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εκδ. Παπαδόπουλος, 2020, σελ. 136

Τι ρόλο έχει η φιλοσοφία στην καθηµερινή ζωή και

στην ερµηνεία της επικαιρότητας; Πώς µας βοηθάει

να κατανοήσουµε τα αδιέξοδα στις πολιτικές

αντιπαραθέσεις, να θέσουµε στο σωστό πλαίσιο

ηθικά ερωτήµατα όπως το αν έχουµε καθήκον να

κάνουµε (ή να µην κάνουµε) παιδιά, να

διερευνήσουµε τη λογική που γεννάει τις θεωρίες

συνωµοσίας ή το νόηµα της µετα-αλήθειας;

Στην «Καθηµερινή Φιλοσοφία», τη σύντοµη,

ευρηµατική εισαγωγή του στο αχανές και συχνά

δυσνόητο πεδίο, ο Αλέξης Παπάζογλου, διδάκτωρ

Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο του Cambridge,

αναδεικνύει µε προσιτό τρόπο τη σχέση των ζητηµάτων που αντιµετωπίζουµε

στη ζωή µας, ή εκείνων που απασχολούν τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων, µε

βασικές φιλοσοφικές έννοιες. Οπως εξηγεί ο συγγραφέας: «Ελπίζω αυτό το µικρό

βιβλίο να µπορέσει να δείξει πως η φιλοσοφία δεν ασχολείται µόνο µε έναν άλλο,

αφηρηµένο κόσµο ιδεών, αλλά έχει κάτι ενδιαφέρον και σηµαντικό να πει για τη

ζωή που ζούµε κάθε µέρα, γι’ αυτά που διαδραµατίζονται µπροστά στις οθόνες».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση που κάνει ο Παπάζογλου µεταξύ

πολιτικού και επιστηµονικού διαλόγου στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου («Πώς

αλλάζουν γνώµη οι πολιτικοί µας αντίπαλοι;»). Αναφέρεται σε µία συζήτηση που

είχαν τον Σεπτέµβριο του 2018 η Ζέινι Μίντον Μπέντοους, διευθύντρια του

περιοδικού Economist, και ο διαβόητος Στιβ Μπάνον, πρώην στενός σύµβουλος

του Ντόναλντ Τραµπ. Οι δύο συνοµιλητές διασταύρωσαν τα ξίφη τους για το

ελεύθερο εµπόριο, τη µετανάστευση και άλλα πολλά. Η διευθύντρια του

Economist, κλείνοντας, είπε στον Μπάνον: «Θα πρέπει να σας ξανακαλέσουµε σε

µερικά χρόνια για να δούµε ποιος είχε δίκιο τελικά».
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Αυτή η φράση, σηµειώνει ο συγγραφέας, εµπεριέχει την «αρκετά συνηθισµένη»

υπόθεση ότι «οι διαφωνίες, πολιτικές και µη, µπορούν να λυθούν εµπειρικά». Στην

πράξη, ωστόσο, στην εποχή της ακραίας πολιτικής πόλωσης, του λαϊκισµού και

των echo chambers των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι σαφές ότι αυτό δεν

συµβαίνει. Αν η µία πλευρά επικαλείται γεγονότα που υποστηρίζουν τη θέση της,

η άλλη επικαλείται άλλα, «εναλλακτικά γεγονότα» (η διατύπωση ανήκει σε έτερη

σύµβουλο του Τραµπ, Κελιάν Κόνγουεϊ). Τα παράλληλα αφηγήµατα καθιστούν τη

συναίνεση σε µεγάλα ζητήµατα περίπου ανέφικτη.

Ο Παπάζογλου δείχνει ότι αυτή η «αρκετά συνηθισµένη» υπόθεση είναι µία

απλουστευµένη εκδοχή της θεωρίας της διαψευσιµότητας του Καρλ Πόπερ,

σύµφωνα µε την οποία οι επιστηµονικές θεωρίες είναι αυτές που µπορούν να

διαψευστούν από την εµπειρία. Αυτό µοιάζει µε ένα ορθολογικό ιδεώδες στην

προσέγγιση του οποίου θα έπρεπε να στοχεύει ο πολιτικός διάλογος.

Ωστόσο η θεωρία του Πόπερ –θυµίζει ο συγγραφέας– θεωρείται ξεπερασµένη ως

φιλοσοφία της επιστήµης. Αντ’ αυτής, προτάσσει την πιο σχετικιστική –και πιο

ρεαλιστική– προσέγγιση του Τόµας Κουν («Η δοµή των επιστηµονικών

επαναστάσεων»). Σύµφωνα µε τον Κουν, οι περισσότερες επιστηµονικές θεωρίες

επιβιώνουν πλήθους αντικρουόµενων εµπειρικών παρατηρήσεων. Η δε µετάβαση

από ένα θεωρητικό πλαίσιο («paradigm») σε ένα άλλο δεν γίνεται µε αναφορά σε

αντικειµενικά δεδοµένα, ανεξάρτητα αξιωµάτων και επιστηµικών προσεγγίσεων·

προϋποθέτει πάντα, σε κάποιο βαθµό, ένα άλµα της πίστης. Αν η προσέγγιση του

Κουν είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα της εξέλιξης της επιστηµονικής

γνώσης, σηµειώνει ο Παπάζογλου, τότε, a fortiori, «µάταια θα περιµένει η

Μπέντοους να επιλυθούν οι πολιτικές της διαφωνίες µε τον Μπάνον µέσω

στατιστικών στοιχείων και άλλων εµπειρικών ευρηµάτων».

Ο Καρτέσιος

Μία οµάδα που έχει µακροπρόθεσµη ανοσία στα εµπειρικά επιχειρήµατα είναι οι

οπαδοί των θεωριών συνωµοσίας. Ο συγγραφέας φωτίζει την προσέγγισή τους

παροµοιάζοντάς την µε τον ακραίο σκεπτικισµό του Καρτέσιου. Οπως ο
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Καρτεσιανός σκεπτικιστής αµφιβάλλει για τις πληροφορίες που λαµβάνει από τις

αισθήσεις του, γράφει ο Παπάζογλου, έτσι και οι συνωµοσιολόγοι απορρίπτουν τις

πρωτογενείς πηγές ενηµέρωσης και γνώσης, όπως είναι οι δηµοσιογράφοι και οι

ειδικοί. Αυτοί είναι που, στον «γλωσσολογικό καταµερισµό εργασίας» (ο όρος

ανήκει στον Αµερικανό φιλόσοφο Χίλαρι Πάτναµ) που υφίσταται σε µία σύγχρονη

κοινωνία, µεταφέρουν τη γνώση στο ευρύτερο κοινό. Η απόρριψή τους ως πηγών

δυσχεραίνει σε βαθµό ανυπέρβλητο τη συνεννόηση που είναι αναγκαία σε µία

φιλελεύθερη δηµοκρατική πολιτεία. Από αυτή την άποψη, είναι δυσοίωνο το

γεγονός, το οποίο αναδεικνύει και ο συγγραφέας, ότι ο σκεπτικισµός που

ανέπτυξε ο Καρτέσιος στους «Στοχασµούς» του, ταλανίζει έκτοτε τη δυτική

φιλοσοφία.
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Με το βλέµµα ενός αντιήρωα της χαµένης

γενιάς
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Η γλώσσα του 21ου αιώνα
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Βιβλίο: Φανταστική βόλτα στο Λονδίνο, της

Μελίνας Ηλιοπούλου
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Από τους ανωνύµους στον Κορνάρο
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