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Ι. Οι επιθυµίες: (όχι κατ’ ανάγκην όλων µας)
1. Η καταπολέµηση του επιστηµονικού
αναλφαβητισµού.
3. Η διάδοση της επιστηµονικής
“νοοτροπίας”.
4. Η αναγνώριση και διάδοση του
επιστηµονικού πολιτισµού.

Δηλαδή (πιο αναλυτικά)…
1. Η καταπολέµηση του “επιστηµονικού
αναλφαβητισµού”.
Η στοιχειώδης επιστηµονική εγγραµµατοσύνη
των πολιτών είναι βασικός όρος για την
αποτελεσµατική λειτουργία µιας σύγχρονης
δηµοκρατικής πολιτείας στο πλαίσιο της
οποίας οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν
για ολοένα και περισσότερα ζητήµατα
µεγάλης κοινωνικής σηµασίας που έχουν µια
έντονα επιστηµονική διάσταση.
Παραδείγµατος χάριν, για ζητήµατα όπως:

► η χηµική ρύπανση,
► η καταστροφή του ατµοσφαιρικού όζοντος,
► το φαινόµενο του θερµοκηπίου,
► η πυρηνική ενέργεια,
► τα πυρηνικά κατάλοιπα,
► τα µεταλλαγµένα προϊόντα,
► η κλωνοποίηση οργάνων,
► οι παρενέργειες των κινητών τηλεφώνων κ.λπ.

2. Η διάδοση της επιστηµονικής “νοοτροπίας”
(της επιστηµονικής στάσης απέναντι στα πράγµατα).
Δηλαδή της αντίληψης ότι πάνω από τις γνώµες και τις
πεποιθήσεις µας είναι τα γεγονότα. Κι ότι πρέπει να
είµαστε διαρκώς ανοικτοί στο ενδεχόµενο να έχουµε κάνει
λάθος. Η επιστηµονική “νοοτροπία” ―αυτή που δίνει
προτεραιότητα στα γεγονότα και εµπεριέχει την αµφιβολία
ως συστατικό της στοιχείο― είναι το πιο αποτελεσµατικό
αντίδοτο στον φανατισµό και τη µισαλλοδοξία που φαίνεται
να απειλούν ξανά τον ανθρώπινο πολιτισµό όπως πολλές
φορές στο παρελθόν.

3. Η αναγνώριση του επιστηµονικού
πολιτισµού ως αναπόσπαστου στοιχείου
του ανθρώπινου πολιτισµού
Οι απόφοιτοι της Μέσης Εκπαίδευσης ―και αυριανοί
πολίτες― θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα
κορυφαία επιστηµονικά επιτεύγµατα ―π.χ. τη Νευτώνεια
επανάσταση, το κοσµολογικό πρότυπο της Μεγάλης
Έκρηξης ή τη θεωρία της εξέλιξης― ως θεµελιώδη
επιτεύγµατα του ανθρώπινου πολιτισµού ισάξια µόνο µε τη
µεγάλη τέχνη. Η ανάδειξη της πολιτιστικής και ηθικής
αξίας της επιστήµης θα πρέπει να είναι συστατικό στοιχείο
της διδασκαλίας της στη Μέση Εκπαίδευση.

ΙΙ. …και η πραγµατικότητα
Σε µια εποχή υποτιθέµενου θριάµβου της επιστήµης ―ή,
µήπως, µόνο της τεχνολογίας και του τεχνολογικού
καταναλωτισµού;― ένας διαρκώς αυξανόµενος αριθµός
πολιτών “βγαίνουν” από το εκπαιδευτικό σύστηµα έτοιµοι να
παραδοθούν χωρίς αντίσταση στις πιο ακραίες µορφές
ανορθολογισµού και παραεπιστήµης.
Η επιστηµονική εκπαίδευση που τους προσφέραµε δεν
φαίνεται να επιτυγχάνει ούτε καν τον ελάχιστο (;) στόχο που
οραµατίστηκε ο Ρήγας Φεραίος όταν έγραφε το «Φυσικής
απάνθισµα». Δεν τους προστατεύει ούτε από τις πιο «τρελές»
δεισιδαιµονίες και προλήψεις. Κι ούτε τους προετοιµάζει για
την ορθολογική διαχείριση –ως ατόµων ή ως κοινωνίας–
σύγχρονων περιβαλλοντικών κινδύνων ή «καταστροφών».
Αναφέρω δύο µόνο παραδείγµατα:

Παράδειγµα 1:

Η πλατειά κοινωνική απήχηση του ανορθολογισµού
και της παραεπιστήµης
(α) Τα αποτελέσµατα δηµοσκόπησης που έγινε στις ΗΠΑ και δείχνει τα ποσοστά
των πολιτών της που πιστεύουν σε διάφορα παραφυσικά φαινόµενα:

Προσωπική παραψυχική εµπειρία
Κατακλυσµός του Νώε
Αστρολογία
Εξωαισθητηριακή αντίληψη
Επικοινωνία µε τους νεκρούς
Επισκέψεις εξωγήινων

67%
65%
52%
46%
35%
22% *

* Το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στα ύψη αµέσως µετά την προβολή
δηµοφιλών ταινιών µε αυτό το θέµα!

(β) Και για να µην βαυκαλιζόµαστε ότι όλα αυτά συµβαίνουν
µόνο κάπου αλλού, ας σκεφτούµε τα εξής:

⇨ την απίστευτη τηλεθέαση που έχουν στη χώρα µας οι
τηλεοπτικές εκποµπές µεταφυσικού ή παραφυσικού
περιεχοµένου
⇨ Το ότι είµαστε η µόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία η
θεωρία της εξέλιξης δεν διδάσκεται στη Μέση Εκπαίδευση.
(Κατά τα άλλα διανύουµε το «έτος Δαρβίνου»!)
Και για να πάµε ακόµη πιο κοντά, διερωτηθείτε πόσοι από
τους γνωστούς ή φίλους σας (ενδεχοµένως κι εσείς!)
πιστεύουν σε «ανεξήγητα φαινόµενα», όπως π.χ.
1. Η πυροβασία (αναστενάρηδες)
2. Η τηλεπάθεια
3. Η επίδραση των άστρων (αστρολογία)

Παράδειγµα 2:

Οι παράλογες αντιδράσεις που σηµειώθηκαν στη χώρα µας κατά το
πυρηνικό ατύχηµα του Τσέρνοµπιλ
Όταν: Η µόνη σίγουρη “συνέπεια” του πυρηνικού ατυχήµατος του
Τσέρνοµπιλ στη χώρα µας είναι οι περίπου 3.000 αναίτιες αµβλώσεις
που προκάλεσε ο παράλογος πανικός, λόγω παραπληροφόρησης από
κοινωνικά ανεύθυνους ανθρώπους. Ενώ οι συνέπειες που µπορούν να
αποδοθούν στο ατύχηµα καθ’ εαυτό περιγράφονται από έναν ειδικό –τον
διευθυντή του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας
του Δηµόκριτου – ως εξής:
«Σε κάθε 10.000 θανατηφόρους καρκίνους που θα εµφανιστούν στην
Ελλάδα από όλες τις αιτίες τα επόµενα 50 χρόνια µετά το ατύχηµα,
εκτιµάται ότι για τρεις από αυτούς ενδέχεται να ευθύνεται το
ατύχηµα.»
Το κοινωνικό κόστος της “επιστηµονικής αγραµµατοσύνης” –κοινού και
τηλεοπτικών σχολιαστών– ήταν όντως πολύ µεγάλο στην περίπτωση του
Τσέρνοµπιλ. Σίγουρα πολύ µεγαλύτερο από το ατύχηµα το ίδιο.

Παράδειγµα 3:

Η αρνητική κοινωνική πρόσληψη της επιστήµης
Δεν γνωρίζω σχετικές στατιστικές, αλλά από στοιχεία όπως τα
προηγούµενα µπορώ να εικάσω ότι η πλειονότητα των
πολιτών τρέφει αρνητικά αισθήµατα απέναντι στην επιστήµη.
Όχι µόνον δεν έχει «προσλάβει» το πολιτιστικό και ηθικό
µήνυµα της επιστήµης που αναφέραµε πριν, όχι µόνο δεν την
βλέπει ως κορυφαίο επίτευγµα του ανθρώπινου πολιτισµού
αλλά, αντίθετα, την θεωρεί (κι όχι τελείως άδικα) ως απλό
προσάρτηµα της σύγχρονης τεχνολογίας και των
συµφερόντων που την διαχειρίζονται και την εµπορεύονται.

ΙΙΙ. Τί κάνουµε
α). Δεν ξέρω
β). Μπορώ όµως να µοιραστώ µαζί σας κάποιες σκέψεις από
προσωπικές ή συλλογικότερες προσπάθειες που έγιναν στο Φυσικό
Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. [Διότι, βεβαίως, το πρόβληµα
ξεκινά από την εκπαίδευση των ίδιων των φοιτητών µας]:
Σκέψη 1. Να ενσωµατώσουµε στοιχεία από τα παραπάνω στα
κατάλληλα µαθήµατα.
Σκέψη 2. Να σχεδιάσουµε ένα νέο διατµηµατικό µάθηµα µε τίτλο
Επιστήµονας-πολίτης και ανάλογο περιεχόµενο.

Παράδειγµα 1 (της ιδέας #1)
Από ένα µάθηµα Σύγχρονης Φυσικής που περιλαµβάνει στοιχεία πυρηνικής Φυσικής)

α)

β)

γ)

δ)

Μεταξύ άλλων ο φοιτητής καλείται να συζητήσει στην τάξη ή σε µια
γραπτή εξέταση ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες:
Κάποιος στην παρέα σας ισχυρίζεται ότι κατά το πυρηνικό ατύχηµα στο
Τσέρνοµπιλ εκτεθήκαµε κυρίως σε ακτινοβολία α. Ποια είναι η γνώµη
σας;
Στην ίδια παρέα κάποιος άλλος µεταφέρει τη γνώµη τηλεοπτικού
σχολιαστή ότι πρέπει να βράζουµε καλά το γάλα ή τα χόρτα για να
καταστραφεί η ραδιενέργεια που έχει αποτεθεί σ’ αυτά. Συµφωνείτε;
Κατά τον πρόσφατο πόλεµο στη γειτονική Γιουγκοσλαβία έγινε πολύς
λόγος για τις βόµβες απεµπλουτισµένου ουρανίου που χρησιµοποιήθηκαν
εκεί. Δύο ερωτήσεις γι’ αυτό το θέµα που µπορεί να σας τεθούν σε µια
συζήτηση είναι οι εξής: i) Τί είδους βόµβες είναι αυτές; Πυρηνικές ή κάτι
άλλο; ii) Τί είναι το απεµπλουτισµένο ουράνιο; Τί θα απαντούσατε;
Εξηγήστε σε κάποιον που ενδιαφέρεται γι’ αυτό το θέµα ―και έχει καλή
γνώση Φυσικής Λυκείου― τί είναι τα ραδιοϊσότοπα και σε τί συνίσταται η
ιατρική τους χρήση. Γνωρίζετε πώς “φτιάχνονται” αυτά τα ιατρικά
ραδιοϊσότοπα; Με κατάλληλες χηµικές αντιδράσεις ή αλλιώς;

Παράδειγµα 2
(Από µάθηµα Γενικής Φυσικής,
Κεφάλαιο Παγκόσµια έλξη και πλανητική κίνηση)

Τί απλούστερο από το να ζητηθεί από τους φοιτητές να εκτιµήσουν
την βαρυτική (ή άλλη) επίδραση των ουράνιων σωµάτων πάνω µας
και να αξιολογήσουν έτσι τους ισχυρισµούς των αστρολόγων ότι τα
άστρα καθορίζουν τη µοίρα µας.
Δυο πίνακες που µπορεί να προκύψουν από µια τέτοια συζήτηση
είναι οι ακόλουθοι:

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.

6 x 10⁻³ gΓ

~ χίλιες φορές µικρότερη από τη γήινη
βαρύτητα

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

~10⁻¹³ gΓ

~ δέκα τρισεκατοµµύρια φορές
µικρότερη από τη γήινη βαρύτητα

Ήλιος
Σελήνη

Τυπικό ορατό
άστρο
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 2: Η ένταση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας του ήλιου και άλλων
ουράνιων σωµάτων πάνω στη γη.

Ήλιος

ΙΗ ~1Κw/m²

Σελήνη

~10⁻⁵ ΙΗ

Εκατό χιλιάδες φορές µικρότερη από του
Ήλιου

~10⁻⁹ ΙΗ

Ένα δισεκατοµµύριο φορές µικρότερη!

~10⁻¹⁰ ΙΗ

Δέκα δισεκατοµµύρια φορές µικρότερη!

~10⁻⁵ ΙΗ

Μόνο εκατό χιλιάδες φορές µικρότερη! 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!

Τυπικός πλανήτης

Τυπικό άστρο

ο “διπλανός µου”

…και το αναπόφευκτο
ηθικόν δίδαγµα
Ας µην αναζητούµε
τη “µοίρα” µας στα άστρα.
Ας την ψάξουµε καλύτερα
στους... διπλανούς µας!

…και κάποια «παιδαγωγικά διδάγµατα»
από την εµπειρία τέτοιων «παρεκκλίσεων
από τη συµβατική διδακτέα ύλη»
Δίδαγµα 1: Αρκετοί φοιτητές –περίπου οι µισοί- έχουν µεγάλη δυσκολία να
εφαρµόσουν τη φυσική που ξέρουν σε καταστάσεις «εκτός πλαισίου»:
Δηλαδή έξω από το συµβατικό περιβάλλον των προβληµάτων που
συναντούν στα διδακτικά βιβλία ή στην τάξη. Σαν να µην αναγνωρίζουν
κάν ότι αυτό που έχουν µπροστά τους –όσο απλό κι αν είναι– είναι ένα
πρόβληµα φυσικής!
Δίδαγµα 2: Αρκετοί φοιτητές επίσης –ίσως το 30%– δυσκολεύονται να
καταλάβουν ότι, όταν τους ζητείται να καταρρίψουν έναν λανθασµένο
ισχυρισµό –π.χ. ότι τα ραδιοϊσότοπα παρασκευάζονται µε χηµικές
µεθόδους– η κατάρριψη δεν συνίσταται στην παράθεση της «ορθής»
απάντησης –π.χ. ότι τα ραδιοϊσότοπα παρασκευάζονται σε πυρηνικούς
αντιδραστήρες– αλλά στον εντοπισµό του λάθους.

…και επειδή δεν φταίνε µόνο οι άλλοι

για τις ανεπάρκειες της επιστηµονικής µας εκπαίδευσης –
και την αδυναµία της να εκπληρώσει τους κοινωνικούς της
στόχους– θέλω να κλείσω τούτη
την ερασιτεχνική παρέµβαση
µ’ έναν στίχο του Ναζίµ Χικµέτ:

«κι εσύ αδελφέ µου φταις λιγάκι»

Τέλος

