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λα τα φιλοσοφικά προβλήµατα οφείλο-

Ό νται στη σύγχυση που προκύπτει από τη

φαινοµενική απόλυτη αντίθεση µεταξύ των
εννοιών του «είναι» και του «µηδενός». Όµως, όπως έδειξε ο Χέγκελ, οι δύο αυτές έννοιες είναι στην ουσία ταυτόσηµες, αφού, ως
οι θεµελιωδέστερες όλων των άλλων, στερούνται περιεχοµένου και οποιουδήποτε άλλου προσδιορισµού. Θα δούµε πιο κάτω αν
έχουν κάποια φυσική αντιστοιχία.
Για να ισχύει ο ολισµός, όπως διακαώς επιθυµούν οι ιδεαλιστές και δήθεν αποδεικνύουν µέσω της θεωρίας των κβάντων, θα
πρέπει να εισαχθούν ως θεµελιώδεις όλες
οι ποιότητες του Σύµπαντος και, φυσικά, η

ο ίδιος ο Χάιζενµπεργκ: «…η µετάβαση απ’
το δυνατό στο πραγµατικό γίνεται µόλις
εµφανισθεί η αµοιβαία επίδραση του αντικειµένου µε τη µετρητική διάταξη και µέσω
αυτής µε τον υπόλοιπο κόσµο. Η µετάβαση
δε συνδέεται µε την καταγραφή του αποτελέσµατος της παρατήρησης στο µυαλό του
παρατηρητή… Σίγουρα η θεωρία των κβάντων δεν περιέχει αποκλειστικά υποκειµενικά γνωρίσµατα, δεν εισάγει το πνεύµα ή
τη συνείδηση του φυσικού ως ένα µέρος
του ατοµικού φαινοµένου…» («Φυσική και
Φιλοσοφία»).
Αν ο αναγωγισµός είναι ορθός, θα πρέπει να καταλήγει σε µία «πρώτη αρχή», σε

Το πρωταρχικό κενό
του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΚΙΟΚΑ ,*
ανώτερη και πιο πολύπλοκη από όλες, δηλαδή το πνεύµα. Όµως, επειδή κατ’ αρχήn
αυτοί αναποδογυρίζουν το επιχείρηµα του
Σρέντινγκερ µε την περίφηµη γάτα, µη σκεπτόµενοι οι αφελείς ότι στο Σύµπαν αυτό
δεν περνάµε τον καιρό µας ως παρατηρητές µόνο αλλά, εκτός των άλλων, υφιστάµεθα τον ίδιο το θάνατο και τον εκµηδενισµό µας, κάτι που λογικά ακυρώνει τον υποκειµενισµό, επίσης επειδή το ανθρώπινο
πνεύµα εµφανίζεται ιστορικά ως προϊόν εξέλιξης και, συνεπώς, δεν υπήρχε ακόµα
και στο όχι πολύ µακρινό παρελθόν του Σύµπαντος, αλλά και κυρίως επειδή η επιστήµη και, ειδικότερα, η φυσική είναι θεµελιωδώς αναγωγιστικές, καθώς αναζητούν, µε
αρκετή επιτυχία µάλιστα, την αναγωγή των
συνθέτων φαινοµένων και ποιοτήτων σε απλούστερα, µε έσχατη µάλιστα κατάληξη
το θεµελιώδη µαθηµατικό νόµο που αναζητά και η πιο σύγχρονη θεωρία της φυσικής,
η θεωρία χορδών, φαίνεται πως ο ολισµός
πρέπει να απορριφθεί. Η ύπαρξη φυσικών
συστηµάτων είναι που προκαλεί σύγχυση
στους ολιστές, αυτή όµως δεν ακυρώνει
τον αναγωγισµό, ως προς το θεµελιώδες
επίπεδο, βεβαίως, και όχι ως προς τα στοιχειώδη «σωµατίδια» (Γουάινµπεργκ).
Σε όσους διαστρεβλώνουν την ερµηνεία
της σχολής της Κοπεγχάγης για τη θεωρία
των κβάντων προκειµένου να υπερασπισθούν τον ιδεαλισµό τους, έχει απαντήσει
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µία θεµελιώδη «πραγµατικότητα», η οποία
να είναι η απλούστερη δυνατή, κάποια που
να είναι αδηµιούργητη και αναγκαστική, κάτι σαν το «µηδέν» που αναφέρθηκα πιο πάνω. Η µόνη τέτοια «πραγµατικότητα» που
µπορούµε να σκεφθούµε είναι ο κενός χώρος, γιατί δεν µπορούµε να φαντασθούµε
ότι δε θα υπήρχε, ενώ µπορούµε να φαντασθούµε ότι µπορεί να µην υπάρχει τίποτα
σε χώρο κατά τον Καντ, είτε «υπάρχει» αυτός είτε «δεν υπάρχει». Άλλωστε, αυτά είναι γλωσσικά παιχνίδια που προκύπτουν από την απλοϊκή καθηµερινότητα αλλά, δυστυχώς, µεταφέρθηκαν στη φιλοσοφία και
µε την απόλυτη διάκριση από τον ∆ηµόκριτο µεταξύ υλικού ατόµου και κενού. Να επισηµάνω εδώ, ότι η σύγχρονη φυσική, µέσω
της θεωρίας χορδών, µιλάει για τον ιστό
του χώρου, δηλαδή του αποδίδει πραγµατική «ύπαρξη» µέσα στις αντιφάσεις της (όταν, για παράδειγµα, από τη µία ισχυρίζεται
πως δεν υπάρχει απόλυτος χρόνος και από
την άλλη αποδίδει στο ίδιο το Σύµπαν χρόνο, την υποτιθέµενη ηλικία του).
Ο κενός χώρος δεν «υπάρχει», ώστε να
χρειάζεται δηµιουργία από το τίποτα, παρά
µόνο εκτείνεται παντού χωρίς περιορισµό
(τι, άλλωστε, θα µπορούσε να τον περιορίσει;). Η απειρότητα και η λεπτότητα του, πιθανώς, είναι οι αναγκαίοι και ικανοί όροι
για την κβάντωση του, αφού λογικά δεν
µπορεί να υπάρξει µία ενιαία άπειρη οντό-

τητα, και την αναγκαστική ταλάντωσή του
ως χωροχρονικός αφρός, όπως συµβαίνει
στην κλίµακα Πλάνκ κατά τον Γουίλερ. Αυτές δε οι ιδιότητες συνιστούν τον επίπεδο,
άπειρο και άχρονο στο σύνολο του χωροχρόνο της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας του Αϊνστάιν.
Η σταθερότητα της ταχύτητας του φωτός
στο κενό αποδεικνύει, κατά την ειδική θεωρία της σχετικότητας, το απόλυτο του
χωροχρόνου. Η σχετικότητα αφορά τόσο
το χώρο όσο και το χρόνο, ως χωριστές όµως οντότητες.
Η καµπύλωση του χωροχρόνου από την
ύλη, συµφώνως προς τη γενική θεωρία της
σχετικότητας, δεν οφείλεται σε κάποιον εξωτερικό ως προς αυτά τα µεγέθη «φυσικό
νόµο» αλλά, προφανώς, στην κοινή σύσταση των δύο µεγεθών, αποδεικνύοντας κατ’
επέκταση την ισχύ του αναγωγισµού, µε
την έννοια ότι η ύλη είναι κατ’ αρχήν στρεβλωµένος χωροχρόνος, µε τη σειρά της, δε,
στρεβλώνει τον πέριξ αυτής εκτεινόµενο
χωροχρόνο.
Ο Κόσµος κοµµατιάζεται σε γεγονότα
κατά τον Bιτγκενστάιν, ή, αλλιώς, ο χωροχρόνος κοµµατιάζεται σε γεγονότα, τα θεµελιώδη στοιχεία του συµφώνως προς τα
εξελισσόµενα δίκτυα σπιν του Πένροουζ,
κατά τη θεωρία της κβαντικής βαρύτητας
βρόχων.
Η έννοια της γεωµετρίας του χωροχρόνου, κατά την κβαντική βαρύτητα βρόχων,
δεν είναι παρά η αιτιακή δοµή µεταξύ των
γεγονότων του, δηλαδή ότι η γεωµετρία
του χώρου εξελίσσεται µε το χρόνο (Σµόλιν). Άρα, αίρεται η ασάφεια του δήθεν «τετραδιάστατου χωροχρόνου».
Αυτή η αιτιακή δοµή του χωροχρόνου
στο θεµελιώδες επίπεδο της κλίµακας
Πλανκ ακυρώνει την κβαντοµηχανική τυχαιότητα ως θεµελιώδη ιδιότητα του Σύµπαντος, περιορίζοντάς την µόνο στη σχετικότητα και το φυσικό περιορισµό που υπόκεινται οι µετρήσεις µας, συµφώνως προς την
αρχή της απροσδιοριστίας του Χάϊζενµπεργκ. Η αρχή αυτή, κατά τον Ράσελ, έχει να
κάνει µε µετρήσεις και όχι µε αιτιοκρατίες.
Όπως οι «µαύρες τρύπες» δε µπορούν
να περιορίσουν την έκταση του κενού χώρου πέραν αυτών, παρά το ότι συνιστούν
µία άπειρη ανωµαλία του επίπεδου και άπειρου χωροχρόνου, το ίδιο κατ’ αναλογία
συνέχεια στη σελίδα 65

πρέπει να συµβαίνει και µε το Σύµπαν, παρά την πρόταση του Χώκιν περί πεπερασµένου µεν, πλην χωρίς όρια Σύµπαντος
στις τέσσερις διαστάσεις (περιλαµβανουσών το φανταστικό χρόνο στη θέση του
πραγµατικού), αναγνωρίζοντας όµως και
αυτός πως πρόκειται µόνο για κάποιο µαθηµατικό µοντέλο που το προσεγγίζει από
τη θετικιστική οπτική.
Συνεπώς, στον άπειρο, άχρονο και επίπεδο χωροχρόνο της ειδικής σχετικότητας,
δηµιουργούνται, κατά τύχη, τοπικές διακυµάνσεις, συγκεντρώσεις και εκρήξεις ύλης
και ενέργειας, δηλαδή παραµορφώσεις και
στρεβλώσεις του κβαντισµένου κενού, οι οποίες και συνιστούν τη γένεση
των άπειρων συµπάντων που υπόκεινται στη γενική σχετικότητα
και το χρόνο.
Η «φύση» των πραγµάτων, και
όχι κάποιοι εξωτερικοί ως προς
αυτά µαθηµατικοί «φυσικοί νόµοι», καθορίζει τη συµπεριφορά
τους. Οι «φυσικοί νόµοι» περιγράφουν τη συµπεριφορά της φύσης, δεν την καθορίζουν.
Στα µαθηµατικά δεν υπάρχουν
ποιότητες παρά µόνο σχέσεις,
κάτι που, µε δεδοµένη την ισχύ
τους στην περιγραφή του φυσικού κόσµου, αποδεικνύει τον αναγωγισµό, δηλαδή την ανυπαρξία
των οποιωνδήποτε ποιοτήτων ως
θεµελιωδών συστατικών του Σύµπαντος.
Η ισχύς των µαθηµατικών δεν οφείλεται
στην πλατωνική τους «ύπαρξη», αλλά στην
ορθή αντανάκλαση που κάνουν του φυσικού
κόσµου, αφενός µεν όπως κάθε επιστήµη
που εξελίχθηκε µε την αναντικατάστατη µέθοδο της δοκιµής και του λάθους κατά το
κριτήριο της «διαψευσιµότητας» του Πόπερ, αφετέρου δε - αλλά και εναντίον φαινοµενικά της προηγούµενης εµπειρικής αρχής - επειδή εµπεριέχουν τα αναγκαστικά
στοιχεία της λογικής και της γεωµετρίας,
σε απόλυτη αντιστοιχία µε τον αναγκαστικά πρωταρχικό κενό χώρο και τις ιδιότητες
που προκύπτουν εξ αυτού και προκαλούν
τη δηµιουργία του Κόσµου. Τα µαθηµατικά
είναι µία γλώσσα ανθρώπινης προέλευσης,
η δε αχρονικότητά τους δε συνιστά µειονέκτηµα από φιλοσοφική άποψη, όπως θεω-

ρούσε ο Ράσελ, αλλά πλεονέκτηµα, επικυρώνοντας κατά κάποιον τρόπο τον πλατωνισµό, µε την έννοια της αναγκαστικής σύνδεσής τους µε το δίκτυο σχέσεων της γεωµετρίας του κβαντισµένου, άπειρου και άχρονου κενού χώρου. Άλλωστε, ο Πόπερ, όντας «αντιπλατωνικός», ισχυριζόταν ότι ο
«Τρίτος Κόσµος» του, που περιελάµβανε
και τα µαθηµατικά, είναι πλατωνικός. Η σύγχυση προκύπτει όταν δεν διακρίνουµε ότι,
ενώ ο χρόνος είναι ιδιότητα του δικού µας
τοπικού Σύµπαντος, δεν υφίσταται στον άπειρο και άχρονο κενό χώρο που εκτείνεται πέραν αυτού και ο οποίος, περιλαµβάνοντας πιθανώς άπειρο πλήθος άλλων
«συµπάντων», συνιστά το πραγµατικό και
κατά κυριολεξία «Σύµπαν».

Φαίνεται, συνεπώς, πως η ικανή και αναγκαία συνθήκη για την «ύπαρξη» του Κόσµου είναι η «ανυπαρξία» του, δηλαδή το
πρωταρχικό και το άπειρο του κενού χώρου, ο οποίος και δεν «υπάρχει» αλλά, απλώς, εκτείνεται παντού. Το αν έχει τρεις,
δέκα ή και είκοσι έξι διαστάσεις, συµφώνως
προς την θεωρία χορδών, δεν έχει καµία
φυσική ή µεταφυσική σηµασία, πέραν του ότι είναι πολλαπλώς στρεβλωµένος και συνεστραµµένος στην κλίµακα Πλανκ. Eίναι, απλώς, θέµα σύµβασης ως προς το σύστηµα
αναφοράς που χρησιµοποιούµε για τις µετρήσεις µας. ∆εν υπάρχει απόλυτο σύστηµα αναφοράς ούτε και οι άξονες του, βεβαίως, είναι κάτι περισσότερο από σύµβολα,
ώστε να αναρωτηθούµε πόσες διαστάσεις
έχει στην πραγµατικότητα ο χώρος και αν
αυτές είναι ευθύγραµµες ή καµπύλες. Οι

θεωρίες, εποµένως, περί «πολυσύµπαντος» ή «υπερχώρου» των φυσικών, που
στηρίζονται στις επί πλέον διαστάσεις του
χώρου, είναι τόσο αληθείς όσο και αυτές οι
πρόσθετες διαστάσεις.
Ο Κόσµος, λοιπόν, είναι αναγκαστικός
στο θεµελιώδες επίπεδό του και, ως εκ
τούτου, δε χρειάζεται δηµιουργό. Στις λεπτοµέρειές του, βεβαίως, επικρατεί η τύχη
και το χάος, από τα οποία και αναδύονται οι
σύνθετες ποιότητες που παρατηρούµε µέχρι να καταρρεύσουν και αυτές λόγω του
παντοδύναµου δεύτερου «νόµου» της Θερµοδυναµικής, που καθορίζει, βάσει των πιθανοτήτων, ότι η µοίρα όλων των συστηµάτων στο µέλλον είναι η απόλυτη αταξία. Η
τύχη, πλην της κβαντικής συνιστώσας της
στον µικρόκοσµο, που αφορά τις
µετρήσεις µας όπως ανέφερα
προηγουµένως και όχι την ακύρωση της αιτιότητας βεβαίως, συνίσταται, όσον αφορά στο µακροσκοπικό επίπεδο, στην αλληλεπίδραση
άπειρων σε πλήθος, ανοιχτών και
διακριτών συστηµάτων µε πεπερασµένες ταχύτητες (µε όριο την ταχύτητα του φωτός), αφού δεν υπάρχει απολύτως κλειστό σύστηµα σε
έναν άπειρο χωροχρόνο. Η απειρότητα, λοιπόν, και το συνακόλουθο
κοµµάτιασµα του κενού ορίζουν και
την τυχαιότητα στο µακροσκοπικό
επίπεδο, ακυρώνοντας το ντετερµινισµό.
Η λεγοµένη «Θεωρία των Πάντων» θα είναι, όπως δείχνει και το
πλήθος των λύσεων των εξισώσεων της
θεωρίας χορδών, η απόλυτη αφαίρεση, η άπειρη γενίκευση σε µαθηµατική µορφή, κάτι
σαν την εξίσωση 0.x+0.y+0.z+…=0. Bεβαίως,
αυτή δεν έχει να πει κάτι για το συγκεκριµένο Κόσµο που ζούµε, παραβιάζοντας το
επιστηµονικό κριτήριο της διαψευσιµότητας µεν, καταδεικνύοντας το συµπτωµατικό
του αντικειµένου της επιστήµης δε, συµφώνως και προς τον Ζακόµπ, αφού στην ουσία
αφορά τον επίπεδο, άπειρο και άχρονο κενό χώρο, όπου κυριαρχεί η τύχη και άρα όλα είναι πιθανά. Το δικό µας τοπικό Σύµπαν,
µε τις ιδιαίτερες αρχικές συνθήκες και σταθερές του, είναι ένα προϊόν της τύχης και
του µηδενός.
Q
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