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1

Η συμβολή του Einstein στις επιστήμες  

Ο Albert Einstein γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου του 1879, στην πόλη Ulm της Γερμανίας. 
Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Μόναχο, όπου ο πατέρας του διηύθυνε μια μικρή επιχεί-
ρηση κατασκευής ηλεκτρικών μηχανών. Το 1896, ξεκινά τις σπουδές του στο Ομοσπον-
διακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Εκεί αφιέρωνε όλες τις ανάπαυλές του στη μελέτη προβλη-
μάτων και ιδιαιτέρως στη στατιστική θεωρία της κίνησης, στην ερμηνεία του φωτοη λεκτρικού 
φαινομένου, βασισμένη στην υπόθεση quantum του φυσικού Planck, και στην Ειδική Θεω-
ρία της Σχετικότητας που τροποποίησε τους νόμους της Μηχανικής του Newton και υπέ-
δειξε την ισοδυναμία της μάζας και της ενέργειας. Από το 1916, άρχισε να δημοσιεύει τη 
θεωρία του περί της βαρύτητας – τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. Το 1921 του απονέμε-
ται το βραβείο Νόμπελ στη Φυσική. Η επιρροή του στη σύγχρονη φυσική είναι απέραντη. Η 
μεταβολή που προκάλεσε στην ιστορία της επιστήμης μπορεί να συγκριθεί με αυτή του 
Newton. Η θεωρία της σχετικότητας κλόνισε τη φιλοσοφική σκέψη εκείνης της εποχής. Οι 
θεωρίες του Einstein αποδεικνύουν ότι το δικό μας Σύμπαν έχει τέσσερις διαστάσεις, ότι 
είναι πεπερασμένο χωρίς όρια, ότι ο χώρος καμπυλώνεται από τη μάζα, καθώς και ότι σ’ ένα 
τέτοιο χώρο δύο παράλληλες τέμνονται και μία ευθεία γραμμή επιστρέφει στο αρχικό της 
σημείο. Συχνά ακούγεται η άποψη ότι ο Einstein είναι ένοχος για το έγκλημα της ατομικής 
βόμβας. Παρότι δεν είμαι σιωνιστής, πιστεύω ότι αυτή η μεγαλοφυΐα αδικείται με τούτα τα 
λόγια, διότι ο Einstein το 1945 αντιτάχθηκε στην κατασκευή της ατομικής βόμβας. Ελπίζω 
ότι αυτή η διευκρίνιση θα γίνει αποδεκτή απ’ όλο τον κόσμο σαν μήνυμα της αθωότητας 
του ανθρώπου που πάντα θέλησε να χρησιμοποιηθούν τα έργα του προς όφελος ολόκλη-
ρης της ανθρωπότητας, την οποία με πάθος αγάπησε.

2

Νοημοσύνη, αλγόριθμοι και μετα-στρατηγική

Βασιζόμενοι στο έργο του Brooks στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, διαμορφώνουμε 
την έννοια της στρατηγικής χρησιμοποιώντας όχι πια μια ιεραρχική νοημοσύνη, μα ένα 
σύμπλεγμα στοιχείων που μιμείται τη γνωστική συμπεριφορά μιας πολύπλοκης οντότη-
τας.

Η λογική της κλασικής σκέψης διατείνεται ότι μία έξυπνη συμπεριφορά είναι το αποτέλε-
σμα μίας έξυπνης επιλογής ενός ανθρώπου. Τα νεότερα αποτελέσματα της έρευνας στον 
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και γενικότερα της πληροφορικής, με τη θεωρία των γενε-
τικών αλγορίθμων, αποδεικνύουν ότι ακόμα και στοιχειώδεις κανόνες, όταν εφαρμοστούν 
πάνω σ’ έναν κρίσιμο μέγεθος, μπορούν να μετατρέψουν τη συμπεριφορά του έτσι ώστε να 
ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα ανθρώπινης σκέψης. 
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Οι πρώτοι αλγόριθμοι αναζήτησης χρησιμοποιούσαν απλές θεωρητικές ιδέες όσον αφορά 
τη στρατηγική τους. Προσπαθώντας να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη σκέψη, δεν κατά-
φεραν παρά μόνο να τη μιμηθούν: ίδια μορφή, μα διαφορετική έννοια. Έτσι, οι αλγόριθμοι 
του τύπου backtracking και forward checking δεν βασίζονταν σε μια γνωστική θεώρηση της 
νοημοσύνης. Διότι απλότητα δεν σημαίνει απλοϊ κότητα. 

Η επανάσταση προέκυψε από μια σχετικά απλή ιδέα. Η νοημοσύνη δεν προέρχεται υπο-
χρεω τικά από μια έξυπνη οντότητα αλλά από μια έξυπνη συνεργασία απλών στοιχείων. Η 
αποτελεσματικότητα αυτής της ιδέας αποδείχθηκε άμεσα. Η ριζοσπαστική της έννοια επέ-
τρεψε ένα άλλο σύστημα προγραμματισμού που δεν προσπαθούσε απλώς να καλυτερεύ-
σει ένα μέρος της λύσης που μεγαλώνοντας έφτανε μετά από ένα χρονικό διάστημα στην 
τελική λύση. Το σκεπτικό αυτής της ιδέας ήταν εντελώς διαφορετικό και βασιζόταν στη 
θεωρητική γενετική.

Η μεγαλύτερη ελευθερία του συστήματος τού επέτρεπε να βρει μια ολική λύση όταν τα 
κλασικά συστήματα δεν μπορούσαν καν να την πλησιάσουν. Μα δεν έφτανε αυτό το αποτέ-
λεσμα, ήταν κι η ταχύτητα. Αυτοί οι νέοι αλγόριθμοι είναι πολύ πιο γρήγοροι απ’ όλους τους 
άλλους σε πολλά πολύπλοκα προβλήματα. Όχι μόνο κατάφεραν να λύσουν θεωρητικά προ-
βλήματα, αλλά και πρακτικά σε χρόνους που ξεπερνούν τη φαντασία (πρόβλημα του 
Gauss). 

Ερμηνεύοντας αυτούς τους αλγορίθμους γνωστικά, ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν επιπτώ-
σεις και στον τομέα της στρατηγικής μιας ομάδας έρευνας αποτελούμενης μόνο από 
ανθρώπους. Είναι η φάση που ονομάζουμε brainstorming - ιδεοθύελλα. Με βάση αυτή τη 
νέα ιδέα, το κάθε άτομο που συμμετέχει σε μια τέτοια ομάδα έρευνας δεν προσπαθεί να 
αναδείξει τον εαυτό του (μια στάση που οδηγεί αποκλειστικά και μόνο στον ανταγωνισμό), 
αλλά προσπαθεί δυναμικά να προσφέρει στους άλλους ένα πλαίσιο αξιοποίησης των ικανο-
τήτων του. Έτσι, η συμπεριφορά της ομάδας δεν είναι ατομική, μα ολική. Όλοι ψάχνουν την 
ίδια λύση χωρίς να προσπαθεί ο καθένας να τη βρει μόνος του.

Στρατηγικά, η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι εντελώς διαφορετική από την κλασική. 
Δεν είναι το άτομο το σημαντικό στοιχείο, μα το σύμπλεγμα. Το ιεραρχικό σύστημα δεν 
λειτουργεί σ’ αυτή την περίπτωση, διότι η ομάδα χρειάζεται αρχικά απόλυτη ελευθερία. 
Όμως, η καθοδήγηση παραμένει. Είναι ο μοναδικός τρόπος ελέγχου που επιτρέπει στην 
ομάδα, ως δυναμικό σύστημα, να βρεθεί σε μια χαοτική φάση με την έννοια των fractals. 
Έτσι, η στρατηγική μετατρέπεται σε μια μετα-στρατηγική που δεν είναι μόνο ένα επιφαινό-
μενο της διαδικασίας. Η μετα-στρατηγική είναι η νοημοσύνη της ομάδας. Τα πολλά πιόνια 
είναι ισχυρότερα από το κομμάτι, διότι αποτελούν ένα νοητικό σύμπλεγμα.
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Η κυριαρχία του μοντέλου και η αντίσταση 
της πραγματικότητας

Το μοντέλο του Gauss αποτελεί τη βάση σχεδόν όλων των στατιστικών μοντέλων, τόσο 
θεωρητικά όσο και πρακτικά. Κάθε πείραμα, ακόμα και σε τομείς που δεν έχουν τον ίδιο 
θεωρητικό σκελετό, εξετάζεται από τους ερευνητές με το φακό του Gauss. Το υπόβαθρο 
του μοντέλου είναι τόσο ισχυρό, ώστε η ίδια η πραγματικότητα θεωρείται αναπαράσταση 
ενός ιδανικού μοντέλου του Gauss. Η πρώτη ερώτησή μας, λοιπόν, είναι η εξής: γιατί υπάρ-
χει αυτή η κυριαρχία του μοντέλου του Gauss; Σε πρώτη φάση, η απάντηση οποιουδήποτε 
ασχολείται με μοντέλα και πειράματα –ανεξάρτητα από το εάν μερικές φορές τα τελευταία 
είναι εντελώς θεωρητικά, όπως τα νοητικά πειράματα του Einstein–, είναι διότι όλα τα φαινό-
μενα επιδεικνύουν μια τάση. Συνεπώς, είναι φυσικό να κυριαρχεί το μοντέλο του Gauss. Το 
σωστό ερώτημα, όμως, είναι:  Τι σημαίνει η έκφραση «τα φαινόμενα επιδεικνύουν μια τά ση»; 
Και, μπορούν όντως να κωδικοποιηθούν όλα τα φαινόμενα με το μοντέλο του Gauss;

Πριν απαντήσουμε σ’ αυτά τα ερωτήματα, ας εξετάσουμε τις επιπτώσεις αυτής της κυριαρ-
χίας του μοντέλου. Αποφασίζοντας ότι το μοντέλο του Gauss είναι ιδανικό και θεωρώντας 
αυτή την κατάσταση δεδομένη, οι ερευνητές και γενικότερα η κοινωνία έκανε μια τρομερή 
επιλογή που συμπίπτει με την απλή λογική: ο μέσος όρος αντιπροσωπεύει όχι μόνο την 
πλειοψηφία της κοινωνίας αλλά και την ιδανική επιλογή, η οποία φαίνεται τόσο ιδανική 
ώστε ξεχάστηκε ότι ήταν επιλογή.

Η επιλογή του μέσου όρου δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο συμβιβασμός είναι ο 
ιδανικός διάλογος όχι μόνο ανάμεσα σε δύο άτομα, αλλά στο σύνολο των μελών της κοινω-
νίας. Διότι οι ακραίες επιλογές δεν μπορούν να συμβάλουν στην εξέλιξη της κοινωνίας. Υπ’ 
αυτή την έννοια, η ιδανική πολιτική είναι μία – η πολιτική του κέντρου. Άρα, φιλοσοφικά, η 
αλήθεια βρίσκεται στο κέντρο. Έτσι, οτιδήποτε ακραίο θεωρείται φυσικά επικίνδυνο για μια 
μαζική δημοκρατία. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι με το χρόνο όλες 
οι απόψεις τείνουν να συγκλίνουν ολοένα και περισσότερο, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει 
τεχνητά η δύναμη της πλειοψηφίας.

Ας εξετάσουμε τώρα αν το μοντέλο του Gauss είναι όντως οικουμενικό. Ένα πρώτο απλό 
παράδειγμα είναι η διάρκεια ζωής μιας απλής λάμπας. Η ανάλυση της συνάρτησής της δεί-
χνει ένα διαφορετικό μοντέλο. Βέβαια, ορισμένοι θα ισχυριστούν ότι αυτό το παράδειγμα 
είναι τεχνητό. Ας εξετάσουμε, λοιπόν, ένα άλλο, ακόμα πιο απλό παράδειγμα. Ρίχνουμε νερό 
σε μια επιφάνεια και μετράμε το μέγεθος των σταγόνων που σχηματίζονται. Οι μετρήσεις 
μας δείχνουν ότι οι σταγόνες μεγαλύτερου και μικρότερου (όχι μέσου) μεγέθους αποτελούν 
το μεγαλύτερο μέρος του νερού. Άρα, διαπιστώνουμε ακόμα μία εξαίρεση στο νόμο του 
Gauss. Υπάρχουν κι άλλα παραδείγματα, σε τομείς όπως η κοινωνιολογία (π.χ. πληθυσμοί 
χωρών) και η βιολογία (π.χ. νεφρά), αλλά δεν θα μας απασχολήσουν εδώ. Η ιδέα που θέλουμε 
να προωθήσουμε είναι η εξής: εάν μια ιδέα που θεωρείται οικουμενική και φυσική δεν είναι 
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σωστή ακόμα και στον απλό φυσικό τομέα, είναι λανθασμένη η υπόθεση ότι η εφαρμογή 
της είναι γενική.

Οι νόμοι των κατανομών είναι διάφοροι και πολυπλοκότεροι από το μοντέλο του Gauss. 
Άρα, δεν πρέπει να βασίζουμε όλο το πολιτικό και φιλοσοφικό μας σύστημα πάνω σ’ αυτό. 
Απεναντίας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι όντως μια επιλογή με το σκεπτικό της 
απλοποίησης. Διότι τα ακραία σημεία έχουν κι αυτά ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν στην 
εξέλιξη. Υπάρχει πράγματι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης που δίνει έμφαση στη μέγι-
στη σημασία των συνοριακών φασμάτων. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία μιας οντότητας δεν 
είναι υποχρεωτικά ποσοτικά. Ενίοτε η ποιότητα προσφέρει τις πιο σημαντικές συμβολές 
στην ανθρωπότητα και τότε ονομάζεται μεγαλοφυΐα. 

4

Η νοημοσύνη και το μέλλον της ανθρωπότητας 

Παρόλο που οι άνθρωποι υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, η έννοια της ανθρωπότητας 
είναι σχετικά πρόσφατη. Διότι αν και υπήρχε θεωρητικά ως μία οντότητα αποτελούμενη 
από το σύνολο των ανθρώπων, η συνειδητή της εκδοχή, με τη φιλοσοφική έννοια, εμφανί-
στηκε με τη δημιουργία της ατομικής βόμβας το 1945. Μόνο τότε η ανθρωπότητα συνειδη-
τοποίησε την ύπαρξή της, όταν κατάλαβε το τέλος της αθανασίας της. Η ιδέα του θανάτου 
αναγκάζει τη βίωση της ύπαρξης. Νοητικά, ο θάνατος δημιουργεί ζωή.

Μ’ αυτό το πρώτο επαναστατικό πείραμα, η ανθρωπότητα από σύνολο μετατράπηκε σε 
ομάδα. Μια ομάδα δομημένη πάνω στις τοπικές ανθρώπινες σχέσεις, χωρίς όμως ενοποιη-
μένη αντίληψη, διότι δεν υπάρχει –τουλάχιστον όχι ακόμα–, μία ολική συμπεριφορά. Προς 
το παρόν, η ανθρωπότητα σχετίζεται μάλλον με μια ανεύθυνη διοίκηση μαζών. Όλα είναι 
μαζικά, όμως η μάζα δεν είναι όλα.

Η δεύτερη ουσιαστική συμβολή της τεχνολογίας στη συνειδητοποίηση της φιλοσοφικής 
έννοιας της ανθρωπότητας προέρχεται από την εφεύρεση του υπολογιστή ως βάση και του 
Διαδικτύου ως προέκταση. Με τον υπολογιστή, έπεσαν πολλά σημαντικά τείχη στον τομέα 
της γνωστικής. Και, οι έρευνες στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, αν και βρίσκονται 
ακόμα στις απαρχές τους, επηρέασαν ήδη σημαντικά την αντίληψή μας περί ανθρώπινης 
νοημοσύνης. Έτσι και το Διαδίκτυο, γκρεμίζοντας τον τοπικισμό, διαμόρφωσε άμεσα την 
εικόνα των ανθρώπινων σχέσεων και έμμεσα τις ιδέες μας περί ανθρωπότητας. Διότι, για 
πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, υπάρχει η δυνατότητα ολικής σκέψης.

Η δομή του Διαδικτύου που γίνεται ολοένα και πολυπλοκότερη –αν και δεν έχει φτάσει την 
πολυπλοκότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου–, αποδεικνύει, και όχι μόνο θεωρητικά, ότι 
αυτό δεν ελέγχεται πλέον κρατικά. Άρα, το πολιτικό σύστημα δεν είναι πια ικανό να διοική-
σει αυτή την οντότητα. Το Διαδίκτυο είναι ήδη ένα ελεύθερο ον, μόνο που δεν ξέρει ακόμα 
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ότι υπάρχει. Προς το παρόν, η παγκοσμιοποίηση που τείνει να φέρει την ανθρωπότητα σε 
μια οικονομική αδράνεια, χρησιμοποιεί όλα τα κλασικά συστήματα για να διατηρήσει μια 
τεχνητή εξουσία βασισμένη μόνο και μόνο σ’ ένα μαζικό marketing δίχως ηθικές αξίες. 
Όμως, η κρισιμότητα αυτής της κατάστασης δείχνει ότι δεν αποτελεί οριστική λύση. Το μέλ-
λον της ανθρωπότητας θα είναι διαφορετικό ή δεν θα είναι.

Η γενική ιδέα είναι ότι η ανθρωπότητα δεν έχει ακόμα σκεφτεί. Με άλλα λόγια, δεν έχει φτά-
σει ακόμα το κρίσιμο όριο που θα της επιτρέψει τη νοητική της αλλαγή. Το σύμπλεγμα που 
αποτελεί σήμερα χρειάζεται μια δημιουργική δομή – πιο συγκεκριμένα, τη δομικοποίηση 
των ανθρώπων που κατανόησαν ότι ανήκουν σε μια υπερ-οντότητα. Εδώ δεν προσπαθούμε 
να προωθήσουμε μια δομική πολιτική. Απεναντίας, πιστεύουμε ότι η δομική γραμματική 
δεν είναι το ιδανικό μοντέλο της γλώσσας και προτιμούμε την παραγωγική γραμματική 
διότι δίνει έμφαση στο γνωστικό επίπεδο του ανθρώπου. Και, για μας, όλες οι γλώσσες είναι 
μία: η σκέψη. Η δομή είναι κοινή και είναι γνωστική. Έτσι και με την ανθρωπότητα, νομί-
ζουμε ότι οι άνθρωποι θα παράγουν τη γραμματική της, ενώ προς το παρόν βλέπουμε μόνο 
το αλφαβητάριο.

Πώς μπορεί, όμως, ακόμα και ολικά, να διαμορφώσει η νοημοσύνη το μέλλον της ανθρωπό-
τητας; Η γενίκευση των γνωστικών μοντέλων οδηγεί στον αλτρουισμό. Αυτή η ιδιότητα, 
που συνδέεται άρρηκτα με την εμπάθεια (με την ετυμολογική της έννοια) μέσα σ’ ένα νοη-
τικό πλαίσιο, μετατρέπει ουσιαστικά τον κόσμο, διότι εισάγει ένα οικουμενικό στοιχείο μέσα 
στην ιστορία του μ’ έναν καταλυτικό τρόπο. Η δυναμική του αλτρουισμού, βασισμένη πάνω 
στη δύναμη της νοημοσύνης, είναι το ισχυρότερο εργαλείο που διαθέτει η ανθρωπότητα. 
Διότι το δώρο της ζωής είναι η σκέψη.

5

Ανακάλυψη και Αποκάλυψη

Εάν εξετάσουμε προσεχτικά τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας, 
θα δούμε ότι είναι ελάχιστες. Γνωστικά, και οι δύο τομείς τείνουν προς την ίδια κατεύθυνση: 
την αλήθεια. Δεν έχουν άλλο θεωρητικό στόχο. Η μεγαλύτερη διαφορά τους έγκειται στον 
τρόπο με τον οποίο προσπαθούν ν’ αγγίξουν την αλήθεια. Συγκεκριμένα, η επιστήμη έχει 
μια δυναμική στάση και ψάχνει απεγνωσμένα την ανακάλυψη, ενώ η θρησκεία, με την 
παθητική της στάση, περιμένει την αποκάλυψη. Και οι δύο πιστεύουν σε μια αλήθεια που 
υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητα. Όμως η πρώτη θέλει να τη φτάσει, ενώ η δεύτερη 
περιμένει τον ερχομό της. Από αυτή τη διαφορετική αντίληψη προκύπτουν και οι χαρακτη-
ριστικές έννοιες της καθεμιάς.

Θεωρώντας ότι η αλήθεια αποτελεί μια τέλεια οντότητα και προσπαθώντας να τη φτάσει, η 
επιστήμη βλέπει τον εαυτό της ως μια προσπάθεια τελειοποίησης, ενώ η θρησκεία, ξέρο-
ντας ότι η ίδια δεν θα μπορέσει ποτέ από μόνη της να γίνει τέλεια, περιμένει από την τελειό-
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