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Ο ζεκέιηνο ιίζνο 
 

 

Η δσή ηνπο ήηαλ βπζηζκέλε ζην κύζν· νη πεπνηζήζεηο θαη ηα έζηκά ηνπο 

παξάμελα! ηαλ δηαβάδνπκε γηα αξραίνπο πνιηηηζκνχο, αλαξσηηφκαζηε πψο νη 

άλζξσπνη ηφηε κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηέηνηεο αληηιήςεηο· ίζσο ζεσξνχκε αδχλαην 

λα θαηαλνήζνπκε ηηο αληηιήςεηο ηνπο, παξά κφλν σο ινγνηερληθέο αλαθνξέο. ζν 

ελδηαθέξνλ θη αλ έρνπλ νη κχζνη, πψο κπνξνχζαλ νη άλζξσπνη λα δέρνληαη απηά 

ηα πξάγκαηα σο αιεζηλά; Πψο κπνξνχζαλ νη αξραίνη Έιιελεο λα πηζηεχνπλ ζε κηα 

ζχλαμε ζεψλ κε αλζξψπηλεο αδπλακίεο, πνπ έρνπλ ηε καλία λα παίδνπλ κε ηε 

κνίξα ησλ ζλεηψλ; Πψο κπνξνχζαλ λα θαηαδηθάζνπλ έλα κεγάιν ζηνραζηή φπσο 

ν σθξάηεο επεηδή ακθηζβεηνχζε απηνχο ηνπο κχζνπο; Πψο κπνξνχζαλ νη αξραίνη 

Αηγχπηηνη λα πξνζθπλνχλ είδσια κε αλάκηθηα ραξαθηεξηζηηθά αλζξψπσλ θαη 

δψσλ; Απνηεινχζαλ πξάγκαηη ηα είδσια απηά αληηθείκελν ιαηξείαο – ή ήηαλ 

απιψο θαιιηηερληθά ζχκβνια αθφκε θαη γηα εθείλε ηελ επνρή; Ίζσο απηέο νη 

θιαζηθέο ηζηνξίεο, νη νπνίεο καο είλαη γλσζηέο ζήκεξα, λα κε κνηάδνπλ ηφζν 

παξάμελεο. Αλ φκσο ςάμνπκε ζηε ινγνηερλία ησλ κπζνινγηψλ θαη δηαβάζνπκε 

ιηγφηεξν γλσζηέο ηζηνξίεο γηα θνηλσλίεο πνπ απέρνπλ απφ ην „ιίθλν ηνπ 

πνιηηηζκνχ‟, νπσζδήπνηε μαθληαδφκαζηε απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο. 

 

ηαλ ζηνραδφκαζηε ην παξειζφλ, νη ζπλήζεηεο ησλ αξραίσλ ιαψλ πξαγκαηηθά 

θαίλνληαη αιιφθνηεο. Δίλαη ζαλ ηνλ πνηεηηθφ πξφινγν απφ ηελ ηαηλία Ο Μεζάδσλ 

(The Go-Between). 

 

"Σν παξειζφλ είλαη κηα μέλε ρψξα· εθεί ηα πξάγκαηα γίλνληαη δηαθνξεηηθά." 

 

Χζηφζν, ε πνηεηηθή άδεηα απηήο ηεο θξάζεο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά αθξηβψο 

επεηδή αλαθέξεηαη έκκεζα θαη ζε καθξηλνχο πνιηηηζκνχο ζην παξφλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ εκάο έρνπλ πξφβιεκα ζηε ζπλδηαιιαγή καο κε άιινπο ιανχο. 

Ίζσο είλαη κηα ελδηαθέξνπζα πξφθιεζε λα αλαδεηήζνπκε ηξφπνπο γηα λα 

γεθπξψζνπκε απηή ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε. Αιιά ε πξφθιεζε πνπ ζέισ 

λα αλαιάβσ είλαη βαζχηεξε: λα ζηνραζηνχκε βαζηά ηηο δηθέο καο πεπνηζήζεηο θαη 

λα πξνζπαζήζνπκε λα μερσξίζνπκε ην κχζν απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

 
Η ακθηβνιία ζέξλεη ζηα καιιηά κνπ ηα δάρηπιά ηεο 

Κη αλνίγεη ηξύπεο ζε θάζε κνπ πίζηε. 

 

 

Σν λα ζέηεη θαλείο δήηεκα ακθηζβήηεζεο ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο καο είλαη, 

αζθαιψο, κηα ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή. Κάπνηε, έλαο Κηλέδνο ζνθφο είδε ζηνλ χπλν 

ηνπ φηη ήηαλ πεηαινχδα θαη, φηαλ μχπλεζε, αλαξσηήζεθε κήπσο ήηαλ φλησο 

πεηαινχδα πνπ νλεηξεπφηαλ φηη ήηαλ άλζξσπνο. Δπίζεο, ζηνπο ηνραζκνχο ηνπ 

Καξηέζηνπ βξίζθνπκε ηελ πεξίθεκε θξάζε "θέθηνκαη, άξα ππάξρσ". Αιιά κφιηο 

θάπνηνο ζέζεη ην εξψηεκα ηεο ακθηβνιίαο, αληηκεησπίδεη έλα δίιεκκα. Πψο κπνξεί 

λα ζπλερίζεη; Πνηα είλαη ε θαηάιιειε κεζνδνινγία γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ 

πξφθιεζε ησλ πξψησλ ακθηζβεηήζεσλ;  

 

Μπνξείηε λα ακθηζβεηήζεηε ηα πάληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηζζήζεψλ ζαο, 

αιιά ζην ηέινο ζα πξέπεη λα δερζείηε θάπνηεο βαζηθέο ππνζέζεηο, θάπνηα αξρηθή 

πξνθείκελε. Γελ ζθνπεχσ λα αθνινπζήζσ ηε κέζνδν ηνπ Καξηέζηνπ, αιιά 

αληίζεηα, επηηξέςηε κνπ λα πξνηείλσ λα ειέγμνπκε απιψο ηηο ηδέεο θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο καο απέλαληη ζε κία βαζηθή αξρή. χκθσλα κε απηή ηελ αξρή, νη 

πεπνηζήζεηο καο πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο· δελ ζα πξέπεη, κηιψληαο ινγηθά, λα 

δερφκαζηε ηελ ίδηα ζηηγκή πεπνηζήζεηο πνπ αληηηίζεληαη κεηαμχ ηνπο. Αλ, θαηά ηελ 

εμέηαζε, αλαθαιχςνπκε φηη θάπνηεο απφ ηηο πεπνηζήζεηο καο αληαγσλίδνληαη άιιεο 

ηδέεο πνπ ζεσξνχκε αιεζείο, ηφηε ζα πξέπεη λα ςάμνπκε αθφκε βαζχηεξα γηα λα 
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πξνζδηνξίζνπκε πνηεο απφ ηηο πεπνηζήζεηο καο είλαη ελδερνκέλσο εζθαικέλεο ή 

αθφκε θαη αλππφζηαηεο. Απηφ ην εγρείξεκα κπνξεί λα θαίλεηαη εχθνιν (κηαο θαη, 

ηειηθά, φινη καο ππεξεθαλεπφκαζηε πνπ είκαζηε ινγηθνί), αιιά ζα δηαπηζηψζνπκε 

φηη πξνζβάιιεη πάξα πνιιά πξάγκαηα πνπ ζεσξνχκε απηαπφδεηθηα. Οξηζκέλεο 

απφ ηηο βαζχηεξεο πεπνηζήζεηο καο ζα απνδεηρζεί φηη δελ είλαη παξά κχζνη. 

 

Χζηφζν, πξηλ λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηεξεχλεζή καο, ζα ρξεηαζηεί λα εμεηάζνπκε 

κε ζπληνκία ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κχζσλ. Ση είλαη κχζνο; Πέξα απφ ην γεγνλφο 

φηη νη κχζνη γεληθά δελ ζεσξνχληαη θπξηνιεθηηθά πξαγκαηηθνί, ηη καο παξέρνπλ θαη 

γηαηί θπξηαξρνχλ ζε ηέηνην βαζκφ ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο; Δπηηξέςηε κνπ 

κεξηθέο πξνηάζεηο. Οη κχζνη είλαη ηζηνξίεο πνπ πξαγκαηεχνληαη βαζηθά δεηήκαηα, 

φπσο ην γηαηί ππάξρνπκε, απφ πνχ πξνεξρφκαζηε θιπ. Οη ηζηνξίεο κπνξεί κελ λα 

είλαη θαληαζηηθέο, αιιά παξνπζηάδνπλ ζπλεπή δνκή. Ξεθηλνχλ κε κηα θνζκνγνλία 

θαη θαηφπηλ αθνινπζνχλ κηα αθεγεκαηηθή γξακκή πνπ θνξπθψλεηαη θαηά θαλφλα 

ζε κηα αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη θαζηεξψλεη έλα πιαίζην θαη έλα ζθνπφ γηα 

ηε δσή καο. ε γεληθέο γξακκέο, νη κχζνη ππνζηεξίδνπλ κηα πξννπηηθή πνπ είλαη 

αλζξσπνθεληξηθή θαη ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεη ηνλ θφζκν καο σο πξντφλ ζρεδίνπ 

θαη πξνηθηζκέλν κε ζθνπφ. Φαίλεηαη πσο είκαζηε πξνζθνιιεκέλνη ζηνπο κχζνπο 

θαη πσο δελ ππάξρεη πνιηηηζκφο πνπ λα κελ ηνπο έρεη δεκηνπξγήζεη. Οη κχζνη 

επηδνχλ αθφκε θη φηαλ δελ ηνπο πηζηεχνπκε θαηά γξάκκα· γίλνληαη ζπκβνιηθνί. 

Αθφκε θη φζνη πηζηεχνπκε φηη έρνπκε απαιιαγεί απφ ηέηνηεο πεπνηζήζεηο, ελ 

ηνχηνηο απνιακβάλνπκε λα δηαβάδνπκε κπζηζηνξήκαηα ή λα πεγαίλνπκε ζηλεκά. 

Μαο αξέζνπλ νη ηζηνξίεο. Ίζσο ινηπφλ λα κελ είλαη ηφζν παξάμελν ην φηη 

αξλνχκαζηε λα απνρσξηζηνχκε ηνπο κχζνπο. Αο δνχκε γηαηί. 

 

Σν επφκελν βήκα καο ινηπφλ είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε πνηεο απφ ηηο πεπνηζήζεηο 

καο παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά κχζσλ θαη είλαη, επνκέλσο, αζπλεπείο πξνο ηελ 

ηξέρνπζα γλψζε καο. Απηή ε πξνθείκελε ίζσο θαληάδεη αλεδαθηθή γηα δπν 

ιφγνπο: πξψηνλ, απφ πνχ πξέπεη λα μεθηλήζεη θαλείο, κέζα ζηελ αραλή δεμακελή 

ησλ αλζξψπηλσλ γλψζεσλ θαη αληηιήςεσλ, θαη, δεχηεξνλ, πνηνο είλαη εθείλνο πνπ 

ζα θξίλεη ηη ζπληζηά γλψζε; Θα μεθηλήζσ ηελ πξνζέγγηζή κνπ απφ ην πξίζκα 

ζεκαληηθψλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Κάπνηνη ζα 

πξνβάινπλ αληηξξήζεηο απέλαληη ζηελ πξνθείκελε θαη ζα ζειήζνπλ λα 

ακθηζβεηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο. Χζηφζν, απφ πξαθηηθή 

άπνςε, πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε θαηάζηαζε ηεο ηερλνινγηθήο καο εμέιημεο, 

αιιά θη ν ίδηνο ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο καο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

πξφνδν ηεο επηζηήκεο. πλεπψο, αλ ζέινπκε λα είκαζηε ινγηθνί, νθείινπκε λα 

δερηνχκε ηελ πξνθείκελε. (ην επφκελν θεθάιαην ζα εμεηάζσ ην δήηεκα ηεο 

θχζεο ηεο γλψζεο ζε κεγαιχηεξν βάζνο.) 

 

 
Από ην αζηεξνζθνπείν 

Οη πιαλήηεο πιένλ θηλνύληαη δηαθνξεηηθά. 

 

 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ε γε ήηαλ επίπεδε θαη ν ήιηνο θαη όια ηα αζηέξηα 

πεξηζηξέθνληαλ γύξσ από ηε γε! Πνιινί ζπγγξαθείο έρνπλ ζρνιηάζεη ηνλ 

αληίθηππν ηεο θνπεξλίθεηαο επαλάζηαζεο ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε. ε φιε ηελ 

πξντζηνξηθή πεξίνδν θαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο, νη πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη είραλ σο δεδνκέλν φηη ε γε βξηζθφηαλ ζην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο.1 Έηζη, 

φηαλ ν Κνπέξληθνο παξνπζίαζε κηα αλψηεξε εμήγεζε γηα ηε ζρεηηθή θίλεζε ησλ 

πιαλεηψλ θαη ησλ άζηξσλ, ήηαλ δχζθνιν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα δερζνχλ κηα 

λέα, ηφζν ξηδνζπαζηηθή άπνςε. Δπηζηήκνλεο δηψρζεθαλ θαη εμνξίζηεθαλ γηα ηηο 

ηδέεο ηνπο. Θξεζθεπηηθνί εγέηεο θαζνδήγεζαλ ηελ εθζηξαηεία ελάληηα ζηε λέα 

                                                 
1 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ιίγνη Έιιελεο θηιφζνθνη θαη θάπνηνη Ιλδνί θαη Άξαβεο καζεκαηηθνί 
ακθηζβήηεζαλ απηή ηελ άπνςε πξηλ απφ ηνλ Κνπέξληθν.  
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ζεσξία. Αιιά αο κελ ζηεθφκαζηε ζε δηαθσλίεο γηα ην παξειζφλ. Δλψ νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζήκεξα δέρνληαη ην θνπεξλίθεην κνληέιν ηνπ ειηαθνχ καο 

ζπζηήκαηνο, ε ζχγρξνλε επηζηήκε ζέηεη λέεο πξνθιήζεηο θαη αηλίγκαηα. Η θπζηθή 

θαη ε αζηξνλνκία ζπλερίδνπλ λα πξννδεχνπλ θαη ε εηθφλα ηνπ ζχκπαληνο είλαη 

αξθεηά πην πνιχπινθε απφ φζν έρνπκε κέρξη ζηηγκήο αθνκνηψζεη. Γελ είλαη κφλν 

φηη ε γε δελ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο· δελ βξίζθεηαη θαλ ζην θέληξν 

ηνπ γαιαμία καο.2 Δπηπιένλ, ε γε δεκηνπξγήζεθε θαηά ην ηειεπηαίν έλα ηξίην ηεο 

ζπλνιηθήο ειηθίαο ηνπ ζχκπαληνο· ε ειηθία ηεο εθηηκάηαη κφιηο ζηα 4,5 

δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα, ελψ ην ζχκπαλ θηάλεη ηα 14 δηζεθαηνκκχξηα. Σν νξαηφ 

ζχκπαλ είλαη έλα αραλέο παλφξακα απφ αλαξίζκεηνπο γαιαμίεο, νη νπνίνη 

επηηαρχλνληαη θαζψο απνκαθξχλνληαη κεηαμχ ηνπο. Παξφιν πνπ δηαθξίλνπκε ηάμε 

ζην ζχκπαλ, ππάξρεη επίζεο έλα κεγάιν πνζνζηφ ράνπο. Έρνπκε παξαηεξήζεη 

άζηξα λα ράλνληαη κέζα ζε ζεακαηηθέο εθξήμεηο ή ζνχπεξ λφβα. Κνκήηεο θαη 

κεηεσξίηεο ζπληξίβνληαη ζπρλά ζε πιαλήηεο θαη θαηά ην παξειζφλ έρνπλ πιήμεη 

θαη ηε γε. Έρνπκε επίζεο αλαθαιχςεη καχξεο νπέο ζε νιφθιεξν ην ζχκπαλ. Ση ζα 

έπξεπε ηφηε λα πεξηκέλνπκε γηα ην κέιινλ ηνπ ζχκπαληνο; Λνηπφλ, αλ νη γαιαμίεο 

ζπλερίζνπλ λα απνκαθξχλνληαη ν έλαο απφ ηνλ άιιν, ην ζχκπαλ ζα θαηαιήμεη 

έλαο εξεκηθφο ηφπνο. Ο γεκάηνο αζηέξηα νπξαλφο πνπ έρνπκε κάζεη λα βιέπνπκε 

ζα γίλεηαη φιν θαη πην ζθνηεηλφο· θάπνηα ζηηγκή ζα ζβήζεη ν ήιηνο καο θαη ε γε ζα 

κεηαηξαπεί ζε ζθνηεηλφ θαη παγσκέλν πιαλήηε. Έλα ελαιιαθηηθφ ζελάξην είλαη ν 

δηαξθήο ζρεκαηηζκφο καχξσλ νπψλ, θαζψο ε βαξχηεηα ζα έιθεη κάδα ζε αθξαία 

επίπεδα ζπγθέληξσζεο, ή αθφκε θαη κηαο ηεξάζηηαο καχξεο νπήο πνπ ζα θαηαπηεί 

νιφθιεξν ην ζχκπαλ – ππφζεζε γλσζηή σο ε „κεγάιε ζχλζιηςε‟. 

 

ζνη δηαβάδνπλ εθιατθεπκέλα επηζηεκνληθά άξζξα είλαη εμνηθεησκέλνη κε απηή ηελ 

εηθφλα, αιιά επηηξέςηε κνπ λα εμεηάζσ κε ζπληνκία απηέο ηηο δπν πηζαλέο 

θαηαιήμεηο ηνπ ζχκπαληνο. Αο δνχκε πξψηα ην ζελάξην ηνπ δηαξθψο δηνγθνχκελνπ 

ζχκπαληνο. Παξφιν πνπ δελ γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα αλ ην ζχκπαλ ζα ζπλερίζεη 

λα δηαζηέιιεηαη, γλσξίδνπκε φηη νη γαιαμίεο ζήκεξα απνκαθξχλνληαη ν έλαο απφ 

ηνλ άιιν θαη θαίλεηαη φηη ε ηζνξξνπία κεηαμχ χιεο, ζθνηεηλήο χιεο θαη ζθνηεηλήο 

ελέξγεηαο θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Αλ, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, επηβξαδπλφηαλ επίζεο ν ξπζκφο 

δεκηνπξγίαο λέσλ άζηξσλ, ηφηε ην ζχκπαλ ζα άξρηδε λα εθιχεη ζεξκηθή ελέξγεηα. 

Ίζσο απηή ε ηάζε λα θαηέιεγε ζε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο νιφθιεξνπ ηνπ 

ζχκπαληνο πξνο ην απφιπην κεδέλ, ζην νπνίν ζηακαηά ε θίλεζε ησλ αηφκσλ. 

Γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα φηη θάπνηε ν ήιηνο καο ζα ζβήζεη (φπσο έρνπκε δεη λα 

ζπκβαίλεη κε άιια άζηξα) θαη καδί ηνπ ζα ραζεί ε πεγή ελέξγεηαο ηεο γεο. Έηζη, 

αλ ην ζχκπαλ ζπλερηδφηαλ λα δηαζηέιιεηαη αλεμέιεγθηα, ηφηε ε πηζαλή θαηάιεμε 

ζα ήηαλ έλα παγσκέλν, ζθνηεηλφ ζχκπαλ. Σν δεχηεξν θαηλφκελν είλαη ν 

ζρεκαηηζκφο καχξσλ νπψλ. Οη καχξεο νπέο ζρεκαηίδνληαη φηαλ ηεξάζηηνπ 

κεγέζνπο άζηξα ή ζπγθεληξψζεηο χιεο θαηαξξένπλ ππφ ηε δχλακε ηεο βαξχηεηαο. 

Η βαξπηηθή δχλακε απηψλ ησλ καχξσλ νπψλ έιθεη επίζεο νπνηαδήπνηε χιε ζηε 

γχξσ πεξηνρή. Ολνκάζηεθαλ έηζη επεηδή ε ζπγθέληξσζε χιεο θαη βαξπηηθήο 

δχλακεο ζε απηέο θαζηζηά αδχλαηε ηελ παξαηήξεζή ηνπο· ην θσο δελ είλαη 

δπλαηφ λα δηαθχγεη απφ κηα καχξε νπή. Παξφιν πνπ νη επηζηήκνλεο αθφκε δελ 

θαηαλννχλ πιήξσο ηε θπζηθή ησλ καχξσλ νπψλ, σζηφζν γλσξίδνπλ αξθεηά γηα 

λα θαηαιάβνπλ φηη κέζα ηνπο ζεκεηψλεηαη πιήξεο δηάζπαζε ηεο χιεο ζηα 

ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα, ζε ζπλζήθεο αζχιιεπηα πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη 

ελεξγεηαθψλ επηπέδσλ. (Γελ ζα ππήξρε δσή, νχηε θαλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

πεξηνδηθνχ πίλαθα.) Απηέο νη καχξεο νπέο είλαη γλσζηέο σο „κνλαδηθφηεηεο‟ θαη ηα 

επηζηεκνληθά επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ην ζχκπαλ μεθίλεζε απφ κηα δηαδηθαζία 

ηαρείαο δηαζηνιήο (πιεζσξηζκνχ) κηαο ηέηνηαο κνλαδηθφηεηαο (γλσζηή σο ε 

„κεγάιε έθξεμε‟). ην ζχκπαλ ζήκεξα ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα ηέηνηεο 

κνλαδηθφηεηεο. Απφ ηελ άιιε, αλ ην ζχκπαλ έπαπε λα δηνγθψλεηαη θαη άξρηδε λα 

                                                 
2 Απηφ, ηειηθά, είλαη πνιχ θαιφ, κηαο θαη ζην θέληξν ηνπ γαιαμία καο θαίλεηαη πσο ππάξρεη κηα καχξε 
νπή. 
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ζπζηέιιεηαη, ηφηε νιφθιεξν ην ζχκπαλ ζα ζπξξηθλσλφηαλ ζηνλ εαπηφ ηνπ 

θαηαιήγνληαο ζε κία καχξε νπή (ην ζελάξην ηεο κεγάιεο ζχλζιηςεο). 

 

Παξέζεζα απηή ηε ζχληνκε πεξηγξαθή φρη επεηδή ζέισ λα παξαζπξζψ ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ ηεο θπζηθήο θαη ηεο θνζκνινγίαο.3 

Απελαληίαο, ζέισ λα ζπλερίζσ κε ηελ έξεπλά καο. Αιιά απφ ηελ εηθφλα απηή 

απνθηνχκε ελφξαζε: αξρίδεη λα γίλεηαη θαλεξφ φηη, ελψ ε επηζηήκε κάο πξνζθέξεη 

κηα ζχγρξνλε θα εκπεηξηθή πεξηγξαθή ηνπ ζχκπαληνο, θαίλεηαη δχζθνιν λα 

δηαθξίλνπκε θάπνην ζθνπφ. Γλσξίδνπκε φηη φλησο πξνθχπηεη απζφξκεηε ηάμε ζηε 

θχζε θαη έρνπκε αλαθαιχςεη αξθεηά πξάγκαηα ζηε θπζηθή, αιιά δελ είκαζηε ζε 

ζέζε λα απνθαλζνχκε αλ ε ηάμε πνπ αληηιακβαλφκαζηε ζην ζχκπαλ είλαη 

απζφξκεηε ή κέξνο ελφο ζρεδίνπ. Χζηφζν, έλα πξάγκα είλαη μεθάζαξν: δελ 

είκαζηε ην θέληξν ηεο δεκηνπξγίαο. Αλ ήκαζηαλ ππνρξεσκέλνη λα απνθαλζνχκε 

ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ζχκπαληνο, κηα απξνθαηάιεπηε πξννπηηθή ζα πξφηεηλε 

φηη ην ζχκπαλ ππάξρεη γηα λα παξάγεη άζηξα, θάπνηα απφ ηα νπνία αξγφηεξα ζα 

θαηαιήμνπλ καχξεο ηξχπεο. Ίζσο απηφ είλαη έλα ζθιεξφ ζπκπέξαζκα θαη πνιινί 

ζα ην αληηθξνχζνπλ σο ςπρξά πιηζηηθφ, αθφκε θαη κεδεληζηηθφ. Αιιά πψο 

κπνξνχκε λα απνθχγνπκε έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα αλ δελ εηζαγάγνπκε θάπνην 

ζθνπφ, ηελ ψξα πνπ θαλέλαο ζθνπφο δελ είλαη θαλεξφο; Η πην ζπλεζηζκέλε 

αληίδξαζε ζε απηή ηελ πξφθιεζε είλαη κέζσ ηεο αλαθνξάο ζηελ χπαξμε δσήο ζηε 

γε. Καη απηφ καο θέξλεη ζην επφκελν ζεκείν εθθίλεζεο. 

 

 
Σύληνκεο ζπκπηώζεηο ζην παλόξακα ηεο Φύζεο 

 
 

Πνιινί επηζηήκνλεο έξρνληαη ζε ακεραλία κπξνζηά ζην κπζηήξην ηεο δσήο. ηαλ 

ζηνράδνληαη γχξσ απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο θπζηθήο, ην κέγεζνο θαη ην βάξνο 

ησλ ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ θαη ηελ ηζρχ ησλ ζεκειησδψλ δπλάκεσλ ηεο θχζεο, 

αλαθαιχπηνπλ θάηη πεξίεξγν. Μέρξη ζηηγκήο, νη θπζηθνί δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε 

κηα νινθιεξσκέλε ζεσξία πνπ λα πξνζδηνξίδεη ή λα πξνβιέπεη ηηο αθξηβείο ηηκέο 

απηψλ ησλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ ηεο θχζεο. Χζηφζν, ε δσή φπσο ηε γλσξίδνπκε ζα 

κπνξνχζε λα ππάξμεη κέζα ζε έλα ειάρηζην εχξνο ηηκψλ απηψλ ησλ ηδηνηήησλ. Χο 

εθ ηνχηνπ, δηάθνξνη επηζηήκνλεο πξνβάιινπλ κηα ζέζε γλσζηή σο ε „αλζξψπηλε 

αξρή‟. Απηή ε ζέζε ππνζηεξίδεη φηη, εθφζνλ ππάξρεη δσή, πξέπεη λα ππάξρεη έλα 

ζρέδην ή θάπνηνο ζθνπφο πίζσ απφ ην ζχκπαλ, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηηο απαξαίηεηεο 

ηηκέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ χπαξμε ηεο δσήο. Φηινζνθηθά, ε ζέζε απηή δελ αληέρεη 

ζηε ινγηθή. Αιιά πψο κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ηε δσή θαη ην ηη ζπλεπάγεηαη ε 

χπαξμή ηεο ζε ζρέζε κε θάπνην ζρέδην ή ζθνπφ; 

 

Καηαξρήλ, φπσο καο έδεηρλε έλαο θαζεγεηήο βηνινγίαο ζην γπκλάζην, είλαη 

δχζθνιν αθφκε θαη ην λα νξίζνπκε ηη είλαη δσή. (Γείηε, π.ρ. ηνλ νξηζκφ ηεο δσήο 

ζηε Wikipedia.) πλήζσο, φηαλ κηιάκε γηα δσή, έξρνληαη ζην λνπ καο ηδηφηεηεο 

φπσο ε απηφλνκε νξγάλσζε θαη ε αλαπαξαγσγή. Αιιά ζα πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππφςε φηη ππάξρνπλ παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηδηνηήησλ ζε αλφξγαλεο κνξθέο. Έλα 

πξνθαλέο παξάδεηγκα είλαη ε απηφλνκε „γέλλεζε‟ γαιαμηψλ θαη άζηξσλ ζην 

ζχκπαλ, φπσο είδακε παξαπάλσ. Μπνξνχκε λα κηιάκε γηα νξγαληθή ρεκεία ζε 

αληηδηαζηνιή πξνο ηελ αλφξγαλε, αιιά ππάξρνπλ αλαξίζκεηα νξγαληθά κφξηα θαη 

ελψζεηο πνπ δελ ηα ζεσξνχκε έκβηα. Παξφια απηά, αο δερζνχκε ην θαηλφκελν ηεο 

δσήο σο δεδνκέλν θαη αο πξνζπαζήζνπκε λα εκβαζχλνπκε ιίγν πεξηζζφηεξν ζην 

κπζηήξηφ ηεο.  

 

Αο ζθεθηνχκε δχν βαζηθέο πξννπηηθέο, ηε κνξθή δσήο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο. 

ηαλ ζθεθηφκαζηε ηε δσή, ζπλήζσο καο έξρνληαη ζην λνπ πνιπθχηηαξνη 

                                                 
3 Τπάξρνπλ πνιιά βηβιία ζχγρξνλεο θπζηθήο θαη αζηξνλνκίαο πξνζηηά ζηνλ κε εμεηδηθεπκέλν 
αλαγλψζηε. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη αξθεηά ηέηνηα βηβιία. 
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νξγαληζκνί. Χζηφζν, γλσξίδνπκε φηη πξηλ απφ ηα θπηά θαη ηα δψα εκθαλίζηεθαλ νη 

κνλνθχηηαξνη νξγαληζκνί θαη φηη πξηλ απφ απηνχο ππήξραλ ηα βαθηήξηα. Ξέξνπκε 

φηη ηα βαθηήξηα εκθαλίζηεθαλ πξψηα, επεηδή νη πνιπθχηηαξνη νξγαληζκνί 

βαζίδνληαη είηε ζηε θσηνζχλζεζε είηε ζην κεηαβνιηζκφ γηα ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Καη νη δπν απηέο δηαδηθαζίεο εμαξηψληαη απφ 

γελεηηθφ πιηθφ δηαρσξηζκέλν απφ ην ππξεληθφ DNA ηνπ νξγαληζκνχ, 

ρισξνπιάζηεο γηα ηε θσηνζχλζεζε θαη κηηνρνλδξηαθφ DNA γηα ην κεηαβνιηζκφ. 

Έηζη νη βηνιφγνη έρνπλ ζπκπεξάλεη φηη απηφ ην μερσξηζηφ γελεηηθφ πιηθφ 

απνηέιεζε πξνυπφζεζε γηα ηελ εκθάληζε ησλ επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ, ηα νπνία 

απνηεινχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία πνιπθχηηαξσλ νξγαληζκψλ.4 

ζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο δσήο ησλ ζχλζεησλ νξγαληζκψλ, φπσο 

πξναλαθέξακε, δηαθξίλνπκε δχν βαζηθνχο κεραληζκνχο επηβίσζεο. ην θπηηθφ 

βαζίιεην, ε επηβίσζε βαζίδεηαη ζηε θσηνζχλζεζε, θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκφο 

αληιεί πιηθφ απφ ην πεξηβάιινλ θαη ρξεζηκνπνηεί ειηαθφ θσο γηα λα παξαγάγεη ηα 

κφξηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ. ην δσηθφ βαζίιεην, 

ν κεραληζκφο πεξηιακβάλεη ηελ πέςε νξγαληθνχ πιηθνχ (δειαδή ηελ θαηαλάισζε 

άιισλ δψσλ ή θπηψλ) θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ κεηαβνιηζκνχ. Έηζη 

ινηπφλ, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, ε δσή ησλ δψσλ είλαη ζηελ νπζία θαληβαιηζηηθή.   

 

Έλα δεχηεξν ζέκα πνπ πξέπεη λα εμεηάζνπκε είλαη φηη ε δσή, φπσο ηε γλσξίδνπκε 

ζηε γε, είλαη έλα ζπάλην θαηλφκελν κέζα ζην ζχκπαλ. Δθφζνλ ε δσή εμαξηάηαη 

απφ ην λεξφ, θαίλεηαη φηη κπνξεί λα ππάξρεη κφλν κέζα ζε έλα εχξνο 

ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ 0 θαη 100 βαζκψλ Κειζίνπ. Απηφ ην εχξνο είλαη έλα πνιχ 

κηθξφ ηκήκα ησλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην ζχκπαλ. Αλ θαη έρνπκε 

αλαθαιχςεη κεξηθά αθξαηφθηια ιίγν πην πέξα απφ ηα φξηα πήμεο θαη βξαζκνχ ηνπ 

λεξνχ, ηα φξηα ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ χπαξμε ηεο δσήο θαίλεηαη φηη ηζρχνπλ. Απηφ 

εμεγεί ην γηαηί δελ έρνπκε βξεη δσή ζε άιινπο πιαλήηεο ζην ειηαθφ καο ζχζηεκα. 

Γελ μέξνπκε αλ είλαη δπλαηή ε χπαξμε άιισλ κνξθψλ απηφλνκεο νξγάλσζεο θαη 

αλαπαξαγσγήο (δειαδή άιισλ κνξθψλ δσήο) ζε άιιεο πεξηνρέο ζεξκνθξαζηψλ 

θαη κε άιια πιηθά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζα ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα 

θαζνξίζνπκε ηη αθξηβψο ςάρλνπκε ζε ηέηνηεο κνξθέο δσήο. Χζηφζν, ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηε δσή φπσο ηελ μέξνπκε, ηα ηεθκήξηα δείρλνπλ φηη ην θαηλφκελν ηεο δσήο δελ 

βξίζθεηαη ζην θέληξν θάπνηαο επξχηεξεο θνζκηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά κάιινλ 

πξφθεηηαη γηα έλα νξηαθφ ζπκβάλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε γε, ελδερνκέλσο θαη αιινχ, 

φηαλ ηζρχνπλ εηδηθέο, πεξηνξηζκέλεο ζπλζήθεο.  

 

Χζηφζν, ε πην ζεκαληηθή θξίζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ήηαλ, 

αλακθίβνια, απνηέιεζκα ηεο δαξβίλεηαο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο. Ο Γαξβίλνο 

απέδεημε κε ηεθκήξηα φηη νη νξγαληζκνί εμειίζζνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

κέζσ κηθξψλ αιιαγψλ νη νπνίεο „επηιέγνληαη‟ απφ ην πεξηβάιινλ (θπζηθή 

επηινγή). Δλψ ηα ηεθκήξηα πνπ παξνπζίαζε ήηαλ πεηζηηθά, ν Γαξβίλνο απέηπρε λα 

παξνπζηάζεη κηα πεξηγξαθή γηα ηε δηαδηθαζία ηεο βαζκηαίαο αιιαγήο ζηνπο 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Η επηζηήκε ηεο γελεηηθήο δελ ήηαλ αθφκε επαξθψο 

θαηαλνεηή. ήκεξα, βέβαηα, δηαζέηνπκε έλα ηθαλφ ζψκα γλψζεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ γνληδίσλ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο γελεηηθήο κεηάιιαμεο. 

Δπίζεο έρνπκε αλαθαιχςεη ην DNA θαη έρνπκε ραξηνγξαθήζεη ην αλζξψπηλν 

γνληδίσκα. Με απηέο ηηο επηπιένλ γλψζεηο ε δαξβίλεηα ζεσξία είλαη πιένλ ζαθψο 

αδηακθηζβήηεηε. Δπίζεο, ε νκνηφηεηα ζηε γελεηηθή δνκή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ δσήο καξηπξά ηελ θνηλή ηνπο θαηαγσγή. Κη φκσο, πνιινί άλζξσπνη 

εμαθνινπζνχλ λα ακθηζβεηνχλ ηελ αιήζεηα ηεο ζεσξίαο. Ίζσο απηή ε αληίδξαζε 

πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη αλαγθαδφκαζηε μαλά λα ακθηζβεηήζνπκε θάπνηεο απφ 

                                                 
4 Δπθαξπσηηθά ιέγνληαη ηα θχηηαξα πνπ έρνπλ ζπγθξνηεκέλν ππξήλα.  Απηά ηα θχηηαξα είλαη 
απνιχησο απαξαίηεηα γηα φινπο ηνπο ζχλζεηνπο νξγαληζκνχο, είηε θπηηθνχο είηε δσηθνχο. Σα θχηηαξα 
απηά πεξηιακβάλνπλ ην γελεηηθφ πιηθφ πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε θσηνζχλζεζε ή ην κεηαβνιηζκφ. Γελ 
ζέισ λα θνπξάζσ ηνλ αλαγλψζηε κε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, αιιά ηα γεγνλφηα απηά είλαη ζεκαληηθά 
γηα ηελ αλάπηπμε κηα ινγηθήο πξννπηηθήο. Καη γηα απηφ ην ζέκα, πάλησο, ππάξρνπλ πνιιά βηβιία πνπ 
πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ απιφ, κε εμεηδηθεπκέλν αλαγλψζηε. 
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ηηο βαζχηεξεο πεπνηζήζεηο καο. Έλαο ηξφπνο λα „δηαζσζεί‟ ε αλζξσπνθεληξηθή 

πξννπηηθή είλαη λα ππνζέζνπκε φηη ε εμέιημε έρεη ζεηηθή θαηεχζπλζε· φηη ε δσή 

μεθηλά κε απιέο κνξθέο, θαηφπηλ εμειίζζεηαη ζε αλψηεξεο, πην ζχλζεηεο κνξθέο 

θαη λα θαηαιήμεη ζηα αλζξψπηλα φληα. Χζηφζν, ε εηθφλα απηή δελ ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηα γεγνλφηα. Παξφιν πνπ νη άλζξσπνη εμειίρζεθαλ φλησο κέζσ απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, δελ ππήξμε θάπνηα πξφζθνξε ρξνλνινγηθή ζεηξά πνπ λα νδεγεί ζηελ 

εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ. Η ηζηνξία ηεο εμέιημεο ησλ κνξθψλ δσήο πεξηζζφηεξν 

κνηάδεη κε κηα ηπραία πνξεία, κε πιήζνο κνξθψλ δσήο λα αλαδχνληαη κέζα ζε κηα 

πνηθηιία πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, γεκάηε ράζκαηα θαη καδηθέο εμαθαλίζεηο. Η 

δσή ππήξμε ζηε γε ζε δηάθνξεο κνξθέο γηα πεξίπνπ 3,5 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα, 

αιιά ην είδνο πνπ αλαγλσξίδνπκε σο „homo‟ (νη πξφγνλνί καο) ππάξρεη κφιηο εδψ 

θαη 2 εθαηνκκχξηα ρξφληα. Αλ πξνζπαζήζνπκε λα θνηηάμνπκε ζην κέιινλ, είλαη 

πξνθαλέο φηη κηα κεγάιεο θιίκαθαο πεξηβαιινληηθή αιιαγή ζα κπνξνχζε λα 

εμαθαλίζεη θάζε κνξθή δσήο ζηε γε. Χζηφζν, αθφκε θαη χζηεξα απφ έλα ιηγφηεξν 

θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο νη άλζξσπνη ζα έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηβηψζνπλ 

απφ φζεο πνιινί άιινη νξγαληζκνί. Χο ζπλέπεηα ελφο ηέηνηνπ γεγνλφηνο, ε δσή ζα 

κπνξνχζε λα ζπλερίζεη λα εμειίζζεηαη πξνο κηα λέα δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε, 

ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ.    

 

Λνηπφλ, πνχ καο έρεη νδεγήζεη κέρξη ηψξα ε αλαδήηεζή καο; Όζηεξα απφ δπν 

βήκαηα εμέηαζεο, ε εηθφλα πνπ αλαδχεηαη είλαη έλα ζχκπαλ κε αβέβαην κέιινλ, ην 

νπνίν παξάγεη άζηξα θαη καχξεο νπέο. Δπίζεο, ε δσή, φπσο ηε γλσξίδνπκε ζηε γε, 

θαίλεηαη λα εκθαλίζηεθε δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα κεηά ηε „γέλλεζε‟ ηνπ ζχκπαληνο 

(Μεγάιε Έθξεμε) κέζσ ηεο εμέιημεο ησλ βαθηεξίσλ. Παξφιν πνπ δελ έρνπκε 

νινθιεξσκέλε θαη αλαιπηηθή εηθφλα φισλ ησλ θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ 

δηεξγαζηψλ, γλσξίδνπκε αξθεηά ψζηε λα είκαζηε πεπεηζκέλνη φηη ε δσή ζηε γε δελ 

απνηειεί ηε βαζηθή απφδεημε γηα ηελ χπαξμε ελφο αλψηεξνπ ζρεδίνπ θαη ζθνπνχ. 

Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη νη πξνζπάζεηέο καο λα ζεσξήζνπκε φηη ην ζχκπαλ 

ζρεδηάζηεθε κε θάπνηνλ ηξφπν γηα καο ή, ζηε ζπλέρεηα, φηη εκείο νη άλζξσπνη 

έρνπκε πξνλνκηαθή ζέζε ζε απηφ, απνηεινχλ απνκεηλάξηα αξραίσλ κπζνινγηψλ. 

Πάιη, ε αληίδξαζε ζηελ άπνςε πνπ πξνηείλσ εδψ κνηάδεη πηζαλψο λα είλαη φηη ε 

εηθφλα πνπ πεξηγξάθσ είλαη θπληθά κεδεληζηηθή. Χζηφζν, ην κφλν πνπ έθαλα ήηαλ 

λα παξνπζηάζσ ηα γεγνλφηα φπσο ηα θαηαλννχκε ζήκεξα, απνθεχγνληαο λα 

εηζαγάγσ θάπνην ζρέδην ή ζθνπφ κέζσ ελφο ζεαηξηθνχ „από κεραλήο ζενύ‟.  Η 

ηππηθή θαηάιεμε ζε απηή ηε ζπδήηεζε είλαη ε πξνζθπγή ζην λνπ θαη ζην 

θαηλφκελν ηεο ζπλείδεζεο σο απφδεημε ελφο πςειφηεξνπ λνήκαηνο. ζνη αλάκεζά 

καο είλαη ζετζηέο, πξαγκαηηθά, ζα επεθηείλνπλ ην επηρείξεκα ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη 

θαη ηελ έλλνηα ηεο ςπρήο. 

 

 
              Τν θνπθάξη κνπ ξίρηε ζηε θσηηά, 

Τνπ θόπνπ καο ηα έξγα κόλν αληέρνπλ. 

 

 

Γηα αηψλεο ην δίιεκκα λνπ-ζψκαηνο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο θηινζνθηθήο 

έξεπλαο. Ο δπτζκφο ζψκαηνο θαη λνπ ζεσξείηαη έλα δχζθνιν θηινζνθηθφ 

πξφβιεκα. Η έλλνηα ηνπ λνπ ήηαλ ε βαζηθή πξνθείκελε ησλ ζηνραζκψλ ηνπ 

Καξηέζηνπ: "θέθηνκαη, άξα ππάξρσ". Καη πάιη φκσο, ε πξννπηηθή πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα  (ζε απηή ηελ πεξίπησζε, λεπξνινγηθή επηζηήκε ή 

επηζηήκε ηνπ εγθεθάινπ) παξέρεη δηαθνξεηηθή ελφξαζε. Πξηλ λα κειεηήζνπκε ηηο 

ζεκεξηλέο γλψζεηο καο γηα ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο, αο εμεηάζνπκε κε ζπληνκία ηελ 

έλλνηα ηεο ςπρήο. Οη ιέμεηο „ςπρή‟ ή „πλεχκα‟ ζρεηίδνληαη εηπκνινγηθά κε ηελ 

αλαπλνή. ε κηα πξνεπηζηεκνληθή επνρή, ζα ήηαλ εχινγν ε δσή λα ζρεηίδεηαη κε 

ηε δηαδηθαζία ηεο αλαπλνήο ή ίζσο κε ηνπο παικνχο ηεο θαξδηάο. Με απηή ηελ 

έλλνηα, ε έθθξαζε "Η ςπρή ηνπ απνδήκεζε", ζεκαίλεη απιψο φηη έπαςε λα 

αλαπλέεη. Οη θαηνπηλέο θαη νη ζχγρξνλεο ζεκαζίεο ηεο ςπρήο αλαπηχρζεθαλ 

ηζηνξηθά κέζσ δηαθφξσλ ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ θαη απέρνπλ αξθεηά απφ ηηο 
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ξίδεο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο. Μάιηζηα, κεηά ηνλ Καξηέζην, νη έλλνηεο „ςπρή‟ θαη 

„λνπο‟ ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλνχ, σο ζπλαθείο έλλνηεο.  

 

Αο πεξάζνπκε ηψξα ζην δήηεκα ηνπ λνπ θαη ηεο ζπλείδεζεο. Δλψ πνιινί ζεσξνχλ 

φηη πξφθεηηαη γηα έλα δχζθνιν πξφβιεκα, ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη ηνπο 

θηινζφθνπο εδψ θαη αηψλεο, ε δηθή κνπ ζέζε είλαη φηη ην φιν ζέκα πεγάδεη απφ 

κηα ζχγρπζε ζηε γιψζζα καο. Σν γεγνλφο φηη κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

έθθξαζε „ην ζψκα κνπ‟, φπσο ζηνλ παξαπάλσ ζηίρν, πξνθαηαιακβάλεη ηελ θξίζε 

καο θαη καο νδεγεί ζε αδηέμνδν. Δπνκέλσο, αληί λα επηρεηξεκαηνινγνχκε κέζα ζε 

έλα παξαδνζηαθφ πιαίζην, αο θάλνπκε έλα βήκα πίζσ θαη αο δνχκε ηηο ελδείμεηο 

πνπ καο παξέρεη ε επηζηήκε ηνπ εγθεθάινπ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο πεγέο κειεηψλ 

πνπ καο παξέρνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο: εγθεθαιηθή βιάβε, εγθεθαιηθή 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία, αζζέλεηα, φλεηξα θαη ςπρνηξφπα θάξκαθα. Γελ 

ρξεηάδεηαη λα  επεθηαζνχκε ζε κηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο λεπξνεπηζηήκεο, αιιά 

κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε θαζεκηά απφ απηέο ηηο πεξηνρέο κπνξεί λα καο δηαθσηίζεη 

γηα ην πξφβιεκα. 

 

Καηαξρήλ, έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιέο πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε ζνβαξή εγθεθαιηθή 

βιάβε, νη νπνίνη θαηάθεξαλ λα παξακείλνπλ δσληαλνί, αιιά ππνθέξνπλ απφ 

κείσζε ησλ λνεηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ θαη δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Καηά 

δεχηεξνλ, ν εγθέθαινο έρεη κειεηεζεί σο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαη, παξφιν πνπ είλαη έλα εληππσζηαθά πνιχπινθν φξγαλν, κε δηζεθαηνκκχξηα 

λεπξσληθέο ζπλάςεηο, αλαδχνληαη νξηζκέλα κνηίβα. Τπάξρνπλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο 

πνπ είλαη εληνπηζκέλεο, παξφιν πνπ πνιιέο αθνξνχλ αιιειεπηδξάζεηο κε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Η κειέηε ησλ εληνπηζκέλσλ πεξηνρψλ 

ππνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη καο δηαθσηίδεη 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Κάπνηεο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα 

είλαη ζπλεηδεηέο, θάπνηεο άιιεο φρη· θάπνηεο απεηινχλ ηε δσή, αλ δηαθνπνχλ, ελψ 

άιιεο φρη. Η δηαδηθαζία κε ηελ νπνία αιιειεπηδξνχλ νη δηάθνξεο πεξηνρέο θαη 

επηηξέπνπλ ηελ εκθάληζε ηεο ζπλείδεζεο δελ είλαη αθφκε απνιχησο ζαθήο, αιιά 

νη λεπξνεπηζηήκνλεο είλαη ζε ζέζε πιένλ λα κειεηήζνπλ ην θαηλφκελν 

ζπζηεκαηηθά. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα απφ ηα επξήκαηα ησλ κειεηψλ παξέρνπλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Η ειεθηξηθή δηέγεξζε δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ παξάγεη 

εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

 Η ζπλδεζηκφηεηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ βαζίδνληαη ζε 

ειεθηξηθά εξεζίζκαηα, θαζψο θαη ζε ρεκηθέο αιιειεπηδξάζεηο, 

ζπλεπψο ε δηαηαξαρή ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ εγθεθάινπ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ή ηε κείσζε λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. 

 

Απηά ηα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζπλεηδεηή ζθέςε δελ είλαη κηα απηφλνκε 

„ινγηθή‟ δηαδηθαζία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

ελεξγνπνηνχληαη δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

ηκήκαηα πνπ ειέγρνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο. Γελ είκαζηε ηφζν ινγηθνί φζν 

καο αξέζεη λα πηζηεχνπκε. 

 

Οη αζζέλεηεο θαη ηα φλεηξα παξέρνπλ πεξαηηέξσ απνδείμεηο γηα ηελ εμάξηεζε ηνπ 

λνπ απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ. Αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ 

Αιηζράηκεξ ράλνπλ ζηαδηαθά ηελ ηθαλφηεηα λα θέξνληαη σο ψξηκνη ελήιηθεο. Απηφ 

δελ ζπκβαίλεη κέζα ζε κηα λχρηα· ν εγθέθαινο ππνθχπηεη αξγά ζηελ αζζέλεηα θαη, 

ηαπηφρξνλα, ε λνεηηθή ηθαλφηεηα, φπσο θαη ε πξνζσπηθφηεηα, εθθπιίδνληαη κε 

ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο.5  Σα φλεηξα είλαη έλα θαηλφκελν δχζθνιν ζηελ εξκελεία 

                                                 
5 πσο είλαη δπλαηφ νη ειηθησκέλνη λα ράλνπλ αλακλήζεηο ιφγσ αζζέλεηαο, ζηα βξέθε δελ είλαη δπλαηή 
ε δηακφξθσζε αλακλήζεσλ, ιφγσ ειιηπνχο αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ. 
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ηνπ θαη ε ηζηνξία αθζνλεί απφ πεξηζηαηηθά „πξνθεηηθψλ‟ νλείξσλ.  Οη επηζηήκνλεο 

πιένλ αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ φηη ε δηαδηθαζία ησλ νλείξσλ νθείιεηαη ζηε 

κεηαβνιή ηεο ρεκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ.  ηαλ 

θνηκφκαζηε ράλνπκε ηνλ έιεγρν ησλ ζπλεηδεηψλ λνεηηθψλ κνηίβσλ θαη νη 

ζπζρεηηζκνί πνπ παξαηεξνχληαη δελ απέρνπλ πνιχ απφ δηάθνξεο κνξθέο ςπρηθψλ 

αζζελεηψλ. Αληίζηξνθα, ςπρηθέο αζζέλεηεο είλαη ζπρλά δπλαηφ λα 

αληηκεησπηζζνχλ κε θάξκαθα. Απφ ηελ άιιε, άλζξσπνη θαηά η‟ άιια πγηείο νη 

νπνίνη πεηξακαηίδνληαη κε λαξθσηηθά, αληηκεησπίδνπλ πξνζσξηλέο αιινηψζεηο ησλ 

λνεηηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ. Ση δείρλνπλ απηά ηα ζηνηρεία;  ηη ν εγθέθαινο είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηε λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Μηα μερσξηζηή πνξεία αλάιπζεο είλαη λα ζθεθηνχκε ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο ζε 

ζρέζε κε ην εξψηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ θαη ησλ λνεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Τπάξρνπλ άθζνλεο απνδείμεηο φηη ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο 

εμειίρζεθε απφ απινχζηεξα κνληέια άιισλ δψσλ, φπσο εθείλσλ κε ηα νπνία 

ζπγγελεχνπκε πεξηζζφηεξν. Μπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηνπο εγθεθάινπο 

δηαθφξσλ δψσλ θαη λα αλαιχζνπκε δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο. Έλα λέν πεδίν 

έξεπλαο έρεη αλαπηπρζεί, ε Δμειηθηηθή Φπρνινγία, ε νπνία ζπλδπάδεη ηελ αλάιπζε 

ησλ λνεηηθψλ ηάζεσλ θαη ηθαλνηήησλ κε πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εμειηθηηθή βηνινγία. Η εηθφλα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη λνεηηθέο καο δεμηφηεηεο 

αλαπηχρζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζε κηα πνηθηιία θπζηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ. Γελ έρνπκε θπζηθή ξνπή πξνο ηελ 

ακηγψο ινγηθή ζθέςε.  Καηαθέξλνπκε λα ζθεθηνχκε ινγηθά κφλν χζηεξα απφ 

επίκνλε εθπαίδεπζε θαη αθνινπζψληαο απζηεξή κεζνδνινγία. Απηή ε εηθφλα 

έξρεηαη ζε νινθάλεξε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ηνπ Καξηέζηνπ.  Δίκαζηε φληα κε 

αληίιεςε, αιιά δελ είκαζηε πιήξσο ινγηθά φληα. Καη πάιη, ην ζπκπέξαζκα πξέπεη 

λα είλαη φηη ν εγθέθαινο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ αλζξψπηλε ζθέςε θαη φηη ε 

ζπλείδεζε έρεη αλαπηπρζεί κέζσ κηαο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηα φξηα ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ. 

 

Απφ ηελ επνρή ηνπ Καξηέζηνπ έρνπκε ηελ ηάζε λα ζπγρσλεχνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ 

λνπ θαη ηεο ςπρήο. Δπίζεο, εμηζψλνπκε απηέο ηηο έλλνηεο κε εθείλε ηνπ εαπηνχ: 

"θέθηνκαη, άξα ππάξρσ". Ση είλαη φκσο ν εαπηφο;  Αλ αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα, 

κήπσο ν εαπηφο θαίλεηαη λα είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζθέςεσλ, ηεο γλψζεο, ησλ 

εκπεηξηψλ, ησλ αλακλήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο, καδί κε ην ζψκα ηηο 

αηζζήζεηο θαη ηνπο πφζνπο καο; Παξά ηε δπαδηθφηεηα ζηε γιψζζα, ε έλλνηα ηνπ 

εαπηνχ πεξηιακβάλεη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε κηα εληαία έθθξαζε.  Απηφο 

είλαη ν εαπηφο ηεο ζπλείδεζεο, ηε ζέζε ηνπ νπνίνπ πξνζπαζνχκε λα εληζρχζνπκε 

κέζα ζηνλ θφζκν, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπκε θαη λα επεκεξήζνπκε. Αιιά ην 

ζψκα είλαη αζθαιψο ζλεηφ θαη νη λνεηηθέο πηπρέο ηνπ εαπηνχ εμαξηψληαη απφ 

έλαλ πγηή εγθέθαιν, ν νπνίνο απνηειεί ηκήκα ηνπ ζλεηνχ καο ζψκαηνο. Σν 

ζπκπέξαζκα είλαη πξνθαλέο: θάζε έλλνηα δσήο κεηά ζάλαηνλ ή αζάλαηεο ςπρήο 

αλήθεη ζηε ζθαίξα ηεο κπζνινγίαο. 

 

Θα κπνξνχζακε λα πάκε ηε ζπδήηεζε έλα βήκα παξαπέξα, αλ ζπγθξίλνπκε απηή 

ηελ έλλνηα ηνπ εαπηνχ κε ην αληηθείκελν αλαδήηεζεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο. 

Έρεη ζεκεησζεί ηεξάζηηα πξφνδνο ζηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  Παξφια απηά, πνιινί θαηαδεηθλχνπλ αθφκε ην γεγνλφο 

φηη παξακέλεη έλα πνηνηηθφ ράζκα αλάκεζα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη ν 

άλζξσπνο θαη ζηελ „επθπΐα‟ πνπ επηδεηθλχνπλ νη ππνινγηζηέο.  Αλ ζέινπκε λα 

ειαρηζηνπνηήζνπκε ην ράζκα, ζα πξέπεη λα βξνχκε έλαλ ηξφπν λα εθνδηάζνπκε 

ηνλ ππνινγηζηή κε ηελ έλλνηα ηνπ εαπηνχ.  Αο ζθεθηνχκε πνηεο πνηφηεηεο ζα 

ρξεηαδφηαλ λα πξνζζέζνπκε ζε έλαλ ππνινγηζηή, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα 

αλαπηχμεη κηα ηέηνηα έλλνηα. Σν βαζηθφ είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηε δηαδηθαζία ζθέςεο ή ππνινγηζκνχ θαη ζε θάπνηα κνξθή 

απηνζπλείδεζεο. ηνπο αλζξψπνπο, απηή ε ζχλδεζε βαζίδεηαη ζαθψο ζηελ εμέιημε 

θαη ζρεηίδεηαη κε ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο, νξαηφ ζε φιεο ηηο κνξθέο δσήο. 
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Αλ ιχζνπκε κε επηηπρία απηφ ην πξφβιεκα, ηφηε εηζάγεηαη έλα ζπλαηζζεκαηηθφ 

ζηνηρείν ζηνλ ππνινγηζηή, ε „αλάγθε γηα απηνζπληήξεζε‟.  Σν δεχηεξν ζηνηρείν 

είλαη λα κεηαβάιινπκε, ηνπιάρηζηνλ σο έλα βαζκφ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

„ζθέθηεηαη‟ ν ππνινγηζηήο, ψζηε λα επηηξέςνπκε ηε δηακφξθσζε ζθέςεσλ κέζσ 

ζπζρεηηζκψλ θαη κεηαθνξψλ, παξά κέζσ απιψλ ινγηθψλ αιιεινπρηψλ.  Σν ηξίην 

ζηνηρείν είλαη λα επηηξέςνπκε ηελ αλάπηπμε βνχιεζεο· παξφιν πνπ δελ κπνξψ λα 

ην απνδείμσ, εθηηκψ φηη, αλ δψζνπκε ζηνλ ππνινγηζηή ηε δπλαηφηεηα λα θηλείηαη, 

ηφηε απηή ε ηθαλφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απηνζπλείδεζε θαη ηε δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο „ζθέςεο κέζσ κεηαθνξψλ‟ ζα ελεξγνπνηήζνπλ ην κεραληζκφ.  

Αζθαιψο, δελ ηίκεζα δεφλησο εδψ  ην πνιχπινθν ζέκα ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, 

αιιά απηή ε ζχληνκε παξέκβαζε εμππεξεηεί ζην λα ηνλίζεη θάπνηα απφ ηα ζεκεία 

πνπ αλέθεξα λσξίηεξα, φηη ε αλζξψπηλε ζθέςε βαζίδεηαη ζηελ εμέιημε θαη δελ 

κπνξεί λα ππάξρεη ρσξίο ιεηηνπξγηθφ εγθέθαιν θαη ρσξίο ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

εξέζηζκα ηεο απηνζπληήξεζεο. 

 

Αο ζρεδηάζνπκε ηψξα κηα ζχλζεηε εηθφλα φζσλ έρνπκε αλαθαιχςεη ζρεηηθά κε ηε 

ζέζε θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν. Πξψηνλ, ην ζχκπαλ είλαη 

αραλέο. Βξηζθφκαζηε ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ελφο απφ ηα εθαηνκκχξηα γαιαμηψλ 

κέζα ζην ζχκπαλ. Οη γαιαμίεο θαίλεηαη φηη απνκαθξχλνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Τπάξρνπλ πνιχ ιίγεο πεξηνρέο κέζα ζην ζχκπαλ φπνπ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη 

δσή κε ηε κνξθή πνπ ηε γλσξίδνπκε. Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

απνζεκάησλ ηνπ Ήιηνπ, δελ ζα είλαη δπλαηή ε δσή ζηε Γε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ε κειινληηθή εμέιημε νιφθιεξνπ ηνπ ζχκπαληνο ζα κπνξνχζε λα απνθιείεη 

εληειψο ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο δσήο νπνπδήπνηε. Σα θαιά λέα είλαη φηη θαίλεηαη 

πσο έρνπκε αξθεηά δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα γηα λα κειεηήζνπκε θαη λα κάζνπκε 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. (Ίζσο κπνξέζνπκε λα βξνχκε κηα έμνδν θηλδχλνπ). 

 

Δκείο νη άλζξσπνη έρνπκε εμειηρζεί σο κέξνο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εμέιημεο 

νξγαληθψλ θπηηάξσλ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο Γεο. Δίλαη παξάινγν λα επηκέλνπκε 

φηη ήηαλ αλαπφθεπθηε ε εκθάληζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο ή, έζησ, φηη είλαη 

αλαπφθεπθηε ε εκθάληζε ελφο είδνπο ηθαλνχ γηα ινγηθή ζθέςε.  Η θαηεχζπλζε 

ηεο εμέιημεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. Καλείο δελ 

κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ην είδνο καο ζα επηβηψλεη εο αεί. Μεηεσξίηεο πνπ έπεζαλ 

ζηε Γε θαηά ην παξειζφλ πξνθάιεζαλ ηελ εμαθάληζε άιισλ εηδψλ θαη θάηη ηέηνην 

ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί μαλά, πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εμαθάληζε ηεο δσήο ζηε 

Γε, χζηεξα απφ κεξηθά δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα. Καη κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε  

πνιιά άιια ζελάξηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα. 

 

Σέινο, σο άηνκα ηνπ είδνπο καο είκαζηε ζλεηνί. Οη ηδέεο ηεο αζάλαηεο ςπρήο θαη 

ηεο αηψληαο δσήο είλαη εζθαικέλεο. ηαλ πεζάλνπκε, αλ καο ζάςνπλ ζα 

ιεηψζνπκε ζην ρψκα. Αλ καο θάςνπλ, ζα θανχκε ακέζσο θαη ζα γίλνπκε ζηάρηε. 

Έλα κέξνο ηνπ εαπηνχ καο ζα επηβηψζεη, κέζσ ησλ γνληδίσλ ζηνπο απνγφλνπο καο, 

κέζσ ηεο ζπκβνιήο καο ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε ή κέζα ζηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ 

κφρζνπ καο.  Η χιε θαη ε ελέξγεηα απφ ηελ νπνία απνηεινχκαζηε επηζηξέθεη ζην 

ζχκπαλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ είκαζηε παξά „ζχληνκεο ζπκπηψζεηο ζην 

παλφξακα ηεο θχζεο‟. 

 
 

Τα θόθθαια ησλ πνπιηώλ ζην πηάην καο, 
Μάξηπξεο ηεο ζλεηόηεηάο καο 

 

 

Η παξαπάλσ ζχλζεζε απνηειεί ηελ εηθφλα ηεο θαηάζηαζήο καο, αλ ιάβνπκε ηα 

γεγνλφηα  θαη ηηο ηξέρνπζεο ζεσξίεο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, ρσξίο ηελ 

πξνζζήθε θάπνηνπ ζθνπνχ.  Αιιά απηή ε άπνςε δηαθέξεη πνιχ απφ νπνηαδήπνηε 

θπξίαξρε θνηλσληθή αληίιεςε ή απφ ην δφγκα νπνηαζδήπνηε νξγαλσκέλεο 

ζξεζθείαο. Οη πεπνηζήζεηο καο εμαθνινπζνχλ λα ηείλνπλ πξνο κηα 
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αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα παξακέλνπκε 

πξνζθνιιεκέλνη ζηελ ηδέα φηη νη άλζξσπνη δεκηνπξγήζεθαλ θαη‟ εηθφλα ησλ ζεψλ· 

φηη βξηζθφκαζηε δηθαησκαηηθά ζην θέληξν ηνπ θφζκνπ. Δπίζεο, πεηζκαηηθά 

αξλνχκαζηε λα δερηνχκε ηε ζλεηφηεηά καο. Ίζσο νη θηινζνθηθέο ζρνιέο 

αζηαηηθψλ ζξεζθεηψλ λα βξίζθνληαη πην θνληά ζηε ζχλζεηε εηθφλα, αιιά, ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή, φπσο γλσξίδεη φπνηνο έρεη ηαμηδέςεη ζηελ Αζία, νη ζξεζθείεο 

απηέο ηείλνπλ λα είλαη εηδσινιαηξηθέο. Έηζη ε πξφθιεζε κπξνζηά καο δελ είλαη λα 

γεθπξψζνπκε ηδενινγηθά ράζκαηα θαη λα απνζνβήζνπκε έλαλ πφιεκν πνιηηηζκψλ.  

Η πξφθιεζε είλαη λα αλαγλσξίζνπκε φηη νη πην ζεκειηψδεηο πεπνηζήζεηο φισλ ησλ 

αλζξψπσλ, αθφκε θαη ζήκεξα, εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζηα λχρηα ηεο 

κπζνινγίαο. Η πξφθιεζε είλαη λα βξνχκε ηξφπν λα απαιιαγνχκε απφ ηηο 

πεξηνξηζηηθέο πξννπηηθέο πνπ καο έρνπλ επηβιεζεί απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

πεπνηζήζεηο ζε θάζε αλζξψπηλε θνηλσλία. 

 

 
Πξώηα μεξηδώλνπκε, ύζηεξα ρηίδνπκε. 

 

 

Μηα ρξήζηκε παξαηήξεζε ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ε εμήο: αλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα 

νπνία θαηαιήμακε είλαη φλησο εχινγα, πψο ζπκβαίλεη θαη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ αγλννχλ ηελ αληίθαζε. Δίλαη αιήζεηα φηη δελ έρνπλ 

φινη αθνινπζήζεη θαη θαηαλνήζεη ηηο εμειίμεηο ζηελ επηζηεκνληθή ζθέςε. Χζηφζν, 

πνιινί άλζξσπνη γλσξίδνπλ ηελ επηζηήκε θαη εμαθνινπζνχλ λα θνπβαιάλε κε 

επραξίζηεζε ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαη πξννπηηθέο. Φαίλεηαη φηη νη 

άλζξσπνη έρνπλ ηελ παξάμελε ηθαλφηεηα λα απνδέρνληαη αληηθαηηθέο πεπνηζήζεηο 

ρσξίο νη ίδηνη λα βηψλνπλ εζσηεξηθέο αληηθάζεηο. Μπνξνχλ λα δνπλ άλεηα κε ηηο 

ινγηθέο αληηζέζεηο. Τπάξρεη κηα ιέμε γηα απηφ ην θαηλφκελν· νλνκάδεηαη 

„δηακεξηζκαηνπνίεζε‟ (compartmentalization) θαη ε ηθαλφηεηά καο λα 

δηακεξηζκαηνπνηνχκε είλαη κηα αθφκε απφδεημε φηη δελ είκαζηε απνιχησο ινγηθά 

φληα. Μηα θηινζνθηθή εξκελεία ή δηθαηνιφγεζε ηεο δηακεξηζκαηνπνίεζεο είλαη φηη 

πξνυπνζέηεη κηα απνζπαζκαηηθή ή πνιχ-επίπεδε πξαγκαηηθφηεηα. Με άιια ιφγηα, 

δελ ππάξρεη δηέλεμε, επεηδή κε θάπνηνλ ηξφπν μερσξηζηέο πξαγκαηηθφηεηεο 

ζπλππάξρνπλ ζε θαηαηκεκέλεο πεξηνρέο. Πξάγκαηη, θάπνηνη ζενιφγνη πξνηείλνπλ 

αλάινγεο πξνζεγγίζεηο. Αιιά απηή ε ιχζε, θαηά ηε γλψκε κνπ, δελ κπνξεί λα 

είλαη απνδεθηή. Μηα πξαγκαηηζηηθή πξννπηηθή απαηηεί ζπλέπεηα κέζα ζην ζψκα ηεο 

γλψζεο καο. 

 

Πξνηείλσ ηε „Γέθπξα‟ σο ηε ινγηθή ιχζε ζηελ αληίθαζε πνπ απνθαιχςακε. 

ηήζακε ην ζεκέιην ιίζν θαη είκαζηε έηνηκνη λα ρηίζνπκε ηα ζεκέιηα γηα ηε 

„γέθπξα‟. Χο πξψην βήκα ζα πξέπεη λα δερηνχκε φηη φιεο νη θνηλσληθέο αληηιήςεηο 

θαη φιεο νη ζξεζθείεο είλαη δεκηνπξγήκαηα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Βαζίδνληαη 

ζε πξνεγνχκελεο κπζνινγίεο θαη πεξηνξίδνληαη απφ κηα αλζξσπνθεληξηθή 

πξννπηηθή. Έρνπλ αλαπηπρζεί κέζα ζε ρηιηάδεο ρξφληα θαη είλαη πινχζηεο ζε 

ηζηνξηθφ πεξηερφκελν θαη πθή, αιιά, παξφια απηά, είλαη ζεκειησδψο εζθαικέλεο.   

 

Αλ ηα κεγάια ζξεζθεπηηθά βηβιία δελ είλαη ζεφπλεπζηεο αιήζεηεο, ηφηε ηη είλαη;  

Λνηπφλ, είλαη ινγνηερλία, πνίεζε θαη αιιεγνξίεο· είκαζηε, άιισζηε, πνιχ 

επξεκαηηθνί αθεγεηέο. Οη αιιεγνξίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζαπκάζηα βνεζήκαηα 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο καο θαη λα δηακνξθψζνπλ ηηο αηζζεηηθέο πιεπξέο ηε 

δσήο καο, αιιά δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ απηφ. ηαλ δηαβάδνπκε 

κπζηζηνξήκαηα, ζπρλά ηαπηηδφκαζηε κε ηνπο πξσηαγσληζηέο, αιιά γλσξίδνπκε φηη 

είλαη θαληαζηηθνί.  Έηζη, γηαηί ηφζνη πνιινί απφ καο ζπλερίδνπκε λα πηζηεχνπκε ζε 

κχζνπο πνπ αλαδχζεθαλ κέζα ζην ρξφλν γηα λα δψζνπλ κηα απάληεζε ζην 

εξψηεκα „γηαηί είκαζηε εδψ;‟  Αλ απηέο νη ηζηνξίεο αληηθάζθνπλ πξνο ηηο ηξέρνπζεο 

απνδείμεηο, δελ ζα έπξεπε λα ηηο θαηαηάζζνπκε πιένλ ζηα έξγα θαληαζίαο;  

Φπζηθά πνιινί κπνξεί λα αληηδξάζνπλ, ξσηψληαο πψο κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε 

κεγάιεο ζξεζθείεο πνπ έρνπλ γαινπρήζεη γηα αηψλεο ηε δσή εθαηνκκπξίσλ 
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αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  Αζθαιψο ζα δερηνχκε φηη νη άλζξσπνη ζην παξειζφλ 

δνχζαλ φζν θαιχηεξα κπνξνχζαλ ζηελ άγλνηα, ρσξίο ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία 

πνπ έρνπκε απνθηήζεη πξφζθαηα.  Χζηφζν, εθείλνη πνπ ζήκεξα ζπλερίδνπλ λα 

απνδέρνληαη ζξεζθεπηηθά θείκελα σο χςηζηεο αιήζεηεο ζηήλνπλ νδνθξάγκαηα 

ζηελ πξφνδν. Καη ζα πξνζθέξνπκε θαθή ππεξεζία ζηελ θνηλσλία θαη ζε εθείλνπο, 

αλ δελ κηιήζνπκε θαη δελ παξνπζηάζνπκε ηε ινγηθή άπνςε. 

 

Σν επφκελν βήκα καο είλαη λα μεθηλήζνπκε ηε κεγάιε πνξεία, ην πέξαζκα απφ ηε 

„Γέθπξα‟. Τηνζεηνχκε κηα εχινγε πξνθείκελε ε νπνία απαηηεί ζπλέπεηα κε ηηο 

αληηιήςεηο καο. Καη απνδερφκαζηε ηηο ηξέρνπζεο θαζηεξσκέλεο επηζηεκνληθέο 

ζεσξίεο σο πξνζεγγίζεηο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο 

θαηάζηαζεο. Απηφ, νκνινγνπκέλσο, είλαη έλα κεγάιν βήκα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. 

Αθελφο, ρξεηάδεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη απηέο νη ζεσξίεο δελ απνηεινχλ 

έζραηεο αιήζεηεο, αιιά έξγα ζε εμέιημε. Σν ζψκα ηεο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο 

αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη δηαξθψο. Αθεηέξνπ, νη επηζηεκνληθέο ζεσξίεο δελ 

παξέρνπλ θαλέλα ζθνπφ. Η επηζηεκνληθή έξεπλα εζηηάδεηαη απζηεξά ζηελ 

πεξηγξαθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηελ αλάπηπμε κέζσλ πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηε 

γλψζε πνπ έρεη απνθηεζεί· δελ παξέρεη απάληεζε ζρεηηθά κε ην γηαηί είκαζηε εδψ 

θαη πψο ζα πξέπεη λα δνχκε. Η ίδηα ε αλζξψπηλε θνηλσλία ππαγνξεχεη απαληήζεηο 

ζε απηά ηα εξσηήκαηα, αιιά γεληθά απνθξχπηεη ην ξφιν ηεο σο εηζεγεηή απηψλ 

ησλ απαληήζεσλ. Έηζη, κφιηο δηαβνχκε ηε γέθπξα ζα δήζνπκε ζε έλαλ θφζκν 

ρσξίο έζραηε, ελνπνηεκέλε θνζκνινγία θαη ρσξίο επηβεβιεκέλν ζθνπφ. Η 

πξφθιεζε ηφηε ζα είλαη λα πηνζεηήζνπκε κηα ζχγρξνλε πξννπηηθή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ρσξίο ηελ ςεχηηθε παξεγνξηά πνπ καο παξέρνπλ νη παιαηνί 

κχζνη, θαη λα νηθνδνκήζνπκε κηα ππεχζπλε θνηλσλία κέζα ζε ζχκπαλ  ρσξίο 

πξνθαλή ζθνπφ.   

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην κφλν πνπ εηιηθξηλά μέξνπκε είλαη ε δσή ζε απηφλ εδψ 

ηνλ θφζκν. Καζψο φκσο είκαζηε ζπλαηζζεκαηηθά πιάζκαηα, βξίζθνπκε θπζηθφ λα 

ζεσξνχκε ηε δσή σο δψξν. Χζηφζν, φηαλ πάκε λα πνχκε „επραξηζηψ‟, δελ ππάξρεη 

θαλείο. Απηή ε ζιηβεξή δηαπίζησζε νδεγεί ζηελ πξψηε απφ ηηο δπν αληηξξήζεηο γηα 

ην πέξαζκα απφ ηε γέθπξα.  Πψο ζα δήζνπλ νη άλζξσπνη ζε έλαλ ηφζν ςπρξφ, 

άςπρν θφζκν; Η αιήζεηα είλαη φηη απηφ θάλακε αλέθαζελ, εθαξκφδνληαο ηε δηθή 

καο εζηθή θαη αηζζεηηθή. Η δεχηεξε έλζηαζε, ζπλέπεηα ηεο πξψηεο, είλαη φηη, αλ 

απνξξίςνπκε ηηο θαζηεξσκέλεο ζξεζθείεο, δελ ζα ππάξρεη ζεκέιην γηα ηελ 

θνηλσλία θαη νη δσέο καο ζα ζηεξνχληαη ζθνπνχ.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη ην δηθφ καο ζθνπφ ζην παξειζφλ, άιινηε ζπλεηά θαη αξθεηέο θνξέο 

θαηαζηξνθηθά.  Γεκηνπξγήζακε νη ίδηνη ηνπο λφκνπο πνπ απνηεινχλ ην ζεκέιην ηεο 

θνηλσλίαο, είηε γξαπηνχο είηε πξνθνξηθνχο, φπσο θαη θαηά ηελ πξντζηνξία.  ιεο 

νη ζξεζθείεο θαη νη θνηλσληθέο πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο είλαη δεκηνπξγήκαηα ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Απιψο κέρξη ηψξα δελ θαηαθέξακε λα παξαδερηνχκε απηφ 

ην γεγνλφο. Δπνκέλσο, ε πξφθιεζε είλαη λα δερηνχκε ηελ επζχλε άκεζα θαη 

εηιηθξηλά θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα φξακα θαη έλα ζχλνιν αμηψλ πνπ ζα είλαη 

ζπλεπείο κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλννχκε ζήκεξα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Αλαιακβάλνπκε απηήλ αθξηβψο ηελ επζχλε θαζψο πεξλάκε ζηελ άιιε άθξε ηεο 

γέθπξαο, πέξα απφ ην ράζκα πνπ ρσξίδεη ηε ινγηθή  πξννπηηθή απφ ηελ ηξέρνπζα 

πξαθηηθή ηεο άινγεο δηακεξηζκαηνπνίεζεο. 
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Το Πέρασμα 

 
Μαο ρσξίδεη ε έθηαζε ηνπ πνηακνύ, 
Μα ληώζε ην θσο ησλ καηηώλ κνπ 
Να δεζηαίλεη ηελ αύξα ζην πξόζσπό ζνπ. 
 
Δελ έπεζαλ ιηζάξηα θαηά ηύρε  
Γηα λα ’ρεηο λα παηήζεηο θαζώο παίδεηο. 

Τν ξεύκα δείρλεη ηξνκεξό ζην πξώην βήκα ζνπ, 
Κη εζύ ηξαβηέζαη, κε θόβν, βιέπνληάο ην 
Με πόζε νξκή μεζπά ζηηο όρζεο. 
“Όρη! Δελ γίλεηαη λα ην δηαζρίζσ – πνηέ.” 
Κη όκσο, ληώζακε θη νη δπν ηνπ καγλήηε ηε δύλακε. 
Πνηνο ζα ξηζθάξεη ην πέξαζκα; 

 

Σηελ όρζε ζνπ πινύζηα ηζηνξία θαη κπζηθά καξκάξηλα αγάικαηα 
(Με ην βιέκκα ζηξακκέλν πίζσ, ζε θνηηνύλ, ζαλ ζηήιεο αιαηηνύ.) 
Καη πόιεηο κε ιεσθόξνπο πξνο θάζε θαηεύζπλζε– εθηόο από κηα. 
Καλείο δελ ηνικά λα πιεζηάζεη ην πνηάκη. 
 
Μνηάδεη έξεκε ε όρζε κνπ, 

Ούηε έλα κνλνπάηη πξνο ην ζνιό νξίδνληα. 
Κη όκσο, ληώζσ εδώ έλαλ θαηλνύξγην θόζκν. 
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Γηα ηελ Επηζηήκε θαη ηελ Ύβξε 
 

 
Αξρή ησλ όλησλ ην ύδσξ. 
Θαιήο 
 
Τν Tao πνπ κπνξείο λα ρσξέζεηο ζην λνπ ζνπ δελ είλαη ην Tao. 
Λάν Σζε 
 
Πάλησλ ρξεκάησλ κέηξνλ άλζξσπνο. 
Πξσηαγφξαο 

 

Γηαηί ςάρλνπκε εμεγήζεηο γηα ηνλ θφζκν γχξσ καο; Πφζν βέβαηνη κπνξνχκε λα 

είκαζηε κε θάζε γλψζε πνπ απνθηνχκε; Σέηνηα εξσηήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηε 

θηινζνθία ηεο γλψζεο, ηελ επηζηεκνινγία – ζε απηφ ην θεθάιαην ζα πξνζπαζήζσ 

λα ηα ζπδεηήζσ κε ζπληνκία. Απηή ε πξνζπάζεηα ζα κνπ δψζεη επίζεο ηελ 

επθαηξία λα απαληήζσ ζε πηζαλέο αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία πνπ 

παξνπζίαζα ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ. Παξφιν πνπ ζα πξνζπαζήζσ λα 

παξνπζηάζσ δεηήκαηα εδψ κε ηξφπν επζχ θαη εχιεπην, ην πιηθφ αλαπφθεπθηα ζα 

είλαη πην δχζθνιν απφ φζν ζηα άιια θεθάιαηα. Θα πξφζζεηα επίζεο φηη ην πιηθφ 

είλαη κάιινλ εμεηδηθεπκέλν θαη, αλ ν αλαγλψζηεο θξίλεη ζηελ πνξεία φηη ηνλ 

δπζθνιεχεη, ζα κπνξνχζε λα ην παξαιείςεη, ρσξίο λα ράζεη ηα θεληξηθά ζέκαηα 

ηνπ βηβιίνπ. 

 

Σα ηξία απνθζέγκαηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

ζηνραζηέο, πνιινχο αηψλεο πξηλ απφ ηελ Κνηλή Δπνρή (γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ). 

Καηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, θηιφζνθνη ζηηο ειιεληθέο πφιεηο 

απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ παξάδνζε θαη μεθίλεζαλ ηελ αλαδήηεζε αληηθεηκεληθψλ 

εμεγήζεσλ ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Έρσ επίζεο ζπκπεξηιάβεη έλα απφθζεγκα 

απφ ηελ αξραία Κίλα, γηα λα κε δηαπξάμεη θαλείο ην ιάζνο λα ζθεθηεί φηη φιε ε 

θηινζνθία μεθίλεζε ζηελ Διιάδα. Γελ ζα ζπαηαιήζσ ρξφλν κειεηψληαο ηνλ 

αληίθηππν απηψλ ησλ ηξηψλ θηινζνθηθψλ ζέζεσλ, παξφιν πνπ νη ζρνιηαζκνί θαη 

ησλ ηξηψλ απνηεινχλ ελδηαθέξνλ αλάγλσζκα. Πεξηζζφηεξν ζέισ λα αζρνιεζψ κε 

ην γηαηί απηνί νη άλζξσπνη, θαζψο θαη άιινη, μεθίλεζαλ ηελ πξνζπάζεηα λα βξνπλ 

κηα αληηθεηκεληθή εμήγεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Με άιια ιφγηα, γηαηί νη πξψηκνη 

θηιφζνθνη μεθίλεζαλ ζέηνληαο ην εξψηεκα ησλ πξψησλ αηηίσλ θαη ηη ηνπο έδσζε 

ηελ πεπνίζεζε φηη νη εμεγήζεηο ηνπο ζα είραλ αμία; 

 

Σα εξσηήκαηα πνπ έζεζα εδψ απνηεινχλ ηα ζεκειηψδε πξνβιήκαηα ηεο 

επηζηεκνινγίαο. Δίλαη νκνινγνπκέλσο δχζθνια πξνβιήκαηα, αιιά ππάξρνπλ 

δπλαηέο απαληήζεηο. Αο μεθηλήζνπκε κε ην πξψην εξψηεκα, «Γηαηί ξσηάκε „γηαηί‟;» 

Πνιχ απιά, έρνπκε απφ ηε θχζε καο πεξηέξγεηα· απηφ είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν εγθέθαιφο καο. Δπηπιένλ, ν εγθέθαιφο καο 

ιεηηνπξγεί κε απηφ ηνλ ηξφπν επεηδή έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ εμέιημε. Ο εγθέθαιφο 

καο δηακνξθψζεθε κε ηξφπν ψζηε λα αλαγλσξίδεη κνηίβα ζην πεξηβάιινλ καο. Αλ 

ζθεθηνχκε γηα ιίγν απηφ ην ζέκα, ν ιφγνο γίλεηαη μεθάζαξνο. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη 

αξθεηή θαλνληθφηεηα ή ζπλέρεηα ζηε Φχζε, έηζη ψζηε εθείλεο νη κνξθέο δσήο πνπ 

πξνζαξκφδνληαη ζηα κνηίβα λα επλννχληαη απφ ηε θπζηθή επηινγή. Σα θπιινβφια 

δέληξα ζπγθξαηνχλ ηνπο ρπκνχο ζηηο ξίδεο ηνπο γηα ην ρεηκψλα. Σα πνπιηά 

απνδεκνχλ δπν θνξέο ην ρξφλν γηα λα εμαζθαιίζνπλ θαηάιιειεο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο. Οη θπλεγνί θαη νη ηξνθνζπιιέθηεο (νη πξφγνλνί καο) αλαδεηνχζαλ 

ηξνθή ζε ηφπνπο θαη επνρέο ζηηο νπνίεο είραλ αληακεηθζεί ζην παξειζφλ. Με ιίγα 

ιφγηα, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο επθαηξίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Γηα ηνπο αλζξψπνπο, απηή ε 

πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θάπνηα ζηηγκή έγηλε ζπλεηδεηή – θαη απηφ καο 

επέηξεςε λα ζπζζσξεχνπκε κηα πνηθηιία πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ. Σα παηδηά 

εθδειψλνπλ απηή ηελ θιεξνλνκηά· φηαλ αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ ηηο λνεηηθέο 
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ηνπο δεμηφηεηεο, ξσηνχλ „γηαηί‟ ζρεηηθά κε ηα πάληα γχξσ ηνπο θαη έηζη ζπλερίδνπλ 

απηή ηε δηαδηθαζία. 

 

Μπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε, ινηπφλ, απφ πνχ πεγάδεη ε αλαδήηεζή καο γηα 

εμεγήζεηο. Αιιά πψο κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη φηη νη εμεγήζεηο καο ζπληζηνχλ 

αιεζηλή γλψζε; Απηφ είλαη έλα πεξηζζφηεξν βαζαληζηηθφ πξφβιεκα, γηα ην νπνίν 

πηζαλφλ δελ ππάξρεη αζθαιήο απάληεζε. Χζηφζν, ζα πξνηηκνχζα λα πηνζεηήζσ 

κηα πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε· ζα εμεγήζσ γηαηί. Τηνζεηψληαο κηα πξαγκαηηζηηθή 

άπνςε, απνδεηθλχεηαη σθέιηκν λα δερηνχκε φηη ε γλψζε βαζίδεηαη ζηελ επηηπρή 

εκπεηξία. Αλ κηα ζπγθεθξηκέλε εμήγεζε θάπνηνπ γεγνλφηνο ή θαηλνκέλνπ κάο 

βνεζά λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην πεξηβάιινλ καο θαη λα ζρεδηάζνπκε ηελ 

θαηάιιειε αληίδξαζε, ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε εμήγεζε αληηπξνζσπεχεη 

ρξήζηκε γλψζε γηα ηελ εξγαιεηνζήθε καο. Η επηζηεκνληθή κεζνδνινγία ιεηηνπξγεί 

κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν. Η επηζηήκε πξνρσξά κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ηελ 

αλάπηπμεο ζεσξηψλ θαη ηνπ πεηξάκαηνο. Αλ κηα ζεσξία δελ ζπκθσλεί κε ηα 

γεγνλφηα, αξγά ή γξήγνξα ζα απνξξηθζεί. Απηφο αθξηβψο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν ε επηζηήκε κάο έρεη επηηξέςεη λα επηλνήζνπκε βειηηψζεηο ζηνλ ηξφπν δσήο 

καο. Καη απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επέκεηλα ζην πξψην θεθάιαην φηη, αλ 

απνδερφκαζηε ζηνλ ηξφπν δσήο καο εθείλεο ηηο αλέζεηο πνπ νθείινληαη απεπζείαο 

ζηε επηζηήκε, ηφηε ζα πξέπεη επίζεο λα απνδερφκαζηε ηηο επξχηεξεο επηζηεκνληθέο 

ζεσξίεο. Γελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνπκε (ή λα δηακεξηζκαηνπνηνχκε) απηέο ηηο 

ζεσξίεο, κφλν θαη κφλν επεηδή δελ ζπκθσλνχλ κε θάπνηεο βαζηά ζεκειησκέλεο 

πεπνηζήζεηο καο. Αληίζεηα, κηιψληαο ινγηθά, ζα έπξεπε λα απνξξίςνπκε ηηο 

πξνεγνχκελεο πεπνηζήζεηο. Η γλψζε είλαη έλα πξννδεπηηθφ θαηλφκελν· ρηίδνπκε 

ζηαδηαθά επάλσ ζηηο γλψζεηο καο, θαζψο βειηηψλνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ ζεσξηψλ 

καο. 

 

Η επηζηήκε πξννδεχεη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν. Έλα βηβιίν θιαζηθφ ζηε 

θηινζνθία ηεο επηζηήκεο, Η Δνκή ησλ Επηζηεκνληθώλ Επαλαζηάζεσλ ηνπ 

Thomas Kuhn, πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία πξννδεχεη ε επηζηεκνληθή 

ζθέςε. Η βαζηθή ηδέα είλαη φηη νη επηζηήκνλεο δηεμάγνπλ έξεπλεο γηα λα 

δηαπηζηψζνπλ αλ κηα δεδνκέλε ζεσξία ππνζηεξίδεηαη απφ ηα ηεθκήξηα. ηαλ 

πξνθχπηνπλ δεδνκέλα πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ ηξέρνπζα ζεσξία, νη 

επηζηήκνλεο επεμεξγάδνληαη ηελ αλάπηπμε εμεγήζεσλ πνπ ζα ζπκβηβάζνπλ ηε 

δηέλεμε. Αλ εηζαρζεί κηα λέα ζεσξία, ε νπνία ην επηηπγράλεη, ηφηε, θάπνηα ζηηγκή ε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζα θαηαιήμεη ζε νκνθσλία θαη ζα απνδερζεί ηε λέα 

ζεσξία σο ηελ θπξίαξρε εμήγεζε. Ο Kuhn νλφκαζε απηή ηε δηαδηθαζία „αιιαγή 

παξαδείγκαηνο‟ (paradigm shift). Δπνκέλσο, ε επηζηεκνληθή πξφνδνο εμαξηάηαη 

απφ έλαλ πξαγκαηηζκφ βαζηζκέλν ζηελ εκπεηξία. Μηα απνδεθηή επηζηεκνληθή 

ζεσξία ζα πξέπεη αθελφο λα είλαη ζπλεπήο πξνο ηα παξαηεξεζηαθά δεδνκέλα, 

αθεηέξνπ λα παξέρεη κηα επηηπρή εμήγεζε. 

 

Χζηφζν, αο θάλνπκε έλα βήκα πίζσ, γηα λα ζθεθηνχκε ηε βαζηθή πξνθείκελε ηεο 

επηζηεκνληθήο πξνφδνπ. Τπάξρεη κία βαζηθή ππφζεζε: φηη ν θφζκνο πνπ ζα 

παξαηεξνχκε αχξην ζα είλαη φπσο ν θφζκνο πνπ βιέπνπκε ζήκεξα, πνπ ζεκαίλεη 

φηη ππάξρεη ζπλέρεηα ζηε Φχζε.6 Απηή ε αξρή νλνκάδεηαη λφκνο ηεο επαγσγήο. 

Γελ είλαη δπλαηφ λα απνδεηρζεί, σζηφζν ιεηηνπξγεί θαιά ζηελ πξάμε θαη καο 

επηηξέπεη λα ζπζζσξεχνπκε γλψζε κε έλαλ πξαγκαηηζηηθφ ηξφπν. Οπζηαζηηθά 

πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηελ νπνία αθνινχζεζαλ νη πξντζηνξηθνί καο 

πξφγνλνη γηα λα δακάζνπλ ηε θσηηά θαη λα δηακνξθψζνπλ ηα πξψηα ηνπο 

εξγαιεία. Η θαηλνηνκία ηεο επηζηήκεο έγθεηηαη ζην φηη αλαγλσξίδεη απηήλ ηε 

θπζηθή ηάζε σο θαλφλα ή βαζηθή πξνθείκελε θαη θαηφπηλ ηελ εθαξκφδεη κέζα ζε 

έλα απζηεξφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην. 

                                                 
6 Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νξηζκέλνη θηιφζνθνη ακθηζβεηνχλ απηή ηελ πξνθείκελε, φπσο ν 
Ηξάθιεηηνο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «δελ κπνξεί θάπνηνο λα βάιεη ην πφδη ηνπ δπν θνξέο ζην ίδην 
πνηάκη». Η ζχγρξνλε θπζηθή ππνζηεξίδεη επίζεο φηη νη λφκνη ηεο Φχζεο είλαη δπλαηφ λα αιιάμνπλ κε 
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο ην ζχκπαλ δηέξρεηαη θάζεηο. 
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Σφηε, ινηπφλ, αθνχ έρσ ηφζν κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, 

γηαηί έζεζα ηελ επηζηήκε θαη ηελ χβξε ζε αληηπαξάζεζε ζηνλ ηίηιν απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ; Ο ιφγνο είλαη φηη ζέισ λα ηεθκεξηψζσ ηη είλαη ε επηζηήκε θαη ηη θάλεη, 

θαζψο θαη λα απνθχγσ ηνλ θξπθφ θίλδπλν ηεο απζαηξεζίαο πνπ ζπρλά βξίζθνπκε 

ζηε ζξεζθεία. Γπζηπρψο, θάπνηνη δεκνθηιείο εθιατθεπηέο ηεο επηζηήκεο έρνπλ ηελ 

ηάζε λα δηαπξάηηνπλ απηφ ην ζθάικα γξάθνληαο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο «έζραηεο 

ζεσξίαο» ή γηα ηε «ζεσξία ηνπ παληφο». Απηφ ην είδνο έθθξαζεο ζπληζηά θαζαξή 

πεξίπησζε χβξεο, φπσο ζθνπεχσ λα απνδείμσ παξαθάησ. 

 

Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ πξννδεπηηθή ζπζζψξεπζε γλψζεο; Αο ζθεθηνχκε 

ηψξα ην εξψηεκα κήπσο ππάξρνπλ εκπφδηα ζηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη γηα 

πνην ιφγν πξνεηδνπνηψ γηα ηνλ θίλδπλν ηεο χβξεο. Ο ξπζκφο ηεο ζεσξεηηθήο 

αλάπηπμεο ζηελ επηζηήκε είλαη εμαηξεηηθά ηαρχο ζηηο κέξεο καο. Σαπηφρξνλα, 

θάπνηεο απφ ηηο ζεσξίεο είλαη πιένλ πξνζηηέο κφλν ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

εηδεκφλσλ. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ χβξε, ε νπνία είλαη 

δπλαηφ λα πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε ηεο έζραηεο αιήζεηαο. Χζηφζν, αλ 

ζθεθηνχκε ηα εκπφδηα, γξήγνξα ζα αληηιεθζνχκε φηη κάιινλ απέρνπκε πάξα 

πνιχ απφ θάπνηα ηειηθή ζεσξία. Τπάξρνπλ ηξία ζεκειηψδε εκπφδηα ζηελ 

επηζηεκνληθή πξφνδν: ε κέηξεζε, ε πξννπηηθή θαη ε πνιππινθφηεηα. Αο ξίμνπκε 

κηα ζχληνκε καηηά ζε θαζέλα απφ απηά. 

 

ιεο νη παξαηεξήζεηο καο θαη, ζπλεπψο, ηα δεδνκέλα απέλαληη ζηα νπνία 

δνθηκάδνπκε ηηο ζεσξίεο καο πεξηνξίδνληαη απφ ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεψλ καο. 

Πξηλ απφ αηψλεο, νη άλζξσπνη βαζίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζηηο αηζζήζεηο ηνπο γηα ηελ 

παξαηήξεζε. Αιιά ηψξα γλσξίδνπκε φηη ηα κάηηα καο είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ 

κφλν έλα ειάρηζην κέξνο ηνπ θάζκαηνο ηνπ θσηφο. Αληίζηνηρα, ηα απηηά καο είλαη 

επαίζζεηα ζε κηα πεξηνξηζκέλε έθηαζε ερεηηθψλ θπκάησλ. Απηφο ν πεξηνξηζκφο 

κάο βνεζά λα εμεγήζνπκε γηαηί ε επηζηεκνληθή πξφνδνο είλαη πιένλ πην γξήγνξε, 

θαζψο έρνπκε αλαπηχμεη εξγαιεία θαη εμνπιηζκφ γηα λα επεθηείλνπκε ηηο 

παξαηεξεζηαθέο καο ηθαλφηεηεο. Παξφια απηά, εμαθνινπζνχλ λα καο πεξηνξίδνπλ 

νη δπλαηφηεηεο θαη ε αθξίβεηα ηνπ εμνπιηζκνχ καο. Δπίζεο, είλαη δπλαηφ λα 

ζπλαληήζνπκε αλππέξβιεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ηθαλφηεηά καο λα παξαηεξνχκε. 

Η αξρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο ζηελ θβαληνκεραληθή ππνδειψλεη φηη ζα πξέπεη λα 

είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κφλν κε επηκέξνπο παξαηεξήζεηο ησλ ζηνηρεησδψλ 

ζσκαηηδίσλ. Μπνξνχκε λα „γλσξίζνπκε‟ είηε ηε ζέζε είηε ηελ νξκή ελφο 

ζσκαηηδίνπ, αιιά φρη θαη ηα δπν ηαπηφρξνλα. 

 

Σν δεχηεξν εκπφδην είλαη εθείλν πνπ πξνηηκψ λα απνθαιψ „πξννπηηθή‟. 

Πξνζεγγίδνπκε ηνλ θφζκν κε κηα θαζηεξσκέλε πξννπηηθή, κηα πξνθαηάιεςε (ή 

„παξάδεηγκα‟, γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ φξν ηνπ Kuhn). ηνπο πίλαθεο 

δσγξαθηθήο θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή, ε πξννπηηθή κπνξεί λα καο δψζεη πνιιέο 

πιεξνθνξίεο. Σαπηφρξνλα φκσο ε πξννπηηθή κπνξεί λα απνηειέζεη πεξηνξηζηηθφ 

παξάγνληα θαη λα απνθξχςεη ή λα θαιχςεη ηκήκαηα ηεο ζθελήο. ηε δσγξαθηθή 

θαη ηελ ηρλνγξαθία είλαη θαλεξφ φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πξννπηηθή 

κε ηξφπν επέιηθην, ψζηε λα παξέρνπκε ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνβνιή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Χζηφζν, φηαλ ζθεθηφκαζηε γχξσ απφ ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο 

ηζηνξηθά, εληππσζηαδφκαζηε γξήγνξα απφ ην πφζν πεξηνξηζηηθή κπνξεί λα είλαη κηα 

θαθή πξννπηηθή ή παξάδεηγκα. Οη άλζξσπνη δνχζαλ γηα ρηιηάδεο ρξφληα κε ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε γε είλαη επίπεδε θαη ζηέθεηαη ζην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο. Μφλν 

κεηά ηνλ Κνπέξληθν ζηάζεθε δπλαηή ε αιιαγή ηεο ζθέςεο καο πξνο κηα λέα, 

πεξηζζφηεξν επηηπρή πξννπηηθή ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία καο επέηξεςε λα 

ζεκεηψζνπκε ηεξάζηηα πξφνδν θαη καο νδήγεζε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ειηαθνχ καο 

ζπζηήκαηνο, ηνπ γαιαμία καο θαη ηνπ ζχκπαληνο. Ο Νεχησλαο παξνπζίαζε κηα 

νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ησλ θηλήζεσλ ησλ πιαλεηψλ θαη νη λφκνη πνπ 

αλαθάιπςε ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκνη ζηνλ νξηζκφ ηεο θίλεζεο, ηεο ηαρχηεηαο θαη 

ηεο επηηάρπλζεο ζηε Γε. Χζηφζν, ε ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ Einstein απέδεημε 
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φηη νη λεπηψλεηνη λφκνη ηεο θίλεζεο ηζρχνπλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαηά 

πξνζέγγηζε θαη ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζε κηθξέο απνζηάζεηο – σζηφζν 

απαηηνχλ δηνξζψζεηο γηα ηηο θνζκηθέο απνζηάζεηο, ιφγσ ηεο θακππιφηεηαο ηνπ 

ρσξνρξφλνπ πνπ νθείιεηαη ζηε βαξχηεηα. πλεπψο, ε πξννπηηθή είλαη έλα θξίζηκν 

ζηνηρείν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θαηαλννχκε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Αιιά αξθεί κία κφλν πξννπηηθή ε νπνία ζα καο επηηξέςεη λα 

ζπιιάβνπκε κηα νινθιεξσκέλε εμήγεζε ηεο θπζηθήο; Δπηπιένλ, αο 

αλαξσηεζνχκε αλ ππάξρνπλ απνθαζηζηηθνί πεξηνξηζκνί ζηε δηφξζσζε ηεο 

πξννπηηθήο καο ή ζηελ αιιαγή ηνπ παξαδείγκαηνο. 

 

Δίλαη ζαθέο φηη ε πξννπηηθή είλαη έλα αλαγθαίν ηκήκα ηνπ νπινζηαζίνπ καο γηα 

ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο. Χζηφζν, είλαη εμίζνπ ζαθέο φηη πξέπεη λα κέλνπκε 

αλνηρηνί ζε λέεο, πην απνθαιππηηθέο πξννπηηθέο, πην απνηειεζκαηηθά 

παξαδείγκαηα. Αλ επηηξέςνπκε ζηνλ εαπηφ καο λα παξακέλεη εγθισβηζκέλνο ζε 

κηα νπνηαδήπνηε δεδνκέλε πξννπηηθή, ηφηε παξεκπνδίδεηαη ε πξνζπάζεηά καο λα 

επηδηψμνπκε κηα πξννδεπηηθή θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληφο καο. Η κέζνδνο πνπ 

εθάξκνζα ζην πξψην θεθάιαην, γηα λα θαηαξξίςσ ηηο πεπνηζήζεηο πνπ είλαη 

βαζεηά ξηδσκέλεο κέζα καο, ήηαλ απιψο λα αιιάμσ πξννπηηθή, δειαδή λα 

απνκαθξπλζψ απφ ηελ παξαδνζηαθή, αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη λα 

παξνπζηάζσ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε θαηλνχξγην θσο, ρσξίο ζθνπηκφηεηα θαη 

αλζξσπνθεληξηθέο πξνζέζεηο. Πνιινί ζα απνξξίςνπλ ηελ πξννπηηθή κνπ, αιιά ζα 

ηνπο απαληνχζα φηη πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ζε κηα αληηθεηκεληθή ζέαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο απφ φζν ε πξννπηηθή ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο. Δπίζεο, ππνζηεξίδσ φηη νη πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο έρνπλ δαλεηζηεί 

ηελ πξννπηηθή ηνπο απφ πξνεγνχκελεο, πξντζηνξηθέο κπζνινγίεο. 

 

Μπνξνχκε λα ζπξψμνπκε απηή ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή έλα βήκα 

παξαπέξα, κε ην λα ζηνραζηνχκε γχξσ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθεθηφκαζηε. 

Καηά βάζε πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηα πξάγκαηα ρξεζηκνπνηψληαο 

κεηαθνξέο ή αλαινγίεο. Μία απφ ηηο ηζρπξφηεξεο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνπκε είλαη 

ε αλάπηπμε κνληέισλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ηα θαηλφκελα πνπ ζέινπκε λα 

εμεγήζνπκε. Μάιηζηα, έλα απφ ηα απνηειεζκαηηθφηεξα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ είλαη ηα καζεκαηηθά. Σα καζεκαηηθά 

ήηαλ, ζηελ νπζία, εθείλα πνπ επέηξεςαλ ζηνλ Κνπέξληθν, ηνλ Κέπιεξ θαη ην 

Νεχησλα λα παξνπζηάζνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ησλ 

πιαλεηψλ. Ο Νεχησλαο κάιηζηα επηλφεζε έλα λέν καζεκαηηθφ ζχλνιν (Λνγηζκφ) 

γηα λα παξαγάγεη ηηο ζεσξίεο ηνπ. Χο απνηέιεζκα ηεο δχλακεο ησλ καζεκαηηθψλ, 

νξηζκέλνη επηζηήκνλεο θαη θηιφζνθνη (αθφκε θαη απφ ηελ επνρή ηνπ Ππζαγφξα) 

έρνπλ ηελ ηάζε λα απνδίδνπλ κεηαθπζηθέο ηδηφηεηεο ζηα καζεκαηηθά. Αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηα καζεκαηηθά είλαη απιψο έλα εξγαιείν πνπ αλαθαιχςακε γηα λα 

καο βνεζά ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ κε πεηζαξρία. Σα καζεκαηηθά παξέρνπλ 

πξννπηηθή θαη κπνξνχλ λα καο πξνζθέξνπλ ελφξαζε ζε έλα πξφβιεκα, αιιά σο 

πξννπηηθή κπνξνχλ επίζεο λα επηβάινπλ πεξηνξηζκνχο. Οη εμηζψζεηο ηνπ Νεχησλα 

βαζίδνληαλ ζηελ επθιείδεηα γεσκεηξία θαη ν Einstein απέδεημε φηη ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε κε επθιείδεηαο γεσκεηξίαο γηα ηελ επίιπζε ησλ 

εμηζψζεσλ ηεο ζρεηηθφηεηαο. πλεπψο, ηα καζεκαηηθά ζπληζηνχλ έλα εξγαιείν θαη 

φρη κηα κεηαθπζηθή νληφηεηα κε ηελ πιαησληθή έλλνηα φηη είλαη δπλαηφ λα 

απνηεινχλ κηα έζραηε ζεσξία ηεο Φχζεο. Σα καζεκαηηθά είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε αλάπηπμεο κνληέισλ ή πξννπηηθήο. Αξθεηά καθξηά απφ ηελ 

εμεηδηθεπκέλε πεξίπησζε ησλ καζεκαηηθψλ, σζηφζν, νθείινπκε λα αληηιεθζνχκε 

φηη νη κεηαθνξέο θαη ηα κνληέια είλαη πάληα, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, 

απινπνηεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Πξέπεη λα έρνπκε επίγλσζε 

φηη απηφ ηζρχεη γεληθά. Παξφιν πνπ κηα θαιή κεηαθνξά ή αλαπαξάζηαζε είλαη 

δπλαηφ λα παξέρεη ρξήζηκε ελφξαζε, ζα επηβάιιεη επίζεο πεξηνξηζκνχο. ηαλ 

εηζαρζεί έλα λέν κνληέιν κε ηζρπξφηεξε πξννπηηθή, πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη λα 

αλαζεσξήζνπκε ηηο πεπνηζήζεηο καο θαη ην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο καο πνπ 

ζπλερψο εμειίζζεηαη. 
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Αο δνχκε ηψξα ην ζέκα ηεο πνιππινθφηεηαο θαη αο εμεηάζνπκε πψο νη ηξέρνπζεο 

ζεσξίεο αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ επηρεηξνχλ λα ιχζνπλ νη επηζηήκνλεο. 

Η ζχγρξνλε θπζηθή πξνζπαζεί εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο λα επηιχζεη ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ θβαληνκεραληθή θαη ηε ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο. Σν πξφβιεκα είλαη 

δηπιφ. Αθελφο, ε θβαληνκεραληθή δέρεηαη εμεγήζεηο ζε επίπεδν πηζαλνηήησλ θαη 

φρη ζην επίπεδν κηαο πιήξνπο πεξηγξαθήο· απηφο ν πεξηνξηζκφο απαζρνιεί 

πνιινχο θπζηθνχο, παξφιε ηελ επηηπρία ηεο θβαληνκεραληθήο ζεσξίαο. Αθεηέξνπ, 

θαη απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ, ε βαξχηεηα, ε νπνία απνηειεί ηε βαζηθή δχλακε 

ζηε ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο θαζψο θαη ζηε λεπηψλεηα εξκελεία ηεο θίλεζεο, δελ 

έρεη αθφκε ελζσκαησζεί ζε κηα εληαία ζεσξία καδί κε ηηο ππφινηπεο δπλάκεηο ηεο 

θχζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θίλεζε ζε αηνκηθφ επίπεδν. Οη θπζηθνί επεμεξγάδνληαη 

πηζαλέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα απηά εδψ θαη κεξηθέο δεθαεηίεο θαη έρνπλ 

πξνηείλεη θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο αιιά εμαηξεηηθά πεξίπινθεο ηδέεο, ρσξίο λα 

έρνπλ θηάζεη αθφκε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Μία απφ ηηο θαηεπζχλζεηο 

πνπ έρεη αθνινπζήζεη ε επηζηεκνληθή έξεπλα είλαη ε ζεσξία ησλ ρνξδψλ 

(πξφζθαηα κεηνλνκάζηεθε ζε „ζεσξία ησλ κεκβξαλψλ‟). Τπάξρνπλ θάπνηεο 

πεξίεξγεο επηπηψζεηο απηψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεσξηψλ πνπ αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε. Αλ ε ζεσξία ησλ ρνξδψλ είλαη ζσζηή, ν ρψξνο δελ είλαη 

ηξηζδηάζηαηνο (ή ηεηξαδηάζηαηνο, αλ ζπκπεξηιάβνπκε ην ρξφλν) φπσο ηνλ 

αληηιακβαλφκαζηε, αιιά ίζσο ππάξρνπλ δέθα δηαζηάζεηο, έμη απφ ηηο νπνίεο δελ 

είλαη παξαηεξήζηκεο κε ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγία. ην πεξηζψξην απηνχ ηνπ 

παξάμελνπ γεγνλφηνο ππάξρεη κηα βαζχηεξε ζπδήηεζε θαη πάιη ζρεηηθά κε ην 

εξψηεκα ηεο πξννπηηθήο. Σείλνπκε λα ππνζέηνπκε φηη ν ρψξνο είλαη έλα 

πξνυπάξρνλ θελφ πνπ θηινμελεί χιε. Αιιά ε θαηεχζπλζε ηεο ηξέρνπζαο ζεσξίαο 

πξνηείλεη, αληίζεηα, φηη νη ηδηφηεηεο ηνπ ρψξνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηα πιαίζηα ηεο 

θπζηθήο. Ο ρψξνο δελ ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηελ χιε θαη ηελ ελέξγεηα. 

Πξάγκαηη, ν ίδηνο ν ρψξνο ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζπλερήο, αιιά λα έρεη έλα 

ειάρηζην δπλαηφ θβάλην, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα θαη ηα 

ελεξγεηαθά επίπεδα. 

 

ηελ αζηξνλνκία, νη επηζηήκνλεο ζηγά-ζηγά θαηαλννχλ φηη ην ζρήκα ησλ γαιαμηψλ 

θαη ε θαηαλνκή ηνπο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε κε αληρλεχζηκεο χιεο. Απηφ ην, 

κέρξη ζηηγκήο αφξαην, πιηθφ νλνκάζηεθε „ζθνηεηλή χιε‟. Αληίζηνηρα, ην γεγνλφο 

φηη νη γαιαμίεο επηηαρχλνληαη θαζψο απνκαθξχλνληαη κεηαμχ ηνπο ππνδειψλεη κηα 

ζθνηεηλή ελέξγεηα, ηελ χπαξμε ηεο νπνίαο έρνπλ ζπκπεξάλεη νη επηζηήκνλεο, αιιά 

αθφκε δελ έρεη αληρλεπζεί θαη αλαιπζεί. Η ζθνηεηλή χιε ζην ζχκπαλ θαίλεηαη λα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κάδα ηεο νξαηήο χιεο. Καη‟ επέθηαζε, ηείλσ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζθνηεηλή γλώζε (δειαδή ε γλψζε πνπ δελ γλσξίδνπκε αθφκε) 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ην ππάξρνλ ζψκα γλψζεο, εηδηθά αλ αθαηξέζνπκε ηηο 

εζθαικέλεο πεπνηζήζεηο πνπ εμαθνινπζνχλ λα θπξηαξρνχλ κε ηε κνξθή κχζσλ. 

 

Δπνκέλσο νη θπζηθνί αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο θαζψο 

εμεηάδνπλ ηνπο ζεκειηψδεηο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηα αηνκηθά θαη ππναηνκηθά 

θαηλφκελα, θαζψο θαη ηελ θίλεζε ησλ γαιαμηψλ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ζχκπαληνο. 

Αιιά, θαζψο πξνρσξάκε απφ ηα ζεκέιηα πνπ καο παξέρεη απηή ηε ζηηγκή ε 

θπζηθή, ε πνιππινθφηεηα εκθαλίδεηαη νινέλα θαη πην ηξνκαθηηθή. ινη καο 

ππνζέηνπκε φηη ε θπζηθή είλαη ε πιένλ ζεκειηψδεο επηζηήκε θαη φηη νη άιιεο 

επηζηήκεο, γηα παξάδεηγκα ε ρεκεία, βαζίδνληαη ζηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο. 

Χζηφζν, ζην βηβιίν The Quark and the Jaguar ηνπ Murray Gell-Mann, 

ζπλάληεζα κηα εληππσζηαθή νκνινγία. Ο ζπγγξαθέαο παξαδέρεηαη φηη νη λφκνη ηεο 

ρεκείαο δελ είλαη δπλαηφ λα παξαρζνχλ απφ ηνπο ζεσξεηηθά πην ζεκειηψδεηο 

λφκνπο ηεο θπζηθήο· ηα καζεκαηηθά εδψ, ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο, είλαη 

εμαηξεηηθά πνιχπινθα. ηελ πξάμε, νη δηάθνξεο επηζηήκεο εξγάδνληαη κέζα ζηα 

δηθά ηνπο μερσξηζηά πεδία παξαηεξεζηαθψλ δεδνκέλσλ θαη δελ ππάξρεη κέρξη 

ζηηγκήο απφδεημε θάπνηαο ζχλδεζεο αλάκεζα ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ θπζηθνχ 

θφζκνπ. Παξφια απηά, κία απφ ηηο βαζηθέο πξνθείκελεο πνπ δερφκαζηε είλαη φηη 
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ππάξρεη φλησο κηα ηέηνηα ζχλδεζε θαη φηη νη λφκνη ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ είλαη ζπλαικαηηθνί (consilient).7 

 

ηε βηνινγία επηδεηθλχνπκε ππεξήθαλα ηελ αλαθάιπςε ηνπ DNA θαη ηε 

ραξηνγξάθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο. Παξφια απηά, ηα βηνινγηθά 

θαηλφκελα εμαθνινπζνχλ λα είλαη πνιχ πην πεξίπινθα απφ φζν είκαζηε κέρξη 

ζηηγκήο ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπκε. Απηφ ην γεγνλφο γίλεηαη θαλεξφ, δπζηπρψο, 

φηαλ αληηιακβαλφκαζηε πφζν πεξηνξηζκέλνη είκαζηε ζην πεδίν ηεο ηαηξηθήο, ζηελ 

πξνζπάζεηά καο λα θαηαπνιεκήζνπκε αζζέλεηεο ή λα αληηκεησπίζνπκε ηα 

πξνβιήκαηα ησλ γεξαηεηψλ. Σν DNA, φπσο απνδεηθλχεηαη, είλαη κφλν έλα κέξνο 

ηεο βηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. Σν DNA παξέρεη κηα ζπληαγή ή κνηίβν γηα ηελ 

παξαγσγή πξσηετλψλ, αιιά νη πξσηεΐλεο είλαη απηέο πνπ θάλνπλ φιε ηε δνπιεηά 

ζηε βηνινγία. Οη πξσηεΐλεο ρηίδνπλ ηνπο ηζηνχο θαη δξνπλ σο θαηαιχηεο ηεο 

βηνρεκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Καη ηέινο, ππάξρνπλ πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην πψο ιεηηνπξγεί ην DNA· ε παξαγσγή πξσηετλψλ δελ είλαη ζπλερήο, 

αιιά ελεξγνπνηείηαη θαη απελεξγνπνηείηαη πξνθαλψο σο απφθξηζε ζε ζήκαηα ηα 

νπνία αθφκε δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηά. Με άιια ιφγηα, ε γελεηηθή έθθξαζε 

είλαη κηα ξπζκηδφκελε δηαδηθαζία, αιιά δελ γλσξίδνπκε αθφκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ειέγρεηαη. Δπίζεο είλαη πξνθαλέο φηη ηα γνλίδηα δελ ιεηηνπξγνχλ 

νπσζδήπνηε αλεμάξηεηα, αιιά ζπρλά νκάδεο γνληδίσλ εθηεινχλ ζπληνληζκέλεο 

ιεηηνπξγίεο. Έηζη, παξά ηελ πξφνδφ καο, ρξεηάδεηαη λα δηεμαγάγνπκε αθφκε 

πεξηζζφηεξε έξεπλα ζηελ επηζηήκε ηεο βηνινγίαο. 

 

Δίλαη αξθεηά ζαθέο φηη ε πνιππινθφηεηα απμάλεηαη, πηζαλφλ γεσκεηξηθά, θαζψο 

κεηαβαίλνπκε απφ ηε θπζηθή ζηε ρεκεία θαη θαηφπηλ ζηε βηνινγία. Μέρξη λα 

θηάζνπκε ζην επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ζα πεξηκέλακε φηη ε 

πνιππινθφηεηα ζα είλαη κεγαιχηεξε θαηά πνιιέο ηάμεηο κεγέζνπο. Χζηφζν, αλ 

κειεηήζνπκε ηηο ηδέεο θαη ηηο ζεσξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη γεληθψο ζηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο, ζα βξνχκε φηη ηείλνπλ λα είλαη κάιινλ ππεξαπινπζηεπκέλεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Μφλν θαηά ηηο πξφζθαηεο δεθαεηίεο 

μεθηλήζακε λα εθαξκφδνπκε ηα καζεκαηηθά ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, γηα 

παξάδεηγκα νηθνλνκεηξηθά κνληέια ζηε κειέηε ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Αιιά πνιιά απφ απηά ηα καζεκαηηθά κνληέια απνηεινχλ απιψο 

ζηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο· δελ εδξαηψλνπλ ηζρπξέο, αηηηαθέο ζρέζεηο, αιιά απιψο 

ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ κεηαβιεηψλ. Οπζηαζηηθά, απηφ καο ιέεη φηη είκαζηε κφλν 

ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Πξνο ην παξφλ, δελ είλαη εθηθηή 

ε δηαηχπσζε λφκσλ πνπ πξνβιέπνπλ κε ζπλέπεηα θνηλσληθά θαηλφκελα. 

 

Η πξνεγνχκελε παξάγξαθνο γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο καο θέξλεη ζε κηα άιιε 

παξαδνζηαθή δηακάρε γηα ηνπο θηινζφθνπο: ληεηεξκηληζκφο ελαληίνλ ειεχζεξεο 

βνχιεζεο. Αο θάλνπκε κηα ζχληνκε παξέθβαζε γηα λα ζθεθηνχκε απηή ηε 

δηακάρε. Η πξφηαζε ηνπ ληεηεξκηληζκνχ είλαη φηη, αλ κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε 

ηνπο λφκνπο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ηφηε νη λφκνη απηνί ζα πξέπεη ηειηθά λα δηέπνπλ 

θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αιιά, φπσο είδακε, ππάξρνπλ θελά ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ θπζηθψλ λφκσλ θαη κέρξη ζηηγκήο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα 

παξαγάγνπκε ηα επφκελα επίπεδα λφκσλ απφ ηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο. Δπηπιένλ, 

νθείινπκε λα εμεγήζνπκε ηελ εθπιεθηηθή πνιππινθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ, κε ηα δηζεθαηνκκχξηα λεπξσληθψλ ζπλάςεσλ. Αθφκε, πξέπεη λα 

ζθεθηνχκε φηη κέζσ ηεο εμέιημεο ν εγθέθαιφο καο έρεη αλαπηπρζεί έηζη ψζηε λα 

παξαθνινπζεί ηηο ζσκαηηθέο καο ιεηηνπξγίεο θαη ην πεξηβάιινλ θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε απεηιέο θαη επθαηξίεο. Απφ κφλν ηνπ απηφ ην γεγνλφο εηζάγεη 

έλα ζηνηρείν κε ληεηεξκηληζηηθφ. Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηνπ ληεηεξκηληζκνχ έρεη 

αδπλακίεο· ζπληζηά απιψο κηα αλαβίσζε ηνπ θαηαιηζκνχ ζε λέα κνξθή. 

Σαπηφρξνλα, ε ηδέα ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο παξνπζηάδεη εμίζνπ αδπλακίεο. 

Αθελφο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο, ε ειεχζεξε βνχιεζε εμαξηάηαη 

                                                 
7 Απηφ ηνλ φξν ρξεζηκνπνηεί ν Edward O. Wilson ζην βηβιίν Consilience: The Unity of Knowledge. 
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παξαδνζηαθά απφ ηελ χπαξμε ςπρήο, ηελ νπνία απνδψζακε ζηε ζθαίξα ηνπ κχζνπ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Αθεηέξνπ, πξέπεη λα δερζνχκε φηη, ελψ ν 

ληεηεξκηληζκφο δελ είλαη βάζηκνο, θάζε ειεπζεξία πνπ αζθνχκε πξέπεη λα 

πιαηζηψλεηαη απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ην πεξηβάιινλ 

καο, ην νπνίν φινη αγσληδφκαζηε λα θαηαλνήζνπκε.8 

 

Σειηθά, πνχ καο αθήλεη απηή ε θξηηηθή ηεο επηζηήκεο; Αλ απέρνπκε πνιχ απφ ηηο 

ηειηθέο ζεσξίεο θαη αλ πξαγκαηηθά αληηκεησπίδνπκε εγγελείο πεξηνξηζκνχο ζην 

βάζνο ηεο έξεπλάο καο, ζα πξέπεη λα απνξξίςνπκε ηελ επηζηήκε; Απηφ είλαη έλα 

ηππηθφ, ξεηνξηθφ εξψηεκα πνπ πξνβάιιεηαη ζπρλά απφ ηνπο ζετζηέο. ρεδφλ 

κπνξψ λα αθνχζσ ηνπο χκλνπο ησλ δηαδεισηψλ πνπ θαηεβαίλνπλ ζηνπο δξφκνπο 

γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηνπο ζενχο ησλ „αιεζηλψλ‟ ζξεζθεηψλ ηνπο. Αιιά ε ινγηθή 

απάληεζε πξέπεη λα είλαη έλα ερεξφ Όρη! Οη ζεσξίεο πνπ έρνπκε ιεηηνπξγνχλ 

θαιά, αθφκε θη αλ νκνινγνπκέλσο απνηεινχλ πξνζεγγίζεηο ή απινπνηεκέλα 

κνληέια ηεο πξαγκαηηθφηεηαο βαζηζκέλα ζε κηα πεξηνξηζκέλε πξννπηηθή. Απφ ηελ 

άιιε, νη ζέζεηο πνπ ζέινπλ λα ππεξαζπηζηνχλ νη ζετζηέο είλαη αζπλεπείο κε εθείλεο 

ηηο ζεσξίεο πνπ έρνπκε εχινγα απνδερζεί. Όρη, ηψξα έρνπκε πεξάζεη ηε Γέθπξα. 

Δίκαζηε έηνηκνη λα δερηνχκε ηα φξηα ησλ ησξηλψλ καο ζεσξηψλ, αιιά έρνπκε 

απνξξίςεη εθείλεο ηηο παιηέο πεπνηζήζεηο πνπ δελ ζηέθνπλ πηα. Έρνπκε αιιάμεη ην 

παξάδεηγκα. Γερφκαζηε φηη ε γλψζε είλαη έλα πξννδεπηηθφ θαηλφκελν· άιινηε 

είλαη κηα δηαδηθαζία απμεηηθή θη άιινηε απαηηεί λέα πξννπηηθή. Δίκαζηε έηνηκνη λα 

δήζνπκε ρσξίο ηε βεβαηφηεηα κηαο έζραηεο ζεσξίαο, αιιά θαη ρσξίο κηα 

καθξαίσλε, αιιά νινθάλεξα εζθαικέλε πίζηε. Έρνληαο πεξάζεη ηε γέθπξα 

είκαζηε αλνηρηνί ζε λέεο ηδέεο θαη λέα παξαδείγκαηα πνπ κπνξεί λα καο βνεζήζνπλ 

λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε Φχζε, ελψ εθείλνη πνπ κέλνπλ πίζσ (ζηελ „παιηά‟ 

φρζε, θάησ απφ ην πέπιν ηεο κπζνινγίαο) έρνπλ νη ίδηνη επηβάιεη πεξηηηνχο, 

πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα γλψζε θαη θαηαλφεζε. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Μηα πην δηεμνδηθή ζπδήηεζε γχξσ απφ απηφ ην ζέκα ππάξρεη ζην Freedom Evolves ηνπ Daniel 
Dennett. 
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Κνπιηνύξα, Γιώζζα θαη Ιζηνξηθέο Πξνθαηαιήςεηο 
 

 
Τα ηύκπαλα έζηεηιαλ ηελ ηζηνξία καο ζηνλ νπξαλό 

Παληνύ ηα ζεκάδηα ζπξώρλνπλ ην θηπάξη ηνπ αξραηνιόγνπ 

 

πσο είδακε, πνιιέο απφ ηηο βαζχηεξεο πεπνηζήζεηο καο θαίλεηαη πσο είλαη ζηελ 

νπζία κχζνη. πλεπψο, αθνχ νη πνιηηηζκνί βαζίδνληαη ζε θνηλέο πεπνηζήζεηο, ζα 

πεξηκέλακε φηη ε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ηδέεο καο ζα αλαπαξάγεηαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ζηνλ πνιηηηζκφ καο. Απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζθνπφο 

κνπ ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη λα αλαιχζσ πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

απηήλ ηε ζχγρπζε. κσο, πξνηνχ πεξάζνπκε ζηελ αλαζθεπή πεξηζζφηεξσλ 

κχζσλ, αο εμεηάζνπκε κεξηθέο θαζηεξσκέλεο βαζηθέο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζνπκε ζε κηα ζαθέζηεξε θξηηηθή ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. 

 

πσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε λα 

ζπλαληήζνπκε κεγάια επίπεδα πνιππινθφηεηαο φηαλ εμεηάδνπκε ηηο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίεο, επνκέλσο, φπσο είλαη αλακελφκελν, ε πξφνδφο καο ζηελ θαηαλφεζή 

ηνπο ζα είλαη πεξηνξηζκέλε. Απφ ηελ άιιε, νη θνηλσληθέο επηζηήκεο βξίζθνληαη 

αθφκε πνιχ πίζσ απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή απζηεξήο 

κεζνδνινγίαο. Αθφκε πην ζεκαληηθφ, αλ μεθηλήζνπκε λα αλαιχνπκε ηηο θνηλσλίεο 

ρσξίο λα δηνξζψζνπκε ηελ πξννπηηθή καο, ην απνηέιεζκα αλαγθαζηηθά ζα είλαη 

εζθαικέλν. Γειαδή, αλ θάπνηνο ππνζέζεη φηη ε αλζξψπηλε δσή απνηειεί ην 

απνθνξχθσκα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Θενχ, ηφηε φιεο νη ζθέςεηο πνπ ζπλεπάγνληαη 

ζα είλαη δηαπνηηζκέλεο κε απηή ηελ πξνθαηάιεςε. Ιδαληθά ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνπκε ηηο θνηλσλίεο θαη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά κε φζν ην δπλαηφ 

ιηγφηεξεο πξνθαηαιήςεηο.  Θα πξέπεη επίζεο λα επηκέλνπκε ζε κηα απζηεξή 

κεζνδνινγία κε κία κφλν βαζηθή πξνυπφζεζε: νη ζεσξίεο καο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπλεπείο.  Οη ηδέεο πνπ εμεηάδνπκε θαη ηειηθψο πξνηείλνπκε ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα κελ αληηθάζθνπλ πξνο ηηο ηξέρνπζεο 

ζεσξίεο γηα ηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ καο πεξηβάιιεη.  

 

Αο ζπλερίζνπκε απηήλ ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο βαζηθέο αξρέο κε δχν 

παξαηεξήζεηο.  Πξψηα, αο δνχκε ηελ ηάζε καο πξνο ηελ απνξία θαη αο εμεηάζνπκε 

ηε ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγεί ε εξψηεζε „γηαηί‟.  ηαλ έλαο επηζηήκνλαο ξσηά γηαηί 

ζπκβαίλεη έλα θαηλφκελν, αλαδεηά κηα πεξηγξαθηθή εμήγεζε καδί κε αηηηαθέο 

ζρέζεηο, πξάγκαηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα ζπλεπή ζεσξία, ε νπνία ζα παξέρεη 

ρξήζηκε γλψζε. Χζηφζν, φηαλ νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο ζέηνπλ εξσηήκαηα φπσο 

“Γηαηί ππάξρνπκε;” αλαδεηνχλ έλα ζθνπφ. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ε εξψηεζε „γηαηί‟ 

παξαπέκπεη ζε δχν ζεκαζηνινγηθά επίπεδα. Θέηνληαο ηελ εξψηεζε „γηαηί‟, ηείλνπκε 

λα εηζάγνπκε κηα πξνθαηάιεςε ζηε ζθέςε καο· θαηαιήγνπκε ζε κηα αλαδήηεζε 

θάπνηνπ ζθνπνχ αληί ζηελ αλαδήηεζε γλψζεο.  Έζημα απηφ ην δήηεκα ζην πξψην 

θεθάιαην. Η επηζηήκε δελ πξαγκαηεχεηαη θάπνηνλ βαζχηεξν ζθνπφ πίζσ απφ ηα 

γεγνλφηα. Δπνκέλσο, εάλ απνξξίςνπκε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο πνπ έρνπκε 

θιεξνλνκήζεη, ηφηε απαηηνχκε λέα ζεκέιηα γηα ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηηο 

θνηλσλίεο καο.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη λφκνη θαη ηα έζηκα ηεο θνηλσλίαο 

πξνέθππηαλ αλέθαζελ απφ κηα δηαδηθαζία ζπλαίλεζεο, ή ηνπιάρηζηνλ επξείαο 

απνδνρήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζε πνπ ηνπο απνδίδεηαη (κπζηθή, 

δηθηαηνξηθή ή δεκνθξαηηθή).  Δλ ηνχηνηο, ηζηνξηθά, νη θνηλσλίεο έρνπλ ηελ ηάζε λα 

απνδίδνπλ ηνπο λφκνπο ζε ππεξβαηηθέο πεγέο εμνπζίαο, είηε ζε ζενχο είηε ζηνπο 

πξνγφλνπο.  Έρνληαο πεξάζεη ηε γέθπξα, θαηαλννχκε πιένλ φηη ε βάζε γηα ηνπο 

λφκνπο καο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά ζε κηα δηαδηθαζία απνδνρήο.  (ην επφκελν 

θεθάιαην ζα επαλέιζσ ζην πξφβιεκα απηφ.)  

 

Η δεχηεξε παξαηήξεζε πνπ ζέισ λα παξνπζηάζσ γηα εμέηαζε είλαη ε δηαθνξά 

ζηελ πξφνδν ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή ζεσξία θαη ηηο 

θνηλσληθά θαζηεξσκέλεο αληηιήςεηο. Η επηζηήκε, φπσο έρνπκε δεη, πξννδεχεη 
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κέζσ απζηεξήο κεζνδνινγίαο θαη κηαο δηαδηθαζίαο αιιαγήο παξαδεηγκάησλ. 

Χζηφζν, νη θνπιηνχξεο καο πεξηνξίδνληαη απφ πξννπηηθέο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

αιιαγή παξαδεηγκάησλ. Οη θνπιηνχξεο καο είλαη γεκάηεο απνκεηλάξηα 

πξνεγνχκελσλ πνιηηηζκψλ θαη, ελδερνκέλσο, ηδεψλ απφ ηελ πξντζηνξία.  Ίζσο ην 

θαιχηεξν παξάδεηγκα απηήο ηεο δηαθνξάο είλαη ε δηάθξηζε κεηαμχ αζηξνλνκίαο θαη 

αζηξνινγίαο. Η αζηξνλνκία έρεη ζεκεηψζεη κεγάιε πξφνδν ηνπο ηειεπηαίνπο 

αηψλεο, κε αιιαγέο παξαδεηγκάησλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ Κνπέξληθν θαη 

ζπλερίδνληαη κε ην Νεχησλα, ηνλ Einstein θαη, πην πξφζθαηα, κε ηε ζεσξία ηεο 

κεγάιεο έθξεμεο θαη ηνπ δηαζηειιφκελνπ ζχκπαληνο. Η αζηξνινγία, απφ ηελ 

άιιε, είλαη απείζαξρε θαη θπθινθνξεί σο έλα άκνξθν ζψκα ηδεψλ, ίζσο αθφκε 

απφ ηελ πξντζηνξηθή επνρή. Η αζηξνινγία πξνηείλεη ζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζε 

πιαλεηηθέο επζπγξακκίζεηο θαη ηζηνξηθά γεγνλφηα, θαζψο θαη ζε ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ, αιιά απνηπγράλεη λα πεξηγξάςεη κηα 

ζαθή ζεσξία γηα λα δηθαηνινγήζεη αηηηαθέο ζρέζεηο. Η αζηξνινγία κπνξεί κελ λα 

βαζίδεηαη, σο έλα βαζκφ, ζε αληηθεηκεληθέο παξαηεξήζεηο, θαζψο γλσξίδνπκε φηη 

αξραία κλεκεία ζπρλά επζπγξακκίδνληαη κε νξηζκέλα άζηξα ή κε ηα ειηνζηάζηα.  

κσο ε επαθφινπζε πξφνδνο ησλ ηδεψλ πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ζε απζαίξεηνπο 

ζπζρεηηζκνχο νη νπνίνη ξίδσζαλ θαη εμαπιψζεθαλ ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο.  (Μηα 

ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε είλαη φηη νη αζηεξηζκνί ηεο Αζηξνινγίαο είλαη ζπλήζσο 

εζθαικέλεο πξννπηηθέο. Σα ζρέδηα ησλ άζηξσλ ζηνπο επηκέξνπο αζηεξηζκνχο 

εμαξηψληαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε εηθφλα πνπ έρνπκε γηα απηνχο απφ ηε γε.  ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, πνιιά απφ ηα άζηξα ησλ αζηεξηζκψλ, φπσο γλσξίδνπκε πιένλ 

απφ ηελ αζηξνλνκία, δελ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη απέρνπλ εθαηνκκχξηα έηε 

θσηφο ην έλα απφ ην άιιν.)  

 

Τπάξρνπλ πνιιά άιια παξαδείγκαηα απηήο ηεο αθαηάζηαηεο πξνφδνπ ησλ ηδεψλ 

ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο.  ινη ιέκε ηελ ψξα κε βάζε ηελ εκέξα ησλ 24 σξψλ, 

πνπ θαζεκηά δηαηξείηαη ζε 60 ιεπηά. Απηή ε ζχκβαζε βαζίδεηαη ζην αξηζκεηηθφ 

ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ αξρεία Βαβπιψλα, πξηλ απφ ηελ επηλφεζε ηνπ 

δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ εηζαγσγή ηνπ κεδελφο. Παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα 

ζχκβαζε, είλαη παξάμελν ην φηη δηαηεξήζεθε· ζήκεξα ρξεηάδεηαη λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ θαζηέξσζε κηαο παγθφζκηαο ψξαο, αιιά νη άλζξσπνη ζε φιν 

ηνλ θφζκν ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ λα μππλνχλ ζηηο 7 π.κ. θαη λα μαπιψλνπλ πξηλ 

απφ ηα κεζάλπρηα. Σν εκεξνιφγηφ καο είλαη θάπσο πην κνληέξλν, κε ηελ έλλνηα φηη 

πνιινί αξραίνη πνιηηηζκνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ζειεληαθά εκεξνιφγηα αληί ηνπ 

ειηαθνχ εκεξνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Χζηφζν, νη ζξεζθεπηηθέο ζπκβάζεηο έρνπλ θη απηέο αληίθηππν ζηα εκεξνιφγηα.  Οη 

ρξηζηηαλνί επηκέλνπλ ζηε ρξήζε ησλ αξρηθψλ π.Υ. θαη κ.Υ. (παξφιν πνπ πξνηηκψ 

ηελ νπδέηεξε ζχκβαζε Κ.Δ θαη π.Κ.Δ., δειαδή „Κνηλή Δπνρή‟ θαη „πξν Κνηλήο 

Δπνρήο‟).  Οη ηζιακηθέο θνηλσλίεο γηνξηάδνπλ ην Ρακαδάλη βάζεη ζειεληαθνχ 

εκεξνινγίνπ, έηζη ε εκέξα αιιάδεη θάζε ρξφλν. Σν Πάζρα γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο 

αιιάδεη επίζεο εκεξνκελία, αιιά φρη θαηά έλα ζπλερέο ζειεληαθφ πξφηππν, ελψ ε 

εκεξνκελία γηα ην Οξζφδνμν Πάζρα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ εκεξνκελία γηα ην 

Πάζρα ησλ Καζνιηθψλ θαη ησλ Πξνηεζηαληψλ. Έλα ηειεπηαίν παξάδεηγκα ππάξρεη 

ζηελ παξάδνζε ησλ παξακπζηψλ ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο. Οη αθεγεκαηηθέο γξακκέο 

πνιιψλ ηζηνξηψλ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηε 

γεσγξαθία.9  

 

Η εμέιημε ησλ ηδεψλ κέζα ζηελ θνηλσλία αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ην κνηίβν 

ηεο αζηξνινγίαο, φρη ηεο αζηξνλνκίαο. Κακηά αλζξψπηλε θνηλσλία δελ έρεη αθφκε 

θαηαθέξεη λα πηνζεηήζεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία απνδνρήο ή απφξξηςεο ηδεψλ. 

Αληίζεηα, νη ηδέεο θαίλεηαη φηη επηβηψλνπλ, λα κεηαιιάζζνπλ ηε κνξθνινγία ηνπο 

φπσο νη ηνί. ηαλ εμεηάδνπκε ηηο ηδέεο ζε νπνηαδήπνηε θνηλσλία, αλεμάξηεηα ηνπ 

πφζν εμειηγκέλε είλαη ε θνηλσλία απηή, αλαιακβάλνπκε αξραηνινγηθή αλαζθαθή 

                                                 
9 Τπάξρεη έλα ελδηαθέξνλ βηβιίν πνπ απνδεηθλχεη απηφ ην γεγνλφο, ην Ariadne’s Thread ηνπ William 
Hansen. 
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γηα λα αλαηξέμνπκε ζηηο ξίδεο θάζε ζθέςεο θαη πεπνίζεζεο· ζην ηέινο 

αλαζθάπηνπκε ηα ζεκέιηα δηαδνρηθψλ πφιεσλ, φπνπ ε κηα είλαη ρηηζκέλε επάλσ 

ζηα εξείπηα ηεο άιιεο, κέρξη ηα ίρλε λα ραζνχλ θαζψο κπαίλνπκε ζηελ 

πξντζηνξία. Δδψ ινηπφλ βξίζθεηαη ε αιεζηλή πνιππινθφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ 

θνηλσληψλ θαη πεπνηζήζεσλ. Κη φκσο, πνιινί επηκέλνπλ αθφκε φηη νη πεπνηζήζεηο 

καο βαζίδνληαη ζην ιφγν θάπνηαο ζετθήο εμνπζίαο. 
 

Καη κλήκεο από ηελ παιίξξνηα 
Τσλ ζθέςεσλ κέζα ζηνπο αηώλεο 

 

Δίλαη θαηξφο λα ηεζνχλ νη θνηλσληθνί κχζνη ππφ ζνβαξή ακθηζβήηεζε. Αο 

μεθηλήζνπκε κε κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο πξνγφλνπο καο, κηαο θαη ππνζηήξημα 

φηη νη πεξηζζφηεξεο ηδέεο θαη πεπνηζήζεηο καο πξνέξρνληαη απφ απηνχο, κέζα απφ 

κηα κπεξδεκέλε  ηζηνξηθή πνξεία. Πνηνη είλαη νη πξφγνλνί καο; ε ηειεπηαία 

αλάιπζε, απηφ είλαη έλα εξψηεκα γηα ηελ εμειηθηηθή ζεσξία. πσο είδακε ζην 

πξψην θεθάιαην, νη κνξθέο δσήο εμειίρζεθαλ απφ ηα βαθηήξηα ζηνπο πξψηνπο 

θπηηαξηθνχο νξγαληζκνχο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζε δηάθνξνπο πνιπθχηηαξνπο 

νξγαληζκνχο. Η δηαδηθαζία επεξεαδφηαλ απφ ηηο εθάζηνηε γεσινγηθέο θαη 

θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη νη κνξθέο δσήο πξνζαξκφδνληαλ γηα λα εθκεηαιιεπζνχλ 

νηθνινγηθέο επθαηξίεο ζην πεξηβάιινλ.10  Αιιά φηαλ νη πεξηζζφηεξνη ζθεθηφκαζηε 

ηνπο πξνγφλνπο καο, ζπλήζσο θνηηάδνπκε ηξεηο, ηέζζεξηο, ίζσο θαη πέληε γεληέο 

ζην παξειζφλ. πάληα θάπνηνη απφ καο πεγαίλνπλ πην πίζσ· θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα ζπιιέμνπκε ζηνηρεία πέξα απφ εθείλν ην 

ζεκείν. Πνιχ ζπρλά, φηαλ νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ θαηαγσγή 

ηνπο, δηαπξάηηνπλ έλα ζσβηληζηηθφ ζθάικα· αθνινπζνχλ κφλν ηνπο παηξηθνχο 

θιάδνπο ηνπ γελεαινγηθνχ ηνπο δέληξνπ.  Απηή ε ηάζε είλαη ζαθψο εζθαικέλε, 

αθνχ θάζε άλζξσπνο θιεξνλνκεί κφλν ην 50% ηνπ DNA απφ ηνλ παηέξα ηνπ.  

Δπνκέλσο, απηή ε πξννπηηθή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο γελεηηθήο καο 

θιεξνλνκηάο θαηά 50% γηα θάζε γεληά πνπ εξεπλνχκε.  Δάλ ζέινπκε κηα πιήξε 

εηθφλα ηεο γελεαινγίαο καο, πξνθαλψο ζα ρξεηαδφηαλ λα βξνχκε θαη ηνπο δπν 

γνλείο γηα θαζέλαλ απφ ηνπο παππνχδεο θαη ηηο γηαγηάδεο ηνπ παηέξα καο θαη ηεο 

κεηέξαο καο θαη νχησ θαζεμήο. Μέζα ζε 10 κφιηο γεληέο, ή ζε πεξίπνπ δηαθφζηα 

πελήληα ρξφληα, ην γελεαινγηθφ καο δέληξν ζα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 

δπν ρηιηάδεο πξνγφλνπο.  πλεπψο, εάλ ζέινπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πξνγφλνπο 

καο, δελ είλαη αιεζηλά πξαθηηθφ λα ζηεξηδφκαζηε ζε νηθνγελεηαθέο ηζηνξίεο. 

Υξεηαδφκαζηε κηα βαζχηεξε πξννπηηθή γηα λα απνθηήζνπκε κηα αίζζεζε ηνπ πνηνη 

είκαζηε. 

 

Δδψ θαη δεθαεηίεο, νη αξραηνιφγνη, νη παιαηνληνιφγνη θαη νη γελεηηζηέο 

ζπκπιεξψλνπλ απφ θνηλνχ ην παδι.  Παξφιν πνπ ε εηθφλα δελ είλαη πιήξεο, 

έρνπκε πιένλ κηα ιεηηνπξγηθή ζεσξία. Υσξίο ακθηβνιία, ζρεηηδφκαζηε κε ηνπο 

πηζήθνπο.  Ο ζηελφηεξνο ζπγγελήο καο είλαη ν ρηκπαηδήο, κε ηνλ νπνίν έρνπκε 

θνηλφ πεξίπνπ ην 98% ηνπ DNA καο.  Η ηξέρνπζα εθηίκεζε είλαη φηη νη 

πξνάλζξσπνη ρσξίζηεθαλ απφ ηνπο ρηκπαηδήδεο πξηλ απφ πέληε εθαηνκκχξηα 

ρξφληα.  Όζηεξα, ππήξμαλ αξθεηέο δηαθιαδψζεηο ζην είδνο ησλ αλζξσπηδψλ κέρξη 

ηελ εκθάληζε ηνπ homo erectus πξηλ απφ πεξίπνπ δχν εθαηνκκχξηα ρξφληα.  Ο 

homo erectus ήηαλ ν πξψηνο απφ ηνπο πξνγφλνπο καο πνπ άθεζε πίζσ ηνπ 

ππνιείκκαηα ιίζηλσλ εξγαιείσλ. Δκθαλίζηεθε ζηελ Αθξηθή θαη ήηαλ επίζεο ν 

πξψηνο απφ ηνπο πξνγφλνπο καο πνπ εμαπιψζεθε ζηελ Δπξαζία.  Τπάξρνπλ δχν 

ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην ηη έγηλε ζηε ζπλέρεηα.  χκθσλα κε ηελ πξψηε, ηε ζεσξία 

ηεο πνιπγέλεζεο, ν homo erectus εμειίρζεθε παξάιιεια ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηεο Αζίαο, ηεο Δπξψπεο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Απζηξαιίαο. χκθσλα, 

σζηφζν, κε ηε ζεσξία πνπ απνδέρνληαη νη πεξηζζφηεξνη, απηή ηεο κνλνγέλεζεο, 

ζεκεηψζεθε λέα εηδνγέλεζε, θαη πάιη ζηελ Αθξηθή, πεξίπνπ δηαθφζηεο ρηιηάδεο 

                                                 
10 Σν ζπλαξπαζηηθφ βηβιίν The Ancestor’s Tale ηνπ Richard Dawkins ζθηαγξαθεί απηφ ην ηαμίδη πξνο ηα 
πίζσ, κέζσ ηεο ηζηνξίαο ηεο εμέιημεο. 
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ρξφληα πξηλ, θαη ην λέν αλζξψπηλν είδνο πνπ πξνέθπςε εμαπιψζεθε ζε φιε ηελ 

πθήιην, εθηνπίδνληαο ηνπο πξνεγνχκελνπο πιεζπζκνχο ηνπ homo erectus, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Neanderthal ηεο Δπξψπεο, πεξίπνπ πξηλ απφ ηξηάληα 

ρηιηάδεο ρξφληα.  Η ζεσξία ηεο κνλνγέλεζεο έηπρε επξχηεξεο απνδνρήο επεηδή 

ππνζηεξίδεηαη απφ γελεηηθέο απνδείμεηο. Αιιά είηε δερζνχκε ηε κία είηε ηελ άιιε 

άπνςε, είλαη ζαθέο φηη ζρεηηδφκαζηε κε γελεαινγηθέο πνξείεο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

κέζα ζε δηάζηεκα απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο κέρξη δχν εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ. Απηή 

ε εηθφλα καο παξέρεη κηα πνιχ βαζχηεξε πξννπηηθή γηα ηνπο πξνγφλνπο καο απφ 

εθείλε πνπ απνθηνχκε κειεηψληαο ην νηθνγελεηαθφ καο γελεαινγηθφ δέληξν, ή 

αθφκε θαη κέζσ ηεο ζπνπδήο ηεο ηζηνξίαο.  

 

Απφ απηφ ην ππφβαζξν ζέισ λα μεθηλήζσ πξψηα ηελ επίζεζή κνπ ζην κχζν ηεο 

θπιήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θπιή είλαη κηα πνιηηηζκηθή έλλνηα.  Πηζηεχνπκε φηη 

νη θπιέο ππάξρνπλ επεηδή κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε επηθαλεηαθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη επεηδή νη δηάθνξεο „θπιέο‟ δνχζαλ ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο γηα κεγάιεο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο καο. Αιιά ε δηάθξηζε κεηαμχ θπιψλ 

ηζνδπλακεί κε ηελ αλαγλψξηζε ελφο κνηίβνπ ην νπνίν, ζηελ πξάμε, έρεη ειάρηζηε 

αμία (παξφκνηα κε ηνπο αζηεξηζκνχο ζηελ αζηξνινγία).  ηε βηνινγία, ε δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ εηδψλ έρεη ζαθή θαη ζπλεπή έλλνηα· ηα κέιε ηνπ ίδηνπ είδνπο κπνξνχλ 

λα παξάγνπλ γφληκνπο απνγφλνπο. Σα κέιε δηαθνξεηηθνχ είδνπο δελ έρνπλ απηήλ 

ηε δπλαηφηεηα.  ινη νη άλζξσπνη είλαη κέιε ηνπ ίδηνπ είδνπο, επεηδή βιέπνπκε 

ζπρλά παξαδείγκαηα αλαπαξαγσγηθήο ζπλεχξεζεο ζε νπνηαδήπνηε γεσγξαθηθή 

θαηεχζπλζε θαη απφζηαζε. Δλψ αλάκεζα ζηα πξψηκα αλζξψπηλα είδε ελδερνκέλσο 

ππήξραλ αζχκβαηα είδε, είλαη ζαθέο φηη ζήκεξα φινη νη άλζξσπνη αλήθνπλ ζε έλα 

είδνο.  Γελ έρεη ππάξμεη εηδνγέλεζε, επεηδή αλέθαζελ δηαηεξνχζακε αξθεηή επαθή 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αληαιιαγή γελεηηθνχ πιηθνχ. Η θπιή, επνκέλσο, ζα 

κπνξνχζε λα απνηειεί απιψο κηα κνξθή ππν-θαηεγνξίαο ηνπ είδνπο. κσο, εάλ 

ζέινπκε λα δηαηεξήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο θπιήο, πξέπεη λα μεθηλήζνπκε κε 

θάπνηνλ ζαθή θαη εχινγν νξηζκφ. Οη ζπλεζηζκέλνη  νξηζκνί ηεο θπιήο, σζηφζν, 

αλαθέξνληαη ζην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο θαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξαλίνπ ή ηνπ 

πξνζψπνπ. Η θαηεγνξηνπνίεζε νκάδσλ αλζξψπσλ κε βάζε ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαίλεηαη χπνπηα επηπφιαηε θαη ζηεξείηαη έλαλ ζηνηρεηψδε, βηνινγηθφ νξηζκφ, φπσο 

είλαη ν νξηζκφο ηνπ είδνπο. Δάλ αλαδεηήζνπκε πην νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζην 

επίπεδν ηεο θπζηνινγίαο, ζα απνγνεηεπζνχκε. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ζηαηηζηηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο φζνλ αθνξά ηελ νκάδα αίκαηνο θαη ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θιεξνλνκηθφηεηα, αιιά θακηά απφ ηηο αλαθαιχςεηο απηέο δελ ππνδειψλεη κέρξη 

ζηηγκήο άιιεο πην ζεκειηψδεηο δηαθνξέο. Οη έξεπλεο μεθίλεζαλ ζρεηηθά πξφζθαηα 

θαη ζπλερίδνπλ λα κειεηνχλ αλζξψπηλνπο πιεζπζκνχο θαη κεηαλαζηεπηηθά 

ξεχκαηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Οη κειέηεο αλαιχνπλ ην κηηνρνλδξηαθφ DNA θαη 

ην ρξσκφζσκα Y γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζηαηηζηηθά πξφηππα θαη λα αλαθαιχςνπλ 

γεσγξαθηθνχο δείθηεο. Απηέο νη κειέηεο είλαη δπλαηφ λα καο πνπλ πνιιά γηα ηελ 

ζπιινγηθή καο θαηαγσγή ή γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πξνγφλσλ καο, αιιά ζε 

ηειηθή αλάιπζε δελ ζα είλαη ζπλεπείο κε ηελ ηξέρνπζα αληίιεςή καο πεξί θπιήο. 

Χο απνηέιεζκα γελεηηθήο αληαιιαγήο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο 

ηζηνξίαο, θαζέλαο καο ζα κπνξνχζε λα έρεη θιεξνλνκήζεη γελεηηθνχο δείθηεο νη 

νπνίνη δελ είλαη εμσηεξηθά νξαηνί. Η θπιή ινηπφλ είλαη κηα πνιηηηζκηθή έλλνηα· 

είλαη κηα ηδέα πνπ έρνπκε επηβάιεη ζηε θχζε θαη πνπ παξέρεη ειάρηζηεο ή θαζφινπ 

πιεξνθνξίεο. Δίκαζηε φινη παηδηά ελφο θαη κνλαδηθνχ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη ε 

πνηθηινκνξθία καο έγθεηηαη νπζηαζηηθά ζηνλ πνιηηηζκφ θαη φρη ζηε θπζηνινγία καο. 

 

Τπνζέησ φηη έλαο ππεξζπληεξεηηθφο ξαηζηζηήο ζα επέκελε φηη, εάλ φινη 

παληξεπφκαζηαλ κφλν κέζα απφ ηε θπιή καο, ηφηε θάπνηα ζηηγκή ην αλζξψπηλν 

είδνο ζα ρσξηδφηαλ ζε άιια είδε, ηα νπνία ζα εμειίζζνληαλ αλεμάξηεηα ην έλα απφ 

ην άιιν. Καηά ηε γλψκε κνπ, απηφ ζα ζπλέβαηλε εάλ ηεξνχληαλ νη εμήο 

πξνυπνζέζεηο: 1) απζηεξή απνκφλσζε ησλ θπιψλ, ηφζν γελεηηθά φζν θαη 

γεσγξαθηθά, 2) δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο αλάκεζα ζηνπο 
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πιεζπζκνχο θαη 3) πεξηνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ γελεηηθέο αλαζρέζεηο. κσο, ζαθψο ν αλζξψπηλνο 

πνιηηηζκφο δελ βαδίδεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε· αληίζεηα, θηλείηαη πξνο ηελ 

παγθνζκηνπνίεζή ηνπ, κε νινέλα απμαλφκελεο αιιειεπηδξάζεηο.  

 

 
Όξηα ην βιέκκα καο δελ έβξηζθε,  

Παξά ηα ιηόδεληξα 
Σηνπο πέηξηλνπο ιόθνπο θαη ηνλ νπξαλό 

 

 

Η αλζξψπηλε θνηλσλία ζήκεξα είλαη νξγαλσκέλε ζε δηάθνξα εζληθά θξάηε. Μέζα 

ζηηο θαζεκεξηλέο καο ζπδεηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο, είλαη ζπλεζηζκέλν λα ξσηάκε 

ηνπο άιινπο πνηα είλαη ε εζληθφηεηά ηνπο θαη λα καο ξσηνχλ θη απηνί.  Η 

εζληθφηεηα έρεη ζεκαληηθή βαξχηεηα σο έλλνηα ζηηο ζπδεηήζεηο καο. Λέκε εζληθά 

αλέθδνηα, δνθηκάδνπκε εζληθέο θνπδίλεο θαη γεληθά ηείλνπκε λα ζρεδηάδνπκε 

θαξηθαηνχξεο άιισλ ιαψλ. Κη φκσο, εάλ πξνζπαζήζεηε λα αλαιχζεηε ηε ζεκαζία 

ηεο ηδέαο κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, γξήγνξα ζα αλαθαιχςεηε φηη πξφθεηηαη 

γηα κηα αθφκε  ζνιή έλλνηα. 

 

ηε ζπλέρεηα, αο ξίμνπκε κηα καηηά ζηελ ηζηνξία ησλ εζληθψλ θξαηψλ, γηα λα 

ζρεκαηίζνπκε κηα αθξηβέζηεξε θαη αληηθεηκεληθή εηθφλα. Σα παιαηφηεξα „έζλε‟ 

έρνπλ ειηθία κφιηο κεξηθψλ ρηιηάδσλ εηψλ. Αιιά αθφκε θαη γηα απηέο ηηο ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο, εάλ δηαβάζνπκε ηελ ηζηνξία ηνπο, γίλεηαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρεη 

αδηαηάξαθηε ηζηνξηθή ζπλέρεηα. Απελαληίαο, φια απηά ηα „παιαηά‟ έζλε έρνπλ 

ππνζηεί ελδηάκεζε θαηάξξεπζε ή εηζβνιέο. Αθφκε θη αλ έλα παιαηφ έζλνο 

επαληδξπζεί, ζα αληηθαηνπηξίδεη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ ελδηάκεζσλ ρξφλσλ, ηα 

νπνία ζα ήηαλ μέλα πξνο ηνλ αξραίν πνιηηηζκφ. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο 

Δπξψπεο θαη, αζθαιψο, ηα θξάηε ηνπ λένπ θφζκνπ έρνπλ ειηθία κφιηο κεξηθψλ 

εθαηνληάδσλ εηψλ. Δπνκέλσο, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ε εζληθφηεηα είλαη έλα 

πξφζθαην θαηλφκελν. Δάλ αλαδεηά θαλείο ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ ξίδεο, είηε γελεηηθέο 

είηε πνιηηηζκηθέο, πξέπεη λα ςάμεη πνιχ πην βαζηά απφ ηελ εζληθφηεηά ηνπ. 

 

Χζηφζν, ζηελ πξφζθαηε ηζηνξία, παξαηεξνχκε κηα πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εζληθψλ θξαηψλ λα παγηψζνπλ κηα ζαθή θαη μερσξηζηή ηαπηφηεηα. Πνχ 

βαζίδνπλ  απηή ηελ πξνζπάζεηα; Αο δνχκε 3 πξννπηηθέο: θπιή, γιψζζα θαη 

πνιηηηζκφ.  Δίλαη πνιχ πεξίεξγν ην γεγνλφο φηη νη ιανί νξηζκέλσλ εζλψλ πηζηεχνπλ 

φηη απνηεινχλ μερσξηζηή θπιή. Παξφιν πνπ απηφ δελ ηζρχεη, θπξίσο αλ ιάβνπκε 

ππφςε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ ζπγρένπλ 

ηελ εζληθφηεηα κε ηε θπιή. (Γελ ρξεηάδεηαη λα κηιήζνπκε γηα ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα.)  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, εάλ εμεηάζνπκε θάπνηεο απφ ηηο κειέηεο γηα 

ηε ζηαηηζηηθή θαηαλνκή ησλ νκάδσλ αίκαηνο ή ησλ γελεηηθψλ δεηθηψλ, νη 

αληίζηνηρεο ζηαηηζηηθέο νκαδνπνηήζεηο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο πνιηηηθνχο 

ράξηεο θξαηψλ. Αληίζεηα, εκθαλίδνληαη ζπρλά γελεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ιαψλ πνπ 

έρνπλ θνηλά ζχλνξα, αιιά παξαδνζηαθά είλαη αληαγσληζηέο.   

 

Πνιινί ππέξκαρνη κηαο εζληθήο πξννπηηθήο ζα αλαζπγθξνηήζνπλ ηελ άκπλά ηνπο 

ζηε γξακκή ηεο θνηλήο γιψζζαο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  Καη απηή φκσο ε 

ζέζε είλαη χπνπηε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Σα εζληθά ζχλνξα ραξάρζεθαλ κε βάζε 

πνιχ πξφζθαηα πνιηηηθά γεγνλφηα. Δπηπιένλ, ηα ζχλνξα απηά δελ ραξάρζεθαλ 

αθξηβψο θαηά κήθνο πνιηηηζκηθψλ νξίσλ. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε πεξηιακβάλνπλ 

εζληθέο κεηνλφηεηεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπο θαη, αληίζηξνθα, δηεθδηθνχλ πνιίηεο 

εληφο ηεο επηθξάηεηαο άιισλ εζληθψλ θξαηψλ. πλεπψο, ε πξνζπάζεηα θαζηέξσζεο 

κηαο δηαθξηηήο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζπλήζσο έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν. Οη 

κεηνλφηεηεο εληφο ησλ θξαηψλ θαηαπηέδνληαη, είηε ζπνξαδηθά είηε ζπζηεκαηηθά, 

ελψ παξάιιεια εληείλεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ γεηηνληθψλ ιαψλ.   

 



 25 

Αο ξίμνπκε κηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή εμέιημε. Καηαξρήλ, νη γιψζζεο αλαπηχζζνληαη θαη δηαθνξνπνηνχληαη 

κεηαμχ ηνπο κε ηελ πάξνδν ρηιηάδσλ εηψλ. Γελ είκαζηε βέβαηνη γηα ην πφηε νη 

άλζξσπνη μεθίλεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γιψζζα, αιιά είλαη ζαθέο φηη, θαηά 

θαλφλα, ε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη 

ηνπηθέο δηάιεθηνη ζηαδηαθά απνκαθξχλνληαη κεηαμχ ηνπο. Η δηαδηθαζία θαζηέξσζεο 

εζληθψλ γισζζψλ είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε επηβνιή κηαο θπξίαξρεο 

δηαιέθηνπ κέζα ζε κηα νκάδα ζπγγεληθψλ δηαιέθησλ.11 Η θπξίαξρε δηάιεθηνο 

„θαηαςχρεηαη‟ κέζα ζηα βηβιία ηεο γξακκαηηθήο, δηαζπείξεηαη κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο σο ε ζσζηή κνξθή θαη, ζηε ζπλέρεηα, αληηκεησπίδεηαη σο νξηζηηθή θαη 

αδηακθηζβήηεηε.  κσο απηφ αληηβαίλεη ηηο εγγελείο δηαδηθαζίεο ηεο γισζζηθήο 

εμέιημεο. Δάλ δνχκε ην δήηεκα ηεο θνπιηνχξαο, ε δηαδηθαζία ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο είλαη παξφκνηα, αιιά πνιχ πην χπνπηε. Σα πνιηηηζκηθά φξηα βαζίδνληαη 

ζπρλά ζε ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο, αιιά απηέο αθξηβψο ζπληζηνχλ ηνπο κχζνπο πνπ 

ακθηζβεηήζακε ζην πξψην θεθάιαην. 

 

Έρνληαο πεξάζεη ηε Γέθπξα, αλαδεηνχκε κηα βαζχηεξε άπνςε ηεο αλζξψπηλεο  

θνπιηνχξαο, κηα άπνςε πνπ ζα αξρίδεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ αιεζηλή 

πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. Υξεζηκνπνηψληαο αληηπαξαβνιή, επηηξέςηε κνπ 

λα πεξηγξάςσ πξψηα κε ζπληνκία ηελ θιαζηθή άπνςε γηα ηνλ πνιηηηζκφ. ηελ 

θιαζηθή άπνςε, ην ζεκείν αθεηεξίαο (ίζσο „πξνθαηάιεςεο‟ λα είλαη θαιχηεξε 

ιέμε) είλαη φηη κφλν νη άλζξσπνη έρνπλ πνιηηηζκφ. Οη αλζξψπηλνη πνιηηηζκνί 

βαζίδνληαη ζηε γιψζζα, ζηα έζηκα θαη ζηηο θνηλέο αληηιήςεηο. Οη ζξεζθεπηηθέο 

αληηιήςεηο ζεσξνχληαη σο νη βαζηθφηεξεο θαη ζπρλά ζε απηέο εληνπίδνληαη ηα 

ζεκέιηα ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ. Οξηζκέλεο πηπρέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίεο θαζνξίδνληαλ απφ ηακπνχ, ελψ αξγφηεξα ζεζπίζηεθαλ 

λφκνη πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη εληζρχνπλ ηα ζεκέιηα θάζε 

πνιηηηζκνχ.   

 

Η βαζχηεξε άπνςε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηελ εμειηθηηθή πξννπηηθή 

φζν θαη θάπνηα αίζζεζε ηεο καθξάο πεξηφδνπ ηεο αλζξψπηλεο πξντζηνξίαο, φηαλ 

άξρηδαλ λα αλαπηχζζνληαη νη αλζξψπηλνη πνιηηηζκνί.  Πξψηνλ, ζα πξέπεη λα 

δερηνχκε φηη νη άλζξσπνη εμειίρζεθαλ σο μερσξηζηφ είδνο κέζα ζην δσηθφ 

βαζίιεην. Γεχηεξνλ, είλαη πιένλ ζαθέο φηη ν άλζξσπνο δελ είλαη ην κνλαδηθφ δψν 

πνπ παξνπζηάδεη πνιηηηζκηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο.  

Δπηζηεκνληθέο νκάδεο, χζηεξα απφ επίκνρζε παξαηήξεζε, έρνπλ θαηαγξάςεη 

πνιιά είδε δψσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Η ιίζηα, ε νπνία 

απμάλεηαη δηαξθψο, πεξηιακβάλεη ρηκπαηδήδεο, νπξαγθνηάγθνπο, θψθαηλεο θαη 

φξθεο.  Πεξηκέλνπκε φηη ε ιίζηα ζα κεγαιψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν, ηψξα πνπ 

έρνπκε αιιάμεη ην παξάδεηγκά καο θαη έρνπκε αξρίζεη λα κειεηάκε εθ λένπ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ.  Μηα ζεκαληηθή ζπλέπεηα απηνχ ηνπ λένπ παξαδείγκαηνο 

είλαη φηη ε παξαδνζηαθή δηάθξηζε κεηαμχ ζπλεηδεηήο θαη ελζηηθηψδνπο 

ζπκπεξηθνξάο έρεη πιένλ αηνλήζεη. Καη πάιη θαηά ηελ θιαζηθή άπνςε, ε νπνία 

είρε ηελ ηάζε λα θξαηά ηνπο αλζξψπνπο ζε απφζηαζε ζεβαζκνχ απφ ηα δψα, ε 

ζπκπεξηθνξά καο είλαη ζπλεηδεηή, ελψ φια ηα ππφινηπα είδε δψσλ 

ζπκπεξηθέξνληαη ελζηηθησδψο. Χζηφζν, κηα ζχγρξνλε θαη αθξηβήο δηαηχπσζε ηεο 

ηδέαο ηνπ ελζηίθηνπ είλαη φηη ηα δψα γελληνχληαη κε ζπγθεθξηκέλεο γελεηηθέο 

πξνδηαζέζεηο ή ηάζεηο ζπκπεξηθνξάο. Απηέο νη ηάζεηο θαηφπηλ ηζρπξνπνηνχληαη θαη 

εληζρχνληαη ζην πξψηκν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, εηδηθά γηα εθείλα ηα άηνκα πνπ 

επηβηψλνπλ κε επηηπρία. ε πνιιά είδε κάιηζηα, ε ηζρπξνπνίεζε πιαηζίσλ 

ζπκπεξηθνξάο ζπλεπάγεηαη γνληθή θαζνδήγεζε. Η εηθφλα πνπ αλαδχεηαη γίλεηαη 

ακέζσο πεξηζζφηεξν πνιχπινθε θαη ηαπηφρξνλα αληηηίζεηαη ιηγφηεξν πξνο ηελ 

έλλνηα ηεο ζπλεηδεηήο ζπκπεξηθνξάο. Πξαγκαηηθά, πνιιά είδε δψσλ έρνπλ δείμεη 

φηη είλαη ηθαλά λα επηιχζνπλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν πξνβιήκαηα κέρξη έλα 

                                                 
11 Σν βηβιίν The Power of Babel ηνπ John McWhorter απνηειεί κηα ρξήζηκε αλαθνξά ζην ζέκα θαη έλα 
ελδηαθέξνλ αλάγλσζκα. 
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νξηζκέλν επίπεδν. Με ηνλ θίλδπλν λα θαηεγνξεζνχκε γηα αλζξσπνκνξθηζκφ, ζα 

πξέπεη λα δερηνχκε φηη ηα δψα επηδεηθλχνπλ θάπνην βαζκφ απηνζπλείδεζεο θαη 

αλακθηζβήηεηα κηα ηάζε απηνζπληήξεζεο. Δπνκέλσο, αληηιακβαλφκαζηε πιένλ 

φηη ηα δψα κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ, θαη ζπρλά εκθαλίδνπλ, έλα πξνγισζζηθφ 

επίπεδν ζπλείδεζεο, θαζψο θαη ιηγφηεξν πνιχπινθα επίπεδα πνιηηηζκνχ θαη 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο. 

 

Η αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα αλαπηχρζεθε κέζα ζε έλα θπζηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ παξφκνην κε απηφ άιισλ δψσλ, θπξίσο ησλ πηζήθσλ.  

Δπνκέλσο, ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη πηζαλφλ θάπνηα 

βάζε ζηε γελεηηθή πξνδηάζεζε, θαζψο θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθα επίπεδα 

ζπλείδεζεο. Πξνρσξψληαο πεξηζζφηεξν, ζα πξφηεηλα φηη ε θνηλσληθή καο 

ζπκπεξηθνξά δηεπφηαλ απφ άξξεηνπο θαλφλεο, νη νπνίνη πξνεγνχληαη ηεο 

κπζνινγίαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ λφκσλ.  Σν άικα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλεηδεηήο ζθέςεο, κε ηε βνήζεηα ηεο γιψζζαο, επέηξεςε κηα δηαδηθαζία 

ζπιινγηζκνχ ησλ „ελζηηθησδψλ‟ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, 

σζηφζν ηα ζεκέιηα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο εληνπίδνληαη ζε εθείλνπο ηνπο 

άξξεηνπο θαλφλεο.  Αξγφηεξα, θαζψο νη άλζξσπνη πάζρηδαλ λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήκαηα φπσο ηη βξίζθεηαη πέξα απφ ηνλ νξίδνληα, ηη είλαη ν ήιηνο, ε ζειήλε θαη 

ηα άζηξα, γηαηί ππάξρνπκε θιπ., έπεζαλ νη ζπφξνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κχζσλ.  

Οη κχζνη θαη νη θνηλσληθνί θαλφλεο αλακίρζεθαλ θαη ελζσκαηψζεθαλ ζε έλα πην 

πνιχπινθν θνηλσληθφ ζπκβφιαην. Απηή ε πνξεία αλάιπζεο πηζηεχσ φηη παξέρεη κηα 

πην ινγηθή πξννπηηθή γηα ηηο ξίδεο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ απφ φζν ε 

παξαδνζηαθή άπνςε. Παξακέλνπλ πνιιά εξσηήκαηα αλαπάληεηα, αιιά ε 

πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κειέηεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

πνιηηηζκνχ κέζα ζε έλα πιαίζην φπνπ ε κειέηε ηεο εμέιημεο θαη ηεο γελεηηθήο 

ελδερνκέλσο ζα παξέρνπλ κεγαιχηεξε ελφξαζε.  

 

Απφ ηελ πξννπηηθή ηεο εμέιημεο, ινηπφλ, ν πνιηηηζκφο θαη ε ζπλείδεζε 

αλαπηχζζνληαη κε ηξφπν ζπλερή κέζα ζην δσηθφ βαζίιεην. Χζηφζν, κπνξνχκε λα 

παξαδερηνχκε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πνηνηηθά βήκαηα πνπ δηαρσξίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ απφ εθείλε ησλ πηζήθσλ. πλεπψο έρεη ζεκαζία λα 

ξσηήζνπκε πφηε πξνέθπςε ν ζχγρξνλνο αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο. Γηα λα 

ζθεθηνχκε απηή ηελ εξψηεζε, ζα πξέπεη λα ζηξαθνχκε μαλά ζηελ αξραηνινγία. Η 

ρξήζε απιψλ πέηξηλσλ εξγαιείσλ μεθίλεζε πεξίπνπ πξηλ απφ δχν εθαηνκκχξηα 

ρξφληα. Οη ρηκπαηδήδεο ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα απιά εξγαιεία, αιιά είλαη πνιχ 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλα απφ εθείλα ηνπ homo erectus.  Ο έιεγρνο θαη ε ρξήζε ηεο 

θσηηάο είλαη δχζθνιν λα ρξνλνινγεζεί, αιιά πξέπεη λα ζπλέβε πξηλ απφ 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξφληα. Πην ζχλζεηα εξγαιεία θαη ηερλνπξγήκαηα 

εκθαλίζηεθαλ πξηλ απφ πελήληα ρηιηάδεο ρξφληα. Οη πεξηζζφηεξνη αξραηνιφγνη 

ζεσξνχλ φηη εθείλε ηελ επνρή ε αλζξψπηλε θνπιηνχξα ήηαλ νπσζδήπνηε 

ζχγρξνλε. Κάπνηα ζηηγκή κέζα ζε εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν (δειαδή απφ ηα δχν 

εθαηνκκχξηα κέρξη ηηο πελήληα ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ) πξέπεη λα αλαπηχρζεθε ε 

γιψζζα κε ηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο. Μπνξνχκε κε αξθεηή βεβαηφηεηα λα 

ππνζέζνπκε φηη ν homo erectus είρε θάπνηα κνξθή επηθνηλσλίαο αλψηεξε απφ 

εθείλε ησλ ρηκπαηδήδσλ. Χζηφζν, ε γιψζζα ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, κε ηε 

ζχληαμε θαη ηε γξακκαηηθή ηεο, πξέπεη λα αλαπηχρζεθε πξνο ην ηέινο απηήο ηεο 

πεξηφδνπ. Πάλησο είλαη εληειψο μεθάζαξν φηη ε θνπιηνχξα έρεη βαζηέο ξίδεο. Σα 

ζεκέιηα ηεο θνπιηνχξαο ηέζεθαλ ζε έλα ζηάδην ηεο εμέιημεο πξηλ απφ ηελ 

εκθάληζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππήξραλ δηαζέζηκα φια 

ηα ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γιψζζαο), ε πνιηηηζκηθή 

εμέιημε αλακθηζβήηεηα αλέπηπμε νξκή. πλεπψο, ε αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιππινθφηεηαο ζεκεηψζεθε κέζα ζε πεξηζζφηεξα απφ πελήληα ρηιηάδεο ρξφληα, 

ίζσο θαη ζε εθαηφ ρηιηάδεο ρξφληα χζηεξα απφ κηα πεξίνδν αξγήο πξνφδνπ πνπ 

δηήξθεζε δχν εθαηνκκχξηα ρξφληα. ιε απηή ε πεξίνδνο ζεσξείηαη πξντζηνξία, 

αθνχ πξνεγείηαη ηεο εκθάληζεο ηεο θαιιηέξγεηαο, ηεο ίδξπζεο ησλ πξψησλ 

πφιεσλ θαη κλεκείσλ θαη ηεο εθεχξεζεο ηεο γξαθήο, ε νπνία επέηξεςε ηελ 
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θαηαγξαθή ηζηνξίαο. Δπίζεο, ε πεξίνδνο απηή είλαη πξνγελέζηεξε ηεο εκθάληζεο 

ησλ κεγάισλ ζξεζθεηψλ. Αιιά ζα πξέπεη πιένλ λα έρεη γίλεη ζαθέο φηη ε 

πνιηηηζκηθή καο θιεξνλνκηά έρεη βαζηέο ξίδεο ζηελ πξντζηνξία. 

 

Έξγν ησλ αξραηνιφγσλ είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο θαη 

πνηθηινκνξθίαο – έλα δχζθνιν έξγν αθξηβψο επεηδή δελ ππάξρνπλ γξαπηέο πεγέο 

γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Με δεδνκέλε, σζηφζν, ηε ζηελή 

ζρέζε κεηαμχ γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ, κπνξνχκε λα εηθάζνπκε κε ζρεηηθή 

αζθάιεηα φηη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ νη πνιηηηζκνί 

παξνπζίαδαλ κηα ηάζε δηαθνξνπνίεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, παξφκνηα κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ γισζζψλ θαη ησλ δηαιέθησλ. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε 

φηη νη γισζζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Γελ γλσξίδνπκε, αζθαιψο, πφηε θαη πνχ εκθαλίζηεθε ε γιψζζα κε ηε ζχγρξνλε 

κνξθή ηεο· ελδερνκέλσο ην γεγνλφο ζπλέπεζε κε ην γεγνλφο ηεο εηδνγέλεζεο 

ζηελ Αθξηθή, πξηλ απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο ρξφληα πεξίπνπ. κσο γλσξίδνπκε φηη νη 

γιψζζεο ζπλερίδνπλ λα αιιάδνπλ θαη λα εμειίζζνληαη κέζσ ηνπηθψλ δηαιέθησλ ζε 

μερσξηζηέο γιψζζεο.  (Απηή ε δηαδηθαζία, σζηφζν, θαηαζηέιιεηαη κε ηε 

δηδαζθαιία ηεο „ζσζηήο γιψζζαο‟ ζηα πεξηζζφηεξα εζληθά θξάηε.)  Καηά ηελ 

πξντζηνξία, ε ζπλερήο αιιαγή ησλ πξνγνληθψλ κχζσλ, ηεο ελδπκαζίαο, ηεο 

θαιιηηερλίαο θαη ηεο γιψζζαο ζα ζπλέρηδε αδηάπησηε. Πνιχ αξγφηεξα, κε ηελ 

εθεχξεζε ηεο γξαθήο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ πξψησλ πφιεσλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

ησλ απηνθξαηνξηψλ, νη πνιηηηζκνί μεθίλεζαλ λα απνθηνχλ ηζηνξηθή κνξθή. Μφλν 

ηφηε κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ νη πξψηνη λνκνζέηεο. Καη κφλν ηφηε κπνξνχζαλ λα 

εμαπισζνχλ νη κεγάιεο ζξεζθείεο, ζπρλά κέζσ θαηαθηήζεσλ. 

 

Η πνιηηηζκηθή καο θιεξνλνκηά είλαη πνιχ βαζεηά θαη νπσζδήπνηε βαζχηεξε απφ 

φζν γεληθά αληηιακβαλφκαζηε. πσο επηζήκαλα λσξίηεξα, νη πεξηζζφηεξνη 

ηαπηηδφκαζηε κε κηα εζληθή θνπιηνχξα, ε νπνία έρεη πνιχ κηθξή ηζηνξία, ή κε κηα 

ζξεζθεία, ε νπνία έρεη θάπσο κεγαιχηεξε, αιιά θαη πάιη ζχληνκε ηζηνξία ζε 

ζρέζε κε ηηο βαζχηεξεο πνιηηηζκηθέο καο ξίδεο.  Ο πνιηηηζκφο είλαη αλακθηζβήηεηα 

ε ηζρπξή δχλακε ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Καη είλαη δχζθνιν γηα ηα άηνκα λα 

ππεξβνχλ ηα φξηα ησλ ηνπηθψλ αληηιήςεσλ. κσο έρνπκε θηάζεη πηα ζηε Γέθπξα. 

Σψξα είλαη δπλαηφ λα ζηαζνχκε θξηηηθά απέλαληη ζηηο πνιηηηζκηθέο καο 

πεπνηζήζεηο. Σα ζηέξεα ζεκέιηα ηνπ πνιηηηζκνχ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ εμέιημε. 

Αιιά ην κεγαιχηεξν κέξνο  ηνπ πνιηηηζκηθνχ καο νηθνδνκήκαηνο είλαη κελ 

πινπζηφηεξν, αιιά πνιχ ιηγφηεξν ζηαζεξφ απφ φζν θαληαδφκαζηαλ. Οη 

πεπνηζήζεηο, ηα ήζε θαη νη λφκνη καο είλαη αλζξψπηλα δεκηνπξγήκαηα πνπ έρνπκε 

αλαπηχμεη κέζα ζε ρηιηάδεο ρξφληα. Πνιιέο απφ ηηο πεπνηζήζεηο απηέο, φπσο 

αληηιακβαλφκαζηε πιένλ, είλαη νινθάλεξα εζθαικέλεο, ελψ άιιεο είλαη 

γιαθπξέο, ηνπηθέο εθθξάζεηο ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Σν παξάμελν 

είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ καο δελ θαηαθέξλνπκε λα θηάζνπκε ζηε Γέθπξα ή 

αξλνχκαζηε πεηζκαηηθά λα ηελ πεξάζνπκε – ζηελ πεξίπησζε απηή, εγθισβίδνπκε 

νη ίδηνη ηνπο εαπηνχο καο ζε κηα πεξηνξηζηηθή, εζθαικέλε πξννπηηθή ηεο 

αληηθεηκεληθήο καο θαηάζηαζεο.  Δίκαζηε δεζκψηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεπνηζήζεσλ 

ζην νπνίν γελλεζήθακε. Πην ηξαγηθά, είκαζηε έηνηκνη λα πνιεκήζνπκε θαη λα 

πεζάλνπκε ζην φλνκα κηαο ηέηνηαο πεξηνξηζηηθήο πξννπηηθήο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, θάπνηνο κπνξεί λα ξσηήζεη: “Αλ πεξάζνπκε ηε Γέθπξα, πνηα θαηεχζπλζε 

ζα πάξεη ν πνιηηηζκφο καο;” 

 

 


