
Ντετερµινισµός είναι η φιλοσοφική πίστη ότι κάθε γεγονός ή δράση είναι το 
αναπόφευκτο αποτέλεσµα προηγούµενων γεγονότων και δράσεων. Έτσι 
τουλάχιστον κατ' αρχήν κάθε γεγονός ή δράση µπορεί να προβλεφθεί πλήρως εκ 
των προτέρων ή αναδροµικά. Ως φιλοσοφική πίστη για τον υλικό κόσµο ο 
ντετερµινισµός µπορεί να ανιχνευτεί πίσω στην Αρχαία Ελλάδα πολλές χιλιάδες 
χρόνια πριν. Ο ντετερµινισµός ενσωµατώθηκε στη νεώτερη επιστήµη γύρω στο 
1500µΧ µε την εδραίωση της ιδέας ότι οι νόµοι αιτίου και αποτελέσµατος διέπουν 
πλήρως όλες τις κινήσεις και τη δοµή του υλικού κόσµου. 

Σύµφωνα µε το ντετερµινιστικό µοντέλο της επιστήµης, το Σύµπαν ξεδιπλώνεται 
στο χρόνο σαν το έργο µιας τέλειας µηχανής, χωρίς ούτε µια ατέλεια τυχαιότητας ή 
απόκλισης από τους προκαθορισµένους νόµους. 

Ο άνθρωπος που συνδέθηκε πιο στενά µε την εδραίωση του ντετερµινισµού ήταν 
ο Ισαάκ Νεύτων που έζησε στην Αγγλία πριν 300 περίπου χρόνια. Ο Νεύτωνας 
ανακάλυψε ένα αυτοσυνεπές σύνολο αρχών, τις εξέφρασε µε µερικές µόνον 
προτάσεις και έδειξε ότι µ' αυτές µπορούσε να προβλεφθεί η κίνηση µιας 
εκπληκτικά µεγάλης ποικιλίας συστηµάτων µε πολύ υψηλό βαθµό ακρίβειας. Ο 
Νεύτωνας απέδειξε ότι οι τρεις νόµοι της κίνησης που πρότεινε, σε συνδυασµό µε 
µια λογική επεξεργασία µπορούσαν ανάµεσα σε άλλα πράγµατα να προβλέψουν 
µε ακρίβεια τις τροχιές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο, τις µορφές των 
τροχιών των βληµάτων επί της γης και το χρονοπρόγραµµα των παλιρροιών 
στους ωκεανούς, µήνα µε το µήνα και χρόνο µε το χρόνο. 

Οι νόµοι του Νεύτωνα είναι πλήρως ντετερµινιστικοί διότι υποδηλώνουν ότι κάθετί 
που συµβαίνει µια µελλοντική χρονική στιγµή είναι τελείως προκαθορισµένο από 
ότι συµβαίνει τώρα, και επιπλέον το τώρα είναι πλήρως καθορισµένο από ότι 
συνέβη σε οποιαδήποτε στιγµή του παρελθόντος. 

Οι νόµοι του Νεύτωνα ήταν τόσο πετυχηµένοι ώστε για αρκετούς αιώνες µετά την 
ανακάλυψή τους, η επιστήµη της φυσικής αποτελείτο κυρίως από την επίδειξη 
πως οι νόµοι του θα µπορούσαν να εξηγήσουν τις παρατηρούµενες κινήσεις 
σχεδόν κάθε φυσικής διαδικασίας που θα µπορούσαµε να φανταστούµε.  

Αν και οι νόµοι του Νεύτωνα ξεπεράστηκαν γύρω στα 1900 από ένα ευρύτερο 
σύνολο φυσικών νόµων, ο ντετερµινισµός παραµένει και σήµερα ως ο πυρήνας 
της φιλοσοφίας και ο στόχος της φυσικής επιστήµης. 

 
 
 
 

Μια από τις σπουδαίες επινοήσεις που δηµιούργησε η σύγχρονη επιστήµη γύρω 
στα 1500µΧ ήταν η ιδέα ότι οι νόµοι του υλικού Σύµπαντος µπορούσαν να γίνουν 
κατανοητοί µόνο µε το να εκφράσουµε τις φυσικές ιδιότητες ως ποσοτικές 
µετρήσεις, δηλαδή µε αριθµητικούς όρους και όχι µόνο µε λέξεις. 

Η χρήση αριθµητικών ποσοτήτων για να περιγράψουµε τον φυσικό κόσµο είναι η 
αιτία γιατί οι νόµοι της φυσικής πρέπει τελικά να εκφρασθούν ως µαθηµατικές 
εξισώσεις, και όχι απλά ως συνηθισµένες λεκτικές προτάσεις. 

Για παράδειγµα, αν και οι νόµοι του Νεύτωνα εκφράζονται µε λέξεις, προκειµένου 
να εφαρµόσουµε τους νόµους για να µελετήσουµε κάποιο συγκεκριµένο σύστηµα, 



είναι αναγκαίο να χρησιµοποιήσουµε τους νόµους µε υπό την µορφή µαθηµατικών 
εξισώσεων. 

Οι νόµοι του Νεύτωνα είναι ίσως τα πιο σηµαντικά παραδείγµατα δυναµικών 
νόµων. Αυτό σηµαίνει ότι συνδέουν τις αριθµητικές τιµές των µετρήσεων σε µια 
δεδοµένη χρονική στιγµή µε τις τιµές τους σε µια κατοπινή ή προηγούµενη 
χρονική στιγµή. 

Οι µετρήσεις που εµφανίζονται στους νόµους του Νεύτωνα εξαρτώνται από το 
συγκεκριµένο σύστηµα που µελετάµε, αλλά αυτές περιλαµβάνουν τυπικά τη θέση, 
την ταχύτητα, και την κατεύθυνση κίνησης όλων των σωµάτων που περιλαµβάνει 
το σύστηµα, όπως επίσης και το µέτρο και κατεύθυνση όλων των δυνάµεων που 
ενεργούν στα σώµατα αυτά κάθε χρονική στιγµή στην ιστορία του συστήµατος. 

Στην προσπάθειά µας να εκφράσουµε τις κατάλληλες µετρήσεις για ένα 
συγκεκριµένο σύστηµα - είτε αυτό είναι το ηλιακό σύστηµα, είτε ένα σώµα που 
πέφτει ελεύθερα στη γη, είτε τα ωκεάνια ρεύµατα- αποκαλούµε τις τιµές των 
µετρήσεων µια δεδοµένη χρονική στιγµή αρχικές συνθήκες για το σύστηµα αυτό. 

Ως δυναµικοί νόµοι οι νόµοι του Νεύτωνα είναι ντετερµινιστικοί διότι 
υποδηλώνουν ότι για ένα δεδοµένο σύστηµα, οι ίδιες αρχικές συνθήκες θα 
παράγουν πάντα το ίδιο κατοπινό αποτέλεσµα. 

Το Νευτώνειο πρότυπο του Σύµπαντος απεικονίζεται συχνά ως ένα παιχνίδι 
µπιλιάρδου, στο οποίο το αποτέλεσµα ξεδιπλώνεται µαθηµατικά από τις αρχικές 
συνθήκες κατά τελείως προκαθορισµένο τρόπο, σαν κινηµατογραφική ταινία που 
µπορεί να παιχτεί είτε προς τα εµπρός είτε προς τα πίσω στο χρόνο. 

Το παιχνίδι του µπιλιάρδου αποτελεί ένα χρήσιµο ανάλογο, διότι στο 
µικροσκοπικό επίπεδο, η κίνηση των µορίων µπορεί να παραλληλιστεί µε τις 
συγκρούσεις των σφαιρών στο τραπέζι του µπιλιάρδου, όπου ισχύουν οι ίδιοι 
δυναµικοί νόµοι. 

 
 
 
 

Μια από τις θεµελιώδεις αρχές των πειραµατικών επιστηµών είναι ότι καµιά 
πραγµατική µέτρηση δεν είναι απεριόριστα ακριβής. Αντίθετα πρέπει αναγκαστικά 
να εµπεριέχει ένα βαθµό απροσδιοριστίας στην τιµή της. 

Η απροσδιοριστία η οποία είναι παρούσα σε κάθε πραγµατική µέτρηση πηγάζει 
από το γεγονός ότι κάθε µετρητική συσκευή που µπορούµε να φανταστούµε 
ακόµη και αν σχεδιαστεί και χρησιµοποιηθεί τέλεια, µπορεί να καταγράψει την 
µέτρησή της µε πεπερασµένη ακρίβεια. 

Ένας τρόπος για να το κατανοήσουµε αυτό είναι να αναγνωρίσουµε ότι για να 
καταγραφεί µια µέτρηση µε άπειρη ακρίβεια, η συσκευή θα απαιτούσε ένα µέσο 
καταγραφής ικανό να απεικονίζει άπειρο αριθµό ψηφίων. Χρησιµοποιώντας πιο 
ακριβείς µετρητικές συσκευές, η απροσδιοριστία 

(αβεβαιότητα) στις µετρήσεις µπορεί να γίνει όσο µικρή µας χρειάζεται για κάποιο 
ιδιαίτερο σκοπό, αλλά δεν µπορεί ποτέ να εξαλειφθεί τελείως, ούτε ως θεωρητική 
σκέψη. 



Στη δυναµική η παρουσία της απροσδιοριστίας σε κάθε πραγµατική µέτρηση 
σηµαίνει ότι κατά τη µελέτη οποιουδήποτε συστήµατος, οι αρχικές συνθήκες δεν 
µπορούν να καθοριστούν µε άπειρη ακρίβεια. 

Κατά τη µελέτη των κινήσεων µε τη χρήση των νόµων του Νεύτωνα, η 
απροσδιοριστία που είναι παρούσα στις αρχικές συνθήκες του συστήµατος µας 
οδηγεί σε µια αντίστοιχη απροσδιοριστία, άσχετα αν είναι µικρή ή µεγάλη, στο 
πεδίο των προγνώσεών µας για κάθε κατοπινή ή προηγούµενη χρονική στιγµή. 

Κατά το µεγαλύτερο µέρος της σύγχρονης ιστορίας της φυσικής, έχει υποτεθεί ότι 
είναι δυνατόν να συρρικνωθεί η αβεβαιότητα κατά την τελική δυναµική πρόγνωση, 
αρκεί να µετρήσουµε τις αρχικές συνθήκες µε όλο και µεγαλύτερη ακρίβεια. Έτσι 
κατά την µελέτη της κίνησης ενός πυραύλου για παράδειγµα, κάποιος θα 
µπορούσε να γνωρίζει την τελική θέση του πυραύλου µε ακρίβεια δέκα φορές 
µεγαλύτερη αρκεί να καθορίσει τις αρχικές συνθήκες της εκτόξευσης µε δέκα 
φορές µεγαλύτερη ακρίβεια. 

Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι η απροσδιοριστία στο δυναµικό αποτέλεσµα 
δεν προέρχεται από κάποια τυχαιότητα στις εξισώσεις της κίνησης- αφού αυτές 
είναι τελείως ντετερµινιστικές- αλλά µάλλον από την έλλειψη της άπειρης 
ακρίβειας κατά τις αρχικές συνθήκες. 

Ο ανοµολόγητος σκοπός της πειραµατικής επιστήµης είναι, καθώς τα όργανα των 
µετρήσεων γίνονται όλο και ακριβέστερα µε την τεχνολογία, η ακρίβεια των 
προβλέψεων που γίνονται καθώς εφαρµόζουµε τους νόµους της δυναµικής θα 
γίνεται όλο και πιο µεγάλη, τείνοντας αλλά µη φθάνοντας ποτέ στην απόλυτη 
ακρίβεια. 

 
 
 
 

Έχοντας καταλάβει τι εννοούµε µε τον Ντετερµινισµό, τις αρχικές συνθήκες και την 
απροσδιοριστία των µετρήσεων, µπορούµε τώρα να µάθουµε για τη δυναµική 
αστάθεια, η οποία για τους περισσότερους φυσικούς είναι ταυτόσηµη µε το χάος. 

Η δυναµική αστάθεια αναφέρεται σε µια ειδική συµπεριφορά στον χρόνο η οποία 
συναντάται σε ορισµένα φυσικά συστήµατα και ανακαλύφθηκε γύρω στο έτος 
1900, από τον φυσικό Henri Poincare. O Poincare ήταν ο φυσικός που που 
ενδιαφέρθηκε για τις µαθηµατικές εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση των 
πλανητών γύρω από τον Ήλιο. Οι εξισώσεις της κίνησης των πλανητών είναι µια 
εφαρµογή των Νευτώνειων νόµων και ως εκ τούτου τελείως ντετερµινιστικές. Το 
ότι αυτές οι µαθηµατικές εξισώσεις των τροχιών είναι ντετερµινιστικές σηµαίνει ότι 
γνωρίζοντας τις αρχικές συνθήκες,- οι οποίες στην περίπτωση αυτή είναι οι θέσεις 
και οι ταχύτητες των πλανητών µια δεδοµένη αρχική στιγµή - µπορούµε να 
βρούµε τις θέσεις και τις ταχύτητες των πλανητών σε κάθε άλλη χρονική στιγµή 
στο µέλλον ή στο παρελθόν. 

Φυσικά είναι αδύνατον να µετρήσουµε τις αρχικές θέσεις και ταχύτητες των 
πλανητών µε άπειρη ακρίβεια, ακόµα και αν διαθέτουµε τέλειες συσκευές 
µέτρησης, απλά και µόνο επειδή είναι αδύνατο να καταγραφεί κάθε µέτρηση µε 
άπειρη ακρίβεια. Ως εκ τούτου πάντα υπάρχει µια ανακρίβεια, οσοδήποτε µικρή, 
σε όλες τις αστρονοµικές προβλέψεις που γίνονται από τις εξισώσεις των νόµων 
του Νεύτωνα. 



Μέχρι τον καιρό του Poincare, η έλλειψη άπειρης ακρίβειας στις αστρονοµικές 
προβλέψεις εθεωρείτο πρόβληµα µικρής σηµασίας, λόγω µιας σιωπηρής 
υπόθεσης όλων των φυσικών µέχρι την εποχή εκείνη. Η υπόθεση ήταν ότι αν 
µπορούσαµε να µικρύνουµε την απροσδιοριστία στις αρχικές συνθήκες - ίσως 
χρησιµοποιώντας τελειότερα όργανα - η ανακρίβεια στην πρόβλεψη θα µίκραινε 
κατά τον ίδιο τρόπο. Με άλλα λόγια, βάζοντας περισσότερο ακριβείς πληροφορίες 
στους νόµους του Νεύτωνα, παίρνεις πιο ακριβή αποτελέσµατα για κάθε 
µεταγενέστερη ή προηγούµενη στιγµή. Έτσι υπέθεταν όλοι ότι θεωρητικά ήταν 
δυνατόν να πετύχουµε σχεδόν τέλειες προβλέψεις για τη συµπεριφορά κάθε 
φυσικού συστήµατος. 

Ο Pοincare όµως παρατήρησε ότι ορισµένα αστρονοµικά συστήµατα δεν 
φαίνονταν να υπακούουν τον κανόνα ότι ελαττώνοντας την απροσδιοριστία των 
αρχικών συνθηκών ελαττωνόταν επίσης κατ' αντίστοιχο τρόπο η απροσδιοριστία 
της τελικής πρόβλεψης. Εξετάζοντας τις µαθηµατικές εξισώσεις αυτός βρήκε ότι αν 
και ορισµένα απλά αστρονοµικά συστήµατα υπάκουαν στον κανόνα των 
αντίστοιχων ελαττώσεων των απροσδιοριστιών για τις αρχικές συνθήκες και τις 
τελικές προβλέψεις, άλλα συστήµατα δεν υπάκουαν σ' αυτόν. 

Τα αστρονοµικά συστήµατα που δεν υπάκουαν σ' αυτόν τον κανόνα 
αποτελούνταν τυπικά από τρία ή περισσότερα αστρονοµικά σώµατα µε 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ και των τριών. Γι αυτούς τους τύπους συστηµάτων ο 
Poincare έδειξε ότι µια πολύ µικρή ανακρίβεια στις αρχικές συνθήκες, αυξανόταν 
µε τον χρόνο µε τεράστιο ρυθµό. Έτσι δύο σχεδόν πανοµοιότυπα σύνολα αρχικών 
συνθηκών για το ίδιο σύστηµα, θα κατέληγαν σε δύο τελικές προβλέψεις οι οποίες 
διέφεραν πάρα πολύ η µία από την άλλη. 

Ο Poincare απέδειξε µαθηµατικά ότι αυτή η µεγέθυνση µικρών απροσδιοριστιών 
στις αρχικές συνθήκες σε τεράστιες απροσδιοριστίες στις τελικές προβλέψεις, 
παρέµενε ακόµα και αν οι αρχικές αβεβαιότητες µίκραιναν στο πιο µικρό µέγεθος 
που µπορούσαµε να φανταστούµε. 

Γι αυτά τα συστήµατα δηλαδή, ακόµα και αν µπορούσαµε να καθορίσουµε τις 
αρχικές µετρήσεις εκατό φορές ή ένα εκατοµµύριο φορές ακριβέστερα, η 
αβεβαιότητα για µεταγενέστερους ή προηγούµενους χρόνους δεν θα ελαττωνόταν 
αλλά θα παρέµενε τεράστια. 

Το συµπέρασµα της µαθηµατικής ανάλυσης του Poincare ήταν µια απόδειξη ότι γι 
αυτά τα σύνθετα συστήµατα, ο µόνος τρόπος να πετύχουµε προβλέψεις µε κάποιο 
βαθµό ακρίβειας, θα ήταν να καθορίσουµε τις αρχικές συνθήκες µε άπειρο βαθµό 
ακρίβειας. Γι αυτά τα αστρονοµικά συστήµατα κάθε ανακρίβεια οσοδήποτε µικρή 
θα κατέληγε µετά από ένα πεπερασµένο χρονικό διάστηµα σε µια αβεβαιότητα της 
ντετερµινιστικής πρόβλεψης η οποία µόλις που θα ήταν µικρότερη αν η πρόβλεψη 
είχε γίνει τελείως στην τύχη. 

Η ακραία ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες, η οποία παρουσιάζεται µαθηµατικά 
στα συστήµατα που µελέτησε ο Poincare έχει επικρατήσει να λέγεται δυναµική 
αστάθεια ή απλά χάος.  

Επειδή µακροχρόνιες µαθηµατικές προβλέψεις που αφορούν χαοτικά συστήµατα 
δεν έχουν περισσότερη ακρίβεια από τις προβλέψεις στην τύχη, οι εξισώσεις 
κίνησης µπορούν να δώσουν µόνο βραχυχρόνιες προβλέψεις που να έχουν όποιο 
βαθµό ακρίβειας επιθυµούµε. 

Αν και η εργασία του Poincare θεωρήθηκε σηµαντική από µερικούς διορατικούς 
φυσικούς του καιρού του, πολλές δεκαετίες θα περνούσαν πριν οι συνέπειες των 



ανακαλύψεών του να αναγνωριστούν από την επιστηµονική κοινότητα συνολικά. 
Ένας λόγος ήταν ότι αρκετό µέρος της επιστηµονικής κοινότητας των φυσικών 
ήταν απασχοληµένο µε τις νέες ανακαλύψεις στον καινούριο κλάδο της φυσικής, 
την κβαντοµηχανική, η οποία είναι η φυσική στον ατοµικό κόσµο. 

 
 
 
 
 
 

Στα πρώτα 4 µαθήµατα µάθαµε ότι σε ένα χαοτικό σύστηµα, το να 
χρησιµοποιήσουµε τους νόµους της φυσικής για να κάνουµε ακριβείς 
µακροχρόνιες προβλέψεις είναι αδύνατον, ακόµα και θεωρητικά. Το να κάνουµε 
µακροχρόνιες προβλέψεις µε οποιονδήποτε βαθµό ακρίβειας, θα απαιτούσε να 
δοθούν οι αρχικές συνθήκες µε άπειρη ακρίβεια. 

Τον καιρό της ανακάλυψής του, το φαινόµένο της χαοτικής κίνησης εθεωρείτο σαν 
µια µαθηµατική παραξενιά. Στις δεκαετίες που πέρασαν από τότε, οι φυσικοί 
ανακάλυψαν ότι η χαοτική συµπεριφορά είναι ένα πολύ διαδεδοµένο φαινόµενο, 
και ίσως να αποτελεί τον κανόνα στο Σύµπαν.  

Μια πολύ σπουδαία ανακάλυψη έγινε το 1963, από τον µετεωρολόγο Edward 
Lorenz, ο οποίος έγραψε ένα βασικό µαθηµατικό υπολογιστικό πρόγραµµα για να 
µελετήσει ένα απλουστευµένο µοντέλο για τον καιρό. Πιο συγκεκριµένα ο Lorenz 
µελέτησε ένα υπεραπλουστευµένο µοντέλο πως ένα αέριο ρεύµα θα ανερχόταν 
και θα έπεφτε καθώς θερµαινόταν από τον Ήλιο. Ο κώδικας του Lorenz για τον 
υπολογιστή περιείχε τις µαθηµατικές εξισώσεις που ρυθµίζουν τη ροή των αέριων 
ρευµάτων. Αφού λοιπόν ο κώδικας για τον υπολογιστή είναι πραγµατικά 
ντετερµινιστικός, ο Lorenz περίµενε ότι εισάγοντας τις ίδιες αρχικές τιµές, θα 
έπαιρνε ακριβώς τα ίδια αποτελέσµατα όταν έτρεχε το πρόγραµµα.  

Με έκπληξή του είδε όµως ότι όταν έβαζε αυτές που νόµιζε ως ίδιες αρχικές τιµές, 
έπαιρνε ένα δραστικά διαφορετικό αποτέλεσµα κάθε φορά. Εξετάζοντας την 
κατάσταση µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, αναγνώρισε ότι δεν έβαζε τις ίδιες 
ακριβώς αρχικές τιµές κάθε φορά, αλλά κάποιες που διέφεραν ελαφρά µεταξύ 
τους. Δεν παρατηρούσε ότι αυτές ήταν διαφορετικές διότι η διαφορά ήταν 
απίστευτα µικρή, τόσο µικρή ώστε να θεωρείται µικροσκοπική και αµελητέα 
σύµφωνα µε τα συνηθισµένα standards. Τα µαθηµατικά που περιέχονταν στο 
µοντέλο του Lorenz για τα ατµοσφαιρικά ρεύµατα µελετήθηκαν πλατειά την 
δεκαετία του 70. Προοδευτικά έγινε γνωστό ότι ακόµη και η πιο µικρή διαφορά 
µεταξύ δύο συνόλων τιµών στις αρχικές συνθήκες θα έχει ως αποτέλεσµα πάντα 
µια τεράστια διαφορά στις προβλέψεις του µέλλοντος ή του παρελθόντος, κάτι 
που αποτελεί φυσικά το σήµα κατατεθέν των χαοτικών συστηµάτων. 

Οι επιστήµονες τώρα πιστεύουν ότι όπως το απλό υπολογιστικό µοντέλο του 
Lorenz για τα αέρια ρεύµατα, ο καιρός ως σύνολο είναι ένα χαοτικό σύστηµα. 

Αυτό σηµαίνει ότι προκειµένου να κάνουµε µακροχρόνιες προβλέψεις καιρού µε 
όποιο βαθµό ακρίβειας επιθυµούµε, θα ήταν αναγκαίο να πάρουµε ένα άπειρο 
αριθµό µετρήσεων. Ακόµα και αν ήταν δυνατόν να γεµίσουµε όλη την ατµόσφαιρα 
της Γης µε ένα τροµερά µεγάλο δίκτυο µετρητικών συσκευών,- στην περίπτωση 
αυτή θερµόµετρα, ανεµόµετρα και βαρόµετρα - η αβεβαιότητα στις αρχικές 



συνθήκες θα προέκυπτε από τις µικρές διακυµάνσεις στις µετρούµενες τιµές 
µεταξύ των οργάνων του δικτύου. 

Επειδή η ατµόσφαιρα είναι χαοτική, αυτές οι αβεβαιότητες, οσοδήποτε µικρές και 
αν είναι, θα υπερνικούσαν τελικά οποιουσδήποτε υπολογισµούς και θα έκαναν 
ανακριβή την πρόβλεψη. Αυτή η αρχή είναι συχνά γνωστή ως " το φαινόµενο της 
πεταλούδας". Με όρους της πρόβλεψης καιρού το "φαινόµενο της πεταλούδας" 
αναφέρεται στην ιδέα ότι αν µια πεταλούδα χτυπάει τα φτερά της σε κάποιο µέρος 
του κόσµου µπορεί να φέρει διαφορά στο αν θα έρθει ή όχι καταιγίδα µετά από ένα 
χρόνο στην άλλη µεριά της Γης. 

Εξαιτίας "του φαινοµένου της πεταλούδας", σήµερα είναι παραδεκτό ότι οι 
προβλέψεις καιρού µπορεί να είναι ακριβείς µόνο βραχυχρόνια, και ότι οι 
µακροχρόνιες προβλέψεις, ακόµα και αν γίνονται µε τις πιο εξεζητηµένες 
υπολογιστικές µεθόδους που µπορούµε να φανταστούµε, δεν θα είναι καλύτερες 
από απλές µαντεψιές. 

Έτσι λοιπόν η ύπαρξη χαοτικών συστηµάτων στη φύση µοιάζει να θέτει ένα όριο 
στη δυνατότητά µας να εφαρµόζουµε ντετερµινιστικούς φυσικούς νόµους για να 
προβλέπουµε κινήσεις µε τον επιθυµητό βαθµό βεβαιότητας. Η ανακάλυψη του 
χάους µοιάζει να υπαινίσσεται ότι το τυχαίο κατοικεί µέσα στον πυρήνα 
οποιουδήποτε ντετερµινιστικού µοντέλου του Σύµπαντος. 

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, µερικοί επιστήµονες έχουν αρχίσει να 
αναρωτιούνται αν έχει καθόλου νόηµα ή όχι, να λέµε ότι το Σύµπαν είναι 
ντετερµινιστικό στη συµπεριφορά του. Αυτή είναι µια ανοικτή ερώτηση η οποία 
µπορεί να απαντηθεί εν µέρει καθώς η επιστήµη µαθαίνει όλο και πιο πολλά για το 
πώς λειτουργούν τα χαοτικά συστήµατα. 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέµατα στη µελέτη των χαοτικών συστηµάτων είναι 
αν µπορεί η όχι η παρουσία του χάους να παράγει δοµές και µορφές µε τάξη σε 
µια µεγαλύτερη κλίµακα. Μερικοί επιστήµονες προβλέπουν ότι η παρουσία του 
χάους - δηλαδή η τυχαία έκβαση των ντετερµινιστικών νόµων της φυσικής σε 
µικροσκοπικό επίπεδο - µπορεί πραγµατικά να είναι αναγκαία για να αναδυθούν 
φυσικοί σχηµατισµοί µε τάξη σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

Πρόσφατα, µερικοί επιστήµονες τείνουν να πιστέψουν ότι η παρουσία του χάους 
στη φυσική είναι ακριβώς αυτό που δίνει στο Σύµπαν το "βέλος του Χρόνου", 
δηλαδή το µη αντιστρεπτό πέρασµα από το παρελθόν στο µέλλον. 

Καθώς η µελέτη του χάους στη φυσική εισέρχεται στο δεύτερο αιώνα της, το 
ζήτηµα αν το Σύµπαν είναι πραγµατικά ντετερµινιστικό αποτελεί ακόµη ένα 
ανοιχτό ζήτηµα και αναµφίβολα θα παραµείνει ανοικτό, έστω και αν κατανοούµε 
όλο και περισσότερο τη δυναµική των χαοτικών συστηµάτων.  

 


