Ανορθολογισµός
και παραεπιστήµες
στο σύγχρονο κόσµο
Μπορούµε να κάνουµε κάτι
ως επιστήµονες-πολίτες;

Ι: Εισαγωγή: Ποιό είναι το πρόβληµα
ΙΙ: Συζήτηση τριών χαρακτηριστικών
περιπτώσεων
1. Η πυροβασία
2. Η τηλεπάθεια
3. Η άρνηση της θεωρίας
της εξέλιξης
ΙΙΙ. Μερικά συµπεράσµατα

Ι: Εισαγωγή: Ποιό είναι το πρόβληµα
1. Τα αποτελέσµατα µιας δηµοσκόπησης στις
ΗΠΑ
2. Μια µερική λίστα από δηµοφιλείς «τρέλες»
3. Ένα πρόσφατο εξώφυλλο του περιοδικού
Nature
4. Μια δηµόσια έκκληση από την Πανελλήνια
Ένωση Βιολόγων

Αποτελέσµατα δηµοσκόπησης που έγινε στις ΗΠΑ το 1990
και δείχνει τα ποσοστά των πολιτών της που πιστεύουν σε
διάφορα παραφυσικά φαινόµενα

Μερικός κατάλογος και άλλων παραφυσικών φαινοµένων για
τα οποία καταγράφονται σηµαντικά ποσοστά “πίστης” στις
σύγχρονες κοινωνίες.
(Τυχαία διάταξη)

 Το τρίγωνο των Βερµούδων
 Τα κακά πνεύµατα
 Το µάτιασµα
 Η µαύρη µαγεία
 Η τηλεκίνηση
 Η τηλεπάθεια
 Ο µετεωρισµός
 Οι εξωσωµατικές εµπειρίες
 Η µυστική δύναµη των πυραµίδων

 Η πυροβασία ως θαύµα
 Το αεικίνητο
 Τα στοιχειωµένα σπίτια
 Τα φαντάσµατα
 Οι απαγωγές από εξωγήινους
 Η συναισθηµατική ζωή των φυτών
 Η χαµένη επιστήµη και τεχνολογία των αρχαίων
Ελλήνων
 Η θεωρία της δηµιουργίας (∆ηµιουργισµός)
 Η αστρονοµική αντισύλληψη
 Γιέτι: Ο χιονάνθρωπος των Ιµαλαΐων
 Το τέρας του Λόχνες
κ.λπ, κ.λπ...

Η άρνηση της θεωρίας της εξέλιξης
(Πρόσφατο εξώφυλλο του περιοδικού Nature)

…και για να µην βαυκαλιζόµαστε ότι όλα αυτά
συµβαίνουν µόνο κάπου αλλού…
(Πρόσφατο ψήφισµα
µε πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων)

ΙΙ: Συζήτηση τριών χαρακτηριστικών
περιπτώσεων
•

Η διαδικασία και οι κανόνες συζήτησης

1. Η πυροβασία
2. Η τηλεπάθεια
3. Η άρνηση της θεωρίας της εξέλιξης

Η διαδικασία
και οι κανόνες της συζήτησης
 Η διαδικασία: Για καθένα από τα τρία θέµατα θα
διατυπώνεται ένα ερώτηµα και θα προτείνονται τέσσερις
πιθανές απαντήσεις συν µία “ελεύθερη” για όσους επιθυµούν
να δώσουν µια διαφορετική απάντηση. Θα µεσολαβεί ένα
τρίλεπτο και θα ακολουθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία που τα
αποτελέσµατά της –σε ποσοστά– θα εκτίθενται επί της οθόνης
κάτω από τις απαντήσεις.
Αµέσως µετά, θα διατρέχουµε µία-µία τις προτει-νόµενες
απαντήσεις και θα καλούνται να τις αντικρούσουν κάποιοι απ’
αυτούς που δεν τις επέλεξαν. Η “σωστή” απάντηση –όπου
(και αν) υπάρχει– δεν είναι απαραίτητο να συµπίπτει µε µια
από τις δοθείσες.

 … και ο βασικός κανόνας: Όλες οι απαντήσεις –και οι
απόψεις που θα ακουστούν– θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε
απόλυτο σεβασµό ανεξάρτητα από το πόσο διαφωνούµε µ’
αυτές. Και µην ξεχνάτε ποτέ ότι ο σκοπός σας είναι να
πείσετε τον άλλο –ή να πειστείτε απ’ αυτόν– και όχι να τον
“νικήσετε”. Οι τηλεοπτικές “συζητήσεις” είναι το τέλειο
παράδειγµα προς αποφυγήν.

1. Η πυροβασία
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Τι κάνει τους
πυροβάτες να
πατάνε πάνω σε
αναµµένα
κάρβουνα χωρίς να
καίγονται;

και µερικές πιθανές απαντήσεις:
Α.Η θαυµατουργή δύναµη της εικόνας που κρατάνε.
Β.Η αναστολή της µεταφοράς του αισθήµατος του πόνου στο
κεντρικό νευρικό σύστηµα, λόγω της ειδικής συγκινησιακής
κατάστασης στην οποία περιέρχεται ο “αναστενάρης”.
Γ.Η συνεχής εφίδρωση του πέλµατος, η οποία δηµιουργεί ένα
λεπτό στρώµα ύδατος-ατµού ικανό να απορροφήσει ένα
µεγάλο µέρος της θερµότητας που έρχεται από το κάρβουνο
και έτσι να προστατεύσει το δέρµα από το κάψιµο.
∆.Πρόκειται για κάποιο είδος απάτης την οποία δεν µπορώ να
εντοπίσω, όπως δεν µπορώ να εντοπίσω ανάλογες απάτες –
κόλπα που κάνουν οι µεγάλοι ταχυδακτυλουργοί– µάγοι (π.χ.
Χουντίνι).
Ε.Κάτι άλλο.

2. Η τηλεπάθεια*
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Όπως έχουµε όλοι παρατηρήσει, πολύ
συχνά,
τη στιγµή ακριβώς που σκεφτόµασταν
έντονα
κάποιο γνωστό πρόσωπο –και
ετοιµαζόµασταν να
του τηλεφωνήσουµε– χτυπάει το
τηλέφωνο και
είναι αυτό ακριβώς το πρόσωπο στο
άλλο άκρο
της γραµµής. Αυτό –το πολύ
συνηθισµένο
φαινόµενο–οφείλεται κατά τη γνώµη σας
σε:

*Η (υποτιθέµενη) ικανότητα εξ αποστάσεως επικοινωνίας δύο προσώπων χωρίς τη
διαµεσολάβηση κάποιου γνωστού φυσικού µηχανισµού.

Α.Σε τηλεπαθητικό “συντονισµό” ανάµεσά σας.
Β.Σε πραγµατική φυσική επικοινωνία, µέσω των ΗΜ κυµάτων που
παράγει ο εγκέφαλός σας. (Και τα οποία ίσως γίνονται πολύ
ισχυρότερα υπό ειδικές συνθήκες ψυχικής φόρτισης)
Γ.Σε πραγµατική φυσική επικοινωνία, όχι όµως µέσω γνωστών
φυσικών µηχανισµών αλλά µέσω άγνωστων έως τώρα
εγκεφαλικών σηµάτων που κάποτε θα ανακαλυφθούν και θα
ενταχθούν στην παραδεδεγµένη φυσική.
∆.Πρόκειται πιθανόν για µια µακροσκοπική εκδήλωση του πιο
περίεργου απ’ όλα τα γνωστά κβαντικά φαινόµενα: Του
“φαινοµένου EPR” (Einstein – Podolsky – Rosen) σύµφωνα
µε το οποίο δύο αποµακρυσµένα σωµατίδια µπορούν να
επικοινωνούν ακαριαία –επηρεάζοντας το ένα την κατάσταση του
άλλου– χωρίς τη διαµεσολάβηση κανενός φυσικού µηχανισµού.
Είναι ένα καθαρά κβαντικό φαινόµενο.
Ε.Κάτι άλλο.

3. Η άρνηση της θεωρίας της εξέλιξης
(και της διδασκαλίας της στη µέση
εκπαίδευση)

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Θα πρέπει να διδάσκονται στα
σχολεία
–δίπλα στη θεωρία της εξέλιξης–
και
άλλες “εναλλακτικές θεωρίες”
όπως
π.χ. ο δηµιουργισµός, δηλαδή η
υπόθεση της ανεξάρτητης
δηµιουργίας
όλων των ειδών από µια ανώτερη
δύναµη;

Α.Πρέπει να διδάσκονται και οι δύο θεωρίες, διότι το δηµόσιο
σχολείο µιας δηµοκρατικής πολιτείας πρέπει να είναι ανοικτό σε όλες
τις απόψεις.
Β.∆εν πρέπει να διδάσκεται ούτε η µία ούτε η άλλη θεωρία, διότι
καµία δεν είναι αυστηρά επιστηµονική. Ο δηµιουργισµός για
προφανείς λόγους αλλά και η θεωρία της εξέλιξης διότι έχει σοβαρά
κενά και αδυνατεί να εξηγήσει θεµελιώδη γεγονότα όπως η
δηµιουργία της ζωής πάνω στη γη.
Γ.∆εν πρέπει να διδάσκεται η θεωρία της εξέλιξης, διότι προσβάλει
βάναυσα το θρησκευτικό αίσθηµα της µεγάλης πλειοψηφίας των
µαθητών το οποίο οφείλει να σέβεται το δηµόσιο σχολείο µιας
δηµοκρατικής χώρας.
∆.Πρέπει να διδάσκεται µόνο η θεωρία της εξέλιξης, διότι το
δηµόσιο σχολείο µιας δηµοκρατικής κοσµικής πολιτείας δικαιούται να
διδάσκει µόνο επιστηµονικές θεωρίες και όχι θρησκευτικά πιστεύω
όσο σεβαστά (ή πλειοψηφούντα) κι αν είναι αυτά.
Ε.Κάτι άλλο.

ΙΙΙ: Μερικά συµπεράσµατα και
πρακτικές οδηγίες
(Για όσους επιµένουν ορθολογικά)

1.Η υπεροπτική συµπεριφορά του επιστήµονα που τα ξέρει
όλα –κι εµείς θα πρέπει απλώς να τον ακούµε να λέει
το “σωστό”– όχι µόνο δεν αποδίδει αλλά έχει το
ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα. Μεγαλώνει το χάσµα που
υπάρχει µεταξύ της επιστηµονικής κοινότητας και του
ευρέος κοινού. Ας µην διστάζουµε να χρησιµοποιούµε
το ρήµα “δεν ξέρω”.
2.Η ευθύνη της απόδειξης ανήκει σ’ εκείνον που κάνει
ασυνήθιστους ισχυρισµούς. Αν κάποιος ισχυρίζεται ότι ο
“γάιδαρος πετάει” µάλλον αυτός θα πρέπει να
προσκοµίσει αποδείξεις παρά εκείνος που ισχυρίζεται ότι
“δεν πετάει”.

3.Το ότι ένας από µας αδυνατεί να αντικρούσει έναν
παράδοξο ισχυρισµό –π.χ. για ένα µυστήριο φαινόµενο–
δεν σηµαίνει ότι αυτό είναι και αδυναµία της ίδιας της
επιστήµης. Η γνώση του καθενός από µας –ή, ακόµα,
και η ικανότητά µας να επιχειρηµατολογούµε
επιστηµονικά– είναι ένα αµελητέο κλάσµα της
συσσωρευµένης επιστηµονικής γνώσης και ικανότητας.
Το διαδίκτυο –αυτή η µεγάλη δηµοκρατική κατάκτηση–
µας δίνει όµως πλέον τη δυνατότητα να αντλούµε
ταχύτατα τις πληροφορίες και τις γνώσεις που
απαιτούνται για κάθε επίκαιρο ζήτηµα δηµόσιου
ενδιαφέροντος που απαιτεί επιστηµονική προσέγγιση.

4.Η δυνατότητά µας να αξιολογούµε γρήγορα την ποιότητα
των πηγών που επικαλείται ο συνοµιλητής µας της άλλης
πλευράς είναι καίριας σηµασίας για να µπορούµε να
διακρίνουµε εύκολα την σχετικά έγκυρη πληροφορία από τα
σκουπίδια. (Που αφθονούν εντός και εκτός διαδικτύου). Αν
η πηγή είναι ένα περιοδικό, έχει σηµασία αν πρόκειται για
ένα έγκυρο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή ένα λαθρόβιο
έντυπο που εκµεταλλεύεται την ανθρώπινη ευπιστία. Αν
πρόκειται για βιβλίο, έχει σηµασία αν το έχει εκδώσει ένας
σοβαρός εκδοτικός οίκος –π.χ. ένα university press– ή
ένας που πουλάει βιβλία µε το κιλό. Η δυνατότητα να
κάνουµε ποιοτικές διακρίσεις είναι από τα πολυτιµότερα
εφόδια που µπορεί να µας προσφέρει µια καλή δηµόσια
παιδεία. (Αλήθεια, πόσοι πραγµατικά τη θέλουµε;)

5.Η επιστήµη δεν έχει απαντήσεις για όλα. Και πάντως
όχι για τις µεταφυσικές αγωνίες και τους φόβους των
ανθρώπων απέναντι στην αρρώστια, το θάνατο ή,
έστω, την απλή µοναξιά. Γι αυτό και δεν έρχεται σε
σύγκρουση µε τα θρησκευτικά πιστεύω των πολιτών µιας
δηµοκρατικής χώρας στην οποία οι διακριτοί ρόλοι
θρησκείας και επιστήµης είναι θεσµικά κατοχυρωµένοι και
σεβαστοί από όλους.

Tέλος

