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Ι: Εισαγωγή: Ποιό είναι το πρόβληµα 

1.   Τα αποτελέσµατα µιας δηµοσκόπησης 
στις ΗΠΑ 

2.   Παραφυσικής απάνθισµα: Μια µερική   
      λίστα από δηµοφιλείς «τρέλες» 

3.   Ένα πρόσφατο εξώφυλλο του 
περιοδικού Nature  

5.   Μια δηµόσια έκκληση από την 
Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων  



Αποτελέσµατα δηµοσκόπησης που έγινε στις ΗΠΑ και 
δείχνει τα ποσοστά των πολιτών της που πιστεύουν σε 

διάφορα παραφυσικά φαινόµενα 



“Παραφυσικής απάνθισµα” 
Μερικός κατάλογος και άλλων παραφυσικών 

φαινοµένων για τα οποία καταγράφονται σηµαντικά 
ποσοστά “πίστης” στις σύγχρονες κοινωνίες.      

(Τυχαία διάταξη) 

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



   Η πυροβασία ως θαύµα 
   Το αεικίνητο 
   Τα στοιχειωµένα σπίτια 
   Τα φαντάσµατα 
   Οι απαγωγές από εξωγήινους 
   Η συναισθηµατική ζωή των φυτών 
   Η χαµένη επιστήµη και τεχνολογία των αρχαίων 
Ελλήνων 

   Η θεωρία της δηµιουργίας (Δηµιουργισµός) 
   Η αστρονοµική αντισύλληψη 
   Γιέτι: Ο χιονάνθρωπος των Ιµαλαΐων 
   Το τέρας του Λόχνες 
    κ.λπ, κ.λπ... 



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



…και για να µην βαυκαλιζόµαστε ότι όλα αυτά 
συµβαίνουν µόνο κάπου αλλού…  

(Ψήφισµα µε πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων) 



ΙΙ: Συζήτηση τεσσάρων χαρακτηριστικών     
    περιπτώσεων 

●  Η διαδικασία και οι κανόνες συζήτησης 

1.   Η πυροβασία 

2.   Η τηλεπάθεια 

3.   Η επίδραση των άστρων (αστρολογία) 

4.   Η άρνηση της θεωρίας της εξέλιξης 



Η διαδικασία  
και οι κανόνες της συζήτησης 

   Η διαδικασία: Για καθένα από τα τέσσερα θέµατα θα 
διατυπώνεται ένα ερώτηµα και θα προτείνονται 
τέσσερις πιθανές απαντήσεις συν µία “ελεύθερη” για 
όσους επιθυµούν να δώσουν µια διαφορετική 
απάντηση. Θα µεσολαβεί ένα τρίλεπτο και θα 
ακολουθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία που τα 
αποτελέσµατά της –σε ποσοστά– θα εκτίθενται επί της 
οθόνης κάτω από τις απαντήσεις. 

  Αµέσως µετά, θα διατρέχουµε µία-µία τις 
προτεινόµενες απαντήσεις και θα καλούνται να τις 
αντικρούσουν κάποιοι απ’ αυτούς που δεν τις 
επέλεξαν. Η “σωστή” απάντηση –όπου (και αν) υπάρχει– 
δεν είναι απαραίτητο να συµπίπτει µε µια από τις 
δοθείσες. 



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



1. Η πυροβασία 

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



και µερικές πιθανές απαντήσεις: 
Α. Η θαυµατουργή δύναµη της εικόνας που κρατάνε. 

Ε. Κάτι άλλο. 

Β. Η αναστολή της µεταφοράς του αισθήµατος του πόνου στο 
κεντρικό νευρικό σύστηµα, λόγω της ειδικής συγκινησιακής 
κατάστασης στην οποία περιέρχεται ο “αναστενάρης”. 

Γ. Η συνεχής εφίδρωση του πέλµατος, η οποία δηµιουργεί ένα 
λεπτό στρώµα ύδατος-ατµού ικανό να απορροφήσει ένα 
µεγάλο µέρος της θερµότητας που έρχεται από το 
κάρβουνο και έτσι να προστατεύσει το δέρµα από το 
κάψιµο. 

Δ. Πρόκειται για κάποιο είδος απάτης την οποία δεν µπορώ 
να εντοπίσω, όπως δεν µπορώ να εντοπίσω ανάλογες 
απάτες–κόλπα που κάνουν οι µεγάλοι ταχυδακτυλουργοί 
µάγοι (π.χ. Χουντίνι). 



…και η άποψη του φυσικού 
∙ Ένα πειραµατικό γεγονός: Αν βγάλουµε από το φούρνο ένα 
   ταψί µε κέικ ενώ και τα δύο (ταψί και κέικ) έχουν την ίδια 
   θερµοκρασία εν τούτοις αν αγγίξουµε το ταψί καιγόµαστε 
   ενώ το κέικ όχι. 
∙ Και η εξήγησή του: Το µέταλλο (=ταψί) έχει µεγάλη θερµική 
   αγωγιµότητα ενώ το κέικ πολύ µικρότερη.... 
   (Συµπληρώστε το συλλογισµό)  

∙ Και η σχέση όλων αυτών µε τους ... αναστενάρηδες: Τα 
   κάρβουνα είναι περίπου όπως και το κέικ. Έχουν µικρό 
   συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας.  

∙ Και ένας (πολύ ... σαδιστικός!) πειραµατικός έλεγχος της 
  ερµηνείας µας: Ζητήστε από έναν πυροβάτη να 
  περπατήσει σε αναµµένα κάρβουνα που περιέχουν και … 
  ρινίσµατα σιδήρου.   



2. Η τηλεπάθεια* 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως έχουµε όλοι παρατηρήσει, 

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

*Η (υποτιθέµενη) ικανότητα εξ αποστάσεως επικοινωνίας δύο 
προσώπων 

 χωρίς τη διαµεσολάβηση κάποιου γνωστού φυσικού µηχανισµού.  



Α. Σε τηλεπαθητικό “συντονισµό” ανάµεσά σας. 

Ε. Κάτι άλλο. 

Β. Σε πραγµατική φυσική επικοινωνία, µέσω των ΗΜ κυµάτων 
    που παράγει ο εγκέφαλός σας. (Και τα οποία ίσως γίνονται 
    πολύ ισχυρότερα υπό ειδικές συνθήκες ψυχικής φόρτισης) 

Γ. Σε πραγµατική φυσική επικοινωνία, όχι όµως µέσω 
    γνωστών φυσικών µηχανισµών αλλά µέσω άγνωστων έως 
    τώρα εγκεφαλικών σηµάτων που κάποτε θα ανακαλυφθούν 
    και θα ενταχθούν στην παραδεδεγµένη φυσική.  
Δ. Πρόκειται πιθανόν για µια µακροσκοπική εκδήλωση του πιο 
    περίεργου απ’ όλα τα γνωστά κβαντικά φαινόµενα: Του 
    “φαινοµένου EPR” (Einstein – Podolsky – Rosen)  σύµφωνα µε 
    το οποίο δύο αποµακρυσµένα σωµατίδια µπορούν να 
    επικοινωνούν ακαριαία –επηρεάζοντας το ένα την 
κατάσταση του άλλου– χωρίς τη διαµεσολάβηση κανενός 
φυσικού µηχανισµού. Είναι ένα καθαρά κβαντικό φαινόµενο. 



…και η άποψη του “κοινού νου” 

    Το φαινόµενο είναι ανύπαρκτο: Απλούστατα ξεχνάµε 
να συµπεριλάβουµε στη “στατιστική” µας τις 
αναρίθµητες περιπτώσεις που ενώ είχαµε σκεφτεί 
έντονα κάποιον το τηλέφωνο (δυστυχώς!) δεν 
χτύπησε. Και δεν το “καταγράφουµε” αυτό διότι 
απλούστατα δεν µας προξενεί καµία εντύπωση· είναι 
αναµενόµενο. Ενώ βέβαια επιλέγουµε να θυµόµαστε 
εκείνες τις σπανιότατες περιπτώσεις που το 
τηλέφωνο τελικά χτύπησε. Όχι µόνο η “τηλεπάθεια” 
αλλά και πολλά άλλα ανάλογα “φαινόµενα” µπορούν 
να αποδοθούν σε παρόµοια επιλεκτική στατιστική. 
Κρατάµε µόνο τα γεγονότα που επιβεβαιώνουν τη 
“θεωρία” και πετάµε όλα τα υπόλοιπα! 



3. Η επίδραση των άστρων 
(αστρολογία) 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι δυνατόν τα άστρα –ή άλλα 
ουράνια σώµατα– να ασκούν πάνω 
µας τέτοια επίδραση ώστε να 
παίζουν κάποιο ρόλο στη 
βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη 
“τύχη” µας; 



Α. Ναι είναι δυνατόν: Αλλιώς πως εξηγείται ότι οι άνθρωποι σ’ 
όλες τις εποχές και σ’ όλο τον κόσµο –µεταξύ αυτών και αρχηγοί 
κρατών– πιστεύουν στη “δύναµη των άστρων” και 
συµβουλεύονται τακτικά τον αστρολόγο ή το ωροσκόπιό τους;  

Β. Ναι είναι δυνατόν: Σύµφωνα µε το νόµο της παγκόσµιας έλξης 
    όλα τα ουράνια σώµατα ασκούν βαρυτική επίδραση πάνω στα 
    γήινα που είναι µάλιστα αρκετά ισχυρή ώστε να προκαλεί τόσο 
    εντυπωσιακά γήινα φαινόµενα όπως οι παλίρροιες.  

Γ. Ναι είναι δυνατόν: Προχθές µάλιστα διάβαζα (παραποµπή σε 
κάποιο δηµοσίευµα) ότι υπάρχουν µελέτες που αποδεικνύουν µια 
σαφή στατιστική συσχέτιση ανάµεσα στην ηµεροµηνία γέννησης 
και την εµφάνιση διαφόρων ασθενειών στην ενήλικη ζωή του 
ατόµου.  

Δ. Όχι δεν είναι δυνατόν: Με εξαίρεση τον ήλιο, η βαρυτική 
    επίδραση των ουρανίων σωµάτων πάνω µας –ή η ακτινοβολία 
    την οποία εκπέµπουν- είναι αµελητέα σε σύγκριση µε άλλες, 
πολύ κοινότερες, γήινες επιδράσεις.  



Ήλιος 6 x 10⁻³ gΓ   ∙ 
~ χίλιες φορές µικρότερη από τη γήινη  
   βαρύτητα 

Σελήνη 3 x 10⁻⁶ gΓ   ∙ 
~ εκατοµµύρια φορές µικρότερη από τη    
   γήινη βαρύτητα 

Δίας 3 x 10⁻⁸ gΓ   ∙ 
~ εκατό εκατοµµύρια φορές µικρότερη  
   από τη γήινη βαρύτητα 

Άρης 2 x 10⁻¹⁰ gΓ ∙ 
~ δέκα δισεκατοµµύρια φορές µικρότερη  
   από τη γήινη βαρύτητα 

Τυπικό ορατό 
άστρο ~10⁻¹³ gΓ     ∙ 

~ δέκα τρισεκατοµµύρια φορές  
   µικρότερη από τη γήινη βαρύτητα 

ο “διπλανός µου” ~10⁻⁹ gΓ      ∙ 
Ο “διπλανός µου” µε επηρεάζει βαρυτικά 
περίπου 10.000 φορές περισσότερο απ’ 
ότι τα άστρα που ... καθορίζουν τη 
µοίρα µου! 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Η ένταση του βαρυτικού πεδίου διαφόρων ουράνιων σωµάτων πάνω στη 
γη ως κλάσµα της έντασης (gΓ) του γήινου βαρυτικού πεδίου στην επιφάνειά της.  



ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Η ένταση της ΗΜ-κής ακτινοβολίας του ήλιου και άλλων ουράνιων 
σωµάτων πάνω στη γη.  

Ήλιος ΙΗ ~ 1Κw/m² 

Σελήνη ⁽*⁾ ~10⁻⁵ ΙΗ    ∙ Αµελητέα σε σύγκριση µε την ακτινοβολία του 
ήλιου 

Τυπικός πλανήτης ~10⁻⁹ ΙΗ    ∙ Ακόµα πιο ... αµελητέα σε σύγκριση µε την 
ακτινοβολία του ήλιου  

Τυπικό άστρο ~10⁻¹⁰ ΙΗ   ∙ Αµελητέα εις το τετράγωνο (!) σε σύγκριση µε 
την ακτινοβολία του ήλιου 

ο “διπλανός µου” (  )  ~10⁻⁵ ΙΗ    ∙ 

Σίγουρα η ακτινοβολία του “διπλανού µου” µε 
επηρεάζει πολύ περισσότερο από την 
ακτινοβολία των ουρανίων σωµάτων (πλανήτες 
ή άστρα) που υποτίθεται πως καθορίζουν τη 
µοίρα µου! 

( ) Θεωρούµενος ως µέλαν σώµα θερµοκρασίας Τ=310Κ του οποίου η ΗΜ/κή 
ακτινοβολία ανά µονάδα επιφάνειας –δηλαδή η ακτινοβολούµενη ένταση- δίδεται 
από τον τύπο των Stefan-Boltzman Ι=σΤ⁴ µε σ=5,67 x 10⁻⁸ Wm⁻² K⁻⁴. 



Ας µην αναζητούµε τη “µοίρα” µας στα άστρα. 
Ας την ψάξουµε καλύτερα στους... 

διπλανούς µας! 

Ηθικόν δίδαγµα 



4. Η άρνηση της θεωρίας της 
εξέλιξης 

(και της διδασκαλίας της στη µέση εκπαίδευση) 

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



Ε. Κάτι άλλο. 

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



(Ως προς την επιστηµονική ισχύ της εξελικτικής θεωρίας) 
…και η άποψη των βιολόγων 

Σύµφωνα µε σχετικό άρθρο στο περιοδικό Scientific American 
(Ιούλιος 2002) γύρω στο 1995 ερευνήθηκαν συστηµατικά 
µερικές εκατοντάδες χιλιάδες επιστηµονικά άρθρα σε όλα τα 
ερευνητικά περιοδικά της βιολογίας και δεν εντοπίστηκε ούτε 
µια δηµοσίευση που να αµφισβητεί τη θεωρία της εξέλιξης ή 
να υποστηρίζει εναλλακτικές ερµηνείες. Διερωτώµαι αν µια 
ανάλογη έρευνα για την Κβαντοµηχανική ή τη θεωρία της 
Σχετικότητας θα έδινε µια τόσο οµόφωνη αποδοχή! 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι αντιδράσεις για τη διδασκαλία της εξέλιξης 
είναι παρόµοιας φύσεως µε εκείνες που συνάντησε κάποτε 
το κοπερνίκειο σύστηµα. Είναι αντιδράσεις καθαρά Ιδεολογικού 
χαρακτήρα χωρίς κανένα στήριγµα στην εµπειρική γνώση που 
είναι η µοναδική βάση της επιστήµης.  



…και ένα ερώτηµα για όλους µας 
Πόσο είµαστε διατεθειµένοι –ως κοινωνία και ως άτοµα- να 
δεχτούµε ως θεµελιώδη ηθική αξία την βασική αρχή της 
επιστηµονικής µεθόδου; Ότι δηλαδή: 

   Πάνω από τις γνώµες και τις πεποιθήσεις µας είναι τα              
                                   εµπειρικά γεγονότα.  

Μήπως δυσκολευόµαστε να δεχτούµε αυτή την αρχή γιατί µας 
υποχρεώνει σ’ έναν διαρκή έλεγχο των απόψεων και των 
πεποιθήσεών µας, δηλαδή σε µια στάση σκεπτικισµού και 
αµφιβολίας που είναι ριζικά ασύµβατη µε κάθε είδους 
δογµατισµό και µισαλλοδοξία;  



ΙΙΙ: Μερικά συµπεράσµατα και  
     πρακτικές οδηγίες 

(Για όσους επιµένουν ορθολογικά) 



1. Η υπεροπτική συµπεριφορά του επιστήµονα που τα ξέρει όλα 
–κι εµείς θα πρέπει απλώς να τον ακούµε να λέει το 
“σωστό”– όχι µόνο δεν αποδίδει αλλά έχει το ακριβώς 
αντίθετο αποτέλεσµα. Μεγαλώνει το χάσµα που υπάρχει 
µεταξύ της επιστηµονικής κοινότητας και του ευρέος 
κοινού. Ας µην διστάζουµε να χρησιµοποιούµε το 
ρήµα “δεν ξέρω”. 

2. Η ευθύνη της απόδειξης ανήκει σ’ εκείνον που κάνει 
ασυνήθιστους ισχυρισµούς. Αν κάποιος ισχυρίζεται π.χ. 
ότι ο “γάιδαρος πετάει” µάλλον αυτός θα πρέπει να 
προσκοµίσει αποδείξεις παρά εκείνος που 
ισχυρίζεται ότι “δεν πετάει”. 



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



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



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



Διακόσια πενήντα χρόνια από τη γέννηση του Ρήγα, ο επιστηµονικός 
τρόπος να προσεγγίζουµε τα πράγµατα –αυτόν που επεδίωξε να 
διαδώσει ο ίδιος µε το “Φυσικής απάνθισµα”- φαίνεται να αποτελεί 
ακόµα ένα “µετέωρο βήµα”, µια συνεχιζόµενη εκκρεµότητα, του 
πολιτισµού µας. Η επιστήµη έχει γίνει κοινωνικά αποδεκτή αλλά µόνο  
-ή κυρίως- για την πρακτική της χρησιµότητα και όχι ως µέθοδος 
αναζήτησης της αλήθειας και εντοπισµού της πλάνης. Το “πνεύµα της 
επιστήµης” –η αντιδογµατική στάση απέναντι στα πράγµατα και η 
διαρκής ετοιµότητα να διαµορφώνουµε και να αναθεωρούµε τις 
απόψεις µας µε βάση τα γεγονότα– δεν αποτελεί κοινό κτήµα των 
πολιτών ακόµα και σε χώρες µε υψηλό επίπεδο παιδείας.  
Και ίσως εκεί να εντοπίζεται µια από τις πιο εµφανείς αποτυχίες του 
εκπαιδευτικού συστήµατος σ’ όλο τον κόσµο: Να διαδώσει την 
επιστηµονική µέθοδο ως θεµελιώδη πνευµατική και ηθική αξία: Ως 
το καλύτερο αντίδοτο στο φανατισµό και τη µισαλλοδοξία αλλά και 
ως συστατικό στοιχείο της λειτουργίας µιας ανοικτής δηµοκρατικής 
κοινωνίας. Να διαδώσει την ελεύθερη και αντιδογµατική σκέψη: 
Ο Ρήγας το είχε πει µε το δικό του µοναδικό τρόπο. 

… και ένας επίλογος 



Συλλογάται καλά 
 όποιος 

συλλογάται ελεύθερα 
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