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Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης
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ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Τὸ ἐρώτημα ποιοὶ εἶναι
«οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης» ἔχει διάφορες σημαντικὲς πλευρές. Εἶναι
προφανὲς ὅτι ἡ κύρια
ἀποστολὴ τῆς Ἐπιστήμης εἶναι ἡ γνώση. Ἀλλὰ
γιὰ ποιὸ σκοπὸ γίνεται ἡ
αὔξηση τῆς γνώσης; Εἶναι
μόνο γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε τὴν περιέργειά
μας, γιὰ νὰ κατανοήσουμε
τὴ Φύση γύρω μας,
ἢ ἔστω ὁλόκληρο τὸ Σύμπαν; Ἢ μήπως κύριος
σκοπὸς τῆς Ἐπιστήμης
εἶναι ἡ βελτίωση τῆς
ζωῆς μας ὡς ἀτόμων καὶ
ὡς κοινωνίας;

Θ

ὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς
ὅτι οἱ δύο αὐτοὶ σκοποὶ
εἶναι συμπληρωματικοὶ καὶ
ὄχι ἀντίθετοι. Ἀλλὰ τὸ θέμα
τῆς προτεραιότητας ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, ὅταν τίθενται θέματα
χρηματοδοτήσεως τῶν διαφόρων ἐρευνῶν.

Ὅταν ἡ κυβέρνηση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν πρόκειται νὰ χρηματοδοτήσει
ἔρευνες γιὰ τὴν Ἀστρονομία ἢ γιὰ τὸν
καρκίνο, σὲ ποιὸ θέμα θὰ δώσει προτεραιότητα; Ἡ ἀπάντηση εἶναι «οὔτε στὸ
ἕνα οὔτε στὸ ἄλλο». Ἡ προτεραιότητα
δίδεται πάντα στὴν πολεμικὴ βιομηχανία.
Ἔτσι ἔρχονται στὴν ἐπιφάνεια ἄλλοι σκοποί, ποὺ μποροῦν νὰ παίζουν σημαντικὸ
ρόλο στὴν ἀνάπτυξη τῆς Ἐπιστήμης. Ἡ
Ἐπιστήμη μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ
τὴ βελτίωση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν πόλεμο καὶ τὴν καταστροφή.
Ἐδῶ ὑπεισέρχονται πολὺ σοβαρὰ
προβλήματα ἐπιστημονικῆς ἠθικῆς. Εἶναι
ἐπιτρεπτὸ σὲ ἕναν ἐπιστήμονα νὰ ἐργάζεται στὴν ἀνάπτυξη πυρηνικῶν ὅπλων;
Ἂς μὴ σπεύσουμε νὰ κάνουμε γενικοὺς
ἀφορισμούς. Ὅταν ὑπῆρχαν σαφεῖς πληροφορίες ὅτι ὁ Χίτλερ σκόπευε νὰ ἀναπτύξει πυρηνικὰ ὅπλα, δὲν ἔκαναν καλὰ
οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ποὺ ἔσπευσαν νὰ
ἀναπτύξουν πρῶτες τὴν ἀτομικὴ βόμβα;
Ἕνας ἄλλος, παράπλευρος σκοπὸς
τῆς Ἐπιστήμης εἶναι ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ ἐπικράτηση. Μὲ ἠθικὰ ἢ ἀνήθικα μέσα. Π.χ., μπορεῖ ἡ βιομηχανία νὰ
ἀναπτύξει φθηνότερα καὶ καλύτερα
ὑλικὰ καὶ νὰ κερδίσει βοηθώντας τοὺς
ἀνθρώπους. Ἀλλὰ μπορεῖ ὁρισμένα κράτη
νὰ ἐκμεταλλευθοῦν μέχρις ἐξοντώσεως
ἄλλα, ἀσθενέστερα κράτη.
Ἕνας ἀκόμη παράγων ποὺ παίζει
σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀνάπτυξη τῆς
Ἐπιστήμης εἶναι τὸ γόητρο. Ὅταν οἱ
Ρῶσοι ἔστειλαν πρῶτοι τὸν Sputnik στὸ
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διάστημα, οἱ Ἀμερικανοὶ ταράχθηκαν
τόσο πολύ, ὥστε διέθεσαν ἀπεριόριστα
χρήματα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ διαστημικοῦ προγράμματος καὶ τελικὰ ἔστειλαν
ἀστροναῦτες στὴ σελήνη.
Ἀλλὰ τὸ γόητρο εἶναι κίνητρο καὶ
γιὰ πολλὰ ἄλλα ἐπιτεύγματα κρατῶν,
ἐρευνητικῶν κέντρων ἢ ἀτόμων. Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν προβολὴ ἑνὸς ἐπιστήμονος
μπορεῖ νὰ ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση
μιᾶς θέσεως σὲ ἕνα πανεπιστήμιο ἢ σὲ
ἕνα ἐρευνητικὸ κέντρο, ἀλλὰ συνεχίζεται
στὴν προσπάθεια ἐξασφαλίσεως χρηματικῶν κονδυλίων, μέχρι τὴ δημιουργία
ἑνός «μονοπωλίου» σὲ ὁρισμένους τομεῖς
τῆς Ἐπιστήμης. Ἕνα παράδειγμα ἦταν
ὁ συναγωνισμὸς στὸ CERN μεταξὺ δύο
ὁμάδων ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ βροῦν τὰ
σωμάτια W+, W- καὶ Z. Ὁ Rubbia μὲ τὸν
van der Meer προηγήθηκαν καὶ πῆραν
τὸ βραβεῖο Nobel. Ἀλλὰ μερικοὶ ἀναφέρουν ὅτι, ὅταν ὁ Rubbia ἀνακοίνωσε τὰ
πρῶτα ἀποτελέσματα, δὲν εἶχε ἀκόμη τὰ
πλήρη στοιχεῖα καὶ τά «συμπλήρωσε»
μὲ εἰκαζόμενα δεδομένα, δηλαδὴ μὲ κἄτι
ἀνεπίτρεπτο ἐπιστημονικά.
Στὰ ἑπόμενα θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ
μερικοὺς ἐπιμέρους σκοποὺς τῆς Ἐπιστήμης.

1. Γνώση
Ὁ πρῶτος σκοπὸς τῆς Ἐπιστήμης
εἶναι ἡ συγκέντρωση γνώσεων. Οἱ γνώσεις αὐτὲς ἀναφέρονται κατὰ πρῶτον
στὴ Φύση, στὴν καταγραφὴ τοῦ περιβάλλοντος κόσμου καὶ τῶν φαινομένων
ποὺ τὸν διέπουν. Ὁ ἄνθρωπος μελέτησε
τὰ γύρω του φαινόμενα μὲ τὴν παρατήρηση καὶ τὸ πείραμα (Φυσική, Χημεία,
Βιολογία). Προχώρησε στὴ μαθηματικὴ
ἀνάλυση τῶν δεδομένων. Ἐπεκτάθηκε
στὸ διάστημα πέραν τῆς Γῆς μὲ τὴν
Ἀστρονομία, καὶ ἔφθασε νὰ μελετᾷ τὸ

Οἱ πληροφορίες ποὺ
παίρνουμε ἀπὸ τὴ Φύση
δὲν ἀρκοῦν γιὰ τὴν ἑρμηνεία της. Χρειάζεται ἐπιπλέον ἡ κατανόηση τῶν
νόμων τῆς Φύσεως. Τὰ
διάφορα φυσικὰ φαινόμενα ὑπόκεινται σὲ νόμους,
οἱ ὁποῖοι εἶναι παγκόσμιοι.
ὅλο Σύμπαν. Παράλληλα ἀναπτύχθηκαν
οἱ ἰατρικὲς ἐπιστῆμες, οἱ οἰκονομικὲς καὶ
κοινωνικὲς ἐπιστῆμες, ἡ ἱστορία κλπ.
Ὅλη αὐτὴ ἡ γνώση καταγράφηκε σὲ
ἀπειράριθμα βιβλία, ποὺ γεμίζουν τὶς βιβλιοθῆκες ὅλου τοῦ κόσμου. Ἀλλὰ σήμερα ἡ σημασία τῶν βιβλίων περιορίζεται,
καὶ πρώτη θέση στὴν καταγραφὴ καὶ
διάδοση τῶν νέων πληροφοριῶν καταλαμβάνουν οἱ ὑπολογιστὲς καὶ τὸ διαδίκτυο. Τὰ νέα παιδιά, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ
μαθαίνουν νὰ διαβάζουν, μπαίνουν στὸν
κόσμο τῶν ὑπολογιστῶν, ποὺ τοὺς χαρίζει ἀπίστευτες δυνατότητες νὰ γνωρίσουν
ὅλες τὶς πλευρὲς τῆς γνώσης. Ἔτσι, ἕνας
νεαρὸς μαθητὴς μπορεῖ νὰ παρακολουθεῖ ὄχι μόνο τί γίνεται στὴν ἄλλη ἄκρη
τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ τὶς τελευταῖες ἔρευνες
στὰ ἐργαστήρια, στὰ νοσοκομεῖα, στὸ
διάστημα. Ἀρκεῖ νὰ σημειώσει μερικὲς
λέξεις-κλειδιά, γιὰ νὰ δεῖ μπροστά του
ὅλες τὶς ἐξελίξεις τῆς Ἐπιστήμης.
Τὰ τελευταῖα χρόνια παρακολουθήσαμε μερικὲς ἐντυπωσιακὲς ἐξελίξεις
στὴν Ἐπιστήμη. Μιὰ τέτοια ἐξέλιξη ἦταν
τὸ γονιδίωμα τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἄνοιξε
τεράστιες δυνατότητες γιὰ τὴ μελέτη τῆς
ζωῆς καὶ γιὰ τὴ θεραπεία ἀσθενειῶν.
Μιὰ ἄλλη σημαντικὴ ἀνακάλυψη ἀφορᾷ
τὸ Σύμπαν, τὸ ὅτι ἡ διαστολὴ τοῦ Σύ-
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μπαντος ἐπιταχύνεται. Ὑπάρχουν δύο
περίοδοι ἐπιταχύνσεως τῆς διαστολῆς
τοῦ Σύμπαντος. Ἡ πρώτη βρέθηκε ἀπὸ
τὸν Ἕλληνα Δημοσθένη Καζάνα καὶ ἔγινε
κατὰ τὰ πρῶτα στάδια τῆς ζωῆς τοῦ Σύμπαντος. Ἡ περίοδος ἐκείνη, ποὺ ἔφερε
μιὰ ἀπότομη μεγέθυνση τοῦ Σύμπαντος
κατὰ ἕναν παράγοντα 1050-10100, ὀνομάζεται πληθωρισμός. Ἡ δεύτερη περίοδος,
ποὺ ἄρχισε πρὶν ἀπὸ ἑπτὰ δισεκατομμύρια ἔτη, συνεχίζεται μέχρι σήμερα καὶ
ὀφείλεται σὲ μιὰ σκοτεινὴ ἐνέργεια ποὺ
σπρώχνει συνεχῶς πρὸς τὰ ἔξω τὸ Σύμπαν. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, ἡ ἀνακάλυψη τοῦ σωματίου Higgs στὸ CERN μᾶς
ἔδωσε στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐσώτατη δομὴ
τῆς ὕλης.
1.1. Ἑρμηνεία τῆς Φύσης –
Φυσικοὶ νόμοι
Ἀλλὰ οἱ πληροφορίες ποὺ παίρνουμε
ἀπὸ τὴ Φύση δὲν ἀρκοῦν γιὰ τὴν ἑρμηνεία της. Χρειάζεται ἐπιπλέον ἡ κατανόηση τῶν νόμων τῆς Φύσεως. Τὰ διάφορα
φυσικὰ φαινόμενα ὑπόκεινται σὲ νόμους,
οἱ ὁποῖοι εἶναι παγκόσμιοι.
Ὅταν ὁ Νεύτων ἔκανε τὴ διαπίστωση ὅτι τὸ μῆλο πέφτει πρὸς τὴ γῆ, ἐνῷ
ἡ σελήνη δὲν πέφτει, ὁδηγήθηκε στὸν
νόμο τῆς παγκόσμιας ἕλξης, τῆς βαρύτητος. Ἀνάλογοι νόμοι διατυπώθηκαν γιὰ
τὶς ἠλεκτρικὲς καὶ μαγνητικὲς δυνάμεις.
Πολὺ σημαντικὸ ρόλο στὴν περίπτωση
αὐτὴ ἔπαιξαν οἱ περίφημες ἐξισώσεις
Maxwell. Τέλος, διατυπώθηκαν νόμοι
γιὰ τὶς πυρηνικὲς δυνάμεις μεταξὺ στοιχειωδῶν σωματίων. Οἱ νόμοι αὐτοὶ ἦταν
βεβαίως προσεγγιστικοί, καὶ ἄλλοι, ἀκριβέστεροι νόμοι διατυπώθηκαν ἀργότερα.
Π.χ., ἡ θεωρία τοῦ Νεύτωνος βελτιώθηκε
μὲ τὴ Γενικὴ Θεωρία τῆς Σχετικότητος
τοῦ Einstein. Ὅμως οἱ ἐκτροπὲς ἀπὸ τὸν
Νόμο τοῦ Νεύτωνος εἶναι ἐν γένει μικρές.
Ἑπομένως, ἡ νευτώνεια θεωρία παριστᾷ

μὲ ἀρκετὴ ἀκρίβεια τὶς κινήσεις τῶν πλανητῶν καὶ τῶν δορυφόρων τοῦ ἡλιακοῦ
συστήματος. Μόνον σὲ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις, ὅπως στὶς μελανὲς ὀπές, οἱ
διαφορὲς μεταξὺ νευτώνειας καὶ σχετικιστικῆς δυναμικῆς εἶναι σημαντικές (ἕνα
πρόσφατο παράδειγμα ποὺ μελετήσαμε
εἶναι ἕνα σύστημα δύο μελανῶν ὀπῶν·
οἱ κινήσεις μικρῶν σωμάτων γύρω ἀπὸ
τὶς δύο αὐτὲς μελανὲς ὀπὲς εἶναι ὀργανωμένες στὴ νευτώνεια περίπτωση, ἐνῷ
εἶναι ἐν γένει χαοτικὲς στὴ σχετικότητα).
Μιὰ σημαντικὴ ἐξέλιξη στοὺς φυσικοὺς νόμους προῆλθε ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ
τῆς κβαντικῆς θεωρίας. Πολλὰ προβλήματα τῆς φυσικῆς καὶ τῆς χημείας λύθηκαν
μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο χάρη στὴν κβαντικὴ θεωρία. Π.χ., κατανοοῦμε σήμερα
μὲ μεγάλη ἀκρίβεια τὴ δομὴ τῶν ἀτόμων
καὶ τῶν μορίων καὶ τὶς ἀντιδράσεις μεταξύ τους. Ἐπίσης, πολλὰ δεδομένα τῆς
πυρηνικῆς φυσικῆς καὶ τῆς φυσικῆς τῶν
στοιχειωδῶν σωματίων ἐξηγοῦνται μὲ τὶς
σύγχρονες θεωρίες ποὺ ἀναφέρονται στὶς
πυρηνικὲς δυνάμεις.
Πολλοὶ θεωροῦν ὅτι σήμερα γνωρίζουμε πολὺ καλὰ τοὺς πιὸ βασικοὺς καὶ
θεμελιώδεις νόμους τῆς Φύσεως. Ὑπάρχουν τέσσερις βασικὲς δυνάμεις στὴ Φύση, ἡ βαρύτης, ἡ ἠλεκτρομαγνητική, ἡ
ἀσθενὴς πυρηνικὴ καὶ ἡ ἰσχυρὴ πυρηνικὴ δύναμη. Ἀλλὰ ἴσως ὑπάρχουν καὶ
ἄλλα φαινόμενα πέραν τῶν τεσσάρων
αὐτῶν δυνάμεων ἢ νέες ἐκδηλώσεις τῶν
δυνάμεων αὐτῶν. Π.χ., ἡ ἐπιταχυνόμενη
διαστολὴ τοῦ Σύμπαντος μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ στὸ ὅτι ἡ βαρύτης εἶναι ἀπωστικὴ
σὲ μεγάλες ἀποστάσεις. Ἐξάλλου, ἡ ἴδια
ἡ ἔννοια τῆς δυνάμεως στὴ Γενικὴ Θεωρία τῆς Σχετικότητος ἀντικαθίσταται
ἀπὸ τὴν καμπύλωση τοῦ χωροχρόνου.
Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔγινε σαφὲς ὅτι
πολὺ μεγάλη σημασία στὴ Φύση παίζουν
τὰ μὴ γραμμικὰ φαινόμενα, ὅπως τὸ χάος,
ποὺ ὑπάρχει τόσο στὴν κλασικὴ ὅσο καὶ
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στὴν κβαντικὴ φυσική. Ἕνα χαρακτηριστικὸ κλασικὸ παράδειγμα χάους ἐμφανίζεται στὸ πρόβλημα τῶν τριῶν σωμάτων.
Ὅταν δύο ἀπὸ τὰ τρία σώματα συγκρουσθοῦν, δὲν ἐμφανίζεται χάος, ἐνῷ, ἂν τὰ
τρία σώματα συγκρουσθοῦν συγχρόνως,
παρουσιάζεται χάος κοντὰ στὸ σημεῖο
συγκρούσεως. Μερικοὶ ταὐτίζουν τὸ χάος
μὲ τὴν τύχη. Ὅμως τὸ χάος εἶναι ἀπολύτως ντετερμινιστικό, δηλαδὴ οἱ τροχιὲς
τῶν σωμάτων ἀκολουθοῦν αὐστηροὺς
νόμους, ἐνῷ ἡ τύχη ἀκολουθεῖ μόνον
στατιστικοὺς νόμους. Γι’ αὐτὸ ἡ μελέτη
τοῦ χάους ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικὸ καὶ
ἐνδιαφέρον σύγχρονο θέμα ἐρεύνης.
Σημαντικὲς προόδους στὴ σύγχρονη
Φυσικὴ ἀποτελοῦν οἱ μελέτες μὲ ἠλε-

Ὅσο πιὸ πολὺ προχωρεῖ ἡ
Ἐπιστήμη, τόσο βαθύτερα
καὶ δυσκολότερα ἐρωτήματα τίθενται.
κτρονικοὺς ὑπολογιστές. Πρὶν ἀπὸ τὴν
ἀνάπτυξη τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, οἱ ἐρευνητὲς προσπαθοῦσαν νὰ
βροῦν μαθηματικοὺς τύπους ποὺ νὰ περιγράφουν τὰ διάφορα φαινόμενα. Ἀλλὰ
αὐτὸ ἦταν ἐν γένει ἀδύνατο. Ὁ διάσημος
μαθηματικὸς Poincaré εἶχε προσπαθήσει
νὰ περιγράψει τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ
χάους (γι’ αὐτὸ θεωρεῖται «πατέρας τοῦ
χάους»), ἀλλὰ κατέληξε ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ
ὁδηγοῦσε σὲ τόσο πολύπλοκες καμπύλες, «ποὺ δὲν θὰ προσπαθοῦσε κἂν νὰ
τὶς ἰχνογραφήσει».
Ἀργότερα ὅμως, μὲ τὴ χρήση τῶν
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μπορέσαμε
νὰ δοῦμε τὰ γενικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ
χάους, ὅπως τὰ fractals καὶ τὰ φαινόμενα διαχύσεως. Σήμερα διαθέτουμε καταπληκτικὰ σχήματα fractals μὲ χρώματα

ποὺ ἐντυπωσιάζουν. Ἐπίσης, διαθέτουμε
πληροφορίες γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν ἀστέρων καὶ τῶν γαλαξιῶν, ποὺ ἦσαν ἀδιανόητες τὰ προηγούμενα ἔτη. Τέλος, οἱ
ὑπολογιστὲς βοήθησαν στὴν ἀνάπτυξη
τῶν ἴδιων τῶν μαθηματικῶν μὲ τεράστια
προγράμματα, ὅπως τό “Mathematica”,
ποὺ ὑπολογίζει μαθηματικοὺς τύπους
καὶ ὄχι ἁπλῶς ἀριθμητικὰ στοιχεῖα ἢ
στατιστικὰ στοιχεῖα.
Μιὰ ἄλλη σημαντικὴ ἐξέλιξη τῆς Ἐπιστήμης ἔγινε στὴ Βιολογία. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ ὅτι, ἐνῷ, ὅταν ἄρχισε ἐπισήμως
ἡ μελέτη τοῦ ἀνθρώπινου γονιδιώματος
τὸ 1990, ὑπολόγιζαν ὅτι θὰ ὁλοκληρωθεῖ
μέσα σὲ 15 χρόνια (καὶ θὰ περιελάμβανε
πάνω ἀπὸ 3 δισεκατομμύρια νουκλεοτίδια), ἐντούτοις, μὲ τὴν καλὴ ὀργάνωση τῆς διεθνοῦς συνεργασίας ὑπὸ τὸν
Francis Collins καὶ μὲ τὴ χρησιμοποίηση
αὐτοματοποιημένων μεθόδων, τὸ κύριο
μέρος τοῦ προγράμματος αὐτοῦ οὐσιαστικὰ τελείωσε σὲ δέκα μόνο χρόνια,
τὸ 2000. Ἐπίσης, ἔχουν γίνει τεράστιες
πρόοδοι στὴ μελέτη τῆς λειτουργίας τῶν
ἰῶν καὶ τῶν κυττάρων καὶ τῶν πολυσύνθετων ὀργανισμῶν. Ἕνας ζωντανὸς
ὀργανισμὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς τὸ ἄθροισμα
τῶν ἐπιμέρους ἀτόμων καὶ μορίων του.
Καίτοι ὁ ὀργανισμὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ
ἄτομα καὶ μόρια, ἐντούτοις ἔχει ἀναπτύξει νέες (ὁλιστικές) ἰδιότητες, ποὺ δὲν
ὑπάρχουν στὸ ἀτομικὸ καὶ τὸ μοριακὸ
ἐπίπεδο.
Μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι ποὺ ἰσχύουν στὴ Γῆ ἰσχύουν
μέχρι τὰ ἄκρα τοῦ ὁρατοῦ Σύμπαντος.
Ἀπὸ τὰ φάσματα τῶν μακρινῶν ἀστέρων
καὶ γαλαξιῶν διαπιστώνουμε ὅτι παντοῦ
στὸ Σύμπαν ὑπάρχουν τὰ ἴδια χημικὰ
στοιχεῖα, καὶ μάλιστα μὲ τὶς ἴδιες ἐν γένει ἀναλογίες. Οἱ φασματικὲς γραμμὲς
ἀνταποκρίνονται πλήρως στοὺς νόμους
τῆς κβαντικῆς φυσικῆς. Τὰ μαγνητικὰ
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πεδία τῶν ἀστέρων ἐξηγοῦνται μὲ τὶς
ἐξισώσεις Maxwell. Οἱ πηγὲς ἐνέργειας
στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἀστέρων ἐξηγοῦνται
μὲ βάση τὶς πυρηνικὲς δυνάμεις ποὺ μελετοῦμε στὰ πιὸ μεγάλα ἐργαστήρια τῆς
γῆς. Τέλος, οἱ κινήσεις τῶν ἀστέρων καὶ
τῶν γαλαξιῶν ἐξηγοῦνται μὲ τοὺς νόμους
τοῦ Νεύτωνος καὶ τοῦ Einstein. Π.χ., ἡ
διαστολὴ τοῦ Σύμπαντος ἀποτελεῖ μία
ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικὲς συνέπειες τῆς
Γενικῆς Θεωρίας τῆς Σχετικότητος.
Ἀλλὰ ἡ ἑρμηνεία τῆς Φύσεως δὲν
σταματάει ἐδῶ. Γιατί, ὅσο πιὸ πολὺ
προχωρεῖ ἡ Ἐπιστήμη, τόσο βαθύτερα
καὶ δυσκολότερα ἐρωτήματα τίθενται.
Ὑπάρχουν σήμερα τρία βασικὰ μέτωπα
στὴν Ἐπιστήμη.
(1) Ἡ μικροσκοπικὴ δομὴ τῶν ἀτόμων
τῆς ὕλης ἀποτελεῖται ἀπὸ πρωτόνια, νετρόνια καὶ ἠλεκτρόνια (ἢ τὰ ἀντίστοιχα
ἀντιπρωτόνια, ἀντινετρόνια καὶ ποζιτρόνια). Τὰ πρωτόνια καὶ τὰ νετρόνια
ἀποτελοῦνται ἀπὸ κουὰρκς ποὺ συνδέονται μὲ γλουόνια. Ὑπάρχουν ἀκόμη
ὅμως τὰ σωμάτια W+, W-, Z καὶ ἄλλα
«στοιχειώδη» σωμάτια. Ἀλλὰ μήπως καὶ
αὐτὰ τὰ σωμάτια εἶναι σύνθετα; Μερικοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ κουὰρκς ἀποτελοῦνται ἀπὸ μικρότερα σωμάτια, ποὺ
ὀνομάζονται πρεόνια.
Τελευταῖα ἀναπτύχθηκαν θεωρίες
ποὺ θεωροῦν τὰ στοιχειώδη σωμάτια ὡς
δονήσεις μικρῶν χορδῶν (ὑπερχορδῶν).
Οἱ ὑπερχορδὲς αὐτὲς εἶναι πολὺ μικρότερες ἀπὸ τὶς διαστάσεις τῶν βασικῶν
σωματίων τοῦ πυρῆνος (πρωτονίων καὶ
νετρονίων), ποὺ εἶναι τῆς τάξεως τῶν
10-13 cm. Ἀντιθέτως, οἱ ὑπερχορδὲς ἔχουν
διαστάσεις τῆς τάξεως τῶν 10-35 cm, δηλαδὴ εἶναι ἀσύγκριτα μικρότερες. Γιὰ
τὸν λόγο αὐτὸ οἱ θεωρίες αὐτὲς δὲν
κατόρθωσαν ἀκόμη νὰ ὑποδείξουν οὔτε
ἕνα πείραμα ποὺ θὰ ἐλέγξει τὴν ὕπαρξη
τῶν ὑπερχορδῶν. Ἐξάλλου, δὲν ὑπάρχει

μία μόνο θεωρία ὑπερχορδῶν, ἀλλὰ πέντε βασικὲς θεωρίες, ποὺ ἔχουν κάποιες
σχέσεις μεταξύ τους. Ἔτσι διατυπώθηκε
ἡ ἄποψη ὅτι οἱ πέντε αὐτὲς θεωρίες
εἶναι ἐκφράσεις μιᾶς «μυστηριώδους»
ἑνοποιητικῆς θεωρίας Μ. Πολλοὶ προσπάθησαν νὰ βροῦν τὴν ἑνοποιητικὴ
αὐτὴ θεωρία Μ, χωρὶς ὅμως ἀποτέλεσμα. Καὶ τελευταῖα ὁ S. Hawking καὶ
ἄλλοι διατύπωσαν τὴν ἄποψη ὅτι ἡ θεωρία Μ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ
σύνολο τῶν πέντε θεωριῶν ὑπερχορδῶν.
Δὲν ὑπάρχει, λένε, μία παραγματικότης,
ἀλλὰ πολλές. Καὶ μάλιστα κατ’ ἐπέκταση ὑποστηρίζουν ὅτι ὑπάρχει ἕνα
σύνολο 10500 θεωριῶν, ποὺ ἀντιπροσω-

Ἡ ἔσχατη δομὴ τῆς ὕλης
παραμένει σήμερα ἕνα θεμελιῶδες πρόβλημα.
Τὸ δεύτερο μέτωπο τῆς
Φυσικῆς ἀφορᾷ τὴ δομὴ
τοῦ Σύμπαντος.
πεύουν ὅλα τὰ δυνατὰ Σύμπαντα. Τελευταῖα, μάλιστα, ὁρισμένοι μιλοῦν γιὰ
περισσότερες ἀπὸ 1010000 θεωρίες, ποὺ
ἀντιστοιχοῦν σὲ διάφορα σύμπαντα.
Οἱ τελευταῖες ἔρευνες στὸ CERN, γιὰ
τὶς ὁποῖες ἔχει γίνει τόσος λόγος τελευταῖα, δὲν πλησιάζουν κἂν τὴν περιοχὴ
ἰσχύος τῆς θεωρίας τῶν ὑπερχορδῶν.
Ἀσχολοῦνται κυρίως μὲ τὴν ἐπιβεβαίωση
τοῦ βασικοῦ προτύπου (τοῦ Standard
Model) τῶν στοιχειωδῶν σωματίων, καὶ
ἔχουν δώσει ἀποδείξεις γιὰ τὴν ὕπαρξη
τοῦ σωματίου Higgs, ποὺ δημιουργεῖ τὴ
μᾶζα τῶν ὑπόλοιπων σωματίων. Προσπαθοῦν ἐπίσης νὰ ἐλέγξουν ὁρισμένες
θεωρίες πέραν τοῦ βασικοῦ προτύπου,
ὅπως εἶναι ἡ θεωρία τῆς ὑπερσυμμετρίας, χωρὶς ὅμως νὰ ἔχουν μέχρι τῆς
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στιγμῆς αὐτῆς καθόλου θετικὰ ἀποτελέσματα. Οἱ ἐνέργειες ποὺ ἐπιτυγχάνουν
στὸ LHC (Large Hadron Collider) τοῦ
CERN θὰ φθάσουν τὰ 7000 GeV (Giga
electron Volts). Ἀλλά, γιὰ νὰ βρεθοῦν
οἱ ὑπερχορδές, χρειάζονται ἐνέργειες
τῆς τάξεως τῶν 1020 GeV! Ἑπομένως, ἡ
ἔσχατη δομὴ τῆς ὕλης παραμένει σήμερα
ἕνα θεμελιῶδες πρόβλημα.
(2) Τὸ δεύτερο μέτωπο τῆς Φυσικῆς
ἀφορᾷ τὴ δομὴ τοῦ Σύμπαντος. Τὸ Σύμπαν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀστέρες καὶ μεσοαστρικὴ ὕλη, ποὺ συγκροτοῦν τοὺς
γαλαξίες καὶ τὰ σμήνη καὶ ὑπερσμήνη

Ὅταν πλησιάζουμε πρὸς
τὰ πίσω, στὴν ἀρχὴ τοῦ
Big Bang, χάνουμε πλέον
τὶς ἔννοιες τοῦ χώρου καὶ
τοῦ χρόνου. Ἡ ἀρχὴ τοῦ
Σύμπαντος εἶναι πέρα
ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Ἐπιστήμης. Εἶναι καθαρὰ θέμα
μεταφυσικῆς.
γαλαξιῶν. Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀστέρες καὶ τὴ μεσοαστρικὴ ὕλη, οἱ γαλαξίες
φαίνεται ὅτι περιέχουν τεράστια ποσὰ
ἀόρατης ὕλης (σκοτεινῆς ὕλης), τῆς ὁποίας ἡ φύση μᾶς εἶναι ἄγνωστη. Τέλος,
ἡ ἐπιταχυνόμενη διαστολὴ τοῦ Σύμπαντος μαρτυρεῖ τὴν ὕπαρξη μιᾶς τεράστιας
σκοτεινῆς ἐνέργειας ποὺ κυριαρχεῖ σὲ
ὅλο τὸ Σύμπαν. Ἡ ὅλη ὕλη-ἐνέργεια τοῦ
Σύμπαντος ὑπολογίζεται ὅτι κατὰ 73%
ἀποτελεῖται ἀπὸ σκοτεινὴ ἐνέργεια, 23%
σκοτεινὴ ὕλη καὶ μόνο 4% φωτεινὴ ὕλη.
Δηλαδή, ὅλο τὸ πλῆθος τῶν ἀστέρων καὶ
τῶν γαλαξιῶν ποὺ παρατηροῦμε μὲ τὰ
τηλεσκόπιά μας ἀποτελεῖ μόνο τὸ 4%

τοῦ ὑλικοῦ ποὺ συγκροτεῖ τὸ Σύμπαν.
Ἕνα ἄλλο τεράστιο πρόβλημα ἀποτελεῖ ἡ ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος. Ὅσο πιὸ
μακριὰ παρατηροῦμε μὲ τὰ τηλεσκόπιά
μας, τόσο πιὸ κοντὰ φθάνουμε στὴν
κατάσταση τοῦ ἀρχικοῦ Σύμπαντος. Ἡ
ἡλικία τοῦ Σύμπαντος εἶναι περίπου 14
δισεκατομμύρια ἔτη. Ἑπομένως, ὅταν παρατηροῦμε ἕναν γαλαξία σὲ ἀπόσταση 13
δισεκατομμυρίων ἐτῶν φωτός, βλέπουμε
πῶς ἦταν ὁ γαλαξίας αὐτὸς 1 δισεκατομμύριο ἔτη ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἔκρηξη τοῦ
Σύμπαντος.
Γιὰ νὰ προχωρήσουμε πιὸ κοντὰ στὴν
ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος, χρησιμοποιοῦμε
ὅλες τὶς γνώσεις μας τῆς ἀστρονομίας
καὶ τῆς φυσικῆς τῶν ὑψηλῶν ἐνεργειῶν.
Ἔτσι γνωρίζουμε ὅτι, ὅσο πιὸ κοντὰ ἤμασταν στὴν ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος, τόσο πιὸ
μεγάλη ἦταν ἡ θερμοκρασία του. Παρατηροῦμε τὴν ἀκτινοβολία μικροκυμάτων, ἡ
ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς φάσεις
τοῦ Σύμπαντος, ὅταν ἡ θερμοκρασία τοῦ
Σύμπαντος ἦταν μερικὲς χιλιάδες βαθμοί.
Πρὶν ἀπὸ αὐτὸν τὸν χρόνο δὲν ὑπῆρχαν
ἄτομα, ἀλλὰ μόνο στοιχειώδη σωμάτια
στὸ Σύμπαν. Ἀλλὰ στὰ πρῶτα κλάσματα
τοῦ πρώτου δευτερολέπτου τοῦ Σύμπαντος ἡ θερμοκρασία ἦταν ἑκατομμύρια
καὶ δισεκατομμύρια βαθμοί.
Οἱ σημερινὲς θεωρίες τῶν ὑψηλῶν
ἐνεργειῶν δέχονται ὅτι στὰ πρῶτα κλάσματα τοῦ πρώτου δευτερολέπτου τοῦ
Σύμπαντος οἱ διάφορες δυνάμεις τῆς
φυσικῆς ἦσαν ἑνοποιημένες. Π.χ., ὅταν
ἡ ἡλικία τοῦ Σύμπαντος ἦταν 10-12 δευτερόλεπτα, ἦσαν ἑνοποιημένες ἡ ἠλεκτρομαγνητικὴ δύναμη μὲ τὴν ἀσθενῆ
πυρηνικὴ δύναμη. Ὅταν ἡ ἡλικία τοῦ
Σύμπαντος ἦταν 10-33 δευτερόλεπτα,
ἦταν ἑνοποιημένη καὶ ἡ ἰσχυρὴ πυρηνικὴ
δύναμη, καὶ τέλος, ὅταν ἡ ἡλικία τοῦ
Σύμπαντος ἦταν 10-43 δευτερόλεπτα –ὁ
χρόνος αὐτὸς λέγεται «χρόνος Planck»–,
ἦταν ἑνοποιημένη καὶ ἡ βαρύτης. Ἂς μὴ
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θεωρήσουμε ὅτι οἱ τόσο μικροὶ αὐτοὶ
χρόνοι εἶναι ἀσήμαντοι· γιατὶ σ’ αὐτοὺς
τοὺς μικροσκοπικοὺς χρόνους ἔγιναν τὰ
πιὸ σημαντικὰ γεγονότα στὸ Σύμπαν.
Πρὶν ἀπὸ τὸν χρόνο Planck δὲν ξέρουμε σχεδὸν τίποτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι
ἡ Γενικὴ Θεωρία τῆς Σχετικότητος δὲν
ἴσχυε στὴν κατάσταση ἐκείνη. Ἀλλὰ οἱ
θεωρίες ποὺ προσπαθοῦν νὰ γενικεύσουν τὴ Θεωρία τῆς Σχετικότητος εἶναι
ἀκόμη πολὺ ἀβέβαιες. Καὶ ὅταν πλησιάζουμε πρὸς τὰ πίσω, στὴν ἀρχὴ τοῦ Big
Bang, ἡ θερμοκρασία καὶ ἡ πυκνότης
τοῦ Σύμπαντος τείνει στὸ ἄπειρο, καὶ
χάνουμε πλέον τὶς ἔννοιες τοῦ χώρου καὶ
τοῦ χρόνου. Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ σήμερα
μὲ τὸ θέμα αὐτό, θὰ τονίσω μόνο ὅτι ἡ
ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος εἶναι πέρα ἀπὸ τὰ
ὅρια τῆς Ἐπιστήμης. Εἶναι καθαρὰ θέμα
μεταφυσικῆς.
(3) Τὸ τρίτο μέτωπο τῆς Φυσικῆς
ἀποτελεῖ ἡ μελέτη τῶν πολύπλοκων συστημάτων. Ἐνῷ κατανοοῦμε ἐν πολλοῖς
τὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἡλιακοῦ συστήματος καὶ ἁπλῶν δυναμικῶν συστημάτων
ὅπως ἀτόμων καὶ ἁπλῶν μορίων, ἔχουμε
πολλὲς δυσκολίες στὴν κατανόηση πιὸ
πολύπλοκων συστημάτων.
Γίνονται συνεχῶς προσομοιώσεις μὲ
μεγάλους ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς
στὸ πρόβλημα τῶν Ν σωμάτων, ὅπου τὸ
Ν φθάνει τὰ ἑκατομμύρια. Παραδείγματος χάριν, ἔχουν γίνει ἀξιόλογες μελέτες
τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀστέρων ποὺ
ἀποτελοῦν ἕνα γαλαξία. Ἐπίσης, ἔχουν
μελετηθεῖ ἀριθμητικὰ χημικὲς ἑνώσεις
ποὺ περιλαμβάνουν ἑκατοντάδες καὶ
χιλιάδες ἄτομα. Ἀλλὰ οἱ περισσότερες
δομὲς ποὺ κατασκευάζουμε στοὺς ὑπολογιστές μας εἶναι ἀσταθεῖς. Εἴμαστε
ἀκόμη στὰ πρῶτα στάδια κατανοήσεως
τῶν εὐσταθῶν δομῶν ποὺ διέπουν τὴ ζωντανὴ ὕλη. Γιατί τὸ μόριο τοῦ DNA ἔχει
τέτοια εὐστάθεια, ὥστε ἀναπαράγεται

πανομοιότυπα μὲ μικρὲς μόνο παραλλαγές; Γιατί ὑπάρχει τὸ RNA, οἱ πρωτεΐνες καὶ οἱ ἄλλες πολύπλοκες ἑνώσεις
τῆς ζωῆς; Γιατί ὑπάρχουν τὰ κύτταρα μὲ
τὶς τόσες θαυμαστὲς ἰδιότητες; Τέτοια
ἐρωτήματα ὑπάρχουν πολλά. Καὶ ὅταν
μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ βρίσκουν τὴ λύση τους,
νέα ἐρωτήματα ἀνακύπτουν, ποὺ ἀπαιτοῦν συνεχῶς νέες ἔρευνες.
Ἕνα βασικὸ ἐρώτημα φυσικῆς καὶ
μαθηματικῆς ὑφῆς ποὺ ὑπάρχει στὴ βάση
ὅλων αὐτῶν τῶν προβλημάτων εἶναι ἡ
διάκριση μεταξὺ τάξης καὶ χάους. Ἕως
τώρα ἡ διάκριση αὐτὴ ἔχει γίνει ἐν πολλοῖς κατανοητὴ σὲ συστήματα δύο διαστάσεων. Ἀλλὰ πολὺ λίγα ἔχουν γίνει
σὲ συστήματα πολλῶν διαστάσεων. Τὸ
θέμα αὐτὸ ἔχει πολὺ μέλλον ἀκόμη καὶ
δὲν φαίνεται καθόλου πῶς θὰ εἶναι τὸ
τέλος του.
Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι τὰ τρία μέτωπα ποὺ ἀνέφερα συγκεντρώνουν τὸ
ἐνδιαφέρον τῶν πιὸ σημαντικῶν ἐρευνητῶν τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ καὶ τῶν
καλύτερων νέων σπουδαστῶν, ποὺ θὰ
ἀποτελέσουν τὴν πρωτοπορία τῆς ἔρευνας τοῦ αὔριο.

2. Βελτίωση ζωῆς
Τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι τόσο μεγάλο, ποὺ
θὰ χρειαζόταν ὧρες, γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ.
Ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας καὶ οἱ
ἐφαρμογές της στὴν καθημερινή μας ζωή,
καὶ ἰδιαίτερα στὴν Ἰατρική, ἀποτελοῦν
τεράστια κεφάλαια τῆς σημερινῆς Ἐπιστήμης.
Εἶναι ἐντυπωσιακὸ τὸ ὅτι οἱ νέες
ἀνακαλύψεις στὴν Ἐπιστήμη βρίσκουν
πολὺ σύντομα ἐφαρμογὲς ποὺ πολλαπλασιάζουν τὴν ἀπόδοσή της καὶ βελτιώνουν τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Π.χ., ἔχουν
γίνει ἐντυπωσιακὲς ἐξελίξεις στὴν Πληροφορική, στὶς τηλεπικοινωνίες καὶ στοὺς
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ὑπολογιστές. Ὅταν εἴχαμε ἀρχίσει νὰ
χρησιμοποιοῦμε συστηματικὰ ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς στὴν Ἀστρονομία
γύρω στὸ 1962, ἐγὼ εἶχα ἀναπτύξει τὰ
προγράμματά μου στὸ Ἰνστιτοῦτο Διαστημικῶν Ἐρευνῶν τῆς NASA στὴ Νέα
Ὑόρκη. Ὅταν ἐπέστρεψα στὴν Ἑλλάδα, ἔστελνα σὲ ἕνα συνάδελφο στὴ Νέα
Ὑόρκη τὰ στοιχεῖα ποὺ ἤθελα νὰ μοῦ
ὑπολογίσουν μὲ τὴ μορφὴ τρυπημένων
καρτῶν, καὶ μετὰ ἀπὸ ἕνα μῆνα εἶχα
τὰ ἀποτελέσματα ταχυδρομικῶς. Παρ’
ὅλη τὴν καθυστέρηση, εἴχαμε οὐσιαστικὰ
ἀποτελέσματα. Σήμερα, ὅμως, οἱ ἴδιοι
ὑπολογισμοὶ μποροῦν νὰ γίνουν σὲ λίγα δευτερόλεπτα μὲ ἕναν ἐπιτραπέζιο

Ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας καὶ οἱ ἐφαρμογές
της στὴν καθημερινή μας
ζωὴ καὶ ἰδιαίτερα στὴν Ἰατρικὴ ἀποτελοῦν τεράστια
κεφάλαια τῆς σημερινῆς
Ἐπιστήμης.

Ἰατρικὴ ὀφείλεται στὶς ἐφαρμογὲς τῆς
νανοτεχνολογίας. Ἡ νανοτεχνολογία
χρησιμοποιεῖται γιὰ διαγνωστικοὺς καὶ
θεραπευτικοὺς σκοπούς. Π.χ., γίνεται
μεταφορὰ φαρμακευτικῶν οὐσιῶν, ποὺ
ἀπελευθερώνονται μόνο πάνω στὰ πάσχοντα κύτταρα, χωρὶς νὰ πλήττονται
τὰ ὑγιῆ. Ἐπίσης, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντικατασταθοῦν ἐλαττωματικὰ γονίδια μὲ
ἄλλα, ὑγιῆ. Μιὰ ἀνάπτυξη τῶν ἐξελίξεων
αὐτῶν στὴν Ἑλλάδα ἔγινε τὸ 2012 στὸ
Ἰατροβιολογικὸ Κέντρο τῆς Ἀκαδημίας
Ἀθηνῶν κατὰ τὴν ἐπέτειο τῶν δέκα ἐτῶν
λειτουργίας του.
Ἔρχομαι τώρα σὲ μερικοὺς ἄλλους
σκοποὺς τῆς Ἐπιστήμης.

3. Ἄλλοι σκοποί
3.1. Ἀμυντικοὶ σκοποί – Πόλεμος

ὑπολογιστή.
Μιὰ τελευταία ἐξέλιξη ποὺ μοῦ ἔκανε
ἰδιαίτερη ἐντύπωση ἦταν ἡ ἐγκατάσταση
μιᾶς ὀθόνης στὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἀστεροσκοπεῖο τοῦ Νότου (ESO) στὸ Μόναχο, χάρις στὴν ὁποία μπορούσαμε νὰ κάνουμε
ἀστρονομικὲς παρατηρήσεις μὲ τὰ μεγάλα
τηλεσκόπια τῆς Χιλῆς μέσῳ δορυφόρου.
Κάναμε τὶς παρατηρήσεις μας ἀπὸ τὸ
γραφεῖο μας, χωρὶς νὰ χρειασθεῖ νὰ πᾶμε
στὴ Χιλή.
Ἐξάλλου, οἱ ἐφαρμογὲς τῆς τεχνολογίας στὴν Ἰατρικὴ ὑπῆρξαν θεαματικές.
Μιὰ τέτοια ἐξέλιξη ὑπῆρξε ἡ ρομποτικὴ
χειρουργική, μὲ τὴν ὁποία μποροῦν νὰ
γίνουν ἐπεμβάσεις ἀπὸ μεγάλη ἀπόσταση. Ἡ πιὸ πρόσφατη ἐξέλιξη στὴν

Τὰ ποσὰ ποὺ διατίθενται γιὰ ἀμυντικούς (καὶ ἐπιθετικούς) σκοποὺς εἶναι
τόσο μεγάλα, ὥστε θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ
κανεὶς ὅτι ἡ πολεμικὴ βιομηχανία εἶναι
κύριος σκοπὸς τῆς Ἐπιστήμης. Παρ’ ὅλα
αὐτά, ὁ πόλεμος μόνον ὡς κακό –ἔστω
καὶ ἀναγκαῖο– μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ. Αὐτὸ
δὲν σημαίνει ὅτι ἡ ἀμυντικὴ θωράκιση
μιᾶς χώρας δὲν εἶναι ἀπαραίτητη. Ἑπομένως, ἡ ἀμυντικὴ βιομηχανία καὶ οἱ
ἀντίστοιχη ἐπιστημονικὴ ἔρευνα εἶναι
ἀναγκαῖες. Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία
ὅτι οἱ συμφωνίες ἀφοπλισμοῦ καὶ ἐλέγχου τῶν ἐξοπλισμῶν εἶναι ἀκόμη καλύτερες. Καὶ ἐδῶ πρέπει νὰ χρησιμοποιηθεῖ
ἡ Ἐπιστήμη, γιὰ νὰ ἐλέγχει τὶς κρυφὲς
πυρηνικὲς δοκιμὲς ἢ τὴ διασπορὰ τῶν
χημικῶν καὶ βιολογικῶν ὅπλων κλπ.
Πάντως, στὸ θέμα αὐτὸ ὑπεισέρχονται πολλὰ ἠθικὰ προβλήματα. Θὰ δώσουν οἱ ἐπιστήμονες ψεύτικα στοιχεῖα,
γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὴν πολιτικὴ τῆς
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κυβέρνησής τους; Κἄτι τέτοιο ἔγινε στὴν
προετοιμασία τοῦ τελευταίου πολέμου
στὸ Ἰράκ. Δὲν ὑπῆρχαν πυρηνικὰ ὅπλα,
οὔτε χημικὰ καὶ βιολογικὰ ὅπλα σὲ ποσότητες ποὺ νὰ ἀπειλοῦν ὁλόκληρο τὸν
πλανήτη. Ἄλλο παράδειγμα ἀποτέλεσε
ἡ ἀνάπτυξη τοῦ πολέμου τῶν ἄστρων
(star war). Διετέθησαν ἀπίστευτα μεγάλα
ποσὰ γιὰ τὴν προετοιμασία ἑνὸς πολέμου
στὸ διάστημα, ποὺ ἀποδείχθηκαν στὸ
τέλος ἄχρηστα μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς
Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Ἀλλά, βεβαίως, οἱ
πολεμικὲς βιομηχανίες ἔχουν κάθε λόγο
νὰ προκαλοῦν πολέμους ἢ ἔστω ἀπειλὲς
πολέμων. Γι’ αὐτὸ ἀγωνίζονται μὲ νύχια
καὶ μὲ δόντια νὰ διατηρήσουν τὴν ἐπιρροή τους καὶ τὴν παραγωγὴ τῶν ὅπλων
τους. Καὶ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο νὰ
μεταφερθοῦν ξαφνικὰ ὅλα τὰ ποσὰ τοῦ
Ὑπουργείου Ἄμυνας σὲ εἰρηνικοὺς σκοπούς. Θυμᾶμαι μιὰ χρονιὰ στὶς Ἡνωμένες
Πολιτεῖες ποὺ περίσσεψαν μεγάλα ποσὰ
ἀπὸ τὸν πόλεμο τῶν ἄστρων καὶ ἔπρεπε
νὰ διατεθοῦν ἐντὸς ἑνὸς ὁρισμένου ἔτους.
Ἔβαλαν μιὰ ἐπιτροπὴ καθηγητῶν, γιὰ
νὰ διαθέσουν τὰ ποσὰ αὐτά, ἀλλὰ ὅλα
ἔγιναν πρόχειρα.
3.2. Οἰκονομία
Τὸ ἑπόμενο θέμα εἶναι ἡ οἰκονομία,
ποὺ ἐνδιαφέρει ἰδιαίτερα τὴ χώρα μας.
Ὁ πόλεμος δὲν εἶναι ὁ μόνος τρόπος
ἐπικρατήσεως ἑνὸς κράτους ἢ τοῦ βιομηχανικοῦ-στρατιωτικοῦ κατεστημένου μέσα σὲ ἕνα κράτος. Ἡ οἰκονομία ἀποτελεῖ
ἕνα ἄλλο πεδίο τεράστιου ἀνταγωνισμοῦ,
ποὺ συνεχίζει τὸν πόλεμο μέ «εἰρηνικά»
μέσα. Ὁ πόλεμος αὐτὸς ἀρχίζει μὲ τὴν
κυριαρχία πάνω στὶς πρῶτες ὕλες. Ὑδρογονάνθρακες, ὀρυκτά, σπάνιες ὕλες. Οἱ
πόλεμοι γιὰ τὸ πετρέλαιο εἶναι ἁπλῶς τὸ
τελευταῖο βῆμα στὸν πόλεμο τῆς οἰκονομικῆς ἐπικρατήσεως. Ἡ χρησιμοποίηση
φθηνοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ, ἡ δημιουρ-

γία εὑρεσιτεχνιῶν (πατεντῶν) ἀπὸ τὶς
φαρμακοβιομηχανίες, ἡ καταπάτηση τῶν
πατεντῶν ἀπὸ τὴν Κίνα καὶ ἀπὸ ἄλλες
χῶρες ἔξω ἀπὸ τὸ σύστημα κλπ., ἀποτελοῦν ἐπίσης ὅπλα οἰκονομικῆς ἐπικράτησης. Π.χ., ὅταν ἀναπτύχθηκε ἡ ἔρευνα τοῦ γονιδιώματος, ἔγιναν νόμοι ποὺ
ἀπαγορεύουν νὰ γίνονται τὰ εὑρήματα
αὐτὰ πατέντες. Ἀλλὰ γίνονται τεράστιες
προσπάθειες νὰ παρακαμφθοῦν οἱ νόμοι
αὐτοὶ μὲ τὴ μεταφορὰ τῶν ἐργαστηρίων
σὲ ἄλλες χῶρες, ποὺ δὲν ἔχουν ἀπαγορευτικὴ νομοθεσία.
Εἶναι ἀπίστευτο τὸ πόσο παγκοσμιοποιημένη εἶναι ἡ οἰκονομία σήμερα.
Μιὰ μικρὴ ἀναταραχὴ σὲ μιὰ ἄκρη τοῦ
πλανήτη μπορεῖ νὰ κατεβάσει ἀμέσως
ἐντυπωσιακὰ τὰ χρηματιστήρια ὅλου
τοῦ κόσμου. Καὶ μιὰ αἰσιόδοξη δήλωση
ὁρισμένων πολιτικῶν προσώπων μπορεῖ
νὰ τὰ ἀνεβάσει ἐπίσης ταχύτατα. Ἀλλὰ
ἡ οἰκονομία μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὴν
ἑνοποιητικὴ δύναμη μεταξὺ τῶν λαῶν.
Ὄχι μόνο μὲ τὴν παροχὴ δωρεῶν στοὺς
ἀσθενέστερους, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴ συνεργασία καὶ τὴν ἀξιοποίηση ὅλων τῶν
δυνάμεων ὅλων τῶν λαῶν τῆς γῆς.
Δὲν θὰ ἐπεκταθῶ περισσότερο στὸ
θέμα αὐτό. Θὰ ἀναφερθῶ, ὅμως, σ’ ἕνα
τρίτο θέμα, ποὺ ἔχει πολὺ σημαντικὲς
προεκτάσεις.
3.3. Ὁλοκληρωτικὴ κυριαρχία
Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ὁ Aldous
Huxley ἔγραψε ἕνα προφητικὸ βιβλίο,
τό New Brave World (Νέος, θαυμάσιος
κόσμος), ὅπου περιγράφει ἕνα ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς ποὺ κυριεύει τὰ πάντα,
κυρίως τὸν νοῦ τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἕνα
ἐφιαλτικὸ ὄνειρο. Οἱ ἄνθρωποι χωρίζονται ἀπὸ μωρὰ σὲ τάξεις. Καὶ οἱ κατώτερες τάξεις μαθαίνουν μόνο νὰ δουλεύουν
καὶ νὰ ὑπηρετοῦν τὸν ἡγέτη τους. Στὰ
νηπιαγωγεῖα τῶν ἐργατῶν, τὰ παιδιὰ
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ἐκπαιδεύονται νὰ ἀποφεύγουν καθετὶ
τὸ ὡραῖο. Ὅταν πλησιάζουν λουλούδια
ἢ ὡραῖες εἰκόνες, δέχονται ὀδυνηρὲς ἠλεκτρικὲς ἐκκενώσεις, ποὺ τὰ κάνουν νὰ
τὰ μισήσουν. Καὶ κανείς –σχεδόν– δὲν
τολμάει ν’ ἀμφισβητήσει τὸ καθεστώς.
Κανεὶς σχεδὸν τότε δὲν φανταζόταν ὅτι οἱ ἐφιαλτικὲς αὐτὲς συνθῆκες
θὰ ἐπραγματοποιοῦντο τόσο γρήγορα.
Ἀλλὰ οἱ συνθῆκες στὶς δικτατορίες τοῦ
Χίτλερ καὶ τοῦ Στάλιν ξεπέρασαν κάθε
φαντασία. Ἔχουν γραφτεῖ πολλὰ γιὰ τὶς

Μιὰ διαφορετικὴ ἀπάντηση δίνει ἡ Ἀνθρωπικὴ
Ἀρχὴ τῆς Φυσικῆς. Ἂν οἱ
φυσικοὶ νόμοι ἦσαν διαφορετικοί, δὲν θὰ ὑπῆρχε
ἡ ζωή, δὲν θὰ ὑπήρχαμε
ἐμεῖς νὰ κάνουμε τέτοιες
ἐρωτήσεις. Οἱ φυσικοὶ
νόμοι εἶναι ἀπολύτως
κατάλληλοι γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ζωῆς καὶ τοῦ
ἀνθρώπου.
συνθῆκες ζωῆς στὴ ναζιστικὴ Γερμανία.
Ἐξάλλου, ὁ Σολζενίτσιν ἔχει γράψει
στὰ βιβλία του Ὁ πρῶτος κύκλος καὶ
Γκουλὰγκ τὶς συνθῆκες ποὺ ἐπεκράτησαν στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση τοῦ Στάλιν.
Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ
τῆς ὁλοκληρωτικῆς κυριαρχίας χρησιμοποιήθηκαν ὅλα τὰ μέσα τῆς ἐπιστήμης
καὶ τῆς τεχνολογίας. Ἐξάλλου, ἡ προπαγάνδα χρησιμοποίησε τὰ ἐπιστημονικὰ
ἐπιτεύγματα, γιὰ νὰ ὑποβάλει τὴν κυβερνητικὴ ἰδεολογία σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.
Ὅταν ἐπισκέφθηκα τὸ Λένινγκραντ πρὸ

ἀρκετῶν ἐτῶν, εἶδα μιὰ τεράστια ἐκκλησία, τὴ μητρόπολη τοῦ Καζάν, ποὺ εἶχε
μετατραπεῖ σὲ ἀθεϊστικὸ μουσεῖο. Ἐκεῖ
ἔκαναν, μὲ εἰκόνες καὶ σχέδια, ἀντιπαράθεση τῆς Θρησκείας μὲ τὴν Ἐπιστήμη.
Π.χ., πλάι σὲ μιὰ εἰκόνα ποὺ παρίστανε
τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου, ἦταν σχέδια
γιὰ μιὰ θεωρία προέλευσης τοῦ ἡλιακοῦ συστήματος τοῦ Ρώσου ἀστρονόμου
Ὀ. Σμίτ (πού, ἂς σημειωθεῖ, κανεὶς δὲν
τὸν ἀναφέρει πλέον σήμερα). Δίπλα σὲ
μιὰ ἁπλοϊκὴ εἰκόνα ποὺ παρίστανε τὴν
ψυχὴ ποὺ φεύγει ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ὅταν
πεθαίνει, ὑπῆρχε περιγραφὴ τῶν πειραμάτων τοῦ Παβλὸφ γιὰ τά «ὑποθετικὰ
ἀντανακλαστικά», δηλαδὴ ὑποτίθεται ὅτι
ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι παρὰ τά «ὑποθετικὰ
ἀντανακλαστικά» τοῦ Παβλόφ.
Εὐτυχῶς ὁ νέος, θαυμάσιος κόσμος
τοῦ Huxley ἔπαυσε νὰ ὑπάρχει μὲ τέτοιο ἐμφανῆ τρόπο στὶς περισσότερες
χῶρες τῆς γῆς. Ἀλλὰ ἐξακολουθοῦν νὰ
ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις. Ὅσοι εἶδαν στὴν
τηλεόραση τὴν κηδεία τοῦ προέδρου τῆς
Βορείου Κορέας εἶδαν τὸν ἀπίστευτο
σπαραγμὸ τοῦ λαοῦ κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς κηδείας – ἀληθινὸ ἢ ψεύτικο δὲν
ἔχει σημασία.
Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες μορφὲς ὁλοκληρωτισμοῦ σὲ διάφορες χῶρες, ἀκόμη καὶ
στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες – ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρω τὰ τελειοποιημένα βασανιστήρια
ποὺ ἐπιτρέπονται στὸ Γκουαντάναμο ἢ
τὰ βασανιστήρια ποὺ κάνουν Ἀμερικανοὶ
σὲ ἄλλες χῶρες.

4. Τά «ἔσχατα» ἐρωτήματα
Στὸ τελευταῖο μέρος τῆς ὁμιλίας μου,
θὰ θίξω ἕνα βασικὸ ἐρώτημα. Δίνει ἡ
Ἐπιστήμη ἀπάντηση σὲ ὅλα τὰ βασικὰ
ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι βεβαίως ὄχι.
Ὑπάρχουν θέματα ποὺ ξεπερνοῦν τὴν
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Δίνει ἡ Ἐπιστήμη ἀπάντηση σὲ ὅλα τὰ βασικὰ ἐρωτήματα
τοῦ ἀνθρώπου; Ἡ ἀπάντηση εἶναι βεβαίως ὄχι. Ὑπάρχουν
θέματα ποὺ ξεπερνοῦν τὴν Ἐπιστήμη, ποὺ βρίσκονται
πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.

Ἐπιστήμη, ποὺ βρίσκονται πέρα ἀπὸ
τὰ ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Τὸ
πρῶτο θέμα εἶναι οἱ ἀξίες. Ἀλλὰ δὲν
θὰ ἐπεκταθῶ στὸ θέμα αὐτό. Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἔχει κάνει μερικὰ πολὺ
ἀξιόλογα διεθνῆ συνέδρια σχετικὰ μὲ
τὶς πανανθρώπινες ἀξίες καὶ ἀντίστοιχες δημοσιεύσεις, ποὺ κυκλοφόρησαν
εὐρύτατα διεθνῶς. Θὰ ἀναφερθῶ μόνο σὲ
ἕνα τελευταῖο θέμα, ποὺ εἶναι τὸ νόημα
τοῦ Κόσμου.
4.1 Τὸ νόημα τοῦ Κόσμου
Ἡ Ἐπιστήμη ἀναζητεῖ συνεχῶς ὅλο
καὶ βαθύτερα αἴτια τοῦ Κόσμου. Γιατί τὴν ἡμέρα ἔχουμε φῶς καὶ τὴ νύχτα
σκοτάδι; Διότι τὴν ἡμέρα μᾶς φωτίζει ὁ
Ἥλιος. Καὶ γιατί φωτίζει ὁ Ἥλιος; Διότι
στὸ ἐσωτερικό του γίνονται πυρηνικὲς
ἀντιδράσεις ποὺ παράγουν ἐνέργεια.
Γιατί ὅμως γίνονται αὐτὲς οἱ πυρηνικὲς
ἀντιδράσεις; Ἐδῶ χρειάζεται νὰ ἐπιστρατεύσει κανεὶς ὅλη τὴ Φυσικὴ τῶν ὑψηλῶν

ἐνεργειῶν, τὴν Κβαντομηχανικὴ καὶ τὴ
Σχετικότητα, γιὰ νὰ ἐξηγήσει πῶς γίνονται οἱ βασικὲς πυρηνικὲς ἀντιδράσεις
ποὺ μετατρέπουν τὸ ὑδρογόνο σὲ ἥλιο,
ἐνῷ ἕνα μέρος τῆς μάζας μετατρέπεται
σὲ ἐνέργεια σύμφωνα μὲ τὴν ἐξίσωση τοῦ
Einstein.
Ἀλλὰ τὰ ἐρωτήματα δὲν σταματοῦν.
Γιατί ὑπάρχουν αὐτὲς οἱ φυσικὲς δυνάμεις, γιατί ὑπάρχουν τὰ κβαντικὰ φαινόμενα, γιατί ἡ μᾶζα οὐσιαστικὰ ταὐτίζεται
μὲ τὴν ἐνέργεια; Ἐδῶ πλέον ἡ Ἐπιστήμη
σταματᾷ μὲ μιὰ διαπίστωση: Διότι ἔτσι
εἶναι οἱ φυσικοὶ νόμοι ποὺ διέπουν τὸ
Σύμπαν. Ἀρκεῖ ὅμως αὐτό;
Μιὰ διαφορετικὴ ἀπάντηση δίνει ἡ
Ἀνθρωπικὴ Ἀρχὴ τῆς Φυσικῆς. Ἂν οἱ
φυσικοὶ νόμοι ἦσαν διαφορετικοί, δὲν θὰ
ὑπῆρχε ἡ ζωή, δὲν θὰ ὑπήρχαμε ἐμεῖς νὰ
κάνουμε τέτοιες ἐρωτήσεις. Οἱ φυσικοὶ
νόμοι εἶναι ἀπολύτως κατάλληλοι γιὰ
τὴν ἀνάπτυξη τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Ἂν ἡ βαρύτης, οἱ ἠλεκτρομαγνητικὲς
δυνάμεις ἢ οἱ πυρηνικὲς δυνάμεις ἄλλα-

Ἡ ἰδέα τοῦ Πολυσύμπαντος δὲν εἶναι οὐσιαστικὰ μιὰ ἐπιστημονικὴ θεωρία. Διότι κάθε ἐπιστημονικὴ θεωρία κάνει
προβλέψεις καὶ προεκτάσεις ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλεγχθοῦν μὲ τὴν παρατήρηση καὶ τὸ πείραμα. Ὅταν ὅμως ξέρει κανεὶς ὅτι κανένας ἔλεγχος δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει στὶς
προβλέψεις τοῦ Πολυσύμπαντος, τότε κάνει κἄτι σὰν μιὰ
ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας.
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ζαν ἔστω καὶ ἐλάχιστα, δὲν θὰ ὑπῆρχαν
ἀστέρες, δὲν θὰ ὑπῆρχαν πλανῆτες μὲ
τὶς κατάλληλες θερμοκρασίες, δὲν θὰ
ὑπῆρχε ὁ ἄνθρακας καὶ τὰ ἄλλα χημικὰ
στοιχεῖα ποὺ ἀπαρτίζουν τὴ ζωή, ἢ ἡ ζωὴ
θὰ εἶχε ἐξαφανισθεῖ, πρὶν προλάβει νὰ
ἐξελιχθεῖ μέχρι τὸν ἄνθρωπο. Ὑπάρχουν
πάρα πολλὲς ἐκδηλώσεις τῆς Ἀνθρωπικῆς Ἀρχῆς ποὺ δείχνουν ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι, οἱ σταθερὲς ποὺ εἰσέρχονται
στοὺς φυσικοὺς νόμους καὶ οἱ ἀρχικὲς

Ὑπάρχει ἕνα πολὺ σημαντικὸ μαθηματικὸ θεώρημα, τὸ θεώρημα τοῦ
Gödel, ποὺ ἀποδεικνύει
ὅτι κανένα λογικὸ σύστημα δὲν εἶναι πλῆρες.
Δηλαδή, ὅποια ἀξιώματα
καὶ ἂν δεχθοῦμε, ὅποιες
ὑποθέσεις καὶ ἂν κάνουμε, ὑπάρχουν πάντοτε
ἀλήθειες ποὺ δὲν μποροῦν ν’ ἀποδειχθοῦν, ποὺ
εἶναι πάντα πέρα ἀπὸ τὰ
ὅρια τοῦ συστήματός μας.
συνθῆκες ποὺ ὁδήγησαν στὴ σημερινὴ
μορφὴ τοῦ Σύμπαντος εἶναι μὲ μεγάλη
ἀκρίβεια αὐτὰ ποὺ χρειάζονται, γιὰ νὰ
δημιουργηθεῖ ἡ ζωὴ καὶ ὁ ἄνθρωπος.
Ἀλλὰ ὑπάρχει, ἀλήθεια, σκοπιμότης
μέσα στὸ Σύμπαν; Ἢ ὅλα ὅσα παρατηροῦμε καὶ διαπιστώνουμε εἶναι τυχαῖα;
Μερικοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ φυσικοὶ
νόμοι εἶναι ἀποτέλεσμα τύχης. Καὶ
ἐπειδὴ διαπιστώνουμε ὅτι οἱ φυσικοὶ
νόμοι εἶναι παγκόσμιοι, δηλαδὴ οἱ ἴδι-

οι νόμοι ἰσχύουν σὲ ὅλο τὸ ὁρατὸ Σύμπαν, ἄρα θὰ ὑπάρχουν καὶ ἀπειράριθμα
ἄλλα συστήματα, ἔξω ἀπὸ τὸ δικό μας,
ὅπου οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι διαφορετικοί. Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ ἰδέα του
Πολυσύμπαντος. Π.χ., στὸ δικό μας Σύμπαν ἡ ἠλεκτρομαγνητικὴ δύναμη εἶναι
1040 φορὲς ἰσχυρότερη ἀπὸ τὴ βαρύτητα. Σὲ ἄλλα ὅμως σύμπαντα ἡ βαρύτης
θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἰσχυρότερη ἀπὸ
τὴν ἠλεκτρομαγνητικὴ δύναμη, κ.ο.κ. Ἂν
ὑπάρχουν ἀπειράριθμα σύμπαντα στὸ
Πολυσύμπαν, οἱ διάφορες σταθερές, οἱ
διάφορες ἀρχικὲς συνθῆκες καὶ τελικὰ οἱ
διάφοροι φυσικοὶ νόμοι θὰ μποροῦσαν
νὰ ἔχουν κάθε δυνατὴ μορφή. Ὅλα θὰ
ἦσαν τυχαῖα.
Σὲ μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ σύμπαντα
ἴσως θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργηθεῖ ζωή,
ἀλλὰ ἡ πιθανότης νὰ γίνει κἄτι τέτοιο
εἶναι ἀπίστευτα μικρή. Θὰ ἦταν πολὺ πιὸ
πιθανὸ νὰ περπατήσει κανεὶς πάνω στὸ
νερό, ἂν τὰ μόρια τοῦ νεροῦ κινοῦνται μὲ
κατάλληλες ταχύτητες, ὥστε νὰ συγκρατοῦν τὰ πέλματά μας καὶ νὰ μὴ βουλιάζουμε. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ πιθανότης νὰ
περπατήσουμε ἄνετα πάνω στὸ νερὸ δὲν
εἶναι μηδενική, ἄρα κἄτι τέτοιο μπορεῖ
κάποτε νὰ γίνει, μέσα στὸν ἄπειρο χρόνο. Πολὺ μικρότερη εἶναι ἡ πιθανότης
νὰ ὑπάρχει ἕνα σύμπαν μὲ τὶς κατάλληλες συνθῆκες γιὰ τὴ δημιουργία ζωῆς.
Ἀλλά, ὅσο μικρὴ καὶ ἂν εἶναι, δὲν εἶναι
μηδενική. Ἂν λοιπὸν ὑπάρχουν ἄπειρα
σύμπαντα, τότε θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρξουν κάπου σύμπαντα κατάλληλα γιὰ τὴ
ζωή, ἔστω καὶ ἂν αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα,
ἐν σχέσει μὲ τὰ μικρὰ σύμπαντα, ὅπου
δὲν ὑπάρχει ἴχνος ζωῆς.
Καὶ γιὰ ν’ ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα,
θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει κάπου, σὲ τεράστια ἀπόσταση, κάποιο σύμπαν ποὺ
νὰ μοιάζει πολὺ μὲ τὸ δικό μας, ὥστε νὰ
ἔχει ἀνθρώπους σὰν ἐμᾶς, μὲ μόνη δια-
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φορὰ ὅτι ἐκεῖ ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ εἶναι
δισεκατομμυριοῦχοι. Μακάρι νὰ βρίσκαμε
ἕνα τέτοιο σύμπαν καὶ νὰ μάθουμε πῶς
τὰ κατάφεραν ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι.
Δυστυχῶς ὅμως δὲν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ δυνατότης νὰ ἐπικοινωνήσουμε
μὲ ἄλλα σύμπαντα τοῦ Πολυσύμπαντος,
γιὰ νὰ διαπιστώσουμε τὴν ὕπαρξή τους.
Ἕνας ἁπλὸς ὑπολογισμὸς τὸ δείχνει
αὐτό. Οἱ διαστάσεις τοῦ Σύμπαντός μας
εἶναι περίπου 14 δισεκατομμύρια ἔτη φωτός, καὶ τὸ ὅριο τοῦ ὁρατοῦ μας Σύμπαντος διαστέλλεται μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ
φωτός. Δηλαδὴ δὲν μποροῦμε νὰ δοῦμε
κἄτι ἔξω ἀπὸ τὸ Σύμπαν μας, γιατὶ χρει-

νας ἔλεγχος δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει στὶς
προβλέψεις τοῦ Πολυσύμπαντος, τότε
κάνει κἄτι σὰν μιὰ ταινία ἐπιστημονικῆς
φαντασίας. Κάνει τέχνη, ἀσφαλῶς ἐνδιαφέρουσα τέχνη, ἀλλὰ ὄχι Ἐπιστήμη. Π.χ.,
σὲ μιὰ κινηματογραφικὴ ταινία μπορεῖ οἱ
Ἕλληνες νὰ εἶναι δισεκατομμυριοῦχοι,
ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔχει δυστυχῶς σχέση μὲ
τὴν πραγματικότητα.
Τελικά, τὸ ἂν ὑπάρχει σκοπιμότης
στὸ Σύμπαν εἶναι θέμα Θρησκείας ἢ
Φιλοσοφίας. Βεβαίως, ἡ Θρησκεία ξεκινάει μὲ τὴν πίστη ὅτι στὸ Σύμπαν, στὴ
ζωή, στὸν ἄνθρωπο, ὑπάρχει σκοπιμότης. Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔγινε τυχαῖα, ἀλλὰ

Ἡ Ἐπιστήμη ἀγωνίζεται καὶ προχωρεῖ στὴν πραγμάτωση
εὐγενικῶν σκοπῶν, ὅπως εἶναι ἡ γνώση καὶ ἐξυπηρέτηση
τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προβλέψουμε
ἕνα τέλος στὸν ἀγῶνα καὶ στὴν πρόοδό της. Γιατί, στὸ τέλος τέλος, ὁ κύριος σκοπὸς τῆς Ἐπιστήμης εἶναι ἀκριβῶς
αὐτὸς ὁ ἀγώνας γιὰ πρόοδο, ποὺ συνεχίζεται καὶ θὰ συνεχίζεται ἀπεριόριστα, χωρὶς ἕνα τέλος στὸν ὁρίζοντα.
αζόμαστε μιὰ ταχύτητα μεγαλύτερη ἀπὸ
τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός, πρᾶγμα ποὺ
ἀποκλείεται. Ἀλλὰ τὸ πλησιέστερο σύμπαν τοῦ Πολυσύμπαντος, ἔξω ἀπὸ τὸ
δικό μας Σύμπαν, ἀπέχει κάπου 1010000000
ἔτη φωτός. Δηλαδή, μὲ ὅσα γνωρίζουμε
ἀπὸ τὴ Φυσικὴ καὶ τὴν Ἀστρονομία, εἶναι
ἀδύνατο νὰ ἐλέγξουμε τὴν ὕπαρξη τῶν
ἄλλων συμπάντων τοῦ Πολυσύμπαντος.
Ἔτσι φαίνεται ὅτι ἡ ἰδέα τοῦ Πολυσύμπαντος δὲν εἶναι οὐσιαστικὰ μιὰ
ἐπιστημονικὴ θεωρία. Διότι κάθε ἐπιστημονικὴ θεωρία κάνει προβλέψεις καὶ
προεκτάσεις ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλεγχθοῦν μὲ τὴν παρατήρηση καὶ τὸ πείραμα. Ὅταν ὅμως ξέρει κανεὶς ὅτι κανέ-

ὑπῆρχε ἀνέκαθεν στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀρχικὴ θέση προκύπτουν
ὅλες οἱ θρησκευτικὲς καὶ ἠθικὲς ἔννοιες.
Ὑπάρχουν αἰώνιες ἀξίες, ποὺ ἀποτελοῦν
τὴ βάση τῆς ἠθικῆς. Ὑπάρχει ἕνας αἰώνιος προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ δὲν
περιορίζεται στὴ ζωή του ἐδῶ στὴ γῆ.
Προφανῶς αὐτὲς τὶς προτάσεις ἡ
Θρησκεία δὲν μπορεῖ νὰ τὶς ἀποδείξει ἐπιστημονικά. Δὲν μπορεῖ νὰ βγάλει συμπεράσματα μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν
ὁποῖο βγάζουν συμπεράσματα οἱ φυσικὲς
ἐπιστῆμες. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ ἐπιστημονικὰ ὅτι δὲν ὑπάρχει σκοπιμότης στὴ Φύση. Δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυρισθεῖ κανεὶς ὅτι
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μόνον ἡ a priori ἄρνηση κάθε σκοπιμότητος στὴ φύση εἶναι ἐπιστημονική. Ὅταν,
μάλιστα, γιὰ νὰ ὑποστηρίξει κανεὶς τὴν
ἀρνητικὴ αὐτὴ ἄποψη, ἀναγκάζεται νὰ
δεχθεῖ, χωρὶς καμμία ἀπόδειξη, ὅτι ὑπάρχουν ἄπειρα οὐσιαστικὰ σύμπαντα πέρα
ἀπὸ τὸ δικό μας Σύμπαν.
Ἡ πιὸ σοβαρὴ καὶ τίμια ἀπάντηση
τοῦ ἐπιστήμονος στὸ θέμα αὐτὸ εἶναι
«δὲν ξέρω». Ἄλλωστε, ὑπάρχει ἕνα πολὺ
σημαντικὸ μαθηματικὸ θεώρημα, τὸ θεώρημα τοῦ Gödel, ποὺ ἀποδεικνύει
ὅτι κανένα λογικὸ σύστημα δὲν εἶναι
πλῆρες. Δηλαδή, ὅποια ἀξιώματα καὶ
ἂν δεχθοῦμε, ὅποιες ὑποθέσεις καὶ ἂν
κάνουμε, ὑπάρχουν πάντοτε ἀλήθειες
ποὺ δὲν μποροῦν ν’ ἀποδειχθοῦν, ποὺ
εἶναι πάντα πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ συστήματός μας. Ἔτσι εἶναι ὄχι ἐντελῶς
ἀπίθανο, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ ἀδύνατο νὰ
ὑπάρξει κάποτε μιὰ πλήρης ἐπιστημονικὴ ἀπάντηση σὲ ὅλα τὰ ἔσχατα ἐρω-

τήματα τῆς ὑπάρξεως, τοῦ κόσμου, καὶ
τοῦ ἀνθρώπου εἰδικώτερα.
Καὶ τότε τί κάνει ἡ Ἐπιστήμη;
Ἡ Ἐπιστήμη ἀγωνίζεται καὶ προχωρεῖ στὴν πραγμάτωση εὐγενικῶν σκοπῶν,
ὅπως εἶναι ἡ γνώση καὶ ἐξυπηρέτηση τοῦ
ἀνθρώπου. Ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
προβλέψουμε ἕνα τέλος στὸν ἀγῶνα καὶ
στὴν πρόοδό της. Γιατί, στὸ τέλος τέλος,
ὁ κύριος σκοπὸς τῆς Ἐπιστήμης εἶναι
ἀκριβῶς αὐτὸς ὁ ἀγώνας γιὰ πρόοδο,
ποὺ συνεχίζεται καὶ θὰ συνεχίζεται ἀπεριόριστα, χωρὶς ἕνα τέλος στὸν ὁρίζοντα.
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