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Δεν νοµίζω να υπάρχει µεγαλύτερη παρερµηνεία της επιστηµονικής αλήθειας 
από την διαδεδοµένη πεποίθηση ότι η δαρβινική εξέλιξη ευνοεί τον «ικανότερο» 
και «µεροληπτεί» υπέρ των αποτελεσµατικότερων πρακτικών. Αν κι ο ίδιος ο 
Δαρβίνος πάσχιζε να διατρανώσει πως αυτό δεν αληθεύει, η εν λόγω πεποίθηση 
έχει εισβάλει στην κοινή γνώµη ως αυταπόδεικτη επιστηµονική αλήθεια. «Η 
επιβίωση των ικανότερων» (survival of the fittest), µια έκφραση που απέρριπτε ο 
Δαρβίνος και επινόησε ο Χέρµπερτ Σπένσερ, αντανακλά αυτή την πλάνη. 
 
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί εξακολουθούµε να χρησιµοποιούµε την διάταξη 
QWERTY στα διάφορα πληκτρολόγια; (Ονοµάζεται QWERTY, από τα έξι πρώτα 
γράµµατα της πρώτης σειράς). Το ότι είναι εργονοµικά προβληµατική, έχοντας 
σχεδιαστεί τον 19ο αιώνα, δεν χωρά αµφιβολία. Το πληκτρολόγιο Dvorak και 
Dealey, έχει αποδειχθεί παρασάγγας καλύτερο από το σύστηµα QWERTY, τόσο 
σε ταχύτητα εκµάθησης και όσο και ευκολία χρήσης. Πως εξηγείται λοιπόν η 
προσήλωσή µας στην διάταξη QWERTY, ακόµα και στα σύγχρονα κινητά µας; 
 
Απλά, η διάταξη QWERTY θυµίζει την σκωληκοειδή µας απόφυση που µόνο 
προβλήµατα (π.χ. περιτονίτιδα) µας προσφέρει, καθώς δεν είναι τίποτα άλλο από 
ένα απολειφάδι πρότερων εξελικτικών µορφών του ανθρώπινου οργανισµού, 
χωρίς καµία οργανική χρησιµότητα. Βέβαια, το σώµα µας δεν µπορούµε να το 
αλλάξουµε (αν και τα τελευταία χρόνια έχουµε αρχίσει να το προσπαθούµε και 
αυτό!) επεµβαίνοντας στην γεννητική µας δοµή. Όµως, θα περίµενε κανείς, ότι 
µπορούµε κάλλιστα να αλλάξουµε την διάταξη των πληκτρολογίων µας. Γιατί δεν 
το κάνουµε;  
 
Προφανώς, επειδή παραµένει η βέλτιστη διάταξη όσο η µεγάλη πλειοψηφία 
χρηστών εξακολουθούν να αγοράζουν και να χρησιµοποιούν πληκτρολόγια 
QWERTY. Από την µεριά των µεγάλων επιχειρήσεων και οργανισµών, τους 
συµφέρει να αγοράζουν τέτοια πληκτρολόγια όταν οι περισσότεροι οι 
εργαζόµενοι γνωρίζουν να τα χρησιµοποιούν ενώ θα χρειαζόντουσαν αρκετές 
ώρες µετεκπαίδευσης για να µάθουν ένα άλλο, έστω αποτελεσµατικότερο, 
πληκτρολόγιο. Και οι εργαζόµενοι, από τη στιγµή που οι εργοδότες αγοράζουν 
τέτοια πληκτρολόγια, δεν έχουν λόγο να µάθουν κάποιο άλλο, επειδή η ικανότητα 
να χρησιµοποιούν τα QWERTY τους εξασφαλίζει πρόσβαση στις περισσότερες 
ευκαιρίες απασχόλησης! 
 
Επί της ουσίας, η εξέλιξη µπορεί να οδηγήσει σε πολλές διαφορετικές 
καταστάστεις «ισορροπίας», π.χ. σε διαφορετικά πληκτρολόγια, ανάλογα µε τις 
αρχικές συνθήκες και τον τύπο των µεταλλάξεων που προκύπτουν. Όσο και να 
ξενίζει η σκέψη, δεν υπάρχει κανείς εξελικτικός λόγος που να εγγυάται ότι η 
εξέλιξη θα αποφέρει κοινωνικά επιθυµητές «ισορροπίες»˙ κάλλιστα µπορεί να 
οδηγήσει σε κοινωνικά αναποτελεσµατικές αλλά εξελικτικά βιώσιµες πρακτικές. Ο 



Στήβεν Τζ. Γκουλντ έχει αφήσει εποχή µε τα οξυδερκή του κείµενα εναντίον της 
«πίστης» στην εξέλιξη ως Πανγλωσσιανό Προσαρµοστισµό και δίνει πολλά 
παραδείγµατα τέτοιων λανθασµένων ερµηνειών της θεωρίας της εξέλιξης. Π.χ. 
προειδοποιεί να µην δεχόµαστε σαν δεδοµένο ότι ο άνθρωπος έχει κρατήσει τα 
φρύδια του (αφού έχασε, δια µέσου των αιώνων, το µεγαλύτερο µέρος τους 
τριχώµατος που είχε στο σώµα του) επειδή τα φρύδια «πρέπει να επιτελούν 
κάποιο χρήσιµο έργο». Ο Γκουλντ αποδεικνύει ότι τα ορατά χαρακτηριστικά 
(όπως τα φρύδια µας) είναι το αποτέλεσµα σύνθετων διαδικασιών, που ελάχιστη 
σχέση έχουν µε τη σηµερινή τους χρησιµότητα και τα διακριτά πλεονεκτήµατά 
τους.   
 
Πέραν πληκτρολογίων και φρυδιών, η ικανότητα της «αποτυχίας» να αποκτά 
εξελικτική ισχύ αφορά και την µακρο-οικονοµία. Πράγµατι, η συστηµική ανεργία 
µπορεί να ερµηνευθεί ως µια αναποτελεσµατική ισορροπία της αγοράς εργασίας. 
Προκύπτει όταν οι τιµές και οι µισθοί δεν κατορθώνουν να προσαρµοστούν στις 
διαταραχές της συνολικής ζήτησης που φέρνει µια µεγάλη κρίση. Στις συνθήκες 
αυτές, καµία αλλαγή στις τιµές ή τους µισθούς που επιλέγει µια επιχείρηση δεν 
αποτελεί βέλτιστη απάντηση στις τιµές και τους µισθούς των άλλων 
επιχειρήσεων, παρόλο που όλοι τους θα ωφελούνταν αν µετέβαλαν από κοινού 
τις τιµές και τους µισθούς τους ώστε να επιτευχθεί µια κοινωνικά καλύτερη 
ισορροπία .  
 
Η θεωρητική παρέµβαση του Κέινς για τους λόγους που µια Κρίση µπορεί να 
διαρκεί επ’ άπειρον, χωρίς η οικονοµία να µπορεί να προσαρµοστεί µέσω 
αυξοµειώσεων των τιµών και των µισθών, συνάδει απόλυτα µε το πιο πάνω 
σκεπτικό. Οι επιχειρήσεις, προειδοποιούσε ο Κέινς, δεν µπορούν να 
«ξεκολήσουν» από τη αναποτελεσµατική ισορροπία και να συντονιστούν στην 
«καλύτερη» ισορροπία δίχως κάποια επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική εκ 
µέρους του Κράτους ή, στην περίπτωσή µας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς 
µια τέτοια αλλαγή πλεύσης σε «συλλογικό» επίπεδο, το να περιµένουµε να 
αντιδράσουν ευεργετικά οι «απελευθερωµένες» αγορές, βοηθά την οικονοµία να 
παραµένει αποτελµατωµένη στην υποδεέστερη εξελικτική ισορροπία. Όπως 
εµείς µε τα QWERTY πληκτρολόγιά µας!  
 


