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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Έχουν τα ανθρώπινα όντα οποιοδήποτε λόγο ή σκοπό ύπαρξης; Υπάρχει Θεός;
Αν υπάρχει, γιατί επιτρέπει τόση δυστυχία; Η επιστήμη όμως, δεν δίνει τις καταλληλότατες απαντήσεις και χωρίς την μελέτη του Θεού; Τέτοιες ερωτήσεις δεν αφήνουν τις βαθύτερες σκέψεις μας να ησυχάσουν όσο αναζητάμε τις απαντήσεις για
την προέλευση μας, τον σκοπό της ύπαρξης μας και το απώτερο πεπρωμένο μας.
Ένας πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων μπορεί να αγνοήσει αυτά τα περίεργα αινίγματα τα οποία επιβάλλονται συνεχώς από μόνα τους όσο εμείς, απορώντας, σκεφτόμαστε περί μυστηρίων της ύπαρξης μας. Το ερώτημα της ύπαρξης του Θεού είναι
το ερώτημα το οποίο, απλά, δεν θα πάψει να υπάρχει ποτέ.
Ευτυχώς, όταν φτάνουμε στις τελικές ερωτήσεις περί γενεαλογίας, βλέπουμε
πως δεν είναι όλα μόνο εικασίες. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί σημαντικοί επιστήμονες ανακάλυψαν τέτοια ακρίβεια και πολυπλοκότητα στον υπάρχοντα Κόσμο ώστε
να καθίσταται πολύ δύσκολο να ισχυριστεί κάποιος πως όλα όσα υπάρχουν δημιουργήθηκαν από μόνα τους, έτσι απλώς τυχαία. Φαίνεται πως ένας πολύ λογικός
Θεός σίγουρα ήταν μπλεγμένος στην σχεδίαση των θαυματουργών περίπλοκων στοιχείων τα οποία τα βρίσκουμε παντού στο Σύμπαν.
Ορισμένοι επιστήμονες θα πουν αμέσως πως η επιστήμη δεν μπορεί να μελετάει
τον Θεό επειδή η επιστήμη και ο Θεός αποτελούν ξεχωριστά πεδία σκέψης. Δυστυχώς, τέτοιες θέσεις επιβάλλουν στην επιστήμη την στενή γωνία βλέψης η οποία περιορίζει την ικανότητα της να βρει όλη την αλήθεια. Η επιστήμη δεν δύναται να βρει
τον Θεό όσο τον αποκλείει από το πεδίο των εξηγήσεων της. Αν η επιστήμη τείνει
να προσφέρει ορθολογικές και αληθινές απαντήσεις στις πιο βαθύτερες μας ερωτήσεις, τότε, η ίδια πρέπει να βγει από την φυλακή της εκκοσμίκευσης όπου τώρα
κλείστηκε. Η επιστήμη πρέπει να είναι ανοιχτή ως προς την δυνατότητα να υπάρχει
Θεός και να μην τον αποκλείει ως κάτι που ανήκει στον άλλον τομέα μελέτης. Το
παρόν βιβλίο προσεγγίζει το θέμα της ύπαρξης του Θεού από την άποψη ότι η επιστήμη είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, η ανοιχτή αναζήτηση της αλήθειας
και ότι θα επιτρέψουμε να μας οδηγήσουν τα δεδομένα από την φύση – όπου και
να μας βγάλουν. Η επιστήμη συχνά μπαίνει σε διάφορες εικασίες και υποθέσεις
όπως είναι π.χ. η ύπαρξη άλλων Συμπάντων εκτός του δικού μας ή η ζωή η οποία εξ
ολοκλήρου δημιουργείται από μόνη της. Για να έχει το στοιχείο της συνέπειας, η
επιστήμη πρέπει να είναι πρόθυμη και να εξετάσει την δυνατότητα ότι ο Θεός υπάρχει. Ένας τέτοιος ανοιχτός νους θα μπορούσε να είναι σημαντικός σε περίπτωση που
ο Θεός πράγματι υπάρχει.
Ενδιαφέρον προκαλεί, σχετικά με την ύπαρξη του Θεού, το γεγονός πως όλοι οι
πρωτοπόροι της σύγχρονης επιστήμης όπως π.χ. οι: Κέπλερ, Γαλιλαίο, Μπόϊλ (Boyle),
Πασκάλ (Pascal), Λινέ (Linne) και ο Νεύτωνας (Newton), συμπεριλάμβαναν και τον
Θεό στην επιστημονική τους άποψη. Πολύ συχνά μιλούσαν για τον Θεό, και για αυ-
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τούς όλες οι επιστημονικές τους μελέτες ήταν η ανακάλυψη των νόμων τους οποίους
δημιούργησε ο Θεός. Αυτοί οι γίγαντες της διανοίας έδειξαν πως η επιστήμη και ο
Θεός μπορούν να συνυπάρχουν στην διαδικασία μελέτης της φύσης. Από την εποχή
αυτή, οι δρόμοι της επιστήμης και του Θεού χωρίζουν και η σημερινή επιστήμη στην
ουσία αγνοεί τον Θεό. Περαιτέρω, ορισμένοι επιστήμονες ανησυχούν βαθιά ότι η
διακυβέρνηση της κοινωνίας εκ μέρους των θρησκευόμενων ανθρώπων θα έβλαπτε
σοβαρά την επιστήμη. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν ενδείξεις πως ορισμένοι επιστήμονες αλλά και άλλοι ακαδημαϊκοί, ξανά ενδιαφέρθηκαν για τον Θεό. Η
αιτία για το ενδιαφέρον τους βρίσκεται κατά ένα μέρος στις πρόσφατες σημαντικές
ανακαλύψεις όπως οι ακριβέστατες τιμές απαραίτητες για τις βασικές δυνάμεις της
φυσικής και τα πολύπλοκα βιοχημικά φαινόμενα στους ζωντανούς οργανισμούς.
Αυτά τα ευρήματα ξυπνούν τις αμφισβητήσεις πως μία τέτοια σύνθεση των πραγμάτων δημιουργήθηκε απλώς τυχαία και καθίσταται όλο και πιο λογική η πίστη στον
Θεό παρά στα ακραίως απίθανα φαινόμενα – σε περίπτωση που ο Θεός δεν υπάρχει
– φαινόμενα που αποτελούν την προϋπόθεση των πραγμάτων που βρίσκουμε στην
φύση.
Το παρόν βιβλίο έχει μια ευρεία προσέγγιση κάτι το οποίο είναι ουσιαστικής σημασίας για την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης άποψης όπως άλλωστε και αξίζει να
δοθεί στο θέμα της ύπαρξης του Θεού. Επειδή οι σημαντικότερες αμφισβητήσεις
της Θεϊκής ύπαρξης ήρθαν από την επιστήμη, η συζήτηση ουσιαστικά επικεντρώνεται στα θέματα που συσχετίζονται με αυτή. Με σκοπό να βοηθήσω τον αναγνώστη
να εκτιμήσει τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της επιστήμης, έχω συμπεριλάβει
αρκετές περιγραφές περί διαδικασιών τις οποίες οι επιστήμονες χρησιμοποιούν
ώστε να φτάσουν στις ανακαλύψεις τους, δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες σχετικές με την ύπαρξη του Θεού.
Το παρόν βιβλίο ξεκινάει με μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση η οποία μας αποκαλύπτει το εκπληκτικό στοιχείο πως οι τέσσερις από τους δέκα επιστήμονες στις
ΗΠΑ πιστεύουν στον προσωπικό τους Θεό ο οποίος απαντάει στις προσευχές τους.
Το παράδοξο βρίσκεται στο γεγονός ότι πολύ μικρός αριθμός από αυτούς – ίσος
ούτε ένας – δημοσιεύουν κάτι περί Θεού στα επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα. Σε τι πιστεύουν οι επιστήμονες και το τι δημοσιεύουν όταν παίρνουν μια επιστημονική θέση – δύναται να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Για αυτόν τον
λόγο, το παρόν βιβλίο, αναλύει περισσότερα ερωτήματα – κλειδιά συσχετιζόμενα
με την ύπαρξη του Θεού. Αυτά συμπεριλαμβάνουν την περίπλοκη οργάνωση της
ύλης του Σύμπαντος και την ακρίβεια των δυνάμεων της φυσικής. Ακολουθούν αρκετά βιολογικά θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνουν την δημιουργία της ζωής, τον
γενετικό κώδικα και τις πολύπλοκες δομές όπως το μάτι και ο εγκέφαλος. Περαιτέρω,
μελετάται το πρόβλημα το οποίο αποτελεί ο χρόνος στην διαδικασία της εξέλιξης
και συγκεκριμένα στην ανάλυση των απολιθωμάτων. Προκύπτει πως οι μακρές γεωλογικές περίοδοι αποτελούν εξ ολοκλήρου ακατάλληλες προϋποθέσεις οι οποίες
με την σειρά τους θα στήριζαν τα πιθανολογούμενα απίθανα στοιχεία της εξέλιξης.
Το τρίτο και το τελευταίο μέρος του βιβλίου ασχολείται με το προκλητικό θέμα
του “γιατί” οι επιστήμονες εξακολουθούν να σιωπούν περί του θέματος αυτού λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα αμέτρητα στοιχεία που απαιτούν την ύπαρξη του Θεού ώστε
να μπορέσουμε να εξηγήσουμε όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Αυτό το ερώτημα
προσεγγίζεται και από την γωνία της κοινωνικής δύναμης των κυρίαρχων ιδεών
όπως είναι η εξέλιξη αλλά και της αποκλειστικότητας και του ελιτισμού ενός πολύ
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ισχυρού επιστημονικού λόμπι. Το συμπέρασμα του βιβλίου είναι ότι η επιστήμη παρέχει μια πληθώρα αποδείξεων ότι ο Θεός υπάρχει. Παραμένει η ελπίδα ότι οι επιστήμονες θα επιτρέψουν ο Θεός να επιστρέψει στην επιστημονική προοπτική όπως
γινότανε και με τους πρωτοπόρους της σύγχρονης επιστήμης.
Το παρόν βιβλίο μελετάει κυρίως τις δύο δυναμικά συγκρουόμενες απόψεις περί
κόσμου. Από την μια πλευρά, υπάρχουν εκείνοι που περιορίζουν την πραγματικότητα σε πράγματα που απλώς μπορούν να τα παρατηρήσουν στην φύση. Για αυτούς,
μόνο αυτά υπάρχουν. Μια τέτοια άποψη ταυτίζεται στενά με την υπάρχουσα επιστημονική άποψη η οποία αποκλείει τον Θεό. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι υπάρχει μια
υπερβατική πραγματικότητα πέραν των πραγμάτων που δύναται να παρατηρηθούν.
Για αυτούς ειδικά υπάρχει η απώτερη σημασία της ύπαρξης μας – υπάρχει ο Θεός
ο οποίος μας δημιούργησε, συμπεριλαμβάνοντας και τους παράγοντες όπως η συνείδηση μας, η κατανόηση, η μέριμνα για τους άλλους και το αίσθημα της δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια, στην πραγματικότητα υπάρχει κάτι παραπάνω από την απλή
ορατή ύλη και υπάρχει και το νόημα της ύπαρξης μας. Όποια από αυτές τις δύο απόψεις και να υιοθετήσουμε, η κάθε μία, με τον τρόπο της, θα έχει βαθύτερη επίδραση
στην άποψη μας για τον κόσμο όπως και στην προσωπική μας φιλοσοφία. Η παρούσα συζήτηση προϋποθέτει ότι ο διαχωρισμός αυτών των δύο αντίθετων θέσεων
περί Κόσμου δεν είναι ορθός. Τα απλά δεδομένα μας πιέζουν ουσιαστικά να συμπεράνουμε ότι κάτι το ασυνήθιστο συμβαίνει και φαίνεται ότι ο νοήμων υπερβατικός Θεός συμμετείχε ενεργά στην δημιουργία της πολυπλοκότητας την οποία την
ανακαλύπτουμε μέσω των απλών παρατηρήσεων.
Είναι το παρόν βιβλίο αντικειμενικό; Είναι αμερόληπτο; Δυστυχώς, η απάντηση
και στις δύο περιπτώσεις είναι όχι. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι 100% αντικειμενικός; Από την άλλη πλευρά, προσπάθησα ιδιαίτερα να είμαι δίκαιος σε σχέση
με τα δεδομένα, δίνοντας την μεγαλύτερη προσοχή στα καλύτερα από αυτά. Προσκαλώ τους αναγνώστες να συμπεράνουν βάσει δεδομένων και όχι βάσει των γενικώς αποδεχτών συμπερασμάτων. Το παρόν βιβλίο αποτελεί απλώς την αναθεώρηση
των κυρίαρχων ερμηνειών. Ορισμένα συμπεράσματα δεν είναι σύμφωνα με την επίσημη θέση της επιστήμης. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε τις αποδεκτές θέσεις, πρέπει
να είμαστε έτοιμοι και να ξεφύγουμε από αυτές.
Κάποιες λέξεις στο βιβλίο όπως η αλήθεια, η επιστήμη, η θρησκεία, ο Θεός, η
εξέλιξη και η δημιουργία είναι πολύ σημαντικές για την παρούσα συζήτηση αλλά
έχουν διαφορετικές χρήσεις και σημασίες. Ο αναγνώστης θα έπρεπε να χρησιμοποιεί το Γλωσσάριο στο τέλος του βιβλίου ώστε να αποσαφηνίσει την σημασία τους
όπως ακριβώς χρησιμοποιούνται στην συζήτηση του παρόντος βιβλίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επισήμανα την ειδική χρήση των όρων στο κείμενο.
Μετά από πάνω από 50 χρόνια ενασχόλησης με την διένεξη μεταξύ επιστήμης
και θρησκείας, πολύ καλά καταλαβαίνω ότι αυτά τα ζητήματα σχετικά με τις απόψεις
περί κόσμου, ζητήματα τα οποία καθορίζουν την προσωπική φιλοσοφία του ανθρώπου, δύναται να καταστούν συναισθηματικά φορτισμένα. Επίσης, έχω συνειδητοποιήσει ότι για ορισμένους, η προσέγγιση μου θα είναι δυσάρεστη. Λυπάμαι για
αυτό. Όλοι εμείς πρέπει να μαθαίνουμε πολλά ένας από τον άλλον και θα παρακαλούσα αυτούς με τις διαφορετικές απόψεις να συνεχίσουν την επικοινωνία και την
συνεισφορά στον συνολικό θησαυρό της γνώσης της ανθρωπότητας.
Άριγιελ Ροτ
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Σημείωση περί μεγάλων αριθμών
Καταλαβαίνω ότι ορισμένοι αναγνώστες νοιώθουν απέχθεια απέναντι στους αριθμούς. Εγώ προσωπικά είμαι ενθουσιασμένος όταν πρόκειται για τους αριθμούς όμως,
προσπάθησα να τους αναφέρω σε ελάχιστο βαθμό. Ορισμένες όμως φορές έπρεπε να
χρησιμοποιήσω πολύ μεγάλους αριθμούς. Για λόγους γρήγορης γενικής σύγκρισης, αντί
να γράφω πολύ μεγάλους αριθμούς, απλώς χρησιμοποιώ την συνηθισμένη μέθοδο αναγραφής του μικρού αριθμού αναφοράς (εκθέτη) μετά τον απλό αριθμό 10 ώστε να δείξω
τον αριθμό των μηδενικών (του τετραγώνου του αριθμού δέκα). Ακολουθεί η απεικόνιση
του προαναφερόμενου συστήματος:
101 = 10
102 = 100 = χίλια
103 = 1000
104 = 10.000
105 = 100.000 = εκατομμύριο
106 = 1.000.000
107 = 10.000.000
108 = 100.000.000 = δισεκατομμύριο
109 = 1.000.000.000
1010 = 10.000.000.000 κλπ.

Ο εκθέτης απλώς δίνει τον αριθμό με τον οποίο πολλαπλασιάζεται το δέκα με τον
εαυτό του και είναι ταυτόσημος με τον αριθμό μηδέν όταν ο αριθμός γράφεται με τον
απλό τρόπο. Έτσι, ο αναγνώστης κάνει οικονομία χρόνου ώστε να μη μετράει όλα τα μηδενικά στους μεγάλους αριθμούς και τον διευκολύνει στην σύγκριση. Π. χ.: εύκολα βλέπουμε ότι ο αριθμός 1019 έχει δύο μηδενικά παραπάνω από ότι το 1017 (δηλαδή,
αποφεύγουμε το μέτρημα των μηδενικών σε περίπτωση που αυτά θα αναγραφότανε).
Σε αυτό το σύστημα, πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουμε το γεγονός ότι το κάθε μηδενικό
σημαίνει πως ο αριθμός έχει πολλαπλασιαστεί επί δέκα οπότε, 103 (1.000) είναι δέκα
φορές μεγαλύτερο του 102 (100). Παρομοίως, 107 (10.000.000) είναι 1000 φορές μικρότερο από το 1010 (10.000.000.000).

10

Κεφάλαιο 1ο

Επιτρέπεται ο επιστήμονας να
πιστεύει στον Θεό;
Ακούραστος

Η επιστήμη χωρίς την θρησκεία είναι κουτσή.
Η θρησκεία χωρίς την επιστήμη είναι τυφλή.1
Άλμπερτ Αϊνστάιν

Αφοσιωμένος βαθιά στην θρησκεία, έγραφε εκτενώς περί Βιβλικών προφητειών από το βιβλίο του Δανιήλ και της Αποκάλυψης. Υπήρχε μέλος της επιτροπής για την ανέγερση πενήντα νέων θρησκευτικών ιδρυμάτων στα προάστια του
Λονδίνου και βοήθησε στο μοίρασμα της Βίβλου στους άπορους.2 Μήπως ήταν
κάποιος ιερέας, θεολόγος ή ιεραπόστολος; Όχι, κανένας από αυτούς. Ήταν εκείνος τον οποίο οι περισσότεροι θεωρούν μεγαλύτερο επιστήμονα όλων των εποχών. Ήταν ο Ισαάκ Νεύτωνας (Isaac Newton), ο άνθρωπος ο οποίος ξεπέρασε
κατά πολύ τα υπόλοιπα μυαλά ενώ ταυτόχρονα βοηθούσε να μπουν τα θεμέλια
της σύγχρονης επιστήμης. Η ζωή του χαρακτηριζότανε από βαθύ σεβασμό στον
Θεό και την σκληρή αφοσίωση στον Ίδιο μέσα από την επιστημονική έρευνα.
Ο Ισαάκ Νεύτωνας (φωτογραφία 1.1) γεννήθηκε στην Αγγλία το 1642. Ο πατέρας του δυστυχώς απεβίωσε τρεις μήνες πριν την γέννηση του. Ο Ισαάκ προφανώς ήταν πρόωρα γεννημένος και τόσο μικρός ώστε να χωρούσε σε δοχείο
ενός λίτρου νερού. Το παράδοξο είναι ότι το αδύναμο του ξεκίνημα μέσα από
μια αγράμματη και ασήμαντη οικογένεια έδωσε έναν ειδικό της φιλοσοφίας της
εποχής του. Για τον πατέρα του ο οποίος δεν ήταν φτωχός, λένε ότι δεν ήξερε
καν να βάζει την υπογραφή του. Τα παιδικά χρόνια του Ισαάκ ήταν ένας μωσαϊκός εμπειριών χαρακτηριζόμενων από την αχόρταγη του θέληση να υπολογίζει
τον καλύτερο σχεδιασμό στις μηχανικές συσκευές όπως οι αετοί για τα παιδιά
και τα ηλιακά ρολόγια. Αγαπούσε τα βιβλία και είχε λίγους φίλους, αγαπώντας
περισσότερο την επιστήμη παρά την παρέα. Δεν μπορούσαν πάντα ούτε να τον
καταλάβουν αλλά ούτε να τον σεβαστούν. Όταν εγκατέλειψε το σπίτι του και
γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, οι υπηρέτες του χαιρότανε λέγοντας
ότι δεν κάνει για τίποτα άλλο παρά για το Πανεπιστήμιο.3 Περιγραφόμενος ως
“ακούραστος”4, έτεινε να εργάζεται μόνος του και αρκετά εντατικά σε διάφορα
πρότζεκτ του, ξεχνώντας ορισμένες φορές να φάει και να κοιμηθεί.
Στο Κέιμπριτζ ο Νεύτωνας αμέσως ξεχώρισε και σύντομα έγινε και το διάσημο
του μέλος. Έστειλε στην Βασιλική Ακαδημία το νέο μοντέλο του τηλεσκόπιου το
οποίο το έφτιαξε ο ίδιος (φωτογραφία 1.2). Αυτή η κίνηση του προκάλεσε μεγάλη εντύπωση και ενθουσιασμό και σύντομα, τράβηξε την προσοχή των μεγαλύτερων αστρονόμων της Ευρώπης. Λίγο μετά, ο Νεύτωνας έστειλε στην
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Φωτογραφία 1.1. Ο Ισαάκ Νεύτωνας στον
πίνακα του Γκόντφρι Νέλερ (Godfrey
Kneller) περίπου 1689

Φωτογραφία 1.2. Αντικατοπτριζόμενο τηλεσκόπιο το οποίο το σχεδίασε ο Ισαάκ
Νεύτωνας και το δώρισε στην Βασιλική
Ακαδημία το 1671

Βασιλική Ακαδημία λεπτομερώς προετοιμασμένα έγγραφα περί χαρακτηριστικών του φωτός και των χρωμάτων τα οποία επίσης έγιναν δεκτά με πολλά συγχαρητήρια. Ήταν συγκρατημένος στην παρουσίαση νέων ιδεών και συχνά
παρουσίαζε στους άλλους κάποιο πρότζεκτ του αφού περνούσαν κάποια χρόνια
από το ξεκίνημα του. Ανακοίνωνε πολύ λίγα από την εργασία του “αλλά το κάθε
κομμάτι αποτελούσε άφθαρτο μνημείο της ιδιοφυΐας του”.5
Πιθανών να ήταν αναπόφευκτο ο απότομος ερχομός του νέου, άπειρου και
αρκετά πετυχημένου επιστήμονα να προκαλέσει και ορισμένες κριτικές από τους
παλαιότερους. Στην περίπτωση του Νεύτωνα, δεν χρειαζότανε να περιμένουμε
πολύ ώστε να συμβεί κάτι τέτοιο. Προκλήθηκαν περισσότερες διενέξεις και οι
ιστορικοί έγραψαν αρκετά για αυτές. Ο Νεύτωνας ήξερε πώς να είναι τρομερός
αντίπαλος. Αφού περνούσε χρόνια και χρόνια σκυμμένος στις ανακαλύψεις του,
του ήταν δύσκολο να είναι υπομονετικός με αυτούς που ίσα που σκεφτήκανε
για τις ιδέες του ή, δεν τις κατάλαβαν καν αλλά αποφάσισαν να τις αντικρούσουν.
Η γνωστή και μακρά σύγκρουση γινόταν μεταξύ του Νεύτωνα και του
Ρόμπερτ Χουκ (Hooke) του επιμελητή των πειραμάτων της Βασιλικής Ακαδημίας
(Royal Society). Ο Χουκ δεν ήταν ένας απλός επιστήμονας - ήταν και αυτός στο
όριο της ιδιοφυΐας. Περαιτέρω, αυτός ήταν που έγραψε την ανάλυση
“Μικρογραφία” (Micrographia) επίσης περί του φωτός και των οπτικών

.

θεμάτων. Ο Χουκ θεωρούσε τον εαυτό του την οριστική αυθεντία πάνω σε πολλά
θέματα, είχε την ανυπόφορη συνήθεια να ισχυρίζεται πως μόνος του έφτασε
στις περισσότερες ανακαλύψεις. Όταν στην Βασιλική Ακαδημία γινότανε
συζήτηση για τις ιδέες του Νεύτωνα, ο Χουκ βιαζότανε να επισημάνει πως ο
μεγαλύτερος αριθμός των ιδεών του Νεύτωνα βρίσκονται στην Μικρογραφία
του. Ο Νεύτωνας, ο οποίος δεν βρισκότανε εκείνη την στιγμή εκεί αλλά ήταν
ακόμα στο Κέιμπριτζ, στο τέλος επισήμανε πως οι περισσότερες ιδέες του Χουκ
περί φωτός προέρχονται από τον γνωστό Γάλλο επιστήμονα και φιλόσοφο Ρενέ
Ντεκάρτ! Ο Χουκ επισήμανε στον Νεύτωνα πως ως νέος στον χώρο, θα έπρεπε
να συνεχίσει να εργάζεται πάνω στα τηλεσκόπια ενώ το πεδίο του πειραματικού
φωτός να το αφήσει σε αυτούς που ήδη κατασκεύασαν ικανοποιητικές δομές.6
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Στο Λονδίνο, εκείνη την εποχή, οι ηγέτες διανοούμενοι βρισκότανε στα κρυφά. Σε αυτές τις συναντήσεις, γινότανε συζητήσεις
περί ιδεών του Νεύτωνα και εκεί, όπως άλλωστε αναμενότανε, ο Χουκ συμπέρανε πως ο Νεύτωνας υιοθέτησε ορισμένες από τις ιδέες του.7 Οι συζητήσεις
γινότανε πάνω στο θέμα της φύσεως του φωτός, θέμα το οποίο ακόμη και σήμερα παραμένει μυστήριο όπως και το τι ακριβώς προκαλεί τα διαφορετικά χρώματα του φωτός. Ο Νεύτωνας ο οποίος υλοποίησε πολλά πειράματα πάνω στο
θέμα αυτό, γρήγορα απέκλεισε τα επιχειρήματα του Χουκ ως λανθασμένα. Οι
συζητήσεις αυτές συνεχίστηκαν επί χρόνια έως τον θάνατο του Χουκ. “Για τον
Χουκ”, όπως αναφέρει ένας ιστορικός, “ο Νεύτωνας ήταν τρομερός αντίπαλος.
Για τον Νεύτωνα, ο Χουκ ήταν απλώς ανυπόφορα βαρετός, φοβισμένο τσακάλι
ανίκανο να τρέφεται ανάμεσα στα λιοντάρια.”8
Και άλλοι, πέραν του Χουκ, αμφισβητούσαν τις δομές περί φωτός του Νεύτωνα. Στην επικράτεια της Ευρώπης, ένας παλιός Ιησουΐτης δάσκαλος από το
Λιέζ του Βελγίου ο οποίος αυτοαποκαλούνταν Λίνους, ασχολήθηκε με τις ιδέες
του Νεύτωνα περί χρωματισμένου φωτός. Έκανε πειράματα με τα πρίσματα
όπως ο Νεύτωνας και θεωρούσε ότι τα διαφορετικά χρώματα του φωτός τα προκαλούν τα σύννεφα στον ουρανό. Όταν ο Λίνους μετέφερε τις απόψεις του στην
Βασιλική Ακαδημία, ο Νεύτωνας απάντησε με τις οδηγίες για την υλοποίηση του
πειράματος κλειδιού το οποίο θα έλυνε το θέμα αυτό και ζητούσε από την Βασιλική Ακαδημία να το υλοποιήσει. Οι μετέπειτα αλληλογραφία με το Λιέζ δείχνει ότι ο Λίνους απεβίωσε αλλά ο πολύ πιστός του μαθητής Τζόν Γκάσκοινς
(John Gascoines) ήταν πρόθυμος να συνεχίσει την μάχη κατά του Νεύτωνα. Κάποιες παρατηρήσεις που ακούστηκαν πως ο Νεύτωνας υλοποίησε το πείραμα
του μόνο μια φορά απεικονίζουν την θλιβερή άγνοια για την διεξοδικότητα του
Νεύτωνα όπως και την επιπολαιότητα των σχόλιων αυτών προερχόμενων από
το Λιέζ. Αυτό το πείραμα κλειδί το οποίο ο Νεύτωνας πρότεινε, τελικά υλοποιήθηκε στην Βασιλική Ακαδημία παρουσία του Ρόμπερτ Χούκ και μπορούμε να
υποθέσουμε ότι ο ίδιος δεν ήταν και πολύ ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα.9
Τα αποτελέσματα ήταν όπως ακριβώς τα είχε προβλέψει ο Νεύτωνας. Θα περίμενε κανείς ότι αυτό θα σιωπούσε τα σχόλια από το Λιέζ όμως, κάτι τέτοιο δεν
έγινε. Ένας άλλος καθηγητής, ο Έντονι Λούκας (Anthony Lucas) ανέλαβε την μάχη
κατά του Νεύτωνα αλλά πολύ σύντομα έγινε ολοφάνερο πως ο Λούκας και ο
Νεύτωνας βρίσκονται σε δύο πολύ διαφορετικά επίπεδα αντικειμενικότητας. Ο

Νεύτωνας στο τέλος ζήτησε να μην του παραδίδουν πια τις επιστολές του Λούκας.
Ακόμα πιο γνωστή είναι η διαμάχη μεταξύ του Ισαάκ Νεύτωνα και του Λάϊμπνιτς (Gottfried Wilhelm Leibniz), στην οποία συγκρούστηκαν για το ποιος από
τους δύο ανακάλυψε πρώτος τις περίπλοκες μαθηματικές διαδικασίες της ολοκληρωτικής εξίσωσης. Αυτή δεν ήταν απλώς μια μάχη ανάμεσα σε δύο αντίπαλους – ο πόλεμος τους πήρε διεθνείς διαστάσεις. Ο Γερμανός Λάϊμπνιτς είχε
αρκετούς υποστηρικτές κυρίως στην Ευρώπη και οι οποίοι τον θεωρούσαν ως
δημιουργό της ανακάλυψης αυτής. Στην Αγγλία, η Βασιλική Ακαδημία είχε τον
ρόλο την πιστής βάσης του Νεύτωνα υποστηρίζοντας αυτόν ως εφευρέτη. Ο
κάθε ένας από τους αντιπάλους βρέθηκε κατηγορούμενος ότι έκλεψε την ολοκληρωτική εξίσωση από τον άλλον. Αυτό το αίνιγμα το οποίο αποτελούσε αντικείμενο πολλών ερευνών και δημοσιεύθηκε σε αρκετά συγγράμματα, είναι μεν
περίπλοκο και αρκετά περίεργο όμως, του λείπουν μερικές πραγματικές λεπτομέρειες ώστε επιτέλους να λυθεί. Γενικώς, οι λόγιοι συμφωνούν ότι πιθανών και
οι δύο επιστήμονες ανακάλυψαν την ολοκληρωτική εξίσωση ανεξάρτητα,10 ο
Νεύτωνας πριν τον Λάϊμπνιτς, όμως, ο Λάϊμπνιτς δημοσίευσε πρώτος τις ανακαλύψεις του. Ακόμα και τα σύμβολα της ολοκληρωτικής εξίσωσης τα οποία τα
ανέπτυξε ο ίδιος, είναι αυτά που και σήμερα διδάσκονταί στο μάθημα των μαθηματικών. Όσο η αναζωπύρωση της διαμάχης γινότανε όλο και πιο έντονη, η
ομάδα του Νεύτωνα κατηγόρησε των Λάϊμπνιτς ότι προσπαθεί να αγνοήσει ένα
γράμμα το οποίο έλαβε νωρίς από τον Νεύτωνα και το οποίο μιλούσε για την
ολοκληρωτική εξίσωση. Από την άλλη μεριά, υπήρχαν κατηγορίες εις βάρος του
Νεύτωνα ότι είχε ασκήσει επιρροή ώστε οι αναφορές από την Βασιλική Ακαδημία να υποδεικνύουν αυτόν ως εφευρέτη της εξίσωσης αυτής πολύ πριν τον
Λάϊμπνιτς. Ο Νεύτωνας ήταν πρόεδρος της Ακαδημίας αυτής τα τελευταία 24
χρόνια της ζωής του όταν και η διαμάχη έπαιρνε μέρος. Όσον αφορά την ολοκληρωτική εξίσωση του Λάϊμπνιτς, η γνώμη του Νεύτωνα ήταν ότι ως εφευρέτης
ενός πράγματος πρέπει να θεωρείται μόνο εκείνος ο οποίος το ανακαλύψει πρώτος και όχι και εκείνος ο οποίος το ανακαλύπτει εκ των υστέρων.
Ο Ισαάκ Νεύτωνας δικαιολογημένα μπορεί να στιγματιστεί ως μοναχικός ειδικά στα νεώτερα του χρόνια. Αν και ο ίδιος έμενε μακριά από τις συγκρούσεις,
δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει την δύναμη της εξυπνάδας του και της θέσης
του ώστε να υποβαθμίσει στο ελάχιστο την εργασία αυτών που του πήγαιναν
κόντρα. Βέβαια, ως αναμενόμενο, είχε και την απαλή του πλευρά. Όταν ο αδερφός του αρρώστησε από μια καρκινογόνα φλεγμονή, η μητέρα τους τον φρόντιζε
ως την ανάρρωση του αλλά στο τέλος αρρώστησε και η ίδια. Όταν ο Νεύτωνας
το έμαθε αυτό, εγκατέλειψε το Κέιμπριτζ και βιαστικά πήγε σπίτι ώστε να την
φροντίζει. Ένας συγγενής του έγραφε ότι ο Ισαάκ έμενε όλη την νύχτα μαζί της
φροντίζοντας την, αλλάζοντας της επιδέσμους στις πληγές με τα ίδια του τα
χέρια, χρησιμοποιώντας όλη την επιδεξιότητα του για την οποία ήταν γνωστός
ώστε να την απαλύνει τον πόνο.11 Όμως, όλες οι προσπάθειες του δεν μπόρεσαν
να σταματήσουν την καταστροφική ασθένεια και η μητέρα του απεβίωσε στο
τέλος. Αν και όλες οι πρώιμες οικογενειακές του σχέσεις ήταν τεντωμένες λόγω
του δεύτερου γάμου της μητέρας του, ο ίδιος έδειξε πως είναι πιστός και ευσυ.

νείδητος γιος. Ως εντολοδόχος της διαθήκης της, φρόντισε να θαφτεί δίπλα στον
πατέρα του τον οποίο ο ίδιος δεν γνώρισε ποτέ.
Ο Νεύτωνας ο οποίος δεν ήταν πρόθυμος να δημοσιεύει οτιδήποτε, στο
τέλος δημοσίευσε τα αποτελέσματα των πολυετών μελετών του στο έργο του
Principia12 το οποίο έγινε δεκτό ως “ίσως το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία
της επιστήμης – σίγουρα το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών”.13 Περαιτέρω,
“κανένας εν ζωή δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει την γνησιότητα ή την δύναμη του έργου αυτού. Ο Νεύτωνας έγινε αναγνωρισμένος πρωτοπόρος της επιστημονικής σκέψης και δεν υπάρχει κανένας που θα μπορούσε να διασταυρώσει
το σπαθί του μαζί του”.14 Η σημαντικότητα των τριών τόμων των Principia βρίσκεται στο γεγονός ότι εισήγαγαν στην επιστήμη την έως τότε πρωτάκουστη και
ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου παρατηρητική και μαθηματική αυστηρότητα αυξάνοντας δραματικά με αυτόν τον τρόπο τον σεβασμό προς τις μελέτες αυτού του
τύπου. Ο Νεύτωνας τοποθέτησε την επιστήμη σε πολύ πιο σταθερά θεμέλια
από εκείνα στα οποία βρισκότανε στο παρελθόν. Τα Principia είναι γεμάτα μαθηματικών συμπερασμάτων, συμπεριλαμβάνουν και θέματα όπως η βαρύτητα,
η ουράνια μηχανική, οι κομήτες, η Σελήνη, η παλίρροια, η κίνηση των υγρών και
τους νόμους συσχετιζόμενους με τα θέματα αυτά. Οι μελέτες του έδωσαν το θανατηφόρο χτύπημα στο διάσημο μεγάλο κοσμολογικό σύστημα το οποία το ανέπτυξε ο γνωστός Γάλλος μαθηματικός και φιλόσοφος Ρενέ Ντεκάρτ (Rene Des
Cartes) - γνωστός για την διάσημη του παροιμία “Σκέφτομαι, άρα υπάρχω”. Η
υπόθεση του Ντεκάρτ ήταν ότι οι πλανήτες κινούνται με την δράση των περιστροφικών δινών σε κάποιον αιθέρα ή ενδιάμεσο χώρο ο οποίος υπάρχει απλωμένος σε όλο το Σύμπαν. Οι κομψοί υπολογισμοί του Νεύτωνα οι οποίοι έδειξαν
πως η βαρύτητα εξηγεί αρκετές λεπτομέρειες των ακριβών μοντέλων της περιστροφής των πλανητών, αφαίρεσαν την οποιαδήποτε ανάγκη για τις ιδέες του
Ντεκάρτ. Στο τέλος της δεύτερης έκδοσης των Principia, ο Νεύτωνας πρόσθεσε
ορισμένες συμπερασματικές σημειώσεις με τίτλο General Scholium. Και σε αυτό
το σημείο φαίνονται τα στοιχεία του θρησκευτικού του ενθουσιασμού επειδή
θεωρεί τον Θεό Δημιουργό με σχόλιο πως “αυτό το υπέροχο σύστημα του Ηλίου,
των πλανητών και των κομητών μπορούσε να δημιουργηθεί μόνο μέσα από την
πρόθεση και την κυριαρχία ενός νοήμονα και ισχυρού Όντος”.15
Στο τέλος, ο Νεύτωνας δημοσίευσε και το αποτέλεσμα των πολλών ερευνών
του στο πεδίο του φωτός και της οπτικής. Φαίνεται ότι είχε αρκετό υλικό έτοιμο
όταν μια μέρα, αφού είχε επιστρέψει από το Κέιμπριτζ, βρήκε ότι ένα κερί προκάλεσε την φωτιά στην οποία κάηκε το σύγγραμμα αυτό όπως και άλλα σημαντικά έγγραφα. Αυτή η απώλεια τον χτύπησε τόσο βαριά που λέγεται πως ήταν
εκτός εαυτού για ένα μήνα ολόκληρο. Κάποιοι την κατάσταση του την περιέγραψαν ως νευρικό κλονισμό αν και κάποιοι άλλοι δεν συμφωνούσαν καθόλου με
την θέση αυτή.16 Όλες οι λεπτομέρειες της ζωής της διάνοιας αυτής αποτελούν
αντικείμενο της ακραίως λεπτομερής έρευνας και εικασιών.17 Πάνω από μια δεκαετία μετά την φωτιά αυτή, τελικά δημοσίευσε τις μελέτες του περί φωτός με
τίτλο Opticks (Οπτική). Ο ιστορικός της επιστήμης ο Βίλιεμ Νταμπιέρ (William
Dampier) σχολιάζει πως “των Νεύτωνα, η εργασία του περί οπτικής, ακόμα και
να μην έκανε τίποτα άλλο, θα τον τοποθετούσε στις πρώτες θέσεις των ανθρώ15

πων της επιστήμης”.18 Το έργο “Οπτική” δημοσιεύθηκε σε τρεις Αγγλικές εκδόσεις όπως και σε δύο Γαλλικές και δύο Λατινικές.
Ο Νεύτωνας έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις. Στο Κέιμπριτζ, οι μαθηματικές του δεξιότητες τον έφεραν στην θέση καθηγητή μαθηματικών στην Λουκασιανή έδρα. Όταν μετακόμισε στο Λονδίνο, τον τοποθέτησαν στην θέση
διευθυντή του νομισματοκοπείου Μάστερ (Master of the Mint) και έλαβε μέρος
σε αρκετά δημοτικά θέματα. Η Γαλλική Ακαδημία των επιστημών των επέλεξε
για μέλος της ενώ από την βασίλισσα Άννα του απονεμήθηκε ο τίτλος του ιππότη
και έτσι έγινε ο Σερ Ισαάκ Νεύτωνας. Ο Βολτέρ (Voltaire) ένας από τους μεγάλους
Γαλλικούς ηγέτες της νεοδημιουργηθείσας ελεύθερης σκέψης και κίνησης του
νου της εποχής εκείνης, προσωπικά γνώρισε τον Νεύτωνα. Τον επαινούσε με
λόγια όπως “αν όλες οι διάνυες του Σύμπαντος θα μαζευότανε σε ένα μέρος
αυτός θα έπρεπε να είναι ο ηγέτης τους”.19 Έναν αιώνα αργότερα, ο διάσημος
Γάλλος επιστήμονας και κοσμολόγος Λαπλάς (Laplace) θεωρούσε ότι στο έργο
του Νεύτωνα στα Principia για πάντα έχει εξασφαλισθεί “μία θέση πάνω από
όλα όσα ο ανθρώπινος νους δημιούργησε”.20 Πρόσφατα, στην συζήτηση περί
των πιο σημαντικών ανθρώπων της περασμένης χιλιετίας, το περιοδικό Time
επέλεξε τον Νεύτωνα για την προσωπικότητα του 17ο αιώνα.21 Αναμφισβήτητα,
ο Ισαάκ Νεύτωνας αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες διάνυες όλων των εποχών.
Ο Νεύτωνας, εκτός του ότι είχε την κορυφαία επιστημονική διαύγεια, ήταν
και βαθιά θρησκευόμενος και τούτο είχε σημαντικές επιδράσεις στην μελέτη
του της συσχέτισης του Θεού και της επιστήμης. Ο Νεύτωνας δεν δεχόταν τον
αθεϊσμό, ισχυρίζοντας ότι “ο αθεϊσμός είναι τόσο ανούσιος και αηδιαστικός στην
ανθρωπότητα που ποτέ δεν είχε πολλούς δασκάλους να τον διδάσκουν”22 ενώ
επίσης, δεν συγχωρούσε καμία διανοητική ελαφρότητα σχετικά με τα θρησκευτικά θέματα. Όταν κάτι τέτοιο συνέβαινε εν παρουσία του, ασκούσε αυστηρή
κριτική.23 Αν και η πίστη στον Θεό ήταν χαρακτηριστικό των περισσότερων επιστημόνων της εποχής του Νεύτωνα και η συνηθισμένη πρακτική ήταν να επικαλείται ο Θεός στα επιστημονικά συγγράμματα, ο Νεύτωνας ξεχώριζε με τις
εκτενείς μελέτες περί θρησκευτικών θεμάτων όπως και με την βαθιά του πίστη.
Ο Νεύτωνας άφησε στις επόμενες γενιές έναν μεγάλο αριθμό συγγραμμάτων
ενώ τουλάχιστον το 1/3 από αυτά συσχετίζονται με θρησκευτικά θέματα.
Τον Νεύτωνα τον ενδιέφεραν ιδιαίτερα οι Βιβλικές προφητείες, όλο το υλικό
συσχετιζόμενο με αυτά τα θέματα και το οποίο μπορούσε να το βρει – είτε γραμμένο στην Ελληνική, Αρμενική, Λατινική ή Εβραϊκή γλώσσα. Είχε συντάξει μια
μακρά λίστα των πιθανών ερμηνειών. Ιδιαίτερα τον ενδιέφερε η συσχέτιση των
Βιβλικών προφητειών και της ιστορίας ενώ πριν τον θάνατο του είχε ετοιμάσει
το σύγγραμμα το οποίο ερμήνευε τις ιστορικές ημερομηνίες. Το σύγγραμμα αυτό
δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατο του με τίτλο Chronologies of Ancient Kingdoms
A mended (Διορθωμένες χρονολογίες των αρχαίων βασιλείων). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε για τα δύο – κυρίως προφητικά – βιβλία της Βίβλου: για το
Βιβλίο του προφήτη Δανιήλ και για την Αποκάλυψη. Μελετώντας τα, χρησιμοποιούσε την ίδια αναλυτική προσέγγιση όπως και στην μελέτη της φύσης. Είχε
συντάξει και την σειρά των δεκαπέντε κανόνων με τίτλο “Κανόνες για την ερμη16

νεία των λέξεων και της γλώσσας της Βίβλου”.24 Ερμήνευε τις προφητείες σε
αυτά τα δύο διαφορετικά βιβλία ως την αποκάλυψη της ιστορίας του κόσμου
και αρκετές σημερινές ερμηνείες αυτών των Βιβλικών βιβλίων είναι παρόμοιες
με εκείνες του Νεύτωνα. Μερικά χρόνια μετά τον θάνατο του οι μελέτες του δημοσιεύθηκαν ως βιβλίο: Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John (Οι παρατηρήσεις περί προφητειών του Δανιήλ και της
Αποκάλυψης του Αγίου Ιωάννη).25 Έγραφε περί ζωής του Χριστού και περί άλλων
θρησκευτικών θεμάτων, μερικές φορές παρουσιάζοντας μεγάλη ανεξαρτησία
στην θεολογική του σκέψη. Πίστευε σε αυτά που είναι γραμμένα στην Βίβλο,
ότι όλοι οι λαοί προέρχονται από τον Νώε και ότι ο Θεός δημιούργησε όλα τα
πράγματα έτσι όπως ο ίδιος είπε στις Δέκα εντολές του.26 Για τον Νεύτωνα, η
μελέτη της φύσης του Θεού και η μελέτη της του Θεού Αγίας Γραφής αποτελούσε μέρος της μεγάλης επιθυμίας να γνωρίσει τον Θεό.
Ο Νεύτωνας μελετούσε και την αλχημεία και εκτενέστατα έγραφε περί ίδιας.
Λεπτομερέστατα γνώριζε την βιβλιογραφία της αλχημείας της εποχής του και
προσέγγιζε το θέμα αυτό με την ίδια αναλυτική στάση όπως προσέγγιζε και όλα
τα άλλα θέματα. Ορισμένοι τσαρλατάνοι έφεραν κακό όνομα στην αλχημεία
επειδή προσπάθησαν να καταφέρουν την μετατροπή των βασικών στοιχείων σε
χρυσό, όμως, στην εποχή του Νεύτωνα, χάρη στην προσεκτική εργασία του Ρόμπερτ Μπόϊλ, η αλχημεία ξεκίνησε να βγάζει τον μυστικό της μανδύα στον δρόμο
της προς την σεβαστή και αναγνωρισμένη χημεία. Κάποιοι προσπαθούσαν να
παρουσιάσουν τον Νεύτωνα ως μια μυστική προσωπικότητα λόγω των αλχημικών του συγγραμμάτων, όμως, αυτό αναιρεί την εξ ολοκλήρου λογική του (δηλαδή βασισμένη στον νου) προσέγγιση της φυσικής, των μαθηματικών και της
Βίβλου. Ορισμένες μυστικές εφαρμογές της αλχημείας ίσως να του προκάλεσαν
ενδιαφέρον για τις αναπάντητες ερωτήσεις του όμως, ο ίδιος αναζητούσε την
πειραματική επιβεβαίωση στην αλχημεία έτσι ακριβώς όπως έκανε και στην φυσική.27
Το φωτοστέφανο της θρησκευτικής λάμψης το οποίο δημιουργήθηκε γύρω
από τον Νεύτωνα του έφερε πολλούς θαυμαστές. Ένας διάσημος Γάλλος προσπάθησε να αναπτύξει την νέα Θρησκεία της εκκλησίας του Νεύτωνα. Άλλος
Γάλλος πάλι, ασκούσε σοβαρή κριτική στην Αγγλία που δεν σέβεται αρκετά την
θεϊκότητα του Νεύτωνα. Ζητούσε να διορθωθεί το ημερολόγιο και να ξεκινάει
με την ημερομηνία της γέννησης του Νεύτωνα και να χτιστεί η εκκλησία στο
μέρος όπου ο Νεύτωνας γεννήθηκε.28 Ο μαθηματικός ο οποίος ήταν γεννημένος
στην Ελβετία, ο Φάτιο ντε Ντούγιε (Dullier) ήταν πολύ καλός φίλος του Νεύτωνα
και ένα γράμμα του απεικονίζει την πνευματική βαθύτητα του Νεύτωνα όπως
και την επίδραση την οποία άσκησε. Ο Φάτιο αρρώστησε και δεν περίμενε να
επιβιώσει. Γράφοντας στον Νεύτωνα ίσως το τελευταίο γράμμα του, αναφέρει:
“Ευχαριστώ τον θεό που η ψυχή μου είναι τελείως ήρεμη, κάτι στο οποίο εσύ
είχες τον πρωτεύοντα ρόλο”.29
Ο Νεύτωνας θάφτηκε ανάμεσα στις κολοσσιαίες προσωπικότητες της Αγγλίας
στο πανέμορφο και αξιοσέβαστο αβαείο του Ουέστμινστερ (Westminster
Abbey). Το παράδοξο είναι πως περίπου ενάμισι αιώνα αργότερα, και ο Κάρολος
Δαρβίνος (Charles Darwin) ο οποίος είχε πολύ διαφορετικές ιδέες περί Θεού,
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επίσης θάφτηκε στο ίδιο αβαείο, μόλις ένα – δύο μέτρα μακριά από την τελευταία κατοικία του Νεύτωνα. Όταν επισκέφθηκα τους τάφους αυτών των δύο γιγάντιων επιστημονικών προσωπικοτήτων, δεν μπόρεσα να μην σκεφτώ τις
αντίθετες κληρονομιές τις οποίες οι δύο τους άφησαν στις επόμενες γενιές. Αυτή
η αντίθεση είναι η βάση του μεγαλύτερου μέρους των συζητήσεων των επομένων κεφαλαίων.
Για τον Νεύτωνα, ο Θεός δεν ήταν απλώς μια έννοια. Αισθανότανε απέναντι
Του τον βαθύ σεβασμό λέγοντας πως “αυτό το Ον κυβερνάει όλον τον κόσμο,
όχι ως η ψυχή του κόσμου αλλά ως Κυβερνήτης των πάντων. … Ο Παντοδύναμος
Θεός είναι Ον αιώνιο, απέραντο, απόλυτα τέλειο”.30 Για τον Νεύτωνα, ο Θεός
ήταν και πολύ προσωπικό Όν το οποίο μας αγαπάει και το οποίο πρέπει να το
αγαπάμε και να το σεβόμαστε. Υπάρχει μια νότα απλής ειλικρινείας την στιγμή
που ο Νεύτωνας λέει “πρέπει να πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας Θεός ή ο Παντοδύναμος Μονάρχης ώστε να μπορούμε να τον φοβόμαστε και να υποτασσόμαστε σε αυτόν, να σεβόμαστε τους νόμους Του και να τον δοξάζουμε απονέμοντας
του τιμές. Πρέπει να πιστεύουμε ότι Αυτός είναι ο Πατέρας από τον οποίο ξεκίνησαν όλα τα πράγματα και ότι Αυτός αγαπάει τους ανθρώπους του ως τα παιδιά του έτσι που και αυτά, ανταποδίδοντας, μπορούν να αγαπάνε Αυτόν και να
υποτάσσονται σε Αυτόν ως τον Πατέρας τους”.31
Ο Ισαάκ Νεύτωνας, πιθανών πάνω από οποιονδήποτε άλλον, βοήθησε η επιστήμη να βασιστεί σε σκληρά θεμέλια. Τούτο το πέτυχε με την εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών στις έρευνες του όπως και στις δημοσιεύσεις του.
Ορισμένοι ίσως το βρίσκουν παράδοξο που ένας από τους μεγαλύτερους επιστήμονες του κόσμου ήταν τόσο έντονα θρησκευόμενος άνθρωπος. Η ζωή του
ξεκάθαρα απεικονίζει το γεγονός πως η κορυφαία επιστήμη και η πολύ έντονη
πίστη στον Θεό μπορούν να συνυπάρχουν.

Ο Νεύτωνας δεν ήταν μόνος του

Ο Νεύτωνας ζούσε σε πολύ κρίσιμες εποχές για την ιστορία της επιστήμης.
Ήταν οι εποχές που η σύγχρονη επιστήμη άρχισε να απελευθερώνεται από την
αιώνια πίεση της παλιάς παράδοσης. Η παρατήρηση, τα πειράματα και η μαθηματική ανάλυση άρχισαν να αντικαθιστούν το φιλοσοφικό δόγμα μιας περιόδου
η οποία, ορισμένες φορές δικαιολογημένα ονομαζότανε η “Σκοτεινή εποχή”. Η
νεοδημιουργηθείσα Αναγέννηση – η λεγόμενη “αναζωογόνηση της εκμάθησης”,
δημιούργησε την ατμόσφαιρα της νοητικής σύγχυσης. Οι κορυφαίοι επιστήμονες ακριβώς μετά την εποχή αυτή έγιναν οι πρωτοπόροι της σύγχρονης επιστήμης και όπως και ο Νεύτωνας, πίστευαν βαθιά στον Θεό ως τον Δημιουργό των
πάντων. Οι κανόνες της δικής μας σύγχρονης επιστήμης εμφανίσθηκαν εντός
της νοητικής μήτρας στην οποία ο Θεός ήταν η κυρίαρχη φιγούρα.
Ο Γιοχάνες Κέπλερ (Johannes Kepler) (1571-1630) ο οποίος εργαζότανε στην
Πράγα, ανήκει στους μεγαλύτερους επιστήμονες όλων των εποχών. Έδειξε ότι
οι πλανήτες κινούνται γύρω από τον Ήλιο σύμφωνα με την ωοειδή φόρμα και
όχι σύμφωνα με την κυκλική. Ιδιαίτερα επιδέξιος στα μαθηματικά, ανέπτυξε
τρεις φόρμουλες οι οποίες ονομάστηκαν οι Νόμοι του Κέπλερ και οι οποίοι συσχετίζονται με τις κινήσεις των πλανητών. Οι νόμοι αυτοί έμειναν σχεδόν ίδιοι
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έως και σήμερα. Όπως και ο διάσημος Ιταλός αστρονόμος ο Γαλιλαίος (15641642), έτσι και ο Κέπλερ αντιλαμβανότανε την αυστηρή σχέση ανάμεσα στον
Θεό και την μαθηματική φύση. Για τις έρευνες του, ο Κέπλερ έβρισκε κίνητρα
στην θέληση του να βρει “τις μαθηματικές αρμονίες στον νου του Δημιουργού”.32
Όπως και ο Νεύτωνας, και ο Κέπλερ έγραφε για την ζωή του Χριστού.33
Ο πολυτάλαντος Γάλλος Μπλέζ Πασκάλ (Blaise Pascal) (1623-1662) ήταν ένα
ακόμα λαμπρό μυαλό της εποχής του. Γνώριζε πολύ καλά την θεολογία, τις ισορροπίες των υγρών και έβαλε τα θεμέλια της θεωρίας των μαθηματικών πιθανοτήτων. Οι κανόνες τους οποίους αυτός θεμελίωσε χρησιμοποιούνται ως βάση
για την σημερινή μας μεθοδολογία μελέτης πολλών προβλημάτων στην φυσική,
την βιολογία και την κοινωνιολογία στις περιπτώσεις που η κάθε πιθανότητα για
να συμβούν διάφορα πράγματα πρέπει να εκτιμηθεί μαθηματικά. Ο Πασκάλ
ήταν βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. Η επαγωγική του αφοσίωση στον Θεό
φαίνεται από τα λόγια του: “Όλη η ροή των πραγμάτων πρέπει να έχει ως σκοπό
την καθιέρωση και το μεγαλείο της θρησκείας.”34
Τον Άγγλο επιστήμονα πρωτοπόρο τον Ρόμπερτ Μπόϊλ (Robert Boyle) (16271691) πολλοί θεωρούν πατέρα της χημείας. Μια από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ήταν η αντίκρουση της ιδέας περί μόνο τεσσάρων βασικών στοιχείων: της φωτιάς, του αέρα, του χώματος και του νερού. Ειδικά τον γνωρίζουν
οι φοιτητές της χημείας λόγω του Νόμου του Μπόϊλ ο οποίος εξηγεί την αντίστροφη σχέση της πίεσης και του όγκου στα αέρια. Ο Μπόϊλ πίστευε πως ο άνθρωπος δοξάζει τον Θεό εξηγώντας την δημιουργία Του, ότι δηλαδή ο Θεός
δημιούργησε τον κόσμο και ότι είναι συνέχεια χρήσιμος ώστε ο κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει.35 Ο ιστορικός Φράνκ Μάνουελ (Frank Manuel) αναφέρει πως
η “παραδοσιακή χρήση της επιστήμης η οποία με κάποιον τρόπο δοξάζει τον
Πατέρα (Θεό) πήρε νέες διαστάσεις υπό την αιγίδα του Μπόϊλ”.36 Ο Μπόϊλ δώρισε τεράστια περιουσία σε θρησκευτικούς σκοπούς στην Ιρλανδία και στην Νέα
Αγγλία.
Ένας από τους ηγέτες βιολόγους της εποχής του ήταν ο Σουηδός Κάρλ Φον
Λινέ (Carl von Linné) (1707-1778). Ήταν διακεκριμένο μέλος της Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ούψαλα (Uppsala). Η δόξα του που ήταν βασισμένη στην κατηγοριοποίηση σχεδόν όλων όσα γνώριζε τράβηξε την προσοχή των επιστημόνων
όλου του κόσμου. Κατηγοριοποίησε όλους τους τύπους των οργανισμών και
βοήθησε να καθιερωθεί το σήμερα εν χρήσει διττό σύστημα ονομασίας των οργανισμών με την ονοματοποίηση του γένους και του είδους. Και αυτός, όπως
και πολλοί άλλοι επιστήμονες της εποχής του, πίστευε πως την “φύση την δημιούργησε ο Θεός προς τιμή του και στην ευλογία της ανθρωπότητας και όλα όσα
γίνονται γίνονται κατόπιν εντολής Του και κάτω από την καθοδήγηση Του”.37
Δεν δέχθηκαν όλοι οι επιστήμονες της εποχής αυτής έτσι ολοκληρωτικά την
Βίβλο. Στην Γαλλία ο φυσιογνώστης Μπιφόν (Buffon) αναφερότανε σε μη βιβλικές απόψεις οι οποίες ελαχιστοποιούνταν την σημασία του Θεού στην φύση.
Όμως, αυτός ήταν μέρος μιας μικρής μειοψηφίας.
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Και τώρα, η αντιπαράθεση των απόψεων

Στην συνάντηση της Ένωσης των Γεωλόγων της Αμερικής (Geological Society
of America) στην Νέα Ορλεάνη (New Orleans) παρόν έδωσαν χιλιάδες γεωλόγοι.
Ο προεδρεύων σε μια συνεδρίαση τόνισε πως ο “δημιουργισμός (η επιστήμη
περί δημιουργίας) είναι μια λανθασμένη επιστήμη” και δήλωσε πως “οι δημιουργιστές είναι εξίσου ψεύτικη όπως και τα ψεύτικα νομίσματα”. Ένας άλλος
ομιλητής είπε πως ο “βιβλικός καταστροφισμός” δηλαδή οι γεωλογικές ερμηνείες βασισμένες στον παγκόσμιο κατακλυσμό περιγραφόμενο στην Βίβλο,
“είναι άτιμος και αηδιαστικός”. Κάποιος επίσης είπε πως η επιστήμη δεν πρέπει
να πέσει θύμα της “πλάνης των δημιουργιστών”.
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ανήσυχα σχόλια τα οποία τα άκουσα.38 Αν και
αναφέρθηκαν μερικές δήθεν αποδείξεις που στηρίζουν τους ισχυρισμούς αυτούς, αυτή δεν ήταν μια απλή επιστημονική συζήτηση. Χάθηκε η εικόνα περί
ήσυχου, προσεκτικά σκεπτόμενου, ντυμένου σε άσπρη ρόμπα επιστήμονα. Την
έντονη αντίδραση αυτή την προκάλεσε εν μέρει η δημοσκόπηση του Γκαλούπ
(Gallup) των ενήλικων Αμερικανών η οποία έδειξε πως ένας μεγάλος αριθμός
ανθρώπων δεν ακολουθεί την γνώμη της επίσημης επιστήμης. Συνολικά το 44%
από αυτούς πίστευε ότι ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα τα τελευταία
δέκα χιλιάδες έτη. Άλλη μερίδα των 38% πίστευε πως ο Θεός καθοδηγεί την ανάπτυξη του ανθρώπινου είδους εδώ και εκατομμύρια χρόνια ενώ μόλις το 9% πίστευε στο μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η ανθρωπότητα εξελίχθηκε στο
διάστημα των εκατομμυρίων χρόνων και ότι ο Θεός δεν είχε καμία ανάμιξη σε
αυτό. Ένα μικρό μέρος των ερωτηθέντων δεν είχε άποψη πάνω στο θέμα. Η Οργάνωση του Γάλουπ επανέλαβε την ίδια δημοσκόπηση τουλάχιστον άλλες τέσσερις φορές και τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν ίδια.39 Φαίνεται πως η
πλειοψηφία των ανθρώπων δυσκολεύεται να πιστέψει πως η ανθρώπινη
ύπαρξη δεν έχει σκοπό και σημασία και ότι είμαστε εδώ απλώς τυχαία.
Τα προαναφερόμενα κριτικά σχόλια περί Δημιουργίας (δημιουργισμού) απεικονίζουν το πώς το τωρινό κλίμα που επικρατεί στις γνώμες πολλών επιστημόνων περί Βίβλου διαφέρει αρκετά από το κλίμα των γνωμών των πρωτοπόρων
της σύγχρονης επιστήμης. Οι πρωτοπόροι αυτοί θερμά πίστευαν πως η Βίβλος
είναι ο λόγος του Θεού. Σήμερα, η επιστήμονες μιλάνε για την Βίβλο σαν να
είναι απλώς ένα άχρηστο μυθολογικό βιβλίο. Όμως, αυτό δεν σημαίνει πως οι
επιστήμονες δεν πιστεύουν πλέον στον Θεό. Ήμουν παρόν σε ένα διεθνές γεωλογικό συνέδριο στο Παρίσι. Ως ειδικό καλλιτεχνικό γεγονός με την ευκαιρία του
συνεδρίου αυτού, στον μεγάλο καθεδρικό ναό του Νότρ Νταμ (Notre Dame)
διοργανώθηκε κονσέρτο σε εκκλησιαστικό όργανο. Προς την ευχάριστη μου έκπληξη, είδα ότι αρκετοί γεωλόγοι γονάτισαν προσευχόμενοι όταν μπήκαν στον
καθεδρικό ναό. Θα έπρεπε να υποθέσει κάποιος πως οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύουν στον Θεό. Την εικόνα αυτήν ίσως την περιπλέκουν οι διαφορετικές έννοιες του Θεού και της θρησκείας. Ορισμένοι επιστήμονες ανοιχτά
εκφράζουν την πίστη τους σε κάποιας μορφής θρησκεία αλλά όχι στον Θεό. Οι
άλλοι, τραβάνε μια αυστηρή γραμμή διαφορετικότητας μεταξύ θρησκείας και
επιστήμης.40 Ο άνθρωπος μπορεί να ορίσει την θρησκεία με πολλούς τρόπους
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όπως π.χ. η ηθική ορθότητα κλπ. αν και η θρησκεία συνήθως αντιλαμβάνεται
ως η υπηρέτηση σε έναν ή σε περισσότερους Θεούς. Εμείς θα συνεχίσουμε έχοντας ως άξονα την αντίληψη αυτή.
Πόσοι επιστήμονες πιστεύουν στον Θεό; Αν και είναι εφικτό να βρεθούν διάφοροι αριθμοί περί του θέματος αυτού σε πολλές δημοσιεύεις και ανεξέλεγκτες
απόψεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο, φαίνονται ως σωστές οι δύο έρευνες δημοσιευμένες στο γνωστό περιοδικό Nature. Σε ένα τυχαίο δείγμα των χιλίων ανθρώπων από την λίστα επιστημόνων από το American Men and Women of
Science (Οι άνδρες και οι γυναίκες τις επιστήμης από την Αμερική) έγινε η ερώτηση περί της πίστης τους στον Θεό. Όμως, τι εννοούμε όταν λέμε Θεός. Η λέξη
Θεός μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Είναι ο Θεός μια προσωπική οντότητα, είναι ο κανόνας ή, όπως μου είπε ένας από τους καθηγητές
μου που δίδασκε ζωολογία - ο Θεός είναι στην ουσία η φύση; Για τους περισσότερους, ο Θεός είναι ένα Ανώτερο Ον. Στη έρευνα αυτή του περιοδικού Nature,
χρησιμοποιήθηκε η πολύ στενή ερμηνεία του ποιος είναι ο Θεός και η οποία δεν
ενθάρρυνε την θετική απάντηση. Οι επιστήμονες οι οποίοι πίστευαν στον Θεό
έπρεπε να επιβεβαιώσουν: “Πιστεύω στον Θεό ο οποίος νοητικά και συναισθηματικά επικοινωνεί με την ανθρωπότητα δηλαδή στον Θεό στον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται αναμένοντας απάντηση. Με την “απάντηση” εννοώ
κάτι παραπάνω από την υποκειμενική, ψυχολογική επίδραση της προσευχής.”
Οι ερωτηθέντες επιστήμονες δεν είχαν την δυνατότητα να πουν ότι δεν πιστεύουν σε τέτοιου είδους Θεό ή ότι δεν γνωρίζουν. Περίπου το 40% από αυτούς
είπε ότι πιστεύει στην περιγραφόμενη μορφή Θεού ο οποίος απαντάει στις προσευχές τους, το 45% ότι δεν πιστεύει ενώ το 15% δεν είχε ξεκάθαρα διαμορφωμένη πεποίθηση.41 Πιθανών και παραπάνω από το 40% να πιστεύει στον Θεό
αλλά όχι στην μορφή Θεού όπως είναι περιορισμένη με τον στενό ορισμό της
δημοσκόπησης. Ένας επιστήμονας έγραψε στο περιθώριο της σελίδας της δημοσκόπησης: “Πιστεύω στον Θεό αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να αναμένουμε απάντηση στην προσευχή”. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η έρευνα
αυτή, δημοσιευμένη το 1996, ήταν ίδια όπως η έρευνα η οποία υλοποιήθηκε 80
χρόνια πριν με σχεδόν ίδια αποτελέσματα. Λίγο μετά την έρευνα από το 1996,
και τα μέλη της Εθνικής Ακαδημίας των Επιστημών (National Academy of Sciences), μιας ακαδημίας με αναγνωρισμένο κύρος, ρωτήθηκαν το ίδιο περί της πίστης τους στον Θεό. Μόλις το 7% απάντησε πως πιστεύει στον Θεό ο οποίος
απαντάει στις προσευχές όπως ορίζεται στις ερωτήσεις της δημοσκόπησης
αυτής.42
Γιατί τόσο μικρό ποσοστό των μελών της Ακαδημίας πιστεύει στον Θεό; Φαίνεται ότι εδώ εμπλέκονται πολλοί παράγοντες.43 Είναι αναμενόμενο πως ο υψηλότερος βαθμός ειδίκευσης στην επιστήμη, βαθμός τον οποίο τον κατέχουν τα
μέλη της Ακαδημίας, τείνει να στενέψει την άποψη τους περί κόσμου. Η ειδίκευση μπορεί εύκολα να περιορίσει τις απόψεις του ανθρώπου ειδικά αν αυτός
δεν βλέπει πέραν του πεδίου της ειδίκευσης του. Πέραν τούτου, ο ελιτισμός συσχετιζόμενος με την ιδιότητα μέλους της Ακαδημίας μπορεί να απεικονίζει την
θέση ανωτερότητας και περηφάνιας την οποία η επιτυχία στην επιστήμη εύκολα
γεννά. Μια τέτοια περηφάνια μπορεί να είναι σε αυστηρή αντίθεση με την τα21

πεινότητα και το προσευχόμενο ύφος τους οποίους η πίστη στον Θεό ενθαρρύνει. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις44 ότι στον Θεό πιστεύουν περισσότερα μέλη
της Ακαδημίας από τον αριθμό που ουσιαστικά το παραδέχθηκε και ότι οι κοινωνιολογική παράγοντες έχουν τον ρόλο να περιπλέκουν την κατάσταση. Εδώ
και αρκετό καιρό υπάρχει άποψη πως ο άνθρωπος, ώστε να είναι επιστήμονας,
πρέπει να παραμείνει ελεύθερος από την θρησκεία. Την εποχή που η έρευνα
αυτή υλοποιήθηκε, η Ακαδημία προετοίμαζε ένα ενώ αναθεωρούσε άλλο ένα
βιβλίο με θέμα πως στα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνεται η μελέτη περί εξέλιξης
σε αντίθεση με την μελέτη της Δημιουργίας. Τέτοιες δραστηριότητες και θέσεις
σίγουρα δεν ενθαρρύνουν την πίστη στον Θεό. Αντιθέτως, ένα μέλος της Ακαδημίας πρόσφατα τόλμησε να ασκήσει κριτική στην εξέλιξη στις εφημερίδες τονίζοντας πως η ίδια είναι ελαστική με το παραπάνω και ότι συχνά
χρησιμοποιήθηκε ώστε να εξηγηθούν οι αντιτιθέμενες απόψεις όπως η επιθετική και η αλτρουιστική συμπεριφορά όπως και ότι η ίδια στο ελάχιστο συνεισφέρει στην πειραματική βιολογία.45
Πρέπει να έχουμε υπ΄ όψιν ότι η Ακαδημία αντιπροσωπεύει το λιγότερο των
2% των επιστημόνων που αναφέρονται στους Άνδρες και γυναίκες της επιστήμης της Αμερικής. Ως τέτοια, η ίδια προφανώς δεν αντιπροσωπεύει την γνώμη
της ολόκληρης επιστημονικής κοινότητας όπου το 40% των ανθρώπων πιστεύουν στον Θεό ο οποίος απαντάει στις προσευχές τους. Όμως, γιατί σε επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα και στις παρουσιάσεις στα ΜΜΕ ο Θεός σχεδόν
δεν αναφέρεται πουθενά; Αυτή η ανακολουθία αναμφισβήτητα απεικονίζει την
αποστροφή την οποία η τωρινή επίσημη επιστημονική θέση φαίνεται να έχει
απέναντι στην πίστη, την αποστροφή η οποία δεν είναι σε αρμονία με τα πιστεύω των πολλών επιστημόνων. Οι παράγοντες των στάσεων και των κοινωνικών συνθηκών τις οποίες θα τις αναλύσουμε αργότερα, πιθανών να εξηγούν με
τον καλύτερο τρόπο την ασυμφωνία αυτή.46
Από την άλλη μεριά, οι επιστήμονες και άλλες αυθεντίες από το Ινστιτούτο
Discovery ασκούν πολύ σημαντική επιρροή μέσα από τα βιβλία47 τις διαλέξεις
και το διαδίκτυο. Προωθούν την ιδέα πως πρέπει να υπάρχει κάποιας μορφής
νοήμον σχεδιασμός για την φύση και η ιδέα αυτή μελετάται όλο και περισσότερο
ως το κίνημα του “νοήμονα σχεδιασμού” ή το λεγόμενο “ID” και το οποίο γίνεται
όλο και πιο δημοφιλές. Όμως, η επιστήμονες σε ηγετικές θέσεις έντονα αντιστέκονται στην ακόμα και μικρότερη υπόδειξη για τον κάποιας μορφής Θεό. Ένας
οπαδός της εξέλιξης στην πρόσφατη έκδοση του περιοδικού American Scientist
αναφέρει ότι η έως τώρα “επιτυχία του κινήματος ID είναι τρομακτική. Στα τουλάχιστον 40 κράτη το ID θεωρείται προσάρτημα απαραίτητο για το Αναλυτικό
πρόγραμμα στα δημόσια σχολεία.”48 Μία μικρή γεύση από την ατμόσφαιρα της
διένεξης αυτής μπορούμε να την πάρουμε αν μελετήσουμε την αναφορά την
οποία το Ινστιτούτο Discovery υπέβαλε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Οι παρουσιαστές
από το Ινστιτούτο αυτό τόνισαν ότι είναι εκεί “απλώς για να ανοίξουν τα μυαλά
τα οποία η ελίτ του επιστημονικού ιερατείου τα κρατάει κλειστά”.49
Πρόσφατα, ένα ιδιαίτερο συμβάν στο Κάνσας περαιτέρω τόνισε όλο και μεγαλύτερη σημαντικότητα του κόνσεπτ του νοήμονα σχεδιασμού και την απειλή
την οποία αποτελεί για την εξέλιξη. Ώστε να εκτιμήσει το τι πρέπει να συμπερι22

ληφθεί στο Αναλυτικό πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων, το κρατικό Συμβούλιο για την εκπαίδευση (Board of education) κάλεσε ανθρώπους για μερικών
ημερών συζητήσεις μεταξύ οπαδών του νοήμονα σχεδιασμού και της εξέλιξης.
Δυστυχώς, οι οπαδοί της εξέλιξης δεν εμφανίσθηκαν σε αυτές τις συναντήσεις
για να αντιμετωπίσουν του οπαδούς του νοήμονα σχεδιασμού. Όμως, έδωσαν
στον εαυτό τους την ελευθερία να δώσουν συνέντευξη τύπου εκτός των συναντήσεων αυτών! Το μποϊκοτάζ εκ μέρους των εξελιχθών το καθοδηγούσε η Αμερικάνικη ένωση για την πρόοδο της επιστήμης (American Association for the
Advancement of Science) η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη γενικώς επιστημονική οργάνωση στον κόσμο και είναι εκδότης του γνωστού περιοδικού Science.
Ως λόγους της απουσίας τους, οι εξελιχθές ανέφεραν μεταξύ άλλων, πως θέλουν
να αποφύγουν το άκουσμα των “μπερδεμένων ομιλιών και τον αποπροσανατολισμό της ευρύτερης κοινής γνώμης” και ότι υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε το
θέμα να συζητηθεί αργότερα. Όμως, τέτοιες προφανές δικαιολογίες για την μη
εμφάνιση σοβαρά δείχνουν το γεγονός πως η θέση τους είναι αδύναμη. Μια
κυρία μέλος του Συμβουλίου σχολίασε ότι είναι “βαθιά απογοητευμένη πως
αυτοί επέλεξαν να παρουσιάσουν το θέμα τους μέσα σε μια σκιά” και ότι θα
“απολάμβανε να ακούσει αυτά που έχουν να πουν με έναν επαγγελματικό, ηθικό
τρόπο”.50 Την στιγμή που θα αμφισβητηθεί η κυρίαρχη εκκοσμίκευση της επιστήμης, είναι κατανοητό ότι οι εξελιχθές μπορούν να νοιώσουν άβολα.51
Αρκετοί σύγχρονοι επιστήμονες εξακολουθούν να πιστεύουν στο κόνσεπτ
πως ο Θεός δημιούργησε τον Κόσμο σε έξι μέρες όπως ακριβώς και περιγράφεται στην Βίβλο. Ένα πρόσφατο βιβλίο “In Six Days: Why 50 scientists choose to
believe in Creation” (Για έξι μέρες: γιατί 50 επιστήμονες επιλέγουν να πιστεύουν
στην Δημιουργία),52 αποτελεί δοκίμια των 50 επιστημόνων με τίτλους διδακτορικού οι οποίοι εξηγούν γιατί πιστεύουν στην βιβλική περιγραφή της Δημιουργίας. Η αφοσίωση των πρωτοπόρων της σύγχρονης επιστήμης στην Βίβλο και
στην έκθεση της περί Δημιουργίας συνεχίζεται να υπάρχει αντίθετα σε πολλές
αμφισβητήσεις και σχόλια εκ μέρους των επιστημόνων σε ηγετικές θέσεις. Μιλώντας περί του προαναφερόμενου βιβλίου, ο εξελιχθής Ρίτσαρντ Ντόκινς (Richard Dawkins) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία αναφέρει ότι
“δεν μπορούσε να φανταστεί ότι είναι δυνατές τέτοιες αυθαίρετες σκέψεις και
αυταπάτες.”53 Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο θανών Στέφαν Γκούλντ (Stefan Gould) από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ επίσης γελοιοποίησε της συζήτηση περί Δημιουργίας. Σύμφωνα με την γνώμη του, η επιστήμη έδωσε
κατάλληλες απαντήσεις και χωρίς τον Θεό. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την εξέλιξη
“τόσο τεκμηριωμένη όσο και οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο στην επιστήμη” και
“ως μια από της μεγαλύτερες νίκες στην ανθρώπινη ανακάλυψη.”54 Τα χαντάκια
του πολέμου σκάβονται όλο και βαθύτερα.
Κάποιοι αναρωτιούνται γιατί, σε αυτήν την εποχή της επιστήμης, τόσοι άνθρωποι στις ΗΠΑ πιστεύουν πως ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους. Είναι
αναμφισβήτητο πως για αυτό υπάρχουν πολλοί λόγοι: ένας παράγοντας συνεισφοράς είναι και “ο εκπληκτικά μεγάλος αριθμός δασκάλων της βιολογίας οι
οποίοι υποστηρίζουν των δημιουργισμό.”55 Μαζί με την δήλωση αυτή του εκδότη του περιοδικού “The American Biology Teacher” στην στήλη “Εκπαιδευτική
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κατάχρηση” δημοσιεύθηκε και το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκε σε δασκάλους της βιολογίας στα Λύκεια σε διάφορες πολιτείες.
Τα αποτελέσματα δείχνουν πως μεταξύ 29 και 69% από αυτούς πιστεύει “πως ο
δημιουργισμός πρέπει να διδάσκεται στα επιστημονικά μαθήματα των δημόσιων σχολείων” ενώ μεταξύ 16 και 30% τον διδάσκει κιόλας. Ο Θεός δεν είναι
νεκρός σε αυτά τα επιστημονικά μαθήματα. Από την άλλη μεριά, η Εθνική ένωση
των δασκάλων βιολογίας (National Association of Biology Teachers) δημοσίευσε
το 1995 πως η εξέλιξη είναι μια “μη επιβλεπόμενη, απρόσωπη, απρόβλεπτη και
φυσική διαδικασία.”56 Η χρήση των εννοιών “μη επιβλεπόμενη” και “απρόσωπη”
υπέδειξε σε πολλούς πως η Ένωση υιοθετεί την αθεϊστική στάση και ουσιαστικά
αναφέρεται σε έναν θεολογικής φύσεως ισχυρισμό ότι ο Θεός δεν υπάρχει.
Μετά από πολύωρες συζητήσεις, αυτά τα προσβλητικά λόγια αποσύρθηκαν από
την δήλωση αυτή ενώ κάποιοι ανταποκριτές από τον δημόσιο τύπο κατηγόρησαν
τους επιστήμονες πως συνθηκολογήθηκαν ενώπιον των δημιουργηθών. Την κατάσταση την περιπλέκει περαιτέρω το λεπτό ζήτημα της ύπαρξης του Θεού το
οποίο είναι τόσο φορτισμένο με συναισθήματα πως αρκετοί επιστήμονες και
άλλοι διανοούμενοι απλώς σιωπούν προς το θέμα αυτό. Οι επιστήμονες ευρεία
διαφέρουν στην γνώμη τους σχετικά με το ζήτημα του Θεού. Θα χρησιμοποιούμε
αυτήν την έκφραση “το ζήτημα του Θεού” σε ορισμένα σημεία του κειμένου
όταν θα μιλάμε για το ειδικό ερώτημα αυτό αν ο Θεός υπάρχει ή όχι.

Αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ζήτημα του Θεού

Στην διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας υλοποιήθηκαν αρκετά σημαντικά
συνέδρια περί της ύπαρξης ενός Σχεδιαστή ή Θεού. Ειδικά σημαντικά ήταν το
“Κόσμος και δημιουργία” (Cosmos and Creation) συνέδριο που υλοποιήθηκε στο
Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ (1994), “Καθαρή δημιουργία” (Mere Creation)
συνέδριο στο Μπαϊόλα (Biola) Πανεπιστήμιο (1996), “Η επιστήμη και η
πνευματική αναζήτηση” (Science and the Spiritual Quest) συνέδριο στο Μπέρκλι
(Berkeley) Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (1998), και “Η φύση της φύσης” (Nature
of Nature) συνέδριο που υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μπέϊλορ (Baylor)
(2000). Στις συνεδριάσεις αυτές, οι ομιλητές ήταν οι καλύτεροι επιστήμονες ενώ
ορισμένες φορές συμμετείχαν και μερικοί νομπελίστες. Αρκετά άλλα συνέδρια
με το ίδιο θέμα υλοποιήθηκαν και σε άλλα μέρη του Κόσμου. Αρκετές ιδέες
μελετούνται. Όταν πρόκειται για το κύριο ερώτημα περί της γενεαλογίας της
ζωής, οι κυρίαρχες ιδέες οι οποίες μελετούνται είναι: α) η ζωή εξελίχθηκε από
μόνη της, ο Θεός δεν ήταν ενταγμένος (φυσιοκρατική εξέλιξη), β) υπάρχει κάποιο
είδος νοήμονα σχεδιασμού, γ) ο Θεός χρησιμοποίησε την διαδικασία της
εξέλιξης (θεϊστική εξέλιξη), δ) ο Θεός δημιουργούσε διάφορες φόρμες της ζωής
μέσα από τα δισεκατομμύρια χρόνια (προοδευτική δημιουργία), ε) ο Θεός
δημιούργησε διάφορες φόρμες της ζωής μερικές χιλιάδες χρόνια πριν όπως
αυτό και εννοείται στην Βίβλο (η πρόσφατη δημιουργία).
Υπάρχει πληθώρα αποδείξεων για την αύξηση του ενδιαφέροντος για τον
Θεό. Δραματικά αυξάνεται ο αριθμός των σεμιναρίων με θέμα την σχέση της
επιστήμης και της πίστης. Μόλις μερικές δεκαετίες πριν, στα Αμερικάνικα Ανώτατα Ιδρύματα ίσα ίσα που θα μπορούσε κάποιος να βρει ένα από αυτά τα σε24

μινάρια ενώ στα σημερινά Αναλυτικά προγράμματα υπάρχουν εκατοντάδες.57
Σε αυτό αναμφισβήτητα έχουν συνεισφέρει και οι ενθαρρύνσεις από το Ίδρυμα
του Τζόν Τέμπλετον (John Templeton Foundation). Η ανθολογία Cosmos, Bios,
Theos (Κόσμος, Βίος, Θεός)58 αποτελεί μία σειρά συνεισφορών πολλών διακεκριμένων επιστημόνων συμπεριλαμβάνοντας πάνω από είκοσι νομπελίστες οι
οποίοι ανέπτυξαν περί επιστήμης, θρησκείας και της ύπαρξης του Θεού. Το Περιοδικό Science, πιθανών το πιο αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό στον
κόσμο, δημοσίευσε το 1997 την συζήτηση με τίτλο “Science and God: A Warming
Trend?” (Η επιστήμη και ο Θεός: η τάση της υπερθέρμανσης;).59 Στην συζήτηση
αυτή καμία φορά εντάσσονται και οι στήλες με νέα και γράμματα σε ορισμένα
επιστημονικά περιοδικά. Το περιοδικό Explorer της Αμερικάνικης ένωσης των
πετρελαϊκών γεωλόγων (American Association of Petroleum Geologists) το 2000
συμπερίλαβε στην εισαγωγή το άρθρο το οποίο ενθάρρυνε τους γεωλόγους να
παραμείνουν εκτός δημοσίων συζητήσεων περί Δημιουργίας λόγω της πολιτικής
η οποία έχει ενταχθεί στις συζητήσεις αυτές και επειδή “τον επιστήμονα ο
οποίος πηγαίνει και συζητάει με αυτούς τους ανθρώπους θα τον καταπιούν…
Αυτοί ξέρουν διάφορα τρικ και έχουν και διάφορες δικαιολογίες με τις οποίες
μπορούν να σας βάλουν τρικλοποδιά αν δεν ξέρετε καλά την τακτική τους.”60 Η
απάντηση των αναγνωστών στην εισαγωγή αυτή ήταν στην πλειοψηφία αρνητική δείχνοντας πως η επιστήμη θα έπρεπε να είναι πιο ανοιχτή σε διάφορες
ιδέες περί Δημιουργίας ή του Θεού.61
Και στις έρευνες του Σύμπαντος προκύπτει το ζήτημα του Θεού το οποίο ως
ακόλουθο και αναλύεται. Όταν ο διάσημος Ρώσος αστροναύτης Γκέρμαν Τίτοβ
επέστρεψε από το ταξίδι του, δήλωσε ότι δεν μπόρεσε να βρει καμίας μορφής
Θεούς. Έψαχνε τους αγγέλους και δεν μπόρεσε να τους βρει. Βρισκότανε μόλις
221 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης. Αργότερα όμως, οι άνθρωποι από
την Γη έβλεπαν πως οι αστροναύτες του Απόλο στην απόσταση των 386.000 χιλιομέτρων κάνουν κύκλους γύρο από την Σελίνη και διαβάζουν στο μαγεμένο
κοινό τα πρώτα λόγια της Βίβλου “Και στην αρχή, ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και την Γη.”
Στην συζήτηση συχνά εντάσσεται και ο δημόσιος τύπος. Μία έκδοση του περιοδικού Newsweek από το 1998 κάλυψε όλο το πρωτοσέλιδο με λόγια “Science
Finds God” (Η επιστήμη βρίσκει τον Θεό) ενώ το περιοδικό Time το 2006 στην
πρώτη σελίδα είχε τον τίτλο ”God vs Science” (Ο Θεός ενάντια στην επιστήμη).
Τα περιοδικά όπως το Christianity Today, New Scientists, Skeptic και το Skeptical
Inquirer συχνά συζητάνε περί σχέσεως της επιστήμης και της θρησκείας, ορισμένες φορές αφιερώνοντας στο θέμα αυτό και το κύριο μέρος της έκδοσης.
Ορισμένες φορές, και κάποιοι επιστήμονες σε ηγετικές θέσεις εκτενώς έγραφαν περί σχέσεως της επιστήμης και του Θεού. Ο Πόλ Ντέϊβις (Paul Davies), καθηγητής της θεωρητικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Νιουκάστλ στο Τάϊν
(Newcastle upon Tyne) στην Αγγλία, έγραψε το δημοφιλές βιβλίο God and the
New Physics (Ο Θεός και η καινούργια φυσική). Ο ίδιος τόλμησε να πει πως “η
επιστήμη προσφέρει τον πιο σίγουρο δρόμο προς τον Θεό παρά η θρησκεία.”62
Ο Ντέϊβις προσέχει σε αυτό το σημείο ώστε να μην ταυτοποιήσει πολύ στενά
τον Θεό για τον οποίο μιλάει. Σε ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε αργότερα, μιλάει
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περί “πληθώρας ισχυρών αποδείξεων ότι κάτι συμβαίνει πίσω από όλα αυτά.”63
Περαιτέρω, υποστηρίζει την θέση πως οι επιστήμονες δύναται να είναι θρησκευόμενοι: “Μετά την δημοσίευση του βιβλίου “Ο Θεός και η καινούργια φυσική”, μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν ανακάλυψα πόσοι από τους στενούς
μου συνεργάτες επιστήμονες ασκούν τον παραδοσιακό τρόπο πίστεως.”64 Ο Τζόν
Πόλκινγκχορν (John Polkinghorne) πέρασε 25 χρόνια ως θεωρητικός φυσικός των
σωματιδίων στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Μετέπειτα, αναπροσανατολίστηκε
και έγινε θεολόγος ενώ αργότερα ανέλαβε καθήκοντα του διαχειριστή του Πανεπιστημίου στο Κέιμπριτζ. Αφοσιώθηκε στην μελέτη της σχέσης της επιστήμης
και της θεολογίας και δημοσίευσε αρκετά βιβλία με αυτό το θέμα. Ο ίδιος πιστεύει πως ο Θεός διατηρεί το Σύμπαν και ότι είναι δραστήριος μέσα σε αυτό
και ότι επίσης διευκολύνει την ελευθερία επιλογής που έχουμε.65 Και πολλοί
άλλοι επιστήμονες εξέφρασαν την πίστη τους στον Θεό και επίσης δημοσιεύθηκαν αρκετές συλλογές τέτοιων σχόλιων.66

Η επιστήμη και ο ορθολογικός Θεός της Βίβλου

Υπάρχει μια καταπληκτική ιδέα η οποία προωθείται εδώ και μισό αιώνα και
η οποία αμφισβητεί την δήθεν αντιπαράθεση μεταξύ επιστήμης και Θεού. Το
κόνσεπτ αυτό αναφέρει πως η επιστήμη αναπτύχθηκε στον Δυτικό κόσμο ειδικά
λόγω της Ιουδαϊκό – Χριστιανικής κληρονομιάς του. Με άλλα λόγια, αντί της
θεωρίας πως η επιστήμη και ο Θεός είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί, η επιστήμη
οφείλει την γένεση της σε τέτοιας μορφής Θεό όπως ακριβώς περιγράφεται στην
Βίβλο. Την θέση αυτή την υποστηρίζει και σημαντικά μεγάλος αριθμός διανοούμενων.67
Παγκοσμίως γνωστός φιλόσοφος Άλφρεντ Νόρνθ Ουάϊτχεντ (North Whitehead), ο οποίος δίδασκε και στο Κέιμπριτζ και στο Χάρβαρντ, υποθέτει ότι οι
ιδέες της σύγχρονης επιστήμης αναπτύχθηκαν ως “ασυνείδητο παράγωγο της
θεολογίας του Μεσαίωνα.”68 Το κόνσεπτ του διαμορφωμένου Κόσμου το οποίο
αποτελεί συμπέρασμα βασιζόμενο στην ύπαρξη ενός και μοναδικού
(μονοθεϊσμός) Θεού της Βίβλου, έδωσε την βάση για την πίστη στο αιτία –
αιτιατό κόνσεπτ της επιστήμης. Αρκετοί απρόβλεπτοι Θεοί του Παγανισμού των
άλλων πολιτισμών ήταν αλλόκοτοι και έτσι δεν ταίριαζαν στην έννοια της
συνέπειας, συνέπειας η οποία επιτρέπει την ύπαρξη της επιστήμης. Ο Ρ. Γκ.
Κόλινγκβουντ (Collingwood) ο οποίος ήταν καθηγητής της μεταφυσικής
φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης υποστηρίζει το κόνσεπτ αυτό
τονίζοντας ότι η πεποίθηση πως ο Θεός είναι παντοδύναμος διευκόλυνε την
αλλαγή των στάσεων σχετικά με την φύση: από τις ανακρίβειες στην ακρίβεια69
ενώ η ακρίβεια ταιριάζει καλά με την ακρίβεια η οποία δύναται να διεξαχθεί
στην επιστήμη. Στην Ολλανδία ο θανών Ρέιγιερ Χούκας (Hooykaas), καθηγητής
της ιστορίας της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Ούτρεχτ (Utrecht), επίσης
τόνισε πως η Βιβλική θέση έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη της σύγχρονης
επιστήμης. Ειδικά σημαντικός ήταν ο σχετικός αντί-απολυταρχισμός ο οποίος
τρέφονταν από την Βίβλο. Αποτέλεσε την αιτία ώστε η επιστήμη να
απελευθερωθεί από την εξουσία των θεολόγων.70 Ένας από τους επιστήμονες
ηγέτες στον τομέα αυτό είναι ο Στένλι Λ. Ντεκάϊ (Stanley L. Jaki) ο οποίος είναι,
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όχι μόνο κάτοχος διδακτορικών τίτλων της φυσικής και της θεολογίας αλλά και
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σίτον Χολ (Seton Hall) στο Νιουτζέρσι. Ο Ντεκάϊ
έξυπνα τονίζει πως οι πολιτισμοί των Χινδού, της Κίνας, των Μάγια, της Αιγύπτου
της Βαβυλωνίας και της Ελλάδας, όλοι είχαν, σε διάφορους βαθμούς, τις αρχές
τους στην επιστήμη η οποία όμως, είχε άκαρπο τέλος. Ο ίδιος πιστεύει πως η
αιτία αυτού του φαινομένου βρίσκεται στην έλλειψη πίστεως στην λογική του
Σύμπαντος, χαρακτηριστική για τους πολιτισμούς αυτούς. Η Ιουδαϊκό –
Χριστιανική παράδοση της Βίβλού έδωσε την λογική μορφή του Θεού,
απαραίτητη για την δημιουργία της επιστήμης.71 Το παράδοξο είναι πως τον Θεό
ο οποίος ίσως να αποτελεί την αιτία δημιουργίας της επιστήμης, η τρέχουσα
εκκοσμικευμένη στάση της επιστήμης τον απορρίπτει τελείως.
Δεν μπορούμε να πούμε πως το ευρέως αποδεκτό κόνσεπτ της αιτιατικής
σχέσης μεταξύ του Θεού της Ιουδαϊκό – Χριστιανικής παράδοσης και της σύγχρονης επιστήμης είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Όμως, η αποδοχή της ιδέας
αυτής απλώς δείχνει πως δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ επιστήμης και
του είδους του Θεού ο οποίος περιγράφεται στην Βίβλο. Αυτός ο Θεός είναι η
θεότητα της αιτίας και του αιτιατού και είναι συνεπής – και τούτο πολύ καλά
ταυτίζεται με την επιστήμη.

Συμπερασματικά σχόλια

Οι πρωτοπόροι της σύγχρονης επιστήμης όπως ήταν ο Κέπλερ, ο Μπόϊλ και
ο Νεύτωνας, βαθιά πίστευαν στον Θεό και στην Βίβλο. Αυτοί δεν είδαν καμία
σύγκρουση μεταξύ Θεού και της επιστήμης επειδή Αυτός δημιούργησε τις αρχές
της επιστήμης. Είναι ολοφάνερο πως οι μεγάλοι επιστήμονες δύναται να πιστεύουν στον Θεό ο οποίος είναι δραστήριος στην φύση. Από τότε μέχρι σήμερα
όμως, οι δρόμοι διαχώρισαν. Η επιστήμη πήρε τον δρόμο της απομονώνοντας
τον εαυτό της από την θρησκεία και προσπαθώντας να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα συμπεριλαμβάνοντας και βαθύτερες ερωτήσεις της δημιουργίας μας και
του σκοπού ύπαρξης χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά για τον Θεό. Αν και αρκετοί επιστήμονες πιστεύουν στον Θεό, προς το παρόν ο ίδιος είναι ουσιαστικά
αποκλεισμένος από όλες τις επιστημονικές ερμηνείες. Οι σύγχρονοι επιστήμονες
σε ηγετικές θέσεις όρισαν μια ειδική συχνότητα της επιστήμης διαχωρισμένης
από τον Θεό.
Μέσα στον χρόνο και με έναν ειδικό τρόπο προέκυψε ο αναπροσδιορισμός
της πρακτικής της επιστήμης και τούτο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το
έχουμε υπ΄ όψιν. Γενικώς, η επιστήμη θεωρείται ως κάτι το οποίο μελετάει τα
δεδομένα και δίνει εξηγήσεις περί φύσεως αλλά οι λεπτομέρειες του ορισμού
αυτού δύναται να ποικίλουν σημαντικά. Όταν τοποθετήθηκαν τα θεμέλια της
σύγχρονης επιστήμης, αυτοί που μελετούσαν την φύση (οι επιστήμονες) λεγότανε οι ιστορικοί της φύσης ή φιλόσοφοι της φύσης ενώ ο Θεός ο οποίος εθεωρείτο δραστήριος στην φύση, δοξαζότανε στα επιστημονικά συγγράμματα.
Συχνά τον αποκαλούσαν ως τον Δημιουργό των πάντων. Αυτός καθιέρωσε τους
νόμους της φύσης και ήταν μέρος της επιστημονικής ερμηνείας. Η σημαντικότητα του Θεού στην επιστήμη σταδιακά μειώθηκε ειδικά στα μέσα του 19ο
αιώνα. Σήμερα, υπάρχει μια ισχυρή τάση στην πρακτική της επιστήμης να απο27

κλείσει τον Θεό και αν προσπαθήσετε να Τον εντάξετε, τούτο θεωρείται μη επιστημονικό. Ο Θεός είναι, απλώς αποκλεισμένος σύμφωνα με τον ορισμό. Αυτή
η θέση κλείνει τις πόρτες στην επιστήμη η οποία ανακαλύπτει τον Θεό. Με αυτόν
τον τρόπο, η επιστήμη δεν είναι μια ανοιχτή αναζήτηση της αλήθειας και αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε λάθος ειδικά αν ο Θεός τελικά υπάρχει!
Στην παρούσα συζήτηση εμείς παίρνουμε ως δεδομένο πως ο επιστήμονας
πρέπει να είναι ανοιχτός ως προς την δυνατότητα να υπάρχει Θεός και ότι η επιστήμη πρέπει να είναι μια ανοιχτή αναζήτηση εξηγήσεων ακολουθώντας τα δεδομένα από την φύση ανεξαρτήτως που θα οδηγηθεί η αναζήτηση αυτή. Ο
σκοπός μας είναι να βρούμε την αλήθεια και όχι να ταιριάξουμε όλα τα συμπεράσματα σε έναν στενό ορισμό της επιστήμης. Στις επόμενες σελίδες γενικώς
θα θεωρούμε την επιστήμη – όπως προηγουμένως ειπώθηκε – ως την μελέτη
των δεδομένων και των ερμηνειών περί φύσεως. Η βασική ερώτηση την οποία
θα την συζητήσουμε στο τελευταίο κεφάλαιο είναι το γιατί η επιστήμη τώρα
επιλέγει να αποκλείσει τον Θεό από το πεδίο των εξηγήσεων της.
Τις τελευταίες δεκαετίες προέκυψε μια τάση στην επιστήμη της ομαλοποίησης των σχέσεων απέναντι στην θρησκεία και τον Θεό και το ζήτημα το Θεού
μελετάται σοβαρά - γεγονός το οποίο απεικονίζει ορισμένους τρόπους με τους
οποίους η επιστήμη και ο Θεός έπρατταν μαζί στο παρελθόν. Περαιτέρω, ο Θεός
ο οποίος περιγράφεται στην Βίβλο, είναι ο συνεπής, ο λογικός Θεός ο οποίος
καλά ταυτίζεται με τις αρχές της επιστήμης βασιζόμενες στην αιτία – αιτιατό.
Στην ουσία, με την έννοια των βασικών λογικών προσεγγίσεων, ο Θεός και η επιστήμη δεν είναι τόσο διαφορετικοί και η απόσταση η οποία δημιουργήθηκε μεταξύ θρησκείας και Θεού αξίζει να ξεπεραστεί.
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Κεφάλαιο 2o

Φινετσάτα ρυθμισμένο Σύμπαν

Έτσι λοιπόν, η βαρύτητα ίσως και να κινεί τους Πλανήτες, όμως, χωρίς την
θεϊκή δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να τους τοποθετήσει σε τέτοια κυκλική
κίνηση όπως αυτή που έχουν γύρω από τον Ήλιο και για αυτόν αλλά και για
άλλους λόγους, είμαι αναγκασμένος να αποδώσω το πλαίσιο του συστήματος
αυτού σε έναν νοήμονα παράγοντα.1
Ισαάκ Νεύτωνας

Τι υπάρχει εκεί έξω;

Είναι λίγα τα θεάματα τα οποία προκαλούν μεγαλύτερο δέος από το θέαμα
της κρυσταλλικής λάμψης αμέτρητων αστεριών ορατών στην ξάστερη νύχτα.
Δυστυχώς, σήμερα, αυτό το εντυπωσιακό θέαμα συχνά μπορούν να το δουν
μόνο εκείνοι οι οποίοι ζουν μακριά από τις μεγάλες πόλεις. Τα φώτα των δρόμων
και τα καυσαέρια ουσιαστικά σβήνουν το μεγαλείο μιας σειράς διαφορετικών
αποχρώσεων των μπλε, κίτρινων και των κόκκινων αστεριών. Οι περισσότεροι
από μας μπορούμε να δούμε μόνο μερικά λαμπρά αστέρια ή την χλωμή Σελήνη
η οποία ντροπαλά ξεφυτρώνει ανάμεσα στα παράγωγα του σύγχρονου πολιτισμού. Όμως, το Σύμπαν το οποίο το ανακαλύπτουμε εκτός της Γης είναι πολύ
μεγαλύτερο από αυτά που απλώς βλέπουμε στην ξάστερη νύχτα. Με την βοήθεια των υψηλά εξελιγμένων τηλεσκόπιων και ειδικών εργαλείων, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν εκπληκτικά πράγματα. Οι ειδικοί οι οποίοι αυτοαποκαλούνται
κοσμολόγοι, φυσικοί, φιλόσοφοι, θεολόγοι, αστροφυσικοί και αστρονόμοι, όλοι
θεωρούν πως έχουν το δικαίωμα να ερμηνεύουν αυτά που βρίσκονται εκεί.
Αυτός είναι ένας από τους πιο συγκλονιστικούς τομείς της έρευνας και επίσης,
τομέας με βαθύτατους φιλοσοφικούς υπαινιγμούς. Φαίνεται πως το Σύμπαν
είναι ακριβέστατα ρυθμισμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει την αυτό-ύπαρξη αλλά
και την ύπαρξη των ανθρώπων. Προτού αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα, θα
δούμε τι βρίσκεται εκεί έξω ώστε να καταλάβουμε ευκολότερα γιατί υπάρχει
πεποίθηση πως το Σύμπαν είναι φινετσάτα ρυθμισμένο.
Ένα από τα επιδεικτικά πράγματα που φαίνονται στον νυχτερινό ουρανό
είναι το μακρύ ακανόνιστου σχήματος “σύννεφο” των αστεριών, ο λεγόμενος
Γαλαξίας. Εμείς ουσιαστικά είμαστε μέρος αυτού του σύννεφου το οποίο είναι
μια γιγάντια μάζα των αστεριών σε μορφή δίσκου (φωτογραφία 2.1). Όταν βλέπουμε προς τις άκρες αυτού του δίσκου, δηλαδή του Γαλαξία, βλέπουμε πολύ
περισσότερα αστέρια παρά όταν βλέπουμε προς τις επίπεδες επιφάνειες του
δίσκου αυτού ο οποίος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου ουρανού. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει όταν βρίσκεστε στο πλήθος των ανθρώπων και
βλέπετε πολύ περισσότερους ανθρώπους γύρω σας παρά αν θα βλέπατε στο
έδαφος ή στον ουρανό. Αυτός ο δίσκος αστεριών τον οποίο βλέπουμε λέγεται
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γαλαξιακός άλως ή ο Γαλαξίας. Ο Γαλαξίας μας λέγεται Γαλαξίας κύκλος ή γάλακτος κύκλος. Σε αυτόν βρίσκονται περίπου εκατό δισεκατομμύρια αστέρια εν
μέρει παρόμοια με τον Ήλιο μας. Ο Ήλιος μας έχει κιτρινωπό χρώμα. Ορισμένα
αστέρια είναι πιο κρύα και φαίνονται περισσότερο κοκκινωπά όσο κάποια άλλα
είναι πιο ζεστά και σε μπλε αποχρώσεις. Τα τέσσερα μπλε αστέρια στο Νεφέλωμα του Ωρίωνα έχουν δέκα φορές μεγαλύτερη μάζα (ποσότητα ύλης) από τον
Ήλιο μας και λάμπουν χιλιάδες φορές πιο έντονα.2 Κάποιες φορές φαίνεται πως
στα αστέρια ασκεί επιρροή η βαρύτητα με τρόπο ο οποίος υποδεικνύει πως εκεί
υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη μάζα. Οι φυσικοί αυτό το φαινόμενο το ονομάζουν
σκοτεινή ύλη επειδή αυτή δεν εκπέμπει φως όπως τα αστέρια. Φαίνεται πως
υπάρχει πολύ περισσότερη σκοτεινή ύλη από ότι είναι τα αστέρια αλλά υπάρχουν και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Στην ουσία, δεν είμαστε σίγουροι καν
τι είναι η σκοτεινή ύλη – αν πράγματι υπάρχει. Αυτό το αίνιγμα αποτελεί μόνο
ένα μέρος των πολλών μυστηρίων τα οποία τα ανακαλύπτουμε σχετικά με το
Σύμπαν μας.

Φωτογραφία 2.1. Η απεικόνιση του γαλαξία Γαλακτική οδός. Το επάνω διάγραμμα (Α)
είναι η παράπλευρη γωνία η οποία βλέπει στην άκρη και απεικονίζει την χοντρή προεξοχή
στην μέση. Το κάτω διάγραμμα (Β) είναι η γωνία σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον γαλαξία
και απεικονίζει τις σπειροειδή διακλαδώσεις και την κατά προσέγγιση θέση του Ηλίου
μας.
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Τα αστέρια στον δικό μας γαλαξιακό δίσκο δεν είναι τοποθετημένα ομοιόμορφα. Είναι συγκεντρωμένα σε επιμηκυμένες διακλαδώσεις οι οποίες απαλά,
σε σπειροειδή σχήμα, βγαίνουν από το κέντρο (φωτογραφία 2.1, Β). Εμείς ζούμε
στην άκρη μίας τέτοιας διακλάδωσης σε απόσταση περίπου των 2/3 από το κέντρο του Γαλαξία μας έως την άκρη. Το κέντρο του Γαλαξία προεξέχει και εκεί ο
δίσκος του είναι πιο χοντρός. Σε αυτό το σημείο μπορεί να βρίσκονται μια ή περισσότερες από τις εκείνες κακόφημες μαύρες τρύπες. Στις μαύρες τρύπες η βαρύτητα είναι τόσο μεγάλη που ούτε καν το φως δεν μπορεί να ξεφύγει οπότε,
οι τρύπες αυτές φαίνονται μαύρες στο χρώμα τους. Αν τολμήσετε να πλησιάσετε
πολύ, ούτε εσείς θα μπορέσετε να ξεφύγετε. Θα πρέπει να αποφεύγετε τις περιοχές αυτές!
Φαίνεται πως όλος ο Γαλαξίας μας περιστρέφεται θαυμάσια στο Σύμπαν
αλλά όχι και με μεγάλη ταχύτητα. Ο Ήλιος θα χρειαζότανε περίπου 250 εκατομμύρια χρόνια για μια ολόκληρη περιστροφή γύρω από τον Γαλαξία μας.3 Αυτό
δεν φαίνεται και τόσο γρήγορο όμως, οι αποστάσεις αυτές είναι τόσο μεγάλες
που ο Ήλιος μας πρέπει να ταξιδεύει με ταχύτητα των 225 χιλιομέτρων στο δευτερόλεπτο ώστε να κάνει αυτόν τον κύκλο σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Η πλειοψηφία των αστεριών που βλέπετε στον νυχτερινό ουρανό είναι ουσιαστικά άλλοι Ήλιοι στον Γαλαξία μας – στον Γάλακτο κύκλο. Όμως, αν κοιτάξετε
προσεκτικά στον αστερισμό Ανδρομέδα, ακόμα και με γυμνό μάτι, μπορείτε
θολά να δείτε τον Γαλαξία Ανδρομέδα. Αυτός ο Γαλαξίας έχει περίπου ίδιο
αριθμό αστεριών όπως και ο δικός μας ενώ κοντά του βρίσκονται μικρότεροι Γαλαξίες – δορυφόροι οι οποίοι αποτελούνται από πολλά δισεκατομμύρια αστεριών. Τους δορυφόρους αυτούς τους κρατάει εκεί η ελκυστική δύναμη της
βαρύτητας του Γαλαξία Ανδρομέδα. Τους Γαλαξίες Ανδρομέδα και τον Γάλακτο
κύκλο τους ονομάζουμε σπειροειδή γαλαξίες επειδή έχουν μια ανοιχτή, παρόμοια με σπείρα τοποθέτηση των αστεριών τους αν και οι περισσότεροι γαλαξίες
διαφέρουν στο σχήμα τους. Πιο συχνά βρίσκουμε ελλειψοειδή, ορισμένοι είναι
πιο σφαιρικοί ενώ κάποιο άλλοι – ανώμαλου σχήματος.
Ο Γαλαξίας μας είναι μέρος μιας “Τοπικής ομάδας” που αποτελείται από περίπου 34 γαλαξίες οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στην άκρη μιας πολύ μεγαλύτερης σμήνης γαλαξιών της Παρθένου. Έχει ανακαλυφθεί και μια σειρά γαλαξιών
σε σχήμα φύλλου χαρτιού που ονομάστηκε “Ο μεγάλος τοίχος”.4 Ο αριθμός των
γαλαξιών τους οποίους ανακαλύψαμε με τα τηλεσκόπια μας από την Γη είναι
σχεδόν απίθανος. Μιλάμε για αριθμό των περίπου εκατό δισεκατομμυρίων γαλαξιών στο γνωστό μας Σύμπαν από τους οποίους ο καθένας έχει κατά μέσο όρο
εκατό εκατομμύρια αστέρια.5 Υπάρχουν και άλλοι γαλαξίες ή Σύμπαντα πέραν
του ορατού; Δεν το ξέρουμε. Όλες αυτές οι σκέψεις παραμένουν εικασίες.
Σε όλους μας έτυχαν κάποια συναρπαστικά γεγονότα στην ζωή τα οποία δεν
τα ξεχνάμε ποτέ. Ένα τέτοιο γεγονός μου έχει συμβεί το 1987 όταν ταξίδευα
στην Αυστραλία. Κοίταξα τον νυχτερινό ουρανό και είδα ένα πολύ λαμπερό
αστέρι στο σημείο όπου προηγουμένως βρισκότανε ένα πολύ χλωμό. Πως είναι
δυνατόν; Αυτό που είδα είναι ένα σπάνιο γεγονός, η έκρηξη της σούπερ νόβα
και αυτή συγκεκριμένα ήταν η μεγαλύτερη έκρηξη που ο άνθρωπος είδε ποτέ.
Ορισμένες καταγράφονται μέσα στην αρχαιότητα όμως, αυτή ήταν η μεγαλύτερη
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στην σύγχρονη εποχή. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως ένα αδύναμο αστέρι με
μάζα περίπου δέκα φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο μας, στο τέλος κατέρρευσε.
Αυτό έγινε λόγω της επίδρασης της βαρύτητας σε μια τόσο μεγάλη μάζα. Η κατάρρευση αυτή προκάλεσε την έκρηξη η οποία παρήγαγε ένα πολύ λαμπερό
αστέρι μέσα σε μόλις μερικές ώρες. Έμεινε ξεκάθαρα ορατό για περισσότερες
εβδομάδες. Η κατάρρευση αυτή πιθανών να δημιούργησε το νετρονικό αστέρι
ενώ η ύλη ενός τέτοιου αντικειμένου είναι ΠΟΛΥ βαριά και μπορεί στο τέλος να
καταρρεύσει περαιτέρω σε μαύρη τρύπα. Εκτιμάται ότι στην Γη μόλις ένα κουταλάκι γλυκού της ύλης από το αστέρι το οποίο κατέρρευσε θα είχε βάρος περίπου πεντακόσια εκατομμύρια τόνους. Τέτοια γεγονότα μπορεί να φαίνονται
πιθανά όταν καταλάβουμε πως η απλή “στέρεα” ύλη είναι έτσι και αλλιώς ένα
κενό. Ο λόγος που στις ακτινογραφίες οι ακτίνες μπορούν εύκολα να διαπερνάνε
τα σώματα μας είναι επειδή είμαστε σχεδόν κενός χώρος – αυτό ισχύει και για
τον εγκέφαλο μας! Αν αφαιρέσετε το κενό μεταξύ και εντός ατόμων, έχετε την
πολύ βαριά ύλη. Το άτομο είναι αρκετά άδειο, χιλιάδες φορές πιο άδειο από ότι
παρουσιάζεται στις παραδοσιακές απεικονίσεις των ατόμων (φωτογραφία 2.2.).
Για τον εξωτερικό διάμετρο του ατόμου εκτιμάται πως είναι περίπου 10.000
φορές μεγαλύτερος από τον διάμετρο του κεντρικού του πυρήνα ενώ ταυτόχρονα, σχεδόν όλη η ύλη παραμένει συγκεντρωμένη στον πυρήνα αυτό. Έτσι,

Φωτογραφία 2.2. Η παραδοσιακή απεικόνιση ορισμένων απλών ατόμων. Ο πυρήνας είναι
η γκρι σφαίρα στην μέση του κάθε είδους του ατόμου. Τα ηλεκτρόνια είναι απ΄ έξω.
Το απεικονιζόμενο άτομο του βηρυλλίου είναι το βηρύλλιο – 8 το οποίο είναι ασταθή. Η
κανονική δομή του βηρυλλίου είναι το βηρύλλιο – 9 το οποίο έχει άλλο ένα νετρόνιο
στον πυρήνα του.
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υπάρχει μεγάλο κενό στο άτομο, κενό μέσα στο οποίο το ίδιο το άτομο δύναται
να καταρρεύσει. Αν όλη η ανθρωπότητα συμπιεζότανε έως την πυκνότητα ενός
νετρονικού αστεριού, όλοι μαζί θα είχαμε μέγεθος ενός κόκκου μπιζελιού.6
Η έκρηξη της σούπερ νόβα είναι μόνο ένα παράδειγμα του δυναμικού μας
Σύμπαντος. Βλέπουμε και τα κβάζαρ τα οποία, αν και αρκετά μικρότερα από
τους γαλαξίες, δύναται να είναι χιλιάδες φορές πιο λαμπερά. Και αυτά μπορούν
να έχουν ορισμένες από εκείνες τις περίεργες μαύρες τρύπες. Επίσης, λέγεται
πως κάποιοι γαλαξίες ίσως να καταπίνουν άλλους γαλαξίες. Το Σύμπαν μας φαίνεται αρκετά δραστήριο!
Ευτυχώς, τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα στο Ηλιακό μας σύστημα όπου
έχουμε οχτώ πλανήτες συμπεριλαμβάνοντας και την Γη μας οι οποίοι συμμετρικά περιστρέφονται γύρω από τον ευεργετικό μας Ήλιο ο οποίος μας εξασφαλίζει σταθερή πηγή ενέργειας. Ο Πλούτωνας, ο οποίος επί δεκαετίες εθεωρείτο
πλανήτης, έχασε την επίσημη ιδιότητα του αυτή αν και συνεχίζει να βρίσκεται
εκεί με την “Σελήνη” του, περιστρεφόμενος γύρω από τον Ήλιο. Οι πλανήτες οι
οποίοι εκ πρώτης όψεως φαίνονται στον νυχτερινό ουρανό ως αργά κινούμενα
αστέρια, δεν εκπέμπουν φως παρά μόνο το αντανακλούν από τον Ήλιο. Όλοι
μαζί έχουν το λιγότερο 60 σελήνες (δορυφόρους),7 στους οποίους υπάγεται και
αυτή η μοναδική η οποία γυρίζει γύρω από την Γη μας και η οποία μας δίνει έμπνευση για τραγούδια και συγγραφή ποιημάτων. Τέσσερις εσωτερικοί πλανήτες,
στους οποίους υπάγεται και η Γη, έχουν στέρεα επιφάνεια. Ο Άρης μοιάζει περισσότερο με την Γη μας. Η Αφροδίτη η οποία περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο
σε πιο κοντινή απόσταση από την Γη, με έναν περίεργο τρόπο γυρίζει προς τα
πίσω σε συνάρτηση με τους πλανήτες γείτονες της. Αυτό περιπλέκει τις ιδέες
περί απλού μοντέλου για την διαμόρφωση των πλανητών με ένα και μοναδικό
γεγονός. Οι εξωτερικοί πλανήτες έχουν πολύ μεγαλύτερη μάζα αλλά είναι στην
πλειοψηφία αεριώδεις με μικρούς βραχώδεις πυρήνες. Ο Πλούτωνας ο οποίος
βρίσκεται πιο μακριά από άλλους πλανήτες έχει διαφορετική σύνθεση που μοιάζει με κάποιου είδους πάγο μεθανίου και, όπως και η Αφροδίτη και πιθανών
και ο πλανήτης Ουρανός, περιστρέφεται σε αντίθετη κατεύθυνση από τους υπόλοιπους έξι πλανήτες. Ο Κρόνος, γνωστός για τα αξιοθαύμαστα του δαχτυλίδια,
είναι τόσο ελαφρύς που ουσιαστικά θα επέπλεε πάνω στην επιφάνεια του νερού
αν θα μπορούσατε να βρείτε τόσο μεγάλη έκταση καλυμμένη με νερό. Ο μεγαλύτερος πλανήτης ο Δίας, ο οποίος είναι επίσης αεριώδης, έχει δορυφόρο την
Ιω η οποία είναι εξαιρετικά ηφαιστειογενή. Ανάμεσα στον Άρη και στον Δία βρίσκεται το δαχτυλίδι με πολλές χιλιάδες μικρών ανομοιόμορφων βραχώδη σωμάτων που ονομάζονται αστεροειδείς. Ορισμένα από αυτά τα σώματα, μερικές
φορές φλεγόμενα, πετάνε μέσα στην ατμόσφαιρα μας και δημιουργούν λωρίδες
φωτός που λέγονται μετεωρίτες. Ο Δίας έχει τόσο μεγάλη μάζα που ελκύει
πολλά συντρίμμια που αλλιώς θα χτυπούσαν την Γη. Εκτιμάται πως, αν δεν
υπήρχε ο Δίας, την Γη θα την χτυπούσαν “οι κομήτες και τα συντρίμμια κομητών
περίπου χίλιες φορές πιο συχνά παρά από ότι την χτυπάνε τώρα”8 Οι παγωμένοι
κομήτες με μακριές ουρές οι οποίοι ταξιδεύουν γύρω από το Ηλιακό μας σύστημα σε προβλέψιμα μονοπάτια, επίσης προσθέτουν μια νότα μυστηρίου στο
36

περίπλοκο Ηλιακό μας σύστημα. Πρόσφατα ανακαλύψαμε και περισσότερους
πλανήτες γύρω από άλλους Ήλιους.

Το απέραντο Σύμπαν

Από την μικροσκοπική μας Γη δεν είναι εύκολο να κατανοήσουμε πόσο μακριά βρίσκονται άλλα μέρη του Σύμπαντος. Ο Ήλιος μας ίσως φαίνεται κοντά
αλλά βρίσκεται μακριά μας σε απόσταση σχεδόν 150 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μας είναι δύσκολο να σκεφτούμε καν τέτοιους τεράστιους αριθμούς.
Φανταστείτε απλώς πως, σε περίπτωση που ταξιδεύετε από την Γη έως τον Ήλιο
με την ταχύτητα του επιβατικού αεροπλάνου, θα χρειαζόσασταν 19 χρόνια συνεχόμενου ταξιδιού ώστε να φτάσετε εκεί. Για να φτάσουμε στον Πλούτωνα με
την ίδια ταχύτητα, θα χρειαζότανε να περάσουν 741 χρόνια. Κατ΄ αναλογίαν, αν
ο Ήλιος ήταν μεγέθους ενός δωματίου (σε διάμετρο τριών μέτρων), η Γη θα ήταν
περίπου μεγέθους ενός βερίκοκου περιστρεφόμενου σε απόσταση των 330 μέτρων ενώ ο Πλούτωνας θα ήταν μεγέθους κόκκου μπιζελιού σε απόσταση 13 χιλιομέτρων.
Σε σύγκριση με το Σύμπαν, το Ηλιακό μας σύστημα είναι εξαιρετικά μικρό.
Για να μιλήσουμε για το υπόλοιπο του Σύμπαντος, είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε μια πολύ μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης από ότι είναι τα χιλιόμετρα ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώνουμε πολλές σελίδες με μηδενικά
όταν γράφουμε τους αριθμούς. Οι αστρονόμοι χρησιμοποιούν άλλη μια μονάδα
που λέγεται έτος φωτός και αυτή απεικονίζει την απόσταση την οποία το φως
περνάει μέσα σε έναν χρόνο. Η απόσταση αυτή ανέρχεται στα
9.461.000.000.000 χιλιόμετρα.
Το φως χρειάζεται οχτώ λεπτά περίπου για να φτάσει από τον Ήλιο στην Γη
οπότε, όταν βλέπετε την φλόγα του Ηλίου να καίει σε απόσταση των 95 χιλιάδων
χιλιομέτρων από την επιφάνεια του, αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά έχει ήδη
συμβεί οχτώ λεπτά νωρίτερα. Το πιο κοντινό αστέρι (Ήλιος) εκτός του Ηλιακού
μας συστήματος είναι το Άλφα Κένταυρος (Alpha Centauri) και το φως χρειάζεται
τέσσερα χρόνια ώστε να φτάσει από το αστέρι αυτό στην Γη οπότε λέμε πως
είναι σε απόσταση τεσσάρων ετών φωτός. Ο γαλαξίας μας, η Γαλακτική οδός,
μετράει περίπου 100 χιλιάδες έτη φωτός από μια άκρη στην άλλη ενώ για τον
γαλαξία Ανδρομέδα εκτιμάται πως βρίσκεται σε απόσταση των δύο εκατομμυρίων ετών φωτός από μας οπότε, το ταξίδι έως τον γαλαξία αυτό, θα διαρκούσε
πολύ! Ότι εμείς βλέπουμε πως συμβαίνει εκεί τώρα, ουσιαστικά, έχει ήδη συμβεί. Για τους πιο μακρινούς γαλαξίες του Σύμπαντος, εκτιμάται πως είναι σε απόσταση των δισεκατομμυρίων ετών από εμάς. Επειδή χρειάζεται τόσο μεγάλο
χρονικό διάστημα ώστε το φως από αυτά τα μακρινά αστέρια να φτάσει σε μας,
οι αστρονόμοι ερμηνεύουν πως ότι βλέπουν τώρα από τα αστέρια αυτά, έχει
συμβεί προ πολλού.
Αν και εκτιμάται πως υπάρχουν 1022 (δέκα με άλλα 21 μηδενικά) αστέρια στο
ορατό Σύμπαν, ο κόσμος είναι απίστευτα άδειος λόγω μεγάλων αποστάσεων
μεταξύ αστεριών, γαλαξιών και σμηνών των γαλαξιών. Αν ήταν εφικτό όλα τα
άτομα όλης της ύλης στο Σύμπαν να απομονωθούν ένα από το άλλο και να τοποθετηθούν ομοιόμορφα μέσα σε όλο τον όγκο του Σύμπαντος, θα είχαμε μόλις
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ένα άτομο σε κάθε πέντε κυβικά μέτρα του Σύμπαντος.9 Αυτό πρακτικά σημαίνει
πως σε όγκο ισότιμο με ένα απλό δωμάτιο θα βρισκότανε μόλις έξι περίπου
άτομα. Σε μεγαλύτερες διαστάσεις βρίσκουμε πως οι γαλαξίες είναι σε απόσταση ένας από τον άλλον εκατομμύρια έτη φωτός. Ίσως και να είναι καλό που
η ύλη είναι τόσο αραιά τοποθετημένη στο Σύμπαν μας. Ο φυσικός Φρίμεν Ντάϊσον (Freeman Dyson)10 εκτιμά πως αν η απόσταση μεταξύ αστεριών θα ήτανε
δέκα φορές μικρότερη από ότι είναι τώρα, θα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα ώστε
κάποιο άλλο αστέρι να πλησιάσει αρκετά στο Ηλιακό μας σύστημα και να διαταράξει την τροχιά των πλανητών. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για την ζωή στην
Γη.

Από τι αποτελείται το Σύμπαν;

Το απέραντο Σύμπαν είναι φτιαγμένο από μικροσκοπικά απλά άτομα για τα
οποία κάποτε οι άνθρωποι πίστευαν πως είναι τα μικρότερα πράγματα που δύναται να υπάρχουν και στην μορφή που είναι, ότι δεν γίνεται να χωριστούν σε
μικρότερα μέρη. Όμως, πριν από μισό αιώνα περίπου, ανακαλύφθηκαν τα μέρη
του ατόμου τα λεγόμενα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια είναι πολύ μικρά και έχουν
αρνητικό ηλεκτρονικό φορτίο (φόρτιση). Δεν πέρασε πολύς καιρός και ανακαλύφθηκαν και πολύ μεγαλύτερα μέρη του ατόμου τα λεγόμενα πρωτόνια, με θετικό ηλεκτρονικό φορτίο όπως και ίδιου μεγέθους μεγάλα σωματίδια - τα
νετρόνια τα οποία είναι χωρίς φόρτιση. Το πρωτόνιο έχει μάζα (ποσότητα ύλης)
1836 φορές μεγαλύτερη από την μάζα του ηλεκτρονίου. Είναι αυτά τα μέρη τα
μικρότερα στοιχειώδη μέρη της ύλης; Μερικές δεκαετίες πριν, ανακαλύψαμε
πως μπορούμε να προκαλέσουμε την σύγκρουση των δύο ταχέως κινούμενων
πρωτονίων και φαίνεται πως αυτά, την στιγμή της σύγκρουσης διαλύονται σε
μικρότερες μονάδες που λέγονται κουάρκ. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή των πρόσφατων ανακαλύψεων στον προκλητικό αυτό τομέα της επιστήμης. Οι φυσικοί
περιέγραψαν το λιγότερο 58 είδη των υποατομικών σωματιδίων.11 Τα περισσότερα σωματίδια έχουν το ανάλογο αντισωματίδιο το οποίο έχει αντίθετη φόρτιση και όταν αυτά τα δύο σωματίδια συγκρουστούν, αναιρούν ένα το άλλο.
Ύστερα, τίθεται το ερώτημα αν ορισμένα από αυτά είναι πράγματι σωματίδια.
Υπάρχουν πολλά θέματα σε αυτόν τον τομέα μελέτης τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε τελείως.
Το δικό μας απλοποιημένο κόνσεπτ του ατόμου είναι ότι αποτελείται από τον
κεντρικό πυρήνα όπου βρίσκονται τα πρωτόνια και τα νετρόνια και γύρω από
τον οποίο περιστρέφονται τα ηλεκτρόνια (φωτογραφία 2.2). Ο πυρήνας του ελαφρότερου στοιχείου του υδρογόνου αποτελείται από μόλις ένα πρωτόνιο ενώ
γύρω από τον πυρήνα περιστρέφεται μόνο ένα ηλεκτρόνιο. Το ήλιο έχει δύο
πρωτόνια, δύο νετρόνια και δύο ηλεκτρόνια. Ο άνθρακας και το οξυγόνο, τέτοιας
ουσιαστικής σημασίας για την ζωή, συνήθως έχουν από έξι και οχτώ αυτών των
βασικών μερών ανάλογα. Τα βαρύτερα στοιχεία έχουν πολύ πιο περίπλοκες συσχετίσεις.
Αν κοιτάξετε το απλό λευκό φως, ίσως να μην έχετε συνειδητοποιήσει πως
ουσιαστικά βλέπετε ένα μίγμα διαφορετικών χρωμάτων. Το άσπρο φως στην
οθόνη της τηλεόρασης ή του υπολογιστή, είναι στην ουσία συνδυασμός του κόκ38

κινου, πράσινου και μπλε φωτός κάτι το οποίο μπορείτε πολύ εύκολα να το ελέγξετε με έναν καλό φακό. Θα το καταλάβετε ακόμα καλύτερα αν παρατηρήσετε
δύο σταγόνες βροχής που διαλύουν το φως του Ηλίου σε διάφορα χρώματα του
ουράνιου τόξου. Το φαινόμενο αυτό χρησιμοποιείται για να μας πει πολλά περί
χημικής σύνθεσης του Σύμπαντος. Με το πέρασμα μιας στενής δέσμης φωτός
από κάποιο αστέρι μέσα από το γυάλινο πρίσμα, οι αστρονόμοι μπορούν να
δουν διαφορετικά είδη χρωμάτων τα οποία παράγουν τα αστέρια και έμαθαν
πολλά από αυτά που είδαν. Πολύ δραστήρια άτομα στα αστέρια παράγουν το
φως αυτό όσο τα ηλεκτρόνια γύρο από τον πυρήνα απελευθερώνουν κάτι από
την ενέργεια τους, πηδώντας από μια τροχιά στην επόμενη. Κάθε είδος ατόμου
παράγει διαφορετική μήτρα χρωμάτων. Π.χ. αν δείτε ορισμένες ειδικές αποχρώσεις του κόκκινου, του μπλε, του μοβ και σκούρου μοβ χρώματος, να ξέρετε πως
πρόκειται για άτομα υδρογόνου. Η μελέτη του φωτός από πολλά αστέρια στο
Σύμπαν έδειξε πως τα αστέρια αποτελούνται από το ίδιο είδος στοιχείων τα
οποία βρίσκουμε και στην Γη αν και οι αναλογίες είναι πολύ διαφορετικές. Εμείς
έχουμε πληθώρα βαρέων στοιχείων όπως το οξυγόνο, το πυρίτιο και το αλουμίνιο τα οποία αποτελούν το 82% του φλοιού της Γης όσο το 97% του Σύμπαντος
φαίνεται να αποτελείται από τα δύο ελαφρύτερα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε
– το υδρογόνο και το ήλιο.

Οι ιδέες περί του Σύμπαντος

Ορισμένοι νομίζουν πως το Σύμπαν υπήρχε ανέκαθεν και, σε αυτήν την περίπτωση, τίθεται το ερώτημα πως μπόρεσε να δημιουργηθεί τυχαία. Οι Χριστιανικοί, Ιουδαϊκοί και οι Ισλαμικοί επιστήμονες θεωρούν πως ο Θεός δημιούργησε
το Σύμπαν. Οι θρησκείες της Ανατολής όπως ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός έχουν
διάφορες ιδέες και προτάσεις περί επαναλαμβανόμενων κύκλων στην διάρκεια
του χρόνου. Μερικούς αιώνες πριν υπήρχαν διάφορες εικασίες για την φύση
του Σύμπαντος. Μετέπειτα, εμφανίσθηκαν αρκετοί διανοητικοί γίγαντες όπως
ο Νεύτωνας, που περιέγραψαν τους νόμους της βαρύτητας και της κίνησης οι
οποίοι με την σειρά τους, έδωσαν εξήγηση για τα μονοπάτια των αστεριών. Η
εργασία του Νεύτωνα είχε βαθιά επίδραση στην κοινή γνώμη της εποχής του.
Οι επιστήμονες έδειξαν πολλά πράγματα όπως και ότι αυτό το μυστήριο Σύμπαν
είναι εφικτό να εξηγηθεί και να προβλεφθεί. Φαινότανε πως ο Θεός δεν είναι
και τόσο χρήσιμος. Επειδή τα πάντα ήταν προϊόν εξήγησης, υπήρχαν ακόμα και
σχόλια πως η δουλειά των φυσικών ίσως να έχει τελειώσει. Όμως, δεν έμειναν
όλα έτσι εξηγήσιμα για πολύ. Η κβαντική θεωρεία και η σχετικότητα άλλαξαν τα
πάντα. Θα αναλύσουμε εν συντομία την εξέλιξη των ιδεών αυτών επειδή αυτό
μας δίνει τις χρήσιμες γνώσεις για το πώς η επιστήμη λειτουργεί.
Τα σοβαρά προβλήματα ξεκίνησαν πριν από έναν αιώνα περίπου, όχι στο
πεδίο των αστεριών αλλά με τον υπομικροσκοπικό κόσμο των ατόμων και της
ενέργειας την οποία τα αστέρια εκπέμπουν. Ο τομέας μελέτης που λέγεται κβαντική θεωρεία ασχολείται με τα κόνσεπτ τα οποία είναι ορισμένες φορές, με το
χέρι στην καρδιά, σχεδόν υπερφυσικά σε σύγκριση με το δικό μας κανονικό,
τύπου αιτία – αιτιατό, Σύμπαν, το οποίο διαισθητικά το θεωρούμε φυσιολογικό.
Η κβαντική θεωρεία την οποία την διαμόρφωσε ο Μαξ Πλάνκ (Max Planck) (1858
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– 1947) υπέθετε πως ορισμένες φυσικές ποσότητες δύναται να πάρουν μόνο
ορισμένες τιμές αλλά όχι και τις ενδιάμεσες τιμές. Περαιτέρω, τα ηλεκτρόνια θα
μπορούσαν να συμπεριφέρονται σε ορισμένες περιπτώσεις ως κύματα αλλά σε
άλλες ως σωματίδια. Ορισμένα αποτελέσματα ήταν προβλέψιμα αλλά μόνο σε
στατιστικό επίπεδο όταν αναλύονται μαζί πολλά γεγονότα. Σε ατομικό επίπεδο
όμως, σωστές προβλέψεις δεν ήταν εφικτές. Ένα από τα μεγάλα κόνσεπτ το
οποίο προέκυψε από αυτές τις μελέτες ήταν η Αρχή της απροσδιοριστίας του
Βέρνερ Χάϊζενμπεργκ (Werner Heisenberg). Η αρχή αυτή μας λέει πως δεν μπορείτε να ξέρετε με ακρίβεια και την θέση και την στιγμή (την ταχύτητα πολλαπλασιασμένη με την μάζα) που αφορά το σωματίδιο. Όλα αυτά θα αποτελούσαν
γόνιμο έδαφος για φιλοσοφικές αναζητήσεις συμπεριλαμβάνοντας και τα κόνσεπτ πως δεν υπάρχει πραγματική κβαντική πραγματικότητα ή το ότι η απροσδιοριστία στην κβαντική θεωρεία είναι η βάση της ελεύθερης μας επιλογής. Το
προσεκτικό συμπέρασμα είναι πως υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να μάθουμε περί του περίεργου κόσμου της κβαντικής θεωρίας. Κανένας που ισχυρίζεται πως καταλαβαίνει την κβαντική θεωρεία δεν έχει δίκιο! Όμως, το κόνσεπτ
αυτό είναι αρκετά γόνιμο για την ανάπτυξη των εξωτικών συσκευών όπως είναι
τα λέιζερ και οι υπεραγώγιμοι μαγνήτες και ευρέως χρησιμοποιείται στα μοντέλα του αναπτυσσόμενου Σύμπαντος. Ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα
είναι η διεύρυνση της ανθρώπινης φιλοσοφικής γωνίας βλέψης των πραγμάτων
- μας βοήθησε να καταλάβουμε πως η πραγματικότητα δεν αποτελείται μόνο
από τις απλές ιδέες τις οποίες τις καταλαβαίνουμε. Πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψιν
και το αβέβαιο και το απρόβλεπτο.
Εξίσου προκαλεί σύγχυση η θεωρία της σχετικότητας και συγκεκριμένα,
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συνήθως βλέπουμε τα πράγματα. Η θεωρία
αυτή την οποία την διαμόρφωσε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν (Einstein) (1879 – 1955),
μια από τις μεγαλύτερες διάνυες της εποχής μας, φάνηκε πολύ χρήσιμη. Ο Αϊνστάιν, γεννημένος στην Γερμανία ενώ σπουδαγμένος στην Ελβετία, πίστευε
βαθιά στον Θεό αλλά όχι σε Θεό τέτοιας φύσεως όπως τον συνήθως φαντάζονται οι θρησκευόμενοι άνθρωποι τον οποίον η πίστη βασίζεται στην Βίβλο. Για
τον Αϊνστάιν ο Θεός ήταν συνέπεια, τάξη και αρμονία του Σύμπαντος. Αυτό απεικονίζεται στην πολύ γνωστή του δήλωση πως “Ο Θεός δεν παίζει ζάρια”. Το είπε
αυτό βάζοντας παρατηρήσεις σε ορισμένους σχετικά με την απροσδιοριστία της
κβαντικής θεωρίας.
Σύμφωνα με την θεωρία της σχετικότητας, δεν μπορείτε να κινήστε πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός ενώ η ταχύτητα του φωτός στο κενό αέρος
είναι πάντα ίδια ανεξαρτήτως κίνησης ή της κατεύθυνσης είτε της πηγής είτε
του παρατηρητή. Όμως, το φαινόμενο αυτό ίσως να είναι πιο περίπλοκο. Π. χ.,
μερικά πρόσφατα ευρήματα υποδεικνύουν πως υπάρχουν ορισμένες διακυμάνσεις στην ταχύτητα του φωτός ή σε παράγοντες στενά συνδεδεμένους με
αυτήν.12 Στην θεωρία της σχετικότητας και πολλοί άλλοι φυσικοί παράγοντες δύναται να αλλάζουν δραματικά αλλά εμείς συνήθως δεν τους παρατηρούμε
επειδή στην κανονική μας παρατηρητικότητα οι αλλαγές αυτές είναι μικροσκοπικές. Όμως, αν ταξιδεύατε με ταχύτητα κοντά στην ταχύτητα του φωτός, θα παρατηρούσατε πως τα ρολόγια γίνονται όλο και πιο αργά, τα μήκη μικραίνουν
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ενώ η μάζα αυξάνεται. Στην ταχύτητα του φωτός η μάζα θεωρητικά θα έπρεπε
να είναι απεριόριστη κάτι το οποίο τοποθετεί περιορισμούς στην ταχύτητα με
την οποία οτιδήποτε μπορεί να ταξιδεύει. Σύμφωνα με την θεωρία της σχετικότητας, ο κόσμος δύναται να γίνει παραμορφωμένος, η μάζα μπορεί να αλλαχθεί
σε ενέργεια ενώ η ενέργεια σε μάζα όπως ακριβώς το απεικονίζει το γνωστό E =
mc2.
Αρκετές παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα της σχετικότητας. Ο
χρόνος θα έπρεπε να ρέει πιο αργά κοντά στα σώματα με μεγάλη μάζα και πράγματι, είναι έτσι. Τα ρολόγια ακριβείας γυρίζουν πιο γρήγορα κοντά στην κορυφή
του πύργου παρά στην βάση του όπου είναι πολύ κοντά στην μάζα της Γης. Τέτοιες διαφορές λαμβάνονται υπ΄ όψιν με σκοπό να αυξηθεί η ακρίβεια των θαυματουργών μας συστημάτων εντοπισμού (τοποθέτησης) σε παγκόσμιο χάρτη.13
Τα ευρήματα έδειξαν πως οι μεγάλες μάζες όπως είναι π.χ. ο Ήλιος μας, διπλώνουν το φως όπως ακριβώς το προβλέπει και η σχετικότητα. Με την χρήση των
ατομικών ρολογιών τοποθετημένων στα αεροπλάνα είναι εφικτό να ανακαλυφθούν οι μικροσκοπικές επιδράσεις της σχετικότητας αν και τα αεροπλάνα ταξιδεύουν με ταχύτητα του μόλις ενός εκατομμυριοστού του φωτός.14 Όσο πιο
γρήγορα ταξιδεύετε στο Σύμπαν, τόσο πιο αργά θα έπρεπε να γερνάτε. Θα μπορούσατε να ταξιδεύετε πολύ γρήγορα στο Σύμπαν για μερικές εβδομάδες και
στον γυρισμό σας στην Γη θα βρίσκατε πως πέρασαν αρκετά χρόνια και ότι οι
φίλοι σας και η οικογένεια σας γέρασαν ή πέθαναν.15
Αναιρεί η σχετικότητα τον Νεύτωνα και τις δικές του προσεκτικά διαμορφωμένες φόρμουλες της ουράνιας μηχανικής; Όχι, αλλά δίνει μια νέα διάσταση στο
έργο του Νεύτωνα και εφαρμόζεται ειδικά σε ακραίες συνθήκες. Τα κόνσεπτ του
Νεύτωνα συνεχίζουν και ασκούν επίδραση στο επίπεδο των απλών μας εμπειριών και όσον αφορά την κίνηση του Ηλιακού συστήματος - εκτός μόνο ενός μικρού προβλήματος με τον Πλανήτη Ερμή το οποίο εξηγείται καλύτερα με την
σχετικότητα.
Την σχετικότητα πιθανών να την αντικαταστήσουν στο μέλλον άλλα, πιο προοδευτικά κόνσεπτ. Όμως, αυτή χρησιμεύει ώστε να εξηγηθούν πολλά πράγματα
και με το πέρασμα του χρόνου, επιβεβαιώνεται σημαντικά. Το γεγονός πως ο
χρόνος μπορεί να διαμορφώνεται είναι καταπληκτικό. Ορισμένοι ερευνητές υποδεικνύουν ακόμα πως ο χρόνος ουσιαστικά δεν υπάρχει. Είναι κάτι που εμείς
απλώς το φανταζόμαστε. Όμως, εξακολουθεί να είναι ένα χρήσιμο κόνσεπτ –
έστω για τον Πλανήτη μας και καλύτερα να πέσουμε με τα μούτρα στην δουλειά
όσο είναι ακόμα καιρός!

Διευρυνόμενο Σύμπαν και η Μεγάλη έκρηξη

Στην αρχή του περασμένου αιώνα ο Αμερικάνος αστρονόμος Βέστο Σλίφερ
(Slipher) μελετούσε το φως το οποίο έρχεται από τους γαλαξίες και παρατήρησε
στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν πως ορισμένοι γαλαξίες απομακρύνονται από
μας με απίστευτη ταχύτητα των 1000 χιλιομέτρων στο δευτερόλεπτο. Ένας από
τους τρόπους με τους οποίους υπολογίζουμε πόσο γρήγορα απομακρύνεται ο
γαλαξίας είναι να παρατηρήσουμε πόσο από το φάσμα του φωτός των χρωμάτων από τα άτομα του κινήθηκε από την φυσιολογική φόρμα. Όσο μεγαλύτερη
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η κίνηση αυτή, ο γαλαξίας κινείται πιο γρήγορα. Το συμπέρασμα αυτό είναι βασισμένο στην γενική Επίδραση του Ντόπλερ (Doppler) την οποία συχνά παρατηρούμε όταν το ασθενοφόρο με αναμμένες σειρήνες κινείται προς εμάς ενώ
μετά φεύγει από εμάς. Το ύψος του τόνου της σειρήνας δραματικά πέφτει όταν
το αυτοκίνητο περνάει δίπλα μας και όσο πιο γρήγορα κινείται, μεγαλύτερη είναι
και η αλλαγή στο ύψος του τόνου ή στην συχνότητα των ηχητικών κυμάτων. Όταν
το ασθενοφόρο τρέχει προς εμάς με μεγάλη ταχύτητα, τα ηχητικά κύματα είναι
σχετικά “συμπιεσμένα” και το ύψος του τόνου είναι μεγαλύτερο. Όταν απομακρύνεται, τα κύματα είναι “απλωμένα” και ο ήχος είναι πιο χαμηλός.
Τα κύματα του φωτός σε ορισμένα σημεία συμπεριφέρονται ως ηχητικά κύματα από το ασθενοφόρο. Όσο τα αστέρια κινούνται πιο γρήγορα προς εμάς ή
από εμάς, είναι μεγαλύτερη και η αύξηση ή η μείωση της συχνότητας όπως ακριβώς και τα κύματα του φωτός συμπιέζονται ή απλώνονται από την πηγή τους.
Και η συχνότητα των κυμάτων του φωτός είναι ο παράγοντας που προσδιορίζει
το χρώμα του. Π. χ. βρίσκουμε πως το μπλε φως έχει υψηλότερη (πιο γρήγορη)
συχνότητα παρά το κόκκινο. Για αυτόν τον λόγο, αν η κανονική φόρμα των γραμμών του φάσματος έχει μετακινηθεί προς την κόκκινη πλευρά (χαμηλότερη συχνότητα) του φάσματος, αυτό σημαίνει ότι το αστέρι απομακρύνεται από μας.
Αν έχει κινηθεί προς την μπλε πλευρά (υψηλότερη συχνότητα), το αστέρι κινείται
προς εμάς.
Προκύπτει πως οι μακρινοί γαλαξίες φαίνεται να δείχνουν μια κίνηση προς
το κόκκινο – φαινόμενο το οποίο λέγεται κόκκινη κίνηση. Αυτό σημαίνει πως
αυτοί απομακρύνονται από μας, ορισμένοι με ταχύτητα των 50.000 χιλιομέτρων
στο δευτερόλεπτο. Οι ερμηνείες αυτές είναι πολύ πιο περίπλοκες από την απλή
κόκκινη κίνηση. Ορισμένες πολύ ισχυρές αποδείξεις δεν συμφωνούν με την κόκκινη κίνηση ∙ ορισμένες μιλάνε για την “κούραση” του φωτός σε μεγάλες αποστάσεις. Έχουν δοθεί και άλλες εναλλακτικές εξηγήσεις,16 αν και σήμερα η
υπερισχύουσα άποψη τείνει να αποκλείσει τέτοιες ερμηνείες.
Στην δεκαετία του 20 του 20ο αιώνα ο διάσημος αστρονόμος Έντβιν Χάμπλ
(Edwin Hubble) μελετούσε τους γαλαξίες χρησιμοποιώντας το νέο τηλεσκόπιο
στο Μόντ Βίλσον (Mount Wilson) στην Καλιφόρνια. Βρήκε πως ο γαλαξίας όσο
πιο μακριά βρίσκεται – τόσο πιο γρήγορα απομακρύνεται. Αυτό το φαινόμενο
το ονόμασε Νόμος του Χάμπλ. Ο νόμος αυτός πρόσθεσε ακόμα περισσότερο μυστήριο στο τότε όλο και πιο επίκαιρο ερώτημα για το τι πράγματι συμβαίνει στο
Σύμπαν. Ο Χάμπλ εκτιμούσε τις διαστάσεις βάσει του πόσο λαμπερά είναι ορισμένα κανονικά αστρονομικά χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο μοιάζει λίγο με τον
υπολογισμό της απόστασης του κεριού βάσει της λάμψης του. Η μέθοδος αυτή
δεν αναδείχθηκε πολύ ακριβής επειδή δεν λάμπουν όλα τα αστέρια με την ίδια
λάμψη. Οι αστρονόμοι σήμερα μετράνε την απόσταση μεταξύ των αστεριών με
την βοήθεια των λεγόμενων παλλόμενων μεταβλητών αστέρων (κηφεΐδες). Βρήκαν πως ορισμένα αστέρια ειδικής λάμψης χλομιάζουν και λάμπουν μόνο την
μια, ακριβέστατα προσδιορισμένη περίοδο. Με την μέτρηση της περιόδου μεταβαλλόμενης λάμψης ενός τέτοιου αστεριού, μαθαίνουν πόσο το συγκεκριμένο
αστέρι είναι λαμπερό κάτω από φυσιολογικές συνθήκες και τότε μπορούν να
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υπολογίσουν την απόσταση του γαλαξία στον οποίο το συγκεκριμένο αστέρι βρίσκεται.
Οι επιστήμονες οπαδοί της εξέλιξης προσπάθησαν να καθορίσουν με ακρίβεια την ηλικία του Σύμπαντος θεωρώντας δεδομένο πως το ίδιο δημιουργήθηκε
ως πολύ μικρό και υπολογίζοντας πόσος χρόνος χρειάσθηκε ώστε να διευρυνθεί
ως το σημερινό του μέγεθος. Οι πρόσφατες εκτιμήσεις της ηλικίας του Σύμπαντος διακυμαίνονται από 10 έως 15 δισεκατομμύρια έτη. Η ιδέα πως το Σύμπαν
γρήγορα διευρύνεται σοβαρά ταρακούνησε τις παραδοσιακές απόψεις από τις
αρχές του 20ο αιώνα. Αν μεγαλώνει, αυτό σημαίνει πως στο παρελθόν ήταν μικρότερο, πριν από αυτό ακόμα μικρότερο και στο τέλος, φτάνουμε σε σημείο
μεγέθους μιας τελείας στο οποίο ξεκινάμε να σκεφτόμαστε το πότε, πως και
γιατί το Σύμπαν δημιουργήθηκε καν. Αυτά τα ερωτήματα έχουν βάθος επειδή
δείχνουν πως το Σύμπαν δεν υπήρχε ανέκαθεν και ξανά ανοίγει η πόρτα για τις
ερωτήσεις πως τα πράγματα δημιουργήθηκαν εν γένει και αν ένας ανώτερος
νους όπως ο Θεός μπορούσε να δώσει το ξεκίνημα. Και αν δεν τα ξεκίνησε ο
Θεός, πως δημιουργήθηκε οτιδήποτε; Όμως, η ιδέα περί Θεού ο οποίος δημιουργεί τα πράγματα στην φύση σήμερα αποτελεί αντιδημοφιλή θέση στην επιστήμη. Ο αστρονόμος Ρόμπερτ Τζέστροου (Jastrow) σχολιάζει πως “όταν ο
επιστήμονας γράφει περί Θεού, οι συνάδελφοι του υποθέτουν πως ή άρχισε να
γερνάει ή άρχισε να τρελαίνεται.”17 Όμως, η υπόδειξη πως το Σύμπαν δημιουργήθηκε ξαφνικά ακούγεται πολύ κοντά στην βιβλική αναφορά περί Θεού ο
οποίος σχεδιάζει και σχηματίζει πράγματα.
Ο Αϊνστάιν θεωρούσε την ιδέα πως το Σύμπαν είχε αρχή ως ανούσια και ενοχλητική.18 Προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως οι εξισώσεις του περί σχετικότητας
υποδεικνύουν ένα Σύμπαν διευρυνόμενο το οποίο θα μπορούσε να έχει μια
αρχή και τούτο του το υπέδειξαν ο Ολλανδός αστρονόμος Βίλιεμ ντε Σιτέρ (Willem de Sitter) και ο Ρώσος μαθηματικός Αλεξάντερ Φρίντμαν (Alexander Friedman) ο οποίος βρήκε και ένα λάθος στους υπολογισμούς του. Ο Αϊνστάιν
προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα της διεύρυνσης του Σύμπαντος υποθέτοντας
την ύπαρξη μιας νέας άγνωστης δύναμης στην φύση και προσθέτοντας μια υποθετική κοσμολογική σταθερά η οποία τέλεια θα αναιρούσε το κόνσεπτ της διεύρυνσης δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα στατικό Σύμπαν. Όμως, τα στοιχεία
της κόκκινης κίνησης του Χάμπλ ήταν εξ ολοκλήρου πειστικά και ο Αϊνστάιν στο
τέλος παραδέχθηκε πως η υπόθεση μιας άγνωστης δύναμης ήταν το μεγαλύτερο
λάθος στην ζωή του. Ένα μεγάλο παράδοξο είναι πως οι φυσικοί ξανά γυρίζουν
στην ιδέα της κοσμολογικής σταθεράς του Αϊνστάιν ώστε να εξηγήσουν τα πρόσφατα δεδομένα τα οποία υποδεικνύουν πως το Σύμπαν όχι μόνο διευρύνεται
αλλά το κάνει όλο και πιο γρήγορα. Άλλες ιδέες όπως η ιδέα πως το Σύμπαν διευρύνεται ξανά και ξανά και μετέπειτα μαζεύεται στο λεγόμενο ταλαντωμένο
Σύμπαν και η ιδέα περί Σύμπαντος σταθερής κατάστασης (στα αγγλικά: steady
state universe) στο οποίο συνέχεια δημιουργείται καινούργια ύλη, αποφεύγουν
το ερώτημα της δημιουργίας του Σύμπαντος. Όμως, οι ιδέες αυτές σήμερα έτσι
και αλλιώς δεν είναι ευρέως αποδεκτές.
Αν το Σύμπαν είχε την αρχή του, τι έγινε σε αυτήν την σημαντική στιγμή; Δεν
το ξέρουμε, όμως, υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες. Το σήμερα αποδεκτό
43

μοντέλο λέγεται η Μεγάλη έκρηξη (Big Bang). Το όνομα δόθηκε από τον Βρετανό
κοσμολόγο Φρέντ Χόϊλ (Hoyle) ο οποίος ήταν ένας από τους πιο έντονους κριτικούς της θεωρίας αυτής. Εισήγαγε την ονομασία αυτή ως υποτιμητική όμως, η
δραματική και η εκφραστική αυτή ονομασία έμεινε στην χρήση. Γενικώς, σύμφωνα με την θεωρία αυτή, πριν από περίπου 12 δισεκατομμύρια χρόνια όλη η
ύλη του Σύμπαντος βρισκότανε σε ένα σωματίδιο μικρότερο από τον πυρήνα
του ατόμου. Το σωματίδιο αυτό ήταν τόσο μικρό που μόλις το 1032 τέτοιων σωματιδίων τοποθετημένων ένα δίπλα στο άλλο θα έδινε μήκος ενός χιλιοστού.19
Όμως, αυτό το σωματίδιο ήταν εξαιρετικά βαρύ και ζεστό έχοντας σχεδόν απεριόριστη πυκνότητα και θερμοκρασία. Στην αρχική περίοδο ύπαρξης του Σύμπαντος η οποία θεωρείται πως διαρκούσε ένα 1043 μέρος του δευτερολέπτου,
υπήρχε η λεγόμενη ιδιομορφία. Στην περίοδο αυτή οι συνθήκες ήταν τόσο διαφορετικές που οι νόμοι της φυσικής μας υποτίθεται πως δεν ίσχυαν. Όλες οι λεπτομέρειες είναι αρκετά αμφισβητήσιμες. Το Σύμπαν εξακολούθησε να
διευρύνεται έως ώσπου κρύωσε. Για μια ιδιαίτερα σύντομη περίοδο της διεύρυνσης αυτής, για τον λεγόμενο πληθωρισμό, υποτίθεται πως έχει συμβεί ανάμεσα σε ένα μέρος του 1035 του μέρους και ενός μέρους του 1033 του μέρους
του πρώτου δευτερόλεπτου. Διαμορφώθηκαν τα κουάρκ και όπως η διεύρυνση
συνεχιζότανε, διαμορφώθηκαν και τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Έως την στιγμή
που το Σύμπαν ήταν δευτερόλεπτα παλιό, άρχισαν να διαμορφώνονται οι πυρήνες ορισμένων απλών ατόμων. Η διεύρυνση υποτίθεται πως συνεχιζότανε, τα
αστέρια και οι γαλαξίες διαμορφώθηκαν όταν το Σύμπαν ήταν παλιό περίπου
ένα δισεκατομμύριο έτη. Οι γαλαξίες εξακολούθησαν να διαμορφώνονται και
τα πιο βαριά στοιχεία άρχισαν να παίρνουν μορφή όσο τα αστέρια κατέρρεαν.
Τα πιο καινούργια αστέρια και τα ηλιακά συστήματα απορροφούσαν αυτά τα
πιο βαριά στοιχεία όπως διαμορφωνότανε η πιο ώριμη εκδοχή του Σύμπαντος.
Τι συμβαίνει στο τέλος όλου αυτού; Υπάρχουν διάφορες ιδέες. Στο μέλλον, το
σύμπαν δύναται να γίνει πιο αργό και να καταρρεύσει σε μια τεράστια καταστροφική διάλυση ή, μπορεί να συνεχίσει να διευρύνεται έως ώσπου γίνει κενό
χωρίς οποιοδήποτε χαρακτηριστικό.
Είναι η ιστορία αυτή πράγματι αληθινή ή πρόκειται για κατασκεύασμα με
πρόσθεση υπερβολικής δόσης επιστημονικής φαντασίας; Μήπως έχουμε να κάνουμε απλώς με το παιχνίδι των μεγάλων αριθμών το οποίο το προωθεί μια
ομάδα ισχυρών προσωπικοτήτων ή κοντεύουμε στην τόσο ποθητή αλήθεια; Η
Μεγάλη έκρηξη έχει να αντιμετωπίσει τόσα τυχερά και τυχαία γεγονότα που
ορισμένοι την έδωσαν διάφορα αστεία ονόματα και πράγματι, φέρνει σε αμφισβήτηση τα κανονικά κόνσεπτ της πραγματικότητας μας. Όμως, το ίδιο κάνει και
το Σύμπαν. Ορισμένοι γνωστοί αστρονόμοι όπως ο Ρόμπερτ Τζέστροου,20 ο
οποίος ισχυρίζεται πως είναι αγνωστικιστής και ο Χιού Ρος (Hugh Ross),21 ο
οποίος αυτοαποκαλείται Χριστιανός, θεωρούν πως η Μεγάλη έκρηξη είναι
απόδειξη ότι ο Θεός στην αρχή δημιούργησε τα πράγματα. Πέραν τούτου,
αναφέρουν την Βίβλο όπου σε το λιγότερο πέντε αποσπάσματα περί Θεού είναι
γραμμένο πως αυτός “διευρύνει τον ουρανό”.22 Μπορούσε ο Θεός να
χρησιμοποιεί την διαδικασία παρόμοια με την Μεγάλη έκρηξη όταν
δημιουργούσε το Σύμπαν; Δεν το ξέρουμε. Ο άνθρωπος δεν εξαρτάται από την
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Μεγάλη έκρηξη ως απόδειξη για να πιστέψει στον Θεό. Όπως θα δούμε
παρακάτω, η ύλη του Σύμπαντος είναι οργανωμένη σε τόσο ακριβής και
πολύπλευρη δομή οπότε, βάζοντας στην άκρη την Μεγάλη έκρηξη, φαίνεται πως
είναι απαραίτητος ένας σχεδιαστής – ο Θεός.
Ο Άγγλος αστρονόμος Μάρτιν Ρίζ (Rees) έξυπνα τονίζει πως η “θεωρεία της
Μεγάλης έκρηξης ζει επικίνδυνα παραπάνω από τριάντα χρόνια τώρα.”23
Επιβιώνει εν μέρει χάρη στο απλό γεγονός που οι επιστήμονες δεν πρότειναν
τίποτα καλύτερο και εν μέρει επειδή την υποστήριζαν ορισμένα δήθεν
εντυπωσιακά στοιχεία τα οποία όμως αποδείχθηκαν λανθασμένα. Τα γεγονότα
τα οποία οι επιστήμονες αυτοί αναφέρουν πως μιλάνε υπέρ της Μεγάλης
έκρηξης συμπεριλαμβάνουν: (α) αποδείξεις πως το Σύμπαν διευρύνεται (β) οι
διαστάσεις του υδρογόνου απέναντι στο ήλιο οι οποίες είναι κοντά στα δήθεν
αναμενόμενα αποτελέσματα της Μεγάλης έκρηξης (γ) η εντυπωσιακή
μιρκοκυματική λανθάνουσα ακτινοβολία που βρέθηκε σε όλο το Σύμπαν και η
οποία δήθεν έχει την δομή παρόμοια με την αναμενόμενη από την Μεγάλη
έκρηξη. Στην ακτινοβολία αυτή βρέθηκαν ορισμένες μικρότερες διακυμάνσεις
τις οποίες ορισμένοι ερμηνεύουν ως απαντήσεις για την δημιουργία των
γαλαξιών.
Το κόνσεπτ της Μεγάλης έκρηξης έχει και σοβαρά προβλήματα ειδικά
αν
θεωρούμε πως η διαδικασία αυτή εμφανίσθηκε χωρίς κάποιας μορφής
σχεδιαστή: (α) πως τόση ακρίβεια απαραίτητη για αυτό που βλέπουμε γύρω μας
μπορούσε να συμβεί τυχαία; Θα μελετήσουμε κάποιες σχετικές λεπτομέρειες
παρακάτω. (β) υπάρχει το πρόβλημα της μυστικής φύσεως της σκοτεινής ύλης
– πρόβλημα το οποίο έχει την δυνατότητα να αλλάξει πολλές ιδέες. (γ) Σημαντικό
είναι και το πρόβλημα ιδιομορφίας στην διάρκεια μερικών πρώτων στιγμών της
Μεγάλης έκρηξης η οποία, όπως παραδέχονται όλοι, αποκλείει τους νόμους της
φυσικής όπως την ξέρουμε τώρα.
Ο κοσμολόγος Στίβεν Χόκινγκ (Stephen Hawking) γνωστός ειδικά για την
παραγωγικότητα του παρόλο που είναι παράλυτος λόγω της Λου Γκέρινγκ (Lou
Gehrig) ασθένειας (ALS) προσπάθησε να προσπεράσει τα προβλήματα της
ιδιομορφίας και της αρχής του Σύμπαντος. Συνδύασε τις δύο μεγάλες
κατευθύνσεις της κοσμολογίας δηλαδή την σχετικότητα και την κβαντική θεωρία
και πρόσθεσε τα κόνσεπτ της θεωρίας των χορδών24 η οποία ασχολείται με τις
διαστάσεις οι οποίες είναι πέραν των κανονικών μας τεσσάρων διαστάσεων
(τρεις διαστάσεις για τον χώρο και μια για τον χρόνο). Ο ίδιος, μαζί με αυτά τα
στοιχεία, εντάσσει και τα μαθηματικά κόνσεπτ του νοητού χρόνου και των
νοητών αριθμών25 και υποδεικνύει ένα Σύμπαν χωρίς όρια στον χώρο και στον
χρόνο χωρίς να υπάρχει ανάγκη για την αρχή ή το τέλος.26 Ο Χόκινγκ φαίνεται
να τείνει προς το Σύμπαν το οποίο απλώς “υπάρχει”. Ο ίδιος αναφέρει: “Που
είναι τότε η θέση για τον Δημιουργό;”27 Οι θέσεις του δεν είναι ευρέως
αποδεκτές. Ο Χόκινγκ μερικές φορές μιλάει για τον Θεό αλλά συνήθως στα
πλαίσια της εκτίμησης και όχι της αποδοχής. Σύμφωνα με ορισμένους, θα
μπορούσε να είναι ντεϊστής.28 Ένας ντεϊστής πιστεύει σε κάποιου είδους Θεό ο
οποίος ξεκίνησε την δημιουργία των πραγμάτων πριν πολύ καιρό αλλά τώρα πια
δεν είναι ενεργός στην φύση. Στο πρόσφατο του βιβλίο The Universe in a Nuts45

Πίνακας 2.1. ΦΙΝΕΤΣΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΥΛΗ

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

ΗΛΙΟΣ
ΙΣΧΥΡΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ύλη είναι υψηλά οργανωμένη σε πάνω από 100 είδη των
στοιχείων τα οποία μεταξύ τους δρουν και διαμορφώνουν
όλα τα πράγματα ξεκινώντας από τα ορυκτά των πλανητών
έως τα εξαιρετικά πολύπλοκα μόρια των οργανισμών. Τα
άτομα των στοιχείων αυτών αποτελούνται από τα υποατομικά στοιχεία τα οποία έχουνε ακριβέστατα χαρακτηριστικά.
Π.χ. αν η μάζα του πρωτονίου ήταν διαφορετική για μόλις
ένα χιλιοστό, δεν θα υπήρχαν ούτε τα άτομα, ούτε τα στοιχεία.

Το στοιχείο άνθρακας, ουσιαστικής σημασίας για την ζωή,
έχει επίπεδο συγχρονικότητας πολύ ευνοϊκό για την δημιουργία του. Αν αυτό το επίπεδο συγχρονικότητας ήταν για 4%
χαμηλότερο, ή αν το επίπεδο της συγχρονικότητας του οξυγόνου ήταν μόλις 1% υψηλότερο, ο άνθρακας κυριολεκτικά
δεν θα υπήρχε.
Ο Ήλιος μας εξασφαλίζει πιστά ακριβώς την σωστή ποσότητα του φωτός και της ζέστης απαραίτητης για την ζωή στην
Γη. Αν ο ήλιος βρισκότανε μόλις 5% πιο κοντά ή 1% πιο μακριά από την Γη, στον πλανήτη μας δεν θα υπήρχε ζωή.

Η ισχυρή πυρηνική δύναμη κρατάει μαζί τα μέρη του πυρήνα
των ατόμων. Αν η δύναμη αυτή ήταν κατά 2% ισχυρότερη,
δεν θα είχαμε το υδρογόνο και ως ακόλουθο, ούτε τον Ήλιο,
το νερό αρά, ούτε την ίδια την ζωή. Αν ήταν 5% πιο αδύναμη,
θα είχαμε μόνο το υδρογόνο και τίποτα άλλο.

ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΥΡΗ- Η ασθενής πυρηνική δύναμη ελέγχει το μέρος της ραδιενεργούς διάλυσης του ατόμου. Στον Ήλιο, αυτή ελέγχει την σύνΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
τηξη του υδρογόνου στο ήλιο. Αν η δύναμη αυτή ήταν για
ελάχιστο λίγο πιο δυνατή, το ήλιο δεν θα διαμορφωνότανε
καν. Αν ήταν λίγο πιο αδύναμη, στον Ήλιο δεν θα έμενε
υδρογόνο.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΔΥΝΑΜΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
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Η δύναμη αυτή δρα στα φορτισμένα σωματίδια όπως είναι
τα ηλεκτρόνια και έτσι ελέγχει τις χημικές αλλαγές μεταξύ
των ατόμων. Αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο του φωτός.
Αν στο ελάχιστο ήταν πιο δυνατή, τα αστέρια όπως είναι ο
Ήλιος μας θα ήταν κόκκινο αστέρι και πολύ πιο κρύο. Αν
ήταν λίγο πιο αδύναμη, τα αστέρια θα ήταν μπλε ζεστά αστέρια ακραίως σύντομης ζωής.

Η βαρύτητα κρατάει μαζί τους γαλαξίες, τα αστέρια και την
Γη μας. Η ακριβέστατη συσχέτιση της δύναμης της και της
δύναμης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι καθοριστικής

σημασίας. Αν οποιαδήποτε από αυτές τις δύο δυνάμεις
διακυμαινότανε ακόμα και στο ελάχιστο, αυτό θα ήταν καταστροφικό για τα αστέρια όπως είναι ο Ήλιος μας.

hell (Το Σύμπαν στο τσόφλι καρυδιού) ο Χόκινγκ προτείνει την καθαρά μηχανική
προσέγγιση.29 Αρκετοί κοσμολόγοι αποδέχονται πως δεν γνωρίζουν πως ξεκίνησε
η Μεγάλη έκρηξη. Άλλοι πάλη θεωρούν αυτό το μυστήριο ως πιθανή απόδειξη
για την ύπαρξη του Θεού.

Ορισμένα παραδείγματα της φινετσάτης ρύθμισης στο
Σύμπαν

Στην διάρκεια των τελευταίων 25 ετών στην κοσμολογική κοινότητα αναπτύχθηκε μια σταθερή και σημαντική τάση.30 Πρόκειται για παραδοχή πως πολλά δεδομένα δείχνουν το “ακριβώς σωστό” είδος του Σύμπαντος το οποίο κατάλληλα
εξασφαλίζει την ύπαρξη της ζωής – έστω σε ορισμένα μέρη του όπως είναι η Γη.
Λίγοι από αυτούς αρνούνται την πολύ περίεργη φύση αυτών των φυσικών παραμέτρων των οποίων η ύπαρξη δύσκολα δύναται να εξηγηθεί με απλή τύχη. Ο
πίνακας 2.1 εν συντομία δίνει ορισμένα από αυτά τα ευρήματα. Θα έπρεπε να
φανταστούμε τα πιο απίθανα τυχαία γεγονότα ώστε να θεωρηθεί πως αυτοί οι
παράγοντες και ορισμένες φορές οι εξ ολοκλήρου ακριβείς συσχετίσεις τους έγιναν απλώς τυχαία. Αρκετοί βλέπουν σε αυτήν την φινετσάτη ρύθμιση το αποτύπωμα ενός υψηλά έξυπνου σχεδίου. Άλλοι φυσικά, δεν ξέρουν περί τίνος
πρόκειται εκεί, όμως, πολλοί λίγοι είναι αυτοί που δεν παραδέχονται πως κάτι
τελείως περίεργο συμβαίνει.
Ορισμένοι από αυτούς τους περίεργους παράγοντες κατανοούνται καλύτερα
μέσω των πιθανοτήτων. Οι αριθμοί των πιθανοτήτων ορισμένες φορές είναι θύματα κατάχρησης ειδικά με την λανθασμένη ερμηνεία της σημασίας τους, όμως,
όταν χρησιμοποιούνται ορθά, μπορούν να μας δώσουν σωστές απεικονίσεις
περί τυχαίων συμβάντων τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στους αριθμούς αυτούς. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος επαγγελματίας μαθηματικός ώστε να γίνει
κατανοητό πως αν πετάξετε ένα νόμισμα, έχετε πιθανότητα 1 : 2 ώστε να πέσει
“κορόνα” ενώ όσον αφορά τον κύβο, η πιθανότητα είναι 1 : 6 ώστε να πέσει με
αριθμό 5 π.χ. στην κορυφή του. Αν στον σάκο έχετε μια κίτρινη μπίλια και 99
μπλε, η πιθανότητα είναι μόλις 1 : 100 να βγάλετε την κίτρινη μπίλια από τον
σάκο με την πρώτη και χωρίς να βλέπετε.
Η πιθανότητα η οποία είναι ουσιαστικά η ευκαιρία να συμβεί ορισμένη έκβαση, δραματικά πέφτει όταν μελετήσετε περισσότερα απίθανα συμβάντα μαζί.
Για να συνδυάσετε μαθηματικά ορθά τα απίθανα γεγονότα, πρέπει να πολλαπλασιάσετε το απίθανο του ενός με το απίθανο του άλλου κλπ.31 Π.χ. η πιθανότητα να βγάλετε πεντάρι ρίχνοντας το ζάρι μόνο μια φορά είναι ένα προς έξι. Η
πιθανότητα να βγάλετε πεντάρι σε κάθε ένα από δύο ζάρια είναι μόλις ένα στο
36 (1/6 x 1/6). Για το πεντάρι σε κάθε από τρία ζάρια η πιθανότητα είναι ένα στο
216 (1/6 x 1/6 x 1/6) ενώ για το πεντάρι σε κάθε ένα από τέσσερα ζάρια σε ένα
ρίξιμο η πιθανότητα είναι ένα στο 1296 (1/6 x 1/6 x 1/6 x 1/6). Με άλλα λόγια,
αν συνέχεια ρίχνετε από τέσσερα ζάρια, και τα τέσσερα θα δείξουν πεντάρι στην
κορυφή κατά μέσο όρο μόλις μια φορά στις 1296 φορές. Οι συνδυασμένες πιθανότητες τις οποίες βρίσκουμε για το Σύμπαν είναι απίστευτα μικρότερες. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα των απίθανων στοιχείων στο Σύμπαν μας.
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Ο Ήλιος. Η ζωή δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τον Ήλιο επειδή η Γη μας θα ήτανε
εξαιρετικά κρύα. Εμείς θεωρούμε τον Ήλιο ως κάτι φυσιολογικό και πολύ σπάνια
εκτιμάμε τα “ευεργετικά” στοιχεία τα οποία μας δίνει και μας προμηθεύει με
ζέστη και φως. Το φως του Ηλίου μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης στα
φυτά μας δίνει την απαραίτητη τροφή. Η τροχιά της Γης φαίνεται πως είναι ακριβώς σε σωστό μέρος ώστε να μας δίνει την θερμοκρασία την οποία η ζωή μας,
βασισμένη στον άνθρακα, απαιτεί. Αν ήμασταν πιο κοντά ή πιο μακριά, πολύ
σύντομα οι θερμοκρασίες στην Γη θα γινόταν ανυπόφορες. Η επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη Αφροδίτη ο οποίος βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο ανέρχεται σε 460ο C περίπου ενώ στον Άρη ο οποίος είναι πιο μακριά από τον Ήλιο
από ότι είναι η Γη, η θερμοκρασία είναι στο -23ο C. Έχει εκτιμηθεί πως αν η Γη
ήταν μόλις 5% πιο κοντά ή πιο μακριά από τον Ήλιο αυτό θα κατέστρεφε όλη
την ζωή πάνω της.32
Ο Ήλιος παράγει την ενέργεια του συνδυάζοντας το υδρογόνο ώστε να δημιουργηθεί το ήλιο (φωτογραφία 2.2). Στην διαδικασία αυτή της σύντηξης, περίπου το 0,7% της μάζας του υδρογόνου μετατρέπεται σε ενέργεια.33 Πρόκειται
για την ίδια διαδικασία όπως εκείνη η οποία γίνεται με την έκρηξη της βόμβας
υδρογόνου και έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε τον Ήλιο μας ως μια ελεγχόμενη
έκρηξη μιας τέτοιας βόμβας. Η ηλιακή σύντηξη μας εξασφαλίζει την σωστή ποσότητα της ζέστης και του φωτός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και εκτιμάται πως μπορεί να διαρκέσει άλλα πέντε δισεκατομμύρια χρόνια. Ο Ήλιος
είναι πολύ ζεστός στην επιφάνεια ενώ τα μοντέλα που φτιάξαμε σχετικά με το
τι συμβαίνει εντός του Ηλίου δείχνουν ότι μέσα είναι ακόμη πιο ζεστός. Στην
επιφάνεια του συνέχεια εμφανίζονται οι δραματικές ηλιακές κηλίδες και φλόγες
και δείχνουν την εκρηκτική του δραστηριότητα. Ο Ήλιος φαίνεται να βρίσκεται
σε ισορροπία μεταξύ της δύναμης της βαρύτητας η οποία τραβάει την πιο κρύα
του επιφάνεια προς τα μέσα και της εξωτερική πίεσης η οποία προέρχεται από
την πυρηνική δραστηριότητα στο κέντρο του Ηλίου. Οι δυνάμεις αυτές και ειδικά
οι βασικές τους σταθερές τιμές φαίνεται να είναι, όπως θα δούμε παρακάτω,
σε πολύ κριτικά επίπεδα.
Η προέλευση του υδρογόνου. Το υδρογόνο είναι αρκετά πολύπλευρο στοιχείο το οποίο διαμορφώνει την “σπονδυλική στήλη” της ζωής στην Γη – ειδικά
των οργανικών μορίων τα οποία τα βρίσκουμε στους ζωντανούς οργανισμούς
συμπεριλαμβάνοντας και το DNA, τις πρωτεΐνες, το υδρογονάνθραξ και τα
λιπαρά. Προκύπτει πως υπάρχει ένα ολόκληρο τυχαίο πλέγμα συνθηκών που
υποβοηθάει την ύπαρξη αυτού του ουσιαστικού στοιχείου. Όταν οι κοσμολόγοι
για πρώτη φορά μελέτησαν την δημιουργία των στοιχείων στα αστέρια μέσω
της σύντηξης, παρατήρησαν πως οι αντιδράσεις αυτές είναι ευνοϊκές μόνο για
τις μικρότερες ποσότητες του υδρογόνου – όμως, το υδρογόνο είναι το τέταρτο
πιο συχνά εμφανιζόμενο στοιχείο στο Σύμπαν! Ο Βρετανός επιστήμονας Φρέντ
Χόϊλ υπέθεσε πως το υδρογόνο πρέπει να έχει ειδικό επίπεδο ενεργειακής
συγχρονικότητας (αντήχησης) το οποίο διευκολύνει την διαμόρφωση του από
τον συνδυασμό των πυρήνων των ατόμων του ηλίου και του βηρυλλίου. Η
συγχρονικότητα είναι η συμφωνία διαφόρων παραγόντων (ενεργητικών
επιπέδων και του σημείου επίδρασης) η οποία επιτρέπει στα πράγματα να
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συμβούν. Αυτό είναι κάτι σαν την πρώτη κίνηση του ρόπαλου στο Μπέιζμπολ
προς την μπάλα που πετάει. Έτσι και το πρώτο επίπεδο της συγχρονικότητας
βοηθάει στην διαμόρφωση νέων ατόμων. Η συγχρονικότητα κατά πολύ αυξάνει
την πιθανότητα ώστε ο πυρήνας του βηρυλλίου τον οποίο τον διαμορφώνουν
δύο πυρήνες του ηλίου, να συνδυαστεί με άλλον πυρήνα ηλίου ώστε να
δημιουργήσουν το άτομο του άνθρακα (φωτογραφία 2.2). Χωρίς την
συγχρονικότητα αυτή το ήλιο και το βηρύλλιο απλά θα συνέχιζαν να υπάρχουν
και να συμπεριφέρονται σαν να μη έχει συμβεί τίποτα. Όταν οι συνάδελφοι του
Χόϊλ στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια (California Institute of Technology) έψαξαν το επίπεδο συγχρονικότητας του άνθρακα, αυτό ήταν ακριβώς
εκείνο το οποίο το προέβλεψε ο Χόϊλ. Ένας από αυτούς ο Βίλι Φάουλερ (Willy
Fowler) αργότερα πήρε το βραβείο Νόμπελ για τις μελέτες του στον τομέα αυτό.
Το επόμενο στοιχείο σε αυτήν την υποτιθέμενη σειρά θα ήταν το οξυγόνο το
οποίο θα διαμορφωνότανε με την πρόσθεση ενός πυρήνα του ηλίου στον
πυρήνα το άνθρακα (φωτογραφία 2.2). Προκύπτει πως ο άνθρακας έχει επίπεδο
συγχρονικότητας μόλις λίγο κάτω από το παραγόμενο οπότε, πολύ λίγος
άνθρακας αλλάζει σε οξυγόνο και με αυτόν τον τρόπο, ο τόσο απαραίτητος
άνθρακας επιβιώνει. Ο Τζόν Μπάροου (John Barrow) από το Αστρονομικό κέντρο
του Πανεπιστημίου του Σάσεξ (Astronomy Center of the University of Sussex)
ονομάζει αυτό το φαινόμενο “σχεδόν θαυματουργό”.34 Έχει υπολογιστεί πως σε
περίπτωση που το επίπεδο συγχρονικότητας του άνθρακα θα ήταν κατά 4%
χαμηλότερο ή αν το επίπεδο της συγχρονικότητας του οξυγόνου θα ήταν για 1%
υψηλότερο, ο άνθρακας κυριολεκτικά δεν θα υπήρχε καν.35 Σύμφωνα με ορισμένους, φαίνεται πως ο Θεός αγαπούσε ιδιαίτερα το άτομο του άνθρακα!
Η σημαντική πρόβλεψη του Χόϊλ και η πειραματική απόδειξη ότι ήταν ορθή
η πρόβλεψη του αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην κοσμολογία
το οποίο, σύμφωνα με ορισμένους “δεν δύναται να υπερτονιστεί”.36 Τέτοια γεγονότα απεικονίζουν πως η επιστήμη μπορεί να προβλέπει. Μια τέτοια επιστήμη
είναι η επιστήμη στα καλύτερα της και οι επιστήμονες τείνουν να εξασφαλίσουν
ώστε τέτοια γεγονότα να μην περνάνε απαρατήρητα. Και ο ίδιος ο Χόϊλ ο οποίος
απορρίπτει την ιδέα περί Θεού και της βιβλικής θρησκείας,37 έμεινε έκπληκτος
με τα αποτελέσματα αυτά. Δήλωσε πως η “λογική ερμηνεία των δεδομένων υποδεικνύει πως ένας σούπερ νους έπαιξε με την φυσική όπως και με την χημεία
και την βιολογία και ότι στην φύση δεν υπάρχουν τυφλές δυνάμεις άξιες αναφοράς. Οι αριθμοί οι οποίοι υπολογίζονται από τα δεδομένα είναι τόσο καταπληκτικοί που το συμπέρασμα αυτό είναι σχεδόν αναμφισβήτητο.”38 Οι
κοσμολόγοι όπως είναι ο Τζόν Γκρίμπιν (John Gribbin) και ο Μάρτιν Ρίζ οι οποίοι
όπως και ο Χόϊλ θεωρούν πως το Σύμπαν δεν είναι προϊόν δημιουργίας του
Θεού, επίσης είναι εντυπωσιασμένοι ισχυρίζοντας πως “δεν υπάρχει καλύτερη
απόδειξη υπέρ του ισχυρισμού ότι το Σύμπαν σχεδιάστηκε για το καλό μας –
στα μέτρα του ανθρώπου.”39 Είτε θεωρείται πως ο άνθρακας διαμορφώθηκε
μέσα στα αστέρια – όπως πολλοί κοσμολόγοι πιστεύουν, ή με κάποια άλλη διαδικασία, είναι δύσκολο να αποφευχθεί η υπόδειξη πως οι ειδικοί παράγοντες
είναι συσχετιζόμενη με τον ρόλο κλειδί που έχει ο ίδιος στους ζωντανούς οργανισμούς.
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Ισχυρή πυρηνική δύναμη. Στην φυσική ξέρουμε για τις τέσσερις βασικές δυνάμεις. Η δύναμη των βασικών τους σταθερών σημαντικά ανταποκρίνονται
στους ρόλους τους. Η ισχυρότερη είναι η ισχυρή πυρηνική δύναμη η οποία συνδέει τα κουάρκ σε πρωτόνια και νετρόνια και αυτά μετέπειτα σε πυρήνες των
ατόμων. Ευτυχώς, η δύναμη αυτή δρα μόνο σε πολύ μικρές αποστάσεις στον
πυρήνα του ατόμου αλλιώς, το Σύμπαν θα ήταν μια άμορφη μάζα την οποία την
κρατάει μαζί μια ισχυρή πυρηνική δύναμη και δεν θα υπήρχαν μεμονωμένα
άτομα, αστέρια ή γαλαξίες. Φαίνεται πως η ισχυρή πυρηνική δύναμη πρέπει να
υπάρχει σε στενά όρια ώστε να λειτουργεί σωστά. Αν ήταν μόλις 2% ισχυρότερη,
δεν θα είχαμε το υδρογόνο,40 και χωρίς το υδρογόνο δεν θα είχαμε: τον Ήλιο για
την ζέστη, το νερό το οποίο είναι ουσιαστικής σημασίας για την ζωή και κανέναν
ζωντανό οργανισμό των οποίων οι οργανικές ενώσεις έχουν πολύ υδρογόνο. Αν
η πυρηνική δύναμη ήταν μόλις 5% ασθενέστερη, θα είχαμε στο Σύμπαν μόνο το
υδρογόνο41 και όλα τα πράγματα θα ήταν απλά και πολύ βαρετά!
Ασθενής πυρηνική δύναμη. Η δύναμη αυτή είναι χιλιάδες φορές ασθενέστερη από την ισχυρή πυρηνική δύναμη. Αυτή δρα σε ορισμένα σωματίδια στον
πυρήνα του ατόμου και ελέγχει ορισμένες φόρμες της ραδιενεργούς διάλυσης
του ατόμου. Η ασθενής πυρηνική δύναμη βοηθάει στον έλεγχο της καύσης του
υδρογόνου στον Ήλιο οπότε ο ίδιος μπορεί να διαρκεί για πολύ αντί να εκραγεί
σαν βόμβα. Αν ήταν λίγο πιο δυνατή, το ήλιο, το προϊόν της σύντηξης στον Ήλιο,
δεν θα διαμορφωνότανε ενώ αν ήταν λίγο πιο αδύναμη, στον Ήλιο δεν θα έμενε
το υδρογόνο.42
Ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Η δύναμη αυτή δρα εκτός του πυρήνα του ατόμου και αλληλεπιδρά με τα φορτισμένα σωματίδια. Είναι στενά συνδεδεμένη
με τους κανόνες οι οποίοι διέπουν τις χημικές αλλαγές. Λειτουργεί με τέτοιον
τρόπο που οδηγεί τα ηλεκτρόνια όσο αυτά περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου και όταν τα ηλεκτρόνια αυτά αλλάζουν τροχιά μπορούν να
απελευθερώνουν ένα μέρος της ενέργειας τους σε μορφή ορατού φωτός. Η δύναμη αυτή εμπλέκεται πολύ στο φως το οποίο το παίρνουμε από τον Ήλιο. Αν
ήταν λίγο πιο δυνατή, τα αστέρια όπως είναι ο Ήλιος μας θα ήταν κόκκινα αστέρια και υπερβολικά κρύα ώστε να μας δώσουν την απαραίτητη ζέστη. Αν ήταν
λίγο πιο αδύναμη, τα αστέρια θα ήταν ακραίως μεγάλα μπλε αστέρα με σύντομη
διάρκεια ζωής43 και θα είχαμε πολύ ζέστη αλλά μόνο για μικρό χρονικό διάστημα.
Βαρύτητα. Αντιθέτως με τις τρεις άλλες δυνάμεις τις οποίες αναφέραμε, η
βαρύτητα είναι εξαιρετικά αδύναμη. Η ισχυρή πυρηνική δύναμη είναι στο καταπληκτικό 1039 φορές ισχυρότερη από την βαρύτητα. Όμως, αντιθέτως με την
ισχυρή πυρηνική δύναμη η οποία δρα μόνο στους πυρήνες των ατόμων, η βαρύτητα είναι εξαιρετικά εκτεταμένη δείχνοντας την ελκυστική της δύναμη ακόμα
και μεταξύ των γαλαξιών. Η βαρύτητα κρατάει τους γαλαξίες μαζί, οδηγεί τα
αστέρια στις τροχιές τους και κρατάει μαζί την ύλη των αστεριών. Είναι εξαιρετικά σημαντική δύναμη η οποία πρέπει να είναι ρυθμισμένη σε ακριβέστατη
τιμή ώστε να μας δώσει το ισορροπημένο Σύμπαν.
Οι φυσικοί προσπάθησαν να διαπιστώσουν την σχέση μεταξύ τεσσάρων βασικών δυνάμεων και να φτάσουν στην λεγόμενη Μεγάλη ενιαία θεωρία όμως,
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Φωτογραφία 2.3. Η δισδιάστατη γάτα. Παρατηρήστε πως το πεπτικό σύστημα τελείως
ξεχωρίζει το πάνω μέρος του σώματος από το κάτω μέρος και το άτυχο ζώο σε δύο διαστάσεις δεν μπορεί να κρατηθεί μαζί.

μέχρι σήμερα, δεν έφτασαν σε καμία επιβεβαίωση περί αιτία – αιτιατό συσχέτισης της βαρύτητας με τις άλλες δυνάμεις. Σε αυτές τις τέσσερις δυνάμεις βρίσκουμε πως η κάθε μια από αυτές φαίνεται να είναι σε σωστό επίπεδο για πολύ
ειδικό ρόλο τον οποίο τον διεκπεραιώνει και για την συσχέτιση απέναντι στον
ρόλο των άλλων δυνάμενων.
Μια από της παρατηρημένες λεπτές ισορροπίες είναι η ακριβής συσχέτιση
η οποία υπάρχει μεταξύ της βαρύτητας και του ηλεκτρομαγνητισμού. Ο φυσικό
Πολ Ντέϊβις (Paul Davies) σχολιάζει: “Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι οι αλλαγές
στην δύναμη οποιασδήποτε εκ των δυνάμεων αυτών για μόλις ένα 1040 μέρους
θα προκαλούσαν την καταστροφή για το αστέρι όπως είναι ο Ήλιος.”44 Κάτω από
αυτές τις συνθήκες δεν θα υπήρχε ο καλός μας Ήλιος να μας ζεσταίνει. Ένα 1040
μέρος είναι τόσο μικροσκοπικό που είναι δύσκολο ακόμα και να φανταστεί. Ίσως
μας βοηθήσει σε αυτό ένα υποθετικό παράδειγμα. Ας πούμε πως έχετε μια
στοίβα από ξύλινα σπίρτα, τεράστια στρόγγυλη στοίβα, μεγαλύτερη από όλον
τον όγκο της Γης όχι ένα εκατομμύριο αλλά εκατομμύριο εκατομμύρια φορές,
τόση που ίσα ίσα θα χωρούσε μεταξύ της Γης και του Ηλίου. Μόνο ένα από αυτά
τα σπίρτα έχει κεφαλή ενώ τα υπόλοιπα είναι χωρίς – δηλαδή σπίρτα χωρίς κεφαλή ενώ εσείς κρυώνετε πάρα πολύ και το χρειάζεστε αυτό το ένα σπίρτο ώστε
να ανάψετε την φωτιά. Η πιθανότητα να βγάλετε από την στοίβα αυτή το σπίρτο
με την κεφαλή με την πρώτη είναι μικρότερη από 1040. Μεγαλύτερη πιθανότητα
έχετε να βρείτε το σωστό σπίρτο παρά η βαρύτητα να έχει την σωστή τιμή.
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Πόσο αξιόπιστοι είναι οι αριθμοί αυτοί; Οι φυσικοί ορισμένες φορές όμως,
μιλάνε και για ακόμα μικρότερες πιθανότητες όταν πρόκειται για άλλες συσχετίσεις στο Σύμπαν όπως είναι το ένα προς 1050, 1060 ή 10100. Πριν από μερικά
χρόνια οι αριθμοί αυτοί βοήθησαν να διαπιστωθεί το κόνσεπτ πως το Σύμπαν
είναι πράγματι φινετσάτα ρυθμισμένο και οι αριθμοί αυτοί είναι σήμερα γενικώς
αποδεκτοί. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το γεγονός πως τα συμπεράσματα
αυτά είναι βασισμένα σε πολύ περίπλοκα δεδομένα και ερμηνείες και ότι τα
συμπεράσματα κάποιες φορές και αναιρούνται. Ακόμα και οι μικρότερες αλλαγές στις δυνάμεις αυτές ή στους συσχετιζόμενους με αυτές παράγοντες μπορούν
σημαντικά να αλλάξουν τα συμπεράσματα. Από την άλλη μεριά, έχουμε να κάνουμε με τόσες πολλές ακριβέστατες συσχετίσεις πως είναι δύσκολο να μην συμπεράνουμε ότι υπάρχει σημαντική φίνα ρύθμιση στο Σύμπαν μας. Πως θα
μπορούσαν οι τέσσερις προαναφερόμενες δυνάμεις να επιλέξουν ακριβώς τις
σωστές τους τιμές σε απίστευτη διάσταση των 1039 φορές την οποία την διαθέτουν από την πιο αδύναμη έως την ισχυρότερη. Και μετά να έχουν και τους κατάλληλους τομείς των λειτουργιών στους οποίους δρουν, όλα έτσι απλώς,
τυχαία, και τούτο να έχει ως αποτέλεσμα το πολύ σωστό Σύμπαν το οποίο είναι
τόσο καλά ρυθμισμένο ώστε να υποστηρίζει την ζωή;
Η μάζα των υποατομικών σωματιδίων. Ήδη αναφέραμε πως στο άτομο το
πρωτόνιο έχει πολύ μεγαλύτερη μάζα από το ηλεκτρόνιο. Το νετρόνιο είναι ελαφρώς βαρύτερο από το πρωτόνιο. Η ακρίβεια αυτής της ελάχιστης διαφοράς
είναι καθοριστική. Ο Στίβεν Χόκινγκ τονίζει ότι “αν η διαφορά αυτή δεν ήταν περίπου ίσα με την διπλάσια μάζα του ηλεκτρονίου, δεν θα είχαμε περίπου μερικές
εκατοντάδες σταθερών νουκλεϊδίων (στοιχείων και των ισοτόπων τους) τα οποία
αποτελούν συστατικά των στοιχείων και είναι η βάση της χημείας και της βιολογίας.”45 Με άλλα λόγια, μόλις μια ελάχιστη αλλαγή στην μάζα των πρωτονίων
ή των νετρονίων και δεν θα είχαμε τα χημικά στοιχεία, τους χημικούς ούτε μεγαλύτερα αντικείμενα όπως είναι οι πλανήτες, ο Ήλιος και οι γαλαξίες. Η μάζα
του πρωτονίου δεν μπορεί να διακυμαίνεται ούτε για ένα χιλιοστό.46
Τρισδιάστατος χώρος. Εμείς θεωρούμε πολλά πράγματα απλώς φυσιολογικά
από μόνα τους. Ένα από αυτά είναι και ο αριθμός των διαστάσεων τις οποίες
έχει ο χώρος. Όμως, γιατί τρεις; Δεν μπορούμε να φανταστούμε καμία διάσταση
μόνο ως τελεία. Μια διάσταση μας δίνει την γραμμή, οι δύο την επιφάνεια ενώ
οι τρεις τα στέρεα σώματα. Τον χρόνο τον ονομάζουμε τέταρτη διάσταση αλλά
ο ίδιος δεν αποτελεί την διάσταση του χώρου. Η θεωρία των χορδών απαιτεί
και μέχρι 11 διαστάσεις αλλά αρκετές από αυτές τις τυλίγει σε αόρατο ή / και
στο ασήμαντο. Η θεωρία των χορδών δεν είναι τελείως συνεπής και στην ουσία
της λείπει η άμεση εμπειρική επιβεβαίωση.47
Και ξανά το ερώτημα: γιατί ο χώρος έχει μόνο τρεις διαστάσεις; Στην πρωταρχική δομή του Σύμπαντος, γιατί δεν τελειώσαμε με δύο ή τέσσερις ή με πολλές διαστάσεις; Το δισδιάστατο Σύμπαν θα ήτανε πολύ αλλόκοτο. Η δισδιάστατη
γάτα θα κοβότανε (φωτογραφία 2.3) ενώ ούτε η δισδιάστατη κότα δεν θα έμενε
ολόκληρη πόσο μάλλον θα έδινε δισδιάστατα αυγά για τις δισδιάστατες, πολύ
συμπιεσμένες ομελέτες. Η ευφυής ζωή σε οποιονδήποτε βαθμό πολυπλοκότητας δεν θα μπορούσε να υπάρχει σε δύο διαστάσεις – τέτοιας μορφής ζωή χρει-
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άζεται τρισδιάστατο Σύμπαν. Ενώ προκύπτει πως και οι τέσσερις διαστάσεις (μη
συμπεριλαμβάνοντας τον χρόνο) είναι επίσης καταστροφικές. Η δύναμη της βαρύτητας κρατάει την Γη μας στην τροχιά της γύρω από τον Ήλιο αντί να κινηθεί
κατευθείαν στο Σύμπαν ως αναμενόμενο. Στο Σύμπαν των τεσσάρων διαστάσεων “ο πλανήτης σε τροχιά του οποίου η κίνηση έχει επιβραδυνθεί – ακόμα
και στο ελάχιστο – το πιθανότερο είναι πως θα ορμούσε όλο και πιο γρήγορα
προς τον Ήλιο παρά που απλώς θα έκανε την μικρή κίνηση σε ελαφρώς μικρότερη τροχιά… Και αντιθέτως, ο πλανήτης σε τροχιά με ελάχιστη επιτάχυνση πολύ
γρήγορα θα ξεκινούσε σε σπειροειδή κατεύθυνση έξω προς το σκότος.”48 Η συσχέτιση αυτή έχει παρατηρηθεί προ πολλού. Ο θεολόγος Βίλιεμ Πέϊλι (William
Paley) τόνισε αυτήν την ειδική απόδειξη της θεϊκής σχεδίασης ακόμα δύο αιώνες
πριν. Προκύπτει πως, στο ατομικό επίπεδο στο Σύμπαν τεσσάρων διαστάσεων,
θα είχαμε το ίδιο πρόβλημα επειδή δεν θα είχαμε σταθερές τροχιές για τα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα και “δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τα άτομα τα
οποία τα ξέρουμε σήμερα.”49
Από πού προέρχονται οι νόμοι της φύσης; Η πλειοψηφία των επιστημόνων
νοιώθει βαθύ σεβασμό απέναντι στους νόμους της φύσης. Οι νόμοι αυτοί καθιστούν την επιστήμη εφικτή, κατανοητή, λογική και τελείως καταπληκτική. Π.χ.,
η βαρύτητα και οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις υποτάσσονται στον λεγόμενο
νόμο του αντίστροφου τετραγώνου. Μειώνονται στο τετράγωνο με την απόσταση από την πηγή της δύναμης. Αν διπλασιάσετε την απόσταση αυτή, η δύναμη τους ανέρχεται μόλις στο ¼ της δύναμης όπως ήταν στην αρχική απόσταση
– γεγονός το οποίο εξηγεί γιατί το φως του κεριού τόσο γρήγορα γίνεται θολό
όταν απομακρυνόμαστε από αυτό. Και πολλοί άλλοι νόμοι ακολουθούν ακριβέστατες και πολύπλοκες μαθηματικές συσχετίσεις. Πως προέκυψε μια τέτοια
ακρίβεια; Από πού προέρχονται οι νόμοι της φύσης οι οποίοι συχνά απεικονίζουν τις συγκεκριμένες τιμές και πολύπλοκες σχέσεις; Στα φυσιολατρικά συμφραζόμενα όπου δεν υπάρχει Θεός, θα έπρεπε να υπάρχουν πάρα πολλά
ακριβέστατα τυχαία γεγονότα και συνθήκες ώστε να δοθεί μια εξήγηση.
Θα μπορούσε να λεχθεί πως οι νόμοι αυτοί απλώς προέκυψαν από την αναγκαιότητα της ύπαρξης όμως, εδώ πρόκειται για μια υπόθεση μεγάλων διαστάσεων. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο ανοργάνωτες άμορφες μάζες στο Σύμπαν; Αυτό
είναι κάτι που θα το περίμενε κανείς ως προϊόν τυχαίας δραστηριότητας όμως,
δεν βρίσκουμε αυτό γύρω μας. Αντί αυτού, βρίσκουμε τα κουάρκ και διάφορα
άλλα υποατομικά σωματίδια τα οποία αντιδρούν ένα με το άλλο διαμορφώνοντας πάνω από εκατό οργανωμένους τύπους στοιχείων τα οποία μπορούν να αντιδράσουν ένα με το άλλο με πολύ σημαντικούς τρόπους. Οι αλληλεπιδράσεις
αυτές ορισμένες φορές απελευθερώνουν την ενέργεια όπως στην περίπτωση
του Ηλίου ή έχουν ως αποτέλεσμα τις διάφορες ζωικής σημασίας χημικές αλλαγές απαραίτητες για την ζωή όπως είναι π.χ. η παραγωγή ορμονών. Αυτά τα
μπλεγμένα άτομα διαμορφώνουν πράγματα μικρότερα από το μόριο του νερού
αλλά και μεγάλα όπως είναι ο Ήλιος, οι γαλαξίες και ολόκληρο το Σύμπαν. Η οργάνωση της ύλης είναι πολύ πολύπλοκη, συντονισμένη και πολύπλευρη.
Πως το οργανωμένο Σύμπαν θα μπορούσε να προκύψει από το τίποτα και
απλώς τυχαία να διαθέτει νόμους απαραίτητους για την ύπαρξη του; Όλα αυτά
53

φαίνονται αντίθετα στην τάση της αποδιοργάνωσης την οποία την συναντάμε
στην φύση. Τα ενεργά πράγματα τείνουν να σμίξουν, όχι να γίνουν πιο οργανωμένα. Όταν η βροχή πέσει στην σκόνη ή ο ανεμοστρόβιλος παίρνει τις σκεπές
από τα σπίτια, τα πράγματα τείνουν να είναι όλο και πιο “αναμιγμένα”. Δεν τείνουν να οργανωθούν τίποτα παραπάνω από ότι μια έκρηξη στο τυπογραφείο
τείνει να φτιάξει ένα λεξικό. Τα παραδείγματα αυτά απεικονίζουν ορισμένες επιπτώσεις του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής ο οποίος τονίζει ότι οι αλλαγές στην φύση τείνουν προς την ανοργανωσιά, προς την ανάμιξη των πραγμάτων
και όσο περισσότερος χρόνος και να περάσει, όλο και περισσότερα πράγματα
θα γίνουν χαοτικά. Η ανοργανωσιά αυτή λέγεται εντροπία. Όσο τα πράγματα
αναμιγνύονται όλο και περισσότερο, η εντροπία είναι μεγαλύτερη και αντιθέτως,
όσο είναι πιο οργανωμένα – υπάρχει λιγότερη εντροπία. Εγώ συχνά παρατηρώ
την αύξηση της εντροπίας στο γραφείο μου όπως τα βιβλία, τα άρθρα, τα γράμματα, τα CD και τα φαξ έρχονται όλο και περισσότερα και ανακατεύονται το ένα
με το άλλο. Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, το Σύμπαν είναι
κατευθυνόμενο προς την μέγιστη ανοργανωσιά ή την εντροπία και αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να ήταν πιο οργανωμένο στην αρχή παρά ότι είναι τώρα.
Είτε πιστεύετε ότι το Σύμπαν δημιουργήθηκε με την Μεγάλη έκρηξη ή με κάποιο
άλλο μοντέλο, ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής δείχνει ότι το Σύμπαν έχει
και αρχή και οργανωτή. Αν υπήρχε “ανέκαθεν” θα περιμέναμε πως έως σήμερα
θα ήταν πολύ αποδιοργανωμένο όμως, το ίδιο εξακολουθεί να είναι πολύ οργανωμένο γεγονός το οποίο μαρτυρά την πολύ πρόσφατη δημιουργία.
Η πιθανότητα η οργάνωση του Σύμπαντος να μπορούσε να είχε συμβεί
απλώς τυχαία έχει εκτιμηθεί και προκύπτει πως είναι πολύ μικρότερη από τις
όποιες φυσιολογικά κατανοητές πιθανές εκδοχές. Ο Ρότζερ Πένροουζ (Roger
Penrose) φυσικό – μαθηματικός από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όσον
αφορά την πιθανότητα αναφέρει: “Πόσος ήταν ο όγκος του Σύμπαντος στο πρωταρχικό στάδιο… το οποίο ο Δημιουργός έπρεπε να σχεδιάσει ώστε να εξασφαλίσει το Σύμπαν συμβατό με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής και με αυτό
που βλέπουμε τώρα; ...Ο σκοπός του Δημιουργού πρέπει να ήτανε: ακρίβεια
έως το σημείο του ενός προς 1010(123).”50 Αυτή είναι μια απίστευτα μικρή πιθανότητα. Τέτοιοι αριθμοί σημαίνουν πως χωρίς τον Δημιουργό, το οργανωμένο
Σύμπαν όπως το έχουμε τώρα αποτελεί μια πιθανότητα απέναντι στον αριθμό
στον οποίο τον αριθμό ένα τον ακολουθούν 10123 μηδενικά.51 Αν προσπαθούσατε
να γράψετε τον αριθμό αυτόν βάζοντας το μηδέν σε κάθε άτομο στο γνωστό
Σύμπαν, θα είχατε μείνει χωρίς άτομα προτού γράφατε τα μηδενικά. Το Σύμπαν
έχει μόλις 1078 άτομα. Τέτοια απίθανα στοιχεία θα έπρεπε να δώσουν κίνητρα
στον καθένα να ψάξει άλλες εναλλακτικές και όχι την απλή τύχη για την
δημιουργία του Σύμπαντος. Αρκετοί επιστήμονες αναγνωρίζουν μια τέτοια
απίθανη εκδοχή όμως, δεν έδωσαν καμία ρεαλιστική εναλλακτική η οποία θα
ταίριαζε στους περιορισμούς των υλιστικών ερμηνειών οι οποίες αποκλείουν
την ύπαρξη του Θεού.
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Οι απαντήσεις στις αποδείξεις τις φινετσάτης ρύθμισης

Ένας μικρός αριθμός ανθρώπων αρνείται την περίεργη φύση των δεδομένων
περί φινετσάτης ρύθμισης του Σύμπαντος αν και ορισμένοι την ελαχιστοποιούν.
Η λίστα των περίεργων χαρακτηριστικών είναι πολύ μεγαλύτερη από τα μερικά
παραδείγματα που έχουν ήδη δοθεί. Ο Χιού Ρος (Hugh Ross) αναφέρει 74
παραδείγματα όπως και πολλούς άλλους παραμέτρους απαραίτητους για την
ύπαρξη της ζωής.52 Ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί και άλλη
βιβλιογραφία σχετική με το θέμα αυτό η οποία τις τελευταίες δεκαετίες
δημοσιεύεται άφθονα.53 Η φινετσάτη ρύθμιση σημαίνει πως υπάρχει Θεός ο
οποίος είναι νοήμον Δημιουργός του Σύμπαντος; Όχι απαραίτητα σύμφωνα με
ορισμένες διάνυες του τομέα αυτού ∙ όμως, η οργάνωση του είναι, ολοφάνερα,
πολύ εντυπωσιακή. Οι απαντήσεις σε αυτά τα στοιχεία ποικίλουν, είναι
καταπληκτικές και μας μαθαίνουν πολλά. Θα αναλύσουμε τις σημαντικότερες
με τρεις υπότιτλους που ακολουθούν.
Ανθρωπική κοσμολογική αρχή. Μπορείτε να περάσετε πολλές ώρες
διαβάζοντας την επιστημονική βιβλιογραφία, προσπαθώντας να καταλάβετε τι
είναι η ανθρωπική αρχή (ανθρωπική κοσμολογική αρχή) όμως, μη περιμένετε
καμία τελική απάντηση. Ο φιλόσοφος Τζόν Λέσλι (John Leslie) τον κανόνα αυτόν
τον γενικεύει με τον εξής τρόπο: “Οποιοδήποτε νοήμον ζωντανό όν το οποίο
υπάρχει μπορεί να βρεθεί μόνο εκεί όπου η νοήμονα ζωή είναι εφικτή.”54 Ο
ισχυρισμός αυτός είναι αυτονόητος από μόνος του και μόλις που δίνει την
απάντηση πως το Σύμπαν δύναται να είναι φινετσάτα ρυθμισμένο. Δύο ειδικοί
του θέματος αυτού ο Τζόν Μπέροου (John Barrow) και ο Φρένκ Τάϊπλερ (Frank
Tipler) μιλώντας για την ανθρωπική αρχή, τονίζουν πως “οι αστρονόμοι φαίνεται
ότι αγαπάνε να αφήνουν λίγη ελαστικότητα στην τοποθέτηση τους, ίσως
ελπίζοντας πως η σημασία της μπορεί, με αυτόν τον τρόπο, πιο εύκολα να
εμφανιστεί στο μέλλον.”55 Το κόνσεπτ αυτό είναι άσχημα προσδιορισμένο, οι
διαφορετικοί συγγραφείς το ερμηνεύουν με διάφορους τρόπους ενώ ο πρώτος
αρχιτέκτονας του κόνσεπτ ο Μπρέντον Κάρτερ (Brandon Carter),56 παραπονιέται
που χρησιμοποίησε την λέξη “ανθρωπική” η οποία στην ουσία της, αφορά τα
ανθρώπινα όντα.57 Η ανθρωπική αρχή ορισμένες φορές μπερδεύεται με τις
“ανθρωπικές ισορροπίες” και τις “ανθρωπικές συμπτώσεις” οι οποίες αφορούν
ειδικά τα στοιχεία περί φινετσάτα ρυθμισμένου Σύμπαντος.
Η ανθρωπική αρχή όπως συνήθως αντιλαμβάνεται, έχει τουλάχιστον
τέσσερις μορφές: την αδύναμη, την δυνατή, την συμμετοχική και την τελική. Αν
και αυτές οι μορφές είναι δύσκολο να προσδιορισθούν, σε γενικές γραμμές, η
αδύναμη μορφή συγκεντρώνεται στο γεγονός ότι οι παρατηρητές πρέπει να
βρίσκονται σε συνθήκες οι οποίες εξασφαλίζουν την ζωή. Η δυνατή μορφή
τονίζει πως το Σύμπαν πρέπει να είχε τις σωστές συνθήκες ώστε σε κάποιο
βαθμό να αναπτυχθεί η ζωή. Η συμμετοχική μορφή παίρνει κάποιες ιδέες από
την κβαντική θεωρία και υποδεικνύει την ατομική προϋπόθεση πως η
συμμετοχή του παρατηρητή είναι η μόνη κινητήρια δύναμη στο Σύμπαν. Η τελική
ανθρωπική αρχή βλέπει στο μέλλον υποθέτοντας πως η πληροφορική
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επεξεργασία θα εξελίξει το Σύμπαν έως το σημείο όπου ακόμα και η συναίσθηση
μας θα διατηρηθεί πετυχαίνοντας έτσι κάποιας μορφής αθανασία.
Η ανθρωπική αρχή ορισμένες φορές χρησιμοποιείται ώστε να τονίσει την
ειδική προνομιακή μας θέση στο Σύμπαν. Το Σύμπαν χωρίς ζωή δεν θα ήταν
παρατηρημένο και για αυτόν τον λόγο η κατάσταση μας είναι ασυνήθιστη και
εμείς βλέπουμε τα πράγματα από την επιλεγμένη – αν και περιορισμένη – γωνία
του παρατηρητή. Σε αυτά τα πλαίσια αυτή η αρχή είναι ίσως έως ένα σημείο
σωστή όμως, το ασυνήθιστο μας παρατηρητικό προνόμιο μπορεί να σημαίνει
και ειδικό σχεδιασμό από τον Θεό – ερμηνεία καθόλου συνηθισμένη για την
συγκεκριμένη αρχή. Ορισμένες φορές στο ερώτημα του φινετσάτα ρυθμισμένου
Σύμπαντος απαντάται με έμφαση στο γεγονότος πως αν τα πράγματα δεν θα
ήταν όπως είναι, εμείς δεν θα ήμασταν εδώ.58 Αυτό το είδος της απάντησης
λέγεται non sequitur – δηλαδή η απάντηση δεν αφορά την ερώτηση. Είναι
παρόμοια με την απάντηση την οποία θα παίρνατε αν ήσασταν στην έρημο και
ρωτούσατε από πού έρχεται το νερό στην όαση ενώ θα λαμβάνατε την
απάντηση πως αν δεν υπήρχε αυτό το νερό τα δένδρα δεν θα μεγάλωναν.
Αν και η βιβλιογραφία περί ανθρωπικής κοσμολογικής αρχής είναι πλούσια,59
είναι κατανοητό ότι το κόνσεπτ αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Ορισμένοι
επιστήμονες και φιλόσοφοι σχολίασαν το κόνσεπτ αυτό – ή τις διάφορες εκδοχές
του ιδίου – υποτιμητικά ως: “χωρίς καμία φυσική σημασία,”60 “γύρισε το γνήσιο
επιχείρημα ανάποδα,”61 “δεν προσφέρει καμία εξήγηση,”62 και “ανθρωπικές
αρχές χρησιμοποιούνται μόνο για μπέρδεμα.”63 Είναι ξεκάθαρο πως η
ανθρωπική αρχή δεν αποτελεί αντικειμενική επιστήμη.
Επεξήγηση περί πολλών Συμπάντων. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα
Σύμπαντα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε; Θα μπορούσαν να υπάρχουν
διάφορες μορφές Συμπάντων ή πολλά Σύμπαντα; Όλα αυτά είναι πιθανά και,
χρησιμοποιώντας την απλή δύναμη των αριθμών θα μπορούσαμε να πούμε πως
υπάρχει απεριόριστος αριθμός συμπάντων και το δικό μας Σύμπαν απλώς τυχαία
έχει όλα τα σωστά χαρακτηριστικά απαραίτητα για την ζωή. Η ιδέα αυτή τράβηξε
σοβαρή προσοχή ως απάντηση στο φινετσάτα ρυθμισμένο Σύμπαν στο οποίο
βρισκόμαστε. Εμείς είμαστε απλώς στο σωστό Σύμπαν μεταξύ πολλών άλλων.
Αυτός είναι ένας μη επιβεβαιωμένος τρόπος σκέψεως που του λείπει η
απόδειξη. Με αυτό το είδος επιχειρήματος μπορείτε να εξηγήσετε σχεδόν ότι
θέλετε και για αυτόν τον λόγω είναι ουσιαστικά άχρηστο. Ότι και να βρείτε πείτε
πως απλώς έχει συμβεί με αυτόν τον τρόπο σε ένα από τα δισεκατομμύρια
Σύμπαντα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι: που βρίσκονται αυτά τα άλλα
Σύμπαντα; Που είναι οι επιστημονικές αποδείξεις ότι υπάρχουν; Φαίνεται πως
δεν υπάρχει ούτε μια.
Οι κορυφαίοι κοσμολόγοι όπως ο Μάρτιν Ρίζ και ο Στίβεν Χόκινγκ ορισμένες
φορές προσεκτικά υποστηρίζουν την ιδέα περί πολλών συμπάντων. Ορισμένοι
συνδέουν την ιδέα αυτή με την ερμηνεία της δυνατής ανθρωπικής αρχής όσο
κάποιοι άλλοι δεν συμφωνούν με κάτι τέτοιο ούτε στο ελάχιστο. Σε αυτόν τον
τομέα δεν θα βρείτε κανένα ταίριασμα απόψεων. Η ιδέα περί πολλών
συμπάντων αποτελεί γόνιμο έδαφος για πολλές σκέψεις περί της ύπαρξης μας,
της ζωής και του ίδιου του Σύμπαντος. Δεν είναι δύσκολο να μπει κανείς στην
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σφαίρα της φαντασίας ειδικά όταν μπορείτε με αυτήν να αναμίξετε διάφορες
μη αποδεδειγμένες πραγματικότητες ώστε όλα να δείχνουν πιο αληθινά.64 Ο
κωμωδιογράφος Μάρκ Τβέν (Mark Twain) σχολιάζει: “Υπάρχει κάτι καταπληκτικό
στην επιστήμη. Δίνει τόσο καλό εισόδημα με επένδυση την προϋπόθεση και
ελάχιστα δεδομένα.”65 Ίσως και να μην έπεσε πολύ μακριά. Υπάρχει ένα στοιχείο
άξιο προσοχής στο ρητό πως “οι κοσμολόγοι συχνά κάνουν λάθος αλλά σπάνια
αμφισβητούν.”
Υπάρχουν κόνσεπτ περί άλλων Συμπάντων ή άλλων σημείων στο Σύμπαν μας
όπου η ζωή δεν είναι βασισμένη στον άνθρακα όπως είναι η ζωή στην Γη αλλά
σε στέρεο υδρογόνο ή υγρό θείο. Και τα στοιχεία όπως το πυρίτιο και το βόριο
είναι οι αγαπημένοι υποψήφιοι για την βάση άλλων μορφών ζωής, μη
βασιζόμενων στον άνθρακα. Υπάρχουν ενδείξεις πως η ζωή δεν χρειάζεται να
είναι βασισμένη στα άτομα αλλά σε δυνατή πυρηνική δύναμη ή στην βαρύτητα.
Η ζωή θα μπορούσε να υπάρχει κάπου και σε μορφή πολιτισμών που βρέθηκαν
στα αστέρια νετρονίου. Ίσως να υπάρχουν κάπου Σύμπαντα των οποίων η φύση
μας είναι τελείως ακατανόητη ή το Ηλιακό μας σύστημα είναι ισόβαθμο με ένα
άτομο σε πολύ μεγαλύτερο σχέδιο των πραγμάτων. Ο φιλόσοφος Τζόν Λέσλι
σχολιάζει: “Μιλάμε για τέτοιες εικασίες που καθιστούν την υπόθεση περί Θεού
πράγματι εφικτή.”66
Πάντα μπορούμε να ισχυριστούμε πως κάπου μακριά υπάρχουν διάφορα
είδη άλλων Συμπάντων και να κάνουμε έξυπνες υποθέσεις όμως, αυτό δεν είναι
επιστήμη παρά μόνο φαντασία. Όσον αφορά τον απεριόριστο αριθμό των
Συμπάντων, ο κοσμολόγος Χιού Ρος έξυπνα σχολιάζει: “Η υπόδειξη αυτή είναι
αναμφισβήτητη κατάχρηση της θεωρίας της σχετικότητας. Προϋποθέτει οφέλη
του απεριόριστου μεγέθους του δείγματος χωρίς καμία απόδειξη πως το
μέγεθος του δείγματος ξεπερνάει το ένα.”67 Το μόνο δείγμα το οποίο ξέρουμε
είναι το δικό μας Σύμπαν και δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα άλλο. Πρέπει να
υποθέσουμε την ύπαρξη πράγματι μεγάλου αριθμού Συμπάντων ώστε να
προσπαθήσουμε να μειώσουμε όλα εκείνα απίθανα στοιχεία παρατηρημένα
στο φινετσάτα ρυθμισμένο σύμπαν στο οποίο ζούμε. Τέτοια υπόδειξη βλάπτει
σοβαρά την επιστημονική αρχή που λέγεται Το ξυράφι του Όκαμ (Ockham). Η
αρχή αυτή προσπαθεί να μειώσει τις άδεις υποθέσεις με αίτημα οι εξηγήσεις
να μην πολλαπλασιάζονται πάνω από το απαραίτητο. Η απαίτηση για ύπαρξη
πολλών Συμπάντων είναι μια απλή υπόθεση και όχι η προσεκτική σκέψη
βασισμένη στα γνωστά δεδομένα.
Το φινετσάτα ρυθμισμένο Σύμπαν υποδεικνύει την ύπαρξη σχεδιασμού. Δεν
θα μπορούσαν να είναι σωστές όλες οι αποδείξεις της φίνας ρύθμισης του
Σύμπαντος και αναμένεται πως ορισμένες από τις ερμηνείες μας θα αλλάξουν
αυτές τις αποδείξεις με τον χρόνο. Όμως, μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων και
η απίστευτη ακρίβεια πολλών από αυτών καθιστούν πολύ δύσκολο να
θεωρούμε πως όλα είναι απλώς μια σειρά γεγονότων της καλής τύχης.
Περαιτέρω, οι τιμές αυτές είναι συνήθως μεταξύ τους στενά συνδεδεμένες. Ο
Λέσλι δικαιολογημένα αναφέρει: “Μια μικρή αλλαγή και το Σύμπαν καταρρέει
στο χιλιοστό του δευτερολέπτου ή διαλύεται τόσο γρήγορα πως πολύ σύντομα
γίνεται αέριο πολύ αραιό ώστε να το δέσει η βαρύτητα.”68 Δεν πρέπει να ξεχνάμε
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– όπως το παρουσιάσαμε και νωρίτερα με τα παραδείγματα με το ρίξιμο των
ζαριών, ότι το ορθό μαθηματικό αποτέλεσμα στην σύνθεση περισσότερων
πιθανοτήτων λαμβάνεται με τον πολλαπλασιασμό των αξίων αυτών. Αυτό
καθιστά την συνολική πιθανότητα για φινετσάτα ρυθμισμένο Σύμπαν πολύ
μικρότερη από ότι είναι η οποιαδήποτε από τις μεμονωμένες πιθανότητες από
μόνη της.
Θα μπορούσαν όλα αυτά να συμβούν τυχαία; Πόσες από αυτές τις φινετσάτα
ρυθμισμένες τιμές μπορούμε να εξηγήσουμε κάπως ενώ να συνεχίσουμε να
είμαστε βέβαιοι στην δική μας αντικειμενικότητα; Δεν υπάρχουν όρια για αυτά
που θα αποδεχθούμε. Π.χ. μπορούμε να φανταζόμαστε πως τα σωματίδια του
Σύμπαντος απλώς τυχαία δημιουργήθηκαν δέκα δευτερόλεπτα πριν και απλώς
έτυχε να φτιάξουν την δομή την οποία την παρατηρούμε στην φύση. Όμως, η
κοινή λογική και η θέληση να βρούμε πραγματικά την αλήθεια επιβάλλουν να
ψάξουμε τις πιο λογικές εναλλακτικές. Η πραγματικότητα την οποία βλέπουμε
γύρω μας δεν είναι τόσο αλλόκοτη. Οι αποδείξεις τις οποίες διαθέτουμε άφθονα
βεβαιώνουν μιας μορφής σχέδιο (σχεδιασμό) για φινετσάτα ρυθμισμένο
Σύμπαν.
Αρκετοί αστρονόμοι αυθεντίες στον τομέα τους όπως είναι ο Ρόμπερτ
Τζέστροου ιδρυτής του Ινστιτούτου Godar της NASA για τις κοσμικές σπουδές
(Goddard Institute for Space Studies) και ο Όβεν Τζίντζεριτς (Owen Gingerich)
από το αστροφυσικό αστεροσκοπείο Σμίτσον του Χάρβαρντ (Smithsonian Astrophysical observatory), τείνουν να ερμηνεύουν βάσει ύπαρξης σχεδίου. Ο
αστρονόμος Τζόρτζ Γρίνσταϊν (George Greenstein) αναφέρει: “Όπως εξετάζουμε
όλες τις αποδείξεις, συνέχεια προκύπτει η σκέψη πως πρέπει να είναι
αναμιγμένη κάποια υπερφυσική δραστηριότητα – ή, θα λέγαμε, ορισμένη
μορφή υπηρεσίας παραχωρημένης σε μας. Είναι δυνατόν πως ξαφνικά, χωρίς
πρόθεση, βρήκαμε την επιστημονική απόδειξη της ύπαρξης του Υπέρτατου
όντος; Είναι ο Θεός αυτός ο οποίος ανέλαβε με τέτοια
προ-γνώση να
διαμορφώσει το Σύμπαν προς το όφελος μας;”69 Η ενθάρρυνση για τέτοια
συμπεράσματα προκύπτει εν μέρει από την πίστη πως ο ευεργετικός Δημιουργός
ανακάλυψε τον εαυτό του στην Άγια γραφή στην λεγόμενη Βίβλο. Τούτο υψώνει
αρκετά την θρησκεία και ορισμένοι επιστήμονες νοιώθουν άβολα να
αναμιγνύουν την επιστήμη και την πίστη ανεξαρτήτως ύπαρξης πλημμύρας
αποδείξεων που μαρτυρούν για την ύπαρξη του Δημιουργού. Όμως, αν θέλουμε
να βρούμε την αλήθεια, ίσως είναι απαραίτητο να πετάξουμε τις προκαταλήψεις
μας, να προβούμε στην μελέτη των αποδείξεων με ανοιχτό μυαλό και να
ακολουθούμε τις αποδείξεις όπου και να μας βγάλουν.

Συμπερασματικά σχόλια

Αν και το Σύμπαν είναι τεράστιο, βρίσκουμε πως αποτελείται από
μικροσκοπικά υποατομικά σωματίδια. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι συνδεδεμένα
με τους νόμους και διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι εξασφαλίζουν την
ύπαρξη του Σύμπαντος το οποίο μπορεί να υποστηρίζει την ζωή. Η ακρίβεια την
οποία βλέπουμε έντονα υποδεικνύει το γεγονός πως υπάρχει Σχεδιαστής του
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Σύμπαντος (πίνακας 2.1). Ορισμένοι επιστήμονες αποδέχονται το συμπέρασμα
αυτό ενώ κάποιοι άλλοι όχι.
Ορισμένοι προσπάθησαν να αποδώσουν την ύπαρξη αυτών των
ακριβέστατων παραγόντων σε κάποια ομιχλώδη ανθρωπική αρχή ενώ κάποιοι
άλλοι, στην πολλαπλότητα των φανταστικών Συμπάντων. Όμως, πόσες
περιπτώσεις της φινετσάτης ρύθμισης πρέπει να βρει ο άνθρωπος ώστε να
παραδεχθεί πως πράγματι τους χρειάζεται η εξήγηση; Αν θέλουμε να
αποφύγουμε το συμπέρασμα πως υπάρχει σχεδιαστής, μπορούμε να
προσφύγουμε στις δοσμένες εναλλακτικές. Όμως, αυτές ουσιαστικά αποσπάνε
την προσοχή από την πληθώρα επιστημονικών στοιχείων τα οποία δείχνουν πως
πρέπει κάποια ευφυΐα να ρύθμισε λεπτά την ύλη και τις δυνάμεις του Σύμπαντος
ώστε το ίδιο να είναι κατάλληλο για ζωή. Είναι ολοφάνερο πως κάθε τέτοιος
Σχεδιαστής θα ξεπερνούσε το Σύμπαν το οποίο το δημιούργησε.
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Κεφάλαιο 3ο

Πως δημιουργήθηκε η ζωή;

Ανέκαθεν η δημιουργία της ζωής μου φαινότανε εξίσου ακατανόητη όπως
και κάθε ζήτημα άξιο απορίας, όχι όμως και εξήγησης.1
Φρένκλιν Χάρολντ, βιοχημικός

Τα μικρόβια

Η κυρία ήταν έτοιμη να γεννήσει και έκλαιγε. Την είχαν παραπέμψει στην
Πρώτη Κλινική και εκεί δεν ήθελε να πάει. Ήθελε να πάει στην Δεύτερη Κλινική.
Εξήγησε στον ιατρό Ίγναζ Ζέμελβαϊς (Semmelweis) ότι είναι πιο πιθανών μια έγκυος να πεθάνει στην Πρώτη Κλινική παρά στην Δεύτερη. Αυτή η πληροφορία
ταρακούνησε τον ιατρό Ζέμελβαϊς, έναν νέο εφημερεύοντα ιατρό της Πρώτης
Κλινικής. Έχει δίκιο αυτή η κυρία; Αποφάσισε να το ερευνήσει. Οι αριθμοί ήταν
τρομακτικοί. Βλέποντας τα ιατρικά μητρώα, βρήκε ότι σε πέντε χρόνια στην
Πρώτη Κλινική πέθαναν σχεδόν 2.000 γυναίκες ενώ στην Δεύτερη, λιγότερο από
700.2 Αυτά τα γεγονότα είχαν συμβεί ενάμιση αιώνα πριν σε Γενικό νοσοκομείο
της Βιέννης (Vienna General Hospital) στην Αυστρία όταν οι επιδημίες του τρομερού επιλόχειου πυρετού ήταν συχνές. Αρκετά συχνά, περίπου τέσσερις μέρες
μετά τον τοκετό, οι νέες μητέρες έπεφταν σε πυρετό και σχεδόν κάθε φορά πέθαιναν εντός επτά ημερών. Εθεωρείτο πως την ασθένεια αυτήν την προκαλεί
κάποιος βλαβερός ατμός στον αέρα ή τα προβλήματα με το μητρικό γάλα. Ορισμένες φορές, ως μέτρο ελέγχου χρησιμοποιείτο ο φρέσκος αέρας. Τίποτα από
όλα αυτά δεν εξηγούσε γιατί στην Πρώτη Κλινική σε σύγκριση με την Δεύτερη
οι γυναίκες πέθαιναν σχεδόν στο τριπλάσιο.
Την Πρώτη Κλινική την διεύθυνε το ιατρικό προσωπικό το οποίο, στα πλαίσια
της εκπαίδευσης και των ερευνών τους, μελετούσε τα σώματα των νεκρών ανθρώπων. Την Δεύτερη την διεύθυναν οι μαίες οι οποίες δεν συμμετείχαν σε τέτοιες έρευνες. Θα μπορούσε αυτό το γεγονός να έχει σχέση - και ποια σχέση
συγκεκριμένα - με την δραματική διαφορά στον συντελεστή θνησιμότητας; Την
σημαντική ένδειξη την έλαβαν όταν ένας από τους συναδέλφους του Ζέμελβαϊς
κόπηκε όσο έκανε την αυτοψία. Την τέταρτη μέρα έπεσε σε πυρετό και πολύ
σύντομα πέθανε. Η αυτοψία του σώματος του έδωσε ίδια αποτελέσματα όπως
και στις γυναίκες οι οποίες πέθαναν από την επιλόχειο πυρετό. Εδώ είχαμε τον
άνδρα με επιλόχειο πυρετό ενώ εθεωρείτο πως αυτή είναι μια γυναικεία ασθένεια. Ήταν δυνατόν πως αυτός ο συνάδελφος, κόβοντας το δέρμα του, είχε πολύ
επαφή με το σώμα της γυναίκας η οποία πέθανε από την τρομερή αυτή ασθένεια; Ο Ζέμελβαϊς εισήγαγε αυστηρές διαδικασίες χρησιμοποιώντας το χλώριο
για την απολύμανση των χεριών ώστε να εμποδίσει την μεταφορά αυτού που
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το ονόμασε “νεκρωτικό φαρμάκι” από τα σώματα των νεκρών ασθενών στην
Πρώτη Κλινική. Τα αποτελέσματα ήταν δραματικά: οι συντελεστές θνησιμότητας
έπεσαν από τα 20% στο 1%. Η αιτία όλων αυτών των θανάτων ήταν το γεγονός
που οι ιατροί έκαναν τις αυτοψίες των γυναικών που πέθαναν από τον επιλόχειο
πυρετό ενώ μετά ξεγεννούσαν χωρίς να πλένουν τα χέρια τους και έτσι μετέδιδαν την θανατηφόρα ασθένεια.
Θα νόμιζε κανείς πως την επιτυχία του Ζέμελβαϊς θα την χαιρετούσαν ως μεγάλη πρόοδο όμως, συχνά οι άνθρωποι δεν πάνε εκεί που τους οδηγούν τα στοιχεία. Αν και ορισμένοι αποδέχθηκαν τα συμπεράσματα του Ζέμελβαϊς, το ιατρικό
προσωπικό όμως – όχι. Στο νοσοκομείο κυρίευε ζήλια ενώ ήταν δύσκολο επίσης
να παραδεχθούν πως οι ιατροί ίσως να προκάλεσαν τόσους θανάτους. Πέραν
τούτου, υπήρχαν νοσοκομεία που δεν έκαναν καμία αυτοψία ενώ είχαν τους
συντελεστές θνησιμότητας έως και 26%. Η ιδέα τα χέρια να πλένονται με χλώριο
έγινε δεκτή με γέλιο και κοροϊδία. Το αφεντικό του Ζέμελβαϊς στην Βιέννη δεν
ανανέωσε την σύμβαση εργασίας μαζί του. Πολλές αναφορές έδωσαν μόλις ένα
φτωχό αποτέλεσμα - την προσφορά μιας κατώτερης θέσης. Αποθαρρυμένος και
στεναχωρημένος, ο Ζέμελβαϊς σιωπηρά εγκατέλειψε την Βιέννη και γύρισε στην
πατρίδα του την Ουγγαρία χωρίς να ενημερώσει ούτε καν τους φίλους του.
Το έτος 1861 ο Ζέμελβαϊς δημοσίευσε τα αποτελέσματα των μελετών του για
το πώς πρέπει να εμποδίζεται η μετάδοση του επιλόχειου πυρετού. Τα έστειλε
σε πολλούς ιατρούς της Ευρώπης όμως, αυτά τα αποτελέσματα δεν έγιναν
καλώς δεκτά. Η επαγγελματική κοινότητα πίστευε πως η ιδέα του έχει απαξιωθεί. Ο ίδιος γινότανε όλο και πιο ανήσυχος για τις νέες μητέρες οι οποίες πέθαιναν και έστειλε επιστολές στις οποίες κατηγορούσε αυτούς που μεταδίδουν την
ασθένεια αυτή. Ανησυχούσε πολύ και έγινε ακόμα πιο καταθλιπτικός. Η σύζυγος
του στο τέλος συμφώνησε να τον πάνε στο Ψυχιατρικό νοσοκομείο όπου και πέθανε δύο εβδομάδες αργότερα και ενώθηκε με τις χιλιάδες μητέρες οι οποίες
επίσης ήταν θύματα στενών μυαλών και προκαταλήψεων. Η αντίσταση στο
όνομα της υπεράσπισης της αλήθειας μπορεί να γίνει τρομερή. Ευτυχώς, μερικά
χρόνια αργότερα, η ιατρική παραδέχθηκε ότι ο Ζέμελβαϊς είχε δίκιο και σήμερα,
του απονέμεται κάθε σεβασμός ως ανθρώπου ο οποίος οδήγησε στην νίκη κατά
του τόσο θανατηφόρου επιλόχειου πυρετού.
Αυτό που ο Ζέμελβαϊς και οι ιατροί της εποχής του δεν ήξεραν είναι ότι τον
επιλόχειο πυρετό τον προκαλεί ένα μικροσκοπικό ζωντανό μικρόβιο συγγενικό
με εκείνα που προκαλούν τον “στρεπ” λάρυγγα (στρεπτόκοκκος) και την σκαρλατίνα (οστρακιά). Μερικοί επιστήμονες ανακάλυπταν τον κόσμο των μικροσκοπικών οργανισμών όμως, ο σκληρός σύνδεσμος μεταξύ μικροβίων και των
λοιμώδη νοσημάτων δεν είχε διαπιστωθεί ακόμα. Σήμερα, χάρη στην δραματική
ανάπτυξη της επιστήμης, εμείς ξέρουμε ποιο μικρόβιο προκαλεί ποια ασθένεια
και μπορούν να γραφτούν πολλά βιβλία για το κάθε μικρόβιο ξεχωριστά.
Τα μικρόβια είναι πολύπλοκα. Ένα από τα πιο μελετημένα είναι η Escherichia
coli. Βρίσκεται σε πολλά μέρη όπως π.χ. στο πεπτικό σύστημα των ανθρώπων
και των ζώων και στο έδαφος. Αν και είναι συνήθως αβλαβές μικρόβιο, ορισμένα
από αυτά αποτελούν τρομερή πηγή μόλυνσης. Η E. Coli είναι ένας μικροσκοπικός
ραβδοειδής οργανισμός, τόσο μικρός που τα 500 τοποθετημένα ένα δίπλα στο
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άλλο δίνουν μάκρος μόλις ενός χιλιοστού. Αν και πολύ μικρός, ανακαλύψαμε
πως είναι πολύ πολύπλοκος. Απ΄ έξω, το κάθε μικρόβιο έχει από τέσσερις έως
δέκα μακρόστενες σπειροειδείς εκφύσεις (flagella) που πηγάζουν από το σώμα
και το κινούν σε κυκλική τροχιά. Ο “κινητήρας” στην βάση αυτών των εκβλαστήσεων έχει μελετηθεί λεπτομερώς3 και αποτελεί καλό παράδειγμα των κόνσεπτ
της μη μειώσιμης πολυπλοκότητας την οποία θα την αναλύσουμε αργότερα.
Από την εσωτερική πλευρά, περίπου τα 2/3 του μικροβίου της E. Coli αποτελείται
από 40 δισεκατομμύρια των μορίων του νερού. Το υπόλοιπο είναι τρομερά πολύπλοκο. Με την πολυπλοκότητα εννοούμε τα μέρη τα οποία είναι εξαρτημένα
ένα από το άλλο ώστε να λειτουργούν σωστά4 και όχι μια απλή στοίβα των μη
συνδεδεμένων μερών.
Το DNA (δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ) είναι ένα πληροφοριακό κέντρο το οποίο
κατευθύνει τις κυτταρικές δραστηριότητες δίνοντας την γενετική πληροφορία η
οποία στην περίπτωση της Escherichiae coli κωδικοποιεί πάνω από 4000
διαφορετικών ειδών των πρωτεϊνικών μορίων. Το DNA είναι ένας φίνος, παρόμοιος με νήμα κόμβος του νουκλεϊκού οξέος το οποίο είναι τόσο μακρύ ώστε να
πρέπει να είναι τυλιγμένο πολλές φορές για να χωρέσει στο μικρόβιο. Στην
ουσία, είναι 800 φορές πιο μακρύ από το ίδιο το μικρόβιο! Είναι ακατανόητο
πως ο οργανισμός αυτός καταφέρνει να έχει πρόσβαση σε ολόκληρη την γενετική πληροφορία του. Ο πίνακας 3.1 δίνει ορισμένες λεπτομέρειες περί σύνθεσης ενός E. Coli οργανισμού. Η πρωτεΐνη, το υδρογονάνθραξ (πολυσακχαρίδιο),
το λιπίδιο (ουσία παρόμοια με λιπαρά) και άλλα ειδικά μόρια, συνθέτουν
περίπου 5000 διαφορετικών ειδών των μορίων από τα οποία, τα περισσότερα
έχουν πολλαπλασιαστεί πολλές φορές γεγονός το οποίο δίνει στο σύνολο πολλές
εκατοντάδες εκατομμύρια των ειδικών μορίων σε μόλις ένα μικροσκοπικό

Η ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΗΣ
ESCHERICHIA COLI*

Στοιχείο

Αριθμός μορίων

Πρωτεΐνη
2.400.000
Ριβοσωμάτια
(20.000)
DNA
2
RNA
255.480
Πολυσακχαρίδια
1.400.000
Λιπίδια
22.000.000
Δευτερογενείς
μεταβολίτες και ιόντα
280.000.000
Νερό
40.000.000.000

Αριθμός των ειδών των μορίων
4288
(1)
1
663
3
50

800
1

* Βάσει πληροφοριών από το Blattner FR, et al. 1997. The complete genome sequence of Escherichia
coli K-12. Science 277:1453-1474; Harold FM. 2001. The way of the cell: Molecules, organisms and the
order of life. Oxford, New York: Oxford University Press, p 68; Javor GT, 1998. Life: An evidence for
creation. Origins 25: 2-48: Neidhardt FC, editor. 1996. Escherichia coli and Salmonella: Cellular and molecular biology. 2nd eiditon, Washington, DC: ASM Press, CD version, section 3.
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μικρόβιο. Το γεγονός που κάτι είναι μικρό δεν σημαίνει πως είναι και απλό. Για
τις μορφές ζωής που κάποτε τις θεωρούσαν απλές, προκύπτει πως είναι
απίστευτα πολύπλοκες. Το ερώτημα είναι, πως ήταν εφικτό καν, σε οποιαδήποτε
στιγμή στην ιστορία της εξέλιξης, να οργανωθεί μια τέτοια πολυπλοκότητα;
Προειδοποίηση: οι τέσσερις παράγραφοι που ακολουθούν δεν είναι εύκολοι
για ανάγνωση όμως, θα έπρεπε να καταλάβετε την σημασία τους ακόμα και αν
δεν απομνημονεύσετε όλες τις λεπτομέρειες. Το DNA από μόνο του είναι πολύπλοκο μόριο εν μέρει παρόμοιο με περιστρεφόμενη σκάλα. Οι λεπτομέρειες
ενός μικρού μέρους απεικονίζονται στον πίνακα 3.1. Το μόριο αυτό αποτελείται
από τις βασικές μονάδες τα λεγόμενα νουκλεοτίδια τα οποία έχουν στην σύνθεση τους ένα ζάχαρο, ένα φωσφορικό και τα πιο σημαντικά μέρη – τις βάσεις
οι οποίες δίνουν τις πληροφορίες μέσω του γενετικού κώδικα απαραίτητου ώστε
να χτιστεί και να διατηρηθεί το κύτταρο όπως είναι το Escherichia coli. Υπάρχουν
τέσσερα είδη βάσεων στην αλυσίδα DNA: αδενίνη, θυμίνη, γουανίνη, κυτοσίνη.
Οι συντομογραφίες τους είναι: Α, Τ, G και C. Στο RNA (ριβονουκλεϊκό οξύ) το
οποίο είναι παρόμοιο με το DNA και είναι σημαντικό για την μεταφορά των πληροφοριών στο κύτταρο, αντί θυμίνης (Τ) βρίσκεται η ουρακίλη (U). Το DNA της
Esherichiae coli αποτελείται από 4.639,221 βάσεις.5
Οι πρωτεΐνες είναι πολύπλευρα μόρια τα οποία δρουν και ως εργάτες και ως
δομικά μέρη του κυττάρου. Έχουν χτιστεί από πολλές εκατοντάδες απλούστερων

Φωτογραφία 3.1. Απεικόνιση της δομής του DNA. Διπλός έλικας απεικονίζεται στα αριστερά ενώ
το πιο φαρδύ μέρος απεικονίζεται δεξιά. Τα A, T, G και C αποτελούν με την σειρά τις βάσεις: αδενίνη, θυμίνη, γουανίνη και κυτοσίνη. Το S απεικονίζει το ζάχαρο ενώ το Ρ είναι το φωσφορικό
άλας. Το νουκλεοτίδιο αποτελείται από το Ρ, S και ένα από τα A, T, G ή το C. Οι διακεκομμένες
γραμμές στο δεξί διάγραμμα απεικονίζουν το υδρογονικό σύνδεσμο μεταξύ των βάσεων οι οποίες
ενώνουν τους δύο DNA έλικες.
Σύμφωνα με την εικόνα στο “Edvard R. Schrodetzki D. 1976. Chemical Evolution, Origins 3-9-37.
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μορίων ή των δομικών μπλοκ – τον λεγόμενων αμινοξέων. Υπάρχουν είκοσι διαφορετικά είδη αμινοξέων στους ζωντανούς οργανισμούς. Στην πρωτεΐνη τα αμινοξέα είναι στερεοποιημένα άκρη με άκρη – ως κρίκοι της αλυσίδας ή χάνδρες
στο νήμα (φωτογραφία 3.2., αριστερά). Η αλυσίδα αυτή είναι μετά διπλωμένη
πολλές φορές κάτι στο οποίο συνήθως βοηθάνε ειδικά μεγάλα πρωτεϊνικά μόρια
- οι πολύ εύστοχα ονομαζόμενοι συνοδοί. Η τελική μορφή του πρωτεϊνικού μορίου είναι καθορισμένη με την θέση διαφόρων ειδών αμινοξέων στην αλυσίδα.
Το σχήμα της πρωτεΐνης είναι εξαιρετικής σημασίας για την λειτουργία της και
η πρωτεΐνη θα λειτουργεί σωστά σε σωστό είδος του μορίου μόνο αν οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις στην δομή των αμινοξέων είναι πολύ μικρές.
Όταν το κύτταρο χρειάζεται ορισμένη πρωτεΐνη, ένα μέρος του κατάλληλου
DNA αντιγράφεται στο πληροφοριακό RNA μόριο. Τότε τους διαβάζει το μεταφορικό RNA το οποίο σε συνδυασμό με τα μόρια που λέγονται αμυνοάκυλο –
τRNA συνθετάση τα οποία είναι ξεχωριστά για κάθε είδος των αμινοξέων, τοποθετεί το κατάλληλο αμινοξύ εκεί όπου χρειάζεται στην πρωτεΐνη η οποία συνθέτεται. Όλη αυτή η διαδικασία υλοποιείται σε υψηλά εξειδικευμένες δομές
που λέγονται ριβοσωμάτια (φωτογραφία 3.2) όπου τα αμινοξέα προσθέτονται
με ταχύτητα από τρία έως πέντε στο δευτερόλεπτο. Τα ίδια τα ριβοσωμάτια
είναι πολύπλοκα, αποτελούνται από περίπου 50 διαφορετικά πρωτεϊνικά μόρια

Φωτογραφία 3.2. Η ριβοσωματική δραστηριότητα. Το ριβόσωμα κινείται προς δεξιά εφόσον ο κωδικός στην πληροφοριακή RNA ταυτίζεται με τον κωδικό στην μεταφορική RNA
η οποία έχει το κατάλληλο αμινοξύ για τον κωδικό αυτό. Τα αμινοξέα ενώνονται στο ριβόσωμα και βγαίνουν ως πρωτεϊνική αλυσίδα μορίων που απεικονίζεται στα αριστερά.
Βάσει φωτογραφίας 4.6 στο: Harold FM. 2001. The waz of the cell. Oxford, New York, Oxford University
Press.
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και πολύ RNA. Σε έναν Escherichiae coli οργανισμό βρίσκονται 20.000 ριβοσωμάτια.
Πως επιλέγεται το κατάλληλο αμινοξύ όταν συνθέτεται το πρωτεϊνικό μόριο;
Αυτό γίνεται μέσω του σημαντικότερου γενετικού κώδικα τον οποίο τον διαμορφώνουν οι A, T, C και G βάσεις του DNA και A, U, C και G βάσεις του RNA. Οι υπολογιστές δουλεύουν χρησιμοποιώντας μόνο δύο είδη βασικών συμβόλων∙
αντιθέτως, οι ζωντανοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τέσσερα είδη βάσεων. Τρεις
βάσεις είναι απαραίτητες ώστε να κωδικοποιηθεί ένα αμινοξύ. Π. χ., στο RNA,
GAU κωδικοποιεί το αμινοξύ γλυκίνη ενώ το CGC κωδικοποιεί το αμινοξύ αργινίνη. Το τρίδυμο ή η μονάδα, η βάση η οποία κωδικοποιεί το αμινοξύ λέγεται
κωδικόνιο. Τα κωδικόνια για είκοσι διαφορετικά είδη αμινοξέων έχουν δοθεί
στον πίνακα 3.2. Υπάρχουν και κωδικόνια για την έναρξη και για την διακοπή της
διαδικασίας της “μεταφορικής ταινίας” η οποία φτιάχνει τις πρωτεΐνες. Επειδή
υπάρχουν 64 πιθανά κωδικόνια και μόλις 20 είδη αμινοξέων στους ζωντανούς
οργανισμούς, περισσότερα διαφορετικά κωδικόνια διαμορφώνουν το ίδιο αμινοξύ. Χρησιμοποιούνται όλα τα πιθανά κωδικόνια.

Πρώτο
γράμμα
U

C

Ταμπέλα 3.2. ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
U

Φαινυλαλαλίνη
Φαινυλαλαλίνη
Λευκίνη
Λευκίνη

Τυροσίνη
Τυροσίνη
Στοπ
Στοπ

Κυστεΐνη
Κυστεΐνη
Στοπ
Τρυπτοφάνη

Θρεονίνη
Θρεονίνη
Θρεονίνη
Θρεονίνη

Ασπαραγίνη
Ασπαραγίνη
Λυσίνη
Λυσίνη

Σερίνη
Σερίνη
Αργινίνη
Αργινίνη

Προλίνη
Προλίνη
Προλίνη
Προλίνη

Βαλίνη
Βαλίνη
Βαλίνη
Βαλίνη

Αλανίνη
Αλανίνη
Αλανίνη
Αλανίνη

Ισολευκίνη
Ισολευκίνη
Ισολευκίνη
Έναρξη, μεθειονίνη

G

Τρίτο
γράμμα

Σερίνη
Σερίνη
Σερίνη
Σερίνη

Λευκίνη
Λευκίνη
Λευκίνη
Λευκίνη

A

G

Δεύτερο γράμμα
C
A

Ιστιδίνη
Ιστιδίνη
Γλουταμίνη
Γλουταμίνη

Ασπαρτάτη
Ασπαρτάτη
Γλουταμάτη
Γλουταμάτη

Αργινίνη
Αργινίνη
Αργινίνη
Αργινίνη

Γλυκίνη
Γλυκίνη
Γλυκίνη
Γλυκίνη

U
C
A
G

U
C
A
G

U
C
A
G

U
C
A
G

Για να βρείτε τον κωδικό (κωδικόνιο) του αμινοξύ, βρείτε το όνομα του στον πίνακα
και ακολουθείστε τις αναλογικές στήλες και τις γραμμές για το πρώτο, δεύτερο και
το τρίτο γράμμα. Π. χ.: οι κωδικοί για την γλουταμίνη είναι CAA και το CAG.
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Αρκετές λεπτομέρειες! Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, μια σελίδα μετά
την άλλη, περιγράφοντας ακόμα πιο πολλά κυτταρικά συστήματα παρόμοια με
το σύστημα παραγωγής πρωτεϊνών. Τώρα όμως, ήδη έχετε μια εικόνα ότι το μικρόβιο είναι ένα ακριβέστατο και ακραίως πολύπλοκο σύστημα. Όσο χρονικό
διάστημα η Echerichia coli παραμένει ζωντανή, λειτουργεί μαζί με χιλιάδες χημικές αλλαγές οι οποίες στο σύνολο τους τις ονομάζουμε μεταβολισμός ενώ
αναπαράγει και άλλα μικρόβια όπως είναι και η ίδια.
Οι οργανισμοί όπως η Echerichia coli ανήκουν στις πιο απλές υπάρχουσες
ζωντανές φόρμες. Οι ιοί οι οποίοι είναι πολύ μικρότεροι, δεν υπάγονται στους
ζωντανούς οργανισμούς – είναι απλώς άψυχος συνδυασμός του DNA ή του RNA
και των πρωτεϊνών. Δεν μπορούν να αναπαραχθούν από μόνοι τους και έτσι,
δεν θα μπορούσαν να είναι οι πρώτες μορφές της ζωής στην Γη. Τους αντιγράφουν πολλαπλασιάζοντας τα τα πολύπλοκα συστήματα των ζωντανών κυττάρων
όπου οι ιοί κατοικούν. Υπάρχουν μερικά μικρόβια (μικοπλάσματα) περίπου δέκα
φορές μικρότερα από την Echerichia coli τα οποία είναι οι μικρότερες φόρμες
της ανεξάρτητης ζωής.6 Οι οργανισμοί αυτοί δεν έχουν μελετηθεί λεπτομερώς
όμως ξέρουμε ότι ορισμένοι έχουν πάνω από ½ εκατομμύριο βάσεων στο δικό
τους DNA οι οποίες κωδικοποιούν σχεδόν 500 διαφορετικά είδη πρωτεϊνών οι
οποίοι διεκπεραιώνουν πολλές ειδικές λειτουργίες. Αν η ζωή στην Γη δημιουργήθηκε από μόνη της, πως όλα αυτά τα σωστά μέρη συνδέθηκαν σε κάποια
στιγμή και εντελώς τυχαία μάλιστα, ώστε να παραχθεί ο πρώτος ζωντανός οργανισμός;

Η μάχη για την αυθόρμητη δημιουργία

Ο χημικός – πρωτοπόρος Βαν Χέλμοντ (1579 – 1644) έδωσε την φόρμουλα
για την δημιουργία των ποντικιών. Αν ανεβάσετε τα παλιά βρώμικα πανιά με σιτάρι και τυρί στο ταβάνι, σύντομα θα βρείτε ποντίκια εκεί! Αυτό το πείραμα πετυχαίνει και σήμερα απλώς δεν πιστεύουμε πια ότι τα ποντίκια μπορούν απλώς
αυθόρμητα να εμφανισθούν από μόνα τους. Από τα παλιά χρόνια έως και σήμερα, οι άνθρωποι συνήθως πίστευαν ότι οι απλοί οργανισμοί δημιουργούνται
αυθόρμητα από την άψυχη ύλη. Η διαδικασία αυτή – η λεγόμενη αυθόρμητη
δημιουργία – μπορούσε να αποδειχθεί με απλή επιστημονική παρατήρηση. Η
άρνηση της ίδιας σήμαινε την άρνηση της πραγματικότητας. Τα σκουλήκια
απλώς εμφανιζότανε στα μήλα, ενώ την άνοιξη, στην λάσπη εμφανιζότανε οι
βάτραχοι. Περαιτέρω, υπήρχαν κάποιοι απαίσιοι οργανισμοί όπως ο κεστοειδής
σκώληκας και όλοι ισχυριζότανε πως ο Θεός δεν θα τους δημιουργούσε ποτέ
οπότε σίγουρα δημιουργούνται αυθόρμητα στα ανθρώπινα σώματα. Πολλοί
λίγοι επιστήμονες υπεράσπιζαν την σύγχρονη άποψη πως αυτά τα παράσιτα
είναι οι παραμορφωμένες φόρμες των πρωταρχικά δημιουργημένων ζωντανών
οργανισμών. Εθεωρείτο πως οι απλούστεροι οργανισμοί αναπτύσσονται από
μόνοι τους στα μέρη όπου τους βρίσκουμε. Εμείς τώρα ξέρουμε ότι όλα τα
ζωντανά όντα πρέπει να προέλθουν από άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Η
μάχη για το ζήτημα αυτό ήταν η πιο έντονη και διαρκούσε δύο αιώνες.
Ένας από τους συμμετέχοντες στην διαμάχη αυτή ήταν ο Ιταλός ιατρός
Φραντσέσκο (Francesco) Redi (1626 – 1697). Για πολύ καιρό οι άνθρωποι
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παρατηρούσαν πως τα αυγά των μυγών αναπτύσσονται σε χαλασμένο κρέας.
Αυτό συνέβαινε τον καιρό που δεν είχαμε ψυγεία και το σάπισμα των τροφίμων
ήταν ευρέως γνωστό. Όμως, από πού προερχότανε αυτά τα αυγά; Ο Ρέντι
αποφάσισε να προσπαθήσει να καλλιεργήσει τα αυγά στα υπολείμματα
περισσότερων ειδών των ζώων συμπεριλαμβάνοντας και τα φίδια, τα
περιστέρια, τα ψάρια, τα πρόβατα, τους βατράχους, τα ελάφια, τους σκύλους,
τα αρνιά, τα κουνέλια, τα κατσίκια, τις πάπιες, τις χήνες, τις κότες, τα χελιδόνια,
τα λιοντάρια, τους τίγρεις και τα βουβάλια. Έμεινε έκπληκτος όταν ανακάλυψε
πως ανεξαρτήτως του είδους του ζώου από το οποίο χρησιμοποίησε τα
υπολείμματα, πάντα έβρισκε το ίδιο είδος των αυγών και των μυγών. Ήξερε ότι
το καλοκαίρι οι κυνηγοί τυλίγουν με πανί το κρέας της λείας τους ώστε να το
διατηρήσουν. Θα ήταν δυνατόν τα αυγά να προέρχονται από τις μύγες και να
μην δημιουργούνται αυθόρμητα στο κρέας; Για να κάνει τις δοκιμές του, άφησε
το κρέας να σαπίζει στα ανοιχτά βάζα αλλά ταυτόχρονα και στα βάζα καλυμμένα
με γάζα που το προστάτευε από τις μύγες. Επειδή τα αυγά δεν δημιουργούτανε
στο κρέας προστατευμένο από τις μύγες, συμπέρανε πως δεν εμφανίζονται
αυθόρμητα αλλά προέρχονται από τις μύγες.
Η ανακάλυψη αυτή όμως, δεν έλυσε την διένεξη. Ορισμένες ιδέες πεθαίνουν
αργά... Μετά τον Ρέντι, και άλλοι επιστήμονες πήραν μέρος στην σύγκρουση
αυτή. Και όσο η διαμάχη γινότανε όλο και πιο έντονη, τα πειράματα τα οποία
συμπεριλάμβαναν και την θέρμανση διαφόρων ειδών οργανικών “σουπών” σε
διαφορετικές θερμοκρασίες στα ανοιχτά και στα σφραγισμένα δοχεία, έδιναν
αντίθετα αποτελέσματα. Ορισμένες φορές οι οργανισμοί εμφανιζότανε,
ορισμένες φορές όμως όχι. Το ερώτημα το οποίο έγινε σημαντικό ήταν αν η ζωή,
για να υπάρχει, χρειάζεται να έχει πρόσβαση στον αέρα. Περιέργως, η ιδέα ότι
η ζωή μπορεί να εμφανιστεί αυθόρμητα ήταν ακόμα πιο αποδεχτή στον 19ο
αιώνα παρά στην εποχή του Ρέντι.7 Η αλήθεια οπισθοχωρούσε.
Μετά, ο Λούη Παστέρ (Louis Pasteur) (1822 – 1895) ο οποίος εθεωρείτο ένας
από τους μεγαλύτερους επιστήμονες όλων των εποχών, έφτασε στην
ανακάλυψη την οποία πολλοί την θεωρούν θανατηφόρο χτύπημα στην ιδέα της
αυθόρμητης δημιουργίας. Ειδικός στον τομέα του και εξαιρετικά παραγωγικός,
ο Παστέρ εργαζότανε σε πληθώρα επιστημονικών πρότζεκτ. Έσωσε την
οινοποιεία της πατρίδας του της Γαλλίας κάνοντας επίδειξη πως τα μικρόβια
είναι υπεύθυνα όταν χαλάει το κρασί, ενώ μετά και ανακαλύπτοντας την μέθοδο
για την διατήρηση του κρασιού με την χρήση μέτριας μόνο θερμότητας η οποία
σκοτώνει τα επιτιθέμενα μικρόβια αλλά διατηρεί την γεύση του κρασιού.
Πρόκειται για την ίδια διαδικασία την οποία την χρησιμοποιούμε σήμερα για το
γάλα και την ονομάζουμε παστεριοποίηση. Ο ίδιος ανέπτυξε και την μέθοδο
εμβολιασμού κατά του μικροβίου του άνθρακα και της λύσσας και μπήκε
δυναμικά στην διαμάχη για την αυθόρμητη δημιουργία. Χρησιμοποιώντας πολύ
έξυπνα σχεδιασμένα πειράματα, μπορούσε να απαντήσει σε διάφορα
επιχειρήματα εκείνων που υπερασπιζότανε την αυθόρμητη δημιουργία. Με την
χρήση των επίπεδων μπουκαλιών με γυρισμένους σωλήνες, μπορούσε να κάνει
επίδειξη και να δείξει πως η “σούπα” η οποία θερμαίνεται σωστά δεν
δημιουργεί την ζωή αν και έχει ελεύθερη πρόσβαση στον αέρα. Στο δικό του
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συνηθισμένο θερμό στυλ, ο Παστέρ ανακοίνωσε: “Ποτέ η πεποίθηση περί
αυθόρμητης δημιουργίας δεν θα αναρρώσει από το θανατηφόρο χτύπημα
αυτού του απλού πειράματος.”8
Όμως, ο Παστέρ έκανε λάθος! Αν και τα πειράματα του ξεκάθαρα έδειξαν
πως η ζωή μπορεί να δημιουργηθεί μόνο μέσα από μια άλλη ζωή και τούτο το
επιβεβαίωσαν και οι μικροβιολόγοι και η ιατρική, στον ορίζοντα ξεφύτρωναν
άλλες ιδέες. Στην Αγγλία το 1859 ο Κάρολος Δαρβίνος (Charles Darwin) μόλις
είχε δημοσιεύσει το γνωστό του βιβλίο Η καταγωγή των ειδών (The Origin of
Species) το οποίο ισχυριζότανε ότι οι ανώτερη οργανισμοί σταδιακά εξελίχθηκαν
από τους πιο απλούς με την διαδικασία της φυσικής επιλογής στην οποία οι
καλύτερα προσαρμοσμένοι οργανισμοί επιβίωναν εις βάρος των λιγότερο
προσαρμοσμένων. Στο τέλος, αυτός ο ισχυρισμός έφερε μπέρδεμα στο θέμα της
αυθόρμητης δημιουργίας. Ο Δαρβίνος δεν ήταν οπαδός της αυθόρμητης
δημιουργίας στο βιβλίο του Η καταγωγή των ειδών∙ στην ουσία – στις μετέπειτα
εκδόσεις του έγραφε ότι την ζωή “πρωταρχικά την έδωσε ο Δημιουργός”.9 Όμως,
η προσέγγιση του άνοιξε ξανά την πόρτα της αυθόρμητης δημιουργίας επειδή
σε περίπτωση που οι ανώτεροι οργανισμοί μπορούσαν να αναπτυχθούν από τις
πιο απλές μορφές ζωής από μόνοι τους, γιατί και η ζωή επίσης να μην μπορούσε
να είχε δημιουργηθεί από μόνη της; Αργότερα ο Δαρβίνος εξέφρασε ενδιαφέρον
για την αυθόρμητη δημιουργία αναφέροντας ότι “σε μια ζεστή μικρή λιμνούλα”
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι πρωτεΐνες “έτοιμες να υποστούν ακόμη
πιο πολύπλοκες αλλαγές.”10 Η άποψη αυτή ταίριαζε καλά με το αυξανόμενο
ενδιαφέρον για τις φυσιολατρικές (μηχανιστικές) εξηγήσεις. Τέτοιες εξηγήσεις
έτειναν να αφαιρέσουν οποιαδήποτε ανάγκη για ύπαρξη Θεού στην φύση.
Κανένας από τους επιστήμονες της εποχής εκείνης, συμπεριλαμβάνοντας και
τον Ζέμελβαϊς, τον Παστέρ ή τον Δαρβίνο, δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το
πόσο πολύπλοκα είναι ακόμα και τα μικρότερα είδη των οργανισμών. Αν αυτό
ήταν γνωστό τότε, ζήτημα είναι αν η θεωρία της εξέλιξης θα γινότανε αποδεχτή
όπως και έγινε. Στην Γαλλία υπήρχε μια ελάχιστη υποστήριξη για τις
προοδευτικές ιδέες του Δαρβίνου. Τα εθνικά συμφέροντα βοήθησαν ώστε η
Γαλλική Ακαδημία των επιστημών να πάρει μια σκληρή θέση υπέρ του Παστέρ.
Η επιστημονική κοινότητα στο τέλος αποφάσισε να ακολουθήσει τον περίεργο
δρόμο της απόρριψης της αυθόρμητης δημιουργίας για τους οργανισμούς οι
οποίοι ζουν τώρα όμως, την αποδέχθηκαν για τον πρώτο οργανισμό ο οποίος
εμφανίσθηκε στην Γη μερικά δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Η διαδικασία αυτή
λέγεται χημική εξέλιξη.

Χημική εξέλιξη

Στην αρχή του 20ο αιώνα, όπως η εξέλιξη γινότανε όλο και πιο αποδεχτή, το
ενδιαφέρον συγκεντρωνότανε στο γεγονός πως η ζωή δημιουργήθηκε από μόνη
της. Χωρίς αμφιβολία αυτό ήταν το πιο αινιγματικό πρόβλημα το οποίο η
βιολογική εξέλιξη είχε να αντιμετωπίσει και αρκετοί προσπάθησαν να το λύσουν.
Έως το 1924 ο διάσημος Ρώσος βιοχημικός Α. Ι. Οπάριν πρότεινε το σενάριο
σύμφωνα με το οποίο οι ανόργανες και οι οργανικές ενώσεις μπορούσαν να
διαμορφώνουν τις περίπλοκες οργανικές ενώσεις ενώ αυτά στην συνέχεια, τους
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απλούς οργανισμούς. Στην Αγγλία, ο πληθυσμιακός γενεσιολόγος και βιοχημικός
Τζ. Μπ. Σ. Χάλντεϊν, εργαζότανε πάνω σε ορισμένες από τις ίδιες ιδέες. Άλλοι
πρόσθεταν λεπτομέρειες και το κόνσεπτ πως η ζωή δημιουργήθηκε προ πολλού
από μόνη της μέσα σε αυτό που συχνά αποκαλείται “ζεστή οργανική σούπα”
έγινε θέμα σοβαρής ανάλυσης.
Το έτος 1953, ο Στένλι Μίλερ (Stanley Miller), δουλεύοντας στο εργαστήριο
του νομπελίστα Χάρολντ Άρι (Urey) στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ενημέρωσε
περί πολύ σημαντικού πειράματος το οποίο έγινε σημείο αναφοράς για τους
υπερασπιστές της αυθόρμητης δημιουργίας. Το πείραμα αυτό είχε σχεδιαστεί
έτσι ώστε να προσομοιώνει τις συνθήκες εκείνες στην Γη για τις οποίες
υποτίθεται πως υπήρχαν προτού η ζωή δημιουργήθηκε και οι οποίες μπορούσαν
να προκαλέσουν την δημιουργία των ζωντανών οργανισμών. Χρησιμοποιώντας
την κλειστή χημική συσκευή η οποία αφαιρούσε το οξυγόνο, ο Μίλερ εξέθεσε
ένα μίγμα των αερίων – του μεθανίου, του υδρογόνου, της αμμωνίας και του
ατμού του νερού – σε ηλεκτρική σπίθα. Η συσκευή είχε την προστατευτική
“παγίδα” για την συλλογή των λεπτών οργανικών μορίων τα οποία ενδεχομένως
να είχαν δημιουργηθεί. Μετά από πολλές μέρες διαπίστωσε ότι διαμορφώθηκαν
πολλά διαφορετικά είδη των οργανικών μορίων, συμπεριλαμβάνοντας και
ορισμένα αμινοξέα τα οποία ευρισκότανε συχνά στους ζωντανούς οργανισμούς.
Το πείραμα επαναλήφθηκε πολλές φορές, βελτιώθηκε στην συνέχεια και
φαίνεται ότι είχαν παραχθεί διάφορα είδη των αμινοξέων που κανονικά
βρισκότανε στις πρωτεΐνες, τέσσερις από τις πέντε βάσεις που κανονικά
βρισκότανε σε νουκλεϊκά οξέα,11 και ορισμένα ζάχαρα. Εκατομμύρια φοιτητές
της βιολογίας μάθαιναν περί του πειράματος αυτού και οι επιστήμονες και
δάσκαλοι από όλον τον κόσμο το χαιρέτισαν ως απόδειξη πως η ζωή μπορούσε
να δημιουργηθεί από μόνη της. Για μισό αιώνα έβραζε η συζήτηση περί
σημαντικότητας του πειράματος αυτού. Στην ουσία, πάρα πολλά προβλήματα
έμειναν άλυτα.
Το βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε είναι το εξής: πόσο
καλά τα εργαστηριακά πειράματα απεικονίζουν αυτό που πράγματι έχει συμβεί
στην πρώιμη Γη. Οι χημικοί στα εργαστήρια, χρησιμοποιώντας τον σύγχρονο
εξοπλισμό και καθαρισμένα χημικά, ίσως δεν παρέχουν καλά παραδείγματα των
συνθηκών που υπήρχαν πριν πολύ καιρό στην ωμή πρωταρχική Γη. Κάποιες
φορές οι παρατηρήσεις στο εργαστήριο μπορούν να συνδεθούν ορθά με αυτά
για τα οποία υποτίθεται πως έγιναν στο παρελθόν όμως, ορισμένες φορές - όχι.
Π. χ., στο πείραμα του Μίλερ, τα επιθυμητά παράγωγα ήταν προστατευμένα
στην “παγίδα” που τους προστάτευε από τις καταστροφικές επιδράσεις της
χρησιμοποιούμενης πηγής ενέργειας της σπίθας. Η χρήση της προστατευτικής
“παγίδας” δεν είναι αυτό που θα αναμενότανε στην πρωταρχική Γη.12
Πρέπει να έχουμε υπ΄ όψιν ότι εμείς εδώ μιλάμε περί πρωταρχικής Γης στην
οποία δεν υπήρχε ούτε ζωή, ούτε εργαστήρια, ούτε επιστήμονες. Όταν ο
επιστήμονας μπει στο εργαστήριο και υλοποιήσει τα πειράματα του
χρησιμοποιώντας την ευφυΐα του, τις πληροφορίες, τον εξοπλισμό και την τέχνη
η οποία συλλεγότανε μέσα από τους αιώνες της εμπειρίας, αυτός κάνει θα
λέγαμε αυτό που θα περιμέναμε από έναν νοήμονα Θεό και όχι τόσο από την
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κενή Γη. Με πολλούς τρόπους ο επιστήμονας αυτός εκπροσωπεί περισσότερο
της θεϊκές δημιουργικές δραστηριότητες παρά τις πρωταρχικές τυχαίες
συνθήκες. Η χημική εξέλιξη απαιτεί όλα τα καλά πράγματα να συμβούν από
μόνα τους και όχι να τους προκαλέσουν οι επιστήμονες σε εξελιγμένα
εργαστήρια.

Τα προβλήματα με την χημική εξέλιξη

Ίσως αυτό το κεφάλαιο να σας φανεί υπερβολικά τεχνικό, όμως, είναι
εξαιρετικά σημαντικό και αξίζει ιδιαίτερη προσπάθεια. Ακόμα και αν δεν
μπορέσετε να ακολουθήσετε την κάθε λεπτομέρεια, πάλι θα πάρετε μια εικόνα
για την ουσιαστική του σημασία.
Που βρισκότανε η “σούπα”; Οι εξελιχτές χρειάζονται όλη την “ζεστή
οργανική σούπα” την οποία μπορούν να βρουν. Οι οργανισμοί είναι τόσο
περίπλοκοι και η πιθανότητα να οργανωθούν από μόνοι τους είναι τόσο μικρή
που πράγματι χρειάζεται μεγάλη ποσότητα “σούπας”∙ όσο περισσότερη
“σούπα” έχετε, μεγαλύτερη και η πιθανότητα κάπου να εμφανιστεί αυθόρμητα
η ζωή. Αυτή η υποτιθέμενη σούπα θα ήτανε κάτι σαν τσορβάς και γιατί να μην
είχε τον όγκο όλων των ωκεανών του κόσμου! Το πρόβλημα είναι το εξής: σε
περίπτωση που τέτοια οργανική σούπα υπήρχε στην πρωταρχική Γη πριν πολλά
εκατομμύρια χρόνια, τέτοια που θα συσσωρευότανε μέσα της όλα τα
απαραίτητα μόρια, θα περιμένατε να βρείτε αποδείξεις περί τούτου σε πολύ
παλιούς βράχους της Γης. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχουν διάφορα υπολείμματα
της οργανικής ύλης όμως, δεν βρέθηκε ούτε ένα.13 Η ιδέα περί πρωταρχικής
σούπας έγινε πολύ δημοφιλής και συχνά παρουσιάζεται ως δεδομένο.14 Για
αυτόν τον λόγο, όπως τονίζει ο μοριακός βιολόγος Μάϊκλ (Michael) Ντέντον,
“λίγο σοκάρει το γεγονός που δεν υπάρχει απολύτως καμία θετική απόδειξη
περί της ύπαρξης της.”15
Ανάγκη για κατάλληλα είδη των μορίων. Τα πειράματα για την δημιουργία
των πρώτων μορίων της ζωής παράγουν πληθώρα άλλων μορίων τα οποία είναι
άχρηστα για την ζωή. Π. χ., στο πείραμα του Μίλερ, είχαν παραχθεί πολύ
περισσότερα είδη των αμινοξέων τα οποία είναι άχρηστα στην διαμόρφωση της
πρωτεΐνης παρά τα είκοσι είδη απαραίτητα για της δομές της ζωής.16 Η
διαδικασία της δημιουργίας της ζωής θα μπορούσε κάπως να απομονώσει αυτά
τα άχρηστα είδη ώστε να οργανώσει τις πρώτες χρήσιμες πρωτεΐνες της ζωής.
Είναι δύσκολο να φανταστούμε πως αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει από μόνο
του. Επίσης, στα πειράματα τέτοιας φύσεως, παράγονται και τα μόρια όπως
είναι το υδροκυάνιο και φορμαλδεΰδη τα οποία είναι εξαιρετικά τοξικά για την
ζωή.17
Τα οργανικά μόρια δεν επιβιώνουν. Για την διαμόρφωση της πρώτης
μορφής της ζωής είναι απαραίτητη η μεγάλη συγκέντρωση των οργανικών
μορίων και μάλιστα εκείνων των κατάλληλων. Όμως, τα οργανικά μόρια
καταστρέφονται εύκολα, ειδικά με το υπεριώδη φως για το οποίο υποτίθεται
πως εξασφάλισε την ενέργεια για την διαμόρφωση τους. Στην Ερευνητική Ένωση
της Καλιφόρνια (California Research Corporation), ο χημικός Ντόναλντ Χούλ
(Hull)18 υπολόγισε την πιθανότητα για την επιβίωση του πιο απλού αμινοξύ της
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γλυκίνης (NH2CH2COOH) στην πρωταρχική Γη. Συμπέρανε πως το 97% θα είχε
διαλυθεί στην πρωταρχική ατμόσφαιρα προτού καν φτάσει στον ωκεανό ενώ το
υπόλοιπο 3% θα καταστρεφότανε. Τα πιο περίπλοκα αμινοξέα με ευαίσθητη
σύνθεση θα είχαν ακόμα μικρότερες πιθανότητες για επιβίωση. Έτσι, θα
μπορούσαμε να αναμένουμε μόνο τις ακραίως αραιωμένες συγκεντρώσεις των
σωστών ειδών των οργανικών μορίων.19
Οπτικά ισομερή. Το αριστερό και το δεξί σας χέρι είναι παρόμοια όμως, τα
μέρη τους είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να μην είναι ολόιδια αλλά αποτελούν
την κατοπτρική εικόνα ένα για το άλλο. Τα οργανικά μόρια είναι επίσης
πολύπλοκες τρισδιάστατες δομές οι οποίες μπορούν να υπάρχουν σε διάφορες
φόρμες αν και έχουν τα ίδια είδη των ατόμων και την βασική χημική δομή. Αυτές
οι διαφορετικές φόρμες των παρόμοιων μορίων λέγονται ισομερή και όπως και
τα χέρια σας, και αυτά μπορούν να είναι η εικόνα στον καθρέφτη ένα για το άλλο
(φωτογραφία 3.3).20 Ένας τρόπος ώστε να αναγνωριστούν οι δύο εικόνες των
μορίων στον καθρέφτη είναι να παρατηρηθεί ο τρόπος με τον οποίο
περιστρέφουν τα κύματα του φωτός τα οποία προέρχονται από το πολωμένο
φως του οποίου τα κύματα είναι σε μια γραμμή. Αν η περιστροφή είναι προς
αριστερά, τα μόρια αυτά είναι τύπου L (left = αριστερά) ενώ αν περιστρέφονται
προς δεξιά είναι τύπου D (dekstro = δεξιά). Όταν τέτοια οργανικά μόρια
συντεθούν στο εργαστήριο, προκύπτει πως τα μισά είναι τύπου L ενώ τα μισά
τύπου D. Μια εξαίρεση αποτελεί το αμινοξύ γλυκίνη το οποίο είναι τόσο απλό
ώστε να μην έχει την εικόνα του στον καθρέφτη. Στο πείραμα το Μίλερ, τα μισά
αμινοξέα ήταν L ενώ άλλα μισά το D και αυτό είναι εκείνο που θα βρισκότανε

Φωτογραφία 3.3. Η δομή των D και των L ισόμερων των αμινοξέων. Παρατηρείστε πως
η τοποθέτηση των ατόμων σε μια δομή είναι η τρισδιάστατη εικόνα στον καθρέφτη του
άλλου. Το R είναι η ρίζα η οποία διακυμαίνεται σημαντικά στην χημική σύνθεση στα
διάφορα είδη των αμινοξέων ενώ το απεικονισμένο μέρος είναι ίδιο για όλα τα αμινοξέα.
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στην πρωταρχική “σούπα”.21 Όμως, όταν παρατηρείτε τους ζωντανούς
οργανισμούς – με εξαίρεση ορισμένα ακραίως ιδιαίτερα μόρια, όλα τα μόρια
τους είναι τύπου L. Δεν υπάρχει πολύς χώρος για αλλαγές. Μόλις ένα D αμινοξύ
στο πρωτεϊνικό μόριο θα εμποδίσει το ίδιο να διαμορφωθεί σε σωστή μορφή
στην οποία μπορεί να λειτουργεί ορθά.22 Το ερώτημα σχετικό με την εξέλιξη το
οποίο προκαλεί σύγχυση είναι το εξής: πως οι πρώτες φόρμες της ζωής οι οποίες
διαμορφώθηκαν στην “σούπα” μπορούσαν να επιλέγουν για πρωτεΐνες ακριβώς
τα L αμινοξέα από ένα μίγμα των L και των D στην “σούπα” αυτή; Και όταν
μελετάμε το μόριο της ζάχαρης στο DNA και το RNA έχουμε το ίδιο πρόβλημα
εκτός που τα ζάχαρα είναι μόνο τύπου D.
Στην διάρκεια του χρόνου οι εξελικτές υποδείκνυαν μια πληθώρα
μηχανισμών όπως το πολωμένο φως, ο μαγνητισμός, η επίδραση του αιθέρα
κλπ. στην προσπάθεια τους να λύσουν το μυστήριο γιατί μόνο τα L αμινοξέα
εμφανίζονται στα ζωντανά συστήματα.23 Όμως, κανένας δεν έλυσε αυτό το
πρόβλημα οπότε, οι νέες ιδέες εξακολουθούν να εμφανίζονται. Ως πιθανές
λύσεις λαμβάνονται και οι παραμικρές ελπίδες προερχόμενες από τα καλά
ελεγχόμενα εργαστηριακά πειράματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μόνο
μια ομιχλώδη ομοιότητα με οτιδήποτε που θα μπορούσε πράγματι να συμβεί
στην φύση. Έως σήμερα, δεν δόθηκε καμία ρεαλιστική εξήγηση του μυστηρίου
αυτού.
Διαμόρφωση των μεγάλων μορίων. Τα αμινοξέα, οι νουκλεοτιδικές βάσεις,
τα ζάχαρα κλπ. είναι σχετικά απλά μόρια σε σύγκριση με τα τεράστια μόρια τα
οποία διαμορφώνονται όταν συνδυάζονται ώστε να δημιουργήσουν τις
πρωτεΐνες, το DNA και το RNA. Μπορούμε να φτιάξουμε πολλά απλά μόρια
όμως, πως τα μεγάλα μόρια σε κάποια στιγμή οργανώθηκαν από μόνα τους; Η
τυπική πρωτεΐνη αποτελείται από περίπου εκατό αμινοξέα ενώ το DNA της Excherichiae coli, ένα τεράστιο μόριο, αποτελείται από πάνω από τέσσερα
εκατομμύρια βάσεων. Θυμηθείτε πως ακόμα και τα πιο απλά είδη οργανισμών
τα οποία γνωρίζουμε έχουν μισό εκατομμύριο βάσεων στο DNA τους οι οποίες
κωδικοποιούν σχεδόν πεντακόσιες διαφορετικές πρωτεΐνες.24
Πως η πρωταρχική ζωή οργανώθηκε ποτέ; Οι οργανισμοί χρειάζονται
πρωτεΐνες ώστε να παράγουν το DNA ενώ πρέπει να έχουν το DNA ώστε να
συνθέσουν τις πρωτεΐνες. Θα μπορούσε όλο αυτό το σύστημα να είναι
αποτέλεσμα των τυχαίων γεγονότων όσο οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων
ακολουθούν τους νόμους της φυσικής; Έχει υπολογιστεί η πιθανότητα για να
διαμορφωθεί μόνο ένα ιδιαίτερο είδος του πρωτεϊνικού μορίου και είναι
απίστευτά μικρή. Μια μελέτη25 αναφέρει πως είναι μικρότερη από 1 προς 10190
(4,9 x 10191). Πρόκειται για απίστευτα μικρό αριθμό∙ το κάθε ένα από τα 190
μηδενικά μειώνει την πιθανότητα δέκα φορές σε συνάρτηση με το προηγούμενο
μηδέν. Όμως, η πιθανότητα ώστε αυτό να μπορούσε να συμβεί χωρίς μια ευφυή
καθοδήγηση δεν εξακολουθεί να υπάρχει; Αν και οι μαθηματικοί ορισμένες
φορές ορίζουν τις πιθανότητες μικρότερες από το 1 προς 1050 ως απίθανες, πάλι
μπορούμε, αν σκεφτούμε λίγο ορθολογικά, να ισχυριστούμε πως μια φορά
απλώς έτυχε να λάβουμε το σωστό μόριο με την πρώτη. Όμως, όταν έχετε λάβει
ένα πρωτεϊνικό μόριο μια φορά, εκεί δεν υπάρχουν περιθώρια για βοήθεια:
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χρειάζεστε το λιγότερο εκατοντάδες διαφορετικά είδη για την πιο απλή φόρμα
της ζωής.26 Μετά, χρειάζεστε τα DNA ή τα RNA μόρια και αυτά μπορούν να είναι
πιο πολύπλοκα από τις πρωτεΐνες ενώ χρειάζεστε και τους υδρογονάνθρακες
και τα λιπίδια.
Εάν για αυτό το γεγονός θελήσετε να κατηγορήσετε το τυχαίο και τις μη
κατευθυνόμενες φυσικές διαδικασίες, πρέπει να σκεφτείτε πολύ μεγαλύτερη
ποσότητα ύλης από ότι υπάρχει στο γνωστό Σύμπαν ώστε να φτάσετε σε
ορισμένη πιθανότητα! Ο Μπερντ – Όλαφ Κίπερς (Kuppers) ο οποίος είναι οπαδός
της ιδέας ότι τα μόρια κάπως οργανώθηκαν και μετατράπηκαν σε ζωή, μελέτησε
τέτοιες πιθανότητες. Αναφέρει πως “ακόμα και αν όλη η ύλη στο Σύμπαν
αποτελείται από τα DNA μόρια δομικής πολυπλοκότητας του βακτηριακού
γονιδιώματος (δηλαδή του μικροσκοπικού DNA) με τυχαίες σειρές, οι
πιθανότητες να βρείτε ανάμεσα τους το βακτηριακό γονιδίωμα ή κάτι παρόμοιο
με ένα από αυτά θα εξακολουθούσαν να είναι τελείως αμελητέες.”27 Αν και
ορισμένοι εξελιχτές αναγνωρίζουν την ύπαρξη αυτού του προβλήματος, δεν
έδωσαν καμία πιθανή επεξήγηση. Μετέπειτα, στο τέλος της ιστορίας της ζωής,
πρέπει να εξελίξετε το DNA των ανθρώπινων όντων το οποίο είναι χίλιες φορές
μεγαλύτερο από το DNA των μικροβίων.28 Πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψιν το ότι
και οι βιολογικές πληροφορίες του DNA συνήθως πρέπει να είναι ακριβέστατες.
Η αλλαγή μόλις ενός αμινοξύ στην πρωτεΐνη μπορεί να προκαλέσει την
καταστροφή όπως είναι η περίπτωση των ασθενών που πάσχουν από
δρεπανοκυτταρική αναιμία. Όταν πρόκειται για αυθόρμητη δημιουργία της
ζωής, η ορθή σκέψη υποδεικνύει πως πρέπει να ψάξουμε για άλλες
εναλλακτικές και όχι για σύμπτωση. Αν πιστεύετε σε τέτοιες απίθανες
συμπτώσεις, θα μπορούσατε επίσης να πιστεύετε και στα θαύματα – θα ήταν
το ίδιο.
Γενετικός κώδικας. Μια από της χαρές της παιδικής ηλικίας είναι η
δημιουργία διαφόρων κωδικών όπου με την αντικατάσταση των γραμμάτων ή
των αριθμών έχουμε μια νέα γλώσσα την οποία την καταλαβαίνει μόνο μια μικρή
ομάδα προνομιούχων οπότε και ξέρει για ποιον κωδικό πρόκειται. Στους
πολέμους χρησιμοποιούνται εξελιγμένοι κωδικοί οι οποίοι αλλάζουν συχνά ώστε
να προστατευθούν οι πληροφορίες από τον εχθρό ο οποίος καταβάλλει
σημαντικές προσπάθειες για να καταφέρει την αποκωδικοποίηση. Μερικές
δεκαετίες πριν, χρειαζότανε πολύς κόπος ώστε να βρεθεί ο γενετικός κώδικας∙29
τούτο αποτελεί μια από τις μεγάλες νίκες της επιστήμης.
Προηγουμένως αναφέραμε πως οι βάσεις A, T, G και C στο μήκος του DNΑ
μορίου καθοδηγούν την παραγωγή των πρωτεϊνών μεταφέροντας πληροφορίες
στο RNA και στα αμινοξέα (φωτογραφία 3.2). Πως οι πληροφορίες από το DNA
μεταφέρονται στα αμινοξέα; Ο ευθύς τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του DNA και
των αμινοξέων δεν έχει παραπάνω πιθανότητες να υλοποιηθεί από ότι η
επικοινωνία σας με την σκουληκαντέρα χρησιμοποιώντας σήματα καπνού. Αυτές
οι πληροφορίες από το DNA μεταφέρονται με ειδικά μόρια τα οποία
χρησιμοποιούν την γλώσσα του γενετικού κώδικα. Κυριολεκτικά είναι αδύνατον
να φανταστούμε οποιαδήποτε μορφή ζωής την οποία γνωρίζουμε χωρίς τον
γενετικό κώδικα οπότε, ο ίδιος πρέπει να υπάρχει προτού υπάρξει τέτοιου
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είδους ζωή. Θυμηθείτε πως στον γενετικό κώδικα χρειάζεται να υπάρχουν τρεις
βάσεις (κωδικόνιο) ώστε να κωδικοποιούν ένα αμινοξύ (πίνακας 3.2). Πως
δημιουργήθηκε αυτή η κωδικοποιημένη γλώσσα είναι ένα φλέγων ερώτημα για
την εξέλιξη. Η πρωταρχική “σούπα” δεν ήταν καμία αλφαβητική σούπα! Δεν θα
περιμένατε η πληθώρα των DNA βάσεων να τοποθετηθεί σε ευφυή
κωδικοποιημένη σειρά μόνο με τυχαίες αλλαγές. Πέραν τούτου, τέτοιο σύστημα
θα ήταν άχρηστο και δεν θα είχε και καμία εξελικτική αξία για την επιβίωση έως
ώσπου εξελιχθεί το σύστημα το οποίο δρα ώστε τα αμινοξέα να ταυτίζονται με
τέτοιο κώδικα.
Από την άλλη μεριά, αρκετοί εξελιχτές νοιώθουν ότι η απλή ύπαρξη του
σχεδόν γενικού γενετικού κώδικα αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι όλοι οι
οργανισμοί είναι συνδεδεμένοι ένας με τον άλλον και ότι εξελίχθηκαν από έναν
κοινό πρόγονο. Όπως αναφέρεται σε ένα αξιόλογο σύγγραμμα της βιολογίας:
“Η γενικότητα του γενετικού κώδικα είναι μια από τις ισχυρότερες αποδείξεις
ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί μοιράζουν την κοινή εξελικτική κληρονομιά.”30
Το επιχείρημα της ομοιότητας όπως είναι οι ομοιότητες των κυττάρων, των
γονιδίων, των οστών, των άκρων κλπ., χρησιμοποιείται ευρέως ώστε να
υποστηριχθεί η εξέλιξη όμως, αν αναλύσουμε βαθύτερα το θέμα αυτό,
προκύπτει ότι δεν πείθει ούτε στο ελάχιστο. Είναι πολύ εύκολο να αντιταχθεί με
την υπόδειξη πως όλες αυτές οι ομοιότητες είναι απόδειξη ότι υπάρχει ένας
Δημιουργός Θεός ο οποίος χρησιμοποιούσε την ίδια λειτουργική σχεδίαση
δημιουργώντας διαφόρους οργανισμούς. Θα φαινότανε περίεργο ο Θεός να
επινοεί μια πληθώρα διαφορετικών γενετικών κωδικών για διάφορους
οργανισμούς όταν ήδη υπάρχει ένας ο οποίος λειτουργεί καλά. Τέτοιου είδους
επιχείρημα βασισμένο στην ομοιότητα δεν έχει μεγάλη σημασία ούτε υπέρ ούτε
κατά της εξέλιξης των οργανισμών αλλά ούτε για την ύπαρξη του Θεού.
Όπως αναπόφευκτα συμβαίνει σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς,
διάφορα συστήματα τους δεν είναι καθόλου απλά και τούτο ισχύει και για τον
γενετικό κώδικα. Νωρίτερα αναφέραμε ότι στην διαμόρφωση των πρωτεϊνών
τα ειδικά μόρια (αμινοάκυλο – tRNA συνθετάση) συνδυάζουν το σωστό είδος
του αμινοξύ με ειδικό είδος της μεταφορικής RNA η οποία έχει τον σωστό
γενετικό κώδικα για αυτό το αμινοξύ συγκεκριμένα. Μετέπειτα, αυτό το
συνδυασμένο αμινοξύ και το κωδικοποιημένο μεταφορικό RNA ταυτίζονται με
την κωδικοποιημένη πληροφορία στο πληροφοριακό RNA. Η πληροφορία αυτή
προήρθε πρωταρχικά από το DNA και έχει ως αποτέλεσμα την σωστή
τοποθέτηση των αμινοξέων όσο αυτά συνδέονται με σκοπό να διαμορφώσουν
το πρωτεϊνικό μόριο στο ριβόσωμα (φωτογραφία 3.2). Αν οι κωδικοί στο DNA
και οι κωδικοί τους οποίους χρησιμοποιεί η μεταφορική RNA δεν ταυτίζονται,
δεν θα πάρετε τις απαραίτητες πρωτεΐνες. Η απλή αναλογία είναι η εξής: για να
είναι κατάλληλη για χρήση η γλώσσα του γενετικού κώδικα, και ο ομιλητής και
ο ακροατής πρέπει να χρησιμοποιούν και να καταλαβαίνουν την ίδια γλώσσα.
Περαιτέρω, κάθε προσπάθεια να αλλαχθεί σταδιακά ο κώδικας αυτός θα
προκαλούσε τον άμεσο θάνατο του κάθε οργανισμού.
Οι γλώσσες όπως είναι ο γενετικός κώδικας δεν φαίνεται να προκύπτουν
αυθόρμητα ούτε στα ζωντανά αλλά ούτε στα μη ζωντανά συστήματα εκτός αν
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Φωτογραφία 3.4. Η απεικόνιση ενός βιοχημικού μονοπατιού δοσμένη σε διάγραμμα. Τα
ένζυμα είναι απεικονισμένα ως ωοειδείς όσο τα μόρια τα οποία διαμορφώνουν είναι σε
ορθογώνιο. Το ένζυμο Α αλλάζει το μόριο Α σε μόριο Β ενώ το ένζυμο Β αλλάζει το
μόριο Β σε C κλπ. έως ώσπου τελικά δεν παραχθεί το απαραίτητο μόριο, σε αυτήν την
περίπτωση συγκεκριμένα, το μόριο G.

είναι σκόπιμα σχεδιασμένες. Στο εξελικτικό σενάριο της σταδιακής εξελικτικής
ανάπτυξης τίθεται τα ερώτημα τι εξελίχθηκε πρώτα – ο περίπλοκος κώδικας στο
DNA ή η ικανότητα να διαβάζεται ο ίδιος και να ρυθμιστούν τα αμινοξέα
σύμφωνα με τον κώδικα αυτό. Κανένα από αυτά δεν θα είχε την εξελικτική αξία
επιβίωσης αν δεν λειτουργούσαν και τα δύο. Χρειάζεστε το λιγότερο ένα
ξεχωριστό DNA κώδικα τριών γραμμάτων για κάθε ένα από τα 20 αμινοξέα. Ο
κώδικας αυτός πρέπει να ταυτίζεται με τα αμινοξέα με την βοήθεια των 20
ειδικών μορίων (αμινοάκυλο – tRNA συνθετάση) τα οποία σταθεροποιούν τα
σωστά αμινοξέα στα 20 είδη των μεταφορικών RNA ενώ μετά διαβάζουν τις
πληροφορίες στην πληροφοριακή RNA οι οποίες πρωταρχικά έφτασαν από το
DNA στον πυρήνα του κυττάρου. Αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή και όλο το
σύστημα πρέπει να λειτουργεί σωστά ώστε να παράγει τα σωστά είδη των
πρωτεϊνών. Στην ουσία, το σύστημα αυτό είναι πολύ πιο πολύπλοκο από το
ελάχιστο που αναφέρθηκε παραπάνω. Τόσα μέρη συνδεδεμένα με τον γενετικό
κώδικα εξαρτούνται από άλλα μέρη ώστε να μπορούν να λειτουργούν οπότε,
προκύπτει ολοφάνερα πως ένας νοήμων νους έπρεπε να είχε μπλεχθεί στην
δημιουργία και του κώδικα και της περίπλοκης διαδικασίας της δημιουργίας των
πρωτεϊνών.
Βιοχημικά μονοπάτια και ο έλεγχος τους. Στους οργανισμούς συνήθως
χρειάζεται μια ολόκληρη σειρά χημικών μονοπατιών ώστε να παραχθεί μόλις
ένα απαραίτητο είδος των μορίων. Οι αλλαγές αυτές υλοποιούνται μια μια με
καθορισμένη σειρά έως ώσπου δημιουργηθεί το τελικό προϊόν. Η σειρά αυτή
λέγεται βιοχημικό μονοπάτι και ένα διαφορετικό πρωτεϊνικό μόριο - το
λεγόμενο ένζυμο - υποστηρίζει τον κάθε βαθμό στο μονοπάτι αυτό (φωτογραφία
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3.4). Τέτοια μονοπάτια παρόμοια με μεταφορική ταινία υπάρχουν πολλά στους
ζωντανούς οργανισμούς. Αποτελούν ίδιο πρόβλημα για την εξέλιξη όπως και η
ήδη περιγραφόμενη ανάπτυξη του γενετικού κώδικα. Είναι ακατανόητο πως όλο
αυτό το πολύπλοκο μονοπάτι απλώς έτυχε ξαφνικά και δημιουργήθηκε
ολόκληρο έτσι, τυχαία, κάτι που θα του έδινε την εξελικτική αξία επιβίωσης. Αν
δεν εμφανίστηκε με μια, πως τέτοια πολύπλοκα συστήματα εξελίχτηκαν
σταδιακά όταν δεν υφίσταται η επιβίωση έως ώσπου συμβεί και το τελευταίο
βήμα απαραίτητο για την δημιουργία του απαραίτητου μορίου;
Οι εξελιχτές ασχολήθηκαν με το πρόβλημα αυτό και η στάνταρ λύση η οποία
παρουσιάστηκε στα σχολικά συγγράμματα είναι η υπόθεση πως τα διαφορετικά
απαραίτητα μόρια και οι διαμεσολαβητές τους όλοι ήταν ήδη διαθέσιμοι στο
περιβάλλον. Η εξελικτική διαδικασία διεκπεραιωνότανε προς τα πίσω μέσω του
βιοχημικού μονοπατιού. Όταν το απαραίτητο μόριο (π.χ. το μόριο G,
φωτογραφία 3.4) είχε εξαντληθεί, θα εξελισσότανε ένα ένζυμο (το ένζυμο F)
ώστε να αλλάξει τον προηγούμενο διαμεσολαβητή (το μόριο F) στο πιο
προηγμένο (μόριο G). Η διαδικασία αυτή συνεχιζότανε όπισθεν έως ώσπου
εξελίχτηκαν όλα τα διαφορετικά ένζυμα.31 Αυτή είναι μια έξυπνη υπόδειξη όμως,
επειδή τα απαραίτητα διαμεσολαβητικά μόρια, εκτός από πολύ σπάνιες
περιπτώσεις, δεν βρέθηκαν στην Γη, στο ξεκίνημα της, είναι χωρίς κάλυψη.32
Περαιτέρω, είναι πολύ απίθανο το σωστό είδος των ενζύμων να γίνει
κωδικοποιημένο σε σωστή στιγμή και σε σωστό μέρος στο DNA ώστε να
εξασφαλίσει το σύστημα το οποίο θα λειτουργούσε.
Τι θα γινότανε αν τα βιοχημικά μονοπάτια απλώς συνέχισαν να υλοποιούνται
στον χρόνο; Αυτό θα προκαλούσε χάος. Για την καλή μας τύχη, τα μονοπάτια
αυτά συνήθως έχουν καλά δουλεμένο μηχανισμό ελέγχου συνδεδεμένο με το
πρώτο μονοπάτι το οποίο ελέγχει την παραγωγή των απαραίτητων μορίων.
Τέτοια συστήματα ρύθμισης μπορούν να ανταποκρίνονται με διάφορους
τρόπους όσο οι λεπτοί αισθητήριοι ανιχνευτές καθορίζουν αν το τελικό προϊόν
του μονοπατιού είναι απαραίτητο. Χωρίς αυτούς τους μηχανισμούς ρύθμισης η
ζωή δεν θα ήταν εφικτή. Τα ένζυμα θα παρήγαγαν συνέχεια καινούργια μόρια –
σαν ανεξέλεγκτη πυρκαγιά∙ όλα θα βρισκότανε εκτός ελέγχου. Αυτό αποτελεί
νέο πρόβλημα για την χημική εξέλιξη. Τι εξελίχτηκε πρώτο: το βιοχημικό
μονοπάτι ή το σύστημα ελέγχου; Αν πρώτο ήταν το βιοχημικό μονοπάτι, τι θα
εξασφάλιζε το απαραίτητο σύστημα ελέγχου; Αν πρώτο ήταν το σύστημα
ελέγχου, γιατί θα εξελισσότανε αν δεν υπήρχε σύστημα το οποίο θα ήλεγχε; Για
την ύπαρξη των ζωντανών οργανισμών είναι απαραίτητο πολλά πράγματα να
συμβούν ταυτόχρονα.
Πως δημιουργήθηκαν τα κύτταρα; Υπάρχει απίστευτα μεγάλο χάσμα
ανάμεσα στα απλά ανοργάνωτα μόρια του πολυσυζητημένου πειράματος τύπου
Μίλερ και του ζωντανού κυττάρου συμπεριλαμβάνοντας και την πληθώρα
ελεγχόμενων λειτουργικών συστημάτων της. Δυστυχώς, το χάσμα αυτό σπάνια
αναφέρεται στα βιβλία βιολογίας. Όπως σχετικά αναφέρει ο φιλόσοφος Μάϊκλ
Ριούζ (Michael Ruse): “Αν υπάρχει μεγάλο κενό στην γνώση σας, τότε, η καλύτερη
δυνατότητα που έχετε είναι να μην πείτε τίποτα και να κρατήσετε σκληρή στάση
στο τίποτα!”33
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Φωτογραφία 3.5. Απεικόνιση της τομής του τυπικού ζωικού κυττάρου για να φανούν ορισμένα από τα εσωτερικά όργανα.

Τα μικροσκοπικά μικρόβια για τα οποία μιλάμε είναι τα κύτταρα τα οποία
είναι πιο απλά από τα κύτταρα της πλειοψηφίας των ζωντανών συστημάτων τα
οποία γνωρίζουμε. Τα κύτταρα στους οργανισμούς από την αμοιβάδα έως τον
άνθρωπο και από το βρύο έως τα γιγάντια πεύκα της Καλιφόρνιας είναι συνήθως
μεγαλύτερα και στο χιλιοστό χωράει μόνο μια εκατοντάδα τοποθετημένα ένα
δίπλα στο άλλο. Αυτά τα μεγαλύτερα κύτταρα έχουν κεντρικό πυρήνα όπου
βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του DNA και είναι δομημένα σε διάφορα είδη
παραλλαγών – από το αδενικό κύτταρο έως το νευρικό κύτταρο. Και αυτά τα
κύτταρα πρέπει να εξηγηθούν στο μεγάλο ερώτημα της δημιουργίας της ζωής.
Αναφέραμε τις πρωτεΐνες, το DNA, το RNA, τα ένζυμα κλπ όμως, δεν υπάρχει
ούτε το μικρότερο μικρόβιο αν δεν υπάρχει κυτταρική μεμβράνη η οποία
περικυκλώνει αυτά τα ειδικά μόρια και έτσι διευκολύνει την αλληλεπίδραση
τους και τον έλεγχο. Η κυτταρική μεμβράνη διεκπεραιώνει αυτή την, ζωτικής
σημασίας, λειτουργία. Ανακαλύπτουμε πως οι κυτταρικές μεμβράνες είναι
αρκετά περίπλοκες. Εμπεριέχουν και ειδικά μέρη τα οποία ελέγχουν και
“διοχετεύουν” ότι μπαίνει και βγαίνει από το κύτταρο. Πως το πρώτο ζωντανό
κύτταρο εξέλιξε την μεμβράνη του;
Υπάρχουν υποδείξεις εκ μέρους των χημικών εξελιχτών ότι ομάδες των
μεγάλων οργανικών μορίων ή ακόμα και των αμινοξέων μπορούσαν να
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διαμορφώσουν τις σφαιρικές μάζες οι οποίες διαμόρφωσαν τα πρώτα
κύτταρα.34 Τέτοιες σφαίρες δεν έχουν την λειτουργική κυτταρική μεμβράνη, ούτε
την εσωτερική οργάνωση ή οποιοδήποτε άλλο ειδικό χαρακτηριστικό
απαραίτητο για την ζωή. Σχετικά με αυτό, ο Βίλιγιεμ Ντέϊ (William Day) ο οποίος
εξακολουθεί να πιστεύει σε κάποιο είδος βιολογικής εξέλιξης, αναφέρει:
“Ανεξαρτήτως πως το βλέπετε το θέμα, πρόκειται για επιστημονική ανοησία.”35
Πέραν τούτου, η ζωή δεν είναι μόνο μια χούφτα χημικών σε μια σακούλα∙.αν
ήταν έτσι – πολύ σύντομα τα χημικά αυτά θα μετατρεπότανε σε αυτό που λέμε
χημική ισορροπία και στην κατάσταση ισορροπίας ουσιαστικά είστε νεκρός.
Τέτοιο κύτταρο δεν θα είχε πολλές μεταβολικές αλλαγές χαρακτηριστικές για
κάτι που είναι ζωντανό. Όπως τονίζει ο βιοχημικός Τζόρτζ Τζέϊβορ (George Javor),
για την ζωή χρειάζεστε μια πληθώρα αλληλοεξαρτώμενων βιοχημικών
μονοπατιών σε στάδιο έναρξης και λειτουργικότητας.36 Μπορείτε να έχετε όλα
τα απαραίτητα χημικά όπως μπορούν να βρεθούν στην κοτόσουπα όμως, η ζωή
δεν παρουσιάζεται αυθόρμητα εκεί.
Στα κύτταρα βρίσκουμε διάφορες εξειδικευμένες δομές (φωτογραφία 3.5).
Αυτές συμπεριλαμβάνουν: κεντριόλια τα οποία βοηθούν στην κυτταρική
διαίρεση∙ τα μιτοχόνδρια τα οποία εξασφαλίζουν την ενέργεια∙ το
ενδοπλασματικό δίκτυο όπου τα ριβοσωμάτια φτιάχνουν τα πρωτεϊνικά μόρια∙
τα σώματα του συστήματος Γκόλτζι τα οποία συγκεντρώνουν τα συντιθέμενα
προϊόντα∙ τα λυσοσώματα τα οποία αναλαμβάνουν την πέψη των κυτταρικών
προϊόντων∙ τα ινίδια τα οποία προστατεύουν την κυτταρική δομή∙ και τους μικρό
– σωλήνες οι οποίοι, μαζί με ειδικά μόρια, μετακινούν τα κυτταρικά μέρη εκεί
όπου χρειάζεται. Και αυτή είναι μόνο η αρχή ενός απίστευτα μικρού και
περίπλοκου τομέα που ανακαλύπτουμε.
Ποια η πιθανότητα ώστε το κύτταρο να εμφανίστηκε απλώς τυχαία;
Ορισμένοι ερευνητές ασχολήθηκαν με το ερώτημα αυτό και πρόκειται για
ακραίως μικρή πιθανότητα. Ο Φρέντ Χόϊλ (Hoyle)37 υπολόγισε πως η πιθανότητα
να ληφθούν με μια 2000 ένζυμα (πρωτεϊνικά μόρια) απαραίτητα για να
δημιουργηθεί η ζωή είναι ένα προς 1040.000. Είναι δύσκολο να φανταστούμε πόσο
μικρή είναι η πιθανότητα αυτή. Μόνο για την αναγραφή των 40.000 μηδενικών
της πιθανότητας αυτής με την χρήση των απλών αριθμών θα χρειαζότανε πάνω
από 13 σελίδες μηδενικών! Αυτό θα ήταν ένα πολύ βαρετό κείμενο για την
ανάγνωση! Θυμηθείτε πως το κάθε μηδενικό που έχει προστεθεί
πολλαπλασιάζει το απίθανο δέκα φορές. Προκύπτει όμως πως ο Χόϊλ ήταν
αρκετά αισιόδοξος. Χρησιμοποιώντας την θερμοδυναμική (την ενέργεια της
συσχέτισης των ατόμων και των μορίων) ο φυσικός χημικός Χάρολντ Τζ.
Μόροβιτς (J. Morowitz),38 ο οποίος έχει μια τάση στην εξελικτική δημιουργία της
ζωής, υπολογίζει πως η πιθανότητα ώστε το πολύ μικρό μικρόβιο (μυκόπλασμα)
να εμφανιστεί αυθόρμητα είναι ένα προς 105.000.000.000 (105x10(9)). Ο κοσμολόγος
Τσάντρα Βικραμάσινγκε (Chandra Wickramasinghe) ο οποίος υποστηρίζει την
θεωρία περί εξωγήινης προέλευσης της ζωής, πιο γραφικά περιγράφει το
δίλημμα αυτό: “Οι πιθανότητες η ζωή να εμφανίστηκε έτσι απλά στην Γη είναι
ίδιες με τις πιθανότητες ο τυφώνας να πέρασε από τα απόβλητα και να έφτιαξε
το αεροπλάνο Μπόινγκ 747.”39
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Αναπαραγωγή. Αν έχετε μόνο ένα κύτταρο το οποίο απλώς υπάρχει σε ήρεμη
κατάσταση, τούτο δεν θα καθιερώσει την ζωή στην Γη. Προτού πεθάνει, το
κύτταρο αυτό πρέπει να αναπαράγεται συνέχεια. Η αναπαραγωγή είναι ένα από
τα κύρια ταυτόσημα χαρακτηριστικά της ζωής. Για να αναπαραχθεί, όλα τα
απαραίτητα πολύπλοκα μέρη του κυττάρου πρέπει να αντιγραφτούν ή η ζωή δεν

Φωτογραφία 3.6. Απλή απεικόνιση της διαδικασίας της κυτταρικής διαίρεσης. Πρώτα
σπάει η κυτταρική μεμβράνη, το DNA συμπυκνώνεται σε διπλά ραβδοειδή χρωμοσώματα (πρόφαση). Αυτά τα χρωμοσώματα μετέπειτα κατατάσσονται σε πεδίο το οποίο
είναι απλωμένο ανάμεσα στα μελλοντικά κύτταρα όσο οι μικροσκοπικές ζευγαρωμένες
κεντριόλες τοποθετούνται σε αντίθετους πόλους (ανάφαση). Οι νουκλεϊκές μεμβράνες
ανανεώνονται (τελόφαση) και από το πρωταρχικό κύτταρο δημιουργούνται δύο φυσιολογικά λειτουργικά κύτταρα (μεσόφαση).
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θα συνεχιστεί. Πως το κάνουν αυτό τα μικροσκοπικά κύτταρα αυτά – είναι
ακατανόητο ακόμη και για την φαντασία μας. Όμως, η επιστήμη προσφέρει
πληθώρα καταπληκτικών λεπτομερειών.
Το πιο σημαντικό μέρος το οποίο πρέπει να αναγραφτεί είναι το DNA. Ένας
πολύ ιδιαίτερος μηχανισμός ο οποίος αποτελείται από περίπου 30 πρωτεϊνικά
μόρια - η λεγόμενη DNA πολυμεράση πηγαίνει κατά μήκος του DNA και το
αντιγράφει. Όταν το κύτταρο ξεκινήσει να διαιρείται, το DNA το οποίο στους
ανθρώπους έχει μήκος περίπου ένα μέτρο σε κάθε κύτταρο, συμπιέζεται σε 46
μικροσκοπικά χρωμοσώματα. Τούτο πετυχαίνεται πρώτα με το τύλιγμα του DNA,
μετά με το τύλιγμα του πηνίου αυτού και του διπλώματος του διπλωμένου
διπλού πηνίου κάτι που δίνει ζευγάρια χρωμοσωμάτων τα οποία θα
καταταχθούν σε κάθε νέο κύτταρο ώστε το κάθε ένα να έχει το πλήρες
συμπλήρωμα του DNA. Τα χρωμοσώματα μετά κατατάσσονται στην μέση μεταξύ
δύο νεοδημιουργηθέντων κυττάρων και οι μικρό σωλήνες τους πιάνουν και τα
τραβάνε προς τα κεντριόλια τα οποία βρίσκονται σε αντίθετες άκρες
(φωτογραφία 3.6). Εκεί τα χρωμοσώματα ξετυλίγονται σε νέα κύτταρα
θυγατέρες όπου διευθύνουν την κυτταρική δραστηριότητα. Ακόμα πιο
εκπληκτικό είναι το πώς αντιγράφεται ο 1,6 χιλιοστά μακρύς κυκλικός βρόχος
του DNA σε Excherechia coli∙ ο βρόχος αυτός είναι συμπιεσμένος στο κύτταρο
το οποίο είναι 800 φορές μικρότερο από τον εαυτό του. Αυτό το πετυχαίνει έτσι
που δεν διαμορφώνει τα συμπιεσμένα χρωμοσώματα όπως συμβαίνει στους
πιο εξελιγμένους οργανισμούς και επίσης, δεν μπλέκεται. Η διαδικασία αυτή
διαρκεί περίπου 42 λεπτά και αυτό σημαίνει πως δύο μηχανισμοί του DNA της
πρωτεϊνικής πολυμεράσης οι οποίοι κινούνται κατά μήκος του DNA αντιγράφουν
τις βάσεις του γενετικού κώδικα με ταχύτητα των περίπου χιλίων ζευγαριών ανά
δευτερόλεπτο. Τα θαύματα στα μικρόβια δεν παύουν ποτέ να μας εκπλήσσουν.
Δώσαμε μόνο την πολύ γενικευμένη απεικόνιση μιας πολύ περίπλοκης
διαδικασίας για την οποία ξέρουμε κάποιες λεπτομέρειες αλλά έχουμε να
μάθουμε ακόμα πολλά. Μετέπειτα, εδώ υπάρχουν και τα υπόλοιπα μέρη
διαφόρων κυττάρων όπως είναι π.χ. η κυτταρική μεμβράνη και πληθώρα ινών
οι οποίες πρέπει να αντιγραφτούν. Θα μπορούσαν αυτές οι περίπλοκες και
αναπόφευκτα ενσωματωμένες διαδικασίες να εμφανιστούν απλά από μόνες
τους; Πολλά μέρη εξαρτούνται από κάποια άλλα μέρη και δεν θα είχαν την
εξελικτική αξία επιβίωσης αν δεν ήταν παρόν όλα τα απαραίτητα μέρη. Π. χ.,
ποια η χρησιμότητα του DNA χωρίς τον μηχανισμό της πρωτεϊνικής
πολυμεράσης να την αντιγράψει; Και ποια η χρήση της πολυμεράσης χωρίς το
DNA το οποίο θα το αντέγραφε; Και το ένα και το άλλο θα ήταν άχρηστο χωρίς
το άλλο μέρος ενώ χωρίς και τα δύο δεν θα είχαμε τους ζωντανούς οργανισμούς.
Και αυτό ισχύει για την πλειοψηφία των μερών των ζωντανών οργανισμών.
Χρειάζεστε μια μεγάλη αλυσίδα των αλληλοεξαρτώμενων μερών ώστε να
ξεκινήσετε καν να σκέφτεστε περί ζωής. Ο βιοχημικός Μάϊκλ Μπιχ (Michael
Behe) μελέτησε περισσότερα συστήματα των οργανισμών τα οποία έχουν πολλά
μέρη που πρέπει να δουλεύουν με άλλα μέρη ώστε να λειτουργούν. Για αυτόν,
τα συστήματα αυτά αποτελούν την “μη μειώσιμη πολυπλοκότητα”40 και αυτό
περιγράφει πολύ καλά όλα αυτά τα ευρήματα.
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Εμφάνιση του συστήματος ανάγνωσης και διόρθωσης του DNA. Όταν το
κύτταρο διαιρείται, πρέπει να αντιγραφτούν εκατοντάδες χιλιάδες έως
δισεκατομμύρια βάσεων οι οποίες διαμορφώνουν τον γενετικό κώδικα στο DNA.
Κάποια λάθη στην αντιγραφή είναι αβλαβή και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούν
να είναι και χρήσιμα όμως, όλα τα υπόλοιπα λάθη είναι βλαβερά και ακόμα και
μοιραία. Για την καλή τύχη των ζωντανών οργανισμών, υπάρχουν περισσότερα
ειδικά συστήματα τα οποία διορθώνουν τον κωδικό - αντιγραφή, αφαιρούν τα
λάθη και τα αντικαθιστούν με σωστές βάσεις.41 Επειδή τέτοια συστήματα
αφαιρούν τις μεταλλαγές, πηγαίνουν ενάντια στην εξέλιξη. Χωρίς την διαδικασία
ανάγνωσης και της διόρθωσης την οποία την υλοποιούν οι πρωτεΐνες, ο
συντελεστής λαθών στην αντιγραφή θα μπορούσε να ανέρχεται ακόμα και στο
1% και τούτο είναι τελείως ασυμβίβαστο με την ζωή. Η μη ενεργοποίηση αυτού
του διορθωτικού συστήματος στα κύτταρα είναι η αιτία ορισμένων μορφών
καρκίνου. Τα λειτουργικά διορθωτικά συστήματα μπορούν να βελτιώσουν την
ακρίβεια της αντιγραφής εκατομμύρια φορές και τούτο επιτρέπει στην ζωή να
συνεχίζεται όσο τα κύτταρα ξανά και ξανά διαιρούνται και διατηρούν την
ακρίβεια του DNA τους. Εδώ προκύπτει άλλο ένα ερώτημα για το μοντέλο της
αυθόρμητης δημιουργίας της ζωής. Πως τα πολύπλοκα συστήματα διόρθωσης
οποτεδήποτε εξελίχτηκαν στο σύστημα το οποίο ήταν τόσο ασυνεπής στην
αντιγραφή πριν την ύπαρξη τους; Ένας επιστήμονας προσδιορίζει αυτό το
φαινόμενο ως “ένα άλυτο πρόβλημα στην θεωρητική βιολογία.”42

Κάποιες διαφορετικές ιδέες

Πολλοί επιστήμονες κατανοούν πως είναι απίθανο η ζωή να εμφανιστεί
αυθόρμητα. Για αυτόν τον λόγο δεν μας κάνει την έκπληξη πως έχουν προταθεί
περισσότερες εναλλακτικές όμως, αυτές, όπως και τα παραδείγματα που
δόθηκαν προηγουμένως, αγγίζουν τα όρια του απίθανου. Αυτές
συμπεριλαμβάνουν: (α) η ζωή δημιουργήθηκε από τις ειδικές πληροφορίες που
βρέθηκαν στα άτομα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για αυτό∙ (β) εξ αρχής υπήρχε
πολύ πιο απλή μορφή ζωής η οποία οδήγησε στην τωρινή μορφή. Ούτε για αυτό
δεν υπάρχουν πολύ περισσότερες αποδείξεις∙ (γ) Η ζωή είναι ίσως αποτέλεσμα
του αυτό – δημιουργούμενου κυκλικού συστήματος πρωτεϊνών και του RNA.
Όμως, τα μόρια τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σύστημα είναι πολύ
δύσκολο να παραχθούν και τείνουν να διαλυθούν γρήγορα. Ειδικά προβληματικό
είναι το γεγονός πως το RNA δεν έχει την ογκώδη βιβλιοθήκη των γενετικών
πληροφοριών (DNA) απαραίτητη ακόμα και για τον πιο απλό οργανισμό∙ (δ) ίσως
η ζωή δημιουργήθηκε στις θερμές πηγές των βαθύ ωκεανών. Αυτό είναι ένα
αρκετά περιορισμένο περιβάλλον στο οποίο η θερμότητα μπορεί εύκολα να
καταστρέψει τα λεπτά μόρια ενώ επίσης, δεν εξασφαλίζει τις τεράστιες γενετικές
πληροφορίες απαραίτητες για το ζωντανό σύστημα∙ (ε) η ζωή μπορούσε να
δημιουργηθεί με την χρήση των προτύπων των ορυκτών όπως είναι ο
πυριτόλιθος ή τα αργιλικά ορυκτά ως μήτρες για πολύπλοκα μόρια των ζωντανών
οργανισμών. Τα ορυκτά αυτά έχουν την σωστή τοποθέτηση των ατόμων όμως,
η τοποθέτηση αυτή συνέχεια επαναλαμβάνεται και δεν θα μπορούσε να δώσει
διάφορες πολύπλοκες πληροφορίες απαραίτητες για την ζωή. Δυστυχώς, οι
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επιστήμονες συχνά μπερδεύουν την πληθώρα της ευταξίας όπως βρίσκεται στα
αργιλικά ορυκτά με την πολυπλοκότητα η οποία βρέθηκε στο DNA. Για να
δώσουμε ένα παράδειγμα προς σύγκριση: είναι σαν να είχατε ένα βιβλίο το
οποίο αποτελείται μόνο από τα γράμματα ΑΒΓ τα οποία συνέχεια
επαναλαμβάνονται από την αρχή έως το τέλος ενώ για την ζωή χρειάζεστε το
λεξικό Οξφόρδης γεμάτο ουσιαστικές πληροφορίες με νόημα∙ (ζ) Υπάρχει μια
δημοφιλής ιδέα πως η ζωή δημιουργήθηκε ως το RNA επειδή το RNA έχει κάποια
ενζυματικά χαρακτηριστικά και μικροσκοπική υπόδειξη αναπαραγωγής. Αν και
ένας μορφωμένος επιστήμονας μπορεί να φτιάξει το RNA στο εργαστήριο, δεν
φαίνεται ότι τούτο ήταν εφικτό στην πρωταρχική Γη πριν την εμφάνιση
οποιασδήποτε ζωής. Ο βιοχημικός Τζέραλντ Φ. Τζόϊς (Gerald F. Joyce), ειδικός
στον τομέα αυτό που εξάλλου εξακολουθεί να είναι οπαδός του RNA μοντέλου,
προειδοποιεί πως “πρέπει να χτίζετε το σκιάχτρο πάνω στο σκιάχτρο ώστε να
φτάσετε στο σημείο στο οποίο το πρώτο RNA βιομόριο είναι ικανό για ζωή.”43
Περαιτέρω, όπως και σε άλλες υποδείξεις δοσμένες στα προηγούμενα
κεφάλαια, από πού θα έρθουν οι πληροφορίες απαραίτητες για την ζωή;∙ (η) αν
είναι τόσο δύσκολο η ζωή να ξεκινήσει στην Γη, ίσως έφτασε από το εξωτερικό
Σύμπαν ταξιδεύοντας στον κομήτη ή στο σωματίδιο σκόνης. Αυτό δεν μας
βοηθάει και πολύ επειδή απλώς μεταφέρει τα ίδια προβλήματα σε άλλη
περιοχή. Τα ίδια απίθανα γεγονότα και τα ίδια προβλήματα τα οποία τα
συναντάμε στην Γη πρέπει να τα συναντήσουμε και κάπου αλλού. Όλες αυτές
οι επτά εναλλακτικές υποδείξεις έχουν σοβαρά προβλήματα και καμία δεν εξηγεί
την δημιουργία των τεράστιων ενσωματωμένων πληροφοριών τις οποίες
βρίσκουμε στο DNA και οι οποίες είναι τέτοιας ουσιαστικής σημασίας για την
λειτουργία και την αναπαραγωγή ακόμα και του πιο απλού ανεξάρτητου
οργανισμού τον οποίο γνωρίζουμε.
Ορισμένα από τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί είχαν ταράξει την
επιστημονική κοινότητα όσο ποτέ στην νεότερη ιστορία. Ο θρυλικός Βρετανός
φιλόσοφος Έντονι Φλου (Antony Flew) έγραψε σχεδόν δύο τόμους βιβλίων περί
φιλοσοφίας, αποτελούσε επί δεκαετίες την κορόνα στο κεφάλι των αθεϊστών
και τον αποκάλεσαν φιλόσοφο αθεϊστή με την μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο.
Όμως, πρόσφατα βρήκε πως ορισμένες επιστημονικές αποδείξεις πείθουν
αρκετά και πέρασε από τον αθεϊσμό στην πίστη πως κάποιας μορφής Θεός
έπρεπε να ήταν μπλεγμένος ώστε να εξηγηθεί αυτό που ανακαλύπτεται.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, “έπρεπε να πάει εκεί που τον οδηγούν οι
αποδείξεις.” Ο ίδιος τονίζει πως “οι πιο εντυπωσιακές αποδείξεις ότι ο Θεός
υπάρχει είναι αυτές που τις υποστηρίζουν οι πρόσφατες επιστημονικές
ανακαλύψεις.” Ο ίδιος μιλάει για την φινετσάτη ρύθμιση του Σύμπαντος και
ειδικά περί αναπαραγωγικής ικανότητας των ζωντανών οργανισμών τονίζοντας
το γεγονός πως οι εξελιχτές “πρέπει να δώσουν κάποια εξήγηση” περί τούτου.
Περαιτέρω, “τώρα μου φαίνεται πως τα ευρήματα των πάνω από πενήντα
χρόνια ερευνών του DNA έδωσαν στην θεωρία περί σχεδίασης υλικό για νέο και
απίστευτα ισχυρό επιχείρημα.”44 Αν και ο Φλου ακόμα δεν αφομοιώνει την
παραδοσιακή μονοθεϊστική πίστη, εγκατέλειψε τον αθεϊσμό λόγω των
επιστημονικών δεδομένων.
84

Συμπερασματικά σχόλια

Ένα από τα βαθύτερα ερωτήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι το πώς
δημιουργήθηκε η ζωή. Ο Παστέρ έδειξε πως η ζωή προέρχεται μόνο από την
προηγουμένως υπάρχουσα ζωή. Από τότε, ένας ολόκληρος στρατός
επιστημόνων ερευνά πως η ζωή μπορούσε να δημιουργηθεί από μόνη της∙
όμως, η έρευνα αυτή δεν έφερε αποτελέσματα. Βρήκαμε πως το “απλό” κύτταρο
είναι αμέτρητες φορές πιο πολύπλοκο από ότι νομίζαμε ενώ έχουμε ακόμα να
μάθουμε πολλά.
Οι επιστήμονες είχαν ορισμένη επιτυχία στην δημιουργία απλών οργανικών
μορίων όπως είναι τα αμινοξέα υπό τις προϋποτιθέμενες πρωταρχικές συνθήκες
στην Γη. Όμως, η σχέση των εργαστηριακών πειραμάτων με αυτά που ίσως
πράγματι είχαν συμβεί στην ωμή άδεια Γη είναι αμφίβολη. Εκτός από αυτή την
αμφισβητήσιμη επιτυχία, το κύριο πρόβλημα είναι η πληθώρα ανυπέρβλητων
προβλημάτων σχετικών με την χημική εξέλιξη. Οι αποδείξεις για την οργανική
“σούπα” δεν βρέθηκαν στις γεωλογικές ανασκαφές. Τα μόρια απαραίτητα για
την ζωή είναι υπερβολικά λεπτής φύσεως ώστε να επιβιώσουν στις σκληρές
συνθήκες της πρωταρχικής Γης. Τα πειράματα τα οποία παράγουν απλά μόρια
της ζωής δεν δίνουν την ζητούμενη δομή και μπερδεύονται με διάφορα άχρηστα
και βλαβερά μόρια. Πως έτυχε να επιλεχθούν ακριβώς τα σωστά; Φαίνεται πως
τίποτα δεν εξασφαλίζει τις ειδικές πληροφορίες απαραίτητες για τα μεγάλα
μόρια όπως είναι οι πρωτεΐνες και το DNA.
Αρκετοί ανεξάρτητοι παράγοντες όπως είναι αυτοί που βρέθηκαν στον
γενετικό κώδικα, την DNA σύνθεση και στα ελεγχόμενα βιοχημικά μονοπάτια,
αναιρούν την ιδέα πως θα μπορούσαν να εξελιχθούν σταδιακά με την εξελικτική
αξία επιβίωσης σε κάθε βαθμό έως την στιγμή που ήταν παρόντες όλοι οι
απαραίτητοι παράγοντες. Τα εναλλακτικά μοντέλα είναι μη ρεαλιστικά ή μη
ικανοποιητικά και αγνοούν τελείως το γεγονός ότι η ζωή απαιτεί μια πληθώρα
συντονισμένων πληροφοριών. Μετέπειτα, τίθεται το ερώτημα της διαμόρφωσης
όλων των μερών του κυττάρου και πως αυτά τα μέρη αναπαράχθηκαν. Όλοι οι
μαθηματικοί υπολογισμοί δείχνουν τις στην ουσία απίθανα μικρές πιθανότητες.
Ο ερευνητής Ντιν (Dean) Overman διαχωρίζει το εξελικτικό δίλημμα: “Ο
άνθρωπος μπορεί να επιλέξει την θρησκεία ως βάση για τα πιστεύω του στις
θεωρίες αυτό – διοργάνωσης όμως, τέτοια πιστεύω πρέπει να είναι βασισμένα
στις μεταφυσικές υποθέσεις του και όχι σε επιστημονικές και μαθηματικές
πιθανότητες.”45
Η αποτυχία της χημικής εξέλιξης για να φέρει το λειτουργικό μοντέλο και η
επιμονή των επιστημόνων στις προσπάθειες να φτιάξουν ένα τέτοιο μοντέλο
επιβάλλει το σοβαρό ερώτημα περί της τρέχουσας πράξης στην επιστήμη. Γιατί
τόσοι πολλοί επιστήμονες πιστεύουν στα μοντέλα δημιουργίας της ζωής τα
οποία ακολουθούν την πληθώρα στην ουσία απίθανων υποθέσεων και δεν
μελετάνε την πίστη σε κάποιον σχεδιαστή; Υπάρχουν προκαταλήψεις κατά του
Θεού στην σημερινή επιστημονική κοινότητα; Εμποδίζει μια τέτοια στάση την
επιστήμη ώστε να βρει όλη την αλήθεια; Κάτι δεν πάει καλά εδώ.
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Κεφάλαιο 4ο

Το κουβάρι της πολυπλοκότητας
Η πρόκληση της ολοκληρωμένης αποσαφήνισης του μυστηρίου της ένωσης
των ατόμων εδώ στην Γη, και ίσως και σε άλλους Κόσμους – που μετατρέπονται
σε ζωντανά όντα αρκετά πολύπλοκα ώστε να σκέφτονται περί της δημιουργίας
τους, είναι πιο τρομερό από οτιδήποτε άλλο στην Κοσμολογία.1
Μάρτιν Ριζ, αστρονόμος

Η τραγωδία

Τα νέα ήδη ήταν άσχημα ενώ σε μερικές μέρες θα γινότανε ακόμα χειρότερα.
Ο φίλος μου ο Λόϊντ δούλευε μέχρι αργά και επέστρεφε στο Κολέγιο όπου θα
τον περίμεναν οι συνηθισμένες του δραστηριότητες: η ξεκούραση, οι τάξεις του
και τα μαθήματα. Όμως, θα περνούσε ακόμα πολύς καιρός ώσπου να φτάσει
εκεί. Ήταν εξαντλημένος και οδηγούσε σε άδειο δρόμο του χωριού, η κούραση
τον νίκησε και το αυτοκίνητο του έπεσε σε ποταμό. Επιβίωσε, αλλά σύντομα
έμαθε ότι τα τραύματα του είναι πολύ σοβαρά. Το ατύχημα αυτό του έκοψε τα
νεύρα στο κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης και δεν μπορούσε να κινεί τα
πόδια του πια. Έμεινε έως το τέλος της ζωής του στο αναπηρικό καροτσάκι.
Η θεραπεία, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, ήταν πολύ αργή. Για την
καλή του τύχη, ο ίδιος δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ήταν αποφασισμένος να
μην επιτρέψει στα προβλήματα του να τον μετατρέψουν σε ένα βάρος για την
κοινωνία. Οι ισχυρές του διανοητικές ικανότητες τον κράτησαν στο Κολέγιο για
δεκαετίες ακόμα. Ήταν εξαιρετικός δάσκαλος, εφημέριος και εκδότης. Όμως, το
ατύχημα αυτό δεν σήμαινε και τέλος για τις σωματικές του ταλαιπωρίες. Επειδή
τα νεύρα του ήταν κομμένα, τα πόδια του έγιναν μόνιμη πηγή προβλημάτων και
η τάση προς χειροτέρευση έγινε τόσο έντονη ώστε πέντε χρόνια μετά το ατύχημα τα πόδια του ακρωτηριάστηκαν.

Αλληλεξαρτώμενα μέρη

Η ταλαιπωρία την οποία είχε ο Λόϊντ με τα πόδια του μετά την διακοπή στην
σπονδυλική του στήλη απεικονίζει πόσα πολλά μέρη στους ζωντανούς οργανισμούς εξαρτώνται ένα από το άλλο. Οι μύες στα πόδια του δεν μπορούσαν να
λειτουργούν χωρίς τα νεύρα τα οποία θα έστελναν σήματα που προκαλούν την
κίνηση τους. Και τα νεύρα από μόνα τους ήταν άχρηστα χωρίς τους μύες οι
οποίοι θα απαντούσαν στα σταλμένα σήματα ενώ και τα δύο θα ήταν άχρηστα
χωρίς το περίπλοκο σύστημα ελέγχου στον εγκέφαλο το οποίο καθορίζει πότε
είναι επιθυμητή η κίνηση και έτσι εξασφαλίζει το ανάλογο ερέθισμα ώστε ο μυς
να κινηθεί. Αυτά τα τρία μέρη, ένας σκελετικός μυς, το νεύρο και ο μηχανισμός
ελέγχου δίνουν το απλό παράδειγμα των αλληλεξαρτώμενων μερών. Κανένα
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από αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα
μέρη. Στην περίπτωση του φίλου μου, έλειπε το νεύρο και για αυτόν τον λόγο
τα πόδια του δεν ήταν μόνο άχρηστα αλλά αποτελούσαν και εμπόδιο το οποίο
αποφάσισε να απομακρύνει.
Ως συνήθως, εμείς υπερβολικά απλοποιούμε τα πράγματα. Στο παράδειγμα
μας χρειάζονται και άλλα ζωτικά μέρη όπως οι ειδικές δομές οι οποίες μεταφέρουν το νευρικό σήμα από τα νεύρα στους μύες. Οι δομές αυτές εκκρίνουν ειδικά χημικά τα οποία τα αποδέχεται ο ειδικός υποδοχέας στον μυ ενώ ο
υποδοχέας αυτός όταν είναι ερεθισμένος αλλάζει την ηλεκτρική τάση στις ίνες
των μυών και προκαλεί τις ίδιες να σφίγγουν. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι περίπλοκοι παράγοντες.
Πολύ φίνες μακρόστενες ίνες οι οποίες είναι μέρος των νευρικών κυττάρων
μπορούν να είναι μακρύτερες και από ένα μέτρο ενώ η διάμετρος τους είναι
μόλις το χιλιοστό του χιλιοστού. Για να λειτουργούν σωστά αυτές οι μακρόστενες
κυτταρικές ίνες, ειδικά μεταφορικά συστήματα μεταφέρουν μέρη και χημικά
μπρος – πίσω κατά το μεγάλο μήκος των ιδίων.2 Ούτε οι μύες δεν αποτελούν
απλή δομή. Την μυϊκή μας δύναμη την εξασφαλίζουν πολλές χιλιάδες μονάδων
οι οποίες εμπεριέχουν μικροσκοπικά πρωτεϊνικά μόρια τα οποία “σέρνονται”
κατά μήκος των ινών ώστε να τραβάνε και να σφίγγουν τους μύες οι οποίοι ενεργοποιούν την πλειοψηφία από τα 206 κόκαλα του σώματος μας.
Ο έλεγχος της μυϊκής δραστηριότητας είναι επίσης πολύ περίπλοκο πράγμα
με μεγάλα μέρη του εγκεφάλου ή της σπονδυλικής στήλης τα οποία συντονίζουν
την δράση των περισσότερων από 600 μυών στο σώμα μας. Πολλές σωματικές
κινήσεις απαιτούν την συντονισμένη δράση πολλών μυών ταυτόχρονα. Χωρίς
τον κατάλληλο έλεγχο μπορούμε να έχουμε κράμπες και άλλες σοβαρές καταστάσεις οι οποίες απεικονίζονται π.χ. στην επιληψία. Για να διευκολύνουν την
ομαλή λειτουργία, υπάρχουν ειδικές ατρακτοειδείς δομές στους μύες οι οποίες
συνέχεια ακολουθούν την μυϊκή δραστηριότητα. Αρκετοί “άτρακτοι” υπάρχουν
ειδικά σε εκείνους τους μύες οι οποίοι ελέγχουν την λεπτή κίνηση όπως είναι
π.χ. οι μύες οι οποίοι κινούν τα δάχτυλα μας. Στους “ατράκτους” υπάρχουν δύο
είδη τροποποιημένων μυϊκών ινών οι οποίες διατηρούν την ένταση οπότε, τα
ειδικά αισθητήρια νεύρα στις ίνες αυτές μπορούν να ακολουθούν το μήκος των
μυών, την τάση και την κίνηση. Οι “άτρακτοι” αυτοί είναι λίγο κάτι σαν μικροσκοπικό μυϊκό σύστημα μέσα στους μύες και έχουν δικά τους σύνολα αλληλεξαρτώμενων μερών. Δεν είναι όλα τα μέρη αυτών των “ατράκτων” εξαρτώμενα
από τα άλλα μέρη όμως, η πλειοψηφία και ίσως και όλα τους, δεν θα λειτουργούσαν αν δεν υπήρχαν κάποια άλλα μέρη.
Ακόμα και το σύστημα προστασίας από την διάρρηξη επίσης απεικονίζει τα
αλληλοεξαρτώμενα μέρη. Ανεξαρτήτως αν πρόκειται για αυτοκίνητο ή για το
σπίτι, ορισμένος αριθμός βασικών μερών είναι απαραίτητος. Πρέπει να έχετε:
(1) τον αισθητήρα ο οποίος ανακαλύπτει τον εισβολέα (2) τα σύρματα (ή τον μεταδότη) ώστε να ειδοποιήσουν το σύστημα ελέγχου (3) το σύστημα ελέγχου (4)
την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (5) τα σύρματα τα οποία ανάβουν τον συναγερμό
και (6) τον συναγερμό ο οποίος είναι συνήθως η σειρήνα. Όπως ακριβώς και το
παράδειγμα των μυών των νεύρων και του μηχανισμού ελέγχου αλλά και πολλών παραδειγμάτων δοσμένων στο τελευταίο κεφάλαιο, αυτά είναι τα συστήματα των αλληλεξαρτώμενων μερών όπου το σύστημα δεν θα λειτουργεί αν δεν
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είναι παρόντες όλα τα απαραίτητα μέρη. Αποτελούν την μη μειώσιμη πολυπλοκότητα,3 που ορισμένες φορές λέγεται και μη μειώσιμη δομή.4
Με τον όρο πολυπλοκότητα εννοούμε τα ειδικά συστήματα όπως είναι ο συναγερμός προστασίας από τις διαρρήξεις, σύστημα το οποίο έχει αλληλοεξαρτώμενα μέρη. Αυτό δεν είναι ακριβώς το ίδιο με την πολυπλοκότητα. Πολλά
πράγματα μπορούν να είναι πολύπλοκα αλλά δεν αποτελούν σύμπλεγμα επειδή
τα μέρη τους δεν είναι συνδεδεμένα ένα με το άλλο και δεν εξαρτώνται ένα από
το άλλο. Π. χ., το μηχανικό ρολόι με γρανάζια τα οποία περιστρέφονται και πιάνουν ένα το άλλο είναι περίπλοκο∙ αποτελείται από αλληλεξαρτώμενα μέρη
απαραίτητα για την σωστή λειτουργία. Από την άλλη μεριά, μια στοίβα σκουπιδιών μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκη έχοντας περισσότερα μέρη από το ρολόι
όμως, δεν αποτελεί σύμπλεγμα επειδή τα μέρη της δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Οι σελίδες διαφόρων εγγράφων στο καλάθι αχρήστων μπορούν να
είναι περίπλοκες όμως, οι σελίδες ενός μυθιστορήματος είναι συμπλεγματικές
επειδή αποτελούν ενότητα και αλληλεξαρτώνται μία από την άλλη όπως η πλοκή
του μυθιστορήματος εξελίσσεται.
Τα συμπλεγματικά πράγματα είναι περίπλοκα όμως, τα περίπλοκα πράγματα
δεν είναι απαραίτητα και συμπλέγματα αν τα μέρη τους δεν είναι αλληλοσυνδεδεμένα. Στο μεγάλο ερώτημα αν η επιστήμη ανακαλύπτει τον Θεό είναι σημαντικό να διακρίνεται εκείνο που αποτελεί σύμπλεγμα και εκείνο που είναι
απλός περίπλοκο. Δυστυχώς, αρκετοί – συμπεριλαμβάνοντας και τους επιστήμονες, μπερδεύουν αυτές τις δύο έννοιες. Τα περισσότερα βιολογικά συστήματα
είναι συμπλεγματικά∙ έχουν πολλά αλληλεξαρτώμενα μέρη τα οποία, όπως και
οι μύες μας, θα ήταν άχρηστα αν δεν ήταν παρόντες και άλλα συσχετιζόμενα
μέρη όπως είναι τα νεύρα και ο μηχανισμός ελέγχου.
Δύο αιώνες πριν, ο Άγγλος φιλόσοφος και ηθικολόγος Βίλιγιεμ Πέϊλι (William
Paley) (1743 – 1805) δημοσίευσε το γνωστό βιβλίο Natural Theology5 (Φυσική
Θεολογία) το οποίο έγινε διάσημο φιλοσοφικό σημείο αναφοράς και είχε πολλές
επανεκδόσεις. Το βιβλίο αυτό ήταν η απάντηση στις επισημάνσεις ότι η ζωή μπορούσε να δημιουργηθεί από μόνη της και ότι δεν υπάρχει Θεός. Ο Πέϊλι ισχυριζότανε πως τα ζωντανά όντα έπρεπε να είχαν κάποιου είδους Δημιουργό και το
συμπέρανε αυτό πολύ προτού εμείς καταλάβουμε το πόσο πολύπλοκα στην
ουσία είναι. Το διάσημο του παράδειγμα είναι το ρολόι. Αν, κάνοντας την βόλτα
μας, βρούμε μια πέτρα, πιθανών δεν θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε από πού
προέρχεται. Από την άλλη μεριά, αν βρούμε ένα ρολόι κάτω στο έδαφος, αμέσως
θα βγάλουμε το συμπέρασμα πως κάποιος το έφτιαξε αυτό το ρολόι. Έπρεπε να
το συνδέσει κάποιος ο οποίο κατάλαβε την δομή του και τον σκοπό χρήσεως.
Επειδή η φύση είναι πολύ πιο περίπλοκη από το ρολόι, σίγουρα την έφτιαξε κάποιος. Ο Πέϊλι περαιτέρω ισχυριζότανε πως επειδή ένα εργαλείο όπως είναι το
τηλεσκόπιο κάποιος το σχεδίασε, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα περίπλοκα μάτια. Άσκησε κριτική στην ιδέα πως η εξελικτική πρόοδος είναι αποτέλεσμα του συνόλου μικρών αλλαγών και το απεικόνισε μιλώντας περί εκείνης
της απαραίτητης δομής στους λαιμούς μας - την λεγόμενη επιγλωττίδα. Όταν
καταπίνουμε, η επιγλωττίδα κρατάει τα τρόφιμα και τα υγρά εκτός των πνευμόνων μας κλείνοντας την τραχεία. Αν η επιγλωττίδα εξελισσότανε για πολύ καιρό
και σταδιακά, τότε, τον περισσότερο χρόνο θα ήταν άχρηστη επειδή δεν θα
έκλεινε την τραχεία έως ώσπου εξελιχτεί στο πλήρες μέγεθος της.
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Τα επιχειρήματα του Πέϊλι για πολύ καιρό ήταν αμφισβητήσιμα. Συχνά ακούγεται ο ισχυρισμός πως ο Δαρβίνος - σχετικά με το κόνσεπτ του της φυσικής επιλογής έλαβε υπ΄ όψιν τα παραδείγματα του Πέϊλι. Στο βιβλίο του The blind
Watchmaker (Ο τυφλός ωρολογοποιός) ο καθηγητής της Οξφόρδης ο Ρίτσαρντ
Ντόκινς (Richard Dawkins) ασχολήθηκε ειδικά με το παράδειγμα του ρολογιού
του Πέϊλι τονίζοντας πως αυτό είναι “λανθασμένο, ένδοξα και τελείως
λανθασμένο.” Επίσης, “ο μοναδικός ωρολογοποιός στην φύση είναι οι τυφλές
δυνάμεις της φυσικής,” οπότε “ο Δαρβίνος εξασφάλισε στον άνθρωπο να είναι
διανοητικά καλυμμένος αθεϊστής.”6 Φαίνεται πως τίποτα από όλα αυτά δεν
είναι σωστό. Λόγω των πρόσφατων ευρημάτων στην σύγχρονη βιολογία που
ανακαλύπτουν τεράστια σειρά αλληλεξαρτώμενων συστημάτων, αρκετοί πιστεύουν πως ο Πέϊλι με το γελοιοποιημένο ρολόι πέτυχε ακριβώς τον στόχο.

Μπορεί η εξέλιξη να εξηγήσει την πολυπλοκότητα;

Η εξέλιξη είναι ανίκανη να δώσει την ικανοποιητική εξήγηση για την σταδιακή
εξέλιξη των περίπλοκων συστημάτων με τα αλληλεξαρτώμενα μέρη. Αντιθέτως,
η ίδια η διαδικασία η οποία δήθεν κινεί την εξελικτική πρόοδο, μπορεί στην
ουσία να εμποδίσει την ανάπτυξη της πολυπλοκότητας. Το έτος 1859 ο Κάρολος
Δαρβίνος δημοσίευσε το βιβλίο του Η καταγωγή των ειδών. Πρότεινε την θεωρία
πως η ζωή εξελίχτηκε από τις απλές σε πιο προοδευτικές δομές, έναν βαθμό
κάθε φορά, με την διαδικασία την οποία την ονόμασε φυσική επιλογή. Το σκεπτικό του ήτανε πως οι οργανισμοί διακυμαίνονται συνέχεια και ότι υπάρχει
υπερβολικά μεγάλη αναπαραγωγή η οποία ως αποτέλεσμα έχει τον διαγωνισμό.
Υπό αυτές τις συνθήκες οι οργανισμοί οι οποίοι είναι ανώτεροι επιβιώνουν εις
βάρος των κατώτερων. Έτσι έχουμε την εξελικτική πρόοδο με την επιβίωση των
καλύτερα προσαρμοσμένων.
Το σύστημα αυτό, εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ λογικό και είναι ευρέως
αποδεκτό αν και ορισμένοι εξελιχτές αποδέχονται μόνο τις αλλαγές χωρίς οποιαδήποτε φυσική επιλογή η οποία θα υποβοηθούσε. Η επιβίωση των καλύτερα
προσαρμοσμένων θα δρούσε ειδικά με σκοπό να εξουδετερωθούν οι αδύναμοι,
οι ακατάλληλοι οργανισμοί όμως, η ίδια δεν εξασφαλίζει στην εξέλιξη των πολύπλοκων συστημάτων τα αλληλεξαρτώμενα μέρη. Αυτά τα συστήματα δεν λειτουργούν και δεν έχουν την αξία επιβίωσης αν δεν είναι παρόντες όλα τα
απαραίτητα μέρη. Με άλλα λόγια, η φυσική εξέλιξη δρα για να εξουδετερώσει
τους κατώτερους οργανισμούς αλλά δεν μπορεί να σχεδιάσει τα συμπλεγματικά
συστήματα. Πέραν τούτου, η φυσική επιλογή δεν είναι μια διαδικασία η οποία
ειδικά υποστηρίζει το κόνσεπτ της εξέλιξης. Θα περίμενε κανείς οι καλύτερα προσαρμοσμένοι οργανισμοί να επιβιώσουν είτε εξελίχθηκαν είτε τους δημιούργησε
ο Θεός.
Οι επιστήμονες σήμερα πιστεύουν πως η διακύμανση την οποία βλέπουμε
στους οργανισμούς οφείλεται στις μεταλλαγές οι οποίες είναι λίγο έως πολύ μόνιμες αλλαγές στο DNA. Ανακαλύπτουμε πως τις μεταλλαγές τις προκαλούν διάφοροι παράγοντες. Τώρα το επιστημονικό ενδιαφέρον μετακινείται από τις
μικροσκοπικές αλλαγές σε μια ή μερικές DNA βάσεις στην δραστηριότητα των
μεταφερόμενων στοιχείων τα οποία μερικές φορές αποτελούνται από πολλές
χιλιάδες βάσεις. Τέτοια τμήματα κινούνται, ορισμένες φορές πολύ γρήγορα, από
ένα στο άλλο μέρος του DNA ενώ ακόμα και ανάμεσα στους οργανισμούς. Τέ91

τοιες κινήσεις μπορούν να είναι χρήσιμες στην εξασφάλιση της ποικιλίας αλλά
μπορούν να είναι και βλαβερές. Άλλοι επιστήμονες βλέπουν και διαφορετικά
είδη μηχανισμών που δίνουν την μεταλλαγή όπως είναι οι αλλαγές στα γονίδια
ελέγχου τα οποία κατευθύνουν την ανάπτυξη (homeobox γονίδια).7 Αυτός είναι
ένας τομέας της βιολογίας όπου έχουμε να μάθουμε ακόμα πολλά. Και οι δημιουργηστές και οι εξελιχτές πιστεύουν ότι οι μεταλλαγές εμφανίζονται και προκαλούν της ουσιαστικές αλλαγές τις οποίες οι εξελιχτές ονομάζουν μικροεξέλιξη
όσο εκείνοι οι οποίοι αποδέχονται την Δημιουργία δεν αποδέχονται το κόνσεπτ
αυτό. Οι αποδείξεις για την λεγόμενη μικροεξέλιξη (αν και ο ορισμός είναι ακατάλληλος) είναι καλές όμως, τούτο δεν συμβαίνει και με την μακροεξέλιξη.
Αν και είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές, ορισμένα από
τα συνήθως χρησιμοποιούμενα παραδείγματα στην ουσία δεν είναι εκείνο που
οι περισσότεροι πιστεύουν. Το κύριο γεγονός το οποίο απεικονίζεται στην πλειοψηφία των βιβλίων βιολογίας είναι η αλλαγή της αναλογίας του αριθμού από
τους ανοιχτόχρωμους προς τους σκουρόχρωμους Biston betularia σκόρους στην
Αγγλία. Κάποιες φορές, η αλλαγή αυτή ονομάζεται “μεταλλαγή”8 και “έντονη
εξελικτική αλλαγή.”9 Όμως, προκύπτει πως η αλλαγή αυτή δεν είναι ούτε το ένα
ούτε το άλλο. Το μολυσμένο περιβάλλον έκανε τα δέντρα πιο σκούρα στην διάρκεια της Βιομηχανικής εποχής με τη καταστροφή των ανοιχτόχρωμων λειχήνων
στην επιφάνεια τους. Όταν έγινε αυτό, φαίνεται πως η αναλογία των σκούρων
Biston betularia σκόρων αυξήθηκε. Οι σκουρόχρωμοι σκόροι ήταν προστατευμένοι επειδή ήταν λιγότερο ορατοί στα αρπακτικά. Όπως τα δέντρα γινόταν
όλο και πιο ανοιχτόχρωμα στα τελευταία πενήντα χρόνια, η αναλογία των
ανοιχτόχρωμων σκόρων Biston betularia φαίνεται αυξανόμενη. Όμως, υπάρχουν
σοβαρές επιστημονικές αμφισβητήσεις του παραδείγματος αυτού.10 Οι μελέτες
σε άλλες περιοχές δίνουν αντίθετα αποτελέσματα ενώ το πρωταρχικό πείραμα
το οποίο υποστηρίζει την φυσική επιλογή θεωρείται τελείως μη αντιπροσωπευτικό για τις φυσιολογικές συνθήκες. Φαίνεται ότι ο πληθυσμός των σκόρων
απλώς αλλάζει τις αναλογίες των ήδη υπαρχόντων γονιδίων.
Όταν δοκιμάστηκαν τα νέα φυτοφάρμακα, τα περισσότερα έντομα
εξουδετερώθηκαν όμως, φαίνεται πως πάντα υπάρχουν μερικοί περίεργοι
εκπρόσωποι του είδους οι οποίοι είναι ανθεκτικοί και αναπαράγονται
καταλαμβάνοντας το έδαφος. Είναι ανθεκτικοί σε χημικά και επειδή έχουν
λιγότερο ανταγωνισμό, η αναπαραγωγή είναι εξαιρετικά γρήγορη και έτσι
γίνονται πολύ σύντομα κυρίαρχοι.
Ίδια κατάσταση φαίνεται πως συχνά συμβαίνει και στην περίπτωση της
πολυεμφανιζόμενης “ανάπτυξης” της ανθεκτικότητας των μικροβίων στα
αντιβιοτικά. Τα δικά μας “νέα” σούπερ μικρόβια, ανθεκτικά σε πολλά αντιβιοτικά
φαίνεται πως υπάρχουν αντιστεκόμενα στα αντιβιοτικά εδώ και πολύ καιρό ενώ
στην ουσία, συχνά πρόκειται για οργανισμούς.11 Τα αντιβιοτικά είναι επίσης
πάρα πολλά ενώ προέρχονται από τους οργανισμούς οι οποίοι ζουν στο έδαφος.
Τα σούπερ μικρόβια τα οποία τους αντιστέκονται μας επιτίθενται σήμερα πιο
συχνά κυρίως επειδή αυξήσαμε τον σχετικό τους αριθμό με την υπερβολική
χρήση των αντιβιοτικών με σκοπό να σκοτώνουμε τους ευαίσθητους αντιπάλους
τους οι οποίοι δεν διαθέτουν συστήματα αντοχής.
Οι κορυφαίοι επιστήμονες αναίρεσαν το κόνσεπτ ότι τα τρία παραδείγματα
δοσμένα στην προηγούμενη παράγραφο πράγματι αποτελούν την πρόσφατη
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εξελικτική μεταλλαγή ή την πρόοδο.12 Φαίνεται ότι τα γονίδια τα οποία παράγουν τις “αλλαγές” δεν είναι τίποτα καινούργιο και ότι δεν πρόκειται περί γρήγορης εξέλιξης εν δράση όπως μερικές φορές ισχυρίζεται. Τα γονίδια αυτά ήταν
ήδη παρόντες σε μικρό μέρος του πληθυσμού και απλώς οι αναλογίες άλλαξαν
επειδή η φυσική επιλογή απάντησε στις αλλαγές στο περιβάλλον.
Για την νέα εξελικτική πρόοδο χρειάζεστε την νέα γενετική πληροφορία και
όχι απλώς τις αλλαγές στις αναλογίες των ήδη υπαρχόντων γονιδίων κάτι το
οποίο είναι συνήθως περίπτωση στους σκόρους, στα εντομοκτόνα και στα αντιβιοτικά. Οι μεταλλάξεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τις πραγματικές νέες πληροφοριακές αλλαγές στο DNA πράγματι εμφανίζονται,13 και η φυσική επιλογή
δύναται να ευνοήσει ορισμένες από αυτές, σε ορισμένες περιπτώσεις δίνοντας
την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Ο ιός ο οποίος προκαλεί την γρίπη πήρε το
κακό του όνομα λόγω των γρήγορων αλλαγών όμως, αυτές είναι μόλις οι ελάχιστες διακυμάνσεις,14 και όχι οι νέοι συμπλεγματικοί σχεδιασμοί. Επίσης, φαίνεται πως οι οργανισμοί, συμπεριλαμβάνοντας και τους πιο απλούς, είναι
προικισμένοι με διάφορα προστατευτικά συστήματα όπως τα δικά μας τρία παραδείγματα δείχνουν. Τέτοια πράγματα καθιστούν την ζωή στην Γη ένα πολύ ανθεκτικό φαινόμενο αλλά δεν αποτελούν καμία νέα εξελικτική πρόοδο. Πολλά
από τα υποτιθέμενα παραδείγματα της ραγδαίας εξελικτικής προσαρμογής επίσης δεν είναι.
Οι μεταλλάξεις έχουν κακή φήμη ως βλαβερές. Η συνήθως αναφερόμενη
αναλογία είναι μόλις μια ευνοϊκή μετάλλαξη ανά χίλιες κακές όμως, εμείς πράγματι δεν διαθέτουμε ισχυρά στοιχεία περί τούτου. Επίσης, πολύ λίγος χώρος
υπάρχει για να αμφιβάλουμε πως όταν πρόκειται για τυχαίες μεταλλάξεις η φυσική επιλογή πρέπει να παλέψει με την τεράστια αναλογία των βλαβερών επιδράσεων σε σύγκριση με τις καλές επιδράσεις. Η εξέλιξη πρέπει να κινείται στην
κατεύθυνση της βελτίωσης και όχι εκφυλισμού. Έχοντας αυτό υπ΄ όψιν, ορισμένοι υπολογισμοί κινούν το ερώτημα πως η ανθρώπινη φυλή επιβίωσε καν παλεύοντας ενάντια μιας τέτοιας πληθώρας βλαβερών πιθανοτήτων σε σύγκριση
με τόσο σπάνια ευνοϊκές.15 Θα περιμέναμε πως σχεδόν κάθε είδος της τυχαίας
αλλαγής όπως είναι οι μεταλλάξεις θα ήταν βλαβερό επειδή έχουμε να κάνουμε
με πολύπλοκα ζωντανά συστήματα τα οποία ήδη λειτουργούν. Οι αλλαγές σε
τέτοια συστήματα συνήθως προκαλούν την όχι και τόσο καλή λειτουργία τους ή
ακόμα και την ίδια την παύση. Η αλλαγή μόλις ενός μέρους του συμπλεγματικού
συστήματος μπορεί να είναι κάτι βλαβερό για περισσότερα άλλα μέρη τα οποία
εξαρτώνται από την δράση αυτού του μέρους. Να το απεικονίσουμε: πόση βελτίωση θα περιμένατε στην περίπλοκη σελίδα την οποία την διαβάζεται τώρα αν
σε αυτήν θα βάζαμε τυχαία τυπογραφικά λάθη; Όσες περισσότερες αλλαγές κάνετε, τόσο το χειρότερο. Όσο το σύστημα είναι πιο πολύπλοκο, είναι όλο και πιο
δύσκολο να το αλλάζουμε και εκείνο να συνεχίσει να λειτουργεί.16
Μια από τις πιο σοβαρές προκλήσεις την οποία την αντιμετωπίζει το εξελικτικό μοντέλο είναι η ακαταλληλότητα του για να εξηγήσει πως τα συμπλεγματικά όργανα και οργανισμοί με αλληλεξαρτώμενα μέρη εξελίχτηκαν καν. Το
βασικό πρόβλημα είναι που οι τυχαίες μεταλλάξεις δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων με σκοπό την σταδιακή σχεδίαση ενώ η εμφάνιση της
πληθώρας ακριβώς σωστών ειδών των μεταλλάξεων την ίδια στιγμή ώστε να
δημιουργήσουν νέο οργανισμό - είναι απίθανη. Αν θέλετε να φτιάξετε αυτά τα
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συμπλεγματικά συστήματα σταδιακά, η ίδια η διαδικασία της φυσικής επιλογής
με την επιβίωση των καλύτερα προσαρμοσμένων την οποία την υπέθεσε ο Δαρβίνος, θα έτεινε να σταματήσει την εξέλιξη τους. Έως την στιγμή που θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέρη του συμπλεγματικού συστήματος έτσι που το
σύστημα αυτό μπορεί να λειτουργεί, δεν υπάρχει αξία επιβίωσης. Πριν από
αυτό, τα μη λειτουργικά περιττά μέρη του ελλειμματικού συστήματος σε στάδιο
εξέλιξης, αποτελούν άχρηστη, δυσκίνητη ενόχληση. Θα ήταν αναμενόμενο η φυσική επιλογή να τους εξουδετερώσει. Π. χ., τι αξία επιβίωσης θα είχε ο νέο –
εξελισσόμενος μυς χωρίς το νεύρο το οποίο στέλνει το ερέθισμα ώστε να σφίξει
και τι αξία επιβίωσης θα είχε το νεύρο χωρίς τον μηχανισμό ελέγχου που εξασφαλίζει το απαραίτητο ερέθισμα;
Στα συστήματα με αλληλεξαρτώμενα μέρη όπου τίποτα δεν λειτουργεί αν
δεν δημιουργηθούν όλα τα απαραίτητα μέρη, θα ήταν αναμενόμενο η φυσική
επιλογή να εξουδετερώσει τους ακατάλληλους οργανισμούς με περιττά άχρηστα
όργανα τα οποία μόλις ξεκίνησαν να εξελίσσονται. Όπως και τα πόδια του φίλου
μου που τον αναφέραμε νωρίτερα, τα οποία έγιναν άχρηστα όταν τα νεύρα του
διακόπηκαν, αυτά είναι τα μέρη χωρίς τα οποία είναι καλύτερα. Να χρησιμοποιήσουμε μια σκληρή αναλογία: είναι πιο πιθανό να νικήσετε στον αγώνα ποδηλασίας με ποδήλατο το οποίο δεν έχει βοηθητικό κινητήρα παρά με εκείνο το
οποίο έχει μεγάλο μέρος ενός βαρύ μηχανήματος αλλά όχι και τόσα απαραίτητα
μέρη ώστε το μηχάνημα αυτό να λειτουργεί. Η φυσική επιλογή, για να επιλέξει
κάποια δομή, η δομή αυτή πρέπει να διαθέτει κάποια υπεροχή η οποία εξασφαλίζει την αξία επιβίωσης – όμως, τα ελλιπή, μη λειτουργικά συστήματα τα οποία
δεν μπορούν να λειτουργούν δεν έχουν αξία επιβίωσης∙ αυτά αποτελούν άχρηστο φορτίο. Προκύπτει πως η υποτιθέμενη εξελικτική διαδικασία της επιβίωσης
των καλύτερα προσαρμοσμένων μπορεί να εξουδετερώσει τους αδύναμους οργανισμούς αλλά δεν μπορεί εκ των προτέρων να σχεδιάσει να εξελίξει τα συμπλεγματικά συστήματα και θα έτεινε να εξουδετερώσει τα σταδιακά
εξελισσόμενα συμπλεγματικά συστήματα επειδή αυτά δεν έχουν αξία επιβίωσης
έως ώσπου αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα μέρη.
Δεν είναι πάντα εφικτό να καθοριστεί αν ορισμένο στοιχείο ή διαδικασία στο
συμπλεγματικό σύστημα είναι ουσιαστικής σημασίας και για αυτές τις αμφιλεγόμενες καταστάσεις, έχουν ειπωθεί πολλά εξελικτικά πλεονεκτήματα. Π.χ., ορισμένοι εξελιχτές υποδεικνύουν πως ο λόγος που σε κάποια ζώα τα φτερά
εξελίχθηκαν σταδιακά είναι επειδή τα ζώα αυτά χρησιμοποιούσαν τα μπροστινά
άκρα στην αρχή για προσγείωση από τα δέντρα - προτού εξελιχτεί η ανεξάρτητα
κινούμενη πτήση. Άλλοι εξελιχτές δεν συμφωνούν με αυτήν την ιδέα υποθέτοντας πως η πτήση εξελίχτηκε στα ζώα στο έδαφος τα οποία προσπαθούσαν να
κινούνται όλο και πιο γρήγορα στον αγώνα για την λεία.17 Περιέργως, στην συζήτηση περί εξέλιξης δεν αναλύουν ούτε καν στο ελάχιστο την έντονη απώλεια
χρήσης των καλών μπροστινών άκρων όσο αυτά σταδιακά αλλάζουν και δεν
είναι ούτε τα καλά άκρα αλλά ούτε καν τα καλά φτερά. Να κάνουμε υποθέσεις
είναι εύκολο και μπορούμε να κάνουμε τοποθετήσεις περί χρησιμότητας για
σχεδόν κάθε περίεργη κατάσταση. Αν βρείτε μια μπουλντόζα στην μέση του γηπέδου του τένις θα ισχυριστείτε πως η μπουλντόζα είναι εκεί για να προσθέσει
ποικιλία στον αγώνα! Το πρόβλημα είναι στην επιβεβαίωση. Πρέπει να αναγνω94

ρίσουμε τι είναι δεδομένο και τι είναι η ερμηνεία και τούτο πολύ περισσότερο
από ότι το κάνουμε σήμερα.
Οι επιστήμονες έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα το οποίο η έννοια του
συμπλεγματικού αποτελεί για την εξέλιξη. Το πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό
Nature προσπαθεί να εξηγήσει πως η εξέλιξη μπορεί να εξηγήσει την δημιουργία
των “συμπλεγματικών χαρακτηριστικών.”18 Όμως, η υπόδειξη αυτή έχει σοβαρά
προβλήματα19 από τα οποία ένα είναι το τεράστιο κενό μεταξύ των απλών “ψηφιακών οργανισμών” προγραμματισμένων στον υπολογιστή, χρησιμοποιούμενων για την μελέτη αυτή, και των πραγματικών ζωντανών οργανισμών στο
φυσιολογικό περιβάλλον∙ και το πρόβλημα αυτό δεν είναι καν το μικρότερο. Οι
συγγραφείς μπορούσαν να φτάσουν σε ορισμένα απλά εξελικτικά οφέλη χρησιμοποιώντας τις σειρές οι οποίες αυθαίρετα ορίστηκαν ως ωφέλιμες. Αυτό το
είδος άσκησης αποτελεί περισσότερο ευφυή σχεδιασμό παρά τυχαίες αλλαγές
οι οποίες προκύπτουν στην ωμή φύση από μόνες τους – όπως αναμένεται στην
εξέλιξη. Άλλα προγράμματα βασισμένα στον υπολογιστή χρησιμοποιήθηκαν
ώστε να εξηγηθεί η εξέλιξη του συμπλεγματικού όμως, οι κορυφαίοι βιολόγοι
ασκούν κριτική στις προσπάθειες αυτές ορίζοντας τις ως υπερβολικά απλοποιημένες και καθόλου συνδεδεμένες με τον πραγματικά πολύπλοκο κόσμο των
ζωντανών οργανισμών.20
Οι κορυφαίοι εξελιχτές όπως είναι ο Ντάγκλας Φατάϊμα (Douglas Futuyma)
από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν21 και οι υπόλοιποι, επίσης ασχολήθηκαν με
το πρόβλημα της εξέλιξης του συμπλεγματικού. Οι υποδείξεις τους δεν είναι
ακριβώς ενθαρρυντικές για την εξέλιξη. Ορισμένες φορές ως λύση προτείνεται
η φυσική επιλογή όμως, όπως το αναφέραμε προηγουμένως, αυτή θα έτεινε να
εξουδετερώσει τις ακόμα μη λειτουργικές αναπτυξιακές φάσεις των εξελικτικών
συστημάτων με αλληλεξαρτώμενα μέρη. Επίσης υποδεικνύεται ότι τα απλά συστήματα μπορούν σταδιακά να εξελιχθούν σε συμπλεγματικά. Το συχνά χρησιμοποιούμενο παράδειγμα είναι το ότι έχουμε τα απλά, τα πιο περίπλοκα και τα
πολύ περίπλοκα είδη ματιών σε διάφορα ζώα. Αυτό δήθεν απεικονίζει πως τα
μάτια μπορούν να εξελιχθούν. Το επιχείρημα αυτό παραβλέπει το γεγονός πως
η λειτουργία των απλών ματιών διέπεται από διαφορετικούς κανόνες από ότι η
λειτουργία των πιο εξελιγμένων και ότι τα εξελιγμένα μάτια διαθέτουν τα συμπλεγματικά συστήματα όπως είναι η αυτόματη εστίαση και τα συστήματα τα
οποία ρυθμίζουν το άνοιγμα και τα οποία έχουν πολλά αλληλεξαρτώμενα μέρη
τα οποία δεν θα λειτουργούσαν αν δεν ήταν όλα εκεί. Η προτεινόμενη λύση είναι
υπερβολικά απλή σε σύγκριση με τα δεδομένα. Μια άλλη προτεινόμενη εξελικτική εξήγηση του συμπλεγματικού είναι πως η εξέλιξη τροποποίησε ορισμένες
συμπλεγματικές δομές ώστε να φτιάξει άλλες δομές με διαφορετική λειτουργία.22 Τούτο πάλι επιβάλλει το ερώτημα του συμπλεγματικού επειδή σε αυτό το
μοντέλο χρειάζεστε συμπλεγματικό σύστημα με το οποίο θα ξεκινούσατε. Η εξέλιξη δεν έχει ορθή λύση για το πρόβλημα του συμπλεγματικού.
Περαιτέρω, μπορούμε να θέσουμε το εξής ερώτημα: αν η εξέλιξη του συμπλεγματικού είναι πραγματική, γιατί όταν βλέπουμε πάνω από ένα εκατομμύριο
ζωντανών ειδών στην Γη μας δεν βλέπουμε κανένα συμπλεγματικό σύστημα
στην διαδικασία της εξέλιξης; Γιατί δεν υπάρχουν σταδιακά εξελισσόμενα πόδια,
μάτια, συκώτια κλπ. στους οργανισμούς που δεν τα διαθέτουν ακόμα; Τούτο σο95

βαρά αναιρεί τον ισχυρισμό πως η εξελικτική διαδικασία είναι κάτι πραγματικό.23
Τα συμπλεγματικά συστήματα αναιρούν τελείως το εξελικτικό σενάριο.

Πληθώρα συμπλεγματικών συστημάτων

Ήδη περιγράψαμε την συμπλεγματική διαδικασία της αναπαραγωγής των
κυττάρων.24 Η πλειοψηφία των απλών οργανισμών όπως είναι τα μικρόβια συνήθως αναπαράγεται με την απλή κυτταρική διαίρεση διαμορφώνοντας δύο οργανισμούς με την ίδια DNA φόρμουλα. Οι πιο περίπλοκοι οργανισμοί συνήθως
δημιουργούν την επόμενη γενιά με πιο πολύπλοκη διαδικασία της σεξουαλικής
αναπαραγωγής η οποία συμπεριλαμβάνει ευρύτερη σειρά αλληλεξαρτώμενων
ή των μη μειώσιμων πολύπλοκων διαδικασιών. Π.χ., στην παραγωγή του σπέρματος και των ωαρίων υπάρχουν δύο ειδικά διαδοχικά μέρη. Στο πρώτο, γίνεται
η ανταλλαγή του DNA ενώ στο δεύτερο μειώνεται ο αριθμός των χρωμοσωμάτων οπότε, όταν το σπέρμα και το ωάριο τελικά ενωθούν για να δημιουργήσουν
έναν νέο οργανισμό, η ποσότητα του DNA είναι στα φυσιολογικά επίπεδα. Ούτε
η εξέλιξη του σπέρματος και των ωαρίων και η ένωση τους στην διαδικασία της
γονιμοποίησης δεν είναι απλή διαδικασία. Είναι απαραίτητη η παρουσία αρκετών υψηλά εξειδικευμένων βαθμίδων προτού το σύστημα σεξουαλικής αναπαραγωγής μπορέσει να λειτουργήσει καν. Ξανά έχουμε άλλο ένα παράδειγμα της
σειράς αλληλεξαρτώμενων σταδίων για τα οποία δεν θα περιμέναμε απλώς να
εμφανιστούν ξαφνικά και τα οποία δεν θα είχαν καμία αξία επιβίωσης έως
ώσπου λειτουργήσουν όλα τα απαραίτητα στάδια. Δεν φαίνεται ότι η περίπλοκη
σεξουαλική αναπαραγωγή μπορούσε ουδέποτε να εξελιχθεί.
Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αναφέροντας μερικές εκατοντάδες συμπλεγματικών συστημάτων με αλληλεξαρτώμενα μέρη. Αν λείπει μόλις ένα ουσιαστικής σημασίας στοιχείο, ολόκληρο το σύστημα είναι άχρηστο. Οι
ικανότητες μας να αισθανόμαστε την γεύση, την μυρωδιά, την ζέστη κλπ., όλες
εξαρτώνται από το σύστημα με αλληλεξαρτώμενες μονάδες. Π. χ., η μικρή θηλιά
για την γεύση στην γλώσσα μας είναι άχρηστη αν δεν διαθέτει ορισμένα ειδικά
κύτταρα ευαίσθητα για ορισμένη γεύση όπως είναι η γλυκύτητα της ζάχαρης.
Όμως, και τα κύτταρα αυτά είναι άχρηστα αν το αίσθημα δεν μεταφερθεί έως
τον εγκέφαλο. Στους ανθρώπους το αίσθημα γλυκύτητας μεταφέρεται από το
κύτταρο στην θηλιά για γεύση στην γλώσσα μας – μέσω του μακρόστενου νευρικού κυττάρου – στο κέντρο γεύσης στην βάση του εγκεφάλου. Από εκεί, το
σήμα πηγαίνει μέσω άλλου νευρικού κυττάρου στον θάλαμο του εγκεφάλου ενώ
με τρίτο νευρικό κύτταρο στον φλοιό του εγκεφάλου όπου διεκπεραιώνεται η
ανάλυση και προετοιμάζεται η απάντηση - κάτι το οποίο επίσης αποτελεί πολύπλοκη διαδικασία.
Το σύστημα μεταφοράς γεύσης είναι απλό συγκριτικά με την δική μας ικανότητα να ακούμε και να αναλύουμε τους ήχους. Στα αυτιά έχουμε περίπλοκο
σπειροειδή όργανο (κοχλίας) το οποίο αποτελείται από πληθώρα απαραίτητων
εξειδικευμένων μερών στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα ανατροφοδοτικής πληροφόρησης. Ο κοχλίας στο αυτή είναι ένα θαύμα μικροσκοπικής μηχανολογίας. Μεταφέρει τους ήχους που ανακάλυψε σε διάφορα ειδικά
νευρικά κύτταρα τα οποία ανακαλύπτουν διάφορα είδη αλλαγών στους ήχους.
Μετέπειτα, άλλα νευρικά κύτταρα αφομοιώνουν τις πληροφορίες αυτές με
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σκοπό την περαιτέρω ανάλυση. Σε αυτά τα θαυμάσια αναλυτικά συστήματα βρίσκονται πολλά αλληλεξαρτώμενα μέρη.
Δεν είμαστε μόνο εμείς περίπλοκη. Όλα τα ζωντανά όντα είναι έτσι. Η απαρατήρητη κάμπια υλοποιεί ένα θαύμα όταν μετατρέπεται σε ιπτάμενη πεταλούδα – κυριολεκτικά ολοκληρωτική μεταβολή. Στα εξελικτικά συμφραζόμενα,
η αλλαγή αυτή δεν θα είχε καμία αξία επιβίωσης προτού συμβούν όλες οι μεταλλαγές απαραίτητες ώστε να παραχθεί μια επιτυχημένη πεταλούδα; Είναι
απαραίτητο να συμβούν πολλές ειδικές αλλαγές ώστε να αναπτυχθεί το σύστημα πτήσης. Πόσες τυχαίες μεταλλαγές θα περίμενε κανείς να συμβούν συμπεριλαμβάνοντας και κυρίως άτυχες προσπάθειες; Ο αριθμός αυτός θα ήταν
τεράστιος. Και γιατί δεν βλέπουμε κανένα άλλο είδος των οργανισμών στην διαδικασία προσπάθειας της εξέλιξης αυτού του θαυμάσιου συστήματος; Ορισμένοι εξελιχτές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο αυτό υποθέτοντας πως έγινε
μια αναπαραγωγική διασταύρωση ενός τύπου σκουληκιού με έναν τύπο πεταλούδας όμως, αποδείξεις για αυτό δεν υπάρχουν.25 Μπορούμε να αναρωτηθούμε και πόσες αλληλεξαρτώμενες διαδικασίες είναι μπλεγμένες όταν η μικρή
αράχνη σχεδιάσει μηχανολογικά καλά δομημένο δίχτυ.
Όταν αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα που αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλος
αριθμός συμπλεγματικών συστημάτων με πολλά αλληλεξαρτώμενα και ουσιαστικά συνδεδεμένα μέρη, καθιστά δύσκολο να σκεφτούμε πως όλα τους αναπτύχθηκαν σταδιακά και τυχαία. Θυμηθείτε πως όλα τους δεν έχουν καμία αξία
επιβίωσης όσο είναι ελλιπείς. Είναι ολοφάνερο πως έχουμε να κάνουμε με πληθώρα μη μειώσιμης πολυπλοκότητας. Τα στοιχεία δείχνουν έντονα προς κάποια
νοητική διάνοια απαραίτητη ώστε να παραχθούν όλα όσα βρίσκουμε γύρω μας.

Αιώνια διαμάχη για το μάτι

Η θύελλα η οποία περιστρέφεται γύρω από την δημιουργία διαρκεί εδώ και
δύο αιώνες. Αυτοί που πιστεύουν στον Θεό Δημιουργό ισχυρίζονται ότι είναι
αδύνατον να σκεφτόμαστε πως το περίπλοκο εργαλείο όπως είναι το μάτι μπορούσε να εμφανιστεί από μόνο του όσο εκείνοι που τείνουν προς την φυσιοκρατική ερμηνεία ισχυρίζονται ότι με την διαμεσολάβηση απαραίτητου χρονικού
διαστήματος το μάτι μπορούσε να εμφανιστεί. Ο Κάρολος Δαρβίνος είχε συνειδητοποιήσει το πρόβλημα αυτό και αφιέρωσε αρκετές σελίδες του βιβλίου Η
καταγωγή των ειδών αναλύοντας το συγκεκριμένο θέμα στο κεφάλαιο με τίτλο
“Όργανα μέγιστης τελειότητας και πολυπλοκότητας”. Στην εισαγωγή στο πρόβλημα ο ίδιος παραδέχεται πως “για να υποθέσουμε πως το μάτι, με όλες τις
απίθανες συσκευές του για την ρύθμιση της εστίασης σε διάφορες αποστάσεις,
για την απορρόφηση διαφόρων ποσοτήτων φωτός και για την διόρθωση της
σφαιρικής και χρωμοσωματικής απόκλισης, μπορούσε να διαμορφωθεί με την
φυσική επιλογή, φαίνεται, με το χέρι στην καρδιά, τελείως γελοίο.” Ο ίδιος μετέπειτα τονίζει ότι σε όλο το ζωικό βασίλειο υπάρχουν διάφορα είδη ματιών από
τις πιο απλές, ευαίσθητες στο φως τελίτσες, έως το μάτι του αετού. Μικρές αλλαγές θα μπορούσαν να φέρουν τις σταδιακές βελτιώσεις. Ο ίδιος συνεχίζει ισχυρίζοντας πως δεν είναι παράλογο να σκεφτόμαστε πως “η φυσική επιλογή ή η
επιβίωση των καλύτερα προσαρμοσμένων”, δρώντας επί πολλών εκατομμυρίων
ετών σε εκατομμύρια μονάδες, μπορούσε να δημιουργήσει ζωντανά οπτικά εργαλεία “ανώτερα σε σύγκριση με το γυαλί.”26 Για τον Δαρβίνο, η διαδικασία της
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φυσικής επιλογής ήταν εκείνη η οποία προκάλεσε τα μάτια να γίνουν σιγά σιγά
όλο και πιο εξελιγμένα.
Έναν αιώνα αργότερα, ο Τζόρτζ Γκέϊλορντ Σίμπσον από το Πανεπιστήμιο του
Χάρβαρντ χρησιμοποίησε περίπου τα ίδια επιχειρήματα επισημαίνοντας το γεγονός πως, επειδή όλα τα μάτια, από τα πιο απλά έως τα πιο περίπλοκα είναι
λειτουργικά, όλα έχουν την αξία επιβίωσης.27 Και σχετικά πρόσφατα, οι θερμοί
υποστηρικτές της εξέλιξης ο Φατάϊμα και ο Ντόκινς χρησιμοποίησαν τα ίδια επιχειρήματα.28 Όμως, όλο αυτό το επιχείρημα προσπερνάει το ερώτημα κλειδί
περί έλλειψης της εξελικτικής επιβιωτικής αξίας των ελλειμματικών συστημάτων
τα οποία δεν λειτουργούν έως ώσπου δημιουργηθούν όλα τα απαραίτητα αλληλεξαρτώμενα μέρη. Π. χ., τα περισσότερα εξελικτικά επιτεύγματα στο μάτι όπως η ικανότητα να διαχωρίζει τα χρώματα, θα ήταν άχρηστα αν δεν υπήρχε
και συγκριτική πρόοδος στον εγκέφαλο ο οποίος εξασφαλίζει την ερμηνεία των
διαφορετικών χρωμάτων.29 Και οι δύο διαδικασίες εξαρτώνται μια από την άλλη
ώστε να έχουν τον χρήσιμο ρόλο. Περαιτέρω, μόνο το γεγονός που τα μάτια δύναται να τοποθετηθούν σε ορισμένη σειρά από τα πιο απλά έως τα πιο περίπλοκα δεν αποτελεί και την απόδειξη πως εξελίχθηκαν ένα από το άλλο. Πολλά
πράγματα στο Σύμπαν μπορούν να τοποθετηθούν ένα δίπλα στο άλλο – όπως
ακριβώς και τα γυναικεία καπέλα (φωτογραφία 5.5.), από τα πιο απλά έως τα
πιο περίπλοκα. Δεν χρειάζεται καν να αναφέρουμε πως τα γυναικεία καπέλα τα
σχεδίασαν και τα έφτιαξαν οι άνθρωποι και ότι δεν εξελίχθηκαν ένα από το άλλο
ή από κοινό “καπελικό” πρόγονο!
Πολλά ζώα έχουν κάποιο είδος “ματιού” το οποίο ανακαλύπτει το φως. Μιλάμε για απίστευτες δομές οι οποίες διακυμαίνονται σημαντικά. Υπάρχει ένα
απλό θαλάσσιο σκουλήκι το οποίο έχει πολύ εξελιγμένο μάτι ενώ ο διάσημος
ναυτίλος έχει πολύ απλό. Ο βαθμός πολυπλοκότητας των ματιών δεν ακολουθεί
το εξελικτικό μοντέλο. Ορισμένα μονοκύτταρα ζώα (πρώτιστα) έχουν ένα απλό,
ευαίσθητο στο φως σημείο. Οι γαιοσκώληκες έχουν κύτταρα ευαίσθητα στο φως
ειδικά στις άκρες του σώματος. Ορισμένοι δακτυλιοσκώληκες μπορούν να έχουν
και πάνω από δέκα χιλιάδες “ματιών” στα πλοκάμια τους ενώ η σεμνή πεταλίδα
έχει μάτι σε περίεργο σχήμα ποτηριού. Οι οργανισμοί όπως είναι τα καβούρια,
ορισμένα σκουλήκια, τα καλαμάρια, τα χταπόδια, τα έντομα και τα σπονδυλωτά
(ψάρια, αμφίβια, ερπετά και θηλαστικά) έχουν μάτια τα οποία όχι μόνο
εντοπίζουν το φως αλλά διαμορφώνουν και εικόνες. Αν και τα καλαμάρια είναι
λίγο διαφορετικό είδος ζώου από τον άνθρωπο, τα μάτια τους έχουν σημαντική
ομοιότητα με τα δικά μας. Τα γιγάντια καλαμάρια τα οποία μπορούν να έχουν
μάκρος και 21 μέτρο και βουτάνε στο βάθος στο οποίο υπάρχει πολύ λίγο φως,
χρειάζονται μεγάλα μάτια ώστε να συλλέξουν όσο περισσότερο φως γίνεται.
Αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν το μεγαλύτερο μάτι για το οποίο ξέρουμε.
Το μάτι του καλαμαριού το οποίο βρέθηκε καραβοτσακισμένο στην Νέα
Ζηλανδία είχε διάμετρο 40 εκατοστά. Πολύ μεγαλύτερο δηλαδή από την
υδρόγειο σφαίρα που κρατάμε στα γραφεία μας που συνήθως έχει διάμετρο 30
εκατοστά! Για ένα τέτοιο μάτι εκτιμάται πως εμπεριέχει ένα δισεκατομμύριο
κυττάρων ευαίσθητων στο φως. Συγκριτικά, τα μάτια μας (φωτογραφία 4.1, Α)
έχουν διάμετρο μόλις δυόμισι εκατοστά.
Τα μάτια χρησιμοποιούν πολλά διαφορετικά συστήματα για να
διαμορφώνουν εικόνες. Στα σπονδυλωτά, και εδώ συμπεριλαμβάνεται και ο
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Φωτογραφία 4.1. Η δομή του ανθρώπινου ματιού. Α: κάθετη τομή. Β: η περιοχή του βοθρίου σε μεγέθυνση. Γ: το τοίχωμα του ματιού σε μεγέθυνση. Δ: οι ράβδοι (α) και οι
κώνοι (β) του αμφιβληστροειδή χιτώνα σε μεγέθυνση. Παρατηρήστε πως σε όλα τα διαγράμματα το φως προέρχεται από δεξιά. Οι δίσκοι απορροφούνται σε χρωστικό κύτταρο
στην αριστερή άκρη Δ.

Πηγή: Figure 1, p 16: Dawkins R. 1986. The blind watchmaker. New York, London: W. W. Noron & Company.
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Φωτογραφία 4.2. Το περίπλοκο μάτι του εντόμου.

Πηγή: Raven PH, Johnson GB. 1992. Biology, 3rd edition. St. Louis, Baltimore, Boston: Mosby – Year Book,
p 831.

άνθρωπος, υπάρχει φακός μπροστά στο μάτι ο οποίος εστιάζει το ερχόμενο φως
στον στο φως ευαίσθητο αμφιβληστροειδή χιτώνα που δίνει το αποτέλεσμα μιας
ξεκάθαρης εικόνας. Στα ζώα, όπως είναι ο ναυτίλος, δεν υπάρχει φακός. Αντί
φακού, μια μικρή τρυπούλα βοηθάει ώστε το ερχόμενο φως να κατευθυνθεί σε
διάφορα μέρη του αμφιβληστροειδή χιτώνα. Τα έντομα διαμορφώνουν εικόνες
με τελείως διαφορετικό τρόπο χρησιμοποιώντας μικρούς “σωλήνες” - τα
λεγόμενα ομματίδια (φωτογραφία 4.2) κατευθυνόμενα σε λίγο διαφορετικές
κατευθύνσεις. Το φως από κάθε σωλήνα μετά συνδυάζεται και διαμορφώνει μια
εικόνα. Οι λιβελούλες μπορούν να έχουν ακόμα και 28.000 ομματίδια στα μάτια
τους. Υπάρχουν και διάφορα άλλα περίπλοκα συστήματα ματιών με διάφορες
τοποθετήσεις αλληλεξαρτώμενων μερών συμπεριλαμβάνοντας και το
εκπληκτικό σύστημα μικρού, παρόμοιου με καβούρι, οργανισμού ο οποίος
δημιουργεί την εικόνα λίγο πολύ όπως το σύστημα τηλεοράσεως - δηλαδή με
γρήγορη σάρωση.30 Όλα αυτά τα διαφορετικά συμπλεγματικά συστήματα με
αλληλεξαρτώμενα μέρη αναιρούν την ιδέα πως τα διάφορα μάτια έχουν
δημιουργηθεί με μικρές σταδιακές αλλαγές.
Η μετατροπή ενός συστήματος σε άλλο απαιτεί τελείως διαφορετική
προσέγγιση στην διαμόρφωση εικόνας κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε με
την σύγκριση των ματιών στις φωτογραφίες 4.1 Α και 4.2. Οι περισσότεροι
εξελιχτές αναγνωρίζουν αυτές τις βασικές διαφορές και προτείνουν την θεωρία
πως το μάτι εξελίχτηκε ανεξάρτητα για κάθε σύστημα. Τούτο αναιρεί την
επισήμανση άλλων προαναφερομένων εξελιχτών πως τα περίπλοκα μάτια
εξελίχτηκαν από τα απλά.31 Τα συστήματα είναι τόσο διαφορετικά ή τα όμοια
συστήματα βρέθηκαν σε τόσο διαφορετικά είδη των ζωικών ομάδων ώστε
ορισμένοι ξεκίνησαν να αναφέρουν την θεωρία πως το μάτι εξελίχθηκε
ανεξάρτητα πολλές φορές∙ όχι ένα από το άλλο και συγκεκριμένα ίσως ακόμα
και 66 φορές.32
Από την άλλη μεριά, οι ερευνητές ανακάλυψαν στο DNA διαφόρων
οργανισμών το κύριο (master) γονίδιο το οποίο διεγείρει την ανάπτυξη του
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ματιού. Οι εξελιχτές θεωρούν πως η ευρύτερη παρουσία ενός τέτοιου γονιδίου
διατηρεί την κοινή εξελικτική καταγωγή. Αντιθέτως, εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν
στον Δημιουργό, θεωρούν αυτό το master γονίδιο ίχνος ευφυή νου ο οποίος
χρησιμοποιεί ένα σύστημα το οποίο είναι λειτουργικό σε διάφορους
οργανισμούς. Π. χ., αυτό το κύριο γονίδιο ελέγχου για την ανάπτυξη του ματιού
παρμένο από το ποντίκι μπορεί να τοποθετηθεί στην μύγα φρούτων και να
προκαλέσει στην ίδια την ανάπτυξη περισσότερων ακόμα ματιών – στα φτερά,
στις κεραίες και στα πόδια.33 Η μύγα φρούτων έχει κατά πολύ διαφορετικό είδος
ματιού από το ποντίκι κάτι το οποίο φαίνεται στις φωτογραφίες 4.2 και 4.1 Α
όμως, το ίδιο είδος του κύριου γονιδίου μπορεί να υποβοηθήσει την ανάπτυξη
και του ενός και του άλλου. Οι βιολόγοι εκτιμάνε πως πολλές χιλιάδες γονίδια
είναι συνδεδεμένα με εμβρυϊκή ανάπτυξη του ματιού της μύγας των φρούτων∙
από `κει φαίνεται πως πρόκειται για κύριο γονίδιο ελέγχου το οποίο
δραστηριοποιεί πολλά άλλα γονίδια τα οποία προκαλούν την ανάπτυξη
διαφόρων ειδών ματιών σε διάφορους οργανισμούς. Οι διαφορές προέρχονται
από πολλά άλλα γονίδια και το κύριο γονίδιο ελέγχου έχει πολύ λίγη σχέση με
το ερώτημα πως τα διάφορα είδη των οπτικών συστημάτων μπορούσαν να
εξελιχθούν. Το κόνσεπτ πως υπάρχουν μερικά κύρια γονίδια (“Evo – devo”) τα
οποία απλοποιούν την εξελικτική διαδικασία περιπλέκεται λόγω της
ανακάλυψης πως χρειάζονται πολύπλευρες διασυνδέσεις του ενεργοποιητή και
του καταστολέα ώστε να λειτουργούν σωστά αυτά τα κύρια γονίδια. Ο χρόνος
ενεργοποίησης είναι πολύ σημαντικός και ο έλεγχος του ίδιου του χρόνου της
ενεργοποίησης επίσης θα έπρεπε να είχε εξελιχθεί.34
Η μελέτη των τριλοβιτών ανακάλυψε ορισμένα απίστευτα στοιχεία περί των
ματιών τους. Ένας μικρός τριλοβίτης απεικονίζεται στο κάτω μέρος της εικόνας
5.1. Τους τριλοβίτες οι οποίοι είναι εν μέρει παρόμοιοι με τα καβούρια – πέταλα,
οι εξελιχτές τους θεωρούν ένα από τα παλαιότερα ζώα αν και ορισμένοι
τριλοβίτες έχουν εξαιρετικά μάτια του ιδίου βασικού τύπου όπως απεικονίζεται
στην φωτογραφία 4.2. Οι φακοί τους αποτελούνται από τα κρύσταλλα του
ορυκτού ασβεστίτη (ανθρακικό ασβέστιο). Ο ασβεστίτης είναι ένα περίπλοκο
υλικό το οποίο λυγίζει τις ακτίνες του φωτός οι οποίες μπαίνουν ή βγαίνουν από
τον ίδιο, κάτω από διαφορετικές γωνίες, ανάλογα από τον προσανατολισμό του
κρυστάλλου αυτού. Στα μάτια των τριλοβιτών ο ασβεστίτης του φακού είναι
προσανατολισμένος ακριβώς σε σωστή κατεύθυνση ώστε να δίνει την σωστή
εστίαση. Περαιτέρω, ο φακός είναι σχηματισμένος με ειδικό τρόπο ο οποίος
διορθώνει την θολούρα της εστίασης (σφαιρική απόκλιση) η οποία εμφανίζεται
στον απλό φακό. Αυτό το είδος της σχεδίασης διατηρεί το πολύ φινετσάτο οπτικό
επίπεδο.35 Αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή όπως ανεβαίνετε πάνω στην
εξελικτική απολιθωματική καταγραφή, τα μάτια των τριλοβιτών είναι ανάμεσα
στα πρώτα τα οποία συναντάτε και δεν φαίνεται να έχουν οποιονδήποτε
εξελικτικό πρόγονο. Ένας ερευνητής μιλάει για τους φακούς των ματιών αυτών
ως το “μεγαλύτερο επίτευγμα της βελτιστοποίησης της λειτουργίας όλων των
εποχών.”36
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Τα περίπλοκα μάτια

Τα εξελιγμένα μάτια όπως είναι τα δικά μας και για τα οποία ξέρουμε αρκετά,
είναι ένα θαύμα πολυπλοκότητας. Η περιγραφή που ακολουθεί είναι λίγο τεχνική αλλά με την ανάγνωση και μόνο, θα πάρετε μια γενική εικόνα για αυτό το
συναρπαστικό όργανο το οποίο σας επιτρέπει να διαβάζετε αυτό το κείμενο.
Όσο βλέπετε την τοποθέτηση των στρώσεων του σφαιρικού ματιού, προσπαθήστε να απομνημονεύσετε τι είναι γυρισμένο προς τα μέσα – δηλαδή προς το κέντρο της σφαίρας του ματιού και τι προς την εξωτερική επιφάνεια του ματιού.
Αυτό θα είναι σημαντικό στην μετέπειτα συζήτηση περί “γυρισμένου”
αμφιβληστροειδή χιτώνα.
Το μάτι στο μεγαλύτερο μέρος του είναι μια άδεια σφαίρα με περίπλοκα
συστήματα τα οποία διαμορφώνουν τον εξωτερικό τοίχο (φωτογραφία 4.1 Α).
Το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού του ματιού περικαλύπτει το
σημαντικότερο μέρος του αμφιβληστροειδή χιτώνα, το όργανο το οποίο
αισθάνεται το φως το οποίο έρχεται έως το μάτι μέσω της μαύρης τελείας η
οποία λέγεται κόρη οφθαλμού. Ο αμφιβληστροειδή χιτώνας είναι αρκετά
περίπλοκος και αποτελείται από πολλές στρώσεις κυττάρων όπως απεικονίζεται
στην φωτογραφία 4.1. C, D. Η στρώση η οποία είναι πιο κοντά στην εξωτερική
επιφάνεια του ματιού είναι η πολύ σημαντική χρωστική επιθηλίου. Η στρώση
αυτή εμπεριέχει την χρωστική η οποία συλλέγει το περιπλανώμενο φως ενώ
επίσης τρέφει τα κύτταρα της επόμενης στρώσεις στο εσωτερικό το οποίο
αποτελείται από τους ράβδους και τους κώνους. Οι ράβδοι αυτοί και οι κώνοι
είναι τα σημαντικότερα κύτταρα φωτοϋποδοχείς τα οποία ανακαλύπτουν το φως
το οποίο έρχεται στο μάτι. Οι ράβδοι λειτουργούν ειδικά στην ανακάλυψη του
θολού φωτός ενώ τα τρία είδη κώνων χρησιμεύουν για την ανακάλυψη του πιο
ευκολοδιάκριτου και του χρωματισμένου φωτός.
Όπως απεικονίζεται στην φωτογραφία 4.1 D, το τελικό μέρος των
μακρόστενων ράβδων και κώνων το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στην χρωστική
επιθηλίου (δηλαδή η άκρη τους είναι γυρισμένη προς το εσωτερικό του ματιού),
εμπεριέχει πολλούς δίσκους. Οι δίσκοι αυτοί έχουν πολύ εξειδικευμένο είδος
του πρωτεϊνικού μορίου την λεγόμενη ροδοψίνη και ένας ράβδος μπορεί να
εμπεριέχει και σαράντα εκατομμύρια τέτοιων μορίων. Όταν το φως χτυπήσει
στο μόριο της ροδοψίνης το ίδιο προκαλεί το μόριο αυτό να αλλάξει το σχήμα
του. Η απάντηση αυτή μεταφέρεται σε πολλά διάφορα είδη μορίων που έχει ως
αποτέλεσμα την αντίδραση “χιονοστιβάδα” η οποία γρήγορα διαμορφώνει την
τάση στην επιφάνεια του ράβδου ή του κώνου δείχνοντας έτσι ότι το κύτταρο
αυτό ανακάλυψε το φως. Μετέπειτα, όλη η διαδικασία περιστρέφεται στην
προετοιμασία για την αποδοχή περισσότερου φωτός. Στο τέλος, στην διαδικασία
αυτή συμμετέχουν δώδεκα διάφορα είδη πρωτεϊνικών μορίων.37 Πολλά από
αυτά είναι ειδικά και απαραίτητα για την διαδικασία της οράσεως. Αυτό είναι
ακόμα ένα παράδειγμα της μη μειώσιμης πολυπλοκότητας για την οποία
μιλούσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο και η οποία σοβαρά αναιρεί την εξέλιξη.
Η αλλαγή της τάσης στην επιφάνεια του ράβδου ή του κώνου μεταφέρεται
ως παλμός στο πολύπλοκο δίκτυο νευρικών κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά
διαμορφώνουν μια στρώση η οποία είναι απλωμένη στο εσωτερικό (δηλαδή
προς το κέντρο του ματιού) της στρώσης των ράβδων και των κώνων (“νεύρο –
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κυτταρική στρώση” φωτογραφίες 4.1 C). Από την νεύρο – κυτταρική στρώση η
πληροφορία στέλνεται στον εγκέφαλο μέσω του οπτικού νεύρου (φωτογραφία
4.1 Α).
Στον ανθρώπινο αμφιβληστροειδή χιτώνα υπάρχουν πάνω από εκατό
εκατομμύρια φωτοευαίσθητα κύτταρα (ράβδοι ή κώνοι) και οι πληροφορίες από
τα κύτταρα αυτά εν μέρει επεξεργάζονται στην νεύρο – κυτταρική στρώση. Στην
στρώση αυτή έχουν εντοπιστεί πάνω από πενήντα διαφορετικά είδη νευρικών
κυττάρων.38 Με την προσεκτική μελέτη αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε τι κάνουν
ορισμένα από αυτά τα κύτταρα. Π. χ., αν μια περιοχή έχει διεγερθεί, οι
πληροφορίες από τα κύτταρα γύρω από αυτήν σιγάζουν ώστε να οξύνουν την
αντίθεση. Αυτός ο τύπος επεξεργασίας υλοποιείται σε περισσότερα επίπεδα
ανάλυσης του ερχόμενου φωτός. Είναι πολύ περίπλοκος και συμπεριλαμβάνει
και συστήματα ανατροφοδότησης. Γνωρίζουμε ότι ορισμένα άλλα κυκλώματα
σε αυτά τα νευρικά κύτταρα ασχολούνται με την ανακάλυψη της κίνησης όμως,
έχουμε ακόμα να μάθουμε πολλά για το τι κάνουν όλα αυτά τα διαφορετικά
κύτταρα στην στρώση αυτή.
Εμείς στην ουσία δεν βλέπουμε με τα μάτια μας αν και διαισθητικά νομίζουμε
πως είναι έτσι. Το μάτι μας μόνο συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες οι
οποίες στέλνονται στο πίσω μέρος του εγκεφάλου όπου η εικόνα
συναρμολογείται. Χωρίς τον εγκέφαλο δεν θα βλέπαμε τίποτα. Εκατομμύρια
πληροφοριών γρήγορα μεταφέρονται από το μάτι στον εγκέφαλο μέσω του
οπτικού νεύρου. Στον εγκέφαλο, φαίνεται ότι τα δεδομένα αυτά αποσυντίθενται
για λόγους ανάλυσης σε διάφορα συστατικά όπως είναι η λάμψη, το χρώμα, η
κίνηση, το σχήμα και το βάθος. Μετέπειτα, όλα αυτά συναρμολογούνται σε
ολοκληρωμένη εικόνα. Η διαδικασία αυτή είναι απίστευτα περίπλοκη,
απίστευτα γρήγορη και υλοποιείται χωρίς ευσυνείδητο κόπο. Οι ερευνητές οι
οποίοι εργάζονται στον τομέα αυτό αναφέρουν πως “οι πιο απλές οπτικές
εργασίες όπως είναι η παρατήρηση των χρωμάτων και η αναγνώριση των
γνωστών προσώπων απαιτούν τους περίπλοκους υπολογισμούς και περισσότερη
νευρική συνδεσιμότητα σε κυκλώματα από ότι μπορούμε να φανταστούμε
καν.”39
Τα εξελιγμένα μάτια εμπεριέχουν και περισσότερα άλλα συστήματα με
αλληλεξαρτώμενα μέρη τα οποία δεν θα λειτουργούσαν αν δεν ήταν παρόντες
όλα τα απαραίτητα βασικά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι και ο μηχανισμός ο
οποίος αναλύει την λάμψη του φωτός και ελέγχει το μέγεθος της κόρης
οφθαλμού. Υπάρχει και το σύστημα το οποίο καθορίζει αν το επίκεντρο του
ερχόμενου φωτός είναι μπροστά ή πίσω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα ώστε
να αλλάζει το σχήμα του φακού και έτσι να διατηρεί την εικόνα σε έντονη
εστίαση στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Μετά, έχουμε και πολλά άλλα
συμπλεγματικά συστήματα τα οποία βοηθάνε να δούμε καλύτερα όπως είναι ο
μηχανισμός ο οποίος εξασφαλίζει και τα δύο μάτια να βλέπουν το ίδιο πράγμα.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες θέτουν το ερώτημα περί πληθώρας
αλληλεξαρτώμενων και συσχετιζόμενων μερών. Π. χ., σε τι θα χρησίμευε το
σύστημα το οποίο μπορεί να ανακαλύψει ότι η εικόνα στο μάτι είναι εκτός
εστίασης αν δεν υπάρχει μηχανισμός ο οποίος μπορεί να ρυθμίσει το σχήμα του
φακού και να φέρει την εικόνα στο επίκεντρο της εστίασης; Στο σταδιακό
εξελικτικό σενάριο αυτοί οι αναπτυξιακοί μηχανισμοί δεν θα είχαν αξία
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επιβίωσης επειδή οι περισσότεροι – αν όχι και όλοι τους – θα ήταν άχρηστοι
χωρίς άλλα μέρη. Και εδώ, όπως και σε πολλά άλλα σημεία, έχουμε το τυπικό
αίνιγμα της κότας και του αυγού∙ τι δημιουργήθηκε πρώτα, η κότα ή το αυγό;
Και τα δύο είναι απαραίτητα για την επιβίωση.
Ο Δαρβίνος ποτέ δεν δίσταζε να προκαλέσει τους κριτικούς της θεωρίας του.
Αμέσως μετά την συζήτηση περί εξέλιξη του ματιού στο βιβλίο Η καταγωγή των
ειδών ο ίδιος αναφέρει: “Αν μπορούσαμε να κάνουμε την επίδειξη πως υπάρχει
έστω ένα συμπλεγματικό όργανο το οποίο δεν μπορούσε να διαμορφωθεί με
πολυάριθμες, διαδοχικές, ελάχιστες μετατροπές, η θεωρία μου θα είχε εξ
ολοκλήρου διαψευστεί. Όμως, δεν μπορώ να βρω μια τέτοια περίπτωση.”40 Όσο
ο Δαρβίνος έστελνε προς τα έξω την πρόκληση του ψάχνοντας να του δείξουν
πως κάτι τέτοιο “δεν μπορούσε να συμβεί”, ουσιαστικά έμπαινε κατευθείαν στο
πρόβλημα έλλειψης της επιβιωτικής αξίας των αναπτυσσόμενων
αλληλεξαρτώμενων μερών μιλώντας περί “πολυάριθμων ελάχιστων
μετατροπών.” Εδώ πρόκειται ειδικά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα
αργά αναπτυσσόμενα αλληλεξαρτώμενα μέρη τα οποία δεν λειτουργούν αν δεν
υπάρχουν και άλλα απαραίτητα μέρη για πολύ καιρό δεν έχουν καμία αξία
επιβίωσης και όπως ο Δαρβίνος υπέδειξε, η θεωρία του έχει διαψευστεί τελείως.

Φωτογραφία 4.3. Το προτεινόμενο μοντέλο για την εξέλιξη του ματιού. Τα τέσσερα στάδια της εξέλιξης απεικονίζονται στην κάθετη τομή. Για κάθε στάδιο το φως προέρχεται
από πάνω ενώ το υπόλοιπο του σώματος του ζώου είναι απλωμένο κάτω από το μάτι. Η
γκρίζα περιοχή αποτελεί τον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Πάνω από αυτόν βρίσκεται η διαφανή στρώση ενώ η μαύρη στρώση από κάτω είναι η χρωστική στρώση.
Πηγή διαγραμμάτων: Nilsson D-E, Pelger S. 1994. A pessimistic estimate of the time required for an eye to
evolve. Proceedings of the Royal Society of London, B, 256:53-58.
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Το εξελικτικό ατελές μάτι

Δύο ερευνητές, ο Ντάν Νίλσον (Nilson) και η Σούζαν (Susanne) Πέλγκερ από
το Πανεπιστήμιο του Λούντ στην Σουηδία δημοσίευσαν ένα ενδιαφέρον άρθρο
περί εξέλιξης του ματιού. Το άρθρο αυτό ονομάστηκε Η απαισιόδοξη εκτίμηση
του χρόνου απαραίτητου για την εξέλιξη του ματιού (A pessimistic estimate of
the time required for an eye to evolve).41 Δημοσιεύθηκε στο πασίγνωστο
περιοδικό Proceedings of the Royal Society of London και καταλήγει στο
εκπληκτικό συμπέρασμα πως το μάτι μπορούσε να εξελιχθεί σε μόνο 1829
στάδια με μόλις 1% τυχαίων βελτιώσεων. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ορισμένους
παράγοντες της φυσικής επιλογής, οι ίδιοι συμπεράνουν ότι θα ήταν απαραίτητο
λιγότερο από 364.000 χρόνια ώστε το “μάτι – κάμερα” (μάτι με τρυπούλα) να
εξελιχθεί από το σημείο ευαίσθητο στο φως. Περαιτέρω, από την αρχαία
Κάμβρια εποχή για την οποία εκτιμάται ότι επικρατούσε 550 εκατομμύρια έτη
πριν, υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε “τα μάτια να εξελιχθούν πάνω από 1500
φορές!” Στο δικό τους μοντέλο εξέλιξης του ματιού, ξεκινάνε με μια στρώση
κυττάρων ευαίσθητων στο φως η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην διαφανή
στρώση στην κορυφή και την χρωστική στρώση από κάτω. Οι στρώσεις αυτές
βαθμιαία λυγίζουν και πρώτα διαμορφώνουν την κοιλότητα ενώ μετά το μάτι
με τον φακό (φωτογραφία 4.3). Ο κάθε βαθμός δίνει μια οπτική ανωτερότητα
σε συνάρτηση με τον προηγούμενο προσθέτοντας έτσι την εξελικτική αξία
επιβίωσης μέσω της διαδικασίας αυτής. Ορίστε: το μάτι εξελίχθηκε σε πολύ
μικρό χρονικό διάστημα!
Αν και η εφαρμοσμένη αναλυτική προσέγγιση γενικώς εκτιμάται, είναι
δύσκολο να πάρουμε στα σοβαρά το μοντέλο αυτό και πολύ δύσκολο να
αποδεχθούμε τον ισχυρισμό ότι υπήρχε αρκετός χρόνος ώστε το μάτι μαζί με
τον φακό να εξελιχθεί πάνω από 1500 φορές. Οι επιστήμονες αυτοί μιλάνε περί
ματιού που είναι τόσο απλό που δεν θα λειτουργούσε καν. Εδώ υπάρχουν
αρκετά μεγάλα προβλήματα:
(1) το μοντέλο αυτό παραλείπει την εξέλιξη του σημαντικότερου και του πιο
περίπλοκου μέρους του ματιού, του αμφιβληστροειδή χιτώνα ευαίσθητου στο
φως. Όπως ειπώθηκε, ο αμφιβληστροειδής χιτώνας έχει μια πληθώρα κυττάρων
των διαφόρων ειδών για τον εντοπισμό και την επεξεργασία των πληροφοριών
του φωτός. Πρέπει να εμφανιστούν διάφορες νέες ειδικές πρωτεΐνες. Νωρίτερα
ή αργότερα, στο εξελικτικό σενάριο, όλα τα μέρη του εξελιγμένου ματιού πρέπει
να εξελιχθούν ενώ να παραλείψουμε το πιο περίπλοκο και το πιο σημαντικό
μέρος του ματιού από τους χρονικούς υπολογισμούς είναι μια σοβαρή
παράλειψη η οποία τελείως αποκλείει το κύριο συμπέρασμα.
(2) Το περίπλοκο μάτι είναι, όπως ειπώθηκε ήδη, άχρηστο χωρίς τον εγκέφαλο ο οποίος θα ερμηνεύσει αυτό που βλέπουμε και όμως, το μοντέλο αυτό
δεν μελετάει το πρόβλημα της εξέλιξης των απαραίτητων μερών του εγκεφάλου.
Στους ανθρώπους, τα μέρη του εγκεφάλου που ασχολούνται με την όραση είναι
πολύ πιο περίπλοκα από ότι ο ίδιος ο αμφιβληστροειδής χιτώνας ώστε το αντικείμενο που το μάτι βλέπει να έχει οποιαδήποτε σημασία.
(3) Για να είναι χρήσιμο το μάτι, πρέπει να εξελιχθεί η σχέση μεταξύ εγκεφάλου και του ματιού που στην περίπτωση του ανθρώπου συμπεριλαμβάνει το
οπτικό νεύρο το οποίο έχει πάνω από ένα εκατομμύριο νευρικών ινών ανά μάτι
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και οι ίνες αυτές πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένες. Το οπτικό νεύρο του ενός
ματιού διασταυρώνεται με το οπτικό νεύρο του άλλου και προκύπτει μια σοβαρή διαλογή πληροφοριών. Λίγο πιο πέρα, προκύπτει ακόμα πιο περίπλοκη
διαλογή όσο τα νευρικά κύτταρα μεταφέρουν τα ερεθίσματα προς τον εγκέφαλο. Θα αναμέναμε πολλές τυχαίες προσπάθειες προτού η εξέλιξη καθιερώσει
τις σωστές φόρμουλες της διασύνδεσης αυτής.
(4) Δεν μελετήθηκε ο χρόνος απαραίτητος για την εξέλιξη του μηχανισμού
εστίασης του φακού. Ακόμα και ορισμένα σκουλήκια έχουν την ικανότητα αυτή.42
Όπως παρατηρήσαμε ήδη, πρόκειται για ένα πολύπλοκο σύστημα το οποίο ανακαλύπτει ότι η εικόνα στον αμφιβληστροειδή χιτώνα είναι εκτός εστίασης και
ρυθμίζει τον φακό έως τον βαθμό απαραίτητο για να δημιουργηθεί ευκρινή
εστίαση. Αυτό το σύστημα συμπεριλαμβάνει πολλά ειδικά μέρη. Σε ορισμένα
ζώα η εστίαση υλοποιείται με την κίνηση του φακού ενώ σε άλλα με την αλλαγή
του σχήματος του φακού.
(5) Το μοντέλο αυτό δεν αναλύει ούτε τον χρόνο απαραίτητο για την εξέλιξη
του μηχανισμού ο οποίος ρυθμίζει το μέγεθος της κόρης οφθαλμού. Αυτό είναι
ακόμα ένα πολύπλοκο σύστημα εξελιγμένων ματιών το οποίο συμπεριλαμβάνει
τους μύες, τα νεύρα και το σύστημα ελέγχου. Θα ήταν απαραίτητος πολύς χρόνος ώστε το σύστημα αυτό να εξελιχθεί και μόνο μια φορά – αν μπορούσε ουδέποτε να το κάνει. Τέτοια σημαντικά μέρη πρέπει να συμπεριληφθούν σε κάθε
ρεαλιστική εκτίμηση της διάρκειας του χρόνου απαραίτητου ώστε να εξελιχθεί
το μάτι.
(6) Περίπου στα μισά της εξελικτικής διαδικασίας αρχίζει να εμφανίζεται ο
φακός. Ένα πολύ ειδικό σύμπλεγμα συνθηκών είναι απαραίτητο ώστε αυτό το
καινούργιο μέρος να λειτουργεί σωστά και να έχει αξία επιβίωσης.43 Χρειάζεστε
φακό με σωστή πρωτεΐνη, το κατάλληλο σχήμα και θέση και όλα αυτά να εμφανιστούν την ίδια στιγμή. Θα χρειαζότανε απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα
ώστε ουσιαστικά τυχαίες μεταλλάξεις να φέρουν όλα αυτά ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας έτσι την αξία επιβίωσης.
(7) Στα έμβρυα των σπονδυλωτών – π.χ. των ψαριών, των βατράχων ή των
κοτών, το μάτι δεν διαμορφώνεται με την περιστροφή των επιφανειακών στρωμάτων στην επιφάνεια του κεφαλιού όπως υποθέτει το μοντέλο του Νίλσον και
της Πέλγκριν. Εμφανίζεται ως έκφυση από τον εγκέφαλο σε στάδιο ανάπτυξης
ενώ μετά προκαλεί την ανάπτυξη των φακών από μια επιφανειακή στρώση. Για
αυτόν τον λόγο θα πρέπει να μελετήσουμε και το πόσος χρόνος θα χρειαζότανε
ώστε ένα σύστημα να εξελιχθεί σε ένα διαφορετικό.
(8) Περαιτέρω, τα μάτια των σπονδυλωτών και κάποιων άλλων αρθρόποδων
χρησιμοποιούν το περίπλοκο μυϊκό σύστημα για τον συντονισμό των κινήσεων
των ματιών. Ορισμένα πουλιά είναι ικανά να ρυθμίζουν την κατεύθυνση των ματιών τους έτσι που να έχουν κοντινά εστιασμένη διόφθαλμη ή ευρύτερη πανοραμική θέα, αναλόγως από την κατεύθυνση στην οποία βλέπουν.44 Αυτά τα
συστήματα δεν είναι απλά. Το χταπόδι έχει έξι μύες οι οποίοι ελέγχουν την κίνηση του κάθε ματιού όπως συμβαίνει και στους ανθρώπους. Στο χταπόδι βρίσκουμε περίπου 3000 νευρικές ίνες οι οποίες διεξάγουν τα ερεθίσματα του
εγκεφάλου σε αυτούς τους έξι μύες έτσι ώστε να ελέγχουν προσεκτικά τις κινήσεις των ματιών. Για όλα αυτά τα συστήματα θα χρειαζότανε επίσης πολύς χρό-
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νος για να εξελιχθούν και πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν όταν εκτιμάται ο αριθμός
που απεικονίζει το πόσες φορές το μάτι μπορούσε να εξελιχθεί.
Ο Νίλσον και η Πέλγκερ παραδέχονται μερικές από αυτές τις παραλείψεις
στην αναφορά τους όμως, δεν τις λαμβάνουν υπ΄ όψιν ούτε στον τίτλο τους,
ούτε στα συμπεράσματα. Η “απαισιόδοξη εκτίμηση” τους δεν δύναται να ληφθεί
σοβαρά υπ΄ όψιν. Όλα τα πολύπλοκα μέρη του ματιού, όλη αυτή η πληθώρα
των κυττάρων και σχεδόν όλα τα ειδικά είδη των πρωτεϊνών που πρέπει να διαμορφωθούν – αγνοούνται. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ένα ξεχωριστό είδος των
μορίων στον κερατοειδή χιτώνα τα οποία εμποδίζουν την ανάπτυξη των
αιμοφόρων αγγείων. Αυτά τα μόρια διατηρούν τον κερατοειδή χιτώνα χωρίς
αίμα το οποίο κανονικά βρίσκεται στην πλειοψηφία των ιστών οπότε το φως
μπαίνει κατευθείαν στο μάτι.
Δεν μπορείτε απλώς να διπλώσετε μερικές στρώσεις, αυθόρμητα να
προσθέσετε τον φακό και μετά να ισχυρισθείτε ότι καθορίσατε πως το μάτι
μπορούσε να εξελιχθεί “παραπάνω από 1500 φορές” στον εξελικτικό χρόνο.
Αυτό το είδος της άσκησης είναι στο όριο εκείνου που λέμε επιστήμη χωρίς
δεδομένα.
Όσο περίεργο και να ακούγεται, το μοντέλο αυτό βρήκε ισχυρή υποστήριξη.
Στο γνωστό περιοδικό Nature, ο Ντόκινς δημοσίευσε την ευνοϊκή αναθεώρηση
με τίτλο Το μάτι σε μια στιγμή (The eye in a twinkling),45 τονίζοντας πως τα
αποτελέσματα του Νίλσον και της Πελγκερίνι ήταν “γρήγορα και καθοριστικά”
και ότι ο χρόνος απαραίτητος για την εξέλιξη του ματιού είναι “γεωλογική
στιγμή”. Περαιτέρω, ο Ντάνιγιελ Οζόριο (Daniel Osorio) από το Πανεπιστήμιο
του Σάσεξ (Sussex University) στην Αγγλία ο οποίος μελετάει όλα τα είδη των
ματιών, υποδεικνύει ότι το άρθρο αυτό επιλύει το πρόβλημα της εξέλιξης του
ματιού το οποίο τόσο προβλημάτιζε τον Δαρβίνο που ορισμένες φορές
ονομάζεται και “φρίκη του Δαρβίνου”.46 Το άρθρο του Νίλσον και της Πέλγκεριν
εν μέρει ενθάρρυνε τους εξελιχτές οι οποίοι δημοσιεύουν συχνά στο άγριο
διαδίκτυο: συγκεκριμένα, ένας σχολιάζει πως “φαίνεται ότι το μάτι είναι η
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ για την εξέλιξη.”47 Μελετώντας τα πραγματικά γεγονότα
της περίπτωσης αυτής, όλα αυτά αποτελούν την ανακάλυψη που μας ξυπνάει
και μας δείχνει το πόσο υποκειμενικές οι ανθρώπινες δηλώσεις μπορούν να
είναι.
Ο ενθουσιασμός ορισμένων εξελιχτών με το μοντέλο του Νίλσον και της
Πέλγκεριν πιθανών να απεικονίζει το πόσο το μάτι αποτελεί εδώ και χρόνια ένα
σοβαρό πρόβλημα για την εξέλιξη. Το μοντέλο το οποίο αγνοεί όλα τα
συμπλεγματικά συστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να ενθαρρυνθεί ο
αφοσιωμένος οπαδός της εξέλιξης αλλά πολύ λίγη χρήση θα έχει για έναν
σοβαρό ερευνητή που αναζητά την αλήθεια και που επιθυμεί να λάβει όσα
περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία. Δυστυχώς, οι μελέτες όπως είναι αυτή του
Νίλσον και της Πέλεγκριν όχι μόνο μειώνουν την εμπιστοσύνη στην εξέλιξη αλλά
και στην επιστήμη εν γένει. Στον Ισαάκ Νεύτωνα ο οποίος ήταν πρόεδρος της
Βασιλικής Ακαδημίας επί 24 χρόνια και ο οποίος ανέκαθεν ήταν θεμελιώδης
στην εργασία του, πιθανών δεν θα του άρεσε να δει πως ένα τέτοιο άρθρο
δημοσιεύεται στο περιοδικό της αγαπημένης του Βασιλικής Ακαδημίας.
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Είναι το μάτι γυρισμένο ανάποδα;

“Δεν θα υπήρχε τυφλό σημείο αν το μάτι των σπονδυλωτών είναι πράγματι
έξυπνα σχεδιασμένο. Στην ουσία, είναι σχεδιασμένο με έναν ηλίθιο τρόπο.”48
Όμως, οι κοιλότητες και τα νεύρα δεν είναι τοποθετημένα πίσω από τους
φωτουποδοχείς όπου θα τους έβαζε ο κάθε νοήμον μηχανικός αλλά έξω,
μπροστά από αυτά όπου κρύβουν κάτι από το ερχόμενο φως. Ο σχεδιαστής της
κάμερας ο οποίος θα έκανε μία τέτοια βλακεία θα έχανε την δουλειά του
αμέσως. Αντιθέτως, τα μάτια του μικρού καλαμαριού με νεύρα επιδέξια
κρυμμένα πίσω από τους φωτουποδοχείς αποτελούν παράδειγμα της
σχεδιασμένης τελειότητας. Αν ο Δημιουργός πράγματι είχε χρησιμοποιήσει τον
καλύτερο σχεδιασμό του για το ον το οποίο ο ίδιος δημιούργησε κατ` εικόνα
του, οι δημιουργητές σίγουρα θα έπρεπε να συμπεράνουν πως ο Θεός είναι στην
ουσία καλαμάρι.”49 Το ανθρώπινο μάτι έχει το “τυφλό σημείο”, …το προκαλεί
ένας λειτουργικά παράλογος σχεδιασμός των αξόνων των κυττάρων του
αμφιβληστροειδή χιτώνα που κατευθύνονται προς το μάτι.50 Τα σπονδυλωτά
είναι καταραμένα με τον γυρισμένο αμφιβληστροειδή χιτώνα στο μάτι… Μήπως
ο Θεός στην διάρκεια της “Πτώσης” γύρισε τον αμφιβληστροειδή χιτώνα;51 “Ο
κάθε μηχανικός… θα γελούσε σε οποιαδήποτε υπόδειξη πως τα φωτοκύτταρα
θα μπορούσαν να είναι γυρισμένα ΑΠΟ το φως και ότι τα σύρματα τους ξεκινάνε
στην μεριά η οποία βρίσκεται κοντά στο φως… Το κάθε φωτοκύτταρο είναι στην
ουσία γυρισμένο προς τα πίσω.”52 Αυτό το κύμα επιθέσεων εκ μέρους των
αναγνωρισμένων επιστημόνων συμπεριλαμβάνοντας και ορισμένους
κορυφαίους εξελιχτές αφορά άλλη μια διένεξη γύρω από το μάτι. Σύμφωνα με
ορισμένους, ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι αυτός που είναι τόσο άσχημα
σχηματισμένος που δεν θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα κανενός
μελετημένου σχεδιασμού. Είναι γυρισμένος και κανένας υπεύθυνος Θεός δεν
θα το έκανε. Το υπονοούμενο είναι ότι δεν υπάρχει νοήμον Θεός.
Το πρόβλημα αυτό απεικονίζεται καλά στην φωτογραφία 4.1 όπου η
κατεύθυνση όλων των διαγραμμάτων είναι τέτοια που το φως μπαίνει στο μάτι
από δεξιά ταξιδεύοντας προς αριστερά. Οι εξελιχτές υποδεικνύουν τρία
προβλήματα. Το πρώτο είναι, όπως ειπώθηκε ήδη, το γεγονός που οι ράβδοι και
οι κώνοι είναι βυθισμένοι βαθιά στον αμφιβληστροειδή χιτώνα ενώ στο φως
ευαίσθητες άκρες τους είναι γυρισμένες από το φως προς το σκούρο χρωστικό
επιθήλιο. Παρατηρήστε προσεκτικά την εικόνα 4.1 D ειδικά στο σημείο όπου το
κύριο σώμα (πυρήνας, κλπ.) του ράβδου ή του κώνου είναι γυρισμένο προς δεξιά
όσο οι δίσκοι ευαίσθητοι στο φως είναι γυρισμένοι προς αριστερά ενώ
ορισμένοι - βυθισμένοι στο χρωστικό επιθήλιο. Για αυτόν τον γυρισμένο
σχεδιασμό ορισμένες φορές λέγεται πως είναι παρόμοιος με την περίπτωση
όπου η κάμερα ασφαλείας είναι γυρισμένη προς τον τοίχο αντί προς τον ανοιχτό
χώρο. Δεύτερον, η περίπλοκη νεύρο – κυτταρική στρώση του αμφιβληστροειδή
χιτώνα είναι απλωμένη ανάμεσα στο ερχόμενο φως και στο φως ευαίσθητους
ράβδους και κώνους. Γιατί να μην τοποθετηθούν στο φως ευαίσθητα μέρη των
ράβδων και των κώνων έτσι ώστε να είναι γυρισμένα προς το φως (στο δεξί
μέρος του αμφιβληστροειδή χιτώνα στην εικόνα 4.1 C) ώστε το ερχόμενο φως
από τους φακούς να χτυπάει πρώτα αυτά και να μην χρειάζεται να περνάει μέσα
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από όλα αυτά τα νευρικά κύτταρα; Η παρουσία όλων των νευρικών κυττάρων
στο εσωτερικό της στρώσης των ράβδων και των κώνων είναι η αιτία και του
τρίτου προβλήματος. Οι πληροφορίες τις οποίες αυτά τα νευρικά κύτταρα
επεξεργάζονται πρέπει να βγουν από το μάτι – και τούτο το υλοποιεί το οπτικό
νεύρο. Στο σημείο στο οποίο το νεύρο αυτό περνάει από τον αμφιβληστροειδή
χιτώνα, δεν υπάρχουν ράβδοι ή κώνοι και αυτό δημιουργεί το τυφλό σημείο στο
οποίο δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Το ίδιο φέρει σήμανση “οπτικός δίσκος”
στην φωτογραφία 4.1 Α. Το σκεπτικό είναι, πως αν το μάτι ήταν σχεδιασμένο
έξυπνα, η δόμηση των στρώσεων του αμφιβληστροειδή χιτώνα θα ήταν αντίθετη
σε συνάρτηση με τον τωρινό. Έτσι, η νεύρο – κυτταρική στρώση θα βρισκότανε
πίσω από τους ράβδους και τους κώνους και δεν θα χρειαζότανε καν το τυφλό
σημείο.
Σε ορισμένα ζώα όπως είναι το καλαμάρι, το χταπόδι και πολλά άλλα απλά
ζώα, ο αμφιβληστροειδής χιτώνας δεν είναι γυρισμένος. Αυτά τα ζώα
χρησιμοποιούν διάφορα είδη κυττάρων τα οποία αντιλαμβάνον το φως και στα
κύτταρα αυτά το δικό τους στο φως ευαίσθητο μέρος είναι γυρισμένο προς το
φως. Στα σπονδυλωτά (ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά),
συμπεριλαμβάνοντας και τους ανθρώπους, οι αμφιβληστροειδή χιτώνες είναι
σύμφωνα με την γνώμη πολλών ανθρώπων γυρισμένοι…
Όμως, αν έχετε βαθύτερες γνώσεις περί φυσιολογίας και των λεπτομερειών
του πώς λειτουργεί το εξελιγμένο μάτι των σπονδυλωτών, φαίνεται ότι ο
γυρισμένος αμφιβληστροειδή χιτώνας είναι μια πολύ καλή σχεδίαση και ένας
αριθμός εξελιχτών υποστηρίζει το συμπέρασμα αυτό.53 Η παρατήρηση πως τα
νευρικά κύτταρα είναι απλωμένα μπροστά στους ράβδους και τους κώνους κατά
πολύ είναι μηδαμινής σημασίας για το κύριο μέρος του ματιού με το οποίο
βλέπουμε πιο ξεκάθαρα. Στην περιοχή αυτή, στο λεγόμενο βοθρίο (φωτογραφία
4.1 Α, Β), βρίσκονται περίπου 30.000 κώνοι οι οποίοι εξασφαλίζουν τον ευκρινή
τύπο οράσεως τον οποίο χρησιμοποιείτε όταν διαβάζετε τα λόγια αυτά. Εκεί, τα
νευρικά κύτταρα και οι ίνες τους είναι ιδιαίτερα μικροσκοπικού μεγέθους και οι
ίνες αυτές απλώνονται ακτινικά από την περιοχή αυτή αφήνοντας τους κώνους
του βοθρίου πιο ανοιχτούς προς το άμεσο φως το οποίο προέρχεται από τους
φακούς (φυτογραφία 4.1 Β). Άλλες νευρικές ίνες και σπάνια αιμοφόρα αγγεία
στην περιοχή του βοθρίου πηγαίνουν γύρο του, διαδικασία με την οποία
περαιτέρω αποφεύγεται το μπλοκάρισμα του ερχόμενου φωτός. Το μάτι είναι
δομημένο έτσι ώστε να δίνει την ευκρινή εικόνα μόνο όταν αυτό είναι
απαραίτητο. Πέραν τούτου, τα νευρικά κύτταρα και οι ίνες δεν αποτελούν τόσο
μεγάλο εμπόδιο για το διερχόμενο φως. Αν αφαιρέσετε το σκούρο χρωστικό
επιθήλιο από το πίσω μέρος του αμφιβληστροειδή χιτώνα, αυτό που απομένει
και που συμπεριλαμβάνει τους ράβδους και τους κώνους και την νεύρο –
κυτταρική στρώση, είναι “σχεδόν τέλεια διαφανές.”54 Το τυφλό σημείο του
ματιού δεν φαίνεται να αποτελεί μεγάλο εμπόδιο όπως ισχυρίζεται. Είναι
δύσκολο να βρεθεί και οι περισσότεροι από μας δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχει.
Είναι τοποθετημένο πλαγίως και το ένα μάτι αναπληρώνει το τυφλό σημείο του
άλλου.
Φαίνεται να υπάρχει πολύ καλός λόγος που ο αμφιβληστροειδής χιτώνας
είναι γυρισμένος και πρόκειται για ειδικές διατροφικές ανάγκες των ράβδων και
των κώνων. Αυτά τα ειδικά κύτταρα είναι ανάμεσα στα πιο δραστήρια στο σώμα
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μας και συνέχεια αλλάζουν τους δίσκους τους, πιθανών για να διατηρήσουν
φρέσκα τα αποθέματα των πρωτεϊνικών μορίων τα οποία ανακαλύπτουν το φως.
Μόλις ένας ράβδος μπορεί να έχει σχεδόν χίλιους δίσκους, πολύ περισσότερους
από ότι απεικονίζεται στην φωτογραφία 4.1 D. Η μελέτη της ρέζους μαϊμού
δείχνει πως ο κάθε ράβδος παράγει από 80 έως 90 δίσκους την ημέρα ενώ
πιθανολογείται πως το ίδιο συμβαίνει και στους ανθρώπους. (Μπορούμε σε
παρένθεση να σημειώσουμε πως η ταχύτητα αυτή είναι αργή συγκριτικά με δύο
εκατομμύρια ερυθρών αιμοσφαιρίων (κυττάρων) τα οποία τα παράγουμε στο
σώμα μας το κάθε δευτερόλεπτο!). Οι δίσκοι αναπτύσσονται σε εκείνο το μέρος
του ραβδοειδούς ή κωνικού κυττάρου το οποίο είναι κοντά στον πυρήνα ενώ
αφαιρούνται σε εκείνη την άκρη του κυττάρου αυτού η οποία συνδέεται στενά
με το χρωστικό επιθήλιο. Το επιθήλιο αυτό απορροφάει τους παλιούς δίσκους,
ανακυκλώνει ορισμένα από τα μέρη τους και τους στέλνει στους ράβδους. Για
πολλούς λόγους ο διαχωρισμός του αμφιβληστροειδή χιτώνα από το χρωστικό
επιθήλιο έχει ως αποτέλεσμα την τύφλωση και για αυτόν τον λόγο η διασύνδεση
αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική. Δίπλα στο όριο του χρωστικού επιθηλίου
βρίσκεται η χοριοειδή στρώση για την παροχή αίματος (φωτογραφία 4.1 C) η
οποία εξασφαλίζει στο χρωστικό επιθήλιο κάτι από τα θρεπτικά συστατικά
απαραίτητα στους ενεργούς ράβδους και κώνους όσο παράγουν νέους δίσκους.
Αν γυρνούσαμε τον αμφιβληστροειδή χιτώνα όπως ορισμένοι εξελιχτές
υποδεικνύουν πως ο Θεός έπρεπε να πράξει, φαίνεται πως θα είχαμε την οπτική
καταστροφή. Οι δίσκοι των ράβδων και των κώνων θα γυρνούσανε προς το φως
όμως, τι θα υλοποιούσε την ουσιαστική λειτουργία του χρωστικού επιθηλίου –
την απορρόφηση των παλιών δίσκων; Οι ράβδοι και οι κώνοι δεν ξεκουράζονται∙
παράγουν περίπου δέκα δισεκατομμύρια δίσκους την ημέρα στο κάθε μας μάτι.
Αλλιώς, θα μαζευότανε στο διαφανές παρόμοιο με γυαλί υγρό του ματιού
(φωτογραφία 4.1 Α) και ο μεγάλος αριθμός τους σύντομα θα χαλούσε την
ικανότητα όρασης μας. Επίσης, στους ράβδους και στους κώνους θα έλειπε το
απαραίτητο χρωστικό επιθήλιο και η χοριοειδή παροχή αίματος – τόσο
απαραίτητη για την αλλαγή των δίσκων οπότε, το σύστημα αλλαγής δίσκων δεν
θα λειτουργούσε καν. Αν, σε μια τέτοια τοποθέτηση κατευθύναμε τις άκρες των
δίσκων των ράβδων και των κώνων προς το φως μαζί με τον δικό τους
απαραίτητο χρωστικό επιθήλιο και την χοριοειδή στρώση για την παροχή
αίματος, οι στρώσεις αυτές θα έπρεπε να είναι απλωμένες στο εσωτερικό της
στρώσεις των ράβδων και τω κώνων. Με άλλα λόγια, θα ήταν τοποθετημένες
πιο κοντά στο επίκεντρο του ματιού παρά το υπόλοιπο του αμφιβληστροειδή
χιτώνα. Για αυτόν τον λόγο, το φως το οποίο έρχεται στο μάτι, θα έπρεπε πρώτα
να περάσει μέσα από την χοριοειδή στρώση για την παροχή αίματος ώστε να
φτάσει στους δίσκους ευαίσθητους στο φως. Η διαρροή αίματος στον
αμφιβληστροειδή χιτώνα είναι εξαιρετικά βλαβερή και δείχνει πως το αίμα
μπορεί να είναι καταστροφικό για την διαδικασία οράσεως. Επίσης, και η
χρωστική στο χρωστικό επιθήλιο το οποίο απορροφάει το φως θα έβγαινε ως
εμπόδιο και θα είχε συνεισφέρει ακόμα περισσότερο στην ολική τύφλωση. Όπως
και το παίξιμο του τένις με ώριμη ντομάτα – αυτό δεν θα ήταν και τόσο καλή
ιδέα!
Ο τρόπος με τον οποίο ο αμφιβληστροειδή χιτώνας είναι σήμερα
διευθετημένος φαίνεται να είναι ένας πολύ καλός σχεδιασμός ο οποίος
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προμηθεύει τους πολύ δραστήριους ράβδους και κώνους των εξελιγμένων
οργανισμών με αίμα και θρεπτικά συστατικά τα οποία τους είναι απαραίτητα.
Πέραν τούτου, είναι δύσκολο να εναντιωθεί κανείς στην επιτυχία∙ το μάτι
λειτουργεί πολύ καλά! Αν, όπως ορισμένοι εξελιχτές επισημάνουν, το μάτι είναι
τόσο άσχημα σχεδιασμένο και αν, όπως υποδεικνύουν οι άλλοι, το μάτι μπορεί
να εξελιχθεί σε μια στιγμή, γιατί η φυσική επιλογή τότε δεν έφτιαξε ένα
καλύτερο μάτι προ πολλού;

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος

Το κάθε κύτταρο στο μάτι μας – και έχουμε πολλά εκατομμύρια, έχει πάνω
από τρία δισεκατομμύρια DNA βάσεων. Το DNA σε κάθε κύτταρο, αν
απλωνότανε, θα είχε μάκρος περίπου ένα μέτρο. Βασικά, αν όλη η DNA στον
μέσο άνθρωπο απλωνότανε, θα είχε μάκρος μεγαλύτερο κατά 120 φορές από
την απόσταση της Γης έως τον Δία. Όμως, μια τέτοια πολυπλοκότητα των
κυττάρων μας είναι άχρηστη σε συνάρτηση με τον εγκέφαλο μας. Αρκετοί
θεωρούν τον εγκέφαλο ως την πιο περίπλοκη δομή γνωστή στο Σύμπαν.
Όταν πρόκειται για ζωντανούς οργανισμούς, ο άνθρωπος βρίσκεται στην
κορυφή. Όχι λόγω των σωμάτων μας τα οποία δεν είναι ούτε τα πιο δυνατά αλλά
ούτε και μεγαλύτερα∙ είναι επειδή έχουμε το μυαλό το οποίο ξεπερνάει τα
μυαλά άλλων ζωντανών όντων. Μπορούμε, σε ορισμένα πλαίσια, να
χειραγωγούμε όλους τους άλλους οργανισμούς και ας μην μιλήσουμε καλύτερα
για την ικανότητα μας να καταστρέψουμε το περιβάλλον τους και εμάς τους
ίδιους!
Ο κάθε ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από περίπου εκατό δισεκατομμύρια νευρικών κυττάρων (νευρώνων) τα οποία τα συνδέουν σχεδόν απίθανες
400 χιλιάδες χιλιομέτρων νευρικών ινών. Οι ίνες αυτές συχνά δημιουργούν
διακλαδώσεις ώστε να συνδεθούν με άλλα νευρικά κύτταρα. Ένα μεγάλο
νευρικό κύτταρο μπορεί να συνδεθεί με ακόμα και 600 άλλα νευρικά κύτταρα
με την βοήθεια των περίπου 60 χιλιάδων επισυνάψεων. Ο συνολικός αριθμός
επισυνάψεων στον εγκέφαλο παραδοσιακά εκτιμάται σε 100 εκατομμύρια
εκατομμυρίων δηλαδή σε 100 χιλιάδες δισεκατομμυρίων (1014). Τέτοιους
μεγάλους αριθμούς είναι δύσκολο ακόμα και να τους φανταστούμε. Ίσως
βοηθήσει αν καταλάβουμε πως σε μόλις ένα κυβικό εκατοστό του κύριου μέρους
του εγκεφάλου (του φλοιού του εγκεφάλου) όπου τα κύτταρα είναι ειδικά
μεγάλα, υπάρχουν περίπου 40 χιλιάδες νευρικών κυττάρων και ένα δισεκατομμύριο επισυνάψεων. Βρίσκουμε πως ο εγκέφαλος είναι πολλά περισσότερα
από ένα σύνολο συνδέσεων το οποίο έχουμε στον υπολογιστή. Ο εγκέφαλος
μπορεί να έχει διάφορους τομείς των αναγκών και της ανάπτυξης όπου
χρειάζεται και μεγαλύτερη εγκεφαλική δύναμη.
Στον εγκέφαλο μας διεκπεραιώνεται μια θυελλώδη διανοητική συντονισμένη
δραστηριότητα όσο οι αλλαγές της τάσης ταξιδεύουν κατά μάκρος των νευρικών
ινών λειτουργώντας ως αγωγοί των ερεθισμάτων μεταξύ κυττάρων. Το λιγότερο
τριάντα διαφορετικά είδη των χημικών ουσιών και πιθανών και πολύ
περισσότερα, χρησιμοποιούνται για την μεταφορά του ερεθίσματος στην επαφή
μεταξύ ενός νευρικού κυττάρου και του άλλου. Αυτό είναι εκπληκτικό επειδή τα
διάφορα είδη χημικών πρέπει να είναι καθορισμένα για τις σωστές επισυνάψεις.
Μόλις ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε περί πολυπλοκότητας του εγκεφάλου. Και
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πράγματι, αποτελεί πρόκληση μόνο η σκέψη περί οργάνου με τον οποίο
υλοποιούμε την ίδια την σκέψη! Το μεγάλο ερώτημα το οποίο ο εγκέφαλος θέτει
στην εξέλιξη είναι αν όλες αυτές η εκατό χιλιάδες δισεκατομμυρίων
επισυνάψεων ουδέποτε μπορούσαν να πάρουν μια φόρμουλα με την οποία
συνδέονται με σωστό τρόπο απλώς με τις τυχαίες αλλαγές, με το σύστημα
δοκιμής και σφάλματος, με πολύ αργή και δύσκολη διαδικασία της φυσικής
επιλογής; Μαζί με αυτό, αβέβαιο είναι ότι οι ανθρώπινες μοναδικές διανοητικές
ικανότητες εξασφαλίζουν την αξία επιβίωσης επειδή και οι μπαμπουίνοι
φαίνεται να είναι πολύ καλά και χωρίς αυτές. Αρκετοί κορυφαίοι λόγοι άνθρωποι
ασχολήθηκαν με το ερώτημα αυτό.55 Ο Στίβεν Χόκινγκ ειλικρινά αναφέρει πως
“δεν είναι ξεκάθαρο αν η νοημοσύνη έχει μεγάλη αξία επιβίωσης. Τα βακτήρια
λειτουργούν πολύ καλά και χωρίς την νοημοσύνη…”56 Ίσως η εξελικτική
διαδικασία δεν δημιούργησε τον εγκέφαλο μας.
Ο Δαρβίνος ο οποίος ζούσε στην Αγγλία είχε έναν καλό φίλο και οπαδό στις
ΗΠΑ - τον γνωστό βοτανικό του Χάρβαρντ τον Έζου Γκρέϊ (Asa Gray). Ο Δαρβίνος
κάποτε μοίραζε τα βαθύτερα του συναισθήματα με τον Γκρέϊ ο οποίος έβρισκε
το κόνσεπτ της εξέλιξης συμπαθητικό αλά πολύ πίστευε στον Θεό ο οποίος είναι
ενεργός στην φύση.57 Σε ένα γράμμα στον Γκρέϊ, ο Δαρβίνος του εμπιστεύθηκε:
“Θυμάμαι πολύ καλά τον καιρό όταν η σκέψη μου περί ματιού μου πάγωνε το
αίμα αλλά ξεπέρασα αυτό το στάδιο του παράπονου και τώρα, οι μικρές,
ασήμαντες λεπτομέρειες της δομής με κάνουν να νοιώθω πολύ άσχημα. Κάθε
φορά που κοιτάζω το φτερό του παγωνιού δεν είμαι καλά!”58
Γιατί ο Δαρβίνος ένοιωθε άσχημα από το θέαμα ενός φτερού του παγωνιού;
Δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά αλλά υποθέτω πως πολύ λίγοι άνθρωποι
μπορούν να σκέφτονται περί πολύπλοκου σχεδιασμού και ειδικά περί ομορφιάς
του φτερού του παγωνιού στην ουρά του χωρίς να σκεφτούν πως αυτό είναι
ίσως αποτέλεσμα ενός σκόπιμου σχεδιασμού. Πέραν τούτου, γιατί εκτιμάμε την
ομορφιά, απολαμβάνουμε την μουσική ή κατανοούμε ότι υπάρχουμε; Τούτο
θέτει το ερώτημα της δημιουργίας σε ένα διαφορετικό επίπεδο – στο επίπεδο
του μυστήριου νου μας. Το γεγονός που προκαλεί δέος είναι ότι στον ενάμισι
κιλού βαρύ εγκέφαλο μας βρίσκεται η έδρα “Εκείνου που είμαι”. Σε μας, αυτή η
Βιβλική αναφορά συνήθως μεταφράζεται ως “Εκείνος που είναι” όμως, σε αυτά
τα συμφραζόμενα, αυτή η κυριολεκτική μετάφραση είναι ολοφάνερα πιο
κατάλληλη. Πως τόσες επισυνάψεις στον εγκέφαλο είναι προγραμματισμένες
έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε λογικά (ελπίζουμε πως οι περισσότεροι
από μας σκέφτονται φυσιολογικά!), να είμαστε λίγο περίεργοι στο θέμα της
καταγωγής μας, να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες, να δημιουργούμε τις
μαθηματικές φόρμουλες και να συνθέτουμε όπερες; Ακόμα πιο προκλητικά για
την φυσιοκρατική θέση είναι τα ερωτήματα της ελεύθερης επιλογής και των
χαρακτηριστικών όπως είναι η ηθική ευθύνη, η αφοσίωση, η αγάπη και η
πνευματική διάσταση. Ο φυσικός των σωματιδίων, ο διοικητής του
Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ ο Τζόν Πόλκινγκχορν εκφράζει αυτό το ενδιαφέρων
των πολλών ανθρώπων. Μιλώντας περί φυσικού κόσμου ο ίδιος αναφέρει: “Δεν
μπορώ να πιστέψω πως η ικανότητα μας να καταλάβουμε τον δικό του περίεργο
χαρακτήρα πηγάζει από την ικανότητα των προγόνων μας να αποφεύγουν τον
μαχαιρόδοντα τίγρη.”59
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Οι διενέξεις περί νου συχνά εστιάζουν στην φύση του μυστήριου φαινομένου
της συνείδησης δηλαδή της αυτογνωσίας την οποία όλοι έχουμε∙ με άλλα λόγια,
πρόκειται για αίσθημα πως υπάρχουμε. Η επίγνωση αυτή είναι στενά
συνδεδεμένη με την σκέψη, την περιέργεια μας, τα συναισθήματα μας, την
εκτίμηση και άλλα φαινόμενα του ευσυνείδητου νου. Είναι η επίγνωση την
οποία διαθέτουμε απόδειξη μιας πραγματικότητας η οποία υπάρχει εκτός της
απλής μηχανιστικής φυσιοκρατικής εξήγησης∙ ή η επίγνωση είναι καθαρά
μηχανιστικό σύστημα το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο; Η διαμάχη ανάμεσα σε
αυτές τις δύο απόψεις διαρκεί εδώ και αιώνες και συχνά είναι συνδεδεμένη με
το ερώτημα αν οι μηχανιστικές εξηγήσεις οι οποίες αποκλείουν τον Θεό είναι
αρκετές ώστε να εξηγηθεί όλη η πραγματικότητα.
Εκείνοι οι οποίοι ισχυρίζονται πως η συνείδηση είναι καθαρά μηχανιστικό
φαινόμενο επισημάνουν ότι δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο στην ίδια. Στην
ουσία, η συνείδηση / επίγνωση δεν υπάρχει καν. Πρόκειται απλώς για μεγάλη
ποσότητα απλής δραστηριότητας. Τα τελευταία χρόνια ορισμένοι τονίζουν την
αναλογία η οποία δύναται να τοποθετηθεί ανάμεσα στον υπολογιστή και τον
εγκέφαλο. Ορισμένες απερίσκεπτες συγκρίσεις γελοιοποιούν οποιαδήποτε
διαφορά μεταξύ αυτών των δύο. Στην ουσία, ο εγκέφαλος είναι ένας υπολογιστή
φτιαγμένος από σάρκα,60 ενώ οι στοιχειώδης συσκευές όπως οι θερμοστάτες
έχουν τις πεποιθήσεις τους!61 Σε μια τέτοια απλοποιημένη επαγωγική μέθοδο
Πίνακας 4.1. ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λαμαρκισμός (1809-1895)

Λαμάρκ

Δαρβινισμός (1859-1894)

Δαρβίνος, Βάλας

Μεταλλάξεις (1894-1922)

Μόργκαν, ντε Βρις

Σύγχρονες συνθέσεις
(Νέο – Δαρβινισμός)
(1922-1968)

Τσετβερίκοβ, Ντομπζάνσκι, Σημαντικές είναι οι αλλαγές σε
επίπεδο πληθυσμού. Μικρές μεΦίσερ, Χάλνταν, Χάκσλι,
ταλλάξεις δρουν μαζί με την φυΜάγιερ, Σίμπσον, Ράϊτ

Διαφοροποίηση (1968-έως
σήμερα)

Έλντριτζ, Γκούλντ, Γκράς,
Χένιγκ, Κάουφμαν, Κιμούρα, Λέβοντιν, Πάτερσον, Πλάτνικ

Ασχολείται με τις αιτίες της δημιουργίας των νέων χαρακτηριστικών οι οποίες καθιστούν
κληρονομικές
Μικρές αλλαγές, μαζί με την φυσική επιλογή, προκαλούν την επιβίωση των καταλληλότερων. Τα
κληρονομικά στοιχεία τα μεταφέρουν τα σπερμάτια
Τονίζονται οι αλλαγές λόγω μεγάλων μεταλλάξεων. Η φυσική επιλογή δεν είναι τόσο σημαντική.

σική επιλογή.

Πληθώρα συγκρουόμενων ιδεών,
διαφωνία με τον Νέο – Δαρβινισμό. Αναζήτηση της αίτιας της
πολυπλοκότητας.
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αντιστέκονται οι κορυφαίοι λόγιοι όπως ο νομπελίστας Τζόν Έκλες (John Eccless)
ο οποίος αναφέρει ότι “ο άνθρωπος μπορεί… να θυμηθεί το αλαζονικό ερώτημα
εκείνων οι οποίοι αγαπάνε τους υπολογιστές: σε ποιον βαθμό πολυπλοκότητας
και εκτέλεσης μπορούμε να συμφωνήσουμε πως οι υπολογιστές έχουν
συνείδηση; Ευτυχώς, σε αυτό το ερώτημα, φορτισμένο με συναισθήματα, δεν
χρειάζεται να απαντήσουμε. Μπορείτε απλώς να κάνετε στον υπολογιστή σας
ότι θέλετε χωρίς τύψεις ότι είστε βάναυσοι!”62 Ο μαθηματικός και κοσμολόγος
Ρότζερ Πένρουζ (Roger Penrose) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αναφέρει:
“Η συνείδηση μου φαίνεται τόσο σημαντικό φαινόμενο που απλώς δεν μπορώ
να πιστέψω ότι είναι “τυχαία” συναρμολογούμενη με απλούς υπολογισμούς.
Είναι φαινόμενο μέσω του οποίου μαθαίνουμε την ίδια την ύπαρξη του
Σύμπαντος.”63
Φαίνεται πως σύμφωνα με τους νόμους της επιστήμης δεν υπάρχει καμία
αναφορά στο αν πρέπει να έχουμε συνείδηση.64 Η συνείδηση είναι κάτι το οποίο
διαφεύγει ανάλυσης∙ δεν την βρίσκουμε ως χαρακτηριστικό της ύλης. Η ύπαρξη
της συνείδησης δείχνει προς μια πραγματικότητα η οποία είναι εκτός της δικής
μας απλής κατανόησης.
Όμως, δεν χρειάζεται να στηριζόμαστε στα φαινόμενα της συνείδησης για
να συμπεραίνουμε πως η σκόπιμη σχεδίαση είναι απαραίτητη για τους νους μας.
Η σύγκριση του εγκεφάλου με τους υπολογιστές μόνο ενδυναμώνει την
απόδειξη περί Θεού - σχεδιαστή επειδή όλοι ξέρουμε πως οι υπολογιστές δεν
διοργανώνονται από μόνοι τους. Τους παράγει η σκόπιμη σχεδίαση η οποία
συμπεριλαμβάνει τις προηγουμένως κεκτημένες γνώσεις οι οποίες δημιουργούν
την συνδεδεμένη πολυπλοκότητα. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τους
δικούς μας ακραίως συμπλεγματικούς εγκεφάλους. Στο κάθε ένα από αυτά
υπάρχουν χιλιάδες φορές περισσότερες επισυνάψεις από ότι τα αστέρια στον
γαλαξία μας. Θα ήμασταν ευκολόπιστοι ακόμα και να υποδείξουμε πως μια
τέτοια οργανωμένη δέσμη δημιουργήθηκε απλά ως αποτέλεσμα τυχαίων
γεγονότων. Πως οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός θα μπορούσε να δώσει οτιδήποτε
που να τείνει έστω - στο πολύπλοκο∙ περαιτέρω, η φυσική επιλογή είναι βλαβερή
για την εξέλιξη των συστημάτων με αλληλεξαρτώμενα μέρη. Και όχι μόνο –
στους περισσότερους ανθρώπους στους εγκεφάλους είναι τοποθετημένα τα
μυαλά που επεξεργάζονται και αφομοιώνουν τις πληροφορίες γρήγορα και
εξαιρετικά καλά.

Αιώνιο ψάξιμο για τον εξελικτικό μηχανισμό

Πως οι εξελιχτές εξηγούν την δημιουργία της πολυπλοκότητας; Οι ίδιοι εδώ
και δύο αιώνες ψάχνουν τον εξελικτικό μηχανισμό. Έχουν προταθεί ιδέες – μια
μετά την άλλη (πίνακας 4.1) όμως, προς το παρόν δεν υπάρχει γενικώς αποδεκτό
μοντέλο ενώ ειδικά δεν υπάρχει το ρεαλιστικό μοντέλο το οποίο θα εξηγούσε
την δημιουργία της πολυπλοκότητας. Η πλειοψηφία των επιστημόνων συμφωνεί
πως η εξέλιξη έγινε αλλά ικανοποιητική εξήγηση του πως τα διάφορα συστήματα
των εξελιγμένων οργανισμών εξελίχθηκαν απομένει να προταθεί κάποια στιγμή
στο μέλλον. Ορισμένοι οπαδοί της παραδοσιακής άποψης εξακολουθούν να
πιστεύουν στην ιδέα του Δαρβίνου πως πρόκειται για κατάλληλη φυσική
επιλογή μέσω της επιβίωσης του καλύτερα προσαρμοσμένου. Άλλοι προτιμάνε
τα μοντέλα της σύμπτωσης. Ορισμένοι νοιώθουν πως η εξέλιξη υλοποιείται
114

μέσω μικρών αλλαγών ενώ κάποιοι άλλοι πιστεύουν σε μεγάλα άλματα αλλά τα
άλματα αυτά θα απαιτούσαν πληθώρα ευνοϊκών μεταλλάξεων – όλων μαζί.
Ορισμένοι πάλι αμφισβητούν τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε να
καθοριστούν οι εξελικτικές συσχετίσεις. Είναι ευρέως αποδεκτή η αυστηρή
μέθοδος της κλαδιστικής η οποία επικεντρώνει την μελέτη στα μοναδικά
χαρακτηριστικά. Όμως, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, η κλαδιστική δεν
είναι καθόλου εξελικτικός μηχανισμός: είναι απλώς ένας τρόπος ελέγχου
υποθέσεων περί συσχετίσεων. Όπως ειπώθηκε νωρίτερα, η προσομοίωση με
την βοήθεια του υπολογιστή που έχει σκοπό να εξηγήσει την πολυπλοκότητα
δεν δίνει καμία ρεαλιστική απεικόνιση αυτών που βρίσκουμε στην φύση.
Η εξέλιξη είναι το καλύτερο μοντέλο το οποίο η επιστήμη δύναται να
προσφέρει αν θέλετε να αποκλείσετε τον Θεό όμως, είναι πολύ μακριά από το
πιθανό. Η επιμονή την οποία δείχνουν οι εξελιχτές αξίζει κάθε έπαινο αλλά μετά
από δύο αιώνες στην ουσία άκαρπων ερευνών, φαίνεται πως ήρθε ο καιρός οι
επιστήμονες να μελετήσουν σοβαρά τις μη φυσιοκρατικές εναλλακτικές. Ο
σχεδιασμός της ζωής εκ μέρους κάποιας ευφυή διάνοιας όπως είναι ο Θεός
φαίνεται απαραίτητος ώστε να εξηγηθεί αυτό που η επιστήμη συνέχεια
ανακαλύπτει.

Συμπερασματικά σχόλια

Τα εξελιγμένα όργανα μας δίνουν πολλά παραδείγματα των συμπλεγματικών
συστημάτων με αλληλεξαρτώμενα μέρη. Η φυσική επιλογή αποτελεί πρόβλημα
για την εξέλιξη των συστημάτων αυτών. Αν και η φυσική επιλογή μπορεί να
αφαιρέσει τους αδύναμους ελαττωματικούς τύπους, δεν μπορεί να σχεδιάζει
μελλοντικά έτσι ώστε σταδιακά να αναπτύσσει διάφορα όργανα απαραίτητα για
τα συμπλεγματικά συστήματα. Η φυσική επιλογή είναι περιορισμένη στην
άμεση επιτυχία στην επιβίωση. Επειδή είναι τέτοια, από αυτήν αναμένεται να
εξουδετερώσει διάφορα νέα μέρη σταδιακά εξελισσόμενων συμπλεγματικών
συστημάτων με αλληλεξαρτώμενα μέρη. Αυτά τα νέα επιπρόσθετα μέρη θα
αποτελούσαν άχρηστα και δυσκίνητα εμπόδια έως την στιγμή που θα υπήρχαν
όλα τα απαραίτητα μέρη ώστε να δίνουν ένα λειτουργικό σύστημα με κάποια
εξελικτική αξία επιβίωσης. Για τους οργανισμούς με άχρηστα επιπρόσθετα μέρη
θα αναμενότανε να έχουν χαμηλότερη αξία επιβίωσης παρά εκείνα χωρίς αυτά.
Από εκεί φαίνεται πως το σύστημα επιβίωσης των πιο προσαρμοσμένων του
Δαρβίνου στην ουσία συγκρούεται με την εξελικτική πρόοδο των συμπλεγματικών συστημάτων.
Τα περισσότερα βιολογικά συστήματα είναι συμπλεγματικά όμως, το μάτι
και ο εγκέφαλος αποτελούν παραδείγματα οργάνων που είναι εξαιρετικά
συμπλεγματικά. Δεν φαίνεται να υπάρχει κανένας τρόπος με τον οποίο τα
όργανα αυτά μπορούσαν να αναπτυχθούν χωρίς τον ευφυή σχεδιασμό. Αυτά
είναι τα επιστημονικά δεδομένα που μιλάνε υπέρ της ιδέας πως ο Θεός υπάρχει.
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Κεφάλαιο 5ο

Μα τόσο λίγο χρόνο για όλα
Οι κορυφαίοι επιστήμονες οι οποίοι μιλάνε ex cathedra
(από καθέδρας) πρέπει να σταματήσουν να πολώνουν τα
μυαλά των φοιτητών και των νέων δημιουργικών επιστημόνων
με τους ισχυρισμούς που ως μόνη απόδειξη έχουν την πίστη.1
Χιούμπερτ Γιόκι, μοριακός βιολόγος

Πόσο γρήγορο ήταν το παρελθόν
Η περίεργη μυρωδιά του θείου ξάφνιασε το πλήρωμα του αλιευτικού Isleifur
II όσο έπλεε ήρεμα στον Βόρειο Ατλαντικό νότια από την Ισλανδία. Μέσα από
θολό φως της αυγής της 14ης Νοεμβρίου του 1963 ο καπνός φαινότανε στον
νότιο ορίζοντα. Μήπως καίγεται κάποιο πλοίο; Με τον έλεγχο των ράδιο μηνυμάτων διαπίστωσαν πως δεν υπάρχουν S.O.S. κλείσεις. Το πλοίο ξεκίνησε περίεργα να περιστρέφεται στο νερό και ο καπετάνιος είδε με τα κιάλια πως σε
απόσταση του μόλις ενός χιλιομέτρου από το αλιευτικό τους, μέσα από την θάλασσα ανεβαίνει μια μαύρη κολόνα καπνού κάποιας έκρηξης ηφαιστείου. Το
πλήρωμα του πλοίου το οποίο ήταν από την Ισλανδία όπου η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, αμέσως υποψιάσθηκε πως από
τον βυθό του ωκεανού ανυψώνεται ηφαίστειο. Έτυχε να πλέουν πάνω από τον
ηφαιστειακά δραστήριο Μέσο-ατλαντικό ύφαλο ο οποίος ήταν ξαπλωμένος εκεί
σε μόλις 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Η ταραχή διαρκούσε όλη μέρα όσο ο ατμός και ο καπνός ανέβαιναν στον
αέρα ενώ οι πέτρες και οι αντανακλάσεις φαινότανε από κάτω. Πέντε μέρες
μετά, δημιουργήθηκε ένα νησί 600 μέτρα μάκρους στο μέρος όπου έως τότε
βρισκότανε ανοιχτός ωκεανός. Αυτό το νέο νησί το οποίο τελικά μεγάλωσε έως
την διάμετρο των δύο χιλιομέτρων, ονομάσθηκε Σάρτσι (Surtsey) σύμφωνα με
τον μυθολογικό γίγαντα Σαρτάρ (Surtur). Αργότερα, όταν οι ερευνητές μελετούσαν το νησί αυτό, τους ξάφνιασε πόσο παλιό φαίνεται. Σε μόλις πέντε μήνες τα
κύματα του ωκεανού διαμόρφωσαν μια τεράστια, εκ πρώτης όψεως παλιά παραλία, και βράχο. Ένας ερευνητής σχολίασε: “Για κάτι που αλλού θα χρειαζότανε
χιλιάδες χρόνια… εδώ αρκούν μερικές εβδομάδες ή ακόμα και μέρες.”
“Στο Σάρτσι αρκούσαν μόλις μερικοί μήνες για να δημιουργηθεί τοπίο τόσο
ποικιλόμορφο και ώριμο που ήταν σχεδόν απίστευτο.”2
Στην δική μας απλή ήρεμη Γη, τα γεγονότα όπως είναι η δημιουργία του Σάρτσι μας θυμίζουν πως τα πράγματα ορισμένες φορές συμβαίνουν πολύ γρήγορα.
Το ερώτημα “Πόσο γρήγορο ήταν το παρελθόν;” είναι θέμα διένεξης η οποία
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διαρκεί εδώ και δύο αιώνες. Ορισμένοι θεωρούν τις μεγάλες καταστροφές πολύ
σημαντικές όσο κάποιοι άλλοι ουσιαστικά τις αγνοούν.

Δύο αντικρουόμενες απόψεις: ο καταστροφισμός και ο
ομοιομορφισμός

Η διένεξη μεταξύ ομοιομορφισμού και του καταστροφισμού ιστορικά είναι
στενά συνδεδεμένη με το θέμα της παρουσίας του Θεού στην επιστήμη. Ο καταστροφισμός αφορά τα ταχέα γεγονότα μεγάλων διαστάσεων και εννοείται
πως τον φλοιό της Γης τον διαμόρφωσαν κυρίως αυτά τα τρομερά γεγονότα. Ο
ομοιομορφισμός σημαίνει πως τον φλοιό της Γης τον διαμόρφωσαν κυρίως
πολλά μικρά, μακροχρόνια γεγονότα, τυπικά για τις καθημερινές γεωλογικές διαδικασίες. Ο καταστροφισμός ταιριάζει καλύτερα με το βιβλικό κόνσεπτ του μεγάλου καταστροφικού Κατακλυσμού και με τον Θεό ο οποίος δεν είναι
περιορισμένος χρονικά. Ο ομοιομορφισμός ταιριάζει καλύτερα με τους υποτιθέμενους Αιώνες των γεωλογικών εποχών και τον χρόνο απαραίτητο για την
αργή, σταδιακή εξελικτική διαδικασία.
Ο καταστροφισμός ήταν καλόδεχτος στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης
ιστορίας. Κυριαρχούσε στην αρχαία μυθολογία. Στον Μεσαίωνα, το ενδιαφέρον
για τον ίδιο λίγο έπεσε αν και οι Άραβες ακολουθούσαν στενά τον Αριστοτέλη ο
οποίος πίστευε πολύ στις καταστροφές. Το ενδιαφέρον αυτό μεγάλωσε στον Δυτικό Κόσμο στην διάρκεια των επαναστατικών περιόδων της Αναγέννησης και
του Ανασχηματισμού και ο βιβλικός Κατακλυσμός ήταν ένα καταστροφικό γεγονός το οποίο εξηγούσε τις ενδιαφέρουσες γεωλογικές γραμμές όπως είναι τα
απολιθώματα των ζώων ψηλά στις Άλπεις - τα οποία κανονικά ζουν στον ωκεανό.
Όμως, σύντομα εμφανίσθηκαν ορισμένες άλλες, συγκρουόμενες με αυτήν, θεωρίες.3
Δύο αιώνες πριν, ο σχολικός γεωλόγος Τζέμς Χάτον (James Hutton), γνωστός
για την ικανότητα του στην πολεμική επικριτική, δημοσίευσε το διάσημο βιβλίο
Theory of the Earth (Η θεωρία της Γης). Στο βιβλίο αυτό, υπερασπιζότανε τον
ομοιομορφισμό τονίζοντας την σημασία των αργών γεωλογικών αλλαγών στην
διάρκεια των μεγάλων χρονικών περιόδων. Η έντονη φυσιοκρατική του προσέγγιση (η οποία δεν αναγνωρίζει την συμμετοχή του Θεού) φαίνεται στο σημείο
όπου ο ίδιος ισχυρίζεται πως “δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε δυνάμεις οι οποίες
δεν είναι φυσικές για την Γη, δεν πρέπει να αναγνωρίζουμε καμία δράση εκτός
αυτών για τις οποίες ξέρουμε την επίδραση και τον κανόνα λειτουργίας και να
μην αναφέρουμε κανένα ασυνήθιστο γεγονός για την εξήγηση ενός απλού φαινομένου.”4 Ο ίδιος τελειώνει το βιβλίο αυτό με την γνωστή έκφραση: “Δεν βρίσκουμε ούτε το ίχνος αρχής – ούτε την σκιά του τέλους.”5 Ο περιοριστικός
ισχυρισμός αυτός αποτελούσε την τολμηρή επίθεση στην τότε επικρατούσα βιβλική ιδέα πως ο Θεός είναι ο Δημιουργός και ότι Αυτός δημιούργησε τον κόσμο
σε έξι μέρες μερικές χιλιάδες χρόνια πριν. Περαιτέρω, ο ισχυρισμός αυτός
αγνόησε τον μεγάλο καταστροφικό Κατακλυσμό περιγραφόμενο στην Βίβλο και
τον οποίο τον επιβεβαίωναν οι περισσότεροι κορυφαίοι γεωλόγοι της Αγγλίας.
Σε αυτό το πολεμικό περιβάλλον εμφανίσθηκε άλλο ένα σύγγραμμα το οποίο
σύντομα θα γινόταν γεωλογικό βιβλίο με την μεγαλύτερη επιρροή όλων των επο120

χών: όχι μόνο εισήγαγε την εξέλιξη στην γεωλογία αλλά θα άλλαζε βαθιά και
ολοκληρωτικά την επιστημονική σκέψη.
Οι κανόνες της γεωλογίας (Principles of Geology) τους οποίους τους έγραψε
ο Κάρολος Λαγιέλ (Charles Lyell) δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά το 1830. Το
βιβλίο αυτό γνώρισε μεγάλη επιτυχία και είχε συνολικά 11 επανεκδόσεις. Εφόσον ολότελα αποδέχθηκε τον ομοιομορφισμό, ο Λαγιέλ θεώρησε κρίσιμες τις
μόνιμες επιδράσεις των αργών, σταδιακών αλλαγών. Έως τα μέσα του αιώνα
αυτού, ο ομοιομορφισμός έγινε η κυρίαρχη άποψη στους κύκλους των διανοουμένων όσο ο καταστροφισμός εξαφανιζότανε. Το βιβλίο του Λαγιέλ ήταν ένα
από τα “πιο πολύτιμα πράγματα”6 του Κάρολου Δαρβίνου στην διάρκεια του
επικού ερευνητικού ταξιδιού του στο πλοίο Μπίγκλ (Beagle). Οι άλλες γεωλογικές εποχές που παρουσιάστηκαν στο βιβλίο αυτό έδιναν κάτι από τον χρόνο
απαραίτητο για τις αργές εξελικτικές αλλαγές του Δαρβίνου.
Ο Λαγιέλ ήταν νομικός και ένα μέρος της επιτυχίας του βιβλίου του μπορεί
να αποδοθεί στην ικανότητα του να παρουσιάζει τις απόψεις του. Τούτο απεικονίζεται καλύτερα στο γράμμα το οποίο το έγραψε στον φίλο και οπαδό του στον Τζόρτζ Πουλέτ Σκρόουπ (George Poulett Scrope): “Αν δεν ενοχλήσουμε τους
ανθρώπους, που φοβάμαι πως μπορούμε… θα πετύχουμε σε όλα. Αν δεν θριαμβεύσετε πάνω τους αλλά παινεύετε την ελευθερία και την ειλικρίνεια της τωρινής εποχής, οι επίσκοποι και οι διαφωτισμένοι άγιοι μαζί με μας θα μισήσουν
και τους αρχαίους και τους σύγχρονους φυσικό – θεολόγους (καταστροφιστές).
Τώρα είναι η ώρα για το χτύπημα οπότε, να χαίρεσαι αμαρτωλέ όπως είσαι, το
περιοδικό Quarterly Review (Q.R.) είναι ανοιχτό για σένα… Αν ο Μάρι (Murray)
(ο εκδότης του βιβλίου του Λαγιέλ) θα σπρώχνει τα βιβλία μου ενώ εσύ θα καθοδηγήσεις την γεωλογία του Q. R., σύντομα θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την ολοκληρωτική αλλαγή στην κοινή γνώμη.”7 Ακριβώς όπως ο Λαγιέλ
και ήλπιζε, είχε πετύχει την ολοκληρωτική του αλλαγή - έστω στην γεωλογική
κοινότητα. Για κάτι παραπάνω από έναν αιώνα, οι ερμηνείες βασιζόμενες στον
καταστροφισμό δεν γινότανε αποδεκτές πια.
Αν και ο Χάτον και ο Λαγιέλ ήταν αντίθετοι στο βιβλικό μοντέλο της δημιουργίας και βρήκαν επίσης αρκετές αντιδράσεις από τις θρησκευτικές ομάδες, φαίνεται πως ούτε ο ένας αλλά ούτε ο άλλος δεν αρνιότανε την ύπαρξη του Θεού.
Ο Χάτον χαρακτηρίστηκε ως “ουσιαστικά θρησκευόμενος άνθρωπος παραδοσιακών απόψεων,”8 ο οποίος ορίζει τον Θεό ως “εκείνος ο Νους ο οποίος διαμόρφωσε την ύλη αυτής της Γης.”9 Ο Λαγιέλ ίσως να έτεινε προς τον ντεϊσμό10
αλλά φαίνεται πως πίστευε στον Θεό ο οποίος συμμετέχει λίγο παραπάνω. Αποδεχότανε ορισμένες διαστάσεις της εξέλιξης αλλά πίστευε πως ο άνθρωπος έχει
ιδιαίτερο status στην δημιουργία και “ανέκαθεν αρνιότανε πως το ανθρώπινο
είδος μπορούσε να εξελιχθεί από τα μαϊμουνοειδή όντα.”11 Αντιθέτως, για τον
Λαγιέλ λένε πως “φοβότανε ότι θα χάσει κάθε επαφή με τον Θεό αν ακολουθήσει τον Δαρβίνο προς εκείνο που του φαινότανε ως πικρό τέλος.”12
Έως το τέλος του 19ο αιώνα αρκετοί μακροχρόνιοι περίοδοι συνδεδεμένοι με
τον ομοιομορφισμό και την εξέλιξη ως δεδομένο πια, παρέμειναν καθιερωμένοι
και ο καταστροφισμός έγινε κάτι σαν μια άσχημη λέξη στην επιστημονική κοινότητα. Όμως, δεν μπορούμε να πούμε πως η ισορροπία είχε βρεθεί. Ορισμένα
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πράγματα που παρατηρήθηκαν στους βράχους δεν ταίριαζαν με την κυριαρχούσα χρονολογία των αργών αλλαγών η οποία δεν επέτρεπε μεγάλες καταστροφές. Στο Νοτιοανατολικό μέρος της Πολιτείας της Ουάσινγκτον υπάρχει μια
σχεδόν εξ ολοκλήρου ξεπλυμένη περιοχή η οποία αποτελείται από περίπου
40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα τεράστιων βουνών και φαρδιών φαραγγιών κομμένων μέσα στον σκληρό ηφαιστειακό βράχο. Ολόκληρα βουνά των ποταμίσιων
κροκάλων σε διάφορα επίπεδα και κατάλοιπα εκατοντάδων αρχαίων καταρρακτών - ορισμένων ύψους και έως 100 μέτρα, με τεράστιες διαβρωμένες κοιλάδες
στην βάση τους, μαρτυρούν περί πολύ περίεργου παρελθόντος. Πως αυτό το
τοπίο ονομαζόμενο Καναλοποιημένη χώρα κρουστών (Channeled Scabland) δημιουργήθηκε σε οποιαδήποτε στιγμή; Ο ανεξάρτητα τοποθετημένος γεωλόγος
Χάρλεν Μπρέτς (Bretz) ξεκίνησε να μελετάει την περιοχή αυτή και ήρθε στην
ιδέα – την τόσο απωθητική εκείνη την εποχή – η οποία προκάλεσε την σύγκρουση η οποία διαρκούσε 40 χρόνια. Ο Μπρέτς μπήκε στην απαρχαιωμένη αιρετική περιοχή του καταστροφισμού!
Το έτος 1923 ο Μπρέτς δημοσίευσε την πρώτη του επιστημονική αναφορά
περί της περιοχής αυτής,13 αλλά δεν έκανε ευρέως γνωστή την αμφιβολία του
πως επρόκειτο περί μεγάλου καταστροφικού Κατακλυσμού. Υπέδειξε μόνο πως
επρόκειτο για τεράστια ποσότητα νερού. Αργότερα, το ίδιο έτος, σε δεύτερη δημοσίευση14 ανέφερε την υπόθεση του πως ένας, μικρής διάρκειας, καταστροφικός κατακλυσμός προκάλεσε την διάβρωση των καναλιών αυτών και έφερε
τεράστιες ποσότητες της χαλικώδης άμμου. Αυτό ήταν ολοφάνερα καταστροφισμός. Βρισκότανε στην ίδια κατηγορία όπου σήμερα, στην πλειοψηφία των επιστημονικών κύκλων, βρίσκεται ο δημιουργισμός – τελείως απαράδεκτος. Η
γεωλογική κοινότητα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτόν τον νέο τυχάρπαστο ο
οποίος πρότεινε ιδέες επικίνδυνα κοντά στον βιβλικό Κατακλυσμό.15 Η αφομοίωση των ιδεών του Μπρέτς συμπεριλάμβανε και τον προσανατολισμό προς τον
καταστροφισμό από την “σκοτεινή εποχή… και αυτό δεν μπορούσε, δεν επιτρεπότανε να γίνει ανεχτό.”16
Ο Μπρέτς ο οποίος ήταν καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο
έγινε αποδέκτης πολλών προσπαθειών εκ μέρους της γεωλογικής κοινότητας με
σκοπό να τον μεταπείσουν. Ο χαμένος τους συνάδελφος ο οποίος συνέχιζε να
δημοσιεύει με καταστροφικό τρόπο, έπρεπε να μεταμορφωθεί. Τον κάλεσαν να
παρουσιάσει τις απόψεις του στην Γεωλογική ένωση της Ουάσινγκτον (Geological Society of Washington, DC). Για να συγκρουστούν μαζί του, “φτιάχτηκε ολόκληρη φάλαγγα αμφισβητιών με τους οποίους έπρεπε να συζητηθεί η υπόθεση
του κατακλυσμού.”17 Μετά την παρουσίαση του Μπρέτς, πέντε επιστήμονες με
αναγνωρισμένο κύρος, μέλη της Γεωλογικής αναθεώρησης των ΗΠΑ (United States Geological Survey), παρουσίασαν τις εναλλακτικές εξηγήσεις όπως είναι η
επίδραση του πάγου και άλλες αργές διαδικασίες. Το εκπληκτικό είναι πως δύο
από αυτούς που διαμαρτυρότανε ποτέ δεν πήγαν στην Καναλοποιημένη χώρα!
Είναι ολοφάνερο πως κανένας σε αυτήν την συνάντηση δεν άλλαξε γνώμη. Όσον
αφορά τον Μπρέτς, αυτός συνέχισε την καταστροφικά προσανατολισμένη
έρευνα του και συνέχεια έβρισκε αντιστάσεις. Σύμφωνα με τα λόγια του Μπρέτς,
η “αίρεση του έπρεπε να διωχθεί σκληρά απλώς με απαλό τρόπο.”18 Μετέπειτα,
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οι γεωλόγοι βρήκαν αποδείξεις περί αρχαίας λίμνης η οποία πιθανών να ήταν η
πηγή των νερών του κατακλυσμού τα οποία ξέπλυναν την Καναλοποιημένη
χώρα,19 και η ένταση άρχισε να σιγάζει επειδή όλο και περισσότεροι γεωλόγοι
παραδεχότανε πως η εξήγηση του Μπρέτς είναι σωστή.
Στο τέλος, τα δεδομένα από τους βράχους νίκησαν. Το έτος 1965 η Διεθνής
Ένωση Τεταρτοταγής Έρευνας (International Association for Quaternary Research) διοργάνωσε την γεωλογική εκδρομή στην περιοχή αυτή ώστε να δει τις
αποδείξεις. Στο τέλος της εκδρομής, ο Μπρέτς ο οποίος δεν μπόρεσε να
παραβρεθεί, έλαβε τηλεγράφημα από τους συμμετέχοντες το οποίο, μετά τα
συγχαρητήρια, τελείωνε ως εξής: “Τώρα όλοι μας είμαστε καταστροφιστές.”20
Μερικά χρόνια μετά, στον Μπρέτς απονεμήθηκε το μετάλλιο Πέντρουζ (Penrose), το πιο έγκυρο γεωλογικό βραβείο των ΗΠΑ. Ο καταστροφισμός νίκησε –
όπως και ο Μπρέτς. Ο σύγχρονος Νώε και ο δικός του εξίσου ανεπιθύμητος
κατακλυσμός, χειροτονήθηκαν.
Έως τα μέσα του 20ο αιώνα, πολύ λίγοι άνθρωποι τόλμησαν να επισημάνουν
άλλα καταστροφικά γεγονότα ώστε να εξηγηθούν οι βράχοι και τα απολιθώματα
τα οποία εμπεριέχονται εντός. Μπορούμε να ευχαριστήσουμε τους
δεινόσαυρους για το θανατηφόρο χτύπημα στον αυστηρό ομοιομορφισμό. Πως
όλοι αυτοί οι οργανισμοί εξαφανίσθηκαν; Προτάθηκαν πολλές ιδέες∙ ένα
επιστημονικό περιοδικό ανέφερε 40 πιθανούς λόγους οι οποίοι διακυμαίνονται
από την ηλιθιότητα τους έως την αλλαγή της σταθεράς της βαρύτητας.21 Μετά,
το 1980, ο νομπελίστας Λούις (Louis) Αλβαρέζ από την Μπέρκλι
Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (Berkley Campus of the
University of California) και άλλοι22 υπέδειξαν πως ασυνήθιστα υφιστάμενη
μεγάλη ποσότητα του χημικού στοιχείου ιριδίου στα αποθέματα του ζενίθ της
Κρητιδικής περιόδου (δηλαδή στο ζενίθ του Μεσοζωικού στην φωτογραφία 5.1)
προέρχεται από τον αστεροειδή ο οποίος σκότωσε τους δεινόσαυρους. Αυτή η
τρομακτική ιδέα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στα ΜΜΕ και στους γεωφυσικούς
αλλά άλλες ομάδες επιστημόνων ειδικά οι παλαιοντολόγοι οι οποίοι μελετάνε
τα απολιθώματα, ήταν συγκρατημένοι. Ορισμένοι αμφισβήτησαν την ερμηνεία
βασισμένη στον αστεροειδή επειδή φαίνεται πως ορισμένοι δεινόσαυροι
εξαφανίσθηκαν πολύ πριν στις στρώσεις των απολιθωμάτων ενώ υπήρχαν και
αποδείξεις της ευρύτερης ηφαιστειακής δραστηριότητας, των παγκοσμίως
απλωμένων πυρκαγιών ή της αύξησης της θερμοκρασίας – παράγοντες οι οποίοι
θα μπορούσαν να εξηγήσουν την εξαφάνιση των δεινόσαυρων.23
Η συζήτηση περί λεπτομερειών συνεχίζεται αλλά οι πόρτες των ερμηνειών
βασισμένων στον καταστροφισμό άνοιξαν! Η αλλαγή αυτή χαρακτηρίστηκε ως
η “μεγάλη φιλοσοφική διάσπαση”24 και επιτρέπει την αναγνώριση των
καταστροφών μέσα από την καταγραφή στους βράχους. Είναι αποδεκτό πλέον
πως “ο σημαντικός ρόλος των μεγάλων θυελλών σε ολόκληρη την γεωλογική
ιστορία όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται.”25 Ένας άλλος γεωλόγος μιλάει περί
“ακραίων γεγονότων… τόσο μεγάλων και καταστροφικών που δεν ήταν εφικτό
και πιθανόν και δεν μπόρεσε να είναι εφικτό, να παρατηρηθούν επιστημονικά.”26
Ο καταστροφισμός ένδοξα επέστρεψε αλλά δεν μιλάμε για τον κλασικό
καταστροφισμό από πριν δύο αιώνες όπου ο βιβλικός Κατακλυσμός
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Φωτογραφία 5.1. Τα κύρια μέρη της γεωλογικής κολόνας αριστερά και παραδείγματα
ορισμένων αντιπροσωπευτικών οργανισμών δεξιά. Παρατηρήστε την έντονη αντίθεση
μεταξύ του Προκάμβριου ο οποίος έχει λίγους μικρούς οργανισμούς και του Φανεροζωικού από πάνω ο οποίος έχει πολλούς διαφορετικούς μεγάλους οργανισμούς.
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κυριαρχούσε ως γεωλογικός παράγοντας. Σήμερα, είμαστε έτοιμη για την
ανάλυση πολλών ειδών των καταστροφικών γεγονότων όμως, συχνά υποτίθεται
πως μεταξύ αυτών των γεγονότων πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα. Για την
αναγνώριση αυτού του νέου είδους του καταστροφισμού όλο και περισσότερο
χρησιμοποιείται η έκφραση νέο – καταστροφισμός (καινούργιος καταστροφισμός).
Πιο σημαντικό είναι όμως το μάθημα το οποίο μπορούμε να πάρουμε από
αυτές τις αλλαγές στις ερμηνείες. Επί αιώνες οι διανοούμενοι αποδεχότανε τις
καταστροφές ως ένα φυσιολογικό μέρος της ιστορίας της Γης. Μετά, για πάνω
από εκατό χρόνια οι καταστροφές ήταν κυριολεκτικά διαγραμμένες από τις
γεωλογικές ερμηνείες. Οι αλλαγές έπρεπε να ερμηνεύονται ως σταδιακές και
στα πλαίσια των σήμερα ενεργών διαδικασιών. Τώρα, οι μεγάλες καταστροφές
είναι ευπρόσδεκτες και πάλι. Καμιά φορά, στο τέλος προκύπτει πως οι
παλαιότερες, οι ιδέες που απορρίφθηκαν, ήταν σωστές!

Γεωλογικό ίζημα – τι είναι αυτό;

Δεν υπάρχει ούτε ένα μέρος στην Γη όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις
στρώσεις των βράχων και μια ψηλή κολόνα η οποία αποτελεί γεωλογική κολόνα
(ίζημα). Το γεωλογικό σύγκραμα είναι περισσότερο κάτι σαν απεικόνιση ή
χάρτης, συνήθως σε μορφή κάθετης κολόνας. Απεικονίζει ένα μικρό μέρος των
γεωλογικών στρώσεων οι οποίες είναι τοποθετημένες μια πάνω στην άλλη και
τούτο δείχνει την σειρά και τα κύρια μέρη των ευρέως διαδεδομένων στρώσεων
των βράχων που βρέθηκαν στην επιφάνεια της Γης. Οι κατώτερες στρώσης της
κολόνας αυτής οι οποίες θα έπρεπε να είχαν κατακαθίσει πρώτες, βρίσκονται
στον πάτο, ενώ οι πιο πρόσφατες στην κορυφή. Το γεωλογικό σύγκραμα παίζει
μεγάλο ρόλο στις συζητήσεις περί Θεού και χρόνου.
Όπως γίνεται συνήθως στην μελέτη της φύσης, η εικόνα είναι πιο πολύπλοκη
από ότι φαίνεται εκ πρώτης όψεως και από ότι ο νους μας τείνει να κατανοήσει.
Συχνά, αρκετά μέρη του γεωλογικού συγκράματος λείπουν σε ορισμένη
τοποθεσία∙ μπορούμε να πούμε ότι λείπουν επειδή τα βρίσκουμε σε άλλες
τοποθεσίες. Το ολόκληρο γεωλογικό σύγκραμα ήταν φτιαγμένο με την
προσεκτική ευθυγραμμισμένη τοποθέτηση των βράχων και ειδικά των
απολιθωμάτων που βρέθηκαν μέσα σε αυτά – και τούτο σε διάφορες
τοποθεσίες. Η φωτογραφία 5.1 δίνει ένα ευρύτερο διάγραμμα του γεωλογικού
συγκράματος και ορισμένων χαρακτηριστικών απολιθωμάτων που βρέθηκαν σε
διάφορα επίπεδα. Οι αριθμοί αριστερά απεικονίζουν τις γεωλογικές εποχές οι
οποίες είναι σχεδόν γενικώς αποδεκτές αλλά επίσης σοβαρά αμφισβητούνται.
Θα αναλύσουμε μια από αυτές τις αμφισβητήσεις στο τέλος του παρόντος
κεφαλαίου. Πιθανόν να μην υπάρχει ούτε ένα μέρος στην Γη με ολόκληρο το
γεωλογικό ίζημα αλλά τα κύρια μέρη φαίνονται καλά σε πολλά μέρη.
Ένα από τα δεδομένα του γεωλογικού συγκράματος που ξεχωρίζει είναι η
έντονη αντίθεση των απολιθωμάτων ανάμεσα στις κάτω Προκάμβριες στρώσεις
και τις πάνω Φανεροζωικές (εικόνα 5.1). Σε αυτό το κατώτερο μέρος βρίσκονται
μόνο μικροί, συνήθως μικροσκοπικοί οργανισμοί ενώ οι πιο εξελιγμένοι είναι
συνήθως περιορισμένοι στο πάνω μέρος. Η αντίθεση αυτή δεν θα αναμενότανε
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από μια σταδιακή εξέλιξη και περί τούτου θα αναπτύξουμε αργότερα. Φαίνεται
και η συγκρατημένη τάση προς όλο και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα των
οργανισμών όσο ανεβαίνουμε μέσα από το Φανεροζωικό μέρος και οι εξελιχτές
το θεωρούν μια ισχυρή απόδειξη περί εξελικτικής ανάπτυξης μέσα από τα
εκατομμύρια ετών.
Ορισμένοι δημιουργητές θεωρούν πως το γεωλογικό σύγκραμα αποτελείται
στην ουσία από τα επαναλαμβανόμενα γεγονότα της δημιουργίας αλλά σε
διαφορετικές εποχές∙ άλλοι πάλι θεωρούν πως ο βιβλικός Κατακλυσμός ήταν το
κύριο γεγονός το οποίο με την ταχύτητα του και την καταστροφική δράση
δημιούργησε μεγάλο μέρος του γεωλογικού ιζήματος. Πιστεύουν πως η ελάχιστη
τάση της αύξησης της πολυπλοκότητας που παρατηρείται όσο ανεβαίνουμε στην
γεωλογική “κολόνα” απεικονίζει την σειρά επιχωμάτωσης της πρωταρχικής
κατανομής των οργανισμών πριν τον Κατακλυσμό εκείνο.27 Μια τρίτη ομάδα των
δημιουργητών αρνείται οποιαδήποτε αξιοπιστία της σειράς του γεωλογικού
ιζήματος28 όσο ορισμένοι δεν συμφωνούν ούτε με αυτήν την θέση.29

Τόσο λίγος χρόνος στο γεωλογικό σύγκραμα για την
δημιουργία της ζωής

Οι εξελιχτές είναι κατά πολύ εξαρτώμενοι από μεγάλα χρονικά διαστήματα
για αρκετά απίθανα γεγονότα τα οποία τα θεωρούν δεδομένα. Την εξάρτηση
αυτήν την εξέφρασε πολύ καλά ο νομπελίστας Τζόρτζ Βόλντ (George Wald) ο
οποίος, μιλώντας για δύο δισεκατομμύρια έτη για την δημιουργία της ζωής
αναφέρει: “Με τόσο πολύ χρόνο, το “απίθανο” μετατρέπεται σε πιθανό, το
πιθανό καθιστά δυνατό ενώ το δυνατό κυριολεκτικά βέβαιο. Απλώς πρέπει να
περιμένουμε: μόνο ο χρόνος κάνει θαύματα.”30 Δυστυχώς για το εξελικτικό
μοντέλο, τα χρονικά διαστήματα όπως τα 15 δισεκατομμύρια χρόνια της
υποτιθέμενης παλαιότητας του Σύμπαντος κυριολεκτικά δεν βοηθάνε καθόλου
όταν τα εκτιμούμε γνωρίζοντας την χημεία της ζωής και τα μαθηματικά των
πιθανοτήτων. Στο κεφάλαιο 3 μιλούσαμε περί πολύ μικρής πιθανότητας για να
δημιουργηθεί η πρωτεΐνη ή ένα μικρό κύτταρο με τυχαίο γεγονός. Όμως, αν
έχουμε πολύ χρόνο – κάτι το οποίο θα επέτρεπε πολλές προσπάθειες, θα
φαινότανε πως κάτι τέτοιο θα είχε αυξήσει δραματικά την πιθανότητα της
εξελικτικής επιτυχίας. Όμως, όταν πρόκειται για την δημιουργία της ζωής, οι
πιθανότητες είναι τόσο μικρές και ο απαραίτητος χρόνος τόσο μεγάλος που οι
επιδράσεις των δισεκατομμυρίων ετών του γεωλογικού χρόνου ίσα ίσα που
μπορούν να παρατηρηθούν. Ο χρόνος από μόνος του δεν κάνει θαύματα τα
οποία τα αναμένουν οι εξελιχτές. Όταν πιο προσεκτικά υλοποιήσουμε την
εκτίμηση, βρίσκουμε πως η εξέλιξη έχει πολύ λίγο χρόνο σε σύγκριση με τον
χρόνο ο οποίος πράγματι χρειάζεται. Ακολουθούν δύο παραδείγματα τα οποία
απεικονίζουν το πόσος χρόνος θα χρειαζότανε ώστε να δημιουργηθεί μόλις ένα
πρωτεϊνικό μόριο.
Όταν ήμουν φοιτητής, ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία ήταν Η μοίρα του
ανθρώπου (Human destiny) του Γάλλου βιοφυσικού Λεκόντ ντι Νούη (Leconte
du Nouy). Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει πολλά ασυνήθιστα και προκλητικά
ερωτήματα περί παραδοσιακών απόψεων σχετικά με την δημιουργία του
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ανθρώπου. Στην αρχή του βιβλίου, ο ντι Νούη συζητάει περί δημιουργίας της
ζωής και δίνει κάποιους υπολογισμούς περί μέσου όρου της ποσότητας του
χρόνου απαραίτητου ώστε να παραχθεί το συγκεκριμένο πρωτεϊνικό μόριο. Στην
παραδοσιακή του προσέγγιση στο ερώτημα αυτό, ο ίδιος χρησιμοποιεί τους
αριθμούς απλόχερα προς το συμφέρον της εξέλιξης. Ξεκινώντας από τον αριθμό
τον ατόμων ο οποίος ισοβαθμεί με τον αριθμό τους στην Γη μας, ο συγγραφέας
εκτιμά πως θα χρειαζότανε 10242 δισεκατομμύρια χρόνια ώστε να παραχθεί ένα
ειδικό πρωτεϊνικό μόριο.31 Σήμερα, για την Γη θεωρείται πως είναι παλιά
λιγότερο από πέντε δισεκατομμύρια έτη (5x109) και θυμηθείτε πως ο κάθε
αριθμός εκθέτης “242” στο “10242” πολλαπλασιάζει τον χρόνο αυτό δέκα φορές.
Ακόμα και αν έχετε άπειρη ποσότητα χρόνου, θα είχατε, κατά μέσο όρο μόλις
ένα είδος του πρωτεϊνικού μορίου σε κάθε 10242 δισεκατομμύρια χρόνια. Όμως,
επειδή για τα ευαίσθητα πρωτεϊνικά μόρια δεν αναμένεται να διαρκούν πολύ
κάτω από πρωτόγονες συνθήκες, στην ουσία είναι απίστευτο να συσσωρευτούν
πολλά απαραίτητα μόρια. Θα χρειαστείτε πολλά πρωτεϊνικά μόρια για την ζωή.
Ίσως θυμάστε τον πίνακα 3.1 όπου το μικροσκοπικό μικρόβιο της Escherichia coli
έχει 4288 διάφορα είδη των πρωτεϊνικών μορίων. Αυτά τα διαφορετικά είδη
πολλαπλασιάζονται πολλές φορές για το σύνολο των 2.400.000 πρωτεϊνικών
μορίων σε ένα μικρόβιο και υπάρχουν πολλά περισσότερα άλλα είδη οργανικών
μορίων τα οποία είναι επίσης απαραίτητα. Αν και αυτός δεν είναι ο μικρότερος
οργανισμός για τον οποίο ξέρουμε, για αυτόν γνωρίζουμε πολύ παραπάνω παρά
για τα μικρότερα. Για την μικρότερη φόρμα της ανεξάρτητης ζωής την οποία
γνωρίζουμε εξακολουθούν να είναι απαραίτητες το λιγότερο μερικές
εκατοντάδες διαφορετικών ειδών των ειδικών πρωτεϊνικών μορίων οπότε, η
άπειρη ποσότητα του χρόνου η οποία προσπαθεί να συσσωρεύσει τα λεπτά
πρωτεϊνικά μόρια δεν φαίνεται ως πιθανή λύση. Περαιτέρω, είναι απαραίτητο
να μαζέψετε όλα αυτά τα μόρια σε ένα μέρος. Να το απεικονίσουμε: αν έχετε
όλα τα μέρη του αυτοκινήτου απλωμένα στην Γη, μετά από πολλά
δισεκατομμύρια χρόνια δεν θα βρεθούν στο ίδιο μέρος για να φτιάξουν
αυτοκίνητο.
Επειδή οι οργανισμοί έχουν τόσα διάφορα είδη των πρωτεϊνικών μορίων,
ορισμένοι εξελιχτές τονίζουν πως οποιοδήποτε από αυτά μπορούσε να
χρησιμεύσει ως πρώτο πρωτεϊνικό μόριο και για αυτόν τον λόγο, το πρώτο είδος
του πρωτεϊνικού μορίου δεν χρειάζεται να είναι τόσο ειδικό. Αυτή η υπόδειξη
έχει δύο προβλήματα. Πρώτον, μπορεί να ισχύει μόνο για πολύ μικρό χρονικό
διάστημα στην αρχή της ζωής επειδή πολύ σύντομα στην διαδικασία της
οργάνωσης της ζωής θα χρειαστείτε το ειδικό μόριο το οποίο θα συμπράττει με
το πρώτο ώστε να δώσουν την νοήμονα δομή η οποία λειτουργεί. Δεύτερον, οι
πρωτεΐνες είναι πολύ περίπλοκες∙ ο συνολικός αριθμός32 των πιθανών ειδών των
πρωτεϊνικών μορίων είναι 10130∙ ο αριθμός αυτός είναι τόσο μεγάλος που η
πιθανότητα να παραχθεί οποιοδήποτε είδος από τις πολλές εκατοντάδες
διαφόρων ειδών των ειδικών πρωτεϊνών που βρέθηκαν στους πιο απλούς
μικροοργανισμούς, κυριολεκτικά δεν υπάρχει. Θυμηθείτε πως υπάρχουν μόλις
1078 άτομα σε όλο το γνωστό Σύμπαν.
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Η δεύτερη, νεότερη μελέτη του μοριακού βιολόγου Χέρμπερτ Γιόκι33 από την
Μπέρκλι Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια δεν δίνει
περισσότερο αισιόδοξα αποτελέσματα από εκείνα περί των οποίων μιλάει ο ντι
Νούη στην προηγούμενη παράγραφο. Ο Γιόκι θέτει περίπου τα ίδια ερωτήματα,
δηλαδή πόσος χρόνος θα χρειαζότανε ώστε να διαμορφωθεί το ειδικό
πρωτεϊνικό μόριο. Ο ίδιος εντάσσει τις πιο προοδευτικές μαθηματικές
πληροφορίες και υποθέσεις αλλά αντί να ξεκινήσει από το άτομο όπως ο ντι
Νούη, ασχολείται μόνο με το θέμα του χρόνου απαραίτητου για την σύνθεση
της πρωτεΐνης από τα αμινοξέα για τα οποία θεωρείται δεδομένο πως είναι είδη
παρόντες. Για αυτόν τον λόγο, όπως και θα αναμενότανε άλλωστε, ο ίδιος
προτείνει συντομότερο χρονικό διάστημα αλλά το οποίο εξακολουθεί να είναι
εξαιρετικά μακροχρόνιο. Ο αριθμός τον οποίο δίνει ο ντι Νούη απεικονίζει
περισσότερο εκείνο που αναμένεται να υπήρχε στην πρωταρχική Γη. Ο Γιόκι
θεωρεί δεδομένο πως η υποτιθέμενα σωστή πρωταρχική εξελικτική σούπα34 είχε
μέγεθος των σημερινών ωκεανών και ότι εμπεριείχε 1044 των αμινοξικών
μορίων.35 Οι υπολογισμοί του υποδεικνύουν πως σε αυτήν την σούπα θα
χρειαζότανε κατά μέσο όρο 1023 χρόνια ώστε να διαμορφωθεί το ειδικό
πρωτεϊνικό μόριο. Τώρα, επειδή η υποτιθέμενη ηλικία της Γης είναι μικρότερη
των πέντε δισεκατομμυρίων ετών (1010), προκύπτει πως αυτή η ηλικία είναι
10.000 δισεκατομμύρια μικρότερη από τον χρόνο για την παραγωγή του ενός
ειδικού πρωτεϊνικού μορίου. Μπορούμε να πάρουμε ως σωστό πως απλώς
τυχαία αυτό το απαραίτητο μόριο διαμορφώθηκε στην αρχή αυτής της μακράς
χρονικής περιόδου, αλλά τότε έχετε μόνο ένα μόριο ενώ κατά μέσο όρο, ένα
ειδικό είδος διαμορφώνεται μόνο μια φορά κάθε 1023 χρόνια. Ο γεωλογικός
χρόνος είναι πολύ, πάρα πολύ σύντομος.
Φυσικά, δεν έχετε ούτε καν τα πέντε δισεκατομμύρια χρόνια που
προαναφέρθηκαν ώστε να διαμορφώσετε την πρώτη πρωτεΐνη πόσο μάλλον για
την δημιουργία της ζωής στην Γη. Το σημερινό επιστημονικό σενάριο υποθέτει
πως η Γη είναι 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια παλιά και ότι πρωταρχικά ήταν τόσο
ζεστή που έπρεπε να κρυώνει 0,6 δισεκατομμύρια χρόνια προτού η ζωή μπόρεσε
να δημιουργηθεί.36 Σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, η ζωή δημιουργήθηκε
πριν 3,85 δισεκατομμύρια χρόνια,37 αν και οι αποδείξεις αυτές είναι
αμφισβητούμενες. Όμως, βάσει αποδείξεων των ισοτόπων του άνθρακα και
βάσει αμφιλεγόμενων απολιθωματικών ευρημάτων, αρκετοί επιστήμονες
συμφωνούν πως η ζωή δημιουργήθηκε στην Γη το λιγότερο 3,5 δισεκατομμύρια
χρόνια πριν. Η απόδειξη των ισοτόπων του άνθρακα βασίζεται στο γεγονός πως
τα ζωντανά όντα τείνουν να επιλέγουν τις ελαφρότερες φόρμες του άνθρακα
(άνθρακας – 12) παρά τις βαρύτερες φόρμες (άνθρακας – 13 ή 14) και ότι η
επιλογή αυτή βρίσκεται στους βράχους. Όμως, τα αποτελέσματα αυτά
μπορούσε να τα προκαλέσει η επιμόλυνση του άνθρακα ο οποίος προέρχεται
από την ζωή σε άλλα μέρη. Ας είμαστε απλόχεροι με την εξέλιξη και ας πούμε
πως, σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτούς, η πρώτη ζωή έπρεπε να είχε
δημιουργηθεί σε λιγότερο από μισό δισεκατομμύριο έτη, παρά ανάμεσα στα 4
και 3,5 δισεκατομμύρια έτη. Ο χρόνος αυτός είναι μόλις το ένα δέκατο από τα
πέντε δισεκατομμύρια έτη που αναφέρθηκαν στους υπολογισμούς μας. Όμως,
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έχοντας υπ΄ όψιν τα ακραίως απίστευτα γεγονότα τα οποία αναλύονται, αυτές
οι μικρότερες ρυθμίσεις ουσιαστικά δεν κάνουν καμία διαφορά. Απλώς, δεν
υπάρχει αρκετός χρόνος.
Σε τέτοιες μελέτες των πιθανοτήτων πάντα δύναται να προταθούν άλλες
υποθέσεις και συνθήκες ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες αλλά όταν
αντιμετωπίζετε τέτοιες, ουσιαστικά απίθανες ευκαιρίες, είναι δύσκολο να μην
συμπεράνετε πως το πρόβλημα είναι υπαρκτό και ότι πρέπει να μελετηθούν και
οι εναλλακτικές. Αρκετοί επιστήμονες το έκανα κιόλας και παρουσίασαν άλλα
μοντέλα περί των οποίων μιλήσαμε νωρίτερα.38 Όλες αυτές οι εξηγήσεις είναι
μη ικανοποιητικές επειδή δεν προσφέρουν καμία λύση για το ίδιο το πρόβλημα
το οποίο το επιβάλουν τα μόρια – δηλαδή το πρόβλημα των συμπλεγματικών
αφομοιωμένων ειδικών απαιτήσεων. Περαιτέρω, δεν είναι μόνο οι πρωτεΐνες
εκείνο που χρήζει εξήγησης∙ εκεί συνεπάγονται και τα λιπαρά (λιπίδια) όπως και
οι υδρογονάνθρακες. Όμως, όλα αυτά τα στοιχεία είναι σχετικά απλά σε
σύγκριση με το DNA το οποίο δίνει ουσιαστικές πληροφορίες για την ζωή.
Οι πρόσφατες συζητήσεις περί αναγνώρισης της πρώιμης ζωής συσχετίζονται
με το ερώτημα της δημιουργίας της ζωής. Ισχυρές “αποδείξεις” των πρώτων
σημαδιών της ζωής στην Γη έγιναν θέμα διένεξης σε αρκετά επιστημονικά
περιοδικά και αλλού.39 Εκείνα που κάποτε η επιστήμη τα θεωρούσε ξεκάθαρα,
απλά δεδομένα, προέκυψε πως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ένας κορυφαίος
ερευνητής του τομέα αυτού, έξυπνα σχολιάζει πως “για κάθε τέτοια ερμηνεία
υπάρχει και η αντίθετη ερμηνεία.”40 Προκύπτει πως κάποιοι σημαντικοί βράχοι
όπου δήθεν εμφανίσθηκε η ζωή, δεν ανήκουν σε “εκείνα” τα είδη βράχων όπως
κάποτε εθεωρείτο και ότι τα απολιθώματα είναι απλώς κάποια αντικείμενα τα
οποία ίσως να φαίνονται ως απολιθώματα αλλά στην ουσία είναι κάτι τελείως
διαφορετικό. Το τελευταίο πρόβλημα είναι χαρακτηριστικό για ένα μεγάλο
μέρος της μελέτης των προκάμβριων απολιθωμάτων. Μόλις μερικά ευρήματα
είναι αναμφισβήτητα. Ένας ερευνητής ενημερώνει περί σχεδόν 300
προσδιορισμένων διαφορετικών ειδών τα οποία είναι ή αμφισβητήσιμα ή
ψεύτικα απολιθώματα.41 Αυτός ο τομέας μελετών δεν είναι πεδίο στο οποίο
θέλετε επιφανειακά να αποδέχεστε αυτό που διαβάζετε στην επιστημονική
βιβλιογραφία.

Κάμβρια έκρηξη: το εξελικτικό Big Bang;

Το απολιθωματικό σύγκραμα από τους βράχους μας λέει πως η ζωή σταδιακά
εξελίχθηκε στην διάρκεια των 3,5 δισεκατομμυρίων ετών; Όχι, σε καμία
περίπτωση! Όπως προαναφέρθηκε, οι περισσότεροι παλαιοντολόγοι – δηλαδή
εκείνοι οι επιστήμονες οι οποίοι μελετάνε τα απολιθώματα – πιστεύουν πως η
ζωή δημιουργήθηκε περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Το εκπληκτικό
είναι που για μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρονικού διαστήματος από τότε δεν
υπάρχει κυριολεκτικά καμία εξελικτική πρόοδος. Μετά τα υποτιθέμενα 3,5
δισεκατομμύρια χρόνια, κάτι που ανέρχεται σε πέντε έκτα του εξελικτικού
χρόνου, οι περισσότεροι οργανισμοί αποτελούνται από μόλις ένα κύτταρο
(φωτογραφία 5.1). Ολόκληρη η Προκάμβρια περίοδος δεν δείχνει καμία
σημαντική αύξηση της πολυπλοκότητας.
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Φωτογραφία 5.2. Το μεγάλο φαράγγι του ποταμού Κολοράντο. Το αριστερό βέλος δείχνει
την τοποθεσία της Κάμβριας έκρηξης. Οι στρώσεις κάτω από το βέλος είναι προκάμβριες.
Εκείνες πάνω είναι φανεροζωικές. Το δεξί βέλος δείχνει το υποτιθέμενο κενό των 100
εκατομμυρίων ετών στην γεωλογική κολόνα. Εκεί λείπουν η Ορδοβίκια και η Σιλούρια
περίοδος αλλά η κάτω στρώση δείχνει ελάχιστη διάβρωση.

Όπως ανεβαίνετε στην γεωλογική “κολόνα”, ξαφνικά, όταν φτάσετε στο
Φανεροζωικό μέρος, βρίσκεστε σε εκείνο που οι εξελιχτές ονομάζουν Κάμβρια
έκρηξη (φωτογραφία 5.1 και 5.2, Φαράγγι Κολοράντο, αριστερό βέλος), όπου
ξαφνικά εμφανίζεται μεγάλος αριθμός βασικών ζωικών τύπων. Οι τύποι αυτοί
ονομάζονται κυκλώματα και αποτελούν διάφορες κύριες ομάδες του ζωικού
βασιλείου. Οι ομάδες αυτές έχουν προσδιορισθεί βάσει μεγάλων διαφορών
στην σωματική τους δομή. Τα γνωστά παραδείγματα διαφόρων κυκλωμάτων
είναι οι ομάδες των σαλιγκαριών (μαλάκια), σφουγγαριών, αστεριών
(εχινοδέρματα) και ζώων με σπονδυλική στήλη όπως έχουμε και τα ψάρια και
εσείς και εγώ (χορδωτά).
Ορισμένοι εξελιχτές μιλάνε περί μόλις 5 έως 20 εκατομμύρια έτη για αυτήν
την Κάμβρια έκρηξη,42 αλλά αυτά τα χρονικά όρια είναι χαλαρά οροθετημένα.
Αναλογικά, αν ο εξελικτικός χρόνος ήταν μία ώρα, η πλειοψηφία των
απολιθωματικών ζωικών κυκλωμάτων θα εμφανιζότανε σε λιγότερο από ένα
λεπτό. Η χρονική συσχέτιση για την Κάμβρια έκρηξη έχει τοποθετηθεί σε
γραφική απεικόνιση στην εικόνα 5.3 (μαύρο βέλος) και στην εικόνα 5.1 (κάτω
μαύρο βέλος). Ο Σέμιουελ Μπάουρινγκ (Samuel Bowring) από το Τεχνολογικό
Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology) ο οποίος είναι
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Φωτογραφία 5.3. Εξελικτική χρονολογική σκάλα. Το μαύρο βέλος δείχνει την περιοχή
της Κάμβριας έκρηξης στην διάρκεια της οποίας για πρώτη φορά εμφανίζεται η πλειοψηφία των απολιθωματικών ζωικών ομάδων.
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ειδικός για την χρονολόγηση των βράχων, σχολιάζει: “Και εκείνο που μου αρέσει
να ρωτάω τους φίλους μου τους βιολόγους είναι: Πόσο η εξέλιξη μπορεί να είναι
γρήγορη προτού αρχίζουν να νοιώθουν άβολα;”43 Μια ολοκληρωμένη μελέτη44
περί απολιθωματικής κατανομής μας ενημερώνει πως μόλις τρία ξεκάθαρα
οροθετημένα σχέδια των ζωικών κυκλωμάτων (Chidaria, Porifera και ένα είδος
ιχνών των σκουληκιών) εμφανίζονται στην Προκάμβρια περίοδο και όχι βαθιά
κάτω αλλά κοντά στις Κάμβριες στρώσεις.45 Δεκαεννέα απολιθωματικά σωματικά
σχέδια των κυκλωμάτων εμφανίζονται στην Κάμβρια περίοδο (περίπου 50
εκατομμύρια ετών) και μόλις έξι σε όλες τις μετέπειτα γεωλογικές περιόδους οι
οποίες ανέρχονται σε μισό δισεκατομμύριο χρόνια!
Ανεβαίνοντας πάνω μέσα στην γεωλογική καταγραφή, βρίσκουμε μικρότερες
εκρήξεις όπως ήταν η “Παλαιόκαινος πλακουντιακή έκρηξη”46 της πλειοψηφίας
των σύγχρονων θηλαστικών ομάδων. Βρίσκουμε την ίδια κατάσταση και στην
πλειοψηφία των ζωντανών ομάδων των πτηνών. Σύμφωνα με την κανονική
γεωλογική χρονολογική σκάλα, οι εκρήξεις αυτές διαρκούσαν 12 εκατομμύρια
έτη – η κάθε μία. Εκεί, ίσα ίσα που υπήρχε χρόνος για όλες τις υποτιθέμενες
αλλαγές. Ένα είδος τυπικά υφίσταται στην απολιθωματική καταγραφή από ένα
έως μερικά εκατομμύρια χρόνια οπότε, σύμφωνα με αυτές τις αποδείξεις,
υπάρχει χρόνος μόνο για καμιά δεκαριά διαδοχικών ειδών τα οποία θα

Φωτογραφία 5.4. Η απεικόνιση της απλής μορφής κλαδογράμματος για ζωντανά σπονδυλωτά. Για την εξέλιξη θεωρείται πως υλοποιείται προς τα πάνω, μέσα στο διάγραμμα
με κατεύθυνση προς ζωντανά είδη που απεικονίζονται στην κορυφή. Τα γράμματα κατά
μήκος των γραμμών δείχνουν την εμφάνιση των νέων μοναδικών χαρακτηριστικών. Παρατηρείστε στο μοντέλο αυτό πως το χαρακτηριστικό “θερμόαιμο” (το W δηλαδή), εξελίχθηκε ανεξάρτητα για τα πτηνά και για τα θηλαστικά με παράλληλη εξέλιξη. Επειδή
αναλύονται περισσότερα χαρακτηριστικά διαφορετικών ομάδων, γίνεται υπόθεση για
διαφορετικές και πολύπλοκες σχέσεις. Τα ερπετά δεν θεωρούνται πλέον αξιόλογη ομάδα.
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παρήγαγαν όλα τα διαφορετικά είδη του κύριου μέρους των ζωντανών
θηλαστικών ή πτηνών! Έχοντας σκεφτεί περί τόσο σύντομου χρονικού
διαστήματος για την εξέλιξη τόσο μεγάλου αριθμού διαφορετικών ειδών των
θηλαστικών, ένας εξελιχτής σχολιάζει πως τούτο είναι “ξεκάθαρα παράλογο,”47
και ως λύση προτείνει κάποιο είδος ραγδαίας εξέλιξης. Άλλοι εξελιχτές
προσπαθούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα προτείνοντας την θέση πως το νέο
είδος “διακλαδώθηκε” από την δημιουργία των απολιθωματικών ειδών πολύ
νωρίς, μειώνοντας, από μια άλλη γωνία, τον χρόνο ως φαινόμενο. Όμως, για να
μειωθεί σημαντικά αυτό το χρονικό παράδοξο, πρέπει να έχουμε ως δεδομένο
μια τεράστια ποσότητα πολύ επιτυχημένης “διακλάδωσης” η οποία θα έδινε
πλούσια απολιθωματική καταγραφή που, με την σειρά της, θα επιβεβαίωνε όλες
αυτές τις δραστηριότητες – όμως, φαίνεται πως δεν υπάρχει κυριολεκτικά ούτε
μια.48 Οι προσπάθειες ώστε οι εκρήξεις αυτές να εξηγηθούν με αυτόν τον τρόπο
ανήκουν οριστικά στην κατηγορία των ειδικών δικαιολογιών.
Η ξαφνική εμφάνιση των κύριων ζωικών και φυτικών ειδών φαίνεται
περισσότερο ως Θεϊκή δημιουργία παρά ως ξεχωριστή εξελικτική ανάπτυξη. Η
εξέλιξη χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να τοποθετήσει μέσα σε αυτό
τα ουσιαστικά απίθανα γεγονότα απαραίτητα για την παραγωγή διαφόρων
συμπλεγματικών δομών ζωής. Όμως, αρκετοί απολιθωματικοί τύποι οι οποίοι

Φωτογραφία 5.5. Απεικόνιση απλού κλαδογράμματος για τις συσχετίσεις των γυναικείων
καπέλων. Η εξέλιξη θα διεκπεραιωνότανε προς τα πάνω μέσα στο διάγραμμα. Παρατηρείστε πως οι κορδέλες (το R δηλαδή) εξελίχθηκαν ανεξάρτητα δύο φορές για τους ξεχωριστούς τύπους των καπέλων με παράλληλη εξέλιξη. Το παρόν διάγραμμα απεικονίζει
το πως μπορείτε να φτιάξετε κλαδογράμματα για πολλά πράγματα συμπεριλαμβάνοντας
και τα δημιουργημένα αντικείμενα όπως είναι τα γυναικεία καπέλα. Ορισμένοι εξελιχτές
τονίζουν πως τα κλαδογράμματα δεν πρέπει οπωσδήποτε να απεικονίζουν τις εξελικτικές
συσχετίσεις αν και το συμπέρασμα είναι συχνά ακριβώς αυτό.
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εμφανίζονται ξαφνικά, ίσα ίσα να επιτρέπουν οποιονδήποτε χρόνο. Από την
άλλη μεριά, εκείνοι οι οποίοι τείνουν να υποστηρίζουν την υπόθεση περί Θεού,
θεωρούν την Κάμβρια έκρηξη απόδειξη της Θεϊκής δημιουργικής ικανότητας.
Ορισμένοι την ερμηνεύουν ειδικά ως απόδειξη περί πρώτης ομάδας των
οργανισμών που σκεπάστηκαν στην διάρκεια του καταστροφικού βιβλικού
Κατακλυσμού.

Νέα εξελικτική τάση: κλαδιστική

Στην βιολογία αυτήν την εποχή υλοποιείται μια νέα σιωπηρή επανάσταση
για την οποία το κοινό έχει ελάχιστη επίγνωση. Τον συνηθισμένο μας τρόπο
αντίληψης των οργανισμών σύμφωνα με την παραδοσιακή ομαδοποίηση τον
αντικαθιστά ένας νέος “σταδιακώς εξελικτικός τρόπος αντίληψης της φύσης.”49
Πρόκειται για πολύ διαφορετικό τρόπο ερμηνείας της ποικιλομορφίας των
οργανισμών την οποία την βρίσκουμε γύρω μας. Η εξελικτική καταγωγή του
οργανισμού και όχι η εμφάνιση του γίνεται καθοριστικός παράγοντας στην
ομαδοποίηση των οργανισμών. Τούτο επιτρέπει στους εξελιχτές να ισχυρίζονται
πως τα πουλιά είναι δεινόσαυροι επειδή θεωρείται πως οι δύο ομάδες αυτές
έδωσαν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά (διεξαγμένους παράγοντες ή
συναπομορφίες) μια με την άλλη παρά με άλλες ομάδες.50 Σε αυτές τις νεότερες
μελέτες, έχουν εισαχθεί λεπτές βελτιώσεις στην ανάλυση, τονίζοντας ειδικά τα
κοινά χαρακτηριστικά όπως τα μακρόστενα κόκαλα κλπ. τα οποία δεν βρίσκονται
σε άλλες ομάδες. Τούτο είναι αντίθετο με την αντίληψη του συνόλου των
γενικών χαρακτηριστικών όπως γινότανε συνήθως στην ταξινόμηση των
οργανισμών όπως είναι τα φίδια και τα πουλιά.
Σε αυτές τις συγκρίσεις μελετάται μεγάλος αριθμός διάφορων παραγόντων
ενώ στους ζωντανούς οργανισμούς ως κύριο κριτήριο συχνά εμφανίζονται οι
ομοιότητες στο DNA. Δηλαδή, θεωρείται δεδομένο πως όσο μεγαλύτερη
ομοιότητα του DNA σε δύο είδη οργανισμών, τόσο πιο κοντινή και η σχέση
μεταξύ τους και λιγότερος χρόνος πέρασε από την στιγμή που οι οργανισμοί
εξελίχθηκαν ένας από τον άλλον. Αυτό φαίνεται λογικό αν υποθέσετε την ύπαρξη
της εξέλιξης. Όμως, η ομοιότητες στο DNA είναι εκείνο που επίσης θα το
αναμένατε από την Θεϊκή δημιουργία. Το DNA καθορίζει πως θα είναι ο
οργανισμός και σχεδόν εννοείται ότι οι όμοιοι οργανισμοί θα έχουν και
παρόμοιο DNA και όσο περισσότερες ομοιότητες, τόσο πιο όμοιο είναι και το
DNA πρότυπο είτε οι οργανισμοί εξελίχθηκαν είτε δημιουργήθηκαν.
Ορισμένες φορές, οι εξελικτικές σχέσεις απεικονίζονται με συνδετήριες
γραμμές στα διαγράμματα που ονομάζονται κλαδογράμματα τα οποία μπορούν
να είναι δοσμένα σε ελαφρώς διαφορετικές φόρμες και ερμηνείες. Σε αυτά τα
διαγράμματα, οι εξελικτικά συνδεδεμένοι οργανισμοί διαμορφώνουν την ομάδα
που λέγεται κλάδος η οποία μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους, ανάλογα
με τα μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία μελετούνται. Στην τελική ανάλυση, αν
χρησιμοποιείται το σωστό είδος των “μοναδικών” χαρακτηριστικών, μπορείτε
να φτιάξετε ένα τεράστιο κλάδο από όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και
τούτο ταυτίζεται με τις εξελικτικές απόψεις πως όλες οι φόρμες της ζωής είναι
συνδεδεμένες. Η εικόνα 5.4 αποτελεί απλοποιημένο κλαδόγραμμα των
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ζωντανών σπονδυλωτών. Τα σπονδυλωτά αποτελούν γνωστό παράδειγμα και το
παρόν κλαδόγραμμα χρησιμοποιήθηκε για να εισαχθεί αυτό το κόνσεπτ σε ένα
βασικό παλαιοντολογικό σύγγραμμα. Τα κοινά χαρακτηριστικά υποδεικνύονται
κατά μήκος των γραμμών του κλαδογράμματος όσο ανεβαίνετε πάνω στις
γραμμές αυτές. Στο διάγραμμα αυτό η ονομασία “τετράποδα” αφορά τα
τέσσερα άκρα όλων των ομάδων όταν ακολουθείτε τις γραμμές προς τα πάνω
από το σημείο αυτό. Όμως, η ρεαλιστική εικόνα είναι πιο πολύπλοκη. Όταν
ασχοληθείτε με τις λεπτομέρειες των παραγόντων εντός των σπονδυλωτών,
βγαίνει μια διαφορετική και πιο πολύπλοκη συσχέτιση για τα σπονδυλωτά παρά
στην εικόνα 5.4.51 Π. χ., η παραδοσιακή κατηγορία των ερπετών (σαύρες,
κροκόδειλοι, χελώνες, φίδια), σήμερα δεν θεωρείται αξιόλογη ομάδα (κλάδος)
επειδή μοιράζει πάρα πολλά χαρακτηριστικά με άλλες ομάδες, ειδικά με τα
πτηνά.52 Πρέπει να λαμβάνουμε υπ΄ όψιν πως η χωρίς διακρίσεις χρήση ενιαίων
χαρακτηριστικών τα οποία θεωρούνται πολύ σημαντικά, μπορεί ορισμένες
φορές να υποδεικνύει πολύ ειδικές εξελικτικές συσχετίσεις όπως συγκεκριμένα
ότι τα ψάρια δίπνοοι τα οποία είναι ψάρια με πολύ περίεργο είδος των
πνευμόνων, είναι πιο κοντά στις αγελάδες παρά σε άλλα ψάρια.53
Τα κλαδογράμματα στο διάγραμμα συνήθως δείχνουν ποιοι μοναδικοί παράγοντες θεωρούνται σημαντικοί στον καθορισμό της υποδεικνυόμενης φόρμουλας της εξέλιξης. Η επιλογή των παραγόντων αυτών μπορεί ναι είναι
σημαντική και πολύ συχνά, για παρόμοια χαρακτηριστικά όπως είναι το μάτι του
καλαμαριού και το μάτι του ψαριού – τα οποία έχουν την ίδια βασική δομή,
απλώς θεωρείται δεδομένο πως εξελίχθηκαν ανεξάρτητα περισσότερες από μια
φορές (παράλληλη εξέλιξη – σύγκλιση) και ως ακόλουθο, δεν είναι συνδεδεμένα.
Τέτοιος τρόπος σκέψης εισάγει πολλές υποθέσεις στις προσπάθειες να καθοριστούν οι εξελικτικές συσχετίσεις. Από την άλλη μεριά, τα κλαδογράμματα μπορούν να είναι φινετσάτα και να απεικονίζουν την περίπλοκη διαδικασία η οποία
αναλύει προσεκτικά τις μοναδικές ομοιότητες που βρέθηκαν μεταξύ ομάδων
των οργανισμών χρησιμοποιώντας την συντομότερη δυνατή διαδρομή ώστε να
παρουσιαστούν οι συσχετίσεις αυτές. Το πραγματικό πρόβλημα με τα κλαδογράμματα είναι πως αυτές οι φόρμουλες δεν σημαίνουν πως οι οργανισμοί
οπωσδήποτε εξελίχθηκαν με προτεινόμενο ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο και ορισμένοι εξελιχτές το τονίζουν αυτό όμως, η εξέλιξη συνήθως – απλώς εννοείται.
Τα κλαδογράμματα υποδεικνύουν τις μοναδικές ομοιότητες όχι όμως την εξέλιξη
την ίδια. Μπορείτε να παίξετε το “παιχνίδι” κλαδόγραμμα με οποιαδήποτε διαφορετικά αντικείμενα όπως είναι τα παιχνίδια ή τα σπίτια. Η εικόνα 5.5 απεικονίζει το προτεινόμενο “κλαδόγραμμα” για την εξέλιξη των γυναικείων καπέλων
όμως, όλοι ξέρουμε ότι αυτά δεν εξελίχθηκαν από μόνα τους αλλά ούτε από τον
κοινό ”καπελικό” πρόγονο∙ είχαν σχεδιαστεί. Η πραγματικότητα, όσον αφορά
την συσχέτιση των οργανισμών, μπορεί να είναι αρκετά διαφορετική από αυτά
που τα κλαδογράμματα απεικονίζουν.

Αγνόηση των απολιθωμάτων

Μία δεύτερη πρόσφατη τάση είναι ειδικά συνδεδεμένη με τον χρόνο. Αν και
τα απολιθώματα μας δίνουν τις καλύτερες ενδείξεις τις οποίες έχουμε για το πα135

ρελθόν της ζωής στην Γη, οι ερευνητές αγνοούν ολόκληρες αποδείξεις από την
απολιθωματική καταγραφή όταν τούτο φαίνεται χρήσιμο. Με αυτόν τον τρόπο
συμπεριφοράς δεν συμφωνούν όλοι και η τάση αυτή είναι η αιτία μεγάλων διενέξεων. Όσο ένας ειδικός ισχυρίζεται πως “Δεν θεωρούμε τον χρόνο ιδιαίτερα
σημαντικό”, ο άλλος, πιο προσεκτικός, αναφέρει πως όλα αυτά είναι απλώς
“Λόγια του αέρα”54. Δεν γνωρίζουμε ποιον δρόμο θα πάρει η επιστήμη αλλά
απλώς, η τάση αυτή είναι ένας κόκκινος συναγερμός.
Η νέα προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους εξελιχτές να εξηγήσουν τα προβλήματα όπως είναι η Κάμβρια έκρηξη επειδή στο παράδειγμα τους55, το DNA είναι
εκείνο που τους δείχνει πως οι ζωικές ομάδες εξελίχθηκαν μία από την άλλη
πολύ νωρίτερα.56 Η ιδέα έχει ως εξής: επειδή οι αλλαγές στο DNA είναι πολύ
αργές και επειδή οι αλλαγές μεταξύ διαφόρων DNA των διαφορετικών ζωικών
ομάδων είναι μεγάλες, οι ομάδες πρέπει να εξελίχθηκαν πολύ πριν από ότι τα
απολιθώματα τους εμφανίζονται για πρώτη φορά στους βράχους. Τούτο πάλι
είναι στα όρια της επιστήμης χωρίς δεδομένα.
Για να καθοριστεί με ποια ταχύτητα αλλάζει το DNA χρησιμοποιείται το μοριακό ρολόι το οποίο συχνά χρησιμοποιεί τον υποτιθέμενο γεωλογικό χρόνο
ώστε να καθορίσει τις ταχύτητες των αλλαγών. Δυστυχώς, για μοριακό ρολόι
διαπιστώθηκε πως είναι εξαιρετικά αναξιόπιστο.57 Οι ερευνητές μιλάνε περί
“ακραίας διακύμανσης της ταχύτητας στο μοριακό ρολόι”58 και ότι “τα προβλήματα καθορισμού ακριβών σημείων βαθμονόμησης, ακριβώς καθιερωμένων
φυλογενέσεων και ακριβών εκτιμήσεων του μήκους του κλαδιού, παραμένουν
τρομακτικά.”59 Ο αξιοσέβαστος παλαιοντολόγος Τζέιμς Βάλανταιν (James Valentine) από την Μπέρκλι Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια
τονίζει πως δυστυχώς, οι ταχύτητες της μοριακής εξέλιξης δεν είναι παρόμοιες
με το ρολόι∙ τα διάφορα μέρη του μορίου εξελίσσονται με διαφορετικές ταχύτητες και τα μόρια εντός ίδιας γραμμής προέλευσης με τον χρόνο διακυμαίνονται, τα διάφορα μόρια εξελίσσονται με διαφορετική ταχύτητα και τα ομογενή
μόρια σε διάφορες τάξεις εξελίσσονται με διαφορετικό ρυθμό.”60
Παρά τις ελλείψεις αυτές, επισημάνεται πως η εξέλιξη ορισμένων από τους
βασικούς ζωικούς τύπους ίσως να είχε συμβεί ήδη μισό δισεκατομμύριο έως
ένα δισεκατομμύριο χρόνια πριν την Κάμβρια έκρηξη61 όμως, τα απολιθώματα
συσχετιζόμενα με τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν βρέθηκαν. Η περίοδος
αυτή είναι ίδια ή ακόμα και δύο φορές μεγαλύτερη από τον χρόνο προτεινόμενο
για την εξέλιξη σχεδόν όλων των οργανισμών από την Κάμβρια έκρηξη έως σήμερα. Οι παλαιοντολόγοι οι οποίοι μελετάνε τα απολιθώματα και δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην σημασία τους, είναι περισσότερο συγκρατημένοι στις
εκτιμήσεις τους σχετικά με το πόσο τα Προκάμβρια ζώα εξελίχθηκαν ένα από το
άλλο. Θυμηθείτε πως η βάση της Φανεροζωικής περιόδου είναι ένας τόπος όπου
έχετε κάμβριες στρώσεις και Κάμβρια έκρηξη και εκεί θα βρείτε πληθώρα διαφόρων ειδών καλά διατηρημένων ζώων – όμως, κάτω από αυτό - τα ζώα κυριολεκτικά δεν υπάρχουν. Για να εξηγήσουν αυτό το περίεργο φαινόμενο, οι
εξελιχτές ενημερώνουν περί σπάνιων μικροσκοπικών απολιθωμάτων και αμφισβητούμενων ζωικών ιχνών που βρέθηκαν στο Προκάμβριο. Όμως, αν η εξέλιξη
των ζωικών κυκλωμάτων υλοποιήθηκε πριν την Κάμβρια έκρηξη, θα έπρεπε να
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υπάρχουν τουλάχιστον χιλιάδες προκάμβρια ζωικά απολιθώματα τα οποία εμπεριέχουν ζώα που εξελίσσονται σε άλλα είδη – όμως, δεν βρέθηκε κυριολεκτικά
ούτε ένα.
Ιδιαίτερα καταθλιπτικό είναι όταν βλέπουμε έναν αριθμό ερευνητών που
τώρα ουσιαστικά αγνοεί τα καλά στοιχεία τα οποία τα κατέχουμε περί κατανομής των απολιθωμάτων όσο συμβαίνουν αυτές οι νέες τάσεις στην εξέλιξη και
στην ομαδοποίηση. Το γεγονός που τόσο μεγάλος αριθμός επιστημόνων είναι
πρόθυμος να πράττει με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτει πως την επιστήμη μπορούν να την αναποδογυρίζουν οι θεωρίες αντί τα δεδομένα από την φύση. Πάνω
από μισό αιώνα πριν, ο Ρίτσαρντ Λουλ (Richard Lull) ο οποίος ήταν διάσημος παλαιοντολόγος και διευθυντής του παγκοσμίως γνωστού Πίμποντι μουσείου (Peabody Museum) στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ (Yale University), χαιρέτησε τα
απολιθώματα ως “τελική απόφαση όταν κατηγορηθεί το δόγμα της εξέλιξης.”62
Αυτό ίσως κάποτε να ήταν αποδεκτό αλλά σήμερα, όταν η απολιθωματική καταγραφή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την εξέλιξη, υπάρχει τάση η ίδια απλώς
να αγνοείται. Η τελική απόφαση για την εξέλιξη μπορεί να εμπεριέχει μόνο την
αμφιλεγόμενη εφαρμογή του δήθεν μοριακού ρολογιού και την αναμφισβήτητη
υπόθεση πως η ίδια η εξέλιξη πράγματι είχε συμβεί.

Λείπουν οι κρίκοι

Αν κοιτάξετε προς τα κάτω στις στρώσεις των βράχων, θα βρείτε πολλές εκατοντάδες απολιθωματικών χελωνών. Ορισμένες είναι τεράστιες, με μάκρος πάνω
από τρία μέτρα. Μετά, κάτω από την κατώτερη χελώνα, δεν θα βρείτε τους εξελικτικούς κρίκους ανάμεσα στις χελώνες και τον υποτιθέμενο πρόγονο της που
θα έμοιαζε με σαύρα. Οι χελώνες είναι διαφορετικό είδος ζώων και εμφανίζονται
ξαφνικά. Ίδια είναι η περίπτωση και με τα απολιθώματα των τρομακτικών εκείνων ιπτάμενων ερπετών – των λεγόμενων πτηνόσαυρων όπως και με τις απολιθωματικές νυχτερίδες και πολλές άλλες ομάδες όπως είναι εκείνες οι οποίες
εμφανίζονται ξαφνικά στην Κάμβρια έκρηξη (φωτογραφία 5.1). Το εξελικτικό
πρόβλημα της Κάμβριας έκρηξης δεν είναι μόνο το γεγονός που ξαφνικά εμφανίζονται πολλές ζωικές ομάδες – ουσιαστικά με μια∙ το πρόβλημα είναι και που
και κάτω από την Κάμβρια έκρηξη δεν θα βρείτε άλλα απολιθώματα των ενδιάμεσων δομών από τις οποίες θα έπρεπε να είχαν εξελιχθεί τα κυκλώματα αυτά.
Και άλλες μεγάλες ομάδες ζώων εμφανίζονται ξαφνικά στην απολιθωματική καταγραφή. Ξανά, αν πράγματι είχαν εξελιχθεί, θα έπρεπε να βρίσκουμε απολιθώματα διαφόρων “διαμεσολαβητών” κάτω από αυτές – από την εποχή που η
εξέλιξη αργά εξέλισσε μεγάλο αριθμό διάφορων ομάδων.
Ο Κάρολος Δαρβίνος είχε ξεκάθαρα την επίγνωση αυτού του προβλήματος
και το αποδέχθηκε ειλικρινά στο διάσημο βιβλίο του Η καταγωγή των ειδών:
“Όπως ακριβώς η διαδικασία αυτή της εξόντωσης επηρέασε τεράστιες διαστάσεις, έτσι, θα έπρεπε και ο αριθμός των ενδιάμεσων ποικιλιών οι οποίες προηγουμένως υπήρχαν στην Γη, να είναι πράγματι τεράστιος. Γιατί τότε δεν είναι
η κάθε γεωλογική πληροφορία και η κάθε γεωλογική στρώση γεμάτη με τέτοιους
ενδιάμεσους κρίκους; Η γεωλογία σίγουρα δεν ανακαλύπτει καμία τόσο φινετσάτα διαβαθμισμένη αλυσίδα. Και τούτο ίσως να είναι και η καλύτερη και η
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πιο βαριά παρατήρηση η οποία δύναται να δοθεί στην θεωρία μου.”63 Ο Δαρβίνος, ύστερα, σε πολλές σελίδες εξηγεί πως δεν έχουμε ενδιάμεσους κρίκους
επειδή η γεωλογική καταγραφή είναι τόσο ατελής. Ο ίδιος μιλάει περί μερών
της γεωλογικής κολόνας τα οποία λείπουν σε πολλά μέρη της Γης και ταυτόχρονα
αναφέρει το έντονο χαρακτηριστικό που δείχνει πως οι στρώσεις οι οποίες είναι
απλωμένες κάτω από αυτά τα κενά δεν δείχνουν σημάδια επίδρασης του χρόνου. Πράττοντας με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος, άθελα του, θέτει το σημαντικό
πρόβλημα των μακροχρόνιων περιόδων απαραίτητων για την αργή εξελικτική
διαδικασία την οποία υποθέτει. Μπορείτε να πείτε πως το κενό στην γεωλογική
κολόνα υπάρχει επειδή τα μέρη που λείπουν - ειδικά κάποια χαρακτηριστικά
απολιθώματα - βρέθηκαν αλλού στην Γη. Περαιτέρω, ο Δαρβίνος μιλάει και περί
πολλών “καταγραμμένων περιπτώσεων διαμόρφωσης η οποία, μετά από πέρασμα τεράστιας χρονικής περιόδου έχει κατάλληλα καλυφθεί με την δεύτερη και
μετέπειτα δημιουργηθείσα διαμορφωμένη στρώση όμως, η στρώση εκείνη η
οποία βρίσκεται από κάτω δεν υπέστη καμία παραμόρφωση στην ίδια χρονική
περίοδο.”64 Με την έκφραση “κατάλληλα” ο Δαρβίνος εννοεί πως η στρώση ακριβώς κάτω από αυτό το κενό για την οποία υποτίθεται πως είναι πολύ παλαιότερη
και η πολύ νεώτερη στρώση αμέσως πάνω από αυτό το κενό, είναι απλωμένες
σε άμεση επαφή μια με την άλλη. Επειδή η κάτω στρώση είναι επίπεδη, αυτό
αποτελεί απόδειξη πως “το τεράστιο χρονικό διάστημα” το οποίο επισημάνει ο
Δαρβίνος δεν υπήρχε ποτέ επειδή δεν υπάρχουν σημάδια επίδρασης του χρόνου
όπως είναι π.χ. η αναμενόμενη ανώμαλη διάβρωση. Αυτά τα τεράστια κενά
όπου υπάρχουν λίγες ή και καθόλου αποδείξεις στους βράχους οι γεωλόγοι τα
ονομάζουν παρά ασυμφωνία. Και αν υπάρχει ελάχιστη παραμόρφωση, τείνουν
να τις ονομάζουν συνεχής ασυμφωνία. Η έλλειψη “διάβρωσης” σε αυτά τα επίπεδα κενά κάνει δύσκολη την αναγνώριση τους και πρέπει τα απολιθώματα να
μελετούνται προσεκτικά ώστε να τα προσέξετε. Όπως και με το κενό στον λουκουμά - δεν υπάρχει τίποτα που θα γέμιζε το κενό αυτό. Όμως, η πληθώρα τους,
η λειότητα της επαφής τους, σοβαρά θέτουν το ερώτημα αξιοπιστίας όσον
αφορά την ύπαρξη άλλων γεωλογικών περιόδων συμπεριλαμβάνοντας και την
περίπλοκη διαδικασία των ραδιομετρικών χρονολογιών η οποία συχνά χρησιμοποιείται με σκοπό να διαπιστωθεί η χρονολογία.65
Ο Άνταμ Σέτζβικ (Sedgwick), ο παλιός καθηγητής του Δαρβίνου στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, δεν είχε πρόβλημα με μακροχρόνιες γεωλογικές περιόδους αλλά σοβαρά αμφισβητούσε την εξέλιξη. Δεν συμφώνησε με τον Δαρβίνο
και την υπόδειξη του πως υπάρχουν τεράστια χρονικά διαστήματα εκεί που οι
στρώσεις λείπουν αλλά η κάτω στρώση δεν υπέστη διάβρωση. Ο Δαρβίνος προσπαθούσε να τα εξηγήσει λέγοντας πως οι στρώσεις αυτές βρισκότανε στον πυθμένα της θάλασσας αλλά τούτο δεν ταιριάζει ούτε με τα απολιθώματα αλλά ούτε
με το είδος των βράχων τους οποίους βρίσκουμε σε αυτά τα κενά. Στην κριτική
δημοσιευμένη στο περιοδικό The Spectator, ο Σέτζβικ σχολιάζει όχι και με τόσο
ευγενικό τρόπο πως “Δεν μπορείτε να φτιάξετε καλό σχοινί από τις φυσαλίδες
αέρος” ενώ μιλώντας ειδικά περί των κενών αυτών ρωτάει: “Που είναι η απόδειξη της οποιασδήποτε τεράστιας ροής του γεωλογικού χρόνου ο οποίος θα
εξηγούσε την αλλαγή αυτή;... Οι φυσικές αποδείξεις είναι εναντίον του. Για να
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εξηγήσει μια αβάσιμη θεωρία, ο Δαρβίνος θα χρειαζότανε την άπειρη ροή των
χρονικών διαστημάτων για τα οποία δεν έχουμε συγκριτικούς φυσικούς δείκτες.”66 Αυτό το πρόβλημα μπορείτε να το δείτε πολύ εύκολα στο Μεγάλο φαράγγι (Grand Canyon – Φαράγγι του Κολοράντο) (φωτογραφία 5.2, δεξί βελάκι)
όπου η Ορδοβίκια και η Σιλούρια περίοδος οι οποίες αποτελούν περίοδο που
διάρκεσε πάνω από 100 εκατομμύρια έτη – λείπουν, και όμως, υπάρχουν ελάχιστα ίχνη της διάβρωσης της στρώσης η οποία είναι απλωμένη κάτω από το
κενό αυτό. Υπάρχουν και πολλά άλλα κενά στις στρώσεις του Μεγάλου φαραγγιού αλλά όπως βλέπετε, οι στρώσεις σε αυτό το μέρος της γεωλογικής καταγραφής είναι όλες ακραίως λείες. Η αντίθεση της λείας κάτω στρώσεις σε αυτά
τα κενά με δραματική ανώμαλη τραχύτητα του ίδιου του Μεγάλου φαραγγιού
απεικονίζουν το αίνιγμα αυτό. Ο χρόνος παράγει πολύ ανώμαλη διάβρωση η
οποία υπάρχει στο Μεγάλο φαράγγι αλλά δεν βλέπουμε πολλές διαβρώσεις σε
κενά αυτά.67 Με τον χρόνο, οι επιδράσεις της διάβρωσης είναι καταστροφικές.
Βάσει μέσου όρου των συντελεστών διάβρωσης για τους ηπείρους της Γης, θα
αναμένατε η επιφάνεια τους να μειώνεται κατά τρία χιλιόμετρα σε κάθε 100
εκατομμύρια έτη και τούτο είναι δύο φορές μεγαλύτερο από το βάθος του Μεγάλου φαραγγιού!68 Τα προβλήματα τα οποία τα είχε ο Σέτζβικ, με την έλλειψη
των φυσικών αποδείξεων για πολύ μακριές χρονικές περιόδους που είχαν υποτεθεί για τα κενά αυτά, παραμένουν άλυτα.69 Η κάθε συντόμευση της κανονικής
γεωλογικής χρονικής σκάλας αφήνει ακόμα λιγότερο χρόνο για το απίστευτο της
εξέλιξης. Τα στοιχεία περί κενών έντονα υποστηρίζουν το βιβλικό μοντέλο της
Δημιουργίας και του Κατακλυσμού.
Σχεδόν ενάμισι αιώνα αργότερα, οι ανησυχίες του Δαρβίνου λόγω έλλειψης
των ενδιάμεσων απολιθωματικών δομών ακόμα ήταν επίκαιρες. Από τότε, συγκεντρώσαμε τεράστιο αριθμό απολιθωμάτων και όταν ανεβαίνουμε κατά μήκος
των γεωλογικών στρώσεων, τα κύρια είδη εμφανίζονται ξαφνικά και δεν φαίνεται πως με τον χρόνο εξελίχθηκαν από τους πρώιμους προγόνους. Ορισμένοι
ερευνητές παραδέχονται αυτό το πρόβλημα. Ο παλαιοντολόγος Ρόμπερτ Κέρολ
(Carroll) ο οποίος υποστηρίζει την εξέλιξη τονίζει: “Για τα απολιθώματα αυτά θα
αναμενότανε να απεικονίζουν την συνεχόμενη πρόοδο των ελάχιστα διαφορετικών δομών οι οποίες συνδέουν όλα τα είδη και όλες τις κύριες ομάδες μια με
την άλλη σε σχεδόν συνεχόμενο φάσμα. Στην ουσία, η πλειοψηφία των καλά
διατηρημένων απολιθωμάτων εξίσου εύκολα κατατάσσεται σε σχετικά μικρό
αριθμό βασικών ομάδων όπως ακριβώς και οι ζωντανές ομάδες.” Μιλώντας περί
χαρακτηριστικών των διαφόρων ειδών των ανθοφόρων φυτών, ο ίδιος αναφέρει
πως “σε καμία περίπτωση δεν δύναται να τεκμηριωθεί η σταδιακή εξέλιξη των
χαρακτηριστικών σε ομάδες αυτές.”70 Όσον αφορά την συσχέτιση μεταξύ παλαιοντολογικής και βιολογικής θεωρίας, ο Ντέιβιντ Κίτς (David Kitts) από το Πανεπιστήμιο του Οκλαχόμα (Univesrity of Oklahoma) σχολιάζει πως “και παρά την
λαμπρή υπόσχεση πως η παλαιοντολογία θα δώσει τα εργαλεία για την “παρατήρηση” της εξέλιξης, η ίδια τοποθέτησε ορισμένα δυσάρεστα εμπόδια ενώπιον
των εξελιχτών από τα οποία το χειρότερο είναι η παρουσία των “κενών” στην
απολιθωματική καταγραφή. Η εξέλιξη απαιτεί τις ενδιάμεσες δομές μεταξύ ομάδων ενώ η παλαιοντολογία δεν τις δίνει.”71 Ο παλαιοντολόγος Τ. Σ. Κέμπ από το
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Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης επιβεβαιώνει το πρόβλημα αυτό λέγοντας πως “η
παρατηρημένη απολιθωματική μήτρα είναι αναπόφευκτα ασυμβίβαστη με την
διαδικασία της σταδιακής εξέλιξης. Τα απολιθώματα μόνο σε ακραίως σπάνιες
περιπτώσεις μοιάζουν με γραμμές καταγωγής των φινετσάτα διαβαθμισμένων
ενδιάμεσων δομών οι οποίες συνδέουν τους προγόνους με τους απογόνους.”72
Ο ίδιος επιλέγει διάφορες πιθανές εξηγήσεις για την εξέλιξη και για την απολιθωματική καταγραφή.
Ορισμένοι εξελιχτές όπως ο Στέφαν Γκούλντ (Stephen Gould) από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, επισημάνουν πως η εξέλιξη υλοποιείται σε μικρά άλματα
και ότι στην διάρκεια των γρήγορων αλμάτων δεν παραμένει μεγάλη ποσότητα
της απολιθωματικής καταγραφής (το λεγόμενο μοντέλο της διακοπτόμενης ισορροπίας (punctuated equilibrium)). Όμως, αυτό δεν λύνει ακριβώς το πρόβλημα
το οποίο το αντιμετωπίζει η εξέλιξη σχετικά με την απολιθωματική καταγραφή
επειδή η πραγματική έλλειψη του διαμεσολαβητή φαίνεται πιο έντονα μεταξύ
μεγάλων ομάδων όπως είναι τα ζωικά κυκλώματα (ομάδες) και το πρόβλημα
αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό στο φυτικό βασίλειο. Σε μεγάλα κενά ανάμεσα σε
μεγάλες ομάδες των οργανισμών θα περιμένατε τον μεγαλύτερο αριθμό των
εξελικτικών διαμεσολαβητών οι οποίοι διαπερνάνε τα κενά αυτά και αυτοί οι
διαμεσολαβητές ακριβώς εκεί – δεν υπάρχουν.73 Εκεί που θα έπρεπε να βρείτε
πολλά μικρά άλματα, η καταγραφή είναι σχεδόν – αν όχι και καθόλου – κενή.
Παρόλα αυτά, ορισμένοι εξελιχτές, συμπεριλαμβάνοντας και τον εκπρόσωπο
τύπου της Εθνικής Ακαδημίας των Επιστημών (National Academy of Sciences)
ισχυρίζονται πως αρκετά από αυτά τα κενά έχουν συμπληρωθεί.74 Δεν έχουν
συμπληρωθεί. Πρέπει να έχουμε υπ΄ όψιν πως η εύρεση διαμεσολαβητών δεν
αποτελεί επίδειξη της εξέλιξης∙ ο διαμεσολαβητής θα μπορούσε να είναι απλά
άλλο δημιουργημένο είδος με χαρακτηριστικά τα οποία οι εξελιχτές ερμηνεύουν
ως διαμεσολαβητικά.
Φαίνεται πως αρκετοί εξελιχτές δεν κατανοούν το πραγματικό πρόβλημα της
απολιθωματικής καταγραφής. Οι ίδιοι μας δείχνουν τις απομονωμένες υποδείξεις των διαμεσολαβητικών μερών ή δομών. Αυτό δεν είναι εκείνο που τους χρειάζεται ώστε να δείξουν πως η εξέλιξη πράγματι έχει συμβεί. Έως σήμερα, έχουμε
αναγνωρίσει αρκετά εκατομμύρια απολιθωμάτων τα οποία συμπεριλαμβάνουν
σχεδόν πάνω από ένα τέταρτο του εκατομμυρίου των διαφορετικών ειδών. Όσα
περισσότερα βρίσκουμε, είναι όλο και πιο βέβαιο πως η έλλειψη του διαμεσολαβητή είναι πραγματικό γεγονός. Σε τόσα πολλά αναγνωρισμένα είδη, φυσικά
θα περιμένατε πως ορισμένα θεωρούνται διαμεσολαβητές∙ υπάρχουν μερικά
παραδείγματα και μπορούμε να αναμένουμε και άλλα. Όμως, αυτά τα μερικά
παραδείγματα ελάχιστα συνεισφέρουν στην λύση του προβλήματος της εξέλιξης. Στην ουσία, αρκετά από αυτά δεν είναι πραγματικοί διαμεσολαβητές αλλά
εκείνο που ονομάζουμε μωσαϊκοί όπου οι οργανισμοί δείχνουν περισσότερα
χαρακτηριστικά από δύο ομάδες τις οποίες δήθεν διαπερνάνε αλλά το κάθε
χαρακτηριστικό όπως είναι το φτερό ή ο αγκώνας έχει εξ ολοκλήρου αναπτυχθεί
και δεν είναι δομικά ενδιάμεσο.
Αν η εξέλιξη έχει πράγματι συμβεί, και στην διάρκεια της ίδιας οι οργανισμοί
προσπαθούσαν να εξελιχθούν σε δισεκατομμύρια έτη, με αναμενόμενη μικρή
140

επιτυχία και αρκετές αποτυχίες, θα έπρεπε να βρούμε συμπαγή συνοχή των
διαμεσολαβητών και όχι απλώς τις αμφιλεγόμενες εξαιρέσεις. Η σκληρή συνοχή
αυτή θα έπρεπε στην γεωλογική κολόνα να είναι έντονα τονισμένη αμέσως κάτω
από το μέρος όπου οι μεγάλες ομάδες ξαφνικά εμφανίζονται – όπως είναι π. χ.
η Κάμβρια έκρηξη ή η τοποθεσία εμφάνισης των σύγχρονων θηλαστικών και των
πτηνών. Θα έπρεπε να υπάρχουν πολλές χιλιάδες διαμεσολαβητών εκεί που ίσα
ίσα μπορεί να υποδειχθεί ένας.75 Ο Κάρολος Δαρβίνος πράγματι έθεσε το σωστό
ερώτημα όταν, όπως είπαμε ήδη, ρώτησε: “Γιατί τότε δε είναι η κάθε γεωλογική
δομή και η κάθε στρώση γεμάτη με τέτοιους ενδιάμεσους κρίκους;”76

Συμπερασματικά σχόλια

Το ερώτημα πόσο γρήγορο είναι το παρελθόν κίνησε και πολλά άλλα
ερωτήματα με βαθιά υπονοούμενα σχετικά με την ύπαρξη του Θεού και εξίσου
βαθιά υπονοούμενα σχετικά με το πώς η επιστήμη λειτουργεί. Έχουμε να
αντιμετωπίσουμε πληθώρα αντίθετων συμπερασμάτων περί χρόνου. Είδαμε
πως στην επιστήμη το κόνσεπτ του καταστροφισμού ήταν πρώτα αποδεκτό, μετά
θάφτηκε και πρόσφατα αναστήθηκε.
Πολύ μικρή διαφορά μας κάνει ο χρόνος απαραίτητος για την εξέλιξη – είτε
πρόκειται για δισεκατομμύρια έτη είτε όχι. Όλος αυτός ο γεωλογικός χρόνος
είναι τελείως ακατάλληλος. Αν πιστεύετε στην Δημιουργία,77 τότε ο
Παντοδύναμος Θεός δεν είναι περιορισμένος με τον χρόνο και δεν χρειάζεται
πολύ χρόνο για να δημιουργήσει. Η εξέλιξη από την άλλη, χρειάζεται πολύ
περισσότερο χρόνο από αυτόν που δήθεν διαθέτει. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος
για την παραγωγή ούτε ενός μοναδικού ειδικού πρωτεϊνικού μορίου σε μια
τεράστια πρώιμη πρωταρχική σούπα και ας μην μιλήσουμε περί προβλήματος
εξέλιξης όλων των διαφορετικών δομών της ζωής – από το μικρόβιο έως την
φάλαινα.
Δεν φαίνεται πως η επιστήμη προσπαθεί να βρει τον Θεό. Ο σημερινός
ιδεαλισμός είναι μια ισχυρή άμυνα απέναντι στην φυσιοκρατική εξέλιξη. Η
αγνόηση των υπονοουμένων της απολιθωματικής καταγραφής, οι ερωτήσεις αν
ο χρόνος στην γεωλογική κολόνα είναι πολύ σύντομος για την δημιουργία της
ζωής, η Κάμβρια έκρηξη ή η έλλειψη των διαμεσολαβητών μεταξύ κύριων ειδών
των απολιθωμάτων, όλα αυτά απεικονίζουν πως η επιστήμη μπορεί εύκολα να
αγνοεί τα δεδομένα. Είναι ο ίδιος τρόπος σκέψης όπως όταν η επιστήμη αγνοεί
τις αποδείξεις πως ο Θεός υπάρχει; Στα επόμενα κεφάλαια θα δώσουμε ειδική
προσοχή σε ορισμένες από τις ιδιαίτερες ιδιότητες της επιστήμης.
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Κεφάλαιο 6ο

Οι τάσεις της μόδας στην επιστήμη

Παραδείγματα

Σχεδόν o καθένας μπορεί να είναι επιστήμονας.
Σχεδόν κανένας δεν μπορεί να είναι καλός επιστήμονας.1
Λάρισον Κάντμορ, βιολόγος

Ο δικός μου καθηγητής της φυσικής γεωλογίας μιλούσε περί καταπληκτικής,
παρόμοιας με πάζλ, αντιστοίχισης μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής ακτής του Ατλαντικού Ωκεανού. Έλεγε πως, δεκαετίες πριν, ο άνθρωπος με το όνομα Βέγκνερ
(Wegner) ανέφερε την υπόθεση πως κάποτε, πολύ παλιά, η Ευρώπη και η
Αφρική βρισκότανε απλωμένες έως την Βόρεια και την Νότια Αμερική και ότι μεταξύ τους δεν υπήρχε ο Ατλαντικός Ωκεανός. Από τότε, αυτός ο μεγάλος Σούπερ
Ήπειρος κόπηκε σε μικρότερους ηπείρους, δημιουργώντας έτσι μεταξύ τους τον
Ατλαντικό Ωκεανό. Ο καθηγητής ανέφερε πως σε αυτήν την ιδέα, αν και κάποτε
ήταν επίκαιρη, κανένας δεν δίνει πολύ σημασία πια. Δεν ήξερε πως μόλις έξι
χρόνια αργότερα, η Γεωλογική κοινότητα θα αλλάξει τελείως την στάση της και
από την ολοκληρωτική άρνηση θα περάσει σε σχεδόν ολοκληρωτική αποδοχή
της ιδέας του Βέγκνερ.
Αυτή η νέα ιδέα πως οι ήπειροι μετακινούνταν ήταν επαναστατική και
άσκησε επίδραση σε πολλές γεωλογικές ερμηνείες συμπεριλαμβάνοντας και τις
απόψεις περί της δημιουργίας των παγκόσμιων ηπείρων, των βουνών και των
ωκεανών. Τα σχολικά συγγράμματα έπρεπε να γραφτούν ξανά από την αρχή. Το
να ζει κανείς στην Εποχή αυτού του μεγάλου άλματος στον τρόπο σκέψης ήταν
συναρπαστικό, αλλά ταυτόχρονα, ξυπνούσε κιόλας. Ήταν συναρπαστικό επειδή
δημοσιεύθηκαν τόσες νέες ερμηνείες και επειδή προέκυψε πως ο Βέγκνερ, τον
οποίο τον είχαν κριτικάρει τόσο έντονα ειδικά οι Αμερικάνοι γεωλόγοι,2 στο
τέλος, είχε δίκιο. Δυστυχώς, ο ίδιος πέθανε πολύ προτού οι ιδέες του έγιναν
αποδεκτές. Αυτό το βήμα μπροστά που έγινε στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων,
ξυπνούσε ταυτόχρονα επειδή ορισμένους από εμάς μας άφησε να αναρωτιόμαστε πόσες γελοιοποιημένες ιδέες σύντομα θα γίνουν αποδεκτά δόγματα. Η
αλλαγή στα πιστεύω πως οι ήπειροι μετακινούνταν ήταν δραματική και σοβαρή.
Στην πολεμική αυτή συχνά έπαιρναν μέρος η γελοιοποίηση και η σάτιρα. Πριν
την αποδοχή της καινούργιας θεωρίας, δεν μπορούσατε να είστε μέλος της Γεωλογικής κοινότητας αν πιστεύατε πως οι ήπειροι “μετακόμιζαν”. Μετά από
αυτό, το να πιστεύετε πως δεν γλιστρούσαν στην επιφάνεια της Γης σας έκανε
ανεπιθύμητο γεωλογικό outsider. Φαίνεται πως κυριαρχούσαν οι κοινωνικοί παράγοντες. Την σύγχυση την προκαλούσε το γεγονός πως τόσο μεγάλες ομάδες
των επιστημόνων μπορούσαν να είναι τόσο σίγουρες πως οι ήπειροι δεν μετα146

κινούνταν και μετά, πολύ σύντομα, να είναι τόσο σίγουρες πως μετακινούνταν.
Αυτό υποδεικνύει πως οι επιστήμονες τείνουν να δρουν ως ενοποιημένες ομάδες πιστές μια στην άλλη ή σε κάποια ιδέα αντί ως ανεξάρτητοι ερευνητές. Δεν
το κάνουν μόνο οι επιστήμονες. Την τάση αυτή την βλέπουμε και σε άλλους τομείς όπως του εθνικισμού, της πολιτικής και της θρησκείας. Τούτο μπορεί να έχει
τεράστιες επιπτώσεις στην δική μας ερμηνεία της επιστήμης. Είναι η επιστήμη
σταθερή πρόοδος προς την αλήθεια, όπως αρκετοί επιστήμονες θέλουν να πιστεύουν ή εξαρτάται από την ελεημοσύνη της ομαδικής συμπεριφοράς των επιστημόνων όσο περνάνε από μια ιδέα στην άλλη;
Είχα πάρει μέρος στο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης των Ιζηματολόγων (International Association of Sedimentologists) για το οποίο είχαν προετοιμαστεί
διάφορες τεχνικές παρουσιάσεις περί της αναγνώρισης και ερμηνείας των
δομών και διαφόρων αλλαγών οι οποίες γίνονται με τον χρόνο στα γεωλογικά
ιζήματα. Όμως, αυτό που πιθανών αποτέλεσε την σημαντικότερη παρουσίαση
του συνεδρίου δεν αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο τα ιζήματα συμπεριφέρονται αλλά την συμπεριφορά των ίδιων των ιζηματολόγων (αυτοί οι οποίοι μελετάνε τα ιζήματα). Με τίτλο “Οι τάσεις της μόδας και τα μοντέλα στην
ιζηματολογία: μια προσωπική προοπτική (Fashions and models in sedimentology: a personal perspective),3 ο πρόεδρος της Ένωσης μιλούσε περί επιστημόνων
τονίζοντας πως οι ίδιοι τείνουν να κινούνται από μια μοντέρνα ερμηνεία στην
άλλη. Με αναφορά σε προηγούμενες ερμηνείες περί ιζημάτων, έδειξε πως μερικά χρόνια κυριαρχούσε μια ιδέα, μετά, στο επίκεντρο της προσοχής ήταν άλλη,
την οποία μετά την αλλάζει μια τρίτη κλπ. Ταυτοποίησε τους παράγοντες οι
οποίοι βοηθάνε ώστε μια ιδέα να γίνει μοδάτη∙ ειδικά σημαντικοί για την κατάκτηση της αναγνώρισης είναι: η επικαιρότητα, η απλότητα και η δημοσιότητα.
Είναι απόλαυση να δούμε πως ορισμένοι κορυφαίοι επιστήμονες αναγνωρίζουν
το γεγονός πως και άλλοι παράγοντες, εκτός της δήθεν αμερόληπτης αναζήτησης
της αλήθειας, μπορούν να κινούν την επιστημονική διαδικασία. Η δημοφιλής
αποδοχή μιας ιδέας μπορεί να απεικονίζει την συγκεκριμένη συμπεριφορά αντί
θεμελίωσης σε πειστικές αποδείξεις.
Το έτος 1962, ο Θωμάς Κουν (Thomas Kuhn) δημοσίευσε το βιβλίο το οποίο
ορισμένοι λόγιοι το θεωρούν μια ανάλυση της συμπεριφοράς των επιστημόνων
η οποία άσκησε τεράστια επιρροή. Ονομάσθηκε The structure of Scientific Revolutions (Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων),4 και αναιρεί την “τέλεια
αντίληψη” της επιστήμης ως σταθερής προόδου προς την αλήθεια. Αντί αυτού,
ο Κουν αναφέρει την υπόθεση πως στην επιστήμη κυριαρχεί περισσότερο η κοινωνική συμπεριφορά των επιστημόνων παρά τα επιστημονικά δεδομένα. Ως
αναμενόμενο, το βιβλίο δέχθηκε κριτικές από διάφορες γωνίες και ορισμένοι
επιστήμονες δεν ήταν και πολύ ενθουσιασμένοι. Αρκετοί φιλόσοφοι, συμπεριλαμβάνοντας και τον Ούγγρο φιλόσοφο της επιστήμης τον Ίμρε Λάκατος (Lakatos), έσπευσαν να βοηθήσουν την επιστήμη προτείνοντας λιγότερο ριζοσπαστικό
σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι επιστημονικές ιδέες πράγματι αλλάζουν αλλά
περισσότερο βάσει λογικής διόρθωσης παρά κοινωνικής συμπεριφοράς.5
Ο Κουν υπέθεσε πως κανονικά, οι επιστήμονες υλοποιούν τις έρευνες τους
και βγάζουν τα συμπεράσματα τους υπό την επίδραση των ευρύτερων κόνσεπτ
τα οποία τα ονομάζει παραδείγματα. Τα παραδείγματα ορίζονται ως κόνσεπτ
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“τα οποία ένα ορισμένο χρονικό διάστημα δίνουν μοντέλα προβλημάτων και λύσεων.”6 Είτε πρόκειται για αληθινά είτε για ψεύτικα παραδείγματα, οι επιστήμονες τα παραδέχονται, έστω για ορισμένο χρονικό διάστημα, ως αληθινά. Τα
παραδείγματα των παραδειγμάτων θα ήτανε η εξέλιξη ή η ιδέα πως οι ήπειροι
μετακινούνται. Η κάποτε ευρέως αποδεκτή ιδέα πως οι ήπειροι δεν μετακινούνται θα ήταν επίσης ένα παράδειγμα. Επειδή τα παραδείγματα αποδέχονται ως
αληθινά, οι εξηγήσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν στο παράδειγμα θεωρούνται
ψεύτικες ή τα αντίθετα δεδομένα ερμηνεύονται ως ανώμαλα. Τα άτομα τα
οποία προτείνουν ιδέες εκτός παραδείγματος, επίσης δεν είναι αποδεκτά. Τέτοια κλειστή στάση τείνει να περιορίσει την καινοτομία και βοηθάει να παραταθεί περισσότερο η διάρκεια ζωής του παραδείγματος.
Την ρύθμιση των στοιχείων υπό το αποδεκτό παράδειγμα ο Κουν το ονομάζει
“φυσιολογική επιστήμη”. Ορισμένες φορές εμφανίζεται η αλλαγή στο παράδειγμα και τούτο λέγεται επιστημονική επανάσταση. Η αλλαγή από τα πιστεύω
πως οι ήπειροι δεν κινούνται σε πιστεύω πως κινούνται ήταν μια επιστημονική
επανάσταση. Ο Κουν χαρακτήρισε την επιστημονική επανάσταση ως “εμπειρία
μετάλλαξης”,7 που είναι μια έκφραση η οποία δεν τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό
στην επιστημονική κοινότητα η οποία θεωρεί την αντικειμενικότητα και τον νου
ως κύρια χαρακτηριστικά τους. Η μεταλλαγή από ένα παράδειγμα σε άλλο είναι
συνήθως δύσκολη και μπορεί να αποτελέσει βήμα προς λάθος ή προς την αλήθεια. Οι απόψεις του Κουν είναι πιθανών ακραίες και τείνουν να ελαχιστοποιήσουν τις επιτεύξεις της επιστήμης. Όμως, από μια πλευρά, βάσει αυτών που
μαθαίνουμε από την ιστορία της επιστήμης, το δικό του κόνσεπτ παραδείγματος
είναι η αντιληπτική ανάλυση της συμπεριφοράς των επιστημόνων.
Ορισμένες φορές το παράδειγμα δύναται να επιστρέψει στο απορριφθέν παράδειγμα. Το παράδειγμα το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα είναι η ιδέα πως η
ζωή μπορεί να δημιουργηθεί αυθόρμητα, τελείως από μόνη της. Η ιδέα αυτή
ήταν για πολύ καιρό γενικώς αποδεκτή, μετά απορρίφθηκε λόγω της εργασίας
του Λουί Παστέρ ενώ σήμερα είναι και πάλι αποδεκτή ως μέρος φυσιοκρατικού
εξελικτικού σεναρίου.8 Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον ρόλο των μεγάλων
καταστροφών στην ιστορία της Γης (ο Καταστροφισμός). Η ιδέα αυτή ήταν αποδεκτή, απορρίφθηκε μετά ενώ μετέπειτα, έγινε ξανά αποδεκτή.9 Η κάθε εκτίμηση
της επιστήμης πρέπει να λάβει υπ΄ όψιν την επίδραση των κυρίαρχων παραδειγμάτων στα συμπεράσματα στα οποία φτάνει.

Οι επιστήμονες είναι άνθρωποι!

Το 1860, στο τεύχος Απριλίου του περιοδικού Edinburgh Review, εμφανίσθηκε μια μεγάλη και δυσμενή ανώνυμη αναθεώρηση του βιβλίου Η καταγωγή
των ειδών του Κάρολου Δαρβίνου. Διαλύθηκαν αρκετές ιδέες του Δαρβίνου και
κυρίως η προοδευτική ανάπτυξη των δομών ζωής με την φυσική επιλογή στην
οποία επιβίωναν οι καταλληλότερα προσαρμοσμένοι. Ο συγγραφέας εξέθεσε
μια σειρά επιχειρημάτων, ορισμένων αμφίβολης αξίας, κατά των υποθέσεων
του Δαρβίνου. Ένα από τα πιστευτά επιχειρήματα ήταν το εξής απλό σχόλιο: αν
η εξελικτική πρόοδος εξελισσότανε με την επιβίωση των καταλληλότερα προσαρμοσμένων, πως σήμερα έχουμε περισσότερους απλούς οργανισμούς από
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τους περίπλοκους; Οι πιο προσαρμοσμένοι θα έπρεπε να αντικαθιστούν τους
λιγότερο προσαρμοσμένους ή τουλάχιστον να είναι περισσότεροι σε αριθμό.
Περαιτέρω, το άρθρο αυτό παινεύει τις ιδέες του πιο διάσημου Άγγλου φυσιοδίφη του Ρίτσαρντ Όβεν (Richard Owen). Ο Όβεν, ο οποίος ήταν ιδρυτής του
ιστορικού Μουσείου της φύσης του Λονδίνου (Natural History Museum) πίστευε
σε μία τροποποιημένη δομή της Δημιουργίας στην οποία ο Θεός δημιούργησε
τα κύρια είδη των οργανισμών ενώ αυτά αργότερα άλλαξαν σε διάφορους άλλους οργανισμούς διατηρώντας τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά. Τα σπονδυλωτά
είναι παράδειγμα του ενός από τα κύρια δημιουργημένα είδη του Όβεν. Ο Όβεν
είναι εκείνος ο οποίος επινόησε την λέξη δεινόσαυρος αναγνωρίζοντας αυτά τα
ιδιαίτερα είδη ως ξεκάθαρα ξεχωριστή ομάδα. Στην ουσία, ο ίδιος επέβλεπε την
δημιουργία του μοντέλου των δεινόσαυρών σε φυσικό μέγεθος στο Κρυσταλλικό
Παλάτι (Crystal Palace). Είκοσι δύο άνθρωποι, συμπεριλαμβάνοντας και τον
Όβεν, ήταν παρόντες στο Πρωτοχρονιάτικο δείπνο στο εσωτερικό του ενός από
τα μοντέλα των δεινόσαυρων ενώ 40.000 άνθρωποι. συμπεριλαμβάνοντας και
την Βασίλισσα Βικτόρια, συμμετείχαν στην εισαγωγική τελετή της έκθεσης.10
Δεν χρειαζότανε να περάσει πολύς καιρός ώστε να λυθεί το μυστήριο αυτής
της ανώνυμης κριτικής αναθεώρησης. Την έγραψε ο ίδιος ο Ρίτσαρντ Όβεν ο
οποίος ήταν ένας από τους πιο ένθερμους αντιπάλους του Δαρβίνου. Ως αναμενόμενο, στον Δαρβίνο ο οποίος επίσης ζούσε στην Αγγλία, αυτή η αναθεώρηση δεν άρεσε. Στο γράμμα στον Έιζι Γκρέϊ (Asa Gray) βοτανικό από το
Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στις ΗΠΑ, έγραφε πως “κανένα στοιχείο δεν μιλάει
τόσο έντονα κατά του Όβεν έχοντας υπ΄ όψιν την προγενέστερη του θέση στο
Κολέγιο των χειρούργων (College of Surgeons) όπως το πως ποτέ δεν είχε κανέναν μαθητή ούτε κατέκτησε οπαδό.”11 Ο Ιστορικός Νικόλας Ράπκαϊ (Nicolas
Rupki) αναφέρει περί του ισχυρισμού αυτού: “Αυτό φυσικά ήταν ανοησία∙ ο
Όβεν είχε πολλούς οπαδούς στο κίνημα του μουσείου, ως υποστηρικτής του Κιβιγιέ (Κιβιγιέ (Cuvier) ήταν Γάλλος νατουραλιστής) και ως υπερβατιστής.”12
Η ανώνυμη συγγραφή του Όβεν υπέρ των δικών του απόψεων και η διαστρέβλωση των δεδομένων εκ μέρους του Δαρβίνου απεικονίζουν πως οι επιστήμονες είναι χωρίς αμφιβολία άνθρωποι και ότι μπορούν και προσωπικά να
εμπλακούν στην επιστήμη τους. Τούτο θέτει ένα σημαντικό ερώτημα περί της
πρακτικής της επιστήμης: είναι η επιστήμη ανοιχτή αναζήτηση της αλήθειας
περί φύσεως ή αποτελεί την αναζήτηση των αποδείξεων υπέρ των υποθέσεων
και θεωριών των επιστημόνων; Προκύπτει πως είναι συνδυασμός αυτών των
δύο.
Μια άλλη διένεξη περί διάσημου απολιθώματος του Αρχαιοπτέρυξ (Archaeopteryx) απεικονίζει περαιτέρω το γεγονός πως οι επιστήμονες προσωπικά
εμπλέκονται στην επιστήμη τους. Ήδη αναφέραμε13 το σχόλιο του Κάρολου Δαρβίνου πως πιθανών η πιο δύσκολη παρατήρηση η οποία δύναται να τεθεί στην
θεωρία του είναι το γεγονός πως η γεωλογική καταγραφή δεν είναι γεμάτη ενδιάμεσων δομών μεταξύ διαφόρων ειδών των οργανισμών. Όχι μόνο αυτό το
ίζημα δεν είναι γεμάτο αυτών των διαμεσολαβητών αλλά δεν υπήρχαν καν αποδεκτά δείγματα∙ και όλα αυτά παρά το γεγονός πως εκείνη την εποχή τα απολιθώματα ήταν κάτι το εκπληκτικό, στόλιζαν τους διαδρόμους πολλών μουσείων
και τα κρατούσαν ακόμα και στα σπίτια και τα υπόγεια. Μετέπειτα, σχεδόν ακρι149

βώς στην ώρα του, δύο χρόνια μετά την δημοσίευση της Καταγωγής των ειδών,
ανακαλύφθηκε η πολλά υποσχόμενη ενδιάμεση δομή – ο λεγόμενος Αρχαιοπτέρυξ.14 Το απολίθωμα αυτό, του οποίου η εμφάνιση προκαλούσε την πραγματική
θύελλα, φαινόταν από πολλές απόψεις ως καλό πέρασμα ανάμεσα στα ερπετά
και τα πουλιά και βρισκότανε σε σωστό μέρος στις γεωλογικές στρώσεις. Είναι
ένα από τα πιο διάσημα απολιθώματα τα οποία γνωρίζουμε.
Ο Αρχαιοπτέρυξ ανακαλύφθηκε στο Ζόλνχοφεν (Solnhofen) ασβεστόλιθο
στην Γερμανία. Ο ασβεστόλιθος αυτός εύκολα διασπάται σε λεπτούς δίσκους
και ορισμένες φορές είναι τόσο καλής ποιότητας που χρησιμοποιείται για την
φινετσάτη λιθογραφική εκτύπωση∙ από `κει πηγάζει και η επιστημονική
ονομασία του απολιθώματος αυτού: Archaeopteryx lithographica. Τα
απολιθώματα αυτά δεν υπάρχουν πολλά στο Ζόλνχοφεν αλά βρέθηκαν ορισμένα
από τα πιο καλά διατηρημένα απολιθώματα γενικώς, τα οποία μπορούν να
φτάσουν σε πολύ καλή τιμή στην αγορά των συλλεκτών. Ειδικό ενδιαφέρον
έχουν τα ευρήματα των απολιθωμάτων των ερπετών - των λεγόμενων
πτερόσαυρων. Είχαν τεράστια δερμάτινα φτερά και δεν έμοιαζαν σε κανένα ήδη
γνωστό ζώο. Και για τον Αρχαιοπτέρυξ προέκυψε πως είναι κάτι το ιδιαίτερο
(φωτογραφία 6.1). Φαινότανε σαν πουλί, είχε τα πόδια πουλιού και πολύ καλά
διατηρημένα φτερά συμπεριλαμβάνοντας και τα τυπικά ασύμμετρα πτερώματα
πτήσης των σύγχρονων πτηνών. Στα πτερώματα πτήσης, το ένα μέρος του
πτερού το οποίο βρίσκεται σε μια μεριά του άξονα του πτερού είναι πιο φαρδύ
από ότι στην άλλη μεριά. Δεύτερον, τα πουλιά τα οποία δεν πετάνε όπως είναι
π. χ. ο στρουθοκάμηλος, το πουλί Ρέα και οι Κιούοι, έχουν συμμετρικά
πτερώματα. Ο Αρχαιοπτέρυξ είχε και ορισμένα, εκ πρώτης όψεως,
χαρακτηριστικά ερπετών όπως π.χ. τα νύχια στα μπροστινά άκρα τα οποία είναι
σε αυτήν την περίπτωση φτερά. Ο ίδιος έχει μακριά και κοκαλοειδή ουρά και
ωραία δόντια και αυτά δεν βρίσκονται στα σύγχρονα πουλιά. Από την άλλη
μεριά, αρκετά απολιθωματικά πουλιά έχουν δόντια ενώ μερικά σύγχρονα έχουν
νύχια στα φτερά. Έως σήμερα, έχουν περιγραφεί δέκα δείγματα του
Αρχαιοπτέρυξ τα οποία βρέθηκαν στο Ζόλνχοφεν ασβεστόλιθο. Το ένα
αποτελείται μόνο από ένα φτερό ενώ ένα άλλο δείγμα χάθηκε.
Το πρώτο καλό δείγμα του Αρχαιοπτέρυξ έπεσε στα χέρια ενός ιατρού ο
οποίος φαίνεται να ενδιαφερότανε περισσότερο για το χρηματικό κέρδος παρά
για οτιδήποτε άλλο. Γνώριζε καλά τα απολιθώματα ώστε να καταλάβει πως εδώ
πρόκειται για κάτι το ασυνήθιστο. Επέτρεψε στους ειδικούς να κοιτάξουν το
απολίθωμα αλλά τους απαγόρευσε να σημειώνουν οτιδήποτε επί του ιδίου.
Ξεκίνησαν όμως να κατανοούν την σημασία του απολιθώματος αυτού. Αυτός θα
μπορούσε να είναι εκείνος ο κρίκος που έλειπε – ο κρίκος τόσο απαραίτητος για
τους οπαδούς του Δαρβίνου. Ειδικό ενδιαφέρον έδειξε ο Γιόχαν Αντρέας
Βάγκνερ (Johann Andreas Wagner) καθηγητής ζωολογίας αρμόδιος για την
κρατική συλλογή της Βαυαρίας του Μόναχο. Η υγεία του ήταν σε πολύ άσχημη
κατάσταση οπότε, έστειλε τον ταλαντούχο βοηθό του να κοιτάξει τον
Αρχαιοπτέρυξ. Ο βοηθός του, από την μνήμη του ζωγράφιζε αυτό που είδε και
μετά από μερικές επισκέψεις έφτιαξε ένα αρκετά καλό σχεδιάγραμμα του
απολιθώματος αυτού. Ο Βάγκνερ ο οποίος, όπως και η πλειοψηφία των
επιστημόνων της εποχής εκείνης, πίστευε στην Βιβλική αναφορά περί
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Φωτογραφία 6.1. Το απολίθωμα του Αρχαιοπτέρυξ. Αυτό είναι το διάσημο δείγμα „του
Βερολίνου“ το οποίο αρκετοί θεωρούν ως καλύτερο παράδειγμα. Το κεφάλι βρίσκεται
αριστερά από το κέντρο. Παρατηρήστε τα καλά ανεπτυγμένα φτερά στο επάνω μέρος
της φωτογραφίας και την μακριά ουρά προς την κάτω αριστερή γωνία. Το απολίθωμα
έχει μάκρος 30 εκατοστά περίπου.
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δημιουργίας, προβληματίσθηκε επειδή το απολίθωμα αυτό θα μπορούσε να
ερμηνευτεί ως ο κρίκος που έλειπε. Παρά τα προβλήματα υγείας, κατάφερε να
υποβάλλει επίσημη αναφορά στην Διεύθυνση κρατικής συλλογής της Βαυαρίας
του Μόναχο περί του νέου όντος αυτού. Το ταξινόμησε ως ερπετό με
χαρακτηριστικά τα οποία μοιάζουν με πτερώματα. Στο συμπέρασμα της
παρουσίασης του δήλωσε πως το απολίθωμα αυτό δεν είναι ο κρίκος που λείπει
και κάλεσε τους Δαρβινιστές να παρουσιάσουν τις ενδιάμεσες δομές – τις
αναμενόμενες ανάμεσα στις γραμμές των ζώων. Δήλωσε το εξής: “Αν αυτοί δεν
μπορούν να το κάνουν αυτό (που σίγουρα και δεν μπορούν), οι απόψεις τους
πρέπει μια για πάντα να απορριφθούν ως φανταστικά όνειρα με τα οποία η
εμπειρική έρευνα της φύσης δεν έχει καμία σχέση.”15
Έξι εβδομάδες αργότερα ο Βάγκνερ απεβίωσε αλλά όλο και μεγαλύτερη
κόντρα μεταξύ της δημιουργίας και της εξέλιξης συνεχίσθηκε. Ορισμένες φορές,
κυριαρχούσε ο θριαμβισμός. Ο παλαιοντολόγος Χιού Φάλκονερ (Hugh Falconer)
έγραφε στον Κάρολο Δαρβίνο πως ο Δαρβινισμός σκότωσε τον καημένο Βάγκνερ
αλλά ότι εκείνος παρηγορούσε τον εαυτό του πριν το τέλος ανακηρύσσοντας
τον Δαρβινισμό ως απλή φαντασίωση.”16 Πρέπει να έχουμε υπ΄ όψιν πως ο
Κάρολος Δαρβίνος δεν ήταν αθεϊστής όπως ορισμένες φορές συμπεραίνεται. Το
τελευταίο έτος της ζωής τους, δύο αθεϊστές του άσκησαν αυστηρή κριτική
επειδή τόσο δυναμικά είχε προέβη στην κριτική των πιστεύω τους. Όσον αφορά
το ερώτημα ύπαρξης του Θεού, ο Δαρβίνος ήταν οπαδός του παθητικού
αγνωστικισμού και όχι του επιθετικού αθεϊσμού. Όμως, οι λαϊκιστές δεν έκανα
πίσω. Μετά την κηδεία του Δαρβίνου στην Μονή του Βέστμινστερ, ένας από
αυτούς κορόιδευε λέγοντας πως αν η Εκκλησία έχει το σώμα του Δαρβίνου, δεν
έχει και τις ιδέες του! Οι ιδέες αυτές έσκαβαν τα ίδια τα θεμέλια της Εκκλησίας.
Πολύ νωρίτερα, στο Λονδίνο, ο αντίπαλος του Δαρβίνου ο Ρίτσαρντ Όβεν,
είχε συνειδητοποιήσει καλά τις ιδέες οι οποίες πετούσαν γύρω από τον
Αρχαιοπτέρυξ και αυτό που επιθυμούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον
κόσμο ήταν ένα πραγματικό δείγμα του Αρχαιοπτέρυξ. Χρησιμοποιώντας την
ισχυρή του θέση στο Βρετανικό Μουσείο και μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και με τον ιατρό ο οποίος κατείχε το δείγμα,
συμφωνήθηκε ώστε ο ίδιος και μερικά λιγότερο σημαντικά απολιθώματα να
αγοραστούν για περίπου 700 Βρετανικές λίρες. Μετά από μακρά μελέτη του
Αρχαιοπτέρυξ, ο Όβεν ενημέρωσε περί των ευρημάτων του την Βασιλική
Ακαδημία. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ίδιος, όπως ακριβώς και ο Βάγνερ,
συμπέρανε πως ο Αρχαιοπτέρυξ δεν είναι ενδιάμεσο είδος μεταξύ πτηνών και
ερπετών. Όμως, σε αντίθεση με τον Βάγκνερ, δεν τον θεωρούσε ερπετό∙ ήταν
ένα είδος πρωίμου πουλιού, όχι τελείως διαφορετικού από ορισμένα σύγχρονα
πουλιά και πετούσε αρκετά καλά. Το συμπέρασμα αυτό δεν αποθάρρυνε την
τότε μειονότητα των οπαδών του Δαρβίνου να ανακηρύσσουν το απολίθωμα
αυτό ως παράδειγμα του κρίκου που έλειπε και ο οποίος τους ήταν τόσο
απεγνωσμένα απαραίτητος. Αργότερα, και ο Δαρβίνος φρόντισε να τον εντάξει
στις επόμενες εκδόσεις της δικής του Καταγωγής των ειδών. Όμως, οι εξελιχτές
πράγματι χρειαζότανε μια πληθώρα διαμεσολαβητών ώστε να επιβεβαιώσουν
την σταδιακή διάβαση από τα ερπετά ως τον Αρχαιοπτέρυξ ενώ μετά από τον
Αρχαιοπτέρυξ έως τα σύγχρονα είδη πουλιών. Για εκείνους οι οποίοι πίστευαν
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στην Θεϊκή δημιουργία, ο Αρχαιοπτέρυξ θα μπορούσε να απεικονίζει απλώς
άλλη μια δημιουργημένη ποικιλία.

Τα πνεύματα αναζωπυρώθηκαν γύρω από την
δημιουργία των πτηνών

Μερικά χρόνια μετά την δημοσίευση της Καταγωγής των ειδών, η εξέλιξη
έγινε ευρέως αποδεκτή όμως, το ζήτημα της εξελικτικής δημιουργίας των
πουλιών δεν λύθηκε με τον Αρχαιοπτέρυξ. Υπήρχαν πολλές άλλες ιδέες.
Ορισμένοι αναρωτιότανε αν τα πουλιά ίσως εξελίχθηκαν από τα ερπετά που
είχαν και φτερά – από τους λεγόμενους πτερόσαυρους, όμως, οι βασικές
διαφορές μεταξύ πτερόσαυρων και των πουλιών ήταν τόσο μεγάλες πως η ιδέα
αυτή είχε ελάχιστους οπαδούς. Μήπως τα πουλιά εξελίχθηκαν από τους
δεινόσαυρους; Ορισμένες από τις ιδέες αυτές συμπεριλάμβαναν και τον
Αρχαιοπτέρυξ σε αυτήν την γραμμή καταγωγής. Μια ιδέα ήταν αρκετά αποδεκτή
– ειδικά στην αρχή του περασμένου αιώνα και βασιζότανε στο πως και τα πουλιά
και οι δεινόσαυροι εμφανίσθηκαν από κάποιον πρόγονο που ακόμα δεν τον
έχουμε ανακαλύψει. Ο Δανός φυσιοκράτης ο Γκέρχαρντ Χάγιμαν είχε τον ρόλο
κλειδί στην αποδοχή της άποψης αυτής. Ο Χαγιμαν, ακόμη ως πολύ νέος,
απέρριψε τις θρησκευτικές απόψεις των γονέων του και ανέπτυξε μια δυνατή
αντί – θρησκευτική στάση. Δείχνοντας ενδιαφέρον για την επιστήμη και
ειδικότερα για την εξέλιξη των πουλιών, δημοσίευσε αρκετά άρθρα και βιβλία
με θέμα αυτό. Αναζητούσε τον πρόγονο των πουλιών στις γεωλογικές στρώσεις
πολύ παλαιότερες από εκείνες στις οποίες βρέθηκε ο Αρχαιοπτέρυξ. Ο Χάγιμαν
ήταν και εξαιρετικός σχεδιαστής και σχεδίασε και ορισμένα νομίσματα της
Δανίας. Στις δημοσιεύσεις του συμπεριλάμβανε και τις εξαιρετικές του
απεικονίσεις του φανταστικού εξελικτικού κρίκου των πτηνών. Αυτή η ζωντανή
απεικόνιση την οποία την ονόμασε Προάβις, είχε αρκετά λέπια και υπό ανάπτυξη
φτερά– ειδικά στα μπροστινά άκρα και στην ουρά. Η υψηλή ποιότητα των
απεικονίσεων του αναμφισβήτητα είχε συνεισφέρει στην γενική αποδοχή των
απόψεων του περί της εξέλιξης των πουλιών∙ και η επιστημονική κοινότητα τις
αποδεχότανε επί δεκαετιών.
Το έτος 1964, ο παλαιοντολόγος από το Πανεπιστήμιο της Γέιλ ο Τζόν (John)
Όστρομ, προσηλωμένα έψαχνε στους βράχους της Κλόβερλι δομής (Cloverly Formation) (η κάτω Κρητιδική περίοδος, το επάνω μέρος του Μεσοζωικού στην
φωτογραφία 5.1) στην Μοντάνα όταν παρατήρησε απολιθωματικά νύχια για τα
οποία προέκυψε πως είναι ο κύριος παράγοντας στην εξέλιξη των πουλιών. Το
υπόλοιπο του ακόλουθου σκελετού δεν βρισκότανε εκεί και φάνηκε πως
επρόκειτο για ένα μικρό, ελαφρύ ζώο ύψους περίπου 1 μέτρο με δυνατά νύχια.
Ο Όστρομ το ονόμασε Δεινόνυχος που σημαίνει “τρομερό νύχι”. Αυτό το
θανατηφόρο νύχι σήμαινε πως αυτός ο δίποδος τετράποδος δεινόσαυρος ήταν
γρήγορος κυνηγός ενώ μια τέτοια εικόνα του δεινόσαυρου δεν ήταν και η πιο
επίκαιρη εκείνη την εποχή. Περαιτέρω, ο Όστρομ παρατήρησε πως οι
αστράγαλοι αυτού του νεοανακαλυφθέντος ζώου μοιάζουν πολύ με
αστράγαλους του Αρχαιοπτέρυξ. Αυτό βοήθησε ώστε ο πλούσια καλυμμένος με
φτερά Αρχαιοπτέρυξ, έως τότε σχεδόν ξεχασμένος, να επιστρέψει στην σειρά
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της εξέλιξης των πουλιών.17 Τώρα πλέον, η ισχύουσα άποψη ήτανε πως ο
Αρχαιοπτέρυξ εξελίχθηκε από κάποιο είδος τετραπόδου δεινόσαυρου. Ο Όστρομ
ήταν της άποψης πως τα πουλιά είναι απλός δεινόσαυροι με φτερά. Δήθεν, ο
κοινός πρόγονος και του Δεινόνυχου και του Αρχαιοπτέρυξ υπήρχε για ορισμένο
χρονικό διάστημα προτού ο ασβεστόλιθος στον Ζόλνχοφεν δημιούργησε
στρώσεις. Η ιδέα αυτή, στην ουσία δεν διέφερε εντελώς από την ιδέα του
Χάγιμαν περί δήθεν υπάρχοντα προγόνου αλλά ο πρόγονος κλειδί του Χάγιμαν
δεν βρέθηκε και οι νέες ιδέες ήταν ευπρόσδεκτες. Υπήρχαν ακόμα και νέες
υποδείξεις πως τα πουλιά ίσως εξελίχθηκαν από τους κροκόδειλους ή τα
θηλαστικά.18 Όμως, η ιδέα του Όστρομ πως τα πουλιά εξελίχθηκαν από τους
δεινόσαυρους έγινε σε σημαντικό βαθμό αποδεκτή ειδικά ανάμεσα στους
παλαιοντολόγους.19 Η ιδέα αυτή προκάλεσε έντονο διανοητικό φυλετικό πόλεμο
εντός της επιστημονικής κοινότητας, ανάμεσα στους παλαιοντολόγους, τους
ειδικούς των απολιθωμάτων οι οποίοι ισχυριζότανε πως τα πουλιά εξελίχθηκαν
από τους δεινόσαυρους και τους ορνιθολόγους – τους ειδικούς των πτηνών οι
οποίοι προτιμούσανε κάποιο άλλο είδος ερπετού ως πρόγονο των πουλιών.
Αυτή η διάσημη διαμάχη συμπεριλάμβανε έντονες συγκρούσεις και φωνές
στους αντιπάλους στα συμπόσια αλλά και την άσκηση πίεσης ώστε οι αντίθετες
απόψεις να μην δημοσιεύονται.20 Οι ορνιθολόγοι εδραιώθηκαν υπό την σημαία
του “BAND”. Το BAND είναι συντομογραφία του ευθύ ισχυρισμού “Birds Are Not
Dinosaurs” (Τα πουλιά δεν είναι δεινόσαυροι) και στα σημαντικά συμπόσια οι
οπαδοί του BAND με υπερηφάνεια έδειχναν τα σήματα στα οποία
αναγραφότανε η πρόταση αυτή. Και οι δύο μεριές δεν καταλαβαίνουν γιατί οι
αντίπαλοι να είναι τόσο αφελής και και οι δύο μεριές έχουν την τάση να αυτό κηρύσσονται νικητές. Οι παλαιοντολόγοι οι οποίοι ελαφρώς αποτελούν την
πλειοψηφία έχουν προτέρημα λόγω ορισμένων ειδών των αντιπροσωπευτικών
ενδιάμεσων απολιθωμάτων και έχουν μαζί τους τα ΜΜΕ. Οι ιστορίες περί
δεινόσαυρων τραβάνε μεγάλη προσοχή και ίσως υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ
των προσώπων που τα βρήκαν και των ορισμένων οικονομικά ισχυρών δημοσίων
ΜΜΕ.
Ο Άλαν Φεντούτσια (Alan Feduccia) από το Πανεπιστήμιο της Νέα Καρολίνα
(University of North Carolina) είναι ένας από τους ηγέτες της BAND άποψης πως
τα πουλιά δεν εξελίχθηκαν από τους δεινόσαυρους. Ο ίδιος θεωρεί πως
παραβλέπονται κάποιες λεπτομέρειες. “Αν τοποθετήσετε τον σκελετό του
δεινόσαυρου και της κότας ένα δίπλα στο άλλο και μετά τα κοιτάξετε με κιάλια
από απόσταση των πενήντα βημάτων, τότε, φαίνονται όμοιοι. Όμως, αν τους
κοιτάξετε λεπτομερώς, ξαφνικά θα βρείτε πως υπάρχουν τεράστιες διαφορές
στα σαγόνια, στα δόντια, στα δάχτυλα, στην λεκάνη και σε πολλά άλλα μέρη.”21
Διεξάγονται ατελείωτες συζητήσεις περί εξέλιξης των καρπών και με αυτών
συνδεδεμένων δάχτυλων στα υποτιθέμενα ενδιάμεσα απολιθώματα όπου, όπως
οι ορνιθολόγοι ισχυρίζονται, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον καρπό του
δεινόσαυρού σε καρπό πουλιού.22 Οι δημιουργητές οι οποίοι θεωρούν πως ο
Θεός δημιούργησε τα κύρια είδη των πτηνών τείνουν να συμπαθούν ορισμένα
επιχειρήματα των ορνιθολόγων οι οποίοι από την άλλη μεριά, παραξενεύονται
όταν η παλαιοντολογική ομάδα τους κατηγορεί πως είναι ίδιοι με τους
δημιουργητές.23
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Πότε εξελίχθηκε η ικανότητα πτήσης; Αυτό είναι άλλο ένα σημείο διένεξης
στην ιστορία περί εξέλιξης των πουλιών. Ο βετεράνος παλαιοντολόγος Μάικλ
(Michael) Μπέντον, ειδικός των δεινόσαυρων, λέει με όλη την ειλικρίνεια πως
“Η προέλευση της ικανότητας πτήσης των πουλιών πρέπει να είναι τελείως μια
εικασία”24, ενώ ο παλαιοντολόγος των ασβεστόλιθων ο Ρόμπερτ Κέρολ, όταν
μιλάει περί εξελικτικών αλλαγών, έξυπνα σχολιάζει: “Πως μπορούμε να
εξηγήσουμε την σταδιακή εξέλιξη των τελείως νέων δομών όπως είναι τα φτερά
στην νυχτερίδα, των πουλιών και των πεταλούδων, όταν την λειτουργία του εν
μέρει εξελιγμένου φτερού είναι σχεδόν αδύνατον να φανταστούμε;”25 Η έλλειψη
των ισχυρών αποδείξεων δεν εμπόδισε τους BAND ορνιθολόγους και τους
παλαιοντολόγους να επιμείνουν στις έντονες διαμάχες περί τούτου όπου, η κάθε
πλευρά ξεκινάει από την άποψη η οποία ταιριάζει στην δική τους εξελικτική
ερμηνεία. Οι BAND ορνιθολόγοι υποστηρίζουν την ιδέα πως η πτήση εξελίχθηκε
από τα ζώα τα οποία ανέβαιναν στα δέντρα και πηδούσαν και γλιστρούσαν στο
χώμα χρησιμοποιώντας τα μπροστινά άκρα ώστε στο τέλος, να αναπτύξουν τον
τύπο πτήσης με το κίνημα των φτερών. Αυτή η “από τα δέντρα” ιδέα είναι
αντίθετη με την “από το χώμα” ιδέα εκείνων των παλαιοντολόγων οι οποίοι
υποδεικνύουν πως τα ζώα τα οποία πηδάνε στο έδαφος πιάνοντας τα έντομα
ανέπτυξαν στο τέλος τα μπροστινά τους άκρα σε φτερά ικανά για ανεξάρτητα
κινούμενη πτήση. Αν και ορισμένα ζώα όπως είναι οι πολύ σπάνιοι ιπτάμενοι
σκίουροι και σαύρες, πράγματι με ορισμένο τρόπο γλιστράνε μέσα στον αέρα
χρησιμοποιώντας τις διευρυμένες τσακίσεις του δέρματος ανάμεσα στα άκρα
ενώ κάποια άλλα, όπως οι βάτραχοι και οι σαύρες, πιάνουν τα έντομα, εμείς
σήμερα δεν βλέπουμε κανένα ζώο το οποίο αναπτύσσει ανεξάρτητα κινούμενη
πτήση από τα μπροστινά του άκρα. Τέτοια πτήση απαιτεί εξαιρετικά
ειδικευμένες δομές όπως φαίνονται στα πουλιά, στα έντομα και στις νυχτερίδες.
Η επίμονη διαφωνία μεταξύ των BAND ορνιθολόγων και των παλαιοντολόγων
είχε και ένα ευπρόσδεκτο αλλά ταυτόχρονα και σοκαριστικό ενδιάμεσο
περιστατικό όταν το 1985 δύο αξιοσέβαστοι αστρονόμοι δήλωσαν πως ο
Αρχαιοπτέρυξ ήταν πλαστογραφία. Ο Σερ Φρέντ Χόιλ και ο Τσάντρα
Βικραμασίγγε από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας (Univesity of Wales)
μελετούσαν το δείγμα του Λονδίνου το οποίο ο Ρίτσαρντ Όβεν το αγόρασε σε
τότε αστρονομική τιμή. Οι ίδιοι ενημέρωσαν περί της εντύπωσης πως τα φτερά
προστέθηκαν στον υπάρχοντα σκελετό και ότι αυτό έγινε πιθανών με σκοπό να
παραχθεί ο απαραίτητος ελλείπον κρίκος και ο οποίος με την σειρά του θα
υποστήριζε την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου. Η ιστορία αυτή γρήγορα
μεταφέρθηκε σε όλο τον κόσμο. Οι εξελιχτές δεν την βρήκαν καθόλου
διασκεδαστική. Ορισμένοι δημιουργητές ήταν ενθουσιασμένοι που το αίνιγμα
του ελλείποντα κρίκου επιτέλους κατεβάστηκε από τον θρόνο του. Οι επιμελητές
του Μουσείου της φύσης του Λονδίνου στάθηκαν σε σκληρή άμυνα και μετά
από προσεκτική μελέτη μπορούσαν αποδεδειγμένα να απορρίψουν τα
επιχειρήματα περί πλαστογραφίας.26 Και ορισμένοι δημιουργητές υποστήριξαν
την τελευταία μελέτη αυτή,27 δηλαδή την αυθεντικότητα του διάσημου
απολιθώματος.
Στην τελευταία δεκαετία ορισμένα περίεργα απολιθωματικά ευρήματα
έδωσαν ελπίδα στους παλαιοντολόγους οι οποίοι πιστεύουν πως τα πουλιά
155

εξελίχθηκαν από τους δεινόσαυρους. Βρέθηκαν κυρίως στα πλούσια αποθέματα
των απολιθωμάτων στην Επαρχία Λιαονίνγκ στην Βορειοδυτική Κίνα. Τα λεπτά
σφαιρίδια των ιζημάτων με τα οποία ήταν σκεπασμένα τα απολιθώματα
προέρχονται από το ηφαίστειο και διατήρησαν τα ευρήματα σε πολύ καλή
κατάσταση. Στην γεωλογική κολόνα αυτά τα αποθέματα συνήθως κατηγοριοποιούνται ως Πρώιμη Κρητιδική περίοδος. Αν και ο ακριβέστατος προσδιορισμός
της ηλικίας τους δεν είναι εφικτός, τούτο σημαίνει πως είναι, σύμφωνα με τη
κανονική γεωλογική σκάλα, το ίδιο παλιά ή πιθανών νεότερα από τον
Αρχαιοπτέρυξ από την Ιουράσια περίοδο.
Μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη από το Λιαονίνγκ είναι ένας μικρός
τετράποδος δεινόσαυρος που ονομάσθηκε Σινοσαυροπτέρυξ.28 Αν και μόλις 68
εκατοστά μάκρους, προκάλεσε μεγάλη εντύπωση λόγω κάποιου μαύρου
κροσσού ειδικά κατά μήκος της πλάτης και της ουράς. Ο κροσσός αυτός ο οποίος
φαινότανε να αποτελείται κυρίως από λεπτές ίνες, ερμηνεύθηκε ως φτερό ή
κάποιο είδος εξελισσόμενων φτερών των ονομαζόμενων πρώτο – φτερών αλλά
δεν είχε διατηρηθεί αρκετά για την τελική κατηγοριοποίηση. Η ερμηνεία “πρώτο
– φτερό” είναι προς το συμφέρον της εξελικτικής ερμηνείας “από το χώμα”. Από
την άλλη μεριά, οι ερευνητές από την BAND μεριά επισήμαναν πως ο κροσσός
αυτός δεν είναι φτερό και ότι θα μπορούσε να αποτελεί μόνο παραμορφωμένους μύες ή κάποιο είδος ινώδη συνδετικού ιστού.
Ακόμα πιο μυστηριώδης είναι ο Πρωταρχαιοπτέρυξ,29 τον οποίο οι
παλαιοντολόγοι ερμηνεύουν ως δεινόσαυρο ενώ οι BAND ορνιθολόγοι ως πτηνό.
Η διένεξη αυτή απεικονίζει την προσπάθεια δημιουργίας επιχειρημάτων με την
αλλαγή των ορισμών. Ένας οπαδός του BAND προειδοποιεί πως η κότα θα ήταν
δεινόσαυρος για τους παλαιοντολόγους30 ενώ οι παλαιοντολόγοι οι οποίοι
νομίζουν πως οι δεινόσαυροι είχαν φτερά τονίζουν “πως τα φτερά είναι
ασήμαντα στην διάγνωση των πουλιών.”31 Η ονομασία Πρωταρχαιοπτέρυξ στην
ουσία σημαίνει “πριν” τον Αρχαιοπτέρυξ αλλά ίσα ίσα που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί επειδή ο Πρωταρχαιοπτέρυξ θεωρείται νεότερος από τον
Αρχαιοπτέρυξ ή, στην καλύτερη περίπτωση, εξίσου παλιός. Πέραν τούτου, ο
Αρχαιοπτέρυξ αναμφίβολα έχει τελείως ανεπτυγμένα φτερά όσο ο
Πρωταρχαιοπτέρυξ έχει μακρόστενες δομές οι οποίες φαίνονται λίγο ως φτερά
αλλά σε αυτές δεν υπάρχει ούτε ίχνος πραγματικού άξονα των φτερών.
Επιπλέον, στο απολιθωματικό δείγμα, τα φτερά ίσως να μην ήταν
σταθεροποιημένα στο σώμα και θα μπορούσαν να προέρχονται από κάποιον
άλλο οργανισμό. Αν και ο Αρχαιοπτέρυξ είναι πιο εξελιγμένος, τον
Πρωταρχαιοπτέρυξ, εκείνοι οι οποίοι τον περιγράφουν, τον θεωρούν κρίκο που
λείπει στην εξέλιξη των πτηνών.
Όσο ο Πρωταρχαιοπτέρυξ ήταν αντικείμενο μελέτης, έγινε εκείνο που θα
μπορούσε καλύτερα να κατανοηθεί ως πολιτισμική σύγκρουση. Τέσσερις
επιστήμονες από την Δύση, ένας του BAND κινήματος και τρεις της
παλαιοντολογικής άποψης, ταξίδεψαν στην Κίνα και είχαν την τιμή να δουν το
απολίθωμα αυτό προτού περιγραφεί επίσημα. Έγινε μια σημαντική συζήτηση
και στους Δυτικούς επιστήμονες είπαν πως το ταξίδι τους δεν θα συνεχιστεί αν
δεν αναγνωρίσουν τις αινιγματικές επίπεδες δομές στο απολίθωμα ως φτερά.
Βρήκαν μπελά μπροστά τους επειδή κανένας από τους Δυτικούς επιστήμονες
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δεν μπόρεσε να τις αναγνωρίσει με αυτόν τον τρόπο. Αποφασίσθηκε οι δομές
αυτές να ονομαστούν πρώτο - φτερά. Επειδή δεν υπήρχε καθιερωμένος ορισμός
για τα πρώτο – φτερά, το ταξίδι συνεχίσθηκε ως μεγάλη επιτυχία.32
Οι Κινέζοι ανακάλυψαν ακόμα πάρα πολλά απολιθωματικά ευρήματα στο
Λαιονίνγκ και αρκετοί δεινόσαυροι είχαν περιγραφεί σαν οργανισμοί που έχουν
κάτι σαν δομές παρόμοιες με φτερά - όπως είναι οι μακρόστενες δενδροειδή
λεπτές ίνες.33 Ο Στόρς (Storrs) Όλσον, ο BAND ορνιθολόγος από το Εθνικό φυσικό
μουσείο (National Museum of Natural History) στην Ουάσινγκτον, δεν είναι
εντυπωσιασμένος: “Εκείνοι θέλουν να δουν φτερά… και έτσι και βλέπουν τα
φτερά.” “Πρόκειται για απλή έκφραση του επιθυμητού τρόπου σκέψης.”34 Ο
ίδιος επισημάνει πως οι λεπτές ίνες αυτές θα μπορούσαν να είναι απλώς τρίχες.
Σε τελική ανάλυση, ο Αρχαιοπτέρυξ ο οποίος ήταν αποδεκτός ως το πιο πρώιμο
γνωστό πουλί, πιθανών να βρίσκεται πιο κάτω στην απολιθωματική καταγραφή
ενώ έχει αρκετά ανεπτυγμένα φτερά για να πετάει.
Και η παλαιοντολογική αλλά και η κοινότητα του BAND είναι σίγουρες πως
τα πουλιά εξελίχθηκαν κάπως και η πιθανότητα να μην υπέστησαν εξέλιξη δεν
λαμβάνεται υπ΄ όψιν καν. Οι διαφορετικές ερμηνείες τις οποίες οι ίδιοι
εφαρμόζουν στην εξέλιξη απλώς απεικονίζουν πως οι υποθέσεις τους
προστέθηκαν στην υπόθεση περί εξέλιξης όσο η επιστήμη την οποία την κινούν
οι υποθέσεις γίνεται όλο και πιο πολύ βασισμένη στις εικασίες. Πρέπει να
σκάψουμε βαθύτερα και να μάθουμε να διαχωρίζουμε τις καλές εξηγήσεις οι
οποίες υποστηρίζονται από τα δεδομένα από τα στοιχεία που βασίζονται σε
εικασίες.
Στο Λιαονίνγκ βρέθηκαν και τα πουλιά αρκετά σύγχρονης εμφάνισης (Confuciusornis). Έχουν καλά ανεπτυγμένα φτερά και δεν έχουν δόντια όπως τα
σύγχρονα πουλιά.35 Όμως, η ανακάλυψη η οποία εκπλήσσει περισσότερο έως
σήμερα είναι ο Microraptor περιγραφόμενος ως δεινόσαυρος με τέσσερα φτερά.
Περισσότερα δείγματα του φαίνεται να έχουν μεγάλα φτερά σε τέσσερα άκρα
ενώ δεν έχει πόδια για περπάτημα. Για το ζώο αυτό θεωρείται πως ήταν ένα
είδος οργανισμού που αιωρείται στον αέρα ενώ ζούσε πάνω στα δέντρα όσο
βρισκότανε στον δρόμο προς την εξέλιξη της ανεξάρτητα κινούμενης πτήσης.36
Προς το παρόν, η ανακάλυψη αυτή αφήνει όλους σε σύγχυση.
Η εύρεση των τελείως ανεπτυγμένων φτερών σε αυτό το μέρος της
γεωλογικής κολόνας όπως στον Αρχαιοπτέρυξ και στον Confuciousornis, δείχνει
ξεκάθαρα πως αυτό είναι λάθος μέρος για την αναζήτηση της εξέλιξης των
φτερών. Η εξέλιξη θα απαιτούσε αυτά τα φτερά να είχαν εξελιχθεί νωρίτερα και
μερικοί εξελιχτές το τονίζουν κιόλας.37 Όμως, η επιθυμία τα πουλιά να
εξελίχθηκαν από τους δεινόσαυρους είναι τόσο έντονη πως οι ερμηνείες οι
οποίες περιγράφουν την εξέλιξη των φτερών στους δεινόσαυρους εξακολουθούν
να εμφανίζονται στα επιστημονικά συγγράμματα.38 Αυτή είναι ακόμη μια
απεικόνιση πως η θεωρία, αντί δεδομένων, δύναται να κινεί την επιστήμη.39
Δεν μπορείτε απλώς να κρεμάσετε τα φτερά στον δεινόσαυρό ή σε κάποιο
άλλο είδος ζώου και να περιμένετε το ζώο αυτό να πετάξει. Τα πουλιά έχουν
πολλά ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία τους επιτρέπουν να πετάνε
συμπεριλαμβάνοντας και το ειδικό σύστημα αναπνοής, ειδικούς μύες και
ελαφριά κόκαλα,40 και πάνω απ` όλα, τα φτερά για την πτήση. Ο λεγόμενος
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“δείνο – φούζ” που έχει περιγραφεί, δεν μπαίνει στην κατηγορία φτερού για
πέταγμα αν και ορισμένοι εξελιχτές υποδεικνύουν πως τα φτερά εξελίχθηκαν
από κάποιο είδος ινώδη δομής η οποία χρησιμοποιείτο πρώτα ως μονωτική
προστασία. Όμως, πρόκειται για εικασία και τα νέα απολιθωματικά ευρήματα
θα τα άλλαζαν όλα αυτά αλλά μέχρι σήμερα δεν ανακαλύφθηκε κανένας
πραγματικός δεινόσαυρός με οποιοδήποτε φτερό για την πτήση.41 Οι εξελιχτές
συχνά επισημάνουν πως τα φτερά εξελίχθηκαν με την μεταλλαγή των λέπιων
του ερπετού ως εξελικτικού πρόγονου των πουλιών αλλά φαίνεται πως δεν είναι
έτσι. Βάσει νέων ευρημάτων,42 ο παλαιοντολόγος Ρίτσαρντ Κάουεν (Richard
Cowen) προειδοποιεί πως “οι πρωτεΐνες από τις οποίες αποτελούνται τα φτερά
στα ζωντανά πουλιά δεν μοιάζουν καθόλου με τις πρωτεΐνες από τις οποίες
σήμερα αποτελούνται τα λέπια των ερπετών.”43 Περαιτέρω, τα φτερά για την
πτήση είναι πολύ εξειδικευμένης δομής η οποία είναι πολύ ελαφριά αλλά
δυνατή, έχει δυνατότητα να λυγίζει και είναι και πολύπλοκη. Έχει τον κύριο
άξονα, τα πλάγια αγκάθια, αρκετές μικρότερες ακίδες στα μεγαλύτερα αγκάθια
και αρκετά άγκιστρα σε κάθε αγκάθι τα οποία μοιάζουν με φερμουάρ

Φωτογραφία 6.2. Η λεπτομέρεια των δομικών χαρακτηριστικών ενός μικρού μέρους του
φτερού. Ο άξονας είναι το κεντρικό μέρος του φτερού όπως βλέπουμε και στα κανονικά
φτερά. Τα αγκάθια διακλαδώνονται από τον άξονα ενώ από τα αγκάθια, βγαίνουν τα μικρότερα αγκάθια – οι λεγόμενες ακίδες. Ορισμένες ακίδες έχουν μικροσκοπικά άγκιστρα
τα οποία μπορούν να πιαστούν στο γυρισμένο καπάκι της άκρης των άλλων ειδών των
ακίδων. Τα άγκιστρα αυτά μπορούν να γλιστράνε κατά μήκος των ακίδων δίνοντας στο
φτερό τον συνδυασμό της ελαστικότητας και της σκληρότητας.

Αναφέρεται βάσει: Storer TI, Usinger RL, Nybakken, 1968. Elements of zoology, 3rd edition, New York, St.
Louis, San Francisco: McGraw Hill Book Company, p. 415.
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(φωτογραφία 6.2). Όταν τα αγκάθια χωρίσουν, το πουλί μπορεί να τα ενώσει
ξανά με το ράμφος. Όμως, αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος του πολύ πιο
περίπλοκου συστήματος ανιχνευτών και μυών το οποίο μπορεί να ρυθμίζει τις
ακριβέστατες κινήσεις των φτερών ενώ μετά, όλα αυτά πρέπει να τα διευθύνει
το πολύπλοκο σύστημα συντονισμού που βρίσκεται στον εγκέφαλο.44 Η
εξελικτική θεωρία πρέπει να περάσει πολύ δρόμο ακόμα στην προσπάθεια της
εξήγησης της εξέλιξης των ιπτάμενων πτηνών από τους δεινόσαυρους ή από
κάποιον άγνωστο πρόγονο των ερπετών.

Τα μαθήματα από τον Αρχαιοράπτορα

Στις 15 Οκτωβρίου του 1999 η Εθνική Γεωγραφική Ένωση (National Geographic Society) συγκάλεσε μια σημαντική συνέντευξη τύπου στο δικό τους
Εξπλόρερς Χόλ (Explorer`s Hall) στην Ουάσινγκτον. Το κεντρικό θέμα της
συγκάλεσης αυτής ήταν η απεικόνιση του νέου απολιθωματικού ευρήματος του
λεγόμενου Αρχαιοράπτορα. Το απολίθωμα αυτό ήταν ο “ελλείπων κρίκος”
ανάμεσα στον δεινόσαυρό και τα πουλιά. Είχε σώμα πουλιού αλλά η ουρά
σίγουρα ήταν του δεινόσαυρου. Ορισμένοι από τους παρόντες επιστήμονες οι
οποίοι μελέτησαν το απολίθωμα αυτό σχολίαζαν: “Βλέπουμε τον πρώτο
δεινόσαυρο ικανό για πτήση… Αυτό είναι καταπληκτικό.” “Επιτέλους, μπορούμε
να πούμε πως ορισμένοι δεινόσαυροι επιβίωσαν, τα λέμε πουλιά.”45 Τα ΜΜΕ
φυσικά ήταν εντυπωσιασμένα και απάντησαν με νέο κύμα δεινοσαυρομανίας.
Στο τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού National Geographic το απολίθωμα αυτό
παρουσιάσθηκε υπό τον τίτλο “Φτερά για τον Τ. ρεξ; Τα νέα πουλιοπρόσωπα
απολιθώματα είναι οι κρίκοι που λείπουν στην εξέλιξη των δεινόσαυρων.” Το
άρθρο αυτό,46 με τις απεικονίσεις του ιπτάμενου μοντέλου του Αρχαιοράπτορα
και του νέου Τ. ρεξ δεινόσαυρου καλυμμένου με πούπουλα, αναφέρει πως
“τώρα μπορούμε να πούμε πως τα πουλιά είναι τετράποδα (δεινόσαυροι) με
όση σιγουριά μπορούμε να πούμε πως οι άνθρωποι είναι θηλαστικά… Όλα θα
αλλάξουν, από τα τάπερ φαγητού έως τις εκθέσεις των μουσείων ώστε να
αποδώσουν την ανακάλυψη αυτή.” Ο Αρχαιοράπτορας χαρακτηρίσθηκε ως
“ελλιπής κρίκος ανάμεσα στους χερσαίους δεινόσαυρούς και το πουλί το οποίο
πράγματι μπορούσε να πετάει.” Περαιτέρω, αυτό το “μιξ των προοδευτικών και
πρωτόγονων χαρακτηριστικών είναι ακριβώς εκείνο που οι επιστήμονες θα
περίμεναν να βρουν στους δεινόσαυρους οι οποίοι πειραματίζονται με
πέταγμα.” Αυτό ήταν ακριβώς εκείνο το είδος ευρήματος το οποίο ήταν
απαραίτητο στην παλαιοντολογική κοινότητα ώστε να υποστηρίξει την θέση της
πως τα πουλιά εξελίχθηκαν από τους δεινόσαυρους.
Η ευφορία η οποία ακολουθούσε αυτές τις σημαντικές δηλώσεις δεν
διάρκεσε πολύ. Ήδη, μετά από μερικές μέρες, ορισμένοι επιστήμονες αναίρεσαν
την αυθεντικότητα του απολιθώματος. Ειδικά δυσκολόπιστοι ήταν οι BAND
ορνιθολόγοι. Ο Στόρς Όλσον, σε ανοιχτό γράμμα το οποίο έστειλε στον Πίτερ
Ρέιβεν (Peter Raven) τον γραμματέα της Επιτροπής ερευνών της Εθνικής
Γεωγραφικής Ένωσης, σχολίαζε πως “το περιοδικό National Geographic έπεσε
χαμηλότερα από ποτέ με την ενασχόληση με τα σκανδαλοθηρικά θέματα, χωρίς
επιχειρήματα, ως ένα είδος κίτρινου τύπου.” Ο ίδιος τόνισε πως και το νεογνό
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Φωτογραφία 6.3. Η απεικόνιση του απολιθώματος Αρχαιοράπτορα, του πλαστογραφημένου απολιθώματος το οποίο ξεγέλασε πολλούς επιστήμονες ενώ το χαιρέτησαν ως ελλιπή κρίκο ανάμεσα στον δεινόσαυρο και το πουλί. Το κεφάλι είναι στην επάνω αριστερή
γωνία της πέτρινης πλάκας. Το απολίθωμα αυτό αποτελεί συνδυασμό του απολιθώματος
του πουλιού επάνω και της ουράς του δεινόσαυρού κάτω (το κατώτερο βέλος). Τα πόδια
τα οποία δεν φαίνονται καθαρά, βρίσκονται και στις δύο μεριές της ουράς στο κάτω μέρος
της φωτογραφίας (δύο αριστερά και δύο δεξιά βέλη) και είναι στην ουσία μόνο ένα πόδι
το οποίο καθρεφτίζεται στο αποτύπωμα του στην κόντρα – πλάκα η οποία εθεωρείτο και
χρησιμοποιείτο ως άλλο πόδι στην αντίθετη μεριά. Το απολίθωμα έχει μάκρος μόλις 30
εκατοστά περίπου.

Φωτογραφία: Λένορ Ροθ (Lenore Roth). Ερμηνεία: Chambers P. 2002. Bones of Contention: The Archaeopteryx
Scandals. London: John Murray (Publishers) Ltd., p 242.
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του Τ. ρεξ “ντυμένο στα πούπουλα… είναι απλώς μια φαντασίωση και το
μοναδικό μέρος που μπορεί να τοποθετηθεί είναι στην επιστημονική φαντασία.”
Περαιτέρω, “η αλήθεια και η προσεκτική επιστημονική ζύγιση των αποδείξεων
είναι ανάμεσα στα πρώτα θύματα” στην υποστήριξη της τετράποδης καταγωγής
των πουλιών “η οποία η καταγωγή σήμερα, γρήγορα καθιστά μια από τις
μεγαλύτερες επιστημονικές πλαστογραφήσεις της εποχής μας.”47
Φάνηκε πως ο Αρχαιοράπτορας είναι ένα πολύπλοκο απολίθωμα το οποίο
αποτελείται από πολλά, προσεκτικά κολλημένα μέρη. Η ουρά του δεινόσαυρου
κρεμάστηκε στο σώμα του πουλιού (βλ. φωτογραφία 6.3 για αναγνώριση).
Περαιτέρω, το πόδι είναι μόνο ένα, το δεξί, όσο για το αριστερό
χρησιμοποιήθηκε η αντανάκλαση της που βρέθηκε στο κάλυμμα της κόντρα
πλάκας του βράχου. Τον Αρχαιοράπτορα σήμερα τον αποκαλούν “Το πουλί του
Πλίτνταουν” σύμφωνα με την διάσημη πλαστογραφία του Πλίτνταουν όπου,
στην αρχή του περασμένου αιώνα, ο γνάθος του ανθρωποειδή πίθηκου αδέξια
ενώθηκε με το ανθρώπινο κρανίο. Για σαράντα χρόνια περίπου, μέχρι η απάτη
να ανακαλυφθεί, η πλαστογραφία αυτή είχε αξιοσέβαστη θέση ως ο κρίκος που
έλειπε στην εξέλιξη των ανθρώπων. Η ιστορία του Αρχαιοράπτορα είναι εξίσου
θλιβερή. Ο ίδιος προέρχεται από τα διάσημα Λιαονίνγκ απολιθωματικά
στρώματα στην Κίνα ενώ του επικολλήθηκαν διάφορα μέρη ώστε να αυξηθεί η
αξία του. Επειδή είναι παράνομο να βγαίνουν έξω από την χώρα τέτοια
απολιθώματα, λαθραία μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ και τελείωσε στην ετήσια,
παγκοσμίως γνωστή έκθεση των διαμαντιών, ορυκτών και απολιθωμάτων στο
Τάξον (Tucson) στην Αριζόνα.
Ο Στίβεν Τσέρκας (Stephen Czerkas), διευθυντής ενός μικρού μουσείου στο
Μπλέντινγκ (Blanding) στην Γιούτα, έμεινε έκπληκτος όταν είδε το απολίθωμα
και αμέσως κατάλαβε την σημασία του ως διαμεσολαβητή μεταξύ των
δεινόσαυρων και των πουλιών. Πλήρωσε το ζητούμενο ποσό των 80.000
δολαρίων και όταν επέστρεψε στο Μπλέντινγκ ζήτησε από τον διάσημο Φίλιππα
Τζ. Κάρι (Philip J. Currie) από το Ρόγιαλ Τιρέλ παλαιοντολογικό μουσείο (Royal
Tyrell Museum of Paleontology) στον Άλμπερτ του Καναδά, να μελετήσει το
απολίθωμα αυτό. Ο Κάρι επικοινώνησε με τους ηγέτες της Εθνικής Γεωγραφικής
Ένωσης η οποία συχνά δημοσιεύει άρθρα περί εξέλιξης,48 και εκείνοι είπαν πως
θα υποστηρίξουν το πρότζεκτ. Ταυτόχρονα, επέβαλαν τον όρο της απόλυτης
μυστικότητας της μελέτης αυτής ώστε η δημοσίευση αυτού του ελλιπή κρίκου
να είναι όσο πιο φαντασμαγορική. Στην ομάδα μελέτης, μεταξύ άλλων,
προστέθηκαν και ο Ξίνγκ Ξου (Xing Xu) από το Ινστιτούτο παλαιοντολογίας των
σπονδυλωτών του Πεκίνου και ο Τίμοθι Ράουε (Timothy Rowe) από το
Πανεπιστήμιο του Τέξας. Ο Τσέρκας, ο Κάρι και ο Ξου ήταν οι θερμοί οπαδοί της
παλαιοντολογικής άποψης πως τα πτηνά εξελίχθηκαν από τους δεινόσαυρους.
Κανονίσθηκε το λαθραία μεταφερόμενο δείγμα να επιστρέψει στην Κίνα. Η
ακτινολογική μελέτη αποκάλυψε πως το απολιθωματικό δείγμα αποτελείται από
88 ξεχωριστά μέρη.49 Ορισμένοι ερευνητές παρατήρησαν πως και τα κόκαλα της
ουράς του δεινόσαυρου δεν είναι καλά ενωμένα με το πουλιοειδή σώμα και ότι
τα δύο πόδια στην ουσία είναι απλώς η πλάκα και η κόντρα – πλάκα του μόλις
ενός ποδιού. Οι λεπτομέρειες περί του γεγονότος αυτού και τι ακριβώς είχε
συμβεί στην διάρκεια αυτής της μελέτης ίσως ποτέ δεν θα γίνουν γνωστές.
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Ορισμένες κόκκινες σημαίες υψώθηκαν στον αέρα αλλά το πρότζεκτ, δεν ήταν
σωστό. Εν μέρει, για την αποτυχία αυτή κατηγορήθηκε η έλλειψη επικοινωνίας,
όμως, ο Λούις (Louis) Μ. Σίμονς, βετεράνος δημοσιογράφος – ερευνητής από
τον οποίο ζητήθηκε να ερευνήσει την περίπτωση, βρήκε αρκετές ασυμφωνίες
όταν έκανε την συνέντευξη με τους συμμετέχοντες. Ο ίδιος παρατηρεί “πως
πολλοί λίγοι από αυτούς παραδέχονται την ενοχή. Ο καθένας κατηγορεί τον
άλλον.”50 Το περιοδικό National Geographic ήθελε σχεδόν ταυτόχρονα να
δημοσιευθούν οι λεπτομέρειες περί Αρχαιοράπτορα σε κάποιο τεχνικό
περιοδικό όμως, δεν βρέθηκε κανένα. Τα περιοδικά Nature και Science
αρνήθηκαν να δημοσιεύσουν την τεχνική αναφορά η οποία θα παραδεχότανε
την πολύπλευρη φύση του δείγματος αυτού – αντί αυτού, απλώς το θεώρησαν
ένα είδος οργανισμού.
Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το περιοδικό National Geographic υπό την
πίεση της τελικής προθεσμίας για το τεράστιο έργο της εκτύπωσης, βιάστηκε
και δημοσίευσε το αισχρό τεύχος Νοεμβρίου χωρίς την υποστηρικτική τεχνική
αναφορά ενώ επίσης, συνέχισε με την περίεργη δημόσια γνωστοποίηση των
ευρημάτων. Όμως, τα σχόλια πως το απολίθωμα είναι πλαστογράφηση,
εξακολουθούσαν να ακούγονται. Τότε, ο Ξίνγκ Ξου, μετά την επιστροφή του στην
Κίνα, βρήκε την κατάλληλη κόντρα – πλάκα της ουράς του Αρχαιοράπτορα.
Ταίριαζε απόλυτα ενώ άνηκε στο σώμα του δεινόσαυρου! Ο Ξου με λύπη
ενημέρωσε τους συναδέλφους του στις ΗΠΑ πως “πρέπει να παραδεχθούμε ότι
ο Αρχαιοράπτορας είναι πλαστογραφημένο δείγμα.”51 Αν και ορισμένοι οι οποίοι
μελέτησαν το δείγμα εξ αρχής δεν δέχθηκαν την αναφορά του, τώρα φαινότανε
πως όλοι συμφωνούσαν πως επρόκειτο για απάτη. Η δυσμενή αυτή κατάσταση
ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα για τον διεθνή Τύπο. Το πουλιοειδή μέρος του
Αρχαιοράπτορα μελετήθηκε ξανά μαζί με ένα άλλο παρόμοιο δείγμα και του
δόθηκε όνομα διαφορετικό από εκείνο το οποίο του έδωσε το περιοδικό National Geographic. Τώρα ονομάσθηκε Yanornis martini ενώ εκείνοι οι οποίοι το
περιγράφουν υποθέτουν πως τα πόδια αλλά όχι και η ουρά του Αρχαιοράπτορα
ανήκουν σε αυτό το νέο είδος.52 Οι BAND ορνιθολόγοι κέρδισαν αυτόν τον γύρο
αλλά οι παλαιοντολόγοι οι οποίοι είχαν τα ΜΜΕ με το μέρος τους, επέμεναν
αρκετά. Ακούστηκε και η ανησυχία λόγω των “επιστημόνων οι οποίοι
υπερβολικά φοβούνται να εκφράσουν τους φόβους τους στα δικά τους αφεντικά
που κρατάνε τα μέσα ενημέρωσης.”53 Τα ΜΜΕ συνεχίζουν να προμηθεύουν με
φτερά τον Τ. ρεξ αν και κανένα φτερό δεν βρέθηκε σε κανένα Τ. ρεξ απολίθωμα.
Ο Κέιθ Θόμσον (Keith Thompson), καθηγητής και διευθυντής του
Πανεπιστημιακού Μουσείου της Οξφόρδης (Oxford University Museum) έκανε
ένα άθροισμα της σκέψης η οποία χρησιμοποιήθηκε ώστε ο Τ. ρεξ να
προμηθευτεί με φτερά λέγοντας πως το αποτέλεσμα του αγώνα είναι:
“πούπουλα: 3 - λογική: 0.”54
Φαίνεται πως η εξελικτική θεωρία εξακολουθεί να μην έχει επιβεβαιωμένο
μοντέλο για την καταγωγή των φτερών, της πτήσης ή των πουλιών και η διαμάχη
ανάμεσα στους παλαιοντολόγους και τους BAND ορνιθολόγους συνεχίζεται
επειδή την επιστήμη την κινούν οι θεωρίες αντί δεδομένων. Δεν έμαθαν τα
μαθήματα περί προσεκτικότητας. Από την καταστροφή με τον Αρχαιοράπτορα,
η Εθνική Γεωγραφική Ένωση και το Μουσείο του Στίβεν Τσέρκας στην Γιούτα,
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δημοσίευσαν ειδικά βιβλία τα οποία απεικονίζουν τους φτερωτούς
δεινόσαυρους!55 Δυστυχώς, η εξέλιξη των πτηνών δεν αποτελεί απομονωμένη
περίπτωση. Στο βιβλίο Οι εικόνες της εξέλιξης; Η επιστήμη ή ο μύθος; Γιατί τόσα
πολλά από αυτά που διδάσκουμε περί εξέλιξης είναι λανθασμένα (Icons of Evolution; Science or Myth? Why much of what we teach about evolution is wrong)
ο βιολόγος Τζόναταν Βέλς (Jonathan Wells) τεκμηριώνει και πολλά άλλα
παραδείγματα.56

Η μυστική δύναμη των παραδειγμάτων

Την διάρκεια ζωής του παραδείγματος την υποβοηθάνε αρκετοί παράγοντες
από τους οποίους, η επιμονή του επιστήμονα ο οποίος το υποστηρίζει ανήκει
στους σημαντικότερους. Για τον καθένα είναι δύσκολο να απαρνηθεί εκείνο στο
οποίο πιστεύει και η προσωπική τιμή μπορεί να είναι ένας ισχυρός παράγοντας.
Ο διάσημος Γερμανός φυσικός Μάξ Πλάνκ (Max Planck) μια φορά, με όλη την
ειλικρίνεια είπε πως “η νέα επιστημονική ιδέα δεν νικάει όταν πείσουμε τους
αντιπάλους της και πράξουμε ανάλογα ώστε εκείνοι να δουν το φως, αλλά
περισσότερο επειδή οι αντίπαλοι αυτοί στο τέλος πεθαίνουν και μεγαλώνει μια
νέα γενιά οι οποία είναι στενά συνδεδεμένη με την αλήθεια αυτή.”57 Ο κανόνας
αυτός ορισμένες φορές, με το χέρι στην καρδιά, εκφράζεται και ως “η επιστήμη
προοδεύει βήμα βήμα ανά κηδεία!”
Οι κυνικοί λένε πως “την ιστορία την γράφουν οι νικητές” και πολύ συχνά,
τούτο πράγματι και συμβαίνει. Μιας το παράδειγμα κατακτήσει την κυρίαρχη
θέση, πολύ μικρή η πιθανότητα εκείνοι που το προωθούν να επιτρέψουν να
ξεχαστεί. Η γελοιοποίηση άλλων παραδειγμάτων μπορεί να δημιουργήσει το
“κλίμα απόψεων” το οποίο έντονα ευνοεί την κυρίαρχη θέση είτε αυτή αληθεύει
είτε όχι. Ένα από τα άτυχα αποτελέσματα αυτού του φαινομένου είναι πως αντί
θεμελιωμένης μελέτης των βαθύτερων ερωτημάτων της έρευνας τους, οι
επιστήμονες παύουν να ψάχνουν και ξεκινάνε να δημοσιεύουν όταν φαίνεται
πως τα δεδομένα τους ταυτίζονται με το αποδεκτό παράδειγμα. Αυτό μπορεί να
διατηρεί το παράδειγμα ειδικά στους τομείς των εικασιών της επιστήμης όπου
πιθανών να υπάρχουν λίγα δεδομένα. Δεν είναι εύκολο να αναθεωρηθεί το
κυρίαρχο παράδειγμα ενώ όταν ανακατεύονται τα ΜΜΕ και η βιομηχανία της
διασκέδασης – όπως συμβαίνει συχνά με τις κύριες επιστημονικές απόψεις, η
αλλαγή είναι ακόμη πιο δύσκολη. Τα παραδείγματα έχουν την ικανότητα να
ζήσουν μια δική τους – ξεχωριστή ζωή – όπως είναι η περίπτωση της εξέλιξης,
ζωή η οποία ασκεί επίδραση και πέρα από την επιστημονική κοινότητα.58
Οι κυρίαρχες ιδέες και τα παραδείγματα δεν χρειάζεται να είναι βασισμένα
στα δεδομένα ώστε να γίνουν αποδεκτά. Η ανθρωπότητα συχνά εκτρέπεται και
παρουσιάζει απόκλιση χωρίς επιχειρήματα και η επιστήμη δεν αποτελεί
εξαίρεση. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα που το απεικονίζουν:
α) η διάσημη “Δίκη του μαϊμού” υλοποιήθηκε το 1925 στην πόλη Ντέιτον
(Dayton) στο Τενεσί. Αν και ξεκίνησε λόγω ορισμένων τεχνικών ζητημάτων περί
διδασκαλίας της εξέλιξης στα δημόσια σχολεία, η δική στο τέλος έγινε μια
παγκοσμίως γνωστή διένεξη μεταξύ Εξέλιξης και Δημιουργίας. Η κοινή γνώμη
θεωρούσε πως ο διάσημος δικηγόρος του Σικάγο ο Κλάρενς Ντέροου (Clarence
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Darrow) ο οποίος υπερασπιζότανε την Εξέλιξη, νίκησε τον Βίλιγιεμ Τζένινγκς
Μπράγιαν (William Jennings Bryan) ο οποίος, μεταξύ άλλον, ήταν τρεις φορές
υποψήφιος πρόεδρος της Αμερικής και υπερασπιζότανε την Δημιουργία. Την
ιστορία αυτή την άκουσα ως φοιτητής. Η μετέπειτα ανάλυση αυτής της δίκης
την οποία την δημοσίευσαν δύο αξιοσέβαστοι ιστορικοί, ο Ρόναλντ Νάμπερς
(Numbers) και ο Έντβαρντ (Edward) Λάρσον από τα Πανεπιστήμια του Βίσκονσιν
και της Τζόρτζια, αποκάλυψε πως η Εξέλιξη δεν νίκησε.59 Στην καλύτερη
περίπτωση για την εξέλιξη, το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο. Από την μία πλευρά,
ο Ντέροου έκανε στον Μπράγιαν μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις στις οποίες
αυτός δεν απάντησε καλά∙ από την άλλη, αρκετοί ένοιωθαν πως ο Ντέροου
έχασε την υπόθεση αυτή επειδή κορόιδευε και ήταν αλαζονικός. Έκανε ενστάσεις
για οποιαδήποτε προσευχή μέσα στην αίθουσα και στο τέλος του έκαναν
παρατήρηση λόγω έλλειψης σεβασμού προς το Δικαστήριο. Αρκετές αναφορές
των εφημερίδων στο τέλος της δίκης όπως και άλλα έγγραφα εξέφραζαν
σοβαρές ανησυχίες πως η Εξέλιξη έχασε. Η τρέχουσα δημοφιλής εκδοχή πως ο
Ντέροου νίκησε τον Μπράγιαν προέρχεται κυρίως από το βιβλίο Only Yesterday
(Μόλις χθες) το οποίο πουλήθηκε σε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα και
από την πολύ διάσημη ταινία με τίτλο Inherit the Wind (Κληρονόμησε τον αέρα)
η οποία έγινε και θεατρική παράσταση. Και τα δύο παρουσιάζουν
διαστρεβλωμένα την δική αυτή υποστηρίζοντας έντονα τον Ντέροου.60 Η ιδέα
πως ο Ντέροου νίκησε έγινε ευρέως αποδεκτή μόλις αρκετά χρόνια μετά την
ίδια την δίκη.
β) Πιθανών να ακούσατε για το κόνσεπτ της επίπεδης Γης και πως ο
Χριστόφορος Κολόμβος είναι ένας ήρωας ο οποίος τόλμησε να εναντιωθεί σε
αυτό το ψεύτικο δόγμα το οποίο το προωθούσε η Εκκλησία. Ο Κολόμβος πήγε
με το πλοίο του έως την Βόρεια Αμερική ενώ δεν έπεσε από την άκρη της Γης!
Αυτή η συμβατική “σοφία” βρίσκεται σε πολλά σχολικά συγγράμματα και
εγκυκλοπαίδειες.61 Προκύπτει όμως, πως πρόκειται για ακόμη ένα ψεύτικο
κόνσεπτ. Η θεμελιώδης έρευνα την οποία την υλοποίησε ο Τζέφρι Μπάρτον
Ράσελ (Jeffrery Burton Russel) ο καθηγητής της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνια στην Σάντα Μπάρμπαρα, δίνει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Στο
βιβλίο Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians (Εφευρώντας
την επίπεδη Γης: ο Κολόμβος και οι μοντέρνοι ιστορικοί)62 ο Ράσελ εξηγεί πως
το ψέμα έγινε δόγμα. Θα μπορούσαμε να βρούμε, ίσως μόλις έναν
εκκλησιαστικό διανοούμενο στην διάρκεια των 2000 ετών του Χριστιανισμού
που να πίστευε πως η Γη είναι επίπεδη∙ κυριολεκτικά, όλοι τους πίστευαν πως
η Γη είναι μια σφαίρα αλλά στον 19ο αιώνα τα δύο ευρέως κυκλοφορούμενα
βιβλία κατάφεραν να πείσουν τον κόσμο στο αντίθετο. Ήταν τα βιβλία History
of the Conflict between Religion and Science (Η ιστορία της διένεξης μεταξύ
θρησκείας και επιστήμης) και το A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom (Η ιστορία του πολέμου της επιστήμης και της θεολογίας
στον Χριστιανισμό).63 Και τα δύο βιβλία αυτά προωθούσαν την ανωτερότητα της
επιστήμης και κατηγορούσαν την εκκλησία πως διαδίδει το λανθασμένο δόγμα.
Όμως, το λάθος το έκαναν οι συγγραφείς αυτών των βιβλίων επειδή ανέφεραν
το ξεκάθαρα ψεύτικο επιχείρημα πως η Εκκλησία δίδασκε περί επίπεδης Γης.
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Για την καλή μας τύχη, τα τελευταία μερικά χρόνια, περισσότερα κείμενα και
αξιόλογα βιβλία ξεκίνησαν να διορθώνουν το ψέμα αυτό.
γ) Το έτος 1860 στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία έγινε η διάσημη
σύγκρουση μεταξύ του Επίσκοπου της Οξφόρδης του Σέμιουελ Βίλμπερφορς ο
οποίος είχε το παρατσούκλι “Σαπουνάτος Σεμ” και του Θωμάς Χάξλι (Thomas
Huxley) τον οποίο τον λέγανε “πιστό μπουλντόγκ του Δαρβίνου”. Ένα από τα πιο
γνωστά ανέκδοτα τα οποία είχανε να λένε οι γενιές των εξελιχτών64 αναφέρει
πως ο Θωμάς Χάξλ νίκησε τον Βίλμπερφορς. Δήθεν, σε αυτήν την συνάντηση, ο
Βίλμπερφορς μίλησε περί απουσίας των απολιθωματικών διαμεσολαβητών και
άμεσα και αγενέστατα ρώτησε τον Χάξλι αν κατάγεται από την μαϊμού από την
μεριά της γιαγιάς ή του παππού. Το κοινό της Οξφόρδης, εκείνη την εποχή
κυρίως αντί – Δαρβινικό, αντέδρασε έντονα με γέλιο και ενέκρινε την ερώτηση
αυτή. Ο Χάξλι αμέσως είπε σε έναν φίλο του πως ο Θεός του παρέδωσε τον
Επίσκοπο στα χέρια του. Αργότερα, όταν επισήμως απαντούσε στο ερώτημα του
Επίσκοπου, είπε πως θα προτιμούσε να κατάγεται από την μαϊμού παρά από
τον άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί την δύναμη της θέσης του για την
απόκρυψη της αλήθειας! Η γελοιοποίηση αυτή του αξιοσέβαστου Επίσκοπου
προκάλεσε την θύελλα αντιδράσεων και λένε πως μια κυρία λιποθύμησε όσο
μια μικρή ομάδα των υποστηρικτών του Χάξλι έντονα επαινούσε.65 Αν και η
διένεξη, σε καλύτερη περίπτωση για τον Χάξλι, τελείωσε με ισοπαλία, η ιστορία
αυτή έγινε γνωστή ως μεγάλη νίκη του Χάξλι.66 Η κριτική αναθεώρηση της
περίπτωσης αυτής την οποία την υλοποίησε ο ιστορικός από την Οξφόρδη ο Τζ.
Ρ. Λούκας (J. R. Lukas),67 υποδεικνύει πως ο Χάξλι πιθανών λανθασμένα
παρουσίασε το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης και περαιτέρω, το ερώτημα
του Βίλμπερφ περί γραμμής καταγωγής από την μαϊμού δεν ήταν απευθυνόμενο
στον Χάξλι αλλά ήταν ένα ρητορικό ερώτημα απευθυνόμενο προς “όλους”.
Όμως, η ιστορία περί της νίκης του Χάξλι γινότανε όλο και πιο αποδεκτή όσο η
εξέλιξη του Δαρβίνου εξελισσότανε σε κυρίαρχη άποψη – έστω και μόνο
ανάμεσα στους επιστήμονες.
δ) Αρκετοί θεωρούν την Μάργκαρετ Μιντ (Mead) την πιο γνωστή πολιτισμική
ανθρωπολόγο του 20ο αιώνα. Το έτος 1928 είχε δημοσιεύσει το θρυλικό βιβλίο
Coming of Age in Samoa (Ο ερχομός της Εποχής του Σαμόα). Ήταν μια βόμβα η
οποία πέτυχε αμέσως∙ εκτυπώθηκαν εκατομμύρια αντιτύπων και μεταφράσθηκε
σε 16 γλώσσες. Το βιβλίο αυτό επένευε τα προτερήματα της ελευθερίας σε
σύγκριση με τα πολιτισμικά έθιμα από τα οποία ένα παράδειγμα είναι ο
εκκοσμικευμένος τρόπος ζωής στο Σαμόα ειδικά ανάμεσα στους νέους οι οποίοι
μεγάλωναν σε ένα περιβάλλον χωρίς περιορισμούς από τον οικογενειακό τύπο
οργάνωσης που πνίγει την συναισθηματική ζωή. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η ίδια ενημέρωσε πως και στην Σαμόα οι οικογενειακές αξίες εκτιμούνται στο ελάχιστο.
Στις ΗΠΑ η Μάργκαρετ Μιντ έγινε γκουρού σε πολλούς νέους ανθρώπους
αλλά και στους γονείς τους - ειδικά στην διάρκεια των θυελλών της δεκαετίας
του `60. Το διάσημο βιβλίο της είχε ευρύτερη επίδραση τονίζοντας ότι για τον
καθορισμό της συμπεριφοράς μεγαλύτερη σημασία έχει η κουλτούρα παρά η
κληρονομιά. Η ίδια προκάλεσε τότε την έντονη διαμάχη “η φύση κατά της
διαπαιδαγώγησης” η οποία παραμένει ζωντανή έως και σήμερα. Το κοινωνικό –
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βιολογικό κόνσεπτ για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα68 είναι με το μέρος της
φύσης (των γονιδίων), όσο η Μιντ και αρκετοί κοινωνιολόγοι τείνουν να είναι
με το μέρος της διαπαιδαγώγησης (κουλτούρας). Η ίδια και ορισμένοι
συνάδελφοι της ονομάστηκαν “απόλυτοι πολιτισμικοί αιτιοκράτες”. Για το βιβλίο
της λένε πως “σχεδόν χωρίς κανένα κόπο” αποθάρρυνε το ισχυρό κίνημα
ευγονικής της εποχής αυτής το οποίο έτεινε να βελτιώσει την ανθρωπότητα με
τον περιορισμό της αναπαραγωγής των ατόμων και των ομάδων που
θεωρούνταν γενετικά κατώτερες. Σήμερα, φαίνεται πως το βιβλίο αυτό ήταν
κυρίως η προβολή των φαντασιώσεων της. Περαιτέρω, μπορούμε να πούμε πως
η Μιντ κακόβουλα οδηγήθηκε σε ψεύτικα συμπεράσματα.69 Ορισμένοι
μορφωμένοι κάτοικοι του Σαμόα αντέδρασαν έξαλα στην λανθασμένη
παρουσίαση της κουλτούρας τους ενώ άλλοι κάτοικοι του Σαμόα απειλούσαν
πως αν οποτεδήποτε τολμήσει να πατήσει εκεί θα την δέσουν και θα την
πετάξουν στους καρχαρίες!
Η επιθυμία για εκδίκηση εν μέρει ικανοποιήθηκε. Στο βιβλίο Margaret Mead
and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth (Η
Μάργκαρετ Μιντ και Σαμόα: η δημιουργία και το γκρέμισμα ενός
ανθρωπολογικού μύθου),70 ο ανθρωπολόγος Ντέρεκ Φρίμεν (Freeman) από την
Αυστραλία ο οποίος επί χρόνια μελετούσε την κουλτούρα των Σαμόα, αναφέρει
πως αρκετοί ισχυρισμοί της Μιντ είναι “ουσιαστικά λανθασμένοι ενώ ορισμένοι
από αυτούς και τελείως ψεύτικοι.”71 Το βιβλίο του το οποίο το εξέδωσε η Harvard
University Press το έτος 1983 όταν και δημοσιεύθηκε, είχε αναγγελθεί στην
πρώτη σελίδα του περιοδικού New York Times. Ευτυχώς για την Μιντ,
δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατο της. Η μελέτη του Φρίμεν δείχνει πως η εκτίμηση
της Μιντ περί σεξουαλικής συμπεριφοράς των κατοίκων του Σαμόα είναι
εντελώς ψεύτικη. Οι κάτοικοι του έχουν αιρετά περιοριστικά κοινωνικά
στάνταρτ, πολύ περισσότερο από τους παραδοσιακούς στάνταρτ των Δυτικών
χωρών. Ο γάμος και η παρθενιά εκτιμούνται πολύ ενώ έτσι ήταν και προτού ο
Χριστιανισμός φτάσει στα νησιά των Σαμόα.72
Η αντίδραση στο βιβλίο του Φρίμεν ήταν έντονη και ένα μέρος της
αντίδρασης αυτής έμοιαζε περισσότερο με πολιτική καμπάνια παρά με
επιστημονική δραστηριότητα. Εμφανίσθηκαν διάφορες απόψεις υπέρ και κατά,
στα άρθρα εφημερίδων, στα βιβλία, στις αναθεωρήσεις των βιβλίων και στις
αναθεωρήσεις των αναθεωρήσεων των βιβλίων. Ορισμένοι είχαν επιτεθεί στην
Μιντ, ορισμένοι στον Φρίμεν ενώ κάποιοι τρίτοι, αναρωτιότανε πως τόσο
ψεύτικες πληροφορίες μπορούσαν να κάνουν την Μιντ τόσο διάσημη. Εμάς εδώ
μας ενδιαφέρει όχι αν η φύση, η διαπαιδαγώγηση ή η ελεύθερη βούληση
καθορίζουν την συμπεριφορά, αλλά το γεγονός που κατά πολύ φαίνεται πως οι
ψεύτικες πληροφορίες της Μιντ προκάλεσαν το σημαντικό άλμα στην γωνία
βλέψης περί κόσμου ή έστω, άσκησαν έντονη επίδραση.
Μπορούμε να αναρωτηθούμε πόσα άλλα λανθασμένα κόνσεπτ ζουν στις βιβλιοθήκες μας, στα σχολικά συγγράμματα και στις αίθουσες διδασκαλίας. Τα
τέσσερα δοσμένα παραδείγματα απεικονίζουν πως αποδεχόμαστε τις ιδέες
ακόμα και αν είναι τεκμηριωμένες στο ελάχιστο. Θα έπρεπε να είμαστε ανεκτικοί
προς διαφορετικές απόψεις αλλά όχι και ευκολόπιστοι. Δεν θα έπρεπε να αποδεχόμαστε τις διανοητικές τάσεις στην επιστήμη (και αλλού) χωρίς κριτική
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σκέψη. Ο καλύτερος δρόμος τον οποίο ξέρω ώστε να μην υποπέσουμε σε λανθασμένες μοδάτες ιδέες και παραδείγματα είναι η ανεξαρτησία στην σκέψη, η
θεμελιώδης μελέτη, η αποφυγή ανακατέματος των δεδομένων με τις ερμηνείες
- δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία.

Η κοινωνιολογία της επιστήμης

Όταν, στην διάρκεια του 2ο Παγκοσμίου Πολέμου η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρηματοδότησε το πρότζεκτ Μανχάταν (Manhattan), ορισμένοι από τους καλύτερους επιστήμονες του κόσμου εντάχθηκαν στην παραγωγή της πρώτης ατομικής
βόμβας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πως η κυβέρνηση ασκεί έντονη επίδραση
στην κατεύθυνση της επιστημονικής έρευνας. Εδώ και πολύ καιρό είναι ευρέως
γνωστό πως οι εξωτερικοί παράγοντες όπως η κοινή γνώμη και η χρηματική υποστήριξη73 επηρεάζουν την επιστημονική έρευνα. Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες
ισχυρίζονται πως η πρακτική τους είναι αντικειμενική, λογική και γενικώς και
θεωρείται τέτοια.74 Δυστυχώς, πολύ συχνά, αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη.
Η επιστήμη είχε την μεγάλη της στιγμή μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν
η ατομική βόμβα και η επιτυχία του Ρώσικου δορυφόρου Σπούτνικ το 1967 αύξησαν κατά πολύ τον σεβασμό για την επιστήμη. Τα Πανεπιστημιακά ταμεία
ερευνών άρχισαν να γεμίζουν με πρωτόγνωρη ταχύτητα και δεν ήταν και πολύ
δύσκολο να βρεθούν χρήματα για επιστημονικό – ερευνητικά πρότζεκτ. Σε μένα
προσωπικά δόθηκαν περισσότερες κυβερνητικές ερευνητικές χρηματοδοτήσεις
και δούλεψα σε περισσότερα επιστημονικά πρότζεκτ τα οποία τα χρηματοδότησε η κυβέρνηση.
Από τότε, για την επιστήμη ξεκίνησαν οι δύσκολοι καιροί. Την αξία της η κοινωνία δεν την εκτιμάει τόσο πλέον και η εμπιστοσύνη στην αντικειμενικότητα
της και στην τιμιότητα – δεν είναι ανεπιφύλακτη πια. Αρκετοί κοινωνιολόγοι άρχισαν να υλοποιούν τις εκτιμήσεις της επιστήμης οπότε, ορισμένοι επιστήμονες
άρχισαν να αναρωτιούνται αν οι κοινωνιολόγοι θα έπρεπε να παραμείνουν στον
τομέα τους∙ όμως, οι κοινωνιολόγοι θεωρούν την κοινωνιολογία της επιστήμης
τον τομέα τους και αυτό το ευαίσθητο θέμα επίσης προκάλεσε πολλές διενέξεις.
Δυστυχώς, δεν είναι δύσκολο να πληγωθεί ο αυτοσεβασμός μιας πολύ πετυχηΠίνακας 6.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ

α) Η ερμηνεία ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στοιχεία.
β) Η ιδέα δύναται να ελεγχθεί με πείραμα, ειδικά με επαναλαμβανόμενα πειράματα και παρατήρηση. Δύναται να αναιρεθεί.
γ) Η ερμηνεία μπορεί να προβλέψει τις άγνωστες εκβάσεις.
δ) Το κόνσεπτ δεν αποτελεί αντικείμενο μεγάλων αμφισβητήσεων.
ε) Το συμπέρασμα έχει διεξαχθεί βάσει δεδομένων από την φύση και όχι
βάσει θεωρίας ή εμπορικού συμφέροντος.
ζ) Οι ακόλουθοι ισχυρισμοί υποστηρίζονται καλά.
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μένης επιστημονικής κοινότητας η οποία φαίνεται να μην θυμάται καλά τα λάθη
της τα οποία τα δημοσίευε στο παρελθόν. Από την άλλη μεριά, οι κοινωνιολόγοι
φαίνεται να ξεχνάνε πως η επιστήμη ορισμένες φορές ασχολείται με απλά, αντικειμενικά δεδομένα τα οποία δεν δύναται εύκολα να υποστούν τις κοινωνικές
επιδράσεις.
Όταν οι μελέτες της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας άρχισαν να αναπτύσσονται, ο κοινωνιολόγος Μπέρναρντ Μπάρμπερ δημοσίευσε άρθρο με αυτό το θέμα
στο περιοδικό Science.75 Με τίτλο Resistance by Scientists to Scientific Discovery
(Η αντίσταση των επιστημόνων κατά της επιστημονικής ανακάλυψης) ανέφερε
περισσότερους εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν επίδραση στα επιστημονικά συμπεράσματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται: α) προηγούμενες ερμηνείες β) μεθοδολογικά κόνσεπτ όπως η υπερβολική μεροληψία
ή η υπερβολική απέχθεια προς μαθηματικά γ) τα θρησκευτικά πιστεύω των επιστημόνων τα οποία άσκησαν επίδραση στην επιστήμη με διάφορους τρόπους
δ) το επαγγελματικό status ε) η επαγγελματική ειδίκευση και ζ) οι κοινωνικές
ομάδες και τα “σχολεία σκέψης”. Τα παραδείγματα αυτών των διαφορετικών
καταστάσεων υπάρχουν πληθώρα στην κοινωνιολογική και την ιστορική βιβλιογραφία.76 Τέτοιες απόψεις οι επιστήμονες δεν τις αποδέχονται πάντα ευπρόσδεκτα επειδή καταστρέφουν το αγαπημένο τους ίματζ της επιστήμης ως
ελεύθερης από τους εξωτερικούς παράγοντες.
Το θλιβερό παράδειγμα του θεολόγου Γκρέγκορ Μέντελ (1822 – 1884) ο
οποίος ανακάλυψε τους βασικούς κανόνες κληρονομιάς διασταυρώνοντας τον
αρακά, καλά απεικονίζει την επίδραση των κοινωνικών παραγόντων στην επιστήμη. Ο Μέντελ δημοσίευσε τα θρυλικά του αποτελέσματα στο περιοδικό της
Ένωσης των φυσικών επιστημών του Μπρίν (Brunn). Σε αντίθεση με αυτά που
ορισμένες φορές γράφονται, το περιοδικό αυτό κυκλοφορούσε ευρέως στην Ευρώπη. Όμως, παρά τα καταπληκτικά αποτελέσματα του Μέντελ, οι αυθεντίες
του τομέα αυτού τον αγνόησαν εντελώς.77 Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια
μετά τον θάνατο του ώστε αρκετοί βιολόγοι να ξανά ανακαλύψουν και να επιβεβαιώσουν τις καταπληκτικές του ανακαλύψεις. Γιατί τον αγνοούσαν; Πρόκειται για ερώτηση αίνιγμα στην οποία δεν έχουμε απαντήσεις αλλά υπάρχουν
περισσότερες υποδείξεις οι οποίες απεικονίζουν τις κοινωνικές επιδράσεις στην
επιστήμη. Το γεγονός πως εκείνος ήταν ένας άγνωστος, απομονωμένος θεολόγος
και όχι μέλος της κανονικής επιστημονικής κοινότητας αναμφισβήτητα αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα. Η νέα προσέγγιση του – η ανάμιξη της βιολογίας
και των μαθηματικών την οποία την απαιτούσε η μελέτη αυτή, οι περισσότεροι
επιστήμονες δεν την κατάλαβαν ούτε την εκτίμησαν. Υπήρχαν και άλλες αντίπαλες ιδέες περί κληρονομικών παραγόντων και για αυτόν τον λόγο, η εποχή αυτή
δεν ήταν κατάλληλη για την αποδοχή των επαναστατικών του ιδεών. Ευτυχώς,
η επιστήμη ξεπέρασε τα εμπόδια αυτά και σήμερα, ο Μέντελ είναι μια από τις
σημαντικότερες προσωπικότητας της ιστορίας της επιστήμης.

Πως να ξεχωρίσουμε την καλή από την κακή επιστήμη

Ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε είναι
πως υπάρχει καλή επιστήμη και η κακή επιστήμη. Η ανακάλυψη του Αρχαιορά168

πτορα είναι μια κακή επιστήμη αλλά η ανακάλυψη του πλανήτη Ποσειδώνα βασισμένη στα δεδομένα περί ανώμαλης κίνησης του Ουρανού απεικονίζει την
πολύ καλή επιστήμη. Σήμερα, όταν η επιστήμη κατέχει τόσο σημαντική θέση
στην σκέψη μας, είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε την καλή από την κακή επιστήμη. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι εύκολο ειδικά για έναν μη – επιστήμονα. Τα
ελλιπή στοιχεία ή η λανθασμένες ερμηνείες μπορούν να ξεγελάσουν ακόμα και
τους καλύτερους επιστήμονες. Ακολουθούν ορισμένες ενδείξεις (πίνακας 6.1)
οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον καθένα από εμάς να εκτιμήσει πόσο μπορούν να είναι αξιόλογες οι επιστημονικές ερμηνείες.
α) Ταυτίζεται η ιδέα με τα δεδομένα? Φέρνει στο λογικό συμπέρασμα ειδικά
όταν μελετάται ένα ευρύτερο φάσμα δεδομένων?
β) Μπορούμε να κάνουμε δοκιμές επί του ισχυρισμού και ειδικά: δύναται
εμπειρικά (πειραματικά) να επαναληφθεί? Η πειραματική επιστήμη όπως είναι
τα αποτελέσματα του χημικού πειράματος θεωρείται η πιο έγκυρη. Από την άλλη
μεριά, έχουμε εκείνο που λέγεται ιστορική επιστήμη78 η οποία τείνει περισσότερο προς εικασίες και θεωρείται λιγότερο έγκυρη. Το παράδειγμα θα ήταν η μελέτη των απολιθωμάτων όπου μπορεί να υπάρχει μόνο μέρος ενός δείγματος
ενώ προσπαθούμε να συμπεράνουμε τι έγινε στο παρελθόν το οποίο δεν δύναται να παρατηρηθεί σήμερα. Ορισμένες ιδέες δοκιμάζονται πιο εύκολα από τις
άλλες. Και η εξέλιξη και η δημιουργία οι οποίες θεωρούνται περασμένα γεγονότα δεν μπορούν να ελεγχθούν πειραματικά τόσο εύκολα όπως οι σημερινές
παρατηρήσεις. Όμως, αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σημερινές παρατηρήσεις για να προσπαθήσουμε να συμπεράνουμε
τι μπορούσε να είχε συμβεί στο παρελθόν. Το σημαντικό ερώτημα είναι πόσο
το συμπέρασμα αυτό ταυτίζεται με τα δεδομένα. Ορισμένοι συνδέουν την δυνατότητα πειράματος με την δυνατότητα να απορριφθεί ο ισχυρισμός συμπεραίνοντας πως αν δεν μπορείτε να την απορρίψετε, τότε, αυτή δεν είναι η
πραγματική επιστήμη.
γ) Μπορεί η ιδέα αυτή να χρησιμοποιηθεί ώστε να προβλεφθούν οι άγνωστες
εκβάσεις? Ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα79 ήταν όταν για το
ενεργειακό επίπεδο της συχνότητας προέκυψε πως είναι ακριβώς εκείνο το
οποίο το είχε προβλέψει ο Φρέντ Χόιλ. Η προβλεψιμότητα στην επιστήμη αποτελεί την επιστήμη στην καλύτερη της έκδοση.
δ) Είναι ο συγκεκριμένος ισχυρισμός θέμα διένεξης? Αν οι επιστήμονες δεν
συμφωνούν περί του ισχυρισμού, μήπως αυτό υποδεικνύει πως είναι βιώσιμες
και οι εναλλακτικές απόψεις.
ε) Είναι το συμπέρασμα βασισμένο στα δεδομένα από την φύση ή στο συμπέρασμα φτάσαμε θεωρητικά? Να έχετε υπ΄ όψιν την δύναμη των κυρίαρχων
παραδειγμάτων και των φιλοσοφικών δομών∙ και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
αν υπάρχουν εμπορικά ή χρηματοοικονομικά μπόνους για το συγκεκριμένο συμπέρασμα. Οι μελέτες τις οποίες τις χρηματοδοτεί η βιομηχανία καπνού και οι
οποίες επισημάνουν την μη βλαβερή επίδραση του καπνίσματος αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του λάθους που προκλήθηκε από το οικονομικό συμφέρον
του σπόνσορα της μελέτης.
ζ) Αναφέρονται ισχυρισμοί χωρίς υποστήριξη? Αν ναι, τότε, ξανά προσοχή!
Οι μη υποστηριζόμενοι ισχυρισμοί ρίχνουν την αμφιβολία στην ακεραιότητα
169

όλης αυτής της μελέτης. Επανειλημμένα έχει γίνει το ανακάτεμα της επιφανειακής συσχέτισης των δύο συχνά εμφανιζόμενων παραγόντων με την αιτία και
το αποτέλεσμα. Π.χ., μια μελέτη έδειξε πως οι φοιτητές καπνιστές έχουν κατώτερους βαθμούς από τους φοιτητές μη καπνιστές. Την συσχέτιση αυτή την πήραν
στα σοβαρά και το ολοφάνερο για τους καπνιστές ήταν αν θέλουν να βελτιώσουν
τους βαθμούς τους – να κόψουν το κάπνισμα. Το συμπέρασμα αυτό όμως, θα
μπορούσε να είναι τελείως λανθασμένο. Ο λόγος θα μπορούσε να είναι πως οι
καπνιστές καπνίζουν λόγω κακών βαθμών ή πως οι κοινωνικοί τύποι των ανθρώπων οι οποίοι δεν διαβάζουν και πολύ έχουν μια τάση προς κάπνισμα που παράγει την δήθεν συσχέτιση με χαμηλούς βαθμούς.80 Μόνο το γεγονός που δύο
παράγοντες φαίνονται ποσοτικά συσχετισμένοι δεν σημαίνει πως ο ένας προκαλεί τον άλλον. Υπάρχει στον κόσμο υψηλός βαθμός συσχέτισης μεταξύ νοικοκυριών τα οποία έχουν τηλέφωνα και εκείνων που έχουν πλυντήρια αλλά όλοι
ξέρουμε πως η απόκτηση του ενός δεν προκαλεί την ιδιοκτησία του άλλου. Στα
συμπεράσματα τα οποία βασίζονται στα δεδομένα που συσχετίσθηκαν χωρίς
την μελέτη της αιτίας και του αποτελέσματος δεν πρέπει να πιστεύουμε ενώ παρόλα αυτά, και οι επιστήμονες και τα ΜΜΕ συχνά παραβλέπουν τον παράγοντα
αυτό. Αρκετά στοιχεία του δικού μας πολύπλοκου κόσμου μπορούν να δίνουν
την ψευδαίσθηση της αιτίας – αιτιατού εκεί που ουσιαστικά – δεν υπάρχει.
Για να χρησιμοποιηθεί στο μέγιστο, η επιστήμη πρέπει προσεκτικά να εκτιμάει εκείνο που λέγεται και να ξεχωριστεί η καλή από την κακή επιστήμη. Στο
τέλος, υπάρχουν τόσες και από τις δύο.

Συμπερασματικά σχόλια

Ο κανόνας του παραδείγματος στην επιστήμη και σε άλλες μελέτες είναι η
απόδειξη της έντονης επίδρασης των αποδεχτών ιδεών. Αυτό θα έπρεπε να μας
κάνει πιο προσεκτικούς και να μας κινήσει ώστε να ερευνάμε βαθύτερα – παρά
να ακολουθούμε απλώς την επικρατούσα “τάση απόψεων”.
Η μακρά έρευνα περί της πιθανής εξέλιξης των πτηνών δεν είναι εκείνο το
είδος της ιστορίας το οποίο θα έπειθε τον καθένα πως τις επιστημονικές ερμηνείες τις κινούν τα δεδομένα. Αρκετές αντίθετες απόψεις τις οποίες διάφορες
ομάδες επιστημόνων τις αναφέρουν εδώ και ενάμιση αιώνα, καλά απεικονίζουν
πως την επιστήμη μπορούν να την κινούν οι θεωρίες και όχι τα δεδομένα. Αν η
επιστήμη είναι η αναζήτηση της αλήθειας, όπως υποτίθεται, γιατί να ασχολιόμαστε τόσο πολύ με τις εικασίες ακολουθούμενες από τα διανοητικά συμφέροντα ορισμένων ομάδων – αντί να αφήσουμε τα δεδομένα να μιλάνε από μόνα
τους? Οι επιστήμονες, όπως και το υπόλοιπο της ανθρωπότητας, συνέχεια και
πολύ περισσότερο από ότι θα ήθελαν να παραδεχθούν, πιστεύουν σε εκείνο στο
οποίο θέλουν να πιστεύουν, συμπληρώνοντας τα ελλιπή στοιχεία με δικές τους
υποθέσεις. Είμαι σίγουρος πως ορισμένους από τους επιστημονικούς μου συναδέλφους ο ισχυρισμός αυτός θα τους προσβάλει και θα ήθελα να μην είναι
έτσι όμως, όσο το νωρίτερο το καταλάβουμε αυτό, τόσο το καλύτερο για την επιστήμη.
Αρκετά συχνά την επιστήμη την κινούν περισσότερο οι θεωρίες παρά τα δεδομένα. Για αυτόν τον λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό να επενδυθεί ιδιαίτερος
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κόπος στην προσπάθεια διαχωρισμού της καλής επιστήμης η οποία οδηγεί προς
την κατανόηση της αλήθεια περί φύσεως – από την κακή επιστήμη η οποία δεν
το κάνει. Οι επιστήμονες είναι απλώς άνθρωποι και μπορεί να είναι δύσκολο να
βρεθεί επιστήμονας ο οποίος δεν έχει προκαταλήψεις. Όμως, εκείνοι οι επιστήμονες οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα στα δεδομένα σε σχέση με τις θεωρίες
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ανακαλύψουν τι πράγματι συμβαίνει στην
φύση.
Όλα αυτά μπορούν να είναι πολύ σημαντικά για το ζήτημα του Θεού. Στα κεφάλαια 2 – 5 δώσαμε αρκετά παραδείγματα των δεδομένων τα οποία δείχνουν
πως η ύπαρξη του Σχεδιαστή είναι απαραίτητη. Και παρά τις αποδείξεις, οι επιστήμονες αποφεύγουν το συμπέρασμα αυτό. Σήμερα, κυριαρχούν τα παραδείγματα πως η επιστήμη πρέπει να εξηγήσει τα πάντα χωρίς τον Θεό αν και τούτο
συχνά επιφέρει τελείως ατεκμηρίωτες εικασίες ώστε να εξηγηθούν τα στοιχεία
που βρέθηκαν. Οι προσωπικές στάσεις και η κοινωνιολογία της επιστημονικής
κοινότητας συχνά καθορίζουν τι γίνεται αποδεκτό ως αληθινό. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα επιστημονικά συμπεράσματα τα διαμορφώνουν άλλοι παράγοντες
και όχι τα δεδομένα από την φύση.
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Κεφάλαιο 7ο

Είναι η επιστήμη αποκλειστική;
Οι διανοούμενοι λογοτέχνες από την μια
μεριά – στην άλλη, ο επιστήμονας…Ανάμεσα
τους, άβυσσος αμοιβαίας ακατανοησίας.1
Κάρολος Σνόου, συγγραφέας, επιστήμονας

Οι τομείς τους οποίους τους αποφεύγει η σημερινή επιστήμη

Δύο αιώνες πριν, ο Πιέρ – Σιμόν Λαπλάς (Pierre – Simon de Laplace), διάσημος Γάλλος μαθηματικός – κοσμολόγος, έγραψε το πολύ γνωστό βιβλίο περί ουράνιας μηχανικής. Στο βιβλίο αυτό, περιέγραψε το δικό του μοντέλο δημιουργίας
του Ηλιακού συστήματος σύμφωνα με το οποίο οι πλανήτες διαμορφώθηκαν
με την συμπύκνωση του ατμού του νερού. Ο Λαπλάς, ο οποίος ήδη ήταν διάσημος επιστήμονας, αποφάσισε να παρουσιάσει το βιβλίο του στον Τσάρο Ναπολέοντα. Ο Τσάρος ήταν εκ των προτέρων ενημερωμένος πως στο βιβλίο δεν
αναφέρεται ο Θεός. Όταν ο Λαπλάς του έδωσε το βιβλίο, ο Τσάρος τον ρώτησε
γιατί έγραψε το βιβλίο περί Σύμπαντος και δεν ανέφερε τον Δημιουργό του. Ο
Λαπλάς αυταρχικά απάντησε πως “δεν είχε ανάγκη για μια τέτοια υπόθεση.”2
Δεν υπήρχε ανάγκη για τον Θεό! Αν και υπάρχουν διάφορες εκδοχές και διακυμάνσεις όσον αφορά τις λεπτομέρειες της συνάντησης, το επεισόδιο αυτό καλά
απεικονίζει τις ανεξάρτητες και αποκλειστικές στάσεις οι οποίες ξεφύτρωναν
από παντού εκείνη την εποχή.
Πρόσφατα, την ίδια τάση την εξέφρασε και ο θεωρητικός φυσικός Στίβεν Χόκινγκ όταν πρότεινε το μοντέλο του αυτοσυντήρητου Σύμπαντος το οποίο “δεν
θα χρειαζότανε τίποτα απ` έξω που θα κούρδιζε το ρολόι και θα το έθετε σε λειτουργία. Αντί αυτού, όλα στο Σύμπαν θα ήταν καθορισμένα με τους νόμους της
επιστήμης και το γύρισμα των ζαριών μέσα στο ίδιο το Σύμπαν. Αυτό ίσως να
ακούγεται υπερβολικά τολμηρό αλλά είναι εκείνο στο οποίο πιστεύουμε και εγώ
και πολλοί άλλοι επιστήμονες.”3 Στην Γαλλία, ο διάσημος θαλάσσιος βιολόγος
Φέλιξ Λακάζ – Ντιτιέ (Felix Lacaze – Duthiers) έγραψε στην πόρτα του εργαστηρίου του: “Η επιστήμη δεν είναι ούτε θρησκεία ούτε πολιτική.”4 Ο Φίλιπ Φρένκ
(Philip Frank), φυσικός του Χάρβαρντ, αναφέρει πως στην επιστήμη “η κάθε επίδραση της ηθικής, θρησκευτικής ή πολιτικής αναθεώρησης των “επιστημονικών
κοινοτήτων”… θεωρείται “αθέμιτη”.”5 Ενώ ο νομπελίστας Κρίστιγιαν ντε Ντιβέ
(Christian de Duve) μιλώντας περί δύσκολου προβλήματος της αυθόρμητης δημιουργίας της ζωής, επισημάνει πως “ο κάθε υπαινιγμός της θεολογίας (σκοπού)
πρέπει να αποφεύγεται.”6
Πρόσφατα, η Εθνική Ακαδημία των Επιστημών και η Αμερικάνικη Ένωση για
την πρόοδο της επιστήμης διαμαρτυρήθηκαν έντονα λόγω τάσεων στα Λύκεια
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και συγκεκριμένα στα επιστημονικά μαθήματα τα οποία ενθαρρύνουν την συζήτηση περί εναλλακτικών της εξέλιξης. Μόνο η ιδέα πως κάπου, ίσως να υπάρχει κάποιο είδος νοήμονα σχεδιασμού στην φύση, θεωρείται απαράδεκτη.7 Με
αυτό δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες αλλά η σημερινή τάση και η γενική
ηθική η οποία προέρχεται ειδικά από τους ηγέτες της επιστημονικής κοινότητας
είναι πως η επιστήμη πρέπει να περπατάει μόνη της και να αποκλείει όλα τα
άλλα. Συγκεκριμένα, όσο το δυνατόν περισσότερο πρέπει να αποφεύγεται το
πνεύμα της θρησκευτικής επίδρασης.
Η αποκλειστικότητα στην επιστήμη ενθαρρύνεται έως τον βαθμό του ελιτισμού και αυτά τα δύο χαρακτηριστικά μπορούν να ταιριάξουν πολύ καλά – ενθαρρύνοντας και συμπληρώνοντας ένας τον άλλον. Αρκετοί επιστήμονες
νοιώθουν πως η επιστήμη είναι υπεράνω σε σχέση με όλες τις άλλες μεθόδους
έρευνας. Η εξαιρετική επιτυχία της επιστήμης σε αρκετούς τομείς αναμφισβήτητα έφερε το συναίσθημα αυτό και αυτή η περηφάνια είναι και εν μέρει δικαιολογημένη. Η επιστήμη είναι ειδικά καλή στις προσπάθειες να απαντήσει
στις ερωτήσεις του πως όπως είναι π.χ. το ερώτημα “Πως η βαρύτητα επιδρά
στις κινήσεις των πλανητών” αλλά δεν λύνει εξίσου καλά τις ερωτήσεις γιατί
όπως είναι πάνω απ΄ όλα το ερώτημα “Γιατί υπάρχει το Σύμπαν”. Υπάρχουν θεμιτά ερωτήματα τα οποία είναι πέραν της εμβέλειας της επιστήμης. “Αν ρωτήσετε την επιστήμη πώς να φτιάξετε την ατομική βόμβα, αυτή θα σας απαντήσει.
Αν την ρωτήσετε αν πράγματι θα έπρεπε να φτιάξετε μια τέτοια βόμβα, θα παραμείνει βουβή.”8 Ο καθένας ο οποίος αναζητάει την αλήθεια και την κατανόηση
έχει το δικαίωμα να θέτει τα ερωτήματα τύπου πως.
Ο Ρίτσαρντ Λούοντιν (Richard Lewontin), βιολόγος από το Πανεπιστήμιο του
Χάρβαρντ, επίσης εφαρμόζει κάτι από την αποκλειστικότητα της επιστήμης όταν,
πολύ έξυπνα και ειλικρινά λέει: “Η προθυμία μας να αποδεχθούμε τους επιστημονικούς ισχυρισμούς οι οποίοι εναντιώνονται στην κοινή λογική είναι το κλειδί
της κατανόησης της πραγματικής μάχης μεταξύ της επιστήμης και του υπερφυσικού. Στεκόμαστε με το μέρος της επιστήμης παρά τον ολοφάνερο παραλογισμό ορισμένων δομών της, παρά την αποτυχία της να εκπληρώσει πολλές από
τις εξωφρενικές υποσχέσεις της περί υγείας και ζωής, παρά την ανοχή της επιστημονικής κοινότητας απέναντι στις αβάσιμες “απλώς – έτσι” ιστορίες επειδή
προηγουμένως, παραδοθήκαμε σε κάτι – παραδοθήκαμε στον υλισμό. Δεν είναι
οι μέθοδοι και οι θεσμοί της επιστήμης εκείνο που μας ωθεί να αποδεχόμαστε
την υλιστική εξήγηση του κόσμου αλλά αντιθέτως, η δική μας a priori προσήλωση στις υλικές αιτίες είναι εκείνο που μας ωθεί να φτιάχνουμε τον μηχανισμό
έρευνας και το σύνολο τον κόνσεπτ οι οποίοι παράγουν υλικές εξηγήσεις ανεξαρτήτως του πόσο αυτές είναι αντί – διαισθητικές, πόσο μυστικοποιμένες είναι
για τους μη διαφωτισμένους. Περαιτέρω, αυτός ο υλισμός είναι απόλυτος
επειδή δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το πόδι του Θεού να περάσει το κατώφλι
της πόρτας.”9 Όταν πρόκειται για τον Θεό, η σημερινή επιστήμη έβαλε το σήμα
“ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ!”
Η εξέλιξη είναι ένας από τους μεγάλους παίκτες στην αποκλειστική στάση
της επιστήμης∙ εξασφαλίζει τον αποκλεισμό του Θεού και όλων των μη μηχανικών εξηγήσεων της δημιουργίας. Η επιστημονική κοινότητα, συνήθως απεγνωσμένα, υπερασπίζει την εξέλιξη∙ και αν η επιστήμη σήμερα νοιώθει ελεύθερη
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να αποκλείσει τον Θεό, τους κορυφαίους επιστήμονες φαίνεται να τους σοκάρει
όταν κάποιος προσπαθεί να αποκλείσει την εξελικτική θεωρία τους. Όταν το
Συμβούλιο Εκπαίδευσης της Πολιτείας του Κάνσας (Kansas State Board of Education) αποφάσισε να βγάλει από το Αναλυτικό Πρόγραμμα την εξέλιξη και την
κοσμολογία, η εισαγωγή στο περιοδικό Science, το κυρίαρχο επιστημονικό περιοδικό στις ΗΠΑ, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως “δριμύτατη εκκαθάριση” και
“τρέλα”.10
Ο γνωστός γενετικός από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια ο Θεοδόσιος
Ντομπτζνάνσκι (Theodosius Dobznansky), ένας από τους κυρίαρχους αρχιτέκτονες της σύγχρονης εξελικτικής σύνθεσης (πίνακας 4.1) δήλωσε το εξής: “Τίποτα
στην βιολογία δεν έχει νόημα παρά μόνο υπό το φως της εξέλιξης.”11 Τέτοιες
τολμηρές δηλώσεις δύναται να υπονοούν πως όλες οι τρέχουσες βιολογικές
μελέτες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν την εξέλιξη όπως είναι π.χ. ο
καθορισμός της ταχύτητας του νευρικού ερεθίσματος κατά μήκος του νεύρου
είναι ξεκάθαρα χωρίς νόημα! Περαιτέρω, οι προσεκτικές εργασίες του Έντονι
βαν Λέβενχουκ (Antony van Leeuwenhoek) στην περιγραφή των μικροβίων και
του Βίλιεμ Χάρβι (William Harvey) στην ανακάλυψη του συστήματος
κυκλοφορίας του αίματος στον 17ο αιώνα (δηλαδή προτού καν η εξέλιξη γίνει
αποδεκτή), προφανώς, επίσης ήταν παράλογες. Ο γενετικός Φρανσίσκο Αγιάλα
(Francisco Ayala) ο οποίος έως πρόσφατα ήταν πρόεδρος της Αμερικάνικης
Ένωσης για την πρόοδο της επιστήμης, εξέφρασε την ίδια αποκλειστική στάση
όταν δήλωσε πως “η θεωρία της εξέλιξης πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία
επειδή τίποτα στην βιολογία δεν έχει νόημα χωρίς αυτήν.”12
Η αποκλειστικότητα απεικονίζεται και στον τίτλο του βιβλίου The Triumph of
Evolution and the Failure of Creationism (Ο θρίαμβος της Εξέλιξης και η αποτυχία
του Δημιουργισμού).13 Αν και μια τέτοια θριαμβευτική στάση δεν είναι
ασυνήθιστή στην ανθρώπινη συμπεριφορά, δεν βοηθά στην σοβαρή
ενασχόληση με την επιστήμη. Ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού είναι ο Νάϊλς
Ίλντριτζ (Niles Eldredge) από το Αμερικάνικο μουσείο της φυσικής ιστορίας (American Museum of Natural History) γνωστός ως ένας από τους αρχιτέκτονες του
εξελικτικού κόνσεπτ της διακεκομμένης ισορροπίας (διακοπτόμενη ισορροπία).
Ο διάσημος, πλέον θανών, κοσμολόγος Κάρολος Σεγκάν (Carl Sagan) επίσης
τόνισε την υπεροχή της επιστήμης πάνω από όλα τα άλλα στο βιβλίο του με τίτλο
The Demon – haunted World: Science as a Candle in the Dark (Ο Κόσμος
πολιορκημένος από Δαιμόνια: Η Επιστήμη ως κερί στο σκοτάδι).14 Ώρες ώρες, η
σεμνότητα απουσιάζει από την επιστημονική κοινότητα…
Τα προαναφερόμενα παραδείγματα απεικονίζουν την αποκλειστική και την
ελιτιστική επιστημονική στάση η οποία τείνει να απομονώσει την επιστήμη από
όλους τους άλλους τομείς έρευνας. Μερικοί επιστήμονες νοιώθουν τέτοια
αυτοπεποίθηση που κυριολεκτικά δεν βλέπουν τα όρια εκείνου που η επιστήμη
στο τέλος θα μπορέσει να πραγματοποιήσει.15 Θεωρώντας ως δεδομένο την
μηχανιστική γωνία βλέψης της πραγματικότητας και σχεδόν απεριόριστη γνώση,
μπορούμε να φτάσουμε στο λεγόμενο “Σημείο Ωμέγα” στο οποίο η ζωή είναι
αιώνια και η ανάσταση της περασμένης ζωής πραγματικότητα. Η επιστήμη, θα
μας δώσει την αθανασία.16 Η αυτοπεποίθηση και η εμπιστοσύνη στην
ανωτερότητα της είναι τόσο μεγάλη που ορισμένες φορές επιτίθεται στους
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τομίες τους οποίους είναι ανίκανη να μελετήσει ενώ μετέπειτα, προσπαθεί να
προσφέρει τις επιστημονικές απαντήσεις στις ερωτήσεις στις οποίες δεν μπορεί
να απαντήσει. Το παράδειγμα είναι η Κοινωνική βιολογία.

Η κοινωνιοβιολογική διαμάχη – η επιστήμη εκτός ελέγχου

Η Κοινωνική βιολογία (κοινωνιοβιολογία) επιθυμεί να μελετήσει την εξέλιξη
της κοινωνικής συμπεριφοράς. Προσπαθεί να εξηγήσει την συμπεριφορά των
οργανισμών από την εξελικτική προοπτική και ανοίγει δύσκολα ερωτήματα της
αιτίας της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Την κοινωνιοβιολογία δεν πρέπει να την
μπερδεύουμε με την κοινωνιολογία της επιστήμης αν και υπάρχουν ορισμένες
ταυτίσεις. Η πρώτη ασχολείται με τις βιολογικές αιτίες της συμπεριφοράς όλων
των ειδών των οργανισμών ενώ η άλλη με την συμπεριφορά της επιστημονικής
κοινότητας.
Ένα από τα προβλήματα με τα οποία ασχολείται η κοινωνιολογία είναι το
εξής: αν, όπως υπέθεσε ο Δαρβίνος, η εξελικτική ανέλιξη υλοποιείται επειδή οι
πιο προσαρμοσμένοι επιβιώνουν εις βάρος των λιγότερο προσαρμοσμένων, πως
να εξηγήσουμε τότε την εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς όπου οι
οργανισμοί είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν τις ζωές τους για το καλό των άλλων;
Πρόκειται για αυτοκτονία και κάτι τέτοιο δεν έχει αξία επιβίωσης για τον
οργανισμό. Γιατί τέτοια χαρακτηριστικά θα εξελισσότανε σε οποιαδήποτε στιγμή
όταν οι οργανισμοί δεν έχουν καμία πιθανότητα να τα μεταφέρουν στην
επόμενη γενιά; Το γνωστό παράδειγμα είναι η μέλισσα η οποία τσιμπάει τον
άνθρωπο ώστε να προστατέψει άλλες μέλισσες στην αποικία της. Επειδή στο
ανθρώπινο σώμα αφήνει εγκλωβισμένα τα ζωτικά μέρη του σώματος της, πολύ
σύντομα πεθαίνει. Πρόκειται για αυτοκτονία και όχι για την επιβίωση. Οι
εξελιχτές έχουν περισσότερες εξηγήσεις συμπεριλαμβάνοντας και την πρόταση
πως ολόκληρη αποικία των μελισσών εξελίσσεται ως ένας οργανισμός. Τα
γενετικά χαρακτηριστικά των οργανισμών αυτών ευνοούν τέτοια συμπεριφορά.
Έτσι, η αποικία των μελισσών και όχι η μέλισσα η ίδια ως άτομο, έχει αξία
επιβίωσης.
Περισσότερο όμως προβληματίζουν πολλά παραδείγματα της αυτοθυσίας
ανάμεσα στα πουλιά και στα θηλαστικά. Οι σουρικάτες αποτελούν ένα πολύ
κοινωνικό είδος των μαγκουστών (φωτογραφία 7.1) το οποίο παλεύει για την
ζωή στην έρημο Καλαχάρι στην Νότια Αφρική. Ζουν σε ομάδες από τρία έως
τριάντα άτομα στα υπόγεια τούνελ και ανήκουν στα πιο συνεργάσιμα γνωστά
είδη ζώων. Το ένα θηλυκό μέλος της ομάδας θα φροντίζει για το νεογνό του
άλλου όταν η βιολογική μητέρα απουσιάζει πολλές ώρες ψάχνοντας για τροφή.
Οι άλλοι στέκονται ως φρουροί στα παρατηρητήρια όπου είναι πολύ ορατοί στα
αρπακτικά. Η φρούρηση τους εξασφαλίζει σε άλλα μέλη της ομάδας να είναι
ασφαλείς όσο ψάχνουν για τροφή. Όταν ο φρουρός παρατηρήσει το αρπακτικό
όπως είναι ο αετός ή η κόμπρα, καλεί στον συναγερμό φέρνοντας για άλλη μια
φορά τον εαυτό του σε κίνδυνο αποκαλύπτοντας με τις κραυγές του την
τοποθεσία στην οποία βρίσκεται αλλά ταυτόχρονα, προειδοποιώντας τους
άλλους να μετακινηθούν σε ασφαλές μέρος. Με τέτοια συμπεριφορά οι
φρουροί ρισκάρουν την ζωή τους για το καλό των άλλον. Γιατί μια τέτοια
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αλτρουιστική συμπεριφορά θα εξελισσότανε καν όταν, για τα αλτρουιστικά
άτομα είναι μικρότερη η πιθανότητα ότι θα επιβιώσουν; Και όταν πρόκειται για
ανθρώπους, γιατί μια μητέρα θα έτρεχε στο φλεγόμενο σπίτι ρισκάροντας την
ζωή της ώστε να σώσει το παιδί της;17 Τέτοιο είδος αυτοθυσίας στην
συμπεριφορά δεν είναι εκείνο που αναμένεται από την εξελικτική διαδικασία
όπου ο σκοπός είναι η επιβίωση και όχι ο αυτοθυσιαστικός αλτρουισμός. Η
αλτρουιστική συμπεριφορά θεωρείται σοβαρή πρόκληση για την εξελικτική
θεωρία.
Ορισμένοι εξελιχτές απάντησαν σε αυτό το αίνιγμα με την υπόθεση περί της
λεγόμενης συγγενικής επιλογής. Στην συγγενική επιλογή είναι σημαντική η
διατήρηση όχι του ατομικού οργανισμού αλλά του ειδικού είδους των γονιδίων

Φωτογραφία 7.1. Οι μαγκούστες, οι λεγόμενοι σουρικάτες. Στην φωτογραφία: ένα
είδος των μαγκουστών – οι σουρικάτες.
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του. Με την συντήρηση του κοντινού συγγενή, το άτομο διατηρεί το δικό του
είδος γονιδίων επειδή η απόγονοι του συγγενή θα τείνουν να έχουν το ίδιο είδος
γονιδίων. Τα αδέλφια και οι αδελφές μεταξύ τους έχουν τους ίδιους γονείς ενώ
οι συγγενείς τις ίδιες γιαγιάδες και τους παππούδες οπότε, με την διάσωση των
κοντινών συγγενών το άτομο αυξάνει την πιθανότητα ώστε να διατηρήσει για
τους απογόνους το ειδικό είδος των γονιδίων τους οποίους διαθέτει. Με άλλα
λόγια, αν το ζώο θυσιάσει την ζωή του ώστε να διατηρήσει την ζωή του κοντινού
του συγγενή, τούτο θα βοηθήσει να διατηρηθεί το δικό του είδος των γονιδίων
αν και το ζώο το ίδιο, ως μονάδα, πεθαίνει. Η μαθηματική του κληρονομικού
μηχανισμού είναι τέτοια που δύναται να υποδείξουμε πως αν δώσετε την ζωή
σας ώστε να σώσετε τα τρία αδέρφια σας ή τις αδερφές ή τους εννιά συγγενείς
σας, υπάρχουν πιθανότητες ότι θα βοηθήσετε στην επιβίωση του δικού σας
είδους των γονιδίων. Όσο πιο κοντινός συγγενής είστε με αυτούς τους οποίους
σώζετε, τόσο το λιγότερο πρέπει να τους σώζετε ώστε να διατηρήσετε το δικό
σας είδος των γονιδίων. Η συγγενική επιλογή θεωρείται εξελικτική επεξήγηση
της αλτρουιστικής συμπεριφοράς. Το βαθύτερο νόημα αυτής της θεωρίας είναι
πως η αλτρουιστική πράξη δεν είναι στην ουσία αλτρουιστική: είναι μια πράξη
εγωιστική με την οποία εξασφαλίζεται ώστε το ιδιόκτητο είδος των γονιδίων να
απλώνεται μέσω των συγγενών οι οποίοι επιβιώνουν. Το Δαρβινικό κόνσεπτ της
εγωιστικής επιβίωσης των πιο προσαρμοσμένων καθιστά εξήγηση της
αλτρουιστικής συμπεριφοράς.
Η δραματική ανακάλυψη της θεωρίας της συγγενικής επιλογής τράβηξε την
προσοχή του διάσημου εντομολόγου του Χάρβαρντ του Έντβαρντ Ο. Βίλσον
(Edward O. Wilson). Ο ίδιος διεύρυνε το κόνσεπτ αυτό και το 1975 το
παρουσίασε (όπως και με αυτό συνδεδεμένες ιδέες) στο βιβλίο το οποίο
προκάλεσε την πιο έντονη αντίδραση η οποία καταγράφτηκε ποτέ ως αντίδραση
σε κάποιο βιβλίο. Υπό τον τίτλο Sociobiology (Κοινωνιοβιολογία),18 αυτό το
τεράστιο βιβλίο μιλάει περί κοινωνικής συμπεριφοράς διαφόρων ζώων αλλά
υπάρχει πολύ μικρή αμφιβολία πως το ίδιο ήταν η προκήρυξη η οποία είχε ως
σκοπό να παρουσιάσει τους εξελικτικούς λόγους της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο “Η ηθική των γονιδίων” θεωρεί δεδομένο πως τα
συναισθήματα μας όπως η αγάπη, το μίσος, ο φόβος και η ενοχή,
δημιουργήθηκαν με την φυσική επιλογή ενώ το τελευταίο κεφάλαιο “Ο
άνθρωπος: από την κοινωνιοβιολογία έως την κοινωνιολογία,” ξεκάθαρα πέρασε
στον τομέα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο τόνος δόθηκε στο γεγονός πως
τα γονίδια ελέγχουν τα πάντα.
Το επόμενο έτος, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς (Richard Dawkins) προωθούσε ορισμένες
από τις ίδιες ιδέες στο διάσημο βιβλίο του The Selfish Gene (Το εγωιστικό
γονίδιο).19 Αν ορισμένος οργανισμός φαίνεται πως συμπεριφέρεται αλτρουιστικά, μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως το κίνητρο του στην ουσία είναι
εγωιστικό. Τους οργανισμούς κατά πολύ τα ελέγχουν τα γονίδια τους και ο
κανόνας της επιβίωσης των πιο προσαρμοσμένων ευνοεί την δική τους επιβίωση
εις βάρος άλλων, διαφορετικών γονιδίων.20 Το έτος 1978, ο Βίλσον επέστρεψε
με το βιβλίο On Human Nature (Περί ανθρώπινης φύσεως) το οποίο αποτελούσε
την εκτεταμένη έκδοση του ειδικά αμφιλεγόμενου τελευταίου κεφαλαίου του
βιβλίου του Κοινωνιοβιολογία. Εκεί, οι αλτρουιστικές πράξεις ακόμα και
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απέναντι στο έθνος δεν είναι αποτέλεσμα καμίας καλοσύνης αλλά η αιτία τους
είναι η Δαρβινική επιβίωση των πιο προσαρμοσμένων. Ο ίδιος μπαίνει βαθύτερα
στο ευαίσθητο θέμα της θρησκείας: “Και στις ανώτερες μορφές της
θρησκευτικής πρακτικής, όταν ερευνούνται λεπτομερώς, καταλαβαίνουμε πως
εκείνες δίνουν την βιολογική προτεραιότητα.”21 Η θρησκεία δεν είναι κάτι το
οποίο το επιλέγουμε λόγω της αξίας της ή της αλήθειας της∙ είμαστε
θρησκευόμενοι λόγω της εξελικτικής αξίας επιβίωσης την οποία η ίδια
προσφέρει.
Όλα αυτά ξεπέρασαν κάθε όριο!22 Από τον καιρό όταν δημοσιεύθηκε η
Κοινωνιοβιολογία του Βίλσον, οι επιθέσεις άρχισαν να έρχονται από παντού.
Ξέσπασε ένας γενικός πόλεμος, όχι μόνο προφορικός αλλά και πόλεμος
προσωπικοτήτων, βιβλίων και σπάνιου χιούμορ. Ο πόλεμος αυτός δημοσιεύθηκε
και σε μέρη που δεν θα το περίμενε κανείς συμπεριλαμβάνοντας και τους
ισχυρούς κύκλους των διανοούμενων. Αυτή δεν ήταν απλώς μια μάχη περί
φύσεως της ανθρωπότητας∙ εμφανίσθηκαν και πολλές άλλες διενέξεις οι οποίες
αποτέλεσαν έκπληξη. Οι κριτικοί ανακήρυσσαν την κοινωνιοβιολογία ψεύτικη,
κακιά, φασιστική και μη επιστημονική. Ορισμένοι κοινωνιολόγοι φοβότανε ότι
οι βιολογικές επιστήμες τους παίρνουν τον τομέα τους. Ένα από τα μεγάλα
ερωτήματα ήταν ο φόβος ότι η κοινωνιοβιολογία θα καθιερώσει ξανά τον
σοσιαλιστικό Δαρβινισμό στον οποίο οι ανώτεροι άνθρωποι θα είχαν τέτοια
μεταχείριση ώστε να τους εξασφαλίσει την επιβίωση έναντι των κατώτερων
(ευγονική). Σε αντίθεση με την κυριαρχούσα στάση η οποία υποστήριζε την
άποψη πως όλοι οι άνθρωποι αξίζουν ίση μεταχείριση, η κοινωνιοβιολογία θα
ενθάρρυνε την επιστροφή της πεποίθησης περί ταξικής ανωτερότητας
βασισμένης στα ανώτερα γονίδια. Τούτο οδηγεί στην “φύση κατά της φύσεως”
διένεξη περί του αν η φύση (τα γονίδια) ή η διαπαιδαγώγηση (περιβάλλον)
καθορίζουν το ποιοι είμαστε.23 Η ταξική διαφοροποίηση ήταν αποδεκτή στην
Βικτοριανή Αγγλία του Δαρβίνου και έφτασε σε τρομερά απάνθρωπα επίπεδα
στην διάρκεια του 2ο Παγκοσμίου Πολέμου όταν οι Ναζί στους θαλάμους αερίου
εξουδετέρωσαν εκατομμύρια ανθρώπινων όντων σημαδεμένων ως κατώτερων.
Μισό αιώνα αργότερα, η μνήμη αυτού του Ολοκαυτώματος είναι ακόμα πολύ
ζωντανή ώστε οι άνθρωποι να αποδεχθούν εύκολα οποιαδήποτε ιδέα περί
γενετικής ανωτερότητας.
Γύρω από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, οι ακτιβιστές, από τους οποίους
αρκετοί είχαν σπουδάσει εκεί, μοίραζαν φυλλάδια, διοργάνωναν συλλαλητήρια
και δημοσίευαν άρθρα κατά της κοινωνιοβιολογίας. Ο Βίλσον, ο οποίος εν μέρει
είχε κατανοηθεί με λάθος τρόπο, είχε αναγνωριστεί ως ιδεολόγος ανώτερης
φυλής. Η διένεξη σύντομα απλώθηκε και σε δημόσιο τύπο ενώ εμφανίσθηκε και
στο πρωτοσέλιδο του περιοδικού Time. Η Αμερικάνικη Ένωση για την πρόοδο
της Επιστήμης υλοποίησε στο Ουάσιγκτον συμπόσιο με θέμα την κοινωνιοβιολογία. Όταν ο Βίλσον σηκώθηκε για να μιλήσει, καμιά δεκαριά ακτιβιστών
του άρπαξαν το μικρόφωνο και τον κατηγόρησαν για ρατσισμό και γενοκτονία.
Ένας του έριξε ολόκληρο μπουκάλι παγωμένου νερού στο κεφάλι λέγοντας
“Βίλσον, είστε τελείως βρεγμένος!”24 Η παρουσίαση συνεχίσθηκε σύμφωνα με
το σχέδιο αλλά δεν ήταν τόσο ενδιαφέρουσα όπως η δυσάρεστη και μη
ευπρόσδεκτη εισαγωγή.
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Ανάμεσα στους κύριους συμμετέχοντες στην διένεξη περί κοινωνιοβιολογίας
ήταν και ο Στίβεν Τζ. Γκούλντ (Stephen J. Gould) αξιοσέβαστος συγγραφέας, και,
έως τον πρόσφατο θάνατο του, ο καλύτερος υποστηρικτής της εξέλιξης στις ΗΠΑ.
Ο ίδιος εναντιωνότανε έντονα στην κοινωνιοβιολογία όπως επίσης και ο
Ρίτσαρντ Λούοντιν, πληθυσμιακός γενετιστής περί του οποίου μιλήσαμε
νωρίτερα. Και οι δύο αντίπαλοι δούλευαν στο ίδιο κτήριο του Χάρβαρντ όπως
και ο Βίλσον και και οι δύο είχαν την τάση προς την ισότιμη και δίκαια
μεταχείριση των ανθρώπων. Ορισμένοι λόγιοι υποδεικνύουν πως οι τάσεις τους
αυτές ίσως να άσκησαν επίδραση στην αντίθεση τους αυτή στην
κοινωνιοβιολογία. Οι ίδιοι, όπως και πολλοί άλλοι, έντονα διαμαρτύρονται για
εκείνο που το θεωρούν απλοποιημένες απαντήσεις τις οποίες η
κοινωνιοβιολογία προσπαθεί να προσφέρει για την πολύπλοκη ανθρώπινη
συμπεριφορά. Από την άλλη μεριά, ο Τζόν Μάϊναρντ Σμίθ (John Maynard Smith)
από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ (Sussex University) στην Αγγλία, ειδικός της
θεωρητικής βιολογίας και ο Ρίτσαρντ Ντόκινς από την Οξφόρδη, έδωσαν
σημαντική υποστήριξη στην κοινωνιοβιολογία.
Οι στάσεις αυτών των κορυφαίων επιστημόνων απέναντι στην θρησκεία
διακυμαίνονται αρκετά. Ο Ντόκινς εναντιώνεται ενεργά∙ ο Γκούλντ25 και ο
Μάϊναρντ Σμίθ τείνουν να διαχωρίσουν την επιστήμη από την θρησκεία ενώ ο
Βίλσον, ορισμένες φορές, ισχυρίζεται πως είναι ντεϊστής. Ντεϊστής είναι
άνθρωπος ο οποίος πιστεύει σε κάποια μορφή Θεού ο οποίος επιτρέπει το
Σύμπαν να λειτουργεί αυτόνομα. Αυτοί οι ειδικοί δεν διστάζουν να κριτικάρουν
πολλά πράγματα συμπεριλαμβάνοντας και ένας τον άλλον. Ο Μάϊναρντ Σμίθ ο
οποίος έντονα υποστηρίζει τον Δαρβινισμό και δεν δέχεται την απόκλιση του
Γκούλντ από αυτήν την παραδοσιακή γωνία βλέψης της εξέλιξης, αναφέρει: “Οι
εξελικτικοί βιολόγοι με τους οποίους μίλησα περί της εργασίας του (του Γκούλντ)
κυρίως τον θεωρούν άνθρωπο του οποίου οι ιδέες είναι τόσο μπερδεμένες που
ίσα ίσα που αξίζουν κάποια προσοχή, όμως, ταυτόχρονα σκέφτονται πως δεν
πρέπει να τον κριτικάρουμε δημοσίως επειδή είναι με το μέρος μας έστω όταν
πρόκειται για την μάχη κατά τον Δημιουργητών.”26 Ο Γκούλντ εκφράζει κάτι από
την ίδια απόκλιση όταν αποκαλεί τον Μάϊναρντ Σμίθ και τον Ντόκινς “Δαρβινικοί
φονταμενταλιστές.”27 Παρά την εσωτερική επιστημονική διαφωνία, οι εξελιχτές
τείνουν να ενωθούν όταν αντιμετωπίζουν το πνεύμα της δημιουργίας το οποίο,
σύμφωνα με αυτούς, πρέπει να προσπερνιέται.
Στην έντονη κοινωνιοβιολογική διαμάχη, ο Βίλσον ένοιωθε προδομένος εκ
μέρους των συναδέλφων του και αναρωτιότανε γιατί ο Λούοντιν, ο οποίος έχει
τα γραφεία του στο ίδιο κτήριο, δεν ήρθε σε αυτόν για να συζητήσει τα
πράγματα ιδιαιτέρως αντί να τον κριτικάρει στον τύπο.28 Τον Βίλσον πρέπει να
τον παινέψουμε που εφάρμοσε την συμπεριφορά παρόμοια με τον Βιβλικό
κανόνα που πρώτα πάμε στον αδερφό μας ο οποίος μας βρίζει πριν προβούμε
σε οποιαδήποτε άλλη πράξη.29 Όμως, η Βιβλική του υπόδειξη ανοίγει το
ερώτημα της αφοσίωσης του στον κανόνα της εξέλιξης δηλαδή του αγώνα και
της επιβίωσης των καταλληλότερα προσαρμοσμένων και την προθυμία του να
αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του σκληρού Δαρβινικού συστήματος το οποίο και
το υποστηρίζει.
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Μία από τις κριτικές της κοινωνιοβιολογίας την οποία την εισήγαγε ο
Λούοντιν ήταν πως για τις αλλαγές στην γενετική συχνότητα στις ομάδες των
ανθρώπων φάνηκε πως είναι εξαιρετικά αργές όσο οι κοινωνιολογικές αλλαγές
μέσα στην ιστορία μπορούν να είναι πολύ γρήγορες. Για αυτόν τον λόγο, οι
γενετικές αλλαγές δεν μπορούν να είναι υπεύθυνες για την ανθρώπινη
κοινωνιολογία. Ο Κάρολος Λάμσντεν (Charles Lumsden) και ο Βίλσον
ασχολήθηκαν με αυτά και με άλλα προβλήματα στο βιβλίο Genes, Mind and Culture (Τα γονίδια, ο νους και ο πολιτισμός).30 Η μαθηματική λύση η οποία
προτάθηκε σε αυτό το βιβλίο δεν βρήκε αναγνώριση. Ακόμα και ο Μάϊναρντ
Σμίθ – ο οποίος υποστηρίζει την κοινωνιοβιολογία – δεν μπόρεσε, ακόμη και
μετά την λεπτομερέστατη μελέτη, να επιβεβαιώσει τα δοσμένα μοντέλα.31
Το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνιολογίας είναι η επιθυμία της να απαντήσει
σε πληθώρα διαφόρων ερωτήσεων βάσει πολύ περιορισμένων στοιχείων. Ο
Λούοντιν εκφράζει το πρόβλημα αυτό σε μία συνέντευξη του: “Αν θέλω να
καθίσω και να γράψω την θεωρία περί του πως όλη την ανθρώπινη
συμπεριφορά την εξηγεί η βιολογία, πρέπει να μάθω πολλές επιστημονικές
βάσεις, εννοώ φανταστικά πολλές… αυτοί οι τύποι απλώς πετάχτηκαν μέσα σε
ένα είδος αφελούς και χυδαίας βιολογικής επεξήγησης του κόσμου, και το
αποτέλεσμα είναι η αποτυχία. Είναι ένα αποτυχημένο σύστημα εξήγησης επειδή
δεν έκαναν το διάβασμα τους στο σπίτι… είναι φθηνό!”32 Ο φιλόσοφος Μάϊκλ
Ριούζ (Michael Ruse) από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (Florida State
University) εκφράζει παρόμοιες απόψεις περί της εργασίας των αρχιτεκτόνων
της κοινωνιοβιολογίας: “Πήδηξαν πολύ μακριά από τις αποδείξεις τους και
συγχαρούν τον εαυτό τους στην καλά υλοποιημένη σκληρή εμπειρική εργασία.
Και ήταν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν καμία αντίκρουση να βρεθεί στον
δρόμο τους. Ειλικρινά, ήταν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν μια τεράστια
στοίβα αντικρούσεων να σταθεί στον δρόμο τους.”33 Ο Ριούζ τονίζει πως οι
κριτικές ήταν ασυνήθιστα σκληρές.
Ο φιλόσοφος της επιστήμης ο Φίλιππος Κίτσερ (Philip Kitcher) από το
Πανεπιστήμιο της Κολούμπια εκφράζει περαιτέρω την ανησυχία του σχετικά με
την κοινωνιοβιολογία όταν λέει πως “οι φιλόδοξοι ισχυρισμοί οι οποίοι τράβηξαν
τόσο μεγάλη προσοχή της κοινής γνώμης βασίζονται στην αδύναμη ανάλυση και
στο φτωχό επιχείρημα.” και ότι “οι κοινωνιοβιολόγοι φαίνεται να πέφτουν στην
άγρια υπόθεση – ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί.” Ο ίδιος
συνεχίζει με την συγκεκριμένη σύγκριση της κοινωνιοβιολογίας του Βίλσον με
την σκάλα “η οποία διαλύεται σε κάθε σκαλοπάτι της.”34 Για μας, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έχει το γεγονός που η συζήτηση περί κοινωνιοβιολογίας απεικονίζει
και το τι συμβαίνει όταν η αποκλειστική, και ορισμένες φορές ελιτιστική στάση,
ενθαρρύνει τις προσπάθειες ώστε η επιστήμη να εφαρμοστεί σε όλους τους
τομείς, μπαίνοντας ελεύθερα στα πεδία στα οποία η επιστήμη δεν έχει
σημαντικές αποδείξεις ούτε οποιαδήποτε αξιόλογη απάντηση. Εκεί, η επιστήμη
μπορεί να ζήσει μια θλιβερή αποτυχία.
Παρά την χλωμή επιστημονική υποστήριξη, η κοινωνιοβιολογία δεν είναι
τελείως νεκρή. Τα βιβλία όπως το The Triumph of Sociobiology (Η θρίαμβος της
κοινωνιοβιολογίας)35 προσπαθούν να σώσουν το κόνσεπτ αυτό αλλά αυτό το
βιβλίο χαρακτηρίστηκε ως η “απογοητευτικά ρηχή ανάλυση,” το “βιβλίο το οποίο
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χρησιμοποιεί την κοινότυπη τακτική του χαρακτηρισμού των κριτικών με τις πιο
ακραίες εκφράσεις.”36 Η κοινωνιοβιολογία διορθώθηκε έως έναν βαθμό με το
πέρασμα πολλών ετών επειδή ασχολήθηκε με ορισμένες κριτικές και είναι ακόμα
δημοφιλής ανάμεσα σε ορισμένους βιολόγους αλλά είναι μακριά από την
οποιαδήποτε επιβεβαίωση της πλειοψηφίας των ισχυρισμών της από τους
οποίους ορισμένοι φαίνονται οριστικά λανθασμένοι. Αναλύστε π.χ. μια από τις
καταπληκτικές εικόνες της κοινωνιοβιολογίας, τις σουρικάτες τις οποίες
αναφέραμε προηγουμένως∙ το γεγονός που αποτελούν υπόδειγμα συνεργάσιμης συμπεριφοράς ανοίγει το ερώτημα της συγγενικής επιλογής. Οι ίδιες ζουν
σε ομάδες οι οποίες συνήθως εντάσσουν και τους γενετικά μη συνδεδεμένους
“μετανάστες” εντός της κανονικής κυρίαρχης οικογένειας της ομάδας. Αυτοί οι
μη συγγενικοί σουρικάτες συμμετέχουν πολύ ενεργά ως φρουροί για την ομάδα
και ως νταντάδες για τα νεογνά. Επειδή δεν είναι συγγενείς, η αλτρουιστική τους
συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα της κοινωνιοβιολογικής αρχής
της συγγενικής επιλογής.37 Τέτοια στοιχεία αναιρούν την εξελικτικά βασισμένη
εξήγηση του αλτρουισμού σε αυτά τα είδη οργανισμών ως τρόπου να
προστατευθεί το δικό τους είδος των γονιδίων.
Οι διαμάχες σίγαζαν ενώ στην μελέτη του ανθρώπου, την παραδοσιακή
κοινωνιοβιολογία την αντικατέστησε ένα καινούργιο, παρόμοιο κόνσεπτ που
ονομάστηκε Εξελικτική ψυχολογία. Στην ουσία, έβαλαν το παλιό κρασί στα
καινούργια μπουκάλια. Η εξελικτική ψυχολογία εξακολουθεί να τονίζει την
σημασία των γονιδίων ως υπεύθυνων για σχεδόν όλα, συμπεριλαμβάνοντας και
την θρησκεία,38 όμως, το ενδιαφέρον κατευθύνεται περισσότερο προς την αιτία
της λειτουργίας του νου ο οποίος λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί. Η ιδέα αυτή
υποστηρίζεται και σε μεγάλο αριθμό νέων βιβλίων.39 Ανάμεσα τους και το The
Moral Animal (Το ηθικό ζώο) του Ρόμπερτ Ράϊτ (Wright),40 το οποίο βρισκότανε
επί δύο χρόνια στην λίστα των μπέστ σέλερ του περιοδικού New York Times και
λέει πολλά περί της δημοσιότητας της εξελικτικής ψυχολογίας. Ο Ράϊτ μιλάει για
εμάς τους ανθρώπους ως “ένα είδος με συνείδηση και ενσυναίσθηση, και ακόμη
και αγάπη, όλων, εν τέλει, βασισμένων στο δικό μας γενετικό συμφέρον.”41 Οι
αντίθετες απόψεις οι οποίες τονίζουν τους περιορισμούς της θεωρίας αυτής,
εμφανίζονται στα βιβλία όπως είναι το Alas, Poor Darwin: Arguments Against
Evolutionary Psychology (Αμάν, ο καημένος ο Δαρβίνος: τα επιχειρήματα κατά
της εξελικτικής ψυχολογίας)42 το οποίο το δημοσίευσαν η κοινωνιολόγος της
επιστήμης Χίλαρι Ρόουζ (Hilary Rose) και ο νευροβιολόγος Στίβεν Ρόουζ (Steven
Rose). Το βιβλίο αυτό εμπεριέχει και ένα κεφάλαιο το οποίο το έγραψε ο Στίβεν
Τζ. Γκούλντ ο οποίος μιλάει εκεί περί παραδοσιακού Δαρβινισμού και της
ακαταλληλότητας του να εξηγήσει τις πολιτισμικές αλλαγές. Αν και ο Γκούλντ
επιθετικά υποστηρίζει την εξέλιξη, δεν υποστήριξε αυτό το απλό παραδοσιακό
σενάριο.

Έχουμε την δυνατότητα επιλογής;

Όλοι έχουμε καταλάβει πως μπορούμε να επιλέξουμε να δώσουμε τα
χρήματα στον στρατό ο οποίος μας προστατεύει από τους εισβολείς, να
βάψουμε το σπίτι σε μοβ χρώμα, να κλέψουμε αυτοκίνητο ή να κλοτσήσουμε
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τον σκύλο ο οποίος πεθαίνει. Μπορούμε να επιλέξουμε αυτά τα πράγματα
επειδή έχουμε ελεύθερη βούληση. Η πλειοψηφία των ανθρώπων πιστεύει πως
έχουμε την δυνατότητα επιλογής∙ όμως, ορισμένοι, οι λεγόμενοι ντετερμινιστές,
δεν το πιστεύουν. Οι ίδιοι δεν πιστεύουν πως υπάρχει κάτι όπως είναι η ελεύθερη θέληση∙ τις πράξεις μας τις προκαλούν συχνά οι μηχανικοί παράγοντες
όπως είναι τα γονίδια μας ή το περιβάλλον. Αυτό μας εισάγει στην φλεγόμενη
διένεξη η οποία έχει την βάση της στην συζήτηση περί κοινωνιοβιολογίας και
της εξελικτικής ψυχολογίας. Είμαστε μόνο μηχανές οι οποίες απαντούν στο κάλεσμα των γονιδίων και του περιβάλλοντος και έτσι δεν είμαστε υπεύθυνοι για
τις πράξεις μας ή, έχουμε την δύναμη να επιλέγουμε, τέτοια δύναμη που μπορούμε να διαλέξουμε την καλή πράξη αντί λανθασμένης και έτσι είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας; Χωρίς την ελεύθερη θέληση, δεν υπάρχει ενοχή. Με
αυτό το ερώτημα, συσχετίζονται επίσης και τα ερωτήματα της ύπαρξης των απόλυτων ηθικών αξιών, του καλού και του κακού κλπ.
Τα δικαστήρια σε όλον τον κόσμο λαμβάνουν σοβαρά υπ΄ όψιν την ελεύθερη
θέληση και οι άνθρωποι θεωρούνται υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Αν επιλέξετε να “διαπράξετε έγκλημα” το αναμενόμενο είναι ότι θα πάτε φυλακή. Όμως,
είναι απίθανο τα γονίδια να ελέγχουν τις δραστηριότητες μας; Η εξελικτική ψυχολογία, η οποία σταδιακά γίνεται σημαντικός παράγοντας των πρόσφατων συζητήσεων περί της συμπεριφοράς των οργανισμών, υποδεικνύει ακριβώς αυτό:
συμπεριφέρομαι με αυτόν τον τρόπο επειδή αυτό είναι στα γονίδια μου. Η κορυφή μιας τέτοιας σκέψης εμφανίστηκε πρόσφατα στο βιβλίο A Natural History
of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion (Η φυσική ιστορία του βιασμού: οι
βιολογικές βάσεις του σεξουαλικού καταναγκασμού).43 Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ο βιασμός είναι η εξελικτική προσαρμογή η οποία επιτρέπει στους αποτυχημένους ανθρώπους να σκορπάνε τα γονίδια τους. Τον ισχυρισμό τους αυτό
τον υποστηρίζουν με τα παραδείγματα εκείνης της συμπεριφοράς την οποία την
θεωρούν καταναγκαστική σεξουαλική πράξη ανάμεσα στα ζώα. Το επιχείρημα
αυτό είναι πολύ μακριά από την εφαρμογή στην ανθρωπότητα αλλά απεικονίζει
πως, στις προσπάθειες όλα να εξηγηθούν εντός του αποκλειστικού φυσιοκρατικού μοντέλου, πρέπει να χρησιμοποιούνται ορισμένες πιο αδύναμες αναλογίες. Επίσης, το επιχείρημα αυτό απεικονίζει και την αύξηση των δικαιολογιών
για την λανθασμένη συμπεριφορά η οποία φαίνεται να διαπερνάται την κοινωνία μας σε όλους τους πόρους της στις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Μπορούμε να ισχυριστούμε πως τα γονίδια είναι υπεύθυνα για ορισμένα
μοντέλα συμπεριφοράς και τούτο, ορισμένες φορές, και αληθεύει. Π.χ., φαίνεται
πως ο αλκοολισμός έχει γενετικό στοιχείο αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ο άνθρωπος με τάσεις προς τον αλκοολισμό δεν έχει επιλογή παρά να γίνει αλκοολικός.
Εκατομμύρια επιτυχημένων μελών της Ένωσης Ανώνυμοι Αλκοολικοί (Alcoholics
Anonymous) μαρτυρούν πως δεν είναι έτσι. Οι ίδιοι επέλεξαν και χρησιμοποίησαν την δύναμη της θέλησης τους να μην είναι αλκοολικοί. Υπάρχουν και άλλες
θλιβερές κληρονομικές ανωμαλίες οι οποίες περιορίζουν την δυνατότητα επιλογής. Όμως, πρόκειται για εξαιρέσεις. Εμάς εδώ μας ενδιαφέρουν τα φυσιολογικά ανθρώπινα όντα και το πώς αυτά επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την
δύναμη της θέλησης τους.
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Αυτή η υποτιθέμενη δύναμη των γονιδίων δεν αναιρεί μόνο την ελευθερία
επιλογής μας. Η κοινωνιοβιολογία υποδεικνύει πως και τα συναισθήματα μας –
της αγάπης και της φροντίδας για τους άλλους - δεν είναι στην ουσία αυτό που
φαίνεται να είναι. Είναι απλώς εγωιστικά κίνητρα τα οποία μόνο φαίνονται συναισθηματικά αλτρουιστικά. Όλες οι πράξεις μας είναι απλώς αποτέλεσμα επίδρασης αυτών των εγωιστικών γονιδίων. Το συμπέρασμα είναι πως εμείς δεν
είμαστε ούτε πράγματι καλοί και γενναιόδωροι, ούτε νοιαζόμαστε για τους άλλους, αλλά είμαστε απλώς εγωιστικοί. Ο φιλόσοφος Μάϊκλ Γκίζελιν (Ghiselin)
από την Ακαδημία των επιστημών της Καλιφόρνια (California Academy of Sciences) μας δίνει το παράδειγμα του πως ολοκληρωτικά διαπεραστικός μπορεί να
είναι αυτός ο τρόπος σκέψης όταν αναφέρει: “Κανένας οιωνός της πραγματικής
ελεημοσύνης δεν απαλύνει το δικό μας όραμα της κοινωνίας όταν αφήσουμε
τον συναισθηματισμό στην άκρη. Για εκείνο που θεωρείται συνεργασία προκύπτει πως είναι η ανάμιξη του οπορτουνισμού και της εκμετάλλευσης. Για τα ερεθίσματα τα οποία καθοδηγούν το ζώο να θυσιαστεί για το άλλο προκύπτει πως
η τελική αιτία είναι η κατάκτηση του προβαδίσματος έναντι τρίτου∙ ενώ για τις
πράξεις καλοσύνης μιας κοινωνίας προκύπτει πως διαπράττονται εις βάρος των
άλλων. Όταν τούτο είναι ΚΑΙ για το συμφέρον του, για τον κάθε οργανισμό μπορούμε να αναμένουμε να βοηθάει τους άλλους που ανήκουν στο είδος του. Εκεί
όπου δεν υπάρχει εναλλακτική, το άτομο υποτάσσεται στον ζεύκτη της υπηρέτησης στην κοινωνία. Όμως, αν του δοθεί η ολοκληρωτική ευκαιρία να δρα προς
το δικό του συμφέρον, μόνο κάποιο όφελος θα τον εμποδίσει να κακομεταχειρίζεται, ακρωτηριάζει, σκοτώνει – τον αδερφό του, τον σύζυγο του, τον γονέα
του ή το παιδί του. Γρατσουνίστε τον αλτρουιστή και δείτε πως αιμορραγεί ο
υποκριτής.”44 Η ρητορική αυτού του αποσπάσματος είναι πολύ καλή αλλά δεν
είναι τέτοια και η επιχειρηματική του επιβεβαίωση. Είμαστε μόνο αβοήθητα θύματα των συγκυριών; Δεν μπορούμε, με την ευγένεια του χαρακτήρα και με αποφασιστικότητα να υψωθούμε υπεράνω κακού και να είμαστε καλοί;
Οι εξελιχτές εξηγούν την ελεύθερη θέληση με πολλούς τρόπους. Ο Βίλσον
και ο Ντόκινς παραδέχονται πως αυτή υπάρχει αλλά την εξηγούν ως κάτι το
οποίο είναι προγραμματισμένο με γονίδια και το οποίο όμως, ορισμένες φορές,
μπορεί να υπερνικήσει τις εντολές των γονιδίων. Σύμφωνα με τα αναμενόμενα,
τέτοια θολή επιχειρηματολογία βρίσκει πολλές κριτικές. Μπορούμε να έχουμε
και καθορισμένα και μη καθορισμένα αποτελέσματα από τα καθοριστικά γονίδια; Γιατί να συνδυάζουμε τέτοιους ξεχωριστούς τομείς όπως είναι η γενετική
και η ελεύθερη θέληση; Μπορεί η ελεύθερη βούληση να είναι πράγματι ελεύθερη αν την καθορίζει η γενετική; Ορισμένοι εξελιχτές απλώς αρνούνται την
ύπαρξη της ελεύθερης θέλησης. Ο Βίλιεμ Προβάϊν (William Provine), ιστορικός
της βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κόρνελ (Cornell University) απλώς ισχυρίζεται πως η “Ελεύθερη θέληση είναι η πιο καταστροφική ιδέα την οποία έχουμε
επινοήσει ποτέ.”45 Όμως, σχεδόν όλοι άνθρωποι πιστεύουν πως τα φυσιολογικά
άτομα έχουν την ελευθερία της επιλογής και ότι έτσι είμαστε υπεύθυνοι για τις
πράξεις μας.
Το ερώτημα ύπαρξης της ελεύθερης βούλησης είναι ένας ουσιαστικός παράγοντας ο οποίος δραματικά επιδρά στις απόψεις μας περί κόσμου. Είμαστε
απλώς παράλογα μηχανικά όντα με εξελικτική ψυχολογία παρούσα για να νο186

μιμοποιεί την κάθε ακατάλληλη συμπεριφορά; Ή, από την άλλη, πράγματι
έχουμε την ελεύθερη θέληση και έτσι είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας;
Σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε και την δική μας φυσιολογική αίσθηση για
εκείνο που είναι σωστό και λάθος, για ηθικά ορθό και το ανήθικο, για την δικαιοσύνη και την αδικία και την ευγένεια και τον εγωισμό. Αυτές οι ιδιότητες,
για τις οποίες οι περισσότεροι αποδέχονται πως τις ζουν, όλες δείχνουν προς
μια πραγματικότητα η οποία είναι εκτός γενετικά περιορισμένης εξελικτικής ψυχολογίας όπως και εκτός των απλών επιστημονικών ερμηνειών. Στην πραγματικότητα φαίνεται πως υπάρχουν πολλά περισσότερα από αυτά που επιτρέπει η
υλιστική (μηχανιστική, φυσιοκρατική) επιστημονική ερμηνεία. Τούτο ανοίγει το
δύσκολο ερώτημα της ύπαρξης του Θεού ο οποίος δημιούργησε όλες αυτές τις
αντιλήψεις οι οποίες δίνουν το νόημα και τον σκοπό ύπαρξης όπως και το ερώτημα οποιασδήποτε ευθύνης απέναντι στο Ον αυτό. Ο βαθμός υπευθυνότητας
μπορεί να εξαρτάται από το σε ποιο είδος Θεού πιστεύετε. Στα συμφραζόμενα
της Βίβλου, η θρησκευτική απάντηση στον ευεργετικό και επιεική Θεό δεν είναι
και πολύ βαριά.
Η αλήθεια είναι πως ορισμένοι επιστήμονες όπως είναι ο Γκούλντ και ο διάσημος επιστημονικός συγγραφέας Όλντοζ Χάξλι (Aldous Huxley) οι οποίοι επέλεξαν το παράλογο Σύμπαν, μιλάνε περί “μέγιστης ελευθερίας” και
“απελευθέρωσης” την οποία μια τέτοια απόφαση δίνει.46 Όμως, ενδιαφέρον
προκαλεί το γεγονός πως η πλειοψηφία των επιστημόνων οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό ή στην ελεύθερη βούληση και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά
του νου, δεν συμπεριφέρονται απλώς σαν ζώα τα οποία εξασφαλίζουν ώστε τα
δικά τους εγωιστικά γονίδια να περάσουν σε όλο και περισσότερους απογόνους.
Αυτοί οι επιστήμονες είναι σχεδόν πάντα τίμιοι, ευσυνείδητοι και έχουν υψηλό
αίσθημα των ηθικών αξιών. Είναι αξιοπρεπέστατα ανθρώπινα όντα και ως τέτοια, μαρτυρούν περί μιας πραγματικότητας η οποία έχει πτυχές που είναι πέραν
των δικών τους, απλώς υλιστικών, επιστημονικών εξηγήσεων. Η δική μας ελευθερία επιλογής και η αίσθηση των ηθικών αξιών αποτελούν ισχυρή απόδειξη
περί μιας πραγματικότητας η οποία υπάρχει υπεράνω των απλών μηχανιστικών
επιστημονικών ερμηνειών. Η ύπαρξη μας έχει νόημα και αυτό το νόημα είναι
πολύ πάνω από το γενετικό επίπεδο.

Ένα πρόσφατο δευτερεύον θέμα: Επιστημονικοί πόλεμοι

“Έτσι, είναι όλο και πιο πολύ ολοφάνερο πως η φυσική “πραγματικότητα”,
όχι λιγότερο από την κοινωνική “πραγματικότητα” βρίσκεται στον πάτο της κοινωνικής και της λεκτικής δομής∙ πως η επιστημονική “γνώση”, μακριά από το να
γίνει αντικειμενική, απεικονίζει και να κωδικοποιεί της κυρίαρχες ιδεολογίες και
συσχετίσεις της δύναμης του πολιτισμού ο οποίος την έχει γεννήσει∙ ότι οι ισχυρισμοί για τους οποίους η επιστήμη ισχυρίζεται πως είναι σωστοί, είναι έμφυτα
βεβαρημένοι με θεωρία και αυτό – αναφορικοί.”47 Η προηγούμενη αναφορά
ακούγεται πράγματι εντυπωσιακή και παρουσιάζει μια τάση προς την ερμηνεία
της επιστήμης υπό το φως του πολιτισμού όμως, δεν γράφτηκε για αυτόν τον
σκοπό. Γράφτηκε ώστε οι κοινωνιολόγοι να πειστούν να δημοσιεύσουν κάτι περί
του οποίου δεν ξέρουν και πολλά∙ και λειτούργησε! Η αναφορά αυτή είναι από
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την πένα του Άλεν Σόκελ (Alan Sokal) θεωρητικού φυσικού από το Πανεπιστήμιο
της Νέας Υόρκης (New York University) ενώ αποτελεί μέρος του εντυπωσιακού
άρθρου υπό τον τίτλο Ξεπέρασμα των ορίων: στον δρόμο προς την
μετασχηματιστική ερμηνευτική της κβαντικής βαρύτητας (Transgressing the
Boundaries: Toward a transformative Hermeneutics of Quantum Gravity). Το
άρθρο αυτό γράφτηκε σε διαλλακτικό τόνο, με πλούσια επιχειρηματολογία και
καλλωπίσθηκε με πολλές αναφορές των ηγετών της παγκόσμιας σκέψης.
Εμπεριέχει και πολλά λάθη τα οποία θα ήταν ολοφάνερα στους ειδικούς του
τομέα της φυσικής. Ο Σόκελ, στους εκδότες του περιοδικού Social Text, ενός από
τα κορυφαία περιοδικά για την μελέτη του πολιτισμού, παρουσιάστηκε ως
πολιτικός – πολιτισμικός της αριστεράς και τους ζήτησε να δημοσιεύσουν το
άρθρο αυτό - και αυτοί το έκαναν. Ταυτόχρονα, ο Σόκελ, σε ένα άλλο περιοδικό
στο Lingua Franca δημοσίευσε πως το άρθρο αυτό είναι απάτη και ότι
συντάχθηκε για να δείξει πως οι πολιτικές στάσεις του συγγραφέα καθορίζουν
το τι δημοσιεύεται ανεξαρτήτως ακρίβειας. Οι εκδότες του περιοδικού Social
Text οι οποίοι έπρεπε να ελέγξουν το άρθρο όσον αφορά τα επιστημονικά λάθη,
ένοιωθαν ξεγελασμένοι. Η ιστορία περί αυτής της απάτης βρέθηκε στο
πρωτοσέλιδο του περιοδικού New York Times και τα δημόσια ΜΜΕ είχαν την
ευκαιρία τους για να κριτικάρουν την πρακτική των επιστημόνων. Όμως, αυτός
δεν ήταν ο πρωταρχικός σκοπός του παιχνιδιού αυτού.48
Στο παρασκήνιο όλων αυτών ήταν οι λεγόμενοι “Επιστημονικοί πόλεμοι”.
Πρόκειται για την συνέχεια της διαμάχης που διαρκεί εδώ και ενάμισι αιώνα
ανάμεσα σε “δύο πολιτισμούς”, ανάμεσα σε επιστήμες οι οποίες ασχολούνται
με την μελέτη της κουλτούρας και της επιστήμης η οποία μελετάει την φύση.
Στην τελευταία δεκαετία, οι Επιστημονικοί πόλεμοι αποτελούν σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον ακραίο μεταμοντερνισμό μαζί με τον κοινωνικό
κονστρουκτιβισμό από την μία μεριά, και της επιστήμης από την άλλη. Η
επιστήμη τονίζει τα γεγονότα και την λογική. Η κίνηση του μεταμοντερνισμού
αρνείται οποιαδήποτε αντικειμενική γνώση και δεν αποδέχεται τις γενικές
προδιαγραφές των αξιών. Ο κονστρουκτιβισμός υποδεικνύει πως τα συμπεράσματα της επιστήμης και όλων των άλλων μελετών είναι καθορισμένα
κοινωνικά και ότι για αυτόν τον λόγο η επιστήμη δεν είναι καλύτερη από την
μελέτη των ανθρωπιστικών θεμάτων. Ακόμα και η μαθηματική και η λογική
θεωρούνται κοινωνικές δομικές κατασκευές. Η επιστήμη είναι μόνο ένα από τα
πολλά συστήματα των πιστεύω. Τα επιστημονικά “δεδομένα” είναι από μόνα
τους μόνο κοινωνικές δομές των επιστημόνων. Αυτή η νέα προσέγγιση στην
επιστήμη άνοιξε στους κονστρουκτιβιστές ένα νέο πεδίο ερευνών και οι ίδιοι
χρησιμοποιούν αυτήν την ευκαιρία όσο περισσότερο γίνεται. Τα λάθη στην
επιστήμη καταγράφονται με αφοσίωση και η άποψη του Κούν49 πως η επιστήμη
ακολουθεί παραδείγματα τα οποία αλλάζουν από καιρό σε καιρό επέτρεψε την
επίθεση στην άποψη πως η επιστήμη είναι ένας σταθερός, καλά σχεδιασμένος
δρόμος προς την αλήθεια. Οι κονστρουκτιβιστές διακήρυξαν την επιστήμη ένα
τυχαίο πολιτικό παιχνίδι της δύναμης. Δυστυχώς, η επιστήμη πολλές φορές είναι
από μόνη της ο χειρότερος της εχθρός. Η αποκλειστικότητα της και η αλαζονεία
της είχαν συνεισφέρει ώστε αυτός ο πόλεμος να αναζωπυρωθεί.
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Μερικοί επιστήμονες ένοιωθαν άβολα όταν έβλεπαν ορισμένους ανθρώπους
εκτός της κοινότητας τους πως κάνουν εκτιμήσεις των εργασιών τους και
γκρεμίζουν την εικόνα περί τέλειας επιστήμης, εικόνα η οποία τους είναι
ιδιαίτερα αγαπημένη. Τους άλλους τους προβλημάτιζε η απώλεια της
αντικειμενικότητας στην κοινωνία γενικώς σε περίπτωση που η επιστήμη
ανακηρυχθεί μια στοίβα απλών απόψεων. Ξεκίνησαν να δημοσιεύονται και
επιστημονικά βιβλία και να υλοποιούνται συνέδρια περί του θέματος αυτού.
Την μεγαλύτερη δημοσιότητα στην διένεξη αυτή την είχε το βιβλίο που εκδόθηκε
το 1994 υπό τον τίτλο Higher Superstition: The Academic Left and its Quarrels
With Science (Η ανώτερη δεισιδαιμονία: Η ακαδημαϊκή αριστερά και οι
φιλονικίες της με την επιστήμη).50 “Η ακαδημαϊκή αριστερά” στον τίτλο αφορά
τους κονστρουκτιβιστές και τους μεταμοντερνιστές οι οποίοι επιτίθενται στην
επιστήμη. Το βιβλίο αυτό, το οποίο το έγραψαν ο βιολόγος Πόλ Ρ. Γκρός (Paul R.
Gross) και ο μαθηματικός Νόρμαν Λίβιτ (Levitt) είναι στην ουσία μια πολεμική η
οποία ρίχνει πολλά επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά της
επιστήμης και μιλάει περί της “ιδιαίτερης ανάμιξης της άγνοιας και της έχθρας”51
των κριτικών της επιστήμης. Με την θεμελιώδη μελέτη και εκτίμηση, οι
συγγραφείς έδωσαν μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων των λαθών εκείνων οι
οποίοι κριτικάρουν την επιστήμη ενώ δεν την καταλαβαίνουν καν. Κάποια από
τα επιχειρήματα του βιβλίου αυτού χρησιμοποιούν την ίδια λογική την οποία οι
κονστρουκτιβιστές και οι μεταμοντερνιστές χρησιμοποιούν κατά της επιστήμης
αλλά τώρα γυρισμένη εναντίον τους! Η απάτη του Σόκελ η οποία έγινε δύο
χρόνια αργότερα, είναι απλώς άλλο ένα επιχείρημα το οποίο οι επιστήμονες
χρησιμοποιούν ώστε να τονίσουν την ανωτερότητα της επιστήμης. Από την άλλη
μεριά, οι κονστρουκτιβιστές τονίζουν πως η απάτη αυτή είναι ένα μεμονωμένο
επεισόδιο∙ απλώς ένα μέρος των στοιχείων. Έτσι, η διαμάχη συνεχίζεται.52
Αυτές οι επιστημονικές εργασίες τονίζουν την βαθιά και μόνιμη δυσαρέσκεια
την οποία αρκετοί νοιώθουν απέναντι στην ελιτιστική επιστήμη∙ απεικονίζουν
και την πενιχρότητα και την αλαζονεία ορισμένων διανοητικών προκλήσεων τις
οποίες τις στέλνουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Αν και η επιστήμη έχει
σημαντικές δυνάμεις και φαίνεται και πως νίκησε σε αυτές τις πρόσφατες
έντονες διαμάχες, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε πως η διένεξη μεταξύ
επιστήμης και του υπόλοιπου πολιτισμού τελείωσε. Οι λόγοι για την σύγκρουση
αυτή είναι πολύπλοκοι όμως, φαίνεται ολοφάνερο πως η αυθαιρεσία και η
αποκλειστικότητα της επιστήμης θα εξακολουθήσουν να δέχονται επιθέσεις από
πολλές γωνίες. Περαιτέρω, όσο η εκλαϊκευτική επιστήμη δεν θα είναι σε θέση
να προσφέρει περισσότερες ικανοποιητικές απαντήσεις στα δικά μας βαθύτερα
ερωτήματα όπως είναι η συνείδηση μας και ο λόγος ύπαρξης, η αποκλειστική
επιστήμη θα εξακολουθήσει να είναι στόχος επίθεσης.

Συμπερασματικά σχόλια

Που οδηγούν όλα αυτά; Υπάρχει φως στο τούνελ; Η επιστήμη σήμερα τείνει
να αποκλείσει εκείνους τους τομές οι οποίοι δεν βρίσκονται στο δικό της
υλιστικό μενού. Ο ελιτισμός είναι ολοφάνερος όταν η επιστήμη μπαίνει στα
πεδία όπως είναι η κοινωνιοβιολογία και προσπαθεί να απαντήσει ως επιστήμη
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στα ερωτήματα τα οποία είναι εκτός του δικού της τομέα ειδίκευσης. Οι
ανθρώπινοι παράγοντες συμπεριφοράς όπως ο αλτρουισμός και η θρησκεία
αποδίδονται στους μηχανιστικούς παράγοντες όπως είναι τα γονίδια.
Μετέπειτα, η ακαδημαϊκή αριστερά μπαίνει σε έντονους καυγάδες και κατηγορεί
την επιστήμη πως είναι μόνο μια κοινωνική δομή. Η εικόνα είναι περίπλοκη αλλά
ξεκίνησαν να εμφανίζονται κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Μέσα από όλα
αυτά έχουμε και ορισμένα θεμελιωμένα επιστημονικά στοιχεία να μας
βοηθήσουν στην σκέψη.
Ο σκοπός είναι να βρούμε τι είναι η αλήθεια ή, με άλλα λόγια, τι είναι η
πραγματικότητα. Η μεταμοντέρνα μήτρα σκέψης ορισμένων κοινωνιολόγων η
οποία υποδεικνύει πως όλα είναι σχετικά και ότι δεν υπάρχει απόλυτο, δεν είναι
λύση. Τέτοιος τρόπος σκέψης οδηγεί περισσότερο προς τον σκεπτικισμό παρά
προς την αλήθεια την οποία αναζητάμε. Πέραν τούτου, είναι δύσκολο να
κατανοήσουμε σοβαρά την αρχή του μεταμοντερνισμού πως τίποτα δεν είναι
αντικειμενικά αληθινό. Διότι, τούτο θα σήμαινε πως και αυτή η αρχή του
μεταμοντερνισμού δεν είναι αντικειμενική αλήθεια.53 Η καλύτερη λύση είναι να
βγάλουμε τα καλύτερα δυνατά συμπεράσματα βάσει καλύτερων διαθέσιμων
στοιχείων και να είμαστε ανοιχτοί προς όλες τις δυνατότητες και αναθεωρήσεις
όσο παίρνουμε νέες πληροφορίες. Οι διάφορες μεριές στις διαμάχες αυτές –
και συγκεκριμένα, όλες τους – μπορούν να επωφεληθούν από το να μην είναι
τόσο αποκλειστικές και να αποδέχονται πως υπάρχει αξία και εκτός του πεδίου
τους.
Η επιστήμη είναι υπερβολικά αποκλειστική, αποφεύγοντας ορισμένους
σημαντικούς τομείς μελέτης όσο επιτρέπει στα κυρίαρχα παραδείγματα να
καθορίζουν τι θα θεωρείται αληθινό. Αυτό, ορισμένες φορές, φέρνει την
επιστήμη στα δύσκολα όπως ήταν η περίπτωση με την αγνόηση του θανάτου
που προκλήθηκε με τα μικρόβια του επιλόχειου πυρετού ή των μεγάλων
καταστροφών.54 Από την άλλη μεριά, πρέπει να έχουμε υπ΄ όψιν πως η επιστήμη
έχει πολλά καλά μέσα της. Όταν διαβάζω διάφορες φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και θεολογικές σκέψεις, συχνά με απογοητεύει η
έλλειψη στοιχείων και μια πληθώρα υποθέσεων. Η εκπαίδευση μου ως
επιστήμονα μπορεί να ασκήσει επίδραση ώστε η άποψη μου να είναι
υποκειμενική αλλά πάντα χαίρομαι όταν επιστρέφω στην επιστήμη η οποία
εμπεριέχει ορισμένα ξεκάθαρα, σκληρά δεδομένα της φύσης από τα οποία
μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τούτο συμβαίνει ειδικά με τις φυσικές επιστήμες
όπως είναι η φυσική και η χημεία – και εκεί ακριβώς και βρίσκουμε ορισμένες
από τις πιο ισχυρές αποδείξεις περί ύπαρξης του Θεού. Η βιολογία είναι πιο
περίπλοκη και είναι και πιο δύσκολο να φτάσουμε σε ισχυρές αποδείξεις. Στην
ψυχολογία και στην κοινωνιολογία είναι ακόμα πιο δύσκολο να φτάσουμε σε
αξιόλογες αποδείξεις επειδή τα συστήματα τους είναι ακραίως περίπλοκα και
δύσκολα για ανάλυση. Σε αυτούς τους τομείς ασχολούμαστε με τον ανθρώπινο
νου ο οποίος δεν έχει κατανοηθεί τελείως. Όμως, ο τομέας αυτός αξίζει
προσεκτική μελέτη και σεβασμό. Υπάρχει και καλό και κακό σε όλα αυτά τα πεδία
και πρέπει να προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε προσεκτικά το καλό από το
κακό.
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Η επιστήμη έχει πολλά προβλήματα και το ένα από τα κύρια είναι το πώς οι
επιστήμονες είναι υπερβολικά συγκεντρωμένη στην επιτυχία της επιστήμης και
υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι με μεγάλη χαρά θα σας γνωστοποιήσουν το
πόσο η επιστήμη είναι πετυχημένη. Τούτο συμβαίνει ειδικά όταν οι επιστήμονες
ισχυρίζονται πως η επιστήμη μπορεί να απαντήσει σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα.
Αν και ένα μέρος αυτού του φαινομένου αποδίδεται στην φυσιολογική
ανθρώπινη συμπεριφορά και πρέπει να προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε,
δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ πως δεν πρέπει να ερμηνεύουμε την επιτυχία της
επιστήμης σε ορισμένους τομείς της ως την δική της καθολική ανωτερότητα και
άδεια να είναι αποκλειστική. Οι κοινωνιοβιολογική διαμάχη μας διδάσκει πως
σε ορισμένους τομείς η επιστήμη απλώς δεν μπορεί να δώσει αποδεκτή
συνεισφορά. Η επιστήμη πρέπει να μάθει να σέβεται εκείνα τα πεδία της
πραγματικότητας τα οποία είναι εκτός του δικού της τομέα εξειδίκευσης. Το
παράδειγμα είναι η δική μας ελεύθερη βούληση. Η επιστήμη είναι βασισμένη
στην αιτία – αιτιατό. Η ελεύθερη βούληση, για την οποία η πλειοψηφία
συμφωνεί πως την έχουμε, δεν αποτελεί το αιτία – αποτέλεσμα φαινόμενο. Αν
αποτελούσε, τότε δεν θα ήταν ελεύθερη. Η ελεύθερη θέληση είναι παράδειγμα
μιας από εκείνες τις πραγματικότητες οι οποίες είναι εκτός επιστήμης και τις
οποίες η επιστήμη πρέπει να σέβεται.
Εν συντομία, η επιστήμη δεν είναι τόσο κακιά όπως νομίζουν ορισμένοι
κοινωνιολόγοι ούτε είναι τόσο καλή όσο νομίζουν ορισμένοι επιστήμονες. Η
επιστήμη δυστυχώς τείνει να είναι υπερβολικά αποκλειστική και ελιτιστική.
Αρκετά συχνά, οι επιστήμονες βλέπουν την επιστήμη ως ένα κάστρο ακατάκτητο
το οποίο υψώνεται ψηλά πάνω από την πεδιάδα της άγνοιας. Στην
πραγματικότητα, η επιστήμη είναι περισσότερο σαν ένα από τα σημαντικά
σπίτια ανάμεσα σε άλλα σπίτια όπως είναι η ιστορία, η τέχνη και η θρησκεία,
όλα με τις δυνάμεις και με τις αδυναμίες τους. Όλα τα σπίτια είναι σημαντικά
στην αναζήτηση της αλήθειας. Το πρόβλημα με την επιστήμη είναι που οι
περισσότεροι επιστήμονες στο επιστημονικό σπίτι τράβηξαν τις κουρτίνες και
δεν μπορούν να δουν την εκκλησία η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα, στην
γειτονιά τους.
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Κεφάλαιο 8ο

Η σύνθεση

Το καλό μέρος της επιστήμης

Το νόημα της ζωής αποτελείται από
το γεγονός που δεν έχει νόημα να
πούμε πως η ζωή δεν έχει νόημα.1
Нийлс Бор, физик

Δύο κορίτσια έζησαν την τραγωδία να μην μπορούν να αμύνονται από τα
μικρόβια τα οποία είναι παντού γύρω μας. Όπως ακριβώς το διάσημο “αγόρι –
φούσκα” το οποίο ζούσε την ίδια τραγωδία επί 12 χρόνια σε πλαστική “φούσκα”
η οποία τον προστάτευε από τα μικρόβια. Πολλά παιδιά τα οποία πάσχουν από
αυτήν την τρομερή ασθένεια δεν καταφέρνουν να γιορτάσουν τα πρώτα τους
γενέθλια. Η ατυχία τους είναι στο γεγονός που έχουν ένα ελαττωματικό γονίδιο
το οποίο βλάπτει την λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων τα οποία παλεύουν
κατά των μικροβίων. Ευτυχώς όμως για τα δύο κορίτσια αυτά, τα θαύματα της
γενετικής μηχανικής έσπευσαν να βοηθήσουν. Ορισμένα από τα κύτταρα τους
αφαιρέθηκαν, αλλάχθηκαν γενετικά ώστε να δίνουν το σωστό γονίδιο και
επέστρεψαν στα σώματα τους όπου μεγάλωναν προσφέροντας την απαραίτητη
αντοχή. Ακόμα ένας επιστημονικός θρίαμβος! Αυτές οι διαδικασίες δεν είναι
απλές και αυτός ο τύπος της θεραπείας έχει τα προβλήματα του. Ορισμένες
φορές, ο ιός χρησιμοποιημένος για την μεταφορά του γονιδίου μπορεί να
προκαλέσει τις επιπλοκές αλλά οι επιστήμονες δεν τα βάζουν κάτω. Οι νέες
διαδικασίες συμπεριλαμβάνουν τις προσπάθειες να αλλαχθούν οι ιοί αυτοί, να
κατευθυνθούν οι μεταφορές των γονιδίων και να αναρρώσουν τα γονίδια με την
χρήση των διορθωτικών συστημάτων στο κύτταρο το οποίο έχουμε
προαναφέρει.2
Με την χρήση της γενετικής μηχανικής, οι επιστήμονες είναι σε θέση να
αλλάζουν το DNA ορισμένων οργανισμών ώστε οι οργανισμοί αυτοί να κάνουν
και παραπάνω από αυτό που θέλουμε να κάνουν. Τα γενετικά αλλαγμένα
μικρόβια μπορούν να παράγουν εμβόλια, τις ορμόνες όπως είναι η ινσουλίνη η
οποία ελέγχει τον μηχανισμό της ζάχαρης και την ιντερφερόνη η οποία βελτιώνει
την ανθεκτικότητα στις ιικές μολύνσεις. Είμαστε σε θέση να αναπτύσσουμε
μεγαλύτερους χοίρους και ποντίκια και αγελάδες οι οποίες παράγουν παραπάνω
γάλα. Αρκετά φυτά αλλάχθηκαν συμπεριλαμβάνοντας και το νέο χρυσό ρύζι το
οποίο παράγει τον πρόδρομο της βιταμίνης Α. Φτιάξαμε φρούτα τα οποία
παραμένουν φρέσκα για περισσότερο καιρό και βλαστούς βαμβακιού οι οποίες
έχουν τοξίνη δανεισμένη από ένα μικρόβιο και το οποίο τους κάνει ανθεκτικούς
από τις επιθέσεις. Φυσικά, υπάρχει μεγάλος φόβος πως κάποιος από αυτούς
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τους νέους τύπους των οργανισμών θα μπορούσε να προκαλέσει την γενική
βιολογική καταστροφή με ανεξέλεγκτες άγριες μολύνσεις ή την μη ελεγχόμενη
αναπαραγωγή. Αυτή είναι μια ανησυχία η οποία δεν δύναται να παραβλεφθεί
εύκολα και απεικονίζει την ενδεχόμενη δύναμη της επιστήμης.
Όταν η ιστορία θα καταγράφει τις μεγάλες επιτεύξεις του 21ο αιώνα, χωρίς
αμφιβολία θα συμπεριλάβει και την χαρτογράφηση των περισσότερων από
τριών δισεκατομμυρίων DNA βάσεων που βρέθηκαν στην γενετική φόρμουλα
του ανθρώπου. Στους ανθρώπους βρέθηκαν περίπου τριάντα χιλιάδες γονιδίων,
πιθανών και πολύ παραπάνω, οι οποίοι υλοποιούν διάφορες καθημερινές
λειτουργίες. Π. χ., το λιγότερο οχτώ από αυτά είναι συνδεδεμένα με το δικό μας
βιολογικό ρολόι το οποίο ρυθμίζει τις ορμόνες μας, την θερμοκρασία και το
πρόγραμμα ύπνου. Η κλωνοποίηση των θηλαστικών είναι άλλη μια εντυπωσιακή
επίτευξη όμως, κλωνοποιούμε μόνο το φυσικό σώμα των οργανισμών αυτών.
Προς το παρόν, η επιστήμη έκανε πολύ λίγα στην κλωνοποίηση των μυστήριων
μυαλών μας.
Οι εντυπωσιακές επιτεύξεις της επιστήμης δεν είναι καθόλου περιορισμένες
στην γενετική μηχανική. Σχεδόν όπου και να κοιτάξουμε βλέπουμε τις αποδείξεις
της επιτυχίας της επιστήμης η οποία, μαζί με την εκπληκτική πρόοδο της
τεχνολογίας, απειλεί να μας κάνει ασήμαντους. Φτάνει να αναφέρουμε τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή, το τηλεσκόπιο του Χάμπλ ή το ρόβερ του Άρη ώστε να
καταλάβουμε ότι η επιστήμη είναι ένα από τα πιο πετυχημένα εγχειρήματα της
ανθρωπότητας. Δεν χρειάζεται να χάνουμε και άλλο χρόνο σε αυτό το θέμα. Σε
αρκετούς τομείς, η επιστήμη είναι εξαιρετικά πετυχημένη.
Στα τελευταία δύο κεφάλαια δώσαμε το παράδειγμα του πως η επιστήμη
ακολουθεί τα κλειστά παραδείγματα και δύναται να είναι αρκετά αποκλειστική.
Όταν βλέπουμε την ολοκληρωμένη εικόνα όμως, πρέπει να έχουμε υπ΄ όψιν και
τις καλές πλευρές της επιστήμης όπως είναι αρκετές εντυπωσιακές και χρήσιμες
επιτεύξεις της. Οι επιτυχίες της επιστήμης είναι θρυλικές και είναι όλο και πιο
δύσκολο να βρούμε κάποιον ο οποίος πιστεύει πως η επιστήμη σε γενικές
γραμμές δεν είναι καλό πράγμα.

Που είναι ο Θεός; Και γιατί υπάρχει τόση δυστυχία;

Ήμουν παρόν σε μια μεγάλη συνεδρίαση κοσμικών στην οποία ο ομιλητής
παρακάλεσε εκείνους που το επιθυμούν να προσευχηθούν στον Θεό ώστε ο
ίδιος να μεγαλώσει 20 εκατοστά στην διάρκεια της εικοσάλεπτης ομιλίας την
οποία θα την κάνει ο ίδιος.3
Φυσικά, αυτό δεν έχει συμβεί. Που ήταν ο Θεός; Αυτό ήταν το κόνσεπτ Πάρε
την προσευχή για τους αθεϊστές – πάρτε τον αριθμό αλλά κανένας δεν απαντάει!
Οι κοσμικοί επιστήμονες συχνά θέτουν δύο ερωτήσεις περί Θεού: Που βρίσκεται
Αυτός; Και πως θα μπορούσε ένας Θεός, ειδικά ο επιεικείς Θεός της Βίβλου, να
επιτρέψει τόση ταλαιπωρία στην φύση; Αυτά είναι πράγματι σοβαρά ερωτήματα
συσχετισμένα ειδικά με το ζήτημα του Θεού.
Αν και υπάρχουν αρκετές αποδείξεις οι οποίες υποδεικνύουν την ύπαρξη
ενός νοήμονος σχεδιαστή - Δημιουργού, δηλαδή Θεού, ορισμένες φορές σε
αυτές τις συζητήσεις τίθεται το ερώτημα ποιος δημιούργησε τον Δημιουργό και
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τι έκανε Αυτός προτού ξεκίνησε να δημιουργεί; Λένε ότι ο Άγιος Αυγουστίνος
είχε την απάντηση στην τελευταία ερώτηση: πριν την δημιουργία, ο Θεός
προετοίμαζε την κόλαση για εκείνους που θέτουν τέτοια ερωτήματα! Το
ερώτημα περί του ποιος δημιούργησε τον Δημιουργό δεν είναι ορθό απλώς
επειδή αν κάποιος δημιούργησε τον Δημιουργό τότε ο Δημιουργός δεν είναι
πραγματικός δημιουργός των πάντων και κάποιος έπρεπε να δημιουργήσει τον
δημιουργό του δημιουργού κλπ. - και έτσι στο άπειρο. Το ερώτημα αυτό δύναται
να υπονοεί πως αν δεν ξέρουμε ποιος δημιούργησε τον δημιουργό και από πού
ήρθε ο Θεός, οι πληροφορίες μας είναι ανεπαρκείς και ίσως και να μην υπάρχει
δημιουργός καν. Όμως, σε αυτό το ερώτημα δύναται να απαντήσουμε εύκολα
με κόντρα ερώτημα από πού ήρθε το Σύμπαν; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα
είναι ότι ο Θεός είναι παντοτινός και ότι δεν είναι λογικό να τίθενται ερωτήματα
σχετικά με την δημιουργία Του. Στα συμφραζόμενα των περίπλοκων κόνσεπτ
όπως είναι η συνάρτηση του χρόνου και του χώρου, όπως το απεικονίζουν οι
ιδέες του Αϊνστάιν περί σχετικότητας,4 οι συνηθισμένες μας ερωτήσεις περί
φύσεως και χρόνου των πρώτων ξεκινημάτων μπορούν να είναι ανόητες.
Το ερώτημα γιατί οτιδήποτε υπάρχει αντί του τίποτα που θα υπήρχε σε
αντίθετη περίπτωση - είναι πολύ ρεαλιστικό. Η εκκοσμικευμένη επιστήμη και η
τεχνολογία δεν έδωσαν καμία καλή απάντηση στο ερώτημα των πρώτων
ξεκινημάτων αλλά όλοι εμείς είμαστε σίγουροι πως κάτι πράγματι υπάρχει. Η
άγνοια μας θα έπρεπε να δημιουργήσει μια υγιή δόση ταπεινότητας όταν
μελετάμε το πόσο η γνώση μας είναι ακατάλληλη.
Τα ερωτήματα που είναι ο Θεός και από πού εμφανίσθηκε το Σύμπαν είναι
πραγματικά αλλά δεν ταυτίζονται με τα ερωτήματα όπως αν ο Θεός υπάρχει ή
αν το Σύμπαν υπάρχει. Μόνο το γεγονός που δεν ξέρω που βρίσκεται ο Θεός ή
από πού ήρθε το Σύμπαν δεν σημαίνει και ότι δεν υπάρχουν! Είμαι πολύ
πρόθυμος να δεχτώ την ύπαρξη πολλών πραγμάτων αν και δεν γνωρίζω πως
δημιουργήθηκαν. Αν με κυνηγάει ένας μεγάλος κροκόδειλος, είμαι έτοιμος να
αποδεχτό πως υπάρχει - πολύ προτού μάθω πως, γιατί και από πού ήρθε. Έτσι
και στην φύση μπορούμε να δούμε αποδείξεις περί της ύπαρξης του
Δημιουργού αν και ίσως δεν ξέρουμε πως, γιατί και από πού αυτός ο Δημιουργός
ήρθε.
Δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται ο Θεός. Παρά το μεγάλο μειονέκτημα αυτό,
εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν πως Αυτός υπάρχει αποτελούν πλειοψηφία. Αν και
υπάρχουν διάφοροι ορισμοί του Θεού, η δημοσκόπηση του Γκάλουπ από το
1996 δείχνει ότι το 96% των ενήλικων στις ΗΠΑ πιστεύουν στον Θεό,5 και η
θρησκεία είναι σχεδόν ένα γενικό φαινόμενο σε όλον τον κόσμο. Στην έρευνα
περί της ύπαρξης του Θεού, πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψιν ότι η έλλειψη
αποδείξεων δεν είναι το ίδιο με την απόδειξη έλλειψης. Αν και ίσως δεν
βλέπουμε τον Θεό, υπάρχει πληθώρα πειστικών αποδείξεων ότι Αυτός είναι
πραγματικός. Αν στην κορυφή ενός λόφου δω έναν πανέμορφο και καλά
διατηρημένο κήπο, χωρίς αγριόχορτα και με όμορφες γραμμές λουλουδιών και
λαχανικών, δεν βλέπω τον κηπουρό αλλά οι αποδείξεις είναι τόσο πειστικές πως
είμαι σίγουρος πως εκείνος ή εκείνη υπάρχει. Με τον ίδιο τρόπο, αν μελετάω τα
ερείπια ενός καμένου σπιτιού και βλέπω καμένα δοκάρια, καμένη την οροφή
και κατεστραμμένα και λιωμένα αντικείμενα μέσα στο σπίτι, είμαι σίγουρος πως
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προηγήθηκε πυρκαγιά αν και δεν την βλέπω καθόλου. Οι αποδείξεις μπορούν
να είναι τόσο πειστικές που αφήνουν ελάχιστη αμφιβολία.
Μπορούμε με το δίκαιο μας να αναρωτηθούμε, εφόσον υπάρχει Θεός, γιατί
δεν κάνει τον εαυτό του ορατό; Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτό
το θέμα αλλά είναι πιο ελκυστική η υπόδειξη πως ο Θεός, στα συμφραζόμενα
της διαμάχης μεταξύ καλού και κακού, απομονώνεται ώστε να προστατέψει την
ελευθερία της επιλογής μας. Στην διαμάχη αυτή, η δική μας ελευθερία να
επιλέγουμε και το δίκαιο του Θεού θα μπορούσαν να είναι σε σύγκρουση αν
Εκείνος θα κυριαρχούσε με το παραπάνω και έτσι θα χειραγωγούσε τις
αποφάσεις. Ακολουθεί μια ωμή αναλογία: αν ο πατέρας κάθεται στην κουζίνα
μέρα αργά την νύχτα ώστε να φροντίσει τα παιδιά να μην φτάσουν στο κουτί με
τα γλυκά, αυτά τα παιδιά θα έχουν πολύ λίγη ελευθερία να επιλέξουν αν θα το
φάνε το γλυκό. Περαιτέρω, σε αυτά τα παιδιά μπορεί να στερηθεί η ευκαιρία
να μάθουν τι σημαίνει τιμιότητα και να κάνουν πρακτική την δύναμη του
χαρακτήρα μη παίρνοντας τα γλυκά από το κουτί επειδή η συμπεριφορά αυτή
δεν είναι σωστή. Ορισμένες φορές, μπορούμε να πάρουμε σημαντικά μαθήματα
από την ζωή σε περίπτωση που είμαστε ανεξάρτητοι, και μάλιστα πολλά
περισσότερα παρά όταν μας επιβλέπουν συνέχεια. Ένα τέτοιο επιχείρημα ίσως
να μην έχει μεγάλη βαρύτητα αν έχετε καθαρά μηχανιστική γωνία βλέψης περί
κόσμου και δεν πιστεύετε σε καμία θεότητα αλλά για κάποιους άλλους, η
επιχειρηματολογία αυτή μπορεί να είναι αρκετά σημαντική. Αν ο Θεός
χρειάζεται να μας δώσει την ελευθερία να τον αποδεχθούμε ή να τον
απορρίψουμε, ο Ίδιος μπορεί να μείνει εκτός σκηνής. Ίσως να υπάρχουν και
άλλοι λόγοι. Στην διάρκεια της μάχης, οι στρατιώτες δεν καταλαβαίνουν πάντα
το σχέδιο πολέμου.
Ύστερα, τίθεται και το ερώτημα των παθών. Πως μπορούσε ο παντοδύναμος
καλός Θεός, ειδικά όπως έχει περιγραφεί στην Βίβλο, να δημιουργήσει έναν
κόσμο με τόσο πολύ πόνο και δυστυχία; Περισσότεροι επιστήμονες αλλά και
άλλοι άνθρωποι αισθάνονται ότι η παρουσία του ηθικού κακού, του φόβου, του
πόνου και των φυσικών καταστροφών όπως είναι οι σεισμοί οι οποίοι μπορούν
να σκοτώσουν χιλιάδες ανθρώπους σε μια στιγμή, αναιρούν την εικόνα περί
καλού και νοήμονος Θεού δημιουργού. Σε αυτά τα προβλήματα μπορούμε να
προσθέσουμε και τους καρχαρίες οι οποίοι τρώνε τους ανθρώπους, μωρά παιδιά
με καρκίνο και απαίσια παράσιτα όπως είναι ο κεστοειδής σκώληκας. Αν και
υπάρχουν πειστικές αποδείξεις περί νοήμονος σχεδίου, δεν είναι όλα καλά.
Αρκετά έχουν γραφτεί περί προβλήματος της ταλαιπωρίας παρουσία ενός
καλού Θεού δημιουργού.6 Εγώ θα αναφέρω μερικές λύσεις αλλά ουσιαστικά
πρόκειται μόνο για υποδείξεις:
α) Αν και θα ήταν ωραίο να μην υπάρχει πόνος ή φόβος, χωρίς αυτά οι ζωές
μας θα ήταν καταστροφικές. Ο πόνος και ο φόβος, κρίνοντας από τις επιπτώσεις
φαίνεται πως είναι απαραίτητοι ώστε να εμποδίσουν να πληγωθούμε, π. χ., να
κάψουμε τα χέρια μας όσο δουλεύουμε γύρω από την φωτιά ή σε μεγάλες
θερμοκρασίες.
β) Για το ηθικό κακό όπως είναι η αδικία δεν πρέπει να κατηγορούμε τον Θεό
όταν έχουμε την ελεύθερη βούληση και μπορούμε να προκαλέσουμε το κακό.
Δεν πρέπει να κατηγορούμε τον Θεό για τις λανθασμένες μας επιλογές τίποτα
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παραπάνω από ότι θα έπρεπε να κατηγορήσουμε τον αρχιτέκτονα του σπιτιού
σε περίπτωση που οι ένοικοι του το κάψουν. Εδώ πρόκειται για ουσιαστικό
ερώτημα της ελευθερίας όπως και στο ερώτημα ύπαρξης του Θεού που ήδη
προαναφέρθηκε. Αντί των ανθρώπινων όντων, ο Θεός μπορούσε να δημιουργήσει μόνο τα μη ανθρώπινα όντα - κάτι σαν μαϊμούδες δηλαδή, χωρίς την
ελευθερία των ηθικών επιλογών αποκλείοντας έτσι την δυνατότητα του καλού
ή του κακού. Όμως, μια τέτοια ύπαρξη φαίνεται μη προκλητική και πράγματι
βαρετή. Ευτυχώς, εμείς έχουμε την ελευθερία των ηθικών επιλογών αλλά πρέπει
να αντιμετωπίσουμε και τις επιπτώσεις τους.
γ) Ορισμένοι προτείνουν την ιδέα πως η ταλαιπωρία είναι χρήσιμη στην
ανάπτυξη του ηθικού χαρακτήρα. Τούτο ορισμένες φορές εξηγείται με την
προϋπόθεση πως καλύτερα θυμόμαστε τις κεκτημένες αρετές παρά τις γενετικά
έμφυτες. Τα πάθη τα οποία τα ζούμε μας βοηθάνε να θυμηθούμε καλύτερα τις
επιπτώσεις του κακού.
δ) Έχει υποδειχθεί πως και το κακό των φυσικών καταστροφών δύναται να
εξηγηθεί με το γεγονός πως ο Θεός αποστασιοποιείται από αυτό που
δημιούργησε, αφήνοντας έτσι την φύση να πάρει τον δρόμο της. Αν και σε
ορισμένους αρέσει ένα τέτοιο συμπέρασμα, δεν φαίνεται ότι ταυτίζεται με το
είδος Θεού ο οποίος επιδρά άμεσα (όπως θα αναμενότανε) έχοντας υπ΄ όψιν
την αρκετά περίπλοκη δημιουργία.
ε) Ο Θεός δημιουργός θα μπορούσε να κάνει διάφορα θαύματα ώστε να
εμποδίσει την ταλαιπωρία. Όμως, αν ο Θεός υπερβολικά χειραγωγούσε την
φύση και έκανε πάρα πολλά θαύματα, πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να χάσουμε
την εικόνα περί αιτίας και επιπτώσεων. Τα ατυχήματα ίσως χρησιμεύουν ώστε
να μας θυμίζουν πως υπάρχει λογική, δηλαδή η αιτία και η επίπτωση στο
Σύμπαν. Αν το Σύμπαν δεν ήταν στην βάση του διευθετημένο, δύσκολα θα ήταν
εφικτή η νοήμων λογική σκέψη.
ζ) Η ταλαιπωρία την οποία βλέπουμε στον οργανισμό με μολυντικές
ασθένειες, τον καρκίνο και ακόμα και σε ένα σαρκοφάγο κυνήγι, μπορεί να είναι
αποτέλεσμα μιας μικρότερης βιολογικής διακύμανσης, ειδικά των βλαβερών
μεταλλάξεων και όχι του Θεϊκού ειδικού σχεδίου ή πρόθεσης. Η ταλαιπωρία
αυτή επίσης μπορεί να μας θυμίζει πως ζούμε σε νοήμονα Σύμπαν όπου η αιτία
και η επίπτωση είναι φυσιολογικά φαινόμενα.
Μιλώντας στα συμφραζόμενα ενός ευδαιμονικού Θεού, μπορούμε να πούμε
πως δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις περί ταλαιπωρίας
την οποία την βλέπουμε στην φύση. Είναι πάρα πολλά τα οποία απλώς δεν τα
γνωρίζουμε ∙ όμως, δόθηκαν ορισμένες πιθανές εξηγήσεις.7

Ορισμένες επιφυλάξεις απέναντι στην επιστήμη

Υπάρχει μια απόκρυφη ιστορία περί κάποιου βιολόγου ο οποίος έγινε
διάσημος επειδή εκπαίδευσε τους ψύλλους. Διέταξε τους ψύλλους να πηδάνε
και αυτοί πηδούσαν υπάκουα. Μια μέρα, για να δείξει στους φίλους του πως
εκπαίδευσε καλά τους ψύλλους του, άρχισε να βγάζει από ένα πόδι σε κάθε ένα
από αυτά και τότε τους έλεγε να πηδήξουν. Κάθε φορά, ο καλά εκπαιδευμένος
ψύλλος, συνέχιζε να πηδάει ακόμα και όταν του είχε μείνει μόνο ένα πόδι. Στο
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τέλος, του έβγαλε και το τελευταίο πόδι και του είπε να πηδήξει αλλά φυσικά,
δεν έγινε τίποτα. Μετέπειτα, ο βιολόγος αυτός είπε στους φίλους του ότι στην
διάρκεια των πολλών ετών έμαθε πως όταν από τον ψύλλο βγάλουμε όλα τα
πόδια, ο ίδιος γίνεται κουφός! Αυτή είναι μια ερμηνεία. Φυσικά, η άλλη
ερμηνεία είναι ότι ο ψύλλος δεν πήδηξε επειδή δεν είχε πόδια. Τούτο απεικονίζει
την διαφορά μεταξύ δεδομένων και ερμηνειών. Το γεγονός πως ο ψύλλος δεν
πήδηξε όταν έμεινε χωρίς πόδια είναι γεγονός ∙ αυτά είναι τα δεδομένα. Το ότι
κουφάθηκε, αποτελεί την ερμηνεία. Ένα από τα μεγάλα μπερδέματα στην
επιστήμη είναι ότι πολύ συχνά δεν κάνουν την διαφορά μεταξύ δεδομένων και
ερμηνειών. Όμως, η ερμηνεία μπορεί να είναι απλώς μια σκέψη. Ώστε να
βρούμε τι πράγματι συμβαίνει, πρέπει επίμονα να προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε αυτά τα δύο.
Οι επιστήμονες εδώ και πολύ καιρό έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα
αυτό και, όπως προαναφέρθηκε ήδη, χρησιμοποιούν την έκφραση ιστορική
επιστήμη για εκείνους τους τομείς της επιστήμης οι οποίοι είναι περισσότερο
στην υποκειμενική ή στην ερμηνευτική πλευρά. Είναι τομείς στους οποίους η
επιβεβαίωση είναι πιο δύσκολη. Εκεί όπου, π. χ., δεν μπορείτε συνέχεια να
κάνετε το πείραμα ώστε να επιβεβαιώσετε τα αποτελέσματα σας. Πολλοί από
αυτούς τους μη προβλέψιμους τομείς της επιστήμης ασχολούνται με περασμένα
γεγονότα και συνήθως είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστούν πειράματα και για
αυτόν τον λόγο και η ονομασία “ιστορική”. Οι τομείς όπως είναι η κοσμολογία,
η παλαιοντολογία, η εξέλιξη, η δημιουργία και η φυσική ανθρωπολογία είναι
περισσότερο στην ιστορική πλευρά. Από την άλλη μεριά, έχουμε την
πειραματική επιστήμη όπως είναι η φυσική, η χημεία και ορισμένες πτυχές της
βιολογίας όπως είναι η γενετική μηχανική όπου το πείραμα δύναται να
επαναληφθεί εύκολα στο εργαστήριο. Στην ενασχόληση με την ιστορική
επιστήμη πρέπει να προσέχουμε ειδικά να μην ανακατεύονται τα δεδομένα με
τις ερμηνείες.
Το γεγονός ότι στην επιστήμη κυριαρχούν τα παραδείγματα είναι πολύ
συνδεδεμένο με την δική μας συνολική εκτίμηση του ζητήματος του Θεού. Τα
παραδείγματα εννοούν ότι υπάρχει κοινωνιολογικό στοιχείο στην επιστήμη και
ανοίγουν το ερώτημα της ξεκάθαρης προσέγγισης, της αντικειμενικότητας και
του ανοιχτού μυαλού, στοιχεία τα οποία ορισμένοι επιστήμονες ιδιαίτερα
αγαπάνε να προσθέτουν στις επιστήμες τους. Όμως, όταν, αντί της έκφρασης
της ατομικής και ανεξάρτητης σκέψης, η επιστημονική κοινότητα κινηθεί εξ
ολοκλήρου από την έντονη πίστη σε ένα από τα παραδείγματα - σε έντονη πίστη
σε ένα άλλο, όπως ήταν η περίπτωση με την κίνηση των ηπείρων, δεν είναι
δύσκολο να πιστέψουμε πως υπάρχει σημαντικό ομαδικό κοινωνιολογικό
στοιχείο στα επιστημονικά συμπεράσματα. Οι αλλαγές στα παραδείγματα
ερμηνεύονται ως πρόοδος όμως, αυτό αναιρείται από το στοιχείο πως η κίνηση
αυτή είναι ορισμένες φορές προς τα πίσω, προς ένα παλιό παράδειγμα το οποίο
είχε απορριφθεί. Αυτό ακριβώς είχε συμβεί στα προηγούμενα παραδείγματα τα
οποία δώσαμε: η αυθόρμητη δημιουργία της ζωής και οι γεωλογικές
καταστροφές.8
Αν και σε αυτές τις περιπτώσεις το νέο, εκ νέου προσαρμοσμένο
παράδειγμα, διαφέρει από το παλιό το απορριφθέν, ο βασικός κανόνας
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παραμένει ίδιος και στις νέες και στις παλιές εκδόσεις ∙ έτσι, η επιστήμη,
ορισμένες φορές, επιστρέφει στις απορριφθείσες ερμηνείες. Επειδή μεγαλώνει
ο αριθμός των νέων επιστημονικών πληροφοριών, υπάρχει πολύ μικρή
αμφιβολία ότι η επιστήμη, μιλώντας γενικώς, προοδεύει προς την αλήθεια.
Όμως, μπορούμε να έχουμε πολλές αμφιλεγόμενες “εκδρομές”, ορισμένες και
πολύ μακροχρόνιες μάλιστα, κατά μήκος των λανθασμένων παραδειγματικών
δρόμων.
Μετά από πολλές δεκαετίες εντατικής μελέτης του ζητήματος της
δημιουργίας, και με σεβασμό προς όλους τους επιστημονικούς κόπους που
επενδύθηκαν ώστε να καταδειχθεί η εξέλιξη, μου φαίνεται πως η ιδέα ότι οι
οργανισμοί δημιουργήθηκαν από μόνοι τους και εξελίχθηκαν από τους απλούς
σε περίπλοκους συναντάει αγεφύρωτα επιστημονικά προβλήματα. Αν και
αρκετοί αποδέχονται την εξέλιξη, είναι δύσκολο να βρεθούν δεδομένα τα οποία
θα την στήριζαν όσο τα αντίθετα στοιχεία είναι αρκετά σημαντικά.9 Περαιτέρω,
αρκετοί επιστήμονες θέτουν σοβαρά ερωτήματα περί εξέλιξης και γράφουν
βιβλία σχετικά με αυτό.10
Ο Χιούστον Σμίθ (Huston Smith), πασίγνωστος καθηγητής φιλοσοφίας στο
Πανεπιστήμιο της Σιρακούσα (Syracuse University) εκφράζει κάτι από τις ιδέες
αυτές όταν αναφέρει: “Η δική μας προσωπική εκτίμηση είναι ότι σε καμία άλλη
επιστημονική θεωρία ο σύγχρονος νους δεν έχει τόση εμπιστοσύνη βάσει τόσο
λίγων ανάλογων αποδείξεων.”11
Όταν πρόκειται για έλλειψη αποδείξεων, η εξέλιξη έχει την πρώτη θέση.
Μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα περί ελκυστικών δυνάμεων του
παραδείγματος όταν βλέπουμε πως ορισμένοι εξελιχτές έχουν τόση
αυτοπεποίθηση παρά το γεγονός που οι αποδείξεις είναι ελάχιστες. Ο Ντάγκλας
Φατάϊμα από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν (University of Michigan) έγραψε
το ευρύτερα χρησιμοποιημένο επιστημονικό σύγγραμμα στις ΗΠΑ. Στο βιβλίο
αυτό αναφέρει πως “οι εξελικτικοί βιολόγοι σήμερα δεν προσπαθούν να
αποδεικνύουν την πραγματικότητα της εξέλιξης. Η ίδια απλώς δεν αμφισβητείται
και μάλιστα, εδώ και πάνω από έναν αιώνα.”12
Όταν η επιστήμη εκφράζει τέτοια στάση – γεμάτη αυτοπεποίθησης, ειδικά
μπροστά σε τόσο σημαντικές αντίθετες αποδείξεις, έχει περάσει από την
αναζήτηση της αλήθειας σε δόγμα. Η εξέλιξη είναι το σύμπτωμα της υπερβολικά
πεπεισμένης εκλαϊκευμένης επιστήμης.
Όπως παρατηρήσαμε ήδη, η επιστήμη τείνει να απομονωθεί. Ο Θωμάς Χάξλι
(Thomas Huxley) μια φορά δήλωσε ότι κανένας δεν μπορεί να είναι “και
πραγματικός γιος της εκκλησίας και πιστώς στρατιώτης της επιστήμης.”13
Τέτοια στάση απεικονίζει την τάση της επιστήμης να είναι αποκλειστική.14
Οι επιστήμονες συχνά ισχυρίζονται πως η επιστήμη και η θρησκεία είναι
ξεχωριστά πεδία. Εμείς μπορούμε να ξεχωρίσουμε διάφορους ανομοιόμορφους
τομείς της πληροφόρησης όπως είναι η λογοτεχνία, η οικονομία και η ψυχολογία
όμως, αν αυτοί ευσυνείδητα αγνοούνται, όπως η επιστήμη συχνά κάνει με την
θρησκεία, τούτο στο τέλος μπορεί να τελειώσει απλώς ως κίνηση ήσσονος
σημασίας κατά μήκος του φαρδύ δρόμου προς την εύρεση της αλήθειας. Η
αναζήτηση μας – της πραγματικής αλήθειας δηλαδή (η πραγματικότητα ή η
τελική αλήθεια όπως την αποκαλούν ορισμένοι), πρέπει να συμπεριλάβει όσο
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το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες ειδικά όταν τοποθετούνται ευρύτερα
ερωτήματα όπως είναι το ερώτημα της δημιουργίας των πάντων. Όσες
περισσότερες πιθανότητες μελετήσουμε, είναι και πιο πιθανό ότι θα βρούμε τις
σωστές εξηγήσεις.
Δυστυχώς, η τάση προς την αποκλειστικότητα και απομόνωση στην επιστήμη
είναι ασυνήθιστα έντονες. Για αυτόν τον λόγο ορισμένες φορές συμβαίνει ότι η
επιστήμη προσφέρει εξηγήσεις οι οποίες είναι πέραν των ορίων των
δυνατοτήτων της όπως είναι η δημιουργία της ζωής από τις πληροφορίες που
βρίσκονται στα άτομα ή η κοινωνιοβιολογία.15
Η πλειοψηφία των επιστημόνων έχει κατανοήσει πλήρως ότι η επιστήμη
είναι ισχυρή και δεν είναι πιθανό ότι οι επιστήμονες θα μπορέσουν να
απαρνηθούν την επιστήμη αυτή. Όλα αυτά συνεισφέρουν στο αίσθημα
ανωτερότητας το οποίο τείνει να βάλει οδοφράγματα ανάμεσα στην επιστήμη
και σε άλλους τομείς μελέτης οι οποίοι είναι επίσης μέρος της πραγματικότητας.
Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ο υπερβολικός αριθμός επιτυχιών στην επιστήμη
έγινε βλαβερός για την αναζήτηση της αλήθειας. Οι επιστήμονες είναι εξουσιοδοτημένοι να ειδικεύονται στην επιστήμη αλλά μπορούν να τα βρουν δύσκολα
όταν δεν αναγνωρίζουν ότι ένα από τα ελαττώματα της ειδίκευσης είναι που η
ίδια περιορίζει την ευρύτερη γωνία βλέψης των πραγμάτων. Μπορείτε να
σκέφτεστε πολύ λίγα πράγματα πέραν του στενού πεδίου της έρευνας.
Ορισμένοι αναρωτιούνται αν η επιστήμη είναι τίμια όταν αυθαίρετα
αποκλείει τον Θεό ενώ ταυτόχρονα ισχυρίζεται πως ξέρει την αλήθεια περί
δημιουργίας του κόσμου. Αν και ορισμένες φορές στην επιστήμη πράγματι
συμβαίνει η εσκεμμένη πλάνη, που δεν θα έπρεπε να την αγνοούμε τελείως,
αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια και πιθανόν δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα
στην σύγκρουση σχετικά με το ζήτημα του Θεού. Το κύριο πρόβλημα στην
σύγκρουση αυτή δεν είναι η εσκεμμένη πλάνη αλλά εκείνο που ονομάζεται
αυταπάτη όπου οι επιστήμονες είναι σίγουροι και ειλικρινά πιστεύουν πως
έχουν δίκαιο και ότι οι υπόλοιποι δεν έχουν. Ο Θεός δύναται να απορριφθεί
επειδή, στο τέλος, δεν αληθεύει πως οι περισσότεροι επιστήμονες εξηγούν
σχεδόν τα πάντα χωρίς τον Θεό; Π. χ., φαίνεται πως η αυταπάτη είναι ολοφάνερη
όταν οι επιστήμονες πιστεύουν πως ορισμένοι οργανισμοί ζούσαν εκατοντάδες
εκατομμύρια χρόνια πριν και προτού τους βρουν στα απολιθώματα,16 επειδή
πιστεύουν πως οι οργανισμοί αυτοί εξελίχθηκαν από άλλα είδη και ξέρουν πως
για κάτι τέτοιο θα χρειαζότανε αρκετός χρόνος. Αν οι επιστήμονες συνήθως
νομίζουν ότι έχουν δίκαιο, η ιστορία μας διδάσκει ότι στο παρελθόν, η επιστήμη
συχνά έκανε λάθη. Η αυταπάτη δεν αποτελεί μόνο το πρόβλημα της επιστήμης,
αποτελεί πρόβλημα για όλα τα πράγματα ∙ όμως, η επιστήμη είναι ευάλωτη
λόγω της ασυνήθιστης επιτυχίας της. Μπορεί εύκολα να μπει σε λανθασμένα
συμπεράσματα νομίζοντας πως έχει δίκαιο. Οι επιστήμονες πρέπει να δίνουν
μεγαλύτερη προσοχή στα επιστημονικά δεδομένα και λιγότερη στο αν
συμφωνούν με άλλους επιστήμονες.
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Η εκκοσμίκευση στην επιστήμη

Σήμερα, η επιστήμη συνήθως ισχυρίζεται πως διαθέτει αυστηρά εκκοσμικευμένη στάση και ότι ο Θεός έχει αφαιρεθεί από το πεδίο της. Οι επιστημονικοί
γκουρού όπως είναι ο Στίβεν Γκούλντ, χαρακτηρίζουν την ιδέα του νοήμονος
σχεδιασμού ως “απάτη” και “ιστορικά φθαρμένη”.17
Περισσότεροι γνωστοί επιστήμονες ειδικά τονίζουν πως η απατηλή εικόνα
του σχεδίου στην φύση αποτελεί ψευδαίσθηση και ότι πρέπει να αποφεύγεται.
Ο Τζούλιεν Χάξλι (Julian Huxley), ο εγγονός του Θωμά Χάξλι αναφέρει: “Οι
οργανισμοί είναι δομημένοι σαν να έχουν σχεδιαστεί για κάποιον σκοπό… ο
σκοπός αυτός είναι μόνο φαινομενικός.”18
Στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς στο βιβλίο του The Blind
Watchmaker (Ο τυφλός ωρολογοποιός) λέει πως η “βιολογία είναι η μελέτη των
περίπλοκων πραγμάτων τα οποία φαίνονται σαν να έχουν σχεδιαστεί με κάποιον
σκοπό.”19
Ο ίδιος μετέπειτα, στο υπόλοιπο του βιβλίου αυτού, προσπαθεί να αποδείξει
πως αυτό δεν είναι σωστό. Ο Νομπελίστας Φρένσις Κρίκ (Francis Crick)
προειδοποιεί πως “οι βιολόγοι πρέπει συνέχεια να έχουν υπ΄ όψιν πως εκείνο
που βλέπουν δεν έχει σχεδιαστεί αλλά πιο πιθανών να είχε εξελιχθεί.”20
Είναι δύσκολο να μην συμπεράνουμε πως εδώ πρόκειται για εκκοσμικευμένη
μέθοδο εργασίας. Άλλα τέτοια παραδείγματα δόθηκαν στην αρχή του
τελευταίου κεφαλαίου. Όλα αυτά υποδεικνύουν πως στην επιστήμη όπως
εφαρμόζεται σήμερα, έχουμε να κάνουμε με κλειστή εκκοσμικευμένη υλιστική
φιλοσοφία και όχι με ανοιχτή επιστημονική αναζήτηση των πραγματικών
εξηγήσεων περί φύσεως, ακολουθώντας τα δεδομένα ανεξαρτήτως του που
οδηγούν. Το γεγονός που μισό εκατομμύριο επιστημόνων ερμηνεύει την φύση
χωρίς τον Θεό και μόνο μια χούφτα τον συμπεριλαμβάνει ως πιθανότητα,
ενθαρρύνει μια τεράστια μεροληψία κατά του Θεού στην επιστημονική
βιβλιογραφία. Η κάθε απόδειξη περί Θεού συστηματικά παραβλέπεται. Στον
Θεό θα έπρεπε να δοθεί μια δική Του “μέρα δίκης” στην επιστημονική αρένα –
αν η επιστήμη πράγματα αναζητάει την αλήθεια.
Αν και η ιδέα περί ορισμένης μορφής δημιουργίας σήμερα έλκει πολύ
μεγαλύτερη προσοχή των επιστημόνων παρά από ότι παλαιότερα, συχνά δεν
είναι ευπρόσδεκτη και ορισμένοι ηγέτες της επιστήμης υποτιμάνε το κόνσεπτ
αυτό. Σήμερα, στο τέλος, η Εποχή αυτή, αποτελεί μια νέα επιστημονική εποχή
στην οποία ο Θεός δεν υπάρχει ή είναι ασήμαντος. Αν και στην πλειοψηφία, οι
επιστήμονες είναι ευφυείς, ευγενικοί και υπεύθυνοι, η εκκοσμικευμένη
επιθετικότητα δεν είναι νεκρή. Ορισμένοι επιστήμονες φαίνεται πως δεν
κουράζονται ποτέ παραπονούμενοι πως η Εκκλησία βασάνιζε τον Γαλιλαίο λόγω
της δικής του μη ορθόδοξης αλλά ορθής πίστης πως η Γη γυρίζει γύρω από τον
Ήλιο. Ο Γαλιλαίος έγινε κάποιο είδος εικόνας του πως η επιστήμη είχε δίκιο και
η Εκκλησία όχι και τούτο δύναται να αντανακλάται στην πίστη στον Θεό. Μόνο
ένας πολύ θαρραλέος επιστήμονες σήμερα θα τολμούσε να μιλήσει περί
κάποιας Θεότητας ενεργής στη φύση, αν και τα επιστημονικά δεδομένα αρκετά
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υποδεικνύουν πως μια τέτοια Θεότητα είναι απαραίτητη ώστε να εξηγηθούν οι
φινετσάτες ρυθμίσεις και η πολυπλοκότητα την οποία βρίσκουμε.21
Στα προοδευτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα οι επιστήμονες οι οποίοι πιστεύουν
στον Θεό σιωπούν περί του θέματος αυτού. Η πίεση εκ μέρους των συναδέλφων
και ο φόβος από την γελοιοποίηση μπορούν να εμποδίσουν εκείνα τα 40% των
επιστημόνων οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό ο οποίος απαντάει στις προσευχές
τους22 ώστε να δημοσιεύουν περί του Θεού. Ο κοινωνιολόγος από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον (University of Washington) ο Ρόντνι (Rodney) Στάρκ
τονίζει πως “200 χρόνια διαρκεί το μάρκετινγκ που αν θέλετε να είστε επιστήμονας, πρέπει να παραμείνετε ελεύθεροι από τις αλυσίδες της θρησκείας.”23
Αν ο επιστήμονας σχεδιάσει το πολύπλοκο οργανικό μόριο, αυτό είναι
επιστήμη ∙ αν ο Θεός κάνει το ίδιο, αυτό δεν είναι επιστήμη!
Δύο μεγάλες αποκλείσεις του Θεού άφησαν στην επιστήμη την ύπουλη
εκκοσμικευμένη διανοητική μήτρα η οποία μπαίνει σε όλους τους πόρους της
θεωρίας, των ερμηνειών και ακόμα και του λεξιλογίου. Ο Χέρμπερτ Γιόκι, ο
μοριακός βιολόγος από την Μπέρκλι Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου
της Καλιφόρνια, κριτικάρει την γεμάτη αυτοπεποίθηση αλλά ταυτόχρονα
περιορισμένη στάση της επιστήμης και γελοιοποιεί την χρήση των οξύμωρων
σχημάτων (συνδυασμός αντιφατικών όρων) όπως είναι η “χημική εξέλιξη, η
προβιοτική σούπα… η αυτοποίηση κλπ.”24 τα οποία δημιουργούν στον νου τις
δεισιδαιμονίες περί του πως δημιουργήθηκε η ζωή.
Σήμερα, η επιστήμη θέτει το ερώτημα πως η ζωή εξελίχθηκε και όχι αν
εξελίχθηκε. Όμως, με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτεται το ερώτημα κλειδί του
Θεού. Το έντονο εκκοσμικευμένο στοιχείο στην επιστήμη επιδρά ώστε τα
συμπεράσματα στα οποία φτάνουμε να γίνουν μεροληπτικά. Προκύπτει πως η
επιστήμη, όπως ασκείται σήμερα, είναι ένα περίεργο μίγμα της μελέτης της
φύσης και της εκκοσμικευμένης φιλοσοφίας η οποία αποκλείει τον Θεό.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τον Θεό σύμφωνα με τον ορισμό, αλλά αυτό δεν
λειτουργεί και τόσο καλά αν ο Θεός υπάρχει!
Είναι θλιβερό που η λογοκρισία κατά του Θεού είναι τόσο τρομερή στην
σύγχρονη επιστήμη. Όταν οι κυρίαρχοι εξελικτικοί βιολόγοι όπως είναι ο
Ρίτσαρντ Ντόκινς γράψουν βιβλίο με τίτλο “God Delusion” (Η εξαπάτηση του
Θεού)25 το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η επιστημολογία, όπως ονομάζεται η
υπερβολική εμπιστοσύνη στην επιστήμη, είναι ολοζώντανη! Οι επιστήμονες οι
οποίοι πιστεύουν έντονα στον Θεό μπορούν ορισμένες φορές να έρθουν
αντιμέτωποι με ένα δύσκολο δίλημμα επειδή πρέπει να διατηρούν την
εκκοσμικευμένη στάση και στην ουσία να προσποιούνται πως είναι αθεϊστές
ώστε να γίνουν δεχτοί στην επιστημονική κοινότητα και να δημοσιεύουν στα
επιστημονικά περιοδικά.26
Στην μελέτη εκείνων των τομέων της επιστήμης οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν
το ζήτημα του Θεού, η διανοητική τους ακεραιότητα μπορεί να τεθεί σε
αμφισβήτηση όταν βρεθούν σε κατάσταση να είναι αναγκασμένοι να ζουν διπλή
ζωή. Παραμένει η ελπίδα πως, όταν θα γίνουν δεκτές περισσότερες αποδείξεις
περί Θεού, οι επιστήμονες αυτοί θα μπορέσουν ελεύθερα να εκφράζουν τα
πιστεύω τους και να βοηθήσουν την επιστήμη να απελευθερωθεί από την
εκκοσμικευμένη φυλακή την οποία την δημιούργησε η ίδια για τον εαυτό της.
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Μπορούμε απολύτως δικαιολογημένα να θέσουμε το ερώτημα αν η
επιστήμη έχει το δικαίωμα να ορίζει τον εαυτό της ως εκκοσμικευμένο
επιχείρημα. Σίγουρα έχει, αλλά αν το κάνει, πρέπει να ασχολείται μόνο με
εκκοσμικευμένα πράγματα. Αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο επειδή η γνώση
συχνά δεν διαιρείται σε αυστηρούς τομείς. Π. χ., όταν η επιστήμη προσπαθεί
να απαντήσει σε όλα μέσα στα συμφραζόμενα της εκοσμίκευσης, η ίδια άθελα
της προβάλει τον δυναμικό θεολογικό ισχυρισμό ότι ο Θεός δεν υπάρχει και αυτό
αποτελεί ήδη μια διείσδυση σε θρησκευτικά ζητήματα. Η διανοητική διάκριση
σε ξεχωριστά πεδία όπως είναι η τέχνη, η θρησκεία ή η επιστήμη, δεν λειτουργεί
όταν κάνετε το ερώτημα από πού προέρχονται όλα τα πράγματα.
Αν η επιστήμη επιθυμεί να οριστεί ως πράγματι εκκοσμικευμένη, η ίδια
πρέπει να αποφεύγει όλους τους τομείς στους οποίους θα μπορούσε να
συμπεριληφθεί το ζήτημα του Θεού και να κάνει κράτη από τις εκτιμήσεις περί
δημιουργίας σχεδόν των πάντων χωρίς αρκετές αποδείξεις. Η επιστήμη πρέπει
με όλη την ειλικρίνεια να δημοσιεύσει πως είναι αθεϊστική και ότι είναι κλειστή
απέναντι στο συμπέρασμα πως ο Θεός υπάρχει. Όμως, ήδη τονίσαμε πως η
Εθνική Ένωση των δασκάλων βιολογίας δεν ήταν διαθέσιμη να πάρει μια τόσο
έντονη στάση.27
Οι εξελιχτές συχνά ισχυρίζονται πως η θεωρία περί δημιουργίας δεν είναι
επιστήμη επειδή δεν υπάρχει επιστημονικός τρόπος να μελετηθεί το θαύμα
όπως είναι η δημιουργία όμως, το επιχείρημα αυτό αποδυναμώνεται όταν, από
την άλλη μεριά, γράφουν βιβλία όπως είναι το Scientists Confront Creation (Οι
επιστήμονες κατά της Δημιουργίας)28 και προσπαθούν να εκτιμάνε την δημιουργία χρησιμοποιώντας την επιστήμη. Μπορούν να έχουν και τα δύο; Τι είδος
επιστήμης εφαρμόζεται σήμερα; Ο ορισμός της είναι πως η ίδια είναι
νεφελώδης.
Από μια άλλη γωνία βλέψης, ορισμένοι δείχνουν την τάση να θεωρούν τους
επιστήμονες μια συμμορία αθεϊστών. Η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη
από αυτό. Σήμερα, υπάρχουν διάφοροι επιστήμονες και μόλις μερικοί από
αυτούς είναι τσαρλατάνοι ή σκόπιμα παίρνουν μια εχθρική στάση απέναντι στην
θρησκεία. Πρέπει να έχουμε υπ΄ όψιν ότι εν μέρει, ο λόγος που αρκετοί
επιστήμονες δεν πιστεύουν στον Θεό είναι επειδή που τα πειράματα τους, οι
υποθέσεις και η θεωρίες τους συχνά δεν είναι καθόλου συνδεδεμένες με το
ζήτημα του Θεού. Στους επιστήμονες αρέσει να ασχολούνται με εκείνο που
μπορούν να το παρατηρούν στην φύση. Αυτή είναι η ειδικότητα τους και
νοιώθουν πιο βολικά σε αυτό το πεδίο. Ένα μεγάλο μέρος της επιστήμης, όπως
π.χ. οι χημικές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν όταν το τσιμέντο σκληραίνει,
μπορούν να μελετούνται χωρίς να μπλέκονται οποιαδήποτε ερωτήματα περί
Θεού. Οι συνεπείς νόμοι της φύσης αφήνουν πολύ χώρο στην επιστήμη χωρίς
οποιαδήποτε άμεση παραπομπή σε Εκείνον. Όμως, τούτο δεν σημαίνει πως ο
Θεός δεν υπάρχει ∙ αυτό απλώς μπορεί να σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι τόσο
απλός όπως κάποια στοιχεία της επιστήμης μας. Το ζήτημα του Θεού έρχεται
στο επίκεντρο ακόμη περισσότερο όταν θέτουμε πιο δύσκολα ερωτήματα όπως
το πώς οι νόμοι της φύσης έφτασαν σε μια τέτοια συνδεδεμένη φόρμουλα ώστε
να επιτρέψουν την ύπαρξη του Σύμπαντος μας ή το ερώτημα πως δημιουργήθηκε η ζωή.
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Πίνακας 8.1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΘΕΟΥ

1. ΥΛΗ. Γιατί η ύλη έχει οργανωθεί σε υποατομικά σωματίδια τα οποία υποτάσσονται
στους νόμους οι οποίοι επιτρέπουν σε αυτά να διαμορφώσουν πάνω από 100 στοιχεία
τα οποία δίνουν την ύλη για το σύμπαν όπως και για τα άτομα, τα μόρια και τις χημικές
διαδικασίες απαραίτητες για την ζωή; Η ύλη θα μπορούσε απλώς να είναι χαοτική, χωρίς
νόμους. Οι νόμοι υποδεικνύουν τον έξυπνο σχεδιασμό. Γιατί η μάζα αυτών των υποατομικών σωματιδίων είναι συχνά ακριβώς τόση όση χρειάζεται, ακριβέστατα στο χιλιοστό;
2. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ακριβέστατη αξία και ο τομέας δράσης των τεσσάρων βασικών δυνάμεων της φυσικής είναι ακριβώς όπως πρέπει ώστε να επιτραπεί η ύπαρξη του Σύμπαντος
κατάλληλου για την ζωή. Η δύναμη της βαρύτητας σε συνάρτηση με την δύναμη της
ηλεκτρομαγνητικής δύναμης πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβή ώστε ο Ήλιος να δίνει
συνέχεια στην Γη ακριβώς την σωστή ποσότητα της θερμότητας την οποία χρειαζόμαστε.
Τέτοια ακρίβεια φαίνεται πολύ ως Θεϊκό σχέδιο.
3. ΖΩΗ. Οι απλούστεροι ζωντανοί οργανισμοί είναι τόσο περίπλοκοι και πολύπλοκοι
ώστε να μην φαίνεται πιθανό πως δημιουργήθηκαν χωρίς τον έξυπνο σχεδιασμό. Οι πολυπλοκότητες αυτές συμπεριλαμβάνουν το DNA, τις πρωτεΐνες, τα ριβοσωμάτια, τα βιοχημικά μονοπάτια, τον γενετικό κώδικα και την ικανότητα όλα αυτά να αναπαραχθούν,
συμπεριλαμβάνοντας και το σύστημα διόρθωσης και έκδοσης για την αντιγραφή του
DNA.
4. ΟΡΓΑΝΑ. Σε όλους τους οργανισμούς βρίσκουμε πολλά συστήματα με την μη μειώσιμη πολυπλοκότητα. Έχουν τα αλληλεξαρτώμενα μέρη τους τα οποία δεν μπορούν να
λειτουργούν όσο δεν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέρη. Τα παραδείγματα είναι ο μηχανισμός αυτό – εστίασης και αυτό – έκθεσης του ματιού, ο ανθρώπινος περίπλοκος εγκέφαλος κλπ. Τα άχρηστα ατομικά μέρη των συστημάτων αυτών δεν έχουν την
εξελικτική αξία επιβίωσης και από `κει προκύπτει πως για αυτά χρειαζότανε να γίνει κάποιος σχεδιασμός.
5. ΧΡΟΝΟΣ. Τα υποτιθέμενα πολύ μικρά χρονικά διαστήματα της ηλικίας της Γης και
του Σύμπαντος είναι υπερβολικά μικρά για τα απίθανα γεγονότα τα οποία τα υποθέτει η
εξέλιξη. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι τα δισεκατομμύρια έτη για την ηλικία της Γης είναι
υπερβολικά σύντομα για την διαμόρφωση μόλις ενός ειδικού πρωτεϊνικού μορίου. Η
ύπαρξη Θεού φαίνεται απαραίτητη.
6. ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ. Στην διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του εξελικτικού χρόνου,
κυριολεκτικά δεν συμβαίνει καμία εξέλιξη ενώ μετά, ξαφνικά, πριν το τέλος και στην
διάρκεια των λιγότερο από 2% αυτού του εξελικτικού χρόνου, η πλειοψηφία των απολιθωματικών ζωικών ομάδων βρίσκεται σε αυτό που λέγεται η Κάμβρια έκρηξη. Περαιτέρω, δεν βρίσκουμε κανέναν σημαντικό πρόγονο των ομάδων αυτών πριν το γεγονός
αυτό. Και πολλές άλλες κύριες ομάδες εμφανίζονται ξαφνικά, σαν να ήταν δημιουργημένες. Οι εξελιχτές προτείνουν μερικούς υποτιθέμενους ενδιάμεσους αλλά αν η εξέλιξη
έγινε, η απολιθωματική καταγραφή θα έπρεπε να είναι γεμάτη με διάφορους ενδιάμεσους
οι οποίοι προσπαθούν να εξελιχθούν.
7. ΝΟΥΣ. Ο ανθρώπινος νους έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία στην επιστήμη, είναι
πολύ δύσκολο να αναλυθούν. Ως τέτοια, δείχνουν προς μια πραγματικότητα η οποία είναι
εκτός φυσιοκρατικού επιπέδου και επίσης, δείχνουν προς έναν υπερβατικό Θεό. Η ελευθερία των επιλογών μας, αν ο νους αυτός είναι πράγματι ελεύθερος, όπως η πλειοψηφία
συμφωνεί, είναι υπεράνω των κανονικών αιτία – αιτιατό κανόνων της επιστήμης. Οι υπόλοιποι παράγοντες συμπεριλαμβάνουν την συνείδηση μας, δηλαδή το αίσθημα ότι υπάρχουμε και την δική μας κατανόηση πως η πραγματικότητα έχει νόημα. Έχουμε και την
αίσθηση του καλού και του κακού, της αγάπης και του νοιαξίματος για τους άλλους. Δεν
θα βρείτε αυτά τα ανώτερα χαρακτηριστικά του νου στην απλή ύλη.
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Ένας σημαντικός αριθμός επιστημόνων συνδέει τον Θεό με την εξέλιξη. Σε
αυτό το είδος προσέγγισης μπορείτε να έχετε και ήμι – εκκοσμικευμένη
επιστημονική στάση και τον Θεό να λύσει τα πιο δύσκολα προβλήματα της
εξέλιξης όπως είναι η δημιουργία της ζωής ή η Κάμβρια έκρηξη. Έχουν προταθεί
διάφορες ιδέες.29 όμως, δεν θα βρείτε καμία τέτοια ιδέα που να έχει προωθηθεί
στα κανονικά επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα. Τέτοιες ιδέες δεν είναι
συμβατές με τον δικό μας τωρινό εκκοσμικευμένο ιδεαλισμό της επιστήμης.
Περαιτέρω, στα συμφραζόμενα των κύριων προβλημάτων τα οποία η εξέλιξη
αντιμετωπίζει, αν έχετε τον Θεό ο οποίος είναι ενεργός στην φύση λύνοντας
τέτοια προβλήματα, τότε, υπάρχει πολύ μικρή – έως ελάχιστη ανάγκη, για μια
γενική θεωρία της εξέλιξης! Μιας που επιτρέψετε στον Θεό να μπει στην σκηνή,
αλλάζει ολόκληρος ο ορίζοντας και αρκετοί επιστήμονες αντιστέκονται σε αυτό.
Το να συμπεριληφθεί ο Θεός με κάποιο τρόπο σημαίνει να διαταραχθεί η
ανατομία της επιστήμης.
Άλλοι επιστήμονες επιλέγουν να ζουν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς
κόσμους ∙ ειδικότερα, σε δύο φιλοσοφικούς τομείς της πραγματικότητας: ένας,
ο οποίος συμπεριλαμβάνει τον Θεό και ο άλλος, ο οποίος τον αποκλείει. Αυτό
μπορεί να είναι βολικό, αλλά δεν είναι τρόπος να βρεθεί η αλήθεια. Η αλήθεια
δεν δύναται να είναι αντίθετη με τον εαυτό της. Ή υπάρχει ο Θεός ή δεν υπάρχει.
Εν συντομία, η τρέχουσα εκκοσμικευμένη στάση της επιστήμης φέρνει
σοβαρή μεροληψία και δεν απεικονίζει τα πιστεύω πολλών επιστημόνων ∙ όμως,
το να επισημάνουμε την ύπαρξη Θεού θεωρείται μη επιστημονικό. Η στάση αυτή
είναι μια περιορισμένη βλέψη η οποία αναιρεί τον ισχυρισμό της επιστήμης ότι
αναζητάει την αλήθεια. Π. χ., αν ο Θεός υπάρχει, η επιστήμη ποτέ δεν μπορεί
να Τον βρει όσο Τον αποκλείει από το δικό της μενού των εξηγήσεων. Σε αυτόν
τον τομέα ερευνών, η επιστήμη δεν σέβεται πια την ακαδημαϊκή ελευθερία και
έχασε την αξιοπιστία της. Στην επιστήμη, αφήστε τα δεδομένα της φύσης να
μιλάνε από μόνα τους, συμπεριλαμβάνοντας και την πιθανότητα να υπάρχει ο
Θεός. Κατά την γνώμη μου, αυτή θα ήταν μια πιο ανοιχτή και καλύτερη
επιστημονική προσέγγιση.

Επιστημονικές αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού

Πολλά επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν πως πρέπει κάποιο είδος
αντιληπτικής διάνοιας να είχε σχεδιάσει όλα όσα βρίσκουμε γύρω μας.
Ορισμένοι μπορούν να νοιώθουν πως εδώ ασχολούμαστε με την ιστορική
επιστήμη, αλλά δεν είναι έτσι. Η πλειοψηφία των δεδομένων, όπως οι δυνάμεις
της φυσικής και της περίπλοκης βιοχημείας, ανήκουν στο παρατηρητικό,
πειραματικό και επαναλήψιμο είδος της επιστήμης. Εδώ έχουμε αυτό το μεγάλο
προτέρημα να ασχολούμαστε με δεδομένα και όχι την μυθοπλασία. Περί
αρκετών από αυτών των αποδείξεων μιλήσαμε ήδη,30 και δεν θα τις επαναλάβουμε εδώ εκτός όταν είναι απαραίτητο – έχοντας ως σκοπό να ανακεφαλαιώσουμε ορισμένα σημαντικά σημεία. Συνοπτικά αναφέρονται στην περίληψη
στον πίνακα 8.1.
(1) Γιατί η ύλη θα οργανωνότανε σύμφωνα με τους νόμους οι οποίοι
επιτρέπουν την αλληλεπίδραση των υποατομικών στοιχείων όπως είναι τα
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κουάρκ, τα νετρόνια και πρωτόνια με ακριβέστατους παραμέτρους οι οποίοι
διευκολύνουν την διαμόρφωση των λιγότερο 100 ειδών των στοιχείων; Αυτά τα
πολύπλευρα στοιχεία έχουν την δυνατότητα να αλληλεπιδρούν ένα με το άλλο,
φτιάχνοντας έτσι την ύλη του Σύμπαντος και τα μόρια και τις χημικές αλλαγές
απαραίτητες για την ζωή. Η ύλη δεν χρειάζεται να υπάρχει και σίγουρα δεν
χρειάζεται τόσο περίπλοκους νόμους οι οποίοι την ελέγχουν ώστε να υπάρχει.
Θα μπορούσε απλώς να είναι μια άμορφη μάσα ανοργάνωτων χαοτικών
στοιχείων. Οι νόμοι και η τάξη η οποία φαίνεται στα άτομα και στα μέρη τους,
υποδεικνύουν ότι ήταν σχεδιασμένοι για ένα Σύμπαν με σκοπό. Π. χ., η μάζα
του πρωτονίου πρέπει να είναι ακριβής στο χιλιοστό ώστε να έχουμε τα στοιχεία
τα οποία διαμορφώνουν το Σύμπαν.
(2) Το πεδίο της επίδρασης και οι ακριβέστατες αξίες των σταθερών των
τεσσάρων βασικών δυνάμεων της φυσικής σίγουρα δεν μπορούσαν να
δημιουργηθούν τυχαία, αν και ορισμένοι επιστήμονες υποδεικνύουν ακριβώς
αυτό. Χωρίς αυτά τα ακριβέστατα χαρακτηριστικά, δεν θα είχαμε το Σύμπαν
κατάλληλο για ζωή. Αν η τιμή της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης ή της βαρύτητας
ήταν και στο ελάχιστο διαφορετική, αυτό θα ήταν καταστροφικό για τον Ήλιο
μας. Ο Ήλιος μας μας προμηθεύει εδώ και πολύ καιρό ακριβώς με την σωστή
ποσότητα του φωτός και της ζέστης. Εμείς, όχι μόνο είμαστε σε σωστή απόσταση
από τον Ήλιο – αλλά αν οι βασικές δυνάμεις της φυσικής άλλαζαν ελαφρώς, ο
Ήλιος και όλο το υπόλοιπο Σύμπαν θα κατέρρεαν στο λεπτό. Περαιτέρω, η
καλύτερη θέση του σημαντικότερου στοιχείου του άνθρακα στο σχέδιο της
διαμόρφωσης των στοιχείων επίσης φαίνεται ως μέρος αρκετά σκόπιμου
πλάνου το οποίο επιτρέπει την ζωή.
(3) Η δημιουργία της ζωής είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπερδεύει τους
υποστηρικτές της οργανικής εξέλιξης. Η επιστήμη δεν μπορεί να προσφέρει
κανένα πιθανό σενάριο σύμφωνα με το οποίο η ζωή μπορούσε να δημιουργηθεί
από μόνη της. Υπάρχουν υποθέσεις αλλά είναι ασήμαντες όταν λάβουμε υπ΄
όψιν και την πληθώρα απαραίτητων ειδικών μορίων, την δημιουργία των
πολύπλοκών πληροφοριών του DNA, τα θαύματα των ριβοσωματίων, τα
περίπλοκα βιοχημικά μονοπάτια, τα συστήματα διόρθωσης και τον γενετικό
κώδικα. Και το πρόβλημα είναι ακόμη χειρότερο όταν κοιτάξετε όλα τα υπόλοιπα
μέρη του κυττάρου. Και αν έχετε την ζωή, όλα αυτά πρέπει να είναι ικανά να
αναπαραχθούν ώστε να δημιουργήσουν νέους – παρόμοιους οργανισμού. Πως
όλο αυτό μπόρεσε να δημιουργηθεί από μόνο του; Φαίνεται πως σίγουρα
έπρεπε να επιδράσει κάποιο είδος ευφυή σχεδίου.
(4) Όταν φτάσουμε στους πιο εξελιγμένους οργανισμούς, μπροστά στην
μηχανιστική ερμηνεία βρίσκονται νέα προβλήματα. Μόλις ένας ανθρώπινος
εγκέφαλος έχει 100 δισεκατομμύρια νευρικών κυττάρων τα οποία τα συνδέουν
400 χιλιάδες χιλιόμετρα νευρικών κυττάρων με 100 δισεκατομμύρια συνάψεων.
Όπως και στους τσιπ των ηλεκτρονικών υπολογιστών, πρέπει να έχετε τις σωστές
συνδέσεις για την σωστή λειτουργία. Όταν μελετάμε το εξελιγμένο μάτι, δεν
φαίνεται πως αυτό μπορούσε να είχε εξελιχθεί. Το εξελιγμένο μάτι έχει πολλά
συμπλεγματικά συστήματα όπως είναι η αφομοιωμένη στο φως ευαίσθητη
βιοχημεία του αμφιβληστροειδή χιτώνα ή τα χαρακτηριστικά του αυτό –
ανοίγματος και της αυτό – εστίασης οι οποίες αποτελούνται από πολλά στοιχεία
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τα οποία δεν θα λειτουργούσαν ή δεν θα είχαν την αξία επιβίωσης αν δεν
υπήρχαν όλα τα απαραίτητα μέρη. Η χρωματική όραση είναι ακόμη ένα
παράδειγμα της μη μειώσιμης πολυπλοκότητας επειδή η ικανότητα
διαχωρισμού διαφόρων χρωμάτων στον αμφιβληστροειδή χιτώνα δεν θα
επέτρεπε την χρωματική όραση αν δεν υπήρχε ο εγκεφαλικός μηχανισμός για
να αναλύει τα διάφορα χρώματα. Πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν
σωστά οι ειδικοί υποδοχείς και αναλυτές ώστε το σύστημα αυτό να έχει την αξία
επιβίωσης.
(5) Αν και ο χρόνος αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αύξηση των
πιθανοτήτων για απίθανα εξελικτικά γεγονότα, προκύπτει πως, όταν εκτιμηθούν
ποσοτικά, οι αιώνες του χρόνου – υποτιθέμενοι για την παλαιότητα της Γης και
του Σύμπαντος, είναι τελείως ακατάλληλη. Οι υπολογισμοί δείχνουν προς το
γεγονός πως όλοι οι ωκεανοί στον Πλανήτη θα χρειαζότανε κατά μέσο όρο 1023
χρόνια για να δημιουργήσουν ένα ειδικό πρωτεϊνικό μόριο από τα ήδη παρόντα
αμινοξέα. Από `κει προκύπτει ότι η “ηλικία” της Γης των πέντε δισεκατομμυρίων
ετών είναι 10.000 δισεκατομμύρια φορές μικρότερο χρονικό διάστημα από το
απαραίτητο. Περαιτέρω, χρειάζονται το λιγότερο εκατοντάδες διαφορετικών
ειδών των πρωτεϊνικών μορίων και αρκετές αντιγραφές τους για μόλις μια πιο
απλή φόρμα ζωής για την οποία γνωρίζουμε. Και το DNA σε αυτές τις φόρμες
είναι πολύ πιο περίπλοκο από την πρωτεΐνη. Μετέπειτα, χρειάζεστε και τα
λιπίδια και τους υδατάνθρακες κλπ.
(6) Φαίνεται πως πολύ μικρό εύρος της εξέλιξης υλοποιήθηκε στην διάρκεια
των πρώτων 5/6 του εξελικτικού χρόνου. Μετά, όταν κοιτάξετε τα απολιθώματα,
προκύπτει πως η πλειοψηφία των απολιθωμάτων των ζωικών ομάδων
εμφανίζεται ξαφνικά στην διάρκεια της Κάμβριας έκρηξης η οποία διαρκεί
λιγότερο από τα 2% αυτού του εξελικτικού χρόνου. Η συνηθισμένη ξαφνική
εμφάνιση της πλειοψηφίας των κύριων ζωικών και φυτικών ομάδων δεν
υποδεικνύει ότι η εξέλιξη ουδέποτε έχει συμβεί. Αν η εξέλιξη πράγματι είχε
συμβεί, θα αναμέναμε μια σκληρή και σταθερή ακολουθία διαφόρων
απολιθωματικών διαμεσολαβητών (ενδιάμεσων) των διαφόρων μορφών οι
οποίοι προσπαθούν να εξελιχθούν αλλά οι εξελιχτές υποδεικνύουν μόλις
μερικούς ενδιάμεσους οι οποίοι συχνά παρουσιάζουν διαφορές μόνο στα μέρη
του οργανισμού και έτσι είναι αρκετά αμφίβολης σημασίας. Τέτοιες δυσκολίες
επιβάλλουν το συμπέρασμα ότι ο Δημιουργός υπάρχει.
(7) Ορισμένες πτυχές του ανθρώπινου νου δείχνουν μια πραγματικότητα η
οποία υπάρχει υπεράνω των φυσιολογικών μηχανιστικών περιορισμών της
επιστήμης. Η επιστήμη είχε πολύ μικρή επιτυχία στην ενασχόληση με αυτές τις
πτυχές, γεγονός που υποδεικνύει πως είναι πολύ πέραν του απλού αιτία –
αιτιατό συστήματος της επιστήμης. Για να εξηγηθούν τέτοιοι παράγοντες,
πρέπει να υποθέσουμε την ύπαρξη ενός υπερβατικού Θεού. Ένα από τα
μυστήρια είναι η συνείδηση μας, το αίσθημα ότι υπάρχουμε. Η ύλη δεν φαίνεται
να έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Το άλλο είναι η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής
ή η ελεύθερη βούληση. Αν η βούληση είναι πράγματι ελεύθερη, κάτι στο οποίο
η πλειοψηφία συμφωνεί, τότε βρίσκεται εκτός της κανονικής αιτία – επίπτωση
συσχέτισης της επιστήμης. Εδώ θα προσθέσουμε και το δικό μας αίσθημα του
καλού και του κακού που ορισμένες φορές απεικονίζεται στην δική μας αίσθηση
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του δικαίου και της αδικίας. Διαμαρτυρόμαστε για την αδικία και την
κακομεταχείριση των αδύναμων και τούτο είναι σε σφοδρή σύγκρουση με το
εξελικτικό κόνσεπτ του ανταγωνισμού και επιβίωσης των καταλληλότερα
προσαρμοσμένων. Ως ανθρώπινα όντα, έχουμε ιδανικά τα οποία είναι υπεράνω
τέτοιας κτηνώδης συμπεριφοράς. Από την άλλη μεριά, τέτοια συμπεριφορά και
τέτοιες επιθυμίες θα ήταν ακριβώς εκείνο που θα έπρεπε να επιβιώνει. Από πού
προέρχονται όλα αυτά τα ανώτερα χαρακτηριστικά του νου μας; Φαίνεται να
υπάρχει νόημα και καλοσύνη στην ανθρωπότητα και είναι υπεράνω εκείνου που
η επιστήμη βρίσκει στην ύλη και η εξέλιξη δεν μπορεί να το εξηγήσει.
Ή υπάρχει Θεός ο οποίος σχεδίασε την φύση ή δεν υπάρχει. Όταν κοιτάξουμε
όλα τα αδιάσειστα στοιχεία παρουσιασμένα εδώ και τα οποία διακυμαίνονται
από την ακρίβεια των δυνάμεων της ύλης, της πολυπλοκότητας της ζωής, έως
τους εγκεφάλους μας και τον νου μας, πρέπει να παραδεχθούμε πως υπάρχει
πληθώρα σημαντικών αποδείξεων τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε
αν δεν πιστεύετε στον Θεό. Τα επιστημονικά δεδομένα επιβάλλουν το κόνσεπτ
ότι υπάρχει Σχεδιαστής.

Μπορούν οι επιστήμονες να αγνοούν τις επιστημονικές
αποδείξεις περί Θεού;

Η επιστήμη συχνά δίνει στοιχεία τα οποία οι επιστήμονες δεν αποδέχονται.
Ήδη δόθηκαν τα παραδείγματα του Ζέμελβαϊς και των μικροβίων τα οποία
προκαλούν τον επιλόχειο πυρετό ∙ του Μεντέλα και του κανόνα κληρονομικότητας ∙ του Βέγκνερ και της ιδέας του πως οι ήπειροι μετακινούνται ∙ και των
καταστροφικών ερμηνειών του Μπρέτς. Όλα αυτά τα παραδείγματα
απεικονίζουν πως η επιστημονική κοινότητα δύναται να πιάνεται από
λανθασμένα συμπεράσματα παρά από τις αποδείξεις. Οι άφθονες και οι
πειστικές αποδείξεις υποδεικνύουν ότι ο σχεδιαστής Θεός είναι απαραίτητος.
Το παράδοξο είναι γιατί οι επιστήμονες δεν το δημοσιεύουν.
Σήμερα οι επιστήμονες στην ουσία αποκλείουν την κάθε μελέτη του Θεού
στην επιστήμη. Όπως ήδη ειπώθηκε, αυτό δεν ήταν έτσι όταν οι διανοητικοί
γίγαντες όπως είναι ο Κέπλερ, ο Μπόϊλ, ο Πασκάλ, ο Γαλιλαίο, ο Λινέ και ο
Νεύτωνας τοποθετούσαν τα θεμέλια της σύγχρονης επιστήμης. Ανακάλυπταν
τους κανόνες και τους νόμους τους οποίους δημιούργησε ο Θεός. Το σημερινό
εκκοσμικευμένο ήθος της επιστήμης δεν απεικονίζει τα πιστεύω των
επιστημονικών πρωτοπόρων αλλά ούτε τα πιστεύω πολλών σημερινών
επιστημόνων. Υπάρχει μια σταγόνα αλήθειας στο αστείο πως αρκετοί
επιστήμονες πιστεύουν στον Θεό αλλά μόνο τα σαββατοκύριακα όταν πάνε στην
Εκκλησία! Ας θυμηθούμε πως 40% των επιστημόνων πιστεύουν στον Θεό ο
οποίος απαντάει στις προσευχές τους, το 45% δεν πιστεύει ενώ το 15% δεν είναι
σίγουροι.31
Σήμερα ο Θεός δεν είναι της μόδας στην επιστήμη. Πιθανών να εξηγήσουμε
την εκκοσμικευμένη στάση των επιστημόνων με τον καλύτερο τρόπο ως ένα
φαινόμενο στάσης ή σε κοινωνιολογικές βάσεις, ενώ περισσότεροι λόγιοι
επισήμαναν πως ορισμένες φορές και η εξέλιξη μπορεί να πάρει την μορφή
θρησκείας.32
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Το γεγονός ότι ο Θεός είναι αποκλεισμένος από την επιστήμη εδώ και ενάμισι
αιώνα και ότι η επιστήμη δεν μπόρεσε να προσφέρει καμία ικανοποιητική
απάντηση στα κύρια ερωτήματα της δημιουργίας, προκαλεί βαθιά ανησυχία.
Μας αρέσει να πιστεύουμε πως οι δικές μας νέες ιδέες είναι καλύτερες και
ότι το παρελθόν είχε άδικο και μπορούμε να αισθανόμαστε αρκετά ανώτεροι αν
είμαστε σε θέση να δείξουμε πως το παρελθόν δεν είχε και πολύ δίκαιο. Όμως,
ορισμένες φορές, το παρελθόν είχε δίκαιο και τα παλιά, απορριφθέντα
παραδείγματα δύναται να γίνουν αποδεκτά και πάλι ως αληθινά. Ο Ιμρέ
Λάκατος, ο φιλόσοφος της επιστήμης του περασμένου αιώνα, δεν φαίνεται και
τόσο σίγουρος στην ανωτερότητα του παρόντος εις βάρος του παρελθόντος όταν
σχολιάζει: “Στον 17ο αιώνα, ορισμένες από τις πρώτες εκδοχές των
συγγραμμάτων τα οποία, η αυτοκριτική – ή η ιδιωτική κριτική των λόγιων φίλων
– τα είχε απορρίψει ακόμα στην πρώτη ανάγνωση, τις πετούσαν στον κάδο
απορριμμάτων. Στην εποχή μας – την εποχή της έκρηξης των εκδόσεων, οι
περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν χρόνο να διαβάζουν τα δικά τους
συγγράμματα και την δουλειά των κάδων την ανέλαβαν τα επιστημονικά
περιοδικά.”33
Δεν πρέπει απλώς να ακολουθούμε το τρέχον “κλίμα σκέψης” και δεν
υπάρχει λόγος να πιστεύουμε πως αυτό που θεωρείται αλήθεια σήμερα θα
εξακολουθεί να θεωρείται και στο μέλλον, με νέες ιδέες και πληροφορίες. Αν η
ιστορία αποτελεί οποιονδήποτε δείκτη, στο μέλλον θα γελάνε για πολλές δικές
μας σημερινές ιδέες.
Οι κύριοι τρόποι της ανθρώπινης σκέψης ορισμένες φορές άλλαζαν
δραματικά. Σε ορισμένους αιώνες κυριαρχούσαν η αλχημεία και το κυνήγι
μαγισσών και ευτυχώς, οι αιώνες αυτοί πέρασαν. Ακόμα πιο παλιά, οι
διανοητικοί ηγέτες όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης τόνιζαν πάρα
πολύ την διαδικασία σκέψης, τον τρόπο εύρεσης της αλήθειας, την σημαντικότητα του νου και την υποταγή των αισθήσεων. Μετέπειτα, στον Δυτικό κόσμο
στην διάρκεια του Μεσαίωνα, υπήρχε διαφορετικό σύνολο προτερημάτων στις
διανοητικές ενασχολήσεις. Η φόρμουλα σκέψης της περιόδου αυτής – η
λεγόμενη σχολαστική, έδινε ειδική προσοχή στην λογική, στην γραμματική, στην
ρητορική, στην σχέση της πίστης με τον νου και τον σεβασμό του κύρους, ειδικά
του Αριστοτέλη. Εμείς σήμερα, πάλι έχουμε διαφορετικό σύνολο προτερημάτων,
στο οποίο οι επιστημονικές ιδέες είναι αρκετά αποδεκτές. Ορισμένοι
κοινωνιολόγοι έκαναν εξαίρεση: νομίζουν ότι η επιστήμη είναι κυρίως
υποκειμενικό επιχείρημα το οποίο το διαμορφώνουν τα καπρίτσια των
επιστημόνων. Όμως, εμείς είμαστε στην εποχή της επιστήμης και η δική μας
σημερινή διανοητική μήτρα ευνοεί την επιστήμη. Εγώ θα πρότεινα πως σε αυτόν
τον λαβύρινθο των ανθρώπινων ιδεών οι οποίες έρχονται και φεύγουν,
εξακολουθούν να υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία τα οποία μας βοηθάνε να
παραμείνουμε στα ίχνη της αλήθειας και βρίσκω πως τα επιστημονικά στοιχεία
τα οποία υποδεικνύουν την ύπαρξη του Θεού είναι πληθωρικά και πειστικά.
Ευτυχώς, έχουμε κάποια σταθερά σημεία στήριξης.
Το θέμα δεν είναι μόνο η διαμάχη μεταξύ κάποιου είδους της εξέλιξης και
κάποιου είδους της δημιουργίας ∙ η συζήτηση αυτή είναι μόνο σύμπτωμα ενός
βαθύτερου ζητήματος – αν μόνο η φυσιοκρατική (μηχανιστική, υλιστική)
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επιστήμη μπορεί να δώσει την ικανοποιητική άποψη περί κόσμου; Αυτό το
ερώτημα κινεί ένα άλλο – πολύ δύσκολο: μας οδήγησε η επιστήμη σε
λανθασμένο δρόμο αποκλείοντας τον Θεό; Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος πως ναι.
Η σημερινή επιστημονική ηθική τοποθέτησε τον εαυτό της σε διανοητικά
λανθασμένη θέση η οποία δεν επιτρέπει ο Θεός να βρίσκεται στην σκηνή και
αρκετοί επιστήμονες επιμένουν και να παραμείνει εκεί παρά τις πειστικές
αποδείξεις για το αντίθετο. Τούτο ανοίγει άλλο ένα δύσκολο ερώτημα: γιατί αυτό
έχει συμβεί; Το θέμα της συμπεριφοράς των επιστημόνων ή οποιασδήποτε
άλλης ομάδας ανθρώπων σχετικά με το θέμα αυτό είναι πολύ περίπλοκο ώστε
να επιτρέψει οποιαδήποτε τελική απάντηση αλλά ορισμένες υποδείξεις σίγουρα
θα φανούν χρήσιμες:
(α) Ένας λόγος, ήδη προαναφερόμενος, είναι το ότι η επιστήμη είναι η μελέτη
των δεδομένων και των εξηγήσεων περί φύσεως και ο επιστήμονας νοιώθει
περισσότερο στον τομέα του όταν ασχολείται με την φύση παρά όταν σκέφτεται
περί Θεού. Αυτή είναι μια καλή εξήγηση αλλά δεν μπορεί να είναι ο κύριος λόγος
γιατί η επιστήμη απορρίπτει τον Θεό επειδή οι επιστήμονες έχουν διάφορες
ιδέες χαρακτηριζόμενες από διαφορετικές υποθέσεις.
Υπάρχουν πολλές πράγματι υπέροχες ιδέες στην επιστήμη οι οποίες πρέπει
να αφαιρεθούν πολύ προτού σκεφθούμε να απορρίψουμε τον Θεό. Η ύπαρξη
τους δείχνει την σοβαρή μεροληψία της τωρινής επιστημονικής ηθικής. Τα
παραδείγματα ορισμένων ιδεών που βασίζονται στις υποθέσεις και τις οποίες
μελετάει η επιστήμη έχουμε ήδη αναφέρει και συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνουν: μονοσυσσωμάτωση (singularity) στην αρχή της Μεγάλης έκρηξης (Big
bang) όταν οι νόμοι της επιστήμης δεν ίσχυαν ∙ τα πολλαπλά Σύμπαντα για τα
οποία δεν έχουμε έγκυρες αποδείξεις ∙ ο ακατανόητος ανθρωπολογικός
κοσμολογικός κανόνας ∙ οι πληροφορίες στα άτομα οι οποίες θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν την ζωή ∙ ή την υπόθεση περί εξέλιξης των οργανισμών πολύ
πριν προτού μπορούσαν να βρεθούν στα γεωλογικά απολιθώματα. Οπωσδήποτε, οι ευρηματικές ιδέες παίρνονται στα σοβαρά και η ανοχή απέναντι στις
φανταστικές “απλώς έτσι” ιστορίες34 στην επιστήμη ορισμένες φορές είναι
σχεδόν απίστευτη. Όμως, όταν φτάνουμε στον θεό, Αυτός σήμερα δεν
επιτρέπεται να είναι παρόν στην επιστημονική σκηνή. Οι επιστήμονες μπορούν
να νοιώθουν περισσότερο σαν το ψάρι μέσα στο νερό όταν μελετάνε τα
δεδομένα από την φύση αλλά επειδή ασχολούνται αρκετά και με τις υποθέσεις
πέραν των δεδομένων, θα έπρεπε να είναι πρόθυμοι και να μελετήσουν την
πιθανότητα ώστε ο Θεός να υπάρχει.
(β) Η άλλη υπόδειξη προέρχεται από τον αξιοσέβαστο φιλόσοφο της
επιστήμης του 20ο αιώνα τον Μάϊκλ Πόλανι (Michael Polanyi) ο οποίος την
εκκοσμίκευση της επιστήμης την αποδίδει στην υπερβολική αντίδραση στους
περιορισμούς της σκέψης του Μεσαίωνα. Ο τότε τρόπος σκέψης μπορούσε να
είναι αρκετά περιοριστικός. Στον Μεσαίωνα, ο Θεός μπορούσε να θεωρείται η
αιτία σχεδόν των πάντων. Σύμφωνα με ορισμένες ιδέες, Αυτός δημιούργησε τα
ποντίκια ώστε να μας μάθε να αποθηκεύουμε την τροφή ενώ τα ζωύφια για να
μην κοιμόμαστε πολύ. Ο Πόλανι λέει:
“Εκεί εγώ βλέπω την δυσκολία, εκεί φαίνεται να βρίσκεται η βαθιά ριζωμένη
διαφωνία ανάμεσα στην επιστήμη και σε όλες τις υπόλοιπες κουλτούρες.
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Πιστεύω ότι η διαφωνία αυτή πρωταρχικά είχε γεννηθεί μαζί με την
απελευθερωτική επίδραση της σύγχρονης επιστήμης στην μεσαιωνική σκέψη
και μόλις αργότερα έγινε παθολογική.
Η επιστήμη διαμαρτυρότανε κατά της εξουσίας. Πέταξε την επαγωγή (σκέψη
βασισμένη στις προϋποθέσεις) από τις πρώτες αιτίες προς το συμφέρων των
εμπειρικών (αισθητηριακά αντιληπτικών) γενικεύσεων. Ο τελικός της σκοπός
ήταν η μηχανιστική θεωρία περί Σύμπαντος.”35
Το εκκρεμές του ρολογιού κουνήθηκε πολύ μακριά και μπήκε στην αυστηρή
εκκοσμίκευση. Όπως δείξαμε νωρίτερα,36 υπάρχουν υποδείξεις περί πρόσφατης
τάσης απομάκρυνσης από την καθαρά εκκοσμικευμένη επιστήμη. Όμως, μόνο
ο χρόνος θα δείξει αν πρόκειται για πραγματική τάση ή είναι μόνο μια
διακύμανση στον παρασκηνιακό θόρυβο.
(γ) Αρκετοί επιστήμονες νοιώθουν πως αν επιτρέψουν την αποδοχή θεού ως
παράγοντα, είναι το ίδιο με την απάρνηση της λογικής. Ο απρόβλεπτος Θεός δεν
ταυτίζεται με τον αιτία – αιτιατό κόνσεπτ της επιστήμης. Όμως, το επιχείρημα
αυτό χάνει στην σημασία του στα συμφραζόμενα της ευρέως αποδεχτής θέσης
(ήδη προαναφερθείσας)37 ότι η επιστήμη αναπτύχθηκε στον Δυτικό κόσμο λόγω
του λογικού είδους του Θεού της Ιουδαϊκό – Χριστιανικής παράδοσης. Ο φόβος
από τον ανορθολογισμό είναι δικαιολογημένος μόνο αν η απαίτηση πηγαίνει
στην κατεύθυνση αναζήτησης μιας παράλογης θεότητας.
(δ) Υπάρχουν και κοινωνιολογικά προβλήματα. Ορισμένοι επιστήμονες νοιώθουν ότι η αποδοχή του Θεού ως παράγοντα θα ενθάρρυνε τον θρησκευτικό –
πολιτικό φονταμενταλιστικό τύπο διακυβέρνησης της κοινωνίας και νοιώθουν
πως αυτό θα ήτανε εξαιρετικά βλαβερό για την επιστήμη. Η ατελείωτη συζήτηση
περί διδασκαλίας της Δημιουργίας μαζί με την εξέλιξη στα δημόσια σχολεία της
ΗΠΑ δεν θα τελειώσει έτσι απλά όσο μελετούνται και αυτά τα κοινωνιολογικά
προβλήματα.
(ε) Άλλος ένας παράγοντας: είναι της μόδας η διανοητική περηφάνια των
επιστημόνων για την επιστήμη από μόνη της. Οι επιστήμονες ορισμένες φορές
έχουν τους λόγους τους να είναι περήφανοι για την επιτυχία της επιστήμης αλλά
ο απολυταρχισμός μπορεί να είναι αρκετά μεταδοτικός στο κλίμα της επιτυχίας.
Αγαπάμε την δύναμη ∙ όμως, οι δικτάτορες, οι μάνατζερ, οι διανοητικοί ηγέτες
και όλοι άλλοι διάσημοι άνθρωποι μπορούν πολύ δύσκολα να εξουσιάζουν
διακριτικά την δύναμη τους. Η γνωστή δήλωση του Βρετανού ιστορικού Λόρδου
Άκτον (Lord Acton): “Η εξουσία διαφθείρει, και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει
απόλυτα,”38 αρκετές φορές αληθεύει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο για τους
επιστήμονες: αυτό είναι ένα πρόβλημα χαρακτηριστικό για όλους οι οποίοι
πέτυχαν σε κάποιον σημαντικό βαθμό. Στην επιστήμη, αν δεχθούμε πως ο Θεός
δημιούργησε την φύση, οι επιστήμονες μπορούν να νοιώσουν ότι χάνουν τον
έλεγχο πάνω στο διανοητικό τους χτίσμα και την δύναμη. Όμως, οι επιτεύξεις
της επιστήμης δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε ο Θεός να δύναται να αγνοείται,
ειδικά όταν η επιστήμη αφήνει τόσες ανταπάντησες ερωτήσεις.
Η περηφάνια και η απέχθεια απέναντι στον Θεό – φαινόμενα τα οποία
σήμερα συναντάμε συχνά στην επιστήμη, είναι σε σφοδρή σύγκρουση με την
ταπεινότητα, την αφοσίωση και τον σεβασμό απέναντι στον Θεό και τα οποία
τα ένοιωθαν οι ευφυείς ιδρυτές της σύγχρονης επιστήμης. Αυτό το είδαμε στον
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Νεύτωνα,39 ενώ το ίδιο το βλέπουμε και στον Κέπλερ όταν γράφει στα συμφραζόμενα της προσευχής: “Αν έχω δελεαστεί στο θράσος με την θαυματουργή
ομορφιά των έργων Σου, ή αν αγάπησα την δόξα μου ανάμεσα στους
ανθρώπους, όσο προόδευα στο έργο προκαθορισμένο για την δόξα Σου,
ευγενώς και με χάρη, συγχώρεσε με: και τέλος, αξίωσε με ώστε τα επιτεύγματα
αυτά να μπορούν να οδηγούν προς την δόξα και την σωτηρία των ψυχών και
ποτέ να μην σταθούν εμπόδιο σε αυτό. Αμήν.”40
Δεν υπάρχουν πολλοί επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να ισχυριστούν πως
είναι μεγαλύτεροι από τον Κέπλερ ή τον Νεύτωνα. Οι διανοητικοί αυτοί γίγαντες
δίνουν το παράδειγμα πως η επιστήμη και ο Θεός μπορούν να δρουν μαζί.
(ζ) Οι παράγοντες όπως είναι το προσωπικό Εγώ και η ελευθερία μπορούν
να είναι στον δρόμο της αναγνώρισης του Θεού, ειδικά ενός Θεού απέναντι στον
οποίο μπορούμε να νοιώθουμε ευθύνη. Όπως προαναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ορισμένοι κύριοι συγγραφείς όπως είναι ο Γκούλντ και ο Χάξλι,
αναφέρουν περί “μέγιστης ελευθερίας” και “απελευθέρωσης” οι οποίες
απεικονίζουν μια στάση περί παράλογου κόσμου στον οποίο δεν υπάρχει Θεός.
(η) Ακόμα ένας λόγος που η επιστήμη σήμερα αποκλείει τον Θεό είναι απλώς
επειδή πρόκειται για σύγχρονο “επιστημονικό πνεύμα”, την τρέχουσα
επιστημονική μόδα ή το παράδειγμα της εποχής μας. Αν είστε επιστήμονας, από
εσάς αναμένεται να συμπεριφέρεστε έτσι. Και υπάρχουν και αυτοαποκαλούμενοι φρουροί της επιστήμης οι οποίοι δεν θα διστάζουν να σας κάνουν
παρατήρηση αν απομακρυνθείτε από τον δρόμο αυτό. Ανεξαρτήτως τι λένε τα
δεδομένα από την φύση, καλύτερα να μην λαμβάνετε υπ΄ όψιν την ύπαρξη του
Θεού. Ο βιολόγος από το κρατικό Πανεπιστήμιο του Κάνσας (Kkansas State University) Σκοτ Τοντ (Scott Todd) αναφέρει στο περιοδικό Nature: “Ακόμα και όλα
τα δεδομένα να δείχνουν την ύπαρξη του Ευφυούς Σχεδιαστή, τέτοια υπόθεση
είναι αποκλεισμένη από την επιστήμη επειδή δεν είναι φυσιοκρατική.”41
Τέτοιο είδος επιστήμης είναι μια στάση. Είναι μια υποκειμενική εκκοσμικευμένη φιλοσοφία. Δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να ακολουθεί τα δεδομένα
από την φύση εκεί που τον οδηγού και αυτή είναι μια κακή επιστήμη! Τέτοια
στενή στάση της επιστήμης θα αποκλειότανε τον Νεύτωνα και τον Κέπλερ από
το επιστημονικό προσωπικό επειδή είχαν συμπεριλάβει τον Θεό σε ορισμένα
από τα συμπεράσματα τους περί φύσεως αλλά να βγάλουμε συμπέρασμα ότι ο
Κέπλερ και ο Νεύτωνας δεν ήταν επιστήμονες είναι βλασφημία. Περαιτέρω,
όπως αναφέρθηκε στο τελευταίο μέρος του 1ο Κεφαλαίου, περισσότεροι
σύγχρονοι επιστήμονες σοβαρά μελετάνε την ύπαρξη Θεού ο οποίος είναι
δραστήριος στην φύση.
Λόγω των κοινωνικών μας τάσεων, όπως και της επιθυμίας να είμαστε
αποδεκτοί, να επιβιώσουμε και να πετύχουμε στην κοινωνία, αρκετοί επιστήμονες μπορούν να προσαρμοστούν στην εκκοσμικευμένη φόρμουλα της
επιστήμης. Σε τι κλειστό κουτί βρίσκονται τώρα οι επιστήμονες φαίνεται εν μέρει
από τα λόγια του θεωρητικού φυσικού Τόνι Ρόθμαν (Tony Rothman): “Όταν
βλέπουμε την τάξη και την ομορφιά του Σύμπαντος και τις περίεργες συμπτώσεις
της φύσης, είμαστε σε μεγάλο πειρασμό να κάνουμε το άλμα πίστεως από την
επιστήμη στην θρησκεία. Είμαι σίγουρος πως αρκετοί φυσικοί το επιθυμούν
κιόλας. Απλώς θα ήθελα και να το παραδεχθούν.”42
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Αν και αρκετοί επιστήμονες πιστεύουν στον Θεό, το να λάβουμε υπ΄ όψιν τον
Θεό στην επιστήμη σήμερα, απλώς δεν είναι “cool”. Το πνεύμα της θρησκείας
πρέπει να αποφευχθεί. Κυριαρχεί ο κομφορμισμός.
Όλες οι προαναφερόμενες υποδείξεις είναι σημαντικές αλλά μου φαίνεται
πως σημαντικότερες είναι οι τελευταίες τρεις. Η επιστήμη αποκλείει τον Θεό
κυρίως λόγω προσωπικών και κοινωνιολογικών παραγόντων συσχετιζόμενων με
την συμπεριφορά των επιστημόνων και όχι λόγω επιστημονικών δεδομένων.
Στην διάρκεια των δύο αιώνων της ανάπτυξης της σύγχρονης επιστήμης, ο
Θεός ήταν ενταγμένος στα συστήματα εξήγησης της φύσεως. Σήμερα, παρά το
γεγονός που αρκετά στοιχεία δείχνουν την ύπαρξη του Θεού, ο Ίδιος είναι
αποκλεισμένος. Κατά την γνώμη μου, η επιστήμη έκανε το μεγαλύτερο λάθος
της ενάμισι αιώνα πριν όταν πέταξε τον Θεό ως παράγοντα εξήγησης στην φύση
και προσπάθησε να εξηγήσει τα πάντα με φυσιοκρατικό (υλιστικό, μηχανιστικό)
τρόπο. Αν η επιστήμη δεν το είχε κάνει, σήμερα δεν θα αντιμετώπιζε τα
αγεφύρωτα προβλήματα και απίστευτα γεγονότα τα οποία αναιρούν τις τωρινές
εξηγήσεις (Πίνακας 8.1). Υπάρχει θέση για τον Θεό στην επιστήμη.

Η σύνθεση

Έχει η ζωή κάποιο νόημα; Οι άνθρωποι, υπάρχουν χωρίς λόγο; Είμαστε απλώς
οι συμπτώσεις της φύσης; Ο κοσμικός Βρετανικός φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ
(Russell) έγραψε μια από τις πιο νοήμονες περιγραφές της ανοησίας: “Αλλά είναι
ακόμα πιο πολύ χωρίς σκοπό, χωρίς νόημα, ο κόσμος τον οποίο τον παρουσιάζει
η Επιστήμη για να πιστεύουμε σε αυτόν. Στην μέση ενός τέτοιου κόσμου, αν
οπουδήποτε, τα ιδανικά μας από σήμερα πρέπει να αρχίσουν να ψάχνουν για
σπίτι. Ο ισχυρισμός πως ο άνθρωπος είναι προϊόν αιτιών οι οποίες δεν είχαν
όραμα περί του σκοπού τους ∙ ότι η δημιουργία του, η ανάπτυξη του, η ελπίδες
του και οι φόβοι, οι αγάπες του και τα πιστεύω του, είναι αποτελέσματα απλώς
και μόνο των τυχαίων τοποθετήσεων των ατόμων ∙ ότι καμία φλόγα, κανένας
ηρωισμός, καμία ένταση σκέψεων και συναισθημάτων δεν μπορεί να
προφυλάξει την ατομική ζωή μετά τον θάνατο ∙ ότι όλοι οι κόποι αιώνων, όλη η
αφοσίωση, όλη η έμπνευση, όλη η λάμψη της ανθρώπινης διανοίας, είναι
προορισμένοι να εξαφανιστούν στον τεράστιο θάνατο του Ηλιακού συστήματος
και ολόκληρος ναός των επιτεύξεων του ανθρώπου πρέπει αναπόφευκτα να
σκεπαστεί με μπάζα του γκρεμισμένου Σύμπαντος – όλα αυτά είναι, αν όχι εξ
ολοκλήρου αναμφισβήτητα, σχεδόν τόσο βέβαια ώστε καμία φιλοσοφία η οποία
τείνει να τα αφαιρέσει δεν μπορεί να ελπίζει πως θα επιβιώσει. Μόνο στις
σκαλωσιές αυτών των αληθειών, μόνο σε σκληρά θεμέλια της επίμονης
απόγνωσης, μπορεί από σήμερα να χτίζεται με ασφάλεια το σπίτι της ψυχής.”43
Ακούγεται αρκετά μελαγχολικό! Ευτυχώς, τα επιστημονικά δεδομένα τα
οποία υποδεικνύουν την ύπαρξη του Θεού (Πίνακας 8.1) αναιρούν τα “σκληρά
θεμέλια της απόγνωσης” του Ράσελ∙ πέραν τούτου, είναι δύσκολο να αποδειχθεί
πως η ζωή δεν έχει νόημα και ότι δεν υπάρχει σκοπός σε όλα αυτά που κάνουμε.
Ο διάσημος φιλόσοφος του Κέιμπριτζ και του Χάρβαρντ του περασμένου αιώνα
ο Άλφρεντ Νόρτ Βάϊτχεντ (North Whitehead) αναιρεί την απουσία σκοπού όταν
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αστεία λέει: “Οι επιστήμονες των οποίων ο σκοπός ζωής είναι να αποδείξουν
πως η ζωή δεν έχει σκοπό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα προς μελέτη.”44
Υπάρχει πραγματικότητα πέραν της επιστήμης. Ο Χιούστον Σμίθ (Houston
Smith) το λέει ξεκάθαρα όταν αναφέρει πως “Στην κατανόηση του τρόπου με
τον οποίο τα πράγματα υπάρχουν, δεν υπάρχει καλύτερο σημείο έναρξης από
την σύγχρονη επιστήμη. Με τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει χειρότερο σημείο
έναρξης, αλλά ούτε το σημείο τέλους.”45
Η εκκοσμικευμένη στάση της σύγχρονης επιστήμης είναι ιδιαίτερα ασήμαντη
σχετικά με ορισμένα βαθύτερα ερωτήματα περί ζωής όπως είναι ο λόγος
ύπαρξης μας, η συνείδηση μας, οι ηθικές αξίες, η θέληση μας να είμαστε καλοί
ή κακοί και η αγάπη μας και το νοιάξιμο για τους άλλους. Σε αυτά μπορούμε να
προσθέσουμε και άλλα μυστήρια όπως είναι η περιέργεια, η δημιουργικότητα
και η ικανότητα κατανόησης την οποία διαθέτουμε. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία η επιστήμη δεν βρήκε στην απλή ύλη και τα οποία τα αγνοεί
συνήθως αλλά όλοι εμείς καταλαβαίνουμε πως αποτελούν μέρος της πραγματικότητας και μέρος εκείνου που δίνει ειδικό νόημα στην ζωή. Όπως το
απεικονίζει ο Χιούμπερτ Γιόκι, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη: “Αν η ζωή είναι
μόνο υλιστική, τότε, τα εγκλήματα του Χίτλερ, του Στάλιν και του Μάο Τσε
Τούνγκ δεν έχουν επιπτώσεις. Αν οι άνθρωποι είναι μόνο ύλη, δεν είναι
χειρότερο να κάψουμε έναν τόνο ανθρώπων από το να κάψουμε έναν τόνο
κάρβουνα.”46
Ο Φρένσις Κόλινς (Francis Collins), διευθυντής του Εθνικού ινστιτούτου
ερευνών του ανθρώπινου γενώματος (National Human Genome Research Institute) ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με την πρόσφατη χαρτογράφηση (mapping) της ανθρώπινης γενετικής φόρμουλας (η φόρμουλα του δικού μας DNA με
τρία δισεκατομμύρια βάσεων), πιστεύει πως “και κάποια ανώτερη δύναμη
πρέπει να έχει κάποιον ρόλο σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που γινόμαστε.”
Ο ίδιος αναρωτιέται αν η γενετική και η μοριακή βιολογία μπορούν “πράγματι
να εξηγήσουν την γενικώς έμφυτη γνώση περί καλού και σφαλμένου, κοινή για
όλους τους πολιτισμούς των ανθρώπων σε όλες τις εποχές… και την ανιδιοτελή
μορφή αγάπης την οποία οι Έλληνες την ονόμαζαν “αγάπαι”;”47
Αν η φυσιοκρατική επιστήμη είχε προσφέρει τα πιθανά μοντέλα δημιουργίας
της ύλης, της ζωής και του νου μας, τότε θα μπορούσαμε σοβαρά να μελετήσουμε την πιθανότητα ο Θεός να μην υπάρχει. Όμως, το γεγονός που η επιστήμη
στην ουσία σιωπά πάνω σε αυτά τα σημαντικά πεδία εννοεί την ανάγκη για
κορυφαίο σχεδιαστή. Επειδή φαίνεται να είμαστε αποτέλεσμα σχεδίου, έχουμε
και πολύ καλούς λόγους να πιστεύουμε πως οι ζωές μας δεν είναι χωρίς νόημα
και χωρίς σκοπό και ότι όταν πεθάνουμε δεν έχουν τελειώσει όλα. Τα
επιστημονικά δεδομένα τα οποία δείχνουν προς την ύπαρξη του Θεού
σημαίνουν πως εννοείται ότι στο τέλος του τούνελ της ζωής βρίσκεται φως.
Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαστε εδώ απλώς τυχαία και δεν μπορώ
να πιστέψω ότι ο Θεός θα μας δημιουργούσε για το τίποτα. Όμως, όλοι εμείς
έχουμε την ελευθερία να αποφασίσουμε αν θέλουμε να πιστεύουμε πως η ζωή
μας έχει νόημα ή όχι, αν υπάρχει σκοπός στην ανθρώπινη ύπαρξη ή όχι ή αν
υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει. Είναι τόσο θλιβερό πως παρά την ύπαρξη όλων
των στοιχείων τα οποία δείχνουν προς την ύπαρξη του θεού, αρκετοί
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επιστήμονες θεωρούν πως η ζωή δεν έχει νόημα. Είναι στον δρόμο να αφήσουν
να περάσει όλος ο πλούτος, η σημασία, η χαρά και η ελπίδα οι οποίες
λαμβάνονται από την ζωή κατευθυνόμενη προς ανώτερα ιδανικά ∙ ιδανικά της
καλοσύνης και φροντίδας για τους άλλους.48
Είναι ιδανικά τα οποία δεν θα τα βρείτε πουθενά στην σκληρότητα του
εξελικτικού αγώνα και επιβίωσης των καταλληλότερα προσαρμοσμένων, ούτε
στις απλές μηχανιστικές ερμηνείες της φύσης.
Όσο μελετάω την φύση μου φαίνεται πως πρέπει να υπάρχει Θεός ο οποίος
δημιούργησε ακριβέστατα και πολύ περίπλοκα συστήματα τα οποία βρίσκουμε.
Σε αυτά υπάγονται και τα δικά μας περίπλοκα μυαλά και η διανοητική δύναμη
την οποία τα μυαλά αυτά έχουνε ώστε να σκέπτονται και να καταλαβαίνουν, την
αίσθηση και την συνείδηση. Θα ήταν πολύ περίεργο ο Θεός να δημιούργησε
τέτοια σκεπτόμενα όντα και να μην άφησε και κάποιο είδος επικοινωνίας με
αυτά και έτσι, εγώ αναζητάω την επικοινωνία αυτή. Για μένα, η Βίβλος φαίνεται
ο καλύτερος υποψήφιος για αυτό, όχι μόνο επειδή έχει νόημα και είναι ανοιχτή,
αλλά και επειδή το λογικό αιτία – αιτιατό είδος Θεού το οποίο βρίσκεται σε
αυτήν ταυτίζεται με το λογικό αιτία – αιτιατό φαινόμενο το οποίο η επιστήμη
βρήκε στο Σύμπαν. Το συμπέρασμα αυτό ταιριάζει καλά με τις ευρέως αποδεκτές
θέσεις περί των οποίων μιλήσαμε,49 ότι δηλαδή η σύγχρονη επιστήμη αναπτύχθηκε στον Δυτικό κόσμο λόγω της παραδοσιακής λογικής της Ιουδαίο –
Χριστιανικής παράδοσης η οποία προέρχεται από εκείνο το είδος του Θεού όπως
περιγράφθηκε στην Βίβλο. Γίνεται να ψάχνεται σε άλλες μεγάλες θρησκείες
όπως είναι ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, ο Κομφουκιανισμός ή ο Σιωνισμός και
να βρούμε τον μυστικισμό, πολλούς Θεούς, ορισμένες φορές θεούς σε μεταξύ
τους σύγκρουση, αλλά όχι έναν συνεπή Θεό της Βίβλου. Τέτοιο είδος Θεού
ταυτίζεται με την λογική την οποία την βρίσκουμε στο Σύμπαν και στην επιστήμη,
ειδικά στους νόμους της επιστήμης οι οποίο λειτουργούν παντού γύρω μας.
Μπορούμε να παραπονεθούμε πως και στο εξής θα χρειάζεται να
επικαλεστούμε τα “παράλογα θαύματα” εκ μέρους του Θεού ενεργού στην
φύση ώστε να εξηγήσουμε τα μυστήρια όπως είναι η δημιουργία της ζωής. Αυτό
ίσως και να μην είναι έτσι. Δεν γνωρίζουμε πως λειτουργεί ο Θεός. Αυτό που εκ
πρώτης όψεως μπορεί να μας φανεί παράλογο, ίσως δεν θα είναι έτσι όταν
κατανοηθεί καλύτερα. Περαιτέρω, τέτοια “θαύματα” φαίνεται πως είναι αρκετά
σπάνια ώστε και ορισμένα από αυτά, αν συμβούν, δεν γκρεμίζουν την, για εμάς
συνηθισμένη, ορθολογικότητα της πραγματικότητας.
Είναι απαραίτητη η πίστη ώστε να πιστεύουμε στον Θεό; Ναι. Όμως, υπό το
φως όλων των δεδομένων τα οποία δείχνουν προς την κατεύθυνση ύπαρξης του
σχεδιαστή, χρειάζεται πολύ λιγότερη πίστη για την πίστη στον Θεό παρά για την
πίστη πως όλη η ακρίβεια, η πολυπλοκότητα και το νόημα το οποίο βρίσκουμε
στην φύση δημιουργήθηκαν όλοι μαζί απλώς τυχαία. Περαιτέρω, πρέπει να
υπάρχει κάποια σημασία στο γεγονός ότι η Βίβλος, η οποία έχει εκτυπωθεί σε
δισεκατομμύρια αντιτύπων και έχει διανεμηθεί πολλές φορές – περισσότερο
από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, είναι ο πιο αποδεκτός οδηγός για την ζωή του
ανθρώπου. Αν και είναι γραμμένη εκ μέρους των δεκάδων συγγραφέων σε τρεις
ηπείρους σε χρονικό διάστημα των 1.500 ετών, η εσωτερική της συνέπεια είναι
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μεγάλη. Για μένα, η σύνθεση της επιστήμης και της Βίβλου δίνει καλύτερες
απαντήσεις στα δικά μου βαθύτερα ερωτήματα.
Όποτε θέλουμε μπορούμε να ισχυριστούμε πως δημιουργήθηκε ένα ακραίως
βολικό σύμπλεγμα συνθηκών και ότι είμαστε εδώ απλώς τυχαία. Όμως, έχοντας
υπ΄ όψιν τις πολλές ακραίως απίθανες εκβάσεις που μια τέτοια σκέψη υπονοεί,
αυτό δεν φαίνεται ως λογική λύση. Ο κορυφαίος νους φαίνεται απαραίτητος.
Υπερβολικός αριθμός μεγάλων προβλημάτων παραμένει άλυτος αν αφαιρεθεί
ο Θεός. Η φύση υποδεικνύει ότι υπάρχει Θεός σχεδίου και σκοπού και ότι
υπάρχει νόημα στην ύπαρξη μας. Σήμερα, η επιστήμη με δική της περιορισμένη
στάση δεν μελετάει την βλέψη αυτή ∙ όμως, για να χτίσετε υγιή βλέψη απέναντι
στον κόσμο, πρέπει να είστε διαθέσιμη να εκτιμήσετε τις εναλλακτικές και όχι
να τις αποκλείετε. Η επιστήμη πρέπει περισσότερο να επιστρέψει στην ανοιχτή
στάση την οποία την είχε όταν οι πρωτοπόροι της σύγχρονης επιστήμης
επέτρεπαν ο Θεός να μελετάται ως εξήγηση.

Συμπερασματικά σχόλια

Στην διάρκεια των πρώτων δύο αιώνων της σύγχρονης επιστήμης ο Θεός
ήταν ενταγμένος στις πιθανές εξηγήσεις περί φύσεως. Σήμερα, οι ερμηνείες των
επιστημόνων άλλαξαν και αυτοί Τον αποκλείουν. Όμως, αρκετές πρόσφατες
επιστημονικές ανακαλύψεις δείχνουν τον βαθμό ακρίβειας και πολυπλοκότητας
ο οποίος είναι κυριολεκτικά αδύνατον να εξηγηθεί βάσει τυχαίων φυσικών
αλλαγών. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι η φινετσάτη ρύθμιση των δυνάμεων της
φυσικής οι οποίες έχουν ακριβώς τις σωστές σταθερές ώστε το Σύμπαν να είναι
κατάλληλο για την ζωή και πολυάριθμες και τελείως αφομοιωμένες πολυπλοκότητες των βιολογικών συστημάτων. Και άλλοι παράγοντες φαίνεται να
απαιτούν την περίπλοκη διαμόρφωση η οποία είναι μακριά από εκείνο που
δύναται να εξηγηθεί με φυσικά φαινόμενα (Πίνακας 8.1). Όλες αυτές οι
ανακαλύψεις υποδεικνύουν μια μορφή πολύπλοκης σχεδίασης εκ μέρους
νοήμονος σχεδιαστή, όντος το οποίο θα θεωρούσαμε Θεό.
Η επιστήμη ανακάλυψε τον Θεό. Οι επιστημονικές αποδείξεις δείχνουν ότι ο
Θεός είναι απαραίτητος. Ελπίζουμε ότι όλο και περισσότεροι επιστήμονες θα
επιτρέψουν ο Θεός να επιστρέψει στις επιστημονικές ερμηνείες.
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Γλωσσάριο ειδικών όρων
DNA: Η συνηθισμένη συντομογραφία για το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ το
οποίο διαμορφώνει τα μακριά, παρόμοια με αλυσίδα, μόρια που με την σειρά
τους. κωδικοποιούν τις γενετικές πληροφορίες των οργανισμών. Τα DNA μόρια
μπορούν να έχουν εκατομμύρια νουκλεοτίδια συνδεδεμένα ένα στο άλλο. Βλ.:
νουκλεοτίδια.
RNΑ: συνηθισμένη συντομογραφία για το ριβονουκλεϊκό οξύ. Μακρόστενη
αλυσίδα των νουκλεϊκών οξέων παρόμοια με το DNA αλλά η οποία εμπεριέχει
το ριβοσωμικό ζάχαρο και λίγο διαφορετικές βάσεις. Βλ. DNA, Νουκλεοτίδιο και
Βάση.
RNA μεταφοράς: μικρή σειρά RNΑ η οποία συνδέει το ειδικό είδος αμινοξέων
σε σωστό μέρος όσο οι πρωτεΐνες συντίθενται στα ριβοσωμάτια.
Αγνωστικιστής: εκείνος ο οποίος πιστεύει πως οι απαντήσεις στις τελικές
ερωτήσεις όπως είναι η ύπαρξη του Θεού, η δημιουργία του Σύμπαντος κλπ.
είναι άγνωστες.
Αθεϊστής: εκείνος ο οποίος πιστεύει πως ο Θεός δεν υπάρχει.
Αλήθεια: αυτό που πράγματι είναι, η πραγματικότητα, η ελευθερία από το
λάθος. Ορισμένες φορές χρησιμοποιείται και η έκφραση: τελική πραγματικότητα
ώστε να περιγραφεί η απόλυτη αλήθεια σε αντίθεση με αυτό στο οποίο πιστεύουμε προσωπικά ή προσωπικά αποδεχόμαστε ως αλήθεια αλλά που μπορεί
να είναι λάθος. Στο παρόν βιβλίο, αν δεν επισημάνεται διαφορετικά, χρησιμοποιούμε την έκφραση αλήθεια με την έννοια της τελικής πραγματικότητας.
Αλληλεξαρτώμενα μέρη: τα μέρη των πολύπλοκων συστημάτων όπως είναι
εκείνα που βρίσκονται στα άτομα ή στα μάτια, μέρη τα οποία εξαρτώνται ένα
από το άλλο ώστε να λειτουργούν σωστά. Σύγκρινε: μη μειώσιμη πολυπλοκότητα.
Αμινοξέα: απλό οργανικό μόριο με αμινομάδα η οποία φέρνει άζωτο. Τα αμινοξέα συνδυάζονται και δίνουν τις πρωτεΐνες. Οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν 20
διαφορετικά είδη αμινοξέων.
Αναγέννηση: ιστορική περίοδος στην Ευρώπη στην διάρκεια του 15ο και του
ο
16 αιώνα όταν, μετά τον Μεσαίωνα προέκυψε η αναζωογόνηση στη τέχνη και
στην λογοτεχνία. Μετά την περίοδο αυτή ακολούθησαν η Αναδιαμόρφωση και
η σύγχρονη επιστήμη.
Ανθρωπιστικός και κοσμολογικός κανόνας: το κόνσεπτ πως η ευφυή ζωή
μπορεί να βρεθεί μόνο εκεί όπου την επιτρέπουν οι συνθήκες. Υπάρχουν περισσότερες εκδοχές του κόνσεπτ αυτού.
Αντήχηση (κβαντική μηχανική): ο συνδυασμός ευνοϊκών παραγόντων όπως
είναι η ενέργεια και η τοποθεσία δράσης οι οποίοι ευνοούν ορισμένη πυρηνική
αντίδραση.
Ασπόνδυλα: ζώα τα οποία δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Παραδείγματα:
σφουγγάρια, σκουλήκια, αστέρια θαλάσσης, μέδουσες, σαλιγκάρια και καλαμάρια.
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Ασυμφωνία: σημαντικό κενό στις απολιθωματικές γεωλογικές στρώσεις
όπου οι στρώσεις πάνω και κάτω από το κενό αυτό είναι μεταξύ τους παράλληλες και συνήθως δεν υπάρχει διάβρωση στην κάτω στρώση ή η ίδια είναι πολύ
μικρή.
Αυθόρμητη γένεση: το κόνσεπτ πως οι ζωντανές φόρμες δημιουργούνται
από μη ζωντανή ύλη.
Βάση (DNΑ, RNΑ): η λεγόμενη βάση νουκλεοτιδίου. Δακτυλιοειδή μόριο το
οποίο εμπεριέχει άζωτο και χρησιμεύει ως κύριο μέρος νουκλεοτιδίου. Οι βάσεις
αυτές είναι οι μονάδες του γενετικού κώδικα. Οι πέντε διαφορετικές βάσεις οι
οποίες βρίσκονται στο DNA και στο RNA είναι: η αδενίνη, η γουανίνη, η κυτοσίνη,
η ουρακίλη (μόνο στο RNA) και η θυμίνη. Βλ.: νουκλεοτίδιο.
Βιοχημικό μονοπάτι: σειρά διαδοχικών φάσεων στην βιοχημική διαδικασία
στην οποία τα ένζυμα σταδιακά αλλάζουν το μόριο φτιάχνοντας το απαραίτητο
τελικό προϊόν.
Γενετικός κώδικας: 64 συνδυασμοί των τριών νουκλεοτιδικών βάσεων οι
οποίες βρίσκονται στο DNA (σύγκρινε: το κωδικόνιο) και οι οποίες καθορίζουν
ποια από τα 20 αμινοξέα των ζωντανών οργανισμών θα τοποθετηθούν σε ορισμένη θέση στο πρωτεϊνικό μόριο.
Γεωλογική κολόνα: κάθετη ή χρονολογική σειρά στρώσεων των βράχων, συνήθως απεικονιζόμενη σε μορφή κολόνας στην οποία από τις κατώτερες και παλαιότερες στρώσεις στον πάτο πηγαίνουμε προς τις νεώτερες στην κορυφή. Η
κολόνα αυτή μπορεί να απεικονίζει την τοπική περιοχή ή την γενική κάθετη σειρά
όλων των στρώσεων των βράχων στην Γη.
Γονίδιο: βασική μονάδα κληρονομικότητας η οποία ελέγχει το συγκεκριμένο
χαρακτηριστικό. Επίσης, σειρά νουκλεοτιδικών βάσεων στο DNA η οποία κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ή την αντιγραφή της πληροφορίας αυτής.
Δημιουργία: η έκφραση αυτή σημαίνει διάφορα. Στο παρόν βιβλίο, αφορά
την ειδική πράξη του Θεού ο οποίος εισάγει κάτι στην ύπαρξη – όπως π.χ. το
Σύμπαν, την ζωή ή την αίσθηση ύπαρξης κλπ. Για ορισμένες πιο ειδικευμένες
χρήσης, βλ.: Πρόσφατη δημιουργία, Προοδευτική δημιουργία.
Δύναμη της θέλησης: έλεγχος συμπεριφοράς βασισμένος στην συνειδητή
σκοπιμότητα ή στην λογική σκέψη. Ως αντίθετο φαινόμενο έχει την παρορμητική
συμπεριφορά ή συμπεριφορά προκληθείσα με γενετικούς ή άλλους παράγοντες
πέραν του προσωπικού ελέγχου.
Είδος (ταξινόμηση): βλ.: Ταξινόμηση των οργανισμών.
Είδος: παρόμοιοι οργανισμοί οι οποίοι πράγματι ή ενδεχομένως διασταυρώνονται. Βλ. και: Ταξινόμηση των οργανισμών.
Εκκοσμικευμένο: κάτι το οποίο δεν αφορά την θρησκεία ή τα θρησκευτικά
πιστεύω.
Ελεύθερη βούληση: η δύναμη να πράττουμε σύμφωνα με τις δικές μας επιλογές.
Ελιτισμός: συνείδηση ή αίσθημα περί προσωπικής ανωτερότητας σε σχέση
με μια μεγαλύτερη ομάδα.
Ένζυμο: πρωτεϊνικά μόρια σε ζωντανούς οργανισμού τα οποία υποβοηθάνε
τις αλλαγές σε άλλα μόρια ενώ τα ίδια δεν αλλάζουν ούτε καταστρέφονται.
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Εξέλιξη: η σταδιακή ανάπτυξη από το απλό προς το περίπλοκο. Η έκφραση
γενικώς χρησιμοποιείται ώστε να επισημάνει την εξελικτική ανάπτυξη από τους
απλούς οργανισμούς προς τους πιο εξελιγμένους. Σύγκρινε: μακροεξέλιξη και
μικροεξέλιξη. Η έκφραση αυτή χρησιμοποιείται και για την δημιουργία της ζωής.
Βλ.: χημική εξέλιξη ενώ και για την σταδιακή ανάπτυξη του Σύμπαντος κλπ. Ο
ορισμός αυτός όμως, συνήθως εννοεί ότι δεν ανακατεύθηκε ο Θεός, βλ.: θεϊστική εξέλιξη.
Έξυπνο ντιζάϊν: το κόνσεπτ πως το Σύμπαν εκφράζει το αντικειμενικά
αναγνωρίσιμο ντιζάϊν.
Επιβίωση των καταλληλότερα προσαρμοσμένων: το κόνσεπτ πως, λόγω του
ανταγωνισμού, οι οργανισμοί οι οποίοι είναι ανώτερη ή περισσότερο προσαρμοσμένη στο περιβάλλον τους, επιβιώνουν εις βάρος των κατώτερων. Βλ. Φυσική επιλογή.
Επιστήμη χωρίς δεδομένα: επιστημονικά συμπεράσματα βασισμένα στις
υποθέσεις αντί στα δεδομένα.
Επιστήμη: μελέτη δεδομένων και ερμηνειών περί φύσεως. Ορισμένοι αποκλείουν από τα συμπεράσματα της επιστήμης την πιθανότητα ύπαρξης του Θεού
ο οποίος είναι δραστήριος στην φύση αλλά η θέση αυτού του βιβλίου είναι πως
μια τέτοια απόκλιση είναι περιοριστική και δύναται να εμποδίζει την ανακάλυψη
της αλήθειας περί φύσεως.
Ερυθρή μετατόπιση: η μετατόπιση των γραμμών του φασματικού φωτός από
τους μακρινούς γαλαξίες προς το κόκκινο τέλος του φασματικού φωτός. Αυτό
ερμηνεύεται με την υποτιθέμενη απομάκρυνση των γαλαξιών από το σημείο
παρατήρησης.
Εστιγμένη ισορροπία (διακεκομμένη ισορροπία): Το εξελικτικό μοντέλο το
οποίο θεωρεί δεδομένο πως τα είδη συνήθως υπάρχουν στην διάρκεια των μεγάλων χρονικών διαστημάτων χωρίς αλλαγές, αλλά είναι ορισμένες φορές “διακεκομμένα” με μικρές χρονικές περιόδους ραγδαίων αλλαγών.
Ευγονική: η επιστήμη της βελτίωσης του ανθρώπινου είδους ή των ζωικών
ομάδων με τον έλεγχο ή την εξουδετέρωση της αναπαραγωγής των ατόμων τα
οποία διαθέτουν ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά.
Ζήτημα Θεού: στο παρόν βιβλίο, αυτό το ζήτημα αφορά ειδικά το ερώτημα
αν υπάρχει Θεός ή όχι.
Ηλεκτρόνιο: μικρό υποατομικό σωματίδιο το οποίο βρίσκεται εκτός του πυρήνα του ατόμου και φέρνει αρνητική ηλεκτρική φόρτιση.
Θεϊστική εξέλιξη: η εξέλιξη η οποία συμπεριλαμβάνει τις δραστηριότητες
του Θεού, ειδικά για την παροχή βοήθειας στα πιο πολύπλοκα προβλήματα της
εξέλιξης όπως είναι η δημιουργία της ζωής και η Κάμβρια έκρηξη.
Θεός: το ανώτερο ον το οποίο είναι Δημιουργός και Διατηρητής του Σύμπαντος. Υπάρχουν και πολλές άλλες αντιλήψεις του Θεού. Ορισμένοι φαντάζονται
πως Αυτός απεικονίζει τους νόμους της φύσης ή την ίδια την φύση. Άλλοι έχουν
στο μυαλό τους περισσότερους διαφορετικούς θεούς.
Θρησκεία: η πίστη στο ανώτερο προσωπικό Ον το οποίο αξίζει να το υπακούμε και να το υπηρετούμε. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι ορισμοί αλλά αυτή η
αντίληψη είναι η πιο συχνά χρησιμοποιημένη στο παρόν βιβλίο. Η θρησκεία ορι222

σμένες φορές αντιλαμβάνεται και ως κάτι στο οποίο κάποιος είναι αφοσιωμένος
όπως είναι οι κανόνες ηθικής ή ακόμα και η εκκοσμικευμένη ιδέα όπως είναι η
επιστήμη.
Ισομερές: ένα από τα δύο ή περισσότερα μόρια τα οποία έχουν ίδιο είδος
και αριθμό ατόμων αλλά η χωρική τοποθέτηση των ατόμων τους είναι διαφορετική.
Ιστορική επιστήμη: είδος επιστήμης η οποία είναι λιγότερο αντικειμενική
και η οποία είναι πιο δύσκολο να δοκιμαστεί. Συχνά συμπεριλαμβάνει τα περασμένα γεγονότα τα οποία δεν δύναται να επαναληφθούν και από `κει προέρχεται το χαρακτηριστικό “ιστορική”. Η ιστορική επιστήμη είναι σε αντίθεση με την
πειραματική επιστήμη στην οποία το πείραμα δύναται εύκολα να επαναλαμβάνεται.
Κάμβρια έκρηξη: η έκφραση η οποία χρησιμοποιείται ώστε να περιγραφεί
το εξής γεγονός: όσο πηγαίνουμε προς τα πάνω μέσα στις γεωλογικές στρώσεις,
η πλειοψηφία των απολιθωματικών ζωικών ομάδων ξαφνικά εμφανίζεται τελείως διαμορφωμένη στο Κάμβριο. Η έκφραση αφορά εκείνο που οι εξελιχτές
θεωρούν “εκρηκτικό” φαινόμενο της ραγδαίας εξέλιξης.
Κάμβρια: η κατώτερη περίοδος της Φανεροζωικής περιόδου της εξελικτικής
γεωλογικής κολόνας. Είναι η κατώτερη μονάδα με πληθώρα απολιθωμάτων.
Καταστροφισμός: η θεωρία πως τα φαινόμενα τα οποία είναι εκτός της τωρινής μας εμπειρίας περί φύσεως (μεγάλες καταστροφές) κατά πολύ διαμόρφωσαν τον φλοιό της Γης με έντονα, ξαφνικά αλλά μικρής διάρκειας συμβάντα,
λίγο – πολύ σε όλον τον Πλανήτη.
Κβαντική θεωρία: ονομάζεται επίσης κβαντική μηχανική. Η θεωρία αυτή
είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ατομικό επίπεδο και συμπεριλαμβάνει τα κόνσεπτ
πως η ενέργεια προέρχεται σε διακριτές μονάδες και ότι ορισμένες ατομικές και
υποατομικές αλληλεπιδράσεις είναι προβλέψιμες μόνο στατιστικά.
Κουάρκ: τα υποτιθέμενα μικρά υποατομικά σωματίδια τα οποία διαμορφώνουν μεγαλύτερα υποατομικά σωματίδια όπως είναι τα νετρόνια και τα πρωτόνια.
Κλαδιστική: η ταξινόμηση μιας επιλεγμένης ομάδας οργανισμών σύμφωνα
με τα παρόμοια χαρακτηριστικά, ειδικά σύμφωνα με τα μοναδικά χαρακτηριστικά. Για το κλαδόγραμμα συχνά θεωρείται πως απεικονίζει τις εξελικτικές αλλαγές οι οποίες δήθεν έχουν συμβεί.
Κλαδόγραμμα: διακλαδωμένο διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές εντός των ομάδων των οργανισμών.
Κλίμα σκέψης: η κυρίαρχη σκέψη ή στάση σε μια κοινωνική ομάδα.
Κοινωνιοβιολογία: η μελέτη της εξέλιξης της κοινωνικής συμπεριφοράς στα
ζώα συμπεριλαμβάνοντας και τους ανθρώπους.
Κόντρα πλάκα (παλαιοντολογία): η πλάκα βράχου η οποία ήταν σε επαφή
με άλλη πλάκα η οποία εμπεριέχει απολίθωμα και η οποία απεικονίζει την εικόνα του απολιθώματος αυτού.
Κωδικόνιο: βασική μονάδα του γενετικού κώδικα. Το κάθε κωδικόνιο αποτελείται από τρεις νουκλεοτιδικές βάσεις και κωδικοποιεί ένα είδος του αμινοξύ.
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Κώνος (μάτι): ευαίσθητο στο φως κύτταρο (φωτοϋποδοχέας) του αμφιβληστροειδή χιτώνα των σπονδυλωτών το οποίο είναι ευαίσθητο σε διαφορετικά
χρώματα του φωτός. Οι κώνοι εξασφαλίζουν το χρώμα και την ευκρινή όραση
στο καθαρό φως.
Λογικός: το χαρακτηριστικό στοιχείο του είναι να βασίζεται στον νου, νοηματικός και υγιής δηλαδή, όχι τρελούτσικος ή παράλογος.
Μακροεξέλιξη: οι υποτιθέμενες μεγάλες εξελικτικές αλλαγές στους οργανισμούς για τις οποίες πιστεύουνε πως έγιναν ανάμεσα στα ανώτερα ταξινομικά
επίπεδα όπως ανάμεσα στις οικογένειες, τάξεις, ομάδες κλπ. Σύγκρινε: μικροεξέλιξη.
Μεγάλη έκρηξη: ειδική εκρηκτική ιδιομορφία για την οποία οι εξελιχτές υιοθετούν την άποψη πως εμφανίσθηκε στο ξεκίνημα του Σύμπαντος, αλλάζοντας
τον από το μικροσκοπικό σωματίδιο σε διευρυνόμενο Σύμπαν.
Μετάλλαξη: λιγότερο ή περισσότερο μόνιμη αλλαγή στην κυτταρική DNA
φόρμουλα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τις αλλαγές των νουκλεοτιδικών βάσεων,
τις αλλαγές στην θέση των γονιδίων, την αφαίρεση ή τον πολλαπλασιασμό των
γονιδίων και την μεταφορά των ξένων σειρών στο κύτταρο.
Μεταφορικό RNA: RNA το οποίο μεταφέρει τις πληροφορίες από το DNΑ
στον πυρήνα του κυττάρου στα ριβοσωμάτια.
Μη μειώσιμη πολυπλοκότητα: η πολυπλοκότητα στην οποία τα διαφορετικά
στοιχεία είναι όλα τους απαραίτητα για την σωστή λειτουργία. Σύγκρινε: αλληλεξαρτώμενα μέρη.
Μικροεξέλιξη: εξελικτικός όρος για τις ήσσονος σημασίας αλλαγές στους οργανισμούς σε ταξινομικό επίπεδο του είδους. Σύγκρινε: Μακροεξέλιξη.
Νέο καταστροφισμός: όρος ο οποίος χρησιμοποιείται ώστε να αναδειχθεί
νέο είδος καταστροφισμού το οποίο υποδεικνύει περισσότερες μεγάλες καταστροφές στην διάρκεια των γεωλογικών περιόδων που διαρκούσαν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε αντίθεση με τον κλασσικό Καταστροφισμό ο οποίος ως κύριο
γεγονός θεωρούσε τον βιβλικό κατακλυσμό του Νώε.
Νετρόνιο: ένα από τα κύρια υποατομικά σωματίδια στον πυρήνα του ατόμου. Ελάχιστα μεγαλύτερο από το πρωτόνιο και δεν έχει ηλεκτρική φόρτιση.
Νουκλεοτιδική βάση: βλ. Βάση (DNA, RNA).
Νουκλεοτίδιο: βασική μονάδα των μακρόστενων DNA και RNA μορίων η
οποία αποτελείται από την βάση, τα φωσφορικά και τα μόρια ζάχαρης.
Ντεϊσμός: η πίστη σε κάποιο είδος θεού ο οποίος μπορεί να είναι απρόσωπος
και σήμερα δεν είναι ενεργός στην φύση.
Ντεϊστής: πρόσωπο το οποίο πιστεύει στον ντεϊσμό. Βλ. Ντεϊσμός πάνω.
Ντιζάϊν: το κόνσεπτ πως κάτι δημιουργήθηκε σκόπιμα ή έχει σχεδιαστεί σε
αντίθεση με το να έχει συμβεί απλώς τυχαία.
Ομάδα (ταξινόμηση): βλ. Ταξινόμηση των οργανισμών.
Ομοιομορφία: το κόνσεπτ πως οι γεωλογικές διαδικασίες στο παρελθόν δεν
διέφεραν σύμφωνα με τον ρυθμό και το είδος σε σύγκριση με αυτό που σήμερα
παρατηρείται στην Γη. Δύναται να εκφραστεί ως εξής: “η πραγματικότητα είναι
το κλειδί του μέλλοντος.” Σύγκρινε με: Καταστροφισμός.
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Οπτικά ισόμερα: ισόμερα (βλ. Ισόμερα πάνω) τα οποία είναι η εικόνα στον
καθρέφτη ένας για τον άλλον και περιστρέφουν το φως σε αντίθετες κατευθύνσεις.
Οργανική σούπα: υποτιθέμενο υγρό παρόμοιο με σούπα η οποία δήθεν βρισκότανε στην πρώιμη Γη και η οποία εμπεριείχε διάφορες οργανικές ενώσεις η
οποίες στο τέλος παρήγαγαν την πρώτη ζωή.
Παλαιοντολόγος: πρόσωπο το οποίο ειδικεύεται στην μελέτη των απολιθωμάτων.
Παρά ασυμφωνία: σημαντικό κενό στα γεωλογικά απολιθωματικά στρώματα
όπου τα στρώματα πάνω και κάτω από το κενό αυτό είναι παράλληλα ένα με το
άλλο ενώ η παρά ασυμφωνία αποτελεί την επίπεδη επαφή ή δεν είναι ορατή
καθόλου.
Παράδειγμα: γενικώς αποδεκτή ιδέα η οποία για ορισμένο χρονικό διάστημα
εξασφαλίζει το πεδίο μελέτης και υποδεικνύει τις λύσης σε μια κοινότητα των
πρακτικών.
Πολυπλοκότητα: η συσχέτιση των μερών τα οποία είναι με κάποιον τρόπο
συνδεδεμένα ένα με το άλλο. Σε αυτό το βιβλίο χρησιμοποιούμε την έκφραση
αυτή ειδικά για να επισημάνουμε τα μέρη τα οποία εξαρτώνται ένα από το άλλο
ώστε να λειτουργούν σωστά.
Προκάμβριο: μέρος της γεωλογικής κολόνας το οποίο βρίσκεται κάτω από
τον Φανεροζωικό, δηλαδή κάτω από το Κάμβριο, την κατώτερη μεγάλη μονάδα
του Φανεροζωικού. Το Προκάμβριο, σε αντίθεση με τον Φανεροζωικό, το χαρακτηρίζουν πολύ λίγα απολιθώματα και κυρίως μικροσκοπικοί οργανισμοί.
Προοδευτική δημιουργία: η ιδέα πως ο Θεός δημιουργούσε όλους τους πιο
εξελιγμένους οργανισμούς στην διάρκεια μεγάλων χρονικών περιόδων.
Πρόσφατη δημιουργία: η ιδέα πως ο Θεός δημιούργησε την ζωή μερικές χιλιάδες χρόνια πριν, γρήγορα, στην περίοδο των έξι ημερών, όπως αναφέρεται
στην Βίβλο.
Πρωτεΐνες: μεγάλα οργανικά μόρια που αποτελούνται μερικές φορές από
πολλές εκατοντάδες αμινοξέων. Στους ζωντανούς οργανισμούς υπάρχουν πολλές
χιλιάδες διαφορετικά είδη των πρωτεϊνών.
Πρωτόνιο: ένα από τα κύρια υποατομικά σωματίδια στον πυρήνα του ατόμου. Ελάχιστα μικρότερο από το νετρόνιο και φέρει θετική ηλεκτρική φόρτιση.
Ράβδος: μακρόστενο κύτταρο φωτοϋποδοχέας στον αμφιβληστροειδή χιτώνα των σπονδυλωτών ευαίσθητο στο θολό φως αλλά όχι και σε διάφορα χρώματα του φωτός. Σύγκρινε με: κώνος.
Ριβόσωμα: πολύπλοκο σωματίδιο στα κύτταρα που αποτελείται από διάφορες πρωτεΐνες και το RNA. Στα σωματίδια αυτά τα αμινοξέα συντίθενται σε πρωτεΐνες σύμφωνα με την φόρμουλα η οποία προέρχεται από το DNA.
Σκοτεινή εποχή: η έκφραση η οποία χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την
κακής ποιότητας επικοινωνία και συντονισμό της διανοητικής δραστηριότητας
στην Ευρώπη στους αιώνες πριν την λεγόμενη περίοδο της “αναζωογόνησης της
εκμάθησης.” Η αναζωογόνηση της εκμάθησης ονομαζόμενη επίσης και Αναγέννηση, διαρκούσε από τον 14ο έως τον 16ο αιώνα. Ακολούθησε η σύγχρονη επιστήμη.
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Σούπερνοβα: το αστέρι το οποίο έχει εκραγεί ξαφνικά, παρουσιάζοντας μεγάλη και προσωρινή λάμψη.
Σπονδυλωτά: ζώα με σπονδυλική στήλη. Σε αυτά ανήκουν τα ψάρια, τα αμφίβια, τα ερπετά, τα πτηνά και τα θηλαστικά.
Συγγενική επιλογή: η υπόθεση πως, θυσιάζοντας την ζωή μας ώστε να σωθούνε οι ζωές περισσότερων κοντινών συγγενών, μπορεί να σωθεί το είδος των
δικών μας γονιδίων επειδή οι συγγενείς συνήθως έχουν παρόμοια γονίδια.
Σύγχρονη επιστήμη: η επιστήμη στους τελευταίους πέντε αιώνες την οποία
χαρακτηρίζουν η αντικειμενικότητα, τα πειράματα και η μαθηματική. Πιο πρόσφατα την χαρακτηρίζει και η φυσιοκρατική (υλιστική) φιλοσοφία.
Συνείδηση: προσωπική συνείδηση την οποία διαθέτουμε περί του γεγονότος
πως υπάρχουμε.
Σχετικότητα: η θεωρία στην φυσική η οποία αποδέχεται τον γενικό χαρακτήρα του φωτός και την γενική συσχέτιση του χώρου και του χρόνου κλπ. σε
συνάρτηση με την κίνηση του παρατηρητή.
Τάξη (ταξινόμηση): βλ.: Ταξινόμηση των οργανισμών.
Ταξινόμηση των οργανισμών: οι βιολόγοι συχνά χρησιμοποιούν το εξής ιεραρχικό σύστημα για την ταξινόμηση των οργανισμών. Η κάθε κατηγορία κάτω
από την πρώτη ανήκει στην κατηγορία η οποία είναι από πάνω της.
Βασίλειο
Ομάδα (ζώα) ή Οικογένεια (φυτά)
Τάξη
Οικογένεια
Συγγένεια
Είδος
Υλιστική άποψη: φιλοσοφική άποψη πως στην πραγματικότητα υπάρχει
μόνο ύλη. Είναι αρκετά όμοια με την Μηχανιστική άποψη και την Φυσιοκρατική
άποψη.
Μηχανιστική άποψη: φιλοσοφική άποψη πως όλη η πραγματικότητα αποτελείται από την ύλη και την κίνηση. Δεν υπάρχει Θεός. Είναι αρκετά όμοια με
την Υλιστική άποψη και την Φυσιοκρατική άποψη.
Υποατομικό σωματίδιο: μέρη του ατόμου όπως είναι τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια, τα νετρόνια, τα κουάρκ κλπ.
Φανεροζωικός: μέρος της γεωλογικής κολόνας πάνω από το Κάμβριο. Σε αντίθεση με το Προκάμβριο, ο Φανεροζωικός διαθέτει πληθώρα απολιθωμάτων
διαφόρων οργανισμών.
Φύση κατά της διαπαιδαγώγησης: η έκφραση η οποία χρησιμοποιείτο ώστε
να περιγραφεί η διένεξη περί του αν η φύση (τα γονίδια) ή η διαπαιδαγώγηση
(πολιτισμικό περιβάλλον) είναι σημαντικότερη στην διαμόρφωση της κοινωνίας.
Φυσική επιλογή: διαδικασία με την οποία οι καταλληλότερα προσαρμοσμένοι οργανισμοί επιβιώνουν εις βάρος των λιγότερα προσαρμοσμένων λόγω ανταγωνισμού μεταξύ οργανισμών ή της προσαρμογής στο περιβάλλον.
Βλ.: Επιβίωση των καταλληλότερα προσαρμοσμένων.
Φυσιοκρατική άποψη: φιλοσοφική άποψη η οποία επιτρέπει μόνο τα φυσικά φαινόμενα αποκλείοντας έτσι το υπερφυσικό μέρος της πραγματικότητας.
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Δεν υπάρχει Θεός. Είναι παρόμοια με την Υλιστική άποψη και την Μηχανιστική
άποψη.
Φυσιοκρατική εξέλιξη: εξέλιξη η οποία αποκλείει τον θεό. Είναι σε αντίθεση
με την Θεϊστική εξέλιξη (σύγκρινε) η οποία επιτρέπει τον Θεό εκεί όπου χρειάζεται.
Φωτοϋποδοχέας: μέρος του κυττάρου, κύτταρο ή όργανο το οποίο ανιχνεύει
το φως. Σε περίπτωση του ματιού των σπονδυλωτών, οι ράβδοι και οι κώνοι
είναι μέρη τα οποία ανιχνεύουν το φως.
Χημική εξέλιξη: χημικές αλλαγές για τις οποίες οι εξελιχτές υποθέτουν πως
είχαν συμβεί στην πρωταρχική Γη και παρήγαγαν την πρώτη μορφή ζωής.
Χρωμόσωμα: νηματική συμπιεσμένη φόρμα DNA η οποία διαμορφώνεται
στην διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης.
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