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Λίγα Λόγια για το Περιοδικό 
 

Γεώργιος Ζουριδάκης 

 

Το Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό κυκλοφόρησε κατά πρώτον την 25η 

Μαρτίου 2021, κατόπιν πρωτοβουλίας των  μελών του Αθηναϊκού Ιδρύματος 

Παιδείας και  Έρευνας (ΑΙΠΕ), φιλοδοξώντας να καλύψει το κενό που 

δημιουργούσε η (χρόνια) έλλειψη ελληνόφωνου ακαδημαϊκής εκδόσεως 

φιλοξενούσας (πόσο μάλλον προωθούσας) τον διεπιστημονικό διάλογο. Πρόδηλος 

εκ της ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας του ήταν τόσο η αφορμή της 

(συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821), όσο και η 

ελληνοκεντρική (υπό την ευρεία έννοια) γενικότερη στόχευση και η θεματολογία 

του.  

Τόσο στο παρόν, όσο και κατά τα παρελθόντα τεύχη, το περιοδικό φιλοξενεί 

σε σταθερή βάση τα προϊόντα της έρευνας ακαδημαϊκών ανά την υφήλιο, παντός 

επιστημονικού πεδίου (από την παιδαγωγική στα οικονομικά και από την νομική 

στην ιατρική κ.ο.κ) πάνω σε διαχρονικά αλλά και επίκαιρα θέματα- πάντα στα 

ελληνικά. Απαλλάσσει έτσι (στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν) τη 

διεπιστημονική  έρευνα από τις δυσκολίες και τα διλήμματα που συνεπάγεται 

η διαθεσιμότητα μόνον εξειδικευμένων περιοδικών και διευκολύνει τη γόνιμη 

ανταλλαγή ιδεών.. Υπερπολύτιμος αρωγός σε αυτό είναι η δεξαμενή 

ακαδημαϊκών από όλον τον κόσμο του ΑΙΠΕ, καλύπτουσα το σύνολο των 

επιστημών και όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες, διασφαλίζουσα τόσο την χρηστή 

επιμέλεια της εκδόσεως, όσο και την αρμόζουσα απήχηση αυτού.   

Οι δε -καθόλα πρωτοφανείς για γενιές ολόκληρες ανθρώπων- παγκόσμιες 

συγκυρίες που επεσυνέβησαν κατά την χρονική περίοδο κυκλοφορίας του, πέραν 

από τις πολυεπίπεδες (πρακτικές, οργανωτικές κλπ) προκλήσεις που έθεσαν, 

απετέλεσαν το αντικείμενο ακαδημαϊκής ενασχόλησης και, κατ’ ακολουθίαν, 

Από τον Διευθυντή Σύνταξης 
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πλείστων συνεισφορών σε αυτό ποιοτικής αρθρογραφίας. Δεν θα μπορούσε, ούτε 

θα έπρεπε, άλλωστε, η ακαδημαϊκή έρευνα να αδιαφορήσει- και η 

απροκατάληπτη διεπιστημονική προσέγγιση, την οποία και το περιοδικό 

προκρίνει και υπηρετεί, έχει πολλά να προσφέρει: καίριους προβληματισμούς, 

πολυσχιδή ανάλυση, αλλά και (σημαντικότατα) καινοτόμες λύσεις.    
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Μία Δυναμική Λύση για το Κυπριακό 
 

Γρηγόριος Θ. Παπανίκος 
 

Το Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό δημοσιεύει σε κάθε τεύχος του μία 

επιφυλλίδα, δηλαδή ένα  κείμενο δοκιμιακού χαρακτήρα με κριτικό και 

επιστημονικό περιεχόμενο. Την επιμέλεια της επιφυλλίδας έχει ο Γρηγόρης Θ. 

Παπανίκος. Το περιοδικό δημοσιεύει επιστολές αναγνωστών επί των θεμάτων 

που θίγονται στις επιφυλλίδες έτσι ώστε να δημιουργείται ένας δημόσιος 

επιστημονικός διάλογος. Στα δύο τεύχη του 2021, η επιφυλλίδα ήταν αφιερωμένη 

στους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού και στον Αδαμάντιο Κοραή. Στο 

πρώτο τεύχος του 2022, η επιφυλλίδα εξέτασε το κοινό μέλλον της Ελλάδος και 

της Τουρκίας. Στο παρόν τεύχος συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση εξετάζοντας τo 

ακανθώδες θέμα του Κυπριακού, προτείνοντας μία δυναμική λύση του Κυπριακού 

προβλήματος.   

 

 

Το Ζητούμενο 

 

Στην επιφυλλίδα του προηγούμενου τεύχους είχα αναφέρει ότι το Κυπριακό 

αποτελεί ένα ακανθώδες ζήτημα για το κοινό μέλλον Ελλάδος και Τουρκίας.1 Στο 

παρόν τεύχος υποστηρίζω την άποψη ότι το Κυπριακό δεν μπορεί να λυθεί 

σύμφωνα με τις επιθυμίες των ελληνοκυπρίων χωρίς έναν πόλεμο που θα τον 

αποφασίσει η ελληνοκυπριακή πλευρά. Το ζητούμενο είναι να φύγει ο τουρκικός 

στρατός κατοχής. Ισχυρίζομαι ότι με διπλωματικά μέσα δεν πρόκειται να φύγει· 

τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.  

Για να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες μιας επιτυχούς έκβασης ενός τέτοιου 

πολέμου, θα πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις που με σειρά 

προτεραιότητας έχουν ως εξής. Πρώτον, οι των ΗΠΑ δεν θα πρέπει να 

εναντιώνονται σε αυτό τον πόλεμο. Δεύτερον, η Ελλάδα και η Κύπρος θα 

αποκτήσουν ισχυρή στρατιωτική και οικονομική ισχύ. Τρίτον, η Τουρκία θα έχει 

πολιτική και οικονομική αστάθεια και θα υστερεί έναντι της Ελλάδος σε 

στρατιωτική ισχύ. Πρέπει να πληρούνται και οι τρεις προϋποθέσεις. Μόνο μία δεν 

μας κάνει.  

Να σημειώσω από την αρχή ότι η λύση του πολέμου, που θα έχει ως στόχο 

να διώξει τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, δεν προτείνεται ως προσωπική 

επιθυμία, αλλά ως μία ρεαλιστική απάντηση σε όλους εκείνους που πιστεύουν ότι 

η Τουρκία θα φύγει από την Κύπρο οικειοθελώς. Με τη σειρά που τις ανέφερα 

παραπάνω, οι τρεις προϋποθέσεις εξετάζονται στην παρούσα επιφυλλίδα. 

 
1Βλ. Παπανίκος (2022) Ελλάδα και Τουρκία Έχουν Κοινό Μέλλον. Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό 

Περιοδικό 2(1): 5-9. https://bit.ly/3Qt8CNL.  

 

Επιφυλλίδα 

http://www.atiner.gr/gtp/Pap-Pub.htm
https://bit.ly/3Qt8CNL
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Οι ΗΠΑ δεν θα Πρέπει να Είναι Ενάντια 

 

Αν οι ΗΠΑ δεν το επιθυμούν, τότε η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα πρέπει 

να τολμήσει μία στρατιωτική δράση για την εκδίωξη του τουρκικού στρατού 

κατοχής. Οι ΗΠΑ έδωσαν «εντολή» στους Τούρκους να εισβάλλουν, διότι ήθελαν 

να εφαρμόσουν, με τα όπλα, το δικό τους σχέδιο για το Κυπριακό, γνωστό και ως 

Σχέδιο Άτσεσον. Και ως τιμωρία για την μη αποδοχή του Σχεδίου από τους 

Έλληνες, «παραχωρήθηκε» μεγαλύτερο ποσοστό εδάφους στους Τούρκους από 

ό,τι προέβλεπαν τα δύο αρχικά σχέδια του Άτσεσον. Τα έχουν αυτά τα ηρωικά 

«όχι» στις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις ή η ανοησία κάποιων ανεγκέφαλων 

και μικρών πολιτικών να κατανοήσουν το διεθνές πολιτικό, οικονομικό, 

διπλωματικό και στρατιωτικό περιβάλλον. Αν εξετάσει κανείς τι πρέσβευε η 

κυπριακή κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο επικεφαλής της για τα διεθνή θέματα, θα 

καταλάβει το μέγεθος της ανοησίας στην οποία προέβησαν με προεξέχουσα τη 

βλακεία των αδεσμεύτων και της Σοβιετικής στήριξης που ποτέ δεν ήρθε γιατί 

απλά δεν είχαν τη δυνατότητα οι Σοβιετικοί να την παρέχουν. Ελληνικά ήξεραν. 

Γιατί δεν διάβαζαν λίγο Θουκυδίδη για να μην επαναλάβουν τις ίδιες ανοησίες 

που έκαναν μικρές χώρες που η μεγάλη ιμπεριαλιστική Αθήνα του τότε τις 

εξαφάνισε από το χάρτη. Σήμερα οι ΗΠΑ είναι η «Αθήνα».  

Το πώς οι ΗΠΑ μπορούν να αλλάξουν άποψη είναι ένα πρόβλημα για 

δεινούς λύτες και δεν μπορεί να αναπτυχθεί εδώ. Πάντως, η ελληνική εξωτερική 

πολιτική δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Η ελληνική ομάδα πίεσης (το λεγόμενο 

και ελληνικό λόμπι) των ΗΠΑ μπορεί κάτω από πολύ αυστηρές και δύσκολες 

προϋποθέσεις. Από την άλλη πλευρά, απλώς να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση είναι παντελώς ανίκανη να κάνει οτιδήποτε· ούτε να βοηθήσει ούτε να 

εμποδίσει. Όσο για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδος-Γαλλίας γρήγορα θα 

ξεχαστούν αν ξεκινήσει ένας πόλεμος. Όπως πάντα στην ιστορία, τα συμφέροντα 

του «μέλλοντος» υπερισχύουν οποιονδήποτε συμφωνιών του «παρόντος». 

Πάντως προς την κατεύθυνση να πεισθούν οι ΗΠΑ φαίνεται κάτι να κινείται 

με πρωτοβουλία των ελληνοκυπρίων. Η άρση του εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ 

μπορεί να σηματοδοτεί κάτι. Σίγουρα στρέφεται ενάντια στην Τουρκία και είναι 

υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς. Χρειάζεται, όμως, να γίνουν πολλά 

περισσότερα κυρίως από την Κυπριακή πλευρά, καθιστώντας σαφές ότι οι 

ανοησίες του παρελθόντος ανήκουν στο παρελθόν. Εξάλλου τα σχεδόν είκοσι 

χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Ευρωζώνης δείχνουν ότι η Κύπρος κατάλαβε που θα πρέπει να στραφεί αν 

θέλει να λύσει το εδαφικό της πρόβλημα και όχι μόνο. 

Σκοπός της Κύπρου δεν θα πρέπει να είναι τόσο η υποστήριξή της από τις 

ΗΠΑ όσο η αποστασιοποίηση των ΗΠΑ από μία ενδεχόμενη στρατιωτική 

επέμβαση των Ελλήνων και Κυπρίων για να διώξουν τους Τούρκους από το νησί. 

Δεν θα πρέπει να θίγονται ούτε στο ελάχιστο τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Αυτοί 

των ΗΠΑ γκρινιάζουν πολύ άμα τους θίξουν τα συμφέροντα, κυρίως τα 

οικονομικά συμφέροντα.  

Η ουδετερότητα των ΗΠΑ θα άνοιγε το δρόμο για μία στρατιωτική λύση του 

προβλήματος. Δεν φθάνει, όμως, αυτό. Χρειάζεται και μία ισχυρή στρατιωτική 

δύναμη που από μόνη της η Κύπρος δεν θα μπορέσει να αναπτύξει ποτέ για να 
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αντιμετωπίσει τον τουρκικό στρατό κατοχής. Αυτό μας φέρνει στη δεύτερη 

προϋπόθεση που είναι ο στρατιωτικός ρόλος της Ελλάδος. 

 

 

Ελλάδα και Κύπρος Πρέπει να Γίνουν Ισχυρές Στρατιωτικές Δυνάμεις 

 

Η Κύπρος και η Ελλάδα μπορούν να διδαχθούν πολλά από το Ισραήλ. Δεν 

είναι μόνο ότι το Ισραήλ έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ λόγω και του ισχυρού 

εβραϊκού λόμπι των ΗΠΑ αλλά «συν Αθηνά και χείρα κίνει». Το Ισραήλ που 

υπολείπεται της Ελλάδος σε πληθυσμό κατά 1,5 εκατομμύριο έχει έναν ανίκητο 

στρατό. Αν προστεθεί και ο πληθυσμός της Κύπρου τότε η διαφορά φθάνει κοντά 

στα τρία εκατομμύρια. Καμία χώρα δεν κατάφερε να καταβάλει το στρατό του 

Ισραήλ και όσοι το προσπάθησαν, λ.χ. η Αίγυπτος, έσπασαν τα μούτρα τους. Ο 

στρατός του Ισραήλ δεν μασάει τα λόγια του. Όπου διακυβεύονται τα 

συμφέροντά του, χρησιμοποιεί τα όπλα του. Κάτι ανάλογο να κάνει και η Ελλάδα 

αφού πρώτα κτίσει έναν ανίκητο στρατό.  

Πώς κτίζεται ένας ισχυρός στρατός; Οι Έλληνες είναι οι πρώτοι διδάξαντες 

του πώς δημιουργείται ένας ακαταμάχητος στρατός. Αυτό που χρειάζεται είναι 

μία ισχυρή οικονομία. Μία οικονομία που μαζί με την κυπριακή θα φθάνει το 

μισό τρισεκατομμύριο ευρώ. Σημείωση: η οικονομία του Ισραήλ ξεπερνά τα 400 

δισεκατομμύρια. Είναι εφικτό αλλά θέλει άλλες (οικονομικές) πολιτικές προς την 

κατεύθυνση των επενδύσεων, όπως έχω αναλύσει σε μία σειρά από δημοσιεύσεις 

μου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε μία δεκαετία. Χωρίς ισχυρή οικονομία 

δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένας ακαταμάχητος ελληνικός και κυπριακός 

στρατός.  

Ανεξάρτητα από την οικονομική δυνατότητα της χώρας, η Ελλάδα και η 

Κύπρος πρέπει να αγοράσουν, ακόμη και με «αιματηρές» θυσίες, τα πιο σύγχρονα 

οπλικά συστήματα. Και αυτό πρέπει να αρχίσει σήμερα. Φαίνεται ότι κάτι κινείται 

προς αυτή την σωστή κατεύθυνση τόσο από την ελληνική όσο και από την 

κυπριακή πλευρά. Να σημειώσω ότι οι «αιματηρές» αυτές θυσίες μπορεί να μην 

είναι και τόσο «αιματηρές» αν πληρωθούν μέσω ενός έμμεσου αντιπραγματισμού. 

Για παράδειγμα, αγοράζουμε 10 F35 που κοστίζουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια με 

την προϋπόθεση ότι θα έρθουν επιπλέον ένα εκατομμύριο τουρίστες που αφήνουν 

στο ελληνικό δημόσιο –έμμεσα ή άμεσα– 1.000 δολάρια ο ένας. Πατσίζουμε την 

αγορά και μας μένει η καβάτζα ότι αυτοί των ΗΠΑ μπορεί να ξαναέρθουν. 

Λέγονται και επαναλαμβανόμενοι τουρίστες.  

Η στρατιωτική ισχύς των ελληνικών και κυπριακών δυνάμεων είναι 

αναγκαία. Δεν θα πρέπει Έλληνες και Κύπριοι να βαυκαλίζονται με τις 

υποσχέσεις ακόμη και με τις στρατιωτικές συμφωνίες που συνάπτουν με άλλες 

χώρες. Κανείς μα κανείς δεν θα έρθει να πολεμήσει στο πλευρό των Ελλήνων και 

των Κυπρίων όσο δίκιο και αν τους αναγνωριστεί. Μήπως ο Διονύσιος Σολωμός 

δεν μας το λέει ξεκάθαρα στο ποίημά του το 1823, που αργότερα έγινε και ο 

Εθνικός Ύμνος της Ελλάδος; Ας το ξαναδιαβάσουμε το σχετικό απόσπασμα: 

 
Με τα ρούχα αιματωμένα ξέρω ότι έβγαινες κρυφά 

να γυρεύεις εις τα ξένα άλλα χέρια δυνατά. 

Μοναχή το δρόμο επήρες, εξανάλθες μοναχή· 
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δεν είν' εύκολες οι θύρες εάν η χρεία τες κουρταλεί. 

'Αλλος σου έκλαψε εις τα στήθια, αλλ' ανάσαση καμμιά· 

άλλος σου έταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά. 

΄Αλλοι, οϊμέ, στη συμφορά σου οπού εχαίροντο πολύ, 

«σύρε νά 'βρεις τα παιδιά σου, σύρε», έλεγαν οι σκληροί. 

 

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ξένες δυνάμεις δεν θα μπορούσαν να ήταν χρήσιμες 

στη  στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδος και της Κύπρου. Εξάλλου αυτοί είναι οι 

παραγωγοί όπλων –των πιο σύγχρονων που υπάρχουν. Το παράδειγμα της 

Ουκρανίας είναι χαρακτηριστικό. Κανείς δεν πήγε να ενισχύσει στρατιωτικά τις 

ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Παρ’ όλα αυτά, και για λόγους που δεν χρειάζεται 

να αναλύσουμε εδώ, όλοι έσπευσαν να τους διαθέσουν όπλα και με αυτά 

αντιστέκονται στην Ρωσική εισβολή. Χωρίς αυτή τη στρατιωτική βοήθεια, η μάχη 

θα ήταν άνιση. Η Ελλάδα και η Κύπρος χρειάζονται τη στρατιωτική βοήθεια των 

ισχυρών του πλανήτη, κυρίως των ΗΠΑ.  

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και η Κύπρος φαίνεται να έχουν κατανοήσει 

ότι η δημιουργία μιας ισχυρής στρατιωτικής δύναμης απαιτεί την καλή 

συνεργασία με τις ΗΠΑ. Δεν απαιτείται μόνο η σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ για 

μία στρατιωτική λύση του Κυπριακού, χρειάζεται και η συνέχιση της ενίσχυσης 

των ελληνικών και κυπριακών ένοπλων δυνάμεων με τα πιο σύγχρονα όπλα. 

Διαφορετικά η έκβαση ενός πολέμου με την Τουρκία θα είναι καταστροφική για 

τα ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα.  

Οι δύο προϋποθέσεις –μη αντίθεση των ΗΠΑ και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις 

Ελλάδος και Κύπρου– είναι αναγκαίες αλλά όχι ικανές να φέρουν σε πέρας έναν 

νικηφόρο πόλεμο με σκοπό την απελευθέρωση του κυπριακού εδάφους από την 

τουρκική κατοχή. Απαιτείται να βρεθεί η ευκαιρία ή ίσως να δημιουργήσουν τις 

προϋποθέσεις αποδυνάμωσης της Τουρκίας: διπλωματικά (πολιτικά), οικονομικά 

και στρατιωτικά. Αυτή η τελευταία προϋπόθεση παρουσιάζεται στην επόμενη 

ενότητα.  

 

 

Απαιτείται μία Απομονωμένη και Αδύναμη Τουρκία 

 

Αν κανείς διαβάσει την ιστορία της Τουρκίας θα εκπλαγεί με τα γεγονότα 

που εξηγούν τις νίκες και τις ήττες της Τουρκίας. Αναφέρω πολλές φορές ότι η 

Τουρκία, με εξαίρεση το Βυζάντιο, ποτέ άλλοτε δεν έχει επιτεθεί κατά της 

Ελλάδος, τουλάχιστον μετά την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους το 

1828. Πάντα η Ελλάδα επιτίθετο στην Τουρκία και πάντοτε με την παρότρυνση 

των μεγάλων λεγόμενων δυνάμεων. Από το 1828, η Τουρκία συνεχώς χάνει 

εδάφη που είχε ως συνέπεια την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

Το συμπέρασμα από ένα τέτοιο διάβασμα της τουρκικής ιστορίας είναι ότι η 

Τουρκία χάνει μόνο όταν βρίσκεται σε πολιτική και οικονομική αστάθεια. Αν και 

σήμερα φαίνεται ότι η Τουρκία βρίσκεται σε πολιτική αστάθεια και οικονομική 

κρίση εντούτοις δεν νομίζω ότι το μέγεθός τους είναι ικανό να εκπληρώσουν την 

τρίτη προϋπόθεση που έχω θέσει για μία επιτυχή έκβαση μιας στρατιωτικής λύσης 

του κυπριακού προβλήματος.  
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Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Τουρκίας είναι η υποστήριξη των ΗΠΑ, 

όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο. Γιατί; Η Τουρκία εξυπηρετεί τα 

συμφέροντα των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή και δεν είναι διαθέσιμοι ούτε η 

Τουρκία ούτε οι των ΗΠΑ να διαρρήξουν τις σχέσεις τους. 

Το δεύτερο πλεονέκτημα της Τουρκίας είναι η οικονομία της που σε δολάρια 

ΗΠΑ ξεπερνά τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 24 δισεκατομμύρια της 

Κύπρου και 190 δισεκατομμύρια της Ελλάδος. Αν σε αυτό προστεθεί και το 

δημογραφικό, τότε η Ελλάδα και η Κύπρος υστερούν κατά πολύ της Τουρκίας.  

 

 

Εικασίες και Σενάρια 

 

Τα δεδομένα δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία για τη δυναμική λύση του 

Κυπριακού. Υπάρχουν προϋποθέσεις που μπορεί να θεωρηθούν ότι βρίσκονται 

κάτω από τον έλεγχο των Ελλήνων και των Κυπρίων, όπως της οικονομίας και 

της στρατιωτικής ενίσχυσης, αλλά υπάρχουν πιο σοβαρά δεδομένα που η Ελλάδα 

και η Κύπρος λίγη επίδραση μπορούν να ασκήσουν.  

Η Τουρκία, παρ’ όλο τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα που έχει, δεν 

βρίσκεται υπό κατάρρευση. Επιπλέον έχει και τη στήριξη των ΗΠΑ ακόμα και αν 

αυτή υπολείπεται της στήριξης που απολαμβάνουν οι Έλληνες όχι μόνο από τις 

ΗΠΑ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν προβλέπεται να αλλάξει 

στο άμεσο μέλλον και το σενάριο της ταυτόχρονης στήριξης της Τουρκίας και της 

Ελλάδος από τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί.  

Το σενάριο της διπλωματικής λύσης πρέπει πάντοτε να βρίσκεται στο τραπέζι 

αλλά αυτό δεν θα λύσει το Κυπριακό, τουλάχιστον όπως το επιθυμούν Έλληνες 

και Κύπριοι. Δεν θα φύγουν τα Τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο όχι διότι 

φοβούνται μία επέμβαση των Ελλήνων και των Κυπρίων αλλά επειδή θα 

αποτελέσει αφορμή για εσωτερική πολιτική αστάθεια στην Τουρκία. Όλο το 

τουρκικό πολιτικό σύστημα έχει επενδύσει στο Κυπριακό και στη σύγκρουση με 

την Ελλάδα και δεν είναι εύκολο να αποστασιοποιηθεί από όλα αυτά. 

Το ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ έχει μεγάλη ισχύ αλλά αυτή σταματάει εκεί που 

αρχίζουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Μόνο αν το συμφέρον των ΗΠΑ συμβαδίσει 

με το σενάριο της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, 

τότε και μόνο τότε μία στρατιωτική επέμβαση μπορεί να είναι εφικτή. Μην 

ξεχνάμε ότι η τουρκική εισβολή έγινε με την αιγίδα των ΗΠΑ, διαφορετικά η 

Τουρκία θα είχε καταλάβει όλη την Κύπρο. Οι των ΗΠΑ τους είπαν ότι θα πάτε 

μέχρι εκεί και εκεί θα μείνετε. Και οι Τούρκοι υπάκουσαν.  
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Ετεραρχία: Προς Μια Νέα Προσέγγιση στην Παγκόσμια 

Πολιτική1 
 

Φίλιπ Γ. Σέρνι 

Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Η.Β. & 

Πανεπιστήμιο Rutgers-Newark, ΗΠΑ 
 

Η θεωρία των Διεθνών Σχέσεων κυριαρχείται από τότε που ξεκίνησε επίσημα η 

μελέτη των Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, «Aberystwyth», το 

1919 με την υπόθεση ότι η παγκόσμια πολιτική είναι στον πυρήνα της ένα 

σύστημα κρατών. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος σύλληψης της παγκόσμιας πολιτικής 

ήταν πάντα προβληματικός, αμφισβητούμενος, χρονικά εξαρτώμενος και ολοένα 

και πιο αναχρονιστικός. Στον 21ο αιώνα, η παγκόσμια πολιτική γίνεται ολοένα 

και πιο πολυκομβική και χαρακτηρίζεται από ετεραρχία -την επικράτηση 

οριζόντιων τομεακών μικρών  και μέσων ιεραρχιών πάνω από, κάτω από και 

μεταξύ των κρατών. Αυτοί οι ετεραρχικοί θεσμοί και διαδικασίες χαρακτηρίζονται 

από αυξανόμενη αυτονομία και ειδικό ενδιαφέρον. Τα κράτη σήμερα δεν είναι 

πλέον πρωταρχικά «προορατικά κράτη» αλλά όλο και πιο «αντιδραστικά κράτη». 

Η κρατική ικανότητα δεν διαβρώνεται απλώς αλλά εμπλέκεται και σε υβριδικές 

δομές και διαδικασίες. Απαιτείται μια θεμελιώδης αλλαγή στον τρόπο που 

κατανοούμε τη λειτουργία της παγκόσμιας πολιτικής. 

 

Λέξεις κλειδιά: διεθνείς σχέσεις, παγκόσμια πολιτική, ετεραρχία, 

παγκοσμιοποίηση, κρατοκεντρισμός 

 

 

Εισαγωγή: Πέρα από τον Κρατοκεντρισμό 

 

Η θεωρία των Διεθνών Σχέσεων κυριαρχείται από τότε που ξεκίνησε επίσημα 

η μελέτη των Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, «Aberystwyth», 

το 1919, με την υπόθεση ότι η παγκόσμια πολιτική είναι στον πυρήνα της ένα 

σύστημα κρατών. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος σύλληψης της παγκόσμιας πολιτικής 

ήταν πάντα προβληματικός, αμφισβητούμενος, χρονικά δεσμευμένος και ολοένα 

και πιο αναχρονιστικός. Στον 21ο αιώνα, η παγκόσμια πολιτική γίνεται ολοένα και 

πιο πολυκομβική και χαρακτηρίζεται από ετεραρχία—την κυριαρχία των 

οριζόντιων τομεακών μικρών και μέσων ιεραρχιών πάνω, κάτω και μεταξύ των 

κρατών. Αυτοί οι ετεραρχικοί θεσμοί και διαδικασίες χαρακτηρίζονται από 

αυξανόμενη αυτονομία και ειδικό ενδιαφέρον. Τα κράτη σήμερα δεν είναι πλέον 

πρωταρχικά «προορατικά κράτη» αλλά ολοένα και πιο «αντιδραστικά κράτη». Η 

 
1Αυτό το άρθρο είναι το εισαγωγικό κεφάλαιο ενός επικείμενου βιβλίου με τίτλο «Ετεραρχία 

στην Παγκόσμια Πολιτική», που επιμελήθηκα και θα δημοσιευτεί στη σειρά του Ρούτλετζ, 

«Καινοτομίες στις Διεθνείς Υποθέσεις». 

Επιστημονικό Άρθρο 
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κρατική ικανότητα δεν διαβρώνεται απλώς αλλά εμπλέκεται σε υβριδικές δομές 

και διαδικασίες. Απαιτείται μια θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης ως προς την 

κατανόηση της λειτουργίας της παγκόσμιας πολιτικής. 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν τρεις κύριες «ανταγωνιστικές 

προσεγγίσεις» στη μελέτη των «διεθνών» σχέσεων: ο ρεαλισμός, ο 

φιλελευθερισμός και ο κονστρουκτιβισμός (Wolin, 2016). Όλες υποθέτουν ότι οι 

κυρίαρχες ανεξάρτητες μεταβλητές είναι τα κράτη και το διακρατικό σύστημα --

δηλαδή ο μεθοδολογικός κρατοκεντρισμός. Πράγματι, ακόμη και τα σύγχρονα 

αναλυτικά/θεωρητικά πλαίσια που επικεντρώνονται στην πολυπλοκότητα και τη 

σύζευξη των δικτύων υποθέτουν ότι τα κράτη εξακολουθούν να είναι οι βασικοί 

«κόμβοι» του συστήματος (Guillén, 2015). Ωστόσο, από τα μέσα του 20ού αιώνα, 

μια διαλεκτική παγκοσμιοποίησης και κατακερματισμού (Cerny & Prichard, 

2018) έχει βάλει τα κράτη και το διακρατικό σύστημα σε μια περίπλοκη 

εξελικτική διαδικασία προς αυτό που ονομάζεται «ετεραρχία», δηλαδή τη 

συνύπαρξη και τη σύγκρουση μεταξύ διαφορετικά δομημένων μικρών και μέσων 

ιεραρχιών που ανταγωνίζονται και επικαλύπτονται όχι μόνο διασυνοριακά αλλά 

και μεταξύ οικονομικο-χρηματοπιστωτικών τομέων και κοινωνικών ομάδων. 

Αυτή η διαδικασία ενδυναμώνει τους στρατηγικά τοποθετημένους φορείς -ειδικά 

τους φορείς με σημαντικούς αυτόνομους πόρους, ιδιαίτερα οικονομικούς πόρους- 

σε πολυκομβικούς «ανταγωνιζόμενους θεσμούς με αλληλεπικαλυπτόμενες 

δικαιοδοσίες». Ο πυρήνας αυτής της διαδικασίας είναι ο τριγωνισμός (α) του 

«κατακερματισμένου κράτους» (Slaughter, 2004), όπου οι διαδικασίες χάραξης 

πολιτικής και οι γραφειοκρατικοί θεσμοί είναι ενσωματωμένοι σε διακριτές 

θεματικές περιοχές και τομείς και όχι σε κεντρομόλες κρατικές δομές, (β) της 

κατακερματισμένης παγκόσμιας διακυβέρνησης και των «συμπλεγμάτων 

καθεστώτων» (regime complexes) (Alter & Raustiala, 2018) και (γ) της στροφής 

της παγκόσμιας οικονομίας στην τρίτη (ή τέταρτη) βιομηχανική επανάσταση, που 

μερικές φορές ονομάζεται «λειτουργική διαφοροποίηση». Αυτή η διαδικασία 

οδηγεί σε ένα άνισο φάσμα διαδικασιών πολιτικής χάραξης αγοράς/ιεραρχίας ή 

δημόσιου/ιδιωτικού και σε διάφορους τύπους «σύλληψης» (capture) μεταξύ μιας 

σειράς ιδιωτικών παραγόντων μικρών και μέσων ιεραρχιών, θεσμών και 

διαδικασιών. Οι κρατικές δομές και οι κρατικοί φορείς έχουν όλο και λιγότερη 

«κρατική ικανότητα» να ενεργούν ως «μονάδες φορείς» (unit actors) στην 

παγκόσμια πολιτική. Οι πολυεπίπεδες και πολυκομβικές διαδικασίες χάραξης 

πολιτικής και εφαρμογής εξελίσσονται πάνω, κάτω και μεταξύ των κρατών που 

εμπλέκονται στη διαλεκτική της παγκοσμιοποίησης και του κατακερματισμού. 

 

 

Ο Κρατοκεντρισμός στη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων 

 

Ο κρατοκεντρισμός έχει πολύπλοκη ιστορία. Από τη μία πλευρά, έχει φανεί 

ότι εξελίσσεται από την πολιτική ενοποίηση συγκεκριμένων εδαφών από 

κυρίαρχες ομάδες συμφερόντων και/ή μαζικά κινήματα, μέσω της ενοποίησης των 

εσωτερικών δομών εξουσίας και του ρόλου τόσο του εμφυλίου όσο και του 

εξωτερικού πολέμου στη μετατροπή των πολυεπίπεδων, φυλετικών ή 

φεουδαρχικών δομών σε θεσμοθετημένες κυρίαρχες οντότητες, κυρίως από τον 

18ο και 19ο αιώνα, αλλά ολοένα και περισσότερο παγιωμένες τον 20ο, ιδιαίτερα 
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μετά τις Συνθήκες των Βερσαλλιών και των Σεβρών, μετά το τέλος του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου. Πολύπλοκα, μεταβαλλόμενα σύνορα -αυτοκρατορίες και 

φυλές- αντικαταστάθηκαν από πιο ξεκάθαρα οριοθετημένα σύνορα (Schain, 

2019). Το ιδεολογικό σκεπτικό για την εδραίωση του κράτους ήταν να ταυτιστούν 

τα κράτη κοινωνιολογικά με συγκεκριμένες, αναγνωρίσιμες κοινωνικές μονάδες 

που ονομάζονται «έθνη», τις οποίες ο Benedict Anderson (1983) ορίζει ως 

«φαντασιακές πολιτικές κοινότητες». Η έννοια του «έθνους» στον προμοντέρνο 

κόσμο ήταν πιο τοπική και φυλετική (Leon, 1973). Στη σύγχρονη εποχή θα έπρεπε 

να θεωρείται ως μια εθνοτικά ενοποιημένη ομάδα που παρέχει νομιμότητα από 

κάτω προς τα πάνω στα αναδυόμενα έθνη-κράτη. 

Ωστόσο, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι οικονομικοί παράγοντες έγιναν η πιο 

σημαντική μεταβλητή στην ενοποίηση των εθνών-κρατών. Η Πρώτη Βιομηχανική 

Επανάσταση έδωσε τη δυνατότητα στις πολιτικές και οικονομικές ελίτ στην 

Αγγλία να μεταμορφώσουν το Ηνωμένο Βασίλειο στην πρώτη οικονομική 

υπερδύναμη, τόσο από την άποψη της εσωτερικής εξυγίανσης όσο και της 

επέκτασης της βρετανικής οικονομικής ισχύος στον κόσμο. Αυτό οδήγησε άλλα 

«πρωτοκράτη» (proto-states) να εδραιωθούν σε ανταγωνισμό με άλλα 

αναδυόμενα κράτη και στα δύο επίπεδα, ειδικά στην Ευρώπη, όπου το σύστημα 

έθνους-κράτους ανέπτυξε και διέδωσε το οργανωτικό του μοντέλο διεθνώς μέσω 

της καινοτομίας, του εμπορίου και της αυτοκρατορίας (Kennedy, 1988, βλ. 

Subrahmanyam, στο επικείμενο βιβλίο μου). Πιο σημαντική ιστορικά, ωστόσο, 

ήταν η Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση, κατά την οποία ο συνδυασμός της 

ενοποίησης των εθνών-κρατών και του μεγάλου συστήματος εργοστασίων σε μια 

σειρά από βιομηχανίες αιχμής όπως χάλυβα, σιδηροδρόμων, παραγωγής και 

διανομής ενέργειας, ναυπήγησης, αργότερα των αυτοκινήτων -μια δομή που θα 

ονομαζόταν «Φορντισμός» -οδήγησε σε νέες, πιο έντονες μορφές διεθνούς 

ανταγωνισμού. Ήταν επίσης στον πυρήνα του Σταλινισμού. Αυτές οι εξελίξεις, 

τόσο βασισμένες στην αγορά όσο και μονοπωλιακές/ολιγοπωλιακές δομές, 

οδήγησαν σε κρατικοοικονομικά συμπλέγματα και, πράγματι, σε κοινωνική και 

θεσμική αναδιοργάνωση σύμφωνα με την αλληλεπίδραση των καπιταλιστικών 

ιεραρχιών και του Βεμπεριανού γραφειοκρατισμού. Η διακρατική οικονομική 

σύγκρουση / ανταγωνισμός που προέκυψε έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε δύο 

Παγκόσμιους Πολέμους και αργότερα στον Ψυχρό Πόλεμο. Ως εκ τούτου, το 

κράτος και το διακρατικό σύστημα θεωρήθηκαν ως το απόγειο μιας κοσμικής 

διαδικασίας τάξης πολιτικών συστημάτων, ξεκινώντας από τις κοινωνίες 

κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και εξελισσόμενες μέσα από πόλεις-κράτη και 

αυτοκρατορίες έως τον κρατικιστικό νεωτερισμό. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη των Διεθνών Σχέσεων ως ακαδημαϊκής 

επιστήμης κυριαρχείται από κρατοκεντρικές προσεγγίσεις (βλ. Jackson & 

Sørensen, 2010, Wolin, 2016, Daddow, 2017). Αυτή η τακτική αναφέρεται ως 

«παιχνίδια δύο επιπέδων» (Putnam, 1988). Οι πιο κρατοκεντρικές προσεγγίσεις 

ήταν ο λεγόμενος «ρεαλισμός» και η μεταγενέστερη παραλλαγή του, ο 

«νεορεαλισμός» (Waltz, 1979). Ο νεορεαλισμός έχει τις ρίζες του στη 

μεθοδολογική διαβεβαίωση ότι τα κράτη κατασκευάζονται εγγενώς σε εσωτερικό 

επίπεδο με έναν ιεραρχικό τρόπο, δηλαδή ότι είναι αναλυτικά διακριτές, 

ενδογενώς κυρίαρχες και γραφειοκρατικά διατεταγμένες μονάδες. Αντίθετα, το 

«διεθνές» σύστημα είναι «αναρχικό» διότι δεν υπάρχει γενική ιεραρχική τάξη. Τα 
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κράτη λειτουργούν ως «μονάδες» και πρέπει να ανταγωνίζονται και/ή να 

συνεργάζονται σαν να ήταν εσωτερικά οργανωμένα ως αποτελεσματικές 

ιεραρχίες, οδηγώντας σε ένα προκαθορισμένο σύνολο παιχνιδιών ιεραρχίας-εντός-

αναρχίας. Οι άλλες δύο «κύριες» προσεγγίσεις, ο φιλελευθερισμός και ο 

κονστρουκτιβισμός, θέτουν επίσης τη δομική κυριαρχία των κρατών και του 

διακρατικού συστήματος. Άλλες μη ενσωματωμένες προσεγγίσεις, όπως ο 

Μαρξισμός, η Θεωρία των Παγκόσμιων Συστημάτων, η κριτική θεωρία, ο 

φεμινισμός, ο μεταστρουκτουραλισμός, η Μετα-Αποικιοκρατία και η Πράσινη 

Διεθνής Θεωρία (Daddow, 2017) ασχολούνται με σημαντικές υποκατηγορίες και 

όχι με τη μακροδομή της παγκόσμιας πολιτικής. Το κράτος, επομένως, είτε ήταν 

ουσιαστικά συγκεντρωτικό είτε όχι, έχει παρ’ όλα αυτά θα θεωρηθεί ως 

κεντρομόλο στην εξέλιξη της κοινωνικοπολιτικής ζωής (Birnbaum, 1982). Στην 

πραγματικότητα, ωστόσο, ο ρόλος των αυτοκρατορικών ετεραρχικών δομών ήταν 

επίσης ένα κρίσιμο μέρος αυτής της διαδικασίας (Subrahmanyam, στο επικείμενο 

βιβλίο μου). Αυτή η λανθασμένη εννοιολογική απόδοση του κράτους, φυσικά, 

κυριαρχείται όχι μόνο από τις ίδιες τις σχεδόν αυτοκρατορικές διαδικασίες 

οικοδόμησης του κράτους, αλλά και από την αντίληψη του μαζικού κοινού ότι τα 

κράτη, παρά τα μειονεκτήματά τους, είναι ο καλύτερος τρόπος οργάνωσης της 

πολιτικής ζωής. Επιπλέον, η οικοδόμηση του κράτους έχει συνδεθεί εδώ και πολύ 

καιρό, τουλάχιστον από τον Διαφωτισμό, με τις έννοιες της προόδου και του 

νεωτερισμού, είτε είναι φιλελεύθερο, καπιταλιστικό ή σοσιαλιστικό. 

 

 

Πέρα από τον Κρατοκεντρισμό:  

Η Διαλεκτική της Παγκοσμιοποίησης και του Κατακερματισμού 

 

Ωστόσο, η διαλεκτική της παγκοσμιοποίησης και του κατακερματισμού 

υπονομεύει ολοένα και περισσότερο την «τμηματική» διαφοροποίηση του 

κράτους/διακρατικού κέντρου και την αντικαθιστά με τη «λειτουργική» ή/και 

«τομεακή» διαφοροποίηση (Albert et al., 2013) πάνω, κάτω και μεταξύ των 

κρατών. Επιπλέον, η ίδια η παγκοσμιοποίηση θεωρείται πολύ συχνά ως μια 

δομικά ομογενοποιητική διαδικασία, που απαιτεί νέες μορφές διακυβερνητικής 

συνεργασίας ή παγκόσμιας διακυβέρνησης. Οι διαστάσεις της ομογενοποίησης 

λέγεται ότι περιλαμβάνουν την οικονομική παγκοσμιοποίηση, την ιδεολογική 

ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού, την κοινωνικο-πολιτισμική σύγκλιση, την 

τεχνολογική καινοτομία και αλλαγή, τον φιλελεύθερο διεθνισμό και την 

παγκόσμια διακυβέρνηση, και την εμφάνιση ενός λεγόμενου «επίπεδου κόσμου» 

(Friedman, 2005). Οι κανονιστικές εκκλήσεις για ένα σχεδόν παγκόσμιο κράτος 

ακολουθούν αυτή τη λογική, που ονομάζεται «παγκόσμια διακυβέρνηση» (βλ. 

Cerny, στο επικείμενο βιβλίο μου). Ωστόσο, οι υποτιθέμενες εξελίξεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο αμφισβητούνται όλο και περισσότερο από διαρθρωτικές 

εντάσεις και αντιφάσεις σε πολλαπλές διαστάσεις. Οι θεωρητικοί έχουν 

προσδιορίσει αυτές τις διαδικασίες χρησιμοποιώντας έννοιες όπως «λειτουργική 

διαφοροποίηση», «πολυβαθμία» (Scholte, 2000), «αποεδαφικοποίηση», ανόμοια 

«τοπία» (Root, 2013), «νεομεσαιωνισμός» (Spalinska, στο επικείμενο βιβλίο μου), 

«κατακερματισμός» (Rosenau, 1990), «κρατικός μετασχηματισμός» (Hameiri & 

Jones, στο επικείμενο βιβλίο μου) ή μια «πλουραλιστική παγκόσμια τάξη» 
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(Macdonald & Macdonald, 2020, βλ. Belmonte, στο επικείμενο βιβλίο μου). Οι 

διαφορετικές διαφοροποιημένες δομές γίνονται πιο συνεξαρτώμενες και 

συμπληρωματικές -πιο «λειτουργικές»- σε έναν μεταμοντέρνο κόσμο. 

Μεταξύ των διαστάσεων της λειτουργικής διαφοροποίησης, οι οικονομικές 

δραστηριότητες και οι ρόλοι τείνουν να αποτελούν τη βάση ευρύτερων 

κοινωνικών και πολιτικών διαδικασιών δόμησης (Albert et al., 2013). Οι 

κοινωνικοί δεσμοί είναι επίσης ολοένα και περισσότερο κλασματοποιημένοι και 

πολυπολιτισμικοί, συχνά τοπικοί, περιφερειακοί και, πράγματι, διασκορπισμένοι 

μέσω υλικών και άυλων διασυνοριακών δεσμών, ειδικά της τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της 

μετανάστευσης και της διασποράς και των θρησκευτικών και εθνοτικών, παρά 

«εθνικών» ταυτοτήτων. Η πιο γνωστή μορφή λειτουργικής διαφοροποίησης είναι 

η οικονομική, που συμπεριλαμβάνει πολυεθνικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικές 

αγορές και ιδρύματα, καθώς και έναν αυξανόμενο διακρατικό καταμερισμό 

εργασίας μεταξύ συνδεδεμένων διαδικασιών παραγωγής ή «αλυσίδων 

εφοδιασμού» ή «αλυσίδων αξίας». Η ενοποίηση και η διαφοροποίηση αυτών των 

δομών τις καθιστά επιρρεπείς σε συστημικούς κλυδωνισμούς, όπως 

παρατηρήθηκε στην οικονομική κρίση του 2008. Με αυτή τη στροφή από το 

κράτος σχετίζεται η «αποεδαφικοποίηση», σε πολλές περιπτώσεις πιο ανάλογη με 

τα ρευστά, προμοντέρνα «σύνορα» (De Wilde et al., 2019). Πράγματι, το ίδιο το 

κράτος μετασχηματίζεται σε μια ετεραρχική δομή (Hameiri & Jones, στο 

επικείμενο βιβλίο μου, Sakwa, στο επικείμενο βιβλίο μου). Σήμερα φαίνεται όλο 

και πιο σωστό να μιλάμε για την περίπλοκη αλληλεπίδραση όχι μόνο 

«ανταγωνιζόμενων θεσμών με αλληλοεπικαλυπτόμενες δικαιοδοσίες», αλλά και 

για την αλληλεπίδραση τοποθεσιών, περιοχών και διαφορετικών κοινωνικών και 

οικονομικών ομάδων (βλ. Antonescu, στο επικείμενο βιβλίο μου). Πρόσφατη 

εργασία έχει προτείνει ότι έως και το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε 

περιοχές περιορισμένου, αποτυχημένου ή αμφισβητούμενου κράτους 

(Geldenhuys, 2009, Risse, 2011). 

Ένας τρόπος για να κατανοήσουμε αυτές τις διαδικασίες είναι αυτό που ο 

James N. Rosenau ονόμασε «κλασματοποίηση» (Rosenau, 1990, βλ. Ramjit, στο 

επικείμενο βιβλίο μου). Αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

για παράδειγμα, βρίσκεται σε συνεχή δομική κρίση, προσπαθώντας να 

αντιμετωπίσει κεντρικά τις πολλαπλές εντάσεις μεταξύ του τοπικού και του 

διακρατικού, όπως αποδεικνύεται από το ζήτημα του Brexit και τη δημιουργία 

ενός ταμείου διάσωσης της Ευρωζώνης στα τέλη Νοεμβρίου 2020, που αφορούσε 

και δύσκολους συμβιβασμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

«ανελεύθερων δημοκρατιών» της Ουγγαρίας και της Πολωνίας σε διάφορα 

κοινωνικά και φορολογικά ζητήματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον υπόλοιπο 

αναπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο, η οικονομική ανάπτυξη μπορεί κάλλιστα 

να επιβραδύνεται καθώς η Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση εξαντλείται (Gordon, 

2016, Stiglitz, 2019), ενώ η ανισότητα αυξάνεται (Piketty, 2017, Milanovi, 2016). 

Επιπλέον, η λιτότητα και η διάβρωση των δικαιωμάτων της εργασίας 

υπονομεύουν το κοινωνικό συμβόλαιο των μέσων του 20ου αιώνα στο οποίο 

βασίστηκαν το κράτος πρόνοιας και η φιλελεύθερη δημοκρατία (Blyth, 2013). Οι 

πολιτικοί ηγέτες σε ασταθή κράτη είτε προσπαθούν να αποκαταστήσουν την 

αυταρχική καταστολή, όπως στη Ρωσία, την Κίνα, την Αίγυπτο και την Τουρκία, 
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είτε παγιδεύονται στην κατάρρευση του πολιτικού συστήματος, όπως στη 

Βραζιλία, τη Βενεζουέλα και μια σειρά αφρικανικών χωρών. Ο αριθμός αυτών 

που ονομάζονται «αποτυχημένα κράτη» αυξάνεται και η πληθώρα τρόπων με τους 

οποίους συμβαίνει αυτό προκαλεί ανησυχία. Σήμερα η απογοήτευση με την 

προνοητική ρητορική του Διαφωτισμού είναι ο κανόνας. Οι ορθολογισμοί της 

οριακής οικονομικής χρησιμότητας έχουν μετατρέψει τον κρατισμό σε μια 

διαδικασία εμπορευματοποίησης. Ειδικότερα, το νεοφιλελεύθερο κράτος βλέπει 

τους ίδιους τους ανθρώπους ως εξατομικευμένες επιχειρήσεις σε μόνιμο 

ανταγωνισμό μεταξύ τους (Davidson & Rees-Mogg, 1997, Dardot & Laval, 

2014), παρά ως κοινωνικά όντα άλλων εκδοχών της πολιτικής σκέψης. Επιπλέον, 

το κράτος έχει γίνει υποστηρικτής της χρηματοποίησης παρά της ευημερίας ή της 

κοινωνικής δημοκρατίας, προκαλώντας την χρηματοποίηση της ίδιας της 

κοινωνίας - υπονομεύοντας τη δυνατότητα αυτού που ονομάζεται «επιχειρηματικό 

κράτος» που ασχολείται με την παροχή δημόσιων αγαθών (Tiberghien, 2007, 

Herman, 2012, Mazzuccato, 2013). Ωστόσο, το κράτος παραμένει ο κύριος 

πάροχος προγραμμάτων πρόνοιας και η χρηματοδότηση δεν μπορεί να κάνει 

χωρίς αυτό, για μια σειρά από δημόσια αγαθά που βασίζονται στη χρηματοδότηση 

για πίστωση. Η κοινωνική δημοκρατία έχει αντικατασταθεί από τον υποτιθέμενο 

«εκδημοκρατισμό της χρηματοδότησης» και τη «χρηματοοικονομική ένταξη» (βλ. 

Litan & Rauch, 1998, Shiller, 2003). Το ίδιο το κράτος έχει γίνει με τη σειρά του 

ένας παράγοντας παγκοσμιοποίησης - ένα «κράτος ανταγωνισμού», που προωθεί 

τη δική του αποσύνθεση (Cerny, 1997, Genschel & Seelkopf, 2015). 

 

 

Διαστάσεις Ετεραρχίας:  

Από την Υποεθνική στη Διακρατική 

 

Η παγκόσμια πολιτική γίνεται τώρα καλύτερα κατανοητή ως ένα σύνθετο 

σύνολο μικρών και μεσαίων ιεραρχιών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων και 

κοινωνικών ομάδων, τάξεων και κεκτημένων συμφερόντων, φυλών και 

θρησκειών, και οικονομικών δομών και διαδικασιών που διασχίζουν κρατικά και 

περιφερειακά σύνορα, με διαφορετικές ταχύτητες από διαφορετικές τεχνολογίες, 

κοινωνικούς δεσμούς, ταυτότητες, και με διαφορετικές μορφές 

εμπορευματοποίησης και ολιγοπωλίων/μονοπωλίων. Όλα αυτά παράγουν εδάφη 

χωρίς κυβερνήσεις, αρχές χωρίς κράτη, μεταβαλλόμενα σύνορα, ρυθμιστικά 

συστήματα που ξεπερνούν τα σύνορα και όλο και πιο ισχυρές αλλά κλαδικές 

υπερεθνικές αρχές (Cassese, 2016). Από αυτή την άποψη, τα «επίπεδα» είναι μια 

υπεραπλούστευση. Έτσι, για παράδειγμα, οι ημι-άυλοι μηχανισμοί τιμών μέσω 

των οποίων οι αγορές και οι θεσμοί συνδέονται μεταξύ τους και με την ευρύτερη 

οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική, διαμορφώνουν τις αλληλεπιδράσεις 

μας. Tο κάνουν αυτό μέσω ανθρώπων και υλικών διαδικασιών που τους συνδέουν 

(Coole & Frost, 2010, Srnicek, 2013). Πραγματοποιούνται μέσω των 

αλληλεπιδράσεών μας με τους υπολογιστές, τα λογιστικά και τις ομάδες 

ανθρώπων «δίπλα» μας σε έναν όλο και πιο «άυλο» κόσμο «καπιταλισμού χωρίς 

κεφάλαιο» (Haskel & Westlake, 2018). Οι φορείς και οι πολιτικές διαδικασίες 

μπορούν μόνο να αντιδρούν όλο και περισσότερο στις αλλαγές των τιμών που 

παράγονται ανεξάρτητα από τις συναλλαγές της αγοράς και των θεσμικών 
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οργάνων, πολλές από τις οποίες είναι αυτοματοποιημένες. Οι φορείς που 

βρίσκονται σε στρατηγική θέση είναι σε θέση να κινητοποιούν και να 

διαχειρίζονται υλικούς πόρους, επαφές με επιρροή, ιδεολογίες και νοοτροπίες, και 

γνώσεις. 

Αυτό οδήγησε στην εδραίωση μιας σειράς «εξωκρατικών αρχών» (Belmonte, 

στο επικείμενο βιβλίο μου) και «συμπλοκών καθεστώτος» (Alter & Raustiala, 

2018) σε μια σειρά θεσμών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των «κρατών 

χαμηλής ικανότητας», της κατακερματισμένης παγκόσμιας διακυβέρνησης, και 

ολιγοπωλιακές, τομεακώς διαφοροποιημένες εταιρικές διαδικασίες χάραξης 

πολιτικής, ρυθμιστικών διαδικασιών και εφαρμογής πολιτικών. Αυτές 

ενσωματώνουν την «προνομιακή θέση των επιχειρήσεων» (Lindblom, 1977) και 

διακρατικά ισχυρές ομάδες συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων άυλων τομέων 

όπως η τεχνολογία πληροφοριών (με εταιρείες όπως το Facebook, η Apple, η 

Amazon, η Alphabet, το Netflix και η Google, που αναφέρονται ως 

«FAAANGs»), τα χρηματοοικονομικά, κ.λπ., καθώς και διακρατικές εταιρείες, 

αλυσίδες εφοδιασμού και άλλες σχέσεις που υπερβαίνουν και υπονομεύουν τα 

εδαφικά και οικονομικά σύνορα του κράτους. Τα ίδια τα κράτη προσπάθησαν να 

επωφεληθούν από αυτούς τους διαρθρωτικούς μετασχηματισμούς, 

χρηματοδοτώντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα εγχώριων επιχειρήσεων, 

οδηγώντας σε διακρατική ολιγοπωλιακή αγορά και αναζήτηση ενοικίων. Η 

πρόσφατη ιστορία υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής δομής 

παγκόσμιας διακυβέρνησης ως τρόπου αναδιοργάνωσης της παγκόσμιας 

πολιτικής είναι όλο και πιο απίθανη, ακόμη και αν κινείται προς την αντίθετη 

κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, οι διαδικασίες σύλληψης και αντίστροφης σύλληψης 

που διερευνήθηκαν από τους Dauvergne & Lebaron (2014) στην περίπτωση των 

μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) έχουν, αν μη τι άλλο, πολλαπλασιαστεί 

ευρύτερα στη διακρατική σφαίρα ακριβώς λόγω της κατακερματισμένης 

θεσμοθέτησης και των διατομεακών δεσμών και δικτύων, χαρακτηριστικών αυτής 

της σφαίρας. Ο Davies, σε μια ιστορική αναφορά των διεθνών MKO, υποστηρίζει 

ότι ο αναπτυσσόμενος αστερισμός τέτοιων οργανισμών στις δεκαετίες του 1980 

και του 1990 μειώνεται και κατακερματίζεται τον 21ο αιώνα (Davies, 2014). Η 

παγκόσμια διακυβέρνηση μπορεί να είναι ακόμη πιο ευάλωτη σε αδιέξοδο, 

παράκαμψη, σύλληψη και χειραγώγηση, ακόμη και στη διαφθορά, από την 

παραδοσιακή σφαίρα της εσωτερικής δημόσιας πολιτικής. 

Στον πυρήνα αυτών των διαδικασιών, επιπλέον, βρίσκεται ο υβριδισμός του 

δημόσιου και του ιδιωτικού. Βασικοί φορείς —οι ισχυρότερες ομάδες 

οικονομικών συμφερόντων, κρατικοί φορείς σε συγκεκριμένους τομείς θεμάτων, 

ορισμένες ΜΚΟ κ.λπ.— έχουν διαφορετικά και μερικές φορές ασύμβατα 

συμφέροντα, αλλά και κοινά συμφέροντα και εμπλέκονται σε διαδικασίες 

σύγκρουσης, ανταγωνισμού, αλλά και οικοδόμησης συνασπισμών για να 

επιδιώξουν αυτά τα συμφέροντα. Οι φορείς εξαρτώνται από τις ικανότητες των 

πραγματικών, διατομεακών ομάδων «συμφερόντων» — συμπεριλαμβανομένων 

και των ομάδων «τμηματικών» (ή «υλικών συμφερόντων») και «αξιακών» 

ομάδων (Key, 1953), ομάδων πολιτών, ΜΚΟ και κοινωνικών κινημάτων—να 

χειραγωγήσουν τους περιορισμούς, να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν 

ευκαιρίες και να διαμορφώσουν νέες κατευθύνσεις. Αυτό που είναι νέο, ωστόσο, 

είναι οι ταχέως εξελισσόμενοι διακρατικοί δεσμοί μεταξύ ομάδων σε ένα 
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αυξανόμενο φάσμα αλληλοκαλυπτόμενων διακρατικών δικτύων εξουσίας. Οι 

φορείς με τη μεγαλύτερη επιρροή είναι εκείνοι που μπορούν να συντονίσουν τις 

δραστηριότητές τους πέρα από τα σύνορα, σε πολλαπλά επίπεδα και συνδέοντας 

πολλούς κόμβους εξουσίας. Επομένως, η ίδια η διακυβέρνηση μετατρέπεται σε 

ένα «πολυκεντρικό» ή «πολυπύρηνο» παγκόσμιο πολιτικό σύστημα. 

Η πολυεθνικοποίηση της βιομηχανίας, η επέκταση του εμπορίου και η 

παγκοσμιοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, μαζί με την ανάπτυξη μιας 

διακρατικής καταναλωτικής κοινωνίας, έχουν μετατρέψει πολλές τομεακές 

ομάδες σε διακρατικές ομάδες συμφερόντων, που λειτουργούν διασυνοριακά και 

συμμετέχουν σε περίπλοκο ανταγωνισμό και οικοδόμηση συνασπισμών μεταξύ 

τους, με κρατικούς φορείς, με τα λεγόμενα καθεστώτα «παγκόσμιας 

διακυβέρνησης» και όλο και περισσότερο με τη μάζα. Εντός και μεταξύ των 

κρατών, επίσης, γραφειοκράτες, πολιτικοί και άλλοι αξιωματούχοι ή κρατικοί 

φορείς έχουν εμπλακεί όλο και περισσότερο με ομάδες ομολόγων τους σε άλλες 

χώρες μέσω διακυβερνητικών δικτύων, κοινοτήτων πολιτικής και άλλα παρόμοια. 

Στον οικονομικό τομέα, οι μετα-Φορντιστικές μορφές παραγωγής που βασίζονται 

στην ευελιξία έχουν μεταμορφώσει τις «τεχνικές της βιομηχανίας», τις αγορές 

εργασίας, τα χρηματοπιστωτικά και άλλα παρόμοια (Haskel & Westlake, 2018, 

Frey, 2019). 

 

 

Δέσμευση και Δικτύωση 

 

Βασικά σύνολα ομάδων που στο παρελθόν ήταν στενά συνδεδεμένα με το 

εδαφικό έθνος-κράτος πειραματίζονται όλο και περισσότερο με νέες μορφές 

σχεδόν ιδιωτικής ρύθμισης των δραστηριοτήτων τους. Και οι ίδιοι οι κρατικοί 

φορείς, που κάποτε λεγόταν ότι «αιχμαλωτίζονταν» από μεγάλες, καλά 

οργανωμένες εγχώριες εκλογικές περιφέρειες, δεσμεύονται ολοένα και 

περισσότερο από διακρατικά συνδεδεμένους τομείς. Αυτοί οι φορείς δεν θέτουν 

απλώς τις κρατικές υπηρεσίες και τα διεθνή καθεστώτα το ένα απέναντι στο άλλο 

—μια διαδικασία που μερικές φορές αποκαλείται “venue shopping” (ή “forum 

shopping”) ή «ρυθμιστικό αρμπιτράζ»—αλλά επίσης τα αναγκάζουν να 

προσπαθούν να δικτυωθούν με τα ομόλογά τους σε άλλα κράτη και ταυτόχρονα 

να εντάξουν τα ίδια και τους διακρατικούς ιδιωτικούς/δημόσιους δεσμούς τους και 

στις κρατικές ελίτ. Μεταξύ των μεγάλων χαμένων είναι τα συνδικάτα και άλλες 

ομάδες με λίγες διακρατικές διασυνδέσεις, αν και μερικές φορές είναι ακόμη σε 

θέση να λάβουν αντισταθμιστικές παράπλευρες πληρωμές από τις εθνικές 

κυβερνήσεις. 

Τα μεγάλα κοινωνικά κινήματα στοχεύουν όλο και περισσότερο σε 

διακρατικά ζητήματα, όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 

γυναικεία ζητήματα, τη διεθνή απαγόρευση των ναρκών ξηράς, την αντίθεση στην 

κράτηση πολιτικών κρατουμένων, την προώθηση της «βιώσιμης ανάπτυξης», την 

εξάλειψη των διεθνών χρεών των φτωχών χωρών και σε άλλα παρόμοια (βλ. 

Rutland, στο επικείμενο βιβλίο μου). Το να λειτουργείς σε έναν τόσο 

μεταβαλλόμενο κόσμο οδηγεί σε νέα προβλήματα διαχείρισης και ελέγχου ή «την 

ιδιωτικοποίηση της διακυβέρνησης» (Lake, 1999, Kahler & Lake, 2003) ή στην 

εμφάνιση της «ιδιωτικής αρχής» στις διεθνείς υποθέσεις. Οι ιδιωτικοί φορείς 
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αποφασίζουν πιο ανεξάρτητα τους κανόνες συμπεριφοράς τους και ενεργούν για 

να διασφαλίσουν την τάξη στις αγορές, να διευκολύνουν το εμπόριο και να 

προστατεύσουν την ιδιωτική ιδιοκτησία (Ronit & Schneider, 2000, Hall & 

Biersteker, 2003, Stringham, 2015). Σε αυτόν τον κόσμο, ακόμη και οι μικρές 

επιχειρήσεις που φαίνονται φαινομενικά «τοπικές» δεν είναι άτρωτες, καθώς 

εξαρτώνται από «ξένες» πρώτες ύλες, εξαγωγικές αγορές, χρηματοδότηση 

επενδύσεων, μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό, και σχηματίζουν ολοένα και 

περισσότερο κόμβους ευρύτερων δικτύων και συντονίζουν τις ενέργειές τους. 

Τα λιγότερο επίσημα δίκτυα και η πιο επίσημη αλληλεπίδραση μεταξύ των 

επιχειρήσεων, τα «ιδιωτικά καθεστώτα», ο «συμμαχικός καπιταλισμός» και η 

ικανότητα των μη κρατικών παραγόντων γενικά να αναπτύσσουν μια σειρά από 

επίσημες και ανεπίσημες διασυνδέσεις έχουν οδηγήσει σε σημαντικούς βαθμούς 

«μεταφοράς πολιτικών» (policy transfers) τόσο μεταξύ πολιτειών, όσο και ως 

προς τη διαμόρφωση της εξέλιξης της παγκόσμιας διακυβέρνησης ευρύτερα 

(Higgott et al., 2000, Evans, 2005). Σημαντικοί τομείς θεμάτων, όπως η λογιστική, 

η ελεγκτική, η εταιρική διακυβέρνηση, η ρύθμιση του διαδικτύου (Jongen, στο 

επικείμενο βιβλίο μου) κ.λπ., έχουν γίνει μάρτυρες συνεχιζόμενων διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης μεταξύ εταιρειών, οργανισμών του ιδιωτικού τομέα που 

εκπροσωπούν συγκεκριμένους βιομηχανικούς, χρηματοοικονομικούς και 

εμπορικούς τομείς, καθώς και κυβερνήσεων και διεθνών καθεστώτων, 

προκειμένου να συμφιλιωθούν τα αντικρουόμενα πρότυπα και να προχωρήσουν 

σε πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού (Mügge, 2006). Αυτοί οι φορείς που θα 

είναι πιο αποτελεσματικοί στην επιρροή και τη διαμόρφωση πολιτικών και 

αποτελεσμάτων πολιτικής είναι εκείνοι που: αντιλαμβάνονται και καθορίζουν 

τους στόχους, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους σε διεθνή, διακρατικά και 

διατοπικά πλαίσια, ώστε να δημιουργήσουν διασυνοριακά δίκτυα, συνασπισμούς 

και βάσεις ισχύος μεταξύ μιας σειράς πιθανών συμμάχων και αντιπάλων, και είναι 

σε θέση να συντονίζουν και να οργανώνουν τη στρατηγική τους δράση σε μια 

σειρά διεθνών, διακρατικών και διατοπικών κλιμάκων με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιδιώκουν διακρατικές πολιτικές ατζέντες και θεσμικά παζλ, αν και πρόσφατα 

παραδείγματα της ανάπτυξης του λαϊκισμού και της επιμονής της ανομίας (Bohas 

& Morley, στο επικείμενο βιβλίο μου) καταδεικνύουν τη δύναμη της αντίστασης. 

Εν τω μεταξύ, οι πρόσφατες προσπάθειες μεταρρύθμισης της χρηματοπιστωτικής 

ρύθμισης, για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο εμπόδια που 

πηγάζουν από την έλλειψη συνεκτικής διακρατικής απάντησης (Goldbach, 2015, 

Cerny, στο επικείμενο βιβλίο μου). 

Σημαντικές διεθνείς συναντήσεις όπως η G20 ή η διάσκεψη COP26 για την 

κλιματική αλλαγή δεν καταδεικνύουν μόνο διαφορές μεταξύ των κρατών, 

αντιμετωπίζουν αμέσως εσωτερικές πιέσεις, καθιστώντας τη διακρατικοποίηση 

της πολιτικής κάτι που συχνά πρέπει να επιδιωχθεί κρυφά και να νομιμοποιηθεί 

έμμεσα -ή να «αποπολιτικοποιηθεί» - ειδικά όταν το φως της κρίσης ή της 

ανατρεπτικής αλλαγής πέφτει σε συγκεκριμένους εγχώριους τομείς και 

συμφέροντα (Roberts, 2010). Αυτοί οι νέοι φορείς - αυτούς που ο Belmonte 

αποκαλεί «εξωκρατικές αρχές» - ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο την 

ικανότητα του κράτους να θεσπίζει κανόνες, να ελέγχει τα σύνορα, να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει δημόσιες πολιτικές αυτόνομα και να υπερβαίνει τα 

όρια των κρατών, και δημιουργούν το δικό τους κυρίαρχο σύστημα - δηλαδή 
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αυτοδιοικητικές αρχές, παράνομες αρχές, αρχές της κοινωνίας των πολιτών και 

οικονομικές αρχές. Στο ένα άκρο βρίσκουμε τα λεγόμενα «φυσικά μονοπώλια» 

και, φυσικά, τα ολιγοπώλια, ειδικά όταν συνδέονται διακρατικά, χαρακτηριζόμενα 

από «συγκεκριμένα στοιχεία» (Williamson, 1975, 1985) που είναι βασικά 

αδιαίρετα, όπως το μεγάλο εργοστασιακό σύστημα, η αεροναυπηγική βιομηχανία, 

ο Φορντισμός κ.λπ. και, στο άλλο άκρο, εκείνα που χαρακτηρίζονται από 

διαρθρωτικά ανταγωνιστικά, διαιρούμενα και εγγενώς εμπορεύσιμα «μη ειδικά 

στοιχεία». Στον 21ο αιώνα, ωστόσο, υπήρξε ραγδαία και εκτεταμένη τεχνολογική 

αλλαγή που μετατρέπει σε βάθος τόσο τις εγχώριες όσο και τις διακρατικές 

οικονομικές δομές και διαδικασίες από τις μικρές επιχειρήσεις στην παγκόσμια 

χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια συνεχιζόμενη συζήτηση για το εάν 

αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε μια αυξανόμενη τάση ώστε η αφηρημένη 

χρηματοπιστωτική οικονομία να χωρίσει από την «πραγματική» οικονομία 

παραγωγής, αυτό που έχει ονομαστεί «καπιταλισμός χωρίς κεφάλαιο» (Haskel & 

Westlake, 2018, βλ. Cerny, στο επικείμενο βιβλίο μου), δημιουργώντας νέες 

ομάδες κοινωνικών και οικονομικών «νικητών» και «χαμένων». Τρία είδη 

διαρθρωτικών διαστάσεων, μαζί, διαφοροποιούν αυτούς τους τομείς θεμάτων και 

διακρίνουν τις μορφές διακυβέρνησης που είναι πιο πιθανό να αναπτυχθούν σε 

κάθε έναν από μια σειρά «τομέων πολιτικής». 

 

 

Διαστάσεις Ετεραρχίας 

 

Η πρώτη είναι μια κυρίως οικονομική-δομική διάσταση. Όταν ένας 

συγκεκριμένος κλάδος ή δραστηριότητα χαρακτηρίζεται κυρίως από 

συγκεκριμένα στοιχεία, τότε η κρατική παρέμβαση, είτε μέσω δημόσιας 

ιδιοκτησίας, άμεσου ελέγχου, επιδοτήσεων ή/και παραδοσιακών «πρακτικών» 

μορφών ρύθμισης, είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε σχετικά ικανοποιητικά 

αποτελέσματα σε σύγκριση με την καθαρή ιδιωτικοποίηση ή εμπορευματοποίηση. 

Αντίθετα, όπου ένας κλάδος ή μια δραστηριότητα χαρακτηρίζεται κυρίως από μη 

ειδικά στοιχεία - ας πούμε μια ευέλικτη, μετα-Φορντιστική μικρή  χαλυβουργία, 

μια μικρή επιχείρηση που δεν προσελκύει εξαγορές από μεγάλες, διακρατικά 

οργανωμένες επιχειρήσεις, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, βιομηχανίες 

υπηρεσιών, κ.λπ.—τότε όχι μόνο θα οργανωθεί πιο αποτελεσματικά μέσω 

ιδιωτικών αγορών, αλλά και σε όρους δημόσιας πολιτικής.  

Η δεύτερη διάσταση αφορά τη διαμόρφωση των συμφερόντων που 

χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο κλάδο ή δραστηριότητα. Αφενός, τα μοτίβα 

διασυνοριακής τμηματικής ή οικονομικής-χρηστικής πολιτικής συγκεκριμένων 

γεωργικών τομέων θα είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα μιας ταχέως 

μεταβαλλόμενης βιομηχανίας χάλυβα, ποικίλων τομέων υψηλής τεχνολογίας, 

κλωστοϋφαντουργικών και άλλων καταναλωτικών αγαθών ή της βιομηχανίας 

εμπορικών αεροσκαφών. Από την άλλη πλευρά, έχουν αναπτυχθεί νέες μορφές 

αξιακών πολιτικών σε μια σειρά παγκοσμιοποιούμενων μη οικονομικών θεμάτων 

όπως η πρόληψη του AIDS, η μείωση της φτώχειας, το ποινικό δίκαιο και άλλα 

παρόμοια, όπου διακρατικές ομάδες πίεσης, συνασπισμοί υπεράσπισης και μη 

ΜΚΟ αναζητούν νέους τρόπους ανταγωνισμού και συνεργασίας.  
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Η τρίτη διάσταση αφορά τη σχετική ευαισθησία και ευπάθεια του κλάδου ή 

της δραστηριότητας σε συγκεκριμένες διακρατικές οικονομικές τάσεις —ιδίως το 

εξαγωγικό δυναμικό, την ευπάθεια στις εισαγωγές, τη θέση σε μια διεθνή αλυσίδα 

παραγωγής, την έκθεση σε διεθνώς κινούμενο κεφάλαιο και άλλα παρόμοια. Όταν 

ένας κλάδος ή μια δραστηριότητα απομονώνεται από τέτοιες διασυνοριακές δομές 

και διαδικασίες, τότε η πίεση και τα «σιδερένια τρίγωνα» (iron triangles) σε αυτόν 

τον τομέα είναι πιθανό να ευνοούν τα παραδοσιακά μέτρα 

αναδιανομής/προστατευτικής πολιτικής. Ωστόσο, οι εταιρείες και οι τομείς που 

είναι σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένες ή συνδεδεμένες σε τέτοιες δομές και 

διαδικασίες, ειδικά όταν υπάρχει μια «τιμή στην παγκόσμια αγορά» για ένα αγαθό 

ή ένα στοιχείο που καθορίζει τις τοπικές τιμές, τότε η πίεση από τις επιχειρήσεις 

του κλάδου και από βιομηχανικούς οργανισμούς είναι πιθανόν να οργανωθεί 

μέσω ευέλικτων συνασπισμών που περιλαμβάνουν διακρατικούς φορείς εκτός του 

εθνικού «κοντέινερ» και οι οποίοι λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο για να 

επηρεάσουν τις διαδικασίες παγκόσμιας διακυβέρνησης. 

Αυτές οι διαστάσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να εφαρμοστούν για την 

αξιολόγηση της πιθανότητας και του σχηματισμού καινοτομιών πολιτικής και της 

οικοδόμησης συνασπισμών σε μια σειρά αντικρουόμενων, διαφορετικά 

δομημένων θεματικών πεδίων και τομέων πολιτικής, και των φορέων που τις 

απαρτίζουν, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται: 

 

• τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και ρυθμίσεις, 

• η διεθνής νομισματική πολιτική και διαχείριση συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, 

• η μακροοικονομική — δημοσιονομική και νομισματική — πολιτική, 

• η μικροοικονομική και στρατηγική βιομηχανική πολιτική, 

• οι δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, 

• η εμπορική πολιτική, 

• η εταιρική διακυβέρνηση, 

• οι αγορές εργασίας, 

• τα κράτη πρόνοιας και 

• ο πιο ανεπίσημος, διάχυτος και μη οργανωμένος –αλλά παρ’ όλα αυτά 

ολοένα και περισσότερο εμπορευματοποιημένος– θεματικό πεδίο, η 

κατανάλωση. 

 

Είναι τελικά ο συνδυασμός μέτρων πολιτικής που είναι το βασικό πρόβλημα 

της εύθραυστης διακρατικής πολιτικής διαδικασίας και της ετεραρχικής 

οικοδόμησης συνασπισμών. Η πολιτική ορισμένων βασικών θεμάτων όπως η 

χρηματοπιστωτική ρύθμιση μπορεί να διαδραματίσει έναν ξεχωριστό καταλυτικό 

ρόλο στην αναμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας και της πολιτικής στο σύνολό 

της, επιβάλλοντας την ιδιαίτερη δομή αγοράς και πολιτικής τους σε άλλους τομείς 

και θεματικές περιοχές επίσης. 
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Σενάρια του 21ου Αιώνα 

 

Υπάρχουν πολλά σύνθετα —και αλληλεπιδραστικά— πιθανά αποτελέσματα 

σε αυτές τις εξελίξεις. Το πρώτο είναι η «διαρκής διαταραχή» (Minc, 1993), στην 

οποία οι φορείς προσπαθούν συνεχώς να πειραματιστούν με ρεαλιστικές 

αντιδράσεις για τη διαχείριση αυτών των εξελίξεων μέσω διαδικασιών όπως το 

πέρασμα οικονομικών τομέων και δραστηριοτήτων στο δημόσιο τομέα, όπως 

έγινε και με την απόκριση στην πανδημία COVID-19. Το δεύτερο περιλαμβάνει 

περίπλοκους, άνισους τομείς θεμάτων -τριγωνοποιημένες συναθροίσεις 

κατοχυρωμένων συμφερόντων, κόμβων, διαμεσολαβήσεων, «τομεακών 

συντεχνιών / κορπορατισμών» κ.λπ., σε διαφοροποιημένους τομείς: αυτό είναι 

ίσως το πιο κοντινό στην ετεραρχία. Το τρίτο οδηγεί σε ανομία, πιθανώς ακόμη 

και σε δυστοπία, που οδηγεί σε μια θεμελιώδη αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας 

πολιτικής. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα είναι ένα ανομοιόμορφο και ασταθές 

μείγμα αυτών των σεναρίων – μπερδεμένα μεταξύ τους. Επομένως, η ετεραρχία 

βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Δεδομένης όμως της διαλεκτικής 

της παγκοσμιοποίησης και του κατακερματισμού, φαίνεται να είναι ο τρόπος με 

τον οποίο αναδιαρθρώνεται ο κόσμος. Τα τέλη του 20ου και οι αρχές του 21ου 

αιώνα φαίνεται να είναι ένα κρίσιμο -κοσμικό- σημείο διακλάδωσης στην πορεία 

εξάρτησης της παγκόσμιας πολιτικής και της πολιτικής οικονομίας, με μια πιο 

άνιση και ασταθή μορφή διακρατικού καπιταλισμού που θα κυριαρχείται όλο και 

περισσότερο από πολύπλοκα ειδικά συμφέροντα. Αυτή η διαδικασία 

αναδιάρθρωσης απαιτεί μια νέα προσέγγιση – την ετεραρχία. 
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Heterarchy: Toward Paradigm Shift in World Politics 
 

Philip G. Cerny 

Professor Emeritus, University of Manchester, UK & Rutgers 

University-Newark, USA 
 

International Relations (IR) theory has been dominated since the study of IR 

formally began at the University of Wales, Aberystwyth, in 1919 by the 

presumption that world politics is at its core a system of states. However, this 

way of conceiving world politics was always problematic, challengeable, time-

bound and increasingly anachronistic. In the 21st century world politics is 

becoming increasingly multi-nodal and characterized by heterarchy—the 

predominance of cross-cutting sectoral mini- and meso-hierarchies above, 

below, and cutting across states. These heterarchical institutions and processes 

are characterized by increasing autonomy and special interest capture. States 

today are no longer primarily “proactive states” but more and more “reactive 

states”. State capacity is not simply eroded but entangled in hybrid structures 

and processes. A fundamental paradigm shift is required in our understanding of 

how world politics works. 

 
Keywords: international relations, world politics, heterarchy, globalization, 

state-centrism 
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Η «Χρεοκοπία» της Δημοκρατίας 
 

Δάφνη Βίντανετς 

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Επιστήμης Μπαλτάζαρ, 

Κροατία 
 

Στο παρόν άρθρο η συγγραφέας τείνει να δείξει την παραπλάνηση των 

οικονομικών πολιτικών ειδικών για τη σύγχρονη (ευρωπαϊκή) δημοκρατία, η 

οποία παίζει μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής ενότητας και της 

οικονομικής σταθερότητας των πολιτικών οντοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η θέση είναι ότι η σύγχρονη δημοκρατία υποκλίθηκε μπροστά στην 

«δύναμη του σύνθετου τόκου» (Keynes, 1930) και το τραπεζικό σύστημα 

ανέλαβε τον ρόλο στη χάραξη της πολιτικής του οικονομικού κέρδους, η 

κατάσταση που στην επιχειρηματική πρακτική και τη δημόσια πολιτική 

οδήγησε στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων στην Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε 

με τη χρεοκοπία της Parmalat Finanziaria SpA (1961 – 2015). 

 

Λέξεις κλειδιά: χρεοκοπία, Parmalat, δημοκρατία, οικονομική πολιτική, 

διαλεκτική 

 

 

Εισαγωγή: Η Σύλληψη της Ιδέας 

 

Στις αρχές της άνοιξης του τρέχοντος έτους κλήθηκα από το ATINER να 

συνεισφέρω στην Φθινοπωρινή έκδοση 2022 του περιοδικού. Η πρώτη μου 

αντίδραση ήταν: «Υπέροχα, έχω ένα αδημοσίευτο κείμενο για τη «Φιλοσοφία 

και το νόημα της ζωής», εμπνευσμένο από έναν ύστερο εγχώριο φιλόσοφο 

χριστιανικής προέλευσης, με το οποίο θα μπορούσα να συνεισφέρω 

(Zimmermann, 1941). Αλλά, αναρωτήθηκα: «Ποιος θέλει να διαβάσει για τη 

θρησκευτική αξιολογία όταν, σε κοινωνικο-ηθικό επίπεδο, η Ευρώπη 

αντιμετωπίζει (αυτό που θα ορίσω εδώ για τους σκοπούς της συζήτησης που 

ακολουθεί) μια κατάσταση «ιδιοτελούς/προσωπικού συμφέροντος»;! (Furrow, 

2005, σσ. 10-19). 

Το προσωπικό συμφέρον είναι μια ηθική έννοια που σχετίζεται με την 

έννοια της ανθρώπινης δράσης και ταυτότητας (Taylor, 2003). Όμως, στο 

πλαίσιο της συζήτησης για τη χρεοκοπία της Parmalat στις επόμενες σελίδες, 

που είναι επίσης το κύριο θέμα των δεδομένων ερευνών, η κατάσταση 

ιδιοτελούς συμφέροντος είναι ένα ζήτημα που συνδέεται με τα οικονομικά και 

την πολιτική της δημόσιας διοίκησης – και όχι με ένα νομικό σύστημα. Και 

αυτό γιατί θεωρώ ότι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, κατά κάποιο τρόπο, 

τίθενται υπό την παρακολούθηση πολιτικών οντοτήτων που βρίσκονται στην 

υψηλότερη κορυφή μιας κρατικής πολιτικής. Αν όχι με κάποιον άλλο τρόπο, 

Επιστημονικό Άρθρο 
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τότε με έναν τρόπο χρηματοδότησης πολιτικών εκλογών και μελλοντικών 

πολιτικών (στην περίπτωση της Enron και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ 

Τζορτζ Μπους Τζούνιορ). 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους 

επέλεξα να γράψω για την πτώχευση μιας ιταλικής εταιρείας που δεν υπάρχει 

πλέον. Υπάρχουν μερικοί λόγοι. Κάποιοι από αυτούς συνδέονται με το 

εκπαιδευτικό μου επάγγελμα και άλλοι με την κατανόηση του μέλλοντος της 

ευρωπαϊκής οικονομικής κοινωνίας. 

 

 

Διευκρίνιση των Κινήτρων 

 

Ως καθηγήτρια Επιχειρηματικής Ηθικής σε ανώτερο ίδρυμα στην Κροατία 

διδάσκω στους μαθητές μου τις επιχειρηματικές υποθέσεις και πώς να 

αξιολογούν τις ηθικές συνέπειες αυτών. Τους διδάσκω πώς να δημιουργούν 

την ηθική βάση για κριτική σκέψη. Και την κριτική σκέψη τη βλέπω ως ένα 

είδος εφαρμοσμένης μεταφυσικής στην επιχειρηματική πρακτική. Η 

μεταφυσική που σχετίζεται με την επιχειρηματική πρακτική δεν είναι πάντα 

εύκολος τρόπος, αλλά αρέσει στους μαθητές μου, επειδή βλέπουν την 

εκπαίδευση ως την πόρτα στον επιχειρηματικό κόσμο. 

Οι επιχειρηματικές υποθέσεις όπως η Parmalat είναι μέρος του 

προγράμματος σπουδών Επιχειρηματικής Ηθικής στο προπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών «Επιχειρήσεων και Διοίκησης». Μερικοί από τους μαθητές μου 

ενδιαφέρονταν να κατανοήσουν την αιτία των επιχειρηματικών προβλημάτων 

ανέκαθεν, και έτσι αποφάσισαν να σπουδάσουν «Επιχειρήσεις και Διοίκηση», 

προκειμένου να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες, όταν θα αποφοιτήσουν 

από το τριετές πρόγραμμα σπουδών. 

Αλλά, όταν ασχολείσαι με τις δύο πιο σημαντικές οικονομικές 

δραστηριότητες που μόλις ανέφερα, δηλαδή τις επιχειρήσεις και τη διοίκηση, 

μπορεί να πέσεις σε κατάσταση ηθικής σύγχυσης. Ένα είδος διαδικασίας του 

λεγόμενου «διλήμματος του φυλακισμένου» και, αυτό συμβαίνει επειδή τα 

οικονομικά διδάσκουν για την μεγιστοποίηση του κέρδους –ένας στόχος που 

συνήθως συγκρούεται με την ηθική προσέγγιση που τείνει να δείξει ότι πολλά 

πράγματα, που οι άνθρωποι συνηθίζουν να κάνουν και σχετίζονται με τις 

επιχειρηματικές πρακτικές, δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτα από την κοινή λογική 

ούτε δικαιολογούνται από την ηθική πλευρά του ίδιου του ζητήματος. Με 

άλλα λόγια, αυτό που μπορεί να είναι παραγωγικό και αποτελεσματικό δεν 

εφαρμόζεται πάντα όσον αφορά την Ηθική. 

 

Αμερικανικές Επιχειρηματικές Στρατηγικές:  

Το Παράδειγμα μιας Επιχειρηματικής Επιτυχίας 

 

Στη δεκαετία του ογδόντα του 20ού αιώνα, και όταν ο κ. Τζον Τζακ 

Γουέλτς ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος για είκοσι χρόνια της General Electrics 
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των ΗΠΑ1, και σύμφωνα με τη λίστα με τους πιο δημοφιλείς διευθυντές του 

20ού αιώνα στον κόσμο, ήταν ο διευθυντής στην κορυφή της λίστας με τους 

καλύτερους διευθυντές. Ο καλύτερος ανάμεσα στους καλύτερους! 

Κάποτε, ο Τζακ Γουέλτς είπε (παραφράζω) ότι οι επιχειρηματικές 

αποφάσεις μερικές φορές εφαρμόζονται με σκληρές μεθόδους. Μέθοδοι που 

συνήθως απαιτούν δύσκολες αποφάσεις βασιζόμενες στην ελεύθερη επιλογή 

και την κρίση ενός διευθυντή. Και ο Τζακ Γουέλτς ήταν γνωστός για την 

επιχειρηματική αρχή της ελεύθερης επιλογής της ταξινόμησης τριών βαθμίδων 

της επιχειρηματικής επιτυχίας εργαζομένων: ένας κακός εργαζόμενος, ένας 

καλός εργαζόμενος και ένας άριστος εργαζόμενος. Ο κακός πρέπει να 

απολυθεί, ο καλός να προαχθεί και ο άριστος να επιβραβευθεί. Αυτή ήταν η 

επιχειρηματική φιλοσοφία του. Αυστηρή αλλά δικαιολογημένη στα μάτια των 

διευθυντών του περασμένου αιώνα. Αυτές είναι οι υποθέσεις μου που 

ενσωματώνονται στην προσέγγισή μου για τις επιχειρήσεις και στην ηθική 

αξιολόγηση των προκλήσεών τους. 

 

Τι Είδους Επιχείρηση είναι η Πτωχευτική Επιχείρηση; 

 

Η χρεοκοπία είναι μια πρόκληση. Είναι μια πρόκληση για όλους όσους 

ασχολούνται με τη διοίκηση, το νομισματικό και δικαστικό σύστημα και την 

οικονομική πολιτική. Ο επίσημος οικονομικός ορισμός της έννοιας της 

χρεοκοπίας2 λέει τα εξής: 

 
 «Η πτώχευση είναι ο νομικός μηχανισμός με τον οποίο τα αναποτελεσματικά 

επιχειρηματικά υποκείμενα (εταιρείες ή μεμονωμένοι επιχειρηματίες) 

αποκλείονται από την οικονομική ζωή. Η πτώχευση συμβαίνει λόγω 

αφερεγγυότητας και, σε ορισμένα νομικά συστήματα, λόγω υπερχρέωσης των 

υποκειμένων που εμπλέκονται στην επιχείρηση. Η διαδικασία της πτώχευσης 

πρέπει να διαχειρίζεται από τα όργανα του δικαστικού συστήματος: την επιτροπή 

πτώχευσης, τον δικαστή πτώχευσης και τον διαχειριστή πτώχευσης». (AAVV, 

Lexicon of Economics, 2011, σ. 885, § αριστερά). 

 

Για το νομικό σύστημα, η πτώχευση είναι μια διαδικασία. Μια νομική 

διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά υποκείμενα. Υποκείμενα που 

περιλαμβάνονται στο νομικό σύστημα: κατώτεροι υπάλληλοι, δικαστές, 

πιστωτές, οφειλέτες, όλα τα νομικά ιδρύματα με τους ειδικούς ρόλους. 

 
1Γνώσεις σχετικά με αυτό δανείστηκα από το μάθημα που ονομάζεται «Βιβλικές Ρίζες των 

Οικονομικών» και κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που έκανα 

στη Φιλοσοφία στη Σχολή Φιλοσοφίας και Θρησκευτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του 

Ζάγκρεμπ. Εκείνη την εποχή το μάθημα διεξαγόταν από ένα από τα πιο καθιερωμένα ονόματα 

μεταξύ των Κροατών οικονομολόγων, τον αείμνηστο πλέον καθηγητή Μάτε Μπαμπίτς. Χάρη 

στις διαλέξεις του στα μέσα της δεκαετίας του 2000, «ερωτεύτηκα» τη Μακροοικονομία. Και 

αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μεγάλο ενδιαφέρον μου για την οικονομική επιστήμη και την 

επιχειρηματική πρακτική. Αργότερα το εσωτερικό κίνητρο έγινε η βάση για τη διδακτική μου 

πρακτική που έχει να κάνει με την Επιχειρηματική Ηθική στο ανώτερο ίδρυμα για τις 

Επιχειρήσεις και τη Διοίκηση. 
2Για την αγγλική λέξη χρεοκοπία στην κροατική γλώσσα (που είναι σλαβικής προέλευσης) 

υπάρχουν δύο όροι: «bankrot» και «stečaj». 
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Από ηθικής πλευράς, αυτό το βλέπω ως τον αδύναμο κρίκο του θέματος 

της χρεοκοπίας. Η όλη διαδικασία πτώχευσης καθορίζεται από το χαμηλό και 

το νομικό σύστημα εφαρμόζεται για αυτό, που είναι γνωστό με τον όρο της 

αρχής της «δικονομικής δικαιοσύνης». Αυτή η έννοια της δικαιοσύνης είναι 

Ροουλσιανής (Rawlsian) και Καντιανής (Kantian) προέλευσης. Αλλά αυτή η 

θέση που βασίζεται στην αξία αποκλείει το ζήτημα των συνεπειών που δεν 

προκύπτουν από την ίδια τη διαδικασία πτώχευσης αλλά από μεμονωμένες 

πράξεις του υποκειμένου που είναι υπεύθυνο για την απόφαση ή για μια πράξη 

που οδήγησε στην πτώχευση! - Προσωπική ευθύνη! 

Η έννοια της προσωπικής ευθύνης για τις δημόσιες πράξεις υπερβαίνει 

κατά πολύ την Καντιανή ηθική που βασίζεται στην αμοιβαία σύμβαση των 

αυτόνομων υποκειμένων που εμπλέκονται. Και είναι πολύ πέρα από την 

έννοια της δικαιοσύνης που προσφέρει η δικονομία. 

Μιλάω για τις συνέπειες της χρεοκοπίας ως παρακλάδι της έλλειψης 

ηθικής συμπεριφοράς. Η γνώμη μου είναι ότι η πτώχευση είναι μια σκόπιμη 

πράξη και δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο νομικό σύστημα ενός κράτους. Η διοίκηση 

και μέσω του νομικού (δηλαδή ομοσπονδιακού) συστήματος διαμορφώθηκε 

ως πράξη ευθύνης εκείνων που διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο στην ίδια την 

πράξη: επενδυτές: σε μια περίπτωση του νόμου Sarbanes – Oxley που 

εφαρμόστηκε στην αμερικανική εταιρεία Enron και στη λογιστική εταιρεία του 

Σικάγο Arthur Andersen, ή της κροατικής Lex Agrokor στην περίπτωση 

πτώχευσης του Ομίλου Agrokor το 2017. 

Τα νομικά συστήματα μερικές φορές ανοίγουν την πόρτα σε τέτοιες 

πράξεις. Αλλά αυτό που ένα συγκεκριμένο σύστημα δεν μπορεί να λύσει λόγω 

της έλλειψης ευελιξίας, μπορεί να λυθεί με την «καλή θέληση». Οπότε, βλέπω 

την πράξη της χρεοκοπίας ως θέμα καλής θέλησης: είτε έχεις θέληση να 

οικοδομήσεις την οικονομική κοινωνία είτε δεν την έχεις. Ο αντίθετος τρόπος 

οδηγεί πάντα στην αποδόμηση. Η χρεοκοπία είναι μια μορφή αποδόμησης. 

Και, η αποδόμηση είναι θέμα ερμηνευτικής! 

 

 

Ηθικά και Φιλοσοφικά Τεκμήρια του Πτωχευτικού Ζητήματος 

 

Όταν μιλάμε για την πτώχευση της Parmalat το 2005, μου είναι δύσκολο 

να πιστέψω ότι στην ιταλική διοίκηση και, στις αρχές του 2000, κανείς δεν 

γνώριζε για την επιχειρηματική κατάσταση της Parmalat και την οικονομική 

απάτη που αποκαλύφθηκε από την Τράπεζα της Αμερικής. 

Για την επιχείρηση της Parmalat, ας πούμε ότι μετριέται με ποσοτικές 

μεταβλητές όπως το ετήσιο εισόδημα, τα ετήσια έσοδα, το ποσοστό στο 

μερίδιο αγοράς, τη βαθμολογία στην αγορά κ.λπ. (Weitzman, 1984). Η θέση 

εντός της κρατικής οικονομικής πολιτικής ήταν πολύ σημαντική, επειδή οι 

λεγόμενες «μεγάλες επιχειρήσεις», η Parmalat (και/ή Enron και Agrokor 

Group) διαδραματίζουν σημαντικό οικονομικό ρόλο στο να κάνουν το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην καμπύλη Gauss συνεχές και 

σταθερό. Αυτή είναι μια αρχή της Μακροοικονομίας: ο λόγος εισοδήματος 

κατά κεφαλήν και ο λόγος των τόκων ανάλογα με τη δυναμική των 
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επιχειρήσεων των «μεγάλων επιχειρήσεων». Όπως λέει ο Τόμας Πίκετι: «Η 

ιστορία του εισοδήματος και του πλούτου είναι βαθιά πολιτική, χαοτική και 

απρόβλεπτη» (Piketty, 2014, σ. 46). Για τη φύση των μεγάλων επιχειρήσεων 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και «βαθιά πολιτική». 

 

 

Η Αύξηση των « Μεγάλων Επιχειρήσεων» και η Ιστορία της EPLA: ΗΠΑ 

Εναντίον Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Η φράση «μεγάλες επιχειρήσεις» είναι ο νεολογισμός που επινόησα για να 

εκφράσω το ρόλο του μεριδίου του εισοδήματος και των κερδών από την 

παραγωγή, τις πωλήσεις και τη διανομή στην ενίσχυση του ΑΕΠ. Έτσι, αυτό 

που προσφέρω εδώ για την «αποκάλυψη» της ηθικής πτυχής του ζητήματος 

της χρεοκοπίας είναι ένα είδος Μακροοικονομίας. Υψηλότερος αριθμός ΑΕΠ 

σημαίνει πιο σταθερή και ασφαλής κοινωνία. Χτίζει την Αριστοτελική 

«ευτυχισμένη» (δηλ.) «καλή κοινωνία». Και αυτό το «καλή» μέσα στη φράση 

της καλής κοινωνίας είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος που οδηγεί σε οικονομική 

πρόοδο μιας κοινωνίας. 

 

Ο Κενσιανισμός ως Σύγχρονος Ευδαιμονισμός 

 

Κατά τη γνώμη μου, ο Κενσιανισμός είναι εφαρμόσιμος ευδαιμονισμός. 

Δεν είναι όμως το ίδιο. Όχι ότι η φύση ή οι σκοποί τους είναι διαφορετικοί, 

αλλά η πηγή σίγουρα είναι. 

Ο Κενσιανισμός ισχύει για την ισορροπία κεφαλαίου και αγοράς. Ο 

ευδαιμονισμός του Αριστοτέλη που εξηγείται στα Ηθικά Νικομάχεια 

προϋποθέτει την κατάσταση του νου μεταξύ όλων. Αλλά αυτές οι δύο απόψεις, 

η μία που ανήκει στην επιστήμη της οικονομίας και η άλλη που οικοδόμησε 

την έννοια της ηθικής φιλοσοφίας μαζί χτίζουν την τρίτη άποψη: την 

ερμηνευτική της ζωής της παραγωγής και του σχεδιασμού που είναι ειδική για 

τους σύγχρονους.  

Από την άλλη πλευρά, το Εγελιανό ζήτημα της (μετατόπισης) των 

πραγμάτων στην τάξη των πραγμάτων εμπλέκεται επίσης εδώ, αλλά δεν θα 

συζητηθεί εκτενώς. Η Εγελιανή άποψη είναι αρκετά ασαφής από τη φύση της. 

Η οικονομία ζητά μια πιο σταθερή άποψη και ειδικά όταν συζητάμε για το 

θέμα της χρεοκοπίας της Parmalat. Αυτό που επιδιώκει η οικονομία είναι η 

ορθολογική πορεία και η ανάπτυξη της αίσθησης του οράματος του 

μονοπατιού που θα οδηγούσε στην οικονομική κοινωνία καλής θέλησης. 

 

ΗΠΑ και Ευρώπη: Τα Σταυροδρόμια της Χρεοκοπίας των Οικονομικών 

Κρίσεων των 2002, 2005, 2008, 2017  

   

Θεωρώντας την υπόθεση Parmalat ως εύλογη (οικονομική) επίτευξη 

(ηθικά) αμφίβολων αποτελεσμάτων, την επέλεξα για να: (1) απεικονίσω την 

κατάσταση μεταξύ των Ευρωπαίων γιατί πιστεύω ότι μετά το 20053 και 

 
3Η χρονιά που η Parmalat πτώχευσε. 
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στιγμιαία4 νιώθουν ότι τους σπρώχνουν στον γκρεμό, (2) δείξω τι σημαίνει 

«εύλογο» στην (επιχειρηματική) πρακτική για την οποία συμμερίζομαι την 

άποψη ότι κάθε επιχειρηματική πρακτική κατευθύνεται από συγκεκριμένη 

ηθική πράξη που δε γίνεται στην ανώτερη διοίκηση ορισμένων επιχειρήσεων, 

αλλά στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων που έχουν σχεδιαστεί από ορισμένους 

πολιτικούς ή γεωπολιτικές οντότητες. Ίσως;! 

Σχετικά με αυτό και σχετικά με το καθεστώς των Ευρωπαϊκών χωρών 

(π.χ. ιταλική επιχειρηματική οικονομία), η γνώμη μου είναι ότι σε μια 

περίπτωση πτώχευσης επιχειρήσεων ο κρατικός παρεμβατισμός ως πράξη είναι 

αναμφίβολα ευπρόσδεκτος. Υπάρχουν τέσσερις περιπτώσεις, αλλά μόνο μία 

δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την Κενσιανή άποψη: η χρεοκοπία της 

Lehman Brothers των ΗΠΑ το 2008. 

Η πτώση της τράπεζας Lehman Brothers δεν σχεδιάστηκε από τις ΗΠΑ, οι 

πιο επιτυχημένοι τραπεζικοί επιχειρηματίες στη Νέα Υόρκη: Goldman & 

Sachs Group Inc., J.P. Morgan, Morgan Stanly, AIG Inc. (American Insurance 

Group), Τράπεζα της Αμερικής, Γερμανική Τράπεζα (…). Όλοι τους 

συμμετείχαν στη σύγκρουση μιας από τις παλαιότερες τραπεζικές επιχειρήσεις 

στις ΗΠΑ, που ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1850. Ως οικογενειακή 

επιχείρηση, η Lehman Brothers σχεδιάστηκε από πωλήσεις και διανομή από 

τους Lehman και καταστράφηκε λόγω του πρώην διευθύνοντος συμβούλου 

της, Ρίτσαρντ Σέβεριν Φαλντ, ο οποίος οδήγησε την ίδια την τράπεζα στη 

χρεοκοπία: νομισματική πολιτική της τράπεζας βασισμένη σε λανθασμένες 

επιχειρηματικές στρατηγικές όπως η εμπορία χρεωστικών υποχρεώσεων, οι 

επικίνδυνες επενδύσεις δανείου για πολλούς λόγους. (1) Οι ελλιπείς πολιτικές 

αποφάσεις σχετικά με την πολιτική εξασφαλισμένης ύπαρξης της «μαύρης 

οικογένειας των ΗΠΑ» που προσέφερε ο μετέπειτα γερουσιαστής και εκείνη 

την εποχή μελλοντικός πρόεδρος των ΗΠΑ, κ. Μπαράκ Ομπάμα. (2) Η 

επιχειρηματική ζήλια που αντανακλάται μέσω των νομισματικών αποφάσεων 

που ελήφθησαν από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Goldman & Sachs 

και γραμματέα της Federal Reserve των ΗΠΑ, πρώην φοιτητή του Χάρβαρντ, 

κ. Χανκ Πόλσον, και τον πρόεδρο της Federal Reserve των ΗΠΑ, Άλαν 

Γκρίνσπαν. 

Η πτώση της Lehman Brothers δεν ήταν η χρεοκοπία διακεκριμένων 

επιχειρήσεων. Αυτή ήταν μια παγκόσμια κρίση που προκλήθηκε από αυτό που 

έχω ορίσει εδώ ως «κατάσταση ιδιοτελούς συμφέροντος»! 

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η καταστροφή της Lehman Brothers δεν 

είναι πτώχευση με την ίδια την έννοια της λέξης, ο τρόπος που κατέρρευσε η 

τράπεζα είναι θέμα πτωχευτικό. Η γνώμη μου είναι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ 

μεταφορικά «ένιψε τα χέρια της» από την ευθύνη της κυβέρνησης που ήταν 

υποχρεωμένη να μοιραστεί τη μοίρα της Lehman Brothers με τους τραπεζίτες 

της Wall Street που αποφάσισαν να αφήσουν την τράπεζα στο πεπρωμένο 

καταστροφής της. Η τράπεζα ήταν συνώνυμο της ίδιας της χρεοκοπίας. Έγινε 

ένα γράμμα στο ακρωνύμιο που έφτιαξα εδώ: η ιστορία της EPLA για τις 

μεγαλύτερες χρεοκοπίες του 20ού και του 21ου αιώνα: E όπως Enron (1984 – 

2002), P όπως Parmalat S. P. A. (Parmalat Societá per Azzioni) (1961 – 2005), 

 
4Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. 
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L όπως Lehman Brothers Investment Bank (1857 – 2008) και A όπως Agrokor 

Group (1989 – 2017) – μία από τις μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις 

στην Ευρώπη. 

Ωραία διατεταγμένα ακρωνύμια γράμματα, με έναν τρόπο σαν να 

φτιάχνουν χρονικές ακολουθίες που μπορούν εύκολα να ακολουθηθούν, 

επιτρέψτε μου να το εκφράσω με Χαϊντεγκεριανό τρόπο από το αξιόλογο Sein 

und Zeit του, σκεπτόμενη. Αυτό που είναι ειδικό για τη σκέψη, είναι η 

Χαϊντεγκεριανή έννοια του «Sorge», ή στα ελληνικά: μια φροντίδα - όχι «για» 

αλλά «να»· στα κροατικά: «μπρίγκα». 

Πτώχευση ως (και είναι) Sorge! Όρος που συνδέεται πολύ με την υπόθεση 

Parmalat: εκφρασμένος με φιλοσοφικό τρόπο εμπνευσμένο από το Being and 

Time and What is Called Thinking? του Χάιντεγκερ, η έννοια του «Sorge» 

είναι ένας δείκτης της Χαϊντεγκεριανής κατάστασης θέσης του μυαλού που 

«δεν σκέπτεται ακόμη» (not yet thinking). Με άλλα λόγια, την υπόθεση της 

χρεοκοπίας της Parmalat τη βλέπω ως οικονομικό πρόβλημα οντολογικής 

δομής. Μια υπόθεση που από πολλές πτυχές της έχει θέσει την ιταλική 

οικονομία στον κατάλογο των λιγότερο επιθυμητών ευρωπαϊκών οικονομιών. 

 

 

Η Χρεοκοπία της Parmalat Μέσα από το Πλαίσιο της Διαλεκτικής 

 

Αν και οι άνθρωποι είναι σίγουροι ότι η σοβαρή κρίση στην Ευρώπη 

συνέβη το φθινόπωρο του 2008 και λόγω της πτώσης της αμερικανικής 

τράπεζας επενδύσεων Lehman Brothers, η πραγματική πτώση ήρθε τη στιγμή 

της χρεοκοπίας της Parmalat το 2015. 

Η γαλλική Lactalis αγόρασε το 30 τοις εκατό των επιχειρήσεων της 

Parmalat το 2011 και μόλις σε λίγους μήνες, με κάποιο τρόπο, είχε την 

εποπτεία πάνω του 80 τοις εκατό της τιμής των ομολόγων αγοράς Parmalat 

και η τιμή ήταν περίπου 2,6 ευρώ ανά ομόλογο.  

Η ιδέα της διοίκησης της Lactalis μεταξύ 2015 και 2019 ήταν να 

ανακατευθύνει όλα τα επιχειρηματικά στρατηγικά στοιχεία της επιχείρησης 

Parmalat στη Γαλλία. Κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι η γαλλική διοικητική 

πολιτική ήταν χρήσιμη και επιτυχής στο να συνάψει το σιωπηλό νομισματικό 

σύμφωνο με άλλους μετόχους της Parmalat μέσω της αντιστάθμισης Amber 

που έγινε διαβεβαιώνοντας τους μετόχους να πουλήσουν στη Lactalis τη 

συμμετοχή τους στη μετοχική δραστηριότητα της Parmalat. 

Σε γνωστικό επίπεδο και μέσω της θεωρίας παιγνίων μια τέτοια 

επιχειρηματική πράξη είναι γνωστή ως συμμαχία που βασίζεται στην «αρχή 

της θεωρίας παιγνίων συνασπισμού». Αριθμητικά, αυτή η συνενωμένη 

αναλογία οικονομικής ισχύος μεταξύ των τριών μερών (δηλαδή της Parmalat 

του Καλίστο Τάνζι, των μετόχων της Parmalat και της γαλλικής Lactalis) 

μπορεί να απεικονιστεί ως η αναλογία 50:50:70. Και στη θέση της θεωρίας 

παιγνίων συνασπισμού κανένα μέλος δεν έχει ούτε διατηρεί την πλειοψηφία 

και η συμμαχία είναι απαραίτητη στρατηγική κίνηση – προκειμένου να 

προχωρήσει η επιχείρηση. 

Η Parmalat έχασε σε αριθμούς, και όταν η επιχείρηση χάνει σε αριθμούς, 

τα οικονομικά λένε ότι έχει χαθεί οριστικά! Στην ίδια την πράξη, η επιχείρηση 
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δεν χάθηκε αλλά πάγωσε λόγω των πολλαπλών επιχειρηματικών 

διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο αντίπαλων κρατών (Ιταλίας και Γαλλίας), 

και λόγω κρυφών στρατηγικών που δρομολογήθηκαν από τη γαλλική 

επιχειρηματική πολιτική, η οποία, φυσικά, υπαγορεύτηκε από την ίδια τη 

γαλλική πολιτική δημόσιας διοίκησης. 

Η Parmalat του Καλίστο Τάνζι κατέκτησε τον κόσμο! Η Parmalat είχε 

άδεια συναλλαγών σε κάθε μία από τις πέντε ηπείρους: μια «μεγάλη 

επιχείρηση» μεταδόθηκε παγκοσμίως και ήταν σύμμαχος της Ιταλίας και της 

ιταλικής προόδου και, θα δανειστώ τη φράση του Κίρκεγκααρντ, «πέφτω σε 

απόγνωση» του πιο προκλητικού Ευρωπαίου αντιπάλου της: της Lactalis, από 

το Laval, Mayenne. Η πτώση μόλις έγινε! Συνέβη! Με πολλές τύψεις για 

λογαριασμό της ιταλικής δημόσιας διοίκησης. 

Η επιχείρηση Parmalat ήταν διεθνώς αναγνωρίσιμη για το πολύχρωμο 

εταιρικό της λογότυπο με μπλε του ουρανού, κιτρινωπό, πρασινωπό και 

πορτοκαλί στην ίδια την λευκή επιφάνεια του λογότυπου5. Μια επιχείρηση που 

στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και μέχρι τη δεκαετία του 1990 

συμπεριλαμβανόταν στη λίστα με τα πιο δημοφιλή επιχειρηματικά ονόματα 

στην ιστορία των επιχειρηματικών επιτευγμάτων ειδικά για την ευρωπαϊκή 

επιχειρηματική οικονομία στην Ιταλία (και την Ευρώπη) μετά τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Οι κύριες δραστηριότητες της Parmalat και από το έτος ίδρυσης της 

εταιρείας στο Κολέτσιο Πάρμας στην Ιταλία6, βασίστηκαν στην παραγωγή 

γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων (από το 1961 και μετά) και στη 

διανομή (λιανική πώληση)7. 

Έτσι, όπως μπορούμε να δούμε, μέσα από τις βασικές οικονομικές 

δραστηριότητες της βιομηχανίας και του λιανικού εμπορίου η Parmalat, 

έκτοτε, ασχολούνταν με υπηρεσίες βιομηχανικού και δημόσιου τομέα. Η ίδια η 

φύση της επιχείρησης Parmalat (δηλαδή η παραγωγή και η διανομή) κατέταξε 

την εταιρεία μεταξύ των εθνικών (και διεθνώς) σημαντικότερων εταιρειών, οι 

οποίες με τις επιχειρήσεις και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 

μοιράζονταν τη θέση της αγοράς στην πυραμίδα της οικονομικής ανάπτυξης. 

Έτσι ήταν και η φύση της Parmalat! 

Η φύση της ίδιας της επιχείρησης οποιασδήποτε εταιρείας και αυτό ισχύει 

και για την εταιρεία Parmalat, δεν μπορεί να αποκλείσει την επιχείρηση εκτός 

της ιταλικής πυραμίδας της τάξης οργάνωσης της οικονομικής πολιτικής και 

 
5Ο λογότυπος είναι διαθέσιμος εδώ: www.parmalat.com.  
6Ιδρύθηκε από τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Parmalat, κ. Καλίστο Τάνζι, όνομα που 

δεν είναι αγαπητό στις μέρες μας αλλά έχει ωστόσο σημαντικό αντίκτυπο, όταν μιλάμε για την 

ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
7Τα πάντα για την επιχείρηση της Parmalat είναι διαθέσιμα στον επίσημο δικτυακό τόπο της 

Parmalat «Parmalat εν συντομία»: (1) οι αριθμοί και τα γραφικά με «δεδομένα ανά 

γεωγραφική περιοχή». (2) Τα «καθαρά έσοδα ανά γεωγραφική περιοχή». (3) Τα «δεδομένα 

ανά προϊόν». (4) Τα «καθαρά έσοδα ανά προϊόν» που δεν θα συζητηθεί στη συνέχεια, επειδή 

έχει ήδη συζητηθεί από τον Patroni (2015). Το βιβλίο είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί και για 

τους σκοπούς αυτής της έρευνας η συγγραφέας αναγκάστηκε να συμβουλευτεί πηγές λίγο 

πολύ διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Οι εγκαταστάσεις και τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης 

Parmalat σήμερα βρίσκονται στη Via Guglielmo Silva, 9 – 20149 Μιλάνο, Ιταλία, αλλά η 

διοίκηση βρίσκεται ακόμη στην πατρίδα του, το Κολέτσιο (Επίσημη ιστοσελίδα Parmalat).  

http://www.parmalat.com/
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εκτός νομισματικού και τραπεζικού συστήματος (Troisi, 1970). Η οργάνωση 

της κρατικής οικονομίας και η κατάταξή της εξαρτώνται από το σύστημα 

οικονομικής πολιτικής του κράτους (Bresso et al., 1979, Maresca, 2004). Γιατί 

η σταθερή οικονομική πολιτική είναι αποτέλεσμα της έξυπνης ταξινόμησης 

των στοιχείων του ΑΕΠ μέσα στο σύστημα πολιτικής ενός κράτους. Αυτό 

χτίζει τη σταθερή βάση για την οικονομική ανάπτυξη κάθε κοινωνίας, όπως 

και της ιταλικής! 

Με άλλα λόγια, οι «μεγάλες επιχειρήσεις» (Parmalat ή ENI - ιταλική 

κρατική εταιρεία πετρελαίου που ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 

από τον Ενρίκο Ματέι - σύμβολο της μεταπολεμικής οικονομικής 

αναγέννησης) είχαν και εξακολουθούν να έχουν μεγάλο μερίδιο στη 

διαμόρφωση της ιταλικής οικονομικής πολιτικής που βασίζεται στη δυναμική 

της κατάστασης του ΑΕΠ στον κατάλογο των πινάκων «εσωτερικών» και 

«εξωτερικών» οικονομικών προτύπων που συνδέονται με την κοινωνία. Η 

κατάσταση της ισορροπίας της ευρωπαϊκής κοινωνίας (η ιταλική, επίσης) 

μετριέται με μεταπολεμικά οικονομικά παραδείγματα που προτάθηκαν από 

ορισμένες νομικά πλαισιωμένες κοινωνικοοικονομικές οντότητες που μεταξύ 

των μελών τους μοιράζονται μόνο έναν μοναδικό οικονομικό σκοπό: ΕΖΕΣ8 

(1960), ΟΟΣΑ9 (1961) ΟΠΕΚ10 (1965). Και αυτός ο σκοπός είναι η ζωή της 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Πού εντάσσεται σε αυτήν την ιστορία η πτώχευση (της εταιρείας 

Parmalat ή οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής); Επιπλέον (…). Οι Ευρωπαίοι, 

που είναι συγκεντρωμένοι γύρω από την ιδέα της δημοκρατίας από την εποχή 

του Περικλή, έλεγαν δυνατά ότι η δημοκρατία υποκλίνεται μπροστά στην 

«ισχύ του σύνθετου συμφέροντος». (Keynes, 1930). 

Η Κενσιανή προοπτική που συνδέεται με την ιστορία της χρεοκοπίας της 

Parmalat ξεκίνησε την ίδια την έννοια της χρεοκοπίας πριν από σχεδόν εκατό 

χρόνια: ο σύνθετος τόκος είναι η μεγάλη απειλή για τον καπιταλισμό. Αυτή η 

ιδέα επινοήθηκε για τους Αμερικανούς που έπεσαν στη «Μεγάλη Ύφεση» στα 

τέλη της δεκαετίας του 1920. Δεν ισχύει όμως για το ευρωπαϊκό δημοκρατικό 

και οικονομικό πρότυπο: το ευρωπαϊκό οικονομικό πρότυπο είναι 

επιχειρηματικό, όχι εταιρικής προέλευσης (Enron ή οι επιχειρηματίες της Wall 

Street ομοίως), επειδή η αμερικανική δημοκρατία –μεταφορικά– σκοτώθηκε 

και αναστήθηκε: δύο φορές. Κατά τη διάρκεια του Φράνκλιν Ντελάνο 

Ρούσβελτ, η πολιτική της διοίκησης που κερδήθηκε από την απώλεια θέσεων 

εργασίας, την πείνα και την ύφεση: η πολιτική «Νέας Συμφωνίας» (New Deal). 

Και δεύτερον, τη στιγμή που, μιλώντας για την αξία του χρήματος, 

σημειώθηκε κάποια μετατόπιση στην έννοια της νομισματικής πολιτικής που 

βασίζεται στην «αρχή του χρυσού κανόνα» (τέλη της δεκαετίας του 1970). Η 

έννοια της αξίας του χρήματος άλλαξε ολόκληρη τη νομισματική πολιτική 

στον κόσμο. Όσον αφορά την Ευρώπη, η μεγάλη κρίση σημειώθηκε μετά τη 

χρεοκοπία της Parmalat, και όχι στις αρχές του 2010 όπως συνηθίζουμε να 

σκεφτόμαστε. Δεν ήταν η πτώση της Lehman Brothers και το υψηλότερο 

 
8Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. 
9Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 
10Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών. 
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ποσοστό εισοδήματος για περισσότερο από το 2 τοις εκατό. Η καταστροφή του 

μεγάλου επιχειρηματία της Wall Street Lehman προκλήθηκε μη φυσικά όπως 

στην περίπτωση της «Μεγάλης Ύφεσης». 

Η χρεοκοπία της επιχείρησης Parmalat προκάλεσε πολλά προβλήματα 

στην ευρωπαϊκή οικονομία της Ένωσης. Για παράδειγμα, ο δείκτης εσόδων 

από στεγαστικά δάνεια στην Κροατία αυξήθηκε λόγω της κλιμάκωσης της 

αξίας του ελβετικού Φράγκου κάπου γύρω στο 2004 και το 200511 και έφτασε 

στο υψηλότερο σημείο το 201512 όταν η δημόσια διοίκηση της Κροατίας 

αναγκάστηκε να συνάψει συμφωνία με τους τραπεζίτες, και η συμφωνία ήταν 

«πάγωμα» της αξίας του ελβετικού Φράγκου στη λίστα των εθνικών 

νομισμάτων. Διαφορετικά, χιλιάδες πολίτες θα έχαναν τα σπίτια τους, τα οποία 

είχαν αγοραστεί μέσω τραπεζικών στεγαστικών δανείων. Οι ευρωπαίοι 

τραπεζίτες και το τραπεζικό σύστημα έμειναν έξω από το φάσμα της 

δημοκρατίας. Οι τραπεζίτες κατέλαβαν ολόκληρη την οικονομία. Οι 

κυβερνήσεις σταμάτησαν να σχεδιάζουν οικονομική πολιτική και το τραπεζικό 

σύστημα ανέλαβε την εξουσία πάνω στην ίδια την πολιτική. Δεν είναι αυτή η 

έννοια της δημοκρατίας. Πιστεύω λοιπόν ότι ολόκληρη η έννοια του ρόλου 

των τραπεζιτών και των τραπεζών παρέμεινε υπό την επίβλεψη της 

μακροπρόθεσμης διαδικασίας δημιουργίας της σύγχρονης δημοκρατίας. 

Όσον αφορά τον ρόλο της σύγχρονης Ιταλίας στην ιστορία της 

ευρωπαϊκής δημοκρατίας (…) Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας η Ιταλία 

διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής, από το 

476 μ.Χ.13 Αλλά ποτέ δεν ξεχώρισε από την ιστορία – καθόλου! 

Η ευρωπαϊκή πολιτική και οικονομική ιστορία είναι πολύ δυναμική. Οι 

μεγάλες ευρωπαϊκές μεταναστεύσεις από τον 4ο μέχρι τον 7ο αιώνα, οι 

Σταυροφορίες από τον 11ο έως τον 15ο αιώνα, η Φραγκική αυτοκρατορία, η 

σύγκρουση των Φράγκων τον 11ο αιώνα και ο Τριακονταετής Πόλεμος (1618 

– 1648) και η ειρήνη στη Βεστφαλία, η Συνθήκη της Ρώμης το 1951 και η 

Συνθήκη του Παρισιού το 1957, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τώρα το έτος 

2022 τα 27 μέλη των χωρών της ευρωπαϊκής ηπείρου που αποτελούν μια 

ενοποιημένη πολιτική οντότητα γνωστή ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλα αυτά 

τα γεγονότα ιστορικής σημασίας η σύγχρονη Ιταλία παίζει μεγάλο πολιτικό 

ρόλο. Και όταν οικονομικά προβλήματα πλήττουν μεγάλο μέρος της ιταλικής 

οικονομίας, δεν μπορεί παρά να δημιουργηθούν οικονομικά προβλήματα και 

στα υπόλοιπα πολιτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα παλιό 

Αριστοτελικό αξίωμα: η οικονομία υποτάσσεται στην πολιτική. Και είναι 

πρωταρχικό καθήκον του άρχοντα να διαχειρίζεται την οικονομία. Η 

χρεοκοπία της Parmalat δεν ήταν μόνο πρόβλημα της ιταλικής οικονομίας και 

πολιτικής, αλλά όλων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν 

σε αυτό το πρόβλημα μέσω της πολιτικής και διοικητικής ένταξής τους στην 

Ένωση. 

 
11Στη λίστα νομισμάτων της Εθνικής Τράπεζας της Κροατίας, η τιμή του ελβετικού Φράγκου 

(CHF) ήταν μικρότερη από 5 Κούνα Κροατίας (HRK) για 1 CHF. 
12Η αξία της αναλογίας μεταξύ του Κούνα Κροατίας και του ελβετικού Φράγκου 

κλιμακώθηκε: για 1 CHF, λίγο λιγότερο από 7 HRK. 
13Το έτος αναφέρεται στην πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 
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Το 2005 είναι η χρονιά που η Parmalat αρχίζει επίσημα να 

καταστρέφεται. Μόλις ένα χρόνο πριν έχει σημαντική ιστορική θέση στην 

ιστορία της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έτος 2004 έγινε η πέμπτη 

διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, Σλοβακία, 

Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία και Μάλτα εντάχθηκαν πλήρως. Η Ένωση είχε 

είκοσι τέσσερις χώρες. Το χρέος της Parmalat το 2005 έφτασε τα 15 

δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 

Στην πυραμίδα της οργάνωσης της κρατικής οικονομίας, αυτές οι δύο 

οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν την επιχείρηση Parmalat: η 

βιομηχανία και οι δημόσιες υπηρεσίες κατέχουν τη δεύτερη και τρίτη θέση 

μετά τη γεωργία, και πριν από τον τομέα της πληροφορικής και της 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, η χρεοκοπία της Parmalat οδήγησε σε οικονομική 

απόγνωση 36.000 εργαζομένους, συνεργάτες, τη δημόσια διοίκηση, το νομικό 

σύστημα κ.λπ. Το ιταλικό ποδόσφαιρο ήταν «μαύρο» –κατά κάποιο τρόπο– 

επίσης. Η Parmalat ήταν επίσης δικαιούχος και ιδιοκτήτης του ιταλικού 

ποδοσφαιρικού συλλόγου Parma. Ζημιά για την αθλητική ηθική που βασίζεται 

στην οικονομική ασφάλεια του επιχειρηματία Τάνζι. 

 

 

Αντί για Συμπέρασμα 

 

Η Parmalat έγινε συνώνυμο με τις ακόλουθες ηθικά αμφίβολες ενέργειες: 

εξαπάτηση των επενδυτών, διαπραγμάτευση μη νόμιμων ομολόγων, χρήση 

επιχειρηματικών εργαλείων και στρατηγικών που δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιηθούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημιουργία 

πλασματικών αναλογιών εισοδήματος και μη ρεαλιστικών επιχειρηματικών 

υπολοίπων, λογιστικές απάτες, δόλιες αναρτήσεις και δημιουργία ψευδών 

αναφορών περιουσιακών στοιχείων, τραπεζική απάτη, απόκρυψη του υψηλού 

ποσοστού χρεών. Ήταν ένας από τους δέκα πλουσιότερους βιομηχανικούς 

ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων στον κόσμο: η πτώχευση της Parmalat 

ισοδυναμεί με καταδίκη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε: «Πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι να μπορεί 

να περιλαμβάνεται ταυτόχρονα σε δύο αντικρουόμενες λίστες;» - Η EPLA 

βρίσκεται στη λίστα των «δοξασμένων» καθώς επίσης συγκαταλέγεται και σε 

αυτή με τις πιο «επαίσχυντες» στη σύγχρονη δημοκρατία. Δεν γνωρίζω τον 

ακριβή αριθμό των εταιρειών σε ολόκληρο τον κόσμο που χρεοκόπησαν. Ξέρω 

όμως ότι τρεις από τις τέσσερις μεγάλες χρεοκοπίες συνέβησαν τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες και προκάλεσαν τεράστια οικονομική καταστροφή, και θα τις 

ταξινομήσω σύμφωνα με τη χρονολογία των ίδιων των γεγονότων. 

 

▪ Η Texas Enron Corporation (και σχετιζόμενος με αυτήν ο λογιστικός 

οίκος του Άρθουρ Άντερσεν στο Σικάγο που ιδρύθηκε το 1913) πτώχευση 

που προκλήθηκε από λογιστική απάτη στο ανώτατο επίπεδο της διοίκησης 

της Enron το 2001. Ιδρυτής της επιχείρησης ήταν ο Κένεθ Λέι. 11.000 

χιλιάδες άνθρωποι  έχασαν τη σύνταξή τους και 22.000 εργαζόμενοι 

έχασαν τη δουλειά τους. Έμειναν χρέη πάνω από 600 εκατομμύρια 
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δολάρια - ένας ντροπιαστικός αριθμός σε σύγκριση με την αξία του 

συνόλου της περιουσίας της (63,4 δισεκατομμύρια δολάρια). 

▪ Η υπόθεση χρεοκοπίας της Parmalat που προκλήθηκε από απάτη 

χρηματοοικονομικής ροής το 2005. Ιδρυτής (στις αρχές της δεκαετίας του 

1960) της επιχείρησης ήταν ο Καλίστο Τάνζι. Χρέος 15 δισεκατομμυρίων 

(of EMU), οι περίπου 60.000 εργαζόμενοι μειώθηκαν σε 27.000 όταν η 

γαλλική Lactalis την αγόρασε σε 24 κράτη. 

▪ H πτώχευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers Holdings Inc. 

που προκλήθηκε από εσφαλμένες επιχειρηματικές αποφάσεις που 

ελήφθησαν από την κορυφή της διοίκησης της τράπεζας το φθινόπωρο του 

2008, προκάλεσε παγκόσμια οικονομική κρίση. Διευθύνων Σύμβουλος και 

πρώην φοιτητής του Χάρβαρντ, ο Ρίτσαρντ Σέβεριν Φάλντ. Την ημέρα της 

ίδιας της χρεοκοπίας το χρέος της τράπεζας ήταν 600 δισεκατομμύρια 

δολάρια. 

▪ Η πτώχευση του Ομίλου Agrokor το 2017 που προκλήθηκε από 

δυσανάλογη επιχειρηματική δραστηριότητα όσον αφορά τις 

δημοσιονομικές «εισροές» και «εκροές». Ο ιδρυτής της επιχείρησης στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980 ήταν ο Ιβίτσα Τοντόριτς. Περισσότεροι από 

60.000 εργαζόμενοι, 3,9 δισεκατομμύρια Κούνα Κροατίας κρυφές 

υποχρεώσεις χρέους, αμφίβολη οικονομική απόδοση 2,2 δισεκατομμυρίων 

Κούνα Κροατίας μεταξύ 2010 και 2015. 

 

Η διαλεκτική EPLA! - Διαλεκτική είναι όταν ένα συγκεκριμένο πράγμα ή 

φαινόμενο παίρνει τις δύο αντίθετες θέσεις στην ίδια γραμμή λίστας 

αξιολόγησης στον ηθικό συλλογισμό. Φιλοσοφικά, η διαλεκτική είναι πιο 

συγκεκριμένη στο σύστημα αιτιότητας της σκέψης. Αλλά η διαλεκτική μπορεί 

επίσης να είναι εφαρμόσιμη στη λογική και στην αξιακή κρίση μέσα στην 

επιχειρηματική πρακτική των πιο σημαντικών βιομηχανικών ομίλων: 

συμφιλίωση των αντιθέσεων. Αλλά πώς να συμβιβαστούν οι συνέπειες των 

οικονομικών καταστροφών που παράγονται από τη δράση «ιδιοτελών 

συμφερόντων» στην εποχή της δημοκρατίας;! Η χρεοκοπία είναι η διαλεκτική 

της λανθασμένης/τάξης των πραγμάτων εντός της οργανωτικής πράξης ειδικής 

για την οικονομική πολιτική ενός κράτους. Η επιχείρηση EPLA είναι κατ’ 

εξοχήν διαλεκτική που ζητά περαιτέρω συνοχή για την οποία ο Τσαρλς Τέιλορ 

έγραψε: 

 
 «Σε κάθε στάδιο, αυτό που νιώθουμε είναι συνάρτηση αυτού που έχουμε ήδη 

εκφράσει και προκαλεί την απορία και αβεβαιότητα που μπορεί να ξεδιαλύνει η 

περαιτέρω κατανόηση. Αλλά το αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση 

ή όχι, αν αναζητούμε την αλήθεια ή καταφεύγουμε στην ψευδαίσθηση, οι αυτό-

παρεξηγήσεις/κατανοήσεις μας, διαμορφώνουν αυτό που νιώθουμε». (Taylor, 

1985, σ. 65). 

 

Ανιχνεύοντας τον Τέιλορ εδώ, μπορούμε να ορίσουμε μια χρεοκοπία ως 

«σύνδρομο συντριβής της σύγχρονης δημοκρατίας» και τι συμβαίνει στο 

Νιτσεϊκό σύστημα σκέψης: η έννοια του μηδενισμού. Η χρεοκοπία είναι 

οικονομικός μηδενισμός! - Μηδενισμός, εν ολίγοις: φανταστείτε μια έρημο 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                  Οκτώβριος 2022 

 

 

39 

που μεγαλώνει συνεχώς. Η μεταφορά του Νίτσε για την οντολογική 

ανυπαρξία, για μια λήθη. Η λήθη είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας 

αποδόμησης. Η χρεοκοπία είναι η αποδόμηση του κεφαλαίου της εμπορικής 

αγοράς. Κανείς όμως δεν βλέπει αυτό το οικονομικό πρόβλημα ως γνωστική 

πρόκληση και ψυχολογικό βασανιστήριο, ειδικά το τελευταίο, όταν όλα 

βγαίνουν στο φως: διευθυντές που έχασαν την επιχείρησή τους και την 

επιχειρηματική αξιοπιστία τους (περίπτωση της Parmalat), εταιρικοί δικηγόροι 

που πεινούν σαν λύκοι και θέλουν να έχουν ένα μερίδιο λείας (περίπτωση της 

Enron), αυτοδιορισμένοι εμπειρογνώμονες στην επιχειρηματική 

εγκληματολογία που προσφέρουν «την καλύτερη λύση» για όλους όσους 

έχουν μερίδιο σε πτωχευτική επιχείρηση (το πεπρωμένο της επενδυτικής 

τράπεζας Lehman Brothers), λογιστές που χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους 

ως μάγους που είναι σε θέση να επιλύσουν το πρόβλημα μέσα σε μια νύχτα 

(Άρθουρ Άντερσεν). Οι κυβερνήσεις θέλουν να έχουν το μερίδιό τους στη 

χρεοκοπία (ο γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, Χανκ 

Πόλσον και ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο 13ος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής 

Τράπεζας των ΗΠΑ, η προσάρτηση της Parmalat στο γαλλικό Όμιλο 

Lactalis). Και όλα αυτά κατευθύνονται από το νομικό σύστημα ενός κράτους 

(π.χ. νόμος Sarbanes-Oxley στην περίπτωση της Enron το 2002 ή της Lex 

Agrokor το 2017) ή περιοχής στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη επιχείρηση 

(π.χ. Τέξας, Νέα Υόρκη, Ιταλία, Κροατία). 

Μετά από ανάλυση των πολυάριθμων επιχειρηματικών καταστροφών των 

επιχειρήσεων που ήταν σημαντικές για το μέλλον της οικονομικής ανάπτυξης 

μιας κοινωνίας και της επιχειρηματικής επιτυχίας (Coca-Cola, Apple Inc.) το 

συμπέρασμά μου είναι ότι η χρεοκοπία είναι ψυχολογικό πρόβλημα 

οικονομικής προέλευσης και πρέπει να διερευνηθεί πλήρως. Δεν συμβαδίζει με 

τη δημοκρατία – καθόλου. Ο κύριος παράγοντας στην ιστορία της χρεοκοπίας 

δεν είναι μια οικονομία ή μια έννοια εμπορίου της αγοράς ή της προσφοράς-

ζήτησης, αλλά ο άνθρωπος: ένα ον με ιδιοτελές συμφέρον, με την προσωπική 

του ιστορία για το πώς ήρθε κάποιος στο σημείο όπου πέφτει στη σειρά 

γραμμής του «επιχειρηματικού κύκλου» που είναι ειδικά για τον καπιταλισμό 

(Keynes, 1936). 

Τι συνδέει την έννοια του επιχειρηματικού κύκλου με το ζήτημα της 

πτώχευσης; - Ο επιχειρηματικός κύκλος αντιπροσωπεύει μια ακολουθία στη 

ζωντανή διαδικασία της δραστηριότητας της αγοράς που εξαρτάται από την 

αναλογία της ζήτησης και της προσφοράς. Όταν αυτές οι δύο βασικές 

οικονομικές δραστηριότητες ευθυγραμμίζονται μεταξύ τους, η αγορά 

βρίσκεται στην αναλογία ισορροπίας. Η ίδια η θέση στην αγορά είναι γνωστή 

ως οικονομικό ιδεώδες που ορίστηκε πριν από σχεδόν εκατό χρόνια από τον 

Κέυνς. Άρα, η οικονομική ισορροπία ανήκει στο «παλιό σχολείο». Οι 

επιχειρηματικοί κύκλοι είναι εφεύρεση της μετακαπιταλιστικής εποχής που 

ξεκίνησε από τη «Μεγάλη Ύφεση». 

Για το δικαστικό σύστημα η πτώχευση είναι ένα απλό γεγονός που 

συνήθως λύνεται σε κάποια αίθουσα του δικαστηρίου και ενώπιον ενός 

δικαστή. Αλλά και η έκφρασή του, μεταφορικά, μένει στο ίδιο δωμάτιο. 

Τίποτα δεν αλλάζει στην πρακτική των νομικών συστημάτων που συνδέονται 

με τις σύγχρονες δημοκρατίες είτε είναι αμερικανικές ή ευρωπαϊκές. Απλώς η 
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αναπτυξιακή τους πορεία τίθεται διαφορετικά. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας 

νομικής «δημοκρατικής» χειμερίας νάρκης είναι περισσότερες χρεοκοπίες 

στην αγορά. Περισσότερη κρίση στον κόσμο. Αλλά λιγότερη ειρήνη! 

Κάθε λίγα χρόνια ακούμε νέα για κάποιες νέες επιχειρηματικές 

συνέπειες14. Για τη βιωσιμότητα της οικονομίας της αγοράς οι επιπτώσεις δεν 

είναι φυσιολογικές. Πρέπει να αναζητήσουμε έναν νέο τρόπο για να 

κατανοήσουμε την αιτία για την οποία συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα και γιατί 

κανείς δεν δεσμεύεται με την ευθύνη των λανθασμένων πράξεών του (όπως 

είναι σίγουρα και η πράξη πτώχευσης!) 

Η χρεοκοπία είναι ο λάθος δρόμος για τη δημοκρατία. Όχι μόνο για την 

επιχείρηση ή για τη συγκεκριμένη περιοχή που επλήγη από αυτήν, αλλά και 

για ολόκληρη την οικονομία. Μια παράδοξη κατάσταση: η χρεοκοπία είναι 

κακή για τη δημόσια ηθική και για τις επιχειρήσεις, αλλά καλή για την 

πρωτοβουλία των κυβερνήσεων να καλύψουν τα κενά στην οικονομική 

πολιτική που ταιριάζουν σε συγκεκριμένα τραπεζικά συστήματα. Η 

νομισματική διαλεκτική μας καλεί όλους να διερευνήσουμε ξανά το μέλλον 

της δημοκρατίας! 
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αθλητικό μέντορά μου, κ. Έντο Ρούπνικ για πληροφορίες σχετικά με τη 

σύλληψη της θέσης αυτού του άρθρου, και στη Βιβλιοθήκη του Istituto 

Italiano di Cultura Zagabria. Μα πάνω από όλα ευχαριστώ πολύ τον γιο και τη 

μητέρα μου! 
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In this paper the author tends to show the misleading of the economic 

policies specific to modern (European) democracy which plays great role in 

forming political unity and economic stability of the political entities of 

European Union. The thesis is that modern democracy bowed down before 

“the power of the compound interest” (Keynes, 1930) and the bank system 

took over the role in making the policy of economic profit; the situation that 

in business practice and public policy resulted with the era of indispensable 

multiplied crisis in Europe started with the bankruptcy of the Parmalat S. p. 

A. 1961 – 2015. 
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Μύθοι, Πλάνες και Πραγματικότητες για το Λαϊκισμό: 

Προς Μια Νέα Τυπολογία 
 

Χοζέ Φιλίπε Πίντο 

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λουσοφόνα, Πορτογαλία 
 

Από τα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα, όταν ο Χέρτσεν δημιούργησε τη λέξη 

στην τσαρική Ρωσία, ο λαϊκισμός παραμένει ως ένα είδος «παπουτσιού της 

Σταχτοπούτας» ή Τευμησσίας αλεπούς που δεν προοριζόταν ποτέ να πιαστεί. Στην 

πραγματικότητα, σχεδόν όλοι οι μελετητές αρνούνται και επικρίνουν τους 

υπάρχοντες ορισμούς ως στρατηγική για την παρουσίαση της δικής τους σημασίας 

της έννοιας. Μέχρι στιγμής, η εννοιολογική ασάφεια οδηγεί σε μύθους και πλάνες 

σχετικά με τον λαϊκισμό. Το παρόν άρθρο στοχεύει στην επανεξέταση ορισμένων 

από τους μύθους που έχουν ήδη καταρριφθεί, συγκεκριμένα από τον Τάκη Παππά. 

Επιπλέον, παρουσιάζει νέους μύθους και πλάνες σε μια εποχή που, σε έναν 

αυξανόμενο αριθμό χωρών, ο λαϊκισμός δεν είναι πλέον συνυφασμένος με την 

εικόνα του «Canovan» ως η σκιά της δημοκρατίας. Τέλος, το άρθρο αποδεικνύει 

ότι το φαινόμενο πρέπει να αντιμετωπιστεί με νέα οπτική, διότι η διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς του πολιτικού φάσματος δεν 

αρκεί για να απεικονίσει την έννοια του λαϊκισμού και έτσι απαιτείται μια νέα 

τυπολογία λαϊκισμού. Αυτή η τυπολογία, που βασίζεται σε διάφορες έννοιες του 

λαού και της ελίτ, περιλαμβάνει επτά τρόπους λαϊκισμού: αντισυστημικό ή κατά 

του κατεστημένου, από κάτω προς τα πάνω, από πάνω προς τα κάτω ή 

πλουτολαϊκισμό, κοινωνικοοικονομικό, πολιτισμικό ή ταυτότητας, ψηφιακό ή 

2.0., και διακρατικό. 

 

Λέξεις κλειδιά: λαϊκισμός, μύθοι, πλάνες, τυπολογία 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η έννοια της λέξης λαϊκισμός απέχει πολύ από το να είναι συναινετική, 

καθώς ο λαϊκισμός είναι ένας ακαθόριστος όρος ή «ένας όρος που 

περιλαμβάνει πολύ διαφορετικές πολιτικές οντότητες» (Scott, 2017, σ. 20). Ο 

Tushnet (2019, σ. 382) υποδεικνύει δύο ευρέως διαδεδομένες προσεγγίσεις για 

τον προσδιορισμό του σύγχρονου λαϊκισμού: «η θεσμοθετική προσέγγιση -

κοινή στις δημοσιογραφικές αναφορές- αποδίδει την ετικέτα σε καθεστώτα με 

χαρισματικούς ηγέτες που ισχυρίζονται ότι μιλούν για τον «λαό» και 

προσφέρουν μια ρητορική αντιπολίτευσης σε «ελίτ» του ενός ή του άλλου 

είδους» και η «οριστική προσέγγιση -που υιοθετείται από ακαδημαϊκούς- 

προσφέρει γενικά κριτήρια με τα οποία μπορούν να εντοπιστούν τα λαϊκιστικά 

καθεστώτα», αλλά και οι δύο «αντιμετωπίζουν τον λαϊκισμό ως τρόπο 

πολιτικής δραστηριότητας, χωρίς συγκεκριμένα ουσιαστικό περιεχόμενο» που 

πρέπει να «παρέχεται από κάτι άλλο», δηλαδή από τις ιδεολογίες. 

Επιστημονικό Άρθρο 
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Έτσι, «υπάρχουν σχεδόν τόσες φόρμουλες για τον ορισμό της έννοιας του 

λαϊκισμού όσα βιβλία και άρθρα για το θέμα» (Postel, 2019, σ. 2), και μπορεί 

να θεωρηθεί ως «ιδεολογία (Laclau, 1977, Mudde, 2004), στυλ πολιτικής 

(Knight, 1998), συγκεκριμένος λόγος (Hawkins, 2009) ή πολιτική στρατηγική 

(Weyland, 2001)» (Pappas, 2013, σσ. 2-3), καθώς και ένας τρόπος άρθρωσης 

του λόγου με στόχο τον αγώνα για ηγεμονία, κυρίως στην πολιτική διάσταση 

(Pinto, 2017a). Αυτή η έλλειψη κοινού ορισμού οδήγησε τον Berlin (1967, σ. 

6) να μιλήσει για «ένα σύμπλεγμα Σταχτοπούτας», καθώς «υπάρχει ένα 

παπούτσι -η λέξη «λαϊκισμός»- για το οποίο κάπου πρέπει να υπάρχει ένα 

πόδι. Υπάρχουν όλα τα είδη ποδιών που σχεδόν χωράνε, αλλά δεν πρέπει να 

παγιδευτούμε από αυτά τα σχεδόν ταιριαστά πόδια». Έτσι, υπάρχουν σχεδόν 

τόσοι ορισμοί όσοι και οι μελετητές των οποίων η έρευνα επικεντρώνεται στο 

θέμα. Αυτή η πραγματικότητα εξηγεί ότι κάθε μελετητής, πριν παρουσιάσει 

τον δικό του ορισμό, προτιμά να εντοπίσει και να καταρρίψει ορισμένους 

μύθους σχετικά με την έννοια. 

Υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων, κάθε τυπολογία του λαϊκισμού 

αντιμετωπίζει την ίδια δυσκολία. Αυτός είναι ο λόγος που εξηγεί ότι ο Taggart 

(2003, σ. 4) θεωρεί τη θεμελιώδη πρόταση του Canovan ως από «τις πιο 

φιλόδοξες προσπάθειες αντιμετώπισης του λαϊκισμού», καθώς αποσύρθηκε 

«από το να δει τον λαϊκισμό ως ενιαίο» και μάλλον πρόσφερε «μια βασική 

διαφοροποίηση μεταξύ αγροτικού λαϊκισμού και πολιτικού λαϊκισμού», ενώ ο 

Laclau (2005, σ. 5), παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει επίσης ότι «ο Canovan 

έχει πλήρη επίγνωση των πραγματικών διαστάσεων της διαφορετικότητας, οι 

οποίες αποκαλύπτονται, καταρχάς, στην πληθώρα των ορισμών του λαϊκισμού 

που μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία», αρνήθηκε αυτή την τυπολογία, 

θεωρώντας ότι «δεν έχει κανένα συνεκτικό κριτήριο γύρω από το οποίο 

καθορίζονται οι διακρίσεις του», ρωτώντας, για παράδειγμα, «με ποια έννοια 

οι αγροτικοί λαϊκισμοί δεν είναι πολιτικοί;» (σ. 6). Πρέπει επίσης να 

επισημανθεί ότι «ο Laclau ήταν πολύ επικριτικός όχι μόνο με τον Canovan 

αλλά και με τον Donald MacRae (1969) και τον Peter Wiles (1969) για 

παράδειγμα» (Pinto, 2017b, σ. 75), αποδεικνύοντας ότι είναι πιο εύκολο να 

ασκηθεί κριτική, παρά να παρουσιαστεί μια νέα τυπολογία, παρά το γεγονός 

ότι ορισμένοι μελετητές, συγκεκριμένα ο Τάκης Παππάς, έχουν αποδεχτεί τη 

διπλή αίσθηση της πρόκλησης. Έτσι, ο Pappas (2013, σ. 29), αφού καταρρίπτει 

τρεις μύθους για τον λαϊκισμό, τον διακρίνει «μεταξύ τριών διαφορετικών 

τύπων ευρωπαϊκού λαϊκισμού: πρωτίστως πολιτικό, εθνικιστικό και 

περιφερειακό» εξηγώντας ότι η διαφορά είναι ότι «στον πρωτίστως πολιτικό 

λαϊκισμό η αντίθεση βρίσκεται μεταξύ του «αγνού» λαού και της τρέχουσας 

«διεφθαρμένης» πολιτικής τάξης (του πολιτικού κατεστημένου)». Αυτή είναι η 

συνήθης ιδέα για τον λαϊκισμό και πολλοί λαϊκιστές-ηγέτες τη χρησιμοποιούν 

στις περισσότερες συζητήσεις τους. 

Όσον αφορά το δεύτερο είδος, τον εθνικιστικό λαϊκισμό, «μια εθνική 

κοινότητα με φημισμένα κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά (ένα έθνος ή 

πολιτισμός) έρχεται σε αντίθεση με τις απειλητικές ξένες δυνάμεις 

(μετανάστες, Ευρωπαϊκή Ένωση)». Αυτός ο τρόπος εστιάζει στα πολιτιστικά 

στοιχεία και στον φόβο απώλειας της εθνικής ταυτότητας λόγω ξένων 
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παρεμβάσεων. Αυτός είναι ο λόγος που εξηγεί ότι ορισμένες τυπολογίες 

αναφέρονται στον αποκλειστικό λαϊκισμό. 

Τέλος, ο περιφερειακός λαϊκισμός «απηχεί την αρχαία διάσπαση της 

Ευρώπης στο κέντρο-περιφέρεια καθώς θέτει τις αποσχιστικές περιοχές (π.χ. 

Καταλονία, Παντάνια, Σκωτία) ενάντια στα αντίστοιχα εθνικά τους κέντρα». 

Σύμφωνα με αυτόν, το λαϊκιστικό κόμμα θεωρεί ότι υπάρχει ένα έθνος 

υποταγμένο από μια ξένη δύναμη, ακόμη και όταν το κόμμα είναι 

υποχρεωμένο να εφεύρει το έθνος, όπως συνέβη με την Παντάνια, της οποίας η 

ιστορία δημιουργήθηκε από την Λέγκα του Βορρά, και αγωνίζεται για την 

ανεξαρτησία της. 

Όπως ειπώθηκε ήδη, οι αναφερόμενες τυπολογίες κάθε άλλο παρά 

συναινετικές είναι. Για παράδειγμα, οι Kyle & Gultchin (2018, σ. 13) 

παραδέχτηκαν επίσης μια τυπολογία τριών κλάδων, αλλά με διαφορετικούς 

τύπους λαϊκισμού: πολιτισμικό, κοινωνικο-οικονομικό και κατά του 

κατεστημένου, «που διακρίνεται από το πώς οι πολιτικές ελίτ χρησιμοποιούν 

τον λαϊκιστικό λόγο για να σπείρουν διχόνοιες», παρά την αναγνώριση ότι 

«ορισμένοι λαϊκιστές συνδυάζουν στοιχεία και των τριών μορφών λαϊκισμού, 

συνδυάζοντας τις πολιτισμικές κρίσεις με τις οικονομικές και 

χρησιμοποιώντας και τις δύο για να δικαιολογήσουν την κάθαρση του 

κατεστημένου». 

Ο κατάλογος των τυπολογιών είναι ατελείωτος, αλλά είναι αξιοσημείωτο 

να παρουσιάσουμε την τυπολογία που προτείνουν ο Malreddy και συνεργάτες 

(2020, σ. 5) επειδή αυτή η μακρά λίστα προσδιορίζει δέκα τύπους λαϊκισμού 

και παρουσιάζει παραδείγματα για κάθε τύπο. Η τυπολογία είναι η εξής: δεξιός 

λαϊκισμός - Ντόναλντ Τραμπ, Μπόρις Τζόνσον, Ναρέντρα Μόντι, αριστερός 

λαϊκισμός - Αλέξης Τσίπρας, Ούγκο Τσάβες, Ραφαέλ Κορέα, Κομμουνιστικό 

Κόμμα του Περού-Φωτεινό Μονοπάτι, FARC (Κολομβία), δημοκρατικός 

λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός ως στυλ και απόδοση - Σεκταριστικά, εθνικά ή 

θρησκευτικά πολιτικά κόμματα (π.χ. Κόμμα Shiv Sena, Κόμμα Novin του 

Ιράν). Δυναστικός λαϊκισμός - δυναστείες του Γκάντι, Μπούτο, Σου Κι, 

Τριντό, Μπους, Σουκάρνο, Ρατζαπάξα. Ολοκληρωτική μαζική δικτατορία - 

Φασιστική Ιταλία: Ναζιστική Γερμανία, Μπολσεβίκικη Ρωσία, Κομμουνιστική 

Κίνα, αυταρχική μαζική δικτατορία – Ίντι Αμίν, Ράφαελ Τρουτζίλο, Σάνι 

Αμπάχα, Ομάρ Αλ Μπασίρ, Ρόμπερτ Μουγκάμπε. Εκλογικός 

αυταρχισμός/καλοπροαίρετη δικτατορία - Λι Κουάν-Γιου, Μαχατίρ 

Μοχαμάντ, Παρκ Τσανγκ-Χι. Λαϊκισμός μετά την αλήθεια - Ντόναλντ Τραμπ, 

Ροντρίγκο Ντουτέρτε, Τζαίρ Μπολσονάρο. Αυταρχικός λαϊκισμός - Βίκτορ 

Ορμπάν, Τζάροσλαβ Καζίνσκι και ο ήπιος λαϊκισμός - Εμμάνουελ Μακρόν. 

Πιθανώς, η λίστα απέχει πολύ από το να είναι συναινετική και όχι μόνο ως 

προς το μέγεθός της. Πράγματι, αν ο δυναστικός λαϊκισμός, ο οποίος 

θεωρείται ως «μια εκλογική λατρεία που χτίζεται γύρω από την 

κληρονομημένη εξουσία μέσω αδελφικών, γονικών και συναισθηματικών 

δεσμών των εθνών», εξακολουθεί να υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του 

κόσμου, φαίνεται πιο δύσκολο να αποδεχτεί κανείς την ύπαρξη 

καλοπροαίρετης δικτατορίας. Επιπλέον, ο λεγόμενος ήπιος λαϊκισμός και η 

αναφορά στον Εμμάνουελ Μακρόν μπορεί να οδηγήσει στο λάθος 
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συμπέρασμα ότι όλοι οι πολιτικοί που καταγγέλλουν το πολιτικό σύστημα ως 

άδικο είναι λαϊκιστές. 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται και αναλύει ορισμένους λαϊκιστικούς μύθους 

και παρουσιάζει μια νέα τυπολογία της έννοιας η οποία βασίζεται σε πέντε 

κριτήρια: τη σχέση των λαϊκιστικών κομμάτων με το σύστημα, την κοινωνική 

θέση του λαϊκιστή ηγέτη, τον τρόπο που τα λαϊκιστικά κόμματα ορίζουν τον 

λαό και την ελίτ εντός των συνόρων των χωρών τους, τη χρήση του διαδικτύου 

ως την κύρια ή τη μοναδική πλατφόρμα για το λαϊκιστικό μήνυμα και τη 

σημασία των συνόρων ως όριο της έννοιας του λαού. 

 

 

Μύθοι και Πλάνες 

 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλοί Πορτογάλοι μελετητές αρνούνταν 

να αποδεχτούν την ύπαρξη λαϊκισμού στην Πορτογαλία επειδή δεν 

προσμετρούσαν τον αριστερό τύπο. Για παράδειγμα, ο Zuquete (2019) 

επιβεβαίωσε ότι «για μένα, μέχρι στιγμής, δεν έχει εμφανιστεί ακόμη 

λαϊκιστικό κόμμα στην Πορτογαλία». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι αυτή η 

κατάσταση οφείλεται στη σημασία ότι «το Κομμουνιστικό Κόμμα 

εξακολουθεί να είναι αρκετά ισχυρό»1. Οι Silva & Salgado (2020) έγραψαν 

επίσης ένα κεφάλαιο με τίτλο «Γιατί όχι λαϊκισμός στην Πορτογαλία;» στο 

οποίο υπερασπίστηκαν ότι «ο λόγος του λαϊκισμού είναι παντού γύρω μας. 

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Πορτογαλία είναι μια από τις λίγες δυτικές χώρες που 

φαίνεται να έχει ξεφύγει από αυτό το παγκόσμιο πρότυπο» (σ. 251), 

αποδεικνύοντας «την αποτυχία του λαϊκισμού (λαϊκιστική ρητορική και 

λαϊκιστικές στρατηγικές) στην Πορτογαλία» (σ. 259) μεταξύ 2011 και 2015. 

Ωστόσο, οι Silva & Salgado (2020) δεν αρνήθηκαν ξεκάθαρα την ύπαρξη 

αριστερών λαϊκιστικών κομμάτων στην Πορτογαλία εκείνη την περίοδο, 

καθώς ανέφεραν ότι «παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και τη βαθιά λαϊκή 

δυσαρέσκεια με τα μέτρα λιτότητας που επέβαλε η Τρόικα, η ψήφος των 

κομμουνιστών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη – από 441.000 το 2011 σε 

445.000 το 2015 – και συνολικά τα αριστερά κόμματα διαμαρτυρίας 

εξασφάλισαν μόνο 12 περισσότερες έδρες στο Κοινοβούλιο», δηλαδή «ο 

λαϊκισμός φαινομενικά πλήρωσε λιγότερα εκλογικά μερίσματα στην 

Πορτογαλία από ό,τι σε άλλες χώρες» (σ. 260). 

Η προηγούμενη παράγραφος επισημαίνει τον μύθο ο οποίος θεωρεί τον 

λαϊκισμό ως ακροδεξιό φαινόμενο, παρά το γεγονός ότι ο Τάκης Παππάς τον 

είχε ήδη καταρρίψει πριν από μερικά χρόνια, καθώς και τον μύθο που θεωρεί 

τον λαϊκισμό μια «ισχνά επικεντρωμένη» (thin-centered) ιδεολογία, μια έννοια 

που ορίζεται από τον Freeden (1998) ως «μια που αυθαίρετα αποσπάται από 

ευρύτερα ιδεολογικά πλαίσια, με τη σκόπιμη αφαίρεση και αντικατάσταση 

εννοιών» και λόγω του αυθαίρετου, «η συνέπεια είναι μια δομική αδυναμία να 

προσφέρει σύνθετα εύρη επιχειρημάτων, επειδή πολλές αλυσίδες ιδεών θα 

περίμενε κανείς κανονικά να εκτείνονται από το γενικό και αφηρημένο στο 

 
1https://www.ulisboa.pt/sites/ulisboa.pt/files/public/europeias_ate_ao_momento_nao_surgiu_u

m_partido_populista_em_portugal.pdf. 
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συγκεκριμένο και πρακτικό, από τον πυρήνα στην περιφέρεια, καθώς και στην 

αντίστροφη κατεύθυνση, απλώς απουσιάζουν». Αυτό σημαίνει ότι μια 

αδύναμη ιδεολογία έχει «μια αναγνωρίσιμη μορφολογία, αλλά, σε αντίθεση με 

τις κανονικές, πιο περιορισμένη». Ωστόσο, οι Gidron & Bonikowski (2004, σ. 

6) υπερασπίζονται ότι εάν ο λαϊκισμός οριστεί «ως μια ισχνά επικεντρωμένη 

ιδεολογία, μπορεί να βρεθεί σε ιδεολογικές διασπάσεις, συγχωνευμένες είτε με 

αριστερές είτε με δεξιές εκκλήσεις», και οι Noury & Roland (2020, σ. 424) 

δηλώνουν ότι ο λαϊκισμός μπορεί «να συμμαχήσει με κάθε είδους ιδεολογίες». 

Για μένα, ο λαϊκισμός δεν είναι ιδεολογία παρά τη χρήση ιδεολογικών 

στοιχείων λαμβάνοντας υπόψη τη συγκυρία. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα 

«θα ήταν αδιανόητη μια κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ ενός κόμματος της 

ριζοσπαστικής αριστεράς (Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς - ΣΥΡΙΖΑ) 

και ενός κόμματος της εθνικιστικής δεξιάς (Ανεξάρτητοι Έλληνες - ΑΝΕΛ), 

πριν η οικονομική κρίση ανατρέψει το παλαιοκομματικό σύστημα» γιατί ο 

ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ υπερασπίζονται διαφορετικές ιδεολογίες. Ωστόσο, η 

συγκυρία επέτρεψε αυτή τη συμμαχία επειδή «μοιράζονταν την απόρριψη των 

συμφωνιών διάσωσης», και οι δύο επέκριναν την «υψηλού επιπέδου διαφθορά 

και τα κεκτημένα συμφέροντα που συνδέονταν με τα δύο πρώην μεγάλα 

κόμματα» (Tsatsanis et al., 2018, σ. 435). 

Ο Παππάς εντόπισε και προσπάθησε να καταρρίψει έναν τρίτο μύθο 

σχετικά με την ύπαρξη στενής σχέσης μεταξύ λαϊκισμού και χαρισματικής 

ηγεσίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι εντελώς ψευδές, επειδή πολλά 

λαϊκιστικά κόμματα έχουν δημοσιότητα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

(ΜΜΕ) κυρίως λόγω των ηγετών τους, όπως συμβαίνει με το Φιντέζ του 

Όρμπαν, το National Rally της Μαρίν Λε Πεν, το Freedom Party του Γκιρτ 

Γουίλντερς, τη Λέγκα του Σαλβίνι, και ούτω καθεξής. Επιπλέον, υπάρχουν 

αρκετές περιπτώσεις πρώην λαϊκιστών ηγετών που συνεχίζουν να είναι το 

κύρια πρόσωπα των κομμάτων τους μετά την αποχώρησή τους από την ηγεσία, 

όπως συμβαίνει με τον Μπέπε Γκρίλο, τον συνιδρυτή του Κινήματος Πέντε 

Αστέρων, ή ακόμα και μετά τον θάνατό τους, όπως ήταν η περίπτωση του 

Ούγκο Τσάβες. 

Κατά τη γνώμη μου, η άνοδος του λαϊκισμού απαιτεί και αντικειμενικές 

και υποκειμενικές συνθήκες και η ύπαρξη ενός χαρισματικού ηγέτη είναι μια 

από τις κύριες υποκειμενικές αιτίες, ενώ οι αντικειμενικές συνθήκες 

παραπέμπουν σε συγκυριακά και δομικά στοιχεία, δηλαδή την οικονομική 

κρίση, την άφιξη μεγάλων κυμάτων μεταναστών και  προσφύγων, και την 

εμφάνιση φυγόκεντρων ή αυτονομιστικών δυνάμεων. Ωστόσο, θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι η άμεση σχέση μεταξύ της οικονομικής κρίσης και της 

ανόδου του λαϊκισμού είναι ένας κανόνας με πολλές εξαιρέσεις γιατί υπάρχουν 

αρκετές χώρες όπου η κρίση δεν άφησε βαθιά κοινωνικά θέματα, αλλά στις 

οποίες ο λαϊκισμός αυξάνεται, συγκεκριμένα η Γερμανία, όπου το Alternative 

fur Deutschland (AfD) μετρά 9 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά τον 

επικριτικό ευρωσκεπτικισμό του, και 81 μέλη στο γερμανικό κοινοβούλιο, 

είναι το πρώτο κόμμα από την εποχή των Ναζί που παρακολουθείται στη 

Γερμανία. Μπορεί το κόμμα να αυτοπαρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση, 

αλλά τα οικονομικά σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται πολλά από τα βασικά 
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μέλη του, συγκεκριμένα η Αλίς Βάιντελ, ο Γιοργκ Μόιτεν και η Φράουκε 

Πέτρι, δείχνουν διαφορετικά. 

 Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες γειτονικές χώρες με παρόμοιες καταστάσεις, 

αλλά με εντελώς διαφορετική συμπεριφορά όσον αφορά τον ρόλο που 

διαδραματίζουν τα λαϊκιστικά κόμματα. Επίσης, θα πρέπει να υπολογίζουμε 

τον χρόνο ως μεταβλητή. Για παράδειγμα, για μια μακρά περίοδο, «τα 

ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα ήταν επιτυχημένα στη Δανία, αλλά 

αποτυχημένα σε μεγάλο βαθμό στη Σουηδία» (Rydgren, 2010, σ. 57). Ωστόσο, 

σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο δείκτη αυταρχικού λαϊκισμού του Τιμπρό το 

2019, ο τίτλος του οποίου είναι αρκετά ενδεικτικός: «Ο λαϊκισμός είναι σε 

άνοδο», «στη Σουηδία, οι Σουηδοί Δημοκρατικοί είχαν τις καλύτερες εκλογές 

από ποτέ και από το 12,9 τοις εκατό πήγαν στο 17,5 τοις εκατό». Επιπλέον, 

«αυξήθηκε η υποστήριξή τους σε κάθε εκλογική αναμέτρηση από την ίδρυση 

του κόμματος μέσω οκτώ διαδοχικών εκλογών». Και «δεν υπάρχει άλλο 

κόμμα στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, που να έχει την 

ίδια επιτυχία». Εν τω μεταξύ, στη Δανία, το Δανικό Λαϊκό Κόμμα (DF) «είχε 

πολύ σταθερές δημοσκοπήσεις μέσα από τέσσερα χρόνια υποστήριξης της 

κεντροδεξιάς κυβέρνησης»2. 

Συνοψίζοντας, πιθανώς ο πιο επικίνδυνος μύθος σχετικά με τον λαϊκισμό 

είναι αυτός που υπερασπίζεται ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία απέτυχε 

και ότι η ανελεύθερη δημοκρατία πρέπει να την αντικαταστήσει. Πράγματι, ο 

ρόλος που διαδραματίζουν τα κατεστημένα λαϊκιστικά κόμματα, ανεξάρτητα 

από τον τρόπο του λαϊκισμού, αποδεικνύει ότι ο λαϊκισμός είναι μάλλον το 

πρόβλημα παρά η λύση ή, σύμφωνα με την έρευνα των Mounk & Kyle (2018), 

«οι λαϊκιστικές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη διαφθορά, έχουν διαβρώσει τα 

ατομικά δικαιώματα, και προκαλέσει σοβαρή ζημιά στους δημοκρατικούς 

θεσμούς». Πριν από μερικά χρόνια, ο Pinto (2017b, σ. 106) προσδιόρισε τρεις 

θέσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ λαϊκισμού και δημοκρατίας: 1) ο λαϊκισμός 

ως απειλή για τη δημοκρατία, 2) ο λαϊκισμός ως χρήσιμος για την 

αναζωογόνηση και τη βελτίωση του δημοκρατικού συστήματος, και 3) ο 

λαϊκισμός ως ούτε καλός ούτε κακός. 

Η Blog team (2017)3 συγκέντρωσε πέντε απόψεις σχετικά με το θέμα και 

κατέληξε σε ένα αρκετά παρόμοιο συμπέρασμα. Στην πραγματικότητα, 

σύμφωνα με τον Zsolt Enyedi, «ο λαϊκισμός είναι πράγματι απειλή για τη 

δημοκρατία – και η θετική του διάσταση είναι μάλλον αδύναμη», ενώ η Ruth 

Wodak θεωρεί ότι μόνο «τα δεξιά λαϊκιστικά κόμματα αποτελούν σαφείς 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινδύνους», και η Chantal Mouffe 

υπερασπίζεται ότι «ο μόνος τρόπος για να σωθεί η δημοκρατία είναι η 

προώθηση ενός «προοδευτικού λαϊκισμού»», δηλαδή ενός αριστερού 

λαϊκισμού. Οι δηλώσεις των Wodak και Mouffe δείχνουν μια άλλη θέση 

μεταξύ των μελετητών, η οποία υπερασπίζεται ότι υπάρχει ένας καλός 

λαϊκισμός που αντιτίθεται σε έναν κακό. 

Επιπλέον, ο John Fitzgibbon βεβαιώνει ότι «οι λαϊκιστές δεν είναι 

αντιδημοκρατικοί, είναι αντιφιλελεύθεροι δημοκρατικοί», και ο Γιάννης 

 
2https://populismindex.com/report/. 
3https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/07/24/is-populism-really-a-threat-to-democracy/.   

https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/07/24/is-populism-really-a-threat-to-democracy/
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Σταυρακάκης συμβουλεύει ότι «ο αντιλαϊκισμός μπορεί να είναι η πραγματική 

απειλή για τη δημοκρατία». Για μένα, η πολιτική συμπεριφορά των 

λαϊκιστικών κομμάτων, τόσο των δεξιών όσο και των αριστερών, από την 

έλευση τους στην εξουσία αποδεικνύει ότι η πρώτη θέση πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη. Ο Malreddy και συνεργάτες (2020, σ. 3) παραθέτουν τον 

Molloy (2018) και υπερασπίζονται ότι «από τη στιγμή που βρίσκονται στην 

εξουσία, οι λαϊκιστές ηγέτες ξεκινούν μια «μόνιμη εκστρατεία» για να 

αποδείξουν στους ψηφοφόρους και τους ακολούθους τους ότι δεν συμμαχούν 

με το κατεστημένο». Το πρόβλημα είναι ότι η καμπάνια τους οδηγεί στη 

διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου από πάνω προς τα κάτω. Αυτός είναι ο λόγος 

για τον οποίο ο Larry Diamond (2017) υποστηρίζει ότι ο λαϊκισμός «μπορεί, 

τουλάχιστον, να απειλήσει τις φιλελεύθερες δημοκρατίες -αυτές που 

υποστηρίζουν τα υψηλότερα δημοκρατικά πρότυπα για την προστασία των 

πολιτικών ελευθεριών- όταν οι λαϊκιστές απορρίπτουν την έννοια του 

πλουραλισμού και ασπάζονται τον πολιτιστικό αποκλεισμό» και ο Jan-Werner 

Müller υποστηρίζει ότι «τα ανελεύθερα στοιχεία του λαϊκισμού αποτελούν 

στην πραγματικότητα απειλές για τη δημοκρατία» (Liddiard, 2019, σ. 2). 

 

 

Προς Μια Νέα Τυπολογία 

 

Αφού αναφέρθηκα σε μερικές από τις πιο γνωστές τυπολογίες, εδώ θα 

παρουσιάσω την πρότασή μου με βάση πέντε κριτήρια: τη σχέση των 

λαϊκιστικών κομμάτων με το σύστημα, την κοινωνική θέση του λαϊκιστή 

ηγέτη, τον τρόπο που τα λαϊκιστικά κόμματα ορίζουν τον λαό και την ελίτ 

εντός των συνόρων των χωρών τους, τη χρήση του διαδικτύου ως την κύρια ή 

τη μοναδική πλατφόρμα για το λαϊκιστικό μήνυμα, και τη σημασία των 

συνόρων ως όριο της έννοιας του λαού. 

Σύμφωνα με το πρώτο κριτήριο, θεωρώ δύο τύπους λαϊκισμού: το 

αντισυστημικό και το συστημικό, με το δεύτερο να αποτελείται από δύο 

επίπεδα λόγω της θέσης του λαϊκιστικού κόμματος ως κατεστημένο ή στην 

αντιπολίτευση. Οι Kyle & Gultchin (2018, σ. 15) αναφέρουν ότι «όλες οι 

μορφές λαϊκισμού τείνουν να είναι κατά του κατεστημένου». Ωστόσο, τα 

αντικαθεστωτικά λαϊκιστικά κόμματα έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά 

επειδή «η σύγκρουση είναι πρωτίστως με τις ελίτ του κατεστημένου παρά με 

οποιαδήποτε συγκεκριμένη εθνική ή κοινωνική ομάδα», δηλαδή «για τους 

λαϊκιστές κατά του κατεστημένου, οι αγνοί άνθρωποι είναι οι έντιμοι, οι 

σκληρά εργαζόμενοι πολίτες που θηρεύονται από ένα κράτος που διοικείται 

από ελίτ που εξυπηρετεί ειδικά συμφέροντα, και αυτές οι ελίτ είναι ο 

πρωταρχικός εχθρός του λαού». Αυτή η έννοια της ελίτ βοηθά να 

κατανοήσουμε ότι «αυτή η παραλλαγή του λαϊκισμού έχει συχνά συνδυαστεί 

με μια οικονομική σχέση με τον φιλελευθερισμό της αγοράς», εξηγώντας τις 

κύριες θέσεις της ενάντια στην πανταχού παρουσία και τη συνακόλουθη 

παρέμβαση του κράτους σε όλους σχεδόν τους τομείς της πολιτικής, 

κοινωνικής και κυρίως οικονομικής ζωής. 

Τα αντισυστημικά λαϊκιστικά κόμματα, από την πρώτη στιγμή, 

τοποθετούνται στο περιθώριο του συστήματος, διεκδικώντας ακόμη και 
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εκλογές, θυματοποιούνται και κατηγορούν το σύστημα ότι προετοιμάζει τους 

εκλογικούς κανόνες που ωφελούν τα κυρίαρχα κόμματα. Ωστόσο, όταν 

φτάσουν στην εξουσία, μόνα τους ή σε συνασπισμό, συνεχίζουν να 

καταγγέλλουν το παλιό σύστημα ως στρατηγική για την εφαρμογή ενός νέου 

μοντέλου σύμφωνα με τα συμφέροντά τους, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, 

στην Ουγγαρία όπου ο Όρμπαν αντικαθιστά την αντιπροσωπευτική 

δημοκρατία με τη λεγόμενη ανελεύθερη δημοκρατία, συγκεντρώνοντας όλη 

την εξουσία στα χέρια του, μη σεβόμενος την παραδοσιακή διάκριση των 

εξουσιών, δηλαδή την ανεξαρτησία των δικαστηρίων, και ελέγχοντας όλα τα 

κύρια ΜΜΕ μέσω της ίδρυσης του Ιδρύματος Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης 

της Κεντρικής Ευρώπης (KESMA) που συγκεντρώνει τα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας περισσότερων από 470 διαφορετικών ουγγρικών μέσων 

ενημέρωσης. 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο κριτήριο, μπορεί κανείς να εντοπίσει δύο 

τρόπους, επειδή ο λαϊκισμός δεν είναι πάντα ένα κίνημα από κάτω προς τα 

πάνω. Πράγματι, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες ένα μέρος της μη 

κυβερνητικής ελίτ, δηλαδή της οικονομικής, αποφασίζει ότι είναι η στιγμή να 

φτάσει στην εξουσία και να αναλάβει τον ρόλο της διακυβέρνησης. Είναι ο 

λεγόμενος πλουτολαϊκισμός και ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να επισημανθεί ως 

το καλύτερο παράδειγμα γιατί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του 

εκστρατείας χρησιμοποιούσε λαϊκιστικά σλόγκαν κατηγορώντας την πολιτική 

ελίτ, κρύβοντας όμως πάντα ότι ανήκε και αυτός στην ελίτ. 

Όσον αφορά το τρίτο κριτήριο, τον τρόπο με τον οποίο τα λαϊκιστικά 

κόμματα ορίζουν τον λαό και την ελίτ εντός των συνόρων των χωρών τους, 

αποδέχομαι εν μέρει την πρόταση των Kyle & Gultchin (2018), αλλά 

αποσύροντας μια κατηγοριοποίηση και προσθέτοντας μια νέα. Έτσι, προτείνω 

μια τυπολογία τριών κλάδων: πολιτισμικός ή ταυτοτικός, 

κοινωνικοοικονομικός, και ψηφιακός λαϊκισμός, που ονομάζεται επίσης 2.0. 

Τα πολιτισμικά λαϊκιστικά κόμματα αντιλαμβάνονται τους αληθινούς 

ανθρώπους ως «μόνο μέλη μιας γηγενούς ομάδας» και, ενώ είναι του 

κατεστημένου, εμποδίζουν ή διαταράσσουν «νεοεισερχόμενους ή πολιτισμικά 

ξένους» ισχυριζόμενοι ότι «αποτελούν απειλή για το έθνος-κράτος» (Kyle & 

Gultchin, 2018, σ. 14). Έτσι, ο πολιτισμικός λαϊκισμός χρησιμοποιεί συχνά 

κάποια στοιχεία της εθνικιστικής ιδεολογίας και υιοθετεί ξενοφοβικές και 

ρατσιστικές συμπεριφορές, προσπαθώντας να διατηρήσει την αγνότητα του 

λαού και αποφεύγοντας κάθε εθνοτικό ή θρησκευτικό μείγμα. Αυτός ο τρόπος 

λαϊκισμού εμφανίζεται συνήθως όταν ένα ακροδεξιό λαϊκιστικό αντισυστημικό 

κόμμα γίνεται ισχύον/κατεστημένο, όπως συνέβη, για παράδειγμα, με το 

Φιντέζ στην Ουγγαρία και το PiS στην Πολωνία. 

Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικοοικονομικό λαϊκισμό, ο Tsatsanis κ.ά (2018, 

σ. 429) ανέλυσαν τον λαϊκισμό και απέδειξαν ότι «η σχέση μεταξύ χαμηλών 

επιπέδων εκπαίδευσης και απασχόλησης στο δημόσιο τομέα με λαϊκιστικές 

συμπεριφορές υποστηρίζει τη θέση ότι οι λεγόμενοι «χαμένοι της 

παγκοσμιοποίησης» είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν λαϊκιστικές 

κοσμοθεωρίες ως αντίδραση στις μειούμενες πιθανότητες ζωής τους σε έναν 

παγκοσμιοποιούμενο κόσμο», δηλαδή οι αγνοί άνθρωποι είναι τα θύματα της 

παγκοσμιοποίησης. 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                  Οκτώβριος 2022 

 

 

51 

Σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου ως κύριας ή μοναδικής πλατφόρμας 

για το λαϊκιστικό μήνυμα, σε αντίθεση με τους προηγούμενους τύπους, 

εμφανίζεται ο ψηφιακός λαϊκισμός ή λαϊκισμός 2.0, ο χαρακτηρισμός που 

δημιουργήθηκε από τον Πάολο Γκερμπάουντο το 2014, στο κεφάλαιο 

«Λαϊκισμός 2.0: Ο Ακτιβισμός των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Γενικός 

Χρήστης του Διαδικτύου και η Διαδραστική Άμεση Δημοκρατία» του βιβλίου: 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Πολιτική και Κρατικές Διαμαρτυρίες, 

Επαναστάσεις, Ταραχές, Έγκλημα και Αστυνόμευση στην Εποχή του Facebook, 

του Twitter και του YouTube. 

Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο λαϊκισμού, ο λαός αποτελείται από αυτούς 

που συνδέονται μέσω του διαδικτύου, και το Κίνημα Πέντε Αστέρων αποτελεί 

το καλύτερο παράδειγμα παρά την εστίαση του Γκερμπάουντο στην ελληνική 

Χρυσή Αυγή. Στη μελέτη περίπτωσής του, ο Γκερμπάουντο κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι «τα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης, λοιπόν, μέσω 

λογαριασμών μελών του κόμματος που προσπαθούν καθημερινά να 

δημιουργήσουν μια οικειότητα, μπορούν να γίνουν ένα όργανο της ευρύτερης 

εμβέλειας των Ναζί τόσο για την αποδιάρθρωση όσο και για την κατάληψη της 

φιλελεύθερης εξουσίας και του κρατικού μηχανισμού στην υπάρχουσα μορφή 

του». Μερικά χρόνια αργότερα, ο Gerbaudo (2018) θα επαναλάμβανε το ίδιο 

συμπέρασμα υποστηρίζοντας ότι «η αντιστοιχία μεταξύ των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και της λαϊκιστικής πολιτικής προέρχεται από τον τρόπο με τον 

οποίο οι δυνατότητες μαζικής δικτύωσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 

την εποχή ενός «μαζικού ιστού» που περιλαμβάνει δισεκατομμύρια 

ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, παρέχουν ένα κατάλληλο μέσο για τη μαζική 

πολιτική και τις εκκλήσεις στους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι σε λαϊκισμό». 

Σήμερα, τα κυρίαρχα κόμματα μεταναστεύουν επίσης στο διαδίκτυο, 

διατηρώντας όμως την προηγούμενη λογική, ενώ τα ψηφιακά λαϊκιστικά 

κόμματα θεωρούν τον ιστό το κύριο ή σχεδόν μοναδικό μέσο επικοινωνίας 

τους, δημιουργώντας μια ψηφιακή δημοκρατία που είναι κοντά σε ένα 

δημοψηφιστικό μοντέλο. Ο Nadal (2021) ανέλυσε τη στρατηγική του 

ισπανικού αριστερού λαϊκιστικού κόμματος «Ποδέμος» και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι «η συμμετοχική υπόσχεση των ψηφιακών κομμάτων συχνά 

εκφυλιζόταν σε δημοψήφισμα 2.0», αποδεικνύοντας ότι το «Ποδέμος» έφτιαξε 

ένα «έργο για να μετατρέψει τη ευρεία δημόσια δυσαρέσκεια σε πολιτική 

εξουσία — ένα έργο που, όπως κάνει συνήθως ο λαϊκισμός, περιλάμβανε τη 

χρήση δημοψηφιστικών δεσμών και, ως εκ τούτου, ήταν σε αντίθεση με την 

υπόσχεση προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας». Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

Momoc (2018, σ. 69) εξηγεί την εμφάνιση αυτού του τύπου λαϊκισμού 

λαμβάνοντας υπόψη ότι «ο απλός λαός έχει μετατραπεί σε γενικούς χρήστες 

του διαδικτύου και η άμεση δημοκρατία έχει γίνει δημοκρατία 2.0». Έτσι, η 

«δημοκρατία 2.0 ορίζει ένα δημοκρατικό έργο που κάνει χρήση των 

διαδραστικών χαρακτηριστικών του δικτύου 2.0, όπως το «μου αρέσει»-likes, 

τα σχόλια-comments και το μοιράζομαι-share», και «αυτά τα χαρακτηριστικά 

υιοθετούνται ως μέσα μιας μόνιμης διαβούλευσης, μιας δημοψηφιστικής 

κυβερνοδημοκρατίας», από τη στιγμή που «βασίζονται στην αρχή του «ένα 

«μου αρέσει», μία ψήφος», και η λεγόμενη ψηφιακή δημοκρατία έκανε εφικτό 

τον λαϊκισμό 2.0». 
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Επιστρέφοντας στον κοινωνικοοικονομικό λαϊκισμό, «οι αγνοί άνθρωποι 

ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη» (Kyle & Gultchin, 2018, σ. 

14), δηλαδή τα εξαπατημένα μέλη της εργατικής τάξης, οι αριστεροί. Αυτοί 

που, παρότι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή, είναι υποχρεωμένοι να ζουν με 

χαμηλούς μισθούς και υπό την απειλή ανεργίας. Πολλά αριστερά λαϊκιστικά 

κόμματα, όπως το ισπανικό Ποδέμος, το Πορτογαλικό Αριστερό Μπλοκ και το 

ελληνικό Σύριζα ανήκουν σε αυτό το είδος λαϊκισμού. 

Καθώς οι αναφερόμενοι συγγραφείς θεωρούν ότι ο αγνός λαός «μπορεί να 

ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα» (σ. 13), αυτό οδηγεί στο πέμπτο κριτήριο και σε 

έναν νέο τύπο λαϊκισμού: τον διακρατικό ή τον πολιτισμικό. Αυτός ο τύπος 

εξηγεί όχι μόνο τις προσπάθειες του Στιβ Μπάνον να δημιουργήσει μια 

ευρωπαϊκή ακροδεξιά λαϊκιστική κατάρρευση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αλλά και το DIEM 25 Project, με επικεφαλής τον πρώην υπουργό 

Οικονομικών της Ελλάδας, Γιάννη Βαρουφάκη, που προσπαθεί να εμπλέξει τα 

αριστερά λαϊκιστικά κόμματα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αγνοί άνθρωποι 

ξεφεύγουν από τα σύνορα κάθε χώρας όπως συμβαίνει και όταν προστίθεται το 

θρησκευτικό στοιχείο, όπως συμβαίνει στην Τουρκία. Πράγματι, σύμφωνα με 

τους Yilmaz & Shakil (2021), «τα άκρως πολιτικοποιημένα, οθωμανικά 

θέματα του Ertugrul Ghazi, μιας τουρκικής τηλεοπτικής σειράς, είναι μια 

εκδήλωση της επιθυμίας της Τουρκίας να επεκτείνει τα πολιτισμικά της 

σύνορα» και αντιπροσωπεύει μια μορφή διακρατικού λαϊκισμού επειδή 

«απεικονίζει τους Τούρκους ως πρωταγωνιστές που ασχολούνται με σύγχρονα 

πολιτικά ζητήματα, «ξεκαθαρίζοντας» λογαριασμούς με τους εχθρούς τους 

καθώς ασκούν την πίστη του Ισλάμ», όντας σίγουροι ότι «αυτά τα ιδανικά 

διευκολύνουν την οικοδόμηση μιας διακρατικής λαϊκιστικής πολιτισμικής 

ταυτότητας που ξεπερνά τον εθνικισμό». Έτσι, «η σειρά αυτή και τα θέματά 

της έχουν απήχηση στην πακιστανική εκδοχή του ισλαμιστικού λαϊκισμού». 

Επιπλέον, «σε εγχώριο επίπεδο, το Ertugrul Ghazi έχει κάνει την πακιστανική 

και την τουρκική κουλτούρα συνώνυμες» και «αυτή η διείσδυση του 

πολιτισμικού λαϊκισμού είναι εγκάρσια»4. 

Ο διακρατικός λαϊκισμός δεν είναι ουτοπία. Είναι ήδη πραγματικότητα 

γιατί υπάρχει και, σύμφωνα με τον De Cleen και συνεργάτες (2020), 

αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά έχει και δυνατότητες. Ο Möller (2021, σσ. 2-3) 

ενισχύει επίσης αυτό το σημείο, αναφέροντας ότι «οι διακρατικοί λαϊκισμοί 

παραμένουν μπλεγμένοι σε μια βασική αντινομία» επειδή «από τη μία πλευρά, 

είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν κρίσιμες κοινωνικές διαιρέσεις 

επικαλούμενοι έναν διεθνικό λαό» ενώ «από την άλλη πλευρά, το πολιτικό 

σύστημα στη διεθνή σφαίρα έχει -μέχρι τώρα- συνταγματοποιηθεί με τρόπο 

που προνομιάζει τις εθνικιστικές επικλήσεις και, ως εκ τούτου, καθιστά 

δύσκολη την άσκηση διακρατικής πολιτικής», αλλά η αντινομία «μπορεί να 

μην είναι απαραίτητα ένδειξη αδυναμίας». 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο πολιτισμικός ή διακρατικός λαϊκισμός 

είναι αρκετά διαφορετικός από τον διεθνή λαϊκισμό. Στην πραγματικότητα, 

στον διεθνή λαϊκισμό υπάρχει μια ένωση λαϊκιστικών κομμάτων που ανήκουν 

 
4https://www.populismstudies.org/transnational-islamist-populism-between-pakistan-and-

turkey-the-case-of-dirilis-ertugrul/.always.   
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σε διαφορετικές χώρες, αλλά κάθε λαϊκιστικό κόμμα παρουσιάζεται μόνο ως ο 

λαός της χώρας του, ενώ στον διακρατικό λαϊκισμό, ο λαός ανήκει σε 

διαφορετικές χώρες. Έτσι, όταν οι McDonnell & Werner (2020) ανέλυσαν 

«θέσεις πολιτικής, δεδομένα ψηφοφορίας και συνεντεύξεις που διεξήχθησαν 

επί τρία χρόνια με ανώτερα στελέχη από δεκατέσσερα ριζοσπαστικά δεξιά 

λαϊκιστικά κόμματα και τους εταίρους τους», θα πρέπει να μιλάμε για διεθνή 

και όχι για διακρατικό λαϊκισμό, επειδή, για παράδειγμα, η Μαρίν Λε Πεν 

δέχτηκε να ανήκει σε μια λαϊκιστική ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική ομάδα, 

αλλά, παρόλο που μοιράζεται κοινά οράματα με τους ξένους συμμάχους της, 

παρουσιάζεται πάντα ως η φωνή του γαλλικού λαού, και το ίδιο συμβαίνει με 

τους ηγέτες άλλων λαϊκιστικών κομμάτων. 

Συνοψίζοντας, και χρησιμοποιώντας τον De Cleen (2017) ως την πηγή 

που παρατίθεται από τον Moller (2021, σσ. 3-4), «ο διεθνής λαϊκισμός μπορεί 

να παρατηρηθεί όταν οι πράκτορες συντονίζουν τις ενέργειές τους και 

εγείρουν κοινές πολιτικές διεκδικήσεις στη διεθνή σφαίρα τονίζοντας την 

σοβαρότητα των αντίστοιχων εθνικών τους λαών έναντι των ελίτ, ενώ ο 

διακρατικός λαϊκισμός «ορίζεται από ένα παραβατικό κίνημα που υπερνικά 

την εξάρτηση από έναν εθνικό λαό» και «απευθύνεται σε έναν «διακρατικό 

λαό-αδικημένο ως πολιτικό αντικείμενο που υπερβαίνει τα όρια του έθνους-

κράτους, αντί να ορίζει απλώς τους ανθρώπους ενός συγκεκριμένου έθνους ως 

αδικημένους» (De Cleen 2017, σ. 355). 

 

 

Συμπέρασμα 

 

Σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να θίξει το θέμα του λαϊκισμού, όσον 

αφορά τον ορισμό, τους μύθους και την τυπολογία. Επιπλέον, έγινε 

προσπάθεια να προταθεί μια νέα τυπολογία βασισμένη σε πέντε κριτήρια. 

Προφανώς, αυτή η τυπολογία χρησιμοποιεί στοιχεία προηγούμενων 

τυπολογιών και αναμιγνύει μερικά από αυτά ενώ προτείνει και νέα 

χαρακτηριστικά. Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι ο λαϊκισμός θα συνεχίσει να 

είναι ένα είδος «παπουτσιού της Σταχτοπούτας», επειδή το μόνο κοινό 

στοιχείο για όλους τους μελετητές είναι η ύπαρξη μιας μάχης μεταξύ του 

«αγνού λαού» και της «διεφθαρμένης ελίτ». Όλα τα άλλα χαρακτηριστικά, 

ξεκινώντας από τον ορισμό των «αγνών ανθρώπων» και της «διεφθαρμένης 

ελίτ», εξαρτώνται από το όραμα των μελετητών. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο να παραδεχτούμε ότι η προτεινόμενη 

τυπολογία, καθώς και τα κριτήριά της, απέχουν πολύ από το συναινετικό γιατί 

ένα λαϊκιστικό κόμμα μπορεί να ταιριάξει με τα χαρακτηριστικά περισσοτέρων 

του ενός τύπου λαϊκισμού. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής εκστρατείας του 2016, υπήρξε μια στενή σχέση μεταξύ των 

κύριων λαϊκιστικών ιδεών και των σχολίων του Τραμπ. Έτσι, η ιδέα κατά του 

κατεστημένου μπορούσε να βρεθεί στο σύνθημα «drain the swamp» και «lock 

her up» αναφερόμενος στη Χίλαρι Κλίντον, και ο πολιτισμικός λαϊκισμός ήταν 

παρών στα «building a big beautiful wall» και «make America great again». 

Επιπλέον, καθώς το Τουίτερ ήταν ο κύριος τρόπος επικοινωνίας του Τραμπ, ο 

λαϊκισμός του μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως ψηφιακός. 
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Συνοψίζοντας, πιστεύω ότι αυτό το άρθρο μπορεί να είναι χρήσιμο για μια 

λαϊκιστική προσέγγιση επειδή «μεταξύ 1990 και 2018, ο αριθμός των 

λαϊκιστών στην εξουσία σε όλο τον κόσμο έχει αξιοσημείωτα 

πενταπλασιαστεί, από τέσσερις σε είκοσι» (Kyle & Gultchin, 2018, σ. 4), και 

τα λαϊκιστικά κόμματα, που κάποτε ήταν κατεστημένο, «είναι εξαιρετικά 

εξειδικευμένα στο να παραμένουν στην εξουσία και αποτελούν οξύ κίνδυνο 

για τους δημοκρατικούς θεσμούς» (Mounk & Kyle, 2018). 
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Myths, Fallacies, and Realities of Populism:  

Towards a New Typology 
 

José Filipe Pinto 

Professor, Lusofona University, Portugal 
 

Since the middle of the nineteenth century, when Herzen created the word in 

Tsarist Russia, populism remains as a sort of Cinderella’s shoe or Teumessian 

fox never destined to be caught. In fact, almost all scholars refuse and criticize 

the existing definitions as strategy for presenting their own meaning of the 

concept. Thus far, the conceptual ambiguity leads to myths and fallacies about 

populism. This paper aims at revisiting some of the myths that have already 

been debunked, namely by Takis Pappas. Moreover, it presents new myths and 

fallacies at a time when, in an increasing number of countries, populism is no 

longer content with Canovan’s image of being the shadow of democracy. 

Finally, the paper proves that the phenomenon should be regarded through new 

lenses because the dividing line between the left and the right side of the 

political spectrum is not enough to grasp the sense of populism, and a new 

typology of populism is required. This typology, based on several meanings of 

the people and the elite, comprises seven modalities of populism: anti-system or 

anti-establishment, bottom-top, top-bottom or plutopopulism, socioeconomic, 

cultural or identitarian, digital or 2.0., and transnational or civilizational. 

 

Keywords: populism, myths, fallacies, typology 
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Μεταναστευτικό και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην 

Κύπρο 
 

Αντιγόνη Θεοδώρου Δεληγιάννη 

Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Κύπρος 
 
Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής 

μεταναστών με ραγδαίους ρυθμούς. Το μεταναστευτικό κύμα σε παγκόσμιο 

επίπεδο επηρεάζει το δημογραφικό σχήμα των χωρών υποδοχής μεταναστών 

και αναγκάζονται να τροποποιήσουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των 

κοινωνιών τους. Μεγάλη πρόκληση σε αυτές τις χώρες είναι η ένταξη των 

μεταναστών και η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, πολιτική, κουλτούρα και 

εκπαίδευση. Η Κύπρος ανάμεσα στις χώρες υποδοχής, προσπαθεί να 

υιοθετήσει ένα διαπολιτισμικό χαρακτήρα στο κοινωνικό σύνολο αλλά κυρίως 

στην εκπαίδευση, αφού καλείται να αποδεχτεί και να ενσωματώσει τις 

διαφορετικές εθνικότητες που βρίσκονται στο σχολικό περίγυρο. Επίσης, το 

2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 40% περίπου όσον αφορά τον αριθμό των 

μεταναστών, περίπου 1.200 μετανάστες, έφθασαν στην Κύπρο τους πρώτους 

11 μήνες το έτος 2021 και το ποσοστό των αιτητών ασύλου φθάνει στο 4% 

του πληθυσμού. Οι κυπριακές υπηρεσίες κάνουν λόγο για τεράστιο αριθμό σε 

σύγκριση με τον πληθυσμό της Κύπρου ενώ το 2022, οι αιτητές ασύλου 

έφθασαν το 5% του πληθυσμού. Υπάρχουν πέντε μοντέλα διαχείρισης του 

πολιτισμικού πλουραλισμού στην εκπαίδευση, τα οποία σκιαγραφούν την 

κυρίαρχη κοινωνία και τη σχολική κοινότητα στην αντιμετώπιση του 

μεταναστευτικού. Τα δύο μοντέλα είναι μονοπολιτισμικά και τα τρία 

πολυπολιτισμικά προσανατολισμένα τα οποία σχετίζονται άμεσα με της 

αντιλήψεις μιας κοινωνίας και πολιτείας για την ενσωμάτωση και ένταξη των 

μεταναστευτικών πληθυσμών σε αυτήν και στην διαπολιτισμική εκπαίδευση 

των μειονοτήτων. Η Κύπρος είναι μονοπολιτισμική μέχρι σήμερα και δεν έχει 

φτάσει ακόμη απόλυτα στο πολυπολιτισμικό μοντέλο. Σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει το φαινόμενο του εκφοβισμού στα σχολεία μαθητών με 

εθνοπολιτισμική ετερότητα. Από ότι φαίνεται, τα παιδιά με διαφορετική 

κουλτούρα, πολιτισμό και γλώσσα είναι το επίκεντρο εκδήλωσης 

εκφοβιστικών συμπεριφορών. Πολλά παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

έχουν θυματοποιηθεί στο σχολικό πλαίσιο με λεκτική βία, σωματική βία και 

ψυχολογική βία, με κύριους θύτες τα ντόπια παιδιά αλλά και από 

εκπαιδευτικούς. Η Κύπρος είναι μια διαπολιτισμική χώρα, η οποία στην 

προσπάθεια της να υιοθετήσει έναν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, κινδυνεύει 

να χάσει την εθνική της ταυτότητα, εξαιτίας της κακής διαχείρισης του 

μεταναστευτικού. Εφόσον, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους ρυθμούς της 

μετανάστευσης, μπορούμε να εφοδιαστούμε με τα κατάλληλα προσόντα για να 

επιβιώσει η κοινωνία της Κύπρου.  

  

Σύντομο Άρθρο 
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Εισαγωγή 

 

Η Κύπρος έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής μεταναστών τα τελευταία 

χρόνια με ραγδαίους και επικίνδυνους ρυθμούς. Το μεταναστευτικό κύμα σε 

παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζει το δημογραφικό σχήμα των χωρών υποδοχής 

μεταναστών και αναγκάζονται να τροποποιήσουν τον πολυπολιτισμικό 

χαρακτήρα των κοινωνιών τους. Μεγάλη πρόκληση σε αυτές τις χώρες είναι η 

ένταξη των μεταναστών και η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, πολιτική, 

κουλτούρα και εκπαίδευση. Έτσι αποδεχόμενοι την ετερότητα, μεταπηδούν στην 

διαπολιτισμικότητα με κύριο σεβασμό στην διαφορετικότητα του κάθε ατόμου 

και την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης και στην ευρύτερη κοινωνικοοικονομική 

ζωή (Αβδελά, 1997, σσ. 27-28). Πλέον η μετανάστευση είναι ένα 

πολυσυζητημένο φαινόμενο το οποίο έχει προκαλέσει κοινωνικές και οικονομικές 

αναταράξεις, προστριβές και αντιπαραθέσεις μεταξύ των χωρών και αποτελεί ένα 

διαχρονικά αναπτυσσόμενο φαινόμενο.  

Σύμφωνα με τον Τσαούση (2006), η μετανάστευση είναι μια μόνιμη ή 

προσωρινή μεταβολή στους τόπους εγκατάστασης ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού 

συνόλου. Με λίγα λόγια, οι μετανάστες που αποφασίζουν να αφήσουν την χώρα 

τους, είναι άτομα που προέρχονται από χώρες λιγότερο αναπτυγμένες με 

οικονομική και κοινωνική αστάθεια, ανισότητα και φτώχεια δίνοντας τις 

τελευταίες τους ελπίδες σε μια καλύτερη ζωή σε μια άλλη χώρα με καλύτερες 

προοπτικές. 

Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση εντοπίζεται μια ιστορική άνοδος 

όσον αφορά το μεταναστευτικό, πράγμα το οποίο μας πάει αρκετά χρόνια πίσω. 

Σύμφωνα με τον Χλέτσο (2003), η μετανάστευση στην Ευρώπη χωρίστηκε σε 

τέσσερις περιόδους αρχίζοντας από την περίοδο 1945-1960 όπου διάφοροι 

πολιτισμοί μετακινούνταν εξαιτίας του τέλους του πολέμου. Μετέπειτα, το 1960-

1973, το εργατικό δυναμικό μετακινήθηκε από τον Νότο προς την Ηπειρωτική 

Ευρώπη και προς τις βόρειες χώρες. Μεταγενέστερα, το 1974-1988, η 

μετανάστευση παρουσίασε μια κάθοδο όσον αφορά την συχνότητα μετακίνησης 

και τέλος μετά το 1988, οι πληθυσμοί άρχισαν να μετακινούνται από την 

Ανατολική προς την Δυτική Ευρώπη.  

 

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Κύπρο 

 

Σε μια κοινωνία που η μετανάστευση έχει καταβάλει ένα μεγάλο μέρος της 

χώρας, η διαμόρφωση της πολυπολιτισμικής προσωπικότητας είναι ένα αναγκαίο 

προσόν. Με λίγα λόγια είναι ο άνθρωπος/πολίτης ο οποίος είναι εξοπλισμένος με 

τα απαιτούμενα εφόδια όπως η πολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση στα πλαίσια 

της κοινωνικοποίησής του και έχει την ικανότητα να υιοθετεί νέα δεδομένα από 

διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Μέσα σε όλα αυτά, είναι σε θέση να 

επικοινωνεί και να δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις με ανθρώπους ερχόμενους 

από διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά υπόβαθρα. Όσον αφορά το σχολικό 

πλαίσιο, οι μαθητές καλούνται να μάθουν να υπάρξουν με τον «ξένο ή τον 

άλλον», αποδεχόμενοι τη διαφορετικότητα και αλληλοεπιδρώντας με επιτυχία 

στην γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα του ανθρώπου. Πετυχαίνοντας το πιο 
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πάνω, οι πολίτες της χώρας θα μπορούν να ζουν χωρίς τα φαινόμενα του 

κοινωνικού αποκλεισμού, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Το σχολείο θα 

λειτουργεί ως κατασταλτικός παράγοντας για ένα προοδευτικό και ειρηνικό κλίμα 

μεταξύ όλων των μαθητών.  

Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί καλούνται μέσα σε μια μονοπολιτισμική κοινωνία 

να εντάξουν τους μετανάστες και τους ασυνόδευτους ανηλίκους στα 

προγράμματα εκπαίδευσης που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας χωρίς τις 

κατάλληλες γνώσεις και το απαιτούμενο μορφωτικό επίπεδο στα θέματα 

μετανάστευσης και διαχείρισης ετερότητας της πολιτισμικής διαφορετικότητας 

και κουλτούρας. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να εκπαιδεύσει κατάλληλα 

τους εκπαιδευτικούς όλων των Γενικών Διευθύνσεων (Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), έτσι ώστε να έχουν τα απαιτούμενα εφόδια στην 

πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση του μεταναστευτικού κύματος στα 

σχολεία. Υπάρχουν πέντε μοντέλα διαχείρισης του πολιτισμικού πλουραλισμού 

στην εκπαίδευση, τα οποία σκιαγραφούν την κυρίαρχη κοινωνία και τη σχολική 

κοινότητα στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τα δύο μοντέλα είναι 

μονοπολιτισμικά και τα τρία πολυπολιτισμικά προσανατολισμένα. Σχετίζονται 

άμεσα με της αντιλήψεις μιας κοινωνίας και πολιτείας για την ενσωμάτωση και 

ένταξη των μεταναστευτικών πληθυσμών σε αυτήν και στην διαπολιτισμική 

εκπαίδευση των μειονοτήτων (Γεωργογιάννης, 1999).  

Στα μονοπολιτισμικά μοντέλα, υπάρχει το στοιχείο της αφομοίωσης και της 

ενσωμάτωσης. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να γίνει αποδεκτός από την παρούσα 

κοινωνική ομάδα και να υπάρξει σε αυτήν ισότιμα με τον υπάρχων πληθυσμό, 

πρέπει να περιθωριοποιήσει την μητρική του γλώσσα και την κουλτούρα του, με 

λίγα λόγια να ταυτιστεί πλήρως με τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Βλέποντας από 

την σχολική πλευρά, το προαναφερόμενο μοντέλο αναφέρεται στους 

«ελαττωματικούς/προβληματικούς» μαθητές οι οποίοι λόγω της μειωμένης 

εκμάθησης της κυρίαρχης γλώσσας, θεωρούνται προβληματικοί στο σχολικό 

σύνολο. Η πολιτική του σχολείου στην Κύπρο, παραμένει μονοπολιτισμική, 

παρόλες της προσπάθειες που γίνονται να μετατραπεί σε πολυπολιτισμική και ως 

αποτέλεσμα οι μαθητές, πρέπει να προσαρμοστούν στα δεδομένα του σχολείου 

και όχι το σχολείο στις ανάγκες των μαθητών. Όλα αυτά, οδηγούν τους μαθητές 

στη άγνοια τους για άλλους πολιτισμούς και δημιουργούν στερεότυπα και 

ρατσιστικές συμπεριφορές.  

Μετά την αφομοίωση σύμφωνα με το μονοπολιτισμικό μοντέλο, έρχεται η 

ενσωμάτωση, δηλαδή οι μειονότητες δεν αποκόπτονται εντελώς από τις 

παραδόσεις τους ή από την μητρική τους γλώσσα και δημιουργούν μια νέα 

ταυτότητα μαζί με αυτές. Όμως, οι διάφορες πτυχές των μεταναστευτικών 

πληθυσμών δεν εμφανίζονται στη δημόσια ζωή αλλά μόνο στην ιδιωτική, δηλαδή 

η πολιτισμική διαφορετικότητα γίνεται αποδεκτή αλλά σε σημείο που δεν 

επηρεάζει το υπόβαθρο της κοινωνίας. Στο σχολείο θα πρέπει να γίνεται καλύτερη 

ενσωμάτωση και εκμάθηση της γλώσσας.  

Το επόμενο μοντέλο είναι το πολυπολιτισμικό, το οποίο βασίζεται στην 

αποδοχή των διαφορετικών πολιτισμών να ζουν και να αναπτύσσονται ισότιμα 

στην κοινωνία. Επίσης, το κάθε παιδί θα πρέπει να τυγχάνει τον ανάλογο σεβασμό 

και να μορφώνεται στην μητρική του γλώσσα, με βάση το πολιτισμικό του 

πλαίσιο και έτσι θα δημιουργούνται σχολεία με ποικίλα επιμορφωτικά 
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προγράμματα. Υπάρχει ένα μειονέκτημα όμως, που εγκυμονεί τον κίνδυνο της 

γκετοποίησης, δηλαδή του να δημιουργούνται και να αναπτύσσονται διάφοροι 

πολιτισμοί-«παράλληλες κοινωνίες» μέσα στην κοινωνία υποδοχής και εν τέλη να 

μην υπάρχει κοινωνική συνοχή (Μάρκου, 1997).  

Σύμφωνα με τον Τσιάκαλο (2000), το αμέσως επόμενο μοντέλο είναι το 

αντιρατσιστικό, το οποίο εστιάζει στην πρόληψη και εξάλειψη του ρατσισμού στο 

σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία. Στην σχολική εκπαίδευση παράγεται η 

αποδοχή της ετερότητας, η μείωση της σχολικής αποτυχίας στα παιδιά από τις 

ομάδες μειονοτήτων και η κατάλληλη προσέγγιση από τους εκπαιδευτικούς και 

μαθητές. Τέλος, ο θεσμικός ρατσισμός, είναι το τελευταίο στοιχείο από το 

υφιστάμενο μοντέλο και αφορά στην απόδοση του ρατσισμού στις δομές και 

θεσμούς της κοινωνίας και εκπαίδευσης, και στα οποία υπάρχουν συχνά 

ρατσιστικές συμπεριφορές και απόψεις.  

Το 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 40% περίπου όσον αφορά τον αριθμό 

των μεταναστών. Σε σχέση με τον πληθυσμό της Κύπρου, η Κύπρος ως χώρα 

στην ΕΕ, δέχεται περισσότερους μετανάστες από ότι μπορεί να επωμιστεί και το 

βάρος παραμένει δυσανάλογο. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, περίπου 1.200 

μετανάστες, έφθασαν στην Κύπρο τους πρώτους 11 μήνες του έτους 2021 και το 

ποσοστό των αιτούντων άσυλο φθάνει στο 4% του πληθυσμού. Οι κυπριακές 

υπηρεσίες κάνουν λόγο για τεράστιο αριθμό σε σύγκριση με τον πληθυσμό της 

Κύπρου (gr.euronews.com), ενώ το 2022, οι αιτούντες άσυλο έφθασαν το 5% του 

πληθυσμού (Καούλλας, 2022).  

Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο των δράσεων της Διατμηματικής 

Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 

δημιούργησε ένα κείμενο πολιτικής για την ένταξη των παιδιών με 

μεταναστευτική βιογραφία, στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα που έχει 

εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, τον Μάιο 2016. Το εν λόγω κείμενο 

αναφέρει την υφιστάμενη κατάσταση στα δημόσια σχολεία της Κύπρου, που 

μέχρι τώρα το σύστημα του πολιτισμού ήταν μονοπολιτισμικό και δεν 

αναγνωριζόταν ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας. Οι μαθητές/τριες με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο που διαμένουν στην Κύπρο έχουν το ισότιμο δικαίωμα 

εγγραφής και της δωρεάν εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία σε όλα τα επίπεδα 

από την προσχολική μέχρι την Ανώτατη Εκπαίδευση. Σε γενικές γραμμές το 

εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να σέβεται την διαφορετικότητα και την 

ετερότητα, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις του κάθε 

ατόμου. Επίσης, θα πρέπει να παρέχεται ενίσχυση της διδασκαλίας για την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, πρόγραμμα υποδοχής των νεοαφιχθέντων 

παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, εκπαίδευση και κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, έρευνα για τις ανάγκες των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

και μια διαπολιτισμική προσέγγιση νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Θα πρέπει 

να αντικατασταθεί ο όρος «αλλόγλωσσος» με την λέξη «πολύγλωσσος», 

δείχνοντας έτσι τον σεβασμό στον έτερο πολιτισμό (Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού και Νεολαίας). 
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Εκφοβισμός και Εθνοπολιτισμική Ετερότητα 

 

Το σχολείο είναι ένα από τα κύρια μέσα κοινωνικοποίησης και εκδήλωσης 

απόκλισης ή απόσβεσης  μιας συμπεριφοράς ανάμεσα στους μαθητές. Μέσα σε 

ένα μονοπολιτισμικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι μαθητές από την κυρίαρχη 

κοινωνία καλούνται να αποδεχτούν και να συνυπάρξουν με τους μαθητές που 

προέρχονται από μεταναστευτικά υπόβαθρα. Η συνύπαρξη αυτή δεν είναι πάντα 

επιτυχής αφού υπάρχουν εμπόδια όπως οι διαφορετικοί πολιτισμοί, κουλτούρες, 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και η διαφορετική γλώσσα. Όλα αυτά τα 

εμπόδια, προκαλούν εντάσεις και επιθετικές συμπεριφορές απέναντι στους 

μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία, αφού οι μαθητές από την κυρίαρχη 

κοινωνία δεν έχουν την κατάλληλη πολυπολιτισμική προσωπικότητα, εκπαίδευση 

και μόρφωση από το σχολείο και από την οικογένειά τους. Πολλά παιδιά με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν θυματοποιηθεί στο σχολικό πλαίσιο με λεκτική 

βία, σωματική βία και ψυχολογική βία, με κύριους θύτες τα ντόπια παιδιά αλλά 

και εκπαιδευτικούς.   

Σύμφωνα με τους Jansen κ.α. (2016), σε σχολεία της Ολλανδίας διεξήχθη μια 

έρευνα για τις εκφοβιστικές συμπεριφορές στα σχολεία όσον αφορά τους μαθητές 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Το 50% των παιδιών που δεν είχαν ολλανδική 

καταγωγή, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είχαν πολλές πιθανότητες να πέσουν 

θύματα εκφοβισμού (Jansen et al., 2016).  

Στην Ελλάδα, σε έρευνες των Κατσιγιάννη (2006) και Βλάχου (2011), οι 

εκφοβιστικές συμπεριφορές πηγάζουν ανάλογα με την εθνικότητα των θυμάτων, 

δηλαδή τα παιδιά με αλβανική καταγωγή εμπλέκονται περισσότερο ως θύματα 

από ότι μαθητές με διαφορετική καταγωγή. Σε άλλη έρευνα των Ψάλτη και 

Κωνσταντίνου (2007), φάνηκε ότι η εθνοπολιτισμική ταυτότητα των μαθητών δεν 

επηρεάζει τη συχνότητα και την επίδραση της άσκησης εκφοβιστικής 

συμπεριφοράς από τους θύτες. Και στις δύο έρευνες, τα θύματα που δέχονται 

εκφοβισμό είναι συχνότερα οι αλλοδαποί μαθητές. Σύμφωνα με τους Μανιάτη 

κ.α. (2009), όταν υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί πολιτισμοί στο σχολικό πλαίσιο, 

οι μαθητές έχουν μεγάλη πιθανότητα να συγκρούονται μεταξύ τους, μη 

μπορώντας να αποδεχτούν την ετερότητα του συμμαθητή τους.  

Η Κύπρος είναι μια διαπολιτισμική χώρα, η οποία στην προσπάθειά της να 

υιοθετήσει έναν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, κινδυνεύει να χάσει την εθνική της 

ταυτότητα, εξαιτίας της κακής διαχείρισης του μεταναστευτικού. Η ένταξη των 

μαθητών/τριών που έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο θα πρέπει να γίνεται με ένα 

πιο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό και κοινωνικοπολιτικό πρόγραμμα το οποίο 

ταυτόχρονα να μην επηρεάζει την εθνική ταυτότητα της κυρίαρχης κοινωνίας 

αλλά και να μην περιθωριοποιεί την ιδιαιτερότητα και ετερότητα του μετανάστη, 

ο οποίος έρχεται στην Κύπρο για ένα καλύτερο αύριο. Τα ξενόγλωσσα 

προγράμματα εκπαίδευσης θα πρέπει να ενσωματώνονται στα δημόσια σχολεία 

και η ευαισθητοποίηση της κυρίαρχης κοινωνίας θα πρέπει να γίνεται μέσω 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα προωθούνται ως ένδειξη συνεργασίας και 

αλληλεγγύης στα άτομα με μεταναστευτική βιογραφία. Εφόσον, δεν μπορούμε να 

ελέγξουμε τους ρυθμούς της μετανάστευσης, μπορούμε να εφοδιαστούμε με τα 

κατάλληλα προσόντα για να επιβιώσει η κοινωνία της Κύπρου.  

 



Τόμος 2, Τεύχος 2            Θεοδώρου Δεληγιάννη: Μεταναστευτικό και Διαπολιτισμική… 

 

62 

Βιβλιογραφία 

 

Ελληνική 

 
Αβδελά, Ε. (1997) Η Συγκρότηση της Εθνικής Ταυτότητας στο Ελληνικό Σχολείο: 

«Εμείς» και οι «Άλλοι». Στο Α. Φραγκουδάκη, Α’. Θάλεια Δραγωνία (Επιμ.), «Τι 

είν’ η πατρίδα μας;»: Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση, 27-45. Αθήνα. Αλεξάνδρεια.  

Βλάχου Μ. (2011) Σχολικός Εκφοβισμός/Θυματοποίηση σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας: 

Ενδοπροσωπικοί και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής 

Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Γεωργογιάννης, Π. (1999) Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα: Gutenberg. 

Καούλλας, Λ. Γ. (2022, 26 Απριλίου) Στο 5% του Πληθυσμού οι Αιτούντες Άσυλο: 

Πρόταση για Εφαρμογή του Ολλανδικού «Barrièremodellen» στην Κύπρο. Η 

Σημερινή online. https://bit.ly/3ftEyUw.  

Κατσιγιάννη, Β. Λ. (2006) Το Φαινόμενο του Εκφοβισμού στο Δημοτικό Σχολείο. 

Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα 

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Μανιάτης, Π., Νικολάου, Γ., Παπαδόπουλος, Β. (2009) Σχολική Βία και Ετερότητα στην 

Ελλάδα. Η Αναγκαιότητα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Μέντορας 12: 118. 

Μάρκου, Γ. (1997) Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνική και Διεθνής 

Εμπειρία. Αθήνα: Ηλεκτρονικές τέχνες. 

Τσαούσης, Δ. Γ. (2006). Η Κοινωνία του Ανθρώπου: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. 

Αθήνα: Gutenberg. 

Τσιάκαλος, Γ. (2000). Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά.  

Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας. Κείμενο Πολιτικής για την 

Ένταξη των Μαθητών/τριών με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Κυπριακό 

Εκπαιδευτικό Σύστημα. Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας. 

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/metanasteftiki_viografia.pdf.  

Χλέτσος, Μ. (2003). Η Πολιτική Οικονομία της Μετανάστευσης. Στο Χάρης Ναξάκης, 

Μιχάλης Χλέτσος (Επιμ.), Μετανάστες & Μετανάστευση: Οικονομικές, Πολιτικές και 

Κοινωνικές Πτυχές, 17-24. Αθήνα: Πατάκης. 

Ψάλτη, Α., Κωνσταντίνου, Κ. (2007). Το Φαινόμενο του Εκφοβισμού στα Σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η Επίδραση Φύλου και Εθνοπολιτισμικής 

Προέλευσης. Ψυχολογία 14(4): 329-345. 

 

Αγγλική 

 
Jansen, P. W., Mieloo, C., Van Berke, A., Verlinden, M., Van Ende, J., Stevens, G., et al. 

(2016). Bullying and Victimization Among Young Elementary School Children: The 

Role of Child Ethnicity and Ethnic School. Race and Social Problems Journal 8: 

271-280.  

  

https://bit.ly/3ftEyUw


Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                  Οκτώβριος 2022 

 

 

63 

Immigration and Intercultural Education in Cyprus 
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In recent years, Cyprus has turned into a country receiving immigrants at a 

rapid rate. The immigration wave at the global level affects the demographic 

shape of the countries receiving immigrants and they are forced to modify 

the multicultural character of their societies. A big challenge in these 

countries is the integration of immigrants and their integration into society, 

politics, culture and education. Cyprus, among the host countries, tries to 

adopt an intercultural character in the society as a whole, but especially in 

education, since it is called upon to accept and integrate the different 

nationalities found in the school environment. Also, 2021 saw an increase 

about 40% in terms of the number of immigrants, about 1,200 immigrants, 

arrived in Cyprus in the first 11 months of the year 2021 and the percentage 

of asylum seekers reaches 4% of the population. Cypriot authorities, report 

a huge number compared to the population of Cyprus, while in 2022, asylum 

seekers reached 5% of the population. There are five models of managing 

cultural pluralism in education, which outline the dominant society and the 

school community in dealing with the immigrants. The two models are 

monocultural and the three multicultural oriented, which are directly related 

to the perceptions of a society and state for the integration and inclusion of 

immigrant populations in it and the intercultural education of minorities. 

Cyprus is monocultural until today and has not yet fully reached the 

multicultural mode. An important role has the phenomenon of bullying in 

schools among students with ethnic and cultural differences. Apparently, 

children with different culture and language are the centre of manifestation 

of bullies. Many children with an immigrant background have been 

victimized in school context with verbal violence, physical and psychological 

violence, with the main perpetrators being local children but also teachers. 

Cyprus is a country which attempts to adopt a multicultural character, risks 

losing its national identity, due to the poor management of immigration. 

Since we cannot control the rates of immigration, we can equip ourselves 

with the appropriate qualifications for Cyprus society in order to survive.  
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Ευρυγνωσία: Πόσο Σημαντική Είναι σε Έναν Κόσμο που 

Επιδιώκει την Υπερεξειδίκευση του David Epstein 
(Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2022) 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
 

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από 

έναν δημοσιογράφο, δίχως ακαδημαϊκές 

περγαμηνές, κάτι που δικαιολογεί τις 

πολλές αδυναμίες και αστοχίες του 

βιβλίου. Ο συγγραφέας έγινε ο ίδιος το 

«θύμα» του θέματος που επιχειρεί να 

αναλύσει, δηλαδή λόγω του ότι δεν έχει 

την αναγκαία υπερεξειδίκευση, που 

απαιτεί το θέμα, οδηγείται σε αντιφάσεις 

και συγχύσεις. Στηρίζεται σε πολλές 

συνεντεύξεις που πραγματοποίησε με 

διάφορα άτομα που αποτέλεσαν και το 

υλικό για το βιβλίο του. Ο άνθρωπος 

είναι εξειδικευμένος στη δημοσιογραφία 

και αυτό έκανε. Δεν είναι επιστημονική 

εργασία.  

Χωρίς την  εξειδίκευση και την 

υπερεξειδίκευση δεν προοδεύει η 

επιστήμη. Η διαδικασία απόκτησης της 

εξειδίκευσης λίγη σημασία έχει για το 

άτομο. Ακόμη λιγότερη σημασία έχει για την ανθρωπότητα που χρειάζεται την 

υπερεξειδίκευση για να λύσει προβλήματα που αφορούν την υγεία, την φτώχεια, 

την κλιματική αλλαγή κ.ά.   

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιστήμη της φυσικής, όπως εξηγώ σε 

τέσσερις βιβλιοπαρουσιάσεις που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος του 

περιοδικού (Παπανίκος, 2022α, 2022β, 2022γ, 2022δ) και αφορούν τέσσερα 

βιβλία που δημοσιεύτηκαν το 2022 και στα ελληνικά, βλ. Bodanis (2022) Το 

Μεγαλύτερο Λάθος του Αϊνστάιν: Η Απομόνωση στο Πρίνστον και η Πίστη σε Έναν 

Θεό που δεν Παίζει Ζάρια· Davies Τι Τρώει το Σύμπαν; Nicolaides (2022) 

Αναζητώντας μία Θεωρία των Πάντων: Η Φιλοσοφία Πίσω από τη Φυσική και 

Smith (2022) Πώς να Σκέφτεστε Όπως ο Άλμπερτ Αϊνστάιν;  

Χωρίς την υπερεξειδίκευση δεν θα μπορούσε η ανθρωπότητα να ωφεληθεί. 

Το πώς χρησιμοποιούνται οι ανακαλύψεις που οφείλονται στις υπερεξειδικεύσεις, 

δεν εξαρτάται, δυστυχώς, από τους υπερεξειδικευμένους φυσικούς. Αναφέρομαι 

φυσικά για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την 

Βιβλιοπαρουσίαση 
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κατασκευή της ατομικής βόμβας1 αλλά ταυτόχρονα και για την παραγωγή φθηνής 

ενέργειας που τόσο χρειάζεται η ανθρωπότητα.       

Ο συγγραφέας ξεκινάει να εξετάσει ένα θέμα το οποίο δεν ορίζει και ακόμα 

χειρότερα δεν έχει την απαραίτητη εξειδίκευση. Τι σημαίνει ευρυγνωσία; Πώς 

διαφοροποιείται από την παντογνωσία; Πώς συνδέεται με το μεγάλο κίνημα του 

διαφωτισμού και κυρίως των εγκυκλοπαιδιστών του δεύτερου μισού του 18ου 

αιώνα υπό την επίβλεψη του Ντενί Ντιντερό; Σήμερα, στην ηλεκτρονική εποχή, 

υπάρχουν πολλές τέτοιες εγκυκλοπαίδειες του διαδικτύου με προεξέχουσα τη 

Βικεπαίδεια, η οποία, όπως αυτοδιαφημίζεται, είναι μία «ελεύθερη 

εγκυκλοπαίδεια». Αν ο συγγραφέας είχε δει το λήμμα της Βικεπαίδειας περί τους 

εγκυκλοπαιδιστές, θα μάθαινε τα εξής: 

 
Η Encyclopédie είναι το πιο διάσημο έργο που δείχνει την σκέψη του 

Διαφωτισμού. Σύμφωνα με τον Ντενί Ντιντερό στο λήμμα "Encyclopédie", ο 

στόχος της Encyclopédie ήταν «να αλλάξουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι 

σκέφτονται» και για να μπορούν οι άνθρωποι να ενημερωθούν και να γνωρίζουν τα 

πράγματα. Αυτός και οι υπόλοιποι συντάκτες υποστήριζαν την εκκοσμίκευση της 

μάθησης, έξω από το πλαίσιο εκπαίδευσης των Ιησουιτών. Ο Ντιντερό ήθελε να 

ενσωματώσει όλη τη γνώση του κόσμου στην Εγκυκλοπαίδειά του και ήλπιζε ότι 

με το κείμενο θα μπορούσε να γίνει διάδοση της γνώσης στο ευρύ κοινό και τις 

μελλοντικές γενιές.2 

 

Η ευρυγνωσία, λοιπόν, μπορεί να έχει δύο έννοιες. Πρώτον, ένα άτομο έχει 

μία ευρύτητα γνώσεων και δεύτερον οι διαθέσιμες γνώσεις διαχέονται και 

γίνονται κτήμα στο ευρύ κοινό. Όλες οι γνώσεις; Φυσικά και όχι. Απαραίτητες 

είναι εκείνες οι γνώσεις που καθιστούν κάποιον χρηστό πολίτη με σωφροσύνη και 

αρετή, που ως θέμα απασχόλησε την αρχαία ελληνική σκέψη, με προεξέχοντα το 

Σωκράτη.  

Δεν είναι μόνο ο ορισμός της ευρυγνωσίας που λείπει. Τι σημαίνει ειδίκευση 

και πώς διαφοροποιείται από την υπερεξειδίκευση; Επειδή αυτοί οι όροι έχουν 

μεγάλη οικονομική σημασία και συνδέονται άμεσα με το πολύ μεγάλο θέμα των 

επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, θα ήταν σκόπιμο ο συγγραφέας να είχε 

ασχοληθεί με άλλο θέμα. Αν ήταν γνώστης της οικονομικής βιβλιογραφίας περί 

του θέματος, θα κατανοούσε αυτές τις έννοιες και το σπουδαιότερο θα μπορούσε 

να εξηγήσει γιατί τα άτομα μέσα σε μία οργανωμένη κοινωνία και οικονομία 

επιλέγουν από πολύ μικρή ηλικία να ειδικεύονται, να εξειδικεύονται και να 

 
1Η χρήση της ατομικής βόμβας από τις ΗΠΑ στο τέλος του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου έχει 

καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου ως κάτι το αρνητικό. Μπορεί και να ήταν αλλά ποια 

ήταν η εναλλακτική που κανείς δεν συζητά; Αν χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο αξιολόγησης 

την ελαχιστοποίηση της απώλειας ανθρώπινων ζωών, ποιος εγγυάται ότι οι απώλειες 

ανθρώπινων ζωών, ως αποτέλεσμα της μη παράδοσης της Ιαπωνίας, θα ήταν λιγότερες; Αυτή 

είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις που κάποιος καλείται να αποφασίσει ποιες και πόσες 

ζωές θα χαθούν. Δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Εκτός όλων των άλλων, κάποιος πρέπει να 

προσθέσει ότι μετά από αυτή τη διπλή χρήση της ατομικής βόμβας, πολλοί, πλέον, έχουν 

κατανοήσει ότι μια κάποια συγκράτηση απαιτείται έστω και αν αυτή οφείλεται σε μία 

«ισορροπία τρόμου», όπως πολύ σωστά λέγεται.  
2Βλ. https://bit.ly/2E9Q553. Παραλήφθηκαν όλες οι υποσημειώσεις της παραγράφου.    
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υπερεξειδικεύονται. Η έλλειψη ορισμών δημιουργεί σύγχυση, όπως θα δείξω 

παρακάτω. 

Από πλευράς επιστημονικής μεθοδολογίας –αν κανείς θεωρήσει ότι υπάρχει 

οτιδήποτε επιστημονικό σε αυτό το βιβλίο— χρησιμοποιεί τη μέθοδο των 

περιπτώσεων, κυρίως από τον αθλητισμό, τη μουσική, τη ζωγραφική κ.ά. για να 

εξάγει συμπεράσματα ή καλύτερα για να προβεί σε αυθαίρετες γενικεύσεις. Ο 

αθεόφοβος ακόμη και την αστροφυσική χρησιμοποιεί και φυσικά την οικονομική 

επιστήμη, μιας και το θέμα του είναι κατά βάση οικονομικό. Συνήθως, η μέθοδος 

των περιπτώσεων χρησιμοποιείται για παιδαγωγικούς σκοπούς μέσα σ’ ένα 

αμφιθέατρο για να εμπεδώσουν καλύτερα οι σπουδαστές μία συγκεκριμένη 

θεωρία. Το βιβλίο αυτό δεν στηρίζεται σε καμία θεωρία. Απουσιάζει κάθε έννοια 

θεωρητικής προσέγγισης του θέματος.  

Το βιβλίο δεν έχει εσωτερική συνοχή, διότι και ο ίδιος ο συγγραφέας δεν 

κατανοεί ποιο είναι το θέμα του. Για παράδειγμα, ενώ χρησιμοποιεί κατά κόρον 

και μάλιστα με λανθασμένο τρόπο παραδείγματα από τον αθλητισμό για να 

τεκμηριώσει τις απόψεις του, ξαφνικά σε μία υποσημείωση, στη σ. 111, μας 

αιφνιδιάζει λέγοντας ότι, «Αυτή είναι μία ακόμη περίσταση κατά την οποία είναι 

παραπλανητικό να εξάγεις συμπεράσματα για τον υπόλοιπο κόσμο από τον τομέα 

του αθλητισμού». Κάτι δηλαδή που κάνει ο ίδιος μιας και προσπαθεί να 

γενικεύσει με μεμονωμένα παραδείγματα από τον αθλητικό χώρο. Μάλιστα με 

τον αθλητισμό μας εισάγει στο θέμα του.  

 Η βασική «ερευνητική» υπόθεση, που φαίνεται να κάνει, είναι ότι συνήθως 

τα πετυχημένα άτομα σε αυτούς τους κλάδους (αθλητισμό, μουσική, ζωγραφική 

κ.ά.) ξεκίνησαν από μικροί να ασχολούνται με πολλές άλλες δραστηριότητες και 

δεν εξειδικεύτηκαν ή δεν υπερεξειδικεύτηκαν σε μία συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Αυτό που εννοεί βασικά είναι ότι οι αθλητές ασχολούνταν με 

πολλά αθλήματα πριν ειδικευτούν σε ένα συγκεκριμένο άθλημα. Το ίδιο και οι 

μουσικοί που έπαιζαν πολλά όργανα πριν ασχοληθούν με ένα. Ή και οι ζωγράφοι 

ασχολήθηκαν ή καλύτερα περιπλανήθηκαν πολύ για να αποκτήσουν παραστάσεις 

πριν αρχίσουν να ζωγραφίζουν, όπως τόσο γλαφυρά μας περιγράφει στο κεφάλαιο 

έξι για τον Βαν Γκογκ.  

Επιβάλλεται μία γενική παρατήρηση για να αναδείξω τη σύγχυση που 

δημιουργείται όταν χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα δραστηριότητες που 

έχουν διφυή χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η αθλητική δραστηριότητα (λ.χ. το 

ποδόσφαιρο) μπορεί να είναι μία επαγγελματική δραστηριότητα αλλά μπορεί να 

είναι και μία δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου και αναψυχής ή και τα δύο 

ταυτόχρονα. Αν κάποιος μας πει, «παίζω ποδόσφαιρο», δεν μπορούμε να 

γνωρίζουμε αν το κάνει ως επάγγελμα ή ως χόμπι. Σύγκρινε το με κάποιον που 

μας λέει ότι κάνει εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς. Κανείς δεν θα υποθέσει ότι αυτό 

είναι το χόμπι του.  

Αυτό δεν ισχύει για όλα τα επαγγέλματα και κυρίως για εκείνα που απαιτούν 

ιδιαίτερη εξειδίκευση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να κάνει χειρουργεία 

ως μία ενασχόληση ελεύθερου χρόνου εκτός αν κάποια παιδάκια παίζουν το 

γιατρό αντί για ποδόσφαιρο. Λίγοι θα δεχόντουσαν να εγχειριστούν από 

«παιδάκια» που παίζουν το χειρούργο ανεξαρτήτως της ηλικίας των. Θα έλεγα 

κανένας αλλά ως επιστήμονας δεν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιώ τέτοιους 

όρους. Αλλά και ο ίδιος ο συγγραφέας συμφωνεί μαζί μου όταν παρακάτω μας 
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λέει, πολύ σωστά, ότι, «Αν χρειάζεσαι εγχείρηση, τότε θέλεις ένα γιατρό που να 

είναι εξειδικευμένος στη διαδικασία και να την έχει κάνει πολλές φορές, κατά 

προτίμηση με την ίδια ομάδα» (σ. 261). Και να προσθέσω ότι ποτέ δεν 

εντυπωσιάστηκα από την ευρυγνωσία ενός γιατρού. Πολλοί μάλιστα που μου 

έκαναν επίδειξη των γενικότερων γνώσεών τους, που περιλάμβαναν το γνωστικό 

αντικείμενο της οικονομίας, με κάποιο ανεξήγητο σε μένα τρόπο μου μείωνε την 

εκτίμηση που είχα για τις ιατρικές τους γνώσεις. Δεν ξέρω γιατί αλλά αυτό 

συνέβαινε. Καλύτερα να μην μου έλεγαν τίποτε.  

Σε όλο το βιβλίο, ο συγγραφέας φαίνεται να συγχέει τις δύο αυτές 

δραστηριότητες. Αυτό οφείλεται στα παραδείγματα που διάλεξε, τα οποία 

αποπροσανατολίζουν την όλη συζήτηση με τον τρόπο που αυτός τη διεξάγει, 

λόγω έλλειψης εξειδίκευσης στη θεωρία της λήψης αποφάσεων για την κατανομή 

του σπάνιου πόρου που λέγεται χρόνος. Πολλοί οικονομολόγοι έχουν κάνει 

υπερεξειδίκευση πάνω σε αυτό το αντικείμενο, που δεν τους αναφέρει· πολύ 

πιθανόν από άγνοια που οφείλεται πάλι στην έλλειψη εξειδίκευσης επί του 

θέματος.3 

Βασικά αυτό που προσπαθεί να «ερευνήσει» είναι αν ο δρόμος προς την 

αριστεία, που συνεπάγεται η εξειδίκευση και η υπερεξειδίκευση, ξεκινάει εξ 

απαλών ονύχων μέσα από μια διαδικασία ευρυγνωσίας ή καλύτερα πολλαπλών 

ενασχολήσεων. Και εδώ εστιάζεται το πρόβλημα του ορισμού. Ας υποθέσουμε ότι 

είμαι καλός (ή έχω μεγάλο ενδιαφέρον) στη φυσική, στο βιολί και στην 

ιστιοπλοΐα, όπως και ο Αϊνστάιν. Υπάρχουν πολλά θεωρητικά υποδείγματα που 

εξηγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά ως μία διαδικασία επιλογής (Theory of 

Choice), όπως αυτή χρόνια τώρα εφαρμόζεται στην οικονομική επιστήμη, κυρίως 

στον κλάδο της μικροοικονομίας.4  

H εξειδίκευση και υπερεξειδίκευση αφορά επάγγελμα, δηλαδή μία 

βιοποριστική διαδικασία και όχι ένα χόμπι ή μία διαδικασία δράσης στο πλαίσιο 

του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής ενός ατόμου. Το να ασχολούμαι 

ερασιτεχνικά με το ποδόσφαιρο στην ηλικία των 12 ετών δεν λέει απολύτως 

τίποτε. Ο συγγραφέας αναφέρεται σε αυτό το θέμα στη σ. 19, χρησιμοποιώντας 

ως παράδειγμα την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γερμανίας, η οποία κέρδισε 

το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014. Κατά σύμπτωση έχω δημοσιεύσει έρευνα για 

τους προσδιοριστικούς παράγοντες των αποτελεσμάτων του Παγκοσμίου 

Κυπέλλου του 2014 (Papanikos, 2017). Εξέτασα εκείνους τους παράγοντες στους 

οποίους έχω εξειδικευτεί, λ.χ. τους οικονομικούς, τους δημογραφικούς και τους 

πολιτικούς. Άλλοι, πιο εξειδικευμένοι από μένα, εξετάζουν άλλους παράγοντες, 

όπως το ρόλο της ικανότητας του κάθε ποδοσφαιριστή, της ικανότητας της 

ομάδας προπονητών, το χρόνο προετοιμασίας κ.ά. Περισσότερα θα αναφέρω 

 
3Ενώ αναφέρεται σε νομπελίστες οικονομολόγους για να τεκμηριώσει κάποιες από τις απόψεις 

του, δεν αναφέρει τον πιο σημαντικό από όλους, τον Garry Becker, του οποίου η εργασία για 

την κατανομή του χρόνου των νοικοκυριών του 1965 είναι πλέον κλασική. Από αυτόν έπρεπε 

να είχε ξεκινήσει.  
4Οι επιλογές δεν γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον βεβαιότητας και σταθερότητας. Το αντίθετο 

επιλέγουμε κάτι σήμερα και θα φανεί αύριο αν ήταν σωστή η επιλογή. Το θέμα της επιλογής 

και της αβεβαιότητας έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως την οικονομική επιστήμη με πολλά 

προβλήματα να μένουν άλυτα, όπως πολύ εύστοχα τα παρουσιάζει ο Machina (1987). 
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παρακάτω για να δείξω ότι όταν είσαι άσχετος με ένα θέμα (δηλαδή δεν έχεις την 

υπερεξειδίκευση), καλύτερα να μην ασχολείσαι με αυτό. 

Και εξηγούμαι. Σε αυτά τα υποδείγματα επιλογής μεταξύ ελεύθερου χρόνου 

και εργασίας, καθώς και μεταξύ διαφορετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων 

ένας σημαντικός σπάνιος πόρος είναι ο χρόνος. Η μέρα έχει 24 ώρες. Και αν 

υποθέσουμε ότι θέλεις να γίνεις καλός και στις τρεις δραστηριότητες ώστε να σου 

αποφέρουν εισόδημα, τότε μάλλον το 24ωρο δεν φθάνει. Αναγκαστικά πρέπει να 

επιλέξεις μεταξύ φυσικής (επιστήμης γενικότερα), ιστιοπλοΐας (αθλητισμού 

γενικότερα) και βιολιού (μουσικής γενικότερα).  

Φυσικά μπορείς στον ελεύθερο χρόνο σου να ασχολείσαι με τις άλλες δύο 

δραστηριότητες.5 Και έχω στο νου μου τον Αϊνστάιν (Smith, 2022 και Παπανίκος 

2022α) ο οποίος ασχολήθηκε από πολύ μικρός με τη φυσική (επιστήμη), την 

ιστιοπλοΐα (αθλητισμός) και το βιολί (μουσική). Από μικρός αφιέρωσε τεράστιο 

χρόνο στη φυσική.6 Και όχι σε όλη τη φυσική αλλά μόνο στη θεωρητική φυσική. 

Και από αυτήν μόνο στη φυσική που αφορούσε τον μακρόκοσμο. Δεν 

ασχολήθηκε με την πειραματική φυσική· άλλοι το έκαναν αυτό γι’ αυτόν, οι 

οποίοι, μάλιστα, δεν κατάφεραν να διαψεύσουν τις θεωρίες του όπως μας 

περιγράφει και ο Bodanis (2022), μεταξύ πολλών άλλων.  Ούτε ασχολήθηκε με 

τον μικρόκοσμο της φυσικής που είναι γνωστός ως ο κλάδος της 

κβαντομηχανικής παρ’ όλο που άλλοι τον ανέπτυξαν βασιζόμενοι στο έργο του 

Αϊνστάιν. Συνεπώς, ο μεγαλύτερος, κατά πολλούς, επιστήμων του 20ου αιώνα δεν 

ειδικεύτηκε στη φυσική αλλά υπερεξειδικεύτηκε, διότι διάλεξε μόνο ένα μέρος 

της, αυτό της θεωρητικής φυσικής. Στον ελεύθερο χρόνο του έκανε ιστιοπλοΐα ή 

έπαιζε βιολί. Διάβαζε και κανένα λογοτεχνικό βιβλίο, όπως μας ενημερώνει ο 

Smith (2022). Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ακόμη και όταν έπαιζε βιολί ή έκανε 

ιστιοπλοΐα, ο Αϊνστάιν τη φυσική θα σκεφτόταν. Τον ενδιέφερε να βελτιώσει τη 

φυσική επιστήμη και όχι το παίξιμο του βιολιού του ή τη δεξιότητά του στην 

ιστιοπλοΐα.    

Ας ανακεφαλαιώσουμε. Η έννοια της εξειδίκευσης έχει πολλές διαστάσεις 

και κυρίως λόγους για να επιλέγεται από τα άτομα από πολύ μικρή ηλικία. Αν και 

δεν αναφέρει ο συγγραφέας τι εννοεί με τους όρους ειδίκευση, εξειδίκευση και 

υπερεξειδίκευση, προκύπτει ότι μάλλον αναφέρεται σε επαγγελματικές 

(βιοποριστικές) δραστηριότητες. Για να το πω όσο πιο απλά μπορώ, αναφέρεται 

σε εκείνες τις δραστηριότητες που αποφέρουν χρήματα σε όσους τις 

πραγματοποιούν. Έτσι ορίζει την επιτυχία ο συγγραφέας αν και πάλι επειδή δεν το 

αναφέρει ξεκάθαρα δημιουργείται μία σύγχυση. 

Ξεκινάει το αφήγημα του με δύο γνωστούς παίκτες του γκολφ, τον Ρότζερ 

και τον Τάιγκερ που έγιναν πάμπλουτοι από το άθλημα που έπαιζαν. Σε αυτό το 

 
5Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Υπήρχαν αθλητές που σπούδασαν και όταν 

τελείωσε η επαγγελματική αθλητική δραστηριότητά τους ασχολήθηκαν επαγγελματικά με 

αυτό που σπούδασαν. Συνήθως αυτό αφορούσε αθλήματα που δεν εξασφάλιζαν ένα επαρκές 

επίπεδο διαβίωσης.  
6Όπως αναφέρει ο Smith (2022), στην ηλικία των έξι ετών ο πατέρας του Αϊνστάιν του χάρισε 

μία πυξίδα. Εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι κάποια αόρατη δύναμη της φύσης κινούσε τη 

βελόνα της πυξίδας και έβαλε σκοπό της ζωής του να ανακαλύψει και άλλες τέτοιες δυνάμεις 

που υπάρχουν στη φύση. Και όπως αναφέρει και ο Bodanis (2022), μέρος του ελεύθερου 

χρόνου του με φίλους αφιερωνόταν σε συζητήσεις περί των φυσικών φαινομένων.  
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εισαγωγικό κεφάλαιο αναδεικνύεται όλη η σύγχυση του συγγραφέα που απορρέει 

από τη μη κατανόηση των βασικών εννοιών που χρησιμοποιεί. Η λέξη 

ευρυγνωσία σημαίνει γνώση και ταυτίζεται συνήθως με επιστημονικά 

αντικείμενα. Παλιά η φιλοσοφία απαιτούσε ευρυγνωσία. Ο Αριστοτέλης μπορεί 

να θεωρηθεί ο πατέρας της ευρυγνωσίας. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι για να γίνεις 

ένας αθλητής του γκολφ θα έπρεπε να διαθέτεις ευρυγνωσία. Αλλά ο συγγραφέας 

έχει άλλη άποψη. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο καταλήγει, ως συμπέρασμα υποθέτω, 

με την εξής παράγραφο (σ. 26): 

 
Η συγκεκριμένη έρευνα αγγίζει κάθε στάδιο της ζωής, από την εξέλιξη των 

παιδιών στα μαθηματικά, τη μουσική και τον αθλητισμό, μέχρι τους φοιτητές 

που μόλις αποφοίτησαν και ψάχνουν τον δρόμο τους, τους επαγγελματίες που 

βρίσκονται στα μέσα της καριέρας τους και χρειάζονται μια αλλαγή και τους 

μελλοντικούς συνταξιούχους που αναζητούν μια νέα απασχόληση, αφού 

εγκαταλείψουν την προηγούμενη.  

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι πώς θα διατηρήσουμε τα οφέλη του 

εύρους, των ποικίλων εμπειριών, του διεπιστημονικού τρόπου σκέψης και της 

όψιμης επικέντρωσης σε έναν κόσμο που όχι μόνο μας ωθεί ολοένα και 

περισσότερο στην υπερεξειδίκευση, αλλά την απαιτεί κιόλας. Μολονότι δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν τομείς που χρειάζονται άτομα με την πρώιμη 

εκκίνηση του Τάιγκερ και έναν καθαρό στόχο, όσο αυξάνεται η περιπλοκότητα –

με την τεχνολογία να υφαίνει γύρω από τον κόσμο ολοένα μεγαλύτερα δίκτυα 

διασυνδεδεμένων συστημάτων, όπου το κάθε άτομο βλέπει μόνο ένα μικρό 

κομμάτι–, έχουμε επίσης ανάγκη από περισσότερους Ρότζερ: ανθρώπους που 

ξεκινούν από ένα ευρύ πεδίο και καλωσορίζουν τις ποικίλες εμπειρίες και 

προοπτικές καθώς εξελίσσονται. Ανθρώπους που διαθέτουν ευρυγνωσία.  

 

Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς! Αναφέρεται στη δουλειά του ως «έρευνα» που 

μάλιστα μπορεί να έχει εφαρμογές σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα. Όλοι οι επιστήμονες ψάχνουν για μία γενική θεωρία που θα 

συμπεριλάβει όλα τα αντικείμενα αλλά αυτός το «τερμάτισε», διότι 

συμπεριλαμβάνει όλες τις ηλικίες, από μαθητές μέχρι και συνταξιούχους, εκτός 

από όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Παρεμπιπτόντως φαίνεται να αγνοεί την 

έρευνα του νομπελίστα και υπερεξειδικευμένου οικονομολόγου Φράνκο 

Μοντιλιάνι - Franco Modigliani (1918-2003) που οδήγησε στην πολύ γνωστή 

θεωρία του κύκλου ζωής και τις αποφάσεις που λαμβάνει ένα άτομο στις 

διάφορες ηλικιακές φάσεις της ζωής του. Αν γνώριζε την έρευνα του, ίσως η 

«έρευνα» του να ήταν καλύτερη. 

Μάλλον αγνοεί τι σημαίνει έρευνα ή την μπερδεύει με τη δημοσιογραφική 

«έρευνα» που στα ελληνικά μεταφράζεται με τη φράση «κάνω ρεπορτάζ». Η 

ιστορία του Αϊνστάιν και πολλών άλλων τον διαψεύδει. Αλλά με δεδομένο ότι 

θεωρεί απαραίτητη την πολυδραστηριότητα (επιστήμη, αθλητισμός, μουσική) και 

όχι τόσο την ευρυγνωσία, στην τελευταία παράγραφο προτείνει να 

ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ρότζερ. Και πώς τεκμηριώνεται αυτό; Ας 

δούμε ένα παράδειγμα που μας δίνει και αποτελεί το αποτέλεσμα της «έρευνάς» 

του. Μας λέει τα εξής εκπληκτικά (σ. 19): 
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… στο τέλος του 2014, μια ομάδα Γερμανών επιστημόνων εξέδωσε μια μελέτη που 

αποδείκνυε πως τα μέλη της εθνικής ομάδας τους, που είχε μόλις κερδίσει το 

Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν στην ουσία αθλητές που άργησαν να ειδικευτούν και δεν 

έπαιζαν ποδόσφαιρο περισσότερα οργανωμένα από ένα παίκτη ερασιτεχνικής 

κατηγορίας, μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των είκοσι δύο ή και αργότερα. Το 

μεγαλύτερο μέρος της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας τους το πέρασαν 

ασχολούμενοι με το ποδόσφαιρο σε μη οργανωμένα πλαίσια, καθώς και με άλλα 

αθλήματα.   

 

Από την παραπάνω περικοπή φαίνεται ολοφάνερα ότι ο συγγραφέας είναι 

παντελώς άσχετος (δεν έχει την υπερεξειδίκευση που απαιτείται) με το 

ποδόσφαιρο γενικά και ειδικά με το ποδόσφαιρο της Γερμανίας. Ανέφερα 

προηγούμενα τη μελέτη μου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 (Παπανίκος, 

2017) που εξηγεί με ένα απλό στοχαστικό (στατιστικό) υπόδειγμα ποιοι είναι οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες μιας ποδοσφαιρικής επιτυχίας. Στοχαστικά και όχι 

μαθηματικά που σημαίνει ότι μία ομάδα δεν κερδίζει πάντοτε το Παγκόσμιο 

Κύπελλο, όπως  συνέβη και με τη Γερμανία μετά το 2014, διότι το 2018 το 

κέρδισε η Γαλλία.   

Μερικές παρατηρήσεις για να δειχθεί το μέγεθος της ασχετοσύνης (έλλειψης 

ειδίκευσης) του ανδρός. Πρώτον, όταν αναφέρεσαι σε έρευνα δίνεις τη σχετική 

παραπομπή. Ποιοι Γερμανοί; Ποια Μελέτη; Που δημοσιεύτηκε; Παρακάτω 

αναφέρει αόριστα «δύο οικονομολόγοι». Ποιοι οικονομολόγοι; Ενώ για άλλους 

δίνει τα ονόματα για μερικούς δεν τα δίνει. Δεν είναι τρόπος γραφής ενός 

σοβαρού βιβλίου αυτός. Και στη σσ. 360-406 μας δίνει σημειώσεις και 

βιβλιογραφία χωρίς να συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες προτάσεις του 

κειμένου ή υποσημειώσεις, όπως θα ήταν το σωστό. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. 

Το χειρότερο είναι η χρήση αυτής της βιβλιογραφίας που είναι ολοφάνερο ότι δεν 

την κατανοεί λόγω έλλειψης ειδίκευσης και σε μερικές περιπτώσεις 

υπερεξειδίκευσης.  

Δεύτερον, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στη Γερμανία είναι πολύ καλά 

οργανωμένο και δεν είναι τόσο ερασιτεχνικό όσο αφήνει να εννοηθεί ο 

συγγραφέας. Απλώς αγνοεί το θέμα. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όπως και στην 

Ελλάδα, οργανώνεται σε κατηγορίες με ομάδες να κερδίζουν πρωταθλήματα και 

κύπελλα. Μία ομάδα ξεκινάει από την ερασιτεχνική κατηγορία και αν είναι 

πρωταθλήτρια ανεβαίνει κατηγορία μέχρι να φθάσει στην επαγγελματική 

κατηγορία. Είναι λογικό λοιπόν ένας πιτσιρικάς ποδοσφαιριστής να ξεκινήσει από 

μία ερασιτεχνική ομάδα και εφόσον ξεχωρίσει να μεταγραφεί σε μία 

επαγγελματική ομάδα. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα και σε όλες τις άλλες 

χώρες του κόσμου. Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές όταν είναι σε παραγωγική 

ποδοσφαιρική ηλικία –κάτω των 30--θέλουν να γίνουν επαγγελματίες εκτός αν το 

κόστος ευκαιρίας τους είναι πολύ μεγάλο.7 

 
7Μιας και ο συγγραφέας μας λέει διάφορες ιστοριούλες ας πω και εγώ τη δική μου. Από την 

ηλικία των έξι ετών μου άρεσαν τα οικονομικά, δηλαδή το εμπόριο. Φαίνεται ότι είχα ταλέντο, 

διότι από εκείνη την ηλικία έβγαζα λεφτά, κάνοντας ψιλοεμπόριο πρώτα στο χωριό μου και 

μετά στην Αθήνα. Στην ηλικία των 12 είχα αποφασίσει να σπουδάσω οικονομικά. Ταυτόχρονα 

μου άρεσε και το ποδόσφαιρο και όπως έλεγαν πολλοί έπαιζα εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Ζώντας 

σε μία περιοχή της Αθήνας που απείχε λίγα μέτρα από τα γήπεδα του Απόλλωνα και της ΑΕΚ, 
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Τελευταίο και σπουδαιότερο. Μας λέει ότι οι ποδοσφαιριστές της Γερμανίας 

που κατέκτησαν του Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014 δεν είχαν ασχοληθεί 

οργανωμένα με το ποδόσφαιρο πριν τα 22 τους. Αστεία πράγματα. Ο Πίνακας 1 

είναι αποκαλυπτικός. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 η Γερμανία είχε 23 

ποδοσφαιριστές (Πίνακας 1). Οι μισοί από αυτούς (12 για την ακρίβεια) είχαν 

ξεκινήσει την καριέρα τους στο Εθνικό συγκρότημα σε ηλικία κάτω των 22 ετών 

και 20 από αυτούς, δηλαδή το 87%, είχαν παίξει στην Εθνική νέων της Γερμανίας 

(Κ21).  

Σπάνια βρίσκει κανείς σήμερα επαγγελματία ποδοσφαιριστή που δεν 

ξεκίνησε από το δημοτικό να παίζει ποδόσφαιρο με τη φιλοδοξία να αγωνιστεί μία 

μέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ας πάει ο συγγραφέας να δει πώς οργανώνεται το 

ποδόσφαιρο για να μάθει ότι η ειδίκευση και υπερεξειδίκευση στο ποδόσφαιρο 

ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Εδώ η υπερεξειδίκευση αφορά τη θέση που 

παίζει κάποιος στο ποδόσφαιρο, διότι άλλη εξάσκηση χρειάζεται κάποιος που 

προορίζεται για τερματοφύλακας και άλλη αυτός που προορίζεται για αμυντικός ή 

επιθετικός.  

  

 
ήταν φυσικό επακόλουθο κάποιοι να με προσέξουν στις πολλές αλάνες που έπαιζα και στην 

ηλικία των 14 ετών να πλησιάσουν τον πατέρα μου για να υπογράψει. Τους έδιωξε κακήν 

κακώς. Ήθελε να μάθουμε γράμματα ο πατέρας και θεωρούσε όχι και λανθασμένα τότε—ότι 

μόνο οι αλήτες έπαιζαν ποδόσφαιρο. Χρόνια αργότερα όταν δίδασκα στο πανεπιστήμιο –είχα 

μάθει κάποια γράμματα που ικανοποίησαν τη φιλοδοξία που είχε ο πατέρας μου για μένα, μου 

είπε ακόμη και τώρα όταν ακούω το θόρυβο της μπάλας τρέμω, γνωρίζοντας την αγάπη που 

είχα και έχω για το ποδόσφαιρο. Φυσικά όταν ενηλικιώθηκα έπαιξα ποδόσφαιρο όταν έκανα 

τα μεταπτυχιακά μου στο εξωτερικό και μάλιστα έγινα και προπονητής ερασιτεχνικής ομάδας. 

Όταν άρχισα να διδάσκω στο πανεπιστήμιο στην ηλικία των 26 ετών, εξακολουθούσα να 

παίζω ποδόσφαιρο σε ένα πολύ καλά οργανωμένο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Στην πρώτη 

κατηγορία έπαιζα όταν κάποιοι από την Ελλάδα, χωρίς να το ξέρω με παρακολούθησαν, μου 

έκαναν πρόταση να μεταγραφώ σε μία ομάδα της Ελλάδος. Ένιωσα μεγάλη ικανοποίηση αλλά 

τους εξήγησα ότι δεν είμαι φοιτητής αλλά διδάσκων στο Πανεπιστήμιο με μισθό και 

προοπτικές καριέρας που ήταν ανώτερες από ενός μέσου ποδοσφαιριστή της Ελλάδος. Σε 

όρους οικονομικής ανάλυσης, η προσφορά που μου έκαναν είχε πολύ μεγάλο κόστος 

ευκαιρίας για μένα και δεν την αποδέχτηκα. Συνέχιζα να παίζω ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο 

μέχρι και την ηλικία των 31 ετών. Και έκανα και άλλα πολλά που έχουν σχέση με το 

ποδόσφαιρο που ξεφεύγει από το πλαίσιο της παρούσης βιβλιοπαρουσίασης. Όλα αυτά ήταν 

μία δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου και καμία σχέση δεν είχαν με τις επιδόσεις μου στην 

οικονομική επιστήμη και έρευνα. 
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Πίνακας 1. Εθνική Ομάδα Γερμανίας του 2014 
αα Όνομα Επώνυμο Έτος 

Γέννησης 

Έτος 

Πρώτης 

Εμφάνισης 

Ηλικία 

Πρώτης 

Εμφάνισης 

Κ21 

1 Miroslav Klose 1978 2001 23 0 

2 Roman Weidenfeller 1980 2013 33 1 

3 Philipp Lahm (c) 1983 2004 21 1 

4 Bastian Schweinsteiger 1984 2004 20 1 

5 Per Mertesacker 1984 2004 20 1 

6 Lukas Podolski 1985 2004 19 1 

7 Manuel Neuer 1986 2009 23 1 

8 Sami Khedira 1987 2009 22 1 

9 Kevin Großkreutz 1988 2010 22 1 

10 Benedikt Höwedes 1988 2011 23 1 

11 Mats Hummels 1988 2010 22 1 

12 Mesut Özil 1988 2009 21 1 

13 Jérôme Boateng 1988 2009 21 1 

14 Thomas Mueller 1989 2010 21 1 

15 Ron-Robert Zieler 1989 2011 22 0 

16 André Schürrle 1990 2010 20 1 

17 Toni Kroos 1990 2010 20 1 

18 Christoph Kramer 1991 2014 23 0 

19 Erik Durm 1992 2014 22 1 

20 Mario Götze 1992 2010 18 1 

21 Shkodran Mustafi 1992 2014 22 1 

22 Julian Draxler 1993 2012 19 1 

23 Matthias Ginter 1994 2014 20 1 

  
    

21.61 20 

Πηγή: https://www.transfermarkt.com/. 

 

Είναι γνωστό στους υπερεξειδικευμένους στο θέμα ότι όλες οι χώρες έχουν 

ολοκληρωμένα προγράμματα ανίχνευσης αθλητικών ταλέντων που προσπαθούν 

να αξιολογήσουν τις αθλητικές ικανότητες παιδιών από το δημοτικό ακόμη. 

Φανταστείτε κάποια κοπέλα να περιμένει να ασχοληθεί με τη γυμναστική μετά τα 

20 της. Σε τι ηλικία αλήθεια ξεκινάνε να αγωνίζονται κάποιες κάνοντας 

πρωταθλητισμό στη γυμναστική; Διαβάζω από το βιογραφικό της Νάντια 

Κομανέτσι, που υπερεξειδικεύτηκε στην ενόργανη γυμναστική, τα εξής που είναι  

αναρτημένα στη Βικιπαίδεια:8  

 
Η Νάντια Κομανέτσι γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1961 στο Ονέστι της Ρουμανίας. 

… Άρχισε την ενασχόληση με τη γυμναστική στα 6 της χρόνια. Στα 7 της, η 

Κομανέτσι μπήκε στη σχολή γυμναστικής του Μπέλα Κάρολι, που ιδρύθηκε στο 

Ονέστι. … Στο πρώτο της Εθνικό πρωτάθλημα, το 1969, τερμάτισε στην 13η θέση. 

Την επόμενη χρονιά, όμως, τερμάτισε πρώτη, γεγονός που την καθιστούσε ως τη 

νεαρότερη αθλήτρια που κέρδισε το Εθνικό πρωτάθλημα της χώρας της. Η πρώτη 

της διεθνής επιτυχία ήρθε στα 13 της χρόνια, όπου και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο σε 

 
8https://bit.ly/3xoA7R5.  

https://www.transfermarkt.com/
https://bit.ly/3xoA7R5
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όλα τα αθλήματα εκτός από τις ασκήσεις εδάφους, όπου κέρδισε το ασημένιο 

μετάλλιο, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Σκίεν της Νορβηγίας. 

Στα 14 της, συμμετείχε στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 του 

Μόντρεαλ, όπου και έγινε μία από τις σημαντικότερες αθλήτριες των αγώνων. Στις 

παράλληλες μπάρες σημείωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία όλων των εποχών στο 

άθλημα, δηλαδή το τέλειο 10. Στην Ολυμπιάδα αυτή κέρδισε άλλα δύο χρυσά 

μετάλλια. Στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 1980 στην Μόσχα κέρδισε δύο 

χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια. Η Κομανέτσι ανακοίνωσε την απόσυρσή της από 

την ενόργανη γυμναστική στις 7 Μαΐου 1984. 

 

Υπάρχουν χιλιάδες τέτοια παραδείγματα, όπως αυτό της Κομανέτσι, που 

διαψεύδουν τον αυθαίρετο ισχυρισμό του συγγραφέα για την αναγκαιότητα της 

ευρυγνωσίας. Βασικά η τελευταία πρόταση δεν είναι σωστή. Η Κομανέτσι δεν 

αποσύρθηκε από την ενόργανη γυμναστική σε ηλικία 23 ετών το 1984, αλλά απλά 

έγινε προπονήτρια, όπως συνηθίζεται από πολλούς αθλητές.  

Συνεπώς, ο τίτλος του  πρώτου κεφαλαίου, «Η λατρεία του ξεκινήματος από 

νωρίς», δικαιώνεται πλήρως από την ιστορία της Νάντια Κομανέτσι. Η 

αυθαιρεσία της γραφής του συγγραφέα καθιστά πολύ δύσκολο να κατανοήσει 

κανείς τι εννοεί. Συμπεραίνει στη σ. 49 ότι «… όσοι σημείωναν δημιουργική 

επιτυχία είχαν την τάση να έχουν πλατιά ενδιαφέροντα». Τι σημαίνει δημιουργική 

επιτυχία και πώς διαφοροποιείται από τη μη δημιουργική επιτυχία; Τι σημαίνει 

πλατιά ενδιαφέροντα και πώς συνδέεται με την έννοια της ευρυγνωσίας; Στην 

προηγούμενη σελίδα εμπλέκει και τους νομπελίστες στη σύγχυση που τον 

διακατέχει και αναφέρθηκα παραπάνω (σσ. 48-49): 

 
Οι επιστήμονες και τα μέλη του ευρύτερου κοινού έχουν τις ίσες πιθανότητες να 

έχουν καλλιτεχνικά χόμπι, όπως οι επιστήμονες που κατέχουν τις υψηλότερες 

ακαδημαϊκές θέσεις είναι πολύ πιθανότερο να έχουν άλλες ενασχολήσεις πέρα από 

το επάγγελμά τους. Και οι κάτοχοι του Βραβείου Νόμπελ έχουν ακόμα περισσότερες 

πιθανότητες να είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, χορευτές, ταχυδακτυλουργοί ή άλλου 

είδους καλλιτέχνες. 

 

Το θέμα των Νομπελιστών στα οικονομικά και σε τι πραγματικά τους ήταν 

χρήσιμο για να μάθουν οικονομικά και να συνεισφέρουν στην επιστήμη τους το 

έχω αναλύσει σε μία εργασία μου που δημοσιεύτηκε στα πρακτικά της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας (Παπανίκος, 2020) και αυτό δεν ήταν άλλο από τα 

εφαρμοσμένα μαθηματικά. Όχι δεν διαπίστωσα ότι οι Νομπελίστες 

οικονομολόγοι χόρευαν και καλά.  

Το παραπάνω δείχνει ότι μπερδεύει τις «φούστες με τις βούρτσες». Ο 

συγγραφέας είναι ένας εξειδικευμένος γενικολόγος! Μας λέει το προφανές. Όλοι 

οι άνθρωποι που έχουν μία επαγγελματική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο 

τους κάνουν και κάτι άλλο, λ.χ. είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, χορευτές, μουσικοί 

κ.ο.κ. Όπως ανέφερα παραπάνω, το ένα είναι επένδυση (επάγγελμα) και το άλλο 

κατανάλωση (δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου). Από το ένα βγάζουν χρήματα 

ενώ στο άλλο μάλλον δαπανούν χρήματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν τρία 

πράγματα: εργάζονται (βγάζουν χρήματα), ξεκουράζονται (κοιμούνται) και 

κάνουν διάφορες δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους (διασκεδάζουν). 

Αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Επιτυχημένους και αποτυχημένους. 
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Νέους και ηλικιωμένους. Μόνο ο χρόνος που αφιερώνουν διαφέρει. Το μηδέν 

είναι το κατώτερο όριο και το σύνολο των τριών δραστηριοτήτων δεν ξεπερνά τις 

24 ώρες την ημέρα. Αυτό φυσικά συμβαίνει όταν δύο δραστηριότητες δεν 

μπορούν γίνουν ταυτόχρονα. 

Στο επόμενο κεφάλαιο μας λέει για τη δημιουργία ενός κακόβουλου κόσμου. 

Εδώ θέτει κάποια θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ευρυγνωσία. Θέματα 

τετριμμένα στους εξειδικευμένους της οικονομικής ανάλυσης σε ό,τι αφορά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Να αναφέρω δύο παραδείγματα. Πρώτον, μας αναφέρει, 

στη σ. 66, ότι οι «τελειόφοιτοι … είχαν κακές επιδόσεις σε ό,τι δεν είχε άμεση 

σχέση με το τομέα τους». Δεν καταλαβαίνω τι κακόβουλο βρίσκει σε αυτό. 

Κάποιος σπουδάζει στο πανεπιστήμιο για να εξειδικευτεί.  

Και πιο κάτω, σ. 69, αναφέρει τον οικονομολόγο Μπράιαν Κάπλαν – Brian 

Caplan ο οποίος σε έρευνα που δεν μας αναφέρει ο συγγραφέας του βιβλίου 

βρήκε ότι οι σπουδαστές λόγω της περιορισμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης θα 

ακολουθήσουν καριέρα άσχετη με τον τομέα ειδίκευσής τους κυρίως αυτοί που 

είναι απόφοιτοι μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Μία πιθανή εξήγηση ίσως 

να είναι και η έλλειψη υπερεξειδίκευσης. Αυτό είναι ένα πολυσυζητημένο θέμα 

στα οικονομικά και μάλιστα από πολύ καλύτερους οικονομολόγους όπως αυτό 

μετράται από τον κοινά αποδεικτό δείκτη h. Είναι το πρόβλημα της 

ετεροαπασχόλησης και συμβαίνει σε όλες τις επιστήμες και σε όλα τα 

επαγγέλματα. Και αυτό συμβαίνει είτε από προσωπική επιλογή είτε από 

προσωπική ανάγκη. Συναφή είναι και τα προβλήματα της πολυαπασχόλησης και 

της υποαπασχόλησης. Απλά ο συγγραφέας δεν τα γνωρίζει.  

Το τρίτο κεφάλαιο συνεχίζει με τις ιστοριούλες που καταντά το βιβλίο 

εξαιρετικά κουραστικό. Πάλι χρησιμοποιεί τη μουσική και τις εξειδικεύσεις 

μεταξύ μουσικών οργάνων. Κατά τον συγγραφέα καλός μουσικός είναι αυτός που 

ξέρει να παίζει πολλά όργανα ή ξεκίνησε με το να παίζει πολλά όργανα. 

Καταλήγει σε μία αυθαίρετη γενίκευση ότι η ιστορία του, «… αντικρούει τα 

πλαίσια της συνειδητής εξάσκησης, που λογαριάζει αποκλειστικά τις εξαιρετικά 

επικεντρωμένες προσπάθειες για την απόκτηση μιας μόνο δεξιότητας. Σύμφωνα 

με αυτή την άποψη, τα πολλά μουσικά όργανα θα ήταν χάσιμο χρόνο» (σ. 86).  

Και συνεχίζει να μας βομβαρδίζει με ιστοριούλες που δείχνουν την αγωνία 

του συγγραφέα να πείσει ότι τα πολλά όργανα είναι καλύτερα από ένα. Και το 

λέω αυτό, διότι ο ίδιος ο συγγραφέας αναγνωρίζει ότι «Φυσικά, υπάρχουν πολλοί 

δρόμοι προς τη δεξιοσύνη. Κάποιοι εκπληκτικοί μουσικοί έχουν κάνει από πολύ 

μικροί την επιλογή τους». Αφού υπάρχουν πολλοί δρόμοι –κάτι που είναι 

απολύτως σωστό--, τότε τι χρειάζεται η ευρυγνωσία; Μάλιστα στη σ. 89 μας 

παραθέτει συμπέρασμα έρευνας που λέει τρία όργανα είναι το καλύτερο. Και 

στην ίδια σελίδα έρχεται η αντίφαση: «Οι ψυχολόγοι τόνισαν την ύπαρξη πολλών 

μονοπατιών που οδηγούν στην υπεροχή». Οπότε τι; Άρα υπάρχει και ένα 

μονοπάτι που οδηγεί στην υπεροχή χωρίς να απαιτείται η ευρυγνωσία ή καλύτερα 

η ενασχόληση με πολλά πράγματα 

Το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου ασχολείται με τη μάθηση. Τιτλοφορείται 

«Μαθαίνοντας γρήγορα και αργά». Πολλά που αναφέρει σε αυτό το κεφάλαιο 

είναι σωστά αλλά, όπως και όλο το βιβλίο, η ανάλυση είναι ρηχή. Το θέμα της 

μάθησης το έχω εξετάσει σε δύο μελέτες μου και δεν θα αναφερθώ εδώ σε αυτές 

(Παπανίκος, 2022ε και 2022στ). Να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
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ρηχής ανάλυσης. Το κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιεί παραδείγματα επιδόσεων 

σπουδαστών στα μαθηματικά. Ατύχησε με την επιλογή του μαθήματος, διότι είναι 

ένα μάθημα που αναδεικνύει τη μεγάλη διαφορετικότητα στις ατομικές 

ικανότητες των μαθητών. Κάνει το λάθος να θεωρεί ότι όλοι οι μαθητές έχουν τις 

ίδιες ικανότητες και προβαίνει σε αυθαίρετες γενικεύσεις που το παράδειγμα που 

χρησιμοποιεί στη σ. 109 τον διαψεύδει: 

 
Όταν ρωτήθηκαν ποιο είναι μεγαλύτερο, το α/5 ή το α/8, το 53 τοις εκατό των 

φοιτητών απάντησε σωστά. Το ποσοστό ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο από το αν είχαν 

απλώς μαντέψει την απάντηση. Όταν τους ζητήθηκε να εξηγήσουν την απάντησή 

τους, οι φοιτητές συχνά υποδείκνυαν κάποιον αλγόριθμο. Οι φοιτητές θυμούνταν 

πως έπρεπε να επικεντρωθούν στον δεύτερο αριθμό, ωστόσο πολλοί από αυτούς 

θυμούνταν πως ένας μεγαλύτερος παρονομαστής σήμαινε πως το α/8 ήταν 

μεγαλύτερο από το α/5. … Μόλις το 15% των φοιτητών ξεκινούσε με έναν ευρύ 

εννοιολογικό συλλογισμό πως,  άμα διαιρέσεις κάτι σε πέντε κομμάτια, το κάθε 

κομμάτι θα είναι μεγαλύτερο από το αν το διαιρέσεις σε οχτώ κομμάτια. Ο καθένας 

από αυτούς τους φοιτητές βρήκε και τη σωστή απάντηση. 

 

Το παραπάνω αναδεικνύει πολλά για τις γνώσεις του συγγραφέα στη 

στατιστική και τα μαθηματικά. Μάλιστα ο ίδιος στη σ. 70 αναγνώρισε ότι στο 

μεταπτυχιακό του είχε κάνει λάθος στον στατιστικό έλεγχο των υποθέσεων που 

ξέφυγε και από του καθηγητές τους. 9  Τα συμπεράσματα ανήκουν στον 

αναγνώστη για τη σοβαρότητα του  ίδιου του συγγραφέα και των καθηγητών που 

τον δίδαξαν. Μας λέει εδώ ότι το 53% είναι μεγαλύτερο από το αν είχαν μαντέψει 

την απάντηση, μάλλον εννοεί το 50%. Αλλά στατιστικά αυτό δεν είναι αλήθεια. 

Προφανώς, ο αριθμός αυτός προέκυψε από δειγματοληψία όπου ρωτήθηκαν (n) 

φοιτητές. Η πιθανότητα (p) των πλήρως άσχετων φοιτητών να δώσουν σωστή 

απάντηση ήταν 50% και αντίστοιχα 50% ήταν η πιθανότητα να δώσουν 

λανθασμένη. Η διαδικασία αυτή στη στατιστική λέγεται Μπερνούλι. Αν 

υποθέσουμε ότι 30 φοιτητές συμμετείχαν στην έρευνα τότε 15 φοιτητές 

απάντησαν σωστά (n*p). Εκείνο που διαφεύγει του συγγραφέα είναι ότι ο αριθμός 

αυτός δεν είναι σταθερός και μία άλλη δειγματοληψία μπορεί να βγάλει ένα άλλο 

αποτέλεσμα. Η διακύμανση αυτών των αποτελεσμάτων είναι n*p*(1-p). Η 

τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης είναι το τυπικό σφάλμα (τυπική απόκλιση) της 

κατανομής των απαντήσεων. Με άλλα λόγια το 53% μπορεί να μην είναι 

διαφορετικό από το 50%. 

Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Κάνει και άλλο λάθος που οφείλεται 

στην έλλειψη εξειδίκευσης στο αντικείμενο. Αναφέρει ότι το 15% ήξερε 

μαθηματικά και έδωσε τη σωστή απάντηση. Κατά το συγγραφέα, αυτό σημαίνει 

ότι το 85% έδωσε μία τυχαία απάντηση. Άρα το 42,5% έδωσε κατά μέσο όρο τη 

 
9«Το πρόγραμμα στατιστικής έβγαλε έναν αριθμό που κρίθηκε συνοπτικά ως «στατιστικά 

σημαντικός». Δυστυχώς, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι ήταν ψευδώς θετικός, επειδή εγώ δεν 

καταλάβαινα τους περιορισμούς του στατιστικού ελέγχου στο περιβάλλον που τον εφάρμοσα. 

Το ίδιο ισχύει και για τους επιστήμονες που έκριναν την εργασία μου». Υποθέτω ο ίδιος και οι 

άλλοι επιστήμονες είχαν τουλάχιστον την ευρυγνωσία αφού δεν είχαν την απαραίτητη 

εξειδίκευση. 
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σωστή απάντηση. Αν προσθέσουμε σε αυτούς το 15% μας κάνουν 57,5% και όχι 

53% που μας λέει ο συγγραφέας. Κάπου έχει κάνει λάθος. Αλλά πού; 

Ας τα πάρουμε από την αρχή. Οι φοιτητές έχοντας την εκφώνηση του 

μαθηματικού προβλήματος μπροστά τους δεν δίνουν πλέον μια τυχαία απάντηση. 

Δηλαδή δεν μαντεύουν όπως λανθασμένα αναφέρει ο συγγραφέας. Θα μάντευαν 

μόνο αν δεν είχαν την εκφώνηση μπροστά τους. Πολλούς τους μπέρδεψε το 

γεγονός ότι το 8 είναι μεγαλύτερο από το 5. Αυτό το γνώριζαν και είναι σωστό. 

Εκείνο που δεν γνώριζαν κάποιοι ήταν το 1/8 είναι μικρότερο από το 1/5. Για να 

έχουμε γενικό σύνολο 53%, θα πρέπει το 4,5% να μπερδεύτηκε και συνεπώς το 

42,5% γίνεται 38%. Αν σε αυτό προσθέσουμε το 15% έχουμε 53%. Και όλα αυτά 

φυσικά αγνοώντας την επίδραση της τυπικής απόκλισης ή καλύτερα του τυπικού 

σφάλματος της κατανομής που προανέφερα. Αυτός είναι ο λόγος που αναφέρω 

ότι θα ήταν καλύτερο για τον συγγραφέα να μην ασχολείται με θέματα που δεν 

ξέρει. Ας τα αφήσει για αυτούς που έχουν υπερεξειδικευτεί στα θέματα αυτά 

ακόμη και αν δεν είναι καλοί χορευτές.  

Στη σ. 118 επιχειρηματολογώντας μεταξύ καθηγητών που έχουν 

μακροχρόνια θετική επίδραση και εκείνων που έχουν μέση επίδραση, αναφέρει 

ότι, «Οι φοιτητές  αξιολογούσαν τους καθηγητές τους με βάση πώς τα πήγαιναν 

στα τεστ εκείνη τη στιγμή -που είναι ανεπαρκές κριτήριο για το πόσο καλά τους 

προετοίμαζαν οι καθηγητές για τη μετέπειτα εξέλιξή τους-, έτσι επιφύλασσαν τις 

υψηλότερες αξιολογήσεις για τους καθηγητές που τους παρείχαν το λιγότερο 

μακροπρόθεσμο όφελος».  

Αν και αυτό μπορεί να είναι αλήθεια αλλά για διαφορετικούς λόγους από 

αυτούς που υπονοεί ο συγγραφέας. Πρώτον, οι επίσημες αξιολογήσεις των 

καθηγητών που κάνουν οι φοιτητές στα ξένα πανεπιστήμια γίνονται πριν από την 

ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων. Αν και ο φοιτητής γνωρίζει το βαθμό 

της προόδου του σε ένα μάθημα, δεν γνωρίζει τον τελικό βαθμό πριν την 

αξιολόγηση. Πολλά δε μαθήματα μπορεί να μην έχουν πρόοδο. Δεύτερον, πολλά 

μαθήματα που είναι δύσκολα από τη φύση τους οι φοιτητές τείνουν να το 

χρεώνουν αυτό στην ανικανότητα του καθηγητή και όχι στη δυσκολία του 

μαθήματος. Πολλά από αυτά τα μαθήματα που ο συγγραφέας αναφέρει ότι είναι 

χρήσιμα μακροπρόθεσμα είναι τα μαθήματα κορμού κάθε επιστήμης που 

απαιτούν πολύ διάβασμα. Τον κουράζει τον φοιτητή. Τρίτον, τα μαθήματα που 

συνήθως θεωρούνται εύκολα είναι τα μαθήματα επιλογής και οι φοιτητές τα 

επιλέγουν με κριτήριο την ευκολία τους. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει με τα 

μαθήματα κορμού που είναι υποχρεωτικά. Αυτά ως γενικές παρατηρήσεις. Με 

δεδομένο ότι ο συγγραφέας αναφέρεται σε καθηγητές που δίδασκαν το ίδιο 

μάθημα και είχαν κοινό διαγώνισμα, τότε είναι δύσκολο έως αδύνατο να 

ξεχωρίσεις τα μακροχρόνια από τα άμεσα οφέλη.  

Αφού μας φώτισε με τις γνώσεις του στα μαθηματικά και τη στατιστική, στο 

πέμπτο κεφάλαιο καταπιάνεται με την αστροφυσική. Ο συγγραφέας αν μη τι άλλο 

κάνει πράξη αυτό που κηρύσσει, την ευρυγνωσία. Και εδώ μάλλον πιάνεται 

αδιάβαστος. Στη σ. 130 μας λέει ότι «Το πιο σημαντικό είναι πως ο Κέπλερ 

επινόησε την αστροφυσική … ».  

Ο βραβευμένος αστροφυσικός Δημήτριος Νικολαΐδης στο βιβλίο του 

Αναζητώντας μία Θεωρία των Πάντων: Η Φιλοσοφία πίσω από την Φυσική, που 

στην αγγλική του εκδοχή δημοσιεύτηκε από το Oxford University Press το 2020 
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και εκδόθηκε στα ελληνικά το 2022, μας τα λέει κάπως διαφορετικά και θεωρεί 

τον Θαλή ως τον πρώτο επιστήμονα που εξέτασε το αστρονομικά φαινόμενα 

όπως και πολλοί άλλοι αρχαίοι Έλληνες. Η βιβλιοπαρουσίαση αυτού του βιβλίου 

γίνεται στο Παπανίκος (2022δ).  

Το κακό είναι ότι συνεχίζει ακάθεκτος και θέλοντας να εφαρμόσει την 

καθόλα αποδεκτή θεωρία των αναλογιών χρησιμοποιεί τις αναλογίες του Κέπλερ 

για να εξηγήσει τη συμπεριφορά «επενδυτών μεγάλων επενδυτικών εταιρειών» 

(σ. 138). Επειδή το θέμα των επενδύσεων όχι μόνο το έχω διδάξει στο 

πανεπιστήμιο, όχι μόνο έχω κάνει επιστημονική έρευνα επί του θέματος 

(Παπανίκος, 2016, Papanikos, 1988 & 2012) αλλά έχοντας εκπονήσει και 

επενδυτικά σχέδια για Έλληνες επενδυτές, σχετικά μεγάλους, μπορώ να πω με 

μεγάλη σιγουριά ότι ο συγγραφέας του βιβλίου είναι παντελώς άσχετος με το πώς 

οι επενδυτές αποφασίζουν. Ξεκινάνε με μία ανάλυση PEST, προχωράνε με μία 

ανάλυση SWOT και μετά υπολογίζουν πολλούς δείκτες εσωτερικής απόδοσης 

μιας επένδυσης. Και αυτά τα κάνουν οικονομολόγοι που είναι υπερειδικευμένοι 

στο αντικείμενο.  

Συνεχίζοντας ακάθεκτος με τις οικονομικές του αναλύσεις στις σσ. 144-145 

μας λέει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα περί των οικονομικών. Στη σ. 144 λέει 

τα εξής ο αθεόφοβος «Στις οικονομικές φούσκες, οι καταναλωτές αγοράζουν 

μετοχές ή ακίνητη περιουσία νομίζοντας πως θα ανέβει η τιμή. Η αγορά αυτή 

συμβάλλει στην αύξηση των τιμών, που οδηγεί σε περισσότερες αγορές».  

Και τα λέει αυτά χωρίς καμία απολύτως παραπομπή. Δεν καταλαβαίνω αν 

καταλαβαίνει τι γράφει. Μας λέει ότι οι καταναλωτές νομίζουν ότι θα ανέβουν οι 

τιμές που τελικά ανεβαίνουν επειδή απλά νόμισαν ότι θα ανέβουν και αγόρασαν. 

Συνεπώς σωστά νόμισαν. Τέλος πάντων. Ακόμη και στην Ελλάδα υπάρχουν 

πανεπιστημιακά τμήματα που εξειδικεύονται στα χρηματοοικονομικά. Το 

μαθηματικό του Πανεπιστημίου της Αθήνας έχει τομέα χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης όπου οι μαθηματικοί υπερεξειδικεύονται στο θέμα της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης.  

Δηλαδή το 1929 όταν έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου οι καταναλωτές 

αγόραζαν μετοχές. Στην ελληνική φούσκα του χρηματιστηρίου την περίοδο 1997-

1999 που έφθασε ο δείκτης 6.335 μονάδων στις 17 Σεπτεμβρίου 1999 και έπεσε 

στις 1500 μονάδες το 2003. Και αφού έπεσε γιατί δεν αγοράζουν οι Έλληνες 

καταναλωτές και σήμερα ακόμη όταν ο δείκτης είναι κάτω από τις 1,000 μονάδες. 

Οικονομικές ανοησίες του συγγραφέα. Και πώς καταλήγει αυτό το κεφάλαιο. 

Μας λέει τα εξής (σ. 151): 

 
Οι πάντες συγκλίνουν στην προώθηση της αρχής από νωρίς και της πρώιμης 

περιχαρακωμένης ειδίκευσης, παρόλο που πρόκειται περί κακής, μακροπρόθεσμα, 

στρατηγικής. Αυτό είναι πρόβλημα, διότι υπάρχει ένα άλλο είδος γνώσης, ίσως η 

σημαντικότερη όλων, που είναι αναγκαία να αποκτηθεί με αργούς ρυθμούς. 

Πρόκειται για το είδος της γνώσης που σε βοηθάει πρώτα πρώτα να αντιστοιχίσεις 

τον εαυτό σου με τη σωστή πρόκληση.  

 

Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ότι δεν έχει καμία σχέση με τη γνώση 

προκύπτει με τη χρήση της λέξης «οι πάντες». Όσοι έχουν γνώση, δεν 

χρησιμοποιούν ποτέ αυτές τις λέξεις όταν μόνο μία εξαίρεση μπορεί να διαψεύσει 
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όλη την παραδοχή. Εκτός των άλλων αρχίζει να κατηγοριοποιεί τη βασική του 

έννοια που είναι η λέξη «ειδίκευση» χωρίς να μας την ορίζει. Τι είναι η 

περιχαρακωμένη ειδίκευση; Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ξέφραγη ειδίκευση 

είναι το αντίθετό της; Δηλαδή η μη περιχαρακωμένη ειδίκευση είναι καλή; Όσο 

για την αντιστοίχιση, την εξετάζει στο επόμενο κεφάλαιο, που ήδη έχω 

αναφερθεί, και μάλιστα ως μία ακόμη οικονομική έννοια. Είναι πραγματικά 

παράδοξο έως και εξοργιστικό να διαβάζω ένα βιβλίο, εγώ ως οικονομολόγος, 

γραμμένο από έναν άσχετο γενικά και ειδικά με την οικονομική επιστήμη. 

Πάντως ο συγγραφέας χωρίς αιδώ συνεχίζει ακάθεκτος με τις ιστοριούλες του. Η 

επόμενη αφορά έναν ζωγράφο.  

Το έκτο κεφάλαιο καταλήγει σε ένα συμπέρασμα που έχει μεγάλο 

ενδιαφέρον, διότι παρατίθεται στο μέσο του κεφαλαίου (σ. 162): 

 
Όλοι αυτοί φαίνεται πως διέπρεψαν, παρόλο που ξεκίνησαν αργά. Θα ήταν εύκολο 

να παραθέσει κανείς επιλεκτικά ιστορίες ατόμων που εξελίχτηκαν πολύ αργά, 

ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Όμως δεν αποτελούν εξαιρέσεις λόγω του 

καθυστερημένου ξεκινήματός τους και το καθυστερημένο ξεκίνημα δεν έστρεψε τις 

πιθανότητες εναντίον τους. Ήταν η ουσιώδης προϋπόθεση της τελικής επιτυχίας 

τους. 

Η «ποιότητα αντιστοίχισης» είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι 

για να δείξουν το επίπεδο αντιστοίχισης της εργασίας κάποιου με το ποιος είναι –τις 

ικανότητές του και τις κλίσεις του.  

 

Αν είχε γράψει ότι ανεξάρτητα από το πότε ξεκινά κάποιος μία 

επαγγελματική καριέρα εκείνο που μετράει είναι η ικανότητα και ο χρόνος που 

βάζει σε αυτήν, θα ήταν μία σωστή και ουσιώδη οικονομική ανάλυση. Ο ικανός –

αργά ή γρήγορα—σε μία ελεύθερη οικονομία θα βρει το δρόμο του αν αφιερώνει 

το χρόνο που απαιτείται. Αυτό λέει η βασική οικονομική θεωρία που δεν έχει 

διαψευστεί από πλήθος εμπειρικών μελετών. Εκείνο που κάνει την παραπάνω 

παραπομπή λανθασμένη είναι η άποψη ότι η «ουσιώδης προϋπόθεση της τελικής 

επιτυχίας» είναι το γεγονός ότι «ξεκίνησαν αργά». Χρειάζεσαι μόνο μία 

περίπτωση ενός ατόμου που δεν είχε αυτή την «ουσιώδη προϋπόθεση» και τελικά 

πέτυχε στη ζωή του αυτό που ήθελε να πετύχει όπως αυτό προσδιορίζεται από τη 

συνάρτηση χρησιμότητας και τους περιορισμούς των πόρων και του χρόνου που 

κάθε άτομο αντιμετωπίζει. Αυτό λέει η οικονομική επιστήμη. Το πότε ξεκινάς 

λίγη σημασία έχει. Μάλλον η πλειονότητα αυτών που στέφθηκαν με «τελική 

επιτυχία» ξεκίνησαν νωρίς. Εκτός από μένα, γνώρισα πάρα πολλούς που άρχισαν 

πολύ νωρίς. Πολλοί λιγότεροι ήταν αυτοί που άρχισαν αργότερα και πέτυχαν.  

Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρεται στην αλλαγή καριέρας ως κάτι θετικό (σ. 165) 

αλλά δεν ξεκαθαρίζει ότι αυτό μπορεί να οφείλεται κυρίως στις τεχνολογικές 

εξελίξεις και όχι τόσο σε μία ελεύθερη επιλογή. Οι δακτυλογράφοι αναγκάστηκαν 

να αλλάξουν επάγγελμα όχι από επιλογή. Επειδή το θέμα αυτό είναι αμιγώς 

οικονομικό, ο συγγραφέας, πολύ σωστά, καταφεύγει στην οικονομική 

βιβλιογραφία για να τεκμηριώσει κάποιες απόψεις. Ο τρόπος που το κάνει είναι 

τελείως αποσπασματικός αναφερόμενος σε κάποιους οικονομολόγους αντί να 

ξεκινήσει με τη θεωρητική οικονομική προσέγγιση του θέματος και μετά να 
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προβεί σε μία ανασκόπηση των εμπειρικών μελετών που αδυνατούν να τη 

διαψεύσουν.  

Στη σ. 175 αναφέρεται σε ένα θέμα που αφορά τη διαρροή των στρατιωτικών 

από το στρατό μετά τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου που απαιτείται να 

υπηρετήσουν. Ακόμη και τα μπόνους που δόθηκαν δεν αναχαίτισαν το κύμα 

φυγής. Αυτό ο συγγραφέας θεωρεί ότι δεν είναι πρόβλημα οικονομικό αλλά 

αντιστοίχισης. Είναι μόνο οικονομικό και έχει να κάνει με το κόστος ευκαιρίας 

του κάθε στρατιωτικού και το αναμενόμενο εισόδημα του κύκλου ζωής, όπως 

αυτό αναλύθηκε από τον νομπελίστα οικονομολόγο, που αναφέρθηκε παραπάνω, 

Φράνκο Μοντιλιάνι. Αν το αναμενόμενο εισόδημα είναι μεγαλύτερο και με 

δεδομένη τη στάση του κάθε στρατιωτικού απέναντι στον κίνδυνο που ελλοχεύει 

σε μία μη σταθερή δουλειά σε σχέση με αυτή του στρατιωτικού, τότε θα 

εγκαταλείψει τη θέση του στον στρατό. Αυτή η ανάλυση έχει ξεφύγει από το 

συγγραφέα, διότι δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις (εξειδίκευση) για να την κάνει. 

Η στάση απέναντι στον κίνδυνο ερμηνεύεται από το συγγραφέα ως θάρρος ή ως 

σθένος (σ. 181) αλλά αυτό είναι ήδη χιλιοαναλυμένο από την οικονομική 

επιστήμη. Τα άτομα διαφέρουν στην οικονομική συμπεριφορά και μία διαφορά 

αφορά τη στάση τους απέναντι στον κίνδυνο και τις αβεβαιότητες. Μερικοί 

κρίνουν ότι η σιγουριά της μονιμότητας είναι προτιμότερη από την αβεβαιότητα 

που δημιουργεί μία αλλαγή καριέρας που δεν είναι μόνιμη ακόμη και αν έχει 

περισσότερα χρήματα. Και εδώ έγκειται η μέτρηση της στάσης απέναντι στον 

κίνδυνο σε χρηματικούς όρους. Πόσα παραπάνω χρήματα θα παρακινήσουν 

κάποιον να αφήσει μία μόνιμη θέση για μία θέση που δεν είναι μόνιμη; Η 

οικονομική επιστήμη έχει απάντηση.  

Η τελική παράγραφος αυτού του κεφαλαίου αν και δεν προκύπτει από την 

ανάλυσή του είναι σωστή αλλά είναι τόσο γενικόλογη, όπως είναι όλα του τα 

συμπεράσματα. Μου θυμίζει αυτό που μου έλεγε η μάνα μου, «Να ΄σαι καλό 

παιδί», αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να μου το ορίσει. Το ανακάλυψα μόνος μου αλλά 

η διαδικασία είναι μία άλλη ιστορία. 

Το κεφάλαιο επτά δεν έχει κανένα συμπέρασμα. Σταματάει κάπου στο 

πουθενά αφού έχει παραθέσει ένα σωρό ασύνδετες ιστορίες πετυχημένων 

ανθρώπων. Κυρίως αφορά ιστορίες ανθρώπων που αναζητούσαν κάτι που τους 

ταίριαζε που είχε ως αποτέλεσμα να πετύχουν οικονομικά. Δεν υπάρχει καμία 

απολύτως γενίκευση και το πιο σημαντικό δεν υπάρχει καμία απολύτως 

συσχέτιση με το θέμα του βιβλίου που είναι η ευρυγνωσία. Αν δεν με απατά η 

ανάγνωση που έκανα, η λέξη ευρυγνωσία δεν αναφέρεται ούτε μία φορά. Κάποια 

γενικόλογα συμπεράσματα του τύπου «Οι προτιμήσεις μας στο επάγγελμα και τη 

ζωή δεν παραμένουν σταθερές, επειδή και εμείς δεν παραμένουμε ίδιοι» (σ. 196) 

είναι τόσο κοινότυπες που καταντούν κενού περιεχομένου. Η οικονομική 

επιστήμη τα είχε αναλύσει όλα αυτά τα θέματα που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτά 

που ο συγγραφέας αναφέρει ως ασύνδετες ιστορίες. Να δώσω ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα που ο συγγραφέας αγνοεί τελείως. Ο μέσος άνθρωπος περνάει από 

διάφορες ηλικιακές φάσεις που προσδιορίζουν και τις προτιμήσεις του. Η 

δημιουργία οικογένειας είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποτελεί την 

πιο σημαντική αλλαγή στη ζωή κάποιου. Αυτή την αλλαγή ο συγγραφέας θα την 

παρουσίαζε ως κάτι το αναπάντεχο και μοναδικό ενώ είναι απολύτως προβλέψιμο 

και με ευρεία εφαρμογή.  
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Αναφέρεται σε προσωπικούς στόχους και στη σύνδεση των βραχυχρόνιων 

και μακροχρόνιων στόχων. Φαίνεται να συμφωνεί με την άποψη ότι, «… δεν είναι 

καλή ιδέα να έχεις σταθερούς στόχους» (σ. 205). Υπάρχει μία ολόκληρη 

βιβλιογραφία στη θεωρία του σχεδιασμού που εξηγεί πότε οι σταθεροί στόχοι θα 

πρέπει να προτιμώνται των ευέλικτων στόχων. Επίσης, υπάρχει ολόκληρη 

επιστημονική βιβλιογραφία που εξηγεί τους παράγοντες που δικαιολογούν το 

σχεδιασμό χωρίς στόχους. Σε συνθήκες ακραίας αβεβαιότητας, ο σχεδιασμός 

χωρίς στόχους είναι η καλύτερη επιλογή Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την 

ευρυγνωσία; Απολύτως καμία. Έχουν, όμως, μεγάλη σχέση με την εξειδίκευση 

στην επιστήμη της λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου και 

αβεβαιότητας. 

Το όγδοο κεφάλαιο ασχολείται με τις ειδικεύσεις και πώς άτομα που είναι 

«αουτσάιντερ», όπως τους αποκαλεί, συνέβαλαν στο να λύσουν προβλήματα 

επιστήμης που δεν μπόρεσαν να λύσουν οι πιο ειδικοί. Τα παραδείγματα που 

χρησιμοποιεί δικαιώνουν μία άλλη άποψη. Πρώτον, δεν γνωρίζουμε τι ποσοστό 

άλυτων προβλημάτων έλυσαν οι «αουτσάιντερ». Αυτό δεν αναφέρεται καν. 

Δεύτερον, από τις περιγραφές που κάνει για τους «αουτσάιντερ» δεν προκύπτει 

ότι ήταν και τόσο «αουτσάιντερ». Ας πάρουμε την πιο ευνοϊκή για το συγγραφέα 

ιστορία. Γράφει  ότι, «Η λύση για μια μοριακή σύνθεση προήλθε από έναν 

δικηγόρο που διέθετε τις σχετικές γνώσεις επειδή εργαζόταν στον τομέα χημικών 

ευρεσιτεχνιών» (σ. 215). Αν δεν εργαζόταν σε αυτόν τον τομέα, θα έβρισκε τη 

λύση; Η περίπτωση αυτή αφορά ειδικευμένη γνώση και όχι γενική και αόριστη 

ευρυγνωσία. Παρεμπιπτόντως, ο Αϊνστάιν εργαζόταν σε Γραφείο Ευρεσιτεχνίας 

για επτά χρόνια από οικονομική ανάγκη και πολύ πιθανόν να τον έκανε πολύ 

καλύτερο επιστήμονα. Τρίτον, στην περίπτωση μιας κοπέλας που έπασχε από ένα 

είδος μυϊκής δυστροφίας, η ιστορία της μάλλον ενισχύει την άποψη ότι για τη 

λύση σοβαρών ιατρικών προβλημάτων μόνο οι υπερειδικευμένοι γιατροί μπορούν 

να το λύσουν ή να το διαγνώσουν. 

Το ένατο κεφάλαιο βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο συγγραφέας χωρίς 

και ο ίδιος να το αντιλαμβάνεται μας λέει ότι τίποτε δεν μπορεί να παραχθεί, 

καμία ιδέα δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν την αναλάβουν οι ειδικευμένοι και οι 

υπερεξειδικευμένοι. Ασχολείται πάλι με μία περίπτωση επιχείρησης –αυτής της 

Nintendo—και πως υλοποιήθηκαν οι ιδέες ή η φιλοσοφία ενός απόφοιτου 

ηλεκτρολόγου μηχανικού. Οι ειδικευμένος αυτός επιστήμονας, ο Γιόκοϊ, 

παρήγαγε ιδέες αλλά επειδή δεν ήταν καλός ή καλύτερα επειδή δεν ήταν 

υπερεξειδικευμένος χρησιμοποιούσε το ταλέντο και τις γνώσεις 

υπερεξειδικευμένων  ηλεκτρολόγων μηχανικών για να κατασκευαστούν παιχνίδια 

που είχαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, δηλαδή ήταν φθηνά και απλά στη 

χρήση τους, όπως περιγράφει στις σσ. 244-245 του βιβλίου. Σε ό,τι αφορά την 

ανάγκη για ειδικευμένους μας λέει τα εξής σωστά (σ. 246): 

 
Είναι αναμφισβήτητο πως ο Γιόκοϊ είχε ανάγκη από ανθρώπους εξαιρετικά 

ειδικευμένους. Ο πρώτος πραγματικός ηλεκτρολόγος μηχανικός που προσέλαβε η 

Nintendo ήταν ο Σατόρου Οκάντα, που είπε ορθά κοφτά, «Η ηλεκτρονική επιστήμη 

δεν ήταν του Γιόκοϊ». Ο Οκάντα ήταν συν-σχεδιαστής του Game & Watch και του 

Game Boy μαζί με τον Γιόκοϊ».  
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Η πρώτη πρόταση τα λέει όλα. Αυτό το παραδέχομαι και εγώ ως 

αναμφισβήτητο, δηλαδή ανεξαρτήτως από πού προέρχονται οι νέες και 

καινοτόμες ιδέες εκείνο που έχει σημασία είναι ότι χρειάζεσαι υπερεξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό για να τις υλοποιήσει. 

Το κεφάλαιο αυτό συνεχίζει με παραδείγματα εφαρμογής καινοτόμων ιδεών 

από διάφορες μεγάλες και μικρές εταιρείες αλλά η ουσία δεν αλλάζει: η 

εξειδίκευση και η υπερεξειδίκευση είναι αυτές που υλοποιούν. Στο κεφάλαιο 

αυτό, ο συγγραφέας εξετάζει την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που χωρίς 

εξειδίκευση και υπερεξειδίκευση δεν είναι εφικτή. Χρειάζεται ομάδα που θα 

συνεργαστεί για να παράγει καινοτόμα προϊόντα. Το θέτει πολύ σωστά στην σ. 

253:  

 
Οι εξειδικευμένοι ήταν ικανοί να εργαστούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε 

δύσκολα τεχνικά προβλήματα και μπορούσαν να προβλέψουν τα εμπόδια κατά την 

πορεία. Όσοι είχαν γενικές γνώσεις είχαν την τάση να βαριούνται όταν εργάζονταν 

για πολύ καιρό σε έναν τομέα. Πρόσθεταν αξία ενώνοντας τομείς, παίρνοντας 

τεχνολογία από έναν τομέα και εφαρμόζοντάς τη σε άλλους.  

 

Μάλιστα μας εισάγει και σε μία νέα έννοια. Άφησε την ευρυγνωσία και μας 

μιλάει για «πολυμάθεια» που την ορίζει ότι κατέχουν εκείνοι που διαθέτουν εύρος 

γνώσεων και «γνώριζαν τουλάχιστον έναν τομέα εις βάθος» (σ. 253).  

Να αναφέρω εδώ ότι ως πολυμαθείς εννοεί αυτούς που έχουν γνώσεις 

κάποιου εύρους αλλά πάντοτε μέσα στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της 

τεχνολογίας και της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων. Αυτοί οι πολυμαθείς 

παρήγαγαν καινοτόμα προϊόντα που εξαπλώνονταν σε πολλούς τομείς. Προφανώς 

δεν έχει καμία σχέση αν στον ελεύθερο χρόνο τους ήταν χορευτές ή έπαιζαν 

κάποιο όργανο και άθλημα. Τουλάχιστον δεν μας το αναφέρει.  

Το κεφάλαιο σε μία παράγραφο επαναφέρει τη διάκριση μεταξύ κακόβουλων 

και καλόβουλων περιβαλλόντων που πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι εννοεί. 

Πάντως, μας λέει ότι στα κακόβουλα και αβέβαια περιβάλλοντα η εμπειρία είναι 

ανεκτίμητη. Στα καλόβουλα περιβάλλοντα η περιορισμένη εξειδίκευση μπορεί να 

είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Ωστόσο κάνει μία πολύ εύστοχη παρατήρηση 

που την έχω συναντήσει πολλές φορές με όλους τους υπερεξειδικευμένους 

καθηγητές όλων των γνωστικών αντικειμένων που έχω συναναστραφεί λόγω της 

ιδιότητάς μου ως προέδρου του ATINER –τριάντα χρόνια τώρα. Όχι μόνο ο 

κόσμος αλλά και οι ίδιοι πιστεύουν ότι μπορούν να λύσουν όλα τα επιστημονικά 

και μη προβλήματα. Όχι όλοι είναι η αλήθεια αλλά πολλοί. Συνεπώς θα 

συμφωνήσω με την άποψη του συγγραφέα ότι, «Το πρόβλημα είναι πως συχνά 

περιμένουμε από έναν υπερεξειδικευμένο –χάρη στην εξειδίκευσή του σε έναν 

περιορισμένο τομέα—να καταφέρει μαγικά να επεκτείνει τις ικανότητές σε 

κακόβουλα προβλήματα. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά». (σ. 

265). Πάντως έχω δει και χειρότερα. Δημοσιογράφο να ρωτά γνώριμο στο ευρύ 

κοινό καλαθοσφαιριστή ποια είναι η άποψη του για τον πληθωρισμό και πώς 

μπορεί να λυθεί. Ο δημοσιογράφος είναι δημοσιογράφος και ρώτησε. Το τρελό 

είναι πως ο αθλητής απάντησε. Η ευρυγνωσία ή κάτι άλλο στο απόγειο της.  

Το δέκατο κεφάλαιο ασχολείται με ένα πολύ σημαντικό θέμα που η 

τεχνολογία έχει καταφέρει να λύσει και αφορά την «κατάρα» του Τόμας Μάλθους 
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και τη φημισμένη του πρόταση ότι ο πληθυσμός αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο 

ενώ τα μέσα για την επιβίωσή του αυξάνονται με αριθμητική πρόοδο. Ο 

συγγραφέας δεν κάνει καμία αναφορά σε αυτή τη θεωρία ούτε και στο λεγόμενο 

Κλαμπ της Ρώμης που το 1960 έβλεπε ότι ο πλανήτης κινδυνεύει, διότι οι 

πλουτοπαραγωγικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Ο συγγραφέας αγνοεί όλα αυτά 

και αντ’ αυτού αρχίζει μία ιστορία για τις προβλέψεις και τα στοιχήματα που 

έβαζε ο Πολ Έρλιχ – Paul Erlich τη δεκαετία του 1960 με τον οικονομολόγο 

Τζούλιαν Σάιμον – Julian Simon για τις τιμές πέντε μετάλλων. Αν αυξάνονταν θα 

σήμαινε ότι ο Έρλιχ είχε δίκιο ενώ αν μειωνόταν θα σήμαινε ότι ο Σάιμον είχε 

δίκιο. Το 1990 έληγε και η περίοδος του στοιχήματος και ο Σάιμον κέρδισε. Κατά 

ένα παράδοξο τρόπο ο συγγραφέας καταλήγει σε ένα συμπέρασμα ότι και οι δύο 

είχαν κάνει λανθασμένες προβλέψεις. Από τη δική μου σκοπιά, του 

οικονομολόγου, πιστεύω ότι και οι δύο έκαναν σωστές προβλέψεις αν η υπόθεση 

του ceteris paribus ληφθεί υπόψη. Όλες οι εξειδικευμένες επιστημονικές 

προβλέψεις γίνονται με αυτή την προϋπόθεση.  

Συνεχίζει με τις προβλέψεις για να δείξει ότι ο ειδικός κάνει κακές 

προβλέψεις. Είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολύ στην οικονομική επιστήμη. 

Απλά να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι προβλέψεις σχεδόν εξ ορισμού 

δεν πέφτουν ποτέ έξω αν ακολουθούν μία επιστημονική μέθοδο προβλέψεων.  

Ας δώσω ένα παράδειγμα για το τι σημαίνει επιστημονική πρόβλεψη και πώς 

εφαρμόζεται ανά περίπτωση. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως παράδειγμα την 

πρόβλεψη μελλοντικών οικονομικών και πολιτικών γεγονότων, ας πούμε έναν 

πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής  Ένωσης την περίοδο του ψυχρού πολέμου. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η καλύτερη μέθοδος πρόβλεψης είναι η μέθοδος των 

Δελφών. Δεν θα την περιγράψω αν και την έχω εφαρμόσει πολλές φορές σε 

έρευνές μου. Ποτέ δεν πέφτει έξω αυτή η μέθοδος και στηρίζεται αποκλειστικά 

και σε αντίθεση με αυτά που λέει ο συγγραφέας στη σ. 277, στην «… ύπαρξη μιας 

ομάδας με περιορισμένη εξειδίκευση, με το κάθε μέλος να συνεισφέρει στην 

ομάδα εξαιρετικό βάθος γνώσεων σε έναν τομέα». Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται 

κατά κύριο λόγο στην ανακάλυψη νέων τεχνολογιών.  

Στη σ. 279 επανέρχεται στην πρόγνωση ενός σημαντικού θέματος που είναι η 

πρόβλεψη συναλλαγματικών ισοτιμιών που ως θέμα το έχω εξετάσει στη μελέτη 

μου για τις πραγματικές ισοτιμίες του ευρώ των χωρών της ευρωζώνης 

(Papanikos, 2015). Αν κάποιος μπορούσε να προβλέψει την ισοτιμία μιας 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, όπως το θέτει ο συγγραφέας, τότε αυτός ο κάποιος θα 

γινόταν δισεκατομμυριούχος στη στιγμή. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει ένας 

σπουδαστής της διεθνούς νομισματικής ανάλυσης είναι ότι τα υποδείγματα 

προσδιορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορούν να λάβουν υπόψη τους 

μόνο τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη. Για παράδειγμα, μια αύξηση του 

πληθωρισμού οδηγεί, ceteris paribus, στην υποτίμηση του νομίσματος. Η 

ανάλυση του συγγραφέα δείχνει ότι απλά δεν ξέρει το θέμα.  

Γενικά η συζήτηση για τις προγνώσεις που κάνει στηρίζεται στην πρόγνωση 

που κάνουν οι άνθρωποι χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Αν τους αναγκάσεις να 

στοιχηματίσουν πάνω στην πρόβλεψή τους, τότε όλα τα δεδομένα αλλάζουν. Ας 

πούμε ότι πιστεύεις ότι το ευρώ αύριο θα ανέβει σε σχέση με το δολάριο. Πόσοι 

όμως από αυτούς που το πιστεύουν είναι διαθέσιμοι να κάνουν όλα τα δολάρια 

τους ευρώ σήμερα; Ελάχιστοι πιστεύω. Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη θεωρία 
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των αποκαλυπτόμενων προτιμήσεων του νομπελίστα οικονομολόγου Πολ 

Σάμουελσον, θα έλεγα πως μόνο τότε αποκαλύπτονται οι πραγματικές προβλέψεις 

ενός ατόμου όταν δρα σύμφωνα με αυτές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δεν 

αξίζει να ασχοληθεί κανείς. Η βασίλισσα των κοινωνικών επιστημών, που είναι τα 

οικονομικά, αποδέχεται μόνο τι κάνουν οι άνθρωποι και όχι τι λένε.  

Στη σ. 285 έχει και μία αναφορά στην Ελλάδα του 2015 και την πρόγνωση αν 

θα έβγαινε από το ευρώ ή όχι. Δεν μας λέει τίποτε άλλο. Απλά το αναφέρει. Το 

θέμα αυτό το έχω εξετάσει σε πολλές δημοσιεύσεις μου αλλά κυρίως στο βιβλίο 

μου –Παπανίκος (2014)—όπου μάλιστα είχα προβλέψει, μεταξύ πολλών άλλων—

όχι μόνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έκανε δημοψήφισμα, αλλά και πως θα έθετε το 

ερώτημα και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα.  

Η τελευταία πρόταση αυτού του κεφαλαίου αιφνιδιάζει τον αναγνώστη. Το 

έχει σύστημα να κλείνει το κάθε κεφάλαιο με κάτι που είναι άσχετο με το θέμα 

που εξέτασε στο κεφάλαιο. Είχε μαζέψει κάποιες προτάσεις και τελείως τυχαία τις 

έβαλε στο κλείσιμο των κεφαλαίων του. Κλείνει με το εξής σόφισμα, «Με μια 

λέξη, αυτό ονομάζεται μάθηση. Και μερικές φορές, συνεπάγεται τον πλήρη 

παραμερισμό της εμπειρίας» (σ. 286). Πλέον και η υπομονή του αναγνώστη έχει 

τα όρια της. Αυτές οι ασυναρτησίες ξεπερνούν κάθε όριο. Αυτό που περιγράφει 

σε όλο το βιβλίο του και στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι εμπειρίες που 

χρησιμοποιούνται για να μαθαίνει κάποιος. Ποια μάθηση εννοεί; Αυτή της 

τυπικής εκπαίδευσης; Αυτής δηλαδή με την οποία αποκτά κάποιος ειδίκευση; Μα 

αυτή θέλει να απορρίψει! Αν τελικά ξέρει και αυτός τι θέλει να κάνει. Για όσους 

ενδιαφέρονται να μάθουν περί μάθησης, ας διαβάσουν το άρθρο μου Παπανίκος 

(2022ε). 

Το ενδέκατο κεφάλαιο επιστρέφει στον αθλητισμό, αυτή τη φορά στους 

αγώνες αυτοκινήτων. Αποτελεί μία φανταστική περιπτωσιολογική μελέτη που 

καλούνται να εξετάσουν και να προτείνουν λύση φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Χάρβαρντ. Εδώ το μήνυμα είναι ότι απαιτούνται όλα τα διαθέσιμα (στατιστικά) 

δεδομένα για τη λήψη μιας απόφασης. Ποιος μπορεί να αμφιβάλει για αυτό; 

Κανένας υποθέτω. Τι σχέση έχει όμως αυτό με την ευρυγνωσία; Καμία υποθέτω.  

Αλλά ο συγγραφέας έχει άλλη άποψη και μας αποκαλύπτει ότι αυτή η 

περίπτωση μελέτης ήταν στην πραγματικότητα η περίπτωση του διαστημόπλοιου 

Challenger που έπεσε αμέσως μετά την εκτόξευσή του και πιο κάτω στο 

κεφάλαιο το Columbia. Τα δεδομένα λέει φταίνε που έπεσε, διότι αν είχαν 

στηριχθεί σε κάποιες απόψεις που δεν είχαν δεδομένα για να τις στηρίξουν, τότε 

δεν θα γινόταν η εκτόξευση. Υπάρχουν πολλοί που είναι μετά το Χριστό 

προφήτες. Στην επιστήμη αυτό που έχει σημασία δεν είναι τι λες αλλά πως το 

τεκμηριώνεις. Αυτό απαιτεί γνώση. Αυτό απαιτεί εξειδίκευση. Ακόμη και στην 

περίπτωση της ΝΑΣΑ αυτοί που είχαν αντίθετη άποψη με την εκτόξευση ήταν 

εξειδικευμένοι μηχανικοί ή μάλλον υπερεξειδικευμένοι. Και που καταλήγουμε; 

Πουθενά. Μας αφήνει μετέωρους όλη αυτή η φλυαρία του συγγραφέα. Πάντως, 

όπως ανέφερα στην αρχή, το βιβλίο βρίθει αντιφάσεων. Έτσι και εδώ από το 

πουθενά διαπιστώνει το προφανές, «Είναι εύκολο να τα λέει κανείς αυτά εκ των 

υστέρων» (σ. 307).  

Φυσικά το πρόβλημα δεν ήταν η κακή χρήση των δεδομένων αλλά η έλλειψη 

δεδομένων. Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση; Σωστά ο συγγραφέας 

παραθέτει αυτό που είπε ο νομπελίστας φυσικός Ρίτσαρντ Φέινμαν – Richard 
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Feynman ότι, «Όταν δεν έχεις δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη λογική» (σ. 

307). Με όλο το σεβασμό, η λογική είναι μέρος της λήψης απόφασης 

χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, που συμπεριλαμβάνουν και τα 

ποσοτικά ή ποιοτικά δεδομένα. Η λογική πάντοτε χρησιμοποιείται ακόμη και για 

να αξιοποιήσεις όλα τα δεδομένα και όλες τις πληροφορίες.  

Συνεχίζοντας τις μακρόσυρτες και ανιαρές ιστοριούλες του μας εξιστορεί  

τώρα για μία επιχείρηση διάσωσης στο Αφγανιστάν Αμερικανών στρατιωτών που 

είχαν τραυματιστεί. Ανούσιες λεπτομερείς περιγραφές που αναρωτιέσαι σε τι 

εξυπηρετούν εκτός από το να γεμίζουν σελίδες. Και μετά επανέρχεται στη ΝΑΣΑ 

και κλείνει με τους καρδιολόγους. Όλες αυτές οι ιστορίες δείχνουν αν μη τι άλλο 

ότι η εξειδίκευση και η υπερεξειδίκευση είναι αναγκαία. Συνεπώς η τελευταία 

πρόταση αυτού του κεφαλαίου δεν τεκμηριώνεται πουθενά μέσα σε αυτό το 

κεφάλαιο. Γράφει καταλήγοντας ότι, «Αντί να χρησιμοποιούν ένα μόνο εργαλείο, 

καταφέρνουν να συλλέξουν και να διαφυλάξουν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο και 

δείχνουν την ισχύ της ευρυγνωσίας σε έναν υπερεξειδικευμένο κόσμο» (σ. 328). 

Αυτό που λέει μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά αυτό δεν προέκυψε από την 

μακροσκελή περιγραφή αυτού του κεφαλαίου. Το αντίθετο προέκυψε. Όλοι οι 

φυσικοί της ΝΑΣΑ ήταν υπερεξειδικευμένοι και πουθενά ο συγγραφέας δεν μας 

δείχνει με πιο τρόπο γνώσεις έξω από την αστροφυσική τους βοήθησαν στο να 

λάβουν καλύτερες αποφάσεις. Σε προηγούμενα κεφάλαια στην ευρυγνωσία 

συμπεριλάμβανε και τις ενασχολήσεις ελεύθερου χρόνου. Πουθενά σε αυτό το 

κεφάλαιο δεν μας αναφέρει μία δραστηριότητα εκτός του περιορισμένου 

γνωστικού αντικειμένου που βοήθησε στην καλύτερη λήψη αποφάσεων. Θα 

μπορούσε να πει ότι ο τάδε αστροφυσικός ή καρδιολόγος ήταν καλύτερος, διότι 

γνώριζε ιστορία ή βοτανική ή επειδή έπαιζε καλό βιολί. Ο συγγραφέας 

συνεχίζοντας το «βιολί» του καταλήγει σε συμπεράσματα που δεν προκύπτουν 

από τις περιγραφές που κάνει. Πες πες μπορεί να πείσει τον αναγνώστη. Ίσως 

αυτόν που δεν είναι ειδικευμένος στο αντικείμενο της εξειδίκευσης των 

επαγγελμάτων και ιδιαιτέρως της υπερεξειδίκευσης που οδηγεί στον καταμερισμό 

της εργασίας με τεράστια αποτελέσματα στην παραγωγικότητα. Το φημισμένο 

παράδειγμα των καρφιών του πατέρα της οικονομικής επιστήμης, Άνταμ Σμιθ, 

άμεσα σχετίζεται με το θέμα του συγγραφέα, αλλά ούτε καν τον αναφέρει. Εξίσου 

σημαντική είναι και η διάκριση που έκανε ο Πλάτων για το ρόλο του κάθε ατόμου 

μέσα σε μία ιδανική κοινωνία. Και αυτόν τον αγνοεί.  

Και με αυτά φτάνει το βιβλίο στο τελευταίο κεφάλαιο, το δωδέκατο, που 

φέρει τον τίτλο «συνειδητοί ερασιτέχνες». Η αρχή πλέον κοινότυπη. Αρχίζει μία 

ιστορία που ο αναγνώστης αν δεν έχει παρατήσει το βιβλίο, θα αναστενάξει αμάν 

να τελειώνουμε. Η σύγχυση του τι εννοεί με την ευρυγνωσία συνεχίζεται και σε 

αυτό το κεφάλαιο. Αναφέρεται στην ιστορία ενός επιστήμονα από το Τορόντο του 

Καναδά που κάθε Σάββατο πρωί πήγαινε στο εργαστήριο της δουλειάς του για να 

κάνει διάφορα πειράματα. Έτσι του άρεσε, όπως αρέσει και σε πολλούς άλλους 

επιστήμονες που είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους. Τα Σαββατιάτικα πρωινά 

είναι τα πιο ήσυχα για τέτοια δουλειά. Για να δούμε τι λέει γι’ αυτόν τον 

επιστήμονα και πώς το συνδέει με την ευρυγνωσία και την εξειδίκευση. Τον 

περιγράφει ως εξής (σσ. 330-331): 
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Εξωτερικά, έμοιαζε με τον τέλειο υπερεξειδικευμένο επιστήμονα. Στο κάτω κάτω 

ήταν μοριακός βιοχημικός. Μόνο που αυτό το επάγγελμα δεν υπήρχε όταν σπούδαζε 

ο Σμίθις. Αρχικά σπούδασε ιατρική, μέχρι που παρακολούθησε την ομιλία ενός 

καθηγητή που συνδύαζε τη χημεία και τη βιολογία. «Έδινε διάλεξη για έναν νέο 

τομέα που δεν είχε εφευρεθεί ακόμη, κατά μία έννοια», μου είπε ο Σμίθις. ‘Ήταν 

υπέροχο και σκέφτηκα, Θα ήθελα να το κάνω αυτό. Καλύτερα να σπουδάσω λίγη 

χημεία’. Άλλαξε κατεύθυνση και άρχισε να σπουδάζει χημεία.  … Αυτό που στις 

μέρες μας ακούγεται ως υπερεξειδίκευση ήταν στην πραγματικότητα τον καιρό 

εκείνο ένα καινοτόμο υβρίδιο».  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ειλικρινά αδυνατώ να καταλάβω το μέγεθος της ασχετοσύνης του 

δημοσιογράφου. Δηλαδή η χημεία και η βιολογία δεν έχουν σχέση με την ιατρική; 

Τουλάχιστον στην Ελλάδα για να εισαχθείς στην Ιατρική πρέπει να «πετάς» στη 

χημεία και τη βιολογία. Στο εξωτερικό μάλιστα πριν μπεις στην Ιατρική μπορεί να 

σου ζητήσουν πτυχίο βιολογίας. Γνωρίζω πολλούς ερευνητές χημικούς και 

βιολόγους που όλη τους η έρευνα αφορά εφαρμογές στην ιατρική. Όλα αυτά που 

αναφέρει για τον νομπελίστα Σμίθις δεν διαψεύδουν την άποψη ότι μόνο η 

υπερεξειδίκευση προάγει την επιστήμη και λύνει ανθρώπινα προβλήματα, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση της υγείας. Στη δική του περίπτωση ήταν το DNA. 

Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς η δουλειά αυτή που είναι το άκρο άωτο της 

υπερεξειδίκευσης συνάδει με τον τίτλο του κεφαλαίου, «Συνειδητοί Ερασιτέχνες». 

Απλώς δείχνει ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι με την επιστήμη τους και τίποτε 

άλλο. Το επισημαίνει και ο ίδιος όταν γράφει (σ. 333):10 

 
Αυτός ο ενθουσιασμός και η παιχνιδιάρικη όρεξη εμφανίζονται επανειλημμένα στις 

έρευνες για τους δημιουργικούς στοχαστές. Ο Αντρέ Γκέιμ (Andre Geim), φυσικός 

του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, διεξάγει (χωρίς να έχει σχέση με τον Σμίθις) 

«πειράματα τα βράδια της Παρασκευής». Ήταν Παρασκευή βράδυ όταν ξεκίνησε το 

έργο που τον οδήγησε το 2000 να πάρει το βραβείο Ig Νόμπελ.   

 

Να επισημάνω κάτι που το έχω ζήσει στο εξωτερικό σε πανεπιστήμιο ως 

μεταπτυχιακός φοιτητής και ως διδάσκων. Αυτό που περιγράφει ο συγγραφέας 

του βιβλίου συμβαίνει κατά κόρον. Μεταπτυχιακοί φοιτητές και καθηγητές που 

κάνουν έρευνα έχουν μία κάρτα που τους επιτρέπει πρόσβαση οποιαδήποτε ώρα 

και μέρα στα εργαστήρια του πανεπιστημίου, του κάθε πανεπιστημίου. Είναι 

κοινότυπο να βλέπεις ανθρώπους να εργάζονται τις πιο ακατάλληλες ώρες και 

μέρες. Είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Φυσικά δεν εξασφαλίζει αυτή η 

συνήθεια σε όλους βραβεία, αλλά δείχνει ότι έχουν μεράκι για τη δουλειά τους. 

Μάλιστα, θα έλεγα, είναι αυτό το μεράκι που κάνει τους εξειδικευμένους, 

υπερεξειδικευμένους.  

Στη συνέχεια αυτού του τελευταίου κεφαλαίου ασχολείται με ένα σημαντικό 

θέμα που αφορά τη διασύνδεση και την διεπιστημονικότητα μεταξύ διαφόρων 

γνωστικών αντικειμένων. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ευρυγνωσία. Το να 

φέρνεις διάφορους επιστήμονες στο ίδιο τραπέζι για να λύσουν ένα πρόβλημα δεν 

συνιστά απόδειξη ότι ένα άτομο πρέπει να κατέχει την ευρυγνωσία για όλα τα 

 
10Στη σ. 334 ορίζει τον ερασιτέχνη όχι ως τον άσχετο αλλά ως τον άνθρωπο που λατρεύει τη 

δουλειά (το αποκαλεί εγχείρημα).  
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αντικείμενα. Το αντίθετο ισχύει. Η υπερεξειδίκευση ενός ατόμου βοηθάει στο να 

αποκτάται περισσότερη γνώση για το κοινό καλό, η οποία πολλαπλασιάζεται όταν 

επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων συζητούν πώς να λύσουν ένα πρόβλημα. Από 

την αναγκαία ατομική υπερεξειδίκευση στη γενικότερη και συλλογική 

ευρυγνωσία που αφορά, ωστόσο, ένα συγκριμένο πρόβλημα.  

Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει με τις 

αντιφάσεις του. Που καταλήγει; Μας λέει τα εξής καταπληκτικά (σ. 349): 

 
Κατά βάθος, η υπερεξειδίκευση εν γένει είναι μια καλοπροαίρετη ώθηση προς την 

αποτελεσματικότητα –τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για να αναπτύξεις μια 

αθλητική ικανότητα, να συναρμολογήσεις ένα προϊόν, να μάθεις να παίζεις ένα 

όργανο ή να εργαστείς σε μια καινούργια τεχνολογία. Αλλά πρέπει να καλλιεργηθεί 

και η αναποτελεσματικότητα.  

 

Συμφωνώ απόλυτα με εξαίρεση την τελευταία πρόταση, διότι το ζητούμενο 

είναι ποιος θα πληρώσει την αναποτελεσματικότητα που την ερμηνεύω ως 

αδυναμία παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που θα είναι χρήσιμο για 

την ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο ορισμός της αναποτελεσματικότητας, δουλειά 

(κόπος) χωρίς αποτέλεσμα.  

Φτάνοντας πλέον στον επίλογο, ο συγγραφέας θεωρεί δεδομένο ότι μας έχει 

πείσει για την αναγκαιότητα της ευρυγνωσίας και για αυτό ο επίλογος έχει τον 

τίτλο, «πώς επεκτείνουμε την προσωπική ευρυγνωσία». Έχει ενδιαφέρον που 

προσθέτει το επίθετο «προσωπική» που μάλλον εικάζω θέλει να την ξεχωρίσει 

από τη συλλογική ευρυγνωσία.  

Ξεκινάει τον επίλογο με μία προσωπική του ιστορία για τις αντιδράσεις των 

γονέων που αρνούνταν να δεχτούν ότι αθλητές που κατακτούν την κορυφή σε ένα 

άθλημα δεν άρχισαν να ειδικεύονται από νωρίς σε αυτό το άθλημα. Στην 

εισαγωγή είχε αναφερθεί στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γερμανίας και 

όπως έδειξα στον Πίνακα 1, απλά κάνει λάθος. Τα δεδομένα της ηλικίας των 

παικτών τον διαψεύδουν όπως και η ιστορία της Νάντιας Κομανέτσι και πολλών 

άλλων αθλητών.  

Στη συνέχεια εξετάζει ένα θέμα που δεν έχει καμία σχέση με την ευρυγνωσία. 

Μιλάει για τις αποτυχίες στην ανακάλυψη νέων τεχνολογιών. Πολλές οι 

αποτυχίες, λίγες οι επιτυχίες και αναφέρει ως παράδειγμα τον Τόμας Έντισον. 

Εκείνο που αγνοεί είναι ότι αυτό που έχει σημασία είναι ποια είναι η παρούσα 

αξία των αποτυχιών και επιτυχιών. Αν είναι θετική, τότε η προσπάθεια να 

καινοτομείς στέφθηκε με επιτυχία. Για παράδειγμα αν προσπαθήσεις 100 φορές 

και αποτύχεις με κόστος χρόνου-χρήματος ισοδύναμου με 10 ευρώ και μία φορά 

πετύχεις με καθαρά έσοδα 12 ευρώ, τότε μάλλον πρέπει να θεωρείσαι 

επιτυχημένος. Η απλή αυτή ανάλυση αποτελεί έναν εξειδικευμένο κλάδο της 

οικονομικής επιστήμης που αποκαλείται ανάλυση κόστους-οφέλους. Κάνω 100 

επενδύσεις. Οι 99 αποτυχαίνουν και χάνω 100 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς από 

τις 100 προσπάθειες οι 99 απέτυχαν και μόνο μία πέτυχε. Μόνο που η μία που 

πέτυχε μου απέφερε καθαρά έσοδα ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δυστυχώς, λόγω 

αβεβαιότητας και κινδύνου που χαρακτηρίζει όλες τις επενδύσεις δεν γνωρίζω εξ 

αρχής ποια θα μου αποφέρει το ένα δισεκατομμύριο. Προσπαθώ ή δεν προσπαθώ; 
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Αυτή την ανάλυση την έχω κάνει πιο διεξοδικά και στο βιβλίο μου, βλ. 

Παπανίκος (2021). 

Στον επίλογο μας τα αλλάζει. Δεν είναι πλέον κατά της εξειδίκευσης και 

υπερεξειδίκευσης αλλά κατά της πρώιμης εξειδίκευσης και υπερεξειδίκευσης (σ. 

355). Μα αυτό εξαρτάται από το επάγγελμα-δραστηριότητα. Τι είναι πρώιμο για 

έναν πιανίστα και έναν αθλητή ενόργανης γυμναστικής; Τι είναι πρώιμο για έναν 

οικονομολόγο, έναν φυσικό, ή έναν χειρούργο;  

Και κάπου εδώ τελειώνει το βιβλίο και ακολουθούν οι ευχαριστίες (3,5 

σελίδες) και οι σημειώσεις που δεν συνδέονται με το κείμενο (46 σελίδες). Έχει 

ενδιαφέρον που αναφέρει ότι το κάνει αυτό για «οικονομία χώρου» (σ. 361). 

Νομίζω ότι στην ανάλυση χώρου δεν τα πάει και πολύ καλά. Με δεδομένο ότι 

διατηρεί το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς -λίγο μικρότερης από του κειμένου και 

μεγαλύτερης από αυτή των υποσημειώσεων--, αν είχε βάλει τις σημειώσεις ως 

υποσημειώσεις, θα έκανε περισσότερη οικονομία χώρου και οι σελίδες θα ήταν 

λιγότερες. Όπως το ήθελε και αυτός θα τον αφήσουμε στην 

αναποτελεσματικότητά του.  

Το βιβλίο είναι χρήσιμο ως παράδειγμα ενός κακού συγγράμματος. Απλά ο 

συγγραφέας δεν έχει την εξειδίκευση και την υπερεξειδίκευση που απαιτεί το 

θέμα του βιβλίου του.  
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Πώς να Σκέφτεστε Όπως ο Άλμπερτ Αϊνστάιν 

του Daniel Smith  
(Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2022) 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 

 
Η παρούσα βιβλιοπαρουσίαση και 

σε συνέχεια της προηγούμενης 

(Παπανίκος, 2022α) είναι η πρώτη από 

τις τέσσερις που παρουσιάζω στο τρέχον 

τεύχος του περιοδικού, που αποτελούν 

μία ενότητα που αφορά κατά κύριο λόγο 

την επιστήμη της φυσικής.1 

Το βιβλίο «Πώς να Σκέφτεστε 

Όπως ο Άλμπερτ Αϊνστάιν» του Daniel 

Smith κυκλοφόρησε με την Εφημερίδα 

«ΤΑ ΝΕΑ» ως ένθετο από τις Εκδόσεις 

Πεδίο το 2022. Ανήκει σε μία 

γενικότερη σειρά βιβλίων του «Πώς να 

Σκέφτεστε Όπως …». Tο συγκεκριμένο 

βιβλίο αναφέρεται στον Αϊνστάιν. Είναι 

ένα μικρό βιβλίο, 222 σελίδων, που 

οργανώνεται, χωρίς την εισαγωγή, σε 31 

υποτυπώδη κεφάλαια. 

Στην εισαγωγή θέτει ξεκάθαρα ότι 

σκοπός του βιβλίου είναι «… να διερευνήσει τις ετερόκλητες πλευρές της 

προσωπικότητάς του και να εξετάσει μερικές από τις σημαντικές επιρροές που 

διαμόρφωσαν την κοσμοθεωρία του» (σ. 14).   

Στις σσ. 17-23 μας δίνει τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του Αϊνστάιν 

από τη γέννησή του το 1879 στη Γερμανία μέχρι το θάνατό του το 1955 στις 

ΗΠΑ. Περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία2 και τις συμβολές του στην επιστήμη 

την οποία υπηρέτησε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. «Η πνευματική 

αριστεία του Αϊνστάιν συμβάδιζε με μια τρομερή εργασιακή δεοντολογία που 

τον βρήκε να γράφει εξισώσεις σε ένα παλιό σημειωματάριο λίγες ώρες πριν 

το θάνατό του» (σ. 94) ή και πιο κάτω, «… έπεφτε στη δουλειά με τρομερή 

 
1Βλ. Παπανίκος (2022α, 2022β, 2022γ και 2022δ), οι οποίες αφορούν τις πρόσφατες εκδόσεις 

στα ελληνικά των βιβλίων των Epstein (2022), Bodanis (2022), Davies (2022), και Nicolaides 

(2022).  
2Στην παρούσα βιβλιοπαρουσίαση αποφεύχθηκε η αναφορά σε αυτά τα προσωπικά στοιχεία 

του Αϊνστάιν. 

Βιβλιοπαρουσίαση 



Τόμος 2, Τεύχος 2                             Παπανίκος: Πώς να Σκέφτεστε … του Daniel Smith 

 

92 

ένταση και δεν ήταν γνωστός ως κάποιος που του άρεσε να χαλαρώνει μέσα 

από μια μεγάλη γκάμα χόμπι. Πράγματι, η φίλη του Άλις Κάχλερ κάποτε 

αποκάλυψε ότι ανάμεσα στα λίγα αγαπημένα του χόμπι ήταν τα παζλ…» (σ. 

126). Πάντως είναι γνωστά τα δύο μεγάλα ενδιαφέροντα του Αϊνστάιν για την 

ιστιοπλοΐα και το βιολί.  

Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό αλλά και όλα τα άλλα περί της επιστήμης γενικά, 

και του Αϊνστάιν ειδικά, βγάζει κανείς αβίαστα το συμπέρασμα ότι η συμβολή 

στην επιστήμη γίνεται από ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι σε αυτό που 

κάνουν. Αφοσίωση σημαίνει χρόνος ο οποίος επιτυγχάνεται όταν το πρόβλημα 

του βιοπορισμού έχει λυθεί. Χρόνο και χρήμα χρειάζεται η επιστήμη. Και πολλά 

άλλα, αλλά τα 2Χ είναι τα πιο σημαντικά «…καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι 

γενέσθαι τῶν δεόντων», που θα μας έλεγε και ο Δημοσθένης.  

 Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι αν κάποιος ακολουθήσει το ίδιο 

μονοπάτι όπως ο Αϊνστάιν δεν θα γίνει και αυτός ένας «Αϊνστάιν». Χώρια που 

είναι διαδεδομένη η εσφαλμένη άποψη ότι ο Αϊνστάιν ήταν ένας κακός μαθητής. 

Δύστροπος για την εποχή του ίσως, αλλά κακός στα αντικείμενά του –φυσική και 

μαθηματικά– είναι ανακρίβεια που χρησιμοποιείται από άσχετους για να 

δικαιολογήσουν την ασχετοσύνη τους. Ο Αϊνστάιν ήταν εξαιρετικός στη φυσική 

και τα μαθηματικά από την «κούνια» του. Οι σχολικές του «αποτυχίες» δεν 

οφείλονταν στην έλλειψη γνώσεων σε αυτά τα δύο αντικείμενα αλλά σε άλλα 

μαθήματα, όπως η βοτανική και η λογοτεχνία (σ. 28).  

Από πολύ μικρός εξειδικεύτηκε και αργότερα υπερεξειδικεύτηκε στα 

αντικείμενα που και ο ίδιος κατάλαβε ότι είχε το ταλέντο, ένα κληρονομημένο 

ταλέντο από τον πατέρα του που ήταν και αυτός καλός στα μαθηματικά.3 Τα 

έκανε όλα πολύ γρήγορα και σε ηλικία 26 χρονών, το 1905, δημοσιεύει την 

εξίσωση ή καλύτερα την ταυτότητα που τον έκανε παγκοίνως γνωστό, Ε = mc2. Η 

ενέργεια (Ε) και η μάζα (m) είναι άρρηκτα (μαθηματικά) συνδεδεμένες μέσω μιας 

σταθεράς που ορίζεται από την ταχύτητα του φωτός (c) στο τετράγωνο. Δηλαδή 

κάτι που έχει μία πολύ μικρή μάζα μπορεί να δώσει τρομερή ενέργεια, όπως είναι 

η πυρηνική ενέργεια.  

Φυσικά το ταλέντο (ή ένα συγκριμένο επίπεδο ευφυΐας) χωρίς δουλειά δεν 

παράγει τίποτε. Η δουλειά με δεδομένη την ευφυΐα ορίζει τον έξυπνο.4 Σωστά, 

λοιπόν, επισημαίνει ο συγγραφέας παρακάτω ότι, «ενώ ήταν προφανές από νεαρή 

ηλικία ότι ο Αϊνστάιν είχε τεράστιες φυσικές ικανότητες στα μαθηματικά και τη 

φυσική, δεν ήταν εντελώς ξεκάθαρο ότι θα αποκτούσε την απαιτούμενη 

αυτοπειθαρχία για να ανθίσουν αυτά τα ταλέντα του» (σ. 58).5  

 
3Αυτά τα θέματα τα έχω αναλύσει στο Παπανίκος (2022ε και 2022στ). 
4Στο βιβλίο μου, Βλάκες, Έξυπνοι και Απατεώνες (βλ. Παπανίκος, 2021) έχω εξετάσει και 

εφαρμόσει με κάθε λεπτομέρεια αυτές τις δύο έννοιες, της ευφυΐας και της εξυπνάδας που 

διαφέρουν από την κοινή αντίληψη που συγχέει την εξυπνάδα με την υψηλή ευφυΐα.  
5Φυσικά εννοεί αυτοπειθαρχία για εργασία. Όπως αναφέρεται παρακάτω στο βιβλίο, «… η 

χαρά να βρίσκεται στη δουλειά τα έκανε όλα αυτά να αξίζουν τον κόπο. Όταν είχε περάσει τα 

πενήντα, έλεγε στον Χανς Άλμπερτ ότι η «δουλειά είναι το μόνο πράγμα που δίνει ουσία στη 

ζωή»» (σ. 96). Κάτι ανάλογο έλεγε και ο Ησίοδος στο Έργο και Ημέρες τον όγδοο αιώνα π.Χ. 

Για τον Ησίοδο έχω κάνει ειδική αναφορά σε τέσσερα άρθρα μου, βλ. Papanikos (2022a, 

2022b, 2022c, 2022d).  
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Και όπως όλοι οι λογικοί άνθρωποι εξειδικεύτηκε σε εκείνον τον τομέα που 

μπορούσε να αποδώσει περισσότερο (τα μέγιστα), που ήταν χρήσιμα τόσο για τον 

εαυτό του όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Μας αναφέρει ο συγγραφέας ότι, 

«Γινόταν όλο και πιο προφανές ότι ο Αϊνστάιν ήταν σημαντικά δυνατότερος στη 

φυσική παρά στα μαθηματικά και ανταποκρινόταν εστιάζοντας την προσοχή του 

στον τομέα που ήταν πιο δυνατός» (σ. 59). Και πολύ σωστά έπραξε. Αλλά και 

μέσα στη φυσική υπήρχαν τομείς στους οποίους εξειδικεύτηκε: «Όσο σπούδαζε 

φυσική, είχε και πάλι ξεκάθαρες προτιμήσεις. Για παράδειγμα, τον είχαν 

συνεπάρει πολύ περισσότερο τα μεγάλα ερωτήματα της σύγχρονης φυσικής παρά 

οι ιστορικές πλευρές του θέματος. … Επίσης ήταν σταθερά προσκολλημένος στη 

θεωρητική πλευρά της επιστήμης, παρά στους εφηρμοσμένους τομείς της, σε 

τέτοιο βαθμό που το 1899 ένας καθηγητής … τον έκοψε και πίεσε το πολυτεχνείο 

να του απευθύνει μία επίσημη επιστολή επίπληξης για τη χαλαρή στάση του στα 

εργαστήρια» (σσ. 59-61).  

Ο Αϊνστάιν είχε εμπιστοσύνη στα μαθηματικά ως μία καθαρή επιστήμη που 

στηρίζεται στη λογική. Θεώρησε ότι ο κόσμος μπορεί να εξηγηθεί από νόμους 

που υπακούν στη λογική. Συνεπώς, η σωστή χρήση των μαθηματικών μπορεί να 

ξεκλειδώσει το μυστικό του σύμπαντος. Ότι συμβαίνει πρέπει να έχει μία λογική 

(μαθηματική) εξήγηση. Είναι η βασική αρχή της επιστήμης, αυτή της 

αιτιοκρατίας: «Η βεβαιότητά του ότι τα μεγάλα μυστήρια του κόσμου μας και του 

σύμπαντος είχαν λογικές λύσεις του ήρθε σε σχετικά νεαρή ηλικία. Μέχρι τα 

δώδεκα ήταν βέβαιος ότι η φύση μπορούσε να ερμηνευτεί μέσα από την 

εφαρμογή μαθηματικών δομών» (σ. 32). Και ως νέος είχε και αυτός τα ινδάλματά 

του: τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα (σ. 33). Είχε τρομερή επιστημονική 

περιέργεια και μεγάλη εμπιστοσύνη στην διαίσθησή του ή καλύτερα στη 

φαντασία του. Αν και προς το τέλος της ζωής του ίσως να τον «πρόδωσε» όταν 

δεν καλοδέχτηκε την ανάπτυξη της κβαντομηχανικής θεωρίας όπως μας εξηγεί ο 

David Bodanis (2022) στο βιβλίο του, Το Μεγαλύτερο Λάθος του Αϊνστάιν, (βλ. 

και την βιβλιοπαρουσίαση του Παπανίκος 2022β που παρουσιάζεται στο παρόν 

τεύχος).  

Γιατί όμως; Όπως εξηγεί παρακάτω το βιβλίο, «Εκεί όπου ο Αϊνστάιν 

επιθυμούσε διακαώς στιβαρούς κανόνες που εξηγούσαν την πραγματικότητα του 

σύμπαντος, η θεωρία των κβάντα φαινόταν διατεθειμένη να τους απορρίψει -μία 

από τις θεμελιώδεις αρχές της, ας μην ξεχνάμε, είναι η αρχή της αβεβαιότητας. Ο 

Αϊνστάιν πίστευε σε έναν ντετερμινιστικό κόσμο όπου όλα γίνονται για κάποιον 

λόγο. Τώρα η επικρατούσα ορθοδοξία των κβάντα ήταν ότι ο κόσμος κυβερνάται 

από την αβεβαιότητα και την τύχη και ότι δεν υπάρχει αντικειμενική 

πραγματικότητα. Η απάντηση του Αϊνστάιν ήταν ότι ο «ο Θεός δεν παίζει ζάρια»» 

(σ. 157).  

Ο Αϊνστάιν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η προσωποποίηση των πειραμάτων 

σκέψης: «Αναμφισβήτητα, ο Αϊνστάιν ήταν ο μεγαλύτερος υπέρμαχος των 

πειραμάτων σκέψης» (σ. 45). Τρία τέτοια πειράματα σκέψης συνέβαλλαν στη 

διαμόρφωση της ειδικής και γενικής θεωρίας της σχετικότητας.6 Μικρός έκανε το 

πείραμα σκέψης πώς μπορεί να είναι όταν ταξιδεύεις πάνω σε μία ακτίνα φωτός. 

 
6Δεν είναι επί του παρόντος να εξηγήσουμε αυτές τι δύο θεωρίες αλλά η πρώτη συνδέει την 

Ενέργεια με τη Μάζα και η δεύτερη το χωροχρόνο με τη βαρύτητα.  
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Μετά πώς θα ήταν όταν ένα αντικείμενο ή άνθρωπος κλεινόταν μέσα σε έναν 

ανελκυστήρα χωρίς να το γνωρίζει και έπεφτε σε ελεύθερη πτώση. Πώς θα 

γνώριζε αν ήταν μέσα σε έναν ανελκυστήρα ή σε ένα βαρυτικό διάστημα; Το 

τρίτο πείραμα αφορούσε την αντίληψη που θα έχει ένας άνθρωπος μέσα σε ένα 

κινούμενο τρένο που το κτυπούσαν κεραυνοί στο μπροστινό και πίσω μέρος 

ταυτόχρονα σε σχέση με αυτόν που ήταν εκτός τρένου (σ. 46). 

Το βιβλίο επισημαίνει κάτι που έχει παρατηρηθεί σε πολλούς ανθρώπους. 

Κάποιοι είναι φτιαγμένοι να αποδίδουν καλύτερα όταν δουλεύουν μόνοι τους. 

Κάποιοι άλλοι ξεχωρίζουν μέσα από ομαδικές εργασίες. Η επιστήμη της φυσικής 

είναι ένας φυσικός χώρος όπου και τα δύο είδη συμβολών μπορούν να 

επιβιώσουν. Κυρίως η θεωρητική φυσική είναι ένας κλάδος για τα άτομα που 

χαρακτηρίζονται από έντονο ατομισμό που φθάνει μέχρι την αλαζονεία. Και ο 

Αϊνστάιν ήταν ένας τέτοιος χαρακτήρας. Κατά τον Αϊνστάιν, λοιπόν, «μόνο το 

άτομο μπορεί να παράγει νέες ιδέες» (σ. 66). Από την άλλη πλευρά, η 

πειραματική φυσική απαιτεί ομαδική εργασία. Απαιτεί εργαστήρια. Σύμφωνα με 

κάποιες μαρτυρίες, ο Αϊνστάιν αισθανόταν σαν ψάρι έξω από το νερό μέσα σε ένα 

εργαστήριο φυσικής.  

Αλαζονεία και ατομισμός είναι χρήσιμα εργαλεία στην επιστήμη όταν δεν 

συνδέονται με την (επιστημονική) βλακεία να μην αποδέχεσαι την αντίθετη 

άποψη και κριτική. Και όπως αναφέρει ο συγγραφέας, «Όντας ο ίδιος 

αμφισβητίας των παγιωμένων απόψεων, με χαρά συγχρωτιζόταν με όσους ήταν 

πρόθυμοι και ικανοί να αμφισβητήσουν τις δικές του φαινομενικές «αλήθειες»» 

(σ. 52). 

 Όπως ισχυρίζεται ο Bodanis (2022), ο Αϊνστάιν δεν κατάφερε να μείνει 

πιστός σε αυτή του την αρχή σε ό,τι αφορά την κβαντομηχανική παρ’ όλο που ο 

Δανός πνευματικός πατέρας της, ο Νιλς Μπορ, ήταν φίλος του για τον οποίο ο 

Αϊνστάιν το 1920 του έγραφε ότι η παρουσία του, του είχε δώσει τόση μεγάλη 

χαρά (σσ. 52-53). Ίσως τελικά να είχε δίκιο όταν έλεγε ότι, «Οι πραγματικά 

καινοτόμες ιδέες δημιουργούνται μόνο στη νιότη» (σ. 73).7 Θα πρόσθετα ότι και η 

αποδοχή νέων ιδεών  χρειάζεται επίσης τη νιότη και ο Αϊνστάιν στα γεράματα δεν 

αποδεχόταν εύκολα τις νέες ιδέες στη φυσική. Ίσως και γι’ αυτό να ασχολήθηκε 

με άλλα θέματα άσχετα με τη φυσική επιστήμη: «Καθώς γινόταν μια ακόμη 

μεγαλύτερη παγκόσμια προσωπικότητα και χρησιμοποιούσε ένα μεγάλο μέρος 

του χρόνου του για να προωθήσει τα πολιτικά και ουμανιστικά ενδιαφέροντά του, 

δεν βρισκόταν πλέον στο μεταίχμιο της καινοτομίας. Καθώς οι τομείς των ειδικών 

ενδιαφερόντων του πλημμύριζαν από νέες έρευνες και βιβλιογραφία, μεγάλο 

μέρος των οποίων ήταν εμπνευσμένα από το δικό του έργο, βρέθηκε στη δύσκολη 

θέση να μην μπορεί να προλαβαίνει να τα διαβάζει όλα.8 Επίσης έχασε ένα μέρος 

 
7Κάτι ανάλογο νομίζω ότι είχε πει και ο γνωστός οικονομολόγος Γιόζεφ Άλοϊς Σουμπέτερ-

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) μόνο που τον διέψευσε η συμβολή του Τζων Μέυναρντ 

Κέυνς-John Maynard Keynes (1883-1946) όταν δημοσίευσε, το 1936, τη Γενική Θεωρία της 

Απασχόλησης, του Τόκου και του Χρήματος, στη σχετικά όψιμη ηλικία των 53 ετών. Έχει 

ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι όλοι ψάχνουν για μία γενική θεωρία· σε όλες τις επιστήμες. Ο 

Αϊνστάιν στη φυσική· ο Κέυνς στα οικονομικά.  
8Αυτή ήταν και η περίπτωση της κβαντομηχανικής (σ. 76) αλλά αυτό δεν οφειλόταν τόσο στο 

ότι δεν γνώριζε γι’ αυτήν αλλά στο ότι δεν την αποδεχόταν. Αυτή η μη αποδοχή θεωρείται το 

μεγαλύτερο λάθος του Αϊνστάιν κατά τον Bodanis (2022). 
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της διαίσθησής του ώστε να εντοπίζει από πού μπορεί να προερχόταν η επόμενη 

μεγάλη καινοτομία» (σσ. 74-75).  

 Ο Αϊνστάιν διάβαζε φιλοσοφικά, λογοτεχνικά και άλλα έργα που είχαν 

άμεση συνάφεια και εφαρμογή με τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος που τόσο 

μεγάλη αξία είχε στο έργο του. Διάβασε Ιμμάνουελ Καντ, Ντέιβιντ Χιούμ. Τζον 

Στιούαρτ Μιλ, Μπαρούχ Σπινόζα, κ.ά. (σσ. 87-92).  

Όπως και ο Ιμμάνουελ Καντ, έτσι και ο Αϊνστάιν προσπάθησε να συνδέσει τη 

μεταφυσική (θρησκεία, θεός, δημιουργός) με τη φυσική, «… οι πεποιθήσεις του 

ήταν «πανθεϊστικές» -δηλαδή συμφωνούσαν με ένα δόγμα που βλέπει το σύμπαν 

ως τη φυσική έκφανση της θεότητας» (σ. 115).  

Τελικά σε τι οφείλεται η μεγάλη επιτυχία του Αϊνστάιν; Σωστά επισημαίνεται 

στο βιβλίο ότι, «Η επιτυχία του ως θεωρητικού φυσικού οφειλόταν σε μεγάλο 

βαθμό στην προθυμία του να παραμείνει σταθερός όταν άλλοι μπορεί να τα είχαν 

παρατήσει από τις αναποδιές και τις απογοητεύσεις» (σ. 147). Προτάθηκε για το 

βραβείο Νόμπελ το 1910 (σ. 150) αλλά τελικά του απονεμήθηκε το 1921 και το 

παρέλαβε το 1922 για πολύ ενδιαφέροντες λόγους που αναφέρει το βιβλίο στις σσ. 

150-152. 

Απέτυχε όπως και πολλοί άλλοι πριν και μετά από αυτόν να βρει μία θεωρία 

των πάντων. Όλοι οι επιστήμονες την ψάχνουν και αν κάποιοι τη βρουν πρώτοι 

αυτοί θα είναι οι επιστήμονες της φυσικής. Και είναι ένα δύσκολο έργο, διότι «Η 

επιτυχία της επινόησης μιας τέτοιας «θεωρίας των πάντων», όπως λεγόταν, θα 

ήταν σαν να διαβάζει κανείς το μυαλό του Θεού» (σ. 162).  

Στην τελευταία βιβλιοπαρουσίαση μου, στο παρόν τεύχος, Παπανίκος 

(2022δ), ο Nicolaides (2022) εξετάζει αυτό το θέμα, δηλαδή την αναζήτηση μιας 

θεωρίας των πάντων. Ο Αϊνστάιν αυτή τη θεωρία την ονόμασε ενοποιημένου 

πεδίου, «ο Αϊνστάιν σωστά πίστευε ότι αν διατύπωνε σωστά μια θεωρία 

ενοποιημένου πεδίου, θα ξεπερνούσε όλα τα προηγούμενα επιτεύγματά του» (σ. 

163). Και πιο κάτω, «… η δουλειά του πάνω στη θεωρία των πάντων ήταν 

τρομερά θαρραλέα» (σ. 164), αλλά απέτυχε, «Η φιλοδοξία είναι άξια θαυμασμού 

και η αποτυχία του να πετύχει τον στόχο δεν πρέπει να αφαιρεί από τη λάμψη των 

πρότερων επιτευγμάτων του» (σ. 164).  

Το βιβλίο αφιερώνει και σωστά πολλές σελίδες στις πολιτικές και 

ειρηνιστικές δραστηριότητες του Αϊνστάιν. Πολύ καλές οι προθέσεις του αλλά 

τίποτε πέρα αυτού. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, αυτό δεν διαψεύδει την άποψη 

ότι ο Αϊνστάιν τα κατάφερνε ως άτομο αλλά απέτυχε ως συλλογικό ον. Νομίζω 

ότι μία ανάλυση (κοινωνικού-επιστημονικού) κόστους-οφέλους θα επιβεβαίωνε 

την πεποίθηση πολλών ότι στην περίπτωση του Αϊνστάιν ο ατομισμός του και εν 

μέρει η αλαζονεία του ήταν συμφέρουσες για την ανθρωπότητα και κυρίως για 

την επιστήμη. Όχι πάντοτε. Ο ατομισμός και η αλαζονεία μπορεί να είναι 

καταστροφικές τόσο για το άτομο όσο και για την ανθρωπότητα ολόκληρη.  

Το βιβλίο είναι χρήσιμο για όλους εκείνους που δεν γνωρίζουν τίποτε για τον 

Αϊνστάιν. Μας δίνει πληροφορίες για τις επιστημονικές του ανακαλύψεις, την 

προσωπική του ζωή, τις πολιτικές του απόψεις και πολλά άλλα. Διαβάζεται 

εύκολα και πολύ ευχάριστα.  
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Τι Τρώει το Σύμπαν; του Paul Davies  
(Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2021) 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
 

Το βιβλίο που παρουσιάζεται εδώ 

είναι του Paul Davies με τον ευφυέστατο 

τίτλο από πλευράς μεγιστοποίησης των 

πωλήσεων, «Τι τρώει το σύμπαν;», των 

εκδόσεων Παπαδόπουλος και 

μετάφραση του Χριστόδουλου Λιθαρή. 

Εκδόθηκε το 2021 και αποτελεί μέρος 

πέντε βιβλιοπαρουσιάσεων που 

παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος, βλ. 

Παπανίκος (2022α, 2022β, 2022γ, 

2022δ). Όλα αυτά τα βιβλία –Bodanis 

(2022), Davies (2021) Epstein (2022)και 

Nicolaides (2022)– αποτελούν μία 

ενότητα.  

Στον πρόλογο και στην αρχική 

πρόταση (σ. 5) ο συγγραφέας μας 

ενημερώνει ότι πρόκειται για ένα 

«επιστημονικό αστυνομικό θρίλερ» και 

λίγο πιο κάτω στην ίδια σελίδα μας 

εξηγεί ότι αντικείμενο του βιβλίου είναι οι «…κοσμολογικές ανακαλύψεις της 

ανθρωπότητας» και η εξέταση των θεμελιωδών φιλοσοφικών ερωτημάτων που 

απορρέουν από αυτές. Συνεπώς, έχουμε μία σύζευξη φιλοσοφίας και 

κοσμολογίας.  

Τα ερωτήματα σαφή: «… γιατί υπάρχει το σύμπαν, γιατί έχει τη μορφή που 

έχει, γιατί οι νόμοι της φύσης είναι αυτοί που είναι, και πώς ένα σύστημα από 

σωματίδια δίχως νου και σκοπό δημιούργησαν συνειδητά, σκεπτόμενα όντα που 

μπορούν κάπως να κατανοήσουν τον κόσμο τους» (σ. 6). 

Φυσικά τα όντα που κατανοούν είναι οι άνθρωποι. Η πρώτη απορία που μου 

γεννήθηκε είναι πώς γνωρίζουμε ότι τα σωματίδια δεν έχουν «νου και σκοπό». 

Άλλες απορίες που μου γεννήθηκαν ακολουθούν. Να σημειώσω ότι το βιβλίο 

γράφτηκε από έναν διακεκριμένο φυσικό επιστήμονα, αλλά απευθύνεται στο ευρύ 

κοινό που υποθέτω ότι δεν έχει γνώσεις φυσικής. 

Το βιβλίο δεν στηρίζεται μόνο στη γνώση για να απαντήσει στα θεμελιώδη 

ερωτήματα που άπτονται της κοσμολογίας και της φιλοσοφίας. Σε πολλές 

περιπτώσεις, όπως αναφέρω παρακάτω, επικαλείται την «πίστη» και την αρχή της 

πλειονότητας των απόψεων. Για έναν επιστήμονα της φυσικής αυτές είναι μη 

αποδεκτές προσεγγίσεις. 

Βιβλιοπαρουσίαση 
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Στον πρόλογο μας λέει ότι οφείλει πολλά στη συναναστροφή του με τους 

γίγαντες, όπως τους αποκαλεί, της φυσικής και της αστρονομίας, αλλά χωρίς 

καμία αναφορά στους «γίγαντες» της φιλοσοφίας. Να κάνω δύο αρχικές 

επισημάνσεις. Πρώτον, η αναφορά σε «γίγαντες» έγινε και από τον Ισαάκ 

Νεύτωνα: «If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants» 

[Letter to Robert Hooke (5 Feb 1675-6). In H. W. Turnbull (ed.), The 

Correspondence of Isaac Newton, 1, 1661-1675 (1959), Vol. 1, 416]. Για έναν 

φυσικό, η παράλειψη αυτή μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα μικρό ατόπημα. Όπως 

και να το κάνουμε η βαρύτητα του κάθε επιστήμονα δεν είναι ίδια και η έλξη που 

ασκεί σε όλη τη γη το όνομα του «Νεύτωνα» είναι τεράστια. Δεύτερον, ο τίτλος 

του βιβλίου του Νεύτωνα φέρει τις Λέξεις «Μαθηματικά» και «Φυσική 

Φιλοσοφία» και κατά την Αριστοτελική ταξινόμηση των ειδών, η φυσική είναι 

μέρος ενός επιστημονικού όλου που είναι η φιλοσοφία. Με άλλα λόγια δεν 

πρωτοτυπεί ο συγγραφέας και είναι παράλειψη που δεν αναφέρει τον Νεύτωνα.  

Το βιβλίο του Paul Davies οργανώνεται σε 30 κεφάλαια που κατάφεραν και 

χώρεσαν σε 190 μόλις σελίδες· κατά μέσο όρο έξι σελίδες και κάτι ανά κεφάλαιο. 

Το πρώτο κεφάλαιο σε παρακινεί να αγοράσεις το βιβλίο, διότι συνήθως όσοι 

φυλλομετρούν ένα βιβλίο σε ένα βιβλιοπωλείο πριν το αγοράσουν ρίχνουν μια 

ματιά στις πρώτες σελίδες. Και τι μας λέει εδώ ο συγγραφέας; Μας λέει ότι η 

παρούσα γενιά είναι πολύ τυχερή, διότι «Οι μέλλουσες γενιές θα ανατρέχουν στην 

εποχή μας και θα φθονούν εκείνους που είχαν το προνόμιο να τα ζήσουν όλα αυτά 

από πρώτο χέρι» (σ. 10).  

Ο τρόπος που αρχίζει το πρώτο κεφάλαιο από ένα γεγονός του 1990 με μία 

φωτογραφία, «που υποτίθεται ότι απεικόνιζε … τη γέννηση του σύμπαντος» (σ. 

8), δεν με πείθει ότι οι μέλλουσες γενιές θα φθονούν την τρέχουσα γενιά. Νομίζω 

ότι το γιατί βρίσκεται μέσα στο ίδιο το πρώτο κεφάλαιο, «Όλοι θέλουμε να 

μάθουμε γιατί ο κόσμος είναι όπως είναι και πώς προκύψαμε εμείς» (σ. 9). Δεν 

νομίζω ότι έχουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και όποια γενιά τα 

απαντήσει αν ποτέ απαντηθούν, θα απαντηθούν από μία μέλλουσα γενιά την 

οποία οι μετέπειτα γενιές θα τη φθονούν που αυτοί και όχι εμείς έζησαν ιστορικές 

στιγμές. Μια και αναφέρομαι σε ιστορικές στιγμές, απλά να αναφέρω ότι μου 

είναι πολύ δύσκολο να αναφέρω έναν αιώνα, για να μην πω μικρότερη 

υποδιαίρεση του χρόνου, που οι άνθρωποι δεν πίστευαν ότι ζούσαν ιστορικές 

στιγμές. Τα θέματα της ιστορίας τα έχω αναλύσει στο βιβλίο μου Papanikos 

(2020). 

Τα δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται σε μία σύντομη ιστορική αναδρομή στη 

μελέτη περί των ουράνιων σωμάτων με αναφορές στο Γαλιλαίο και το Νεύτωνα. 

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η πρόταση του Νεύτωνα για το μέγεθος του 

σύμπαντος ήταν ότι αυτό είναι άπειρο. 

Το τρίτο κεφάλαιο απαντάει στο ερώτημα «γιατί το βράδυ έχει σκοτάδι;».  Η 

απάντηση δίνεται στο τέλος του κεφαλαίου. Το σκοτάδι μας δείχνει ότι το σύμπαν 

δεν ήταν το ίδιο και κάτι άλλο προϋπήρχε αν υπήρχε κάτι.  

Το τέταρτο κεφάλαιο μας λέει ότι αυτό το κάτι ήταν η μεγάλη έκρηξη που 

γέννησε ένα σύμπαν που συνεχώς διαστέλλεται με ασύλληπτες ταχύτητες και η 

διόγκωση του σύμπαντος φαίνεται να λαμβάνει χώρα σε ένα απόλυτο κενό. Οι 

αρχαίοι αν δεν κάνω λάθος το είχαν ονομάσει «αιθήρ».  
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Το ενδιαφέρον είναι ότι η ιδέα της μεγάλης έκρηξης προτάθηκε από έναν 

Βέλγο ιερέα τον αβά Ζορζ Λεμέτρ, ο οποίος το 1927 διατύπωσε αυτή την εικασία 

–αποφεύγω να την αποκαλώ θεωρία. Με απλά λόγια, κάτι ήταν πολύ μικρό –πόσο 

μικρό άραγε;–, με μεγάλη πυκνότητα που όταν διαστάλθηκε με μία εκρηκτική 

δύναμη «γέμισε» το κενό(;) του σύμπαντος.  

H μεγάλη έκρηξη δεν ταρακούνησε τα θεμέλια της φυσικής, της φιλοσοφίας 

και τη θεολογία. Ο ίδιος ο συγγραφέας το επισημαίνει, «… η ανταπόκριση ήταν 

χλιαρή» (σ. 27). Μας αφήνει, όμως, μετέωρους, διότι δεν μας εξηγεί γιατί η 

αντίδραση ήταν χλιαρή. Μας αναφέρει ότι οι επιστήμονες της φυσικής άρχισαν να 

μελετούν αυτή την εκδοχή και κάποια από τα συμπεράσματά τους ήταν ότι η 

μεγάλη έκρηξη ήταν μία πυρηνική έκρηξη, η οποία δημιούργησε μία τρομερή 

θερμότητα που εκτίναξε το συμπυκνωμένο σύμπαν προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Η προσέγγιση αυτή δεν άλλαζε και πολλά στη φυσική και τη μεταφυσική. Οι 

φυσικοί το ψάχνουν ακόμη. Οι θεολόγοι του «πίστευε και μη ερεύνα» 

αισθάνονται ανακουφισμένοι αν όχι δικαιωμένοι, διότι τίποτε δεν άλλαξε για 

αυτούς. Κανείς δεν ξέρει πώς ο Θεός αποφάσισε να δημιουργήσει το σύμπαν. Η 

μεγάλη έκρηξη μπορεί να ήταν μία από τις πολλές επιλογές που θα είχε ο Θεός.  

Το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει την τοποθεσία αυτού του συμπυκνωμένου 

σύμπαντος, που αν τη βρίσκαμε θα μπορούσαμε να τη θεωρήσουμε ως το κέντρο 

του σύμπαντος. Πού συνέβη λοιπόν η μεγάλη έκρηξη; Η απάντηση είναι 

«παντού» (σ. 35). Μου θυμίζει το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Δεν μου 

φαίνεται και πολύ «επιστημονική» αυτή η απάντηση.  

Κα ενώ μας βάζει δύσκολα ερωτήματα στο έκτο κεφάλαιο μας δηλώνει ότι το 

σύμπαν τελικά είναι πολύ απλό, διότι οι ίδιοι νόμοι ισχύουν παντού. Το μόνο 

ενδιαφέρον σε αυτό το κεφάλαιο για μας τους Έλληνες είναι η αναφορά του στη 

Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας: «Το 48 μ.Χ. κατακάηκε η Βιβλιοθήκη της 

Αλεξάνδρειας, μια από τις μεγάλες καταστροφές που έπληξαν τον ανθρώπινο 

πολιτισμό. Ανεκτίμητες γνώσεις χάθηκαν …» (σ. 40). 

Οι γνώσεις που χάθηκαν ήταν και αυτές των προσωκρατικών φιλόσοφων που 

είχαν θέσει τις βάσεις της φυσικής και αστροφυσικής όπως τόσο αριστοτεχνικά 

μας περιγράφει ο Nicolaides (2022) στο βιβλίο, το οποίο παρουσιάζω στην 

παρούσα έκδοση του περιοδικού (Παπανίκος, 2022α).  

Η βαρύτητα και ο χώρος είναι το θέμα του έβδομου κεφαλαίου. Σε αντίθεση 

με  αυτά που μας λέει ο μη φυσικός και ο μη αστροφυσικός David Bodanis 

(2022)1 ότι ο Αϊνστάιν εθεωρείτο «ξοφλημένος» και ήταν «απομονωμένος» στο 

Πρίνστον από τους επιστήμονες της φυσικής, ο φυσικός και o αστροφυσικός Paul 

Davies μας λέει το αντίθετο και μάλιστα εν έτει 2022, «Η θεωρία του Αϊνστάιν 

είναι η καλύτερη προσέγγιση που έχουμε σήμερα για τη βαρύτητα» (σ. 45) και 

στην επόμενη σελίδα, «Περισσότερο από έναν αιώνα από τότε που παρουσίασε ο 

Αϊνστάιν το αριστούργημα του, ούτε μία παρατήρηση δεν τον έχει διαψεύσει» (σ. 

46). Αλλιώς μας τα λέει ο μη φυσικός και ο μη αστροφυσικός David Bodanis στο 

βιβλίο του.  

Το κεφάλαιο οκτώ συνεχίζει με τις θεωρίες του Αϊνστάιν, οι οποίες δεν 

διαψεύστηκαν εντούτοις δημιούργησαν μεγάλο προβληματισμό στους φυσικούς 

και ένας από αυτούς ήταν το σχήμα του διαστήματος. Έχω δυσκολία να αποδεχτώ 

 
1Το βιβλίο παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος του περιοδικού, βλ. Παπανίκος (2022β).  
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επιστημονικές προτάσεις που χρησιμοποιούν απόλυτες λέξεις, όπως το παντού 

πριν. Τώρα χρησιμοποιεί τη λέξη τίποτε. «Συχνά με ρωτούν τι υπάρχει «έξω» από 

την υπερσφαίρα. Η απάντηση είναι: τίποτε. … οποιαδήποτε συζήτηση για έναν 

μεγαλύτερο χώρο που «περιέχει» την υπερσφαίρα δεν έχει νόημα» (σ. 51). Δεν 

πείθομαι με τέτοια επιχειρήματα.2 

Σ’ αντίθεση με ότι μας αναφέρει ο Bodanis (2022), «η μεγαλύτερη γκάφα» 

τελικά μπορεί να μην ήταν και τόσο λάθος. Μας λέει στο ένατο κεφάλαιο ο 

Davies (2022, σ. 53) «Όταν έμαθε τελικά, με απογοήτευση, για τη διαστολή του 

σύμπαντος, αποκήρυξε το μπάλωμα, ως «τη μεγαλύτερη γκάφα του». Όπως θα 

δούμε εδώ, η ειρωνεία είναι διπλή: δεκαετίες αργότερα, οι αστρονόμοι θα 

έβρισκαν ότι το μπάλωμα του Αϊνστάιν τελικά χρειαζόταν, σε ένα κάπως 

διαφορετικό πλαίσιο».  

Το δέκατο κεφάλαιο μας εισάγει σε νέα μυστήρια. Δεν γνωρίζουμε από τι 

πραγματικά αποτελείται το όλο του σύμπαντος: «Τώρα φαίνεται πως όλα τα 

χημικά στοιχεία, από το υδρογόνο ως το ουράνιο, αποτελούν μόνο ένα μικρό 

ποσοστό της μάζας του σύμπαντος. Η υπόλοιπη είναι Κάτι Άλλο» (σ. 63), ένα 

μέρος της οποίας είναι η λεγόμενη σκοτεινή ύλη, η οποία «ξεπερνά κατά το 

πενταπλάσιο ή και παραπάνω την ορατή ύλη» (σ. 64).  

Αλλά υπάρχει και άλλη ύλη: «Παρόλο που η σκοτεινή ύλη είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερη της συνηθισμένης ύλης που ξέρουμε, δεν αποτελεί την πλειονότητα 

της μάζας του σύμπαντος. Αν τις προσθέσουμε, η συνηθισμένη και η σκοτεινή 

ύλη είναι μόνο περίπου το ένα τρίτο του συνόλου. Και το υπόλοιπο τι είναι, τότε; 

Το μυστήριο εδώ πυκνώνει …» (σ. 65).  

Το βιβλίο εξετάζει από εδώ και πέρα όλο και πιο σύγχρονα θέματα της 

αστροφυσικής που όσο και αν ο συγγραφέας προσπαθεί να εκλαϊκεύσει 

παραμένει μία δυσκολία κατανόησης για τον αμύητο φυσικό. Ο αναγνώστης θα 

πρέπει να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια και σε πολλές περιπτώσεις είναι 

χρήσιμο να επανέρχεται στα προηγούμενα κεφάλαια. Τα κεφάλαια έντεκα έως 

δέκα επτά εισάγουν τις έννοιες της σκοτεινής ενέργειας που δεν θα πρέπει να 

συγχέεται με την έννοια της σκοτεινής ύλης, την προέλευση της ύλης και την 

ύπαρξη της αντιύλης, της βαρύτητας, των μαύρων τρυπών και το παράδοξό τους, 

της στρέβλωσης του χρόνου, των ταξιδιών στο χρόνο, κ.ά.  

Αυτό που λείπει από την επιστήμη γενικότερα είναι μία θεωρία των πάντων 

και αυτό εξετάζεται στο δέκατο όγδοο κεφάλαιο, το οποίο ως θέμα απασχολεί και 

το βιβλίο του Nicolaides (2022). Η αναζήτηση μιας θεωρίας των πάντων δεν είναι 

κάτι νέο. Όλες οι επιστήμες την ψάχνουν. Όλοι αναζητούν το γενικό που θα 

περιλάβει μέσα τα πάντα. Ο Κέυνς ονόμασε το επίτευγμά του «Γενική Θεωρία» 

που απείχε πολύ από το να ήταν γενική, διότι άφηνε πολλά ερωτήματα 

αναπάντητα όχι μόνο στις κοινωνικές επιστήμες αλλά και μέσα στην ίδια την 

οικονομική επιστήμη. Στη φυσική ο συγγραφέας αναφέρει τον  Χόκινγκ ο οποίος 

«… ισχυρίστηκε ότι αυτό το μνημειώδες εγχείρημα ίσως υλοποιούνταν ως το 

 
2Πιο κάτω, στο ένατο κεφάλαιο, ο ίδιος ο συγγραφέας προβληματίζεται με τη χρήση της λέξης 

«τίποτα». Μας λέει ότι, «Με τον καιρό, συνηθίσαμε να λέμε ότι με τον πληθωρισμό το σύμπαν 

μπορεί να γεννηθεί από το τίποτα και επομένως η προέλευσή του έχει εξηγηθεί πλήρως. Όμως 

αυτός ο ισχυρισμός είναι υπερβολικός και βασίζεται στη σύγχυση που υπάρχει για τη λέξη 

«τίποτα» … χρειάζονται πολλά ακόμα για να περιγράψουμε πλήρως την κοσμική ύπαρξη» (σ. 

60).  
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τέλος του 20ου αιώνα». Δυστυχώς 40 χρόνια μετά φαίνεται πως απέχουμε πολύ 

από την τελική θεωρία που θα συμπεριλάμβανε τα πάντα και την οποία 

οραματίστηκε. Και εδώ εισέρχεται η αρχαία ελληνική σκέψη. Αξίζει να 

παραθέσουμε ολόκληρο το σχετικό κείμενο αυτού του κεφαλαίου.  

 
Η αναζήτηση μιας ενοποιημένης θεωρίας του σύμπαντος έχει ιστορία άνω των 

2.000 ετών και η προέλευσή της βρίσκεται σε μια ιδεολογική αντιπαράθεση 

μεταξύ αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων σχετικά με τη φύση της μονιμότητας και 

της αλλαγής. «Κανένας δεν μπορεί να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο φορές» έγραψε 

ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος, μέλος της σχολής που πρέσβευε πως ο κόσμος 

βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση μεταβολής. Μια αντίθετη φιλοσοφία, με 

επικεφαλής τον Ζήνωνα τον Ελεάτη, υποστήριζε πως η αλλαγή είναι κατά βάση 

παραδοξολόγημα, γιατί πώς θα μπορούσε κάτι να μεταμορφωθεί σε αυτό που 

δεν είναι? Μια Τρίτη σχολή γεννήθηκε με έναν ακαδημαϊκό συμβιβασμό. 

Γνωστή ως ατομική θεωρία, την εκπροσωπούσαν ο Δημόκριτος και ο 

Λεύκιππος.  Υποστήριζαν ότι, παρόλο που η ύλη είναι εξαιρετικά σύνθετη, 

κατά βάθος αποτελείται από απλά αδιαίρετα δομικά τμήματα, τα οποία 

ονόμασαν άτομα. Το σύμπαν, δήλωναν οι ατομικοί φιλόσοφοι, αποτελείται από 

δύο μόνο πράγματα: τα άτομα και το κενό. Όλες οι μορφές ύλης μπορούν να 

εξηγηθούν με τις διαφορετικές διατάξεις των ατόμων και όλες οι αλλαγές με τις 

κινήσεις των ατόμων. Παρόλο που η ατομική θεωρία (ή ατομισμός) 

θεμελιώνεται αποκλειστικά σε φιλοσοφικούς συλλογισμούς, κατά βάση είναι 

μια σωστή εξήγηση για τη δομή και τη συμπεριφορά της ύλης. Όμως ο 

ατομισμός ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια θεωρία περί μορφών και 

μετασχηματισμού, αφού πρέσβευε ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε 

ένα φυσικό αντικείμενο ή σύστημα είναι να το αναλύσουμε στα συστατικά του, 

άποψη γνωστή ως αναγωγισμός. Και αυτό ακριβώς κάνουν οι σωματιδιακοί 

φυσικοί τις τελευταίες δεκαετίες. Ο αναγωγισμός είναι ισχυρή μεθοδολογία, 

αλλά, όπως θα δούμε, δεν προσφέρει μια πλήρη περιγραφή του κόσμου. 

 

Και λίγο πιο κάτω, «Η βασική ιδέα είναι ότι ο κόσμος όντως είναι 

κατασκευασμένος από θεμελιώδεις μη διασπάσιμες οντότητες όπως υποστήριζαν 

οι Έλληνες ατομικοί φιλόσοφοι, αλλά όχι σωματίδια» (σ. 121). Περισσότερα γι’ 

αυτό το θέμα θα έχω την ευκαιρία να αναφέρω στο Παπανίκος (2022α). 

Το δέκατο ένατο κεφάλαιο θέτει τις διαφορές μεταξύ της κβαντομηχανικής 

και της γενικής θεωρίας στη σωστή βάση και κατανοητή για τον αμύητο αλλά όχι 

άσχετο αναγνώστη. «Οι μεγαλύτεροι θρίαμβοι του 20ου αιώνα στη φυσική ήταν η 

κβαντομηχανική και η γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Ατυχώς, οι 

δύο θεωρίες είναι ασύμβατες» (σ. 131).  

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

επιστήμονες της φυσικής. Να ενώσουν τη θεωρία του μικρόκοσμου με αυτή του 

μακρόκοσμου. Ίσως αυτό να είναι και το κλειδί στην ανακάλυψη μιας θεωρίας 

των πάντων. Οψόμεθα! 

Το κεφάλαιο είκοσι θέτει ένα σημαντικό ερώτημα: Μπορεί το σύμπαν να 

προήλθε από το τίποτα; Δύο φαίνεται να είναι οι πιθανές απαντήσεις. Πρώτη 

απάντηση, ναι, το σύμπαν προήλθε από το τίποτα. Το πρόβλημα εδώ είναι να 

ορισθεί το τίποτα. Δεύτερη απάντηση, όχι, το σύμπαν δεν προήλθε από το τίποτα. 

Κάτι πρέπει να προϋπήρχε. Το πρόβλημα εδώ είναι τι προϋπήρχε και πιο 

σημαντικό είναι το από πού προήλθε. Μήπως αυτό που προϋπήρχε προήλθε από 
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το τίποτα; Φαύλος κύκλος! Και υπήρχε χρόνος και χώρος πριν από το τίποτα ή 

πριν από τη μεγάλη έκρηξη;  

Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι και ο ίδιος ο συγγραφέας πλέον 

κατανοεί ότι οι έννοιες δυσκολεύουν για τον μέσο αλλά πολύ ενδιαφερόμενο 

αναγνώστη: «Αν αυτή η συζήτηση σας ζάλισε το μυαλό, μην ανησυχείτε» (σ. 

138). 

Και ας μην έφταναν οι δυσκολίες του ενός σύμπαντος, το εικοστό πρώτο 

κεφάλαιο θέτει ένα άλλο ερώτημα: Πόσα σύμπαντα υπάρχουν; Σύμφωνα με το 

συγγραφέα, «οι περισσότεροι κοσμολόγοι που ξέρω πιστεύουν ότι όντως 

υπάρχουν άπειρα σύμπαντα» (σ. 139). Όταν ένας καταξιωμένος φυσικός 

αναγκάζεται να χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις, τότε τι να πουν και οι 

επιστήμονες των κοινωνικών επιστημών, όπως οι οικονομολόγοι! Αλίμονο στους 

επιστήμονες! 

Τι συμβαίνει με τους κοσμολόγους που δεν ξέρουν; Μήπως το δείγμα του δεν 

είναι αντικειμενικό; Πώς ξαφνικά από τις αποδείξεις (ή καλύτερα τις μη 

διαψεύσεις) περάσαμε στην πίστη; Πώς από τη φυσική πηδήσαμε στη 

μεταφυσική; Νομίζω ότι αυτή η πρόταση είναι ατυχής όταν γράφεται από έναν 

επιστήμονα της φυσικής. 

Όλες αυτές οι έννοιες των πολλών ή καλύτερα άπειρων συμπάντων 

καλούνται να αντιμετωπίσουν την έννοια του απείρου, η οποία, όπως σαφώς 

επισημαίνει και ο συγγραφέας, είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα έννοια που έχει 

εφαρμογές στα μαθηματικά αλλά δεν μπορεί να έχει καμία εφαρμογή στον 

πραγματικό (φυσικό) κόσμο. Θα πρόσθετα και τον κοινωνικό (οικονομικό) 

κόσμο: «Το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να συλλάβει το άπειρο, αλλά όχι να το 

συναντήσει στην πραγματικότητα» (σ. 143). 

Η ιδέα του πολυσύμπαντος συνεχίζεται και στο επόμενο κεφάλαιο. Σωστά 

επισημαίνει ότι, «Εξηγήσεις τέτοιου τύπου δεν συνηθίζονται στην επιστήμη» (σ. 

148), δηλαδή χωρίς τη δυνατότητα διαψεύσεων και με επιχειρήματα του τύπου 

που ανέφερα παραπάνω, όπως «οι επιστήμονες πιστεύουν». Το τι πίστευαν οι 

επιστήμονες της φυσικής τον 19ο αιώνα με τη νευτώνεια προσέγγιση κατέρρευσε 

σαν χάρτινος πύργος τον εικοστό αιώνα, κυρίως με τις ανακαλύψεις του Αϊνστάιν.  

Επανέρχεται και πάλι στις «δημοσκοπήσεις» του. Μας λέει, «Δεν έκανα 

αυτοσχέδιο γκάλοπ, αλλά υπάρχει μια λίστα με πολύ διακεκριμένους φυσικούς 

και κοσμολόγους που είναι απολύτως πεπεισμένοι ότι όντως ζούμε σε ένα σύμπαν 

της Χρυσομαλλούσας και ότι -αφού οι θεολογικές εξηγήσεις είναι αμαρτία- 

πρέπει να υπάρχει ένα πολυσύμπαν» (σ. 149).  

Το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι. Το ερώτημα «γιατί το συγκεκριμένο 

σύμπαν;», μετατρέπεται σε «γιατί το συγκεκριμένο πολυσύμπαν;» όπως σωστά 

επισημαίνει ο συγγραφέας. Και κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο μας αφήνει 

μετέωρους, λέγοντας ότι «Ίσως να μην υπάρχει τέλος σε αυτό το οντολογικό 

κυνηγητό» (σ. 150). Με διάθεση χιούμορ, θα έλεγα ότι το τέλος είναι άπειρο και 

ως τέτοιο δεν υπάρχει.   

Η αγωνία του αναγνώστη για το τι τρώει το σύμπαν –να υπενθυμίσω ότι είναι 

ο τίτλος του βιβλίου– φθάνει στο τέλος, διότι το εικοστό τρίτο κεφάλαιο θέτει το 

ίδιο ερώτημα. Επιτέλους φθάσαμε στην απάντηση! Το σύμπαν είναι ένας 

κανίβαλος. «Μια ιδέα που κυκλοφορεί από τη δεκαετία του ’70 είναι ότι το 

σύμπαν μας ίσως φάει τον εαυτό του από τα μέσα προς τα έξω» (σ. 152, τα 
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πλαγιαστά στο αρχικό κείμενο). Και πιο κάτω, «Φανταστείτε τον χώρο σαν 

ελβετικό τυρί και στη συνέχεια φανταστείτε τις τρύπες στη δομή του τυριού να 

μεγαλώνουν ώσπου στο τέλος δεν έχει απομείνει καθόλου τυρί» (σ. 154). 

Ευτυχώς τα ελληνικά τυριά που μου αρέσουν, δεν έχουν τρύπες! 

Το εικοστό τέταρτο κεφάλαιο θέτει το ζήτημα κατά πόσο το σύμπαν είναι το 

καλύτερο δυνατόν. Είναι το σύμπαν τελικά μία κακοτεχνία; Το επιχείρημα του 

Γκότφριντ Λάιμπνιτς ότι το σύμπαν φτιάχτηκε από το Θεό άρα είναι το καλύτερο 

που θα μπορούσε να γίνει αφήνει πολλά κενά, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 

πολλές ατέλειες. Η πιο μεγάλη για μένα είναι όταν πεθαίνουν ή σκοτώνονται 

μικρά παιδιά. Αν τα στέλνει ο Θεός, γιατί τα παίρνει τόσο γρήγορα; Στο κεφάλαιο 

αυτό, ο συγγραφέας αναφέρεται στη δουλειά του Φρεντ Ανταμς που μέσω ενός 

πειράματος σκέψης σχεδίασε ένα καλύτερο σύμπαν όπου «… η πυρηνική 

διαδικασία άνθρακα θα ήταν πολύ πιο αποδοτική» (σσ. 157-158).  

Τον ίδιο προβληματισμό ανέπτυξα και εγώ ετοιμάζοντας κάποιες εργασίες 

για τον αγαπημένο μου Ησίοδο (βλ. Papanikos, 2022a, 2022b, 2022c, 2022d). 

Όπως λέει και ο Ησίοδος, γιατί η αποδοτικότητα (λέγεται και παραγωγικότητα) 

της ανθρώπινης εργασίας δεν είναι τέτοια που μία μέρα εργασίας θα έφθανε για 

να περνάς καλά όλες τις επόμενες μέρες του χρόνου; Ή το δικό μου παράδειγμα, 

γιατί αυτό το ευλογημένο δέντρο της ελιάς δεν έχει τέτοια αποδοτικότητα που ένα 

μόνο δέντρο θα αρκούσε για να θρέψει με λάδι, ελιές και καυσόξυλο όλο τον 

πληθυσμό του κόσμου (περί τα 8 δισεκατομμύρια σήμερα); Δεν θα ήταν ο κόσμος 

τελειότερος; Ή μήπως όχι; Γνωρίζουμε ήδη ότι η αφθονία υλικών αγαθών δεν 

φέρει την ευτυχία, όπως έχω εξηγήσει στο βιβλίο μου, Παπανίκος (2021). Μήπως 

τελικά ο κόσμος είναι το καλύτερο δυνατόν, αλλά δεν το αναγνωρίζουμε ως 

τέτοιο; Αλλά και αυτή καθ’ αυτή η αδυναμία μας να το αναγνωρίσουμε δεν τον 

κάνει λιγότερο τέλειο; Φαύλος κύκλος ξανά.  

Το εικοστό πέμπτο κεφάλαιο θέτει ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα που είναι 

αναπάντητο. Σημείωση: αν δεν ήταν αναπάντητο, δεν θα ήταν ενδιαφέρον. 

Είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν; Φυσικά εδώ εννοεί τη ζωή. Χιλιοσυζητημένο 

θέμα και όπως μας λέει και ο συγγραφέας, «Δύσκολα θα επιτευχθεί συμφωνία 

ελλείψει χειροπιαστών δεδομένων. Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται η 

σχεδόν απόλυτη άγνοιά μας για τη διεργασία που μετέτρεψε τη μη ζωή σε ζωή» 

(σ. 161).  

Αυτή η διαπίστωση με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Αυτός είναι ο λόγος που η 

μεταφυσική (διάβαζε θεολογία) κυριαρχεί ως εξήγηση. Τι πιο ωραίο να πιστεύει 

κανείς ότι είναι δημιούργημα ενός υπέρτατου όντος που λέγεται Θεός! Είναι 

χίλιες φορές καλύτερη εξήγηση από το να πιστεύεις ότι είσαι το δημιούργημα μιας 

τυχαίας χημικής ένωσης. Είναι σαν τα παιδιά αγνώστου πατέρα και ίσως και 

μητέρας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός αναφέρεται ως ο πατέρας όλων μας. 

Δεν συμφωνώ καθόλου με το συμπέρασμα αυτού του κεφαλαίου ότι «Ένα 

μόνο παράδειγμα ζωής σε κάποιο άλλο σημείο του σύμπαντος θα διευθετούσε μια 

δια παντός το ζήτημα» (σ. 162). Αν εννοεί το ζήτημα αν είμαστε μόνοι, τότε ναι 

θα συμφωνούσα. Αν εννοεί το πώς ξεκίνησε η ζωή από τη μη ζωή, μάλλον όχι.  

Το εικοστό έκτο κεφάλαιο συνεχίζει τη συζήτηση για την ανεύρεση 

νοήμονων εξωγήινων. Εδώ πλέον εισερχόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη και στο 

ρόλο της στην ανακάλυψη ζωής κάπου αλλού. Έχει ενδιαφέρον το θέμα ότι ίσως 

ζούμε, χωρίς να το ξέρουμε, σε μία εικονική πραγματικότητα που κάποιος άλλος 
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(ίσως και ένας υπολογιστής) δημιούργησε. Δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει αυτό που 

συμπεραίνει ο συγγραφέας ότι, «Αν εντοπίσουμε ποτέ εξωγήινη νοημοσύνη, 

σχεδόν σίγουρα θα είναι μιας τέτοιας άκρως εξελιγμένης μετα-βιολογικής 

παραλλαγής» (σ. 167). Και γιατί να μην βρούμε ζωή που να αντιστοιχεί στη 

λίθινη ή στην εποχή του χαλκού. Μήπως αυτό δεν συνέβη με την «ανακάλυψη» 

της Αμερικής.  

Το επόμενο κεφάλαιο εξετάζει το ερώτημα «γιατί ζούμε τώρα;». Η 

τυχαιότητα του πότε ζει κάποιος έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν νομίζω ότι αποτελεί το 

μείζον ερευνητικό ερώτημα. Το ίδιο ισχύει με το γιατί εγώ και όχι κάποιος άλλος. 

Δεν μας κάνει σοφότερους αυτό το κεφάλαιο. 

Το εικοστό όγδοο κεφάλαιο ασχολείται με το τέλος του κόσμου. Όλες οι 

θρησκείες προβλέπουν κάποιο τέλος. Το ίδιο και η φυσική επιστήμη. Εκείνο που 

με εντυπωσιάζει ως εικασία είναι ότι ο κόσμος πεθαίνει και ξαναγεννιέται από την 

αρχή. Ο Ησίοδος μας εξηγεί ότι αυτό συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν. Οι 

Θεοί κατέστρεφαν ολοκληρωτικά και ξανάφτιαχναν έναν νέο κόσμο. Κάπως έτσι 

ερμηνεύω την εικασία του συγγραφέα ότι «Ίσως σημάνει το τέλος του 

χωροχρόνου μέσα σε μια μοναδικότητα ή την πύλη για μια καινούρια φάση της 

κοσμικής ύπαρξης, που μόνο να μαντέψουμε μπορούμε» (σ. 182). Μου φαίνεται 

το ίδιο έκανε και ο Ησίοδος. Το μάντεψε και αυτός! 

Το προτελευταίο κεφάλαιο θέτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα, «Υπάρχει νόημα 

σε όλα αυτά;» (σ. 185) ή κάπως αλλιώς, «γιατί να με ενδιαφέρουν εμένα –έναν μη 

φυσικό– όλα αυτά;». Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με ένα σημαντικό θέμα της 

επιστημονικής μεθόδου αν και ο συγγραφέας δεν δίνει αυτή τη διάσταση. Η 

επιστήμη πρέπει να κατανοεί-εξηγεί-ερμηνεύει τα φυσικά και άλλα φαινόμενα. 

Δεύτερον, πρέπει να μπορεί να προβλέπει την εξέλιξη των φυσικών και άλλων 

φαινομένων. Μέχρι και αυτό το κεφάλαιο, ο συγγραφέας μας περιέγραφε τι έχει 

καταφέρει και τι δεν έχει καταφέρει η φυσική σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος. Σε 

αυτό το κεφάλαιο μας λέει και για τις πετυχημένες προβλέψεις της φυσικής. «Ο 

κατάλογος των πετυχημένων προβλέψεων της θεωρητικής φυσικής είναι μεγάλος 

–το μποζόνιο του Χιγκς, η αντιύλη, οι μαύρες τρύπες, τα βαρυτικά κύματα- και 

όλες προσφέρουν σαφή παραδείγματα πραγμάτων που «βρίσκουν τη θέση τους», 

μερικές φορές μετά από δεκαετίες πειραματικής έρευνας» (σ. 188).  

Το επόμενο κεφάλαιο, το τελευταίο, συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Συμφωνώ 

απόλυτα με το συγγραφέα ότι «Είναι απίστευτη η επιτυχία της επιστημονικής 

μεθόδου στην ακριβή περιγραφή τόσου μεγάλου μέρους της φύσης» (σ. 191). Για 

να γίνω πνεύμα αντιλογίας, το πόσο μεγάλο είναι ένα μέρος δεν μπορεί να είναι 

γνωστό αν δεν ξέρεις το όλο. Και το όλο του φυσικού κόσμου δεν είναι γνωστό 

όπως ο ίδιος ο συγγραφέας τόσο εύστοχα μας επεσήμανε σε προηγούμενα 

κεφάλαια. Παραθέτει μία σειρά από αναπάντητα ερωτήματα που τα έχει ήδη 

εξετάσει σε προηγούμενα κεφάλαια. «Αυτές οι δυσκολίες δείχνουν ότι ακόμα δεν 

διαθέτουμε το ολοκληρωμένο σύνολο των θεμελιωδών φυσικών νόμων» (σ. 193).  

Η τελευταία παράγραφος του βιβλίου δείχνει και την κατεύθυνση «Ελπίζω 

διακαώς, όμως, ότι όσο η επιστημονική μέθοδος συνεχίζει να αποφέρει καρπούς, 

η ανθρωπότητα θα επιμένει να αναζητά την τελική απάντηση» (σ. 198).  

Γιατί τελική όμως; Και μετά τι; Θα έρθει το τέλος της επιστήμης; Μάλλον 

όχι. Πρόοδος ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πρόοδος σημαίνει χρησιμότητα για το 

ανθρώπινο είδος και με αυτή την έννοια η επιστήμη είναι καλοδεχούμενη αν και η 
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χρήση των αποτελεσμάτων της μπορεί να μην είναι πάντοτε για το καλό της 

ανθρωπότητας.  

Το βιβλίο είναι καλό. Θέτει όλα τα ερωτήματα που ένας μέσος νοήμων 

άνθρωπος έχει σκεφτεί. Δίνει απαντήσεις όπου αυτό είναι δυνατό. Τα αναπάντητα 

ερωτήματα είναι πολλά, αλλά μας δίνει πιθανές εξηγήσεις. Μας προβληματίζει. Ο 

σκοπός του συγγραφέα μάλλον επιτυγχάνεται και δεν είναι άλλος από τη 

μετάδοση γνώσης σε επιστήμονες άλλων γνωστικών αντικειμένων ή στο 

ευρύτερο κοινό. Πάντως, εγώ δυσκολεύτηκα να κατανοήσω πολλά μέρη του 

βιβλίου ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν τις πιο σύγχρονες επισημάνσεις της 

φυσικής επιστήμης. Αυτό όμως είναι και ένα κριτήριο αξιολόγησης ενός καλού 

βιβλίου: να αφήνει τον αναγνώστη με απορίες που μόνο με περισσότερο 

διάβασμα μπορούν να λυθούν.  

 

 

Βιβλιογραφία 

 

Ελληνική 

 
Bodanis, D. (2022) Το Μεγαλύτερο Λάθος του Αϊνστάιν: Η Απομόνωση στο Πρίνστον και η 

Πίστη σε Έναν Θεό που δεν Παίζει Ζάρια. Αθήνα: Εκδόσεις Τραυλός.  

Davies, P. (2021) Τι Τρώει το Σύμπαν; Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

Epstein, D. (2022) Ευρυγνωσία: Πόσο Σημαντική Είναι σε Έναν Κόσμο που Επιδιώκει 

την Υπερεξειδίκευση. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.  

Nicolaides, D. (2022) Αναζητώντας μία Θεωρία των Πάντων: Η Φιλοσοφία Πίσω από τη 

Φυσική. Αθήνα: Εκδόσεις Kaktos.  

Παπανίκος, Γ. Θ.  (2021) Έξυπνοι, Βλάκες και Απατεώνες Αθήνα: 

Εκδόσεις ATINER. https://bit.ly/3EwlpYZ. 

Παπανίκος, Γ. Θ. (2022α) Αναζητώντας μία Θεωρία των Πάντων: Η Φιλοσοφία Πίσω 

από τη Φυσική του Dimitris Nicolaides. Βιβλιοπαρουσίαση. Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό 

Περιοδικό 2(2): 117-137. 

Παπανίκος, Γ. Θ. (2022β) Το Μεγαλύτερο Λάθος του Αϊνστάιν: Η Απομόνωση στο 

Πρίνστον και η Πίστη σε Έναν Θεό που δεν Παίζει Ζάρια του David Bodanis. 

Βιβλιοπαρουσίαση. Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό 2(2): 107-116. 

Παπανίκος, Γ. Θ. (2022γ) Πώς να Σκέφτεστε Όπως ο Άλμπερτ Αϊνστάιν του Daniel 

Smith. Βιβλιοπαρουσίαση. Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό 2(2): 91-96. 

Παπανίκος, Γ. Θ. (2022δ) Ευρυγνωσία: Πόσο Σημαντική Είναι σε Έναν Κόσμο που 

Επιδιώκει την Υπερεξειδίκευση του David Epstein. Βιβλιοπαρουσίαση. Αθηναϊκό 

Ακαδημαϊκό Περιοδικό 2(2): 65-89. 

Παπανίκος, Γ. Θ. (2021) Βλάκες, Έξυπνοι και Απατεώνες. Αθήνα: Εκδόσεις ATINER. 

 

Αγγλική 
 

Papanikos, G. T. (2020) What is History? An Assessment of Carr’s Monograph. 

Athens: Athens Institute for Education and Research (ATINER).  

Papanikos, G. T. (2022a) Hesiod’s Theory of Economic History. Athens Journal of 

History 8(2): 147-174. https://bit.ly/3ROJ0ed.  

Papanikos, G. T. (2022b) Hesiod on Scarcity. Athens Journal of Business and Economics 

(forthcoming). https://bit.ly/3eYpo9m.  

https://www.atiner.gr/gtp/Papanikos(2021)-Vlakes.pdf
https://bit.ly/3EwlpYZ
https://bit.ly/3ROJ0ed
https://bit.ly/3eYpo9m


Τόμος 2, Τεύχος 2                 Παπανίκος: Τι Τρώει το Σύμπαν; του Paul Davies 

 

106 

Papanikos, G. T. (2022c) Hesiod’s Works and Days as an Economics Textbook. Athens 

Journal of Business and Economics 8(4): 385-416. https://bit.ly/3QQCQtn.  

Papanikos, G. T. (2022d) Hesiod’s Place in the Economics Literature. Athens Journal of 

Business and Economics 8(3): 277-308. https://bit.ly/3DpSwAO.  

 

https://bit.ly/3QQCQtn
https://bit.ly/3DpSwAO


Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό - Τόμος 2, Τεύχος 2, Οκτώβριος 2022 - Σελίδες 107-116 

 

107 

 

 
 

Το Μεγαλύτερο Λάθος του Αϊνστάιν: Η Απομόνωση στο 

Πρίνστον και η Πίστη σε Έναν Θεό που δεν Παίζει Ζάρια 

του David Bodanis  
(Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Τραυλός, 2022) 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
 

Η παρούσα βιβλιοπαρουσίαση 

είναι η δεύτερη από τις τέσσερις που 

παρουσιάζω στο παρόν τεύχος που 

αφορούν ελληνικές εκδόσεις αγγλικών 

βιβλίων της φυσικής και αστροφυ-

σικής.1 Όλες αφορούν εκλαϊκεύσεις 

των θεωριών, με πολλά βιογραφικά 

στοιχεία των πρωταγωνιστών. 

Όπως και η προηγούενη βιβλιο-

παρουσίαση, έτσι και αυτή αποτελεί 

μία βιογραφία του Άλμπερτ Αϊνστάιν 

–κατά πολλούς τον μεγαλύτερο 

επιστήμονα του 20ου αιώνα ή τον 

μεγαλύτερο επιστήμονα μετά τον 

Ισαάκ Νεύτωνα.  

Το βιβλίο –εκτός των πολλών 

βιογραφικών στοιχείων του Αϊνστάιν 

που δίνουν όγκο στο βιβλίο–, 

επικεντρώνεται στην μη αποδοχή από 

τον Αϊνστάιν της θεωρίας της κβαντομηχανικής. Αυτό, ο συγγρα-φέας, το 

θεωρεί το μεγαλύτερο λάθος του Αϊνστάιν. Ο συγγραφέας του βιβλίου 

σπούδασε μαθηματικά αλλά ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Το ίδιο 

επάγγελμα άσκησε και ο Epstein που το βιβλίο του παρουσιάζεται στο παρόν 

τεύχος (Παπανίκος, 2022δ).  

Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η ελαφρότητα με την οποία εξετάζουν τα 

θέματά τους με μία όμως διαφορά. Ο Bodanis ακολούθησε ακαδημαϊκή 

καριέρα. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το μάθημα της Ιστορίας της 

Ανθρώπινης Δημιουργίας. Αυτό του δίνει μία ποιοτική υπεροχή αν και δεν 

αποφεύγει τα λάθη του Epstein (2022) να δίνει μεγάλη έμφαση σε διάφορες 

προσωπικές ιστοριούλες, τα λεγόμενα και κουτσομπολιά, που ίσως κάνουν 

ενδιαφέρον το βιβλίο στο ευρύ (άσχετο) κοινό που τέρπεται από αυτά. 

Υστερεί,  όμως, σε επιστημονική επάρκεια και συνεπώς δεν πείθει. Αν ο 

σκοπός του βιβλίου είναι να πουλήσει στο ευρύ κοινό, νομίζω ότι είναι καλά 

 
1Βλ. Παπανίκος (2022α, 2022β και 2022γ) για τις άλλες τρεις βιβλιοπαρουσιάσεις.  

Βιβλιοπαρουσίαση 
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γραμμένο. Αν είναι να πείσει την επιστημονική κοινότητα, μάλλον πολύ 

γρήγορα θα ξεχαστεί.  

Να δώσω ένα παράδειγμα του τι εννοώ. Το βιβλίο ανοίγει με έναν 

πρόλογο που έχει κινηματογραφικό ενδιαφέον, διότι μας περιγράφει μια 

ιστορία που λάμβανε χώρα στο Πρίνστον το 1953 (σ. 13): 

 
Δεν ήταν λίγοι οι τουρίστες που συνωστίζονταν σχεδόν καθημερινά απέναντι από 

εκείνο το σπίτι με την εξωτερική επένδυση από λευκές σανίδες στην οδό 

Μέρσερ. Στριμώχνονταν στο πεζοδρόμιο λες και είχαν έρθει στο Πρίνστον μόνο 

και μόνο για να δουν εκείνον. Και ήταν ελάχιστοι όσοι κατάφερναν να 

συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους μόλις εντόπιζαν στο απέναντι πεζοδρόμιο 

τον ηλικιωμένο άντρα να περπατάει αργοσέρνοντας τα βήματά του, γυρνώντας 

σπίτι ύστερα από μια κοπιαστική ημέρα στο Πανεπιστήμιο. 

 

Φυσικά αναφέρεται στον Αϊνστάιν. Τον παρουσιάζει ως σταρ του σινεμά, 

αλλά από τον πρόλογο ακόμη μας θέτει το πρόβλημα (σ. 14): 
 

Παρόλο που ήταν ο τιμώμενος προσκεκλημένος σε όλα τα επίσημα δείπνα και στις 

πρεμιέρες υπερπαραγωγών του κινηματογράφου –σχεδόν όλοι οι αστέρες του 

Χόλυγουντ έτρεχαν να φωτογραφηθούν δίπλα του– οι ενεργοί επιστήμονες, οι 

συνάδελφοί του στο πεδίο, εδώ και αρκετά χρόνια σχεδόν δεν ασχολούνταν πλέον 

μαζί του. 

 

Όπως θα δείξω σε αυτή την βιβλιοπαρουσίαση, τα επιχειρήματά του απλά 

δεν με έπεισαν ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε και κατ’ επέκταση ότι κάτι τέτοιο 

συνέβη σε όλη τη διάρκεια της περιόδου από το 1953 μέχρι σήμερα. Οι άλλες δύο 

βιβλιοπαρουσιάσεις που ακολουθούν στο παρόν τεύχος των βιβλίων του Davies 

(2021) και του Nicolaides (2022) δεν μου έδωσαν καθόλου την εντύπωση ότι ο 

Αϊνστάιν είχε ή έχει τεθεί στο περιθώριο της επιστήμης της φυσικής. Και οι δύο 

αυτοί συγγραφείς είναι γνωστοί φυσικοί στο χώρο της επιστήμης και τους 

εμπιστεύομαι, διότι είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο ενώ ο Bodanis δεν είναι. 

Περί εξειδίκευσης και υπερεξειδίκευσης βλ. Παπανίκος (2022δ).  

Νομίζω ότι δεν συνάδουν με την ιδιότητα ενός ακαδημαϊκού εκφράσεις (τις 

έχω υπογραμμίσει) για τον Αϊνστάιν όπως αυτές που εμπεριέχονται στις 

προτάσεις που αναφέρονται ήδη στον πρόλογο: 

 
Οι συνάδελφοί του τον θεωρούσαν ξοφλημένο. Ακόμη και πολλοί από τους πιο 

στενούς φίλους του Αϊνστάιν δεν έπαιρναν πλέον τις ιδέες του στα σοβαρά. (σ. 14). 

Ήταν το μεγαλύτερο μυαλό της εποχής. Πώς έγινε και κατέληξε τόσο μόνος; (σ. 15). 

Πώς συνέβη αυτό; Πώς η διάνοια φτάνει στο αποκορύφωμά της και πώς εξασθενεί; 

Πώς διαχειριζόμαστε την αποτυχία και τη γήρανση; Πώς χάνουμε τη συνήθεια της 

εμπιστοσύνης και πώς μπορούμε να την ανακτήσουμε; Αυτά είναι τα ζητήματα που 

θίγει το βιβλίο μου. (σ. 17). 

 

Να πω εκ προοιμίου ότι οι απαντήσεις του συγγραφέα-δημοσιογράφου δεν με 

έπεισαν. Νομίζω ότι δεν κατέχει τη διαδικασία για το πώς παράγονται νέες ιδέες 

και καινοτομίες. Για να παράγεις μία σωστή και σημαντική ιδέα πρέπει να 

προσπαθείς και να μην καταβάλλεσαι από τα λάθη που κάνεις. Τα λάθη είναι 
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πολλά. Η μία ιδέα που κάνει τη διαφορά αποσβένει όλα τα λάθη. Γι’ αυτό ακόμη 

και σήμερα ο Αϊνστάιν θεωρείται –και δικαίως πιστεύω– ο μεγαλύτερος 

επιστήμονας του 20ου αιώνα. Δεν ήταν περισσότερο μόνος όταν ήταν γέρος και 

άρρωστος από ό,τι όταν ήταν νέος και υγιής. Η επιστήμη θέλει μοναξιά. Δεν 

παράγονται ιδέες συλλογικά. Οι νέες καλές ιδέες πιστώνονται συνήθως σε άτομα 

που είναι εγωιστές με την έννοια ότι τους αρέσει να εργάζονται σκληρά μόνοι 

τους ή όπως απαξιωτικά το θέτει ο συγγραφέας από άτομα που χαρακτηρίζονται 

από υπεροψία (σ. 18). Ο Αϊνστάιν ακόμη και το βράδυ που πέθαινε έγραφε 

εξισώσεις. Κάποιος που γράφει εξισώσεις δεν είναι ποτέ μόνος! 

Το βιβλίο οργανώνεται σε έξι μέρη και είκοσι κεφάλαια. Για να κάνει το 

βιβλίο ενδιαφέρον στο ευρύ κοινό εγκιβωτίζει τέσσερις ιστοριούλες που τις 

ονομάζει «ιντερλούδια». Το βιβλίο ακολουθεί την αφηγηματική τεχνική της ζωής 

του Αϊνστάιν την οποία χωρίζει σε διάφορες περιόδους, από την παιδική του 

ηλικία μέχρι το θάνατό του.  

Το πρώτο μέρος του βιβλίου, που οργανώνεται σε τέσσερα κεφάλαια, 

αφιερώνεται στη ζωή του Αϊνστάιν, από τη γέννησή του το 1879 μέχρι και την 

ανακάλυψη της ισότητας μάζας και ενέργειας το 1905 που τον έκανε τόσο 

γνωστό. Η θεωρία της ειδικής σχετικότητας αν και καθυστέρησε μερικά χρόνια 

για να αναγνωριστεί, εκτόξευσε τη φήμη του Αϊνστάιν, εντός και εκτός 

επιστημονικής κοινότητας. Ή όπως το περιγράφει ο συγγραφέας (σ. 52): 

 
Ο χρόνος κυλούσε και όταν πλησίασε τα είκοσι έξι, συνέβη κάτι αξιοσημείωτο. 

Μέσα σε έναν καταιγισμό δραστηριότητας την άνοιξη του 1905, ο Αϊνστάιν 

ξεπέρασε το αδιέξοδο και άρχισε να συντάσσει προς ανακοίνωση μια σειρά από 

πέντε άρθρα, τα οποία πολύ σύντομα θα μεταμόρφωναν τη φυσική.  

 

Ο Αϊνστάιν πίστευε στους αδήριτους νόμους της φύσης· σε μία τελειότητα, η 

οποία δεν μπορούσε παρά να ήταν το δημιούργημα κάποιου και συνεπώς θα 

υπάκουε σε μία λογική, δηλαδή σε νόμους τους οποίους θα μπορούσε η 

επιστημονική κοινότητα να ανακαλύψει (σ. 55): 

 
Η ιδέα ενός Σύμπαντος που λειτουργούσε με την ακρίβεια ωρολογιακού 

μηχανισμού, είχε αρχίσει να κυριαρχεί.  … 

Ο Αϊνστάιν πίστευε ότι οι επιστήμονες υψηλού κύρους αντικαθιστούν, σταδιακά, τη 

θρησκεία με την επιστήμη.  

 

Η αναγνώριση τελικά ήρθε (σ. 61): 

 
Καθώς οι φυσικοί άρχισαν να κατανοούν και να αναγνωρίζουν το ιδιοφυές έργο του, 

δεν μπορούσαν παρά να εκφράσουν στον συνάδελφό τους τον σεβασμό που εκείνος 

τόσο πολύ επιθυμούσε. 

 

Δεν ήταν όμως το τέλος αν και αυτή η ανακάλυψη από μόνη της αρκούσε για 

τη μεγάλη αναγνώριση και το Νόμπελ φυσικής. Το θέμα της ειδικής σχετικότητας 

ότι η μάζα μετατρέπεται σε ενέργεια με μία αστρονομική σταθερά που είναι ίση 

με το τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός άφηνε ανεξήγητη την ύπαρξη του 

«άδειου» χώρου που υπάρχει στο σύμπαν. Το σύμπαν αποτελεί μία, μοναδική και 
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αδιαίρετη ενότητα. Τι, όμως, τα συνδέει; Γιατί κινούνται αδιάκοπα; Πώς μπορεί 

να δικαιολογηθεί το «δρομολόγιο» που ακολουθούν; Η απάντηση που έδωσε ο 

Αϊνστάιν ήταν ότι ο χώρος και ο χρόνος καμπυλώνεται και δημιουργούν μία 

τέταρτη διάσταση αόρατη στο ανθρώπινο μάτι. Είναι αυτή η καμπύλωση που 

εξηγεί διάφορα φυσικά φαινόμενα όπως αυτό της βαρύτητας. 

Ο συγγραφέας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μέρους εγκιβωτίζει την 

πρώτη ιστορία όπου παρουσιάζει ένα ρομάντζο του 1884 γραμμένο από έναν 

γυμνασιάρχη του Λονδίνου, τον Εντουίν Άμποτ. Το δίδαγμα είναι ότι ο άνθρωπος 

μπορεί να κατανοήσει τρεις διαστάσεις αλλά μέχρι εκεί.  

Το δεύτερο μέρος περιέχει και αυτό τέσσερα κεφάλαια. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

τίθεται ξεκάθαρα το ζήτημα ως εξής (σ. 83): 

 
Οι θεωρίες του Αϊνστάιν ήταν πανίσχυρες, όμως άφηναν ανοιχτό το «γιατί η ενότητα 

–από τη στιγμή που χαρακτηρίζει ολόκληρο το Σύμπαν– δεν περιλαμβάνει τα 

πάντα», και αυτό το ερώτημα παρέμεινε αναπάντητο το 1907. 

 

Όπως σωστά επισημαίνει ο συγγραφέας, η απάντηση του Αϊνστάιν σε αυτό 

το ερώτημα θα έφερνε επανάσταση στη φυσική (σ. 84): 

 
Η καινούργια εργασία που ξεκίνησε ο Αϊνστάιν στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών το 1907, 

θα οδηγούσε σε μια νέα θεωρία. Αυτή θα ονομαζόταν γενική σχετικότητα, σε 

αντίθεση με το πιο περιορισμένο έργο που είχε δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο και τον 

Νοέμβριο του 1905, το οποίο ασχολούνταν με την ειδική σχετικότητα και τις 

επιπτώσεις της. Η δεύτερη, πιο γενική προσπάθεια του Αϊνστάιν, θα έφερνε 

πραγματική επανάσταση στη φυσική πυροδοτώντας απορίες τις οποίες, μέχρι 

σήμερα, παλεύουμε να διαλευκάνουμε. Αυτή η περίοδος της ζωής του τον οδήγησε 

σε ύψος δημιουργίας που ξεπέρασε κατά πολύ την εξίσωση Ε = mc2 –όμως, τελικά, 

τον οδήγησε και στην πτώση του! 

 

Είναι ολοφάνερο ότι ο συγγραφέας δεν μπορεί να ξεχωρίσει την 

επιστημονική γραφή από τη δημοσιογραφία. Στην επιστήμη δεν υπάρχει πτώση. 

Η ανακάλυψη μιας σπουδαίας θεωρίας που δεν διαψεύδεται –όπως αυτής του 

Αϊνστάιν– δεν οδηγεί ποτέ στην πτώση ενός επιστήμονα, όσα λάθη και αν κάνει 

σε επόμενες δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών. Το επίτευγμα του Αϊνστάιν 

ήταν τεράστιο. Και όπως ο ίδιος ο συγγραφέας το θέτει (σ. 104): 

 
Κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι το εξώτερο Διάστημα, το οποίο φαινόταν 

άδειο, θα μπορούσε να έχει κι αυτό μια κρυμμένη δομή, η οποία θα ήταν δυνατόν να 

επηρεάσει το πώς κινούνται τα αντικείμενα μέσα σ’ αυτό.  

 

Και λίγο πιο κάτω (σ. 113): 

 
Αυτό που ανακάλυψε ο Αϊνστάιν στο χιονισμένο εμπόλεμο Βερολίνο, ήταν η πιο 

εντυπωσιακή καινοτομία όσον αφορά την κατανόηση του Σύμπαντος από την 

εποχή του Νεύτωνα. Επρόκειτο για το μεγαλύτερο επίτευγμα όλων των εποχών. 

 

Ο Αϊνστάιν είχε το «γνώθι σ’ αυτόν». Κατάλαβε ότι η ανακάλυψη της 

γενικής θεωρίας της σχετικότητας ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα που θα τον έβαζε 
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στο κάδρο των πολύ μεγάλων επιστημόνων, όπως τον Ισαάκ Νεύτωνα. Ο μόνος 

τρόπος για να πέσεις από εκεί ψηλά είναι αν ερχόταν κάποιος άλλος επιστήμονας 

και διέψευδε τη θεωρία του. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Και όσο δεν διαψεύδεται 

παραμένει ακλόνητος στο θρόνο του. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν χαρακτήρισε αυτή την 

ανακάλυψη του 1915 ως τη μεγαλύτερη ικανοποίηση της ζωής του.  

Φυσικό επακόλουθο ήταν η αναγνώριση και η δόξα και το τρίτο μέρος του 

βιβλίου, που αποτελείται από τρία κεφάλαια και ένα ιντερλούδιο, ασχολείται με 

τη δόξα και την καταξίωση που ήρθε με την μη διάψευση της θεωρίας του όταν 

εξετάστηκε η εκτροπή του φωτός το 1919, κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης ηλίου 

(σ. 128): 

 
Ενώ σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να ελέγξει πειραματικά τη θεωρία του για τη 

βαρύτητα, ο Αϊνστάιν συνειδητοποίησε ότι, σύμφωνα με τη θεωρία του, δεν 

εκτρέπονταν μόνο οι πλανήτες από την τροχιά τους εξαιτίας της καμπύλωσης του 

χώρου. Το φως, επίσης, θα μπορούσε να καμπυλώνεται εξαιτίας της βαρύτητας. 

 

Αυτό θα μπορούσε να ελεγχθεί εμπειρικά και ο συγγραφέας αφιερώνει τρία 

κεφάλαια για να μας διηγηθεί, με μυθιστορηματικό τρόπο, πώς έγινε αυτή η μη 

διάψευση της θεωρίας της καμπύλωσης του φωτός λόγω της βαρύτητας που του 

ασκούν μεγάλες μάζες, όπως αυτή του ήλιου και του πλανήτη Δία. Αξίζει να 

παραθέσουμε ολόκληρο το αφήγημα για να καταλάβει ο αναγνώστης ότι ο 

συγγραφέας έγραψε ένα μελόδραμα (σσ. 153-155): 

 
Οι Ντάϊσον και Έντινγκτον αντιλαμβάνονταν πολύ καλά τι διαδραματιζόταν και 

αποφάσισαν να καθυστερήσουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τουλάχιστον 

μέχρι να προσκαλέσουν όσο πιο πολλούς σημαντικούς επιστήμονες μπορούσαν. Η 

καθυστέρηση πυροδότησε μια άκρατη φημολογία. Όσοι είχαν ακούσει έστω και λίγα 

γι’ αυτά που συνέβαιναν, καίγονταν από ανυπομονησία να μάθουν το τελικό 

αποτέλεσμα. Από το Βερολίνο, ο Αϊνστάιν – ο οποίος, κρύβοντας την αγωνία του, 

προσποιόταν ότι ήξερε από την αρχή πως αυτά που ισχυριζόταν θα αποδεικνύονταν 

αληθινά – έγραψε, δίχως ίχνος ανυπομονησίας, σε έναν φίλο του φυσικό στην 

Ολλανδία, «Μήπως κατά τύχη άκουσες τίποτε εκεί, στη χώρα σου, για την 

παρατήρηση της έκλειψης Ηλίου από τους Άγγλους;». 

Τον Νοέμβριο του 1919, έξι μήνες μετά την έκλειψη, ο Έντινγκτον ήταν έτοιμος. Τα 

ευρήματα θα παρουσιάζονταν σε μια μεγαλοπρεπή κοινή συνεδρίαση της Βασιλικής 

Εταιρείας και της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας, στον περίβλεπτο χώρο του 

Μπέρλινγκτον Χάουζ, την έπαυλη όπου είχαν και οι δύο την έδρα τους κοντά στην 

πλατεία Πικαντίλι, στο Λονδίνο. Η αξιολόγηση των ευρημάτων θα γνωστοποιούσε 

σε ολόκληρο τον κόσμο αν οι θεωρίες του Νεύτωνα –οι οποίες είχαν κυριαρχήσει σε 

ολόκληρη την επιστημονική σκέψη για πάνω από δύο αιώνες– θα ανατρέπονταν ή αν 

οι περίεργες προβλέψεις του Ελβετογερμανού θεωρητικού Αϊνστάιν δεν άξιζαν 

περαιτέρω προσοχή. Το γεγονός ότι ο Νεύτων είχε υπηρετήσει κάποτε ως Πρόεδρος 

της Βασιλικής Εταιρείας και ότι η παρουσία του εξακολουθούσε να είναι αισθητή 

στους κόλπους της, έκανε την ατμόσφαιρα ακόμη πιο δραματική. 

Το τσάι σερβιρίστηκε στις 4 μ.μ., όπως πάντα, και οι καλεσμένοι, με κλασικό 

αγγλικό στιλ, προσποιούνταν ότι δεν ενδιαφέρονταν και πολύ για το τι θα συνέβαινε 

στη συνέχεια. Τελικά, γύρω στις 4:30, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν. Ο Φράνκ Ντάισον 

κατευθύνθηκε προς το βήμα. Ο φιλόσοφος Άλφρεντ Νορθ Γουάιτχεντ ήταν παρών 

και αργότερα θυμόταν, «Η ατμόσφαιρα ήταν ακριβώς ίδια με εκείνη ενός 
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αρχαιοελληνικού δράματος… Όλοι οι παρευρισκόμενοι βίωναν το καθοριστικό 

χαρακτηριστικό αυτής της συνάντησης: το παραδοσιακό  τελετουργικό και στο 

υπόβαθρο η προσωπογραφία του Νεύτωνα, τόνιζαν με τον πιο έντονο τρόπο ότι η 

μεγαλύτερη από τις επιστημονικές ενοποιήσεις επρόκειτο τώρα, μετά από πάνω από 

δύο αιώνες, να λάβει την πρώτη της τροποποίηση. Δεν έλειπε ούτε η μνεία στα 

πρόσωπα: η μεγάλη περιπέτεια της ανθρώπινης διανόησης είχε μετά από καιρό 

φτάσει ασφαλής στον προορισμό της». 

Στην αρχή μίλησε ο Ντάισον και ύστερα πήρε τον λόγο ο επικεφαλής της αποστολής 

της Βραζιλίας· τέλος, ήρθε η σειρά του Έντινγκτον να ανακοινώσει τα 

αποτελέσματα των αποστολών. Εργασία ενός ολόκληρου χρόνου κορυφωνόταν 

ακριβώς εκείνη τη στιγμή και, αναμφισβήτητα, μεγάλο μέρος των προσπαθειών του 

Αϊνστάιν κρινόταν επίσης από αυτή την κορύφωση. 

Αν παρευρισκόταν ο ίδιος ο Αϊνστάιν, θα πετούσε από τη χαρά του. Η προβλεφθείσα 

εκτροπή, όπως ανακοίνωσε ο Έντινγκτον, ήταν 1,70". Τα πιο αξιόπιστα 

αποτελέσματα από τις δύο αποστολές κυμαίνονταν στις 1,60", με ένα περιθώριο 

λάθους της τάξεως των 0,15". Ο Ντάισον το έθεσε απλά: «Μετά από προσεχτική 

μελέτη στις φωτογραφικές πλάκες, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι δεν 

μπορεί να υπάρχει αμφιβολία πως επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη του Αϊνστάιν» - 

δηλαδή, ότι το φως καμπυλώνεται μόλις αρχίσει να πλησιάζει τον Ήλιο. Ο Αϊνστάιν 

είχε εισαγάγει μια εντελώς νέα εικόνα για τη γεωμετρία του χώρου γύρω από 

ογκώδη αντικείμενα, η οποία προέβλεπε ότι ο χώρος καμπυλώνεται σε τέτοιο βαθμό 

ώστε μας δίνεται η δυνατότητα να ανιχνεύσουμε τη θέση αυτών των αντικειμένων. 

Μάλιστα, με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, είχε αποδειχθεί ότι η 

εικόνα αυτή ήταν αληθής. 

Κάποιος από τους παρευρισκόμενους δεν πείστηκε, έδειξε το πορτρέτο του Νεύτωνα 

και φώναξε, «Το χρωστάμε σε αυτόν τον σπουδαίο άντρα να προχωρήσουμε πολύ 

προσεκτικά αν πρόκειται να τροποποιήσουμε ή να βελτιώσουμε τον Νόμο του περί 

Βαρύτητας». Κανείς δεν του έδωσε σημασία. 

Ο επίσημος Πρόεδρος της συνεδρίασης –ο ηλικιωμένος φυσικός Τζόζεφ Τζον 

Τόμσον, ο οποίος ανακάλυψε το ηλεκτρόνιο και αργότερα τιμήθηκε με το Νόμπελ 

Φυσικής ως αναγνώριση για τη συμβολή του στις θεωρητικές και πειραματικές 

εργασίες στην ηλεκτρική αγωγιμότητα  των αερίων –στάθηκε όρθιος και στήριξε με 

τον αξιοσέβαστο λόγο του τον Αϊνστάιν. «Αυτό είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα 

που έχουμε πάρει όσον αφορά τη θεωρία της βαρύτητας από την εποχή του 

Νεύτωνα», είπε στο πλήθος. «Είναι… το αποτέλεσμα ενός από τα υψηλότερα 

επιτεύγματα της ανθρώπινης σκέψης». 

Ο στοχαστής πίσω από αυτό το «υψηλότερο επίτευγμα» ήταν ακόμη άγνωστος στο 

ευρύ κοινό, όμως  η θεωρία του είχε εξασφαλίσει την απόλυτη επίσημη στήριξη από 

ολόκληρο το επιστημονικό κατεστημένο. Η ώρα που ολόκληρος ο κόσμος θα 

γνώριζε το όνομα Άλμπερτ Αϊνστάιν, δεν ήταν μακριά. 

  

Πάντως, στο μέρος αυτό ο συγγραφέας αρχίζει και θέτει σε αμφισβήτηση τη 

γενική θεωρία της σχετικότητας. Σωστά επισημαίνει τα εξής (σ. 176): 

 
Η αρχική εξίσωση Γ=Π, του 1915, θα μπορούσε να συμβολίζει το χέρι του Θεού, 

αποκαλύπτοντας μια δημιουργία απαστράπτουσας απλότητας. Τα δύο σύμβολά της 

προέκυπταν από τη φύση του Σύμπαντος: το Γ ήταν το πρωτεύον χαρακτηριστικό 

για το πώς καμπυλωνόταν ο χώρος, και το Π ήταν η ίδια η ύπαρξη των πραγμάτων 

στο χώρο. Όμως, το νέο, εμβόλιμο, άκομψο «Λ», ήταν απλώς ένα αυθαίρετο 

στοιχείο, που είχε προστεθεί στο αριστερό σκέλος για να εξασθενίσει την έλξη της 
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βαρύτητας –για να κάνει τη «λακκούβα» του Σύμπαντός μας λιγότερη απότομη, έτσι 

ώστε οι αστέρες (οι «ογκόλιθοι» στο τραμπολίνο) να μην καταρρέουν βαθιά μέσα σ’ 

αυτή.  

 

Και αμέσως πιο κάτω (σ. 177): 

 
Και, αυτή η σκέψη, ήταν το πρώτο του μεγάλο σφάλμα. 

 

Ο τίτλος του τέταρτου μέρους είναι «Το Ξεκαθάρισμα» και αποτελείται από 

τρία κεφάλαια και ένα ιντερλούδιο. Η προσθήκη της κοσμολογικής σταθεράς «Λ» 

δεν άρεσε στον Αϊνστάιν, αλλά έπρεπε να συμβιβάσει κάποιες εμπειρικές 

παρατηρήσεις ότι το σύμπαν παραμένει σταθερό, αμετάβλητο, ενώ η θεωρία της 

γενικής σχετικότητας προέβλεπε το αντίθετο. Η εισαγωγή του «Λ» είχε ως σκοπό 

να συμβιβάσει αυτή την υποτιθέμενη αντίφαση. Τελικά, ο συγγραφέας αφιερώνει 

όλο αυτό το μέρος του βιβλίου για να μας εξηγήσει το πώς ο Αϊνστάιν 

παραδέχθηκε ότι η εισαγωγή του «Λ» ήταν λάθος και ότι το σύμπαν τελικά δεν 

ήταν σταθερό αλλά μεταβαλλόταν. Οι γαλαξίες είναι πολλοί «… και όσο πιο 

μακριά βρίσκονταν, τόσο πιο γρήγορα κινούνταν» (σ. 221). Και πιο κάτω, «Ο 

Αϊνστάιν άφησε να γίνει γνωστό ότι το «Λ» ήταν πλέον νεκρό» (σ. 222). Και 

κλείνοντας αυτό το μέρος του βιβλίου ο συγγραφέας μας προετοιμάζει για το 

«μεγαλύτερο λάθος» του Αϊνστάιν, όπως χαρακτηριστικά το ονομάζει (σσ. 240-

241): 

 
Ο Αϊνστάιν ήταν έτοιμος να διαταράξει αυτή την ισορροπία. Είχε μόνο προσθέσει 

αυτό το άγαρμπο «Λ» στην εξίσωσή του, μόνο και μόνο επειδή ο Φρόιντλιχ και οι 

άλλοι αστρονόμοι που εργάζονταν το 1915 και το 1916 δεν είχαν ιδέα για τη 

διαστολή του Σύμπαντος. Αν είχαν στη διάθεσή τους όλα τα δεδομένα, ποτέ δεν θα 

του είχαν εναντιωθεί, και εκείνος δεν θα είχε κάνει κάτι τέτοιο. Ποτέ ξανά, 

ορκιζόταν, δεν θα επέτρεπε να εξαπατηθεί με τέτοιο τρόπο· ποτέ ξανά δεν θα άφηνε 

την περιορισμένη κατάσταση της πειραματικής γνώσης να υπονομεύει αυτό που, 

όπως ήταν πεπεισμένος, ήταν μια καθαρή, ελκυστική θεωρία. 

Χρόνια αργότερα, είπε προφανώς σε έναν συνάδελφο ότι η χρήση του «Λ» ήταν ἡ 

μεγαλύτερη γκάφα της ζωής μου». Αλλά δεν ήταν έτσι. Ο Αϊνστάιν έκανε ένα ακόμη 

μεγαλύτερο λάθος τότε, αποφασίζοντας ότι θα μπορούσε να αγνοήσει τα πειράματα 

που έδειχναν να διαψεύδουν εκείνο που πίστευε ακράδαντα πως ήταν σωστό. Έκανε 

αυτό το λάθος στη συναναστροφή του με τον Φρίντμαν και τον Λεμέτρ, αλλά το 

έκανε και με άλλους τρόπους. Με το πέρασμα των χρόνων, ο Αϊνστάιν είχε «πέσει 

πάνω» σε άλλα πειραματικά στοιχεία που έδειχναν ότι το Σύμπαν ήταν λιγότερο 

τακτοποιημένο απ’ ό,τι πίστευε. Ήταν κάτι που ποτέ δεν θέλησε να αποδεχτεί. 

Τώρα, η εμπειρία του με το «Λ» τον είχε κάνει ακόμη πιο πεισματάρη –και λιγότερο 

πρόθυμο από ποτέ να δεχτεί παράξενα ευρήματα για το πώς πραγματικά 

λειτουργούσε το Σύμπαν. 

 

Ο ίδιος ο συγγραφέας μας δίνει μία εξήγηση στην παραπάνω περικοπή για το 

πώς ο Αϊνστάιν οδηγήθηκε σε αυτό το λάθος. Κάηκε στο χυλό, φύσαγε και το 

γιαούρτι.  
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Το πέμπτο μέρος του βιβλίου αφιερώνεται σε αυτό το «μεγαλύτερο λάθος» 

του Αϊνστάιν. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, την ίδια περίπου περίοδο με την 

ανακάλυψη της θεωρίας της γενικής σχετικότητας (σ. 245):  

 
Στη φυσική είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μια εντελώς νέα αντίληψη για την 

πραγματικότητα.  

 

Αυτή η νέα πραγματικότητα αφορούσε τον μικρόκοσμο της φυσικής, τα 

υποατομικά σωματίδια, που οδήγησε σε μία νέα επανάσταση που έλαβε την 

ονομασία κβαντική μηχανική ή κβαντομηχανική φυσική. Αλλά (σ. 250): 

 
Η κλασική οπτική με την οποία ανατράφηκε ο Αϊνστάιν είχε «τεντωθεί», αλλά δεν 

είχε σπάσει. Για την ακρίβεια, ο Αϊνστάιν είχε υπάρξει βασικός παίκτης σε πολλές 

από τις πρώτες εξελίξεις του εικοστού αιώνα στο βασίλειο του απειροελάχιστου. 

Μάλιστα, είχε σημειώσει τόσο μεγάλη επιτυχία ώστε το Νομπέλ Φυσικής με το 

οποίο τιμήθηκε δεν ήταν για τις μελέτες του στην κλίμακα του μακρόκοσμου, όπως 

η εξίσωση Γ=Π, αλλά για το έργο που είχε κάνει το 1905 εξηγώντας πώς το φως 

μπορούσε να είναι ταυτοχρόνως σωματίδιο και κύμα. Η σωματιδιακή του πλευρά 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα μέταλλα 

τόσο συχνά εκτοξεύουν ηλεκτρόνια όταν τα κτυπήσει το φως. 

 

Το πρόβλημα ήταν ότι αυτός ο μικρόκοσμος δεν ήταν τόσο συνεπής με 

κάποιες βασικές αρχές τάξης των φυσικών νόμων. Όσο προχωρούσε η έρευνα τη 

δεκαετία του 1920 αυτό γινόταν όλο και πιο φανερό. Τελικά ήταν ο Βέρνερ 

Χάιζενμπεργκ (1901-1976) που το έργο του θεωρείται ότι γέννησε τη νέα 

κβαντική μηχανική (σ. 258), αλλά δεν κατάφερε να πείσει τον Αϊνστάιν το 1926 

όταν τον συνάντησε και αυτό διότι (σ. 261): 

 
Ο Αϊνστάιν πίστευε πως οτιδήποτε κι αν ήταν αυτό εκεί έξω που περίμενε πότε θα το 

ανακαλύψουμε, ήταν αδύνατον να εξαρτάται από τις παραξενιές του ανθρώπου που 

το παρατηρούσε ή του τρόπου με τον οποίον εργαζόταν. 

 

Ο Χάιζενμπεργκ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

ταυτόχρονα η θέση και η ταχύτητα ενός ηλεκτρονίου, διότι (σσ. 270-271): 

 
Πάντοτε θα υπάρχει μια απροσδιοριστία, μία αβεβαιότητα, όσον αφορά το πλήρες 

συνταίριασμα θέσης και ταχύτητας. 

Αυτή είναι η βάση της διάσημης αρχής της αβεβαιότητας, την οποία δημοσίευσε ο 

Χάιζενμπεργκ τον Φεβρουάριο του 1927. Ήταν ακαταμάχητη και εντελώς 

αδιάψευστη. Έδωσε τέλος σε αιώνες ολόκληρους πίστης ότι το Σύμπαν 

λειτουργούσε με μια εγγενή, τέλεια τάξη. Έφερε επανάσταση στη φυσική. 

Και ο Αϊνστάιν δεν είχε την παραμικρή σχέση με αυτήν.  

 

Το συμπέρασμα αυτό του δέκατου έκτου κεφαλαίου δεν προκύπτει από τα 

ίδια τα λεγόμενα του συγγραφέα. Ο ίδιος μας είπε προηγούμενα ότι η θεωρία του 

Αϊνστάιν για το φως βοήθησε αυτή τη νέα θεωρία να αναπτυχθεί. Πώς δεν είχε 

λοιπόν την παραμικρή σχέση; Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το αν είχε πεισθεί 

από την αρχή της αβεβαιότητας ή όχι.  
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Εκείνο που επίσης δεν κατανοώ είναι πώς είναι δυνατόν κάτι για το οποίο η 

έρευνα δείχνει ότι είναι αβέβαιο, να καταλήγει κάποιος στο συμπέρασμα ότι κάτι 

δεν λειτουργεί σύμφωνα με μία τέλεια τάξη. Πώς το γνωρίζουμε αυτό αν είμαστε 

αβέβαιοι για το πώς λειτουργεί το σύμπαν; Αν κάτι είναι άγνωστο, πώς 

γνωρίζουμε ότι δεν είναι τέλειο; Αν «… η αρχή της αβεβαιότητας αποδείκνυε ότι 

αυτά τα υποατομικά συμβάντα ήταν άγνωστα» (σ. 276).  

Ο αναγνώστης μένει με την εντύπωση ότι το μεγαλύτερο λάθος του Αϊνστάιν 

ήταν ότι δεν αποδέχτηκε την αρχή της αβεβαιότητας, παρ’ όλο την τελευταία του 

προσπάθεια το 1930 να την διαψεύσει με το φημισμένο «κουτί» με το φωτόνιο 

που ξεπηδάει από μέσα. Ήταν, ωστόσο, η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν 

που διέψευσε τον Αϊνστάιν και δεν διέψευσε την κβαντική θεωρία. Μάλλον το 

μεγαλύτερο λάθος του Αϊνστάιν ήταν πολύ μικρό για να κλονίσει τον ίδιο από το 

θρόνο του στην υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου. Και ίσως ξεκινώντας με το 

γεγονός ότι ακόμη και σήμερα διακεκριμένοι φυσικοί αλλά και άλλοι επιστήμονες 

συμφωνούν ότι ο Αϊνστάιν ήταν ο μεγαλύτερος επιστήμονας του 20ου αιώνα, η 

μάζα του μεγαλύτερου λάθους του Αϊνστάιν ήταν απειροελάχιστη έτσι ώστε η 

ενέργεια που παρήγαγε όταν κάποιοι πήγαν να τη διασπάσουν ήταν τέτοια που 

δεν κατάφεραν να τον εκθρονίσουν. Παραμένει ένας πολύ μεγάλος επιστήμονας.2 

Το έκτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τις 

τελευταίες πράξεις του «δράματος». Σε αυτό το μέρος μάλλον ο συγγραφέας 

συμφωνεί με την άποψη που εξέφρασα παραπάνω ότι το μεγαλύτερο λάθος του 

Αϊνστάιν δεν ήταν και τόσο μεγάλο για να δικαιολογεί την άποψη του συγγραφέα 

ότι επήλθε πτώση και απομόνωση. Το αντίθετο μάλιστα, φαίνεται να αποδέχεται 

ότι το μεγαλύτερο λάθος δεν ήταν και τόσο μεγάλο, παρά τη ρητορική του, η 

οποία μπορεί να πουλάει αλλά δεν πείθει. Όπως θα μας έλεγε και ο Αϊνστάιν, 

«έξυπνο αλλά όχι αληθινό».3 Στη σ. 312 μας λέει ότι «Ο Αϊνστάιν είχε προαγάγει 

τον τομέα της φυσικής περισσότερο από κάθε άλλον στην ιστορία». Πού είναι 

λοιπόν η πτώση; 

Ο Αϊνστάιν πέθανε αναζητώντας μία ενοποιημένη θεωρία, μία θεωρία των 

πάντων. Ακόμη την ψάχνουν οι επιστήμονες, όπως μας εξηγεί ο Nicolaides (2022) 

στο βιβλίο του, του οποίου η βιβλιοπαρουσίαση δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος 

του περιοδικού (Παπανίκος, 2022γ).  

Τέλος, το βιβλίο για το μεγαλύτερο λάθος του Αϊνστάιν συμπληρώνεται με 

ένα παράρτημα 20 περίπου σελίδων που εξηγεί την έννοια της σχετικότητας.  

Το βιβλίο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε όσους δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου 

με τον Αϊνστάιν εντός και εκτός φυσικής επιστήμης. Δεν με έκανε σοφότερο ούτε 

και με έπεισε. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «πονηρός», διότι δεν μας πείθει πώς το 

μεγαλύτερο λάθος του Αϊνστάιν οδήγησε στην πτώση του, καθώς απλά αυτό το 

 
2Ο David Bodanis δεν είναι φυσικός/αστροφυσικός. Συνεπώς η άποψή του λίγη σημασία έχει  

δεν την αποδέχονται οι επαΐοντες της επιστήμης. Δύο βιβλία που παρουσιάζονται στο παρόν 

τεύχος του περιοδικού, γράφτηκαν από φυσικούς/αστροφυσικούς (Davies, 2022 και 

Nicolaides, 2022). Ο πρώτος στη σ. 46 μας λέει τα εξής: «Περισσότερο από έναν αιώνα από 

τότε που παρουσίασε ο Αϊνστάιν το αριστούργημά του, ούτε μία παρατήρηση δεν το έχει 

διαψεύσει». Κατά τα’ άλλα, ο Bodanis μας λέει ότι οι συνάδελφοι επιστήμονες του Αϊνστάιν 

τον θεωρούσαν «ξοφλημένο» ήδη από τη δεκαετία του 1930.  
3Μάλλον βλάκας ήταν ή όπως λέγεται «εξυπνάκιας». Αυτά τα θέματα, των έξυπνων και των 

βλακών, τα έχω αναλύσει στο Παπανίκος (2021).  
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«λάθος» που είναι τόσο κοινό στον κόσμο της επιστήμης δεν κλόνισε καθόλου τη 

φήμη του Αϊνστάιν εντός και εκτός φυσικής. Τον τίτλο μπορώ να τον κατανοήσω 

ως οικονομολόγος, διότι αυτό που επιτυγχάνει είναι να ελκύσει το ενδιαφέρον του 

ευρύτερου κοινού και συνεπώς να αυξήσει τις πωλήσεις. Είναι μία απλή και 

ορθολογική τακτική πωλήσεων. Και δεν υπάρχει καμία κβαντική αβεβαιότητα 

περί τούτου.  
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Αναζητώντας Μία Θεωρία των Πάντων:  

Η Φιλοσοφία Πίσω από την Φυσική  

του Demetris Nicolaides  
(Μετάφραση: Χρίστος Γούδης- Αθήνα: Εκδόσεις KAKTOS, 2022) 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
 

Η παρούσα βιβλιοπαρουσίαση 

είναι η τελευταία από τις τέσσερις (βλ. 

Παπανίκος, 2022α, 2022β, 2022γ), που 

γίνονται στο παρόν τεύχος του 

περιοδικού και έχουν ως θέμα τη 

φυσική και μέσω αυτής, τη φιλοσοφία. 

Και οι τρεις παρουσιάσεις άρρηκτα  

«δένουν» με την παρουσίαση του 

βιβλίου του Epstein (2022), που επίσης 

παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος (βλ. 

Παπανίκος, 2022δ). Όλα αυτά τα 

βιβλία –Bodanis (2022), Davies (2021), 

Epstein (2022) και Nicolaides (2022)– 

αποτελούν μία ενότητα. 

Όπως ανέφερα και στις 

προηγούμενες βιβλιοπαρουσιάσεις, η 

επιλογή των τίτλων τους εξυπηρετούν 

την εμπορικότητα των βιβλίων και 

νομίζω ότι ευφυώς έχουν επιλεγεί για 

να πετύχουν αυτό το σκοπό. Ως οικονομολόγος, κάθε άλλο παρά είμαι ενάντια σε 

μία τέτοια στρατηγική πωλήσεων. Ο τίτλος του παρόντος βιβλίου δεν αποτελεί 

εξαίρεση αν και είναι λιγότερο βαρύγδουπος από τους προηγούμενους.  

Παρουσιάζω αυτά τα βιβλία από τη σκοπιά του αδαούς επιστήμονα με μόνο 

κίνητρο την απόκτηση γνώσεων περί αυτών των θεμάτων. Συνεπώς, εδώ απαντάω 

στο εξής ερώτημα: τι έμαθα λοιπόν από την ανάγνωση αυτών των βιβλίων, που 

πρέπει να ομολογήσω ότι προχώρησε σε διάβασμα και μελέτη, όπως αυτά τα έχω 

ορίσει στο Παπανίκος (2022ε).  

Η εκλαΐκευση θεωριών των θετικών επιστημών δεν είναι καθόλου εύκολη 

υπόθεση γι’ αυτό θαυμάζω όσους το τολμούν παρά τα τετριμμένα που λέγονται 

ότι μία καλή θεωρία μπορεί να εκφραστεί με τα πιο απλά λόγια. Το ενδιαφέρον 

που επιδεικνύει το ευρύ κοινό για τα επιτεύγματα των θετικών επιστημών 

ελλοχεύει τον κίνδυνο –για χάρη της εμπορικότητας των βιβλίων αυτών– η 

παρουσίαση να είναι τόσο απλοϊκή που εν τέλει να καταντάει κενού 

περιεχομένου. Οι δύο συγγραφείς Paul Davies και Demetris Nicolaides-, από τους 

Βιβλιοπαρουσίαση 
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τέσσερις συγγραφείς εν μέρει απέφυγαν αυτή τη μαύρη τρύπα της αφήγησης. Δεν 

είναι τυχαίο ότι και οι δύο διακονούν την επιστήμη της φυσικής.  

Η παρουσίαση γίνεται από κάποιον που δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις της 

φυσικής και συνεπώς αδυνατεί να κρίνει το ουσιαστικό επιστημονικό περιεχόμενο 

των δύο βιβλίων. Η όποια κριτική στην παρουσίαση δεν αφορά τόσο τη γνώση 

των συγγραφέων όσο την ικανότητα των συγγραφέων να καταστήσουν αυτή τη 

γνώση «κτήμα όλου του λαού» που νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος 

τους όταν απευθύνονται στο ευρύ κοινό.  

Πρέπει να ομολογήσω ότι πρώτη φορά βλέπω σε ελληνική μετάφραση 

βιβλίου το όνομα του συγγραφέα να γράφεται στα αγγλικά όταν αυτός φέρει 

ελληνικό όνομα. Μήπως έτσι έκριναν ότι θα πουλήσει περισσότερο; Καθόλου 

απίθανο. 

Το βιβλίο των 256 σελίδων οργανώνεται σε 15 κεφάλαια με ευχαριστίες και 

εισαγωγή που καταλαμβάνουν 14 σελίδες και σημειώσεις, βιβλιογραφία, προφορά 

ξενόγλωσσων ονομάτων, ευρετήριο στο τέλος του βιβλίου που καταλαμβάνουν 

τις σελίδες 222-256 του βιβλίου. Η παρουσίαση εδώ θα γίνει ανά κεφάλαιο.  

Να προειδοποιήσω ξανά τον αναγνώστη ότι δυστυχώς έχω επαγγελματικές 

γνώσεις μόνο της οικονομικής επιστήμης και ερασιτεχνικές γνώσεις για όλες τις 

άλλες επιστήμες. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό για μελέτες που φέρουν τον 

βαρύγδουπο τίτλο «Αναζητώντας μία Θεωρία των Πάντων», διότι στα πάντα 

περιλαμβάνεται και η οικονομική επιστήμη. Γι’ αυτό διάβασα αυτό το βιβλίο με 

τη δέουσα προσοχή.  

 

 

Φιλοσοφία και Φυσική 

 

Το πρώτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται ένα πολύ αγαπημένο μου θέμα. 

Τιτλοφορείται «φιλοσοφία και φυσική» αλλά είναι κάτι παραπάνω από την τομή 

των δύο συνόλων γνώσεων που εμπεριέχουν τα δύο αυτά σημαντικά γνωστικά 

αντικείμενα. Η τομή αυτή ανέκαθεν υπήρχε και μάλιστα στην εποχή των 

προσωκρατικών φιλοσόφων το ένα σύνολο γνώσεων ταυτιζόταν απολύτως με το 

άλλο. Ωστόσο, με το πέρασμα των αιώνων και για τους λόγους που τόσο 

ξεκάθαρα εκθέτει ο Anthony Kenny (2004) στην ιστοριογραφία της φιλοσοφίας, 

ξεκινώντας από την αρχαία φιλοσοφία, η τομή αυτή όλο και μικραίνει 

(συμπυκνώνεται) στο χώρο αλλά αποκτά τεράστια μάζα για να χρησιμοποιήσω 

έννοιες της φυσικής που δεν είμαι και σίγουρος ότι είναι εύστοχες στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα. 

Το κεφάλαιο αυτό είναι πραγματικά ένα συμπίλημα από ασάφειες και 

αντιφάσεις στην προσπάθεια του συγγραφέα να ορίσει τα δύο γνωστικά 

αντικείμενα: της φιλοσοφίας και της φυσικής. Επιδεινώνεται η κατάσταση και 

από την ασάφεια της μετάφρασης στα ελληνικά όρων που στα αγγλικά έχουν 

ελληνική προέλευση. Εδώ ισχύει αυτό που λέγεται στα αγγλικά, «we got lost in 

the translation» ή «χαθήκαμε στη μετάφραση».  

Ο συγγραφέας -ως φυσικός- πολύ απλά ορίζει τη φυσική ως τη μελέτη της 

φύσης. Κάπως έτσι θα έπρεπε να είχε ορίσει και τη φιλοσοφία. Είναι σωστό ότι 

στα αγγλικά εκτός από τον όρο physics χρησιμοποιείται και ο γενικότερος όρος 

science σχεδόν ως ταυτόσημες έννοιες. Φυσικά με τον όρο science ή sciences στα 
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αγγλικά περιλαμβάνονται οι επιστήμες της βιολογίας και της χημείας που ο 

συγγραφέας τις θεωρεί «…δομήσεις (και κλάδους) της φυσικής» (σ. 15). Αυτό 

που γράφει μπορεί να έχει κάποιο νόημα στα αγγλικά, αλλά στα ελληνικά δεν έχει 

κανένα απολύτως και είναι λάθος η απόδοση. Στα ελληνικά, η λέξη science στην 

προκειμένη περίπτωση δεν αποδίδεται σωστά με τον όρο «επιστήμη ή επιστήμες» 

αλλά με τον όρο «θετικές ή θεωρητικές επιστήμες». Αλλά και ο ορισμός της 

έννοιας «επιστήμης» είναι εν μέρει προβληματικός και μάλιστα σ’ ένα βιβλίο που 

αναζητεί μία θεωρία των πάντων. Τουλάχιστον θα έπρεπε να είχε δώσει έναν 

ορισμό της επιστήμης που περιλαμβάνει τα πάντα.  

Ο συγγραφέας αναφέρει στην πρώτη πρόταση ότι, «Επιστήμη σημαίνει στα 

ελληνικά «γνώση»». Αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές και είναι πολύ σημαντικό 

–τουλάχιστον στις θετικές επιστήμες που διακονεί ο συγγραφέας– να ορίζεται το 

εννοιολογικό πλαίσιο των όρων που χρησιμοποιούνται. Συνεπώς, ἐπιστήμη 

(ἐπίσταμαι) σήμαινε και σημαίνει ναι μεν γνώση ενός θέματος, αλλά και 

δεξιότητα, καθώς και εμπειρία. Γι’ αυτό και η γνώση ξεχωρίζεται από τον 

επιθετικό προσδιορισμό επιστημονική γνώση. Θα με κατηγορήσει κάποιος ότι 

διυλίζω τον κώνωπα και δικαίως αλλά σίγουρα δεν προτίθεμαι να καταπιώ την 

κάμηλο. Όταν λέμε ότι κάποιος είναι «επιστήμονας» του ποδοσφαίρου δεν 

εννοούμε φυσικά ότι γνωρίζει τις δυνάμεις της φυσικής που εξηγούν το πώς 

τσουλάει η μπάλα. Κάτι άλλο εννοούμε, όπως δεξιότητα και εμπειρία. Ένας 

επιστήμονας φυσικός μπορεί να εξηγήσει πολύ καλύτερα από τον καλύτερο 

ποδοσφαιριστή πώς ακριβώς πρέπει να εκτελεστεί ένα λάκτισμα της εσχάτης των 

ποινών σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις που ενεργούν, ξεκινώντας από τους νόμους του 

Νεύτωνα, αλλά αν τον βάλεις να το εκτελέσει κιόλας μάλλον δεν θα έχει τη 

δεξιότητα και την εμπειρία να το κάνει.  

Στην επόμενη (δεύτερη) παράγραφο του πρώτου κεφαλαίου ο συγγραφέας 

προσπαθεί να ορίσει την έννοια της φιλοσοφίας, την οποία αποδίδει στα ελληνικά 

ως «αγάπη της σοφίας». Θα μπορούσε να την είχε ορίσει και ως «φίλος της 

σοφίας», ή στα αγγλικά, «befriending wisdom». Σε αυτή και στις επόμενες 

παραγράφους ταλαιπωρεί τον αναγνώστη με άσχετα πράγματα ενώ ο ορισμός της 

φιλοσοφίας είναι πολύ απλός και θα μπορούσε να ορισθεί όπως όρισε και τη 

φυσική, με μία απλή πρόταση: σοφία = γνώση και φίλος = κατακτητής. Όπως και 

στα ερωτικά, κατακτώ τη Σοφία σημαίνει την έκανα δική μου (κτήμα μου), έτσι 

και στον ορισμό της φιλοσοφίας σημαίνει ότι κατέκτησα γνώση ή πολλές γνώσεις. 

Ο Μέγας Θουκυδίδης, ήθελε η επιστημονική γνώση της επιστήμης της ιστορίας 

που παρήγαγε να γίνει «… κτήμα ες αεί της ανθρωπότητας». Να βοηθήσει να 

γίνει κτήμα ήθελε και αυτός. 

Είναι αυτονόητο ότι κάποιος επιζητεί τη γνώση επειδή δεν την έχει. Ακριβώς 

όπως και με την περίπτωση του Έρωτα που είναι άσχημος γι’ αυτό επιζητεί την 

ομορφιά, όπως μας λέει ο Σωκράτης (ή μάλλον η Διοτίμα δια στόματος Σωκράτη) 

στο φημισμένο Συμπόσιο που γράφτηκε από τον Πλάτωνα. Έτσι και του 

φιλόσοφου του λείπουν οι γνώσεις γι’ αυτό και τις επιθυμεί. Η επιστήμη όπως και 

οι δύο Αφροδίτες στο Συμπόσιο προσφέρουν τις ανάλογες υπηρεσίες τους. Η 

πρώτη γνώσεις ενώ οι άλλες έρωτα για όποιον τον επιθυμεί. Δεν ξέρω αν είναι 

τυχαίο αλλά όλα θηλυκά είναι: γνώση, σοφία, επιστήμη, Αφροδίτη. Μόνο ο 

κακάσχημος έρωτας είναι αρσενικός. Πρέπει να υπάρχει κάποια εξήγηση για όλα 

αυτά… και μια θεωρία των πάντων θα μας βοηθούσε. Ενδιαφέρον έχει και η 



Τόμος 2, Τεύχος 2                   Παπανίκος: Αναζητώντας μια Θεωρία … του Demetris Nicolaides 

 

120 

ιστορία για το πώς γεννήθηκε ο Έρως. Παιδί ενός μεθυσμένου «πόρου» που 

συνευρέθηκε για μόνο μία βραδιά με μία γυναίκα με το όνομα «πενία». Η γνώση, 

δυστυχώς, δεν μπορεί να κατακτηθεί με αυτό τον τρόπο αν ο στόχος της είναι να 

παράγει «έρωτες». Θέλει πολλές και αδιάκοπες συνευρέσεις και ως γνωστό με το 

πέρασμα των χρόνων οι συνευρέσεις αυτές όλο και αραιώνουν. Όχι λόγω 

έλλειψης επιθυμίας, αλλά, φευ, λόγω έλλειψης δυνατότητας  

Ο συγγραφέας επιδίδεται σε πολλές ακροβασίες σε ό,τι αφορά τον ορισμό της 

φιλοσοφίας που οδηγούν σε αντιφάσεις. Επισημαίνει και ερμηνεύει το πολύ 

γνωστό σωκρατικό απόφθεγμα «εν οίδα ότι ουδέν οίδα», που αυτούσιο δεν το είπε 

ποτέ ο Σωκράτης αλλά νομίζω ότι ορθά του αποδίδεται, ως εξής «… τουλάχιστον 

γνώριζε καλά ένα πράγμα: ότι δεν γνώριζε τίποτα» (σ. 16). Και αμέσως παρακάτω 

επισημαίνει «… ότι το να γνωρίζεις το τίποτα είναι αδιανόητο. Διότι η έννοια του 

τίποτα δεν επιτρέπεται· είναι κάτι το αδύνατον» (σ. 16, τα πλαγιαστά γράμματα 

στο πρωτότυπο). Δηλαδή δεν το επισημαίνει αλλά θεωρεί αδιανόητο αυτό που 

είπε ο Σωκράτης. Και εδώ χαθήκαμε όχι στη μετάφραση αλλά στην ερμηνεία. 

Πολλές λέξεις έχουν διττή σημασία.  

Αναφέρει τον Παρμενίδη και τον Αϊνστάιν για να τεκμηριώσει την άποψή 

του περί του τίποτα, αλλά νομίζω δεν έχει καταλάβει την έννοια με την οποία το 

εννοούσε ο Σωκράτης. Έχω δώσει αλλού μία δική μου ερμηνεία η οποία μου 

φαίνεται πιο λογική για το τι πραγματικά εννοούσε ο Σωκράτης.1 Η έννοια του 

τίποτα (ουδέν) σημαίνει το αριθμητικό μηδέν. Είναι ποσότητα γνώσεων. Δεν 

γνωρίζω τίποτε δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζω για το «τίποτα» ή για το 

«ανύπαρκτο» αλλά αυτό που γνωρίζω είναι σχεδόν μηδέν σε σχέση με τη 

διαθέσιμη γνώση. Και για να επαναλάβω αυτό που έγραψα στο βιβλίο μου 

(Παπανίκος, 2021α), οι γνώσεις του Σωκράτη στην ηλικία των 70 περίπου ετών 

που πέθανε, ως ποσοστό των διαθέσιμων γνώσεων έτειναν στο μηδέν, δηλαδή στο 

τίποτε ακόμη και αν στη νεότητά του είχε κατακτήσει το 100% των τότε 

διαθέσιμων γνώσεων. Είναι απλή αριθμητική, κάνοντας τη λογική υπόθεση ότι το 

σύνολο των γνώσεων αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό (γεωμετρικό πρόοδο ίσως) 

από ότι ακόμη και ένας Σωκράτης μπορεί να απορροφήσει (αριθμητική πρόοδος 

ίσως). Ο συγγραφέας αναφέρει ως τεκμηρίωση την Απολογία, αλλά ο Σωκράτης 

εκεί επιχειρηματολογεί με όρους σχετικής γνώσης. Σύγκρινε δηλαδή τις γνώσεις 

του με τις γνώσεις των άλλων σοφών της εποχής. 

Ακολουθεί ένα άλλο παραλήρημα (ζητάω συγγνώμη για το αδόκιμο της 

έκφρασης αλλά έτσι το αισθάνθηκα) περί του τι είναι φιλοσοφία εμπλέκοντας και 

τη φημισμένη σπηλιά του Πλάτωνα που δεν ξεκαθαρίζει απολύτως τίποτε. Γι’ 

αυτό ίσως επανέρχεται ξανά στην τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου στη 

σπηλιά του Πλάτωνα. Πάλι ένα τίποτε είναι το αποτέλεσμα. Και για να μην 

μπλέξουμε ξανά με την έννοια του τίποτα εννοώ ότι προσθέτει μηδέν γνώσεις.  

Πάντως, το μόνο σωστό σε αυτό το κεφάλαιο είναι η διάκριση μεταξύ καλής 

και μη καλής επιστημονικής θεωρίας. Ορίζει την επιστημονική μέθοδο ως μία 

διαδικασία πέντε σταδίων, που, σήμερα, ένας καλός μαθητής ελληνικού 

γυμνασίου γνωρίζει καλά. Τα εγχειρίδια της φυσικής (και των άλλων θετικών 

επιστημών όπως βιολογίας και χημείας) του γυμνασίου μάλλον την ορίζουν 

καλύτερα.  

 
1Στο βιβλίο μου, Βλάκες, Έξυπνοι και Απατεώνες (Παπανίκος, 2021α). 
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Στενές Επαφές Φιλοσοφικού Είδους 

 

Αν και ο συγγραφέας δεν φαίνεται να έχει τη δική μου τάση να πηγαίνει το 

μυαλό του στο πονηρό, που ως διαδικασία είναι πολύ χρήσιμη για την 

αναπαραγωγή του είδους, όταν διάβασα τον τίτλο αμέσως πήγε το μυαλό μου στο 

πονηρό. Α! είπα εδώ θα έχουμε Συμπόσιο αλλά άλλα είχε στο νου του ο 

συγγραφέας. Το κεφάλαιο αυτό καταλαμβάνει μόνο 3 σελίδες και είναι μία ωραία 

ιστοριούλα. Μου άρεσε αλλά θα έπρεπε να είχε μπει στο τέλος όταν ο άσχετος 

αναγνώστης του βιβλίου θα είχε κάπως εξοικειωθεί με τα ονόματα και τις ιδέες 

που αναφέρει. Τέλος πάντων. Επειδή ανέγνωσα, διάβασα και μελέτησα το βιβλίο 

πολλές φορές, το μικρό αυτό κεφάλαιο το «επισκέφτηκα» περισσότερες από τρεις 

φορές. Θυμίζει έκθεση ενός παιδιού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι 

ερωτευμένο με τη φυσική, όπως εγώ ήμουν και είμαι με την επιστήμη της 

οικονομίας και λόγω αυτού όλων των άλλων επιστημών που συνδέονται με αυτή 

όπως η φιλοσοφία αλλά και φυσικά η φυσική κυρίως γιατί αποτελεί την ιδεατή 

επιστήμη για τους οικονομολόγους, διότι έχουν την επιλογή να κάνουν 

ελεγχόμενα πειράματα που τους δίνουν τη δυνατότητα να διαψεύδουν τις θεωρίες 

τους και αν το καταφέρουν να τις αναθεωρούν με μια διαδικασία, η οποία, μεταξύ 

πολλών άλλων, τόσο εύστοχα περιγράφεται από το φυσικό Thomas S. Kuhn στο 

βιβλίο του The Structure of Scientific Revolutions, του οποίου η πρώτη έκδοση 

έγινε το 1962 και ακολούθησαν άλλες τρεις το 1970, 1996 και 2012. Έχω είχα 

διαβάσει και έχω στη βιβλιοθήκη μου τη δεύτερη έκδοση. 

Ο συγγραφέας έχει ένα όραμα όπου ο χώρος είναι απροσδιόριστος και ο 

χρόνος έχει συντμηθεί τόσο που όλοι οι αρχαίοι φιλόσοφοι (από το Θαλή μέχρι 

τον Αριστοτέλη) βρίσκονται σε ένα μέρος προφανώς διασκεδάζοντας 

ενασχολούμενοι με κάτι που μέσα στο όραμα σχετίζεται με τις δικές τους 

φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι στο τέλος καλοδέχονται τον 

συγγραφέα για να ακούσουν τα δικά του νέα, για τα οποία ευφυώς ο συγγραφέας 

ενημερώνει τον αναγνώστη του βιβλίου ότι θα τα διαπραγματευθεί στα επόμενα 

κεφάλαια. Και περιγράφοντας με όμορφο τρόπο την όμορφη μέρα και την 

όμορφη φύση, θέτει το ερώτημα «ποια να είναι άραγε η φύση» της φύσης; 

Φυσικά η ιδέα δεν ήταν δική του αλλά προσάρμοσε, πολύ πετυχημένα θα 

επαναλάβω, τη «συνομιλία» που είχε ο Leon Lederman με το Δημόκριτο, όπως 

περιγράφεται στο Lederman & Teresi (1993).  

 

 

Η Αναζήτηση για μια Θεωρία των Πάντων 

 

Όπως είδαμε, το βιβλίο ασχολείται με τη «φύση της φύσης» και όχι για 

παράδειγμα τη φύση της κοινωνίας ή της οικονομίας. Σύμφωνα με ό,τι 

γνωρίζουμε, ο Θαλής φαίνεται να ήταν ο πρώτος που τον 7ο-6ο αιώνα π.Χ. 

εξέτασε ποια είναι η φύση της φύσης. Ίσως να ήταν και ο πρώτος που 

προσπάθησε να θεμελιώσει μία θεωρία των πάντων (ΘΤΠ). Και μόνο η λέξη 

«πάντων» μου θυμίζει την ακόλουθη χριστιανική προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα: 

 
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,  

το Πνεύμα της αλήθειας,  
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ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,  

ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,  

ελθέ και σκήνωσον εν ημίν,  

και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος,  

και σώσον, αγαθέ, τας ψυχάς ημών. 

Αμήν.  

 

Η λέξη «πάντα» εμφανίζεται δύο φορές στο τρίτο στιχάκι και μάλιστα αν το 

ερμηνεύω σωστά υπάρχει μία θεωρία χωροχρόνου και σύμπαντος. Έχει δε πολύ 

περισσότερα και τη θεωρώ μία ΘΤΠ. Είναι αυτή που στη μεθοδολογία της 

επιστήμης ή στη στατιστική ανάλυση αποκαλούμε υπόθεση μηδέν την οποία 

προσπαθούμε να απορρίψουμε. Σύμφωνα με το συγγραφέα, αν και δεν τα 

αναφέρει έτσι, ο Θαλής έθεσε σε αμφισβήτηση αυτή τη ΘΤΠ περί Θεού (ή 

Δημιουργού). Εναλλακτικά ανέπτυξε τη δική του θεωρία που έχει δύο υποθέσεις. 

Η δεύτερη απορρέει από την πρώτη. 

 

1η Υπόθεση του Θαλή 

 

Ηο: Ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού ή των Θεών και όλα στο Σύμπαν 

γίνονται ή μπορούν να εξηγηθούν ως επεμβάσεις των Θεών χωρίς ο 

ανθρώπινος νους να μπορεί να εξηγήσει, μέσα στο πλαίσιο της λογικής του, 

τα τεκτενόμενα στη φύση και στους ανθρώπους. 

Η1: Ο κόσμος μπορεί να εξηγηθεί «… μόνο με λογικά επιχειρήματα, 

απαλλαγμένα από μύθους, προκαταλήψεις, τελετουργίες, ή τις δράσεις της 

σύγχρονης επιστήμης» (σ. 24).  

 

Αν κανείς διαβάσει τα αριστουργήματα του Ομήρου και του Ησιόδου που 

«κυκλοφορούσαν» σε επαναληπτικές εκδόσεις την περίοδο που έζησε ο Θαλής 

καταλαβαίνει κανείς την επανάσταση που έφερε η θεωρία του Θαλή στη 

φιλοσοφική σκέψη της εποχής του.2 Έθεσε τα θεμέλια μιας επιστημονικής 

προσέγγισης και σωστά το επισημαίνει ο συγγραφέας. Ο Θαλής δεν στάθηκε μόνο 

στην αμφισβήτηση των ιδεών που ήταν εκείνη την περίοδο κυρίαρχες όχι μόνο 

στην Ελλάδα αλλά και στην Αίγυπτο και στη Βαβυλωνία. Γιατί τα νερά του 

Νείλου πλημμυρίζουν; Κλαίει η Ίσις τον άντρα της που πέθανε λένε οι Αιγύπτιοι. 

Όχι λέει ο Θαλής. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο και η θεωρία του δεν διαψεύστηκε 

αν και ο ίδιος θεώρησε του Βόρειους ανέμους ως αιτία. Το ότι έκανε λάθος στην 

αιτία δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό μας φέρνει στη δεύτερη σημαντική 

θεωρία του Θαλή. 

 

2η Υπόθεση του Θαλή 

 

Ηο: Ο φυσικός κόσμος χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα (ανομοιότητα) και 

είναι φτιαγμένος από πολλά στοιχεία. 

 
2Έχω και εγώ γράψει γι’ αυτά τα δύο μεγαθήρια της παγκόσμιας σκέψης, τον Όμηρο 

και τον Ησίοδο, βλ. Papanikos (2022a, 2022b, 2022c, 2022d, 2021a) και Παπανίκος 

(2021β). 
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Η1: Όλα αυτά που υπάρχουν στον φυσικό κόσμο και αντιλαμβάνονται οι 

ανθρώπινες αισθήσεις ως διαφορετικά στην ουσία τους είναι εκφάνσεις του 

ίδιου υλικού που κατά τον Θαλή ήταν το νερό.  

 

Κατά το συγγραφέα, «Η αναζήτηση του Θαλή για ομοιότητα είναι η έρευνα 

της σύγχρονης φυσικής για μια ενοποιημένη θεωρία των πάντων» (σ. 23). Δεν 

κατανοώ πως συνδέεται η Θεωρία του Θαλή με τη ΘΤΠ αλλά η μεγάλη 

συνεισφορά του Θαλή είναι ότι έθεσε τη σωστή ερώτηση.  

H ιστορία με τα ελαιοτριβεία και τη δημιουργία μονοπωλίου –που 

αναφέρεται και στα εγχειρίδια οικονομικής ιστορίας– δεν θα έπρεπε να ήταν το 

μόνο συμπέρασμα που θα έπρεπε να εξαχθεί από αυτή την ιστορία. Υπάρχει μία 

θεωρία που εξηγεί τους οικονομικούς κύκλους ανάλογα με τις κινήσεις των 

άστρων (the sunspot theory) που επηρεάζει την αγροτική παραγωγή. Αν ο Θαλής 

ήταν ικανός να προβλέψει μέσω της φυσικής τη μεγάλη ή τη μικρή παραγωγή 

σοδειών ελαιόκαρπου, τότε σε μία οικονομία που η αγροτική παραγωγή είναι 

σχεδόν η μόνη παραγωγή θα είχαμε μία θεωρία οικονομικών διακυμάνσεων. 

Καλές σοδειές θα σήμαινε οικονομική άνθηση και κακές σοδειές οικονομική 

ύφεση. Και έτσι θα ενοποιούνταν η ΘΤΠ της φυσικής με την οικονομική θεωρία. 

Δυστυχώς δεν είναι ακριβώς έτσι και θα ξεφύγουμε αναλύοντάς το στο πλαίσιο 

αυτής της βιβλιοπαρουσίασης.  

Για να επιστρέψω στη 2η θεωρία του Θαλή θα πρέπει να πω ότι η υπόθεσή 

του μάλλον έχει διαψευστεί και το νερό δεν είναι το στοιχείο που ψάχνουμε. Ο 

συγγραφέας συνδέει αυτή την αναζήτηση του Θαλή με τις σύγχρονες αναζητήσεις 

των φυσικών επιστημόνων. Η πρόκληση είναι μεγάλη και ο συγγραφέας μας 

εισάγει στις σύγχρονες επιστημονικές αναλύσεις της φυσικής που επισημαίνει ότι 

έχουν (σ. 29): 

 
… μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση στην επιστήμη. Η πιθανότητα βασιλεύει στην 

κβαντική μηχανική, η αιτιοκρατία (ντετερμινισμός) στη σχετικότητα. Η φύση 

είναι κοκκώδης στην πρώτη θεωρία, λεία (ομαλή) στη δεύτερη. Ο χώρος είναι 

ένα «βουβό» (άφωνο) αμετάβλητο  δοχείο στην κβαντική (όπως και στην 

νευτώνεια) φυσική, μόνο και μόνο για να μπαίνουν μέσα του τα πράγματα, ενώ 

αντίθετα στη σχετικότητα είναι μια δυναμική εύπλαστη κατασκευή που «λέει 

στην ύλη πώς να κινηθεί» Στην πρώτη θεωρία, ένα κοσμικό ρολόι λέει την ίδια 

ακριβώς ώρα παντού και σε όλους, τα αντικείμενα έχουν ένα συγκεκριμένο 

μέγεθος και το ταξίδι μέσα στον χρόνο είναι αδύνατο στην άλλη όμως θεωρία, 

ο χρόνος είναι σχετικός (επιβραδύνεται ή επιταχύνεται, εξαρτώμενος από το 

πώς κινείσαι ή από το πού είσαι), τα κινούμενα αντικείμενα συρρικνώνονται, 

και μπορείς να ταξιδέψεις στο μέλλον. Η κβαντική θεωρία περιγράφει επιτυχώς  

τον κόσμο του μικροσκοπικού, των ατόμων, ηλεκτρονίων, πρωτονίων, 

νετρονίων, κουάρκς και πάει λέγοντας. Η σχετικότητα περιγράφει με επιτυχία  

τον κόσμο του μεγάλου, των πλανητών, των αστέρων, των γαλαξιών και, 

γενικώς,  του μεγάλης κλίμακας σύμπαντος, εξηγώντας το πώς ο χώρος, ο 

χρόνος, η ύλη και η ενέργεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και το πώς λειτουργεί 

η βαρύτητα. (Όψεις και των δύο αυτών θεωριών θα συζητηθούν στα επόμενα 

κεφάλαια.) Η κβαντική θεωρία και η σχετικότητα αποτελούν σημαντικές 

βελτιώσεις της φυσικής του Newton (Νεύτωνα) και του Maxwell (Μαξγουελ). 

Ωστόσο, ως ειδικές  περιπτώσεις των δύο πρώτων (κβαντικής θεωρίας και 
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σχετικότητας), οι δύο τελευταίες φυσικές (του Νεύτωνα και του Μάξγουελ) 

είναι ακόμα σε ευρεία πρακτική χρήση.  

 

Αν η φυσική έχει τέτοια προβλήματα, τότε μόνο παρηγοριά νιώθω για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιστήμες ακόμη και η 

οικονομική επιστήμη που έχει κτισθεί κατ’ εικόνα και ομοίωση της φυσικής 

επιστήμης τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία έρευνας. 

Και πριν επιστρέψει πάλι στο Θαλή, ο συγγραφέας ρίχνει τον αμύητο 

αναγνώστη στα βαθιά νερά της φυσικής, παρουσιάζοντας τη θεωρία των χορδών, 

την κβαντική βαρύτητα βρόχου, και τις μαύρες τρύπες. Βρήκα τρομερά 

ενδιαφέρουσα τη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τις μαύρες τρύπες μεταξύ 

σχετικότητας και κβαντομηχανικής.                                                            

 

 

Κοσμική Δικαιοσύνη 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται κατά κύριο λόγο με τον Αναξίμανδρο που 

έδρασε τον 6ο αιώνα π.Χ. Με τον όρο κοσμική δικαιοσύνη εννοείται η ισορροπία 

του συστήματος. Να, άλλη μία σημαντική έννοια της οικονομικής επιστήμης. Που 

συμβαίνουν όλα αυτά; Μέσα στο άπειρο μας λέει ο Αναξίμανδρος που είναι μία 

διαχρονική, ουδέτερη ουσία. Το άπειρο, «είναι η αληθινή αρχή των πάντων, 

έμψυχων και άψυχων» (σ. 37). Είναι ουδέτερο, διότι δεν έχει ανταγωνιστικό 

αντίθετο. Οποιεσδήποτε αντιθέσεις, νερό-πυρ, εξαντλούνται μέσα στο άπειρο και 

έτσι «… το άπειρον παραμένει αενάως διατηρούμενο. Στη σύγχρονη φυσική, είναι 

η ενέργεια που διατηρείται μέσω των μετασχηματισμών της σε ανταγωνιστικά 

αντίθετα, αυτά της ύλης και της αντιύλης, και, καθ’ όμοιο τρόπο με το άπειρον, 

είναι επίσης απεριόριστη και βρίσκεται παντού». (σ. 38).  

Η ενέργεια, όπως και το άπειρο, είναι «απεριόριστη, άχρονη, άφθαρτη και 

πανταχού παρούσα ακόμη και στον «κενό» χρόνο» (σ. 38). Η ιδιότητα αυτή της 

ενέργειας είναι γνωστή ως «νόμος διατήρησης της ενέργειας» και αυτό διότι, «Το 

περιεχόμενο της ενέργειας δεν μεταβάλλεται ποτέ, μόνο οι μορφές με τις οποίες 

εκδηλώνεται» (σ. 39). Το αποτέλεσμα είναι, «Η ενότητα του κόσμου να 

διατηρείται αρμονικά ακριβώς από τον ανταγωνισμό των αντιθέτων» (σ. 40). Και 

όλες αυτές οι παρατηρήσεις έγιναν από τον Αναξίμανδρο (σ. 41): 

 
Ο Αναξίμανδρος διέσωσε τα φαινόμενα-κράτησε τη φύση δίκαιη, αιώνια, 

ποικιλόμορφη και ταραχώδη, και χωρίς τη δυνατότητα απόλυτης κυριαρχίας 

ενός εκ των αντιθέτων-απαιτώντας η πρωταρχική ουσία, το άπειρον, να είναι 

ουδέτερη, χωρίς ανταγωνιστικό αντίθετο. Θα πρέπει να είναι ουδέτερη απέναντι 

στον εαυτό της και στα αντίθετα που δημιουργεί. Με μια τέτοια επιλογή, ούτε 

το αντίθετο συνιστά πλέον απειλή στην φύση, δεδομένου ότι οι επιδράσεις του 

ακυρώνουν η μία την άλλη, ούτε το άπειρον, μια και δεν έχει ένα 

ανταγωνιστικό αντίθετο να ακυρώσει. Επομένως, σε αντίθεση με τα αντίθετα, 

το άπειρο είναι μόνιμο και άφθαρτο. Έτσι είναι λοιπόν και η φύση καθαυτή, 

καθότι η ουσία τη φύσης είναι το άπειρον. Η ουδετερότητα του απείρου σώζει 

τα φαινόμενα, αλλά η αντίθεση των αντιθέτων τα ωραιοποιεί. Τόσο η 

ουδετερότητα όσο και η αντίθεση αποτελούν κύριες ιδέες της περί κόσμου 

οπτικής τόσο του Αναξίμανδρου όσο και της σύγχρονης φυσικής. 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                    Οκτώβριος 2022 

 

 

125 

Στη σύγχρονη φυσική ένα υλικό σωματίδιο που φαίνεται να έχει τις ίδιες 

ιδιότητες με το άπειρο είναι το «σωματίδιο Higgs». Σύμφωνα με το συγγραφέα (σ. 

43),  

 
Ο Αναξίμανδρος πρότεινε το άπειρον για να βάλει μέσα τα αντίθετά του και ο Peter 

Higgs πρότεινε το πεδίο Higgs για να βάλει τα δικά του αντίθετα (τα σωματίδια και 

αντισωματίδια) ώστε να εξηγήσει το γιατί έχουν μάζα.  

 

Ο Αναξίμανδρος, εκτός από το άπειρον, ανέπτυξε και μία θεωρία 

κοσμολογίας. Η γη είναι ακίνητη διότι ισορροπούν οι δυνάμεις που τη σπρώχνουν 

προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Γι’ αυτό φιλόσοφοι και φυσικοί σήμερα τον 

θεωρούν πρόδρομο του Αρίσταρχου (3ος αιώνας π.Χ.) και του Κοπέρνικου (15ο-

16ο αιώνα μ.Χ.).  

Η θεωρία του Αναξίμανδρου καταλήγει σε υποθέσεις που αφορούν τη 

γέννηση της ζωής. Αν κατάλαβα καλά αυτά που μας περιγράφει ο συγγραφέας, θα 

μπορούσα να θέσω ως εξής τη θεωρία του Αναξίμανδρου. 

 

1η Υπόθεση Αναξίμανδρου 

  

Ηο: Η ζωή δημιουργήθηκε από το τίποτα 

Η1: Η ζωή δημιουργήθηκε από άβια ύλη μέσω χημικών ενώσεων 

 

2η Υπόθεση Αναξίμανδρου 

  

Ηο: Ο άνθρωπος εξελίχθηκε στη σημερινή του μορφή μέσω μιας διαδικασίας 

βιολογικής εξέλιξης 

Η1: Ο άνθρωπος από την εποχή της δημιουργίας του παραμένει ίδιος χωρίς 

βιολογική εξέλιξη από ή σε άλλο έμβιο είδος 

 

Εδώ ο συγγραφέας τα κάνει κυριολεκτικά «μούσκεμα» και για να 

χαριτολογήσω δεν διαψεύδει το Θαλή για το νερό. Ισχύει το «δάσκαλε που 

δίδασκες» σε ό,τι αφορά την επιστημονική μέθοδο που οι υποθέσεις μιας θεωρίας 

πρέπει να μπορούν να υπόκεινται στον έλεγχο της διάψευσης με πείραμα ή με τη 

λογική. Και σε ό,τι αφορά το πείραμα δεν αναφέρει κανένα που να επαληθεύει 

αυτά που άκριτα λέει αυτός και πολλοί άλλοι των θετικών επιστημών που θέλουν 

να παίξουν το ρόλο ή τον ερμηνευτή της διάθεσης του Θεού. Όσον αφορά τη 

λογική των επιχειρημάτων, μάλλον πείθουν τους εκ των προτέρων πεπεισμένους 

σε οτιδήποτε αφορά την πιθανή ύπαρξη ενός δημιουργού. Δηλαδή μιας αρχής που 

είναι άυλη, άφθαρτη στο χρόνο και αποτελεί το παν (άπειρο, πεδίο κ.ά.).  

Σε ό,τι αφορά στην πρώτη θεωρία, η εναλλακτική υπόθεση δεν είναι η μόνη. 

Ακόμη και αν είναι μη διαψεύσιμη η θεωρία των χημικών ενώσεων, αυτό δεν 

αποκλείει την έλλογη (σκόπιμη) δημιουργία αυτών των χημικών ενώσεων. Αν 

είναι τόσο εύκολο, ας δημιουργήσουν ζωή από άβια υλικά. Σημείωση: θεωρώ το 

σπερματοζωάριο ως έμβια ύλη, όπως προφανώς θα το θεωρούσε και ο Θαλής, 

διότι βρίσκεται σε «υγρή» μορφή όταν είναι στη φάση της δημιουργίας και μόνο 

για λίγα δευτερόλεπτα. Μετά όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε. Τα άλλα 

(σπερματοζωάρια) πέθαναν.  Εξάλλου η ίδια η λέξη εμπεριέχει τη λέξη «ζω», 
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δηλαδή είμαι έμβιο. Σημείωση: Η όλη συζήτηση για το δικαίωμα της άμβλωσης 

είναι άσχετη με το αν το σπερματοζωάριο ή το κυοφορούμενο έμβιο ον έχει την 

υπόσταση ενός ζωντανού οργανισμού. Την έχει. Το να έχει κάποιος το νόμιμο 

δικαίωμα να σκοτώσει αυτό το ον, δεν σημαίνει ό,τι έχει και το ηθικό δικαίωμα να 

μου επιβάλλει τη δική του άποψη για να μην χαρακτηρίσω την πράξη ως 

δολοφονία χωρίς εισαγωγικά, διότι το νόμιμο δεν είναι πάντοτε και ηθικό.  

Συνεπώς η εναλλακτική υπόθεση της πρώτης θεωρίας που είναι μάλιστα πιο 

κοντά στην αιτιοκρατία: για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει και αιτία ή για κάθε 

δημιούργημα υπάρχει και δημιουργός. Πιο είναι πιθανό, να υπάρχει χημικός που 

έκανε στο εργαστήριο του τη χημική ένωση ή να έγινε τυχαία; Αλλά ούτε και 

αυτό λύνει το πρόβλημα. Ποιος δημιούργησε τα άβια χημικά στοιχεία από τα 

οποία συνδυαζόμενα προήλθε το έμβιο ον; 

Αλλά ας παραθέσω όλη την παράγραφο για να δείξω την μη επιστημονική 

προσέγγιση ενός τόσου σοβαρού θέματος που αφορά την άποψη της βιολογικής 

εξέλιξης (σ. 49): 

 
… έχει μια συγκεκριμένη ομοιότητα με την υπόθεση της σύγχρονης θεωρίας 

της βιολογικής εξέλιξης-που αφορά στα διάφορα είδη που έχουν εξελιχθεί 

σταδιακά από έναν κοινό πρόγονο (ή δύο, ίσως και περισσότερους) που 

εικάζεται ότι ανεφύησαν αυθόρμητα από ύλη χωρίς ζωή. Με το αυθόρμητα, 

εννοώ ότι ο ακριβής μηχανισμός της προέλευσης της ζωής δεν είναι ακόμη 

γνωστός, αν και η υποτιθέμενη αιτία είναι γενικώς οι χημικές αντιδράσεις. 

Τώρα, σε σύγκριση με τους άλλους Μιλήσιους, ο Αναξίμανδρος είχε μια 

περισσότερο απτή και εξαιρετική θεωρία περί της προέλευσης και εξέλιξης των 

ειδών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις 

συγκεκριμένες όψεις της σύγχρονης θεωρίας της βιολογικής εξέλιξης των 

ειδών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις 

συγκεκριμένες όψεις της σύγχρονης θεωρίας της βιολογικής εξέλιξης: (1) το ότι 

η ζωή αναδύθηκε αυθόρμητα από ύλη χωρίς ζωή, (2) το ότι η περισσότερο 

περίπλοκη ζωή δεν αναδύθηκε αυθόρμητα αλλά εξελίχθηκε από τη λιγότερο 

περίπλοκη, (3) την αναπροσαρμογή της ζωής στο περιβάλλον της, και (4) την 

επιβίωση του περισσότερο εναρμονισμένου (του καταλληλότερου, ικανότερου, 

ισχυρότερου).  

 

Η παραπάνω περικοπή πάσχει από οξεία έλλειψη επιστημονικής ανάλυσης. 

Λέξεις όπως «αυθόρμητα» ή «υποτιθέμενη αιτία» δεν είναι επιστήμη. Αποτελούν 

πίστη πιο ισχυρή και από την πίστη αυτών που πιστεύουν στο Θεό. Τουλάχιστον 

εκείνοι έχουν το άλλοθι πίστευε και μη ερεύνα, όλοι όσοι πιστεύουν αυτά που 

πιστεύουν περί της εξέλιξης των ειδών ποιο άλλοθι έχουν; Δεν διαψεύδουν τη 

ρήση η ημιμάθεια όσο καλή και αν είναι, δυστυχώς είναι χειρότερη από την 

αμάθεια.  

Και αφού δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις υποθέσεις της «θεωρίας» 

μαθηματικά ή πειραματικά, επαφιόμαστε στην επαγωγική λογική. Εκεί είναι που 

η ανάλυση στερεύει πραγματικά από νερό. Τα επιχείρημα είναι ότι το νήπιο δεν 

μπορεί να ζήσει από μόνο του και θέλει χρόνο για να αναπτυχθεί στη διάρκεια του 

οποίου θέλει τροφή και προσοχή. Άρα ο άνθρωπος δεν μπορεί να δημιουργήθηκε 

ως άνθρωπος αλλά εξελίχθηκε από κάτι άλλο που μπορούσε να ζήσει από μόνο 

του με τροφή και προφύλαξη. Αν και η θεωρία της βιολογικής εξέλιξης δεν 
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μπορεί να διαψεύσει τη θεωρία της δημιουργίας από τον δημιουργό, διότι θα 

επιχειρηματολογούσα ότι ακριβώς λόγω του ότι τα πάντα εν σοφία εποίησε, 

πρώτα έφτιαξε αυτά τα έμβια όντα και μετά τα εξέλιξε. Άρα η θεωρία της 

εξέλιξης από μόνη της δεν μπορεί να ελέγξει τη θεωρία ύπαρξης του δημιουργού. 

Και γιατί επέλεξε ο δημιουργός αυτό τον τρόπο; Διότι άγνωσται αι βουλαί του 

Κυρίου! Με την ίδια λογική ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε 

με δύο καρδιές οπότε όταν σταματάει η μία να αναλαμβάνει η άλλη. Έχουμε δύο 

αυτιά και όταν «χαλάει» το ένα μπορούμε να ακούμε με το άλλο. Το ίδιο και με τα 

μάτια, με τα νεφρά κ.ά. Γιατί μερικά όργανα είναι μοναδικά, άλλα φύονται σε 

δυάδες και άλλα σε δεκάδες (δόντια, δάκτυλα, κ.ά.). Γιατί; Ποια θεωρία της 

εξέλιξης μπορεί να εξηγήσει αυτή την εξέλιξη; Με απλά λόγια, αφού είναι θέμα 

πίστης, δεν πείθομαι. Καλύτερη μου φαίνεται η θεωρία ενός και μόνου 

δημιουργού. Εξάλλου η μεγάλη έκρηξη δεν διαψεύδει την ύπαρξη του 

δημιουργού. Εκεί μέσα κρυβόταν ο δημιουργός και μετά γέμισε το σύμπαν. Τώρα 

πλέον είναι «πανταχού παρών και τα πάντα πληρών». Δεν είναι αυτό που μας λέει 

και η σύγχρονη φυσική; Αόρατος, όπως ο αέρας που είναι και το θέμα του 

επόμενου κεφαλαίου. 

 

 

Το Σκαλοπάτι προς την Αλήθεια 

 

Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τον Αναξιμένη (6ο αιώνα π.Χ.) που 

πίστευε ότι ήταν o αέρας το σημαντικό υλικό που δημιούργησε και δημιουργεί τα 

πάντα μέσω της αραίωσης και της συμπύκνωσής του, «… κάθε αντικείμενο είναι, 

στην πραγματικότητα, αέρας -γενικώς, φτιαγμένο από το ίδιο υλικό, 

συμπυκνωμένο ή αραιωμένο» (σ. 53). Επισημαίνει σωστά ότι ο αέρας χρειάζεται 

για να αναπνέουμε. Συνεπώς όχι μόνο έφτιαξε τη ζωή αλλά τη διατηρεί κιόλας. 

 Όπως και ο Θεός λέω εγώ, έτσι και ο αέρας λέει ο Nicolaides, «είναι σε 

υψηλό βαθμό κινητικός και μπορεί να βρίσκεται σχεδόν παντού» (σ. 53). Α!, μας 

λέει και κάτι για το Θεό, «Παρενθετικά, όσον αφορά στην θρησκεία, το 

αντίστροφο είναι αληθές: ο πολυθεϊσμός προηγήθηκε του μονοθεϊσμού» (σ. 53). 

Πώς αλήθεια τεκμηριώνεται αυτό; Και για να το δυσκολέψω το θέμα. Είναι η 

Χριστιανική Ορθόδοξη Θρησκεία μονοθεϊστική ή πολυθεϊστική; Έχουμε ένα ή 

τρεις θεούς; Ο Θεός είναι πατέρας του Χριστού. Είναι ο Χριστός θεός; Και αν ναι, 

πως διαφέρει από το δωδεκάθεο με τον Δία πατέρα; Το αφήνω εδώ.  

Στη συνέχεια ο συγγραφέας συνδέει τη θεωρία της αραίωσης και της 

συμπύκνωσης με την ατομική θεωρία του Λεύκιππου και του Δημόκριτου και με 

τις πιο σύγχρονες θεωρίες της φυσικής (σ. 57): 

 
Η αραίωση συμβαίνει όταν τα άτομα σε ένα αντικείμενο απομακρύνονται στον 

άδειο χώρο γύρω τους, και η συμπύκνωση όταν έρχονται πιο κοντά το ένα στο 

άλλο. … Η μοντελοποίηση της ύλης ως ασυνεχούς (ατομικής) αποτέλεσε την 

πρώτη κβαντική θεωρία, τον πρόδρομο της σύγχρονης. Στη σύγχρονη κβαντική 

θεωρία, τόσο η ύλη όσο και η ενέργεια είναι κβαντισμένες (ασυνεχείς): η ύλη 

απαρτίζεται από αποσυνδεδεμένα στοιχειώδη σωματίδια, τα κουάρκς και τα 

λεπτόνια, και η ενέργεια έρχεται σε διακριτά (κβάντα) πακέτα (π.χ., τα φωτόνια 

είναι τα σωματίδια της ενέργειας του φωτός). 
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Η συνέχεια περί της ατομικής θεωρίας θα γίνει στο κεφάλαιο δώδεκα, διότι 

προηγούνται άλλα πιο σημαντικά ζητήματα όπως αυτό των μαθηματικών.  

 

 

Αριθμοί και Σχήματα 

 

Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος (6ος αιώνας π.Χ.) έχει την τιμητική του στο έκτο 

κεφάλαιο. Και μιας και αναφερόμαστε στα της φύσης, «… η φύση είναι 

ποσοτικοποιήσιμη (μετρήσιμη) και εν δυνάμει ικανή να γίνει κατανοητή δια της 

επιστημονικής μεθόδου» (σ. 59). Συνεπώς μία ΘΤΠ μπορεί να συμπυκνωθεί σε 

μία και μόνο κυρίαρχη μαθηματική εξίσωση.  

Την πυθαγόρεια προσέγγιση στην εξήγηση του κόσμου των πλανητών 

συνδέει με τις μετέπειτα προσεγγίσεις στη φυσική, ξεκινώντας από τον Κέπλερ 

και φτάνοντας μέχρι τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις των χορδών, «Μια αδιόρατη 

κοσμική διασύνδεση μεταξύ όλων των πραγμάτων στη φύση, ικανή να περιγραφεί 

μαθηματικά, ήταν η ιδέα που οραματιζόταν ο Πυθαγόρας και που 

επαναβεβαιώθηκε με συνέπεια από τη σύγχρονη φυσική». 

Ο φυσικός κόσμος φαίνεται να διέπεται από μία λογική (κανόνες, νόμους). 

Τα μαθηματικά είναι λογικά. Ή δεν είναι πάντοτε; Υπάρχει λογική με την έννοια 

της μη απροσδιοριστίας στα μαθηματικά; Μπορούν όλα τα πράγματα να 

αποδοθούν με έναν αριθμό; Δυστυχώς για τους Πυθαγόρειους που 

ισχυριζόντουσαν ότι τα πάντα είναι αριθμοί, η υποτείνουσα ενός ορθογώνιου 

τριγώνου δεν μπορεί πάντοτε να μετρηθεί με ένα συγκεκριμένο ρητά 

προσδιοριζόμενο αριθμό.  Οι ίδιοι οι Πυθαγόρειοι με το Πυθαγόρειο Θεώρημα 

απέδειξαν ότι όλα τα πράγματα δεν είναι ρητά (λογικά, μετρήσιμα, 

ποσοτικοποιήσιμα) αλλά μπορεί να είναι και άρρητα, όπως είναι η υποτείνουσα 

ενός ορθογωνίου τριγώνου με ίσες πλευρές μεγέθους 1.  Η τετραγωνική ρίζα του 2 

είναι ένας άρρητος (παράλογος) αριθμός και για ένα τόσο χειροπιαστό μέγεθος 

όπως η υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου ο ορθολογισμός των αριθμών 

πάει περίπατο.  

Αυτός ο «παραλογισμός» αποτέλεσε το κίνητρο για τον Πλάτωνα να 

αναπτύξει τη δική του θεωρία περί σχημάτων ή ιδεών. Τα πάντα είναι γεωμετρία, 

είναι μία φόρμα, έχουν ένα σχήμα, τα οποία είναι αόρατα. Η ύλη συντίθεται από 

αυτές τις αόρατες φόρμες. 

Οι Πυθαγόρειοι ήταν ίσως οι πρώτοι που θεώρησαν ότι η γη δεν είναι το 

κέντρο του κόσμου και ίσως να μην υπάρχει κέντρο, «Το σύμπαν δεν έχει ούτε 

άκρη ούτε κέντρο, και οι νόμοι της φυσικής ισχύουν εξίσου το ίδιο παντού» (σ. 

73).  

Η συζήτηση αυτή αφορά τους νόμους του Νεύτωνα και τη θεωρία της ειδικής 

και γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν περί χρόνου και χώρου. Όταν κινείται κάτι 

στο σύμπαν τα πάντα επηρεάζονται και κινούνται και αυτά. Ας μου επιτραπεί ότι 

το ίδιο ισχύει και με τις ιδέες. Όλοι αλληλοεπηρεάζονται ή όπως το θέτει ο 

συγγραφέας, «Οι Πυθαγόρειοι μετά βεβαιότητα επηρέασαν τον Πλάτωνα, ο 

οποίος κατά πάσα πιθανότητα επηρέασε τον Mach, ο οποίος μετά βεβαιότητας 

επηρέασε τον Einstein» (σ. 81).  
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Το συμπέρασμα αυτού του κεφαλαίου το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον: 

«Μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης φυσικής, «τα πράγματα είναι αριθμοί», αλλά 

επίσης είναι πράγματι και αφηρημένες μορφές».  

  

 

Το Μεταβαλλόμενο Σύμπαν 

 

Το έβδομο κεφάλαιο ασχολείται με τον Ηράκλειτο από την Έφεσο (6ος-5ος 

αιώνας π.Χ.). Όλα αλλάζουν μας λέει ο Ηράκλειτος και ο συγγραφέας αναφέρει 

ότι, «Η δογματική του θεώρηση βρήκε ισχυρή επιβεβαίωση στη σύγχρονη 

φυσική, καθότι, σύμφωνα με αυτήν απόλυτη ηρεμία και απραξία είναι αδύνατες» 

(σ. 82). Η αλλαγή οφείλεται στην πάλη των αντιθέτων κάτι που είναι σύμφωνα με 

τον τρίτο νόμο, δράσης-αντίδρασης, του Νεύτωνα. 

Στη συνέχεια ο συγγραφέας αφιερώνει μία υποενότητα του κεφαλαίου για να 

συνδέσει αυτή τη δύναμη του Ηράκλειτου με τη σύγχρονη κβαντική θεωρία (σσ. 

85-86): 

 
Μέσω της συνεχούς ανταλλαγής των σωματιδίων δυνάμεως, τα σωματίδια ύλης 

κινούνται χωρίς σταματημό και συνδυάζονται το ένα με το άλλο για να 

σχηματίσουν ατομικούς πυρήνες, άτομα, μόρια και σύνθετα αντικείμενα όπως τόξα 

και λύρες. Έτσι, ακόμη και μια φαινομενική στατική ισορροπία ενός αντικειμένου 

σε μακροσκοπικό επίπεδο είναι, στην πραγματικότητα, μια πολυτάραχη, 

πεπλεγμένη και ατέλειωτη διεργασία ανταλλαγής σωματιδίων. Η φύση συνεχώς 

μεταβάλλεται.  

 

Και λίγο πιο κάτω μας λέει ότι (σ. 87): 

 
Στη σύγχρονή φυσική, μία από τις επιστημονικές αρχές-κλειδιά, η οποία είναι 

μέρος του Λόγου, είναι η αρχή της αβεβαιότητας (απροσδιοριστίας) του 

Heisenberg. Αυτή θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε τη δογματική θεώρηση της 

ηρακλείτειας μεταβολής μέσα από το εννοιολογικό πλαίσιο της κβαντικής θεωρίας.  

 

Αυτή η αρχή μου θυμίζει κάτι ανάλογο στις κοινωνικές (οικονομικές) 

επιστήμες. Η παρατήρηση ή το πείραμα του επιστήμονα επηρεάζει το αποτέλεσμα 

(εύρημα) της έρευνας. Ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε πως θα συμπεριφέρονται οι 

άνθρωποι αν δεν τους παρατηρούσαμε. Το ίδιο ισχύει και με την κβαντική θεωρία 

και την αρχή της αβεβαιότητας (σ. 87): 

 
… ως επακόλουθο του ίδιου του γεγονότος της παρατήρησης, ο παρατηρητής 

διαταράσσει πάντοτε το παρατηρούμενο αντικείμενο κατά έναν ελάχιστο τρόπο, με 

συνέπεια το αποτέλεσμα μιας μέτρησης να είναι αβέβαιο.  

 

Αυτό αφορά αντικείμενα μικρής μάζας όπως ένα ηλεκτρόνιο, ένα πρωτόνιο, 

ένα άτομο ή ακόμα και ένα μόριο. Αυτός ο υποατομικός κόσμος των σωματιδίων 

δεν μπορεί να περιγραφεί από την κλασσική φυσική.  

Η ηρακλείτεια θεωρία περί αλλαγής έχει τρεις συνέπειες: η αλλαγή υπάρχει, 

είναι αδιάκοπη και είναι μονοδιάστατη. Στη συνέχεια αφιερώνει 12 σελίδες (94-

105) για να εξηγήσει τις μεταβολές και τις συνδέει με πολλά θέματα της 
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σύγχρονης φυσικής κυρίως με την κβαντική θεώρηση και τη θεωρία της γενικής 

σχετικότητας.  

Τα συμπεράσματα αυτού του κεφαλαίου μας εισάγουν στο επόμενο κεφάλαιο 

συγκρίνοντας τον Ηράκλειτο με τον Παρμενίδη. Ο μεν πρώτος θεώρησε ότι το ον 

γίνεται (αλλάζει) ενώ ο δεύτερος ότι το ον μόνο υπάρχει. 

 

 

Το Αμετάβλητο Σύμπαν 

 

Ο Παρμενίδης ο Ελεάτης (6ος-5ος αιώνας π.Χ.) έχει την τιμητική του στο 

όγδοο κεφάλαιο. Θεωρείται δε ο Παρμενίδης ο πρώτος φιλόσοφος της 

οντολογίας. Μπορεί το τίποτα να δημιουργήσει κάτι (και το όν); Το ον και η 

σκέψη περί αυτού ταυτίζεται. Συνεπώς, ότι σκέφτεται υπάρχει και το μη-όν δεν 

υπάρχει. Δηλαδή το δέντρο που δεν σκέφτεται δεν υπάρχει. Και πώς άραγε 

ξέρουμε ότι δεν σκέφτεται;  

Γενικεύοντας την προσέγγιση του Παρμενίδη στο σύμπαν οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι το σύμπαν δεν αλλάζει. Η θεωρία αυτή βρήκε υποστηρικτή τον 

Αϊνστάιν.  Το σύμπαν είναι τετραδιάστατο και μέσα σε αυτό εμπεριέχονται όλα, 

αμετάβλητα, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ο χρόνος δεν ρέει καθόλου. Όλες οι 

χρονικές στιγμές είναι διακριτές. Ο συγγραφέας μας παραθέτει μια ενδιαφέρουσα 

περικοπή του Καρλ Πόππερ που αξίζει να παραθέσουμε (σ. 109): 

 
Εγώ [ο Popper] προσπάθησα να τον πείσω [τον Einstein] να παραιτηθεί από την 

αιτιοκρατία του, που ισοδυναμούσε με την άποψη ότι ο κόσμος ήταν ένα 

τετραδιάστατο παρμενίδειο μονολιθικό σύμπαν, στο οποίο η αλλαγή ήταν μια 

ανθρώπινη ψευδαίσθηση. Ή σχεδόν πολύ κοντά σε αυτό. (Συμφώνησε ότι αυτή 

ήταν η άποψή του, και κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας γύρω από αυτό τον 

αποκάλεσα “Παρμενίδη”.   

 

Ποια είναι η αιτία ή ποιος δημιούργησε το ον; Από το μη-όν; Αλλά αυτό είναι 

αδύνατο διότι δεν υπάρχει. Από το όν; Μα αυτό ήδη υπάρχει και συνεπώς δεν 

μπορεί να γεννηθεί από τον ίδιο του τον εαυτό. Και όχι μόνο αυτό. Το όν είναι 

παντού και πλήρες (σ. 110). Και κάτι τέτοιο φαίνεται να ενστερνίζεται και η 

σύγχρονη φυσική όπως μας λέει ο συγγραφέας (σ. 111): 

 
Η σύγχρονη φυσική εγκολπώνεται επίσης ένα είδος μονισμού και ολότητας, καθότι 

προσπαθεί να ενοποιήσει όλες τις τέσσερις δυνάμεις (βαρύτητα, 

ηλεκτρομαγνητισμό, την ισχυρή πυρηνική και την ασθενική πυρηνική) και όλα τα 

σωματίδια κάτω από μία μοναδική επικυρίαρχη αρχή, στην οποία θα υπάρχει μία 

μόνο ενοποιητική δύναμη ή, ισοδύναμα, ένας τύπος στοιχειώδους σωματιδίου, 

υποδηλώνοντας μια υπέρλεπτη αλληλοσύνδεση και μοναδικόττα σε όλη τη 

φαινόμενη ποικιλότητα. Έτσι, εάν θα έπρεπε να μεταφράσουμε μεταφορικά τις 

ιδιότητες του Όντος, το Ον θα μπορούσε να είναι μια μεταφορά της μίας, 

αμετάβλητης, αιώνιας, αντικειμενικής αλήθειας της φύσεως (μια ενοποιημένη 

δύναμη ή μεγάλη ιδέα μιας θεωρίας των πάντων).  
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Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει άδειος χώρος, κάθε κίνηση είναι μια 

ψευδαίσθηση και το ον δεν δημιουργείται από το τίποτα αλλά ούτε και το τίποτα 

μπορεί να δημιουργήσει το όν (σ. 113):  

 
Δεν υπάρχει μηχανισμός στη σύγχρονη φυσική που να παραβιάζει τη βασική 

παρμενίδεια ιδέα ότι κάτι ούτε μπορεί να δημιουργηθεί από το τίποτα ούτε να 

εξαφανιστεί στο τίποτα. Όλες οι αλληλεπιδράσεις απαιτούν κάτι, ενέργεια (ή ύλη, 

δεδομένου ότι είναι ισοδύναμες), όπως επίσης χώρο και χρόνο. 

 

Και πάλι επιτυχώς ο συγγραφέας συνδέει την παρμενίδειο θεώρηση με τις 

θέσεις της σύγχρονης φυσικής. Λ.χ. τίποτε δεν μπορεί να χαθεί ακόμα και μέσα 

στη μαύρη τρύπα όπως ισχυρίζεται η κβαντική θεώρηση (σ. 114) ή όλα τα 

σωματίδια είναι μέρος ενός ενοποιημένου όλου (σ. 115). Τα ερωτήματα 

παραμένουν, μπορεί το αγέννητο να δημιουργήσει το όν, δηλαδή το σύμπαν; Είναι 

ένα από τα πολλά παράδοξα που μένουν αναπάντητα. Και σαν να μην μας έφτανε 

ο Παρμενίδης, ο μαθητής του, ο Ζήνων, μας εισάγει σε νέα παράδοξα.  

 

 

Παράδοξα της Φύσεως  

 

Η κίνηση είναι αδύνατη και ο πλουραλισμός (η ύπαρξη πολλών πραγμάτων) 

είναι μια ψευδαίσθηση μας λέει ο Ζήνων ο Ελεάτης (5ος αιώνας π.Χ.). Ο 

συγγραφέας εξετάζει τέσσερα παράδοξα του Ζήνωνα: 

 

1. Τη διχοτόμηση 

2. Τον Αχιλλέα 

3. Το βέλος και  

4. Το χώρο 

 

Λύσεις αποδεκτές δεν υπάρχουν και τα παράδοξα διατηρούν μία αίγλη.  

Μέρος της λύσης είναι η απόδειξη ότι η κίνηση είναι μία πραγματικότητα.  

Η διχοτόμηση έχει να κάνει με το άπειρο τη διαιρετότητας του χώρου. Μία 

απόσταση μπορεί να διχοτομηθεί σε άπειρα μικρά διαστήματα οπότε μία κίνηση 

στο χώρο είναι μία ψευδαίσθηση, δηλαδή φαίνεται αλλά δεν είναι.  

Το παράδοξο του ταχύτατου Αχιλλέα και της αργοπορούσας χελώνας είναι 

ένα άλλο παράδοξο που συνδέεται με το προηγούμενο και αφορά την κίνηση. Αν 

η χελώνα ξεκινήσει μπροστά από τον Αχιλλέα, όσο γρήγορος και αν είναι ο 

Αχιλλέας δεν θα τη φτάσει, διότι όταν θα φθάσει στο σημείο που ήταν η χελώνα, 

το συμπαθές αργό ζωάκι θα έχει μετακινηθεί κατά τι μέσα στο χώρο. 

Το παράδοξο του βέλους έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το βέλος σε ηρεμία 

καταλαμβάνει ένα χώρο ίσο με το μέγεθός του. Όταν εκτοξεύεται και κινείται 

μέσα στο χώρο, τότε σε κάθε χρονική στιγμή της κίνησής του το βέλος 

καταλαμβάνει τον ίδιο χώρο όσον και αυτόν όταν βρίσκεται σε ηρεμία. Συνεπώς 

δεν κινείται. Το παράδοξο, μας λέει ο συγγραφέας, είναι συμβατό με τη θεωρία 

της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ της κβαντικής θεώρησης των πραγμάτων. 

Και ιδού η εξήγηση (σσ. 131-132): 
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Η κίνηση συμβαίνει όταν κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος ένα 

σωματίδιο (π.χ., ένα ηλεκτρόνιο) αλλάζει θέσεις σε σχέση με έναν παρατηρητή· 

ένα σωματίδιο θα πρέπει να είναι τώρα εδώ και μετά εκεί για να πούμε ότι 

κινήθηκε. Όμως, επειδή η φύση δεν μας επιτρέπει να κρατήσουμε ένα σωματίδιο 

κάτω από συνεχή παρατήρηση και να το ακολουθήσουμε σε μια διαδρομή, και 

δεδομένου ότι ένα σωματίδιο είναι πανομοιότυπο με όλα τα άλλα σωματίδια της 

ίδιας οικογένειας (για παράδειγμα, όλα τα ηλεκτρόνια είναι ολόιδια), είναι 

αδύνατον να καθορίσουμε εάν, ας πούμε, ένα ηλεκτρόνιο παρατηρούμενο σε μια 

θέση κινήθηκε εκεί από μια άλλη ή εάν είναι στην πραγματικότητα το ίδιο και το 

αυτό ηλεκτρόνιο με αυτό που παρατηρήθηκε στην προηγούμενη θέση, άσχετα από 

την εγγύτητά τους (το πόσο κοντά είναι).  

 

Ένα καλό παράδειγμα της ψευδαίσθησης της κίνησης θα ήταν οι 

κινηματογραφικές ταινίες που δεν είναι τίποτε άλλο παρά συνεχόμενες 

φωτογραφίες (δηλαδή κάτι σε ακινησία) που λόγω της ταχύτητας με την οποία 

«πέφτουν» η μία μετά την άλλη δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης.  

Μπορεί να συμβιβαστεί ο Ηράκλειτος με το Ζήνωνα; Ναι, λέει ο συγγραφέας 

«… συνεχείς αλλαγές όντως υπάρχουν στη φύση (όπως το έθεσε ο Ηράκλειτος), 

αλλά κίνηση δεν υπάρχει (όπως θεωρούσε ο Ζήνων). Άραγε αυτές οι αλλαγές 

συμβαίνουν σε έναν παθητικό, παρόμοιο με παιδότοπο χώρο, ή χώρος, χρόνος και 

ύλη είναι κατά κάποιο τρόπο συνυφασμένα;» (σ. 138). 

Το παράδοξο του χώρου κατά το Ζήνωνα το αναφέρει ο Αριστοτέλης (σ. 

138) και δεν είναι τίποτε άλλο από το χώρο του χώρου. Με άλλα λόγια ένας 

χώρος υπάρχει μέσα σε ένα άλλον χώρο, ο οποίος, με τη σειρά του, υπάρχει σε 

ένα άλλο χώρο κ.ο.κ. Και αυτό συνεχίζεται επ’ άπειρον. 

Το ζήτημα αφορά την διαιρετότητα ή μη του χώρου και του χρόνου. Το θέμα 

αυτό απασχόλησε τον Einstein που θεωρούσε ότι ο χωροχρόνος είναι κάτι το 

συνεχές σε συνεχή αλληλεπίδραση με την ύλη. Τα θέματα αυτά απασχόλησαν την 

αρχαία φιλοσοφία, κυρίως τους Εμπεδοκλή, Αναξαγόρα Δημόκριτο και 

Επίκουρο.  

 

 

Η Χημεία Αγάπης και Διαμάχης 

 

Ο Εμπεδοκλής (5ος αιώνας π.Χ.) προσδιόρισε ότι είναι  τέσσερα τα αγέννητα 

και άφθαρτα στοιχεία της φύσης: γη, νερό, αέρας και φωτιά. Τα στοιχεία αυτά 

αναμειγνύονται μέσω των δυνάμεων της αγάπης και της διαμάχης. Αυτά τα 

τέσσερα στοιχεία μπορεί να εξηγήσουν την ποικιλότητα που παρατηρείται στη 

φύση. 

Η ιδέα αυτή του Εμπεδοκλή, μας λέει ο συγγραφέας στο δέκατο κεφάλαιο, 

είναι θεμελιακή στη σύγχρονη φυσική (σ. 143): 

 
Η ιδέα του Εμπεδοκλή για δυνάμεις που αναμειγνύουν και διαχωρίζουν έναν 

καθορισμένο αριθμό πρωταρχικών υλικών είναι σε θεμελιακή συμφωνία με το 

καθιερωμένο πρότυπο της φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων. Ενώ ο Εμπεδοκλής 

πρότεινε δύο δυνάμεις και τέσσερα πρωταρχικά στοιχεία (μετονομασμένα σε 

«σωματίδια» από τον Lederman), το καθιερωμένο πρότυπο θεωρεί τρεις 

θεμελιώδεις δυνάμεις – την ηλεκτρομαγνητική, την ασθενή πυρηνική και την 
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ισχυρή πυρηνική (θυμηθείτε, η βαρύτητα δεν είναι μέρος του καθιερωμένου 

προτύπου). Επίσης, θεωρεί δώδεκα τύπους σωματιδίων ύλης – τα έξι κουάρκς και 

τα έξι λεπτόνια (ή, στην πραγματικότητα, περισσότερα κάτω από περισσότερο 

λεπτομερείς θεωρήσεις).  

 

Σύμφωνα με τον Εμπεδοκλή η θεώρηση αυτή αφορούσε όλο τον κόσμο. Η 

δομή του κόσμου είναι σφαιρική και τυχαία, κάτι που συνάδει με τη θεώρηση της 

κβαντομηχανικής για την αβεβαιότητα του κόσμου. Ο κύκλος αφορά την 

κυριαρχία των δυνάμεων της αγάπης και της διαμάχης. Με αυτή τη θεώρηση το 

σύμπαν δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Ο συγγραφέας συνδέει αυτές τις τέσσερις 

περιόδους (σσ. 146-147) με την αέναη διαστολή και πιθανή συρρίκνωση του 

σύμπαντος. Αλλά χωρίς μεγάλη σιγουριά (σ. 147):  

 
Δεν είμαστε σίγουροι εάν ζούμε σε ένα αενάως μεταβαλλόμενο σύμπαν που περνά 

μέσα από ατέλειωτους κύκλους από μπινγκ-μπανγκ (μεγάλες εκρήξεις), διαστολές 

και μπιγκ-κραντς (μεγάλες συνθλίψεις). Παρ’ όλα αυτά, θα μπορούσαμε να 

περιγράψουμε μάλλον επακριβώς τα κύρια συμβάντα στο σύμπαν και το πότε αυτά 

συνέβησαν, αρχίζοντας από το «πρώτο» λεπτό του μπιγκ-μπανγκ μέχρι σήμερα.  

 

Η ανάμειξη των τεσσάρων στοιχείων της φύσης μέσω της αγάπης και της 

διαμάχης μπορεί να εξηγήσει γιατί μερικά έμβια επιβίωσαν και άλλα δεν 

κατάφεραν να επιβιώσουν.  

 

 

Στο Καθετί Υπάρχει το Καθετί 

 

Ο Αναξαγόρας (5ος αιώνας π.Χ.) έθεσε το ερώτημα γιατί μόνο τέσσερα 

στοιχεία και όχι περισσότερα. Αν η ύλη είναι απείρως διαιρετή, μας λέει ο 

Αναξαγόρας, τότε το καθετί που υπάρχει είναι μέσα καθετί. Όλες οι ιδιότητες 

συνυπάρχουν ταυτοχρόνως: θερμό, ψυχρό, υγρό, ξηρό, σκληρό, μαλακό, ξινό, 

μαύρο, άσπρο, λαμπρό, σκοτεινό, πυκνό, αραιό νεκρό, ζωντανό, περιστρεφόμενο 

κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού, περιστρεφόμενο αντίθετα κ.λπ. (σσ. 

156-157). Τα αντικείμενα έχουν διαφορετικές αναλογίες από όλες αυτές τις 

ιδιότητες. Μόνο με παρατήρηση μπορεί να διαπιστωθεί αυτό που κατά το 

συγγραφέα,  

 
Είναι αξιοσημείωτο ότι μια τέτοια ερμηνεία είναι όμοια με την πλέον δημοφιλή 

ερμηνεία της κβαντικής θεωρίας, τη θεώρηση της Κοπεγχάγης. Σύμφωνα με αυτή, 

πριν από μια παρατήρηση, κάτι (ένα ηλεκτρόνιο, η γάτα του Schrödinger) είναι όλο 

αντίθετες ιδιότητες (εν δυνάμει εκβάσεις) επίσης ταυτοχρόνως, με την κάθε έκβαση 

να περιγράφεται από τη δική της κβαντική πιθανότητα να συμβεί πραγματικά. 

Θυμηθείτε πως πριν από μια παρατήρηση, η γάτα του Schrödinger είναι 

ταυτοχρόνως και νεκρή και ζωντανή (ή πως ένα ηλεκτρόνιο περιστρέφεται 

ταυτοχρόνως και κατά τη φορά των δεικτών του ωρολογίου και κατά την αντίθετη 

φορά).  
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Ο Δημόκριτος και ο δάσκαλός του ο Λεύκιππος είχαν άλλη άποψη σε ό,τι 

αφορά τη διαιρετότητα της ύλης και αυτό τους οδήγησε στην ανακάλυψη της 

ατομικής θεωρίας.  

 

 

Άτομα Ύλης και Ενέργειας 

  

Το δωδέκατο κεφάλαιο ξεκινάει με την επισήμανση του συγγραφέα ότι 

«Ίσως το μεγαλύτερο επιστημονικό επίτευγμα της αρχαιότητας, και πιθανώς όλων 

των εποχών, ήταν η συνειδητοποίηση της ατομικής φύσης της ύλης» (σ. 167). 

Μας πληροφορεί ότι ο Δημόκριτος (5ος-4ος αιώνας π.Χ.) επεσήμανε ότι 

υπάρχουν μόνο άτομα και το κενό. Τα άτομα μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι τα 

όντα του Παρμενίδη και σε αντίθεση με τα τέσσερα στοιχεία του Εμπεδοκλή και 

τα πολύ περισσότερα του Αναξαγόρα.  

Ο συγγραφέας αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος αυτού του κεφαλαίου για να 

παρουσιάσει τις ομοιότητες και τις διαφορές με τα άτομα του Δημόκριτου και της 

σύγχρονης θεωρίας των σωματιδίων , των κουάρκς και των λεπτονίων.  

Ο Δημόκριτος ανέφερε ότι τα άτομα υπάρχουν στο κενό. Υπάρχει το κενό; 

Για τους ατομιστές φιλόσοφους (Λεύκιππος και Δημόκριτος) και σε αντίθεση με 

τον Παρμενίδη το κενό (το μη όν) υπάρχει, διότι έτσι εξηγείται η κίνηση. 

Το κενό δεν είναι και τόσο κενό (σ. 178): 

 
Η συνήθης ύλη, η ύλη που μπορούμε να δούμε, που φτιάχνει λουλούδια, 

ανθρώπους, πλανήτες, άστρα και γαλαξίες, είναι μόνο περίπου το 5% του όλου 

υλικού στο σύμπαν. Το άλλο 95%, το οποίο περιλαμβάνει σκοτεινή ενέργεια και 

σκοτεινή ύλη, είναι υλικό για το οποίο ούτε βλέπουμε ούτε γνωρίζουμε πολλά 

πράγματα, μολονότι η αδιόρατη παρουσία του συνάγεται κατά κάποιο τρόπο.  

 

Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου ο συγγραφέας παραθέτει τρία θέματα: κόσμοι 

χωρίς βαρύτητα, κόσμοι χωρίς δυνάμεις, συνέχεια εναντίον ασυνέχειας και 

διάνοιας εναντίον αισθήσεων. Όλα αυτά τα θέματα εξετάζονται από τη σκοπιά της 

σύγχρονης φυσικής σε σχέση με το τι είχε να πει ο Δημόκριτος γι’ αυτά τα 

θέματα. Και ως ένα ενδιαφέρον γενικότερο συμπέρασμα σύνθεσης, μας λέει ότι 

(σ. 183): 

 
Έτσι, η θεώρηση της σύγχρονης φυσικής είναι κάποιο είδος συνδυασμού του 

παρμενίδειου Όντος (ενός αδιαίρετου, συνεχούς όλου, που υπακούει μια αιώνια 

αλήθεια), της ηρακλείτειας συνεχούς αλλαγής (των πάντων στον αισθητό κόσμο) 

και της δημοκρίτειας διακριτικότητας (ενός όλου, το οποίο, ενώ στην ουσία είναι 

συνεχές, είναι επίσης ανομοιογενές και διακριτό, καθότι κυμαίνεται). 

 

Η αναζήτηση της αλήθειας είναι μία επίπονη διαδικασία και απαιτεί τόσο τη 

διάνοια όσο και τις αισθήσεις.  
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Άτομα Χώρου και Χρόνου (Χωρικά και Χρονικά Άτομα) 

 

Ο Επίκουρος (4ος-3ος αιώνας π.Χ.) συνέχισε εκεί που σταμάτησαν ο 

Λεύκιππος και ο Δημόκριτος. Η διαιρετότητα εδώ δεν αφορά μόνο την ύλη αλλά 

το χώρο και το χρόνο. Ο χρόνος του Επίκουρου είναι κβαντικός, δηλαδή 

διαιρείται σε χρονικά άτομα και περνάει από χρονικό άτομο σε χρονικό άτομο. 

Χρονικές στιγμές δεν συμβαίνουν, μόνο περίοδοι. Τα συμβάντα του Επίκουρου 

λαμβάνουν χώρα σε μια χωρική έκταση που αποτελείται από χωρικά άτομα. 

Συνεπώς στον κόσμο του Επίκουρου αυτά που συμβαίνουν απεικονίζονται ως 

χωροχρονικά μεγέθη και όχι ως σημεία.  

Πόσο μεγάλα είναι αυτά μεγέθη; Ο Planck αν και δεν κάνει αναφορά στον 

Επίκουρο δίνει μία λύση. Χρησιμοποιώντας τις τρεις σταθερές τη φύσης -την 

ταχύτητα του φωτός, τη σταθερά της βαρύτητας και τη σταθερά Planck-, 

κατέληξε ότι το μικρότερο μέγεθος χώρου είναι 10-35 μέτρα και το μικρότερο 

μέγεθος χρόνου είναι 10-43 δευτερόλεπτα.  

Το συμπέρασμα αυτού του κεφαλαίου (το δέκατο τρίτο) αναδεικνύει ένα 

κορυφαίο ζήτημα στη μελέτη της αρχαίας φιλοσοφίας. Πολλά από τα βιβλία που 

έγραψαν αυτοί οι φιλόσοφοι έχουν χαθεί. Αυτό ισχύει τόσο για τον Δημόκριτο 

όσο και για τον Επίκουρο. 

 

 

Είναι το Πεπρωμένο – Ίσως 

  

Το ερώτημα που τίθεται στο προτελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου είναι αν 

γενικά υπάρχει ελευθερία βούλησης ή όχι. Μήπως όλα είναι πεπρωμένο και θα 

συμβούν διότι κάποιος άλλος το έχει ορίσει να συμβεί; Η φυσική, όπως και 

πολλές άλλες επιστήμες, είναι μία διαιρεμένη επιστήμη. Από τη μία πλευρά 

έχουμε την αιτιοκρατία και από την άλλη την αβεβαιότητα και την πιθανοκρατία. 

Λείπει η ενοποίηση αυτών των δύο θεωρήσεων. Η μία εξηγεί το μακρόκοσμο και 

η άλλη το μικρόκοσμο. Δημόκριτος, Νεύτωνας, Μάξγουελ και Αϊνστάιν είναι 

υπέρ της αιτιοκρατίας. Όλοι όσοι ενστερνίζονται την αρχή της αβεβαιότητας του 

Χάιζενμπεργκ και την κβαντομηχανική προσέγγιση είναι υπέρ της πιθανοκρατίας 

και της στοαχαστικής προσέγγισης.  

Ο Επίκουρος συνειδητοποίησε ότι η αιτιοκρατία σημαίνει έλλειψη 

ελευθερίας βούλησης και προσπάθησε να τη διορθώσει προβάλλοντας τη 

λοξοδρόμηση από την αιτιοκρατία.  

Που καταλήγουμε; Μου αρέσει η προσέγγιση του συγγραφέα και αξίζει να 

την παραθέσω ολόκληρη (σ. 213): 

 
Φαίνεται λοιπόν, ότι η αιτιοκρατία (ντετερμινισμός) μπορεί να είναι μια ιδιότητα 

του σύμπαντος όπως και το αντίθετό της, η αναιτιοκρατία (ιντετερμινισμός). Αυτό 

μπορεί να ισχύει και για μας -πώς σκεφτόμαστε και ενεργούμε. Αυτό συμβαίνει 

διότι εμείς είμαστε πολύ μικρότεροι από το σύμπαν, επομένως δεν είμαστε τελείως 

αιτιοκρατικοί (ντετερμινιστικοί), όμως ταυτόχρονα είμαστε πολύ μεγαλύτεροι από 

ένα ηλεκτρόνιο, έτσι δεν είμαστε τελείως αναιτιοκρατικοί (ιντετερμινιστικοί). Η 

αιτιοκρατικότητα μπορεί να μας κυβερνά όσο και η αναιτιοκρατικότητα -μπορεί να 

είμαστε κατά ένα μέρος ελεύθερη βούληση και κατά ένα άλλο μέρος καμία 
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επιλογή. Αυτό μπορεί να είναι ικανοποιητικό κοσμικό δίκαιο, όπως θα μπορούσε 

να το θέσει ο Αναξίμανδρος, είμαι σίγουρος γι’ αυτό). Πέραν τούτου, όπως 

αναπτύχθηκε στους κοσμολογικούς κύκλους του Εμπεδοκλή (κεφάλαιο 10), για 

ένα σύμπαν χωρίς αρχή ή τέλος, με «πρώτο» και «τελευταίο» να στερούνται 

απόλυτης έννοιας, οι ιδιότητες του σύνθετου (των πολλών και μεγάλων) είναι τόσο 

θεμελιώδεις όσο οι ιδιότητες των ολίγων και μικροσκοπικών. 

 

Και δυστυχώς δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Η αναζήτησή της 

συνεχίζεται. Ίσως μία ΘΤΠ να δώσει λύση και στο ερώτημα αν υπάρχει ελευθερία 

της βούλησης, τόσο στη φύση όσο και στις κοινωνίες.  

 

 

Ατομικές Διασυνδέσεις 

 

Το δέκατο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο έχει σκόρπιες γενικόλογες σκέψεις 

του συγγραφέα που χαρακτηρίζονται από κοινοτυπίες όπως στη σ. 217 του τι 

κάνει η επιστήμη. Ο κομπασμός ότι οι μεγάλοι φιλόσοφοι ήταν φυσικοί και οι 

μεγάλοι φυσικοί ήταν φιλόσοφοι (σ. 219) δείχνει τη μεγάλη αγάπη που έχει ο 

συγγραφέας για τη φυσική. Δεν θεωρώ ότι οι μεγαλύτεροι των φιλοσόφων που 

αναμφισβήτητα ήταν ο Σωκράτης, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης ήταν φυσικοί. 

Κάτι που δεν ισχύει και για όλους τους μεγάλους φιλοσόφους που ακολούθησαν 

αυτούς.  

Συμπερασματικά να αναφέρω ότι το βιβλίο είναι καλό. Πετυχαίνει το σκοπό 

του που είναι διδάξει τους αδαείς αναγνώστες περί της φυσικής τη σύνδεση της 

σύγχρονης φυσικής με τις θεωρήσεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων ή 

καλύτερα επιστημόνων των φυσικών συμβάντων. Αν και είμαι μόνο ένα 

σωματίδιο στο σύμπαν της επιστήμης, πρέπει να ομολογήσω ότι έμαθα πολλά. 

Λιγότερο αδαείς από μένα ίσως μάθουν περισσότερα κυρίως εκείνοι που 

γνωρίζουν καλύτερα από μένα τη σύγχρονη φυσική. Υποθέτω ότι αυτό που θα 

μάθουν είναι ότι η σύγχρονη φυσική έχει πολλά κοινά με την αρχαία ελληνική 

σκέψη. Ίσως αυτά το πολλά κοινά να ήταν περισσότερα και η επιστήμη να 

προόδευε πιο γρήγορα αν κάποιοι βάρβαροι δεν έκαιγαν τη βιβλιοθήκη της 

Αλεξάνδρειας ή αν η επιστήμη είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ανάπτυξης που θα 

μπορούσε να διαβάσει τα αποκαΐδια των βιβλίων της βιβλιοθήκης. Φαίνεται ότι η 

ενέργεια τη γνώσης που δημιούργησε η φωτιά μεταλαμπάδευσε στις επόμενες 

γενιές την αστείρευτη δίψα για γνώση. Η ανθρωπότητα δεν πτοήθηκε και οι 

επόμενες γενιές των επιστημόνων έκτισαν πολλές βιβλιοθήκες γνώσεων. Ένα 

κουάρκ ή λεπτόνιο αυτής της γνώσης αποτελεί και το βιβλίο του Demetris 

Nicolaides. Ακόμη και αν δεν βρούμε τη ΘΤΠ, η αναζήτησή της είναι όλα τα 

λεφτά για να χρησιμοποιήσω κάτι από τον επίλογο του συγγραφέα που 

αναφέρεται στο τι κερδίζουμε από τη γνώση.  
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Athens Institute for Education and Research 

A World Association of Academics and Researchers 

 

16th Annual International Conference on Mediterranean 

Studies, 3-6 April 2023, Athens, Greece 

 

 

 

 

The Center for European & Mediterranean Affairs organizes the 16th 

Annual International Conference on Mediterranean Studies, 3-6 April 

2023, Athens, Greece, sponsored by the Athens Journal of 

Mediterranean Studies. The aim of the conference is to bring together 

academics and researchers from all areas of Mediterranean Studies, 

such as history, arts, archaeology, philosophy, culture, sociology, 

politics, international relations, economics, business, sports, 

environment and ecology, etc.You may participate as a stream leader, 

a presenter of a paper, a chairperson of a session or as an observer. 

Please contact us by email at atiner@atiner.gr. 
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Conference on Sociology, 1-4 May 2023, Athens, Greece, sponsored 

by the Athens Journal of Social Sciences. The aim of the conference is 

to bring together academics and researchers from all areas of 

Sociology, Social Work and other related fields. Theoretical and 

empirical research papers will be considered. You may participate as 

stream leader, presenter of one paper, chair a session or observer. 

Please contact us by email at atiner@atiner.gr. 
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A World Association of Academics and Researchers 

21st Annual International Conference on History & 

Archaeology: From Ancient to Modern, 29-31 May & 1 June 

2023, Athens, Greece 

 

The History Unit of ATINER organizes its 21st Annual International 

Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern, 29-31 

May & 1 June 2023, Athens, Greece, sponsored by the Athens Journal of 

History. The aim of the conference is to bring together academics and 

researchers of all areas of history, archaeology and other related 

disciplines. You may participate as a stream leader, presenter of one 

paper, chair of a session or observer. Please contact us by email at 

atiner@atiner.gr. 
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