Τα μουστάκια ενός γατιού
- Γεια σου Γατί...
- Γεια...
- Ξέρεις ότι υπάρχει πιθανότητα τα άτομα που φτιάχνουν το αριστερό σου μουστάκι να
δημιουργήθηκαν σε άλλο αστέρι από εκείνο στο οποίο δημιουργήθηκαν τα άτομα για το δεξί
σου μουστάκι;
- Άσε μας ρε Θρασύβουλε βραδιάτικα με το πού φτιάχτηκαν τα υλικά από τα μουστάκια
μου!!!
Θ: Ξέρεις ότι το κάθε πέταλο από
το λουλούδι της Παπαρούνας έχει
άτομα που πιθανώς να φτιάχτηκαν
σε διαφορετικά αστέρια;
Ξέρεις ότι τα άτομα του αέρα που
αναπνέεις ήρθαν από τα αστέρια;
Γ: Ξέρω... Μου το έχεις πει χίλιες
φορές... Τα άτομα (τα υλικά δηλαδή) από τα οποία είναι φτιαγμένα όλα τα πλάσματα, αλλά και οι
βράχοι και οι θάλασσες και τα
βουνά και ο αέρας και όλη η Γη
φτιάχτηκαν στα αστέρια ...
Το Σύμπαν, παρ΄ όλη την τρομακτική του δύναμη τη στιγμή της εκρηκτικής του γένεσης (big
bang), δεν κατάφερε να φτιάξει τα άτομα που χρειάζονται η ζωή και τα βουνά και τα ποτάμια
και τα ηφαίστεια και... και.... Έφτιαξε σχεδόν αποκλειστικά άτομα υδρογόνου (κάπου 75%)
και ήλιου (κάπου 25%) και λίγα ακόμη ελαφρά στοιχεία όπως είναι π.χ. το λίθιο.
Αυτά όμως δεν είναι αρκετά για να φτιάξουν ζωή και βουνά και ...
Θ: Ούτε καν τα υλικά από τα μουστάκια ενός Γατιού δεν μπόρεσε να φτιάξει η «εκρηκτική»
γέννηση του Σύμπαντος...
Γ: Ξέρω ότι τα άτομα (τα υλικά δηλαδή) από τα οποία είμαστε φτιαγμένοι, φτιάχτηκαν αργότερα και σιγά σιγά σε αστέρια, τα οποία πεθαίνοντας πέταξαν με έκρηξη στον γύρω χώρο
τους πολλά από όσα είχαν φτιάξει στα σπλάγχνα τους.
Αυτά τα υλικά που πετάχτηκαν, απομεινάρια αστρικών εκρηκτικών θανάτων, ανακατεύτηκαν αργότερα μεταξύ τους, άρχισαν να μαζεύονται όλο και πιο πολλά όλο και πιο κοντά το
ένα με το άλλο λόγω βαρύτητας (λόγω έλξης μεταξύ τους) και κάποτε έφτιαξαν τον Ήλιο μας
και τους πλανήτες του και τη Γη μας και εμάς όλους...
Θ: Μην ξεχνάς Γατί ότι φτιάξαν και τα μουστάκια σου που πιθανώς τα άτομα του δεξιού να
φτιάχτηκαν σε άλλο αστέρι από τα άτομα του αριστερού
Γ: Τι λύσσαξες με τα μουστάκια μου;...
Θ: Δεν είναι καταπληκτικό ρε Γατί να γνωρίζεις πού και πώς φτιάχτηκαν τα υλικά από τα
μουστάκια σου και από όλο το σώμα σου το οποίο σε κάνει ικανό να νιαουρίζεις και να κυνηγάς ποντίκια;
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Δεν είναι καταπληκτικό να ξέρεις κάτι και αυτή η γνώση να είναι τόσο βαθιά, τόσο ισχυρή,
τόσο αληθινή και τόσο ακριβής που να μην χωρά καμιά αμφισβήτηση;
Δεν είναι καταπληκτικό να ξέρουμε ότι το σώμα μας ήλθε από τα αστέρια, από τα λαμπιόνια
της νύχτας ενός γιγαντιαίου Κόσμου (Σύμπαντος) και ό,τι ίσως κάποτε, με το θάνατο του Ήλιου μας, ξαναγυρίσει στον Ουρανό;
Γ: Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι τι τα χρειάζεστε όλα αυτά εσείς οι Ανθρώποι;
Τι σας νοιάζει πού και πώς φτιάχτηκαν τα μουστάκια σας και τα μουστάκια μου κι αν χρειάστηκαν δύο ή 50 διαφορετικά αστέρια για
να τα φτιάξουν το αριστερό και το δεξί;
Τι χρειάζεστε όλες αυτές τις γνώσεις;
Θ: Για να απελευθερωθούμε...
Για να μην μας κοροϊδεύουν διάφοροι
τσαρλατάνοι και για να μην κλέβουν τις
ζωές μας με δόγματα...
Για να μάθουμε να μιλάμε με αποδείξεις και αλήθειες και όχι με την βία αναπόδεικτων φανατισμών...
Για να επανατοποθετήσουμε τη ζωή
μας πάνω στην δύναμη και στην αξιοπρέπεια της σκέψης, του συλλογισμού...
Μάθαμε πού φτιάχτηκαν τα υλικά από
τα μουστάκια σου, επειδή θέλουμε τε-

λικά να μάθουμε γιατί υπάρχουμε...
Υπάρχει βαθύτερη τελεονομία στο Σύμπαν ή ο σκοπός της ύπαρξής μας είναι δικιά μας επιλογή;....

Γ: Εδώ σκοτώνεστε ανόητα μεταξύ σας... Έχετε τόσα προβλήματα να λύσετε... Ο σκοπός της
ζωής σας σας μάρανε;
Θ: Η γνώση με πείραμα και μαθηματικά και θεωρία και αποδείξεις είναι το μόνο πράγμα
το οποίο έχει μεγάλες πιθανότητες να ενώσει τους Ανθρώπους και να αλλάξει την παγκόσμια
κοινωνία, στην οποία σήμερα όλα μετατρέπονται γρήγορα σε μίσος, φανατισμό, μισαλλοδοξία, αίμα, εκμετάλλευση, καταστροφή...
Βία, βία, βία...
Γ: Και θα σας γλιτώσει από την (σίγουρη όπως πάτε) αυτοκαταστροφή σας η γνώση ότι το
αριστερό μου και το δεξί μου μουστάκι έχουν άτομα που φτιάχτηκαν με το θάνατο πιθανώς
διαφορετικών αστεριών;
Θ: Σε μια κοινωνία γεμάτη φανατισμό και απανθρωπιά και ανορθολογισμό και δόγματα και
αίμα, η επιστημονική συνείδηση, η επιστημονική αντίληψη των πραγμάτων γύρω μας, είναι
η μόνη μας ελπίδα να μην αυτοκαταστραφούμε...
Η μόνη μας ελπίδα... Το μόνο μας "ίσως"...
Γ: Γνώμη σου;
Θ: Γνώμη μου... Οτιδήποτε άλλο όμως θα δημιουργήσει σκληρότατες και γεμάτες αίμα αντιπαραθέσεις...
Γ: Βγάλτε τα μάτια σας μεταξύ σας αφού είστε τέτοιοι... Εμείς όμως τι σας φταίμε και μας
παίρνετε στο λαιμό σας;
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Αλλά πάλι, αν πάθετε κάτι εσείς,
ποιος θα ξέρει μετά για τα υλικά
που φτιάξαν τα μουστάκια μου;
Θ: Κάποιοι άλλοι Άνθρωποι σε
μια άλλη γωνιά του Μεγάλου Κόσμου μας... Σε μια άλλη κοινωνία
που θα διαχειρίζεται τις γνώσεις
της, την τεχνολογία της και τον
πλούτο της ασύλληπτα πιο ηθικά
από εμάς...
Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Θρασύβουλος Μαχαίρας
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