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* 
1. Η επιστήµη και η τεχνολογία διαµορφώνουν τον τρόπο ζωής και την υπαρξιακή 
νοοτροπία της ανθρώπινης κοινωνίας  

Η γνώση που έχουµε  για το πρόσωπο της αλήθειας είναι, και φαίνεται πως θα 
παραµείνει, αποσπασµατική και περιορισµένη, ίσως κυρίως λόγω των αδυναµιών 
και των περιορισµών της ανθρώπινης διανόησης στην κατανόηση των καβαλιστικών 
απαντήσεων που µπορεί να δίνει η επιστήµη στα θεµελιώδη ερωτήµατα «περί 
νοήµατος και ύπαρξης». Η θεολογία διατείνεται πως µόνο µε την πίστη στο δόγµα της 
θρησκείας, ή µε τον µυστικισµό, είναι δυνατό να εµβαθύνουµε στο µυστήριο της 
αλήθειας και να επικοινωνήσουµε µε τον Θεό και µε την αληθινή φύση των 
πραγµάτων. Από την άλλη µεριά η αξιοπιστία της «αντικειµενικής αλήθειας» της 
επιστήµης οφείλεται στην εµπιστοσύνη που έχουµε για την βαθιά γνώση που 
αποκτάται µε επίπονη, οργανωµένη, και απαγωγικά διατεταγµένη προσπάθεια.  

Η επιστήµη, και ιδιαίτερα η φυσική, µε την προσέγγιση της «αντικειµενικής 
αλήθειας», της αλήθειας των πολλών που παρατηρούν, ερµηνεύουν, επικοινωνούν, 
και συµφωνούν1, αντικατέστησε τις δεισιδαιµονίες των πρωτόγονων πολιτισµών, τις 
νεράιδες και τους δαίµονες της υπαρξιακής µυθολογίας. Όλο και περισσότερο η 
επιστήµη, κυρίως µέσω της τεχνολογίας, επιδρά σε πρακτικό επίπεδο και αλλάζει 
τους τρόπους ζωής στις ανθρώπινες κοινωνίες. Αυξάνει την εξάρτηση του ανθρώπου 
από την τεχνολογία µε τρόπους που συχνά εµποδίζουν την αµεσότητα µε την οποία οι 

                                                
1 D. FØLLESDALL, Mind and Language, Clarendon, 1975 
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θρησκείες παρέχουν βοήθεια στους ανθρώπους για την αντιµετώπιση των 
προσωπικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων.  

2. Ο µεταφυσικός χαρακτήρας της επιστηµονικής γνώσης 
Τα βιολογικά όντα, και ο άνθρωπος, αντιδρώντας στα ερεθίσµατα της 

παρατήρησης κατασκευάζουν «εσωτερικές εικονικές παραστάσεις», αντιλήψεις και 
γνώµες. Όταν υπάρχει άµεση, ένα-προς-ένα αναλογία µεταξύ των στοιχείων της 
παρατήρησης και της εσωτερικής απεικόνισης, πράγµα που συµβαίνει συνήθως σε 
παρατηρήσεις στις κλίµακες της καθηµερινής εµπειρίας, τότε η εσωτερική απεικόνιση 
του εξωτερικού φυσικού κόσµου παρέχει την «υποκειµενική αντίληψη της 
πραγµατικότητας». Αυτό συνεπάγεται διαφορετικές στρεβλώσεις στην αντίληψη των 
διαφόρων βιολογικών ειδών, και θυµίζει την ανάκλαση των σκιών από τον τοίχο της 
σπηλιάς στην γνωστή αλληγορία του Πλάτωνα.  

Όταν, όµως, η παρατήρηση από τον άνθρωπο έχει να κάνει µε το πολύ µικρό 
του µικρόκοσµου (όπου η παρατήρηση αλλάζει το αντικείµενο) ή µε το πολύ µεγάλο 
του διαστηµικού κόσµου (όπου οι κλίµακες των αλλαγών σε χώρο και χρόνο είναι 
πέραν των δυνατοτήτων πρόσβασης), τότε οι διαλογικές υποθέσεις που 
κατασκευάζονται έχουν µεταφυσικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα όταν αφορούν σε θέµατα 
ύλης, χώρου και χρόνου. 

Πιο συγκεκριµένα, οι θεωρίες περί των «έσχατων δοµικών λίθων» της ύλης 
(άτοµα και κουάρκς) οι οποίες ξεπερνούν την άµεση παρατηρησιακή εµπειρία, είναι 
µεταφυσικού χαρακτήρα. 

Η επιστήµη, η οποία είναι µία ολοκληρωτικά ανθρώπινη εφεύρεση, προσφέρει 
την πιο ευφάνταστη «µεταφυσική» της εποχής µας. Η κινητήριος δύναµη της 
επιστήµης, πέραν από την πρακτική σηµασία της στην χαρτογράφηση και πρόβλεψη 
του κόσµου µας, είναι η επιθυµία για την απόκτηση της γνώσης, η οποία θα µας 
επιτρέψει να κατανοήσουµε τον κόσµο µας, να διαλογιστούµε την ανθρώπινη 
κατάσταση, να αναζητήσουµε τα ίχνη της «πραγµατικότητας», να οραµατιστούµε 
την «ύπαρξη», και ίσως να µας επιτρέψει να συλλάβουµε την συνεκτική 
παραδοξότητα του κόσµου µας.  

Είτε προσεγγίσει κανείς τα οντολογικά θέµατα µέσα από την επιστήµη, ή 
µέσα από την θρησκεία, η µεταφυσική επιχειρηµατολογία αποτελεί την πηγή του 
θρησκευτικού δόγµατος, αλλά και της σύγχρονης επιστηµονικής έµπνευσης. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις θεµελιωδών ανακαλύψεων της επιστηµονικής αλήθειας των 
ηµερών µας, η µεταφυσική επιχειρηµατολογία οδηγεί την επιστηµονική έρευνα στα 
θολά σύνορα της διάκρισης µεταξύ του ορθολογικού κόσµου της επιστήµης και του 
κόσµου της φαντασίας και της ψευδαίσθησης.  

Με την αντικειµενική γνώση που απορρέει από την επιστηµονική διερεύνηση  
των θεµελιωδών ερωτηµάτων που αφορούν στην πραγµατικότητα του κόσµου µας 
και την ύπαρξη, η θρησκευτική Πίστη, η Ελπίδα, και η Αγάπη για την αναζήτηση, 
µπαίνουν στα κύτταρα του βιολογικού µας οργανισµού.  Με αυτή την έννοια, η 
αναζήτηση της επιστηµονικής γνώσης για την «πραγµατικότητα», γίνεται µία 
ελευθερωµένη και διευρυµένη θρησκεία. Αυτή, άλλωστε, είναι η βαθύτερη έννοια 
της Ιωνικής γοητείας, του Ιωνικού Διαφωτισµού2, που καθιστά την επιστηµονική 

                                                
2 Ο Ιωνικός Διαφωτισµός – οι διαλογισµοί και οι ανακαλύψεις του Πυθαγόρα, του Θαλή, και άλλων, 
που έζησαν στην Ιωνία  – ήταν η απαρχή του Δυτικοευρωπαϊκού επιστηµονικού στοχασµού, που 
κυριάρχησε έκτοτε και διέλυσε τον µυθικό µυστικισµό της Ανατολής 
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έρευνα, έναντι της Θεόπνευστης Αποκάλυψης, ως το αγλαό µονοπάτι προς την 
λύτρωση από τον φόβο που προκαλεί η άγνοια. 

3. Η νευτώνεια «θρησκεία» 
Εδώ και έναν αιώνα, έχουµε πεισθεί ότι η νευτώνεια κλασσική φυσική είναι 

ανεπαρκής για την εξήγηση των φαινοµένων του υποατοµικού κόσµου, και ότι δεν 
έχει θέση για την συνείδηση. Συµφώνως προς την «κλασσική», ή «νευτώνεια» άποψη, 
οι φυσικοί νόµοι είναι ταυτισµένοι µε την «νοµοτέλεια», δηλαδή µε µια αιτιοκρατική 
και χρονικά αναστρέψιµη περιγραφή του φυσικού κόσµου, όπου το «µέλλον» και το 
«παρελθόν» διαδραµατίζουν τον ίδιο ρόλο. Συνεπώς, η κλασσική αντίληψη για την 
πραγµατικότητα αρνείται την εµφάνιση του «καινούριου» και ουσιαστικά αµφισβητεί 
την δηµιουργική δραστηριότητα στην φύση, και από την φύση. 

Η ντετερµινιστική νευτώνεια άποψη για την πραγµατικότητα, όπως και η 
«ατοµική θεωρία» του Δηµόκριτου, είναι µεταφυσικού χαρακτήρα. Είναι δυνατό, 
µέσα στο πλαίσιο της νευτώνειας φυσικής, να κατανοήσει κάποιος: πώς ο νους και το 
σώµα, δύο εντελώς διαφορετικές οντότητες, µπορούν να αλληλεπιδρούν; Είναι 
δυνατό να κατανοήσουµε το είδος του οντολογικού πυρήνα που κρύβεται πίσω από 
την αινιγµατική προσωπική αντωνυµία «εγώ», που µάς προσδιορίζει ως ενσυνείδητα 
όντα;  

4. Η επιστηµονική έρευνα των πληθυσµιακών συµπεριφορών: 
Πολυπλοκότητα και Δικτύωση 

Αυτό που συµπεραίνουµε από τα φυσικά χνάρια του παρελθόντος είναι πως ο 
φυσικός κόσµος έχει ακολουθήσει µια αδιάλειπτη εξελικτική πορεία από το χάος των 
πρώτων στιγµών της δηµιουργίας µέχρι τον απεριορίστου ποικιλότητας σε δόµηση 
και λειτουργικότητα φυσικό κόσµο, τον οποίο αντιλαµβανόµαστε σήµερα. 

Η έρευνα στους παραδοσιακούς χώρους των θετικών επιστηµών αποδείχθηκε 
σχετικά εύκολη. Η επιστηµονική έρευνα στις κοινωνικές επιστήµες και τις 
ανθρωπιστικές σπουδές, ιδιαιτέρως οι έρευνες που αφορούν στις πληθυσµιακές 
συµπεριφορές των πολύπλοκα δικτυωµένων και εγκλειδωµένων3 ανθρώπινων 
κοινωνιών, συναντούν µεγάλες δυσκολίες και παρουσιάζουν την έσχατη πρόκληση. 
Στο πλαίσιο των ερευνών τέτοιων συστηµάτων, που χαρακτηρίζονται από αστάθειες, 
πιθανοκρατικές επιλογές, και µη-αναστρεψιµότητα κρίσιµων διαδικασιών οι οποίες 
επάγονται σηµαντικές εξελικτικές διακλαδώσεις, ο επιστηµονικός συλλογισµός και η 
επιστηµονική «θεώρηση» χαρακτηρίζονται από µεταφυσικές εικασίες και δοξασίες 
που δεν είναι δυνατό να υποστηρίζονται από βάσιµα πειραµατικά δεδοµένα. 

Η επιστηµονική µέθοδος, η οποία αναπτύχθηκε έντονα κατά τα τελευταία 
τετρακόσια χρόνια, µάς επέτρεψε να αποκτήσουµε µια πλούσια και περιεκτική 
περιγραφή του φυσικού κόσµου µας, (την «αντικειµενική αλήθεια») η οποία 
ξεπέρασε την φαντασία του κοινού ανθρώπου. Εδώ και µερικές δεκαετίες, η µεγάλη 
περιπέτεια της επιστηµονικής αναζήτησης στράφηκε και πήρε έκταση και προς την 
έρευνα του εαυτού µας, υπερβαίνοντας σύνορα και περιορισµούς που είχαν 
καθιερωθεί από τον 17ο και τον 18ο αιώνα και που αφορούσαν την σχέση των 
«θετικών» επιστηµών µε την φιλοσοφία, και µε τις κοινωνικές επιστήµες και τις 
ανθρωπιστικές σπουδές.  

Από τον 19ο αιώνα, µερικοί διανοητές, µε βάση τις θετικιστικές αντιλήψεις 
τους, υποστήριξαν ότι η ιδέα πως η ύλη αποτελείται από «στοιχειώδεις δοµικούς 
                                                
3 Βλ. κεφΒ16, σειρά το γίγνεσθαι, εκδ. Δίαυλος, 2012 
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λίθους» (άτοµα ή κουάρκς) είναι αξίωµα µεταφυσικού χαρακτήρα, χωρίς νόηµα αφού 
δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί άµεσα. Στα χρόνια µας πληθαίνουν οι επιστήµονες που 
συµµερίζονται την άποψη ότι οι θεµελιώδεις έννοιες για τα αρχέγονα συστατικά του 
κόσµου µας είναι τα συµβάντα, οι µεταβολές, και όχι τα αντικείµενα, είναι το 
γίγνεσθαι πριν από το είναι.  

Σήµερα, οι περισσότεροι φυσικοί δέχονται την πραγµατικότητα των 
«στοιχειωδών δοµικών λίθων» ως πραγµατικό γεγονός που θα καταστεί άµεσα 
ελέγξιµο µόλις το επιτρέψουν τα τεχνολογικά πειραµατικά µέσα που διαθέτουµε. 
Φυσικά υπάρχουν αξιοσηµείωτες περιπτώσεις διακεκριµένων επιστηµόνων που 
εκφράζουν προτίµηση για την µια πλευρά (την σωµατιδιακή) ή την άλλη (την 
διαδικαστική). Η φυσική, και γενικότερα η επιστήµη, αντίθετα µε την θεολογία, 
εκτιµά και υπολογίζει αλλά δεν υπακούει αναγκαστικά στις αυθεντίες του 
παρελθόντος ή του παρόντος. Είναι η λογική και η αισθητική επιχειρηµατολογία, 
µεταφυσική στην ουσία, είναι η ενόραση και η διαίσθηση, ακόµα και οι φιλοσοφικές 
και θρησκευτικές προκαταλήψεις, οι οποίες ανοίγουν νέους ορίζοντες στην έρευνα 
της ύλης και του χωροχρόνου, και µπορούν να παίξουν κρίσιµο ρόλο στην 
αποδοχή µιας ή άλλης «ιδιάζουσας θεώρησης», ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
έλλειψης δυνατοτήτων άµεσης πειραµατικής υποστήριξης. Έτσι, τουλάχιστον ως 
ένα σηµείο, είµαστε ελεύθεροι να διαλέξουµε την «θεώρηση» η οποία ταιριάζει 
περισσότερο στις φιλοσοφικές µας και στις θρησκευτικές µας προκαταλήψεις.  

Ίσως επιβάλλεται πρώτα να κατανοήσουµε την Αριστοτελική «δυνάµει» 
κατάσταση της φύσης, και να αντιµετωπίσουµε τα θέµατα της «πολυπλοκότητας», της 
«µη αναστρεψιµότητας του χρόνου», και της «πολύπλοκης δικτύωσης» του φυσικού 
κόσµου. Ελπίζουµε ότι η παραπέρα µελέτη θα ανοίξει νέους δρόµους και 
αναζητήσεις τόσο για τους επιστήµονες όσο και για τους φιλοσόφους.  

5. Η πρόταση του Heisenberg για την Αριστοτελική έννοια της «εν 
δυνάµει» κατάστασης της φύσης 

Στην περίοδο της ανάπτυξης διαφόρων ιδεών σχετικά µε την οντολογική 
ερµηνεία της κβαντικής θεωρίας, ο Heisenberg πρότεινε (1958)4 ένα φιλοσοφικώς 
ικανοποιητικό µοντέλο για την εξελικτική διαδικασία του κόσµου µας. Σήµερα, οι 
περισσότεροι επιστήµονες που επιζητούν µια λογικά συνεπή αντίληψη του φυσικού 
κόσµου, φαίνεται να ασπάζονται τις ιδέες του Heisenberg.   

Ο Werner Heisenberg πρότεινε ότι αυτό που θα ονοµάζαµε «φυσική 
κατάσταση του ενεργού περιβάλλοντος5 κάποιου συγκεκριµένου εξελισσόµενου 
φυσικού φαινοµένου», αναφέρεται σε ένα σύνολο «αντικειµενικών επιρρεπειών», 
σε ένα είδος Αριστοτελικής «δυνάµει» κατάστασης του ενεργού περιβάλλοντος του 
εξελισσόµενου φυσικού φαινοµένου. Εφαρµόζεται σε όλες τις κλίµακες, από τις 
υποατοµικές κλίµακες του µικρόκοσµου µέχρι τις κλίµακες της πολυπλοκότητας των 
ανθρώπινων κοινωνιών. Αυτές οι εγγενείς αντικειµενικές επιρρέπειες, αφορούν «αυτό 
που µπορεί να γίνει», δηλαδή αφορούν τις «δυνάµει» εξελικτικές τάσεις του 
φυσικού φαινοµένου, τις «επιρρεπείς συνδετικότητες» οι οποίες «δυνητικά» 
συνδέουν το «πριν» µε το «µετά».  

Στην ουσία της, η κεντρική ιδέα του Heisenberg, ενισχυµένη από τις απόψεις 
του P.A.M. Dirac και από ιδέες των J.R. Popper, J.A. Wheeler και άλλων, είναι πως 
                                                
4 W. Heisenberg, Physics and Philosophy, Harper and Row, New York 1958, chap. III 
5 Το «ενεργό περιβάλλον» του φυσικού φαινοµένου καθορίζεται κατά περίπτωση από την κυλιόµενη 
«προσεγγιστική οριοθέτηση» του φαινοµένου (το γίγνεσθαι, κεφΒ06) και αφορά την έκταση της κατά 
περίπτωση υπολογίσιµης αλληλεπίδρασης του φαινοµένου µε το περιβάλλον του  
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τα «υποατοµικά σωµατίδια», δηλαδή τα «στοιχειώδη κβαντικά φαινόµενα», δεν 
αφορούν σε «πραγµατικά φαινόµενα» µε την έννοια της φυσικής πραγµατικότητας, 
όπως αυτή απορρέει από την εµπειρία µας. Η µυστηριώδης δραστηριότητα των 
υποατοµικών φαινοµένων φαίνεται πως είναι λογικά ασύµβατη µε τις ιδιότητες «της 
τοπικής δράσης» και της «αναγωγικής προσέγγισης»6, τις οποίες αξιώνει η εµπειρία 
µας και υποστηρίζει η κλασσική φυσική.  

Η επιρρεπής «δυνάµει» συνδετικότητα, η οποία παίζει πρωταρχικό ρόλο στην 
εξελικτική πορεία του κάθε φυσικού φαινοµένου, είναι µια «δύναµη ροπής» τοπικής 
εµβέλειας. Είναι µια επιρρέπεια «ελάχιστης παρουσίας» (βλ. τόµος ΣΤ της σειράς το 
γίγνεσθαι). Επειδή, δυνητικά συνδέει το «πριν» µε το «µετά», καθρεφτίζοντας αυτό 
που θα µπορούσε να συµβεί, η επιρρεπής συνδετικότητα της φύσης αναφέρεται και 
ως «µνήµη του µέλλοντος»7 της «εικονικής παρουσίας».  

Πρέπει να τονίσουµε εδώ ότι η ιδιότητα του «ενδεχόµενου» στην οποία 
αναφερόµαστε δεν αφορά «καθαρή τυχαιότητα», αλλά αφορά την «εν δυνάµει 
πολύτροπη τάση προς το ενδεχόµενο», δηλαδή αφορά την πιθανοκρατική «επιρρεπή 
συνδετικότητα» των φυσικών φαινοµένων, των γεγονότων. Θα έλεγε κανείς πως η 
µόνη λέξη η οποία θα µπορούσε να εκφράσει την ουσία της εξελικτικής διαδικασίας 
του κόσµου µας, είναι η λέξη «µπορεί».   

Η αβεβαιότητα την οποία συνεπάγεται η «εν δυνάµει» κατάσταση της φύσης, 
είναι ευλογία. Αν βασίλευε η απόλυτη σιγουριά, στην ζωή όπως και στην Φύση, η 
εξελικτική «κίνηση» θα ήταν τυφλή και απόλυτα προβλέψιµη, και η ζωή θα ήταν σκέτη 
µιζέρια και µονότονη. Όταν στην φύση βασιλεύει η «δυνάµει» κατάσταση, τότε 
µπορεί να συµβεί οτιδήποτε είναι δυνατό να συµβεί. Το «µπορεί», η επιλογή, είναι 
σαν το µικρό τούβλο που κρατάει ανοιχτή την πόρτα της δηµιουργίας και της 
ύπαρξης. 

Η Αρχή της Αβεβαιότητας της κβαντικής φυσικής πηγάζει από τις κβαντικές 
διακυµάνσεις του «κενού χώρου». Συνεπάγεται την «δυνάµει» κατάσταση της φύσης, 
η οποία µπορεί και δηµιουργεί ολάκερο το σύµπαν.  

Η ιδιότητα του «ενδεχόµενου», δηλαδή η ιδιότητα της πιθανοκρατικής 
«επιλογής» σε κάθε στιγµή της εξελικτικής πορείας ενός φαινοµένου, βρίσκεται στην 
καρδιά της εξελικτικής διαδικασίας του κόσµου µας σε όλων των ειδών τις 
εκδηλώσεις της. Η φύση ξανακουρδίζεται και έτσι διατηρείται η τάξη σε ένα σύµπαν 
το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχή αποδόµηση λόγω του κραταιού 2ου νόµου της 
θερµοδυναµικής. Αυτό διαπιστώνεται από την έρευνα στους διάφορους 
επιστηµονικούς κλάδους, όπως στην φυσική, στην επιστήµη της βιολογικής εξέλιξης, 
στις ιστορικές επιστήµες όπως είναι οι εξελικτικές κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονοµικές επιστήµες, αλλά και στην µελέτη της λειτουργίας του ανθρώπινου 
εγκεφάλου, δηλαδή των µοριακών µηχανισµών του ζωντανού βιολογικού κυττάρου 
και των πρωτεϊνικών µετασχηµατισµών. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των 
περιπτώσεων είναι η συλλογική δράση «εγκλειδωµένων»8 πληθυσµιακών 
«κοινωνιών». Το θέµα αυτό αποτελεί σηµαντικό στόχο έρευνας κατά τον 21ο αιώνα. 

 

                                                
6 κεφΑ14, σειρά το γίγνεσθαι, εκδ. Δίαυλος, 2012 
7 Το θέµα αυτό θα µπορούσε να είναι το αντικείµενο µιας ξεχωριστής συνάντησης  
8 Νεολογισµός, βλ. τόµος Β της σειράς το γίγνεσθαι 
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♥ Εάν και όταν µάθουµε µε ποιόν τρόπο πρέπει να αναθεωρήσουµε τις ιδέες 
µας όσον αφορά στον απόλυτο και ανεξάρτητο χαρακτήρα των φυσικών φαινοµένων 
του κόσµου µας, εάν αντιληφθούµε πώς πρέπει να αντιµετωπίσουµε την αβεβαιότητα 
της Φύσης στην «κίνηση», και την «ενότητα» ολοκλήρου του Σύµπαντος, µόνο τότε θα 
αντικρίσουµε την άπειρη απλότητα και την εκπληκτική οµορφιά της πραγµατικότητας 
του δικού µας κόσµου. Μόνο τότε, θα πλησιάσουµε τον Νου της Δηµιουργίας, και θα 
κατανοήσουµε τι σηµαίνει η «ύπαρξη».  

 
Η επαναφορά του Αριστοτελικού «δυνάµει» από τον Werner Heisenberg στο 

προσκήνιο της οντολογικής εξελικτικής κβαντικής περιγραφής της φύσης, τερµάτισε 
την «θρησκεία» του τυφλού ντετερµινισµού που «σπρώχνεται από το παρελθόν», και 
απεκάλυψε τον καινοτόµο τρόπο του απρόβλεπτου γίγνεσθαι, το οποίο «έλκεται από 
το µέλλον». 

6. Η «ελάχιστη παρουσία» της δυνάµει επιρρέπειας της φύσης 
Το Αριστοτελικό «εν δυνάµει», δηλαδή η επιρρεπής συνδετικότητα του 

µορφογενετικού γίγνεσθαι που «ξανακουρδίζει» ακατάπαυστα την φύση, ίσως έχει 
φυσική υπόσταση σε σχέση µε την «εικονική ελάχιστη παρουσία» της κβαντικής 
θεωρίας του εξαιρετικά δραστήριου «κενού χώρου»9. Είναι µια τοπικής εµβέλειας 
επιρρέπεια η οποία συνδέει δυνητικά το «πριν» µε το «µετά», καθρεφτίζοντας αυτό 
που θα µπορούσε να συµβεί.  

Η ιδέα αυτή µπορεί να οδηγήσει σε προβλέψεις πειραµατικά επαληθεύσιµες. 
Θυµίζει το φαινόµενο Casimir, το οποίο επαληθεύτηκε πειραµατικά το 1958, 
αποδεικνύοντας την µετρήσιµη επίδραση της ελάχιστης παρουσίας των «εικονικών 
σωµατιδίων» των διακυµάνσεων του κενού χώρου, τις οποίες επιβάλλει η Αρχή της 
Αβεβαιότητας του Werner Heisenberg. 

7. Ο ρόλος και οι επιλογές του παρεµβατικού ανθρώπου 
Η επιστήµη της γενετικής του ανθρώπου, όπως και άλλοι επιστηµονικοί κλάδοι, 

αναπτύσσεται ταχύτατα. Με τη συσσώρευση αρκετής γνώσης για τα γενετικά θεµέλια 
της κοινωνικής συµπεριφοράς, και µε την ανάπτυξη τεχνικών για την αλλαγή των 
γονιδιακών συµπλεγµάτων µέσω της µοριακής µηχανικής, η ανθρωπότητα θα 
αντιµετωπίσει το έσχατο δίληµµα: Με ευγονική  επιλογή (δηλαδή µε τον 
εξευγενισµό του ανθρώπινου γένους), αλλάζοντας την ίδια του τη φύση, ο άνθρωπος 
θα κληθεί να επιλέξει αν θα παραµείνει µέσα σε µια γυάλα µαζί µε τις απηρχαιωµένες 
προσαρµογές της εποχής των παγετώνων, ή αν θα προχωρήσει σε µια ανώτερη 
νοηµοσύνη και δηµιουργικότητα, που θα συνοδεύεται από συναισθηµατικές, 
αισθητικές, και ενορατικές διεκδικήσεις.  

Κάποτε, στα χρόνια του 2ου παγκόσµιου πολέµου, ένας Ναζί στρατηγός 
εισέβαλε στο εργαστήριο του Pablo Picasso και αντιµετώπισε τον καλλιτέχνη 
µπροστά στον πίνακα του Guernica. «Ποιος το έκανε αυτό;» ρώτησε τον καλλιτέχνη 
δείχνοντας τον πίνακα της Guernica. Ήρεµος ο Picasso απάντησε «εσείς». Στις µέρες 
µας, οι καλλιτέχνες, οι φιλόσοφοι, και οι επιστήµονες, µε τα έργα τους δίνουν στους 
έκπληκτους πολιτικούς την ίδια απάντηση για την κατάσταση της κοινωνίας µας, που 
θυµίζει τον πίνακα Guernica του Pablo Picasso. 

                                                
9 Το θέµα αυτό θα µπορούσε να είναι το αντικείµενο µιας ξεχωριστής συνάντησης 
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Συνήθως στις µέρες µας, οι σύγχρονοι συγγραφείς επικαλούνται µυθικούς 
ήρωες (π.χ. τον υπαρξιακό Σίσυφο, ή τη µοιραία Πανδώρα) για να συσχετίσουν τη 
«γνώση» µε τη «συµπεριφορά του ανθρώπου» και µε την «εξέλιξη», και να 
προβάλλουν τον κρίσιµο ρόλο του «συλλογικού ανθρώπου». Χωρίς να χάσουµε την 
πίστη µας στο προµηθεϊκό πνεύµα της επιστήµης, ας πάµε για µια στιγµή στον 
αυθεντικό Προµηθέα του Αισχύλου:  

Χορός: Μήπως προχώρησες πιο πέρα από ό,τι µας είπες;  
Προµηθέας: Έσβησα από τους θνητούς τον φόβο του θανάτου. 
Χορός: Τι γιατρικό τους έδωσες για τούτη την αρρώστια;  
Προµηθέας: Τους έδωσα τυφλές  ελπίδες .  
Γνώση,  και κάποιο µέτρο κυριαρχίας πάνω στο φυσικό περιβάλλον, είναι η 

φωτιά του Προµηθέα. Αυτό το προµηθεϊκό πνεύµα για την γνώση καλείται σήµερα να 
φτιάξει την µεταφυσική µυθολογία του επιστηµονικού υλισµού, µαζί µε τις τυφλές 
ελπίδες πως, για το ταξίδι της εξέλιξης που τώρα αρχίζουµε, «να εύχεσαι να’ ναι 
µακρύς ο δρόµος», και το ταξίδι να είναι πιο ωραίο από αυτό που µόλις τελείωσε. 

 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που µε τιµάτε µε την παρουσία σας στην 
Βιβλιοπαρουσίαση της αποψινής βραδιάς.  

Ιδιαιτέρως επιθυµώ να ευχαριστήσω το «Διεπιστηµονικό Κέντρο 
Αριστοτελικών Μελετών» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και την 
Καθηγήτρια Δήµητρα Σφενδόνη-Μέντζου, Πρόεδρο του Κέντρου, για την τιµητική 
απονοµή του Επίτιµου Μέλους, την οποία αποδέχοµαι µε αισθήµατα µετριοφροσύνης 
και ιδιαίτερης ευχαρίστησης. 

Καλό βράδυ σε όλους. 

 


