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ΕΡΡΙΚΟ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ
Η επιστήμη, είναι ένα όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλούς ή κακούς

σκοπούς∙ αλλά η επιστήμη αγνοεί εντελώς την έννοια του καλού και του κακού. Είμα-
στε λοιπόν αναρχικοί όχι διότι μας το υπαγορεύει η επιστήμη αλλά διότι, μεταξύ
άλλων λόγων, θέλουμε να είναι όλοι σε θέση να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα και
χαρές/απολαύσεις που η επιστήμη προσφέρει.[67]

Στην επιστήμη, οι θεωρίες είναι πάντα υποθετικές και προσωρινές και είναι
μια βολική μέθοδος για την ομαδοποίηση και τη σύνδεση γνωστών γεγονότων,
καθώς και ένα χρήσιμο εργαλείο για την έρευνα, για την ανακάλυψη και την
ερμηνεία νέων γεγονότων∙ αλλά δεν είναι η αλήθεια. Στη ζωή -εννοώ την κοι-
νωνική ζωή- οι θεωρίες αποτελούν για μερικούς ανθρώπους μόνο τον επιστη-
μονικό μανδύα με τον οποίο ντύνουν τις επιθυμίες και τη θέλησή τους. Ο
επιστημονισμός (δε λέω η επιστήμη), που κυριαρχούσε στο δεύτερο μισό του
δέκατου ένατου αιώνα παρήγαγε αυτήν την τάση του να θεωρείται ως επιστη-
μονική αλήθεια (δηλαδή, φυσικοί νόμοι και επομένως αναγκαίοι και προκαθο-
ρισμένοι) αυτό το οποίο δεν ήταν κάτι παραπάνω από την ιδέα/αντίληψη περί
δικαιοσύνης, προόδου κτλ  που αντιστοιχούσε σε διαφορετικά συμφέροντα και
στις ποικίλες φιλοδοξίες που δημιουργούσε ο καθένας για τον εαυτό του. Ο
“επιστημονικός σοσιαλισμός” όπως και ο “επιστημονικός αναρχισμός” ξεπήδη-
σαν από αυτήν την ιδέα και μολονότι υποστηρίχτηκαν από τους πλέον επιφα-
νείς από εμάς, μου φαίνονταν πάντα αποκρουστικά (γροτέσκες) ιδέες/έννοιες,
μια ανάμειξη πραγμάτων και ιδεών που είναι από τη φύση τους αρκετά ξεχω-
ριστές/διακριτές. 

Μπορεί να έχω δίκιο ή άδικο, αλλά σε κάθε περίπτωση χαίρομαι που απέ-
φυγα τη μόδα της εποχής και, ως εκ τούτου, ήμουν ελεύθερος από δογματισμό
και από κάθε προσποίηση ότι κατέχω την απόλυτη "κοινωνική αλήθεια".”[68]

Δεν πιστεύω στο αλάθητο της επιστήμης ή στη δυνατότητά της να επεξηγεί
τα πάντα, ούτε στην αποστολή της να ρυθμίζει/ελέγχει τη συμπεριφορά του
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Ανθρώπου, όπως δεν πιστεύω στο αλάθητο του Πάπα, στην εξ αποκαλύψεως
Ηθική και στη θεϊκή προέλευση της Αγίας Γραφής.

Πιστεύω μόνο όσα μπορούν να αποδειχθούν∙ αλλά ξέρω πολύ καλά ότι οι
αποδείξεις είναι σχετικές και μπορεί -και στην πραγματικότητα συμβαίνει- συ-
νεχώς να αντικαθίστανται και να ακυρώνονται από άλλα αποδεδειγμένα γεγο-
νότα∙ και ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η αμφιβολία/αμφισβήτηση θα πρέπει να
είναι η νοητική προσέγγιση όλων όσων φιλοδοξούν να φτάσουν όλο και πιο
κοντά στην αλήθεια, ή τουλάχιστον στη μέγιστη αλήθεια που είναι δυνατόν να
διαπιστωθεί....

Στη θέληση για πίστη, η οποία δε μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η επιθυμία
για να ακυρωθεί η λογική κάποιου, αντιτάσσω τη θέληση για γνώση, η οποία
αφήνει το τεράστιο/απέραντο πεδίο της έρευνας και της ανακάλυψης να είναι
ανοιχτό για μας. Όπως έχω ήδη δηλώσει, αποδέχομαι μόνο ό,τι μπορεί να απο-
δειχθεί με τρόπο που να ικανοποιεί τη λογική μου -και το αποδέχομαι μόνο υπό
όρους, σε σχετικό βαθμό, πάντα προσδοκώντας νέες αλήθειες που είναι πιο ολο-
κληρωμένες/σωστές από αυτές που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι τώρα. Καμιά
πίστη, λοιπόν, με τη θρησκευτική έννοια της λέξης.

Μερικές φορές λέω ότι η πίστη είναι απαραίτητη ή ότι στον αγώνα για το
καλό, χρειάζονται άνθρωποι με ακλόνητη πίστη. Και υπάρχει ακόμη και μια
αναρχική εφημερίδα που, προφανώς εμπνευσμένη από αυτή την ανάγκη, φέρει
τον τίτλο Fede! (Πίστη). Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η λέξη χρησιμοποιείται
με την έννοια της αποφασιστικότητας, των μεγάλων προσδοκιών και δεν έχει τί-
ποτα κοινό με την τυφλή πίστη σε πράγματα που φαίνονται να είναι είτε ακα-
τανόητα είτε παράλογα.

Αλλά πώς, λοιπόν, θα συμφιλιώσω αυτή τη δυσπιστία στη θρησκεία και αυτό,
που θα αποκαλούσα συστηματική αμφιβολία/αμφισβήτηση των οριστικών
αποτελεσμάτων (δογμάτων) της επιστήμης, με έναν ηθικό κανόνα και την απο-
φασιστική βούληση και ελπίδα να επιτύχω το ιδανικό μου για ελευθερία, δι-
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καιοσύνη και ανθρώπινη συναδέλφωση; Το γεγονός είναι ότι δεν εισάγω την
επιστήμη όπου η επιστήμη δεν ανήκει. Η λειτουργία της επιστήμης είναι να
ανακαλύπτει και να δηλώνει το γεγονός και τις συνθήκες υπό τις οποίες το γε-
γονός παράγεται και επαναλαμβάνεται πάντοτε∙ δηλαδή, να δηλώνει αυτό που
είναι/ισχύει και που αναπόφευκτα πρέπει να είναι και όχι αυτό που οι άνθρω-
ποι επιθυμούν και θέλουν.

Η επιστήμη σταματά εκεί όπου τελειώνει το αναπόφευκτο και αρχίζει η ελευ-
θερία. Εξυπηρετεί τον άνθρωπο επειδή τον εμποδίζει να χαθεί σε φανταστικές
αντιλήψεις και του παρέχει επίσης τα μέσα για να αυξήσει το διαθέσιμο χρόνο
για την άσκηση της ελεύθερης βούλησης: μια ικανότητα θέλησης που διακρίνει
τους ανθρώπους, και ίσως σε διαφορετικό βαθμό όλα τα ζώα, από την αδρανή
ύλη και τις ασυνείδητες δυνάμεις. 

Και είναι σε αυτή την ικανότητα άσκησης της θέλησης που πρέπει κανείς να
αναζητήσει τις πηγές της ηθικής και τους κανόνες συμπεριφοράς.[69]

Απορρίπτω την κατηγορία περί δογματισμού, επειδή , αν και είμαι ακλόνητος
και σαφής ως προς το τι θέλω, είμαι πάντα αμφίβολος για το τι γνωρίζω και πι-
στεύω ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να κατανοήσουμε και
να εξηγήσουμε το Σύμπαν, δεν έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής ούτε τη βεβαι-
ότητα ούτε ακόμη και την πιθανότητα βεβαιότητας -και αναρωτιέμαι αν η αν-
θρώπινη νοημοσύνη θα φτάσει ποτέ εκεί.

Από την άλλη πλευρά το να μου ειπώνεται ότι έχω ένα επιστημονικό μυαλό
δε με στενοχωρεί καθόλου, θα ήμουν ευτυχής να μου άξιζε ο χαρακτηρισμός∙

γιατί το επιστημονικό μυαλό είναι αυτό που αναζητά την αλήθεια, χρησιμοποι-
ώντας θετικές, λογικές και πειραματικές μεθόδους∙ που δεν καλλιεργεί αυτα-
πάτες ότι έχει βρει την απόλυτη Αλήθεια και είναι ικανοποιημένο με την με
κόπο προσέγγισή της, ανακαλύπτοντας μερικές/τμηματικές αλήθειες, τις οποίες
θεωρεί πάντα ως προσωρινές και αναθεωρήσιμες. Κατά τη γνώμη μου, ο επι-
στήμονας είναι αυτός που εξετάζει τα γεγονότα και αντλεί από αυτά λογικά συμ-
περάσματα όποια και αν είναι αυτά, σε αντίθεση με εκείνους που



διαμορφώνουν ένα σύστημα για τον εαυτό τους και, στη συνέχεια, αναζητούν
επιβεβαίωση σε γεγονότα, και κάνοντας αυτό ασυνείδητα επιλέγουν τα γεγο-
νότα που ταιριάζουν στο σύστημά τους, και παραβλέπουν τα άλλα∙ και ίσως
ακόμη και να επιβάλλουν και να διαστρεβλώνουν τα γεγονότα για να τα στρι-
μώξουν στο πλαίσιο των δικών τους αντιλήψεων. Ο επιστήμονας χρησιμοποιεί
υποθέσεις για να εργαστεί πάνω σε αυτές, δηλαδή κάνει ορισμένες υποθέσεις
που του χρησιμεύουν ως οδηγός και ως κίνητρο στην έρευνά του, αλλά δεν
είναι θύμα της φαντασίας του, ούτε επιτρέπει την εξοικείωση με τις υποθέσεις
του να σκληρυνθεί/στερεοποιηθεί σε μια αποδεδειγμένη αλήθεια, αναβαθμι-
ζόμενη σε ένα νόμο, με αυθαίρετη επαγωγή, κάθε μεμονωμένου γεγονότος που
εξυπηρετεί τη θέση του.

Ο επιστημονισμός τον οποίο απορρίπτω και ο οποίος, αφού προκλήθηκε και
ενθαρρύνθηκε από τον ενθουσιασμό που ακολούθησε τις πραγματικά υπέροχες
ανακαλύψεις που έγιναν εκείνη την εποχή στους τομείς της φυσικής-χημείας
και της φυσικής ιστορίας, κυριάρχησε μυαλά στο δεύτερο μισό του περασμένου
αιώνα, είναι η πεποίθηση ότι η επιστήμη είναι τα πάντα και είναι ικανή να κάνει
τα πάντα∙ είναι η αποδοχή κάθε μερικής ανακάλυψης ως οριστική αλήθεια, ως
δόγμα∙ είναι η σύγχυση της Επιστήμης με την Ηθική, της Ισχύος, με τη μηχανική
έννοια της λέξης, με τη Σκέψη∙ του Νόμου της φύσης με την Θέληση. Ο επιστη-
μονισμός οδηγεί λογικά στη μοιρολατρία, δηλαδή στην άρνηση της ελεύθερης
βούλησης και της ελευθερίας.[70]

Στην προσπάθειά του να καθορίσει τη “θέση του Αναρχισμού στη Μοντέρνα
Επιστήμη” ο Κροπότκιν υποστηρίζει ότι “ο Αναρχισμός είναι μια αντίληψη του
σύμπαντος βασισμένη στη μηχανική ερμηνεία των φαινομένων, που περικλείει
όλη τη φύση χωρίς να εξαιρεί την κοινωνική ζωή”. 

Αυτό είναι φιλοσοφία, λιγότερο ή περισσότερο αποδεκτή, αλλά δεν είναι σί-
γουρα ούτε επιστήμη ούτε Αναρχισμός.

Επιστήμη είναι η συλλογή και συστηματοποίηση όσων γνωρίζουμε ή πι-
στεύουμε ότι γνωρίζουμε: δηλώνει το γεγονός και επιδιώκει να ανακαλύψει το
νόμο του γεγονότος, δηλαδή τις συνθήκες υπό τις οποίες το γεγονός αναπόφευ-
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κτα συμβαίνει και επαναλαμβάνεται. Ικανοποιεί συγκεκριμένες διανοητικές
ανάγκες και είναι ταυτόχρονα ένα πιο έγκυρο εργαλείο δύναμης. Ενώ, από τη
μία πλευρά, υποδεικνύει τα όρια της ανθρώπινης εξουσίας/δύναμης πάνω
στους φυσικούς νόμους, από την άλλη προσθέτει στην αποτελεσματική ελευ-
θερία του Ανθρώπου δίνοντάς του τα μέσα να χρησιμοποιήσει αυτούς τους νό-
μους προς όφελός του. Η επιστήμη δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων
και χρησιμεύει για καλό ή κακό, για να απελευθερώσει καθώς και για να κατα-
πιέσει.

Η φιλοσοφία μπορεί να είναι μια υποθετική εξήγηση για το τι είναι γνωστό
ή μια προσπάθεια να μαντέψουμε τι δεν είναι γνωστό. Θέτει ερωτήματα τα
οποία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, υπερβαίνουν την ικανότητα της επιστήμης
και προτείνει απαντήσεις οι οποίες, στην παρούσα γνωστική μας κατάσταση,
δεν μπορούν να υποβληθούν σε απόδειξη. Έτσι, διαφορετικοί φιλόσοφοι προ-
σφέρουν αποκλίνουσες και αντιφατικές λύσεις. Όταν η φιλοσοφία δεν είναι
απλώς ένα παιχνίδι με τις λέξεις και ένα τέχνασμα ενός μάγου (illusionist), μπο-
ρεί να είναι μια ώθηση και ένας οδηγός για την επιστήμη, αλλά δεν είναι επι-
στήμη.

Η αναρχία αντίθετα, είναι μια ανθρώπινη προσδοκία, η οποία δεν βασίζεται
σε καμία πραγματική ή φανταστική φυσική αναγκαιότητα, αλλά μπορεί να επι-
τευχθεί μέσω της άσκησης της ανθρώπινης θέλησης. Επωφελείται από τα μέσα
που προσφέρει η επιστήμη στον Άνθρωπο στον αγώνα του ενάντια στη φύση
και ανάμεσα σε αντικρουόμενες βουλήσεις∙ μπορεί να επωφεληθεί από τις προ-
όδους της φιλοσοφικής σκέψης όταν χρησιμεύουν για να διδάξουν τους αν-
θρώπους να αναπτύξουν τις συλλογιστικές τους δυνάμεις και να διακρίνουν
σαφέστερα μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας∙ αλλά κάποιος αφήνει τον
εαυτό του ανοιχτό στον κίνδυνο για γελοιοποίηση προσπαθώντας να συγχέει
την Αναρχία με την επιστήμη ή οποιοδήποτε δεδομένο φιλοσοφικό σύστημα.
Αλλά ας δούμε αν "η μηχανική αντίληψη του σύμπαντος" πραγματικά εξηγεί
γνωστά γεγονότα.



Θα δούμε τότε αν μπορεί τουλάχιστον να συμφιλιωθεί και λογικά να συνυ-
πάρχει με τον αναρχισμό ή με οποιαδήποτε προσδοκία προς μια κατάσταση
πραγμάτων διαφορετική από αυτή που υπάρχει σήμερα.

Η θεμελιώδης αρχή της μηχανικής είναι η διατήρηση της ενέργειας: τίποτα
δεν δημιουργείται και τίποτα δε μπορεί να καταστραφεί.

Ένα σώμα δε μπορεί να μεταδώσει τη θερμότητα σε άλλο χωρίς να ψυχρανθεί
με παρόμοια ποσότητα∙ μια μορφή ενέργειας δε μπορεί να μετατραπεί σε άλλη
(μεταφορά θερμότητας, θερμότητα σε ηλεκτρικό ρεύμα ή αντίστροφα κ.λπ.)
χωρίς αυτό που αποκτάται με έναν τρόπο να χαθεί με τον άλλο. Πράγματι, σε
όλη τη φύση, το πολύ συνηθισμένο γεγονός επαληθεύεται ότι αν κάποιος έχει
δέκα νομίσματα και ξοδεύει πέντε, μένει με ακριβώς πέντε, ούτε περισσότερο
ούτε λιγότερο.

Αντ ' αυτού, αν κάποιος έχει μια ιδέα μπορεί να τη μεταδώσει σε ένα εκατομ-
μύριο ανθρώπους χωρίς να χάσει τίποτα, και όσο περισσότερο διαδίδεται η
ιδέα τόσο περισσότερο κερδίζει σε δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ένας δά-
σκαλος μεταδίδει σε άλλους αυτό που ξέρει και δεν χάνει ως αποτέλεσμα κάτι
από τη γνώση του∙ αντίθετα στη διδασκαλία άλλων μαθαίνει νέα πράγματα και
εμπλουτίζει το μυαλό του. Εάν ένα σφαιρίδιο μολύβδου που απελευθερώνεται
από ένα δολοφονικό χέρι κόβει τη ζωή ενός ιδιοφυούς ανθρώπου, η επιστήμη
μπορεί να είναι σε θέση να εξηγήσει τι συμβαίνει σε όλα τα υλικά στοιχεία (τη
φυσική ενέργεια του ιδιοφυούς ανθρώπου όταν σκοτώθηκε) και να αποδείξει
ότι τίποτα δεν παραμένει από τα φυσικά χαρακτηριστικά του μόλις αποσυντε-
θεί το πτώμα του, αλλά ότι την ίδια στιγμή τίποτα δεν έχει χαθεί από υλικής
άποψης επειδή κάθε άτομο αυτού του πτώματος μπορεί να ανιχνευθεί με όλη
του την ενέργεια σε άλλους συνδυασμούς. Αλλά οι ιδέες που έδωσε αυτή η με-
γαλοφυία στον κόσμο, οι εφευρέσεις του, παραμένουν και μεγαλώνουν και μπο-
ρούν να γίνουν μια ισχυρή δύναμη∙ ενώ, από την άλλη πλευρά, εκείνες οι ιδέες
που εξακολουθούσαν να διαμορφώνονται μέσα του και θα μπορούσαν να έχουν
αποδώσει καρπούς, αν δεν είχε σκοτωθεί, χάνονται και δεν μπορούν ποτέ να
βρεθούν ξανά.
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Μπορούν οι μηχανιστές να εξηγήσουν αυτήν τη δύναμη, αυτό το ιδιαίτερο

γνώρισμα των προϊόντων του μυαλού; 
Μη μου ζητάτε παρακαλώ να εξηγήσω με διαφορετικό τρόπο αυτό που οι μη-

χανιστές δεν καταφέρνουν να εξηγήσουν.

Δεν είμαι φιλόσοφος∙ όμως δε χρειάζεται να είναι κάποιος φιλόσοφος έτσι
ώστε να δει ορισμένα προβλήματα που περισσότερο ή λιγότερο βασανίζουν
όλα τα σκεπτώμενα μυαλά. Και το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς να λύσουμε
ένα πρόβλημα δεν υποχρεώνει κάποιον να δεχτεί μη πειστικές λύσεις ... πόσο
μάλλον αφού οι λύσεις που προσφέρουν οι φιλόσοφοι είναι τόσο πολυάριθμες
όσο και αμοιβαία αντιφατικές.

Και τώρα ας δούμε αν ο "mechanicism" μπορεί να συμφιλιωθεί με τον αναρ-
χισμό.

Στη μηχανιστική αντίληψη (όπως, τελικά, στη θεϊστική αντίληψη) τα πάντα
είναι καθορισμένα, αναπόφευκτα, τίποτα δε μπορεί να είναι άλλο από αυτό
που είναι. Πράγματι, αν δε δημιουργείται τίποτα και δεν καταστρέφεται τίποτα,
αν η ύλη και η ενέργεια (ό,τι κι αν είναι αυτές) είναι σταθερές ποσότητες, υπό-
κεινται σε μηχανιστικούς νόμους, όλα τα φαινόμενα συνδέονται με μη αναστρέ-
ψιμο τρόπο.

Ο Κροπότκιν αναφέρει: Από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης
και δεδομένου ότι η προσωπική και κοινωνική του ζωή είναι επίσης ένα φαι-
νόμενο της φύσης -με τον ίδιο τρόπο όπως και στην ανάπτυξη ενός λουλουδιού
ή στην εξέλιξη της ζωής στην κοινότητα των μυρμηγκιών και των μελισσών-
δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο, περνώντας από το λουλούδι στον Άν-
θρωπο και από μια αποικία κάστορων σε μια ανθρώπινη πόλη, να πρέπει να
εγκαταλείψουμε το σύστημα που μέχρι τώρα μας εξυπηρετούσε τόσο καλά και
να αναζητήσουμε ένα άλλο στο οπλοστάσιο της μεταφυσικής. Και ήδη στα τέλη
του 18ου αιώνα ο μεγάλος μαθηματικός Laplace είχε πει: "Δεδομένων των δυ-
νάμεων που δίνουν ζωή στη φύση και τις αντίστοιχες καταστάσεις των όντων
που τη συνθέτουν, μια επαρκώς ευρεία ανθρώπινη νοημοσύνη θα μπορούσε
να γνωρίζει το παρελθόν και το μέλλον καθώς και το παρόν.”



Αυτή είναι η καθαρά μηχανιστική αντίληψη/σκεπτικό∙ όλα όσα έχουν υπάρξει
έπρεπε να υπάρξουν, όλα όσα θα υπάρξουν, θα πρέπει να είναι αναγκαστικά,
αναπόφευκτα σε κάθε λεπτομέρεια του χρόνου, του τόπου και του βαθμού.

Σε μια τέτοια ιδέα/αντίληψη, ποιο νόημα μπορούν να έχουν οι λέξεις "θέ-
ληση, ελευθερία, ευθύνη"; Και ποια θα ήταν η χρησιμότητα της εκπαίδευσης,
της προπαγάνδας, της εξέγερσης; Κανείς δε μπορεί να μεταμορφώσει την προ-
καθορισμένη πορεία των ανθρώπινων υποθέσεων πιο πολύ από ό,τι μπορεί
κανείς να αλλάξει την πορεία των αστεριών. Και τότε τι;

Τί σχέση έχει η Aναρχία με όλα αυτά;[71]

Το γραφείο μας έχει κατακλυστεί από χειρόγραφα καλών συντρόφων που θέ-
λουν να δώσουν "επιστημονική βάση" στον αναρχισμό ... και των οποίων τα
μπερδεμένα γραπτά συνοδεύονται από σημειώματα που απολογούνται για το
ότι δε μπόρεσαν να κάνουν κάτι καλύτερο επειδή ... δεν είχαν την ευκαιρία να
μελετήσουν

Αλλά γιατί τότε να ασχοληθεί κάποιος με τα πράγματα που δε γνωρίζει αντί
να κάνει καλή προπαγάνδα, με βάση τις ανάγκες και τις ανθρώπινες προσδο-
κίες;

Σίγουρα δεν είναι απαραίτητο να είσαι γιατρός για να είσαι καλός και απο-
τελεσματικός αναρχικός -πράγματι μερικές φορές είναι ένα μειονέκτημα. Αλλά
όταν πρόκειται να μιλήσουμε για την επιστήμη ίσως δεν θα ήταν κακή ιδέα να
υπάρχει στοιχειώδης γνώση πάνω στο αντικείμενο!

Και ας μη μας κατηγορήσει κάποιος -όπως έκανε πρόσφατα ένας σύντροφος-
ότι απαξιώνουμε την επιστήμη. Αντίθετα, ξέρουμε τι όμορφο, μεγάλο, ισχυρό
και χρήσιμο πράγμα είναι η επιστήμη∙ ξέρουμε πόσο εξυπηρετεί τη χειραφέ-
τηση της σκέψης και το θρίαμβο του ανθρώπου στον αγώνα κατά των ανεπιθύ-
μητων δυνάμεων της φύσης, και για αυτούς τους λόγους μακάρι να είχαμε όλοι
τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια γενική ιδέα της Επιστήμης, καθώς και να εν-
τρυφήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τουλάχιστον έναν από τους αναρίθμητους
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κλάδους της.

Στο πρόγραμμά γίνεται αναφορά όχι μόνο για "ψωμί για όλους" αλλά και για
"επιστήμη για όλους". Αλλά φαίνεται ότι για να συζητήσουμε την επιστήμη με
χρήσιμο τρόπο είναι πρώτα απαραίτητο να έχουμε σαφείς ιδέες ως προς το
πεδίο/εύρος και τη λειτουργία της. Η επιστήμη, όπως το ψωμί, δεν είναι δώρο
της Φύσης. Πρέπει να κερδηθεί με προσπάθεια, και εμείς αγωνιζόμαστε για να
δημιουργήσουμε τις συνθήκες όπου όλοι θα είναι σε θέση να κάνουν αυτή την
προσπάθεια.[72]

Στόχος της επιστημονικής έρευνας είναι να μελετήσει τη φύση, να ανακαλύ-
ψει τα γεγονότα και τους "νόμους" που την διέπουν, δηλαδή τις συνθήκες υπό
τις οποίες το γεγονός συμβαίνει κάθε φορά και ξανασυμβαίνει κάθε φορά. Μια
επιστήμη καθιερώνεται όταν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί,  άσχετα αν
μπορεί ή όχι να εξηγήσει το γιατί∙ αν η πρόβλεψη δεν υλοποιηθεί, σημαίνει ότι
υπήρξε κάποιο λάθος και είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε περαιτέρω και
να κάνουμε πιο ενδελεχή έρευνα. Η τύχη, η ελεύθερη βούληση, η εξαίρεση,
είναι έννοιες ξένες στην επιστήμη, που αναζητά αυτό που είναι προκαθορι-
σμένο, αυτό που δεν μπορεί να είναι αλλιώς, αυτό που είναι προσδιορισμένο.
Αυτός ο προσδιορισμός που διασυνδέει στο χρόνο και στο χώρο όλα τα φυσικά
φαινόμενα και που είναι καθήκον της επιστήμης να διερευνήσει και να ανακα-
λύψει, περιλαμβάνει όλα όσα συμβαίνουν στο Σύμπαν, συμπεριλαμβανομένων
των ψυχικών και κοινωνικών φαινομένων; Οι μηχανιστές λένε ότι το κάνει και
πιστεύουν ότι όλα υπόκεινται στους ίδιους μηχανιστικούς νόμους, όλα προκα-
θορίζονται από φυσικοχημικά προηγούμενα: από την πορεία των αστεριών και
το άνοιγμα ενός λουλουδιού, μέχρι τον καρδιακό παλμό ενός εραστή και το ξε-
δίπλωμα της ανθρώπινης ιστορίας. Και συμφωνώ πρόθυμα ότι το σύστημα φαί-
νεται μεγαλοπρεπές και όμορφο, και αν μπορούσε να αποδειχθεί ότι είναι
αληθινό, θα ικανοποιούσε πλήρως το πνεύμα. Αλλά τότε, παρά όλες τις ψευδο-
λογικές προσπάθειες των ντετερμινιστών να συμβιβάσουν το Σύστημα με τη
ζωή και το ηθικό συναίσθημα, απλά δεν υπάρχει καθόλου χώρος, ούτε διαμορ-
φωμένος, ούτε άνευ όρων, για θέληση και για ελευθερία. Οι ζωές μας και η ζωή
της ανθρώπινης κοινωνίας θα ήταν όλες προκαθορισμένες και προβλέψιμες,



από την αιωνιότητα και για την αιωνιότητα, μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια
όπως ακριβώς είναι κάθε μηχανικό γεγονός, και η θέλησή μας θα ήταν απλά
μια ψευδαίσθηση όπως στην περίπτωση της πέτρας για την οποία μιλάει Σπι-
νόζα η οποία όταν πέφτει έχει συνείδηση της κατάβασης και πιστεύει ότι πέ-
φτει επειδή το θέλει.

Αν αυτό γίνει αποδεκτό, το οποίο οι μηχανιστές δε μπορούν παρά να αποδε-
χτούν χωρίς να αντιφάσκουν, γίνεται παράλογο να θέλει κάποιος να ρυθμίσει
τη δική του ζωή, να θέλει να μορφώσει τον εαυτό του και τους άλλους, να θέλει
να αλλάξει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, την κοινωνική οργάνωση. Όλη αυτή
η φασαρία και η δραστηριότητα για να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον, τότε,
γίνεται ο στείρος καρπός μιας ψευδαίσθησης και δε θα μπορούσε να διαρκέσει
όταν κάποιος είχε ανακαλύψει ότι ήταν μια ψευδαίσθηση. Είναι αλήθεια ότι η
ψευδαίσθηση και ο παραλογισμός θα ήταν καθορισμένα προϊόντα της μηχανι-
κής λειτουργίας του εγκεφάλου και ως τέτοια θα αποτελούσαν μέρος του συ-
στήματος. Αλλά, για άλλη μια φορά, ρωτάμε τι χώρος έχει απομείνει για τη
θέληση και την ελευθερία, για την αποτελεσματικότητα της ανθρώπινης δράσης
στη ζωή και για το μέλλον της ανθρωπότητας; Αν είναι ο Άνθρωπος να έχει
πίστη στις δυνάμεις του, ή τουλάχιστον στη δυνατότητα χρήσιμων ενεργειών,
πρέπει να αποδεχτούμε μια δημιουργική δύναμη, ενός πρωταρχικού σκοπού ή
σκοπών, ανεξάρτητη από το φυσικό κόσμο και τους μηχανικούς νόμους, και
αυτή η δύναμη είναι αυτό που ονομάζεται θέληση.

Το να αποδεχτούμε την ύπαρξη μιας τέτοιας δύναμης, σημαίνει φυσικά να
αρνηθούμε τη γενική εφαρμογή της αρχής της αιτιότητας και η λογική μας δυ-
σκολεύεται. Αλλά αυτό δε συμβαίνει πάντα όταν προσπαθούμε να αναζητή-
σουμε την προέλευση των πραγμάτων; Δεν ξέρουμε τι είναι η θέληση∙ αλλά
μήπως ίσως γνωρίζουμε τί είναι η ύλη, ή η ενέργεια; Γνωρίζουμε τα γεγονότα,
αλλά όχι την αιτία γι' αυτά, και όσο και αν προσπαθούμε, πάντα φτάνουμε σε
ένα αποτέλεσμα χωρίς αίτιο, σε μια πρωταρχική αιτία -και αν για να εξηγή-
σουμε τα γεγονότα χρειαζόμαστε μια πρωταρχική αιτία να είναι πάντα πα-
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ρούσα και ενεργή, θα δεχτούμε την ύπαρξή της ως μια απαραίτητη, ή τουλάχι-
στον, βολική υπόθεση.

Υπό αυτό το πρίσμα, η αποστολή/καθήκον της επιστήμης είναι να ανακαλύ-
ψει αυτό που είναι προκαθορισμένο (φυσικοί νόμοι) και να καθορίσει τα όρια
όπου τελειώνει το αναπόφευκτο και αρχίζει η ελευθερία∙ και η μεγάλη χρησι-
μότητά της συνίσταται στο να απελευθερώσει τον Άνθρωπο από την ψευδαί-
σθηση του να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και μπορεί πάντα να
επεκτείνει την ακτίνα της αποτελεσματικής ελευθερίας του. Όσο οι δυνάμεις
που υποτάσσουν όλα τα σώματα στους νόμους της βαρύτητας δεν ήταν γνω-
στές, ο Άνθρωπος θεώρησε ότι είναι δυνατόν να πετάξει κατά βούληση, αλλά
παρέμεινε στο έδαφος∙ όταν η επιστήμη ανακάλυψε τις συνθήκες που απαιτούν-
ται για να αιωρείται κάποιος και να κινείται στην ατμόσφαιρα, τότε ο Άνθρωπος
απέκτησε πραγματικά την ελευθερία να πετάξει.

Συμπερασματικά, το μόνο που υποστηρίζω είναι ότι η ύπαρξη επιθυμιών/θε-
λήσεων ικανών να παράγουν νέα αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τους μηχανι-
κούς νόμους της φύσης, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για όσους πιστεύουν
στη πιθανότητα της κοινωνικής αλλαγής.[73]

[67] Volontà,  27 Δεκέμβρη, 1913
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[69] Pensiero e Volontà, 15 Σεπτέμβρη, 1924
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[71] Pensiero e Volontà, 1 Ιούλη, 1925
[72] Pensiero e Volontà, 16 Νοέμβρη, 1925

[73] Pensiero e Volontà, 1 Φλεβάρη, 1926 
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