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Ηπατίτιδα: ένα μείζον 
ζήτημα υγείας 
Το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής απονεμήθηκε 
φέτος σε τρεις επιφανείς επιστήμονες για την 
ανακάλυψη του ιού που προκαλεί ηπατίτιδα C. Το 
βραβείο αναδεικνύει τη σημασία των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων τους: χάρη σε αυτά σώθηκαν 
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αφού έγινε 
εφικτή η ανάπτυξη διαγνωστικών τεστ και η παρασκευή 
φαρμάκων. 

ΣΕΛΙΔA 6

Aναζητώντας  
την εξωγήινη ζωή 
Η αστροβιολογία είναι ένα συναρπαστικό επιστημονικό 
πεδίο που ασχολείται με την ύπαρξη, την προέλευση και την 
εξέλιξη της ζωής στο σύμπαν. Η ερώτηση αν υπάρχει ζωή σε 
άλλους πλανήτες φαντάζει πολύ εύλογη και έχει 
απασχολήσει τον άνθρωπο από πολύ νωρίς. 

ΣΕΛΙΔEΣ 4-5

Επικοινωνία της Επιστήμης: 
ένα νέο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του ΕΑΠ 
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εγκαινιάζει ένα νέο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η έναρξη λειτουργίας του 
προγράμματος συμπίπτει με μια απολύτως ιδιαίτερη 
κατάσταση στην κοινωνία, η οποία υπογραμμίζει εμφατικά την 
κρισιμότητα της Επικοινωνίας της Επιστήμης. 

ΣΕΛΙΔA 7

Βραβεία  
Νόμπελ  
και αμφισβητήσεις  
Η επιστημονική επικαιρότητα του Οκτωβρίου 
κατακλύζεται αρχικά από τις προβλέψεις και 
στη συνέχεια από τις ανακοινώσεις και τις 
λεπτομέρειες των ανακαλύψεων που 
βραβεύτηκαν με τα βραβεία Νόμπελ. Ωστόσο, 
παρά το κύρος τους, από την καθιέρωσή τους 
τα βραβεία συνοδεύονται από διαμάχες και 
έντονη κριτική. 
ΣΕΛΙΔEΣ 2-3 

Ισλάμ και επιστήμες 
Μέρος Α’ 
Όταν συζητάμε για το Ισλάμ, οφείλουμε να 
έχουμε υπόψη ότι αναφερόμαστε σε μια διακριτή 
θρησκεία, μια διευρυμένη αυτοκρατορία και έναν 
πολιτισμό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 
ΣΕΛΙΔΑ 8



O
 Οκτώβριος είναι ο μήνας 
των βραβείων Νόμπελ. Η 
επιστημονική επικαιρότητα 
του μήνα κατακλύζεται, αρ-

χικά, από τις προβλέψεις και στη συνέ-
χεια από τις ίδιες τις ανακοινώσεις και 
τις λεπτομέρειες των ανακαλύψεων που 
βραβεύτηκαν. Τα βραβεία Νόμπελ 
έχουν εντυπωθεί στη συλλογική περί 
επιστημών αντίληψη ως η απόλυτη κα-
ταξίωση. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι 
ακόμα και για πεδία στα οποία δεν απο-
δίδεται βραβείο Νόμπελ, όπως τα μαθη-
ματικά, τα βραβεία Νόμπελ χρησιμο-
ποιούνται ως σημείο σύγκρισης (λέμε, 
π.χ., ότι το βραβείο  Άμπελ είναι το Νό-
μπελ των μαθηματικών).  

Ο  Άλφρεντ Νόμπελ  
και η διαθήκη του 

Ο  Άλφρεντ Νόμπελ γεννήθηκε στη 
Στοκχόλμη στις 21 Οκτωβρίου 1833. Ο 
πατέρας του ήταν μηχανικός και εφευρέ-
της, απόγονος του Σουηδού ιατρού και 
λόγιου  Όλαους Ρούντμπεκ και μετέπει-
τα γνωστός και επιτυχημένος για τις πα-
τέντες του στα υποθαλάσσια εκρηκτικά 
και τις μηχανές κατεργασίας ξύλου. Ως 
αποτέλεσμα αυτής της οικογενειακής 
παράδοσης ο  Άλφρεντ εκπαιδεύτηκε 
στη χημεία και τις ξένες γλώσσες και συ-
νέχισε την τεχνική του εκπαίδευση σε 
Ρωσία, Γαλλία και ΗΠΑ, κοντά σε χημι-
κούς και εφευρέτες της εποχής. Ανέπτυ-
ξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη νιτρογλυκε-
ρίνη, η οποία είχε πρόσφατα εφευρεθεί 
από έναν από τους μέντορές του, τον Ιτα-
λό Ασκάνιο Σομπρέρο. Ο Νόμπελ κατά-
φερε τελικά να κατασκευάσει τον δυνα-
μίτη, καθώς και άλλα εκρηκτικά, που 
βρήκαν ευρεία χρήση στις εξορύξεις και 
τη βιομηχανία όπλων και του χάρισαν 

χρήματα και αναγνώριση. Οι δραστηριό-
τητες των αδελφών του στον τομέα της 
εξόρυξης πετρελαίου ήταν επίσης ιδιαί-
τερα επικερδείς χαρίζοντας και στον ίδιο 
κέρδη.  

Ο Νόμπελ ήταν μια πολυσχιδής προ-
σωπικότητα. Εκτός από τη χημεία και την 
τεχνολογία, είχε μεγάλο ενδιαφέρον για 
τη λογοτεχνία –ο ίδιος έγραφε ποίηση–
τη φιλοσοφία και την ιατρική. Αν και οι 
εφευρέσεις του και η επαγγελματική του 
δραστηριότητα τροφοδότησαν τις αμέ-
τρητες πολεμικές συρράξεις του 19ου αι-
ώνα, υποστηρίζεται ότι ο ίδιος ήταν υπέρ-
μαχος της ειρήνης, τουλάχιστον τα τε-
λευταία χρόνια της ζωής του.  Για πολλά 
έτη αλληλογραφούσε με την πασιφίστρια 
Μπέρτα Φον Σούτνερ (Νόμπελ Ειρήνης 
το 1905) και στη συνέχεια χρηματοδο-
τούσε αυστριακά ειρηνιστικά κινήματα. 
Προσπαθώντας να συμβιβάσει αυτή τη 
στάση με την επαγγελματική του δρα-
στηριότητα, είχε διατυπώσει σε μια από 
τις επιστολές του την άποψη ότι η κατα-
σκευή καταστροφικών όπλων μπορεί να 
κάνει τα κράτη να αποφεύγουν τους πο-
λέμους. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι, που 

ακολούθησαν τον θάνατό του, διέψευ-
σαν εμφατικά την πεποίθηση αυτή.  

Ένα από τα περιστατικά που θεωρού-
νται καθοριστικά ήταν ο θάνατος του 
αδερφού του Λούντβιχ. Θεωρώντας 
εσφαλμένα ότι επρόκειτο για τον θάνα-
το του ίδιου του  Άλφρεντ, μια γαλλική 
εφημερίδα δημοσίευσε μια νεκρολογία, 
στην οποία ο ίδιος περιγραφόταν ως 
«έμπορος του θανάτου».  Πιστεύεται ότι 
η μετέπειτα απόφαση του Νόμπελ να 
αξιοποιήσει την περιουσία του για να 
χρηματοδοτήσει τα βραβεία και να συ-
μπεριλάβει στη λίστα ένα για την ειρήνη 
είχε εν μέρει επηρεαστεί από αυτό το γε-

γονός και την επιθυμία του ίδιου να αλ-
λάξει την υστεροφημία του. 

Στην τελευταία διαθήκη του, η οποία 
συντάχτηκε το 1895, ο Νόμπελ ζητούσε 
τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού συ-
στήματος το οποίο θα εξασφάλιζε ετήσια 
βραβεία σε αυτούς που «έχουν αποδώσει 
το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότη-
τα» κατά το προηγούμενο έτος. Τα βρα-
βεία θα μοιράζονταν μεταξύ πέντε πε-
δίων: φυσική, χημεία, φυσιολογία - ια-
τρική, λογοτεχνία και ειρήνη. Χρειάστη-
καν πέντε έτη από τον θάνατο του Νό-
μπελ, το 1896, για να διευθετηθούν οι 
διαφωνίες της οικογένειάς του και οι 
αντιδράσεις των φορέων από τους οποί-
ους ζητούσε την εκτέλεσή τους. Στη μνή-
μη του Νόμπελ, το 1968 καθιερώθηκε το 
βραβείο στις οικονομικές επιστήμες από 
την εθνική τράπεζα της Σουηδίας 
(Svreiges Riksbank). 

Από το 1901 έως σήμερα έχουν απο-
δοθεί περισσότερα από 600 βραβεία σε 
σχεδόν 1.000 αποδέκτες. Παρ’ όλο που η 
διαθήκη του Νόμπελ προέβλεπε ότι τα 
βραβεία είναι ατομικά, η επιτροπή των 
βραβείων έχει θεσμοθετήσει τη δυνατό-
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Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις είναι δύσκολη υπό-
θεση. Είναι, όμως, και απαραίτητες αν κάποιος ή κά-
ποια θέλει να εξασφαλίσει επαγγελματική απασχόλη-
ση στον ακαδημαϊκό χώρο. Ερευνητές και καθηγητές 
κρίνονται για τις επιδόσεις τους σε αυτό το πεδίο προ-
κειμένου να μεταβούν στην επόμενη ακαδημαϊκή 
βαθμίδα και ολόκληρα ιδρύματα κρίνονται βάσει των 
δημοσιεύσεων του προσωπικού τους προκειμένου να 
λάβουν χρηματοδότηση. Όπως είναι φυσικό (;), γύρω 
από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις αναπτύχθηκε 
ένα τεράστιο δίκτυο επιχειρηματικών συμφερόντων. 
Έχει γράψει παλιότερα ο Γιάννης Κοντογιάννης στο 
Πρίσμα γι’ αυτό το θέμα (τχ. 63 και 81). Μεγάλο μέρος 
της ακαδημαϊκής κοινότητας αποδοκιμάζει πλέον την 
αμαρτωλή σχέση ακαδημίας - εκδοτικής βιομηχανίας, 
όπως αποδοκιμάζει και τις πρακτικές των λεγόμενων 
«αρπακτικών» περιοδικών, που προσφέρουν, έναντι 
εύλογου αντιτίμου, τη δυνατότητα γρήγορης δημοσί-
ευσης σε όσες και όσους δεν καταφέρνουν να δημο-
σιεύσουν σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Παρά 
τις διαμαρτυρίες, ωστόσο, και παρά την περιορισμένη 
αναγνωσιμότητα των επιστημονικών περιοδικών, 
όλοι και όλες θέλουν να δημοσιεύσουν: «publish or 
perish». 

Οι δημοσιεύσεις, όμως, αργούν. Κυρίως λόγω του 
μεγάλου όγκου του παραγόμενου ακαδημαϊκού έρ-
γου και της χρονοβόρας διαδικασίας που πρέπει να 
ακολουθηθεί προκειμένου ένα άρθρο να κριθεί κα-
τάλληλο για δημοσίευση. Στις βιοεπιστήμες και στην 
τεχνολογία αυτό μπορεί να σημαίνει ότι, όταν το άρ-
θρο φτάσει να δημοσιευτεί, τα πορίσματά του είναι 
ήδη παρωχημένα.  Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η εκ-
δοτική βιομηχανία ανακάλυψε τον θεσμό των προδη-
μοσιεύσεων. Σε τρεις μήνες (ή και σε πολύ λιγότερο) 
μπορείς να έχεις δημοσιευμένη μια σύντομη εκδοχή 
του άρθρου σου κατοχυρώνοντας και προβάλλοντας 
τα αποτελέσματα της έρευνάς σου. Η οριστική «κρίση 
των ομοτίμων» αναβάλλεται μέχρι την υποβολή ενός 
ολοκληρωμένου άρθρου με διεξοδική τεκμηρίωση, 
αλλά η στιγμή αυτή μπορεί να μην έρθει ποτέ.  Πόσο 
έγκυρες είναι αυτές οι fast track δημοσιεύσεις; Σί-
γουρα βοηθούν στην προαγωγή της καριέρας των 
συγγραφέων και, συχνά, στην οικονομική εκμετάλ-
λευση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας, αλλά, για 
να το θέσουμε ευγενικά, η βιασύνη ποτέ δεν χαρα-
κτήριζε την καλή επιστήμη. 

Αυτές οι προδημοσιεύσεις, λοιπόν, με το αμφιλεγό-
μενο ακαδημαϊκό στάτους, έγιναν ξαφνικά βασικό ερ-
γαλείο της έρευνας για την αντιμετώπιση του κορω-
νοϊού. Σημαντικά επιστημονικά συμπεράσματα και 
κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις βασίζονται, σε μεγάλο 
βαθμό, σε τέτοιου είδους δημοσιεύσεις. Η συνθήκη 
είναι έκτακτη, ασφαλώς, και δεν έχουμε την πολυτέ-
λεια της αναμονής. Καλό είναι όμως να βλέπουμε και 
την άλλη όψη αυτής της διαδικασίας. Ερευνητές που 
θα δυσκολεύονταν πολύ να δημοσιεύσουν σε έγκυρα 
περιοδικά έχουν την ευκαιρία να γεμίσουν τα βιογρα-
φικά τους με τετραψήφιο αριθμό ετεροαναφορών 
χάρη σε μικρής εμβέλειας τοπικές μελέτες. Πόσοι δεν 
θα «σκότωναν» για μια τέτοια ευκαιρία; Στον βαθμό, 
όμως, που τα κίνητρα καθορίζουν τα αποτελέσματα, 
θα πρέπει να προβληματιστούμε σοβαρά για το είδος 
της επιστημονικής γνώσης που παράγεται κατ’ αυτόν 
τον τρόπο και ακόμα σοβαρότερα για τις πολιτικές 
αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει αυτής της γνώ-
σης. 
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Βραβεία Νόμπελ και αμφισβ  



Ωστόσο συχνά προκαλούν συζητήσεις 
και αμφισβητήσεις. Η κριτική των επι-
στημονικών βραβείων εστιάζει σε δυο 
ζητήματα. Αφενός στο κατά πόσον τα 
κριτήρια της βράβευσης ανταποκρίνο-
νται στη σύγχρονη ή διαχρονική πραγ-
ματικότητα του πώς παράγεται η επι-
στημονική γνώση, αφετέρου στα κοι-
νωνικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν 
τους νομπελίστες (φύλο, καταγωγή 
κ.λπ.).  

Υποστηρίζεται ότι η βράβευση των 
πιο σημαντικών ανακαλύψεων εκπέ-
μπει το μήνυμα ότι η επιστήμη βασίζε-
ται κυρίως στην εργασία «μοναχικών 
ιδιοφυϊών». Στην πραγματικότητα ποτέ 
η επιστήμη δεν υπήρξε μοναχική δρα-
στηριότητα, πόσω μάλλον τις τελευταί-
ες δεκαετίες των μεγάλων διεθνών επι-
στημονικών προγραμμάτων, στα οποία 
συμμετέχουν εκατοντάδες επιστήμο-
νες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η βράβευση των Μπάρις, Θορν, και 
Βάις για τις συνεισφορές τους στην 
ανακάλυψη των βαρυτικών κυμάτων το 
2017. Ενώ δεν χωρά αμφισβήτηση ότι 
η ανακάλυψη αυτή έχει τεράστια σημα-
σία όχι μόνο για την κατανόησή του κό-
σμου γύρω μας, αλλά και για τα νέα 
«παράθυρα» που ανοίγει στο σύμπαν, 

η ανακάλυψή τους ήταν αποτέλεσμα 
της συντονισμένης εργασίας εκατοντά-
δων επιστημόνων και τεχνικών σε διά-
φορα πεδία.  Αν και, για να είμαστε ει-
λικρινείς, η διατύπωση της επιτροπής 
είναι συνεπής («για τις καθοριστικές 
τους συνεισφορές») και προφανώς κα-
νείς δεν αμφισβητεί το διαμέτρημα των 
βραβευθέντων, το μήνυμα που εκπέ-
μπεται υποβαθμίζει τη σημασία της 
συλλογικής εργασίας.  

Επιπλέον η βράβευση δεν μπορεί να 
γίνει μετά θάνατον, με αποτέλεσμα πολ-
λές σημαντικές προσωπικότητες να 
έχουν αδικηθεί. Χαρακτηριστικό είναι 
το παράδειγμα της Ρόζαλιντ Φράνκλιν, 
της οποίας τα πειράματα υπέδειξαν για 
πρώτη φορά την ελικοειδή δομή του 
μορίου του DNA. Η Φράνκλιν πέθανε 
στα 38 της χρόνια, μόλις τέσσερα έτη 
πριν αποδοθεί το βραβείο Νόμπελ 
στους Γουότσον, Κρικ και Γουίλκινς, 
αγνοώντας την πράγματι καθοριστική 
συνεισφορά των πειραμάτων της. Πά-
ντως η τεκμηριωμένη καθοριστική συ-
νεισφορά ερευνητών σε ανακαλύψεις 
έχει αγνοηθεί ακόμη και σε περιπτώ-
σεις που εκείνοι βρίσκονταν εν ζωή.  

Προβληματικές περιπτώσεις, όπως 
τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν, θα 
μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εάν η 
επιτροπή βράβευσης διαμόρφωνε τους 
κανόνες ώστε αυτοί να ανταποκρίνο-
νται περισσότερο στη σύγχρονη πραγ-
ματικότητα της επιστήμης. Το μέγιστο 
όριο των τριών αποδεκτών, η αδυναμία 
βράβευσης μεγάλων προγραμμάτων (η 
οποία παρεμπιπτόντως προβλέπεται 
για το βραβείο ειρήνης), καθώς και η 
βράβευση μόνο εν ζωή επιστημόνων 
θα μπορούσε να τροποποιηθεί. 

Ωστόσο υπάρχουν και ζητήματα που 
ενδεχομένως να μην μπορούν να αντι-
μετωπιστούν απλώς αλλάζοντας τους 
κανόνες της βράβευσης. Το πρώτο 
αφορά το κατά πόσον η έννοια της ανα-
κάλυψης ανταποκρίνεται στα σύγχρο-
να δεδομένα με τα οποία διεξάγεται η 

επιστημονική έρευνα. Τα βραβεία θε-
σμοθετήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώ-
να και από τότε το τοπίο στις επιστήμες 
έχει αλλάξει δραματικά. Σήμερα έχουν 
αναδυθεί αμέτρητα πεδία ανάμεσα σε 
παλαιότερα καθιερωμένα και πολλά 
ζητήματα αντιμετωπίζονται με διεπι-
στημονικές προσεγγίσεις. Η ίδια η ιδέα 
του τι συνιστά ανακάλυψη σήμερα δεν 
μπορεί να συγκριθεί με την αντίστοιχη 
έννοια στον 19ο και τις αρχές του 20ού 
αιώνα. 

Το δεύτερο αφορά το πρακτικά απε-
ριόριστο κύρος που αποκτούν οι νο-
μπελίστες. Υπάρχουν παραδείγματα 
επιστημόνων που στη μετέπειτα πορεία 
τους έχουν εκφέρει ρατσιστικές / αντι-
κοινωνικές ιδέες και ψευδοεπιστημο-
νικές απόψεις ή έχουν εμπλακεί σε 
απάτες. Πολλά ιδρύματα έχουν αφαι-
ρέσει διακρίσεις και δικαιώματα σε τέ-
τοιες περιπτώσεις, ωστόσο η «στάμπα» 
του βραβείου Νόμπελ δεν μπορεί να 
αφαιρεθεί. 

Η ευθύνη της αντιμετώπισης αυτών 
των περιπτώσεων βαρύνει τους αποδέ-
κτες του μηνύματος και όσους ασχο-
λούνται με τη δημόσια εικόνα της επι-
στήμης. Αν και είναι συχνά ωφέλιμο να 
χρησιμοποιεί κάποιος τα βραβεία ως 
κίνητρο και να έχει ως σημείο αναφο-
ράς το επιστημονικό «πάνθεον» που 
αυτά κατασκευάζουν, θα πρέπει να γί-
νεται σαφές ότι, όπως και όλα τα βρα-
βεία, τα Νόμπελ είναι υποκειμενικά και 
ατελή. Οφείλουμε να μετατοπίσουμε 
την αντίληψη μας της επιστήμης από 
μια δραστηριότητα καθοδηγούμενη 
από λίγα φωτισμένα μυαλά σε αυτή 
μιας πολιτισμικής συνιστώσας, η οποία 
στηρίζεται στο πνευματικό έργο πολ-
λών και διαμορφώνεται από κοινωνι-
κές συναινέσεις. Μια τέτοια αντίληψη 
της επιστήμης ανταποκρίνεται περισ-
σότερο στη σύγχρονη πραγματικότητα 
και είναι λιγότερο επιρρεπής σε παρερ-
μηνείες και διαστρεβλώσεις. 

τητα να βραβεύονται δυο ανακαλύψεις, 
αλλά ο μέγιστος αριθμός προσώπων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία. 

Η διαδικασία 
Υπεύθυνη για την ανάδειξη των απο-

δεκτών των βραβείων είναι η Σουηδι-
κή Ακαδημία Επιστημών. Τον Σεπτέμ-
βριο κάθε έτους η επιτροπή των βρα-
βείων αποστέλλει εμπιστευτικά περί-
που 3.000 φόρμες σε επιστήμονες και 
νομπελίστες ανά την υφήλιο. Εκείνοι 
θα πρέπει να στείλουν τις προτάσεις 
τους μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Αυτό 
σημαίνει ότι κάθε έτος είναι εφικτό να 
βραβευτούν ανακαλύψεις που έχουν 
δημοσιευτεί επίσημα μέχρι τον Ιανου-
άριο, ώστε να μπορούν να συμπεριλη-
φθούν στη λίστα με τις προτάσεις.  Πά-
ντως παρατηρείται ότι η επιστημονική 
κοινότητα βραβεύει ανακαλύψεις που 
έχουν συμβεί μέσα στις προηγούμενες 
μια με δυο δεκαετίες, ώστε να είναι δυ-
νατή η αντικειμενική αποτίμηση της 
σημασίας τους. Τον Φεβρουάριο η επι-
τροπή φιλτράρει τις προτάσεις και κα-
ταλήγει σε περίπου 200 - 300 ονόματα. 
Στη συνέχεια απευθύνεται σε ειδικούς, 
οι οποίοι αξιολογούν τις υποψηφιότη-
τες μέχρι το τέλος Μαΐου. Η επιτροπή 
των βραβείων συντάσσει μια έκθεση 
την οποία υποβάλλει στη Σουηδική 
Ακαδημία Επιστημών, μαζί με τις αντί-
στοιχες συστάσεις μέχρι τον Αύγουστο. 
Η Ακαδημία συζητά την αναφορά και 
τελικά, στις αρχές Οκτωβρίου, επιλέγει 
τους νικητές. Η επιλογή γίνεται κατό-
πιν ψήφου, κατά πλειοψηφία. Η βρά-
βευση γίνεται τον Δεκέμβριο σε ειδική 
τελετή.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι υποψη-
φιότητες, οι επιστήμονες που τις υπέ-
βαλαν και οι συζητήσεις που ακολου-
θούν για την ανάδειξη είναι εμπιστευ-
τικές για 50 έτη. Αυτό σημαίνει ότι 
οποιαδήποτε πρόβλεψη δημοσιεύεται 
στον Τύπο πριν από τη βράβευση απο-
τελεί απλώς υποκειμενική εκτίμηση 
των πρόσφατων επιστημονικών ανα-
καλύψεων.  

Κριτική και αμφισβητήσεις 
Στη διαρκή ανάπτυξη και συσσώ-

ρευση της επιστημονικής γνώσης τα 
βραβεία Νόμπελ μπορούν να λειτουρ-
γήσουν ως ορόσημα αναδεικνύοντας 
σημαντικές ανακαλύψεις και γεγονότα. 
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Πηγές και περαιτέρω μελέτη 

https://www.insidescience.org/news/nine-nobel-prize-predictions-2020 

https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/10/the-absurdity-of-the-nobel-prizes-
in-science/541863/ 

https://www.nobelprize.org 
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Η
αστροβιολογία είναι ένα συναρπα-
στικό και γρήγορα εξελισσόμενο 
επιστημονικό πεδίο που ασχολείται 
με την ύπαρξη, την προέλευση και 

την εξέλιξη της ζωής στο σύμπαν. Αδιαμφισβή-
τητα το πιο εντυπωσιακό ερώτημα το οποίο κα-
λείται να απαντήσει η αστροβιολογία είναι αν εί-
μαστε μόνοι στο σύμπαν. 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο πλανήτης μας πε-
ριστρέφεται γύρω από ένα αστέρι, το οποίο είναι 
ένα από τα περίπου 200 δισεκατομμύρια αστέ-
ρια του γαλαξία μας, ο οποίος είναι ένας από 
τους δισεκατομμύρια γαλαξίες του σύμπαντος, 
η ερώτηση αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες 
φαντάζει πολύ εύλογη και έχει απασχολήσει τον 
άνθρωπο από πολύ νωρίς.  

Οι επιστήμονες που ασχολούνται με την 
αστροβιολογία, στην προσπάθειά τους να απα-
ντήσουν σε αυτό το ερώτημα, επιστρατεύουν ερ-
γαλεία και συνδυάζουν γνώσεις από διάφορους 
επιστημονικούς τομείς, όπως η αστροφυσική, η 
γεωλογία, η μικροβιολογία, η παλαιοντολογία, 
η εξελικτική βιολογία κ.α. 

Ένα ευρύ και πολυεπίπεδο  
επιστημονικό πεδίο 

Η ερώτηση σχετικά με την ύπαρξη ζωής εκτός 
της Γης δεν έχει ακόμη απαντηθεί και η απά-
ντησή της, είτε αρνητική είτε καταφατική, εγεί-
ρει ακόμη περισσότερα ερωτηματικά. Ένα θεμε-
λιώδες ζήτημα με το οποίο καταπιάνεται η 
αστροβιολογία είναι η μορφή που μπορεί να έχει 
η ζωή σε άλλους πλανήτες.Έχει τα χαρακτηρι-
στικά των μικροοργανισμών, είναι δηλαδή πα-
ρόμοια με τα βακτήρια ή πρόκειται για πιο σύν-
θετες «νοήμονες» μορφές ζωής; Αν ισχύει η 
δεύτερη περίπτωση, ποια είναι η φύση της νοη-
μοσύνης των εξωγήινων όντων; Μπορούμε 
άραγε να επικοινωνήσουμε μαζί τους; Ακόμα 
και αν η απάντηση στο ερώτημα για την ύπαρξη 
εξωγήινης ζωής είναι όχι, τότε τι κάνει τον πλα-
νήτη μας τόσο ξεχωριστό ώστε μόνο σε αυτόν να 
έχει εξελιχθεί η ζωή όπως την γνωρίζουμε σή-
μερα; Τι είναι αυτό που μας κάνει τόσο μοναδι-
κούς σε ολόκληρο το σύμπαν; 

Θεμελιώδη φιλοσοφικά ερωτήματα επίσης 
προκύπτουν σχετικά με τo πόσο μοναδική αλλά 
και μοναχική ενδέχεται να είναι η ύπαρξή μας. 
Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα αποτελούν το 
αντικείμενο μελέτης της αστροβιολογίας. 

Για να κατανοήσουμε την εξέλιξη της ζωής 
στη Γη πρέπει να λάβουμε υπόψιν την αλληλε-
πίδραση του πλανήτη μας με το υπόλοιπο σύ-
μπαν. Αν κοιτάξει κάποιος τις φωτογραφίες της 
Γης από το διάστημα, θα θεωρήσει ότι πρόκειται 
για έναν ήρεμο γαλάζιο πλανήτη, κάτι που δια-
ψεύδεται περίτρανα αν αναλογιστούμε την ιστο-
ρία της ζωής στη Γη. Γνωρίζουμε ότι ο πλανή-
της μας χτυπήθηκε από αστεροειδείς και κομή-

τες και ότι αυτά τα γεγονότα επηρέασαν βαθιά 
και μη αντιστρεπτά τη ζωή σε αυτόν. Σε λίγα δι-
σεκατομμύρια χρόνια από τώρα ο ήλιος θα πά-
ψει να υπάρχει όπως τον γνωρίζουμε σήμερα 
και η ζωή θα πάψει να υφίσταται. Επομένως, για 
να κατανοήσουμε το μέλλον του πλανήτη μας, 
αλλά και των άλλων πλανητών, πρέπει να σκε-
φτόμαστε τα φαινόμενα στη Γη όχι μεμονωμένα, 
αλλά σε συνδυασμό με το σύμπαν που μας πε-
ριβάλλει. Η αστροβιολογία καταπιάνεται και με 
αυτό το αντικείμενο: πού, πώς και πότε ξεκίνησε 
η ζωή στη Γη και αν η διαδικασία που οδήγησε 
στην εμφάνιση του πρώτου οργανισμού μπορεί 
να επαναληφθεί σε άλλους πλανήτες όπου επι-
κρατούν παρόμοιες συνθήκες με την πρωτόγο-
νη Γη.  

Ποια είναι τα στοιχεία από τα οποία αντλούν 
οι επιστήμονες τα συμπεράσματά τους; Ποια εί-
ναι τα όρια της βιόσφαιρας και πώς μοιάζει η 
ζωή στα ακραία χημικά και φυσικά περιβάλλο-
ντα; Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα οδηγεί 
σε κρίσιμα συμπεράσματα σχετικά με τo αν είναι 
κατοικήσιμος ένας πλανήτης και συνεπώς πόσο 
πιθανό είναι να υπάρχει ή να έχει υπάρξει ζωή σε 
αυτόν.  

Η επιβίωση των ζωντανών οργανισμών στις 
αφιλόξενες συνθήκες του διαστήματος είναι επί-
σης ένα θέμα που απασχολεί τους αστροβιολό-
γους. Επομένως η ιστορία και η εξέλιξη της ζωής 
στη Γη, το πώς μπορούμε να ψάξουμε για ζωή 
πέρα από αυτήν, το αν μπορεί να υπάρξει μέλλον 
για την ανθρωπότητα έξω από αυτήν αποτελούν 
πεδίο μελέτης της αστροβιολογίας. 

Η ιστορία της αστροβιολογίας 
Τα ερωτήματα που καλείται να διερευνήσει η 

αστροβιολογία έχουν απασχολήσει την ανθρω-
πότητα ήδη από τους αρχαίους πολιτισμούς. Ο 
αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Μητρόδωρος δί-
δασκε στους μαθητές του ότι είναι τόσο απίθανο 
να είναι η Γη ο μόνος κατοικήσιμος πλανήτης 
στο σύμπαν όσο το να μεγαλώνει ένα μόνο κα-
λαμπόκι σε ένα τεράστιο χωράφι. Τον 16ο αιώ-
να ο Ιταλός φιλόσοφος Giordano Bruno μιλού-
σε για την ύπαρξη άλλων πλανητών παρόμοιων 

με τη Γη που περιστρέφονται γύρω από αστέρια 
-  ήλιους. 

Ήδη από τη δεκαετία του 1960 ξεκίνησαν οι 
πρώτες αποστολές στο Διάστημα και ελήφθη-
σαν οι πρώτες εικόνες από διαστημικά αερο-
σκάφη που περιστρέφονταν γύρω από τον  Άρη 
και την Αφροδίτη. Λίγο μετά την ίδρυσή της η 
NASA χρηματοδότησε το Exobiology Pro-
gram, το πρώτο διαστημικό πρόγραμμα αστρο-
βιολογίας, ενώ την ίδια εποχή η Σοβιετική  
Ένωση σχεδίαζε τις πρώτες διαστημικές απο-
στολές στο πλαίσιο του Εθνικού Διαστημικού 
Προγράμματος της χώρας.  

Οι πρώτες εικόνες από άλλους πλανήτες με-
τρίασαν πολύ την αισιοδοξία που επικρατούσε 
σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, καθώς 
δεν προέκυψε από αυτές κανένα στοιχείο που 
να ενισχύει την άποψη για την ύπαρξη έστω 
απλών μορφών ζωής. 

Την ίδια εποχή στάλθηκαν στο Διάστημα για 
πρώτη φορά μικροοργανισμοί στο πλαίσιο των 
σοβιετικών διαστημικών προγραμμάτων Sput-
nik και Vostok προκειμένου να μελετηθεί η επί-
δραση της μικροβαρύτητας σε αυτούς. Με τις 
αποστολές που ακολούθησαν έγινε γνωστό ότι 
ορισμένοι μικροοργανισμοί μπορούν να επι-
βιώσουν στις δύσκολες συνθήκες του Διαστή-
ματος και συγκεκριμένα στην κοσμική ακτινο-
βολία.  

Την δεκαετία του 1970 πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη απόπειρα επικοινωνίας με πιθανούς 
εξωγήινους πολιτισμούς. Πιο συγκεκριμένα 
απεστάλη ραδιοσήμα από το αστεροσκοπείο 
Αρεσίμπο του Πουέρτο Ρίκο με κωδικοποιημέ-
νες βασικές πληροφορίες και συμβολικές απει-
κονίσεις σχετικά με την ανθρωπότητα και τον 
πλανήτη Γη. Το μήνυμα του Αρεσίμπο αντα-
νακλά την αισιοδοξία σχετικά με τα τεχνολογι-
κά επιτεύγματα που στόχευαν την εξερεύνηση 
του Διαστήματος. 

Με την πάροδο του χρόνου και κυρίως με τη 
βελτίωση των εργαλείων παρατήρησης αποκα-
λύφθηκαν λεπτομέρειες που οδήγησαν σε ση-
μαντικά συμπεράσματα. Διαπιστώθηκε, για πα-
ράδειγμα, ότι η επιφάνεια του  Άρη χαρακτηρί-
ζεται από τεράστια κανάλια εκροής, γεγονός 
που ανέδειξε την ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή, 
στοιχείο απαραίτητο για την ύπαρξη ζωής όπως 
τη γνωρίζουμε.  

Αυτή η υπόθεση ενισχύθηκε με αποδεικτικά 
στοιχεία από μεταγενέστερες φασματοσκοπι-
κές μετρήσεις και έρευνες με την χρήση προσε-
δαφισμένων οχημάτων.  Άλλες τοποθεσίες 
εκτός από τον  Άρη, όπως οι δορυφόροι του 
Κρόνου Εγκέλαδος και Τιτάνας, αποδείχθηκε 
ότι έφεραν διάφορες οργανικές ενώσεις, που 
πιθανώς μπορούσαν να συμμετέχουν σε χημι-
κές αντιδράσεις και να δημιουργήσουν πιο 
σύνθετες δομές που προσομοιάζουν ζωντα-
νούς οργανισμούς.  

Σκηνή από την ταινία επιστημονικής 
φαντασίας «2001: A Space Odyssey». 
Πηγή: MGM/Stanley Kubrick 
Productions/Kobal/REX/Shutterstock 
 
 

ΠΡΙΣΜΑ
ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,  

ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αστροβιολογία: αναζητώντας την 



Απεικόνιση του Kepler 62f, ενός 
εξωπλανήτη που εντοπίστηκε με το 
τηλεσκόπιο Kepler, που θεωρείται ότι 
μπορεί να είναι κατοικήσιμος. Πηγή: 
NASA Ames/JPL-CalTech/Tim Pyle 

Επιπλέον έγινε προσεδάφιση ρομποτικών συ-
στημάτων πάνω στην επιφάνειά του και διεξή-
χθησαν τα πρώτα πειράματα βιολογίας με στό-
χο την εύρεση μικροβιακής ζωής στο έδαφός 
του. Παρ’ όλο που κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθη-
κε, συλλέχθηκαν σημαντικές πληροφορίες σχε-
τικά με τη γεωλογία και τη μετεωρολογία του. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει υγρό 
νερό στην επιφάνεια του  Άρη. Παρ’ όλα αυτά, 
σύμφωνα με ισχυρές ενδείξεις, στο παρελθόν 
υπήρχε αρκετό νερό σε υγρή μορφή που δια-
μόρφωσε την επιφάνειά του. Επιπροσθέτως ορι-
σμένα από τα απαραίτητα χημικά στοιχεία για 
τους οργανισμούς, όπως ο άνθρακας, το άζωτο, 
το υδρογόνο, το οξυγόνο και ο φώσφορος, κα-
θώς επίσης και άλλα χημικά στοιχεία, όπως ο σί-
δηρος, το ασβέστιο και το μαγνήσιο, φαίνεται ότι 
είναι διαθέσιμα ακόμα και σήμερα.  

Πολλές πληροφορίες εξακολουθούν να συλ-
λέγονται από διαστημικά προγράμματα που βρί-
σκονται σε εξέλιξη. Ακόμα όμως κι αν δεν οδη-
γήσουν στο συμπέρασμα ότι πράγματι υπήρξε 
ζωή στον  Άρη, αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ ση-
μαντικό εύρημα σχετικά με τα κομμάτια του 
παζλ που λείπουν σε σύγκριση με τον δικό μας 
πλανήτη και που απέτρεψαν τη δημιουργία της 
ζωής. 

Η ζωή στο Διάστημα 
Η αναζήτηση πλανητών παρόμοιων με τη Γη 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον προσδιορι-
σμό των προϋποθέσεων για την ύπαρξη ζωής.  

Το νερό σε υγρή μορφή, η εξασφάλιση μιας 
πηγής ενέργειας και χημικών συστατικών και η 
επικράτηση κατάλληλων συνθηκών για την 
σύνθεση οργανικών ενώσεων, οι οποίες θα πα-
ραμένουν σταθερές για αρκετό χρονικό διάστη-
μα ώστε να μπορέσουν να εμφανιστούν και να 
εξελιχθούν οι οργανισμοί, αποτελούν ορισμένα 
θεμελιώδη κριτήρια προκειμένου να θεωρηθεί 
ένας πλανήτης κατοικήσιμος.  

Η κατοικήσιμη ζώνη, δηλαδή η απόσταση 
από ένα αστέρι στην οποία πρέπει να βρίσκεται 

ένας εξωπλανήτης ώστε να μπορεί να έχει υγρό 

νερό στην επιφάνειά του, αποτελεί μια επιπλέ-

ον χρήσιμη παράμετρο στην αστροβιολογία.  

Όσο βελτιώνονται τα εργαλεία και τα τεχνολο-

γικά μέσα τόσο περισσότεροι πλανήτες εντοπί-

ζονται εντός της κατοικήσιμης ζώνης που θα 

μπορούσαν να υποστηρίξουν τη ζωή.  

Η επιβίωση των γήινων ζωντανών οργανι-

σμών στο Διάστημα έχει επίσης απασχολήσει 

τους επιστήμονες. Σύμφωνα με δεδομένα από 

αποστολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δια-

στήματος ορισμένα είδη μικροοργανισμών μπο-

ρούν να επιβιώσουν για μακρές χρονικές πε-

ριόδους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, εκτε-

θειμένα στις δύσκολες συνθήκες του διαστήμα-

τος. 

Για παράδειγμα τα βακτήρια Deinococcus 
radiodurans αποδείχθηκε ότι μπορούν να επι-

βιώσουν τουλάχιστον για τρία χρόνια, γεγονός 

που ενισχύει την άποψη ότι ζωντανοί οργανι-

σμοί μπορούν να μεταφερθούν από τον έναν 

πλανήτη στον άλλο. 

Η αστροβιολογία αποτελεί αδιαμφισβήτητα 

ένα γοργά αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο 

που αναμένεται να ρίξει φως σε θεμελιώδη ερω-

τήματα που αφορούν τη ζωή στον πλανήτη μας 

ή και έξω από αυτόν. Το μέλλον επιφυλάσσει, δί-

χως αμφιβολία, αξιοσημείωτες ανακαλύψεις 

στον τομέα αυτόν, οι οποίες θα επαναπροσδιο-

ρίσουν τη γνώση και την αντίληψή μας για τη 

ζωή και τον κόσμο γύρω μας. 

Μ.Τ. 
 

Πηγές:  
1. www.astrobiology.nasa.gov 

2. www.esa.int 

3. National Academies of Sciences, E. and Med-

icine, An Astrobiology Strategy for the Search 

for Life in the Universe. 2019, Washington, DC: 

The National Academies Press. 188. 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει επικε-
ντρωθεί γύρω από την ανακάλυψη πλανητών 
που μοιάζουν με τη Γη.  Έχουν πλέον εντοπιστεί 
πλανήτες εκτός του ηλιακού μας συστήματος, 
δηλαδή εξωπλανήτες, με παρόμοιο μέγεθος και 
απόσταση από το αστέρι τους, σε σχέση με τη Γη, 
οι οποίοι θεωρείται ότι μπορεί να είναι κατάλ-
ληλοι για να φιλοξενήσουν ζωντανούς οργανι-
σμούς. Η ανακάλυψη τέτοιων εξωπλανητών και 
η μελέτη τους με τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα 
αποτελεί κομβικό σημείο στο οποίο επικεντρώ-
νεται η αστροβιολογία σήμερα.  

Από τη Γη στον  Άρη 
Ο  Άρης έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο εν-

διαφέρον για την πιθανή ύπαρξη ζωής σε αυτόν 
σε σχέση με όλους τους άλλους πλανήτες του 
ηλιακού μας συστήματος. Οι διαστημικές απο-
στολές των ΗΠΑ και της Σοβιετικής  Ένωσης 
επικεντρώθηκαν στον κόκκινο πλανήτη και 
έστειλαν διαστημικά σκάφη κοντά σε αυτόν ή σε 
τροχιά γύρω από αυτόν.  

εξωγήινη ζωή 
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Εντοπισμός φωσφίνης στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης 

Σενάρια για την ύπαρξη ζωής  
στον αφιλόξενο πλανήτη 
Την ανακάλυψη ενός σπάνιου μορίου, της φωσφίνης, στα σύννεφα της Αφροδίτης ανα-
κοίνωσε πρόσφατα διεθνής επιστημονική ομάδα αστροφυσικών. Το εν λόγω δύσοσμο αέριο 
θα μπορούσε να έχει προκύψει από άγνωστες μέχρι στιγμής φωτοχημικές και γεωχημικές 
αντιδράσεις που έλαβαν χώρα στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης. Ενθουσιασμό προκάλεσε όχι 
μόνο στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και στην κοινή γνώμη, το ενδεχόμενο η παραγωγή 
του μορίου να οφείλεται στην ύπαρξη ζωής στον κατά τα άλλα αφιλόξενο γειτονικό μας πλα-
νήτη, που χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλές τιμές θερμοκρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης 
στην επιφάνειά του.  

Στη Γη η φωσφίνη παράγεται στη βιομηχανία, στην παρασκευή των ημιαγωγών, και χρησι-
μοποιείται στην γεωργία για την απεντόμωση. Παράγεται επίσης από ορισμένα είδη βακτη-
ρίων που ευδοκιμούν σε αναερόβιες συνθήκες.  

Η ανακάλυψη του συγκεκριμένου αερίου στα σύννεφα της Αφροδίτης ενισχύει τον ισχυρι-
σμό ότι θα μπορούσαν να επιβιώσουν μικροοργανισμοί αιωρούμενοι στην ατμόσφαιρα , όπου 
η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή σε σχέση με τους 4600 °C που επικρατούν στην καυτή επι-
φάνειά του.  

Ωστόσο μέρος της επιστημονικής κοινότητας παραμένει επιφυλακτικό. Η παραγωγή της φω-
σφίνης στο χημικό περιβάλλον που επικρατεί στα σύννεφα της Αφροδίτης και η συσσώρευ-
σή της στις αναγραφόμενες ποσότητες από τους ερευνητές θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη.  

Επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την 
ύπαρξη ζωής, καθώς τα αποτελέσματα πρέπει να επιβεβαιωθούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
πιθανότητα να πρόκειται για λάθος κατά τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων από 
τα τηλεσκόπια.  

Περισσότερα στοιχεία από τηλεσκοπικές παρατηρήσεις και από διαστημικές αποστολές που 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον αναμένεται να εμπλουτίσουν την γνώση 
μας αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι ζωής στον γειτονικό μας πλανήτη.  

Μ.Τ. 
Πηγές: 

1. Greaves, J.S., Richards, A.M.S., Bains, W. et al. Phosphine gas in the cloud decks of Venus. 
Nat Astron (2020).  

2. www.nationalgeographic.com



Η δύσκολη περίπτωση της ηπατίτιδας C 
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ περίπου 71 εκατομμύρια 

άνθρωποι στον κόσμο ζουν με χρόνια μόλυνση 
από τον ιό της ηπατίτιδας C. Ο συγκεκριμένος ιός 
προκαλεί τόσο οξεία όσο και χρόνια νόσο, με συ-
μπτώματα που ποικίλλουν από ήπια έως και απει-
λητικά για τη ζωή.  

Μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένο αίμα, 
έστω και σε μικρές ποσότητες. Η μετάδοση του ιού 
μπορεί να συμβεί με τη χρήση μολυσμένης σύριγ-
γας και με τις μεταγγίσεις μολυσμένου αίματος και 
παράγωγων του, ενώ είναι και σεξουαλικώς μετα-
διδόμενο νόσημα. Τα άτομα που μολύνονται εν-
δέχεται να παραμείνουν ασυμπτωματικά για πολύ 
καιρό και επομένως μπορεί να διασπείρουν εν 
αγνοία τους τον ιό.  

Ο ιός εισβάλλει στα κύτταρα του ήπατος και αρ-
χίζει να πολλαπλασιάζεται μέσα σε αυτά και, αν 
δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, προκαλεί χρόνια 
φλεγμονή που μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση 
του ήπατος και σε καρκίνο.  

Αντιικά φάρμακα είναι πλέον διαθέσιμα και έτσι 
η ασθένεια αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιτυχία 
στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων. 
Παρ’ όλα αυτά η πρόσβαση στη θεραπεία εξακο-
λουθεί να είναι περιορισμένη για τις χώρες με τα 

χαμηλότερα εισοδήματα. Εμβόλιο εναντίων της 
ηπατίτιδας C δεν είναι μέχρι στιγμής διαθέσιμο. Ο 
ιός μεταλλάσσεται ταχύτητα και εντοπίζεται σε 
πολλούς διαφορετικούς υποτύπους, γεγονός που 
δυσκολεύει την παρασκευή αποτελεσματικού εμ-
βολίου.  

Ο δρόμος προς το Νόμπελ 
Ήδη από το 1970 η επιστημονική ομάδα του 

Harvey Alter, ενός εκ των τριών νικητών του Νό-
μπελ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότε-
ρες ηπατίτιδες μετά από μετάγγιση αίματος δεν 
οφείλονταν στους ήδη γνωστούς ιούς Α ή Β, αλλά 
σε έναν άγνωστο μέχρι τότε μολυσματικό παρά-
γοντα. Ο παράγοντας αυτός αποδείχθηκε ότι με-
ταδίδεται με το αίμα. 

Στη συνέχεια η ομάδα του Michael Houghton 
ανακάλυψε τον ιό της ηπατίτιδας C και προσδιό-
ρισε το γενετικό του υλικό ύστερα από πειράματα 
σε μολυσμένους χιμπατζήδες. Πλέον ήταν γνω-
στό ότι η αιτία για τις μυστηριώδεις χρόνιες ηπα-
τίτιδες που εμφάνιζαν ασθενείς από μεταγγίσεις 
αίματος ήταν ένας RNA ιός που ανήκει στην οι-
κογένεια Flavivirus, τον οποίο ονόμασαν ιό της 
ηπατίτιδας C.  

Μια τρίτη ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον 
Charles Rice, κατόρθωσε να προσδιορίσει το κομ-
μάτι του γενετικού υλικού του ιού που ήταν απα-
ραίτητο για τον πολλαπλασιασμό του μέσα στα 
κύτταρα χρησιμοποιώντας τεχνικές γενετικής μη-
χανικής και μοντέλα ζώων. Πιο συγκεκριμένα 
ανέπτυξε μεθόδους για την μελέτη του ιού στο ερ-
γαστήριο που διευκόλυναν την εύρεση θεραπευ-
τικών στόχων. Η ερευνά τους οδήγησε στην πα-
ρασκευή αντιικών φαρμάκων που χρησιμοποιού-
νται πλέον ευρέως για την αντιμετώπιση του ιού. 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα των προαναφερ-
θεισών ομάδων οδήγησαν στην ανάπτυξη δια-
γνωστικών τεστ για τον έλεγχο των δοτών του αί-
ματος και των ασθενών με ηπατίτιδα. Η ανακάλυ-
ψη ήταν σωτήρια για τους ασθενείς που υποβάλ-
λονται σε μεταγγίσεις αίματος ή παραγώγων του: 
πλέον οι μεταγγίσεις θεωρούνται ασφαλής ιατρι-
κή πρακτική και η πιθανότητα να κολλήσει κάποι-
ος ηπατίτιδα από αυτές είναι σχεδόν μηδενική.  

Επίσης παρασκευάστηκαν φάρμακα που μπο-
ρούν πλέον να αντιμετωπίσουν τον ιό. Τέλος, η 
έρευνα γύρω από την ανάπτυξη εμβολίου έχει ήδη 
ξεκινήσει και φαίνεται ότι θα αποδώσει καρπούς 
σε εύλογο χρονικό διάστημα.  

Μ.Τ. 
 

Πηγές: 
1. www.who.int 
2. www.nature.com 
3. www.nobelprize.org

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤHΣ ΖΩΗΣ

T
ο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής απο-
νεμήθηκε φέτος σε τρεις επιφανείς επι-
στήμονες για την ανακάλυψη του ιού 
που προκαλεί ηπατίτιδα C. To βραβείο 

αναδεικνύει τη σημασία των ερευνητικών αποτε-
λεσμάτων τους: χάρη σε αυτά σώθηκαν εκατομμύ-
ρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.  

Ο Harvey Alter από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγεί-
ας στην Μέριλαντ των ΗΠΑ, o Michael Houghton 
από το Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα του Καναδά 
και ο Charles Rice από το Πανεπιστήμιο Rocke-
feller των ΗΠΑ είναι οι νικητές, και όχι άδικα, λαμ-
βάνοντας υπόψη τα σπουδαία επιτεύγματά τους 
γύρω από ένα πολύ σοβαρό νόσημα, την ηπατίτι-
δα C. 

Οι ιοί που προσβάλλουν το ήπαρ 
Η ηπατίτιδα είναι μια φλεγμονώδης νόσος του 

ήπατος που μπορεί να είναι είτε οξεία είτε χρόνια. 
Δημιουργεί διάφορα προβλήματα στον οργανισμό 
και, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί να οδη-
γήσει σε κίρρωση του ήπατος, σε καρκίνο, ακόμα 
και στον θάνατο.  

Πέντε διαφορετικοί ιοί έχουν ενοχοποιηθεί για 
τη νόσο και με βάση αυτούς έχουν κατηγοριοποι-
ηθεί οι διαφορετικοί τύποι ηπατίτιδας: Α, Β, C, D και 
Ε. Σύμφωνα με δεδομένα του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας, παρ’ όλο που όλοι οδηγούν σε νόσο, 
διαφέρουν ως προς τον τρόπο μετάδοσης και πρό-
ληψης, τη σοβαρότητα στην κλινική εικόνα και την 
γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων. 

Οι ιοί της ηπατίτιδας Α και Ε, παρότι είναι πολύ 
μεταδοτικοί, προκαλούν συνήθως ήπια νόσο και 
μεταδίδονται με μολυσμένη τροφή και νερό. Αντί-
θετα ο ιός της ηπατίτιδας Β μεταδίδεται με μολυ-
σμένο αίμα και δημιουργεί πιο σοβαρά και χρόνια 
προβλήματα στον οργανισμό. Ο ιός της ηπατίτιδας 
D προϋποθέτει την μόλυνση των κυττάρων με τον 
ιό της ηπατίτιδας B για να μπορέσει να πολλαπλα-
σιαστεί μέσα στα κύτταρα.  

Ιδιαίτερα η ηπατίτιδα B θεωρείται κρίσιμο ιατρι-
κό ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ιός που την 
προκαλεί ευθύνεται για εκατομμύρια μολύνσεις σε 
όλο τον κόσμο και για αυξημένη νοσηρότητα και 
θνητότητα, ιδιαίτερα στις πιο φτωχές χώρες.  

Η ανακάλυψη του ιού της ηπατίτιδας Β χάρισε 
επίσης το Νόμπελ το 1976 στον ερευνητή Baruch 
Blumberg, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ερευνητι-
κής του πορείας συνέβαλε στην ανάπτυξη διαγνω-
στικών εργαλείων αλλά και του εμβολίου που κα-
τέστησε εφικτή την πρόληψη της νόσου.  

Πλέον τα εμβόλια για την ηπατίτιδα Α και Β απο-
τελούν μέρος του Εθνικού Προγράμματος Εμβο-
λιασμών πολλών χωρών, είναι υποχρεωτικά για τα 
παιδιά και στη χώρα μας και έχουν συμβάλει πολύ 
στην πρόληψη της νόσου. 

ΠΡΙΣΜΑ
ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,  

ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σχηματική απεικόνιση  
του ιού της ηπατίτιδας C  
(ΠΗΓΗ: WIKIMEDIA COMMONS)  

Ηπατίτιδα: ένα μείζον ζήτημα υγείας 
Οι λόγοι που οδήγησαν στο Νόμπελ 



T
ο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εγκαι-
νιάζει ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.  
Ίσως πρόκειται για το πιο επίκαιρο και πιο 
αναγκαίο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που 

θα μπορούσε να ιδρυθεί σε οποιοδήποτε πανεπι-
στήμιο σήμερα: ένα μεταπτυχιακό Επικοινωνίας της 
Επιστήμης. Στην πραγματικότητα το πρόγραμμα 
είχε ιδρυθεί από τον Σεπτέμβριο του 2018 αλλά, για 
λόγους που μόνο να εικάσουμε μπορούμε, δεν μπή-
κε ποτέ στην ατζέντα της προηγούμενης Διοικούσας 
Επιτροπής του ΕΑΠ. Κατά μία έννοια αυτή η καθυ-
στέρηση υπήρξε ευεργετική: η έναρξη λειτουργίας 
του προγράμματος συμπίπτει με μια απολύτως ιδι-
αίτερη κατάσταση στην κοινωνία, η οποία υπογραμ-
μίζει εμφατικά την κρισιμότητα της Επικοινωνίας 
της Επιστήμης. 

Τι είναι η Επικοινωνία της Επιστήμης; Ποιοι την 
κάνουν; Πώς την κάνουν; Εύκολο! Εκ πρώτης όψε-
ως, Επικοινωνία της Επιστήμης είναι να «επικοινω-
νούμε» τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας 
στο ευρύ κοινό. Να ενημερώνουμε δηλαδή, σε μια 
επαρκώς απλοποιημένη γλώσσα, τους ανθρώπους 
που δεν συμμετέχουν στην παραγωγή της επιστη-
μονικής γνώσης για τα πορίσματα της επιστήμης και 
να τους εξηγούμε γιατί πρέπει να προσαρμόζουν τον 
ατομικό και συλλογικό βίο τους σε αυτά. Υπεύθυνοι 
για την εκλαΐκευση της επιστήμης είναι επιστήμονες 
με επικοινωνιακές δεξιότητες και δημοσιογράφοι με 
επιστημονικές γνώσεις. Οι άνθρωποι αυτοί αναλαμ-
βάνουν δράσεις που μεταφέρουν τη γνώση στο κοι-
νό, με στόχο να επιτύχουν τις ευρύτερες δυνατές συ-
ναινέσεις, προκειμένου η επιστήμη να μπορέσει να 
συνεχίσει το έργο της ανενόχλητη από τις λαϊκές 
προλήψεις και την αδικαιολόγητη καχυποψία των 
πολιτών. 

Ευτυχώς η Επικοινωνία της Επιστήμης δεν είναι 
τίποτε από αυτά. Και ένας καλός τρόπος να το κατα-
λάβουμε αυτό είναι να ξεκινήσουμε από τη διαπί-
στωση ότι η επιστήμη δεν «επικοινωνείται», αλλά 
επικοινωνεί· για την ακρίβεια είναι επικοινωνία. 

Η διάκριση ανάμεσα σε ειδικούς που έχουν πρό-

σβαση στο άβατο του εργαστηρίου και αδαείς «λαϊ-
κούς» που περιμένουν να διαφωτιστούν από τους 
πρώτους είναι ιστοριογραφικά και πολιτικά παρω-
χημένη. Κι ας αναπαράγεται εμφατικά από τους ει-
δικούς της πανδημίας. Στις Σπουδές Επιστήμης και 
Τεχνολογίας μιλάμε για συμπαραγωγή τόσο της γνώ-
σης όσο και των τεχνουργημάτων. Οι επιστήμες και 
η τεχνολογία είναι διεργασίες οι οποίες αναφέρονται 
στο σύνολο της κοινωνίας. Η διαφορετική πρόσβα-
ση στη γνώση που έχουν οι διάφορες κατηγορίες πο-
λιτών δεν είναι η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα της διά-
κρισης ειδικών - μη ειδικών. Αν η «εκλαΐκευση» της 
γνώσης έχει στόχο να εξασφαλίσει τη συναίνεση των 
πολιτών στη γνώση που παράγουν οι ειδικοί και, ως 
εκ τούτου, να νομιμοποιήσει την αποκλειστικότητα 
των δεύτερων στη διαχείριση αυτής της γνώσης, η 
Επικοινωνία της Επιστήμης έχει τον ακριβώς αντί-
θετο στόχο: Να επαναφέρει στο προσκήνιο τον εγ-
γενώς κοινωνικό χαρακτήρα της επιστήμης και της 
τεχνολογίας και να ενεργοποιήσει τα δίκτυα κοινω-
νικής αλληλεπίδρασης που πλαισιώνουν την παρα-
γωγή γνώσης και καινοτομίας.  

Δεν συμμετέχει, ασφαλώς, όλη η κοινωνία με τον 
ίδιο τρόπο στο γίγνεσθαι της επιστήμης. Ο αποκλει-
σμός όμως, στις σύγχρονες τεχνοκρατίες, μεγάλων 
μερίδων του πληθυσμού από τις διαδικασίες έρευ-
νας και επικύρωσης της επιστημονικής γνώσης ανα-
παράγει την παράδοση των arcana imperii – των 
«κρατικών μυστικών». Έχει ενδιαφέρον ότι ο Σπι-
νόζα, πριν από τρεισήμισι αιώνες, απέδιδε σε έναν τέ-
τοιου είδους αποκλεισμό την απουσία ορθής κρίσης 
εκ μέρους των λαϊκών στρωμάτων: «Το ότι ο όχλος 
είναι ξένος προς κάθε αλήθεια και κάθε κρίση δεν εί-
ναι παράξενο, εφόσον οι σημαντικότερες υποθέσεις 
του κράτους ρυθμίζονται εν αγνοία του και δεν του 
απομένει παρά να τις μαντεύει από κάποια γεγονότα 
που είναι απολύτως αδύνατο να του τα αποκρύ-
ψουν» έγραφε στην Πολιτική Πραγματεία. «Χρειά-
ζεται σπάνια αρετή για να αποφεύγει κάποιος να δια-
τυπώνει κρίσεις. Συνεπώς, το να θέλει κάποιος να 
ενεργεί πάντοτε εν αγνοία των πολιτών, απαιτώντας 
ταυ τόχρονα από αυτούς να μην διατυπώνουν λαν-
θασμένες κρίσεις και κακοπροαίρετες ερμηνείες, 
αυτό αποτελεί το αποκορύ φωμα της ανοησίας».  

Το ζούμε σήμερα, στη μέγιστη ένταση, εξαιτίας της 
πανδημίας. Οι θεωρίες συνωμοσίας και οι ψευδοε-
πιστημονικές απόψεις δεν είναι αποτέλεσμα συλλο-
γικής βλακείας (μια τέτοια άποψη, εξάλλου, ελάχιστα 
απέχει από τη νομιμοποίηση ολοκληρωτικών πρα-
κτικών), αλλά ενός κρίσιμου θεσμικού ελλείμματος: 
της απουσίας μηχανισμών κυκλοφορίας της πληρο-
φορίας που επιτρέπουν στους πολίτες να κατανοή-
σουν το έργο των επιμέρους επιστημών και τον τρό-
πο με τον οποίο τα δίκτυα παραγωγής και επικύρω-
σής της γνώσης λειτουργούν μέσα στην κοινωνία. 
Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι όλοι οι ειδικοί, πέρα 
από τα όρια του γνωστικού τους πεδίου, είναι και οι 
ίδιοι «απλοί πολίτες»· ως εκ τούτου το σώμα των πο-
λιτών συγκροτείται από ετερογενή υποκείμενα που 

αναφέρονται με διαφορετικούς τρόπους στη γνώση. 
Η ύπαρξη θεσμών που, μέσω της επικοινωνίας, θα 
διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή του επιστημο-
νικού εγχειρήματος δεν είναι πολυτέλεια, είναι κρί-
σιμη ανάγκη του σύγχρονου τεχνοεπιστημονικού 
πολιτισμού και της δημοκρατίας. 

Ποιοι και ποιες είναι, λοιπόν, κατάλληλοι/ες να 
αναλάβουν το γνωσιολογικά ευαίσθητο και πολιτι-
κά κρίσιμο έργο της Επικοινωνίας της Επιστήμης; 
Χωρίς αμφιβολία, επικοινωνιακά καταρτισμένοι επι-
στήμονες και επιστημονικά καταρτισμένοι δημοσιο-
γράφοι. Εξίσου αποφασιστική, ωστόσο, είναι και η 
συμβολή των κοινωνικών επιστημόνων, ιστορικών, 
ανθρωπολόγων, νομικών, εκπαιδευτικών και μου-
σειολόγων. Υπό μία προϋπόθεση: Ότι όλες και όλοι 
αυτοί (των επιστημόνων και των δημοσιογράφων 
περιλαμβανομένων) θα έχουν λάβει την κατάλληλη 
κατάρτιση προκειμένου να επιτελέσουν το συγκε-
κριμένο έργο. Αλλιώς κινδυνεύουν να πέσουν στην 
παγίδα του φτηνού εντυπωσιασμού και της αναπα-
ραγωγής του επικίνδυνου διπόλου εξειδίκευσης - 
άγνοιας.  

Η μελέτη της ιστορικής ενδεχομενικότητας του 
επιστημονικού και τεχνολογικού εγχειρήματος, κα-
θώς και των φιλοσοφικών προβλημάτων που συν-
δέονται με την επικύρωση της επιστημονικής γνώ-
σης αποτελούν τους θεμέλιους λίθους αυτής της κα-
τάρτισης. Εξίσου σημαντική είναι η συστηματική 
γνωριμία με τα μέσα και τις τεχνικές επικοινωνίας, 
καθώς και η μελέτη των θεωριών αναπαράστασης 
και πρόσληψης των επιστημών στον δημόσιο χώρο.  
Όπως η γνώση μιας επιστήμης δεν μας εξοικειώνει 
αυτομάτως με τα θεωρητικά προβλήματα που είναι 
συνυφασμένα με την παραγωγή της επιστημονικής 
γνώσης, έτσι και η διαισθητική συμμετοχή μας σε 
επικοινωνιακά ενεργήματα δεν μας εφοδιάζει αυτο-
μάτως με τα κατάλληλα εργαλεία για την επιτέλεση 
αποτελεσματικής επικοινωνίας. Ο σκοπός του νέου 
μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΑΠ είναι, ακρι-
βώς, να προετοιμάσει με τις κατάλληλες θεωρητικές 
γνώσεις όσες και όσους φιλοδοξούν να αναμετρη-
θούν με το απαιτητικό εγχείρημα της Επικοινωνίας 
της Επιστήμης. Ταυτόχρονα όμως δίνει έμφαση και 
στην πρακτική κατάρτιση των φοιτητών και φοιτη-
τριών του: οι εξειδικευμένες μελέτες περίπτωσης, η 
επιστημονική δημοσιογραφία και οι τεχνικές παρα-
γωγής και διανομής οπτικοακουστικού υλικού απο-
τελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος 
σπουδών. 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καινοτομεί 
στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας. Εί-
ναι βέβαιο ότι οι απόφοιτοι του νέου μεταπτυχιακού 
προγράμματος θα είναι από τα καταλληλότερα προ-
ετοιμασμένα άτομα να χειριστούν τα κρίσιμα ζητή-
ματα μιας ιστορικής φάσης κατά την οποία ο τρόπος 
που οι επιστήμες και η τεχνολογία συγκροτούν το 
κοινωνικό σώμα επαναπροσδιορίζεται ριζικά. 

Μ.Π.

EΡΕΥΝΑ

Επικοινωνία της Επιστήμης:  
Ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ
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T
ι είναι το Ισλάμ; Πρέπει να έχουμε υπόψη 
τουλάχιστον τρία σημαντικά αλληλένδε-
τα χαρακτηριστικά. Το Ισλάμ ιδρύθηκε ως 
θρησκεία κατά τον 7ο αιώνα από τον  

Άραβα προφήτη Μωάμεθ. Παράλληλα αποτέλεσε 
μία μεγάλη αυτοκρατορία, η οποία τον 9ο αιώνα 
εκτεινόταν από τον Ατλαντικό ωκεανό έως τα σύνο-
ρα της Κίνας. Τέλος, ήταν ένας διαφορετικός πολι-
τισμός που αναπτύχθηκε εντός των ορίων της αυτο-
κρατορίας και συνέχισε να αναπτύσσεται και μετά 
την ίδρυση των εθνών - κρατών. Επομένως, όταν συ-
ζητάμε για το Ισλάμ, οφείλουμε να έχουμε υπόψη ότι 
αναφερόμαστε σε μια διακριτή θρησκεία, μια διευ-
ρυμένη αυτοκρατορία και έναν πολιτισμό με συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα με την ιστορία της θρησκείας του Ισλάμ, 
ο αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον Προφήτη 
Μωάμεθ και του υπαγόρευσε το Κοράνι, το ιερό βι-
βλίο του Ισλάμ. Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις, 
υπήρχε ένας παντοδύναμος και παντογνώστης 
Θεός, ο Αλλάχ. Οι πιστοί σε αυτόν τον Θεό ονομά-
ζονταν Μουσουλμάνοι. Το Κοράνι αποτελεί ένα κεί-
μενο πίστης, ηθικής, δικαίου και μιας ευρύτερης κο-
σμολογικής προσέγγισης. Πριν από τον θάνατο του 
Μωάμεθ το 632, οι μουσουλμάνοι είχαν καταλάβει 
ολόκληρη την Αραβική χερσόνησο και μέσα στον 
επόμενο αιώνα είχαν κατακτήσει όλα τα ασιατικά και 
αφρικανικά εδάφη που κάποτε ανήκαν στην αυτο-
κρατορία του Μ. Αλεξάνδρου, όλη τη βόρεια Αφρι-
κή και την Ισπανία. 

Εσωτερικές διασπάσεις για πολιτικούς και θρη-
σκευτικούς λόγους οδήγησαν σε αναταραχές και 
έως το μέσο του 9ου αιώνα η αυτοκρατορία αποτε-
λούνταν από ημιαυτόνομα βασίλεια. Ωστόσο υπήρ-
χε μια ενιαία αντίληψη ότι ανήκαν στον ισλαμικό πο-
λιτισμό, καθώς μοιράζονταν κοινή γλώσσα και αι-
σθητική, κοινούς πολιτικούς και θρησκευτικούς θε-
σμούς, είχαν συγκροτήσει ένα εμπορικό δίκτυο που 
διαρκώς αναπτυσσόταν και είχαν κοινές αξίες. Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο η διανοητική δραστηριότητα άρ-
χισε να ανθεί. Σημαντική εξέλιξη ήταν η μεταμόρ-
φωση της αυτοκρατορίας από μια αριστοκρατία πο-
λεμιστών σε ένα οργανωμένο κράτος, το οποίο απαι-
τούσε διοικητική γραφειοκρατία και συγκεκριμένες 
δομές. 

Την περίοδο αυτήν δεν υπάρχει η έννοια της επι-
στήμης ούτε στον αραβικό ούτε στον δυτικό κόσμο. 
Ωστόσο θα χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, κάπως 
αναχρονιστικά, για να περιγράψουμε τα επιτεύγμα-
τα της ισλαμικής διανόησης. Υπήρχαν διάφοροι 
αραβικοί όροι, όπως ‘ulum al-aw’ail ή ‘ulum al-
qudama’ (οι επιστήμες των αρχαίων), al-‘ulum al-
qadima (αρχαίες επιστήμες), al-‘ulum al-nazariyya 
(λογικές επιστήμες), al-‘ulum al-‘aqliyya (διανοητι-
κές επιστήμες) και al-‘ulum al-falsafiyya (φιλοσοφι-
κές επιστήμες). Αυτοί οι όροι υποδηλώνουν την προ-
ισλαμική καταγωγή της επιστήμης και φιλοσοφίας, 
τον ορθολογικό τους χαρακτήρα και την οικουμενι-
κότητά τους. Κατά τον 14ο αιώνα ο διάσημος ιστο-
ρικός και δικαστής Ibn Khaldun (1332-1406) έλεγε 
χαρακτηριστικά: «Οι διανοητικές επιστήμες βρίσκο-
νται εκ φύσεως στον άνθρωπο, από τη στιγμή που εί-
ναι ένα σκεπτόμενο ον. Δεν περιορίζονται σε μια συ-

γκεκριμένη θρησκευτική κατηγορία ανθρώπων. Με-
λετώνται από ανθρώπους όλων των θρησκειών, οι 
οποίοι είναι εξίσου ικανοί να τις μάθουν και να κά-
νουν έρευνα σε αυτές. Υπάρχουν για τον άνθρωπο 
από τότε που ξεκίνησε ο πολιτισμός στον κόσμο». 
Από την άλλη πλευρά όροι όπως ‘ulum al-‘arab (επι-
στήμες των Αράβων), al-‘ulum al-naqliyya (μεταβα-
τικές επιστήμες) και ‘ulum al-din (θρησκευτικές επι-
στήμες) χρησιμοποιούνταν για γλωσσολογικά και 
θρησκευτικά πεδία, όπως γραμματική, λεξικογρα-
φία, θρησκευτικός δίκαιο, σχολιασμό στο Κοράνι και 
φιλοσοφική θεολογία. Αυτές οι επιστήμες θεωρού-
νταν ακριβείς όσο ασκούνταν αποκλειστικά από 
Άραβες ή μουσουλμάνους. 

Το πλαίσιο συγκρότησης των παραπάνω επιστη-
μών έλαβε χώρα λόγω των μουσουλμανικών κατα-
κτήσεων, όταν αρκετά προ-ισλαμικά κέντρα διαφό-
ρων επιστημών ενσωματώθηκαν στην ισλαμική αυ-
τοκρατορία. Οι κατακτητές σεβάστηκαν την πολιτι-
σμική κληρονομιά που βρήκαν και την οικειοποιή-
θηκαν με τρόπους που αντανακλούσαν και το δικό 
τους πολιτισμικό πλαίσιο. Αρκετοί μουσουλμάνοι 
ηγεμόνες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τέχνες 
όπως η αστρολογία, η ιατρική, τα μαθηματικά, η αλ-
χημεία, η φιλοσοφία κ.α. Χαρακτηριστική είναι η πε-
ρίπτωση του περίφημου Οίκου της Σοφίας, ο οποί-
ος ιδρύθηκε από τους Harun al-Rashid (786-809) 
και al-Ma’mun (813-833) στη Βαγδάτη. Η βασική 
λειτουργία του συγκεκριμένου θεσμού ήταν να οι-
κειοποιηθεί την πρότερη γνώση και να την ενισχύ-
σει. Ο Οίκος της Σοφίας περιλάμβανε διανοητές δια-
φόρων πεδίων, μεταφραστές, αντιγραφείς και βι-
βλιοδέτες. Επί της ουσίας ήταν ο βασιλικός θεσμός 
που ήταν υπεύθυνος για τις μεταφράσεις ελληνικών, 
συριακών, ακόμη και σανσκριτικών επιστημονικών 
και φιλοσοφικών κειμένων στα αραβικά. Ειδικά ο al-
Ma’mun έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την αστρο-
νομία, με αποτέλεσμα να μεταφραστεί στα αραβικά η 
«Αλμαγέστη» (2ος αιώνας) του Κλαύδιου Πτολε-
μαίου, το σημαντικότερο αστρονομικό έργο έως τότε. 
Επίσης οργανώθηκαν προγράμματα ηλιακών πα-
ρατηρήσεων και επίγειων μετρήσεων σε αστερο-
σκοπεία της Βαγδάτης και της Δαμασκού, τα οποία 
βρίσκονταν σε στενή συνεργασία με τον Οίκο της 
Σοφίας. 

Αυτό που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι η στά-
ση που κράτησαν διανοητές και ηγεμόνες απέναντι 
στη γνώση προηγούμενων πολιτισμών. Ο διάσημος 
φιλόσοφος Abu Ya’qub al-Kindi (800-870) είχε πει 
χαρακτηριστικά: «Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να 
εκτιμάμε και να αποκτάμε γνώση από όπου και αν 
προέρχεται, ακόμη και αν κατάγεται από φυλές μα-
κρινές και έθνη διαφορετικά από εμάς». Οι βασιλικοί 
πάτρωνες του al-Kindi, οι al-Ma’mum και al-
Mu’tasim, ενθάρρυναν αυτή τη στάση και ενδεικτι-
κό είναι ότι ο al-Kindi μετέφρασε το «Μετά τα Φυσι-
κά» του Αριστοτέλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετα-
φραστική διαδικασία είχε μια συγκεκριμένη λογική. 
Αρκετές μεταφράσεις ήταν συλλογικά έργα. Αυτό 
σημαίνει ότι κάποιος μετέφραζε ένα κείμενο από τα 
ελληνικά στα συριακά και κάποιος άλλος από τα συ-
ριακά στα αραβικά. Επίσης η μετάφραση δεν ήταν 
απαραίτητα αντικατάσταση λέξης προς λέξη, αλλά 

αποτύπωνε το νόημα του αρχικού κειμένου. Αυτό 
σήμαινε ότι ο μεταφραστής έπρεπε να έχει βαθιά 
γνώση του αντικειμένου και να συνεργάζεται και με 
άλλους στοχαστές. 

Ο σεβασμός των μουσουλμάνων προς το παρελ-
θόν οδήγησε σε έναν μοναδικό μεταφραστικό ορ-
γασμό κειμένων της αρχαιότητας. Τα αραβικά κεί-
μενα διαδίδονταν παντού, από την Ισπανία έως τα 
σύνορα με την Κίνα, συμβάλλοντας με αυτόν τον 
τρόπο στην παραγωγή νέας γνώσης. Οι μεταφρά-
σεις, ωστόσο, ήταν αποτέλεσμα προσωπικής πρω-
τοβουλίας από πλούσιους πάτρωνες και ηγεμόνες, 
οι οποίοι χρηματοδοτούσαν της συγκεκριμένη δρα-
στηριότητα.  Με εξαίρεση τα νοσοκομεία, τα αστε-
ροσκοπεία και θεσμούς όπως ο Οίκος της Σοφίας, 
όλη η υπόλοιπη παραγωγή γνώσης ήταν μη θεσμι-
κή και πλήρως προσωποπαγής. Το σημαντικό, 
όμως, ήταν ότι συγκρότησαν ένα τεράστιο δίκτυο 
παραγωγής γνώσης με βιβλία, βιβλιοθήκες και δια-
νοητές που ταξίδευαν. Τα πρώτα βήματα για μια οι-
κουμενική γνώση είχαν γίνει. Και αυτά τα βήματα, 
όπως θα δούμε σε επόμενο άρθρο, ενσωμάτωναν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ισλάμ. 

Δ.Π.

Ισλάμ και επιστήμες  Μέρος Α 

ΠΡΙΣΜΑ
ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,  

ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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