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Ζακ Σλέιντ: ο πιο εμπνευσμένος, ταλαντούχος και δημιουργικός μουσικός στη χώρα της Ελπίδας. Το μουσικό 
συγκρότημά του, οι Reality Enigma, έχει πραγματοποιήσει πολλές εικονικές παγκόσμιες περιοδείες για τους 
φανατικούς οπαδούς του, μόνο όμως οι άνθρωποι που βρίσκονται στη χώρα της Ελπίδας έχουν την ευκαιρία 
να τους απολαμβάνουν και ζωντανά. Αντίθετα με ό,τι μπορεί να σας πουν οι «Τσιπαρισμένοι», τίποτα δεν συ-
γκρίνεται με την ανεπανάληπτη εμπειρία μιας ζωντανής συναυλίας, και εγώ προσωπικά δεν έχω χάσει καμία. 
Πάνω στη σκηνή, αυτή η ένταση και η μαγεία που διαχέεται από τον τραγουδιστή προς το κοινό του με κάθε 
νότα που παίζει, με κάθε λέξη που τραγουδάει, με κάθε ματιά που τους ρίχνει, είναι απλώς μοναδική. Κάθε φο-
ρά βλέπω χιλιάδες ανθρώπους να τον ερωτεύονται ενώ βρίσκεται πάνω στη σκηνή, κανένας όμως από αυτούς 
δεν γνωρίζει πόσο ευγενικός, συνεσταλμένος και ανασφαλής είναι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράζομαι 
τη ζωή μου. Ούτε στα πιο τρελά όνειρά μου δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι εγώ θα κατάφερνα ποτέ με την 
έρευνά μου να ασκήσω στους ανθρώπους την επιρροή που ασκεί ο Ζακ με τα τραγούδια του. Αν και το αντι-
λαμβάνεται ελάχιστα, ο Ζακ έχει αλλάξει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως όμως άλλαξε τη δική μου ζωή 
όταν μου πρωτομίλησε στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου πριν από δέκα χρόνια. Πήρε ένα ντροπαλό, μονα-
χικό και αποξενωμένο από τον κόσμο κορίτσι και το συνέδεσε με τη ζωή. Έκτοτε, όμως, πολλά έχουν αλλάξει. 

Ο Ζακ κι εγώ είμαστε παιδιά της Επανάστασης της Πραγματικότητας: είμαστε η πρώτη γενιά που γεννήθηκε 
μετά την κατάρρευση των κοινωνιών. Πριν από την Επανάσταση καθένας πίστευε ότι ήταν μοναδικός, ταλα-
ντούχος και προορισμένος για τη δόξα. Οι άνθρωποι κατηγορούσαν την τηλεόραση γι’ αυτό, ίσως όμως όλοι 
έχουμε ανάγκη να τρέφουμε ελπίδες για ένα πιο λαμπρό μέλλον, προκειμένου να διατηρήσουμε τα λογικά μας. 
Όποιος και να ήταν ο λόγος πάντως, αξίες όπως η εργατικότητα και το κοινό καλό εγκαταλείφθηκαν και αντι-
καταστάθηκαν από τον ατομισμό και την προσωπική ιδιοκτησία. Η Ιστορία θεωρεί ως υπαίτιο της Επανάστα-
σης της Πραγματικότητας τον καθηγητή Μίλτον Γκρέι για την εφεύρεσή του, το πρίσμα της πραγματικότητας, 
με το οποίο ξεκίνησαν όλα. Το πρίσμα της πραγματικότητας, μια διαφανής πυραμίδα που προσαρμοζόταν στο 
κεφάλι κάθε ατόμου, διέκρινε την πραγματικότητα σε δύο μέρη: στην αντικειμενική αλήθεια και την υποκει-
μενική εμπειρία. Το πρίσμα μέσα σε μια νύχτα εξελίχθηκε από μια ακριβή τεχνολογική συσκευή σε ένα μαζικά 
παραγόμενο εξάρτημα το οποίο αγόραζαν χιλιάδες άνθρωποι. 

Το πρίσμα της πραγματικότητας έφερε την ειλικρίνεια στον κόσμο: η προπαγάνδα και η επιρροή των μέσων 
επικοινωνίας χάθηκαν, καθώς πλέον οι άνθρωποι μπορούσαν να διακρίνουν την αντικειμενική αλήθεια από την 
υποκειμενική προσέγγιση. Οι θρησκείες κατέρρευσαν, όχι επειδή το πρίσμα τις διέψευσε, αλλά επειδή αποκά-
λυψε τον ρόλο των οργανισμών που επωφελούνταν από αυτές. Οποιοσδήποτε πλέον μπορούσε να γνωρίζει την 
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αλήθεια για οτιδήποτε τον ενδιέφερε, αλλά το πρίσμα ήταν ευλογία και κατάρα μαζί. Αναπόφευκτα οι άνθρωποι 
κοίταξαν και τους εαυτούς τους στον καθρέφτη μέσα από το πρίσμα. Φανταστείτε να κοιτάζετε τον εαυτό σας 
απογυμνωμένο από τα μικρά και αθώα κόλπα που κάνει το μυαλό μας προκειμένου να μας κάνει να αισθανθούμε 
καλύτερα γι’ αυτό που είμαστε. Το πρίσμα επέτρεπε στους ανθρώπους να μαθαίνουν πόσο έξυπνοι, πόσο αστεί-
οι, ελκυστικοί και ταλαντούχοι είναι πραγματικά – και δυστυχώς η πραγματικότητα τις περισσότερες φορές δεν 
ανταποκρινόταν στην εικόνα που είχε σχηματίσει ο καθένας για τον εαυτό του. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε 
κανονικοί άνθρωποι, και δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό, εκτός αν η κοινωνία μάς λέει ότι αυτό δεν είναι αρκετό. 

Τα άτομα έπεσαν σε κατάθλιψη και ένιωσαν ότι δεν είχαν σκοπό στη ζωή. Η απώλεια ενδιαφέροντος για τα 
πάντα οφειλόταν στο γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης έχασαν τη δύναμη της υπερ-προβολής: τα συγκροτήματα 
δεν μπορούσαν πλέον να υποκρίνονται ότι το τελευταίο τους CD ήταν το καλύτερό τους, δεν γινόταν να ξεγελα-
στείς και να πιστέψεις ότι η τελευταία συσκευή Πρωτέα ήταν πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες εκδόσεις της, 
κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ένας ποδοσφαιρικός τελικός είναι μια μοναδική εμπειρία όταν το ίδιο 
αθλητικό γεγονός επαναλαμβάνεται κάθε χρονιά, και τέλος καθένας γνώριζε ότι η χρήση των καλλυντικών δεν 
επιφέρει τα θαύματα που υπόσχονται. Ο τομέας της διαφήμισης απέτυχε, οι επιχειρήσεις κατέρρευσαν και τα 
κόμματα κλήθηκαν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο στον οποίο δεν μπορούσαν να λένε ψέματα. Η Επανάσταση 
αυτή καθαυτή διήρκεσε πέντε χρόνια, αλλά η κοινωνία χρειάστηκε δεκαετίες για να μπορέσει να ανοικοδομη-
θεί. Οι γονείς μου περιγράφουν την Επανάσταση ως τον θάνατο του πολιτισμού: χωρίς αυτοπεποίθηση δεν 
μπορεί να υπάρξει δημιουργικότητα και χωρίς δημιουργικότητα δεν μπορούν να υπάρξουν μουσικοί, καλλι-
τέχνες ή συγγραφείς. Οι άνθρωποι εγκατέλειψαν αυτές τις δραστηριότητες, επειδή βλέποντάς τες μέσα από το 
πρίσμα της πραγματικότητας πίστευαν ότι δεν είχαν κάτι ουσιαστικό να προσφέρουν. Αντίθετα, αναπολούσαν 
την εποχή πριν από την Επανάσταση: οι μουσικοί και τα συγκροτήματα της εποχής εκείνης, δηλαδή από το 
1970 μέχρι το 2040, θεωρήθηκαν μοναδικοί επειδή κανένας δεν πίστευε πως είχε το ταλέντο να τους μιμηθεί. 
Οι γονείς μας, που έζησαν τόσο πριν όσο και μετά την Επανάσταση, έχασαν την πίστη τους· ωστόσο ο Ζακ κι 
εγώ γεννηθήκαμε έπειτα από αυτή την περίοδο, δεν κοιτάξαμε ποτέ μέσα από το πρίσμα της πραγματικότητας, 
δεν είδαμε ποτέ τα όρια των δυνατοτήτων μας. Ο Ζακ μελέτησε τη μουσική του παρελθόντος και πίστεψε ότι 
μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει κάτι νέο: τα τραγούδια του δικού μας κόσμου, όχι του 
κόσμου του παρελθόντος. Ήταν ιδιοφυής σε αυτό. 

Η Ιστορία που διδάχτηκα ως παιδί μου έλεγε ότι η Επανάσταση μας πήγε πίσω σε σκοτεινές εποχές, εγώ 
όμως πιστεύω ότι μας έσωσε. Για μένα ο Μίλτον Γκρέι είναι ένας ήρωας, όχι κάποιος κακός. Μετά την Επανάστα-
ση όλοι οι άνθρωποι ενώθηκαν για έναν κοινό σκοπό, την ανοικοδόμηση της κοινωνίας. Μερικοί θεωρούσαν 
ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν και να υιοθετήσουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα 
της περιόδου πριν από την Επανάσταση, ενώ κάποιοι άλλοι επιθυμούσαν να επιστρέψουν σε παλιότερες εποχές, 
που τους φαίνονταν πιο απλές και ευτυχισμένες. Καθώς στράφηκαν στο παρελθόν, άρχισαν να αγαπούν ξανά 
παλιές συνήθειες όπως την ανάγνωση βιβλίων, τα βινύλια, την τέχνη, πράγματα που θεωρούνταν απαρχαιωμέ-
να πριν από την Επανάσταση. Αυτή η ομάδα ανθρώπων κυριεύτηκε επίσης από την επιθυμία να επανασυνδεθεί 
με τη γη μέσα από τη χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον: υιοθέτησαν την τεχνολογία που υπήρχε 
πριν από τον 21ο αιώνα, όπως τον μηχανισμό του ρολογιού και τη λειτουργία της ατμομηχανής. Με το πέρασμα 
του χρόνου, αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα συνδυάστηκαν με τα επιτεύγματα της γενιάς μας σε νέες μορφές: 
το ρολόι και η σύντηξη ατμού γεννήθηκαν.

Ο Οργανισμός Παγκόσμιας Διακυβέρνησης (The World Governance Agency – WGA) συστάθηκε από τις 
στάχτες της Επανάστασης: ένας ανθρωπιστικός οργανισμός που επιδίωκε την ανοικοδόμηση της κοινωνίας με 
βάση την αλήθεια. Ο Οργανισμός εργάστηκε για να βάλει σε τάξη την κοινωνία. Για την ανοικοδόμησή της, 
πρωταρχικός στόχος ήταν η ανάπτυξη της κοινωνίας και η ευημερία των πολιτών της. Στις προσπάθειες του 
Οργανισμού αυτού οφείλεται η συμπόρευση ατόμων με διαφορετικές απόψεις: με την καθοδήγησή του οι 
επιστήμονες ανέπτυξαν τεχνολογίες βασισμένες στον μηχανισμό του ρολογιού και στην ατμοκίνηση προκει-
μένου να παρέχουν ενέργεια σε παλιότερες αλλά και σε σύγχρονες μηχανές, έχτισαν μεγάλους χώρους που 
φιλοξενούσαν διάφορα υλικά μέσα και παρείχαν στους ανθρώπους την ελευθερία να τα χαίρονται. Ο κόσμος 
έγινε τολμηρός και καινοτόμος, αλλά και ευαίσθητος απέναντι στο παρελθόν του· έγινε μια περίεργη και ωραία 
μίξη σύγχρονου και παραδοσιακού. Αντίθετα με οποιοδήποτε κόμμα κατά το παρελθόν, ο Οργανισμός πέτυχε 
το ακατόρθωτο: όλοι ήταν ευτυχισμένοι. 
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Αυτός ήταν ο ουτοπικός κόσμος μέσα στον οποίο μεγαλώσαμε εγώ και ο Ζακ, είναι οι αναμνήσεις των 
παιδικών χρόνων μας αλλά παράλληλα και μια δυσάρεστη υπενθύμιση των όσων έχουν αλλάξει από τότε. 
Πρώτα ο Οργανισμός άρχισε να τσιπάρει τους ανθρώπους. Μικροτσίπ εμφυτεύονταν ήδη στα κατοικίδια των 
ανθρώπων για περισσότερο από έναν αιώνα, με την τεχνολογική πρόοδο, ωστόσο, έγινε εφικτή η εμφύτευση 
μικροτσίπ και στους ανθρώπους, μέσω των οποίων καταγραφόταν τι έβλεπαν, τι σκέφτονταν και τι άκουγαν σε 
πραγματικό χρόνο. Οι λάτρεις της τεχνολογίας συναγωνίζονταν ποιος θα κάνει πρώτος εμφύτευση και συνω-
στίζονταν στους σταθμούς εμφύτευσης των μικροτσίπ. Αυτούς τους ονομάζουμε «Τσιπαρισμένους», ενώ εμείς 
που αρνούμαστε να βάλουμε μικροτσίπ ονομαζόμαστε «Ρολογάτοι», ένας όρος που υποδηλώνει ότι είμαστε 
περισσότερο προσκολλημένοι στο παρελθόν, ότι αναπολούμε βικτοριανού τύπου κοινωνίες. Μπορεί οι άλλοι 
να έχουν δίκιο, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν κυκλοφορούμε με ένα τσιπ στο κεφάλι μας.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η Τράπεζα Μνήμης: ένα εικονικό μυαλό στο οποίο οι Τσιπαρισμένοι μπορού-
σαν να αναμεταδίδουν τη ζωή τους ο ένας στον άλλον σε πραγματικό χρόνο και σε εικόνα υψηλής ανάλυσης. 
Με μία μόνο σκέψη οι Τσιπαρισμένοι μπορούσαν να ανεβάσουν προσωπικές στιγμές τους σε ζωντανή μετάδο-
ση με την ένδειξη «ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός» («τα highsies»). Αυτά τα γεγονότα αναμεταδίδονταν απευ-
θείας και οι συναισθηματικές αντιδράσεις που προκαλούσαν, «τα συναισθήματα» («emo»), καταγράφονταν 
και ανέβαιναν σε πραγματικό χρόνο. Δεν υπήρχε απόκρυψη συναισθήματος στην Τράπεζα Μνήμης. Οι ζωές 
μας αποθηκεύονταν σε εικονική μορφή· η προεπαναστατική ιδέα του «cloud» –του υπολογιστικού νέφους– 
κατάληξε, όπως ήταν επόμενο, σε ένα αστέρι για τον καθένα: ένας άπειρος προσωπικός κυβερνοχώρος στον 
οποίο μπορούσαν να αποθηκευτούν ψηφιακά τα πάντα. Οι φίλοι και οι συγγενείς μπορούσαν να συνδέσουν 
διαδικτυακά τα αστέρια τους σε αστερισμούς· η Τράπεζα Μνήμης ήταν απλώς το επόμενο βήμα – ένας γαλαξίας 
αποτελούμενος από αστέρια των Τσιπαρισμένων. 

Οι Ρολογάτοι εξοστρακίστηκαν από αυτόν τον χώρο του διαδικτύου: είχαμε τα αστέρια μας, αλλά συνδεό-
μασταν με τεχνολογικά μέσα και όχι μέσω των εγκεφάλων μας, αντιστεκόμασταν διατηρώντας τα παραδοσιακά 
μέσα. Η κοινωνία διαχωρίστηκε ξανά, και αυτό συνέβη δυστυχώς και στη δική μου σχέση με τον Ζακ. Όσο πιο 
πετυχημένη καριέρα έκανα στον τομέα της έρευνας, τόσο περισσότερο αναζητούσα αξιόπιστες αποδείξεις για 
τα πάντα και τόσο δυσκολευόμουν να αποδεχτώ την τυφλή εμπιστοσύνη του Ζακ στο ένστικτό του. Όσο πιο 
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πολύ ανέπτυσσα την έρευνά μου, τόσο λιγότερο προσπαθούσε ο Ζακ να κατανοήσει με τι ακριβώς καταπιανό-
μουν. Όσο η επιστήμη μου με τραβούσε προς νέες τεχνολογίες, τόσο δυσκολευόμουν να καταλάβω γιατί ο Ζακ 
επέμενε να παραμένει προσκολλημένος σε έναν παλιό κόσμο ο οποίος είχε πεθάνει εδώ και πάνω από έναν 
αιώνα. Γνωρίζω ότι δεν μπορώ να αγαπήσω κανένα άλλον όσο αγαπώ τον Ζακ και αυτά τα συναισθήματά μου 
με τρομάζουν, αλλά όχι τόσο όσο με τρόμαξαν τα γεγονότα που συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες, και αυτά 
είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να εγκαταλείψω τον Ζακ. Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι δεν μπορώ να του 
εξηγήσω γιατί. Ελπίζω να με ξεχάσει σύντομα και μια μέρα να μπορέσει να με συγχωρήσει, αλλά και να μην 
καταλάβει ποτέ πόσο με πόνεσε αυτό που πρόκειται να κάνω. 

Δρ Άλις Νάιτινγκεϊλ 
Κέντρο Γενετικής Beimeni
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Η Άλις συμπεριφερόταν περίεργα όλη τη νύχτα. Γύρισα από την πρόβα με τα παιδιά του συγκροτήματος νωρί-
τερα για να προλάβω να φτιάξω δείπνο πριν εκείνη επιστρέψει από τη δουλειά, αλλά τη βρήκα ήδη στο σπίτι. 
Η Άλις δεν επέστρεφε ποτέ νωρίς από τη δουλειά. Ήταν μες στα νεύρα εδώ και πολύ καιρό και συμπεριφερό-
ταν σαν να προσπαθούσε να κρύψει κάτι. Τη βρήκα να παίζει κι εκείνη μουσική. 

Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι δεν υπήρχε κάτι περίεργο σε αυτό, και μάλιστα στην αρχή της σχέσης 
μας η μουσική ήταν το κοινό μας πάθος, αλλά η Άλις στη συνέχεια έχασε το ενδιαφέρον της. Ερχόταν στις συ-
ναυλίες μου, αλλά κατά τα άλλα φαινόταν να ζει και να εργάζεται μέσα σε απόλυτη ησυχία. Ανησυχούσα μερικές 
φορές, γιατί πίστευα ότι δεν έκανε καλό τόσο πολλή ησυχία στη ζωή της, ότι η ίδια ήταν πολύ αποκομμένη. 
Σήμερα, όμως, το διαμέρισμά μας ήταν γεμάτο από τους ήχους ενός άλμπουμ που συνηθίζαμε να ακούμε τον 
παλιό καιρό, ενός άλμπουμ που με ταξίδεψε στις μέρες που προσπαθούσαμε με την Άλις να μείνουμε άυπνοι 
για να μη διακόψουμε τις ατελείωτες συζητήσεις μας, και γιατί αν κοιμόμασταν θα χωρίζαμε αναγκαστικά για 
λίγο στον ύπνο μας. Οι ήχοι με πλημμύρισαν μόλις άνοιξα την πόρτα του διαμερίσματος. Ήταν περίεργο να μην 
επιστρέφω σε ένα άδειο, ήσυχο σπίτι – ένιωσα λίγο άβολα. Χαμογέλασα όταν συνειδητοποίησα ότι η Άλις ήταν 
στο σπίτι και ότι είχε βάλει να παίζει αυτό το άλμπουμ: ίσως τελικά ο κόσμος της να μην ήταν τόσο ήσυχος όσο 
φοβόμουν, και ίσως τα τραγούδια να σήμαιναν ακόμα κάτι γι’ αυτήν; Αυτές οι κρυφές ελπίδες έσβησαν μόλις 
διέκρινα την εκνευρισμένη και απόμακρη έκφραση στο πρόσωπό της.

Μόλις και μετά βίας αντιλήφθηκε ότι είχα επιστρέψει, και ένιωσα ηλίθιος που πέρασε από το μυαλό μου 
ότι το άλμπουμ θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο από μια τυχαία επιλογή. Η Άλις ήταν μια επιστήμων και αυτό 
φαίνεται ότι είχε αποκλείσει από τη ζωή της οτιδήποτε έχει να κάνει με το συναίσθημα. Μαγείρεψα, φάγαμε και 
η Άλις μίλησε ελάχιστα, ίσα ίσα για να μου αντιπαρατεθεί. Αυτό συνέβαινε συχνά τελευταία: τα πράγματα μεταξύ 
μας ήταν άσχημα. Δεν είμαι σίγουρος πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό και δεν ξέρω πώς να ξεφύγουμε από αυτό. 

Η Άλις κι εγώ είμαστε Ρολογάτοι, αλλά εγώ είμαι περισσότερο προσκολλημένος στην εποχή πριν από την 
Επανάσταση απ’ ό,τι εκείνη. Εύχομαι να είχα ζήσει εκείνες τις εποχές· η καμπή του 21ου αιώνα συνέπεσε με 
το μέσο της χρυσής εποχής της μουσικής. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν κατά χιλιάδες σε μεγάλα μουσικά 
γεγονότα, τα οποία ονομάζονταν φεστιβάλ, και έβλεπαν τα αγαπημένα τους συγκροτήματα όχι μέσω εικονικής 
πραγματικότητας αλλά με σάρκα και οστά. Τα συγκροτήματα περιόδευαν σε όλο τον κόσμο και είχαν προσω-
πική επαφή με το κοινό τους. Βέβαια κι εγώ με το συγκρότημά μου κάνουμε ζωντανές συναυλίες, αλλά μόνο 
στην πόλη μου. Για τον υπόλοιπο κόσμο είμαστε απλώς ήχοι μέσα από ένα πολυαισθητικό ακουστικό το οποίο 
αναμεταδίδει εικονικές παραστάσεις. Για μένα ο κόσμος ήταν πολύ πιο σωστός τον προηγούμενο αιώνα. Ακόμα 
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δεν μπορώ να καταλάβω πώς πήγαν όλα τόσο στραβά, αλλά άνθρωποι σαν κι εμένα παλεύουμε να επαναφέ-
ρουμε τα πράγματα πίσω στις παλιές συνήθειες. 

Πριν ανακαλυφθούν τα τσιπάκια ταυτότητας, καθένας είχε έναν Πρωτέα – μια συσκευή με προγράμματα πά-
νω1, τέτοια ώστε να μπορεί να αλλάζει σχήμα και λειτουργία. Την εποχή πριν από την Επανάσταση οι άνθρωποι 
είχαν iWatches, iPods, iPhones και άλλες παρόμοιες συσκευές. Ο Πρωτέας τα αντικατέστησε όλα αυτά με μία 
συσκευή. Μπορούσε να μεταμορφωθεί σε οθόνη αφής για να γράφεις μηνύματα, σε ακουστικά για να ακούς 
μουσική και μπορούσε επίσης εύκολα να μετατραπεί σε οθόνη 3-D για προβολή βίντεο. Ο Πρωτέας μπορούσε 
να γίνει ό,τι επιθυμούσες και ό,τι μπορούσες να σκεφτείς εσύ να γίνει. Μπορούσες να το φορέσεις σαν σκου-
λαρίκι, βραχιόλι ή ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, έχω δώσει στον δικό μου το 
σχήμα μιας λεπτής ταφόπλακας, πάνω στην οποία μάλιστα έχω γράψει «Στη μνήμη της μνήμης σου». Επιπλέον 
του έχω δώσει το όνομα diePad. Στην πραγματικότητα είναι ένα αστείο που λέω στον εαυτό μου, επειδή σκέ-
φτομαι ότι καθένας μας βασίζεται πλέον τόσο πολύ στην τεχνολογία, ώστε έχουμε καταφέρει να νεκρώσουμε 
τη δική μας μνήμη. Βέβαια οι Τσιπαρισμένοι δεν χρειάζονται ούτε τη μνήμη τους ούτε τον Πρωτέα: τα τσιπάκια 
στο κεφάλι τους διαβιβάζουν τις σκέψεις των ατόμων μέσω της Τράπεζας Μνήμης. Αυτή η συνδεσιμότητα βάζει 
εμάς του Ρολογάτους στο περιθώριο: μας είναι δύσκολο να συνδεθούμε με τους Τσιπαρισμένους και αυτοί 
πρέπει να έχουν έναν Πρωτέα για να συνδεθούν μ’ εμάς. Είναι πράγματι μεγάλος μπελάς. 

Το βράδυ η Άλις ήταν την περισσότερη ώρα με τον Πρωτέα της. Της αρέσει να τον φοράει στο αφτί, με 
ένα μικρό μικρόφωνο για να μεταδίδεται η φωνή της και ένα μονόκλ μέσα από το οποίο βλέπει αυτόν που 
την καλεί. Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν μπορούσα να δω με ποιον μιλούσε ή να ακούσω κάποια συνομιλία της, 
αλλά μπορούσα να πω με βεβαιότητα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήθελα να βοηθήσω, αλλά η Άλις δεν έδειχνε 
διατεθειμένη να μου μιλήσει. Μπουχτισμένος από την απαξιωτική συμπεριφορά της, έβαλα τα ακουστικά μου 
για να ακούσω ξανά τις ηχογραφήσεις της πρόβας και πήρα το diePad για να διαβάσω τα νέα. Το να φοράς 
ακουστικά σήμαινε πολλά για μένα: Στους Τσιπαρισμένους η μουσική μεταδιδόταν κατευθείαν στον εγκέφαλό 
τους ενώ οι περισσότεροι Ρολογάτοι χρησιμοποιούσαν τον Πρωτέα τους για να ακούσουν μουσική, αλλά εμένα 
μου άρεσε η ζεστασιά που δημιουργούνταν από τα ακουστικά στα αφτιά μου. 

1.1 ΘΑ ΜΕ ΑΓΑΠΑΣ ΤΩΡΑ; 
Καθώς άκουγα μουσική, μου τράβηξε την προσοχή μια είδηση σχετικά με τον Πρωτέα. Σύμφωνα με αυτήν, 
ορισμένη από την τεχνολογία του Πρωτέα βασιζόταν στην τεχνολογία που είχαν τα κινητά τηλέφωνα της προ-
επαναστατικής εποχής: τετράγωνες συσκευές τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για να επικοινωνούν 
μεταξύ τους πριν από τον Πρωτέα. Οι συσκευές αυτές δεν μπορούσαν να αλλάξουν σχήμα ή λειτουργία. Ήταν 
κατά βάση άχρηστες. Στις ειδήσεις λοιπόν αναφερόταν ότι η χρήση αυτών των τηλεφώνων στην εποχή εκείνη 
είχε κατηγορηθεί για την εμφάνιση καρκίνου του εγκεφάλου. Ο δημοσιογράφος υποστήριζε ότι το ίδιο μπο-
ρούσε να ισχύει και για τη χρήση του Πρωτέα. Η Άλις περνούσε άπειρες ώρες με τον Πρωτέα στο κεφάλι της 
και αυτή η είδηση πραγματικά με ανησύχησε: μήπως έκανε κακό στον εαυτό της; Μιλούσε με τις ώρες, ενώ 
εγώ πρόσεχα όλο και περισσότερο αυτά που αναφέρονταν στην είδηση. Τώρα περπατούσε γύρω γύρω σαν να 
προσπαθούσε να ξεφορτωθεί από πάνω της κάποιο βάρος. Δεν μπορούσα να αντέξω άλλο, έβγαλα τα ακου-
στικά μου και τη ρώτησα αν όλα ήταν καλά. Χαμήλωσε το βλέμμα και με διαβεβαίωσε ότι όλα ήταν καλά. Κοί-
ταζε πάντα κάτω όταν έλεγε ψέματα. 

«Μήπως μπορώ να βοηθήσω;» προσφέρθηκα. 
Η Άλις αναστέναξε βαθιά. Ήταν από εκείνους τους αναστεναγμούς που την έκαναν να φαίνεται σαν να είχε 

μόλις συνειδητοποιήσει πόσο λίγο χρησιμοποιούσε τα πνευμόνια της. Στο διάγραμμα Venn της Άλις μ’ εμένα 
απεικονιζόταν μια όμορφη έλλειψη μέσα στην οποία εμπερικλείονταν μουσική, ταινίες, λογοτεχνία και μια 
γενικότερη πίστη στο καλό της ανθρωπότητας, έξω όμως από την έλλειψη αυτή ήμαστε δυο άνθρωποι χώρια. 
Σε στιγμές σαν αυτή σκεφτόμουν ότι η κοινή μας έλλειψη μίκραινε. Η έκφραση του προσώπου της μαρτυρούσε 
τις διαφορές που όλο και μεγάλωναν μεταξύ μας.

Με κοίταξε σαν να είχα πει κάτι γελοίο. «Έχει να κάνει με τη δουλειά, δεν θα καταλάβαινες», είπε απαξιωτικά.
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Η Άλις το έκανε συχνά αυτό από τότε που ξεκίνησε να δουλεύει στο Κέντρο Γενετικής Beimeni: πιστεύει ότι 
είμαι ηλίθιος και ότι δεν ενδιαφέρομαι για τη δουλειά της. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάποιο δίκιο. Δεν καταλαβαί-
νω τα μαθηματικά και την επιστήμη και δεν τα καταλάβαινα ποτέ. Η επιστήμη είναι βαρετή, χωρίς συναίσθημα. 
Δεν μπορεί να σε εμπνεύσει. Δεν μπορεί να σου αγγίξει την ψυχή όπως ο στίχος ενός τραγουδιού. Το λάθος 
που κάνει η Άλις είναι ότι πιστεύει πως επειδή δεν ενδιαφέρομαι για την επιστήμη δεν ενδιαφέρομαι και για 
την ίδια. Δεν μπορούσε να κάνει μεγαλύτερο λάθος. Θαυμάζω απεριόριστα την ικανότητά της να αναλύει και 
να εκτιμά καταστάσεις. Είναι το πιο έξυπνο άτομο που γνωρίζω και ακόμη και άλλοι επιστήμονες πιστεύουν ότι 
είναι ευφυής: η Παγκόσμια Επιτροπή Επιστήμης της απένειμε το βραβείο Αϊνστάιν όταν ήταν μόλις είκοσι ενός 
ετών για την έρευνά της στη γενετική. Είναι ιδιοφυΐα και γι’ αυτό είμαι απόλυτα βέβαιος. Γνωρίζω πόσο ευφυής 
είναι και βλέπω καθημερινά το πάθος της για μάθηση, είναι το ίδιο πάθος που έχω κι εγώ για τη μουσική. 

Η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά ηλεκτρισμένη σήμερα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ένιωθα ότι η Άλις χρειαζόταν 
στήριξη από κάποιον και αυτός ο κάποιος ήθελα να είμαι εγώ. Έδειχνε πάντα ενδιαφέρον για τη μουσική μου 
και ίσως είχε έρθει η ώρα να δείξω κι εγώ ενδιαφέρον για την επιστήμη της· μπορεί αυτό να ήταν αρκετό για 
να μοιραστεί μαζί μου ό,τι την απασχολούσε. 

«Ίσως θα μπορούσα να καταλάβω», είπα. «Δοκίμασέ με». 
Η Άλις ξεφύσηξε αγανακτισμένη. «Είναι πολύ αργά γι’ αυτό, Ζακ. Δεν μπορούν να φτιάξουν τα πράγματα 

επειδή ξαφνικά εσύ αποφάσισες να δείξεις ενδιαφέρον», είπε. 
Η αμεσότητά της με πλήγωσε, αλλά ταυτόχρονα αυτή η συμπεριφορά ήταν και αφύσικη εκ μέρους της. Η 

μουσική από το ίδιο άλμπουμ εξακολουθούσε να παίζει στο δωμάτιο, σαν να ανακούφιζε την Άλις να ακούει τα 
τραγούδια που κάποτε μας ένωναν. Κι έπειτα ήταν τα μάτια της. Δεν μπορούσα να το περιγράψω, αλλά υπήρχε 
κάτι στα μάτια της που φώναζε «Δεν είναι ακόμα πολύ αργά για μας Ζακ, σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Μπορεί 
να μην ήταν και τίποτα, αλλά υπήρχε μόνο ένας τρόπος για να βεβαιωθώ. 

«Διάβαζα αυτό», είπα και της έδειξα το diePad. «Αυτός ο τύπος πιστεύει ότι ο Πρωτέας μπορεί να προκαλεί 
καρκίνο στον εγκέφαλο. Βασίζεται σε έρευνες που έγιναν την εποχή πριν από την Επανάσταση. Παρουσιάζει 
πρωτοσέλιδα από εφημερίδες και περιοδικά του προηγούμενου αιώνα: η εφημερίδα Daily Express γράφει πως 
“Λίγα μόλις λεπτά ομιλίας με το κινητό αυξάνουν τις πιθανότητες καρκίνου στον εγκέφαλο”2, στο περιοδικό 
US News and World Report αναφέρεται ότι “Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, προειδο-
ποιούν οι επικεφαλής των οργανισμών υγείας”3, “Χρήση του κινητού και καρκίνος: Νέα έρευνα δείχνει ότι 
συνδέονται μεταξύ τους”4, ακόμα και στις ειδήσεις του BBC και του CBS έχει υπάρξει θέμα με τίτλο “Τα κινητά 
μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο του εγκεφάλου”5,6. Δεν ξέρω, όλα αυτά με τρομάζουν. Θέλω τη γνώμη σου. 
Εσύ ως επιστήμονας πώς θα ήξερες αν αυτός ο ισχυρισμός για τον καρκίνο είναι αληθής;» ρώτησα την Άλις. 

Εκείνη με κοίταξε καχύποπτα. «Οι τίτλοι των ειδήσεων υπάρχουν απλώς για να τραβήξουν την προσοχή 
σου. Εγώ θα μελετούσα τις αποδείξεις», μου είπε κοφτά. 

Η Άλις προσπαθούσε να τελειώσει τη συζήτηση εκεί, αλλά δεν σκόπευα να ενδώσω. Τράβηξα ένα ασημένιο 
ρολόι τσέπης από το σακάκι μου. Πάνω στο καπάκι του ρολογιού ήταν χαραγμένη η φράση «Ησυχάσατε και 
γνωρίσατε»*. Πάτησα τον μηχανισμό και το καπάκι άνοιξε. Κράτησα το ρολόι ανοιχτό μέσα στην παλάμη μου 
και κοιτάξαμε τον γνωστό μηχανισμό λειτουργίας του: στο κέντρο ένας όμορφος συνδυασμός από γρανάζια, 
ελατήρια και η περίμετρός του διακοσμημένη με κόκκινους, κίτρινους και μπλε μικροσκοπικούς πολύτιμους 
λίθους. Τα μικρά γρανάζια άρχισαν να κινούνται με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα, και μόλις έφτασαν σε μια 
κρίσιμη ταχύτητα κίνησης καθένα από τα πετράδια πρόβαλε μια χρωματιστή ακτίνα και όλα μαζί δημιούργησαν 
ένα νέφος φωτός μέσα από το οποίο πρόβαλε ένα ανθρώπινο κεφάλι. 

Δεν έπαψα ποτέ να θαυμάζω τον μηχανισμό λειτουργίας του ρολογιού: πώς μπορούσαν αυτά τα αυτοτελώς 
περιστρεφόμενα ελατήρια να δημιουργούν την απαραίτητη ενέργεια που χρειαζόταν για να λειτουργήσει με 
ακρίβεια αυτό το μικρό έξυπνο σύστημα/κεφάλι; Η συσκευή ήταν ένας «ελεγκτής της πραγματικότητας» και με 
το σύστημα αυτό ήταν ουσιαστικά συνδεδεμένα τα πάντα. Βέβαια χρησιμοποιώντας τον Πρωτέα ή ακόμα και 
το ατομικό σου τσιπ, αν ήσουν Τσιπαρισμένος, μπορούσες να ανακαλύψεις πολλά πράγματα, αλλά όπως και 
να έχει οι ελεγκτές της πραγματικότητας προσέθεταν κάτι που καμιά άλλη συσκευή δεν μπορούσε να σου προ-
σφέρει: ένα μυαλό πολύ καλύτερο από το δικό σου. Ένας ελεγκτής πραγματικότητας μπορούσε να επεξεργαστεί 

* Σ.τ.Ε. Ψαλμοί, 46:10 (ΣτΕ).
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στοιχεία από οπουδήποτε, να τα αξιολογήσει και να δώσει την καλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτησή 
σου. Οι μέρες που λάμβανες κάθε ανοησία που πασάρεται από το διαδίκτυο είχαν περάσει ανεπιστρεπτί, αφού 
ο ελεγκτής της αλήθειας φιλτράριζε κάθε πληροφορία για σένα. Κάθε μυαλό έχει και μια προσωπικότητα: κα-
ταβάλλοντας το ανάλογο αντίτιμο ο καθένας θα μπορούσε να διαμορφώσει μια δική του προσωπικότητα ή να 
διαλέξει μία της αρεσκείας του, αλλά η πιο οικονομική λύση ήταν να διαλέξει μια τυχαία προσωπικότητα. Αν 
ήσουν άφραγκος σαν εμένα, αγόραζες έναν «ελεγκτή πραγματικότητας» από τους ελαττωματικούς, από αυτούς 
που έχουν τόσο ιδιότροπη προσωπικότητα ώστε οι κατασκευαστές πιστεύουν ότι κανένας δεν θα τους θέλει και 
γι’ αυτό τους στέλνουν προς καταστροφή. Ο δικός μου ήταν ωραίος τύπος, αλλά σίγουρα ήταν και ιδιότροπος. 
Αρνιόταν να απαντήσει αν δεν τον αποκαλούσες με ένα συγκεκριμένο όνομα, «Το Κεφάλι», καθώς εκλάμβανε 
το μοντέλο του ως τέλειο, και απαντούσε όποτε και όπως του έκανε κέφι. Του άρεσε επίσης να με μπερδεύει με 
λάθος απαντήσεις. Σίγουρα δεν ήταν κάτι που περίμενες από έναν πραγματικό ελεγκτή πραγματικότητας, αλλά 
για μένα ήταν περισσότερο ένας ηλεκτρονικός φίλος παρά μία ακόμη τεχνολογική συσκευή. Δεν με ενδιέφερε 
τόσο να γνωρίζω την εγκυρότητα των λεγομένων του όσο να ακούω τη φλυαρία του και το δυνατό γέλιο του. 
Ομολογώ επίσης ότι ήταν ιδιαίτερα όμορφος, με σμιλεμένο πρόσωπο, τέλεια μελαμψό δέρμα και αφροαμερι-
κάνικο στιλ. Ο τύπος ήταν απερίγραπτος.

Εμφανίστηκε με πλατύ χαμόγελο, και με προφορά Βόρειας Καρολίνας μου είπε: «Τι έχεις για μένα, Ζ;» Ήταν 
το μοναδικό άτομο στον κόσμο που του επέτρεπα να με αποκαλεί με το αρχικό μου. 

«Συζητούσα με την Άλις για το αν η χρήση του Πρωτέα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του εγκεφάλου. Η 
Άλις μου είπε να κοιτάξω τα αποδεικτικά στοιχεία. Μπορείς να με βοηθήσεις σε αυτό;» 

«Χμμ… αν ο Πρωτέας προκαλεί καρκίνο του εγκεφάλου, ε; Για να το ψάξω». Το Κεφάλι χαμογέλασε με τον 
γνωστό τρόπο του και στριφογύρισε σαν να έκανε βουτιά στη βάση των δεδομένων του. «Ναι, προκαλεί…» 
χαμογέλασε πριν στριφογυρίσει άλλη μια φορά το κεφάλι του, «ή μπορεί και όχι…» Ξαναστριφογύρισε. «Πε-
ρίμενε… μάλλον ναι ή μπορεί και όχι…. μπορεί… δεν μπορεί… αλλά είναι πιθανό». Στριφογύρισε λίγο ακόμα 
και όταν επανήλθε είχε μια τρομαγμένη όψη, σαν να επρόκειτο να μου ανακοινώσει κάτι πολύ κακό. «Άσχημα 
νέα, Ζ. Οι αποδείξεις είναι αντιφατικές», είπε. Στραβομουτσούνιασε για να δείξει ακόμα περισσότερο τη σοβα-
ρότητα της κατάστασης. 

«Εντάξει… και η απάντηση στο ερώτημά μου είναι;...» είπα υψώνοντας τον τόνο της φωνής μου για να 
τονίσω ότι δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου και στις υποχρεώσεις του ως ελεγκτή πραγματικότητας. 

«Χμ…» μουρμούρισε. «Θα μπορούσα να σου αναλύσω την αντιφατικότητα των αποδεικτικών στοιχείων, 
αλλά δεν σου αρέσει η επιστήμη, επομένως αντί γι’ αυτό θα σου διηγηθώ μια ιστορία. Αυτό 
μάλλον ανταποκρίνεται καλύτερα στο επίπεδο των γνώσεών σου». Όπως είπα και πριν, το 
Κεφάλι πολλές φορές απαντούσε στις ερωτήσεις μου όπως του έκανε κέφι. 

Αυτή ήταν μια τυπική συμπεριφορά για το Κεφάλι. Σπάνια μπορούσες να καταλάβεις αν με την απάντησή 
του σε βοηθούσε πραγματικά, γι’ αυτό κι εγώ τον απενεργοποίησα και τον μετέτρεψα ξανά σε απλό ρολόι. 
Σταμάτησα για να επεξεργαστώ λίγο το άρθρο για τον Μαρκολίνι που αφορούσε τον καρκίνο του εγκεφάλου. 
Σε αυτό το είδος αποδείξεων αναφερόταν η Άλις; Την είδα να πηγαινοέρχεται στο δωμάτιο νευρικά, αλλά 
υποψιαζόμουν ότι είχε ακούσει τη συνομιλία μου με το Κεφάλι, οπότε την ξαναρώτησα αν το άρθρο για τον 
Μαρκολίνι έλεγε αλήθεια και αν τα κινητά τηλέφωνα προκαλούν καρκίνο. Η Άλις ήρθε και κάθισε δίπλα μου. 
Αυτό κι αν ήταν θετική ένδειξη. 

«Ζακ, ακόμα κι αν αγνοήσουμε το γεγονός ότι το άρθρο για τον Μαρκολίνι είναι πολύ παλιό, δεν μας λέει 
τίποτα ουσιαστικό. Λυπάμαι γι’ αυτό που συνέβη στον κύριο Μαρκολίνι, αλλά αυτό μπορεί να είναι μία μονα-
δική περίπτωση και από μόνο του δεν αποδεικνύει τίποτα. Μπορεί να υπήρχαν χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που 
χρησιμοποιούσαν τα κινητά τους τηλέφωνα όπως ο Μαρκολίνι και δεν έπαθαν καρκίνο». 

«Ναι, αλλά οι δικαστές συμφώνησαν και αυτοί είναι άνθρωποι που γνωρίζουν», είπα. 
«Ίσως, αλλά οι δικαστές δεν είναι επιστήμονες. Η επιστήμη δεν είναι τέλεια και ασφαλώς δεν είναι ο μόνος 

τρόπος για να αναλύσει κάποιος τον κόσμο, αλλά σίγουρα έχει ένα σύστημα με το οποίο προσπαθεί να δίνει 
απαντήσεις σε ερωτήματα. Μου ζήτησες να σου εξηγήσω την επιστήμη και προσπάθησα πραγματικά πολλές 
φορές, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όλες τις φορές ήσουν αρνητικός και δεν ήθελες να εμπλακείς σε αυτό», μου 
απάντησε η Άλις. 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.1
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Ένιωσα τον ενθουσιασμό μου να εξανεμίζεται γιατί η Άλις είχε δίκιο: φοβόμουν ότι αν η Άλις μου εξηγούσε 
τον κόσμο της επιστήμης θα καταλάβαινε πόσο ηλίθιος είμαι. Όταν δεν μπορούσα να καταλάβω τα μαθηματικά 
και τη φυσική στο σχολείο, ένιωθα μειονεκτικά και άβολα απέναντι στους συμμαθητές μου και ήθελα να πε-
τάξω το θρανίο μου από το παράθυρο. Ήμουν ένα παιδί-θαύμα στην κιθάρα, επομένως δεν μου ήταν εύκολο 
και να ζητήσω βοήθεια. Απλώς έπειθα τον εαυτό μου λέγοντάς του ότι το ατού μου ήταν η μουσική και για τη 
μουσική μου δεν χρειαζόμουν τα μαθηματικά και τη φυσική. Η Άλις είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να 
μου εξηγήσει, αλλά εγώ αρνιόμουν να εμπλακώ με αυτό το θέμα. Σήμερα το βράδυ, όμως, τα πράγματα ήταν 

Έλεγχος Πραγματικότητας 1.1 Μια μελέτη υπόθεσης υποκειμενικών απόψεων γίνεται «γεγονότα» (facts)

«Τα παλιά εκείνα χρόνια», ξεκίνησε το Κεφάλι, «πριν από την επανάσταση, τον Οκτώβριο του 2012, το 
ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας αποδέχτηκε τον ισχυρισμό του Ινοσέντε Μαρκολίνι ότι ο καρκίνος στον 
εγκέφαλό του προκλήθηκε από την πολύωρη χρήση κινητού τηλεφώνου. Ο Μαρκολίνι ήταν διευθυντής 
πωλήσεων και περνούσε τουλάχιστον 6 ώρες ημερησίως στο κινητό του για περισσότερο από 12 χρόνια. 
Ο τύπος εμφάνισε έναν ιδιαίτερο τύπο καρκίνου στο κεφάλι του. Του τον αφαίρεσαν, αλλά εξακολουθού-
σε να είχε πόνους. Γι’ αυτόν τον λόγο απαίτησε χρηματική αποζημίωση από έναν ιδιωτικό ασφαλιστικό 
φορέα με ειδίκευση στα θέματα υγείας στον χώρο εργασίας. Η εταιρεία απέρριψε τον ισχυρισμό του και 
ο Μαρκολίνι προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Ο δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση του τηλεφώ-
νου προκάλεσε τον καρκίνο. Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση έκανε ως είδηση τον γύρο του κόσμου:

• Τα δικαστήρια της Ιταλίας αποφασίζουν ότι ο καρκίνος οφείλεται στη χρήση κινητού (CBS News, 
ΗΠΑ).

• Τα κινητά προκαλούν καρκίνο, αποφάσισε το δικαστήριο (Sun, ΗΒ).
• Τα κινητά μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο του εγκεφάλου, αποφάσισε το δικαστήριο σε μια δικα-

στική απόφαση-ορόσημο (Daily Mail, ΗΒ). 
• Τα κινητά μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο του εγκεφάλου, αποφάσισε το δικαστήριο (Telegraph, ΗΒ).

• Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο στον εγκέφαλο, αποφάσισε 
το ανώτατο ιταλικό δικαστήριο (National Post, Καναδάς).

•  Η Ιταλία αναγνωρίζει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ κινητών τηλεφώνων και 
εγκεφαλικού καρκίνου (Le Monde, Γαλλία).

Σε συνέντευξή του σε μια εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Sun, ο 
Μαρκολίνι δήλωσε: «Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για πάρα πολλούς 
ανθρώπους. Ήθελα να δημοσιοποιηθεί το θέμα μου, γιατί πολλοί άνθρωποι 
δεν γνωρίζουν τους κινδύνους από τη χρήση του κινητού… ήθελα να υπάρ-

ξει σύνδεση της ασθένειας με τη χρήση του κινητού και των ασύρματων τη-
λεφώνων. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτί-

θενται τα παιδιά τους».
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διαφορετικά. Η Άλις έδειχνε πολύ απελπισμένη και μπορεί η μουσική που ακουγόταν να με είχε φορτίσει συ-
ναισθηματικά, αλλά ένιωθα την ανάγκη να την προστατέψω. Δεν ήξερα από τι έπρεπε να την προστατέψω αλλά 
καταλάβαινα ότι για κάποιο λόγο με χρειαζόταν, ήθελε από μένα να καταλάβω τη ζωή της, να καταλάβω γιατί 
η επιστήμη ήταν τόσο σημαντική. Αναζήτησα το χέρι της, έπιασα σφιχτά την παλάμη της και της υποσχέθηκα 
ότι αν προσπαθούσε να μου εξηγήσει για μια ακόμα φορά θα την άκουγα. 

1.2 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
1.2.1 Η διαδικασία της έρευνας
Η Άλις έδειχνε σκεπτική αλλά η ανακούφισή της ήταν εμφανής. Τα μάτια της σκοτείνιασαν καθώς προσπαθούσε 
να σκεφτεί έναν τρόπο να εκμεταλλευτεί το ενδιαφέρον μου. Ξαφνικά η έκφρασή της άλλαξε και είδα το πρώτο 
χαμόγελο αυτό το βράδυ. «Το βρήκα», είπε και φαινόνταν πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό της. «Θυμάσαι 
την τελευταία συναυλία σας; Για κάθε μπλουζάκι που αγόραζε ο κόσμος, δίνατε δώρο ένα βραχιολάκι. Μετά 
τη συναυλία μού είπες ότι πουλήσατε περισσότερα μπλουζάκια από κάθε άλλη φορά και νόμιζες ότι αυτό συ-
νέβη επειδή δίνατε δώρο το βραχιολάκι. Πώς είσαι όμως σίγουρος ότι αυτό πράγματι συνέβη επειδή δίνατε 
το δώρο;» με ρώτησε. 

«Δεν το ξέρω, απλώς το υποψιάστηκα», απάντησα. 
«Ακριβώς», είπε η Άλις και συνέχισε: «Αυτού του είδους τις ερωτήσεις μπορείς να τις απαντήσεις με σιγου-

ριά μόνο με τη βοήθεια της επιστήμης. Πουλάς πάντα σε κάθε συναυλία τον ίδιο αριθμό από μπλουζάκια;» 
«Όχι, ο αριθμός διαφέρει σε κάθε συναυλία». 
«Αυτό άραγε σημαίνει ότι ο μεγάλος αριθμός πωλήσεων όταν δίνατε δώρο το βραχιόλι μπορεί πράγματι να 

οφείλεται στο δώρο ή είναι απλώς μία από αυτές τις συναυλίες που έτυχε να πουλήσετε πολλά μπλουζάκια;» 
Είχε ένα δίκιο, σκέφτηκα. «Γι’ αυτόν τον λόγο είναι χρήσιμο να έχεις ένα σύστημα, σαν την επιστήμη, για να 
προσπαθήσεις να δώσεις τις πραγματικές απαντήσεις σε ερωτήσεις αυτού του τύπου». 

Η Άλις πήρε τον Πρωτέα της και τον διαμόρφωσε σε μια μεγάλη επίπεδη οθόνη. Σχεδίασε ένα σχήμα πάνω 
σε αυτήν.  «Το σχήμα απεικονίζει τη διαδικασία της επιστήμης», είπε. «Οι επιστήμονες ξε-
κινούν παρατηρώντας στον πραγματικό κόσμο κάτι το οποίο θέλουν να κατανοήσουν, και 
αυτή η παρατήρηση μπορεί να βασίζεται σε δεδομένα, όπως για παράδειγμα παρατήρησες 

εσύ ότι πουλήσατε περισσότερα μπλουζάκια όταν δίνατε και δώρο ένα βραχιολάκι, ή μπορεί να είναι κάτι που 
δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμα, όπως η περίπτωση του κυρίου Μαρκολίνι που πίστευε ότι έπαθε καρκίνο από τη 
χρήση κινητού. Αυτά τα “δεδομένα” θα μπορούσαν να είναι μία μεμονωμένη παρατήρηση, όπως αν παρατη-
ρούσες ότι ένα μοναδικό άτομο πείστηκε να αγοράσει το μπλουζάκι στη συναυλία σου μόνο και μόνο επειδή 
θα έπαιρνε δώρο το βραχιολάκι, ή περισσότερες από μία παρατηρήσεις, δηλαδή αν παρατηρούσες ότι εννιά 
στους δέκα στους οποίους προσφέρθηκε δώρο το βραχιολάκι αγόρασαν το μπλουζάκι. Από αυτές τις παρατη-
ρήσεις μπορεί να γεννηθεί ένα ερευνητικό ερώτημα όπως: “Η προσφορά δώρου συμβάλλει στις πωλήσεις;” Ή 
άλλο ερώτημα θα μπορούσε να είναι: “Η χρήση του Πρωτέα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στον εγκέφαλο;”

»Η διατύπωση ενός ερευνητικού ερωτήματος υποδηλώνει ότι προσπαθείς να αναπτύξεις μια θεωρία 
(theory), η οποία είναι μια αρχή ή ένα σύνολο αρχών με τις οποίες εξηγούνται αυτά που έχεις παρατηρήσει. 
Για παράδειγμα, έχεις παρατηρήσει ότι πουλάς περισσότερα μπλουζάκια σε μια συναυλία απ’ ό,τι σε μια άλλη 
και η θεωρία σου είναι ότι η προσφορά δώρου αυξάνει τις πωλήσεις στα μπλουζάκια. Αν και εσύ μπορεί να 
ενδιαφέρεσαι μόνο για το πώς πάει το συγκρότημά σου, οι Reality Enigma, τους επιστήμονες τους ενδιαφέρουν 
κυρίως θεωρίες που έχουν ευρύτερη εφαρμογή – μάλιστα θέλουν οι θεωρίες τους να βρίσκουν εφαρμογή σε 
όλες τις καταστάσεις και σε όλα τα άτομα. Ένα ολοκληρωμένο σύνολο ίδιων μονάδων καλείται πληθυσμός 
(population). Ένας πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημαντικές διαφοροποιήσεις (για παράδειγμα, μπορεί 
να θέλεις να εξαγάγεις κάποια συμπεράσματα για τις πωλήσεις από τα μπλουζάκια όλων των συγκροτημάτων 
του πλανήτη), αλλά μπορεί να είναι και πιο συγκεκριμένος (μπορεί δηλαδή να σε ενδιαφέρει να εξαγάγεις 
συμπεράσματα μόνο για τα συγκροτήματα εκείνα που παίζουν ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, όπως είναι 

ΕΙΚΟΝΑ 1.1
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το μέταλ). Διαφορετικοί τύποι επιστημόνων μπορεί να εστιάσουν σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Εγώ, για πα-
ράδειγμα, ασχολούμαι με τη γενετική και επομένως θέλω να γενικεύσω τις θεωρίες μου σε όλο τον ανθρώπινο 
πληθυσμό, και ο ίδιος πληθυσμός μπορεί να ενδιαφέρει τους ψυχολόγους και τους επιδημιολόγους αντίστοιχα. 
Ωστόσο ένας οικονομολόγος μπορεί να ενδιαφέρεται μόνο για τον πληθυσμό των “μικρών επιχειρήσεων” ή 
των “εργαζομένων” ή των “διευθυντών”, όπως και οι βιολόγοι μπορεί να ενδιαφέρονται για τον πληθυσμό 
των “κυττάρων”. Θέλουμε οι θεωρίες μας να είναι γενικές και να έχουν εφαρμογή σε όλο τον πληθυσμό παρά 
σε μία μεμονωμένη ομάδα του πληθυσμού· όσον αφορά τα μπλουζάκια, για παράδειγμα, έχει μεγαλύτερο εν-
διαφέρον να μπορείς να ισχυριστείς ότι τα δώρα μπορούν να βοηθήσουν οποιοδήποτε συγκρότημα να αυξήσει 
τις πωλήσεις του σε μπλουζάκια, παρά να εξαγάγεις το συμπέρασμα ότι αυτό ισχύει για ένα μόνο συγκρότημα 
με το όνομα Reality Enigma, του Ζακ Σλέιντ».

Η Άλις μου χαμογέλασε στοργικά και μου άρεσε πολύ που την είδα να χαλαρώνει έστω και λίγο. «Μια θε-
ωρία θα πρέπει να σου επιτρέπει να διατυπώσεις μια επιστημονική υπόθεση (hypothesis) ή περισσότερες 
από μία υποθέσεις, που είναι μια προτεινόμενη ερμηνεία μιας συγκεκριμένης παρατήρησης που σε ενδιαφέρει. 
Μπορείς, για παράδειγμα, με βάση τη θεωρία καταναλωτή, να κάνεις την ακόλουθη υπόθεση: “Οι πωλήσεις 
στα μπλουζάκια αυξάνονται επειδή τα δώρα αυξάνουν την αξία των χρημάτων”. Μια υπόθεση μπορεί να 
ελεγχθεί με την ενεργοποίησή της ως πρόβλεψη του τι θα συμβεί. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε, από την 
υπόθεσή μας, να προβλέψουμε ότι “Αν ένα συγκρότημα δίνει δώρο μαζί με το μπλουζάκι, τότε οι πωλήσεις για 
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Εικόνα 1.1  Η διαδικασία της έρευνας
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τα μπλουζάκια θα αυξηθούν”.  Μια υπόθεση θα πρέπει να είναι μια επιστημονική δήλωση: μια δήλωση η 
οποία θα μπορεί να επιβεβαιωθεί (ή όχι) με τη χρήση δεδομένων. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι αναλύεις την επιστημονική δήλωση σε πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα, τις γνωστές 
ως μεταβλητές (variables). Μόλις τώρα μου ανέφερες ότι ο αριθμός από τα μπλουζάκια 

που πούλησες μεταβάλλεται από τη μία συναυλία στη άλλη, επομένως οι “πωλήσεις από τα μπλουζάκια” είναι 
μία μεταβλητή». 

«Εννοείς ότι θα μπορούσα να μετράω πόσα μπλουζάκια πουλάμε σε κάθε συναυλία; Υποθέτω ότι θα μπο-
ρούσα να σημειώνω αν δίνω και δώρο με τα μπλουζάκια ή όχι σε κάθε συναυλία;»

«Ναι, σωστά. Θα μπορούσες να ελέγχεις την υπόθεσή σου για το δώρο με δύο μεταβλητές: πόσα μπλου-
ζάκια πωλήθηκαν και εάν έδωσες δώρο με τα μπλουζάκια ή όχι. Πολλές φορές, όμως, θα έρθεις αντιμέτωπος 
με μη επιστημονικές διατυπώσεις και αυτές δεν μπορούν να ελεγχθούν, συχνά γιατί αφορούν μη μετρήσιμα 
πράγματα. Για παράδειγμα, η διατύπωση “Η Άλις είναι το καλύτερο κορίτσι του κόσμου” (μου χαμογέλασε 
παιχνιδιάρικα) είναι μια δήλωση που δεν είναι επιστημονική, πιθανότατα γιατί δεν συμφωνούν όλοι στο ορισμό 
του “καλύτερου”: διαφορετικοί άνθρωποι εκτιμούν διαφορετικά τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου (άλλοι 
εκτιμούν περισσότερο την εξυπνάδα, άλλοι την ευγένεια και άλλοι περισσότερο την κοινωνικότητα – άλλωστε 
ποιος μπορεί να πει τι είναι το καλύτερο;). Ωστόσο αυτή τη δήλωση θα μπορούσες να την κάνεις επιστημονική 
αν ορίσεις εσύ “το καλύτερο” με κάτι μετρήσιμο, για παράδειγμα την ευφυΐα. Έτσι, η δήλωση “Η Άλις είναι η 
πιο έξυπνη φίλη” είναι μια επιστημονική δήλωση, καθώς θεωρητικά θα μπορούσες να μετρήσεις την ευφυΐα 
όλων των φιλενάδων στον πλανήτη και να ελέγξεις τη δήλωσή σου». 

«Ναι, επομένως η δήλωση “Οι Reality Enigma είναι το συγκρότημα που επηρεάζει περισσότερο τον κόσμο 
στη χώρας της Ελπίδας” είναι μια μη επιστημονική δήλωση, καθώς θα ήταν απίθανο να μετρήσουμε την “επιρ-
ροή”, αλλά η δήλωση “Οι Reality Enigma είναι το πιο διάσημο συγκρότημα στη χώρα της Ελπίδας” θα ήταν 
επιστημονική, γιατί η δημοτικότητα θα μπορούσε να μετρηθεί, για παράδειγμα, με τον αριθμό των εμφανίσεων 
που έχει κάθε συγκρότημα στην Τράπεζα Μνήμης, σωστά;»

«Ακριβώς». 

ΕΙΚΟΝΑ 1.1

 

 

Τα δεδομένα του Ζακ 1.1 Επιστημονικές δηλώσεις

 Επιστημονικές δηλώσεις είναι αυτές που μπορούν να ελεγχθούν με βάση αποδείξεις. Για 
παράδειγμα, η δήλωση «Εγώ και η Άλις θα είμαστε ζευγάρι για περισσότερο χρόνο από 
τον μέσο χρόνο που ισχύει για τα ζευγάρια» είναι μια επιστημονική δήλωση, γιατί μπορεί 
να ελεγχθεί: μπορούμε να μετρήσουμε τη μέση διάρκεια του χρόνου που μένουν μαζί 
τα ζευγάρια και να τη συγκρίνουμε τελικά με τον χρόνο που θα περάσω εγώ με την Άλις 
(δηλαδή για πάντα!).

 Μη επιστημονικές δηλώσεις είναι αυτές οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν εμπειρικά. 
Για παράδειγμα, η δήλωση «Εγώ και η Άλις είμαστε το τέλειο ζευγάρι» δεν είναι επιστη-
μονική, καθώς είναι σχεδόν αδύνατον να ορίσεις το «τέλειο» και επομένως ο όρος αυτός 
είναι μη μετρήσιμος.
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Άνοιξα το diePad, ακούμπησα την οθόνη για να ενεργοποιηθεί και άρχισα να σημειώνω τα σημαντικότερα 
σημεία από αυτά που είχα ακούσει μέχρι τώρα. 

Η Άλις ξαφνιάστηκε όταν με είδε να κρατάω σημειώσεις. «Το επόμενο βήμα στη διαδικα-
σία είναι η συλλογή δεδομένων.  Το πρόβλημα εδώ είναι ότι θέλεις να καταλήξεις σε κά-
ποια συμπεράσματα για το σύνολο του πληθυσμού, αλλά συνήθως είναι πρακτικά αδύνατον 
να μπορέσεις να διερευνήσεις κάθε μονάδα που αποτελεί τον πληθυσμό αυτό. Θα είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να μάθεις τις πωλήσεις σε μπλουζάκια και να βρεις πληροφορίες για την προ-
σφορά δώρων από όλα τα συγκροτήματα της πόλης σου, αντί γι’ αυτό επομένως επιλέγεις ένα δείγμα 
(sample), το οποίο είναι ένα μικρότερο σύνολο του πληθυσμού σου. Θέλουμε οι μονάδες που θα συμπερι-
λάβεις στο δείγμα σου να είναι αντιπροσωπευτικές όλου του πληθυσμού και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε 
αν επιλέξουμε το δείγμα μας τυχαία. Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να επιλέξουμε μια ομάδα από συ-
γκροτήματα τα οποία θα αντιπροσωπεύουν όλα τα συγκροτήματα της πόλης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσου-
με τα δεδομένα του δείγματός μας για να υπολογίσουμε στατιστικά (statistics), για να υπολογίσουμε δη-
λαδή τιμές οι οποίες θα περιγράφουν το δείγμα μας. Επομένως ο μέσος όρος του αριθμού από τα μπλουζάκια 
που πωλούνται είναι ένας στατιστικός δείκτης. Ωστόσο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τιμή αυτή για να 
εκτιμήσουμε ποια θα ήταν η τιμή εάν είχαμε συγκεντρώσει δεδομένα από ολόκληρο τον πληθυσμό. Η τιμή για 
τον πληθυσμό ονομάζεται παράμετρος (parameter)».

«Επομένως ο μέσος για το δείγμα ονομάζεται στατιστική τιμή αλλά ο μέσος για τον πληθυσμό ονομάζεται 
παράμετρος; Αυτό είναι λίγο περίπλοκο· γιατί να μην λέμε με το ίδιο όνομα πράγματα που είναι ίδια; Στην 
περίπτωση αυτή δεν είναι και οι δύο μέσες τιμές;» 

«Τα διαφορετικά ονόματα μας υπενθυμίζουν ότι οι στατιστικοί δείκτες μπορούν να υπολογιστούν κατευ-
θείαν από τα πραγματικά δεδομένα, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για τον πληθυσμό είναι απλώς μια εκτίμηση που 
κάνουμε με βάση τα δειγματικά δεδομένα». Η Άλις μάλλον διαισθάνθηκε ότι είχα μπερδευτεί και άλλαξε ρότα. 

«Με τα διαθέσιμα δεδομένα σου μπορείς να κάνεις δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι να περιγρά-
ψεις τι παρατηρείς για το δείγμα σου. Μπορείς να σχεδιάσεις ένα γράφημα για τα δεδομένα σου ή να παρου-
σιάσεις κάποια συγκεντρωτική πληροφόρηση, όπως είναι ο μέσος όρος των πωλήσεων σε μπλουζάκια. Αυτό 
είναι γνωστό ως περιγραφική στατιστική (descriptive statistics). Ωστόσο, επειδή οι στατιστικολόγοι 
συνήθως θέλουν να γενικεύσουν τα αποτελέσματά τους σε όλο τον πληθυσμό, χρησιμοποιούν τα δεδομένα 
του δείγματος για να εκτιμήσουν τις αντίστοιχες τιμές για τον πληθυσμό. Αυτό είναι γνωστό ως επαγωγική 
στατιστική (inferential statistics). Η επαγωγική στατιστική μάς βοηθά να κάνουμε γενικεύσεις σχετικά 
με το τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο με βάση τα δεδομένα του δείγματος που έχουμε συλλέξει». 

Κάτι μου έκανε κλικ στα λεγόμενά της και είπα: «Αγάπη μου, δηλαδή βλέπει αν η προσφορά δώρου αυξάνει 
τις πωλήσεις σε μπλουζάκια για 20 συγκροτήματα και με βάση αυτό μπορείς να ισχυριστείς ότι αυτό ισχύει για 
όλα τα συγκροτήματα. Μα αυτό είναι τρελό. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό;»

«Ας υποθέσουμε ότι μπορείς να μαζέψεις όλα τα ροκ συγκροτήματα μαζί». Η Άλις πήρε από μένα το diePad 
και άρχισε να σχεδιάζει. «Θα σχεδιάσω τον πληθυσμό ως μια έλλειψη και θα βάλουμε πάνω κάποια ονόματα 
συγκροτημάτων. Προφανώς εκεί βρίσκεται και το συγκρότημά σου, οι Reality Enigma, και παίζεις συνέχεια 
μουσική με τα συγκροτήματα Chamber of the Damned και Zombie Wrath». 

«Αυτοί οι τύποι είναι φοβεροί! Και υπάρχουν ακόμα οι Hollow, οι Brain of Morbius, οι Forest of Trees…»
«Υπάρχει κι εκείνο το συγκρότημα με την πολύ καλή τραγουδίστρια», πρόσθεσε η Άλις προσπαθώντας να 

θυμηθεί το όνομα της τραγουδίστριας.
«Εννοείς τους Ten Plagues», είπα εγώ. 
«Ναι, βέβαια, και μην ξεχάσουμε και τους Kings of Archea», είπε η Άλις σιγοντάροντας. 
Σύντομα είχαμε κάνει μια λίστα με όλα τα συγκροτήματα που μπορούσαμε να σκεφτούμε εκείνη τη στιγμή. 

Ήταν τέλειο να βλέπεις την Άλις να αφήνεται σε αυτό έστω και για λίγο. 
«Ας υποθέσουμε ότι αυτά είναι όλα κι όλα τα συγκροτήματα που υπάρχουν. Αυτός, δη-

λαδή, είναι ο πληθυσμός μας.  Ας υποθέσουμε επίσης ότι αναμένουμε κατά μέσο όρο να 
πωλούνται 35 μπλουζάκια σε κάθε συναυλία κάθε συγκροτήματος. Αυτός είναι ένας μαγικός 
αριθμός –η παράμετρος του πληθυσμούς μας δηλαδή–, τον οποίο όμως δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε 
άμεσα, καθώς δεν έχουμε την αντίστοιχη πληροφορία για όλο τον πληθυσμό. Ωστόσο μπορούμε να εκτιμή-

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΤΟΥ ΖΑΚ 1.1

ΕΙΚΟΝΑ 1.1

ΕΙΚΟΝΑ 1.2
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σουμε τον αριθμό αυτό από κάποιο δείγμα. Φαντάσου ότι φτιάχνουμε ένα δείγμα στο οποίο συμπεριλαμβά-
νονται τρία συγκροτήματα: οι Zombie Wrath, οι Reality Enigma και οι Scansion. Βρίσκουμε για το δείγμα μας 
ότι ο μέσος όρος πωλήσεων σε μπλουζάκια ανά συναυλία είναι 37. Αυτός είναι η στατιστική τιμή για το δείγμα. 
Αυτή η τιμή είναι κατά δύο μονάδες μεγαλύτερη από την παράμετρο του πληθυσμού. Αυτή η διαφορά ονομά-
ζεται δειγματοληπτικό σφάλμα (sampling error) και είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικής παρα-
μέτρου του πληθυσμού και της τιμής που εκτιμήθηκε από το δείγμα. Φαντάσου τώρα ότι έβαζες αυτά τα τρία 
συγκροτήματα πίσω στον πληθυσμό και επέλεγες κάποια άλλα για δείγμα. Έστω ότι διαλέγουμε τα συγκροτή-
ματα Odin’s Law, Forest of Trees και Habit of Hate. Γι’ αυτά τα συγκροτήματα ο μέσος αριθμός των πωλήσεων 
από μπλουζάκια σε συναυλίες είναι 42 ανά συναυλία, τιμή η οποία όχι μόνο διαφέρει από την παράμετρο του 
πληθυσμού, αλλά και από την τιμή του προηγούμενου δείγματος. Το δειγματοληπτικό σφάλμα στην περίπτω-
ση αυτή είναι μεγαλύτερο από αυτό του προηγούμενου δείγματος (ο μέσος είναι κατά 7 μπλουζάκια μεγαλύ-
τερος από τον μέσο του πληθυσμού ενώ στο προηγούμενο δείγμα ήταν μόλις κατά 2 μπλουζάκια μεγαλύτερος). 
Τέλος, ας υποθέσουμε ξανά ότι επιστρέφουμε αυτά τα τρία συγκροτήματα πάλι πίσω στον πληθυσμό και επι-
λέγουμε τρία άλλα τυχαία συγκροτήματα για ένα τρίτο δείγμα. Στο τρίτο αυτό δείγμα μας ο μέσος όρος είναι 
28 μπλουζάκια ανά συναυλία, τιμή που υποεκτιμά την παράμετρο του πληθυσμού και διαφέρει και πάλι από 

τις τιμές των δύο προηγούμενων δειγμάτων. Αυτά που μόλις σου ανέφερα καταδεικνύουν 
δύο πολύ σημαντικά θέματα: (1) οι στατιστικές τιμές διαφέρουν μεταξύ των δειγμάτων, γε-
γονός που είναι γνωστό ως δειγματική διακύμανση (sampling variation), και (2) το 

δειγματοληπτικό σφάλμα διαφέρει ανά δείγμα». 
Παραδόξως όλη αυτή η ανάλυση μου φαινόταν απόλυτα λογική. Δεν μπορείς να έχεις δεδομένα για τον 

καθένα, γι’ αυτό επιλέγεις ένα τυχαίο δείγμα και χρησιμοποιείς τα δεδομένα του δείγματός σου για να εκτιμή-
σεις την τιμή στον πληθυσμό. Η εκτίμησή σου, ωστόσο, μπορεί να είναι λανθασμένη, επειδή τα δείγματά σου 
διαφέρουν μεταξύ τους και επίσης μπορεί να διαφέρουν και από τον πληθυσμό. Ένιωθα πολύ ευχαριστημένος 
με τον εαυτό μου. Συνήθως, όταν η Άλις μιλούσε για επιστήμη, το μυαλό μου ξεστράτιζε και άρχιζε να σκέφτε-

ΕΙΚΟΝΑ 1.2

Πληθυσµός
µ = 35

∆είγµα 1
x = 37

∆είγµα 2
x = 42

∆είγµα 3
x = 28

Εικόνα 1.2 Διακύμανση δείγματος
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ται κάποιο τραγούδι που έγραφα, σήμερα όμως εκείνη με χρειαζόταν και έπρεπε να συγκεντρωθώ σε αυτά που 
μου έλεγε. Προς στιγμήν βέβαια αφαιρέθηκα επειδή θυμήθηκα ότι είχα καιρό να δω τα παιδιά από το συγκρό-
τημα Zombie Wrath, αλλά πέραν αυτού λίγο πολύ είχα καταλάβει όσα μου ανέφερε η Άλις. 

 Ακόμα μου διέφευγε κάτι όμως. Πώς αυτή η διαδικασία μάς βοηθούσε να καταλάβουμε 
αν η προσφορά δώρου αύξανε τις πωλήσεις στα μπλουζάκια; 

Η Άλις φάνηκε ευχαριστημένη από την ερώτησή μου. «Αυτό είναι το επόμενο βήμα», είπε. «Πρέπει να 
δούμε πώς η περιγραφική και η επαγωγική στατιστική συνδυάζονται μεταξύ τους». Η Άλις μου σχεδίασε άλλο 
ένα γράφημα  και μου ήρθε στον νου η εικόνα της όταν εγώ τη θαύμαζα στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. 
Είχε το ίδιο ύφος και την ίδια ένταση αυτή τη στιγμή. «Φαντάσου ότι επιλέγουμε δύο δείγ-
ματα συγκροτημάτων από τα συγκροτήματα που υπάρχουν στην Ελπίδα. Τα συγκροτήματα 
του ενός δείγματος προσφέρουν δώρο σε κάθε μπλουζάκι που πουλούν, ενώ τα συγκροτή-
ματα του άλλου δείγματος δεν προσφέρουν δώρο. Έπειτα από κάθε συναυλία μετράμε τα μπλουζάκια που 
πούλησαν τα συγκροτήματα κάθε δείγματος. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε την περιγραφική στατιστι-
κή για να παρουσιάσουμε τι συμβαίνει σε κάθε δείγμα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε τις 

Τα δεδομένα  
του Ζακ 1.2

ΕΙΚΟΝΑ 1.3
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Τα δεδομένα του Ζακ 1.2 Η επιστημονική διαδικασία

 Οι επιστήμονες ξεκινούν με την παρατήρηση ενός γεγονότος που συμβαίνει στον πραγ-
ματικό κόσμο, το οποίο θέλουν να καταλάβουν. Αναπτύσσουν μια θεωρία (δηλαδή μια 
αρχή ή ένα σύνολο αρχών για να εξηγήσουν αυτό που παρατήρησαν). 

 Οι θεωρίες (ιδανικά) εφαρμόζονται σε έναν πληθυσμό (μια συλλογή μονάδων –όπου μο-
νάδες μπορεί να είναι οι άνθρωποι, το πλαγκτόν, τα φυτά, οι πόλεις, οι συγγραφείς με τά-
σεις αυτοκτονίας κ.ο.κ.– στις οποίες θέλουν να γενικεύσουν τα αποτελέσματα που πήραν 
από το δείγμα). 

 Για τον έλεγχο μιας θεωρίας δημιουργούν προβλέψεις για το τι θα συμβεί (υποθέσεις), οι 
οποίες ελέγχονται με τη βοήθεια μετρήσιμων μεταβλητών (μια μεταβλητή είναι, για πα-
ράδειγμα, ο αριθμός από τα μπλουζάκια που πωλούνται). Ωστόσο, καθώς οι μεταβλητές 
δεν μπορούν να μετρηθούν για όλο τον πληθυσμό, τις μετρούν σε ένα τυχαίο δείγμα (ένα 
μικρότερο, δηλαδή, σύνολο αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού). 

 Οι επιστήμονες μπορούν να υπολογίσουν τα στατιστικά από τα δεδομένα του δείγματος 
και στη συνέχεια να ελέγξουν τις υποθέσεις τους (δηλαδή τη μέση τιμή από τα μπλουζά-
κια που πωλούνται) και να χρησιμοποιήσουν τις τιμές αυτές για να εκτιμήσουν την αντί-
στοιχη παράμετρο για τον πληθυσμό. 

 Αυτές οι στατιστικές τιμές μερικές φορές διαφέρουν από την παράμετρο του πληθυσμού 
(δειγματοληπτικό σφάλμα) και διαφέρουν επίσης μεταξύ των δειγμάτων (δειγματική διακύ-
μανση). 

 Η θεωρία επικαιροποιείται με βάση το κατά πόσο οι υποθέσεις επαληθεύονται. 
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μέσες τιμές και για τα δύο δείγματα. Ίσως οι μέσες τιμές που βρίσκαμε να ήταν 37 για το δείγμα με τα συγκρο-
τήματα που προσφέρουν δώρο και 35 για το δείγμα με τα συγκροτήματα που δεν δίνουν δώρο. Γνωρίζουμε 
ήδη ότι δύο τυχαία δείγματα θα διαφέρουν ήδη λόγω της δειγματικής διακύμανσης· η ερώτηση επομένως είναι 
αν οι μέσες τιμές των δύο δειγμάτων διαφέρουν λόγω της δειγματικής διακύμανσης ή λόγω του γεγονότος ότι 
στο ένα δείγμα τα συγκροτήματα προσφέρουν δώρο ενώ στο άλλο όχι. Η επαγωγική στατιστική μάς βοηθά να 
διακρίνουμε ποια από τις δύο εξηγήσεις είναι πιο πιθανή». 

«Σωστά», είπα και συνέχισα: «Επομένως, για να ξεκινήσεις μια ερευνητική διαδικασία για να βρεις αν η 
προσφορά δώρου βοηθά τις πωλήσεις στα μπλουζάκια, πρέπει να αρχίσεις με μια θεωρία η 
οποία υποστηρίζει ότι όντως η προσφορά δώρων αυξάνει την αντίληψη των ανθρώπων για 
την αξία των χρημάτων. Με αυτό προχωρείς σε μια υπόθεση, ότι όταν προσφέρεις δώρο έχεις 

μεγαλύτερες πωλήσεις απ’ ό,τι όταν δεν δίνεις δώρο, και στη συνέχεια ελέγχεις την υπόθεση συλλέγοντας δεδο-
μένα –μετράς τις πωλήσεις από μπλουζάκια σε δύο διαφορετικά δείγματα– και στη συνέχεια χρησιμοποιείς τις 
στατιστικές τιμές για να συγκρίνεις τα δύο δείγματα μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό βλέπεις αν η προσφορά 
δώρου όντως βοηθά τις πωλήσεις». Για πρώτη φορά κατάλαβα τη σημασία και τη χρήση της επιστήμης. Εντυ-
πωσιάστηκα με τον εαυτό μου, αλλά όχι τόσο όσο εντυπωσιάστηκε η Άλις μ’ εμένα που είχα δώσει προσοχή. 

ΕΙΚΟΝΑ 1.1

Προσφορά δώρου Χωρίς προσφορά δώρου

Συλλογή δεδοµένων

Τα αποτελέσµατα στα δύο δείγµατα διαφέρουν εξαιτίας
της διακύµανσης των δειγµάτων ή εξαιτίας της προσφοράς δώρου;

Πληθυσµός (των συγκροτηµάτων)
µ = 35

Περιγραφική
στατιστική

Επαγωγική
στατιστική

Μέσος όρος/Μέση τιµή
πωλήσεων = 37

Μέσος όρος/Μέση τιµή
πωλήσεων = 35

Εικόνα 1.3 Η χρήση της στατιστικής για την απάντηση εμπειρικών ερωτημάτων 


