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δας π.χ. αφιερώνει δια το ρήμα «γένομαι» (γίνομαι), δύο σελίδας δια το ούσια-
στικον «δάφτυλο» (δάκτυλον), τρεις σελίδας δια το επίρρημα «έσσου» (εσω), 
δύο σελίδας δια την άντωνυμίαν «εγώ» κ.τ.λ. 

Τα δωρικά καί προβυζαντινά στοιχεία πού παραθέτει ό κ. Καραναστάσης 
επιβεβαιώνουν την άποψιν οτι το γλωσσικόν ΐδίωμα τών ελληνοφώνων τής Κά
τω 'Ιταλίας κατάγεται άπ' ευθείας άπο τήν γλώσσαν τών 'Αρχαίων Ελλήνων 
αποίκων τής Μεγάλης Ελλάδος. 

Πολύ χρήσιμοι εϊναι καί οί πίνακες τών λέξεων, είς τάς οποίους ανάγονται 
τα λήμματα, καθώς καί οί πίνακες τών ιδιωματικών τύπων πού παρατίθενται είς 
το τέλος κάθε τόμου. 

"Ολη αυτή ή εργασία, ή συγκέντρωσις τόσον πλουσίου και τόσον Ιδιορ
ρύθμου γλωσσικού υλικού, ή ενταξις επτά χιλιάδων περίπου λέξεων, ή αναγωγή 
των είς τους αρχικούς τύπους, ή παράθεσις τόσων διαλεκτικών στοιχείων, ή-
παρουσίασις τής φωνητικής εξελίξεως τόσων Ιδιωματικών τύπων απαιτεί τρο-
μερόν μόχθον καί άρτίαν γλωσσολογικήν συγκρότησιν. Ό κ. Καραναστάσης 
είργάσθη έπιπόνως, μέ πλήρη συναίσθησιν τών ευθυνών του, με επιστημονική ν 
εύσυνειδησίαν καί κατώρθωσε να παράκαμψη ολας τάς δυσκολίας καί να σύντα
ξη ενα μνημειώδες έργον. 

Το πόσον σημαντικόν είναι το έργον αυτό αποδεικνύεται και άπο το οτι 
ό εκδοτικός οίκος τής 'Απουλίας CONGEDO, ενδιαφέρεται ήδη να μετάφραση 
το Αεξικόν τοϋ κ. Καραναστάση είς τήν Ίταλικήν. 

Μέ τό 'Ιστορικόν αυτό Αεξικόν ô συγγραφεύς προσφέρει πράγματι έξαι-
ρετικήν συμβολήν είς τήν έπιστήμην καί πολύτιμον ύπηρεσίαν είς τό Έθνος. 

Δέν απομένει παρά να τοΰ εύχηθώμεν ύγείαν καί δύναμιν, ώστε συντόμως 
να έκδώση καί τους υπολοίπους τόμους. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ. ΚΙΑΠΟΚΑΣ 
ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ 

Δημητρίου Μούκανου, 'Οντολογική θεώρησις τής αρχής της άπροοδιοριατίας 
τον Werner Heisenberg, σελ. 73. 

Είς τον πρόλογον ό συγγραφεύς αΐτιολογεΐ τό ενδιαφέρον του δια τήν Όν-
τολογίαν τό οποίον έχει έκδηλωθή καί παλαιότερα είς δύο προηγουμένας ερ
γασίας του: 1) Πλάτων, 'Αριστοτέλης καί σύγχρονος Φυσική, 1968 καί 2) Ί ο 
πρόβλημα τοΰ "Οντος ύπό τό φώς τών νεωτέρων επιστημονικών φιλοσοφικών 
θεωριών, 1969. Είς τήν ύπό κρίσιν πραγματείαν ό συγγραφεύς προσπαθεί να δεί-
ξη μίαν συστηματικήν όντολογικήν θεώρησιν τής αρχής τής απροσδιοριστίας 
τοΰ W. Heisenberg, σημειώνων, δτι ή έννοια τής απροσδιορίστου οντολογίας 
δέν έρχεται είς αντίθεσιν προς τήν Φυσική ν. Κατά τον συγγραφέα, ή έννοια τής 
απροσδιορίστου 'Οντολογίας δικαιώνει τό πνεΰμα τής κριτικής φιλοσοφίας τοΰ 
Kant. 

Είς τήν είσαγωγήν ό συγγραφεύς μνημονεύει ως γνωστάς τάς άρχας τής 
Φυσικής 'Επιστήμης τοΰ 19ου αίώνος, αί όποΐαι ήσαν τρεις, ήτοι ή συνέχεια, ή 
άντικειμενικότης καί ή αιτιοκρατία. Ιδιαιτέρως τονίζεται έν προκειμένω τό 
αξίωμα τής συνεχείας, τό όποϊον πρώτος διετύπωσεν ό 'Αναξαγόρας (5 αί. π.Χ.) 
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ώς έξης: τοϋ Μεγάλου υπάρχει μεγαλύτερον καί τοϋ μικροϋ υπάρχει μικρότερον. 
Ό 'Αριστοτέλης £δωκε λεπτομερέστερον θεωρίαν δια το συνεχές καί τον χρό-
νον, έν φ ό 'Ισαάκ Νεύτων (Ι. Newton) διεμόρφωσε τάς άρχος τής φυσικής φιλο
σοφίας τοϋ 19ου αίώνος. Σπουδαία ήτο ή συμβολή είς τήν Φιλοσοφίαν, τήν Φυ-
σικήν καί τα Μαθηματικά, τοϋ Γαλιλαίου (1564-1642), τοϋ Καρτεσίου (1596-
1650), τοΟ Λάϊπνιτς (1646-1716) καί τοϋ Νεύτωνος. 

Ή δλη πραγματεία κατανέμεται είς τέσσαρα μέρη. 
Είς το πρώτον μέρος γίνεται διαπραγμάτευσις τών εννοιών τής ασυνέχειας 

τής ΰλης καί τής ενεργείας. 'Αναφέρεται ή ατομική θεωρία τοϋ Λευκίππου καί 
τοϋ Δημοκρίτου καί ή εργασία τοο John Dalton (1768-1844), δστις υποστηρίζει 
τήν άτομικήν θεωρίαν τοο Δημοκρίτου, δια τήν συγκρότησιν τής ΰλης. Ή έξέ-
λιξις τής 'Επιστήμης, ώδήγησεν είς τήν θεωρίαν, ότι το άτομον δέν αποτελεί 
το εσχατον δριον τοο διαιρετοϋ τής ΰλης, άλλ' δτι εϊναι συντεθειμένον άπό μι-
κότερα σωματίδια. Ή νέα αυτή είκών δια τήν δομήν τής ΰλης έξηκριβώθη κατά 
τάς έρευνητικάς εργασίας τοο "Αγγλου φυσικοϋ Rutherfod (1871-1937). eO Ru
therford ύπήρξεν ό επιστήμων, ό όποιος ήνοιξε τήν έποχήν τοϋ άτομου καί προ
σέφερε πολλά είς τήν άτομικήν Φυσική ν. Τήν θεωρίαν τούτου συνεπλήρωσε κα
τά το £τος 1913 δ Δανός φυσικός Ν. Bohr (1885-1962). Κατά τον Ν. Bohr το ά-
τομον είναι εϊδος πλανητικοί) συστήματος. Όσον άφορφ είς το πρόβλημα τής 
ατομικής υφής τής ενεργείας, ή θεωρία, ή οποία έδωσε μεγάλην ώθησιν είς τήν 
Φυσικήν τοο αίώνός μας είναι ή θεωρία τών κβάντα τοϋ Γερμανοϋ φυσικοϋ Μ. 
Planck (1858-1947). Κατά τήν θεωρίαν τοϋ Planck, όταν ή ΰλη έκπέμπη ή άπορρο-
φεΐ άκτινοβολίαν συχνότητος V, ή εκπομπή ή άπορρόφησις γίνεται πάντοτε 
κατά στοιχειώδη ποσά ενεργείας (κβάντα). Το στοιχειώδες ποσόν ενεργείας 
έχει τήν τιμήν E=h'v, δπου Ε είναι ή ενέργεια, h ή σταθερά τοϋ Planck καί ν ή 
συχνότης. Κατά τήν θεωρίαν τοϋ Planck, όπως ή ΰλη έχει άτομικήν ύφήν καί 
αποτελείται άπό πρωτόνια καί ηλεκτρόνια, οΰτω καί ή ενέργεια αποτελείται 
από απείρως μικρά στοιχεία ενεργείας (κβάντα). Τήν θεωρίαν τοϋ Planck απε
δέχθη κατά τό 1917 καί ό 'Αλβέρτος 'Αϊνστάιν, ύποστηρίξας, δτι αΰτη αποτελεί 
έπαναστατικήν άσυνέχειαν. 

Είς τό δεύτερον μέρος τής πραγματείας του ό κ. Μούκανος αναπτύσσει 
τα τής θεωρίας τής απροσδιοριστίας, ή αρχήν τής αβεβαιότητος τοϋ Heisenberg, 
τονίζων, δτι ό Heisenberg υπεστήριξε καί έπηλήθευσε πειραματικώς, δτι είναι 
αδύνατον νά γνωρίσωμεν τήν φυσικήν πραγματικότητα μέ τρόπον πλήρη, είς 
μίαν δεδομένην στιγμήν, επειδή καί ή Ιδία ή παρατήρησις τροποποιεί αυτήν τήν 
πραγματικότητα. Συγκεκριμένως ύπεστήριξεν δτι είναι αδύνατον νά προσδιο-
ρίσωμεν μέ τήν μεγίστην δυνατήν άκρίβειαν τήν θέσιν καί συγχρόνως καί τήν 
ταχύτητα ενός μικροσωματιδίου, διότι δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν μόνον τήν μίαν 
ή τήν άλλην όψιν. Κάθε τι, τό όποιον φωτίζει περισσότερον τήν θέσιν ενός σω
ματιδίου, συσκοτίζει περισσότερον τήν ταχύτητα τοϋ σωματιδίου. Ή κβαντική 
Φυσική δέν δύναται νά μας προσδιορίση τήν θέσιν καί την ταχύτητα ενός ηλε
κτρονίου εις κάθε στγμήν, δύναται δμως νά μας όμιλήση δια τήν πιθανότητα, 
ή οποία υπάρχει νά συναντήσωμεν τό ήλεκτρόνιον είς μίαν οιανδήποτε θέσιν ή 
ποϋ υπάρχει ή μεγαλύτερα πιθανότης νά συναντήσωμεν έν ήλεκτρόνιον. Ό 'Α
ϊνστάιν καί ό Infeld έδειξαν, δτι ή κβαντική Φυσική δέν περιγράφει Ιδιότητας, 
άλλα πιθανότητας. Ή πιθανοκρατία, ή οποία απεδείχθη δτι ίσχύει είς τήν θεωρί
αν τής απροσδιοριστίας καί συγχρόνως είς τάς κβαντικάς περιγραφάς ώς προς 
τον ταύτόχρονον προσδιορισμόν τής θέσεως καί τής κινήσεως ενός μικροσω
ματιδίου οφείλεται είς τό γεγονός δτι δέν γνωρίζομεν ακριβώς, άν τό μικροσω-
ματίδιον είναι κυματικής φύσεως ή εϊναι σωματίδιον ή καί τα δύο ταυτοχρόνως. 
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Την σχετική ν θεωρίαν άναπτύσει ή κυματομηχανική, ή οποία άνεπτύχθη ύπο 
τοΰ de Broglie και τοΰ Schrödinger. 

Εις το τρίτον μέρος τής πραγματείας του, ό κ. Μούκανος ασχολείται με 
τάς φιλοσοφικός επιπτώσεις τής θεωρίας τής απροσδιοριστίας εις την Γνωσιο-
λογίαν και τήν Όντολογίαν. 

Ή φυσική επιστήμη, μέχρι τής διατυπώσεως τής αρχής τής απροσδιορι
στίας ήρμήνευε αΐτιοκρατικώς τα φαινόμενα του" κόσμου. Οί φυσικοί έχωρίσθη-
σαν εις δύο παρατάξεις, είς τους Ντετερμινιστάς και τους Ίντετερμινιστάς. Οί 
πρώτοι έκ τούτων δέχονται τήν αίτιοκρατίαν, ένφ οί δεύτεροι άρνοονται αυτήν. 
Είς τον χώρον τής φιλοσοφικής διαμάχης ό Einstein έτάχθη μέ το μέρος τών ντε-
τερμινιστών. Ούτος πιστεύει είς τήν ύ'παρξιν μιας αντικειμενικής αληθείας, τήν 
οποίαν ό ανθρώπινος νοΟς δλο και τήν πλησιάζει. Ή πίστις και ή ευχή τοϋ Ein
stein ήτο, ότι θα άποκατασταθή το ένιαϊον τοϋ φυσικοϋ κόσμου έπί τής αύστη-
ρδς αιτιοκρατίας. Οί ίντερτεμινισταί δέχονται ότι ή θεωρία τής απροσδιορι
στίας έφερεν είς τήν έπιστημονικήν και φιλοσοφικήν μας εικόνα δια τον κόσμον 
νέας αντιλήψεις και ήρμήνευσε τήν πραγματικότητα ύπο εύρυτέραν σκοπιάν. 

Ή νέα άντίληψις τήν οποίαν άνέπτυξεν ή θεωρία τής απροσδιοριστίας 
ήτο μία νέα συνείδησις τών ορίων τής γνώσεως μας, πράγμα το όποϊον συνδέ
εται άμεσώτατα μέ τήν Γνωσιολογίαν και τήν Όντολογίαν. Άφοϋ ό συγγραφεύς 
εξετάζει τήν αρχήν τής ταυτότητος (σελ. 44), σημειώνει ποία είναι ή αρχή τής 
αντιφάσεως κατά τον 'Αριστοτέλη καί ή αρχή τής τοϋ τρίτου αποκλίσεως είς 
τον χώρον τής Μικροφυσικής. Μερικοί έκ τών νεωτέρων αποδίδουν είς τον Hei
senberg τήν πατρότητα τής αρχής τής ανυπαρξίας τών μικρομεγεθών καί τών 
μικροσυμβάντων, τα όποια δεν έχουν παρατηρηθή, Έπί τοϋ σημείου τούτου ô 
συγγραφεύς ερμηνεύει τάς αντιλήψεις τής σχολής τής Κοπεγχάγης, δπως αύται 
διατυποϋνται υπό τοΰ Weizsäcker. Κατά τάς αντιλήψεις αύτάς, δ,τι έχει παρατη
ρηθή δύναται να λεχθή μετά βεβαιότητος δτι υπάρχει έν σχέσει μέ αυτό, τό ό
ποιον δέν έχει παρατηρηθή. 

Είς τήν παρατήρησιν ωρισμένων ερευνητών, δτι ή Σχολή τής Κοπεγχάγης 
έφθασε να θέση ύπό άμφισβήτησιν τήν ίδια τήν πραγματικότητα τών μικροσω-
ματίων, πρέπει να προσθέσωμεν, τονίζει ό κ. Μούκανος, δτι ύπό τον δρον θε-
τικιστικόν αξίωμα δέν πρέπει κατ' ανάγκην να νοηθή ή φιλοσοφία τοϋ θετικι
σμού καί είδικώτερον ό νεοθετικισμός τοϋ κύκλου τής Βιέννης, άλλα θα πρέπει 
να νοηθή είς το σημεΐον αυτό ό Καντιανισμός καί ό Νεοκαντινισμός. Μία άλλη 
ερμηνεία υποστηρίζει, δτι ή απροσδιοριστία οφείλεται είς τήν ίδια τήν φύσιν 
τοϋ ηλεκτρονίου καί γενικώς είς τήν εύαίσθητον φύσιν τών στοιχειωδών σωμα
τιδίων τοϋ μικρόκοσμου. 

Ένταΰθα ό κ. Μούκανος σημειώνει πώς τίθεται τό πρόβλημα τής Μικρο-
φυσικής μετά τα συμπεράσματα τής θεωρίας τής απροσδιοριστίας καί τό συμπέ
ρασμα εις τό όποιον κατέληξε είναι δτι τό Είναι υπάρχει ανεξαρτήτως άπό τήν 
συνείδησιν τοΰ παρατηρητοΰ καί δτι δέν δυνάμεθα να γνωρίσωμεν τήν ούσίαν 
αύτοΰ τοϋ Είναι καθόσον αυτό είναι άπροσδιόριστον άπό τήν γνώσιν μας. 

Μία άλλη ερμηνεία υποστηρίζει δτι τα σωματίδια-κύματα, τής ύλης τοΰ 
μικρόκοσμου άναζητοΰνται μεταξύ μή δντος καί δντος,καί δτι ή κυματοδέσμη 
οντολογικά έχει τήν έννοιαν τοϋ άριστοτελικοϋ «δυνάμει». Αυτό σημαίνει δτι 
είς τον μικρόκοσμον λειτουργεί ή δομή δυνατότης-πραγματικότης, δηλ. τό δυ
νάμει καί ενεργεία τής αριστοτελικής φιλοσοφίας. 'Υφίσταται έν κΰμα πιθανο
τήτων, τό όποιον ευρίσκεται μεταξύ τής δυνατότητος καί τής πραγματικότητος. 
Πιθανότης δέ είναι ή τάσις να πραγματοποιηθή κάτι. Καί ή ερμηνεία αυτή, κατά 
τον κ. Μούκανον, καθιστή φανερόν, δτι δέν δυνάμεθα να §χωμεν ασφαλή καί σα-
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φή γνώσιν τής εκάστοτε μικροφυσικής πραγματικότητος. Δια την έπαλήθευσιν 
κάποιου νόμου δυνάμεθα, κατά τον κ. Μούκανον, να δμιλώμεν μόνον με πιθανό
τητας, διότι αυτό πού δύναται να εύρεθή είς την μικροφυσικήν πραγματικότητα 
είναι εϊς κατάλογος διαφόρων πιθανών αποτελεσμάτων. Ούτω ή Μικροφυσική 
γίνεται κατά τήν έρμηνείαν αυτήν επιστήμη πιθανοκρατική. 

Ή φύσις υπερβαίνει τάς ανθρωπίνους ικανότητας. Είναι αδύνατον ό άνθρω
πος να τήν κατάκτηση πανταχού. Τήν εννοιαν αυτήν τής απροσδιορίστου 'Ον
τολογίας αποδέχεται είς τήν παροϋσαν μελέτην και ό κ. Μούκανης (σελ. 53). 

Το πρόβλημα το όποιον αναφαίνεται μετά τάς αναπτύξεις τάς οποίας έκαμε, 
τονίζει ô κ. Μούκανος, έχει μεγάλο φιλοσοφικόν ενδιαφέρον και ερωτάται αν 
ή απροσδιοριστία ως άρνησις τής αύστηράς ακολουθίας αίτιου και αποτελέ
σματος είς τον Μικρόκοσμον είναι, έπί τού παρόντος, τυχαία (δηλ. κατά συμβε-
βηκός), οπότε μελλοντικώς θά εξαφανισθώ ή θά φανή οτι είναι ουσιώδης ίδιότης 
των μικροσωματιδίων. Οί έρευνηταί de Broglie και Schrödinger και άλλοι ακόμη 
δέχονται μέν τήν αρχήν τής απροσδιοριστίας διστάζουν όμως να ομιλήσουν 
περί ελευθερίας βουλήσεως τών μικροσωματίων, επειδή είς τα μικροφαινόμενα 
τής αβίου ύλης δέν δύναται να έφαρμοσθή ή έννοια τής ελευθερίας, ή οποία 
ανήκει είς τον χώρον τών πράξεων τοο άνθρωπου. Και έρωτφ τελικώς ό κ. Μού 
κανος, ποία είναι τα φιλοσοφικά συμπεράσματα, τα όποια δύνανται να κερδηθοΰν 
έπειτα άπό τάς αναπτύξεις και τους προβληματισμούς τής παρούσης μελέτης 
και αποφαίνεται ως έξης: 

1) Δέν δυνάμεθα να δεχθώμεν οτι υφίστανται ασύλληπτοι ουσιώδεις σχέ
σεις, αί όποΐαι είναι σχέσεις αύστηράς άναγκαιότητος και τάς οποίας δέν δύνα
ται να συλλαβή τό ανθρώπινο ν πνεύμα, λόγω άτελείας τών οργάνων παρατηρή
σεως. Ή άποψις τοο συγγραφέως είναι δτι υφίσταται μία απροσδιόριστος πρα-
γματικότης έπέκεινα τής συνειδήσεως τοο παρατηρητού. Ή αρχή τής απροσδι
οριστίας έκαμε συνειδητήν είς τον χώρον τής Γνωσιολογίας, και τήν αρχήν τής 
σχετικότητος τής γνώσεως, αμφισβητείται δέ ή άντικειμενικότης τής ανθρωπι
νής γνώσεως είς τό πεδίον τής Μικροφυσικής. 

2) Έγινε φανερον άπό τάς αναπτύξεις του, τονίζει ό κ. Μούκανος, οτι ή 
έννοια τής αίτιας και ό νόμος τής αίτιότητος είναι συνυφασμένα μέ τό γνωστικόν 
όργανον τοο άνθρωπου και αναπόσπαστα άπό αυτό. Συγχρόνως έγινε φανερόν 
οτι ή αρχή τής απροσδιοριστίας αναγνωρίζει είς τον μικρόκοσμον τών στοι
χειωδών σωματίων τήν υπαρξιν ενός άλλου πράγματος έξω άπό τον έπιστημονι-
κόν παρατηρητή ν, τό όποιον δημιουργεί κατά τον Einstein μίαν έννοιαν κοσμικής 
θρησκευτικότητος. Ό επιστημονικός παρατηρητής-φιλόσοφος εισέρχεται οχι 
μόνον είς τό ίερόν τής Φυσικής 'Επιστήμης και τής φιλοσοφίας, άλλα και είς 
τό ίερόν τής φύσεως. 

3) Ή φύσις θά έπιτρέψη ίσως είς τον άνθρωπον να ανακάλυψη είς τό μέλλον 
και άλλα μυστικά της. Άλλα πρέπει προηγουμένως να μάθωμεν να έρωτώμεν 
τήν φύσιν. "Ισως θά πρέπει ή άνθρωπότης είς τους νέους ορίζοντας τής επιστή
μης καί τής ζωής να ανάπτυξη τήν ήθικήν της συνείδησιν. Δια νά έπιτευχθή τού
το χρειάζεται είς νέος βαθύτερος ανθρωπισμός καί ëv νέον βαθύτερον καί προο-
δευτικώτερον ήθος καί ύφος τών επιστημόνων καί δλων τών ανθρώπων. 

Ό κ. Μούκανος είναι άξιος συγχαρητηρίων, διότι κατώρθωσε νά έμβαθύ-
νη άπό φιλοσοφικής απόψεως είς τα προβλήματα τής Μακροφυσικής καί τής 
Μικροφυσικής. Ή ίκανότης του νά παρακολουθή επιτυχώς τήν σχετικήν διε
θνή βιβλιογραφίαν προκαλεί τον θαυμασμόν τοΰ άναγνωστου. 

ΕΥ. Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 


