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Ο διδάκτωρ Φιλοσοφίας και συγγραφέας εξηγεί στο ΒΗΜΑgazino 
πώς κάποιες ιδέες που εκφράστηκαν πριν από πολλά χρόνια θα 
μπορούσαν να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε την επικαιρότητα  
και τα σημαίνοντα ζητήματα της εποχής μας.

Από τόν ΓιώρΓο Νάστο
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ΣυνέντευξηΑλέξης 
ΠΑΠΑζογλου

Διδάκτορας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του 
Κέιμπριτζ, ο Αλέξης Παπάζογλου έχει διδάξει το 
ίδιο αντικείμενο τόσο στο φημισμένο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα της Βρετανίας, καθώς και στο Royal Hol-
loway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ενώ έχει 
υπάρξει επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο 
Στάνφορντ. Πρόσφατα έγινε συντάκτης φιλοσο-
φίας και επιστήμης στο Institute of Art and Ideas 
του Λονδίνου και εδώ και κάποιον καιρό ασχολεί-
ται με την πολύ ενδιαφέρουσα σειρά podcast «The 
Philosopher & The News». Το βιβλίο του «Καθημε-
ρινή Φιλοσοφία: 5 μαθήματα από την εποχή μας» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και 
αποτελεί μια μικρή εισαγωγή στηΦιλοσοφία, δεν 
ακολουθεί ωστόσο την παραδοσιακή δομή τέτοιων 
πονημάτων. Ο ανήσυχος στοχαστής θέλει να μας 
δείξει ότι τα γεγονότα της επικαιρότητας και οι-
καθημερινέςανθρώπινες ιστορίες κρύβουν πίσω 
τους φιλοσοφικά ερωτήματα.

Κύριε Παπάζογλου, πώς ασχοληθήκατε με τη Φι-
λοσοφία;

«Με τη Φιλοσοφία ασχολήθηκα όπως ασχολήθη-
κε και ο Σωκράτης, χωρίς να θέλω βεβαίως να συ-
γκρίνω τον εαυτό μου μαζί του. Στο βιβλίο “Φαί-
δων”, το οποίο λαμβάνει χώρα στο κελί του Σω-
κράτη μετά τη δίκη και καταδίκη του, ο Πλάτωνας 
μας δίνει μια βιογραφία του δασκάλου του. Μαθαί-
νουμε πως όταν ήταν νέος τον ενδιέφεραν οι θεω-
ρίες για τον φυσικό κόσμο, για το Σύμπαν, μιλά-
ει για αυτούς τους φιλοσόφους που σήμερα ανα-
φέρουμε ως προσωκρατικούς, όπως ο Ηράκλει-
τος και ο Αναξαγόρας. Κάποια στιγμή κατάλαβε 
ότι αυτές οι θεωρίες δεν απαντούσαν στα ερωτή-
ματα που εκείνος είχε – ερωτήματα γύρω από τον 
άνθρωπο. Κάπως έτσι μπήκα κι εγώ στη Φιλοσο-
φία, μέσω της Φυσικής. Στην αρχή με είχαν γοη-
τεύσει πάρα πολύ οι σύγχρονες θεωρίες αυτής της 
επιστήμης – η κβαντομηχανική, οι θεωρίες της σχε-
τικότητας – και ήθελα να μάθω περισσότερα. Ξε-
κίνησα τις σπουδές μου στη Φυσική, ωστόσο πα-
ράλληλα συνειδητοποίησα ότι τα ερωτήματα που 
με ενδιέφεραν περισσότερο αφορούσαν στη σχέ-
ση του ανθρώπου με τον κόσμο και έτσι συνέχισα 
τις σπουδές μου μετά τη Φυσική στη Φιλοσοφία».

Πώς αποφασίσατε να γράψετε την «Καθημερι-
νή Φιλοσοφία»;

«Τα κεφάλαια του βιβλίου είναι βασισμένα τα πε-
ρισσότερα σε άρθρα που είχα γράψει στα αγγλι-
κά για περιοδικά όπως το “The New Republic”, 
για το blog πολιτικής του LSE και διάφορα άλ-
λα. Πρόκειται για κείμενα που γράφτηκαν από 
το 2016 και μετά, όταν ο κόσμος άρχισε να έρ-
χεται ανάποδα, πρώτα με το Brexit, μετά με την 
εκλογή του Τραμπ, και προέκυψαν από μια ανά-
γκη μου να καταλάβω τι συνέβαινε. Οι ανατροπές 
ήταν πολλές και είχα την αίσθηση ότι χάναμε τον 
έλεγχο. Προσπάθησα να συνεισφέρω στη δημό-
σια συζήτηση εισάγοντας τη Φιλοσοφία σε αυτή. 
Μπορούσε άραγε να μας πει κάτι ενδιαφέρον και 
κάτι χρήσιμο; Ηθελα να δω αν όλα αυτά τα χρό-
νια που πέρασα σπουδάζοντας αυτό το αντικεί-

μενο μπορούσαν τελικά να ωφελήσουν σε κάτι. 
Το βιβλίο προέκυψε από μια πρόταση της Κρυ-
στάλλης Γλυνιαδάκη, η οποία είχε διαβάσει κα-
τά καιρούς ορισμένα από τα άρθρα, και είχε την 
ιδέα για μια εισαγωγή στη Φιλοσοφία που εκκι-
νεί από ιστορίες της καθημερινότητας και από τα 
μεγάλα θέματα της εποχής μας. Θέλαμε να μην 
είναι δηλαδή μια συμβατική εισαγωγή στις θεω-
ρίες της Φιλοσοφίας αλλά να δείχνει πώς συν-
δέονται με όσα γίνονται γύρω μας». 

Ειδικά στην Ελλάδα, οι περισσότεροι θεωρούν 
πλέον ότι η Φιλοσοφία είναι ένα πεδίο απρόσι-
το και ακατανόητο...

«Δεν την έχουν άδικα αυτή την εντύπωση, διότι η 
περισσότερη Φιλοσοφία που γράφεται σήμερα 
γράφεται για ένα πολύ μικρό κοινό, ένα ακαδη-
μαϊκό κοινό. Είναι σαν να προτρέπονται οι ερευ-
νητές να απευθύνονται στους συναδέλφους τους 
και όχι σε ένα ευρύτερο κοινό, και κλείνονται στα 
πανεπιστήμια και στον εαυτό τους. Αυτός ήταν 
ένας από τους λόγους για τους οποίους σιγά-σιγά 
αποχώρησα από τον ακαδημαϊκό χώρο και βρή-
κα μεγαλύτερη ικανοποίηση γράφοντας για ένα 
πιο ευρύ κοινό, εστιάζοντας σε θέματα με αφορ-
μή σύγχρονα γεγονότα και σημερινές ανησυχίες. 
Εμείς ως Ελληνες έχουμε και το φετίχ της αρχαι-
ότητας, μας αρέσει να λέμε ότι από εδώ ξεκίνη-
σε η Φιλοσοφία, χωρίς να έχουμε μεγάλη γνώση 
της και πολλές φορές βλέπουμε ότι τις σπουδές 
σε αυτό το πεδίο τις οδηγούν οι ξένοι. Πολύ θα 
ήθελα αυτό το βιβλίο να ξαναεισαγάγει τη Φιλο-
σοφία στην καθημερινότητα, διότι κάπως έτσι ξε-
κίνησε. Ο Σωκράτης στην Αγορά των Αθηνών τρι-
γυρνούσε και μιλούσε με κόσμο και έθετε ερωτή-
ματα που είχαν σχέση με την καθημερινή ζωή και 
όχι με έναν αφηρημένο κόσμο». 

Παραπέμπετε σε ένα κεφάλαιο στον Τόμας Κουν 
που έλεγε ότι τα επιχειρήματα και τα εμπειρικά 
τεκμήρια δεν αρκούν για να πειστεί ένας επιστή-
μονας να ενστερνιστεί μια νέα θεωρία και σκέ-
φτηκα πόσο πρόθυμα βρίσκουμε οι πιο πολλοί 
τρόπους να μην εγκαταλείψουμε μια θεώρηση 
που έχουμε για την πολιτική ή τη ζωή. 

«Το βλέπουμε καθημερινά σχεδόν παντού: δεν 
μας αρέσει να κάνουμε λάθος, είτε είμαστε επι-
στήμονες είτε απλοί πολίτες που έχουμε κάποια 
ενασχόληση με την πολιτική. Είμαστε γενικώς συ-
ντηρητικοί, με την αρχική έννοια της λέξης, δεν 
μας αρέσει να αλλάζουμε πεποιθήσεις, ομάδες, 
πολιτικά κόμματα, προτιμούμε την αδράνεια. Αυ-
τό προσπαθώ να πω στο κεφάλαιο του βιβλίου 
με τίτλο “Πώς αλλάζουν γνώμη οι πολιτικοί μας 
αντίπαλοι”. Κοιτάζοντας μια περιοχή την οποία 
θεωρούμε πιο ορθολογική, παρατηρούμε πως 
δεν αλλάζουν ούτε οι επιστήμονες εύκολα γνώ-
μη, ακόμη και όταν τα εμπειρικά δεδομένα πη-
γαίνουν ενάντια στη θεωρία την οποία έχουν εν-
στερνιστεί. Σκεφτόμουν τους φυσικούς που ήταν 
πρωτεργάτες στην κβαντομηχανική, τον Αϊνστάιν, 
τον Σρέντινγκερ, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πι-
στέψουν την ίδια τους τη θεωρία – ακόμη και οι 
επιστήμονες δεν εγκαταλείπουν εύκολα τις αγα-
πημένες τους πεποιθήσεις».

Θα αρχίσουμε μετά από αυτή την παγκόσμια περι-
πέτεια να εμπιστευόμαστε πιο πολύ τους ειδικούς;

«Αυτό θα κριθεί μετά το τέλος της πανδημίας. Προς 
το παρόν, οι μεγάλοι κερδισμένοι φαίνεται να εί-
ναι οι ειδικοί. Στη Βρετανία είχαμε πολιτικούς οι 
οποίοι στην καμπάνια για το Brexit υποστήριζαν 
ότι ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει τους ειδι-
κούς και άλλαξαν τροπάριο με την πανδημία, όλοι 
μας έλεγαν να ακολουθούμε την επιστήμη – όσο 
κι αν είναι προβληματικό αυτό, γιατί η επιστήμη 
από μόνη της δεν χαράζει πολιτική, υπάρχουν διά-
φορες πολιτικές αξίες τις οποίες πρέπει κανείς να 
λαμβάνει υπόψη όταν χαράζει πολιτική. Νομίζω 
όμως ότι τελικά όταν συμβαίνει μια μεγάλη κρίση 
οι πολιτικοί ζητούν τη βοήθεια των επιστημόνων. 
Ούτε αυτό φυσικά συμβαίνει πάντα – είδαμε τον 
πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ: όποτε 
δεν ταίριαζαν οι απόψεις των ειδικών με τα συμ-
φέροντά του τους παραγκώνιζε ή τους μεμφόταν». 

Στο βιβλίο γίνεται αναφορά και στις θεωρίες 
συνωμοσίας και έχει κανείς την αίσθηση σήμε-
ρα ότι οι θιασώτες του αντιεμβολιαστικού κινή-
ματος αυξάνονται και πληθύνονται.

«Εχω μιλήσει με αρκετούς φιλοσόφους για αυ-
τό το φαινόμενο και σχεδόν όλοι λένε πως δεν 
είναι τίποτα καινούργιο, ούτε είναι περισσότερο 
διαδεδομένες σήμερα αυτές οι θεωρίες σε σχέση 
με το παρελθόν. Μας είναι δύσκολο να το κατα-
λάβουμε αυτό όταν ερχόμαστε σε επαφή, χρησι-
μοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με 
πολλή παραπληροφόρηση και πολλή προπαγάν-
δα. Οσον αφορά στους αντιεμβολιαστές, προσω-
πικά πιστεύω πως μια λύση είναι να λαμβάνου-
με πιο σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τις αμ-
φιβολίες όσων αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα 
εμβόλια και να μη δημιουργείται η αίσθηση ότι 
κάτι μας επιβάλλεται χωρίς να μπορεί κανείς να 
φέρει αντίρρηση. Τα εμβόλια είναι πάντως άλ-
λη μια απόδειξη ότι οι ειδικοί μάς ξελασπώνουν 
πάλι. Ας φανταστούμε πώς θα είχαν εξελιχθεί τα 
πράγματα αν δεν είχε δημιουργηθεί το εμβόλιο. 
Θα βλέπαμε το μέλλον πολύ πιο δυσοίωνο από 
ό,τι τώρα. Ο ορίζοντας είναι πιο φωτεινός χάρη 
στο πρόγραμμα εμβολιασμού».

Εχετε γράψει και για τον Αϊζάια Μπερλίν και την 
ελευθερία. Τι πιστεύετε ότι θα έλεγε για τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας;

«Κοιτάξτε, ο Μπερλίν δεν είχε πρόβλημα να δε-
χθεί πως το κράτος μπορεί μερικές φορές να πρέ-
πει να περιορίσει την ελευθερία μας για την προ-
στασία μας ή για την προστασία των άλλων από 
εμάς, κάτι το οποίο κάνει συνεχώς. Θα είχε σίγου-
ρα πρόβλημα με ένα επιχείρημα που θα έλεγε πως 
το lockdown μάς κάνει πιο ελεύθερους επειδή μας 
ωφελεί. Τον απεχθανόταν αυτόν τον τρόπο σκέ-
ψης διότι θεωρούσε ότι οδηγεί στον αυταρχισμό. 
Φαίνεται αβάσιμο τελείως ένα τέτοιο επιχείρημα, 
όμως ας σκεφτούμε το παράδειγμα της παιδείας 
που είναι υποχρεωτική. Ακόμη και φιλελεύθεροι 
φιλόσοφοι το έβλεπαν αυτό θετικά αναγνωρίζο-
ντας πως χάρη στην παιδεία μεγαλώνοντας θα εί-
χαμε μεγαλύτερη αυτονομία, θα μπορούσαμε να 
ορίζουμε με καλύτερο τρόπο τον εαυτό μας».

«Δεν μας αρέσει να αλλάζουμε πεποιθήσεις»


