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"Επίκουρος - Η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου"
«Αυτά που έχουν βάση προλήψεις, δεισιδαιμονίες, την αμάθεια γενικά,
πρέπει να καταπολεμηθούν, και το μέσο γι' αυτό είναι η επιστήμη.
Σωτήρας κι οδηγητής είναι η φιλοσοφία, φτάνει να μην τη θολώνουν
μύθοι ή μωρολογήματα της μεταφυσικής. Τις σκιές αυτές που θόλωσαν το
νου των ανθρώπων τις σκορπίζει το φως της επιστήμης.

Επιστήμη για τον Επίκουρο είναι η ιωνική φυσική, όπως μορφώθηκε
από τα παλαιότερα χρόνια και πήρε τον πλούσιο διάκοσμό του με το
Δημόκριτο. Έτσι σπάνει η μακραίωνη, ρουτινιαρισμένη από ομαδική
παράκρουση, αντίληψη του κόσμου. Η διανόηση του Επίκουρου
παραμερίζει και ξεκαθαρίζει το νου από τις πολύμορφες πλάνες»

Χαράλαμπος Θεοδωρίδης (1883-1957)

H φιλοσοφία του Επίκουρου διακρίνεται:

 στη Φυσική,
 στην Ηθική και
 στον Κανόνα

"Επίκουρος - Η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου"
Ο Κανόνας
«…ξεκαθαρίζοντας το έδαφος από το άχρηστο υλικό ο Επίκουρος
περιόρισε την Διαλεκτική στους κανόνες που οδηγούν στον
σχηματισμό σωστών κρίσεων, δηλαδή στο να ξεχωρίσει το
φανταστικό από το πραγματικό. Το ξεκαθάρισμα αυτό ο ίδιος το
είπε κριτήριο της Αλήθειας και το μέρος αυτό της φιλοσοφίας του
το ονόμασε Κανονικόν ή Περι Κριτηρίου.»
Χαράλαμπος Θεοδωρίδης (1883-1957)

Ο Κανόνας
• Δύο αρχές:
α) Τίποτα δεν γίνεται από το τίποτα.
β) Την αρχή της πλήρους αναλογίας
• Τέσσερα κριτήρια αληθείας:
α) τις αισθήσεις.
β) Τα πάθη (ηδονή και οδύνη)
γ) τις προλήψεις (έννοιες)
δ) Τις φανταστικές επιβολές της διανοίας.
• Η εμπειρική μεθοδολογία επιμαρτύρησης και μη αμφισβήτησης
και αντιμαρτύρησης και αμφισβήτησης.

Ο αμυντικός μηχανισμός της Επιστήμης
Επιστολή προς τον Πυθοκλή

...δεν πρέπει να βιάζουμε τα δεδομένα για να τα ταιριάξουμε με
μια απίθανη ερμηνεία ούτε να υιοθετήσουμε μια μέθοδο έρευνας
πανομοιότυπη μ’ εκείνη που χρησιμοποιούμε όταν κρίνουμε
τρόπους ζωής ή όταν λύνουμε άλλα προβλήματα της φυσικής...
... δεν πρέπει να μελετούμε τη φύση βασιζόμενοι σε κενές
υποθέσεις και αυθαίρετους νόμους, μα σε συμφωνία με τις
απαιτήσεις των φαινομένων...

Για την κατάκτησή της γνώσης υπάρχει ένας μόνο
δρόμος…ο δύσκολος δρόμος της επιστήμης
Αυτή και μόνο αυτή είναι η σίγουρη και σταθερή σου ελπίδα για την
ανακάλυψη της αλήθειας, κι άλλη δεν υπάρχει' μόνη ελπίδα σου
είναι η ικανότητα να κρίνεις και να ξεχωρίζεις το ψέμα από την
αλήθεια, και σαν τους αργυραμοιβούς να καταλαβαίνεις ποια
είναι τα άξια και τα ανόθευτα και ποια τα κίβδηλα. Κι αν τύχει ν’
αποκτήσεις τέτοια ικανότητα κι επιδεξιότητα, τότε προχωράς στον
έλεγχο των όσων λέγονται. Ειδεμή, να ξέρεις πως τίποτα δεν θα
εμποδίσει, να σε σέρνει ο καθένας από τη μύτη ή να τρέχεις σαν το
πρόβατο πίσω από το βλαστάρι που θα σου τείνουν. Ή πιο σωστά,
θα ’σαι σαν ένα υγρό χυμένο πάνω στο τραπέζι, κι όπου σε
σπρώχνει ο καθένας με το δαχτυλάκι του, θα πηγαίνεις.
Λουκιανός - Περί αιρέσεων

Ξεκαθαρίζουμε το νόημα των λέξεων αντί να
ανατρέχουμε σε ορισμούς.
«Και πολύ σωστά, Μητρόδωρε' γιατί φαντάζομαι πως θα ’χεις ν’
αναφέρεις ένα σωρό τέτοιες περιπτώσεις, ανθρώπων που
παρατήρησες ότι προσλαμβάνουν με τρόπο κάπως γελοίο τις λέξεις,
δίνοντάς τους οποιοδήποτε άλλο νόημα πέρα από αυτό που
πραγματικά έχουν’ ενώ εμείς όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις δεν
ξεφεύγουμε από το συμβατικό τους νόημα’ ούτε μεταβάλλουμε την
ονομασία ενός ολοφάνερου πράγματος...»
Επίκουρος

Ψευδοεπιστήμη
Είναι ένα σύνολο από ιδέες βασισμένες σε θεωρίες που
προβάλλονται ως επιστημονικές ενώ δεν είναι

Η ψευδοεπιστήμη μπορεί να είναι εξαιρετικά
επικίνδυνη







H διείσδυσή της στην πολιτική και τους θεσμούς
η διείσδυση στο εκπαιδευτικό σύστημα
η διείσδυση στα ιατρικά επαγγέλματα
η διείσδυση στη θρησκεία
η διείσδυση στα μέσα μαζικής ενημερώσεως

Ξεκαθαρίζουμε το νόημα των λέξεων αντί να
ανατρέχουμε σε ορισμούς.

Προσέχουμε τα δημοσιεύματα για:
 Συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις και σφαλερές
αναλογίες
 Ψευδοεπιστημονικές ορολογίες.
 Λέξεις που δείχνουν προχειροδουλειά.
 Κακές, αυτόματες, χωρίς νόημα μεταφράσεις.
 Λογικά σφάλματα & αδικαιολόγητα λάθη.

Διαχωρίζουμε το πραγματικό από το φανταστικό.
Όλο το γένος των ανθρώπων είναι λαίμαργο για
μύθους και ιστορίες.

Λουκρήτιος, Περί Φύσεως των Πραγμάτων

Άλλες γνώμες, λοιπόν, είναι αληθείς, άλλες ψευδείς:
αληθείς είναι εκείνες που επιβεβαιώνονται και δεν
αμφισβητούνται από το αυταπόδεικτο και ολοφάνερο'
ψευδείς είναι εκείνες που αμφισβητούνται και δεν
επιβεβαιώνονται από το ολοφάνερο.

Σέξτος Εμπειρικός, Προς Λογικούς (παράθ. Επίκουρου)

Διαχωρίζουμε το πραγματικό από το φανταστικό.
Προσέχουμε τα δημοσιεύματα για:









Πηχυαίοι - Υπερβολικοί τίτλοι.
Λανθασμένη αντίληψη συσχετισμών.
Προτροπή διάδοσης/προώθησης.
Είναι «είδηση» ή «ιστορία»;
Πικάντικα και πονηρά.
Απίστευτοι ισχυρισμοί.
Τρομολαγνεία – τακτικές
Συνωμοσιολογίες

Δεχόμαστε πως τίποτε δεν προκύπτει από το τίποτε
"Η αρχή που θα χρησιμεύει από δω και πέρα για ξεκίνημα, είναι ότι
τίποτα δε δημιουργήθηκε από το τίποτα, με θεϊκή θέληση. Πραγματικά,
αν κάτι φοβίζει τους θνητούς, είναι που βλέπουν τόσα πολλά να
συμβαίνουν στη γη και στα ουράνια και δεν μπορούν να διακρίνουν τις
αιτίες. Και βάζουν με το νου τους ότι γίνονται με θεική δύναμη. Γι'
αυτό, ξέροντας πως τίποτα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από το τίποτα,
είμαστε ήδη στο σωστό δρόμο γι' αυτό που αναζητούμε, ώστε να
καταλάβουμε από ποια στοιχεία ξεφυτρώνουν τα πάντα και πως τίποτα
δεν είναι έργο θεικό."
Λουκρήτιος

Δεχόμαστε πως τίποτε δεν προκύπτει από το τίποτε
Προσοχή:
 σ αυτούς που ισχυρίζονται ότι παρακάμπτουν τους
φυσικούς νόμους
 στα συνταγολόγια ευτυχίας
 στην ψευδοϊατρική
 στις ψευδοθεραπείες

Τοποθετούμε το κριτήριο του πραγματικού
στις αισθήσεις
Πρέπει με βάση τα ορατά να προχωρούμε σε
συμπεράσματα για τα μη ορατά (τα άδηλα).
Διογ. Λαέρτιου Επικούρου βίος
"Τα μάτια δεν μπορούν να γνωρίσουν τη φύση των
πραγμάτων. Γι αυτό, μη θελήσεις να επιρρίψεις στα
μάτια ένα σφάλμα του μυαλού.
Λουκρήτιος

Ο κανόνας του Όκαμ.

«Κανείς δεν θα πρέπει να προβαίνει σε περισσότερες
εικασίες από όσες είναι απαραίτητες».
Pluralitas non est ponenda sine necessitate

Εφαρμόζουμε την αρχή της αναλογίας.
Προσοχή όταν βλέπετε:
• Ότι συμβαίνει στην καθημερινότητά σας, ότι γνωρίζουμε
δεν ανατρέπονται εύκολα. Συμφωνεί ο ισχυρισμός με όσα
ξέρουμε για τον κόσμο;
• Χαμηλής αξιοπιστίας τα υπόλοιπα άρθρα.
• Βρίσκετε πολλές εκδοχές του ίδιου θέματος.
• Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.
• Όταν αυτά που επικαλούνται σας είναι άγνωστα ή είναι
αντιφατικά μεταξύ τους

Ξεκινάμε από τις πρώτες αρχές, τη γενική εικόνα και
προχωρούμε επαγωγικά.
Επαγωγή: Φιλοσοφική μέθοδος με την οποία οδηγούμαστε από
το μερικό στο γενικό, από το γνωστό στο άγνωστο. Η επαγωγή
είναι συλλογισμός που μεταβαίνει από έναν περιορισμένο
αριθμό παρατηρήσεων σε ευρύτερες πιθανές γενικεύσεις.

Προσοχή σε:





Ραβδοσκόπους, γεωμάντες, και λοιπούς τσαρλατάνους
ψευτοθαύματα,
διαλογιστές,
αναπνοιστές κι ηλιοφάγους…

Χρησιμοποιούμε τα τέσσερα κριτήρια της αλήθειας.

«Πρέπει να αναλογιζόμαστε τον αληθινό σκοπό της ζωής
έχοντας κατά νου όλες εκείνες τις ολοφάνερες μαρτυρίες των
αισθήσεων στις οποίες στηρίζουμε τις απόψεις μας. Ειδάλλως τα
πάντα θα είναι γεμάτα αμφιβολία και σύγχυση.»
Κύρια Δόξα 22

H τελική και πιο ουσιαστική εντολή του Υπουργείου αλήθειας
Το κόμμα σου λέει ν αρνιέσαι τη μαρτυρία των ίδιων
των ματιών και των αφτιών σου

Χρησιμοποιούμε τα τέσσερα κριτήρια της αλήθειας.

• Το αιρετικό δεν είναι κατ’ ανάγκη σωστό
• Ανεξήγητο δεν σημαίνει μη εξηγήσιμο

• Σκεφτόμαστε ορθολογικά για να είμαστε ελεύθεροι

Δεχόμαστε τα πολλαπλά αίτια και τα πλείονα
αποτελέσματα.
Γιατί δεν πρέπει να μελετάμε τη φύση, με κενές υποθέσεις και αυθαίρετους νόμους, αλλά όπως
απαιτούν τα φαινόμενα. Γιατί ο βίος μας δεν έχει ανάγκη από παραλογισμούς και κενές δοξασίες
αλλά από ζωή χωρίς ταραχές. Όλα λοιπόν τακτοποιούνται αν εξηγηθούν με τη μέθοδο των
πολλαπλών αιτιών, σε συμφωνία πάντοτε με τα γεγονότα και αν προβάλλουμε εκείνο που σχετικά
με αυτά είναι ευλογοφανές. Όταν όμως κάποιος άλλο αφήνει κι άλλο δεν απορρίπτει, παρ’ όλο που
κατά τον ίδιο τρόπο συμφωνεί με τα φαινόμενα, αυτός είναι φανερό ότι βρίσκεται μακριά από κάθε
μελέτη της φύσης και κατρακυλάει στον μύθο....
Επιστολή προς Πυθοκλή
Η εμφάνιση προσώπου στη σελήνη μπορεί να προέρχεται από παραλλαγή των μερών της ή από
κάποια παρεμβολή ή να γίνεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ο οποίος φαίνεται να συμφωνεί με τα
γεγονότα.
Επιστολή προς Πυθοκλή

Δεχόμαστε τα πολλαπλά αίτια και τα πλείονα
αποτελέσματα.
Προσοχή:
→ Αξιοπιστία συντάκτη/ποιος γράφει το κείμενο
→ Χρονικός προσδιορισμός
→ Αξιοπιστία πηγών
→ «Με το κομμάτι»;
→ Μη λειτουργικοί/ενεργοί σύνδεσμοι/παραπομπές.
→ Μεθοδολογία.

Επιβεβαιώνουμε τα συμπεράσματα με την
επιμαρτύρηση ή μη αντιμαρτύρηση της
πραγματικότητας προς αυτά.
την επόμενη φορά που κάποιος θα σου πει ότι κάτι είναι
αληθινό, ρώτησε τον: Τι αποδείξεις έχουμε γι' αυτό;" .
Ντοκινς γράμμα στη 10χρονη κόρη του "

«Η απουσία αποδείξεων δεν αποτελεί απόδειξη της
απουσίας!»
Καρλ Σαγκάν

Επιβεβαιώνουμε τα συμπεράσματα με την
επιμαρτύρηση ή μη αντιμαρτύρηση της
πραγματικότητας προς αυτά.
Προσοχή:








Ανούσια σχέση αίτιου και αιτιατού.
Μην παρασύρεστε από συναισθηματισμούς
Μην κάνετε βιαστικές γενικεύσεις
Να σκέφτεστε το περίφημο «ποιος ωφελείτε» των ντετέκτιβ.
Θυμηθείτε ποιος έχει την ευθύνη της απόδειξης
Οι αποσπασματικές μαρτυρίες δεν συγκροτούν επιστήμη
Η υπέρτατη αρχή: Αμφισβητούμε !

Τώρα νομίζω είστε πλήρης.
Καλό βόλι στο κυνήγι της ανοησίας!
ΧΑΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΜΝΗΣΘΕ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ

