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H έννοια της μέτρησης είναι αλληλένδετη με την πορεία του ανθρώπου στον πλανήτη
Γη. Αν παραφράσουμε την πασίγνωστη πλέον ρήση του Rene Descartes “cogito ergo sum”
θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουμε γιατί μετράμε. Χωρίς
εργαλεία και όργανα υψηλής πιστότητας ο άνθρωπος μετρούσε απoστάσεις, ποσότητες και
χρονικά διαστήματα. Έτσι κάποια στιγμή η συσσωρευμένη γνώση χιλιάδων ετών στο
συνολικό υποσυνείδητο της ανθρωπότητας μετατρέπεται σε συνειδητή αναγνώριση της αξίας
της μέτρησης. Και ξαφνικά, ή λιγότερο ξαφνικά, εμφανίζονται πυραμίδες, κρεμαστοί κήποι
και εξαιρετικά θέατρα. Στη χώρα που φιλοξενεί αυτά τα θέατρα η μέτρηση από μια τεχνική
διαδικασία μετρέπεται σε στοιχείο της φιλοσοφικής θεώρησης του κόσμου. Αλλά και πάλι
αυτό δεν αρκεί. Σε μια βασανιστική πορεία που κρατά περίπου δυο χιλιάδες χρόνια ο τρόπος
που ο άνθρωπος θεάται και μελετά τη φύση μετασχηματίζεται δραστικά. Η φυσική
φιλοσοφία μετατρέπεται σε επιστήμη. Και είναι ο στοχαστής που έστρεψε το τηλεσκόπιό του
στον ουρανό και έμεινε στην ιστορία για τον ψίθυρό του «και όμως κινείται» που για πρώτη
φορά επιμένει ότι η σωστή και ακριβής μέτρηση είναι στοιχείο απαραίτητο για τη συνιστώσα
εκείνη της επιστημονικής σκέψης που ονομάζουμε πείραμα. Είναι εκείνος που
αντιλαμβάνεται ότι το φυσικό περιβάλλον αλλά και το ίδιο το όργανο μέτρησης εισάγουν
αβεβαιότητες και σφάλματα. Στο έργο του η μέτρηση δεν είναι απλά ένα συμπληρωματικό
στοιχείο αλλά η πεμπτουσία της διαμόρφωσης της νέας επιστήμης που ανατέλλει.
Για το λόγο αυτό (αλλά και κάποιους ακόμα) καλό είναι σήμερα που με όργανα πολύπλοκα
και ηλεκτρονικά, όργανα που κάποιες φόρες φαίνεται να σκέφτονται και να αποφασίζουν
από μόνα τους για το τι και πως θα μετρήσουν, να σκεφτούμε κάποια στιγμή που οι παλμοί
της καρδιάς μας θα χτυπούν κόκκινο για το τι θα δείξει η οθόνη LED μπροστά στα μάτια
μας: Τι μετρούσε ο Γαλιλαίος;
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