
Abstract: Epistemic structural realism is a view proposed as a moderate version of scientific realism that 
seeks to defend the latter from the challenge posed by the pessimistic meta-induction. This paper first explores 
the motivation behind this proposal and then seeks to demarcate its efficacy. The thesis emerging from the 
analysis is that the epistemic version of structural realism is effectively equivalent to the classic conception of 
scientific realism and requires a further step towards an ontic version so that it may become properly discerned 
from it.
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Σύντομη Περίληψη: Στην εργασία αυτή θα μας απασχολήσει το ζήτημα του επιστημικού δομικού 
ρεαλισμού. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε ένα βασικό κίνητρο που μας οδηγεί στη θέση 
αυτή, τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτή διατυπώνεται και ορισμένα από τα αδιέξοδα 
στα οποία τελικά οδηγείται. Η τελική μας θέση θα είναι πως η μόνη ανοικτή επιλογή που απομένει 
στην επιστημική εκδοχή του δομισμού ουσιαστικά επιτρέπει τη γνώση των ατομικών οντοτήτων που 
υπάρχουν στη φύση κι έτσι ταυτίζεται εν πολλοίς με την παραδοσιακή άποψη περί ρεαλισμού στην 
επιστήμη.

Επιστημικός Δομικός Ρεαλισμός και το 
πρόβλημα Newman

Αθανασίου Δημήτριος
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Η θέση του επιστημονικού ρεαλισμού
α. Ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ κι ένα κατά 

Σύμφωνα με μια πολύ απλή διατύπωση, ο επιστημονικός ρεαλισμός είναι η θέση πως 
πρέπει ή τουλάχιστον δικαιολογούμαστε να πιστεύουμε στις (μη παρατηρήσιμες) 
οντότητες που θέτει η επιστήμη1. Με μεγαλύτερη ακρίβεια, σύμφωνα με το French2, ο 
ρεαλισμός ισχυρίζεται ότι οι «ώριμες [επιστημονικές] θεωρίες»3 πρέπει να θεωρηθούν 
–έστω και προσεγγιστικά– αληθείς, ότι οι κεντρικοί θεωρητικοί όροι τους καθώς και 
οι παρατηρησιακοί πρέπει να αναφέρονται σε πράγματα που όντως υπάρχουν στον 
κόσμο και πως οι νέες θεωρίες που προκύπτουν έχουν τις προηγούμενές τους ως 
οριακές περιπτώσεις4. Ο ρεαλισμός προσπαθεί να υπερασπιστεί τη μάλλον διαισθητική 
άποψή μας ότι οι θεωρίες της επιστήμης περιγράφουν τον κόσμο όπως αυτός είναι 
ή τουλάχιστον το πετυχαίνουν σε ένα σημαντικό βαθμό. Έτσι, όταν μια επιστημονι-
κή θεωρία αναφέρεται σε οντότητες όπως το ηλεκτρόνιο, το μόριο του DNA κτλ. 
περιγράφοντας παράλληλα ιδιότητες αυτών, δεχόμαστε πως οι οντότητες αυτές 
υπάρχουν και περιγράφονται με μεγάλη ακρίβεια από τη θεωρία που τις προτάσσει.

Ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα υπέρ της άποψης του ρεαλισμού είναι το no-miracle 
argument (NMA) ή επιχείρημα «δεν είναι θαύμα». Σύμφωνα με αυτό5, οι τεράστιες 
επιτυχίες της επιστήμης δε μπορούν να ερμηνευθούν επαρκώς χωρίς την υπόθεση ότι 
πράγματι συλλαμβάνουν το πώς είναι ο κόσμος. Αν θεωρήσουμε πως οι επιστημονι-
κές θεωρίες είναι κάτι σαν συνεκτικές6 αφηγήσεις που περιγράφουν καλά τον κόσμο 
χωρίς να έχουν συλλάβει την πραγματική του δομή, αναγκαζόμαστε να ερμηνεύσουμε 
την επιτυχία τους στη βάση ενός θαύματος, δηλαδή μιας σύμπτωσης που δύσκολα 
μπορούμε να κατανοήσουμε πώς έχει προκύψει. Από την άλλη, ένα βασικό επιχείρημα 
κατά της αισιοδοξίας μας για την αλήθεια των επιστημονικών θεωριών είναι αυτό της 
pessimistic meta-induction ή απαισιόδοξης (μετά)-επαγωγής. Σύμφωνα με αυτό7, οι 
τωρινές επιστημονικές θεωρίες προβλέπεται να αντικατασταθούν στο μέλλον όπως 
παλιότερες θεωρίες της επιστήμης, οι οποίες ενώ ήταν «ώριμες» κι εμπειρικά επιτυχείς 
για πολύ μεγάλο διάστημα, αναιρέθηκαν στη συνέχεια. Μια βασική προκείμενη του 
επιχειρήματος αυτού είναι πως οι τωρινές μας θεωρίες δε διαφέρουν κατά τρόπο 

1 Ladyman (2014): 1. Introduction.
2  French (2006): I. Introduction.
3  Η ωριμότητα της θεωρίας, σύμφωνα με την ισχυρότερη εκδοχή της, θα μπορούσε να θεωρηθεί η ικανότητά 
της να προβαίνει σε νέες εμπειρικές προβλέψεις που μπορούν να πιστοποιηθούν εμπειρικά – όπως η πρόβλεψη της 
καμπύλωσης του φωτός από τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας.
4  Για παράδειγμα, οι βασικοί τύποι της Ειδικής Σχετικότητας ταυτίζονται με αυτούς της Νευτώνειας θεωρίας οριακά, 
δηλαδή όταν πάρουμε τη σταθερά της ταχύτητας του φωτός c να τείνει στο άπειρο.
5  Chakravartty (2014): 2.1, The Miracle Argument.
6  Δηλαδή είναι σύνολα προτάσεων οι οποίες οπωσδήποτε δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους κι έχουν κάποια λογική 
δόμηση, δηλαδή συνδέονται με κάποιο συστηματικό τρόπο.
7  Ladyman (2001): 1. Introduction.
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ουσιαστικό από αντίστοιχα «καλές» θεωρίες του παρελθόντος. Έτσι, επιτελώντας 
ουσιαστικά μια επαγωγή στην ιστορία της επιστήμης, μπορούμε να συμπεράνουμε 
πως και αυτές θα ανατραπούν στο μέλλον. 

β. Ο Δομικός Ρεαλισμός ως λύση;

Παρατηρούμε αμέσως ότι τα δύο αυτά επιχειρήματα δημιουργούν μια ένταση σχετικά 
με την αλήθεια των επιστημονικών θεωριών. Φαίνεται να μας παγιδεύουν σε μια 
διελκυστίνδα: από τη μια πειθόμαστε πως η ισχυρή επιτυχία των θεωριών μας πρέπει 
να οφείλεται στο ότι κάπως έχουν συλλάβει την αληθινή δομή του κόσμου· από την 
άλλη, όμως, συνειδητοποιούμε πως μελετώντας την ιστορία της επιστήμης, αυτή η 
αισιοδοξία υπήρξε και σε παλαιότερες εποχές σχετικά με άλλες θεωρίες που για μας 
πλέον μοιάζουν εντελώς λανθασμένες8. Το δίλημμα αυτό φιλοδοξεί να υπερκεράσει ο 
δομικός ρεαλισμός, ο οποίος, σύμφωνα με το Worrall9, έρχεται να πάρει «τα καλύτερα 
και από τους δύο κόσμους». Για να το πετύχει αυτό, ο δομικός ρεαλισμός θα δεχθεί 
πως υπήρξαν αλλαγές στην ιστορία της επιστήμης, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα τη 
ριζική αναθεώρηση του συνόλου των οντοτήτων που ήταν αποδεκτές σαν υπαρκτές, 
αλλά παράλληλα υπήρξε και μια συνέχεια στη δομή των θεωριών, δηλαδή στο κομμάτι 
που αφορά τις μαθηματικές και λογικές σχέσεις που περιγράφουν τα φαινόμενα10. 
Καθώς, λοιπόν, προχωρά η επιστημονική έρευνα και θεωρίες αντικαθιστούν άλλες, 
μπορούμε να πούμε πως ενώ πολλές φορές αλλάζει το σύνολο των οντοτήτων που 
θεωρούνται υπαρκτές, οι εξισώσεις και οι βασικοί νόμοι που στοιχειοθετούν τις θεωρίες 
παραλαμβάνονται με τέτοιο τρόπο από τις νέες θεωρίες, ώστε αυτές να αποτελούν 
με κάποιο τρόπο επεκτάσεις των προηγούμενων11. Έχουμε, έτσι, μια «συσσωρευτική 
ανάπτυξη στο επίπεδο των δομών συνδυασμένη με μια ριζική αντικατάσταση των 
προηγούμενων οντολογικών ιδεών»12.

Ο δομικός ρεαλισμός σαν γενική θέση, σύμφωνα με τον Psillos13, είναι «ρεαλισμός 
γιατί δέχεται την ύπαρξη ενός κόσμου ανεξάρτητου από το νου και είναι δομικός γιατί 
λέει πως ό,τι μπορεί να γίνει γνωστό σχετικά με τον κόσμο είναι μόνο η δομή του». 
Ο δεύτερος ισχυρισμός μπορεί να πάρει δύο μορφές. Σύμφωνα με την πρώτη, την 
επιστημική, το μόνο που μπορούμε να ξέρουμε σχετικά με τον κόσμο είναι η δομή του 

8  Σε σημείο που και οντότητες που θεωρούσαν υπάρχουσες, σήμερα θεωρούνται ανύπαρκτες όπως το θερμιδικό, 
ο αιθέρας, το φλογιστόν κτλ.
9  Worrall (1989).
10  Έτσι, κατά το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Worrall, το μαθηματικό τμήμα της θεωρίας του Fresnel σχετικά με 
το φως διατηρήθηκε στη θεωρία του Maxwell, παρόλο που οι βασικές οντολογικές αξιώσεις απορρίφθηκαν.
11  Βέβαια αρκετοί αμφισβητούν ήδη τη δυνατότητα να δούμε τη Νευτώνεια θεωρία σαν οριακή περίπτωση της 
Κβαντικής θεωρίας πεδίου. Bλ. Bokulich (2014): 5. Interpretations in the History and Philosophy Literature) “Jammer interprets 
Bohr as viewing quantum and classical mechanics as irreconcilable, and hence interprets the correspondence principle as 
only a “formal analogy of heuristic value”.
12  Worrall (1989): σ. 120.
13  Psillos (2006): Κεφάλαιο 7, σ. 125. 
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ακόμη και αν υπάρχει κάτι περισσότερο από δομή14 ενώ η δεύτερη μορφή, η οντική, 
ισχυρίζεται πως δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο στον κόσμο πέρα από δομή. Η οντική 
εκδοχή προσπαθεί να αποφύγει ορισμένες δυσκολίες της επιστημικής κι εμπνέεται 
από τις σύγχρονες φυσικές θεωρίες15. Εδώ, όπως είπαμε, θα μας απασχολήσει η 
επιστημική εκδοχή του δομικού ρεαλισμού, δηλαδή η εκδοχή που δεν προχωρά στον 
επιπλέον ισχυρισμό πως ό,τι υπάρχει στη φύση είναι δομή.

Επιστημικός δομικός ρεαλισμός
α. Μορφές Επιστημικού Δομικού Ρεαλισμού

Ο επιστημικός δομισμός μπορεί να πάρει ουσιαστικά τρεις διαφορετικές μορφές16. 
Σύμφωνα με την πρώτη μπορούμε να γνωρίζουμε μόνο τις ιδιότητες και τις σχέσεις 
των ατομικών οντοτήτων και όχι τις ίδιες τις ατομικές οντότητες που υπάρχουν στον 
κόσμο. Στη δεύτερη μορφή, ο δομισμός ισχυρίζεται πως δε μπορούμε να γνωρίζουμε 
ούτε τις ατομικές οντότητες ούτε τις εγγενείς (μη σχεσιακές) τους ιδιότητες, αλλά 
μόνο τις πρωτοβάθμιες σχεσιακές τους ιδιότητες, ενώ στην τρίτη μορφή η γνώση 
και αυτών των τελευταίων αναιρείται αφήνοντας μόνο τη δευτεροβάθμια δομή των 
σχεσιακών ιδιοτήτων ως δυνητικά γνωστή17. Ο Psillos18θεωρεί πως υπάρχουν δύο 
δρόμοι προς το δομικό ρεαλισμό: ο δρόμος προς τα πάνω (the upward path) και 
ο δρόμος προς τα κάτω (the downward path). Στον πρώτο δρόμο προσπαθούμε 
μέσα από «εμπειρικές προκείμενες να φτάσουμε σε μια βιώσιμη ρεαλιστική θέση»19. 
Προσπαθούμε, με άλλα λόγια, να προβάλλουμε τον ισχυρισμό πως η εμπειρία με 
κάποιο τρόπο μπορεί να μας υποδείξει τη δομή που έχει ο κόσμος. Στο δρόμο «προς 
τα κάτω» η προσπάθειά μας είναι να ξεκινήσουμε από τη ρεαλιστική θέση και στη 
συνέχεια να την αποδυναμώσουμε, δηλαδή να επιβάλλουμε κάποιο «περιορισμό στο 
ποιες όψεις του… κόσμου μπορούν να γίνουν γνωστές»20. Κατά αυτόν τον τρόπο 
επιχειρούμε μια μετριοπαθέστερη αντιμετώπιση του ζητήματος της αλήθειας των 
επιστημονικών θεωριών, ώστε να περιορίσουμε τη βλάβη από επιχειρήματα όπως 
της απαισιόδοξης επαγωγής.

14  Όπως τις οντότητες που απαρτίζουν τον κόσμο και θα μπορούσαν να παραλληλιστούν με τα πράγματα καθεαυτά 
- με μια Καντιανή χροιά - βλ. Ladyman (2014): 3.1 Kantian ESR.
15  Βλ. Ladyman (2001): 2. Identity and Individuality in Modern Physics: “…led some physicists to argue that quantum 
particles are not individuals”.
16  Ladyman (2014): 3. Epistemic Structural Realism και Psillos (2006): 7.2 The Downward Path, σ. 131.
17  Οι πρωτοβάθμιες (εγγενείς) ιδιότητες αναφέρονται σε χαρακτηριστικά που φέρει η ατομική οντότητα. (π.χ. 
το κόκκινο χρώμα του βιβλίου). Οι σχέσεις αφορούν δύο ή περισσότερες οντότητες (ν-θεσια κατηγορήματα) κι 
εκφράζουν τρόπους που σχετίζονται αυτές (π.χ. ο Χ είναι ψηλότερος από τον Υ κτλ.). Οι δευτεροβάθμιες ιδιότητες 
αναφέρονται σε πρωτοβάθμιες ιδιότητες και σχέσεις. Είναι χαρακτηρισμοί όπως συμμετρική, μεταβατική κτλ. Έτσι, 
για παράδειγμα, η ιδιότητα του να είναι κανείς αδερφός κάποιου είναι συμμετρική (αν ο Χ αδερφός του Υ τότε και 
ο Υ είναι αδερφός του Χ).
18  Psillos (2006) Κεφ. 7.1, 7.2.
19  Ό. π., Κεφ. 7.1, σ. 125.
20  Ό. π., Κεφ. 7.2, σ. 130.
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β. Το μονοπάτι προς τα πάνω

Πώς, όμως, είναι δυνατό καθένα από τα δύο μονοπάτια προς το δομικό ρεαλισμό; 
Ένας βασικός εκπρόσωπος της πορείας προς τα πάνω είναι, κατά τον Psillos, ο B. 
Russell21. Ο Russell θεωρεί πως τα φαινόμενα μπορούν να μας δείξουν μόνο τη 
λογική και μαθηματική δομή του κόσμου και όχι τις όποιες πρωτοβάθμιες ιδιότητες 
των ατομικών οντοτήτων. Κατά τον ίδιο, η δομή αυτή αποκαλύπτεται:i) χάρη στο 
γεγονός πως τα αντικείμενα του κόσμου είναι τα αίτια των αντιλημμάτων, ii) στην 
αρχή Helmholtz-Weyl, η οποία ισχυρίζεται πως όταν «δύο ερεθίσματα ταυτίζονται, 
τότε ταυτίζονται και τα παραγόμενα αντιλήμματα» και iii) σε μίαν αρχή χωροχρονικής 
συνέχειας22. Έτσι, ας υποθέσουμε ότι από τον κόσμο και το σύνολο των σχέσεων των 
αντικειμένων του έχουμε μια δομή W ενώ από το σύνολο των αντιλημμάτων μας και 
των σχέσεων τους έχουμε μια δομή W’. Από τις αρχές που δέχεται ο Russell θεωρεί 
πως μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε μια «σχεδόν» αμφιμονοσήμαντη συνάρτηση 
μεταξύ της δομής του κόσμου και της δομής των αντιλημμάτων, ώστε τελικά μέσω 
της τελευταίας να αποκτήσουμε γνώση για την πρώτη23. Είναι εμφανές, όμως, πως 
γνωρίζουμε μόνο σχέσεις μεταξύ των ατομικών οντοτήτων και τίποτε σχετικά με τις 
ίδιες καθαυτές.

Δυστυχώς, το μονοπάτι προς τα πάνω που προτείνει ο Russell αντιμετωπίζει δύο 
σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο αφορά την ισχύ της αρχής Helmholtz-Weyl. Αυτή 
μπορεί να αμφισβητηθεί από την εμφανή παρατήρηση ότι «τα ερεθίσματα υπέρ-
καθορίζουν τα αντιλήμματα»24. Τα ίδια ερεθίσματα μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα 
διαφορετικά αντιλήμματα εξαιτίας παραγόντων που οφείλονται στο υποκείμενο25. 
Όμως, ακόμη και αν δεν εστιάσουμε σε αυτή τη δυσκολία της αρχής, είναι εμφα-
νές πως, προκειμένου να επιτευχθεί μια ισομορφία μεταξύ των δομών κόσμου και 
αντιλημμάτων, το αντίστροφο της αρχής πρέπει να ισχύει. Χωρίς το αντίστροφο, 
δεν υπάρχει αμφιμονοσήμαντη συνάρτηση καθώς στην περίπτωση που έχουμε δύο 
ίδια αντιλήμματα, δε μπορούμε να αποφανθούμε για το αν προέκυψαν από ίδια ή 
διαφορετικά ερεθίσματα26. Με άλλα λόγια, η δομή του συνόλου των αντιλημμάτων 
μας αποτελεί μια εμφύτευση27στη δομή του κόσμου. Τίποτα, συνεπώς, δεν αποκλείει 
να υπάρχει κάτι, πέρα από τη δομή, που παραμένει άγνωστο και κατά συνέπεια το 

21  Ό. π., Κεφ. 7.1, σσ. 125-128.
22  Ψύλλος (2008): Κεφ. 3.2, σ. 87.
23  Αυτό προκύπτει από το γεγονός πως ένας ισομορφισμός μεταξύ δομών διατηρεί όλες τις σχέσεις των στοιχείων 
καθώς μεταφερόμαστε από το ένα σύνολο στο άλλο – βλ. Enderton (1972/2012): Κεφ. 2.2, σ. 108.
24  Psillos (2006): Κεφ. 7.1, σ. 126.
25  Για παράδειγμα, το περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε ένα υποκείμενο μπορεί να το κάνει πιο ευαίσθητο σε 
διακρίσεις μεταξύ αντικειμένων που δε γινόντουσαν αντιληπτές από ένα άλλο υποκείμενο – όπως συμβαίνει με τους 
Εσκιμώους και το χιόνι.
26  Αν si ανήκει στο σύνολο των ερεθισμάτων και pi στο σύνολο των αντιλημμάτων, η αρχή Helmholtz-Weyl ισχυρίζεται 
πως s1=s2=>p1=p2. Όμως, από στοιχειώδεις κανόνες λογικής, ισχύει πως p1≠p2 =>s1≠s2. 
Δε γνωρίζουμε τίποτα αν έχουμε πως p1=p2. 
27  Είναι αμφιμονοσήμαντη σε ένα υποσύνολο των πραγμάτων του κόσμου. 
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εγχείρημα του Russell αποτυγχάνει: δε μπορούμε από τη δομή των αντιλημμάτων να 
συνάγουμε κάπως τη δομή του κόσμου. Όμως, και η αποδοχή του αντιστρόφου της 
αρχής Helmholtz-Weyl παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα μιας και συνεπάγεται πως 
τα ίδια αντιλήμματα θα πρέπει να προήλθαν από τα ίδια ερεθίσματα. Αυτός, όμως, 
ο ισχυρισμός μοιάζει να «εκβιάζει» a priori τη δομή του κόσμου, να εξαντλείται στη 
δομή που εμφανίζεται στα φαινόμενα. Ο Weyl28 αποδέχεται αυτόν τον ισχυρισμό 
θεωρώντας τον μάλιστα μια αναγκαία παραχώρηση προς τον ιδεαλισμό από τη μεριά 
της επιστήμης. Αυτή η δέσμευση, όμως, μοιάζει διαισθητικά τουλάχιστον υπερβολική: 
δε μπορούμε να έχουμε a priori κάποια βεβαίωση πως η δομή του κόσμου δε διαφέρει 
από τη δομή που αντιλαμβανόμαστε εμείς. 

Το δεύτερο, ακόμα πιο σοβαρό, πρόβλημα που αντιμετωπίζει γενικά κάθε μονοπάτι 
προς τα πάνω έχει να κάνει με μίαν ένσταση του Newman, η οποία οδηγεί το δομισμό 
στο να εκφράζει κάτι εντελώς τετριμμένο. Για το Newman29, η θέση του Russell 
εκφράζει το εξής. Ας υποθέσουμε ότι θέτουμε τα πράγματα του κόσμου σε μια 
δομή W με βάση μια σχέση R. Εξαιτίας του ορισμού της σχέσης στη θεωρία συνό-
λων, η σχέση αυτή δε μαρτυρά καμιά ιδιαιτερότητα σχετικά με τον κόσμο: σε κάθε 
σύνολο με τον ίδιο αριθμό πραγμάτων μπορεί να οριστεί η ίδια σχέση επιλέγοντας 
τα κατάλληλα υποσύνολα του δυναμοσυνόλου του. Συγκεκριμένα30, αν έχουμε ένα 
σύνολο A με n στοιχεία, το δυναμοσύνολό του είναι το σύνολο που περιλαμβάνει κάθε 
δυνατό υποσύνολο του συνόλου A. Μια σχέση μεταξύ k στοιχείων του A είναι, κατά 
τη θεωρία συνόλων, ένα υποσύνολο του γινομένου Ak: είναι δηλαδή διάφοροι δυνατοί 
τρόποι με τους οποίους μπορούμε να πάρουμε k στοιχεία του Α. Όσο μεγάλο και να 
είναι το σύνολο των σχέσεων των αντιληπτικών δεδομένων που έχουμε, δεν παύει να 
είναι πεπερασμένο. Έτσι, ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο σύνολα A (το σύνολο των 
πραγμάτων του κόσμου) και (το σύνολο των αντιληπτικών δεδομένων) μεταξύ των 
οποίων υφίσταται μια αντιστοιχία31, ενώ τα στοιχεία του B βρίσκονται σε διάφορες 
σχέσεις R1, R2, … κ.ο.κ. Ας υποθέσουμε ότι η Rk είναι σχέση μεταξύ κ στοιχείων του 
B. Η αντιστοιχία μεταξύ των δύο συνόλων θα μεταφέρει κατά τρόπο μοναδικό τις σχέ-
σεις από το ένα σύνολο στο άλλο. Έτσι, η σχέση Rk μεταφέρεται και αυτή στο σύνολο 
A. Το ίδιο μπορεί να γίνει για κάθε τέτοια σχέση και τελικά ολόκληρη η δομή του B 
μεταφέρεται στο A. Η θέση του Russell φαίνεται να λέει κάτι το εντελώς τετριμμένο!

Για να ξεφύγει από αυτό το μεγάλο πρόβλημα, ο υποστηρικτής μιας τέτοιας πορείας προς 
το δομισμό, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να χαρακτηρίσει τις σχέσεις που καθορίζουν 
τη δομή του συνόλου. Όμως, προχωρώντας σε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά επιτρέπει τη 
γνώση σχέσεων που δε βρίσκονται στο καθαρά λογικό και μαθηματικό σκέλος της 

28  Ψύλλος (2008): Κεφ. 3.2, σ. 90.
29  Frigg & Votsis (2011): 3.3, σ. 250. Θεώρημα του Newman: «Έστω C μια συλλογή από αντικείμενα και μια δομή S 
της οποίας το πεδίο ορισμού έχει την ίδια πληθικότητα με το C. Τότε υπάρχει μια δομή Cs η οποία έχει πεδίο ορισμού 
το C και είναι ισόμορφη ως προς την S.
30  Βλ. Votsis (2003): 2.Newman’s Bifurcated Challenge, σ. 6-7 στο οποίο η παραπάνω ανάλυση βασίζεται.
31  Μια συνάρτηση f:A→B που είναι 1-1 κι επί.
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θεωρίας. Έχει, με άλλα λόγια, παραβεί την αρχική του δέσμευση να περιοριστεί στη 
δευτεροβάθμια δομή της θεωρίας κι έχει τελικά αναιρέσει τη θέση του32.

γ. Το μονοπάτι προς τα κάτω 

Στο μονοπάτι προς τα κάτω, όπως είπαμε, επιχειρούμε να περιορίσουμε το τμήμα 
του κόσμου που μπορεί να γίνει γνωστό σε εμάς. Υπάρχουν ουσιαστικά τρία επίπεδα 
στα οποία μπορούμε να κατέλθουμε, τα οποία αντιστοιχούν στις τρεις μορφές του 
επιστημικού ρεαλισμού που αναφέραμε αρχικά. Έτσι, η πρώτη εκδοχή ισχυρίζεται 
πως μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα σχετικά με τη δομή του κόσμου πλην των 
ατομικών της οντοτήτων. Γνωρίζουμε τις σχέσεις που έχουν τα πράγματα του κόσμου 
μεταξύ τους π.χ. ότι δύο ηλεκτρόνια απωθούνται, διάφορες εγγενείς ιδιότητες των 
πραγμάτων π.χ. το ηλεκτρόνιο έχει μια δεδομένη μάζα κτλ, αλλά δε γνωρίζουμε τι 
ακριβώς είναι το ηλεκτρόνιο. Αυτό, όμως, όπως παρατηρεί ο Psillos33, έχει να κάνει 
περισσότερο με το ζήτημα της «μεταφυσικής των ιδιοτήτων». Εφόσον γνωρίζουμε 
τις πρωτοβάθμιες ιδιότητες των ατομικών οντοτήτων, γνωρίζουμε και τον «αιτιώδη 
ρόλο» τους, δηλαδή γνωρίζουμε το πώς λειτουργούν εντός της δομής. Απομένει, κατά 
συνέπεια, μόνο το αν υπάρχει κάτι πέρα από τις ιδιότητες αυτές σαν υπόστρωμα. 
Ωστόσο, ανεξαρτήτως της έκβασης της συζήτησης σε μεταφυσικό επίπεδο, είναι 
αρκετά δύσκολο να φανταστούμε οντότητες για τις οποίες γνωρίζουμε ακόμη και τις 
εγγενείς ιδιότητές τους και παρόλα αυτά αγνοούμε το τι είναι. Δεν είναι τόσο σαφές 
τι σημαίνει να μη γνωρίζουμε μόνο τις ίδιες τις οντότητες όταν ουσιαστικά γνωρίζουμε 
οτιδήποτε άλλο σχετικά με αυτές.

Γι’ αυτό το λόγο, στη δεύτερη εκδοχή κάνουμε αυτή την επιπλέον αφαίρεση και 
ισχυριζόμαστε πως δε γνωρίζουμε ούτε τις πρωτοβάθμιες ιδιότητες των οντοτήτων. 
Μπορούμε να γνωρίζουμε τις σχέσεις των διαφόρων οντοτήτων, αλλά δε γνωρίζουμε 
τις εγγενείς τους ιδιότητες. Ιδιότητες όπως η μάζα, το φορτίο κτλ. αποτελούν στοιχεία 
που διαμορφώνουμε εξετάζοντας τον τρόπο που τα διάφορα πράγματα στον κόσμο 
αλληλεπιδρούν. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε πως η μάζα κάθε σώματος μετράται 
με βάση την έλξη που ασκεί σε αυτό η γη (ή το εκάστοτε σώμα που παράγει το 
βαρυτικό πεδίο).Ωστόσο, κάποιος θα μπορούσε εύλογα να υποστηρίξει πως μέσω 
αυτής της συναγωγής από σχέσεις σε εγγενείς ιδιότητες και πάλι είμαστε σε θέση 
να συνάγουμε πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των οντοτήτων. Μάλιστα όσο 
πιο πολλές γνώσεις σχετικά με τις σχέσεις τους έχουμε, τόσο πληρέστερη θα είναι 
και η κατανόηση των πρωτοβάθμιων (εγγενών) ιδιοτήτων34. Έτσι, από τον τρόπο που 
αλληλεπιδρούν διάφορα σωματίδια, μπορούν πράγματι εξαχθούν συμπεράσματα 

32  Votsis (2003): 2.Newman’s Bifurcated Challenge, σ. 8. “The problem is that to specify R, one inevitably goes beyond the 
epistemic commitments of the structural realist i.e. SR is rendered false”.
33  Psillos (2006): Κεφ. 7.2, σ. 132.
34  Psillos (2006): Κεφ. 7.2, σ. 133.
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σχετικά με τις ιδιότητές τους35.Όταν πολλές τέτοιες μετρήσεις «δείχνουν» προς 
κάποια κανονικότητα ως προς τους υπολογισμούς, μπορούμε να πούμε πως έχουμε 
καταλήξει σε κάποια εγγενή ιδιότητα του επιμέρους πράγματος. 
Το πιο αφηρημένο επίπεδο του δομικού ρεαλισμού είναι η απαίτηση η γνώση να 
περιοριστεί στις καθαρά τυπικές (μαθηματικές και λογικές) ιδιότητες και σχέσεις της 
δομής του κόσμου. Οι σχέσεις αυτές δε θα έχουν ποιοτικό χαρακτηρισμό, αλλά θα 
είναι γνωστός μόνο ο «σκελετός» αυτών, δηλαδή ο καθαρά λογικός τους χαρακτήρας. 
Θα ξέρουμε, για παράδειγμα, πως η σχέση της απώθησης είναι συμμετρική: όταν ένα 
σωματίδιο απωθεί το άλλο, τότε και το δεύτερο σωματίδιο θα απωθεί το πρώτο. Έτσι, 
όμως «έχουμε φτάσει στο υψηλότερο σημείο του εμπειρικού δρόμου προς τα πάνω»36 
και οδηγούμαστε στα προβλήματα του δομισμού του Russell. Έχουμε μια δομή για 
την οποία το μόνο που γνωρίζουμε είναι οι δευτεροβάθμιες (λογικές και μαθηματικές) 
σχέσεις της και κατά συνέπεια η ένσταση του Newman37 ισχύει και πάλι στο ακέραιο. 
Τα δύο μονοπάτια έχουν πλέον συναντηθεί. 

Συμπεράσματα
Τελικά ο επιστημικός δομικός ρεαλισμός φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες 
στο να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Η διατήρηση μιας θέσης σαν αυτής του Russell 
που εμμένει στην ικανότητα γνώσης μόνο των τυπικών σχέσεων αποδεικνύεται εν πολλοίς 
κενή περιεχομένου βάσει της ένστασης του Newman. Είναι υπερβολικά αφηρημένη, 
ώστε να μπορέσει να χαρακτηρίσει38 τις σχέσεις που υπάρχουν στη φύση. Ωστόσο, η 
αντίθετη πορεία από αυτή του Russell, η πορεία προς τα κάτω, παρουσιάζει επίσης 
σημαντικές δυσκολίες. Η μόνη ουσιαστικά δυνατή θέση είναι αυτή που αρνείται τη 
γνώση των οντοτήτων όσο και των πρωτοβάθμιων ιδιοτήτων τους. Είδαμε, όμως, 
πως τελικά και αυτή αποκλίνει από την παραδοσιακή θέση του ρεαλισμού μόνο ως 
προς το βαθμό γνώσης κι ένας ρεαλιστής δε θα είχε, τουλάχιστον σύμφωνα με τον 
Psillos39, πρόβλημα να την αποδεχτεί. Η μόνη διέξοδος για τον δομιστή θα είναι να 
στραφεί σε μια οντική εκδοχή της θέσης αυτής και να υποστηρίξει πως σε θεμελιώδες 
οντολογικό επίπεδο τα πάντα είναι σχέσεις. 
Πέρα όμως από αυτό, υπάρχει και μια πρόσθετη δυσκολία για το δομικό ρεαλισμό: να 
ερμηνεύσει το πώς ακριβώς είναι δυνατό να υπάρχει γνώση των δομών χωρίς γνώση 
των αντικειμένων (και των ιδιοτήτων τους). Είναι εμφανές ότι κάποια αναφορά σε 
μεμονωμένες οντότητες πρέπει να γίνει μιας και κάτι τέτοιο απαιτεί ο ίδιος ο τρόπος 
που μιλάμε για σχέσεις: είναι σχέσεις μεταξύ πραγμάτων. Γιατί τελικά να υποθέσουμε 

35  Ειδικά στη σημερινή έρευνα σχετικά με τα υποατομικά σωματίδια, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι πράγματι 
η γνώση των ιδιοτήτων τους προκύπτει μέσα στο πλαίσιο μιας τέτοιας μελέτης σχέσεων: γνωρίζουμε, για παράδειγμα, 
πράγματα για ένα σωματίδιο από τον τρόπο που αλληλεπιδρά με το μαγνητικό πεδίο στο οποίο βρίσκεται – Βλ. <http://
home.web.cern.ch/about/how-detector-works> (πρόσβαση: 14/6/2016).
36  Psillos (2006): Κεφ. 7.2, σ. 133.
37  Χωρίς κάποιο χαρακτηρισμό της σχέσης R, είναι τετριμμένο ότι ένα σύνολο μπορεί να αποκτήσει οποιαδήποτε δομή.
38  Βλ. Votsis (2003): 2.Newman’s Bifurcated Challenge, σ. 9-10.
39  Psillos (2006): Κεφ. 7.2, σ. 133.
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μια προνομιούχα γνώση των σχέσεων των πραγμάτων, αλλά να αρνηθούμε τη 
δυνατότητα γνώσης αυτών των ίδιων; Γνώση των ιδιοτήτων των οντοτήτων, έστω 
και μέσα από τον περιορισμό που θέτει η δεύτερη θέση στο μονοπάτι προς τα κάτω, 
προκύπτει μέσα από τη μελέτη των σχέσεων των διαφόρων οντοτήτων μεταξύ τους. 
Αυτό μας επιτρέπει κατά κάποιο τρόπο να καταρτούμε κάθε φορά ένα «κατάλογο» 
ιδιοτήτων για την οντότητα40 που έχουμε θέσει. Φαίνεται μάλιστα δύσκολο να δει 
κανείς διαισθητικά, γιατί αυτό δε θα μπορούσε να συνιστά ικανοποιητική γνώση μιας 
οντότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο δομιστής (ιδιαίτερα εφόσον στραφεί σε μια οντική 
εκδοχή) οφείλει να επιχειρηματολογήσει πειστικά έναντι της διαίσθησής μας. 

40  Όπως γίνεται στην έρευνα σχετικά με τα σωματίδια του καθιερωμένου προτύπου–Βλ. σημ. 35.
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Παράρτημα

Μια αναλυτική παρουσίαση της ένστασης του Newman1

Θα δώσουμε τώρα μια κάπως αναλυτική παρουσίαση του επιχειρήματος του Newman 
ενάντια στο δομισμό του Russell.

Ορισμοί

[1] Έστω ένα σύνολο Α. Μια σχέση Rk σε Rk αυτό είναι ένα σύνολο από διατεταγμένες 
κ-αδες από στοιχεία του Α. 

Αν π.χ. A = {1, 2, 4} τότε η σχέση R2 μπορεί να είναι η σχέση του «…μεγαλύτερος 
από…» και τότε να έχουμε R2 = {(2, 1), (4, 2), (4, 1)}. 

[2] Μια δομή Σ σε ένα σύνολο Α θα είναι ένα διατεταγμένο σύνολο Σ = (Α, R1, R2, …
RK) όπου Α ένα μη κενό σύνολο και R1, R2, … RK σχέσεις όπως ορίστηκαν παραπάνω. 

Ουσιαστικά, μια δομή είναι ένα σύνολο εφοδιασμένο με κάποιες σχέσεις.

[3] Έστω πως έχουμε δύο δομές Σ = (Α, R1, R2, … Rk) και Σ’ = (Α’, R’1. R’2, … R’K). 
Θα λέμε πως είναι ισόμορφες αν υπάρχει μια 1-1 συνάρτηση φ: Α → Α’ που ικανοποιεί 
το εξής: για κάθε x1, … xk, στο Α, το (x1, … xk) ικανοποιεί τη σχέση Rk στη Σ αν και 
μόνο αν το (φ(χ1), … φ(χκ)) ικανοποιεί τη σχέση R’k στη Σ’. 

Για ευκολία, ο αναγνώστης καλείται να σκεφτεί το εξής. Ας υποθέσουμε πως τα 
στοιχεία του συνόλου Α βρίσκονται σε ένα πλέγμα (το ίδιο και τα στοιχεία του Α’ – 
χωρίς τα δύο πλέγματα να ενώνονται). Η συνάρτηση φ ουσιαστικά παίρνει τμήματα 
του ενός πλέγματος και τα αντιστοιχεί με τμήματα του άλλου.

Θεώρημα

Έστω S = (U, R1, …Rk) μια δομή και V ένα σύνολο. Ας υποθέσουμε πως υπάρχει μια 
1-1 συνάρτηση ρ: U→V. Τότε υπάρχει μια δομή S’ που έχει σαν πεδίο ορισμού το V 
κι έχει μια υπό-δομή ισομορφική στην S. 

1  Βασισμένη στην παρουσίαση στο άρθρο του Votsis (2003).
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Απόδειξη

Έστω μια συνάρτηση ρ όπως στην υπόθεση. 
Θεωρούμε την εικόνα της ρ: ρ(U) := {y {yx∈V: ∃x∈U, ρ(x) =y}. 

Φυσικά, ισχύει πως ρ(U)⊂V

Επειδή η ρ είναι 1-1, αν περιοριστούμε μόνο στην εικόνα της, έχουμε πως 
η ρ: U→ρ (U) είναι 1-1 κι επί.

Κατά συνέπεια, ορίζεται η αντίστροφός της ρ-1: ρ(U) →U.

Για κάθε σχέση Ri στο U, μπορούμε τώρα να ορίζουμε μια σχέση R’i στο σύνολο ρ(U) 
ως εξής:

R’i = { (x1, …, xn) ∈ Vn : x1, …, xn ∈ ρ (u) και (ρ-1 (χ1), …, ρ-1 (χn)) ∈ Ri }.

Η R’i είναι μια σχέση στο V. 

Από τον ίδιο τον τρόπο που ορίσαμε τη σχέση R’i έπεται ότι

∀ α1, …, αn ∈ U, (ρ(α1), …,ρ(αn)) ∈ R’i αν και μόνο αν (α1, …, αn) ∈ Ri. 

Αυτή είναι η συνθήκη για τον ισομορφισμό.

Επαναλαμβάνοντας το παραπάνω για κάθε σχέση στο U παίρνουμε σχέσεις 
R’i στο V κι έτσι μια δομή S′ = (V, R’1, …, R’k). 

Αν πάρουμε τον περιορισμό της S′ στο υποσύνολο ρ(U) с V παρατηρούμε πως πρόκειται 
για την υπό-δομή (ρ(U), R’1, …., R’k) που είναι ισομορφική στην S.
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