
Περί	  Θεού,	  Επιστήμης	  και	  Σύγχρονης	  Αριστεράς	  
	  
	  
Το	  κύριο	  χαρακτηριστικό	  της	  εποχής	  μας	  είναι	  η	  τεράστια	  ποσότητα	  
πληροφορίας	  που	  κυκλοφορεί	  ελεύθερα	  προσβάσιμη	  από	  όλους.	  Αυτό	  ενέχει	  και	  
κινδύνους.	  Για	  παράδειγμα,	  η	  άκριτη	  κατανάλωση	  της	  πληροφορίας	  δημιουργεί	  
σύγχυση	  και	  παρανόηση	  σε	  πολλά	  θέματα.	  Στα	  περισσότερα	  είναι	  μάταιο	  να	  
προσπαθήσει	  κανείς	  να	  αλλάξει	  τις	  στρεβλές	  αντιλήψεις	  που	  έχουν	  
δημιουργηθεί	  -‐	  κυρίως	  στους	  νέους	  -‐	  και	  η	  ελπίδα	  είναι	  ότι	  η	  ίδια	  η	  ζωή	  θα	  τους	  
δείξει	  την	  αλήθεια,	  έστω	  και	  μετά	  από	  κόπους	  και	  βάσανα.	  	  
	  
Υπάρχουν	  όμως	  μερικά	  πολύ	  σοβαρά	  θέματα	  για	  τα	  οποία	  η	  σύγχυση	  που	  
στοχευμένα	  καλλιεργείται	  έχει	  καταντήσει	  από	  πολύ	  ενοχλητική	  έως	  και	  
ύποπτη.	  Ένα	  τέτοιο	  θέμα	  αφορά	  την	  εντελώς	  αβάσιμη	  αντίληψη	  ότι	  Επιστήμη	  
και	  Αριστερά	  είναι	  αντίθετες	  με	  την	  παρουσία	  του	  Θεού	  στην	  ζωή	  του	  
Ανθρώπου.	  Σαν	  επιστήμονας	  και	  αριστερός	  λοιπόν,	  αισθάνομαι	  την	  ανάγκη	  να	  
παρέμβω	  με	  μερικές,	  έστω	  και	  απλές	  επισημάνσεις.	  
	  
Είναι	  πράγματι	  αλήθεια	  ότι	  η	  Επιστήμη	  είναι	  ά-‐θεη.	  Το	  λέει	  η	  ίδια	  η	  Ορθόδοξη	  
Πίστη	  μας,	  ότι	  η	  ουσία	  του	  Θεού	  είναι	  άκτιστη.	  Όσο	  και	  εάν	  ψάξουμε	  βαθιά	  μέσα	  
στα	  στοιχειώδη	  συστατικά	  της	  ύλης	  με	  τα	  πειράματα	  του	  CERN,	  και	  όσους	  
μακρινούς	  γαλαξίες	  και	  μαύρες	  τρύπες	  και	  αν	  ανακαλύψουμε,	  δεν	  θα	  Τον	  δούμε.	  
Και	  δεν	  πρέπει	  να	  Τον	  δούμε!	  Το	  βιαστικό	  συμπέρασμα	  λοιπόν	  ότι	  η	  μη-‐ύπαρξη	  
του	  Θεού	  στον	  υλικό	  κόσμο	  αποδεικνύει	  την	  ανυπαρξία	  Του,	  είναι	  μια	  τεράστια	  
στρέβλωση.	  	  Ο	  Θεός	  αποκαλύπτεται	  στον	  άνθρωπο	  μέσω	  των	  ενεργειών	  Του,	  
και	  αυτό	  γίνεται	  στον	  κάθε	  έναν	  από	  εμάς	  με	  εντελώς	  ξεχωριστό	  και	  –	  
προφανώς	  –	  μη	  επιστημονικό	  τρόπο.	  Για	  παράδειγμα,	  σε	  κάποιους	  η	  αποκάλυψη	  
γίνεται	  θαυμάζοντας	  τον	  εκπληκτικό	  τρόπο	  με	  τον	  οποίο	  δημιουργήθηκε	  και	  
λειτουργεί	  το	  Σύμπαν.	  Για	  άλλους	  η	  αποκάλυψη	  ενεργείται	  μέσω	  της	  ομορφιάς	  
της	  έμβιας	  Φύσης,	  ανώ	  άλλοι	  οδηγούνται	  στον	  Θεό	  αναγνωρίζοντας	  μικρές	  και	  
ταπεινές	  πράξης	  ανιδιοτελούς	  Αγαπής	  από	  τον	  πλησίον	  τους.	  Σε	  πολλούς	  άλλους	  
βέβαια,	  κανένα	  από	  τα	  παραπάνω	  δεν	  αποκαλύπτει	  τίποτε.	  
	  
Αντιστρέφοντας	  τις	  παρατηρήσεις	  μας,	  συμπεραίνουμε	  ότι	  όλες	  οι	  σύγχρονες	  
επιστημονικές	  ανακαλύψεις,	  	  είτε	  πρόκειται	  για	  το	  Big	  Bang,	  είτε	  για	  την	  θεωρία	  
της	  εξέλιξης,	  είτε	  για	  οποιαδήποτε	  μελλοντική	  ανακάλυψη,	  όλες	  είναι	  τόσο	  
συμβατές	  με	  ύπαρξη	  του	  Θεού	  όσο	  και	  με	  το	  αντίθετο.	  	  
	  
Και	  ερχόμαστε	  τώρα	  στην	  Αριστερά.	  Εδώ	  η	  παρανόηση	  	  γίνεται	  σχεδόν	  γραφική	  
καθώς	  έχει	  τις	  ρίζες	  της	  σε	  μια	  ανεξήγητη	  προσκόλληση	  σε	  υλιστικές	  ιδεολογίες	  
του	  τέλους	  του	  19ου	  και	  των	  αρχών	  του	  20ου	  αιώνα.	  Σύμφωνα	  με	  αυτές,	  ο	  
άνθρωπος	  έχει	  εξαρχής	  	  την	  ικανότητα	  μέσω	  της	  επιστήμης	  να	  γνωρίσει	  και	  
επομένως	  να	  εξηγήσει	  τα	  πάντα	  για	  τον	  υλικό	  κόσμο	  γύρω	  του.	  Για	  τους	  υλιστές,	  
ο	  Θεός	  είναι	  ένα	  ανθρώπινο	  κατασκεύασμα	  που	  χρησιμοποιείται	  για	  να	  εξηγήσει	  
αυτό	  που	  ακόμη	  δεν	  ξέρουμε.	  Μόλις	  λοιπόν	  μάθουμε	  τα	  πάντα	  για	  τον	  υλικό	  
κόσμο,	  τότε	  θα	  διώξουμε	  και	  τον	  Θεό.	  	  
	  
Είναι	  θαυμαστό,	  λοιπόν,	  το	  γεγονός	  ότι	  η	  υλιστική	  αντίληψη	  του	  κόσμου	  
καταργήθηκε	  από	  την	  ίδια	  την	  Επιστήμη!	  Την	  δεκαετία	  του	  20,	  γεννήθηκε	  η	  



κβαντομηχανική.	  Για	  παράδειγμα,	  σύμφωνα	  με	  την	  κβαντομηχανική	  είναι	  
απολύτως	  αδύνατο	  να	  	  γνωρίζουμε	  που	  βρίσκεται	  ένα	  εντελώς	  σταματημένο	  
σωμάτιο.	  Με	  άλλα	  λόγια,	  ένα	  σωμάτιο	  με	  ακριβώς	  μηδενική	  ταχύτητα	  μπορεί	  να	  
βρίσκεται	  παντού	  στον	  χώρο	  με	  την	  ίδια	  ακριβώς	  πιθανότητα!	  Δεν	  είναι	  θέμα	  
καλύτερων	  επιστημονικών	  οργάνων	  μέτρησης	  της	  θέσης	  του	  σωματίου	  -‐	  απλά	  
δεν	  γίνεται.	  Επομένως,	  μέσα	  στην	  ίδια	  την	  φυσική	  επιστήμη	  υπάρχουν	  
ερωτήσεις	  π.χ.	  «που	  βρίσκεται	  το	  σωμάτιο»	  οι	  οποίες	  είναι	  αδύνατον	  να	  
απαντηθούν.	  Αν	  προσθέσουμε	  στην	  κβαντομηχανική	  και	  το	  Θεώρημα	  του	  Gödel	  
για	  την	  μη-‐πληρότητα	  ακόμη	  και	  των	  πιο	  προχωρημένων	  μαθηματικών	  
θεωριών,	  είναι	  πράγματι	  «θαύμα»	  πως	  υπάρχουν	  ακόμη	  μορφωμένοι	  άνθρωποι	  
που	  συνεχίζουν	  να	  πιστεύουν	  στην	  υλιστική	  αντίληψη	  των	  αρχών	  του	  
προηγούμενου	  αιώνα!	  Πράγματι,	  μπορεί	  όπως	  είπαμε	  παραπάνω	  ούτε	  η	  
κβαντομηχανική	  ούτε	  ο	  Gödel	  να	  αποδεικνύουν	  την	  ύπαρξη	  του	  Θεού,	  βάζουν	  	  
όμως	  συγκεκριμένα	  όρια	  στην	  εξαρχής	  δυνατότητα	  επιστημονικής	  περιγραφής	  
του	  υλικού	  κόσμου.	  Η	  επιστήμη	  μπορεί	  μόνο	  προσεγγιστικά	  να	  περιγράψει	  τον	  
υλικό	  κόσμο	  ο	  οποίος	  είναι	  εξαρχής	  απερίγραπτος!	  
	  
Προς	  αποφυγή	  όμως	  κάθε	  παρανόησης,	  	  να	  τονίσω	  για	  μια	  ακόμη	  φορά	  ότι	  τα	  
παραπάνω	  δεν	  αποτελούν	  σε	  καμία	  περίπτωση	  ούτε	  απόδειξη	  ούτε	  ένδειξη	  για	  
την	  ύπαρξη	  του	  Θεού,	  αλλά	  ούτε	  και	  για	  το	  αντίθετο.	  Τελικά,	  η	  παρουσία	  ή	  όχι	  
του	  Θεού	  στην	  ζωή	  του	  καθενός	  μας	  είναι	  προσωπική	  υπόθεση	  που	  δεν	  έχει	  να	  
κάνει	  τίποτε	  με	  την	  Επιστήμη,	  αλλά	  ούτε	  και	  με	  αυτό	  που	  ονομάζεται	  σήμερα	  
Σύγχρονη	  Ευρωπαϊκή	  Αριστερά.	  	  
	  
Στο	  πλαίσιο	  αυτό,	  δεν	  είναι	  καθόλου	  τυχαίο	  το	  γεγονός	  ότι	  τόσο	  στην	  Ελλάδα	  
όσο	  και	  σε	  ολόκληρη	  την	  Ευρώπη	  η	  Σύγχρονη	  Αριστερά	  προσεγγίζει	  όλο	  και	  
περισσότερο	  με	  ουσιαστικό	  και	  ειλικρινές	  τρόπο	  τον	  Χριστιανισμό	  και	  την	  
Εκκλησία.	  Αξίζει	  να	  αντιπαραθέσει	  κανείς	  το	  γεγονός	  αυτό	  με	  την	  πρόσφατη	  
παρουσία	  στην	  Ελληνική	  πολιτική	  σκηνή,	  διαφόρων	  ιδεολογικών	  ποταμιών	  και	  
ρευμάτων	  με	  ψιλοί-‐αριστερίστικο,	  ψιλο-‐κουλτουριάρικο	  και	  ψιλο-‐
διανοουμενίστικο	  μανδύα.	  Τα	  σχήματα	  αυτά	  έχουν	  σαν	  λάβαρο	  τις	  	  βαθιά	  
αθεϊστικές,	  -‐	  αλλά	  και	  εντελώς	  παρωχημένες	  πλέον	  σε	  Ευρωπαϊκό	  επίπεδο	  -‐	  
ιδέες	  του	  κοινωνικού	  Δαρβινισμού	  και	  του	  δήθεν-‐διαφωτισμού.	  Είναι	  καλό	  να	  
υπάρχουν	  στην	  αγορά	  επιλογές	  για	  να	  διαλέγει	  κανείς,	  ας	  είμαστε	  όμως	  
προσεκτικοί	  στα	  ψιλά	  γράμματα	  της	  συσκευασίας	  πρίν	  αγοράσουμε.	  
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