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«Απόδειξέ το», ακούω συχνά να λένε οι δύσπιστοι. «Καλά τα λόγια και οι 
θεωρίες, αλλά αν δεν µας το αποδείξεις, τί αξία έχουν; Γιατί να σε πιστέψουµε;»  
 
Η δυσπιστία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιστηµονικής µεθόδου. Γι’ αυτό 
χαίροµαι όταν πέφτω πάνω σε δύσπιστους ανθρώπους. Και για αυτό προσπαθώ 
να παραµένω δύσπιστος – ιδίως απέναντι στα πιστεύω µου. Η ανθρωπότητα 
ταλαιπωρήθηκε πολύ περισσότερο, για αιώνες, από την υπερβολική πίστη απ’ 
ότι από την συστηµατική δυσπιστία.  
 
Το πρόβληµα είναι ότι στην σφαίρα των κοινωνικών επιστηµών, και βεβαίως των 
οικονοµικών θεωριών, δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο τι σηµαίνει το «απόδειξέ το». 
Πως µπορεί να αποδείξει κανείς, π.χ., ότι το Νιου Ντηλ του Ρούσβελτ βοήθησε να 
ανακουφίσει τον αµερικανικό λαό από την Μεγάλη Ύφεση; Ό,τι στοιχεία και να 
παρουσιάσει, η αντίπαλη πλευρά µπορεί να ισχυριστεί ότι, αν ο Ρούσβελτ είχε 
ηττηθεί το 1932 από τον Χούβερ, η οικονοµία των ΗΠΑ θα είχε ανακάµψει 
γρηγορότερα. Όµως κάτι τέτοιο, ή το αντίθετό του, θα µπορούσε να αποδειχθεί 
µόνο αν υπήρχε η δυνατότητα να πατήσουµε το rewind της Ιστορίας, να 
επιστρέψουµε στον Ιανουάριο του 1933, να τοποθετήσουµε τον Χούβερ στον 
Λευκό Οίκο για άλλα τέσσερα χρόνια, να πατήσουµε το κουµπί play και µετά να 
κάτσουµε σε µια αναπαυτική καρέκλα να δούµε τι θα γινόταν σε µια τέτοια 
περίπτωση. 
 
Εν ανυπαρξία µιας τέτοιας πειραµατικής µεθόδου, ο εµπειρισµός (δηλαδή η 
µέθοδος της εξαγωγής συµπερασµάτων αποκλειστικά από την συστηµατική 
παρατήρηση των «δεδοµένων») είναι καταδικασµένος να µας οδηγήσει σε 
ανόητα συµπεράσµατα. Στο συµπέρασµα, π.χ., ότι το Πάσχα προκαλείται από 
µια πρότερη µείωση της κατανάλωσης κρέατος που, µε την σειρά, της οδηγεί σε 
κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης του αρνιού. Ή ότι τα Χριστούγεννα οφείλονται 
σε µια προηγούµενη αύξηση της ζήτησης παιχνιδιών και προκαλούν ξαφνική 
αλλά πρόσκαιρη µείωση σχεδόν όλων των τιµών (σηµ. τις... εκπτώσεις).  
 
Τι µπορεί να σηµαίνει, λοιπόν, η προσταγή «απόδειξέ το!», όταν δεν έχουµε την 
δυνατότητα της εργαστηριακής αναπαραγωγής των φαινοµένων; Σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να αφορά αποδείξεις τύπου Ευκλείδειας γεωµετρίας, 
καθώς µια τέτοια απόδειξη το µόνο που καταφέρνει να κάνει είναι να καταδείξει τι 
ακολουθεί από συγκεκριµένα αξιώµατα ή υποθέσεις οι οποίες όµως ποτέ δεν 
µπορεί να αποδειχθούν σωστές ή εσφαλµένες. Στην οικονοµική θεωρία, για 
παράδειγµα, όλες οι σφορδρά συγκρουόµενες µεταξύ τους θεωρίες 
(νεοφιλελευθερισµός, µαρξισµός, κεϋνσιανισµός) µπορούν να αποδειχθούν 
ορθές εφόσον συµφωνήσουµε µε παραδοχές (ή αξιώµατα) που δεν 
αποδεικνύονται (ούτε καταρρίπτονται) είτε στην βάση της µαθηµατικής λογικής 
είτε εµπειρικά. 



 
Βέβαια, το πρόβληµα της αποδεικτικής αδυναµίας δεν το έχουµε, µόνον, οι 
οικονοµολόγοι και εν γένει οι κοινωνικοί επιστήµονες. Το έχουν και οι 
αστρονόµοι, οι γεωλόγοι και οι σεισµολόγοι που παρακολουθούν τα φαινόµενα 
της µελέτης τους χωρίς να µπορούν να τα «ξανατρέξουν» στο εργαστήριο 
αλλάζοντας κάποιες παραµέτρους ώστε να δουν «τι θα γινόταν εάν...». Το έχουν, 
σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό, κι οι θεωρητικοί φυσικοί που πασχίζουν δεκαετίες 
τώρα να ενοποιήσουν την θεωρία τους περί ηλεκτροµαγνητισµού, 
κβαντοµηχανικής και βαρύτητας σε µια «θεωρία των πάντων». Στην προσπάθειά 
τους αυτή αναγκάζονται να δηµιουργήσουν µαθηµατικά υποδείγµατα σε 
πολλαπλές διαστάσεις (πάνω από δέκα) τις οποίες, εξ ορισµού, είναι αδύνατον 
(ακόµα κι αν υπάρχουν) να παρατηρήσουν άνθρωποι σχεδιασµένοι για τις τρεις, 
άντε για τις τέσσερεις, διαστάσεις.  
 
Βέβαια αυτό δεν σηµαίνει ότι οι φυσικές αυτές επιστήµες και οι δικές µας οι 
κοινωνικές είναι «ίσα κι όµοια». Μπορεί οι αστρονόµοι και οι θεωρητικοί φυσικοί 
που ασχολούνται µε την «θεωρία των πάντων» να µην διαθέτουν πειραµατικές 
µεθόδους, διαθέτουν όµως κάτι που δεν διαθέτουµε εµείς οι οικονοµολόγοι: την 
σιγουριά ότι η Φύση, την οποία προσπαθούν να εξηγήσουν, έχει γραµµένες στα 
παλαιότερα των υποδηµάτων της τις σκέψεις τους, και τις θεωρίες τους για 
εκείνη! Αντίθετα, οι κοινωνικές επιστήµες, επιρρεάζουν την κοινωνία που 
µελετούν και για αυτό θυµίζουν την µετεορολογία σε κάποιον φανταστικό 
πλανήτη όπου ο καιρός εξαρτάται από τις προσδοκίες των κατοίκων του για τον 
καιρό... Για αυτό τον λόγο, ενώ οι γεωλόγοι και οι αστρονόµοι µπορούν να 
ελπίζουν ότι, κάποια στιγµή, θα βρουν τρόπο να επαληθεύσουν τις θεωρίες τους, 
εµείς οι κοινωνικοί επιστήµονες ποτέ δεν θα τα καταφέρουµε (καθώς οι κοινωνίες 
µας και οι θεωρίες µας για αυτές είναι ένα κουβάρι).   
 
Συµπερασµατικά, αν η «απόδειξη» αποτελεί προαπαιτούµενο για να πιστέψει 
κανείς κάποια υπόθεση, κάποια θεωρία, είναι εύκολο να πιαστούµε, σε πολλούς 
τοµείς, στην απεχθή παγίδα ενός διλήµµατος µεταξύ της τυφλής «πίστης» και της 
ριζοσπαστικής «δυσπιστίας» (του ακατάσχετου σχετικισµού). Ως συνήθως, το 
ζητούµενο είναι πως θα αποφύγουµε τα δύο άκρα. Για να τα αποφύγουµε όµως 
απαιτείται η παραδοχή, όσο επίπονη κι αν είναι, ότι χρειάζεται ένας φιλοσοφικός 
σεβασµός τόσο στην πίστη όσο και στην δυσπιστία. Αν και αµετάκλητα άθεος, 
κρίνω ότι το ελληνικό Πάσχα δίνει σε εµάς που κλίνουµε προς τον σκεπτικισµό 
και στην δυσπιστία µια εξαιρετική ευκαιρία να τείνουµε χείρα κατανόησης προς 
εκείνους που πιστεύουν άνευ απόδειξης. Για να έχει όµως αξία αυτό, πρέπει και 
εκείνοι να ανταποδώσουν, σεβόµενοι την σηµασία της εκ προοιµίου δυσπιστίας.  
 


