλα. Γειαδή δελ έρνπκε απξνζδηνξηζηία ηεο κεηάθξαζεο ζηνπο φξνπο 

θάζε γιψζζαο (θάηη πνπ ζα ηξνθνδνηνχζε ην παξάδνμν πνπ αλέπηπμε ν Davidson) αιιά 

απξνζδηνξηζηία σο πξνο ηε γιψζζα ζηελ νπνία αλήθεη θάζε εθθνξά, πξηλ απηή λα ππαρζεί ζε έλα 

ζρήκα εξκελείαο θαη ζε κία γιψζζα.  

    Φπζηθά απηή ε απξνζδηνξηζηία κπνξεί λα ηζρχεη γηα νηηδήπνηε ιέεη νπνηνζδήπνηε, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ εθιακβάλνπκε φζα ιέεη σο εθθνξέο πνπ αλακέλνπλ κηα λνεκαηνδφηεζε, θη έηζη κπνξεί λα 

αλαπαξάγεηαη θάζε θνξά πνπ έλαο αθξναηήο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη έλαλ νκηιεηή. κσο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ λνεκαηνδνηνχκε ηα ιεγφκελα ηνπ νκηιεηή, απηνκάησο επηιχνπκε ζηελ πξάμε ηελ 

απξνζδηνξηζηία, φρη βέβαηα αλαθαιχπηνληαο ηε γιψζζα ηελ νπνία κηιάεη πξαγκαηηθά αιιά απιψο 

απνδίδνληάο ηνπ κηα γιψζζα. Καη, ζχκθσλα κε φζα έρσ ππνζηεξίμεη έσο ηψξα, απηή ε 

"ζηαζεξνπνίεζε" ηεο αλαθνξάο, ηνπ λνήκαηνο, ηεο νληνινγίαο, θ.ν.θ., δελ πξαγκαηνπνηείηαη εθάπαμ 

θαη εζαεί αιιά κφλν ηε ζηηγκή t, απφ έλα ζπγθεθξηκέλν εξκελεπηή / λνεκαηνδφηε. Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα, ε νληνινγία θαη ε αλαθνξά είλαη απιψο ζρεηηθέο σο πξνο ην εξκελεπηηθφ ζρήκα (ή "ζρήκα 

αλαθνξάο, "κεηαθξαζηηθφ εγρεηξίδην", "ζχλνιν ζησπειψλ πξνυπνζέζεσλ", θ.η.ι.) πνπ επηιέγεη έλαο 

εξκελεπηήο ηε ζηηγκή t. 

    Με άιια ιφγηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη επηιπζεί ε αξρηθή απξνζδηνξηζηία κέζσ ηεο πξνβνιήο 

ελφο ζπλφινπ ζησπειψλ πξνυπνζέζεσλ, ηα ιφγηα ηνπ νκηιεηή δελ αληηκεησπίδνληαη πηα σο εθθνξέο 

άγλσζηεο γιψζζαο πνπ αλακέλνπλ λνεκαηνδφηεζε (νπφηε θαη ζα εκθαληδφηαλ εθ λένπ ε 

απξνζδηνξηζηία) αιιά σο πξνηάζεηο κηαο γλσζηήο γιψζζαο, φπνπ ην λφεκα είλαη πηα 

πξνζδηνξηζκέλν. Έηζη απνθεχγεηαη ε εηο άπεηξνλ αλαδξνκή. ην βαζκφ πνπ παξακέλνπκε εληφο ηνπ 

ίδηνπ ζρήκαηνο εξκελείαο, ε απξνζδηνξηζηία θάζε εθθνξάο ζα επηιχεηαη ζχκθσλα κε απηφ. Βέβαηα, 

αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί εκείο ή θάπνηνο άιινο εξκελεπηήο λα αληηκεησπίζνπκε εθ λένπ θάπνην 

ζήκα σο εθθνξά άγλσζηεο γιψζζαο θαη λα ην λνεκαηνδνηήζνπκε εθ λένπ ζχκθσλα κε έλα άιιν 

εξκελεπηηθφ ζρήκα. κσο ε απξνζδηνξηζηία είλαη πάληα ιπκέλε ζηελ πξάμε, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

έλαο εξκελεπηήο θαηαλνεί έλαλ νκηιεηή θαη νπζηαζηηθά δελ απνηειεί πξφβιεκα, ζην βαζκφ πνπ 

ζηελ πξάμε θηλνχκαζηε πάληα εληφο κηαο γιψζζαο κε (έζησ θαη απζαίξεηα) πξνζδηνξηζκέλα 

λνήκαηα. Οπζηαζηηθά ε "εκθάληζε" θαη ε "επίιπζε" ηεο απξνζδηνξηζηίαο δελ είλαη κηα πξαγκαηηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία εθδειψλεηαη ηζηνξηθά ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο (ηνπιάρηζηνλ φρη ζπλήζσο, 

αλ θαη ίζσο ζα αληηκεησπίδακε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε αλ έπξεπε λα κεηαθξάζνπκε ηηο δειψζεηο ελφο 

Αξεηαλνχ πξέζβε πνπ έθηαζε γηα πξψηε θνξά ζηελ Γε) αιιά έλα λνεηηθφ πείξακα πνπ καο 

πξνεηδνπνηεί φηη νη λνεκαηνδνηήζεηο καο, νζνδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθείο, είλαη απζαίξεηεο.  
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1.6.2.2. Απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο θαη απηναλαίξεζε. 

 

    Ηδνχ κηα  αληίξξεζε πνπ ζπδεηνχλ νη Hale θαη Wright ελάληηα ζην επηρείξεκα ηνπ Putnam, ζηελ 

νπνία απαληνχλ νη ίδηνη: Σν επηρείξεκα ηνπ Putnam (θαζψο, ζα ιέγακε, θαη ηα ππφινηπα 

επηρεηξήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο) ππέξ ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ 

λνήκαηνο απηναλαηξείηαη, εθφζνλ γηα λα δηαηππσζεί πξνυπνζέηεη κηα γιψζζα κε πξνζδηνξηζκέλε 

αλαθνξά ησλ φξσλ θαη πξνζδηνξηζκέλν λφεκα ησλ πξνηάζεσλ.
349

 Αληηζηνίρσο, θαίλεηαη φηη ν John 

McDowell απνξξίπηεη νιφθιεξν ην παξάδνμν ηνπ Kripke ζεσξψληαο άηνπν θαη απηναλαηξνχκελν 

ην ζπκπέξαζκά ηνπ, φηη δειαδή ε γιψζζα ζηεξείηαη λνήκαηνο.
350

  

    κσο ζθνπφο ηνπ Putnam δελ είλαη λα δείμεη φηη ε αλαθνξά ησλ φξσλ είλαη απξνζδηφξηζηε αιιά 

φηη ε απξνζδηνξηζηία πξνθχπηεη σο πξφβιεκα δεδνκέλνπ ηνπ κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ. ε έλα 

πιαίζην εζσηεξηθνχ ξεαιηζκνχ ε γιψζζα ζηελ νπνία δηαηππψλεηαη ην επηρείξεκα είλαη 

πξνζδηνξηζκέλε, εθφζνλ ε απξνζδηνξηζηία έρεη επηιπζεί ζχκθσλα κε έλα εξκελεπηηθφ ζρήκα. Σν 

πξφβιεκα ηνπ κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ (ην νπνίν δελ πιήηηεη ηνλ εζσηεξηθφ ξεαιηζκφ πνπ δελ έρεη 

ηέηνηεο θηινδνμίεο), είλαη φηη πξέπεη λα επηιχζεη ηελ απξνζδηνξηζηία κέζσ αληηζηνίρεζεο ησλ 

ιέμεσλ κε έλαλ αληηθεηκεληθφ θφζκν, αλεμάξηεηα απφ θάζε εξκελεπηηθφ ζρήκα, θαη δελ κπνξεί.
351

 

Αληηζηνίρσο, κπνξεί λα πεη θαλείο φηη ην επηρείξεκα ηνπ Kripke δελ καο δείρλεη φηη ε γιψζζα δελ 

έρεη λφεκα αιιά απιψο φηη ην λφεκα πνπ έρνπλ νη εθθξάζεηο καο δελ πξνζδηνξίδεηαη κε θάπνηνλ 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν αιιά πηνζεηείηαη ηξφπνλ ηηλά απζαίξεηα απφ ηνλ εθάζηνηε εξκελεπηή ζχκθσλα 

κε ελδερνκεληθνχο, εμσ-νξζνινγηθνχο παξάγνληεο. Καη δελ βξίζθσ ηίπνηα ην αληηθαηηθφ ζε απηή ηε 

ζέζε.  

    Πην γεληθά, θαη αλεμαξηήησο ηεο ζπδήηεζεο ηνπ Putnam πεξί κεηαθπζηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 

ξεαιηζκνχ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα επηρεηξήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο 

πξνυπνζέηνπλ κελ φηη είλαη δπλαηφλ ν αλαγλψζηεο λα ηα θαηαλνήζεη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα, 

(ππφ κία έλλνηα) πξνζδηνξηζκέλα λνήκαηα ησλ πξνηάζεσλ πνπ ηα απνηεινχλ, δελ πξνυπνζέηνπλ 

φκσο φηη απηά ηα λνήκαηα αληηζηνηρνχλ αληηθεηκεληθά ζε απηέο ηηο "πξνηάζεηο" (εθιακβαλφκελεο σο 

εθθνξέο, σο ζεηξέο ζεκάησλ) ή φηη είλαη ηα κφλα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ 

δηθαηνινγεκέλα ζε απηέο θαη σο εθ ηνχηνπ φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη θάπνην είδνο αληηθεηκεληθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ λνήκαηνο. Σν ζπκπέξαζκά κνπ αξλείηαη κφλν απηή ηε δπλαηφηεηα 

αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ, φρη ηε δπλαηφηεηα ελφο ζρεηηθνχ, ππνθεηκεληθνχ θαη απζαίξεηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ λνήκαηνο. Με άιια ιφγηα, δεδνκέλεο φιεο ηεο πξνεγεζείζαο ζπδήηεζεο, 

                                                           
349

 Hale θαη Wright, ν.π., ζει. 432. 
350

 John McDowell, "Wittgenstein on Following a Rule", Rule-Following and Meaning, ζει. 50-51, Hale, ν.π., ζει. 376.  
351

 Hale θαη Wright, ν.π., ζει. 432.  
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ζχκθσλα κε έλα, κεηαμχ άιισλ ελαιιαθηηθψλ, εξκελεπηηθφ ζρήκα (ην νπνίν φκσο ηπραίλεη λα 

αλήθεη ζην ζπλήζε έσο θαη ζηαηηζηηθά "θαλνληθφ" ή "θπζηνινγηθφ"  ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πεξίκελε 

θαλείο φηη ζα γίλεη θαηαλνεηφ ην θείκελν κνπ ζην πιαίζην κηαο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο πνπ 

ππαθνχεη ζην δπηηθφ νξζνινγηζκφ), ην λφεκα θάζε δπλαηήο εθθνξάο είλαη απξνζδηφξηζην.    

      χκθσλα κε ηνλ Wright, φπσο ηνλ παξνπζηάδεη ν Hale, ν ηξξεαιηζκφο σο πξνο ην λφεκα νδεγεί 

ζε ζπλνιηθφ ηξξεαιηζκφ: αλ ε αιεζνηηκή κηαο πξφηαζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην λφεκά ηεο θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ θαη αλ ηνπιάρηζηνλ ν έλαο απφ ηνπο δχν παξάγνληεο, ην λφεκα ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ γεγνλφηα, ηφηε απηή ε απξνζδηνξηζηία κεηαδίδεηαη θαη ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα, ηελ αιεζνηηκή. Καη αλ ηζρχεη απηφ ηφηε, ππνζηεξίδεη o Wright, φιεο νη 

πξνηάζεηο είλαη ππνθεηκεληθέο πξνβνιέο. κσο, ζπλερίδεη, κηα ηέηνηα ζεσξία ζπλνιηθνχ 

"πξνβνιηζκνχ" [projectivism] δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή. Αλ νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη ν Wright γηα 

λα ηελ απνξξίςνπκε είλαη κφλν απηνί πνπ αλαθέξεη ν Hale, δειαδή δεηήκαηα φπσο ην φηη ην 

ζπκπέξαζκα ηνπ ζθεπηηθηζηηθνχ επηρεηξήκαηνο πξέπεη λα έρεη γεγνληθφ ραξαθηήξα ή λα είλαη 

αιεζέο κε κηα ξεαιηζηηθή έλλνηα αιήζεηαο, λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ηνπο πξνζπεξάζνπκε, καδί κε 

ηε ζπδήηεζε θαη ηηο απαληήζεηο ηνπ Hale
352

 νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζε 

ξεαιηζηηθνχ ηχπνπ αιήζεηεο ή γεγνλφηα απφ ηε κία πιεπξά θαη ζε κηα αζζελή κνξθή κηληκαιηζηηθήο 

αιήζεηαο ή νξζφηεηαο απφ ηελ άιιε, ζην βαζκφ πνπ ε ζρεηηθηζηηθή  ιχζε πνπ πξνηείλσ (θαη ε νπνία 

δελ ζα μεδηπισζεί πιήξσο πξηλ ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο) δελ έρεη αλάγθε απφ θακία ηζρπξή 

κνξθή αιήζεηαο ή γεγνληθφηεηαο θαη απφ θακία αληίζηνηρε δηάθξηζε: αθνχ δηαπηζηψζνπκε φηη ε 

πξνζθφιιεζε ζην ξεαιηζκφ καο νδεγεί θαη' αλάγθελ ζηνλ ζπλνιηθφ ζθεπηηθηζκφ θαη αλ, σο εθ 

ηνχηνπ, εγθαηαιείςνπκε ηηο ηζρπξέο, ξεαιηζηηθέο έλλνηεο αιήζεηαο θαη γλψζεο ζηηο νπνίεο 

νθείινληαη ηα παξάδνμα ηεο απξνζδηνξηζηίαο θαη ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, ε κφλε αιήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη 

λα αλαγλσξίζνπκε γηα λα δηαηππσζεί ε ζρεηηθηζηηθή ιχζε καο είλαη κηα αιήζεηα ζρεηηθή σο πξνο 

θάπνην είδνο "ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο". 

    Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θξίλσ φηη δελ κε αγγίδεη νχηε κηα αληίξξεζε ηνπ Paul A. Boghossian, ηελ 

νπνία επίζεο παξνπζηάδεη ν Hale: φηη ν ηξξεαιηζκφο σο πξνο ην λφεκα νδεγεί άκεζα ζε αληίθαζε, 

εθφζνλ ν ζθεπηηθηζηήο αξλείηαη φηη κπνξεί κηα πξφηαζε λα είλαη γεγνληθή κε κηα ηζρπξή έλλνηα θαη 

ηαπηνρξφλσο ππνζηεξίδεη σο γεγνλφο απηή ηε ζέζε.
353

 χκθσλα κε ηνλ Hale, ν ηξξεαιηζηήο κπνξεί 

λα ππνζηεξίμεη "κε απφιπηε ζπλέπεηα, φηη νη κεηαγισζζηθέο απνδφζεηο αιήζεηαο, ςεχδνπο, 

νξζφηεηαο θαη ζθάικαηνο είλαη φιεο ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζσζηέο θαη πνηέ αιεζείο."
354

 

Φαίλεηαη βέβαηα φηη ηέηνηεο απνδφζεηο δελ κπνξνχλ λα είλαη νχηε θαλ "ζσζηέο", παξά κφλν κε κηα 
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 Hale, ν.π., ζει. 378-379.  
353

 Hale, ν.π., ζει. 377, Boghossian, ν.π., ζει. 161-163.   
354

 Hale, o.π., ζει. 378.  
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ζρεηηθή θαη απζαηξέησο απνδηδφκελε έλλνηα ηνπ "ζσζηνχ". κσο λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε κε απφιπηε ζπλέπεηα φηη φιεο νη κεηαγισζζηθέο απνδφζεηο αιήζεηαο, ςεχδνπο, 

νξζφηεηαο θαη ζθάικαηνο είλαη απιψο ζρεηηθέο σο πξνο έλα εξκελεπηηθφ ζρήκα πνπ πξνζδηνξίδεη 

ην λφεκα θαη ηηο αιεζνηηκέο ησλ εθθξάζεσλ ηεο κεηαγιψζζαο. κσο γηα απηά ηα δεηήκαηα ζα 

εηπσζνχλ (πνιιά) πεξηζζφηεξα ζην δεχηεξν κέξνο.             

 

1.6.2.3. Απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο θαη εηο άηνπνλ απαγσγή.  

 

    Φαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ηάζε λα απνξξίπηεηαη ε απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο σο άηνπε, θαη 

καδί ηεο λα απνξξίπηεηαη θαη θάζε επηρείξεκα πνπ νδεγεί ζε απηή ή ηελ πξνυπνζέηεη, σο πξνθείκελε 

ή σο ζπλέπεηα αηφπνπ ηζρπξηζκνχ. Έλα παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ ζπιινγηζκνχ καο πξνζθέξεη ν 

David Lewis.      

        Ο Lewis δειψλεη εμ αξρήο, γιαθπξά θαη ζπγθηλεηηθά, ηα εμήο: "Ο Hilary Putnam θαηαζθεχαζε 

κηα βφκβα πνπ απεηιεί λα αθαλίζεη ηε ξεαιηζηηθή θηινζνθία πνπ γλσξίδνπκε θαη αγαπάκε. Δμεγεί 

πψο έκαζε λα κελ αλεζπρεί θαη λα αγαπά ηε βφκβα. Καισζνξίδεη ηε λέα ηάμε πνπ ζα θέξεη. κσο 

εκείο, πνπ εμαθνινπζνχκε λα δνχκε ζηελ πεξηνρή πνπ ζηνρεχεη ε βφκβα ηνπ, δελ ζπκθσλνχκε. Ζ 

βφκβα πξέπεη λα απαγνξεπηεί."
355

 Ζ ζέζε ηνπ Putnam πνπ ηνπ πξνθαιεί ηφζε αγσλία (θαη ε νπνία 

ππνηίζεηαη φηη ζπλάγεηαη απφ ηα επηρεηξήκαηά ηνπ θαηά ηνπ κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ) είλαη φηη "δελ 

έρεη λφεκα λα ππνζέηνπκε φηη κηα εκπεηξηθψο ηδαληθή ζεσξία, νζνδήπνηε επαιεζεπκέλε, κπνξεί 

σζηφζν λα είλαη ςεπδήο επεηδή ν θφζκνο δελ είλαη έηζη φπσο ιέεη ε ζεσξία φηη είλαη."
356

 θαη φηη 

"(ζρεδφλ) φπσο θαη αλ είλαη ν θφζκνο, ζα είλαη πάληα ζπκβαηφο πξνο θάπνην ζρήκα αλαθνξάο ην 

νπνίν ζα καο θάλεη λα έρνπκε δίθην"
357

. Ζ πξνζπάζεηά ηνπ λα αληηκεησπίζεη απηφλ ηνλ επάξαην 

θίλδπλν έρεη δχν ζθέιε.  

    ην πξψην ζθέινο επηρεηξεί έλα είδνο εηο άηνπνλ απαγσγήο. Παξνπζηάδεη ην ζπκπέξαζκα ηνπ 

Putnam σο "παξάδνμν" θαη "απίζηεπην" θαη δειψλεη φηη "απηή ε θαζαξά βνινληαξηζηηθή άπνςε γηα 

ηελ αλαθνξά νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή"
358

 θαη φηη "δελ ηίζεηαη δήηεκα λα αθνινπζήζνπκε ην 

επηρείξεκα εθεί φπνπ νδεγεί. Γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ φηη θάηη είλαη ιάζνο, θαη ε πξφθιεζε 

είλαη λα βξνχκε πνχ."
359

 Κξίλεη φηη, δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, είηε ν 

"θαζνιηθφο πεξηγξαθηζκφο" [global descriptivism] (ε παξαδνζηαθή ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

αλαθνξά, πνπ νδεγεί, ζχκθσλα κε ηνλ Putnam, ζηελ απξνζδηνξηζηία) είλαη ςεπδήο, είηε "ε 

απίζηεπηε [sic] ζέζε ηνπ Putnam είλαη αιεζήο" είηε "ππάξρεη θάπνην ιάζνο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
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 Lewis, ν.π., ζει. 56.  
356

 Lewis, ν.π., ζει. 56.  
357

 Lewis, ν.π., ζει. 56-57.  
358

 Lewis, ν.π., ζει. 63.  
359

 Lewis, ν.π., ζει. 57.  
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ζπλνιηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο καο" θαη, απνξξίπηνληαο αζπδεηεηί ηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε επηινγή σο 

άηνπεο, ζπκπεξαίλεη φηη ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ζηνλ θαζνιηθφ πεξηγξαθηζκφ ην νπνίν πξέπεη λα 

δηνξζσζεί, νχησο ψζηε απηφο λα κελ νδεγεί ζε ηέηνηα "παξάδνμα"
360

. Έηζη ηνπ απνκέλεη λα βξεη, 

ζην δεχηεξν ζθέινο, ην νπνίν ζπδεηήζεθε ζηελ ελφηεηα 1.6.1.1., ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ ρξεηάδεηαη 

(π.ρ. έλαλ επηπιένλ πεξηνξηζκφ ηεο αλαθνξάο), ψζηε λα ζσζεί ν ξεαιηζκφο. "Δθφζνλ ε παξάδνμε 

ζέζε ηνπ Putnam είλαη θαηαθαλψο ςεπδήο [sic], κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη φηη φλησο ππάξρεη 

θάπνηνο πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφο, είηε κπνξνχκε λα βξνχκε πνηνο είλαη είηε φρη."
361

  

    Ζ ζηάζε ηνπ Lewis δελ κε εθπιήζζεη, εθφζνλ έρεη δειψζεη μεθάζαξα ηελ αγσλία πνπ ηνπ 

πξνθαιεί ε ζέζε ηνπ Putnam θαη ηελ αθνζίσζή ηνπ ζην ξεαιηζκφ. κσο νη ππνθεηκεληθέο 

ςπρνινγηθέο αλάγθεο ηνπ Lewis δελ αξθνχλ γηα λα θαηαζηήζνπλ άηνπεο ηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε 

επηινγή. Πξνζσπηθά (θαη είκαη ζίγνπξνο φηη δελ είκαη ν κφλνο) βξίζθσ ηε ζέζε ηνπ Putnam θαζψο 

θαη ηε ζέζε ηνπ ηξίηνπ ζθέινπο ηεο δηάδεπμεο εμαηξεηηθά εχινγεο, ζρεδφλ πξνθαλείο, θαη 

δπζθνιεχνκαη λα θαηαλνήζσ πψο ζα ήηαλ δπλαηφ λα θαίλνληαη "απίζηεπηεο", "παξάδνμεο" ή 

"θαηαθαλψο ςεπδείο" ζε θάπνηνλ. κσο εγψ ηπραίλεη λα αλήθσ ζην αληίπαιν ζηξαηφπεδν: ελ 

αληηζέζεη πξνο ηνλ Lewis, ραηξεηψ ηνλ εξσηθφ αγψλα ηνπ Putnam ελάληηα ζην ηπξαλληθφ θαζεζηψο 

ηνπ κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ θαη ηνπ ζηέθνκαη αιιειέγγπνο. ζνη δελ ζπκκεξηδφκαζηε ηηο αγσλίεο 

ηνπ Lewis δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν γηα λα απνξξίςνπκε αζπδεηεηί ην δεχηεξν ή ην ηξίην ζθέινο ηεο 

δηάδεπμεο θαη λα ζεσξήζνπκε δεδνκέλν φηη ππάξρεη θάπνηνο επηπιένλ πεξηνξηζκφο αθφκε θη αλ δελ 

ηνλ γλσξίδνπκε, πξηλ λα θαηαδεηρζεί θάπνην ζθάικα ζηελ ηφζν εχινγε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 

Putnam. Καη αθφκε θη αλ είρακε ιφγνπο παξφκνηνπο κε εθείλνπο ηνπ Lewis, δελ ζα κπνξνχζακε λα 

ηνπο επηθαιεζηνχκε ζε κηα θηινζνθηθή ζπδήηεζε, γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ηα ππνθεηκεληθά 

ζπλαηζζήκαηα θάζε θηινζφθνπ δελ κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηρεηξεκάησλ ησλ αληηπάισλ ηνπ.
362

 

    Μηα άιιε πεξίπησζε εηο άηνπνλ απαγσγήο ηεο ζέζεο ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο 

βξίζθνπκε ζηνλ Boghossian: 

    Ο Boghossian εμεηάδεη ηε ζεσξία αλαιπηηθφηεηαο ηνπ Frege, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλσλπκίαο κεηαμχ εθθξάζεσλ, ζεσξψληαο φηη ε θξηηηθή πνπ αλαπηχζζεη ν Quine ελάληηα ζηελ 

                                                           
360

 Lewis, ν.π., ζει. 61. 
361

 Lewis, ν.π., ζει. 62. Βιέπε θαη Lewis, "Radical Interpretation", ζει. 342: "Σν πην αθξαίν είδνο απξνζδηνξηζηίαο είλαη 

θαη ην ιηγφηεξν πηζηεπηφ [credible] – θαηά ηελ γλψκε κνπ, πάληα ιηγφηεξν πηζηεπηφ απφ ηελ ππφζεζε φηη έρνπκε 

ζπιιάβεη εζθαικέλα νιφθιεξν ην πξφβιεκα!"  
362

 πσο παξαηεξνχλ νη Barnes θαη Bloor, "ελψ ν ζρεηηθηζηήο κπνξεί λα πνιεκήζεη ηνλ Οξζφ Λφγν, είλαη αλίζρπξνο 

απέλαληη ζηελ Πίζηε. πσο αθξηβψο ε Πίζηε πξνζηαηεχεη ηελ Αγία Σξηάδα ή ην καληείν ησλ Αδάληε ή ηα πλεχκαηα ησλ 

πξνγφλσλ ησλ Λνχκπα, έηζη κπνξεί λα πξνζηαηεχεη θαη ηνλ Οξζφ Λφγν. Ζ Πίζηε ήηαλ πάληα ε παξαδνζηαθή θαη πιένλ 

απνηειεζκαηηθή άκπλα ελάληηα ζην ζρεηηθηζκφ." (Barnes θαη Bloor, ν.π., ζει. 46.) κσο θάζε Πίζηε ζε κηα άπνςε έρεη 

λα αληηκεησπίζεη, σο ππνθεηκεληθφ θαη απζαίξεην απφ ινγηθή άπνςε εζσηεξηθφ βίσκα, κηα εμίζνπ ππνθεηκεληθή θαη 

απζαίξεηε αληίπαιε Πίζηε ζηελ αληίζεηε άπνςε, αξθεί λα ππάξρνπλ ππνθείκελα ηα νπνία ζα βηψλνπλ ηα αληίζηνηρα 

αηζζήκαηα. Καη ε δπλαηφηεηα βίσζεο ηέηνησλ αηζζεκάησλ απφ ππνθείκελα δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί a priori. 
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έλλνηα ηεο ζπλσλπκίαο 
363

 έρεη σο ζηφρν λα πιήμεη απηήλ αθξηβψο ηε ζεσξία αλαιπηηθφηεηαο.
364

 

πγθεθξηκέλα, ν Quine ππνζηεξίδεη, ζχκθσλα κε ηνλ Boghossian, είηε φηη δελ κπνξνχκε λα πνχκε, 

γηα θακία πξφηαζε, αλ είλαη δπλαηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζε ινγηθή αιήζεηα κέζσ ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ζπλσλχκσλ
365

 είηε φηη θακία πξφηαζε δελ είλαη δπλαηφ λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε 

ινγηθή αιήζεηα κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ζπλσλχκσλ
366

 (ην εξψηεκα πνηφ απφ ηα δχν ππνζηεξίδεη 

ν Quine είλαη δήηεκα εξκελείαο). Ο Boghossian απαληά σο εμήο ζηνλ πξψην ηζρπξηζκφ: Δθφζνλ 

κπνξνχκε λα πνχκε ηί είλαη ινγηθή αιήζεηα, απηφ πνπ ακθηζβεηείηαη είλαη ην αλ κπνξνχκε λα πνχκε 

γηα δχν φξνπο ή γηα δχν εθθξάζεηο φηη παξνπζηάδνπλ ζπλσλπκία. κσο, αλ κπνξνχκε λα πνχκε γηα 

κηα έθθξαζε φηη έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν, πξνζδηνξηζκέλν λφεκα, ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε θαη αλ δχν 

εθθξάζεηο έρνπλ ην ίδην πξνζδηνξηζκέλν λφεκα, δειαδή αλ είλαη ζπλψλπκεο. Έηζη, δελ κπνξνχκε λα 

δερηνχκε φηη ππάξρεη απξνζδηνξηζηία σο πξνο ηε ζπλσλπκία δίρσο λα δερηνχκε ηαπηνρξφλσο φηη 

ππάξρεη απξνζδηνξηζηία θαη σο πξνο ην λφεκα ησλ φξσλ θαη ησλ εθθξάζεσλ.
367

  

    Σν επηρείξεκα ηνπ Boghossian είλαη, φπσο δειψλεη ν ίδηνο, έλα είδνο εηο άηνπνλ απαγσγήο
368

: απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ζεσξνχκε άηνπε ηελ απξνζδηνξηζηία σο πξνο ην λφεκα, δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε 

νχηε ηελ απξνζδηνξηζηία σο πξνο ηε ζπλσλπκία. κσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηή ε εηο άηνπνλ 

απαγσγή, ζα πξέπεη λα δεηρζεί φηη είλαη άηνπν λα ππνζέηνπκε φηη ππάξρεη απξνζδηνξηζηία σο πξνο 

ην λφεκα θαη φρη απιψο λα ειπίδνπκε, φπσο θαίλεηαη φηη θάλεη ν Boghossian, φηη φινη νη 

ζπλνκηιεηέο καο ζεσξνχλ θάηη ηέηνην άηνπν. Γηφηη, κέρξη ηψξα, δελ έρσ βξεη θάπνην ιφγν γηα λα 

κελ απνδερηνχκε ην ζπκπέξαζκά ηεο απξνζδηνξηζηίαο, φζν αιιφθνην θαη αλ καο θαίλεηαη (κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα απνδερηνχκε αζπλήζηζηεο, αιιφθνηεο θαη δχζθνια 

θαηαλνεηέο ηδέεο ηεο ζχγρξνλεο θπζηθήο πεξί θακπχισζεο ηνπ ρσξνρξφλνπ ή απξνζδηνξηζηίαο ζε 

θβαληηθφ επίπεδν, ζην βαζκφ πνπ δελ κπνξνχκε λα βξνχκε θάπνην ςεγάδη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία 

πνπ νδεγεί ζε απηέο). 

    ηνλ Searle ζπλαληάκε άιιε κηα ηέηνηα πεξίπησζε: αθνχ δείρλεη πψο ε πηνζέηεζε ηεο ζέζεο φηη 

ην λφεκα είλαη θαη' αλάγθελ δεκφζην ζπλεπάγεηαη φηη είλαη θαη απξνζδηφξηζην, επηρεηξεί κηα εηο 

άηνπνλ απαγσγή
369

 θξίλνληαο φηη ε ζέζε ηεο αλαγθαίαο δεκνζηφηεηαο ηνπ λνήκαηνο αλαηξείηαη 

απηνκάησο, επεηδή κηα εθ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο (ε απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο) είλαη άηνπε. Καη ν 
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 Quine, "Two Dogmas of Empiricism", ζει. 20-46. Με απηφ ην άξζξν ζα αζρνιεζνχκε πεξηζζφηεξν ζην δεχηεξν 

κέξνο. 
364

 Boghossian "Analyticity", Α Companion to the Philosophy of Language, ζει. 339-340.  
365

 Boghossian, ν.π., ζει. 340-342. 
366

 Boghossian, ν.π., ζει. 340-41 θαη 343.  
367

 Boghossian, ν.π., ζει. 342-43. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε φζα έρνπκε πεη, δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη 

λα ζεσξήζνπκε (αληηθεηκεληθά, ξεαιηζηηθά) πξνζδηνξηζκέλν ην είδνο ζπλσλπκίαο πνπ πξνυπνηίζεηαη ζε κηα δηαδηθαζία 

ξηδηθήο κεηάθξαζεο εθθνξψλ ζε "εξεζηζκαηηθά ζπλψλπκεο" πξνηάζεηο. Ζ απξνζδηνξηζηία ηεο ζπλσλπκίαο, φπσο θαη ε 

απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο, επηιχεηαη (αλ θαη απζαίξεηα) κέζσ ηεο πξνβνιήο ελφο εξκελεπηηθνχ ζρήκαηνο.   
368

 Boghossian, ν.π., ζει. 342.  
369

 Searle, ν.π., ζει. 124 θ.ε.  
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ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θξίλεη άηνπε απηή ηε ζπλέπεηα, είλαη επεηδή ζα έπξεπε λα ηζρχεη θαη απφ ηελ 

πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ, ελψ "γλσξίδνπκε απφ ηε δηθή καο πεξίπησζε φηη κε ηνλ φξν 

'ιαγφο' ελλννχκε θάηη δηαθνξεηηθφ απφ φ,ηη κε ηνλ φξν 'αλαπφζπαζην ηκήκα ιαγνχ'".
370

 Με άιια 

ιφγηα, "γλσξίδνπκε αλεμάξηεηα φηη απηφ ην ζπκπέξαζκα είλαη ςεπδέο θαη, επνκέλσο, νη πξνθείκελεο 

απφ ηηο νπνίεο ζπλάγεηαη δελ γίλεηαη λα είλαη φιεο αιεζείο. Πψο γλσξίδνπκε φηη ην ζπκπέξαζκα 

είλαη ςεπδέο; Σν γλσξίδνπκε επεηδή ζηε δηθή καο πεξίπησζε γλσξίδνπκε ηί ελλννχκε."
371

 

    κσο νθείισ λα ελεκεξψζσ ηνλ Searle φηη, ηνπιάρηζηνλ απφ ηε δηθή κνπ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ 

πξνζψπνπ (δηφηη δελ έρσ θακία πξφζβαζε ζηε δηθή ηνπ νχηε θαη ζε θαλελφο άιινπ) δελ 

ζπκκεξίδνκαη ηε βεβαηφηεηά ηνπ γηα ην λφεκα ησλ εθθνξψλ κνπ. Γηφηη ζηελ ελφηεηα 1.3 απηήο ηεο 

δηαηξηβήο κειέηεζα, κε ηε βνήζεηα ηνπ Kripke, ην λφεκα απφ απηή ηελ πξννπηηθή, ζε ζπλζήθεο 

ελδνζθφπεζεο, θαη νδεγήζεθα θαη πάιη ζην ίδην ζπκπέξαζκα: αθφκε θαη απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ 

πξψηνπ πξνζψπνπ, ην λφεκα δελ είλαη ιηγφηεξν απξνζδηφξηζην.
372

 Καη δελ ζα κπνξνχζα λα πψ φηη 

απηφ ην ζπκπέξαζκα κε μέληζε, κε ζφθαξε ή κε αλεζχρεζε ζην ειάρηζην. Αληηζέησο, ην βξήθα 

εχινγν θαη ηαπηνρξφλσο επράξηζην. Καη αληηζηνίρσο, ζην ξεηνξηθφ δίιεκκα πνπ ζέηεη ν Searle   -ηί 

πξέπεη λα απαληήζνπκε "αλ θάπνηνο έρεη κηα λέα ζεσξία γηα ηα ζεκέιηα ησλ καζεκαηηθψλ θαη απφ 

ηα λέα αμηψκαηά ηνπ κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε φηη 2 + 2 = 5", φηη "έθαλε κηα ζεκαληηθή λέα 

αλαθάιπςε" ή φηη "αληέθξνπζε ηα αμηψκαηά ηνπ κέζσ εηο άηνπνλ απαγσγήο";
373

- νθείισ λα 

νκνινγήζσ φηη θιίλσ ελζηηθησδψο πξνο ηελ πξψηε απάληεζε. 

    Παξεκπηπηφλησο, ε Heal καο πξνζθέξεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ησλ αξλεηηθψλ ςπρνινγηθψλ 

αληηδξάζεσλ πνπ πξνθαιεί ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο ε ηδέα φηη ην λφεκα είλαη απξνζδηφξηζην: "Ο 

ηζρπξηζκφο φηη θάηη πνπ ζεσξνχζακε πξαγκαηηθφ δελ είλαη πξαγκαηηθφ […] ζρεδφλ αλαπφθεπθηα ζα 

εθιεθζεί σο κηα απφπεηξα ππνβηβαζκνχ ή απνκπζνπνίεζεο. Ζ ππνςία φηη κπνξεί λα είλαη αιεζέο 

φηη δελ ππάξρνπλ γεγνλφηα σο πξνο ην λφεκα πηζαλφηαηα ζα πξνθαιεί έλα πεξίεξγν αίζζεκα 

αδπλακίαο ή καξαζκνχ. ζν ιίγν θαη αλ θαηαλννχκε ηελ άξλεζε ησλ γεγνλφησλ πεξί λνήκαηνο, 

θαίλεηαη φηη θέξεη εγγελψο ηελ απεηιή ηεο καηαηφηεηαο".
374

 "Οη πην ζζελαξέο πξνζπάζεηεο λα 

θαηαπηαζηνχκε κε απηή ηελ ηδέα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κηα αίζζεζε δφθνπ, καδί κε εηθφλεο 

κνλαμηάο θαη αηρκαισζίαο ζε έλα ςπρξφ θαη ζθνηεηλφ κέξνο".
375

 Δθπιήζζνκαη κε ηηο πεξηγξαθέο ηεο 

Heal θαη δπζθνιεχνκαη πνιχ λα ηηο θαηαλνήζσ, δηφηη, πξνζσπηθά, ε ηδέα ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ 

λνήκαηνο κνπ πξνθαιεί αηζζήκαηα επεμίαο θαη επζπκίαο θαη επράξηζηνπο ζπλεηξκνχο αλέκειεο 

πεξηπιάλεζεο ζε πνιχρξσκνπο θαιεηδνζθνπηθνχο ιαβπξίλζνπο.    

                                                           
370

 Searle, ν.π., ζει. 126.  
371

 Searle, ν.π., ζει. 141.  
372

 Βιέπε θαη Kirk, ν.π., ζει. 11. 
373

 Searle, ν.π., ζει. 137.  
374

 Heal, ν.π., ζει. 9.  
375

 Heal, ν.π., ζει. 225.  
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    Τπνζηεξίδσ ινηπφλ φηη ε απφθιηζε αλάκεζα ζηε δηθή κνπ "αίζζεζε ηνπ αηφπνπ" θαη εθείλε ησλ 

Lewis, Boghossian θαη Searle ππνδεηθλχεη φηη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζεσξείηαη άηνπε κηα ζέζε 

πεξηέρεη έλα ηζρπξφ ππνθεηκεληθφ, αηζζεηηθφ θαη/ή ςπρνινγηθφ ζπζηαηηθφ (π.ρ. ην θαηά πφζνλ 

θάπνηνο δηαζέηεη θαληαζία, πεξηπεηεηψδεο πλεχκα θαη/ή παηγληψδε δηάζεζε), ην νπνίν θαζηζηά 

πξνβιεκαηηθή απφ ινγηθή άπνςε θάζε εηο άηνπνλ απαγσγή ε νπνία απιψο επηθαιείηαη απηή ηελ 

αίζζεζε.
376

       

 

1.7. Δπίιπζε ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο θαη λνεκαηηθό ππόβαζξν.  

 

    χκθσλα κε φζα έρνπλ ππνζηεξηρζεί κέρξη ηψξα, κηα εθθνξά απνθηά κία ζπγθεθξηκέλε 

κεηάθξαζε ζε θάπνηα γιψζζα θαη έλα πξνζδηνξηζκέλν λφεκα σο πξφηαζε, αλ θαη κφλνλ αλ 

πξνυπνζέζνπκε, αλ ζεσξήζνπκε αιεζέο, σο έλα είδνο ζησπειψλ παξαδνρψλ πνπ ππφθεηληαη ηνπ 

λνήκαηνο ηεο πξφηαζεο, έλα ζχλνιν άιισλ πξνηάζεσλ
377

, ην νπνίν θαζηζηά ηε κεηάθξαζε ζπκβαηή 

πξνο ηηο εκπεηξηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ζπλζήθεο εθδήισζεο ηεο εθθνξάο. Φαίλεηαη φηη απηφο είλαη 

ν κνλαδηθφο ινγηθά αλαγθαίνο ηξφπνο επίιπζεο ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο ζηνλ νπνίν καο 

νδήγεζε ε έξεπλά καο.
378

 Αλ, απφ ηελ άιιε, έρνπκε νδεγεζεί ζε έλα ζθεπηηθηζηηθφ ζπκπέξαζκα σο 

πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο, απηφο είλαη ν κνλαδηθφο ινγηθά αλαγθαίνο ηξφπνο επίιπζεο 

ηεο απξνζδηνξηζηίαο ζηνλ νπνίν έρνπκε πξφζβαζε θαη ηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ λα γλσξίζνπκε, 

αιιά, αλ εγθαηαιείςνπκε ηηο ξεαιηζηηθέο αμηψζεηο γηα έλαλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

λνήκαηνο, ηφηε είλαη θαη πάιη ν κνλαδηθφο ινγηθά αλαγθαίνο ηξφπνο επίιπζεο ηεο απξνζδηνξηζηίαο 

πνπ ππάξρεη.   

                                                           
376

 Γηα κηα παξάιιειε ζηάζε, ζπγγεληθή πξνο ηε δηθή κνπ, βιέπε Κνλδχιεο, Ηζρχο θαη απφθαζε, ζει. 232: "Χζηφζν θαη 

ε δπζθνξία απέλαληη ζ’ έλαλ θφζκν δίρσο αμία θαη λφεκα παξακέλεη δήηεκα γνχζηνπ. ηα δηθά κνπ ηα κάηηα θαη γηα ηηο 

δηθέο κνπ ζεσξεηηθέο πεξηέξγεηεο ν θφζκνο έηζη φπσο είλαη παξνπζηάδεη άπεηξν ελδηαθέξνλ." Ο Κνλδχιεο ραξαθηεξίδεη 

ην ζρεηηθηζηηθφ ή κεδεληζηηθφ ζπκπέξαζκά ηνπ "ζπγθινληζηηθφ" θαη "ζπλαξπαζηηθφ" αιιά παξαδέρεηαη φηη "ηέηνηεο 

παξαηεξήζεηο θαη ζθέςεηο κπνξνχλ λα ραξίζνπλ απνιαχζεηο κνλάρα ζε ιεπηνγεχζηεο θαη επαῒνληεο ηνπ πεξηζσξίνπ."  
377

 Λνγηθέο θαη καζεκαηηθέο αξρέο θαη γξακκαηηθνί θαλφλεο ζα κπνξνχζαλ λα δηαηππψλνληαη σο εληνιέο αιιά θαη σο 

πξνηάζεηο ζηελ νξηζηηθή, φπσο "Γελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη ηαπηνρξφλσο αιεζείο κηα πξφηαζε θαη ε άξλεζή ηεο". 

Ννκίδσ φηη είλαη πξνθαλέο φηη νη νληνινγηθέο αξρέο θαη ηαμηλνκήζεηο κπνξνχλ λα δηαηππψλνληαη ζηελ νξηζηηθή. Π.ρ., 

"Σα επηκέξνπο φληα ππάγνληαη ζε είδε." ζν γηα ηηο αλαιπηηθέο πξνηάζεηο, δελ ρξεηάδεηαη θαλ λα ην ζρνιηάζσ.   
378

 Βιέπε άιισζηε θαη Davidson, ν.π., ζει. 239-240: Δπηιχνπκε ηελ απξνζδηνξηζηία ηεο αλαθνξάο φηαλ "ζεσξνχκε φηη ν 

νκηιεηήο κηιά θάπνηα γιψζζα ή θάπνηα άιιε. […] Αλ απνθαζίζνπκε λα αιιάμνπκε ην ζρήκα αλαθνξάο, απνθαζίδνπκε 

φηη κηιά κηα δηαθνξεηηθή γιψζζα. […] Γελ ππάξρεη ηξφπνο λα δηαπηζηψζνπκε πνηά απφ απηέο ηηο γιψζζεο κηιά φλησο 

θάπνηνο. […]. Αλ αιιάμνπκε ηελ εξκελεία καο γηα ηα ιφγηα θάπνηνπ, ηφηε, δεδνκέλσλ ησλ ίδησλ ζπλνιηθψλ ηεθκεξίσλ, 

πξέπεη επίζεο λα αιιάμνπκε θαη ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο επηζπκίεο πνπ ηνπ απνδίδνπκε. […] Τπάξρνπλ ζπρλά 

πεξηπηψζεηο, θαη ζε απηφ ζπκθσλψ κε ηνλ Quine, ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε εμίζνπ θαιά ην ζχλνιν ησλ 

ζπλαθψλ ηεθκεξίσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ελφο πξνζψπνπ ζχκθσλα κε νπνηαδήπνηε απφ δχν ζεσξίεο αιήζεηαο, αξθεί λα 

πξνβνχκε ζε αληηζηαζκηζηηθέο αλαδηαηάμεηο ζηε ζεσξία καο γηα ηηο πεπνηζήζεηο θαη άιιεο ζηάζεηο ηνπ, φπνπ, ζχκθσλα 

κε ηε κία ζεσξία κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε εξκελεχεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαζίζηαηαη αιεζήο, ελψ ζχκθσλα κε 

ηελ άιιε ζεσξία φρη. […] Σν ιάζνο καο ήηαλ λα ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη κηα κνλαδηθή γιψζζα ζηελ νπνία αλήθεη κηα 

δεδνκέλε εθθνξά. κσο δελ κπνξνχκε, δίρσο λα ππνπέζνπκε ζε παξάδνμν, λα ζεσξήζνπκε φηη απηή ε εθθνξά αλήθεη 

ζε κία ή ζε κηα άιιε γιψζζα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηηξέπνπκε κηα αιιαγή ζε άιια ηκήκαηα ηεο ζπλνιηθήο 

ζεσξίαο καο γηα έλα πξφζσπν."  
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    Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη ε πξνβνιή ελφο ηέηνηνπ ζπλφινπ ζηνλ νκηιεηή είλαη ε αλαγθαία 

θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα λα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο θάζε δπλαηήο εθθνξάο. Φαίλεηαη φηη ην 

πηζαλφηεξν είλαη λα πξνυπνζέζνπκε ηελ νληνινγία, ηε ινγηθή, ηε γξακκαηηθή / ζπληαθηηθή δνκή θαη 

ηηο αλαιπηηθέο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχκε εκείο, φκσο νχηε ηα δεδνκέλα νχηε θάπνηα ινγηθή 

αλαγθαηφηεηα καο δεζκεχνπλ ζε θάηη ηέηνην. 

    Χζηφζν, γηα λα κπνξνχκε λα θαηαλννχκε, λα ζεσξνχκε αιεζείο θαη λα πξνυπνζέηνπκε θάπνηεο 

πξνηάζεηο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο, πξέπεη θαη απηέο λα έρνπλ πξνζδηνξηζκέλν λφεκα. 

Δπνκέλσο δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξίζνπκε ην λφεκα κηαο επί κέξνπο εθθνξάο αλ δελ 

πξνζδηνξίδεηαη ηαπηνρξφλσο θαη ην λφεκα ελφο ζπλφινπ πξνηάζεσλ θαη ην λφεκα πνπ απνδίδεη έλαο 

εξκελεπηήο ζε κηα εθθνξά ηε ζηηγκή t είλαη ζρεηηθφ σο πξνο ην λφεκα ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνηάζεσλ 

ηηο νπνίεο επηιέγεη σο ππφβαζξφ ηεο εθείλε ηε ζηηγκή.  

    Καη ηψξα έθηαζε ε ζηηγκή λα εγθαηαιείςσ δηάθνξνπο αζαθείο θαη αλεπαξθψο νξηζκέλνπο φξνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζα κέρξη ηψξα, φπσο "νπηηθή γσλία", "εξκελεπηηθφ ζρήκα", "ελλνηνινγηθφ 

ζρήκα" θαη "κεηαθξαζηηθφ εγρεηξίδην" θαη λα γίλσ πην ζπγθεθξηκέλνο: αο νλνκάζσ ην ζχλνιν ησλ 

πξνηάζεσλ [propositions] ηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνυπνζέζεη σο αιεζείο έλαο εξκελεπηήο, ζε θάζε 

ζηηγκή λνεκαηνδφηεζεο, ψζηε λα απνδψζεη έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα [meaning] ζε κία εθθνξά ελφο 

νκηιεηή, "λνεκαηηθφ ππφβαζξν" [semantic background] ηεο πξφηαζεο πνπ πξνθχπηεη, εθείλε ηε 

ζηηγκή, σο "κεηάθξαζε" ηεο εθθνξάο.
379

 

     Σψξα, ζην βαζκφ πνπ απηφ ηζρχεη γηα θάζε εθθνξά θαη γηα θάζε πξφηαζε κε πξνζδηνξηζκέλν 

λφεκα, ηζρχεη θαη γηα θάζε πξφηαζε p πνπ αλήθεη ζην λνεκαηηθφ ππφβαζξν SB1 ην νπνίν 

επηθαινχκαζηε γηα λα απνδψζνπκε λφεκα ζε κηα εθθνξά. Γηα λα πξνζδηνξίδεηαη ην λφεκα 

νπνηαζδήπνηε πξφηαζεο εληφο ηνπ SB1, πξέπεη λα πξνυπνηίζεηαη έλα λνεκαηηθφ ππφβαζξν. Αλ απηφ 

                                                           
379

 H επηινγή λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε απηφ πνπ ν Κνλδχιεο νλνκάδεη "απφθαζε": 

"Απφθαζε (de-cisio, Ent-scheidung) είλαη ε πξάμε ή ε δηαδηθαζία απνθνπήο ή απνρσξηζκνχ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη 

κηα θνζκνεηθφλα θαηάιιειε λα εγγπεζεί ηελ ηθαλφηεηα πξνζαλαηνιηζκνχ ηελ αλαγθαία γηα ηελ απηνζπληήξεζε. Πξηλ 

απφ ηελ απφθαζε δελ ππάξρεη θφζκνο σο ζπγθεθξηκέλα δηεπζεηεκέλν ιν κέζα ζηελ αληίιεςε ελφο ππνθεηκέλνπ 

επίζεο ζπγθεθξηκέλνπ, δειαδή ππνθεηκέλνπ πνπ θαηέρεη νξηζκέλε ζέζε κέζα ζ’ απηφ ην ιν∙ ππάξρεη απιψο έλαο 

πξνθαηαξθηηθφο θφζκνο, δειαδή κηα εηεξφθιεηε πνηθηιία ή έλα ιίγν-πνιχ ραιαξφ άζξνηζκα θαη’ αξρήλ ηζφηηκσλ 

πιηθψλ, εληππψζεσλ, θηλήζεσλ θαη ξνπψλ, πνπ κέζα ζ’ απηήλ ηελ ζηεξνχκελε λνήκαηνο αξρέγνλε θαηάζηαζε δελ 

κπνξνχλ νχηε λα παξάζρνπλ έλα αμηφπηζην πιαίζην πξνζαλαηνιηζκνχ νχηε λα ζέζνπλ ζε θίλεζε πξάμεηο ππνζρφκελεο 

επηηπρία ή λα δηθαηψζνπλ ηέηνηεο πξάμεηο εθ ησλ πζηέξσλ. Με ηελ πξάμε ή ηε δηαδηθαζία απνρσξηζκνχ ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ θφζκνπ παχνπλ λα είλαη θαη’ αξρήλ ηζφηηκα κεηαμχ ηνπο θαη κνηξάδνληαη ζε ελδηαθέξνληα 

θαη αδηάθνξα, αλψηεξα θαη θαηψηεξα, φπνπ ηα πξψηα απνηεινχλ ζπλάκα ηε βάζε ελφο θνζκνζεσξεηηθνχ πξνζρεδίνπ. 

[…] Έκπξαθηα αθαηξείηαη επίζεο ην θαηεγφξεκα ηεο χπαξμεο [ην λφεκα ζα έιεγα εγψ] απφ ην ηκήκα εθείλν ηνπ 

πξνθαηαξθηηθνχ θφζκνπ, ην νπνίν αληηζηέθεηαη ζηελ ππνηχπσζε κηαο ζπλεθηηθήο θνζκνεηθφλαο, κε κπνξψληαο λα 

εληαρζεί νχηε θαλ ζηηο θαηψηεξεο βαζκίδεο ηεο δεκηνπξγνχκελεο θνζκνζεσξεηηθήο ηεξαξρίαο." (Κνλδχιεο, ν.π., ζει. 

23-24. Βιέπε θαη Δπηζηήκε, ηζρχο θαη απφθαζε, ζει. 21-22.) Μπνξεί επίζεο λα παξαιιειηζηεί κε απηφ πνπ ν Kuhn 

νλνκάδεη αιιαγή πξννπηηθήο ζηε δηάξθεηα κηαο επηζηεκνληθήο επαλάζηαζεο. (Kuhn, ν.π., ζει. 158-160.)  ην πιαίζην 

ηεο ζεσξίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή κηα ηέηνηα, πεξίπνπ, ζπλεηδεηή ή, ην πηζαλφηεξν, αζπλείδεηε 

απφθαζε ή πηνζέηεζε πξννπηηθήο ιακβάλεη ρψξα θάζε ζηηγκή πνπ έλαο εξκελεπηήο λνεκαηνδνηεί θάπνηα εθθνξά, 

άιινπ νκηιεηή ή δηθή ηνπ. 
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ήηαλ δηαθνξεηηθφ απφ ην SB1, (π.ρ. αλ πεξηείρε κηα δηαθνξεηηθή νληνινγία), ηφηε ε p ζα απνθηνχζε 

δηαθνξεηηθφ λφεκα απφ απηφ πνπ ζα είρε αλ πξνυπέζεηε ην SB1. κσο έηζη ην SB1 ζα άιιαδε, 

κεηαβαιιφκελν  ζε SB2 (δηφηη ηψξα ζα πεξηείρε ηνπιάρηζηνλ κηα πξφηαζε ηελ νπνία δελ πεξηείρε ην 

SB1 θαη δελ ζα πεξηείρε ηνπιάρηζηνλ κηα πξφηαζε ηελ νπνία πεξηείρε ην SB1).  Απηφ, απηνκάησο, ζα 

κεηέβαιιε ην λφεκα ηεο αξρηθήο εθθνξάο απφ p ζε p΄, εθφζνλ ηψξα ζα επηθαινχκαζηαλ ην SB2 θαη 

φρη ην SB1 γηα λα ηεο απνδψζνπκε λφεκα. Δπνκέλσο, κηα εθθνξά κπνξεί λα δηαζέηεη έλα 

πξνζδηνξηζκέλν λφεκα πξνυπνζέηνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν λνεκαηηθφ ππφβαζξν SB1 κφλν αλ φιεο 

νη πξνηάζεηο ηνπ SB1 πξνυπνζέηνπλ ζην λφεκά ηνπο λνεκαηηθά ππφβαζξα ηα νπνία δελ δηαθέξνπλ 

απφ ην SB1 αιιά ηαπηίδνληαη κε απηφ. κσο απηφ ηζνδπλακεί κε ηε ζέζε φηη θάζε πξφηαζε εληφο 

ελφο λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ πξνυπνζέηεη ζην λφεκά ηεο ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ απνηεινχλ 

απηφ ην ππφβαζξν.  

    Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν κπνξεί λα πξνυπνηεζεί γηα ηελ απφδνζε 

ζπγθεθξηκέλνπ λνήκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο εθθνξέο. Οη εθθνξέο u1, u2 θαη u3 κπνξνχλ 

λα έρνπλ ην ίδην ή δηαθνξεηηθφ κεηαμχ ηνπο λφεκα, αλαιφγσο ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο 

νκηιεηέο θαη ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ πνπ επηιέγεηαη γηα ηε λνεκαηνδφηεζή ηνπο. Αο νλνκάζσ 

"λνεκαηηθφ πιέγκα" [semantic plexus] ην ζχλνιν ην νπνίν πεξηέρεη (i) φιεο ηηο πξνηάζεηο κε 

πξνζδηνξηζκέλν λφεκα (ζεσξνχκελεο σο αιεζείο ή ςεπδείο ή θάηη άιιν) νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα 

δηαηππσζνχλ ζχκθσλα κε ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαη (ii) ηηο πξνηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζε απηφ 

ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν. 

    Μπνξνχκε ινηπφλ λα ηζρπξηζηνχκε φηη θάζε πξφηαζε πξνυπνζέηεη έλα λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαη 

αλήθεη ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα καδί κε άιιεο πξνηάζεηο πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην λνεκαηηθφ 

ππφβαζξν. Σψξα, αλ θάζε λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαζηζηά δπλαηή ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ κε 

πξνζδηνξηζκέλν λφεκα θαη αλ θάζε πξφηαζε πνπ αλήθεη ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα πξνυπνζέηεη θαη’ 

αλάγθελ ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν κε φιεο ηηο άιιεο πξνηάζεηο ηνπ ίδηνπ πιέγκαηνο, ηφηε θάζε 

πξφηαζε (πνπ αλήθεη ζε έλα  λνεκαηηθφ πιέγκα, δειαδή θάζε πξφηαζε) πξνυπνζέηεη ζην λφεκά ηεο, 

καδί κε ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν, θαη ηε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο φισλ ησλ άιισλ πξνηάζεσλ ηνπ 

λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο. Έηζη ε απφδνζε λνήκαηνο ζε κηα εθθνξά ζχκθσλα κε έλα λνεκαηηθφ 

ππφβαζξν πξνυπνζέηεη ηε δπλαηφηεηα απφδνζεο λνήκαηνο, ζχκθσλα κε ην ίδην λνεκαηηθφ 

ππφβαζξν, ζε φιεο ηηο εθθνξέο νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα κεηαθξαζηνχλ σο πξνηάζεηο πνπ αλήθνπλ 

ζην λνεκαηηθφ πιέγκα ζην νπνίν αλήθεη θαη απηφ ην ππφβαζξν. 
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1.7.1. Ννεκαηηθό ππόβαζξν θαη ζεκαζηνινγηθόο νιηζκόο.  

 

    O Christopher Peacocke πξνζθέξεη ηνλ εμήο νξηζκφ γηα έλαλ θαζνιηθφ ζεκαζηνινγηθφ νιηζκφ 

[global holism about meaning]: "Σν λφεκα κηαο έθθξαζεο εμαξηάηαη ζπγθξνηεηηθά απφ ηηο ζρέζεηο 

ηεο κε φιεο ηηο άιιεο εθθξάζεηο ζηε γιψζζα, φπνπ ζε απηέο ηηο ζρέζεηο κπνξεί λα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςηλ θαη γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ άιισλ εθθξάζεσλ φπσο νη 

ζρέζεηο ηνπο πξνο ην κε γισζζηθφ θφζκν, ηελ πξάμε θαη ηελ αληίιεςε"
380

.  

    Σν είδνο ζεκαζηνινγηθνχ νιηζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα είλαη ειαθξψο 

δηαθνξεηηθφ: Καη' αξράο δελ πξφθεηηαη γηα νιηζκφ ζην πιαίζην κηαο "γιψζζαο" (φ,ηη θη αλ ζεκαίλεη 

ηειηθά απηφο ν φξνο) αιιά ζην πιαίζην ελφο λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, φπσο απηφ νξίζηεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα.
381

 Δπίζεο, αλαθέξεηαη ζε πξνηάζεηο θαη φρη ζε εθθξάζεηο ζηνηρεησδέζηεξεο 

ηεο πξφηαζεο (αλ θαη λνκίδσ φηη, ζην πλεχκα ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο 

πξνηάζεηο, ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε θαη φηη ε λνεκαηνδφηεζε κηαο εθθνξάο σο έθθξαζεο 

ζηνηρεησδέζηεξεο κηαο πξφηαζεο, π.ρ.  σο κηαο απιήο ιέμεο, πξνυπνζέηεη θαη πάιη έλα πξνηαζηαθφ 

λνεκαηηθφ ππφβαζξν).  

    Έπεηηα, ην λφεκα θάζε πξφηαζεο ηνπ πιέγκαηνο εμαξηάηαη απφ θαη πξνυπνζέηεη ην λφεκα ελφο 

ζπλφινπ πξνηάζεσλ, ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ ηεο πξφηαζεο. Ζ απφδνζε λνήκαηνο ζε κία 

πξφηαζε πνπ αλήθεη ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα πξνυπνζέηεη, σο αλαγθαία ζπλζήθε, ην λφεκα φισλ 

ησλ πξνηάζεσλ ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ. Κάζε πξφηαζε ηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, εθφζνλ 

πξνυπνζέηεη ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν, πξνυπνζέηεη θαη ηε δπλαηφηεηα απφδνζεο λνήκαηνο θαη ζε 

φιεο ηηο άιιεο πξνηάζεηο ηνπ πιέγκαηνο. Έηζη, αθελφο ην λφεκα θάζε πξφηαζεο εμαξηάηαη 

ζπγθξνηεηηθά απφ ην λφεκα ελφο ππνζπλφινπ (θαη φρη ηνπ ζπλφινπ) ησλ πξνηάζεσλ ηνπ 

λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο ζην νπνίν απηή αλήθεη, αθεηέξνπ φκσο ε δπλαηφηεηα απφδνζεο λνήκαηνο ζε 

κία πξφηαζε ηνπ πιέγκαηνο ζπλεπάγεηαη ηε δπλαηφηεηα απφδνζεο λνήκαηνο ζε θάζε άιιε πξφηαζε 

ηνπ πιέγκαηνο.
382

 

                                                           
380

 Christopher Peacocke, "Holism", Α Companion to the Philosophy of Language, ζει. 227. Γηα ειαθξψο δηαθνξεηηθνχο 

νξηζκνχο ή πεξηγξαθέο ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ νιηζκνχ βιέπε, π.ρ., Dummett, "Holism", The Logical Basis of 

Metaphysics, Duckworth, Λνλδίλν, 1991, ζει. 221-222, 224-231, "The Philosophical Basis of Intuitionistic Logic", ζει.  

218-220, θαη Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 1-6. Βιέπε θαη Blackburn, ν.π., ζει. 144-147. Βιέπε θαη Heal, ν.π., ζει. 46, 

86-102, φπνπ, ζην πιαίζην κηαο εξκελείαο ηνπ Quine, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο δηαθνξεηηθέο κνξθέο νιηζκνχ σο 

πξνθείκελεο ζε επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο.      
381

 Έλα λνεκαηηθφ πιέγκα ζα κπνξνχζε λα κελ ηαπηίδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ κηαο "γιψζζαο" κε ηελ 

θαζεκεξηλή έλλνηα (π.ρ. ησλ ειιεληθψλ), αλ ήηαλ δπλαηφ δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ, κνξθνινγηθά, ην 

ιεμηιφγην, ηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ ησλ ειιεληθψλ λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά λνεκαηηθά πιέγκαηα ή ην ίδην 

λνεκαηηθφ ππφβαζξν λα πξνυπνηίζεηαη απφ πξνηάζεηο δηαηππσκέλεο, π.ρ., ζηα ειιεληθά, ζηα αγγιηθά θαη ζηα γαιιηθά, 

σο ζπζηήκαηα ζπκβφισλ ή εθθνξψλ.  
382

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε κειέηεο ζην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο, φπσο εθείλεο ησλ Hanson, Kuhn θαη 

Feyerabend, εκθαλίδεηαη κηα ζχγθιηζε, αλ θαη κε αξθεηή αζάθεηα, πξνο ηελ άπνςε φηη ζην εζσηεξηθφ θάζε ζπζηήκαηνο 

νξγάλσζεο ηεο εκπεηξίαο παξνπζηάδεηαη έλα είδνο αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ φξσλ, ησλ ελλνηψλ 

ή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ην ζπγθξνηνχλ, έηζη ψζηε θάζε πξφηαζε πνπ δηαηππψλεηαη ζχκθσλα κε έλα ηέηνην ζχζηεκα λα 
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    Απηή ε κνξθή νιηζκνχ κάιινλ δελ είλαη θαζνιηθή φζνλ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ λνεκαηηθνχ 

πιέγκαηνο, ζην βαζκφ πνπ δελ εμαξηά ην λφεκα θάζε πξφηαζεο απφ ην λφεκα θάζε άιιεο πξφηαζεο 

κέζα ζην πιέγκα, παξά κφλν απφ ην λφεκα ελφο ππνζπλφινπ ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πιέγκαηνο. 

Χζηφζν, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη θαζνιηθφο νιηζκφο κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ηνπ λνεκαηηθνχ 

ππνβάζξνπ. 

    Οη νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ λνήκαηνο ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα θαηεγνξεζνχλ γηα θπθιηθφηεηα: 

αλ ζε έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ ην λφεκα θάζε πξφηαζεο πξνυπνζέηεη ην λφεκα φισλ ησλ άιισλ 

πξνηάζεσλ ηνπ ζπλφινπ  θαη αλ ην λφεκα κηαο πξφηαζεο p ζπλάγεηαη απφ ην λφεκα φισλ ησλ 

άιισλ πξνηάζεσλ ηνπ ζπλφινπ, ην νπνίν πξνυπνζέηεη ην λφεκα ηεο p, ηφηε θαηά ηε ζπλαγσγή ηνπ 

λνήκαηνο ηεο p πξνυπνηίζεηαη ζηηο πξνθείκελεο, κεηαμχ άιισλ, ην λφεκα ηεο p. Δπίζεο, αλ γηα λα 

θαηαλνήζνπκε κηα πξφηαζε p ζε έλα ζχλνιν πξέπεη λα θαηαλννχκε θαη θάζε άιιε πξφηαζε ηνπ 

ίδηνπ ζπλφινπ θαη αλ, σο εθ ηνχηνπ, ε θαηαλφεζε απηψλ ησλ άιισλ πξνηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο p, ηφηε γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ p πξέπεη λα θαηαλννχκε ηελ p
383

. Απηφ ην 

πξφβιεκα θαίλεηαη λα πιήηηεη θαη ηνλ θαζνιηθφ νιηζκφ ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ. 

                                                                                                                                                                                                   
πξνυπνζέηεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν φιν ην ππφινηπν δίθηπν. Ο Hanson παξαηεξεί: "Σί ζεκαίλεη λα βιέπεη θαλείο θηβψηηα, 

ζθάιεο, πνπιηά, αληηιφπεο, αξθνχδεο, βάδα, ζσιήλεο αθηίλσλ Υ; εκαίλεη (ηνπιάρηζηνλ) λα έρεη θαλείο γλψζε 

νξηζκέλσλ πξαγκάησλ. […] εκαίλεη λα βιέπεη θαλείο φηη, αλ θάπνηα πξάγκαηα ζπκβνχλ ζε θάπνηα αληηθείκελα 

κπξνζηά ζηα κάηηα καο, άιια πξάγκαηα ζα αθνινπζήζνπλ. […] Απηφ είλαη γλψζε: είλαη ην λα γλσξίδνπκε ηη είδνπο 

πξάγκα ππνδειψλεη ε ιέμε 'θηβψηην' ή ε ιέμε 'θχβνο', φπσο θαη θάηη γηα ηα πιηθά πνπ κπνξνχλ λα θηηάμνπλ ηέηνηα 

νληφηεηα. Οη ιέμεηο 'δηαθαλέο θηβψηην' ή 'γπάιηλνο θχβνο' δελ ζα εμέθξαδαλ απηφ πνπ παξαηεξήζεθε αλ θάπνηεο απφ 

απηέο ηηο επηπιένλ ζθέςεηο απνξξίπηνληαλ. Σν λα δεη θαλείο έλα πνπιί ζηνλ νπξαλφ πεξηιακβάλεη ην λα βιέπεη φηη δελ 

ζα θάλεη μαθληθά θάζεηεο απφηνκεο ζηξνθέο. […] Σν λα βιέπεη φκσο θαλείο έλα πνπιί, έζησ θαη ζηηγκηαία, ζεκαίλεη λα 

ην βιέπεη ζε φιεο απηέο ηηο δηαζπλδέζεηο." (Hanson, ν.π., ζει. 25-27). ε άιιν ζεκείν, φπνπ αλαιχεη ηηο αηηηαθέο 

εμεγήζεηο, παξαηεξεί φηη "νη ιέμεηο-αίηηα κνηάδνπλ κε ηελ αξγθφ ησλ παηρληδηψλ. […] Οη ιέμεηο 'ηζάθα', 'αηνχ', 

'θξαηηέκαη' αλήθνπλ ζην γισζζηθφ ηδίσκα ηνπ κπξηηδ. Κάζε φξνο ππαηλίζζεηαη νιφθιεξν ην ελλνηνινγηθφ ππφδεηγκα ηνπ 

παηρληδηνχ: δελ κπνξείο λα ζρεκαηίζεηο ζσζηή αληίιεςε γηα θάπνηα απφ απηέο φηαλ νη ππφινηπεο παξακέλνπλ ζην 

ζθνηάδη. […] Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ιέμεηο 'πίεζε', 'ζεξκνθξαζία', 'φγθνο', 'αγσγφο', 'κνλσηήο' […]. Ζ πιήξεο 

θαηαλφεζε θάπνηαο απφ απηέο ηηο ηδέεο ηζνδπλακεί κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ππνδείγκαηνο ηνπ θιάδνπ, 

εληφο ηνπ νπνίνπ απηή παξίζηαηαη" (Hanson, o.π., ζει. 89-90), δειαδή ελφο "δηθηχνπ απφ δηαπιεθφκελεο ζεσξεηηθέο 

έλλνηεο, πιεξνθνξίεο θαη πεηξακαηηθά ππνδείγκαηα."
382

 (Hanson, ν.π., ζει. 93).  ην ίδην πλεχκα, ν Kuhn παξαηεξεί φηη 

"Οχηε νη επηζηήκνλεο νχηε νη απινί άλζξσπνη καζαίλνπλ λα βιέπνπλ ηνλ θφζκν απνζπαζκαηηθά, έλα ζηνηρείν κεηά ην 

άιιν. […] Σφζν νη επηζηήκνλεο φζν θαη νη απινί άλζξσπνη ζπιιακβάλνπλ νιφθιεξεο πεξηνρέο κέζα ζηε ξνή ηεο 

εκπεηξίαο. Σν παηδί πνπ δηαδνρηθά ζπλδέεη ηε ιέμε 'κακά' κε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, κε φιεο ηηο γπλαίθεο θαη κε ηε 

κεηέξα ηνπ, δελ καζαίλεη κφλν ηί ζεκαίλεη 'κακά' ή πνηα είλαη ε κεηέξα ηνπ. Μαζαίλεη ηαπηνρξφλσο θάπνηεο απ' ηηο 

δηαθνξέο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, φπσο θαη θάηη απφ ηε ζπκπεξηθνξά κηαο εηδηθά γπλαίθαο απέλαληί ηνπ. Οη αληηδξάζεηο, 

νη πξνζδνθίεο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ -πξαγκαηηθά, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θφζκνπ- αιιάδνπλ αλάινγα. […] Σα 

Παξαδείγκαηα θαζνξίδνπλ ηαπηφρξνλα εθηεηακέλεο πεξηνρέο ηεο εκπεηξίαο." (Kuhn, ν.π., ζει. 207-8). Ο Feyerabend, 

αλαθεξφκελνο ζηελ αλάδπζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ελλνηνινγηθήο νξγάλσζεο, ππνζηεξίδεη φηη "νη φξνη ηεο λέαο 

γιψζζαο απνζαθελίδνληαη κφλν φηαλ ε δηαδηθαζία έρεη πξνρσξήζεη αξθεηά έηζη ψζηε ε θάζε ιέμε λα είλαη ην θέληξν 

ελφο ηζηνχ πνπ κε ηα λήκαηά ηνπ ηε ζπλδέεη κε άιιεο ιέμεηο, πξνηάζεηο, θνκκάηηα ζπιινγηζκψλ, ρεηξνλνκίεο πνπ ζηελ 

αξρή θαίλνληαη παξάινγεο αιιά γίλνληαη πνιχ ινγηθέο φηαλ απνθαηαζηαζνχλ νη ζρέζεηο. […] Ο εθεπξέηεο κηαο λέαο 

θνζκνζεσξίαο […] πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κηιά ρσξίο ζαθέο λφεκα κέρξηο φηνπ ην ζχλνιν ησλ ρσξίο ζαθέο λφεκα 

ελλνηψλ πνπ δεκηνπξγεί απηφο θαη νη θίινη ηνπ γίλεη αξθεηά κεγάιν ψζηε λα δψζεη λφεκα ζ' φια ηνπ ηα κέξε." 

(Feyerabend, ν.π., ζει. 315-6.) Βιέπε θαη Κνλδχιεο, ν.π., ζει. 37-38. Έρσ ηελ αίζζεζε φηη ν αθξηβέζηεξνο θαη 

ζαθέζηεξνο νξηζκφο ηνπ νιηζκνχ ηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, ηνλ νπνίν πξνηείλσ, ζα απνηεινχζε έλα ρξήζηκν εξγαιείν  

ζην πιαίζην ηέηνησλ κειεηψλ.  
383

 Δδψ αλαπηχζζσ θάπνηεο δηθέο κνπ ζθέςεηο κε αθνξκή θάπνηεο παξαηεξήζεηο ηνπ Peacocke ζε ειαθξψο δηαθνξεηηθφ 

πιαίζην. Βιέπε Peacocke, ν.π., ζει. 229.  
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    χκθσλα κε ηνλ Peacocke, είλαη δπλαηφλ, ζε έλα νιηζηηθφ πιαίζην, λα δψζνπκε κε θπθιηθέο 

εμεγήζεηο [non-circular accounts] γηα ηελ θαηαλφεζε επί κέξνπο εθθξάζεσλ, αξθεί λα 

επηθαιεζηνχκε ηελ εμήο "ζπλζήθε θαηαλφεζεο" ("ζπλζήθε θαηαλφεζεο" [understanding condition] 

είλαη "κηα ξεηή δηαηχπσζε ηεο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί θάπνηνο ψζηε λα θαηαλνεί κηα 

δνζκέλε έθθξαζε, δηαηχπσζε ε νπνία δελ πξέπεη ζε θαλέλα ζεκείν λα ζεσξεί δεδνκέλε ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ελ ιφγσ έθθξαζεο, νχηε ηελ θαηνρή ηεο έλλνηαο ηελ νπνία απηή εθθξάδεη."
384

):  "Γηα 

λα ηθαλνπνηεί θάπνηνο ηε ζπλζήθε θαηαλφεζεο γηα νπνηαδήπνηε έθθξαζε Δ, πξέπεη λα ππάξρνπλ 

νξηζκέλεο άιιεο εθθξάζεηο Δ1…. Δn ηέηνηεο ψζηε (α) ην ππνθείκελν ηεο θαηαλφεζεο λα ηθαλνπνηεί 

κηα νξηζκέλε πξνζδηνξίζηκε, κε θπθιηθή ζπλζήθε R (E, E1… En)· απηή ε ζπλζήθε κπνξεί λα 

αθνξά ζηε ρξήζε ησλ εθθξάζεσλ E1….En θαη κπνξεί λα αθνξά ζηε ζρέζε ηνπο πξνο ην κε 

γισζζηθφ θφζκν· θαη (β) νη εθθξάζεηο Δ, Δ1… Δn λα εμαληινχλ ηηο εθθξάζεηο ζηε γιψζζα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ηεο θαηαλφεζεο."
385

 Ο Peacocke δειψλεη φηη "ε δηαζεζηκφηεηα απηήο ηεο δηαηχπσζεο 

ππνδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη θαη’ αξρήλ θάπνην δνκηθφ εκπφδην [no structural obstacle of principle] 

ην νπνίν απαγνξεχεη ζηνλ θαζνιηθφ νιηζηή λα δψζεη κε θπθιηθέο εμεγήζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε επί 

κέξνπο εθθξάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα κνξθή θαζνιηθνχ νιηζκνχ κπνξεί λα δειψλεη φηη γηα ηελ 

θαηαλφεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο έθθξαζεο πξέπεη λα εθηηκήζνπκε φηη πξνηάζεηο νη νπνίεο ηελ 

πεξηέρνπλ κπνξνχλ λα ζεκειησζνχλ [established] απφ κηα πεπεξαζκέλε νηθνγέλεηα κεζφδσλ, φπνπ 

κηα δηαηχπσζε ησλ κεζφδσλ ελέρεη φιεο ηηο άιιεο έλλνηεο πνπ εθθξάδνληαη ζηε γιψζζα." Μηα 

ηέηνηα εμήγεζε δελ είλαη θπθιηθή "ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο 

κεζφδνπο δίρσο λα πξνυπνζέζνπκε θακία εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαλφεζε ηεο ελ ιφγσ έθθξαζεο".
386

 

    Ννκίδσ φηη ν νιηζκφο πνπ ππνζηεξίδσ κπνξεί λα παξέρεη κηα ηέηνηα εμήγεζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

δελ πιήηηεηαη απφ θπθιηθφηεηα. Γηφηη απηφ πνπ ππνζηεξίδεηαη εδψ δελ είλαη φηη αλαγθαία ζπλζήθε 

γηα λα θαηαλννχκε κηα πξφηαζε p είλαη λα θαηαλννχκε ήδε ηελ p καδί κε φιεο ηηο άιιεο πξνηάζεηο 

ηνπ πιέγκαηνο, αιιά φηη είλαη αδχλαην λα θαηαλννχκε ηελ p δίρσο λα θαηαλννχκε (ή λα είλαη 

δπλαηφλ λα θαηαλνήζνπκε) ηαπηνρξφλσο θαη φιεο ηηο άιιεο πξνηάζεηο ηνπ πιέγκαηνο. Με άιια 

ιφγηα, αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα θαηαλννχκε ηελ p είλαη λα θαηαλννχκε (ή λα είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαλνήζνπκε) θαη φιεο ηηο άιιεο πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο ζην νπνίν απηή αλήθεη.    

       Γηα λα πεξάζνπκε ζε έλα άιιν δήηεκα, φπσο παξαηεξεί ν Peacocke, ε απνδνρή ελφο αθξαίνπ 

νιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν "δελ ηίζεηαη θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζε εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ξφινπ κηαο έθθξαζεο ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ εμαηνκίθεπζε ηνπ λνήκαηφο ηεο"
387

 

"ζπλνδεχεηαη θπζηθά απφ έλα ζθεπηηθηζκφ σο πξνο ην αλ ε απζηεξή ζρέζε ηεο δηυπνθεηκεληθήο 
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ζπλσλπκίαο ησλ εθθξάζεσλ –ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηε δηάζηαζε ηνπ λνήκαηνο πνπ θαιχπηεηαη 

απφ ηνλ νιηζηηθφ ελλνηνινγηθφ ξφιν- ηθαλνπνηείηαη πνηέ."
388

 Αιινχ ζεκεηψλεη φηη "φζεο 

πεξηζζφηεξεο αξρέο πεξηιακβάλνπκε σο εμαηνκηθεπηηθέο γηα ην λφεκα κηαο έθθξαζεο ζηε γιψζζα 

θάπνηνπ, θη επνκέλσο ζεσξνχκε φηη ζπκβάιινπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεκαζηνινγηθήο αμίαο ηεο, 

ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην εχξνο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο εκπνδηδφκαζηε λα ηαπηίζνπκε ην 

λφεκά ηεο κε ην λφεκα κηαο έθθξαζεο ζηε γιψζζα ελφο πξνζψπνπ κε πνιχ πην πινχζην ή πνιχ πην 

θησρφ ιεμηιφγην."
389

 Απηφ ην πξφβιεκα πιήηηεη θαη ηνπο παξαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο, εθφζνλ 

"ζχκθσλα κε ηνλ νιηζηή, φηαλ εκπινπηίδνπκε ην ιεμηιφγηφ καο αιιάδεη ην λφεκα φισλ ησλ 

εθθξάζεψλ καο, θη έηζη έλα ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θηάλνπκε κε κεζφδνπο πνπ ελέρνπλ κηα λέα 

έλλνηα, αλ θαη απφ γξακκαηηθή άπνςε κπνξεί λα είλαη ίδην κε εθείλν πνπ ζα δηαηππσλφηαλ ζην 

παιηφ ιεμηιφγην, δελ έρεη ην ίδην λφεκα κε εθείλν πνπ είρε ν νξζνγξαθηθά ηαπηφζεκνο πξνθάηνρφο 

ηνπ."
390

 

    ην ίδην πλεχκα, ν Boghossian παξαηεξεί φηη αλ είλαη αιεζήο ν νιηζκφο σο πξνο ην λφεκα ησλ 

εθθξάζεσλ, ηφηε ε ζπλσλπκία κεηαμχ εθθξάζεσλ ζα είλαη θάηη ην πνιχ ζπάλην: "Πξνθείκελε: Σν 

λφεκα είλαη ξηδηθψο νιηζηηθφ κε ηελ έλλνηα φηη: 'Σν λφεκα ησλ ιέμεψλ καο εμαξηάηαη απφ φια φζα 

πηζηεχνπκε, απφ φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ θάλνπκε'. Δπνκέλσο, πκπέξαζκα: Δίλαη πνιχ απίζαλν, ζε 

νπνηαδήπνηε δνζκέλε γιψζζα, λα ππάξρνπλ δχν ιέμεηο δηαθξηηψλ ηχπσλ νη νπνίεο ζα ζεκαίλνπλ 

αθξηβψο ην ίδην πξάγκα."
391

 Ο Boghossian ζεσξεί ην επηρείξεκα έγθπξν, ζην βαζκφ πνπ, αλ 

αιεζεχεη ν νιηζκφο, "είλαη απίζαλν δχν ιέμεηο δηαθξηηψλ ηχπσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ίδηεο 

πεπνηζήζεηο θαη ζπλαγσγέο. Πηζαλφηαηα ζα ππάξρνπλ πάληα θάπνηεο πεπνηζήζεηο νη νπνίεο ζα 

δηαθξίλνπλ αλάκεζά ηνπο – π.ρ. πεπνηζήζεηο σο πξνο ην αληίζηνηρν ζρήκα [ηνπ πξάγκαηνο ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη θάζε ιέμε]."
392

 

    Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ν Peacocke φζν θαη ν Boghossian δελ ζεσξνχλ φηη ν νιηζκφο 

θαζηζηά ηε ζπλσλπκία αδχλαηε, παξά κφλν ζπάληα ή ειάρηζηα πηζαλή.  

    ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο πνπ επηρεηξψ λα αλαπηχμσ ζα κπνξνχζα λα πσ ηα εμήο γηα απηφ ην 

δήηεκα, απνδερφκελνο σο εχινγε απηή ηε ζπλέπεηα: Αλ ην λφεκα κηαο εθθνξάο πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν πνπ πξνυπνηίζεηαη θαηά ηε λνεκαηνδφηεζε, γηα λα έρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο 

εθθνξέο (π.ρ. νη "εξγέλεο" θαη "αλχπαλδξνο") ην ίδην λφεκα, δειαδή λα είλαη ζπλψλπκεο, ζα πξέπεη, 

είηε απηέο εθθέξνληαη απφ ην ίδην πξφζσπν (ππνθεηκεληθή ζπλσλπκία) είηε απφ δχν δηαθνξεηηθά 

πξφζσπα (δηυπνθεηκεληθή ζπλσλπκία), λα πξνυπνζέηνπκε ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαηά ηε 
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λνεκαηνδφηεζή ηνπο. Αλ αιιάμεη ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν πνπ πξνυπνηίζεηαη θαηά ηε 

λνεκαηνδφηεζε ησλ εθθνξψλ ελφο εθ ησλ δχν νκηιεηψλ ή θαη ηνπ ίδηνπ νκηιεηή (δηαρξνληθά), 

αιιάδεη θαη ην λφεκα ηεο εθθνξάο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα παχεη λα πθίζηαηαη ζπλσλπκία αλάκεζα 

ζηελ εθθνξά ηνπ θαη ζηελ εθθνξά ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ (ή αλάκεζα ζηηο δχν δηαδνρηθέο εθθνξέο ηνπ 

ίδηνπ νκηιεηή). Έηζη ε ζρέζε ηεο δηυπνθεηκεληθήο ζπλσλπκίαο ησλ εθθξάζεσλ ζα είλαη δπλαηφλ λα 

ηθαλνπνηείηαη κφλν φηαλ ππάξρεη ηαχηηζε κεηαμχ ησλ λνεκαηηθψλ ππνβάζξσλ πνπ απνδίδνληαη ζηα 

δχν ππνθείκελα, ελψ ε ζρέζε ηεο ππνθεηκεληθήο ζπλσλπκίαο ζα είλαη δπλαηφλ λα ηθαλνπνηείηαη 

κφλν φηαλ φιεο νη εμεηαδφκελεο εθθνξέο ηνπ νκηιεηή κεηαθξάδνληαη ζχκθσλα κε ην ίδην λνεκαηηθφ 

ππφβαζξν. Απηή ε ζρέζε κπνξεί  λα ηθαλνπνηείηαη ζπαλίσο αλ είλαη εμίζνπ ζπάλην λα ππάξρεη κηα 

ηέηνηα ηαχηηζε κεηαμχ λνεκαηηθψλ ππνβάζξσλ θαη δελ βξίζθσ ηίπνηα ην αλεζπρεηηθφ ζε απηφ ην 

ζπκπέξαζκα.    

    Ηδνχ ηψξα έλα άιιν επηρείξεκα θαηά ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ νιηζκνχ, ην νπνίν δηαηχπσζε, απηή ηε 

θνξά, ν Dummet
393

: "Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζε κηα κνξηαθή θαη κηα νιηζηηθή άπνςε γηα ηε γιψζζα 

δελ είλαη φηη, ζχκθσλα κε κηα κνξηαθή άπνςε, θάζε πξφηαζε ζα κπνξνχζε θαη’ αξρήλ λα 

θαηαλνεζεί κφλε ηεο αιιά φηη, ζχκθσλα κε κηα νιηζηηθή άπνςε, είλαη αδχλαην λα θαηαλνήζνπκε 

πιήξσο νπνηαδήπνηε πξφηαζε αλ δελ γλσξίδνπκε νιφθιεξε ηε γιψζζα, ελψ, ζχκθσλα κε κηα 

κνξηαθή άπνςε, ππάξρεη γηα θάζε πξφηαζε έλα πξνζδηνξηζκέλν ηκήκα ηεο γιψζζαο ε γλψζε ηνπ 

νπνίνπ αξθεί γηα κηα πιήξε θαηαλφεζε ηεο πξφηαζεο. […] Φαίλεηαη φηη κηα κεξηθή δηεπζέηεζε  

[ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ εθθξάζεσλ ηεο γιψζζαο], κε ειάρηζηα ζηνηρεία, απαηηείηαη ψζηε λα 

επηηξέπεηαη ε πξννδεπηηθή εθκάζεζε κηαο γιψζζαο. Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε κηα νιηζηηθή 

άπνςε, ε ζρέζε εμάξηεζεο δελ είλαη αζπκκεηξηθή θαη κάιηζηα ηζρχεη αλάκεζα ζε θάζε έθθξαζε θαη 

ζε θάζε άιιε: δελ κπνξεί λα ππάξρεη ηίπνηα ην ελδηάκεζν αλάκεζα ζην λα κε γλσξίδνπκε ηε 

γιψζζα θαζφινπ θαη ζην λα ηε γλσξίδνπκε πιήξσο."
394

  

    Φαίλεηαη φηη ην επηρείξεκα είλαη ην εμήο: αλ, φπσο ππνζηεξίδεη ν νιηζκφο, ε θαηαλφεζε κηαο 

πξφηαζεο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ή ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο φισλ ησλ άιισλ πξνηάζεσλ 

                                                           
393

 Dummett "What is a Theory of Meaning? (II)". ε απηφ ην άξζξν o Dummet εμεηάδεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο ζέζεο φηη ην λφεκα κηαο πξφηαζεο ζπλίζηαηαη ζηηο ζπλζήθεο αιεζείαο ηεο. Γηαπηζηψλεη φηη κηα ηέηνηα 

ζεσξία λνήκαηνο είλαη πξνβιεκαηηθή, κεηαμχ άιισλ επεηδή ε θπζηθή γιψζζα δηαζέηεη έλα πιήζνο πξνηάζεσλ (π.ρ. φζεο 

αλαθέξνληαη ζε κειινληηθέο θαηαζηάζεηο) γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αλ ηθαλνπνηνχληαη ή φρη νη 

ζπλζήθεο αιεζείαο ηνπο (Dummett, ν.π., ζει. 46 θ.ε., ζει. 52) θαη ππνζηεξίδεη φηη ην πξφβιεκα νθείιεηαη ζηηο 

ξεαιηζηηθέο πξνυπνζέζεηο κηαο ηέηνηαο ζεσξίαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάζε πξφηαζε είλαη πξνζδηνξηζκέλα αιεζήο ή 

ςεπδήο αλεμαξηήησο ηνπ αλ ην γλσξίδνπκε απηφ ή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην γλσξίδνπκε (Dummett, ν.π., ζει. 62-63). 

Χο απάληεζε πξνηείλεη κηα ηληνπηζηνληζηηθή ζεσξία λνήκαηνο (σο γελίθεπζε γηα φιε ηε γιψζζα ηεο ηληνπηζηνληζηηθήο 

ζεσξίαο γηα ην λφεκα ησλ καζεκαηηθψλ πξνηάζεσλ), ε νπνία δελ ιακβάλεη σο βαζηθή έλλνηά ηεο ηελ αιήζεηα αιιά ηε 

γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα επαιεζεπηεί ή λα δηαςεπζηεί κηα πξφηαζε (Dummett, ν.π., ζει. 66 

θ.ε.). Ζ απφξξηςε ηνπ νιηζκνχ ηνπ επηηξέπεη λα εγθαηαιείςεη ηελ αξρή ηεο "δηζζέλεηαο" [principle of bivalence], ε νπνία 

ππφθεηηαη ηεο ξεαιηζηηθήο ζεσξίαο λνήκαηνο θαη επζχλεηαη γηα κεγάιν κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο, θη έηζη λα εηζάγεη 

ηε δηθή ηνπ ηληνπηζηνληζηηθή ζεσξία (Dummett, ν.π., ζει. 66).  
394

 Dummett, ν.π., ζει. 44.  
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κηαο γιψζζαο, ηφηε δελ είλαη δπλαηφ λα θαηαλννχκε κηα γιψζζα ζηαδηαθά, εθφζνλ ε ζηαδηαθή 

εθκάζεζε ή θαηαλφεζε κηαο γιψζζαο ζπλεπάγεηαη φηη ζε θάζε ζηάδην ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο 

θαηαλννχκε κφλν έλα κέξνο ησλ πξνηάζεψλ ηεο. κσο ε ζηαδηαθή εθκάζεζε κηαο γιψζζαο είλαη 

δπλαηή (θαη κάιηζηα πξαγκαηηθή, ζην βαζκφ πνπ παξαηεξνχκε πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

απηή ζπκβαίλεη), επνκέλσο ν νιηζκφο είλαη ςεπδήο. 

    ε απηφ έρσ λα απαληήζσ ην εμήο: ε έλα πιαίζην ζεκαζηνινγηθνχ νιηζκνχ κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη ζε θάζε ζηάδην ηεο "εθκάζεζεο κηαο γιψζζαο" νπζηαζηηθά θαηαλννχκε κηα 

δηαθνξεηηθή γιψζζα ή, αθξηβέζηεξα, έλα δηαθνξεηηθφ λνεκαηηθφ πιέγκα. Αλ ζην ζηάδην 1 θαηαλνψ 

κφλν δέθα πξνηάζεηο, ηφηε θαηαλνψ (ή πξνυπνζέησ) έλα (ζρεηηθψο θησρφ) λνεκαηηθφ πιέγκα ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ δέθα πξνηάζεηο. Αλ ζε έλα επφκελν ζηάδην ε θαηαλφεζή κνπ πεξηιακβάλεη, 

π.ρ., ρίιηεο πξνηάζεηο, ηφηε έρσ πεξάζεη πιένλ ζε έλα λέν (πην πινχζην) λνεκαηηθφ πιέγκα. Δθφζνλ 

έρεη αιιάμεη ην λνεκαηηθφ πιέγκα, έρεη αιιάμεη θαη εθιεπηπλζεί θαη ην λφεκα ησλ αξρηθψλ δέθα 

πξνηάζεσλ, εθφζνλ ηψξα πηα απηέο εληάζζνληαη ζε έλα πην πινχζην πιέγκα ρηιίσλ πξνηάζεσλ κε 

ην αληίζηνηρν, εκπινπηηζκέλν λνεκαηηθφ ππφβαζξν. Έηζη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη απηφ πνπ ν 

Dummet νλνκάδεη "πξννδεπηηθή εθκάζεζε κηαο γιψζζαο" είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν 

πξννδεπηηθφο εκπινπηηζκφο ελφο αξρηθνχ "θησρνχ" λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο SP1 κε φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο ην κεηαηξέπνπλ ζηαδηαθά ζε άιια, φιν θαη πην "πινχζηα" 

λνεκαηηθά πιέγκαηα SP2, SP3, SP4 θ.ν.θ., αιιάδνληαο θαη εθιεπηχλνληαο αληηζηνίρσο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ην λφεκα θάζε επί κέξνπο πξφηαζεο ηνπ πιέγκαηνο. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ν 

ζεκαζηνινγηθφο νιηζκφο είλαη ζπκβαηφο πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα (άξα θαη ηε δπλαηφηεηα) ηεο 

"πξννδεπηηθήο εθκάζεζεο κηαο γιψζζαο", αλ αληηιακβαλφκαζηε απηή ηελ "εθκάζεζε" φπσο 

εθηέζεθε παξαπάλσ. πσο ζρνιηάδνπλ θαη νη Fodor θαη Lepore, "έλαο ζεκαζηνινγηθφο νιηζηήο ζα 

κπνξνχζε λα απνδερηεί ηελ αλάιπζε ηνπ Dummett θαη λα απαληήζεη, 'Σφζν ην ρεηξφηεξν γηα ηε 

ζπκβαηηθή καο θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη γιψζζεο θαη νη ζεσξίεο καζαίλνληαη θαη 

επηθνηλσλνχληαη.'"
395

 

    Μηα άιιε επηρεηξεκαηνινγηθή ηαθηηθή ελαληίνλ ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ νιηζκνχ ζπλίζηαηαη ζηελ 

ακθηζβήηεζε ησλ πξνθεηκέλσλ ή ηεο εγθπξφηεηαο επηρεηξεκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο 

ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ν Peacocke εμεηάδεη κε ηε ζεηξά δηάθνξα ππνηηζέκελα 

επηρεηξήκαηα ππέξ ηνπ νιηζκνχ (π.ρ. επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο πξνθείκελεο ηε ζέζε 

Duhem-Quine
396

, γηα ηελ νπνία ζα κηιήζνπκε ζην δεχηεξν κέξνο, ηε ζέζε ηνπ Quine φηη φιεο νη 

πξνηάζεηο είλαη αλαζεσξήζηκεο
397

 θαη ηε ζέζε ηνπ Davidson φηη ην λφεκα ησλ πξνηάζεσλ εμαξηάηαη 

                                                           
395

 Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 10. Βιέπε θαη ζει. 8-9. Βιέπε επίζεο Horwich, ν.π., ζει. 77.  
396

 Peacocke, ν.π., ζει. 230-233.  
397

 Peacocke, ν.π., ζει. 233-235.  
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απφ ηε δνκή ηνπο θαη φηη θαηαλννχκε ην λφεκα θάζε ζηνηρείνπ ηεο δνκήο κφλν σο αθαίξεζε απφ ην 

ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηφ εκθαλίδεηαη
398

) ππνζηεξίδνληαο, κε αξθεηά πεηζηηθφ ηξφπν 

θαηά ηε γλψκε κνπ, φηη φια απηά είλαη αλεπαξθή γηα λα ζηεξίμνπλ ηνλ νιηζκφ. Παξνκνίσο, νη Fodor 

θαη Lepore, αιιά θαη ν Horwich, αζθνχλ ζθνδξή θξηηηθή ζε επηρεηξήκαηα ππέξ ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ 

νιηζκνχ ηα νπνία βαζίδνληαη, π.ρ., ζε έλα ζπλδπαζκφ ηεο ζέζεο Duhem-Quine θαη κηαο κνξθήο 

επαιεζεπζηνθξαηίαο
399

 ή ζηελ άξζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ 

πξνηάζεσλ
400

 ή ζηε ζεκαζηνινγηθή ζεσξία ηνπ Davidson
401

, ελψ θαη ν Dummett επηηίζεηαη ζηε 

ρξήζε ηεο ζέζεο Duhem-Quine σο πξνθείκελεο ππέξ ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ νιηζκνχ.
402

 Γελ έρσ 

θάπνην ιφγν γηα λα απαληήζσ ζε απηέο ηηο θξηηηθέο, εθφζνλ δελ επηθαινχκαη θαλέλα απφ απηά ηα 

επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο κνξθήο νιηζκνχ πνπ ππνζηεξίδσ. Ζ δηθή κνπ επηρεηξεκαηνινγία είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθή θαη βαζίδεηαη ζην πξφβιεκα ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο θαη ζηελ πξνηεηλφκελε 

επίιπζή ηνπ. Ζ επηρεηξεκαηνινγία έρεη ήδε εθηεζεί αλαιπηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο απηνχ 

ηνπ θεθαιαίνπ. Θα ππνζηεξίμσ κηα παξαιιαγή (ή εθιέπηπλζε) ηεο ζέζεο Duhem-Quine θαη ηεο 

αλαζεσξεζηκφηεηαο φισλ ησλ πξνηάζεσλ ζε έλα επφκελν βήκα, ζην δεχηεξν κέξνο απηήο ηεο 

δηαηξηβήο, φρη σο πξνθείκελε ππέξ ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ νιηζκνχ αιιά σο ζπκπέξαζκα ελφο 

ζπιινγηζκνχ, ζηνλ νπνίν ν νιηζκφο ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ απνηειεί απιψο κηα ζπλέπεηα ελφο 

πξνεγνχκελνπ βήκαηνο.  

 

1.7.2. Μεηάθξαζε κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ λνεκαηηθώλ πιεγκάησλ. 

 

    ε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο εμεηάζηεθαλ δηάθνξα θαληαζηηθά παξαδείγκαηα ελαιιαθηηθψλ 

νληνινγηθψλ, γξακκαηηθψλ, καζεκαηηθψλ θαη ινγηθψλ ζησπειψλ παξαδνρψλ, ε πξνυπφζεζε ησλ 

νπνίσλ σο λνεκαηηθφ ππφβαζξν νδεγεί ζε ελαιιαθηηθέο κεηαθξάζεηο / λνεκαηνδνηήζεηο κηαο 

εθθνξάο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ δίλεηαη κηα δηαηχπσζε ηεο ελαιιαθηηθήο 

πξφηαζεο ππνβάζξνπ ή ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο πνπ πξνθχπηεη δεδνκέλνπ ελφο ππνβάζξνπ, κε 

φξνπο κηαο νηθείαο κεηαγιψζζαο ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, πξνυπνζέηεη ην δηθφ ηεο λνεκαηηθφ 

ππφβαζξν. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαηππψζακε, π.ρ., ηηο πξνηάζεηο "Να έλαο ιαγφο!" "Να ην θνζκηθφ 

ζπκπιήξσκα ηνπ ιαγνχ!" θαη "Ηδνχ! Λαγνπδίδεη!" σο ελαιιαθηηθέο κεηαθξάζεηο ηεο ίδηαο εθθνξάο, 

νξίζακε ην θαηεγφξεκα "γαιάζηλν" σο "θάηη πνπ εμεηάδεηαη πξηλ απφ ηε ζηηγκή t θαη είλαη πξάζηλν 

ή δελ εμεηάδεηαη πξηλ απφ ηφηε θαη είλαη γαιάδην" θαη ην "πινλθ" σο "νηηδήπνηε θηλείηαη κε ηαρχηεηα 

                                                           
398

 Peacocke, ν.π., ζει. 235-240.  
399

 Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 37-58, ηδίσο 41-54. Βιέπε επίζεο Horwich, ν.π., ζει. 150-151.  
400

 Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 22-32. 
401

 Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 59-104.  
402

 Dummett, "Holism", ζει. 231-237. 
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κεηαμχ 30 θαη 92 ρηιηνκέηξσλ αλά ψξα ππφ ζθηάλ" θαη εθζέζακε ηνπο θαλφλεο ηεο "θξφζζεζεο" σο 

"x  y = x + y, αλ x, y  < 57, δηαθνξεηηθά = 5". 

    Μπνξεί θαλείο λα επηλνεί επ’ άπεηξνλ ηέηνηνπ είδνπο παξαδείγκαηα, αξθεί λα δηαζέηεη θαληαζία 

θαη φξεμε. Ηδνχ άιιν έλα: Έζησ φηη έρνπκε δχν λνεκαηηθά πιέγκαηα SP1 θαη SP2. χκθσλα κε ην 

λνεκαηηθφ ππφβαζξν ηνπ SP1 ζηνλ θφζκν ππάξρνπλ, κεηαμχ άιισλ, πνηήξηα, ηζηγάξα θαη ηαζάθηα. 

χκθσλα κε ηo λνεκαηηθφ ππφβαζξν ηνπ SP2 ζηνλ θφζκν ππάξρνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηαηνχλ, παηνχλ 

θαη καθνχλ. Έλαο δίγισζζνο νκηιεηήο / εξκελεπηήο Α, ν νπνίνο γλσξίδεη λα ρεηξίδεηαη θαη ηo SP1 

θαη ηo SP2, κπνξεί λα εηζαγάγεη ηηο εμήο πεξηθξαζηηθέο, φρη απαξαηηήησο θπξηνιεθηηθέο, 

κεηαθξάζεηο φξσλ ηνπ SP2 κε φξνπο ηνπ SP1: "Σαηνχλ" είλαη φζα ηζηγάξα πεξηέρνπλ ιηγφηεξα απφ 

0,78 g θαπλνχ ή φζα πνηήξηα πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 30 g θάπνηνπ πγξνχ ή φζα ηαζάθηα 

πεξηέρνπλ ιηγφηεξα απφ 0,5 g ζηάρηεο. "Παηνχλ" είλαη φζα ηζηγάξα πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 0,78 

g θαπλνχ ή φζα πνηήξηα πεξηέρνπλ ιηγφηεξα απφ 30 g θάπνηνπ πγξνχ ή φζα ηαζάθηα πεξηέρνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ 0,5 g ζηάρηεο. "Μαθνχλ" είλαη φζα ηζηγάξα πεξηέρνπλ 0,78 g θαπλνχ ή φζα 

πνηήξηα πεξηέρνπλ 30 g θάπνηνπ πγξνχ ή φζα ηαζάθηα πεξηέρνπλ 0,5 g ζηάρηεο. Οη νκηιεηέο πνπ 

πξνυπνζέηνπλ ηo SP2 αλαγλσξίδνπλ ηηο θαηεγνξίεο ηαηνχλ, παηνχλ θαη καθνχλ σο βαζηθέο έλλνηεο 

πνπ ηαμηλνκνχλ ηα επί κέξνπο φληα ζε είδε, βξίζθνπλ απηή ηελ ηαμηλφκεζε θπζηθή θαη απηνλφεηε 

θαη δελ δηαζέηνπλ φξνπο νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηνπο φξνπο "γξακκάξηα", "θαπλφο", "πγξφ" θαη 

"ζηάρηε" ηoπ SP1, αλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο επηλνήζνπλ σο λέεο ιέμεηο νη νπνίεο νξίδνληαη κε 

ηε βνήζεηα νηθείσλ φξσλ. Ζ αληίζηξνθε δηαδηθαζία, δειαδή λα νξίζνπλ ηφζν βαζηθνχο, 

ζηνηρεηψδεηο φξνπο φπσο "ηαηνχλ", "παηνχλ" θαη "καθνχλ" κε ηε βνήζεηα λενινγηζκψλ φπσο 

"θαπλφο" θαη "ζηάρηε" ζα ηνπο θαηλφηαλ κηα παξάινγε δξαζηεξηφηεηα. Γηαζέηνπλ φκσο φξνπο, 

εμίζνπ ζηνηρεηψδεηο κε ην "καθνχλ", φπσο "απνχλ" ("ζηάρηε πνπ έρεη πέζεη κφλε ηεο απφ ηζηγάξν ή 

πγξφ πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 800 ρικ απφ ηνλ Βφξεην Πφιν ή θαπλφο απφ πνχξν ην νπνίν 

θαπλίδεηαη απφ γελεηνθφξν") θαη "ηαξαηακπνχλ" ("ζηάρηε πνπ έρεη δηαλχζεη απφζηαζε κεγαιχηεξε 

ησλ 3 εθ. κέρξη λα πέζεη ζε ζηεξεή επηθάλεηα ή πγξφ πξάζηλνπ ρξψκαηνο ή θαπλφο πνπ έρεη 

ζπιιερζεί απφ ρέξηα κε ξφδνπο"). Αληηζηνίρσο, δελ δηαζέηνπλ φξνπο φπσο "Βφξεηνο Πφινο", 

"ζηεξεή επηθάλεηα", "πξάζηλν" ή "ρέξηα".     

    Έζησ ηψξα φηη ν νκηιεηήο Α θάζεηαη ζε έλα κπαξ καδί κε έλαλ νκηιεηή Β, ν νπνίνο πξνυπνζέηεη 

ηo SP2, θαη αγλνεί ηo SP1, θαη έζησ φηη ζέιεη λα ηνπ δεηήζεη έλα ηζηγάξν. Αλ ηνπ δεηήζεη έλα 

ηαηνχλ, έλα παηνχλ ή έλα καθνχλ, ηφηε, θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα ιάβεη, αδηαθξίησο, ή 

έλα ηζηγάξν ή έλα ηαζάθη ή έλα πνηήξη.  

    Ίζσο ν Α ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη απφ ηνλ Β "απηφ ην ηαηνχλ" ή "απηφ ην καθνχλ", φκσο ε 

πξφηαζε "Μπνξείο λα κνπ δψζεηο απηφ ην ηαηνχλ;" δελ έρεη ην ίδην λφεκα κε ηελ πξφηαζε "Μπνξείο 

λα κνπ δψζεηο έλα ηζηγάξν;", αθ' ελφο δηφηη ζηελ πξψηε δεηείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν ελψ ζηε δεχηεξε 
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έλα νπνηνδήπνηε x θαη, αθ' εηέξνπ, δηφηη ε πξψηε ζεκαίλεη, κε φξνπο ηoπ SP1, "Μπνξείο λα κνπ 

δψζεηο απηφ ην ηζηγάξν πνπ πεξηέρεη ιηγφηεξα απφ 0,78 g θαπλνχ ή πνηήξη πνπ πεξηέρεη  

πεξηζζφηεξα απφ 30 g θάπνηνπ πγξνχ ή ηαζάθη πνπ πεξηέρεη ιηγφηεξα απφ 0,5 g ζηάρηεο;" θαη φρη 

"Μπνξείο λα κνπ δψζεηο απηφ ην ηζηγάξν;" Δπίζεο εδψ πξνυπνηίζεηαη φηη ην SP2 αλαγλσξίδεη 

θάπνην είδνο δεηθηηθήο ρεηξνλνκίαο, θάηη πνπ δελ είλαη απαξαίηεην.  

    Ίζσο έλαο ηξφπνο πνπ ζα είρε ζηε δηάζεζή ηνπ ν Α γηα λα εμεγήζεη ζηνλ Β ηί είλαη έλα ηζηγάξν, 

είλαη λα ηνπ παξνπζηάζεη,, π.ρ. κε έλα είδνο δεηθηηθνχ νξηζκνχ, ην έλα κεηά ην άιιν, φια ηα ηαηνχλ, 

παηνχλ θαη καθνχλ (θαζψο, πηζαλφηαηα, θαη θαηνχλ θαη κακνχλ) πνπ ππάξρνπλ ζην κπαξ θαη ηα 

νπνία αληηζηνηρνχλ ζηνλ φξν "ηζηγάξν" θη έπεηηα λα ηνπο δψζεη κηα θνηλή νλνκαζία, π.ρ. "ηζηγάξν". 

Μεηά απφ απηφ, ζα κπνξνχζε λα ηνπ δεηήζεη απιψο "έλα ηζηγάξν". Βέβαηα, απηφ πξνυπνζέηεη θαη 

πάιη φηη ην SP2 αλαγλσξίδεη θάπνην είδνο δεηθηηθήο ρεηξνλνκίαο. Δπηπιένλ, γηα λα θαηαλνήζεη 

πιήξσο ν Β ηελ αλαθνξά ηνπ φξνπ "ηζηγάξν" ν Α ζα πξέπεη λα δείμεη ζηνλ Β φια ηα αληίζηνηρα 

ηαηνχλ, παηνχλ, θ.ι.π. ηνπ θφζκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε κειινληηθνχ ηζηγάξνπ, θάηη πνπ 

είλαη αδχλαην. Γηφηη, ζην βαζκφ πνπ γηα ηνλ Β δελ ππάξρεη θακία νπζηψδεο δηαθνξά αλάκεζα ζε 

φια ηα ηαηνχλ ή φια ηα παηνχλ ή φια ηα καθνχλ, ην γεγνλφο φηη ν Α δηέθξηλε, απζαίξεηα ζχκθσλα 

κε ην SP2, θάπνηα ηαηνχλ, καθνχλ θαη παηνχλ απφ άιια, απφ ην ζχλνιν ησλ ηαηνχλ, παηνχλ θαη 

καθνχλ πνπ ππάξρνπλ ζην κπαξ, δελ παξέρεη ζηνλ Β θάπνηα νδεγία ζρεηηθά κε ηα ηαηνχλ, παηνχλ 

θαη καθνχλ πνπ ζα πξέπεη λα μερσξίζεη σο "ηζηγάξα" ζε κειινληηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ν Α δελ ζα 

είλαη παξψλ γηα λα ηνπ ηα δείρλεη. Γηα ηνλ Β ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε θάπνηα ηαηνχλ πνπ είλαη 

"ηζηγάξα" θαη άιια πνπ δελ είλαη, κπνξεί λα κελ παξνπζηάδεη δηαθνξά απφ κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζε 

παλνκνηφηππεο θφθθηλεο κπάιεο, θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη, ζχκθσλα κε θάπνηνλ, "M", ελψ άιιεο 

είλαη "C".  

    Ίζσο κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα νξίζεη κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ην είδνο ηαηνχλ, παηνχλ ή 

καθνχλ πνπ επηζπκεί, κε ηε βνήζεηα φξσλ φπσο απνχλ ή ηαξαηακπνχλ. κσο εθθξάζεηο φπσο 

"ηαηνχλ-απνχλ", "παηνχλ-απνχλ" θαη "καθνχλ-απνχλ", φπσο θαη "ηαηνχλ-ηαξαηακπνχλ", "παηνχλ-

ηαξαηακπνχλ" θαη "καθνχλ-ηαξαηακπνχλ", ζα κπνξνχζαλ λα αλαθέξνληαη, αδηαθξίησο, ζε ηζηγάξα, 

πνηήξηα ή ηαζάθηα, αθφκε θαη ζε ηζηγάξα, πνηήξηα ή ηαζάθηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ κέζα ζην 

κπαξ. Απηφ ην πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα πεξηπιέθεηαη πεξαηηέξσ επ' άπεηξνλ, κε θάζε επίθιεζε 

λένπ φξνπ, αλ θάζε ηέηνηνο φξνο νξίδεηαη κε αληίζηνηρν ηξφπν,  ή, αλ ε δνκή ηνπ SP2 επηηξέπεη θάηη 

ηέηνην, λα επηιπζεί κεηά πνιιψλ πεξηπιαλήζεσλ ζηνπο δαηδάινπο ησλ αιιεπάιιεισλ νξηζκψλ, κε 

έλαλ νξηζκφ ηνπ "ηζηγάξνπ" κε φξνπο ηνπ SP2, πνπ δελ απνθιείεηαη λα θαηαιάκβαλε πνιιέο 

ζειίδεο, κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν δφζεθε νξηζκφο ηνπ "ηαηνχλ" κε φξνπο ηoπ SP1.  

    Βιέπνπκε φηη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε (φπσο θαη ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο) ρξεζηκνπνηνχληαη 

φξνη κηαο κεηαγιψζζαο ε νπνία αλήθεη ζε έλα νηθείν λνεκαηηθφ πιέγκα γηα λα νξηζηνχλ, λα 
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δηαηππσζνχλ ή λα πεξηγξαθνχλ πεξηθξαζηηθά θαη νζνδήπνηε πνιχπινθα φξνη θαη πξνηάζεηο πνπ 

ππνηίζεηαη φηη αλήθνπλ ζε ελαιιαθηηθά, εμσηηθά λνεκαηηθά πιέγκαηα. Σίζεηαη ινηπφλ ην εμήο 

θξίζηκν πξφβιεκα:  

    χκθσλα κε ηε ζεσξία πνπ αλαπηχζζσ ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ (π.ρ. νληνινγηθψλ αξρψλ ή 

νξηζκψλ θάπνησλ φξσλ) κε ζπγθεθξηκέλν λφεκα πξνυπνζέηεη πάληα έλα ζπγθεθξηκέλν λνεκαηηθφ 

ππφβαζξν. Δπνκέλσο είλαη αδχλαην λα δηαηππψζνπκε ηηο ίδηεο πξνηάζεηο πξνυπνζέηνληαο έλα 

δηαθνξεηηθφ λνεκαηηθφ ππφβαζξν. Αλ ηα SP1 θαη SP2 δελ ηαπηίδνληαη αιιά δηαθέξνπλ, ηφηε ε 

πξνζπάζεηα λα κεηαθξάζνπκε θπξηνιεθηηθά πξνηάζεηο ηνπ SP2 κε φξνπο ηνπ SP1, δηαηεξψληαο 

αθέξαην ην αξρηθφ λφεκά ηνπο, είλαη θαηαδηθαζκέλε a priori λα απνηχρεη, ζην βαζκφ πνπ ε ίδηα ε 

πξάμε ηεο δηαηχπσζήο ηνπο κε φξνπο ηνπ SP1 απηνκάησο κεηαβάιιεη ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαη ην 

λφεκά ηνπο, εκβαπηίδνληαο ηηο ζην λέν ελλνηνινγηθφ πεξηβάιινλ.
403

 Σν κφλν πνπ κπνξνχκε λα 

πεξηκέλνπκε, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, φηη ζα πεηχρνπκε, είλαη λα δψζνπκε, θαηά πξνζέγγηζε θαη 

αλεπαξθψο, κηα ηδέα γηα ην λφεκά ηνπο, κέζσ πεξηθξάζεσλ θαη επεμεγήζεσλ.
404

 Θα κπνξνχζακε λα 

νλνκάζνπκε κηα ηέηνηα ζρέζε κεηαμχ δχν πιεγκάησλ "ελλνηνινγηθή" [conceptual] ή 

"ζεκαζηνινγηθή [semantic] αζπκκεηξία" [incommensurability], ρξεζηκνπνηψληαο κε πην απζηεξφ 

ηξφπν έλαλ φξν πνπ εηζήγαγαλ πξψηνη, κε θάπνηα αζάθεηα, νη Kuhn θαη Feyerabend. Αλ ην λφεκα 

κηαο πξφηαζεο ηνπ SP2 δηαηεξείηαη αθέξαην θαηά ηε δηαηχπσζή ηεο κε φξνπο ηνπ SP1, ηφηε ην SP1 

θαη ην SP2 ηαπηίδνληαη, ζπληζηνχλ ην ίδην λνεκαηηθφ πιέγκα, ην νπνίν απιψο ρξεζηκνπνηεί δχν 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα εθθνξψλ θαη ζπκβφισλ.
405

  

                                                           
403

 Μηα λχμε γηα απηφ ην δήηεκα βξίζθνπκε ζηνλ Hanson: "Αλ ε S κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθθξάζεη έλαλ 

θαηαλνεηφ ηζρπξηζκφ, εληφο ελφο πιαηζίνπ, αιιά φρη εληφο ελφο άιινπ, ζα ήηαλ θπζηθφ λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη γιψζζεο 

νη νπνίεο ελέρνληαη ζε απηά ηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα ζα είλαη δηαθνξεηηθέο θαη αζπλερείο." (Hanson, ν.π., ζει. 229) O 

Feyerabend, κηιψληαο πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην ίδην δήηεκα, ιέεη ηα εμήο φζνλ αθνξά ζηε ζχγθξηζε δχν αζχκβαησλ 

κεηαμχ ηνπο αιιά εμίζνπ ζπλεθηηθψλ ζρεκάησλ Α θαη Β: "Ζ παξνπζίαζε Β-γεγνλφησλ ζεκαίλεη αλαζηνιή ησλ αξρψλ 

πνπ πξνυπνηίζεληαη γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ Α-γεγνλφησλ. Σν κφλν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα ζρεδηάζνπκε Β-

εηθφλεο ησλ Α-γεγνλφησλ ζην Β, ή λα εηζάγνπκε Β-πξνηάζεηο γηα Α-γεγνλφηα ζην Β. Γελ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε Α-πξνηάζεηο γηα ηα Α-γεγνλφηα ζην Β, νχηε θαη λα κεηαθξάζνπκε ηελ Α-γιψζζα ζε Β-γιψζζα." 

(Feyerabend, ν.π., ζει. 333.) Γηα κηα πξψηκε δηαηχπσζε ηεο ηδέαο ηεο ελλνηνινγηθήο αζπκκεηξίαο βιέπε Pierre Duhem, 

The Aim and Structure of Physical Theory, κεηαθξ. P. P Wiener, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 

1956, ζει. 160. 
404

 χκθσλα κε ηνλ Feyerabend κηα ηέηνηα κεηάθξαζε ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηνχκε "γλσζηνχο φξνπο κε αζπλήζηζηνπο 

θαη πξσηφηππνπο ηξφπνπο", ρσξίο λα κπνξεί λα δεηρζεί φηη ε κεηάθξαζε "αθήλεη ηε 'γξακκαηηθή' ηνπ ηδηψκαηνο απηνχ 

ακεηάβιεηε." (Feyerabend, ν.π., ζει. 336.) 
405

 Απηφ απνθιείεη λα έρνπκε δχν πιέγκαηα πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο κφλν ζηε κνξθή: ζηνπο θζφγγνπο πνπ 

απνηεινχλ ηηο ιέμεηο θαη ηηο "πξνηάζεηο" [sentences] ηνπο. Δθφζνλ ην λνεκαηηθφ πιέγκα δελ απνηειείηαη απφ εθθνξέο ή 

"sentences", πνπ εμαηνκηθεχνληαη κε βάζε θπξίσο ηε κνξθή ηνπο, αιιά απφ "πξνηάζεηο" [propositions], δελ ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα δερζεί φηη ππάξρνπλ λνεκαηηθά πιέγκαηα πνπ δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ηε κνξθή ηνπο, παξά κφλν 

φηη δηαθνξεηηθέο εθθνξέο, π.ρ. "This is a rabbit" θαη "Gavagai", κπνξνχλ λα λνεκαηνδνηνχληαη εληφο ηνπ ίδηνπ 

λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, ζχκθσλα κε ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν, θαη λα γίλνληαη θαηαλνεηέο κε ηνλ ίδην ηξφπν, σο ην 

ίδην κήλπκα. Απφ απηή ηελ άπνςε, αλ κηα εθθνξά γξακκέλε ζχκθσλα κε (απηφ πνπ εξκελεχεηαη σο) ην ειιεληθφ 

ζχζηεκα ζπκβφισλ / εθθνξψλ (π.ρ. "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο") θαη κηα εθθνξά γξακκέλε ζχκθσλα κε (απηφ πνπ 

εξκελεχεηαη σο) ην αγγιηθφ ζχζηεκα ζπκβφισλ / εθθνξψλ (π.ρ. "This is a rabbit") γίλνληαη θαηαλνεηέο κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, ζχκθσλα κε ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν, ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά είλαη δχν 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζπκβφισλ / εθθνξψλ πνπ εθθξάδνπλ (ή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ) ηελ ίδηα "γιψζζα" (ή ζηα νπνία 



132 
 

    Δπηπιένλ, ν ζεκαζηνινγηθφο νιηζκφο απνθιείεη ην ελδερφκελν λα έρνπκε κεξηθή 

κεηαθξαζηκφηεηα (ή, αιιηψο, ηνπηθή κε κεηαθξαζηκφηεηα ή "ηνπηθή αζπκκεηξία" [local 

incommensurability]) κεηαμχ ηκεκάησλ ησλ δχν πιεγκάησλ
406

, εθφζνλ, αλ ηζρχεη ν νιηζκφο θαη αλ 

είλαη δπλαηή ε κεηάθξαζε θάπνησλ πξνηάζεσλ ηνπ SP2 κε φξνπο ηνπ SP1 ηφηε ζα είλαη δπλαηή θαη 

ε κεηάθξαζε φισλ ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ελφο κε φξνπο ηνπ άιινπ: αλ επηρεηξήζνπκε λα 

κεηαθξάζνπκε κηα εθθνξά, ζηελ νπνία έρνπκε απνδψζεη έλα λφεκα Μ2 ζχκθσλα κε έλα λνεκαηηθφ 

ππφβαζξν SΒ2, ζε φξνπο ελφο λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο SP1 θαη ε κεηαθξαδφκελε εθθνξά δηαηεξεί 

ζην SP1 αθξηβψο ην ίδην λφεκα Μ2, ηφηε θαη' αλάγθελ ην λνεκαηηθφ πιέγκα SP2 δεδνκέλνπ ηνπ 

νπνίνπ απνδψζακε αξρηθά ην λφεκα Μ2 ζηελ εθθνξά θαη ην λνεκαηηθφ πιέγκα SP1 κνηξάδνληαη ην 

ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαη, ζπλεπψο, θάζε πξφηαζε ηνπ SP2 (δηαηππσκέλε, π.ρ. ζηα αγγιηθά), 

κπνξεί λα κεηαθξαζηεί θπξηνιεθηηθά ζε θάπνηα πξφηαζε ηνπ SP1 (π.ρ. ζηα γαιιηθά) θαη ηα SP1 θαη 

SP2 ηαπηίδνληαη. Καη αληηζηξφθσο, αλ είλαη αδχλαηε ε κεηάθξαζε θάπνησλ πξνηάζεσλ ηνπ ελφο 

πιέγκαηνο κε φξνπο ηνπ άιινπ, ηφηε ζα είλαη αδχλαηε θαη ε κεηάθξαζε φισλ ησλ πξνηάζεσλ ηνπ 

ελφο κε φξνπο ηνπ άιινπ. 

    Αλ ηζρχνπλ φια απηά, ηφηε, ζηα παξαδείγκαηα πνπ εμεηάζακε, ζε θάζε ππνηηζέκελν δεχγνο 

ελαιιαθηηθψλ λνεκαηηθψλ πιεγκάησλ, κπνξεί λα αιεζεχεη κφλν ην έλα εθ ησλ δχν ζθειψλ ηεο 

παξαθάησ δηάδεπμεο: είηε, ελ ηέιεη, δελ έρνπκε δεχγε ελαιιαθηηθψλ λνεκαηηθψλ πιεγκάησλ αιιά 

έλα θαη ην απηφ λνεκαηηθφ πιέγκα πνπ πξνυπνηίζεηαη, π.ρ., ηφζν απφ ηνλ φξν "ηζηγάξν" φζν θαη απφ 

ηνλ φξν "ηαηνχλ" ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξψηνπ (πεξίπησζε ζηελ νπνία ηίζεηαη ππφ 

ακθηζβήηεζε φιε ε ζεσξία, εθφζνλ κηα βαζηθή πξνθείκελή ηεο ήηαλ ε δπλαηφηεηα χπαξμεο 

ελαιιαθηηθψλ λνεκαηηθψλ πιεγκάησλ)
407

 είηε έρνπκε ελαιιαθηηθά λνεκαηηθά πιέγκαηα, ηα νπνία 

φκσο κπνξνχκε κφλν λα ηρλειαηήζνπκε αλεπαξθψο, δηεξεπλεηηθά θαη πξνζεγγηζηηθά κέζσ 

πεξηθξάζεσλ, παξαδεηγκάησλ, κεηαθνξψλ θαη επεμεγήζεσλ εληφο ελφο νηθείνπ λνεκαηηθνχ 

πιέγκαηνο ή λα ηα κάζνπκε απφ ηελ αξρή, φπσο κάζακε (ή επηλνήζακε) ηε κεηξηθή καο γιψζζα, 

δίρσο ηελ επίθιεζε κηαο κεηαγιψζζαο ζηελ νπνία κεηαθξάδνληαη νη φξνη ηνπο. 

    Πηζηεχσ φηη κπνξνχκε λα απνδερηνχκε ην δεχηεξν ζθέινο ηεο δηάδεπμεο, ζην βαζκφ πνπ 

ζεσξνχκε φηη είλαη δπλαηφλ φξνη φπσο "γαιάζηλν", "πινλθ", "ηξαπέθια", "γάηα*", "θξφζζεζε", 

"tonk" θαη "ηαηνχλ" λα ζπληζηνχλ πξσηφγνλνπο, ζπγθξνηεηηθνχο, πξσηαξρηθνχο, ζεκειηψδεηο, 

                                                                                                                                                                                                   
ππφθεηηαη ε ίδηα "γιψζζα") ή, αθξηβέζηεξα, ην ίδην λνεκαηηθφ πιέγκα θαη φηη νη δχν εθθνξέο γίλνληαη γισζζηθέο 

νληφηεηεο, δειάδε ζπλάπηνληαη κε πξνηάζεηο ή "γίλνληαη" πξνηάζεηο, θαη κάιηζηα φηη γίλνληαη γισζζηθέο νληφηεηεο ηεο 

ίδηαο "γιψζζαο", κφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ ην λνεκαηηθφ πιέγκα.         
406

 Γηα ζπδεηήζεηο ππέξ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπηθήο κεηάθξαζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ "γισζζψλ" ή "ελλνηνινγηθψλ 

ζρεκάησλ" βιέπε, π.ρ., Kuhn, The Road Since Structure, ζει. 35-36, 104, P.M.S. Hacker, "On Davidson's Idea of a 

Conceptual Scheme", The Philosophical Quarterly, η. 46, αξ. 184, Ηνχιηνο 1996, ζει. 303-305, Glock, ν.π., ζει. 393-

396. 
407

 Γηα κηα δηαηχπσζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο βιέπε, π.ρ., Stroud, "Conventionalism and the Indeterminacy of 

Translation", Meaning, Understanding, and Practice, ζει. 25-26. 
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βαζηθνχο, ζπλήζεηο, ζπλαθείο, νηθείνπο φξνπο ελφο πιέγκαηνο SP2 θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ φξνη 

φπσο "πξάζηλν", "ιαγφο", "ηξαπέδη", "γάηα", "πξφζζεζε", "θαη" θαη "ηζηγάξν" ζπληζηνχλ 

πξσηφγνλνπο φξνπο ελφο πην νηθείνπ ζε εκάο πιέγκαηνο SP1.  

    Απηά πνπ νλνκάδσ "πξσηφγνλνπο" ή "ζπγθξνηεηηθνχο φξνπο" είλαη κηα δηεχξπλζε (ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θαη γξακκαηηθνχο θαη ινγηθνχο φξνπο, νπζηαζηηθά θάζε ζπγθξνηεηηθφ φξν ηνπ 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ) απηψλ πνπ ν Goodman νλνκάδεη "ζπλαθή είδε" [relevant kinds]
408

 ή ίζσο 

απηψλ πνπ ν Kuhn νλνκάδεη "ηαμηλνκηθνχο φξνπο" [taxonomic terms] ή "φξνπο εηδψλ" [kind terms]. 

πσο ην ζέηεη ν Kuhn, "Αλ δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο νκηιεηψλ δηαζέηνπλ ηαμηλνκήζεηο νη νπνίεο 

δηαθέξνπλ […], ηφηε ηα κέιε ηεο κηαο θνηλφηεηαο κπνξνχλ […] λα δηαηππψλνπλ πξνηάζεηο 

[statements] νη νπνίεο, αλ θαη δηαζέηνπλ πιήξσο λφεκα εληφο εθείλεο ηεο θνηλφηεηαο νκηιεηψλ, δελ 

κπνξνχλ θαη’ αξρήλ λα δηαηππσζνχλ απφ κέιε ηεο άιιεο. Γηα λα γεθπξσζεί ην ράζκα αλάκεζα ζηηο 

θνηλφηεηεο ζα έπξεπε λα πξνζηεζεί ζην έλα ιεμηθφ [lexicon – εγψ ζα έιεγα "λνεκαηηθφ ππφβαζξν"] 

έλαο φξνο είδνπο ν νπνίνο επηθαιχπηεη κεξηθψο, κνηξάδεηαη θάπνηα θνηλά αλαθεξφκελα [referents] 

κε θάπνηνλ ν νπνίνο βξίζθεηαη ήδε ζε εθείλε ηε ζέζε."
409

 κσο, ζα έιεγα, θάηη ηέηνην ζα κεηέβαιιε 

απηνκάησο ην αξρηθφ λνεκαηηθφ ππφβαζξν αιινηψλνληαο θαη ην λφεκα ηεο πξφηαζεο. πσο ην ζέηεη 

ν Feyerabend, "Μπνξνχκε λα δηαγλψζνπκε αιιαγή λνήκαηνο είηε αλ κηα λέα ζεσξία [έλα λέν 

λνεκαηηθφ πιέγκα ζα έιεγα] ζπλεπάγεηαη φηη φιεο νη έλλνηεο ηεο πξνεγνχκελεο ζεσξίαο έρνπλ 

κεδεληθή έθηαζε ή αλ εηζάγεη θαλφλεο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ έηζη ψζηε λα 

απνδίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο ζε αληηθείκελα εληφο ήδε ππαξρνπζψλ θαηεγνξηψλ αιιά νη 

νπνίνη αιιάδνπλ ην ίδην ην ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ"
410

 δειαδή, κε ιφγηα ηνπ Hans-Johann Glock, 

                                                           
408

 Goodman, Ways of Worldmaking, ζει. 10 
409

 Kuhn, ν.π., ζει. 93, ρσξίο λα πηνζεηψ ην ζχλνιν ησλ απφςεσλ ηνπ Kuhn, γηα ηνλ νπνίν δχν αζχκκεηξεο ηαμηλνκηθέο 

δνκέο πξέπεη θαη' αλάγθελ λα παξνπζηάδνπλ κεξηθή αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ εηδψλ ζηα νπνία 

αλαθέξνληαη νη φξνη ηνπο δηφηη, αλ ππήξρε πιήξεο αιιεινεπηθάιπςε νη δχν ηαμηλνκήζεηο ζα ηαπηίδνληαλ ελψ αλ δελ 

ππήξρε θακία αιιεινεπηθάιπςε ζα ήηαλ δπλαηφ λα θαηαζθεπαζηεί κηα πην πεξηεθηηθή ηαμηλφκεζε πνπ ζα ελζσκαηψλεη 

θαη ηηο δχν πξνεγνχκελεο. Δδψ ππνζηεξίδεηαη φηη αλ ππάξρεη (ε φπνηα) δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηαμηλνκηθψλ φξσλ δχν 

ζρεκάησλ, ηα δχν ζρήκαηα είλαη απηνκάησο (ελλνηνινγηθψο) αζχκκεηξα θαη, ζπλεπψο (γηα ιφγνπο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ 

ζην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο, φπνπ ζα ζπδεηεζεί ε άξζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ ζρήκαηνο θαη πεξηερνκέλνπ), 

ηαμηλνκηθνί φξνη ησλ δχν ζρεκάησλ δελ κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζε είδε κε "θνηλά κέιε" ηα νπνία θαηνηθνχλ ζε κηα 

ηαμηλνκηθψο νπδέηεξε αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη δχν πεξηεθηηθέο ηαμηλνκήζεηο, νη νπνίεο εμαληινχλ 

ακθφηεξεο ην ζχλνιν ηνπ "θφζκνπ", ή ηαπηίδνληαη ή δελ αιιεινεπηθαιχπηνληαη θαζφινπ θαη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηζρχεη 

ην δεχηεξν ελδερφκελν, δελ ηαμηλνκνχλ ηνλ ίδην θφζκν θαη απνθιείνπλ ε κία ηελ άιιε σο δχν αληαγσληζηηθνί "θφζκνη". 

Γηα ην πιήξεο ζθεπηηθφ πνπ νδεγεί ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα πξέπεη θαλείο λα θηάζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο 

ηεο δηαηξηβήο. Γηα ηνλ Kuhn βιέπε θαη ζει. 52-53, 92-94, 104. Γηα κηα ζπδήηεζε ησλ απφςεσλ ηνπ Kuhn βιέπε 

Zammito, ν.π., ζει. 85-86, θαη Arabatzis θαη Kindi, ν.π., ζει. 361-362.  
410

 Feyerabend, Realism, Rationalism and Scientific Method, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, ζει. 98. Οη 

Αξακπαηδήο θαη Κηληή αλαθέξνπλ δχν πξνβιήκαηα απηήο ηεο ηδέαο (Arabatzis θαη Kindi, ν.π., ζει. 355): Πξψηνλ, αλ ε 

αιιαγή λνήκαηνο ζπλεπάγεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε λέα "ζεσξία", φιεο νη έλλνηεο ηεο πξνεγνχκελεο "ζεσξίαο" (ή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ "ζρήκαηνο", ζα ιέγακε) έρνπλ "κεδεληθή έθηαζε", ηφηε νη δχν "ζεσξίεο" (ή "ζρήκαηα") ζα πξέπεη λα 

κνηξάδνληαη έλα θνηλφ λνεκαηηθφ ππξήλα. Ννκίδσ φηη απηφ ζπληζηά ιφγν γηα λα ηξνπνπνηήζνπκε ηελ ηδέα ηνπ 

Feyerabend απνξξίπηνληαο ην πξψην ζθέινο ηεο δηάδεπμεο, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα "κεδεληθή έθηαζε": Μπνξνχκε λα 

δηαγλψζνπκε αιιαγή λνήκαηνο αλ κηα λέα ζεσξία [έλα λέν λνεκαηηθφ πιέγκα] εηζάγεη θαλφλεο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

εξκελεπηνχλ έηζη ψζηε λα απνδίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο ζε αληηθείκελα εληφο ήδε ππαξρνπζψλ θαηεγνξηψλ αιιά 
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αλ "είλαη αδχλαηνλ λα κεηαθξάζνπκε ηκήκαηα κηαο γιψζζαο-ζηφρνπ δίρσο λα εκπινπηίζνπκε ηε 

γιψζζα ζηελ νπνία γίλεηαη ε κεηάθξαζε."
411

     

    ηαλ παξαηεξείηαη ινηπφλ δηαθνξά κεηαμχ δχν λνεκαηηθψλ πιεγκάησλ σο πξνο ηελ ηεξάξρεζε 

ησλ φξσλ ζε πξσηφγνλνπο θαη παξάγσγνπο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπκε απφθιηζε κεηαμχ ησλ 

δχν αληίζηνηρσλ λνεκαηηθψλ ππνβάζξσλ θαη φηη πξνηάζεηο νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ δηαθνξεηηθέο 

ηεξαξρήζεηο ζα θέξνπλ θαη δηαθνξεηηθφ λφεκα. Καη ζαξξψ φηη πξνεγνχκελεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ, φπσο νη 1.2.2, 1.2.3, 1.4 θαη 1.6.1.3, καο έρνπλ εθνδηάζεη κε επαξθή επηρεηξήκαηα ππέξ 

ηεο άπνςεο φηη θαλέλαο a priori ιφγνο δελ καο ππνρξεψλεη λα πξνηηκήζνπκε έλα εθ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ ζρεκάησλ ηεξάξρεζεο θαη φηη ηέηνηεο ηεξαξρήζεηο δελ κπνξνχλ παξά λα είλαη 

ζρεηηθέο σο πξνο ηελ εθάζηνηε ηπθιή, εμσ-ινγηθή πηνζέηεζε ελφο λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ απφ ηνλ 

εξκελεπηή ή ηελ θνηλφηεηα.
412

 Ίζσο ζα ήηαλ δπλαηφ λα ππάξρνπλ θαη αλαξρηθά λνεκαηηθά πιέγκαηα 

ηα νπνία δελ αλαγλσξίδνπλ θακία ηεξάξρεζε κεηαμχ βαζηθψλ θαη δεπηεξεπφλησλ φξσλ, φκσο θαη 

έλα ηέηνην ζρήκα ζα ήηαλ απιψο άιιε κηα εμίζνπ ζρεηηθή επηινγή, ηζνδχλακε απφ απηή ηελ άπνςε 

κε ηηο άιιεο.   

    Γεδνκέλεο απηήο ηεο ζρεηηθήο δηάθξηζεο κεηαμχ πξσηφγνλσλ θαη παξάγσγσλ ή δεπηεξεπφλησλ 

φξσλ, δχν φξνη ή πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ην ίδην λφεκα κφλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ ίδηνπ 

λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο SP1, αλ ζην SP1 εηζαγφηαλ, π.ρ., ε έθθξαζε "φ,ηη θηλείηαη κε ηαρχηεηα 

κεηαμχ 30 θαη 92 ρηιηνκέηξσλ αλά ψξα ππφ ζθηάλ" σο νξηζκφο ηνπ λενινγηζκνχ "πινλθ". κσο ην 

"πινλθ" ηνπ SP2 δελ είλαη κηα ζπληνκνγξαθία ηεο θξάζεο "φ,ηη θηλείηαη κε ηαρχηεηα κεηαμχ 30 θαη 

92 ρηιηνκέηξσλ αλά ψξα ππφ ζθηάλ" αιιά κηα βαζηθή, ζπγθξνηεηηθή, ηαμηλνκηθή έλλνηα ηνπ 

πιέγκαηνο, ελψ νη έλλνηεο "ηαρχηεηα", "ρηιηφκεηξα", "ψξα" θαη "ζθηά" δελ ππάξρνπλ θαλ ζην SP2. 

πσο εληφο ηνπ SP1 ην "πινλθ" είλαη έλαο αθαηαλφεηνο ήρνο πξηλ λα νξηζηεί κε ηε βνήζεηα 

γλψξηκσλ ελλνηψλ φπσο είλαη ε "ηαρχηεηα" θαη ε "ζθηά", έηζη θαη εληφο ηνπ SP2 ε θξάζε "φ,ηη 

θηλείηαη κε ηαρχηεηα κεηαμχ 30 θαη 92 ρηιηνκέηξσλ αλά ψξα ππφ ζθηάλ" είλαη κηα ζεηξά απφ 

                                                                                                                                                                                                   
νη νπνίνη αιιάδνπλ ην ίδην ην ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ. Ζ δεχηεξε αληίξξεζε είλαη φηη ν Feyerabend "πξνυπνζέηεη ηνλ 

απφιπην ραξαθηήξα ησλ θαλφλσλ ηαμηλφκεζεο. κσο ε χπαξμε ηέηνησλ θαλφλσλ ζηελ επηζηήκε είλαη ακθηζβεηήζηκε. 

πρλά νη επηζηεκνληθέο ηαμηλνκήζεηο έρνπλ πξαγκαηηζηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ είλαη αλάγθε λα εθθξάδνπλ εγγελείο 

ηδηφηεηεο ησλ ηαμηλνκνχκελσλ νληνηήησλ". Ννκίδσ φηη απηή ε αληίξξεζε δελ αγγίδεη ηελ παξνχζα ζπδήηεζε, δηφηη εδψ 

δελ κηιάκε γηα ηαμηλνκηθέο έλλνηεο επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ αιιά, ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν, γηα ζηνηρεηψδεηο, 

ζπγθξνηεηηθέο έλλνηεο νιφθιεξεο ηεο γιψζζαο πνπ πξνυπνηίζεηαη απφ ηηο φπνηεο (αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο ή κε) 

ζεσξίεο.     
411

 Glock, ν.π., ζει. 395. 
412

 Κάπνηνη επηθαινχληαη κηα ππνηηζέκελα ή νηνλεί αληηθεηκεληθή ηεξάξρεζε ησλ φξσλ ζε πξσηφγνλνπο θαη παξάγσγνπο 

γηα λα απνξξίςνπλ επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο. (Βιέπε, π.ρ., Horwich, ν.π., ζει. 206-208, 

223, θαη Resnik, ν.π., ζει. 156). Γηα παξάδεηγκα, νθείινπκε λα πξνηηκήζνπκε ηελ πξφζζεζε έλαληη ηεο θξφζζεζεο σο 

εξκελεία ησλ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ ηνπ νκηιεηή ή ην πξάζηλν έλαληη ηνπ γαιάζηλνπ σο ζπλαθέο θαηεγφξεκα, επεηδή 

ην δεχηεξν νξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξψηνπ. κσο απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαγλσξίζνπκε φηη ην πξψην ζα κπνξνχζε 

θάιιηζηα θαη εμίζνπ λφκηκα απφ ινγηθή άπνςε λα νξίδεηαη κε φξνπο ηνπ δεχηεξνπ αξθεί λα ζπλέηξεραλ νη θαηάιιειεο 

πνιηηηζκηθέο ή ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, νπφηε θαη δηαπηζηψλνπκε φηη ε δηάθξηζε κεηαμχ πξσηφγνλσλ θαη παξάγσγσλ φξσλ 

είλαη ζρεηηθή, ην επηρείξεκά ηνπο θαηαξξέεη.    
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αθαηαλφεηνπο ήρνπο, πξηλ λα νξηζηεί κε ηε βνήζεηα γλψξηκσλ ελλνηψλ, φπσο είλαη ην "πινλθ". Έηζη 

ν νξηζκφο ηνπ "πινλθ" εληφο ηνπ SP1 πξνυπνζέηεη ηελ νληνινγία (θαη ην επξχηεξν λνεκαηηθφ 

ππφβαζξν) ηνπ SP1, ελψ ν νξηζκφο ηεο θξάζεο "φ,ηη θηλείηαη κε ηαρχηεηα κεηαμχ 30 θαη 92 

ρηιηνκέηξσλ αλά ψξα ππφ ζθηάλ" εληφο ηνπ SP2 πξνυπνζέηεη ηελ νληνινγία (θαη ην επξχηεξν 

λνεκαηηθφ ππφβαζξν) ηνπ SP2. κσο ηφηε ε ιέμε "πινλθ", φηαλ νξίδεηαη εληφο ηνπ SP1, απνθηά 

δηαθνξεηηθφ λφεκα απφ εθείλν πνπ είρε εληφο ηνπ SP2 θαη, αληηζηνίρσο, ε θξάζε "φ,ηη θηλείηαη κε 

ηαρχηεηα κεηαμχ 30 θαη 92 ρηιηνκέηξσλ αλά ψξα ππφ ζθηάλ", φηαλ νξίδεηαη εληφο ηνπ SP2, απνθηά 

δηαθνξεηηθφ λφεκα απφ εθείλν πνπ είρε εληφο ηνπ SP1. 

    Ννκίδσ φηη ζρεηηθφηεηα ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ πξσηφγνλσλ θαη παξάγσγσλ φξσλ θαη εθθξάζεσλ 

επαξθεί γηα λα δείμεη φηη, π.ρ. ε πξφηαζε "Να έλαο ιαγφο!" εληφο ελφο πιέγκαηνο SP1 είλαη δπλαηφλ 

λα έρεη δηαθνξεηηθφ λφεκα απφ ηελ πξφηαζε "Λαγνπδίδεη!" εληφο ελφο πιέγκαηνο SP2 (θαη 

αληηζηνίρσο κε δεχγε πξνηάζεσλ φπσο "ια ηα ζκαξάγδηα είλαη πξάζηλα" / "ια ηα ζκαξάγδηα 

είλαη γαιάζηλα" ή "68 + 57 = 125" / "68  57 = 125" ή "Βξέρεη θαη κπνπκπνπλίδεη, επνκέλσο 

κπνπκπνπλίδεη" / "Βξέρεη tonk κπνπκπνπλίδεη, επνκέλσο κπνπκπνπλίδεη" ή "κηα γάηα είλαη πάλσ ζε 

έλα ραιάθη" / "κηα γάηα* είλαη πάλσ ζε έλα ραιάθη*" ή "Να θάηη πνπ θηλείηαη κε ηαρχηεηα κεηαμχ 30 

θαη 92 ρηιηνκέηξσλ αλά ψξα ππφ ζθηάλ!" / "Πινλθ!"  ή "Μπνξείο λα κνπ δψζεηο έλα ηζηγάξν πνπ 

πεξηέρεη  ιηγφηεξα απφ 0,78 g θαπλνχ ή πνηήξη πνπ πεξηέρεη πεξηζζφηεξα απφ 30 g θάπνηνπ πγξνχ ή 

ηαζάθη πνπ πεξηέρεη ιηγφηεξα απφ 0,5 g ζηάρηεο;" / "Μπνξείο λα κνπ δψζεηο έλα ηαηνχλ;"), αθφκα 

θαη αλ δελ μέξνπκε πνηφ αθξηβψο είλαη απηφ ην δηαθνξεηηθφ λφεκα. Καη κνπ θαίλεηαη φηη, αθφκε θαη 

αλ καο είλαη αδχλαην λα αληηιεθζνχκε θαη λα δηαηππψζνπκε κε πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ην 

θπξηνιεθηηθφ λφεκα πνπ έρεη ε εμσηηθή πξφηαζε πξηλ λα κάζνπκε / πξνυπνζέζνπκε / 

θαηαζθεπάζνπκε νιφθιεξν ην λνεκαηηθφ πιέγκα ζην νπνίν απηή αλήθεη θαη λα θηλεζνχκε κέζα ζε 

απηφ, ε βεβαηφηεηα φηη ην λφεκα κηαο εθθνξάο αιιάδεη ζχκθσλα κε ην ππφβαζξν πνπ πξνυπνηίζεηαη 

θάζε θνξά θαηά ηε λνεκαηνδφηεζε αξθεί γηα λα ζηεξίμεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ καο νδήγεζε 

ζηελ απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο, ζηελ επίιπζε ηεο κέζσ ηεο απζαίξεηεο πξνβνιήο ελφο 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ θαη ζηελ ππφ αλάπηπμε ζεσξία ησλ λνεκαηηθψλ πιεγκάησλ.    

    Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ θάπνηνο εμεηάδεη έλα ππνηηζέκελα εμσηηθφ λνεκαηηθφ πιέγκα απφ ηελ 

νπηηθή γσλία ελφο άιινπ (π.ρ. ηνπ νηθείνπ ηνπ) λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, κπνξεί κφλν λα θάλεη 

θχθινπο γχξσ απφ ην λφεκα ησλ εμσηηθψλ εθθξάζεσλ κε ηε βνήζεηα νζνδήπνηε καθξνζθειψλ 

πεξηθξάζεσλ, δίρσο λα κπνξεί λα ηηο δηαηππψζεη αθξηβψο σο είραλ ζην "πξσηφηππν"
413

. ε απηφ ην 

ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ηδέα ηνπ Quine φηη ζα κπνξνχζακε λα κεηξάκε ηελ "ελλνηνινγηθή 

                                                           
413

 Γπζθνιεχνκαη λα απνθχγσ έλαλ ηζηνξηθφ ζπλεηξκφ: ζε θάπνηεο αξραίεο καγηθέο παξαδφζεηο αλαθέξεηαη ε πεπνίζεζε 

φηη νη καγηθέο επηθιήζεηο ράλνπλ ηελ ππεξθπζηθή δχλακή πνπ δηέζεηαλ ζην πξσηφηππν αλ κεηαθξαζηνχλ ζε άιιε 

γιψζζα. Βιέπε, π.ρ.,  Eric Robertson Dodds, Οη Έιιελεο θαη ην Παξάινγν, κεηάθξαζε Γ. Γηαηξνκαλσιάθεο, Ηλζηηηνχην 

ηνπ Βηβιίνπ - Α. Καξδακίηζα, Αζήλα 1996, ζει. 185.  
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απφζηαζε" [conceptual distance] κεηαμχ δχν γισζζψλ (θαη, γηαηί φρη, λνεκαηηθψλ πιεγκάησλ) 

ππνινγίδνληαο ην κέζν φξν ησλ ιφγσλ ηνπ κήθνπο ηεο ζπληνκφηεξεο πεξηθξαζηηθήο κεηάθξαζεο 

θάζε πξφηαζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο κε φξνπο ηεο πξψηεο πξνο ην κήθνο ηεο ζπληνκφηεξεο 

δηαηχπσζεο ησλ "ίδησλ" πξνηάζεσλ κε φξνπο ηεο δεχηεξεο.
414

 Απηφο ν ηξφπνο κέηξεζεο ηεο 

ελλνηνινγηθήο απφζηαζεο κνπ θαίλεηαη πξνβιεκαηηθφο, δηφηη ην κήθνο ησλ δηαηππψζεσλ κπνξεί λα 

εμαξηάηαη, επηπιένλ, θαη απφ ην κέγεζνο ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί έθαζην πιέγκα. Έηζη, κηα 

δηαηχπσζε απνηεινχκελε απφ κία ιέμε εθαηφ θζφγγσλ έρεη κεγαιχηεξν κήθνο απφ κηα πνιχ πην 

πνιχπινθε θαη πεξηθξαζηηθή δηαηχπσζε απνηεινχκελε απφ είθνζη ηξεηο κνλνζχιιαβεο ιέμεηο, θαη 

απηφ επεξεάδεη ην ιφγν ηεο δεχηεξεο πξνο ηελ πξψηε ρσξίο λα ζπλδέεηαη απαξαηηήησο κε ηελ 

ελλνηνινγηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ πιεγκάησλ εληφο ησλ νπνίσλ γίλνληαη νη δηαηππψζεηο. Μνπ 

θαίλεηαη πάλησο εχινγε ε ζθέςε φηη ε ελλνηνινγηθή απφζηαζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ λνεκαηηθψλ 

πιεγκάησλ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη ζπγγεληθά ηα λνεκαηηθά ππφβαζξά ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, δχν λνεκαηηθά πιέγκαηα πνπ πεξηέρνπλ ακθφηεξα ηε ζπλήζε ινγηθή, ηε δηαρξνληθή 

ηαπηφηεηα ησλ φλησλ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ φλησλ ζε είδε αιιά δηαθέξνπλ απιψο σο πξνο ην 

ζρήκα ηαμηλφκεζεο ησλ φλησλ ζα είλαη πην ζπγγεληθά απφ φ,ηη δχν πιέγκαηα ηα νπνία δελ 

κνηξάδνληαη ηίπνηα απφ απηά, αλ θαη, ιφγσ ηνπ νιηζκνχ, ζα παξαηεξείηαη θάπνηα, νζνδήπνηε ιεπηή, 

δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αθξηβή λνεκαηηθή απφρξσζε πνπ απνθηνχλ νη ζρεηηθψο "θνηλέο" ινγηθέο θαη 

νληνινγηθέο πξνηάζεηο κεηαμχ ησλ δχν ζπγγεληθψλ πιεγκάησλ.   

    ζνλ αθνξά ζην λφεκα πνπ έρεη ε φπνηα εμσηηθή θξάζε εληφο ελφο εμσηηθνχ λνεκαηηθνχ 

πιέγκαηνο SP2, απηφ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε απφιπηε θπξηνιεμία κφλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

πιέγκαηνο, αλ δηδαρζνχκε απηφ ην πιέγκα απ’ ην κεδέλ, δίρσο θακία εμάξηεζε απφ έλα δεχηεξν 

πιέγκα, φπσο δηδαρζήθακε θαη ηε κεηξηθή καο γιψζζα.
415

 Καη ζην βαζκφ πνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ απφξξηςε ηνπ ξεαιηζκνχ ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο πνπ ππνζηεξίδεηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή, 

θαλέλα λνεκαηηθφ πιέγκα δελ ππάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ, σο πξαγκαηηθφ πιαίζην λνεκαηνδφηεζεο 

ησλ εθάζηνηε εθθνξψλ, πεξηκέλνληαο λα "αλαθαιπθζεί" ή λα "δηδαρζεί", αιιά θαη’ αλάγθελ 

                                                           
414

 Quine, "On the Very Idea of a Third Dogma", ζει. 41-42. 
415

 Βιέπε θαη ηελ άπνςε ηνπ Forster φηη ζα κπνξνχζακε λα θαηαλνήζνπκε ξηδηθψο δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά ζρήκαηα 

καζαίλνληαο λέεο έλλνηεο - φπσο έλα παηδί πνπ καζαίλεη ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα (Forster, "On the Very Idea Of Denying 

the Existence of Radically Different Conceptual Schemes", ζει. 140) ή φπσο έλαο αλζξσπνιφγνο πνπ καζαίλεη απφ ην 

κεδέλ ηε γιψζζα κηαο θπιήο ζπκκεηέρνληαο ζηνλ ηξφπν δσήο ηεο. "Καη' αξρήλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θαλέλα 

πξφβιεκα ζηελ ηδέα φηη ζα κπνξνχζακε λα θαηαλνήζνπκε ξηδηθψο δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά ζρήκαηα (απνθηψληαο λέεο 

έλλνηεο / γιψζζα). Γελ ππάξρεη θαη' αξρήλ πξφβιεκα νχηε θαλ κε ηελ ηδέα φηη ζα κπνξνχζακε λα ηα εξκελεχζνπκε κε 

επηηπρία ζηε δηθή καο γιψζζα (αξθεί ε εξκελεία λα κελ ζπληζηά θπξηνιεθηηθή κεηάθξαζε ζηε γιψζζα καο, φπσο απηή 

έρεη ήδε). […] Ζ κνλαδηθή ηδέα πνπ είλαη φλησο πξνβιεκαηηθή θαη' αξρήλ είλαη ε ηδέα φηη ζα κπνξνχζακε λα ηα 

κεηαθξάζνπκε θπξηνιεθηηθά ζηε γιψζζα καο, φπσο απηή έρεη ήδε." (Forster, ν.π., ζει. 140). Βιέπε θαη Kuhn, ν.π., ζει. 

39, Feyerabend, Δλάληηα ζηε κέζνδν, ζει. 334-5, θαη Hacker, ν.π., ζει. 305. Βιέπε φκσο θαη Glock, ν.π., ζει. 396: 

"Αιίκνλν, απηφ καο αθήλεη κε ηελ ακήραλε πξφηαζε [suggestion] φηη έλα άηνκν ζα κπνξνχζε λα ρεηξίδεηαη δχν δηαθξηηά 

ιεμηιφγηα θαη, αθ' ελφο λα ηα θαηαλνεί, αθ' εηέξνπ λα κελ κπνξεί λα εμεγήζεη ηνπο φξνπο ηνπ ελφο κε φξνπο ηνπ άιινπ". 

Πεξηέξγσο δελ βξίζθσ ηίπνηα ην ακήραλν ζε έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα, ην νπνίν ν Glock ραξαθηεξίδεη "ζεκαζηνινγηθή 

ζρηδνθξέληα", ίζσο επεηδή δελ ζπκκεξίδνκαη ηελ αίζζεζε ηνπ αηφπνπ ηνπ Glock.   
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επηλνείηαη απφ ηνλ εθάζηνηε εξκελεπηή ηε ζηηγκή πνπ εθείλνο λνεκαηνδνηεί κηα εθθνξά, ζα ήηαλ 

θαιχηεξα λα πνχκε φηη ν κνλαδηθφο ηξφπνο λα πξνζεγγίζνπκε ην λφεκα κηαο εθθνξάο ζχκθσλα κε 

έλα εμσηηθφ λνεκαηηθφ πιέγκα είλαη λα επηλνήζνπκε ή λα θαηαζθεπάζνπκε απηφ ην πιέγκα.
416

 Οη 

πεξηθξαζηηθέο κεηαθξάζεηο κε φξνπο ελφο νηθείνπ καο λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, κε ηηο νπνίεο 

δνχιεςα ζε απηφ ην πξψην κέξνο ηεο δηαηξηβήο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απιά πξνζρέδηα θαη δεηιέο 

πξνθαηαξθηηθέο αζθήζεηο γηα ηέηνηεο θαηαζθεπέο.  

    Σέινο, έλα ζρφιην ζρεηηθφ κε ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηψ: κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχζα, 

κεηαμχ άιισλ, ηνπο φξνπο "κεηάθξαζε" θαη "εξκελεία" σο ελαιιαθηηθνχο ηεο λνεκαηνδφηεζεο κηαο 

εθθνξάο ζχκθσλα κε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα, θπξίσο επεηδή ε παξάδνζε απφ ηελ νπνία άληιεζα ηηο 

αθνξκέο γηα ηε ζπδήηεζε πνπ αλέπηπμα ζπλεζίδεη λα θάλεη ιφγν γηα "ξηδηθή κεηάθξαζε", 

"κεηαθξαζηηθά εγρεηξίδηα", "απξνζδηνξηζηία ηεο κεηάθξαζεο" ή ηεο "εξκελείαο" θ.η.ι.. Χζηφζν, 

φπσο είδακε, θαίλεηαη φηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε λνεκαηνδφηεζε ησλ εθθνξψλ δελ είλαη 

κεηάθξαζε πξνηάζεσλ κηαο γιψζζαο ζε πξνηάζεηο κηαο άιιεο αιιά πξνβνιή ή θαηαζθεπή ελφο 

γισζζηθνχ πιαηζίνπ, ελφο λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο φπσο ην νλφκαζα, εληφο ηνπ νπνίνπ 

λνεκαηνδνηείηαη σο (ή, κε κηα άιιε δηαηχπσζε, αληηζηνηρίδεηαη ζε κηα) πξφηαζε [proposition] κηα 

εθθνξά ε νπνία, πξηλ απφ ην ελέξγεκα ηεο λνεκαηνδφηεζεο, είλαη απιψο έλαο α-λφεηνο ζφξπβνο. 

Ννκίδσ ινηπφλ φηη είλαη θαιχηεξα, γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, απφ ηψξα θαη ζην εμήο λα 

ρξεζηκνπνηνχκε κφλν ηνλ φξν λνεκαηνδφηεζε ή πξνζδηνξηζκφο ηνπ λνήκαηνο γηα απηή ηελ πξάμε, 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο φξνπο κεηάθξαζε θαη/ή εξκελεία κφλν γηα ηελ πνιχ δηαθνξεηηθή πξάμε 

ηεο αηεινχο, πεξηθξαζηηθήο κεηάθξαζεο πξνηάζεσλ ελφο λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο κε φξνπο ελφο 

άιινπ ή γηα ηελ πξάμε ηεο θπξηνιεθηηθήο κεηάθξαζεο απφ έλα ζχζηεκα ζπκβφισλ / εθθνξψλ ζε 

έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα, φηαλ παξακέλνπκε εληφο ηνπ ίδηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο.
417

 

                                                           
416

 Ζ ίδηα ε εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο απφ ην λήπην κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν: ην λήπην, ιφγσ, π.ρ. 

ζπγθεθξηκέλνπ γελεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη / ή δεκηνπξγίαο εμαξηεκέλσλ αλαθιαζηηθψλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ 

θαη ζην πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δσήο, ηείλεη (απζαίξεηα θαηά η' άιια) λα δηακνξθψλεη / εκπινπηίδεη / 

κεηαβάιιεη ζηαδηαθά έλα λνεκαηηθφ πιέγκα θαηά ηελ πξσηνγελή λνεκαηνδφηεζε ησλ εθθνξψλ ησλ πξνζψπσλ (π.ρ. ησλ 

γνλέσλ) πνπ αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπ. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη νπζηαζηηθά επηλνεί απφ ην κεδέλ έλα λνεκαηηθφ πιέγκα 

(ή κηα αιπζίδα δηαξθψο εκπινπηηδφκελσλ λνεκαηηθψλ πιεγκάησλ) κέζσ ηεο ζπλερνχο θαη δηαξθψο εκπινπηηδφκελεο 

αληηπαξάζεζεο ησλ λνεκαηνδνηήζεψλ ηνπ πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη φηη ην πιέγκα πνπ επηλνεί ηείλεη λα είλαη ελ 

πνιινίο ζπκβαηφ κε ηα λνεκαηηθά πιέγκαηα ησλ πξνζψπσλ κε ηα νπνία αιιειεπηδξά ιφγσ παξαγφλησλ φπσο ν θνηλφο 

ή ζπγγεληθφο γελεηηθφο θψδηθαο, ε ζπκκεηνρή ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο ή ε ζπκπεξηθνξηθή ζπκκφξθσζε ζε έμσζελ 

θνηλσληθέο πηέζεηο, ελψ ζα κπνξνχζε λα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ δεδνκέλσλ άιισλ ηέηνησλ ελδερνκεληθψλ 

παξαγφλησλ. 
417

 Βιέπε θαη Kuhn, ν.π., ζει. 37- 40, γηα κηα ζπγγεληθή δηάθξηζε αλάκεζα ζε "κεηάθξαζε" (ζπζηεκαηηθή αληηζηνίρηζε 

ζπκβφισλ κεηαμχ δχν γισζζψλ γηα ηελ παξαγσγή ζηε κία γιψζζα θεηκέλσλ ηζνδπλάκσλ κε θείκελα απφ ηελ άιιε 

γιψζζα) θαη "εξκελεία" (λνεκαηνδφηεζε εθ ηνπ κεδελφο κηαο ζεηξάο αθαηαλφεησλ ζνξχβσλ ή ζπκβφισλ). Απηή ε 

δηάθξηζε καο επηηξέπεη λα απαληήζνπκε θαη ζηνλ Ernest Gellner, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε ηδέα ηεο "αζπκκεηξίαο" ησλ 

Kuhn-Feyerabend ("δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζθέςεο δελ είλαη ακνηβαίσο εθθξάζηκα") δελ κπνξεί λα ζπκβηβαζηεί κε ηελ 

ηδέα ηεο "απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο" ("ππάξρνπλ [θαηά Gellner] πνιιέο δηαθνξεηηθέο κεηαθξάζεηο κεηαμχ 

ζρεκάησλ"), δηφηη ε κία αλαηξεί ηελ άιιε. (Gellner, ν.π., ζει. 59). Αλ θαηαλνήζνπκε ηε δηάθξηζε κεηαμχ 

λνεκαηνδφηεζεο θαη κεηάθξαζεο, δηαπηζηψλνπκε φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα ην αζπλεπέο ή ην αληηθαηηθφ ζηελ ηδέα φηη κηα 
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    Ννκίδσ φκσο φηη δχν νκηιεηέο "αζχκκεηξσλ", κε ακνηβαία κεηαθξάζηκσλ πιεγκάησλ νη νπνίνη 

επηζπκνχλ λα ζπλελλνεζνχλ κεηαμχ ηνπο ζε έλα θνηλφ έδαθνο έρνπλ θαη κηα άιιε επηινγή, πέξα απφ 

ην λα πξνζεγγίζεη πεξηθξαζηηθά ν έλαο ην πιέγκα ηνπ άιινπ ή λα θαηαζθεπάζεη ν έλαο απηφ πνπ 

εθιακβάλεη σο πιέγκα ηνπ άιινπ: ίζσο κπνξνχλ λα επηλνήζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ απφ θνηλνχ 

έλα ηξίην λνεκαηηθφ πιέγκα.   

 

1.8. πκπέξαζκα ηνπ πξώηνπ κέξνπο. 

 

    Βαζηδφκελνο ζε φζα ζπδεηήζεθαλ ζην πξψην κέξνο, ζπκπεξαίλσ ηα παξαθάησ: 

    Ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε λνεκαηνδφηεζε κηαο εθθνξάο είλαη ε πξνυπφζεζε (πξνβνιή / 

θαηαζθεπή) ελφο λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ (θαη ηνπ αληίζηνηρνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο) ζπκβαηνχ κε 

ηα εκπεηξηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά δεδνκέλα, ην νπνίν επηιέγεηαη, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, κεηαμχ 

άιισλ εμίζνπ επαξθψλ θαη ζπκβαηψλ κε ηα εκπεηξηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά δεδνκέλα, θαη σο εθ 

ηνχηνπ απζαίξεηα απφ νξζνινγηθή θαη εκπεηξηθή άπνςε, απφ έλαλ εξκελεπηή ηε ζηηγκή ηεο 

λνεκαηνδφηεζεο.  

    Δίλαη ηθαλή ζπλζήθε δηφηη, αλ ην λφεκα θάζε δπλαηήο εθθνξάο είλαη απξνζδηφξηζην, αξθεί λα 

πξνυπνηεζεί έλα λνεκαηηθφ ππφβαζξν γηα λα επηιπζεί ε απξνζδηνξηζηία θαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ε 

κεηαβιεηή ηνπ λνήκαηνο. Καη αλ δελ ππάξρνπλ γεγνλφηα σο πξνο ην ηί λφεκα έρεη κηα εθθνξά, ηφηε 

ε φπνηα επίιπζε ηεο απξνζδηνξηζηίαο ζα είλαη θαη' αλάγθελ απζαίξεηε απφ νξζνινγηθή θαη 

εκπεηξηθή άπνςε. Αλ, απφ ηελ άιιε, ζε έλα πιαίζην κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ, ην αληηθεηκεληθφ 

λφεκα θάζε δπλαηήο εθθνξάο είλαη θαη' αλάγθελ άγλσζην, ηφηε θαη πάιη ε πξνβνιή ελφο 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ αξθεί γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ λνήκαηνο εληφο ηεο ζθαίξαο ηεο δπλαηήο 

γλψζεο, ζηαζεξνπνίεζε ε νπνία γηα άιιε κηα θνξά δελ κπνξεί παξά λα είλαη απζαίξεηε.  

    Δίλαη αλαγθαία ζπλζήθε δηφηη αλ δελ πξνθξηζεί (έζησ θαη απζαίξεηα) έλα κεηαμχ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ θαη ηζνδχλακσλ λνεκαηηθψλ ππνβάζξσλ, είλαη αδχλαην λα επηιπζεί ε 

απξνζδηνξηζηία πνπ πξνθχπηεη αθξηβψο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο χπαξμεο ηέηνησλ αληαγσληζηηθψλ 

ζρεκάησλ ή, ζε έλα πιαίζην κεηαθπζηθνχ ξεαιηζκνχ, είλαη αδχλαην λα μεπεξαζηεί ην ζθεπηηθηζηηθφ 

αδηέμνδν ζην νπνίν νδεγεί ν ππνθαζνξηζκφο ηνπ λνήκαηνο απφ ηα δεδνκέλα.  

    ην βαζκφ πνπ, πξψηνλ, θάζε πξφηαζε κε λφεκα [proposition κε ηε λέα ρξήζε ηνπ φξνπ πνπ 

πξνηείλσ] είλαη πξντφλ κηαο ηέηνηαο πξάμεο λνεκαηνδφηεζεο κηαο εθθνξάο απφ έλαλ εξκελεπηή ηε 

ζηηγκή t, δεχηεξνλ, ηφζν ε εθθνξά φζν θαη ε πξνθχπηνπζα πξφηαζε εθδειψλνληαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε, επηκέξνπο, ρσξνρξνληθά εληνπηζκέλε ζέζε εληφο ελφο ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ, θαη, 

                                                                                                                                                                                                   
ζεηξά εθθνξψλ κπνξεί λα λνεκαηνδνηεζεί ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο λνεκαηηθά ππφβαζξα θαη φηη ηα 

αληίζηνηρα λνεκαηηθά πιέγκαηα δελ ζα είλαη ακνηβαίσο κεηαθξάζηκα.    
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ηξίηνλ, θάζε λέα λνεκαηνδφηεζε κπνξεί λα πξνυπνζέηεη ην ίδην ή έλα δηαθνξεηηθφ λνεκαηηθφ 

ππφβαζξν, ζα κπνξνχζακε ίζσο λα κηιάκε γηα ηχπνπο εθθνξψλ ή ζπκβφισλ [utterances ή θαη 

sentences] κφλν νκαδνπνηψληαο νκφερεο εθθνξέο ή ζχκβνια κε παξφκνηα φςε θαη γηα ηχπνπο 

πξνηάζεσλ [propositions ή propositional contents κε ηε ζπλήζε  ρξήζε ηνπ φξνπ] κφλν κεηαμχ 

λνεκαηνδνηήζεσλ νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ, είηε ελδνυπνθεηκεληθά θαη (ηνπιάρηζηνλ) δηαρξνληθά 

είηε δηυπνθεηκεληθά θαη ζπγρξνληθά ή δηαρξνληθά "ην ίδην" ή ηνπιάρηζηνλ έλα εμαηξεηηθά φκνην ή 

ζπγγεληθφ λνεκαηηθφ ππφβαζξν, δειαδή δηαηεξνχλ έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ λνεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε δηαθνξεηηθψλ εθηχπσλ ηνπ ίδηνπ ηχπνπ. 

    Γχν λνεκαηηθά πιέγκαηα ηαπηίδνληαη (κφλν, βέβαηα, ζην βαζκφ πνπ ε αζηάζεηα θαη ε ξεπζηφηεηα 

ηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο καο επηηξέπνπλ λα κηιάκε γηα "ηαχηηζε" κεηαμχ λνεκαηηθψλ πιεγκάησλ) 

φηαλ κνηξάδνληαη ην ίδην ζχλνιν πξνηάζεσλ σο λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαη δηαθέξνπλ φηαλ κεηαμχ 

ησλ δχν λνεκαηηθψλ ππνβάζξσλ ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηνπιάρηζηνλ κία πξφηαζε, δηαθνξά ε 

νπνία, ιφγσ ηνπ νιηζκνχ, κεηαβάιιεη ζπλνιηθά ην ππφβαζξν θαη ην λνεκαηηθφ πιέγκα. 

Κπξηνιεθηηθή κεηάθξαζε κπνξεί λα ππάξμεη κφλν κεηαμχ ζπζηεκάησλ ζπκβφισλ / εθθνξψλ πνπ 

πξνυπνζέηνπλ ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν. Αλ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη θάπνηα κεηάθξαζε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ λνεκαηηθψλ πιεγκάησλ, απηή κπνξεί λα είλαη κφλν πεξηθξαζηηθή θαη αηειήο θαη ζα 

είλαη φιν θαη πην πνιχπινθε θαη πεξηθξαζηηθή φζν ιηγφηεξν ζπγγεληθά είλαη ηα δχν πιέγκαηα.   

    ην πιαίζην απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη αδηάθνξν αλ κηα εθθνξά λνεκαηνδνηείηαη απφ έλαλ αθξναηή 

ή απφ ηνλ ίδην ηνλ νκηιεηή. Σν λφεκα πνπ απνδίδεη έλαο νκηιεηήο ζηα ιεγφκελά ηνπ δελ έρεη 

θαλελφο είδνπο πξνηεξαηφηεηα απέλαληη ζην λφεκα πνπ κπνξεί λα ηνπο απνδίδεη έλαο αθξναηήο, 

νχηε βεβαίσο θαη ην αληίζηξνθν, ζην βαζκφ πνπ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έρνπκε ηελ απζαίξεηε 

επηινγή ελφο λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, έλαληη άιισλ, εμίζνπ ζπκβαηψλ κε ηα δεδνκέλα. 

    Δπηπιένλ, απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηε ξεαιηζηηθή έλλνηα ηεο θαηαλφεζεο 

απφ ηνλ εξκελεπηή φζσλ πξαγκαηηθά ελλνεί ν νκηιεηήο, αθφκε θαη φηαλ ν νκηιεηήο εξκελεχεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, αλ ππάξρεη θάπνην είδνο επηθνηλσλίαο, απηή ζπλίζηαηαη 

ζηε ζπκπησκαηηθή ηαχηηζε, φηαλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, αλάκεζα ζηα λνεκαηηθά ππφβαζξα ηνπ 

εξκελεπηή θαη ηνπ νκηιεηή. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη έλα είδνο 

επηθνηλσλίαο εκθαλίδεηαη, απφ ζπκπεξηθνξηθή άπνςε, φηαλ νη δχν ζπλνκηιεηέο / εξκελεπηέο 

λνεκαηνδνηνχλ ν έλαο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο εθθνξέο ηνπ άιινπ κε ηξφπν πνπ ηηο θαζηζηά 

ακθφηεξεο νκαιέο, θπζηνινγηθέο, αλακελφκελεο ή νξζέο δεδνκέλνπ ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ πνπ 

πξνυπνζέηεη θαζείο εμ απηψλ, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ηαχηηζε κεηαμχ ησλ δχν λνεκαηηθψλ 

ππνβάζξσλ. Αλ δερφκαζηαλ απηή ηελ έλλνηα επηθνηλσλίαο ζα ιέγακε φηη ππάξρεη επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζε δχν ζπλνκηιεηέο νη νπνίνη πξνυπνζέηνπλ, αληηζηνίρσο, ηελ πξφζζεζε θαη ηελ ηξφζζεζε 
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σο πξσηφγνλν, ζπγθξνηεηηθφ φξν ηνπ πιέγκαηφο ηνπο, φηαλ θαη νη δχν ζπκθσλνχλ φηη 68 + 57 = 

125.  

    Κιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην, αηζζάλνκαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθέξσ κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα 

ινγηθή ζπλέπεηα ηεο ζεσξίαο πνπ ππνζηεξίδσ, ζπλέπεηα ηελ νπνία δελ επεδίσμα εμ αξρήο αιιά ηελ 

θαινδέρνκαη σο κηα επράξηζηε έθπιεμε. Αθνξά ζηελ αλαγθαία ζπλζήθε ψζηε κηα ζεηξά ήρσλ ή 

ζεκάησλ λα κπνξεί λα ζεσξεζεί γισζζηθή ζπκπεξηθνξά, δειαδή κεηάδνζε θάπνηνπ κελχκαηνο ην 

νπνίν θέξεη λφεκα.  χκθσλα κε ηνλ Davidson, γηα λα ζπληζηά θάηη γιψζζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή 

ε κεηάθξαζή ηνπ ζε θάπνηα άιιε γιψζζα, θαη κάιηζηα ζηε δηθή καο.
418

 Αληηζέησο, ζχκθσλα κε 

φζα έρσ ππνζηεξίμεη κέρξη ηψξα, κηα εθθνξά απνθηά λφεκα, θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη γισζζηθή 

ζπκπεξηθνξά, κφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο εξκελεπηήο ζα ηε λνεκαηνδνηήζεη ζχκθσλα κε έλα 

λνεκαηηθφ πιέγκα. Δθφζνλ ην θξηηήξην γηα λα αλήθεη κηα εθθνξά ζε θάπνηα γιψζζα είλαη λα είλαη 

δπλαηή ε λνεκαηνδφηεζή ηεο ζχκθσλα κε ηνπιάρηζηνλ έλα λνεκαηηθφ πιέγκα, φπνην θη αλ είλαη 

απηφ, δελ κπνξνχκε λα ηελ θξίλνπκε σο κε γισζζηθή παξά κφλν αθνχ έρνπκε απνθιείζεη απηή ηε 

δπλαηφηεηα.  

    Άλζξσπνη κε αλεπηπγκέλε θαληαζία ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα επηλνήζνπλ αιιφθνηα λνεκαηηθά 

πιέγκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη λφεκα κηα εηδάιισο αθαηαλφεηε ζεηξά 

βξπρεζκψλ. Έκβηα φληα κε εγθεθαιηθή δνκή δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηνπ κέζνπ γήηλνπ ή 

εμειηγκέλνη ππνινγηζηέο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα επηλνήζνπλ αθφκα 

πην αθξαίεο (ζχκθσλα κε ηα δηθά καο δεδνκέλα) πεξηπηψζεηο λνεκαηηθψλ πιεγκάησλ, ζηελ 

πξνζπάζεηα λα εμεηάζνπλ ηε γισζζηθφηεηα  κηαο εθθνξάο εμαληιψληαο φια ηα δπλαηά λνεκαηηθά 

πιέγκαηα. Καη κφλν αθνχ ζα είρε εμεηαζηεί θάζε λνεκαηηθφ πιέγκα πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνηαζεί, 

ζα κπνξνχζακε λα θξίλνπκε ηειεζίδηθα φηη κηα εθθνξά δελ ζπληζηά γισζζηθή ζπκπεξηθνξά.  

    Πξνθχπηεη ινηπφλ ε εμήο νηνλεί πακςπρηζηηθή ή αληκηζηηθή ζπλέπεηα: αλ ηα δπλαηά λνεκαηηθά 

πιέγκαηα είλαη άπεηξα, ηφηε είλαη αδχλαην λα θξίλνπκε ηειεζίδηθα, γηα νπνηαδήπνηε ζεηξά ήρσλ ή 

ζεκάησλ, απφ ην ζαιηάξηζκά ελφο ηξνθίκνπ ςπρηαηξείνπ θαη ην ληανχξηζκα κηαο γάηαο κέρξη ην 

βφκβν ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ θαη απφ ην ηξαγνχδη ηνπ αλέκνπ κέρξη ην ζρήκα ησλ ληθάδσλ ηνπ 

ρηνληνχ ή ηνπο ξεπζηνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ επηδεηθλχνπλ ηα ζχλλεθα ζηνλ νπξαλφ, φηη δελ ζπληζηά 

γισζζηθή ζπκπεξηθνξά.
419

 

 

 

                                                           
418

 Βιέπε, π.ρ., Davidson, "Radical Interpretation", ζει. 137, θαη "Ζ ίδηα ε ηδέα ελφο ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο", ζει. 16.  
419

 Γηα κηα αληίζεηε άπνςε, ε νπνία δελ αλαγλσξίδεη γιψζζα θαη ζθέςε νχηε θαλ ζε άιια δψα πέξα απφ ην αλζξψπηλν 

δψν, βιέπε Davidson, "Rational Animals", ζει. 95-105. Γηα κηα ζπλαθή ζπδήηεζε βιέπε Glock, "Animals, Thoughts and 

Concepts", Synthese 123, 2000, ζει. 35-64. Βιέπε θαη Rorty, "The World Well Lost", ζει. 6, θαζψο θαη Horwich, ν.π., 

ζει. 93-94. 
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Μέξνο δεύηεξν: 

ρεηηθόηεηα ηεο αιήζεηαο, γλσζηαθό ππόβαζξo θαη ιεμίθνζκνο. 

 

2.1. Νόεκα θαη αιήζεηα. 

 

    ην πξψην κέξνο απηήο ηεο δηαηξηβήο ππνζηεξίρζεθε φηη ην λφεκα θάζε δπλαηήο εθθνξάο είλαη 

ζρεηηθφ πξνο ηελ επηινγή ελφο λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά πξνο ηηο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο πνπ ζεσξνχκε φηη ηζρχνπλ εθείλε 

ηε ζηηγκή, είηε πξφθεηηαη γηα ηα εκπεηξηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά δεδνκέλα θαηά ηελ εθδήισζε ηεο 

εθθνξάο, είηε πξφθεηηαη γηα θάπνην είδνο εζσηεξηθήο, ελδνζθνπηθήο εκπεηξίαο, αλ ζέινπκε λα 

βάινπκε θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ ζηε ζπδήηεζε.  

    Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πξάμε ηεο λνεκαηνδφηεζεο κηαο εθθνξάο πξνυπνζέηεη φηη ζεσξνχκε ή 

δερφκαζηε σο αιεζείο δηάθνξεο πξνηάζεηο. 

    Καη' αξράο, εθφζνλ απνδερφκαζηε κία λνεκαηνδφηεζε έλαληη άιισλ, απνδερφκαζηε σο αιεζείο 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο πξφηαζεο. Αο δνχκε γηαηί: ε πξφηαζε έρεη ην λφεκα 

πνπ έρεη (π.ρ. "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο") πξνυπνζέηνληαο φηη είλαη αιεζείο νη πξνηάζεηο ηνπ 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, π.ρ. νληνινγηθέο πξνηάζεηο φπσο "ηνλ θφζκν ππάξρνπλ φληα κε 

δηαρξνληθή ηαπηφηεηα" θαη "Σα επί κέξνπο φληα αλήθνπλ ζε είδε", ινγηθνί λφκνη φπσο "Γελ ηζρχεη 

φηη p θαη φρη p", θαη γξακκαηηθνί / ζπληαθηηθνί λφκνη φπσο "Σν ξήκα 'είλαη' απνδίδεη έλα 

θαηεγνξνχκελν ζην ππνθείκελν". Αλ θάπνηα απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο αιιάμεη ή ζεσξεζεί ςεπδήο ή 

α-λφεηε, αιιάδεη θαη ην λφεκα ηεο πξφηαζεο.  Γηα παξάδεηγκα, αλ ε ηφλθδεπμε ζεσξεζεί κηα λφκηκε 

ινγηθή πξάμε, ηφηε ε πξφηαζε "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο" ζπλεπάγεηαη αλαιπηηθά φηη "Απηφ είλαη κηα 

θακεινπάξδαιε", θάηη πνπ δελ ζπλέβαηλε πξηλ, θαη έρεη δηαθνξεηηθφ λφεκα, αλ ζεσξήζνπκε φηη νη 

ινγηθέο ζρέζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη κηα πξφηαζε ζπκκεηέρνπλ έζησ ελ κέξεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ λνήκαηφο ηεο. Παξνκνίσο, αλ είλαη ςεπδήο ή αθφκε θαη α-λφεηε ε πξφηαζε φηη ζηνλ θφζκν 

ππάξρνπλ είδε, ηφηε ε πξφηαζε "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο" ζηεξείηαη λνήκαηνο: απηφ θαη κφλν απηφ 

είλαη ιαγφο, γηα ηελ αθξίβεηα ν ιαγφο, ελψ θάηη άιιν κε παξφκνηα εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά είλαη 

απιψο θάηη άιιν, αο ην νλνκάζνπκε "ιαξφ" ή "ξαγφ" γηα λα ζπλελλννχκαζηε. Δπίζεο, αλ ην 

λνεκαηηθφ ππφβαζξν πνπ πξνυπνζέηνπκε πεξηέρεη ηελ αξρή ηεο κε αληίθαζεο, απηνκάησο 

ζεσξνχκε ςεπδή ηελ άξλεζε θάζε πξφηαζεο πνπ αληηθάζθεη πξνο ηηο πξνηάζεηο πνπ δερφκαζηε σο 

αιεζείο φηαλ πξνζδηνξίδνπκε ην λφεκα ηεο πξφηαζεο (δειαδή πξνο ηηο πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ 

ππνβάζξνπ). 
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    Απηέο ινηπφλ νη πξνηάζεηο γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο ηε ζηηγκή πνπ πξνζδηνξίδεηαη ην λφεκα 

κηαο εθθνξάο. Καη επεηδή ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ λνήκαηνο κηαο εθθνξάο πξνυπνζέηεη νιηζηηθά θαη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο απηψλ ησλ πξνηάζεσλ ππνβάζξνπ εληφο ηνπ ίδηνπ λνεκαηηθνχ 

πιέγκαηνο, ζα κπνξνχζε ίζσο λα πεη θαλείο, φπσο ζεσξνχλ θάπνηνη φηη ζπκβαίλεη πεξίπνπ θαη κε ηηο 

παξαδνζηαθέο "αλαιπηηθέο" πξνηάζεηο, φηη γίλνληαη, ηξφπνλ ηηλά, δεθηέο σο αιεζείο ιφγσ ηνπ 

λνήκαηφο ηνπο. 

    Χζηφζν, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ λνήκαηφο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ππνβάζξνπ, δειαδή ε επηινγή ελφο 

λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, νθείιεη, δεδνκέλσλ φζσλ έρνπκε ζπδεηήζεη ζην πξψην θεθάιαην, λα είλαη 

ζπκβαηφο πξνο απηέο πνπ ζεσξνχληαη εκπεηξηθέο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ εθδειψλεηαη ε 

εθθνξά. Αλ ινηπφλ ε αιήζεηα ηνπο ζηεξίδεηαη ζην λφεκά ηνπο ή πεγάδεη απφ απηφ θαη αλ ην λφεκά 

ηνπο εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν απηφ είλαη ζπκβαηφ πξνο θάπνηα άπνςε πεξί ηνπ 

ηί ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν ε νπνία γίλεηαη δεθηή σο αιεζήο, ηφηε απηέο νη, ηξφπνλ ηηλά, "αλαιπηηθέο" 

πξνηάζεηο ίζσο δελ κνηάδνπλ θαη πνιχ κε ηηο παξαδνζηαθέο αλαιπηηθέο πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη, δηφηη 

εδψ ε αλαιπηηθφηεηα θαίλεηαη λα εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ εκπεηξηθέο θξίζεηο.  

    Με άιια ιφγηα, ην λφεκα θάζε πξφηαζεο εληφο ελφο γισζζηθνχ πιέγκαηνο, αθφκα θαη ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ ζεσξνχληαη αιεζείο ιφγσ ηνπ λνήκαηφο ηνπο, πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν παξάγνληεο: 

απφ ηελ ηπθιή επηινγή ελφο λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ σο αιεζνχο, κεηαμχ άιισλ ππνβάζξσλ, εμίζνπ 

ζπκβαηψλ κε ηα δεδνκέλα, θαη απφ ηε ζπκβαηφηεηά απηνχ ηνπ ππνβάζξνπ κε ηηο εκπεηξηθέο 

ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη φηη δηαηππψλεηαη ε πξφηαζε, ζπκβαηφηεηα ε νπνία, γηα λα 

δηαπηζησζεί, πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή σο αιεζψλ θάπνησλ πεπνηζήζεσλ πεξί ηνπ ηί ζπκβαίλεη ζηνλ 

θφζκν. 

    Δπνκέλσο ε πξάμε ηεο λνεκαηνδφηεζεο ζπλεπάγεηαη φηη απνδερφκαζηε σο αιεζείο, φηη ζεσξνχκε 

αιεζείο, ηηο πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ θαη θάπνηεο πξνηάζεηο πεξί ηνπ ηί ζπκβαίλεη ζηνλ 

θφζκν. Απηέο νη δχν θαηεγνξίεο πξνηάζεσλ, νη πξνηάζεηο ππνβάζξνπ θαη νη πξνηάζεηο πνπ 

εθθξάδνπλ πεπνηζήζεηο πεξί θφζκνπ, ζα αλήθνπλ εμ νξηζκνχ ζην ίδην λνεκαηηθφ πιέγκα, δηφηη αλ 

αλήθαλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ πιέγκα ζα πξνυπέζεηαλ έλα δηαθνξεηηθφ λνεκαηηθφ ππφβαζξν ε θάζε 

νκάδα θαη, επνκέλσο, ζα θαζηζηνχζαλ ε κία ηελ άιιε α-λφεηε ή κε κεηαθξάζηκε θαη, σο εθ ηνχηνπ 

δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα δηαπηζησζεί ε ζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζην λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαη ηηο 

εκπεηξηθέο ζπλζήθεο. Με άιια ιφγηα, έλα λνεκαηηθφ ππφβαζξν κπνξεί λα ζεσξείηαη ζπκβαηφ κε ηηο 

εκπεηξηθέο ζπλζήθεο (θαη έηζη λα πξνζδηνξίδεη ην λφεκα κηαο εθθνξάο), κφλν αλ νη πξνηάζεηο πνπ 

δηαηππψλνπλ απηέο ηηο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο ή ηα φπνηα "δεδνκέλα" ή "γεγνλφηα" ην πξνυπνζέηνπλ. 

    Έπεηαη φηη, αλ είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ ελαιιαθηηθά θαη ηζνδχλακα λνεκαηηθά ππφβαζξα γηα ηε 

λνεκαηνδφηεζε κηαο εθθνξάο, φπσο ππνζηεξίρζεθε ζην πξψην θεθάιαην, θάζε έλα απφ ηα 

αληίζηνηρα πιέγκαηα ζα πεξηέρεη δηαθνξεηηθά ζχλνια εκπεηξηθψλ πξνηάζεσλ, λνεκαηνδνηεκέλα 
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ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν ην θαζέλα, αιιά εμίζνπ ζπκβαηά ην θαζέλα κε ην αληίζηνηρν 

ππφβαζξφ ηνπ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε δηαηχπσζε "ελαιιαθηηθά λνεκαηηθά ππφβαζξα εμίζνπ 

ζπκβαηά κε ηηο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο" ρξεηάδεηαη εθιέπηπλζε, ζην βαζκφ πνπ, φπσο θαίλεηαη, είλαη 

αδχλαην λα έρνπκε ελαιιαθηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο ζπκβαηέο κε ηηο ίδηεο πξνηάζεηο πνπ ππνηίζεηαη 

φηη εθθξάδνπλ απηέο ηηο ζπλζήθεο.
420

 Μάιινλ είλαη θαιχηεξα λα κηιάκε γηα ελαιιαθηηθέο 

λνεκαηνδνηήζεηο ζπκβαηέο κε δηαθνξεηηθά ζχλνια εκπεηξηθψλ πξνηάζεσλ ε θάζε κία (ζην βαζκφ 

πνπ ε δηαθνξά ζηα λνεκαηηθά ππφβαζξα θαζηζηά ζεκαζηνινγηθψο αζχκκεηξα ηα αληίζηνηρα ζχλνια 

εκπεηξηθψλ πξνηάζεσλ), νη νπνίεο φκσο είλαη εμίζνπ ζπκβαηέο κε ηα φπνηα "γεγνλφηα" ή "δεδνκέλα" 

ή, γηα λα ην πνχκε αιιηψο, εμίζνπ ζπκβαηέο κε ηηο εθάζηνηε πξνηάζεηο νη νπνίεο ππνηίζεηαη φηη 

εθθξάδνπλ, δηαηππψλνπλ θαη λνεκαηνδνηνχλ (ή ίζσο, επίζεο, αληηζηνηρνχλ ζε) απηά ηα πεξίθεκα 

θαη κπζηεξηψδε "γεγνλφηα" ή "δεδνκέλα" ή ηνλ ιεγφκελν "θφζκν", φ,ηη θη αλ είλαη ηέινο πάλησλ 

απηφ ην πξάγκα.
421

      

    Απηέο νη, αο ηηο πνχκε "εκπεηξηθέο", πξνηάζεηο, δελ αλήθνπλ ζην λνεκαηηθφ ππφβαζξν αιιά ζην 

επξχηεξν λνεκαηηθφ πιέγκα, δηφηη, αλ θαη θάπνηεο "εκπεηξηθέο" πξνηάζεηο πξέπεη θαη' αλάγθελ λα 

γίλνπλ δεθηέο σο αιεζείο έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην λφεκα ηεο πξφηαζεο, πηζαλφηαηα ε 

πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα έρεη ην ίδην ζπγθεθξηκέλν, πξνζδηνξηζκέλν λφεκα αθφκε θαη αλ 

ζεσξνχληαλ αιεζείο άιιεο εκπεηξηθέο πξνηάζεηο, αξθεί νη εθάζηνηε εκπεηξηθέο πξνηάζεηο λα 

αλήθνπλ ζην ίδην λνεκαηηθφ πιέγκα κε ηελ πξνζδηνξηδφκελε πξφηαζε θαη λα είλαη ζπκβαηέο κε ην 

λφεκα πνπ ηεο απνδίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ε πξφηαζε "Απηφ είλαη έλαο ιαγφο" κπνξεί λα έρεη ην 

ίδην λφεκα, δεδνκέλνπ ηνπ ίδηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, είηε δερηνχκε σο αιεζείο ηηο πξνηάζεηο 

"Απηή ηε ζηηγκή πεξλά απφ κπξνζηά καο έλαο ιαγφο" θαη "Ο ηζαγελήο είλαη εηιηθξηλήο", είηε 

                                                           
420

 Δίλαη, λνκίδσ, επίζεο θαλεξφ, κεηά απφ ην πξψην κέξνο, φηη ε ζεσξία πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή 

απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα θαζαξψλ "παξαηεξεζηαθψλ" πξνηάζεσλ [observation sentences], απαιιαγκέλσλ απφ 

ζεσξεηηθή θφξηηζε, ζαλ εθείλεο πνπ νλεηξεχνληαλ νη ινγηθνί ζεηηθηζηέο (βιέπε π.ρ., Rudolf Carnap, Φηινζνθία θαη 

ινγηθή ζχληαμε, κεηαθξ. Η. Γνξδνπ, εθδφζεηο Δγλαηία ζει. 25-31, Arabatzis θαη Kindi, ν.π., ζει. 345-349, Harold I. 

Brown, Αληίιεςε, Θεσξία θαη Γέζκεπζε, κηθξ. Α. Λεπηηηθφο, Δ. Μαραίξα, Γ. Παπαγηαλλάθνο, Υ. αζκζάξεο, επ. Α. 

Μπαιηάο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 1995, ζει. 123, Allan F. Chalmers, Σί είλαη απηφ πνπ ην ιέκε 

επηζηήκε;, κεηαθξ. Γ. Φνπξηνχλεο, επ. Α. Μπαιηάο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 4
ε
 έθδνζε, Ζξάθιεην 2000, 

ζει. 33-35) ή ζαλ εθείλεο πνπ κεξηθέο θνξέο θαη κε θάπνηα ακθηζεκία θαίλεηαη λα δέρεηαη ν Quine (βιέπε, π.ρ., 

"Translation and Meaning", ζει. 40-46, Pursuit of Truth, ζει. 2-9, βιέπε θαη Heal, ν.π., ζει. 63-65). κσο γηα απηφ ην 

ζέκα ζα εηπσζνχλ πεξηζζφηεξα ζε επφκελε ελφηεηα.    
421

 Θαξξψ φηη νη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε απηή ηελ παξάγξαθν είλαη απνιχησο ζπλεπείο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ 

ελνηήησλ 1.2.1.2. θαη 1.7.2 θαη πξνο ηε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηνινγία ηνπ πξψηνπ κέξνπο: Καηά ηε λνεκαηνδφηεζε ησλ 

εθθνξψλ κπνξνχκε λα ζηαζεξνπνηήζνπκε ηε κεηαβιεηή ησλ πεπνηζήζεσλ πξνβάιινληαο ζηνλ νκηιεηή θάπνηεο 

πεπνηζήζεηο πεξί θφζκνπ (θαη ηηο αληίζηνηρεο εκπεηξηθέο πξνηάζεηο πνπ εθθξάδνπλ απηέο ηηο πεπνηζήζεηο), φρη 

ππνρξεσηηθά ηηο δηθέο καο θαη φρη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ην δηθφ καο λνεκαηηθφ ππφβαζξν. Δθφζνλ δελ είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα κεηαθξάδνπκε θπξηνιεθηηθά ζηε δηθή καο "γιψζζα" ηηο εκπεηξηθέο ή φπνηεο άιιεο πξνηάζεηο ησλ 

εμσηηθψλ πιεγκάησλ γηα λα δερηνχκε ηε δπλαηφηεηα χπαξμήο ηνπο, ζην βαζκφ πνπ απηή δηαζθαιίδεηαη απιψο απφ ηε 

δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθψλ ηεξαξρήζεσλ ησλ φξσλ εληφο δηαθνξεηηθψλ ηαμηλνκήζεσλ, νδεγνχκαζηε ζηε δηαπίζησζε φηη 

είλαη δπλαηέο ελαιιαθηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο, φιεο εμίζνπ ζπκβαηέο κε ην εθάζηνηε αληίζηνηρφ ηνπο ππφβαζξν 

πεπνηζήζεσλ πεξί θφζκνπ, θαη φηη απηή ε απξνζδηνξηζηία κπνξεί λα επηιπζεί κφλν κέζσ ηεο ηπθιήο θαη απζαίξεηεο 

επηινγήο ελφο εθ ησλ αληαγσληζηηθψλ ζρεκάησλ, καδί κε ηηο αληηζηνίρσο λνεκαηνδνηνχκελεο εκπεηξηθέο πξνηάζεηο πνπ 

απηφ πεξηέρεη. 
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δερηνχκε σο αιεζείο ηηο αξλήζεηο απηψλ ησλ πξνηάζεσλ. Ζ απφδνζε απηνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

λνήκαηνο είλαη ζπκβαηή ηφζν κε ηελ αιήζεηα ησλ δχν πξψησλ πξνηάζεσλ φζν θαη κε ηελ άξλεζή 

ηνπο θαη πξνυπνζέηεη ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν κε απηέο. Δπνκέλσο αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 

απφδνζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ λνήκαηνο ζε κηα εθθνξά είλαη ε απφδνζε αιεζνηηκήο θαη ζε θάπνηεο 

άιιεο πξνηάζεηο ηνπ πιέγκαηνο, πέξα απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, φρη φκσο 

απαξαηηήησο ε απνδνρή ζπγθεθξηκέλσλ ηέηνησλ "εκπεηξηθψλ" πξνηάζεσλ έλαληη άιισλ.  

    κσο απηφ απιψο αλαδηαηππψλεη ιίγν πην ιεπηά ην ζπκπέξαζκα ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ: 

αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο κηαο εθθνξάο είλαη ε επηινγή ελφο 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, ζηηο πξνηάζεηο ηνπ νπνίνπ φρη 

κφλν είλαη δπλαηφ αιιά θαη πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα θαηαλνκή αιεζνηηκψλ - θάπνηεο, θαη' αξρήλ 

αδηάθνξν πνηεο, απφ ηηο πξνηάζεηο κε λφεκα νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα δηαηππσζνχλ δεδνκέλνπ ηνπ 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο θαη θάπνηεο λα απνξξίπηνληαη σο 

ςεπδείο, ηνπιάρηζηνλ αλ ηζρχνπλ ε αξρή ηεο κε αληίθαζεο θαη ε δίηηκε ινγηθή, κε ην ππφβαζξν λα 

παξακέλεη ζηαζεξά αιεζέο θαη ρσξίο λα είκαζηε ππνρξεσκέλνη εθ ησλ πξνηέξσλ λα απνδερηνχκε 

ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξηθέο πξνηάζεηο έλαληη άιισλ σο αιεζείο γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην 

ζπγθεθξηκέλν λφεκα ηεο εθθνξάο, αξθεί ε εθάζηνηε θαηαλνκή λα είλαη ζπκβαηή κε ην λνεκαηηθφ 

ππφβαζξν. Γειαδή ε λνεκαηνδφηεζε κηαο εθθνξάο ζπλεπάγεηαη ηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο 

αιεζνηηκψλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο θαη απαηηεί ηε ζπκβαηφηεηα απηήο ηεο 

θαηαλνκήο κε ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν ηνπ πιέγκαηνο, φκσο απηφ δελ ζπλεπάγεηαη απαξαηηήησο φηη 

ππάξρεη θαη' αλάγθελ κφλν κία δπλαηή ή νξζή ηέηνηα θαηαλνκή. Ζ δε δπλαηφηεηα ηεο απφδνζεο 

αιεζνηηκψλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο δηαζθαιίδεηαη, εμ νξηζκνχ, απφ ην γεγνλφο 

φηη αλήθνπλ ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα, δειαδή δηαζέηνπλ λφεκα.   

    Σίζεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα πψο πξνζδηνξίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ εληφο ελφο 

λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, θαζψο θαη αλ είλαη δπλαηέο δηαθνξεηηθέο αιιά εμίζνπ ζπκβαηέο κε ην ίδην 

λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαηαλνκέο θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα επηιέμνπκε θάπνηα απφ απηέο κε 

νξζνινγηθνχο φξνπο. Με απηά ηα εξσηήκαηα ζα αζρνιεζψ ζε απηφ ην δεχηεξν κέξνο. Αλ δεηρζεί φηη 

ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαλνκήο ησλ αιεζνηηκψλ παξνπζηάδεη νιηζηηθφ ραξαθηήξα, ηφηε ην εξψηεκα 

πψο πξνζδηνξίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ εληφο ελφο λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο είλαη κάιινλ 

ηζνδχλακν κε ην εξψηεκα πψο πξνζδηνξίδεηαη ε αιεζνηηκή θάζε δπλαηήο πξφηαζεο, ζην βαζκφ πνπ 

θάζε δπλαηή πξφηαζε αλήθεη ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα. Άιισζηε, γηα λα δηεξεπλήζνπκε πψο 

πξνζδηνξίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα, ζα κπνξνχζακε θάιιηζηα λα 

μεθηλήζνπκε απφ ην εξψηεκα πψο πξνζδηνξίδεηαη ε αιεζνηηκή θάζε επηκέξνπο πξφηαζεο ηνπ 

πιέγκαηνο. Δπίζεο, ην εξψηεκα δελ αθνξά κφλν ζηηο "εκπεηξηθέο" πξνηάζεηο ηνπ επξχηεξνπ 

λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο αιιά αγγίδεη, ελ ηέιεη, θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ λνεκαηηθνχ 
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ππνβάζξνπ (ή "ππξήλα"), ζην βαζκφ πνπ, φπσο θαίλεηαη, αλ θαη απηέο γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο 

ιφγσ ηνπ λνήκαηφο ηνπο, ε θαηαλνκή αιεζνηηκψλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ επξχηεξνπ λνεκαηηθνχ 

πιέγκαηνο κεηέρεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηφο ηνπο, θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηεο απνδνρήο ηνπο σο 

αιεζψλ, εθφζνλ ε ζπκβαηφηεηα ηεο θαηαλνκήο αιεζνηηκψλ κε ην απνδηδφκελν λνεκαηηθφ 

ππφβαζξν ζπληζηά αλαγθαία ζπλζήθε ηεο λνεκαηνδφηεζεο. 

    Θα αζρνιεζψ πξψηα κε πξνηάζεηο πνπ θαίλεηαη φηη βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ ππξήλα ηνπ 

πιέγκαηνο, απηέο πνπ θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξίζεη "αλαιπηηθέο" αιιά θαη "ζπλζεηηθέο a 

priori", θαη αθνινχζσο ζα εμεηάζσ ηί ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηζζφηεξν "εκπεηξηθέο" ή "ζπλζεηηθέο" 

πξνηάζεηο.  

 

2.2.1. Οη ιεγόκελεο "αλαιπηηθέο" πξνηάζεηο θαη ε θξηηηθή ηνπ Quine. 

 

    ηε δπηηθή θηινζνθία, ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ επνρή ηνπ Kant, γίλεηαη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζε 

αλαιπηηθέο θαη ζπλζεηηθέο πξνηάζεηο. Οη αλαιπηηθέο πξνηάζεηο ζεσξνχληαη αιεζείο a priori, ιφγσ 

ηεο κνξθήο ηνπο ή ηνπ λνήκαηφο ηνπο θαη κφλν θαη ππνηίζεηαη φηη δελ επηδέρνληαη αλαζεψξεζε απφ 

ηελ εκπεηξία. ηηο αλαιπηηθέο πξνηάζεηο ζπγθαηαιέγνληαη νη ινγηθέο αξρέο αιιά θαη άιιεο 

πξνηάζεηο. Αληηζέησο ε αιεζνηηκή ησλ ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ δελ πξνθχπηεη απνθιεηζηηθά απφ ηε 

κνξθή ηνπο θαη ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξηζηεί κε θάπνηα αλαθνξά ζε "γεγνλφηα" ή ζε φ,ηη ζπκβαίλεη 

ζηνλ "θφζκν". Με άιια ιφγηα, ππνηίζεηαη φηη νη πξψηεο δηαζέηνπλ έλα είδνο αλαγθαηφηεηαο, είλαη 

αλαγθαία αιεζείο αλεμαξηήησο ηνπ ηί ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν, ελψ νη δεχηεξεο κπνξνχλ λα 

επαιεζεπζνχλ, λα δηαςεπζηνχλ, λα επηβεβαησζνχλ θ.η.ι. αλαιφγσο ηνπ ηί ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν. 

Πάιη κε άιια ιφγηα, ε αιεζνηηκή ησλ πξψησλ είλαη αλακθηζβήηεηε θαη βέβαηε, ελψ ε αιεζνηηκή 

ησλ δεχηεξσλ ηίζεηαη ππφ θξίζε θαη κπνξεί λα αλαζεσξεζεί ππφ ην θσο λέσλ δεδνκέλσλ. 

    πσο ην έζεζε ν Kant ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα, αλαιπηηθέο "θξίζεηο" είλαη απηέο ζηηο νπνίεο ην 

θαηεγφξεκα πνπ απνδίδεηαη ζην ππνθείκελν πεξηέρεηαη ήδε ππφξξεηα ζην λφεκα ηνπ ππνθεηκέλνπ, 

νπφηε, ζα έιεγε θαλείο, αξθεί ε ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε 

θξίζε αιεζεχεη, ηξφπνλ ηηλά, εμ νξηζκνχ θαη θαη' αλάγθελ, ζην βαζκφ πνπ ε άξλεζή ηεο παξαβηάδεη 

απηνκάησο ηελ αξρή ηεο κε αληίθαζεο.
422

 Αλαιπηηθέο θξίζεηο είλαη εθείλεο "φπνπ ε ζχλδεζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ κε ην ππνθείκελν λνείηαη σο ηαπηφηεηα, ελψ εθείλεο φπνπ ε ζχλδεζε απηή λνείηαη 

ρσξίο ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο, πξέπεη λα νλνκάδνληαη ζπλζεηηθέο."
423

 Έλα παξάδεηγκα 

αλαιπηηθήο θξίζεο είλαη ε "ια ηα ζψκαηα είλαη εθηαηά." Αληηζέησο, ζπλζεηηθέο θξίζεηο είλαη απηέο 

                                                           
422

 Kant, Κξηηηθή ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ, η. Α1, ζει. 81-82. Βιέπε θαη Kant, Πξνιεγφκελα ζε θάζε κειινληηθή κεηαθπζηθή, 

ζει. 35-37 
423

 Kant, Κξηηηθή ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ, ν.π., ζει. 20-21.  
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ζηηο νπνίεο ην θαηεγφξεκα πνπ απνδίδεηαη ζην ππνθείκελν δελ πεξηέρεηαη ήδε ζηελ έλλνηά ηνπ θαη 

δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ηελ αλάιπζή ηεο, π.ρ. "ια ηα ζψκαηα δηαζέηνπλ βάξνο." πλζεηηθέο 

είλαη φιεο νη εκπεηξηθέο θξίζεηο, νη νπνίεο γίλνληαη γλσζηέο ή θαζίζηαληαη αιεζείο a posteriori, 

δειαδή εμαξηψληαη απφ ηελ (ή ζεκειηψλνληαη ζηελ) εκπεηξία.
424

 Θα έιεγε θαλείο φηη ε αιεζνηηκή 

ηνπο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην λφεκά ηνπο αιιά θαη απφ ην ηί ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν. Ο Kant 

ζεσξνχζε φηη ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ζπλζεηηθέο θξίζεηο νη νπνίεο, πεξηέξγσο, είλαη γλσζηέο a priori 

θαη θαη' αλάγθελ αιεζείο, αλ θαη δελ αξθνχλ ε ελλνηνινγηθή αλάιπζε θαη ε αξρή ηεο κε αληίθαζεο 

γηα λα ζεσξεζνχλ αιεζείο,  φπσο π.ρ., νη καζεκαηηθέο θξίζεηο (π.ρ. "7 + 5 = 12") θαη νη γεσκεηξηθέο 

αξρέο,
425

 αξρέο ηεο θπζηθήο φπσο "ε θάζε κεηάδνζε θηλήζεσο δξάζε θαη αληίδξαζε πξέπεη λα είλαη 

πάληα ίζεο κεηαμχ ηνπο",
426

 θαζψο θαη κεηαθπζηθέο θξίζεηο.
427

 Καη πξφηεηλε έλα νιφθιεξν ζχζηεκα 

σο απάληεζε ζην εξψηεκα "Πψο είλαη δπλαηέο νη ζπλζεηηθέο a priori θξίζεηο;"
428

 

    Έλαλ αηψλα θαη θάηη αξγφηεξα, ν Frege ζεψξεζε αλαιπηηθέο θαη a priori αιεζείο ηηο ηαπηνινγίεο 

ηχπνπ a = a, φπσο είλαη νη ινγηθέο αιήζεηεο, νη νπνίεο δελ καο παξέρνπλ θακία λέα πιεξνθνξία πέξα 

απφ φ,ηη πεξηέρεηαη ήδε ζην λφεκά ηνπο, θαη ζπλζεηηθέο ηηο πξνηάζεηο ηχπνπ a = b, φπσο, π.ρ., "Ο 

Απγεξηλφο [ή Δσζθφξνο] θαη ν Απνζπεξίηεο είλαη ην ίδην νπξάλην ζψκα, ν πιαλήηεο Αθξνδίηε", νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ γλσζηέο ή λα επαιεζεπζνχλ κφλν a posteriori, αλαιφγσο ηνπ ηί ζπκβαίλεη 

ζηνλ θφζκν, θαη απμάλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο καο, ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν παξέρνπλ λέεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θφζκν νη νπνίεο δελ πεξηέρνληαη εμ αξρήο ζηε ινγηθή κνξθή ηεο πξφηαζεο.
429

 

Καηά ηνλ Boghossian, o Frege ππνζηήξημε φηη ε απιή θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο κηαο πξφηαζεο 

δηθαηνινγεί ην λα ηε ζεσξνχκε αιεζή, φηαλ ε πξφηαζε κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε ινγηθή 

αιήζεηα, δειαδή ζε ηαπηνινγία, κέζσ αληηθαηάζηαζεο ησλ φξσλ ηεο κε ζπλψλπκνπο φξνπο.
430

  

Σξεηο θαηεγνξίεο πξνηάζεσλ ζεσξνχληαη παξαδνζηαθά αληηθείκελα a priori γλψζεο: Λνγηθέο 

αιήζεηεο, φπσο π.ρ. "Ο Βξνχηνο ζθφησζε ηνλ Καίζαξα ή δελ ηνλ ζθφησζε", καζεκαηηθέο αιήζεηεο, 

φπσο π.ρ.  " 7 + 5 = 12" θαη ελλνηνινγηθέο αιήζεηεο, φπσο π.ρ. "ινη νη εξγέλεδεο είλαη 

αλχπαλδξνη".
431

 χκθσλα κε ηνλ Frege νη πξνηάζεηο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ κπνξνχλ λα 

                                                           
424

 Kant, ν.π., ζει. 82-83. Βιέπε θαη Πξνιεγφκελα ζε θάζε κειινληηθή κεηαθπζηθή, ζει. 35-38.    
425

 Kant, Κξηηηθή ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ, ν.π., ζει. 87-88, θαη,  Πξνιεγφκελα ζε θάζε κειινληηθή κεηαθπζηθή, ζει. 38-41.     
426

 Kant, Κξηηηθή ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ, ν.π., ζει. 90. 
427

 Kant, ν.π., ζει. 90-91, θαη Πξνιεγφκελα ζε θάζε κειινληηθή κεηαθπζηθή, ζει. 42-43.    
428

 Kant, Κξηηηθή ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ, ζει. 91 θ.ε., Πξνιεγφκελα ζε θάζε κειινληηθή κεηαθπζηθή, ζει. 50 θ.ε..  
429

 Frege, "Νφεκα θαη αλαθνξά", Γεπθαιίσλ 17, κεηάθξ. Η. Παηέιιε, ζει. 19-37. Γηνλχζηνο Α. Αλαπνιηηάλνο, Δηζαγσγή 

ζηε θηινζνθία ησλ καζεκαηηθψλ, 5
ε
 έθδνζε, Νεθέιε, Αζήλα, 2005, ζει. 219-220. Βιέπε θαη Wittgenstein, Tractatus 

Logico-Philosophicus, κεηαθξ. Θ. Κηηζφπνπινο, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 1978, §4.46, §6.1. θαη §6.11.  
430

 Boghossian, "Analyticity", ζει. 337.  
431

 Boghossian, ν.π., ζει. 334. 



147 
 

κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε ινγηθέο αιήζεηεο κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο φξσλ ηνπο κε ζπλψλπκνπο 

φξνπο.
432

 

    Ο Boghossian αλαθέξεη θαη θάπνηα άιια παξαδείγκαηα a priori αιεζεηψλ, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε 

ηνλ ίδην, δελ κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε ινγηθέο αιήζεηεο κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο 

ζπλσλχκσλ, φπσο είλαη νη πξνηάζεηο ",ηη είλαη θφθθηλν δελ είλαη κπιε", ",ηη είλαη ρξσκαηηζκέλν 

δηαζέηεη έθηαζε" θαη "Αλ ην x είλαη ζεξκφηεξν απφ ην y ηφηε ην y δελ είλαη ζεξκφηεξν απφ ην x".
433

 

Ννκίδσ φηη πξνηάζεηο ζαλ θαη απηέο πνπ αλαθέξεη ν Boghossian, θαζψο θαη άιιεο νη νπνίεο δελ 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ινγηθέο αιήζεηεο  φπσο π.ρ. νη "Καζεηί πνπ ζπκβαίλεη έρεη κηα αηηία", "κνηα 

αίηηα νδεγνχλ ζε φκνηα αηηηαηά", "Σα φληα δηαηεξνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ζην ρξφλν", αλήθνπλ ζηελ 

νκάδα πξνηάζεσλ πνπ ν Kant ζα νλφκαδε "ζπλζεηηθέο a priori".  

    Ο Quine άζθεζε δξηκεία θξηηηθή ζηε δηάθξηζε κεηαμχ αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ, 

εμεηάδνληαο δηαδνρηθά δηάθνξνπο νξηζκνχο ηεο αλαιπηηθφηεηαο, θαη ζπκπεξαίλνληαο φηη θαλέλαο 

απφ απηνχο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθφο. Αο ξίμνπκε κηα, θάπσο ρνλδξηθή, καηηά ζηα 

επηρεηξήκαηά ηνπ: 

    Έζησ φηη αλαιπηηθέο είλαη νη πξνηάζεηο ε άξλεζε ησλ νπνίσλ ζπληζηά αληίθαζε. κσο απηφο ν 

νξηζκφο δελ εμεγεί θαη πνιιά, δηφηη ε έλλνηα ηεο αληίθαζεο [self-contradictoriness] ρξεηάδεηαη 

απνζαθήληζε φζν θαη ε έλλνηα ηεο αλαιπηηθφηεηαο, ζηνλ νξηζκφ ηεο νπνίαο ππνηίζεηαη φηη 

ζπκκεηέρεη.
434

  

    Έζησ φηη αλαιπηηθή είλαη ε πξφηαζε ε νπνία δελ απνδίδεη ζην ππνθείκελν ηίπνηα πεξηζζφηεξν 

απφ φ,ηη πεξηέρεηαη ήδε ζηελ έλλνηά ηνπ, φπσο έιεγε ν Kant. κσο απηφο ν νξηζκφο καο πεξηνξίδεη 

κφλν ζηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ κνξθή ππνθείκελν-θαηεγφξεκα θαη, επηπιένλ, αθήλεη αζαθέο ην ηί 

αθξηβψο δειψλεη απηή ε κεηαθνξά φπνπ ην θαηεγφξεκα "πεξηέρεηαη" ζηελ έλλνηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ.
435

 

    Έζησ φηη κηα πξφηαζε είλαη αλαιπηηθή φηαλ είλαη αιεζήο ιφγσ ηνπ λνήκαηφο ηεο ή ηνπ λνήκαηνο 

ησλ φξσλ ηεο, αλεμαξηήησο θάζε γεγνλφηνο. κσο απηφο ν νξηζκφο καο νδεγεί, καδί κε ηνλ Frege, 

ζηελ επίθιεζε ηεο έλλνηαο ηεο ζπλσλπκίαο: αλαιπηηθέο είλαη νη ινγηθέο αιήζεηεο, φπσο "Καλέλαο 

αλχπαλδξνο δελ είλαη παληξεκέλνο", θαη πξνηάζεηο φπσο "Καλέλαο εξγέλεο δελ είλαη παληξεκέλνο", 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ινγηθέο αιήζεηεο κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο φξσλ ηνπο, φπσο 

"εξγέλεο", κε ζπλψλπκνπο φξνπο, φπσο "αλχπαλδξνο". κσο ε έλλνηα ηεο "ζπλσλπκίαο", ε νπνία 
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απαηηείηαη γηα ηνλ νξηζκφ, ρξεηάδεηαη απνζαθήληζε φζν θαη ε έλλνηα ηνπ "λνήκαηνο".
436

 ηελ εμίζνπ 

αλεπαξθψο νξηζκέλε έλλνηα ηεο "ζπλσλπκίαο" νδεγνχκαζηε θαη αλ ζεσξήζνπκε φηη κπνξνχκε λα 

αλάγνπκε πξνηάζεηο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ζε πξνηάζεηο ηεο πξψηεο κέζσ νξηζκψλ.
437

 ε 

παξφκνηα αδηέμνδα καο νδεγεί θαη ε πξνζπάζεηα λα νξίζνπκε ηε ζπλσλπκία κε ηε βνήζεηα ηεο 

έλλνηαο ηεο δπλαηφηεηαο ακνηβαίαο ελαιιαμηκφηεηαο [interchangeability], ε νπνία θαίλεηαη λα 

πξνυπνζέηεη ηελ αλαιπηηθφηεηα.
438

 

    Έλαο πξνηεηλφκελνο νξηζκφο ηεο αλαιπηηθφηεηαο, ηνλ νπνίν ν Quine απνδίδεη ζηνλ Carnap, είλαη 

φηη "αλαιπηηθέο" είλαη νη πξνηάζεηο πνπ είλαη αιεζείο θαηά ζχκβαζε ηεο γιψζζαο ζηελ νπνία 

δηαηππψλνληαη.
439

 Απηή ε ζπκβαηηθή αιήζεηα δελ κπνξεί λα πεγάδεη απφ θάπνηνλ νξηζκφ, εθφζνλ νη 

νξηζκνί είλαη θαη νη ίδηνη γισζζηθέο ζπκβάζεηο νη νπνίεο καο επηηξέπνπλ λα αληηθαζηζηνχκε κηα 

πξφηαζε κε θάπνηα άιιε δηαηεξψληαο ζηαζεξφ ην λφεκα θαη ηελ αιεζνηηκή ηεο. Οη νξηζκνί απιψο 

κεηαθέξνπλ ηελ αιήζεηα θαη ην λφεκα ηεο νξηδφκελεο πξφηαζεο ζηελ νξίδνπζα πξφηαζε, δίρσο λα 

παξέρνπλ ην αξρηθφ ζεκέιην απηήο ηεο αιήζεηαο.
440

 Μπνξνχκε φκσο λα αλαδεηήζνπκε ηελ πεγή ηεο 

θαηά ζχκβαζε αιήζεηαο ησλ "αλαιπηηθψλ" πξνηάζεσλ ζηελ εηζαγσγή θαη ηε ρξήζε αμησκάησλ
441

: 

θάπνηεο πξνηάζεηο είλαη "αλαιπηηθέο", δειαδή αιεζείο θαηά ζχκβαζε, φηαλ ηηο δερφκαζηε σο 

αμηψκαηα κε εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλν λφεκα θαη αιεζνηηκή. κσο ν Quine καο δείρλεη πψο 

κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ηνπο βαζηθνχο ινγηθνχο λφκνπο σο θαηά ζχκβαζε αιεζή αμηψκαηα, θαη, κε 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία, λα δερηνχκε σο ζπκβαηηθέο αιήζεηεο θαη πξνηάζεηο ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο 

γεσκεηξίαο θαη ησλ εκπεηξηθψλ επηζηεκψλ,
442

 ζνιψλνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα φξηα κεηαμχ 

αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ θαη κεηαμχ a priori θαη εκπεηξηθνχ θαη ζπκπεξαίλνληαο φηη 

αλ νξίζνπκε ηελ αλαιπηηθφηεηα σο γισζζηθή ζχκβαζε ηφηε κπνξνχκε λα θαηαζηήζνπκε 

νπνηνδήπνηε ζψκα πξνηάζεσλ αλαιπηηθφ, αλαιφγσο πξνο ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε.
443

  

    Αλ πξνζπαζήζνπκε λα νξίζνπκε ηελ αλαιπηηθφηεηα κε ηε βνήζεηα ηεο έλλνηαο ησλ 

"ζεκαζηνινγηθψλ θαλφλσλ", φπσο ίζσο ζα πξφηεηλε ν Carnap
444

, π.ρ. αλ αλαιπηηθέο είλαη φζεο 

πξνηάζεηο καο ιέλε νη εθάζηνηε ζεκαζηνινγηθνί θαλφλεο φηη είλαη αλαιπηηθέο θαη ζεσξνχληαη πάληα 

αιεζείο, ππάξρεη ην πξφβιεκα φηη νη θαλφλεο πξνυπνζέηνπλ ηνλ φξν "αλαιπηηθέο", ηνλ νπνίν 

πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε. Γελ γλσξίδνπκε ηί αθξηβψο είλαη απηφ πνπ απνδίδνπλ νη θαλφλεο 
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ζε απηέο ηηο ππνηηζέκελα αλαιπηηθέο πξνηάζεηο θαη ε έλλνηα ηνπ "ζεκαζηνινγηθνχ θαλφλα" θαίλεηαη 

εμίζνπ αλεπαξθψο νξηζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο "αλαιπηηθφηεηαο", ηελ νπνία κάιινλ πξνυπνζέηεη.
445

 

Δπηπιένλ, νη θαλφλεο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα παξφκνηα κε απηά πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αμηψκαηα: 

φπσο κπνξνχκε λα απνδψζνπκε πξνζδηνξηζκέλεο αιεζνηηκέο ζε νπνηνδήπνηε ππνζχλνιν ελφο 

ζπλφινπ πξνηάζεσλ θαη λα δερηνχκε (αλ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη ζπλεηδεηή απφθαζε ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο) απηφ ην ππνζχλνιν "αμησκαηηθά", ψζηε λα θξίλνπκε ηηο ππφινηπεο πξνηάζεηο ηνπ 

ζπλφινπ, έηζη κπνξνχκε θαη λα αλαγλσξίζνπκε δηαθνξεηηθνχο θάζε θνξά θαλφλεο νη νπνίνη ζα 

θαζηζηνχλ "αλαιπηηθά" αιεζείο δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο, αλαιφγσο (ζα έιεγα κε δηθά κνπ ιφγηα) 

πξνο ην πνην λνεκαηηθφ πιέγκα πηνζεηνχκε θαη πνην ππνζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πιέγκαηνο 

ηίζεηαη ππφ θξίζε.
446

  

    Ο Quine ζπκπεξαίλεη φηη "ζε θάζε πεξίπησζε, απηή ηε ζηηγκή δελ δηαζέηνπκε θακία 

ππεξαζπίζηκε γεληθή ππφζεζε, είηε ρνλδξηθή θαη πξαθηηθή είηε άθξσο ζεσξεηηθή, φζνλ αθνξά ζην 

ηί ζεκαίλεη ην λα είλαη αλαιπηηθή κηα πξφηαζε. […] πνηε ππήξμε θάπνηα ππφλνηα γεληθνχ 

θξηηεξίνπ, εμ φζσλ γλσξίδσ, είηε νδεγεζήθακε ζε δξακαηηθή απνηπρία, ηείλνληαο λα παξαδερηνχκε 

φηη φιεο νη πξνηάζεηο είλαη αλαιπηηθέο ή φηη θακία πξφηαζε δελ είλαη, ή νδεγεζήθακε ζε έλα είδνο 

θπθιηθφηεηαο […] ή αλαγθαζηήθακε λα εμαξηεζνχκε απφ φξνπο φπσο "λφεκα", "δπλαηφ", "δπλαηφ 

λα λνεζεί" [conceivable], θ.ν.θ., νη νπνίνη είλαη ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ κπζηεξηψδεηο (θαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν) κε απηφ πνπ ζέινπκε λα νξίζνπκε."
447

      

    Ο Paul Grice ζεσξεί φηη ν Quine πξνβάιιεη ην εμήο επηρείξεκα ελάληηα ζηε δηάθξηζε κεηαμχ 

αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ: Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαη λα απνζαθελίζνπκε επαξθψο ηε 

δηάθξηζε αλαιπηηθνχ-ζπλζεηηθνχ ρξεηαδφκαζηε κηα επαξθή θαηαλφεζε ή "εμήγεζε" [explanation] 

ηεο έθθξαζεο "αλαιπηηθφ". Πξέπεη κε άιια ιφγηα λα ηεο απνδψζνπκε έλα ζαθέο λφεκα. Κάζε 

πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε ή λα "εμεγήζνπκε" [explain] ηθαλνπνηεηηθά ηελ έθθξαζε "αλαιπηηθφ" 

πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε δηαθφξσλ άιισλ εθθξάζεσλ, φπσο "αλαγθαίν", "ζπλψλπκν", 

"ζεκαζηνινγηθφο θαλφλαο" ή "νξηζκφο". κσο, φπσο επηρεηξεί λα δείμεη ν Quine, απηέο νη εθθξάζεηο 

θαηαλννχληαη ή εμεγνχληαη (ή ίζσο νξίδνληαη) εμίζνπ αλεπαξθψο κε ηελ αξρηθή έθθξαζε 

"αλαιπηηθφ", είλαη εμίζνπ αζαθείο κε απηή. Δπνκέλσο δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ έθθξαζε "αλαιπηηθφ". Δπνκέλσο ε έθθξαζε "αλαιπηηθφ" θαη, θαη’ επέθηαζηλ, ε 

δηάθξηζε αλαιπηηθνχ-ζπλζεηηθνχ δελ έρνπλ λφεκα θαη πξέπεη λα εγθαηαιεηθζνχλ.
448

  

                                                           
445

 Quine, "Two Dogmas of Empiricism", ζει. 32-36.  
446

 Γηα έλα παξφκνην ζθεπηηθφ βιέπε Quine, ν.π., ζει. 35.  
447

 Quine, "Carnap and Logical Truth", ζει. 129-130.  
448

 Paul Grice (καδί κε ηνλ P.F. Strawson)  "Ηn Defense of a Dogma", Paul Grice, Studies in the Way of Words, Harvard 

University Press, Cambridge-Λνλδίλν, 1989, ζει. 201-202.  
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    Έζησ φηη ην επηρείξεκα ηνπ Quine είλαη ζε γεληθέο γξακκέο απηφ. Ο Grice αζθεί θξηηηθή θπξίσο 

ζε δχν ζεκεία. Πξψηνλ, ππνζηεξίδεη φηη γηα ηελ θαηαλφεζε κηαο έθθξαζεο δελ απαηηνχληαη 

πξνυπνζέζεηο ηφζν απζηεξέο φζν εθείλεο πνπ πξνβάιιεη ν Quine: Σφζν ζηελ θαζεκεξηλή φζν θαη 

ζηε θηινζνθηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηνχκε δηάθνξεο εθθξάζεηο, θαηαλνψληαο ηηο ζε γεληθέο γξακκέο, 

αθφκα θαη αλ αλαγλσξίδνπκε ζε απηέο θάπνηεο "ζνιέο" πεξηνρέο πνπ αλακέλνπλ πεξαηηέξσ 

απνζαθήληζε. Καη ηηο ρξεζηκνπνηνχκε παξά ην γεγνλφο φηη δελ πιεξνχλ ηηο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο 

πνπ ζέηεη ν Quine ψζηε λα ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά νξηζκέλεο.
449

 Δπηπιένλ, αλ αθνινπζήζνπκε 

ηηο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Quine θαη θξίλνπκε φηη ε έθθξαζε "γλσζηαθή ζπλσλπκία" 

[cognitive synonymy], ε νπνία πξνυπνηίζεηαη ζε έλαλ δνθηκαζηηθφ νξηζκφ ηεο "αλαιπηηθφηεηαο", 

ζηεξείηαη λνήκαηνο σο αλεπαξθψο θαηαλνήζηκε, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζπκπεξάλνπκε φηη 

ζηεξείηαη λνήκαηνο αθφκα θαη ε ηδέα φηη νη πξνηάζεηο έρνπλ λφεκα.
450

 Σέινο, ζην πιαίζην απηνχ ηνπ 

αληεπηρεηξήκαηνο ν Grice καο πξνζθέξεη έλα παξάδεηγκα γηα ην πψο κπνξνχκε λα θαηαλννχκε κηα 

δηάθξηζε (ηε δηάθξηζε κεηαμχ ινγηθήο θαη θπζηθήο αδπλαηφηεηαο) άηππα, δίρσο ηελ εηζαγσγή ελφο 

απζηεξνχ γεληθνχ νξηζκνχ κε αλαγθαίεο ζπλζήθεο, δίρσο λα ηθαλνπνηνχληαη νη απζηεξέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ θαίλεηαη φηη ζέηεη ν Quine ψζηε λα θαηαλνείηαη επαξθψο κηα έθθξαζε ή κηα 

δηάθξηζε.
451

  

    Γεχηεξνλ, ππνζηεξίδεη φηη απφ ηελ πξφηαζε "Γελ έρνπκε θαηαλνήζεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ έθθξαζε 

x" δελ ζπλάγεηαη θαη’ αλάγθελ ην ζπκπέξαζκα "H έθθξαζε x δελ έρεη λφεκα [sense]"
452

. 

Ακθηζβεηεί φηη ε δπλαηφηεηα παξνρήο κηαο ηθαλνπνηεηηθήο "εμήγεζεο" κηαο έθθξαζεο ζχκθσλα κε 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη (θαηά ηε γλψκε ηνπ) ν Quine απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε ψζηε ε 

έθθξαζε λα έρεη λφεκα, ζην βαζκφ πνπ είλαη ακθίβνιν αθφκα θαη αλ είλαη δπλαηφ λα δνζνχλ ηέηνηεο 

"εμεγήζεηο" γηα νπνηαδήπνηε έθθξαζε.
453

  

    Ζ θξηηηθή ηνπ Grice εληνπίδεη ινηπφλ δηάθνξεο αλεπάξθεηεο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Quine 

ελάληηα ζηε δηάθξηζε κεηαμχ αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ. Αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν εξκελεχεη ηνλ Quine o Grice θαη ησλ αληεπηρεηξεκάησλ πνπ δηαηππψλεη, ζα κπνξνχζε λα 

πξνβιεζεί κηα γεληθφηεξε αληίξξεζε ζηελ ηαθηηθή πνπ θαίλεηαη φηη αθνινπζεί ν Quine: Αλ έρνπκε 

απνθιείζεη σο αλεπαξθέο έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν νξηζκψλ ηνπ "αλαιπηηθνχ", δελ έρνπκε δείμεη 

φηη δελ ππάξρεη ή δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη θαλέλαο επαξθήο νξηζκφο απηήο ηεο έθθξαζεο, παξά 

κφλν φηη νη νξηζκνί πνπ έρνπλ πξνηαζεί κέρξη ζήκεξα είλαη αλεπαξθείο. Έηζη, αλ απηή είλαη ε 

ηαθηηθή ηνπ Quine, ην δήηεκα ηεο δπλαηφηεηαο θαηαλφεζεο ηεο έθθξαζεο "αλαιπηηθφ" παξακέλεη 

                                                           
449

 Grice, ν.π., ζει. 196-201. 
450

 Grice, ν.π., ζει. 201.  
451

 Grice, ν.π., ζει. 204-206.  
452

 Grice, ν.π., ζει. 202.  
453

 Grice, ν.π., ζει. 203. Γηα κηα άιιε θξηηηθή ζηα επηρεηξήκαηα ηνπ Quine ελάληηα ζηε δηάθξηζε κεηαμχ αλαιπηηθψλ θαη 

ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ βιέπε Horwich, ν.π., ζει. 56-58.  
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αλνηρηφ, ελ αλακνλή κειινληηθψλ, επαξθέζηεξσλ νξηζκψλ, θαη πξνο ην παξφλ δελ θαίλεηαη λα 

έρνπκε θάπνην ιφγν γηα λα εγθαηαιείςνπκε ηειεζίδηθα ηε δηάθξηζε κεηαμχ αλαιπηηθψλ θαη 

ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ. 

    Έρσ φκσο ηελ εληχπσζε φηη ε ζεσξία πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή καο παξέρεη έλα 

είδνο νξηζκνχ ηεο αλαιπηηθφηεηαο, αλαζεσξψληαο ζε πλεχκα ζπγγεληθφ κε απηφ ηνπ Quine ηελ 

παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ αλαιπηηθνχ, θαη κάιηζηα έρνληαο ήδε απνζαθελίζεη, ζε έλα πξνεγνχκελν 

ζηάδην, ηηο έλλνηεο ηνπ "λνήκαηνο" θαη ηεο "ζπλσλπκίαο" (πξνηείλνληαο ην κνληέιν ηνπ λνεκαηηθνχ 

πιέγκαηνο): Αλ ζα έπξεπε νπσζδήπνηε λα νλνκάζνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο "αλαιπηηθέο", δειαδή 

αιεζείο ιφγσ ηνπ λνήκαηφο ηνπο, απηέο δελ κπνξνχλ λα είλαη άιιεο απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, νη νπνίεο γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο απφ ηε ζηηγκή πνπ επηιέγεηαη έλα 

λνεκαηηθφ πιέγκα ζπκβαηφ κε ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα γηα ηε λνεκαηνδφηεζε κηαο εθθνξάο. 

χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ ζηηο "αλαιπηηθέο" εληάζζνληαη, πέξα απφ ηηο ινγηθέο αιήζεηεο, θαη 

καζεκαηηθέο αιήζεηεο θαη νληνινγηθέο αξρέο (νη νπνίεο γηα ηνλ Kant ζα ήηαλ ζπλζεηηθέο a priori)
454

. 

Ο νξηζκφο αθήλεη έμσ απφ ηελ έθηαζή ηνπ άιιεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

"ζπλζεηηθέο a priori", φπσο, π.ρ., ηελ αξρή ηεο αηηηφηεηαο ή ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο θχζεο, ζην βαζκφ 

πνπ απηέο δελ κεηέρνπλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ εθθνξψλ. Καη, γηα ηνλ ίδην ιφγν, αθήλεη 

έμσ ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ παξαδνζηαθά γίλνληαη γλσζηέο ή επαιεζεχνληαη ή δηαςεχδνληαη 

ή δηθαηνινγνχληαη a posteriori, ηηο ιεγφκελεο "εκπεηξηθέο πξνηάζεηο". 

    Απφ ηνλ νξηζκφ πξνθχπηεη φηη, ζην βαζκφ πνπ νη αλαιπηηθέο πξνηάζεηο είλαη ζπκβαηέο κε ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη πξνυπνηίζεληαη απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνπλ απηά ηα δεδνκέλα θαη 

ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ, φπσο έρνπκε ήδε ζπκπεξάλεη, λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά λνεκαηηθά 

ππφβαζξα ζπκβαηά κε ηηο αληίζηνηρέο εκπεηξηθέο πξνηάζεηο ηνπο, πξψηνλ, ην πνηεο πξνηάζεηο ζα 

ζεσξνχληαη θάζε θνξά "αλαιπηηθέο" είλαη ζρεηηθφ πξνο ηελ απζαίξεηε απφ νξζνινγηθή άπνςε 

επηινγή ελφο λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο θαη, δεχηεξνλ, φηη ε πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ αλαιπηηθψλ 

πξνηάζεσλ κεηαμχ δχν νκηιεηψλ / εξκελεπηψλ ζπλεπάγεηαη ελλνηνινγηθή αζπκκεηξία κεηαμχ ησλ 

αληίζηνηρσλ πιεγκάησλ. 

    Πξνθχπηεη φκσο επίζεο φηη αθφκε θαη ε αιεζνηηκή απηψλ ησλ "αλαιπηηθψλ" πξνηάζεσλ 

εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ηνλ θφζκν ή ηα "γεγνλφηα", ζην βαζκφ πνπ νθείιεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηα 

                                                           
454

 Αλ δερηνχκε, φπσο ν Kuhn, φηη ν δεχηεξνο λφκνο ηνπ Νεχησλα κεηέρεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο φξσλ φπσο 

"δχλακε" θαη "κάδα", ηφηε ίζσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ζην λνεκαηηθφ ππφβαζξν κπνξνχλ λα αλήθνπλ αθφκε 

θαη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνπλ θπζηθνχο λφκνπο. Αμίδεη λα παξαηεζεί νιφθιεξν ην απφζπαζκα: "Θεσξψ φηη ν 

δεχηεξνο λφκνο είλαη αλαγθαίνο κε ηελ αθφινπζε έλλνηα ζρεηηθφηεηαο πξνο ηε γιψζζα: αλ ν λφκνο δηαςεπζηεί, ηφηε 

δείρλεηαη φηη νη λεπηψλεηνη φξνη ζηε δηαηχπσζή ηνπ δελ δηαζέηνπλ αλαθνξά. Καλέλα ππνθαηάζηαην ηνπ δεχηεξνπ λφκνπ 

δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηε λεπηψλεηα γιψζζα. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε δίρσο πξνβιήκαηα ηα ζπλαθή ηκήκαηα ηεο 

γιψζζαο κφλν ζην βαζκφ πνπ δεζκεπφκαζηε ζε απηφ ην λφκν. Ίζσο ν φξνο 'αλαγθαίνο' είλαη αθαηάιιεινο, αιιά δελ 

δηαζέησ θαιχηεξν. ίγνπξα δελ καο θάλεη ν φξνο 'αλαιπηηθφο'." (Kuhn, "Rationality and Theory Choice", The Road 

Since Structure, ζει. 212.)     
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"δεδνκέλα" θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζπκβαηή κε ηελ θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ ζην επξχηεξν 

λνεκαηηθφ πιέγκα. Αλ ινηπφλ ππάξρεη θάηη ην κε απζαίξεην ζηελ επηινγή ησλ "αλαιπηηθψλ" 

πξνηάζεσλ, απηφ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ 

θαη ζε θάπνην είδνο αληηθεηκεληθνχ "θφζκνπ" ή "πξαγκαηηθφηεηαο".     

    Καη απηή είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα εηζαγάγσ κηα αθφκε απνζαθήληζε: νη πξνηάζεηο ηνπ 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ απιψο γίλνληαη θαη' αλάγθελ δεθηέο σο αιεζείο, ή, γεληθφηεξα, ιακβάλνπλ 

ζεηηθή γλσζηνινγηθή ηηκή (π.ρ. ζεσξνχληαη "δηθαηνινγεκέλεο" ή "γλσζηέο a priori"), απφ ηε ζηηγκή 

πνπ λνεκαηνδνηνχκε κηα εθθνξά. κσο έλαο ξεαιηζηήο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη φηη ην φηη 

απιψο γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο δελ ζπλεπάγεηαη θαη' αλάγθελ φηη είλαη αιεζείο, κε κηα 

"αληηθεηκεληθή", ξεαιηζηηθή έλλνηα. Απνκέλεη ινηπφλ λα βξνχκε αλ είλαη δπλαηή ε επίθιεζε 

θάπνηαο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο έμσ απφ ηα φξηα ηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα ηηο θαηαζηήζεη ή λα θξίλεη αλ είλαη αληηθεηκεληθά αιεζείο. κσο κε απηφ ην δήηεκα ζα 

αζρνιεζψ πεξηζζφηεξν ζε επφκελεο ελφηεηεο. 

 

2.2.2. Λνγηθέο αξρέο, θπθιηθόηεηα θαη ππόξξεηνο νξηζκόο.  

 

    χκθσλα κε ηνλ Boghossian, είλαη δπλαηφ λα γλσξίδνπκε a priori φηη θάπνηεο πξνηάζεηο είλαη 

αιεζείο, φηαλ ε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηφο ηνπο αξθεί γηα λα πηζηεχνπκε δηθαηνινγεκέλα φηη είλαη 

αιεζείο. Ο Boghossian νλνκάδεη απηή ηελ έλλνηα αλαιπηηθφηεηαο "γλσζηαθή" [epistemic] θαη ηελ 

ππεξαζπίδεη έλαληη κηαο πην ηζρπξήο, κεηαθπζηθήο έλλνηαο αλαιπηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

νη αλαιπηηθέο πξνηάζεηο νθείινπλ ηελ αιεζνηηκή ηνπο απνθιεηζηηθά ζην λφεκά ηνπο θαη θαζφινπ 

ζηα "γεγνλφηα".
455

 Ο Boghossian πηνζεηεί ηελ άπνςε ηνπ Frege φηη ε απιή θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο 

κηαο πξφηαζεο δηθαηνινγεί ην λα ηε ζεσξνχκε αιεζή, φηαλ ε πξφηαζε κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί 

ζε ινγηθή αιήζεηα κέζσ αληηθαηάζηαζεο ησλ φξσλ ηεο κε ζπλψλπκνπο φξνπο.
456

  

    Χζηφζν, απηή ε ζεσξία πξνυπνζέηεη φηη νη ίδηεο νη ινγηθέο αιήζεηεο, ζηηο νπνίεο 

κεηαζρεκαηίδνληαη νη αλαιπηηθέο πξνηάζεηο, είλαη γλσζηέο a priori. κσο, φπσο παξαηήξεζε θαη ν 

ίδηνο ν Frege, θάζε πξνζπάζεηα δηθαηνιφγεζεο ησλ ζηνηρεησδψλ ινγηθψλ λφκσλ θαη αιεζεηψλ ζα 

εκπιέθεη αλαγθαζηηθά ηε ρξήζε ησλ ίδησλ απηψλ λφκσλ θαη αιεζεηψλ θαη, ζπλεπψο ζα είλαη 

θπθιηθή.
457

 Σo πξφβιεκα ηεο θπθιηθφηεηαο ηεο δηθαηνιφγεζεο ησλ ινγηθψλ θαη άιισλ αξρψλ έρεη 

επηζεκαλζεί απφ δηάθνξνπο θηινζφθνπο, ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα.
458

 

                                                           
455

 Boghossian, ν.π., ζει. 334. 
456

 Boghossian, ν.π., ζει. 337.  
457

 Boghossian, ν.π., ζει. 346. 
458

 Βιέπε, π.ρ., έμηνο Δκπεηξηθφο, Ππξξψλεηνη ππνηππψζεηο, Α169, Β85 (Άπαληα η. 1, ζει. 130-131, 236-239. Βιέπε θαη 

Suber - Αβξακίδεο, ν.π., ζει. 214-217), Quine, "Truth by Convention", ζει. 103-105, θαη "Carnap and Logical Truth", 
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    Μηα θιαζηθή δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο νθείιεηαη ζηνλ Lewis Carroll, ζπγγξαθέα ηνπ έξγνπ Ζ 

Αιίθε ζηε ρψξα ησλ ζαπκάησλ: ε έλα θαληαζηηθφ δηάινγν αλάκεζα ζηνλ Αρηιιέα θαη ηελ 

πεξίθεκε ρειψλα (ήδε γλσζηή ζηε θηινζνθηθή ζθελή απφ ηα παξάδνμα ηνπ Εήλσλνο) ν Αρηιιέαο 

ππνζηεξίδεη φηη ε πξφηαζε Ω πξνθχπηεη ινγηθά απφ ηηο πξνηάζεηο Α θαη Β θαη ε ρειψλα δειψλεη φηη 

ζα ζπκθσλήζεη, αλ πεηζηεί φηη ηζρχεη θαη ε πξφηαζε Γ, φηη "Αλ νη Α θαη Β είλαη αιεζείο, ηφηε θαη ε 

Ω είλαη αιεζήο."  κσο γηαηί λα δερηεί φηη ε Γ είλαη αιεζήο; Δίλαη αιεζήο κφλν αλ ηζρχεη ε Γ ("αλ νη 

Α, Β θαη Γ είλαη αιεζείο, ηφηε θαη ε Ω είλαη αιεζήο") θαη νχησ θαζεμήο. Γηα λα ην πνχκε ιίγν 

δηαθνξεηηθά, ν Αρηιιέαο ππνζηεξίδεη φηη "Αλ p, ηφηε q" θαη φηη "p" θαη ε ρειψλα αξλείηαη λα 

αληιήζεη ην ζπκπέξαζκα "q" αλ δελ δηθαηνινγεζεί απηφ ην βήκα. Ο Αρηιιέαο απαληά 

δηαηππψλνληαο ηνλ θαλφλα "Αλ 'Αλ p ηφηε q' θαη 'p', ηφηε 'q'" θαη ε ρειψλα αξλείηαη λα αληιήζεη ην 

ζπκπέξαζκα "q" αλ πξψηα δελ δηθαηνινγεζεί φηη αλ "Αλ p, ηφηε q" θαη "p" θαη "Αλ 'αλ p ηφηε q' θαη 

'p', ηφηε 'q'", θαη νχησ θαζεμήο. Έηζη ε πξνζπάζεηα ηνπ Αρηιιέα λα δηθαηνινγήζεη ηηο ινγηθέο αξρέο 

πνπ ππφθεηληαη ησλ ζπιινγηζκψλ ηνπ ηνλ παγηδεχεη αλάκεζα ζε κηα εηο άπεηξνλ αλαδξνκή, φπνπ 

πξέπεη επ' άπεηξνλ λα επηθαιείηαη έλαλ θαλφλα πνπ ζα δηθαηνινγεί ηνλ πξνεγνχκελν, θαη ζε έλα 

θαχιν θχθιν, φπνπ ζα επηθαιείηαη ηηο ινγηθέο αξρέο γηα λα δηθαηνινγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπο.
459

 

    Ο Dummett ππνζηήξημε φηη ην πξφβιεκα ηεο θπθιηθφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ έηζη φπσο ην 

παξνπζηάδεη ν Boghossian, είλαη πηζαλφηαηα κηα απιή "πξαγκαηηζηηθή" θαη φρη θαχιε θπθιηθφηεηα, 

έλα επηρείξεκα ην νπνίν πξνζπαζεί λα απνδείμεη ηελ εγθπξφηεηα ελφο ινγηθνχ λφκνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο απηφ ην λφκν ζε ηνπιάρηζηνλ έλα ζπιινγηζηηθφ βήκα ηνπ, θαη φηη απηή ε 

θπθιηθφηεηα κπνξεί λα είλαη επηβιαβήο κφλν αλ απεπζπλφκαζηε "ζε θάπνηνλ ν νπνίνο ακθηβάιιεη 

απζεληηθά αλ ν ελ ιφγσ λφκνο είλαη έγθπξνο".
460

 Δπεηδή έρσ ηελ εληχπσζε φηη ε απζεληηθή 

ακθηβνιία γηα ηελ εγθπξφηεηα νπνηνπδήπνηε ινγηθνχ λφκνπ είλαη θαζ’ φια λφκηκε θαη κάιηζηα 

επηζπκεηή ζην πιαίζην κηαο θηινζνθηθήο ζπδήηεζεο θαη επεηδή ηπραίλεη λα ακθηβάιισ απζεληηθά 

γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ ινγηθψλ λφκσλ, θξίλσ αλεπαξθή ηελ απάληεζε ηνπ Dummett.  

                                                                                                                                                                                                   
ζει. 115. Βιέπε επίζεο Forster, Wittgenstein on the Arbitrariness of Grammar, ζει. 30-46, θαη O' Neill, ν.π., ζει. 9, νη 

νπνίνη επηθαινχληαη απνζπάζκαηα ηνπ χζηεξνπ Wittgenstein. Βιέπε θαη Ian Hacking, "Language, Truth and Reason", 

Rationality and Relativism, ζει. 65. Γηα κηα εμαηξεηηθή ηερληθή δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο βιέπε Susan Haack, "The 

Justification of Deduction", Mind, η. LXXXV, 1976, ζει. 112-119.        
459

 Lewis Carroll, "What the Tortoise said to Achilles", Mind 4, 1895, ζει. 278-80, Carroll, "What the Tortoise said to 

Achilles", Complete Works, Nonesuch Press (ζεκείσζε ζην Peter Winch, The Idea of a Social Science, Routledge and 

Kegan Paul, Λνλδίλν 1958, ζει. 55). Βιέπε θαη Barnes θαη Bloor, ν.π., ζει. 40-41, θαη Steve Woolgar, Δπηζηήκε, ε ηδέα 

θαζ’ απηήλ, κηθξ. Γ. Παπαγηαλλάθνο, εθδ. Κάηνπηξν, Αζήλα 2003, ζει. 74-76. Βιέπε επίζεο Quine, "Lewis Carroll's 

Logic", Theories and Things, ζει. 134-142, γηα κηα βηβιηνθξηηηθή. Βιέπε Haack, ν.π., ζει. 115-116, φπνπ απνξξίπηεηαη 

ηερληθά κηα αληίξξεζε ζε απηφ ην πξφβιεκα. Με ιίγα ιφγηα, ν J. F. Thomson ππνζηήξημε φηη ν Αρηιιέαο δελ ζα έπξεπε 

πνηέ λα δερηεί φηη απαηηείηαη θάπνηα επηπιένλ πξνθείκελε, δηφηη απφ ηε ζηηγκή πνπ δερφκαζηε φηη ε αξρηθή ζπλαγσγή 

είλαη έγθπξε, ε επηπιένλ πξνθείκελε, αλ θαη αιεζήο, είλαη πεξηηηή γηα λα ηελ θαηαζηήζεη έγθπξε. Ζ Haack απαληά φηη ν 

Thomson δηαπξάηηεη ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ. Απφ απηή ηελ άπνςε ε απφπεηξα ηνπ Thomson λα απαληήζεη ζην πξφβιεκα 

ηνπ Carroll ζπληζηά άιιν έλα παξάδεηγκα θπθιηθήο δηθαηνιφγεζεο ησλ ινγηθψλ αξρψλ.  
460

 Boghossian, ν.π., ζει. 346. 
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    ε έλα πλεχκα παξφκνην κε απηφ ηνπ Dummett,  ν Max Black ππνζηήξημε φηη νη επαγσγηθνί αιιά 

θαη νη παξαγσγηθνί ζπιινγηζκνί κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ κε κε θπθιηθά επηρεηξήκαηα, ηα νπνία, 

αλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ινγηθνχο λφκνπο ζε ζπιινγηζηηθά βήκαηα, δελ πεξηέρνπλ ην ζπκπέξαζκά 

ηνπο σο πξνθείκελε. Ζ Susan Haack έδεημε φηη γηα θάζε ηέηνην επηρείξεκα κπνξεί λα δηαηππσζεί έλα 

αθξηβψο αλάινγν επηρείξεκα ην νπνίν ζα επηθαιείηαη θάπνηνλ εμσηηθφ ινγηθφ θαλφλα -π.ρ. ηνλ 

"modus morons" (Απφ: Αλ Α ηφηε Β θαη Β ζπλάγνπκε: Α) σο αληαγσληζηηθφ ηνπ modus ponens- θαη 

φηη ακθφηεξα ηα επηρεηξήκαηα ζα "έρνπλ αθξηβψο ηε κνξθή ηελ νπνία ππνηίζεηαη φηη δηθαηνινγνχλ", 

γεγνλφο πνπ ππξνδνηεί εθ λένπ ην πξφβιεκα ηεο θπθιηθφηεηαο.
461

     

    Φαίλεηαη φηη ν Frege δέρηεθε σο δεδνκέλε ηελ a priori γλψζε ηεο αιήζεηαο ησλ ινγηθψλ αξρψλ 

δίρσο λα επηρεηξήζεη λα ηε δηθαηνινγήζεη πεξαηηέξσ
462

 θαη ην ίδην θαίλεηαη φηη θάλεη θαη ν 

Boghossian φηαλ δειψλεη φηη φιε ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα αλαπηχμεη πξνυπνζέηεη φηη "ην 

εγρείξεκα λα εμεγήζνπκε πψο γλσξίδνπκε ηε ινγηθή δελ απνδεηθλχεηαη κάηαην απφ ην μεθάζαξν 

επηρείξεκα ηνπ Frege", δίρσο λα επηρεηξεί λα ζηεξίμεη απηή ηε ζέζε.
463

  

    Έλα παξεκθεξέο πξφβιεκα ηεο ζεσξίαο αλαιπηηθφηεηαο ηνπ Frege, ην νπνίν δίλεη ζηνλ 

Boghossian ηελ αθνξκή λα αλαπηχμεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο πεξί αλαιπηηθφηεηαο, είλαη ην γεγνλφο φηη 

νη ινγηθέο αιήζεηεο, νη νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο a priori αιεζείο πξνηάζεηο, ηθαλνπνηνχλ ηε 

ζπλζήθε ηεο δπλαηφηεηαο κεηαζρεκαηηζκνχ ζε ινγηθέο αιήζεηεο κφλν "θνηλφηνπα" [trivially], 

εθφζνλ κεηαζρεκαηίδνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε ζεσξία αλαιπηηθφηεηαο ηνπ Frege 

δελ εμεγεί πψο ζεσξνχκε δηθαηνινγεκέλα αιεζείο ηηο ινγηθέο αιήζεηεο απιψο θαηαλνψληαο ην 

λφεκά ηνπο, ζην βαζκφ πνπ ε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ αλαιπηηθψλ πξνηάζεσλ πξνυπνζέηεη 

ηελ θαηαλφεζε θαη ηε γλψζε ησλ ινγηθψλ αιεζεηψλ.
464

  

    Ζ πξνηεηλφκελε απάληεζε είλαη ε ιεγφκελε ζεσξία ηνπ "ππφξξεηνπ νξηζκνχ" [implicit 

definition]: απνδίδνπκε λφεκα ζηηο ινγηθέο ζηαζεξέο ππνζέηνληαο φηη είλαη αιεζείο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο ή έγθπξεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαγσγέο νη νπνίεο πεξηέρνπλ απηέο ηηο ζηαζεξέο. Έηζη ην 

λφεκα κηαο ινγηθήο ζηαζεξάο είλαη ην ινγηθφ αληηθείκελν ην νπνίν θαζηζηά αιεζέο έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν πξνηάζεσλ ή έγθπξν έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ζπλαγσγψλ πνπ πεξηέρνπλ ηε 

ζηαζεξά.
465

 Ο Boghossian ππνζηεξίδεη φηη απηή ε ζέζε δελ πξνυπνζέηεη νχηε ζπλεπάγεηαη θαη’ 

αλάγθελ θάπνηα κνξθή ζρεηηθηζκνχ ή ζθεπηηθηζκνχ σο πξνο ηνπο ζηνηρεηψδεηο ινγηθνχο λφκνπο, 

ρσξίο φκσο λα είλαη αζχκβαηε κε ηέηνηεο ζέζεηο
466

. 
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 Haack, ν.π., ζει. 114-115.  
462

 Boghossian, ν.π., ζει. 338 θαη 346.  
463

 Boghossian, ν.π., ζει. 346.  
464

 Boghossian, ν.π., ζει. 339.  
465

 Boghossian, ν.π., ζει. 348.  
466

 Boghossian, ν.π., ζει. 348-352. 
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    Δδψ ζέισ λα παξαηεξήζσ φηη, αθφκε θη αλ δερηνχκε ηε ζεσξία ηνπ ππφξξεηνπ νξηζκνχ, δελ 

είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα απνδερηνχκε σο αιεζέο έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ινγηθψλ αξρψλ, παξά 

κφλν λα δερφκαζηε φηη θάπνηεο ινγηθέο ζηαζεξέο έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρνπκε απνδερηεί ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο σο αιεζείο ή ζπγθεθξηκέλεο ζπλαγσγέο 

σο έγθπξεο. Έηζη, π.ρ., ν ζχλδεζκνο ηεο άξλεζεο κπνξεί λα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα αλ 

δερφκαζηε σο αιεζή ηελ πξφηαζε "Γελ είλαη αιεζέο φηη βξέρεη θαη δελ βξέρεη" θαη άιιν λφεκα αλ 

δερφκαζηε σο αιεζή ηελ πξφηαζε "Βξέρεη θαη δελ βξέρεη", ρσξίο απηφ λα καο δεζκεχεη ζηελ 

απνδνρή ηεο κίαο ή ηεο άιιεο σο ινγηθήο αιήζεηαο. Με άιια ιφγηα, αθφκε θη αλ, φηαλ 

απνδερφκαζηε έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα γηα κηα ινγηθή ζηαζεξά, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

απνδερηνχκε θαη σο αιεζείο θάπνηεο ινγηθέο αξρέο νη νπνίεο ηελ πεξηέρνπλ, απηφ δελ καο 

ππνρξεψλεη λα απνδερηνχκε θάπνην λφεκα έλαληη άιινπ γηα ηε ζηαζεξά. Καη αληηζηξφθσο: αθφκε 

θη αλ, φηαλ απνδερφκαζηε σο αιεζή κηα ινγηθή αξρή, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα απνδερηνχκε θαη 

έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα γηα ηηο ζηαζεξέο πνπ απηή πεξηέρεη, απηφ δελ καο ππνρξεψλεη λα 

απνδερηνχκε σο αιεζή θάπνηα ινγηθή αξρή έλαληη θάπνηαο άιιεο. 

    Γηα λα αλαδηαηππψζσ μαλά ηελ αληίξξεζή κνπ, έζησ φηη ε ζεσξία ηνπ ππφξξεηνπ νξηζκνχ καο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπκε ην εμήο επηρείξεκα: "(1) Αλ ε ζηαζεξά C ζεκαίλεη φ,ηη 

ζεκαίλεη, ηφηε ε ζπλαγσγή Α πξέπεη λα είλαη έγθπξε, δηφηη ε C ζεκαίλεη ην ινγηθφ αληηθείκελν πνπ 

θαζηζηά έγθπξε ηελ Α. (2) Ζ C ζεκαίλεη φ,ηη ζεκαίλεη. Δπνκέλσο, (3) Ζ Α είλαη έγθπξε."
467

 Σν 

πξφβιεκα βξίζθεηαη ζηελ πξνθείκελε (2) δηφηη, αλ θαη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε C απνθηά έλα 

πξνζδηνξηζκέλν λφεκα (θαη δελ δηαθσλψ φηη, αθνχ επηιπζεί ε απξνζδηνξηζηία, κπνξεί λα έρεη 

θάπνην λφεκα) φλησο "ζεκαίλεη φ,ηη ζεκαίλεη", ην ηί αθξηβψο ζεκαίλεη εμαξηάηαη απφ ηε ιχζε πνπ 

ζα δνζεί ζηελ απξνζδηνξηζηία, δειαδή απφ ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν πνπ ζα ηεο απνδψζνπκε. Έηζη 

δηαθνξεηηθά λνήκαηα γηα ηελ C κπνξνχλ λα θαζηζηνχλ έγθπξεο ζπλαγσγέο Α ή λα θαζηζηνχλ 

αιεζείο πξνηάζεηο Α κε ζεκαζηνινγηθά αζχκκεηξν κεηαμχ ηνπο πεξηερφκελν. Φαίλεηαη φηη ν 

Boghossian έρεη ζπλαίζζεζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, φηαλ δειψλεη, π.ρ., φηη "κπνξνχκε λα 

ππεξαζπίζνπκε ζζελαξά ηε γλσζηαθή αλαιπηηθφηεηα, ηδίσο έλαληη ελφο ππνβάζξνπ ζεκαζηνινγηθνχ 

ξεαιηζκνχ" ή "ζην βαζκφ πνπ δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα αλερηνχκε ηε ξηδηθή απξνζδηνξηζηία."
468

  

κσο, ζην βαζκφ πνπ ν ζεκαζηνινγηθφο ξεαιηζκφο είλαη απιψο άιιε κηα αλαπφδεηθηε παξαδνρή 

ηνπ Boghossian θαη ζην βαζκφ πνπ θάπνηνη θαινδερφκαζηε ηε ξηδηθή απξνζδηνξηζηία, ην πξφβιεκα 

ηεο δπλαηφηεηαο κε θπθιηθήο δηθαηνιφγεζεο ησλ ινγηθψλ αξρψλ δηαηεξεί φιε ηελ ηζρχ ηνπ.  

    Άιισζηε ν Prior έδεημε μεθάζαξα, εηζάγνληαο κηα ελαιιαθηηθή λνεκαηνδφηεζε γηα ηε ζηαζεξά C, 

ηνλ πεξίθεκν ζχλδεζκν tonk, φηη αλ νη ινγηθνί φξνη νξίδνληαη ππφξξεηα απφ ηνπο θαλφλεο 

                                                           
467

 Boghossian, ν.π., ζει. 357.  
468

 Boghossian, ν.π., ζει. 358. Οη πιαγηνγξαθήζεηο νθείινληαη ζε εκέλα.  
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ζπλαγσγήο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ, ηφηε θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπλαγσγή νπνηαζδήπνηε 

πξφηαζεο απφ νπνηαδήπνηε πξφηαζε,
469

 κηα ζπλέπεηα πνπ δελ ζα πξέπεη λα είλαη θαη πνιχ επράξηζηε 

ζε έλαλ ξεαιηζηή ζαλ ηνλ Boghossian. Ίζσο κάιηζηα απηή ε ζπλέπεηα λα ζπληζηά, εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηνπ Boghossian, εηο άηνπνλ απαγσγή ηεο ζεσξίαο ηνπ ππφξξεηνπ νξηζκνχ.  

    Δπηπιένλ, φπσο παξαηεξεί εχζηνρα ν Horwich, γηα λα αληιήζνπκε, κέζσ ππφξξεηνπ νξηζκνχ, ην 

λφεκα ελφο φξνπ απφ ηελ "αιήζεηα" θάπνησλ πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη απηφο ν φξνο, δελ 

είλαη αλάγθε απηέο νη πξνηάζεηο λα είλαη αληηθεηκεληθά αιεζείο, κε κηα ξεαιηζηηθή έλλνηα, αιιά 

αξθεί λα ζεσξνχληαη, λα γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο.
470

    

    Γεδνκέλσλ φισλ ησλ παξαπάλσ, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ε γλσζηαθή αλαιπηηθφηεηα, καδί 

κε ηε ζεσξία ηνπ ππφξξεηνπ νξηζκνχ, σο πξνηεηλφκελε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο θπθιηθφηεηαο ηεο 

δηθαηνιφγεζεο ησλ ινγηθψλ αξρψλ, κπνξεί λα αλαδηαηππσζεί ρσξίο λα πξνυπνζέηεη απαξαηηήησο 

κηα ξεαιηζηηθή άπνςε γηα ην λφεκα θαη ηελ αιήζεηα, κε ηξφπν ν νπνίνο ηελ θαζηζηά ζπκβαηή κε ηε 

ζεσξία πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή θαη κε ηνλ νξηζκφ ηεο αλαιπηηθφηεηαο πνπ δφζεθε 

ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο: Γερφκαζηε a priori φηη θάπνηεο πξνηάζεηο είλαη αιεζείο, 

φηαλ ε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηφο ηνπο πξνυπνζέηεη φηη γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο, θαη απνδίδνπκε 

λφεκα ζηηο ινγηθέο ζηαζεξέο ππνζέηνληαο φηη είλαη αιεζείο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ή έγθπξεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαγσγέο νη νπνίεο πεξηέρνπλ απηέο ηηο ζηαζεξέο· θαη ην πνηέο πξνηάζεηο δερφκαζηε 

a priori σο αιεζείο, κεηαμχ ηζνδχλακσλ, αληαγσληζηηθψλ θαη αζχκκεηξσλ κεηαμχ ηνπο ζπλφισλ 

ηέηνησλ πξνηάζεσλ είλαη ζρεηηθφ πξνο ηελ επηινγή ελφο εξκελεπηή / νκηιεηή ηε ζηηγκή πνπ εθείλνο 

λνεκαηνδνηεί κηα εθθνξά.   

    Ζ ζεσξία ηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο δελ πιήηηεηαη απφ ην πξφβιεκα ηεο θπθιηθφηεηαο, δηφηη νη 

εθάζηνηε ινγηθέο αξρέο θαη νη ππφινηπεο πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ δηθαηνινγνχληαη (ή 

κάιινλ απιψο "γίλνληαη δεθηέο") σο αλαγθαίεο ζπλζήθεο ηεο λνεκαηνδφηεζεο, κε ην πεξηερφκελφ 

ηνπο λα εμαξηάηαη απφ ηελ επηκέξνπο ιχζε πνπ δίλεηαη ζηελ απξνζδηνξηζηία ζε θάζε ζηηγκή 

λνεκαηνδφηεζεο.  

    Βεβαίσο παξακέλνπλ αλνηρηά εξσηήκαηα, φπσο, πξψηνλ, πψο πξνζδηνξίδεηαη ην "γεγνληθφ" 

ζπζηαηηθφ ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, δειαδή ε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηηο εκπεηξηθέο ζπλζήθεο, 

δεχηεξνλ, άλ ππάξρνπλ θαη άιιεο πξνηάζεηο, πέξα απφ ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν, νη νπνίεο, γηα 

θάπνην ιφγν, γίλνληαη δεθηέο a priori, θαη, ηξίηνλ, άλ ε δηάθξηζε κεηαμχ a priori αιεζψλ θαη 

"εκπεηξηθψλ" πξνηάζεσλ είλαη πάληα ζηαζεξή εληφο ελφο λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, εξσηήκαηα ηα 

νπνία ζα επηρεηξήζσ λα θιείζσ πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο.    

                                                           
469

 Prior, ν.π., ζει. 38-39, Barnes θαη Bloor, ν.π., ζει. 42-43, Horwich, ν.π., 133, 148-149. Βιέπε θαη νιφθιεξε ηελ 

ελφηεηα 1.4. απηήο ηεο δηαηξηβήο. Βιέπε θαη Haack, ν.π., ζει. 117.   
470

 Horwich, ν.π., ζει. 8, 32, 92, 131-153.    
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2.2.3. "Γισζζηθά παηρλίδηα", "γξακκαηηθέο αξρέο" θαη άιιεο κεηαθνξέο ζην πιαίζην ηνπ 

ύζηεξνπ Wittgenstein.   

 

    ηνλ χζηεξν Wittgenstein, ν νπνίνο θαίλεηαη λα ζεσξεί φηη ην λφεκα ησλ εθθξάζεσλ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπο εληφο θνηλνηήησλ ζπλνκηιεηψλ
471

, ζπλαληάκε ηελ παξνκνίσζε 

ησλ εθθξάζεσλ κε πηφληα ζθαθηνχ, ηα νπνία επηηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο κέζα ζην παηρλίδη 

ζχκθσλα κε θαλφλεο (Φηινζνθηθέο έξεπλεο §108)
472

. Καη, "αλ εγθαηαιείςνπκε νξηζηηθά ηελ ηδέα 

πσο ε γιψζζα ιεηηνπξγεί πάληα κε έλαλ κφλν ηξφπν, εμππεξεηεί πάληα ηνλ ίδην ζθνπφ," (Φ.Δ. 

§304)
473

 είλαη εχινγν λα ππνζέζνπκε φηη ππάξρνπλ πνιιά παηρλίδηα, ην θαζέλα κε ηνπο δηθνχο ηνπ 

θαλφλεο, εληφο ησλ νπνίσλ ε ιέμε ή ε έθθξαζε κπνξεί λα έρεη δηάθνξα λνήκαηα. Ζ γιψζζα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιαπιφηεηα θαη ξεπζηφηεηα θαη φρη απφ κνλνζήκαληεο θαη απζηεξά 

θαζνξηζκέλεο νπζίεο, ελψ ην λφεκα ησλ εθθξάζεσλ είλαη ζρεηηθφ σο πξνο ην γισζζηθφ παηρλίδη 

εληφο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.   

    Ο Wittgenstein εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ "γισζζηθνχ παηρληδηνχ" ζηελ παξάγξαθν 7
474

 ησλ Φ.Δ. 

Απηφο ν φξνο έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ρξήζεηο κέζα ζην βηβιίν, νη νπνίεο δειψλνληαη ήδε απφ ηελ 

πξψηε παξνπζίαζή ηνπ: Σα γισζζηθά παηρλίδηα είλαη δηάθνξεο πξσηφγνλεο γιψζζεο, ηηο νπνίεο 

επηλνεί ν Wittgenstein, γηα λα θσηίζεη φςεηο ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ εθθξάζεσλ "κέζα απφ ηελ 

νκνηφηεηα θαη ηελ αλνκνηφηεηα" (Φ.Δ. §130)
475

. Δίλαη επίζεο (ή ηνπιάρηζηνλ είλαη νπηηθέο γσλίεο, 

πξίζκαηα, αλαινγίεο ή ηξφπνη πεξηγξαθήο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ή λα 

επηθαιεζηνχκε) πξαγκαηηθέο γισζζηθέο πξαθηηθέο πξαγκαηηθψλ θνηλνηήησλ (Φ.Δ. §7 θαη 

ζπνξάδελ)
476

. Σέινο, γισζζηθφ παηρλίδη είλαη θαη "ην ζχλνιν πνπ απνηειείηαη απφ ηε γιψζζα θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο είλαη ζπλπθαζκέλε" (Φ.Δ., §7)
477

. 

    Μηα άιιε αλαινγία (ή νπηηθή γσλία), ηελ νπνία πηνζεηεί ν Wittgenstein, γηα λα θσηίζεη ηελ 

πνιιαπιφηεηα θαη ηε ξεπζηφηεηα ηεο γιψζζαο είλαη νη πεξίθεκεο "νηθνγελεηαθέο νκνηφηεηεο". Αληί 

λα αλαδεηήζεη ηε κία θαη κνλαδηθή "νπζία" ηεο γιψζζαο, ην "πξαγκαηηθφ" λφεκα ηνπ φξνπ, 

                                                           
471

 Wittgenstein, On Certainty, κεηαθξ. D. Paul-G.E.M. Anscombe, Blackwell Publishing, Malden, Ομθφξδε, Victoria, 

1969, §10, Φηινζνθηθέο έξεπλεο, §10, 20, 116, 340, 342.  
472

 Wittgenstein, ν.π.. Γελ γλσξίδσ αλ ππήξρε θάπνηα επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ Wittgenstein θαη ηνλ ηζηνξηθφ Johan 

Huizinga, πάλησο λνκίδσ φηη αμίδεη λα παξαζέζσ ην εμήο απφζπαζκα, γξακκέλν ην 1938: "Γελ ζέινπκε λα εηζέιζνπκε 

ζην βαζχ πξφβιεκα ηνπ θαηά πφζν ε ίδηα ε ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ θαλφλεο παηρληδηνχ, θαηά 

πφζν ηζρχεη δειαδή κφλν κέζα ζ' έλα πιαίζην αλαθνξάο φπνπ νη θαλφλεο απηνί γίλνληαη δεθηνί σο δεζκεπηηθνί. Μπνξεί 

άξαγε λα κελ αιεζεχεη φηη ζε νιφθιεξε ηε ινγηθή, θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ζπιινγηζκφ, ππάξρεη πάληα κηα ζησπεξή 

ζπκθσλία, πνπ ζεσξεί δεδνκέλν ην θχξνο ησλ φξσλ θαη ησλ ελλνηψλ, φπσο ζεσξεί δεδνκέλε θαη ηελ αμία πνπ έρνπλ ηα 

πηφληα ζηε ζθαθηέξα; Αο αθήζνπκε λα ζπαδνθεθαιηάδνπλ άιινη!" Johan Huizinga, Ο άλζξσπνο θαη ην παηρλίδη (Homo 

Ludens), κεηαθξ. Γ. Λπθηαξδφπνπινο θαη . Ρνδάλεο, Γλψζε 2010, ζει. 227.  
473

 Wittgenstein, ν.π.. 
474

 Wittgenstein, ν.π.. 
475

 Wittgenstein, ν.π.. 
476

 Wittgenstein, ν.π.. 
477

 Wittgenstein, ν.π.. 
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ηζρπξίδεηαη φηη "απηά ηα θαηλφκελα δελ έρνπλ ηίπνηα θνηλφ, πνπ εμ αηηίαο ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε γηα 

φια ηνπο ηελ ίδηα ιέμε –αιιά ζπγγελεχνπλ αλακεηαμχ ηνπο κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο." 

(Φ.Δ. §65)
478

. Γηα παξάδεηγκα, αλ ςάμνπκε λα βξνχκε ηελ "νπζία" ηεο ιέμεο παηρλίδη, ζα 

δηαπηζηψζνπκε φηη φια φζα απνθαινχκε "παηρλίδηα" δελ έρνπλ θάηη θνηλφ (πέξα απφ ην φ,ηη φια 

είλαη "παηρλίδηα"). Φέξνπλ φκσο δηάθνξεο νκνηφηεηεο θαη ζπγγέλεηεο, φπσο ηα πξφζσπα ησλ κειψλ 

κηαο νηθνγέλεηαο, ηα νπνία δελ αληηζηνηρνχλ ζε έλα κνλαδηθφ πξφζσπν-πξφηππν, παξά απνηεινχλ 

έλα "πνιχπινθν δηθηπσηφ απφ νκνηφηεηεο πνπ κπαίλνπλ ε κία ζηα φξηα ηεο άιιεο θαη 

δηαζηαπξψλνληαη." (Φ.Δ. 66-67)
479

. Έηζη δελ κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε απζηεξά φξηα αλάκεζα 

ζηηο έλλνηεο, ψζηε λα βξνχκε ην πξνζδηνξηζκέλν λφεκά ηνπο. (Φ.Δ. §68)
480

. Σα φξηα είλαη ζνιά. 

(Φ.Δ. §71)
481

. Μπνξνχκε, σζηφζν, λα ραξάμνπκε έλα φξην, αλ ην επηζπκνχκε, γηα θάπνην ζθνπφ. 

(Φ.Δ. §68-69)
482

. 

    Μέρξη εδψ έρνπκε ην εμήο κνληέιν: ην λφεκα θάζε ιέμεο ή έθθξαζεο εμαξηάηαη απφ ην πιαίζην 

ηεο ρξήζεο ηεο, ην "γισζζηθφ παηρλίδη" εληφο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Σα φξηα κεηαμχ ησλ φξσλ 

εληφο ηνπ γισζζηθνχ παηρληδηνχ, φπσο θαη ηα φξηα κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ παηρληδηψλ, είλαη αζαθή 

θαη αιιάδνπλ. Χζηφζν, ππάξρεη θάηη, ην νπνίν καο επηηξέπεη λα  αλαγλσξίζνπκε ζε θάπνηα 

πεξίπησζε φηη εθεί παίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ παηρλίδη κε ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο, ψζηε 

λα ην πεξηγξάςνπκε. Απηφ είλαη κηα νηθνγέλεηα απφ πεξηνξηζκνχο ηεο ρξήζεο, ηα κέιε ηεο νπνίαο 

αλαθέξνληαη απφ ηνλ Wittgenstein σο "θαλφλεο", "πξνζηαγέο", "νδνδείθηεο", "ζθαισζηά", 

"ππφδεηγκα", "γξακκαηηθή", "ζησπειέο πξνυπνζέζεηο", "θνίηε ηνπ πνηακνχ", "ππφβαζξν", "αξκνί", 

"αμηψκαηα" θ.α.
483

 ια απηά απνηεινχλ φξηα ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ εθθξάζεσλ 

εληφο ελφο γισζζηθνχ παηρληδηνχ. 

    Ο Wittgenstein πξνζέθεξε κηα ζεηξά απφ παξαζηαηηθέο κεηαθνξέο θαη παξνκνηψζεηο γηα λα 

πεξηγξάςεη απηέο ηηο "πξνηάζεηο ππνβάζξνπ" θαη ηνπο "γξακκαηηθνχο θαλφλεο" ησλ γισζζηθψλ 

παηρληδηψλ: Ζ ρξήζε ησλ εθθξάζεσλ εληφο ησλ γισζζηθψλ παηρληδηψλ ππαθνχεη ζε γξακκαηηθνχο 

θαλφλεο, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ην ρψξν ηνπ ινγηθά δπλαηνχ (Φ.Δ. §520)
484

. Απηφ δελ απνθιείεη νη 

θαλφλεο λα επηλννχληαη ή λα δηακνξθψλνληαη ζηελ πνξεία. (Φ.Δ. §83)
485

. Απηνί νη θαλφλεο 

επηηξέπνπλ ηε ρξήζε δηαθφξσλ εθθξάζεσλ θαη απαγνξεχνπλ ηε ρξήζε άιισλ. Οη εθθξάζεηο πνπ 

απαγνξεχνληαη ζηεξνχληαη λνήκαηνο εληφο ηνπ γισζζηθνχ παηρληδηνχ, βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ 
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 Wittgenstein, ν.π.. 
479

 Wittgenstein, ν.π.. 
480

 Wittgenstein, ν.π.. 
481

 Wittgenstein, ν.π.. 
482

 Wittgenstein, ν.π.. 
483

 Βιέπε π.ρ. Wittgenstein, Φ.Δ. (Φηινζνθηθέο έξεπλεο), O.C. (On Certainty). Βιέπε ακέζσο παξαθάησ γηα ηνπο 

αξηζκνχο ησλ παξαγξάθσλ.   
484

 Wittgenstein, Φ.Δ.. 
485

 Wittgenstein, ν.π.. 
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ηνπ. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη απηνί νη γξακκαηηθνί θαλφλεο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ 

θαη ηελ ίδηα ηε ζπληαθηηθή δνκή ηεο γιψζζαο (π.ρ. ππνθείκελν-ξήκα-αληηθείκελν) ή ηνπο θαλφλεο 

ηεο ινγηθήο. 

    Δπηπιένλ, εληφο θάζε γισζζηθνχ παηρληδηνχ ππάξρνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο είλαη βέβαηεο 

θαη δελ ακθηζβεηνχληαη πεξαηηέξσ (π.ρ. "Απηφ είλαη ην ρέξη κνπ".) Απηέο απνηεινχλ ην ππφβαζξν 

ηνπ παηρληδηνχ θαη πξνυπνηίζεληαη ζε απηφ (Πεξί βεβαηφηεηαο §446)
486

 Δίλαη δεδνκέλεο, δελ ηηο 

ζθεθηφκαζηε θαλ θαη απνηεινχλ ηε βάζε, πάλσ ζηελ νπνία ρηίδεηαη ε φπνηα επηκέξνπο 

ακθηζβήηεζε, βεβαηφηεηα ή δπλαηφηεηα ζθάικαηνο (Π.Β. §5, 31, 82, 83, 103, 151, 156, 163) 
487

. 

Δίλαη ην ζηνηρείν κέζα ζην νπνίν δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη ηα επηρεηξήκαηα (Π.Β. §105)
488

. Δίλαη "ε 

ζθαισζηά ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε γιψζζα καο ζηε ιεηηνπξγία ηεο" (Φ.Δ. §240)
489

. πγθξνηνχλ ην 

ππφδεηγκα πξνο ην νπνίν ζπκκνξθψλεηαη ν ιφγνο. (Φ.Δ. §482)
490

. Δίλαη πξνηάζεηο πνπ εμαηξνχληαη 

απφ θάζε ακθηβνιία, νη ζησπεξέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ην γισζζηθφ παηρλίδη (Φ.Δ. V)
491

, ε 

γξακκαηηθή απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ην ινγηθά δπλαηφ θαη ην νξζφ (Φ.Δ. §520)
492

, νη αξκνί γχξσ 

απφ ηνπο νπνίνπο ζηξέθνληαη νη εξσηήζεηο θαη νη ακθηβνιίεο καο (Π.Β. §341)
493

, ε θνίηε πνπ 

θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηνπ πνηακνχ ησλ εκπεηξηθψλ πξνηάζεσλ (Π.Β., §96-98)
494

. Ζ ακθηζβήηεζή 

ηνπο ή αθφκα θαη ε ζπδήηεζή ηνπο πξνθαινχλ κφλν ακεραλία θαη ζηεξνχληαη λνήκαηνο (Π.Β. §58, 

467)
495

 αθνχ δελ κπνξείο λα ακθηζβεηήζεηο ην ζεκέιην θάζε ακθηζβήηεζεο. Καη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

θνίηεο θαη ηνπ πνηακνχ δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε. Δίλαη δπλαηφ θνκκάηηα ηεο θνίηεο 

(αλακθηζβήηεηεο παξαδνρέο) λα παξαζπξζνχλ απφ ην ξεχκα θαη λα ηεζνχλ ππφ ακθηζβήηεζε. Καη 

ην αληίζηξνθν (Π.Β. §96-98)
496

. 

    χκθσλα κε κηα εξκελεία ηνπ Wittgenstein ηελ νπνία ππνζηεξίδεη ν Forster, ν Wittgenstein 

πξνζθέξεη έλα επηρείξεκα ππέξ ηεο ζέζεο φηη νη ινγηθέο αξρέο θαη, γεληθφηεξα, νη "γξακκαηηθνί 

θαλφλεο", δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ
497

 (ζηε "γξακκαηηθή" κηαο γιψζζαο κπνξνχλ λα 

αλήθνπλ, κεηαμχ άιισλ, νη αξρέο ηεο ηππηθήο ινγηθήο, νη καζεκαηηθέο αξρέο, νη αλαιπηηθέο 
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  Wittgenstein, ν.π.. 
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 Wittgenstein, ν.π.. Βιέπε θαη Lynch, ν.π., ζει. 41-43, Wang, ν.π., ζει. 158-159.    
497

 Forster, ν.π., ζει. 30-46. 
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πξνηάζεηο ηνπ ηχπνπ "ινη νη εξγέλεδεο είλαη αλχπαλδξνη", ίζσο θαη δηάθνξεο νληνινγηθέο 

παξαδνρέο - π.ρ. ε αξρή ηεο αηηηφηεηαο)
498

: 

    Οη γξακκαηηθέο αξρέο δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ νχηε σο αιεζείο ιφγσ ηνπ λνήκαηφο ηνπο, 

νχηε κέζσ θάπνηαο πεξηγξαθήο ηνπ θφζκνπ ε νπνία ζα ηηο θαζηζηά νξζέο, νχηε επεηδή εμππεξεηνχλ 

θάπνηνλ ζθνπφ, νχηε κέζσ αλαγσγήο ηνπο ζε πην ζεκειηαθέο αξρέο.  

    Γελ είλαη αιεζείο ιφγσ ηνπ λνήκαηφο ηνπο, δηφηη νη αξρέο είλαη νη θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ησλ ιέμεσλ, δειαδή ην λφεκά ηνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα πξνεγνχληαη ηνπ λνήκαηνο. 

Μηα πξφηαζε έρεη λφεκα φηαλ ζπληζηά κηα λφκηκε θίλεζε θαη είλαη αιεζήο φηαλ ζπληζηά κηα 

επηηπρεκέλε θίλεζε εληφο ηνπ παηρληδηνχ, ηνπο θαλφλεο ηνπ νπνίνπ ζπληζηνχλ νη γξακκαηηθέο αξρέο. 

Οη ίδηεο νη αξρέο δελ κπνξνχλ λα είλαη αιεζείο ή ςεπδείο, δηφηη νη εληνιέο δελ επηδέρνληαη ηηκή 

αιεζείαο.
499

  

    Οη γξακκαηηθέο αξρέο δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ κέζσ κηαο πεξηγξαθήο ηνπ θφζκνπ, γηα 

ηέζζεξηο ιφγνπο: Πξψηνλ, κηα ηέηνηα δηθαηνιφγεζε ζα ήηαλ θπθιηθή, ζην βαζκφ πνπ ε πεξηγξαθή 

πξνυπνζέηεη ηηο γξακκαηηθέο αξρέο πνπ επηρεηξεί λα δηθαηνινγήζεη. Γεχηεξνλ, αλ ε πεξηγξαθή δελ 

πξνυπνζέηεη ηηο αξρέο, ηφηε ζα ππάξρεη ελλνηνινγηθή αζπκκεηξία αλάκεζα ζηελ πεξηγξαθή θαη ηηο 

αξρέο (εθ’ φζνλ δηαθνξεηηθέο αξρέο ζα νδεγνχζαλ θαη ζε δηαθνξεηηθφ λφεκα ησλ ιέμεσλ ηεο 

πεξηγξαθήο απφ ην λφεκα ην νπνίν επηηξέπνπλ νη αξρέο πνπ ππνηίζεηαη φηη δηθαηνινγεί ε 

πεξηγξαθή.)  Έηζη ε πεξηγξαθή δελ ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη νχηε λα αληηθξνχζεη ηηο αξρέο. 

Σξίηνλ, αλ ε δηθαηνιφγεζε γίλεη κέζσ θαηάδεημεο ησλ ζρεηηθψλ γεγνλφησλ, απηή ε θαηάδεημε ζα 

πξέπεη λα γίλεη εληφο θάπνηνπ γισζζηθνχ-ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε αζάθεηα 

ηεο αλαθνξάο (σο πξνο ην ηί αθξηβψο θαηαδεηθλχνπκε). Σφηε φκσο ζα ίζρπαλ ε πξψηε θαη ε δεχηεξε 

έλζηαζε. Σέηαξηνλ, γηα λα δηθαηνινγεζεί θάηη απφ θάηη άιιν, πξέπεη ην δεχηεξν λα είλαη πην βέβαην 

θαη ζεκειηαθφ απφ ην πξψην. κσο νη γξακκαηηθέο αξρέο είλαη πην βέβαηεο θαη ζεκειηαθέο απφ ηηο 

εκπεηξηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο ξπζκίδνληαη απφ απηέο.
500
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    Οη γξακκαηηθέο αξρέο δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ ζην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο θάπνηνπ 

ζθνπνχ, αθ’ ελφο δηφηη ν ηξφπνο δηαηχπσζεο ηνπ ζθνπνχ ζα πξνυπνζέηεη ζησπειά ηηο αξρέο, νπφηε 

ζα έρνπκε θπθιηθφηεηα (ηδηαηηέξσο αλ ε δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ βαζίδεηαη ζε ηζρπξηζκφ ζρεηηθφ κε 

γεγνλφηα), αθ’ εηέξνπ (θαη θπξίσο) επεηδή νη γισζζηθέο πξαθηηθέο δελ εμππεξεηνχλ έλα θαη κφλν 

ζθνπφ θαη ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ ζθνπνί νη νπνίνη ζα εμππεξεηνχληαλ απφ άιιεο 

γξακκαηηθέο.
501

  

    Σέινο, νη γξακκαηηθέο αξρέο δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ απφ πεξηζζφηεξν ζεκειηαθέο αξρέο, 

αθ’ ελφο ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ δηθαηνιφγεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ γεληθψο ηα αμηψκαηα, αθ’ 

εηέξνπ δηφηη, αλ ζηηο παξαγσγηθέο απνδείμεηο ην ζπκπέξαζκα είλαη ηζνδχλακν κε ηηο πξνθείκελεο 

θαη ππάξρεη ήδε εληφο ηνπο ζε κε αλαιπκέλε κνξθή, ηφηε νη πξνθείκελεο δελ είλαη πεξηζζφηεξν 

βέβαηεο θαη ζεκειηαθέο απφ ην ζπκπέξαζκα θαη, επηπιένλ, πξνυπνζέηνπλ ην ζπκπέξαζκα νδεγψληαο 

θαη πάιη ζε θπθιηθφηεηα. Αλ δελ πξνυπέζεηαλ ην ζπκπέξαζκα ζα ππήξρε ελλνηνινγηθή 

αζπκκεηξία.
502

  

    Αλ απηνί είλαη νη κφλνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ νη γξακκαηηθέο 

(επνκέλσο θαη νη ινγηθέο) αξρέο, ηφηε ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ. Αλ 

ηζρχεη απηφ, ηφηε δελ δηαζέηνπκε θάπνην νξζνινγηθφ θξηηήξην γηα λα πξνηηκήζνπκε κία έλαληη 

άιισλ, ελαιιαθηηθψλ γξακκαηηθψλ. Δίλαη φιεο εμίζνπ αδηθαηνιφγεηεο θαη ε επηινγή καο ζα είλαη, 

θαηά κία έλλνηα, απζαίξεηε. 

    Παξφκνηα επηρεηξήκαηα δηαβάδεη ζηνλ Wittgenstein θαη ν Martin O' Neill:  

    Γελ κπνξνχκε λα δηθαηνινγήζνπκε ηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο επηθαινχκελνη ην πψο είλαη ν 

θφζκνο, δηφηη νπνηαδήπνηε ηέηνηα πξνζπάζεηα πξνυπνζέηεη κηα γιψζζα ζηελ νπνία ζα δηαηππσζνχλ 

νη εκπεηξηθέο πξνηάζεηο πεξί θφζκνπ, γιψζζα ε νπνία ήδε ζα πξνυπνζέηεη απηνχο ηνπο θαλφλεο, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά θάζε ηέηνηα δηθαηνιφγεζε θπθιηθή. Γηα παξάδεηγκα δελ κπνξνχκε λα 

δηθαηνινγήζνπκε ηε ρξσκαηηθή γξακκαηηθή καο επηθαινχκελνη ην φηη ππάξρνπλ ηξία βαζηθά 

ρξψκαηα, δηφηη απηφο ν ηζρπξηζκφο ηελ πξνυπνζέηεη. Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε πξνηάζεηο νη νπνίεο 

πξνυπνζέηνπλ κηα δηαθνξεηηθή γξακκαηηθή, ηφηε ζα πξνυπνηίζεληαη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, θη 

επνκέλσο απηέο νη πξνηάζεηο ζα είλαη ελλνηνινγηθψο αζχκκεηξεο (ζα ιέγακε) πξνο ηε γξακκαηηθή 

καο θαη δελ ζα κπνξνχλ λα ηε δηθαηνινγήζνπλ. Δπηπιένλ, θαη απηή ε γξακκαηηθή ζα είλαη εμίζνπ 

αδηθαηνιφγεηε κε ηελ πξψηε. "Δπνκέλσο, φηαλ επηρεηξνχκε λα δηθαηνινγήζνπκε ηε γξακκαηηθή καο 
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κε αλαθνξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νδεγνχκαζηε είηε ζε έλα θπθιηθφ επηρείξεκα είηε ζε εηο άπεηξνλ 

αλαδξνκή."
503

        

    Δπηπιένλ, δελ κπνξνχκε λα δηθαηνινγήζνπκε ηε γξακκαηηθή κε αλαθνξά ζε θάπνηνλ εμσηεξηθφ 

ζε απηή ζθνπφ, π.ρ. επεηδή καο επηηξέπεη λα επηθνηλσλνχκε ηηο ζθέςεηο καο, δηφηη έλλνηεο φπσο 

"ζθέςε" ή "επηθνηλσλία" ή φπνηεο άιιεο έλλνηεο επηθαιεζηεί θαλείο, δελ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ ή 

λα εθαξκνζηνχλ ρσξίο λα πξνυπνζέηνπλ ηε γιψζζα θαη ηε γξακκαηηθή ηεο. "Δπνκέλσο δελ 

δηαζέηνπκε θαλέλα εμσηεξηθφ θξηηήξην γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο γξακκαηηθήο, θαζψο θαλέλα 

θξηηήξην δελ κπνξεί λα δηαηππσζεί κε λφεκα δίρσο ηε γξακκαηηθή."
504

 

    Δίλαη ινηπφλ απζαίξεηνη απηνί νη θαλφλεο θαη νη  πξνηάζεηο ππνβάζξνπ; Καηά κία έλλνηα λαη. 

Γηφηη ην ίδην ην ππφβαζξν, πνπ απνηειεί ηε βάζε θαη ην θξηηήξην θάζε δηθαηνιφγεζεο, δελ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί νξζνινγηθά. Σα επηρεηξήκαηα θαη νη δηθαηνινγήζεηο είλαη δπλαηέο αθξηβψο επεηδή 

ππάξρνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο εμαηξνχληαη απφ θάζε ακθηζβήηεζε. Απηέο νη πξνηάζεηο 

είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε γισζζηθφ παηρλίδη θαη ε ακθηζβήηεζε θαη ε αληηθεηκεληθή αιήζεηα 

έρνπλ λφεκα κφλν εληφο θάπνηνπ ηέηνηνπ γισζζηθνχ παηρληδηνχ. Έηζη έρνπκε δηάθνξνπο θαλφλεο ή 

δηάθνξεο  πξνηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ δίρσο λα πξνυπνζέζνπλ ην εαπηφ ηνπο θαη 

πνπ, επηπιένλ, είλαη ηζνδχλακεο σο πξνο απηφ ην θαζεζηψο κε άιιεο, εμίζνπ αλαπφδεηθηεο ή 

αδηθαηνιφγεηεο πξνηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηνπο αξκνχο άιισλ (έζησ θαη ζπγγεληθψλ) γισζζηθψλ 

παηρληδηψλ. ηελ ελφηεηα 1.2.2 απηήο ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά δηάθνξα 

παξαδείγκαηα ηνπ Wittgenstein κε θαληαζηηθέο θπιέο νη νπνίεο αθνινπζνχλ ελαιιαθηηθέο 

γξακκαηηθέο αξρέο θαη παίδνπλ αληίζηνηρα ελαιιαθηηθά γισζζηθά παηρλίδηα.     

    κσο ν Wittgenstein (ή ηνπιάρηζηνλ νη εξκελεπηέο ηνπ) δελ θαίλεηαη δηαηεζεηκέλνο λα καο 

επηηξέςεη ηελ αζπδνζία πνπ θαίλεηαη λα ζπλεπάγεηαη απηή ε απζαηξεζία. Ζ απάληεζή ηνπ, ην 

ππνηηζέκελα κε απζαίξεην ζηνηρείν ζηελ επηινγή γξακκαηηθψλ αξρψλ, είλαη ε πξάμε.  

    Απηφ ζην νπνίν θαηαιήγνπλ φιεο νη πξνζπάζεηεο δηθαηνιφγεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ καο, ε αζεκειίσηε (Π.Β. §110)
505

 βάζε ηνπ γισζζηθνχ παηρληδηνχ, είλαη θάηη εμσ-

γισζζηθφ, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δνχκε εληφο κηαο θνηλφηεηαο. "ηαλ εμαληιήζσ ηηο 

αηηηνινγήζεηο, θηάλσ ζην ππφζηξσκα ηνπ βξάρνπ θαη ε ηζάπα κνπ θπξηψλεη. Σφηε έρσ ηα δηάζεζε 

λα πσ: 'Να! Έηζη αθξηβψο ελεξγψ'". (Φ.Δ. §217)
506

. 

    Σν γισζζηθφ παηρλίδη αλήθεη πάληα ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, ζε κηα κνξθή δσήο (Φ.Δ. §19, 23, 

Π.Β. §358)
507

, κηα αζεκειίσηε (Π.Β. §110) πξαθηηθή (Π.Β. §148)
508

, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηνπο 
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θαλφλεο. Απηφ πνπ νη άλζξσπνη δέρνληαη σο επαξθή δηθαηνιφγεζε κηαο πεπνίζεζεο δείρλεη ηνλ 

ηξφπν, κε ηνλ νπνίν δνπλ. (Φ.Δ. §325)
509

. Απηή ε πξαθηηθή είλαη θνηλσληθή, νξίδεηαη πάληα ζην 

πιαίζην κηαο θνηλφηεηαο, (Π.Β. §298)
510

 ζηελ νπνία θαζηεξψλεηαη έλα είδνο νκνηνκνξθίαο, έλα 

πξφηππν θαλνληθφηεηαο (Φ.Δ. §208)
511

. Ζ απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα ζπληζηά παξαβίαζε ησλ 

θαλφλσλ. (Φ.Δ. §208). Γελ πξφθεηηαη γηα πηνζέηεζε πεπνηζήζεσλ ή θξηηεξίσλ κέζσ απφθαζεο ή 

ζπλαίλεζεο, παξά γηα ηπθιή (Φ.Δ. §219)
512

 απνδνρή ηνπο κέζα ζε έλαλ ηξφπν δσήο (Φ.Δ. §241)
513

. 

Γελ επηιέγνπκε ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ πνπ ζα παίμνπκε (Π.Β. §317)
514

, δηφηη γελληφκαζηε 

κέζα ζε κηα ήδε ππάξρνπζα κνξθή δσήο θαη αλαπηπζζφκαζηε κέζα ζε έλα θιεξνλνκεκέλν 

ππφβαζξν (Π.Β. §94)
515

. Δζσηεξηθεχνπκε απηφ ην ππφβαζξν κέζσ ηεο ζπλήζεηαο, ηεο αγσγήο (Φ.Δ. 

ΥΗ, Π.Β. §140-145)
516

, γεληθά ηεο ζπκκεηνρήο ζε έλαλ ηξφπν δσήο καδί κε ηνπο ζεζκνχο ηνπ. 

Δμαζθνχκαζηε λα αληηδξνχκε κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζε ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα (Φ.Δ. §198, 

495)
517

. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ θαλφλεο ζε έλα γισζζηθφ παηρλίδη, φηαλ ππάξρεη κηα 

ζηαζεξή ρξήζε, κηα ζπλήζεηα, έλαο ζεζκφο, (Φ.Δ. §198-199)
518

 έλα πξφηππν θαλνληθφηεηαο. 

    Ο Wittgenstein αλαγλσξίδεη, αλ θαη θεηδσιά, ηελ παξνπζία θνηλσληθψλ κεραληζκψλ ηζρχνο θαη 

επηβνιήο ζε απηέο ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Γηα παξάδεηγκα γξάθεη φηη "Σν λα αθνινπζείο έλαλ 

θαλφλα είλαη αλάινγν κε ην: λα αθνινπζείο κηα πξνζηαγή. Μαο εθπαηδεχνπλ λα ππαθνχκε θαη λα 

αληηδξνχκε ζ’ απηφλ κε νξηζκέλν ηξφπν," (Φ.Δ. §206)
519

 ρσξίο φκσο λα εμεγεί πνηνί είλαη απηνί θαη 

γηα πνηφ ιφγν καο εθπαηδεχνπλ. Αιινχ γξάθεη, σο παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ακθηβνιία 

πεξί θάπνησλ βαζηθψλ παξαδνρψλ ηνπ γισζζηθνχ παηρληδηνχ θαηαξγείηαη ζηελ πξαθηηθή, φηη, φηαλ 

ν καζεηήο ζε κηα ηάμε επηκέλεη λα ακθηζβεηεί ηα πάληα ζέηνληαο εξσηήκαηα, φπσο άλ ην ηξαπέδη 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη φηαλ δελ ην βιέπνπκε, ν δάζθαινο "ζα αηζζαλζεί φηη ην εξψηεκά ηνπ δελ 

είλαη θαζφινπ λφκηκν." (Π.Β. §315)
520

. Μπνξνχκε εχθνια λα θαληαζηνχκε ζηε ζπλέρεηα ην 

δάζθαιν λα δηαθφπηεη ηε ζπδήηεζε θαη λα επηπιήηηεη ην καζεηή.  

    Ο Wittgenstein αλαγλσξίδεη θαη κηα βάζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ζην έλζηηθην, φηαλ γξάθεη φηη 

ζπιιακβάλεη ηε κνξθή δσήο πνπ ζπγθξνηεί ηε βεβαηφηεηα "σο θάηη ην δσηθφ" (Π.Β. §359)
521

 θαη, 
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θπξίσο, φηαλ γξάθεη φηη "ζέισ εδψ λα ζεσξήζσ ηνλ άλζξσπν σο έλα δψν, σο έλα πξσηφγνλν νλ, 

ζην νπνίν κπνξνχκε λα απνδψζνπκε έλζηηθην αιιά φρη νξζνινγηθή ζθέςε. (…) Γελ ρξεηάδεηαη λα 

εμεγήζνπκε κηα ινγηθή πνπ επαξθεί γηα κηα πξσηφγνλε κνξθή επηθνηλσλίαο. Ζ γιψζζα δελ 

αλαδχζεθε απφ θάπνην είδνο νξζνινγηθήο ζπδήηεζεο." (Π.Β. §475)
522

. Πξνθαλψο, ζην βαζκφ πνπ 

κηιάκε γηα "κνξθέο δσήο", ε πηνζέηεζε ησλ γξακκαηηθψλ αξρψλ ζα εμαξηάηαη θαη απφ βηνινγηθνχο 

θαη ςπρνινγηθνχο, εθηφο απφ θνηλσληθνχο θαη ηζηνξηθνχο παξάγνληεο.
523

 

    Έρσ ήδε ππνζηεξίμεη φηη, αλ ε επηινγή ησλ "γξακκαηηθψλ θαλφλσλ" δελ κπνξεί λα γίλεη γηα 

νξζνινγηθνχο ιφγνπο, π.ρ., κε φξνπο δηθαηνιφγεζεο ή αληηζηνηρίαο πξνο ηα γεγνλφηα, θαη αλ, παξ' 

φια απηά, γίλεηαη κηα ηέηνηα επηινγή, ηφηε απηή πξέπεη λα γίλεηαη ιφγσ ηπθιψλ, ελδερνκεληθψλ, 

εμσ-νξζνινγηθψλ παξαγφλησλ, ζαλ απηνχο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
524

 κσο ηφηε, απηφ πνπ ζα 

πξέπεη λα ελλννχλ νη Forster θαη O' Neill φηαλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηινγή ησλ γξακκαηηθψλ αξρψλ 

είλαη, "απφ κία άπνςε" ή "θαηά κία έλλνηα" κε απζαίξεηε
525

, είλαη απιψο φηη είλαη ζρεηηθή πξνο 

ηέηνηνπο παξάγνληεο θαη πεξηνξίδεηαη απφ απηνχο, θάηη κε ην νπνίν δελ ζα δηαθσλήζσ. ην ίδην 

πλεχκα, ν Stroud ππνζηεξίδεη φηη νη γξακκαηηθέο αξρέο ζην πιαίζην ηνπ Wittgenstein δελ κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ ζπκβάζεηο, κε ηελ έλλνηα πνπ ζπλαληήζακε ήδε ζηνλ Carnap (ελφηεηα 2.2.1), ζην 

βαζκφ πνπ δελ κπνξεί νπνηνζδήπνηε, αλά πάζα ζηηγκή, λα επηιέμεη ειεχζεξα, κέζσ ζπλεηδεηήο 

απφθαζεο, αλ ζα ηηο πηνζεηήζεη. πσο ην ζέηεη, "ην φηη θάλνπκε ην βήκα πνπ θάλνπκε είλαη έλα 

ελδερνκεληθφ γεγνλφο αιιά δελ είλαη απνηέιεζκα απφθαζεο· δελ είλαη κηα ζχκβαζε κεηαμχ άιισλ 

ελαιιαθηηθψλ, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζακε λα επηιέμνπκε."
526

 "Σα παξαδείγκαηα ηνπ Wittgenstein κε 

θπιέο πνπ δελ 'παίδνπλ ην παηρλίδη καο' δείρλνπλ κφλν φηη ην πνηεο έλλνηεο θαη πξαθηηθέο 

αθνινπζνχκε εμαξηάηαη απφ θάπνηα γεγνλφηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ θαη λα κελ ηζρχνπλ."
527

  

    πκθσλψ φηη δελ κπνξεί νπνηνζδήπνηε, αλά πάζα ζηηγκή, λα επηιέμεη ειεχζεξα, κέζσ ζπλεηδεηήο 

απφθαζεο, αλ ζα πηνζεηήζεη νπνηεζδήπνηε "γξακκαηηθέο αξρέο", ζην βαζκφ πνπ απηή ε επηινγή 

εμαξηάηαη απφ ηπθινχο πιηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή 

θαη απφ ππνθείκελν ζε ππνθείκελν. Ννκίδσ φκσο φηη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη δπλαηφ ε επηινγή 

λα πεξηέρεη θαη έλα ζηνηρείν ππνθεηκεληθήο απφθαζεο ή θαπξίηζηνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνο ηνπ 

βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ίδηνη νη ηπθινί παξάγνληεο αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα θάηη ηέηνην. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί θάπνηεο επηινγέο λα απνθιείνληαη απνιχησο ζε θάπνηα βηνινγηθά είδε, ιφγσ 
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ειαηησκάησλ ζηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ ηνπο, ελψ άιιεο απιψο λα θαηαπηέδνληαη, λα ζπλνδεχνληαη 

απφ δπζάξεζηα αηζζήκαηα ή λα θαζίζηαληαη επθνιφηεξα απνξξίςηκεο γηα ιηγφηεξν απνθαζηζηηθνχο, 

επθνιφηεξα αλαηξέςηκνπο, ςπρνινγηθνχο ή θνηλσληθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα θπκαίλνληαη 

εληφο ηνπ ίδηνπ βηνινγηθνχ είδνπο, κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηξφπσλ δσήο.
528

          

    Απηφ είλαη ινηπφλ έλα ρνλδξηθφ θαη, λνκίδσ, ζπλεθηηθφ, αλ θαη θάπσο ινγνηερληθφ, κνληέιν γηα 

απηφ πνπ άιινη ίζσο ζα νλφκαδαλ "ελλνηνινγηθφ ζρήκα", βαζηζκέλν ζε δηάθνξα απνζπάζκαηα θαη 

ζε εξκελείεο ηνπ χζηεξνπ Wittgenstein. Σν εξψηεκα αλ ν Wittgenstein φλησο είρε ζην λνπ ηνπ έλα 

ηέηνην κνληέιν ππεξβαίλεη ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο δηαηξηβήο. Δπηπιένλ, κεγάιν κέξνο ησλ 

επηρεηξεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο δέρεηαη σο δεδνκέλεο δηάθνξεο 

κεηαθνξέο ζηηο νπνίεο αξεζθφηαλ ν Wittgenstein, φπσο είλαη ν ιφγνο πεξί "παηρληδηψλ" θαη 

"θαλφλσλ", ηηο νπνίεο δελ είκαη ππνρξεσκέλνο λα δερηψ αζπδεηεηί ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο πνπ 

αλαπηχζζσ, αλ κε ηί άιιν επεηδή θάζε παξνκνίσζε ή κεηαθνξά, νζνδήπνηε εχζηνρε εληφο θάπνησλ 

ζπκθξαδνκέλσλ ή γηα ιφγνπο γιαθπξφηεηαο, παξαζηαηηθφηεηαο, εηθνλνπιαζίαο ή πεηζνχο, έρεη θαη 

ηα φξηα ηεο θαη δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλν φηη φιεο νη πξνεθηάζεηο, ππνδειψζεηο, 

ζπλδειψζεηο θαη ινγηθέο ζρέζεηο κηαο έλλνηαο κεηαθέξνληαη άζηθηεο θαη ζηελ έλλνηα ηελ νπνία 

ππνηίζεηαη φηη αληηπξνζσπεχεη ε πξψηε σο παξνκνίσζε ή κεηαθνξά θαη φηη πξέπεη απηνκάησο λα 

γίλνληαη δεθηέο θαη γηα ηε δεχηεξε έλλνηα. Φεξ' εηπείλ, ην γεγνλφο φηη νλνκάζακε "θαλφλεο" ηηο 

γξακκαηηθέο αξρέο δελ ζπλεπάγεηαη απηνκάησο, απιψο επεηδή έηζη ππνηίζεηαη φηη είλαη νη θαλφλεο, 

φηη νη γξακκαηηθέο αξρέο δελ επηδέρνληαη αιεζνηηκή, νχηε ην γεγνλφο φηη νλνκάζακε θάπνηεο 

πξνηάζεηο "γξακκαηηθέο αξρέο" ζπλεπάγεηαη απηνκάησο φηη φιεο απηέο νη πξνηάζεηο κεηέρνπλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο ησλ εθθξάζεσλ, νχηε ην γεγνλφο φηη νλνκάζακε ηε γιψζζα "παηρλίδη" 

ζπλεπάγεηαη απηνκάησο πσο φ,ηη ηζρχεη γηα ηα παηρλίδηα ηζρχεη θαη γηα ηε γιψζζα.  

    Χζηφζν, λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα αληιήζνπκε θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζπγθξίλνληαο απηφ 

ην κνληέιν κε ζέζεηο ζηηο νπνίεο καο έρνπλ νδεγήζεη νη κέρξη ηψξα ζπιινγηζκνί. Έρσ ηελ εληχπσζε 

φηη ην κνληέιν ησλ "γισζζηθψλ παηρληδηψλ" είλαη ελ πνιινίο ζπκβαηφ, αλ φρη "ζπγγεληθφ", κε ην 

κνληέιν πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή, αιιά κε θάπνηνπο πξνζδηνξηζκνχο θαη κε θάπνηα 

ζεκεία απφθιηζεο: 
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 χγθξηλε ηελ έλλνηα ηεο "απφθαζεο" ζηνλ Παλαγηψηε Κνλδχιε (ζεκείσζε 379 ζε απηή ηε δηαηξηβή). ην βαζκφ πνπ 

ε "απφθαζε", ε νπνία ξηδψλεη ζηε "γπκλή απζαηξεζία ηεο χπαξμεο" (Κνλδχιεο, Ηζρχο θαη απφθαζε, ζει. 175) ζπγθξνηεί 

ηελ θνζκνεηθφλα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ (Κνλδχιεο, ν.π., ζει. 29), ζα πξέπεη λα είλαη έλα είδνο "ηπθινχ", 

αζπλείδεηνπ ή πξν-ζπλεηδεηνχ ελεξγήκαηνο. Καη "ην ηί ζα επηιέμεη [ε χπαξμε] σο πεξηερφκελν ηεο απφθαζήο ηεο 

εμαξηάηαη απφ ηε βηνςπρηθή ηεο πθή θαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηεο θαηάζηαζε, δειαδή απφ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

ηεο πξνδηαγξάθνπλ ηνλ ερζξφ ηεο" (Κνλδχιεο, ν.π., ζει. 64). Χζηφζν θαίλεηαη φηη θαη ν Κνλδχιεο αθήλεη πεξηζψξηα 

ζην θαπξίηζην, φηαλ, ζε άιιν ζεκείν, γξάθεη φηη "ην πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ιεπηνκεξέζηεξα 

ην Γένλ θαη επηηάζζεη ζην ππνθείκελν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, επαθίεηαη ινηπφλ, παξ' φιε ηελ επήξεηα ησλ ακπληηθψλ 

κεραληζκψλ ηεο θνηλσλίαο, ζην γνχζην ηνπ ίδηνπ απηνχ ππνθεηκέλνπ", δειαδή ζηηο "βαζχηεξεο θιίζεηο θαη πξνζδνθίεο 

ηεο χπαξμεο" (Κνλδχιεο, ν.π., ζει. 230.     
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    πκθσλψ φηη, ιφγσ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ (ηα νπνία, γηα ηνλ Wittgenstein, θαίλεηαη φηη 

πεξηιακβάλνπλ θαη έλα είδνο ξηδηθήο αζάθεηαο ζηα φξηα κεηαμχ ησλ ελλνηψλ), ην λφεκα ησλ 

εθθξάζεσλ πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο απζαίξεηεο απφ νξζνινγηθή άπνςε πξνυπφζεζεο ελφο 

ζπλφινπ αξρψλ, ην νπνίν νλφκαζα λνεκαηηθφ ππφβαζξν. Ννκίδσ φηη απηφ πνπ νλνκάδσ λνεκαηηθφ 

ππφβαζξν αληηζηνηρεί πεξηζζφηεξν ζε απηά πνπ ν Wittgenstein ηείλεη λα νλνκάδεη "θαλφλεο" θαη 

"γξακκαηηθέο αξρέο", πνπ γηα εθείλνλ ελίνηε έρνπλ ραξαθηήξα εληνιψλ. κσο ζην βαζκφ πνπ απηνί 

νη "θαλφλεο" κπνξνχλ θάιιηζηα λα δηαηππψλνληαη σο πξνηάζεηο ζηελ νξηζηηθή, φπσο ζπκβαίλεη 

άιισζηε κε ηε ζπγγεληθή έλλνηα ησλ "λφκσλ" (π.ρ. "Γελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη ηαπηνρξφλσο 

αιεζείο κία πξφηαζε θαη ε άξλεζή ηεο"), κπνξνχκε λα πνχκε φηη γίλνληαη δεθηνί σο αιεζείο ιφγσ 

ηνπ λνήκαηφο ηνπο, κε ηελ έλλνηα πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. 

Γηθαηνινγείηαη ην φηη γίλνληαη δεθηνί a priori, ζην βαζκφ πνπ ζπληζηνχλ ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα 

ηε λνεκαηνδφηεζε κηαο εθθνξάο, αιιά δελ δηθαηνινγείηαη ην φηη γίλνληαη δεθηνί θάπνηνη έλαληη 

άιισλ, εκπεηξηθά ηζνδχλακσλ θαη αζχκκεηξσλ πξνο απηνχο, ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ λα 

πξνβιεζνχλ δηαθνξεηηθά, εμίζνπ δηθαηνινγεκέλα, ζχλνια ηέηνησλ ππνζέζεσλ.  

    Φαίλεηαη φηη νη ιεγφκελεο "πξνηάζεηο ππνβάζξνπ" ηνπ Wittgenstein αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξν ζε 

απηέο (ή πεξηιακβάλνπλ, εθηφο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, θαη απηέο) πνπ άιινη 

ίζσο ζα νλφκαδαλ "ζπλζεηηθέο a priori", δειαδή απηέο (ή θάπνηεο απφ απηέο) ηηο πξνηάζεηο νη 

νπνίεο, φπσο είδακε ζηελ ελφηεηα 2.1, δελ αλήθνπλ ζην λνεκαηηθφ ππφβαζξν αιιά, σζηφζν, πξέπεη 

λα γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο, ζην πιαίζην κηαο θαηαλνκήο αιεζνηηκψλ εληφο ηνπ πιέγκαηνο ε 

νπνία είλαη ζπκβαηή κε ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν. Σν αλ ηα φξηα κεηαμχ ηεο θνίηεο ησλ "πξνηάζεσλ 

ππνβάζξνπ" θαη ηνπ πνηακνχ ησλ "εκπεηξηθψλ πξνηάζεσλ" είλαη ξεπζηά, φπσο ππνζηεξίδεη ν 

Wittgenstein, είλαη έλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ παξακέλνπλ αλνηρηά θαη ζα εμεηαζηεί ζε επφκελε 

ελφηεηα.   

    Μηα ηδέα ηελ νπνία πξέπεη νπσζδήπνηε λα θξαηήζνπκε απφ ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ Wittgenstein 

(θαη ηελ νπνία ζπλαληήζακε ήδε ζηνλ Davidson
529

) είλαη φηη θάζε δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ 

αιεζνηηκή κηαο πξφηαζεο πξνυπνζέηεη θαη' αλάγθελ ζπκθσλία σο πξνο ηελ αιεζνηηκή (άξα θαη σο 

πξνο ην λφεκα) δηαθφξσλ άιισλ πξνηάζεσλ.  

    ηελ επφκελε ελφηεηα ζα δνχκε ηί ζπκβαίλεη κε απηέο ηηο πξνηάζεηο.  
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 Βιέπε, π.ρ., Davidson, "A Coherence Theory of Truth and Knowledge", ζει. 152-153 θαη ζε φιν ην άξζξν, θαη 

"Epistemology Externalized", ζει. 194-196. Βιέπε θαη ηελ ελφηεηα 1.2.1.2 απηήο ηεο δηαηξηβήο. Βιέπε θαη Kuhn, "The 

Road Since Structure", ζει. 96: "Κνηλέο πεπνηζήζεηο […] ρξεζηκεχνπλ σο ην δεδνκέλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ηξέρνπζαο 

αμηνιφγεζεο· παξέρνπλ έλα ππνθαηάζηαην ηνπ παξαδνζηαθνχ αξρηκήδεηνπ επηπέδνπ. Σν γεγνλφο φηη κπνξεί αξγφηεξα, 

ζε κηα επφκελε αμηνιφγεζε, λα ακθηζβεηεζνχλ -θαη πηζαλφηαηα απηφ ζα ζπκβεί- δελ καο ελδηαθέξεη. Ζ νξζνινγηθφηεηα 

ηεο έθβαζεο ηεο ηξέρνπζαο αμηνιφγεζεο δελ εμαξηάηαη θαζφινπ απφ ην αλ είλαη φλησο αιεζείο ή ςεπδείο. Απιψο 

βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο, σο κέξνο ηεο ηζηνξηθήο θαηάζηαζεο εληφο ηεο νπνίαο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε."  
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2.3. Σν γλσζηαθό ππόβαζξν.           

  

    Αο εμεηάζνπκε ηψξα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αιεζνηηκήο κηαο πξφηαζεο κε ηε βνήζεηα ελφο 

θιαζηθνχ ζθεπηηθηζηηθνχ πξνβιήκαηνο, ηνπ ιεγφκελνπ "Σξηιήκκαηνο ηνπ Αγξίππα", παξαιιαγέο 

ηνπ νπνίνπ έρσ ήδε εθαξκφζεη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. χκθσλα κε ηελ θξηηηθή πνπ άζθεζαλ νη 

Ππξξψλεηνη θεπηηθνί ζηε γλψζε, νπνηαδήπνηε απφπεηξα "ζεκειίσζεο", "απφδεημεο", 

"δηθαηνιφγεζεο", θ.ν.θ. θάπνησλ πεπνηζήζεσλ ή ησλ αληίζηνηρσλ πξνηάζεσλ είλαη θαηαδηθαζκέλε 

λα νδεγεζεί είηε ζε εηο άπεηξνλ αλαδξνκή (φπνπ πάληα ζα δεηείηαη κηα λέα, βαζηθφηεξε πξφηαζε γηα 

ηε ζηήξημε ηεο πξνεγνχκελεο) είηε ζε θαχιν ινγηθφ θχθιν (φπνπ ην ζπκπέξαζκα ζα ππάξρεη ήδε 

ζηηο πξνθείκελεο, φπνπ δειαδή ζα επηθαινχκαζηε σο ζεκέιην θάπνηα πξφηαζε ε νπνία πξνυπνζέηεη 

ηελ πξφηαζε ηελ νπνία πξνζπαζνχκε λα ζηεξίμνπκε) είηε ζηελ εμαίξεζε θάπνησλ πξνηάζεσλ σο κε 

πεξαηηέξσ ακθηζβεηήζηκσλ αμησκάησλ
530

. 

    Έλα ζπλαθέο πξφβιεκα ή κηα δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο είλαη φηη θάζε 

κέζνδνο απφδεημεο, δηθαηνιφγεζεο, ζεκειίσζεο, ηεθκεξίσζεο, επαιήζεπζεο, θαη νχησ θαζεμήο 

πξνυπνζέηεη έλα θξηηήξην ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε απφδεημε (θ.ν.θ.). 

κσο ν νξζφο ιφγνο απαηηεί θαη ηελ απφδεημε ηνπ ίδηνπ ηνπ θξηηεξίνπ
531

, νπφηε νδεγνχκαζηε ζε 

θπθιηθφηεηα (φπνπ ε απφδεημε πξνυπνζέηεη ην θξηηήξην θαη ην θξηηήξην ηελ απφδεημε) ή ζε εηο 

άπεηξνλ αλαδξνκή (φπνπ θάζε θξηηήξην πξνυπνζέηεη κηα λέα απφδεημε ε νπνία πξνυπνζέηεη έλα λέν 

θξηηήξην), ε νπνία, κεηαμχ άιισλ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα απνξξηθζεί θαη επεηδή ε 

ζπλερήο επίθιεζε λέσλ θξηηεξίσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αληηθάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπιινγηζκνχ (αλ έλα θξηηήξην πνπ έρνπκε επηθαιεζηεί ζε πξνεγνχκελν βήκα αλαηξεί έλα θξηηήξην 

πνπ ζπλάγεηαη ζε κεηαγελέζηεξν βήκα), εθηφο αλ επηθαιεζηνχκε θάπνην θξηηήξην ην νπνίν γίλεηαη 

δεθηφ σο απηνλφεην, σο έλα είδνο κεζνδνινγηθήο παξαδνρήο ππνβάζξνπ ε νπνία δελ απνδεηθλχεηαη 

θαη δελ ακθηζβεηείηαη πεξαηηέξσ.  

    Αο ππνζέζνπκε φηη δχν ζπλνκηιεηέο, π.ρ. ν Αρηιιέαο (Α) θαη ε ρειψλα (Υ), δηαθσλνχλ σο πξνο 

ην αλ ε πξφηαζε p "Έλαο ιαγφο πεξλά απφ κπξνζηά καο" είλαη αιεζήο. Καη' αξράο ην γεγνλφο φηη 

δηαθσλνχλ σο πξνο ηελ αιεζνηηκή ηεο ίδηαο πξφηαζεο πξνυπνζέηεη φηη δέρνληαη σο αιεζέο ην ίδην 

λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαη θηλνχληαη εληφο ηνπ ίδηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο. κσο ε αιήζεηα ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ δελ αξθεί απφ κφλε ηεο γηα λα θξηζεί ε αιεζνηηκή ηεο p, 

δηφηη, φπσο είδακε ζηελ ελφηεηα 1.2.1.2, ζε έλα ξεαιηζηηθφ πιαίζην ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν νθείιεη 
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λα είλαη ζπκβαηφ κε θάπνηα άπνςε πεξί ηνπ ηί ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν, είηε απηή είλαη ξεαιηζηηθά 

αιεζήο είηε φρη θαη, θάηη πνιχ πην ζεκαληηθφ, δηφηη, αλεμαξηήησο ησλ φπνησλ ξεαιηζηηθψλ 

παξαδνρψλ, ε p έρεη ην λφεκα πνπ έρεη (κε ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν πξνηάζεσλ πνπ γίλνληαη 

δεθηέο σο αιεζείο) αθφκε θαη αλ είλαη ςεπδήο, αξθεί λα γίλεηαη δεθηή σο αιεζήο φηαλ έλαο ιαγφο 

πεξλά κπξνζηά απφ ηνπο δχν ζπλνκηιεηέο. 

    Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζηε ζέζε φηη ε πξφηαζε "Έλαο ιαγφο πεξλά απφ κπξνζηά καο" είλαη αιεζήο 

γηα ηνπο ζπλνκηιεηέο Α θαη Υ αλ (θαη κφλνλ αλ) έλαο ιαγφο πεξλά απφ κπξνζηά ηνπο ηε ζηηγκή ζηελ 

νπνία δηαηππψλεηαη ε πξφηαζε. Απηνκάησο ε Υ δηθαηνχηαη λα απεπζχλεη ζηνλ Α κηα έθξεμε 

εξσηεκάησλ, φπσο "Καη πψο γλσξίδνπκε φηη έλαο ιαγφο πεξλά απφ κπξνζηά απφ ηνπο Α θαη Υ ηε 

ζηηγκή ζηελ νπνία δηαηππψλεηαη ε πξφηαζε;" θαη "Πψο δηθαηνινγείηαη ε πεπνίζεζε φηη έλαο ιαγφο 

πεξλά απφ κπξνζηά απφ ηνπο Α θαη Υ ηε ζηηγκή ζηελ νπνία δηαηππψλεηαη ε πξφηαζε;" Καη θάζε 

απφπεηξα ηνπ Α λα απαληήζεη ζε ηέηνηα εξσηήκαηα ζα ηνλ ππνρξεψλεη πάληα λα επηθαιείηαη λέεο 

πξνηάζεηο κε ηζρπξηζκνχο, π.ρ., γηα ηε κέζνδν κε ηελ νπνία δηαπίζησζε θάπνην γεγνλφο θαη γηα ηελ 

αμηνπηζηία ηεο, γηα ην ηί είλαη ε αιήζεηα θαη ε γλψζε, γηα ηελ χπαξμε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, 

θαζψο θαη θάπνηνπο ζπκπεξαζκαηηθνχο θαλφλεο. Γηα παξάδεηγκα, αθφκε θαη αλ ν Α, πξνζπαζψληαο 

λα αγθηζηξψζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ζε έλαλ εμσ-γισζζηθφ "θφζκν", απαληήζεη φηη ην γλσξίδεη 

επεηδή απηφ ην δεδνκέλν ιακβάλεη απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλά ηνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ε Υ 

δηθαηνχηαη λα ακθηζβεηήζεη φηη ν Α ιακβάλεη απηφ ην δεδνκέλν απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλά ηνπ ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο ή φηη ε ιήςε δεδνκέλσλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζπληζηά 

αμηφπηζηε κέζνδν γλψζεο. Σφηε ν Α ζα πξέπεη λα επηθαιεζηεί κε ζεηηθή γλσζηνινγηθή ηηκή (σο 

"αιεζείο" ή σο "δηθαηνινγεκέλεο" ή σο "γλσζηέο") άιιεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζα ζηεξίδνπλ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ. πσο παξαηεξεί ν Feyerabend, ε ζπλήζεηα λα ιέκε, ππφ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο, φηη "Σν ηξαπέδη είλαη θαθέ", εθθξάδεη πεπνηζήζεηο φπσο, κεηαμχ άιισλ, φηη "Τπάξρνπλ 

θάπνηεο πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη αηζζήζεηο καο κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ ηνλ θφζκν 'φπσο πξάγκαηη 

είλαη' θαη θάπνηεο άιιεο ζηηο νπνίεο απαηψληαη", φηη "Κάπνηεο απφ ηηο εληππψζεηο καο είλαη 

αιεζηλέο, ελψ θάπνηεο άιιεο δελ είλαη" θαη φηη "Σν πιηθφ κέζν πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζε εκάο 

θαη ηα αληηθείκελα δελ αζθεί θακηά παξακνξθσηηθή επίδξαζε θαη φηη ε θπζηθή νληφηεηα πνπ 

επηηξέπεη ηελ επαθή -δειαδή ην θψο- κεηαθέξεη κηα αιεζηλή εηθφλα."
532

  κσο ε Υ ζα κπνξεί λα 

ακθηζβεηεί θάζε λέα πξφηαζε ηελ νπνία ζα επηθαιείηαη ν Α γηα λα ζηεξίμεη θάπνηα πξνεγνχκελε.   

    Σν ίδην πξφβιεκα εκθαλίδεηαη αλ ε Υ απαηηήζεη απφ ηνλ Α λα ηεο παξάζρεη έλα θξηηήξην 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα κπνξεί λα θαζνξίδεη πφηε κηα πξφηαζε είλαη αιεζήο ή πφηε ν Α γλσξίδεη 

θάηη, ή έλαλ νξηζκφ ηεο αιήζεηαο ή ηεο γλψζεο, γηα λα θξίλεη αλ ηθαλνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 
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 Feyerabend, Δλάληηα ζηε κέζνδν, ζει. 62-63.  



169 
 

πεξίπησζε. Αο δνχκε ηί ζπκβαίλεη αλ επηρεηξήζνπκε λα ππνζηεξίμνπκε κηα ζέζε, π.ρ. "Γλσξίδσ φηη 

ηψξα γξάθσ κηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή" ρξεζηκνπνηψληαο, π.ρ., ηνλ ιεγφκελν θιαζηθφ νξηζκφ ηεο 

γλψζεο: 

    χκθσλα κε ηνλ θιαζηθφ νξηζκφ, ν Α γλσξίδεη φηη p αλ θαη κφλνλ αλ ηθαλνπνηνχληαη νη εμήο 

ζπλζήθεο: 1) Ο Α πηζηεχεη φηη p 2) Δίλαη αιεζέο φηη p 3) Ζ πεπνίζεζή ηνπ Α φηη p είλαη 

δηθαηνινγεκέλε
533

.  

    Έζησ φηη ε πξψηε ζπλζήθε ηθαλνπνηείηαη, θαζψο πηζηεχσ αθξάδαληα φηη απηή ηε ζηηγκή γξάθσ 

κηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. ηαλ ιέσ "πηζηεχσ" ελλνψ (απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ) 

φηη αηζζάλνκαη σο άκεζν βίσκα ηελ απφιπηε βεβαηφηεηα φηη απηή ηε ζηηγκή γξάθσ κηα δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή ή (απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ) φηη ην ππνθείκελν πξνβάιιεη ζζελαξή 

αληίζηαζε ζηελ αλαζεψξεζε απηήο ηεο  πξφηαζεο.  

    Δίλαη φκσο αιεζέο φηη απηήλ ηε ζηηγκή γξάθσ κηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή; ηελ πξνζπάζεηα λα 

απαληήζσ ζε απηφ ην εξψηεκα, πξνζθξνχσ ζην ιεγφκελν "θαηαπέιηε ηνπ Frege", δειαδή ηελ 

πεξίθεκε αληίξξεζή ηνπ ζηε δπλαηφηεηα λα δνζεί έλαο νξηζκφο ή έλα θξηηήξην, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ζα κπνξνχκε λα θξίλνπκε αλ είλαη αιεζέο φηη p: "Έλαο νξηζκφο ζα πξνυπέζεηε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ αιεζνχο θαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζα έπξεπε πάληα λα 

μέξνπκε αλ είλαη αιήζεηα πσο δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ. Θα 

εκπιεθφκαζηε ζε θπθιηθφ ζπιινγηζκφ."
534

 Ή, κε άιια ιφγηα, "Αλ έιεγε θάπνηνο φηη 'Μηα 

αλαπαξάζηαζε είλαη αιεζήο αλ ζπκθσλεί κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα', απηφ δελ ζα πεηχραηλε ηίπνηα, 

δηφηη γηα λα ην εθαξκφζεη θαλείο ζα έπξεπε λα απνθαζίζεη, ζε θάζε πεξίπησζε, αλ ε αλαπαξάζηαζε 

ζπκθσλεί κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη πξέπεη λα πξνυπνηίζεηαη απηφ πνπ νξίδεηαη. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα θάζε άιιε εμήγεζε [explication] ηεο κνξθήο 'ε Α είλαη αιεζήο αλ έρεη απηέο ή εθείλεο ηηο 

ηδηφηεηεο, ή έρεη ηελ ηάδε ζρέζε κε απηφ ή κε εθείλν'. ε θάζε επηκέξνπο πεξίπησζε ζα πξνέθππηε 

ην εξψηεκα αλ είλαη αιεζέο φηη ε Α έρεη απηέο ή εθείλεο ηηο ηδηφηεηεο, ή έρεη ηελ ηάδε ζρέζε κε απηφ 

ή κε εθείλν."
535

   

    ζν γηα ηελ ηξίηε ζπλζήθε, γηα λα δηαπηζηψζσ αλ γλσξίδσ φηη απηήλ ηε ζηηγκή γξάθσ κηα 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξέπεη επίζεο λα δηαπηζηψζσ αλ ε πεπνίζεζή κνπ είλαη δηθαηνινγεκέλε. Αλ 

ρξεζηκνπνηήζσ θάπνηα πξφηαζε γηα λα ηε δηθαηνινγήζσ, ζα δηθαηνχηαη θάπνηνο λα κνπ δεηήζεη λα 

δηθαηνινγήζσ θαη απηήλ ηελ πξφηαζε θαη, αλ πξνβάιισ κηα άιιε πξφηαζε πξνο δηθαηνιφγεζε ηεο 
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πξνεγνχκελεο, λα δηθαηνινγήζσ θαη εθείλε θαη νχησ θαζεμήο, κε απνηέιεζκα, θαη εδψ, λα αδπλαηψ 

λα δηθαηνινγήζσ ηελ αξρηθή πεπνίζεζή κνπ, ζην βαζκφ πνπ αδπλαηψ λα θηάζσ ζην ηέξκα απηήο 

ηεο άπεηξεο αιπζίδαο δηθαηνινγήζεσλ. Αλ ππνζηεξίμσ φηη απηή ε αιπζίδα ζηακαηάεη θάπνπ, ζε 

θάπνηα βαζηθή πεπνίζεζε, ε νπνία δελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηθαηνιφγεζε,
536

 πξέπεη (πξνθεηκέλνπ 

λα δηθαηνινγήζσ ηελ άπνςε φηη ε πεπνίζεζε είλαη βαζηθή) λα δηθαηνινγήζσ ην γηαηί δελ ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ δηθαηνιφγεζε. Αλ γηα απηήλ ηε δεχηεξε δηθαηνιφγεζε επηθαιεζηψ κηα άιιε βαζηθή 

πεπνίζεζε, πξέπεη θαη πάιη λα δηθαηνινγήζσ γηαηί απηή ε πεπνίζεζε είλαη "βαζηθή" θαη νχησ 

θαζεμήο. Αλ πξνβάιισ έλα ζπλεθηηθφ ζχζηεκα ακνηβαία δηθαηνινγνχκελσλ πεπνηζήζεσλ, εληφο 

ηνπ νπνίνπ ε πεπνίζεζή κνπ είλαη δηθαηνινγεκέλε
537

, ν ζθεπηηθηζηήο δηθαηνχηαη λα κνπ δεηήζεη λα 

δηθαηνινγήζσ ηελ πεπνίζεζε φηη ε δηθαηνιφγεζε εληφο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί έλαλ 

νξζφ ηξφπν δηθαηνιφγεζεο. Αλ επηθαιεζηψ έλα άιιν ζπλεθηηθφ ζχζηεκα γηα ηε δηθαηνιφγεζε απηήο 

ηεο πεπνίζεζεο δηαπξάηησ ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ, εθ’ φζνλ πξνυπνζέησ ην ζπλεθηηθηζκφ γηα ηε 

δηθαηνιφγεζε ηνπ ζπλεθηηθηζκνχ,  εθηφο αλ δηθαηνινγήζσ ηελ πεπνίζεζή κνπ φηη απηφ ην δεχηεξν 

ζπλεθηηθφ ζχζηεκα απνηειεί επαξθή ηξφπν δηθαηνιφγεζεο κε έλα ηξίην ζπλεθηηθφ ζχζηεκα θαη 

νχησ θαζεμήο, νπφηε νδεγνχκαη θαη πάιη ζε άπεηξε αλαδξνκή. Αλ επηθαιεζηψ ηελ αμηφπηζηε 

κέζνδν κε ηελ νπνία πξνέθπςε ε πεπνίζεζε
538

 φηη ηψξα γξάθσ κηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, έηζη ψζηε 

λα δηθαηνινγήζσ ηελ πεπνίζεζή κνπ φηη ε πεπνίζεζή κνπ φηη ηψξα γξάθσ κηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

είλαη δηθαηνινγεκέλε, πξέπεη λα απαληήζσ ζην εξψηεκα πψο γλσξίδσ φηη ε κέζνδφο κνπ είλαη 

αμηφπηζηε. Γηα λα απαληήζσ ζεηηθά, πξέπεη λα δείμσ φηη είλαη αιεζέο φηη ε κέζνδνο είλαη αμηφπηζηε 

θαη λα δηθαηνινγήζσ ηελ πεπνίζεζή κνπ φηη είλαη αμηφπηζηε. Σφηε ζα έρσ λα αληηκεησπίζσ μαλά 

πξνβιήκαηα ζαλ θαη εθείλα πνπ εμέζεζα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, θαη ην ίδην ζα ζπκβεί θαη 

αλ επηθαιεζηψ νπνηνδήπνηε θξηηήξην γηα ην πφηε κπνξεί λα ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλε κηα πξφηαζε.   

    Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη επ’ άπεηξνλ κε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ 

"Πσο γλσξίδσ φηη p;", "Πσο δηθαηνινγψ ηελ πεπνίζεζε φηη p" θαη "Δίλαη αιεζέο φηη p;" γηα 

νπνηαδήπνηε p επηθαινχκαη ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα ππνζηεξίμσ ηε ζέζε κνπ. Σν ζπκπέξαζκά κνπ 

είλαη φηη, αλ πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζηεξίδσ θάζε ηζρπξηζκφ κνπ κε άιινπο ηζρπξηζκνχο, αδπλαηψ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ξεαιηζηηθφ πιαίζην, λα ηθαλνπνηήζσ ηηο ζπλζήθεο 2 θαη 3. Έηζη αδπλαηψ, 

ζχκθσλα κε ηνλ θιαζηθφ νξηζκφ ηεο γλψζεο, λα απαληήζσ (απαληψληαο ζε φια ηα εξσηήκαηα πνπ 

ζέηεη ν ίδηνο ν νξηζκφο) ζην εξψηεκα αλ γλσξίδσ φηη ηψξα γξάθσ κηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή,
539

 θαη 
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 ηεθάλνπ, ν.π., 31/5/2007, ζει. 1. 
537

 ηεθάλνπ, ν.π., ζει. 3. 
538

 ηεθάλνπ, ν.π., ζει. 5 
539

 Καηά ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ παξαγξάθσλ ρξεζηκνπνίεζα θιαζηθέο ζθεπηηθηζηηθέο 

επηρεηξεκαηνινγηθέο ηερληθέο, κε ηξφπν αλάινγν κε εθείλνλ κε ηνλ νπνίν ηηο ρξεζηκνπνηεί ν έμηνο Δκπεηξηθφο γηα ηελ 

πξαγκάηεπζε παξεκθεξψλ δεηεκάησλ. Βιέπε, π.ρ., έμηνο Δκπεηξηθφο, ν.π., Α164-179, Β19-20, Β182-183 (έμηνο 

Δκπεηξηθφο, Άπαληα, η. 1, ζει. 128-139, 196-199, η.2, ζει. 34-35). 



171 
 

ην ίδην πξφβιεκα ζα είρε θαη ν Αρηιιέαο αλ πξνζπαζνχζε λα ππνζηεξίμεη φηη γλσξίδεη φηη πεξλά απφ 

κπξνζηά ηνπ έλαο ιαγφο. 

    Δπηπιένλ, νθείισ λα απαληήζσ ζην εξψηεκα πσο γλσξίδσ φηη απηφο ν νξηζκφο ηεο γλψζεο είλαη 

ν νξζφο ή ν πιένλ θαηάιιεινο ή φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ απηφλ ηνλ νξηζκφ σο θξηηήξην ή ζε 

άιια παξφκνηα εξσηήκαηα. Αλ ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ θιαζηθφ νξηζκφ γηα λα δηαπηζηψζσ αλ 

ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη ζπλζήθεο θαη έηζη λα δείμσ φηη γλσξίδσ φηη απηφο είλαη ν νξζφο νξηζκφο, αθ’ 

ελφο ζα έρσ λα αληηκεησπίζσ φια ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, αθ’ εηέξνπ ζα 

δηαπξάμσ ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ, εθφζνλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ζε έλα ινγηθφ ζπιινγηζκφ ην 

ζπκπέξαζκα σο πξνθείκελε: Σν ζπκπέξαζκα είλαη "ν νξζφο νξηζκφο ηεο γλψζεο είλαη ν θιαζηθφο". 

κσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ εθαξκφδσ απηφλ ηνλ νξηζκφ γηα λα θηάζσ ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα, 

απνδέρνκαη εμ αξρήο φηη απηφο ν νξηζκφο είλαη ν νξζφο, ηνπιάρηζηνλ σο ζησπειή πξνθείκελε. Απφ 

ηελ άιιε, αλ ρξεζηκνπνηήζσ θάπνηνλ άιιν νξηζκφ ηεο γλψζεο ζηηο πξνθείκελεο, ν ζπιινγηζκφο κνπ 

ζα ππνπέζεη ζε ινγηθφ ζθάικα, αθνχ ν, θνκβηθφο γηα ην επηρείξεκα, φξνο "γλψζε" ζα έρεη 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία ζηηο πξνθείκελεο θαη ζην ζπκπέξαζκα
540

. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ην αίηεκα λα 

ζηεξίδσ, λα απνδεηθλχσ ή λα δηθαηνινγψ θάζε ζέζε κνπ νδεγεί ζε αδηέμνδν ηελ απφπεηξα νξηζκνχ 

ηεο γλψζεο.
541

  

    ην βαζκφ ινηπφλ πνπ ε ζπλερήο επίθιεζε λέσλ πξνηάζεσλ καο παγηδεχεη αλάκεζα ζηελ θχιια 

ηεο εηο άπεηξνλ αλαδξνκήο θαη ηελ Υάξπβδε ηεο θπθιηθφηεηαο, ε κφλε επηινγή πνπ απνκέλεη ζηνλ 

Α είλαη λα ζηακαηήζεη λα επηθαιείηαη άιιεο πξνηάζεηο θαη απιψο λα ζέζεη έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ 

(π.ρ. πεξί ησλ νξζψλ ζπιινγηζηηθψλ θαλφλσλ, πεξί ηεο αμηνπηζηίαο ησλ αηζζήζεσλ, πεξί ηνπ νξζνχ 

                                                           
540

 Γηα ην επηρείξεκα απηήο ηεο παξαγξάθνπ πξνζάξκνζα ζηηο αλάγθεο ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχνκαη κηα 

επηρεηξεκαηνινγηθή ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Forster γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ζέζε φηη νη γξακκαηηθέο αξρέο είλαη 

απζαίξεηεο: Forster, ν.π., ζει. 32-36. 
541

 Ίδηα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ θαη αλ επηθαιεζηνχκε δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ηεο γλψζεο. Αο επηζηξαηεχζνπκε κηα 

άιιε εθδνρή ηνπ νξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνζηίζεηαη κηα ηέηαξηε ζπλζήθε: Ο Α δελ ζηεξίδεη ηελ πεπνίζεζή 

ηνπ φηη p ζε πεπνηζήζεηο απφ ηηο νπνίεο ηνπιάρηζηνλ κία είλαη ςεπδήο (ηεθάλνπ, ν.π., 24/5/2007, ζει. 3). ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλζεθψλ 2 θαη 3 παξακέλνπλ, ελψ πξνζηίζεληαη θαη ηδίνπ ηχπνπ πξνβιήκαηα ζηε 

ζπλζήθε 4, φηαλ ηίζεληαη εξσηήκαηα φπσο "Πσο γλσξίδσ φηη είλαη αιεζείο φιεο νη πεπνηζήζεηο ηνπ Α;" ή "Πσο 

δηθαηνινγείηαη ε πεπνίζεζε φηη ν Α δελ ζηεξίδεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη p ζε πεπνηζήζεηο απφ ηηο νπνίεο ηνπιάρηζηνλ κία 

είλαη ςεπδήο;" ή "Πσο γλσξίδνπκε φηη ε ζπλζήθε 4 βειηηψλεη ηνλ θιαζηθφ νξηζκφ;". χκθσλα κε κηα άιιε εθδνρή, ε 

ηέηαξηε ζπλζήθε ηνπ νξηζκνχ είλαη ε εμήο: "Σν γεγνλφο φηη p πξνμελεί ηελ πεπνίζεζε ηνπ Α φηη p" (ηεθάλνπ, ν.π., ζει. 

3). Καη εδψ δηαηεξνχληαη ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλζεθψλ 2 θαη 3 θαη πξνζηίζεληαη αλάινγα πξνβιήκαηα ζηελ 4, ηα νπνία 

πξνθαινχληαη απφ εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ "Πψο γλσξίδνπκε φηη ην γεγνλφο φηη p πξνμελεί ηελ πεπνίζεζε ηνπ Α φηη p;" ή 

"Πσο γλσξίδνπκε ηελ χπαξμε ηνπ γεγνλφηνο φηη p;" θ.η.ι. Ζ θαηάζηαζε δελ βειηηψλεηαη αλ πξνζζέζνπκε σο ζπλζήθε 4 

ηελ: "Γελ είλαη ζέκα ηχρεο ή ζχκπησζεο πνπ ν Α έρεη αιεζή πεπνίζεζε γηα ην αλ ηζρχεη φηη p" (ηεθάλνπ, ν.π., ζει. 3), 

θαζψο, πέξα απφ ηα δηθά ηεο εξσηήκαηα (π.ρ. "Πσο γλσξίδνπκε φηη δελ είλαη ζέκα ηχρεο ή ζχκπησζεο πνπ ν Α έρεη 

αιεζή πεπνίζεζε γηα ην αλ ηζρχεη φηη p;"), απηή ε ζπλζήθε έρεη ήδε λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζπλζήθεο 2. 

Αλ ηψξα αθνινπζήζνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ Nozick, έρνπκε ηηο εμήο 4 ζπλζήθεο: 1) Ο Α πηζηεχεη φηη p. 2) Δίλαη αιεζέο φηη 

p. 3) Αλ δελ ίζρπε φηη p, ν Α δελ ζα πίζηεπε φηη p 4) Αλ ίζρπε φηη p αιιά νη πεξηζηάζεηο ήηαλ θάπσο δηαθνξεηηθέο, ηφηε ν 

Α θαη πάιη ζα πίζηεπε φηη p (ηεθάλνπ, ν.π., ζει. 4). Οχηε απηή ε πξνζπάζεηα θαίλεηαη λα απνθεχγεη ην πξφβιεκα, 

αθνχ ε ζπλζήθε 2 επηδέρεηαη ηηο αληηξξήζεηο πνπ ήδε εμέζεζα, ε ζπλζήθε 3 επηδέρεηαη εξσηήκαηα φπσο "Αλ δελ ίζρπε 

φηη p, πσο ζα ην γλσξίδακε φηη δελ ηζρχεη;" θαη ε 4 εξσηήζεηο φπσο "Αλ ίζρπε φηη p, πσο ζα ην γλσξίδακε φηη ηζρχεη;", 

"Αλ νη πεξηζηάζεηο ήηαλ θάπσο δηαθνξεηηθέο, πψο ζα ην γλσξίδακε φηη είλαη δηαθνξεηηθέο;" θ.η.ι..  
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νξηζκνχ ηεο γλψζεο θαη ηεο αιήζεηαο, πεξί θαλνληθνηήησλ ζηε θχζε) εθηφο ακθηζβήηεζεο, δειαδή 

λα απνδψζεη ζε απηφ ην ζχλνιν ζηαζεξέο αιεζνηηκέο (θαζψο θαη ζηαζεξέο γλσζηνινγηθέο ηηκέο 

νπνηνπδήπνηε είδνπο, είηε κηιάκε γηα "νξζφηεηα", είηε γηα "δηθαηνιφγεζε", είηε γηα "γλψζε", είηε γηα 

"εγγπεκέλε βεβαησζηκφηεηα"), έηζη ψζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο βάζε, σο ζεκέιην ή σο ππφβαζξν 

γηα λα θξίλεη άιιεο πξνηάζεηο. Αλ ν Α απνδερηεί σο απηνλφεην, αλακθηζβήηεην, βέβαην ή a priori 

αιεζέο απηφ ην ππφβαζξν, αλεμαξηήησο ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν ην απνδέρεηαη, ηφηε κπνξεί λα 

επηρεηξήζεη λα ζηεξίμεη ηνπο ππφινηπνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ. Αλ απνδερηεί ην ίδην ππφβαζξν θαη ε Υ, 

ηφηε ν Α θαη ε Υ κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ απφ θνηλνχ, κε ηε δπλαηφηεηα ν έλαο λα 

εληνπίδεη θαη λα δηνξζψλεη ηα ζθάικαηα ηνπ άιινπ, αλ, δεδνκέλσλ ησλ αλακθηζβήηεησλ 

παξαδνρψλ θαη θξηηεξίσλ, κπνξνχλ λα ζπκπεξάλνπλ έγθπξα φηη ν θξηλφκελνο ηζρπξηζκφο είλαη 

αιεζήο ή δηθαηνινγεκέλνο ή νξζφο, θ.ν.θ., θαη έηζη λα πξνζδηνξίζνπλ ηε γλσζηνινγηθή ηηκή ηνπ.          

    Γηα λα θξίλνπκε ινηπφλ ηελ αιεζνηηκή ή γεληθψο ηε γλσζηνινγηθή ηηκή νπνηαζδήπνηε πξφηαζεο 

πξέπεη (ηνπιάρηζηνλ σο αλαγθαία, αλ φρη σο ηθαλή ζπλζήθε) λα πξνυπνζέζνπκε φηη έλα ζχλνιν 

άιισλ πξνηάζεσλ έρεη πξνζδηνξηζκέλεο αιεζνηηκέο (ή άιιεο γλσζηνινγηθέο ηηκέο): πξψηνλ, φηη 

είλαη αιεζείο νη πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ ηεο πξφηαζεο θαη ςεπδείο νη αξλήζεηο ηνπο 

(εθφζνλ ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν πεξηιακβάλεη ην λφκν ηεο κε αληίθαζεο) σο αλαγθαία ζπλζήθε γηα 

λα έρεη λφεκα ε p, θαη, δεχηεξνλ, φηη είλαη αιεζείο (ή βέβαηεο, δηθαηνινγεκέλεο θ.ι.π.) θάπνηεο 

πεξαηηέξσ πξνηάζεηο (π.ρ. αηνκηθέο "παξαηεξεζηαθέο" πξνηάζεηο, ηζρπξηζκνί γηα ηηο ζπλζήθεο ελφο 

πεηξάκαηνο, πξνηάζεηο πνπ βεβαηψλνπλ ηελ απζεληία θάπνηνπ βηβιίνπ ή θάπνηνπ κάγνπ ή ηελ 

αμηνπηζηία ησλ αηζζήζεσλ ή θάπνην έζησ θαη πξαγκαηηζηηθφ θξηηήξην καδί κε θάπνηνπο εκπεηξηθνχο 

ηζρπξηζκνχο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν εθαξκφδεηαη ην θξηηήξην) ηηο νπνίεο ζα επηθαιεζηνχκε γηα λα 

θξίλνπκε ηελ πξφηαζε.  

    Αο νλνκάζσ "γλσζηαθφ ππφβαζξν" [epistemic background] κηαο θξηλφκελεο πξφηαζεο απηφ ην 

ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνυπνζέζνπκε κε ζηαζεξέο ζεηηθέο γλσζηνινγηθέο 

ηηκέο γηα λα απνδψζνπκε αιεζνηηκή (ή άιιε γλσζηνινγηθή ηηκή) ζηελ p.
542

 Σν γλσζηαθφ ππφβαζξν 

απνηειείηαη ινηπφλ απφ ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν ηεο p θαη απφ θάπνηεο επηπιένλ πξνηάζεηο νη νπνίεο 

γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο ή σο δηθαηνινγεκέλεο, θ.η.ι., έηζη ψζηε ε p λα θξηζεί ζχκθσλα κε απηέο. 

Αο νλνκάζσ "γλσζηαθφ πιέγκα" [epistemic plexus] ηελ εθάζηνηε θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ (θαη 

άιισλ γλσζηνινγηθψλ ηηκψλ) ζηηο πξνηάζεηο ελφο λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο.     
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 Σν λνεκαηηθφ πιέγκα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξνηάζεηο κε λφεκα πνπ είλαη δπλαηφ λα δηαηππσζνχλ δεδνκέλνπ ηνπ 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, είηε απηέο είλαη αιεζείο είηε είλαη ςεπδείο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηεο ζεσξνχληαη εμ αξρήο 

αιεζείο, νη αξλήζεηο ηνπο ή πξνηάζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ άξλεζή ηνπο θαζίζηαληαη, δεδνκέλνπ ηνπ λφκνπ ηεο κε 

αληίθαζεο, απηνκάησο ςεπδείο. Απφ ηελ άιιε, ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν ζα κπνξνχζε λα πεξηέρεη κηα κε δίηηκε ινγηθή, 

φπσο είλαη, π.ρ., ε fuzzy logic, ή, ίζσο, λα κελ δέρεηαη θιαζηθνχο ινγηθνχο λφκνπο, φπσο ηελ αξρή ηεο κε αληίθαζεο ή 

ηελ αξρή ηνπ απνθιεηφκελνπ κέζνπ, θάηη πνπ ζα νδεγνχζε ζε δηαθνξεηηθά κνληέια αιεζνηηκψλ ή ζε δηαθνξεηηθά 

κνηίβα θαηαλνκήο ησλ αιεζνηηκψλ κέζα ζην πιέγκα.       
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    Κάζε κία απφ απηέο ηηο επηπιένλ πξνηάζεηο ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ (πέξα απφ ην ζθιεξφ 

ππξήλα ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ) αλήθεη ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα θαη πξνυπνζέηεη έλα 

λνεκαηηθφ ππφβαζξν. Αλ κηα ηέηνηα πξφηαζε q αλήθε ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα δηαθνξεηηθφ απφ 

εθείλν ζην νπνίν αλήθεη ε p, ηφηε, ζην λνεκαηηθφ ππφβαζξφ ηεο (SB2) ζα πξνυπέζεηε ηνπιάρηζηνλ 

κία πξφηαζε r δηαθνξεηηθή απφ φζεο πεξηέρνληαη ζην λνεκαηηθφ ππφβαζξν SB1 ηεο p. κσο απηφ ζα 

ζήκαηλε φηη κπνξνχκε λα θξίλνπκε ηελ p ζχκθσλα κε ηελ q θαη δεδνκέλνπ ελφο γλσζηαθνχ 

ππνβάζξνπ (θαη φρη δερφκελνη ηαπηνρξφλσο δχν αζχκκεηξα κεηαμχ ηνπο γλσζηαθά ππφβαζξα) κφλν 

αλ δερηνχκε ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν SB2 γηα ηελ p, ε νπνία έηζη αιιάδεη λφεκα θαη γίλεηαη, αο 

πνχκε, p΄ ή αλ δερηνχκε ην SB1 γηα ηελ q, κε παξφκνηεο ζπλέπεηεο. Αλ ζέινπκε ινηπφλ λα θξίλνπκε 

ηελ αιεζνηηκή ηεο p ζχκθσλα κε ην πξνζδηνξηζκέλν λφεκα πνπ έρεη ζην λνεκαηηθφ πιέγκα ηεο 

(δειαδή δίρσο λα κεηαβιεζεί ην λνεκαηηθφ πιέγκα θαη, ζπλαθφινπζα, ην λφεκά ηεο), φιεο νη 

πξνηάζεηο ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ ηεο πξέπεη λα αλήθνπλ ζην ίδην λνεκαηηθφ πιέγκα κε απηή. 

Πξέπεη δειαδή ην γλσζηαθφ ππφβαζξφ ηεο p λα είλαη γλήζην ππνζχλνιν ηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηφο 

ηεο θαη ην λνεκαηηθφ ππφβαζξφ ηεο γλήζην ππνζχλνιν ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ ηεο.    

    Οη πξνηάζεηο ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ δηαζέηνπλ έλα είδνο ππεξβαηνινγηθήο αλαγθαηφηεηαο: ε 

απνδνρή ηνπο ζπληζηά αλαγθαία ζπλζήθε ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε αιεζνηηκή ή ε φπνηα 

γλσζηνινγηθή ηηκή ησλ εθάζηνηε "θξηλφκελσλ" πξνηάζεσλ ηνπ πιέγκαηνο, εθφζνλ απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ακθηζβεηνχκε ηελ αιεζνηηκή θάπνηαο πξφηαζεο ηνπ πιέγκαηνο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

δερηνχκε σο δεδνκέλεο ηηο αιεζνηηκέο ηνπο (ή ηελ φπνηα άιιε ζεηηθή γλσζηνινγηθή ηηκή ηνπο).  

    Αο νλνκάζσ "θξίλνπζεο" ηηο πξνηάζεηο ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ θαη "θξηλφκελεο" ηηο ππφινηπεο 

πξνηάζεηο ηνπ πιέγκαηνο.  

    Αο ζεκεησζεί φκσο φηη πξνο ην παξφλ δελ έρνπκε ζπκπεξάλεη φηη ε εμαίξεζε θάπνησλ πξνηάζεσλ 

απφ ηελ ακθηζβήηεζε ζπληζηά, εθηφο απφ αλαγθαία, θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αιεζνηηκήο ησλ θξηλφκελσλ πξνηάζεσλ, ζην βαζκφ πνπ απηή (φπσο άιισζηε θαη ε ζπλνιηθή 

θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ ζην πιέγκα θαη ε ζπκβαηφηεηα ησλ πξνηάζεσλ ηνπ λνεκαηηθνχ 

ππνβάζξνπ κε απηή ηελ θαηαλνκή) ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξίδεηαη επίζεο θαη απφ θάηη ην εμσ-

γισζζηθφ, π.ρ. απφ ηνλ ιεγφκελν "θφζκν". Αο ζεκεησζεί επίζεο φηη ε αλαγθαηφηεηα λα εμαηξνχληαη 

θάπνηεο πξνηάζεηο απφ ηελ ακθηζβήηεζε ψζηε λα ακθηζβεηεζνχλ άιιεο δελ πξνζδηνξίδεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ πνηεο ζα είλαη νη θξηλφκελεο θαη πνηεο νη θξίλνπζεο πξνηάζεηο. Με άιια ιφγηα, αλ θαη 

απάληεζα ζην εξψηεκα άλ ππάξρνπλ θαη άιιεο πξνηάζεηο, πέξα απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ 

ππνβάζξνπ, νη νπνίεο γίλνληαη δεθηέο a priori σο αιεζείο, παξακέλνπλ αλνηρηά ηα εξσηήκαηα αλ θαη 

πψο ε θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ πξνζδηνξίδεηαη επίζεο απφ ηνλ "θφζκν" ή ηα "γεγνλφηα" θαη αλ 

εληφο θάζε λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο ππάξρεη θαη' αλάγθελ κφλν κία "νξζή" ή  "αληηθεηκεληθή" 
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θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ θαη κία "νξζή" ή "αληηθεηκεληθή" δηάθξηζε κεηαμχ θξηλνπζψλ θαη 

θξηλφκελσλ πξνηάζεσλ. 

    Πξηλ λα εμεηαζηνχλ απηά ηα εξσηήκαηα, ζέισ λα αλαπηχμσ ιίγν πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ηνπ 

γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ.       

 

2.3.1. Η αξρή ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο θύζεο σο θξίλνπζα πξόηαζε. 

 

    Παξαθάησ ζα απνζαθεληζηεί πεξηζζφηεξν ε έλλνηα ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ. Θα δνζνχλ 

παξαδείγκαηα θξηλνπζψλ πξνηάζεσλ θαη ζα δεηρζεί πψο ε ζεσξία ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ 

επηιχεη δηάθνξα ζθεπηηθηζηηθά πξνβιήκαηα θαη αδηέμνδα. 

    Ο Hume δηεηχπσζε έλα θιαζηθφ ζθεπηηθηζηηθφ επηρείξεκα πνπ έκεηλε γλσζηφ σο "πξφβιεκα ηεο 

επαγσγήο"
543

: Οη άλζξσπνη δηαηππψλνπλ θαζνιηθέο πξνηάζεηο θαη εκπεηξηθέο γεληθεχζεηο (δειαδή 

πξνηάζεηο νη νπνίεο βεβαηψλνπλ φηη θάηη ηζρχεη γηα φια αλεμαηξέησο ηα κέιε ελφο ζπλφινπ, π.ρ. 

"ινη νη άλζξσπνη δηαηππψλνπλ θαζνιηθνχο λφκνπο") θαη πξνβιέςεηο βαζηζκέλεο ζε απηνχο ηνπο 

λφκνπο θαη ηηο γεληθεχζεηο. Σφζν νη θαζνιηθέο πξνηάζεηο φζν θαη νη πξνβιέςεηο αλαθέξνληαη θαη ζε 

φληα ή γεγνλφηα ηα νπνία δελ έρνπλ παξαηεξεζεί. Οη θαζνιηθέο πξνηάζεηο επεηδή ππνηίζεηαη φηη 

ηζρχνπλ γηα ην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ (άξα θαη γηα ην κέιινλ, γηα ην απψηαην παξειζφλ 

θαη γηα ηφπνπο ηνπο νπνίνπο δελ έρεη επηζθεθηεί πνηέ θαλείο), νη πξνβιέςεηο επεηδή αλαθέξνληαη ζε 

γεγνλφηα πνπ δελ έρνπλ ζπκβεί αθφκα. Απηέο νη γεληθεχζεηο ζπλάγνληαη κέζσ ζπιινγηζκψλ πνπ 

νλνκάδνληαη επαγσγηθνί. Έλα ηππηθφ δείγκα επαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ είλαη ην εμήο: "ινη νη 

άλζξσπνη πνπ παξαηεξήζεθαλ, δηαηππψλνπλ επαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο. Δπνκέλσο φινη νη 

άλζξσπνη δηαηππψλνπλ επαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο." Έλα άιιν είδνο ζπιινγηζκνχ είλαη ν 

παξαγσγηθφο ζπιινγηζκφο: "ινη νη άλζξσπνη δηαηππψλνπλ επαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο. Ο Hume 

είλαη άλζξσπνο. Δπνκέλσο ν Hume δηαηππψλεη επαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο." ηελ παξαγσγή, αλ νη 

πξνθείκελεο είλαη αιεζείο, ηφηε θαη ην ζπκπέξαζκα είλαη αιεζέο θαηά ινγηθή αλαγθαηφηεηα.  

    Ο Hume γξάθεη φηη ε επαγσγηθή ζπλαγσγή ζην κε παξαηεξεζέλ ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηζρχεη κηα αηηηαθή θαλνληθφηεηα αλάκεζα ζην παξαηεξεζέλ θαη ην κε 

παξαηεξεζέλ: Θεσξνχκε φηη ην α είλαη ην αίηην ηνπ β θαη έηζη, θάζε θνξά πνπ παξαηεξνχκε ην α, 

κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε φηη ζα εκθαληζηεί ην β. κσο ε γλψζε απηήο ηεο αηηηαθήο 

θαλνληθφηεηαο δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί a priori, κε "απνδεηθηηθφ" (παξαγσγηθφ) ζπιινγηζκφ, δηφηη 

ην αληίζεην θάζε θαηάζηαζεο πξαγκάησλ είλαη πάληα ινγηθά δπλαηφ (θαζψο δελ ζπλεπάγεηαη 

αληίθαζε). Δπνκέλσο απηή ε γλψζε πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία. κσο ε παξαηήξεζε ελφο α πνπ 
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 Βιέπε, σζηφζν, έμηνο Δκπεηξηθφο, Ππξξψλεηνη ππνηππψζεηο Β, 204 (έμηνο Δκπεηξηθφο, Άπαληα, η.2, ζει. 48-49), 

γηα κηα μεθάζαξε, κνπ θαίλεηαη, πξψηκε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
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αθνινπζείηαη απφ έλα β δελ αξθεί γηα λα δηθαηνινγεζεί ε πεπνίζεζε φηη θάζε α ζα αθνινπζείηαη απφ 

έλα β. Μηα ηέηνηα πεπνίζεζε κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κφλν αλ ππνζέζνπκε φηη ε θχζε είλαη 

νκνηφκνξθε, φηη δειαδή πάληα φκνηα αίηηα πξνθαινχλ φκνηα αηηηαηά θαη φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά 

ηεο θχζεο ζα είλαη φκνηα ζην κέιινλ, φπσο θαη ζην παξειζφλ. Οχηε απηή ε νκνηνκνξθία κπνξεί λα 

ζπλαρζεί κε παξαγσγηθφ ζπιινγηζκφ, αθνχ είλαη ινγηθά δπλαηφλ ε θχζε λα κελ είλαη νκνηφκνξθε. 

Γελ κπνξεί λα ζπλαρζεί νχηε επαγσγηθά, εθηφο αλ πξνυπνζέζνπκε ηελ νκνηνκνξθία, ψζηε λα είλαη 

δηθαηνινγεκέλν ην ζπκπέξαζκα. κσο κηα ηέηνηα δηθαηνιφγεζε ζα ήηαλ θπθιηθή
544

. Δπνκέλσο ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ επαγσγηθψλ ζπιινγηζκψλ είλαη αδηθαηνιφγεηα θαη κάιηζηα εμίζνπ 

αδηθαηνιφγεηα κε ηελ άξλεζή ηνπο, ηνπιάρηζηνλ αλ ζεσξήζνπκε δηθαηνινγεκέλν κφλν έλα 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη θαηά ινγηθή αλαγθαηφηεηα απφ ηηο πξνθείκελεο. Έηζη είκαη εμίζνπ 

"δηθαηνινγεκέλνο", αλ ηζρπξηζηψ φηη "αχξην ν ήιηνο ζα αλαηείιεη", φζν θαη αλ ηζρπξηζηψ φηη "αχξην 

ν ήιηνο δελ ζα αλαηείιεη". 

    Ο Peter Millican ππνζηεξίδεη φηη ε αλαθνξά ζηελ αηηηφηεηα είλαη πεξηηηή γηα ην επηρείξεκα ηνπ 

Hume θαη ην αλαζπγθξνηεί σο εμήο: Ζ ζπλαγσγή ηνπ κε παξαηεξεζέληνο απφ ηα γεγνλφηα 

ζεκειηψλεηαη ζηελ εκπεηξία. Οη ζπλαγσγέο απφ ηελ εκπεηξία ζεκειηψλνληαη ζηελ αξρή ηεο 

νκνηνκνξθίαο ηεο θχζεο. Δπνκέλσο ε ζπλαγσγή ηνπ κε παξαηεξεζέληνο απφ ηα γεγνλφηα 

ζεκειηψλεηαη ζηελ αξρή ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο θχζεο. Ζ αξρή ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο θχζεο δελ 

κπνξεί λα ζεκειησζεί ζηε ζπλαγσγή ηνπ κε παξαηεξεζέληνο απφ ηα γεγνλφηα, νχηε ζε θάπνηνλ 

απνδεηθηηθφ ζπιινγηζκφ ή ζε θάπνηα ελφξαζε, νχηε ζηελ εκπεηξία. πλεπψο ε αξρή ηεο 

νκνηνκνξθίαο ηεο θχζεο δελ ζεκειηψλεηαη ζην ιφγν θαη επνκέλσο ε ζπλαγσγή ηνπ κε 

παξαηεξεζέληνο απφ ηα γεγνλφηα δελ ζεκειηψλεηαη ζην ιφγν
545

.  

     Μηα ζχγρξνλε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επαγσγήο ζα κπνξνχζε λα είλαη απιψο φηη νη 

επαγσγηθνί ζπιινγηζκνί είλαη ινγηθά κε έγθπξνη, δειαδή ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο δελ πξνθχπηνπλ 

θαηά ινγηθή αλαγθαηφηεηα απφ ηηο πξνθείκελεο, αθνχ είλαη δπλαηφ φιεο νη πξνθείκελεο λα είλαη 

αιεζείο θαη ην ζπκπέξαζκα λα είλαη ςεπδέο ή, γηα λα ην πνχκε αιιηψο, ε ζχδεπμε ησλ πξνθεηκέλσλ 

θαη ηεο άξλεζεο ηνπ ζπκπεξάζκαηνο δελ είλαη ππνρξεσηηθψο αληηθαηηθή
546

. 

    Παξαηεξνχκε φκσο φηη ε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο δέρεηαη σο a priori δεδνκέλεο, σο "αξρέο 

ππνβάζξνπ", κφλν θάπνηεο ινγηθέο αξρέο. Πξάγκαηη, αλ ε αξρή ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο θχζεο είλαη 

θάηη ακθηζβεηήζηκν, θάηη πνπ, δεδνκέλσλ θάπνησλ ινγηθψλ θαη ζπιινγηζηηθψλ αξρψλ, κπνξεί λα 

γίλεη αληηθείκελν δηαθσλίαο, θάηη πνπ απνκέλεη λα απνδεηρζεί, ην πξφβιεκα ηεο επαγσγήο είλαη 
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δηαηππψζηκν θαη κάιηζηα πνιχ εχινγν. Αλ φκσο ε αξρή ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο θχζεο είλαη κηα 

πξφηαζε ππνβάζξνπ ζην πιέγκα καο, κηα ζησπειή, "απηνλφεηε" θαη ελζηηθηψδεο βεβαηφηεηα ή 

"αιήζεηα" ηνπ είδνπο καο ηελ νπνία πηνζεηνχκε δίρσο θαλ λα ην ζπλεηδεηνπνηνχκε ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή καο, ην πξφβιεκα εμαθαλίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζε απηήλ ηε κνξθή: νη επαγσγηθνί 

ζπιινγηζκνί είλαη ινγηθά έγθπξνη, φηαλ, ζχκθσλα κε ην γλσζηαθφ ππφβαζξν πνπ πηνζεηνχκε, θάζε 

επαγσγηθφο ζπιινγηζκφο πεξηέρεη σο "απηνλφεηε" πξνθείκελε ηελ αξρή ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο 

θχζεο. Σν αλ ην ίδην ην γλσζηαθφ ππφβαζξν πνπ πηνζεηνχκε είλαη "δηθαηνινγεκέλν" έλαληη άιισλ 

ππνςεθίσλ ζπλφισλ θξηλνπζψλ πξνηάζεσλ είλαη έλα δηαθνξεηηθφ εξψηεκα, ην νπνίν ζα ζπδεηεζεί 

ζε επφκελε ελφηεηα.   

    Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ην πξφβιεκα ηεο επαγσγήο ζπληζηά πξφβιεκα κφλν ζην βαζκφ πνπ ε αξρή 

ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο θχζεο είλαη θξηλφκελε πξφηαζε ζην πιέγκα καο. ε έλα πιέγκα φπνπ απηή ε 

αξρή απνηειεί πξφηαζε ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ, νη "επαγσγηθνί" ζπιινγηζκνί είλαη έγθπξνη 

παξαγσγηθνί ζπιινγηζκνί, εθφζνλ πάληα πξνυπνηίζεηαη σο ζησπειή αιεζήο πξνθείκελε ε αξρή ηεο 

νκνηνκνξθίαο ηεο θχζεο. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη, θαηαπψο θαίλεηαη, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, 

αλ φρη φινη, φλησο πηνζεηνχλ ελζηηθησδψο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη πξνυπνζέηνπλ ζηνπο 

επαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο ηνπο ηελ αξρή ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο θχζεο σο κηα απηνλφεηε θαη κε 

πεξαηηέξσ απνδείμηκε ή ακθηζβεηήζηκε αιήζεηα, σο κηα πξφηαζε ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ ηνπο. 

    Έρσ ηελ αίζζεζε φηη κπνξεί λα δεηρζεί πσο θάπνηεο απφ ηηο θπξηφηεξεο απαληήζεηο πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί ηζηνξηθά ζην πξφβιεκα ηνπ Hume είλαη ζε θάπνην βαζκφ ζπκβαηέο, κε πξνζδηνξηζκνχο 

θαη ζεκεία απφθιηζεο, κε ηε ιχζε πνπ πξνηείλεηαη εδψ, ή ηνπιάρηζηνλ φηη θηλνχληαη ζε έλα 

παξφκνην πλεχκα: 

    Οη ππεξβαηνινγηθέο ιχζεηο πνπ πξφηεηλε ν Kant ζε απηφ ή ζε παξεκθεξή πξνβιήκαηα ζην 

πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ, π.ρ. φηη ε αξρή ηεο αηηηφηεηαο, φπσο θαη θάζε άιιε ζπλζεηηθή a priori 

θξίζε, αλήθεη ζηηο a priori αλαγθαίεο ζπλζήθεο θάζε δπλαηήο θξίζεο θαη θάζε δπλαηήο εκπεηξίαο,
547

 

δηαηππψλνπλ (κάιινλ γηα πξψηε θνξά) ηελ ηδέα φηη θάζε ακθηζβήηεζε κηαο πξφηαζεο πξνυπνζέηεη 

ηελ a priori απνδνρή άιισλ πξνηάζεσλ, κφλν πνπ ν Kant ζεσξεί εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλν φηη 

ππάξρεη ή είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη κφλν έλα ζχζηεκα ελλνηψλ, θαηεγνξηψλ θαη a priori θξίζεσλ 

(κφλν έλα δπλαηφ "ελλνηνινγηθφ ζρήκα", ζα ιέγακε) ην νπνίν παξέρεη ην ππφβαζξν γηα θάζε δπλαηή 

εκπεηξία, ελψ εδψ απηή ε ζέζε δελ ζεσξείηαη θαζφινπ δεδνκέλε, παξά ηίζεηαη ππφ δηαξθή 

ακθηζβήηεζε.     

    Ζ ιχζε πνπ πξνζέθεξε ν ίδηνο ν Hume, φηη ν άλζξσπνο δελ ρξεηάδεηαη λα πεηζηεί κε επηρεηξήκαηα 

γηα ηελ νξζφηεηα ησλ επαγσγηθψλ ζπιινγηζκψλ, αθνχ ε θχζε ηνπ είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ κπνξεί 
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 Βιέπε, π.ρ., Kant, Κξηηηθή ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ, η. Α2, εθδ. Παπαδήζε, 1979, ζει. 217-242, θαη Πξνιεγφκελα ζε θάζε 
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λα αληηζηαζεί ζε απηνχο εμ αηηίαο κηαο ςπρνινγηθήο αξρήο ηελ νπνία νλφκαζε "ζπλήζεηα",
548

 δελ 

θαίλεηαη λα απέρεη πνιχ απφ ηελ άπνςε ηνπ Wittgenstein φηη απιψο "έηζη πξάηηνπκε"
549

 θαη ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πιήξσο ζπκβαηή κε ηελ άπνςε, πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα έρεη γίλεη πηα 

θαλεξφ φηη ηείλεη ν ζπιινγηζκφο κνπ, φηη θάζε γλσζηαθφ ππφβαζξν πηνζεηείηαη απφ ην ππνθείκελν ή 

ηελ θνηλφηεηα "ηπθιά", σο θνκκάηη ελφο ηξφπνπ δσήο, αλεμαξηήησο ηεο φπνηαο νξζνινγηθήο 

δηθαηνιφγεζήο ηνπ, γηα ελδερνκεληθνχο βηνινγηθνχο, ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, θ.ν.θ., ιφγνπο.
550

  

    Σν ίδην κπνξεί λα εηπσζεί θαη γηα ηε ιχζε πνπ πξφηεηλε ν θίινο καο ν Goodman: χκθσλα κε ηνλ 

Goodman ε κφλε δηθαηνιφγεζε πνπ ρξεηάδνληαη νη αξρέο ηεο επαγσγήο είλαη ε "ζπκκφξθσζή ηνπο 

κε ηελ απνδεθηή επαγσγηθή πξαθηηθή", δειαδή κε ηελ πξαγκαηηθή πξαθηηθή πξαγκαηηθψλ 

θνηλνηήησλ, ε νπνία δηαζθαιίδεη κηα  ζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο θαλφλεο πνπ είλαη πξφζπκε λα 

απνδερηεί ε θνηλφηεηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε ρξήζε ηνπο θαη ηα νπνία είλαη 

επίζεο πξφζπκε λα απνδερηεί
551

.  

    χκθσλα κε ηνλ Strawson ε ζέζε φηη ε επαγσγή είλαη νξζνινγηθή [rational] κφλν αλ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί είλαη ςεπδήο, δηφηη ην λα βαζηδφκαζηε ζηελ επαγσγή απνηειεί κέξνο ηεο ζεκαζίαο 

ηνπ λα είλαη θαλείο νξζνινγηθφο, ζπληζηά ηελ ίδηα ηελ νξζνινγηθφηεηα. Ζ νξζνινγηθφηεηα ηεο 

επαγσγήο απνηειεί "αλαιπηηθή αιήζεηα." Άιισζηε, αθφκα θαη αλ αξλνχκαζηαλ νπνηαδήπνηε 

θαλνληθφηεηα ζηε θχζε, ζα αθνινπζνχζακε θαη πάιη έλα επαγσγηθφ ζπκπέξαζκα πξνβιέπνληαο φηη 

ε απνπζία θαλνληθφηεηαο ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ. Παξφκνηεο ζέζεηο ππνζηήξημε θαη ν 

Ayer
552

. Γελ ζα δηαθσλήζσ, αξθεί λα γίλεη δεθηφ φηη ε νξζνινγηθφηεηα ηεο επαγσγήο είλαη a priori 

βέβαηε ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ην γλσζηαθφ ππφβαζξν ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ νη 

Strawson θαη Ayer θαη φρη θαη' αλάγθελ (ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ, ζχκθσλα κε ηα ζπιινγηζηηθά 

βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηψξα ζε απηή ηε δηαηξηβή) ζχκθσλα κε ην γλσζηαθφ ππφβαζξν θάζε 

δπλαηήο θνηλφηεηαο ή θάζε δπλαηνχ ππνθεηκέλνπ.   

    Ο Hume ππνζηεξίδεη παξφκνηεο ζέζεηο θαη θαηά ηελ πξαγκάηεπζε άιισλ ζθεπηηθηζηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, φπσο είλαη ην δήηεκα ηεο δηαρξνληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ (αλ θαη δελ 

κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε κε επηρεηξήκαηα φηη φλησο ππάξρεη απηή ε ηαπηφηεηα, ν λνπο καο θαη 

εηδηθφηεξα ε κλήκε καο -έλαο ςπρνινγηθφο παξάγνληαο- ιεηηνπξγνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα καο 
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δίλεηαη ε εληχπσζε φηη ππάξρεη απηή ε ηαπηφηεηα),
553

 θαζψο θαη ην δήηεκα ηεο χπαξμεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θφζκνπ (αλ θαη απφ θαζαξά νξζνινγηθή άπνςε δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αλ νη 

εληππψζεηο καο αληηζηνηρνχλ ζε κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, δηάθνξνη ςπρνινγηθνί 

κεραληζκνί καο ππνρξεψλνπλ λα ζεσξνχκε δεδνκέλε ηελ χπαξμε θαη ηε ζπλέρεηα κηαο ηέηνηαο 

πξαγκαηηθφηεηαο).
554

 Ννκίδσ φηη ε βεβαηφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ ζα κπνξνχζε 

θάιιηζηα λα ζπληζηά θξίλνπζα πξφηαζε γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ. Απφ ηελ άιιε, ην πξφβιεκα ηεο 

δηαρξνληθήο ηαπηφηεηαο, φπσο θαη ν "λένο γξίθνο ηεο επαγσγήο" ηνπ Goodman
555

, επηιχνληαη ήδε 

θαηά ηε λνεκαηνδφηεζε, φηαλ επηιέγεηαη έλα λνεκαηηθφ ππφβαζξν. Φπζηθά, νη αληίζηνηρεο 

πξνηάζεηο, σο πξνηάζεηο λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, αλήθνπλ εμ νξηζκνχ θαη ζε (ηνπιάρηζηνλ) έλα 

γλσζηαθφ ππφβαζξν.
556

  

 

2.4.1. Αιήζεηα θαη θόζκνο.   

 

    Μέρξη ηψξα εξεπλνχζα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαλνκήο ησλ αιεζνηηκψλ (θαη άιισλ 

γλσζηνινγηθψλ ηηκψλ) εληφο ηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο εμεηάδνληαο πξνηάζεηο πνπ ππνηίζεηαη φηη 

γίλνληαη δεθηέο a priori, αλεμαξηήησο ηεο ιεγφκελεο εκπεηξίαο. Αο δνχκε ηψξα ηί γίλεηαη κε απηέο 

ηηο πξνηάζεηο ε αιεζνηηκή ησλ νπνίσλ ππνηίζεηαη φηη πξνζδηνξίδεηαη a posteriori, δειαδή κε 

αλαθνξά ζε απηή ηελ πεξίθεκε "εκπεηξία". Με άιια ιφγηα, αλ ε αιεζνηηκή κηαο πξφηαζεο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην λφεκά ηεο θαη απφ ην ηί ζπκβαίλεη ζηνλ "θφζκν", πξέπεη λα εμεηάζνπκε απηφ 

ην "γεγνληθφ" ή "θνζκηθφ" ζπζηαηηθφ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ πξνζδηνξίδεη ηελ αιεζνηηκή.  

    Άιισζηε, φπσο είδακε ήδε, αθφκε θαη νη πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, πνπ γίλνληαη 

δεθηέο σο "αιεζείο ιφγσ ηνπ λνήκαηφο ηνπο", νθείινπλ λα έρνπλ έλα λφεκα ζπκβαηφ κε ηε 

ζπλνιηθή θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ ζην λνεκαηηθφ πιέγκα, ε νπνία, ππνζέηνπκε, ζα πξέπεη λα 

εμαξηάηαη απφ θάπνην είδνο "πξαγκαηηθφηεηαο."  

    Οη δε πξνηάζεηο ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ (έλα ππνζχλνιν ησλ νπνίσλ είλαη νη πξνεγνχκελεο) 

εμαηξνχληαη απφ ηελ ακθηζβήηεζε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρνπλ έλα πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ 
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ηνπ πιαηζίνπ, δειαδή λα ζπληζηνχλ "εμσηεξηθά" εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πηνζέηεζε ή φρη θάπνησλ "γισζζηθψλ 
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κπνξεί λα θξηζεί ε νξζφηεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ αιεζνηηκψλ ζηηο ππφινηπεο, θξηλφκελεο πξνηάζεηο 

ηνπ πιέγκαηνο, φκσο ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελφο ππνβάζξνπ δελ αξθεί γηα λα θαζνξίζεη  πνηά 

πξέπεη λα είλαη απηή ε θαηαλνκή (δειαδή πνηεο πξνηάζεηο πξέπεη λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ 

ακθηζβήηεζε), ε νπνία, ππνζέηνπκε, εμαξηάηαη επίζεο απφ ην πψο είλαη ν "θφζκνο".  

    Δπηπιένλ, ην γλσζηαθφ ππφβαζξν νθείιεη λα παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαλνκήο ησλ αιεζνηηκψλ (θαη άιισλ γλσζηνινγηθψλ ηηκψλ) ζε πξνηάζεηο νη νπνίεο δηαηππψλνπλ 

ηζρπξηζκνχο πεξί γεγνλφησλ ηα νπνία ππνηίζεηαη φηη κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαη λα πεξηγξάθνληαη 

αιεζψο ή ςεπδψο δεδνκέλνπ ηνπ ίδηνπ ππνβάζξνπ. Έηζη ην γεγνλφο φηη ε εμαίξεζε θάπνησλ 

πξνηάζεσλ απφ ηελ ακθηζβήηεζε ζπληζηά αλαγθαία ζπλζήθε θάζε δπλαηήο εκπεηξηθήο θξίζεο νχηε 

πξνζδηνξίδεη πνηέο (πέξα απφ ηνλ ππξήλα ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ) απφ φιεο ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

πιέγκαηνο πξέπεη λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ ακθηζβήηεζε, νχηε καο δίλεη ην πεξηερφκελν ησλ 

ακθηζβεηνχκελσλ πξνηάζεσλ, ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη ηα θξηηήξηα ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ. 

Γηα λα βξνχκε ηελ απάληεζε ζε ηέηνηα εξσηήκαηα ζπλήζσο ζηξεθφκαζηε πξνο ηνλ "θφζκν", ηα 

"γεγνλφηα" θαη ηελ "εκπεηξία". 

    Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην γλσζηαθφ ππφβαζξν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ αξρή Α,  ",ηη βιέπνπλ 

ηα κάηηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο είλαη πξαγκαηηθφ", ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

απηνκάησο θαη a priori φηη φιεο νη πξνηάζεηο νη νπνίεο δηαηππψλνπλ γεγνλφηα φπσο απηά γίλνληαη 

αληηιεπηά, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, απφ ηα κάηηα ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη αιεζείο, δελ θαζνξίδεη 

φκσο εθ ησλ πξνηέξσλ πνηφ είλαη ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ πξνηάζεσλ. Γηφηη, δεδνκέλνπ ελφο 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ρξήζε ελλνηψλ φπσο, θεξ' εηπείλ,  "ρηφλη", "είλαη", 

"ιεπθφ" θαη "καχξν" θαη ελφο επξχηεξνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ ην νπνίν ζέηεη σο πξνυπνζέζεηο, 

π.ρ., ηελ νκνηνκνξθία ηεο θχζεο, ηελ αμηνπηζηία ησλ αηζζήζεσλ (ηελ πξφηαζε Α) θαη έλαλ, έζησ 

κηληκαιηζηηθφ, νξηζκφ ηεο αιήζεηαο, ηνπ ηχπνπ "Δίλαη αιεζέο φηη 'Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ' αλ θαη κφλνλ 

αλ ην ρηφλη είλαη ιεπθφ", παξακέλεη αλνηρηφ ην εξψηεκα αλ ηα κάηηα ηνπ ππνθεηκέλνπ βιέπνπλ, ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο, φηη ην ρηφλη είλαη ιεπθφ ή αλ ηα κάηηα ηνπ ππνθεηκέλνπ βιέπνπλ, ππφ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο, φηη ην ρηφλη είλαη καχξν. Απηφ ινηπφλ (θαη, αληηζηνίρσο, ε αιεζνηηκή ησλ πξνηάζεσλ "Σν 

ρηφλη είλαη ιεπθφ" θαη "Σν ρηφλη είλαη καχξν") ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη επίζεο απφ ηα ίδηα ηα 

γεγνλφηα, ηα νπνία ππνηίζεηαη φηη δηαηππψλνληαη απφ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο. 

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δεδνκέλνπ ηνπ ίδηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, ε αλαγθαηφηεηα λα 

εμαηξνχληαη θάπνηεο πξνηάζεηο απφ ηελ ακθηζβήηεζε δελ θαζνξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ φηη πξέπεη λα 

εμαηξεζεί απφ ηελ ακθηζβήηεζε ε πξφηαζε Α θαη φρη, π.ρ., ε πξφηαζε Β, "ιεο νη πξνηάζεηο πνπ 

δηαηππψλνληαη απφ ηνλ Μεγάιν Μάγν είλαη αιεζείο, αθφκε θαη αλ αληηθάζθνπλ πξνο φ,ηη βιέπνπλ 

ηα κάηηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο", ε νπνία ηφηε, σο θξίλνπζα, δηαςεχδεη ηελ Α θαη 

θαζηζηά απηνκάησο θξηλφκελε θάζε πξφηαζε ε νπνία ηζρπξίδεηαη φηη πεξηγξάθεη γεγνλφηα φπσο 
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απηά γίλνληαη αληηιεπηά, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, απφ ηα κάηηα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ίζσο ινηπφλ ην 

πνηά απφ ηηο δχν πξνηάζεηο πξέπεη λα εμαηξεζεί απφ ηελ ακθηζβήηεζε λα εμαξηάηαη απφ θάπνηα 

γεγνλφηα ζηνλ θφζκν. Καη θπζηθά, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, ε ζησπειή παξαδνρή Β 

αθήλεη αλνηρηά ηα εξσηήκαηα πνηέο πξνηάζεηο δηαηππψλεη ν Μεγάινο Μάγνο θαη ηί βιέπεη ην 

ππνθείκελν ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, εξσηήκαηα ηα νπνία ηείλνπκε λα απεπζχλνπκε ζηνλ θφζκν.          

    ε έλα ξεαιηζηηθφ πιαίζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ππάξρεη κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

αλεμάξηεηε απφ ηηο θξίζεηο καο γηα απηήλ (θαη απφ ηα θξηηήξηα πνπ ξπζκίδνπλ ηηο θξίζεηο καο), ε 

αιήζεηα, ε νξζφηεηα, ε γλψζε, αιιά θαη θάζε άιιε ζεηηθή γλσζηνινγηθή ηηκή, ζα πξέπεη λα 

εμαξηψληαη, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, απφ ηελ αληηζηνηρία ησλ θξίζεψλ καο, ησλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο 

αμηψλνπλ ηελ πεξηγξαθή ή ηε δηαηχπσζε πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ, κε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν 

εξψηεκα αλ είλαη δπλαηή κηα ηέηνηα αληηζηνηρία αλάκεζα ζε πξνηάζεηο θαη γεγνλφηα ζπλδέεηαη κε 

ην εξψηεκα αλ κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηα αδηέμνδα ηεο θπθιηθφηεηαο θαη ηεο εηο άπεηξνλ 

αλαδξνκήο πνπ ζπλαληήζακε ζηελ ελφηεηα 2.3 θαη λα επηιχζνπκε ην πξφβιεκα ηνπ Αγξίππα 

εμαηξψληαο απφ ηελ ακθηζβήηεζε θάπνηεο πξνηάζεηο νη νπνίεο, κε θάπνηνλ (κπζηεξηψδε πξνο ην 

παξφλ) ηξφπν, εθθξάδνπλ ή ζπλδένληαη κε ή αληηζηνηρνχλ ζηα γεγνλφηα, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα 

θαηαθέξνπκε λα μεδηαιχλνπκε ηελ αιεζνηηκή θαη ησλ ππφινηπσλ πξνηάζεσλ ηνπ πιέγκαηνο.      

    χκθσλα κε ηηο ιεγφκελεο "αληηζηνηρηζηηθέο" [correspondence] ζεσξίεο αιήζεηαο κηα πξφηαζε 

είλαη αιεζήο αλ θαη κφλνλ αλ αληηζηνηρεί ζηελ "πξαγκαηηθφηεηα", ζηνλ "θφζκν", "έλαλ θφζκν ηφζν 

'αλεμάξηεην απφ ηε γλψζε καο' πνπ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα απνδεηρζεί φηη δελ πεξηέρεη θαλέλα 

απφ ηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία πάληα λνκίδακε φηη κηινχζακε"
557

, ή, κε κηα ειαθξψο δηαθνξεηηθή 

δηαηχπσζε, αλ ε αιήζεηα ηεο πξφηαζεο ζπλίζηαηαη ζε απηήλ ηελ αληηζηνηρία
558

. πλήζσο νη ζεσξίεο 

πνπ επηθαινχληαη κηα ηέηνηνπ είδνπο αληηζηνηρία δελ αλαθέξνληαη γεληθά θαη αφξηζηα ζηνλ "θφζκν" 

αιιά ζε αληηζηνηρία πξνηάζεσλ κε "γεγνλφηα". Χζηφζν κνπ θαίλεηαη φηη είλαη εχινγν λα 

απνθαινχκε "ζεσξία αληηζηνηρίαο" θάζε ζεσξία αιήζεηαο ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε αιήζεηα κηαο 

πξφηαζεο έγθεηηαη ζηελ αληηζηνηρία κηαο γισζζηθήο νληφηεηαο (π.ρ. ηεο "πξφηαζεο") κε θάπνην εμσ-

γισζζηθφ είδνο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο ε επίθιεζε ησλ "γεγνλφησλ" είλαη απιψο κηα επί κέξνπο 

πεξίπησζε επίθιεζεο κηαο ηέηνηαο πξαγκαηηθφηεηαο ζχκθσλα κε έλα ζπγθεθξηκέλν κεηαθπζηθφ 

επξεηήξην ην νπνίν αλαγλσξίδεη ζε απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ χπαξμε "γεγνλφησλ", ελψ άιιεο 

ζεσξίεο αληηζηνηρίαο ζα κπνξνχζαλ λα επηθαινχληαη ηελ αληηζηνηρία ηεο πξφηαζεο κε άιιεο εμσ-

γισζζηθέο νληφηεηεο ζχκθσλα κε άιιεο ηαμηλνκήζεηο. 

                                                           
557

 Rorty, ν.π., ζει. 14. Βιέπε θαη Blackburn, ν.π., ζει. 118.   
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 Engel, ν.π., ζει. 30-31, Haack, Philosophy of Logics, Cambridge University Press, Cambridge 1978, ζει. 87, Walker, 
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    Μηα ηέηνηα ζεσξία πξνυπνζέηεη βέβαηα κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζηε γιψζζα θαη ζε έλαλ εμσ-

γισζζηθφ θφζκν, ελψ ε δπλαηφηεηα επηηπρνχο ρξήζεο ηεο ζεσξίαο γηα ηελ εχξεζε ηεο αιήζεηαο ή 

ηνπ ςεχδνπο έζησ θαη κηαο πξφηαζεο πξνυπνζέηεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφλ ηνλ εμσ-

γισζζηθφ θφζκν. Έηζη, αθφκε θαη αλ ππνζέζνπκε φηη ε εμσ-γισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη 

αλεμάξηεηα απφ ην ππνθείκελν, παξακέλεη ην πξφβιεκα φηη, αλ δελ έρνπκε πξφζβαζε ζε απηήλ, δελ 

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε αλ θάπνηα πξφηαζε αληηζηνηρεί ζε απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε λα 

απνθαλζνχκε γηα ηελ αιήζεηα ή ην ςεχδνο ηεο πξφηαζεο. Αλ δελ δηαζέηακε πξφζβαζε, ηφηε ε 

απνδνρή ηεο αληηζηνηρηζηηθήο ζεσξίαο ηεο αιήζεηαο ζε έλα ξεαιηζηηθφ πιαίζην ζα θαζηζηνχζε κε 

πξνζβάζηκε ηε γλψζε πεξί ηεο αιήζεηαο ή ηνπ ςεχδνπο νπνηαζδήπνηε πξφηαζεο. Σίζεηαη ινηπφλ ην 

εξψηεκα αλ δηαζέηνπκε πξφζβαζε ζε έλαλ εμσ-γισζζηθφ θφζκν. 

    Μηα άιιε πξνζέγγηζε ζηελ αιήζεηα, ε νπνία ππνηίζεηαη φηη δελ επηθαιείηαη έλαλ εμσ-γισζζηθφ 

θφζκν, είλαη ε ιεγφκελε "ζπλεθηηθηζηηθή" [coherence] ζεσξία. χκθσλα κε απηήλ ηε ζεσξία, "κηα 

πξφηαζε είλαη αιεζήο εθφζνλ πεξηιακβάλεηαη ζε έλα πεξηεθηηθφ ζχλνιν πξνηάζεσλ ην νπνίν έρεη 

εζσηεξηθή ζπλνρή."
559

 πσο ην ζέηεη ν Pascal Engel, "κηα Πξφηαζε, κηα θξίζε ή κηα πεπνίζεζε π 

είλαη αιεζήο εάλ θαη κφλνλ εάλ ε π αλήθεη ζε έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν Πξνηάζεσλ, θξίζεσλ ή 

πεπνηζήζεσλ […] Οη πεπνηζήζεηο καο είλαη αιεζείο, εάλ αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία έλαλ έιεγρν 

εζσηεξηθφ σο πξνο απηέο ηηο ίδηεο."
560

 Ο ζπλεθηηθηζκφο αληηκεησπίδεη ην εμήο δίιεκκα: Αλ ζέιεη λα 

ππεξαζπίζεη κηα ξεαιηζηηθή έλλνηα αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο ή νξζφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα 

είλαη δπλαηφ λα επηιεγεί νξζνινγηθά έλα ζπλεθηηθφ ζχζηεκα έλαληη άιισλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

εμαηξεί απφ ηελ ακθηζβήηεζε θάπνηεο πξνηάζεηο, π.ρ. πξνηάζεηο πεξί ηνπ αλ ππάξρεη ζπλνρή κεηαμχ 

ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ή πεξί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πεπνηζήζεσλ νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ην 

ζχζηεκα, επηθαινχκελνο θάπνην είδνο αληηζηνηρίαο ηνπο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. κσο απηφ καο 

αλάγεη θαη πάιη ζην δήηεκα ηεο αληηζηνηρίαο κεηαμχ πξνηάζεσλ θαη θφζκνπ. Αλ, απφ ηελ άιιε, ν 

ζπλεθηηθηζκφο δηαηεξήζεη ηελ "αγλφηεηά" ηνπ θαη απνξξίςεη θάζε δπλαηφηεηα αληηζηνηρίαο κηαο 

πξφηαζεο κε έλαλ εμσ-γισζζηθφ θφζκν, θηλδπλεχεη λα νιηζζήζεη ζε έλαλ αθξαίν ζρεηηθηζκφ, φπνπ 

νπνηαδήπνηε πξφηαζε κπνξεί λα είλαη αιεζήο, αξθεί λα εληάζζεηαη ζε έλα ζπλεθηηθφ ζχζηεκα.
561

 

Καη δελ απνθιείεηαη θάπνηνη ζπλεθηηθηζηέο λα είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα αλαιάβνπκε κηα ηέηνηα 

πεξηπέηεηα. 

    Ννκίδσ φηη νη δηάθνξεο, νζνδήπνηε ιεπηέο, παξαιιαγέο ("ζπζηαιηηθή" [deflationary], 

"πιενλαζηηθή" [redundancy], "ηαξζθηαλή", "κηληκαιηζηηθή") ηεο ηδέαο φηη είλαη αιεζέο φηη p αλλ p 

(π.ρ. είλαη αιεζέο φηη ην ρηφλη είλαη ιεπθφ αλ θαη κφλνλ αλ ην ρηφλη είλαη ιεπθφ) ή, ίζσο, ηεο ηδέαο φηη 

                                                           
559

 ηεθάλνπ, εκεηψζεηο γηα ην κάζεκα Μεηαθπζηθή θαη Γλσζηνινγία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Η.Φ.Δ.Σ., 

3/5/2007, ζει. 2. 
560
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ε "p" είλαη αιεζήο αλλ p (π.ρ. "Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ" αιεζεχεη αλ θαη κφλνλ αλ ην ρηφλη είλαη 

ιεπθφ)
562

 δελ καο ιέλε ηίπνηα ην νπζηαζηηθφ γηα ην πφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη p θαη είλαη 

ζπκβαηέο ηφζν κε ηελ αληηζηνηρηζηηθή φζν θαη κε ηε ζπλεθηηθηζηηθή πξνζέγγηζε: Ζ δηαπίζησζε φηη 

ε πξφηαζε "Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ" αιεζεχεη αλ θαη κφλνλ αλ ην ρηφλη είλαη ιεπθφ δελ καο βνεζάεη 

θαζφινπ, δηφηη απηφ αθξηβψο ζέινπκε λα κάζνπκε: άλ ην ρηφλη είλαη ιεπθφ. Καη γηα λα ην κάζνπκε 

απηφ είκαζηε ππνρξεσκέλνη είηε λα επηθαινχκαζηε πξνηάζεηο (νπφηε απηνκάησο εγείξνληαη φια ηα 

ζεκαζηνινγηθά θαη γλσζηνινγηθά αδηέμνδα πνπ ζπδεηάκε θαη επηρεηξνχκε λα επηιχζνπκε απφ ηελ 

αξρή απηήο ηεο δηαηξηβήο), είηε, αλ είλαη δπλαηφλ θάηη ηέηνην, λα επηθαιεζηνχκε έλα είδνο εμσ-

γισζζηθψλ γεγνλφησλ ζχκθσλα κε ηα νπνία ην ρηφλη είλαη ιεπθφ. 

    Πξηλ ινηπφλ λα αθεζνχκε αλέκεια ζην ξηδηθφ ζπλεθηηθηζκφ, ηνλ νπνίν ήδε ππαηλίζζεηαη ε 

ελφηεηα 2.3, πξέπεη λα εμεηάζνπκε αλ είλαη δπλαηή ε επίθιεζε κηαο ηέηνηαο αληηζηνηρίαο κεηαμχ 

πξνηάζεσλ θαη εμσ-γισζζηθψλ γεγνλφησλ.          

 

2.4.2. Ο εκπνηηζκόο (ή ε ζπγθξόηεζε) ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ γεγνλόησλ από ηε γιώζζα.  

 

    Αλαδεηνχκε ινηπφλ απηφ ην εμσ-γισζζηθφ θάηη.  

    πσο είδακε, δελ αξθεί λα επηθαιεζηνχκε ην φηη ε γάηα θάζεηαη πάλσ ζην ραιάθη σο εμσ-

γισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ε πξφηαζε "ε γάηα θάζεηαη πάλσ ζην ραιάθη", 

αθνχ είλαη θαη απηφ κηα γισζζηθή δηαηχπσζε, κηα πξφηαζε, ή ηνπιάρηζηνλ σο ηέηνηα καο 

παξνπζηάδεηαη. Χο πξφηαζε επηδέρεηαη ηηκή αιήζεηαο θαη παξακέλεη ελ αλακνλή απηνχ ηνπ εμσ-

γισζζηθνχ πξάγκαηνο κε ην νπνίν αληηζηνηρεί, ψζηε λα δηαπηζησζεί απηή ε ηηκή. Θα κπνξνχζε 

θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη έρνπκε έκκεζε πξφζβαζε ζε απηφ ην εμσ-γισζζηθφ θάηη κέζσ ηεο 

γιψζζαο. κσο ηφηε, θαη αλ απηή είλαη ε κνλαδηθή καο πξφζβαζε ζηνλ θφζκν, δελ κπνξνχκε λα 

κηιάκε γηα ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ, δειαδή πξνηάζεσλ θαη εμσ-

γισζζηθνχ θφζκνπ, παξά γηα αληηζηνηρία κεηαμχ θάπνησλ πξνηάζεσλ, ηελ αιήζεηα ή ην ςεχδνο ησλ 

νπνίσλ εξεπλνχκε, θαη άιισλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο, γηα θάπνην κπζηεξηψδε ιφγν, απνιακβάλνπλ 

έλα εηδηθφ θαζεζηψο σο πξνηάζεηο πνπ παξέρνπλ έκκεζε πξφζβαζε ζηνλ θφζκν. κσο θαη απηέο νη 

πξνηάζεηο επηδέρνληαη εμ νξηζκνχ, σο πξνηάζεηο, ηηκή αιήζεηαο. Αλ ε αιήζεηα έγθεηηαη ζηελ 

αληηζηνηρία κε ηνλ θφζκν, ηφηε θαη ε αιήζεηα απηψλ ησλ κπζηεξησδψλ πξνηάζεσλ απαηηεί ηελ 

αληηζηνηρία κε απηφλ ηνλ θφζκν, φπνηα θαη αλ είλαη ε πξφζβαζε πνπ έρνπκε ζε απηφλ. Φπζηθά δελ 

κπνξνχλ λα είλαη αιεζείο κέζσ ηεο αληηζηνηρίαο ηνπο κε ηνλ εαπηφ ηνπο, αθνχ θάηη ηέηνην ζα 
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ζπληζηνχζε θαηάθσξε ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ. Έηζη ρξεηαδφκαζηε θαη πάιη θάηη άιιν. Αλ απηφ ην 

θάηη άιιν είλαη απιψο άιιεο πξνηάζεηο πνπ επίζεο παξέρνπλ έκκεζε πξφζβαζε ζηνλ θφζκν θαη 

νχησ θαζεμήο, νδεγνχκαζηε είηε ζην αδηέμνδν θιηπεξάθη ηεο εηο άπεηξνλ αλαδξνκήο θαη ηεο 

θπθιηθφηεηαο είηε ζε αλαίξεζε ηεο αληηζηνηρηζηηθήο ζεσξίαο θαη ζε έλα είδνο ζπλεθηηθηζηηθήο 

ελδνγισζζηθήο ζεσξίαο αιήζεηαο, φπνπ δελ ρξεηάδεηαη ε επίθιεζε θαλελφο είδνπο αληηζηνηρίαο κε 

θάηη εμσ-γισζζηθφ θαη ε αιεζνηηκή (ή άιιε γλσζηνινγηθή ηηκή) θάζε πξφηαζεο εμαξηάηαη κφλν 

απφ ην λφεκα θαη ηελ ηηκή άιισλ πξνηάζεσλ κέζα ζε έλα θιεηζηφ ζεσξεηηθφ-γισζζηθφ ζχζηεκα. 

    Μήπσο απηφ ην θάηη είλαη θάπνην κε γισζζηθά δηαηππσκέλν είδνο άκεζνπ βηψκαηνο, εκπεηξίαο ή 

αηζζεηεξηαθψλ δεδνκέλσλ, κε ην νπνίν αληηζηνηρεί ε πξφηαζε πνπ δηαηππψλεη ή πεξηγξάθεη απηφ ην 

βίσκα; Απηφ ζα πξνυπέζεηε ηελ πξφζβαζε ζε θάπνην είδνο εμσ-γισζζηθήο εκπεηξίαο. Ση γίλεηαη 

φκσο αλ, φπσο έρνπλ ππνζηεξίμεη νη Hanson, Kuhn, Feyerabend θαη άιινη, θάζε εκπεηξία είλαη εμ 

αξρήο εκπνηηζκέλε κε ζεσξία, κε θάπνηεο έλλνηεο θαη παξαδνρέο, θαη σο εθ ηνχηνπ πξνυπνζέηεη ήδε 

κηα, νζνδήπνηε ζηνηρεηψδε, γιψζζα
563

; 

    χκθσλα κε ηε ιεγφκελε ζέζε ηνπ "εκπνηηζκνχ ηεο παξαηήξεζεο απφ ηε ζεσξία", θάζε δπλαηή 

εκπεηξία πξνυπνζέηεη ζησπεξά θάπνηεο ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο θαη ζεσξεηηθνχο φξνπο, θαζψο επίζεο 

θαη, βαζχηεξα, θάπνηα ελλνηνινγηθνπνίεζε, θάπνηα νξγάλσζε, πξνζαξκνγή ή ππαγσγή ηνπ 

εκπεηξηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε έλα ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα.  

    Μηα a priori επηρεηξεκαηνινγία ππέξ απηήο ηεο ζέζεο κπνξεί λα βξεζεί ζην έξγν ηνπ Hanson: 

    Ζ ζπδήηεζε ηνπ Hanson μεθηλά απφ ην εξψηεκα αλ είλαη δπλαηφλ δχν παξαηεξεηέο λα βιέπνπλ 

θάηη δηαθνξεηηθφ, λα έρνπλ δηαθνξεηηθά εκπεηξηθά δεδνκέλα, αλ θαη ε φξαζε ηνπο είλαη 

"θπζηνινγηθή" (ζχκθσλα κε θάπνηα θαζηεξσκέλα θξηηήξηα πεξί "θπζηνινγηθφηεηαο") θαη αλ θαη 

"νπηηθά" (απφ ηελ άπνςε ησλ θπζηνινγηθψλ αληηδξάζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ νθζαικνχ θαη ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνχο, φπσο απηέο εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε θαζηεξσκέλα επηζηεκνληθά θξηηήξηα) 

"αληηιακβάλνληαη ην ίδην αληηθείκελν".
564

 Μηα θιαζηθή άπνςε είλαη φηη φηαλ πιεξνχληαη απηέο νη 

                                                           
563

 Οη βαζηθέο πεγέο κνπ γηα απηή ηε ζέζε είλαη νη εμήο: Hanson, ν.π., ζει. 1-69 θαη ηδίσο 43-46 θαη 48-49, Kuhn, H 

Γνκή ησλ Δπηζηεκνληθψλ Δπαλαζηάζεσλ, ζει. 188-214 θαη ηδίσο 190-191 θαη 204, Feyerabend, Δλάληηα ζηε κέζνδν, ζει. 

108-109, 113-115, Brown, ν.π., ζει. 138-140, Chalmers, ν.π., ζει. 33-56. Βιέπε νπσζδήπνηε Wittgenstein, Φ.Δ., B, XI 

(ζει. 242-266) γηα κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πηζαλφηαηα έδσζε ηελ αθνξκή γηα φιεο 

ηηο πξναλαθεξζείζεο. Βιέπε θαη Hoyningen-Huene, "Two Letters of Paul Feyerabend to Thomas S. Kuhn on a Draft of 

The Structure of Scientific Revolutions", ζει. 364, 384. Βιέπε θαη Κνλδχιεο, Δπηζηήκε, ηζρχο θαη απφθαζε, ζει. 31-33. 

Γξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο γηα λα παξαζέζσ θαη έλα απφζπαζκα απφ έλα ληαληατζηηθφ καληθέζην ηνπ 1918: "Ζ ζθέςε 

είλαη έλα σξαίν πξάγκα γηα ηε θηινζνθία, αιιά παξακέλεη ζρεηηθή. [...] Γελ ππάξρεη θακηά ηειηθή Αιήζεηα. […] 

Ννκίδεη θαλείο φηη κε ηελ εθιεπηπζκέλε ζρνιαζηηθφηεηα ηεο ινγηθήο κπνξεί λα απνδείμεη ηελ εγθπξφηεηα θαη λα 

επαιεζεχζεη ηελ νξζφηεηα ησλ απφςεψλ ηνπ; Ζ ινγηθή πνπ επηθπξψλεηαη απφ ηηο αηζζήζεηο είλαη κηα νξγαληθή 

αζζέλεηα. ' απηφ ην ζηνηρείν νη θηιφζνθνη εδνλίδνληαη λα πξνζζέηνπλ ηε δχλακε ηεο παξαηήξεζεο. Αιιά αθξηβψο 

απηή ε ππέξνρε ηδηφηεηα ηνπ πλεχκαηνο είλαη ε απφδεημε ηεο αληθαλφηεηάο ηνπ. Οη άλζξσπνη παξαηεξνχλ, εμεηάδνπλ 

θάηη απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο νπηηθέο γσλίεο, πνπ δηαιέγνπλ αλάκεζα ζηα εθαηνκκχξηα νπηηθψλ γσληψλ πνπ ππάξρνπλ. 

Έηζη αθφκα θαη ε εκπεηξία είλαη απνηέιεζκα ηπραηφηεηαο θαη αηνκηθψλ ηδηνηήησλ" (Tristan Tzara, Μαληθέζηα ηνπ 

Νηαληατζκνχ, κηθξ. Α. Καλειιίδεο, Αηγφθεξσο, Αζήλα 1998, ζει. 29-30).    
564

 Hanson, ν.π., ζει. 2.  
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ζπλζήθεο (θπζηνινγηθή φξαζε θαη ηαχηηζε σο πξνο ηελ νπηηθή αληίιεςε) αιιά παξ' φια απηά νη  

δχν παξαηεξεηέο απνθιίλνπλ σο πξνο απηφ πνπ δειψλνπλ ή ζεσξνχλ φηη βιέπνπλ, ηφηε βιέπνπλ ην 

ίδην πξάγκα αιιά απιψο ην εξκελεχνπλ δηαθνξεηηθά, δηαπιάζνπλ ηα ίδηα δεδνκέλα ζχκθσλα κε 

"δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο ή εξκελείεο ή λνεηηθέο θαηαζθεπέο."
565

 Ο Hanson απαληά ζε απηή ηελ άπνςε 

φηη "ην νξάλ είλαη κηα εκπεηξία. Ζ αληίδξαζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο είλαη κφλν κηα θπζηθή 

θαηάζηαζε. […] Οη άλζξσπνη είλαη εθείλνη πνπ βιέπνπλ θαη φρη ηα κάηηα ηνπο. Οη θσηνγξαθηθέο 

κεραλέο θαη νη βνιβνί ηνπ καηηνχ είλαη ηπθινί. […] Σν νξάλ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απ' απηφ πνπ 

πηάλεη ην κάηη."
566

 Με άιια ιφγηα, γηα λα ηζρπξηζηνχκε φηη δχν παξαηεξεηέο βιέπνπλ ην ίδην πξάγκα 

ή, γεληθφηεξα, φηη έρνπλ ηελ ίδηα εκπεηξία, δελ αξθεί λα επηθαιεζηνχκε ηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ 

αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ηνπο, ζην βαζκφ πνπ ε φπνηα εκπεηξία ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο ζπλείδεζεο 

ελφο ππνθεηκέλνπ θαη απηή ε ζπλείδεζε είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ηε θπζηθή θαηάζηαζε θάπνησλ 

νξγάλσλ. Ζ εκπεηξία δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ θαηαγξαθή ελφο εηδψινπ ζε έλα φξγαλν. 

    Έζησ φκσο, ιέεη ν Hanson, φηη νη δχν παξαηεξεηέο, νη νπνίνη θαηά η' άιια δηαθσλνχλ σο πξνο ην 

ηί είλαη ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο ηνπο, έρνπλ κηα θνηλή ηδησηηθή παξάζηαζε γηα απηφ, ηελ νπνία 

κάιηζηα κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ κε θνηλνχο ζηνηρεηψδεηο παξαηεξεζηαθνχο φξνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, έζησ φηη ν Σχρν Μπξάρε θαη ν Κέπιεξ, νη νπνίνη δηαθσλνχλ σο πξνο δηάθνξεο 

ηδηφηεηεο ηνπ Ζιίνπ, κπνξνχλ ηνπιάρηζηνλ λα ζπκθσλήζνπλ φηη θαη νη δχν αληηιακβάλνληαη "έλαλ 

ιακπξφ θηηξηλφιεπθν δίζθν ζ' έλα γαιάδην θφλην πάλσ απφ έλα πξάζηλν θφλην." Μπνξνχκε ηψξα 

λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη δχν παξαηεξεηέο βιέπνπλ θαη' αλάγθελ ην ίδην πξάγκα αιιά απιψο ην 

εξκελεχνπλ δηαθνξεηηθά;
567

  

    Ο Hanson απαληά αξλεηηθά. Γηα λα απαληήζεη, επηθαιείηαη θαη' αξράο πεξηπηψζεηο ζρεκάησλ ηα 

νπνία, αλ θαη κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε θνηλνχο φξνπο, είλαη δπλαηφλ λα "βιέπνληαη" δηαθνξεηηθά 

απφ δχν παξαηεξεηέο, π.ρ. έλα πιέγκα απφ 12 επζχγξακκα ηκήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

(ζηνηρεηψδεο πεξηγξαθή), ην νπνίν κπνξεί λα είλαη, π.ρ., έλαο θχβνο ηδσκέλνο απφ θάησ ή έλαο 

θχβνο ηδσκέλνο απφ πάλσ ή, απιψο, έλα πιέγκα απφ 12 επζχγξακκα ηκήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο.
568

 χκθσλα κε ηελ θιαζηθή άπνςε, απηέο νη δηαθνξέο σο πξνο ηηο παξαηεξήζεηο 

δηαθνξεηηθψλ ππνθεηκέλσλ εμεγνχληαη σο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηνπ ηδίνπ δεδνκέλνπ. Ο Hanson 

ζεσξεί φηη απηή ε εμήγεζε είλαη αλεπαξθήο, επεηδή πξνυπνζέηεη κηα δηαδηθαζία δχν βεκάησλ: 

πξψηα βιέπνπκε θάηη (π.ρ. ην ζρήκα, ην ζπλδπαζκφ ησλ γξακκψλ) θαη έπεηηα ην εξκελεχνπκε (π.ρ. 

σο θχβν ηδσκέλν απφ θάησ). κσο, θαηά Hanson, θαηά ηελ εκπεηξία καο δελ αληηιακβαλφκαζηε δχν 
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 Hanson, ν.π., ζει. 2.  
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 Hanson, ν.π., ζει. 5.  
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 Hanson, ν.π., ζει. 6-8. Σν απφζπαζκα ζε εηζαγσγηθά βξίζθεηαη ζηε ζει. 6.  
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 Hanson, ν.π., ζει. 8. Άιια παξαδείγκαηα, θπξίσο απφ ζρήκαηα αλαζηξέςηκεο πξννπηηθήο ηεο ςπρνινγίαο Gestalt 

(π.ρ. ιαγφο-πάπηα), ζηηο ζει. 12-16. Βιέπε θαη Kuhn, ν.π., ζει. 188-9, θαζψο θαη Feyerabend, ν.π., ζει. 279-281.   
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ζηάδηα αιιά κφλν έλα, ηελ απζφξκεηε, δίρσο πεξαηηέξσ λνεηηθή επεμεξγαζία, αληίδξαζή καο 

απέλαληη ζην εξέζηζκα, φπνπ ε ελέξγεηα ηνπ νξάλ είλαη αδηάθξηηε απφ ηελ ελέξγεηα ηνπ 

εξκελεχεηλ.
569

 Δπηπιένλ, θαίλεηαη λα ζεσξεί φηη απηή ε ηαχηηζε ηνπ νξάλ θαη ηνπ εξκελεχεηλ 

ελππάξρεη ζηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηνπ νξάλ, φπσο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηε γιψζζα.
570

 Αληηζηνίρσο, ε 

ζπλήζεο ρξήζε ηνπ φξνπ "εξκελεχσ" είλαη θάπσο αζζελήο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζην ξηδηθφ, 

ζπγθξνηεηηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε "εξκελεία" θαηά ηελ αλαγλψξηζε (ή λνεκαηνδφηεζε, ζα ιέγακε) 

ηνπ ζρήκαηνο σο, π.ρ.,  θχβνπ.  "Σν θαηά πφζν θάλνπκε ρξήζε κηαο εξκελείαο φηαλ βιέπνπκε ην ζρ. 

1 θαηά νξηζκέλν ηξφπν δελ είλαη εκπεηξηθφ εξψηεκα. Σί ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ηεθκήξην; 

Καηά θακία ζπλήζε έλλνηα ηνπ 'εξκελεχεηλ' δελ εξκελεχσ ην ζρ. 1 δηαθνξεηηθά φηαλ ε πξννπηηθή 

ηνπ αλαζηξέθεηαη γηα κέλα. Δάλ ππάξρεη θάπνην αζχλεζεο λφεκα ηεο ιέμεο, απηφ δελ είλαη ζαθέο 

νχηε ζηελ θνηλή γιψζζα, νχηε ζηε κε θνηλή (θηινζνθηθή) γιψζζα. Ζ επηκνλή φηη νη δηαθνξεηηθέο 

αληηδξάζεηο ζην ζρ. 1 πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηηο εξκελείεο πνπ ηίζεληαη επί κηαο θνηλήο νπηηθήο 

εκπεηξίαο δελ είλαη παξά ε επαλάιεςε (ρσξίο επηρείξεκα) ηνπ ηζρπξηζκνχ φηη ην νξάλ x πξέπεη λα 

είλαη ην ίδην γηα φινπο ηνπο παξαηεξεηέο πνπ θνηηάδνπλ ην x."
571

 Έηζη ζπκπεξαίλεη φηη "ην λα 

έρνπκε δηαθνξεηηθή εξκελεία […] είλαη αθξηβψο λα βιέπνπκε θάηη δηαθνξεηηθά"
572

 θαη φηη "νη 

ζεσξίεο θαη νη εξκελείεο είλαη 'εθεί' ζην νξάλ εμ αξρήο."
573

  

    Ννκίδσ φηη κπνξψ λα αλαδηαηππψζσ ην επηρείξεκα ηνπ Hanson σο εμήο:  Γηα λα κπνξψ λα 

ραξάμσ κηα ελλνηνινγηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζην λα βιέπσ ην ζρήκα θαη ζηελ επηπιένλ ελέξγεηα ηνπ 

λα ην εξκελεχσ (π.ρ. σο θχβν ηδσκέλν απφ πάλσ), ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα επηπιένλ ζπλζήθε ε 

νπνία δελ ηθαλνπνηείηαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε αιιά ηθαλνπνηείηαη ζηε δεχηεξε. κσο ν φξνο 

"βιέπσ" δελ ζεκαίλεη απιψο "ζηξέθσ πξνο ηα εθεί ην βιέκκα κνπ θαη ζρεκαηίδεηαη ην ηάδε είδσιν 

ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή κνπ" αιιά πξνυπνζέηεη φηη έρσ ζηε ζπλείδεζε κνπ κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκπεηξία κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Γειαδή απφ ηε ζηηγκή πνπ βιέπνπκε, βιέπνπκε θάηη. Αλ 

απηφ ην θάηη έρεη θάπνην λφεκα γηα εκάο θαη δελ είλαη έλα αζαθέο, αθαηαλφεην, αδηάγλσζην, άθαην 

Υ, ηφηε ηνπ απνδίδνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα. Σφηε γηα λα "δσ" ην ζρήκα ζα πξέπεη λα ην 

αλαγλσξίζσ είηε απιψο σο έλα πιέγκα απφ 12 επζχγξακκα ηκήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, είηε 

σο έλα ηέηνην πιέγκα πνπ αλαπαξηζηά έλαλ θχβν ηδσκέλν απφ θάησ, είηε έλα θχβν ηδσκέλν απφ 

πάλσ, είηε σο έλα ζπλδπαζκφ απφ κεγάιεο ιεπθέο επηθάλεηεο ζε ηζρλφ καχξν θφλην, είηε, 

ελδερνκέλσο, σο ην ηεξφ ζχκβνιν θάπνηαο θπιήο απφ ηα βάζε ηεο δνχγθιαο πνπ εθθξάδεη ηνλ 

αηψλην ρνξφ αλάκεζα ζην Γθινπκ θαη ην Μπινπκ, θ.ν.θ., γεληθψο ζα πξέπεη λα ην αλαγλσξίζσ σο 
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έλα νζνδήπνηε ζηνηρεηψδεο θάηη, δειαδή λα θάλσ απηφ αθξηβψο πνπ θάλσ φηαλ ην "εξκελεχσ", 

ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα εξκελείαο πνπ πξνβάιινπλ φζνη ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ απηή ηε δηάθξηζε 

κεηαμχ νξάλ θαη εξκελεχεηλ. Έηζη, αλ δερφκαζηε φηη ε εκθάληζε κηαο εκπεηξίαο ζηε ζπλείδεζε 

πεξηέρεη θάηη παξαπάλσ απφ ηελ απιή κεραληθή δηαδηθαζία ηεο απνηχπσζεο ελφο εηδψινπ ζε έλα 

φξγαλν, φηη δειαδή πεξηέρεη θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε απηνχ ηνπ εηδψινπ (δηφηη 

δηαθνξεηηθά πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη θαη νη θσηνγξαθηθέο κεραλέο, νη βηληενθάκεξεο, ηα 

καγλεηφθσλα θαη νη θνξηνί δηαζέηνπλ νπηηθή θαη/ή αθνπζηηθή εκπεηξία), ηφηε νθείινπκε λα 

δερηνχκε φηη ην νξάλ ελέρεη εμ αξρήο ην εξκελεχεηλ. 

    Σφηε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζρήκαηνο 1 είλαη δπλαηφλ δχν παξαηεξεηέο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

ηελ ίδηα θπζηθή θαηάζηαζε ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ηνπο, λα βιέπνπλ δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα.  

    Ζ δε ζηνηρεηψδεο πεξηγξαθή πνπ δφζεθε ("πιέγκα απφ 12 επζχγξακκα ηκήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο") ζπληζηά ε ίδηα άιιε κηα εξκελεία, αληαγσληζηηθή ηεο "ζπλδπαζκφο απφ κεγάιεο ιεπθέο 

επηθάλεηεο ζε ηζρλφ καχξν θφλην". Δπίζεο είλαη ειιεηπηηθή αλ θαλείο απφ ηνπο δχν δελ βιέπεη 

απιψο έλα πιέγκα απφ 12 επζχγξακκα ηκήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο αιιά απηφ πνπ βιέπεη ν 

έλαο παξαηεξεηήο είλαη έλα πιέγκα απφ 12 επζχγξακκα ηκήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ 

αλαπαξηζηά έλαλ θχβν ηδσκέλν απφ θάησ (ή απιψο έλαο θχβνο ηδσκέλνο απφ θάησ) θαη απηφ πνπ 

βιέπεη ν δεχηεξνο είλαη έλα πιέγκα απφ 12 επζχγξακκα ηκήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ 

αλαπαξηζηά έλαλ θχβν ηδσκέλν απφ πάλσ (ή απιψο έλαο θχβνο ηδσκέλνο απφ πάλσ). πλεπψο, 

αθφκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη δχν παξαηεξεηέο είηε δελ έρνπλ νχηε θαλ κηα θνηλή ηδησηηθή 

παξάζηαζε, παξά κφλν αλ παξαβιέςνπκε νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν παξαζηάζεσλ κέζσ 

κηαο ειιεηπηηθήο πεξηγξαθήο, είηε απηφ πνπ έρνπλ είλαη απιψο κηα θνηλή εξκελεία. Σν ίδην κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη θαλείο θαη γηα ηελ ππνηηζέκελε θνηλή ηδησηηθή παξάζηαζε ησλ Κέπιεξ θαη Μπξάρε: Ζ 

πεξηγξαθή "ιακπξφο θηηξηλφιεπθνο δίζθνο ζ' έλα γαιάδην θφλην πάλσ απφ έλα πξάζηλν θφλην" δελ 

παχεη λα είλαη κηα εξκελεία αληαγσληζηηθή, π.ρ., ηεο "αλνηρηή ηξχπα ζε θιεηζηή επηθάλεηα" 

(ζχκθσλα κε έλα λνεκαηηθφ ππφβαζξν πνπ αλαγλσξίδεη κφλν δχν ρξψκαηα, ην αλνηρηφ θαη ην 

θιεηζηφ), θαη πηζαλφηαηα ειιεηπηηθή. Δπνκέλσο είλαη δπλαηφλ δχν παξαηεξεηέο, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα θπζηθή θαηάζηαζε ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ηνπο θαη αθφκε θαη αλ ζα 

κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ηελ ίδηα ζηνηρεηψδε ειιεηπηηθή πεξηγξαθή απηνχ πνπ βιέπνπλ, λα βιέπνπλ 

δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο.   

    Σψξα, εθφζνλ απφ ηελ άπνςε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ φζν θαη απφ 

ηελ άπνςε ηεο ζηνηρεηψδνπο ειιεηπηηθήο πεξηγξαθήο νη δχν παξαηεξεηέο δελ παξνπζηάδνπλ θακία 

δηαθνξά, ηίζεηαη ην εξψηεκα, πνχ έγθεηηαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν εκπεηξίεο; Σί είλαη απηφ πνπ 
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αιιάδεη κεηαμχ ησλ δχν παξαηεξεηψλ, έηζη ψζηε είλαη δπλαηφ λα παξαηεξνχλ δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα; χκθσλα κε ηνλ Hanson "αιιάδεη ε νξγάλσζε απηνχ πνπ βιέπεη θαλείο."
574

  

    Σε ζηηγκή ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο / αλαγλψξηζεο / λνεκαηνδφηεζεο ηνπ δεδνκέλνπ ηα ζηνηρεία πνπ 

ην ζπγθξνηνχλ απνθηνχλ έλα είδνο ζπλνρήο ή νξγάλσζεο.
575

 Απηή ε νξγάλσζε "δελ παξαηεξείηαη 

φπσο παξαηεξνχληαη νη γξακκέο θαη ηα ρξψκαηα ελφο ζρεδίνπ. Γελ είλαη ζηνηρείν ηνπ νπηηθνχ 

πεδίνπ αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά ηα ζηνηρεία αμηνινγνχληαη," θάηη αλάινγν ηεο πινθήο ζηε 

κπζηζηνξία ή ηεο κεισδίαο ζηε κνπζηθή.
576

 Γίρσο απηή ηελ νξγάλσζε ηνπ εκπεηξηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

απηφ ζα ήηαλ αθαηαλφεην
577

, άλεπ λνήκαηνο, αδχλαην λα αλαγλσξηζηεί σο θάηη, έλα αθαζφξηζην, 

απξνζδηφξηζην, άθαην, αδηάγλσζην Υ, ζαλ ην "πξάγκα θαζ' εαπηφ" ηνπ Kant.
578

 Δπηπιένλ, ζχκθσλα 

κε ηνλ Hanson, απηή ε νξγάλσζε, απηφ ην "πιαίζην" πνπ ζπληζηά "κέξνο ηεο ίδηαο ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο"
579

, απηφο ν "ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνθηάηαη ε νπηηθή εκπεηξία" ν νπνίνο απνηειεί 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ νξάλ
580

, "δελ είλαη αλαγθαίν λα δηαηππψλεηαη ξεηά. πρλά είλαη 

'εγγεγξακκέλν' ζην ζθέπηεζζαη, ζην θαληάδεζζαη, ζην εηθνλίδεηλ."
581

 

    Ννκίδσ φηη ε ζεσξία πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή καο παξέρεη κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θάζε λνεκαηνδφηεζε πξνυπνζέηεη έλα νιφθιεξν ππφξξεην πιέγκα 

ελλνηψλ θαη πξνηάζεσλ νξγαλσκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε 

ζεσξία ησλ λνεκαηηθψλ πιεγκάησλ καο παξέρεη έλα κνληέιν γηα ηελ αλάιπζε απηήο ηεο 

"νξγάλσζεο ηεο εκπεηξίαο" ή ηνπ "πιαηζίνπ" γηα ην νπνίν κηιά κε θάπνηα γεληθφηεηα θαη αζάθεηα ν 

Hanson. Απηή ε νξγάλσζε, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηε λνεκαηνδφηεζε, κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα κφλν 

ζε έλα πεδίν γισζζηθά θνξηηζκέλν.  

    Ο ζπιινγηζκφο ησλ ηειεπηαίσλ παξαγξάθσλ πεξηέρεη, ζπλνπηηθά, ην εμήο επηρείξεκα: 

Δπηθαινχκελνη ζρήκαηα αλαζηξέςηκεο πξννπηηθήο (σο έλα είδνο λνεηηθψλ πεηξακάησλ) θαη κηα 

ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηεο εκπεηξίαο, ζπκπεξαίλνπκε φηη είλαη δπλαηφλ δχν παξαηεξεηέο λα 

παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα θπζηθή θαηάζηαζε ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ηνπο αιιά λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο. Αθνινχζσο πξνηείλνπκε σο εμήγεζε γηα απηή ηε δπλαηφηεηα ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ δχν εκπεηξηψλ θαη εληνπίδνπκε ζηε γιψζζα, σο θνξέα ηνπ 

λνήκαηνο, ην κφλν έδαθνο, πεδίν ή κέζν ζην νπνίν κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα απηή ε νξγάλσζε. 
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Έηζη δείρλνπκε φηη ε γιψζζα, καδί κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θαη ηελ ελλνηνινγηθή ηεο νξγάλσζε, 

απνηειεί ζπγθξνηεηηθή αξρή ή αλαγθαία ζπλζήθε ηεο εκπεηξίαο.  

    Καη αλ θάζε γισζζηθή δηαηχπσζε, θάζε έθθξαζε κε λφεκα, πξνυπνζέηεη έλα λνεκαηηθφ πιέγκα, 

ηφηε θάζε εκπεηξία πξνυπνζέηεη έλα λνεκαηηθφ πιέγκα. Ηδνχ ινηπφλ ε "νξγάλσζε ηεο εκπεηξίαο" γηα 

ηελ νπνία κηιά ν Hanson: φηαλ δχν παξαηεξεηέο παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα θπζηθή θαηάζηαζε ησλ 

αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ηνπο αιιά βιέπνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, απηή ε δηαθνξά κπνξεί λα 

εμεγεζεί σο απφθιηζε ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην λνεκαηηθφ πιέγκα ην νπνίν πηνζεηνχλ, ίζσο θαη σο 

απφθιηζε σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ  ζην ίδην πιέγκα. 

    Μηα δεχηεξε, πην ιηηή ζπιινγηζηηθή γξακκή, ε νπνία επίζεο πεξηέρεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο θαη λνκίδσ φηη αξθεί γηα λα αλαηξέζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εμσ-γισζζηθήο εκπεηξίαο, 

επηρεηξεί λα δείμεη φηη ε γισζζηθή νξγάλσζε (δειαδή ε εξκελεία) απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε θάζε 

δπλαηήο εκπεηξίαο μεθηλψληαο απφ ηελ ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηεο εκπεηξίαο θαη ρσξίο λα 

πξνυπνζέζεη ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ γισζζηθήο νξγάλσζεο: Αλ θάζε 

δπλαηή εκπεηξία πξνυπνζέηεη κηα λνεκαηνδφηεζε ζχκθσλα κε έλαλ, έζησ θαη ζηνηρεηψδε, θψδηθα, ν 

νπνίνο ζα δηαθξίλεη κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαη ζα ηνπο απνδίδεη θάπνηα ηαπηφηεηα, θαη αλ θάζε 

ηέηνηνο θψδηθαο ζπληζηά ήδε κηα πξσηφγνλε κνξθή λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί κε φξνπο πξνηάζεσλ, δειαδή αλ θάζε δπλαηή εκπεηξία πξνυπνζέηεη ήδε, σο 

ζπγθξνηεηηθφ ζηνηρείν ηεο, ηε γισζζηθή ηεο δηαηχπσζε θαη είλαη αδηαλφεηε δίρσο απηή, έπεηαη, 

δεδνκέλεο ηεο ζεσξίαο ησλ λνεκαηηθψλ πιεγκάησλ, φηη θάζε δπλαηή εκπεηξία πξνυπνζέηεη έλα 

λνεκαηηθφ πιέγκα.     

    Ο ίδηνο ν Hanson θάλεη πεξαηηέξσ βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ καο ελδηαθέξεη. 

Τπνζηεξίρζεθε ήδε φηη ην νξάλ, ε εκπεηξία, πξνυπνζέηεη εμ νξηζκνχ ηελ αλαγλψξηζε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ κηα ζπλείδεζε. κσο "αλ δελ ππήξρε ην γισζζηθφ ζηνηρείν, 

ηίπνηα απφ φζα έρνπκε παξαηεξήζεη δελ ζα είρε ζεκαζία γηα ηε γλψζε καο. […] Σίπνηε απφ φζα 

βιέπνπκε δελ ζα γηλφηαλ θαηαλνεηφ. […] Γηφηη ηί άιιν ζεκαίλεη λα γίλνληαη θαηαλνεηά ηα 

πξάγκαηα απφ ην λα ζπληίζεληαη νη πεξηγξαθέο ηνπο απφ πξνηάζεηο κε λφεκα (ζεκαίλνπζεο);"
582

 "Σα 

νπηηθά καο αηζζήκαηα κπνξεί λα 'νξίδνληαη' απφ ηνπο ηχπνπο ηεο γιψζζαο· πψο αιιηψο ζα 

κπνξνχζαλ λα εθηηκεζνχλ παξά κε φξνπο απηνχ πνπ γλσξίδνπκε; Μέρξη λα εθηηκεζνχλ κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν δελ ζπληζηνχλ παξαηήξεζε. […] Ζ γλψζε ηνπ θφζκνπ δελ είλαη έλα κνληάδ απφ μχια, 

πέηξεο, ρξσκαηηθέο θειίδεο θαη ζνξχβνπο, αιιά έλα ζχζηεκα πξνηάζεσλ."
583

 Αληηζηνίρσο, ζην 

πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο πεξί ηεο δπλαηφηεηαο χπαξμεο κε εθθξάζηκσλ γεγνλφησλ: "Πψο ζα ήηαλ έλα 

κε εθθξάζηκν γεγνλφο; […] Πφηε ζα αλαθεξφκαζηε ζε έλα γεγνλφο κε ηελ ππφκλεζε φηη απηφ 
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δηαθεχγεη πάληα ηε γισζζηθή έθθξαζε; ε ηί ζα νδεγνχκαζηαλ ηφηε; Σα άγλσζηα γεγνλφηα 

δηαθεχγνπλ βεβαίσο ηελ έθθξαζε. […] κσο έλα γεγνλφο πνπ αλαθαιχθζεθε (θαη ην νπνίν 

ζεσξείηαη γλσζηφ) κπνξεί λα δηαθχγεη ηε γισζζηθή έθθξαζε; Θα κπνξνχζε λα γλσξίδεη θάπνηνο 

γεγνλφηα γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη δηαηχπσζε θαη ηί λφεκα ζα έρεη λα κηιάκε γηα κε γλσξίζηκα 

γεγνλφηα;"
584

 ην ίδην πλεχκα, ν Feyerabend παξαηεξεί φηη "δελ ππάξρνπλ δχν πξάμεηο -κία ε 

αλαγλψξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη δεχηεξε ε έθθξαζή ηνπ κε ηε βνήζεηα ηεο θαηάιιειεο πξφηαζεο - 

αιιά κφλν κία. […] Ζ πεξηγξαθή κηαο ζπλεζηζκέλεο θαηάζηαζεο είλαη, γηα ηνλ αθεγεηή, έλα 

γεγνλφο φπνπ πξφηαζε θαη θαηλφκελν είλαη αιιειέλδεηα. […] Σα θαηλφκελα ινηπφλ είλαη απηφ πνπ 

νη ζπλδεδεκέλεο κ' απηά πξνηάζεηο ηζρπξίδνληαη φηη είλαη."
585

   

    O Xinli Wang καο πξνζθέξεη έλα φκνξθν παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε εκπεηξία 

πξνυπνζέηεη έλλνηεο (θαη, θαη' επέθηαζηλ, κηα γιψζζα): "Γηα λα έρσ εκπεηξία ηνπ ππέξνρνπ 

ινπινπδηνχ πνπ βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή κπξνζηά κνπ, ζην ηξαπέδη, πξέπεη λα δηαζέησ κηα έλλνηα 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο (έηζη ψζηε λα κπνξψ λα δηαθξίλσ ην ινπινχδη απφ ην θφλην ηνπ), κηα έλλνηα 

ηεο ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ (γλσξίδσ φηη δελ ζα εμαηκηζηεί ηελ επφκελε ζηηγκή), 

κηα έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο (γλσξίδσ φηη είλαη ην ίδην ινπινχδη πνπ κνπ έζηεηιε ρζεο ε αγαπεκέλε 

κνπ), κηα έλλνηα ηνπ εαπηνχ (είκαη ην ππνθείκελν πνπ απνιακβάλεη ην ινπινχδη), κηα έλλνηα ηνπ 

ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, θαη νχησ θαζεμήο."
586

 

    Μπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη νπνηνδήπνηε εκπεηξηθφ δεδνκέλν κπνξεί λα αλαγλσξίδεηαη, λα 

γίλεηαη αληηθείκελν ζπλείδεζεο θαη γλψζεο, λα απνθηά ηαπηφηεηα, λα δηαθξίλεηαη απφ ην αξρέγνλν 

απξνζδηφξηζην ράνο ηνπ πξάγκαηνο θαζ' εαπηφ σο θάηη ην ζπγθεθξηκέλν, σο θάηη γεληθψο, λα 

λνεκαηνδνηείηαη ινηπφλ, θαη σο εθ ηνχηνπ λα απνηειεί εκπεηξηθφ δεδνκέλν, κφλν εληφο κηαο 

γισζζηθήο δηαηχπσζεο, θαη κάιηζηα εμ νξηζκνχ, εθ' φζνλ ην λφεκα είλαη ηδηφηεηα ησλ εθθξάζεσλ 

κηαο γιψζζαο. Καη κε ηνλ φξν γιψζζα ελλννχκε νπνηνλδήπνηε θψδηθα λνεκαηνδφηεζεο, πνπ κπνξεί 

λα θπκαίλεηαη απφ έλα πιήξσο αλεπηπγκέλν γισζζηθφ ζχζηεκα έσο έλα ζηνηρεηψδε θψδηθα, φπσο 

είλαη π.ρ. έλαο θψδηθαο δηάθξηζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ ρξσκάησλ, έλα ζχζηεκα ρεηξνλνκηψλ ή ν 

θψδηθαο εληνιψλ ησλ θαλαξηψλ ζηνπο δξφκνπο. Έμσ απφ ηε δηαηχπσζε ζχκθσλα κε έλαλ θψδηθα 

δελ ππάξρεη εκπεηξία αιιά έλα αδηάγλσζην ζθφηνο.  

    Αιιηψο: Κάζε εκπεηξία καο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπλεηδεηνπνηείηαη θαη αλαγλσξίδεηαη, 

πξνυπνζέηεη ηελ έληαμή ηεο ζε θάπνηνλ θψδηθα, σο κία εθ ησλ δπλαηψλ εθθξάζεσλ απηνχ ηνπ 

θψδηθα, θαη δελ κπνξεί λα λνεζεί δίρσο απηφλ, εθφζνλ κφλν έηζη απνθηά λφεκα θαη γίλεηαη 
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 Hanson, ν.π., ζει. 42.  
585

 Feyerabend, ν.π., ζει. 109.   
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 Wang, ν,π., ζει. 160. πσο ην ζέηεη ν Quine, "ην αλ ζπλαληάκε ην ίδην κήιν ηελ επφκελε θνξά ή έλα άιιν πνπ ηνπ 

κνηάδεη, απνθαζίδεηαη κέζσ ζπλαγσγήο απφ έλα δίθηπν ππνζέζεσλ ηηο νπνίεο έρνπκε εζσηεξηθεχζεη ιίγν-ιίγν ζηελ 

πνξεία εθκάζεζεο ηεο κε παξαηεξεζηαθήο ππεξδνκήο ηεο γιψζζαο καο". (Quine, "Things and Their Place in Theories", 

ζει. 20.)   
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εκπεηξία. Αλ δελ ππάξρεη θάπνην ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ηαμηλνκψ θαη νξγαλψλσ 

ηελ εκπεηξία κνπ, ηφηε ηίπνηα δελ έρεη γηα κέλα λφεκα, δελ είλαη θαηαλνεηφ, δελ έρεη θακία 

ηαπηφηεηα θαη ηίπνηα δελ δηαθξίλεηαη απφ ηίπνηα άιιν, φια είλαη έλα άκνξθν, αθαζφξηζην θαη 

αζαθέο ράνο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ αληηιακβάλνκαη θάηη σο θάηη, δειαδή σο θάηη πνπ δηαθξίλεηαη απφ 

θάηη άιιν σο πξνο θάηη, σο θάηη πνπ αλήθεη ζε θάπνηα θαηεγνξία ή έρεη θάπνηα ηαπηφηεηα ή 

ηδηφηεηα, βξίζθνκαη ήδε εληφο ελφο γισζζηθνχ πεξηβάιινληνο, φζν πξσηφγνλν ή απιντθφ θαη αλ 

είλαη απηφ, ζην βαζκφ πνπ νη έλλνηεο, νη θαηεγνξίεο θαη νη δηαθξίζεηο πξνυπνζέηνπλ κηα γιψζζα, 

έλαλ θψδηθα πνπ ραξάζζεη ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο δηαθξίζεηο, αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα ηε 

ζηνηρεηψδε δηάθξηζε αλάκεζα ζην "εγψ" θαη ηνπο "άιινπο" ή αλάκεζα ζην "κακά" θαη ζην 

"κπακπά" ζην λνεκαηηθφ πιέγκα ελφο λεπίνπ ή γηα ηε ζηνηρεηψδε δηάθξηζε αλάκεζα ζην "ζεξκφ" 

θαη ην "ςπρξφ" ζην λνεκαηηθφ πιέγκα ελφο ιχθνπ. 

    Φπζηθά κηα ηέηνηα ζέζε, ε νπνία ζπλαξηά ηελ εκπεηξία θαη ηε γιψζζα, πξνυπνζέηεη φηη αλ ηα δψα 

θαη ηα λήπηα δηαζέηνπλ εκπεηξία, ηφηε δηαζέηνπλ θαη κηα, έζησ θαη ζηνηρεηψδε, γιψζζα. Ννκίδσ φηη 

ην πξψην κέξνο ηεο δηαηξηβήο καο άθεζε κε ηε γεχζε φηη κηα ηέηνηα δπλαηφηεηα δελ κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί εχθνια.   

     Υξεηαδφκαζηε ινηπφλ θάπνην είδνο επαθήο κε ηνλ θφζκν ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη έμσ απφ θάζε 

ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα, δίρσο θακία θαηαλφεζε, θακία γλψζε θαη θακία δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο ή 

πεξηγξαθήο, δίρσο ίρλνο ζθέςεο. Αλαδεηψληαο κηα ηέηνηα, αδηακεζνιάβεηε απφ έλλνηεο, εκπεηξία, 

κπνξνχκε ίζσο λα ζηξαθνχκε ζε κπζηηθηζηηθέο ζρνιέο ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γχζεο, ζην 

δηαινγηζκφ, ην ζακαληζκφ, ηε δηνλπζηαθή έθζηαζε ή ηε δσνκαγεία, ή λα πεηξακαηηζηνχκε κε νπζίεο 

πνπ επηδξνχλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ή κε ζαιάκνπο ζηέξεζεο ησλ αηζζήζεσλ. κσο 

αλαξσηηέηαη θαλείο αλ ην απνηέιεζκα ηέηνησλ πεηξακάησλ ζα κπνξνχζε αθφκα λα νλνκάδεηαη 

"εκπεηξία" ή "επαθή κε ηνλ θφζκν" κε ηε ρξήζε ησλ φξσλ πνπ γίλεηαη εδψ, φπσο επίζεο θαη πψο 

είλαη δπλαηφλ λα επηθαιεζηεί θαλείο απηέο ηηο εκπεηξίεο αλ είλαη αδχλαην λα ηηο θαηαλνήζεη, λα ηηο 

γλσξίζεη θαη λα ηηο δηαηππψζεη. Δπηπιένλ, έλα νλ ζε ηέηνηα πλεπκαηηθή θαηάζηαζε δελ ζα έζεηε θαλ 

εξσηήκαηα πεξί αιήζεηαο ή ςεχδνπο, ζην βαζκφ πνπ ε δηαηχπσζε ηέηνησλ εξσηεκάησλ πξνυπνζέηεη 

ήδε θάπνην είδνο ιφγνπ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλέθεξα ππνηίζεηαη φηη βξηζθφκαζηε εθηφο ηνπ 

ιφγνπ. 

    Μήπσο φκσο ην "γεγνληθφ" ζηνηρείν, ή ην ζεκείν ζην νπνίν ε γιψζζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ 

εμσ-γισζζηθφ θφζκν, κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη ηα αηζζεηήξηα φξγαλα, 

εξεζίζκαηα ηα νπνία, άιισζηε, θαίλεηαη λα βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθεηκέλνπ; πσο 

ην ζέηεη ν Blackburn, δελ ηζρχεη ε ζέζε φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ιφγνο γηα κηα πεπνίζεζε 

πέξα απφ κηα άιιε πεπνίζεζε, δηφηη "ιφγνπο γηα πεπνηζήζεηο καο παξέρνπλ θαη ζεάκαηα, ήρνη, 
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θεπγαιέα βιέκκαηα, κπξσδηέο θαη επαθέο."
587

 Οη ιφγνη παξάγνληαη κέζσ ηεο ζπλνιηθήο 

"αιιειεπίδξαζεο ελφο πξνζψπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ"
588

 θαη απηή ε αηηηαθή αιιειεπίδξαζε κε 

ηνλ θφζκν, ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη πεπνηζήζεηο καο, ζπληζηά ηνλ εμσ-γισζζηθφ δεζκφ καο κε κηα 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηνηρεηνζεηεί ηε δηάθξηζε γιψζζαο θαη θφζκνπ.
589

 Θα παξαζέζσ 

κηα απάληεζε ηνπ Rorty: "Ο ηζρπξηζκφο φηη νη έλλνηέο καο δηακνξθψλνπλ νπδέηεξν πιηθφ παχεη λα 

έρεη λφεκα αλ δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη σο κηα ηέηνηα πξψηε χιε. Σα 

θπζηθά εξεζίζκαηα δελ είλαη έλα ρξήζηκν ππνθαηάζηαην, δηφηη ε αληίζεζε αλάκεζα ζηα 'ζέκαηα' 

[posits] πνπ θαηαζθεπάδεη ν επηλνεηηθφο λνπο γηα λα πξνβιέπεη θαη λα ειέγρεη ηα εξεζίζκαηα, απφ ηε 

κία, θαη ηα ίδηα ηα εξεζίζκαηα απφ ηελ άιιε, δελ κπνξεί λα είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ κηα αληίζεζε 

αλάκεζα ζηνλ δηαηππψζηκν θφζκν θαη ηελ άθαηε αηηία ηνπ."
590

 ,ηη ιακβάλεηαη κέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ είλαη πάληα έλα, νζνδήπνηε ζηνηρεηψδεο, ζήκα, θαη σο ζήκα εληάζζεηαη ήδε ζε έλαλ 

θψδηθα. Αλ ππάξρεη θάηη πνπ, σο αίηην, πξνθαιεί απηά ηα ζήκαηα, δελ κπνξεί παξά λα είλαη έλα 

κπζηεξηψδεο, απξνζπέιαζην Υ.   

     Έλαο άιινο ηξφπνο ππνζηήξημεο ηεο ίδηαο ζέζεο είλαη ν εμήο: Ζ γλψζε κνπ γηα νηηδήπνηε αθνξά 

κφλν ζην λφεκα απηψλ πνπ γλσξίδσ. Αλ θάηη δελ έρεη λφεκα, δελ αθνξά ζηε γλψζε κνπ. κσο (αλ 

δερηνχκε έλαλ νιηζκφ σο πξνο ην λφεκα), ε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ηεο 

ζρέζεο ηνπ κε άιια λνήκαηα κέζα ζε έλα ελλνηνινγηθφ πιέγκα θαη, ζπλεπψο, πξνυπνζέηεη ήδε κηα 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε ζεσξία. Αλ ππάξρεη θάπνην θαζαξφ παξαηεξεζηαθφ δεδνκέλν, 

νπδέηεξν απφ ζεσξεηηθή άπνςε, ηφηε ζα πξέπεη λα ζηεξείηαη λνήκαηνο. κσο ηφηε ζα είλαη κε 

αλαγλσξίζηκν θαη δελ ζα κπνξεί λα απνηειεί αληηθείκελν γλψζεο.
591

  

    Άιισζηε, αθφκε θαη αλ ήηαλ δπλαηφλ λα έρνπκε κε γισζζηθά νξγαλσκέλεο εκπεηξίεο σο 

ηδησηηθέο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο, ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα ηηο επηθαιεζηνχκε ζε κηα δεκφζηα ζπδήηεζε 
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 Blackburn, ν.π., ζει. 168.  
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 Blackburn, ν.π., ζει. 168. 
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 Blackburn, ν.π., ζει. 169-70. 
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 Rorty, ν.π., ζει. 4. Άιισζηε, φπσο παξαηεξεί ν Forrai, ζην βαζκφ πνπ ε νληνινγηθή εμάξηεζε ηεο δνκήο ηνπ θφζκνπ 

απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ είλαη βαζχηεξε ή πξφηεξε ηεο φπνηαο αηηηαθήο ζρέζεο, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε 

ηαπηνρξφλσο θαη κε ζπλέπεηα φηη ν θφζκνο εμαξηάηαη νληνινγηθά απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ αιιά είλαη αλεμάξηεηνο 

αηηηαθά απφ απηφλ (Forrai, ν.π., ζει. 23-24). Δπηπιένλ, φπσο παξαηεξνχλ νη Barnes θαη Bloor, κηα "ζρεηηθηζηηθή 

θνηλσληνινγία ηεο γλψζεο" κπνξεί θάιιηζηα λα δέρεηαη φηη "ην εξέζηζκα πνπ πξνθαιείηαη απφ πιηθά αληηθείκελα φηαλ 

ην κάηη ζηξέθεηαη πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε είλαη φλησο αηηηαθφο παξάγνληαο ηεο γλψζεο", ζην βαζκφ πνπ "ε 

αηηηαθή επίδξαζε ησλ 'γεγνλφησλ' ζε έλα ππνθείκελν παίδεη ηνλ ίδην γεληθφ ξφιν είηε ε πεπνίζεζε πνπ πξνθχπηεη είλαη 

αιεζήο είηε είλαη ςεπδήο" [κε κηα ξεαιηζηηθή έλλνηα αιήζεηαο θαη ςεχδνπο] (Barnes θαη Bloor, o.π., ζει. 33). 
591

 Brown, ν.π., ζει. 138-140. Κάπνηνο ζα κπνξνχζε ίζσο λα αληηηείλεη φηη αληηθείκελα γλψζεο ζπλήζσο δελ απνηεινχλ 

νχηε ηα θαζαξά παξαηεξεζηαθά δεδνκέλα (αλ ππάξρνπλ) νχηε νη εκπεηξίεο πνπ εκπεξηέρνπλ αλαγλψξηζε. Σα 

αληηθείκελα ηεο γλψζεο ζπλήζσο είλαη εμσηεξηθά πξάγκαηα, θαη νη εκπεηξίεο είλαη ην κέζν πνπ καο επηηξέπεη λα έρνπκε 

γλψζε γηα απηά. Θα απαληνχζα φηη απηή ε άπνςε δέρεηαη σο δεδνκέλν ην ξεαιηζκφ, ελψ ζηελ παξνχζα 

επηρεηξεκαηνινγία ν ξεαιηζκφο δελ ζεσξείηαη δεδνκέλνο αιιά ακθηζβεηείηαη. πσο εγψ δελ δέρηεθα σο δεδνκέλε 

πξνθείκελε ηνλ ζρεηηθηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ακθηζβεηήζσ ην ξεαιηζκφ (δηφηη έηζη ζα δηέπξαηηα ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ), 

έηζη θαη ν ξεαιηζηήο δελ δηθαηνχηαη λα επηθαιείηαη σο δεδνκέλε πξνθείκελε, δίρσο αλάγθε πεξαηηέξσ ζηήξημεο, ηνλ 

ξεαιηζκφ γηα λα ακθηζβεηήζεη ην ζρεηηθηζκφ ή επηρεηξήκαηα θαηά ηνπ ξεαιηζκνχ.  
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γηα λα απνδείμνπκε ή λα ηζρπξηζηνχκε νηηδήπνηε, δίρσο κηα γισζζηθή δηαηχπσζή ηνπο. Γελ κπνξψ 

λα επηθαιεζηψ ηελ εκπεηξία κνπ ζε κηα δεκφζηα, δηυπνθεηκεληθή ζπδήηεζε, γηα λα ηελ αληηζηνηρίζσ 

κε ηελ πξφηαζε ηελ αιήζεηα ηεο νπνίαο εξεπλψ, παξά κφλν πεξηγξάθνληαο ηελ κε πξνηάζεηο εληφο 

ελφο γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο.  

    Φαίλεηαη ινηπφλ φηη θάζε εκπεηξία έιινγσλ φλησλ πξνυπνζέηεη έλα πιήζνο ζησπειψλ παξαδνρψλ 

(πνπ ππφθεηληαη ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν "εκπνηίδεη" ηελ παξαηήξεζε), νη νπνίεο, 

σο πξνηάζεηο πνπ "ιέλε θάηη" γηα ηνλ θφζκν, π.ρ. γηα ηηο θαηεγνξίεο φλησλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ, 

επηδέρνληαη ηηκή αιήζεηαο. Αλ ηζρχνπλ φια απηά, ηφηε ε επαθή καο σο έιινγσλ φλησλ κε ηνλ θφζκν 

κέζσ ησλ αηζζήζεσλ (ε κφλε πξφζβαζε πνπ έρνπκε ζε απηφλ), πξνυπνζέηεη εμ αξρήο πξνηάζεηο πνπ 

αλακέλνπλ ηελ αληηζηνίρεζή ηνπο κε απηφ ην αζαθέο εμσ-γισζζηθφ θάηη. Δπηπιένλ, αθφκα θαη αλ 

ππνζέζνπκε φηη βξήθακε απηφ ην θάηη, γηα λα ην αληηζηνηρίζνπκε κε κηα πξφηαζε ρξεηάδεηαη λα ην 

αλαγλσξίζνπκε σο θάηη θαη, απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφ ην θάηη παχεη λα είλαη αζαθέο θαη απνθηά 

λφεκα, βξηζθφκαζηε θαη πάιη εληφο ηεο γιψζζαο. Έηζη θάλνπκε θχθινπο κέζα ζηε γιψζζα θαη νη 

ιέμεηο ηεο καο θαηαβξνρζίδνπλ. Πάληα αληηζηνηρίδνπκε πξνηάζεηο κε άιιεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο, γηα 

λα θαηαζηνχλ αιεζείο, πξέπεη κε ηε ζεηξά ηνπο λα αληηζηνηρηζηνχλ κε άιιεο πξνηάζεηο.  

    Ηδνχ ινηπφλ ν εκπνηηζκφο ηεο παξαηήξεζεο απφ ηε ζεσξία, αλ θαη ζην ζεκείν πνπ καο έρεη 

νδεγήζεη πηα ε επηρεηξεκαηνινγία καο, ίζσο ζα ήηαλ θαιχηεξν λα κηιάκε γηα εκπνηηζκφ ή 

ζπγθξφηεζε ηεο εκπεηξίαο ή ηνπ θφζκνπ απφ ηε γιψζζα, ηελ ελλνηνινγηθή νξγάλσζε ή ην 

λνεκαηηθφ ή γλσζηαθφ πιέγκα. Τπφ ην θσο απηήο ηεο ζέζεο, απφςεηο φπσο νη παξαθάησ 

αθνχγνληαη εμαηξεηηθά εχινγεο: "Απηφ πνπ βιέπεη θάπνηνο εμαξηάηαη ηφζν απ' απηφ πνπ παξαηεξεί 

φζν θαη απφ φ,ηη ηνπ έρεη κάζεη λα βιέπεη ε πξνεγνχκελε νπηηθή-ελλνηνινγηθή εκπεηξία ηνπ."
592

 

"Κακηά γιψζζα πνπ έρεη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηνξηζηεί ζηελ πεξηγξαθή ελφο θφζκνπ, 

πξνθαηαβνιηθά γλσζηνχ, δελ είλαη ζε ζέζε λα δψζεη νπδέηεξεο θαη αληηθεηκεληθέο αλαθνξέο πάλσ 

'ζην δεδνκέλν'. […] Ο θφζκνο ηνπ επηζηήκνλα [θαη θάζε παξαηεξεηή / εξκελεπηή, ζα πξνζέζεηα] 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ελζσκάησζεο ζε Παξαδείγκαηα [ζε λνεκαηηθά ή γλσζηαθά πιέγκαηα] 

πείξαο ηεο θπιήο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη, ηειηθά, ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ."
593

 "Οη εξσηήζεηο γηα 

νπηηθέο απνηππψζεηο ή γηα ηηο ζπλέπεηεο νξηζκέλσλ εξγαζηεξηαθψλ δηεξγαζηψλ […] πάληνηε 

πξνυπνζέηνπλ έλαλ θφζκν πνπ έρεη ήδε θαηά θάπνην ηξφπν δηαξζξσζεί ελλνηνινγηθά θαη 

αληηιεπηηθά."
594

 "Ζ γιψζζα πνπ 'κηιάλε' [ηα θαηλφκελα] επεξεάδεηαη θπζηθά απφ ηηο πεπνηζήζεηο 

πξνεγνχκελσλ γελεψλ, νη νπνίεο έρνπλ δηαηεξεζεί ηφζν πνιχ θαηξφ ψζηε δελ εκθαλίδνληαη πηα σο 

μερσξηζηέο αξρέο αιιά εηζέξρνληαη ζηνπο φξνπο ηεο θαζεκεξηλήο νκηιίαο θαη, κεηά ηελ 
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 Kuhn, ν.π., ζει. 208.  
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επηβεβιεκέλε εθπαίδεπζε, θαίλεηαη φηη πεγάδνπλ απφ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα."
595

 "Σα γεγνλφηα 

πεξηέρνπλ ηδενινγηθέο ζπληζηψζεο, παιηφηεξεο απφςεηο πνπ έρνπλ μεραζηεί ή δελ δηαηππψζεθαλ 

πνηέ κε θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν."
596

 "Μηα εκπεηξία ρσξίο ζεσξία είλαη ηφζν αδηαλφεηε φζν είλαη 

(νκνινγνπκέλσο) θαη κηα ζεσξία ρσξίο εκπεηξία. Αθαηξέζηε έλα κέξνο ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ελφο 

ππνθεηκέλνπ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αηζζάλεηαη θαη έρεηε ακέζσο έλα ηειείσο απξνζαλαηφιηζην 

πξφζσπν, αλίθαλν λα εθηειέζεη αθφκα θαη ηελ απινχζηεξε πξάμε. Αθαηξέζηε θη άιιε γλψζε, θη ν 

θφζκνο ησλ αηζζήζεψλ ηνπ (ε 'παξαηεξεζηαθή γιψζζα' ηνπ) ζ' αξρίζεη λα θαηαξξέεη, ηα ρξψκαηα θη 

άιια απιά αηζζήκαηα ζα εμαθαληζηνχλ, κέρξη πνπ ζα θηάζεη ζε πην πξσηφγνλν ζηάδην θη απφ έλα 

κηθξφ παηδί."
597

 

    ην ίδην πλεχκα (ππφ ηνπο θαηάιιεινπο πξνζδηνξηζκνχο) κπνξνχκε λα δηαβάζνπκε θαη απφςεηο 

ησλ Whorf θαη Edward Sapir, φπσο νη παξαθάησ: "Απηφ ηείλεη λα επηβεβαηψζεη ηελ εληχπσζε φηη ν 

Υφπη παξαηεξεηήο αληηιακβάλεηαη ηα γεγνλφηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φ,ηη ν παξαηεξεηήο πνπ 

έρεη σο κεηξηθή γιψζζα ηα αγγιηθά."
598

 "Μηα αιιαγή ζηε γιψζζα κπνξεί λα κεηακνξθψζεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηνλ Κφζκν [Cosmos]."
599

 "Σα γεγνλφηα δηαθέξνπλ γηα δχν 

νκηιεηέο φηαλ ην γισζζηθφ ππφβαζξφ ηνπο ηνχο παξέρεη  δηαθνξεηηθέο δηαηππψζεηο απηψλ ησλ 

γεγνλφησλ."
600

 "Οη έλλνηεο ηνπ 'ρξφλνπ' θαη ηεο 'χιεο' δελ δίλνληαη ζηελ ίδηα αθξηβψο κνξθή απφ ηελ 

εκπεηξία ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, παξά εμαξηψληαη απφ ηε θχζε ηεο γιψζζαο ή ησλ γισζζψλ 

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαπηπρζεί."
601

 "O 'πξαγκαηηθφο θφζκνο' θαηαζθεπάδεηαη, ζε 

κεγάιν βαζκφ αζπλείδεηα, απφ ηηο γισζζηθέο ζπλήζεηεο ηεο νκάδαο […] Βιέπνπκε θαη αθνχκε θαη 

γεληθψο έρνπκε ηελ εκπεηξία ηνπ θφζκνπ πνπ έρνπκε ζε κεγάιν βαζκφ επεηδή νη γισζζηθέο 

ζπλήζεηεο ηεο θνηλφηεηάο καο δεκηνπξγνχλ πξνδηαζέζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο εξκελεπηηθέο 

επηινγέο"
602

 (ε ιεγφκελε "ππφζεζε Sapir-Whorf" ή "αξρή ηεο γισζζηθήο ζρεηηθφηεηαο"). 

"Οδεγνχκαζηε ινηπφλ ζε κηα λέα αξρή ηεο ζρεηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ νδεγνχληαη 

φινη νη παξαηεξεηέο απφ ηα ίδηα θπζηθά ηεθκήξηα ζηελ ίδηα εηθφλα γηα ην ζχκπαλ, εθηφο αλ 

δηαζέηνπλ ην ίδην γισζζηθφ ππφβαζξν ή αλ ηα δχν γισζζηθά ππφβαζξα κπνξνχλ κε θάπνηνλ ηξφπν 

λα αληηζηνηρηζηνχλ ην έλα ζην άιιν ζχκθσλα κε έλα θνηλφ κέηξν [be calibrated]."
603
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 Feyerabend, ν.π., ζει. 115.  
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 Feyerabend, ν.π., ζει. 211-2.  
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 Whorf, "Discussion of Hopi Linguistics", Language, Thought, and Reality, ζει. 104.  
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 Whorf, "Language, Mind, and Reality", ζει. 263.  
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 Whorf, "Languages and Logic", Language, Thought, and Reality, ζει. 235.  
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 Whorf, "Science and Linguistics", Language, Thought, and Reality, ζει. 214. Βιέπε επίζεο Language, Thought, and 

Reality, ζει. 38, 92, 134, 137, 221, 239, 240-41.  
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    Δπνκέλσο αθφκα θαη ηα γπκλά εκπεηξηθά δεδνκέλα δελ παξνπζηάδνληαη παξά κφλν σο νζνδήπνηε 

ζηνηρεηψδεηο "πξνηάζεηο", σο ζήκαηα πνπ έρνπλ λφεκα ζχκθσλα κε έλαλ θψδηθα, δίρσο λα ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα λα δηαθξηζεί ην "γεγνληθφ" ή ην "εκπεηξηθφ" απφ ην "γισζζηθφ" ζηνηρείν. ια απηά 

θαζηζηνχλ πξνβιεκαηηθή ηελ αληηζηνηρηζηηθή ζεσξία, ε νπνία απαηηεί ηελ πξφζβαζε ζε θάηη ην 

εμσ-γισζζηθφ, ζε θάηη πνπ δελ επηδέρεηαη ηηκή αιήζεηαο, κε ην νπνίν ζα ζπγθξηζεί ε πξφηαζε σο 

πξνο ηελ αληηζηνηρία ηεο κε απηφ, ψζηε λα πξνθχςεη ε ηηκή αιήζεηαο. Αλ είλαη ινγηθά αδχλαηε απηή 

ε πξφζβαζε ηφηε ε απνδνρή κηαο αληηζηνηρηζηηθήο ζεσξίαο αιήζεηαο ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλαηφηεηα 

λα γλσξίζνπκε ηελ αιήζεηα ή ην ςεχδνο νπνηαζδήπνηε πξφηαζεο. Αλ ηζρχνπλ φια απηά, 

ζπκπεξαίλσ φηη, ζε έλα ξεαιηζηηθφ πιαίζην, ε ζεσξία ηεο αιήζεηαο σο αληηζηνηρίαο απνθιείεη ηελ 

πξφζβαζε ζε απηφ πνπ νλνκάδεη (αληηθεηκεληθή) αιήζεηα θαη ζηνλ (αληηθεηκεληθφ) θφζκν.
604

  

    Έηζη ν ξεαιηζηήο ζπλαληά ην γλσζηφ δίιεκκα: είηε θξαηηέηαη ζθηρηά απφ ην ξεαιηζκφ ηνπ κε 

ηίκεκα ηελ απψιεηα ηνπ θφζκνπ, ηνλ νπνίν είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα αγλνεί γηα πάληα,
605

 είηε 

εγθαηαιείπεη ην ξεαιηζκφ ππέξ κηαο πξνζέγγηζεο πνπ ελ ηέιεη θαζηζηά ηελ αιήζεηα ζρεηηθή πξνο 

εξκελείεο, ελλνηνινγηθά ζπζηήκαηα, πξαθηηθέο θνηλνηήησλ, θ.ν.θ.. 

    Δπηπιένλ, ε απνδνρή ηεο ζέζεο φηη ε εκπεηξία παξνπζηάδεηαη θαη' αλάγθελ θνξηηζκέλε κε λφεκα, 

σο νξγαλσκέλν ζχζηεκα πξνηάζεσλ, επηβεβαηψλεη ηνλ ζπλεθηηθηζκφ: Αλ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα 

θάπνην είδνο αιήζεηαο, απηή δελ κπνξεί παξά λα ζπλίζηαηαη ζε ζρέζεηο ηζνξξνπίαο ή ζπλνρήο εληφο 

ελφο ζπζηήκαηνο πξνηάζεσλ (θαη άιισλ ζεκάησλ). Καη απηφ καο δίλεη κηα λχμε ζην εξψηεκα πψο 

πξνζδηνξίδνληαη ε θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ (θαη άιισλ γλσζηνινγηθψλ ηηκψλ) θαη ε ηηκή θάζε 

επηκέξνπο πξφηαζεο ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα: δελ κπνξνχλ παξά λα πξνζδηνξίδνληαη απφ 

παξάγνληεο εζσηεξηθνχο ζην πιέγκα, φπσο είλαη νη ζρέζεηο ηζνξξνπίαο, αξκνλίαο ή ζπλνρήο κεηαμχ 

ησλ πξνηάζεσλ θαη κεηαμχ ησλ γλσζηνινγηθψλ ηηκψλ ηνπο, φπσο, βεβαίσο, είλαη δπλαηφλ λα 

δηαηππσζνχλ ηέηνηεο ζρέζεηο κε φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ίδην ην πιέγκα.
606
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 Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα πεί, "κα έρνπκε πξφζβαζε ζηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, κνινλφηη ε πξαγκαηηθφηεηα 

απηή δελ απνηειείηαη νχηε απφ γιψζζα νχηε απφ έλλνηεο νχηε απφ εκπεηξίεο. Έρνπκε πξφζβαζε κέζσ ησλ εκπεηξηψλ 

καο, θη απηφ λνκίδσ ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη εκπεηξίεο καο εκπεξηέρνπλ αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ κε ρξήζε 

γιψζζαο. Γελ έρνπκε θάπνηα αδηακεζνιάβεηε πξφζβαζε ζηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά δελ θαίλεηαη λα 

ρξεηάδεηαη ηέηνηα πξφζβαζε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε γλψζεηο γηα ηελ ελ ιφγσ πξαγκαηηθφηεηα." Θα απαληνχζα φηη 

απηφο ν ηζρπξηζκφο, δειαδή φηη ε (ελλνηνινγηθνπνηεκέλε ή κε) εκπεηξία είλαη απιψο έλα κέζν κε ην νπνίν έρνπκε 

έκκεζε πξφζβαζε ζηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν, πξνυπνζέηεη σο δεδνκέλε κηα δηάθξηζε κεηαμχ γιψζζαο θαη θφζκνπ θαη 

ππνζέηεη, δίρσο πεξαηηέξσ ζηήξημε, φηη ηζρχεη ν ξεαιηζκφο, δειαδή φηη ππάξρεη θάηη θαη πέξα απφ ηελ εκπεηξία, έλα 

είδνο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. κσο ν ξεαιηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ έλαληη ηεο 

ζθεπηηθηζηηθήο ή ζρεηηθηζηηθήο θξηηηθήο απιψο επαλαιακβάλνληαο πσο φ,ηη ηζρπξίδεηαη είλαη αιεζέο, δηφηη απηφ ζπληζηά 

ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ.  
605

 Βιέπε θαη Blackburn, ν.π., ζει. 120.  
606

 Φαίλεηαη φηη ηφζν ν Κuhn φζν θαη ν Feyerabend ηείλνπλ πξνο έλα ζπλεθηηθηζηηθφ κνληέιν γηα ηα ζπζηήκαηα 

νξγάλσζεο ηεο εκπεηξίαο, φπνπ ε νξζφηεηα ή ε αιήζεηα επηκέξνπο πξνηάζεσλ ή νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θξίλνληαη 

κε φξνπο εζσηεξηθήο ζπλνρήο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ζα πξνζππέγξαθα πιήξσο ηηο παξαθάησ δειψζεηο ηνπ Feyerabend: 

"Μφλν έλα πξάγκα έρνπκε δηθαίσκα λα απαηηνχκε απφ κηα ζεσξία θαη απηφ είλαη λα πεξηγξάθεη ζσζηά ηνλ θφζκν, 

δειαδή ηελ νιφηεηα ησλ γεγνλφησλ, φπσο απηά ζπγθξνηνχληαη απφ ηηο δηθέο ηεο βαζηθέο έλλνηεο […]. Θεσξίεο κπνξνχλ 

ζπλεπψο λα απνξξηθζνχλ κε ηελ αλαθνξά ζε δηθά ηνπο αληίζηνηρα είδε εκπεηξίαο, δειαδή κε ηελ αλαθάιπςε ησλ 
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    Απηφ βέβαηα, παξά ηηο φπνηεο ζπλέπεηεο απξνζδηνξηζηίαο ή ζρεηηθφηεηαο κπνξεί λα έρεη απφ κηα 

ινγηθή νπηηθή γσλία, δελ ζπλεπάγεηαη θαη' αλάγθελ φηη ε επηινγή ηεο θαηαλνκήο ησλ αιεζνηηκψλ 

ζην λνεκαηηθφ πιέγκα ελαπφθεηηαη, αλά πάζα ζηηγκή, ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθάζηνηε 

ππνθεηκέλνπ/παξαηεξεηή/εξκελεπηή. Γηφηη ην ππνθείκελν είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε κέζα ζηνλ "θφζκν", φ,ηη θη αλ είλαη ηέινο πάλησλ απηφ ην πξάγκα. Αθ' ελφο, φπσο είδακε ζηελ 

ελφηεηα 2.2.3., παξάγνληεο ηπθινί θαη πιηθνί φζν είλαη ε γελεηηθή δνκή, ε ρεκεία ηνπ εγθεθάινπ, o 

ςπρηζκφο θαη/ή ε θνηλσληθή ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ελδέρεηαη λα πεξηνξίδνπλ ην εχξνο ησλ 

λνεκαηηθψλ θαη γλσζηαθψλ ππνβάζξσλ πνπ κπνξεί απηφ πξαθηηθά λα επηιέμεη. Αθ' εηέξνπ, θαίλεηαη 

φηη ε απάληεζε ζε εκπεηξηθά εξσηήκαηα φπσο άλ ην ρηφλη είλαη ιεπθφ ή καχξν βξίζθεηαη θαη απφ 

κηα άιιε άπνςε έμσ απφ ην (ζπλεηδεηφ ηνπιάρηζηνλ) έιεγρν ηνπ ππνθεηκέλνπ: ε ηηκή ηεο πξφηαζεο 

"Σν ρηφλη είλαη καχξν" δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην αλ ην γλσζηαθφ ππφβαζξν ηνπ ππνθεηκέλνπ 

πεξηέρεη ηελ αξρή ηεο αμηνπηζηίαο ησλ αηζζήζεσλ αιιά, επίζεο, θαη απφ ην αλ ην ζπγθεθξηκέλν (θαη 

ελλνηνινγηθνπνηεκέλν) ζήκα πνπ ιακβάλεη ην ππνθείκελν κέζσ ησλ αηζζήζεσλ (είηε ην ππνθείκελν 

είλαη έλαο ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο κε άξηζηε φξαζε είηε είλαη εγθέθαινο κε ειεθηξφδηα κέζα ζε 

κηα γπάια
607

 ζην εξγαζηήξην ελφο ζαηαληθνχ επηζηήκνλα), είλαη ή φηη ην ρηφλη είλαη ιεπθφ ή φηη ην 

ρηφλη είλαη καχξν ή θάηη άιιν. Απηφ θαζηζηά ηνλ (ελλνηνινγηθνπνηεκέλν, γισζζηθά νξγαλσκέλν) 

"θφζκν", σο λνεκαηνδνηνχκελν ζπλνκηιεηή ηνπ ππνθεηκέλνπ, θαη δεδνκέλνπ πάληα ελφο γλσζηαθνχ 

ππνβάζξνπ, "αξθεηά ηθαλφ λα πξνζθέξεη απνθαζηζηηθά ηεθκήξηα ελάληηα ζε επηλνεκέλεο ππνζέζεηο 

[δειαδή θξηλφκελεο πξνηάζεηο ζηελ νξνινγία πνπ εηζάγσ] πνπ απνηπγράλνπλ λα είλαη ζπκβαηέο κε 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ"
608

.  πκπεξηθνξά ε νπνία, βεβαίσο, δελ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί παξά κφλν 

ζην εζσηεξηθφ ελφο λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο.  

 

2.4.3. Άξζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμύ ζρήκαηνο θαη πεξηερνκέλνπ: ν ιεμίθνζκνο.   

 

    Ζ ζέζε ηνπ εκπνηηζκνχ ή ηεο νξγάλσζεο ηεο εκπεηξίαο ή ηνπ θφζκνπ απφ ην λνεκαηηθφ ή ίζσο 

θαη ην γλσζηαθφ πιέγκα ζπκίδεη ηε ζέζε ηνπ Kant φηη ε εκπεηξία πξνυπνζέηεη, σο ζπγθξνηεηηθέο 

αξρέο ηεο, έλλνηεο θαη θαηεγνξίεο
609

, κφλν πνπ δελ ππνζέηνπκε εμ αξρήο (φπσο ππέζεζε 

                                                                                                                                                                                                   
εζσηεξηθψλ ηνπο αληηθάζεσλ." (Feyerabend, ν.π., ζει. 348-349). Ή, γηα λα παξαζέζσ ηνλ Kuhn, "Οη ζεσξίεο, θπζηθά, 

φλησο 'ηαηξηάδνπλ κε ηα γεγνλφηα' αιιά απηφ γίλεηαη κε ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζε γεγνλφηα, 

ηα νπνία δελ είραλ θαλ ππάξμεη γηα ην πξνεγνχκελν Παξάδεηγκα." Οη ζεσξίεο "αλαδχνληαη ηαπηφρξνλα κε ηα γεγνλφηα, 

ζηα νπνία αληαπνθξίλνληαη, απφ επαλαζηαηηθή αλαδηάξζξσζε ηεο πξνεγνχκελεο επηζηεκνληθήο παξάδνζεο." (Kuhn, 

ν.π., ζει. 221).  
607

 Γηα ην λνεηηθφ πείξακα ησλ "εγθεθάισλ ζε γπάια" [brains in a vat] βιέπε, π.ρ., Putnam, Reason, Truth and History, 

ζει. 49-74, Forrai, ν.π., ζει. 100-19. 
608

 Απέζπαζα απηή ηε θξάζε απφ ηνλ Kuhn, "The Road Since Structure", ζει. 101. Βιέπε γεληθψο ζει. 101-103 γηα κηα 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ νπνία δελ πξνζππνγξάθσ ζπλνιηθά.   
609

 Βιέπε, π.ρ., Kant, Πξνιεγφκελα ζε θάζε κειινληηθή κεηαθπζηθή, ζει. 87-103. 
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αδηθαηνιφγεηα ν Kant) φηη ππάξρεη κφλν έλα δπλαηφ ζχλνιν ελλνηψλ θαη θαηεγνξηψλ ην νπνίν είλαη 

ίδην ζε φια ηα ππνθείκελα ηεο εκπεηξίαο δηαζθαιίδνληαο κηα, ηξφπνλ ηηλά, "αληηθεηκεληθή" γλψζε.  

     Ο Davidson θαηεγφξεζε ζηνραζηέο φπσο o Quine, ν Kuhn, ν Feyerabend θαη ν Whorf φηη 

ππνζηεξίδνπλ κηα δηάθξηζε ή "δπηζκφ" αλάκεζα ζην ζρήκα, ην ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα πνπ 

νξγαλψλεη ηνλ θφζκν, απφ ηε κία, θαη ην "αλεξκήλεπην" πεξηερφκελν, ηνλ θφζκν ή ηελ εκπεηξία πνπ 

νξγαλψλεηαη, απφ ηελ άιιε, ππνζέηνληαο φηη ππάξρεη "θάηη νπδέηεξν θαη θνηλφ πνπ βξίζθεηαη έμσ 

απ' φια ηα ζρήκαηα"
610

, θαη επηρεηξεκαηνιφγεζε ελαληίνλ απηήο ηεο δηάθξηζεο
611

, επηρεηξψληαο έλα 

είδνο "απνδφκεζεο" ησλ ελλνηψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηάθξηζε, παξφκνηα απφ 

πνιιέο απφςεηο κε ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζεί ν Quine ελάληηα ζηε δηάθξηζε κεηαμχ αλαιπηηθψλ θαη 

ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ.  

    Καηά ηε γλψκε ηνπ Davidson ν δπηζκφο κεηαμχ ζρήκαηνο θαη πεξηερνκέλνπ ζπκππθλψλεηαη ζηελ 

ηδέα "φηη θάηη απνηειεί γιψζζα, θαη ζρεηίδεηαη κ' έλα ελλνηνινγηθφ ζρήκα, είηε κπνξνχκε λα ην 

κεηαθξάζνπκε είηε φρη, εάλ βξίζθεηαη ζε κηα νξηζκέλε ζρέζε (πξφβιεςεο, νξγάλσζεο, 

αληηκεηψπηζεο ή ηαηξηάζκαηνο) κε ηελ εκπεηξία (ηε θχζε, ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα)"
612

 Ζ ζρέζε κεηαμχ ζρήκαηνο θαη πεξηερνκέλνπ ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη σο εμήο: Σν 

ζρήκα νξγαλψλεη, ζπζηεκαηνπνηεί θαη θαηαλέκεη ην πεξηερφκελν ή ην ζρήκα ηαηξηάδεη ζην 

πεξηερφκελν, ην εμεγεί θαη ην αληηκεησπίδεη (π.ρ. "αληηκεησπίδεη ηε δίθε ηεο εκπεηξίαο")
613

.   

     χκθσλα κε ηνλ Davidson, ε έλλνηα ηεο "νξγάλσζεο" ηνπ θφζκνπ ή ηεο εκπεηξίαο απφ ηε 

γιψζζα είλαη αθαηαλφεηε, εθηφο αλ απηφ πνπ "νξγαλψλεη" κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα "γιψζζα" αθφκε 

θαη αλ θαη είλαη κε κεηαθξάζηκν "ζ' έλα νηθείν ηδίσκα" θαη αλ απηφ πνπ "νξγαλψλεηαη" είλαη ήδε 

κηα πνιιαπιφηεηα νξγαλσκέλε ζχκθσλα κε "νηθείεο αξρέο", δειαδή εθηφο αλ πξνυπνηίζεηαη ήδε 

κηα γιψζζα, θαη κάιηζηα ε "δηθή καο".
614

  

     Απφ ηελ άιιε, αλ ην ζρήκα "ηαηξηάδεη" κε ην πεξηερφκελν ή αληηκεησπίδεη επηηπρψο ηε δίθε ηνπ, 

ζα πξέπεη λα είλαη αιεζέο. Αλ ινηπφλ είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ ζρήκαηα κε κεηαθξάζηκα ζην δηθφ 

καο, απηά ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη αιεζή.
 615

 

    Αλ φκσο δερηνχκε, φπσο ν Davidson, φηη είλαη αδχλαην λα ζεσξεζεί θάηη γιψζζα ή λα είλαη 

αιεζέο αλ δελ είλαη κεηαθξάζηκν ζηε δηθή καο γιψζζα, ε δηάθξηζε κεηαμχ ζρήκαηνο θαη 
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 Davidson, "Ζ ίδηα ε ηδέα ελφο ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο", ζει. 20-21.  
611

 Γηα δηάθνξεο παξνπζηάζεηο ηνπ επηρεηξήκαηνο βιέπε, π.ρ.,  Wang, ν.π., ζει. 146-147, Glock, ν.π., ζει. 385-386, 

Lynch, ν.π., ζει. 39, Blackburn, ν.π., ζει. 201-203. Σν ζπλνιηθφ επηρείξεκα ηνπ Davidson ελάληηα ζηελ ίδηα ηελ ηδέα 

ελφο ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο, καδί κε ηελ επίθιεζε ηνπ Tarski, ζα αληηκεησπηζηεί ζην ηξίην θεθάιαην.      
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 Davidson, ν.π., ζει. 22.  
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 Davidson, ν.π.. ζει. 22.  
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 Davidson, ν.π., ζει. 22-23. 
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 Davidson, ν.π., ζει. 24. 
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πεξηερνκέλνπ κε φξνπο "νξγάλσζεο" ή "αληηκεηψπηζεο" είλαη αθαηαλφεηε θαη πξέπεη λα 

εγθαηαιεηθζεί.  

    Γπζηπρψο γηα ηνλ Davidson, ζην πξψην θεθάιαην απηήο ηεο δηαηξηβήο έρεη ήδε ππνζηεξηρζεί φηη 

ε "κεηαθξαζηκφηεηα" ζηε δηθή καο "γιψζζα" δελ ζπληζηά αλαγθαία ζπλζήθε ηεο γισζζηθφηεηαο, 

ελψ ζε απηφ ην θεθάιαην ππνζηεξίδεηαη (ρσξίο λα έρεη αθφκα νινθιεξσζεί ε επηρεηξεκαηνινγία) 

φηη δελ ζπληζηά αλαγθαία ζπλζήθε νχηε γηα λα είλαη αιεζείο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη 

δεδνκέλνπ ηνπ ζρήκαηνο (δηφηη, φηαλ ην ζρήκα ηαηξηάδεη κε ην πεξηερφκελν, "αιεζέο" δελ είλαη ην 

ζρήκα αιιά απιψο θάπνηεο απφ ηηο δπλαηέο πξνηάζεηο ηνπ), ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ λα 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά (άξα κε ακνηβαίσο κεηαθξάζηκα) λνεκαηηθά πιέγκαηα θαη θαζέλα απφ απηά 

νθείιεη λα έρεη θάπνηα θαηαλνκή αιεζνηηκψλ
616

.  

    Δπηπιένλ, νχηε είλαη βέβαην φηη νη αλαινγίεο ή νη κεηαθνξέο πνπ αλαθέξεη ν Davidson εμαληινχλ 

φιεο ηηο δπλαηέο δηαηππψζεηο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ζρήκαηνο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, νχηε είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα δερηνχκε φηη φιεο νη πξνεθηάζεηο κηαο κεηαθνξάο, π.ρ., "νξγαλψλεη" ή "ηαηξηάδεη", 

κεηαθέξνληαη θαη απηέο απηνκάησο ζηε ζρέζε πνπ επηρεηξείηαη λα πεξηγξαθεί κέζσ παξνκνίσζεο ή 

κεηαθνξάο.          

     Ννκίδσ φηη ε ζέζε ησλ θηινζφθσλ πνπ θαηεγνξεί ν Davidson γχξσ απφ απηφ ην δήηεκα δελ 

είλαη μεθάζαξε. Ίζσο ν Davidson ηνπο έρεη παξεμεγήζεη ή ίζσο δηζηάδνπλ λα νδεγήζνπλ ηηο ζέζεηο 

ηνπο έσο ηηο έζραηεο ινγηθέο ηνπο ζπλέπεηεο. Χζηφζν κηα δηάθξηζε κεηαμχ ζρήκαηνο θαη 

πεξηερνκέλνπ δηαηππψλεηαη ξεηά απφ ηνλ Hanson: "Με δεδνκέλν ηνλ ίδην θφζκν, απηφο ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη αληηιεπηφο δηαθνξεηηθά. […] Ίζσο ηα γεγνλφηα λα δηαπιάζνληαη θαηά θάπνην 

ηξφπν απφ ηα ινγηθά ζρήκαηα ηεο γιψζζαο πνπ ηα δειψλεη. Ίζσο ηα ζρήκαηα απηά λα παξέρνπλ έλα 

"θαινχπη" κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ν θφζκνο παγηψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο γηα καο κνξθέο."
617

 Καη 

αιινχ: "Αιιά ε εκπεηξία κπνξεί λα νξγαλσζεί κε αλαξίζκεηνπο ηξφπνπο: επηβάιινπκε ζηελ πξψηε 

χιε ηεο θπζηθήο ηελ νξγάλσζε ηελ νπνία εκείο επηιέγνπκε."
618

 

    Θεσξψ φηη, αλεμαξηήησο ηνπ ηί δειψλνπλ γηα απηφ ην ζέκα νη ίδηνη νη θαηεγνξνχκελνη θηιφζνθνη 

θαη αλεμαξηήησο ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ Davidson, κία απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα είλαη ε άξζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ ζρήκαηνο θαη 
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 Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε παξαηήξεζε ηνπ Glock φηη ν ελλνηνινγηθφο ζρεηηθηζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί κηα 

δηάθξηζε κεηαμχ ζρήκαηνο θαη πεξηερνκέλνπ, αλ δελ ζέιεη λα "νιηζζήζεη ζηνλ αιεζηθφ [alethic] ζρεηηθηζκφ". 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί απηή ε ζπκθνξά, "απηή ε ζέζε πξέπεη λα αλαγλσξίδεη φηη ε αιεζνηηκή ησλ εκπεηξηθψλ 

πξνηάζεσλ δελ είλαη ζρεηηθή πξνο έλα άηνκν ή κηα θνηλσλία." (Glock, ν.π., ζει. 384.) Αληηζέησο, ην ραξκάλη 

ελλνηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ πνπ εηνηκάδεηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή θαινδέρεηαη ηνλ αιεζηθφ ζρεηηθηζκφ.  
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 Hanson, ν.π., ζει. 49.  
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 Hanson, ν.π., ζει. 147. Βιέπε θαη Kuhn, Ζ δνκή ησλ επηζηεκνληθψλ επαλαζηάζεσλ, ζει. 231, ζηε κέζε ηεο δεχηεξεο 

παξαγξάθνπ, γηα κηα χπνπηε δηαηχπσζε. Βιέπε επίζεο Hoyningen-Huene, ν.π., ζει. 382, θαζψο θαη Kindi, "Concept as 

vessel and concept as use", U. Feest θαη F. Steinle (επ.), Scientific Concepts and Investigative Practice, De Gruyter, 

Βεξνιίλν 2012, ζει. 33-34.     



198 
 

πεξηερνκέλνπ: Αλ είλαη αδχλαηνλ λα λνήζσ, λα γλσξίζσ, λα θαηαλνήζσ, λα πεξηγξάςσ, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζσ ηνλ θφζκν ή λα έρσ κηα νπνηαδήπνηε εκπεηξία ηνπ θφζκνπ ή ζπλεηδεηή 

αιιειεπίδξαζε καδί ηνπ έμσ απφ κηα γισζζηθή δηαηχπσζε θαη αλ θάζε γισζζηθή δηαηχπσζε 

πξνυπνζέηεη έλαλ θψδηθα, κηα νξγάλσζε, έλα ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα, έλα λνεκαηηθφ θαη γλσζηαθφ 

πιέγκα, αλ δίρσο έλα ηέηνην νξγαλσηηθφ ζρήκα ν θφζκνο γίλεηαη έλα αθαηαλφεην, α-λφεην, ά-ινγν, 

νκνηνγελέο, άθαην, αδηάγλσζην, απξνζδηφξηζην Υ, έλα ηίπνηα γηα εκέλα, ηφηε γηα εκέλα, θαη γηα 

θάζε έιινγν ππνθείκελν, ην ζρήκα δελ κπνξεί λα δηαθξηζεί απφ ην πεξηερφκελν: ηα ιακβάλσ πάληα 

καδί, σο έλα εληαίν θαη αδηάζπαζην ζχλνιν. Γελ κπνξψ λα λνήζσ ην έλα αλεμάξηεηα απφ ην άιιν, 

δελ κπνξψ λα δηαθξίλσ ην "θνζκηθφ" απφ ην "γισζζηθφ" ζηνηρείν. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ζρήκα θαη 

πεξηερφκελν γίλνληαη έλα, ηαπηίδνληαη. Σν λνεκαηηθφ θαη γλσζηαθφ πιέγκα (κνπ) είλαη ν θφζκνο 

(κνπ) θαη ηα φξηα ηνπ θφζκνπ (κνπ) είλαη ηα φξηα ηεο γιψζζαο (κνπ). 

    Αλ ν ξεαιηζηήο επηκέλεη λα επηθαιείηαη έλα ππνζεηηθφ αληηθεηκεληθφ πξάγκα θαζ' εαπηφ πνπ 

θείηαη έμσ απφ θάζε δπλαηή εκπεηξία, θαηαλφεζε θαη γλψζε, πξέπεη λα δερηεί φηη είλαη 

θαηαδηθαζκέλνο λα ην αγλνεί γηα πάληα. Μπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηελ ελλνηνινγηθνπνίεζε κφλν 

ζησπψληαο θαη αγλνψληαο πιήξσο ηνλ θφζκν, δειαδή κε θφζηνο ηνλ ίδην ηνλ θφζκν, ν νπνίνο ηφηε 

γίλεηαη έλα ηίπνηα γηα εκάο, θάηη ην απνιχησο απξνζπέιαζην γηα ηε γιψζζα, ην λνπ θαη ηε γλψζε 

καο. Αλ ινηπφλ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα θάπνηνλ "θφζκν" εληφο ησλ νξίσλ ηεο δπλαηήο 

εκπεηξίαο θαη γλψζεο θαη γηα θάπνηα δπλαηφηεηα βίσζεο, εκπεηξίαο ή γλψζεο ελφο "θφζκνπ" ή 

αιιειεπίδξαζεο κε θάπνηνλ "θφζκν", απηφο ν θφζκνο δελ κπνξεί πνηέ λα δηαρσξηζηεί θαη λα 

δηαθξηζεί απφ ην λνεκαηηθφ θαη γλσζηαθφ πιέγκα πνπ ηνλ ζπγθξνηεί, ηνλ δνκεί θαη ηνλ δηαηξέρεη. 

Απηφο ν θφζκνο είλαη ε δνκή ηνπ, παξνπζηάδνληαο κηα ρνλδξηθή αλαινγία κε ηνλ θχβν ηνπ Ρνχκπηθ: 

έλα θχβνο ηνπ Ρνχκπηθ είλαη ν εθάζηνηε ζπλδπαζκφο, είλαη αδηαλφεηνο δίρσο θάπνηνλ ζπλδπαζκφ 

θαη γίλεηαη άιινο θχβνο ηνπ Ρνχκπηθ αλ αιιάμεη ν ζπλδπαζκφο.
619

 

    Με άιια ιφγηα, αλ ζε κία δηάθξηζε ην έλα απφ ηα δχν ζθέιε (ην αλεξκήλεπην πεξηερφκελν) έρεη 

εμ νξηζκνχ κεδεληθή έθηαζε, γηαηί λα δηαηεξνχκε ηε δηάθξηζε;        

    Αιιηψο: ην βαζκφ πνπ θαη ην ζηνηρεησδέζηεξν εκπεηξηθφ δεδνκέλν ή εξέζηζκα είλαη θαη' 

αλάγθελ εμ αξρήο "νξγαλσκέλν" απφ έλα λνεκαηηθφ ή θαη γλσζηαθφ πιέγκα, δελ είλαη δπλαηφ λα 

ππάξρεη θαλέλα "αλεξκήλεπην εκπεηξηθφ πεξηερφκελν", ηίπνηα ην "νπδέηεξν θαη θνηλφ πνπ βξίζθεηαη 

έμσ απ' φια ηα ζρήκαηα" δηφηη δελ ππάξρεη ηίπνηα ην αλεξκήλεπην ή ην νπδέηεξν γεληθψο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ θάηη απνηειεί αληηθείκελν εκπεηξίαο. Καη, θπζηθά, δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 
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 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε εηπκνινγία ηεο ιέμεο "θφζκνο", ε νπνία ζπλαηλεί ζηελ ελφηεηα ζρήκαηνο θαη 

πεξηερνκέλνπ: ηα ιεμηθά αξραίσλ ειιεληθψλ απνδίδνπλ ζην νπζηαζηηθφ "θφζκνο" ζεκαζίεο φπσο "ηάμε" θαη "ζηνιίδη" 

θαη ζην ξήκα "θνζκέσ-ψ" ζεκαζίεο φπσο "ηαθηνπνηψ" θαη "ζηνιίδσ", νη νπνίεο θέξνπλ ζπλεηξκνχο νξγάλσζεο θαη 

θαηαλνκήο. Βιέπε, π.ρ., .Λ. Παηάθεο θαη Ν. Δ. Σδηξάθεο, Λεμηθφ Ρεκάησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ, εθδφζεηο Παηάθε, 

Αζήλα 1984, ζει. 276, Γ. Κ. Παπαλδξεφπνπινο, Λεμηθφ Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο, Δθδφζεηο Ρψζζε, Αζήλα 1986, 

ζει. 105. 
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ππνζέηνπκε ηελ αληηθεηκεληθή χπαξμε πξαγκάησλ ηα νπνία είλαη αδχλαην λα γίλνπλ αληηθείκελα 

εκπεηξίαο. Αλ ηζρχεη απηφ, ηφηε ην πεξηερφκελν δελ κπνξεί λα δηαθξηζεί απφ ην ζρήκα θαη θάζε θνξά 

πνπ αιιάδεη ην ζρήκα αιιάδεη καδί ηνπ θαη ην πεξηερφκελν. Γχν παξαηεξεηέο πνπ δελ 

πξνυπνζέηνπλ ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν δνπλ ζε δχν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο κε αζχκκεηξα 

κεηαμχ ηνπο εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη γεγνλφηα. Απφ απηή ηελ άπνςε δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα 

γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ζρήκαηνο θαη πεξηερνκέλνπ.
620

  

    πσο ην ζέηεη ν Rorty, "Ζ έλλνηα 'ηνπ θφζκνπ' φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα θξάζε ζαλ ηε 

'δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά ζρήκαηα πιάζνπλ δηαθνξεηηθά ηνλ θφζκν" πξέπεη λα είλαη ε έλλνηα 

θάπνηνπ πξάγκαηνο εληειψο αθαζφξηζηνπ θαη κε θαζνξίζηκνπ -ηνπ πξάγκαηνο θαζ' εαπηφ. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ αξρίδνπκε λα ζθεθηφκαζηε 'ηνλ θφζκν' σο άηνκα θαη θελφ, ή σο αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα 

θαη αληίιεςε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ή σο "εξεζίζκαηα" θάπνηνπ είδνπο πνπ ιακβάλνληαη απφ 

θάπνην είδνο νξγάλσλ, έρνπκε αιιάμεη ην παηρλίδη. Γηφηη ηψξα βξηζθφκαζηε βαζηά κέζα ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία γηα ην πψο είλαη ν θφζκνο."
621

 "Έηζη ε θαληηαλή ζέζε φηη δηαθνξεηηθέο a 

priori έλλνηεο, αλ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ππάξρνπλ ηέηνηα πξάγκαηα, ζα έδηλαλ έλαλ δηαθνξεηηθφ 

θαηλφκελν θφζκν, δίλεη ηε ζέζε ηνπ είηε ζηνλ επζχ αιιά παξάδνμν ηζρπξηζκφ φηη δηαθνξεηηθέο 

έλλνηεο καο δίλνπλ δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο, είηε ζηελ πιήξε εγθαηάιεηςε ηεο ηδέαο ηνπ 

'ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ'."
622

  

    πσο ην ζέηεη ν Goodman, "ε νκηιία γηα έλα πεξηερφκελν ρσξίο δνκή ή έλα κε 

ελλνηνινγηθνπνηεκέλν δεδνκέλν ή έλα ππφζηξσκα ρσξίο ηδηφηεηεο απηναλαηξείηαη· δηφηη ε ίδηα ε 

νκηιία επηβάιιεη κηα δνκή, ελλνηνινγηθνπνηεί, απνδίδεη ηδηφηεηεο."
623

 "Αλ δεηήζνπκε απφ θάπνηνλ 

λα κε ρξεζηκνπνηήζεη θαζφινπ ηηο πξφηεξεο εκπεηξίεο ηνπ θαη λα απνθχγεη θάζε 

ελλνηνινγηθνπνίεζε πξνθαλψο ζα κείλεη άθσλνο· δηφηη γηα λα κηιήζεη ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ιέμεηο."
624

 "Φπζηθά ζέινπκε λα δηαθξίλνπκε αλάκεζα ζε εθδνρέο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζε εθείλεο 

πνπ δελ αλαθέξνληαη θαη λα κηιάκε γηα ηα πξάγκαηα θαη ηνπο θφζκνπο, αλ ππάξρνπλ, ζηνπο νπνίνπο 

απηέο αλαθέξνληαη· φκσο απηά ηα πξάγκαηα θαη απηνί νη θφζκνη, αθφκα θαη ην πιηθφ απφ ην νπνίν 

                                                           
620

 Έζησ φηη θάπνηνο ηζρπξίδεηαη: "Μα ν θφζκνο (εθηφο απφ θάπνηεο ιίγεο φςεηο ηνπ) δελ απνηειείηαη νχηε απφ γιψζζα 

νχηε απφ έλλνηεο νχηε απφ εκπεηξίεο. κσο ν κφλνο ηξφπνο λα ηνλ ζθεθηνχκε θαη λα ηνλ γλσξίζνπκε είλαη κέζσ 

ελλνηψλ. Έηζη, ε ζθέςε φηη ππάξρνπλ ηξεηο θαξέθιεο ζην γξαθείν κνπ είλαη θάηη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ην γξαθείν κνπ 

θαη ηηο θαξέθιεο ζ’ απηφ. Σν γξαθείν κνπ δελ πεξηέρεη νχηε ηελ έλλνηα ηεο θαξέθιαο νχηε θακηά εκπεηξία θαξέθιαο. 

κσο αλ ηπρφλ ππάξρνπλ ηξεηο θαξέθιεο ζε απηφ, ηφηε ε (πνιχ δηαθνξεηηθή ζηελ πθή ηεο) ζθέςε είλαη αιεζήο, θη αλ 

ηπρφλ πιεξνχληαη θαη κεξηθνί αθφκα φξνη, ηφηε γλσξίδσ φηη ππάξρνπλ ηξεηο θαξέθιεο ζην γξαθείν κνπ, θη έηζη γλσξίδσ 

θάηη γηα θάηη πνπ δελ απνηειείηαη θαζφινπ απφ έλλνηεο." Θα απαληνχζα απιψο, φπσο θαη ζε πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, 

φηη δελ γίλεηαη λα δερηψ σο δεδνκέλν φηη ν θφζκνο δελ απνηειείηαη νχηε απφ γιψζζα, νχηε απφ έλλνηεο, νχηε απφ 

εκπεηξίεο, δειαδή λα απνδερηψ εθ ησλ πξνηέξσλ ην ξεαιηζκφ σο πξνθείκελε, δηφηη απηφλ αθξηβψο ακθηζβεηψ. Οχηε ν 

ξεαιηζηήο κπνξεί λα ηνλ απνδερηεί εθ ησλ πξνηέξσλ σο δεδνκέλν, δηφηη απηφλ αθξηβψο θαιείηαη λα ππεξαζπίζεη.  
621

 Rorty, ν.π., ζει. 14.  
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 Rorty, ν.π., ζει. 4.  
623

 Goodman, Ways of Worldmaking, ζει. 6.  
624

 Goodman, o.π., ζει. 92.  
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απνηεινχληαη -χιε, αληη-χιε, λνπο, ελέξγεηα ή νηηδήπνηε- θαηαζθεπάδνληαη απφ θαη καδί κε ηηο 

εθδνρέο. πσο ιέεη ν Norwood Hanson, ηα γεγνλφηα είλαη εκπνηηζκέλα κε ζεσξία."
625

 "Έηζη 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη νη δηαθσλίεο δελ αθνξνχλ ζηα γεγνλφηα αιιά ζε δηαθνξέο σο πξνο ηηο 

ζπκβάζεηο […] πνπ πηνζεηνχληαη φηαλ νξγαλψλνπκε ή πεξηγξάθνπκε ηνλ ρψξν. Ση είλαη ινηπφλ απηφ 

ην νπδέηεξν γεγνλφο ή πξάγκα πνπ πεξηγξάθεηαη κε απηνχο ηνπο δηαθνξεηηθνχο φξνπο; […] Σί είλαη 

απηφ πνπ νξγαλψλεηαη έηζη; ηαλ αθαηξνχκε σο ζηηβάδεο ζπκβάζεσλ φιεο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ηξφπσλ πεξηγξαθήο απηνχ ηνπ πξάγκαηνο, ηί απνκέλεη; Αθνχ μεθινπδίζνπκε ην θξεκκχδη, ζηνλ 

ππξήλα ηνπ δελ βξίζθνπκε ηίπνηα. […] Με ιίγα ιφγηα, αλ αθαηξέζνπκε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επζχλνληαη γηα δηαθσλίεο αλάκεζα ζε αιήζεηεο καο απνκέλνπλ κφλν εθδνρέο δίρσο πξάγκαηα, 

γεγνλφηα ή θφζκνπο."
626

 "Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζην λα ηαηξηάδεη κηα εθδνρή ζε έλαλ θφζκν, έλαο 

θφζκνο ζε κία εθδνρή ή κηα εθδνρή ζε άιιεο εθδνρέο θζίλνπλ φηαλ αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ησλ 

εθδνρψλ ζηε δεκηνπξγία ησλ θφζκσλ ζηνπο νπνίνπο απηέο ηαηξηάδνπλ."
627

    

    Πξνηείλσ ηνλ φξν "ιεμίθνζκνο" [lexicosm] γηα ηελ απφδνζε απηήο ηεο άξξεθηεο ελφηεηαο 

γιψζζαο ή εθδνρήο θαη θφζκνπ. Λεμίθνζκνο είλαη έλαο θφζκνο-πιέγκα κε πξνζδηνξηζκέλε 

θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ζηα ζήκαηα πνπ ηνλ απαξηίδνπλ. Γηα λα παξαθξάζσ ηνλ Davidson, κε ηνλ 

νπνίν ζπκθσλψ φηη ν δπτζκφο ζρήκαηνο θαη πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί, θάηη είλαη 

ιεμίθνζκνο, είηε κπνξνχκε λα ην κεηαθξάζνπκε είηε φρη, εάλ βξίζθεηαη ζε κηα νξηζκέλε ζρέζε 

(πξφβιεςεο, νξγάλσζεο, αληηκεηψπηζεο ή ηαηξηάζκαηνο) κε ηνλ εαπηφ ηνπ ή κε έλα κέξνο ηνπ 

εαπηνχ ηνπ (ηε θχζε, ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα) ή, γηα λα κηιήζνπκε 

αθξηβέζηεξα, αλ δηαζέηεη κηα ηέηνηα εζσηεξηθή ηζνξξνπία, ζπλνρή ή αξκνλία.    

    Τπφ απηή ινηπφλ ηελ έλλνηα, αλ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά αιιά εμίζνπ ζπλεθηηθά 

λνεκαηηθά ή αθφκα θαη γλσζηαθά πιέγκαηα, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε, καδί κε ηνλ Kuhn, φηη είλαη 

δπλαηφλ δχν δηαθνξεηηθά ππνθείκελα λα "αζθνχλ ην έξγν ηνπο κέζα ζε δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο"
628

 

(ή κέζα ζε δηαθνξεηηθνχο ιεμίθνζκνπο). κσο γηα λα θηάζνπκε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα 

απαηηνχληαη κεξηθά αθφκε ζπιινγηζηηθά βήκαηα.    

 

2.5. Γλσζηνινγηθόο νιηζκόο θαη ελαιιαθηηθνί ιεμίθνζκνη.  

 

    χκθσλα κε φζα έρνπλ ππνζηεξηρζεί κέρξη ηψξα, θάζε θνξά πνπ έλα ππνθείκελν θξίλεη ην λφεκα 

θαη/ή ηε γλσζηνινγηθή ηηκή κηαο πξφηαζεο, πξνυπνζέηεη έλα νιφθιεξν πιέγκα πξνηάζεσλ θαη 

άιισλ ζεκάησλ, ην νπνίν ζπληζηά ηαπηνρξφλσο ην ιεμίθνζκφ ηνπ ηε ζηηγκή ηεο θξίζεο. Δθφζνλ 
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 Goodman, o.π.,  ζει. 96.  
626

 Goodman, o.π.,  ζει. 118-119.  
627

 Goodman, o.π.,  ζει. 138. Βιέπε θαη Putnam, Σα πνιιά πξφζσπα ηνπ ξεαιηζκνχ, ζει. 25-26, 46-47.   
628

 Kuhn, ν.π., ζει. 231, 188, 214.  
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είλαη δπλαηφ λα πξνβιεζνχλ δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο αιιά "εκπεηξηθψο ηζνδχλακα" λνεκαηηθά 

ππφβαζξα, ηα νπνία απηνκάησο θαζηζηνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο ιεμηθφζκνπο ζεκαζηνινγηθψο 

αζχκκεηξνπο κεηαμχ ηνπο, είλαη δπλαηφλ, ππφ ηνπιάρηζηνλ κία έλλνηα, δηαθνξεηηθά ππνθείκελα (ή 

δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο) λα δνπλ κέζα ζε δηαθνξεηηθφ ("πξαγκαηηθφ") θφζκν, ή κάιινλ ιεμίθνζκν, 

ην θαζέλα: δχν ιεμίθνζκνη κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηελ άπνςε φηη ηα "γεγνλφηα" (αιιά θαη νη 

"απηνλφεηεο αιήζεηεο") ησλ δχν ιεμηθφζκσλ είλαη αζχκκεηξα θαη κε θπξηνιεθηηθψο κεηαθξάζηκα 

κεηαμχ ηνπο.   

    Σψξα, αλ δεηρζεί (θάηη πνπ παξακέλεη αθφκε αλνηρηφ) φηη θαη' αλάγθελ, δεδνκέλνπ ελφο 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, κφλν κία θαηαλνκή ησλ 

αιεζνηηκψλ, δειαδή κφλν έλα γλσζηαθφ πιέγκα, είλαη δπλαηφ λα δηαζθαιίζεη ηελ εζσηεξηθή 

αξκνλία (ή ζπλνρή) κεηαμχ ησλ ζεκάησλ ηνπ ιεμηθφζκνπ, ηφηε έλαο ξεαιηζηήο πνπ δελ ην βάδεη 

εχθνια θάησ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη φηη, θαηά θάπνην ηξφπν, φινη νη δπλαηνί ζεκαζηνινγηθψο 

αζχκκεηξνη ιεμίθνζκνη νπζηαζηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ ίδην αληηθεηκεληθφ θφζκν, ν νπνίνο ππνβάιιεη 

κία θαη κνλαδηθή ζηαζεξή θαηαλνκή αιεζνηηκψλ ζε θάζε ελαιιαθηηθφ λνεκαηηθφ πιέγκα, θαη 

απιψο ηνπ απνδίδνπλ δηαθνξεηηθφ λφεκα ν θαζέλαο.  

    Αλαξσηηέηαη σζηφζν θαλείο πνηνο είλαη ν θνηλφο ηφπνο ζηνλ νπνίν ζπκπίπηνπλ νη αιεζνηηκέο, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ θάζε θαηαλνκή αθνξά θαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ, ζεκαζηνινγηθψο αζχκκεηξν 

πεξηερφκελν, ζε έλαλ θφζκν πνπ πεξηέρεη δηαθνξεηηθά φληα θαη ζηνλ νπνίν ηζρχνπλ, πηζαλφηαηα, 

αθφκε θαη δηαθνξεηηθέο ινγηθέο αξρέο. Αλ αθαηξέζνπκε ην πεξηερφκελν (θαη καδί ηνπ, θαη' αλάγθελ, 

θαη ην ζρήκα), απηφ πνπ απνκέλεη, θαη ζην νπνίν ππνηίζεηαη φηη αληηζηνηρεί ε κία θαη κνλαδηθή νξζή 

θαηαλνκή αιεζνηηκψλ, είλαη έλα απξνζδηφξηζην Υ. Άξα ην κφλν πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ζε 

κηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη φηη δχν θαηαλνκέο αιεζνηηκψλ ζε δηαθνξεηηθά ζχλνια πξνηάζεσλ είλαη, 

ηξφπνλ ηηλά, νξζέο (ή δχν ζεκαζηνινγηθψο αζχκκεηξεο κεηαμχ ηνπο πξνηάζεηο είλαη αιεζείο) γηα ην 

ίδην αδηάγλσζην, άθαην θαη αξρέγνλν ράνο θαη ηίπνηα παξαπάλσ. κσο κπνξεί απηφ ην αξρέγνλν 

ράνο λα ζεσξεζεί "ν ίδηνο θφζκνο" ή αθφκε θαη ζθέην "θφζκνο" κε ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ φξνπ;  

    Χο πξνο απηφ ην δήηεκα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο ηνπ Hacker γηα ηελ αζπκκεηξία 

θαη ηε ζρεηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο. χκθσλα κε ηνλ Hacker, "Μηα (κεξηθή) δηαθνξά σο πξνο ην 

ελλνηνινγηθφ ζρήκα ζπληζηά δηαθνξά αλάκεζα ζε αληίζηνηρα ηκήκαηα ηεο γξακκαηηθήο ησλ 

εθθξάζεσλ, κηα δηαθνξά ινγηθνχ ρψξνπ, φρη κηα δηαθνξά σο πξνο ηελ αιήζεηα. […] Απηφ πνπ 

ιέγεηαη, φηαλ θάηη ιέγεηαη ζε κηα γιψζζα, είλαη αιεζέο αλ ηα πξάγκαηα είλαη έηζη φπσο ιέγεηαη φηη 

είλαη, θαη δελ ππάξρεη ηίπνηα ην ζρεηηθφ ζε απηφ. […] Απηφ πνπ είλαη ζρεηηθφ σο πξνο ηα 

ελλνηνινγηθά ζρήκαηα δελ είλαη ε αιήζεηα αιιά -πιενλαζηηθά- νη έλλνηεο. Γηαθνξέο κεηαμχ 
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ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ δελ νδεγνχλ ζε ζρεηηθή αιήζεηα αιιά ζε αζχκκεηξε αιήζεηα."
629

 "Ζ 

δηαθσλία αθνξά ζε έλλνηεο θαη νη αιεζείο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη είλαη αζχκκεηξεο, αθξηβψο 

επεηδή δελ είλαη πάληα κεηαθξάζηκεο απφ ην έλα ζρήκα ζην άιιν."
630

 

    Γηαθσλψ κε ηελ άπνςε ηνπ Hacker. ην βαζκφ πνπ ν θφζκνο φπσο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη 

γλσζηφο, λα ζπδεηεζεί ή λα ηνλ επηθαιεζηνχκε ζπγθξνηείηαη απφ ην λνεκαηηθφ πιέγκα θαη ν 

θφζκνο είλαη δηαθνξεηηθφο γηα δχν αλζξψπνπο πνπ πξνυπνζέηνπλ δχν δηαθνξεηηθά λνεκαηηθά 

πιέγκαηα, απηφ πνπ ιέγεηαη, φηαλ θάηη ιέγεηαη ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα, είλαη αιεζέο αλ ηα 

πξάγκαηα είλαη ζε απηφ ην λνεκαηηθφ πιέγκα έηζη φπσο ιέγεηαη φηη είλαη. κσο απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

αιήζεηα είλαη, ηνπιάρηζηνλ, ζρεηηθή σο πξνο ην εθάζηνηε λνεκαηηθφ πιέγκα.  

    Ήξζε φκσο ε ψξα λα εμεηαζηεί ην εξψηεκα αλ είλαη δπλαηφλ λα έρνπκε, ζε έλα λνεκαηηθφ 

πιέγκα, δεδνκέλνπ δειαδή ελφο ζηαζεξνχ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο 

γλσζηαθά πιέγκαηα, ηα νπνία είλαη εμίζνπ επαξθή ή νξζά απφ ηελ άπνςε φηη φια δηαζθαιίδνπλ 

εμίζνπ ηελ εζσηεξηθή αξκνλία, ηζνξξνπία ή ζπλνρή ηνπ πιέγκαηνο / ιεμηθφζκνπ.  

    Αο δνχκε ηί ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ, δεδνκέλνπ ελφο γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ, κηα 

θξηλφκελε πξφηαζε δηαςεχδεηαη.   

    Έζησ ινηπφλ φηη ειέγρνπκε ηελ πξφηαζε p, "Απηή ηε ζηηγκή πεξλάεη απφ κπξνζηά καο έλαο 

ιαγφο", θαη απηή θξίλεηαη ςεπδήο, θαζψο, αθ' ελφο κελ, ην γλσζηαθφ ππφβαζξν πεξηιακβάλεη ηελ 

αξρή ηεο αμηνπηζηίαο ησλ αηζζήζεσλ, αθ' εηέξνπ δε, ην άθαην, αδηάγλσζην αίηην ησλ εξεζηζκάησλ 

καο ζηέιλεη ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε q, φηη απηή ηε ζηηγκή πεξλάεη απφ κπξνζηά καο κηα γάηα.  

    Καη’ αξράο αμίδεη λα παξαηεξεζεί φηη εδψ δελ έρνπκε αληίθαζε αλάκεζα ζε κηα πξφηαζε θαη ζε 

θάηη ην εμσ-γισζζηθφ (π.ρ. ηε "γπκλή εκπεηξία") αιιά αληίθαζε αλάκεζα ζε κηα πξφηαζε θαη ζε 

άιιεο πξνηάζεηο ή άιια ζήκαηα απφ ην πιέγκα ζην νπνίν αλήθεη απηή ε πξφηαζε, έλα είδνο 

"εζσηεξηθήο αληίθαζεο", δπζαξκνλίαο ή αληζνξξνπίαο.  

    Απηφ φκσο ζεκαίλεη απιψο φηη, δεδνκέλνπ ηνπ λφκνπ ηεο κε αληίθαζεο σο αιεζνχο πξφηαζεο 

ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη αιεζείο θαη ε p θαη φιεο νη πξνηάζεηο ηνπ 

γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ ηεο πνπ ζεσξνχληαη αιεζείο: Ή ε p είλαη ςεπδήο ή ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ ηεο είλαη ςεπδήο. Με άιια ιφγηα, ε p είλαη ςεπδήο δεδνκέλεο 

κηαο θαηαλνκήο αιεζνηηκψλ αιιά κπνξεί λα είλαη αιεζήο δεδνκέλεο κηαο δηαθνξεηηθήο θαηαλνκήο. 

Καη πξνο ην παξφλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα καο απαγνξεχεη a priori λα 

αλαζεσξήζνπκε ην γλσζηαθφ πιέγκα, αλ βέβαηα κηα ηέηνηα αλαζεψξεζε ζα κπνξνχζε λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ ηζνξξνπία εληφο ηνπ ιεμηθφζκνπ, λα επηιχζεη ή λα "μεπεξάζεη" ηελ "εζσηεξηθή 

αληίθαζε" νχησο είπεηλ, δειαδή λα απνθιείζεη ηελ εκθάληζε αληίθαζεο κέζα ζην πιέγκα (αθνχ ε 
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 Hacker, ν.π., ζει. 303.  
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 Hacker, ν.π., ζει. 304. Βιέπε θαη ζει. 306.  
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εκθάληζε αληίθαζεο απαγνξεχεηαη απφ ην λνεκαηηθφ ππνβάζξν), εμίζνπ φπσο ζα ηελ 

απνθαζηζηνχζε θαη ην λα θξίλνπκε ςεπδή ηελ p. 

    πσο ην ζέηεη ν Quine, "αλ ζέινπκε λα ζπλάγνπκε κηα παξαηεξεζηαθή θαηεγνξηθή πξφηαζε 

[categorical] απφ κηα ππφζεζε, ίζσο ζα πξέπεη λα επηζηξαηεχζνπκε άιιεο ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο θαη 

πνιιέο θνηλνηνπίεο ηεο θνηλήο ινγηθήο πνπ ζεσξνχληαη απηνλφεηεο, ίζσο θαη ηελ αξηζκεηηθή θαη 

άιια ηκήκαηα ησλ καζεκαηηθψλ. Σν ςεχδνο ηεο παξαηεξεζηαθήο θαηεγνξηθήο πξφηαζεο δελ 

δηαςεχδεη απνθαζηζηηθά ηελ ππφζεζε. Απηφ πνπ δηαςεχδεηαη είλαη ε ζχδεπμε ησλ πξνηάζεσλ 

[sentences] πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζπλαρζεί ε παξαηεξεζηαθή πξφηαζε. Γηα λα αλαηξέζνπκε [retract] 

απηή ηε ζχδεπμε δελ είλαη αλαγθαίν λα αλαηξέζνπκε ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε· ζα κπνξνχζακε, αληί γηα 

απηήλ, λα αλαηξέζνπκε θάπνηα άιιε πξφηαζε ηεο ζχδεπμεο."
631

 πσο ην έζεζε, πξηλ απφ ηνλ Quine, 

ν Pierre Duhem, ζηελ πεξίπησζε δηάςεπζεο κέζσ θξίζηκνπ πεηξάκαηνο κηαο ζεσξίαο πνπ πξνβιέπεη 

έλα θαηλφκελν, "ηo κφλν πνπ καο δηδάζθεη ην πείξακα είλαη φηη κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ 

[propositions] πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ [...], ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 

έλα ζθάικα· φκσο δελ καο ιέεη ηίπνηα γηα ην πνχ έγθεηηαη απηφ ην ζθάικα."
632

 

     Αλ ινηπφλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ εκθαλίδεηαη αληίθαζε αλάκεζα ζηελ p θαη ην γλσζηαθφ 

ππφβαζξφ ηεο, κία δπλαηή ιχζε είλαη λα ζεσξήζνπκε ηελ p ςεπδή, κηα άιιε δπλαηή θαη εμίζνπ 

λφκηκε θίλεζε είλαη λα αλαζεσξήζνπκε ηηο αιεζνηηκέο θξηλνπζψλ πξνηάζεσλ ηνπ γλσζηαθνχ 

ππνβάζξνπ θαη/ή λα εηζάγνπκε λέεο πξνηάζεηο ζε απηφ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα θξίλνπκε 

αιεζή ηελ q δηαςεχδνληαο θαη αλαζεσξψληαο ηαπηνρξφλσο άιιεο πξνηάζεηο ηνπ γισζζηθνχ 

πιέγκαηνο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε αιήζεηα ή ε βεβαηφηεηα ηεο, φπσο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αμηνπηζηία ησλ αηζζήζεσλ (ή ησλ πεηξακαηηθψλ νξγάλσλ ζε κηα άιιε, πην ηερληθή πεξίπησζε), ζηελ 

πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ησλ νκηιεηψλ ή αθφκε θαη ζηα φληα ηα νπνία κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ππφ 

ηηο θαηεγνξίεο "γάηα" θαη "ιαγφο".  

    Ίζσο κηα ηέηνηα αλαζεψξεζε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη, ζαλ αιπζηδσηή αληίδξαζε, ζηελ 

αλαζεψξεζε αθφκα θαη αιεζεηψλ ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ.
633

 Γηα παξάδεηγκα, αλ 

αλαζεσξήζνπκε ηελ νληνινγία θαη ην ιεμηιφγην ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ θαη εηζαγάγνπκε σο 
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 Quine, Pursuit of Truth, ζει. 13-14.)      
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 Duhem, ν.π., ζει. 185. Βιέπε θαη ζει. 187. Βιέπε θαη Κνλδχιεο, ν.π., ζει. 35. O Quine πξνηείλεη ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο λα αθνινπζνχκε κηα "αξρή ηνπ ειάρηζηνπ αθξσηεξηαζκνχ", έηζη ψζηε "λα κελ ηαξάδνπκε ηε βάξθα 

πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ρξεηάδεηαη" θαη λα δηαζθαιίδνπκε ηελ "απιφηεηα ηεο πξνθχπηνπζαο ζεσξίαο" (Quine, ν.π., ζει. 

14-15). κσο κηα ηέηνηα αξρή, φπσο θαη ε αξρή ηεο ράξηηνο ηνπ Davidson, φζν ειθπζηηθή θαη αλ κπνξεί λα θαίλεηαη, 

απφ κηα πξαγκαηηζηηθή ζθνπηά, ζε θάπνηα θνηλφηεηα, είλαη κφλν κία κεηαμχ ησλ ινγηθψο λνκίκσλ επηινγψλ, θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ καο ιέεη ηίπνηα γηα ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο κηαο "νξζήο" αλαθαηαλνκήο ησλ αιεζνηηκψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ην πξαγκαηηζηηθφ θξηηήξην ("good sense") πνπ πξνηείλεη ν Duhem (Duhem, ν.π., ζει. 217.) 
633

 Βιέπε Putnam, "Is Logic Empirical?", R.S. Cohen θαη M.W. Wartofsky (επ.), Boston Studies in the Philosophy of 

Language, η. V, Reidel, Dordrecht 1969, ζει. 216-241, φπνπ πξνηείλεηαη ε θβαληηθή κεραληθή σο παξάδεηγκα ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ινγηθέο αξρέο θαη άιιεο "αλαγθαίεο αιήζεηεο" κπνξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ γηα "εκπεηξηθνχο" 

ιφγνπο. Βιέπε θαη Quine, "Two Dogmas of Empiricism", ζει. 43.  
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αιεζή ηελ πξφηαζε "Λαγφο είλαη φ,ηη παξαηεξείηαη λα πεξλά απφ κπξνζηά καο απηή ηε ζηηγκή", 

ηφηε ε πξφηαζε p (ή κάιινλ ε λέα, θάπσο δηαθνξεηηθή  p' πνπ πξνθχπηεη ζην λέν λνεκαηηθφ 

πιέγκα) είλαη αιεζήο, φπσο επίζεο είλαη αιεζήο αλ δερηνχκε σο "αλαιπηηθή" πξφηαζε ηελ "ινη νη 

ιαγνί είλαη γάηεο". ηελ αθξαία πεξίπησζε φπνπ, ζην πιαίζην απηήο ηεο ξηδηθήο αλαζεψξεζεο, 

αίξεηαη ν λφκνο ηεο κε αληίθαζεο, νη πξνηάζεηο p΄ θαη q΄ γίλνληαη εμίζνπ αιεζείο θαη ςεπδείο. 

    Ο Wright, αζθψληαο θξηηηθή ζε κηα κνξθή πξαγκαηηζκνχ, δηαηππψλεη έλα πξφβιεκα ην νπνίν 

κπνξεί λα αδηαηππσζεί έηζη ψζηε λα αθνξά θαη ζην παξαπάλσ επηρείξεκα: Έζησ φηη δεδνκέλεο κηαο 

ζεσξίαο T θαη κηαο ινγηθήο L ε νπνία ζπλεπάγεηαη φηη αλ P ηφηε R, πξνθχπηεη εζσηεξηθή έληαζε 

ζην ζχζηεκα, θαζψο ηείλνπκε λα θαηαθάζθνπκε ηαπηνρξφλσο ηελ P θαη ηελ άξλεζε ηεο R. Καη 

έζησ φηη γηα λα απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία κπνξνχκε λα επηιέμνπκε αλ ζα αλαζεσξήζνπκε ηελ T, 

ηελ P, ηελ  ̴R ή ηελ L. κσο εδψ πξνυπνηίζεηαη θαη ν ηζρπξηζκφο W, φηη, "χκθσλα κε ηελ T θαη 

ηελ L, αλ P ηφηε R". Αλ απηφο ν ηζρπξηζκφο είλαη επίζεο αλαζεσξήζηκνο, φπσο θάζε άιιε πξφηαζε 

εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε είλαη αλαζεσξήζηκε θαη ε ζέζε φηη ππάξρεη έληαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο (θαη φηη, ζπλεπψο, ππάξρεη αλάγθε αλαζεψξεζεο). Καηά ηνλ Wright (φπσο ηνλ 

παξνπζηάδεη ε Heal), αλ ην δερηνχκε απηφ, ηφηε απνθιείνπκε ην ελδερφκελν λα ππάξρεη "θάπνηα 

πεγή πίεζεο ζην ζχζηεκα ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ επηινγή καο" θαη καδί απνθιείνπκε κηα 

ξεαιηζηηθή εμήγεζε απηήο ηεο πίεζεο ή ηεο εζσηεξηθήο έληαζεο. 
634

 Θα έιεγα φηη απηφ πξάγκαηη 

ζπληζηά πξφβιεκα αλ ζέινπκε λα δηαηεξήζνπκε θάπνηα κνξθή ξεαιηζκνχ, δελ ζπληζηά φκσο 

πξφβιεκα ζην ηξέρνλ πιαίζην, ην νπνίν δελ ηξέθεη ηέηνηεο θηινδνμίεο: ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ε 

έληαζε ν ηζρπξηζκφο W αλήθεη ζην γλσζηαθφ ππφβαζξν ηνπ πιέγκαηνο (θαη σο εθ ηνχηνπ επηηξέπεη 

ηελ εκθάληζή ηεο), ε έληαζε κπνξεί λα επηιπζεί είηε αλαζεσξψληαο ηηο T, P,  ̴R ή L είηε 

αλαζεσξψληαο ηνλ W θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ηφζν ε αξρηθή θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ζηηο πξνηάζεηο ή 

ζηα ζχλνια πξνηάζεσλ Σ, P,  ̴R, L θαη W φζν θαη ε αλαζεψξεζε πνπ ηειηθά επηιέγεηαη είλαη 

απζαίξεηεο απφ ινγηθή άπνςε θαη πηζαλφηαηα ππαθνχλ ζε εμσ-ινγηθέο ηάζεηο, είηε ηπθιέο, έμσ απφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθεηκέλνπ, είηε κέζσ ζπλεηδεηήο απφθαζεο.    

    πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αιεζνηηκήο ζε κηα πξφηαζε πξνυπνζέηεη 

κηα θαηαλνκή αιεζνηηκψλ ζην γλσζηαθφ πιέγκα ηεο p, είλαη ζρεηηθή σο πξνο απηή ηελ θαηαλνκή 

θαη κπνξεί λα αιιάμεη αλ ε θαηαλνκή αλαζεσξεζεί, αξθεί ε λέα θαηαλνκή λα δηαζθαιίδεη ηελ 

εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ ιεμηθφζκνπ. ρεηηθφ σο πξνο απηή ηελ απφδνζε αιεζνηηκψλ είλαη θαη ην 

λφεκα ηεο πξφηαζεο, ην νπνίν νθείιεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηε ζπλνιηθή θαηαλνκή θαη ίζσο κπνξεί 

λα αιιάμεη ζηελ "αθξαία" (ηνπιάρηζηνλ απφ ζηαηηζηηθή άπνςε) πεξίπησζε ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ. 
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   Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κπνξνχκε λα αθνινπζήζνπκε ηελ ίδηα ζπιινγηζηηθή πνξεία αλ αληί γηα ηηο 

ηηκέο "αιεζέο" θαη "ςεπδέο" ζπδεηήζνπκε γηα άιιεο γλσζηνινγηθέο αμίεο, φπσο είλαη ε 

"βεβαηφηεηα", ε "δηθαηνιφγεζε", ε "επηθχξσζε", θ.ν.θ.  

    Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη, αλ ην κνλαδηθφ a priori θξηηήξην πνπ δηαζέηνπκε γηα ηελ 

"νξζφηεηα" ή ηελ "πξαγκαηηθφηεηα" ελφο ιεμηθφζκνπ είλαη ε εζσηεξηθή ζπλνρή, ηφηε θάζε 

ιεμίθνζκνο, σο ζχλνιν πξνηάζεσλ / ζεκάησλ, παξνπζηάδεη έλα είδνο γλσζηνινγηθνχ νιηζκνχ, φπνπ 

φιεο νη πξνηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζε απηφ ην ζχλνιν ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη βξίζθνληαη ζε 

ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξίζνπκε ηε 

γλσζηνινγηθή ηηκή κηαο επί κέξνπο πξφηαζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή φισλ ησλ άιισλ πξνηάζεσλ 

πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζχλνιν: ην ζχλνιν πξνηάζεσλ πνπ απνηειείηαη απφ ηελ εθάζηνηε πξφηαζε p 

θαη ην γλσζηαθφ ππφβαζξφ ηεο έρνπκε γλσζηνινγηθφ νιηζκφ, ζην βαζκφ πνπ ε απφδνζε αιεζνηηκήο 

ζηελ p πξνυπνζέηεη θαη επεξεάδεη ηελ απφδνζε αιεζνηηκψλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ γλσζηαθνχ 

ππνβάζξνπ θαη ηνχκπαιηλ (αλ εθιάβνπκε σο θξηλφκελε πξφηαζε θάπνηα πξφηαζε ηνπ ππνβάζξνπ 

θαη αλ εληάμνπκε ηελ p ζηηο θξίλνπζεο πξνηάζεηο, δειαδή αλ δηαηεξήζνπκε ζηαζεξή θαη 

αλακθηζβήηεηε ηελ ηηκή ηεο). Δπίζεο, ζε έλα γλσζηαθφ πιέγκα έρνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο ε ηηκή 

ησλ νπνίσλ ηίζεηαη ππφ θξίζε, ελψ ε αιεζνηηκή φισλ ησλ ππνινίπσλ πξνηάζεσλ παξακέλεη 

ζηαζεξή. Σφηε φιεο νη πξνηάζεηο πιελ ησλ θξηλφκελσλ γίλνληαη ην γλσζηαθφ ππφβαζξν θάζε 

θξηλφκελεο πξφηαζεο, ρσξίο λα δηαζέηνπκε θάπνην a priori θξηηήξην ην νπνίν θαζνξίδεη πνηεο 

πξνηάζεηο ζα είλαη νη θξίλνπζεο θαη πνηεο νη θξηλφκελεο. Αλ ινηπφλ ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα έρεη 

γίλεη κηα ζαθήο θαη ζηαζεξή δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο θξηλφκελεο πξνηάζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ, αλ θάζε γλσζηαθφ ππφβαζξν, σο ζχλνιν πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ 

απνδνζεί ζηαζεξέο ηηκέο, θαζηζηά δπλαηή ηελ απφδνζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο ζε θάζε θξηλφκελε 

πξφηαζε θαη αλ θάζε θξηλφκελε πξφηαζε πνπ αλήθεη ζην πιέγκα πξνυπνζέηεη ην ίδην γλσζηαθφ 

ππφβαζξν, ηφηε ε απφδνζε ηηκήο ζε θάζε θξηλφκελε πξφηαζε πξνυπνζέηεη θαη ηε δπλαηφηεηα 

απφδνζεο αιεζνηηκψλ ζε φιεο ηηο άιιεο θξηλφκελεο πξνηάζεηο ηνπ πιέγκαηνο, ελψ απηφ κπνξεί λα 

ηζρχεη γηα νπνηαδήπνηε πξφηαζε ηνπ πιέγκαηνο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε ε 

αιεζνηηκή ηεο. Δπνκέλσο έλα ηέηνην γλσζηαθφ πιέγκα-ιεμίθνζκνο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ 

γλσζηνινγηθφ εθηφο απφ ζεκαζηνινγηθφ νιηζκφ.     

    Δθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνην ζθάικα ζηε κέρξη ηψξα επηρεηξεκαηνινγία, έρνπκε ιφγνπο γηα λα 

δερηνχκε κηα κνξθή ή παξαιιαγή ηεο ιεγφκελεο ζέζεο Duhem-Quine, ζχκθσλα κε ηελ νπνία "ε 

κνλάδα πνπ έρεη εκπεηξηθή ζεκαζία είλαη ην ζχλνιν ηεο επηζηήκεο [science]"
635

: θάζε θνξά πνπ 

θξίλεηαη κηα πξφηαζε ή κηα ζεσξία, θξίλεηαη νιφθιεξν ην γλσζηαθφ πιέγκα ζην νπνίν απηή αλήθεη. 
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 Quine, ν.π., ζει. 42. Βιέπε επίζεο Duhem, ν.π., ζει. 187-188, 200, 208, 216.  
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Χζηφζν, δελ ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ Quine φηη "νη πξνηάζεηο καο γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν δελ 

αληηκεησπίδνπλ ηε δίθε ηεο αηζζεηεξηαθήο εκπεηξίαο αηνκηθά αιιά κφλν σο ζπιινγηθφ ζψκα"
636

, 

δηφηη, ζχκθσλα κε φζα ππνζηεξίρζεθαλ παξαπάλσ, νη πξνηάζεηο καο γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν δελ 

αληηκεησπίδνπλ σο ζπιινγηθφ ζψκα ηε δίθε θάπνηαο εμσ-γισζζηθήο εκπεηξίαο αιιά, φηαλ 

παξνπζηάδεηαη εζσηεξηθή ζχγθξνπζε ή αληίθαζε, ηε δίθε θάπνησλ άιισλ πξνηάζεσλ ή έζησ 

ζεκάησλ εληφο ηνπ ίδηνπ ζπιινγηθνχ ζψκαηνο, δίθε ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαζεψξεζε 

ησλ θξηλφκελσλ πξνηάζεσλ ή ζε αλαζεψξεζε άιισλ πξνηάζεσλ κέζα ζε απηφ ην ζψκα: φηαλ κία 

πξφηαζε ή κία ζεσξία ειέγρεηαη απφ ηελ "εκπεηξία", ψζηε λα δηαςεπζζεί ή λα επαιεζεπζεί, απηφ 

πνπ θξίλεηαη είλαη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ ζπλφινπ ηνπ γλσζηαθνχ πιέγκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ ε 

πξφηαζε ή ε ζεσξία. Έηζη, ζε πεξίπησζε δηάςεπζεο (π.ρ. απφ θάπνην "θξίζηκν πείξακα"), ζα 

κπνξνχζακε λα αλαζεσξήζνπκε νπνηαδήπνηε πξφηαζε εληφο ηνπ πιέγκαηνο, θαη φρη απαξαηηήησο 

κηα πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα άκεζα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηνπ πεηξάκαηνο, αξθεί απηή ε θίλεζε 

λα απνθαζηζηά ηε ζπλνρή ηνπ γλσζηαθνχ πιέγκαηφο καο.  

    πσο ην ζέηεη ν Quine, "κηα ζχγθξνπζε κε ηελ εκπεηξία ζηελ πεξηθέξεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αλαθαηαηάμεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πεδίνπ. Οη αιεζνηηκέο πξέπεη λα αλαθαηαλεκεζνχλ ζε θάπνηεο 

απφ ηηο πξνηάζεηο καο. Ζ επαλαμηνιφγεζε θάπνησλ πξνηάζεσλ ζπλεπάγεηαη ηελ επαλαμηνιφγεζε 

άιισλ, ιφγσ ησλ ινγηθψλ δηαζπλδέζεψλ ηνπο – θαη νη ινγηθνί λφκνη είλαη κε ηε ζεηξά ηνπο απιψο 

θάπνηεο άιιεο πξνηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, θάπνηα άιια ζηνηρεία ηνπ πεδίνπ. Αθνχ 

επαλαμηνινγήζνπκε κηα πξφηαζε πξέπεη λα επαλαμηνινγήζνπκε άιιεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα είλαη 

πξνηάζεηο πνπ ζπλδένληαη ινγηθά κε ηελ πξψηε ή νη πξνηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ ινγηθψλ ζπλδέζεσλ. 

κσο ην ζπλνιηθφ πεδίν ππνθαζνξίδεηαη ζε ηέηνην βαζκφ απφ ηηο νξηαθέο ζπλζήθεο ηνπ, ηελ 

εκπεηξία, ψζηε ππάξρεη κεγάιν εχξνο επηινγήο σο πξνο ην πνηεο πξνηάζεηο ζα επαλαμηνινγεζνχλ 

ζην θσο κηαο εκπεηξίαο ε νπνία ηηο δηαςεχδεη. Κακία ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία δελ ζπλδέεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πεδίνπ, παξά κφλν εκκέζσο, κέζσ ππνινγηζκψλ 

εμηζνξξφπεζεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην πεδίν σο ζχλνιν."
637

 "Οπνηαδήπνηε πξφηαζε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί αιεζήο αλ θάλνπκε αξθεηά δξαζηηθέο αλαθαηαηάμεηο ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο" 

θαη "θακία πξφηαζε δελ έρεη αλνζία ζηελ αλαζεψξεζε."
638

 Μφλν πνπ ε "ζχγθξνπζε κε ηελ 

εκπεηξία" (ή, ίζσο, απηφ πνπ ν Kuhn ζα νλφκαδε "αλσκαιία" θαη "θξίζε"
639

) ζπληζηά κφλν έλα είδνο 
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 Quine, ν.π., ζει. 41. 
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 Quine, ν.π., ζει. 42-43.  
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 Quine, o.π.,ζει. 43. 
639

 Βιέπε, π.ρ., Kuhn, ν.π., ζει. 121-136 θαη 137-150, αληηζηνίρσο. Σφζν ν Kuhn φζν θαη ν Feyerabend παίδνπλ κε ηελ 

ηδέα φηη ε δηάςεπζε κηαο ζεσξίαο δελ ζπληζηά αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη θάπνηα ππνηηζέκελε αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα αιιά πξφβιεκα εζσηεξηθήο αζπλέπεηαο, αληίθαζεο ή δπζαξκνλίαο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

εληφο ηνπ νπνίνπ δηαηππψλεηαη ε ζεσξία. Πξάγκαηη, αλ δελ καο έρεη απνκείλεη θαλέλαο "αληηθεηκεληθφο" θφζκνο, 

απαιιαγκέλνο απφ ελλνηνινγηθή/ζεσξεηηθή θφξηηζε, γηα λα ζπγθξίλνπκε κε απηφλ ηε ζεσξία, θαη αλ ην ζρήκα θαη ην 

πεξηερφκελν ηαπηίδνληαη, ηφηε θάζε αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζε εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζε ζεσξεηηθνχο 



207 
 

δπζαξκνλίαο ή αληζνξξνπίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ γλσζηαθνχ πιέγκαηνο θαη νη αλαθαηαηάμεηο ζηηο 

πξνηάζεηο ηνπ πιέγκαηνο απνζθνπνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ, έηζη ψζηε 

λα ππάξρεη ακνηβαία ζπκθσλία, έλα είδνο "ηδαληθήο ζπλνρήο" κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ην 

απνηεινχλ, ζχκθσλα βέβαηα κε ηα θξηηήξηα αξκνλίαο ή ζπλνρήο πνπ αλαγλσξίδεη ην ίδην ην πιέγκα. 

        Αλ ηα δερηνχκε φια απηά, δηαζέηνπκε έλα επηρείξεκα ππέξ ηεο εγθαηάιεηςεο κηαο απφιπηεο 

δηάθξηζεο κεηαμχ "αλαιπηηθψλ" ή θξηλνπζψλ θαη "ζπλζεηηθψλ" ή θξηλφκελσλ πξνηάζεσλ, αλ 

θαηαλννχκε ηηο πξψηεο σο αλαγθαία αιεζείο θαη κε αλαζεσξήζηκεο θαη ηηο δεχηεξεο σο 

ελδερνκεληθέο θαη αλαζεσξήζηκεο δεδνκέλσλ ησλ πξψησλ. Γηφηη, αλ ηζρχεη ε ζέζε φηη θάζε 

πξφηαζε αλήθεη ζε έλα πιέγκα ην νπνίν παξνπζηάδεη γλσζηνινγηθφ νιηζκφ, θακία πξφηαζε δελ 

επαιεζεχεηαη, δηαςεχδεηαη, επηθπξψλεηαη θ.ν.θ. κφλε ηεο αιιά καδί κε φιν ην γλσζηαθφ πιέγκα ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ εηδάιισο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

"αλαιπηηθέο" θαη νη νπνίεο είλαη, απφ ινγηθή άπνςε, εμίζνπ αλαζεσξήζηκεο κε εθείλεο ηηο πξνηάζεηο 

νη νπνίεο δείρλνπλ λα αλαθέξνληαη πην άκεζα ζηελ "εκπεηξία" θαη αλαγθαίεο απιψο ηε ζηηγκή ζηελ 

νπνία εμαηξνχληαη απφ ηελ ακθηζβήηεζε (σο αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηελ θξίζε ησλ ππνινίπσλ).  

    ην πιαίζην ελφο ηέηνηνπ γλσζηνινγηθνχ νιηζκνχ δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα πξνηάζεηο νη 

νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα αλαζεσξεζνχλ απφ ηελ εκπεηξία, παξά κφλν γηα θάπνηεο πξνηάζεηο νη 

νπνίεο ηε ζηηγκή t γίλνληαη δεθηέο κε ζηαζεξέο αιεζνηηκέο, ελ αληηζέζεη πξνο άιιεο πξνηάζεηο, νη 

νπνίεο ηελ ίδηα ζηηγκή ηίζεληαη ππφ θξίζε. Καη είλαη δπλαηφ, εθφζνλ γίλνπλ νη θαηάιιειεο 

αλαθαηαηάμεηο ζην γλσζηαθφ πιέγκα, ηελ επφκελε ζηηγκή λα ηίζεληαη ππφ θξίζε πξνηάζεηο πνπ έσο 

ηφηε ζεσξνχληαλ δεδνκέλεο θαη λα εμαηξνχληαη θάζε ακθηζβήηεζεο πξνηάζεηο νη νπνίεο έσο ηφηε 

θξίλνληαλ. Έηζη, αλ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα κηα δηάθξηζε κεηαμχ θάπνηνπ είδνπο "αλαιπηηθψλ" 

θαη "ζπλζεηηθψλ" πξνηάζεσλ (αλ θαη ίζσο ζα ήηαλ θαιχηεξα λα εγθαηαιείςνπκε εληειψο απηή ηελ 

                                                                                                                                                                                                   
ηζρπξηζκνχο ζπληζηά εζσηεξηθή αληίθαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αλαληηζηνηρία ή αζπκθσλία αλάκεζα ζε θάπνηεο πξνηάζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε θξηηήξηα εζσηεξηθά ζην ζχζηεκα. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, απηφ πνπ ν Kuhn νλνκάδεη 

"αλσκαιία" ε νπνία αλαδχεηαη εληφο ελφο Παξαδείγκαηνο θαη νδεγεί ζε αλαζεψξεζε θαη επηζηεκνληθή επαλάζηαζε 

(βιέπε Kuhn, ν.π., θεθάιαηα VI, VII, VIII - ζει. 121-166), ζηελ νξνινγία ηεο ζεσξίαο πνπ αλαπηχζζεηαη εδψ 

αληηζηνηρεί ζε κηα εζσηεξηθή δπζαξκνλία ή αληίθαζε ηνπ ιεμηθφζκνπ, ε νπνία κπνξεί λα επηιπζεί κφλν κέζσ 

αλαθαηαλνκήο ησλ αιεζνηηκψλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ή αθφκα θαη κεηαβνιήο ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, θηλήζεηο πνπ 

νδεγνχλ ζε έλα λέν γλσζηαθφ πιέγκα. χκθσλα δε κε απηή ηε ζεσξία, απηή ε απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο κπνξεί λα 

έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία δπλαηέο εθβάζεηο, αλ ε ζπλνρή κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί κέζσ δηαθνξεηηθψλ αλαθαηαλνκψλ. 

Σφηε, αλ ζέιακε λα δηαηεξήζνπκε ηελ νξνινγία θαη ηηο κεηαθνξέο ηνπ Kuhn, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, ζπγρξνληθά, 

ηε ζηηγκή t γηα ην ππνθείκελν Α, ππάξρεη πάληα έλα, αιιά φρη απαξαηηήησο θάζε θνξά ην ίδην, πξνζδηνξηζκέλν 

Παξάδεηγκα, ελψ δηαρξνληθά (ελδνυπνθεηκέλα ή δηυπνθεηκεληθά) είλαη δπλαηφλ λα έρνπκε δηαξθή Κξίζε θαη δηαξθή 

Δπαλάζηαζε, ρσξίο λα απνθιείεηαη ην ελδερφκελν λα πξνυπνηίζεηαη ην ίδην Παξάδεηγκα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο 

δηαδνρηθέο ή κε ζηηγκέο θαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά ππνθείκελα. Φαίλεηαη φηη ν Kuhn ζεσξνχζε αληηθαηηθή 

ηελ ηδέα ηεο δηαξθνχο επαλάζηαζεο, δηφηη "γηα λα γίλνληαη επαλαζηάζεηο πξέπεη λα ππάξρνπλ ελδηάκεζεο θάζεηο 

ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο" (Kindi, "Novelty and Revolution in Art and Science: The Connection between Kuhn and 

Cavell", Perspectives on Science, η. 18, αξ. 3, Φζηλφπσξν 2010, ζει. 295-296, 303.) Έρσ ηελ εληχπσζε φηη απηή ε 

αληίθαζε πξνθχπηεη κφλν αλ επηιέμνπκε λα δερηνχκε θπξηνιεθηηθά φιεο ηηο πξνεθηάζεηο πνπ θέξεη ε έλλνηα 

"επαλάζηαζε", ε νπνία θαηά η' άιια ρξεζηκνπνηείηαη κεηαθνξηθά. Μπνξνχκε απιψο λα πάςνπκε λα κηιάκε γηα "δηαξθή 

επαλάζηαζε" ή "θξίζε" θαη λα ρξεζηκνπνηνχκε φξνπο φπσο "δηαξθήο ξεπζηφηεηα" ή "αζηάζεηα".      



208 
 

νξνινγία σο παξαπιαλεηηθή θαη λα κηιάκε κφλν γηα θξίλνπζεο θαη θξηλφκελεο πξνηάζεηο), απηή 

ζπκπίπηεη κε ηε δηάθξηζε κεηαμχ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ θαη θξηλφκελσλ πξνηάζεσλ εληφο ηνπ 

πιέγκαηνο, είλαη ζρεηηθή σο πξνο ηνλ εθάζηνηε ιεμίθνζκν θαη κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ, αλαιφγσο πξνο ηελ (ην πηζαλφηεξν) "ηπθιή" επηινγή ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο θξίζεο.   

     Ο Grice ζεσξεί φηη ν γλσζηνινγηθφο νιηζκφο ηνπ Quine, αλαιχεηαη ζε δχν ζέζεηο: χκθσλα κε 

ηελ πξψηε, θακία πξφηαζε δελ έρεη αλνζία ζηελ αλαζεψξεζε ππφ ην θσο ηεο εκπεηξίαο. ζνη 

πηζηεχνπλ ζηε δηάθξηζε αλαιπηηθψλ-ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ παξεμεγνχλ ηελ ηάζε θάπνησλ 

πξνηάζεσλ λα αληηζηέθνληαη ζζελαξά ζηελ αλαζεψξεζε (επεηδή θαηέρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζην 

ζχζηεκα) λνκίδνληαο φηη απηέο δηαζέηνπλ απφιπηε αλνζία ζηελ αλαζεψξεζε.
640

  

    χκθσλα κε ηνλ Grice ε απνδνρή απηήο ηεο πξψηεο ζέζεο είλαη ζπκβαηή κε ηελ απνδνρήο κηαο 

δηάθξηζεο κεηαμχ αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ, αξθεί λα κελ εθιακβάλνπκε απηή ηε 

δηάθξηζε σο απφιπηε αιιά σο ζρεηηθή σο πξνο έλα ελλνηνινγηθφ ζρήκα. Γεδνκέλνπ ελφο 

ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο θαη ησλ εκπεηξηθψλ πξνηάζεσλ πνπ απηφ λνκηκνπνηεί, θάπνηεο πξνηάζεηο 

δελ επηδέρνληαη αλαζεψξεζε. Δθφζνλ αιιάδεη ην ζπλνιηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα, γίλεηαη δπλαηή θαη 

ε αλαζεψξεζε πξνηάζεσλ πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ αλαιπηηθέο. "Γελ ππάξρεη θακία απφιπηε 

αλαγθαηφηεηα ζηελ πηνζέηεζε ή ρξήζε θάπνηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο" αιιά "απηφ δελ ζεκαίλεη 

φηη δελ ππάξρνπλ αλαγθαηφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο πνπ πηνζεηνχκε ή 

ρξεζηκνπνηνχκε ή, πην ζπγθεθξηκέλα, φηη δελ ππάξρνπλ γισζζηθέο κνξθέο νη νπνίεο εθθξάδνπλ 

αλαιπηηθέο πξνηάζεηο."
641

  

    ηελ νξνινγία ηεο ζεσξίαο ησλ ιεμηθφζκσλ, ζα ιέγακε φηη πάληα είλαη αλαγθαία κηα δηάθξηζε 

κεηαμχ θξηλνπζψλ θαη θξηλφκελσλ πξνηάζεσλ (ζην βαζκφ πνπ ε ακθηζβήηεζε ησλ αιεζνηηκψλ 

θάπνησλ πξνηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή ζηαζεξψλ αιεζνηηκψλ ζε άιιεο) αιιά φηη απηή ε 

δηάθξηζε είλαη ζρεηηθή σο πξνο ην πιέγκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ν εθάζηνηε εξκελεπηήο 

λνεκαηνδνηεί θαη αθνινχζσο θξίλεη ηηο εθθνξέο ηνπ εθάζηνηε νκηιεηή ηε ζηηγκή t. Φαίλεηαη ινηπφλ 

φηη ν Grice  ηξνπνπνηεί (ή εξκελεχεη ελ ηέιεη) ηνλ Quine πξνο κηα θαηεχζπλζε ζπκβαηή κε φζα 

ππνζηεξίδνληαη εδψ.  

    χκθσλα κε ηε δεχηεξε ζέζε πνπ δηαβάδεη ν Grice ζηνλ Quine, δελ ππάξρνπλ πξνηάζεηο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ απφ ηελ εκπεηξία αλεμαξηήησο ηεο ζηάζεο καο έλαληη φισλ ησλ άιισλ 

πξνηάζεσλ ηεο νιφηεηαο ζηελ νπνία απηέο αλήθνπλ. Σφηε, θαηά ηνλ Quine (ιέεη ν Grice), πξέπεη λα 

εγθαηαιείςνπκε ηελ ηδέα φηη κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ηε ζπλσλπκία κεηαμχ δχν πξνηάζεσλ κε 

φξνπο ηαχηηζεο ησλ εκπεηξηθψλ ζπλζεθψλ επαιήζεπζήο ηνπο.
642
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 Grice, ν.π., ζει. 208-209.  
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 Grice, ν.π., ζει. 210-211.  
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 Grice, ν.π., ζει. 208-209. Γηα ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε ζηνλ Quine βιέπε ν.π., ζει. 37-42.  
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    χκθσλα κε ηνλ Grice, ε δεχηεξε ζέζε ζεκαίλεη φηη "ε εκπεηξία κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ή λα 

δηαςεχζεη κηα αηνκηθή πξφηαζε κφλν εθφζνλ απνδερηνχκε θάπνηεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αιήζεηα ή ην ςεχδνο άιισλ πξνηάζεσλ".
643

 Σφηε, αλ απνδερηνχκε ηε ζέζε, νθείινπκε απιψο λα 

αλαζεσξήζνπκε ηηο ηδέεο καο πεξί ζπλσλπκίαο κε φξνπο επαιήζεπζεο θαη δηάςεπζεο: "Γχν 

πξνηάζεηο είλαη ζπλψλπκεο αλλ θάζε εκπεηξία ε νπνία, δεδνκέλσλ θάπνησλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε 

ηηο αιεζνηηκέο άιισλ πξνηάζεσλ, επηβεβαηψλεη ή δηαςεχδεη ηε κία απφ ηηο δχν, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο 

ππνζέζεηο πεξί αιεζνηηκψλ επηβεβαηψλεη ή δηαςεχδεη θαη ηελ άιιε ζηνλ ίδην βαζκφ".
644

 Έηζη ε 

πξνζπάζεηα λα νξηζηεί ε ζπλσλπκία πξνηάζεσλ κε φξνπο εκπεηξηθήο επαιήζεπζεο ή επηβεβαίσζεο 

θαίλεηαη ζπκβαηή κε ηνλ νιηζκφ ηνπ Quine. Αληηζηνίρσο, κπνξεί λα είλαη ζπκβαηή θαη κε ησλ 

νιηζκφ ηνπ γλσζηαθνχ πιέγκαηνο (αλ ζα καο ελδηέθεξε λα ππνζηεξίμνπκε κηα ηέηνηα άπνςε πεξί 

ζπλσλπκίαο ζην πιαίζην απηήο ηεο ζεσξίαο), ζην βαζκφ πνπ δχν πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξνχληαη ζπλψλπκεο εληφο ελφο γλσζηαθνχ πιέγκαηνο (φπνπ νη αιεζνηηκέο είλαη 

πξνζδηνξηζκέλεο) αλ επαιεζεχνληαη απφ ηηο ίδηεο εκπεηξηθέο πξνηάζεηο ή ηα ίδηα εκπεηξηθά ζήκαηα.  

    Γηα λα πεξάζνπκε ζε έλα άιιν δήηεκα, κέρξη ηψξα ππνζηεξίρζεθε φηη, ζε πεξίπησζε 

δπζαξκνλίαο ή "θξίζεο" ζηνλ ιεμίθνζκν, θαη αλ ε απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο δηαζθαιίδεηαη απφ 

ελαιιαθηηθέο αλαθαηαλνκέο ησλ ηηκψλ, απφ ινγηθή άπνςε δελ κπνξνχκε λα απνθαζίζνπκε πνηεο 

πξνηάζεηο δελ επηδέρνληαη αλαζεψξεζε. Χζηφζν, απφ ζπκπεξηθνξηθή άπνςε, εμεηάδνληαο δειαδή 

ηηο απνθξίζεηο νκηιεηψλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ε αλαζεψξεζε θάπνησλ πξνηάζεσλ ηνπ 

γλσζηαθνχ πιέγκαηνο, είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζεί φηη νη νκηιεηέο πξνβάιινπλ κεγαιχηεξε 

αληίζηαζε ζηελ αλαζεψξεζε θάπνησλ πξνηάζεσλ θαη κηθξφηεξε ζηελ αλαζεψξεζε άιισλ. πσο ην 

ζέηεη ν Quine, "απφ ζπκπεξηθνξηθή άπνςε θαη δίρσο αλαθνξά ζε θάπνην κεηαθπζηθφ ζχζηεκα, απηή 

ε αληίζεζε παξακέλεη πξαγκαηηθή σο αληίζεζε αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν ζηέξεα 

απνδεθηέο πξνηάζεηο· θαη ηζρχεη πξηλ απφ θάζε post facto ζρεκαηηζκφ ζπκβάζεσλ. Τπάξρνπλ 

πξνηάζεηο ηηο νπνίεο επηιέγνπκε λα παξαδψζνπκε ηειεπηαίεο ή θαη θαζφινπ, θαζψο αλαζεσξνχκε 

ηηο γλψζεηο καο ππφ ην θσο λέσλ αλαθαιχςεσλ· θαη κεηαμχ απηψλ ππάξρνπλ θάπνηεο ηηο νπνίεο δελ 

είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα παξαδψζνπκε θαζφινπ, θαζψο παίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζην ζπλνιηθφ 

ελλνηνινγηθφ ζρήκα καο."
645

        

    Ίζσο κηα εκπεηξηθή ζπκπεξηθνξηθή έξεπλα λα έδεηρλε φηη, ζηαηηζηηθά, νη πξνηάζεηο ελφο 

γλσζηαθνχ πιέγκαηνο παξνπζηάδνπλ κηα δηαβάζκηζε σο πξνο ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηελ αλαζεψξεζε, 

κε ηηο θξηλφκελεο εκπεηξηθέο πξνηάζεηο λα παξνπζηάδνπλ ηε ρακειφηεξε αλζεθηηθφηεηα θαη ηηο 

                                                           
643

 Grice, ν.π., ζει. 210. 
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 Grice, ν.π., ζει. 210. 
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 Quine, "Truth by Convention", ζει. 102.  
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πξνηάζεηο ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ ηελ πςειφηεξε.
646

 ε κηα ηέηνηα δηαβάζκηζε ζα πεξηκέλακε νη 

πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ λα παξνπζηάδνπλ ηνλ χςηζην βαζκφ αλζεθηηθφηεηαο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, αλ πξνζπαζνχζακε λα δηαπηζηψζνπκε ηε δνκή ηνπ γλσζηαθνχ πιέγκαηνο ελφο 

νκηιεηή βαζηδφκελνη απνθιεηζηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηηο 

εθθξάζεηο, ζα κπνξνχζακε ίζσο λα δηαθξίλνπκε ηηο θξηλφκελεο πξνηάζεηο θαη ην γλσζηαθφ 

ππφβαζξφ ηνπ δηαπηζηψλνληαο ην βαζκφ αληίζηαζεο πνπ επηδεηθλχεη ζηελ αλαζεψξεζε δηαθφξσλ 

πξνηάζεσλ (αθνχ βεβαίσο έρνπκε πξψηα πξνβάιιεη απζαίξεηα έλα ζηαζεξφ λνεκαηηθφ πιέγκα).   

    Αλ απφ θαζαξά ινγηθή άπνςε δελ κπνξνχκε λα απνθαζίζνπκε πνηεο πξνηάζεηο δελ επηδέρνληαη 

αλαζεψξεζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα άιιε εμήγεζε έμσ απφ ηα φξηα ηεο νξζνινγηθήο 

απφθαζεο, ίζσο κηα θνηλσληθή, αλζξσπνινγηθή, βηνινγηθή ή ςπρνινγηθή εμήγεζε γηα ην γεγνλφο 

φηη νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα δέρνληαη σο δεδνκέλεο, λα πηνζεηνχλ ("ηπθιά" ζα ιέγακε) σο αιεζείο, 

θάπνηεο πξνηάζεηο ζην γλσζηαθφ πιέγκα ηνπο θαη λα αληηζηέθνληαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζηελ 

αλαζεψξεζε δηαθφξσλ πξνηάζεσλ. πνηα θαη αλ είλαη απηή ε εμήγεζε, ην πνηεο πξνηάζεηο 

απνδερφκαζηε θάζε θνξά σο αλακθηζβήηεηεο θαη κε αλαζεσξήζηκεο θαλεξψλεηαη ζηελ πξάμε, ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελεξγνχκε, ζηνλ ηξφπν δσήο καο νχησο εηπείλ, φηαλ αξλνχκαζηε επίκνλα λα 

"παξαδψζνπκε" θάπνηεο πξνηάζεηο ελψ δελ δπζθνιεπφκαζηε θαζφινπ λα ακθηζβεηήζνπκε άιιεο. 

Γηα λα επαλαιάβσ ηελ εμαηξεηηθή δηαηχπσζε ηνπ Wittgenstein, "φηαλ εμαληιήζσ ηηο αηηηνινγήζεηο, 

θηάλσ ζην ππφζηξσκα ηνπ βξάρνπ θαη ε ηζάπα κνπ θπξηψλεη. Σφηε έρσ ηε δηάζεζε λα πσ: 'Να! 

Έηζη αθξηβψο ελεξγψ!'" (Φ.Δ. § 217)
647

.  

    χκθσλα ινηπφλ κε φζα ειέρζεζαλ, είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο 

γλσζηαθά πιέγκαηα ηα νπνία, κεηά απφ δηαθνξεηηθέο εζσηεξηθέο αλαθαηαηάμεηο, παξνπζηάδνπλ ηνλ 

ίδην βαζκφ εζσηεξηθήο ζπλνρήο, θαη, κάιηζηα, πξνυπνζέηνπλ ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν, αιιά 

είλαη αζχκβαηα κεηαμχ ηνπο, εθφζνλ ην θαζέλα κπνξεί λα παξάγεη πξνηάζεηο ή ζεσξίεο νη νπνίεο 

θξίλνληαη αιεζείο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αιιά ςεπδείο εληφο άιισλ γλσζηαθψλ πιεγκάησλ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε δελ κηιάκε γηα δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο ζεσξίεο πνπ εμεγνχλ εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά 

ηα ίδηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, ηνλ ίδην θφζκν (ε ιεγφκελε "ζέζε ηνπ ππνθαζνξηζκνχ 

[underdetermination] ηεο ζεσξίαο απφ ηα δεδνκέλα" πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Quine), αιιά γηα 

δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο ιεμηθφζκνπο, θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα λνκηκνπνηεί σο έρνπζεο 

λφεκα θαη/ή λα επαιεζεχεη ή λα δηαςεχδεη δηαθνξεηηθέο εκπεηξηθέο πξνηάζεηο θαη ζεσξίεο.    

                                                           
646

 Βιέπε θαη Wang, ν.π., ζει. 158-160, φπνπ, ζην πιαίζην ελφο δηαθνξεηηθνχ ζρεηηθηζηηθνχ κνληέινπ ελλνηνινγηθνχ 

ζρήκαηνο (ην νπνίν απνδέρεηαη έλα είδνο αζαθνχο [fuzzy] δηάθξηζεο κεηαμχ ζρήκαηνο θαη πεξηερνκέλνπ), 

ππνζηεξίδεηαη φηη ηα φξηα αλάκεζα ζηηο "αλαιπηηθέο" θαη ηηο "ζπλζεηηθέο" πξνηάζεηο είλαη ζνιά [fuzzy], ζέζε κε ηελ 

νπνία ηείλσ λα ζπκθσλήζσ. 
647

 Wittgenstein, Φ.Δ.. 
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    Δπνκέλσο, δχν ζεκαζηνινγηθψο ζχκκεηξνη θαη ακνηβαίσο κεηαθξάζηκνη ιεμίθνζκνη κπνξνχλ λα 

δηαθέξνπλ απφ ηελ άπνςε φηη θάηη ην νπνίν ζηνλ έλα είλαη αιεζέο, γεγνλφο ή πξαγκαηηθφηεηα, ζηνλ 

άιιν κπνξεί λα είλαη ςεπδέο, παξαίζζεζε, θαληαζίσζε ή απάηε.  

    Μηα απφ ηηο πην εχγισηηεο παξνπζηάζεηο ηεο ηδέαο φηη ππάξρνπλ ή είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ 

πνιινί δηαθνξεηηθνί πξαγκαηηθνί θφζκνη
648

 νθείιεηαη ζηνλ Goodman. Ο Goodman αλαθέξεη θάπνπ 

ην λνεηηθφ πείξακα ηνπ "γαιάζηλνπ" σο έλα κεηαμχ πνιιψλ παξαδεηγκάησλ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα θαηνηθνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο αλαιφγσο ηνπ ζρήκαηνο πνπ 

πηνζεηνχλ.
649

 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, "νη θφζκνη δηαθέξνπλ σο πξνο ηα ζπλαθή είδε πνπ 

πεξηέρνπλ."
650

 ην ίδην βηβιίν πξνζθέξεη πιήζνο άιισλ παξαδεηγκάησλ
651

, φπνπ παξνπζηάδνληαη 

πεξηπηψζεηο θφζκσλ νη νπνίνη, θαηά ηνλ Goodman, δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε 

νληφηεηεο θαη είδε, σο πξνο ηα είδε ζηα νπνία δίλεηαη πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ή ηα νπνία 

αλαγλσξίδνληαη σο ζπλαθή, σο πξνο ηελ ηεξάξρεζε ελλνηψλ, πξνηάζεσλ ή νληνηήησλ ζε 

ζεκειηψδεηο θαη παξάγσγεο, σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο εκπεηξίαο, σο πξνο ηνπο ηξφπνπο κέηξεζεο ή 

σο πξνο ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ έλα αιιά αγλννχληαη απφ ηνλ άιιν. ια ηα παξαδείγκαηα 

είλαη επί κέξνπο πεξηπηψζεηο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν "εηξσληθά, ην πάζνο καο γηα έλαλ θφζκν 

ηθαλνπνηείηαη, ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο θαη γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. ρεηηθή δελ είλαη κφλν ε θίλεζε, ε ηεξάξρεζε, ε έκθαζε θαη ε νξγάλσζε αιιά αθφκε θαη 

ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα."
652

 "Δίκαζηε πεξηνξηζκέλνη ζε ηξφπνπο πεξηγξαθήο, φ,ηη θη αλ είλαη απηφ 

πνπ πεξηγξάθεηαη. Σν ζχκπαλ καο, νχησο εηπείλ, ζπλίζηαηαη ζε απηνχο ηνπο ηξφπνπο."
653

 ",ηη 

καζαίλνπκε γηα ηνλ θφζκν πεξηέρεηαη ζε νξζέο εθδνρέο ηνπ· θαη αλ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα αξλεζνχκε 

ηνλ ππνθείκελν θφζκν, απαιιαγκέλν απφ θάζε εθδνρή, ζε φζνπο ηνλ αγαπνχλ, είλαη ίζσο ζπλνιηθά 

έλαο θφζκνο ρακέλνο γηα πάληα."
654

 Καη δειψλεη μεθάζαξα ηε ζέζε ηνπ φηη ε πηνζέηεζε ηνπ 

εθάζηνηε θφζκνπ εμαξηάηαη απφ εμσινγηθνχο, ελδερνκεληθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε ζπλήζεηα ή 

ε πξαθηηθή ηεο θνηλφηεηαο, ίζσο θάηη παξφκνην κε απηφ πνπ ν χζηεξνο Wittgenstein νλνκάδεη 

                                                           
648

 Γηα απηή ηελ ηδέα βιέπε επίζεο Κνλδχιεο, Ηζρχο θαη απφθαζε, ζει. 25-26. χγθξηλε θαη ηνλ "πξννπηηθηζκφ" ηνπ 

Nietzsche, φπσο ηνλ παξνπζηάδεη, π.ρ., ν Αιέμαλδξνο Νερακάο: αλ δελ ππάξρνπλ θαηλφκελα, παξά κφλν εξκελείεο 

(βιέπε, π.ρ., Nietzsche, Πέξα απφ ην Καιφ θαη ην Καθφ, κεηαθξ. Ε. αξίθαο, εθδ. Νεζίδεο, Θεζζαινλίθε 1999, ζει. 70), 

ε κφλε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε εθάζηνηε επηιεθηηθά δηεπζεηεκέλε ππνθεηκεληθή εξκελεία (Αιέμαλδξνο Νερακάο, Νίηζε, 

ε Εσή ζαλ Λνγνηερλία, κεηαθξ. Α. Παπαθσζηαληίλνπ- Α. Κφξθα, εθδ. Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2002, ζει. 80). Γηα άιιεο, 

ζπλαθείο εξκελείεο ηνπ Nietzsche βιέπε, π.ρ., Gillespie, ν.π., ζει. 403-404, θαη Allan Megill, Prophets of Extremity, 

University of California Press, Berkeley, Los Angeles θαη Λνλδίλν 1987, ζει. 84-88. Βιέπε επίζεο Blackburn, ν.π., ζει. 

75-106, ηδίσο 79-92. 
649

 Goodman, ν.π., ζει. 10-11, 101, 128. Γηα κηα θξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ Goodman βιέπε Quine, 

"Goodman's Ways of Worldmaking", Theories and Things, ζει. 96-99.   
650

 Goodman, ν.π., ζει. 10.  
651

 Goodman, ν.π., ζει. 8-16, 20, 93, 97-99 θαη αιινχ. 
652

 Goodman, ν.π., ζει. 20.  
653

 Goodman, ν.π., ζει. 3.  
654

 Goodman, ν.π., ζει. 4.  
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"κνξθή δσήο": "Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζε έλαλ θφζκν, φπσο θαη ν ξεαιηζκφο ζε έλαλ πίλαθα, είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ δήηεκα ζπλήζεηαο."
655

 

    Ο Goodman αληηιακβάλεηαη ηε δεκηνπξγία θφζκσλ [worldmaking] σο κηα δπλακηθή δηαδηθαζία: 

"Ζ δεκηνπξγία θφζκσλ φπσο ηε γλσξίδνπκε πάληα μεθηλά απφ ήδε δηαζέζηκνπο θφζκνπο· ε 

δεκηνπξγία είλαη αλαδεκηνπξγία. Ζ αλζξσπνινγία θαη ε εμειηθηηθή ςπρνινγία κπνξνχλ λα κειεηνχλ 

ηελ θνηλσληθή θαη αηνκηθή ηζηνξία ηέηνησλ νηθνδνκήζεσλ θφζκσλ, αιιά ε αλαδήηεζε κηαο 

θαζνιηθήο ή αλαγθαίαο αξρήο είλαη θαιχηεξν λα αθεζεί ζηε ζενινγία. Δδψ κε ελδηαθέξνπλ κάιινλ 

νη δηαδηθαζίεο πνπ ελέρνληαη ζηελ νηθνδφκεζε ελφο θφζκνπ κε πιηθά πξνεξρφκελα απφ άιινπο 

θφζκνπο."
656

 "Δπηπιένλ, ζην βαζκφ πνπ νη θφζκνη δεκηνπξγνχληαη φζν θαη αλαθαιχπηνληαη, ε 

γλψζε ζπληζηά αλαδεκηνπξγία φζν θαη αλαθνξά. […] Ζ θαηαλφεζε θαη ε δεκηνπξγία πεγαίλνπλ 

ρέξη-ρέξη."
657

 "ε θάζε πεξίπησζε, μεθηλάκε κε θάπνηα παιηά εθδνρή ή θφζκν πνπ έρνπκε δηαζέζηκν 

θαη ζηνλ νπνίν έρνπκε θνιιήζεη κέρξη λα βξνχκε ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηε δεμηφηεηα λα ηνλ 

αλαπιάζνπκε ζε έλα λέν θφζκν. […] Ζ δεκηνπξγία θφζκσλ μεθηλά κε κία εθδνρή θαη θαηαιήγεη ζε 

κία άιιε"
658

.   

    ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ησλ ιεμηθφζκσλ ν θφζκνο αιιάδεη θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ην λνεκαηηθφ 

ή ην επξχηεξν γλσζηαθφ ππφβαζξν, φηαλ δειαδή κεηαβάιιεηαη ε αιεζνηηκή ή ην πεξηερφκελν 

ηνπιάρηζηνλ κίαο πξφηαζεο ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ. Μηα ηέηνηα αιιαγή ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί 

γηα λα επηιπζεί θάπνηα εζσηεξηθή δπζαξκνλία ηνπ πιέγκαηνο, π.ρ. αλάκεζα ζε ζεσξεηηθέο θαη 

εκπεηξηθέο πξνηάζεηο, θαη λα απνθαηαζηαζεί ε ζπλνρή ηνπ ή, θεξ' εηπείλ, επεηδή κεηαβιήζεθε ε 

ζπλνιηθή πξαθηηθή / ν ηξφπνο δσήο ηεο θνηλφηεηαο ησλ νκηιεηψλ (γηα ιφγνπο πνπ κπνξεί λα 

θπκαίλνληαη απφ κηα απιή αιιαγή ζηε κφδα ή ζηε δηαδηδφκελε πξνπαγάλδα έσο θαη κηα 

επηζηεκνληθή / ηερλνινγηθή επαλάζηαζε ή αθφκε θαη κηα ζπλνιηθή αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο), ή, 

επίζεο, επεηδή κεηαβιήζεθε ε ρεκεία ηνπ εγθεθάινπ ηνπ νκηιεηή (κέζσ ρξήζεο θάπνηαο 

ςπρνηξφπνπ νπζίαο) ή επεηδή κεηαιιάρζεθε ε γελεηηθή δνκή ηνπ. Ννκίδσ φηη ην θαηά πφζν 

κπνξνχκε λα επηβάιινπκε κηα αιιαγή ιεμηθφζκνπ (ή λα πηνζεηήζνπκε έλα ιεμίθνζκν) θαηά 

βνχιεζε, κέζσ ζπλεηδεηήο απφθαζεο, κέζσ "ζχκβαζεο" φπσο ζα έιεγε ν Carnap, εμαξηάηαη απφ ηα 

πεξηζψξηα πνπ καο αθήλνπλ νη ηπθινί πιηθνί παξάγνληεο αιιά θαη απφ ηε θαληαζία θαη ηηο 

δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ εθάζηνηε ππνθεηκέλνπ. Απφ ηελ άιιε, δηαθσλψ κε ηελ άπνςε ηνπ 

Goodman, αλ ελλνεί απηφ, φηη ε αλαδήηεζε ελφο αξρέγνλνπ θφζκνπ (ή ιεμηθφζκνπ) πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην κεδέλ, δίρσο κεηαζρεκαηηζκφ απφ πξνυπάξρνληα ιεμίθνζκν, εκπίπηεη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο ζενινγίαο, εθφζνλ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη θάζε λήπην πνπ 
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καζαίλεη ηελ πξψηε ηνπ γιψζζα θαη απνθηά ηηο πξψηεο ηνπ έλλνηεο θαηαζθεπάδεη έλαλ ηέηνην θφζκν 

απφ ην κεδέλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζηηο εξκελείεο πνπ 

πξνβάιιεη ζε απηφ. 

    ζνλ αθνξά ζην εξψηεκα αλ ππάξρεη κφλν έλαο θφζκνο ν νπνίνο βιέπεηαη απφ έλα πιήζνο 

αληαγσληζηηθψλ νπηηθψλ γσληψλ ή πνιινί αληαγσληζηηθνί θφζκνη, ν Goodman ζεσξεί φηη ε 

απάληεζε είλαη άλεπ ζεκαζίαο: "Ο έλαο θφζκνο κπνξεί λα ζεσξεζεί πνιινί ή νη πνιινί θφζκνη λα 

ζεσξεζνχλ έλαο· ην αλ είλαη έλαο ή πνιινί εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηιάκε."
659

 "Αλ 

θαη ηνλίδσ ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ νξζψλ θνζκνεθδνρψλ, δελ επηκέλσ θαζφινπ φηη ππάξρνπλ πνιινί 

θφζκνη - ή φηη ππάξρεη έζησ θαη έλαο· δηφηη, φπσο έρσ ήδε ππνζηεξίμεη, ην εξψηεκα αλ δχν εθδνρέο 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην θφζκν έρεη ηφζεο θαιέο απαληήζεηο φζεο θαιέο εξκελείεο ππάξρνπλ γηα ηηο ιέμεηο 

'εθδνρέο ηνπ ίδηνπ θφζκνπ'. Ο κνληζηήο κπνξεί πάληα λα αληηηείλεη φηη αξθεί δχν εθδνρέο λα είλαη 

νξζέο γηα λα ζεσξεζνχλ εθδνρέο ηνπ ίδηνπ θφζκνπ. Ο πινπξαιηζηήο κπνξεί πάληα λα απαληήζεη 

ξσηψληαο πψο είλαη ν θφζκνο αλεμαξηήησο θάζε εθδνρήο. […] Ίζσο είλαη θαιχηεξα λα εζηηάδνπκε 

ζηηο εθδνρέο θαη φρη ζε θφζκνπο."
660

  

 

2.5.1. Λεμίθνζκνη θαη ζρεηηθηζκόο.       

 

    χκθσλα κε ηνλ Goodman, "δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε αληηθξνπφκελεο πξνηάζεηο σο αιεζείο 

ζηνλ ίδην θφζκν, δίρσο λα δερηνχκε φιεο ηηο δπλαηέο πξνηάζεηο (εθφζνλ φιεο νη πξνηάζεηο έπνληαη 

απφ κηα αληίθαζε) σο αιεζείο ζηνλ ίδην θφζκν θαη απηφλ ηνλ θφζκν σο αδχλαην. Έηζη πξέπεη είηε 

λα απνξξίςνπκε κία απφ ηηο δχν θαηλνκεληθά αληηθξνπφκελεο εθδνρέο σο ςεπδή ή λα ηηο 

ζεσξήζνπκε αιεζείο ζε δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο ή λα βξνχκε, αλ κπνξνχκε, θάπνηνλ άιιν ηξφπν γηα 

λα ηηο ζπκθηιηψζνπκε."
661

 

    Έζησ φηη έρνπκε δχν αληηθξνπφκελεο πξνηάζεηο φπσο νη παξαθάησ: 

(1) Ζ Γε είλαη πάληα αθίλεηε. 

(2) Ζ Γε θηλείηαη.  
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    Γεδνκέλεο ηεο αξρήο ηεο κε αληίθαζεο, κφλν κία απφ ηηο δχν κπνξεί λα είλαη αιεζήο. Θα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη φηη κπνξνχκε λα ηηο ζπκθηιηψζνπκε ζεσξψληαο φηη είλαη 

ειιεηπηηθέο κνξθέο ησλ αθφινπζσλ πξνηάζεσλ:  

(3) χκθσλα κε ην πηνιεκατθφ ζχζηεκα, ε Γε είλαη πάληα αθίλεηε.  

(4) χκθσλα κε ην θνπεξλίθεην ζχζηεκα, ε Γε θηλείηαη.
662

  

    Δθφζνλ ηηο έρνπκε ζρεηηθνπνηήζεη σο πξνο έλα ζχζηεκα, θαίλεηαη φηη ε αληίθαζε αίξεηαη: θάζε 

κία κπνξεί λα είλαη αιεζήο γηα ηνλ θφζκν καο δεδνκέλνπ ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, 

φπσο παξαηεξεί ν Goodman, "νη (3) θαη (4), ελ αληηζέζεη πξνο ηηο (1) θαη (2), δελ θέξνπλ θακία 

απνιχησο δέζκεπζε σο πξνο ηελ θίλεζε ηεο Γεο· δελ καο ιέλε πψο ή άλ ε Γε θηλείηαη, παξά κφλν αλ 

πξνζζέζνπκε ζε θάζε κία κηα ξήηξα [clause] πνπ ζα βεβαηψλεη πψο φ,ηη ιέεη ην αληίζηνηρν ζχζηεκα 

είλαη αιεζέο. Αλ φκσο ζπκβεί απηφ, ηφηε θπζηθά θαηαθάζθνληαη ε (1) θαη ε (2) θαη δελ 

επηηπγράλεηαη θακία επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο."
663

 Με άιια ιφγηα, αλ κηα πξφηαζε είλαη αιεζήο 

ζχκθσλα έλα ζχζηεκα θαη ε άξλεζή ηεο αιεζήο ζχκθσλα κε έλα άιιν ζχζηεκα, παξακέλεη ην 

εξψηεκα πνην απφ ηα δχν ζπζηήκαηα είλαη αιεζέο. Αλ θαη ηα δχν ζπζηήκαηα είλαη αιεζή γηα ηνλ 

ίδην θφζκν, ηφηε έρνπκε αληίθαζε. Σψξα, αλ θαη ηα δχν ζπζηήκαηα ζπληζηνχλ εμίζνπ 

ηθαλνπνηεηηθέο εθδνρέο ελφο θφζκνπ -π.ρ. απφ ηελ άπνςε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο- θαη αλ δελ 

έρνπκε πξφζβαζε ζε έλαλ θφζκν έμσ απφ θάζε ηέηνηα εθδνρή, νχησο ψζηε λα ηνλ ζπγθξίλνπκε κε 

ηηο εθδνρέο θαη λα θξίλνπκε πνηα απφ ηηο δχν ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε απηφλ, αλαγθαδφκαζηε, ζην 

βαζκφ πνπ κηιάκε αθφκα γηα έλαλ θφζκν, λα ηηο ζεσξήζνπκε θαη ηηο δχν αιεζείο ή νξζέο γηα ηνλ 

ίδην θφζκν, κε απνηέιεζκα λα κελ απνθεχγνπκε ηελ αληίθαζε, ή, δηαθνξεηηθά, λα ηεξήζνπκε κηα 

αγλσζηηθηζηηθή ζηάζε.   

    Ο Goodman ζεσξεί φηη ε αληίθαζε απνθεχγεηαη αλ εθιάβνπκε θάζε ζχζηεκα σο αιεζέο γηα έλαλ 

δηαθνξεηηθφ θφζκν. "ηαλ έρνπκε δχν πεξηεθηηθά [comprehensive] ζπζηήκαηα ή εθδνρέο πνπ 

ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο […], είλαη πην ζσζηφ λα ηα ζεσξήζνπκε δχν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο 

αληί γηα δχν εθδνρέο εληφο ηνπ ίδηνπ θφζκνπ, θαη κάιηζηα -εθφζνλ νη δχν εθδνρέο αξλνχληαη λα 

ελσζνχλ εηξεληθά- δχν θφζκνπο ζε ζχγθξνπζε."
664

 

    Βέβαηα έλαο μεξνθέθαινο ξεαιηζηήο ζα κπνξνχζε λα αξπαρηεί απφ ην παξάδεηγκα ηνπ Goodman 

θαη λα ηζρπξηζηεί, επηθαινχκελνο εκπεηξηθά ηεθκήξηα, φηη ε πηνιεκατθή αζηξνλνκία είλαη απιψο 

ςεπδήο. Γηα λα ππνζηεξίμνπκε ινηπφλ απηή ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ θφζκσλ ζε ζχγθξνπζε, δελ καο 

αξθνχλ ηα επί κέξνπο παξαδείγκαηα ηνπ Goodman αιιά πξέπεη λα δείμνπκε a priori, πξψηνλ, φηη 

δελ είλαη δπλαηφλ λα επηθαιεζηνχκε θάπνηνλ θφζκν (θαη εκπεηξηθά ηεθκήξηα) αλεμαξηήησο κηαο 
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εθδνρήο (ελφο ζρήκαηνο, κηαο νπηηθήο γσλίαο, ελφο ζπζηήκαηνο, κηαο εξκελείαο, ελφο γλσζηαθνχ 

πιέγκαηνο θ.ν.θ.) ψζηε λα ζπγθξίλνπκε ή λα αληηζηνηρίζνπκε κε απηφλ ηηο δηάθνξεο εθδνρέο καο 

θαη, δεχηεξνλ, φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ εμίζνπ νξζέο αιιά αληηθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο 

εθδνρέο, έηζη ψζηε, δεδνκέλεο ηεο πξψηεο ζέζεο, λα είλαη αδχλαηνλ λα επηιέμνπκε κία εθδνρή 

κεηαμχ πνιιψλ σο ηελ αιεζή ή νξζή εθδνρή. Καη απηφ αθξηβψο, κεηαμχ άιισλ, επηρεηξψ λα θάλσ 

ζε απηή ηε δηαηξηβή. 

    O Wright, απφ ειαθξψο δηαθνξεηηθή γσλία, παξαηεξεί φηη, ζε έλα ζρεηηθηζηηθφ πιαίζην, ε 

αιήζεηα ησλ πξνηάζεσλ δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θφζκν αιιά απφ ηνλ θφζκν καδί κε 

έλα πιαίζην θξίζεο [context of assessment], π.ρ. θάπνηα θξηηήξηα. Έηζη, π.ρ., ε P κπνξεί λα είλαη 

αιεζήο ζχκθσλα κε ην θξηηήξην 1 ζηνλ θφζκν Α αιιά ςεπδήο ζχκθσλα κε ην θξηηήξην 2 ζηνλ 

θφζκν Α. Ζ P δελ κπνξεί λα απεηθνλίδεη θάπνηα θαηάζηαζε πξαγκάησλ ε νπνία αλαθέξεηαη ζε κηα 

πεξηγξαθή ηνπ θφζκνπ Α, ζην βαζκφ πνπ "απηά ηα δεηήκαηα είλαη φια […] νπδέηεξα φζνλ αθνξά 

ζηελ αιήζεηα ηεο P, ελψ ε χπαξμε κηαο θαηάζηαζεο πξαγκάησλ ελφο είδνπο πνπ απεηθνλίδεηαη απφ 

ηελ P ζα έπξεπε λα αξθεί γηα ηελ αιήζεηα ηεο. Γελ έρνπκε φκσο νχηε ηελ ειεπζεξία λα ζθεθηνχκε 

φηη ε P απεηθνλίδεη θάπνηα θαηάζηαζε πξαγκάησλ ηεο κνξθήο: ζχκθσλα κε ην ηάδε θξηηήξην, 

ζπκβαίλεη ε δείλα θαηάζηαζε - δηφηη απηφ ζα ζπληζηνχζε παξαπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. πσο 

ζεκεηψζεθε, ηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζρεηηθφηεηα σο πξνο θξηηήξηα γεληθά δελ ζεσξνχληαη 

επιφγσο φηη είλαη θαη ηα ίδηα ζρεηηθά σο πξνο θξηηήξηα· θη αθφκε θη αλ είλαη, δελ είλαη εχινγν λα 

ζεσξήζνπκε φηη είλαη ζρεηηθά σο πξνο ηα ίδηα θξηηήξηα. κσο πνην άιιν ππνςήθην είδνο 

θαηαζηάζεσλ πξαγκάησλ ππάξρεη γηα λα απεηθνλίδεηαη απφ ηελ P;"
665

 Καηά ηελ άπνςε ηνπ Wright 

ινηπφλ απηφ ην κνληέιν ζρεηηθηζκνχ απνθιείεη ηελ απεηθνληζηηθφηεηα ησλ πξνηάζεσλ. 

    Ο Wright αληηπαξαζέηεη ζε απηή ηε κνξθή κε απεηθνληζηηθνχ ζρεηηθηζκνχ, φπνπ κηα πξφηαζε 

κπνξεί λα είλαη ηαπηνρξφλσο αιεζήο θαη ςεπδήο ζηνλ ίδην θφζκν, κηα ελαιιαθηηθή εθδνρή: έλα 

ζρεηηθηζκφ πνπ ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ πνιινί πξαγκαηηθνί θφζκνη, ζε θαζέλαλ εθ ησλ νπνίσλ 

κηα πξφηαζε κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή αιεζνηηκή. Έλαο ηέηνηνο ζρεηηθηζκφο "δελ ιέεη ηίπνηα ην 

αλνξζφδνμν γηα ηελ αιήζεηα ή ην πεξηερφκελν· είλαη, γηα παξάδεηγκα, ζπλεπήο ηφζν πξνο 

αληηζηνηρηζηηθέο φζν θαη πξνο ζπζηαιηηθέο ζεσξίεο […]. κσο εγθαηαιείπεη ηελ ηδέα ελφο 

κνλαδηθνχ, πεξηεθηηθνχ θφζκνπ ζην πξφηππν ηνπ Tractatus - ελφο ζπλφινπ φισλ ησλ γεγνλφησλ."
666

  

"Φαίλεηαη φηη έλα θαιφ επηρείξεκα ππέξ ηνπ ζρεηηθηζκνχ γηα ηελ αιήζεηα θάπνηαο ηάμεο πξνηάζεσλ 

πξέπεη είηε λα ππνζηεξίδεη ηε ζθέςε φηη απηέο δελ δηαζέηνπλ απεηθνληζηηθφ πεξηερφκελν -θη 
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επνκέλσο ζα νθείιεη κηα άιιε ζεσξία γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο- είηε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη κηα 

πινπξαιηζηηθή αληίιεςε ηνπ πξαγκαηηθνχ".
 667

        

    Σα πξάγκαηα είλαη κφλν ειαθξψο δηαθνξεηηθά ζηε ζεσξία ηελ νπνία ππνζηεξίδσ. Καη' αξράο δελ 

κηιάκε, φπσο ν Wright, γηα ηνπηθφ αιιά γηα ζπλνιηθφ ζρεηηθηζκφ. ε απηφλ ην ζπλνιηθφ ζρεηηθηζκφ 

νη πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ θφζκν είλαη ζρεηηθέο φζν θαη ηα φπνηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη, 

φπσο θαη απηά, ζρεηηθέο σο πξνο ηνλ εθάζηνηε ιεμίθνζκν, ν νπνίνο πεξηέρεη θάζε πξφηαζε πεξί 

θφζκνπ πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαηππσζεί δεδνκέλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο λνεκαηηθνχ 

ππνβάζξνπ, θξηλφκελε ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα απηνχ ηνπ ιεμηθφζκνπ. Έηζη ε P είλαη απιψο 

αιεζήο ζηνλ ιεμίθνζκν Α, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ θφζκν Α καδί κε ηα φπνηα θξηηήξηα ηα νπνία 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην νξγαληθφ ηκήκα απηνχ ηνπ θφζκνπ. Πην απιά, ε (θξηλφκελε πξφηαζε) P 

είλαη αιεζήο ζηνλ ιεμίθνζκν Α θαη κπνξεί λα είλαη ςεπδήο ζηνλ ιεμίθνζκν Β (ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη ιεμίθνζκνη Α θαη Β κνηξάδνληαη ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν). Ζ δε αιήζεηα ηεο P δελ έρεη 

βεβαίσο λα θάλεη κε θάπνην είδνο αληηζηνηρίαο ή απεηθνληζηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ P θαη ζε 

θάπνηα ππνηηζέκελε αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ή έλαλ θφζκν θαζ' εαπηφλ, παξά εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ην αλ ε αιεζνηηκή ηεο P είλαη ζχκθσλε πξνο ηελ ηδαληθή εζσηεξηθή ζπλνρή ή 

αξκνλία ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πιέγκαηνο / θφζκνπ. Ζ κφλε "αληηζηνηρία" ή "απεηθφληζε" πνπ 

αλαγλσξίδεη απηή ε ζεσξία βξίζθεηαη ζηε ζρέζε αλάκεζα ζε πξνηάζεηο θαη ζε άιιεο πξνηάζεηο ή 

ζήκαηα.      

     Γηα λα επηζηξέςνπκε ζηνλ Goodman, δειψλεη (θαη ζπκθσλψ) φηη "ε πξνζπκία λα απνδερηνχκε 

ακέηξεηεο ελαιιαθηηθέο αιεζείο ή νξζέο θνζκνεθδνρέο [world-versions] δελ ζεκαίλεη φηη φια 

επηηξέπνληαη, […] φηη νη αιήζεηεο δελ δηαθξίλνληαη πηα απφ ηα ςεχδε, παξά κφλν φηη δελ πξέπεη λα 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ αιήζεηα σο αληηζηνηρία πξνο έλαλ δεδνκέλν [ready-made] θφζκν. […] Οη 

πνιιαπινί θφζκνη ηνπο νπνίνπο επηηξέπσ είλαη απιψο νη πξαγκαηηθνί θφζκνη πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ θαη απαληνχλ ζε αιεζείο ή νξζέο εθδνρέο. […] Σν πνηνί θφζκνη πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη σο 

πξαγκαηηθνί είλαη έλα δηαθνξεηηθφ εξψηεκα."
668

  

    Απφ ηε ζηηγκή πνπ απνξξίπηνπκε ηελ αιήζεηα σο αληηζηνηρία ησλ πξνηάζεψλ καο πξνο έλαλ 

αληηθεηκεληθφ θφζκν, έλα πξνθαλέο ππνςήθην θξηηήξην γηα ηελ αιήζεηα ή ηελ νξζφηεηα ησλ 

θνζκνεθδνρψλ καο είλαη ε ζπλνρή: "Ζ θιαζηθή θαη αηρκεξή αληίξξεζε φηη γηα θάζε ζπλεθηηθή 

θνζκνεθδνρή ππάξρνπλ εμίζνπ ζπλεθηηθέο αληηθξνπφκελεο εθδνρέο απνδπλακψλεηαη φηαλ είκαζηε 

έηνηκνη λα απνδερηνχκε δχν αληηθξνπφκελεο εθδνρέο σο εμίζνπ αιεζείο. Καη ε δπζθνιία λα 

εδξαηψζνπκε θάπνηνλ ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ηελ εμσηεξηθή αληηζηνηρία 

θζίλεη φηαλ ακθηζβεηείηαη ε ίδηα ε δηάθξηζε αλάκεζα ζην 'εζσηεξηθφ' θαη ην 'εμσηεξηθφ'. Καζψο 

                                                           
667

 Wright, ν.π., ζει. 173.  
668

 Goodman, ν.π., ζει. 94.  
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καξαίλεηαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε ζχκβαζε θαη ην πεξηερφκελν - αλάκεζα ζε απηφ πνπ ιέγεηαη θαη 

ζην πψο ιέγεηαη, ε αληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ εθδνρή θαη ηνλ θφζκν ράλεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο απφ 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθδνρψλ φπσο είλαη ε ζπλνρή."
669

  ια απηά βξίζθνληαη βεβαίσο ζε πιήξε 

ζχκπλνηα κε φζα ππνζηεξίδσ.  

    ε έλα ηέηνην πιαίζην (θαη εθφζνλ έρνπκε αθνινπζήζεη φια ηα αλαγθαία ζπιινγηζηηθά βήκαηα 

γηα λα θηάζνπκε ζε ηέηνηα ζπκπεξάζκαηα, θάηη πνπ κάιινλ παξακειεί ν Goodman), "ε νηθεία ξήζε 

'"Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ" αλλ ην ρηφλη είλαη ιεπθφ' πξέπεη λα αλαζεσξεζεί πεξίπνπ σο εμήο: 'Ζ 

πξφηαζε "Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ" είλαη αιεζήο ζε έλαλ θφζκν αλλ ην ρηφλη είλαη ιεπθφ ζε απηφλ ηνλ 

θφζκν', ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ, αλ δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ αιεζψλ 

εθδνρψλ απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ θφζκσλ, ηζνδπλακεί απιψο κε 'Ζ πξφηαζε "Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ" 

είλαη αιεζήο ζχκθσλα κε κία αιεζή εθδνρή αλλ ην ρηφλη είλαη ιεπθφ ζχκθσλα κε απηή ηελ 

εθδνρή.'"
670

  

    ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο πνπ ππνζηεξίδσ ε χκβαζε Σ ζα κπνξνχζε λα αλαδηαηππσζεί σο εμήο: 

"Ζ πξφηαζε "p"  είλαη αιεζήο ζε έλα ιεμίθνζκν αλλ ζηνλ ίδην ιεμίθνζκν p."
671

  

    Καη έηζη θαηαιήγνπκε ζε κηα ζρεηηθηζηηθή θαη ζπλεθηηθηζηηθή ζεσξία αιήζεηαο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε αιεζνηηκή (θαη ε φπνηα άιιε γλσζηνινγηθή ηηκή) κηαο πξφηαζεο είλαη ζρεηηθή πξνο ηνλ 

εθάζηνηε ιεμίθνζκν εληφο ηνπ νπνίνπ δηαηππψλεηαη ε πξφηαζε
672

, θαη γηα λα κπνξεί έλα γλσζηαθφ 

                                                           
669

 Goodman, ν.π., ζει. 125. Βιέπε θαη ζει. 138.   
670

 Goodman, ν.π., ζει. 120.  
671

 Γηάθνξνη θηιφζνθνη, φρη απαξαηηήησο ζρεηηθηζηηθψλ ηάζεσλ, έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη νη ζπλζήθεο αιήζεηαο κηαο 

πξφηαζεο νπζηαζηηθά ηαπηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηείλνπκε λα ζπγθαηαηεζνχκε ζηελ πξφηαζε ή κε ηηο 

ζπλζήθεο δηθαηνιφγεζεο ή "εγγπεκέλεο βεβαησζηκφηεηαο" [warranted assertibility] ηεο πξφηαζεο. (Βιέπε, π.ρ., Forrai, 

ν.π., ζει. 30-34, Engel θαη Rorty, ν.π., ζει. 31, 44-47, 74-80, Kuhn, "The Road Since Structure", ζει. 96, 99. Βιέπε θαη 

Wittgenstein, Tractatus, §4.063, ζηε δεχηεξε παξάγξαθν, γηα κηα ίζσο ακθίζεκε δηαηχπσζε.) Απφ ηελ άιιε, ν Wright 

ππνζηήξημε φηη ε πηνζέηεζε ελφο ζρήκαηνο ζαλ ηε χκβαζε Σ ηνπ Tarski (γηα ηελ νπνία ζα εηπσζνχλ πεξηζζφηεξα ζην 

ηξίην κέξνο) καο ππνρξεψλεη λα δερφκαζηε κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζε ζπλζήθεο αιήζεηαο θαη ζπλζήθεο εγγπεκέλεο 

βεβαησζηκφηεηαο ή δηθαηνιφγεζεο. Γηαθνξεηηθά, δεδνκέλεο ηεο χκβαζεο Σ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κηα πιεξνθνξηαθή 

θαηάζηαζε είλαη νπδέηεξε σο πξνο θάπνηα πξφηαζε, κε απνηέιεζκα νχηε ε πξφηαζε νχηε ε άξλεζή ηεο λα είλαη 

εγγπεκέλα βεβαηψζηκεο, έπεηαη απηνκάησο φηη νχηε ε πξφηαζε νχηε ε άξλεζή ηεο είλαη αιεζείο, ην νπνίν ζπληζηά 

αληίθαζε. (Wright, Truth and Objectivity, Harvard University Press, Cambridge, Μαζζαρνπζέηε, 1992, ζει. 1-32, 

ηεθάλνπ, "Ζ έλλνηα ηεο αιήζεηαο", εκεηψζεηο γηα ην κάζεκα Φηινζνθία ηεο Γιψζζαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

Η.Φ.Δ.Σ., 2011-2012, ζει. 4-5). κσο, αθ' ελφο, έρσ ηελ εληχπσζε φηη ην κνληέιν πνπ πξνηείλσ αληέρεη κηα, έζησ θαη 

ζεσξεηηθή, δηάθξηζε κεηαμχ ζπλζεθψλ αιήζεηαο θαη ζπλζεθψλ εγγπεκέλεο βεβαησζηκφηεηαο ή δηθαηνιφγεζεο ή 

ζπγθαηάζεζεο, ζρεηηθνπνηψληαο βέβαηα ηελ αιήζεηα θαη θάζε άιιε γλσζηνινγηθή ηηκή σο πξνο ηνλ εθάζηνηε ιεμίθνζκν, 

αθ' εηέξνπ κνπ θαίλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ αλαπηχζζσ δελ είκαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερηψ 

ηε χκβαζε Σ, αθφκε θαη αλ δείρλεηαη φηη ε απνδνρή ηεο, ππφ ηνπο πξνζδηνξηζκνχο πνπ εηέζεζαλ, είλαη ζπκβαηή κε ηε 

ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ. Ννκίδσ ινηπφλ φηη ηνπιάρηζηνλ απηφ ην δήηεκα κπνξψ λα ην αθήζσ αλνηρηφ.       
672

 Ο Wright επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο άπνςεο φηη έλαο δηαηζζεηηθφο "πξσηαγφξεηνο" ζρεηηθηζκφο σο πξνο ηελ 

απφδνζε ελφο θαηεγνξήκαηνο Φ (π.ρ. ηεο απφδνζεο ζε κηα πξφηαζε ηνπ θαηεγνξήκαηνο "είλαη αιεζήο") ζπλίζηαηαη ζηηο 

παξαθάησ έμη ξήηξεο: "i) Οη ζπλζήθεο πνπ απνδίδνπλ αιήζεηα ή ςεχδνο ζε θάζε έθηππν [token] ηνπ 'Φa' ελέρνπλ κηα 

πξφζζεηε παξάκεηξν, V, ε νπνία δελ εθθξάδεηαη ζηε θαλεξή ζπληαθηηθή δνκή ηεο πξφηαζεο. ii) Ζ ηηκή πνπ απνδίδεηαη 

ζηελ V δελ θαζνξίδεηαη κέζσ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ηηκψλ (εληφο ηνπ πιαηζίνπ ρξήζεο) ησλ ζπληαθηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ηεο πξφηαζεο. […] iii) Ζ ηηκή ηεο V θαζνξίδεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν θξίλεη 

[assess] ην έθηππν ηνπ 'Φa', ηε ζηηγκή ηεο θξίζεο.  iv) Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ θξηηψλ, νη νπνίνη αληηζηνίρσο, σο απνηέιεζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ πνπ ιακβάλεη ε V, κπνξεί λα 
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πιέγκα λα γίλεη δεθηφ σο έλαο, ηξφπνλ ηηλά, "νξζφο" ή "πξαγκαηηθφο" ιεμίθνζκνο κεηαμχ άιισλ 

αληαγσληζηηθψλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εζσηεξηθή ηζνξξνπία, ζπλνρή ή αξκνλία, κε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν γίλνληαη θαηαλνεηέο απηέο νη έλλνηεο απφ ην ίδην (π.ρ. κε φξνπο ηήξεζεο ησλ ινγηθψλ 

αξρψλ θαη απνπζίαο αληίθαζεο ή, ίζσο, αθφκε θαη κε φξνπο αηζζεηηθά άξηηαο νξγάλσζεο ελφο 

ζπλφινπ πξνηάζεσλ νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλα δίθηπν ζπλεηξκψλ, ζε έλα εμσηηθφ, 

κνληεξληζηηθφ γλσζηαθφ πιέγκα). Καη βεβαίσο έλα ηέηνην πιαίζην καο επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη 

δηαθνξεηηθνί ηξφπνη δσήο ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα αλαγλσξίδνπλ σο "γεγνλφηα" ην φηη ν πίζεθνο 

θαηάγεηαη απφ ηνλ άλζξσπν, ην φηη ν Ήιηνο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε Γε ή ην φηη ν θφζκνο είλαη 

γεκάηνο κε αφξαηεο πλεπκαηηθέο νληφηεηεο θαη λα θαηαζηνχλ "αλαιπηηθέο" ή κάιινλ, αθξηβέζηεξα, 

"θξίλνπζεο", πξνηάζεηο φπσο ηηο "7 + 5 = 8", "ινη νη εξγέλεδεο είλαη παληξεκέλνη", "ινη νη 

ζθχινη είλαη γάηεο", "Σίπνηα δελ είλαη ην ίδην κεηαμχ δχν ζηηγκψλ", "Σίπνηα δελ πξνθαιείηαη απφ 

θάηη άιιν θαη φια ζπκβαίλνπλ ηπραία", "΄Ο,ηη γξάθεη ην Ηεξφ Βηβιίν είλαη Αιεζέο" ή, θάηη ιηγφηεξν 

εμεδεηεκέλν, "ινη νη πνιηηηθνί είλαη αλαμηφπηζηνη."           

 

2.5.2. Αζπκκεηξία θαη δηαθσλία.   

 

    Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ππάξρεη κεξηθή 

αιιεινεπηθάιπςε ή κεξηθή ηαχηηζε (ηνκή ζηελ νξνινγία ηεο ζεσξίαο ζπλφισλ) αλάκεζα ζε δχν 

ιεμηθφζκνπο:  

    Γχν ιεμίθνζκνη, σο ζχλνια πξνηάζεσλ, κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη θάπνηεο θνηλέο πξνηάζεηο κε 

θνηλέο γλσζηνινγηθέο ηηκέο. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη κνηξάδνληαη ην ίδην λνεκαηηθφ αιιά φρη 

                                                                                                                                                                                                   
θξίλνπλ δηαθνξεηηθά ην ελ ιφγσ έθηππν. […] v) Ζ απφθιηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ ιακβάλεη ε V κπνξεί λα αθνξά ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε κία ζπδήηεζε. vii) Γελ έρεη, ή δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη, θαλέλα λφεκα ε ηδέα φηη νη θξίζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ κία ηηκή ηεο V είλαη αλψηεξεο απφ ηηο θξίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κία άιιε ηηκή ηεο V." (Wright, 

"Relativism about Truth Itself", ζει. 162. Βιέπε ζει. 158-162 γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ζει. 163 γηα εθαξκνγή 

απηψλ ησλ ξεηξψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο απφδνζεο ηνπ θαηεγνξήκαηνο "είλαη αιεζέο".) χκθσλα κε ηνλ 

Wright νη δχν ηειεπηαίεο ξήηξεο δηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα "άςνγεο δηαθσλίαο" [faultless disagreement], δειαδή κηαο 

δηαθσλίαο ζηελ νπνία θακία απφ ηηο δχν πιεπξέο δελ ζθάιιεη.
672

 (Wright, ν.π., ζει. 158, 162.) Με απηφ ην δήηεκα ζα 

αζρνιεζψ αξγφηεξα. Πξνο ην παξφλ, ζέισ λα εμεηάζσ αλ ν ζρεηηθηζκφο πνπ ππνζηεξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο 

ησλ ιεμηθφζκσλ ηθαλνπνηεί απηέο ηηο ξήηξεο (νη νπνίεο άιισζηε είλαη ηφζν κηληκαιηζηηθέο, πνπ ζα ηθαλνπνηνχληαλ θαη 

απφ πνιχ πην κεηξηνπαζή κνληέια ζρεηηθηζκνχ): Ννκίδσ πσο είλαη ζαθέο φηη ηθαλνπνηνχληαη νη ξήηξεο i θαη ii, εθφζνλ ε 

αιεζνηηκή πνπ ιακβάλεη θάζε επί κέξνπο πξφηαζε εληφο ελφο ιεμίθνζκνπ εμαξηάηαη απφ κηα παξάκεηξν ε νπνία δελ 

εθθξάδεηαη ζηε ζπληαθηηθή δνκή ηεο θαη ε νπνία δελ θαζνξίδεηαη απφ ην λφεκά ηεο (ηε ζεκαζηνινγηθή ηηκή ησλ 

ζπληαθηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο). Απηή ε παξάκεηξνο είλαη ην γλσζηαθφ πιέγκα ην νπνίν πξνυπνζέηεη θαη' αλάγθελ έλαο 

νκηιεηήο ηε ζηηγκή πνπ απνδίδεη αιεζνηηκή ζηελ πξφηαζε θαη ην νπνίν πηζαλφηαηα εμαξηάηαη απφ ελδερνκεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νκηιεηή, φπσο είλαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ ή ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (π.ρ. ην γεγνλφο φηη 

είλαη άλζξσπνο θαη φρη επθπέο ρηαπφδη). Έηζη ηθαλνπνηείηαη θαη ε ξήηξα iii. ην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο γλσζηαθά πιέγκαηα (κε θνηλφ λνεκαηηθφ ππφβαζξν, θάηη πνπ επηηξέπεη ηε δηαθσλία σο πξνο 

ηελ αιεζνηηκή κηαο πξφηαζεο κε δεδνκέλν ην λφεκά ηεο) θαη δχν ζπλνκηιεηέο ζηελ ίδηα ζπδήηεζε κπνξνχλ λα 

πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ πιέγκα ν θαζέλαο, ηθαλνπνηνχληαη θαη νη ξήηξεο iv θαη v. Αλ, απφ νξζνινγηθή άπνςε, 

φια ηα εμίζνπ ζπλεθηηθά γλσζηαθά πιέγκαηα θξίλνληαη εμίζνπ απζαίξεηα θαη θαλέλα δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί 

πεξηζζφηεξν απφ θάπνην άιιν, ηθαλνπνηείηαη θαη ε ξήηξα vi.  
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απαξαηηήησο ην ίδην γλσζηαθφ πιέγκα, δηφηη ηα δχν γλσζηαθά πιέγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθιίλνπλ σο πξνο ηελ ηηκή άιισλ πξνηάζεσλ.  

    Γχν ιεμίθνζκνη, σο ζπζηήκαηα εξκελείαο εθθνξψλ, είηε κνηξάδνληαη είηε φρη ην ίδην λνεκαηηθφ 

ππφβαζξν, κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη έλα θνηλφ ζχλνιν εθθνξψλ, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

λνεκαηνδνηνχλ θαη νη δχν, δειαδή εθθνξψλ νη νπνίεο έρνπλ (φρη απαξαηηήησο ην ίδην) λφεκα 

ζχκθσλα θαη κε ηνπο δχν, έλαληη ησλ ζπλφισλ ησλ εθθνξψλ ηηο νπνίεο κπνξεί λα λνεκαηνδνηήζεη 

κφλν ν έλαο απφ ηνπο δχν ή δελ κπνξεί λα ηηο λνεκαηνδνηήζεη θαλέλαο απφ ηνπο δχν. Πξνθχπηεη ην 

εξψηεκα ππφ πνία έλλνηα είλαη νη θνηλέο νη εξκελεπφκελεο εθθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ιεμηθφζκσλ, 

εθφζνλ ζρήκα θαη πεξηερφκελν ηαπηίδνληαη θαη, ζπλεπψο, είλαη δπλαηφλ θάζε ιεμίθνζκνο λα 

αλαγλσξίδεη δηαθνξεηηθέο εθθνξέο. Θα κπνξνχζαλ λα είλαη θνηλέο απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο ηξίηνπ 

ιεμηθφζκνπ, απφ φπνπ κειεηψληαη νη άιινη δχν.
673

  

    Γχν ιεμίθνζκνη ηαπηίδνληαη (κφλν, βέβαηα, ζην βαζκφ πνπ ε αζηάζεηα θαη ε ξεπζηφηεηα ηνπ 

ιεμηθφζκνπ καο επηηξέπνπλ λα κηιάκε γηα "ηαχηηζε" κεηαμχ ιεμηθφζκσλ) φηαλ δηαζέηνπλ ην ίδην 

λνεκαηηθφ θαη ην ίδην γλσζηαθφ πιέγκα, δειαδή φηαλ ην λνεκαηηθφ πιέγκα ηνπο δελ δηαθέξεη νχηε 

θαλ σο πξνο κία πξφηαζε θαη φηαλ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα θαηαλνκή γλσζηνινγηθψλ ηηκψλ.  

    Γχν ιεμίθνζκνη δηαθέξνπλ είηε φηαλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθφ λνεκαηηθφ πιέγκα είηε φηαλ, αλ 

θαη κνηξάδνληαη έλα θνηλφ λνεκαηηθφ πιέγκα, θαηαλέκνπλ δηαθνξεηηθά ηηο γλσζηνινγηθέο ηηκέο ζηηο 

πξνηάζεηο ηνπ, δειαδή παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθφ γλσζηαθφ πιέγκα.  

     Χζηφζν, ε δηαθνξά κεηαμχ δχν γλσζηαθψλ πιεγκάησλ ζα κπνξνχζε λα εληνπίδεηαη καθξηά απφ 

ηνλ γλσζηαθφ "ππξήλα" ηνπ πιέγκαηνο, δειαδή καθξηά απφ ηελ πεξηνρή φπνπ παξαηεξείηαη ε 

πςειφηεξε αλζεθηηθφηεηα ζηελ αλαζεψξεζε ησλ θξηλνπζψλ πξνηάζεσλ, θαη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ 

πεξηθέξεηα, ζε δηαθσλία σο πξνο ηηο ηηκέο αζζελψλ, εχθνια αλαζεσξήζηκσλ θξηλφκελσλ 

πξνηάζεσλ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ειιείςεη ελφο ζαθνχο νξίνπ αλάκεζα ζηηο θξίλνπζεο θαη ηηο 

θξηλφκελεο πξνηάζεηο, ζα κπνξνχζακε ίζσο λα πνχκε φηη ηα δχν γλσζηαθά πιέγκαηα ζρεδφλ 

ηαπηίδνληαη ή φηη παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπγγέλεηαο. Θα κπνξνχζακε επίζεο (ηνπιάρηζηνλ 

ζεσξεηηθά) λα δηαθξίλνπκε, κε θάπνην βαζκφ αζάθεηαο ζην φξην, ηελ πεξηνρή ζπκθσλίαο κεηαμχ 

ησλ πιεγκάησλ ησλ δχν ζεσξηψλ, φπνπ ππάξρεη ηαχηηζε σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ, 

απφ ηελ πεξηνρή δηαθσλίαο, φπνπ παξαηεξείηαη δηάζηαζε σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ ή 

ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηελ αλαζεψξεζε κεηαμχ δηαθφξσλ πξνηάζεσλ. Απφ ηελ άιιε, δχν 

αληαγσληζηηθέο ζεσξίεο ζα κπνξνχζαλ λα κνηξάδνληαη κφλν έλα θνηλφ λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαη λα 

βξίζθνληαη ζε πιήξε δηάζηαζε σο πξνο ην επξχηεξν γλσζηαθφ ππφβαζξν.   

                                                           
673

 Καη λνκίδσ φηη αλάινγεο δηαηππψζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζε ζρέζε κε άιιεο πξάμεηο ηεο ζεσξίαο ζπλφισλ. 
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    Σφζν ν Kuhn φζν θαη ν Feyerabend νλνκάδνπλ "αζπκκεηξία" [incommensurability] ηε ζρέζε 

κεηαμχ δχν ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ, φηαλ δελ ππάξρνπλ θνηλά θξηηήξηα, νχηε θνηλά γεγνλφηα, γηα 

ηελ αμηνιφγεζε δχν ζεσξηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία πξνυπνζέηεη ην έλα ζρήκα θαη ε άιιε ην άιιν, 

θαη φπνπ είλαη αδχλαηε ε κεηάθξαζε πξνηάζεσλ ηνπ ελφο ζε φξνπο ηνπ άιινπ, ρσξίο σζηφζν λα 

δίλνπλ έλαλ απζηεξφ νξηζκφ ηεο "αζπκκεηξίαο".
674

 Μηα ζπλέπεηα ηεο ζέζεο φηη θάζε "ελλνηνινγηθφ 

ζχζηεκα" πεξηέρεη ηα δηθά ηνπ γεγνλφηα, ηα δηθά ηνπ αμηνινγηθά θξηηήξηα θαη ηηο δηθέο ηνπ έλλνηεο  

είλαη φηη ζε πεξίπησζε αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζε εμίζνπ ζπλεθηηθά αιιά αζχκβαηα κεηαμχ ηνπο 

ελλνηνινγηθά ζρήκαηα-θφζκνπο, είλαη δπλαηφ λα κελ κπνξεί λα ππάξμεη νξζνινγηθή δηαθσλία 

ζχκθσλα κε θνηλά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ή θνηλά ηεθκήξηα. Με ηα ιφγηα ηνπ Kuhn, "ε εθινγή ελφο 

απφ ηα αληηκαρφκελα Παξαδείγκαηα, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πνιηηηθψλ 

ζεζκψλ, απνδεηθλχεηαη κηα εθινγή αλάκεζα ζε αζπκβίβαζηνπο ηξφπνπο ζπιινγηθήο δσήο. Δπεηδή ε 

εθινγή έρεη απηφλ ην ραξαθηήξα, δελ θαζνξίδεηαη νχηε ζα κπνξνχζε λα θαζνξηζηεί απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο απιψο αμηνιφγεζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε θπζηνινγηθή επηζηήκε· νη δηαδηθαζίεο απηέο 

εμαξηψληαη ελ κέξεη απφ θάπνην Παξάδεηγκα θαη αθξηβψο απηφ ην Παξάδεηγκα ηίζεηαη ππφ 

ακθηζβήηεζε. ηαλ ηα Παξαδείγκαηα κπαίλνπλ ζηε κάρε γηα ηελ εθινγή, ν ξφινο ηνπο είλαη θαη' 

αλάγθε "θπθιηθφο": θάζε νκάδα ρξεζηκνπνηεί ην Παξάδεηγκά ηεο γηα λα επηρεηξεκαηνινγήζεη 

ππεξαζπίδνληαο απηφ ην ίδην Παξάδεηγκα. […] Χζηφζν, παξά ηελ ηζρχ ηνπο, ηα επηρεηξήκαηα απηά 

απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ πεηζψ· δελ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ κε ινγηθή αλαγθαηφηεηα ή 

έζησ πηζαλνινγηθά ηελ νξζφηεηά ηνπο ζ' απηνχο πνπ αξλνχληαη λα κπνπλ κέζα ζηνλ "θχθιν".
675

 

Έηζη, νη επηζηεκνληθέο ή ελλνηνινγηθέο επαλαζηάζεηο ή αληηπαξαζέζεηο, φπσο θαη νη πνιηηηθέο 

επαλαζηάζεηο, "ηείλνπλ λα αιιάμνπλ πνιηηηθνχο ζεζκνχο κε ηξφπνπο, πνπ απηνί νη ίδηνη ζεζκνί 

απαγνξεχνπλ."
676

 

    Ννκίδσ φηη ε νξνινγία ηεο ζεσξίαο ησλ ιεμηθφζκσλ καο επηηξέπεη λα εθιεπηχλνπκε ηε ζπδήηεζε 

θαη λα νξίζνπκε απζηεξά ηελ "αζπκκεηξία": 

        Έρσ ήδε ππνζηεξίμεη (ελφηεηα 1.7.2) φηη αλ δχν ιεμίθνζκνη Α θαη Β δηαθέξνπλ σο πξνο ην 

λνεκαηηθφ ππφβαζξν ηφηε ζήκαηα, πξνηάζεηο ή ζχλνια πξνηάζεσλ (π.ρ. ζεσξίεο) πνπ πξνυπνζέηνπλ 

ηνλ έλα δελ κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ θπξηνιεθηηθά ζε πξνηάζεηο ηνπ άιινπ. Ίζσο λα κπνξνχλ λα 

κεηαθξαζηνχλ πεξηθξαζηηθά θαη κε ηε βνήζεηα πξνζδηνξηζκψλ, ρσξίο φκσο λα δηαηεξείηαη ην 

θπξηνιεθηηθφ πεξηερφκελφ ηνπο θαηά ηε κεηάθξαζε. Ολνκάζακε κηα ηέηνηα ζρέζε κεηαμχ δχν 

ιεμηθφζκσλ "ελλνηνινγηθή" ή "ζεκαζηνινγηθή αζπκκεηξία".  

                                                           
674

 Βιέπε Kuhn, Ζ δνκή ησλ επηζηεκνληθψλ επαλαζηάζεσλ, ζει. 179-80, 229-231, Feyerabend, ν.π. ζει. 214, 220, 276-

350 . 
675

 Kuhn, ν.π., ζει. 169. Βιέπε θαη ζει. 186-7.  
676

 Kuhn, ν.π., ζει. 168.  
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    Γχν ηέηνηνη ζεκαζηνινγηθψο αζχκκεηξνη ιεμίθνζκνη Α θαη Β κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη 

αληαγσληζηηθνί κεηαμχ ηνπο αλ ν Α πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε κηαο πξαθηηθήο ή ελφο ηξφπνπ δσήο 

πνπ απνθιείεη ηελ πξαθηηθή ή ηνλ ηξφπν δσήο πνπ ζπλνδεχεη ηελ πηνζέηεζε ηνπ Β. Σέηνηεο 

πεξηπηψζεηο ξηδηθήο πξαθηηθήο δηάζηαζεο ή δηαθσλίαο  δελ κπνξνχλ νχηε θαλ λα δηαηππσζνχλ ζε 

κηα "γιψζζα" θαηαλνεηή θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο (αλ θάζε πιεπξά γλσξίδεη κφλν ηε δηθή ηεο 

"γιψζζα", ηνλ δηθφ ηεο ιεμίθνζκν), θαη κπνξνχλ λα επηιπζνχλ είηε κέζσ πξαθηηθήο επηθξάηεζεο 

ηεο κίαο εθ ησλ δχν αληίπαισλ πιεπξψλ είηε κέζσ ζπλάληεζεο ησλ δχν πιεπξψλ ζε έλαλ ηξίην, 

θνηλφ ιεμίθνζκν.  

    Αλ δχν ιεμίθνζκνη Α θαη Β δηαθέξνπλ σο πξνο ην γλσζηαθφ πιέγκα αιιά κνηξάδνληαη ην ίδην 

λνεκαηηθφ πιέγκα, ηφηε λαη κελ είλαη δπλαηή ε κεηάθξαζε πξνηάζεσλ ηνπ ελφο ζε πξνηάζεηο ηνπ 

άιινπ, αιιά ελδέρεηαη λα ππάξρεη δηάζηαζε σο πξνο ηα γεγνλφηα, ηηο αιήζεηεο θαη ηα αμηνινγηθά 

θξηηήξηα πνπ αλαγλσξίδεη έθαζηνο ιεμίθνζκνο. Σφηε, ζην βαζκφ πνπ θάζε δηαθσλία (γηα ηε 

γλσζηνινγηθή ηηκή κεκνλσκέλσλ πξνηάζεσλ ή νιφθιεξσλ ζεσξηψλ) κεηαμχ νκηιεηψλ πνπ 

πξνυπνζέηνπλ δχν ηέηνηνπο δηαθνξεηηθνχο ιεμηθφζκνπο ζα αλάγεηαη ελ ηέιεη ζε δηαθσλία σο πξνο 

ην γλσζηαθφ ππφβαζξν πνπ πξέπεη λα γίλεη δεθηφ θαη ζην βαζκφ πνπ, ειιείςεη κηαο "αληηθεηκεληθήο" 

νπηηθήο γσλίαο έμσ απφ θάζε δπλαηφ ιεμίθνζκν, θάζε νκηιεηήο ζα επηθαιείηαη ην δηθφ ηνπ 

γλσζηαθφ πιέγκα σο απηνλφεην (ή κέζσ θπθιηθνχ ζπιινγηζκνχ)
677

, κηα ηέηνηα δηαθσλία δελ κπνξεί 

λα επηιπζεί νξζνινγηθά, παξά κφλν, φπσο θαη πξηλ, κέζσ επηθξάηεζεο ηεο κίαο εθ ησλ δχν πιεπξψλ 

(θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ηεο) ζε έλαλ αγψλα ηζρχνο ή κέζσ ζπλάληεζεο ησλ δχν πιεπξψλ ζε έλα 

θνηλφ, επηλνεκέλν, ηξίην γλσζηαθφ πιέγκα. Θα κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε κηα ηέηνηα ζρέζε 

κεηαμχ δχν ιεμηθφζκσλ "γλσζηαθή αζπκκεηξία" [epistemic incommensurability]
678

.  

    Ννκίδσ φηη ε παξαπάλσ ηδέα κπνξεί λα απνζαθεληζηεί πεξαηηέξσ κε ηε βνήζεηα ηεο ζπγγεληθήο 

ζπδήηεζεο πεξί "άςνγεο δηαθσλίαο": 

                                                           
677

 Βιέπε θαη Wittgenstein, O.C., §609, θαζψο θαη §611: "ηαλ ζπλαληηνχληαη πξαγκαηηθά δχν αξρέο, νη νπνίεο είλαη 

αδχλαην λα ζπκθηιησζνχλ, ν θαζέλαο θεξχζζεη ηνλ άιιν ηξειφ θαη αηξεηηθφ". 
678

 Ζ δηάθξηζε κεηαμχ λνεκαηηθνχ θαη γλσζηαθνχ πιέγκαηνο θαη, αληηζηνίρσο, κεηαμχ ζεκαζηνινγηθήο θαη γλσζηαθήο 

αζπκκεηξίαο καο επηηξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα αληηθξνχζνπκε θαη ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ Fodor θαη Lepore φηη ν 

ζεκαζηνινγηθφο νιηζκφο ζπλεπάγεηαη θαη' αλάγθελ φηη είλαη αδχλαηνλ λα ππάξρεη κεξηθή αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ πεπνηζήζεσλ θαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ δχν δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο δχν δηαθνξεηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ λα ζπληζηνχλ έθηππα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ (Fodor θαη Lepore, ν.π., ζει. 10-14): Eίδακε φηη, δεδνκέλεο ηεο 

κνξθήο ζεκαζηνινγηθνχ νιηζκνχ πνπ ππνζηεξίδεηαη εδψ, είλαη δπλαηφλ δχν δηαθνξεηηθνί ιεμίθνζκνη λα παξνπζηάδνπλ 

κεξηθή ηαχηηζε σο πξνο πξνηάζεηο ή πεπνηζήζεηο κε ίδην πεξηερφκελν θαη ίδηα γλσζηνινγηθή ηηκή (θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

κεξηθή απφθιηζε), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κνηξάδνληαη ην ίδην λνεκαηηθφ πιέγκα. Καηά ηνλ Glock ε ζεκαζηνινγηθή 

αζπκκεηξία ζπληζηά ηθαλή αιιά φρη αλαγθαία ζπλζήθε ηεο γλσζηαθήο αζπκκεηξίαο (Glock, ν.π., ζει. 384.) Βιέπε θαη 

Κηληή, "ρεηηθηζκφο: παξαλνήζεηο θαη πξνβιήκαηα", ζει. 9-15, γηα κηα ζπλαθή ζπδήηεζε.   
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    χκθσλα κε έλαλ νξηζκφ ηνπ Max Kölbel, ππάξρεη "άςνγε δηαθσλία" [faultless disagreement] 

αλάκεζα ζηνλ Α θαη ηνλ Β φηαλ (i) ν Α πηζηεχεη φηη P θαη ν Β πηζηεχεη φηη  ̴ P θαη (ii) νχηε ε 

πεπνίζεζε ηνπ Α νχηε ε πεπνίζεζε ηνπ Β είλαη εζθαικέλε.
679

   

    Ο Sven Rosenkranz παξαηεξεί φηη απφ κηα απφιπηε νπηηθή γσλία δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη 

ζσζηνί [correct] θαη  νη δχν ηζρπξηζκνί, εθφζνλ θάηη ηέηνην ζπληζηά αληίθαζε.
680

 Αθνινχζσο 

δείρλεη πψο ν Kölbel απνθεχγεη απηφ ην πξφβιεκα, ζρεηηθνπνηψληαο ηελ αιήζεηα σο πξνο κηα 

"πξννπηηθή"
681

. Τπνηίζεηαη φηη έηζη απνθεχγεηαη ε αληίθαζε, αθνχ "απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αιήζεηα 

ζρεηηθνπνηείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν σο πξνο πξννπηηθέο, δελ κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε απιψο απφ ην 

γεγνλφο φηη ε P θαη ε  ̴ P δελ κπνξνχλ λα είλαη θαη νη δχν αιεζείο, φηη ν Α θαη ν Β δελ κπνξνχλ λα 

ηζρπξίδνληαη θαη νη δχν θάηη αιεζέο."
682

 Πξφθεηηαη γηα κηα ιχζε παξφκνηα κε ηε ζρεηηθνπνίεζε ηεο 

αιήζεηαο σο πξνο ιεμηθφζκνπο, ηελ νπνία ζπλαληήζακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα,   

    Πξηλ πξνρσξήζνπκε παξαθάησ, ζέισ λα ζεκεηψζσ φηη ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ησλ ιεμηθφζκσλ 

ν ηζρπξηζκφο ηνπ Α θαη ν ηζρπξηζκφο ηνπ Β δελ κπνξνχλ λα είλαη ηαπηνρξφλσο, ζηνλ ίδην θφζκν 

αιεζείο, εθηφο αλ δηαηππψλνληαη θαη νη δχν εληφο ελφο λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο ην νπνίν δελ δέρεηαη 

ηελ αξρή ηεο κε αληίθαζεο. Γηαθνξεηηθά, ζηνλ ιεμίθνζκν ηνπ Α ν ηζρπξηζκφο ηνπ Β είλαη ςεπδήο 

θαη ζηνλ ιεμίθνζκν ηνπ Β ν ηζρπξηζκφο ηνπ Α είλαη ςεπδήο. Παξνκνίσο, δελ κπνξνχλ λα είλαη νχηε 

ηαπηνρξφλσο "ζσζηνί" ή "νξζνί", ζην βαζκφ πνπ ε "νξζφηεηα", φπσο θαη θάζε άιιε αμία, είλαη 

ζρεηηθή σο πξνο ηνλ εθάζηνηε ιεμίθνζκν. Ζ κφλε κνξθή "άςνγεο δηαθσλίαο", αλ κπνξνχκε λα ηελ 

νλνκάζνπκε έηζη,  πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαγλσξίζεη απηή ε ζεσξία είλαη ε γλσζηαθή αζπκκεηξία, 

δειαδή κηα δηαθσλία σο πξνο ηε γλσζηνινγηθή ηηκή κηαο πξφηαζεο ή ζεσξίαο, δεδνκέλνπ ελφο 

θνηλνχ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ, φπνπ είλαη αδχλαηνλ λα πξνηηκεζεί 

νξζνινγηθά (δεδνκέλνπ ελφο ιεμηθφζκνπ πνπ ππαθνχεη ζηνλ νξζφ ιφγν) ν έλαο ηζρπξηζκφο έλαληη 

ηνπ άιινπ δηφηη, απφ ηελ άπνςε ηεο νξζνινγηθήο δηθαηνιφγεζεο, ηα αληίζηνηρα γλσζηαθά πιέγκαηα 

εληφο ησλ νπνίσλ ζπλάγνληαη νη ηζρπξηζκνί θξίλνληαη εμίζνπ δηθαηνινγεκέλα ή εμίζνπ 

αδηθαηνιφγεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη εμίζνπ ζπλεθηηθά.  

    Αθνινχζσο, πξνζπαζψληαο λα δείμεη φηη ν ζρεηηθηζκφο ηνπ Kölbel δελ επαξθεί γηα λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ηεο "άςνγεο δηαθσλίαο", ν Rosenkranz παξαηεξεί φηη νη δχν ηζρπξηζκνί 

είλαη (θαηά Kölbel) ζσζηνί κφλν αλ ν Α θαη ν Β ηνπο πξνβάιινπλ σο αιήζεηεο ζρεηηθέο σο πξνο ηελ 

πξννπηηθή ηνπο. Γηφηη αλ ηνπο πξνβάιινπλ σο απφιπηεο ή αληηθεηκεληθέο αιήζεηεο, "δελ κπνξνχκε 

λα ζπλάγνπκε απφ ηε ζρεηηθή αιήζεηα ηεο πξφηαζεο φηη ν αληίζηνηρνο ηζρπξηζκφο είλαη ζσζηφο."
683
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Με άιια ιφγηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αιήζεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζρπξηζκνχ κνπ είλαη ζρεηηθή, 

ζθάιισ αλ ηελ παξνπζηάδσ σο αληηθεηκεληθή
684

. Γελ δηαθσλψ κε απηή ηελ παξαηήξεζε. ε κηα 

πξννπηηθή ζηελ νπνία ν ζρεηηθηζκφο είλαη αιεζήο, φπνηνο πξνβάιιεη ηζρπξηζκνχο σο αληηθεηκεληθέο 

αιήζεηεο (δειαδή φπνηνο δελ είλαη ζρεηηθηζηήο) ζθάιιεη.
685

 

    Παξαθάησ ν Rosenkranz ππνζηεξίδεη φηη, εθφζνλ ε ζπλνκηιία ησλ Α θαη Β εθιακβάλεηαη κε 

ζρεηηθηζηηθνχο φξνπο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζφηεηα (θαηά Kölbel θαη Rosenkranz) φζσλ ιέλε 

(ζην βαζκφ βέβαηα πνπ κπνξεί λα είλαη αληηθεηκεληθψο νξζφ φηη ν ηζρπξηζκφο ηνπ Α είλαη αιεζήο 

δεδνκέλεο ηεο πξννπηηθήο ηνπ), δελ κπνξνχκε πιένλ λα ηε ζεσξήζνπκε κηα πεξίπησζε δηαθσλίαο , 

εθφζνλ, ζην βαζκφ πνπ ν θαζέλαο κηιά ζεσξψληαο δεδνκέλα άιια θξηηήξηα , κηα άιιε πξννπηηθή , 

φηαλ ν Β ηζρπξίδεηαη φηη  ̴ P θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ζα έθαλε ν Α αλ, δεδνκέλεο ηεο 

δηθήο ηνπ πξννπηηθήο, ηζρπξηδφηαλ φηη ̴ P.
686

 Φαίλεηαη φηη θαηά ηνλ Rosenkranz γηα λα ππάξρεη 

δηαθσλία ζα έπξεπε ν Α θαη ν Β λα κπνξνχλ "λα αληηιακβάλνληαη ν έλαο ηνλ άιιν σο παίθηεο πνπ 

θάλνπλ αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο θηλήζεηο ζην ίδην παηρλίδη, νη νπνίεο εμαηνκηθεχνληαη ζχκθσλα κε ην 

ίδην ζχλνιν λνξκψλ."
687

 Αληηζηνίρσο, θαηά ηνλ Rosenkranz δελ κπνξεί λα ππάξμεη νχηε ζπκθσλία 

κεηαμχ ηνπ Α θαη ηνπ Β, αλ νη δχν θαηαθάζθνπλ ηελ ίδηα πξφηαζε δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθψλ 

πξννπηηθψλ.
688

 Έηζη ππνηίζεηαη φηη ν ζρεηηθηζηήο πνπ αθνινπζεί ηνλ Kölbel αληηκεησπίδεη ην εμήο 

δίιεκκα: Δίηε ν Α θαη ν Β πξνβάιινπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο σο ζρεηηθνχο θαη είλαη θαη νη δχν 

νξζνί αιιά δελ ππάξρεη απζεληηθή δηαθσλία κεηαμχ ηνπο, είηε ηνπο πξνβάιινπλ σο αληηθεηκεληθά 

αιεζείο, νπφηε φλησο δηαθσλνχλ αιιά ε δηαθσλία ηνπο δελ είλαη άςνγε.
689

  

    Δθφζνλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Rosenkranz έρνπλ σο ζηφρν λα πιήμνπλ ηελ ηδέα φηη κηα 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπηθνχ ζρεηηθηζκνχ αξθεί ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ηεο 

ηαπηφρξνλεο νξζφηεηαο δχν αληηθαηηθψλ ηζρπξηζκψλ ελψ εγψ ππνζηεξίδσ κηα κνξθή ζπλνιηθνχ 

ζρεηηθηζκνχ ε νπνία, έηζη θη αιιηψο, θαζηζηά αδχλαηε ηελ αληηθεηκεληθή νξζφηεηα νπνηνπδήπνηε 
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 Rosenkranz, ν.π., ζει. 229-30.  
685

 Χζηφζν, φπσο παξαηεξεί, λνκίδσ αξθεηά εχζηνρα, ν Κνλδχιεο (Δπηζηήκε, ηζρχο θαη απφθαζε, ζει. 22-23) θάζε 

"θνζκνεηθφλα", αλ θαη ππνθεηκεληθή, "ππνρξεψλεηαη λα εγείξεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ηελ αμίσζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, 

γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο: Πξψηνλ, ε πίζηε ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο θνζκνεηθφλαο επελεξγεί πάλσ ζην ππνθείκελν 

ηεο απφθαζεο, απφ ηελ νπνία πξνήιζε ε θνζκνεηθφλα, απνθνξηίδνληαο θη ελζαξξχλνληάο ην, εθ' φζνλ παξακεξίδεη ηηο 

ακθηβνιίεο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απφθαζεο θαη καδί ηνπο ηηο αβεβαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Γεχηεξνλ, ε ίδηα πίζηε ηθαλνπνηεί κηα απαίηεζε πνπ ζέηεη θαη' αξρήλ θάζε θνηλσλία ζηα κέιε ηεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηε ζπλνρή ηεο. Σν γεληθά αλαγλσξηζκέλν γεγνλφο, φηη ηνχηε ε ζπλνρή κπνξεί λα επηηεπρζεί κνλάρα κε ηε 

ραιηλαγψγεζε ηεο ππνθεηκεληθήο απζαηξεζίαο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε γεληθά ηζρχνληεο θαλφλεο, παίξλεη ζην πεδίν ησλ 

ηδεαηψλ κεγεζψλ ηε κνξθή ηεο πεπνίζεζεο γηα ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ αληηθεηκεληθνχ απέλαληη ζε απιψο ππνθεηκεληθέο 

εκπλεχζεηο θαη ηδέεο. […] Σξίηνλ, ε ππνθεηκεληθή θνζκνεηθφλα κπνξεί θαη πξέπεη λα αμηψζεη αληηθεηκεληθφηεηα γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο, επεηδή κφλν κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ παξέρεη ε ίδηα νξίδεηαη ηί ζα ζεσξεζεί αληηθεηκεληθφ θαη ηί 

ππνθεηκεληθφ".    
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ηζρπξηζκνχ θαη θαζηζηά δπλαηή ηε ζρεηηθή ηαπηφρξνλε νξζφηεηα δχν αληηθαηηθψλ ηζρπξηζκψλ κφλν 

ζε κηα πξννπηηθή ζηελ νπνία δελ ηζρχεη ε αξρή ηεο κε αληίθαζεο, ην δίιεκκά ηνπ δελ πιήηηεη ηε 

ζεσξία κνπ.  

    ζνλ αθνξά ζην αλ ππάξρεη απζεληηθή δηαθσλία αλάκεζα ζε δχν ζπλνκηιεηέο νη νπνίνη δελ 

κνηξάδνληαη ην ίδην επξχηεξν γλσζηαθφ ππφβαζξν, λνκίδσ φηη ην εξψηεκα εμαξηάηαη απφ ην πψο 

νξίδνπκε ηε δηαθσλία. πσο ρξεζηκνπνηψ ηνλ φξν, κε κηα κάιινλ ζπλεζηζκέλε έλλνηα, εθφζνλ θαη 

νη δχν ζπλνκηιεηέο αλαγλσξίδνπλ ζε κηα πξφηαζε ην ίδην λφεκα, κπνξνχλ λα "ζπκθσλνχλ" ή λα 

"δηαθσλνχλ" σο πξνο ηελ αιεζνηηκή ηεο. Απιψο, ζην βαζκφ πνπ ν θαζέλαο δέρεηαη κηα δηαθνξεηηθή 

θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ (ή ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηελ αλαζεψξεζε) ζην ζχλνιν ησλ ίδησλ 

πξνηάζεσλ, ε κελ "δηαθσλία" δελ ζα κπνξεί λα επηιπζεί νξζνινγηθά, δηφηη ζα αλάγεηαη ζε κηα 

ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε ηζνδχλακνπο, εμίζνπ ζπλεθηηθνχο ιεμηθφζκνπο, θαη ελ ηέιεη αλάκεζα ζε 

αληαγσληζηηθέο βνπιήζεηο ή ηπθιέο ηάζεηο, ε δε "ζπκθσλία" ζα αθνξά κφλν ζηηο επηκέξνπο 

πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ηπραίλεη λα έρνπκε ζχκπησζε αιεζνηηκψλ θαη δελ ζα ζπλεπάγεηαη θαη' 

αλάγθελ ηαχηηζε ησλ δχν θφζκσλ εληφο ησλ νπνίσλ απνδίδνληαη απηέο νη ηηκέο, νχηε ζα απνθιείεη 

ην ελδερφκελν κε νξζνινγηθψο επηιχζηκεο δηαθσλίαο σο πξνο ηελ ηηκή άιισλ πξνηάζεσλ ησλ δχν 

πιεγκάησλ. Αλ απηφ ην είδνο "δηαθσλίαο" θαη, αληηζηνίρσο, "ζπκθσλίαο" δελ κπνξεί λα νλνκαζηεί 

δηαθσλία ή ζπκθσλία ζχκθσλα κε θάπνηνλ νξηζκφ ησλ δχν φξσλ ηνλ νπνίν νθείινπκε λα 

απνδερηνχκε, ηφηε ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε είλαη λα εηζάγνπκε δχν λένπο φξνπο, νη 

νπνίνη ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηε "δηαθσλία" θαη ηε "ζπκθσλία" ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο.    

    Ννκίδσ φηη αμίδεη ηνλ θφπν λα αλαπηχμσ έλα ζελάξην "άςνγεο δηαθσλίαο" ζην πιαίζην ηεο 

ζεσξίαο πνπ ππνζηεξίδσ, αλ κε ηη άιιν γηα λα εθζέζσ πην αλαιπηηθά ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζε ζπλζήθεο 

δηαθσλίαο. Έρνπκε θαη ιέκε ινηπφλ:  

    Έζησ φηη ν Α θαη ν Β δηαθσλνχλ σο πξνο ηελ αιεζνηηκή κηαο (νπνηαζδήπνηε) πξφηαζεο. Σν 

γεγνλφο φηη δηαθσλνχλ δεδνκέλνπ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ λνήκαηνο γηα ηελ πξφηαζε ζεκαίλεη φηη 

κνηξάδνληαη ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν. Γηαθνξεηηθά ε δηαθσλία ζα αθνξνχζε θαη' αξράο  ζην 

λφεκα ηεο πξφηαζεο θαη φρη ζηελ αιεζνηηκή ηεο.
690

  

    Ο Α θαη ν Β κπνξεί λα κνηξάδνληαη ην ίδην επξχηεξν γλσζηαθφ ππφβαζξν ή φρη. Αλ δελ 

κνηξάδνληαη ην ίδην επξχηεξν γλσζηαθφ ππφβαζξν, δειαδή αλ πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθφ γλσζηαθφ 

πιέγκα ν θαζέλαο, θαη αλ θαη νη δχν εθαξκφδνπλ νξζψο ηνπο θαλφλεο ηνπ αληίζηνηρνπ πιέγκαηφο 

ηνπο (δειαδή αλ ε αιεζνηηκή πνπ ιακβάλεη ε πξφηαζε γηα ηνλ θαζέλα είλαη ζχκθσλε πξνο ηελ 

ηδαληθή ζπλνρή έθαζηνπ πιέγκαηνο, δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθψλ θαηαλνκψλ ησλ ζηαζεξψλ 

αιεζνηηκψλ ζηηο πξνηάζεηο ησλ δχν πιεγκάησλ - ή, αιιηψο, δεδνκέλεο κηαο δηαθνξεηηθήο 
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θαηαλνκήο ηνπ βαζκνχ αλζεθηηθφηεηαο ζηελ αλαζεψξεζε κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ησλ δχν 

πιεγκάησλ), ηφηε ε θξίζε θαζελφο είλαη ζσζηή ζην δηθφ ηνπ πιέγκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε 

δηαθσλία σο πξνο ηελ αιεζνηηκή ηεο πξφηαζεο αλάγεηαη ελ ηέιεη ζε δηαθσλία σο πξνο ηα ίδηα ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη σο πξνο ην γλσζηαθφ πιέγκα πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζεί. Γηα λα θξηζεί 

αληηθεηκεληθά ζσζηή ή, ελ πάζε πεξηπηψζεη, γηα λα επηιέμνπκε θάπνηα απφ ηηο δχν θξίζεηο κε 

νξζνινγηθνχο φξνπο, ζα έπξεπε λα έρνπκε πξφζβαζε ζε κηα νπηηθή γσλία αλεμάξηεηε θαη απφ ηα 

δχν (θαη απφ θάζε άιιν) πιέγκαηα. κσο εμ νξηζκνχ δελ έρνπκε πξφζβαζε ζε θακία ηέηνηα νπηηθή 

γσλία. Έηζη, απφ νξζνινγηθή άπνςε, νη δχν θξίζεηο καο θαίλνληαη ηζνδχλακεο, εμίζνπ 

δηθαηνινγεκέλεο ή εμίζνπ αδηθαηνιφγεηεο, ζην βαζκφ πνπ θξίλνληαη ηζνδχλακα θαη ηα αληίζηνηρα 

πιέγκαηα εληφο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ε πξφηαζε ηελ αιεζνηηκή ηεο.  

    Αλ ν Α θαη ν Β δελ είλαη ζρεηηθηζηέο, ζα πξνβάιινπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο σο απφιπηνπο, σο θξίζεηο 

πεξί θάπνηαο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Αλ είλαη ζρεηηθηζηέο, ζα έρνπλ ζπλαίζζεζε φηη νη 

ηζρπξηζκνί ηνπο είλαη ζρεηηθνί σο πξνο ηελ νπηηθή γσλία ηνπο. κσο αθφκε θη αλ είλαη ζρεηηθηζηέο, 

είλαη δπλαηφλ λα επηκέλνπλ ζηελ θξίζε ηνπο, επηκέλνληαο έηζη ζηελ πηνζέηεζε ηνπ πιέγκαηνο εληφο 

ηνπ νπνίνπ δηαηππψλεηαη ε θξίζε, φπσο θάλσ, π.ρ., εγψ, φηαλ ε θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά κνπ 

ζπληζηά έκπξαθηε απνδνρή σο αιεζνχο, π.ρ. ηνπ λφκνπ ηεο βαξχηεηαο ή ηεο αξρήο ηεο αηηηφηεηαο ή 

φηαλ, γξάθνληαο απηή ηελ εξγαζία, πξνυπνζέησ κηα ινγηθή θαη θάπνηνπο θαλφλεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε επηρεηξεκάησλ. Απηφ εμεγείηαη αλ ππνζέζνπκε φηη ππάξρνπλ άιινη ιφγνη, πέξα απφ ηελ 

νξζνινγηθή δηθαηνιφγεζε ή ηελ χπαξμε κηαο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, νη νπνίνη σζνχλ ηνπο 

αλζξψπνπο λα πξνυπνζέηνπλ έλα γλσζηαθφ πιέγκα έλαληη άιισλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σέηνηνη 

ιφγνη κπνξεί λα εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο αλζξσπνινγίαο 

ή θαη ηεο βηνινγίαο. 

    ην βαζκφ πνπ ηέηνηεο δηαθσλίεο δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ νξζνινγηθά, κέζσ ζπδήηεζεο θαη 

δηαιφγνπ (εθφζνλ θάζε πιεπξά ζα επηθαιείηαη δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη δελ ζα είλαη δηαηεζεηκέλε 

λα πηνζεηήζεη ηα θξηηήξηα ηνπ αληηπάινπ), αλ ην αληηθείκελν ηεο δηαθσλίαο είλαη ηέηνην πνπ θαζηζηά 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε επίιπζεο, ηφηε κπνξνχκε λα αλακέλνπκε φηη ε δηαθσλία ζα νδεγεζεί ζε κηα 

κε νξζνινγηθή δηαδηθαζία επίιπζεο, ε νπνία κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηελ απιή αληαιιαγή 

ξεηνξηθψλ ηερλαζκάησλ θαη πξνπαγάλδαο κέρξη ηνλ αλνηρηφ πφιεκν, αλαιφγσο πξνο ηελ 

επηηαθηηθφηεηα ηεο αλάγθεο γηα επίιπζή ηεο. Έηζη, κηα δηαθσλία σο πξνο ηελ αηζζεηηθή αμία ελφο 

κνπζηθνχ είδνπο  ζα κπνξνχζε λα παξακείλεη άιπηε θαη νη δχν ζπλνκηιεηέο λα πεξηνξηζηνχλ ζηελ 

έθθξαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο γνχζηνπ, εθηφο αλ, γηα ιφγνπο πνπ έλαο ςπρίαηξνο κπνξεί λα 

ραξαθηήξηδε παζνινγηθνχο, νη νκηιεηέο απαηηνχλ νη πάληεο λα ζπκκνξθσζνχλ ζην δηθφ ηνπο 

γνχζην. Αληηζέησο, κηα δηαθσλία αλάκεζα ζε δχν θνηλφηεηεο σο πξνο ην αλ πξέπεη λα εμνλησζεί ε 

κία ή ε άιιε θνηλφηεηα, ζε πεξίπησζε πνπ νη δχν θνηλφηεηεο δελ κνηξάδνληαη ηα ίδηα θξηηήξηα θαη 
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επηκέλνπλ θαη νη δχν θαλαηηθά ζε απηά, δελ ζα κπνξνχζε παξά λα θαηαιήμεη ζε αλνηρηή βίαηε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ πξηλ λα επηιπζεί κε ηελ επηθξάηεζε κίαο εθ ησλ δχν 

πιεπξψλ θαη ηνλ αθαληζκφ ηεο άιιεο. ε θάζε πεξίπησζε, ηέηνηεο δηαθσλίεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ 

λα επηιπζνχλ νξζνινγηθά, κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κφλν κε φξνπο ηεο ζηξαηεγηθήο ζεσξίαο, φπσο 

επηιχνληαη γεληθψο νη ζπγθξνχζεηο αληαγσληζηηθψλ βνπιήζεσλ, π.ρ. κέζσ δηπισκαηίαο ή πνιέκνπ.  

    Αλ ν Α θαη ν Β κνηξάδνληαη ην ίδην γλσζηαθφ ππφβαζξν θαη πιέγκα θαη απνδίδνπλ ν θαζέλαο 

δηαθνξεηηθή γλσζηνινγηθή ηηκή ζηελ ίδηα πξφηαζε, ν έλαο απφ ηνπο δχν πξέπεη λα ζθάιιεη, δειαδή 

δελ εθαξκφδεη ζσζηά ηα ίδηα ηνπ ηα θξηηήξηα ή, κε άιια ιφγηα, απνθιίλεη απφ ηελ ηδαληθή 

εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ πιέγκαηφο ηνπ. Σφηε ε δηαθσλία κπνξεί λα επηιπζεί νξζνινγηθά, κέζσ νξζήο 

εθαξκνγήο ησλ θνηλψλ θξηηεξίσλ.  

    ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ιάβνπκε ππφςηλ καο ηε δηαβάζκηζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη, ζχκθσλα 

κε ηε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδσ, ζην βαζκφ αλζεθηηθφηεηαο ζηελ αλαζεψξεζε πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη θάζε πξφηαζε εληφο ελφο πιέγκαηνο. Αλ ε αλζεθηηθφηεηα ζηελ αλαζεψξεζε επηδέρεηαη 

βαζκνχο, ηφηε δελ ππάξρεη έλα ζαθέο φξην αλάκεζα ζηηο εθάζηνηε θξίλνπζεο θαη θξηλφκελεο 

πξνηάζεηο ηνπ πιέγκαηνο. Άιισζηε, αθφκε θαη δεδνκέλσλ ζηαζεξψλ ηηκψλ ζε έλα ππνζχλνιν ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ πιέγκαηνο, κηα δηαθσλία ζα κπνξνχζε ίζσο λα επηιχεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθψλ αλαζεσξήζεσλ ζηηο ηηκέο ησλ ππφινηπσλ, θξηλφκελσλ πξνηάζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, φπσο ζα δνχκε πνιχ πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα, θαηά ηελ 

εμέηαζε θάπνησλ απφςεσλ ηνπ Sebastiano Moruzzi,  αθφκε θη αλ έλαο θηιφζνθνο Α θαη έλαο 

ππνςήθηνο δηδάθησξ θηινζνθίαο Υ δηαθσλνχλ πεξί ζρεηηθηζκνχ δεδνκέλσλ θάπνησλ θνηλψλ 

ινγηθψλ θαη ζπιινγηζηηθψλ θξηηεξίσλ, κπνξεί ν Α λα είλαη πξφζπκνο λα αλαζεσξήζεη ην ζρεηηθηζκφ 

πξνο φθεινο ηεο ζέζεο φηη νη άλζξσπνη είλαη νξζνινγηθψο δξψληα ππνθείκελα, ελψ ν Υ κπνξεί, 

αληηζηξφθσο, λα αληηκεησπίδεη σο πνιχ πην εχθνια αλαζεσξήζηκε απηή ηε ζέζε, πξνο φθεινο ηνπ 

ζρεηηθηζκνχ. Έηζη θαη πάιη, δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθψλ αλαζεσξήζεσλ, νη Α θαη Υ νδεγνχληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα.  

    Αλ ε δηαθνξά κεηαμχ επξχηεξσλ γλσζηαθψλ πιεγκάησλ δελ ζπλίζηαηαη ζηε δηαθνξά αλάκεζα ζε 

δχν δηαθνξεηηθέο, ζαθείο θαη απφιπηεο δηαθξίζεηο κεηαμχ θξηλνπζψλ θαη θξηλφκελσλ πξνηάζεσλ 

αιιά αλάκεζα ζε δχν δηαθνξεηηθέο θαηαλνκέο ηνπ βαζκνχ αλζεθηηθφηεηαο ζηελ αλαζεψξεζε 

κεηαμχ ηνπ ίδηνπ ζπλφινπ πξνηάζεσλ, φπνπ ππάξρνπλ άπεηξνη ελδηάκεζνη βαζκνί αλζεθηηθφηεηαο 

αλάκεζα ζηελ απνιχησο αλζεθηηθή θξίλνπζα πξφηαζε θαη ηελ απνιχησο αλαζεσξήζηκε θξηλφκελε 

πξφηαζε, ηφηε, π.ρ., ν Α θαη ν Υ πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθά γλσζηαθά ππφβαζξα (θαη άξα, εμ νξηζκνχ, 

δηαθνξεηηθνχο ιεμηθφζκνπο). Χζηφζν, ζην βαζκφ πνπ ε απφθιηζή ηνπο δελ εληνπίδεηαη  ζηνλ 

ζθιεξφ ππξήλα ηνπ πιέγκαηνο αιιά ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ, ζε πξνηάζεηο νη νπνίεο είλαη θαη γηα ηνπο 

δχν επθνιφηεξα αλαζεσξήζηκεο απφ φ,ηη, π.ρ., νη ινγηθνί θαλφλεο, ζα κπνξνχζακε ίζσο λα πνχκε 
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φηη ηα πιέγκαηά ηνπο είλαη "ζπγγεληθά" θαη φηη κπνξνχλ αθφκα λα ζπδεηνχλ νξζνινγηθά ζε θάπνην 

βαζκφ. Αληηζηνίρσο, ην αλ κηα δηαθσλία κπνξεί λα επηιπζεί νξζνινγηθά ή φρη κπνξεί επίζεο λα 

επηδέρεηαη βαζκίδεο, αλαιφγσο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη ζπγγεληθά ηα πιέγκαηα ησλ δχν 

ζπλνκηιεηψλ, δειαδή πξνο ην πιήζνο ησλ πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο απνδίδνπλ ηελ ίδηα γλσζηνινγηθή 

ηηκή ή ηελ ίδηα αλζεθηηθφηεηα ζηελ αλαζεψξεζε.  

 

2.5.3. Η εμσ-νξζνινγηθή πηνζέηεζε ηνπ ιεμηθόζκνπ 

 

    Οη Wittgenstein, Goodman, Kuhn, Feyerabend, Rorty θαη άιινη
691

 δείρλνπλ λα ζπγθιίλνπλ ζηελ 

άπνςε φηη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ζην βαζκφ πνπ ε γλσζηαθή ή ε ελλνηνινγηθή αζπκκεηξία κεηαμχ δχν 

ζρεκάησλ δελ επηηξέπεη ηελ νξζνινγηθή επηινγή ηνπ ελφο έλαληη ηνπ άιινπ κε θάπνηα 

"αληηθεηκεληθα" θξηηήξηα, αλεμάξηεηα απφ θάζε ζρήκα, κηα ηέηνηα επηινγή κεηαμχ αζχκβαησλ 

κεηαμχ ηνπο αιιά εμίζνπ ζπλεθηηθψλ ζρεκάησλ κπνξεί λα εμαξηάηαη κφλν απφ ελδερνκεληθνχο, 

εμσ-νξζνινγηθνχο ή αλνξζνινγηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη νη "ηερληθέο πεηζνχο"
692

, "ηπραία 

γεγνλφηα ηεο δσήο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο" ηνπ ππνθεηκέλνπ
693

, "θαηαζηξνθηθέο κεηαβνιέο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, πφιεκνη, θαηάξξεπζε θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ εζηθήο, πνιηηηθέο 

επαλαζηάζεηο,"
694

 "πξνπαγάλδα", "θαηαλαγθαζκφο", "ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο",
695

 "δχλακε" θαη 

"ηερληθέο πιχζεο εγθεθάινπ"
696

. Πην γεληθά, ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα θνηλσληθνχο, 

αλζξσπνινγηθνχο, πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, εζηθνχο, αηζζεηηθνχο, ςπρνινγηθνχο, νηθνλνκηθνχο 

θαη/ή βηνινγηθνχο παξάγνληεο.  

                                                           
691

 Βιέπε, π.ρ., Wittgenstein, Φ.Δ., §19, 23, 198, 206, 217, 219,  241, 325, 495, XI, O.C., § 94, 140-145, 148, 298, 315, 

358, 359, 475, Goodman, Fact, Fiction, and Forecast, ζει. 95, 96, 97, 98, 120-121, Feyerabend, ν.π., βιέπε παξαθάησ, 

Kuhn, ν.π., ζει. 101, θαζψο θαη ηα απνζπάζκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, Rorty, "Is There a Problem about 

Fictional Discourse?", ζει. 127. Γηα ηελ εμάξηεζε ηεο γλψζεο απφ ελδερνκεληθνχο θαη αλνξζνινγηθνχο ή έμσ-

νξζνινγηθνχο παξάγνληεο βιέπε επίζεο, ελδεηθηηθά: Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, V, θαη 

Πξαγκαηεία γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, ζει. 224, 231-232, 276, 345, Blackburn, ν.π, ζει. 146, Barnes θαη Bloor, ν.π., ζει. 

37, 43-44, Jan Golinski, Making Natural Knowledge, Cambridge University Press, UK-USA 1998, ζει. ix, 6, 17-18, 

Steven Shapin, "History of Science and Its Sociological Reconstructions", Science History Publications Ltd 1982, NASA 

Astrophysics Data System, ζει. 159, Shapin, Ζ Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε, κεηάθξαζε Ζ. Καξθάλεο, εθδφζεηο 

Κάηνπηξν, Αζήλα 2003, θπξίσο ζει. 144-192, Shapin θαη Simon Schaffer, Leviathan and the Air Pump, Princeton 

University Press 1985, Woolgar, ν.π., ζει. 48-50, Κνλδχιεο, ν.π., ζει. 10-14, 16-21, 28, 53, Ηζρχο θαη απφθαζε,  ζει. 64, 

169-71, 174-175, 230, Foucault, "Αιήζεηα θαη εμνπζία" (ζπδήηεζε κε ηνπο A. Fontana θαη P. Pasquino), Δμνπζία, γλψζε 

θαη εζηθή, κεηαθξ. Ε. αξίθαο, Όςηινλ, Αζήλα 1987, ζει. 34-37, Nietzsche, "Πεξί αιεζείαο θαη ςεχδνπο ππφ εμσεζηθή 

έλλνηα", ζει. 29-30, Πέξα απφ ην Καιφ θαη ην Καθφ, ζει. 17, Γελεαινγία ηεο εζηθήο, κεηαθξ. Ε. αξίθαο - Λ. Σξνπιηλνχ, 

Δθδνηηθή Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, ζει. 136. Πηζηεχσ φηη ζα ήηαλ κεγάιε παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί θαη ε 

ζεσξία ηνπ Arthur Schopenhauer γηα ηελ ηπθιή, ά-ινγε "Βνχιεζε" πνπ ππφθεηηαη ηεο "Παξάζηαζεο" (Arthur 

Schopenhauer, Ο Κφζκνο ζαλ Βνχιεζε θαη ζαλ Παξάζηαζε, κεηαθξ. Α. Α. Βαγελαο, εθδ. Γεξ. Αλαγλσζηίδε, ζει. 125-

212).     
692

 Kuhn, Ζ δνκή ησλ επηζηεκνληθψλ επαλαζηάζεσλ, ζει. 233.  
693

 Kuhn, ν.π., ζει. 234.  
694

 Feyerabend, ν.π., ζει. 56.  
695

 Feyerabend, ν.π., ζει. 56.  
696

 Feyerabend, π.π., ζει. 57.  
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    Ίζσο πξνζεγγίζεηο φπσο ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία ή ε καξμηζηηθή θξηηηθή ηεο ηδενινγίαο θάλνπλ 

θάπνηα βήκαηα πξνο ηέηνηνπ είδνπο εμεγήζεηο
697

. Έηζη, ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε πηνζέηεζε 

ιεμηθφζκσλ γηα ιφγνπο ςπρνινγηθήο νηθνλνκίαο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηπθιψλ νξκψλ, ζην πιαίζην 

ηνπ θξνυδηθνχ "κεραληζκνχ ηεο κεηνπζίσζεο"
698

, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

εμαξηεκέλσλ αλαθιαζηηθψλ κέζα ζε κηα θνηλσλία, πηνζέηεζε ηνπ ιεμηθφζκνπ ηνπ ληθεηή ζην 

θνηλσληθφ παηρλίδη ηεο εμνπζίαο κέζσ αδηάθνπεο πξνπαγάλδηζεο ηνπ ιεμηινγίνπ απφ θάζε 

κεραληζκφ ηεο θνηλσλίαο –απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε καδηθή πξνπαγάλδα ησλ Μ.Μ.Δ κέρξη ηελ 

ίδηα ηελ θνηλσληθή δνκή ε νπνία θέξεη εγγελψο θαη αλαπαξάγεη έλαλ θψδηθα λνεκαηνδφηεζεο, έλαλ 

ράξηε πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ θφζκν- ή ελζηηθηψδε πηνζέηεζε ηεο "ηδενινγίαο" ηεο θνηλσληθήο 

ηάμεο ζηελ νπνία αλήθεη θαλείο, κε καξμηζηηθνχο φξνπο, ελζηηθηψδε πηνζέηεζε κηαο κπζνινγίαο 

επεηδή εμππεξεηεί ηελ επηβίσζε ελφο είδνπο θαιχηεξα απφ φζεο έηπρε λα ηελ αληαγσληζηνχλ, κε 

νηνλεί δαξβηληθνχο φξνπο, ή πηνζέηεζε πεπνηζήζεσλ θαη αξρψλ σο "απηνλφεησλ" απιψο επεηδή ν 

εγθέθαιφο ελφο έιινγνπ είδνπο –π.ρ. ηνπ Homo sapiens- ηπραίλεη λα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή.  

    Ννκίδσ πσο είλαη πεξηηηφ λα αλαθεξζεί φηη θάζε ηέηνηνπ είδνπο εμήγεζε δελ κπνξεί παξά λα 

πξνυπνζέηεη θαη απηή θάπνηνλ ιεμίθνζκν θαη λα είλαη ζρεηηθή σο πξνο απηφλ. 

    Ννκίδσ επίζεο φηη ην εξψηεκα αλ ε επηινγή ιεμηθφζκνπ γίλεηαη εμ νινθιήξνπ "ηπθιά", έμσ απφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθεηκέλνπ, ή αλ ππάξρεη ζε απηήλ θαη έλα ζηνηρείν ειεχζεξεο ζπλεηδεηήο 

απφθαζεο, κε ππνθεηκεληθνχο φξνπο, π.ρ., εζηθήο ή αηζζεηηθήο αμίαο, ρξεζηκφηεηαο ή απιφηεηαο ή 

έζησ θαη κε σκνχο φξνπο γνχζηνπ θαη θαπξίηζηνπ, αλάγεηαη ελ ηέιεη ζην κεηαθπζηθφ εξψηεκα αλ 

ππάξρεη ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο ή αλ θάζε απφθαζε, νζνδήπνηε ζπλεηδεηή θαη κειεηεκέλε, θαηά 

βάζνο πξνθαζνξίδεηαη ζην πιαίζην ελφο ηπθινχ, πιηθνχ θαη κεραληζηηθνχ ληεηεξκηληζκνχ.       

    πσο έρεη εηπσζεί, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ, ε επηινγή κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ 

ζρεκάησλ ιακβάλεη ρψξα θάζε ζηηγκή ζηελ νπνία έλαο εξκελεπηήο λνεκαηνδνηεί κηα εθθνξά ή 

θξίλεη ηε γλσζηνινγηθή ηηκή κηαο πξφηαζεο, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ νπνία έλαο 

ιεμίθνζκνο πξέπεη λα πεξάζεη ζε αλαθαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ ή ζε κεηαβνιή ησλ λνεκάησλ ψζηε 

λα απνθαηαζηαζεί ε εζσηεξηθή ζπλνρή κεηά απφ ηελ εκθάληζε θάπνηαο αληζνξξνπίαο. Καη ζην 

βαζκφ πνπ νη ηπθινί παξάγνληεο αθήλνπλ ζην ππνθείκελν θάπνηα πεξηζψξηα ζπλεηδεηήο επηινγήο 

κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ ιεμηθφζκσλ ή αθφκε θαη επηλφεζεο / θαηαζθεπήο θαηά βνχιεζε λέσλ 
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 πσο επίζεο, θπξίσο, ε θξηηηθή ζεσξία ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο. Βιέπε, π.ρ., Max Horkheimer θαη Theodor 

Adorno, Γηαιεθηηθή ηνπ Γηαθσηηζκνχ, κεηαθξ. Λ. Αλαγλψζηνπ, Νήζνο, Αζήλα 1996, γηα κηα ζπδήηεζε ζηελ νπνία 

κάιινλ πξνυπνηίζεηαη σο δεδνκέλν φηη ν Λφγνο παξάγεηαη απφ (θαη αλαπαξάγεη) ζρέζεηο θπξηαξρίαο θαη 

εθκεηάιιεπζεο.  
698

 Γηα ην κεραληζκφ ηεο κεηνπζίσζεο βιέπε Sigmund Freud, Ο Πνιηηηζκφο Πεγή Γπζηπρίαο, κεηαθξ. Γ. Βακβαιήο, 

Δπίθνπξνο, Αζήλα 1974. 
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ιεμηθφζκσλ
699

, δελ απνθιείεηαη ππνθείκελα κε ηζρπξή βνχιεζε θαη έληνλε δεκηνπξγηθφηεηα λα 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ (θπξηνιεθηηθά) ηνλ θφζκν δηαδίδνληαο ή επηβάιινληαο ζε καδηθή θιίκαθα ηνλ 

ιεμίθνζκν ηεο αξεζθείαο ηνπο κέζσ ππεξίζρπζεο ζηνλ θνηλσληθφ αληαγσληζκφ ή ζπγθξνηψληαο 

λέεο θνηλφηεηεο κε λένπο ηξφπνπο δσήο (ή, ζε έλα πην επθάληαζην ζελάξην, αθφκε θαη κέζσ 

επέκβαζεο ζην γελεηηθφ θψδηθα θαη παξαγσγήο κεηαιιαγκέλσλ φλησλ κε ηελ θαηάιιειε 

εγθεθαιηθή δνκή). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζε λα κηιά θαλείο γηα  "δεκηνπξγνχο 

ιεμηθφζκσλ", θάηη αλάινγν ησλ ληηζετθψλ δεκηνπξγψλ ησλ αμηψλ, νη νπνίνη αλαηξέπνπλ ηηο 

θαηεζηεκέλεο αμηνινγήζεηο θαη επηλννχλ θαη θαζηεξψλνπλ λέεο αμίεο θαη λέεο ιέμεηο
700

.  

    Ηδνχ ηψξα κηα πεξηγξαθή, κε φξνπο ηνπ χζηεξνπ Wittgenstein, κηαο απφπεηξαο αλαηξνπήο ηνπ 

θαηεζηεκέλνπ ιεμηθφζκνπ, φπνπ ε εμέγεξζε γεληθεχεηαη θαη εμειίζζεηαη ζε εκθχιην πφιεκν θαη 

επαλάζηαζε. Οη ζπζρεηηζκνί ηζρχνο αλαηξέπνληαη θαη ε "θαλνληθφηεηα" θαηαξξέεη: "Αλ ν θαλφλαο 

γηλφηαλ εμαίξεζε θαη ε εμαίξεζε θαλφλαο, είηε, αλ θαη ηα δχν γίλνληαλ θαηλφκελα κε ίζε πεξίπνπ 

ζπρλφηεηα – ηφηε ηα θαλνληθά καο γισζζηθά παηρλίδηα ζα έραλαλ ην λφεκά ηνπο." (Φ.Δ. §142)
701

. 

"Αλ θαληαζηψ φηη θαηαξγείηαη ην θαλνληθφ γισζζηθφ παηρλίδη κε ηελ έθθξαζε ηνπ αηζζήκαηνο, ηφηε 

ρξεηάδνκαη έλα θξηηήξην γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηζζήκαηνο. Καη ηφηε έρεη ππφζηαζε θαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο πιάλεο." (Φ.Δ. §288)
702

 "Γηαηί αλ εθείλν πνπ ηψξα νλνκάδνπκε εμαηξέζεηο γηλφηαλ ν 

θαλφλαο, ηφηε ζα είρε θαηαξγεζεί ην παηρλίδη, ζην νπνίν απηέο είλαη ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο." (Φ.Δ. 

ΥΗ)
703

. Ίζσο κέζα απφ απηή ηελ θαηάζηαζε αλαηαξαρήο, ράνπο θαη ακθηβνιίαο, φπνπ ην γισζζηθφ 

θαζεζηψο, νη βαζηθέο παξαδνρέο θαη ηα θνηλά θξηηήξηα έρνπλ θαηαξξεχζεη (θέξλνληαο ζην λνπ ηηο 

"πεξηφδνπο θξίζεο" απφ ηε ζεσξία ησλ επηζηεκνληθψλ επαλαζηάζεσλ ηνπ Kuhn
704

) λα αλαδπζεί κηα 

λέα ηάμε, έλα λέν γισζζηθφ θαζεζηψο, έλαο λένο ιεμίθνζκνο. Αλ ε νκνθσλία, ε ηαχηηζε σο πξνο 

ηνλ ιεμίθνζκν κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο, ζε ηειηθή αλάιπζε "δελ είλαη νκνθσλία ζηηο 

γλψκεο αιιά ζηνλ ηξφπν δσήο" (Φ.Δ. §241)
705

, ηφηε θαη ε δηαθσλία κπνξεί λα είλαη δηαθσλία σο 

πξνο ηνλ ηξφπν δσήο θαη ε αληηθαηάζηαζε κηαο νκνθσλίαο απφ κηα άιιε, κεηά απφ λίθε ηεο 

αληίπαιεο πιεπξάο ζηε "άςνγε δηαθσλία" πνπ πξνέθπςε, ζα ζπληζηά αληηθαηάζηαζε ελφο ηξφπνπ 

δσήο (κηαο κνξθήο δσήο, κηαο θνηλσληθήο πξαθηηθήο, ελφο πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο, αθφκε θαη ελφο 

βηνινγηθνχ είδνπο) απφ έλαλ άιιν.  
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 πσο θαίλεηαη φηη ππνζηεξίδεη, θεξ' εηπείλ, ν Rorty, φηαλ δελ απνθιείεη ην ελδερφκελν ηεο ζπλεηδεηήο επηλφεζεο ή 

πηνζέηεζεο λέσλ "ιεμηινγίσλ" θαη απνθαιεί "ξνκαληηζκφ" ηε ζέζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία "ην ζεκαληηθφηεξν ζηελ 

αλζξψπηλε δσή δελ είλαη πνηεο πξνηάζεηο πηζηεχνπκε αιιά πνην ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχκε": Rorty, "Nineteenth-Century 

Idealism and Twentieth-Century Textualism", ζει. 142. 
700

 Βιέπε π.ρ. Nietzsche, Έηζη κίιεζε ν Εαξαηνχζηξα, κεηαθξ. Α. Γηθηαίνο, Γσδψλε, Αζήλα-Γηάλληλα 1983, ζει. 104-

105, 169, Γελεαινγία ηεο εζηθήο, ζει. 148.    
701

 Wittgenstein, Φ.Δ. 
702

 Wittgenstein, ν.π. 
703

 Wittgenstein, ν.π. 
704

 Kuhn, ν.π., ζει. 137-166. 
705

 Wittgenstein, ν.π. 
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    Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηινγή ηνπ ιεμηθφζκνπ επαθίεηαη ζηελ απζαίξεηε επηινγή ηνπ 

ππνθεηκέλνπ (ή εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ απηή), δελ κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ηελ αηζζεηηθή θαη ην 

ππνθεηκεληθφ γνχζην σο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ή ηελ επηλφεζε ηνπ ιεμηθφζκνπ.
706

 

    Γηαζέηνπκε φκσο θάπνην μεθάζαξν επηρείξεκα ππέξ ηεο ζέζεο φηη ε επηινγή ηνπ ιεμηθφζκνπ 

εμαξηάηαη ελ ηέιεη απφ εμσ-νξζνινγηθνχο παξάγνληεο;  

    Ννκίδσ φηη ν Feyerabend καο πξνζθέξεη έλα ελδηαθέξνλ επηρείξεκα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

απηφ ην δήηεκα. Κάπνηε ν Imre Lakatos ηνλ ξψηεζε γηαηί, εθφζνλ ζην πιαίζην ηνπ 

"επηζηεκνινγηθνχ αλαξρηζκνχ" ηνπ θξίλεη σο εμίζνπ δηθαηνινγεκέλα φια ηα αληαγσληζηηθά 

ζρήκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ ε πεπνίζεζε φηη κπνξεί λα πεηάμεη είλαη εμίζνπ δηθαηνινγεκέλε κε ηελ 

πεπνίζεζε φηη δελ κπνξεί, δεδνκέλνπ θάπνηνπ ζπλεθηηθνχ ζρήκαηνο, δελ δνθηκάδεη "λα βγεη απφ ην 

                                                           
706

 Βιέπε, π.ρ., Goodman, Ways of Worldmaking: ν Goodman δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηεο θνζκνεθδνρήο, έηζη ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη θαη έξγα ηέρλεο, ηα νπνία ν ίδηνο ζεσξεί κε-ιεθηηθά ζπζηήκαηα ζπκβφισλ (ν.π., ζει. 102, αιιά θαη ζε 

νιφθιεξν ην βηβιίν). Αληηζηνίρσο, πεξλά απφ ηελ έλλνηα ηεο αιήζεηαο ζε κηα πην γεληθή έλλνηα νξζφηεηαο θαηάιιειε 

γηα εθαξκνγή ηφζν ζε ιεθηηθά φζν θαη ζε κε-ιεθηηθά (θαηά ηε γλψκε ηνπ) ζπζηήκαηα ζπκβφισλ, ε νπνία δηαθξίλεη σο 

θξηηήξην ηνπο, ηξφπνλ ηηλά, πξαγκαηηθνχο απφ ηνπο θαληαζηηθνχο ή ςεπδείο θφζκνπο (ν.π., βιέπε νιφθιεξν ην 

θεθάιαην VII). Καηά ηελ πξαγκάηεπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ γχξσ απφ ην χθνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ έξγσλ 

ηέρλεο, δηαηππψλεη ηελ εμήο ελδηαθέξνπζα ζθέςε: "Μέρξη ηψξα κηινχζα γηα ην χθνο ησλ έξγσλ ηέρλεο. κσο είλαη 

απαξαίηεην ην χθνο, φπσο ην αληηιακβαλφκαζηε εδψ, λα πεξηνξίδεηαη ζε έξγα, ή κήπσο ν φξνο 'έξγν' ζηνλ νξηζκφ καο 

ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην 'αληηθείκελν' ή ην 'νηηδήπνηε';" (ν.π., ζει. 35· βιέπε θαη ζει. 36). 

Ννκίδσ φηη απηή ε δηαηχπσζε (θαη νιφθιεξε ε παξάγξαθνο ζηελ νπνία απηή αλήθεη), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηάζε πνπ 

ππάξρεη ζε νιφθιεξν ην βηβιίν γηα πξαγκάηεπζε φισλ ησλ "θφζκσλ" (νη νπνίνη θπκαίλνληαη, αδηαθξίησο, απφ 

επηζηεκνληθέο ζεσξίεο κέρξη έξγα αθεξεκέλεο δσγξαθηθήο) ζχκθσλα κε θνηλά θξηηήξηα θαη κε κηα εληαία ζεσξία (ηελ 

νπνία νλνκάδεη "ζεσξία ζπκβφισλ"), θαη δεδνκέλεο ηεο ξεηνξηθήο ε νπνία απφ ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ κέρξη ηελ 

ηειεπηαία ιέμε κηιά γηα θφζκνπο θαη θνζκνεθδνρέο κε φξνπο δεκηνπξγίαο θαη θαηαζθεπήο, καο επηηξέπεη λα 

εξκελεχζνπκε ην βηβιίν σο κηα απφπεηξα αηζζεηηθνπνίεζεο ηεο νληνινγίαο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θφζκνπ κε 

αηζζεηηθνχο φξνπο, ζαλ άιιν έλα έξγν ηέρλεο (ην νπνίν αλαδεκηνπξγείηαη απφ θάζε θνηλφηεηα θαη ππνθείκελν), ή 

ηνπιάρηζηνλ σο απφπεηξα ελνπνίεζεο ηεο αηζζεηηθήο κε ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο. Κάπσο δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο 

ηνπ θφζκνπ σο αηζζεηηθνχ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο ζην έξγν ηνπ Nietzsche, ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε 

θάπνηεο εξκελείεο, φπσο εθείλεο ηνπ Νερακά (ν.π., ζε φιν ην βηβιίν), ηνπ Gillespie (ν.π., ζει. 393-427) θαη ηνπ Megill 

(ν.π., ζει. 29-64), ν νπνίνο εξκελεχεη κε παξφκνην ηξφπν θαη ηνπο Heidegger, Foucault θαη Derrida. Βιέπε θαη 

Κνλδχιεο, ν.π., ζει. 230-231. Βιέπε άιισζηε Jacques Derrida, Ζ ιεπθή κπζνινγία, κεηαθξ. Γ. Φαξάθιαο, 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Αζήλα 2004, ζει. 35-52, 90-92, απφ φπνπ κπνξεί θαλείο λα αλαζπγθξνηήζεη ή κάιινλ λα 

εκπλεπζηεί (κε αξθεηή θαληαζία) ην αθφινπζν επηρείξεκα: Κάζε ιεμίθνζκνο δελ κπνξεί παξά λα ζπγθξνηείηαη απφ 

θάπνηα γιψζζα. Καη θάζε γισζζηθή δηαηχπσζε ελέρεη έλα ξεηνξηθφ ζηνηρείν, αδηάθξηην απφ ηελ ίδηα ηε δηαηχπσζε, 

εθφζνλ θάζε δηαηχπσζε πξνυπνζέηεη κηα επηινγή ιέμεσλ θαη δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί ιέμεσλ, πηψζεηο, εγθιίζεηο, 

ζεηξά ησλ ιέμεσλ, επίζεηα, δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο θαη δηαθνξεηηθά πθνινγηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη δηαθνξεηηθνχο ζπλεηξκνχο ζηνλ θάζε αλαγλψζηε ή αθξναηή, αλαιφγσο 

πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο πξνδηαζέζεηο ηνπ. Δπνκέλσο είλαη αδχλαηνο θάπνηνο "θαζαξφο", απαιιαγκέλνο απφ 

ξεηνξηθή ιεμίθνζκνο, αθνχ, γηα λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ ηε ξεηνξηθή, ζα έπξεπε λα είλαη απαιιαγκέλνο θαη απφ ηε 

γισζζηθή δηαηχπσζή ηνπ. Σφηε ζηελ επηινγή ηνπ ιεμίθνζκνπ ελέρνληαη θαη' αλάγθελ αηζζεηηθνί παξάγνληεο. 

Αλεμάξηεηα απφ ην επηρείξεκα πνπ κφιηο αλαθέξζεθε, ν Derrida ζπκπεξαίλεη φηη δελ ππάξρεη εηδνινγηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ινγνηερλίαο, θηινζνθίαο θαη, ίζσο, επηζηήκεο θαη αλαγλσξίδεη ζηε ξεηνξηθή, έλαληη ηεο ινγηθήο, ηελ 

αξκνδηφηεηα λα θξίλεη ηα δηάθνξα "θεηκεληθά πιαίζηα". Με άιια ιφγηα, ε πξνηίκεζε ελφο "θεηκεληθνχ πιαηζίνπ" 

(ινγνηερληθνχ έξγνπ, επηζηεκνληθήο ή θηινζνθηθήο ζεσξίαο) δελ εμαξηάηαη απφ θάπνην νξζνινγηθφ θξηηήξην αιιά είλαη 

δήηεκα ξεηνξηθήο ηζρχνο (θαη επνκέλσο εμαξηάηαη απφ ηε ξεηνξηθή πεηζψ ή γνεηεία πνπ απηφ αζθεί ζηνλ αλαγλψζηε 

θαη ηελ ππνθεηκεληθή αηζζεηηθή ηνπ ηειεπηαίνπ). πσο ην ζέηεη ν Jürgen Habermas, o Derrida ππνζηεξίδεη ηελ 

"αηζζεηηθνπνίεζε ηεο γιψζζαο, πνπ εμαγνξάδεηαη κε ηε δηπιή άξλεζε ηεο λνεκαηηθήο απηνλνκίαο ηεο πνηεηηθήο θαη ηεο 

θαλνληθήο γιψζζαο" (Jürgen Habermas, "Παξέθβαζε ζρεηηθά κε ηελ άξζε ηεο εηδνινγηθήο δηάθξηζεο κεηαμχ 

θηινζνθίαο θαη ινγνηερλίαο", Ο θηινζνθηθφο ιφγνο ηεο λεσηεξηθφηεηαο, κεηαθξ. Λ. Αλαγλψζηνπ-Α. Καξαζηάζε, εθδ. 

Αιεμάλδξεηα, ζει. 256. Βιέπε θαη Blackburn, ν.π., ζει. 79 (γηα αληίζηνηρεο ηδέεο ζηνλ Nietzsche) θαη ζει. 153 (γηα 

αληίζηνηρεο ηδέεο ζηνλ Rorty), θαζψο θαη  Rorty, ν.π., ζπνξάδελ, θαη "Is There a Problem about Fictional Discourse?", 

ζπνξάδελ. 
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παξάζπξν ελφο πελεληαφξνθνπ θηηξίνπ αληί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αζαλζέξ;" Ζ απάληεζε ηνπ 

Feyerabend ήηαλ ε εμήο: "Ζ πεξίπησζε ηνπ αλαξρηθνχ πνπ δελ βγαίλεη απφ ην παξάζπξν δείρλεη φηη 

θαη νη αλαξρηθνί ζπκπεξηθέξνληαη ζπρλά κε αλακελφκελν ηξφπν. Γελ δείρλεη φκσο φηη, απηνί θαη 

φζνη άιινη δελ βγαίλνπλ απφ ηα παξάζπξα θαζνδεγνχληαη απφ θάπνηα νξζνινγηθή ζεσξία […] Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη πηζαλφηαηα ελζηηθηψδεο. […] Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν νπαδφο ηνπ 

επηζηεκνινγηθνχ αλαξρηζκνχ δελ είλαη βεβαίσο ππνρξεσκέλνο λα ζπκπεξηθέξεηαη αληίζεηα απφ ην 

ζπλεζηζκέλν. Μπνξεί εχθνια λα παξαδερηεί φηη είλαη δεηιφο, φηη δελ κπνξεί λα ειέγμεη ην θφβν ηνπ 

θη φηη απηφο αθξηβψο ν θφβνο ηνλ θξαηά καθξηά απφ ηα παξάζπξα. […] Απηφ πνπ δελ παξαδέρεηαη 

είλαη φηη ν θφβνο ηνπ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κε ηα θξηηήξηα θάπνηαο νξζνινγηθήο ζεσξίαο έηζη 

ψζηε λα κπνξεί λα πεί θαλείο φηη δξα ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα απηά."
707

  

    Θα δηαηχπσλα ηελ απάληεζε θάπσο δηαθνξεηηθά: Σν γεγνλφο φηη, αλ θαη απφ νξζνινγηθή άπνςε 

νη πεπνηζήζεηο φηη κπνξνχκε λα πεηάμνπκε θαη φηη δελ κπνξνχκε λα πεηάμνπκε ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη εμίζνπ δηθαηνινγεκέλεο δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθψλ εμίζνπ ζπλεθηηθψλ γλσζηαθψλ πιεγκάησλ, 

εληνχηνηο δελ επηιέγνπκε λα βγνχκε απφ ην παξάζπξν, δειαδή επηιέγνπκε ην έλα εθ ησλ δχν 

γλσζηαθψλ πιεγκάησλ ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξνχκε λα πεηάμνπκε, δείρλεη φηη ε επηινγή καο 

δελ είλαη νξζνινγηθή θαη θαζνδεγείηαη απφ εμσ-νξζνινγηθνχο, π.ρ. ςπρνινγηθνχο, παξάγνληεο, 

φπσο είλαη ην έλζηηθην, ν θφβνο θαη ε ζπλήζεηα.    

    Μπνξνχκε λα εμεηάζνπκε απηφ ην δήηεκα θαη κε αθνξκή κηα ζπδήηεζε ηνπ Moruzzi. Ο Moruzzi 

εζηηάδεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζρεηηθηζκνχ σο πξνο ηελ αιήζεηα, φπσο απηφο δηαηππψζεθε 

απφ ηνλ J. MacFarlane, θαη εμεηάδεη θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδεη ζε απηή ηε δηαηχπσζε. Ζ 

ζεσξία ηνπ MacFarlane έρεη δηαηππσζεί γηα ηνπηθνχο ζρεηηθηζκνχο (π.ρ. γηα δηαθσλίεο σο πξνο 

δεηήκαηα γνχζηνπ) θαη ππνζηεξίδεη φηη (ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο) ε νξζφηεηα [accuracy] κηαο 

πεπνίζεζεο είλαη ζρεηηθή σο πξνο ηα θξηηήξηα ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν θξίλεη ηελ πεπνίζεζε. Έηζη 

είλαη δπλαηφλ κηα πξφηαζε ρξεζηκνπνηνχκελε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην λα εθθξάδεη έλα 

πεξηερφκελν ην νπνίν κπνξεί λα θξηζεί νξζψο κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε δχν δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα θξίζεο [contexts of assessment].
708

 Καηά ηνλ MacFarlane, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε 

δηαθσλίαο κεηαμχ δχν πξνζψπσλ, π.ρ. σο πξνο ην αλ ν θαπνπηζίλν έρεη σξαία ή άζρεκε γεχζε, 

"θάζε έλαο απφ ηνπο δχν ζπλνκηιεηέο έρεη δίθην φηαλ απνδέρεηαη ηε δηθή ηνπ πεπνίζεζε θαη φηαλ 

πηζηεχεη φηη ν άιινο ζθάιιεη."
709

 Έρνπκε δειαδή κηα πεξίπησζε "άςνγεο δηαθσλίαο". ην βαζκφ 

πνπ, δεδνκέλνπ ελφο ζπλνιηθνχ ζρεηηθηζκνχ σο πξνο ηελ αιήζεηα, ηέηνηεο πεξηπηψζεηο "άςνγεο 

δηαθσλίαο" κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε (θαη ζε θάζε) δηαθσλία, ζε νπνηαδήπνηε 
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πεξηνρή ηνπ ιφγνπ (δειαδή θάζε δηαθσλία κπνξεί λα είλαη "άςνγε"), αξθεί νη δχν ζπλνκηιεηέο λα 

κελ κνηξάδνληαη ην ίδην γλσζηαθφ ππφβαζξν, θξίλσ φηη αμίδεη ηνλ θφπν λα εμεηάζσ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ Moruzzi.  

    Ο Moruzzi αλαπηχζζεη έλα ζελάξην δηαθσλίαο, γηα λα θαηαδείμεη απηφ πνπ ζεσξεί θεληξηθφ 

πξφβιεκα ηνπ ζρεηηθηζκνχ ηνπ MacFarlane: φηη, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε δηαθσλίαο, έλαο 

ζρεηηθηζηήο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθξίλεη νξζνινγηθά έλα απφ ηα δχν πιαίζηα θξίζεο, εθφζνλ 

πηζηεχεη φηη θαη ηα δχν "κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ νξζψο ηελ αιεζνηηκή ηεο πξφηαζεο κε δχν 

αζχκβαηνπο κεηαμχ ηνπο ηξφπνπο."
710

 Ζ νξζνινγηθή επηινγή ζα ήηαλ λα απέρεη απφ θάζε θξίζε.
711

 

Έηζη, αλ εθιάβνπκε δχν δηαθσλνχληεο νη νπνίνη απνδέρνληαη ην ζρεηηθηζκφ ζε κηα ηέηνηα δηαθσλία 

σο "νξζνινγηθνχο παίθηεο" δελ κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε γηαηί επηκέλνπλ ζηελ άπνςή ηνπο αληί λα 

απέρνπλ απφ θάζε θξίζε. Καη, θαηά ηε γλψκε ηνπ Moruzzi, ζην βαζκφ πνπ ν νκηιεηήο επηκέλεη ζηελ 

θξίζε ηνπ, νθείιεη λα εγθαηαιείςεη ηελ ηδέα φηη ε πξφηαζε επί ηεο νπνίαο δηαθσλεί είλαη επαίζζεηε 

σο πξνο ην πιαίζην θξίζεο.
712

 

    Πξάγκαηη, αλ ζεσξήζνπκε δεδνκέλν φηη νη ζπλνκηιεηέο είλαη νξζνινγηθνί παίθηεο ή φηη ε θξίζε 

καο θαζνξίδεηαη απφ νξζνινγηθνχο παξάγνληεο, ηφηε, αλ ν νκηιεηήο απνδέρεηαη ην ζρεηηθηζκφ θαη, 

ζπλεπψο, θξίλεη φηη, απφ νξζνινγηθή άπνςε, θαη νη δχν αιεζνηηκέο ηεο πξφηαζεο είλαη εμίζνπ νξζέο 

ή εμίζνπ δηθαηνινγεκέλεο ή εμίζνπ αδηθαηνιφγεηεο, δελ κπνξεί λα επηιέμεη θακία απφ ηηο δχν. κσο 

δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν γηα λα ζεσξήζνπκε εμ αξρήο δεδνκέλν φηη νη ζπλνκηιεηέο είλαη νξζνινγηθνί 

παίθηεο. Έηζη, κπνξνχκε λα αλαδηαηππψζνπκε ην πξφβιεκα σο εμήο: Γεδνκέλνπ ηνπ ζρεηηθηζκνχ, 

αλ νη δχν ζπλνκηιεηέο ήηαλ νξζνινγηθνί παίθηεο, ζα απείραλ απφ θάζε θξίζε. κσο δελ απέρνπλ 

αιιά, αληηζέησο, επηκέλνπλ ν θαζέλαο ζηε δηθή ηνπ θξίζε. Δπνκέλσο νη ζπλνκηιεηέο δελ είλαη 

νξζνινγηθνί παίθηεο θαη ε θξίζε καο, ελ ηέιεη, δελ εμαξηάηαη απφ ηηο επηηαγέο ηνπ νξζνχ ιφγνπ αιιά 

απφ ηελ απζαίξεηε, "ηπθιή" πηνζέηεζε ελφο πιαηζίνπ θξίζεο (ελφο γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ), ε νπνία 

δελ πξαγκαηνπνηείηαη σο ζπκπέξαζκα θάπνηνπ ζπιινγηζκνχ αιιά ιφγσ ςπρνινγηθψλ, θνηλσληθψλ, 

θ.ν.θ. ελδερνκεληθνηήησλ. 

    Έζησ ινηπφλ φηη ε Ann θαη ε Mary δηαθσλνχλ σο πξνο ηε γεχζε ηνπ θαπνπηζίλν. Ζ Ann 

ππνζηεξίδεη φηη έρεη σξαία γεχζε ελψ ε Mary φηη είλαη απαίζηνο. Έζησ φηη έλα ηξίην πξφζσπν, ε 

Linda, ε νπνία είλαη ζρεηηθίζηξηα σο πξνο ηελ αιήζεηα, εμεγεί ηε ζεσξία ζηηο δχν ζπλνκηιήηξηεο θαη 
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θξίζε ηνπο γηα ηα πξάγκαηα, θαζψο ηνπο θαίλνληαλ ίζα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ή ηελ αλαμηνπηζηία (έμηνο Δκπεηξηθφο, 

Ππξξψλεηνη Τπνηππψζεηο, Η. 196, Suber - Αβξακίδεο, ν.π., ζει. 323.) Ή, φπσο ην έζεζε ν Κνλδχιεο, ζην δηθφ ηνπ 

πιαίζην: "πνπ ιείπνπλ νη αμηψζεηο ηζρχνο, εθεί πξέπεη λα επαθνινπζήζεη φρη απιψο ε απνρή απφ πξαθηηθέο ζπζηάζεηο 

αιιά θαη ε νινθιεξσηηθή ζησπή· αθφκα θαη ε δεκφζηα αλαθνίλσζε ηεο αμηνινγηθά ειεχζεξεο ζεσξίαο ηεο απφθαζεο 

απνηειεί αζπλέπεηα, ε νπνία νθείιεηαη ζε ζπγγξαθηθή καηαηνδνμία ή ζηελ επραξίζηεζε πνπ δνθηκάδεη θαλείο 

πξνθαιψληαο ηνπο άιινπο." (Κνλδχιεο, ν.π., ζει. 229).    
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ηηο πείζεη φηη απηή είλαη ε θαιχηεξε εμήγεζε ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ άςνγεο δηαθσλίαο.
713

 Ο Μoruzzi 

εμεηάδεη ην ζελάξην ηέζζεξηο θνξέο. ηηο ηξεηο πξψηεο απαληά ν ίδηνο ζε πξνβιήκαηα πνπ 

ππνηίζεηαη φηη πξνθχπηνπλ, ελψ ζηελ ηέηαξηε ζεσξεί φηη αλαδεηθλχεη ην θεληξηθφ, άιπην πξφβιεκα 

ηέηνησλ πξνζεγγίζεσλ, ην νπνίν, θαηά ηε γλψκε ηνπ, είλαη φηη "(1) απνηπγράλνπλ λα εμεγήζνπλ 

γηαηί, ζε πεξηπηψζεηο φπσο ε δηαθσλία ηεο Ann  θαη ηεο Mary  γηα ηε γεχζε ηνπ θαπνπηζίλν, νη δχν 

πιεπξέο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα δηαθσλνχλ πξαγκαηηθά γηα ηελ αιήζεηα ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο - 

δειαδή ζαλ λα εκπιέθνληαη πξαγκαηηθά ζε κηα δηαθσλία" θαη φηη "(2) αλ ε Mary θαη ε Ann 

πηζηεχνπλ ζην ζρεηηθηζκφ, ζα είλαη ππνρξεσκέλεο απφ ηνλ νξζφ ιφγν λα απέρνπλ απφ ηε 

δηαθσλία."
714

     

    ζνλ αθνξά ζην πξψην ζθέινο, θαίλεηαη φηη ε ζεσξία ηνπ MacFarlane πξνυπνζέηεη φηη ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο νη ζπλνκηιεηέο είλαη νξζνινγηθνί παίθηεο.
715

 Αλ ην πξνυπνζέηεη, ηφηε πξάγκαηη δελ 

κπνξεί λα εμεγήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. κσο ε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ, πνπ δελ πξνυπνζέηεη 

θάηη ηέηνην, κπνξεί λα ηελ εμεγήζεη σο, ελ ηέιεη, απιψο αλνξζνινγηθή. Έηζη, "ην ζρεηηθηζηηθφ 

παθέην εμεγεί απηφ ην θαηλφκελν κφλν αλ ππνζέζνπκε σο σκφ γεγνλφο φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξσπίλσλ ππνθεηκέλσλ πνπ εθδειψλεηαη ζε δηαθσλίεο σο πξνο δεηήκαηα γνχζηνπ δελ επηδέρεηαη 

εμήγεζε ζην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ ηνπ λα δεηάκε θαη λα δίλνπκε ιφγνπο - δειαδή φηη αληηηίζεηαη 

ζην explanans ηνπ ζρεηηθηζηή"
716

 θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ζεσξίαο ηνπ MacFarlane. Θεσξίεο πνπ, ελ 

αληηζέζεη πξνο απηή ηε MacFarlane, δελ θέξνπλ ηέηνηεο πξνυπνζέζεηο, δελ πιήηηνληαη απφ ην 

πξφβιεκα πνπ εληνπίδεη ν Moruzzi.  

    Αληηζηνίρσο, ν Moruzzi ππνζηεξίδεη φηη, ζην βαζκφ πνπ ε Ann θαη ε Mary απνδέρνληαη ηε 

ζεσξία ηεο Linda, "είλαη αδχλαην γηα ην ζρεηηθηζηή λα θαηαλνήζεη ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ απφςεσλ ηεο Ann θαη ηεο Mary."
717

 ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο πνπ ππνζηεξίδσ δελ έρσ 

θαλέλα ιφγν λα δηαθσλήζσ κε απηφ, δηφηη νη απφςεηο ηεο Ann θαη ηεο Mary, αλ θαη νξζέο 

δεδνκέλνπ ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ πνπ απνδέρεηαη ε θαζεκία, ελ ηέιεη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

νξζνινγηθά αιιά "ηπθιά", ζην βαζκφ πνπ έηζη έρνπλ πηνζεηεζεί νη αληίζηνηρνη ιεμίθνζκνη. 

Αληηζηνίρσο θαη πάιη, αλ, φπσο ππνζηεξίδεη ν Moruzzi, "αλ ππνζέζνπκε φηη νη ζπλνκηιεηέο 

γλσξίδνπλ ηε ζεσξία ηνπ ζρεηηθηζκνχ σο πξνο ηελ αιήζεηα, ηφηε ε ζησπή είλαη πάληα ν νξζνινγηθφο 

ηξφπνο λα πξάμνπλ,"
718

 θαη αλ παξ' φια απηά δελ πξάηηνπλ έηζη, ηφηε δελ κπνξψ παξά λα 

ζπκπεξάλσ φηη νη ζπλνκηιεηέο δελ είλαη νξζνινγηθψο δξψληα ππνθείκελα.  
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    Σειηθά ν Moruzzi παξαηεξεί φηη "Θα κπνξνχζε λα πξνβιεζεί ε αληίξξεζε φηη δελ αλήθεη ζηε 

ζέζε ηνπ ζρεηηθηζκνχ ηεο αιήζεηαο ε ηδέα φηη νη νκηιεηέο πξέπεη λα είλαη νξζνινγηθνί"
719

 θαη 

παξαδέρεηαη φηη ε εμέηαζή ηνπ πιήηηεη ηνπο ζρεηηθηζηέο κφλν "αλ δελ ζέινπλ λα απνθιείζνπλ a 

priori ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ δηαθσληψλ", "αλ ζέινπλ λα ζψζνπλ ηελ νξζνινγηθφηεηα κηαο 

δηαθσλίαο"
720

. ην βαζκφ ινηπφλ πνπ ε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδσ δελ έρεη ηέηνηεο αμηψζεηο, κπνξψ 

απιψο λα πξνζπεξάζσ απηέο ηηο αληηξξήζεηο. 

 

2.6. πκπέξαζκα ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο.                  

 

    Τπνζέηνληαο φηη νη παξαπάλσ ζπιινγηζκνί επζηαζνχλ, ζπκπεξαίλσ, ζπλνςίδνληαο, ηα εμήο: 

    Κάζε πξφηαζε κε λφεκα αλήθεη ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα θαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα γλσζηαθφ 

πιέγκα. Σν γλσζηαθφ πιέγκα απνηειείηαη απφ θάπνηεο ζεκειηψδεηο ή θεληξηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο 

γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο θαη ζπληζηνχλ ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο ψζηε ε πξφηαζε λα έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν λφεκά ηεο (απηέο ζπληζηνχλ ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν ηνπ πιέγκαηνο), θάπνηεο 

πεξαηηέξσ πξνηάζεηο (ε δηαηχπσζε ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη δπλαηή δεδνκέλνπ ηνπ λνεκαηηθνχ 

ππνβάζξνπ) νη νπνίεο γίλνληαη επίζεο δεθηέο σο αιεζείο θαη νη νπνίεο, καδί κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, ζπληζηνχλ ην γλσζηαθφ ππφβαζξν ηνπ πιέγκαηνο έλαληη ηνπ νπνίνπ 

θξίλνληαη ε αιήζεηα ή ην ςεχδνο φισλ ησλ άιισλ πξνηάζεσλ ηνπ πιέγκαηνο, θαη φιεο ηηο ππφινηπεο 

πξνηάζεηο κε λφεκα νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα δηαηππσζνχλ δεδνκέλνπ ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ 

θαη νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα ακθηζβεηεζνχλ ή λα απνδεηρζνχλ δεδνκέλνπ ηνπ γλσζηαθνχ 

ππνβάζξνπ. Κάζε θνξά πνπ θξίλνπκε ην λφεκα θαη ηελ αιεζνηηκή κηαο πξφηαζεο, πξνυπνζέηνπκε 

έλα γλσζηαθφ πιέγκα ζην νπνίν αλήθεη απηή ε πξφηαζε. Πξηλ λα πξνυπνζέζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηαθφ πιέγκα ζην νπνίν ζεσξνχκε φηη αλήθεη ε πξφηαζε, απηή είλαη απιψο κηα αθαηαλφεηε 

ζεηξά απφ ήρνπο. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα αθαηαλφεηε εθθνξά κπνξεί λα απνθηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

λφεκα κεηαμχ δηαθφξσλ, αλαιφγσο πξνο ην λνεκαηηθφ πιέγκα ζην νπνίν ζα ζεσξήζνπκε φηη 

αλήθεη, θαη ε γλσζηνινγηθή ηηκή ηεο κπνξεί λα είλαη αλακθηζβήηεηε ή ακθηζβεηήζηκε, θξίλνπζα ή 

θξηλφκελε, αλαιφγσο πξνο ηε ζέζε πνπ θαηέρεη εθείλε ηε ζηηγκή ε πξφηαζε κέζα ζην γλσζηαθφ 

πιέγκα. 

    πκπεξαίλσ επίζεο φηη αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αιεζνηηκήο ή άιιεο 

γλσζηνινγηθήο ηηκήο θάζε δπλαηήο πξφηαζεο είλαη: (i) Ζ έληαμε ηεο πξφηαζεο ζε έλα λνεκαηηθφ 

πιέγκα, ζην βαζκφ πνπ κφλν πξνηάζεηο κε λφεκα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλσζηνινγηθή ηηκή. (ii) Ζ 

θαηαλνκή γλσζηνινγηθψλ ηηκψλ ζην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο, δειαδή ε 

                                                           
719

 Moruzzi, ν.π., ζει. 222.  
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 Moruzzi, ν.π., ζει. 222.  
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έληαμε ηεο πξφηαζεο ζε έλα γλσζηαθφ πιέγκα. (iii) Ζ χπαξμε εζσηεξηθήο ζπλνρήο, ηζνξξνπίαο ή 

αξκνλίαο ζην γλσζηαθφ πιέγκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ πιέγκαηνο. 

    Ζ ηξίηε ζπλζήθε είλαη ηαπηνρξφλσο θαη ε ηθαλή ζπλζήθε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο γλσζηνινγηθήο 

ηηκήο θαη εγγπάηαη φηη ην γλσζηαθφ πιέγκα πνπ ηελ ηθαλνπνηεί ηαπηίδεηαη κε ηνλ θφζκν, δειαδή 

είλαη έλαο (πξαγκαηηθφο) ιεμίθνζκνο.  

    Δίλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ιεμίθνζκνη, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη, κεηαμχ ηνπο, 

ζεκαζηνινγηθψο αζχκκεηξνη ή ζεκαζηνινγηθψο ζχκκεηξνη αιιά γλσζηαθψο αζχκκεηξνη. Γχν 

ιεμίθνζκνη πνπ παξνπζηάδνπλ απφιπηε γλσζηαθή ζπκκεηξία είλαη νπζηαζηηθά ν ίδηνο ιεμίθνζκνο.       

    Φαίλεηαη φηη ζηελ πξάμε, ζηε ζπκπεξηθνξά καο, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχκε ην 

ιφγν κέζα ζηε δσή καο, ζηνλ ίδην ηνλ ηξφπν δσήο καο, πηνζεηνχκε "ελζηηθησδψο", "ηπθιά" (ίζσο 

θαη κε θάπνηα πεξηζψξηα ζπλεηδεηήο επηινγήο) θαη, ελ ηέιεη, απζαίξεηα απφ ινγηθή θαη νξζνινγηθή 

άπνςε, έλα ιεμίθνζκν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν απνδίδνπκε λφεκα θαη ηηκή ζηηο πξνηάζεηο καο θαη 

ζηηο πξνηάζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ εθείλνη πηνζεηνχλ φλησο ηνλ ίδην 

ιεμίθνζκν κε εκάο. Καη δελ έρνπκε θακία εγγχεζε φηη ν ζπλνκηιεηήο καο ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ ίδηνπ 

ιεμηθφζκνπ κε εκάο. Μπνξεί λα δεη ζε έλα δηθφ ηνπ ιεμίθνζκν θαη λα λνεκαηνδνηεί θαη/ή λα θξίλεη 

ηηο πξνηάζεηο καο ζχκθσλα κε απηφλ, δειαδή δηαθνξεηηθά απφ φ,ηη εκείο.  

    Καζψο λνεκαηνδνηψ θαη θξίλσ ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή κνπ εληφο ελφο ιεμηθφζκνπ, κπνξεί 

λα δηαπηζηψλσ φηη φιεο ή νη πεξηζζφηεξεο εθθνξέο ηνπ έρνπλ λφεκα θαη, επηπιένλ, φηη, σο 

πξνηάζεηο, είλαη αιεζείο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα ηείλσ λα δερηψ φηη ν ζπλνκηιεηήο κνπ 

αθνινπζεί ηνλ ίδην ιεμίθνζκν κε εκέλα. κσο, απφ ινγηθή άπνςε, είλαη δπλαηφ λα δεη ζε έλα 

ξηδηθψο δηαθνξεηηθφ ιεμίθνζκν θαη απιψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα είλαη ζπκβαηή κε ην ιεμίθνζκφ 

κνπ, λα θξίλεηαη "θπζηνινγηθή" δεδνκέλνπ ηνπ ιεμηθφζκνπ ζηνλ νπνίν δσ.  

    Αλ, ζεσξψληαο δεδνκέλν ην δηθφ κνπ ιεμίθνζκν, θξίλσ φηη νη πξνηάζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή κνπ 

είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο θαηάθσξα ςεπδείο ή, αθφκα ρεηξφηεξα, φηη δελ βγάδνπλ θαλ λφεκα, 

κπνξψ λα ππνζέζσ φηη ν ζπλνκηιεηήο κνπ ζθάιιεη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ηνπ 

(ππνηηζέκελα θνηλνχ) ιεμηθφζκνπ καο ή φηη είλαη πλεπκαηηθά δηαηαξαγκέλνο. Μπνξψ φκσο θαη λα 

ππνζέζσ, εμίζνπ εχινγα, φηη ν ζπλνκηιεηήο κνπ δεη ζε έλα δηαθνξεηηθφ ιεμίθνζκν, κε δηαθνξεηηθφ 

γλσζηαθφ ή αθφκε θαη λνεκαηηθφ ππφβαζξν.  

        Δθφζνλ είλαη δπλαηή ε αιιαγή ελφο ιεμηθφζκνπ (ε κεηαηξνπή ηνπ ζε δηαθνξεηηθφ ιεμίθνζκν) 

ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (εθφζνλ δειαδή νη ιεμίθνζκνη είλαη ξεπζηνί) θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφ δχν 

ζπλνκηιεηέο λα δνπλ ζε δηαθνξεηηθφ ιεμίθνζκν ν θαζέλαο, ζα ήηαλ αθξηβέζηεξν λα πνχκε φηη έλαο 

ιεμίθνζκνο είλαη ην εζσηεξηθά αξκνληθφ γλσζηαθφ πιέγκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα δηαηππσζνχλ δεδνκέλνπ ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, αθφκε θαη ησλ 

ζηνηρεησδέζηεξσλ ζεκάησλ πνπ ιακβάλνπκε κέζσ ησλ αηζζήζεσλ) ην νπνίν ππνζέηνπκε φηη 
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πξνυπνζέηεη ζησπειά έλαο νκηιεηήο, κέζσ απφθαζεο ή ελζηηθησδψο, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, 

θαζψο λνεκαηνδνηεί κηα εθθνξά ή θξίλεη κηα πξφηαζε ηε ζηηγκή t.  

    Δθφζνλ απηφ ζπκβαίλεη "ηε ζηηγκή t" θαη γηα ηνλ εθάζηνηε εξκελεπηή / νκηιεηή, νη "εθθνξέο" θαη 

νη "πξνηάζεηο" γηα ηηο νπνίεο κηιάκε είλαη ρσξνρξνληθά εληνπηζκέλεο επηκέξνπο νληφηεηεο. Αλ 

ρξεηάδεηαη λα κηιήζνπκε γηα ηχπνπο εθθνξψλ, πξνηάζεσλ, λνεκαηηθψλ ή γλσζηαθψλ ππνβάζξσλ ή 

πιεγκάησλ ή γηα ηχπνπο ιεμηθφζκσλ, απηνί ζα πξέπεη λα είλαη νκαδνπνηήζεηο ππφ ηνλ ίδην ηχπν 

φκνησλ ή ζπγγεληθψλ ή παξφκνησλ εθθνξψλ, πξνηάζεσλ, λνεκαηηθψλ ή γλσζηαθψλ ππνβάζξσλ ή 

πιεγκάησλ ή ιεμηθφζκσλ.      

    πκπεξαίλσ αθφκε φηη ηφζν ε ζεκαζία φζν θαη ε γλσζηνινγηθή ηηκή θάζε δπλαηήο πξφηαζεο θαη, 

ελ ηέιεη, ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ζρεηηθέο σο πξνο ηνλ εθάζηνηε ιεμίθνζκν θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, σο πξνο εμσ-νξζνινγηθνχο παξάγνληεο. Απφ κηα ξεαιηζηηθή νπηηθή γσλία απηνί νη 

παξάγνληεο είλαη άθαηνη θαη αδηάγλσζηνη, δηφηη ε φπνηα (νζνδήπνηε ζρεηηθηζηηθή) εμήγεζε (π.ρ. κε 

πιηθνχο, θνηλσληθνχο, ςπρνινγηθνχο ή βηνινγηθνχο φξνπο, ή αθφκε θαη κε κεηαθπζηθνχο, 

κπζνινγηθνχο, αζηξνινγηθνχο, καγηθνχο ή ζξεζθεπηηθνχο φξνπο) ηεο πηνζέηεζεο ηνπ εθάζηνηε 

ιεμηθφζκνπ πξνυπνζέηεη ήδε, γηα ηε δηαηχπσζή ηεο, έλαλ ιεμίθνζκν θαη επνκέλσο δελ κπνξεί παξά 

είλαη ζρεηηθή σο πξνο απηφλ θαη εμίζνπ (θπθιηθά θαη απζαίξεηα) δηθαηνινγεκέλε κε αληαγσληζηηθέο 

εμεγήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ εληφο δηαθνξεηηθψλ ιεμηθφζκσλ, ελψ ζε έλα ξεαιηζηηθφ πιαίζην ε 

αληηθεηκεληθή πεγή ηνπ θφζκνπ ή ε αηηία ησλ θαηλνκέλσλ νθείιεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ θάζε επί 

κέξνπο, ελδερνκεληθή νπηηθή γσλία.   

    Ννκίδσ φηη φια ηα παξαπάλσ, καδί κε ηνπο αθξηβείο, έρσ ηελ εληχπσζε, νξηζκνχο πνπ έρνπλ 

δνζεί γηα ηνπο φξνπο "εθθνξά", "πξφηαζε", "λνεκαηηθφ ππφβαζξν", "λνεκαηηθφ πιέγκα", "γλσζηαθφ 

ππφβαζξν", "γλσζηαθφ πιέγκα", "θξίλνπζεο" θαη "θξηλφκελεο πξνηάζεηο", "ζεκαζηνινγηθφο" θαη 

"γλσζηνινγηθφο νιηζκφο", "ζεκαζηνινγηθή" θαη "γλσζηαθή αζπκκεηξία" θαη "ιεμίθνζκνο", καο 

παξέρνπλ έλα αξθεηά ζαθέο, ιεπηνκεξέο, εχρξεζην θαη ηεθκεξησκέλν κνληέιν γηα απηφ πνπ 

ζπλήζσο ζπδεηείηαη σο "ελλνηνινγηθφ ζρήκα", ζην πιαίζην κηαο, ζέισ λα πηζηεχσ, ζπλεπνχο, 

ζπλεθηηθήο θαη ππεξαζπίζηκεο κνξθήο ξηδηθνχ ελλνηνινγηθνχ θαη γλσζηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ.  

    Κιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην ζέισ απιψο λα ζεκεηψζσ, ρσξίο λα επηζπκψ λα εκβαζχλσ, φηη αλ 

δερηνχκε απηφλ ην ξηδηθφ ζρεηηθηζκφ, αληίζηνηρεο ζρεηηθηζηηθέο ή (ζε έλα ξεαιηζηηθφ πιαίζην) 

ζθεπηηθηζηηθέο ή κεδεληζηηθέο ζπλέπεηεο πξνθχπηνπλ θαη ζην πεδίν ηεο εζηθήο: ή ην "θαιφ" θαη ην 

"θαθφ", φπσο θαη θάζε άιιε δηαηππψζηκε αμία, είλαη ζρεηηθά σο πξνο ηνλ εθάζηνηε ιεμίθνζκν ή, 
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απφ κηα ξεαιηζηηθή νπηηθή γσλία θαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο δπλαηήο γλψζεο, "ηίπνηα δελ είλαη 

αιεζηλφ" θαη, επνκέλσο, "φια επηηξέπνληαη".
721
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 Βιέπε Nietzsche, Γελεαινγία ηεο εζηθήο, ζει. 236-237: "ηαλ νη ρξηζηηαλνί ζηαπξνθφξνη πξνζέθξνπζαλ ζηελ 

αλαηνιή πάλσ ζην αλίθεην ηάγκα ησλ Αζζαζζίλσλ, ζ' απηφ ην ηάγκα ησλ par excellence ειεπζέξσλ πλεπκάησλ, ηνπ 

νπνίνπ νη θαηψηεξνη βαζκνί ηεξνχζαλ κηα ηέηνηα πεηζαξρία πνπ θαλέλα κνλαρηθφ ηάγκα δελ κπφξεζε πνηέ λα αζθήζεη, 

ηφηε θάηη πιεξνθνξήζεθαλ, κε ηνλ άιθα ή βήηα ηξφπν, γηα ην ζχκβνιν θαη ην ζχλζεκα πνπ πξννξηδφηαλ κφλν γηα ηνπο 

αλψηεξνπο βαζκνχο ηνπ ηάγκαηνο σο ην secretum ηνπο: 'Σίπνηε δελ είλαη αιεζηλφ, φια επηηξέπνληαη' - Δ, ινηπφλ, απηφ 

ήηαλ ε ειεπζεξία ηνπ πλεχκαηνο: κ' απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαξγείηαη θαη ε πίζηε ζηελ ίδηα ηελ αιήζεηα." 
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Μέξνο ηξίην: 

Η ζεσξία ησλ ιεμηθόζκσλ αληηκέησπε κε αληηξξήζεηο. 

 

    Αθνχ νινθιεξψζεθε ε αλάπηπμε θαη ε έθζεζε ηεο ζεσξίαο ησλ ιεμηθφζκσλ, ήξζε ε ψξα λα 

ζέζνπκε ππφ δνθηκή ηε ζεσξία εμεηάδνληαο αλ θαη πψο αληηκεησπίδεη επηηπρψο κηα ζεηξά απφ 

αληηξξήζεηο θαη ειέγρνπο. Θα αζρνιεζψ ηφζν κε επηρεηξήκαηα πνπ ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηνπ 

ζρεηηθηζκνχ ελ γέλεη φζν θαη κε επηρεηξήκαηα πνπ ζηξέθνληαη ηδηαηηέξσο ελαληίνλ ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ θαη ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο.  

 

3.1. Δπηρεηξήκαηα θαηά ηνπ ζρεηηθηζκνύ ελ γέλεη.  

 

3.1.1. Γηάθνξεο αληηξξήζεηο ηνπ Boghossian.  

 

    O Boghossian δηαηχπσζε κηα ζεηξά απφ επηρεηξήκαηα ελαληίνλ απηνχ πνπ νλνκάδεη 

"θαηαζθεπαζηνθξαηηθή εηθφλα ηεο γλψζεο", αληηπαξαζέηνληαο ζε απηή ηελ εηθφλα εθείλν πνπ 

νλνκάδεη "θιαζηθή εηθφλα ηεο γλψζεο" θαη αθνινχζσο επηρεηξψληαο λα δείμεη ηελ αλεπάξθεηα ηεο 

πξψηεο.  

    Καηά ηνλ Boghossian, ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή εηθφλα ηεο γλψζεο ε γλψζε είλαη αλεμάξηεηε 

απφ ελδερνκεληθέο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο ζην βαζκφ πνπ πνιιά γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν 

είλαη αλεμάξηεηα απφ εκάο
722

, ζην βαζκφ πνπ ε δηθαηνιφγεζε ησλ πεπνηζήζεψλ καο γίλεηαη 

αλεμαξηήησο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ
723

 θαη ζην βαζκφ πνπ "ε έθζεζή καο ζηα ηεθκήξηα […] 

κπνξεί λα αξθεί γηα λα εμεγήζεη γηαηί πηζηεχνπκε"
724

 θάηη, δειαδή ζην βαζκφ πνπ ε επηινγή κεηαμχ 

πεπνηζήζεσλ εμαξηάηαη απφ νξζνινγηθέο δηαδηθαζίεο. Αο νλνκάζνπκε απηέο ηηο ηξεηο πξνυπνζέζεηο 

"θεληξηθνχο ηζρπξηζκνχο" ηεο θιαζηθήο εηθφλαο. ην πιαίζην απηήο ηεο θιαζηθήο εηθφλαο 

αθνινπζείηαη ν πιαησληθφο νξηζκφο ηεο γλψζεο (Γλσξίδσ φηη p αλ θαη κφλνλ αλ: 1. Πηζηεχσ φηη p. 

2. Πηζηεχσ δηθαηνινγεκέλα φηη p. 3. Ζ p είλαη αιεζήο.)
725

  

    Δπηπιένλ, ν Boghossian ζεσξεί δεδνκέλεο ηηο εμήο πέληε πξνυπνζέζεηο: 1. Κάζε πεπνίζεζε έρεη 

έλα πξνηαζηαθφ πεξηερφκελν. 2. Κάζε πεπνίζεζε κπνξεί λα θξηζεί αιεζήο ή ςεπδήο. 3. Κάζε 

πεπνίζεζε κπνξεί λα θξηζεί δηθαηνινγεκέλε ή αδηθαηνιφγεηε, νξζνινγηθή ή παξάινγε.
726

 Απηή ε 
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 Boghossian, ν.π., ζει. 20. 
723

 Boghossian, ν.π., ζει. 21. 
724

 Boghossian, ν.π., ζει. 21. 
725

 Boghossian, ν.π., ζει. 15. 
726

 Boghossian, ν.π., ζει. 10-11. 



240 
 

δηθαηνιφγεζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ιφγνπο νη νπνίνη ηελ θαζηζηνχλ νξζνινγηθή θαη νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα είλαη γλσζηνινγηθνί (ηεθκήξηα ηα νπνία ζηεξίδνπλ ηελ πεπνίζεζε) ή πξαγκαηηζηηθνί 

(πξαθηηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία καο σζνχλ λα πηνζεηήζνπκε απηήλ ηελ πεπνίζεζε έλαληη 

άιισλ). Απηνί νη ιφγνη κπνξνχλ λα είλαη εζθαικέλνη, ζην βαζκφ πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε θαινχο 

ιφγνπο γηα λα πηζηεχνπκε θάηη ςεπδέο, θαη κπνξνχλ λα αλαηξαπνχλ, ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα 

πάςνπλ λα ζπληζηνχλ θαινχο ιφγνπο ππέξ κηαο πεπνίζεζεο κεηά απφ ηελ εηζξνή λέσλ 

πιεξνθνξηψλ.
727

 4. Κάζε πξνηαζηαθφ πεξηερφκελν πξνυπνζέηεη θάπνηεο έλλνηεο 
728

. 5. ηαλ κηα 

πεπνίζεζε είλαη αιεζήο, ην γεγνλφο ζην νπνίν απηή αληηζηνηρεί ηζρχεη γηα φινπο, είηε ηείλνπλ λα ην 

πηζηέςνπλ είηε φρη, δειαδή είλαη θαζνιηθφ [universal] γεγνλφο.
729

  

    Ζ θαηαζθεπαζηνθξαηηθή εηθφλα ηεο γλψζεο νδεγεί ζε απηφ πνπ ν Boghossian νλνκάδεη "δφγκα 

ηεο Ίζεο Δγθπξφηεηαο" [Equal Validity], δειαδή φηη "Τπάξρνπλ πνιινί ξηδηθψο δηαθνξεηηθνί αιιά 

'εμίζνπ έγθπξνη' ηξφπνη γηα λα γλσξίζνπκε ηνλ θφζκν θαη ε επηζηήκε είλαη απιψο έλαο απφ 

απηνχο."
730

 θαη ζπλνςίδεηαη ζε απηφ πνπ νλνκάδεη ζέζε ηεο "θνηλσληθήο εμάξηεζεο ηεο γλψζεο", φηη 

"Σν αλ κηα πεπνίζεζε ζπληζηά γλψζε εμαξηάηαη θαη’ αλάγθελ, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, απφ ην 

ελδερνκεληθφ θνηλσληθφ θαη πιηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη (ή ηξέθεηαη) απηή ε 

πεπνίζεζε."
731

 Ζ γλψζε είλαη "θνηλσληθή θαηαζθεπή" ζην βαζκφ πνπ ε θαηαζθεπή ησλ γεγνλφησλ 

απφ κηα θνηλσλία απνηειεί ζπγθξνηεηηθφ ζηνηρείν ηνπο, απηή ε θαηαζθεπή αληαλαθιά ηηο 

ελδερνκεληθέο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηήο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο θαη, αλ ε νκάδα είρε θάλεη 

δηαθνξεηηθέο επηινγέο, ζα θαηαζθεπάδνληαλ δηαθνξεηηθά γεγνλφηα.
732

 

    Ζ θαηαζθεπαζηνθξαηηθή εηθφλα ηεο γλψζεο αλαιχεηαη ζηνπο εμήο ηξεηο ηζρπξηζκνχο, νη νπνίνη 

αληηπαξαηίζεληαη ζηνπο ηξεηο θεληξηθνχο ηζρπξηζκνχο ηεο θιαζηθήο εηθφλαο: Ο θφζκνο δελ είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ εκάο θαη ην θνηλσληθφ πιαίζηφ καο θαη ηα γεγνλφηα θαηαζθεπάδνληαη θνηλσληθά κε 

ηξφπν πνπ αληαλαθιά ηηο ελδερνκεληθέο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληά καο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

δηθαηνινγνχκε ηηο πεπνηζήζεηο καο δελ είλαη αλεμάξηεηνο απφ εκάο αιιά θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά 

κε ηξφπν πνπ αληαλαθιά ηηο ελδερνκεληθέο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληά καο. Γελ κπνξνχκε λα 

επηθαιεζηνχκε απνθιεηζηηθά νξζνινγηθνχο ιφγνπο γηα λα εμεγήζνπκε ηελ πηνζέηεζε πεπνηζήζεσλ. 

Απηή ε πηνζέηεζε εμεγείηαη (ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη) απφ ηηο ελδερνκεληθέο αλάγθεο θαη ηα 

ζπκθέξνληά καο.
733
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 Boghossian, ν.π., ζει. 14-15.  
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 Boghossian, ν.π., ζει. 13. 
730
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 Boghossian, ν.π., ζει. 17-18.    
733

 Boghossian, ν.π., ζει. 22-23. 
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    Θα ήζεια, πξηλ λα μεθηλήζεη ε ζπδήηεζε, λα θάλσ θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο 

ζπδήηεζεο πνπ έρεη ζέζεη ν Boghossian: 

    Πξψηνλ, ε επηρεηξεκαηνινγία ησλ δχν πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ απηήο ηεο δηαηξηβήο ζηξάθεθε 

(κεηαμχ άιισλ) ελαληίνλ ησλ ηξηψλ θεληξηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο θιαζηθήο εηθφλαο ηεο γλψζεο. 

Τπνζηήξημα φηη δελ έρνπκε πξφζβαζε ζε γεγνλφηα, ζε ιφγνπο θαη ζε θξηηήξηα αμηνιφγεζεο παξά 

κφλνλ εληφο ησλ νξίσλ ελφο ιεμηθφζκνπ θαη φηη ε πηνζέηεζε απηνχ ηνπ ιεμηθφζκνπ δελ κπνξεί λα 

εμεγεζεί κε φξνπο νξζνινγηθήο επηινγήο (π.ρ. ιφγσ δηθαηνιφγεζήο ηνπ), ζην βαζκφ πνπ, ζε ηειηθή 

αλάιπζε, ν νξζφο ιφγνο λίπηεη ηαο ρείξαο ηνπ. Έηζη απνκέλνπλ άιινπ ηχπνπ εμεγήζεηο ηεο 

πηνζέηεζεο ησλ ιεμηθφζκσλ (π.ρ. θνηλσληνινγηθέο), νη νπνίεο φκσο δηαηππψλνληαη θαη πάιη εληφο 

ελφο ιεμηθφζκνπ. Ζ θξηηηθή ζηελ θιαζηθή εηθφλα καο νδήγεζε ζε κηα "εηθφλα" ηεο γλψζεο ειαθξψο 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ "θαηαζθεπαζηνθξαηηθή εηθφλα" πνπ εθζέηεη ν Boghossian. Καηά ηελ 

αληίθξνπζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ Boghossian ζα αλαδεηρζνχλ πεξηζζφηεξν νη δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ δχν εηθφλσλ.  

    Γεχηεξνλ, ν Boghossian παξνπζηάδεη ηε ζέζε ηεο "Ίζεο Δγθπξφηεηαο" σο έλα είδνο πνξίζκαηνο 

ηεο θαηαζθεπαζηνθξαηηθήο εηθφλαο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλέπηπμα απνηειεί 

πξνθείκελή ηεο: Αθξηβψο επεηδή δηαπηζηψλνπκε φηη δελ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε νξζνινγηθά 

αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο αιιά "εμίζνπ έγθπξνπο" ιεμίθνζκνπο, ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ηνπο 

πηνζεηνχκε γηα νξζνινγηθνχο ιφγνπο θαη έηζη αλαδεηνχκε άιινπ ηχπνπ εμεγήζεηο.  

    Σξίηνλ, ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλέπηπμα, ηα γεγνλφηα θαη νη πεπνηζήζεηο καο 

δελ εμαξηψληαη θαη' αλάγθελ απφ "ελδερνκεληθέο αλάγθεο θαη ζπκθέξνληα", αλ κε απηήλ ηελ 

έθθξαζε ελλννχκε ηε ζπλεηδεηή επηινγή πεπνηζήζεσλ γηα ελδερνκεληθνχο ιφγνπο, π.ρ. γηα ιφγνπο 

πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο. Αληηζέησο, δελ απνθιείζηεθε ην ελδερφκελν λα είλαη δπλαηέο αθφκα θαη 

ε απαιιαγκέλε απφ θάζε θνηλσληθή επηξξνή επηινγή πεπνηζήζεσλ ή αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ σο 

απνηέιεζκα νξζνινγηθήο ζπδήηεζεο (αλ ππνζέζνπκε φηη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ηέηνηα ηδαληθά 

νξζνινγηθά φληα) ζε κηα θνηλσλία. κσο θάζε ηέηνηα ζπδήηεζε πξνυπνζέηεη θάπνηεο βεβαηφηεηεο, 

θάπνηεο "απηνλφεηεο" πξνηάζεηο ππνβάζξνπ θαη θάπνηα θξηηήξηα, ελ νιίγνηο έλα γλσζηαθφ 

ππφβαζξν, πνπ πηζαλφηαηα δελ πηνζεηείηαη κέζσ ζπλεηδεηήο απφθαζεο ή επηινγήο, νξζνινγηθήο ή 

νθεηιφκελεο ζε ελδερνκεληθνχο ιφγνπο, αιιά "ηπθιά", σο αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο πξαθηηθήο 

κηαο θνηλφηεηαο. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα πηνζεηνχλ πεπνηζήζεηο γηα νξζνινγηθνχο ιφγνπο, πάληα 

φκσο ζην πιαίζην ελφο ιεμηθφζκνπ πνπ, νχησο εηπείλ, ηνπο έρεη επηιέμεη ν ίδηνο, ελίνηε δίρσο θαλ λα 

έρνπλ ζπλείδεζε ησλ ζησπειψλ παξαδνρψλ πνπ πξνυπνηίζεληαη εγγελψο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

    Σέηαξηνλ, νη πέληε πξνυπνζέζεηο πεξί πεπνηζήζεσλ πνπ ζέηεη ν Boghossian ζπληζηνχλ ζπλζήθεο 

θαη θξηηήξηα πνπ δηαηππψλνληαη εληφο ηνπ νξζνινγηθνχ ιεμηθφζκνπ ηνπ. Αλ είλαη δπλαηφ λα 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ιεμίθνζκνη (θάηη πνπ δελ έρεη απνθιείζεη αθφκα ν ίδηνο), ελδέρεηαη λα 
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πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη θξηηήξηα πεξί πεπνηζήζεσλ θαη δηθαηνιφγεζεο ή λα κελ 

δηαζέηνπλ θαλ έλλνηεο φπσο "πεπνίζεζε", "αιήζεηα", "δηθαηνιφγεζε", "ηεθκήξηα". Άιισζηε, ζην 

πιαίζην ηεο ζεσξίαο ησλ ιεμηθφζκσλ, δελ ζα ιέγακε φηη "θάζε πεπνίζεζε έρεη έλα πξνηαζηαθφ 

πεξηερφκελν" αιιά φηη θάζε πεπνίζεζε είλαη πξνζβάζηκε, δηαηππψζηκε θαη/ή λνεηή απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν σο πξφηαζε πνπ πξνυπνζέηεη έλα νιφθιεξν γλσζηαθφ πιέγκα, θαη απηφ πνπ εδψ 

νλνκάδεηαη "πξφηαζε" κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε απηφ πνπ ν Boghossian νλνκάδεη "πξνηαζηαθφ 

πεξηερφκελν" (παξά κε απηφ πνπ ζηα αγγιηθά αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο "sentence").   

    Σνχησλ ιερζέλησλ, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε θαη ζηε ζπδήηεζε ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν ν Boghossian επηηίζεηαη ζε απηνχο πνπ ζεσξεί ηξεηο θεληξηθνχο ηζρπξηζκνχο ηεο 

θαηαζθεπαζηνθξαηηθήο εηθφλαο ηεο γλψζεο.   

    Ο Boghossian ρξεζηκνπνηεί εθηά επηρεηξήκαηα γηα λα επηηεζεί ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη ηα γεγνλφηα 

απνηεινχλ θνηλσληθέο θαηαζθεπέο, εθ ησλ νπνίσλ θξίλσ ζεκαληηθφηεξν ην έβδνκν. Παξαθάησ ζα 

παξνπζηάδσ θάζε επηρείξεκα κε ηε ζεηξά θαη ζα επηρεηξψ λα απαληήζσ ζε απηφ.  

    Σα πξψηα ηξία επηρεηξήκαηα έρνπλ σο ζθνπφ λα δείμνπλ φηη ε ζέζε ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο 

ησλ γεγνλφησλ έρεη πνιχ αδχλακε ζηήξημε
734

:     

    Δπηρείξεκα 1: 

    χκθσλα κε ηελ θαηαζθεπαζηνθξαηηθή εηθφλα θάζε γεγνλφο δηαηππψλεηαη θαη’ αλάγθε ζε κία 

γιψζζα πξνυπνζέηνληαο έλαλ ηξφπν ζθέςεο θαη πεξηγξαθήο.
735

 Ο Boghossian αλαξσηηέηαη γηαηί 

πξέπεη λα δερηνχκε φηη ηζρχεη απηή ε ζέζε (σο αλαγθαία αιήζεηα γηα θάζε γεγνλφο)
736

 θαη ππνζέηεη 

φηη θάπνηνη θηιφζνθνη ζπλάγνπλ εζθαικέλα απηήλ ηε ζέζε απφ απηφ πνπ νλνκάδεη "θνηλσληθή 

ζρεηηθφηεηα ησλ πεξηγξαθψλ", δειαδή απφ ηε ζέζε φηη ε επηινγή ελφο πιαηζίνπ πεξηγξαθήο ηνπ 

θφζκνπ εμαξηάηαη απφ ελδερνκεληθέο αλάγθεο θαη ζπκθέξνληα.
737

 Αθνινχζσο επηρεηξεί λα δείμεη φηη 

ε δεχηεξε ζέζε δελ ζπλεπάγεηαη ηελ πξψηε θαηά ινγηθή αλαγθαηφηεηα.
738

 Ζ δεχηεξε ζέζε δέρεηαη 

φηη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ πνιιέο εμίζνπ αιεζείο πεξηγξαθέο ηνπ ίδηνπ θφζκνπ (πξνυπνζέηνληαο ηε 

δηάθξηζε γιψζζαο θαη θφζκνπ) θαη ππνζηεξίδεη φηη κπνξνχκε λα επηιέμνπκε κία εμ απηψλ γηα 

πξαθηηθνχο ιφγνπο, π.ρ. σο πην ρξήζηκε γηα ην ζθνπφ καο.
739

 Δθφζνλ ε "θνηλσληθή ζρεηηθφηεηα ησλ 

πεξηγξαθψλ" πξνυπνζέηεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ γιψζζαο θαη θφζκνπ, δελ ζπλεπάγεηαη ηελ θνηλσληθή 

θαηαζθεπή ησλ γεγνλφησλ
740

.  

    Απάληεζε:  
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    Ζ άξζε ηεο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηνλ θφζκν θαη ηε γιψζζα ή αλάκεζα ζην ζρήκα θαη ην 

πεξηερφκελν ππνζηεξίρζεθε ζηηο ελφηεηεο 2.4.2 θαη 2.4.3  απηήο ηεο δηαηξηβήο. Απηή ε 

επηρεηξεκαηνινγία δελ πξνυπνζέηεη ηε ζέζε ηεο "θνηλσληθήο ζρεηηθφηεηαο ησλ πεξηγξαθψλ" φπσο 

ηε δηαηππψλεη ν Boghossian. Δπνκέλσο ην επηρείξεκα 1 απνηπγράλεη λα πιήμεη ηε ζηήξημε ηεο ζέζεο 

φηη δελ ππάξρνπλ γεγνλφηα αλεμάξηεηα απφ θάπνηα πεξηγξαθή. 

    Δπηρείξεκα 2: 

    Αλαδεηψληαο θάπνην επηρείξεκα ππέξ ηεο εμάξηεζεο ησλ γεγνλφησλ απφ πεξηγξαθέο, ν 

Boghossian ζπλαληά έλα, ην νπνίν απνδίδεη ζηνλ Goodman: Έλαο αζηεξηζκφο είλαη αζηεξηζκφο 

κφλν επεηδή έρεη ηαμηλνκεζεί σο ηέηνηνο κέζσ ηεο επηινγήο ησλ άζηξσλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ θαη ζην 

πιαίζην απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο έρεη δηαθξηζεί, ζχκθσλα κε κηα αξρή, απφ άιιεο θαηεγνξίεο. Σν ίδην 

ηζρχεη (ζην πιαίζην κηαο γελίθεπζεο απηήο ηεο παξαηήξεζεο) θαη γηα θάζε φξν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

θαη γηα ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνπκε κε απηνχο ηνπο φξνπο. Δπνκέλσο θάζε γεγνλφο πξνυπνζέηεη 

κηα πεξηγξαθή ζχκθσλα κε έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο, κηα γιψζζα.
741

 κσο, πξψηνλ, ν Goodman 

επέιεμε έλαλ φξν, ηνλ φξν "αζηεξηζκφο", ν νπνίνο αλαθέξεηαη εμ νξηζκνχ ζε πξντφληα ηαμηλφκεζεο 

(ζην βαζκφ πνπ αζηεξηζκφο νλνκάδεηαη έλα ζχλνιν άζηξσλ ηα νπνία έρνπλ νκαδνπνηεζεί κεηά απφ 

ζπλεηδεηή απφθαζε θάπνησλ αζηξνλφκσλ - ή ηέινο πάλησλ, κεηά απφ απφθαζε θάπνησλ 

αλζξψπσλ). Δθφζνλ δελ δηαζέηνπλ φιεο νη ιέμεηο απηή ηελ ηδηφηεηα, δελ κπνξνχκε λα γεληθεχζνπκε 

απηή ηελ παξαηήξεζε ζε φιεο ηηο ιέμεηο.
742

 Γεχηεξνλ, ην κνληέιν ηνπ Goodman πξνυπνζέηεη φηη 

θάπνηα γεγνλφηα δελ εμαξηψληαη απφ πεξηγξαθέο, εθφζνλ ην κνληέιν πξνυπνζέηεη φηη 

ρξεζηκνπνηνχκε έλλνηεο ("ηαμηλνκήζεηο") γηα λα νκαδνπνηήζνπκε θάπνηα πξάγκαηα, φζν βαζηθά, 

ζηνηρεηψδε θαη άκνξθα θαη αλ είλαη απηά. Ο ιφγνο πεξί ελφο βαζηθνχ, άκνξθνπ "θάηη" πνπ 

νξγαλψλεηαη κε ηε γιψζζα πξνυπνζέηεη ηε δηάθξηζε γιψζζαο θαη θφζκνπ.
743

 Δπνκέλσο θαη απηή ε 

απφπεηξα ζηήξημεο ηεο πεξηγξαθηθήο εμάξηεζεο ησλ γεγνλφησλ απνηπγράλεη.  

    Απάληεζε:  

    Πξψηνλ, ακθηβάιισ αλ ην επηρείξεκα ηνπ Goodman είλαη αθξηβψο φπσο ην παξνπζηάδεη ν 

Boghossian. Θα κνπ θαηλφηαλ πην εχινγν ε επίθιεζε ησλ αζηεξηζκψλ λα επέρεη ζέζε κεηαθνξάο ε 

νπνία επεμεγεί πεξαηηέξσ ηελ ηδέα φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά θαη εμίζνπ απζαίξεηα 

ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα. Φπζηθά, σο κεηαθνξά έρεη θαη ηα φξηά ηεο, ηα νπνία νξζψο επηζεκαίλεη ν 

Boghossian.  

    Γεχηεξνλ, ζηα δχν πξνεγνχκελα κέξε ηεο δηαηξηβήο είδακε φηη ν Goodman δηαζέηεη πνιχ πην 

ζνβαξά επηρεηξήκαηα, ηα νπνία θαίλεηαη φηη αγλνεί ή θάλεη φηη αγλνεί ν Boghossian. 
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    Σξίηνλ, παξαπέκπσ ηνλ Boghossian ζηηο ελφηεηεο 2.4.2 θαη 2.4.3 απηήο ηεο δηαηξηβήο, φπνπ 

ζπδεηείηαη ην δήηεκα ηνπ άκνξθνπ "θάηη" πνπ ππνηίζεηαη φηη νξγαλψλεηαη απφ ηε γιψζζα θαη 

ππνζηεξίδεηαη ε άξζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ γιψζζαο θαη θφζκνπ θαη κεηαμχ ζρήκαηνο θαη 

πεξηερνκέλνπ.  

     Δπνκέλσο ν Boghossian εμαθνινπζεί λα απνηπγράλεη λα πιήμεη ηε ζηήξημε ηεο ζέζεο φηη δελ 

ππάξρνπλ γεγνλφηα αλεμάξηεηα απφ θάπνηα πεξηγξαθή.  

    Δπηρείξεκα 3: 

    πλερίδνληαο ηελ πεξηπιάλεζε ηνπ ζηελ άλπδξε, θαηά ηε γλψκε ηνπ, έξεκν ηνπ ζρεηηθηζκνχ, ν 

Boghossian ζπλαληά κηα παξφκνηα επηρεηξεκαηνινγηθή φαζε, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νθεηιφκελε 

ζηνλ Putnam, θαη πξνζπαζεί λα δείμεη κε παξφκνην ηξφπν φηη πξφθεηηαη γηα άιινλ έλαλ 

αληηθαηνπηξηζκφ. χκθσλα κε ηνλ Putnam, ζε έλα θφζκν φπνπ ππάξρνπλ ηξεηο θχθινη, ν X1, o X2 

θαη ν X3, είλαη αδχλαην λα απνθαλζνχκε πφζα αληηθείκελα ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν δίρσο λα 

επηθαιεζηνχκε έλα ελλνηνινγηθφ ζρήκα, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ θνηλή αληίιεςε ζην ζπγθεθξηκέλν 

θφζκν ππάξρνπλ ηξία αληηθείκελα, ηα Υ1, Υ2 θαη Υ3 ελψ, ζχκθσλα κε ηε κεξενινγία πνπ έρνπλ 

αλαπηχμεη θάπνηνη Πνισλνί ινγηθνί (κε ηελ νπνία, εηξήζζσ ελ παξφδσ, ζπκθσλεί θαη ν David 

Lewis), φπνπ γηα θάζε δχν αληηθείκελα ππάξρεη θαη έλα ηξίην αληηθείκελν, ην άζξνηζκά ηνπο, 

ππάξρνπλ εθηά αληηθείκελα. Ζ γελίθεπζε απφ ηνλ θφζκν ησλ ηξηψλ θχθισλ ζηνλ θφζκν καο 

επηηξέπεηαη ζην βαζκφ πνπ νη δχν ινγηθέο είλαη εμίζνπ έγθπξεο θαη ζην βαζκφ πνπ φ,ηη ηζρχεη γηα 

έλαλ θφζκν ηξηψλ αληηθεηκέλσλ ηζρχεη θαη γηα έλαλ θφζκν ηξηζεθαηνκκπξίσλ αληηθεηκέλσλ
744

. 

    κσο, ηφζν ην εξψηεκα "Πφζα αληηθείκελα ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν;" φζν θαη γεληθψο ν ιφγνο πεξί 

νξγάλσζεο ηνπ θφζκνπ ζχκθσλα κε έλα ελλνηνινγηθφ ζρήκα πξνυπνζέηνπλ κηα δηάθξηζε κεηαμχ 

ιφγνπ θαη "αληηθεηκέλσλ" (π.ρ. θχθισλ) πνπ "ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν", δειαδή κεηαμχ ιφγνπ θαη 

θφζκνπ.
745

 Δπνκέλσο θαη ην επηρείξεκα ηνπ Putnam αδπλαηεί λα ζηεξίμεη ηελ πεξηγξαθηθή 

εμάξηεζε ησλ γεγνλφησλ. 

    Απάληεζε:  

    Πέξα απφ ην λα επηζεκάλσ φηη, φπσο είδακε, θαη ζε πείζκα ηνπ Boghossian, ν Putnam δηαζέηεη 

ζνβαξφηεξα επηρεηξήκαηα, θαη πέξα απφ ην λα παξαπέκςσ ηνλ Boghossian ζε νιφθιεξν ην πξψην 

κέξνο θαη ζηηο ελφηεηεο 2.4.2 θαη 2.4.3 απηήο ηεο δηαηξηβήο, κπνξνχλ λα εηπσζνχλ επίζεο ηα εμήο: 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ, ε δηαηχπσζε θάζε εξσηήκαηνο πξνυπνζέηεη έλα λνεκαηηθφ 

πιέγκα. Σν λνεκαηηθφ πιέγκα ζην νπνία δηαηππψλεηαη ην εξψηεκα "Πφζα αληηθείκελα ππάξρνπλ 

ζηνλ θφζκν;" (θαη θάζε εξψηεκα πεξί γεγνλφησλ) πξνυπνζέηεη έλα νληνινγηθφ επξεηήξην, εληφο ηνπ 

νπνίνπ κηιάκε γηα "αληηθείκελα" ηα νπνία είλαη "κεηξήζηκα" θαη ηα νπνία "ππάξρνπλ" σο φληα κε 
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δηαρξνληθή ηαπηφηεηα. Έλα άιιν λνεκαηηθφ πιέγκα ζα κπνξνχζε λα απνθιείεη ηελ "χπαξμε" 

"αληηθεηκέλσλ" ή ηε "κέηξεζε". Σφηε ηα δχν ππνηηζέκελα "ελλνηνινγηθά ζρήκαηα" πνπ εμεηάζηεθαλ 

εδψ (θνηλή αληίιεςε θαη πνισληθή κεξενινγία) δελ ζα ήηαλ θαλ κεηαθξάζηκα κε φξνπο εθείλνπ ηνπ 

λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο. Έηζη, αλ ην επηρείξεκα ηνπ Putnam πξνυπνζέηεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ 

ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο θαη αληηθεηκέλσλ πνπ ηαμηλνκνχληαη, δηάθξηζε ηελ νπνία κνηξάδνληαη θαη 

ηα δχν ελαιιαθηηθά ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα, απηή ε δηάθξηζε θαη νη έλλνηεο πνπ ηε ζπγθξνηνχλ 

κπνξεί θάιιηζηα, αλ δερηνχκε ηε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ επηθαινχκελνη αλεμάξηεηα επηρεηξήκαηα, 

ζηα νπνία δελ απαληά ν Boghossian, λα είλαη ζρεηηθή, σο θξίλνπζα πξνηάζε ηνπ γλσζηαθνχ 

πιέγκαηνο, σο πξνο έλαλ επξχηεξν ιεμίθνζκν ν νπνίνο επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε ηνπ δηιήκκαηνο 

κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Δπνκέλσο ην επηρείξεκα ηνπ Putnam, φπνην θαη αλ είλαη ην λφκηκν 

ζπκπέξαζκά ηνπ (εξψηεκα ην νπνίν δελ κε αθνξά δηφηη δελ επηθαιέζηεθα απηφ ην επηρείξεκα γηα λα 

ππνζηεξίμσ ηε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ, παξά κφλν ην αλέθεξα ελδεηθηηθά ζηελ ελφηεηα 1.2.2), δελ 

πξνυπνζέηεη θαη' αλάγθελ κηα ξεαιηζηηθνχ ηχπνπ δηάθξηζε κεηαμχ ιφγνπ θαη θφζκνπ.  

    Αθνχ ν Boghossian θξίλεη (εζθαικέλα φπσο είδακε) φηη έδεημε ηελ αλεπαξθή ζηήξημε ηεο 

πεξηγξαθηθήο εμάξηεζεο ησλ γεγνλφησλ, δηαηππψλεη άιια ηξία επηρεηξήκαηα, κε ζθνπφ λα δείμεη φηη 

φρη απιψο δελ έρνπκε θαινχο ιφγνπο γηα λα δερηνχκε ηε ζέζε, αιιά, επηπιένλ, φηη έρνπκε θαινχο 

ιφγνπο γηα λα ηελ απνξξίςνπκε
746

:   

    Δπηρείξεκα 4: 

     Απνηειεί θνηλφ ηφπν ε ζέζε φηη πνιιά αληηθείκελα θαη γεγνλφηα γηα ηα νπνία κηιάκε ππήξραλ 

πξηλ απφ εκάο θαη πξηλ λα κηιήζνπκε γηα απηά. Δπνκέλσο ε χπαξμή ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ εκάο.
747

 

Τπνζέησ φηη, φηαλ ν Boghossian ιέεη φηη "ε χπαξμε ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ εκάο" ελλνεί "απφ ηε 

γισζζηθή δηαηχπσζή ηνπο".  

    Απάληεζε: 

    Πξψηνλ, ην γεγνλφο φηη κηα πεπνίζεζε απνηειεί θνηλφ ηφπν δελ ζπλεπάγεηαη φηη απηή ε 

πεπνίζεζε είλαη αιεζήο, κε κηα ξεαιηζηηθή έλλνηα ηνπ "αιεζνχο". Ο "θνηλφο ηφπνο" πνπ επηθαιείηαη 

ν Boghossian κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη κηα πξφηαζε γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ. 

     Γεχηεξνλ, ειιείςεη θάπνηνπ ζνβαξνχ αληεπηρεηξήκαηνο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ δχν πξψησλ 

θεθαιαίσλ απηήο ηεο δηαηξηβήο, ε ίδηα ε έλλνηα ηνπ "παξειζφληνο", σο έλλνηα, πξνυπνζέηεη έλαλ 

ιεμίθνζκν (φπσο θαη ε έλλνηα ηεο "χπαξμεο" άιισζηε). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα θάζε εηθαζία πεξί κε 

παξαηεξήζηκσλ νληνηήησλ, φπσο είλαη ηα αληηθείκελα πνπ ππνηίζεηαη φηη ππήξραλ πξηλ λα ππάξμεη 

ε δπλαηφηεηα λα παξαηεξεζνχλ. Αλ ν Boghossian δελ πξνηείλεη έλαλ ηξφπν γηα λα απνθηήζνπκε 

πξφζβαζε ζε εθείλν ην ππνζεηηθφ πξν-γισζζηθφ παξειζφλ έμσ απφ γισζζηθά δηαηππσκέλεο 
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εηθαζίεο, δελ κπνξεί λα ην επηθαιείηαη σο εμσ-γισζζηθφ γεγνλφο. Με άιια ιφγηα, αλ ν Boghossian 

δελ δείμεη φηη ε χπαξμε ηνπ Ζιίνπ πξηλ λα ηνλ γλσξίζνπκε ζην πιαίζην κηαο γισζζηθήο δηαηχπσζεο 

ζπληζηά θάηη παξαπάλσ απφ κηα γισζζηθά εκπνηηζκέλε εηθαζία ζην πιαίζην ηνπ ηξέρνληνο 

ιεμίθνζκνπ, δελ κπνξεί λα ηελ επηθαιείηαη σο παξάδεηγκα γεγνλφηνο ην νπνίν ππάξρεη αλεμαξηήησο 

θάζε πεξηγξαθήο.
748

 

    Δπηρείξεκα 5: 

    Αθφκα θαη αλ ππνζέζνπκε φηη ην ζχκπαλ άξρηζε λα ππάξρεη "φηαλ άλνημε ην πξψην κάηη", ε ίδηα ε 

έλλνηα θάπνησλ πξαγκάησλ (π.ρ. ησλ ειεθηξνλίσλ ή ησλ βνπλψλ) πξνυπνζέηεη φηη είλαη αλεμάξηεηα 

απφ εκάο, φηη δελ ηα θαηαζθεπάζακε. Αλ ηζρπξηδφκαζηε φηη ηα "ειεθηξφληα" είλαη θνηλσληθέο 

θαηαζθεπέο, παξαβηάδνπκε ηνπο θαλφλεο ρξήζεο (ην λφεκα) ηεο ιέμεο "ειεθηξφλην".
749

 Τπνζέησ 

πσο ν Boghossian ελλνεί φηη ην λφεκα θάπνησλ φξσλ πξνυπνζέηεη φηη ηα φληα ζηα νπνία 

αλαθέξνληαη νη φξνη ππάξρνπλ αλεμαξηήησο ηεο γισζζηθήο δηαηχπσζήο ηνπο.  

    Απάληεζε:  

    Ζ ζέζε φηη ην λφεκα θάπνησλ φξσλ πξνυπνζέηεη φηη ηα φληα ζηα νπνία απηνί αλαθέξνληαη 

ππάξρνπλ αλεμαξηήησο ηεο γισζζηθήο δηαηχπσζήο ηνπο είλαη ζπκβαηή κε ηε ζεσξία ησλ 

ιεμηθφζκσλ: Ζ χπαξμε ελφο θφζκνπ αλεμάξηεηνπ απφ ηε γιψζζα κπνξεί λα πξνυπνηίζεηαη σο 

θξίλνπζα πξφηαζε ζην λνεκαηηθφ ππφβαζξν ή ζην επξχηεξν γλσζηαθφ ππφβαζξν ελφο ιεμηθφζκνπ 

ρσξίο λα δηθαηνινγείηαη νξζνινγηθά θαη ρσξίο λα είλαη αιεζήο κε κηα ξεαιηζηηθή έλλνηα. Απηφ δελ 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε γεγνλφησλ έμσ απφ θάζε πεξηγξαθή, έμσ απφ θάζε δπλαηφ ιεμίθνζκν, 

παξά κφλν φηη ππάξρεη ή είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη έλαο ιεμίθνζκνο ν νπνίνο ζα θέξεη σο πξφηαζε 

ππνβάζξνπ ηελ απζαίξεηε βεβαηφηεηα γηα ηελ χπαξμε εμσ-γισζζηθψλ γεγνλφησλ.  

    Άιισζηε, ε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα νκηιίαο πεξί ππνηηζέκελσλ 

εμσ-γισζζηθψλ γεγνλφησλ, παξά κφλν ηε δπλαηφηεηα, ζε έλα ξεαιηζηηθφ πιαίζην, εμσ-γισζζηθήο 

πξφζβαζεο ζε ηέηνηα γεγνλφηα. Καη ε δπλαηφηεηα νκηιίαο πεξί εμσ-γισζζηθψλ γεγνλφησλ δελ 

αλαηξεί ηε ζέζε φηη είλαη αδχλαηε ε πξφζβαζε ζε γεγνλφηα έμσ απφ κηα δηαηχπσζε. Αληηζέησο, ην 

γεγνλφο φηη ε γιψζζα καο επηηξέπεη λα κηιάκε εληφο ηεο γηα εμσ-γισζζηθά γεγνλφηα, λα 
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 πσο ην δηαηχπσζε πνηεηηθά ν Schopenhauer ζην πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ θαη ηεο δηθήο ηνπ ζεσξίαο, ε νπνία 

πξνυπνζέηεη ην θαληηαλφ κνληέιν ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο, ζην βαζκφ πνπ θάζε γλψζε πξνυπνζέηεη έλα ππνθείκελν 

καδί κε ηηο έλλνηέο ηνπ σο αλαγθαίεο ζπλζήθεο ηεο, "Ήιηνο θαη πιαλήηεο ρσξίο έλα κάηη γηα λα ηνπο δεη, ρσξίο κηα λφεζε 

γηα ηνπο γλσξίζεη, είλαη κφλν ιφγηα πνπ κπνξνχκε λα πξνθέξνπκε αιιά πνπ παξαζηαίλνπλ θάηη ην ηφζν θαηαλνεηφ φζν 

έλα 'θνκκάηη ζηδεξφμπιν'. […] ιν ην ζχκπαλ αληιεί ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπ απφ ην άλνηγκα ηνπ πξψηνπ καηηνχ. […] 

Απηφ ην κάηη ήηαλ, πξάγκαηη, ην απαξαίηεην ελδηάκεζν ηεο γλψζεο, γηα ηελ νπνία θαη κέζα ζηελ νπνία κφλν ππάξρεη ν 

θφζκνο, θαη ρσξίο ηελ νπνία είλαη αδχλαην αθφκα θαη λα ηνλ ζπιιάβνπκε. […] ινο απηφο ν ρξφλνο [πνπ πξνεγήζεθε 

ηνπ λνπ θαη ηεο γιψζζαο] δελ ζα κπνξνχζε λα λνεζεί παξά κφλν ζηελ ηαπηφηεηα ελφο ζπλεηδεηνχ ππνθεηκέλνπ" [απφ 

έλα έιινγν φλ πνπ πξνυπνζέηεη έλα ιεμίθνζκν, ζα έιεγα ζηελ νξνινγία απηήο ηεο εξγαζίαο]. (Schopenhauer, ν.π., ζει. 

49-50. Έθαλα νξηζκέλεο δηνξζψζεηο ζην ειιεληθφ θείκελν ειπίδνληαο φηη έηζη ζα απνθαηαζηήζσ θάπνηεο αδπλακίεο ηεο 

κεηάθξαζεο.) 
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δηαηππψλνπκε πξνηάζεηο νη νπνίεο πεξηέρνπλ απηήλ ηελ έλλνηα, θαζηζηά δπλαηή ηε ζπδήηεζε πεξί 

δπλαηφηεηαο ή αδπλαηφηεηαο εμσ-γισζζηθήο πξφζβαζεο ζε γεγνλφηα.  

    Δπνκέλσο, ε χπαξμε λνεκάησλ ηα νπνία πξνυπνζέηνπλ πξνηάζεηο πεξί εμσ-γισζζηθψλ 

γεγνλφησλ δελ αλαηξεί ηε ζέζε φηη είλαη αδχλαηε ε πξφζβαζε ζε γεγνλφηα έμσ απφ κηα γισζζηθή 

δηαηχπσζε.  

    Δπηρείξεκα 6:   

    Αλ ε αιήζεηα κηαο πεπνίζεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία παξάγεηαη ε πεπνίζεζε, 

ηφηε: Αλ ε p είλαη αιεζήο εληφο ηεο θνηλφηεηαο, ηφηε ε p είλαη αιεζήο. Αλ ε –p είλαη αιεζήο εληφο 

κηαο άιιεο θνηλφηεηαο, ηφηε ε –p είλαη αιεζήο. Δπνκέλσο είλαη δπλαηφ λα ηζρχεη ηαπηνρξφλσο φηη p 

θαη –p. κσο απηφ ην ζπκπέξαζκα παξαβηάδεη ην λφκν ηεο κε αληίθαζεο. Δπνκέλσο απηή ε κνξθή 

ζρεηηθηζκνχ νδεγεί ζε αληίθαζε θαη πξέπεη λα απνξξηθζεί σο ινγηθψο αζπλεπήο.
750

 

    Απάληεζε:  

    Βιέπε ηελ ελφηεηα 2.5.1: ε αληίθαζε αίξεηαη αλ ε p θαη ε -p είλαη ε θαζεκία αιεζήο ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ ιεμίθνζκν.   

    Αθνινχζσο ν Boghossian αλαγλσξίδεη φηη ηα επηρεηξήκαηα 4, 5 θαη 6 απνδεηθλχνληαη αδχλακα 

φηαλ ζηξέθνληαη ελάληηα ζε εθδνρέο ηνπ ζρεηηθηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη πεπνηζήζεηο καο γηα 

ηνλ θφζκν είλαη ζρεηηθέο σο πξνο κηα ζεσξία, έλα ιεμηιφγην, έλαλ ηξφπν νκηιίαο, έλα γισζζηθφ 

παηρλίδη.
751

 Έηζη, π.ρ.,  ε πξφηαζε "Δίλαη αιεζέο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία T1 ηεο θνηλφηεηαο C1 φηη 

ππάξρνπλ X" δελ αληηθάζθεη πξνο ηελ πξφηαζε "Δίλαη αιεζέο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία Σ2 ηεο 

θνηλφηεηαο C2 φηη δελ ππάξρνπλ Υ. "
752

 Ο Boghossian δηαηππψλεη κηα ηέηνηα εθδνρή ηνπ 

ζρεηηθηζκνχ, ηελ νπνία νλνκάδεη "πλνιηθφ ρεηηθηζκφ πεξί ησλ Γεγνλφησλ" [Global Relativism 

about Facts] σο εμήο: 1. Γελ ππάξρνπλ απφιπηα γεγνλφηα ηεο κνξθήο p. 2. Γηα λα έρνπλ νη γεγνληθέο 

θξίζεηο καο ηελ πξννπηηθή λα είλαη αιεζείο, δελ πξέπεη λα αλαιχνπκε εθθνξέο ηεο κνξθήο "p" σο 

εθθξάδνπζεο ηνλ ηζρπξηζκφ p αιιά σο εθθξάδνπζεο ηνλ ηζρπξηζκφ χκθσλα κε ηε ζεσξία Σ ηελ 

νπνία απνδερφκαζηε, p. 3. Τπάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο ζεσξίεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θφζκνπ 

αιιά θακία δελ κπνξεί λα θξηζεί εγγχηεξε ζηα πξάγκαηα θαζεαπηά κέζσ ηεο επίθιεζεο 

γεγνλφησλ.
753

  

    ηε ζπλέρεηα δηαηππψλεη απηφ πνπ ζεσξεί θαζνξηζηηθφ επηρείξεκα ελάληηα ζην πλνιηθφ 

ρεηηθηζκφ πεξί ησλ Γεγνλφησλ: 

    Δπηρείξεκα 7: 
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    χκθσλα κε ην πλνιηθφ ρεηηθηζκφ πεξί ησλ Γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ απφιπηα γεγνλφηα. 

χκθσλα κε ηελ ίδηα ζέζε, κηα πεπνίζεζε είλαη αιεζήο κφλν ζχκθσλα κε κηα ζεσξία Σ ηελ νπνία 

απνδερφκαζηε. Ζ πξφηαζε ε νπνία δειψλεη ηε ζεσξία ηελ νπνία απνδερφκαζηε αληηζηνηρεί ή φρη ζε 

έλα απφιπην γεγνλφο, είλαη "αληηθεηκεληθά" αιεζήο ή φρη; Αλ ν ζρεηηθηζηήο απαληήζεη φηη ηα κφλα 

απφιπηα γεγνλφηα είλαη φζα αθνξνχλ πνηα ζεσξία πηνζεηεί θάζε θνηλφηεηα, αλαηξεί ην ζπλνιηθφ 

ζρεηηθηζκφ ηνπ, εθφζνλ δέρεηαη φηη ππάξρνπλ απφιπηα γεγνλφηα.
754

 χκθσλα κε ηνλ Boghossian, αλ 

ν ζρεηηθηζηήο απαληήζεη αξλεηηθά, ηφηε, ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ, φπσο δηαηππψλεηαη, νθείιεη λα 

δερηεί φηη ε πξφηαζε p ("Ζ θνηλφηεηα C1 πηνζεηεί ηε ζεσξία T1") είλαη αιεζήο ζχκθσλα κε θάπνηα 

ζεσξία ηελ νπνία απνδέρεηαη θάπνηα θνηλφηεηα θαη, ζην εξψηεκα αλ απηή ε λέα πξφηαζε, ε 

απάληεζή ηνπ, είλαη αιεζήο, νθείιεη θαη πάιη λα απαληήζεη φηη  είλαη αιεζήο ζχκθσλα κε θάπνηα 

ζεσξία ηελ νπνία απνδέρεηαη θάπνηα θνηλφηεηα, θαη νχησ θαζεμήο, κε απνηέιεζκα λα νδεγείηαη ζε 

άπεηξε αλαδξνκή.
755

 Δπνκέλσο ε ζέζε ηνπ πλνιηθνχ ρεηηθηζκνχ πεξί ησλ Γεγνλφησλ νδεγεί ζε 

αδηέμνδν θαη πξέπεη λα απνξξηθζεί.  

    Απάληεζε:  

    Καη' αξράο λα ζεκεησζεί φηη ζηε κνξθή ζρεηηθηζκνχ πνπ ππνζηεξίδεηαη εδψ ε αιήζεηα ησλ 

πξνηάζεσλ (θαη ησλ επξχηεξσλ ζεσξηψλ) είλαη ζρεηηθή πξνο ιεμηθφζκνπο, φρη πξνο ζεσξίεο.  

    Σψξα, φπσο ππνζηεξίρζεθε ζηελ ελφηεηα 2.3, θάζε απφπεηξα λα δηθαηνινγήζνπκε νξζνινγηθά ηηο 

πεπνηζήζεηο καο (είηε ππνζηεξίδνπκε ην πλνιηθφ ρεηηθηζκφ πεξί ησλ Γεγνλφησλ είηε ηε ζεσξία 

ηνπ Boghossian) νδεγείηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο αδηέμνδα. Απηφ ην πξφβιεκα δελ πιήηηεη κφλν ην 

ζρεηηθηζηή αιιά φινπο, ηνπ Boghossian ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ. Πιήηηεη επίζεο ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Καη καο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα εξγαιεία ηνπ 

νξζνινγηζκνχ αδπλαηνχλ λα καο πξνζθέξνπλ επαξθή ζηήξημε γηα ηηο πεπνηζήζεηο καο ζχκθσλα κε 

ηα θξηηήξηα θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ν ίδηνο ν νξζνινγηζκφο. Έηζη, θάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα 

δηθαηνιφγεζεο, απφδεημεο θαη νχησ θαζεμήο θαηαιήγεη ζε θάπνηεο βεβαηφηεηεο (ζε έλα γλσζηαθφ 

ππφβαζξν) ηηο νπνίεο απνδερφκαζηε ηπθιά, αθφκα θαη αλ απφ νξζνινγηθή άπνςε δελ κπνξνχκε λα 

ηηο ζηεξίμνπκε. Γηα παξάδεηγκα, απηή ε δηαηξηβή πξνυπνζέηεη θάπνηεο αζηήξηθηεο βεβαηφηεηεο πεξί 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο επηρεηξεκάησλ ηηο νπνίεο ειπίδσ φηη ζπκκεξίδνληαη θαη νη αλαγλψζηεο κνπ, 

ψζηε λα θξίλνπλ πεηζηηθή ηελ επηρεηξεκαηνινγία κνπ. Απφ παξφκνηεο αζηήξηθηεο βεβαηφηεηεο 

εμαξηάηαη ζε ηειηθή αλάιπζε θαη ε πεηζηηθφηεηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ Boghossian θαη ησλ 

θαληαζηηθψλ ζρεηηθηζηψλ αληηπάισλ ηνπ. Αλ ηζρχνπλ φια απηά, ηφηε εξσηήκαηα πεξί ηνπ πνηα 

ζεσξία απνδερφκαζηε, πψο γλσξίδνπκε φηη απνδερφκαζηε απηήλ ηε ζεσξία θαη φρη θάπνηα άιιε, 
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θ.η.ι., επηιχνληαη ζηελ πξάμε, ζηελ πξαθηηθή ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπκε, πξαθηηθή ε 

νπνία πξνυπνζέηεη ηέηνηνπ είδνπο βεβαηφηεηεο.  

    Ο ζρεηηθηζηήο ν νπνίνο (φπσο θαη εγψ) επηιέγεη ην δεχηεξν ζθέινο ζην δίιεκκα ηνπ Boghossian 

δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ραζεί ζην ιαβχξηλζν ηεο άπεηξεο αλαδξνκήο γηα λα απαληήζεη ζην 

εξψηεκα "Πνηφλ ιεμίθνζκν πηνζεηεί ε θνηλφηεηα C1;" ή ζην εξψηεκα "Δίλαη αιεζέο φηη ε C1 

πηνζεηεί ην ιεμίθνζκν L1;". Μπνξεί λα επηθαιεζηεί έλα αδηθαηνιφγεην αμίσκα (π.ρ. "Σν εξψηεκα 

πνηφλ ιεμίθνζκν πηνζεηεί έθαζηε θνηλφηεηα θξίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο θνηλφηεηαο απφ ην εθάζηνηε ππνθείκελν") ζην νπνίν ζεκειηψλνληαη νη 

πξνεγνχκελεο πεπνηζήζεηο ηνπ, αμίσκα ην νπνίν, αλ θαη αζηήξηθην απφ νξζνινγηθή άπνςε, 

βηψλεηαη ζηελ πξάμε σο αλακθηζβήηεηε βεβαηφηεηα, θαη ην νπνίν κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη ζρεηηθφ 

σο πξνο έλαλ ιεμίθνζκν . Αλ ν ζρεηηθηζηήο απαληήζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ νδεγείηαη ζε άπεηξε 

αλαδξνκή, δηφηη ηφηε ε πξφηαζε "Ζ θνηλφηεηα C1 πηνζεηεί ην ιεμίθνζκν L1" είλαη απιψο αιεζήο 

ζχκθσλα κε ην γλσζηαθφ ηνπ ππφβαζξν. 

    πλνςίδνληαο: Αλ νη απαληήζεηο κνπ ζηα επηρεηξήκαηα 1, 2 θαη 3 είλαη επαξθείο, θαη ζην βαζκφ 

πνπ ζηα δχν πξψηα κέξε απηήο ηεο δηαηξηβήο αλαπηχζζεηαη κηα ηζρπξή επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο 

ζέζεο ηεο πεξηγξαθηθήο εμάξηεζεο ησλ γεγνλφησλ, επηρεηξεκαηνινγία ηελ νπνία δελ αγγίδεη ν 

Boghossian, κπνξψ λα ηζρπξηζηψ φηη ν Boghossian απέηπρε λα δείμεη φηη ε ζέζε ηεο πεξηγξαθηθήο 

εμάξηεζεο ησλ γεγνλφησλ ζηεξίδεηαη αλεπαξθψο. Αλ νη απαληήζεηο κνπ ζηα επηρεηξήκαηα 4, 5, 6 

θαη 7 είλαη επαξθείο, κπνξψ λα ηζρπξηζηψ φηη ν Boghossian δελ θαηάθεξε λα πξνηείλεη θαινχο 

ιφγνπο γηα λα απνξξίςνπκε ηε ζέζε ηεο πεξηγξαθηθήο εμάξηεζεο ησλ γεγνλφησλ. Δπνκέλσο ε 

επίζεζή ηνπ ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη ηα γεγνλφηα απνηεινχλ θνηλσληθέο θαηαζθεπέο θξίλεηαη 

απνηπρεκέλε.  

    ην ηέινο απηήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ ν Boghossian ζπκπεξαίλεη φηη "δελ ππάξρεη θαλέλα 

γεληθφ θηινζνθηθφ εκπφδην ζηελ αλαγλψξηζε γεγνλφησλ αλεμάξηεησλ απφ ην λνπ."
756

 Χζηφζν, 

αθφκα θαη αλ ηα εθηά επηρεηξήκαηα ζηα νπνία απάληεζα είραλ θξηζεί επηηπρεκέλα, δελ ζα δηθαηνχην 

λα αληιήζεη έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα, παξά κφλν λα ζπκπεξάλεη φηη ε θαηαζθεπαζηνθξαηηθή εηθφλα 

ηεο γλψζεο πιήηηεηαη απφ ζνβαξά πξνβιήκαηα. Γηα λα θηάζεη ζην ζπκπέξαζκα πνπ επηζπκεί ζα 

έπξεπε λα έρεη επίζεο δείμεη φηη ε θιαζηθή εηθφλα ηεο γλψζεο δελ πιήηηεηαη απφ εμίζνπ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα. Αλ ε θαηαζθεπαζηνθξαηηθή εηθφλα ηεο γλψζεο θαη ε θιαζηθή εηθφλα ηεο γλψζεο 

πιήηηνληαλ θαη νη δχν απφ εμίζνπ ζνβαξά πξνβιήκαηα (ή νδεγνχζαλ θαη νη δχν ζε αδηέμνδν), δελ 

ζα είρακε ιφγνπο γηα λα πξνηηκήζνπκε ηε κία έλαληη ηεο άιιεο. Δπνκέλσο, αθφκα θαη αλ 

δερφκαζηαλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Boghossian, ν ζηφρνο ηνπ, δειαδή ε απνδνρή ηεο θιαζηθήο 
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εηθφλαο ηεο γλψζεο, ζα παξέκελε αλεθπιήξσηνο, εθφζνλ αθφκα ζα εθθξεκνχζαλ νη απαληήζεηο ζηα 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ηα νπνία (ζχκθσλα κε ην πξψην αιιά θπξίσο ην δεχηεξν κέξνο απηήο ηεο 

δηαηξηβήο) πιήηηνπλ ηελ θιαζηθή εηθφλα ηεο γλψζεο. 

    ηε ζπλέρεηα ν Boghossian επηηίζεηαη ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηθαηνινγνχκε 

ηηο πεπνηζήζεηο καο απνηειεί θνηλσληθή θαηαζθεπή. 

    Ο Boghossian νλνκάδεη "γλσζηνινγηθφ ζρεηηθηζκφ" ηε ζέζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ππάξρνπλ 

θαζνιηθά θξηηήξηα γλσζηνινγηθήο αμηνιφγεζεο πεπνηζήζεσλ, δειαδή φηη ν ηξφπνο δηθαηνιφγεζεο 

κηαο πεπνίζεζεο, δεδνκέλσλ ησλ ίδησλ ηεθκεξίσλ, κπνξεί λα δηαθέξεη απφ θνηλφηεηα ζε 

θνηλφηεηα.
757

 Πξηλ λα πξνρσξήζσ, ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ φηη, εθφζνλ ν Boghossian δελ έρεη δείμεη 

αθφκα ηε δπλαηφηεηα αλεμαξηεζίαο ησλ "ηεθκεξίσλ" ή ησλ "γεγνλφησλ" απφ ηελ θνηλφηεηα εληφο 

ηεο νπνίαο δηαηππψλνληαη, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηθαηνιφγεζεο κηαο 

πεπνίζεζεο απφ δχν θνηλφηεηεο δεδνκέλσλ ησλ ίδησλ ηεθκεξίσλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηπραίλεη 

νη δηαθνξεηηθνί ιεμίθνζκνη δχν θνηλνηήησλ λα αιιειεπηθαιχπηνληαη ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα 

επηηξέπνπλ ηε ζπκθσλία σο πξνο θάπνηα γεγνλφηα.  

    Ο Boghossian αλαγλσξίδεη έλα ηζρπξφ επηρείξεκα ππέξ ηνπ γλσζηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ, ην νπνίν 

νλνκάδεη επηρείξεκα ηεο "θπθιηθφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ" [norm-circularity argument] θαη 

ην νπνίν απνηειεί άιιε κηα εθδνρή ζθεπηηθηζηηθψλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ ηαθηηθψλ νη νπνίεο 

παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 2. Σν επηρείξεκα έρεη σο εμήο: Αο ππνζέζνπκε φηη πξνθχπηεη 

δηαθσλία αλάκεζα ζε δχν θνηλφηεηεο σο πξνο ηηο θαλνληζηηθέο αξρέο (ηα θξηηήξηα) κε ηηο νπνίεο 

δηθαηνινγνχληαη θάπνηεο πεπνηζήζεηο. Αλ κία θνηλφηεηα ζέιεη λα δηθαηνινγήζεη ηηο θαλνληζηηθέο 

αξρέο ηεο έλαληη ησλ αξρψλ ηεο αληίπαιεο θνηλφηεηαο, είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνυπνζέζεη θάπνηα 

θξηηήξηα δηθαηνιφγεζεο, θάπνηεο θαλνληζηηθέο αξρέο. Αλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα θξηηήξηα ηεο αληίπαιεο 

ή θάπνηαο άιιεο θνηλφηεηαο γηα λα δηθαηνινγήζεη ηα δηθά ηεο θξηηήξηα, ζα αληιήζεη σο ζπκπέξαζκα 

ηελ νξζφηεηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο πξνυπνζέηνληαο ηελ νξζφηεηα ηεο άξλεζήο ηνπο θαη, επνκέλσο, ζα 

ππνπέζεη ζε αληίθαζε. Αλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα δηθά ηεο θξηηήξηα ζα δηαπξάμεη ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ, 

ζα ππνπέζεη ζε θαχιν θχθιν. Δπνκέλσο, αλ ζε απηήλ ηε δηαθσλία νη δχν πιεπξέο δελ ζέινπλ λα 

αληηθάζθνπλ πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλεο ε θάζε κία λα πξνυπνζέηεη ηνλ εαπηφ ηεο.
758

 

Σφηε έρνπκε "δχν αληίπαιεο πξαθηηθέο θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ ζηεξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο,"
759

 δειαδή 

έρνπκε δχν ηζνδχλακνπο, εμίζνπ δηθαηνινγεκέλνπο ιεμηθφζκνπο θαη ε δηαθσλία κεηαμχ ηνπο δελ 

κπνξεί λα επηιπζεί κέζσ επίθιεζεο θάπνηνπ κε θπθιηθνχ ηξφπνπ δηθαηνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ 

δηθαηνιφγεζεο. Απηή ε αδπλαηφηεηα δηθαηνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ δηθαηνιφγεζεο πιήηηεη έλαλ 
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νξζνινγηθφ ιεμίθνζκν ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν ίδηνο, εθφζνλ ν νξζνινγηζκφο απνθιείεη 

ηηο θπθιηθέο δηθαηνινγήζεηο.
760

 Σφηε, δελ ππάξρνπλ θαζνιηθά θξηηήξηα δηθαηνιφγεζεο, εθφζνλ ε 

πξνυπφζεζε ελφο ιεμηθφζκνπ (θαη, ζπλεπψο, ε ζρεηηθνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ) απνηειεί αλαγθαία 

ζπλζήθε γηα ηε δηαηχπσζε θξηηεξίσλ δηθαηνιφγεζεο. 

    Αθνχ ν Boghossian παξνπζηάδεη θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθξνχεη ν ίδηνο δχν παξαδνζηαθέο 

αληηξξήζεηο ζην ζρεηηθηζκφ ηεο δηθαηνιφγεζεο,
761

 δηαηππψλεη ηέζζεξα επηρεηξήκαηα ελαληίνλ ηνπ 

κε ηα νπνία ζα αζρνιεζψ παξαθάησ:  

    Δπηρείξεκα 1:  

    Αλ δελ δηαζέηνπκε πξφζβαζε ζε θαζνιηθά γλσζηνινγηθά θξηηήξηα, ηφηε νη επί κέξνπο θξίζεηο 

πεξί ηνπ αλ κηα πεπνίζεζε είλαη δηθαηνινγεκέλε είλαη ςεπδείο, φηαλ δηαηππψλνληαη σο απφιπηα 

γεγνλφηα, δίρσο επίθιεζε ελφο πιαηζίνπ δηθαηνιφγεζεο.
762

 Σφηε είλαη ςεπδείο θαη νη γεληθέο 

θαλνληζηηθέο αξρέο απφ ηηο νπνίεο ζπλάγνληαη, σο ππνπεξηπηψζεηο, νη επί κέξνπο θξίζεηο. Αλ ηζρχεη 

απηφ, ηφηε θάζε επίθιεζε ελφο πιαηζίνπ δηθαηνιφγεζεο είλαη επίθιεζε ελφο ζπλφινπ ςεπδψλ 

πξνηάζεσλ. Ο Boghossian θξίλεη φηη δελ κπνξνχκε λα απνδερφκαζηε έλα πιαίζην δηθαηνιφγεζεο 

γλσξίδνληαο φηη είλαη ςεπδέο θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα απνξξίςνπκε ην ζρεηηθηζκφ ηεο 

δηθαηνιφγεζεο ιφγσ ησλ απαξάδεθησλ ζπλεπεηψλ ηνπ.
763

 

    Απάληεζε:  

    Γελ κπνξψ λα κηιήζσ εθ κέξνπο φισλ ησλ ζρεηηθηζηψλ, αιιά ηνπιάρηζηνλ ε ζεσξία πνπ 

αλαπηχζζσ δελ δηαηππψλεη επηκέξνπο θξίζεηο πεξί δηθαηνιφγεζεο σο απφιπηα γεγνλφηα, ζην βαζκφ 

πνπ ππνζηεξίδεη φηη πάληα πξνυπνηίζεηαη (ξεηά ή ζησπειά) έλα πιαίζην δηθαηνιφγεζεο, έλα 

γλσζηαθφ ππφβαζξν, έλαο ιεμίθνζκνο. Σέηνηεο θξίζεηο είλαη βέβαηα ςεπδείο απφ ηελ νπηηθή γσλία 

ελφο ξεαιηζηή. κσο απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο ζεσξίαο ησλ ιεμηθφζκσλ ε επίθιεζε ελφο πιαηζίνπ 

δηθαηνιφγεζεο είλαη επίθιεζε ελφο ζπλφινπ πξνηάζεσλ νη νπνίεο είλαη αιεζείο ελ ζρέζεη πξνο έλα 

ιεμίθνζκν.  

    ηαλ ν Boghossian ηζρπξίδεηαη, ζην πιένλ θνκβηθφ ζεκείν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ, φηη "ε 

θεληξηθή ζθέςε ηνπ ζρεηηθηζηή είλαη φηη νη επί κέξνπο γλσζηνινγηθέο θξίζεηο είλαη πάληα ςεπδείο 

θαη επνκέλσο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ θξίζεηο πεξί ηνπ ηί ζπλεπάγνληαη ηα γλσζηνινγηθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία απνδερφκαζηε"
764

 δηαπξάηηεη κηα παξεμήγεζε: Κάπνηνη ζρεηηθηζηέο (νη 

πεξηζζφηεξνη ζα έιεγα), κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εγψ, δελ ηζρπξηδφκαζηε φηη νη απφιπηεο θξίζεηο 

είλαη ςεπδείο αιιά φηη θακία θξίζε δελ είλαη απφιπηε θαη φηη ε απφδνζε αιεζνηηκήο ζε κηα θξίζε 
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πξνυπνζέηεη, π.ρ., έλα ιεμίθνζκν. Κακία γλσζηνινγηθή θξίζε δελ ρξεηάδεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ 

θξίζεηο πεξί ηνπ ηί ζπλεπάγεηαη θάπνην γλσζηνινγηθφ ζχζηεκα, δηφηη θάζε γλσζηνινγηθή θξίζε είλαη 

ήδε, εμ νξηζκνχ, θξίζε πεξί ηνπ ηη ζπλεπάγεηαη ην γλσζηνινγηθφ ζχζηεκα, δειαδή ην γλσζηαθφ 

ππφβαζξν, ην νπνίν απηή πξνυπνζέηεη, εθφζνλ απηφ ην ζχζηεκα πεξηέρεηαη εμ αξρήο σο ζχλνιν 

ζησπειψλ πξνθεηκέλσλ ζηελ επί κέξνπο θξίζε.  

        Δπηρείξεκα 2: 

    Αλ θάζε πεπνίζεζε κπνξεί λα είλαη δηθαηνινγεκέλε κφλν ζχκθσλα κε έλα πιαίζην δηθαηνιφγεζεο 

C, ηφηε είλαη δπλαηφ, ζχκθσλα κε ην C1, λα ηζρχεη φηη, αλ έρνπκε ην ηεθκήξην E, ε πεπνίζεζε Β 

είλαη δηθαηνινγεκέλε θαη, ζχκθσλα κε ην C2 λα ηζρχεη φηη ην ηεθκήξην Δ δελ δηθαηνινγεί ηελ 

πεπνίζεζε Β. Αλ φια ηα πιαίζηα δηθαηνιφγεζεο είλαη εμίζνπ δηθαηνινγεκέλα, ηφηε νδεγνχκαζηε ζε 

αληίθαζε, εθφζνλ δερφκαζηε ηαπηνρξφλσο φηη ην ηεθκήξην Δ δηθαηνινγεί θαη δελ δηθαηνινγεί ηελ 

πεπνίζεζε Β.
765

 

    Απάληεζε:  

    Απηφ ην επηρείξεκα είλαη παξφκνην κε ην επηρείξεκα 6 ελάληηα ζηε ζέζε ηεο θνηλσληθήο 

θαηαζθεπήο ησλ γεγνλφησλ θαη ζα απαληεζεί κε παξφκνην ηξφπν: Γελ είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε 

απνδνρή δχν αληηθαηηθψλ πιαηζίσλ δηθαηνιφγεζεο απφ κηα θνηλφηεηα ε νπνία ππαθνχεη ζην λφκν 

ηεο κε αληίθαζεο. Δπνκέλσο, αλ ε θνηλφηεηα Α θξίλεη ζχκθσλα κε ην πιαίζην δηθαηνιφγεζεο / 

γλσζηαθφ ππφβαζξν C1 φηη ην ηεθκήξην Δ δηθαηνινγεί ηελ πεπνίζεζε Β, ηφηε απηνκάησο θξίλεη φηη ε 

πξφηαζε p "Σν ηεθκήξην Δ δελ δηθαηνινγεί ηελ πεπνίζεζε Β" είλαη ςεπδήο. Αθφκα θαη αλ ζχκθσλα 

κε ηα νξζνινγηθά θξηηήξηα ηεο θνηλφηεηαο Α ην C1 δελ κπνξεί λα πξνθξηζεί έλαληη ηνπ C2 (ην νπνίν 

νδεγεί ζηελ p), ε θνηλφηεηα είλαη ππνρξεσκέλε λα απνδερηεί κφλν έλα απφ ηα δχν (θαη, φπσο 

θαίλεηαη, ηειηθά απνδέρεηαη ηπθιά ην C1). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζπδήηεζε εληφο ηεο θνηλφηεηαο 

πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ζε έλα εθ ησλ δχν πιαηζίσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ ιεμηθφζκσλ θαη ζην 

βαζκφ πνπ ε απνδνρή ηνπ ελφο πιαηζίνπ απνθιείεη απηνκάησο ηελ απφδνζε ηεο ηηκήο "αιεζέο" ζε 

πξνηάζεηο ηνπ άιινπ πιαηζίνπ νη νπνίεο αληηθάζθνπλ πξνο αιεζείο πξνηάζεηο ηνπ πξψηνπ πιαηζίνπ, 

είλαη αδχλαην λα πξνθχςεη αληίθαζε κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεη ν Boghossian. Με άιια ιφγηα, ζε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πάληα ην έλα πιαίζην ζα θξίλεηαη "αιεζέο" θαη ην άιιν "ςεπδέο", αλαιφγσο ηνπ 

ιεμηθφζκνπ πνπ πηνζεηείηαη ηε ζηηγκή ηεο θξίζεο, νδεγψληαο ζε αληίζηνηρε θαηαλνκή ησλ 

αιεζνηηκψλ ζηηο επηκέξνπο θξίζεηο ησλ πιαηζίσλ θαη απνθιείνληαο ηελ αληίθαζε. 

    Δπηρείξεκα 3: 

    Ο Boghossian ζεσξεί φηη αλ νη γεληθέο γλσζηνινγηθέο θαλνληζηηθέο αξρέο, ηα θξηηήξηα 

δηθαηνιφγεζεο, επηδέρνληαη αιεζνηηκέο, ν ζρεηηθηζκφο είλαη έθζεηνο ζηηο αληηξξήζεηο ησλ 

                                                           
765

 Boghossian, ν.π., ζει. 90-91. 



253 
 

επηρεηξεκάησλ 1 θαη 2. Σψξα επηρεηξεί λα δείμεη φηη φλησο επηδέρνληαη αιεζνηηκέο, απνθιείνληαο 

θάζε ελαιιαθηηθφ ελδερφκελν. Σν κνλαδηθφ ελαιιαθηηθφ ελδερφκελν ην νπνίν πξνηείλεη (αθνχ έρεη 

απνθιείζεη θαη ην ελδερφκελν λα είλαη αηειείο πξνηάζεηο) είλαη λα απνηεινχλ ζχλνια εληνιψλ.
766

  

    κσο νη θαλνληζηηθέο αξρέο δελ είλαη εληνιέο, δηφηη: Πξψηνλ, νη θαλνληζηηθέο αξρέο καο 

επηηξέπνπλ λα ζπλάγνπκε ηελ πεπνίζεζε Β δεδνκέλνπ ηνπ ηεθκεξίνπ Δ, ελψ νη εληνιέο απαηηνχλ λα 

ζπλάγνπκε ηελ πεπνίζεζε Β δεδνκέλνπ ηνπ ηεθκεξίνπ Δ.
767

 Γεχηεξνλ, δελ δηαζέηνπκε θακία ζεσξία 

ε νπνία εμεγεί γηαηί απηφ ην ζχλνιν εληνιψλ είλαη ζχλνιν γλσζηνινγηθψλ εληνιψλ θαη φρη εζηθψλ ή 

πξαγκαηηζηηθψλ εληνιψλ, έηζη ψζηε λα δερηνχκε φηη ην ζχλνιν ελζσκαηψλεη κηα αληίιεςε πεξί 

γλσζηνινγηθήο δηθαηνιφγεζεο.
768

 Σξίηνλ, κηα αληίιεςε ησλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ σο εληνιψλ 

πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή γεγνλφησλ πεξί ηνπ πνηα ζπζηήκαηα εληνιψλ απνδερφκαζηε θαη απηφ καο 

νδεγεί ζηελ άπεηξε αλαδξνκή ηνπ επηρεηξήκαηνο 7 ελάληηα ζηε ζέζε ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο 

ησλ γεγνλφησλ.
769

 Δπνκέλσο νη γλσζηνινγηθέο θαλνληζηηθέο αξρέο επηδέρνληαη αιεζνηηκέο θαη είλαη 

έθζεηεο ζηηο αληηξξήζεηο ησλ επηρεηξεκάησλ 1 θαη 2. 

    Απάληεζε: 

    χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ νη γεληθέο γλσζηνινγηθέο θαλνληζηηθέο αξρέο επηδέρνληαη 

αιεζνηηκέο. Καη θαίλεηαη φηη απηή ε ζεσξία αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηα επηρεηξήκαηα 1 θαη 2.    

    Δπηρείξεκα 4: 

    Μεηά απφ απηά ηα ηξία επηρεηξήκαηα ν Boghossian επηρεηξεί λα δείμεη φηη ην επηρείξεκα ηεο 

θπθιηθφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ δελ αξθεί γηα ηε ζηήξημε ηνπ γλσζηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ, 

ζην βαζκφ πνπ αθφκα θαη αλ δερηνχκε ην επηρείξεκα, δηαζέηνπκε θαη πάιη έλα είδνο 

"αληηθεηκεληθψλ" θξηηεξίσλ γηα λα επηιέμνπκε κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ 

δηθαηνιφγεζεο.
770

 Σν επηρείξεκα έρεη σο εμήο: 

    Πξψηνλ, αθφκα θαη φηαλ ζπγθξίλνληαη δχν θπθιηθψο απηνδηθαηνινγνχκελα πιαίζηα 

δηθαηνιφγεζεο, γηα λα ζεσξεζνχλ εμίζνπ δηθαηνινγεκέλα πξέπεη θαη ηα δχν λα είλαη ζπλεθηηθά 

[coherent], π.ρ. λα κελ νδεγνχλ ζε αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα, λα κελ πεξηέρνπλ αληηθαηηθέο 

πεπνηζήζεηο ή λα κελ θάλνπλ απζαίξεηεο δηαθξίζεηο κεηαμχ πεπνηζήζεσλ.
771

 Ο Boghossian 

ηζρπξίδεηαη φηη απηέο νη απαηηήζεηο πεγάδνπλ απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ελφο γλσζηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αλ φκσο ηζρχεη απηφ, ηφηε δηαζέηνπκε έλα θξηηήξην ζχκθσλα κε ην νπνίν κπνξνχκε λα 

απνθιείνπκε ηνπιάρηζηνλ θάπνηα ελαιιαθηηθά πιαίζηα δηθαηνιφγεζεο σο κε ζπλεθηηθά, αθφκα θαη 

αλ ηζρχεη ην πξφβιεκα ηεο θπθιηθήο δηθαηνιφγεζεο.  
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    Γεχηεξνλ, δειψλεη φηη "είλαη ζαθψο αλαπφθεπθηε κηα κνξθή ηπθιήο (αζηήξηθηεο) δέζκεπζεο ζε 

θάπνηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ γλσζηνινγηθνχ ζπζηήκαηφο καο"
772

 θαη φηη, αλ δελ έρνπκε ιφγνπο 

γηα λα ακθηζβεηνχκε ηέηνηα ζεκειηψδε ζηνηρεία, δηθαηνχκαζηε λα βαζηδφκαζηε ζε απηά θαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα δηθαηνινγνχκε ην ζχζηεκά καο έλαληη θάπνηνπ αληαγσληζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.
773

  

    Σξίηνλ, ζεσξψληαο δεδνκέλν φηη "ην δηθφ καο" γλσζηνινγηθφ ζχζηεκα είλαη δηθαηνινγεκέλν 

ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα, ππνζηεξίδεη φηη αλ πνηέ ζπλαληνχζακε πξαγκαηηθά έλα αξθεηά 

εληππσζηαθφ ελαιιαθηηθφ γλσζηνινγηθφ ζχζηεκα ε ζπλνρή θαη άιιεο αξεηέο ηνπ νπνίνπ ζα καο 

έθαλαλ λα ακθηζβεηήζνπκε ηηο ηπθιέο ζεκειηψδεηο παξαδνρέο καο, ηφηε ίζσο λα κελ κπνξνχζακε 

λα δηθαηνινγήζνπκε ην δηθφ καο ζχζηεκα έλαληη ηνπ άιινπ.
774

 Καη κφλν ηφηε ζα είρακε ιφγνπο γηα 

λα ακθηζβεηήζνπκε ην ζχζηεκά καο. κσο, φπσο ππνζηεξίδεη, κέρξη ηψξα δελ έρεη ππάξμεη ηέηνηα 

ζπλάληεζε.
775

 

    Δπνκέλσο, αθφκα θαη αλ ηζρχεη ην πξφβιεκα ηεο θπθιηθήο δηθαηνιφγεζεο, δηαζέηνπκε ιφγνπο 

αλεμάξηεηνπο απφ απηφ γηα λα πξνθξίλνπκε έλα πιαίζην δηθαηνιφγεζεο έλαληη θάπνηνπ άιινπ.  

    Απάληεζε:  

    Πξψηνλ, ηα αηηήκαηα ζπλνρήο πνπ επηθαιείηαη ν Boghossian, φπσο "απνπζία αληίθαζεο εληφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο" ή "έιιεηςε απζαίξεησλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ πεπνηζήζεσλ" απνηεινχλ αμίεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ δηθαηνιφγεζεο, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ, πξνυπνζέηνπλ 

απηφ ην ππφβαζξν θαη δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ σο αλαγθαία αηηήκαηα κε κε θπθιηθφ ηξφπν. 

Έλα αληαγσληζηηθφ γλσζηαθφ ππφβαζξν κπνξεί λα δηαζέηεη δηθά ηνπ, δηαθνξεηηθά θξηηήξηα 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο, ηζνξξνπίαο ή αξκνλίαο θαη λα είλαη ζπλεθηηθφ ζχκθσλα κε ηα αηηήκαηα πνπ 

ζέηεη ην ίδην. Δπνκέλσο ην "αλεμάξηεην θξηηήξην" πνπ πξνηείλεη ζπληζηά νπζηαζηηθά a priori 

απφξξηςε θάπνησλ γλσζηαθψλ ππνβάζξσλ ζχκθσλα κε έλα άιιν γλσζηαθφ ππφβαζξν ην νπνίν 

πξνυπνζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Έηζη απιψο επηβεβαηψλεηαη ην πξφβιεκα ηεο θπθιηθήο δηθαηνιφγεζεο. 

        Γεχηεξνλ, ην φηη απηή ε ηπθιή δέζκεπζε είλαη αλαπφθεπθηε, δελ ζεκαίλεη φηη είλαη 

δηθαηνινγεκέλε. Αληηζέησο, ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ 

είλαη αδηθαηνιφγεηε σο ζπκπέξαζκα ελφο νξζνινγηθνχ ζπιινγηζκνχ. Πξνθαλψο πνιχ ζπρλά 

βαζηδφκαζηε ζε ηέηνηεο ηπθιέο δεζκεχζεηο γηα λα δηθαηνινγνχκε ην ζχζηεκά καο έλαληη 

αληαγσληζηηθψλ ζπζηεκάησλ, φηαλ φκσο ην θάλνπκε απηφ επηθαινχκαζηε αδηθαηνιφγεηεο αξρέο, 

εμίζνπ αδηθαηνιφγεηεο κε άιιεο αξρέο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηθαινχληαη άιιεο θνηλφηεηεο ή άιια 

ππνθείκελα ιφγσ ηεο δηθήο ηνπο ηπθιήο δέζκεπζεο ζε εθείλεο, θαη έηζη θαηαιήγνπκε θαη πάιη ζε 
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κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζε εμίζνπ δηθαηνινγεκέλα (ή εμίζνπ αδηθαηνιφγεηα) αληαγσληζηηθά 

γλσζηαθά ππφβαζξα ηα νπνία πηνζεηνχληαη ζην πιαίζην εμίζνπ ηπθιψλ εμσ-νξζνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

    Σξίηνλ, δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλαληήζνπκε φλησο έλα "εληππσζηαθφ" ελαιιαθηηθφ γλσζηνινγηθφ 

ζχζηεκα γηα λα ακθηζβεηήζνπκε ηε δπλαηφηεηα δηθαηνιφγεζεο ηνπ δηθνχ καο ζπζηήκαηνο έλαληη 

ππνζεηηθψλ άιισλ, δηφηη πξνβιήκαηα φπσο ε απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο, ην ηξίιεκκα ηνπ 

Αγξίππα, ν ππνθαζνξηζκφο ηεο ζεσξίαο απφ ηα δεδνκέλα, ν ζεσξεηηθφο εκπνηηζκφο ηεο 

παξαηήξεζεο θαη άιια, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζε κηα ζπλνιηθή θξηηηθή ηεο θιαζηθήο 

εηθφλαο ηεο γλψζεο (φπσο, π.ρ., επηρεηξείηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή), πξνβιήκαηα ηα νπνία 

δηαηππψλνληαη λνκίκσο εληφο ηνπ "δηθνχ καο" γλσζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη, κάιηζηα, 

πξνθχπηνπλ αθξηβψο ιφγσ εγγελψλ αηηεκάησλ νξζνινγηθφηεηαο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, δείρλνπλ 

φηη ην νξζνινγηθφ γλσζηαθφ ππφβαζξφ καο θξίλεηαη αλίθαλν λα δηθαηνινγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην ίδην, αθφκα θαη αλ δελ έρνπκε ζπλαληήζεη νχηε ζα ζπλαληήζνπκε 

πνηέ έλα πξαγκαηηθά "εληππσζηαθφ" ελαιιαθηηθφ γλσζηαθφ ππφβαζξν (άξαγε "εληππσζηαθφ" 

ζχκθσλα κε πνην θξηηήξην;).  

    Αλ είλαη επαξθείο νη απαληήζεηο κνπ ζηα ηέζζεξα θεληξηθά επηρεηξήκαηα ηνπ Boghossian ελάληηα 

ζηε ζέζε φηη ν ηξφπνο δηθαηνιφγεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ ζπληζηά θνηλσληθή θαηαζθεπή, δηθαηνχκαη 

λα ηζρπξηζηψ φηη άιιε κηα επίζεζε θαηά ηνπ ζρεηηθηζκνχ απνθξνχζηεθε κε επηηπρία.  

    ηε ζπλέρεηα ν Boghossian επηηίζεηαη ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε πηνζέηεζε ησλ πεπνηζήζεσλ καο δελ 

κπνξεί λα εμεγεζεί απνθιεηζηηθά κε ηελ επίθιεζε ηεο νξζνινγηθήο δηθαηνιφγεζήο ηνπο.  

    Ο Bohgossian δηαηππψλεη ηξία θεληξηθά επηρεηξήκαηα ελάληηα ζηελ "θαηαζθεπαζηνθξαηία ηεο 

νξζνινγηθήο εμήγεζεο", δειαδή ηε ζέζε φηη "δελ είλαη πνηέ δπλαηφ λα εμεγήζνπκε γηαηί πηζηεχνπκε 

φ,ηη πηζηεχνπκε απνθιεηζηηθά κε φξνπο ηεο έθζεζήο καο ζηα ζπλαθή ηεθκήξηα: πξέπεη λα 

επηθαινχκαζηε θαη ηηο ελδερνκεληθέο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληά καο."
776

  

    Πξηλ λα πξνρσξήζσ ζηελ έθζεζε θαη ζηελ αληίθξνπζε ησλ επηρεηξεκάησλ, νθείισ λα 

επαλαιάβσ θάηη πνπ αλέθεξα θαη πξνεγνπκέλσο: ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ νη 

πεπνηζήζεηο καο δελ εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ "ελδερνκεληθέο αλάγθεο θαη ζπκθέξνληα", αλ κε 

απηήλ ηελ έθθξαζε ελλννχκε ηε ζπλεηδεηή επηινγή πεπνηζήζεσλ γηα ελδερνκεληθνχο ιφγνπο. Οη 

άλζξσπνη κπνξνχλ λα πηνζεηνχλ πεπνηζήζεηο γηα νξζνινγηθνχο ιφγνπο, πάληα φκσο ζην πιαίζην 

ελφο ιεμηθφζκνπ πνπ, νχησο εηπείλ, ηνπο έρεη επηιέμεη ν ίδηνο, ελίνηε δίρσο θαλ λα έρνπλ ζπλείδεζε 

ησλ ζησπειψλ παξαδνρψλ πνπ πξνυπνηίζεληαη εγγελψο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Απηφ πνπ πξέπεη λα 

δείμεη ν Boghossian γηα λα αλαηξέζεη ηε ζέζε πνπ ππνζηεξίδσ είλαη φηη είλαη ε δπλαηή ε νξζνινγηθή 
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επηινγή ηνπ ιεμηθφζκνπ ηεο θνηλφηεηαο, εληφο ηνπ νπνίνπ δηαηππψλνληαη, ζπδεηνχληαη θαη 

αμηνινγνχληαη νη πεπνηζήζεηο.  

    Δπηρείξεκα 1: 

    Ο Boghossian πξνζπαζεί λα επηηεζεί ζηε ηζρπξή ζέζε φηη ε νξζνινγηθή εθηίκεζε δελ παίδεη 

θαλέλα ξφιν ζηελ εμήγεζε ηεο πηνζέηεζεο ησλ πεπνηζήζεψλ καο θαη φηη απηή ε πηνζέηεζε εμεγείηαη 

απνθιεηζηηθά κε θνηλσληθνχο φξνπο.
777

 Σν επηρείξεκα έρεη σο εμήο:  

    Αλ θάπνηνο ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη νη άλζξσπνη δελ πηνζεηνχλ πνηέ πεπνηζήζεηο γηα 

νξζνινγηθνχο ιφγνπο θαη ηαπηνρξφλσο ππνζηεξίδεη φηη πηνζεηεί απηήλ ηελ άπνςε επεηδή 

δηθαηνινγείηαη ζχκθσλα κε θάπνηα ηεθκήξηα ή επηρεηξήκαηα, αληηθάζθεη θαη απηναλαηξείηαη.
778

  

    Απάληεζε:  

    Πξάγκαηη. Αλ φκσο δηνξζψζνπκε φπσο πξνηείλσ ηε δηαηχπσζε ηεο ζέζεο ζηελ νπνία αζθεί 

θξηηηθή ν Boghossian, απηφ πνπ ππνζηεξίδεηαη είλαη φηη νη άλζξσπνη δελ πηνζεηνχλ πνηέ γηα 

νξζνινγηθνχο ιφγνπο ην ιεμίθνζκν εληφο ηνπ νπνίνπ δηαηππψλνπλ, ζπδεηνχλ θαη αμηνινγνχλ ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο θαη φηη απηή ε ζέζε είλαη δηθαηνινγεκέλε θαη ζπληζηά λφκηκν ζπκπέξαζκα 

ζχκθσλα κε ηα αμηνινγηθά θξηηήξηα ηνπ ιεμηθφζκνπ ηνλ νπνίν πηνζεηνχλ γηα εμσ-νξζνινγηθνχο 

ιφγνπο ν ζπγγξαθέαο απηήο ηεο εξγαζίαο θαη (ειπίδσ) νη αλαγλψζηεο ηεο θαη ζχκθσλα κε εχινγεο 

πξνθείκελεο νη νπνίεο λνκηκνπνηνχληαη εληφο απηνχ ηνπ ιεμηθφζκνπ. Απηή ε δηαηχπσζε δελ είλαη 

επάισηε ζηελ αληίξξεζε ηνπ επηρεηξήκαηνο 1, ζην βαζκφ πνπ ε εμήγεζε ηεο πηνζέηεζεο 

πεπνηζήζεσλ εληφο ελφο ιεμηθφζκνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ εμήγεζε ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ιεμηθφζκνπ.  

    Δπηρείξεκα 2:  

    Τπνηίζεηαη φηη αλ δχν δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά ζρήκαηα είλαη "αζχκκεηξα" δελ είλαη δπλαηή ε 

κε θπθιηθή νξζνινγηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο, ζην βαζκφ πνπ ζε κηα ηέηνηα ζχγθξηζε ην θαζέλα 

πξνυπνζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηα εζσηεξηθά θξηηήξηά ηνπ θαη επηθαιείηαη έλα "δηαθνξεηηθφ θφζκν". 

Δπηπιένλ, αλ ε αζπκκεηξία είλαη ηφζν ξηδηθή ψζηε δελ είλαη δπλαηφ ην έλα ζρήκα λα κεηαθξαζηεί 

ζηε γιψζζα ηνπ άιινπ, δελ ππάξρεη νχηε θαλ κηα θνηλή γιψζζα ψζηε λα αλαπηπρζεί δηάινγνο 

κεηαμχ ησλ δχν ζρεκάησλ. Δθφζνλ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν νξζνινγηζκφο δελ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ επηινγή ελφο εθ ησλ δχν, ε πηνζέηεζε ηνπ ελφο δελ κπνξεί λα εμεγεζεί σο απνηέιεζκα 

νξζνινγηθήο εθηίκεζεο.  

    κσο, πξψηνλ έλα ηέηνην επηρείξεκα ζπγρέεη ηηο δηαθνξέο σο πξνο ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

θφζκνπ αλάκεζα ζηα δχν ζρήκαηα κε δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πξάγκαηα ηα νπνία 
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αλαπαξηζηάλνληαη.
779

 Αλ ηα δχν ζρήκαηα πξνβάιινπλ δηαθνξεηηθνχο ηζρπξηζκνχο γηα ηνλ ίδην 

θφζκν, κπνξνχλ λα θξηζνχλ ζχκθσλα κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπλ απηήλ ηελ 

"αληηθεηκεληθή" πξαγκαηηθφηεηα.   

    Γεχηεξνλ, αλ ε αδπλαηφηεηα κεηάθξαζεο κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ δελ είλαη ζπλνιηθή αιιά κεξηθή, 

δειαδή αλ θάπνηνη ηζρπξηζκνί ηνπ ελφο κπνξνχλ κεηαθξαζηνχλ ζηε γιψζζα ηνπ άιινπ, ππάξρεη έλα 

θνηλφ έδαθνο ψζηε λα αλαπηπρζεί θάπνηνο δηάινγνο κεηαμχ ησλ δχν.
780

  

    Απάληεζε:  

    Πξψηνλ, ζην βαζκφ πνπ ηα επηρεηξήκαηά ηνπ Boghossian ελάληηα ζηελ πεξηγξαθηθή εμάξηεζε 

ησλ γεγνλφησλ θξίλνληαη αλεπαξθή, δελ λνκηκνπνηείηαη λα πξνυπνζέηεη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζην 

ελλνηνινγηθφ ζρήκα θαη ηνλ θφζκν πξηλ λα απαληήζεη επαξθψο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ 

ελνηήησλ 2.4.2 θαη 2.4.3.  

    Γεχηεξνλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ, δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη κεξηθή 

θπξηνιεθηηθή κεηαθξαζηκφηεηα κεηαμχ ελλνηνινγηθψο αζχκκεηξσλ ιεμηθφζκσλ.  

        Δπηρείξεκα 3: 

    χκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Quine ηα εθάζηνηε ηεθκήξηα είλαη ζπλεπή πξνο 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεσξίεο. Τπνηίζεηαη φηη απηφ ζπλεπάγεηαη φηη δελ κπνξνχκε λα πξνθξίλνπκε 

κία εμ απηψλ επηθαινχκελνη ηέηνηα ηεθκήξηα θαη, επνκέλσο, δελ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε κία εμ 

απηψλ γηα νξζνινγηθνχο ιφγνπο. πλεπψο ε εμήγεζε ηεο πηνζέηεζεο ησλ ζεσξηψλ καο πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί αιινχ.  

    κσο, αλ θαη κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε εληφο ηνπ ζπζηήκαηφο καο 

ψζηε απηφ λα ηαηξηάδεη κε ηελ εκπεηξία (ή ψζηε λα είλαη ζπλεθηηθφ, φπσο πξνηείλεηαη ζε απηή ηε 

δηαηξηβή), κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πνιιέο εμίζνπ ζπλεπείο αιιά αζχκβαηεο 

κεηαμχ ηνπο ζεσξίεο (ή ιεμίθνζκνη), ζχκθσλα κε ηνλ Thomas Nagel δελ είλαη φιεο νη δπλαηέο 

αλαζεσξήζεηο εχινγεο ή ζπλεηέο [reasonable] θαη, θαηά ζπλέπεηα, κπνξνχκε λα απνξξίπηνπκε 

νξζνινγηθά θάπνηεο ζεσξίεο σο πξντφληα "παζνινγηθψλ", κε ζπλεηψλ αλαζεσξήζεσλ.
781

 Δπνκέλσο 

κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ηελ απφξξηςε ή ηελ πηνζέηεζε ζεσξηψλ (ή νιφθιεξσλ ελλνηνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ) κε φξνπο νξζνινγηθήο "ζχλεζεο" θαη "παζνινγίαο".  

    Απάληεζε:               

    Δδψ πξνηείλεηαη έλα είδνο θξηηεξίνπ γηα ηελ επηινγή κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ ελλνηνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ην νπνίν ζπκίδεη ηα πξαγκαηηζηηθά θξηηήξηα πνπ πξφηεηλε ν ίδηνο ν Quine. πσο έρεη 

ήδε ππνζηεξηρζεί, δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα δερηνχκε έλα ηέηνην θξηηήξην, εθφζνλ θάζε 
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θξηηήξην δηαηππψλεηαη εληφο ελφο ελλνηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα ζεσξείηαη αλεπαξθέο 

ζχκθσλα κε άιια, εμίζνπ ζπλεθηηθά ελλνηνινγηθά ζπζηήκαηα. Ζ δηαηχπσζε θαη ε επηινγή ελφο 

θξηηεξίνπ γηα ηελ επηινγή ελλνηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ επηινγή ελφο ελλνηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, νπφηε δηαπξάηηνπκε ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ, ζην βαζκφ πνπ επηιέγνπκε έλα 

ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην ίδην. 

    Αλ νη απαληήζεηο κνπ ζηα παξαπάλσ δεθαηέζζεξα επηρεηξήκαηα είλαη επαξθείο ζχκθσλα κε ην 

γλσζηαθφ ππφβαζξν πνπ ειπίδσ φηη κνηξάδνκαη κε ηνπο αλαγλψζηεο κνπ ζε απηήλ ηε δηαηξηβή θαη 

αλ ν Boghossian δελ δηαζέηεη ζην νπινζηάζηφ ηνπ θάπνην άιιν επηρείξεκα άμην αλαθνξάο, κνπ 

θαίλεηαη πσο δηθαηνχκαη λα ζπκπεξάλσ φηη ν Boghossian απνηπγράλεη λα πιήμεη ηε ζεσξία ησλ 

ιεμηθφζκσλ.     

 

3.1.2. Γύν αληηξξήζεηο ηνπ Wright.  

 

    Αληίξξεζε πξψηε: 

    "Ο ζρεηηθηζκφο σο πξνο ηελ αιήζεηα  γίλεηαη πηζαλφηαηα ελδηαθέξσλ κφλν […] φηαλ έρεη 

θαζνξηζηεί νηηδήπνηε ζεσξείηαη ζπλήζσο επαξθέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο 

εθθνξάο."
782

 Γεληθψο κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ζρεηηθφηεηα ή γηα "άςνγε δηαθσλία" σο πξνο ηελ 

αιεζνηηκή κηαο πξφηαζεο κφλν εθφζνλ έρεη πξνζδηνξηζηεί ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο, κφλν 

εθφζνλ νη αληαγσληζηηθέο νπηηθέο γσλίεο απνδίδνπλ ην ίδην λφεκα ζηελ πξφηαζε. κσο, αλ ην 

πεξηερφκελν ηεο εθάζηνηε εθθνξάο είλαη επίζεο ζρεηηθφ, δειαδή αλ "νη απνθιίζεηο σο πξνο ηελ 

πξφζζεηε παξάκεηξν πξνο ηελ νπνία ν ζρεηηθηζηήο ηεο αιήζεηαο ππνζηεξίδεη φηη είλαη ζρεηηθή ε 

αιήζεηα νδεγνχλ ζε απνθιίζεηο" σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο εθθνξάο, ηφηε "φ,ηη κνηάδεη κε 

ηεθκήξην ππέξ ηεο ζρεηηθφηεηαο ηεο αιεζνηηκήο ζα κπνξεί πάληα λα εμεγείηαη κέζσ ηεο 

ζρεηηθφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ."
783

   

    Απάληεζε: 

    Πξάγκαηη. Καη ε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ δέρεηαη ηαπηνρξφλσο ηε ζρεηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο θαη 

ηε ζρεηηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ (σο ζρεηηθφηεηα ηνπ λνήκαηνο ή ηεο "κεηάθξαζεο" σο πξνο έλα 

λνεκαηηθφ ππφβαζξν). ην βαζκφ πνπ θάζε λνεκαηνδφηεζε είλαη απζαίξεηε ιφγσ ηεο 

απξνζδηνξηζηίαο ηνπ λνήκαηνο, θαηά ηε ζπλνκηιία κνπ κε θάπνηνλ ζα κπνξνχζα λα λνεκαηνδνηήζσ 

κηα εθθνξά ηνπ πξνυπνζέηνληαο είηε ην δηθφ κνπ ιεμίθνζκν, είηε έλα δηαθνξεηηθφ ιεμίθνζκν κε ην 

ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν αιιά κε δηαθνξεηηθφ επξχηεξν γλσζηαθφ ππφβαζξν είηε έλαλ 
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 Wright, ν.π., ζει. 163.  
783

 Wright, ν.π., ζει. 164. Βιέπε θαη Herman Cappelen, "Content Relativism and Semantic Blindness", Relative Truth, 

ζει. 265-285.   
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ελλνηνινγηθψο αζχκκεηξν ιεμίθνζκν. ηελ πξψηε πεξίπησζε, αλ, ζχκθσλά κε ηε λνεκαηνδφηεζή 

κνπ, ν νκηιεηήο δηαθσλεί καδί κνπ σο πξνο ηελ αιεζνηηκή ηεο πξφηαζεο, θαη αλ είκαη βέβαηνο φηη ε 

δηθή κνπ απφδνζε αιεζνηηκήο είλαη ε νξζή δεδνκέλνπ ηνπ ιεμηθφζκνπ, ηφηε δελ κπνξψ παξά λα 

ζπκπεξάλσ φηη ν νκηιεηήο ζθάιιεη. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, αλ ν νκηιεηήο δηαθσλεί καδί κνπ, ίζσο 

έρνπκε θάηη πνπ θάπνηνη ζα νλφκαδαλ "άςνγε δηαθσλία" θαη φπνπ νη δχν ζπλνκηιεηέο απνδίδνπλ 

εμίζνπ δηθαηνινγεκέλα δηαθνξεηηθή αιεζνηηκή ζηελ ίδηα πξφηαζε. ηελ ηξίηε πεξίπησζε ππάξρεη 

απφθιηζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο θαη έηζη δελ κπνξεί λα εκθαληζηεί απφθιηζε σο 

πξνο ηελ αιεζνηηκή ή, κε άιια ιφγηα, δελ κπνξνχκε λα δηαθσλήζνπκε. κσο φια απηά ζπληζηνχλ 

ζπλέπεηεο ηεο ζεσξίαο ησλ ιεμηθφζκσλ θαη ζην πιαίζην απηήο ηεο ζεσξίαο δελ αλαηξνχλ ηε ζέζε φηη 

ε απφδνζε αιεζνηηκήο (ή ίζσο ηνπ θαηεγνξήκαηνο "είλαη αιεζέο") είλαη ζρεηηθή, ζην βαζκφ πνπ 

απηή ε ζέζε δελ πξνυπνζέηεη φηη ην λφεκα δελ είλαη ζρεηηθφ αιιά απιψο φηη γηα λα απνδνζεί 

αιεζνηηκή ζε κία πξφηαζε πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξηζηεί ην πεξηερφκελφ ηεο. πσο δέρεηαη θαη ν 

ίδηνο ν Wright, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ην πεξηερφκελν, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πξψηε 

θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε αιήζεηα (κπνξεί λα) είλαη ζρεηηθή. Σν αλ ζα πξνθχςεη ε πξψηε, ε 

δεχηεξε ή ε ηξίηε πεξίπησζε εμαξηάηαη κφλν απφ ηνπο ελδερνκεληθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ επηινγή ιεμηθφζκνπ ηε ζηηγκή ηεο λνεκαηνδφηεζεο θαη ηεο θξίζεο.  

    Σν επηρείξεκα ηνπ Wright ζα έπιεηηε ηε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ, αλ ε ζέζε ηεο ζρεηηθφηεηαο ηεο 

αιήζεηαο πξνέθππηε σο εμήγεζε ηεθκεξίσλ απφ ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ηεθκήξηα ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα εμεγεζνχλ εμίζνπ θαιά απφ ηε ζέζε ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ. κσο δελ 

πξνθχπηεη κε απηφ ηνλ ηξφπν
784

 αιιά σο ζπκπέξαζκα ελφο a priori ζπιινγηζκνχ ν νπνίνο, ζε έλα 

πξνεγνχκελν, θαη κάιηζηα θξίζηκν γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία, βήκα ηνπ, επηβεβαηψλεη αθξηβψο φηη 

ηα ίδηα γισζζηθά ηεθκήξηα κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ εμίζνπ θαιά σο απφθιηζε σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ή σο απφθιηζε σο πξνο ηελ αιεζνηηκή. Δπνκέλσο απηφ ην επηρείξεκα δελ πιήηηεη ηε 

ζέζε ηεο ζρεηηθφηεηαο ηεο αιήζεηαο ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ησλ ιεμηθφζκσλ.   

    Αληίξξεζε δεχηεξε:  

    Ζ αιήζεηα δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηα θξηηήξηα ηνπ ππνθεηκέλνπ αιιά θαη απφ ηνλ θφζκν. Σίζεηαη 

ην εξψηεκα αλ ε αιήζεηα θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ θφζκν είλαη επίζεο ζρεηηθή. Αλ 

δελ είλαη ζρεηηθή, ηφηε δελ έρνπκε ζπλνιηθφ ζρεηηθηζκφ. Αλ φκσο είλαη ζρεηηθή, ηφηε έρνπκε εηο 

άπεηξνλ αλαδξνκή, ζην βαζκφ πνπ "ε αιήζεηα (ζε έλα πιαίζην θξίζεο) θάζε ζρεηηθήο πξφηαζεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ αιήζεηα κηαο άιιεο πξφηαζεο ε νπνία δηαηππψλεη ηηο ζπλαθείο ζπλζήθεο 

                                                           
784

 Παξφκνηα απάληεζε κπνξεί λα δνζεί θαη ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη θάπνηα εκπεηξηθά δεδνκέλα "άςνγεο δηαθσλίαο" ηα 

νπνία εμεγνχληαη κέζσ κηαο ζρεηηθηζηηθήο ζεκαζηνινγίαο κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά κε φξνπο 

ακθηζεκίαο κεηαμχ αληηθεηκεληθήο θαη ππνθεηκεληθήο ρξήζεο ησλ εθθνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή ζεκαζηνινγία 

(Andrea Iacona, "Faultless or Disagreement", Relative Truth, ζει. 287-295.)  
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αμηνιφγεζεο - θαη φηαλ ν ζρεηηθηζκφο είλαη ζπλνιηθφο, θαη απηή είλαη ζε θάζε πεξίπησζε κηα 

ζρεηηθή πξφηαζε"
785

  

    Απάληεζε: 

    Ννκίδσ φηη ν γλσζηνινγηθφο νιηζκφο ηνπ ιεμηθφζκνπ απνθεχγεη απηφ ην πξφβιεκα: ε αιεζνηηκή 

θάζε πξφηαζεο ηνπ γλσζηαθνχ πιέγκαηνο δελ είλαη ζρεηηθή σο πξνο ηελ αιήζεηα θάπνηαο άιιεο 

πξφηαζεο αιιά σο πξνο ηε ζπλνιηθή θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ κέζα ζην πιέγκα. Αθφκε, ε ίδηα 

θξηλφκελε πξφηαζε ζα κπνξνχζε ίζσο λα θξηζεί αιεζήο δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθψλ θξηλνπζψλ 

πξνηάζεσλ, δειαδή δηαθνξεηηθψλ γλσζηαθψλ ππνβάζξσλ, αξθεί φιεο νη ελαιιαθηηθέο θαηαλνκέο λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ή αξκνλία ηνπ πιέγκαηνο. Καη ε εθάζηνηε ζπλνιηθή θαηαλνκή 

(θαη ε δηάθξηζε ζε θξίλνπζεο θαη θξηλφκελεο πξνηάζεηο) είλαη ζρεηηθή σο πξνο ηελ ελδερνκεληθή 

επηινγή γλσζηαθνχ πιέγκαηνο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αιεζνηηκή θάζε πξφηαζεο δελ εμαξηάηαη απφ 

ηηο αιεζνηηκέο ελφο δηαθνξεηηθνχ γηα θάζε πξφηαζε ππνζπλφινπ άιισλ πξνηάζεσλ ηνπ πιέγκαηνο 

αιιά απφ ηελ θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ ζην ίδην πάληα ζχλνιν πνπ εμαληιεί φιεο ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

πιέγκαηνο, θαηαλνκή ε νπνία ππαθνχεη κφλν ζηελ αλάγθε εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ πιέγκαηνο θαη 

ζηηο ηπθιέο, ελδερνκεληθέο ηάζεηο ηνπ νκηιεηή, δελ δηαπηζηψλσ λα πξνθχπηεη θάπνηα εηο άπεηξνλ 

αλαδξνκή. Με άιια ιφγηα, ε αιήζεηα θάζε πξφηαζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε πνπ απηή θαηέρεη, ην 

ξφιν πνπ παίδεη ή ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί κέζα ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα πξνηάζεσλ ζην νπνίν 

απηή εληάζζεηαη νξγαληθά. Δλ ηέιεη, κηα πξφηαζε δελ είλαη αιεζήο ζχκθσλα κε κία άιιε πξφηαζε, 

αιιά ζχκθσλα κε έλα ιεμίθνζκν. Καη εθεί, ζηελ πξάμε ηεο επηινγήο ηνπ ιεμηθφζκνπ, ζηακαηά θάζε 

αλαδξνκή θαη "θπξηψλεη ε ηζάπα".   

    Παξαιιαγή ηεο δεχηεξεο αληίξξεζεο: 

    Ο Wright δηαηππψλεη θαη κηα δεχηεξε παξαιιαγή απηήο ηεο αληίξξεζεο: "Γεληθψο, ην φηη ε P 

είλαη αιεζήο ζρεηηθψο πξνο ηηο πεξηζηάζεηο C θαη ηελ παξάκεηξν V θαίλεηαη ζαλ απφιπηνο 

ηζρπξηζκφο, ελψ ν ζπλνιηθφο ζρεηηθηζκφο ηεο αιήζεηαο νθείιεη λα δηαηππψλεη ηελ αιήζεηα ηέηνησλ 

ηζρπξηζκψλ σο ζρεηηθή κε ηε ζεηξά ηεο. Έηζη πξέπεη λα νξηζζνχλ παξάκεηξνη σο πξνο ηηο νπνίεο ζα 

είλαη ζρεηηθή ε αιήζεηα απηψλ ησλ θαηλνκεληθψο απφιπησλ ηζρπξηζκψλ. […] Δίλαη δπλαηφλ λα 

δνζεί κηα ζπλεθηηθή ζεσξία γηα κηα ηέηνηα αλνδηθή ηεξαξρία επηθαινχκελσλ θξηηεξίσλ ή άιισλ 

ζρεηηθηζηηθψλ παξακέηξσλ; ηαζεξνπνηείηαη ζε κηα Κχξηα Παξάκεηξν [Master Parameter], σο πξνο 

ηελ νπνία είλαη ζρεηηθέο φιεο νη αιήζεηεο πάλσ απφ θάπνην επίπεδν; Ή νη παξάκεηξνη είλαη 

θπξηνιεθηηθά αηειείσηεο;"
786

  

    Απάληεζε: 

                                                           
785

 Wright, ν.π., ζει. 167.  
786

 Wright, ν.π., ζει. 167.  
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    Απηφ ην πξφβιεκα, φπσο θαη ην πξφβιεκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαιιαγήο, ζα πξνέθππηε ζε κηα 

εθδνρή ζπλνιηθνχ ζρεηηθηζκνχ ζηελ νπνία ε ζρεηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο θάζε επί κέξνπο πξφηαζεο 

αληηκεησπίδεηαη σο ηνπηθφ δήηεκα, φπνπ θάζε θνξά αλαδεηνχκε ηελ εθάζηνηε παξάκεηξν απφ ηελ 

νπνία εμαξηάηαη ε αιήζεηα ηεο εθάζηνηε πξφηαζεο. Φαίλεηαη δειαδή φηη ν Wright αληηκεησπίδεη ην 

ζπλνιηθφ ζρεηηθηζκφ σο έλα δίθηπν ηνπηθψλ ζρεηηθηζκψλ πνπ φινη καδί εμαληινχλ ην ζχλνιν ηεο 

γιψζζαο θαη φπνπ λαη κελ ε αιήζεηα είλαη πάληα ζρεηηθή σο πξνο κηα παξάκεηξν αιιά απηή ε 

παξάκεηξνο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή.  

    χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ, ε παξάκεηξνο είλαη πάληα κία, ε ίδηα γηα φιεο ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ ιεμηθφζκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξφηαζεο "Ζ p είλαη αιεζήο σο πξνο ην 

ιεμίθνζκν Α": πξφθεηηαη γηα ηελ επηινγή ιεμηθφζκνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ 

θξίλεηαη ην λφεκα ή ε αιεζνηηκή κηαο πξφηαζεο. Απηή είλαη ε "Κχξηα Παξάκεηξνο" γηα ηελ χπαξμε 

ηεο νπνίαο αλαξσηηέηαη ξεηνξηθά ν Wright. 

 

3.1.3. Η επίθιεζε ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο.  

 

    χκθσλα κε ηνλ Blackburn ε έλλνηα ηεο αιήζεηαο, φπσο ηε ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή, ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο καο, εγείξεη πνιχ κηθξφηεξεο απαηηήζεηο απφ εθείλεο ηηο νπνίεο 

πξνυπνζέηεη ε δηακάρε ξεαιηζκνχ-ζρεηηθηζκνχ.
787

 ε θάζε θαζεκεξηλή πξαθηηθή δηαθσλία, π.ρ. σο 

πξνο ην εξψηεκα πξψηεο ηάμεο αλ αλεβαίλεη ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, εξψηεκα ην νπνίν επηιχεηαη 

ζχκθσλα κε δεδνκέλα θξηηήξηα ζε θάζε επί κέξνπο πεξίπησζε, ε δηακάρε ξεαιηζκνχ-ζρεηηθηζκνχ 

πξνυπνζέηεη φηη ηίζεηαη θαη έλα δήηεκα δεχηεξεο ηάμεο: αλ ππάξρεη κηα απφιπηα ή αληηθεηκεληθά 

αιεζήο απάληεζε ζην εξψηεκα πξψηεο ηάμεο. κσο απηφ ην εξψηεκα δεχηεξεο ηάμεο δελ ηίζεηαη 

πνηέ ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο δηαθσλίαο, ε νπνία επηιχεηαη φηαλ νη δχν 

πιεπξέο ζπκθσλήζνπλ απιψο, π.ρ., φηη ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ αλεβαίλεη. Γειαδή ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή πξνυπνηίζεηαη κφλν κηα "κηληκαιηζηηθή" αληίιεςε γηα ηελ αιήζεηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε γηα λα απνθαλζνχκε φηη κηα πξφηαζε είλαη αιεζήο είλαη άλ 

βεβαηψλνπκε απηήλ ηελ πξφηαζε.
788

 Με άιια ιφγηα, ε "p" είλαη αιεζήο εάλ θαη κφλνλ αλ p.
789

 ην 

πιαίζην ηέηνησλ θαζεκεξηλψλ ζπδεηήζεσλ νη πεξαηηέξσ ακθηβνιίεο θαη επηρεηξεκαηνινγίεο πεξί 

κηαο βαζχηεξεο αιήζεηαο δελ παίδνπλ θαλέλα ξφιν ζηελ επίιπζε ησλ δηαθσληψλ, ζην βαζκφ πνπ ε 

κηληκαιηζηηθή απάληεζε ζην πξαθηηθφ εξψηεκα πξψηεο ηάμεο δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ζε 

βαζχηεξεο κεηαθπζηθέο ή γλσζηνινγηθέο ζέζεηο δεχηεξεο ηάμεο θαη ζην βαζκφ πνπ ε δέζκεπζε ζε 
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 Blackburn, ν.π., ζει. 55. 
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 Blackburn, ν.π., ζει. 59. 
789

 Βιέπε θαη Engel, ν.π., ζει. 83-93.  
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ηέηνηεο ζέζεηο δεχηεξεο ηάμεο δελ νδεγεί απαξαηηήησο ζε δέζκεπζε ζε θάπνηα ζέζε πξψηεο ηάμεο 

φζνλ αθνξά ζηελ πξαγκαηηθή θαζεκεξηλή δηαθσλία (π.ρ. αλ αλέβεθε ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ). ην 

πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο καο ηέηνηεο θηινζνθηθέο ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ θάπνηα 

αμία σο κηα πνιπηέιεηα, σο παηρλίδηα θαη σο εθδειψζεηο ηδηνηξνπίαο, είλαη φκσο πεξηηηέο απφ 

πξαθηηθή άπνςε.
790

 Δπνκέλσο, ζην βαζκφ πνπ ην κφλν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε επίιπζε επί 

κέξνπο πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, κπνξνχκε λα αδηαθνξήζνπκε γηα ηε ζπδήηεζε πεξί ζρεηηθηζκνχ 

θαη λα ιακβάλνπκε ππφςε καο κφλν ηε κηληκαιηζηηθή αληίιεςε πεξί αιήζεηαο.
791

 

    Έπεηηα, ζχκθσλα κε ηνλ Blackburn, απηά ηα πξαθηηθά εξσηήκαηα θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο θνηλφηεηαο εληφο ηεο νπνίαο δηαηππψλνληαη θαη ηα θξηηήξηα 

ζχκθσλα κε ηα νπνία θξίλεηαη ην εξψηεκα αλήθνπλ ζε έλα "ράξηε" ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε 

θνηλφηεηα γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο. Ο ράξηεο θξίλεηαη ζεηηθά απφ ηελ θνηλφηεηα αλ 

αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηελ απνζηνιή γηα ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε, δεδνκέλσλ ησλ 

πξνζδνθηψλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλφηεηαο θαη δεδνκέλσλ ησλ "ραξηνγξαθηθψλ ζπκβάζεσλ" 

(ησλ θξηηεξίσλ) πνπ πεξηέρεη.
792

 ην πιαίζην ηνπ κηληκαιηζκνχ πνπ επηθαιείηαη ν Blackburn κηα 

πξφηαζε θξίλεηαη αιεζήο φηαλ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηηο ραξηνγξαθηθέο ζπκβάζεηο θαη ηθαλνπνηεί 

ηηο πξνζδνθίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε ν ράξηεο. "Κάζε πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ ηηο 

δηθέο ηεο θαλνληζηηθέο αξρέο πεξί αιήζεηαο"
793

 εληφο ηνπ ράξηε. Σν ίδην ην πεξηερφκελφ ηεο καο 

ππνδεηθλχεη ην ράξηε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα ηελ απαληήζνπκε.
794

 Απηφ ηζρχεη θαη 

γηα πξνηάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ εγθπξφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ράξηε, νη νπνίεο θξίλνληαη 

αιεζείο ή ςεπδείο δεδνκέλσλ ησλ ραξηνγξαθηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

ραξηνγξάθσλ.
795

  

    Πάλσ ζε απηέο ηηο απφςεηο ηνπ Blackburn κπνξψ λα πσ ηα εμήο: 

    Πξψηνλ, ην επηρείξεκα ηνπ Blackburn δελ έδεημε φηη ε δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ ππέξ ή θαηά ηνπ 

ζρεηηθηζκνχ είλαη ινγηθψο αδχλαηε ή εζθαικέλε απφ νξζνινγηθή άπνςε, παξά κφλν φηη είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ εξσηεκάησλ. Αλ ν Blackburn ελδηαθέξεηαη 

ζηε δσή ηνπ κφλν γηα δεηήκαηα φπσο είλαη ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, ε έθβαζε δηθαζηηθψλ δηακαρψλ ή 
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 Αλαζπγθξνηψ ηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηφδνπο σο "δνπκί" ηνπ Blackburn, ν.π., ζει. 61-66. Μηα παξφκνηα άπνςε 

ζπλαληά θαλείο θαη ζηνλ Rorty. Βιέπε, π.ρ., Engel θαη Rorty, ν.π., ζει. 67.  
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 Απηφ καο ζπκίδεη θαη ηε δέζκεπζε ηνπ Wittgenstein ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα, δέζκεπζε ε νπνία ηνλ απαιιάζζεη 

κελ απφ ην ςπρνινγηθφ θνξηίν ηνπ θηινζνθηθνχ πνλνθεθάινπ ηνπ αιιά δελ ζπλάγεηαη θαηά ινγηθή αλαγθαηφηεηα απφ 

ηελ νπηηθή γσλία ηνπ λνήκαηνο σο ηξφπνπ ρξήζεο ησλ εθθξάζεσλ εληφο γισζζηθψλ παηρληδηψλ, αλ κε ηη άιιν επεηδή 

άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο θνηλφηεηεο θαη δελ βαζαλίδνληαη απφ παξφκνηα ςπρνινγηθά θνξηία κπνξνχλ λα 

δεζκεχνληαη ζε γισζζηθά παηρλίδηα ηα νπνία απνθιίλνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα. Βιέπε π.ρ., Wittgenstein, Φ.Δ, § 

91, 97, 98, 109, 116, 124, 255. 
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 Blackburn, ν.π., ζει. 157-158.  
793

 Blackburn, ν.π., ζει. 160. 
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ε εθηφμεπζε δηαζηεκνπινίσλ, πξάγκαηη δελ έρεη θαλέλα ιφγν λα αζρνιείηαη κε ζπδεηήζεηο πεξί 

ζρεηηθηζκνχ. κσο δελ έρνπλ φινη νη άλζξσπνη ηα ίδηα ελδηαθέξνληα θαη θάπνηνη αλαγλσξίδνπλ αμία 

θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο απφ θαζαξά "πξαθηηθή" άπνςε κπνξεί λα θαίλνληαη πεξηηηέο, 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ην παηρλίδη, ε πεξηπιάλεζε, ε κέζε θαη ε θηινζνθία. Δθφζνλ απηή ε 

ζπδήηεζε παξακέλεη λφκηκε ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ νξζνινγηθνχ "ράξηε" πνπ ίζσο 

κνηξάδνκαη κε ηνλ Blackburn, εθφζνλ, ιφγσ ησλ πξνζσπηθψλ ηδηνηξνπηψλ κνπ, βξίζθσ φηη αμίδεη 

ηνλ θφπν λα ζπλερίδσ κηα ηέηνηα ζπδήηεζε σο έλα πνιχ ςπραγσγηθφ θαη απνιαπζηηθφ παηρλίδη θαη 

εθφζνλ κπνξψ λα βξσ ζπλνκηιεηέο νη νπνίνη, γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο, θξίλνπλ θαη εθείλνη φηη αμίδεη 

ηνλ θφπν λα κνπ απαληήζνπλ, κπνξψ λα ζπλερίζσ λα επηρεηξεκαηνινγψ ππέξ ηνπ ζρεηηθηζκνχ 

    Με άιια ιφγηα, αλ ε ζπδήηεζε πεξί ξεαιηζκνχ θαη ζρεηηθηζκνχ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο ηάζεο 

θάπνησλ ζπλνκηιεηψλ λα σζνχλ ηνλ νξζφ ιφγν ζηηο έζραηεο ινγηθέο ζπλέπεηέο ηνπ, ηφηε εδψ ν 

Blackburn ηζρπξίδεηαη φηη απηή ε ηάζε δελ παξνπζηάδεηαη ζηηο επί κέξνπο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο 

δηαθσλίεο, φπνπ νη άλζξσπνη ζπλήζσο ηθαλνπνηνχληαη κε εμεγήζεηο θαη κε δηθαηνινγήζεηο νη νπνίεο 

ζα θαίλνληαλ αλεπαξθείο ππφ ην θσο κηαο ζπδήηεζεο κε απαηηήζεηο εμάληιεζεο ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ νξζνχ ιφγνπ. κσο ππάξρνπλ θνηλφηεηεο, επί κέξνπο πξαθηηθέο, ζηηο νπνίεο ε ηάζε ψζεζεο ηνπ 

νξζνχ ιφγνπ ζηηο έζραηεο ινγηθέο ζπλέπεηέο ηνπ φρη απιψο δελ θαηαζηέιιεηαη αιιά ελζαξξχλεηαη. 

Μηα ηέηνηα θνηλφηεηα είλαη ε θνηλφηεηα ησλ θαζεγεηψλ, ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη θνηηεηψλ 

θηινζνθίαο. ην βαζκφ πνπ αλήθσ ζε απηήλ ηελ θνηλφηεηα θαη έρσ απηήλ ηελ ηάζε, έρσ θάζε ιφγν 

γηα λα ζπλερίζσ λα επηρεηξεκαηνινγψ ζε έλα επίπεδν δεχηεξεο ηάμεο.     

    Γεχηεξνλ, αθξηβψο επεηδή ε κηληκαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο δελ ζπλεπάγεηαη θακία 

δέζκεπζε ζε θηινζνθηθέο ζέζεηο δεχηεξεο ηάμεο (ηνπιάρηζηνλ αλ, ζε έλα ζρεηηθηζηηθφ πιαίζην, 

ζεσξεζεί ειιεηπηηθή δηαηχπσζε ηεο ζέζεο, π.ρ., "Ζ 'p' είλαη αιεζήο σο πξνο έλα ιεμίθνζκν L εάλλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ L, p"), δελ αλαηξεί ηελ επηρεηξεκαηνινγία απηήο ηεο δηαηξηβήο θαη κπνξψ λα 

ζπλερίζσ λα επηρεηξεκαηνινγψ ζε επίπεδν δεχηεξεο ηάμεο αθφκα θαη αλ πξνυπνζέησ ην 

κηληκαιηζκφ ζε θάζε θαζεκεξηλή πξαθηηθή κνπ. ην βαζκφ πνπ ε ζπδήηεζε ζπλερίδεηαη, ε 

κηληκαιηζηηθή ζεσξία ηεο αιήζεηαο δελ ζα πξνζέζεηε ηίπνηα ζε απηήλ.
796

 Αλ ηζρχεη ε ζέζε ηνπ 

ξεαιηζκνχ θαη αλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ε "p" είλαη αιεζήο εάλ θαη κφλνλ αλ p, ηφηε ε p 

αληηζηνηρεί ζε κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αλ ηζρχεη ε ζέζε πνπ ππνζηεξίδεηαη ζε απηή ηε 

δηαηξηβή θαη αλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ε "p" είλαη αιεζήο εάλ θαη κφλνλ αλ p, ηφηε ε 

κηληκαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αιήζεηα αλήθεη ζην γλσζηαθφ ππφβαζξν ην νπνίν πξνυπνζέηνπκε ν 

Blackburn θαη (ίζσο) εγψ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή καο θαη είλαη ζρεηηθή πξνο απηφ ην ππφβαζξν 
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θαη πξνο ηελ αληίζηνηρε πξαθηηθή. Ζ κηληκαιηζηηθή πξνζέγγηζε φρη απιψο δελ αλαηξεί ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία απηήο ηεο δηαηξηβήο αιιά κπνξεί λα δεηρζεί θαη ζπκβαηή πξνο απηήλ. 

    Σξίηνλ, εθφζνλ λνκηκνπνηνχκαη λα ζπλερίδσ ηε ζπδήηεζε θαη εθφζνλ δελ έρεη απαληεζεί αθφκα ε 

επηρεηξεκαηνινγία δεχηεξεο ηάμεο ππέξ ηνπ ζρεηηθηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα δχν πξνεγνχκελα 

κέξε ηεο δηαηξηβήο, ν ιφγνο πεξί "ραξηψλ" θαη "ραξηνγξαθηθψλ ζπκβάζεσλ" κπνξεί λα δεηρζεί 

ζπκβαηφο πξνο ηε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ: κηα πξφηαζε θξίλεηαη αιεζήο φηαλ πξνθχπηεη ζχκθσλα 

κε ηηο ραξηνγξαθηθέο ζπκβάζεηο, δειαδή, αθξηβέζηεξα, ην γλσζηαθφ ππφβαζξν ηεο θνηλφηεηαο, θαη 

ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε ν ράξηεο, δειαδή, αθξηβέζηεξα, 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο εμσ-νξζνινγηθέο ηάζεηο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ιεμηθφζκνπ.  

 

3.1.4. Σν επηρείξεκα ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ή ηεο ηερλνινγηθήο αλσηεξόηεηαο. 

 

    Οη ζπιινγηζκνί καο κάο έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα ζρεηηθηζηηθή ζεσξία γηα ηελ αιήζεηα θαη ην λφεκα 

πξνηάζεσλ θαη ζεσξηψλ, φπνπ "ε ηξέια κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζσθξνζχλε αξθεί λα είλαη άθζνλε 

θαη ζπλήζεο ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη σο βάζε κηαο λέαο θνζκνζεσξίαο."
797

  

    Μηα θιαζηθή αληίξξεζε ελάληηα ζε ζρεηηθηζηηθέο ζεσξίεο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ σο εμίζνπ 

δηθαηνινγεκέλεο θνζκνζεσξίεο ή (ππνηηζέκελα) "ζρήκαηα" φπσο ε ζχγρξνλε θπζηθή, ε 

αξηζηνηειηθή θπζηθή, ε αζηξνινγία θαη ην βνπληνχ θαη θαζηζηνχλ ηελ επηινγή αλάκεζά ηνπο 

δήηεκα πιηθψλ ελδερνκεληθνηήησλ, πεηζνχο, ηζρχνο ή γνχζηνπ, είλαη φηη ε ζχγρξνλε δπηηθή 

επηζηήκε (καδί κε ην ιεμίθνζκν πνπ απηή πξνυπνζέηεη) ζα πξέπεη λα πξνηηκεζεί, αλ κε ηί άιιν, 

ιφγσ ηεο απνδεδεηγκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρεη ζηε δσή καο.
798

  

    πσο ην δηαηππψλεη ν Feyerabend, "κήπσο δελ είλαη γεγνλφο φηη έλαο ζπνπδαγκέλνο γηαηξφο είλαη 

θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνο λα δηαγλψζεη θαη λα ζεξαπεχζεη κηα αξξψζηηα απφ φηη έλαο θνηλφο 

άλζξσπνο ή απφ φ,ηη ν 'ζεξαπεπηήο' κηαο πξσηφγνλεο θνηλσλίαο; Γελ είλαη ηάρα γεγνλφο φηη νη 

επηδεκίεο θαη νη επηθίλδπλεο αξξψζηηεο εμαθαλίζηεθαλ κφλν φηαλ εκθαλίζηεθε ε ζχγρξνλε 

επηζηήκε; Γελ πξέπεη κήπσο λα παξαδερηνχκε φηη ε ηερλνινγία έρεη θάλεη ηεξάζηηεο πξνφδνπο απφ 

ηφηε πνπ εκθαλίζηεθε ε ζχγρξνλε επηζηήκε; Ή κήπσο νη θσηνγξαθίεο ηεο ζειήλεο δελ απνηεινχλ 

εληππσζηαθή θαη αλακθηζβήηεηε απφδεημε ηεο ππεξνρήο ηεο;"
799

  

    O Feyerabend απαληά σο εμήο: "Οη εξσηήζεηο πεηπραίλνπλ ηνλ αληηθεηκεληθφ ηνπο ζθνπφ κφλν 

εθφζνλ ππνηεζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζηήκεο, πνπ θαλείο δελ αξλείηαη, έρνπλ πξνθχςεη κφλα 

ηνπο, ρσξίο θακηά βνήζεηα απφ εμσεπηζηεκνληθά ζηνηρεία, θαη φηη δελ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κε 
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ηελ πξφζκεημε ηέηνησλ ζηνηρείσλ· φηη 'εμσεπηζηεκνληθέο' ηερληθέο φπσο ε πξαθηηθή βνηαλνινγία 

ησλ καγηζζψλ θαη ησλ θνκπνγηαλληηψλ, ε αζηξνλνκία ησλ κπζηηθηζηψλ, ε ζεξαπεπηηθή αγσγή ησλ 

αξξψζησλ ζηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο είλαη ρσξίο θακηά απνιχησο αμία· φηη κφλν ε επηζηήκε καο 

παξέρεη κηα ρξήζηκε αζηξνλνκία, κηα απνηειεζκαηηθή ηαηξηθή, κηα αμηφπηζηε ηερλνινγία. Θα πξέπεη 

επίζεο λα ππνζέζεη θαλείο φηη ε επηζηήκε νθείιεη ηελ επηηπρία ηεο ζηελ νξζή κέζνδν πνπ αθνινπζεί 

θη φρη απιψο ζε θάπνηα επηπρή ζπγθπξία· φηη δελ ήηαλ θάπνηα θαιφηπρε θνζκνινγηθή εηθαζία πνπ 

νδήγεζε ζηελ πξφνδν αιιά ν νξζφο θαη θνζκνινγηθά νπδέηεξνο ρεηξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ. Απηέο 

είλαη νη παξαδνρέο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα δψζνπκε ζηηο εξσηήζεηο ηελ έληνλα επηθξηηηθή 

δχλακε πνπ ππνηίζεηαη φηη έρνπλ. Κακηά φκσο απ' απηέο δελ αληέρεη ζε πξνζεθηηθφηεξε εμέηαζε."
800

 

Άιισζηε, απφ κηα εκπεηξηθή / ηζηνξηθή / αλζξσπνινγηθή νπηηθή γσλία, άιιεο θνπιηνχξεο, νη νπνίεο 

(ππνηίζεηαη) δνχζαλ ζε δηαθνξεηηθνχο ιεμίθνζκνπο, νδεγήζεθαλ ζε ζεκαληηθφηαηα απνηειέζκαηα 

εληφο ηνπ δηθνχ ηνπο πιαηζίνπ: "Πξάγκαηη, δελ ππήξμαλ νκαδηθέο εμνξκήζεηο ζηε ζειήλε, αιιά 

κεκνλσκέλα άηνκα, αςεθψληαο κεγάινπο θηλδχλνπο γηα ηελ ςπρηθή ηνπο θαη πλεπκαηηθή πγεία, 

αλέβεθαλ απφ ζθαίξα ζε ζθαίξα κέρξη πνπ ηειηθά αληίθξηζαλ ηνλ ίδην ην Θεφ ζ' φιε Σνπ ηε 

κεγαινπξέπεηα, ελψ άιινη κεηακνξθψζεθαλ ζε δψα θαη μαλάγηλαλ πάιη άλζξσπνη."
801

  

    Έλα παξφκνην επηρείξεκα ζπλαληάκε ζηνλ Blackburn, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν "δελ ππάξρνπλ 

ηλδνπηζηηθά ή ηαντζηηθά ζρέδηα γηα θηλεηά ηειέθσλα, θαμ ή ηειενξάζεηο"
802

 θαη αθφκα θαη ν 

ζθεπηηθηζηήο Πξίγθηπαο Κάξνινο "δελ πεηά πνηέ κε ειηθφπηεξν ην νπνίν θαίεη νκνηνπαζεηηθά 

αξαησκέλν πεηξέιαην […], αθνινπζψληαο έλα ζρέδην πηήζεο ην νπνίν θαζνξίδεηαη κέζσ ηεο 

αλάγλσζεο θχιισλ ηζαγηνχ θαη πηινηάξνληαο κε θξπζηάιιηλε ζθαίξα."
803

  

    Δληφο ηνπ θαζεκεξηλνχ πξαθηηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν επηθαιείηαη ν Blackburn, ε ππφζεζε φηη ν 

"ράξηεο" ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο αληαπνθξίλεηαη ζε έλαλ αληηθεηκεληθφ θφζκν (θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, φηη ππάξρεη έλαο αληηθεηκεληθφο θφζκνο ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη -θαιχηεξα ή 

ρεηξφηεξα- νη "ράξηεο" καο) απνηειεί ηελ θαιχηεξε δηαζέζηκε εμήγεζε (ηε κνλαδηθή εμήγεζε πνπ 

δελ ρξεηάδεηαη λα επηθαιεζηεί έλα "ζαχκα")
804

 ησλ εμήο δεδνκέλσλ: 1. Ζ επηζηήκε καο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβιέπνπκε θαη λα ειέγρνπκε γεγνλφηα, δπλαηφηεηα πνπ δελ καο παξέρεη θαλέλαο 

άιινο ράξηεο. 2. Ζ πξφνδνο ηεο νδεγεί ζε ζπλερή κείσζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ επηδέρνληαη πνιιέο 

αληαγσληζηηθέο απαληήζεηο.
805
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    Καη' αξράο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, αθφκε θαη αλ δερηνχκε σο δεδνκέλα απηνχο ηνπο δχν 

ηζρπξηζκνχο, δελ ρξεηάδεηαη λα επηθαιεζηνχκε θάπνην ζαχκα γηα λα ηα εμεγήζνπκε. Θα κπνξνχζαλ 

θάιιηζηα λα νθείινληαη ζε ζχκπησζε, ζε απηφ πνπ ν Feyerabend νλνκάδεη "επηπρή ζπγθπξία". 

    Έπεηηα, ζε απηφ ην επηρείξεκα θαη ζην πιαίζην πνπ ζέηεη ν Blackburn, ε επηηπρία ελφο "ράξηε" 

(ελφο ιεμηθφζκνπ  ή κηαο ζεσξίαο πνπ πξνυπνζέηεη έλαλ ιεμίθνζκν, ζα έιεγα) θξίλεηαη ζχκθσλα κε 

θξηηήξηα ηα νπνία ζέηεη ν ίδηνο ν ράξηεο, "ραξηνγξαθηθέο ζπκβάζεηο" πνπ αληαλαθινχλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο. Ζ "δπλαηφηεηα πξφβιεςεο θαη ειέγρνπ γεγνλφησλ" ζπληζηά αμία εληφο 

ηνπ ράξηε ηεο δπηηθήο επηζηήκεο, κπνξεί φκσο λα κε ζπληζηά αμία ζην εζσηεξηθφ άιισλ ραξηψλ, νη 

νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα πξνβάιινπλ αληαγσληζηηθέο αμίεο, φπσο π.ρ. ηελ αξκνλία κε ην ζχκπαλ ή 

ηελ απνλέθξσζε ηνπ λνπ θαη ηεο βνχιεζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ίδηα ηελ "επηηπρία" σο ζεηηθή 

αμία, ζην βαζκφ πνπ έλαο, νχησο εηπείλ, "απηνθαηαζηξνθηθφο" ιεμίθνζκνο ζα κπνξνχζε λα εμπκλεί 

απηφ πνπ ν ράξηεο ηνπ Blackburn ζα απνθαινχζε "απνηπρία".  

    Βέβαηα, αλ θαη απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε "δπλαηφηεηα πξφβιεςεο θαη ειέγρνπ 

γεγνλφησλ" ή ε "επηηπρία", ζεσξνχκελα σο πξαγκαηηζηηθά θξηηήξηα, δελ κπνξνχλ παξά λα είλαη 

ζρεηηθά, παξακέλεη ην πξφβιεκα φηη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο θαη ειέγρνπ γεγνλφησλ κπνξεί λα 

απνηειεί ηεθκήξην αιήζεηαο αλεμάξηεηα απφ ην αλ απνηειεί αμία ή απαμία. Αλ έλα ζχζηεκα 

πεπνηζήζεσλ πξνζθέξεη ηέηνηα δπλαηφηεηα, απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπληζηά ιφγν (αλαηξέςηκν ιφγν, 

φρη απφδεημε) γηα λα ζεσξήζνπκε φηη είλαη ελ πνιινίο (αληηθεηκεληθά) αιεζέο αθφκα θαη αλ απηή ε 

δπλαηφηεηα είλαη θάηη θαθφ. Απηφ φκσο ζπκβαίλεη κφλν ζε ράξηεο ή ιεμηθφζκνπο ζηνπο νπνίνπο ε 

"επίθιεζε ζαπκάησλ" απνθιείεηαη σο λφκηκε εμήγεζε θαηλνκέλσλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε "επίθιεζε 

ζαπκάησλ" κπνξεί λα είλαη, ζε αληαγσληζηηθνχο ράξηεο, κηα θαζ’ φια λφκηκε εμήγεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδεη ν Blackburn, εμήγεζε εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθή κε ηελ ππφζεζε ηνπ 

ξεαιηζκνχ ή αθφκα θαη πξνηηκφηεξε απφ απηή, ε αιήζεηα ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ηνπ Blackburn 

θαζίζηαηαη ζρεηηθή πξνο έλα ράξηε κεηαμχ άιισλ, αληαγσληζηηθψλ, ηνλ νπνίν, απφ ινγηθή άπνςε, 

δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα απνδερηνχκε, θαη ζα κπνξνχζακε θάιιηζηα λα κελ απνδερφκαζηε αλ 

αλήθακε ζε κηα άιιε θνηλφηεηα. 

    Αθφκε, ε "δπλαηφηεηα πξφβιεςεο θαη ειέγρνπ γεγνλφησλ" ζα ζηεξείην λνήκαηνο ζε έλα 

λνεκαηηθφ πιέγκα πνπ δελ δηαζέηεη ηελ έλλνηα ηνπ κέιινληνο. Έηζη ζα ήηαλ αδχλαηνλ γηα θάπνηνλ ν 

νπνίνο πηνζεηεί απηφ ην λνεκαηηθφ πιέγκα λα ηελ επηθαιεζηεί ή λα ηελ απνδερηεί σο δεδνκέλν πνπ 

ζπλεγνξεί ππέξ ηνπ ξεαιηζκνχ. Γειαδή θαη ηα ίδηα ηα δεδνκέλα πνπ επηθαιείηαη ν Blackburn είλαη 

ζρεηηθά πξνο έλαλ "ράξηε" θαη δελ δεζκεχνπλ απαξαηηήησο ππνθείκελα πνπ αθνινπζνχλ 

δηαθνξεηηθνχο ράξηεο.   

    Δπηπιένλ, ε πξφνδνο ηεο επηζηήκεο, φπσο θαη ε πξφνδνο θάζε γλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εληφο 

ελφο ιεμηθφζκνπ πνπ ζέηεη εξσηήκαηα ζηνλ εαπηφ ηεο θαη πξνβάιιεη σο ζεηηθή αμία ηελ επίιπζή 
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ηνπο, κεηψλεη ην πιήζνο ησλ εξσηεκάησλ πνπ έρεη ζέζεη ε ίδηα. Γηαθνξεηηθνί ιεμίθνζκνη ζα 

κπνξνχζαλ λα ζέηνπλ δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία αδπλαηεί λα απαληήζεη ε δπηηθή επηζηήκε 

αιιά είλαη δπλαηφ λα απαληεζνχλ κε φξνπο ηνπ άιινπ ιεμηθφζκνπ (π.ρ. ηί ρξψκα έρνπλ νη 

παληφθιεο ηνπ Θενχ ή πνηά είλαη ε Πξψηε Όιε ηνπ Μεγάινπ Αιρεκηθνχ Έξγνπ), λα κελ 

πξνβάιινπλ σο ζεηηθή αμία ηελ επίιπζε εξσηεκάησλ ή λα κελ ζέηνπλ θαλ εξσηήκαηα.  

    Κξηλφκελνη ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο ζπκβάζεηο θαη κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ θνηλνηήησλ ηνπο, 

απηνί νη ελαιιαθηηθνί "ράξηεο" ζα κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη θάπνηεο 

κεηαθπζηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπο (αθφκα θαη ηε ζέζε φηη εθείλνη, θαη φρη ν ράξηεο ηεο δπηηθήο 

επηζηήκεο, αληηζηνηρνχλ ζηνλ θφζκν) φζν επηηπρεκέλα δηθαηνινγεί ν ράξηεο ηεο δπηηθήο επηζηήκεο 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην ξεαιηζκφ. Δθφζνλ κηιάκε γηα ράξηεο νη νπνίνη δηαηππψλνληαη εληφο 

θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ κηαο θνηλφηεηαο, ε δπλαηφηεηα χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ κε 

δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο (ε νπνία πξνο ην παξφλ δελ έρεη απνθιεηζηεί) ζα ζπλεπαγφηαλ απηνκάησο 

θαη ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ πξνζδνθηψλ θαη δηαθνξεηηθψλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ 

πξνο επίιπζε, ηα νπνία ζα απαηηνχζαλ δηαθνξεηηθνχο ράξηεο κε δηαθνξεηηθέο ραξηνγξαθηθέο 

ζπκβάζεηο.    

    Δπνκέλσο εδψ ν Blackburn δελ πξνζθέξεη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ κηα θπθιηθή δηθαηνιφγεζε 

ηνπ "ράξηε" ηνπ. Ζ δηθαηνιφγεζε δελ είλαη θπθιηθή αλ δερηνχκε σο δεδνκέλεο δηάθνξεο 

πξνυπνζέζεηο κηαο θνηλφηεηαο ηελ νπνία επηθαιείηαη
806

 θαη θαίλεηαη φηη ν κφλνο ν ιφγνο γηα λα 

δερηνχκε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο είλαη ην φηη ελδηαθεξφκαζηε απνθιεηζηηθά γηα ηελ επίιπζε ησλ 

επηκέξνπο θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο. Αλ απηφο είλαη ν 

κφλνο ιφγνο, ηφηε είλαη αλεπαξθήο γηα λα δεζκεπηνχκε ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλφηεηάο ηνπ 

Blackburn, γηα ηελ αθξίβεηα δελ ζπληξέρεη θαλ έλαο ηέηνηνο ιφγνο, θαζψο θάπνηνη ελδηαθεξφκαζηε 

γηα πνιιά πεξηζζφηεξα (θαη, ελδερνκέλσο, ζπκκεηέρνπκε ζε δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο, ζε 

δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο). 

    Έηζη, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρνπλ ηλδνπηζηηθά ή ηαντζηηθά ζρέδηα γηα θηλεηά ηειέθσλα, θαμ ή 

ηειενξάζεηο, δελ έρεη δεηρζεί φηη, απφ κηα νπηηθή γσλία αλεμάξηεηε θάζε δπλαηνχ ιεμηθφζκνπ, 

αμίδεη ηνλ θφπν λα θαηαζθεπάδνληαη θηλεηά ηειέθσλα, θαμ θαη ηειενξάζεηο, νχηε φηη ππάξρνπλ 

δπηηθά ζρέδηα γηα ηελ έλσζε ηνπ κάγνπ κε ην χκπαλ, νχηε φηη ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα θαμ θαη νη 

ηειενξάζεηο κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζηε Φψηηζε, νχηε φηη νη ζακάλνη ηνπ Ακαδνλίνπ 

επηθνηλσλνχλ κε ηα πλεχκαηα κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή e-mail. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε 

θνηλφηεηα ηνπ Blackburn κπνξεί λα επαίξεηαη, απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ιεμηθφζκνπ ηεο, γηα ηα 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηά ηεο, κηα άιιε θνηλφηεηα πνπ δεη εληφο ελφο δηαθνξεηηθνχ ιεμηθφζκνπ, κε 
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δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο νη νπνίεο θξίλνληαη αιεζείο εληφο εθείλνπ ηνπ ιεμηθφζκνπ, ζα κπνξνχζε 

λα επαίξεηαη γηα δηθά ηεο επηηεχγκαηα, ηα νπνία γηα απηήλ είλαη άθξσο ζεκαληηθφηεξα απφ ηα 

πξψηα, επηηεχγκαηα, όπσο, π.ρ., ε δηάβαζε ησλ Ππιψλ ηεο Δλφξαζεο ή ε Νηξβάλα. Δλ νιίγνηο, φηαλ 

ν Blackburn ηζρπξίδεηαη φηη "ζε θάζε δήηεκα πνπ έρεη ζεκαζία, δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή επηινγή" 

έλαληη ηεο δπηηθήο επηζηήκεο,
807

 καο ρξσζηάεη έλα επηρείξεκα ππέξ ηεο ζέζεο φηη ζεκαζία έρνπλ 

κφλν ηα δεηήκαηα ηα νπνία ηίζεληαη εληφο ηεο δηθήο ηνπ θνηλφηεηαο (θαηά ηα θαηλφκελα, δεηήκαηα 

φπσο, π.ρ., ε ρξέσζε ηεο λέαο ζχλδεζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην λέν επηηφθην ησλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ θαη άιια δεηήκαηα πεξί πξντφλησλ ηα νπνία δηαθεκίδνληαη ζηελ ηειεφξαζε ηνπ Blackburn 

θαη ηα νπνία ίζσο ζα αγνξάζεη αλ πέζεη ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ). 

    ε έλα παξφκνην πλεχκα, ν Glock ζρνιηάδεη φηη ν ζρεηηθηζκφο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα δνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο "καο δπζθνιεχεη λα 

εμεγήζνπκε πψο κέιε θνηλνηήησλ ηχπνπ Β θαηφξζσζαλ ζε ηέηνην βαζκφ λα εθκεηαιιεχνληαη, λα 

θαηαπηέδνπλ θαη λα ζθνηψλνπλ κέιε θνηλνηήησλ ηχπνπ Α. Πξέπεη λα ππνζέζνπκε, γηα παξάδεηγκα, 

φηη νη ζθαίξεο κε ηηο νπνίεο απνηθηαθά ζηξαηεχκαηα ππξνβνινχζαλ ηνπο άηπρνπο 'ηζαγελείο' 

θαηάθεξλαλ λα δηαζρίζνπλ έλα νληνινγηθφ ράζκα αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο πξηλ λα 

ρηππήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο;"
808

 Ή, φπσο ην ζέηεη ν Charles Taylor, "κε απηφλ ηνλ ηξφπν, έλα 

ζχλνιν πξαθηηθψλ κπνξεί λα ζέζεη κηα πξφθιεζε γηα έλαλ αζχκκεηξν ζπλνκηιεηή, φρη βέβαηα ζηε 

γιψζζα απηνχ ηνπ ζπλνκηιεηή, αιιά κε φξνπο ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα αγλνήζεη ν ζπλνκηιεηήο. 

Καη απφ απηφ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ έγθπξεο δηαπνιηηηζκηθέο θξίζεηο αλσηεξφηεηαο".
809

  

    Χζηφζν, ηέηνηνπ ηχπνπ επηρεηξήκαηα, ηα νπνία επηθαινχληαη ηελ εκπεηξηθψο δηαπηζησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δπηηθνχ θνζκνεηδψινπ ζε επί κέξνπο πεξηπηψζεηο, παξαγλσξίδνπλ ην 

ελδερφκελν λα παξνπζηάδεηαη ίζε ή αλψηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηελ νπηηθή γσλία 

ελαιιαθηηθψλ ή αληαγσληζηηθψλ θνζκνεηδψισλ, αλ, π.ρ., νη 'ηζαγελείο' δέρνληαη ηηο ζθαίξεο θαη ην 

ζπλαθφινπζν ζάλαηφ ηνπο κε ζάξξνο, αηαξαμία, γαιήλε θαη εζσηεξηθή αξκνλία πνπ δελ έρεη δεη 

νχηε ζηα φλεηξά ηνπ ν κέζνο αγρψδεο θαη λεπξσηηθφο δπηηθφο απνηθηνθξάηεο
810

 ή, αθφκε, αλ, 

                                                           
807

 Blackburn, ν.π., ζει. 196. Ζ πιαγηνγξάθεζε νθείιεηαη ζε εκέλα. 
808

 Glock, ν.π., ζει. 380.  
809

 Charles Taylor, "Rationality", Rationality and Relativism, ζει. 103. Βιέπε γεληθψο ζει. 100-104. Βιέπε θαη Lukes, 

ν.π., ζει. 297.  
810

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε γαιήληα ζηάζε ησλ Θηβεηηαλψλ κνλαρψλ πνπ απηνππξπνινχληαλ σο έλδεημε 

δηακαξηπξίαο γηα ηελ θηλεδηθή θαηνρή ζην Θηβέη. ζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζηελ αγρψδε θαη 

λεπξσηηθή ςπρνινγία ηνπ κέζνπ δπηηθνχ αλζξψπνπ θαη ηελ εζσηεξηθή γαιήλε θαη αξκνλία πνπ παξαηεξείηαη ζε 

θνηλσλίεο νη νπνίεο πεξηθξνλνχληαη σο "πξσηφγνλεο" ή "απνιίηηζηεο" απφ ηνλ πξψην (θαη αλεμάξηεηα απφ ην εξψηεκα 

αλ απηέο νη θνηλσλίεο φλησο δνπλ ή φρη ζε ελαιιαθηηθνχο ιεμηθφζκνπο), αμίδεη λα αλαθεξζεί ην βηβιίν Ο Παπαιάλγθη 

(κεηάθξ. Κ. Ληάπηζε, Γ. Γαζθαιφπνπινο, Όςηινλ, Αζήλα 1988), ζην νπνίν ν ηεξαπφζηνινο Erich Scheurmann καο 

κεηαθέξεη (ή έηζη ηζρπξίδεηαη) κηα ζεηξά απφ ιφγνπο ηνπ θπιάξρνπ Σνπηάβηη, απφ ην λεζί Σηαβέα ηνπ λνηίνπ Δηξεληθνχ, 

φπνπ ν αιιφθνηνο θαη ζιηβεξφο ηξφπνο δσήο ηνπ "Παπαιάλγθη" (ηνπ δπηηθνχ αλζξψπνπ) αληηκεησπίδεηαη (απφ ηελ –

ππνηηζέκελε- νπηηθή γσλία ηνπ θπιάξρνπ) κε έθπιεμε, πεξηθξφλεζε, ιχπεζε θαη αεδία σο θαηψηεξνο ηνπ αξκνληθνχ 

ηξφπνπ δσήο ησλ ηζαγελψλ: Ο Παπαιάλγθη "πξνζπαζεί αδηάθνπα λα ζθεπάζεη θαιά ην θξέαο ηνπ" (ζει. 16), "θαηνηθεί 
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ζχκθσλα κε πεπνηζήζεηο πνπ θξίλνληαη αιεζείο δεδνκέλνπ ηνπ ιεμηθφζκνπ ηνπο, νη ζθαίξεο δελ 

ηνπο ζθνηψλνπλ αιιά απιψο ηνπο ζηέιλνπλ ζε έλα άιιν επίπεδν χπαξμεο. Έπεηηα, παξαγλσξίδνπλ 

εκπεηξηθέο αλαθνξέο θαηλνκέλσλ ηα νπνία απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο δπηηθνχ νξζνινγηθνχ 

ιεμηθφζκνπ κπνξεί λα δείρλνπλ παξάινγα, αλεμήγεηα, κπζηεξηψδε ή απιψο πξντφληα ζχκπησζεο 

αιιά απφ ελαιιαθηηθέο νπηηθέο γσλίεο, ζην πιαίζην αληαγσληζηηθψλ ιεμηθφζκσλ, κπνξεί λα 

εμεγνχληαη σο εληππσζηαθά δείγκαηα επηηπρνχο θαη άθξσο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο καγηθψλ 

ηερληθψλ, θαηλφκελα φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε ιεγφκελε "θαηάξα ηνπ Σνπηαγρακψλ"
811

.   

    Γηα λα πεξάζνπκε ηψξα ζε κηα άιιε παξαιιαγή ηεο ηαθηηθήο πνπ εμεηάδεηαη ζε απηή ηελ 

ελφηεηα, ν Putnam αλαπηχζζεη έλα αξθεηά πεηζηηθφ επηρείξεκα ππέξ ηεο ζέζεο φηη ην γεγνλφο φηη ε 

πηνζέηεζε θάπνησλ ζεσξηψλ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηελ επηβίσζή καο έλαληη άιισλ ζεσξηψλ, ζπληζηά 

ηεθκήξην ππέξ ηεο αιήζεηαο ησλ πξψησλ. πλνπηηθά, αλ πνιιέο απφ ηηο πεπνηζήζεηο καο πνπ 

αθνξνχλ ζε πξάμεηο ήηαλ ςεπδείο, πνιιέο πξάμεηο καο ζα ήηαλ απνηπρεκέλεο. Δπνκέλσο ε αιήζεηα 

πνιιψλ απφ απηέο ηηο πεπνηζήζεηο είλαη αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζή καο.
812

 κσο απηέο νη 

                                                                                                                                                                                                   
ζαλ ην κχδη ζ' έλα ζθιεξφ θαβνχθη", "αλάκεζα ζε πέηξεο φπσο ε ζθνιφπεληξα κέζα ζηηο ξσγκέο ηεο πεηξσκέλεο 

ιάβαο" (ζει. 28), ε πξαγκαηηθή ζεφηεηά ηνπ είλαη "ην ζηξνγγπιφ κέηαιιν θαη ην βαξχ ραξηί πνπ απηνί νλνκάδνπλ 

ρξήκα" (ζει. 38), "επεηδή είλαη ηφζν θησρφο θαη ε ρψξα ηνπ ηφζν ζιηβεξή, θαηαθεχγεη ζηα [άρξεζηα] πξάγκαηα, ηα 

καδεχεη φπσο ν ηξειφο καδεχεη ηα καξακέλα θχιια, θαη γεκίδεη κε απηά ηελ θαιχβα ηνπ" θαη γη' απηφλ ην ιφγν "καο 

θζνλεί θαη ζέιεη θη εκείο λα γίλνπκε θησρνί ζαλ απηφλ" (ζει. 51), "είλαη κφληκα δπζαξεζηεκέλνο κε ην ρξφλν ηνπ", (ζει. 

60), "ρσξίδεη θαη θαηαθνκκαηηάδεη θάζε λέα κέξα ζχκθσλα κ' έλα νξηζκέλν ζρέδην" θαη, φληαο ηξειφο θαη 

παξαπιαλεκέλνο, "ηνλ θαθνπνηεί κε ηηο σκέο ηνπ ζπλήζεηεο" θαη δηαξθψο δηακαξηχξεηαη φηη δελ ηνπ είλαη αξθεηφο (ζει. 

65), "έρεη έλαλ ηδηαίηεξν θαη πνιχ κπεξδεκέλν ηξφπν λα ζθέθηεηαη", "ζθέθηεηαη πάληα κε πνηφλ ηξφπν θάηη ζα γίλεη 

ρξήζηκν γη' απηφλ ηνλ ίδην θαη ζα ηνλ θαηαμηψζεη" (ζει. 68), "θηηάρλεη πνιιά πξάγκαηα πνπ εκείο δελ κπνξνχκε λα 

θηηάμνπκε", "πξάγκαηα πνπ εκείο ειάρηζηα ηα επηζπκνχκε" (ζει. 76), φπσο, π.ρ, "ην δπλαηφ ρέξη ηεο κεραλήο" πνπ 

"θαηαζηξέθεη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηελ αγάπε πνπ έρεη κέζα ηνπ θάζε πξάγκα πνπ έθηηαμαλ ηα ίδηα καο ηα ρέξηα" (ζει. 

81), "έρεη έλα επάγγεικα", ην νπνίν ζεκαίλεη "λα θάλεηο πάληα έλα θαη ην απηφ πξάγκα" (ζει. 86), θαη απηφ ηνπ 

πξνθαιεί "κεγάιε ζχγρπζε, απειπηζία θαη αξξψζηηα" (ζει. 92), "ζπάληα κπνξεί […] λα πεδήζεη θαη λα ρνξνπνεδήζεη 

ζαλ παηδί φηαλ βξίζθεηαη ζε αλδξηθή ειηθία" (ζει. 89), ε δσή ηνπ "δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο ηνλ ηφπν ηεο ςεχηηθεο 

δσήο [ηνλ θηλεκαηνγξάθν] θαη ρσξίο ηα πνιιά ραξηηά [ηηο εθεκεξίδεο]" (ζει. 96) πνπ ηνλ έρνπλ θάλεη "έλαλ αδχλακν, 

ζπγρπζκέλν άλζξσπν, πνπ αγαπά απηφ πνπ δελ είλαη αιεζηλφ θαη απηφ πνπ είλαη αιεζηλφ δελ κπνξεί πηα λα ην 

αλαγλσξίζεη" (ζει. 103) θαη "ζθέθηεηαη δηαξθψο", "ηφζν πνιχ, πνπ ηνπ έρεη γίλεη ζπλήζεηα, αλαγθαηφηεηα, αθφκε θαη 

εμαλαγθαζκφο" (ζει. 107). Ο Σνπηάβηη θαηαιήγεη σο εμήο, απεπζπλφκελνο ζην δπηηθφ άλζξσπν: "Μείλε καθξηά καο κε 

ηηο ραξέο ζνπ θαη ηηο επηζπκίεο ζνπ, κε ηελ άγξηα αξπαρηηθφηεηά ζνπ, πνπ ζέιεη λα καδεχεη πινχηε ζηα ρέξηα θαη ζην 

θεθάιη, κε ηελ απιεζηία ζνπ λα είζαη πάληα θάηη παξαπάλσ απφ ηνλ αδειθφ ζνπ, κε ηηο πνιιέο θαη άζθνπεο πξάμεηο 

ζνπ, ηα ραψδε έξγα ησλ ρεξηψλ ζνπ, ηηο πεξίεξγεο ζθέςεηο ζνπ θαη ηελ πεξίεξγε γλψζε ζνπ, πνπ κνιαηαχηα ηίπνηα δελ  

μέξεη. Με φιεο ζνπ ηηο αλνεζίεο, πνπ θάλνπλ αθφκε θαη ηνλ χπλν ζνπ ζην ζηξψκα αλήζπρν. Δκείο δελ ηα ρξεηαδφκαζηε 

φια απηά θη αξθνχκαζηε ζηηο επγεληθέο θαη σξαίεο ραξέο πνπ πινχζηα καο έρεη δψζεη ν Θεφο. Κη αο καο βνεζήζεη ν 

Θεφο ψζηε λα κε καο ζηξαβψζεη ην θσο ηνπ θαη λα κε καο νδεγήζεη ζε πιάλεο αιιά λα θσηίζεη γηα καο φινπο ηνπο 

δξφκνπο θαη λα βαδίδνπκε ζην θσο ηνπ θαη λα παίξλνπκε κέζα καο ην ππέξνρν θσο ηνπ, πνπ ζα πεη: λ' αγαπηφκαζηε 

κεηαμχ καο θαη λα 'ρνπκε ζηελ θαξδηά καο πνιχ Σαιφθα" (ζει. 122-123).      
811

 ε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ ην άλνηγκα ηνπ ηάθνπ θαη ηεο ζαξθνθάγνπ ηνπ θαξαψ Σνπηαγρακψλ απφ ηνλ 

Howard Carter θαη ηελ νκάδα ηνπ ην 1922, δηάθνξα, ηνπιάρηζηνλ νρηψ, κέιε ηεο απνζηνιήο γλψξηζαλ δηαδνρηθά ην 

ζάλαην ππφ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν κπζηεξηψδεηο ζπλζήθεο. Σν εξψηεκα αλ επξφθεηην γηα ζπκπηψζεηο ή αλ ππήξρε 

θάπνηα ζχλδεζε κε ηε ζχιεζε ηνπ ηάθνπ παξακέλεη αλνηρηφ κέρξη ζήκεξα θαη ηξνθνδνηεί εηθαζίεο γηα κηα ππνηηζέκελε 

θαηάξα. Γηα κηα λεθάιηα νπηηθή γσλία δπηηθνχ νξζνινγηθνχ ηχπνπ βιέπε Ζ. V. F. Winstone, Howard Carter and the 

Discovery of the Tomb of Tutankhamun, Constable, Λνλδίλν 1991.  
812

 Παξάβαιιε ηελ άπνςε ηνπ Nietzsche φηη ε "αιήζεηα" είλαη κηα ρξήζηκε ςεπδαίζζεζε πνπ εμππεξεηεί ηελ επηβίσζε 

ηνπ είδνπο. Βιέπε, π.ρ., Nietzsche, Πέξα απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ, ζει. 17, Υαξνχκελε Δπηζηήκε, η.1, κεηαθξ. Ε. 

αξίθαο, Δθδνηηθή Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, ζει. 43, Υαξνχκελε Δπηζηήκε, η. 2, ν.π., ζει. 18. ρεηηθά κε απηφ 

βιέπε θαη Blackburn, ν.π., ζει. 104-105.  
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πεπνηζήζεηο ζπλάγνληαη απφ ή πξνυπνζέηνπλ έλα πιήζνο άιισλ πεπνηζήζεσλ, νη νπνίεο πξέπεη 

επίζεο λα είλαη αιεζείο. Έηζη ην γεγνλφο φηη επηβηψλνπκε εμεγείηαη αλ ζεσξήζνπκε φηη κεγάιν 

κέξνο ησλ πεπνηζήζεψλ καο είλαη αιεζέο. Φπζηθά, ζην βαζκφ πνπ έρεη δεηρζεί φηη ν θαζνξηζκφο ησλ 

ζπλζεθψλ αιεζείαο πξνηάζεσλ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ αλαθνξά ησλ φξσλ πνπ απηέο 

πεξηέρνπλ, δελ κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε φηη ε εμέιημε θαη ε επηβίσζε ηνπ είδνπο καο βνεζνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ αλαθνξά ησλ φξσλ καο.
813

 Έηζη "απφ ηελ νπηηθή γσλία (ή ηε κε-νπηηθή γσλία) 

ηεο 'εμέιημεο' ην κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη επαξθψο πνιιέο απφ ηηο πεπνηζήζεηο κνπ λα είλαη αιεζείο 

ζχκθσλα κε νπνηαδήπνηε εξκελεία ε νπνία ζπλδέεη απηέο ηηο πεπνηζήζεηο κε ηηο ζπλαθείο 

πξάμεηο."
814

  

    Καη' αξράο λα ζεκεησζεί φηη  αθφκε θαη αλ νη πεπνηζήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πξάμεηο 

απνδεηθλχνληαλ αιεζείο, νη γεληθφηεξεο ζεσξίεο πνπ πξνυπνηίζεληαη απφ απηέο ζα κπνξνχζαλ θαη 

πάιη λα είλαη ςεπδείο, ζην βαζκφ πνπ ε ινγηθή επηηξέπεη ηε ζπλαγσγή αιεζψλ ζπκπεξαζκάησλ απφ 

ςεπδείο πξνθείκελεο.   

    Δπί ηνπ πξνθεηκέλνπ ηψξα, δηαθσλψ κε ηελ άπνςε ηνπ Putnam πεξί εμέιημεο θαη αιήζεηαο (αλ 

ιέγνληαο "αιεζείο πεπνηζήζεηο" ελλνεί αληηθεηκεληθά αιεζείο, αιεζείο απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ 

ζχκπαληνο), ζην βαζκφ πνπ ε επηβίσζή καο ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά αλ 

ππνζέηακε φηη νη ζεσξίεο καο είλαη ςεπδείο (απφ κηα ππνηηζέκελε αληηθεηκεληθή νπηηθή γσλία) αιιά 

έρνπλ νδεγήζεη θαηά ζχκπησζε ζε επηηπρεκέλεο πξνβιέςεηο, θάηη πνπ, αλ θαη ίζσο απίζαλν, δελ 

είλαη πάλησο αδχλαην. Ο ίδηνο γξάθεη φηη "ην λα ππνζέζνπκε φηη ε αιιειεπίδξαζε [πεξηβάιινληνο 

θαη αλζξψπνπ] παξάγεη ζην λνπ καο ςεπδείο ζεσξίεο νη νπνίεο απιψο ηπραίλεη λα νδεγνχλ ζε 

επηηπρείο πξνβιέςεηο ηζνδπλακεί κε ην λα ππνζέηνπκε κηα απνιχησο αλεμήγεηε ζεηξά 

ζπκπηψζεσλ"
815

 ρσξίο λα δηθαηνινγεί πεξαηηέξσ νχηε γηαηί κηα ζεηξά ζπκπηψζεσλ ρξεηάδεηαη ηελ 

φπνηα εμήγεζε νχηε γηαηί ε εμήγεζε ηεο επηβίσζεο κέζσ ηεο αιήζεηαο ησλ πεπνηζήζεσλ είλαη 

πξνηηκφηεξε απφ ηελ εμήγεζή ηεο κέζσ ηεο ζχκπησζεο ή κε άιιν ηξφπν.  

    Γηφηη ζίγνπξα κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε κηα Γίδπκε Γε νη άλζξσπνη ηεο νπνίαο επηβηψλνπλ παξά 

ην γεγνλφο φηη φιεο ή νη πεξηζζφηεξεο πεπνηζήζεηο ηνπο είλαη ςεπδείο (ζε έλα ξεαιηζηηθφ πιαίζην ή 

απφ ηελ ππνηηζέκελε νπηηθή γσλία ηνπ ζχκπαληνο). Καη ζα κπνξνχζαλ λα επηβηψλνπλ θαηά 

ζχκπησζε ή επεηδή ηνπο θαιιηεξγεί θαη ηνπο θξνληίδεη θάπνην αφξαην ρέξη ή απιψο επεηδή ε θχζε 

ηνπο ράξηζε ην ιφγν σο κεραληζκφ επηβίσζεο. Θα κπνξνχζε λα είλαη αδηάθνξν (γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ σο κεραληζκνχ επηβίσζεο) αλ ν ιφγνο είλαη αληηθεηκεληθά "αιεζήο" ή "ςεπδήο", αξθεί λα 

επηηειεί θάπνηα ιεηηνπξγία ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο, γηα παξάδεηγκα λα παξέρεη 

                                                           
813

 Putnam, Reason, Truth and History, ζει. 39-41.  
814

 Putnam, ν.π., ζει. 40.  
815

 Putnam, ν.π., ζει. 39.  
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θνηλά πιαίζηα λνεκαηνδφηεζεο θαη λα δηεπθνιχλεη έηζη ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζπλεξγαζία ζην 

εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο κέζσ ηεο αληαιιαγήο ζεκάησλ θαη εληνιψλ, δειαδή θάηη αληίζηνηρν, 

π.ρ., ηνπ κεραληζκνχ πνπ βνεζά ηα κπξκήγθηα λα νξγαλψλνπλ απνηθίεο θαη θάπνηα πνπιηά λα 

πεηνχλ ζε ζρεκαηηζκνχο ή αθφκε θαη ηεο αληαιιαγήο "πιεξνθνξηψλ" ζην ζηνηρεηψδεο επίπεδν ησλ 

θπηηαξηθψλ απνηθηψλ. Θα κπνξνχζε επίζεο λα είλαη θάηη αληίζηνηρν, σο κεραληζκφο επηβίσζεο, ησλ 

δνληηψλ, ησλ θεξάησλ θαη ησλ λπρηψλ, ηνπ ηζηνχ ηεο αξάρλεο, ηνπ θακνπθιάδ, ηνπ εληππσζηαθνχ 

θηεξψκαηνο, ηνπ δειεηεξίνπ ή ηεο άλαξζξεο θξαπγήο ζε άιια δψα θαη θαηά βάζνο εμίζνπ ηπθιφο 

θαη ελζηηθηψδεο κε απηνχο ηνπο κεραληζκνχο.  

    Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη απηή ηε ζηηγκή ε ηερλνινγηθά 

εμειηγκέλε, "επθπήο" θαη ππεξήθαλε γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηεο αλζξσπφηεηα βξίζθεηαη ζην ρείινο ηνπ 

αθαληζκνχ γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ππνηηζέκελα "αιεζείο" ζεσξίεο ηεο θαη ηελ 

ηερλνινγηθή εθαξκνγή ηνπο (αλάπηπμε φπισλ ηθαλψλ λα αθαλίζνπλ θάζε δσή ζηνλ πιαλήηε, 

νηθνινγηθή θαηαζηξνθή), είλαη ακθίβνιν θαηά πφζν νη θπξίαξρεο ζεσξίεο ηεο εμππεξεηνχλ ηελ 

επηβίσζή ηεο.
816

 Απφ απηή ηελ άπνςε ν δπηηθφο νξζφο ιφγνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αθφκα θαη 

κεραληζκφο απηνθαηαζηξνθήο ελφο είδνπο πηζήθσλ ην νπνίν ίζσο ζα επηβίσλε κηα ραξά αλ δελ είρε 

θαηεβεί πνηέ απφ ηα δέληξα. 

 

3.1.5. Σν ππνηηζέκελν πξόβιεκα ηεο απηναλαίξεζεο ηνπ ζρεηηθηζκνύ.  

 

    χκθσλα κε ην θιαζηθφ πιένλ πξφβιεκα ηεο απηναλαίξεζεο, νη ζρεηηθηζηηθέο ζέζεηο, ζην βαζκφ 

πνπ θέξνπλ αμηψζεηο γεληθήο εθαξκνγήο, απηναλαηξνχληαη φηαλ εθαξκφδνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο. 

Απηφ ην πξφβιεκα εκθαλίδεηαη ζην ζπκπέξαζκα ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο απηήο ηεο δηαηξηβήο σο εμήο: 

Αλ ε αιήζεηα θάζε πξφηαζεο είλαη ζρεηηθή πξνο έλαλ ιεμίθνζκν, ηφηε θαη ε πξφηαζε "Ζ αιήζεηα 

θάζε πξφηαζεο είλαη ζρεηηθή πξνο έλαλ ιεμίθνζκν" είλαη κε ηε ζεηξά ηεο ζρεηηθή πξνο έλαλ 

ιεμίθνζκν θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζπληζηά "αληηθεηκεληθή" αιήζεηα. Αλ πξνβάιιεηαη σο 

"αληηθεηκεληθή" αιήζεηα, ηφηε αλαηξεί ηνλ εαπηφ ηεο.   

    Ο Blackburn παξνπζηάδεη δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο απηναλαίξεζεο θαη παξαηεξεί 

φηη ν ζρεηηθηζηήο κπνξεί λα απνθχγεη ην πξφβιεκα αληηθαζηζηψληαο κηα πιαησληθή αληίιεςε πεξί 

"απφιπηνπ" ή "αληηθεηκεληθνχ" ιφγνπ κε κηα αληίιεςε ηνπ ιφγνπ σο ζπλφινπ θαλφλσλ νη νπνίνη 

πηνζεηνχληαη απφ κηα θνηλφηεηα,
817

 δειαδή πξνβάιινληαο ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ σο λφκηκν 

ζπκπέξαζκα εληφο ελφο πιαηζίνπ θαη φρη σο αληηθεηκεληθή αιήζεηα απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο 

αησληφηεηαο.    

                                                           
816

 Βιέπε θαη Gellner, ν.π., ζει. 191, θαζψο θαη Lukes, ν.π., ζει. 297-298.  
817

 Blackburn, ν.π., ζει.  25-44, 47-55, 71, 76-79, 84.     
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    Ο Boghossian παξνπζηάδεη κηα εθδνρή ηεο απηναλαίξεζεο ηνπ ζρεηηθηζκνχ, ηελ νπνία απνδίδεη 

ζηνλ Thomas Nagel, θαη έπεηηα ζπεχδεη λα ηελ αληηθξνχζεη ν ίδηνο. Ζ εθδνρή έρεη σο εμήο: Ο 

ζρεηηθηζηήο ππνζηεξίδεη ηε ζέζε φηη ε αιήζεηα είλαη ζρεηηθή είηε σο απφιπηε αιήζεηα είηε σο 

αιήζεηα ζρεηηθή σο πξνο έλα πιαίζην. Αλ είλαη απφιπηε αιήζεηα ν ζρεηηθηζηήο απηναλαηξείηαη, δηφηη 

αλαγλσξίδεη ηνπιάρηζηνλ κία απφιπηε αιήζεηα. Αλ είλαη αιήζεηα ζρεηηθή σο πξνο έλα πιαίζην, ηφηε 

δελ έρνπκε ιφγν λα ηελ απνδερηνχκε, ζην βαζκφ πνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθή αιήζεηα.
818

 

    κσο, ζχκθσλα κε ηνλ Boghossian, "ίζσο ν ζρεηηθηζκφο είλαη αιεζήο ζην πιαίζην κηαο ζεσξίαο 

ηελ νπνία απνδερφκαζηε φινη, ζρεηηθηζηέο θαη κε ζρεηηθηζηέο."
819

 Με άιια ιφγηα, ν ζρεηηθηζηήο 

κπνξεί λα απαληήζεη φηη ε ζέζε "Ζ αιήζεηα είλαη ζρεηηθή" είλαη κηα αιήζεηα ζρεηηθή πξνο έλα 

πιαίζην θαη έπεηηα λα πξνζπαζήζεη λα δείμεη φηη θαη ν ξεαιηζηήο απνδέρεηαη ην ίδην πιαίζην. Αλ ε 

ζέζε θξίλεηαη αιεζήο ζχκθσλα κε θξηηήξηα ηα νπνία απνδέρεηαη ν ξεαιηζηήο, ηφηε ν ξεαιηζηήο έρεη 

ιφγνπο γηα λα ηελ απνδερηεί σο αιεζή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ε αιήζεηα 

εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ. Έηζη ν ζρεηηθηζηήο απνθεχγεη ηελ απηναλαίξεζε θαη ηαπηνρξφλσο 

ππνρξεψλεη ην ξεαιηζηή λα απνδερηεί ην ζρεηηθηζκφ σο λφκηκν ζπκπέξαζκα. 

        Παξνκνίσο, ν Wright παξνπζηάδεη σο εμήο ην πξφβιεκα: "Αλ ε αιήζεηα είλαη ζρεηηθή, ηφηε ε 

ζέζε φηη ε αιήζεηα είλαη ζρεηηθή είλαη ε ίδηα ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κφλν ζρεηηθψο αιεζήο θαη 

απηφ -γηα ιφγνπο νη νπνίνη ζπαλίσο δειψλνληαη ζαθψο- ππνηίζεηαη φηη κε θάπνηνλ ηξφπν 

απηναλαηξείηαη ή φηη ππνλνκεχεη δηαιεθηηθά ηε ζέζε φπνηνπ ην ππνζηεξίδεη."
820

 Καη ζπεχδεη λα 

απαληήζεη ν ίδηνο: αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο ζπλνιηθνχ ζρεηηθηζκνχ, φπνπ δελ κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη νη πξφζζεηεο παξάκεηξνη θαζνξίδνληαη "αλεμαξηήησο ησλ φπνησλ 

ελδερνκεληθνηήησλ ηεο αλζξσπνινγίαο ή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, […] ην ζπκπέξαζκα κπνξεί λα είλαη, 

ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, φηη ε αιήζεηα ηνπ ζρεηηθηζκνχ εμαξηάηαη θαη ε ίδηα κε θάπνηνλ ηξφπν απφ 

ελδερνκεληθφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο πξννπηηθήο."
821

 

    Με άιια ιφγηα, ν ζρεηηθηζηήο κπνξεί λα ηζρπξηζηεί (αλ θαηαθέξεη λα ην απνδείμεη) φηη ε ζέζε ηνπ 

πξνθχπηεη σο λφκηκν ή θαη σο αλαγθαίν ζπκπέξαζκα δεδνκέλνπ ελφο "νξζνχ ιφγνπ" ηνλ νπνίν 

κνηξάδνληαη θαη νη ζπλνκηιεηέο ηνπ, ηνπο νπνίνπο πξνζπαζεί λα πείζεη. Αλ νη ίδηνη ζέινπλ λα είλαη 

ζπλεπείο ζηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο, νθείινπλ λα απνδερηνχλ ην ζρεηηθηζκφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

απιψο ν νξζφο ιφγνο απνδεηθλχεη κε ηα ίδηα ηνπ ηα κέζα ηελ ελδερνκεληθφηεηα ή ηελ απζαηξεζία 

ηνπ. Έηζη, αλ θάηη απηναλαηξείηαη απηφ δελ είλαη ν ζρεηηθηζκφο αιιά ν ίδηνο ν νξζφο ιφγνο, αλ 

βεβαίσο ε πεηζαξρεκέλε εθαξκνγή ηνπ καο νδεγεί ζην ζρεηηθηζκφ θαη αλ ε ζρεηηθφηεηα, ε 

ελδερνκεληθφηεηα ή ε απζαηξεζία κηαο κεζφδνπ ή κηαο νιφθιεξεο θνζκνεηθφλαο ζπληζηνχλ ιφγν γηα 
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ηελ "αλαίξεζε" ή ηελ φπνηα απαμίσζή ηεο, θάηη πνπ δελ κνπ θαίλεηαη θαη ηφζν πξνθαλέο αλ έρνπκε 

ήδε δείμεη φηη είλαη εμίζνπ ζρεηηθή, ελδερνκεληθή ή απζαίξεηε κε άιιεο, αληαγσληζηηθέο νπηηθέο 

γσλίεο. 

    Έηζη, ζηα δχν πξψηα κέξε απηήο ηεο δηαηξηβήο αλέπηπμα κηα επηρεηξεκαηνινγία ζεσξψληαο 

δεδνκέλν έλα γλσζηαθφ ππφβαζξν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ θιαζηθή ινγηθή, 

θάπνηα επξέσο απνδεθηά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε επηρεηξεκάησλ, θάπνηεο πξνηάζεηο επξέσο 

απνδεθηέο σο απηνλφεηεο θαη θάπνηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία πεξηκέλσ φηη νη πξνθείκελέο 

κνπ ζα ζεσξεζνχλ ηνπιάρηζηνλ εχινγεο. πσο ην έζεζε ν Quine, "πξάγκαηη, απηά ηα ιέσ 

θηινζνθψληαο απφ ηελ πιενλεθηηθή ζθνπηά κφλν ηνπ δηθνχ καο ηνπηθνχ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο 

θαη ηεο δηθήο καο επηζηεκνληθήο επνρήο· κα δελ γλσξίδσ άιιε θαιχηεξε ζθνπηά"
822

. Αλ φια ηα 

βήκαηα ηνπ ζπιινγηζκνχ κνπ ήηαλ έγθπξα ζχκθσλα κε απηφ ην ππφβαζξν, ηφηε πξνθχπηεη λνκίκσο 

ην ζπκπέξαζκα "Ζ αιήζεηα θάζε πξφηαζεο είλαη ζρεηηθή πξνο έλαλ ιεμίθνζκν". Αλ νη ζπλνκηιεηέο 

κνπ απνδέρνληαη ηε λνκηκφηεηα ησλ ζπλαγσγψλ κνπ θαη ηηο πξνθείκελεο πνπ επηθαιέζηεθα, 

πείζνληαη απφ ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη δελ κπνξνχλ λα εθθέξνπλ θακία αληίξξεζε ζε απηήλ, ηφηε 

ην ζπκπέξαζκα δελ είλαη απιψο έλα λφκηκν ζπκπέξαζκα αιιά εθείλν πνπ νθείινπλ λα απνδερηνχλ 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ θνηλνχ ππνβάζξνπ καο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε απνδνρή ηνπ 

νξζνινγηθνχ ππνβάζξνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο απηήο ηεο δηαηξηβήο σο 

έζραηεο ινγηθήο ζπλέπεηάο ηνπ. εκεηψλεηαη φηη δελ ππνζηήξημα φηη νθείινπκε λα απνδερηνχκε ην 

νξζνινγηθφ ππφβαζξν (ψζηε λα απνδερηνχκε θαη ην ζπκπέξαζκά ηνπ) γηα νξζνινγηθνχο ιφγνπο 

αιιά φηη αλ απνδερηνχκε ην νξζνινγηθφ ππφβαζξν (φπσο θαη αλ εμεγείηαη απηή ε απνδνρή), ηφηε (ελ 

αλακνλή λέσλ αληηξξήζεσλ ή εληνπηζκνχ ζθαικάησλ ζηελ επηρεηξεκαηνινγία), νθείινπκε λα 

απνδερηνχκε θαη ην ζρεηηθηζηηθφ ζπκπέξαζκά ηνπ. 

    Αλ ππνζηήξηδα φηη ην ζπκπέξαζκά είλαη κηα αληηθεηκεληθή αιήζεηα ζχκθσλα κε έλα 

αληηθεηκεληθφ ππφβαζξν, ηφηε ζα αλαηξνχζα ηε ζέζε κνπ, εθφζνλ ε ζέζε δειψλεη φηη δελ είλαη 

δπλαηφ λα ππάξρεη έλα αληηθεηκεληθφ ππφβαζξν. κσο δελ ππνζηήξημα θάηη ηέηνην, παξά κφλν φηη ε 

φπνηα ζέζε (ηεο δηθήο κνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) κπνξεί λα ζεσξεζεί "αληηθεηκεληθή" ή "αιεζήο" 

κφλν ζχκθσλα κε θξηηήξηα εληφο ελφο ιεμηθφζκνπ, ελψ ν ίδηνο ν ιεμίθνζκνο δελ κπνξεί λα θξηζεί 

"αληηθεηκεληθφο" ή "αιεζήο" ή "πξαγκαηηθφο" ή "νξζφο" κε κηα ξεαιηζηηθή έλλνηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

ζέζε κνπ δελ απηναλαηξείηαη.  

    Παξνκνίσο, αλ ππνζηήξηδα φηη ην ζπκπέξαζκά πξέπεη λα γίλεη δεθηφ δηφηη πξνθχπηεη ζχκθσλα κε 

θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα γίλνπλ δεθηά επεηδή είλαη ηα νξζά θξηηήξηα, ζα αλαηξνχζα ηε ζέζε κνπ, 

εθφζνλ ππνζηεξίδσ φηη ηα έζραηα θξηηήξηα δελ πηνζεηνχληαη γηα νξζνινγηθνχο ιφγνπο (π.ρ. επεηδή 
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είλαη "νξζά"). κσο απιψο ππνζηήξημα φηη ην ζπκπέξαζκά κνπ πξέπεη λα γίλεη δεθηφ δηφηη 

πξνθχπηεη ζχκθσλα κε θάπνηα θξηηήξηα, κφλν αλ απνδερηνχκε απηά ηα θξηηήξηα, δίρσο λα 

επηθαιεζηψ θαλέλα ιφγν γηα λα ηα απνδερηνχκε. Ζ ελδερνκεληθή απνδνρή ελφο θνηλνχ ππνβάζξνπ 

απφ εκέλα θαη ηνπο αλαγλψζηεο κνπ δελ ζπλεπάγεηαη φηη νη αλαγλψζηεο κνπ θαη εγψ έρνπκε 

νξζνινγηθνχο ιφγνπο γηα λα απνδερφκαζηε απηφ ην ππφβαζξν. Δπνκέλσο νχηε ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε απηναλαηξνχκαη.   

    Σα πξνβιήκαηα πνπ εγείξνληαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία αθνξνχλ κφλν φζνπο απνδέρνληαη ήδε ην 

νξζνινγηθφ ππφβαζξν θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνζπαζνχλ λα δείμνπλ ηελ 

αδπλακία ηνπ νξζνχ ιφγνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηα θαη ζηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν ίδηνο. Αλ 

ηζρχεη απηφ, ηφηε απηφο πνπ απηναλαηξείηαη ή, νχησο εηπείλ, "απηνθαηαζηξέθεηαη", είλαη ν ίδηνο ν 

νξζφο ιφγνο, ζην βαζκφ πνπ ε έζραηε ινγηθή ζπλέπεηά ηνπ είλαη ε άξλεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

νξζνινγηθήο δηθαηνιφγεζήο ηνπ. 

 

3.2. Γηα ηελ ίδηα ηελ ηδέα ελόο αζύκκεηξνπ ελλνηνινγηθνύ ζρήκαηνο. 

 

    Τπάξρεη κηα επηρεηξεκαηνινγηθή ηαθηηθή ελάληηα ζηε δπλαηφηεηα χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ 

ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ ε νπνία, ρνλδξηθά, ππνζηεξίδεη φηη δελ είλαη δπλαηφ λα γλσξίζνπκε, λα 

θαηαλνήζνπκε ή λα ζπιιάβνπκε ζρήκαηα ξηδηθψο δηαθνξεηηθά απφ ην δηθφ καο θαη ζπκπεξαίλεη φηη 

ε δηαηχπσζε ηέηνησλ εξσηεκάησλ ή ελδερνκέλσλ είλαη αζπλεπήο ή ζηεξείηαη λνήκαηνο ή φηη εμ 

νξηζκνχ είκαζηε πεξηνξηζκέλνη ζε έλα θαη κνλαδηθφ ζρήκα, ην δηθφ καο. Ζ πην νινθιεξσκέλε 

δηαηχπσζε ελφο ηέηνηνπ ηχπνπ επηρεηξήκαηνο νθείιεηαη, θπζηθά, ζηνλ Davidson. Πξηλ φκσο λα 

αζρνιεζνχκε κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Davidson, ζα εμεηαζηνχλ θάπνηεο παξαιιαγέο απηήο 

ηεο ηαθηηθήο νη νπνίεο δηαηππψζεθαλ αλεμαξηήησο ηνπ πιαηζίνπ πνπ ζέηεη εθείλνο.  

 

3.2.1. Δπηρεηξήκαηα εθηόο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Davidson.   

 

    Ο Frege αλέπηπμε έλα επηρείξεκα γηα λα αληηθξνχζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ ιεγφκελσλ 

"ςπρνινγηζηψλ", φζσλ δειαδή ππνζηήξηδαλ φηη νη ινγηθέο αξρέο νθείινληαη ζηε θχζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ λνπ θαη θαηά ζπλέπεηα άιια φληα, κε δηαθνξεηηθή θχζε, ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζνχλ 

ζηε ζθέςε ηνπο θαη λα πξνυπνζέηνπλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο δηαθνξεηηθέο ινγηθέο αξρέο.
823

 

Αθνινπζεί κηα απφπεηξα αλαζπγθξφηεζεο ηνπ επηρεηξήκαηνο, κε ηε βνήζεηα ηνπ James Conant
824

:  

                                                           
823

 Frege, "Grundgesetze der Arithmetik", ζει. 202-204.  
824

 James Conant, "The Search for Logically Alien Thought: Descartes, Kant, Frege, and the Tractatus", The Philosophy 

of Hilary Putnam, Philosophical Topics 20, αξ. 1, 1990, ζει. 142-150. 



275 
 

    Αο ππνζέζνπκε φηη ζπλαληάκε θάπνηα φληα ηα νπνία κηινχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν ν 

νπνίνο καο θάλεη λα ππνζέηνπκε φηη δηαζέηνπλ κηα άιιε ινγηθή. Αλ αλαξσηεζνχκε πνηα ινγηθή 

είλαη αιεζήο ή νξζή, ε δηθή καο, ε δηθή ηνπο ή θακία, ηφηε πξνυπνζέηνπκε έλα ζεκείν εθηφο ησλ 

δχν ινγηθψλ απφ ην νπνίν κπνξνχκε λα θξίλνπκε αληηθεηκεληθά πνηά είλαη αιεζήο ή νξζή. Σφηε 

φκσο δερφκαζηε έλα αληηθεηκεληθφ νξζνινγηθφ θξηηήξην, κηα Λνγηθή ππεξάλσ φισλ ησλ άιισλ.  

    Μπνξνχκε λα κελ ζέζνπκε έλα ηέηνην εξψηεκα θαη απιψο λα δηαπηζηψζνπκε φηη ππάξρεη θάπνηα 

δηαθσλία ή αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ δχν ινγηθψλ. Αλ δηαπηζηψζνπκε θάηη ηέηνην, ηφηε δερφκαζηε 

έλα νξζνινγηθφ θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν θξίλνπκε ηελ αζπκβαηφηεηα, δειαδή πξνυπνζέηνπκε θαη 

πάιη έλα θνηλφ ππφβαζξν ην νπνίν θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα θξίλνπκε αλ ππάξρεη 

ζπκθσλία ή δηαθσλία. Απηφ ην θνηλφ ππφβαζξν είλαη ε Λνγηθή. πλεπψο δελ κπνξνχκε λα 

κηιήζνπκε γηα δηαθσλία ή ζπκθσλία κε ηα ελ ιφγσ φληα παξά κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηεο Λνγηθήο.  

    Αλ νη πξνηάζεηο απηψλ ησλ φλησλ δελ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο Λνγηθήο, 

ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ζπκθσλία ή ε δηαθσλία ηνπο πξνο ηηο δηθέο καο πξνηάζεηο, ηφηε δελ 

κπνξνχκε παξά λα ζεσξήζνπκε φηη αληηκεησπίδνπκε κηα κνξθή δηαηαξαρήο ηεο ζθέςεο ή ηξέιαο. 

Καη, εθφζνλ δελ κπνξνχζε λα ζθεθηνχκε παξά κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηεο Λνγηθήο, είλαη αδχλαην λα 

ζπιιάβνπκε κηα ελαιιαθηηθή ινγηθή. Δπνκέλσο ε δηαηχπσζε ηνπ ελδερνκέλνπ χπαξμεο 

ελαιιαθηηθψλ ινγηθψλ ζηεξείηαη λνήκαηνο. 

    Μηα απφπεηξα απάληεζεο ζε απηφ ην επηρείξεκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε παξαθάησ:  

    ηαλ ν Frege ραξαθηεξίδεη σο "ηξέια" θάζε πξφηαζε ε νπνία δελ κπνξεί λα θξηζεί σο αιεζήο ή 

ςεπδήο εληφο ησλ νξίσλ απηνχ πνπ νλνκάδεη "Λνγηθή", πξαγκαηνπνηεί ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ, 

εθφζνλ πξνυπνζέηεη φηη ε "Λνγηθή" είλαη ε κφλε αιεζήο θαη νξζή θαη ζπλάγεη απφ απηή ηε ζέζε φηη 

νηηδήπνηε δελ κπνξεί λα δηαηππσζεί εληφο ησλ νξίσλ ηεο ζπληζηά δηαηαξαρή ηεο ζθέςεο. Αλ δελ 

έρεη απνδεηρζεί αθφκα ε κνλαδηθφηεηα, ε αιήζεηα ή ε νξζφηεηα ηεο "Λνγηθήο" ζε έλα ξεαιηζηηθφ 

πιαίζην, ην ελδερφκελν απηφ πνπ θαίλεηαη σο ηξέια λα είλαη κηα (ξηδηθψο δηαθνξεηηθή) ελαιιαθηηθή 

"ινγηθή" παξακέλεη αλνηρηφ.  

    Αλ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε κηα (πξαγκαηηθή ή ππνηηζέκελε) ελαιιαθηηθή "ινγηθή" ηφζν 

δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή καο ψζηε ε πηνζέηεζή ηεο λα ζπλεπάγεηαη απηνκάησο αιιαγή ηνπ 

λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, ηφηε δελ ηίζεηαη δήηεκα δηαθσλίαο ή ζπκθσλίαο κε ηε δηθή καο, νχηε 

δήηεκα αιήζεηαο ή ςεχδνπο ησλ πξνηάζεσλ απηήο ηεο ινγηθήο, δηφηη, ζην βαζκφ πνπ νη ινγηθνί 

θαλφλεο αλήθνπλ ζην λνεκαηηθφ ππφβαζξν ελφο ιεμηθφζκνπ, ζα ήηαλ κηα "ινγηθή" αζχκκεηξε πξνο 

ηε δηθή καο, κηα "ινγηθή" πνπ ζα ξχζκηδε δηαθνξεηηθά λνήκαηα θαη έλλνηεο εληφο ελφο δηαθνξεηηθνχ 

λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο. Αλ κπνξψ λα δηαπηζηψζσ ηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ελφο ζπλφινπ 

πξνηάζεσλ κε ηηο δηθέο κνπ, ηελ αιήζεηα ή ην ςεχδνο ηνπο ή ηελ αληίθαζή ηνπο πξνο ηηο δηθέο κνπ 

πξνηάζεηο, ηφηε απηέο νη πξνηάζεηο δελ ζπληζηνχλ κηα άιιε "ινγηθή" αιιά δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο 
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εληφο ηεο ίδηαο "ινγηθήο" θαη, γεληθψο, εληφο ηνπ ίδηνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο. Μηα ζπκπεξηθνξά 

πνπ πξνυπνζέηεη έλα λνεκαηηθφ πιέγκα αζχκκεηξν πξνο ην δηθφ κνπ ζα ήηαλ αλακελφκελν λα 

θαίλεηαη σο "ηξέια" απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ δηθνχ κνπ λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο. Έηζη, αθφκα θαη 

αλ ζα ήηαλ αδχλαην λα θαηαλνήζνπκε κηα άιιε (ξηδηθψο δηαθνξεηηθή) "ινγηθή", ζα κπνξνχζακε λα 

εθιάβνπκε ηελ ππνηηζέκελε "ηξέια" σο έλδεημε γηα ηελ παξνπζία κηαο ελαιιαθηηθήο "ινγηθήο" θαη, 

γεληθψο, ελφο ελαιιαθηηθνχ ιεμηθφζκνπ, ελλνηνινγηθψο αζχκκεηξνπ πξνο ην δηθφ καο. 

    Σφηε, αλ έρεη λφεκα λα δηαηππψλνπκε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο πξαγκάησλ 

γηα ηα νπνία έρνπκε θάπνηεο ελδείμεηο, έρεη λφεκα θαη λα αλαξσηεζνχκε αλ είλαη δπλαηφ λα 

ππάξρνπλ (ξηδηθψο δηαθνξεηηθέο) ελαιιαθηηθέο "ινγηθέο". 

    Ο Forster εληνπίδεη ζην έξγν ηνπ Wittgenstein κηα παξαιιαγή ηεο ηαθηηθήο πνπ εμεηάδνπκε ζε 

απηήλ ηελ ελφηεηα
825

 θαη ζεσξεί φηη ππάξρεη κηα εζσηεξηθή έληαζε αλάκεζα ζηε ζέζε ηνπ 

Wittgenstein ππέξ ηεο δπλαηφηεηαο χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ γξακκαηηθψλ θαη ζην ζπκπέξαζκα ηνπ 

αληεπηρεηξήκαηνο, ην νπνίν ζα εθηεζεί παξαθάησ. 

    χκθσλα κε ηνλ Forster ν Wittgenstein ζεσξεί, θαηά κία εξκελεία, φηη δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα 

λα θαηαλνήζνπκε ηηο ελαιιαθηηθέο γξακκαηηθέο. Πξνβάιιεη δηάθνξνπο ιφγνπο, ν ηζρπξφηεξνο εθ 

ησλ νπνίσλ είλαη ε ζέζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαηαλφεζε νπνηαζδήπνηε γξακκαηηθήο 

πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε δέζκεπζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε απηήλ ηε γξακκαηηθή, γεγνλφο πνπ απνθιείεη 

ηελ πξφζβαζε ζε θάζε άιιε. κσο, αλ δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο ελαιιαθηηθέο 

γξακκαηηθέο, ηφηε δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ή λα πηζηεχνπκε δηθαηνινγεκέλα φηη ππάξρνπλ. Ο 

Forster ζεσξεί φηη ν ίδηνο ν Wittgenstein καο πξνζθέξεη έλα ηξφπν λα πεξάζνπκε απφ απηή ηε ζέζε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ έρεη λφεκα λα ππνζέζνπκε ηελ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ γξακκαηηθψλ: 

    Αλ δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο ελαιιαθηηθέο γξακκαηηθέο, ηφηε ηα εκπεηξηθά ηεθκήξηα 

ηεο αλζξσπνινγίαο θαη ησλ θηινιφγσλ ππέξ ηεο χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ γξακκαηηθψλ ζε άιινπο 

πνιηηηζκνχο πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο παξεξκελείεο ειαηησκαηηθψλ εθδνρψλ ηεο δηθήο καο 

γξακκαηηθήο. Αθφκα, δελ έρεη λφεκα λα κηιάκε γηα ελδερφκελεο θαηλνηνκίεο εληφο ηνπ δηθνχ καο 

πνιηηηζκνχ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα γελλήζνπλ λέεο γξακκαηηθέο, ελψ δελ ηίζεηαη θαη δήηεκα 

ζεβαζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ γξακκαηηθψλ άιισλ ιαψλ (εθ’ φζνλ δελ έρεη λφεκα λα ζεβαζηψ θάηη 

πνπ δελ γλσξίδσ αλ ππάξρεη). κσο, ζχκθσλα κε ηνλ Forster, απηνί (ηα εκπεηξηθά ηεθκήξηα ηεο 

αλζξσπνινγίαο θαη ηεο θηινινγίαο, ε ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο)  ήηαλ νη ηξεηο ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα ήηαλ θαιχηεξα λα 

πξνηηκήζνπκε ηελ απφδνζε ελφο πεξηζζφηεξν ξεπζηνχ θαη αζαθνχο λνήκαηνο ζηνπο φξνπο 
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"γιψζζα", "ζθέςε", "πξφηαζε" θαη "έλλνηα" ζην πιαίζην ηεο απξνζδηφξηζηεο θαη αζπλεπνχο ρξήζεο 

ηνπο εληφο ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο.  

    Αλ νη ιφγνη γηα λα πξνηηκήζνπκε απηήλ ηελ εθδνρή παχνπλ λα πθίζηαληαη ή λα έρνπλ λφεκα, ηφηε 

ε επηινγή πνπ απνκέλεη (ηνπιάρηζηνλ ζην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο ηνπ Wittgenstein θαη' απηήλ ηελ 

εξκελεία) είλαη λα νξίζνπκε απζηεξέο ζπλζήθεο γηα λα απνηειεί θάηη "γιψζζα", "ζθέςε" θ.ν.θ, 

ζπγθεθξηκέλα λα κπνξεί λα κεηαθξαζηεί πιήξσο ζηε δηθή καο "γιψζζα", "ζθέςε" θ.ν.θ. θαη λα 

παξνπζηάδεη κηα θαλνληθφηεηα, λα ππαθνχεη ζε θαλφλεο. κσο ηφηε ε "γιψζζα" θ.ν.θ πεξηνξίδεηαη 

εμ νξηζκνχ ζηε δηθή καο γξακκαηηθή, αθ’ ελφο επεηδή, αλ θάηη κεηαθξάδεηαη ζηε δηθή καο "γιψζζα" 

δελ κπνξεί παξά λα ππαθνχεη θαη ζηελ ίδηα γξακκαηηθή, αθ’ εηέξνπ δηφηη καζαίλνπκε ηελ έλλνηα ηεο 

θαλνληθφηεηαο κφλν κε αλαθνξά ζε θαλνληθφηεηεο πνπ επηηξέπεη ε δηθή καο γξακκαηηθή θαη έηζη 

δελ ζα κπνξνχζακε λα αλαγλσξίζνπκε θαλνληθφηεηεο έμσ απφ απηήλ ηε γξακκαηηθή.  

    Δπνκέλσο, αλ ηζρχνπλ φια απηά, ε ηδέα ηεο χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ γξακκαηηθψλ ζηεξείηαη 

λνήκαηνο. 

    κσο απηφ ζεκαίλεη κφλν φηη δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε ηαπηνρξφλσο ηε ζέζε ηεο χπαξμεο (ή 

ηεο δπλαηφηεηαο χπαξμεο) ελαιιαθηηθψλ γξακκαηηθψλ θαη ηε ζέζε ηεο απνθιεηζηηθήο δέζκεπζεο ζε 

κία γξακκαηηθή.  

    Ο Forster καο πξνζθέξεη ηξεηο ιφγνπο γηα λα απνξξίςνπκε ηε δεχηεξε θαη λα δερηνχκε ηελ 

πξψηε: Πξψηνλ, δηφηη έηζη κπνξνχκε λα πεηχρνπκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο ηε ξχζκηζε 

ησλ εκπεηξηθψλ θξίζεσλ ζρεηηθά κε άιινπο πνιηηηζκνχο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ κπνξνχκε λα 

αλαθαιχςνπκε θάπνηα ελλνηνινγηθή αληηζηνηρία (ην ίδην ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο "ηξέιαο" ηνπ Frege). Γεχηεξνλ, δηφηη ε ζέζε φηη  ην λφεκα κηαο ιέμεο ή έθθξαζεο 

είλαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηεο θαη ε θαηαλφεζε απηήο ηεο ιέμεο ή ηεο έθθξαζεο ζπλίζηαηαη ζην λα 

γλσξίδνπκε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο δελ ζπλεπάγεηαη θαη' αλάγθελ κηα δέζκεπζε ζηνπο γξακκαηηθνχο 

θαλφλεο πνπ πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε. Σξίηνλ, δηφηη είλαη δχζθνιν λα ζπκβηβαζηεί ε ζέζε 

ηεο απνθιεηζηηθήο δέζκεπζεο κε θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα 

(ακθηζεκίεο, αληηθαηηθέο ρξήζεηο ηεο ίδηαο ιέμεο θ.α.) θαη ηηο νπνίεο απηή ε ζέζε ζεσξεί 

αδχλαηεο
826

.  

    Ζ θξηηηθή ηνπ Forster δείρλεη ινηπφλ φηη ππάξρνπλ ιφγνη γηα λα απνξξηθζεί κηα βαζηθή 

πξνθείκελε ηνπ ππνηηζέκελνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ Wittgenstein, αθήλνληαο αλνηρηφ ην δήηεκα ηεο 

δπλαηφηεηαο χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ γξακκαηηθψλ. Άιισζηε, φπσο ππνζηεξίδεη ν Stroud, πάληα ζην 

πιαίζην κηαο εξκελείαο ηνπ Wittgenstein, αθφκε θαη αλ δερηνχκε φηη, ζην βαζκφ πνπ ε πηνζέηεζε 

κηαο γξακκαηηθήο δελ είλαη δήηεκα ζπλεηδεηήο επηινγήο αιιά ηπθιήο απνδνρήο θαη ζην βαζκφ πνπ 
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ε θαηαλφεζε κηαο ελαιιαθηηθήο γξακκαηηθήο ζα καο ππνρξέσλε λα απνκαθξπλφκαζηε φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο νηθείνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο καο, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν ή 

πξαθηηθψο αδχλαην λα θαηαλνήζνπκε κηα ελαιιαθηηθή γξακκαηηθή
827

, απηφ δελ ζπλεπάγεηαη φηη ε 

δπλαηφηεηα χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ γξακκαηηθψλ ζηεξείηαη λνήκαηνο ή είλαη αληηθαηηθή. Ζ ινγηθή 

δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ γξακκαηηθψλ παξακέλεη (εθφζνλ ππάξρνπλ a priori επηρεηξήκαηα ππέξ 

ηεο), απιψο δελ ελαπφθεηηαη ζε εκάο ην αλ ζα πηνζεηήζνπκε θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα θαηαλνήζνπκε 

ηέηνηεο γξακκαηηθέο.
828

 Θα κπνξνχζε λα είλαη ινγηθψο δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο ελλνηψλ πνπ 

δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπλήζεηο, αθφκε θαη αλ εκείο, σο είδνο ή σο θνηλσλία, γηα ελδερνκεληθνχο 

ιφγνπο, δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηέηνηεο έλλνηεο.
829

   

    Αλεμαξηήησο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο φπνηαο εξκελείαο ηνπ Wittgenstein θαη ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

Forster θαη Stroud, λνκίδσ φηη δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα δερηνχκε φηη, θαηά ινγηθή 

αλαγθαηφηεηα, ε πηνζέηεζε ελφο ιεμηθφζκνπ καο δεζκεχεη απνθιεηζηηθά ζε απηφλ, ζην βαζκφ πνπ 

δελ έρεη απνθιεηζηεί ε δπλαηφηεηα λνήκνλα φληα κε κεγάιε θαληαζία, ηζρπξή βνχιεζε θαη/ή 

αλεπηπγκέλεο καζεζηαθέο δεμηφηεηεο λα κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ή λα δηδαρζνχλ ιεμηθφζκνπο 

ελαιιαθηηθνχο ηνπ δηθνχ ηνπο θαη έηζη λα γίλνπλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, "δίγισζζα", ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε δπλαηφηεηα κεηάθξαζεο φξσλ ή πξνηάζεσλ ηνπ ελφο ιεμηθφζκνπ ζε φξνπο ή πξνηάζεηο 

ηνπ άιινπ, νχηε ε ηαπηφρξνλε πηνζέηεζε ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ "νπηηθψλ γσληψλ" (εθφζνλ έρσ ηελ 

εληχπσζε φηη ε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο "νπηηθψλ γσληψλ" θαη δηαρξνληθνχ πεξάζκαηνο απφ ηνλ έλα 

ιεμίθνζκν ζηνλ άιιν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε κλήκεο αξθνχλ γηα λα ππνζηεξηρζεί φηη 

δηαζέηνπκε έλα είδνο πξφζβαζεο ζε ελαιιαθηηθέο γξακκαηηθέο). Δπηπιένλ, κνπ θαίλεηαη φηη ην αλ 

είλαη δπλαηφλ ή φρη έλα ππνθείκελν (αλζξψπηλν ή κε) λα πηνζεηεί ηαπηνρξφλσο δχν ή πεξηζζφηεξεο 

"νπηηθέο γσλίεο" είλαη έλα εκπεηξηθφ ςπρνινγηθφ-βηνινγηθφ εξψηεκα πνπ αθνξά ελδερνκεληθφηεηεο 

ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ λνπ θαη ηνπ εγθεθάινπ θάζε επηκέξνπο ππνθεηκέλνπ πνπ ζπκβαίλεη λα 

παξαηεξεζεί θαη δελ κπνξεί λα απαληεζεί a priori, γηα θάζε δπλαηφ ππνθείκελν, είηε απηφ είλαη 

Homo sapiens είηε είλαη έλα ππεξ-επθπέο θεθαιφπνδν απφ ηελ άιιε άθξε ηνπ ζχκπαληνο, ζαλ απηά 

πνπ ζπλαληήζακε ζην πξψην θεθάιαην. 

    ζνλ αθνξά δε ζηνλ ληετβηληζνληαλήο πθήο ηζρπξηζκφ ηνπ Putnam φηη "αλ δελ κπνξνχκε λα 

εξκελεχζνπκε θαζφινπ ηνπο ήρνπο πνπ παξάγνπλ θάπνηνη νξγαληζκνί, ηφηε δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν 

γηα λα ηνπο ζεσξνχκε λνήκνλεο, νκηιεηέο, νχηε θαλ πξφζσπα,"
830

 κπνξεί λα απαληήζεη θαλείο, 

δεδνκέλεο ηεο ζεσξίαο ησλ ιεμηθφζκσλ, φηη, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε δείμεη κε a priori 
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ζπιινγηζκνχο φηη είλαη ινγηθψο δπλαηφ λα ππάξρνπλ ελλνηνινγηθψο αζχκκεηξνη θαη κε ακνηβαίσο 

κεηαθξάζηκνη ιεμίθνζκνη θαη φηη δελ κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ην ελδερφκελν κηα ζεηξά ήρσλ λα 

ζπληζηά γισζζηθή ζπκπεξηθνξά αλ δελ εμαληιήζνπκε φια ηα δπλαηά λνεκαηηθά ππφβαζξα ζηελ 

πξνζπάζεηα λα ηε λνεκαηνδνηήζνπκε, ηφηε, αλ δελ κπνξνχκε λα λνεκαηνδνηήζνπκε ηηο εθθνξέο 

θάπνησλ νξγαληζκψλ ζχκθσλα κε ην δηθφ καο λνεκαηηθφ ππφβαζξν, απέρνπκε αθφκα πνιχ απφ ην 

λα απνθιείζνπκε ηε λφκηκε ππφζεζε φηη απηνί νη νξγαληζκνί είλαη λνήκνλεο, νκηιεηέο θαη, βεβαίσο, 

πξφζσπα, πνπ απιψο δνπλ ζε έλα ιεμίθνζκν ελλνηνινγηθψο αζχκκεηξν πξνο ην δηθφ καο.
831

   

          

3.2.2. Σν επηρείξεκα ηνπ Davidson.  

 

    ε απηή ηε δηαηξηβή αλακεηξήζεθα πνιιέο θνξέο κε δηάθνξα επηκέξνπο επηρεηξήκαηα θαη ζέζεηο 

ηνπ Davidson πνπ έζεηαλ εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ ιεμηθφζκσλ.
832

 Σψξα, κεηά απφ 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηκέξνπο επηρεηξεκάησλ θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο, 

ήξζε ε ψξα λα ηελ αληηπαξαζέζσ σο ζχλνιν ζηε ακείιηθηε θξηηηθή πνπ αζθεί ν Davidson ζηελ ίδηα 

ηελ ηδέα ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ε ζεσξία είλαη απξφζβιεηε απφ απηή 

ηελ θξηηηθή. 

    Σν θεληξηθφ επηρείξεκα ηνπ Davidson, ζην νπνίν ζπκππθλψλνληαη ηδέεο θαη επηρεηξήκαηα πνπ 

έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί εθηελψο ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, έρεη ζπλνπηηθά σο εμήο: Καη' αξράο νξίδεη 

ην ελλνηνινγηθφ ζρήκα σο έλα ζχλνιν ακνηβαία κεηαθξάζηκσλ γισζζψλ θαη ππνζηεξίδεη φηη "δχν 

άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά ζρήκαηα εάλ κηινχλ γιψζζεο νη νπνίεο δελ είλαη 

ακνηβαία κεηαθξάζηκεο."
833

 Αθνινχζσο εμεηάδεη ηί ζπκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο νιηθήο θαη ζε 

πεξηπηψζεηο κεξηθήο κε κεηαθξαζηκφηεηαο κεηαμχ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ. ζνλ αθνξά ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε, ππνζηεξίδεη φηη, γηα λα είλαη δπλαηή ε χπαξμε κε ακνηβαία κεηαθξάζηκσλ 

ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ, ζα πξέπεη λα δερηνχκε, πξψηνλ, φηη είλαη δπλαηφλ θάηη λα ζπληζηά 

γιψζζα ρσξίο λα είλαη κεηαθξάζηκν ζηε δηθή καο γιψζζα θαη, δεχηεξνλ, φηη είλαη δπλαηφλ έλα 

ελλνηνινγηθφ ζρήκα λα είλαη αιεζέο (ή ζε κεγάιν βαζκφ αιεζέο) ρσξίο λα είλαη κεηαθξάζηκν ζηε 

δηθή καο γιψζζα.
834

 κσο, θαηά ηνλ Davidson, ε κεηαθξαζηκφηεηα ζηε δηθή καο γιψζζα ζπληζηά 

θξηηήξην γισζζηθφηεηαο
835

, ελψ, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε Σ, ε νπνία, θαηά ηνλ Davidson 

"ελζσκαηψλεη ηελ θαιχηεξε δηαίζζεζή καο σο πξνο ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο 

                                                           
831

 Άιισζηε, φπσο ππνζηεξίρζεθε εθηελψο ζην πξψην θεθάιαην, αθφκα θαη αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλνκηιεηή καο είλαη 

πιήξσο θαηαλνεηή θαη εξκελεχζηκε ζχκθσλα κε ην δηθφ καο λνεκαηηθφ ππφβαζξν, θαη πάιη ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα 

πξνυπνζέηεη έλα αζχκκεηξν λνεκαηηθφ ππφβαζξν ζπκβαηφ κε ηα "ίδηα" (θαη' εκάο) ζπκπεξηθνξηθά δεδνκέλα.  
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αιήζεηαο"
836

, ε έλλνηα ηεο κεηάθξαζεο δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ έλλνηα ηεο αιήζεηαο θαη 

είλαη αδχλαην θάηη λα είλαη αιεζέο αιιά κε κεηαθξάζηκν ζηε δηθή καο γιψζζα.
837

 Δπνκέλσο ε ηδέα 

ηεο νιηθήο κε κεηαθξαζηκφηεηαο κεηαμχ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ είλαη αζπλεπήο, αθαηαλφεηε ή 

ζηεξείηαη λνήκαηνο. ζνλ αθνξά ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, απηή ηεο κεξηθήο κεηαθξαζηκφηεηαο, 

επηθαιείηαη ηηο ζπλζήθεο ηεο ξηδηθήο εξκελείαο θαη ηελ αξρή ηεο ράξηηνο, γηα λα δείμεη φηη, ζε 

νπνηαδήπνηε απφπεηξα αλαγλψξηζεο ελφο δηαθνξεηηθνχ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο, "δελ ζα 

κπνξνχζακε λα είκαζηε ζε ζέζε λα θξίλνπκε φηη άιινη είραλ έλλνηεο ή πεπνηζήζεηο ξηδηθά 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο καο"
838

. Γεδνκέλσλ φισλ απηψλ, "δελ εληνπίζακε θαλέλα θαηαλνεηφ 

ππφβαζξν βάζεη ηνπ νπνίνπ λα κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηα ζρήκαηα είλαη δηαθνξεηηθά"
839

 θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε ηδέα ηεο δπλαηφηεηαο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ θαη ε ίδηα ε ηδέα 

ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο είλαη αθαηαλφεηε, αζπλεπήο ή άλεπ λνήκαηνο θαη πξέπεη λα 

εγθαηαιεηθζεί καδί κε ηνλ ελλνηνινγηθφ ζρεηηθηζκφ πνπ ηε ζπλνδεχεη.
840

  

    Αο εμεηάζνπκε ηψξα πην πξνζεθηηθά ηηο πξνθείκελεο ηνπ επηρεηξήκαηνο ππφ ην θσο ηεο ζεσξίαο 

ησλ ιεμηθφζκσλ.  

    Πξψηνλ, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο πνπ πξνηείλεη ε ζεσξία ησλ 

ιεμηθφζκσλ, δελ είλαη απαξαίηεην δχν δηαθνξεηηθά "ζρήκαηα" λα είλαη κε κεηαθξάζηκα ην έλα κε 

φξνπο ηνπ άιινπ. Με κεηαθξάζηκνη κεηαμχ ηνπο είλαη κφλν νη ελλνηνινγηθψο αζχκκεηξνη 

ιεμίθνζκνη, ελψ νη γλσζηαθψο αζχκκεηξνη ιεμίθνζκνη είλαη εμ νξηζκνχ ακνηβαία κεηαθξάζηκνη. 

Δπνκέλσο ε θξηηηθή ηνπ Davidson αθνξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο ελλνηνινγηθήο αζπκκεηξίαο, δειαδή 

δηαθνξάο σο πξνο ην λνεκαηηθφ πιέγκα.  

    Γεχηεξνλ, φπσο ππνζηεξίρζεθε ζηελ ελφηεηα 1.7.2, δελ είλαη δπλαηή ε κεξηθή κεηαθξαζηκφηεηα 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ λνεκαηηθψλ πιεγκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ιεμηθφζκσλ. Αλ δερηνχκε ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία απηήο ηεο ελφηεηαο, κπνξνχκε λα ζπδεηάκε κφλν γηα πεξηπηψζεηο νιηθήο κε 

κεηαθξαζηκφηεηαο κεηαμχ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ. 

    Σξίηνλ, ζηελ ελφηεηα 1.2.1.2 ππνζηεξίρζεθε εθηελψο φηη ε αξρή ηεο ράξηηνο δελ ζπληζηά 

αλαγθαία ζπλζήθε ηεο ξηδηθήο εξκελείαο, παξά κφλν κηα πξναηξεηηθή, απφ ινγηθή άπνςε, επηινγή 

ηνπ εξκελεπηή. Έηζη θαηαξξέεη κηα βαζηθή πξνθείκελε ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ Davidson.         
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    Σέηαξηνλ, φπσο ζπκπεξάλακε ζην πξψην κέξνο ηεο δηαηξηβήο, εμεηάδνληαο εθηελψο θαη 

αμηνινγψληαο ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Davidson,  αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε γισζζηθφηεηα ελφο 

ζπλφινπ εθθνξψλ δελ είλαη ε κεηαθξαζηκφηεηα ζην δηθφ καο λνεκαηηθφ πιέγκα αιιά ε 

κεηαθξαζηκφηεηα ζε θάπνην λνεκαηηθφ πιέγκα. Δπνκέλσο, αλ δερηνχκε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 

πξψηνπ κέξνπο, είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ ελλνηνινγηθά ζρήκαηα (ιεμίθνζκνη) κε κεηαθξάζηκα κε 

φξνπο ηνπ δηθνχ καο ζρήκαηνο. Έηζη αλαηξείηαη ην θξηηήξην γισζζηθφηεηαο ηνπ Davidson θαη ε 

αληίζηνηρε πξνθείκελε ηνπ επηρεηξήκαηφο ηνπ. 

    Πέκπηνλ θαη εθηελέζηεξνλ, φζνλ αθνξά ζηε χκβαζε T θαη ηε δηαπινθή κεηάθξαζεο θαη 

αιήζεηαο:    

   χκθσλα κε ηνλ πεξίθεκν νξηζκφ ηνπ Alfred Tarski, κηα πξφηαζε, π.ρ. ε πξφηαζε "To ρηφλη είλαη 

ιεπθφ", ε νπνία αλήθεη ζηε κειεηνχκελε γιψζζα-αληηθείκελν, είλαη αιεζήο αλ θαη κφλνλ αλ ην 

ρηφλη είλαη ιεπθφ, φπνπ ζην αξηζηεξφ ζθέινο ηεο ηζνδπλακίαο έρνπκε ηελ πξφηαζε ηεο γιψζζαο-

αληηθείκελν ζε εηζαγσγηθά θαη ζην δεμί ζθέινο έρνπκε κηα "κεηάθξαζε" απηήο ηεο πξφηαζεο ζηε 

κεηαγιψζζα, ζηελ νπνία δηαηππψλνληαη νη ζπλζήθεο αιεζείαο ησλ πξνηάζεσλ ηεο γιψζζαο-

αληηθείκελν.
841

 Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηε γιψζζα-αληηθείκελν θαη ηε κεηαγιψζζα γίλεηαη 

εκθαλέζηεξε αλ, π.ρ., δηαηππψζνπκε ηελ ηζνδπλακία σο εμήο: Ζ πξφηαζε "Snow is white" είλαη 

αιεζήο αλλ ην ρηφλη είλαη ιεπθφ. 

    Ο Davidson ρξεζηκνπνίεζε απηφλ ηνλ νξηζκφ ζηε ζεκαζηνινγηθή ζεσξία ηνπ ππνζηεξίδνληαο 

φηη, π.ρ., ην λφεκα ηεο πξφηαζεο "Snow is white", πνπ είλαη φηη ην ρηφλη είλαη ιεπθφ, καο δίλεηαη απφ 

ηέηνηα ηαξζθηαλά ζεσξήκαηα πνπ δειψλνπλ ηηο ζπλζήθεο αιεζείαο ηεο πξφηαζεο.
842

 

    Σψξα, ν Tarski θαζηζηά ζαθέο φηη "πξέπεη πάληα λα ζρεηίδνπκε ηελ ηδέα ηεο αιήζεηαο, φπσο ην 

φηη κηα πξφηαζε [sentence] είλαη αιεζήο, κε κηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα· δηφηη είλαη πξνθαλέο φηη ε 

ίδηα έθθξαζε [εθθνξά ζα έιεγα εγψ] πνπ ζπληζηά αιεζή πξφηαζε ζε κία γιψζζα κπνξεί λα είλαη 

ςεπδήο ή α-λφεηε ζε θάπνηα άιιε"
843

 θαη φηη "θάζε πξφηαζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηε γιψζζα-

αληηθείκελν πξέπεη επίζεο λα εκθαλίδεηαη θαη ζηε κεηαγιψζζα· κε άιια ιφγηα, ε κεηαγιψζζα 

πξέπεη λα πεξηέρεη ηε γιψζζα-αληηθείκελν σο ηκήκα ηεο. Απηφ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε αλαγθαίν 

γηα ηελ απφδεημε ηεο επάξθεηαο ηνπ νξηζκνχ"
844

. Καη πξέπεη "λα ππνζέηνπκε φηη ε γιψζζα-

αληηθείκελν κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζηε κεηαγιψζζα"
845

. Απηφ φκσο ζεκαίλεη φηη, φπσο ην ζέηεη ν 
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David Wiggins, ν φξνο "κεηάθξαζε", ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζην αίηεκα ην δεμηφ ζθέινο ηεο 

ηζνδπλακίαο λα απνηειεί κηα κεηάθξαζε ηεο ππφ κειέηελ πξφηαζεο ζηε κεηαγιψζζα, "πξνυπνζέηεη 

φηη ν ινγηθφο επηζηήκσλ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη πφηε ε πξφηαζε πνπ δίλεηαη ζην δεμηφ ζθέινο κηαο 

ηζνδπλακίαο-Σ είλαη πηζηή ζην λφεκα ηεο πξφηαζεο ε νπνία αλαθέξεηαη ζην αξηζηεξφ ζθέινο."
846

 

Με άιια ιφγηα, ε πεξίθεκε "χκβαζε Σ" θαη θάζε επηκέξνπο ηζνδπλακία-Σ πξνυπνζέηνπλ φηη 

ππάξρεη ελλνηνινγηθή ζπκκεηξία αλάκεζα ζηε γιψζζα-αληηθείκελν θαη ηε κεηαγιψζζα: απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε πξφηαζε ηεο γιψζζαο-αληηθείκελν "κεηαθξάδεηαη" ζηε κεηαγιψζζα δηαηεξψληαο 

απηνχζην ην λφεκά ηεο, νη δχν γιψζζεο (π.ρ. ηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά) κνηξάδνληαη εμ νξηζκνχ 

έλα θνηλφ λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαη αλήθνπλ ζην ίδην "ελλνηνινγηθφ ζρήκα" ή λνεκαηηθφ πιέγκα. Ζ 

πξφηαζε ηεο γιψζζαο-αληηθείκελν θαη ε πξφηαζε ηεο κεηαγιψζζαο είλαη δχν (ελδερνκέλσο αιιά 

φρη θαη’ αλάγθελ δηαθνξεηηθέο) δηαηππψζεηο ηνπ ίδηνπ (θαη’ αλάγθελ) λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

πξνυπνζέηνπλ ηηο ίδηεο ινγηθέο αξρέο θαζψο θαη φπνηεο άιιεο αξρέο (π.ρ. "γξακκαηηθέο" ή 

νληνινγηθέο) ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζεσξήζεη φηη κεηέρνπλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ λνήκαηνο ζε κηα 

γιψζζα. Έηζη, φηαλ κηιάκε εδψ γηα "κεηάθξαζε" αλάκεζα, π.ρ., ζηα αγγιηθά θαη ηα ειιεληθά, 

κηιάκε γηα έλα είδνο δηαηχπσζεο ηνπ ίδηνπ λνήκαηνο (ζχκθσλα κε ην ίδην λνεκαηηθφ ππφβαζξν) κε 

δηαθνξεηηθά ζχκβνια ή δηαθνξεηηθνχο ήρνπο, δειαδή κε δηαθνξεηηθέο εθθνξέο. 

    Απηή ε έλλνηα "κεηάθξαζεο" (δηαηχπσζε ηνπ ίδηνπ λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε δηαθνξεηηθέο 

εθθνξέο) δηαθέξεη απφ κηα άιιε έλλνηα "κεηάθξαζεο" ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηαηχπσζε κε φξνπο 

ελφο "ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο" ή λνεκαηηθνχ πιέγκαηνο Α κηαο πξφηαζεο ε νπνία αλήθεη ζε έλα 

"ελλνηνινγηθφ ζρήκα" ή λνεκαηηθφ πιέγκα Β, αλ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κεηαμχ 

ηνπο ζρήκαηα ή πιέγκαηα. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα είρακε λα αληηκεησπίζνπκε θαη λα 

επηιχζνπκε ην πξφβιεκα ηεο ελλνηνινγηθήο αζπκκεηξίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεγκάησλ. Αο 

νλνκάζνπκε ηελ πξψηε έλλνηα "κεηάθξαζε1" θαη ηε δεχηεξε "κεηάθξαζε2". 

    Ο Davidson πξνέβαιιε, κεηαμχ άιισλ, ην εμήο επηρείξεκα ελάληηα ζηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο 

ελφο ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο ξηδηθψο δηαθνξεηηθνχ απφ ην δηθφ καο (επηθαινχκελνο ηε χκβαζε Σ 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φ,ηη ζηε ζεκαζηνινγηθή ζεσξία ηνπ): Έζησ φηη "ην θξηηήξην ελφο 

ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο δηαθνξεηηθνχ απφ ην δηθφ καο" είλαη απηφ λα είλαη "ζε κεγάιν βαζκφ 

αιεζέο αιιά φρη κεηαθξάζηκν". Χζηφζν, "ε χκβαζε Σ ππνλνεί, παξφηη δελ ην δειψλεη, έλα 

ζπνπδαίν ραξαθηεξηζηηθφ θνηλφ ζε φιεο ηηο εμεηδηθεπκέλεο έλλνηεο ηεο αιήζεηαο. Απηφ ην 

επηηπγράλεη κε ην λα θάλεη νπζηαζηηθή ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο κεηάθξαζεο ζε κηα γιψζζα πνπ 

μέξνπκε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε χκβαζε Σ ελζσκαηψλεη ηελ θαιχηεξε δηαίζζεζή καο σο πξνο ην 

πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο αιήζεηαο, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη αξθεηή ειπίδα γηα λα 
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 Wiggins, ν.π., ζει. 16.  
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ειέγμνπκε φηη θάπνην ελλνηνινγηθφ ζρήκα είλαη ξηδηθψο δηαθνξεηηθφ απφ ην δηθφ καο εάλ απηφο ν 

έιεγρνο εμαξηάηαη απφ ηελ ππφζεζε φηη κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο αιήζεηαο απφ 

απηήλ ηεο κεηάθξαζεο."
847

  

        πσο παξνπζηάδεη ην επηρείξεκα ν Hacker, ε ηδέα φηη έλα ζρήκα ηαηξηάδεη ζηελ εκπεηξία 

ηζνδπλακεί απιψο κε ηελ ηδέα φηη πξφθεηηαη γηα έλα αιεζέο ζχλνιν πξνηάζεσλ (κηα αιεζή ζεσξία). 

Έηζη θάηη είλαη έλα απνδεθηφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα ή ζεσξία αλ είλαη (ζε κεγάιν βαζκφ) αιεζέο. 

Σφηε έλα δηαθνξεηηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα πξέπεη λα είλαη (ζε κεγάιν βαζκφ) αιεζέο αιιά φρη 

κεηαθξάζηκν. κσο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε Σ ηνπ Tarski, ηελ νπνία ν Davidson απνδέρεηαη σο 

ηελ θαιχηεξε δηαίζζεζε πνπ δηαζέηνπκε γηα ηελ έλλνηα ηεο αιήζεηαο, δελ κπνξνχκε λα 

δηαρσξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο αιήζεηαο απφ απηή ηεο (δπλαηφηεηαο) κεηάθξαζεο. Δπνκέλσο ε 

ζπλνιηθή αδπλαηφηεηα κεηάθξαζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ είλαη αδηαλφεηε 

ή αθαηάιεπηε [unintelligible] θαη, ζπλεπψο, ε κεηαθξαζηκφηεηα ζπληζηά θξηηήξην γισζζηθφηεηαο 

θαη αλ θάηη δελ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζηε γιψζζα καο δελ ζπληζηά γιψζζα.
848

 

        Ζ απάληεζε ηνπ Hacker έρεη, ζπλνπηηθά, σο εμήο: Πξψηνλ, ακθηζβεηεί ηελ ηαχηηζε απφ ηνλ 

Davidson κεηαμχ ζεσξίαο θαη γιψζζαο. Ζ "γξακκαηηθή" κηαο γιψζζαο "θαζνξίδεη ην ινγηθφ ρψξν 

ησλ δπλαηνηήησλ" θαη ηί είλαη δπλαηφλ λα εηπσζεί κε λφεκα. Γεδνκέλεο απηήο ηεο γξακκαηηθήο 

κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ ζεσξίεο νη νπνίεο ζα πξνβιέπνπλ, ζα πεξηγξάθνπλ, ζα νξγαλψλνπλ, 

θ.ν.θ.
849

 Αιεζήο δελ είλαη ε γιψζζα ή ε γξακκαηηθή ηεο (ή ην ελλνηνινγηθφ ζρήκα) αιιά πξνηάζεηο 

ή ζεσξίεο κε λφεκα πνπ δηαηππψλνληαη δεδνκέλεο απηήο ηεο γιψζζαο, ηεο γξακκαηηθήο ή ηνπ 

ζρήκαηνο. "Δπνκέλσο ην λα κηιάκε γηα ηελ αιήζεηα κηαο γιψζζαο είλαη αζπλεπέο [incoherent]."
850

 

"Με ηε κεηαθνξηθή έλλνηα κε ηελ νπνία έλα ελλνηνινγηθφ ζρήκα ιέγεηαη φηη 'αληηκεησπίδεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα', απηφ πνπ εθιακβάλεηαη σο ζρήκα δελ είλαη κηα γιψζζα (εξκελεπκέλε σο ην 

ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζεσξνχληαη αιεζείο) αιιά κάιινλ ε γξακκαηηθή ηεο γιψζζαο, 

εξκελεπκέλε σο νη θαλφλεο γηα ηε ρξήζε εθθξάζεσλ νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηί έρεη θαη ηί δελ έρεη 

λφεκα. […] Ζ γξακκαηηθή θαζνξίδεη ην 'ινγηθφ ρψξν' ηνλ νπνίν κπνξεί λα θαηαιάβεη ή φρη ν θφζκνο 

(ή ε πξαγκαηηθφηεηα)."
851

 ηελ νξνινγία ηεο ζεσξίαο ησλ ιεμηθφζκσλ, ε "γξακκαηηθή" αληηζηνηρεί 

ζην λνεκαηηθφ ππφβαζξν ηνπ πιέγκαηνο, ην νπνίν επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξηψλ 

εληφο ηνπ πιέγκαηνο, θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ θξίλνληαη αιεζείο. Απηή ε δηάθξηζε κεηαμχ ζεσξίαο 

θαη γξακκαηηθήο (ή ζρήκαηνο) απηνκάησο θαζηζηά αζπλεπή ηνλ νξηζκφ απφ ηνλ Davidson ηνπ 
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 Davidson, "Ζ ίδηα ε ηδέα ελφο ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο", ζει. 25-26.  
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 Hacker, ν.π., ζει. 293-294.  
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 Hacker, ν.π., ζει. 297.  
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 Hacker, ν.π., ζει. 298.  
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 Hacker, ν.π., ζει. 298. Βιέπε θαη Glock, ν.π., ζει. 387, Wang, ν.π., ζει. 149.   
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"απνδεθηνχ" ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο σο (ζε κεγάιν βαζκφ) αιεζνχο, θη έηζη δελ ηνπ επηηξέπεη λα 

πξνρσξήζεη ζην επφκελν βήκα ηνπ, ζην νπνίν επηθαιείηαη ηε χκβαζε Σ.
852

  

    Έζησ φκσο φηη ηνπ επηηξέπνπκε λα πξνρσξήζεη ζε απηφ ην βήκα. Αθνινχζσο ν Hacker αζθεί 

ζθνδξή θξηηηθή ζηελ άπνςε φηη ε χκβαζε Σ ελζσκαηψλεη ηελ θαιχηεξε δηαίζζεζε πνπ 

δηαζέηνπκε σο πξνο ηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο αιήζεηαο. Με κηα ζεηξά απφ επηρεηξήκαηα ηα νπνία 

δελ ζεσξψ απαξαίηεην λα εθζέζσ εδψ, θαηαδεηθλχεη φηη ε χκβαζε Σ "ελζσκαηψλεη έλα πιήζνο 

ζθαλδαισδψλ παξαβηάζεσλ φρη θάπνησλ δηαηζζήζεσλ αιιά ηεο γξακκαηηθήο, ησλ θαλφλσλ γηα ηε 

ρξήζε ηεο ιέμεο 'αιεζέο'. πγθεθξηκέλα, ην 'αιεζέο' δελ είλαη κεηαγισζζηθφ θαηεγφξεκα θαη δελ 

ππάξρεη θακία νπζηψδεο ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ αιήζεηα θαη ηε κεηαθξαζηκφηεηα."
853

  

    Έζησ φκσο φηη απνδερφκαζηε θαη ηε χκβαζε Σ σο ηελ θαιχηεξε δηαίζζεζε πνπ δηαζέηνπκε γηα 

ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο αιήζεηαο. Ακέζσο εγείξνληαη λέα πξνβιήκαηα γηα ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Davidson:  

    Αλ ν Davidson ελλνεί εδψ φηη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην δηαθνξεηηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα είλαη 

αιεζέο ζα είλαη εμ νξηζκνχ θαη κεηαθξάζηκν ζηε γιψζζα καο ιφγσ ηεο χκβαζεο Σ, κπνξεί λα 

θαηεγνξεζεί γηα ζχγρπζε αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο κεηάθξαζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ: 

Φαίλεηαη λα κελ αληηιακβάλεηαη φηη αλ έλα δηαθνξεηηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα Α είλαη "κε 

κεηαθξάζηκν2" ζην δηθφ καο ζρήκα Β, απηφ δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα "κεηάθξαζεο1" ζην 

πιαίζην ηεο δηαηχπσζεο, γηα θάζε πξφηαζή ηνπ Α, ηζνδπλακηψλ-Σ νη νπνίεο ζα πξνυπνζέηνπλ θαη 

ζηα δχν ζθέιε ηνπο ην ζρήκα Α θαη νη νπνίεο ζα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο κε "κεηαθξάζηκεο2" ζε 

πξνηάζεηο πνπ πξνυπνζέηνπλ ην ζρήκα Β. 

    Φαίλεηαη ινηπφλ φηη, αλ ε χκβαζε Σ πξνυπνζέηεη ελλνηνινγηθή ζπκκεηξία κεηαμχ ησλ δχν 

ζθειψλ ησλ ηζνδπλακηψλ-Σ (κεηαμχ γιψζζαο-αληηθεηκέλνπ θαη κεηαγιψζζαο) θαη αλ δερηνχκε ηελ 

παξαπάλσ δηάθξηζε κεηαμχ δχν ελλνηψλ κεηάθξαζεο, ε απνδνρή ηεο χκβαζεο Σ σο ζπλζήθεο πνπ 

πξέπεη λα ηθαλνπνηεί νπνηνζδήπνηε νξηζκφο γηα ηελ αιήζεηα ησλ πξνηάζεσλ κηαο γιψζζαο-

αληηθεηκέλνπ L ε νπνία ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο ελφο "ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο" ή λνεκαηηθνχ 
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 ηε ζεσξία πνπ πξνηείλσ νη "γξακκαηηθνί θαλφλεο" είλαη αιεζείο πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ. κσο θαη 

πάιη δηαηεξείηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ γξακκαηηθήο θαη ζεσξηψλ γηα ηνλ θφζκν νη νπνίεο δηαηππψλνληαη δεδνκέλεο απηήο 

ηεο γξακκαηηθήο. Απηφ πνπ "ηαηξηάδεη" ή φρη ζηελ εκπεηξία (ή κάιινλ ζηηο εκπεηξηθέο πξνηάζεηο, ζε έλα ζπλεθηηθηζηηθφ 

πιαίζην) είλαη κφλν νη επί κέξνπο ζεσξίεο. Σν ζπλνιηθφ "ζρήκα" πξνυπνηίζεηαη ηφζν απφ ηηο ζεσξίεο φζν θαη απφ ηηο 

εκπεηξηθέο πξνηάζεηο. Οη πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ δελ είλαη αιεζείο γηα ηνλ θφζκν, δελ ηνλ πεξηγξάθνπλ 

νχηε ηαηξηάδνπλ ζε απηφλ. Δίλαη νη πξνυπνζέζεηο πίζσ απφ θάζε δπλαηή πεξηγξαθή ηνπ θαη ζε έλα ιεμίθνζκν L ηε 

ζηηγκή t εμαηξνχληαη απφ θάζε ακθηζβήηεζε. Δπνκέλσο δελ είλαη αιεζείο κε ηελ έλλνηα φηη "ηα πξάγκαηα είλαη έηζη 

φπσο ηζρπξίδνληαη" αιιά κε ηελ έλλνηα φηη θάζε ηζρπξηζκφο πεξί πξαγκάησλ, αιεζήο ή ςεπδήο ηηο πξνυπνζέηεη σο 

δεδνκέλεο. Ζ αιήζεηα ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ ην "πψο είλαη ν θφζκνο" αιιά γίλεηαη "ηπθιά" δεθηή κέζα ζε έλαλ ηξφπν 

δσήο / ζπκπεξηθνξάο θαη ππφθεηηαη θάζε δπλαηήο πεξηγξαθήο, πξφβιεςεο, εμήγεζεο ή νξγάλσζεο ηνπ θφζκνπ. Τπφ 

απηή ηελ έλλνηα, θαη αλ ηαπηίζνπκε ην λνεκαηηθφ ππφβαζξν κε απηφ πνπ ν Hacker νλνκάδεη "ελλνηνινγηθφ ζρήκα" 

δηαθξίλνληάο ην απφ ηε ζεσξία, θαη πάιη ην ελλνηνινγηθφ ζρήκα δελ κπνξεί λα ζπληζηά κηα θαηά Davidson "αιεζή 

πεξηγξαθή ηνπ θφζκνπ", "αιεζή ζεσξία πεξί θφζκνπ" ή λα "ηαηξηάδεη" ζηελ εκπεηξία.      
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 Hacker, ν.π., ζει. 299-301. Βιέπε θαη Glock, ν.π., ζει. 391-392, φπνπ πξνζππνγξάθεηαη θαη αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ 

ε θξηηηθή ηνπ Hacker.  
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πιέγκαηνο Α είλαη ζπκβαηή πξνο ηελ χπαξμε "ξηδηθψο δηαθνξεηηθψλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ", 

φπσο ηα νξίδεη ν Davidson. 

    Με άιια ιφγηα, ην επηρείξεκα ηνπ Davidson ζα έπιεηηε ηελ ηδέα ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο αλ 

δερφκαζηαλ φηη, φηαλ ζεσξνχκε φηη θάπνηεο πξνηάζεηο ελφο άιινπ ζρήκαηνο είλαη αιεζείο, 

ελλννχκε φηη είλαη αιεζείο ζχκθσλα κε ην δηθφ καο ζρήκα. Πξάγκαηη, αλ ίζρπε απηφ, ηφηε δελ ζα 

ήηαλ δπλαηφ νη πξνηάζεηο ηνπ άιινπ ζρήκαηνο λα κελ κεηαθξάδνληαη ζε αληίζηνηρεο αιεζείο 

πξνηάζεηο ηνπ δηθνχ καο, ην νπνίν ζα ζήκαηλε φηη ηα δχν ζρήκαηα ηαπηίδνληαη. κσο ζχκθσλα κε 

ην κνληέιν ησλ ιεμηθφζκσλ ε αιήζεηα είλαη ζρεηηθή πξνο ην ζρήκα: Αλ ππήξραλ δηαθνξεηηθά 

ελλνηνινγηθά ζρήκαηα, φζεο πξνηάζεηο ελφο δηαθνξεηηθνχ ζρήκαηνο ζα θξίλνληαλ αιεζείο, ζα 

θξίλνληαλ αιεζείο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αιήζεηαο απηνχ ηνπ ζρήκαηνο, θαη ζα ήηαλ δπλαηφ λα 

είλαη ελλνηνινγηθψο αζχκκεηξεο πξνο ηηο πξνηάζεηο πνπ θξίλνληαη αιεζείο ζχκθσλα κε ην "δηθφ 

καο" ζρήκα. (Καη εθφζνλ απηφ πνπ πξνζπαζεί λα δείμεη ν Davidson είλαη φηη δελ είλαη δπλαηφ λα 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζρήκαηα, δελ κπνξεί λα δέρεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ην "δηθφ καο" ζρήκα 

είλαη ην κνλαδηθφ πνπ ππάξρεη ρσξίο λα δηαπξάμεη ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ). Σφηε ε δηαπινθή 

αιήζεηαο θαη κεηάθξαζεο ζεκαίλεη απιψο φηη δελ είλαη δπλαηφ θάηη λα είλαη αιεζέο ζχκθσλα κε έλα 

ζρήκα θαη λα κελ είλαη δπλαηφ λα κεηαθξαζηεί ζχκθσλα κε ην ίδην ζρήκα. Καη κνπ θαίλεηαη φηη 

απηή ε δηαηχπσζε είλαη ζπκβαηή κε ηελ πεξίθεκε χκβαζε Σ ηελ νπνία ηφζν πνιχ αξέζθεηαη λα 

επηθαιείηαη ν Davidson. 

    Μπνξνχκε ινηπφλ λα ακθηβάιινπκε γηα ηε δπλαηφηεηα κεηάθξαζεο θάπνηνπ άιινπ ζρήκαηνο ζην 

δηθφ καο θαη ηαπηνρξφλσο λα δερφκαζηε φηη φιεο ή θάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ άιινπ ζρήκαηνο 

είλαη αιεζείο, αξθεί λα είλαη μεθάζαξν φηη είλαη αιεζείο ζχκθσλα κε εθείλν ην (έζησ ππνζεηηθφ θαη 

άγλσζην) ζρήκα θαη φρη ζχκθσλα κε ην δηθφ καο. Πξηλ λα θαηαθέξνπκε λα κεηαθξάζνπκε ην άιιν 

ζρήκα ή πξηλ λα απνδείμνπκε φηη δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζρήκαηα, δελ 

δηθαηνχκαζηε λα πξνυπνζέηνπκε φηη θάζε ελλνηνινγηθφ ζρήκα έρεη ηα ίδηα θξηηήξηα αιήζεηαο θαη ηηο 

ίδηεο αιεζείο πξνηάζεηο κε ην δηθφ καο. Αλ δελ είλαη δπλαηφ λα δηαρσξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο 

αιήζεηαο απφ ηελ έλλνηα ηεο κεηάθξαζεο, ηφηε απιψο δελ είλαη δπλαηφλ έλα ζρήκα λα κελ κπνξεί 

λα κεηαθξαζηεί ζην δηθφ καο ζρήκα  θαη ηαπηνρξφλσο λα κνηξάδεηαη κε απηφ ηηο ίδηεο αιεζείο 

πξνηάζεηο. Δπνκέλσο, αλ επζηαζνχλ νη παξαηεξήζεηο κνπ, ε δηαπινθή αιήζεηαο θαη κεηάθξαζεο δελ 

πιήηηεη ην κνληέιν ησλ ιεμηθφζκσλ.   

    Δθφζνλ ινηπφλ θαηέξξεπζε θαη ε ηειεπηαία πξνθείκελε ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ Davidson πνπ είρε 

απνκείλεη φξζηα κέρξη ην ηξίην θεθάιαην απηήο ηεο δηαηξηβήο, ζαξξψ φηη δηθαηνχκαη λα ζπκπεξάλσ 

φηη, απέλαληη ζηε ζεσξία ησλ ιεμηθφζκσλ, ν Davidson απνηπγράλεη λα δείμεη φηη ε ηδέα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ είλαη αθαηαλφεηε, αθαηάιεπηε, αζπλεπήο ή ζηεξνχκελε 

λνήκαηνο.  
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Γεληθό ζπκπέξαζκα 

 

    Ζ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχρζεθε ζε απηή ηε δηαηξηβή είλαη, ζπλνπηηθά θαη ρνλδξηθά, ε 

εμήο: επηζηξαηεχνληαο θαη ηξνπνπνηψληαο θαηαιιήισο κηα ζεηξά απφ θιαζηθά πιένλ λνεηηθά 

πεηξάκαηα θαη επηρεηξήκαηα ησλ Quine, Goodman, Putnam, Kripke θαη Prior, ζπκπέξαλα φηη, ζε έλα 

ξεαιηζηηθφ πιαίζην, ην λφεκα θάζε δπλαηήο εθθνξάο είλαη απξνζδηφξηζην. Ζ επηρεηξεκαηνινγία 

αλαπηχρζεθε ηφζν ζε έλα πιαίζην ξηδηθήο κεηάθξαζεο (αθνχ απνθιείζηεθε ηεο αξρή ηεο ράξηηνο σο 

αλαγθαία ζπλζήθε ηεο ξηδηθήο κεηάθξαζεο), ππνζέηνληαο φηη ην λφεκα είλαη θαη' αλάγθελ δεκφζην, 

φζν θαη ζε έλα πιαίζην ελδνζθφπεζεο, ππνζέηνληαο φηη ην λφεκα δηαζέηεη θαη ηδησηηθά ζπζηαηηθά, 

κε ην ίδην ζπκπέξαζκα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, ε απάληεζε ζην εξψηεκα πεξί 

δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ λνήκαηνο δελ επεξεάδεη ην ζπκπέξαζκα ηεο απξνζδηνξηζηίαο. 

Αθνινχζσο ππνζηεξίρζεθε φηη ην λφεκα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, ζε έλα ζρεηηθηζηηθφ πιαίζην, 

αλαιφγσο ησλ νληνινγηθψλ, γξακκαηηθψλ, καζεκαηηθψλ, ινγηθψλ θαη άιισλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο 

θάζε θνξά ζεσξνχληαη, απζαηξέησο απφ ινγηθή άπνςε, δεδνκέλεο σο ππφβαζξν ηεο 

λνεκαηνδφηεζεο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ πξνηάζεσλ νλνκάζηεθε λνεκαηηθφ ππφβαζξν θαη ην 

ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ δεδνκέλνπ ηνπ ίδηνπ λνεκαηηθνχ 

ππνβάζξνπ νλνκάζηεθε λνεκαηηθφ πιέγκα. Δμ αηηίαο ελφο είδνπο ζεκαζηνινγηθνχ νιηζκνχ πνπ 

παξαηεξείηαη ζην λνεκαηηθφ πιέγκα, ζπκπέξαλα φηη δχν δηαθνξεηηθά λνεκαηηθά πιέγκαηα, φζν 

ιεπηέο θαη αλ είλαη νη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο, είλαη πάληα ζεκαζηνινγηθψο αζχκκεηξα, δειαδή είλαη 

αδχλαην λα κεηαθξαζηνχλ θπξηνιεθηηθά ην έλα κε φξνπο ηνπ άιινπ. 

    ηε ζπλέρεηα, πεξλψληαο ζην γλσζηνινγηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο, δηαπίζησζα φηη ζε θάζε 

λνεκαηηθφ πιέγκα ππάξρνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο (νη πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ) νη νπνίεο 

πξέπεη λα γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο έηζη ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ην λφεκα αιιά θαη ε αιεζνηηκή 

θάζε πξφηαζεο πνπ αλήθεη ζην πιέγκα. Δπηπιένλ, πξνηείλνληαο κηα ιχζε ζην θιαζηθφ 

ζθεπηηθηζηηθφ πξφβιεκα ηνπ Αγξίππα, ζπκπέξαλα φηη θάπνηεο επηπιένλ πξνηάζεηο ηνπ λνεκαηηθνχ 

πιέγκαηνο, εθηφο ηνπ λνεκαηηθνχ ππνβάζξνπ, πξέπεη επίζεο λα γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο έηζη 

ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ε αιεζνηηκή ησλ ππνινίπσλ. Ολφκαζα γλσζηαθφ ππφβαζξν ην ζχλνιν ησλ 

πξνηάζεσλ νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνληαη δεθηέο σο αιεζείο ζε έλα λνεκαηηθφ πιέγκα έηζη ψζηε λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε αιεζνηηκή ησλ ππνινίπσλ πξνηάζεσλ ηνπ πιέγκαηνο θαη γλσζηαθφ πιέγκα θάζε 

λνεκαηηθφ πιέγκα ζην νπνίν έρεη γίλεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ κεηαμχ ησλ 

πξνηάζεσλ. Αθνχ δείρζεθε φηη ν θφζκνο δελ κπνξεί λα λνεζεί ή λα γίλεη αληηθείκελν γλψζεο 

αλεμάξηεηα απφ θάπνην λνεκαηηθφ θαη γλσζηαθφ πιέγκα, ζπκπέξαλα, εγθαηαιείπνληαο νξηζηηθά ην 

ξεαιηζκφ, φηη ην εξψηεκα πψο θαζνξίδεηαη ε νξζή θαηαλνκή ησλ αιεζνηηκψλ, δειαδή πψο θξίλνπκε 
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πνηφ είλαη ην νξζφ γλσζηαθφ πιέγκα, εμαξηάηαη απφ δεηήκαηα εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ πιέγκαηνο 

θαη νλφκαζα ιεμίθνζκν θάζε γλσζηαθφ πιέγκα ζην νπνίν παξαηεξείηαη εζσηεξηθή ζπλνρή. 

Αθνινχζσο, ηξνπνπνηψληαο έλα επηρείξεκα πνπ αλάγεηαη ζηνλ Duhem, ζπκπέξαλα φηη, πέξα απφ 

δηαθνξεηηθνχο ζεκαζηνινγηθψο αζχκκεηξνπο ιεμηθφζκνπο, είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ θαη 

δηαθνξεηηθνί γλσζηαθψο αζχκκεηξνη ιεμίθνζκνη, κε αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο αιιά εμίζνπ ζπλεθηηθέο 

θαηαλνκέο αιεζνηηκψλ ζην ίδην λνεκαηηθφ πιέγκα. Έηζη θαηέιεμα ζην ζπκπέξαζκα φηη ηφζν ην 

λφεκα έθαζηεο εθθνξάο φζν θαη ε αιεζνηηκή (ή άιιε γλσζηνινγηθή ηηκή) έθαζηεο πξφηαζεο (αιιά 

θαη ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα) πξνζδηνξίδνληαη ελ ζρέζεη πξνο ηελ επηινγή ελφο ιεμηθφζκνπ απφ ην 

εθάζηνηε ππνθείκελν ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε λνεκαηνδφηεζε ή ε θξίζε θαη, κάιηζηα, φηη 

απηή ε επηινγή εμαξηάηαη ελ ηέιεη απφ ελδερνκεληθνχο εμσ-νξζνινγηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη, 

π.ρ., ην έλζηηθην ή ε ζπλήζεηα. Έηζη, ε επίιπζε δηαθσληψλ ή δηακαρψλ αλάκεζα ζε ππνθείκελα ή 

θνηλφηεηεο πνπ δνπλ ζε αζχκκεηξνπο κεηαμχ ηνπο ιεμηθφζκνπο θαζίζηαηαη ελ ηέιεη δήηεκα ηζρχνο.    

    Σέινο, ππέβαιια ηε ζεσξία θαη ην κνληέιν ησλ ιεμηθφζκσλ ζε κηα ζεηξά απφ ειέγρνπο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ε πεξίθεκε θξηηηθή ηνπ Davidson, θαη δηαπίζησζα φηη ηνπο πέξαζε φινπο κε 

επηηπρία.  

    ηελ εηζαγσγή ηεο δηαηξηβήο έζεζα έμη ζηφρνπο. Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα ηζρπξηζηψ φηη 

εθπιεξψζεθαλ θαη νη έμη:    

    Πξψηνλ, θαη ελ αλακνλεί λέσλ αληηξξήζεσλ, πξνζέθεξα κηα ζπλεπή, ζέισ λα πηζηεχσ, 

επηρεηξεκαηνινγία ππέξ κηαο κνξθήο ελλνηνινγηθνχ θαη γλσζηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ.  

    Γεχηεξνλ, πξφηεηλα έλα αθξηβέο θαη ζαθψο νξηζκέλν κνληέιν γηα απηφ πνπ ζπλήζσο ζπδεηείηαη 

σο "ελλνηνινγηθφ ζρήκα". Απηφ είλαη ην κνληέιν ησλ ιεμηθφζκσλ, φπσο ζπλνςίδεηαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο δηαηξηβήο.        

    Σξίηνλ, έδεημα φηη απηφ ην κνληέιν είλαη απξφζβιεην απφ ηελ θξηηηθή ηνπ Davidson. 

    Σέηαξηνλ, πξφηεηλα κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία λνήκαηνο θαη αιήζεηαο ε νπνία επηιχεη θαη 

μεπεξλάεη κηα ζεηξά απφ ζθεπηηθηζηηθά πξνβιήκαηα θαη αδηέμνδα.  

    Πέκπηνλ έδεημα πψο κηα ζεηξά απφ επηρεηξήκαηα θαη ζθέςεηο, απφ ηνλ θιαζηθφ ζθεπηηθηζκφ κέρξη 

ην ζεκαζηνινγηθφ θαη γλσζηνινγηθφ νιηζκφ ηνπ Quine, απφ ηελ θξηηηθή ηνπ Hume ζηελ επαγσγή 

κέρξη ην λέν γξίθν ηεο επαγσγήο ηνπ Goodman θαη απφ ην πξφβιεκα ηεο θπθιηθήο δηθαηνιφγεζεο 

ησλ ινγηθψλ αξρψλ κέρξη ηελ απξνζδηνξηζηία ηνπ λνήκαηνο, πνπ κέρξη ηψξα παξέκελαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο, κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζπζηεκαηηθά ζε έλαλ νινθιεξσκέλν 

ζπιινγηζκφ ππέξ ηνπ ζρεηηθηζκνχ. 

    Έθηνλ, λνκίδσ φηη θαηάθεξα λα εληνπίζσ θάπνηα ζεκεία επαθήο κεηαμχ αλαιπηηθήο θαη 

επεηξσηηθήο παξάδνζεο ζπλδένληαο, θπξίσο ζε ππνζεκεηψζεηο, κηα αλαιπηηθνχ ηχπνπ 

επηρεηξεκαηνινγία κε ζέζεηο απνζπαζκέλεο απφ ηελ επεηξσηηθή ζθέςε.   
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    ε απηφ πλεχκα, θαη θιείλνληαο απηή ηε δηαηξηβή, ζα δεηήζσ απφ ηνπο αλαγλψζηεο κνπ λα 

αλαξσηεζνχλ, αλεμαξηήησο ησλ αξρηθψλ ζπκθξαδνκέλσλ ηεο δήισζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ 

ηνπο ηηο πεξίπνπ ηξηαθφζηεο ζειίδεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, πφζν εχινγε ηνπο 

θαίλεηαη ηψξα ε παξαθάησ αλεπαίζζεηε παξάθξαζε κηαο ζέζεο ηνπ Nietzsche:  

    "Πίζσ απφ θάζε ινγηθή θαη απφ ηε θαηλνκεληθή απηνλνκία ηεο βξίζθνληαη αμηνινγήζεηο, κε πην 

ζαθείο φξνπο, θπζηνινγηθέο απαηηήζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ελφο νξηζκέλνπ είδνπο δσήο. […] Σν 

αδηθαηνιφγεην κηαο θξίζεο δελ είλαη γηα καο έλζηαζε πξνο κηα θξίζε. […] Σν εξψηεκα είλαη θαηά 

πφζν πξνσζεί κηα κνξθή δσήο, δηαηεξεί κηα κνξθή δσήο, δηαηεξεί έλα είδνο, ίζσο αθφκα θαη 

εθηξέθεη έλα είδνο. […] Ζ αλαγλψξηζε ηνπ αλνξζνινγηζκνχ σο φξνπ ηεο δσήο: απηφ ζεκαίλεη 

βέβαηα πσο αληηζηεθφκαζηε κε επηθίλδπλν ηξφπν ζηα ζπλεζηζκέλα αηζζήκαηα γηα ηηο αμίεο· θαη κηα 

θηινζνθία πνπ ηνικά λα ην θάλεη απηφ βάδεη ηνλ εαπηφ ηεο ήδε, κ' απηήλ ηελ ελέξγεηα κφλν, πέξα 

απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ."
854
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 Nietzsche, Πέξα απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ, ζει. 17. 
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