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Κριτικό κειμϋνου 

Ειςαγωγό 

υγγραφϋασ 

 

ην δνθίκην «Γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο» ν εξ Σδνχιηαλ Υάμιετ (SirJulianHuxley) καο κηιάεη 

γηα ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζηελ ζχγρξνλε επνρή θαη 

πφζν απηή έρεη βνεζήζεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο γλψζεο κέρξη ζήκεξα, φπσο αθφκα 

θαη πσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε επηζηήκε ζσζηά γηα ηελ απνθπγή πιαλψλ.  

Ο Υάμιετ γελλήζεθε ζην Λνλδίλν ην 1887 θαη πέζαλε ην 1975. „Ήηαλ άγγινο εμειηθηηθφο βηνιφγνο, 

θηιφζνθνο, ζπγγξαθέαο, επγνληζηήο θαη δηεζληζηήο. Δπεξέαζε ηελ ζχγρξνλε εμέιημε ηεο 

εκβξπνινγίαο, ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη ηελ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

εμέιημεο.(JulianHuxley,2014) 

Μεγάισζε κέζα ζε νηθνγέλεηα επηζηεκφλσλ, μεθηλψληαο απφ ηνλ παππνχ  T.H. Huxley βηνιφγν, 

ηνλ παηέξα LeonardHuxley βηνγξάθν, ζπληάθηε θαη γεληθά άλζξσπν ησλ γξακκάησλ θαη ηνλ 

κπζηζηνξηνγξάθν αδεξθφ AldusHuxley. Πήγε ζρνιείν ζην Ήηνλ θαη ζπνχδαζε ζην θνιιέγην 

Μπαιηφι ηεο Ομθφξδεο. (Bibby, 2013) Δθεί ζπνχδαζε Εσνινγία θαη άξρηζε λα θαίλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο. Ήηαλ απ‟ ηνπο πξψηνπο βηνιφγνπο πνπ 

μερψξηζαλ ηνλ 20ν αηψλα. Σα επηζηεκνληθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιάκβαλαλ, ηε βηνινγία ηνπ 

θαξθίλνπ, ηε γελεηηθή, ηελ ζπζηεκαηηθή, ηελ νηθνινγία, ηελ παξαηήξεζε πνπιηψλ, ηα κπξκήγθηα. 

(Timson, 1999) 

Δπηηέιεζε επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Rice, ζην Υηνχζηνλ ηνπ Σέμαο, 

αιιά άθεζε ηε ζέζε ηνπ γηα λα ππεξεηήζεη ζηνλ αγγιηθφ ζηξαηφ απφ ην 1916 σο ην ηέινο ηνπ Α‟ 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Έπεηηα έγηλε θαζεγεηήο δσνινγίαο ζην θνιιέγην Κηλγθ ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Λνλδίλνπ.(Bibby, 2013) Σν 1927 φκσο παξαηηήζεθε απφ ηελ έδξα ηεο Εσνινγίαο γηα λα 

δνπιέςεη καδί κε ηνλ H.G. Wells ζην έξγν “ScienceofLife”, αθνινπζψληαο ηελ λέα κφδα ηεο 

επνρήο, ηελ εθιατθεπκέλε επηζηήκε. (Barkan, 1992) 

Απφ ην 1925 ήηαλ ηζφβην κέινο ηεο Δπγνληθήο Κνηλφηεηαο, ήηαλ ν πξψηνο γεληθφο δηεπζπληήο ηεο 

UNESCO (UnitedNationsEducational, ScientificandCulturalOrganization) απφ ην 1945 έσο ην 

1948. Υξίζηεθε ηππφηεο ην 1958 θαη ην 1961 έγηλε ζπληδξπηήο ηεο WWF 

(WorldWildlifeFundforNature). (Bibby, 2013) 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/916482/WWF
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 Όηαλ ήηαλ ζηελ Ομθφξδε μεθίλεζε ην δηθφ ηνπ εξγαζηήξην ζηελ αλαπηπμηαθή κνξθνινγία, πνπ 

κειεηνχζε ηα κεγέζε αλάπηπμεο. Μεηά ην 1925 ζπλέρηζε ην εξγαζηήξην ηνπ ζην Κνιιέγην Κηλγθ 

ηνπ Λνλδίλνπ έσο ην 1935. (JulianHuxleyFacts, 2010) 

Δξγάζηεθε ζε πνιινχο ηνκείο ηεο Βηνινγίαο, αιιά θεληξηθφ ζέκα ηεο δσήο ηνπ θαη ηεο δνπιεηάο 

ηνπ ήηαλ έλα: ε Δμέιημε. Αξρηθά ν παππνχο ηνπ T.H.Huxley εθηίκεζε φηη ε εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ 

Γαξβίλνπ κε ηε θπζηθή επηινγή ζα άιιαδε ηελ επηζηήκε ηεο Βηνινγίαο θαη ζα επεξέαδε αθφκε 

πνιινχο άιινπο θιάδνπο. Τπήξμε έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ Γαξβίλνπ. Ο ίδηνο ν 

Υάμιετ ήηαλ νπαδφο ηεο ίδηαο ζεσξίαο απφ κηθξή ειηθία. Ήηαλ απηφο πνπ έλσζε ηε Βηνινγία κε 

ηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο ηνπ Γαξβίλνπ θαη ην βηβιίν ηνπ “Evolution: TheModernSynthesis”, ήηαλ ε 

κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ εμειηθηηθή βηνινγία.(Timson, 1999) 

Σν ζπγθεθξηκέλν δνθίκην αλήθεη ζε κηα ζπιινγή ηνπ Υάμιετ ε νπνία νλνκάδεηαη  «Γνθίκηα ζηελ 

ιατθή Δπηζηήκε» (“EssaysinpopularScience”), πνπ εθδφζεθε ζην Λνλδίλν ην 1926. 

Δίλαηθξηηηθήπάλσζηνβηβιίνηνπ  Dr. C. Singer “STUDIES IN THE HISTORY AND METHOD OF 

SCIENCE VOL. II” πνπεθδφζεθεην 1921 ζηελ Ομθφξδε. 
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Σι εύναι η ιςτορύα τησ επιςτόμησ 

 

Γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα κηα λέα επηζηήκε άξρηζε λα θάλεη ηα 

πξψηα ηεο δεηιά βήκαηα ζην πξνζθήλην ησλ επηζηεκψλ. Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο εκθαλίζηεθε 

θαη άξρηζε λα γνεηεχεη αξθεηνχο αλζξψπνπο πνπ ήδε ήηαλ ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν, είηε σο 

ηζηνξηθνί είηε σο εηδηθνί ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο παξαδνζηαθήο επηζηήκεο. Πνιινί 

ζέιεζαλ λα δηαηππψζνπλ έλαλ νξηζκφ γηα ην ηη είλαη θαη ηη πξαγκαηεχεηαη, φπσο θαηλα δνπλ ζε 

ηη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαη πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ηεο γηα ην κέιινλ.  

OSarton, Βέιγνο ιφγηνο, πνπ είρε θάλεη πνιιά γηα λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα ηεο Ηζηνξίαο ηεο 

Δπηζηήκεο, πξφηεηλε κηα ζπλδηδαζθαιία, ε νπνία απαηηνχζε ηε ζπλεξγαζία ηνπ επηζηήκνλα, 

ηνπ θηινζφθνπ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ. Σν 1913 ίδξπζε ην ISIS, κηα ηξηκεληαία δηεζλή έθδνζε 

αθηεξσκέλε ζηελ ηζηνξία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο επηζηήκεο. 

Ο ίδηνο είπε γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο: «Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο είλαη ε κειέηε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο, απφ ηελ γέλλεζή ηεο. Πξνζπαζνχκε λα ηελ δνχκε λα κεγαιψλεη θαη 

λα μεδηπιψλεηαη θάησ απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Γελ είλαη αξθεηφ φκσο λα κειεηάκε 

μερσξηζηά ηελ αλάπηπμε θάζε επηζηήκεο. Κάπνηνο πξέπεη λα κειεηά ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ 

επηζηεκψλ καδί. Δπηπιένλ είλαη αδχλαην λα ηηο μερσξίζνπκε ηθαλνπνηεηηθά, αλαπηχζζνληαη 

καδί θαη κπεξδεχνληαη ζπλερψο κε πνιπάξηζκνπο ηξφπνπο. Ο κφλνο ινγηθφο ηξφπνο λα ρσξηζηεί 

ε ηζηνξία ηεο επηζηήκεο είλαη κε βάζε ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο.»  

Δπίζεο έιεγε πσο θάπνηνη πηζηεχνπλ πσο είλαη αδηαλφεην λα γξαθηεί ε ηζηνξία ηεο επηζηήκεο 

ζαλ νιφηεηα, δηφηη έρεη ηεξάζηηα έθηαζε. Απφ ηελ άιιε φκσο είλαη αδηαλφεην λα μερσξίζεη ε 

αλάπηπμε θάπνηαο επηζηήκεο απφ κηα άιιε, αθνχ ε αλάπηπμε φισλ ηνπο απνηειεί έλα 

αλαπφζπαζην δίθηπν.  

«Ο ιφγνο χπαξμεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο είλαη λα θαζνξίζεη ηε γέλλεζε θαη ηελ εμέιημε ησλ 

επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη ηδεψλ, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο πλεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο θαη 

φιεο ηηο επηξξνέο πνπ ήξζαλ απφ ηελ ίδηα ηελ πξφνδν ηνπ πνιηηηζκνχ. Δίλαη πξαγκαηηθά ε 

ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, εμεηαδφκελε απφ απηή ηελ άπνςε. Σν θέληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο είλαη ε εμέιημε ηεο επηζηήκεο, αιιά ε γεληθή ηζηνξία παξακέλεη πάληα ζην 

βάζνο.»(Sarton, 1916) 

Ο Libby απ‟ ηνπο πξψηνπο ην 1914 είπε φηη ε ηζηνξία ηεο επηζηήκεο είλαη ε νπζηψδεο ηζηνξία 

ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ν ιφγνο χπαξμήο ηεο είλαη ε απνπζία ζπλνρήο κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ 
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ζπνπδψλ. Σφληζε αθφκε φηη ηζηνξία ηεο επηζηήκεο ξίρλεη θσο ζηελ ηζηνξία ηεο 

θηινζνθίαο.(Libby, 1914) 

Δπίζεο ν ίδηνο κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα είπε: «Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο έρεη θάηη λα πξνζθέξεη 

αθφκε θαη ζηα πην ηαπεηλά κπαιά. Δίλαη έλαο ηξφπνο δηάδνζεο ηεο γλψζεο ησλ επηζηεκνληθψλ 

δεδνκέλσλ θαη αξρψλ ζηα απαίδεπηα κπαιά.» 

«Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο είλαη κηα βνήζεηα ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. Σνπνζεηεί ηνλ εξεπλεηή 

ζηελ πνξεία ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη ηνπ δίλεη έλα ζηνηρείν γηα ηνλ ιφγν θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ησλ ζεσξηψλ πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζεη. Παξνπζηάδεη ηελ επηζηήκε ζαλ ην 

δηαξθέο θπλήγη ηεο αιήζεηαο, παξά ζαλ ηελ δηαηχπσζε ηεο αιήζεηαο, ε νπνία έρεη απνθαιπθζεί 

πξηλ απφ θαηξφ. Γείρλεη ηελ επηζηήκε πξννδεπηηθή, παξά ζηαζεξή, δπλακηθή παξά ζηαηηθή, κηα 

αλάπηπμε ζηελ νπνία ν θαζέλαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη.»(Libby, 1918; Sarton, 1916) 

Ο Kuhn είπε: «Ο θχξηνο ξφινο ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο είλαη παηδαγσγηθφο. Σείλεη ζηε 

δηεπθξίληζε θαη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ κεζφδσλ θαη ελλνηψλ ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο, 

απνθαζηζηψληαο ηελ εμέιημή ηνπο. ηελ νπζία ηαπηίδνληαη κε ηελ ζπζζψξεπζε αλέθδνησλ θαη 

ρξνλνινγηψλ.» (Kuhn, 1962) 

Ο Alderφκσο κηιάεη γηα κηα αληίθαζε: «Σν φλνκα Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο είλαη απφ κφλν ηνπ 

νμχκσξν. Αξρηθά ε επηζηήκε είλαη κηα επηρείξεζε ε νπνία θαηαπίλεη ην παξειζφλ ηεο, δηφηη νη 

λέεο αλαθαιχςεηο αλαηξνχλ ηηο πξνεγνχκελεο, νπφηε πψο λα ππάξμεη ηζηνξία ηεο επηζηήκεο; 

Απφ ηελ άιιε ε ηζηνξία πξνζθέξεη θπξίσο αλαθεθαιαίσζε ηνπ παξειζφληνο αδηαθνξψληαο γηα 

ηηο αλεζπρίεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Δδψ έγθεηηαη θαη ε αληίθαζε.»(Alder, 2013) 

Ο ηδξπηήο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζχκθσλα κε ηνλ Sarton ήηαλ ν Αχγνπζηνο Κνκη ή 

ηνπιάρηζηνλ ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνπ είραλ κηα θαζαξή θαη αθξηβή ζχιιεςή ηεο. Σν 

1830 εμέδσζε ην έξγν ηνπ “Cours de philosophie positive”. Δπίζεο έθαλε αίηεκα ζηνλ 

πξσζππνπξγφ ηεο Γαιιίαο ην 1832 γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα έδξα αθηεξσκέλε ζηε γεληθή 

ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ. Ζ πξψηε ζέζε ζε παλεπηζηήκην ηειηθά δεκηνπξγήζεθε 60 ρξφληα κεηά, 

ην 1892, ζην θνιιέγην ηεο Γαιιίαο (Collège de France) γηα ηνλ Pierre Laffite, 35 ρξφληα κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ Comte. 

Μεηά ηνλ Comte ν πην αμηφινγνο ζπλερηζηήο ηεο δνπιεηάο ηνπ ήηαλ ν Paul Tannery. Απηφο είρε 

θαη ηηο πεξηζζφηεξεο γλψζεηο πάλσ ζην ζέκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζηελ Δπξψπε, ην 

φλεηξφ ηνπ φκσο δελ κπφξεζε λα νινθιεξσζεί αθνχ πέζαλε ην 1904. (Sarton, 1916) 
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Ζ Γεξκαλία ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ αζρνιήζεθε ηφζν πνιχ κε ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο. Ζ 

Γεξκαληθή Δηαηξία γηα ηελ Ηαηξηθή θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ήηαλ ν πξψηνο νξγαληζκφο πνπ 

αθηεξψζεθε ζηε κειέηε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο, ην 1902 ζηε Λεηςία. 

Οη πξψηνη ηζηνξηθνί ηεο επηζηήκεο πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ επηζηήκνλεο ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (π.ρ. Φπζηθή, Υεκεία θ.η.ι.) γηαηί ζεσξνχζαλ φηη γλψξηδαλ αξθεηά γηα ηελ 

επηζηήκε ηνπο ψζηε λα κηιήζνπλ θαη γηα ηελ ηζηνξία ηεο. Γελ είραλ φκσο ηα θαηάιιεια κέζα θαη 

εξγαιεία γηα λα θαηαθέξνπλ έλα νινθιεξσκέλν θαη εκπεξηζηαησκέλν έξγν.  

Αξρηθά ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο δηδαζθφηαλ ζηα ακεξηθάληθα παλεπηζηήκηα κε έλα κφλν ζέκα, 

φπσο π.ρ. Ηζηνξία ηεο Φπζηθήο. 

ηηο Ζ.Π.Α πξψην ην παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη έθαλε έλα γεληθφ ζπλδπαζκέλν κάζεκα πνπ 

ήηαλ ρσξηζκέλν ζε θπζηθέο θαη βηνινγηθέο επηζηήκεο.(Brasch, 1915) 

Ο Libby επίζεο δεηνχζε λα εηζαρζεί ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο ζαλ εηδηθφηεηα γηα ζπνπδέο ζηα 

ακεξηθάληθα παλεπηζηήκηα. (Libby, 1914) 

Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο ζαλ ηνκέαο ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο γηα ηελ πξφνδν ηεο Δπηζηήκεο 

ηδξχζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1921 ζην Σνξφλην. (Brasch, 1922) 

Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο πξνζθέξεη ζηνπο επηζηήκνλεο κηα θξηηηθή καηηά πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 

θαηαιάβνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη πξνζεγγίζεσλ θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο βνεζά λα μεπεξάζνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ απινχ «εκπεηξηζκνχ».  

Σι προωθεύ η Ιςτορύα τησ Επιςτόμησ: 

 Απηνβειηίσζε, θσηίδεη ηελ επηζηήκε θαη ηελ πξνσζεί 

 Απνδνηηθφηεηα, απνθπγή θαη κάζεζε απ΄ ηα ιάζε ηνπ  παξειζφληνο 

 Πξννπηηθή, παξέρεη θξίζε θαη ζαθήλεηα θαη γη‟ απηφ πξνσζεί ηελ επηζηήκε 

 Φαληαζία, πξνζθέξεη έλα επξχηεξν ξεπεξηφξην ηδεψλ γηα λα επηιέμνπκε 

 Μφξθσζε, βειηηψλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ επηζηεκνληθή 

εθπαίδεπζε 

Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο βνεζά ηελ ζεσξία γηα θάπνην πείξακα ή έξεπλα, ζηελ δηαηχπσζε 

ππνζέζεσλ θαη βνεζά ζηελ δηεπθφιπλζε θαηαλφεζεο ηεο νξνινγίαο. Οη ηζηνξηθνί ηεο επηζηήκεο 

βνεζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη εξκελεία ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ δηέπνπλ 

δηαθνξεηηθά κνληέια, ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο, παξέρνληαο έλα αλαιπηηθφ ηζηνξηθφ θαη ησλ δχν. 

(Maienschein J., Laubichler M., & Loettgers A., 2008) 
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«ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο ρξεηάδεηαη λα δνζεί κεγαιχηεξν κέξνο απ‟ φηη έρεη ζήκεξα, ζε 

ζρέζε κε ηελ γεληθή ηζηνξία. Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο κειεηά ην παξειζφλ γηα ράξε ηνπ 

κέιινληνο. Δίλαη κηα ηζηνξία δηαξθνχο πξνφδνπ. Δίλαη γεκάηε βηνγξαθηθά ζηνηρεία, δείρλεη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηζηεκψλ θαη ζψδεη ηνλ εξεπλεηή απ‟ ηελ ζηελφηεηα ηνπ κπαινχ θαη ηελ 

πξφσξε εηδίθεπζε. Πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ κειέηε ηεο θηινζνθίαο. Γίλεη 

ελδηαθέξνλ ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο γλψζεο, πξνζθέξεη ζηνηρεία γηα ηνλ πνιχπινθν πνιηηηζκφ 

ηνπ παξφληνο θαη θαζηζηά ην κπαιφ αλνηρηφ ζε λέεο αλαθαιχςεηο θαη εθεπξέζεηο.» 

«Ζ επηζηήκε είλαη δηεζλήο –Άγγινη, Γεξκαλνί, Γάιινη, Ηηαινί, Ρψζνη- φια ηα έζλε ζπκβάιινπλ 

ζηελ πξνψζεζε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ. [Ζ δηδαζθαιία ηεο] δελ κπνξεί παξά λα εληζρχζεη 

ηελ πίζηε θάζε λεαξνχ άληξα ή γπλαίθαο ζηελ αλζξψπηλε πξφνδν θαη ηελ θαιή ζέιεζε φιεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο.» (Libby, 1918) 

Μειεηψληαο ηελ ηζηνξία κπνξεί λα θαηαξξηθζεί ν θαζεζπραζηηθφο κχζνο γηα ην πψο 

δεκηνπξγείηαη ε επηζηήκε. 

Απφ ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο γίλνληαη κεγάιεο απνθαιχςεηο γηα ηεξάζηηνπο επηζηήκνλεο π.ρ. 

ν Νεχησλαο ρξεζηκνπνίεζε έλαλ παξάγνληα παξαπνίεζεο φπσο απέδεημε ν Westfall ην 1973. Ο 

Kepler εκπλεχζηεθε απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κπζηηθηζκφ. Ο Γαξβίλνο ήηαλ θηιάζζελνο θαη πηζαλψο 

ππνρφλδξηνο θαη λεπξσηηθφο, θάηη πνπ ηνλ θξάηεζε ζε έλα κφλν ζπγθεθξηκέλν έξγν (είηε 

θνξαιιηνγελείο πθάινπο ή πεηαιίδεο) γηα πνιχ θαηξφ, ελψ θάπνηνο άιινο ζην ίδην δηάζηεκα ζα 

είρε δειψζεη λίθε θαη ζα είρε πξνρσξήζεη ζε άιια πξάγκαηα. Ζ ηζηνξία κπνξεί λα δείμεη ηηο 

αδπλακίεο θαη ηνλ αλζξσπηζκφ ησλ επηζηεκφλσλ. (Maienschein, 2000) 

 

Ο Kuhn μιλώντασ για την Ιςτορύα τησ Επιςτόμησ: 

Ζ ηζηνξία αλ δελ ζεσξεζεί απιψο έλα ζχλνιν αλεθδφησλ ή ρξνλνινγηψλ κπνξεί λα 

κεηαζρεκαηίζεη ξηδηθά ηελ ηξέρνπζα εηθφλα ηεο επηζηήκεο.  

Ο ηζηνξηθφο αζρνιείηαη κε ηελ επηζηεκνληθή αλάπηπμε θαη επνκέλσο εκθαλίδεηαη λα έρεη δχν 

θχξηνπο ζηφρνπο. Απ‟ ηελ κηα κεξηά πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη πνηνη άλζξσπνη θαη ζε πνην ζεκείν 

ηνπ ρξφλνπ αλαθάιπςαλ ή επηλφεζαλ θάζε ζχγρξνλν επηζηεκνληθφ γεγνλφο, λφκν ή ζεσξία. Απ‟ 

ηελ άιιε πξέπεη λα πεξηγξάθεη θαη λα εμεγεί ην πιήζνο ησλ ιαζψλ, ησλ κχζσλ θαη ησλ 

πξνιήςεσλ πνπ εκπφδηζαλ ηελ ηαρχηεξε ζπζζψξεπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θεηκέλσλ 

ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο.  

Οη μεπεξαζκέλεο ζεσξίεο δελ είλαη θαη‟ αλάγθε αληηεπηζηεκνληθέο επεηδή έρνπλ εγθαηαιεηθζεί. 
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Οη ηζηνξηθνί πιένλ αληί λα αλαδεηνχλ ηηο ηζρχνπζεο ζπλεηζθνξέο κηαο παιαηφηεξεο επηζηήκεο 

ζηε ζεκεξηλή πιενλεθηηθή καο ζθνπηά, πξνζπαζνχλ λα ζθηαγξαθήζνπλ ηελ ηζηνξηθή νιφηεηα 

απηήο ηεο επηζηήκεο ζηνλ θαηξφ ηεο. Ρσηνχλ, γηα παξάδεηγκα, φρη γηα ηε ζρέζε ησλ απφςεσλ 

ηνπ Γαιηιαίνπ κε ηελ ζχγρξνλε επηζηήκε, αιιά πεξηζζφηεξν γηα ηελ ζρέζε ησλ απφςεσλ ηνπ κε 

ηηο απφςεηο ηεο νκάδαο ηνπ, δειαδή ησλ δαζθάισλ, ησλ ζπγρξφλσλ θαη ησλ άκεζσλ δηαδφρσλ 

ηνπ ζηηο επηζηήκεο.( Kuhn, 1962) 

Δπίζεο  δίλεηαη έκθαζε απφ θάπνηνπο θαη γηα ην πψο γξάθεηαη ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο.Όηαλ 

ινηπφλ γξάθεη θάπνηνο ηζηνξία ην πην δχζθνιν πξάγκα είλαη λα επηιέμεη ηη ζα πεξηιάβεη θαη ηη 

φρη. Απηφ πάληα εμαξηάηαη απφ ηελ ζθνπηά ηνπ ηζηνξηνγξάθνπ, φπσο επίζεο θαη απφ ην 

εξψηεκα πνπ έρεη ηεζεί. Οπνηαδήπνηε αμηνπξεπείο έθδνζε ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο 

πεξηιακβάλεη έλα ειάρηζην πνζνζηφ απφ απηά πνπ έκαζε ν ζπγγξαθέαο φηαλ εξεπλνχζε ην 

δήηεκα. (Maienschein J. & G., 2008) 
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Περύληψη 

Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο ζεσξείηαη αξθεηά πνιχηηκε πιένλ, εηδηθά φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ελεξγά, 

κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα θαη καο βνεζά ζην λα αλνίμνπκε ηηο πχιεο ηεο πξνφδνπ. Έηζη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ καο πξνζθέξεη πηα ε επηζηήκε, ζπλδπαζηηθά 

κπφξεζαλ θάπνηνη επηζηήκνλεο φπσο ν Γαξβίλνο θαη ν Υνχθεξ λα θηάζνπλ ζε θαηλνχξγηα θαη 

επαλαζηαηηθά γηα ηελ επνρή ηνπο επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα. 

Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο έρεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα. Απηά είλαη: 

 Μαο βνεζά λα πεξηνξίζνπκε ηηο κφδεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά θαηξνχο ζηνλ επηζηεκνληθφ 

ρψξν.  

 Μπνξνχκε λα θξίλνπκε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε βάζνο 

ρξφλνπ θαη ζε δηαθνξεηηθά έζλε. 

 Γελ μερλνχκε ηελ αληίζηαζε ηνπ αλζξσπίλνπ κπαινχ ζε θάζε ηη λέν. 

 Μαο παξεγνξεί δείρλνληαο καο φηη θαη ηα κεγαιχηεξα κπαιά θάλνπλ ηεξάζηηα ιάζε. 

 Σέινο καο δείρλεη ηε ζρέζε ηνπ αλζξσπίλνπ κπαινχ κε ηα επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα. 

 

Γηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί ζην παξειζφλ είραλ δηαθνξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ επηζηήκε θαη 

δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν. Ζ κνληέξλα επηζηήκε βαζίδεηαη ζε έλαλ πνιχ κεγάιν φγθν αξρείσλ θαη 

πεηξακάησλ πνπ γίλνληαη γηα λα επαιεζεχνπλ ππνζέζεηο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε κνληέξλα 

επηζηήκε αλαηξέπεη ηελ παξαδνζηαθή θηινζνθία κε ηηο λέεο ζεσξίεο ηεο θαη ηα πεηξάκαηά ηεο.  

Σφζν ζηελ ζχγρξνλε επνρή φζν θαη ζηελ αξραηφηεηα ε γλψζε ζεσξνχληαλ πνιχηηκε, ε 

δηαθνξά έγθεηηαη κφλν ζην φηη ζηηο κέξεο καο έρνπκε ηνλ ηξφπν γηα λα δηαηεξήζνπκε, λα 

κεηαιακπαδεχζνπκε θαη λα ειέγμνπκε ηελ γλψζε γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Αλάινγα ινηπφλ κε ηελ 

επνρή πνπ δνχζε θαη δεη ν θάζε επηζηήκνλαο έρνπκε θαη δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ηεο εξγαζίαο ηνπ 

ζηελ επηζηήκε ηεο επνρήο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα ν Γαιηιαίνο πάληνηε δεκνζίεπε θαη ζπδεηνχζε ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ θαη γη‟ απηφ είρε κεγάιε επηξξνή ζηελ επηζηήκε. Αληίζεηα ν Λενλάξλην ληα 

Βίληζη, παξά ηηο άςνγεο ηερληθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ηελ εθεχξεζε λέσλ κεζφδσλ, ηελ έθθξαζε 

λέσλ αξρψλ θαη ζεσξηψλ, θξχβνληαο ηα ζηα ζεκεησκαηάξηα ηνπ, είρε ειάρηζηε επηξξνή ζηελ 

επηζηήκε.  

Ζ επηζηήκε πξνζπαζψληαο λα επαιεζεχζεη ηηο ζέζεηο ηηο δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν ζηέξεζεο 

θαληαζίαο, ζπζηαηηθφ απαξαίηεην, φπσο θαη ζε θάζε άιιε πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα,  ρσξίο 

φκσο λα παίξλεη ηε ζέζε ηνπ επηζηεκνληθνχ κπαινχ, δηφηη ηα πξάγκαηα κεηά παίξλνπλ άιιε, 

άζρεκε  ηξνπή.  



12 
 

Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο είλαη γεληθά κηα κειέηε παξήγνξε δηφηη καο δείρλεη φηη ε επηζηήκε ζηελ 

επνρή καο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απ‟ φηη ζην παξειζφλ, πξνο θαιχηεξε θαηεχζπλζε θαη απηφ 

αληηθξνχεη ηα δνθεξά πλεχκαηα πνπ πξνθεηεχνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πνιηηηζκνχ καο. 

 

 

(απφηνβηβιίνηνπSinger “Studies in the history and method of Science”)  



13 
 

Εκτύμηςη 

Εγκυρότητα πληροφοριών 

Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο είλαη έλα δηαρξνληθφ ζέκα, άξα φπνηε κειεηεζεί απφ θάπνηνλ εηδηθφ ζα 

έρεη ηελ ίδηα αμία θαη βαξχηεηα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θξηηηθή ηνπ 

Υάμιετ γηα ην βηβιίν «StudiesintheHistoryandMethodofScience” (επηκέιεηα Dr. C. Singer) είλαη 

θπξίσο πξνζσπηθέο απφςεηο, αθνχ δελ πξφθεηηαη γηα επηζηεκνληθή έξεπλα, αιιά απηέο νη 

απφςεηο είλαη βαζηζκέλεο πάληα ζε εμαθξηβσκέλα ζηνηρεία θαη επηζηεκνληθέο κειέηεο. Πνιιά 

ζηνηρεία είλαη απφ κειέηεο ηνπ Dr. Singer. Ο Dr. Singer ήηαλ έλαο αμηφινγνο βξεηαλφο 

επηζηήκνλαο, ηζηνξηθφο ηεο επηζηήκεο, ν νπνίνο ζπνχδαζε αξρηθά δσνινγία θαη έπεηηα ηαηξηθή. 

Άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο ην 1893 έπεηηα απφ παξαθνινχζεζε 

δηαιέμεσλ ηνπ WilliamRamsay, ν νπνίνο ήηαλ έλαο βξαβεπκέλνο κε λφκπει ρεκηθφο. Δπίζεο ε 

ζχδπγνο ηνπ Dr. Singer, DorotheaCohen επίζεο ηζηνξηθφο ηεο επηζηήκεο ηνλ ψζεζε ζε ζηξνθή 

ηεο θαξηέξαο ηνπ. (Cantor, 1997) 

Δπίζεο βαζίδνληαη ζε κειέηεο ηνπ Hopstock γηα ηνλ Λενλάξλην Νηα Βίληζη.OHopstockήηαλ 

Ννξβεγφο θαζεγεηήο ηαηξηθήο. Καηά ηελ δηθή ηνπ έξεπλα ν Λενλάξλην Νηα Βίληζη ζθφπηκα δελ 

δεκνζηνπνηνχζε ηηο εξγαζίεο ηνπ γηαηί δελ επηζπκνχζε λα καζεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ ηνπ. Οη ζεκεηψζεηο ηνπ ζθνξπίδνληαλ ζε βάζνο ρξφλσλ θαη ζε πνιιά ρεηξφγξαθα. Σα 

ρεηξφγξαθά ηνπ βξέζεθαλ πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Δίλαη κηα ζπιινγή πνπ ν ίδηνο 

ζίγνπξα ήζειε λα θάλεη θάπνηεο αλαζεσξήζεηο, αιιά δελ πξφιαβε. Καηαπηαλφηαλ αξθεηέο 

θνξέο κε ην ίδην ζέκα, πξνθαλψο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη θαηέγξαθε ηα 

επξήκαηά ηνπ ρσξίο ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. 

Ο Λενλάξλην Νηα Βίληζη ήηαλ λφζν παηδί, απφθιεξνο απφ ηνλ παηέξα, ηνπ κε εηεξνζαιή 

αδέιθηα πνπ ηνλ κηζνχζαλ θαη ζπρλά παξεμεγνχληαλ απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ, νη νπνίνη ηνλ 

ζεσξνχζαλ θξπςίλνπ θαη φηη θνπβαινχζε πνιιά κπζηηθά ηα νπνία δελ ζα απνθάιππηε πνηέ – 

απηφο θπζηθά αηζζάλνληαλ εγθαηαιειεηκκέλνο θαη παξεμεγεκέλνο. Αξγφηεξα έγηλε ζηνραζηήο 

θαη επαηλνχζε ηε κνλαμηά, γηαηί απηή θαη κφλν δίλεη ρξφλν γηα κειέηε. Έιεγε: «φηαλ είζαη κφλνο, 

είζαη ν εαπηφο ζνπ, άιια αλ έρεηο παξέα, έζησ θαη έλα άηνκν, είζαη ν κηζφο εαπηφο ζνπ. Καη αλ 

ππεξεηείο δχν αθεληηθά, δίλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζηελ θνηλσλία, θάπνηεο θνξέο ηηο ζθέςεηο ζνπ γηα 

ηελ ηέρλε- ηφηε ζε δηαβεβαηψλσ φηη ζε απηφ ζα απνηχρεηο.»  

Αλ θαη ν Λενλάξλην Νηα Βίληζη ήηαλ ρσξίο ακθηβνιία ν κεγαιχηεξνο λαηνπξαιηζηήο ηνπ 15νπ 

αηψλα θαη πξέπεη λα είρε θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ησλ πνηθίισλ αλαθαιχςεσλ ηνπ, παξφια απηά 

παξέκεηλε κεηξηφθξσλ. (Singer, 1921) 
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Βέβαηα ζε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν Υάμιετ ζηελ θξηηηθή ηνπ αλαθέξεη πσο ν 

Λενλάξλην Νηα Βίληζη δελ είρε ηφζν κεγάιε επηξξνή ζηελ επηζηήκε φζν ν Γαιηιαίνο, δηφηη 

επεξεάζηεθε απφ ην πλεχκα ηεο επνρήο ηνπ, πνπ ηνπ επέβαιε ηελ απφθξπςε ησλ αλαθαιχςεσλ 

ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη κηα αλαθξίβεηα, θαηά ηνλ Hopstocko Λενλάξλην Νηα Βίληζη ήηαλ 

θιεηζκέλνο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη δελ ήζειε δεκνζηνπνίεζε ησλ εξεπλψλ ηνπ ιφγσ ηεο άζρεκεο 

παηδηθήο ηνπ ειηθίαο πνπ επεξέαζε πνιχ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηνλ έθαλε θξπςίλνπ θαη 

απφκαθξν. 

Οη κειέηεο ηνπFahie γηα ηνλ Γαιηιαίν. Ο Fahie ήηαλ Ηξιαλδφο ηζηνξηθφο ηνπ ηειέγξαθνπ θαη 

έγξαςε γηα φπνηνλ είρε αζρνιεζεί ζην παξειζφλ κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηειέγξαθνπ. Ο 

Γαιηιαίνο πξνέξρνληαλ απφ εληειψο δηαθνξεηηθφ πιαίζην απφ ηνλ Λενλάξλην Νηα Βίληζη. Ο 

παηέξαο ηνπ Γαιηιαίνπ ήηαλ ιφγηνο, καζεκαηηθφο θαη κνπζηθφο θαη βνήζεζε απφ λσξίο ηνλ γηφ 

ηνπ γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο ζε πνιινχο ηνκείο. Ο Γαιηιαίνο πήγαηλε ζε ζρνιείν αιιά έθαλε 

θαη πνιιά επηπιένλ καζήκαηα ζην ζπίηη ηνπ. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ, ηνπ έδεημε φηη πξέπεη λα είλαη 

εμσζηξεθήο θαη φηη είλαη θαιφ λα κνηξάδεζαη ηηο ζθέςεηο ζνπ κε ηνπο άιινπο, γηαηί έηζη 

πξνάγεηαη ε γλψζε. Ο Γαιηιαίνο ινηπφλ δεκνζίεπε θαη ππνζηήξηδε ηηο ηδέεο ηνπ κε κεγάιε 

ηφικε. Απφ κηθξή ειηθία κάιηζηα έθαλε πνιιέο αλαθαιχςεηο, αθφκε θαη ζαλ παηδί έθηηαρλε 

κφλνο ηνπ δηάθνξα παηρλίδηα θαη κάιηζηα φηαλ δελ εχξηζθε θαηάιιεια εμαξηήκαηα, εθεχξηζθε 

λέα, δηθά ηνπ. Μεγαιψλνληαο νη εθεπξέζεηο ηνπ γίλνληαλ φιν θαη πην ζπνπδαίεο θαη ηνικεξέο 

θαη γη‟ απηφ άξρηζαλ πνιινί άλζξσπνη λα ηνλ δειεχνπλ θαη λα ηνλ ερζξεχνληαη. Οη αξηζηνηειηθνί 

θαζεγεηέο, νη Ηεζνπίηεο, νη πνιηηηθνί ηεο εθθιεζίαο θαη φινη απηνί πνπ έηξεκαλ ηηο θαηλνηνκίεο, 

καδεχηεθαλ ελαληίνλ ηνπ άλδξα πνπ ηνπο απεηινχζε κε ηελ ηεξάζηηα γλψζε ηνπ. Με κπνξψληαο   

πιένλ λα πνιεκήζνπλ ηηο αλαθαιχςεηο ηνπ θαη αθνχ είραλ μεκείλεη απφ άιια επηρεηξήκαηα, νη 

ερζξνί ηνπ ζηξάθεθαλ ζηελ ζενινγία.  

    Μεηά απφ κεξηθνχο κήλεο ππφγεησλ δηαβνπιεχζεσλ ν πάηεξ Coccini ην 1614 ήηαλ ν πξψηνο 

πνπ δηαθήξπμε αλνηρηά πφιεκν, απφ ηνλ άκβσλα ζε έλα θήξπγκα πνπ έθαλε. Απηή ε θαηάζηαζε 

ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1615 θαη ζηάιζεθε ζην Ηεξφ Γξαθείν, φπνπ ε Ηεξά Δμέηαζε άξρηζε λα 

πξαγκαηνπνηεί κπζηηθέο έξεπλεο. Όιε απηή ε θαηάζηαζε δελ απεηινχζε κφλν ηνλ Γαιηιαίν ζαλ 

άηνκν αιιά θαη φιε ηελ επηζηήκε θαη πεξηζζφηεξν ηελ ζεσξία ηνπ Κνπέξληθνπ. Σν πφξηζκα πνπ 

έβγαιε ε Ηεξά Δμέηαζε ην 1616, ήηαλ φηη ν Γαιηιαίνο ζα έπξεπε λα παξαηηεζεί απφ ηελ 

δηδαζθαιία ή ηελ ππνζηήξημε ησλ πηζηεχσ ηνπ, ή αθφκε θαη απφ ηελ ζπδήηεζή ηνπο, αλ 

αξλνχληαλ ζα θπιαθίδνληαλ. Σφηε ην κφλν πνπ έγηλε ήηαλ φηη ν Γαιηιαίνο αλεζχρεζε αξθεηά, 

αθήλνληαο γηα ιίγν ηηο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο θαη έπεηηα εθδφζεθε δηάηαγκα πνπ 
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απαγφξεπε ηελ θπθινθνξία θάπνηνλ γξαπηψλ. Μέζα ζε απηά ήηαλ θαη ην βηβιίν ηνπ Κνπέξληθνπ, 

ηνπ νπνίνπ αλέζηεηιαλ ηελ θπθινθνξία ηνπ κέρξη «λα δηνξζσζεί».  

 Ζ δεχηεξε θνξά πνπ δηθάζηεθε ήηαλ ην 1633, φπνπ αθνχ βαζαλίζηεθε γηα αξθεηέο εβδνκάδεο, 

έπεηηα θαηαδηθάζηεθε ζε θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκφ, φπνπ θαη πάιη δελ ζηακάηεζε ηελ επηζηήκε ηνπ, 

αιιά ηψξα πηα θαλεξά θαηαβεβιεκέλνο απφ ηηο θαθνπρίεο, ηελ ειηθία θαη απνγνεηεπκέλνο, 

ζπλέρηζε κε πνιχ πην αξγνχο ξπζκνχο.(Singer, 1921) 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε κέζα απφ ην θείκελν θαίλεηαη λα είλαη έγθπξεο θαη γηα έλαλ 

αθφκε ιφγν. Βξέζεθαλ θαη άιιεο πεγέο πνπ δίλνπλ παξφκνηα επξήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ν 

Sarton(Maienschein J. et al., 2008) ππνζηήξημε παξφκνηεο ζέζεηο κε απηέο ηνπ Υάμιετ, πσο κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο απνθεχγνληαη ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο, φηη θσηίδεη θαη 

πξνσζεί ηελ επηζηήκε θαη φηη πξνζδίδεη θαληαζία, πξνζθέξνληαο έλα επξχηεξν ξεπεξηφξην 

ηδεψλ γηα επηινγή. Δπίζεο oLibby (1918) ππνζηήξημε φηη ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο είλαη 

πνιχηηκε, γη‟ απηφ θαη ηεο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξν κεξίδην απ‟ φηη αλαινγεί ζηε γεληθή Ηζηνξία. 

Έρεη πνιιά ζεηηθά δηφηη κειεηά ην παξειζφλ γηα ράξε ηνπ κέιινληνο, κηιάεη γηα ηελ δηαξθή 

πξφνδν, είλαη γεκάηε βηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη δείρλνληαο φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ επηζηεκψλ, ζψδεη ηνλ επηζηήκνλα απφ ηελ ζηελφηεηα ηνπ κπαινχ. 

 

Οριςμόσ βαςικών όρων 

Ο νξηζκφο βαζηθψλ φξσλ ιείπεη εληειψο απφ ην θείκελν ηνπ Υάμιετ. Ο ιφγνο είλαη φηη πξφθεηηαη 

γηα θξηηηθή πάλσ ζε έλα βηβιίν θαη φινη νη νξηζκνί εμεγνχληαη κέζα ζε απηφ. Δπίζεο ε θξηηηθή 

είλαη γξακκέλε θαη ζαλ δνθίκην θαη ην δνθίκην εμ νξηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζχληνκν (Έθθξαζε- 

Έθζεζε) θαη φρη λα καθξεγνξεί εμεγψληαο νξηζκνχο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο πξέπεη λα 

είλαη εχιεπην θαη εππξφζηην ζην πιαηχ θνηλφ (Παπαλνχηζνο, 1989). Απφ ηελ ζηηγκή φκσο πνπ 

είλαη ηαπηφρξνλα θαη θξηηηθή επηζηεκνληθνχ βηβιίνπ, ην θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη  έρεη ήδε θάπνην 

επίπεδν κφξθσζεο θαη δελ ρξεηάδεηαη επεμεγήζεηο.  

 

Καθαρότητα τησ γλώςςασ 

Σν θείκελν έρεη γξαθηεί ην 1926 θαη ζπλεπψο ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ εθείλε ηελ επνρή 

είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ δηθή καο. Σν πξσηφηππν θείκελν έρεη ζε πνιιά ζεκεία 

δπζλφεην πεξηερφκελν φρη κφλν γηα κεηάθξαζε, αιιά θαη σο θαηαλφεζε ησλ αγγιηθψλ φξσλ, 

δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη ιέμεηο νη νπνίεο πηα δελ εκθαλίδνληαη νχηε θαλ ζηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα.  
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Δπηπξφζζεηα ε παγθνζκηνπνίεζε πνπ μεθίλεζε λα εκθαλίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα 

μεθίλεζε λα δηαθνξνπνηεί θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα, αθνχ άξρηζε λα δέρεηαη επηξξνέο απφ ηελ 

ακεξηθαληθή θαη απζηξαιέδηθε δηάιεθην. Δπίζεο θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ Βξεηαλία άξρηζαλ λα 

πξνθχπηνπλ γισζζηθέο αιιαγέο, φπσο φηη δηάθνξα ζηνηρεία ηεο γιψζζαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

ηνπ Λνλδίλνπ άξρηζαλ λα δηεηζδχνπλ θαη λα δηαθνξνπνηνχλ ηελ γιψζζα ηεο κεζαίαο θαη ηεο 

αλψηεξεο ηάμεο. Σέινο κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 πεξίπνπ, ε γξαπηή θαη ε νκηινχκελε 

γιψζζα είραλ κεγάιεο δηαθνξέο, θαζψο ε γξαπηή ήηαλ απηή πνπ έζεηε ηνλ πήρε γηα ην πψο 

έπξεπε λα είλαη ε γιψζζα θαη ε νκηινχκελε ήηαλ απιψο έλα θνκκάηη άλεπ ζεκαζίαο ή θαη θακηά 

θνξά απιά ληξνπηαζηηθφ. Απηφ άιιαμε απφ ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, φπνπ ε θαζνκηινπκέλε θαη 

νη ζπληκήζεηο ηεο κπνξνχζαλ πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηα επίζεκα έγγξαθα 

(TwentiethcenturyEnglish, n.d.).   

 

Δικαιοςύνη 

Ο Υάμιετρξεζηκνπνίεη γεληθά ζηελ θξηηηθή ηνπ επηρεηξήκαηα γηα λα ζηεξίμεη ηηο απφςεηο ηνπ, ηα 

νπνία είλαη εκπεξηζηαησκέλα θαη δίθαηα. Δθηφο απφ κεξηθέο εμαηξέζεηο,  φπσο ζην ζεκείν πνπ 

κηιάεη γηα ηνπο εμειηθηηθνχο, αδηθεί ηνπο Paley  θαη Owen ιέγνληαο πσο ζηα ρέξηα ηνπο ηα 

δεδνκέλα πνπ είραλ εμαηκίζηεθαλ, ελψ ν Γαξβίλνο θαη ν Hooker ηα ζπκπχθλσζαλ ζε κηα έληνλε 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Ο Owen αξρηθά ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Γαξβίλν γηα ηελ εμέιημε ησλ εηδψλ. Πίζηεπε επίζεο φηη είδε 

ζαλ ηνλ άλζξσπν δελ είραλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Θεφ.(RichardOwen, 2014) Έπεηηα απφ ηελ 

έθδνζε ηνπ “OriginofSpecies” ηνπ Γαξβίλνπ, άξρηζε λα θάλεη θάπνηεο αληηθαηηθέο δειψζεηο, 

αξλνχληαλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο αλαθάιπςεο, έπεηηα επηθαινχληαλ άγλνηα επί ηνπ ζέκαηνο θαη 

ζην ηέινο ηζρπξίζηεθε πσο απηφο πξψηνο ζθέθηεθε ηελ ηδέα ηεο εμέιημεο δέθα ρξφληα πξηλ ηνλ 

Γαξβίλν.(Waggoner, 2000) Σν γεγνλφο είλαη φηη ν Owen ήηαλ ππνζηεξηθηήο ηεο εμέιημεο θαη 

βνήζεζε θαη ζηελ αξρηθή εξγαζία ηνπ Γαξβίλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπ. Σν φηη κεηά 

ελαληηψζεθε νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε δήιηα θαη ζην κίζνο πνπ έηξεθε γηα φπνηνλ άιινλ 

θαηάθεξλε θάηη θαηλνηφκν ζηνλ ηνκέα ηνπ. Γελ κπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη ν  Owen δελ 

ρξεζηκνπνίεζε ζσζηά ηα δεδνκέλα ηεο ζπγθξηηηθήο αλαηνκίαο θαη ηεο εκβξπνινγίαο. 

Ο Paleyήηαλ ν «ζενινγηθφο» παηέξαο ηνπ Γαξβίλνπ. Ήηαλ ζενιφγνο θαη ην πην ζεκαληηθφ ηνπ 

έξγν ήηαλ ην “NaturalTheology” ζην νπνίν πξνζπάζεζε λα ζπλδέζεη ηελ θπζηθή επηζηήκε κε 

ηελ ζενινγία. Ο Γαξβίλνο αξγφηεξα δαλείζηεθε ηηο θχξηεο επηζηεκνληθέο βηνινγηθέο έλλνηεο απφ 

ηελ ζενινγία ηνπ Paley. Ο ίδηνο ν Paley απέξξηπηε ην γεγνλφο φηη κπνξεί ζηελ χπαξμε ησλ 
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φλησλ λα έπαημε θάπνην ξφιν ε ηχρε. Πίζηεπε φηη φια ήηαλ ζρεδηαζκέλα απφ ηνλ Θεφ θαη δελ 

πίζηεπε ζηελ θπζηθή επηινγή. (Achtner, 2010) 

O Γαξβίλνο ελψ κηινχζε ζηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ θπζηθή επηινγή, ελψ ν Paley γηα ηνλ Θεφ σο 

δεκηνπξγφ θαη ζρεδηαζηή, πηνζέηεζε  απφ ηνλ Paley ηελ πεπνίζεζε ηεο πξνζαξκνγήο, ην φηη 

δειαδή φινη νη νξγαληζκνί κε θάπνηνλ ηξφπν πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν δνπλ. (Waggoner, 1996) 

Γελ κπνξνχκε ινηπφλ λα θαηαδηθάζνπκε ηνπο Owen θαη Paley φηη νη ζεσξίεο ηνπο ήηαλ εληειψο 

άρξεζηεο θαη φηη δελ δηαρεηξίζηεθαλ ζσζηά ηα δεδνκέλα πνπ είραλ ζηα ρέξηα ηνπο. Άιισζηε ε 

κεηέπεηηα ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ θαη ηνπ Hooker, βαζίζηεθε ζε πνιιά ζεκεία ζηηο πξνγελέζηεξεο 

ζεσξίεο απηψλ ησλ δχν αληξψλ. Άξα ν Υάμιετ ζε απηφ ην ζεκείν θαίλεηαη άδηθνο θαη 

ππεξβνιηθφο, ζεσξψληαο ηε δνπιεηά ηνπο εληειψο άρξεζηε θαη ιέγνληαο πσο: «ηα δεδνκέλα ηεο 

ζπγθξηηηθήο αλαηνκίαο θαη εκβξπνινγίαο, πνπ αξπάρηεθαλ απφ ηα ρέξηα ηεο ζρνιήο ηεο 

«θπζηθήο θηινζνθίαο» θαη ησλ ηειενιφγσλ, ζηα ρέξηα ησλ Owen θαη Paley εμαηκίζηεθαλ.» 

ηε ζπλέρεηα φκσο κηιάεη γηα ηελ ζηελή ζρέζε ηνπ Γαξβίλνπ κε ηνλ Hooker, φλησο νη δχν ηνπο 

αλέπηπμαλ κηα κεγάιε ζεσξία, ηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο ησλ εηδψλ. πλαληήζεθαλ ην 1839 κέζσ 

ελφο θνηλνχ γλσζηνχ ζηελ Αγγιία. Ο Γαξβίλνο ήηαλ αξθεηά θηιάζζελνο θαη δελ δέρνληαλ πνιχ 

θφζκν ζην ζπίηη ηνπ. Ο Hooker ήηαλ έλαο απ‟ ηνπο ιηγνζηνχο επηζθέπηεο, ζρεδφλ θαζεκεξηλφο 

ζηνλ νπνίν ν Γαξβίλνο έθαλε αξθεηέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ βνηαλνινγία, γεσγξαθία θ.α. 

(ιφγσ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Hooker πνπ ήηαλ βνηαλνιφγνο). Έιεγε θαζεκεξηλά ζηνλ Hooker ηελ 

πξφνδν πνπ έθαλε ζηελ εξγαζία ηνπ θαη δεηνχζε ηε γλψκε ηνπ ζε δηάθνξα ζέκαηα. Ο Γαξβίλνο 

ην 1843 δήηεζε απφ ηνλ Hooker ηελ βνηαλνινγηθή ηνπ ζπιινγή απφ ηα λεζηά Γθαιαπάγθνο, έλα 

κέξνο πνπ αξγφηεξα  άζθεζε πνιχ κεγάιε επηξξνή ζηελ νπηηθή ηνπ Γαξβίλνπ γηα ηα είδε. Υάξε 

ζηνλ Hooker ζπλέιαβε γηα πξψηε θνξά ηηο λέεο ηδέεο γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ εηδψλ.(Seward, 

1912) 

 

 

Λογικό και οργϊνωςη 

Σν θείκελν ηνπ Υάμιετ έρεη αξθεηά θαιή δνκή. Φαίλεηαη ζε απηφ μεθάζαξα ε αξρή, ε κέζε θαη ην 

ηέινο. ηελ αξρή καο εηζάγεη ζηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο, ζην ηη απηή πξαγκαηεχεηαη, πνηα είλαη 

ηα νθέιε καο απφ απηήλ, πφζν ζεκαληηθή είλαη θαη δίλεη παξαδείγκαηα γηα ην πψο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην παξειζφλ. Ζ αξρή θάζε θεηκέλνπ πξέπεη λα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

αλαγλψζηε γηα λα ηνλ θξαηήζεη θαη ζηελ ππφινηπε αλάγλσζε, θάηη πνπ ν Υάμιετ θαηαθέξλεη. 
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ηε κέζε ηνπ θεηκέλνπ, πνπ είλαη ην θχξην κέξνο, καο κηιάεη γηα ηα ζεκαληηθά θαηά ηελ άπνςε 

ηνπ Υάμιετ κέξε ηνπ βηβιίνπζηα νπνία αζθεί θξηηηθή. Κάζε θνξά παξαζέηεη κηα πεξίιεςε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ θαη κεηά εμεγεί ηελ δηθή ηνπ ζέζε πάλσ ζην ζέκα. Πεξλψληαο απφ ην έλα 

ζεκείν ηνπ βηβιίνπ ζην άιιν, πάληα ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο, ρσξίο λα αθήλεη ηνλ 

αλαγλψζηε κεηέσξν. Μηιάεη γηα ηελ δηαθνξεηηθή ζηάζε ηνπ Διιεληθνχ κπαινχ απέλαληη ζηελ 

επηζηήκε, ηελ ζχγθξνπζε ηνπ Γαιηιαίνπ κε ηελ παξαδνζηαθή θηινζνθία ηεο επνρήο ηνπ, γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο κνληέξλαο επηζηήκεο, γηα ην πψο έβιεπαλ νη Έιιελεο ηελ επηζηήκε θαη ην 

ζχζηεκα ηαμηλφκεζήο ηνπο, γηα ηηο δηαθνξέο ηεο επηξξνήο ηνπ Γαιηιαίνπ ζηελ επηζηήκε ζε 

ζρέζε κε ηνλ Λενλάξλην Νηα Βίληζη, γηα ηνπο παιαηνβνηαλνιφγνπο θαη ηέινο γηα ηελ 

ιαλζαζκέλε ζεσξία ηνπ δσνιφγνπ Kolliker. 

Σν ηέινο ηνπ θεηκέλνπ είλαη αξθεηά δπλαηφ, αηζηφδνμν θαη δίλεη εξεζίζκαηα γηα ζθέςε, ιέγνληαο 

πσο ε ηζηνξία ηεο επηζηήκεο είλαη κηα παξήγνξε κειέηε θαη φηη ε θαηαζηξνθή ηνπ θφζκνπ είλαη 

πνιχ καθξηά αθφκε, αθνχ ε αλζξσπφηεηα απφ βηνινγηθή ζθνπηά βξίζθεηαη αθφκε ζηελ παηδηθή 

ειηθία. 

 

υνηθιςμϋνα λϊθη 

ην θείκελν ηνπ Υάμιετ βξίζθνπκε αξθεηέο βηαζηηθέο γεληθεχζεηο φπσο νη θξάζεηο: «Ό,ηη 

πηζηεχακε θαηλνηφκν ζηελ επνρή καο, θαίλεηαη ηψξα παιηφ», «Γη‟ απηφ ην ιφγν φηαλ  ε ηζηνξία  

κειεηάηαη ρσξίο εμππλάδα είλαη ν ιηγφηεξν πνιχηηκνο θιάδνο», «Ζ θαληαζία είλαη απαξαίηεηε 

ζηελ επηζηήκε φπσο θαη ζε θάζε άιιε πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Αιιά δελ πξέπεη λα αλαιάβεη 

ηε ζέζε ηνπ επηζηεκνληθνχ κπαινχ. Αλ γίλεη απηφ ζα αθνινπζήζεη θαηαζηξνθή», «Οη πξνθεηείεο 

ηνπο κπνξεί λα βγνπλ αιεζηλέο, αιιά νη ππνζέζεηο ηνπο είλαη ζίγνπξα ιαλζαζκέλεο».  

Δπίζεο βξίζθνπκε ππεξαπινπζηεχζεηο: «Απηή ινηπφλ ε ζπιινγή δεδνκέλσλ, πνπ γηα θάπνηνπο 

απνηειεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, είλαη κφλν κηα ηεξάζηηα ζπιινγή 

γξακκαηνζήκσλ, ηίπνηα παξαπάλσ απφ έλα δσκάηην γεκάην άρξεζηα πξάγκαηα», «αιιά πήγε 

ηφζν καθξηά ψζηε λα πεξηγξάςεη θαη λα ζθεθηεί κηα πιήξε ζεηξά (πνπ δελ ππήξρε θαζφινπ!)». 

Τπάξρεη κηα αληίθαζε ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Δλψ καο ιέεη «Ζ γλψζε ζεσξνχληαλ ην ίδην 

πνιχηηκε απφ ηνπο αξραίνπο θαη ηνπο ζχγρξνλνπο. Αιιά νη αξραίνη δελ είραλ αθφκα αλαθαιχςεη 

ηνλ ηξφπν γηα λα δηαηεξήζνπλ ηνλ ζεζαπξφ ηεο γλψζεο απφ γεληά ζε γεληά θαη γηα λα ην θάλνπλ 

δηαζέζηκν ζε φιν ην αλζξψπηλν είδνο, ν έιεγρνο θαη ε θαηαγξαθή ήηαλ απαξαίηεηα- 

θνπξαζηηθά, αιιά απαξαίηεηα.» Έπεηηα έρεη κηα ππνζεκείσζε πνπ καο ιέεη φηη: «Σν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηελ ηζηνξία. Ζ Διιεληθή ηζηνξία ηεο θιαζζηθήο πεξηφδνπ είλαη έλα ρξνληθφ ηαπηφρξνλσλ 
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γεγνλφησλ. Οη Έιιελεο δελ είραλ ζχζηεκα κφληκσλ αξρείσλ, φπσο νη Αηγχπηηνη, ή αθφκα 

πεξηζζφηεξν απηφ πνπ  είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη Κηλέδνη. Γη‟ απηφ θαη ε ηζηνξηθή ηνπο 

πξννπηηθή πξέπεη λα ήηαλ πνιχ επηζθαιήο γηα φια ηα γεγνλφηα πνπ είραλ ζπκβεί πην παιηά 

απφ κηα γεληά θαη θάηη.» Αθνχ ινηπφλ ζην πξψην θνκκάηη καο ηνλίδεη φηη νη αξραίνη δελ είραλ 

αθφκα αλαθαιχςεη πσο ζα δηαηεξνχλ αξρεία, ζηελ ππνζεκείσζε καο ιέεη φηη νη αξραίνη 

Αηγχπηηνη θαη Κηλέδνη είραλ ζχζηεκα κφληκσλ αξρείσλ. 

Σέινο κηιάεη γηα θάπνηνπο κε άζρεκα επίζεηα «Δπίζεο ριεπάδνπκε ηνλ κατκνπδνζπγγξαθέα 

πνπ βεβαηψλεη φηη είδε ρήλεο λα εθθνιάπηνληαη ζε δέληξα!», πνπ ζαλ επηζηήκνλαο ζα έπξεπε λα 

δηαηεξήζεη ην θχξνο ηνπ θαη ηελ επγέλεηα ηνπ. 

 

ε τι κοινό απευθύνεται 

Απηή ε θξηηηθή ηνπ Υάμιετ ζην βηβιίν “Studiesinthehistoryandmethodofscience” είλαη βέβαην φηη 

απεπζχλεηαη ζε θνηλφ επηζηεκφλσλ, ινγίσλ θαη γεληθά αλζξψπσλ ησλ γξακκάησλ. Κχξηα 

επηρεηξήκαηα γηα απηή ηελ άπνςε είλαη αξρηθά ε ρξνλνινγία πνπ γξάθηεθε ην βηβιίν, ην 1921. 

Δθείλε ηελ επνρή ν απιφο ιαφο ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ αγξάκκαηνο, άιια  θαη αλ θάπνηνο 

είρε ηελ πνιπηέιεηα λα γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε ηα ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα θαιχςεη 

θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο θαη φρη γηα λα δηαβάζεη ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο.  

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα άξρηζε ζηελ Αγγιία ε αλακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ε θαζηέξσζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Μέρξη ηφηε ε εθπαίδεπζε ήηαλ θπξίσο πξνλφκην 

ησλ πινχζησλ νηθνγελεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ πινχζησλ αγνξηψλ. Σα θνξίηζηα, αλ ήηαλ 

αξθεηά ηπρεξά, κάζαηλαλ γξαθή, αλάγλσζε θαη γξακκαηηθή (Gillard, 2011) Σν 1918 έγηλε 

ππνρξεσηηθή ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κέρξη ην 14ν έηνο ηεο ειηθίαο. Σν 1944 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Αγγιία νη δηαρσξηζκνί ησλ βαζκίδσλ ζηα ζρνιεία, ζε δεκνηηθά, 

δεπηεξνβάζκηα ζχγρξνλα θαη δεπηεξνβάζκηα ηερληθά.(EducationinEngland, 2014) 

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο ην βηβιίν πξννξίδνληαλ γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη θπξίσο 

απηή ηεο Αγγιίαο θαη ίζσο θαη ηεο Ακεξηθήο ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο ηεο γιψζζαο. Γηα ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην πφζν εχθνιν ζα ήηαλ εθείλε ηελ 

επνρή λα κεηαθξάδεηαη θάζε βηβιίν, ην νπνίν δελ είρε δείμεη αθφκε κεγάιε ζπλεηζθνξά ζηελ 

εμέιημε ηεο επηζηήκεο. Ζ θξηηηθή ηνπ Υάμιετ πνπ γξάθηεθε ην 1926 ζην Λνλδίλν έρεη αθξηβψο ην 

ίδην θνηλφ κε ην βηβιίν, δηφηη ν ιαφο έρεη αθφκε ην ίδην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ηε δηθή καο 

επνρή, ηφζν ην βηβιίν, φζν θαη ε θξηηηθή ηνπ, ηπγράλνπλ κεγαιχηεξεο απνδνρήο απφ ην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ, θπξίσο ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ πνζνζηνχ κφξθσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο 
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ρξεζηκφηεηαο απηψλ ησλ θεηκέλσλ, σο βνήζεηα γηα ηελ εχξεζε ζπζρεηηζκψλ θαη πεγψλ γηα 

δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ ζχγρξνλσλ κειεηψλ. 

Αντύλογοσ 

Προςωπικϋσ απόψεισ 

ηελ αξρή ηνπ άξζξνπ ηνπ ν Υάμιετ καο ιέεη πσο ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο είλαη ην ίδην πνιχηηκε 

κε ηελ ηζηνξία ηεο πνιηηηθήο ή κε ηελ ηζηνξία ηεο ζξεζθείαο. Ζ άπνςε ηνπ απηή είλαη πνιχ νξζή, 

δηφηη φπσο έρνπκε ήδε πεη ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο είλαη νπζηαζηηθά ζπλπθαζκέλε κε ηνλ 

πνιηηηζκφ καο, αλ δελ είλαη ε ίδηα ε ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Αλ δελ ππήξρε ε Ηζηνξία ηεο 

Δπηζηήκεο δελ ζα γλσξίδακε ηη έρεη πξνεγεζεί ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα, κε απνηέιεζκα λα κελ 

κπνξεί λα πξναρζεί ε επηζηήκε, αθνχ δελ ζα μέξακε ηη έρεη ήδε αλαθαιπθζεί, δελ ζα είρακε έλα 

ζεκείν αλαθνξάο γηα λα κελ μαλαθάλνπκε ίδηα ιάζε κε ην παξειζφλ. Πσο ζα κπνξνχζακε λα 

θάλνπκε λέεο αλαθαιχςεηο πνπ ζα θάλνπλ ηε δσή καο επθνιφηεξε, αλ δελ γλσξίδνπκε 

θαηλφκελα, λφκνπο θαη ζηνηρεία; Όια απηά καο ηα παξέρεη απιφρεξα θαη άθνπα ε Ηζηνξία ηεο 

Δπηζηήκεο,φπσο επίζεο αλαθέξεηαη θαη ζηελ θξηηηθή ηνπ Υάμιετ «Μαο βνεζά λα θξίλνπκε ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνλνινγίεο θαη ζε 

δηαθνξεηηθά έζλε.»  

Αξγφηεξα αλαθέξεη φηη ειπίδεη φηη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζα είλαη αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο. Σα ιφγηα απηά ηνπ Υάμιετην 1926 κνηάδνπλ ζαλ 

πξνθεηηθά αθνχ πεξίπνπ 40 ρξφληα αξγφηεξα έγηλε πξνζπάζεηα απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ 

Harvard λα εληαρζεί ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο ζηελ δηδαζθαιία ησλ επηζηεκψλ κε πνιχ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα.(Russell, 1981) Κάηη πνπ ζα αλαπηπρζεί πεξεηαίξσ αξγφηεξα. Απηφ πνπ ζα 

πνχκε ηψξα είλαη φηη ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη πνιχ απνηειεζκαηηθά ζηελ 

πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο.  

ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη φηη: «Ζ επηζηήκε ζηαδηαθά αξρίδεη λα επηβάιιεη ηα ζπζηήκαηα ζθέςεο 

ηεο, πάλσ ζε άιια ζπζηήκαηα.» Καη πάιη ν ζπγγξαθέαο βιέπεη αξθεηά κπξνζηά απφ ηελ επνρή 

ηνπ. Σν 1926 ζηελ Αγγιία, ππήξραλ αξθεηά επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα, ηα νπνία φκσο 

πεξηνξίδνληαλ είηε ζηα πιαίζηα ησλ βηνκεραληψλ είηε ζηα επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα ησλ 

παλεπηζηεκίσλ. Ζ επηζηήκε θαη ηα επηηεχγκαηά ηεο δελ είραλ αθφκα νπζηαζηηθά κπεη κέζα ζηα 

ζπίηηα θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ιανχ. Ζ ειεθηξνδφηεζε ζηνπο δξφκνπο ηεο Αγγιίαο έγηλε 

γχξσ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. ηα ζπίηηα φκσο δελ ππήξρε αθφκε ειεθηξηθφ ξεχκα. Μφλν 

θάπνηα ζπίηηα πινπζίσλ είραλ ειεθηξηθφ ξεχκα θαη απηφ φρη απφ δίθηπν, αιιά απφ ηδησηηθέο 

γελλήηξηεο. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα άξρηζε λα κπαίλεη κέζα ζηα ζπίηηα ησλ Βξεηαλψλ πεξίπνπ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1930 αιιά θαη απηφ κφλν γηα θσηηζκφ. Σφηε άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη θαη ε 
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βηνκεραλία νηθηαθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Σν δίθηπν ηνπ ξεχκαηνο έγηλε θξαηηθφ ην 1948 ζηελ 

Αγγιία, θαη άξρηζε ζηγά ζηγά λα αλεβάδεη ηα βαη ηνπ νηθηαθνχ ξεχκαηνο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο. (Biscoe, n.d.)  

Μπαίλνληαο ινηπφλ αξρηθά ε επηζηήκε θαη ηα επηηεχγκαηά ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ ιαψλ 

θαη αξγφηεξα ζε θάζε έθθαλζε ηεο δσήο ηνπο αξρίδεη θαη επηβάιιεη ηα ζπζηήκαηα ζθέςεο ηεο 

πάλσ ζηα ππφινηπα ζπζηήκαηα.  

Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη επίζεο: «Ζ ζεσξία ηνπ Ατλζηάηλ θαη ηα πεηξάκαηα γηα ηελ επηβεβαίσζή 

ηεο πνπ μεθπηξψλνπλ απφ απηή ηελ ζεσξία θέξλνπλ ηελ επηζηήκε ζε δηακάρε κε ηελ 

παξαδνζηαθή θηινζνθία. πκπεξαζκαηηθά, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα πεη φηη ε ζχγθξνπζε ησλ 

ζεσξηψλ θαη ησλ πεηξακάησλ ηνπ Γαιηιαίνπ κε ηελ παξαδνζηαθή θηινζνθία ηεο επνρήο ηνπ, 

πξνζθέξεη έλαλ εμαηξεηηθφ ηζηνξηθφ παξαιιειηζκφ κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε.»  

Όηαλ ινηπφλ κηιάεη γηα ηζηνξηθφ παξαιιειηζκφ, θαίλεηαη αθξηβψο ζε απηφ ην ζεκείν ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο. Μέζα απφ ηελ γλψζε ηνπ παξειζφληνο κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ επθνιία ηνπ κέιινληνο. Γλσξίδνληαο 

αθξηβψο ηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ ν Γαιηιαίνο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηνλ 

πφιεκν πνπ δέρζεθε, ηα εκπφδηα πνπ ηνπ έβαιαλ, ηελ απφξξηςε ησλ αλαθαιχςεσλ ηνπ ζαλ 

αηξεηηθέο θαη ελάληηα ζηε ζξεζθεία, βξίζθνπκε βνήζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε παξφκνησλ 

θαηαζηάζεσλ, βξίζθνπκε ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ καο απαζρνινχλ. Με ηελ γλψζε ηνπ 

παξειζφληνο έρνπκε έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απέλαληη ζηελ θαθεληξέρεηα θαη ηελ δπζπηζηία. 

Μπνξνχκε λα απνδείμνπκε φηη θαη ζην παξειζφλ έγηλαλ αθξηβψο ηα ίδηα γεγνλφηα θαη κεηά κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ επήιζε ε δηθαίσζε ησλ ηδεψλ, αληηιήςεσλ θαη αλαθαιχςεσλ. 

ηελ θξεηηθή γίλεηαη αλαθνξά φηη ν Λενλάξλην Νηα Βίληζη δελ είρε ηφζε επηξξνή ζηελ επηζηήκε, 

φζν ν Γαιηιαίνο δηφηη ν Νηα Βίληζη έθξπβε ηα ζεκεησκαηάξηα ηνπ ιφγν ηνπ πλεχκαηνο πνπ 

επηθξαηνχζε ζηελ επνρή ηνπ θαη πξφζηαδε ην ζθξάγηζκα ηνπ κπαινχ κε κνλαμηά. Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα ππάξρεη κηα αλαθξίβεηα, δηφηη  θαηά ηνλ Hopstocko Λενλάξλην Νηα 

Βίληζη ήηαλ θιεηζκέλνο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη δελ ήζειε δεκνζηνπνίεζε ησλ εξεπλψλ ηνπ ιφγσ ηεο 

άζρεκεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο πνπ επεξέαζε πνιχ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηνλ έθαλε θξπςίλνπ 

θαη απφκαθξν. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά πσο ε θαληαζία είλαη απαξαίηεηε ζηελ επηζηήκε φπσο θαη ζε 

θάζε άιιε πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ θαληαζία βέβαηα θάησ  απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

δηφηη δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα πάξνπλ πνιχ άζρεκε ηξνπή. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ε θαληαζία ζηελ επηζηήκε πξέπεη πξψηα θαη θχξηα λα ππάξρεη κηα πνιχ νξζή γλψζε ηνπ 
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πεξηβάιινληνο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε επηζηήκε, ηελ έξεπλα ή ηελ αλαθάιπςε. 

Δπίζεο ρξεηάδνληαη ζπλδπαζκέλεο πξνζπάζεηεο θαληαζίαο καδί κε ηελ δχλακε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο. Ζ θαληαζία ρξεηάδεηαη γηα δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο είλαη φηη καο βνεζά λα θαληαζηνχκε 

πσο ζα εμειηρζεί κηα θαηάζηαζε, πσο ζα αληηδξάζεη έλα ζηνηρείν. Ο δεχηεξνο είλαη φηη καο 

βνεζά λα ζπκεζνχκε παιαηφηεξεο παξαηεξήζεηο θαη λα ηηο ζπλδπάζνπκε κε λέεο ψζηε λα 

αλαθαιχςνπκε θάηη θαηλνηφκν.  

ηελ επηζηήκε ζπρλά αζρνινχκαζηε θαη κε ηε ζρέζε αίηηνπ- απνηειέζκαηνο, ζην κεραληζκφ 

αλαδήηεζεο ηνπ αηηίνπ καο βνεζά ε θαληαζία κε πέληε ιεηηνπξγίεο: 

 ηελ επηινγή ηεο ζηηγκή ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξαηήξεζεο 

 ηελ δηαθξηηηθή αιιαγή απηνχ πνπ παξαηεξείηαη 

 ηελ εχξεζε βνήζεηαο, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ παξαηήξεζε θαη ζπρλά απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξαηήξεζε 

 ηελ παξαηήξεζε αληηζηνηρίαο ή αλνκνηφηεηαο 

 ηελ δεκηνπξγία κηαο ππφζεζεο 

αλ παξάδεηγκα έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ Faraday. Πίζηεπε ζηελ ζρέζε κεηαμχ θσηφο θαη 

ειεθηξηζκνχ θαη πξνζπάζεζε λα αλαθαιχςεη απηήλ ζρέζε γηα 23 ρξφληα. Σειηθά ηελ βξήθε κε 

ηελ επηξξνή ηνπ καγλεηηζκνχ κε ηελ κνξθή ηνπ πνισκέλνπ θσηφο. Ο ίδηνο ν Faraday κεηά ηελ 

αλαθάιπςε ηνπ ζε έλα γξάκκα πνπ έζηεηιε ζε έλαλ ζπλάδειθν ηνπ έγξαθε: «Μελ πηζηέςεηο 

πσο ήκνπλ θάπνηνο πνπ ζθεπηφηαλ πνιχ βαζηά, ή φηη ήκνπλ γλσζηφο σο άλζξσπνο κπξνζηά 

απφ ηελ επνρή κνπ. Ήκνπλ απιά έλαο άλζξσπνο κε πνιχ δσληαλή θαληαζία θαη κπνξνχζα λα 

πηζηέςσ κε ηελ ίδηα επθνιία ην «Υίιηεο θαη κηα λχρηεο» φπσο θαη ηελ Δγθπθινπαίδεηα.»(Hoff & 

Springer, 1967) 

ην ηέινο ηεο θξηηηθήο ηνπ ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεη πσο ε αλζξσπφηεηα απφ βηνινγηθή ζθνπηά 

είλαη ζε πνιχ λεαξή ειηθία θαη φηη δελ πεξηκέλεη θαλείο απφ έλα παηδί λα αληηκεησπίζεη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο δσήο. Απηφ βέβαηα ην απαληάεη ζε απηνχο πνπ πξνβιέπνπλ θαηαζηξνθή ηνπ 

πνιηηηζκνχ καο θαη ηεο ίδηαο ηεο αλζξσπφηεηαο. Όλησο πνιιέο πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ 

απνδείμεη φηη ην αλζξψπηλν είδνο είλαη ίζσο ην είδνο κε ηελ κηθξφηεξε ειηθία πάλσ ζηε γε. 

χκθσλα κε ηελ κειέηεCollins, Guyer&Charkravarti (1997) ησλ  ν ππνινγηζκφο ηεο  ειηθία ελφο 

είδνπο βξίζθεηαη παξαηεξψληαο ηηο δηαθνξέο θαη ηηο κεηαιιάμεηο  ζην DNA θαη θπξίσο ην DNA 

ησλ κηηνρνλδξίσλ, κε απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο ινηπφλ ε ειηθία ηεο αλζξψπηλεο θπιήο είλαη 

πεξίπνπ 1.000 κε 10.000 γεληέο.(Collins, Guyer, & Charkravarti, 1997) 



23 
 

ωςτϋσ και λανθαςμϋνεσ απόψεισ του ςυγγραφϋα 

Μέζα ζηελ ζπγθεθξηκέλε θξηηηθή ππάξρνπλ πνιιέο ζσζηέο ηδέεο, παξαηεξήζεηο θαη θξίζεηο απφ 

ηνλ Υάμιετ. 

 «Ό,ηη πηζηεχακε θαηλνηφκν ζηελ επνρή καο, θαίλεηαη ηψξα παιηφ.» Κάζε αλαθάιπςε φηαλ 

πξσηνεκθαλίδεηαη θέξλεη ελζνπζηαζκφ φρη κφλν ζηνλ εθεπξέηε ηεο αιιά θαη ζην θνηλφ, είηε είλαη 

επηζηεκνληθφ είηε ζηνλ απιφ θφζκν, απηφ έρεη ζρέζε κε ηελ θχζε ηεο αλαθάιπςεο. Με ηνλ 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ φκσο, έξρεηαη ζπλήζσο θάηη λέν, κηα λέα αλαθάιπςε, κε θαηλνχξηα 

δεδνκέλα πνπ πξνζδίδνπλ λέα πλνή θαη ίζσο λέεο ρξήζεηο ηεο αλαθάιπςεο θαη θαζηζηνχλ ηελ 

πξνεγνχκελε παιηά. Ή κπνξεί λα κελ βξεζεί ηίπνηα ην λέν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Αιιά θαη 

κφλν φηη απηή ε αλαθάιπςε έγηλε γλσζηή θαη εθαξκφδεηαη πιένλ κε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηελ 

θάλεη πξνβιέςηκεθαη αληαξή. Ζ ίδηα ε θχζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη ηέηνηα πνπ ελζνπζηάδεηαη κε 

θαζεηί θαηλνχξγην θαη κεηά απφ ιίγν ιφγσ αλίαο ην αθήλεη θαη πξνρσξά ζην λέν, ζην θαηλνχξγην 

θαη αλεμεξεχλεην.  

«Ο κεγάινο φγθνο εμαθξηβσκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα αξρεία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

δελ έρνπλ αμία απφ κφλα ηνπο.» Σα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ νπνπδήπνηε, απφ κηα βηβιηνζήθε, 

κηα έξεπλα, έλα αξρείν ρσξίο λα αλαιπζνχλ, λα ζπζρεηηζηνχλ θαη λα κπεη θαη ιίγε θαληαζία 

φπσο ηνλίζακε λσξίηεξα γηα λα κπνξέζεη λα ηα ζπλδπάζεη είλαη απιά λεθξά ζηνηρεία, καχξα 

ζηίγκαηα πάλσ ζε ιεπθφ ραξηί. Αλ δελ γίλεη απνθσδηθνπνίεζε, θαη κάιηζηα θάζε θνξά ζε θάζε 

ηνκέα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ηνπο θσδηθνχο θαη ηελ νξνινγία ηνπ ηνκέα αλ ζέινπκε λα γίλεη 

ζσζηά ε αλάιπζε, δελ ππάξρεη ιφγνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ. 

«Όηαλ ηα δεδνκέλα ηεο ζπγθξηηηθήο αλαηνκίαο θαη ηεο εκβξπνινγίαο αξπάρηεθαλ απφ ηα ρέξηα 

ηεο ζρνιήο ηεο «θπζηθήο θηινζνθίαο» θαη ησλ ηειενιφγσλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 

εμειηθηηθνχο, φιν απηφ έθεξε κηα κεγάιε απειεπζέξσζε ζην αλζξψπηλν πλεχκα. Οη Paley θαη 

Owen ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ίδηα είδε δεδνκέλσλ φπσο ν Γαξβίλνο θαη ν Hooker. ηα ρέξηα ηνπ 

ελφο δεπγαξηνχ ηα δεδνκέλα εμαηκίζηεθαλ, ελψ ζηνπο άιινπο ζπκππθλψζεθαλ ζε κηα έληνλε 

πξαγκαηηθφηεηα.» φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη Paley θαη Owen δελ έθηαζαλ 

βέβαηα ζαλ εμειηθηηθνί ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζεσξίεο κε ηνλ Γαξβίλν θαη ηνλ Hooker, αιιά 

ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ηα δεδνκέλα ζηα ρέξηα ηνπο εμαηκίζηεθαλ αθνχ ν 

Owen ήηαλ αξρηθά ζπλεξγάηεο ηνπ Γαξβίλνπ θαη ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, πνιιά 

πξάγκαηα ηα αλαθάιπςαλ καδί θαη ζην έξγν ηνπ Paley ζηεξίρηεθε ν Γαξβίλνο, αιιάδνληαο 

θάπνηα ζεκεία γηα λα γξάςεη ηελ εμειηθηηθή ηνπ ζεσξία.  

«πκπεξαζκαηηθά,  θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα πεη φηη ε ζχγθξνπζε ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ 

πεηξακάησλ ηνπ Γαιηιαίνπ κε ηελ παξαδνζηαθή θηινζνθία ηεο επνρήο ηνπ, πξνζθέξεη έλαλ 
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εμαηξεηηθφ ηζηνξηθφ παξαιιειηζκφ κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Ζ πξαγκαηηθή ζχγθξνπζε εθεί, 

ε ζχγθξνπζε πνπ είρε ζεκαζία ζηελ ηζηνξία ηεο ζθέςεο, δελ ήηαλ κε ηελ εθθιεζία γηα ηελ 

θίλεζε ηεο γεο, αιιά κε ηoπο νπαδνχο  ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ ηαρχηεηα ηεο πηψζεσο ησλ 

ζσκάησλ θαη κε ηνπο θηινζφθνπο γηα ηηο ζρεηηθέο αμίεο ηεο εμνπζίαο, ηεο θεξδνζθνπίαο θαη ησλ 

πεηξακαηηζκψλ.» Όλησο νη αληίπαινη ηνπ Γαιηιαίνπ κε κπνξψληαο πηα λα ηνλ αληαγσληζηνχλ 

θαη λα ηνλ πνιεκήζνπλ ζηελ επηζηήκε ηνπ, αθνχ ν ίδηνο ήηαλ πνιχ κπξνζηά απφ φινπο ηνπο θαη 

νη εθεπξέζεηο ηνπ δελ κπνξνχζαλ λα ακθηζβεηεζνχλ, ζηξάθεθαλ πξνο άιιε θαηεχζπλζε. 

Δθείλε ηελ επνρή ε Ηεξά Δμέηαζε κε ηελ πξφθαζε ηεο ζξεζθείαο εμνιφζξεπε νηηδήπνηε δελ ηεο 

άξεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηνλ ζξεζθεπηηθφ ηνκέα. Οη αληίπαινη ηνπ 

Γαιηιαίνπ ήηαλ νη αξηζηνηειηθνί θαζεγεηέο, νη Ηεζνπίηεο, νη πνιηηηθνί ηεο εθθιεζίαο θαη φινη 

απηνί πνπ έηξεκαλ ηηο θαηλνηνκίεο. Καηάθεξαλ ινηπφλ λα επεξεάζνπλ ηελ Ηεξά Δμέηαζε θαη έηζη 

βξήθαλ ηελ πξφθαζε φηη ν Γαιηιαίνο ελαληηψλεηαη ζηελ εθθιεζία φζνλ αθνξά ηελ θίλεζε ηεο 

γεο.  

«Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο είλαη κηα παξήγνξε κειέηε, επεηδή καο μεθαζαξίδεη φηη ε απφθηεζε 

λέσλ γλψζεσλ θαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ παιηψλ ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν, είλαη αξθεηά 

δηαθνξεηηθή απ‟ φηη ήηαλ ζε θάζε πξνεγνχκελε επνρή.» Έηζη καο ιέεη ν Υάμιετ φηη κπνξνχκε 

πιένλ λα δηαηεξήζνπκε ηελ ζνθία ησλ πξνεγνχκελσλ γεληψλ θαη κε ηε βνήζεηά ηνπο λα θάλνπκε 

άικαηα πξνφδνπ ζηελ επηζηήκε θαη λα μεπεξάζνπκε θάζε φξην θαη εκπφδην πνπ είρε πξνθχςεη 

κέρξη ηψξα ζηελ αλζξσπφηεηα.  

 

Αξύα/χρόςη του κειμϋνου 

Ζ αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θξηηηθήο, απφ ηνλ Υάμιετ, είλαη θπξίσο φηη βιέπνπκε ηελ άπνςε ελφο 

θνξπθαίνπ επηζηήκνλα, φρη κφλν ζηνλ ηνκέα ηνπ αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο επηζηήκεο, γηα έλα 

λέν πεδίν πνπ εθείλε ηελ επνρή είρε αξρίζεη λα θαηαθηά ηνπο αλζξψπνπο ηνπ πλεχκαηνο αλά ηνλ 

θφζκν. Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο άξρηζε λα γίλεηαη πνιχ ζπρλφ ζέκα ζηνλ θχθιν ησλ 

επηζηεκφλσλ θαη ν Υάμιετ ζαλ γλήζηνο πξσηνπφξνο ηεο επηζηήκεο ζέιεζε λα αζρνιεζεί κε ην 

δήηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ θξηηηθή ελφο βηβιίνπ πνπ κηινχζε γηα ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο 

θαη ηελ ηζηνξία ηεο. Βιέπνπκε ινηπφλ ηηο απφςεηο ελφο κεγάινπ επηζηήκνλα ζηελ γέλλεζε ελφο 

λένπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαη έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ηελ ζπγθξίλνπκε κε ηελ άπνςε ελφο 

ζχγρξνλνπ ζε καο επηζηήκνλα.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ πνπ έρνπκε απηή ηελ θξηηηθή ε νπνία είλαη πνιχ ζχγρξνλε κε ηελ έθδνζε 

ηνπ βηβιίνπ, δηφηη νη δχν ζπγγξαθείο είλαη επεξεαζκέλνη απφ ηηο ίδηεο θνηλσληνπνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο. Έηζη κπνξνχκε λα δνχκε πσο δχν άληξεο ησλ γξακκάησλ βιέπνπλ ην ίδην ζέκα ζηελ 
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ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαη πσο επεξεάδεη ηνλ θαζέλα ην δηαθνξεηηθφ ηνπ ππφβαζξν (θαη νη δχν 

ζπνχδαζαλ αξρηθά δσνινγία, αιιά ν Singer έπεηηα ζπνχδαζε ηαηξηθή θαη ν Υάμιετ βηνινγία). 

Δπίζεο έλαο αθφκα ιφγνο πνπ θάλεη ηελ ζπγθεθξηκέλε θξηηηθή αμηφινγε είλαη φηη καζαίλνπκε ηηο 

απφςεηο ηνπ Υάμιετ γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο θαζψο θαη γηα ηα επηηεχγκαηα αξθεηψλ 

γλσζηψλ επηζηεκφλσλ. Καζψο είλαη θξηηηθή αθνχγεηαη ε θαζαξά πξνζσπηθή ηνπ άπνςε γηα 

αξθεηά δεηήκαηα ηεο επηζηήκεο, φπσο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Paley, Hooker, Owen θαη ηνπ Γαξβίλνπ, ηελ εηζαγσγή ηεο 

Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζαλ μερσξηζηφ θιάδν ζηα παλεπηζηήκηα, γηα ηελ άπνςε ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ γηα ηελ επηζηήκε.  

Σέινο ην παξειζφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έκπλεπζε γηα λέεο έξεπλεο θαη εκείο 

κπνξνχκε λα βάινπκε ηελ κνληέξλα πηλειηά καο.  

 

Εύναι αξιόπιςτη η πηγό; 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θξηηηθή ζεσξψ φηη είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα νπνηνλδήπνηε ζειήζεη 

λα ςάμεη ή λα κηιήζεη γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο. Πξψηα γηαηί δίλεη ακέζσο ηελ καηηά δχν 

επηζηεκφλσλ πνπ αζρνιήζεθαλ αξθεηά κε ην δήηεκα ζηελ γέλλεζή ηνπ θαη ακέζσο κεηά ηελ 

άπνςε αθφκα πεξηζζφηεξσλ θαζψο ην βηβιίν “Studies inthehistoryandmethodofscience” δελ έρεη 

γξαθηεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Singer( ν νπνίνο έρεη θάλεη θαη ηελ επηκέιεηα) αιιά είλαη κηα 

ζπιινγή πνιιψλ αθφκα ζπγγξαθέσλπνπ ν θαζέλαο έγξαθε γηα ην πεδίν ηνπ (Dreyer, Steele, 

Hopstock, Withington, Fahie, Cole, Marvin, Conybeare, Schiller, Jenkinson, Newell Arber, Child, 

Platt). 

Αθνχ ινηπφλ βαζίδεηαη ζηηο απφςεηο ηφζσλ  επηθαλψλ επηζηεκφλσλ ηεο επνρήο δελ κπνξεί 

παξά λα πεξηέρεη αιεζή θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία. 

 

Δπίζεο νη ηδέεο ηνπ Υάμιετ είλαη αθφκα πνιχ πξσηνπνξηαθέο ζε αξθεηά δεηήκαηα, αιιά θαη ε 

ζνθία ηνπ παξειζφληνο πνιιέο θνξέο βνεζά ζηελ επίιπζε πνιιψλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ. 

Δηδηθά φηαλ ε ζνθία απηή πξνέξρεηαη απφ αλζξψπνπο ζαλ ηνλ Υάμιετ, ηφζν δηαβαζκέλνπο, 

πξσηνπφξνπο θαη πάλσ απφ φια ηφζν πνιππξάγκνλεο φπσο ήηαλ απηφο.  

Ζ θξηηηθή απηή δελ είλαη κηα απιή θξηηηθή ελφο αηφκνπ πνπ έηπρε λα δηαβάζεη έλα επηζηεκνληθφ 

βηβιίν θαη εμέθξαζε ηε γλψκε ηνπ πάλσ ζε απηφ. Δίλαη ε άπνςε ελφο επηζηήκνλα, ν νπνίνο 

ήηαλ θαη ν ίδηνο κειεηεηήο ζε πνιιά απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε έθδνζε 

θαη πηζηεχσ πσο ε γλψκε ηνπ είλαη πνιχηηκε φπσο θαη αμηφπηζηε. 
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Άιισζηε ην ζέκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο είλαη πάληνηε επίθαηξν, δηφηη ε ηζηνξία πνηέ δελ 

ζηακαηά λα παξάγεηαη, πνηέ δελ ηειεηψλεη θαη άξα  απηφ ην θείκελν ηνπ Υάμιετ ζα είλαη πάληνηε 

επίθαηξν, αθνχ φζα ρξφληα θαη λα πεξάζνπλ ε επηζηήκε πάληα ζα εμειίζζεηαη θαη ην θείκελν 

απηφ ζα απνηειεί έλα θνκκάηη ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο. 

Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ζα ηελ πξφηεηλα αλεπηθχιαθηα ζε άιινπο σο αμηφπηζηε πεγή γηα λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζαλ βάζε ηεο έξεπλάο ηνπο θαη σο εθαιηήξην γηα πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ 

Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο.  
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υμπερϊςματα 
 

Σν ζέκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Αθφκε θαη πξηλ δεκηνπξγεζεί ζαλ 

ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο ηεο επηζηήκεο έπαηδε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ 

επηζηεκψλ παγθνζκίσο. Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο είλαη απηή πνπ βνεζά ζηελ εμέιημε ησλ 

επηηεπγκάησλ αθνχ κε ηελ γλψζε ηεο γίλεηαη γλσζηφ ηη έρεη πξνεγεζεί ζε θάζε ηνκέα, ηη ιάζε 

έρνπλ γίλεη ψζηε λα απνθεπρζνχλ, ηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηη φρη απφ ηνπο επηζηήκνλεο, 

πνηα αλαθάιπςε έρεη ήδε γίλεη γηα λα πξναρζεί παξαπέξα ε επηζηήκε. Υσξίο ηελ θαηαγξαθή 

ησλ επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο λένπο επηζηήκνλεο θαη 

κε, δελ ζα ππήξρε εμέιημε θαη φιεο νη αλαθαιχςεηο ζα επαλαιακβάλνληαλ, ρσξίο νπζηαζηηθά λα 

είλαη θαηλνχξγηεο. 

Ζ θξηηηθή ηνπ Υάμιετ έρεη πνιιά ζεηηθά δηφηη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ κηιάεη 

ακεξφιεπηα, ρσξίο  εκπάζεηα θαη πζηεξνβνπιία γηα πξφζσπα, αλαθαιχςεηο θαη θαηαζηάζεηο. 

Μφλν ζε ιίγα ζεκεία δελ κηιάεη ζαλ επηζηήκνλαο θαη γηα απηφ ην ιφγν κεξνιεπηεί. Δηδηθά ζην 

ζεκείν πνπ κηιάεη γηα ηνλ Owen, ν νπνίνο ζπλεξγάζηεθε θάπνηα ζηηγκή κε ηνλ Γαξβίλν γηα ηελ 

εμέιημε ησλ εηδψλ, θαίλεηαη φηη είλαη άδηθνο καδί ηνπ θαη απιά κεξνιεπηεί ππέξ ηνπ Γαξβίλνπ 

αθνχ θαη ν ίδηνο ν Υάμιετ φπσο θαη ν παππνχο ηνπ ήηαλ θαλαηηθνί νπαδνί ηνπ. Ο Owen κεηά ηελ 

έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γαξβίλνπ γηα ηελ εμέιημε ησλ εηδψλ, θηλνχκελνο ίζσο απφ δήιεηα έθαλε 

θάπνηεο δειψζεηο φηη ε αλαθάιπςε ήηαλ δηθή ηνπ θαη αξγφηεξα ακθηζβεηνχζε ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ αλαθαιχςεσλ. Ο Υάμιετ ινηπφλ αλαθέξεη πσο ν Owenνπζηαζηηθά δελ πξνζέθεξε ηίπνηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο εμέιημεο θάηη πνπ είλαη εληειψο αλππφζηαην.  

Ζ θχξηα επηηπρία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Υάμιετ είλαη φηη καο δίλεη πξψηα κηα πνιχ εχζηνρε θξηηηθή 

ελφο επηζηεκνληθνχ βηβιίνπ θαη ηαπηφρξνλα παξαζέηεη θαη ηελ άπνςε ηνπ πάλσ ζην ζέκα, 

βνεζψληαο έηζη ην θνηλφ λα απνθηήζεη κηα νινθιεξσκέλε ζέζε θαη άπνςε γηα ηελ Ηζηνξία ηεο 

Δπηζηήκεο. 
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Εκπαύδευςη και Ιςτορύα τησ Επιςτόμησ 
Βιέπνληαο ηε ζεκαζία θαη ηελ ρξήζε ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζηελ πξνψζεζε ησλ 

επηζηεκψλ θαη γεληθά ησλ επηηεπγκάησλ παγθνζκίσο αλαξσηηφκαζηε γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο 

ζηελ Δθπαίδεπζε. Έρνληαο θαη ζαλ εθαιηήξην ηελ ειπίδα ηνπ Σδνχιηαλ Υάμιετ «Αλ ζα έξζεη 

απηή ε ραξνχκελε κέξα, ην κάζεκα  ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο ζα είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο φπσο νη νδεγίεο ησλ εξγαζηεξίσλ.» έγηλε πξνζπάζεηα αλαθάιπςεο 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο. 

 

Η Ιςτορύα τησ Επιςτόμησ ςτην Εκπαύδευςη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 19νπ αηψλα έγηλαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ε 

Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο ζε επηζηεκνληθά καζήκαηα ή αθφκα λα δεκηνπξγεζνχλ ηκήκαηα Ηζηνξίαο 

ηεο Δπηζηήκεο. ηελ αξρή ινηπφλ ηνπ επφκελνπ αηψλα ήδε θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί άξρηζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο ζαλ ζηνηρείν ησλ καζεκάησλ ηνπο. Απηή ε πξνζζήθε 

έγηλε κε ην ζθεπηηθφ φηη νη ζπνπδαζηέο ηεο επηζηήκεο ζα παξαθηλνχληαλ θαη ζα πξνθαινχζε ην 

ζαπκαζκφ ηνπο γηα ηνπο πξσηνπφξνπο ηνπ ηνκέα. 

Όηαλ εληάρζεθε ε επηζηήκε ζηελ δηδαθηέα χιε ησλ παλεπηζηεκίσλ, πνιινί ηελ ζεψξεζαλ 

ςπρξή θαη απνζάξξπλαλ ηνπο ζπνπδαζηέο λα ηελ αθνινπζήζνπλ. Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο 

ινηπφλ θάλεθε ζαλ έλαο ηξφπνο εμαλζξσπηζκνχ ηεο επηζηήκεο, δηφηη έηζη ζα θαίλνληαλ ην 

πξαγκαηηθφ ηεο πξφζσπν θαη ην πφζν έρεη βνεζήζεη ηελ αλζξσπφηεηα.  

ηε Μ. Βξεηαλία ην 1918 ζπζηάζεθε απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ κηα επηηξνπή γηα ηελ δηεξεχλεζε 

ηεο ζέζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (ThompsonReport). Δθεί ινηπφλ 

αλαθέξεηαη: «Ζ δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο πξέπεη λα γίλεη πην δσληαλή …[θαη]… πνηέ λα κελ 

δηαρσξηζηεί απφ ηελ ινγηφηεηα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζπνπδέο, νη νπνίεο αγγίδνπλ πην θπζηθά ηελ 

θαξδηά θαη ηηο ειπίδεο ηεο αλζξσπφηεηαο.» 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1930 ππήξραλ αξθεηά καζήκαηα ηεο Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο άξρηζαλ λα ππάξρνπλ θαη θάπνηα πηπρία εηδηθά γηα απηφ 

ηνλ ηνκέα. Όκσο ζηα ζρνιεία, ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο δελ είρε πνηέ ηελ ζέζε ελφο ζεκαληηθνχ 

ζέκαηνο.  

Ζ κεγάιε εμέιημε ηεο Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο ήξζε πεξίπνπ ζηα ηέιε ηνπ 1940 ζην Υάξβαξλη 

φπνπ ν Connant εηζήγαγε ζηνπο θνηηεηέο ηηο Ηζηνξίεο επηζηεκνληθψλ πεξηπηψζεσλ 

(HistoryofScienceCases). Ζ άπνςε ηνπ Connant ήηαλ φηη είλαη επθνιφηεξν γηα ηνπο θνηηεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ επηζηήκε αλ δνπλ ηελ εμέιημή ηεο απφ ηα αξρηθά ζηάδηα.  
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ην Υάξβαξλη επίζεο ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θνξπθψζεθε ην θίλεκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο 

ζηελ εθπαίδεπζε κε ην κάζεκα “ProjectPhysics”. ε απηφ νη δεκηνπξγνί ηνπ πξνζπάζεζαλ λα 

παξνπζηάζνπλ ηηο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξννπηηθέο ηεο επηζηήκεο «γηα λα βνεζήζνπλ 

ηνπο θνηηεηέο λα δνπλ ηε Φπζηθή σο ηελ θαηαπιεθηηθή, πνιχπιεπξε, αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ πξαγκαηηθά είλαη.»  

Μεηά ην 1970 πνιχ ιίγα πξάγκαηα έγηλαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο έληαμεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο 

Δπηζηήκεο ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Γη‟ απηφ θαη πνιινί καζεηέο αθφκα θαη ζηελ Αγγιία θαη 

ιηγφηεξν ζηηο Ζ.Π.Α., ηειεηψλνπλ ην ζρνιείν ρσξίο λα έρνπλ ηδέα γηα ην πψο μεθίλεζε θαη 

αλαπηχρζεθε ε επηζηήκε.(Leite, 2002) 

Σα ηειεπηαία 50 ρξφληα ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο απφ θιάδνο πνπ ηνλ κειεηνχζαλ ειάρηζηνη, 

αιιά ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο ζηελ δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο, θαηέιεμε ζε κηα θαζηεξσκέλε 

αθαδεκατθή επηζηήκε θάπσο απνκνλσκέλε απ‟ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο άξρηζε λα μαλαθηίδεη ηηο γέθπξεο κε ηελ επηζηήκε. 

Οη ηζηνξηθνί ηεο επηζηήκεο άξρηζαλ λα ππνδέρνληαη ηνπο επηζηήκνλεο πνπ έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνπο πξνζέθεξαλ πνηθηιία πιηθψλ γηα λα κπνξνχλ λα εμεγνχλ ηελ επηζηήκε 

ζηνπο καζεηέο. Δπίζεο νη ίδηνη νη επηζηήκνλεο άξρηζαλ λα έρνπλ κεγαιχηεξν ζεβαζκφ γηα ηελ 

ηζηνξηθή έξεπλα, μεθηλψληαο λα δηαβάδνπλ νη ίδηνη γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο.(Brush, 1989) 

 

Οφϋλη τησ χρόςησ τησ Ιςτορύασ τησ Επιςτόμησ ςτην επιςτημονικό εκπαύδευςη: 

 Γίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα δνπλ πσο ε επηζηεκνληθή γλψζε είλαη πξνζσξηλή 

θαη αβέβαηε θαη πσο αθφκα θαη ζηελ επηζηήκε δελ βξίζθνπκε αληηθεηκεληθφηεηα θαη 

αιήζεηα 

 Ζ ηζηνξηθή κέζνδνο απφ κφλε ηεο κπνξεί λα δψζεη ζηνπο καζεηέο ηελ θαηαλφεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο αιήζεηαο 

 Γείρλεη φηη δελ ππάξρεη κφλν κηα επηζηεκνληθή κέζνδνο, αιιά κηα πνηθηιία ζηφρσλ, 

ελδηαθεξφλησλ θαη θηλήηξσλ πνπ επεξεάδεη φρη κφλν ην ηη θάλνπλ νη επηζηήκνλεο αιιά 

θαη ην πψο ην θάλνπλ 

 Καηαδεηθλχεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε γλψζε ηνπ παξειζφληνο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ επηζηεκφλσλ γηα ηελ επίηεπμε επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ 

 Βνεζά φρη κφλν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πσο αιιάδνπλ νη επηζηεκνληθέο έλλνηεο αιιά θαη 

ζηελ πιήξε θαηαλφεζε απηψλ ησλ ελλνηψλ 
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 Δίλαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δηφηη κε ηε βνήζεηά ηεο κπνξνχλ λα 

πξνβιέπνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηνπο θαη λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηελ αληίζηαζή 

ηνπο ζηελ αιιαγή 

 Παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο γλψζεηο γηα πνιινχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. αξραία θηινζνθία, ηελ αξρή ηεο θπζηθήο ηζηνξίαο, ηελ θνηλσληθή 

αλάπηπμε ζαλ απνηέιεζκα ησλ επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ θ.α.) κπνξνχλ λα δνπλ 

πσο ε επηζηήκε επεξέαζε ηνλ ηξφπν δσήο καο θαη πσο ν ηξφπνο δσήο καο επεξέαζε 

ηελ επηζηήκε(Brush, 1989) 

Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα επηηχρνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο επηζηήκεο. Ζ ίδηα κπνξεί λα ππεξεηήζεη ζαλ κηα ζεκαληηθή πεγή ηδεψλ θαη εξγαιείσλ γηα 

ηελ δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο.  

Όινη νη άλζξσπνη ηνπ 20νπ (θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ 21νπ) αηψλα ζα πξέπεη λα είλαη επηζηεκνληθά 

εγγξάκκαηνη. ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ βνεζά ελεξγά ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο 

θαη ε γλψζε ηεο, αθνχ γλσξίδνληαο ηη ζπλέβε ζην παξειζφλ ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν κπνξεί ν 

άλζξσπνο λα ιχζεη πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.  

Δπίζεο κέζα απφ ηελ γλψζε ηεο Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ βηνγξαθηψλ 

κπνξνχλ νη καζεηέο λα δνπλ ηνπο επηζηήκνλεο ζαλ άηνκα, πνπ έρνπλ αλζξψπηλεο αδπλακίεο, 

πεξηνξηζκνχο θαη δπλαηφηεηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαιαβαίλνπλ φηη ε ελαζρφιεζε κε ηελ 

επηζηήκε δελ είλαη θάηη άπηαζην, πξννξηζκέλν κφλν γηα ιίγνπο κε εμαηξεηηθή επθπΐα. (Klopfer, 

1969) 

Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηελ θνηλσλία. Υσξίο ηε βνήζεηα ηεο 

Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο πνπ απεηθνλίδεη πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο, πσο νη καζεηέο κπνξνχλ 

δηαθνξεηηθά λα θαηαιάβνπλ ηέηνηεο δσηηθέο ζρέζεηο;(Rutherford, 2001) 
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Κύνδυνοι από την χρόςη τησ Ιςτορύασ τησ Επιςτόμησ ςτην εκπαύδευςη: 

 Δίλαη δχζθνιν λα εληαρηεί ζε κηα ήδε ζηξηκσγκέλε δηδαθηέα χιε ησλ ζρνιείσλ θαη ε 

Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο 

 Δίλαη αδχλαην θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ Ηζηνξία ηεο 

Δπηζηήκεο ζηελ ηάμε λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ φιεο ηηο ιεπηνκέξεηέο ηεο 

 Ο ηζηνξηνγξάθνο φηαλ γξάθεη γηα έλα γεγνλφο δελ ρξεζηκνπνηεί φια ηα επξήκαηά ηνπ, 

δηαιέγεη κφλν απηά πνπ ρξεηάδεηαη. Άξα ήδε ε ηζηνξία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη 

«θαηαζθεπαζκέλε». Με ηνλ ίδην ηξφπν ν εθπαηδεπηηθφο δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη φια 

ηα ζηνηρεία ηνπ ηζηνξηθνχ ζην κάζεκά ηνπ. Απηή ε θαηάζηαζε φκσο νδεγεί ζε 

δηαζηξέβισζε ηεο ηζηνξίαο θαη ην απνηέιεζκα είλαη φηη νη αλαθαιχςεηο ησλ 

επηζηεκφλσλ θαίλνληαη ζρεδφλ αζήκαληεο ή κπζηεξηψδεηο. Οη επηζηήκνλεο θαίλνληαη 

φηη ιχλνπλ αζήκαληα ζέκαηα ή φηη είλαη ππεξάλζξσπνη θαη βξίζθνπλ απαληήζεηο καγηθά 

απ‟ ην ηίπνηα. Καη ελψ ζπκβαίλνπλ φια απηά, μαθληθά παξνπζηάδνληαη θαη επηθξαηνχλ 

νη ζεσξίεο ηνπο  

 Πνιιέο θνξέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή απφ ην ζρνιηθά εγρεηξίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη 

κφλν νλφκαηα θαη εκεξνκελίεο απφ βηνγξαθίεο επηζηεκφλσλ θαη ην ρεηξφηεξν είλαη φηη 

αξθεηέο θνξέο ηα νλφκαηα θαη νη εκεξνκελίεο είλαη ιαλζαζκέλεο, φηαλ αλαζχξνληαη απφ 

δεπηεξνγελείο πεγέο 

 Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία ζην πφζε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Αλ γηα παξάδεηγκα ν εθπαηδεπηηθφο ή απηφο πνπ έγξαςε ην ζρνιηθφ βηβιίν δελ έρνπλ 

αξθεηή γλψζε γηα ην ζέκα, βξίζθνπλ δπζθνιία ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ, 

αιιά αθφκα θαη αλ είλαη πνιχ θαινί γλψζηεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ππάξρεη 

θίλδπλνο λα παξαζπξζνχλ θαη λα ηνλίζνπλ πεξηζζφηεξν απ‟ φηη πξέπεη ην ηζηνξηθφ 

κέξνο 

 Μηα ζσζηή ηζηνξηθή ζπδήηεζε γηα έλα επηζηεκνληθφ ζέκα πξνθαλψο ρξεηάδεηαη αξθεηφ 

ρξφλν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε παξνπζίαζε ηεο επηζηεκνληθά 

απνδεθηήο εθδνρήο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ρξεηάδεηαη αηζζεηά ιηγφηεξν ρξφλν. ε φινπο ηνπο 

ηνκείο ησλ καζεκάησλ γλσξίδνπκε φηη ην αλαιπηηθφ ηνπο πξφγξακκα ζέιεη λα δψζεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ιηγφηεξν δπλαηφ ρξφλν. Δδψ θαίλεηαη ε ζχγθξνπζε 

αλάκεζα ζηα δχν, ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ πνζφηεηα(Brush, 1989) 
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Για ποιουσ λόγουσ πρϋπει να ςυμπεριληφθεύ η Ιςτορύα τησ Επιςτόμησ 

ςτην Εκπαύδευςη 

Ζ επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε είλαη πιένλ θνκκάηη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο δηφηη ζηηο κέξεο καο ε 

ηερλνινγία παίδεη θχξην ξφιν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Γη‟ απηφ θαη φινη νη πνιίηεο νθείινπλ λα 

είλαη επηζηεκνληθά εγγξάκκαηνη.  

χκθσλα κε ηνλ Hodson (1992) ε επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε ρσξίδεηαη ζε ηξία θχξηα κέξε: 

εθκάζεζε ηεο επηζηήκεο, εθκάζεζε γηα ηελ επηζηήκε θαη πξαθηηθή ηεο επηζηήκεο. Σν πην 

ζεκαληηθφ απφ ηα ηξία γηα ηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ είλαη ε εθκάζεζε γηα ηελ επηζηήκε. 

Γηα λα έρνπκε κηα αίζζεζε ηεο επηζηεκνληθήο πξαθηηθήο δελ αξθεί κφλν ε παξαηήξεζε θαη ν 

πεηξακαηηζκφο, γηα λα ηελ θαηαλνήζνπκε ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα επξεία γθάκα 

δηδαθηηθψλ εκπεηξηψλ θαη κέζα ζε απηέο είλαη ε κειέηε πεξίπησζεο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ.  

Άξα ν ιφγνο ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ θαη κφλν είλαη αξθεηφο γηα λα γίλεη ρξήζε ηεο 

Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζηελ επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε. Γελ βνεζάεη φκσο νπνηνδήπνηε είδνο 

ηζηνξίαο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. «Σν είδνο ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην 

πψο ρξεζηκνπνηείηαη καο δείρλεη ην είδνο ηεο εηθφλαο (ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη ιαλζαζκέλε) 

ηεο επηζηήκεο, ηνπ επηζηήκνλα θαη ηεο επηζηεκνληθήο πξάμεο πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο.» 

(Leite, 2002) 

ηηο Ζ.Π.Α. ππάξρεη ζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο επηζηήκνλεο πσο φινη νη 

καζεηέο εθηφο απφ θάπνηα ζεκαληηθά δεδνκέλα, ηδέεο θαη αξρέο ησλ επηζηεκψλ, ρξεηάδεηαη λα 

καζαίλνπλ θαη πσο ιεηηνπξγεί ε επηζηήκε. Γίλνπλ έκθαζε ζην φηη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη πξέπεη λα 

πεξηέρνπλ ηελ θχζε θαη ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο. Όια απηά εκθαλίδνληαη ζε ηξεηο εθζέζεηο 

πνπ έγηλαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 απφ εζληθνχο νξγαληζκνχο πξναγσγήο ηεο επηζηήκεο.  

ε απηέο ηηο αλαθνξέο ππήξραλ ινηπφλ δχν είδε επηρεηξεκάησλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Ηζηνξίαο 

ηεο Δπηζηήκεο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν πξψην είρε λα θάλεη κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο 

Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζηελ δηδαζθαιίαο ηεο επηζηήκεο, ελψ ην άιιν κηινχζε γηα ηελ 

νπζηαζηηθή αμία πνπ έρεη απφ κφλε ηεο ε γλψζε ηεο.  

«Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο θαίλεηαη πσο είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ ζσζηή δηδαζθαιία ηεο 

επηζηήκεο θαζψο θαη έλα κέξνο ηεο νπζίαο ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ.» 

Ζ εηζαγσγή ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη πην πνιχ λφεκα 

γηα ηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ παξά γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηερληθή 

θαξηέξα.  
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Γηα λα γίλεη ζσζηά απηή ζπκπεξίιεςε ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη: 

 Να γίλεη κεηαζρεκαηηζκφο ηεο κφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Να δεκηνπξγεζνχλ λέα είδε επηζηεκνληθψλ καζεκάησλ θαη δηδαθηηθψλ κέζσλ 

 Να ζεζπηζηνχλ αλαζεσξεκέλνη ζηφρνη γηα ηνπο καζεηέο(Rutherford, 2001) 

Ζ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο δελ είλαη απιά κηα ζπιινγή βηβιίσλ πνπ πεξηκέλεη ζε έλα ξάθη γηα λα 

έξζεη θάπνηνο θαη λα ηελ πάξεη νιφθιεξε θαη λα ηελ ηνπνζεηήζεη ζε έλα πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο. Δίλαη κηα ζπλερψο εμειηζζφκελε επηζηήκε. (Brush, 1989) 
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Ιςτορύεσ Επιςτημονικών περιπτώςεων (JamesConnant, 1940) 
Σνλ ηχπν απηφ δηδαζθαιίαο ηνλ εηζήγαγε πξψηνο ν JamesConnant, ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Υάξβαξλη, θηηάρλνληαο κηα ζεηξά απφ Ηζηνξίεο επηζηεκνληθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε επηζηεκνληθά καζήκαηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

ε απηή ηε κέζνδν ν εθπαηδεπηηθφο δηεγείηαη ζηνπο καζεηέο έλα γεγνλφο απφ ηελ επηζηήκε π.ρ. 

ηελ αλαθάιπςε θάπνηνπ θπζηθνχ ζηνηρείνπ θαη έπεηηα νη καζεηέο έρνπλ ρξφλν γηα ζπδεηήζνπλ 

ην γεγνλφο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ελήξγεζε ν επηζηήκνλαο. ην ηέινο νη καζεηέο εθηεινχλ ηα ίδηα 

πεηξάκαηα θαη έηζη είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ν 

ζπγθεθξηκέλνο επηζηήκνλαο ζηελ αλαθάιπςή ηνπ. Ζ ρξήζε ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζηελ 

δηδαζθαιία πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ηφζν πξνζεθηηθά φζν θαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε άιινπ 

δηδαθηηθνχ κέζνπ. (Klopfer, 1969) 

 

ProjectPhysics (1960) 

Σν ηκήκα Φπζηθήο ηνπ Υάξβαξλη ρξεζηκνπνίεζε αξθεηά ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ. Σέζεθε ινηπφλ εθεί ην εξψηεκα γηα ην πφζε 

Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο ρξεηάδεηαη γηα λα επεξεαζηεί ε ζηάζε ησλ θνηηεηψλ φζνλ αθνξά έλα 

επηζηεκνληθφ ζέκα. 

Γεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Holton, Rutherford θαη Watson θαη ην εγρείξεκα απηφ νλνκάζηεθε 

“ProjectPhysics”. Ζ θαηλνηνκία ηνπ ήηαλ φηη ζηελ δηδαζθαιίαηνπ πεδίνπ ηεο Φπζηθήο ν 

θαζεγεηήο εηζήγαγε πνιιά θνκκάηηα απφ ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο γηα λα δηδάμεη λφκνπο ή 

δηάθνξα θαηλφκελα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε δηδαζθαιία γίλνληαλ πην θαηαλνεηή θαη πην 

επράξηζηε. Όπσο είπαλ πνιινί καζεηέο κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, ην κάζεκα δελ 

βαζίδνληαλ πηα ζε καζεκαηηθή βάζε, άξα δελ ρξεηάδνληαλ πξνεγνχκελε γλψζε καζεκαηηθψλ 

θαη ηνπο θάλεθε επθνιφηεξν απ‟ φηη άιια καζήκαηα Φπζηθήο. Δπίζεο ζε έλα ηεζη επίδνζεο πνπ 

έγηλε αθνχ ηειείσζαλ ηα καζήκαηα ζε θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην “ProjectPhysics”  θαη 

ζε θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ απιά ηκήκαηα Φπζηθήο γηα ηνλ βαζκφ ηνπ καζήκαηνο θαη έλα 

αθφκα ηεζη θαηαλφεζεο ηεο επηζηήκεο, δελ ππήξμαλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηηο δχν νκάδεο. 

Απηφ απνδεηθλχεη φηη ελψ ην κάζεκα ήηαλ πην εχθνιν θαη πην επράξηζην νη καζεηέο κάζαηλαλ 

ζην ίδην επίπεδν κε απηφ πνπ κάζαηλαλ απηνί πνπ έθαλαλ ην παξαδνζηαθφ κάζεκα Φπζηθήο.  

Βέβαηα απφ φηη είδακε πξνεγνπκέλσο ζηηο δχν νκάδεο δελ ππήξρε δηαθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

Φπζηθήο, απηφ καο δείρλεη φηη απφ ηελ κηα ε ρξήζε ηεο Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο βνεζά ζηελ 

επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο, αιιά απφ ηελ άιιε δελ ηνπο δίλεη 
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πεξηζζφηεξε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, απφ ηελ θιαζζηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. 

Βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα πσο: «Αλ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο γηα 

λα επεξεάζνπκε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ επηζηήκε, πξέπεη λα πεξηιάβνπκε 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ηζηνξηθνχ πιηθνχ θαη λα δηαρεηξηζηνχκε απηφ ην πιηθφ κε ηξφπνπο νη 

νπνίνη λα θσηίδνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηήκεο.»(Russell, 1981) 

Ζ νκάδα ηνπ Υάξβαξλη πνπ πξαγκαηνπνίεζε απηφ ην εγρείξεκα, έθαλε ζπλερψο επηκνξθψζεηο 

θαζεγεηψλ γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ λέν ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ζηελ 

δηαζεκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο.(Holton, 2003) 

Σν ProjectPhysics ζηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ρξεζηκνπνηνχληαλ πεξίπνπ απφ ην 15% ησλ 

καζεηψλ πνπ έθαλαλ καζήκαηα Φπζηθήο θαη θάπνησλ θνιιεγίσλ ζηηο Ζ.Π.Α. Με ην 

ProjectPhysics απνδείρζεθε φηη κε ηελ ρξήζε ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο κπνξνχκε λα 

βειηηψζνπκε ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πσο ιεηηνπξγεί ε 

επηζηήκε. Αιιά αλ ζέινπκε λα βειηηψζνπκε ηελ θαηαλφεζε ηεο επηζηήκεο απηήο θαζαπηήο, 

πξέπεη λα θσηίζνπκε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηακέζνπ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο. 

(Brush, 1989) 

 

 

Project 2061: 

Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηελ πξφνδν ηεο Δπηζηήκεο. Δίλαη έλα 

εγρείξεκα πνπ παξάγεη εξγαιεία γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο. Απηά ηα 

εξγαιεία είλαη ππφ ηελ κνξθή  εθδφζεσλ- εθηππψζεσλ, CDθαη δηαδηθηπαθά, ηα νπνία είλαη 

ζρεδηαζκέλα γηα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αιιάμνπλ ζηελ δηδαζθαιία ηνπο απηά πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα έρνπλ σο απνηέιεζκα απνθνίηνπο παλεπηζηήκηνπ, νη νπνίνη λα είλαη 

επηζηεκνληθά εγγξάκκαηνη.  

Σν πξφγξακκα απηφ μεθίλεζε ην 1985 ζηηο Ζ.Π.Α. θαη αλέπηπμε νθηψ μερσξηζηά, αιιά 

αιιειέλδεηα πξντφληα. Όια απηά ηα εξγαιεία αλακφξθσζεο αλαζεσξνχληαη πεξηνδηθά, 

ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ρξήζηεο θαη απφ  ηελ εμέιημε ηεο γλψζεο. Απηφ 

ην εξγαιείν μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ην 2005 θαη έσο ην 2010 είρε θηάζεη ζηελ πιήξε 

δπλακηθή ηνπ. 

Σα εξγαιεία αλακφξθσζεο πνπ πεξηέρεη είλαη: 

 Science for All Americans 

 Benchmarks for Science Literacy 
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 Atlas of Science Literacy 

 Resources for Science Literacy: Development 

 Resources for Science Literacy: Curriculum Materials Evaluation 

 Resources for Science Literacy: Assessment 

 Designs for Science Literacy 

 Blueprints for Reform 

 System 61 

Ο ζθνπφο ησλ ηξηψλ πξψησλ εξγαιείσλ είλαη λα μεθαζαξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ επηζηεκνληθνχ 

εγγξακκαηηζκνχ γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο ζθνπφο ησλ πέληε 

επφκελσλ εξγαιείσλ είλαη λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα λέα 

κέηξα ψζηε νη καζεηέο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σν ηειεπηαίν εξγαιείν είλαη ε ελνπνίεζε 

φισλ ησλ ππνινίπσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη Γηαδηθηχνπ. (Rutherford, 2001) 
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Η Ιςτορύα τησ Επιςτόμησ ςτα ςχολικϊ εγχειρύδια: 
Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηα βηβιία ηνπ ζρνιείνπ γηα λα βξνπλ 

ηζηνξηθφ πεξηερφκελν γηα ην κάζεκά ηνπο. Απηφ φκσο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ησλ 

δαζθάισλ γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο.  

Ζ Leite (1986) αλέιπζε 30 πνξηνγαιηθά θαζψο θαη 15 Αγγιηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα Φπζηθήο θαη 

Υεκείαο, ζηα νπνία βξέζεθαλ κφλν ιίγεο αλαθνξέο ζηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο. 

ε κηα άιιε έξεπλα ησλ Stocklmayerθαη Treagust (1994) βξέζεθε φηη κεηά απφ έλαλ αηψλα νη 

ηδέεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο είραλ επεξεάζεη ειάρηζηα ηνπο ζπγγξαθείο ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ. 

Οη Solbesθαη Travers (1996) αλέιπζαλ ην ηζηνξηθφ πεξηερφκελν 13 Ηζπαληθψλ εγρεηξηδίσλ 

Υεκείαο θαη Φπζηθήο. Σα απνηειέζκαηα ηνπο έδεημαλ πσο ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο δελ είλαη έλα 

δεκνθηιέο ζέκα ζηα επηζηεκνληθά εγρεηξίδηα. Οη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ βξέζεθαλ ήηαλ 

θπξίσο επηθαλεηαθέο θαη δελ είραλ ηνλ θχξην ξφιν ζην θείκελν, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

απνπζίαδαλ εληειψο.  

χκθσλα κε κηα κειέηε ηνπ Brush (2000), ζε κηα επηζθφπεζε πνπ έγηλε ζε 28 βηβιία Φπζηθήο 

Ακεξηθάληθσλ παλεπηζηεκίσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θάπνηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ αξρή ηεο κνληέξλαο Φπζηθήο ήηαλ δηαζηξεβισκέλα ή ζε θάπνηα βηβιία 

απνπζίαδαλ εληειψο ηα γεγνλφηα απηά. 

Παξφκνηα απνηειέζκαηαβξέζεθαλ θαη ζηε κειέηε ησλ Justi θαηGilbert (2000), νη νπνίνη έθαλαλ 

αλάιπζε 12 ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ζηελ Βξαδηιία θαη ηελ Βξεηαλία, πνπ αλέιπαλ ηελ εμέιημε ηνπ 

αηφκνπ.  

Σελ ίδηα ρξνληά ν Naas (2000) έθαλε αλάιπζε 22 εγρεηξηδίσλ Φπζηθήο γηα πξσηνεηήο θνηηεηέο, 

πνπ είραλ σο ζέκα ηνπο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο κνξηαθήο θηλεηηθήο ζεσξίαο ησλ αεξίσλ. 

Βξέζεθε απφ ηελ αλάιπζε φηη ε αλεπαξθήο αληηκεηψπηζε ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο απφ ηα 

εγρεηξίδηα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε ζθειεηνχ βαζηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ 

θηινζνθία ηεο επηζηήκεο.  

Ζ ηζηνξηθά νξγαλσκέλε παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηζηήκεο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο 

ηξφπνο γηα λα δψζεη ζηνλ καζεηή κηα επαξθή γλψζε γηα ηελ θχζε ηεο επηζηήκεο, ηνλ ηξφπν 

πνπ αλαπηχζζεηαη θαη γηα ην πψο δνπιεχεη. (Leite, 2002) 

Ο Brush (1974) αλαθέξεη ζε έλα άξζξν ηνπ φηη φηαλ νη θαζεγεηέο ηεο επηζηήκεο ζειήζνπλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θάπνηα θνκκάηηα ηεο Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο είλαη 
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πξνηηκφηεξν λα αλαηξέμνπλ ζηα πξσηφηππα, απηά πνπ έγξαςαλ νη ίδηνη νη ηζηνξηθνί ηεο 

επηζηήκεο θαη αο είλαη πην δχζθνιν θαη πην ρξνλνβφξν, απφ ην λα παίξλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

ηνπο απφ ηα ζρνιηθά ή ηα παλεπηζηεκηαθά εγρεηξίδηα, δηφηη πάληα ππάξρεη ν θίλδπλνο ζηα 

εγρεηξίδηα απηά λα ππάξρνπλ αλαθξίβεηεο θαη ιάζε (αθνχ νη νκάδεο πνπ ηα ζπλέηαμαλ πνιιέο 

θνξέο δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ή δελ έρνπλ δηδάμεη). (Russell, 1981) 

Ζ ξηδηθή αιιαγή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηεο επηζηήκεο είλαη πνιχ δχζθνιε, δηφηη απηφ 

ζα ήηαλ αζπκβίβαζην κε ηελ κφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ Ηζηνξία ηεο 

Δπηζηήκεο. Όκσο κπνξνχλ λα γίλνπλ θάπνηεο «ελέζεηο» κε ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ζην 

παξαδνζηαθφ κάζεκα, θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ θαη δελ θέξλεη αληηδξάζεηο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Απφ κφλν ηνπ φκσο απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Καη αθνχ ηα καζήκαηα ησλ 

επηζηεκψλ δελ κπνξνχλ λα αλακνξθσζνχλ κε βάζε ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο, ηφηε ην 

πιεζηέζηεξν πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη είλαη νη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

λα είλαη αιεζηλέο θαη ζσζηέο, ψζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ κηα αίζζεζε γηα ηελ εμέιημε ηεο 

επηζηήκεο. (Leite, 2002) 
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Γιατύ δεν χρηςιμοποιεύται ευρϋωσ η Ιςτορύα τησ Επιςτόμησ ςτισ 

μϋρεσ μασ; 
Όπσο είδακε παξαπάλσ ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο εθηφο ηεο πξνζθνξάο ηεο ζηελ ξαγδαία 

αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, πξνζθέξεη ζεκαληηθά θαη ζηελ επηζηεκνληθή 

εθπαίδεπζε θαη ζπκπεξαζκαηηθά ζηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ. Δίλαη έλαο ζρεηηθά λένο 

θιάδνο ηεο επηζηήκεο πνπ φκσο πξνζθέξεη ηφζα πνιιά ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηνλ πνιηηηζκφ 

ηνπο. Αθνχ πξνζθέξεη ινηπφλ ηφζα πνιιά γηαηί ζπκπεξηιακβάλεηαη ειάρηζηα ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα; Γηαηί νη κειέηεο θαη νη έξεπλεο ηνπ πεδίνπ ηεο είλαη ηφζν ειάρηζηεο έσο αλχπαξθηεο 

ζηηο κέξεο καο; 

Όζε πξνζπάζεηα θαη αλ έγηλε γηα εχξεζε βηβιηνγξαθίαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν, δειαδή 

γηαηί έρεη εγθαηαιεθζεί ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο απφ ην 2000 θαη έπεηηα, απέβε άθαξπε. Γελ 

ππάξρεη πνπζελά θάπνην ζηνηρείν πνπ λα αλαιχεη απηή ηελ εγθαηάιεηςε, ή  λα αλαθέξεη ηνπο 

ιφγνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη είηε ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα είηε ζηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο. 

Σα κφλα ζηνηρεία πνπ βξέζεθαλ ήηαλ θαιά θξπκκέλα θαη γηα λα θαηαλνεζνχλ έπξεπε ν 

αλαγλψζηεο λα είρε ήδε ππνςίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Έγηλε αξρηθά έιεγρνο ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ 

γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζηελ Δθπαίδεπζε, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ απηά 

ζηακάηεζαλ ή άξρηζαλ λα ππνιεηηνπξγνχλ θαζψο θαη φζα ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ θάησ απφ 

πνην θαζεζηψο έγηλε απηφ. Έπεηηα βξέζεθαλ απνζπαζκαηηθά θάπνηα θνκκάηηα ζε άξζξα θαη 

πνιιά θξπκκέλα ζπκπεξάζκαηα ζε άιια, ηα νπνία ελψζεθαλ θαη βγήθε έλα ζπλνιηθφ 

ζπκπέξαζκα. 

 

ProjectPhysics 
χκθσλα κε ηνλ θχξην δεκηνπξγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο GeraldHolton αξρηθά ην πξφγξακκα 

δεκηνπξγήζεθε γηαηί ην αληίζηνηρν ππνπξγείν Παηδείαο ησλ Ζ.Π.Α. έβιεπε φηη ηα καζήκαηα 

Φπζηθήο δελ πξνηηκνχληαλ απφ ηνπο καζεηέο θαη κφλν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ απηψλ δηάιεγαλ 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Με ηνλ ςπρξφ πφιεκν θαη ηελ απεηιή ησλ Ρψζσλ επηζηεκφλσλ, ην 

θξάηνο ήζειε έλαλ ηξφπν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηζηεκνληθψλ καζεκάησλ ζηε ρψξα. Αλέζεζε 

ινηπφλ ζηνλ Holton θαη ηελ νκάδα ηνπ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη απηνί ζεψξεζαλ πσο ε ρξήζε 

ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζα βνεζνχζε πνιχ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαη 

θαη‟ επέθηαζε ζηελ κεγαιχηεξε απήρεζή ηνπ, πξάγκα πνπ έγηλε. Ζ νκάδα απηή επίζεο 

πξαγκαηνπνηνχζε ζπλερψο πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη 
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αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ βηβιίνπ αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο.  

Σν 1973 φκσο ν πξφεδξνο Νίμνλ, κε φιν απηφ ην βάξνο πνπ είρε απφ ηελ απνρψξεζε ηνπ 

Ακεξηθαλνχ ζηξαηνχ απφ ην Βηεηλάκ θαη ην αλππνιφγηζην ρξεκαηηθφ θφζηνο απφ απηφ ηνλ 

πφιεκν πνπ ηειηθά ράζεθε, ζηακάηεζε φιεο ηηο νκνζπνλδηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ 

επηζηήκε. ηακάηεζαλ ινηπφλ θαη νη επηκνξθψζεηο θαη νη αλαζεσξήζεηο ηνπ βηβιίνπ (ε 

ηειεπηαία έγηλε ην 1981) θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ φηη ην πξσηνπνξηαθφ απηφ εγρείξεκα δελ έρεη 

αληίθηππν πηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. (Holton, 2003) 

 

Project 2061 

Σν πξφγξακκα απηφ αλαπηχρζεθε ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ είρε ηεζεί θαη είλαη 

δηαζέζηκν γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπξίσο ζηηο 

Ζ.Π.Α. Ο νξγαληζκφο πνπ ην δηαρεηξίδεηαη (AmericanAssociation for the Advancement 

of Science, AAAS) ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά θπξίσο ζε δσξεέο απφ ηα κέιε ηνπ (είλαη κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο) θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο θαη κφλν. Πνιιέο 

θνξέο ζην παξειζφλ έθηαζε ζην ρείινο ηνπ νηθνλνκηθνχ γθξεκνχ αιιά θαηάθεξε λα 

νξζνπνδήζεη θπξίσο απφ ηελ ζπγρψλεπζή ηνπ κε ην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ “Science”. 

(Project2061, n.d.) Μέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ είλαη θαη ν JamesRatherford, έλαο απφ 

ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ ProjectPhysics. Βιέπνπκε εδψ ηελ πξνζπάζεηα ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

αλακφξθσζεο ηεο επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ βνήζεηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο, πνπ 

αλαθφπεθε ηφζν άδνμα απφ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα.  

Απόψεισ του ArnoldThackray 

Έλαο απφ ηνπ πην γλσζηνχο ζχγρξνλνπο Ηζηνξηθνχο ηεο Δπηζηήκεο ν ArnoldThackray ήηαλ έλαο 

απφ ηνπο ειάρηζηνπο πνπ ηφικεζαλ λα κηιήζνπλ γηα λα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ 

Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο ζηελ ζχγρξνλε επνρή. ηνάξζξνηνπ 1970 ζηνεπηζηεκνληθφπεξηνδηθφ 

“MinnesotaStudiesinthePhilosophyofScience” μίληζε ανοιτηά για διάθορα επιζηημονικά 

περιοδικά καθώς και για ηοσς ίδιοσς ηοσ ιζηορικούς επιζηήμονες: 

«ην “Annals of Science” δελ ππάξρνπλ θξπθέο έξεπλεο θαλελφο είδνπο.  Υεκηθέο θαη βηνινγηθέο 

αλαθαιχςεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ λα εμαπισζνχλ αξξψζηηεο θαηά βνχιεζε ζηνλ θφζκν δελ 

ππάξρνπλ ζηα Γηεζλή Αξρεία ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο.» 

«Σν “History of Science” κηα εηήζηα έθδνζε αθηεξσκέλε ζηα ζεκαληηθά ηζηνξηθά ζέκαηα, δελ έρεη 

θακία πεξηέξγεηα γηα ηελ βηνκεραληθή θαη ζηξαηησηηθή πίεζε, ε νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη κηα 
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ηεξάζηηα επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα απφ ην 1940 θαη κεηά. Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηα 

πεξηζζφηεξα πεξηνδηθά πνπ ππεξεηνχλ ηελ Iζηνξία ηεο Eπηζηήκεο ζήκεξα.» 

«Ζ δεθαεηία ηνπ ‟50 ήηαλ κηα ζεκαληηθή δεθαεηία γηα ηελ Iζηνξία ηεο Eπηζηήκεο δηφηη ηφηε 

θαζνξίζηεθαλ νη πξνδηαγξαθέο ηεο, ζπκθσλήζεθαλ νη κέζνδνη ηεο, εγγξάθεθαλ ζηα ηκήκαηά 

ηεο θνηηεηέο θαη δεκηνπξγήζεθε κηα επηζηήκε. Δπίζεο ήηαλ θαη ε δεθαεηία ηεο βφκβαο 

πδξνγφλνπ, ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ηνπ Μαθαξζηζκνχ, ησλ φξθσλ πίζηεσο, ηνπ πνιεκηθνχ 

αληηθνκνπληζκνχ θαη ηεο «ζησπειήο γεληάο» ησλ θνηηεηψλ. Τπήξραλ δειαδή αζπλήζηζηα 

πεξίπινθνη πνιηηηθνί, ηδενινγηθνί, θνηλσληθνί θαη επαγγεικαηηθνί παξάγνληεο ζηνλ ζρεκαηηζκφ 

απηήο ηεο λέαο επηζηήκεο. 

Σν κφλν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη δελ είλαη φηη φιε απηή ε επηζηεκνληθή επαλάζηαζε δελ έρεη 

δεκηνπξγήζεη πεξηέξγεηα γηα έξεπλα, αιιά θαη φηη νη ηζηνξηθνί ηεο επηζηήκεο δελ 

ρξεζηκνπνίεζαλ απηή ηελ επαλάζηαζε σο εθαιηήξην ησλ εξεπλψλ ηνπο. Ζ Iζηνξία ηεο 

Eπηζηήκεο δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ έληαζε θαη ηελ θηινδνμία ηεο κνληέξλαο επηζηήκεο. 

Πξνθχπηεη ινηπφλ ην εμήο παξάδνμν: Πψο φιε απηή ε έληαζε θαη ε θηινδνμία δελ εκπεξηέρεη 

θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηνπο λένπο επαγγεικαηίεο απηήο ηεο επηζηήκεο; 

Αξθεί λα ζπγθξίλεη θαλείο έλα ηεχρνο ηνπ Isis(επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ) ζεκεξηλφ(1970) κε έλα 

πξηλ 30 ρξφληα(1940).Πιένλ ε ηζηνξία ηεο επηζηήκεο είλαη παξακνξθσκέλε θαη δελ ζπλάδεη κε 

ηελ επνρή καο.»(Thackray, 1970) 

 

Ποιοι εύναι οι πραγματικού λόγοι που δεν χρηςιμοποιεύται η Ιςτορύα 

τησ Επιςτόμησ 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξνχκε λα εθκαηεχζνπκε απφ απηά ηα ιηγνζηά αιιά θαηαηνπηζηηθά 

ζηνηρεία είλαη αξρηθά φηη ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο είλαη έλαο θιάδνο ηεο επηζηήκεο ν νπνίνο απφ 

κφλνο ηνπ δελ κπνξεί λα «θέξεη» ρξήκαηα ζηα ηακεία θακηάο βηνκεραλίαο. Γελ είλαη εξεπλεηηθή 

επηζηήκε, ζαλ απηέο πνπ γλσξίδνπκε, πνπ ζπλήζσο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο ή 

ηδησηηθέο εηαηξίεο κε ζθνπφ λα αλαθαιχςνπλ θάηη λέν, ην νπνίν ζα πξνάγεη κελ ηελ επηζηήκε 

αιιά θπξίσο ζα απνθέξεη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά.  

Αθνχ ινηπφλ απηή ε επηζηήκε δελ απνθέξεη ρξήκαηα, δελ επελδχνληαη θαη ρξήκαηα ζε απηήλ, 

δεκηνπξγψληαο έλαλ θαχιν θχθιν. πλεπψο δελ γίλνληαη λέεο έξεπλεο γηα ηελ Ηζηνξία ηεο 

Δπηζηήκεο, δελ γξάθνληαη άξζξα πάλσ ζηα δεδνκέλα ηεο θαη ν θιάδνο ηεο αξρίδεη λα 

ζπξξηθλψλεηαη. 



42 
 

ην βσκφ ηνπ ρξήκαηνο ζπζηάδνληαη θαη φπνηεο λέεο εμειίμεηο ζηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο. 

χκθσλα κε ηνλ Thackray ηα πεξηζζφηεξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ δεκνζηεχνπλ 

θαηά ην ζπκθέξνλ θξαηψλ θαη βηνκεραληψλ, αιιά θπξίσο απνθξχπηνπλ ζηνηρεία ηα νπνία δελ 

ζέινπλ λα δεκνζηνπνηεζνχλ. Κξχβνπλ έξεπλεο γηα λένπο εξγαζηεξηαθνχο ηνχο, γηα λέα φπια θαη 

γεληθά γηα πνιεκηθή ηερλνινγία, θνβνχκελνη θπξίσο ηελ αληίδξαζε ηνπ θφζκνπ επεηδή 

επελδχνπλ ηεξάζηηα πνζά ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο έξεπλεο, ελψ παξάιιεια ζηα θξάηε ηνπο 

ρηιηάδεο άλζξσπνη δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρηαο.  

Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο, εηδηθά ζηελ εθπαίδεπζε 

γηα ηελ νπνία είδακε πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, είλαη ε άγλνηα, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ε 

αδηαθνξία ησλ ζπγγξαθέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ Ηζηνξία ηεο 

Δπηζηήκεο ζηα βηβιία ηνπο. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ αλαιχζακε πνιινί απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ δελ έρνπλ δηδάμεη πνηέ θαη άξα δελ είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδνπλ ηη ρξεηάδεηαη έλαο καζεηήο γηα λα θαηαθηήζεη θαιχηεξα ηε γλψζε ή ηη ρξεηάδεηαη έλαο 

θαζεγεηήο γηα λα εμεγήζεη θαιχηεξα ζηνπο καζεηέο ηνπ έλα θαηλφκελν ζηε Φπζηθή.  

Σν γεγνλφο αθφκα φηη νη επηηξνπέο πνπ ζπληνλίδνπλ ηελ ζπγγξαθή ελφο ζρνιηθνχ ή 

παλεπηζηεκηαθνχ εγρεηξηδίνπ, δελ απαξηίδνληαη πάληα απφ εθπαηδεπηηθνχο ή ζπλαθή 

επαγγέικαηα, πξνθαιεί απφ κφλν ηνπ εκπφδην γηα ηελ ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε γλψζε ησλ 

καζεηψλ, αθνχ θάπνηεο επηηξνπέο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο. 

Αθφκα φηαλ αλαηίζεηαη  ζε έλαλ ζπγγξαθέα ην έξγν ελφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ δελ είλαη ζε ζέζε 

λα γλσξίδνπλ φηη ν ζπγγξαθέαο ρξεηάδεηαη λα έρεη θαη ηζηνξηθέο γλψζεηο γχξσ απφ ηνπ ζέκα. Ο 

ζπγγξαθέαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δελ ελδηαθέξεηαη λα κάζεη ηζηνξηθά γεγνλφηα κφλν γηα λα ηα 

ζπκπεξηιάβεη ζην έξγν ηνπ, γηαηί θάηη ηέηνην ζα ηνπ θφζηηδε πνιχ πξνζπάζεηα θαη ρξφλν. Κάλεη 

ινηπφλ θάπνηεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο, αλ ηηο γλσξίδεη ν ίδηνο απφ πξηλ ή δηαθνξεηηθά δελ θάλεη 

θακία ηζηνξηθή αλαθνξά. Δπίζεο ηηο ήδε γλσζηέο ζε απηφλ ηζηνξηθέο αλαθνξέο, ζπλήζσο δελ 

κπαίλεη ζηνλ θφπν λα ηηο δηαζηαπξψζεη κε ηηο πξσηνγελείο πεγέο γηα λα δεη αλ είλαη αιεζείο. 

Έηζη θαηαιήγνπλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, φπσο είδακε απφ ηηο έξεπλεο, λα έρνπλ θαζφινπ, 

ειάρηζηα ή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δηαζηξεβισκέλα ηζηνξηθά ζηνηρεία.  

Σν ιάζνο φκσο απηφ δελ βαξχλεη κφλν ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηηο επηηξνπέο ζπληνληζκνχ ελφο 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Βαξχλεη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηαηί πνιιέο θνξέο 

ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ινγηθή ηεο ήζζνλνο πξνζπάζεηαο. Γελ ηνπο απαζρνιεί λα θάλνπλ ην κάζεκα 

ηνπο πην πξνζηηφ θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, γηαηί απηφ ζα ηνπο πξνθαινχζε 

πεξηζζφηεξε πξνζσπηθή εξγαζία. Γελ κπαίλνπλ ζηνλ θφπν λα βξνπλ απφ κφλνη ηνπο θάπνηεο 
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ηζηνξηθέο πεγέο ή λα δηαζηαπξψζνπλ αλ απηέο πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ βηβιίν είλαη αιεζείο. 

Βαζίδνληαη κφλν ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, φ, ηη θαη αλ πεξηέρεη απηφ. πλεπάγεηαη ινηπφλ φηη ε 

Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ καζήκαηνο ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. 

υνολικϊ ςυμπερϊςματα 
Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο βνεζά ζηελ πξνψζεζε ηεο επηζηήκεο ζπλνιηθά θαη απνηξέπεη ηνπο 

λένπο επηζηήκνλεο λα θάλνπλ ίδηα ιάζε κε ην παξειζφλ.  Γείρλεη ηη έρεη πξνεγεζεί ζε θάζε 

ηνκέα, ηη ιάζε έρνπλ γίλεη γηα λα κελ επαλαιεθζνχλ. Βνεζά ηνπο επηζηήκνλεο λα βξνπλ ηη 

κπνξεί ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηνπο γλσζηνπνηεί πνηεο αλαθαιχςεηο έρνπλ ήδε γίλεη. 

Δίλαη πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε αθνχ δίλεη ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ηελ 

δηδαζθαιία ησλ επηζηεκνληθψλ καζεκάησλ επθνιφηεξε θαη πην πξνζβάζηκε,  θαζψο θαη πην 

ειθπζηηθή γηα ηνπο καζεηέο. 

Παξφια απηά δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα φπσο ζα ήηαλ 

ινγηθφ αθνχ ππάξρνπλ δηάθνξα εκπφδηα, φπσο ε αδηαθνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

επηηξνπψλ ζπγγξαθήο ηνπο. 

Άξα ε Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο εγθαηαιείπεηαη θαη ζπξξηθλψλεηαη, παξφια ηα νθέιε πνπ 

πξνζθέξεη γηα ηελ αλζξσπφηεηα ζπζηαζκέλε ζην βσκφ ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο αδηαθνξίαο ησλ 

κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ κηα εγθαηαιείπεηαη γηαηί ε κειέηε ηεο θαη ε 

ελαζρφιεζε καδί ηεο δελ απνθέξεη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά θαη απφ ηελ άιιε γηαηί δελ είλαη 

πιένλ έγθπξε αθνχ νη έξεπλέο ηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη θαηεπζπλφκελα απφ άιια 

ζπκθέξνληα. 
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Παρϊρτημα 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 

 

           Ζ ηζηνξία είλαη έλαο θαζξέθηεο ζηνλ νπνίν κπνξνχκε λα δνχκε ηνπο εαπηνχο καο, φρη 

κφλν ηελ εμσηεξηθή καο εκθάληζε, φπσο ζε έλα θνηλφ γπαιί, αιιά, αλ ην επηιέμνπκε ηνλ 

πξαγκαηηθφ καο εαπηφ, απνγπκλσκέλν απφ ζηνιίδηα θαη ζε κηα δηαξθή θάζε. Ό,ηη πηζηεχακε 

θαηλνηφκν ζηελ επνρή καο, θαίλεηαη ηψξα παιηφ.  Παξφιν πνπ θάζε πξφβιεκα είλαη πάληα 

κνλαδηθφ θαη απαηηεί ηελ μερσξηζηή ηνπ ιχζε, ε αλζξσπφηεηα είλαη νηθεία κε απηφ εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα κε πνιιέο παξαιιαγέο: νη αγσλίεο καο πνπ ηφζν είρακε κεγεζχλεη, έθζηλαλ φηαλ 

είδακε ηελ θιεξνλνκηά ησλ ρξφλσλ ζε πφλν. Σα δηθά καο ιάζε εκθαλίζηεθαλ σο νη απαξαίηεηεο 

πξνζπάζεηεο ηεο αιήζεηαο θαη πιένλ δελ ηα λνηψζνπκε λα θξέκνληαη ηφζν βαξηά απφ ην ιαηκφ 

καο. Νένη  ηξφπνη δσήο απνθαιχπηνληαη ζηελ απεηξία καο θαη κε κηα απαζή θαη θαηαλνεηή 

ελαηέληζε ηνπ μεηπιίγκαηνο ηνπ θφζκνπ, κπνξεί λα θηάζνπκε ζε έλα απφ ηα πξνλφκηα ησλ ζεψλ. 

      Γη‟ απηφ ην ιφγν φηαλ  ε ηζηνξία  κειεηάηαη ρσξίο εμππλάδα είλαη ν ιηγφηεξν πνιχηηκνο 

θιάδνο, ελψ αληίζεηα θξαηά  ηελ πξψηε ζέζε φηαλ ε πιεξφηεηα ηνπ λνπ αζρνιείηαη καδί ηεο.  

Σφζν δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη φπσο ν Croce, ν νπνίνο θαηέηαζζε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ρακειά 

θαη ηελ ηέρλε ςειά, θαη ν Wels, ν νπνίνο εμπςψλεη ηελ επηζηήκε θαη γηα ηνλ νπνίν ε ηέρλε είλαη 

έλα θιεηζηφ βηβιίν, βξίζθνπλ ηελ Ηζηνξία σο ηελ πςειφηεξε άζθεζε ηνπ αλζξψπνπ. 

Μπνξνχζαλ  λα ην θάλνπλ απηφ επεηδή θαη νη δχν είραλ ελεξγφ κπαιφ, ηνπ νπνίνπ θάζε 

δπλαηφηεηα, πλεπκαηηθή θαη δηαηζζεηηθή, ήηαλ δηαζέζηκε λα εξγαζηεί γηα ην ίδην πξφβιεκα.  

      Ζ ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο είλαη ηφζν πνιχηηκε φζν ε ζπληαγκαηηθή Ηζηνξία ή ε Ηζηνξία ηεο 

Πνιηηηθήο  ή ε Ηζηνξία ηεο Θξεζθείαο. Ο κεγάινο φγθνο εμαθξηβσκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηα αξρεία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ δελ έρνπλ αμία απφ κφλα ηνπο, φπσο δελ έρνπλ 

αμία ηα κεραλήκαηα απφ κφλα ηνπο, ή ηα έξγα ηέρλεο κφλα ηνπο. Υξεηάδνληαη άλζξσπνη κε 

γλψζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα κεραλήκαηα, άλζξσπνη πνπ ηα έξγα ηέρλεο ζα κηιήζνπλ ζην 

πλεχκα ηνπο. Σα έξγα ηνπ αλζξψπνπ δνπλ ηφζν φζν ν άλζξσπνο ηνπο δίλεη δσή. Απηή ινηπφλ ε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ, πνπ γηα θάπνηνπο απνηειεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, 

είλαη κφλν κηα ηεξάζηηα ζπιινγή γξακκαηνζήκσλ, ηίπνηα παξαπάλσ απφ έλα δσκάηην γεκάην 

άρξεζηα πξάγκαηα, εθηφο αλ θάζε γεληά κε ηε ζεηξά ηεο ζα ηεο δψζεη δσή. Εεη εληνλφηεξα (έηζη 

είλαη θηηαγκέλνο θαη ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο) φηαλ είλαη πθαζκέλε κέζα ζην γεληθφ πιαίζην 

κηαο γεληθήο θηινζνθίαο ησλ πξαγκάησλ. Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο καο δείρλεη πσο έλαο φγθνο 

δεδνκέλσλ, ζπγθξηηηθά αδξαλήο θαη άςπρνο φηαλ κπαίλεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, κπνξεί 
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λα απνξξνθεζεί απφ κηα άιιε πην έληνλε θίλεζε ηνπ  κπαινχ θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλαο ελ 

δσή πνιηνξθεηηθφο θξηφο γηα λα αλνίμεη ηηο πφξηεο ηεο πξνφδνπ.  Απηφ ζπλέβε γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ ηα δεδνκέλα ηεο ζπγθξηηηθήο αλαηνκίαο θαη ηεο εκβξπνινγίαο αξπάρηεθαλ απφ ηα ρέξηα ηεο 

ζρνιήο ηεο «θπζηθήο θηινζνθίαο» θαη ησλ ηειενιφγσλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 

εμειηθηηθνχο, φιν απηφ έθεξε κηα κεγάιε απειεπζέξσζε ζην αλζξψπηλν πλεχκα. Οη Paley θαη 

Owen ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ίδηα είδε δεδνκέλσλ φπσο ν Γαξβίλνο θαη ν Hooker. ηα ρέξηα ηνπ 

ελφο δεπγαξηνχ ηα δεδνκέλα εμαηκίζηεθαλ, ελψ ζηνπο άιινπο ζπκππθλψζεθαλ ζε κηα έληνλε 

πξαγκαηηθφηεηα.  

     Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο κπνξεί επίζεο λα καο βνεζήζεη λα πεξηνξίζνπκε ηηο κφδεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά θαηξνχο (πξέπεη εδψ λα πνχκε φηη ππάξρεη κφδα ζηελ επηζηήκε φπσο θαη 

ζηελ ξαπηηθή!), ζα καο βνεζήζεη λα θξίλνπκε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνλνινγίεο θαη ζε δηαθνξεηηθά έζλε. Θα καο βνεζήζεη λα 

ζπκεζνχκε ηνλ ππεξβάιινλ ζπληεξεηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ ζηελ παξνπζία λέσλ 

δεδνκέλσλ. Απφ απηφ ην παξάμελν ςπρνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζχκθσλα κε ην νπνίν, φπσο 

ιέγεηαη, κηα άπνςε δηακνξθψλεηαη κε βία αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ πνζφηεηα ησλ 

απνδείμεσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο. Θα καο παξεγνξήζεη 

δείρλνληαο καο ηα κεγαιχηεξα κπαιά λα θάλνπλ ηεξάζηηα ιάζε, ηα ίδηα ιάζε πνπ κε ζηφκθν 

πξνεηδνπνηνχκε ηνπο καζεηέο καο ζην δεκνηηθφ λα κελ θάλνπλ. Δπίζεο ζα καο δψζεη κηα 

πξννπηηθή φρη κφλν ηεο αλάπηπμεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ζεσξίαο, αιιά εμίζνπ 

ζεκαληηθφ, ηελ ζρέζε ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ κε ηα επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα. Απηή ηε ζηηγκή 

ε δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο είλαη θπξίσο δηδαζθαιία δεδνκέλσλ θαη πξαθηηθψλ κεζφδσλ. 

Τπάξρνπλ ζεκάδηα, παξφια απηά, φηη ν παιηφο Αλζξσπηζκφο ησλ Παλεπηζηεκίσλ κπνξεί λα 

αλαβηψζεη κε έλαλ λέν ηξφπν,  θάλνληαο θάζε πεδίν εληαίν απφ κφλν ηνπ, λα αληηκεησπηζηεί, φρη 

κφλν ζαλ δεδνκέλα θαη κέζνδνο, αιιά θαη ηελ ηζηνξία θαη ηελ θηινζνθία ηνπ θάζε πεδίνπ. Αλ ζα 

έξζεη απηή ε ραξνχκελε κέξα, ην κάζεκα  ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο ζα είλαη αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο φπσο νη νδεγίεο ησλ εξγαζηεξίσλ. 

    Έλα απφ ηα ζεκεία πνπ ηνλίζηεθαλ απφ ηνλ Γξ. Singer ζηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηελ Διιεληθή 

Βηνινγία θαη ηελ ζρέζε ηεο κε ηελ απγή ηεο κνληέξλαο Βηνινγίαο είλαη ε εληειψο δηαθνξεηηθή 

ζηάζε ηνπ Διιεληθνχ κπαινχ απέλαληη ζηελ επηζηήκε. Μηα δηαθνξά πνπ απνθξπζηαιιψλεηαη 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ ζηελ επηζηεκνληθή θαηαγξαθή θαη εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν 

κέξνο ζην δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν.  
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   Ζ κνληέξλα επηζηήκε βαζίδεηαη ζε έλαλ απέξαλην, έλαλ ζρεδφλ θαηαθιπζκηαίν φγθν 

δεκνζηεπκέλσλ αξρείσλ. Ζ πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ αξρείσλ έρεη λα θάλεη κε παξαηήξεζε 

δεδνκέλσλ ή κε πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα λα επαιεζεχεη κηα 

ππφζεζε. Ζ ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνέξρεηαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο κηαο κεγάιεο κάδαο 

εξγαηψλ νη νπνίνη ζπρλά ςαρνπιεχνπλ ζηα ηπθιά γχξσ απφ ηηο ξίδεο ησλ κηθξψλ ηνπο 

πξνβιεκάησλ. Οη νδεγίεο ζε απηή ηελ κάδα πνπ αγσλίδεηαη, δίλνληαη απφ ιίγνπο άληξεο 

εμαηξεηηθήο επθπΐαο θαη δχλακεο. Σειηθά απηή ε ζπγθινληζηηθή δχλακε ηνπ ζπλφινπ πξνθχπηεη 

απφ ηνλ ζπλερή θαη απζηεξφ έιεγρν ηεο ππφζεζεο θαη ηελ ζπλερή εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε. 

Μέζα απφ απηή ηε δχλακε, ε επηζηήκε ζηαδηαθά αξρίδεη λα επηβάιιεη ηα ζπζηήκαηα ζθέςεο 

ηεο, πάλσ ζε άιια ζπζηήκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ ηεηάξησλ ηνπ αηψλα ε 

κνληέξλα επηζηήκε  αλέηξεςε ηελ  παξαδνζηαθή ζενινγία θαη ζθξάγηζε κε ηελ εμειηθηηθή ηεο 

ζθέςε ηελ θαξδηά ηεο ζξεζθεπηηθήο ζθέςεο. Σελ παξνχζα ζηηγκή,  ε ζεσξία ηνπ Ατλζηάηλ θαη 

ηα πεηξάκαηα γηα ηελ επηβεβαίσζή ηεο πνπ μεθπηξψλνπλ απφ απηή ηε ζεσξία θέξλνπλ ηελ 

επηζηήκε ζε δηακάρε κε ηελ παξαδνζηαθή θηινζνθία. πκπεξαζκαηηθά,  θάπνηνο ζα κπνξνχζε 

λα πεη φηη ε ζχγθξνπζε ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ πεηξακάησλ ηνπ Γαιηιαίνπ κε ηελ παξαδνζηαθή 

θηινζνθία ηεο επνρήο ηνπ, πξνζθέξεη έλαλ εμαηξεηηθφ ηζηνξηθφ παξαιιειηζκφ κε ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε. Ζ πξαγκαηηθή ζχγθξνπζε εθεί, ε ζχγθξνπζε πνπ είρε ζεκαζία ζηελ ηζηνξία ηεο 

ζθέςεο, δελ ήηαλ κε ηελ εθθιεζία γηα ηελ θίλεζε ηεο γεο, αιιά κε ηoπο νπαδνχο  ηνπ Αξηζηνηέιε 

γηα ηελ ηαρχηεηα ηεο πηψζεσο ησλ ζσκάησλ θαη κε ηνπο θηινζφθνπο γηα ηηο ζρεηηθέο αμίεο ηεο 

εμνπζίαο, ηεο θεξδνζθνπίαο θαη ησλ πεηξακαηηζκψλ. 

    Ζ θηινζνθία κηαο επηζηήκεο αξρίδεη λα ππάξρεη κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη 

ππεξηζρχεη ηεο παξαδνζηαθήο θηινζνθίαο. Μπνξνχκε λα δνχκε κηα αληαπνδνηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ δχν ζηηο αξρέο ηεο κνληέξλαο πεξηφδνπ ηεο επηζηήκεο. Ο Γξ. Singer ηνλίδεη φηη ε αλάπηπμε 

ηεο κνληέξλαο επηζηήκεο ήηαλ σο έλα βαζκφ κεγαιχηεξε απ‟ φηη ζπλήζσο πηζηεχεηαη, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαγέλλεζε ησλ θιαζζηθψλ ζπνπδψλ. «Ζ δξαζηηθή επέθηαζε ηεο γλψζεο 

απφ ηελ απεπζείαο παξαηήξεζε…. μεθίλεζε αηψλεο πξηλ ηελ γλσζηή Διιεληθή αλαβίσζε, θαη 

γλψξηζε ηελ κεγάιε ηεο ψζεζε αξθεηά κεηά απφ απηήλ. Έηζη ε επηζηήκε πξνέθπςε ζε κεγάιν 

βαζκφ αλεμάξηεηε ηφζν ηεο θηινζνθίαο φζν θαη ηεο ινγηφηεηαο.» 

    Με ηνπο Έιιελεο, παξφιαπηα, ε επηζηήκε πάληα είρε κηα άκεζε ζρέζε κε ηελ θηινζνθία, κηα 

ζρέζε πνπ απφ ηηο πην πνιιέο πιεπξέο ηεο ήηαλ εμαξηεκέλε. Απηφ ζπλέβαηλε, φπσο ν Γξ. Singer 

ηνλίδεη αιινχ, «Ήηαλ ην ζχκπαλ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη φρη έλα απιφ αληηθεηκεληθφ 

ζχκπιεγκα θαηλνκέλσλ πνπ ελδηέθεξαλ θαη έιθπαλ ηνπο Έιιελεο.» 



49 
 

   Ζ γλψζε ζεσξνχληαλ ην ίδην πνιχηηκε απφ ηνπο αξραίνπο θαη ηνπο ζχγρξνλνπο. Αιιά νη 

αξραίνη δελ είραλ αθφκα αλαθαιχςεη ηνλ ηξφπν γηα λα δηαηεξήζνπλ ηνλ ζεζαπξφ ηεο γλψζεο 

απφ γεληά ζε γεληά θαη γηα λα ην θάλνπλ δηαζέζηκν ζε φιν ην αλζξψπηλν είδνο, ν έιεγρνο θαη ε 

θαηαγξαθή ήηαλ απαξαίηεηα- θνπξαζηηθά, αιιά απαξαίηεηα1. Γηα ηνπο Έιιελεο, ε έιμε ήηαλ ε 

πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε ελφο θαιά νινθιεξσκέλνπ θαη πξνζσπηθνχ ζπζηήκαηνο ζθέςεο. Απηφ 

είλαη αθφκα ε έιμε γηα ηνλ ηζρπξφ άληξα ηεο επηζηήκεο ζήκεξα, αιιά απηφο γλσξίδεη φηη ην 

ζχζηεκα ησλ  ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θαηλνκέλσλ ηα νπνία απνθαινχκε επηζηήκε είλαη θάηη 

δηαθνξεηηθφ θαη κεγαιχηεξν απφ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ην νπνίν ν άλζξσπνο έρεη ζην παξφλ 

ειπίδα λα θαηαλνήζεη θαη φηη ε αλάπηπμή ηνπ κε ηνλ θαηξφ ζα αιιάμεη ξηδηθά φπνην ζχζηεκα 

ππάξρεη ζην παξφλ. Γη΄ απηφ είλαη επραξηζηεκέλνο λα εξγάδεηαη πξνο έλαλ ζηφρν ηνλ νπνίν δελ 

κπνξεί λα αληηιεθζεί.  

   Ο Comte ζηελ πξφρεηξε θαηάηαμε πνπ έθαλε, έδεημε φηη ε ειιεληθή κέζνδνο ήηαλ ε πην 

πξσηφγνλε θαη ε ηζηνξία δείρλεη φηη ε κεηαγελέζηεξε κέζνδνο είλαη ε πην επηηπρήο.  

    Άιιεο εθθάλζεηο ησλ ίδησλ γεληθψλ αξρψλ εκθαλίδνληαη ζε άιια άξζξα ηνπ βηβιίνπ. Ο θ. 

Μάξβηλ θαζνξίδεη ην άγρνο ζρεηηθά κε ηελ θαη 'νπζίαλ, ηελ θνηλσληθή θχζε ηεο επηζηήκεο θαη γη‟ 

απηφ ην ιφγν θάλεη  θνπθίδεο ηα i θαη ζηαπξνχο ηα t ζηα επαλάγλσζηα θεθάιαηα ηνπ θ. Hopstock 

γηα ηε δνπιεηά ηνπ Λενλάξλην ληα Βίληζη ζηελ αλαηνκία θαη ηνπ θ. Fahie γηα ηνλ Γαιηιαίν. Γηα 

πνηφλ ιφγν- είλαη ε πξψηε εξψηεζε πνπ θάλνπκε- ν Λενλάξλην, παξά ηηο άςνγεο ηερληθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο, ηελ εθεχξεζε λέσλ κεζφδσλ, ηελ έθθξαζε λέσλ αξρψλ θαη ζεσξηψλ, είρε ηφζν ιίγε 

επηξξνή ζηελ επηζηήκε ελψ ν Γαιηιαίνο είρε ηφζν πνιχ; Ζ απάληεζε ζε απηφ είλαη φηη ν 

Γαιηιαίνο πάληνηε δεκνζίεπε θαη ζπδεηνχζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ, ελψ ν Λενλάξλην έθξπβε ηα 

δηθά ηνπ ζηα ζεκεησκαηάξηα ηνπ. Απηφ είρε 

 

 

1 Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ηζηνξία. Ζ Διιεληθή ηζηνξία ηεο θιαζζηθήο πεξηφδνπ είλαη έλα 

ρξνληθφ ηαπηφρξνλσλ γεγνλφησλ. Οη Έιιελεο δελ είραλ ζχζηεκα κφληκσλ αξρείσλ, φπσο νη 

Αηγχπηηνη, ή αθφκα πεξηζζφηεξν απηφ πνπ  είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη Κηλέδνη. Γη‟ απηφ θαη ε 

ηζηνξηθή ηνπο πξννπηηθή πξέπεη λα ήηαλ πνιχ επηζθαιήο γηα φια ηα γεγνλφηα πνπ είραλ ζπκβεί 

πην παιηά απφ κηα γεληά θαη θάηη. 
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σο απνηέιεζκα ρσξίο ακθηβνιία φηη ην δηαθνξεηηθφ πλεχκα ησλ δχν αηψλσλ επεξέαζε αξθεηά, 

παξαθηλψληαο ηνλ έλαλ άλδξα λα μεδηπιψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ άιινλ λα ζθξαγίζεη ην 

κπαιφ ηνπ κε κνλαμηά, αιιά ηα ζηνηρεία παξακέλνπλ. Σα ιφγηα ηνπ Λενλάξλην,: 

«Ζ νθία είλαη ε θφξε ηεο Δκπεηξίαο, 

ε Αιήζεηα είλαη κνλαρά θφξε ηνπ Υξφλνπ.» 

είλαη ηαηξηαζηά κε ην ζέκα καο. 

     Αιιά αλ ε επηζηήκε πξέπεη λα κνρζεί ζην κνλνπάηη ηεο επαιήζεπζεο, δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν 

λα κελ ρξεζηκνπνηεί ηε θαληαζία ηεο, λα κελ βιέπεη πέξα απφ ηελ κχηε ηεο. Απηφο ν θίλδπλνο 

δίλεηαη κε έκθαζε απφ ηνλ Γξ. NewellArber ζην θεθάιαην ηνπ «Ηζηνξία ηεο 

Παιαηνβνηαλνινγίαο».  Μηιάεη γηα «ην ζπλερέο ιάζνο ηνλ παιαηφηεξσλ εξεπλεηψλ, θαλέλαο απφ 

ηνπο νπνίνπο δελ θαίλεηαη νχηε λα νλεηξεχηεθε ην πφζν απέρεη  ε(Carboniferous) Ληζαλζξαθηθή 

ρισξίδα απφ ηελ Βξεηαληθή ρισξίδα ζήκεξα…. Απηή ε ιαλζαζκέλε άπνςε, πεξηέξγσο, 

επηκέλεη πνιχ αθφκα θαη αλάκεζα ζηνπο ζχγρξνλνπο εξεπλεηέο.» Με άιια ιφγηα ν ζπγγξαθέαο 

καο ππνζηεξίδεη φηη, κέζα απφ ηελ έιιεηςε θαληαζίαο, ν κέζνο ζχγρξνλνο παιαηνβνηαλνιφγνο, 

δελ απέρεη παξά ειάρηζηα απφ ηελ ζεσξία ηνπ θαηαθιπζκνχ ηελ νπνία φκσο θνξντδεχεη. Καη γηα 

λα αλαθεξζνχκε ζην παξφλ γηα ζχγθξηζε, έρεη πξνρσξήζεη ειάρηζηα πέξα απφ ηνλ 

αλζξσπνθεληξηζκφ.  

    Ζ θαληαζία είλαη απαξαίηεηε ζηελ επηζηήκε φπσο θαη ζε θάζε άιιε πλεπκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Αιιά δελ πξέπεη λα αλαιάβεη ηε ζέζε ηνπ επηζηεκνληθνχ κπαινχ. Αλ γίλεη απηφ 

ζα αθνινπζήζεη θαηαζηξνθή. Μάξηπξαο είλαη ε εξγαζία ηνπ κεγαιχηεξνπ δσνιφγνπ, Kölliker, 

πνπ παξαηέζεθε απφ ηνλ Γξ. Singer, γηα ηνλ Υεθηνθφηπιν ηνπ Argonaut. Ήηαλ γλσζηφ απφ ην 

1828 φηη κέζα ζην ζειπθφ Argonaut  βξίζθνληαλ πεξίεξγεο δνκέο θαιπκκέλεο κε βεληνχδεο κέζα 

ζηελ θνηιφηεηα ηνπ καλδχα. ηελ αξρή ζεσξήζεθε φηη απηά ήηαλ παξάζηηα, πνπ άλεθαλ ζηελ 

νκάδα ησλ ζθνπιεθηψλ Trematode. Σε δεθαεηία ηνπ ‟50 θάλεθε νξηζηηθά φηη απηέο νη δνκέο 

ζπληζηνχζαλ έλαλ κεραληζκφ γνληκνπνίεζεο, νη νπνίεο ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εηδηθά 

ζρεδηαζκέλνη  βξαρίνλεο ηνπ αξζεληθνχ, νη  νπνίνη κπνξνχζαλ λα γεκίζνπλ κε ζπέξκα θαη λα ην 

απειεπζεξψζνπλ κε ηε ζέιεζή ηνπ. Αιιά ζην κεζνδηάζηεκα ν Kölliker, αθνχ είρε θηάζεη ηφζν 

θνληά ζηελ αιήζεηα ψζηε λα αλαγλσξίζεη ηηο νκνηφηεηεο ησλ βεληνπδψλ θαη ηνπ δέξκαηνο ηνπ 

ππνηηζέκελνπ παξάζηηνπ κε απηέο ηνπ «νηθνδεζπφηε» ηνπ, δελ πξφηεηλε κφλν ηελ ππφζεζε φηη ν 

hectocotylus ήηαλ έλα αξζεληθφο λάλνο ζαλ απηνχο πνπ ήδε ππάξρνπλ, ηηο ακνηβάδεο ή ηηο 

πεηαιίδεο, αιιά πήγε ηφζν καθξηά ψζηε λα πεξηγξάςεη θαη λα ζθεθηεί κηα πιήξε ζεηξά (πνπ δελ 
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ππήξρε θαζφινπ!) νξγάλσλ πέςεο, αλαπλνήο, θπθινθνξίαο θαη αλαπαξαγσγήο ζηνλ 

απνθνκκέλν βξαρίνλα. Δπίζεο ριεπάδνπκε ηνλ κατκνπδνζπγγξαθέα πνπ βεβαηψλεη φηη είδε 

ρήλεο λα εθθνιάπηνληαη ζε δέληξα! 

     Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο είλαη κηα παξήγνξε κειέηε, επεηδή καο μεθαζαξίδεη φηη ε απφθηεζε 

λέσλ γλψζεσλ θαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ παιηψλ ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν, είλαη αξθεηά 

δηαθνξεηηθή απ‟ φηη ήηαλ ζε θάζε πξνεγνχκελε επνρή. Απηά ηα δνθεξά πλεχκαηα πνπ πάληα 

πξνθεηεχνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πνιηηηζκνχ καο επεηδή άιινη πνιηηηζκνί ζην παξειζφλ 

θαηέξξεπζαλ, πξνθαλψο ην μερλνχλ απηφ. Οη πξνθεηείεο ηνπο κπνξεί λα βγνπλ αιεζηλέο, αιιά 

νη ππνζέζεηο ηνπο είλαη ζίγνπξα ιαλζαζκέλεο. Ζ αλζξσπφηεηα, απφ βηνινγηθή ζθνπηά, είλαη 

πνιχ λεαξή ζε ειηθία. Καλείο δελ πεξηκέλεη απφ έλα αγφξη λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

δσήο: θαη ε αλζξσπφηεηα κφιηο πνπ πέξαζε ηελ παηδηθή ηεο ειηθία. 
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