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ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

λογοσ tot αποχωροτντοσ προεδρου
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΤΛΟΤ

Το κύριο εργο της Ακαδημίας έκτος άπο τήν άπονομή βραβείων είναι ή
προαγωγή των επιστημών και των τεχνών. Αύτη γίνεται σέ πολύ υψηλό επί-
πεδο άτομικά άπο κάθε Ακαδημαϊκά ή συλλογικά μέ τήν οργάνωση συνεδρίων
και μέ τή λειτουργία των Κέντρων και Γραφείων της Ακαδημίας.

Κατά το ετος 2012 στήν Ακαδημία έγιναν τέσσερις ήμερίδες:

(1) Διεθνής Ημερίδα μέ τίτλο ((Ελληνικοί υδρογονάνθρακες: Απο τήν
ερευνά στήν έκμετάλλευση», πού οργάνωσε ό κ. Χριστοφόρου μέ τήν'Επιτροπή
Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Τα πρακτικά του συνεδρίου αύτοΰ κυκλο-
φόρησαν εύρύτατα στήν Ελλάδα και στο έςωτερικό.

(2) Διεθνής Ημερίδα μέ τίτλο «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου στο
Πλανητικό μας σύστημα», πού οργάνωσε ό κ. Ζερεφός μέ τή συμμετοχή της
Σουηδικής Ακαδημίας τών Επιστημών.

(3) Ημερίδα μέ τίτλο ((Ελλάδα και έξελίξεις στήν άνατολική λεκάνη
της Μεσογείου», πού οργάνωσε ό κ. Σκαρβέλης μέ το Ελληνικό Ινστιτούτο
Στρατηγικών Μελετών. Τά πρακτικά της ήμερίδος επίσης κυκλοφόρησαν προ
δύο μηνών.

Επίσης έγινε μία έκδήλωση πού όργάνο_>σε ό κ. Σκαλκέας στο "Ιδρυμα
Ίατροβιολογικών Ερευνών κατά τον έορτασμό της ΙΟετίας του Ιδρύματος.

*Δημοσία Συνεδρία της 15ης 'Ιανουαρίου 2013.
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Δεν αναφέρω έδώ συμμετοχές σέ άλλα διεθνή και ελληνικά συνέδρια και
δραστηριότητες πού βρίσκονται στις ίστοσελίδες της Ακαδημίας και των επί
μέρους Ακαδημαϊκών.

"Ερχομαι τώρα στις δραστηριότητες τών Κέντρων και τών Γραφείο^ν της
Ακαδημίας, πού είναι ενας άπο τούς πιο ζωντανούς τομείς της Ακαδημίας.
Οί δραστηριότητες αύτές είναι πλουσιότατες και πολύ σημαντικές, άλλα ό
περιορισμένος χρόνος πού διαθέτω μέ αναγκάζει ν' άναφερθώ μόνον περιλη-
πτικά σέ αύτές.

Υπάρχουν 14 Κέντρα και 12 Γραφεία και τό "Ιδρυμα Ίατροβιολογικών
Ερευνών, τα όποια κατανέμονται ώς έξης: 3 Κέντρα, 8 Γραφεία και τό
Ίατροβιολογικό "Ιδρυμα στήν Α' Τάξη, 8 Κέντρα και 2 Γραφεία στή Β'
Τάξη και 3 Κέντρα και 2 Γραφεία στή Γ' Τάξη.

Στήν Α' Τάξη:

ΑΙ. Το Κέντρον Αστρονομίας και Έφηρμοσμένων Μαθη-
ματικών κατά τή διάρκεια του 2012 συνέχισε τή διεξαγωγή έρευνών
στούς τομείς της Γαλαξιακής Δυναμικής, τής Μή-Γραμμικής Δυναμικής
και του Χάους, τής Ηλιακής Φυσικής, τής Μαγνητοϋδροδυναμικής και
τής Κοσμολογίας και Βαρύτητος. Υπάρχουν 26 ερευνητικά προγράμματα,
δπως τό ΑΡΙΣΤΕΙΑ και τό Marie Curie και άλλα πού υποστηρίζονται
άπο τήν 'Επιτροπή Έρευνών τής Ακαδημίας ή άπο ιδρύματα του έξωτε-
ρικου και του έσωτερικοΰ. Μία μεταδιδακτορική έρευνήτρια άπό τό έξω-
τερικό εργάσθηκε ολο τό ετος στο Κέντρο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση
τού Κέντρου.

Δημοσιεύθηκαν ή έγιναν δεκτές προς δημοσίευση 38 έργασίες ερευ-
νητών τού Κέντρου σέ διεθνή επιστημονικά περιοδικά μέ κριτές και 17
έργασίες σέ πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Κατά τό 2012 έρευνητές του Κέντρου ήταν κύριοι διοργανο„>τές 2
διεθνών συνεδρίων, 2 ημερίδων και τής ελληνικής εκδήλωσης για τα 50 χρό-
νια του «(Ευρωπαϊκού Αστεροσκοπείου του Νότου» (ESO).

Οί συμμετοχές τών έρευνητών τού Κέντρου τό 2012 μέ ομιλίες σέ δι-
εθνή συνέδρια έφτασαν τις 14. Ακόμη δόθηκαν 15 προσκεκλημένες ομιλίες
σέ ιδρύματα τού εξωτερικού και του έσωτερικοΰ. Οί άποστολές για ερευνη-
τικούς σκοπούς και συμμετοχές σέ επιτροπές έφτασαν τις 9 στο έξωτερικό
και τις 3 στο έσο^τερικό.
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Κατά τό ετος 2012 συνεχίστηκε ή διοργάνωση 38 σεμιναρίων μέ τή
συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων έπιστημόνων. Συνεχίστηκε ή
εκπόνηση 6 διδακτορικών διατριβών, ένώ ολοκληρώθηκε και 1 έργασία για
τήν απόκτηση Master Αστρονομίας. Επίσης ερευνητές του Κέντρου συμμε-
τείχαν στις έπιτροπές κρίσης 2 διατριβών και ένός Master.

Μέλη του Κέντρου συμμετείχαν στή μεταπτυχιακή διδασκαλία τής
Έξωγαλαξιακής και Γαλαξιακής Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
και τής Θεωρίας Τροχιών σέ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο
Λα Πλάτα τής Αργεντινής. Δίδαξαν άκόμη και σέ 2 εκπαιδευτικά συνέδρια-
σχολεΐα τής "Ενωσης Ελλήνων Φυσικών.

Α2. Το Κέντρον Έρεννης Φυσικής τής Άτμοσψαίρας και
Κλιματολογ ίας συμμετείχε τό έτος 2012 σέ 11 ερευνητικά προγράμ-
ματα μέ στόχο τή μελέτη τής σύστασης τών φυσικοχημικών παραμέτρων
τής ατμόσφαιρας, και τή βελτίωση τών εύρωπα'ικών κλιματικών μοντέ-
λων για τήν πρόβλεψη και τή μελέτη τών επιπτώσεων τής άτμοσφαιρικής
ρύπανσης στήν υγεία. Στο πλαίσιο αύτών τών προγραμμάτων συνεργά-
στηκαν 5 νέοι ερευνητές.

Άκόμη οί έρευνητές του Κέντρου δημοσίευσαν 14 άρθρα σέ διεθνή
περιοδικά και βιβλία, έκαναν 28 παρουσιάσεις σέ διεθνή συνέδρια και 12
σέ έλληνικά συνέδρια και ημερίδες. Πραγματοποίησαν έπίσης και πολλές
άποστολές στο έξωτερικό.

Τό Κέντρο σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο τής Στοκχόλμης και τήν
TEMES έγκαινίασε τό Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος στο Costa Navarino
τής Μεσσηνίας. Ακολούθησε Διεθνής Ημερίδα μέ συμμετοχή τής Προέδρου
και τού Αντιπροέδρου τής Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών.

Τέλος, ό 'Επόπτης του Κέντρου κ. Χ. Ζερεφός έπανεξελέγη Πρόεδρος
τής Διεθνούς 'Επιτροπής Όζοντος.

A3. Το Κέντρον Έρεννης Θεωρητικών και Έφηρμοσμένων
Μάθη ματ ικών συνέχισε και τό έτος 2012 τή μελέτη τών Αντίστροφων
Προβλημάτων μέ στόχο τή βελτίωση τών ιατρικών απεικονίσεων τού
Τομογράφου 'Εκπομπής Μονήρους Φωτονίου (SPECT) και του Τομογράφου
'Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET).

"Ηδη τα πρώτα άποτελέσματα υποδηλώνουν σημαντικά πλεονεκτή-
ματα σέ σχέση μέ τούς άλγορίθμους πού χρησιμοποιούνται άπο διαθέσιμα
εμπορικά απεικονιστικά συστήματα.
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A4. Το Γραφεΐον Θεωρητικής και Έφηρ μοσ μένης Μηχα-
νικής πραγματοποίησε 3 ανακοινώσεις στήν Ακαδημία Αθηνών, την
κεντρική ομιλία στο Διεθνές Συνέδριο Υπολογιστικής και Πειραματικής
Μηχανικής και 'Επιστημών (ICCES) 2012 στά Χανιά τής Κρήτης, ενώ ολο-
κλήρωσε το ερευνητικό πρόγραμμα μέ τίτλο ((Τοιχώματα άπό οπλισμένο
σκυρόδεμα-άνάγκη για κανονιστικές βελτιώσεις», τό όποιο χρηματοδο-
τήθηκε άπό τήν Ακαδημία Αθηνών.

Οί δημοσιεύσεις του 2012 έφτασαν τις 3, ενώ κατά τό παρελθόν έτος
δ Επόπτης του Γραφείου κ. Ά. Κουνάδης έλαβε σημαντικές διακρίσεις,
όπως τον τίτλο του Μεγάλου 'Άρχοντος Διδασκάλου άπό τό Πατριαρχείο
Αλεξανδρείας, τό βραβείο επιτευγμάτων άπό τήν 'Οργανωτική 'Επιτροπή
του Διεθνούς Συνεδρίου Υπολογιστικής και Πειραματικής Μηχανικής και
'Επιστημών 2012 και τήν έκδοση τιμητικού τόμου άπό τον οίκο Springer
μέ 27 εργασίες ομοτέχνων του.

Α5. Τό Γραφεΐον Έρεννης τής Επιστήμης τής Πληρο-
φορικής και τής Ήλεκτρονικής έπεξέτεινε τήν έρευνα τής υπολο-
γιστικά υποβοηθούμενης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και ολοκλή-
ρωσε τήν τεχνική άξιολόγηση τών προτάσεων γιά τήν υλοποίηση του έργου
((Δημιουργία Βάσης Δεδομένων γιά τό Εθνικό Μητρώο Καρκίνου Μαστού»
στο πλαίσιο του εύρωπαϊκοΰ προγράμματος τής ψηφιακής σύγκλισης.

Τό έτος 2012 τό Γραφείο συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο γιά τή
Βιοπληροφορική και τήν Έμβιομηχανική σχετικά μέ τήν πρώιμη διάγνωση
του καρκίνου του μαστού μέ μία άνακοίνωση.

Τέλος, το 2012 ολοκληρώθηκε τό πεντάτομο έργο τού Έπόπτου κ. Π.
Λιγομενίδη μέ τίτλο Το Γίγνεσθαι σχετικά μέ τις έννοιες τής Φυσικής, τής
Πληροφορικής και τού Χάους.

Α6. Τό Γραφεΐον Πειραματικής Φυσικής συνέχισε τήν προ-
αγωγή τής τεχνολογίας τής ενέργειας στήν Ελλάδα και τή μελέτη τών
ένεργειακών της άναγκών. Διοργάνο^σε Ημερίδα μέ θέμα τους Ελληνικούς
Υδρογονάνθρακες και έπιμελήθηκε τήν έκδοση τών άντίστοιχων πρακτικών.
Ό Επόπτης τού Γραφείου κ. Λ. Χριστοφόρου έκπροσώπησε τήν Ακαδημία
Αθηνών σέ συνεδριάσεις τών διεθνών οργανισμών σέ έπίπεδο Ακαδημιών:
τού International Council for Science (ICSU), τής All European Academies
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(ALLEA), του European Academies Science Advisory Council (EASAC)
και του Interacademy Panel (IAP), άλλά και σέ συναντήσεις μέ Ακαδημίες
άλλων χωρών.

Τέλος, ό 'Επόπτης του Γραφείου δημοσίευσε μία έργασία μέ τίτλο
((Scientists and Society» σέ διεθνές περιοδικό.

Α7. Το Γραφεΐον Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων
οργάνωσε Ημερίδα μέ γενικό θέμα ((Ελλάδα και εξελίξεις στήν ανατολική
Μεσόγειο», ενώ παράλληλα δόθηκαν οί έξης ομιλίες του 'Επόπτου κ. Δ.
Σκαρβέλη:

— ((Στρατιωτική Προπαρασκευή και Διεξαγωγή 'Επιχειρήσεων κατά
τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13»

— ((100 χρόνια άπο τήν άπελευθέρωση τής Χίου»

— Ανακοίνωση στήν Ακαδημία Αθηνών σχετικά μέ τήν έργασία τού
Καθ. Ν. Κουράκη «Διαχρονικές Αρχές Βυζαντινής Στρατηγικής)).

Τέλος, τό Γραφείο δημοσίευσε 2 άρθρα: τό πρώτο μέ τίτλο «Ό Ήγεμών»
στο περιοδικό Προβληματισμοί και τό δεύτερο μέ τίτλο «Ή Στρατιωτική
Θητεία» στήν έφημερίδα Ή Καθημερινή.

Α8. Τό Γραφεΐον Διαστημικής *Ερευνας και Τεχνολογίας,
έχοντας έναν έπιστημονικό συνεργάτη και έναν έξωτερικό συνεργάτη, δημο-
σίευσε πάνω άπο 18 έργασίες σέ διεθνή περιοδικά μέ κριτές και συμμετείχε
σέ περισσότερα άπο 20 συνέδρια.

Ό 'Επόπτης του Γραφείου κ. Σ. Κριμιζής ήταν ένας άπο τούς 3 επικε-
φαλής τών πειραμάτων τού διαστημοπλοίου Voyager και συμμετείχε στον
έορτασμο γιά τα 35 χρόνια άπό τήν εκτόξευση του Voyager στο CalTech/
JPL. 'Επίσης έδωσε μαζί μέ άλλους επιστήμονες συνέντευξη τύπου πού
οργάνωσε ή NASA, οπού άνακοίνωσε τήν άνακάλυψη μιας νέας περιοχής
του ηλιακού συστήματος.

Τέλος, τό Γραφείο άνέλαβε τή διοργάνωση τού Διεθνούς Συνεδρίου
«Μαγνητόσφαιρες τών 'Εξωτερικών Πλανητών, 2013)).

Α9. Τό "Ιδρυμα 7 ατ ρο β ιο λογ ι,κών Έρευνών συνέχισε και κατά
τό έτος 2012 τήν άνοδική του πορεία σέ δλους τούς τομείς και ειδικότερα στή
βασική κλινική και χειρουργική έρευνα, στήν παροχή άπολύτως έξειδικευ-
μένων ιατρικών υπηρεσιών και στήν προστασία τού περιβάλλοντος. Παρά τή
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μείωση τών επιχορηγήσεων άπό τον κρατικό προϋπολογισμό, τό "Ιδρυμα,
μέ τα χρήματα πού συγκεντρώνει άπό τις ιατρικές υπηρεσίες άλλα κυρίως
άπό πολλά άνταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα Ελλάδος, Εύρώπης και
Αμερικής, συνεχίζει άνεπηρέαστο τή λειτουργία του.

Κατά τό έτος 2012 τό "Ιδρυμα συνέχισε νά εκπαιδεύει 54 υποψη-
φίους Master's, 103 υποψηφίους διδακτορικού τίτλου και 75 μεταδιδάκτορες,
χωρίς τα ερευνητικά τους έξοδα νά βαραίνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στις προηγούμενες ευρεσιτεχνίες τού 'Ιδρύματος προστέθηκαν:

(1) Ή άνακάλυψη μιας πρωτεΐνης πού έπηρεάζει τήν πορεία τής νόσου
Alzheimer και γεννά ελπίδες γιά τή χρήση της ώς θεραπευτικής ούσίας.

(2) Ή άνακάλυψη πρωτεϊνών πού είναι άπαραίτητες γιά τήν άνάπτυξη
του νευρικού συστήματος, γεγονός πού άνοίγει νέους δρόμους στήν άναγεν-
νητική ιατρική.

(3) Ή υποβολή διεθνούς πατέντας γιά τήν κατοχύρωση εμβολίου πού
θά χρησιμοποιηθεί γιά τή θεραπεία τής νόσου Parkinson.

Οι έρευνητές τού 'Ιδρύματος τό 2012 δημοσίευσαν 143 εργασίες στούς
τομείς τής βασικής βιολογικής και κλινικής έρευνας σέ διεθνή περιοδικά μέ
υψηλό δείκτη άπηχήσεως.

Στο "Ιδρυμα και τό 2012 λειτούργησαν 6 Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών σέ συνεργασία μέ Πανεπιστημιακά και'Ερευνητικά'Ιδρύματα τής
χώρας.

Τέλος, τό Κέντρο Φαρμακολογίας-Φαρμακοτεχνολογίας τού Ίατροβιο-
λογικού 'Ιδρύματος άνέλαβε τή μελέτη γενοσήμων φαρμάκων.

Στη Β' Τάξη:

Β1. Τό Κέντρον Έρεννης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων
και Ίδιωμάτων συνέχισε τή σύνταξη τού 6ου τόμου τού Λεξικού, ό
όποιος ύπολογίζεται ότι θά έχει 300 περίπου σελίδες μέ κατά προσέγγιση
1.500 λήμματα.

'Επιπροσθέτως τό 2012 κυκλοφόρησε ό άναθεωρημένος Κανονισμός
Συντάξεως τον Ίστορικού Λεξικού. Επίσης κυκλοφόρησε και ο 26ος τό-
μος τού Λεξικογραφικού Δελτίου μέ εργασίες πού άφοροΰν στήν ιστορική,
φωνητική και σημασιολογική διάσταση τής λεξικογραφικής πρακτικής τού
Ιστορικού Λεξικού.
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'Ολοκληρώθηκε ή ηλεκτρονική καταγραφή του νέου υλικού για τούς ήδη
τυπωμένους τόμους τού Λεζικον και ένημερώθηκε το ηλεκτρονικό άρχεϊο
τού Κέντρου, ένώ επίσης άποδελτιώθηκαν 20 χειρόγραφα τού Αρχείου.

Οί ερευνητές τού Κέντρου έλαβαν μέρος μέ ανακοινώσεις σέ συνέδρια
έλληνικά και διεθνή. Τό άρχεϊο τού Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ τήν εισαγωγή
συλλογών διαλεκτικού υλικού άπο τις τελευταίες γλωσσικές άποστολές τών
έρευνητών και έντάχθηκαν στήν ηλεκτρονική βάση δεδομένων ελληνικών
τοπωνυμιών 21.000 νέες καταχωρήσεις.

Β2. Τό Κέντρον Έρεννης της Ελληνικής Λαογραφίας συνέ-
χισε τήν τεκμηρίωση και τήν ηλεκτρονική οργάνωση τού ψηφιοποιημένου
ύλικοΰ τών χειρογράφων τού Κέντρου. Οί έρευνητές πραγματοποίησαν
λαογραφικές άποστολές σέ διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου.

Δεκαεπτά (17) νέες συλλογές έμπλούτισαν τό άρχεϊο χειρογράφων,
ένώ τό άρχεϊο άπογράφων έμπλουτίστηκε μέ δελτία άπο τα κατάλοιπα τού
άειμνήστου Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Ρωμαίου. "Εγινε άρχειοθέτηση
και ηλεκτρονική καταλογογράφηση εργασιών πού είχαν υποβληθεί άπο
φοιτητές τού Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΑΤΕΙ
'Ηπείρου. Στο φωτογραφικό άρχεϊο τού Κέντρου προστέθηκαν 3.800 φίλμς
άπο τό παραχωρηθέν άρχεϊο τού ιστοριοδίφη Δημ. Καλούσιου και 270 φωτο-
γραφίες άπο τό άρχεϊο τού συλλέκτη Ανδρέα Λάζαρη. Ή Μουσειακή
Συλλογή έμπλουτίστηκε μέ τήν προσφορά μουσικών οργάνων τής συλλογής
τού έθνολόγου Νικολάου Παπαγεωργίου.

Τό 2012 άπο τις έκδόσεις τού Κέντρου κυκλοφόρησαν 2 τόμοι και
ετοιμάστηκαν άλλοι 4 τόμοι πού βρίσκονται στο τυπογραφείο.

Μέλη τού Κέντρου συμμετείχαν σέ 32 συνέδρια, πραγματοποίησαν 38
διαλέξεις και μαθήματα, έδημοσίευσαν 10 έπιστημονικές άνακοινώσεις και
παρέδωσαν 50 άρθρα σέ συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Τό
Κέντρο συμμετείχε σέ 4 έρευνητικά προγράμματα και οργάνωσε 2 συνέδρια,
1 ημερίδα και 1 έκθεση. 'Επίσης τό Κέντρο οργάνωσε μαθήματα Λαογραφίας
στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο τών Φίλων τού Λαού, προσέφερε τήν έπιστη-
μονική του συνδρομή σέ 4 μουσεία και συνεργάζεται μέ μουσεϊα στο έσω-
τερικό και τό έξωτερικό.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ή συγκέντρωση και ή έπιμέλεια 3 τόμων τής
σειράς «Ελληνικές 'Ενδυμασίες» τής Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως.



16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Β3. Το Κέντρον Έρεννης τον Μεσαιωνικού και Νέον
Ελληνισμού συνέχισε 4 ερευνητικά προγράμματα γιά τά Αρχεία τής
Πρέβεζας, τήν κοινωνία τής Κρήτης κατά τήν ύστερη Βενετοκρατία, τή
διπλωματία και το εμπόριο στήν άνατολική Μεσόγειο άπό τον 17ο έως και
τον 19ο αιώνα, και τις ((πόλεις στο Βυζάντιο (13ος-15ος αι.): Οίκονομία-
Διοίκηση-Κοινωνία». Επίσης άρχισαν 5 νέα ερευνητικά προγράμματα. Άπό
τά προγράμματα αύτά προέκυψαν μελέτες πού δημοσιεύθηκαν ή τελούν υπό
δημοσίευση σέ ελληνικά και ξένα περιοδικά και άνακοινώσεις σέ τοπικά και
διεθνή έπιστημονικά συνέδρια.

Τό 2012 ολοκληρώθηκε επίσης ή εκτύπωση τού δέκατου τόμου τής
έκδοσης Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά.

Τό Κέντρο σέ συνεργασία μέ διάφορα Κέντρα τής Κύπρου οργάνωσε τό
Διεθνές Συνέδριο ((Φαναριώτικα στιχουργήματα: Αναζητήσεις στήν ποίηση
τού Διαφωτισμού», πού πραγματοποιήθηκε στή Λευκωσία.

Τέλος, τό 2012 πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές άποστολές στήν 'Ιερά
Μονή Ίβήρο:>ν Αγίου Όρους, στήν Αγία Πετρούπολη και στο 'Ηράκλειο
Κρήτης.

Β4. Τό Κέντρον Έρεννης τής Ιστορίας τού Νεωτέρου
Έλληνισμου έξέδο^σε τό έργο Τό Αμερικανικό Γραφείο Στρατηγικών
Υπηρεσιών στήν κατεχόμενη Ελλάδα 1943-1944 και ολοκλήρωσε τον
πρώτο τόμο τής ήλεκτρονικής έκδοσης στά άγγλικά «'Ημερολόγιο γεγο-
νότων 2ου Παγκοσμίου Πολέμου σχετικά μέ τήν Ελλάδα».

'Ολοκληρώνεται ή εκτύπωση τού 3ου τόμου τού περιοδικού Νεοελλη-
νικά Ιστορικά μέ ειδικό άφιέρωμα στις χερσαίες συγκοινωνίες στήν Ελλάδα
και ή έκτύπωση τού τόμου Αγροτικοί σννεταιρισμοί στή Νότια και Κεντρική
Ευρώπη στα άγγλικά.

'Ετοιμάστηκε γιά νά έκδοθεΐ τό έργο Αρχείο Άλέξανδρον Λυκούργου
(1827-1875Λρχιεπισκόπον Σύρου και Τήνον.

Αναρτήθηκε στον ίστότοπο τού Κέντρου ό ηλεκτρονικός κατάλογος
((Πηγές Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας».

Τέλος, υποβλήθηκε στή ΓΓΕΤ τό έργο «DARIAH-ATTIKH-
Άνάπτυξη τής ελληνικής ερευνητικής υποδομής γιά τις άνθρωπιστικές
έπιστήμες ΔΤΑΣ».
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Β5. Το Κέντρον Έρεννης τής Ελληνικής και Λατινικής
Γραμματείας δημοσίευσε κριτικές έκδόσεις για τα Ηθικά του Πλου-
τάρχου, για τά Μετεωρικά του έργου Φιλοσοφία του βυζαντινού πολυί'στο-
ρος Γεωργίου Παχυμέρη.

"Εκλεισε συμφωνία μέ μεγάλο άμερικανικο έκδοτικό οίκο για μετάφραση
στά αγγλικά τής έρμηνευτικής έκδοσης τοΰ έργου Πλωτίνου Έννεάδες.

Οί έρευνητές του Κέντρου συμμετείχαν σέ σημαντικά συνέδρια, δπως
τό 9ο Συμπόσιο Κλασικών Σπουδών στά Ιωάννινα, τή 16η 'Ομηρική
Ακαδημία στή Χίο και τό Διεθνές Συνέδριο (('Εκδόσεις και χειρόγραφα άπο
τήν Αρχαιότητα μέχρι τό Διαφωτισμό» στο Στρασβούργο.

Β6. Τό Κέντρον Επιστημονικών "Ορων και Νεολογισμών
δημοσίευσε τον 11ο τόμο του Δελτίου Επιστημονικής 'Ορολογίας και
Νεολογισμών. Σχεδιάστηκε τό ηλεκτρονικό πρόγραμμα εύρεσης και ταξι-
νόμησης νεολογισμών και ορολογίας μέ σκοπό τήν άρτια λειτουργία ήμιαυ-
τοματου εντοπισμού νεολογισμών άπο ηλεκτρονικά άρχεΐα έφημερίδων.
Προεβλήθη τό έργο του Κέντρου σέ συνεργασία μέ τό περιοδικό *Ερευνα και
Τεχνολογία τής ΓΓΕΤ. Τέλος, παραδόθηκαν προς δημοσίευση 6 μελέτες
και 2 έπιστημονικές άνακοινώσεις σέ διεθνή fora.

Β7. Τό Κέντρον Έρεύνης τής Άρχαιότητος συνέχισε τις έργα-
σίες σέ θέματα προϊστορικής και ελληνορωμαϊκής άρχαιολογίας και 'ιστο-
ρίας. Συνεχίστηκε ή μελέτη τών ελληνιστικών γλυπτών στή Ρόδο (προετοι-
μάζεται ό 2ος σχετικός τόμος). Παράλληλα συνεχίστηκε ή μελέτη ροδιακών
γλυπτών σέ μουσεία του έξωτερικοΰ.

Παρουσιάστηκαν θέματα ελληνιστικής γλυπτικής άπο τον αιγαίο χώρο,
ένώ προχώρησε τό έργο περί τοΰ Ίεροΰ τοΰ Άσκληπιοΰ στή Αισό μέ τή με-
λέτη τών γλυπτών άπο τό 'Ιερό στο Μουσείο Χανίων.

Συνεχίστηκε τό πρόγραμμα «'Έρευνα στον προϊστορικό οικισμό
Κουκονήσι Λήμνου». Επίσης τό Κέντρο συμμετείχε στήν τακτοποίηση
πολλών ευρημάτων στις νέες άποθήκες τοΰ Αρχαιολογικού Μουσείου
Μύρινας.

Στο πρόγραμμα τής κλασικής κεραμικής συνεχίστηκε ή μελέτη τα-
φικών συνόλων μέ κεραμικό διάκοσμο άπο τό Άκραίφνιο στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Θηβών.
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Ετοιμάστηκε δημοσίευση γιά τή Μυκηναϊκή Ακρόπολη τής Βραυρώνας
και είναι υπό έκδοση ή μελέτη Τό ιερό τής 'Αρτέμιδος Τανροπόλου στις Αλες
Άραφηνίδες. Τό 2012 κυκλοφόρησε τό τεύχος Tabula Imperii Romani J 35
Smyrna I: Aegean Islands, ενώ ετοιμάζεται τό τεύχος γιά τή Στερεά Ελλάδα
και γιά τά επιγραφικά Testimonia κατά πόλεις τής Φωκίδος. Τό 2012 ολο-
κληρώθηκαν 4 δημοσιεύσεις, ένώ βρίσκονται στο στάδιο τής εκτυπώσεως
και βιβλιοδεσίας 2 τόμοι.

Οί έρευνητές τού Κέντρου παρουσίασαν τά άποτελέσματά τους σέ
άρθρα, συνέδρια και σεμινάρια.

Β8. Τό Κέντρον Έρεύνης τής Βυζαντινής και Μεταβυ-
ζ αν τ ιν ή ς Τέχνης προήγαγε τό κύριο ερευνητικό πρόγραμμά του γιά τή
σύνταξη τού Ευρετηρίου Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος. Ό 'Επόπτης
τού Κέντρου κ. Π. Βοκοτόπουλος παρουσίασε τήν πορεία τών εργασιών
αύτοΰ του διεθνούς προγράμματος στο Νέο Δελχί τον 'Ιανουάριο τού 2012.

Διενεργήθηκαν έρευνητικές άποστολές σέ Κρήτη, Χάλκη και Αλβανία
και οργανώθηκε διάλεξη άφιερωμένη στή μνήμη τού ιδρυτή τού Κέντρου,
Ακαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη.

Συνεχίστηκε ή καταγραφή και έπεξεργασία τής δωρεάς τού φωτογρα-
φικού και σχεδιαστικού άρχείου Αγίου Όρους τού εκλιπόντος Ακαδημαϊκού
Παύλου Μυλωνά.

Τέλος, οί έρευνητές τού Κέντρου συμμετείχαν μέ άνακοινώσεις σέ επι-
στημονικά συνέδρια τόσο στήν Ελλάδα οσο και στο εξωτερικό.

Β9. Τό Γραφεΐον Έρεύνης Νεοελληνική ς Τέχνης εξέδωσε
τό βιβλίο τού Έπόπτου κ. Χ. Χρήστου Ντιέγκο Ροντρίγκεθ ντε Σίλβα ι
Βελάσκεθ (1599-1660). Ή Ισπανική φωνή τής ευρωπαϊκής τέχνης. 'Επίσης,
στό πλαίσιο προγράμματος κατάρτισης εύρετηρίου έργο_>ν υπαίθριας γλυ-
πτικής σέ δημόσιους χώρους τής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε άποστολή
στή Θράκη μέ στόχο τή μελέτη πηγών, τον έντοπισμό, τήν καταγραφή και
τή φωτογράφιση γλυπτών μνημείων.

ΒΙΟ. Τό Γραφεΐον Ερευνών τής Αρχιτεκτονικής ολοκλή-
ρωσε τήν έρευνα, τή συγκέντρωση τού υλικού και τή συγγραφή τών κειμέ-
VGJV τής μονογραφίας τού έκλιπόντος Ακαδημαϊκού Βασιλείου Κουρεμένου
και προετοιμάζεται ή έκδοση σχετικού βιβλίου.
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'Ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό τής ίστοσελίδας του, στήν ό—οία προβάλ-
λονται στοιχεία γιά τούς άρχιτέκτονες Ακαδημαϊκούς. "Εγινε ήδη μία σχε-
τική δημοσίευση.

Στή Γ' Τάξη:

ΕΙ. Τό Κέντρον Έρεννης τής Ιστορίας του Ελληνικού Δι-
καίου δημοσίευσε στον 65ο τόμο τών Πραγματειών τής Ακαδημίας τό 2ο
μέρος τών άποτελεσμάτοον τοΰ ερευνητικού προγράμματος «Περίγραμμα
'Ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντινού Δικαίου». Ετοιμάστηκε ό 44ος τόμος τής
Επετηρίδας τοΰ Κέντρου μέ έργασίες 'Ελλήνων και ξένων ιστορικών τοΰ
δικαίου μέ θέματα δπως: (1) «Κριτικές παρατηρήσεις γιά τή νομική θεμε-
λίωση τοΰ νέου έλληνικοΰ κράτους μέ βάση ανέκδοτο υπόμνημα προς τον
Κυβερνήτη 'Ιωάννη Καποδίστρια», (2) «'Εξέλιξη μίας δικαιοπολιτικής άρχής
άπο τήν ηγεμονία τοΰ Αύγούστου έως τό τέλος τής "Ύστερης Αρχαιότητας»,
και (3) «Δωρεές, κληροδοσίες και "ιδρύματα" στήν ελληνορωμαϊκή άρχαιό-
τητα. Προβλήματα ορολογίας».

'Επίσης είναι προς έκτύπωση τά άποτελέσματα τού έρευνητικοΰ
προγράμματος γιά τά ναξιακά νοταριακά έγγραφα τοΰ Δουκάτου τοΰ
Αιγαίου και τής Τουρκοκρατίας.

Ύπό έξέλιξη ευρίσκεται τό έρευνητικό πρόγραμμα «'Ελληνόφωνοι
πληθυσμοί έκτος τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. Περίγραμμα τής 'Ιστορίας
τών δικαϊκών θεσμών», ένώ προετοιμάζεται ή μονογραφία Τά έγγραφα τής
Ιεράς Μονής Νέας Όδηγητρίας τον Πατρός (Rossano Καλαβρίας, Κάτω
Ιταλία).

Τέλος, οί ερευνητές τού Κέντρου συμμετείχαν μέ επιστημονικές
άνακοινώσεις σέ Διεθνή Συνέδρια στήν Ελλάδα και στο έξωτερικό και
δημοσίευσαν άρθρα σέ έπιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και
τιμητικούς τόμους.

Γ2. Το Κέντρον Έρεννης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας προ-
έβη σέ 6 έκδόσεις: 1) Διαλέξεις Φιλοσοφίας, 2) Valences de l'action (στά
γαλλικά), 3) Ή Φυσική του Αριστοτέλους, 4) Ίαμβλίχου, Προτρεπτικός
επί Φιλοσοφίαν, 5) Τί οφείλει ή Ευρώπη στους Έλληνες, 6) Φιλοσοφία,
'Επετηρίς τοΰ Κέντρου.
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Επίσης πραγματοποίησε 9 φιλοσοφικά σεμινάρια.

Συνεχίσθηκε ή συνεργασία μέ τή Βρετανική Σχολή Αθηνών και τό
Πανεπιστήμιο του Cambridge και ολοκληρώνεται τό ερευνητικό πρόγραμμα
«Ή πρόσληψη τών αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων άπό τους νεώτερους χρό-
νους μέχρι τον 17ο αιώνα».

Τέλος, άρχισε νέο ερευνητικό πρόγραμμα «Ή ύποδοχή τής φιλοσοφίας
του Εμπεδοκλέους άπό τους μεταγενέστερους φιλοσόφους έως και τον 20ό
αιώνα».

Γ3. Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Koινωνίας εξέδωσε
μία μελέτη μέ τίτλο Πολιτειολογία και Πολιτική και άλλη μελέτη μέ τίτλο
Ό συμβολισμός τον χώρου τής αρχαίας Ελλάδος.

Επίσης συνεχίστηκαν δύο μεγάλες έρευνες:

α) «Φτώχεια και κοινωνική περιθωριοποίηση στήν έλληνική κοινωνία.
Μορφές και μηχανισμοί κοινωνικής άποδιάρθρωσης στόν άστικό και άγρο-
τικό χώρο», και

β) «Αγροτική Κρίση και Κοινωνική Παθολογία. Ή περίπτωση τού νο-
μού Αιτωλοακαρνανίας».

Γ4. Τό Γραφεΐον Διεθνών και Σννταγματικών Θεσμών
συνέχισε τή μελέτη τού καθεστώτος τών ναυτικών, καθώς και τών κυρι-
αρχικών δικαιωμάτων τής Ελλάδος άλλά και τής συμβολής τής ελληνικής
έπιστήμης στή θεωρία και τήν πρακτική του διεθνούς δικαίου.

Δημοσιεύσεις άπό στελέχη τού Γραφείου τό 2012 περιλαμβάνουν τις
πολιτικές και έδαφικές συνέπειες τών βαλκανικών πολέμων, τό διεθνές
καθεστώς προστασίας ξένων έπενδύσεων και τον έξωεδαφικό έλεγχο τής
μεταναστεύσεως.

Γ5. Τό Γραφεΐον Οικονομικών Μελετώ ν ολοκλήρωσε τις έρευ-
νητικές εργασίες «Προώθηση τών μεταρρυθμίσεων στήν έλληνική οικο-
νομία» και ((Ό ρόλος τών Κεφαλαίων Αντιστάθμισης Κινδύνου (ΚΑΚ)
στις Οικονομικές Κρίσεις» και συνεχίζεται ή έργασία «Μέτρηση τής
άποτελεσματικότητας και άποδοτικότητας τής Δημόσιας Διοίκησης: Ή
περίπτωση τών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».
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Ή παρουσίαση ήταν έξαιρετικά περιορισμένη. Τό γενικό συμπέρα-
σμα είναι δτι τά Κέντρα και τά Γραφεία τής Ακαδημίας υπό τήν έποπτεία
ειδικών Ακαδημαϊκών λειτουργούν υποδειγματικά, παρ' δλες τις περικοπές
σέ προσωπικό και χρηματοδότηση τής σημερινής έποχής.

Όσοι πάντως έχουν ένδιαφέρον γιά κάποιο Κέντρο ή Γραφείο μπορούν
νά βρούν λεπτομέρειες στις ίστοσελίδες τής Ακαδημίας και τών Κέντρων.

Τελειώνοντας θά ήθελα νά εύχαριστήσω δλους τούς Ακαδημαϊκούς,
τούς έρευνητές και τό προσωπικό πού μέ βοήθησαν κατά τή διάρκεια
τής προεδρίας μου τό 2012. 'Ιδιαίτερα θέλω νά εύχαριστήσω τον Γενικό
Γραμματέα κ. Β. Πετράκο και τή Σύγκλητο τής Ακαδημίας γιά τή συ-
νεργασία τους. 'Επίσης εύχαριστώ τις Γραμματείες τής Ακαδημίας και
τού Κέντρου Αστρονομίας καθώς και τον οδηγό τού αύτοκινήτου τής
Ακαδημίας γιά τή βοήθειά τους.

Και τώρα παραδίδω τήν προεδρία στον νέο Πρόεδρο κ. Σ. Εύαγγελατο
και τοΰ εύχομαι κάθε έπιτυχία κατά τό έτος 2013. Επίσης καλώ τον νέο
Αντιπρόεδρο κ. 'Ε. Σπηλιωτόπουλο νά καταλάβει τή θέση του.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό απερχόμενος Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κοντόπουλος άναγγέλλει τον θά-ν
νατο του Ακαδημαϊκού Νικολάου Άμβράζη και λέγει τά έξης:

«Ό Ν. Άμβράζης γεννήθηκε στήν Αθήνα τό 1929. Έτελείωσε τή Σχολή
Άγρονόμων-Τοπογράφων τοϋ Πολυτεχνείου τό 1952. Μετά τή θητεία του
στο Ναυτικό μετέβη τό 1955 στο Imperial College τοΰ Λονδίνου και ελα-
βε πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και διδακτορικό και κατόπιν διορίστηκε ώς
Λέκτωρ. Κατόπιν έγινε Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνικής Σεισμολογίας
στο Πανεπιστήμιο του Illinois και Τακτικός Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
τοϋ Λονδίνου τό 1974, όπου υπηρέτησε μέχρι τό 1995.

Τό έπιστημονικό του ένδιαφέρον εστιάσθηκε στήν άντισεισμική μελέτη
και κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων, όπως γεφυρών, φραγμάτων, υδροη-
λεκτρικών έργων, λιμενικών έργων, διυλιστηρίου και σηράγγων. Μεταξύ τών
σημαντικοτέρων έργων στά όποια έργάστηκε ήταν ή σήραγγα στή Μάγχη
καί, στήν Ελλάδα, φράγματα όπως στο Καστράκι, στον Μόρνο κ.λπ. Επίσης
είχε διατελέσει Τεχνικός Σύμβουλος γιά τήν κατασκευή μεγάλων έργων σέ
διάφορες χώρες (δπως σέ Αλγερία, 'Ιορδανία, 'Ιράν, Μπαγκλαντές κ.λπ.).

"Εχει δημοσιεύσει περισσότερες άπο 300 έρευνητικές έργασίες σέ
έγκριτα περιοδικά. "Εχει έκδώσει πέντε βιβλία ((Τεχνικής Σεισμολογίας» καί
άλλα βιβλία. Τό έπιστημονικό του έργο έχει τύχει μεγάλης διεθνούς άναγνω-
ρίσεως, δπως προκύπτει άπο τον μεγάλο άριθμό εύνοϊκών σχολίων άπο τρίτους
ερευνητές σέ 7.000 άναφορές καί άπο τά πολλά έλληνικά καί διεθνή βραβεία.
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Επίσης ήταν επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, μέ-
λος τής Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικών τής Αγγλίας, επίτιμος διδάκτωρ
του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, μέλος τής Academia Europaea, έπίτιμο μέλος του
Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας τών Η ΠΑ, κ.λπ.

Ήταν έκδοτης του έγκριτου διεθνούς περιοδικού ((Τεχνικής Σεισμο-
λογίας» και μέλος τών έκδοτικών έπιτροπών έπτά άκόμη περιοδικών.

Ή Ακαδημία Αθηνών τον εξέλεξε τακτικό μέλος της το 2003. "Ιδρυσε
στήν Ακαδημία το Γραφείο Τεχνικής Σεισμολογίας μέ διάφορους συνερ-
γάτες. Τήν 1-1-2013 επρόκειτο νά άναλάβει Πρόεδρος τής Τάξεως τών
Θετικών Επιστημών, άλλά ή άσθένειά του τον ανάγκασε νά παραιτηθεί.
Ή έξέλιξη τής άσθενείας του ήταν ταχύτατη και έχασε τή ζωή του τήν
28-12-2012.

Ό άείμνηστος Ν. Άμβράζης ήταν αγαπητός σέ όλους. Ή Ακαδημία
Αθηνών εκφράζει τά βαθύτατα συλλυπητήριά της στούς συγγενείς και στούς
συνεργάτες του».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ενός λεπτού σιγή εις μνήμην τού εκλιπόντος.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΤ

Ό Πρόεδρος κ. Σπύρος Α. Εύαγγελάτος αναγγέλλει, τον θάνατο τού άντε-
πιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας Ί ωάννη Σεβαστίκογλου.

Μετά τον Πρόεδρο λαμβάνει τον λόγο ό Ακαδημαϊκός κ. Γρηγόριος
Σκαλκέας καί λέγει γιά τον εκλιπόντα τά έξής:

«'Έχω τήν τιμή νά παρουσιάσω έν συντομία τή ζωή καί τό έργο ένός δια-
κεκριμένου συμπατριώτου μας έπιστήμονος, τού καθηγητού τής'Ορθοπαιδικής
'Ιωάννη Σεβαστίκογλου, άντεπιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας μας, ό
όποιος άπεβίωσε τον Νοέμβριο 2012 σέ ηλικία 92 ετών.

Ό άείμνηστος Σεβαστίκογλου γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό
1920, άπό τήν οποία μετοίκησε στήν Αθήνα τό 1924. Έσπούδασε τήν ια-
τρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών καί τό 1948 μετέβη στο φημισμένο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Καρολίνσκα στή Στοκχόλμη, προς μετεκπαίδευση στήν
Όρθοπαιδική. Τό 1958 άνηγορεύθη διδάκτωρ τού άνωτέρω Πανεπιστημίου,
στο όποιο τό 1959 έξελέγη άναπληρωτής καθηγητής τής Όρθοπαιδικής.

Τό έπόμενον έτος μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τής Ούψάλα.
Κατά τά έτη 1962-1963 διετέλεσε έπισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Ίλινόις τών ΗΠΑ, άπό όπου καί έπέστρεψε στο Πανεπιστήμιο τής Ούψάλα.

Τό 1967 έξελέγη τακτικός καθηγητής καί διευθυντής στο Πανεπιστήμιο
Umea, στή Βόρεια Σουηδία, όπου καί παρέμεινε μέχρι τό 1972. Τό 1973
έξελέγη τακτικός καθηγητής Όρθοπαιδικής στο Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα.
Άπό τή θέση αύτή άνέπτυξε διεθνώς άνεγνωρισμένη ερευνητική δραστηριό-
τητα σχετικά μέ τήν αιτιολογία τής σκολιώσεως τής σπονδυλικής στήλης.
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Κατά το διάστημα αυτό έπέβλεψε avco τών 25 υποψηφίων διδακτόρων, πολ-
λοί εκ τών οποίων σήμερα κατέχουν θέσεις καθηγητών. Έπέβλεψε επίσης
υποψήφιους διδάκτορες άπο τήν Ελλάδα, τό Σουδάν, τήν Αίγυπτο καί τήν
Κίνα, οί όποιοι κατέχουν διακεκριμένες θέσεις στις χώρες τους.

Ή συγγραφική του δραστηριότητα είναι πλούσια, περιλαμβάνει πολλές
κλινικές καί ερευνητικές δημοσιεύσεις, οί περισσότερες τών όποιων υπήρξαν
πρωτοποριακές στον τομέα τής αίτιοπαθογένειας καί τής θεραπείας τής
σκολιώσεως. Εξέδωσε πολλά συγγράμματα καί συνέγραψε κεφάλαια σέ
βιβλία όρθοπαιδικής.

Τιμήθηκε μέ πολλές διακρίσεις έπιστημονικές καί κρατικές, άπο τις
όποιες ένδεικτικά άναφέρω τον τίτλο τού «Ίππότου τοΰ Πολικού Αστέρος».
Ενδεικτική έπίσης είναι ή βράβευση τοΰ επιστημονικού του έργου άπο τήν
έπιστημονική έταιρεία International Research Society of Spinal Deformities
τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου, ή όποια έθέσπισε τό τιμητικό έπαθλο John
Sevastik Award, τό όποιον άπονέμεται άνά διετία. Πρόσφατα τό 'Ινστιτούτο
Καρολίνσκα τον έτίμησε ονομάζοντας μία βιβλιοθήκη του ώς The John
Sevastik Library. Ή Ακαδημία Αθηνών τον περιέλαβε στούς κόλπους της ώς
άντεπιστέλλον μέλος τό 1978.

Έκτος άπο τήν έπιστημονική του προσωπικότητα θά παραμείνει στή
μνήμη όσων τον γνώρισαν γιά τό έξαίρετο ήθος του, τό όποιο μετέδωσε στά
παιδιά του καί στούς μαθητές του.

Τό μεγάλο έπιστημονικό καί κοινωνικό του έργο θά διατηρήσει τή μνή-
μη του άσβεστη».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ενός λεπτοΰ σιγή εις μνήμην τοΰ εκλιπόντος.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ

Ό Πρόεδρος κ. Σπύρος Α. Εύαγγελάτος αναγγέλλει τον θάνατο τής Rit ai
Levi-Montalcini, ξένου έταίρου, καί τού Γεωργίου Έμμανουηλίδη,
άντεπιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας.

Μετά τον Πρόεδρο λαμβάνει τον λόγο ό Ακαδημαϊκός κ. Κωνσταντίνος
Κριμπάς καί λέγει γιά τήν έκλιποΰσα τά εξής:

«Στις 30 Δεκεμβρίου τού περασμένου έτους 2012 καί σέ ήλικία 103 ετών
άπέθανε πλήρης έτών, στά όποια δέν άπέλειπε ή έρευνητική δράση, ή ιταλίδα
νευροβιολόγος Rita Levi-Montalcini (1909-2012).

Κάτοχος άπο τό 1986 τού βραβείου Νόμπελ γιά τήν φυσιολογία-ίατρική,
πού μοιράσθηκε μέ τον συνεργάτη της βιοχημικό Stanley Cohen, γιά τήν άνα-
κάλυψή της τοΰ νευρικού αύξητικοΰ παράγοντος καθώς καί τοΰ επιδερμικού
αύξητικοΰ παράγοντος (nerve growth factor, NGF, καί epidermal growth
factor, EGF), ή Rita Levi-Montalcini πέρασε μια σκληρή ζωή τουλάχιστον
στά πρώτα έρευνητικά της χρόνια. Ώς έβραία άναγκάστηκε νά κρύβεται στον
κήπο τοΰ σπιτιού της στήν 'Ιταλία γιά νά άποφύγει τήν σύλληψη, καί έκ τών
ένόντων εγκατέστησε στήν κρεββατοκάμερά της ενα ερευνητικό έργαστήριο
όπου διεξήγαγε πειράματα σέ καλλιέργειες έμβρύο^ν όρνιθας.

Γιά δύο δεκαετίες μετά τήν λήξη τού Πολέμου έργάσθηκε έρευνητικά
στις Η ΠΑ, καί μάλιστα στο Πανεπιστήμιο Washington, πού έδρεύει στήν
πόλη St Louis. Όμως άπο τήν δεκαετία τού 1960 διαμοίραζε τον χρόνο της
μεταξύ St Louis καί Ρώμης, όπου καί 'ίδρυσε ενα έργαστήριο. Μετά τήν
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συνταξιοδότηση της τό 1977, επέστρεψε οριστικά στήν 'Ιταλία, όπου δούλε-
ψε αποκλειστικά καί μετά τήν ήλικία τών 100 έτών.

Στήν Ακαδημία Αθηνών έξελέγη ξένος εταίρος τό 1997. Μέχρι τον θά-
νατο της ήτο Πρόεδρος τού Εύρωπαϊκού 'Ερευνητικού 'Ινστιτούτου γιά τήν
μελέτη τού έγκεφάλου στήν Ρώμη, γιά τήν 'ίδρυση τού οποίου είχε έντονα
ένεργήσει, καθώς καί βοήθησε νά ιδρυθεί τό "Ιδρυμα Levi-Montalcini, πού
στηρίζει τήν επιστημονική εκπαίδευση γυναικών στήν αφρικανική ήπειρο.

Στή συνέχεια λαμβάνει τον λόγο ό Πρόεδρος κ. Σπύρος Α. Εύαγγελάτος
καί λέγει γιά τον έκλιπόντα τά έξής:

«Ό Γεώργιος Έμμανουηλίδης, αντεπιστέλλον μέλος τής Ακαδημίας,
άπεβίωσε στις 30 'Ιανουαρίου 2013 στό Λος 'Άντζελες.

Γεννήθηκε τό 1926 στή Δράμα καί άποφοίτησε ώς άριστούχος τής
'Ιατρικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό 1952.
'Εργάσθηκε ώς βοηθός στή Θεσσαλονίκη κι άκολούθως άνεχώρησε στις
Η ΠΑ, όπου έγινε διαδοχικώς υφηγητής, έκτακτος καί τακτικός καθηγητής
τής Παιδιατρικής στό Πανεπιστήμιο τού Λος Άντζελες, διευθύνων μεγάλες
παιδιατρικές μονάδες. Τό ερευνητικό του έργο, πλούσιο καί σημαντικό, εντο-
πίστηκε κυρίως στήν εμβρυϊκή καί νεογνική καρδιαγγειακή φυσιολογία καί
στήν κλινική παιδιατρική καρδιολογία. 'Εξελέγη μέλος πλείστων έπιστημο-
νικών οργανώσεων καί τιμήθηκε μέ βραβεία διαφόρων 'Ιατρικών Σχολών. Τό
συγγραφικό του έργο ήταν ογκώδες καί συγγράμματά του διδάσκονται στις
'Ιατρικές Σχολές Πανεπιστημίων τής Εύρώπης. Πέραν τής επιστημονικής
του παρουσίας, έπέδειξε καί πολλές άλλες δραστηριότητες, κοινωνικές καί
όμογενειακές, καί μεγάλη έθνωφελή δράση στήν άλλοδαπή, πού τον καθι-
στούν έναν άπό τους κορυφαίους "Ελληνες έπιστήμονες τού εξωτερικού)).

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ενός λεπτού σιγή εις μνήμην τών έκλιπόντο^ν.
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ανακοινωση απο τοτσ α καδη μ αϊ κοτσ
κ.κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ Δ. ΣΚΑΛΚΕΑ καί ΑΟΤΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ή πρόοδος τής ερευνάς στή χώρα μας αποτελεί βασική υποχρέωση τής
Ακαδημίας Αθηνών. Προς τούτο διαθέτει 14 έρευνητικά κέντρα καί 12 έρευ-
νητικά γραφεία, τά όποια, παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, παράγουν
πλούσιο έργο. Στά κέντρα αύτά όμως δέν περιελαμβάνονταν κέντρα βιολο-
γικών καί ιατρικών έρευνών.

Ή Τάξις τών Θετικών 'Επιστημών έθεώρησε υποχρέωση της νά καλύψει
τό μεγάλο αύτό κενό, χωρίς νά άγνοεΐ βεβαίως τις προσπάθειες καί τον άγων α
πού θά καταβάλλονταν άλλά καί τά κονδύλια πού άπαιτοϋνταν γιά ένα τέτοιο
εγχείρημα.

"Ενα έρευνητικόν ίδρυμα γιά νά είναι βιώσιμο καί άποδοτικό πρέπει νά
είναι άνταγωνιστικόν προς τά μεγάλα ομοειδή τών ΗΠΑ καί τής Δυτικής
Εύρώπης, άλλως ή άποτυχία είναι βεβαία.

Ποιός λοιπόν θά έξασφάλιζε τά άπαραίτητα κεφάλαια; Βέβαια όχι ή
πτωχή Ακαδημία, άλλά δυστυχώς δέν υπήρξε καί κάποιος έθνικός εύεργέτης.
Μόνη πηγή παρέμενεν τό κράτος, τό όποιον καί μάς χρηματοδότησε, καί γι'
αύτό έκφράζομε τήν εύγνωμοσύνη μας.

Όταν έγινε γνωστόν οτι ή Τάξις τών Θετικών 'Επιστημών άπεφάσισε
τήν ίδρυση κέντρου ίατροβιολογικών έρευνών υψηλών προδιαγραφών, άναλό-
γου αύτών τών ΗΠΑ καί τής Δυτικής Εύρώπης, πολλές κρίσεις καί σχόλια
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άκολούθησαν. 'Ολίγοι ενέκριναν τήν απόφαση αύτή. Οί περισσότεροι άμφέ-
βαλαν εάν, στήν έλληνική πραγματικότητα, θά μπορούσε νά πραγματοποιη-
θεί ένα τέτοιο μεγαλεπήβολο εγχείρημα. Άπό μερικούς μάλιστα χαρακτηρι-
στήκαμε έπιπόλαιοι καί αίθεροβάμονες. Δέν άμφιβάλλω ότι οί κρίσεις χύτες
ήταν καλοπροαίρετες. Πιστεύω όμως ότι σήμερα, πού έχομε δικαιωθεί άπο-
λύτως, θά είναι εύτυχεΐς γιά τις λανθασμένες άπόψεις τους.

Κυρίες καί κύριοι συνάδελφοι,

Πολλά ήταν τά προβλήματα πού έπρεπε νά επιλυθούν. Μεταξύ αύτών
άναφέρω μόνον αύτό τού καθορισμού τού επιστημονικού προσανατολισμού
τού Κέντρου, θεωρήσαμε ότι ό συνδυασμός βασικής καί κλινικής έρευνας
καί ή άμεση συνεργασία βασικών καί κλινικών έρευνητών λόγω συστε-
γάσεως θά άντιμετώπιζε άποτελεσματικότερα τά προβλήματα τής ύγείας.
Γι' αύτό καί άπεφασίσθη νά είναι ίατροβιολογικό.

Όταν προ ολίγων ετών μας έπεσκέφθη ό 'Επίτροπος τής έρευνας τής
Εύρωπαϊκής Ενώσεως κ. Ποτόσνικ, συνοδευόμενος άπό τον τότε Ύφυ-
πουργόν Αναπτύξεως κ. 'Ιωάννη Παπαθανασίου, έξεφράσθη μέ εκτίμηση
γιά τό ύψηλόν έπίπεδον τού 'Ιδρύματος. Εκείνο πού τον εντυπωσίασε όμως
περισσότερον ήταν ότι συνδυάζαμε βασική καί κλινική έρευνα, κάτι πού
άρχισε νά έφαρμόζεται κατά τά τελευταία χρόνια στήν Εύρωπαϊκή Ένωση,
γνωστή ώς translational έρευνα. Αποχωρώντας χαρακτήρισε τό 'ίδρυμα ώς
Ν top of the top in Europe. Βέβαια φιλόφρων έκδήλωσις ευγενούς κυρίου.

Διερωτώμαι όμως γιατί οί έπερχόμενοι, πού θά μας άντικαταστήσουν,
νά μήν κάνουν τή φιλοφρόνηση πραγματικότητα; Καθώς τό ΐδρυμά μας δια-
θέτει έξοπλισμόν άνάλογον μέ αύτόν τών μεγαλυτέρων κέντρο^ν διεθνώς, οί
δέ Έλληνες έρευνητές μέ εκπαίδευση σέ πανεπιστήμια τής χώρας μας περι-
λαμβάνονται μεταξύ τών καλλιτέρων Δυτικοευρωπαίων καί Αμερικανών
συναδέλφων τους. Τό ελπίζω καί τό εύχομαι.

Πέραν τής βασικής, τής κλινικής, τής χειρουργικής καί τής μεταφρα-
στικής έρευνας, δέν θά μπορούσε νά μάς διαφύγει ή σημασία τής προστασίας
του περιβάλλοντος. Γι' αύτό ιδρύσαμε κέντρο περιβαλλοντικής ύγείας, κλι-
ματικών άλλαγών καί βιοφυσικής, τό όποιον είναι συνδεδεμένο μέ δορυφό-
ρο καί παρακολουθεί τήν ηλιακή άκτινοβολία, τήν πυκνότητα τού όζοντος
καί τούς ρύπους τής άτμοσφαίρας επί 24ώρου βάσεως. 'Επίσης, σέ συνερ-
γασία μέ το ερευνητικό κέντρο Bert Bolin τού φημισμένου Πανεπιστημίου
τής Στοκχόλμης, τή Σουηδική Ακαδημία καί τήν εταιρεία TEMES στό
Costa Navarino, τού άειμνήστου καπετάνιου Βασίλη Κωνσταντακόπουλου,



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ I 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

31

ιδρύσαμε Παρατηρητήριο Κλιματικών Μεταβολών, το όποιον τελεί υπό τή
διεύθυνση ερευνητού τού 'Ιδρύματος μας, τοΰ κ. Χρήστου Ζερεψοΰ.

Διαθέτουμε έπίσης κινητή μονάδα, έξοπλισμένη μέ τά άρτιότερα μηχα-
νήματα, γιά τή μέτρηση τών ρύπων τής άτμόσφαιρας σέ διάφορες περιοχές
τής χώρας.

Κυρίες καί κύριοι,

Ή επιτυχία όμως ενός ερευνητικού ιδρύματος δέν έξαρτάται μόνον άπο
τον έξοπλισμό καί τις δυνατότητες τών έρευνητών άλλά καί άπο τή δημοκρα-
τική διοίκηση τού κέντρου, ή όποία έξασφαλίζει ήρεμο περιβάλλον έργασίας,
άξιοκρατία καί πλήρη έλευθερία πνεύματος.

Οί κυβερνήσεις τών περισσοτέρων χωρών τής Δυτικής Εύρώπης γιά
νά άντιμετωπίσουν τήν οικονομική κρίση αύξάνουν τή χρηματοδότηση τών
ερευνητικών τους κέντρων.

Τό άντίθετο συμβαίνει στή χώρα μας. Στο δικό μας έρευνητικά κέντρο
ή χρηματοδότηση έχει μειωθεί στο 25% σέ σχέση μέ τό 2009. Ύποσχόμεθα
όμως ότι, παρά τις άντιξοότητες καί τήν οικονομική κρίση, θά παραμείνουμε
στις έπάλξεις μας άταλάντευτοι, μέχρις οτου ή πατρίδα μας κερδίσει τή μά-
χη καί άποκαταστήσει τήν κοινωνική γαλήνη καί τήν οικονομική άνάπτυξη.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΣΚΑΛΚΕΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες καί κύριοι συνάδελφοι,

Είναι ιδιαίτερη ή χαρά μου γιατί μοΰ έχει άνατεθεΐ, ώς μέλος τοΰ ΔΣ τοΰ
ΙΙΒΕΑΑ, νά παρουσιάσω πολύ περιληπτικά τά πεπραγμένα τού 'Ιδρύματος
τήν τελευταία εξαετία.

Τό "Ιδρυμα άνοιξε τις πύλες του τον Νοέμβριο 2002, άλλά ή στελέ-
χωση, ό εξοπλισμός καθώς καί ορισμένες κτηριακές μονάδες ολοκληρώ-
θηκαν το 2005.

Τό έρευνητικά έργο τοΰ ΙΙΒΕΑΑ άρχίζει πρακτικά τό 2006, άρα τό
έργο πού παρουσιάζουμε σήμερα έπιτελέστηκε, κατά τό μέγιστο μέρος, τά
τελευταία έξι χρόνια.

Κύριος στόχος τοΰ 'Ιδρύματος είναι (α) ή έπίτευξη τής άριστείας στις
βιοΐατρικές επιστήμες, (β) ή εκπαίδευση στήν έρευνα νέων έπιστημόνων,
καί (γ) ή παροχή ύψηλοΰ επιπέδου έξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών.
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Τό "Ιδρυμα διαθέτει Κέντρο Βασικής "Ερευνας, Κέντρο Κλινικής
"Ερευνας, στήν όποία περιλαμβάνεται καί ή Πειραματική Χειρουργική,
Κέντρο Περιβαλλοντικών 'Επιπτώσεων στήν υγεία, καθώς καί τό νέο
Κέντρο Βιολογικών Συστημάτων.

Ή συστέγαση βασικής καί κλινικής έρευνας προσφέρει ιδεώδη βάση
γιά τήν αξιοποίηση τών δεδομένων τής βασικής βιολογικής έρευνας γιά ια-
τρικές εφαρμογές, δηλαδή γιά τήν άνάπτυξη τής λεγομένης μεταφραστικής
ερευνάς, τήν όποία πρώτο έφάρμοσε στήν Ελλάδα το ΙΙΒΕΑΑ. Όπως είναι
γνωστό, οί δραστηριότητες τής μεταφραστικής έρευνας στοχεύουν στό νά
γεφυρώσουν τό χάσμα άνάμεσα στις έργαστηριακές άνακαλύψεις καί στήν
κλινική πράξη, ελαχιστοποιώντας τά έμπόδια πού περιορίζουν τήν ταχύτητα
μέ τήν όποία τά δεδομένα άπό τή βασική έρευνα μετασχηματίζονται σέ νέες
προσεγγίσεις γιά τήν πρόληψη, τή διάγνωση καί τή θεραπεία άσθενειών.
Τό ΙΙΒΕΑΑ έχει ήγετικό ρόλο στήν οργάνωση καί άνάπτυξη τής έλληνικής
μεταφραστικής έρευνας.

Βασική *Ερευνα

Ή Βασική 'Έρευνα άπασχολεΐ τό μεγαλύτερο μέρος τών ερευνητικών
δραστηριοτήτων τού'Ιδρύματος καί διεξάγεται σέ τέσσερα Κέντρα: Βασικής
'Έρευνας I, Βασικής Έρευνας II, Ανοσολογίας καί Μεταμοσχεύσεων,
καί Νευροεπιστημών. Στά Κέντρα τής Βασικής Έρευνας λειτουργούν οί
έξής Τομείς: Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Αναπτυξιακής
Βιολογίας, Βιοχημείας, 'Ιστολογίας, Γενετικής καί Γονιδιακής Θεραπείας,
Βιοτεχνολογίας, Φαρμακολογίας-Φαρμακοτεχνολογίας, Άνοσοβιολογίας,
Άνοσογενετικής καί Βασικών Νευροεπιστημών.

Κλινική "Ερευνα

Στο Κέντρο Κλινικής Έρευνας λειτουργούν οί έξής τομείς: Καρδιάς-
Άγγείων, Νεοπλασματικών Παθήσεων, Μεταβολικών Νοσημάτων καί Δια-
βήτου. Τό Κέντρο διαθέτει Μονάδα Ποζιτρονιακής Τομογραφίας (PET/CT),
Μονάδα Υπερηχογραφίας Καρδιάς καί Μονάδα Ελέγχου Κοπώσεως, holter
άρτηριακής πιέσεως καί άρρυθμίας κτλ.

Δέον νά τονισθεί οτι τό ΙΙΒΕΑΑ διαθέτει τέσσερις κλίνες γιά ημε-
ρήσια κλινική παρακολούθηση. 'Επίσης, διαθέτει Κέντρο Πειραματικής
Χειρουργικής πλήρως εξοπλισμένο γιά τήν έκτέλεση έπί πειραματόζωων
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οιασδήποτε μορφής χειρουργικής έπεμβάσεο^ς, δπως γενικής, καρδιαγγει-
ακής, νευροχειρουργικής καί άλλων ειδικοτήτων.

Το "Ιδρυμα διαθέτει οίκο πειραματόζωων, ό όποιος φιλοξενεί 20.000
πειραματόζωα, κυρίως ποντίκια, άλλά καί μεγαλύτερα ζώα, όπως χοίρους
καί κουνέλια. Ή μονάδα αύτή λειτουργεί υπό αύστηρά κτηνιατρική επί-
βλεψη σέ καθημερινή βάση καί ή λειτουργία της έχει έγκριθεϊ έπίσημα άπο
τις άρμόδιες εύρωπαϊκές καί έθνικές έπιτροπές. Το Κέντρο Πειραματικής
Χειρουργικής καί ή μονάδα τών πειραματόζωων θεωρούνται άπο τά καλύ-
τερα τής Εύρωπαϊκής Ενώσεως. Στο κέντρο αύτό έκτελοΰν τις πειραματικές
τους έργασίες καί κορυφαίοι καθηγητές έκ τού εξωτερικού, δπο^ς οί διακεκρι-
μένοι καθηγητές Γιακούμπ καί Χαμπίπ τού Ηνωμένου Βασιλείου.

Πεπραγ μένα

Στά Κέντρα Βασικής καί Κλινικής "Ερευνας τοϋ Ιδρύματος έχουν
έκπονηθέί 860 πρωτότυπες έρευνητικές έργασίες, άρκετές έκ τών οποίων
είναι δημοσιευμένες σέ περιοδικά ύψηλοΰ δείκτου άπηχήσεως, δπως τά
Nature, Cell, Proceedings of National Academy of Sciences καί άλλα.

Βασικός σκοπός τής έρευνας είναι ή καινοτομία, ή όποία άνοίγει νέ-
ους ορίζοντες καί δίνει τήν έπιστημονική πληροφορία στήν τεχνολογία γιά
τήν έφαρμογή. "Ετσι στο ΙΙΒΕΑΑ έννέα πρωτοποριακές έργασίες τοΰ
'Ιδρύματος έχουν κατοχυρωθεί μέ ελληνικά καί εύρωπαϊκά διπλώματα εύρε-
σιτεχνίας καί τρεις ευρίσκονται στή διαδικασία κατοχυρώσεως.

'Ενδεικτικά άναφέρομε τά άκόλουθα παραδείγματα:

— Στο Τμήμα Νευροβιολογίας καταβάλλονται προσπάθειες γιά τή διε-
ρεύνηση τοΰ μηχανισμού νευροεκφυλιστικών παθήσεων δπως ή νόσος τού
Parkinson καί ή νόσος Alzheimer.

— Πρωτοποριακή έργασία γιά τή νόσο τοΰ Parkinson έχει δοθεί στή
γερμανική εταιρεία Boehringer Ingelheim μετά άπο συμφωνία συνεκμεταλ-
λεύσεως γιά τήν άνάπτυξη φαρμάκων. Ή έταιρεία Biogen-Idee τών ΗΠΑ,
μέ τήν όποία τό "Ιδρυμα συνεργάζεται, μία άπο τις σπουδαιότερες φαρμα-
κευτικές-βιοτεχνολογικές εταιρείες διεθνώς, υπέβαλε προς έγκριση διεθνή
πατέντα γιά έμβόλιο πού δημιούργησε επί τή βάσει τεχνογνωσίας τήν όποία
τό "Ιδρυμα έχει άναπτύξει πειραματικώς, πού θά χρησιμοποιηθεί στή θερα-
πεία τής νόσου τοΰ Parkinson. Στή διεθνή αύτή πατέντα τό "Ιδρυμα είναι
συνιδιοκτήτης.
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— Άνεκαλύφθη πρωτεΐνη πού επηρεάζει, τήν πορεία τής νόσου Alzheimer.
'Υψηλά ποσά αύτής τής πρωτεΐνης καθυστερούν σημαντικά τήν εκδήλωση
τής νόσου σέ ποντίκια-μοντέλα, γεγονός πού γεννά ελπίδες γιά τή χρήση της
ώς θεραπευτικής ούσίας καί στον άνθρωπο.

— Σέ μελέτες πού άκόμη βρίσκονται υπό έξέλιξη, άνεκαλύφθησαν νέοι
διαγνωστικοί δείκτες του καρκίνου του προστάτου πού άνιχνεύονται στό αίμα.

— Άνεκαλύφθη πρωτεΐνη διά τής οποίας μπορεί νά διαγνωστεί σέ
εγκύους τό σύνδρομο Down (μογγολοειδής ιδιωτεία) μέ τή λήψη φλεβικού
αίματος, ώστε νά άποφεύγεται ή άμνιοπαρακέντηση. Ή πατέντα αύτή έχει
κατοχυρωθεί σέ Ελλάδα καί Εύρωπαϊκή "Ενωση.

— Στόν οίκο πειραματόζωων φιλοξενούνται χιλιάδες πειραματόζωα
γενετικώς τροποποιημένα. Οί έρευνητές έχουν τή δυνατότητα νά παράγουν
διάφορες μορφές καρκίνου, μεταξύ τών όποιων καί τού παγκρέατος. Διά
τής χορηγήσεως μίας χ ούσίας παρετηρήθη ότι άναστέλλεται ή έξέλιξις τού
όγκου, μέ άποτέλεσμα τά πειραματόζωα νά ζουν επί πολλούς μήνες, ενώ σέ
άλλη όμάδα ελέγχου τά πειραματόζωα πού δέν λαμβάνουν τήν ούσία χ νά
άποθνήσκουν σέ 3-4 έβδομάδες. Εάν ή πρωτοποριακή αύτή παρατήρηση
μεταφερθεί άπό τά πειραματόζωα στόν άνθρωπο, άντιλαμβάνεται κανείς τή
σπουδαιότητα γιά τήν άντιμετώπιση τής θανατηφόρου αύτής μορφής νεο-
πλάσματος, δεδομένου ότι τό ποσοστό επιβιώσεως σέ περίοδο πενταετίας
είναι μόλις 3%.

Βραβεία — Διακρίσεις

— Ό έπιστημονικός διευθυντής του 'Ιδρύματος κ. Αργύρης Εύστρα-
τιάδης άνηγορεύθη έπίτιμος διδάκτωρ τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

— Ό πρόεδρος τού Επιστημονικού Συμβουλίου τού 'Ιδρύματος, ερευ-
νητής Α' βαθμίδος, κ. Δημήτριος Θάνος, έξελέγη τακτικό μέλος τής
Εύρωπαϊκής Ακαδημίας (Academia Europaea) στήν τάξη τής Μοριακής
Βιολογίας, καθώς καί μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου του Εύρωπαϊκοΰ
'Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ).

— Ό καθηγητής κ. Γεώργιος Χροΰσος άνηγορεύθη έταΐρος τού 'Ινστι-
τούτου 'Ιατρικής τής 'Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών τής Αμερικής.

— Ό καθηγητής κ. Διονύσιος Κόκκινος έξελέγη άντεπιστέλλον μέλος
τής Εθνικής Ακαδημίας 'Ιατρικής τής Γαλλίας.
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— Ό συνεργάτης-έρευνητής κ. Λεωνίδας Στεφανής εξελέγη τακτικός
καθηγητής στήν Ιατρική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών.

— Δύο άπο τά πέντε συνολικά βραβεία νέων έρευνητών τοΰ Εύρωπαΐκοΰ
Συμβουλίου Έρευνας (ERC) πού έχουν απονεμηθεί σέ "Ελληνες επι-
στήμονες άπενεμήθησαν στις δύο ερευνήτριες τοΰ ΙΙΒΕΑΑ κυρίες Βίλυ
Πανουτσακοπούλου καί Πόπη Συντιχάκη καί συνοδεύονται άπο έρευνητική
επιχορήγηση ύψους 2.600.000 εύρώ.

— Δύο νέες έρευνήτριες τού 'Ιδρύματος, οί κυρίες Δέσποινα Σανούδου
καί Τζορτζίνα Ξάνθου, έχουν τιμηθεί μέ βραβείο τού έλληνικοΰ τμήματος
L'OREAL-UNESCO. Το βραβείο συνοδευόταν καί άπο χρηματικό έπαθλο
10.000 εύρώ.

— Δύο νέοι φοιτητές πού παρηκολούθησαν μαθήματα Βιολογίας στό
"Ιδρυμα τιμήθηκαν μέ μετάλλιο σέ 'Ολυμπιάδα Βιολογίας πού οργανώθηκε
άπο τή Νότιο Κορέα.

Προσφορά στήν εκπαίδευση

— Το ΙΙΒΕΑΑ άποτελεϊ φυτώριο γιά τή δημιουργία καί τήν άνά-
δειξη νέων έρευνητών. Τή χρονική αύτή περίοδο άσκοΰνται 54 φοιτητές γιά
τήν άπόκτηση μεταπτυχιακού πτυχίου Master. 103 ύποψήφιοι διδάκτορες
εκπονούν τή διατριβή τους επί διδακτορία στά έργαστήρια τού 'Ιδρύματος.

— Στό "Ιδρυμα εκπαιδεύονται 75 μεταδιδακτορικοί έρευνητές προκει-
μένου νά άποκτήσουν τά προσόντα έκεΐνα πού άπαιτοΰνται γιά τήν άπα-
σχόλησή τους σέ πανεπιστήμια, έρευνητικά κέντρα καί τή βιομηχανία. Τό
"Ιδρυμα καλύπτει τή μισθοδοσία καί τά έρευνητικά έξοδα όλο^ν αύτών τών
έκπαιδευομένων νέων έρευνητών άποκλειστικά άπο κονδύλια άνταγωνι-
στικών έρευνητικών προγραμμάτων, χο^ρίς νά έπιβαρύνει τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό. Κατά τή διάρκεια τών τελευταίων επτά ετών έγιναν κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος 84 άτομα καί μεταπτυχιακοΰ διπλώματος 108.

— Τό ΙΙΒΕΑΑ είναι επίσημος συνδιοργανωτής δύο διαϊδρυματικών
μεταπτυχιακών προγραμμάτων: (α) Μοριακής 'Ιατρικής, καί (β) Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής στήν 'Ιατρική καί στή Βιολογία.

— Τό "Ιδρυμα συμμετέχει στή διδασκαλία τών μεταπτυχιακών μαθη-
μάτων: (α) Προχωρημένα θέματα Βιοτεχνολογίας, καί (β) Κοινωνιοβιο-
λογία-Νευροεπιστήμες-'Εκπαίδευση.
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— Αξίζει νά σημειωθεί ότι κατά τή διάρκεια τής τελευταίας τριετίας τά
σεμινάρια Βιολογίας καί 'Ιατρικής, τά όποια προσφέρει έτησίως τό "Ιδρυμα
Μποδοσάκη σέ 40 άριστούχους τελειοφοίτους βιολόγους καί ιατρούς, οργα-
νώνονται άπό προσωπικό τού ΙΙΒΕΑΑ.

— Τό "Ιδρυμα παραχωρεί χώρους γιά τή διεξαγωγή τών μεταπτυχι-
ακών προγραμμάτων τού Πανεπιστημίου Αθηνών: (α) Διαχείριση Κρίσεων
Ύγείας, καί (β) 'Έλεγχος του Στρες καί προαγωγή τής Υγείας.

— Τό άμφιθέατρο τού 'Ιδρύματος έχει διατεθεί γιά περισσότερα άπό 100
διεθνή καί ελληνικά επιστημονικά συνέδρια καί ήμερίδες.

— Περισσότεροι άπό 2.000 μαθητές τής Γ' Λυκείου καί 200 καθηγητές
άπό πολλές περιοχές τής χώρας πραγματοποίησαν 140 επισκέψεις καί ενη-
μερώθηκαν γιά θέματα έρευνας στούς χώρους τού 'Ιδρύματος.

— Στό "Ιδρυμα προσέρχονται έρευνητές άπό πανεπιστήμια καί άλλα
ερευνητικά κέντρα καί συμπληρώνουν τις έργασίες τους χρησιμοποιώντας
τον έπιστημονικό του έξοπλισμό.

— Τέλος, όπως έχει ήδη λεχθεί, στό Κέντρο Πειραματικής Χειρουργικής
εκπαιδεύτηκαν σέ 81 σεμινάρια 4.569 ιατροί, έκ τών οποίων 300 άπό όμο-
ρες χώρες τής Ανατολικής Μεσογείου.

Συγχαίρω τον Πρόεδρο καί τούς έρευνητές του 'Ιδρύματος καί εύχομαι
καλή συνέχεια.

ΛΟΥΚΑΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 19ησ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΑΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΑΙΑΣ ΚΡΑΝΙΑ

προσφωνηση απο τον προεδρο
κ. σπυρο α. ευαγγεαατο

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα μέ ιδιαίτερη χαρά καί τιμή ώς
άντεπιστέλλον μέλος της τών έξ Ελλήνων έπιστημόνων του έξωτερικού στήν
Τάξη τών Θετικών 'Επιστημών τήν κυρία Εύαγγελία Κρανιά, καθηγήτρια
Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Cincinnati (Ohio).

Ή κυρία Κρανιά γεννήθηκε στή Θεσσαλονίκη, δπου καί άποφοίτησε άπό
το Κολλέγιο Ανατολία. Αργότερα, μέ υποτροφία του 'Ιδρύματος Fulbright
καί τού Πανεπιστημίου τού Chicago, συνέχισε τις σπουδές της στις Ηνωμένες
Πολιτείες τής Αμερικής.

Τό έρευνητικό, τό διδακτικό καί τό έπιστημονικό της έργο είναι άξιο
θαυμασμού καί έχει κερδίσει παγκόσμια άναγνώριση, κυρίως στόν τομέα τής
καρδιαγγειακής ιατρικής. Ή κυρία Κρανιά έχει επιβλέψει πολλές διδακτο-
ρικές διατριβές καί έχει εκπαιδεύσει πολλούς μεταδιδακτορικούς έπιστήμονες.
'Επίσης, έχει οργανώσει περισσότερες άπό 30 έπιστημονικές συναντήσεις καί
συμπόσια καί έχει προεδρεύσει σέ αύτές.

Κυρία συνάδελφε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σάς καλωσο-
ρίζει, καί σάς άπευθύνει θερμές εύχές γιά συνέχιση τής επιστημονικής καί
ερευνητικής προσφοράς σας.

Σάς καλώ γιά νά σάς επιδώσω τό δίπλωμα του άντεπιστέλλοντος μέλους
τού 'Ιδρύματος.
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Καί τώρα παρακαλώ τον ακαδημαϊκό κ. Γρηγόριο Σκαλκέα νά ανέλθει
στο βήμα καί νά παρουσιάσει λεπτομερώς το έργο τής νέας άκαδημαϊκοΰ.

παρουσιαση απο τον ακαδημαϊκο
χ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΣΚΑΛΚΕΑ

Εύχαριστώ τήν Τάξη τών Θετικών 'Επιστημών διότι άνέθεσε σέ έμένα
τήν τιμή νά παρουσιάσω τό έπιστημονικόν έργον καί τήν όλη δράση μί-
ας κορυφαίας Έλληνίδος, σήμερα κατά τήν υποδοχή της ώς άντεπιστέλ-
λοντος μέλους τής Ακαδημίας· μίας Έλληνίδος ή όποία έτίμησε τό ονομα
τής Ελλάδος στή διεθνή έπιστημονική κοινότητα.

Ή καθηγήτρια Εύαγγελία Κρανιά γεννήθηκε στή Θεσσαλονίκη, οπού
καί άπεφοίτησε άπο τό Κολλέγιο Άνατόλια. "Ετυχε υποτροφίας άπο τό
"Ιδρυμα Fulbright καί πλήρους χρηματοδοτήσεως διδάκτρων καί διαβιώ-
σεως άπο τό Πανεπιστήμιο τοΰ Chicago τό 1966, άπό τό όποιο έλαβε τό
πτυχίο της στή Βιολογία/Βιοχημεία τό 1970. Έν συνεχεία, μέ υποτροφία
άπό τό Πανεπιστήμιο Northwestern τοΰ Chicago, ολοκλήρωσε τή μεταπτυ-
χιακή καί τή διδακτορική της διατριβή στή Μοριακή Βιολογία καί Βιοχημεία
σέ διάστημα μόλις τεσσάρων έτών. Τό 1974, στό αύτό πανεπιστήμιο δι-
ορίστηκε ώς μεταδιδακτορική έρευνήτρια στήν 'Ιατρική Σχολή, όπου καί
εξελέγη Λέκτορας τό 1977. Το 1978 έξελέγη Έπίκουρη Καθηγήτρια στήν
Ιατρική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Cincinnati, τό 1982 εξελίχθηκε σέ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια καί τό 1988 σέ Τακτική Καθηγήτρια. Διετέλεσε
Πρόεδρος τού Τμήματος Φαρμακολογίας καί Κυτταρικής Βιοφυσικής τοΰ
ιδίου πανεπιστημίου μεταξύ τών έτών 2008-2011. Σήμερα κατέχει τον τίτ-
λο τής Διακεκριμένης Πανεπιστημιακής Ερευνήτριας καί Καθηγητρίας,
κατέχει τήν έδρα Καρδιολογίας Hanna, είναι Διευθύντρια Καρδιαγγειακής
Βιολογίας καί Συνδιευθύντρια τοΰ Κέντρου Καρδιαγγειακής Άριστείας στήν
'Ιατρική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου τού Cincinnati.

Τό 2003 έξελέγη ερευνήτρια Α' βαθμίδος στό "Ιδρυμα Ίατροβιολογικών
Έρευνών τής Ακαδημίας Αθηνών.

Οί έπιστημονικές της υποχρεώσεις όμως στό πανεπιστήμιο της δέν τής
έπέτρεψαν νά εγκατασταθεί στήν Ελλάδα καί έκτοτε παραμένει ώς συνερ-
γαζομένη έρευνήτρια άπό πανεπιστήμιο τοΰ εξωτερικού.

Τό έρευνητικό έργο τής κυρίας Κρανιά είναι πλούσιο καί έχει τύχει παγ-
κοσμίου άναγνωρίσεως, ιδιαίτερα στό πεδίο τής καρδιαγγειακής ιατρικής.
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Στο πεδίο αύτό οί πρωτοποριακές έργασίες της συνέβαλαν στό νά γίνουν κα-
τανοητοί οί μοριακοί μηχανισμοί πού διέπουν τήν καρδιακή ανεπάρκεια. Μέ
τις έργασίες της άποκάλυψε τόν ρόλο τών γονιδίων πού έπηρεάζουν τά ιόντα
τού άσβεστίου καί τή ρύθμιση τής καρδιακής συσταλτικότητος άπό αύτά,
καί εισήγαγε νέες θεραπευτικές μεθόδους γιά τήν άντιμετώπιση τής καρ-
διακής άνεπαρκείας. Είναι ή πρώτη ερευνήτρια πού άνεκάλυψε άνθρώπινες
μεταλλάξεις στά άνωτέρω γονίδια καί κατέδειξε πώς έμπλέκονται άμεσα
στήν εκδήλωση άρρυθμιών καί καρδιακής άνεπαρκείας.

Στήν άρχή τής ερευνητικής της σταδιοδρομίας, τή δεκαετία τού 1980.
άνακάλυψε τή σημασία τής φωσφολαμβάνης (phospholamban) γιά τήν καρ-
διά. Είναι ή πρώτη πού έδειξε ότι ή φωσφολαμβάνη φωσφορυλια>νεται σέ
κάθε καρδιακή συστολή (beat-to-beat basis) καί ότι αύτός ό μηχανισμός
έπηρεάζεται άπό τό συμπαθητικό σύστημα. Τά ευρήματα τής κυρίας Κρανιά
ώθησαν φαρμακευτικές έταιρειες όπως ή Celladon καί ή Nanocor νά άνα-
πτύξουν θεραπείες μέ βάση τή φωσφολαμβάνη στήν καρδιακή ανεπάρκεια.

Ή κυρία Κρανιά έπεξέτεινε τις έρευνές της στό πεδίο τής κλινικής έρευ-
νας καί ήταν ή πρώτη πού, τό 2003, άνίχνευσε άνθρώπινες μεταλλάξεις σέ
γονίδια πού έπηρεάζουν τόν κύκλο τών ιόντων άσβεστίου. Οί μελέτες αύτές
άπετέλεσαν τήν πρώτη άμεση άπόδειξη πώς οί γενετικές βλάβες στό γονίδιο
τής φωσφολαμβάνης είναι έπιβλαβεϊς γιά τόν άνθρωπο.

Κατά τήν τελευταία δεκαετία, ή κυρία Κρανιά συνέχισε τήν προσπά-
θεια τής διευκρινίσεως τών ρυθμιστικών μοριακών μηχανισμών τής καρδιάς,
άνευρίσκοντας νέους ρυθμιστές τής καρδιακής συσταλτικότητας, καθώς καί
τής άποπτώσεως καί του θανάτου τών κυττάρων.

Σχετικά πρόσφατα ή κυρία Κρανιά μέ τους συνεργάτες της στό "Ιδρυμα
Ίατροβιολογικών 'Ερευνών εντόπισε μία νέα μετάλλαξη στό γονίδιο HRC,
ένα άλλο σημαντικό γονίδιο του σαρκοπλασματικοΰ δικτύου. Ή μετάλλαξη
S96A, δηλαδή ή άλλαγή τής σερίνης στή θέση 96 σέ άλανίνη, σχετίζεται
μέ άρρυθμίες καί αιφνίδιο θάνατο στήν καρδιακή άνεπάρκεια. Καί αύτή ή
μετάλλαξη θά μπορούσε νά χρησιμεύσει ώς προγνωστικός δείκτης γιά τήν
έμφύτευση άπινιδωτών σέ άσθενεΐς μέ άνεπάρκεια. Ή όμάδα τής κυρίας
Κρανιά έπεκτείνει τις μελέτες σέ μεγαλύτερο πληθυσμό, περιλαμβάνοντας
τέσσερα κλινικά κέντρα στήν Εύρώπη, προκειμένου νά καθορίσουν τή σπου-
δαιότητα τών εύρημάτων αύτών.

Τό έρευνητικό έργο τής κυρίας Κρανιά κατά τά τελευταία 30 έτη ύπήρξε
σημαντικό ιδιαίτερα στόν τομέα τής καρδιακής λειτουργίας. Προσέφερε νέες
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πληροφορίες καί ιδέες σχετικά μέ τούς μηχανισμούς τής καρδιακής νόσου, οί
όποιες έχουν συμβάλει στήν καλλίτερη κατανόηση τού πεδίου τής μοριακής
καρδιολογίας.

Ή έρευνα τής κυρίας Κρανία οδήγησε σέ έπτά αμερικανικά καί εύρωπα-
ΐκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στή δημοσίευση 220 πρωτοτύπων έργασιών,
75 ανασκοπήσεων καί κεφαλαίων σέ βιβλία υψηλής στάθμης. Ή σπουδαι-
ότητα τών έργασιών της καταδεικνύεται άπό τον μεγάλο αριθμό άναφορών
(9.777) καί τό h-index 50.

Σημαντική έπίσης είναι καί ή χρηματοδότηση τού έρευνητικού έργου
τής κυρίας Κρανιά, ή όποία άνέρχεται στά 35.000.000 δολάρια, προερχό-
μενα άπό τό National Institute of Health καί άλλες πηγές. Έπίσης έχει
οργανώσει περισσότερες άπό 30 έπιστημονικές συναντήσεις καί συμπόσια
καί έχει προεδρεύσει σέ αύτές.

Επιπροσθέτως, ή διεθνής φήμη τής κυρίας Κρανιά γιά τις πρωτοπο-
ριακές έπιστημονικές έρευνές της άντικατοπτρίζεται στήν παγκόσμια άνα-
γνώρισή της. "Εχει προσκληθεί νά παρουσιάσει τήν πρωτοποριακή έργασία
της σέ περισσότερα άπό 145 άμερικανικά καί 90 διεθνή συνέδρια, σέ 17
έκ τών όποιων ώς keynote speaker. Ή κυρία Κρανιά έχει συμμετάσχει σέ
πολλές άκαδημαϊκές καί συντακτικές έπιτροπές επιστημονικών περιοδικών.
Επιπλέον, έχει καταλάβει πολλές κορυφαίες έπιστημονικές θέσεις καί έχει
διατελέσει μέλος συντακτικών έπιτροπών. Τέλος, ή κυρία Κρανιά έχει έπι-
βλέψει τήν έκπόνηση άνω τών 70 διδακτορικών διατριβών νέων επιστημόνων,
πολλοί έκ τών όποιων έχουν καταλάβει υψηλές άκαδημαϊκές θέσεις, συμβάλ-
λοντας μέ τή σειρά τους στήν προαγωγή τής έπιστήμης καί τής έρευνας.

Ή συμβολή τής κυρίας Κρανιά στήν πρόοδο τού Ιδρύματος Ίατροβιο-
λογικών Έρευνών είναι σημαντική καί διά τούτο εκφράζω τις εύχαριστίες
τού Διοικητικού Συμβουλίου, τών έρευνητών καί όλων τών εργαζομένων.

Τό έρευνητικόν, τό διδακτικόν καί τό έν γένει έπιστημονικόν έργον τής
κυρίας Κρανιά είναι άξιο θαυμασμού. Ή κυρία Κρανιά, πιστή στις ελληνικές
παραδόσεις, συμμετέχει στον άγώνα τών 'Ομογενών γιά τήν προστασία τών
έθνικών ιδεωδών, έχει δέ βοηθήσει σημαντικό άριθμό Ελλήνων έπιστη-
μόνων καί φοιτητών στήν έπιστημονική τους εξέλιξη.

Κυρία Λίτσα Κρανιά,

Έκ μέρους τής Ακαδημίας Αθηνών σέ καλωσορίζω σήμερα στις τάξεις
της καί σού εύχομαι συνέχιση τού σημαντικού έπιστημονικού έργου σου, τό
όποιον θά τιμήσει καί τήν Ακαδημία.
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

εισιτηριοσ αογοσ tot αντεπιστεααοντοσ μεαουσ
κυριασ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΡΑΝΙΑ

Τά καρδιακά νοσήματα άποτελούν τήν κύρια αιτία θανάτου καί τή μόνη
άσθένεια πού παρουσιάζει ολοένα αύξανόμενη συχνότητα, μέ έκτίμηση τής
πενταετούς θνησιμότητας τής τάξης τού 50%. Οί φαρμακολογικές θεραπείες
τής πάθησης αύτής εστιάζονται στήν καταπολέμηση τών συμπτωμάτων
άντί τών κυτταρικών μηχανισμών πού εύθύνονται γιά τήν εξασθένηση τού
καρδιακού μυός. Σέ κυτταρικό έπίπεδο, τά κύρια χαρακτηριστικά τής καρ-
διακής άνεπάρκειας συμπεριλαμβάνουν κοιλιακή ύπερτροφία ή διάταση,
καί διαταραχές στή διακίνηση τών ιόντων άσβεστίου, πού συντελούν στήν
έξασθένηση τής καρδιακής σύσπασης. Ό κύριος σκοπός τών ερευνητικών
μας μελετών είναι ή κατανόηση τών ρυθμιστικών μηχανισμών καί τών
μοριακών μονοπατιών πού συμμετέχουν στήν ομοιόσταση τού άσβεστίου
καί στήν καρδιακή άνεπάρκεια. Συγκεκριμένα, οί μελέτες μας έστιάζονται
στό σαρκοπλασματικό δίκτυο, ένα έσωκυττάριο μεμβρανικό σύστημα τών
καρδιακών μυοκυττάρων, τό όποιο άπελευθερά)νει ιόντα άσβεστίου κατά τή
συστολή καρδιακού μυός καί προσλαμβάνει ιόντα άσβεστίου κατά τή χαλά-
ρωση τής καρδιάς (Είκ. 1). Τά άποτελέσματα τής ερευνάς μας επεκτεί-
νονται στήν κλινική πράξη όπου τά έπίπεδα έκφρασης ή ή δραστηριότητα
πρωτεϊνών πού συμβάλλουν στή διακίνηση τού άσβεστίου άπό τό σαρκοπλα-
σματικό δίκτυο συσχετίζονται μέ τή δυσλειτουργία τής καρδιάς. 'Επιπλέον,
εξετάζουμε τήν ύπαρξη πιθανών μεταλλάξεων σέ γονίδια πού κωδικοποιούν
κύριες πρωτείνες στή διακίνηση τού άσβεστίου καί πού συσχετίζονται μέ
τήν καρδιακή άνεπάρκεια. Ό άπώτερος έρευνητικός μας στόχος είναι ή λε-
πτομερής κατανόηση τού ρόλου τού σαρκοπλασματικοΰ δικτύου στόν μηχα-
νισμό διακίνησης τών ίόντο^ν άσβεστίου, καθώς καί ή έπίδρασή του στήν
καρδιακή λειτουργία ύπό φυσιολογικές καί παθολογικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, ή ερευνητική μας όμάδα άνέδειξε τή σημασία ένός μι-
κρού μορίου, τής φωσφολαμβάνης, στή ρύθμιση τού κύκλου τών ιόντων
άσβεστίου στό σαρκοπλασματικό δίκτυο καί τής καρδιακής λειτουργίας. Οί
βιοχημικές μας μελέτες έδειξαν ότι ή φωσφολαμβάνη ρυθμίζει συγκεκριμένα



42

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

στάδια τής ένζυματικής διαδικασίας τής ΑΤΡασης πού μεταφέρει τό άσβέ-
στιο στο σαρκοπλασματικό δίκτυο κατά τή χαλάρωση τής καρδιάς, έμπλέ-
κοντας τό μόριο αύτό ώς κύριο ρυθμιστή τής καρδιακής λειτουργίας. Σε
μετέπειτα μελέτες περιγράψαμε ότι ή φωσφολαμβάνη ψωσφορυλιώνεται με
κάθε χτύπο τής καρδιάς (1 ), μιά ανακάλυψη που άποτέλεσε τήν πρώτη από-
δειξη τής σημασίας τής συγκεκριμένης πρωτεΐνης και τής σπουδαιότητας
της σε καταστάσεις αντίδρασης απάλης ή φυγής».

Σέ παράλληλες μελέτες, τό έργαστήριο μας έκανε λεπτομερείς καί
πρωτοποριακές βιοχημικές άναλύσεις γιά τήν άπομονωση καί τον χαρακτη-
ρισμό πρωτεϊνικών κινασών, καθώς καί φωσφατασών τοΰ σαρκοπλασμα-
τικοΰ δικτύου, πού ρυθμίζουν τή μεταφορά ιόντων ασβεστίου καί συνεπώς
τή χαλάρωση τής καρδιάς (2, 3, 4). Αποδείξαμε ότι ή πρωτεϊνική κινάση
πού ρυθμίζεται άπό τό άσβέστιο καί τήν καλμοδουλίνη είναι δεσμευμένη
στή μεμβράνη τοΰ σαρκοπλασματικοΰ δικτύου καί ότι στό μεμβρανικό αύτό
σύστημα υπάρχουν οί πρωτεϊνικές φωσφατάσες 1 καί 2 (Είκ. 2). Αυτό
άποτέλεσε τήν πρώτη άπόδειξη γι.ά τήν ύπαρξη ενός πολυμερούς διαμε-
ρισματοποιημένου συμπλόκου, πού ρυθμίζει άντιστρεπτά τον κΰκλο τών
ιόντων άσβεστίου στό κύτταρο. Στή συνέχεια, άναπτύξαμε προηγμένες με-
θόδους γιά τήν άνασύσταση τών άπομονωμένων πρωτεϊνών τού σαρκοπλα-
σματικοΰ δικτύου σέ φωσφολιπιδικά κυστίδια (5). Γιά πρώτη φορά άπομο-
νώσαμε λειτουργικό άνασυσταμένο σύμπλοκο μεταφοράς ιόντων άσβεστίου,
συμβάλλοντας έτσι στή λεπτομερή κατανόηση τοΰ μηχανισμού καρδιακής
χαλάρωσης.

Οί λεπτομερείς in vitro βιοχημικές μελέτες μας έπεκτάθηκαν σέ in
vivo μελέτες, πού άπέδειξαν τή σημασία τής φο^σφολαμβάνης στή φυσιολο-
γία τής καρδιάς, μέ τή δημιουργία καί τον χαρακτηρισμό γενετικά τροπο-
ποιημένων μοντέλων ποντικιών (6-20). Οί μελέτες αύτές δημιούργησαν τά
πρώτα μοντέλα ποντικιών μέ ύπερδυναμική καρδιακή λειτουργία καί έδει-
ξαν ότι ή μέγιστη διέγερση τού κύκλου άσβεστίου άπό τό σαρκοπλασματικό
δίκτυο μπορεί νά μην είναι έπιβλαβής στήν καρδιά. "Ενα σημαντικό πόρισμα
άπό τις παραπάνω μελέτες, καθώς καί άπό μεγάλο άριθμό άλλων ζωικών
μοντέλοον μέ συγκεκριμένες μεταλλάξεις, είναι ότι ή φωσφολαμβάνη άπο-
τελεΐ άναστολέα τής καρδιακής συστολής στή βάση κάθε καρδιακού χτύπου,
ένώ ή διέγερση άπό β-άγωνιστές ελευθερώνει τήν καρδιά άπό τήν άνασταλ-
τική της δράση. 'Επιπλέον, άλλαγές στήν ένεργότητα τής φωσφολαμβάνης



ΔΙΙΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΙΙΣ 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

43

μπορούν νά οδηγήσουν σέ καρδιακή άναδόμηση, επιβεβαιώνοντας τόν ρόλο
πού παίζει ώς μόριο ((κλειδί» στήν καρδιά. Κατά συνέπεια, ελέγχοντας τά
επίπεδα της φωσφολαμβάνης και μόνο, είναι δυνατό νά ρυθμίσει κανείς με
άκρίβεια τή λειτουργία τής καρδιάς σαν άντλίας (Είκ. 2). Ή άνακάλυψη
αυτή ήταν μιά επαναστατική καινοτομία καί εν α παράδειγμα πού άλλαξε
τήν πορεία τής Καρδιολογίας, καθώς μέχρι τότε οί επιστήμονες θεωρούσαν
ότι ή φωσφολαμβάνη ήταν ένας απλός διεγέρτης τού κύκλου τών ιόντων
ασβεστίου.

Συνακόλουθα, έπεκτείναμε τις έρευνές μας στήν κλινική πράξη καί δεί-
ξαμε πώς τά έπίπεδα τής φωσφολαμβάνης είναι σχετικά ύψηλότερα σέ άσθε-
νεϊς μέ καρδιακή άνεπάρκεια (Είκ. 3), γεγονός τό όποιο επιβαρύνει τήν ήδη
προβληματική διαχείριση τών ιόντων άσβεστίου καί δυσλειτουργία τού μυο-
καρδίου. Πράγματι, επαναφορά τής φυσιολογικής ομοιόστασης τών ιόντων
άσβεστίου μπορεί νά διασώσει τήν καρδιακή λειτουργία καί νά άνατάξει
τήν καρδιακή βλάβη, υπογραμμίζοντας τή σημασία τής φωσφολαμβάνης ώς
θεραπευτικού στόχου. Αύτό μάς οδήγησε στή διερεύνηση τού γονιδίου τής
φωσφολαμβάνης γιά τυχόν μεταλλάξεις πού μπορεί νά σχετίζονται μέ τήν
καρδιακή άνεπάρκεια. Γιά τόν σκοπό αύτό, έξετάσαμε γενετικά τήν κωδική
περιοχή του γονιδίου τής φωσφολαμβάνης, σέ δύο μεγάλες ομάδες άσθενών
άπό τις ΗΠΑ καί τήν Ελλάδα πού έπασχαν άπό διατατική μυοκαρδιο-
πάθεια, καί άνακαλύψαμε δύο μεταλλάξεις σέ δύο ελληνικές οικογένειες
μέ καρδιακή άνεπάρκεια κληρονομικού χαρακτήρα (21-23). Ή μετάλλαξη
T116G έχει ώς άποτέλεσμα τήν εισαγωγή κωδικόνιου τερματισμού στή
θέση 39 (L39stop) τής PLN, ένώ ή δεύτερη μετάλλαξη προκαλεί τήν άπα-
λοιφή τού άμινοξέος άργινηνή άπό τή θέση 14 τής PLN. Στή συνέχεια, μέσω
τής δημιουργίας διαγονιδιακών μοντέλων ποντικιών, έξετάσαμε τή συνέπεια
τών μεταλλάξεων αύτών στή λειτουργία τής καρδιάς καί παρατηρήσαμε
παρόμοιες διαταραχές όπως στούς άσθενεΐς μέ διατατική μυοκαρδιοπάθεια
(Είκ. 4). Τά ευρήματα αύτά υποδεικνύουν τή συσχέτιση τών μεταλλάξεοον
τής PLN μέ προδιάθεση γιά διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Αυτή υπήρξε καί ή
πρώτη άπόδειξη ότι γενετικές άλλαγες σε ενα γονίδιο πού σχετίζεται με τόν
κύκλο τών ιόντων άσβεστίου σχετίζονται με τή διατατική μυοκαρδιοπάθεια.

Λόγω τού σημαντικού ρόλου τής PLN στήν ομοιόσταση τών ιόν-
των άσβεστίου καί τις περιορισμένες γνώσεις σχετικά μέ τις πρωτεΐ'νες-
συνδέτες τής PLN, άρχίσαμε τή διερεύνηση νέων άλληλεπιδράσεων τής
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PLN. Μέ τή χρήση βιοχημικών πειραμάτων ανακαλύψαμε οτι ή πρωτεί-
νη HS-1 associated protein Χ-1 (ΗΑΧ-1) άποτελει έναν νέο συνδέτη τής
PLN (24-26). Παρόλο πού ή ΗΑΧ-1 δέν είχε ποτέ μελετηθεί στό πλαίσιο
τής καρδιακής λειτουργίας, ή γνωστή άντι-αποπτωτική της δράση, λόγω
τοΰ έντοπισμοΰ της στά μιτοχόνδρια, θά μποροΰσε νά έχει σημαντικές επι-
δράσεις στήν κυτταρική έπιβίωση υπό κανονικές ή παθολογικές συνθήκες.
Εκτενείς μελέτες μας οδήγησαν στον εντοπισμό τής μικρότερης περιοχής
πού συμμετέχει στήν άλληλεπίδραση μεταξύ τής ΗΑΧ-1 (άμινοξικές θέ-
σεις 203-245) καί PLN (άμινοξικές θέσεις 16-22). 'Επιπλέον βρήκαμε ότι
ή φωσφορυλίωση τής PLN ή αύξηση τής συγκέντρωσης τών ιόντων άσβε-
στίου παρεμποδίζουν τήν άλληλεπίδραση μεταξύ τής ΗΑΧ-1 καί PLN,
δπως συμβαίνει καί μέ τήν άλληλεπίδραση μεταξύ τής PLN καί SERCA2a,
υποδεικνύοντας τή σημασία τοΰ πρωτεϊνικού συμπλόκου HAX-1/PLN στή
φυσιολογία/παθοφυσιολογία τού καρδιακού μυός. Παρόλο πού ή πρωτεΐνη
ΗΑΧ-1 έντοπίζεται στά μιτοχόνδρια, οί μελέτες μάς έδειξαν ότι ή πα-
ρουσία τής PLN έχει ώς άποτέλεσμα τή μετατόπιση τής ΗΑΧ-1 καί τον
συν-εντοπισμό της μέ τήν PLN στό ένδοπλασματικό δίκτυο τού κυττάρου.
Ανάλυση τής άντι-αποπτωτικής δράσης τής ΗΑΧ-1 άποκάλυψε ότι παρου-
σία τής PLN αύξάνεται ό προστατευτικός της ρόλος ένάντια στον κυττα-
ρικό θάνατο. Τά εύρήματα αύτά ύποδηλώνουν τον πιθανό ρόλο τού πρωτεϊ-
νικού συμπλόκου PLN/HAX-1 όχι μόνο στή ρύθμιση τών ιόντων άσβε-
στίου άλλά καί στήν κυτταρική έπιβίωση. Τό σύμπλοκο PLN/HAX-1, κατά
συνέπεια, φαίνεται νά έχει σημαντική δράση στή ρύθμιση τής ομοιόστασης
τών ιόντων άσβεστίου στό σαρκοπλασματικό δίκτυο, μέ πιθανή έπίδραση
καί στή συνεπακόλουθη άνακατανομή άσβεστίου στά μιτοχόνδρια. Γιά νά
διαλευκάνουμε περαιτέρω τή σημασία τής ΗΑΧ-1 στήν καρδιά, δημιουρ-
γήσαμε διαγονιδιακά ποντίκια πού ύπερεκφράζουν τήν ΗΑΧ-1. Ή αύξηση
τών έπιπέδων τής ΗΑΧ-1 είχε ώς άποτέλεσμα τήν αύξημένη άνασταλτική
δράση τής PLN, μέσω αύξημένης άλληλεπίδρασής της μέ τή SERCA, καί
κατά συνέπεια τήν άναστολή τής καρδιακής λειτουργίας (Είκ. 5). Ωστόσο,
ή ΗΑΧ-1 βρέθηκε νά προστατεύει τήν καρδιά άπό τήν άπόπτωση μετά άπό
καταστάσεις στρές.

Ό Άναστολέας-1 (Inhibitor-1), ένας άναστολέας τής πρωτεϊνικής
φωσφατάσης τύπου-1 (type-1 protein phosphatase, ΡΡ1), άποτελει άλλον
έναν ρυθμιστή τής λειτουργίας τής φωσφολαμβάνης καί κατ' έπέκταση τής
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καρδιάς. Ό Άναστολέας-1 ενεργοποιείται άπό τή φωσφορυλίωσή της μέσω
τής πρωτεϊνικής κινάσης-Α καί αύτό έχει ώς συνέπεια τήν άναστολή τής
δράσης τής ΡΡ1 καί συνεπακόλουθη αύξηση τής φωσφορυλίωσης τής PLN
(Είκ. 6). Γιά νά έξετάσουμε τόν ρόλο του 1-1 στήν καρδιά, δημιουργήσαμε
μιά σειρά άπό διαγονιδιακά μοντέλα ποντικού (17, 27-29). Ή χρόνια ύπε-
ρέκφραση μιάς μικρότερης σέ μέγεθος μορφής του 1-1 (ή όποία περιέχει
μόνο τά άμινοξέα 1-65 τής πρωτεΐνης 1-1), καθώς καί τής συνεχώς ενεργής
(T35D) μορφής του 1-1 (I-lc), έδειξαν ότι ή I - le παρατείνει τήν εμφά-
νιση υπερτροφίας καί καθυστερεί τήν εκδήλωση καρδιακής άνεπάρκειας.
Επιπλέον, έκφραση του I-lc συγκεκριμένα μόνο στήν καρδιά υπέδειξε ότι
ή I-lc αύξάνει τήν καρδιακή λειτουργία, μέσω τών αύξημένων έπιπέδων
φωσφορυλίωσης τής PLN.

Σέ καταστάσεις στρές (όπως έγκάρσια στένωση τής άορτής ή in vivo
ίσχαιμία/έπαναιμάτωση), ή συμβατική ή επαγόμενη έκφραση του I-lc
σχετίστηκαν μέ τήν ύπαρξη αύξημένης φωσφορυλίωσης τής PLN καί κα-
λύτερης μεταφοράς ιόντων άσβεστίου στό σαρκοπλασματικό δίκτυο. Αύτό
είχε ώς άποτέλεσμα τή βελτιωμένη άντιμετώπιση έρεθισμάτων πρόκλησης
υπερτροφίας, τήν καθυστερημένη έξέλιξη τής ύπερτροφίας σέ καρδιακή
άνεπάρκεια, καθώς καί θετικές επιπτώσεις στήν κυτταρική έπιβίωση ύπό
συνθήκες στρές. Ή πρωτεΐνη 1-1 άποτελεΐ πιθανό στόχο γιά τήν άντιμετώ-
πιση τής καρδιακής άνεπάρκειας, μέσω τής εξειδικευμένης λειτουργίας της
στή ρύθμιση τής δράσης τής ΡΡ1 στό σαρκοπλασματικό δίκτυο.

Πρόσφατα άνακαλύψαμε ότι ή πρωτεΐνη ΡΡ1 ρυθμίζεται άνασταλτικά
καί άπό τή μικρή heat shock (Hsp) πρωτεΐνη 20 (Είκ. 7). Γιά τή διαλεύ-
κανση τού ρόλου τής Hsp20 στήν καρδιά καί τών μοριακών μηχανισμών πού
διέπουν τις δράσεις της στή διακίνηση ιόντων άσβεστίου, χρησιμοποιήσαμε
διαφορετικές in vitro καί in vivo προσεγγίσεις (30-38). Σέ άπομονωμένα
καρδιακά κύτταρα, ή όξεία αύξηση τών έπιπέδων ή τής λειτουργίας τής
Hsp20 συσχετίστηκαν μέ ένίσχυση τής καρδιακής σύσπασης, ευρήματα τά
όποια υποστηρίζονται καί άπό μελέτες σέ διαγονιδιακά μοντέλα ποντικού μέ
καρδιακή ύπερέκφραση τής Hsp20. Στά ποντίκια αύτά, ή αύξημένη έκφραση
τής Hsp20 στήν καρδιά είχε ώς άποτέλεσμα τήν καλύτερη λειτουργία τής
καρδιάς, καθώς καί τήν καλύτερη διακίνηση ιόντων άσβεστίου σέ άπομονω-
μένα μυοκύτταρα. Οί άλλαγές αύτές σχετίστηκαν μέ τήν αύξημένη φωσφορυ-
λίωσή τής PLN, πού είχε ώς άποτέλεσμα τήν έλευθέρωση τής άνασταλτικής
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της δράσης στή SERCA2a. Επιπλέον, ή Hsp20 δρα προστατευτικά ένάντια
στήν καρδιακή βλάβη πού προκαλείται άπο ίσχαιμία/έπαναιμάτωση, στήν
καρδιακή άναδόμηση πού έπέρχεται μέσω τών β-άγωνιστών, καθώς καί
στήν άπόπτωση, άναδεικνύοντας έτσι έναν έπιπρόσθετο ρόλο τής Hsp20 γιά
τή λειτουργία τής καρδιάς. Οί ρυθμιστικές αύτές δράσεις τής Hsp20 έπιτυγ-
χάνονται μέσω τής άνασταλτικής λειτουργίας στήν PP1/PLN. Περαιτέρω
μελέτες μάς υπέδειξαν τή σχέση μεταξύ τών πρωτεϊνών Hsp20, ΡΡ1 καί
PLN. Συγκεκριμένα, άποδείξαμε ότι ή Hsp20 άλληλεπιδρά μέ τήν ΡΡ1,
καί μέ αύτό τον τρόπο συμμετέχει στή ρύθμιση τής διακίνησης τών ιόντων
άσβεστίου. Τά πρωτοποριακά αύτά ευρήματα, μαζί μέ τον προστατευτικό
ρόλο πού έχει ή Hsp20 στήν καρδιά, υποδεικνύουν τό διπλό όφελος πού θά
μπορούσε νά έχει ή Hsp20 ώς θεραπευτικός στόχος γιά τήν άντιμετώπιση
τής καρδιακής νόσου.

Επιπρόσθετα, έξετάσαμε άν γενετικές διαφορές στό γονίδιο τής Hsp20
έπηρεάζουν τήν προστατευτική της δράση καί κάνουν τά μυοκύτταρα πιο
εύαίσθητα σέ έπιβλαβεις παράγοντες. Ανακαλύψαμε μια μετάλλαξη (C59T)
στό έξώνιο-1 τής Hsp20, ή όποία άλλάζει τή δομή τής Hsp20 πρωτεΐνης,
έπιφέροντας σημαντική μείωση στή φωσφορυλίωσή της. Ή μετάλλαξη αύτή
άντιστρέφει τήν άντι-αποπτωτική δράση τής Hsp20. Τά άποτελέσματα
αυτά υποδεικνύουν ότι άσθενεΐς πού φέρουν τή γενετική άλλαγή P20L στό
γονίδιο τής Hsp20 πιθανώς έχουν μειωμένη ικανότητα νά άντεπεξέλθουν σέ
καταστάσεις κυτταρικού στρές τής καρδιάς (38).

'Επιπλέον, άνακαλύψαμε ότι ή πλούσια σέ ίστιδίνη πρωτεΐνη πού συν-
δέεται μέ άσβέστιο (HRC) άποτελει έναν νέο ρυθμιστή τής πρόσληψης
άσβεστίου, άποθήκευσης καί άπελευθέρωσής του άπό τό σαρκοπλασματικό
δίκτυο (39-42). Διαγονιδιακά ποντίκια πού δημιουργήθηκαν άπό τήν ομάδα
μας καί τά όποια ύπερεκφράζουν τήν HRC στήν καρδιά παρουσιάζουν μει-
ωμένο ρυθμό πρόσληψης τού άσβεστίου στό σαρκοπλασματικό καί παρατε-
ταμένη διάρκεια τού παλμού άσβεστίου στά μυοκύτταρα, χωρίς όμως
άλλαγές στά μέγιστα έπίπεδα τού παλμού άσβεστίου (Ca transients) ή φορ-
τίου τοΰ άσβεστίου (Ca load) στό σαρκοπλασματικό δίκτυο. Ή μειωμένη
έπαναφορά τοΰ άσβεστίου άπό τό σαρκοπλασματικό δίκτυο είχε ώς άποτέ-
λεσμα τήν έμφάνιση ύπερτροφίας καί καρδιακής άναδόμησης, μέ συνέπεια
τήν έκδήλωση συμφορητικής καρδιακής άνεπάρκειας.
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Οί μελέτες μας σέ δείγματα DNA πού απομονώθηκαν άπό 123
"Ελληνες άσθενεΐς μέ διατατική μυοκαρδιοπάθεια (ΔΜ) οδήγησαν στόν
έντοπισμό μιάς γενετικής άλλαγής στό γονίδιο τής HRC, τή Ser96Ala
(41-42), ή ύπαρξη τής όποιας συσχετίστηκε μέ άπειλητικές γιά τή ζωή
κοιλιακές άρρυθμίες στούς υπό μελέτη άσθενεΐς (Είκ. 8). Τά άποτελέσματα
αύτά άποτελοΰν τήν πρώτη ένδειξη συσχέτισης γονιδίου διακίνησης ιόντων
άσβεστίου τού σαρκοπλασματικου δικτύου μέ τήν εμφάνιση κακοήθων
άρρυθμιών σέ άσθενεΐς μέ ΔΜ. Ή σημασία τού ευρήματος έγκειται στό
οτι άναδεικνύει τήν HRC ώς άνεξάρτητο προγνωστικό δείκτη εύαισθησίας
σέ εμφάνιση άρρυθμιών σέ άσθενεΐς μέ ΔΜ. Οί μελέτες αύτές θέτουν τό
ερώτημα ποιο είναι τό πλήρες φάσμα τών μοριακών μηχανισμών μέσω τών
όποιων ή HRC ρυθμίζει τήν ομοιόσταση άσβεστίου στήν καρδιά. Παρόλο
πού ή HRC έχει βρεθεί νά άλληλεπιδρά μέ τήν τριαδίνη, νά έπηρεάζει τή
συγγένεια τού υποδοχέα τής ρυανοδίνης γιά τή ρυανοδίνη καί νά συμμε-
τέχει έτσι στήν άπελευθέρωση άσβεστίου άπό τό σαρκοπλασματικό δίκτυο,
οί δράσεις της αύτές άπό μόνες τους δέν άρκούν γιά νά εξηγήσουν τά προ-
αναφερθέντα άποτελέσματα άπό τά διαγονιδιακά ποντίκια τής HRC καί
τούς άσθενεΐς μέ ΔΜ. Μέσω μιάς σειράς άπό in vitro μελέτες, άποδείξαμε
ότι ή πρωτεΐνη HRC άλληλεπιδρά καί μέ τή SERCA2a καί ότι ή άλληλε-
πίδραση αύτή έπηρεάζεται άπό τή συγκέντρωση άσβεστίου. Ένώ άπό τή
μιά πλευρά ή αύξηση τής συγκέντρωσης άσβεστίου σχετίστηκε μέ σημαν-
τική μείωση στή σύνδεση τής HRC μέ τή SERCA2a, άπό τήν άλλη ειχε
το άντίθετο άποτέλεσμα στήν άλληλεπίδραση τής HRC μέ τήν τριαδίνη.
Τά εύρήματα αύτά υποδηλώνουν ότι ή HRC διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στή ρύθμιση τής διακίνησης τών ιόντων άσβεστίου στό σαρκοπλασματικό
δίκτυο μέσω τών άλληλεπιδράσεών της μέ τή SERCA2 καί τήν τριαδίνη,
καί μέ τόν τρόπο αύτό μεσολαβεί στήν έπικοινωνία μεταξύ τών διαδικα-
σιών πρόσληψης καί άπελευθέρωσης άσβεστίου άπό τό σαρκοπλασματικό
δίκτυο τής καρδιάς.

Λόγω τού ρόλου πού παίζει ή διακίνηση ιόντων άσβεστίου στήν καρ-
διακή βλάβη μέσω ίσχαιμίας/έπαναιμάτωσης, έξετάσαμε τόν πιθανό ρόλο
τής HRC στήν ίσχαιμία/έπαναιμάτωση. Τά άποτελέσματά μας άναδει-
κνύουν ότι ή αύξημένη έκφραση τής HRC στήν καρδιά δρά προστατευ-
τικά στήν καρδιακή βλάβη λόγω ίσχαιμίας/έπαναιμάτωσης, συμβάλλοντας
στήν καλύτερη άνάκτηση τής καρδιακής λειτουργίας καί στήν εμφάνιση
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μικρότερου εμφράγματος. Φαίνεται λοιπόν ότι ή HRC είναι πολύ σημαν-
τική σε παθολογικές καταστάσεις τής καρδίας καί γιά τον λόγο αύτό θά
μπορούσε νά άποτελέσει πολύτιμο πιθανό θεραπευτικό στόχο.

Μία άκόμη νέα κατεύθυνση στό εργαστήριο μας άφορά τή διαλεύκανση
τής συνεργίας μεταξύ πρόσληψης καί άπελευθέρωσης τών ιόντων άσβεστίου
άπό τό σαρκοπλασματικό δίκτυο. Είναι άξιοσημείωτο δτι πρόσφατα δείξαμε
πώς ή πρωτεΐνη τον σαρκοπλασματικοϋ δικτύου junctin λειτουργεί ως ενα
σημαντικό φρένο γιά τον υποδοχέα τής ρυανοδίνης. Αλλαγές στή λειτουργία
της έχουν ως άποτέλεσμα επικίνδυνες γιά τή ζωή καρδιακές άρρυθμίες (43).

'Έτσι, συνεχίζουμε νά κάνουμε διεισδυτικές ερωτήσεις πάνω στή λει-
τουργία τής ομοιόστασης άσβεστίου στήν καρδιά, επιδιώκοντας τήν κατα-
νόηση τής υποκείμενης πολυπλοκότητας αύτοϋ τοϋ συστήματος και ανοί-
γοντας νέες περιοχές διερεύνησης γιά τή Μοριακή Καρδιολογία. Σκοπός
μας είναι νά συμβάλουμε στήν άνακάλυιρη νέων θεραπευτικών στόχων γιά
νά έπανορθώσονμε τή διαταραγμένη ομοιόσταση τοϋ άσβεστίου στήν καρ-
διακή ανεπάρκεια (ΕΙκ. 9).
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Ιν.κ. 1: Σχηματική άπεικόνιση τών πρωτεϊνών πού συμμετέχουν στή ρύθμιση τοϋ
κύκλου τών ιόντων άσβεστίου στο σαρκοπλασματικό δίκτυο, καθώς καί οί
αλληλεπιδράσεις τους στο μυοκύτταρο. 'Ιόντα άσβεστίου εισέρχονται στό μυο-
κύτταρο μέσω τοϋ ύποδοχέα τής διχυδροπυριδίνης (dihydropyridine, DHPR)
καί ένεργοποιοΰν τον ύποδοχέα τής ρυανοδίνης (RyR), ό όποιος άπελευθε-
ρώνει άσβέστιο άπό τό σαρκοπλασματικό δίκτυο. Στή συνέχεια, τό ενδοκυττά-
ριο άσβέστιο προσδένεται στά μυοϊνίδια προκαλώντας μυϊκή σύσπαση. Κατά
τή χαλάρ(οση, ιόντα άσβεστίου έπαναπροσλαμβάνονται στό σαρκοπλασμα-
τικό δίκτυο μέσω τοΰ ενζύμου τής ΑΤΡασης τοΰ σαρκοπλασματικοΰ δικτύου
(SERCA2a) ή άπελευθερώνονται άπό τό κύτταρο μέσω τοΰ ίοντοανταλλάκτη
καλίου/άσβεστίου (NCX). Ή φωσφολαμβάνη (PLN), σέ μη φωσφορυλιωμένη
κατάσταση, αλληλεπιδρά καί άναστέλλει τή δράση τής SERCA2a.
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Είκ. 2: Ή διακίνηση τών ιόντων άσβεστίου στο σαρκοπλασματικό δίκτυο καί ή καρ-
διακή σύσπαση ρυθμίζονται άπό τά επίπεδα τής PLN. Αύξηση τών έπιπέδων
τής PLN άναστέλλουν τή λειτουργία τής SERCA καί κατά συνέπεια τή συ-
σταλτικότητα του μυός, ενώ ελάττωση τής PLN δρα εύεργετικά στήν καρδιακή
λειτουργία.
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Είκ. 3: Στήν καρδιακή άνεπάρκεια τά έπίπεδα τής PLN είναι αυξημένα σέ σχέση μέ
αύτά τής SERCA, μέ συνέπεια τήν αύξημένη άναστολή τοΰ κύκλου ιόντων
άσβεστίου καί δυσλειτουργία τής καρδιάς.
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Είκ. 4: Διαγονιδιακά ποντίκια πού φέρουν τή μετάλλαξη τής PLN-R14deletion πεθαί-
νουν πρόωρα καί παρουσιάζουν διατατική μυοκαρδιοπάθεια καί ίνωση.
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Είκ. 5: Ή ΗΑΧ-1 συμβάλλει στήν αύξηση τής μονομερούς ή ανασταλτικής μορφής
τής PLN ή όποία άλληλεπιδρα καί αναστέλλει τή δράση τής SERCA.
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Είκ. 6: Ή φωσφολαμβάνη άποφωσφορυλιώνεται άπο τή φωσφατάση I, ή όποία ρυθ-
μίζεται άπό τον Άναστολέα-1 (1-1). Ή πρωτεΐνη 1-1 ενεργοποιείται, μέσω τής
πρωτεϊνικής κινάσης-Α κατά τή β-άδρενεργική διέγερση, μέ άποτέλεσμα τήν
άναστολή τής ΡΡ1 καί συνεπακόλουθη αύξηση τής φωσφορυλίωσης τής PLN
και τής καρδιακής λειτουργίας.
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Είκ. 7: Ή φωσφατάση τής φωσφολαμβάνης ρυθμίζεται άπό τον Άναστολέα-1 καί τήν

Hsp20.
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Είκ. 8: Ασθενείς μέ διατατική μυοκαρδιοπάθεια πού φέρουν τον πολυμορφισμό τής
HRC-S96A παρακολουθήθηκαν γιά έπτά χρόνια καί τό ποσοστό αιφνίδιου
καρδιακού θανάτου ήταν τής τάξης τοϋ 97% στά πρώτα δύο χρόνια τής με-
λέτης. Οί θάνατοι αύτοί επέρχονται σέ μεγαλύτερο ποσοστό σέ άσθενεΐς πού
φέρουν Α96Α στό γονίδιο τής HRC, καί λιγότερο στούς άσθενεις μέ S96A,
ένώ ασθενείς μέ S96S παρουσίασαν προστασία ενάντια στήν έμφάνιση αιφνίδιου
καρδιακού θανάτου.
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Είκ. 9: Στόχευση τής SERCA, PLN, Αναστολέα-1 (1-1) καί Hsp20 πού συμμετέχουν
στο πρωτεϊνικό σύμπλοκο μεταφοράς άσβεστίου του σαρκοπλασματικού δι-
κτύου θά μπορούσε νά έχει πιθανό θεραπευτικό οφελος γιά τήν άντιμετώπιση
τής καρδιακής ανεπάρκειας.
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ΥΠΟΔΟΧΗ

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ

προσφωνηση απο τον προεδρο
κ. σπτρο α. ευαγγεαατο

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται, σήμερα μέ ιδιαίτερη χαρά καί τιμή ώς
τακτικό μέλος της τον κ. Χαράλαμπο Ρούσσο, ομότιμο καθηγητή Παθολογίας
τής 'Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, τον όποιο ή 'Ολομέλεια
εξέλεξε κατά τό έτος 2011 στήν εδρα τής «Εσωτερικής Παθολογίας».

Ό νέος άκαδημαϊκός γεννήθηκε στή Σαντορίνη. Αποφοίτησε μέ άριστα
άπό τήν 'Ιατρική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών καί, στή συνέχεια, μετεκ-
παιδεύτηκε στήν Παθολογία-Έντατική Θεραπεία καί στήν Πνευμονολογία στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά καί στή Γαλλία.

Ό κ. Ροΰσσος εχει άνοίξει νέους ερευνητικούς δρόμους σέ θέματα πού
άπτονται τών νοσημάτων τής καρδιάς καί τών πνευμόνων, καθώς καί σέ θέ-
ματα φυσιολογίας καί παθοφυσιολογίας. Οί ερευνές του έχουν άναγνωρισθεΐ
διεθνώς, ένώ τά άρθρα του γιά τήν άναπνευστική άνεπάρκεια άποτελοΰν τό
((έφαλτήριο» γιά κάθε νέο φοιτητή, ιατρό ή ερευνητή. Έργο ζωής γιά τον
κ. Ρούσσο θεωρείται ή άνάπτυξη τής Μονάδας 'Εντατικής Θεραπείας τού
Εύαγγελισμοΰ καί ή ένίσχυση τής Μονάδας Αύξημένης Φροντίδας.

Κύριε συνάδελφε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σας καλο^ο-
ρίζει, καί σάς άπευθύνει θερμές εύχές γιά συνέχιση τής έπιστημονικής καί
ερευνητικής προσφοράς σας.

Σάς καλώ νά σας περιβάλω μέ τό μεγάλο διάσημο τού Ιδρύματος.

Καί τώρα παρακαλώ τον άκαδημαϊκό κ. Δημήτριο Τριχόπουλο νά άνέλ-
θει στό βήμα καί νά παρουσιάσει λεπτομερώς τό εργο τοΰ νέου άκαδημαϊκοΰ.
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παρουσιαση απο τον ακαδημαϊκο
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΡΙΧΟΠΟΤΛΟ

Ό Χαράλαμπος Ρούσσος γεννήθηκε καί άνδρώθηκε στή Σαντορίνη.
Αποφοίτησε μέ άριστα άπο τήν 'Ιατρική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθη-
νών, εγινε άριστοΰχος διδάκτωρ καί άργότερα υφηγητής Εσωτερικής
Παθολογίας τής ΐδιας Σχολής. Μετά τήν εκπλήρωση τών στρατιωτικών του
υποχρεώσεων είδικεύθηκε επί πενταετία στήν 'Εσωτερική Παθολογία στή
Θεραπευτική Κλινική τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύθηκε στήν
Παθολογία-'Εντατική Θεραπεία καί τήν Πνευμονολογία σέ διακεκριμένες
'Ιατρικές Σχολές τών ΗΠΑ, Καναδά καί Γαλλίας, καί εγινε διδάκτωρ καί
τής'Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου McGill τοΰ Μόντρεαλ.

'Εργάστηκε στις Κλινικές Παθολογίας, Παθολογίας-'Εντατικής Θερα-
πείας καί Πνευμονολογίας στό Πανεπιστήμιο McGill, ώς επίκουρος καθη-
γητής, άναπληρωτής καθηγητής καί τέλος τακτικός καθηγητής Παθολογίας
καί διευθυντής τής Πανεπιστημιακής Κλινικής Παθολογίας-'Εντατικής
Θεραπείας. Υπηρέτησε έπίσης ώς Professeur Associé στό Πανεπιστήμιο
τής Μασσαλίας.

Τό 1988 εξελέγη καθηγητής Παθολογίας-'Εντατικής Θεραπείας τής
'Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών στον Τομέα Παθολογίας καί
διευθυντής τής Κλινικής 'Εντατικής Θεραπείας τοΰ Παθολογικού Τομέα τοΰ
Νοσοκομείου Εύαγγελισμός, τήν όποία οργάνωσε έξ ύπαρχής. Συνέβαλε έπί-
σης καί στήν άνάπτυξη τοΰ Παθολογικού Τομέα καί τής Πανεπιστημιακής
Κλινικής 'Εντατικής Θεραπείας τοΰ Εύγενιδείου Νοσοκομείου.

Ό νέος άκαδημαϊκός εχει τιμηθεί μέ σημαντικές διακρίσεις στήν
Ελλάδα καί στό έξωτερικό. Στήν Ελλάδα ελαβε τό Βραβείο 'Εξαίρετης
Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας Β. Ξανθόπουλου καί Στ. Πνευματικού,
βραβείο γιά τήν προσφορά του στήν άκαδημαϊκή κοινότητα άπό τό Πανε-
πιστήμιο 'Ιωαννίνων, ένώ τό Υπουργείο Υγείας τής Κύπρου τοΰ άπένειμε
βραβείο γιά τήν προσφορά του στήν έκπαίδευση καί άνάπτυξη τής 'Εντα-
τικής Θεραπείας.

Στό έξωτερικό έχει λάβει τούς τίτλους Scholar καί Scientist άπό τό
'Ιατρικό 'Ερευνητικό Συμβούλιο τοΰ Καναδά καί έχει εκλεγεί Πρόσεδρος
Καθηγητής (Adjunct Professor of Medicine) τοΰ Πανεπιστημίου
McGill τοΰ Καναδά. "Εχει τιμηθεί μέ τό βραβείο Jonathan Baloon τής
Καναδικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Διατέλεσε πρόεδρος τής Εύρωπαϊκής
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Πνευμονολογικής Εταιρείας καί μέλος τής 'Εκτελεστικής Επιτροπής τής
Εύρωπαϊκής Εταιρείας 'Εντατικής Θεραπείας, ενώ έργάστηκε έπί διετία ώς
Chairman του 'Ιδρύματος Πνευμονολογίας τής Εύρώπης.

Ό Χ. Ρούσσος ασχολήθηκε μέ τήν Εσωτερική Παθολογία τών βαρέο^ς
πασχόντων, πού καλύπτει τή διαγνωστική καί θεραπευτική τών νοσημάτων
τής Εσωτερικής Παθολογίας χρησιμοποιώντας τόσο τις κλασικές προσεγ-
γίσεις, οσο καί μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας. Ό Χ. Ρούσσος διηύθυνε
έπί έξι έτη τήν Κλινική 'Εντατικής Θεραπείας Νοσημάτων 'Εσωτερικής
Παθολογίας του Πανεπιστημίου McGill, μιά διακεκριμένη Πανεπιστημιακή
Κλινική. 'Επί 20ετία διηύθυνε τήν Κλινική 'Εντατικής Θεραπείας τού Τομέα
Παθολογίας τής 'Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, κλινική τήν
όποία οργάνωσε καί στελέχωσε μέ προσωπικό ύψηλής στάθμης. Είναι ή
πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική 'Εντατικής Θεραπείας τού Παθολογικού
Τομέα πού δημιουργήθηκε στή χώρα μας καί αποτελείται άπό πολλές νοση-
λευτικές καί έρευνητικές μονάδες.

Ό νέος άκαδημαϊκός διατέλεσε πρόεδρος τής 'Επιτροπής 'Εκπαίδευσης
στήν 'Ιατρική Σχολή καί τό Νοσοκομείο Εύαγγελισμός. 'Έχει έκπαιδεύσει
έπί 20ετία όλους τούς φοιτητές τής 'Ιατρικής Σχολής στά μαθήματα
Εσωτερικής Παθολογίας-Έντατικής Θεραπείας καί Πρώτίον Βοηθειών.
'Οργάνωσε δεκάδες μεταπτυχιακών σεμιναρίων στό εσωτερικό καί στό εξω-
τερικό καί μετακάλεσε στήν Ελλάδα μεγάλο άριθμό ξένων καθηγητών. Μέ
πρωτοβουλία του, συνεργάτες του μετεκπαιδεύτηκαν σέ διακεκριμένα κέν-
τρα τού έξωτερικοΰ, όπως Harvard, Johns Hopkins, Brompton, McGill.

Ό Χ. Ρούσσος είναι συγγραφεύς ή έπιστημονικός συντονιστής (editor)
τριών ελληνικών καί πέντε ξενόγλωσσων ιατρικών συγγραμμάτων.

Ή ερευνά του καλύπτει εύρύ φάσμα τής Εσωτερικής Παθολογίας. Ή
πρωτοποριακή επιστημονική προσφορά τού Χ. Ρούσσου άφορά τή φυσιο-
λογία, παθοφυσιολογία καί νοσολογία του άναπνευστικού συστήματος καί
τις άντεπιδράσεις κυκλοφορικού καί άναπνευστικού. Πολλά άπό τά εύρή-
ματα τών ερευνών του έχουν συμβάλει στήν καλύτερη διάγνωση, πρακτική
άντιμετώπιση καί θεραπεία τού βαρέως πάσχοντος.

Ό Χ. Ρούσσος έχει προσκληθεί γιά διαλέξεις σέ περισσότερα άπό 50
Πανεπιστήμια καί Ερευνητικά 'Ιδρύματα, μεταξύ τών οποίων περιλαμβά-
νονται μερικά άπό τά κορυφαία παγκοσμίως (Johns Hopkins, Harvard,
Brompton). Στήν Ελλάδα ύπηρέτησε ώς πρόεδρος ή μέλος σέ μεγάλο άριθμό
έπιστημονικών συμβουλίων/επιτροπών, συμπεριλαμβανομένης επιτροπής
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Ελλήνων καί ξένων ειδικών έπιστημόνων για τήν άναβάθμιση τοΰ Έθνικοΰ
Συστήματος 'Τγείας, στήν όποία προήδρευε. "Εχει υπηρετήσει έπίσης ώς
εκπρόσωπος τής Ελλάδος στον Παγκόσμιο 'Οργανισμό 'Τγείας.

Ό Χ. Ροΰσσος εχει διακριθεί καί γιά τις οργανωτικές του ικανότητες.
'Εκτός άπό τήν έκ βάθρων δημιουργία καί έπιτυχή διεύθυνση μιάς μεγά-
λης Πανεπιστημιακής Κλινικής, κατόρθωσε, ύπό τις έξαιρετικά δύσκο-
λες ελληνικές συνθήκες, νά οργανώσει καί νά ενισχύσει μέ τον πλέον σύγ-
χρονο έξοπλισμό νέες νοσηλευτικές μονάδες καί έργαστήρια στά Νοσοκομεία
Ευαγγελισμός, Εύγενίδειο καί Σωτηρία.

Σέ συνεργασία μέ τούς άείμνηστους 'Οδυσσέα 'Ελύτη καί 'Ηλία
Παρασκευά, ό Χ. Ροΰσσος ίδρυσε τό "Ιδρυμα ΘΩΡΑΞ καί εξασφάλισε ύπέρ
αύτοΰ σημαντικές δωρεές γιά τήν επιχορήγηση ερευνητικών καί εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων, τήν προσφορά κοινωφελούς έργου καί τήν άνάπτυξη
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων κλινικών, έργαστηρίων καί έξοπλισμοΰ,
στά Νοσοκομεία Εύαγγελισμός, Εύγενίδειο καί Σωτηρία. 'Ιδιαίτερο επί-
τευγμα τοΰ 'Ιδρύματος ήταν ή έξασφάλιση χρηματοδότησης άπό τήν 'Εθνική
Τράπεζα καί ιδιώτες γιά τήν κατασκευή στό Νοσοκομείο Εύαγγελισμός
νέας πτέρυγας χειρουργείων, έργαστηρίων παρεμβατικής καρδιολογίας καί
μονάδων άνανήψεως, καθώς καί γιά τήν άνάπτυξη επιπλέον κλινών έντα-
τικής θεραπείας.

Καθοριστική καί άναγνωρισμένη άπό τήν Εύρωπαι'κή Ένωση είναι καί
ή συμβολή τοΰ νέου άκαδημαϊκοΰ στή μάχη κατά τοΰ καπνίσματος.

Συμπερασματικά, ό Χαράλαμπος Ροΰσσος είναι διακεκριμένος κλινικός
παθολόγος, μέ ιδιαίτερη έπικέντρωση καί άφοσίωση στον βαρέως πάσχοντα.
Θεωρείται ό πρύτανης τής σύγχρονης εντατικής θεραπείας παθολογικών νο-
σημάτων στή χώρα μας. Αποτελεί μία άπό τις μείζονες προσωπικότητες
τής σύγχρονης ιατρικής στήν Ελλάδα, μέ ήγετικά προσόντα καί ιδιαίτερη
διεθνή άκτινοβολία καί καταξίωση. Τον Χαράλαμπο Ρούσσο χαρακτηρίζει ή
άφιλοκερδής άφοσίωσή του στή φροντίδα τών άσθενών, ή συστηματική ένα-
σχόλησή του μέ τήν έπιστημονική τεκμηρίωση τής χρησιμότητας κλινικών
παρεμβάσεων, ή διαρκής φροντίδα του γιά τή μόρφωση καί έξέλιξη τών
φοιτητών, τών νέων ιατρών καί τών συνεργατών του, πολλοί έκ τών όποιων
έχουν καταλάβει θέσεις καθηγητών, άλλά καί τό σημαντικό ίατροκοινωνικό
του εργο.
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ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

εισιτηριοσ λογοσ tot ακαδημαϊκου
κ. χαραλαμπου ρουσσου

Είναι, μεγάλη ή τιμή, καί σάς εύχαριστώ γι' αύτό, κύριε Πρόεδρε τής
Ακαδημίας καί κυρίες καί κύριοι ακαδημαϊκοί, νά μέ ύποδέχεστε ώς ένα άπό
τά μέλη τού άνώτατου πνευματικού ιδρύματος τής χώρας.

Ή τιμή νά ενταχθώ στά μέλη τής Ακαδημίας μού δίνει μιά μοναδική
ευτυχία: νά άπευθύνω άπό αύτό τό βήμα τήν εύγνωμοσύνη μου καί τις εύχα-
ριστίες μου σέ αύτούς πού μού χάρισαν τό ζήν καί τό εύ ζήν.

Εύλογήθηκα άπό γονείς μέ άρχοντικές ψυχές, υψηλή εύφυ'ί'α, μοναδική
σωφροσύνη καί άπαράμιλλη δημιουργικότητα, οί όποιοι μού χάρισαν τέσσε-
ρα άδέλφια μέ ιδιαίτερα προσόντα.

Ή Αλεξάνδρα, ή σύντροφος μου, άνθρ(οπος μέ σπάνια ποιότητα καί
δύναμη ψυχής, υπήρξε τό άταλάντευτο στήριγμά μου. Στό μακρύ ταξίδι μας
έδωσε σ' εμένα καί στά δύο προικισμένα μας παιδιά, τόν Κωνσταντίνο καί
τήν Κατερίνα, άπεριόριστη άγάπη καί φροντίδα. Καί οί τρεις τους υπήρξαν
γιά μένα καί τό πρώτο βιολί καί ή ορχήστρα ολη στήν έκτέλεση τής μου-
σικής, άπό τις παρτιτούρες πού μαζί γράψαμε.

Μετά τήν οίκογένειά μου, μεγάλο χρέος έχω νά εύχαριστήσω τούς φί-
λους τού ιδρύματος ΘΩΡΑΞ. Μαζί δημιουργήσαμε ύποδομές καί προωθή-
σαμε τήν άριστεία στήν έρευνα καί στήν παιδεία.

Ή άλλη τύχη άγαθή ήταν τό πλήθος τών τόσο σπουδαίων δασκάλιον
καί ικανών μαθητών πού συνάντησα στή σταδιοδρομία μου. Ήσαν όλοι έξό-
χως γενναιόδωροι στις διδαχές καί πρωτοπόροι σέ δημιουργικότητα, δπο^
ό σπουδαίος καθηγητής μου καί δάσκαλος μέγας, ό Peter Macklem. Τούς
είμαι εύγνώμων.

Ένας άλλος σημαντικός δάσκαλος, πού άξίζει ιδιαίτερη μνεία, υπήρξε
ό Γεώργιος Δαί'κος. Υπόδειγμα εντιμότητας, προ^τοπόρος, άνθρο,ιπος μέ
άνθρωπιά. Ό λειτουργός 'Ιατρός. "Ενας έκ τών ήμιθέο^ν πού οικοδόμησαν τή
νεώτερη έλληνική ιατρική. Αναμφισβήτητα ή ομιλία μου είναι εμπνευσμένη
άπό τή μαθητεία μου κοντά του.
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Θά ήθελα νά καταθέσω άπο το βήμα αύτό τήν εύθύνη πού νιώθω ότι
είμαι ό συνεχιστής μιάς άξιόλογης παράδοσης στήν Ακαδημία, στήν έδρα
τής «Παθολογίας καί συναφών ειδικοτήτων», πού κατείχαν τον τελευταίο
μισό αιώνα οί άείμνηστοι Χωρέμης, Μαλάμος, Σκαρπαλέζος, Μερίκας καί
Ματσανιώτης, πού μαζί μέ άλλους διαπρεπείς έπιστήμονες, οί όποιοι δέν
εύτύχησαν νά είναι μέλη τής Ακαδημίας Αθηνών, συνέβαλαν στή θεμελίωση
τής νεώτερης ιατρικής στήν Ελλάδα.

Τέλος, εύχαριστώ τον άκαδημαϊκό καί καθηγητή τοΰ Χάρβαρντ κ. Τρι-
χόπουλο, έναν έκ τών έπιφανεστέρο^ν Ελλήνων έπιστημόνων παγκοσμίως,
γιά τή γενναιόδίϋρη άναφορά του σ' εμένα.

Καί το'^ρα σάς προσκαλώ νά συμπορευθεΐτε στό οδοιπορικό, στήν ομι-
λία μου.

*

* *

Ώς γιατρός στή σημερινή έποχή τής ύψηλής τεχνολογίας, θά θέσω προ-
βληματισμούς καί διλήμματα γιά τή φυσική άναγκαιότητα σύζευξης τής
τεχνολογίας καί τού ιατρικού λειτουργήματος.

Το καίριο αύτό θέμα έχει τεθεί, μεταξύ άλλων, άπό έναν δωρεοδόχο
τής τεχνολογικής προόδου, έναν μεγάλο οραματιστή, σπουδαίο δάσκαλο καί
γιατρό, τον άείμνηστο Κωνσταντίνο Γαρδίκα. Στό βιβλίο του Χρονικό ενός
άγιάτρεντον... γιατροϋ γράφει: «Στον αιώνα μας τελειοποιείται ή τεχνο-
λογία καί λιγοστεύει ή άνθρωπιά καί ή καλοσύνη. Βλέπω τό μέλλον τών
άσθενών μέ μεγάλη άπαισιοδοξία».

Το δικό μου σχόλιο, σέ συνάντησή μας πριν άπό 20 περίπου χρόνια,
ήταν πώς «οί γιατροί, πράγματι, έχουν κυριευτεί καί στροβιλίζονται άπό
τήν άπρόσμενου μεγέθους καί ιλιγγιώδους ταχύτητας έπέλαση τής τεχνο-
λογικής προόδου. Ή άπαισιόδοξη αύτή πρόβλεψη, όμως, θά άνατραπεΐ άπό
έκείνην πού τή δημιούργησε: τήν έπιστήμη. Ή έπιστήμη είναι αύτή ή όποία
θά χαλιναγο^γήσει τον άχαλίνωτο τεχνολογικό γιγαντισμό μέ τήν, conditio
sine qua non, συστράτευση τής έκπαίδευσης μέ τήν παιδεία». Αύτό πίστευα
τότε, καί αύτό άκόμη πιστεύω. Γιατί οί παρενέργειες τής τεχνολογίας δέν
άπορρέουν άπό τή φύση της άλλά άπό τή χρήση της.

Θά άκολουθήσο.) τήν πορεία τής ιατρικής, μέ σκοπό νά ιχνηλατήσω τήν
έξέλιξη τής τεχνολογίας πού έφερε τήν άλλαγή στήν ιατρική κοινωνία. Θά
ξεκινήσω μέ τις παρακαταθήκες του Ιπποκράτη, θά σταθώ 2.250 χρόνια
μετά στά θαύματα τής Βιογένεσης, καί θά φτάσω στήν περίοδο πού ξεκινά
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άπό τό 1950, ή όποία κυριαρχείται άπό τήν άνακάλυψη τής κρυσταλλο-
λυχνίας, κοινώς τρανζίστορ, καί τά έξ αύτής θαυμαστά τεχνολογικά επι-
τεύγματα.

Θά άναφερθώ στά υπαρξιακά προβλήματα τών γιατρών, στις προκλή-
σεις κατά τήν άσκηση τής ιατρικής, στις προσδοκίες τής κοινωνίας, καί θά
όλοκληρούσω μέ τά οράματα τών νέων συναδέλφων, πού δέν είναι τίποτε
άλλο παρά ή άπάντησή τους μέ έποικοδομητικές προτάσεις στούς προβλη-
ματισμούς πού δημιουργεί ή σύγχρονη τεχνολογία.

Πριν άρχίσω μέ τις ιπποκρατικές παραινέσεις, θά περιγράψω βραχύ-
τατα δύο περιστατικά πού καθιστούν εύληπτα τά θαύματα τής σύγχρονης
τεχνολογίας.

Κλίνη άσθενοΰς 1968

1968 — Μιά εικόνα ένος νοσηλευτικού θαλάμου, όπου εισήχθη ό άσθενής που θά σας
περιγράψω.

Νέος ήλικίας 25 ετών προσέρχεται μέ συμπτώματα οξείας παραρρι-
νοκολπίτιδας καί λαμβάνει θεραπεία μέ άντιβιοτικά καί άλλα φάρμακα. Ή
λοίμωξη εντός 48 ώρών επεκτείνεται ένδοκρανίως σέ μηνιγγίτιδα, ή όποία
προκαλεί έπιληπτικές κρίσεις καί άποβαίνει μοιραία γιά τόν άσθενή μέσα σέ
λίγες ημέρες.

Βέβαιους έγινε δ,τι ήταν δυνατόν τότε, όπως βιοχημικές έξετάσεις,
καλλιέργειες αίματος καί εγκεφαλονωτιαίου υγρού, άπλές άκτινογραφίες,
ηλεκτροκαρδιογράφημα.
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Κλίνη άσθενοΰς σήμερα

2008 — Σαράντα χρόνια άργότερα. Θάλαμος Εντατικής Θεραπείας, οπου εισάγεται
ενας άλλος άσθενής.

Άνδρας 30 έτών προσέρχεται μέ τά ΐδια συμπτώματα οξείας πα-
ραρρινοκολπίτιδας καί μεταφέρεται στήν Κλινική Εντατικής Θεραπείας.
Ακολουθεί άμεση παροχέτευση του πύου μέ παρακέντηση, μέ τή βοήθεια
υπερήχων, άξονικής καί μαγνητικής τομογραφίας. Κυλούν οκτώ εβδομάδες
καί καθημερινά άναφύονται προβλήματα, δπως άναπνευστική καί νεφρική
άνεπάρκεια, άληθιασιακή χολοκυστίτιδα, λοιμώξεις, μυοκαρδίτιδα, πνευ-
μονικό οίδημα, πολυνευρομυοπάθεια, θυρεοειδοπάθεια, προβλήματα θρέψης
καί μεταβολισμού, επιληπτικές κρίσεις καί ψυχωσικές εκδηλώσεις.

Όλα άντιμετωπίζονται μέ έπιτυχία χάρη στή χρήση πλήθους ύποστη-
ρικτικών μηχανημάτων, δπως άναπνευστήρος καί τεχνητού νεφρού, λαπα-
ροσκοπίου καί βρογχοσκοπίου, καθώς καί πλήθους φαρμάκων.

Ακολούθους ό άσθενής μεταφέρεται γιά λίγες ήμέρες στή Μονάδα
Αύξημένης Φροντίδας καί τέλος εξέρχεται άπο τό νοσοκομείο.
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Άπό τήν αγνοία στόν Ιπποκράτη

Ώς εισαγωγή στους άφορισμούς του Ιπποκράτη θά σάς διαβάσω ένα
σύντομο άπόσπασμα άπό μιά διάλεξη μέ τίτλο (('Επιστήμη καί Διαλογισμός».
Ή όμιλία αύτή εκφωνήθηκε άπό τόν μεγάλο φιλόσοφο καί στοχαστή τού
20ού αιώνα Martin Heidegger στό Μόναχο, στις 4 Αύγούστου 1953, ώς
ένα είδος προοιμίου στόν προβληματισμό του σχετικά μέ τό φαινόμενο τής
τεχνικής.

«... ό κόσμος μας», άναφέρει ό Heidegger, ((πρέπει έπιπλέον νά σκεφτεί
ότι κανένας στοχασμός... δέν μπορεί νά εύδοκιμήσει, παρά μόνο άν ριζώσει
στό έδαφος τής ιστορικής μας ύπαρξης, διαλεγόμενος μέ τούς "Ελληνες στο-
χαστές καί τή γλώσσα τους».

Ή ιπποκρατική ιατρική ύπήρξε πυξίδα προσανατολισμού τού ιατρού
προς τόν άνθρωπο ώς ολότητα. Μέ βάση αύτόν τόν προσανατολισμό ό
Ιπποκράτης θέσπισε τήν Ιπποκρατική τριάδα', άρρώστια, άρρο^τος, ιατρός.

Ό 'Ιπποκράτης άνέτρεψε τις μέχρι τότε επικρατούσες άντιλήψεις.
Διδάσκει ότι τά νοσήματα καί οί έπιδημίες δέν ήσαν σταλμένες άπό τούς
θεούς, άλλά ότι προέρχονταν άπό τήν άκαθαρσία, τά ποντίκια, τό μολυσμένο
νερό κ.ά. Ή ριζοσπαστική ορθολογική αύτή σκέψη καταγράφεται εναργέ-
στατα στό παρακάτω εδάφιο:

δκόσα φάρμακα ουκ ίήται, σίδηρος ίήται. δσσα σίδηρος ουκ ίήται, πϋρ ίήται.

δσσα δε πϋρ ουκ ίήται, ταντα χρή νομίζειν ανίατα.

Συγχρόνους κηρύττει ότι ό ιατρός είναι φύλακας τής ιατρικής ήθικής
καί δεοντολογίας καί τόν περιγράφει μέ τόν άφορισμό αίητρός γάρ φιλό-
σοφος ίσόθεος». Τέλος, άξιολογεΐ ώς κορυφαία ιδιότητα τού ιατρού τήν
ανθρωπιά του προς τόν άσθενή.

Οί γιατροί τών ήμερών μας βιώνουμε τις έπιταγές τού 'Ιπποκράτη,
διότι, σέ ζεΰγμα μέ τόν λαβύρινθο τής ψυχής τού σύγχρονου άνθρώπου, ή
πολυπλοκότητα καί ό πλούτος τής έπιστήμης καί τής τεχνολογίας έχουν
αύξηθεΐ σέ μεγέθη σχεδόν άνυπέρβλητα.

Άπό τήν Άβιογένεση στή Βιογένεση:
Ή μεγάλη άνατροπή αρχίζει

Άπό τόν 'Ιπποκράτη, τόν Αριστοτέλη —θεμελιωτή τής βιολογίας,
δάσκαλο τών δασκάλων, όπως τόν άποκαλεΐ ό Δάντης— καί τόν όρθολογιστή
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Γαληνό οδηγούμεθα στά επιτεύγματα τής Αναγέννησης και τού Διαφω-
τισμού (1492-1789) καί τής πρώτης καί δεύτερης βιομηχανικής έπανά-
στασης(1789-1948).

Οί κατακτήσεις στήν ιατρική ήσαν πολλές καί σημαντικές. Ή άνακά-
λυψη τών βιταμινών, τής άκτινογραφίας, τών αναισθητικών φαρμάκων, του
ήλεκτροκαρδιογράφου, τών μεταγγίσεων αίματος είναι ολίγιστα άπό τά έπι-
τεύγματα.

Κατά τήν άλλαγή πορείας στήν ιατρική όμως, ό μεγάλος σταθμός
υπήρξε ή έγκατάλειψη του δόγματος τής Άβιογένεσης, τής δημιουργίας
δηλαδή τής ζωής άπό άνόργανα στοιχεία, καί ή άποδοχή τής θεωρίας τής
Βιογένεσης τού Pasteur τό 1864: «κάθε ζωή άπό τή ζωή».

Τά άποτελέσματα τής θεωρίας τής Βιογένεσης θεο^ρούνται άπό τά με-
γαλύτερα επιτεύγματα τής άνθρωπότητας, εφάμιλλα τής άνακάλυψης τής
φωτιάς (πριν άπό ένα εκατομμύριο χρόνια), τών μαθηματικών (πριν άπό
20.000 χρόνια), τοΰ τροχού (πριν άπό 6.000 χρόνια), τής τυπογραφίας άπό
τον Γουτεμβέργιο (πριν άπό 550 χρόνια). Μέ τή νέα αύτή θεωρία προσπε-
λάζονται βασικοί μηχανισμοί τής φύσης, πού άποκαλύπτουν άπρόσμενες
δυνατότητες γιά πρόληψη καί θεραπεία.

Ή άνακάλυψη τών μικροβίων άπό τον Leeuwenhoek, τό δεύτερο ήμισυ
τού 17ου αιώνα, καί τοΰ εμβολίου άπό τούς Πυλαρινό καί Τιμώνη (1714,
1715), τον Jenner (1796) καί κυρίως τον Pasteur (1885) άλλαξε ριζικά τήν
πορεία τής ιατρικής καί τής άνθρωπότητας γενικά. Θά ύπενθυμίσω ότι 300
έως 500 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν τον 19ο αιώνα μόνον άπό τήν εύλο-
γιά. Ή νόσος αύτή έχει πλέον έξαλειφθεΐ χάρη στά έμβόλια.

Χρειάστηκε πορεία αιώνων μέχρι νά φθάσουμε στή χρυσή έποχή
μέ πρωτοπόρο τον Fleming, όπότε τά άντιβιοτικά καί τά έμβόλια έγιναν
προσιτά στήν κοινωνία χάρη στήν τεχνο/ιογία — μόλις μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Προοδευτικά, ή ιπποκρατική τριάδα μετουσιώνεται σέ
τετράδα, μέ νέο μέλος τήν τεχνολογία καί έρευνα.

Ό ιατρός μέχρι τή δεκαετία τοΰ 1950 βρίσκεται μπροστά σέ μιά άνατέλ-
λουσα μεγάλη άλλαγή. "Άν καί ένεός καί κεχηνώς άπό τήν πρόοδο, θά παρα-
μείνει άοπλος άκόμη στήν παλιά του θέση: αύτή τοΰ παρηγορητή καί εμψυ-
χωτή. 'Ενδεικτικό είναι τό άπόσπασμα άπό τήν όπερα Τραβιάτα τοΰ 1852:

((Γιατρέ, δέν μέ ξεχνάτε ποτέ», λέει ή Τραβιάτα, ή παραστρατημένη
Βιολέτα πού έπασχε άπό βαριά φυματίωση.
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Ό γιατρός απαντάει μέ συμπόνια μέσα σέ άτμόσφαιρα θαλπωρής:

«Όλα θά πάνε καλά».

Σέ λίγο ό γιατρός σκύβει καί ψιθυρίζει τήν άλήθεια στή θεραπαινίδα:

(("Εχει μόνο λίγες ώρες άκόμη».

Εκείνος ό γιατρός άπλώς γνώριζε οτι ή νόσος λέγεται «φθίση». Τόσο
ό προσδιορισμός τής αιτίας (1882) άπό τόν Koch όσο καί ή θεραπεία τής
νόσου μέ τή στρεπτομυκίνη (1945) θά έρθουν πολύ άργότερα.

Τήν περίοδο έκείνη μεσουρανεί ή κοινωνική άντίληψη του ιατρικού λει-
τουργήματος, πού προσδιορίζεται άπό δύο συντεταγμένες. Ή μία άναδεικνύει
τά εύγενή αισθήματα του γιατρού προς τόν πάσχοντα σέ μιά περίοδο αύξη-
μένων άναγκών περίθαλψης, λόγω τής άνελέητης καταδίωξης τού άνήμπορου
άνθρώπου άπό τή φρίκη τών έπιδημιών, όπως ή χολέρα, ή πανώλης, ή φυ-
ματίωση, ή έλονοσία, ή εύλογιά. Ή δεύτερη συνδέεται μέ τήν άπόγνωση του
γιατρού, έπειδή άδυνατεΐ νά θεραπεύσει τούς άσθενεΐς, όπως τήν Τραβιάτα,
καί τό μόνο πού μπορεί νά προσφέρει είναι άγάπη στόν πλησίον.

Οί δύο αύτοί παράγοντες καλλιέργησαν καί οικοδόμησαν στό μέγιστο
τήν άρχή τού άλτρουισμοΰ τού γιατρού προς τόν ασθενή συνάνθρωπο, πού
έπιδαψιλεύουν στόν άσθενή φιλαλληλία καί άνθρωπισμό. Αύτά άκριβώς τά
στοιχεία συναπαρτίζουν τήν πεμπτουσία τού ιατρικού λειτουργήματος" τού
λειτουργήματος πού υπηρέτησαν στρατιές ιατρών ε'ίτε ώς οικογενειακοί θε-
ράποντες εΐτε ώς άκαδημαϊκοί μύστες τής ιατρικής επιστήμης καί τέχνης,
όπως ό εφευρέτης του στηθοσκοπίου René Laënnec (1816), τού όποιου ή
φιλανθρωπία καί ή συμπόνια πρός τούς άσθενεΐς, φτωχούς καί άδυνάτους
υπήρξε παροιμιώδης.

Καί αίφνης, ό έμπλεος άγαθών συναισθημάτων ιατρός βρέθηκε άνέ-
τοιμος νά συγκεράσει τήν παράδοση μέ τήν τεχνολογική θύελλα πού άρχισε
στή δεκαετία τού 1950.

Κρύσταλλο λυχνία η κρυσταλλοτρίοόος ή ατρανζίστορ»
— Ή τρίτη β to μη χαν ική επανάστ αση

Μετά τήν πρώτη βιομηχανική επανάσταση (1789-1864), τής άτμο-
μηχανής, καί τή δεύτερη βιομηχανική επανάσταση (1864-1948), τής μη-
χανής έσωτερικής καύσεως, ήλθε ή τρίτη έπανάσταση ( 1948-σήμερα), τής
κρυσταλλολυχνίας —κοινώς τρανζίστορ—, ή όποία άνακαλύφθηκε άπό τούς
William Shockley, John Bardeen καί Walter Brattain, πού τιμήθηκαν μέ τό
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βραβείο Nobel το 1956. Ό Bardeen. μάλιστα, τιμήθηκε καί δεύτερη φορά
μέ τό ίδιο βραβείο τό 1972 καί είναι ένας έκ τών τεσσάρων έπιστημόνων
πού έτυχαν αύτής τής διπλής τιμής στήν ιστορία του βραβείου. Δύο φορές
είχαν έπίσης τιμηθεί ή Marie Curie (1903 καί 1911), γιά τήν άνακάλυψη τής
ραδιενέργειας καί τήν άπομόνωση καθαρού ραδίου, καί ό Frederick Sanger
(1958 καί 1980), γιά τήν άνακάλυψη τής δομής τής ινσουλίνης καί τής με-
θόδου πού καθορίζει τή σειρά τών βάσεων στό DNA. Ό τέταρτος, ό Linus
Pauling, βραβεύτηκε μέ τό βραβείο χημείας τό 1954 γιά τις μελέτες του πού
άφορούν τούς χημικούς δεσμούς στις πολύπλοκες (complex) ένώσεις καί τό
1962 γιά τή δράση του κατά τών πυρηνικών όπλων.

Ή έφεύρεση του τρανζίστορ καί τών κατιουσών τεχνολογιών θεω-
ρούνται άπό τις μεγαλύτερες κατακτήσεις τής άνθρωπότητας. Είναι αύτές
πού μάς ταξίδεψαν στό φεγγάρι καί προσέφεραν τεράστια άνεση στον καθη-
μερινό άνθρωπο μέ τις άπλές ηλεκτρονικές οικοσκευές, τά έξυπνα τηλέφωνα
καί τούς παντοδύναμους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ή έφεύρεση τών τρανζίστορ δημιούργησε μιά νέα άπρόσμενη τεχνο-
λογική επανάσταση μέ έκθαμβο^τικά έπιτεύγματα, μιά έπανάσταση πού
σαγηνεύει μικρούς καί μεγάλους. Ό Alvin Toffler τήν άποκαλεϊ τό τρίτο
κύμα στήν έξέλιξη τής άνθρωπότητας, τόσο άπό πλευράς οικονομίας όσο
καί άπό πλευράς κοινωνικών δομών. Γιά σύγκριση τών μεγεθών, ό Toffler
θεωρεί ότι τό πρώτο κύμα τής άνατροπής τών δεδομένων τοΰ πολιτισμού
ήρθε μέ τή γεωργική έπανάσταση, ή όποία άντικατέστησε τούς νομάδες καί
τό κυνήγι μέ τήν αγροτική ζωή: άπό τό θηρευτικό στάδιο στό παραγωγικό.
Τό δεύτερο κύμα συνδέεται μέ τήν πρώτη καί τή δεύτερη βιομηχανική έπα-
νάσταση, καί τό τρίτο κύμα μέ τήν πληροφορική, πρακτικώς ταυτόσημη μέ
τήν υψηλή τεχνολογία.

Οί έφαρμογές πού επέφερε τό τρίτο κύμα συγκλόνισαν τήν ιατρική:
Τό ήλεκτρονικό μαχαίρι, ή άξονική καί μαγνητική τομογραφία, ό ποζιτρο-
νικός άξονικός τομογράφος, οί υπερηχογράφοι, οί άναπνευστήρες, τά βρογ-
χοσκόπια, τά λαπαροσκόπια, οί βηματοδότες, τά στέντ, οί άπινιδωτές καί
πλείστες άλλες έπεμβατικές μέθοδοι μέ έλάχιστες διαδερμικές τομές είναι
μερικά άπό τά παραδείγματα.

Έπίσης, ή τεχνολογία έχει καταστήσει έφικτή τή δημιουργία Μονάδων
'Εντατικής Θεραπείας. Έκεΐ άσκεΐται μιά νέα ιατρική: ή Παθολογία ύψηλής
τεχνολογίας, όπου άλληλεπιδροΰν όλα τά γνωστικά πεδία τής ιατρικής,
χωρίς τήν όποία δέν θά μπορούσε νά υπάρξει ή μεγάλη πρόοδος στήν
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αντιμετώπιση τών βαρέως πασχόντων ασθενών, οττως του ασθενούς πού σας
περιέγραψα μέ τή μηνιγγίτιδα. Είναι ή Βαριά Παθολογία, δπως συντομο-
γραφικά άναφέρεται.

Χάρη στούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές έγινε ή άποκωδικοποίηση τού
DNA, τυφλοί μπορούν νά άναβλέψουν καί βαρήκοοι νά άκούσουν. Άκόμη
οί ύπολογιστές προκάλεσαν άλματώδη πρόοδο στή φαρμακολογία μέ τήν
τεχνική τής προσομοίωσης γιά τή δημιουργία νέων φαρμάκων. Βοήθησαν
στήν έγκαιρη διάγνωση τών νόσων, τήν ταχύτερη άνάρρωση καί τήν άπο-
θεραπεία τών άσθενών. Όλα αύτά οδήγησαν σέ καλύτερη ποιότητα ζωής,
άποδοτικότερο σύστημα ύγείας καί αύξηση τού προσδόκιμου ορίου ήλικίας.

Ή έκρηξη τής γνώσης καί τών εφαρμογών της είχε ώς άποτέλεσμα τά
άνέλπιστα νά γίνονται πραγματικότητα, τά άπρόσιτα καί άκατόρθο^τα τού
παρελθόντος νά γίνουν προσιτά καί έφικτά, τά δύσκολα άπλά καί τά απλά
άπλούστερα.

Τά επιτεύγματα αύτά δημιουργούν αίσθημα χαράς, εύδαιμονίας καί
αύτοπεποίθησης, άλλά καί συχνάκις αίσθημα ήγεμονικό, έπαρσης, οίη-
σης καί ένίοτε άλαζονείας, πού οδηγεί σέ άκρισία τόν γιατρό. Δέν είναι,
δυστυχώς, πολύ σπάνιο στή συμπεριφορά μας άντί τής σωφροσύνης νά
πλανάται πνεύμα ύβρεως καί πεφυσιωμένου εγωκεντρισμού, όπ(ι>ς διαπι-
στώνει ό πολυγραφότατος καθηγητής βιοχημείας, τόν όποιο είχα γνωρίσει
όταν ήμουν στή Βοστώνη, Isaac Asimov:

«Ή πιο λυπηρή άποψη τής ζωής σήμερα», γράφει, «είναι ότι ή επι-
στήμη συγκεντρώνει γνώση ταχύτερα άπό ο,τι ή κοινο^νία συγκεντρώνει
σοφία».

Αύτό τό τρίτο κύμα τής υψηλής τεχνολογίας συνεχίζει νά γιγαντώ-
νεται. Βρίσκεται σέ τρομακτική έξέλιξη, τήν όποία τροφοδοτεί ή άναγεν-
νητική ιατρική, τά βλαστοκύτταρα, ή ρομποτική τεχνολογία, τά βιοϋλικά,
ή νανοτεχνολογία καί οχι μόνον. «Βρισκόμαστε σέ μιά θάλασσα άπό δεδο-
μένα, μέ άσίγαστη δίψα γιά άπόκτηση γνο^σης», έπισημαίνει ό βραβευθείς
μέ τό Nobel ιατρικής καί φυσιολογίας Sydney Brenner.

Ή έπιστήμη καί ή κοινωνία ολόκληρη έπαψαν νά πιστεύουν οτι ύπάρ-
χουν άπραγματοποίητα όνειρα. Βλέποντας τά κάποτε άκατάληπτα μυθι-
στορήματα τού 'Ιουλίου Βέρν νά γίνονται πραγματικότητα, ό άνθρωπος
προσμένει τό νέο Μεγάλο Βήμα, άνάλογο τών έμβολίο^ν καί τής πενικιλίνης,
όπως ή τιθάσευση τής λαίλαπας τού καρκίνου, ή εύκολη καί πολλαπλή υπο-
κατάσταση οργάνων, ή έξάλειψη νόσοον, όπως συνέβη μέ τήν εύλογιά.
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Άπο τήν παρατήρηση κ ai τον εμπειρισμό στο πείραμα

Τά τελευταία 50 περίπου χρόνια έχει άρχίσει ή εποχή τής συστημα-
τικής ιατρικής ερευνάς, άποτέλεσμα κατ' έξοχήν τής άνακάλυψης τοϋ τραν-
ζίστορ, τό όποιο οδήγησε σέ πρωτοφανή πρόοδο τής τεχνολογίας. Τό γι-
γάντιο κύμα τής ύψηλής τεχνολογίας προκάλεσε καί ένδυναμώνει συνεχώς
τήν πλημμυρίδα τής έρευνητικής παραγωγικότητας. Τό κύμα αύτό βρήκε
γόνιμο έδαφος στή σύμφυτη μέ τό ιατρικό λειτούργημα ερευνητική στάση
τού γιατρού.

Ό γιατρός είναι προορισμένος, άπό τή φύση τής έργασίας του, νά
έρευνά σέ βάθος τό πρόβλημα κάθε άσθενοΰς τόσο στήν Ιδιαιτερότητα του
όσο καί στή μοναδικότητα του. Δέν άναζητά δέ μόνο τήν καινούργια γνώση!
Αναλίσκεται συχνά στό νά έκριζώσει ((πατροπαράδοτα» λάθη τού εμπειρι-
σμού καί ψευδοεμπειρισμοΰ, όπως οί άφαιμάξεις καί φλεβοτομές πού δέν
δικαιολογούνται ιατρικώς, καί βιο'^νει τή ρήση τού Δαρβίνου: ((Τό νά έξο-
βελίσεις ένα λάθος είναι έξ ίσου σημαντικό ή καί σπουδαιότερο άπό τό νά
ανακαλύψεις μιά καινούργια ιδέα».

Ή έρευνητική στάση άποτελει επιταγή τοΰ Ιπποκράτη ή όποία έρχεται
άπό τό βάθος τών αίώνο^ν:

τών δ'ώς λόγου μόνον ξυμπεραινομένων μή εϊη επαύρασθαι, τών δε ώς έργον

ενδείξιος■ σφαλερή γάρ καί ενπταιστος ή μετ ' άδολεσχίης Ισχύρισις.

Μή βασίζεστε σέ συμπεράσματα, άναφέρει ό Ιπποκράτης, πού προκύ-
πτουν μόνο άπό τή λογική, άλλά βασιστείτε στις άποδείξεις πού άπορρέουν
άπό τήν πράξη, έπειδή οί έπιπόλαιοι ισχυρισμοί είναι σφαλεροί καί μπορούν
εύκολα νά καταρριφθούν.

Ή σύγχρονη έρευνα, άποτέλεσμα κατ' έξοχήν τής ύψηλής τεχνολογίας,
όπως προαναφέραμε, δέν είναι μόνο μιά μηχανιστική διεργασία άναζήτησης
τής άλήθειας. Είναι παιδαγωγός τοΰ ορθολογισμού καί τής προόδου. Είναι
μαθητεία τοΰ γιατρού στή σύγχρονη τεχνολογία. Μεγεθύνει καί βελτιώνει
τήν ικανότητα γιά αύστηρή οργάνωση καί προγραμματισμό, σφυρηλατεί
τήν πειθαρχία τής σκέψης, σμιλεύει τήν όξυνση τής διερευνητικής του κλί-
σης, καλλιεργεί τήν ώρίμαση τής κριτικής προσέγγισης τοΰ προβλήματος,
άξιοποιεΐ τήν έμφυτη δημιουργικότητα καί έχει άναντίρρητα τό προνόμιο
τής μοναδικότητας: ((άνευ ταύτης» —της έρευνας— «ουδέν έστι γενέσθαι τών
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δεόντο„>ν» στήν επιστημονική καί τεχνολογική ιατρική πρόοδο. Είναι αύτή
πού ύφαίνει καί επιμηκύνει τό νήμα τής ζωής.

Καί κάτι άκόμη εξόχως σημαντικό: Ή έμφυτη καί ή διά νόμων σύζευξη
τών αύστηρών κανόνων μεθοδολογίας τής ερευνάς, καί τών έξ 'ίσου αύστηρών
ηθικών άρχών πού πρέπει νά τή διέπουν, προάγει τήν άριστεία, τό βασι-
κότερο συστατικό μιάς πνευματικής κοινότητας πού τείνει προς τό εύ πράτ-
τειν, αύτό άκριβώς πού νοηματοδοτει τό ιατρικό λειτούργημα!

Άντ ινο μία ή ολοκλήρωση ;
Το τρίστρατο

Αναντίρρητα, τό τρίτο κύμα τής υψηλής τεχνολογίας προσέφερε έναν
μεγάλο καί σωτήριο γιά τόν άσθενή άριθμό ιατρικών ειδικοτήτων, άφθονία
φαρμάκων καί συνάμα πλήθος επωφελών, άλλά καί δυνητικά έπικερδών,
έξετάσεων καί παρεμβάσεων.

Ό γιατρός μοιραία βρίσκεται μπροστά σέ ένα επικίνδυνο τρίστρατο,
πού ένέχει έναν μεγάλο πειρασμό: τό έρο^τημα «άντινομία ή ολοκλήρωση».

Ό πρώτος δρόμος είναι τού δογματισμού τής βιοϊατρικής έρευνας
καί τής τεχνολογίας, πού μεταλλάσσουν τήν ιατρική σέ μιά εφαρμοσμένη τε-
χνολογική καί βιολογική έπιστήμη καί καταδικάζουν τόν γιατρό σέ λειτουρ-
γία ρομπότ. Ό άσθενής, λόγω άνάγκης, άνέχεται βουβός τις μηχανιστικές
υπηρεσίες, άλλά σιωπηρά δέν άποδέχεται τήν άπουσία τής ψυχικής επαφής.

Ό δεύτερος δρόμος είναι αύτός τής έκσεσημασμένης έπιχει-
ρηματικότητας. Ώς επιχείρηση, οί υπηρεσίες ύγείας γίνονται κατανα-
λωτικό άγαθό, μέ στόχο τό κέρδος: όπως ή ένδυμασία, ή διασκέδαση, τό
γρήγορο πλαστικό φαγητό. Είναι ένα άπλό προϊόν, τό όποιο παρέχει ο έργά-
της-ίατρός στή βιομηχανία τής ιατρικής περίθαλψης.

Στή στάση αύτή έλλοχεύει ένας κίνδυνος φθοράς: ή νομιμοποίηση τής
εμπορευματοποίησης μέσω τής κανον ι,κοπο ίη ση ς, τής λεγομένης διεθνώς
normalization, ή όποία προβάλλει τούς κανόνες τής άγοράς, όλους άδια-
κρίτως, ε'ίτε σπάταλους είτε «άμαρτωλούς», ώς τό πλέον φυσικό γεγονός.
Καθιερώνεται ώς εθιμικόν δίκαιον. Γίνεται έδραΐον καθεστώς. Ό γιατρός,
χωρίς νά τό επεξεργάζεται συνειδητά, ((καταντά» άνδράποδο τών οικονο-
μικών συμφερόντίον καί ένίοτε ή καί πολλάκις άθυρμα, ένεργούμενο έμπο-
ρικών συναλλαγών.
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Ή κοινωνία αναντίρρητα συναινεί στό νά έχει οικονομική άξιοπρεπεια
ό γιατρός, άλλα βδελύσσεται τον πλουτισμό άπό τό ιατρικό λειτούργημα.

Ό τρίτος δρόμος είναι αύτός όπου όλοι οί γιατροί βάδιζαν έπί αιώνες
καί πολλοί άκόμη βαδίζουν, πιστοί στήν άντίληψη καί στήν πράξη ότι ή
ιατρική γιά τον γιατρό είναι διάκο νία καί ύποχρέωση.Δέν είναι δι-
καίωμα. Πορευόμενος σέ αύτόν τον δρόμο ό γιατρός επιστήμων δημιουρ-
γεί άτμόσφαιρα θαλπωρής καί έμπιστοσύνης, πού έπιτρέπει στον άρρο^στο
νά έμπιστευτεΐ τό σώμα του καί τή ζωή του στά χέρια τού γιατρού.

Εμπειρία τής άσθένειας

Ό γιατρός, κατά τή συμπόρευσή του μέ τον άσθενή, άναγνωρίζει καί
συμβιώνει μέ τον πάσχοντα τήν έσωτερική εμπειρία τής άσθένειας. Ή νό-
σος! Αύτή ή νόσος πού έπηρεάζει τόν νού, τό συναίσθημα, τή συμπεριφορά.

Ό άνθρωπος ορίζει τόν έαυτό του άπό τή λειτουργικότητα τού οργανι-
σμού του καί τις σχέσεις του μέ τούς άλλους. Σχέσεις πού χτίζονται άπό τήν
ττρώττ] βρεφική ήλικία, όπως προκύπτει άπό τις μελέτες τού John Bowlby
καί πολλών άλλων έπιστημόνων.

Κάθε πολίτης θέλει νά είναι ύγιής σάν τούς άλλους, νά έχει τή θέση
του, γιατί ή άποδοχή παρέχει προστασία γιά τό τώρα καί τό αύριο. Όλα
αύτά διαταράσσονται άπό τήν άρρώστια. Ό άσθενής άνήκει σέ μιά άλλη
κατηγορία. Ή οικειότητα μέ τό σώμα του άποδιοργανώνεται. Ό κίνδυνος
άπώλειας τών δεσμών παραμονεύει. Ό φόβος του θανάτου ένεργοποιεΐται.
Ή ισορροπία μεταξύ άνεξαρτησίας καί έξάρτησης άνατρέπεται. Ό άσθενής
είναι καί ό άνθρωπος πού ήταν, άλλά καί αύτός πού έγινε καί αύτός πού θά
γίνει, σημαδεμένος μέ τις ούλές τής άρρο^στιας.

Ή άκατανίκητη άνάγκη ενός άσθενοΰς πού θά σάς άναφέρω έκφράζει
όλα αύτά τά συναισθήματα καί έμμέσως υποδεικνύει τή θεραπεία, πού δέν
είναι άλλη παρά ή συστη ματική καί άφοσιωμένη παρουσία τού
γιατρού.

Θά ήταν άλυσιτελές νά προσπαθήσο3 στήν ομιλία μου αύτή νά ύποστη-
ρίξθ3 μέ επιχειρήματα, καί μάλιστα μέ τήν άτάλαντη πένα μου, το μέγεθος
αύτής τής άλήθειας, ιδιαίτερα σέ οξείες καταστάσεις. Αντί οποιουδήποτε
άλλου πειστικού τρόπου έκφράσεως, είναι παραστατικότερο καί πιστεύω
τελεσφόρο νά σάς άναφέρω τά λόγια μιάς άσθενοΰς μου, άσθενοΰς μέ ιδιαί-
τερη καλλιέργεια.
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Ή ασθενής είχε κάποιο πόνο καί δέν μπορούσε νά μέ βρει, παρά τό
ότι όλο τό νοσοκομείο βρισκόταν σέ συναγερμό γιά νά τή βοηθήσει. «Δέν
μπορώ νά διανοηθώ», διηγείται μέ ύφος σοβαρό καί ούδόλως φιλοπαΐγμον
ή παιγνιώδες, «ότι έγώ υποφέρω, καί εσείς, κύριε καθηγητά, κοιμάστε, ή
βρίσκεστε μέ τή γυναίκα σας ή τά παιδιά σας ή τούς φίλους σας, ή έχετε
πάει βόλτα στό άγαπημένο σας νησί, τή Σαντορίνη. Ή ανεξέλεγκτη έγωπά-
θειά μου, πού άναπτύσσω ώς άσθενής, επαναλαμβάνω, πού άναπτύσσοΛ ώς
άσθενής, δέν σάς δικαιολογεί καί δέν σάς συγχωρεί».

Ή επιλογή

Καί ιδού το εύλογο ερώτημα: Είναι εφικτή ή συνύπαρξη καί άπαρτίωση
τών τριών επιλογών; 'Εκ βαθέο,ιν άπαντώ καταφατικά, μέ δύο προϋποθέσεις:
πρώτον, ό λειτουργός τής ύγείας νά γοητευτεί άπό τις προκλήσεις καί νά
τολμήσει τήν υπέρβαση, καί, δεύτερον, νά εμπνευστεί άπό τις εύγενεΐς προσ-
δοκίες τής κοινωνίας.

Προκλήσεις καί υπερβάσεις

Γιά νά επιτύχει ό γιατρός στό έργο του ώς θεράπων, ώς πάροχος άρι-
στων υπηρεσιών ύγείας στή σύγχρονη κοινο^νία, πρέπει νά άντιμετωπίσει
τις προκλήσεις καί νά κάνει υπέρβαση σέ κομβικά σημεία.

Α. Ή πρώτη πρόκληση έμπεριέχεται σέ αύτό πού είπε ό Einstein:
«Στήν επιστήμη πολλά πράγματα μετρώνται, άλλά ολίγα είναι έκεΐνα πού
μετρούν». Εύρισκόμενος σέ έναν κυκεώνα γνώσεων καί ύφιστάμενος καθη-
μερινώς καταιγισμό πληροφοριών, ό γιατρός οφείλει νά μάθει νά άπορρίπτει
τά περιττά, όπως είναι τά επικίνδυνα, τά μή ώφέλιμα άλλά καί πολυέξοδα,
καί νά ιεραρχεί τά όλίγα χρήσιμα, αύτά πού μετρούν" διεργασία πού
άπαιτεΐ κρίση, σοφία καί πάνω άπ' όλα πηγαία εντιμότητα.

Β. Ή δεύτερη πρόκληση είναι ή άναγκαιότητα συνεργασίας μέ γιατρούς
όλων τών ειδικοτήτων. Χρειάζεται, επομένως, νά έχει έπίγνωση τής πολυ-
μορφίας, άλλά καί τής βαθύτερης ενότητας καί τού νοήματος τής γνώσης,
ενώ συγχρόνως νά βιώνει στήν ύπαρξή του τό τού 'Ιπποκράτους «ό μέν βίος
βραχύς, ή δέ τέχνη μακρή, ό δέ καιρός οξύς, ή δέ πείρα σφαλερή, ή δέ κρίσις
χαλεπή».

Γ. Ή τρίτη πρόκληση είναι ή διασφάλιση τής συναίνεσης τού άρρώ-
στου στήν προτεινόμενη θεραπεία. Τό πατερναλιστικό πρότυπο αλλαξεί
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Ή παντοδυναμία καί ενίοτε άμετροέπεια τοΰ γιατρού έχει ύποσταλεΐ. Ό
άρρωστος μετεξελίχθηκε, μέ τή χρήση τοΰ διαδικτύου, άπό άπλό άκροατή
σέ συνομιλητή. Απαιτεί νά είναι συνδιαμορφωτής στις άποφάσεις. Ή διαδι-
κασία τής ένημέρωσης καί τής συναίνεσης είναι πορεία εύεργετική μέν, άλλά
δύσβατη καί χρονοβόρα. Απαιτεί έπιμονή, υπομονή καί κατανόηση.

Δ. Όσο δύσκολα όμως καί νά είναι τά πράγματα, όσο έλλιπεΐς καί νά
είναι οί ύλικοί καί οί άνθρώπινοι πόροι, οσο σοβαρή καί νά είναι ή άρρώστια,
οσο πεπερασμένος καί νά είναι ό χρόνος τοΰ γιατρού, ό άσθενής θέτει τόν
γιατρό του μπροστά στήν τέταρτη καί μεγάλη πρόκληση: νά άγαπήσει
τόν πλησίον του ώς έαυτόν. Νά δίνει στον πλησίον ό,τι θά έδινε καί
στον έαυτό του. Ανεξαρτήτως αν ό άσθενής είναι: Έλληνας ή μετανάστης,
ελεύθερος ή δούλος, βασιλεύς ή στρατιώτης, πλούσιος ή πένης, νομοταγής ή
επαναστάτης.

Ή παρακολούθηση τού άσθενοΰς έξ άποστάσεως, ή μέ τή σύγχρονη τε-
χνολογία, δέν άρκεΐ. Επιτείνει τή μοναξιά τοΰ άσθενοΰς, τόν φόβο άπώλειας
όλων αύτών πού τόν όριζαν ώς άνθρωπο, τή δυστυχία τής νόσου. Θέλει τόν
γιατρό του παρόντα, δίπλα του! Μαζί καί πέρα άπό τις κρυσταλλολυχνίες
καί τούς υπολογιστές του. Θέλει νά ερθει δ γιατρός στή θέση τοϋ αρρώστου.
Μιά διάσταση μή μετρήσιμη, όπως εύστόχως παρατηρεί καί συμπληρώνει
ό Einstein: «Υπάρχουν πράγματα πού δέν μπορούν νά μετρηθούν, άλλά με-
τρούν».

Προσδοκίες συμπεριφοράς εκ τών προνομίων

Ή ιατρική θεωρείται υπέρτερη άποστολή γιά δύο τουλάχιστον λόγους:
Πρώτον, κατέχει τό μοναδικό προνόμιο νά φρουρεί τό σημαντικότερο δώρο
τής ζωής, τήν ύγεία. Δεύτερον, ή άσκηση τής ιατρικής περιλαμβάνει ώς
πυρηνικό στοιχείο, ώς άξίωμα, τόν κοινωνικό προσανατολισμό, τήν άντί-
ληψη τού όλου συνανθρώπου, καί όλου τού συστήματος πού φροντίζει τόν
άρρωστο.

Αύτή ή σχέση είναι άμφίδρομη. Ό γιατρός έχει τή μοναδικότητα νά
ζητά πληροφορίες γιά τήν προσωπική ζωή τοΰ άσθενοΰς, νά έξετάζει κάθε
πτυχή τοΰ σώματος καί τής ψυχής του, νά έτάζει καρδίας καί νεφρούς.

Ή κοινωνία, ώς άντίδωρο, άπαιτεΐ ό γιατρός πού εισέρχεται στά μύχια
τής ψυχής καί στά άδυτα τοΰ σώματος τών άσθενών, προνόμια μοναδικά,
νά είναι υπόδειγμα συμπεριφοράς. Νά είναι πρότυπο πολίτη. Νά είναι
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υπόδειγμα ενός ήγέτη γιά τόν όποιο ή υπέρβαση είναι τρόπος ζωής. Νά
υποβαθμίζει τό εγώ του, νά τό θυσιάζει γιά τόν άσθενή του. Ή υπέρβαση
αύτή νά μην είναι στιγμιαία, σποραδική ή έπιλεκτική, άλλά πορεία ζωής,
όπως τού Σαμαρείτη: πού βγήκε άπό τήν έννοια «Σαμαρείτης» καί μπήκε
στήν έννοια ((πλησίον», μολονότι ό 'Ιουδαίος ήταν «εχθρός».

Ό γιατρός γίνεται τότε ταγός στή συνείδηση τής κοινωνίας. Γίνεται
ένας ιδιότυπος μαέστρος πού διευθύνει συναδέλφους, νοσηλευτές καί συγγε-
νείς, κατεβαίνοντας άπό τό βάθρο, τό podium, καί καταργώντας τό άπρο-
σπέλαστο τής άπόστασης πού τό βάθρο οριοθετεί. Προσδοκούν οί συνάν-
θρωποι του νά έχει κύρος, οχι εξουσία.

Θέλουν τόν οραματιστή γιατρό νά συνεκτιμά τό παρελθόν, τό παρόν,
τά ήθη τού κάθε άσθενοΰς. Ή κοινωνία του έγχειρίζει τήν ήθική εύθύνη νά
οδηγήσει τούς άλλους σέ έναν φιλόδοξο δρόμο δημιουργίας ώφέλιμης καί
άγαθής γιά όλους. Νά καλλιεργεί όχι μόνον τή γή τού δικού του πεδίου, άλλά
καί τή γή όλων όσων μπορεί νά έπηρεάσει. Νά είναι τό πρόσωπο πού άφυ-
πνίζει τή μικρή ή μεγάλη ομάδα του καί τής μεταλαμπαδεύει τήν άφοσίωση
στόν ύπερβατικο άγώνα ένάντια στήν οποιαδήποτε άρνητική έντροπία.

Νά είναι ό γιατρός πού ξέρει νά γεννά σεβασμό, γιατί πρώτος αύτός
σέβεται τόν άσθενή, νά επιβάλλει σωφροσύνη, γιατί μιλάει τόν αιτιώ-
δη καί οχι τόν άξιωματικό λόγο, νά εμπνέει, γιατί συμμερίζεται τόν πόνο
τού άλλου, νά άκτινοβολεΐ σιγουριά, γιατί είναι ειλικρινής όταν καινοτο-
μεί στή φροντίδα τού άσθενοΰς, νά έχει όραμα, γιατί επενδύει στό λειτούρ-
γημά του καί οχι στό κέρδος, καί τέλος νά πείθει, γιατί μιλάει στήν καρδιά
τού άσθενοΰς.

Οί άρετές αύτές θεμελιώνουν τή μεγαλειώδη σχέση γιατρού-άσθενοΰς.
Μιά σχέση πού είναι δεσμός προστασίας, μέ τήν άσθένεια ώς συνεκτικό
καί δοκιμαζόμενο κρίκο. Είναι εξάρτηση, μακριά άπό οικονομικές συναλ-
λαγές, κυριαρχικά κεκτημένα ή κληρονομικά δικαιώματα. Είναι έμπιστο-
σύνη ένός διά βίου διαπροσωπικού άθλήματος.

Τά όσα άνέφερα, ώς άπόσταγμα μαθητείας καί θητείας στό ιατρικό λει-
τούργημα, περιγράφονται περιεκτικά σέ αύτό πού άναφέρει ό πατέρας τής
παθολογίας, ό πρωτοπόρος William Osler, ό όποιος έργάστηκε καί δίδαξε
στά πανεπιστήμια όπου είχα τήν πολύ μεγάλη τύχη νά μαθητεύσω καί νά
υπηρετήσω, στό MacGill καί στό Johns Hopkins:

Ή άσκησητής ιατρικής είναιτέχνη, δέν είναι επιχείρηση.



80

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Είναι, λειτούργημα, δέν είναι έ μ π ό ρ ι ο .

Είναι άποστολή. Μια μεγάλη άποστολή, οπού ή καρδιά
σου θά δουλεύει οσο καί το μυαλό σου.

Σέ αύτά έχω νά προσθέσω τή δική μου μαρτυρία, άναλογιζόμενος τις
άνάγκες τοΰ άρρώστου καί τών συγγενών, καθώς καί τήν άφοσίωση τών
γιατρών καί νοσηλευτών πού περιέθαλψαν στον Εύαγγελισμό τόν ασθενή μέ
μηνιγγίτιδα πού σας περιέγραψα:

'Άν ύποψήφιος γιατρός θεωρεί ότι οί άπαιτήσεις τοΰ ιατρικού λει-τουρ-
γή-μα-τος είναι υπερβολικές, οί έμπειρίες αιώνων τοΰ άπαντοΰν: Καλύτερα
νά έπιλέξει κάποιο έ-πάγ-γελ-μα.

Άπό τον προ β λη ματ ιο μό στό δραμα τών νέων

Θά τελειώσω μέ μιά απρόσμενη συνάντηση. Ήταν άργά τό άπόγευμα,
όταν μιά μικρή ομάδα ταλαντούχων νεαρών γιατρών, μέ έναργή σκέψη, μέ
διακριτή καί διακριτική εύρυμάθεια, μέ επισκέφθηκαν στό γραφείο μου.

Ήρθαν νά μέ άποχαιρετήσουν καί νά μοΰ ποΰν τά σχέδιά τους, γιατί σέ
λίγο έφευγαν πλησίστιοι, ώς υπότροφοι στό έξωτερικό. Ό ένας θά σπούδαζε
νανοτεχνολογία, ό άλλος γενετική καί ό τρίτος ρομποτική χειρουργική.

Τούς ζήτησα νά καθίσουν νά συζητήσουμε, μιά καί έκείνη τήν ώρα
τούς σκεπτόμουν. "Εγραφα τήν ομιλία μου καί αναρωτιόμουν: 'Έχουμε
άραγε προετοιμάσει τούς νέους αύτούς προκειμένου νά ενστερνιστούν καί
νά διδάξουν τά έπιτεύγματα τής τεχνολογίας σέ σύζευξη μέ τό ιατρικό
λειτούργημα, ώστε νά γίνουν οί άξιοι αύριανοί ταγοί στό ιατρικό γίγνεσθαι;

Ή συζήτηση ήταν ειλικρινής, ένθουσιώδης καί γόνιμη. Τούς παρου-
σίασα τούς βασικούς προβληματισμούς στήν ομιλία μου καί τήν έρώτηση:
Ποιά πρέπει νά είναι ή μεθοδολογία γιά νά έπιτύχουμε τή σύζευξη τής
τεχνολογίας μέ τό λειτούργημα τού γιατρού;

Στό άκουσμα τού όρου «τεχνολογική έπανάσταση» άπάντησαν στήν
άπαισιοδοξία τού Γαρδίκα μέ διθυραμβική νεανική αισιοδοξία, ύπενθυμί-
ζοντάς μου μιά οικεία φράση άπό τούς Άθλιους τού Victor Hugo: «Άν θές
νά καταλάβεις τί είναι έπανάσταση, όνόμασέ την πρόοδο, καί άν θές νά κα-
ταλάβεις τί είναι πρόοδος, όνόμασέ την αύριο».

Στο σημείο αύτό τούς υπενθύμισα ότι έμεϊς, όλοι, είμαστε τό αύριο τον
χθες, καί 'όμως δέν έχουμε καταφέρει νά δαμάσουμε τό τρίτο αύτό κύμα.
Αντίθετα, έχει δημιουργηθεί μία δυσύναψη κατά τήν ιατρική ορολογία, ή
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διαχωρισμός στήν καθομιλουμένη, μεταξύ τών τεχνολογικών επιτευγμάτων
καί τού ιατρού ώς λειτουργού.

Ή άνταλλαγή απόψεων μάς οδήγησε στό προφανές: τό τριώνυμο έρευνα,
εκπαίδευση καί γενικότερη παιδεία, μέ μία προέχουσα ιδιότητα σέ καθένα έκ
τών μονωνύμων αύτών, πού, όπως θά άναπτύξω, θά συζεύξουν τά διεστώτα.

1) Ή έρευνα είναι αύτή πού θά παίξει τόν πρωταρχικό ρόλο ώς θεμα-
τοφύλακας τής ορθής καί μή σπάταλης ιατρικής: ήταν τό πρώτο μας θεώ-
ρημα.

'Άν θέλουμε νά έπιτύχουμε τόν στόχο αύτό, είναι εθνική ανάγκη νά
έμπεδώσουμε ότι ή έρευνα είναι πρωταθλητισμός καί οτι ή νοοτροπία εξυ-
πηρετήσεων, παραχωρήσεων καί έπιδοτήσεων, ίδιαίτατα στόν χώρο τής
έρευνας, είναι ιερόσυλη ένέργεια προς τις ερχόμενες γενιές. Ή έρευνα είναι
ή άδιαφιλονίκητη μήτρα τού παραδείγματος γιά αξιολόγηση καί έλεγχο τής
παραγωγικότητας.

Ή έρευνα, αύτή πού προκάλεσε τό τρίτο κύμα, θέτει σέ εφαρμογή τούς
κανόνες τής επιστημονικής άλήθειας καί γίνεται, όσο οξύμωρο καί νά άκού-
γεται, ό εξολοθρευτής, ό όλετήρας τών δεινών, πού ή κακή χρήση τής τε-
χνολογίας προκαλεί. Τά κίβδηλα πορίσματα, προς χάριν τής λαγνείας τού
κέρδους, δέν μπορούν νά συγκατοικούν μέ τήν άλήθεια τής έρευνας ή νά
κατισχύουν τής αποδεικτικής ιατρικής.

Κάθε εμπορική φενάκη θά έρθει άντιμέτωπη μέ τόν νόμο καί τή δικαι-
οσύνη, βασισμένη στά πορίσματα τής έρευνας, όπως συνέβη μέ τις καπνοβι-
ομηχανίες σέ άλλες χώρες.

2) Τό δεύτερο σκέλος τού τριωνύμου είναι ή άξιοκρατική θεώρηση
τής έκπαίδευσης,μέ άποχρώντα λόγον τήν παρότρυνση τού Goethe γιά
τήν άξιοκρατία: ((Νά γίνουν οί νέοι αύτό πού είναι ικανοί νά γίνουν».

Νά γίνουν άριστοι στό πλαίσιο τών ικανοτήτων τους, καί οχι σέ αύτό
πού προωθούν άλλοι παράγοντες, όπως ή κοινωνική άνοδος καί ή οικονομική
επιτυχία, πού οδηγούν τόσο τούς νέους όσο καί τό σύστημα σέ πλάνη καί
άποτυχία.

Ή άναγκαία καί ικανή συνθήκη διδασκαλίας είναι άναμφισβήτητα
τό παράδειγμα: όταν οί εκπαιδευτές έφαρμόζουν αύτήν τήν άρχή, πρωτί-
στως στόν δικό τους χώρο εύθύνης" όταν δέν υποκύπτουν στό τυραννικό
δόγμα τής φιλιοκρατίας, όταν δέν όπλοφοροΰν μέ τήν άγέραστη μάστιγα
τού Beaumarchais, τή συκοφαντία, καί τήν ξύλινη γλώσσα τής συνδικαλι-
στικής λογοκρισίας στις ιδέες τών νέων καί στά οράματα τών καταξιωμένων
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ειδημόνων" όταν δέν επιβραβεύουν ούτε έπιλέγουν τούς μικρούς, άκατάλλη-
λους ανθρώπους — τούς άνθρώπους πού οχι μόνο δέν επιλύουν προβλήματα,
άλλα προσθέτουν έντροπία, μέ άπλά λόγια άταξία, στό κοινωνικό σύνολο"
όταν, τέλος, παραμένουν αταλάντευτοι στις άρχές τής άξιοκρατίας, άρνού-
μενοι τις όβιδιακές μεταμορφο'ίσεις άπό έξωθεν έπιρροές.

Ή στάση αύτή τής εύθύνης γιά τήν άξιοκρατία είναι ή ειδοποιός διαφο-
ρά, τό κυρίαρχοι' ήθος, πού θά φέρει τήν ιατρική κοινωνία σέ αξιοκρατική
δικαιοσύνη. Γιατί ή άξιοκρατική συνείδηση καί μόνον οδηγεί στήν άνάδειξη
τής άγάπης τοΰ άνθρώπου γιά τήν κριτική σκέψη, τήν πυθαγόρεια αύτογνω-
σία, τήν έπαγγελματική άξιοσύνη καί τή δημιουργική γενναιότητα.

Καί ένώ ή συζήτηση μέ τούς νέους συνεχιζόταν μέ ποικίλα αισθήματα
έλπίδας καί προβληματισμού, γιατί άναφερόμαστε συχνά στήν κρίση, άπό
τήν οποίαν ή κοινωνία ολόκληρη καί ιδιαίτερα ή πατρίδα μας χειμάζεται,
ένας έκ τών τριών συνομιλητών μου προσθέτει οτι προφανώς σέ μιά τέτοια
δικαιοσύνη άναφέρεται στον Μενέξενο ό Πλάτων μέ τό διαχρονικό του άπό-
φθεγμα: «πάσά τε έπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τής άλλης άρετής
πανουργία, ού σοφία φαίνεται».

3) Τό τρίτο σκέλος τοΰ τριωνύμου είναι ή άποδοχή άπό τόν νέο
γιατρό τής ρήσεως τοΰ άρχαίου τραγικού Αγάθωνος: «Δει μεμνήσθαι [...]
ότι άνθρώπων άρχει».

Ή μεθοδολογία τής παιδείας οφείλει νά στοχεύει προς τή μεγάλη αλή-
θεια: ότι ό άσθενής δέν είναι ένα άθροισμα άνόργανων ή οργανικών ούσιών,
άλλά καί πνεύμα. Ή σωματική καί ψυχική υγεία μαζί είναι τό όλον, τό μέγα
δώρο τού άνθρώπου.

Τό νά διαφεντεύεις τό δώρο αύτό άπαιτεΐ καί μόρφωση καί γενικότερη
παιδεία: τό πρότυπο τού βαθυστόχαστου έπαΐ'οντος, τού έπα'ί'οντος μέ εύαι-
σθησίες, καί όχι τοΰ ρηχοΰ δοκησίσοφου" τοΰ πνευματικού άνθρώπου-ίατροΰ
πού, μαζί μέ τήν εξαίρετη καί πολύπλευρη έπιστημονική κατάρτιση, εμπνέ-
εται άπό πολιτιστικά ενδιαφέροντα γιά τήν καλλιέργεια τής αισθητικής, δι-
ακατέχεται άπό κοινωνικές άρχές συμμετοχής καί προσφοράς μέ θάρρος μέν
άλλά καί διαλλακτικότητα, έμφορεΐται άπό κανόνες ήθικής γιά τιμιότητα
καί άνιδιοτέλεια καί βεβαίως είναι πλουτισμένος άπό τις άδιαστρέβλωτες
πολιτικές άρχές τής δημοκρατίας.

Ή παιδεία αύτή θά προσφέρει στούς νέους συναδέλφους τήν τόσο άναγ-
καία, προσήκουσα σεμνότητα καί θά τούς μυήσει στό ιατρικό λειτούρ-
γημα" τό λειτούργημα πού άπαιτεΐ οί νέοι συνάδελφοι πρώτον νά ένστερ-
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νιστοΰν το άξίωμα οτι στήν ιατρική τό αναφαίρετο άνθρώπινο δικαίωμα του
νά υπάρχεις, νά συνυπάρχεις καί νά είσαι υγιής είναι πιο σημαντικό άπό τήν
άγερωχία του βαρβαρικού πρωτογονισμού, του νά κατέχεις καί νά κυριαρ-
χείς. Καί δεύτερον νά παιδευτούν ότι είναι έπιταγή άπαρέγκλιτη ή παραγγε-
λία του Ιπποκράτη καί τό άνθρωπιστικό κήρυγμα του Osler: ή φροντίδα
του ολου άνθρώπου. Καί τότε, μέσα σέ κλίμα άνθρωπιάς, ή δυσύναψη
τεχνολογίας καί λειτουργήματος θά γεφυρώνεται, ή δέ εύγνωμοσύνη μας
προς τήν πρόοδο θά άναβλύζει ώς άβίαστη εσωτερική έπιταγή. Δέν θά φο-
βόμαστε τήν παρουσία τής υψηλής τεχνολογίας στή σχέση μας μέ τόν άσθε-
νή, άντιθέτως θά τρομάζουμε άπό τήν ένδεχόμενη άπουσία της.

Προσμένοντας το αϋριο

Είναι εύτύχημα ότι έχουμε ήδη πολλά ελπιδοφόρα μηνύματα! "Εχει
άρχίσει ή άντίστροφη πορεία! Οί πνευματικοί ήγέτες, εκεί πού κυρίως γεν-
νιέται ή γνώση, άντέδρασαν καί άνέλαβαν, μέ ειδικά προγράμματα, νά σύ-
ρουν τό άροτρο τών άξιών, είναι δέ νομοτελειακή συνθήκη, όταν υπάρχει
θέληση νά διορθωθεί τό σφάλμα, ότι τό σφάλμα αύτό δέν οδηγεί σέ ιστορικό
λάθος.

Τό γε νυν εχον, τό τριώνυμο αύτό: Ή έρευνα τών άνταγωνιστικών
χρηματοδοτήσεων καί όχι τών προστατευτικών επιχορηγήσεων, ή εκπαί-
δευση τής άξιοποίησης τών μέγιστων ικανοτήτων τού κάθε νέου καί όχι
τής στοχοθέτησης τής άλόγιστης προώθησης πέραν τών δυνατοτήτων τών
ήμετέρων, ή παιδεία τής εύρείας μόρφωσης γιά δημιουργία πνευματικών
άνθρώπων καί οχι επιστημόνων τής μονομέρειας, πρέπει νά γίνει το «πι-
στεύω» συνεργασίας τών λειτουργών τής ύγείας καί τής πολιτείας. Μέσα
άπό τέτοια εποικοδομητική συνύπαρξη θεσμοθετούνται οί άγραφοι νόμοι, τά
δικαιώματα καί οί ύποχρεώσεις τού γιατρού-λειτουργοΰ, μέ συνεργάτη καί
οχι δεσπότη τήν τεχνολογία. Συγχρόνως, άναγνωρίζονται καί πρυτανεύουν
οί άρχές καί οί φυσικοί κανόνες τού ιατρικού λειτουργήματος, πού άνταπο-
κρίνονται στις βασικές άνάγκες τών άνθρωπίνων σχέσεων. Αποτελεί δέ
ιστορικόν θέσφατον ότι οί άνάγκες τών άνθρώπων είναι ό
μοχλός πού καθορίζει τήν άλλαγή πορείας τής κοινωνίας.
Σέ μιά τέτοια συνεπώς θεώρηση τών πραγμάτων, σέ ένα τέτοιο κοινωνικό
πλαίσιο, ή θέση τής ύψηλής τεχνολογίας στήν ύπηρεσία τού άσθενοΰς ορί-
ζεται ώς φυσικό επακόλουθο κατά τή ρήση τοΰ Αισχύλου στις Ευμενίδες:
((Μήτε άναρχον, μήτε δεσποτούμενον».
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Σέ αύτή τήν κοινωνία άρχων καί άναγκών ό ύποψήφιος γιατρός επιλέ-
γει τήν ιατρική επιστήμη καί το ιατρικό λειτούργημα γιατί είναι έτοιμος,
έχει τήν κλίση νά ένστερνιστεΐ αύτές τις προδιαγραφές. Καί τότε ή σύζευξη
τής ύψηλής τεχνολογίας μέ τό ιατρικό λειτούργημα, ώς πανανθρώπινη άξία,
δέν θά είναι ερωτητέον ή ενκταΐον, άλλά θά είναι νομοτέλεια, φυσική
άναγκαιότητα, συμβόλαιο ζωής, στάση ζωής.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες καί κύριοι άκαδημαϊκοί, σεβαστοί προσκεκλη-
μένοι, άγαπητοί φίλοι, συνεργάτες καί φοιτητές, αύτά είναι τά σημεία στά
όποια καταλήξαμε, σέ αύτή τήν ελπιδοφόρα καί άνανεωτική γιά μένα συνα-
ναστροφή μέ τούς νέους αύτούς συναδέλφους, τούς ένσαρκωτές τού οράμα-
τος τής δημιουργίας, σέ όποιο μετερίζι καί άν βρίσκονται: είτε στή γη τους,
είτε στό νησί τους, είτε στά πέρατα τής γης.

Είναι οί πολίτες πού χτίζουν, ξαναχτίζουν, καί θά χτίζουν τόν κόσμο
μας στό διηνεκές.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Σπύρος Α. Εύαγγελάτος άναγγέλλει τόν θάνατο τού άντε-
πιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας 'Ιωάννη Χατζή δη μητρ ί ο υ.

Μετά τόν Πρόεδρο λαμβάνει, τόν λόγο ό Ακαδημαϊκός κ. Γεώργιος
Κοντόπουλος καί λέγει γιά τόν εκλιπόντα τά έξής:

«Ό 'Ιωάννης Χατζηδημητρίου υπήρξε ένας άπό τούς κορυφαίους άστρο-
νόμους διεθνώς στήν Ούράνια Μηχανική. Γεννήθηκε τό 1937. Πήρε πτυχίο τό
1959 άπό τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί διδακτορικό τό 1965 άπό τό
Πανεπιστήμιο τού Manchester.

Στή συνέχεια εξελίχθηκε μέχρι τή θέση τού Τακτικού Καθηγητού στήν
έδρα Μηχανικής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό 1970. Στή θέση αύτή
υπηρέτησε έπί 34 έτη μέχρις ότου έγινε ομότιμος καθηγητής τό 2004. Έδί-
δαξε πολλά μαθήματα στή Θεσσαλονίκη καί στό Μεταπτυχιακό Τμήμα του
Πανεπιστημίου τών Παρισίων. 'Εξέδωσε μερικά πολύ άξιόλογα βιβλία γιά τούς
φοιτητές, στή Θεωρητική Μηχανική, στή Μηχανική τών Συνεχών Μέσων καί
στά Δυναμικά Συστήματα καί τό Χάος.

'Οργάνωσε πολλά συνέδρια στήν Ελλάδα καί στό έξωτερικό. Ή διεθνής
άναγνώρισή του κορυφώθηκε μέ τήν έκλογή του ώς Προέδρου τής 'Επιτροπής
Ούρανίου Μηχανικής τής Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως, πού άποτελεΐ
τήν άνώτατη διάκριση στόν έρευνητικό χώρο τής Αστρονομίας. 'Επίσης έγιναν
δύο συνέδρια προς τιμήν του, ένα έλληνικό καί ένα διεθνές.
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Έδημοσίευσε πολλές έργασίες στα ειδικά αστρονομικά περιοδικά. Τά
θέματα μέ τά όποια ασχολήθηκε ήσαν:

1. κίνηση σέ άστρονομικά συστήματα μεταβαλλόμενης μάζας,

2. περιοδικές τροχιές στό πρόβλημα τών τριών σωμάτων,

3. μελέτη συντονισμών καί αστάθειας σέ πλανητικές καί γαλαξιακές
τροχιές,

4. μηχανισμοί δημιουργίας χάους στό ήλιακό σύστημα,

5. άπεικονίσεις Χατζηδημητρίου, καί

6. έξωηλιακά πλανητικά συστήματα.

Απόδειξη τής επιδράσεως πού είχε τό έργο του διεθνώς είναι τό ότι ορι-
σμένα συμπεράσματά του έχουν πάρει τό ονομά του, όπως, γιά παράδειγμα,
Θεώρημα Χατζηδημητρίου, Διαγράμματα Χατζηδημητρίου, Απεικόνιση
Χατζηδημητρίου καί Μέθοδος Χατζηδημητρίου.

Τά τελευταία χρόνια άσχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τά έξωηλιακά πλανητικά
συστήματα καί θεωρείται ένας άπό τούς κυριότερους ερευνητές σέ αύτον τόν
τομέα. Γι' αύτό είχε προσκληθεί ώς ομιλητής ή μέλος τής έπιστημονικής
επιτροπής διαφόρων σχετικών συνεδρίων, μέχρι τήν Κίνα το 2007.

Στήν Ακαδημία Αθηνών έγινε άντεπιστέλλον μέλος τό 2009.

Ό 'Ιωάννης Χατζηδημητρίου δέν ήταν μόνον έξαίρετος έπιστήμων.
Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, άκέραιος, ειλικρινής, χωρίς έπαρση, γλυ-
κύτατος, μέ μεγάλη άγάπη στούς φοιτητές του καί στούς γύρω του άνθρώ-
πους.

Ειχα διαπιστώσει τόν έξαιρετικό του χαρακτήρα, άλλά καί τις διανοη-
τικές του ικανότητες, άπό τότε πού ήταν φοιτητής μου καί άπό τούς πρώ-
τους βοηθούς μου στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μέ μεγάλη θλίψη έμαθα τόν θάνατο του στις 22 Μαρτίου 2012, μετά
μιά μακρά άσθένεια, πού ύπέμεινε παραδειγματικά.

'Άς είναι ή μνήμη του αιώνια».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τού έκλιπόντος.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

MATHEMATICAL MODELING OF THE STRUCTURE
OF PROTONS AND NEUTRONS

ομιλια tot ακαδημαϊκου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ βαγενα

A new model is presented for the structure of hadrons, such as protons
and neutrons. The model follows the Bohr Η atom model methodology, but uses
gravity rather than electrostatic attraction as the centripetal force. The model
considers three fast neutrinos caught on a circular orbit due to their gravita-
tional attraction. By accounting for special relativity, for Newton's universal
gravitational law, for the equivalence principle of inertial and gravitational mass
and for the de Broglie wavelength expression, one finds that, surprisingly, the ro-
tational states formed by the three neutrinos have the mass and other properties
of baryons such as protons and neutrons. The model contains only fundamental
equations and no adjustable parameters. It appears that quarks can be modeled
successfully as relativistic neutrinos and that the strong force can be modeled
successfully as relativistic gravity. It also appears that more than 99.999% of the
mass of protons and neutrons is due to the kinetic energy of their constituent
relativistic particles.

1. Introduction

Models have always played a key role in the development of science. A
model is a representation (reconstruction, imaging) of a natural phenomenon or
system in a structured set of elements.
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Typical examples were the geocentric model of Ptolemaeus and the helio-
centric model of Aristarchus and Copernicus for our planetary system.

Each model consists of two parts:

1. the physical model, which is the image we create in our mind in order
to describe the phenomenon of interest,

2. the mathematical model, which follows from the physical model and
consists of a set of mathematical equations, the solution of which provides a
description of the phenomenon of interest and allows for predictions and for
comparison with experimental results.

Depending on their origin, these mathematical equations are termed (1)
fundamental when they follow directly from fundamental laws of nature, such
as conservation of energy, momentum or electric charge or the law of Cou-
lomb, or (2) constitutive (empirical) when they have no fundamental theoreti-
cal background but are known to be in good agreement with some experimen-
tal facts.

It is obvious that the quality of a model can be assessed by two factors:

1. the minimization of the number of empirical equations and unknown (ad-
justable) parameters,

2. the good fit to experiment.

2. The Bohr model of the Η atom

It is exactly a century ago that the great Danish natural scientist Niels
Bohr published his exemplary model for the structure of the Η atom [1]. This
deterministic semiclassical model provided as good a description of all the es-
sential experimental features of the Η atom as the full quantum mechanical
treatment based on the Schrödinger equation some twenty years later.

The Bohr model considers an electron rotating around a proton at a ra-
dius R. The mathematical model is obtained by considering first the corpuscu-
lar nature of the rotating electron and using Newton's second law for circular
motion

in conjunction with Coulomb's law of electrostatics
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where F is the centripetal force, me is the electron mass, e is the unit electric
charge and ε(= 4πε = 1.11 ·10"10 C2 /Nm2), where ε0 is the dielectric constant
of vacuum.

Upon combining equations (1) and (2) one obtains

R = · (3)

em ν

e

In order to solve for R and v, a second equation is needed. Bohr obtained such
an equation by assuming that the angular momentum of the electron, L=mevR,
is quantized, i.e. that

mevR = η h (4)

where η is a natural number and h (= 1ι/2π = 1.054· 10"34 Js) is the reduced
Planck constant h. This empirical equation was at first criticized, but was
shown ten years later [2] to be mathematically equivalent with a fundamental
equation due to de Broglie, i.e.

m ν

e

obtained by assuming that the radius R is an integer multiple of the reduced
de Broglie wavelength λ (= λ / 2π = Τι / mcv) of the electron (Fig. 1).

Fig. 1: Bohr model of the Η atom: The electron is viewed both as a particle rotating around
a proton, p, on a circular path of radius R, and as a circular standing wave with a
wavelength λ given by the de Broglie equation λ = h / mev and assumed to equal
R/n, where η is a positive integer.

The de Broglie equation, λ = h / ρ, relates in general the equivalent wave-
length, λ, of a moving particle, viewed as a standing wave, with its momentum
p(= mev) and thus expresses in a concise manner the corpuscular (mev) and the
ondular (wave) (λ) nature of a particle.

R = nX =

(5)
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Combination of equations (1) to (5) leads to the well known results

e2

ν =-= ac / η (6)

ηε h

R =

n h

2 2
= n a

am c

(V)

where a (= e2 / zch = 1 /137.035) is the fine structure constant, and
a (= h / am c = 0.5292 ■ 10~10 m) is the Bohr radius.

ο v e 7

From these equations one can then compute the electron kinetic energy,
T, its potential energy V(= -2T), as well as its Hamiltonian, H, which is the
sum of Τ and V:

Τ = (1 / 2)mev2 = (1 / 2)mec2(a2 / n2)

V = -e2 / sR = -a m c2 / n"

e

K= τ + ν = -(1 / 2)a2m c2 / n2 = - ^ eV

(8)

(9)

(10)
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Fig. 2: Graphical solution of the two equations of the Bohr model, i.e. of the classical me-

. 2 2

chanical equation v" = e / emeR [eq. (3)] and of the de Broglie wavelength equa-
l, '

Τ = (1 / 2)mev2, aQ is the Bohr radius h / meac.

tion, for η = 1, ν2 = Τι2 / m?R2 [eq. (5)]. The kinetic energy, T, is computed from
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Equation (10) was found to be in excellent agreement with the spec-
tral data obtained previously by Lyman, Balmer, Paschen et al. [1]. Similar
was the success of the quantum mechanical treatment of the H atom via the
Schrödinger equation some twenty years later which led to the same basic
result [eq. (10)].

For many years both the Bohr model enriched by Sommerfeld to in-
clude elliptical orbits [3] and the Schrödinger treatment were considered as
viable alternative description of the same physical reality. However today the
Schrödinger treatment, with its wave functional description of the probability
ΨΨ for finding the electron at some position in space, has dominated, and
the Bohr model is used primarily for instructional purposes.

Figure 2 provides a graphical solution to the Bohr model, i.e. to equations
(3) and (5) for η = 1. The graph shows the line corresponding to the classical
mechanical equation (3) and the line corresponding to the de Broglie wave-
length equation (5). This figure underlines that the Bohr model accounts for
the dual nature of matter by giving equal weight to the corpuscular and to the
ondular (wave) nature of the electron.

Fig. 3: Synthesis of Newtonian mechanics or special relativistic mechanics with the de
Broglie wavelength expression; sought synthesis of general relativity and quantum
mechanics. The present model belongs to the area marked with a questionmark.

This is also depicted in Figure 3, which shows that the Bohr model for
the Η atom results from the synthesis of Newtonian mechanics and of the
de Broglie wavelength expression, which was the historical basis of quantum
mechanics. At the beginning of the last century, Newtonian mechanics were
generalized by Einstein to the Special Relativistic Mechanics, which are uni-
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versally confirmed and accepted. Based partly on special relativity, Einstein
also formulated the gravitational theory of general relativity, which is the most
successful and well known among a plethora of gravitational theories. Thus,
while there is no alternative to Special Relativity (which is a generalization
of Newtonian mechanics), General Relativity is still a theory which includes
open research areas and open questions (such as the value of the cosmological
constant). It is definitely a very successful theory but still not a unique gravi-
tational theory.

As shown in Figure 3, the research area of Quantum Gravity seeks for the
synthesis of General Relativity and of modern Quantum Mechanics, which
originated historically from the de Broglie wavelength equation. The question-
mark shown in Figure 3 denotes that the new Bohr-type model presented here
for the structure of baryons results from the synthesis of Special Relativistic
Mechanics and of the de Broglie wavelength equation.

3. Models for the internal structure of baryons

Protons and neutrons are baryons which, together with mesons, consti-
tute the class of hadrons. Their masses are of the order of 1 GeV/c2. It is well
established experimentally (e.g. via inelastic electron scattering on protons [4,
5, 6]) that hadrons have a substructure and contain point-like constituents
which are today called quarks. There are three quarks or antiquarks in a ba-
ryon and a quark-antiquark pair in mesons [4].

A second important class of subatomic particles is that of leptons such as
the electron (mass -0.5 MeV/c2) and the neutrino (mass -0.04 eV/c2[7], i.e. 107
times lighter than electrons and -1010 times lighter than baryons). Neutrinos
are, however, extremely numerous and it is estimated that their total mass in
the universe may be larger than that of hadrons.

According to the Standard Model of Elementary Particles, quarks have
fractional charges, i.e. (2e/3) for the u(up) quarks, (-e/3) for the d (down)
quarks. Protons are «uud» particles and neutrons are «udd» particles (Fig. 4).
In addition to quarks, protons and neutrons also contain gluons which are
massless relativistic particles. They mediate the strong force which keeps the
components of hadrons together. Gluons belong to the class of bosons, i.e. of
particles which are thought to mediate the natural forces. Thus photons are
believed to mediate the electromagnetic force, gluons are believed to mediate
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the strong force, W and Ζ bosons are thought to mediate the weak force and
gravitons are thought to mediate the gravitational force [4].

Fig. 4: Current standard view (physical model) of the structure of a He atom, including
its nucleus.

The strong force, which keeps the constituents of hadrons together, is
roughly a factor of a"1 137) stronger than the Coulombic forces in the inte-
rior of hadrons and exhibits two very distinctive characteristics: confinement,
which implies that the strong force increases with distance, and asymptotic
freedom, which implies that the gravitational force tends to vanish at very
short (< 1 fm) distances.

The prevailing Standard Model image for the interior of hadrons is rather
complex [4, 5, 6]. According to the model, «Quark-antiquark pairs are pro-
duced and annihilated as virtual particles from the gluons in the field of
the strong interaction. They are called sea quarks» [6], It is clear that simpler
models might be useful.

One important experimental fact about quarks and gluons is that they
cannot be isolated. Nobody has been able to isolate and study a quark or a
gluon individually [4, 5, 6].
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4. Requirements for a successful structural model
for protons and neutrons

A satisfactory model for hadron formation should fulfill several require-
ments:

1. It should involve three constituent particles for the case of baryons
(protons, neutrons etc.) and two constituent particles for the case of
mesons. The presence of these constituent particles was first deduced
experimentally from inelastic hadron-electron scattering experiments
[6]. These constituent particles are known as quarks, a term first intro-
duced by Gell-Mann. The term partons had been also introduced by
Feynmann for the same particles.

2. It should provide an explanation about why quarks (whose masses are
estimated to be in the 4-400 MeV/c2 range vs 938.272 MeV/c2 for the
proton) cannot be isolated and studied independently.

3. It should provide a binding mechanism for quarks which are currently
considered to be held together by the exchange of gluons. This binding
mechanism is the cause of the strong force.

4. This binding mechanism should be able to explain both asymptotic
freedom and color confinement, i.e. the fact that the strong force is
weak at very short distances (< 1 fm, asymptotic freedom) and increas-
es dramatically with increasing distance, thus causing quark confine-
ment.

5. It should be able to predict that the strong force is roughly a factor of
a_1(= 137.035) stronger than the Coulombic force in the fm distance
range. The constant α (= e2 / sc ft) is the fine structure constant.

6. It should be able to predict that the condensation of these constituent
particles (quarks and gluons) to form hadrons occurs at a temperature
termed QCD (quantum chromodynamics) transition temperature of
-160-220 MeV in the kT scale, which corresponds to an individual
constituent particle energy of about 160-220 MeV at the QCD con-
densation transition. This energy is also frequently termed QCD scale.

7. It should predict the existence of excited states and of the baryon mass
spectrum, i.e. the existence of Λ, Ξ, Ω etc. particles.

8. The model should also be able to predict hadron magnetic moments in
the ±2-3 [Xg (nuclear magnetons) range, i.e. in the range of +10"26 J/T.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΙΙΣ 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

95

9. It should also be consistent with the experimental hadron spins of
1/2, 3/2 etc. [4].

10. The magnitude of the dipole moments, L, of the hadrons and all their

excited states should be of the order of #(mB / MeV)' [4],

11. The lifetimes (fast decay) of the unstable baryons should be around
5·1(Γ24 s [4],

12. Ideally such a model should also provide a mechanism for mass genera-
tion, i.e. a mechanism for baryosynthesis or, equivalently, for hadroni-
zation, i.e. a rationalization about how the mass of baryons and other
hadrons, and thus the mass of our universe, was created starting from
some initial conditions involving practically no baryonic mass and
only high, very high, energy.

It will be shown that all these requirements are met, without any adjust-
able parameters, by the new model.

5. The three neutrino model

The physical three-neutrino model is shown in Figure 5. Three neutrinos
or antineutrinos lie at the corners of an equilateral triangle and rotate on a
circle of radius R. The centripetal force for their circular motion is the gravi-
tational attraction of the other two neutrinos [8, 9, 10].

The mathematical model contains again only two equations, one account-
ing for the corpuscular nature of the neutrinos, the other accounting, via the
de Broglie equation, for their ondular nature.

In anticipation of relativistic velocities for the neutrinos, one must use
the relativistic equation for circular motion:

F = Ym0^ (11)

where γ is the Lorentz factor | = (I - j and mG is the rest mass of the
neutrinos. The centripetal gravitational force can be expressed using Newton's
universal gravitational law and the gravitational mass, mg, of each rotating
neutrino. According to the equivalence principle [11], the latter equal the in-
ertial mass m„ thus it is

F = (12)
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where the V3 term is obtained by noting that the distance, I, between the
rotating neutrinos equals V3R and that the gravitational force Ffi equals V3Fo,

where F (= Gm2 II2) is the force exerted between two individual neutrinos

0v 1 7

(Fig. 5).

Fig. 5a: Schematic of the three rotating neutrino model with two of the three corre-
sponding model equations, i.e. m = 3ym , and eq. (22) for η = 1. The third model
equation is eq. (20), which can be also rewritten as R = Gmoy5 / (\ßc2)

Fig. 5b: The three particles move at a constant tangential velocity ν in a circle of radius
R around their center of mass. They are equally spaced. F0 is the attraction force
between two particles at distance 1 = V3R and FG is the resultant radial force.

It can be shown [10] that the inertial mass, ηιβ is always related to m0 and
γ via

ηχ=γ3πιο. (13)

In order to prove this, one first considers linear motion, using the defini-
tion of inertial mass
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mi = F/ (dv/dt) (14)

and of force as the time derivative of the momentum, p. Thus one obtains after
some short algebra [8, 9, 10] that

,, dp d(ymv) 3 dv

F = — =-2— = vm — (15)

dt dt ' 0 dt ^ '

and therefore from (14) it is m| = γ 3mo. This result was first obtained by Ein-
stein in his pioneering Special Relativity 1905 paper [12].

For arbitrary particle motion one considers an instantaneous frame, S',
moving with the particle with a velocity, v, relative to a laboratory observer in
S, and examines a small variation, δν, in v, which causes a small variation 6F
in force parallel to v. After some mathematical transformations (Appendix A
[10]) one obtains

ÔF = γ 3mod(ôv) / dt (16)

thus again it is m; = γ 3mo. This very important result has already been used
recently [8, 9], but the first rigorous and elegant proof outlined above and
given in Appendix A is due to Professor Athanassios Fokas [10].

Combination of eqs. (11), (12) and (13) gives
v2 GmV

which, upon using the definition of γ, gives
Gm , γ2

R = Ο8)

V3c" γ -1

Upon using the definition of the Schwarzschild radius, Rs(= 2Gmo / c2),
this equation takes the form:
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R/m

R/Rs

Fig. 6: Plot of eq. (19) for R values up to 10~5 m (top), as well for values near RmlI1 (bottom).
Rmln denotes the minimum value of R. The m axis is constructed from m = 3ymoWith
mo = 5.1 · 10~2 eV/c2. For each R it gives the mass of the rotational state.

Note that Rs expresses the radius (event horizon) of a black hole with
mass m0. A plot of equation (19) is given in Figure 6. One observes that for
R values above 2.343 Rs these exist two γ values for each R. The low γ value
corresponds to Keplerian orbits (where dy / dR > 0, thus dv / dR > 0), while the
high γ value corresponds to relativistic orbits, where, interestingly, velocity
and force increase with increasing radius. For these high γ orbits, equation
(19) reduces to:
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R/Rs =(1/2Τ3)γ5 (20)

or, using (18), to
Gm ,

This constitutes the "corpuscular" equation of the new mathematical
model. The "ondular" equation is obtained directly from the de Broglie equa-
tion:

(22)

ymov ymoc

where η is an integer. Using (2n-l) rather than η in (22) is motivated by the
fact that it leads to good agreement with experiment regarding higher baryon
masses, as shown in Section 6. Solution of equations (21) and (22) gives

Y=3I/12(2n-lr^f - . (23)

m

0

Therefore, upon using the definition of the Planck mass, mpi(= (Äc/'G)12),
one obtains

Y=31/I2(2n-l)1/6m£/mf (24)

and thus

m = 3ymo = 313/t2(2n - l)1/6m2/3mp3 (25)

where m is the rest mass of the bound state formed by the three rotat-
ing neutrinos. The best estimate of the highest neutrino mass is currently
mo = 0.051 ±0.01 eV/c2 [7], Upon substituting the value mo = 0.051 eV/c2 in
(25) one obtains:

m = 1041 MeV/c2 (26)

which differs less than 11% from the neutron mass, mn(= 939.565 MeV/c2).
Exact agreement with the neutron mass (m = mn) is obtained for
rn = 0.043723 eV/c2.
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Fig. 7: Plot of eqs. (19) and (22), for η = 1, and graphical determination of the mass of the

The corresponding γ factor, denoted by γη, is 7.163T09. This is a very in-
teresting result: Three rotating neutrinos of total rest mass 3mo = 0.132 eV/c2
form a bound state with the rest mass of a neutron (~1 GeV) which is a factor
of 7.163 109 larger. Thus the rest mass of this state is to 99.9999999% due to
the kinetic energy of the rotating neutrinos [8], which is in agreement with
recent numerical computations based on QCD [13]. This has led to the term
<(mass without mass» [14] and to the conclusion that, even if the bare masses
of the quarks could somehow vanish, this would have a very small effect on
the masses of hadrons [14],

A graphical solution of the two equations of the model (eqs. 19 and 22) is
provided in Figure 7 by plotting γ vs R from these two equations. The second
y axis provides directly the mass of the bound state formed via m = 3vmo. One
may observe the great similarity of this figure with Figure 2 of the Bohr model
for the H atom.

6. Comparison with experiment

Since the good agreement between the experimental mass of the neutron
and that computed, without any unknown parameters, from equation 25 could
be fortuitous, it is important to compare with experiment as many other prop-
erties of the bound rotational state as possible:

neutron.
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(η=1) (η=2) (η=3)(η=4) (η=6) (η=10) (η=16)

2η-1

Fig. 8: Comparison of the masses, mB, of the uncharmed baryons, consisting of u, d and
s quarks, [4] with eq. (25), i.e. mß = mn (2n - l) , where mn is the neutron mass.

(a) Masses of baryons

Equation (25) predicts a (2n-l)1/6 dependence of the masses of other bary-
ons, which happens to be in good agreement (better than 3%) with experiment
as shown in Figure 8 and Table 1.

Table 1: Experimental [4] and computed via eq. (25) baryon masses

Baryon Experimental mass m (2η —l)"6 value MeV/c2 " η
< 938.272 939.565 939.565 1
Λ 1115.68 1128.3 2
Σ* Σ" Σ" Δ 1189.37] 1192.64 1197.45 Ι 1232 J !· 1228.6 3

1314.8 1321.3 1299.5 4
Σ* 1385 1401.2 6
— * 1533 1534.7 10

1672 1665.3 16
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(b) Energies of the bound state

The total kinetic energy, T, of the three neutrinos in the rotating state of
radius R is:

T(R) = 3(Y-l)moc2 (27)

Their potential energy, VG, can be computed starting from the force expres-
sion of equation (17) and using equation (20) to eliminate γ and thus obtain

F = -m„c

<2Sr 1

Rc

R

4/5

Integration of this equation [8, 9] gives
VC(R) = -5moc2(2V3)1/5(R / Rs)1/5 .
which accounting for equation (20) gives
VG(R) = -5Ymoc2 .

R/R(n=1)

(28)

(29)

(30)

R/m R{n=i) = 3Xc„

Fig. 9: Plots of eqs. 27 (also using eq. 20), 29 and 22, the latter for η = 1, showing the depend-
ence of the kinetic energy T, of the potential energy AVG, and of the Hamiltonian
(total energy) Δ Ή (= AT + AVG), on the rotational radius R. It is Δ!Η" < 0 for all
R, indicating that the formation of the bound state is exoergic and thus occurs spon-
taneously. The total energy Ε of the bound state equals 3γπΐοϋ" and thus practically
coincides with T, which equals 3(γ - l)moc2. Note that the —AVG vs R curve exhibits

both asymptotic freedom (—AVG —> 0 for R

for R -» co).

• 0) and confinement (—AVC —> oo
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Figure 9 shows plots of equations (27), (29) and (30) and also shows the
dependence of the Hamiltonian 'H(=T+Vf;) and of -VG(R) on R. The last plot
(from eq. 29) shows clearly both confinement, i.e.

jim(-VG(R)) = co (31)

and asymptotic freedom, i.e.

lim(-VG(R)) = 0 . (32)

This figure also shows that Ή is negative for all R, which implies that
the bound states are stable, It also depicts that the binding energy, BE(= -ΔΉ),
equals 2ymoc2,which gives via m = 3γπιο, that

BE = -Δ'Κ= (2 / 3)mc2 . (33)

Consequently the BE per particle is (2 / 9)moc2 = 208 MeV/c2 in good
agreement with the QCD estimated particle energy of 150-200 MeV/c2 at the
transition temperature of QCD [15] and in even better agreement with the
QCD scale of 217+25 MeV [16].

(c) Radii

The computed radius (equation 22) for η = 1 is R(l) = 3h/mnc = 0.630 fm,
which is in good agreement with the estimated radii (-0.7 fm) of neutrons and
protons. For higher η values the model predicts

R(n) = (2n - 1)V6R(1) . (34)

(d) Lorentz factor γ and Planck scale

The γ value computed for the η = 1 state, denoted γ , is 7.163Y09 and
fulfills the equation

Yn=m/3mo . (35)

This γ value corresponds via Ε = ymoc2 to neutrino energies of - 313 MeV
and thus masses of -313 MeV/c2, which happens to be in the quark mass range
[4], It is useful at this point to compute all the masses of the rotating neutrino
in the circular state (Table 2).
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Table 2: Rest, relativistic, inertial, and gravitational mass
of the neutrino constituents of baryons

Symbol

Value

Rest mass

Relativistic mass

γτη,

m

0.043723 eV/c2
313.188 MeV/c2

Inertial mass or gravitational mass Υ^η1„ 1.606921019 GeV/e2

Confined state baryon mass (n = 1) m = 3ytll0 939.565 MeV/c2

One therefore observes that, while the relativistic neutrino mass in the
bound state is in the quark mass range, its gravitational mass is in the Planck
mass range. The latter is in agreement with grand unification theories (GUT),
which predict that gravitational and strong forces are unified at the Planck
energy (and mass) scale [4].

(e) Lifetimes and rotational periods

The period of rotation τ(η) of the neutrinos in the bound state is
2jtR / ν » 2nR / c and thus, using equation (34), one obtains

The time t(n) provides a lower limit for the lifetime of the bound states,
as the latter can be defined only if the neutrinos complete at least one revolu-
tion. Indeed all known lifetimes of baryons are not much shorter than this
estimate. The lifetime of the Δ baryons, which is the shortest, is 5.610_24s [4].

(f) Spins

Neutrinos are fermions with spin 1/2 [4] and thus one can anticipate spin
of 1/2 or 3/2 for composite states formed by three neutrinos. Indeed most ba-
ryons have spin 1/2 and some have spin 3/2 [4, 5].

(g) Charges

Several baryons are charged, such as the proton. Others, such as the neu-
tron, carry no net charge but are known to have an internal charge structure,
positive near the center and the external surface, negative in between [4]. One
can only speculate about the exact location of charge in the rotating neutrino

τ(η) = (2η - l)5/62jtR(l) / c = (2n - 1)5/6 · 6.6 · 10~24 s .

(36)
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model. It has been discussed [8, 9] that positive and negative charge may be
generated via the ß-decay reaction:

η -» p+ + e~ + vc (37)

Even if this is the case, the exact location of charge in the proton and
neutron remains open. Two possible charge structures are shown in Figure
10. In the proton case, the positive charge is due to a positron (e+) residing in
the center of the rotating neutrino ring. This positron can induce electrical
polarization of the three neutrinos which are polarizable [7] and thus gener-
ate charges of -e/3 and e/3 on each of them (Fig. 10). For modeling purposes
one may assume that the three -e/3 charges are neutralized by the +e positron
charge, so that the only charges to consider macroscopically are the three e/3
charges residing on the rotating particles.

Similarly, in the case of the neutron one may assume that the electron
charge is divided between the already polarized three neutrinos, thus generat-
ing charges of -2e/3 and -e/3 on them and thus maintaining electroneutrality
both for the entire structure but also for distances below the rotational radius
(Fig. 10).

In the former case in Figure 10 one may assume that the spin vectors of
the three neutrinos are parallel to the angular momentum vector, L, of the ro-
tating proton state. In the latter case one may assume that one of the three spin
vectors is parallel to L and that the other two spin vectors are antiparallel to L.

l

>o\y

ν

ι e"

proton

-O L

V
/"-2e/3

ι e·

I·

\ -2a/3

V ,'ΐ
t/3

1".........

Fig. 10: Schematics of possible simplified structures of a proton and of a neutron compris-
ing the rotating three-neutrino ring and a positron in the middle. The partial
charges on the neutrinos are due to the polarization caused by the positron (left)
and by the positron-electron pair (right). See text for discussion.
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The charge model of Figure 10 is of course highly speculative, but can
in general account for the non-integer (2/3 and -1/3) charge values of quarks
[4, 5] and also allows, via Coulomb's law, for an estimation of the difference
in potential energy and thus in the mass between a neutron and a proton
(-1.3 MeV/c2) [9]. It also leads to good estimates of the proton and neutron
magnetic dipole moments as described below.

(h) Magnetic moments

Using the definition of the magnetic moment, μ(= (1 / 2)qRv), and the as-
sumed proton and neutron charge geometries of Figure 10, one computes that
for the proton it is

μρ = (1 /2)3(e/3)Rc = (1 /2)eRc = 3μΝ =15.14· 10-27 J/T (38)

where μΝ(= 5.05 10~2' J/T) is the nuclear magneton. This value differs less
than 8% from the experimental value of 2.79μΝ(= 14.10· 10"27 J/T).
Similarly for the neutron one computes:

μη = (1 / 2)eRc [(-2 / 3) + (1 / 3) - (1 / 3)] = -2μΝ = -10.09 · 10~27 J/T (39)
which is in excellent agreement with the experimental value of
-1.913 μη(= -9.66·10"27 J/T).

(i) Angular momentum

A central experimental finding about the strong force is that the normal-
ized by h angular momentum L(= mvR) of practically all hadrons and their
excited states is roughly bounded by the square of their mass measured in
GeV [9]. This is also described by the model upon considering equations (22)
and (25), which yield that

(L / ft) / (m / GeV)2 = 1.13 (2n -1)2/3 (40)

and show reasonable qualitative agreement with experiment for small integer
η values.

(j) Gravitational and strong force

The strong force is generally estimated to be a factor of a~'(~ 137) strong-
er than the Coulombic force at distances of the order of 1 fm [4, 5]. It is there-
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fore interesting to compute the gravitational force in the rotating neutrino
states where the radius is given by

(2n-l )fi

(41)

R =

Ym0c

From equation (11) and accounting for ν ~ c one obtains
FGR = Ymoc2 . (42)

Combining with (41) one obtains
,2

,2

F0 =(2n-l)Äc/R* (43)

which upon using the definition of a(= e2 / sc ft) can also be written as

FG=[(2n-l)a~,]^T (44)

which shows that indeed the relativistic gravitational force has the same exact-
ly magnitude as the strong force: Its coupling constant (magnitude) is indeed
a factor of a_1(~137) stronger than the Coulombic force in the rotational
baryon state,

Table 3: Properties of the gravitationally confined three-neutrino states
(using m = 0.0437 eV/c2 [9] for the neutrino mass)

Property Value predicted bv the model Experimental value
Neutron rest mass 935.565 MeV/c2 935.565 MeV/c2
Baryon binding energy 208 MeV -150 MeV*
Reduced de Broglie wave-length or radius of ground state 0.631 fm - 0.7 fm
Minimum lifetime 6.6x10"24 s 5.6x10"24 s
Proton magnetic moment 15.14-10 27 J/T 14.10-10 27 J/T
Neutron magnetic moment -10.09· 10~27 J/T -9.66-10~27 J/T
Gravitational mass γ m  • ο 1.607TO19 GeV/c2 1.221 TO19 GeV/c2 (Planck mass)
Angular momentum 1.13 (m/GeV)2 Ti~h - h

* : QCD predicted value at the QCD transition temperature [15]
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(k) Consistency with general relativity

The rotating neutrino model presented here uses the direct combination
of special relativity and of Newton's universal gravitational law, to express
the gravitational attraction between the fast neutrinos. This leads to equa-
tion (24) which implies that for η = 1 the term γ6 equals 31/2m2, / m2 which is a
huge number (~ 1.35 1059) and expresses the ratio between the actual attractive
force between the rotating neutrinos and the force they would experience at
vanishing velocity. Interestingly, as shown recently [10], the same result about
the ratio of these forces, i.e. 31'"nip, / m2 « 1.35 · 1059, can be reached using the ef-
fective potential of the Schwarzschild geodesies [17] of general relativity [10].
Thus the treatment of the three neutrino model using general relativity leads
to the same numerical results [10] as the treatment with special relativity and
the equivalence principle.

Table 4: Standard model for particles and neutrino model [9]

Standard model Neutrino model
Force Strong force Relativistic gravitational force
Force expression - Fg = -Gmlgm2g/r2 =-Gm]0m2(j^/r2 a
Hadron constituent Quark Fast neutrino
Property determining the force magnitude Color charge Inertial(=gravitational) mass  YX
Mediating particle Gluon -
Predicted baryon mass (Model parameter) 939 MeV/c2
Neutrino mass zero 0.043723 eV/c2

a m, g and m2 are the gravitational, thus also inertial, masses of two bodies; m, oand
m, are the corresponding rest masses and γ, and γ, are the corresponding Lorentz
factors computed from the velocities v, and v, of the two particles relative to the
laboratory observer.

In general the agreement of the results of the present model with experi-
ment is quite good as shown in Table 3. This is noteworthy because, unlike
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the Standard Model which contains a large number of unknown (adjustable)
parameters, the present model does not contain any unknown parameter. A
comparison with the Standard Model is given in Table 4, while a direct com-
parison of the Bohr model for the Η atom and of the present Bohr-type model
for the neutron is given in Table 5.

Table 5: Deterministic models of the formation of the Η atom and of the neutron

Bohr model for the Η atom Bohr model for the neutron
Electron as particle  2 2 v e  Τ Τ  Newton's Coulomb 2nd law law Neutrino as particle  v2  γΠ1° R = SR' Τ τ  Relativistic Newton's gravitational law equation of accounting for motion for  circular motion sPecial relativitY <mi
= ? mo > and for equivalence  principle (m|;=mi)
Electron as wave  η  - = R  m ν De Broglie (for n=l) Neutrino as wave  h η  - » - = R  ymov 7moc De Broglie (for n=l)
Results  ν = ac ; γ = 1  R = —-— - 0.5292 · 10~'°m amcc  Ve = -27.2 eV Τ = 13.6 eV •H =T + Ve =-13.6 eV  A(RE) = Amc2 = Τ = (1 / 2)a2mec2 = 13.6 eV Results (with mo = 0.043723 eV/c2} v ~ c ; γ = 7.163 · 109  Λ 15  R
=- = 0.63010 m  γηιοο  VG =-(5/3)mnc2 =-1565.9 MeV  Τ = mnc2 = 939.565 MeV  Ή = Τ + V0 =-(2/3)mnc2 =-626.4 MeV  A(RE) = Amc2 = Τ = mnc2 = 939.565 MeV Per particle:  Tp =313.2 MeV •Hp = -208.8 MeVh
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7. Conclusions

It appears that Bohr-type models can be useful not only in Chemistry to
describe the Η atom (Table 5, left) but also in Physics to describe a baryon
such as the neutron (Table 5, right).

The good agreement between experiment and the present rotating neu-
trino model leads to three main conclusions:

- first, that quarks can be modeled efficiently as relativistic rotating neu-
trinos,

- second, that the strong force can be modeled efficiently as the relativ-
istic gravitational force,

- third, that apparently, more than 99.9999999% of the mass which sur-
rounds and constitutes us is due to the kinetic energy of neutrinos bound in
gravitationally confined baryon states.
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APPENDIX 1: A NOTE ON THE INERTIAL

AND GRAVITATIONAL MASS OF FAST PARTICLES

FOR ARBITRARY PARTICLE MOTION [10]

We consider a particle with rest mass mD and instantaneous velocity ν
relative to an observer in a reference frame S, and we focus on an instantane-
ous reference frame S' moving with the particle, The instantaneous inertial
frame S' is uniquely defined by the instantaneous vector ν and thus, for this
instantaneous frame, ν is a constant [18]. Let δν be a small change in the ve-
locity in the same direction with v. Then,

δν = δνν (1)

and since ν is constant,

:v=0.

dt

(2)

Hence, denoting by δΓ the corresponding colinear change in F, we find
the following:

F + 5F =—[m0(y+δγ)(ν + δν)]
dt

= -r [m0yv] +—[ηι0γδν + ηι0δγν] .
dt dt

(3)

Thus

ôF = m — [γδν + δγν] .
dt

The definition of γ implies the following:

(4)

γ + δγ =

1-

(ν + δν)-

-1/2

ν 2νδν

1 J —

c c

-1/2

+ 0(δν)2 =

r \

2~δν

1--r-

/

c

9 Λ-1'2

V

ιΛ

ν c y

1—î
c* j.

4-δν

-1/2

+ Ο(δν) =

1+-

v ->
1 + —τγ'δν
c"

1 -

1 2

c

-Ο(δν)2.

+ 0(δν)2 =

(5)
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Hence

δγ = -y γ3δν + 0(δν)2 .
c

Substituting the above in (4) we find

(6)

dt
d

: mo _
dt

γδνν + — ^δννν

γδν + -γ γ8ν
c'

ν.

(V)

But ν and γ are constants, thus the above equation becomes

ÔF = m„

f 2 \
γ+^-γ3

/ d

— δν
dt

v.

Consequently

ôF = m γ3—(δν)
°r dt '

(8)

(9)

and y3mo is again the inertial mass.

Since δν and ÖF can be taken to be infitesimally small, it follows that
this result, i.e. nx = γ3ηιο, is valid for an arbitrary motion of the particle under
consideration with an instantaneous velocity v.

It is worth noting that both ÔF and δν are parallel to v. The fact that ÔF
and ν are parallel implies that the force ÔF is invariant [18], i.e. the same force
is perceived in the instantaneous frame S' and in the laboratory frame S.

In summary, the longitudinal mass YJmo is the inertial mass not only for
linear particle motion but also for arbitrary particle motion. Consequently,
according to the equivalence principle, γ 3ηι is also the gravitational mass for
arbitrary motion, including cyclic motion.

We recall that for circular motions, where ν · = 0, but also for elliptical
and other cyclic motions, one also defines the so called transverse mass ymo
as the ratio of F and dv/dt [18]. However this ratio, which actually equals the
relativistic mass, cannot be used as the inertial mass, since in this case force and
velocity are not parallel and thus the force is not invariant [10, 18].
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ

Παρουσιάζεται ενα νέο μοντέλο της δομής των άδρονίων, όπως των πρω-
τονίων και νετρονίων, τα όποια αποτελούν τό 99% της ορατής υλης που μας πε-
ριβάλλει και μάς άποτελεΐ. Το μοντέλο ακολουθεί τη μεθοδολογία του μοντέλου
του Bohr για το άτομο του Υδρογόνου, άλλα χρησιμοποιεί τη βαρύτητα άντί την
ηλεκτροστατική έλξη ώς τήν κεντρομόλο δύναμη.

Το μοντέλο θεωρεί τρία ταχέα νετρίνα που έχουν εγκλωβισθεί σέ κυκλική
τροχιά λόγω τής βαρυτικής των έλξης. Χρησιμοποιώντας μόνο τήν Ειδική
Σχετικότητα, τον παγκόσμιο βαρυτικό Νόμο του Newton, τήν Άρχή τής ισοδυ-
ναμίας άδρανειακής και βαρυτικής μάζας και τήν έξίσωση τοΰ μήκους κύματος
de Broglie, πού είναι ή ιστορική βάση της κβαντομηχανικής, ευρίσκεται εντελώς
άπρόσμενα δτι οί δέσμιες κυκλικές δομές (καταστάσεις) πού σχηματίζονται άπο
τα τρία νετρίνα έχουν τή μάζα και δλες τις άλλες βασικές ιδιότητες τών βαρυονί-
ων, δπως τά πρωτόνια και νετρόνια. Τά ϊδια άριθμητικά άποτελέσματα εξάγον-
ται και με τή θεωρία τής γενικής σχετικότητας. Τό μοντέλο χρησιμοποιεί μόνον
θεμελιακές εξισώσεις και δέν περιέχει άγνωστες ή προσαρμοζόμενες σταθερές.

Προκύπτουν τρία κύρια συμπεράσματα: Πρώτον δτι τά κουάρκς μπορούν
νά μοντελοποιηθούν επιτυχώς ώς σχετικιστικά νετρίνα, δεύτερον δτι ή 'Ισχυρή
Δύναμη μπορεί νά μοντελοποιηθεί επιτυχώς ώς ή σχετικιστική Βαρυτική Δύναμη
και τρίτον δτι τό 99.9999999% τής μάζας τών πρωτονίων και νετρονίων οφεί-
λεται στήν κινητική ενέργεια τών σχετικιστικών σωματιδίων (νετρίνων) πού τά
άποτελοΰν.
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Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝΟΥ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

1. "Υπαρξη καί Νόημα

Αν δεχθούμε δτι ολόκληρο τό σύμπαν, μαζί μέ τό θερμοκήπιο τής γής,
φτιάχτηκαν καί έξελίχθηκαν ειδικά καί αποκλειστικά γιά έμάς, τότε ή ιδέα
ότι ή άνθρώπινη ζωή μπορεί νά έχει νόημα πρέπει νά εξεταστεί μέσα
στό εύρύτερο πλαίσιο τής παγκόσμιας έξέλιξης. Αύτό πού θά έχει ιδιαίτερη
σημασία είναι νά αιτιολογηθεί καί νά δικαιολογηθεί μέ άτράνταχτα λογικά
επιχειρήματα ή εξέλιξη τής άνθρώπινης ζωής, ή όποία μπ ο ρ ει νά έχει νό-
ημα μέσα στό εύρύτερο περιβάλλον τού σύμπαντος πού γνωρίζουμε. Βέβαια,
αύτό προϋποθέτει δτι εμείς οί άνθρωποι έχουμε τήν τάση νά παίρνουμε τόν
έαυτό μας πολύ στά σοβαρά, γιατί δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στό δτι είμαστε
τά μόνα πλάσματα στό σύμπαν (άπό δσο γνωρίζουμε) πού έχουν τή μοναδική
ικανότητα νά κατέχουμε «συνειδητότητα», ώστε νά μπορούμε νά συνειδητο-
ποιούμε αύτό πού θά θεωρούσαμε «μιά ζωή μεστή νοήματος». Τείνουμε νά
πιστεύουμε πώς μέσα άπό τήν παρουσία μας το σύμπαν άποκτά
συνείδηση . "Ενα σκουλήκι ή ένα άλογο δέν θά μπορούσαν ποτέ νά «διαλογι-
στούν» καί νά έκτιμήσουν τήν ύπαρξή τους.



116

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σέ ένα γενικότερο πλαίσιο θά ρωτούσε κανείς αν έχει νόημα ή άνάπτυξη
της «βιολογικής μορφής» άπο την άψυχη ύλη, μέ τήν έπακόλουθη άνάδυση
των εγγενών άξιων τής ζωής, της νόησης, τής συνείδησης και τής «έπίγνω-
σης». Γιατί να υπάρχουν τά θερμοκήπια και έμεϊς; Μήπως ή
μόνη άπάντηση είναι ή θεολογική αναφορά στήν κρυφή βούληση του Θεού;
'Ά ν ολα αύτά έγιναν γιά εμάς, δπως υποστηρίζουν οί άνθρωπικές άρχές,
τότε θά λέγαμε πώς ζούμε σέ έναν ((κόσμο» πού είναι αξιοπρόσεκτος, επειδή
τον σημαδέψαμε εμείς μέσω τής 'ίδιας τής ύπαρξης μας.

Δέν άσκουμε καμία κριτική στήν ιδέα περί Θεοΰ-Δημιουργοΰ ή περί
((προσωπικού Θεού» ή στις οποιεσδήποτε μορφές ή απόψεις ιδεολογικών
στοχασμών τών διαφόρων θρησκειών.

Ή γνώση πού έχουμε γιά τό πρόσωπο τής άλήθειας είναι, και φαί-
νεται πώς θά παραμείνει, άποσπασματική και περιορισμένη, 'ίσως κυρίως
λόγω τών άδυναμιών και τών περιορισμών τής άνθρώπινης διανόησης στήν
κατανόηση τών καβαλιστικών άπαντήσεων στά θεμελιώδη έρο^τήματα περί
νοήματος και ύπαρξης. Ή θεολογία διατείνεται πώς μόνο μέ τήν πίστη
στό δόγμα τής θρησκείας, ή μέ τον μυστικισμό, είναι δυνατό νά εμβαθύ-
νουμε στο μυστήριο τής αλήθειας και νά επικοινωνήσουμε μέ τον Θεό και
μέ τήν άληθινή φύση τών πραγμάτων. Άπο τήν άλλη μεριά, ή αξιοπιστία
τής έπιστήμης οφείλεται στήν εμπιστοσύνη πού έχουμε στήν «άντικειμε-
νική»1 γνώση, ή οποία άποκτάται μέ επίπονη, οργανωμένη και άπαγωγικά
διατεταγμένη προσπάθεια, και οχι μέ τήν άπλή συσσώρευση πληροφοριών.

Ε'ίτε προσεγγίσει κανείς τά οντολογικά θέματα μέσα άπο τήν έπιστήμη
εΐτε μέσα άπο τή θρησκεία, ή μεταφυσική έπιχειρηματολογία είναι
ή πηγή τού θρησκευτικού δόγματος άλλά, συχνά, και τής έπιστημονικής
έμπνευσης. Σέ εξαιρετικές περιπτώσεις θεμελιωδών «άνακαλύψεων», ή με-
ταφυσική έπιχειρηματολογία οδηγεί τήν έπιστημονική ερευνά στά
θολά σύνορα τής διάκρισης μεταξύ τού ορθολογικού κόσμου τής έπιστήμης
και τού κόσμου τής φαντασίας και τής ψευδαίσθησης.

I. Ή γνώση τών πολλών πού παρατηρούν, έρμηνεύουν, επικοινωνούν και συμφω-
νούν (D. F©llesdal, Mind and Language, Clarendon Press, 1975).
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2. Συλλογικότητα και πολυεγκλείδωση
2.1. Συλλογικό τητα στη φνση: «'Ομαδοποίηση»

Όλα τα «φυσικά φαινόμενα», τά υλικά αντικείμενα και οί φυσικές δια-
δικασίες, και μαζί δ λες οί έξελικτικές μορφές του κόσμου μας,
ξεδιπλώνουν τήν προσωρινή υπαρξιακή διαδρομή τους στον συμβατικό χρό-
νο και χώρο, και εμπλέκονται σε μιά ατέρμονη, ιεραρχική, συλλογική,
πληροφοριακή επεξεργασία και έπικοινωνία, μέ αύξηση τής πολυπλοκό-
τητας και τής επικοινωνιακής δικτύωσης. Ή πληθυσμιακή δράση τής πλη-
ροφοριακής έπεξεργασίας και τής επικοινωνίας τών μορφών, δηλαδή
ή «συλλογικότητα», χαρακτηρίζει παντού τήν εξελικτική διαδικασία
του κόσμου μας. Μέ άπλά λόγια, στον φυσικό κόσμο μας τό
((μέρος» έχει νόημα μόνο σε σχέση μέ τό περιβάλλον του και
μέ τήν ((ολότητα».

Άπό δομικής άπόψεως οί πληθυσμιακές ομαδοποιήσεις μπορεί νά
έχουν γενικότερες σχέσεις «μέρους» και «δλου», άφοΰ μπορεί νά συγκρο-
τούνται άπό πληθυσμιακές ομαδοποιήσεις μικρότερης έμβέλειας, κ.ο.κ.,
άλλα και οί ίδιες νά άποτελοΰν μέρος άλλων πληθυσμιακών ομαδοποιήσεων
μεγαλύτερης εμβέλειας. Τά παρατηρούμενα φαινόμενα δεν είναι συνέπειες
συνεχών παρεμβάσεων και άποφάσεων του Δημιουργού, άλλά άπορρέουν άπό
τις διαδικασίες κίνηση ς και συνδετικότητας, πού τέθηκαν σέ δράση
άπό τόν Δημιουργό στήν άρχή τών πάντων και κατέληξαν σέ αύτό πού άντι-
λαμβανόμαστε σήμερα. Ή περιγραφή μέσω συλλογικών ομαδοποιήσεων, οί
οποίες έπιβάλλονται ύπό τήν επίδραση τών καταστατικών πε-
δίων έπί ((λειτουργικά όμοιων»2 στοιχείων, έχει οδηγήσει στήν
άνάπτυξη μιάς ((επιστήμης τής πολυπλοκότητας και τής συμπεριφοράς τών
πληθυσμιακών ομαδοποιήσεων». Ή άνάπτυξη μεθοδολογιών γιά τήν πε-
ριγραφή σύνθετων και πολύπλοκων, μή γραμμικών πληθυσμιακών ομαδο-
ποιήσεων, οί όποιες δέ ν άνάγονται στήν άνάλυση τής δυναμικής
τών συστατικών «μερών» τους, άποτελεί μιά πολύ σημαντική έπέ-
κταση τής στατιστικής θεωρίας τών συλλογικών ομαδοποιήσεων.

Νά σημειωθεί δτι, ιδιαιτέρως γιά τις βιολογικές κοινωνίες ζώων και
άνθρώπων, ή «ομαδοποίηση λειτουργικά δμοιων» ζώντων οργανισμών δεν

2. Ή «λειτουργική ομοιότητα» αναφέρεται σέ έγκλειδωμένες μορφές οί όποιες δη-
μιουργήθηκαν άπο τήν εγγενή διαδικασία «όμαδ & έγκλ+διάχ», ώστε νά προάγουν τήν
παγκόσμια λειτουργικότητα στο πλαίσιο τής άρχής (βλ. τμήμα 2.3.).
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σημαίνει κατ' άνάγκη καί «φυσική παρουσία σέ εντοπισμένη συγκέντρω-
ση καί συγκρότηση του φυσικού συνόλου», άλλά μπορεί νά βασίζεται σέ
«συμμετοχική καί συνεξελικτική ομαδοποίηση», όπως συμβαίνει π.χ. στις
άνθρώπινες κοινωνίες μέ τις θρησκευτικές, τις συνδικαλιστικές, τις άθλητι-
κές, τις πολιτικές καί τις πολιτιστικές ομαδοποιήσεις.

2.2. Σχέσεις αμέρους» και «όλου»

Πρέπει νά σημειώσουμε ότι ή κάθε δημιουργούμενη ομαδοποιημένη καί
έγκλειδωμένη μορφή διαχέεται καί λειτουργεί περιστασιακά ώς ((όλον» ή
ώς «μέ ρ ο ς » άλλων ιεραρχικά ομαδοποιημένων καί έγκλειδωμένων μορφών.
Κάθε μορφή τού κόσμου μας είναι τό ((όλον» άλλων ένθετων, ιεραρχικά συ-
σχετισμένων, ομαδοποιημένων καί έγκλειδωμένων συνόλων. Τά συστατικά
μέρη (λειτουργικά όμοιων στοιχείων) μιάς ομαδοποιημένης καί έγκλειδω-
μένης μορφής παίζουν τόν ρόλο «του μέρους καί τού όλου» στήν καθολικά
περιπλεγμένη ιεραρχία τών μορφών τού κόσμου μας, άπό τό άκαθόριστο
όριο τών χωρίς χώρο καί χρόνο φανταστικών ((στοιχειωδών κβαντικών φαι-
νομένων» τού μικρόκοσμου, μέχρι τό άλλο άκαθόριστο όριο τής άπεριόρι-
στης πολυπλοκότητας καί έπικοινωνιακής δικτύωσης τών ομαδοποιημένων
καί έγκλειδωμένων μορφών τού κόσμου τών άνθρώπινων κοινωνιών. "Ετσι,
κάθε ιεραρχικά ομαδοποιημένη καί έγκλειδωμένη μορφή τού κό-
σμου μας λειτουργεί ώς ένας υπαρξιακός φορέας κίνησης καί
επιρρεπούς συνδετικότητας, πού περιστασιακà παίζει τόν
ρόλο τού ((μέρους» καί τού ((όλου».

Ή δημιουργία καί ή εξελικτική διάχυση τών ((έγκλειδωμένων ομαδο-
ποιήσεων» είναι ένα καθολικό φαινόμενο σέ όλες τις κλίμακες τού
παγκόσμιου γίγνεσθαι. Είναι μιά εγγενής διαδικασία τού φυσικού κόσμου
μας, ή όποία χαρακτηρίζεται άπό ομαδοποιήσεις συνόλων-μέσα-σέ-
σύνολα, άφοΰ άφορά έγκλειδωμένες ομαδοποιήσεις συστατικών ((μερών»,
τά όποια επίσης άποτελούν ομαδοποιημένα καί έγκλειδωμένα σύνολα.

Στις κοινωνίες του άνθρώπου ή έγγενής μορφογενετική διαδικασία
«ομαδοποίησης & έγκλείδωσης + διάχυσης» συσχετίζει όλες τις έξε-
λισσόμενες μορφές συμπεριφοράς στόν φυσικό, τόν βιολογι-
κό, τόν κοινωνικό (επαγγελματικό, οικονομικό, πολιτικό, κ.λπ.), άλλά
καί στόν νοητικό κόσμο μας.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΙΙΣ 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

119

2.3. Ό μαδοποίηση και έγκλείδωση
λειτουργικά ομοίων στοιχείων

Ή «συλλογικότητα», δηλαδή ή πληθυσμιακή δράση τής πληροφοριακής
επεξεργασίας καί επικοινωνίας τών μορφών, χαρακτηρίζει τήν εξελικτική
διαδικασία τοϋ κόσμου μας. Ή συνεχής εξελικτική έπικοινωνία τών μορφών
τοΰ κόσμου μας καί ή επίμονη συλλογική επεξεργασία τής πληροφο-
ρίας άποτελοΰν τή μηχανή τής εξελικτικής πορείας τοϋ κόσμου μας.

Συνεξελικτικές διαδικασίες «λειτουργικά όμοιων μορφών», οί όποιες
άναφέρονται σέ ειδικές καταστάσεις συνεξελικτικής συνάφειας «άνοικτών»
φυσικών συστημάτων, μέ παρόμοια έξελικτικά παρελθόντα, διαδρομές
ή ιδιότητες, μποροΰν νά προκαλέσουν μορφογενετικές ομαδοποιήσεις
καί έγκλειδώσεις κάτω άπό χαρακτηριστικές εύαισθησίες στις άρχικές
συνθήκες, μακριά άπό τήν ισορροπία. Ή ομαδοποίηση καί έγκλεί-
δωση λειτουργικά όμοιων μορφών είναι ένα καθολικό φαι-
νόμενο εξελικτικής διαδικασίας, ή όποία άποτελει μιά έξαιρετικά
πολύπλοκη άντίληψη άμοιβαίων συνεξελικτικών διαδικασιών. Συνιστά μιά
συνεχή μορφογενετική δράση πού συμβάλλει στήν άνανέωση τών έξελι-
κτικών μορφών τοΰ κόσμου μας, στήν αύξηση τής πολυπλοκότητας
καί τήν προαγωγή τής λειτουργικότητας τοΰ κόσμου μας.

Ή δικτυωμένη συλλογικότητα, ή πληθυσμιακή ομαδο-
ποίηση καί έγκλείδωση τών μορφών τοΰ κόσμου μας χαρακτηρίζει
τις μή-άντιστρεπτές, εγγενείς, έξελικτικές διαδικασίες σέ όλες τις κλίμα-
κες τοΰ χωροχρόνου καί τής πολυπλοκότητας τοΰ πολυποίκιλου κό-
σμου μας.

Ή λέξη «έγκλείδωση» είναι ένας νεολογισμός γιά μιά ομαδοποίηση
((λειτουργικά έπιλεγμένων», συνεκτικών καί μ ή-γραμμικά
συσχετισμένων συστατικών. Αφορά μιά έξελισσόμενη διαδικασία
τού παγκόσμιου ((γίγνεσθαι», ή όποία άναπτύσσεται υπό τήν έπίδραση
((τοπικών πεδίων δυνάμεων» καί διαχέεται ιεραρχικά άπό τόν αινιγ-
ματικό μικρόκοσμο μέχρι τά όρια τής πολυπλοκότητας τών έγκλειδωμένων
πληθυσμών.Οί «έγκλειδωμένες μορφές» διακρίνονται ώς διερ-
γασίες έξελισσομένων διαπλεγμάτων «κοινωνιών-μέσα-σέ-
κοινωνίες».
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Γενικότερα, ή επιστημονική παρατήρηση έχει αποκαλύψει πληθαι-
ρα περιπτώσεων δπου πληθυσμοί «λειτουργικά ομοίων» συστατικών
μερών μεταπίπτουν σέ «συγκροτη μένες και έγκλειδωμένες ομα-
δοποιήσεις» υπό τήν έπίδραση πεδίων δυνάμεων κάτο^ άπο κατάλληλες
συνθήκες «άνοιχτής ενεργειακής έπικοινωνίας» μέ τό περιβάλλον τους. Ή
έγκλείδωση μιάς μορφής έξασφαλίζει τήν ενεργό έξελικτική συμμετοχή τού
«συλλογικού ολου» στο περιβάλλον.

Είμαστε τώρα σέ θέση νά διακρίνουμε τήν εξελικτική διαδικασία τού
«γίγνεσθαι» ώς μιά ιεραρχικά έξελισσόμενη διαδικασία «ομαδοποίησης,
έγκλείδωσης και διάχυσης», φαινομένων-μέσα-σέ-φαινόμενα, συνό-
λων-μέσα-σέ-σύνολα ή γενικότερα «κοινωνιών-μέσα-σέ-κοινωνίες».

Ή νέα δια-κλαδίκή έπιστήμη τής συμπεριφοράς πολύ-
πλοκων έγκλειδωμένων κοινωνιών έρευνα τις σχέσεις υποκειμένου
και αντικειμένου, μέρους και δλου, ποσότητας και ποιότητας, αιτίων και
άποτελεσμάτο^ν. 'Ιδιαιτέρως σημαντική είναι μιά μεγάλη κατηγορία δυνα-
μικών συστημάτων πού λειτουργούν μακριά άπο ισορροπία, μέ χαρακτηρι-
στικές εύαισθησίες τών άρχικών συνθηκών τέτοιες, ώστε ((μικρές, άκόμη
και άπειροελάχιστες, διαταραχές μπορούν νά ενισχυθούν και νά προ-
καλέσουν μεγάλα ή και καταστροφικά αποτελέσματα». Τέτοια «άσταθή»
δυναμικά συστήματα είναι ειδικού ενδιαφέροντος, άφού δύνανται νά δη-
μιουργήσουν νέες έξελικτικές μορφές φα ι ν ο μέ ν ω ν. Έμεΐς λέμε
πώς αύτή ή έγγενής δημιουργικότητα τού εξελικτικού γίγνεσθαι τού κό-
σμου μας συντελεΐ άποφασιστικά στήν προαγωγή τής συμπαν-
τικής λειτουργικότητας τού κόσμου μας, άφού καθορίζει τον
προσανατολισμό και τήν πορεία τής εξελικτικής ιστορίας τού κόσμου μας.

2.4. ιιΈγκλειδωμένες υπαρξιακές διαδρομές»

Κάθε μορφή τού άντιληπτοΰ σύμπαντος ξεδιπλώνει τήν
έγκλειδωμένη προσωρινή ((υπαρξιακή διαδρομή της» στον
συμβατικό χρόνο και χώρο, και εμπλέκεται σέ μιά ιεραρχική
άλληλεπίδράση, πληροφοριακή έπεξεργασία και ολοκλήρω-
ση μέ το περιβάλλον της, ή όποία συνοδεύεται άπο αύξηση τής πολυ-
πλοκότητας, αύξηση τής έπικοινωνιακής δικτύωσης και άπό τήν «προα-
γωγή τής συμπαντικής λειτουργικότητας», δπως πιστεύουμε και
υποστηρίζουμε.
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2.5. Πολυεγκλειδω μένη και πο λνκερ ματ ισ μένη
άνθ ρώπινη κοινωνία

Μιά εξελισσόμενη συλλογική μορφή άπό λειτουργικά όμοια στοιχεία,
κατά τή διάρκεια τής υπαρξιακής εξελικτικής διαδρομής της, λειτουργεί ώς
μιά πολυεγκλειδωμένη ομαδοποίηση, συμμετέχοντας σέ ποικίλες ομαδοποι-
ήσεις και έγκλειδώσεις μέ διαφορετικούς βαθμούς χαλαρής ή έντονης έγκλεί-
δωσης. Αύτό συμβαίνει στήν άβια φύση μέ τις ομαδοποιήσεις χημικών στοι-
χείων, οί όποιες παράγουν μόρια και μεγαλομόρια χημικών ενώσεων.

Συμβαίνει επίσης και μέ τις ομαδοποιήσεις και έγκλειδώσεις «συλλο-
γικής συμπεριφοράς» βιολογικών οργανισμών στις κοινωνίες τών ζώων.
Περισσότερο σημαντικά και χαρακτηριστικά, «συλλογικές» ομαδοποιήσεις
και έγκλειδώσεις συμβαίνουν στήν κατακερματισμένη ανθρώπινη κοινωνία
μέτίς πολλαπλές ομαδοποιήσεις και έγ κλειδώσει ς τοΰ κοι-
νωνικού ((συλλογικού άνθρώπου» σέ θρησκευτικές, επαγγελματι-
κές, πολιτικές, άθλητικές, κ.λπ. οργανώσεις.

2.6. Ό πολυεγ κλειδωμένος κοινωνικός άνθρωπος
(συμπεριφορά και εξέλιξη)

'Άν πάρετε τήν εικόνα τής «πολυεγκλειδωμένης και πολυκερματι-
σμένης κοινωνίας τών άνθρώπων», τήν εικόνα πού μόλις σας ιχνογράφησα,
και τήν γυρίσετε «μέσα-εξω», όπως θά γυρίζατε «μέσα-έξω» μιά κάλτσα
ή ένα πουκάμισο, τότε θά άποκαλύψετε τον ((συλλογικά πολυεγ-
κλειδωμένο κοινωνικό αν θ ρ ωπ ο ». Θά ξεσκεπάσετε ένα πολύπλοκο
«εγώ », προσεγγιστικά ό ρ ι ο θετη μέ ν ο , και γι' αύτό και προ-
σεγγιστικά αύτόνομο, κατατμημένο, πολυδιάστατο και πο-
λύ εγκλειδωμένο συμφώνως προς τις παραδόσεις του, τις έργασιακές
και έπαγγελματικές έπιδιώξεις και επιθυμίες του, τις φιλοδοξίες και τις
υποταγές του, και συμφώνως προς τά ψυχολογικά χαρακτηριστικά αυτού
τού πολυδιάστατου συλλογικού «εγώ».

Μέσα στις ποικίλες έγκλειδώσεις τού ((συλλογικού άνθρώπου» θά άπο-
καλύψετε και τον υπερόπτη τεχνολογικό άνθρωπο τής εποχής
μας, τον «homo proteus », φορτωμένο μέ έναν άναπόφευκτο βαθμό
νεύρωσης, παράνοιας και ψυχωτικού φανατισμού.

Ό πολυεγκλειδωμένος άνθρωπος τών ήμερών μας πρέπει νά δρα
τοπικά και νά σκέφτεται παγκόσμια. Πρέπει νά αντιμετωπίζει
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το άμεσο ενεργό περιβάλλον του καί νά χάνει λογιστικούς υπολογισμούς
πού άφορούν στό εύρύτερο παγκόσμιο περιβάλλον. Ανάλογα, μπορούμε
νά οραματιζόμαστε ότι μιά μελλοντική παγκόσμια κυβέρνηση, μέσω άπο-
τελεσματικών παγκόσμιων δικτύων, θά παρέχει τά κατάλληλα μέσα καί
ποικίλους δρόμους έπιλογής, ώστε τό «συλλογικό άτομο» νά φροντίζει τήν
εύημερία του καί νά συμμετέχει στόν έλεγχο τών παγκόσμιων ύποθέσεων.

Στήν ταχέως άναπτυσσόμενη καί έξελισσόμενη άνθρώπινη κοινωνία,
άν έπιθυμοΰμε νά έπιβιώσουμε άπό τις άλλεπάλληλες κρίσεις πού έμεις
προκαλούμε (κρίσεις όπως ή οικολογική, ή οικονομική, ή κοινωνική, άκόμη
καί ή βαθύτερη πνευματική), άν έπιθυμούμε νά άναπτύξουμε τρόπους ώστε
νά ρυθμίζουμε τή χαοτική ροή τών ΐδιων μας τών έργων, τότε πρέπει νά
άνακαλύψουμε καί νά άναπτύξουμε νέες μορφές σύζευξης καί άρμο-
νικής άναδραστικής ιεραρχικής συσχέτισης παγκόσμιων
εξελικτικών διαδικασιών. Ό 21ος αιώνας θά είναι μιά καθοριστική
στιγμή στήν ιστορία τής άνθρωπότητας καί τού πλανήτη μας. Τό είδος μας,
ό ((συλλογικός άνθρωπος» τών ήμερών μας, γιά πρώτη φορά έχει τό «μέλ-
λον» στά χέρια του. Μέ τή διαχείριση τού γίγνεσθαι μπορεί νά διακινδυνεύ-
σει τό άπέραντο δυναμικό τής ζωής καί τού νου του. Έ μ εις οί άνθρωποι
ε'ίμαστέ τώρα οί διαχειριστές τής έξελικτικής τύχης μας.

2.7. Το ονλλογικο άτομο

Ή παρουσία τής άνάδρασης καί τής τυχαιότητας στό γίγνε-
σθαι μάς παρακινεί τώρα νά θέσουμε έρωτήματα γιά τόπώς ορίζου-
με τό «ξεχωριστό άτομο». Είναι γεγονός πώς όσο μεγαλύτερη είναι
ή αύτονομία τής ζωικής οντότητας τόσο περισσότεροι βρόχοι άνάδρασης
άπαιτοΰνται γιά τήν επιβίωση καί τήν έξελικτική δράση της. Ή άναγκαιό-
τητα τών περιβαλλοντικών βρόχων άνάδρασης στήν εξελικτική διαδικασία
συνιστούν τό «αύτοποιητικό παράδοξο» του ζωικού οντος. Άπό μιά άποψη,
ή ύπαρξη καί ή άναγκαιότητα τών βρόχων άνάδρασης στή λειτουργία τού
ζωικού όντος συνεπάγεται ότι τό ξεχωριστό άτομο είναι αύτα-
πάτη. Ή μικροβιολόγος τού πανεπιστημίου τής Βοστώνης Lynn Margulis
επισημαίνει ότι ((πράγματι τό άτομο είναι κάτι τό άφηρημένο, ώς κατηγο-
ρία καί ώς έννοια, καί ότι ή φύση έχει τήν τάση νά εξελίσσει "συλλογικά"
αύτό πού άπλώνεται πέρα άπό κάθε στενή κατηγορία ή έννοια». Αύτό πού
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θεωρούμε ώς «άτομικότητα» είναι ουσιαστικά μια συνεργατική, συλλογι-
κή, ομαδοποιημένη οντότητα. Ή έννοια τοϋ ((άτομου» οδηγεί σέ ένα είδος
«συνεργατικού όλισμοΰ» πού έξελίσσεται καί δρά συλλογικά μέ μή
γραμμικές άλληλεπιδράσεις μέ τό περιβάλλον του. "Εχουμε περιγράψει (στό
παρελθόν άπό αύτό τό βήμα) τό είδος τής συνεξέλιξης τών ομαδοποιήσεων
«λειτουργικά όμοιων συστατικών», όπου τό «άτομο» είναι συγχρόνως
((μέρος» καί ((όλον».

Μέ τή μηχανιστική προσέγγιση θεωρούμε ότι ό κοινωνικός ((συλλο-
γικός άνθρο^πος» δέν άντιμετωπίζει τήν άντιμαχία τής άτομικής ελευθε-
ρίας μέ τή συλλογική άναγκαιότητα. Σχετικά μέ τήν άνθρώπινη κοινωνική
παρουσία, ώς εξελικτική συνέχεια τού γίγνεσθαι, είναι πολύ δύσκολο νά
καθορίσει κανείς τί μπορεί νά σημαίνει τό «νά είσαι μόνος» (δηλαδή
αύτο-περιεχόμενος, χωρίς περιβάλλον).

2.8. Τό γίγνεσθαι τής άνθρώπινης παρουσίας

Ή έπιστήμη τής γενετικής τού άνθρώπου, όπως καί άλλοι έπιστημο-
νικοί κλάδοι, άναπτύσσεται ταχύτατα. Μέ τή συσσώρευση άρκετής γνώσης
γιά τά γενετικά θεμέλια τής κοινωνικής συμπεριφοράς καί μέ τήν άνάπτυξη
τεχνικών γιά τήν άλλαγή τών γονιδιακών συμπλεγμάτων μέσω τής μορι-
ακής μηχανικής, ή άνθρωπότητα θά άντιμετο^ίσει τό έσχατο δίλημμα: Μέ
εύγονική έπιλογή (δηλαδή μέ τόν έξευγενισμό τού άνθρώπινου γένους),
άλλάζοντας τήν ίδια του τή φύση, ό άνθρωπος θά κληθεί νά έπιλέξει άν θά
παραμείνει μέσα σέ μιά γυάλα μαζί μέ τις άπηρχαιωμένες προσαρμογές τής
έποχής τών παγετώνων, ή άν θά προχωρήσει σέ μιά άνώτερη νοημοσύνη καί
δημιουργικότητα, πού θά συνοδεύεται άπό συναισθηματικές, αισθητικές καί
ένορατικές διεκδικήσεις.

Συνήθως στις μέρες μας οί σύγχρονοι συγγραφείς έπικαλουνται μυ-
θικούς ήρωες (π.χ. τόν ύπαρξιακό Σίσυφο ή τή μοιραία Πανδώρα) γιά νά
συσχετίσουν τή «γνώση» μέ τή ((συμπεριφορά» καί τήν «έξέλιξη», καί
νά στολίσουν τό έπος τής έξέλιξης καί τόν κρίσιμο ρόλο τού «συλλογικοΰ
άνθρώπου». Χωρίς νά χάσουμε τήν πίστη μας στό προμηθεϊκό πνεύμα τής
επιστήμης, άς πάμε γιά μιά στιγμή στον αυθεντικό Προμηθέα τού Αισχύλου:

Χορός: Μήπως προχώρησες πιο πέρα άπό ό,τι μάς είπες;

Προμηθέας: "Εσβησα άπό τούς θνητούς τόν φόβο τού θανάτου.
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Χορός: Τί γιατρικό τούς έδωσες γιά τούτη τήν αρρώστια;

Προμηθέας: Τούς έδωσα τυφλές έλπίδες.

Γνώση καί κάποιο μέτρο κυριαρχίας πάνω στό φυσικό περιβάλλον είναι
ή φωτιά τού Προμηθέα. Αύτό τό προμηθεϊκό πνεύμα καλείται νά φτιάξει
τή μυθολογία τού επιστημονικού υλισμού, μαζί μέ τις τυφλές έλπίδες πώς
γιά τό ταξίδι τής έξέλιξης πού τώρα άρχίζουμε νά εύχεσαι «νά 'ναι μακρύς
ό δρόμος» καί τό ταξίδι νά είναι πιο ώραΐο άπό αύτό πού μόλις τελείο^σε.

3. Νους καί Δημιουργικότητα
3.1. (.(,Νοϋςη

Μιά παρουσίαση τού «συλλογικού άνθρώπου» θά ήταν ελλειμματική
άν παραλείπαμε τή μοναδική καί σημαντικότερη ιδιότητα πού χαρακτηρίζει
τόν άνθρωπο: τόν νού του.

Ό «νοΰς» άναφέρεται ειδικά στις «νοητικές έκδηλώσεις» τού άνθρώπου
καί στις σχέσεις τους μέ τις άλλες, τις πολυποίκιλες εκδηλώσεις κίνησης
καί συνδετικότητας τού φυσικού κόσμου πού μάς περιβάλλει. Κατά τόν
J. Searle3 είναι τέσσερα τά χαρακτηριστικά τών νοητικών έκδηλώσεων τού
άνθρώπου —αύτά πού φέρνουν σέ άμηχανία καί σύγχυση τούς άνθρώπους,
κοινούς θνητούς καί ειδικούς έπιστήμονες καί φιλόσοφους— σχετικά μέ τή
διαισθητική άποψη ότι μπορούμε νά είμαστε συνειδητά καί έλλογα όντα σέ
έναν φυσικό κόσμο πού ή επιστήμη καί ή εμπειρία μάς λένε ότι άποτελεΐται
άπό άν ο α υλικά συστατικά.

Τά τέσσερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών νοητικών φαινομένων
είναι: ή συνείδηση, ή «προθετικότητα», ή υποκειμενικότητα καί ή νοητική
αιτιότητα. Όλα άποτελούν μέρος τής βιολογικής έξελικτικής ιστορίας μας.

Ή σύγχρονη «έπιστημονική άντίληψη γιά τόν κόσμο μας» τόν θέλει νά
άποτελεΐται άπό ύλικά άντικείμενα. Ή έμπειρία μάς λέει πώς ή «συνείδη-
ση» είναι ή άνθρώπινη ιδιότητα πού δίνει νόημα στήν «ύπαρξη». Καί μόνο
αύτή ή ιδιαιτερότητα μάς φέρνει σέ δύσκολη θέση, καί οδήγησε πολλούς

3. J. Searle, Minds, Brains and Science. Harvard University Press, 1984 (Πανε-
πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, μτφ. 1994).
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σοφούς, φιλοσόφους, ψυχολόγους και επιστήμονες τής γνωστικής έπιστή-
μης νά έχουν πει, και νά εξακολουθούν να λένε, παράξενα και άδιανόητα
πράγματα γιά τή συνείδηση και τον νου.

Οί φιλόσοφοι και οί ψυχολόγοι αναφέρονται στήν «προθετικότητα»
σάν κάτι σύμφωνα μέ το όποιο οί νοητικές καταστάσεις τού άνθρωπου σχε-
τίζονται μέ καταστάσεις και άντικείμενα τού κόσμου διαφορετικά άπο τις
ΐδιες, π.χ. επιθυμίες, οργή, ντροπή, ύπερηφάνεια. Πώς γίνεται αύτή ή φαιά
ούσία μέσα στο κεφάλι μου (πού άποτελεΐται άπο «υλικά σωματίδια στο
κενό») νά σχετίζεται μέ οτιδήποτε;

Ή υποκειμενικότητα τών νοητικών εκδηλώσεων χαρακτηρίζεται
άπο γεγονότα δπως: «έγώ νιώθω κάτι, π.χ. πόνο ή έκπληξη», ένώ «έσύ
δέν μπορείς νά τό νιώσεις», και αύτό συμβαίνει σέ δλους τούς άνθρώπους.
Πώς αύτή ή «υποκειμενικότητα», ή συνείδηση τού «έαυτού
μου», μπορεί νά συμβιβάζεται μέ τήν άντίληψη πού θέλει
τήν πραγματικότητα ολοκληρωτικά άντικειμενική ; Πώς μπο-
ρούν οί άνθρωποι νά παρατηρούν, νά έρμηνεύουν, νά έπικοινωνοΰν και νά
συ μφωνού ν'1;

Ή νοητική αιτιότητα άναφέρεται στο γεγονός δτι οί νοητικές κα-
ταστάσεις καθορίζουν και διαφοροποιούν τον τρόπο συμπεριφοράς μας και
τις πράξεις μας. Νοητικές καταστάσεις, δπως οί σκέψεις μας, μπορούν μέ
κάποιους τρόπους νά επιδρούν στο υλικό σώμα μας και στον φυσικό κόσμο.

Και τά τέσσερα χαρακτηριστικά κάνουν το πρόβλημα τής σχέσης τού
νου μέ τον φυσικό κόσμο νά φαίνεται πολύ δύσκολο.

4. Στοχασμοί
4.1. Αβέβαιη υπαρξιακή ό ι ab ρ ο μ ή

Είναι άβέβαιη, άπρόβλεπτη και παροδική ή υπαρξιακή διαδρομή. Ή
μέχρι τώρα επιστημονική γνώση μας γιά τό γίγνεσθαι τής άνθρώπινης
φύσης έχει προσφέρει λίγη κατανόηση γιά τον έξελικτικό ρόλο τού

4. D. F0LI.esdal, Mind and Language, Clarendon Press, 1975 (τόμος Α', κεφ.
A08, τής σειράς «Το γίγνεσθαι))).
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άνθρώπου και της κοινωνίας του. Ή σχετική ερευνά μπορεί νά θεωρηθεί ώς
μιά προσπάθεια νά επεκταθεί ή δαρβινική εξελικτική θεωρία, ίσο^ς άκο-
λουθώντας τους διαλογισμούς τών Bergson, Whitehead, Pauli, Tagore και
Weinberg. Ή προσπάθεια συνεχίζεται σήμερα και γιά πρακτικούς λόγους.

'Εκείνο πού μετράει ιδιαιτέρως στήν ερευνά αύτή είναι πώς στή λει-
τουργικά κατακερματισμένη άνθρώπινη κοινωνία τό πολυεγκλειδωμέ-
νο συλλογικό κοινωνικό άτομο βιώνει τήν υπαρξιακή διαδρομή του
στά άβέβαια και θολά σύνορα τής πανάρχαιης διαμάχης μεταξύ τάξης και
χάους, βεβαιότητας και άβεβαιότητας, και μεταξύ τής «άτομικής» και τής
«συλλογικής» συμπεριφοράς. Ή συμπεριφορά στά σύνορα τής άβεβαιότητας
έχει άμεση σχέση μέ τήν έννοια τής μή-άναστρεψιμότητας τού χρόνου
και μέ τον δημιουργικό χαρακτήρα τού γίγνεσθαι μακριά άπό τήν ισορ-
ροπία.

4.2. Ή μοναδικότητα της νόησης

Ή θεωρία τής έξέλιξης τού κόσμου μας και ή σύγχρονη κοσμολογία
μας λένε πώς είμαστε εξελιγμένοι νοήμονες πίθηκοι, οί όποιοι κατέβηκαν
άπό τά δέντρα πολύ πρόσφατα (σέ σχέση μέ κοσμολογικούς χρόνους) και οί
οποίοι κατοικούν τον τρίτο πλανήτη ενός συνηθισμένου άστέρα πού βρίσκε-
ται στον βραχίονα ενός συνηθισμένου γαλαξία, μέλους μιάς συνηθισμένης
ομάδας γαλαξιών κοντά στή γειτονιά τού άστερισμοΰ τής Παρθένου. Μέ
άπειροελάχιστα τεχνικά μέσα, άπό τή σκοπιά πού μάς επιτρέπει ή μικρο-
σκοπική φυσαλίδα του ορατού φυσικού κόσμου μας μέσα σέ έναν τεράστιο
ξεδιπλωνόμενο κόσμο, άναπτύξαμε τήν επιστημονική σκέψη και τήν τεχνο-
λογία πού μάς επιτρέπουν νά φτιάχνουμε άλαζονικές θεωρίες
πού άφοροΰν τήν προέλευση και τήν έξέλιξη ολοκλήρου τού Σύμπαντος.

Μέ έργαλεΐο τον άνθρώπινο νου, ο άνθρωπος, εξελικτικός άπόγονος τού
φυσικού κόσμου, διεκδικεί τήν κατανόηση τής άπεραντοσύνης σέ χώρο
και χρόνο ενός δυναμικά μεταβαλλόμενου Σύμπαντος, τό όποιο δέν έχει
ποτέ έπισκεφθεΐ ό ίδιος. 'Οραματίζεται επί πλέον και τήν άνακάλυψη
μιάς Θεωρίας τών Πάντων, ή οποία θά εξηγεί τήν «ύπαρξη» μέ τρόπο πολύ
άπλό, ίσως μέ μιά μοναδική μαθηματική έξίσωση. "Ισως ή πιο βαθιά έμπει-
ρία ενός επιστήμονα, κάτι σάν τον υπαρξιακό κλονισμό μιάς θρησκευτικής
έμπειρίας, είναι ή συναίσθηση τών δυνατοτήτων κατανόησης πού άνακαλύ-
πτει ότι έχει ό άνθρώπινος νούς. Πιστεύουμε ότι στούς ατέρμονες αιώνες
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τής κοσμικής εξέλιξης τά κοινά σέ ολόκληρο τό Σύμπαν χημικά στοιχεία
τού βιολογικού οργανισμού μας —προερχόμενα άπό τήν άδρανή σκόνη τών
κοσμικών εκρήξεων τών άστέρων τού άπέραντου διαστήματος, οί περισ-
σότεροι τών όποιων είναι γηραιότεροι άπό τό ήλιακό μας σύστημα— έχουν
οργανωθεί σέ ζώντες άναπαραγόμένους εξελικτικούς οργανισμούς καί σέ νο-
ήμονα όντα, τά οποία διεκδικούν τήν κατανόηση τών παγκόσμιων φυσικών
νόμο^ν πού διακυβέρνησαν τά κοσμικά γεγονότα τής δικής τους προέλευσης
καί ολοκλήρου τού Σύμπαντος.

Ή άνθρώπινη περιέργεια είναι μέρος τής κοσμικής τά-
ξης. Όλοι μας, επιστήμονες, φιλόσοφοι, καλλιτέχνες καί κοινοί θνητοί, μέ
τόν διαλογισμό καί τήν άναζήτηση μπορούμε νά πλησιάσουμε τόν Νου τού
Θεού. 'Άν οί θεο^ρίες μας γιά τόν φυσικό κόσμο είναι ((σωστές», τότε, ίσως,
κάπου στήν άπεραντοσύνη τοΰ Σύμπαντος, καί άλλοι άκμάζοντες πολιτισμοί
πρέπει νά άναρωτιοΰνται γιά τις άλήθειες πού κρύβονται πίσω άπό όλες τις
άλήθειες, αύτές πού έχουν σχέση μέ τήν προέλευση καί μέ τόν καθο-
ρισμό τού ρόλου τοΰ άνθρώπου στή Φύση. Άν ύπάρχει έξωγήινη βιολογία,
ή ομοιότητα μέ έμάς πιθανό νά μήν είναι στό σώμα, αύτόν τόν ιερό φορέα
τού πνεύματος σύμφωνα μέ τό χριστιανικό δόγμα, άλλά στον νοΰ, στή
μοναδικότητα τής νόησης.

Ή δύναμη τής άνθρώπινης νοημοσύνης, άν καί περιορισμένη, ίσως μάς
δίνει τή δυνατότητα κατανόησης τών μυστικών τής Φύσης. "Ισως ό ύστατος
θρίαμβος τής άνθρώπινης λογικής καί τής αισθητικής εκτίμησης νά δίνει
νόημα καί σκοπό στή ζωή, πέραν τών προσωπικών επιδιώξεων καί τών
καθημερινών κατακτήσεων τού καθενός άπό έμάς.

4.3. Ό συλλογικός άνθρωπος

"Ενα ήλεκτρόνιο, ή ένα χημικό άτομο, δέν μπορεί νά χαρακτηριστεί ώς
«στερεό» ή «ύγρό». Μολονότι σήμερα εξηγούμε καί κατανοούμε τις ήλεκτρο-
μαγνητικές μοριακές δυνάμεις πού προκαλούν τήν ιδιότητα τής ((στερε-
ότητας», αύτή δέν θά μπορούσε νά προβλεφθεί ώς εξελικτικό προϊόν τής
πορείας τού Σύμπαντος άπό μόνο τή γνώση τών μοριακών ιδιοτήτων. Άπό
τις ιδιότητες τών μορίων τού υδρογόνου καί τού οξυγόνου δέν είναι δυνατό
νά προβλέψουμε τις ιδιότητες τοΰ «νερού», όπως δέν μποροΰμε νά κατανοή-
σουμε τη «ζωή)) άπό τή λεπτομερή μελέτη τών άτόμο^ν καί τών μορίων ένός
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βιολογικού κυττάρου, καί δέν μπορούμε νά κατανοήσουμε τή «νόηση» ή τή
«συνείδηση» άπό τή λεπτομερή μελέτη τών κυττάρων του έγκεφάλου. Όλες
αύτές οί ολιστικές ιδιότητες, ή στερεότητα καί ή ύγρότητα, ή ζωή,
ή νόηση καί ή συνείδηση, υπήρξαν άναδυόμενες καινοφανείς
ολιστικές ιδιότητες, οί όποιες δημιούργησαν ιεραρχικές κατηγορίες
στερεών καί υγρών άντικειμένων, καί ζώντων καί σκεπτόμενων όντων.

Εξελικτικά άποτελέσματα είναι οί προσεγγιστικά αύτόνομες ((συλλο-
γικές ολότητες» τών υλικών άντικειμένων τού άβιου κόσμου, όπως είναι οί
σχετικά αύτόνομες γεωλογικές μορφές καί τά άντικείμενα τής καθημερινής
εμπειρίας, οί ((συλλογικοί οργανισμοί» τού έμβιου κόσμου, όπως τά φυτά
καί τά ζώα τού βιολογικού κόσμου, καί ό ((συλλογικός άνθρωπος» τής κοι-
νωνίας τών άνθρώπων, πού είναι τό θέμα μας σήμερα. Αύτές οί προσεγγι-
στικά αύτόνομες συλλογικές οντότητες μάς ένδιαφέρουν, έπειδή χαρακτηρί-
ζουν καί καθορίζουν τήν εξελικτική πορεία τού φυσικού κόσμου.

Άπό τήν παρατήρηση, τή μελέτη καί τήν έρμηνεία τής άνάδυσης τών
«καινοφανών ολιστικών ιδιοτήτων» καί άπό τήν έρευνα τών
ομαδοποιήσεων τών συλλογικών οντοτήτων πού χαρακτηρίζουν
τόν άβιο, τόν βιολογικό καί τόν κοινωνικό κόσμο, άποτελεΐ πρόκληση νά
συμπεράνουμε ότι ή συνεργασία τού μικρόκοσμου μέ τά φαι-
νόμενα τού φυσικού κόσμου τής άμεσης έ μ π ε ι ρ ί α ς παράγει
έναν περισσότερο ((λειτουργικό» κόσμο. Ή έπιστήμη τής
μή-άναγώγιμης ένορχηστρωμένης συνεξέλιξης καί πληθυ-
σμιακής δράσης καί συμπεριφοράς τών μορφών τού κόσμου
μας άποτελεΐ σήμερα μεγάλη πρόκληση . Συχνά διερωτάται κανείς
άν είναι δυνατή ή πλήρης καί άπόλυτη άποκωδικοποίηση τής πληθυσμιακής
συμπεριφοράς τού κόσμου μας καί τού ((συλλογικού άνθρώπου».

4.4. Επιστημονικός μνστικισμός: Μια νέα θεολογία;

Σήμερα πιστεύουμε πώς άπό τήν ομοιογενή άρχέγονη σούπα τής
Μεγάλης "Εκρηξης οί εξελικτικές δυνάμεις τής κίνησης καί τής συν-
δετικότητας προξένησαν δίνες, στροβίλους καί θρόμβους ολοένα καί
πιο σύνθετους καί πιό πλούσιους σέ συστατικά στοιχεία. Ό άνθρωπος,
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πρόσφατος σχετικά άπότοκος καρπός και αύτός τής αρχέγονης σούπας,
φτιαγμένος άπο τά 'ίδια συστατικά πού σχηματίζουν και οποιοδήποτε άλλο
υλικό άντικείμενο μέσα στο γνωστό και άντιληπτό σύμπαν, ικανός νά στο-
χάζεται και νά άνακεφαλαιώνει τήν ιστορία τού παρελθόντος, παίρνει στις
μέρες μας τήν έξελικτική σκυτάλη. Ό ((συλλογικός άνθρωπος» τών ήμερών
μας, έσχατη κατάληξη τής εξελικτικής περιπέτειας άλλά και σημείο άφε-
τηρίας στή μελέτη τής πληθυσμιακής συλλογικής συμπεριφοράς, συνοψίζει
τον θεμελιώδη χαρακτήρα τής εξελικτικής κορωνίδας μιας πορείας πού ξε-
κίνησε στήν άρχή του σύμπαντος.

Ή ιστορία τού άνθρώπου, ένσωματωμένη στήν ιστορία τού κόσμου
μας, άρχισε μέ τή Μεγάλη "Εκρηξη. Ό άνθρωπος έφτιαξε τήν ιστορία
του μέσα άπο μιά διαλεκτική διαδικασία μέ τό φυσικό και τό
κοινωνικό περιβάλλον του. Τό θέμα τής σημασίας τής παρουσίας τού
άνθρώπου δέν άφορά τή ((ζωή», άλλά άφορα τή συνείδηση, δηλαδή
άφορά τό δτι γνωρίζουμε, και γνωρίζουμε δτι γνωρίζουμε.
Ή ιστορία στις μέρες μας καταλήγει μέ τον ((συλλογικό άνθρωπο», ό όποιος
μπορεί νά άνατρέψει τή φυσική εξελικτική πορεία τών γεγονότο^ν. Σέ μιά
εξελικτική διαδικασία, στήν οποία «ό κόσμος ξηλώνεται προς τά
πίσω και υφαίνεται προς τά έ μπρ ό ς » , ό συλλογικός άνθρωπος τών
ήμερών μας μπορεί νά είναι ό υφαντουργός.

Τά λίγα και επιλεκτικά σχεδιασμένα πού ε'ίπαμε σήμερα άπευθύνονται
περισσότερο σέ ένα είδος θρησκευτικής πίστης παρά στήν έπιχειρηματο-
λογική πειθώ. Μέ τέτοιου είδους ((ιδιάζουσες θεωρήσεις», άλλά και μέ τις
πιστοποιημένες θεωρίες, θά μπορούσε νά κατηγορηθεί ή σύγχρονη επι-
στήμη δτι δημιουργεί μιά νέα θεολογία, ή οποία βασίζεται σέ ιδέες,
άνακαλύψεις και θεωρίες τής μοντέρνας φυσικής και τής έπιστήμης τής
πληροφορίας. "Ισως δίνουμε τήν έντύπωση δτι έχουμε άπορρίψει τή μυθο-
λογία τής συμβατικής θρησκείας, μόνο γιά νά τήν άντικαταστή-
σουμε, άποδεχόμενοι μιά άκόμη πιο άπο μάκρη θρησκεία, ή
οποία εκφράζει έναν έπιστημονικό μυστικισμό πού βασίζεται στις
θαυμαστές άποκαλύψεις τής κβαντικής θεωρίας, τής γενικής θεωρίας τής
σχετικότητας, τής κβαντικής κοσμολογίας, τού χάους και τής θεωρίας τής
πληροφορίας, οί περισσότερες άπο τις όποιες είναι κατ' ούσίαν άμφι-
σβητούμενο δόγμα, πού δέν είναι δυνατό ποτέ νά ύποστεΐ τον άμεσο
πειραματικό έλεγχο.
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4.5. ... μήπως εμείς οί άνθρωποι;

Ή μυστηριώδης ποιότητα και ή κοσμογονική δύναμη τής «πληρο-
φοριακής επικοινωνιακής κίνησης» στόν άβιο και τον έμβιο κό-
σμο, ή οποία είναι ή μηχανή τής εξελικτικής ροής τού γίγνεσθαι
ολόκληρου τού κόσμου μας, άποδίδει έναν μοναδικό και πρωτεύοντα ρολο
στόν «νού» και στή «συνείδηση». Ή ιδέα τής επικοινωνιακής κίνησης διευ-
ρύνει τήν έννοια τού «συνειδητού άτομου», ώστε νά περιλάβει τήν έννοια
τής συνειδητότητας όλης τής ζωής στόν πλανήτη μας ή και στο σύμπαν.
Μέσα στήν άντίληψη αύτή θά μπορούσαμε ίσως νά πούμε πώς, στόν κόσμο
πού ζούμε, ή ένδυναμωμένη άπό τήν επιστήμη και τήν τεχνολογία «παγ-
κόσμια συνείδηση» τών δισεκατομμυρίων συνειδητών άνθρώπων παίζει
έναν δημιουργικό και ενοποιητικό ρόλο. Ό Dawkins διερωτή-
θηκε0: «Μήπως έμεΐς οί άνθρωποι, καθένας άπό εμάς, ίσως κάθε ζωντανός
οργανισμός μέ νού και συνείδηση, και μόνο μέ τήν ύπαρξη μας και
τήν έπικοινωνιακά συσχετισμένη δράση μας, "φτιάχνουμε"
τήν πραγματικότητα αυτού τού αινιγματικού Σύμπαντος;»

5. R. Dawkins, Selfish Genes and Selfish Mernes, D.R. Hofstadter — D.C.
Dennett (eds.), The mind's, I, Basic Books, 1981.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑΪΟΥ 2013

Παρουσίαση τοΰ πεντάτομου έργου
τοΰ Ακαδημαϊκού κ. Πάνου Λιγομενίδη
Το Γίγνεσθαι

άπό τόν Ακαδημαϊκό κ. Χρήστο Ζερεφό

Μέ ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζω τή νέα σειρά τών βιβλίων Τό Γίγνε-
σθαι τοΰ διακεκριμένου συναδέλφου Πάνου Λιγομενίδη. Τό έργο τοΰ καθηγητή
Λιγομενίδη, άποτέλεσμα δεκαετιών επιτυχημένης διεθνοΰς παρουσίας στον
χώρο τής πληροφορικής, άναφέρεται σέ πολύπλοκες έννοιες πού άπασχόλησαν
τόν άνθρωπο, άπό τόν «homo sapiens» μέχρι σήμερα, καί πού είναι βέβαιο
οτι θά συνεχίσουν νά τόν άπασχολοΰν. Αντλώντας άπό τό τεράστιο έπιστημο-
νικό του άπόθεμα, ό Πάνος Λιγομενίδης άναζητά, άγωνιά, καί μέ έξαιρετική
διαίσθηση στοχάζεται καί θέτει έρωτήματα πού άφοροΰν στήν «ύπαρξη» καί
τόν ρόλο τοΰ άνθρώπου στό «γίγνεσθαι». Τό έργο παρουσιάζεται σέ πέντε
καλαίσθητους τόμους μέ τίτλους Ό κόσμος που άντιλαμβανόμαστέ, Ό κό-
σμος δπως θά μπορούσε νά είναι, Ύπαρξη και πραγματικότητα, Αναζητήσεις
καί στοχασμοί καί τελειώνει μέ τήν Επιτομή. Ή διαδρομή άπό κεφάλαιο σέ
κεφάλαιο καί άπό τόμο σέ τόμο τοΰ ((γίγνεσθαι» φανερώνει τήν προσωπική
οδύσσεια τοΰ συγγραφέα σέ μιά προσπάθεια άναζήτησης καί στοχασμού σέ
πολύπλοκα προσωπικά, κοινωνικά καί κοσμολογικά θέματα. Ό άναγνώστης
έχει τήν τύχη νά συνταξιδεύσει σέ ένα ταξίδι εξαιρετικού ενδιαφέροντος.
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Ό συγγραφέας επιτυγχάνει μιά εντυπωσιακή στήν άπλότητά της και
κατανοητή στον μέσο άναγνώστη άνασκόπηση τών επιτευγμάτων τών φυ-
σικών έπιστημών στον 20ό αιώνα, ξεκινώντας άπό τις θεωρίες τής σχετι-
κότητας και φθάνοντας στή θεωρία τών ύπερχορδών και στή θεωρία «τών
πάντων». Ακολούθως ό συγγραφέας προσεγγίζει άπό φυσικής και άπό φι-
λοσοφικής πλευράς τά κρίσιμα θέματα τού χρόνου, τού χώρου, τής ύλης και
τής άντιύλης, καθώς και τών πεδίων δυνάμεων του φυσικού κόσμου. Τό
συμπέρασμα άπό αύτήν τήν περιήγηση στόν κόσμο τής σύγχρονης έπιστή-
μης είναι ότι ή έρμηνεία πολλών φαινομένων δέν είναι πλέον δυνατή μέσω
τής κλασικής φυσικής, άλλα μέ νέες θεωρήσεις πού ένέχουν βαθμούς άβε-
βαιότητας. "Ετσι, ό συγγραφέας προχωρεί στή συζήτηση τών καίριων προ-
βλημάτων τής τάξης και τής άταξίας στά φυσικά και σέ άλλα συστήματα,
φθάνοντας στις σύγχρονες θεο^ρίες τού χάους. Καταλήγει μέ τήν άποψη ότι
«ή έξελικτική δράση άνάμεσα στήν τάξη και τήν αταξία, στή Φύση και στήν
άνθρώπινη κοινωνία δημιουργεί τήν άπεριόριστη ποικιλία τών μορφών τού
φυσικού κόσμου και τό άτελείωτο πανόραμα τού έμβιου κόσμου».

Προσπαθώντας νά διεισδύσει στόν κόσμο πού άντιλαμβανόμαστε,
δηλαδή στο σύμπλεγμα τού φυσικού, βιολογικού και νοητικού κόσμου, ό
συγγραφέας άναπόφευκτα εισέρχεται στις άτραπούς τής βιολογίας, ξεκι-
νώντας άπό τό ερώτημα τής προέλευσης τής ζωής και συνεχίζοντας μέ τήν
περιγραφή τών διαδικασιών μορφογένεσης, φυσικής επιλογής και νευροε-
ξελικτικής λειτουργίας. Τονίζει οτι ό άπώτερος στόχος αυτής τής περιή-
γησης είναι ή «πληροφορία», τό άγαθό πού προκύπτει άπό τήν επικοινωνι-
ακή διασύνδεση μεταξύ φυσικών συστημάτων και οργανισμών. Ξεχωριστή
έμφαση δίνει σέ θέματα νοητικής λειτουργίας, σχέσεων συνείδησης και φυ-
σικού κόσμου, στις συναφείς εγκεφαλικές λειτουργίες καί, άναπόφευκτα,
στο μέγα πρόβλημα τών σχέσεων ψυχής καί σώματος. Ώς δεινός ερευνητής
τής έπιστήμης τής πληροφορικής, ό συγγραφέας έπεκτείνει τήν έρευνα τών
νοητικών λειτουργιών σέ θέματα υπολογιστικών μοντέλων τού νού, κυβερ-
νητικής, μή υπολογιστικής καί υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης. Στο
συγκεκριμένο πεδίο ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οί άπόψεις του γιά τις δυ-
νατότητες τής τεχνητής νοημοσύνης: «Σήμερα δέν έχουμε τήν παραμικρή
ιδέα πώς νά προγραμματίσουμε έναν υπολογιστή ώστε νά είναι αύτόβουλα
δημιουργικός καί έτσι νά είναι κάτι περισσότερο άπό ένα έργαλεΐο στά χέ-
ρια τού άνθρώπου... Μηχανές ικανές νά ένεργοΰν μέ δική τους βούληση,
νά γελάνε καί νά κλαίνε, νά είναι δύστροπες, νά δοκιμάζουν συναισθήματα
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εύτυχίας, σύγχυσης, άνίας ή και παραλογισμού, νά απαιτούν μέρες άργίας
άπο τους έργοδότες τους, νά άπεργοΰν γιά τή διεκδίκηση τών δικαιωμάτων
τους και νά συμπεριφέρονται έν γένει παράξενα και μέ τρόπους χαρακτη-
ριστικούς, πού θά τις κατατάξουν πλησιέστερα στήν άνθρώπινη εύφυί'α και
τούς άνθρώπινους προβληματισμούς, είναι σήμερα πέραν τών δυνατοτήτων
τής έπιστήμης και τής τεχνολογίας».

Τά βιβλία τής σειράς Το Γίγνεσθαι άναφέρονται σέ σημαντικές έννοιες
τής φυσικής, τής πληροφορικής και τού χάους, και σέ θέματα τά όποια άγγί-
ζουν θεμελιώδη ερωτήματα πού άφορούν στήν ύπαρξη, τήν κοσμογονία και
τήν κατανόηση τών διαδικασιών πού συντελούν στο γίγνεσθαι τού κόσμου
μας. Κατά τούς άρχαίους "Ελληνες ή κατανόηση τού φυσικού κόσμου ήταν
συνυφασμένη μέ τήν προσπάθεια έρμηνείας τών ((φαινομένων». Ό Πάνος
Λιγομενίδης εξετάζει τά φαινόμενα τού κόσμου μας ώς μιά ((ρέουσα ολότη-
τα» μέσα άπο τις άνταύγειες τής κβαντικής πραγματικότητας και μέσα άπο
τον σύγχρονο στοχασμό. Ό κ. Λιγομενίδης σημειώνει δτι οί επαναστατικές
άλλαγές πού συντελέσθηκαν τον περασμένο αιώνα και ιδιαίτερα ή εκθρόνιση
τού απόλυτου ντετερμινισμού —μέ τήν άνάδειξη τής άπροσδιοριστίας στήν
έξέλιξη τών φυσικών φαινομένων και τών πιθανοτήτων πού άντικαθιστοΰν
τις παραδοσιακές εμπειρικές έννοιες τής συγκεκριμένης θέσης και τροχιάς
τών υλικών άντικειμένων— έχουν έπιπτώσεις στήν άντίληψή μας γιά τήν
πραγματικότητα του φυσικού κόσμου.

Ή επιστημονική έξήγηση τού κόσμου μας περιορίζεται άκόμα άπο πα-
ράδοξα και άνεξήγητα φαινόμενα. Ή κλασική φυσική δέν έχει θέση γιά τή
συνείδηση και είναι άνεπαρκής γιά τήν έξήγηση φαινομένου τού ύποατομι-
κού κόσμου. Οί επιστήμονες πού διερευνούν τον φυσικό κόσμο μας άνακαλύ-
πτουν δτι ή έξελικτική ροή τών φυσικών φαινομένων έξαρτάται άπο πιθανο-
κρατικές επιλογές οί όποιες δέν έλέγχονται άπο κανέναν άπο τούς γνωστούς
φυσικούς νόμους. Γιά νά καταλάβει κανείς τή φυσική πραγματικότητα,
πρέπει σήμερα νά δεχτεί τήν ιδέα δτι ό φυσικός κόσμος (και ή άνθρώπινη
κοινωνία) είναι εξελικτικός και άβέβαιος. Ό συγγραφέας, έχοντας συναί-
σθηση τών προσωπικών περιορισμών του και άναγνωρίζοντας τήν παντελή
έλλειψη οριστικών άπαντήσεων σέ τέτοια ((έσχατα» έρωτήματα, άρκείται
στο δύσκολο έργο τής προσεκτικής ιχνηλασίας και χαρτογράφησης τών δια-
φόρων άπατηλά οικείων θέσεων τής «νοολογικής κοινωνίας τών ειδικών»
και ένίοτε τολμά, διακινδυνεύοντας τήν έπίκριση, νά παραθέσει δικές του
ιδέες και υποθέσεις.
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Ή συνείδηση καί ή επιστημονική γνώση, οί θεμελιώδεις έννοιες του
θαυμαστού κόσμου μας, ό χώρος, ό χρόνος, ή ύλη, τά πεδία δυνάμεων, ή
ενέργεια, ή τάξη καί ή άταξία στό σύμπαν άλλά καί στήν κοινωνία, έξετά-
ζονται σέ αύτό τό σημαντικό πόνημα έπιστημονικοΰ ταξιδιού, πού μέ μεγά-
λη έπιτυχία πραγματοποιεί ό άγαπητός συνάδελφος Πάνος Λιγομενίδης. Ή
φαινομενολογία καί ή θεώρηση τού κόσμου μας ώς πληροφορία χαρακτηρί-
ζουν αύτό τό όμορφο ταξίδι.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 10ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος χ. Σπύρος Α. Εύαγγελάτος αναγγέλλει, τόν θάνατο τού άντε-
πιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών Εύστάθιου Μπουροδήμου.
Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τού εκλιπόντος.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΩΣ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΑΟΣ

επιστημονικη παρουσιαση του ακαδημαϊκου
κ. ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες καί Κύριοι Ακαδημαϊκοί,

Ή παρουσίαση μου αποσκοπεί στήν ένημέρωσή σας σχετικά μέ τις τέσ-
σερις Διεθνείς Ενώσεις Ακαδημιών Επιστημών στις όποιες συμμετέχει ή
Ακαδημία Αθηνών ώς ένεργό μέλος:

— τό Διεθνές Συμβούλιο Επιστήμης (Ακαδημιών καί Επιστημονικών Ενώ-
σεων) (International Council for Science, ICSU),

— τό Διεθνές Συμβούλιο Ακαδημιών (InterAcademy Panel, ΙΑΡ),

— τό Συμβούλιο Ακαδημιών τών Χωρών τής Εύρώπης (All European
Academies, ALLEA), καί

— τό Συμβουλευτικό Συμβούλιο Ακαδημιών Επιστημών τής Εύρωπαϊκής
"Ενωσης (The European Academies Science Advisory Council, EASAC).

Σκοπός

Ή άξιοποίηση τού έπιστημονικοΰ δυναμικού τών Ακαδημιών Επιστημών
για τήν έπίλυση τών προβλημάτων τής κοινωνίας καί τήν προαγωγή τής έπι-
στήμη ς.
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Οί Ακαδημίες είναι άνεξάρτητα ιδρύματα, πηγές εύρείας καί εξειδι-
κευμένης γνώσης, πού συνολικά καλύπτουν το φάσμα δλων τών έπιστημών.
"Εχουν τή δυνατότητα νά παράσχουν επιστημονική γνώση καί συμβουλές
στήν πολιτεία, στούς διεθνείς οργανισμούς καί στήν κοινωνία.

Οί Ακαδημίες συνεργάζονται έπί συνεχούς βάσεως καί συχνά συμμε-
τέχουν σέ κοινά προγράμματα- έπιδιο'ίκουν στενή συνεργασία μεταξύ τους,
μέ τήν πολιτεία καί τήν κοινωνία, καί προσφέρουν τήν άναγκαία έπιστη-
μονική γνώση πάνω στήν όποία στηρίζονται οί κυβερνήσεις καί οί διεθνείς
οργανισμοί γιά άποφάσεις, προγραμματισμό καί νομοθεσία. Εκδίδουν
δημοσιεύματα μελετών, ψηφίσματα έπί πολλών θεμάτων έπιστημονικού/
τεχνολογικού, άλλά καί κοινωνικού καί έκπαιδευτικοΰ περιεχομένου. Τά
δημοσιεύματά τους στηρίζονται σέ έκτεταμένες καί έμπεριστατωμένες επι-
στημονικές μελέτες ειδικών καί έπιτροπών κριτών, τά δέ ψηφίσματά τους
συνυπογράφονται/εγκρίνονται άπό τά μέλη (τις Ακαδημίες) πριν δημοσιο-
ποιηθούν. Ή δική μας Ακαδημία διανέμει τις μελέτες αύτές καί τις άναρτά,
καθώς καί τά ψηφίσματα, στήν ίστοσελίδα τής Ακαδημίας.

Επίσης, οί Επιστημονικές αύτές'Οργανώσεις άναλαμβάνουν, προωθούν
καί καθορίζουν διεθνή επιστημονικά προγράμματα κυρίως γενικού περιεχο-
μένου καί μακράς χρονικής διαρκείας.

1. Διεθνές Συμβούλιο Επιστήμης (Ακαδημιών
καί Επιστημονικών Ενώσεων)
(International Council for Science, ICSU)

To ICSU ιδρύθηκε τό 1931. "Εχει τήν έδρα του στό Παρίσι.

Συμμετοχή

Παγκόσμια (141 χώρες):

— 'Εθνικές Ακαδημίες μέλη (μέ δικαίωμα ψήφου): 121.

— Αναπληρωματικά μέλη (scientific associates) (χωρίς δικαίωμα ψήφου): 22.

— Διεθνείς Επιστημονικές 'Οργανώσεις (μέ δικαίωμα ψήφου): 30.

Έκτος άπό τις γενικές συνελεύσεις (άνά τριετία), έχει περιφερειακούς
κλάδους, γιά παράδειγμα τήν 'Ομάδα τών εύρωπαΐκών χωρών μελών τού
ICSU, πού συνέρχεται μία φορά τόν χρόνο καί άσχολειται μέ θέματα ICSU
«εύρωπαϊκού» κυρίως ένδιαφέροντος.
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Αποστολή

Ενίσχυση τής διεθνούς έπιστήμης γιά το καλό τής κοινωνίας (Strengthen

International Science for the benefit of Society).

"Έργο

Για τήν εκπλήρωση του σκοπού του:

— Προωθεί τή συνεργασία μεταξύ επιστημόνων όλων τών κλάδων καί όλων
τών χωρών.

— Προσδιορίζει καί μελετά θέματα πού άφοροΰν τήν έπιστήμη καί τις σχέσεις
τής έπιστήμης μέ τήν κοινωνία, καί γνωμοδοτεί επί αύτών.

— Δίνει άνεξάρτητη συμβουλή επί επιστημονικών θεμάτων στήν πολιτεία καί
στήν κοινωνία, δρομολογεί διάλογο μεταξύ τής έπιστημονικής κοινότητας
καί τών κυβερνήσεων κρατών, διεθνών οργανισμών καθώς καί δημόσιων/
ιδιωτικών φορέων.

— 'Ιδιαίτερα προωθεί:

■ τήν άξιοποίηση τής έπιστήμης στή χάραξη πολιτικής άπό κυβερνήσεις
καί διεθνείς οργανισμούς, όπως τά Ηνωμένα "Εθνη,

■ τήν οικουμενικότητα τής έπιστήμης,

■ τή διεθνή έρευνητική συνεργασία κυρίως σέ παγκόσμια κλίμακα, όπως
γιά παράδειγμα τήν Κλιματική Αλλαγή, τό Διεθνές Γεωφυσικό "Ετος
(International Geophysical Year, 1957-58), τό Διεθνές Πολικό Έτος
(International Polar Tear, 2007-8) καί, τελευταία, τό νέο πρόγραμμα
«Ή Γή τού Μέλλοντος» (Future Earth), στο όποιο ή Ακαδημία Αθηνών
έκπροσωπεΐται άπό τον Ακαδημαϊκό κ. Χρήστο Ζερεφό.

Συνεργασίες ICSU και Ακαδημίας Αθηνών

— Ή Ακαδημία Αθηνών, μαζί μέ τή Γαλλική Ακαδημία 'Επιστημών καί τήν
'Ιταλική Ακαδημία Accademia Nazionale dei Lincei, οργάνωσαν τό συνέ-
δριο «European Science Day» στή Ρώμη κατά τήν εκεί Γενική Συνέλευση
toüICSU τό 2011.

— Τό ICSU συμμετείχε στο Δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο πού διοργάνωσε ή
Ακαδημία Αθηνών μέ θέμα «Science, Technology and Human Values»
στήν Αθήνα τό 2007.

Ή Ακαδημία Αθηνών πρότεινε στή Γενική Συνέλευση τού ICSU πού

ελαβε χώρα στήν Κίνα τό 2005 τή σύσταση μόνιμης επιτροπής γιά τήν

'Ενέργεια. Ή 'Επιτροπή δημιουργήθηκε τό 2011.
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Ή Ακαδημία Αθηνών, σέ συνεργασία μέ τις Εύροίπαϊκές Ακαδημίες
Επιστημών χωρών μελών του ICSU, πρότεινε στη Γενική Συνέλευση του
ICSU πού έλαβε χώρα στή Μοζαμβίκη τό 2008 νά προωθηθεί δυναμικά ή
«άνοικτή πρόσβαση» (open access) στήν έπιστημονική βιβλιογραφία και στά
επιστημονικά δεδομένα. Δόθηκε υπόσχεση δτι θά υποστηριχθεί ή πρόταση
στό μέλλον, δπως και έγινε.

Ή Ακαδημία Αθηνών έλαβε ενεργό μέρος σέ πολλές συζητήσεις έπί έπι-
στημονικών και άλλων θεμάτων, δπως λόγου χάριν σχετικά μέ τό υψος τής
συνδρομής τών Ακαδημιών και τή βαρύτητα τής ψήφου τής κάθε Ακαδημίας
ανάλογα μέ τό ύψος τής συνδρομής της.

Ή Ακαδημία Αθηνών συνεργάζεται μέ Επιστημονικές 'Οργανώσεις,
μέλη τού ICSU.

Θά μπορούσε κανείς νά παρατηρήσει δτι άρκετές φορές οί προσπάθειες
τού ICSU δέν είναι καλά έστιασμένες και στό σύνολο του τό ICSU δέν άντα-
ποκρίνεται έπαρκώς στις άνάγκες τών Ακαδημιών μελών του" υφίστανται
μάλιστα προβλήματα λόγω τών διαφορετικών συνθηκών και τών διαφορε-
τικών άποστολών και έπιδιώξεων τών Ακαδημιών και τών Επιστημονικών
Ενώσεων.

2. Διεθνές Σ ν μβονλιο Ακαδημιών
(InterAcademy Panel, ΙΑΡ)

Γενικά

— 'Ιδρύθηκε τό 1993 ώς ένας άνεξάρτητος Διεθνής 'Οργανισμός Ακαδημιών
Επιστημών.

— Μέλη του είναι 106 Ακαδημίες άπο ολόκληρο τόν κόσμο, έκ τών όποιων οί
10 είναι «παρατηρητές».

— Ή έδρα του είναι στήν Τεργέστη τής 'Ιταλίας, δπου βρίσκεται και
ή Ακαδημία Επιστημών τών ύπό Ανάπτυξη Χωρών (Third World
Academies of Science, TW AS).

— Συνεργάζεται μέ τούς άλλους Επιστημονικούς 'Οργανισμούς σέ κοινά
προγράμματα και άρκετές φορές διαθέτει τούς άναγκαίους οικονομικούς
πόρους.

Σκοποί

— Ή προώθηση τής συνεργασίας άνάμεσα στις Ακαδημίες 'Επιστημών τού
κόσμου.
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— Ή συζήτηση έπιστημονικών θεμάτων πού άπτονται, παγκόσμιων προ-
βλημάτων καί ή λήψη σχετικών άποφάσεων.

— Ή έκδοση ψηφισμάτων καί γνωμοδοτήσεων σέ ούσιώδη θέματα πού άφο-
ροΰν τήν έπιστήμη, τήν κοινωνία καί τήν πολιτεία.

— Ή προσφορά οικονομικής καί άλλου είδους βοήθειας στις Ακαδημίες γιά
κοινά προγράμματα καί γιά συμμετοχή σέ συνέδρια πού διοργανώνει ή
συνδιοργανώνει τό ΙΑΡ.

Ψηφίσματα πού έχουν συνυπογράφει άπό τήν πλειονότητα τών μελών Ακα-
δημιών*, παραδείγματος χάριν:

— Βιοποικιλότητα (Biodiversity).

— Διδασκαλία τής έξέλιξης (The teaching of evolution).

Προγράμματα (χαρακτηριστικά παραδείγματα)

— Γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί (Genetically modified organisms).

— Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (Natural disaster mediation).

— Πρόσβαση στήν έπιστημονική πληροφορία (Access to scientific
information).

— Διεθνής Ακαδημία Νέων Έπιστημόνων (Global Toung Academy).

— Άξιοποίηση τής έπιστήμης γιά βιώσιμη άνάπτυξη καί εξάλειψη τής φτώ-
χειας παγκοσμίως (Science for sustainable development and poverty
eradication).

— Έπιστημονική έκπαίδευση (Science education).

— Ενέργεια ("Εκδοση μέ θέμα: Φώς).

Συνεργασία με τήν Ακαδημία Αθηνών

— Συμμετείχε στό Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο τής Ακαδημίας Αθηνών μέ θέμα
((Science, Technology and Human Values» (2007) καί χρηματοδότησε τή
συμμετοχή σέ αύτό επιστημόνων άπό τις άναπτυσσόμενες χώρες.

— Ενίσχυσε οικονομικά τή συμμετοχή τής Ακαδημίας Αθηνών στις Γενικές
Συνελεύσεις τού ΙΑΡ.

* Ή Ακαδημία Αθηνών διανέμει στά τακτικά της μέλη δλα τά ψηφίσματα πού
καλείται νά συνυπογράψει καί τούς ζητά νά τά έγκρίνουν, νά τά άπορρίψουν ή νά τά
τροποποιήσουν εντός τακτής χρονικής προθεσμίας.
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3. Συμβούλιο Ακαδημιών τών Χωρών τής Ευρώπης
(All European Academies, ALLEA)

'Ιδρύθηκε το 1994. Αρχικά είχε τήν έδρα της στή Royal Netherlands Acad-
emy of Arts and Sciences, στο 'Άμστερνταμ. Άπό τό 2012 μεταφέρθηκε στήν
Brandenburg Academy of Sciences and Humanities στο Βερολίνο.

Μέλη

53 Ακαδημίες 'Επιστημών καί Ανθρωπιστικών 'Επιστημών (Sciences
and Humanities) άπό 40 χώρες τής Εύρώπης (οπως αύτή ορίζεται άπό τήν
UNESCO). Συμπεριλαμβάνει περισσότερες άπό μία Ακαδημίες άπό κάθε
χώρα καί άποσκοπεϊ στο νά συμπεριλάβει άκόμη περισσότερες Ακαδημίες.

Σκοπός

— Ή άνταλλαγή πληροφοριών, γνώσης καί έμπειριών μεταξύ τών μελών
Ακαδημιών.

— Ό καθορισμός κανόνων διεξαγωγής τής επιστημονικής ερευνάς καί άξιο-
λόγησης τής έπιστήμης.

— Ή επιστημονική έκπαίδευση καί ή προσφορά τής έπιστήμης στήν πολιτεία
καί στήν κοινο,ινία σέ εύρωπαΐκό επίπεδο.

Μερικά άπό τά θέματα* μέ τά όποια έχει καταπιαστεί είναι:

— Εύρωπαϊκή έπιστημονική έρευνα καί έκπαίδευση.

— Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

— Κακή έπιστημονική συμπεριφορά (Scientific misconduct) καί έπιστημο-
νική άκεραιότητα (Scientific integrity).

— Αογοκλοπία (Plagiarism) καί ήθικά κριτήρια (Ethical standards) κατά τή
διεξαγωγή τής επιστημονικής έρευνας.

— Επιστήμη καί ήθική.

* Στά θέματα αύτά καί στις Γενικές Συνελεύσεις τής ALLEA συμμετείχαν
άρκετά μέλη τής Ακαδημίας Αθηνών (οπως οί Ακαδημαϊκοί κ.κ. Ε. Ρούκουνας, Γ.
Κοντόπουλος, Λ. Χριστοφόρου, Α. Φωκάς καί Α. Μπενάκη).
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— Ανοιχτή πρόσβαση στήν έπιστημονική βιβλιογραφία χαί βάσεις δεδομένων.

— Ηθική διάσταση τής επιστημονικής συμβουλής προς τήν πολιτεία.

Ή ALLEA συμμετείχε ένεργά στά δύο διεθνή συνέδρια τής Ακαδημίας
Αθηνών τό 2004 καί τό 2007 καί έπανειλημμένα μας προέτρεψε νά συνεχί-
σουμε αύτά τά συνέδρια μέ τήν ενεργό συμμετοχή της.

Ή ALLEA έπιδιώκει νά εστιάσει καλύτερα τό έργο της άπό ο,τι στό
παρελθόν καί κινείται προς τήν κατεύθυνση τής συνεργασίας μεταξύ τών κοι-
νωνικών καί άνθρωπιστικών επιστημών άφενός καί τών θετικών επιστημών
άφετέρου. Έπίσης, όπως έλέχθη, διευρύνεται άποδεχόμενη νέες Ακαδημίες,
ώς μέλη, άπό τις διάφορες χώρες καί περιοχές τής Εύρώπης.

4. Συμβουλευτικό Συμβούλιο Ακαδημιών Επιστημών

τής Ευρωπαϊκής °Ένωσης

(The European Academies Science Advisory
Council, EASAC)

Ιδρύθηκε τό 2001 (μέ πρωτοβουλία τής Royal Society καί τής Royal Swedish
Academy of Sciences) καί συνίσταται άπό τις Ακαδημίες Επιστημών τών
χωρών μελών τής Εύρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά ή έδρα του ήταν στή Royal
Society τό 2010 ή έδρα του μεταφέρθηκε στήν German National Academy
of Sciences Leopoldina στή Halle.

Μέλη

To EASAC εχει 28 μέλη (συμπεριλαμβανομένης καί τής ALLEA).
Σκοποί

— Παρέχει έγκαιρη, άνεξάρτητη καί έπιστημονικά τεκμηριωμένη συμβουλή
έπί συγκεκριμένοι επιστημονικών/τεχνολογικών θεμάτων στήν πολιτική
ηγεσία τής Εύρο^παϊκής "Ενωσης, κυρίως τής Εύρωπαϊκής Επιτροπής
(European Commission), γιά τή λήψη πολιτικών άπο φάσεων (science for
policy).

— Συνιστά τή συνολική φωνή τής εύρωπαϊκής έπιστήμης σέ επίπεδο
Εύρωπαΐκής "Ενωσης. Ή άποστολή του άντανακλά τήν άποψη ότι ή έπι-
στήμη είναι κεντρικής σημασίας γιά μιά σο^στή έπιστημονική πολιτική καί
γιά πολλές όψεις πολιτικών καί κοινωνικών άποφάσεων.
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Παραδείγματα επιστημονικών μελετών οί όποιες συνέβαλαν στή χάραξη
εύρωπαϊκής πολιτικής ή τήν επηρέασαν*

— Μεταδοτικές Ασθένειες (Infectious Diseases).

— Εύρωπαϊκή Δημόσια 'Υγεία καί Πολιτική Καινοτομία γιά Μεταδοτικές
Ασθένειες (European Public Health and Innovation Policy for Infectious
Diseases).

— Γενετικές Διαγνωστικές Μέθοδοι (Genetic Diagnostics).

— Συνθετική Βιολογία (Synthetic Biology).

— Οικοσύστημα καί Βιοποικιλότητα (Ecosystems and Biodiversity).

— Τοξικότητα Νανοϋλικών (Toxicity of Nanomaterials).

— Κλιματική Αλλαγή καί Προσαρμογή (Climate Change and Adaptation).

— Βιώσιμα Βιοκαύσιμα (Sustainable Biofuels).

— Μεταμορφώνοντας τό Εύρωπα'ικό Δίκτυο Παροχής Ηλεκτρισμού (Trans-
forming Europe's Electricity Supply).

— Συγκεντρωτικές Ήλιοθερμικές Τεχνολογίες (Concentrating Solar Power).

— Κύκλος Πυρηνικού Καυσίμου (Nuclear Fuel Cycle).

— Σύλληψη καί Αποθήκευση CO2 (Carbon Capture and Storage), κ.ά.

Ουσιώδης συνεργασία με τήν Ακαδημία Αθηνών: Παραδείγματα Συνεργασίας

— Ό Ακαδημαϊκός κ. Χριστοφόρου είναι μέλος του Συμβουλίου τού EASAC
καί έπίσης μέλος τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής τού EASAC.

— Ή Ακαδημία Αθηνών συμμετείχε σέ πολλές μελέτες του EASAC μέ
έκπροσώπους της ειδικούς στά ύπό μελέτη θέματα:

■ 'Υπόγεια "Υδατα στή Νότια Εύρώπη (Ground Water in Southern
Europe), Καθηγήτρια κυρία Μαρία Λοϊζίδου, ΕΜΠ.

■ Συγκεντρωτικές Ήλιοθερμικές Τεχνολογίες (Concentrating Solar
Power), Καθηγητής κ. Πάνος Παπαγιαννακόπουλος, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, μέλος τής 'Επιτροπής 'Ενέργειας τής Ακαδημίας Αθηνών.

■ Μεταδοτικές Ασθένειες, "("Νικόλαος Ματσανιώτης, τ. Γενικός Γραμ-
ματέας τής Ακαδημίας Αθηνών.

* Οί δημοσιεύσεις πάνω στά θέματα αύτά στέλνονται στήν Ακαδημία Αθηνών,
διανέμονται αναλόγως καί αναρτώνται στήν ΐστοσελίδα τής Ακαδημίας.
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■ Βιωσιμότητα Θαλάσσιας Ζωής (Marine Sustainability), Καθηγητής
κ. Κώστας Συνολάκης, Πρόεδρος και Διευθυντής του Ελληνικού
Κέντρου Θαλάσσιων 'Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ.

■ Καινοτομίες στήν Ενέργεια Χαμηλού 'Άνθρακα (Breakthroughs in Low
Carbon Energy to 2050). Ακαδημαϊκός κ. Κωνσταντίνος Βαγενάς.

■ Προσαρμογή σέ Ακραίες Καιρικές Συνθήκες (Adaptation to Extreme
Weather), Ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός.

■ Γενετικές Εξετάσεις ώς 'Εργαλείο Πρόληψης Ασθενειών (Genetic
Testing as an Instrument of Disease Prevention: Evaluation of
Policy Issues for Direct Consumer Access). Καθηγητής κ. Αργύρης
Εύστρατιάδης, IIBEAA.

To EASAC

— Συνεδρίασε στήν Ακαδημία Αθηνών τό 2011, όπου και γιόρτασε μαζί μέ
τήν 'Ολομέλεια τής Ακαδημίας τήν επέτειο τών 10 έτών άπο τήν ΐδρυσή
του.

— Συνδιοργάνωσε μέ τήν Ακαδημία Αθηνών Ημερίδα (Workshop) μέ θέμα
((Concentrating Solar Power» τό 2011 στήν Ακαδημία.

— Ή Εκτελεστική Επιτροπή του EASAC (The Bureau) συνήλθε στήν
Ακαδημία Αθηνών τον Σεπτέμβριο τού 2013.

Ή συνεργασία τής Ακαδημίας Αθηνών μέ τό EASAC είναι στενή, ούσι-
ώδης και άμοιβαία ωφέλιμη.

Σχόλιο: Άπο τις τέσσερις Διεθνείς 'Ενώσεις Ακαδημιών 'Επιστημών πού
άναφέρθηκαν, τό EASAC, κατά τήν άποψή μου, είναι τό πλέον έπιτυχές, μέ
έστιασμένο και ούσιώδες έργο, στενά συνδεδεμένο μέ τις Ακαδημίες και τήν
πολιτεία. Κατόρθωσε νά φέρει τήν εύρωπαϊκή επιστήμη κοντά στις χώρες
μέλη τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης και τήν Εύρωπαϊκή Επιτροπή (European
Commission). 'Υπήρξε εξαιρετικά έπιτυχές στό νά έπιλέγει ούσιώδη θέματα
και τομείς πού έχουν άμεση επίδραση και σημασία στή ζωή τών εύρωπαΐκών
λαών και πού έχουν ούσιώδη επιστημονική συνιστώσα στήν έπίλυσή τους.

Γενικό Σχόλιο: Πιστεύω δτι ή ενεργός συμμετοχή τής Ακαδημίας Αθηνών
στις τέσσερις διεθνείς 'Ενώσεις Ακαδημιών Επιστημών πού άναφέρθηκαν
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είναι αναγκαία γιά τήν προβολή τής Ακαδημίας στον ευρωπαϊκό και στον
διεθνή χώρο. Ενδείκνυται νά συνεχισθεί και νά επεκταθεί, παρά τις επι-
κρατούσες άντίξοες οικονομικές συνθήκες, γιατί αύτό είναι προς δφελος τής
Ακαδημίας και τής Ελλάδος.

Ή συνεργασία μας μέ τις Ακαδημίες τών Διεθνών αύτών 'Οργανισμών,
μέ άπόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα (και τής Συγκλήτου), δρομολογείται
μέσω του Γραφείου του κ. Γενικού και έμοΰ.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12ησ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ομιλια tot ακαδημαϊκου χ. ΠΑΝΟΥ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

Κα θ η μερ ινότητα καί γνώση

Στά έκατό χρόνια που μόλις πέρασαν στήν ιστορία αναπτύχθηκαν παρά-
ξενες καί θεμελιωδώς συναρπαστικές ιδέες γιά τον χώρο καί τον χρόνο, γιά
τήν ύλη καί τήν άντίληψη τής πραγματικότητας τού κόσμου μας. Στις μέρες
μας, οί έπαναστατικές ιδέες τής άναγεννησιακής αύτής περιόδου φτάνουν καί
στο εύρύτερο κοινό, όμως μαζί μέ τήν άνάπτυξη μιάς άβέβαιης, βίαιης καί
πολύπλοκης κοινο^νίας.

Οί περισσότεροι άπό έμάς καταναλώνουμε τήν ζωή μας χωρίς νά κατα-
λαβαίνουμε σχεδόν τίποτε γιά τήν κοσμική μηχανή πού παράγει τό φως, τήν
βαρύτητα, τήν ζωή καί τήν νόηση, χωρίς νά άπορήσουμε γιά τον κόσμο πού
μάς περιβάλλει ή γιά τήν παρουσία τού άνθρώπου πάνω σέ αύτόν τον πλανή-
τη. Συνήθως περιορίζουμε τά ένδιαφέροντά μας στήν ρουτίνα τής καθημερι-
νότητας καί πασχίζουμε νά δώσουμε νόημα ζωής καί νά άντιμετωπίσουμε
τις ανασφάλειες πού προκαλεί ή άγνοια, μέ διάφορες επιδιώξεις άπόκτησης
κοινωνικού γοήτρου.

Ό άνθρωπος —ό όποιος, στο θέμα τού μεγέθους του, τών διαστάσεων τού
χώρου πού κατέχει, άπέχει περίπου τό ίδιο άπό τά μικροσκοπικά στοιχειώδη
συστατικά τής ύλης καί άπό τά τεράστια άστρα τού άχανους διαστήματος—
επιθυμεί νά είναι κάτι περισσότερο άπό ζωντανή άστρική σκόνη καί θέλει νά
διευρύνει τους ορίζοντες τών άναζητήσεών του ώστε νά περιλάβουν καί το
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πολύ μικρό καί το πολύ μεγάλο καί το πολύ γρήγορο. Είναι έντονη ή τά-
ση τού άνθρώπου γιά υπερβατικές άναζητήσεις, δπως είναι καί ή επιθυμία
τον νά άποκτήσει ή «παρουσία» μας στήν ζωή κάποιο οικουμενικά νόημα.
Άπό τήν πλευρά τής θρησκευτικότητας, αναμιγνύουμε τις κατευναστικές
άπόψεις κάποιων θρησκευτικών ή μυστικιστικών δογμάτων μέ τις περιορι-
σμένες άπαντήσεις πού προσφέρουν οί άναζητήσεις τής επιστήμης καί τής
φιλοσοφίας.

Άπό τήν αρχή, ή επιστήμη διευρύνει όλες τις αισθήσεις μας. Διευρύνει
τήν όρασή μας πέραν τής φωτεινής ένέργειας, καί τήν άκοή μας πολύ πέ-
ραν τών άκουστικών συχνοτήτων τών μορίων τής υλης, πού περιορίζονται
άπό 20 έως περίπου 20.000 παλμούς στό δευτερόλεπτο. Θά μπορούσε νά
ρωτήσει κανείς: «Γιατί ήρθαμε στόν κόσμο μας με τόσα φυσιολογικά μει-
ονεκτήματα;» καί, άπό τήν άλλη μεριά, τί μπορούμε νά πούμε γιά τις πε-
ριπτώσεις τού Mozart, τού Da Vinci, τού Einstein καί πολλών άλλο^ν τέ-
τοιων φαινομένων; Πώς οδηγηθήκαμε στις έπιστημονικές καί πολιτιστικές
επαναστάσεις τής άρχαίας Ελλάδας καί τού 20ού αιώνα; Πώς θά μπορούσε
νά εξηγηθεί ή έμφυτη ικανότητα του άνθρώπου γιά «άφαίρεση», διαλογισμό
καί δημιουργικό πλεονέκτημα; Μήπως ή καταπληκτική, σχεδόν παράλογη,
άποτελεσματικότητα τών μαθηματικών στήν κωδικοποίηση τής φύσης καί
τά άπίστευτα έπιτεύγματα τών επιστημόνων καί τών φιλοσόφων υποδη-
λώνουν απέραντες δυνατότητες γιά τόν νου μας; Μέ συναρπάζει το γεγονός
ότι ζούμε σέ μιά έποχή πού μπορούμε νά άνακαλύψουμε πώς δέν υπάρχουν
όρια στήν επιστημονική γνώση1, 'ίσως καί στήν κατανόηση.

Οί απαντήσεις τής επιστήμης γιά τό πώς λειτουργεί ή φύση περιορί-
ζονται στήν πάντοτε άμφισβητούμενη «άντικειμενική άλήθεια». Στις μέρες
μας, ένας αύξανόμενος άριθμός σκεπτόμενων άνθρώπων άσχολοΰνται μέ τέ-
τοια ερωτήματα άναζητώντας άπαντήσεις άπό τήν επιστήμη, καί συνήθως
μένουν έκπληκτοι άπό τις άνακαλύψεις.

1. P. Medawar, The Limits of Science, HarperCollins, 1984 (έλληνική έκδοση:
Tà "Ορια τής Επιστήμης, Τροχαλία, 1992).
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Ή επιστή μη τής πληροφορίας :
ή γοητεία τον 'Ιωνικού Διαφωτισμού

Ενίοτε, οί έπιστήμονες άρέσκονται στο νά αναφέρονται σέ έμπειρίες καί
σέ συναισθήματα τών δημιουργών σέ στιγμές άνακάλυψης, ή σέ έμπνεύσεις
πού τούς οδήγησαν στήν έπιλογή τής ειδικότητας ή τού έπαγγέλματός τους.
Μια τέτοια έπιλογή αντιμετώπισα στις τελευταίες τάξεις τής Βαρβακείου
Προτύπου Σχολής μέ μιά πεζή σκέψη: 'Άν σπουδάσω κλασικές σπουδές πρέ-
πει νά μάθω πολλά· άν σπουδάσω θετικές έπιστήμες δέν χρειάζεται νά μάθω
πολλά, παρά μόνο πώς νά σκέπτομαι καί πώς νά διαλογίζομαι. (Είχα καί
μιά έφεση στά μαθηματικά.)

Στά χρόνια πού άκολούθησαν πρωτοεκπαιδεύτηκα στήν φυσική.
"Εβλεπα στούς συλλογισμούς μου τήν φυσική, καί γενικότερα τήν έπι-
στήμη, σάν μιά θαυμάσια μελέτη τού «πώς δουλεύει ό κόσμος γύρω μας».
Αργότερα, πολύ άργότερα, άρχισα νά διερωτώμαι γιά τό «γιατί είναι δ
κόσμος ετσι πον είναι» καί γιά τό «αν θά μπορούσε νά είναι και διαφορε-
τικός».

Άργότερα, θά έλεγα κατά τις πρόσφατες δεκαετίες, άνακάλυψα τήν
«εξέλιξη» καί άρχισα νά βλέπω τόν κόσμο μέ άλλο μάτι. Τότε, περισσό-
τερο άπό κάθε άλλη φορά, βίωσα τήν γοητεία τοΰ Ίωνικοΰ Διαφωτισμού καί
άνέπτνξα μιά βαθιά πίστη γιά τήν ενότητα τής γνώσης, τήν ένότητα τών
επιστημών2.

Τά φαινόμενα τοΰ φυσικού κόσμου μπορεί νά γίνονται άντιληπτά ώς
διαφορετικές καί ξεχωριστές άμορφες». Τό νά άνακαλύπτεις τήν ένότητα
τής γνώσης γιά τήν δομή καί τήν σνμπεριφορά τών μορφών είναι ένα υπέ-
ροχο συναίσθημα. Θά μποροΰσε κανείς νά συνοψίσει αύτή τήν «Ιωνική γοη-
τεία τής ένότ7]τας τών πραγμάτων και τής γνώσης» σέ τρεις φράσεις:

— Τά πάντα είναι μορφές.

— Τό γίγνεσθαι είναι ή διαδικασία τής προσωρινής ύπαρξιακής δια-
δρομής τής κάθε μορφής, είναι ή διαδικασία: «Μορφογένεση-Φθορά-
Άπουσία».

2. Ε. Ο. Wilson, Consilience, Alfred Α. Knopf, Inc, 1999.
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— Ή «παρουσία» μιάς μορφής (πού άφορα τις διαδικασίες τής
Μορφογένεσης και τής Φθοράς) δημιουργεί μιά μοναδική «υπο-
γραφή» του γίγνεσθαι τών φαινομένων τού κόσμου μας, ή όποια,
μετά τήν φθορά και τήν έκμηδένιση τής μορφής, προκαλεί επιδρά-
σεις και παρενέργειες «απουσίας» στό κατάλοιπο του έξελισσόμενου
«ένεργοΰ περιβάλλοντος»3.

Μέ τά χρόνια, ή πίστη στήν ενότητα τής γνώσης πλησιάζει τά δρια
μιάς θρησκείας· μιάς θρησκείας τής άναζήτησης μέ βάση τον ένστερνισμό
πώς μέσα άπο τήν άντιληπτή έννομη τάξη τού κόσμου μας, τήν έννομη τάξη
τής «παρουσίας» πού μάς προκαλεί νά τήν έξηγήσουμε με λίγους μόνο φυσι-
κούς νόμους, ανακαλύπτει κανείς δτι υπάρχει ένα άλλόκοτο, άλλά αισθητικά
θεσπέσιο, ((μίγμα τάξης και άταξίας» πού μπορεί νά γίνει άντιληπτό μόνο
μέσα άπο τήν ένότητα τής γνώσης, τήν ένότητα τών επιστημών.

Ή συνειδητοποίηση τής ουσιαστικής συσχέτισης στήν μελέτη και τήν
έρευνα όλων τών επιστημών, κλασικών και φυσικών, τήν οποία προ-
σφέρει ή σύγχρονη 'Επιστήμη τής Πληροφορίας, βρίσκει έκφρα-
ση στήν πίστη τής ενότητας τής γνώσης τήν οποία ενέπνευσε δ Ιωνικός
Διαφωτισμός. Αύτή ή ούσιαστική συσχέτιση έχει ιδιαίτερη σημασία γιά
τήν άντιμετώπιση τών μεγάλων προβλημάτων τής σύγχρονης άνθρώπινης
κοινωνίας.

Ή θρησκεία του 'Ιωνικού Διαφωτισμού έκφράζει σήμερα τήν ροπή του
σύγχρονου δυτικοευρωπαϊκού επιστημονικού στοχασμού.

'Επιπροσθέτως, στις μέρες μας, τά νέα δράματα πού παρέχει ή επιστήμη
γιά τήν φύση, γιά τήν δομή και τήν λειτουργία τού κόσμου μας, προσφέρουν
τήν ευκαιρία μιάς σημαντικής συνεισφοράς στήν άνάπτυξη τής πνευματι-
κότητας, άκόμη και στήν άνάπτυξη τής θρησκευτικότητας, σχετικά μέ τήν
άντίληψη γιά τήν φύση τής πραγματικότητας και γιά τον οικουμενικό ρόλο
του άνθρώπου στήν έξελικτική πορεία τής φύσης. Σέ τελευταία άνάλυση,
γιά πρώτη, ίσως και γιά τελευταία φορά στήν ιστορία τής άνθρωπότητας,
ή μεγάλη πρόκληση είναι νά βρούμε τον καλύτερο τρόπο «συνύπαρξης»
πάνω στον μικρό πλανήτη μας μέ τούς περιορισμένους πόρους.

3. Το θέμα τής σημασίας τών επιδράσεων τής «άπονσίας» έξετάζεται στόν προ-
σεχή ΣΤ'τόμο τής πεντάτομης σειράς τοϋ Π. Α. λίγομενιδη, Τό Γίγνεσθαι, Δίαυλος,
2012.
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Γιά το θέμα αύτό καί γιά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον φυ-
σικό κόσμο στις μέρες μας ζοϋμε μιά άλλαγή νοοτροπίας. Μιά άλλαγή άπό
τήν ιδέα του άψυχου, μηχανιστικού καί άσκοπου φυσικοΰ κόσμου (που είναι
κληροδότημα τής ((κλασικής περιόδου» που άκολούθησε τον Διαφωτισμό
τοΰ 17ου καί του 18ου αιώνα) στήν ιδέα ενός οργανικού καί ζωντανού φυ-
σικοΰ κόσμου. Μέσα άπό τήν ίδια τήν έπιστήμη ζοϋμε μιά άλλαγή στήν
άντίληψή μας γιά τήν φύση, ή όποια προβάλλει έναν Θεό ενός άπρόβλεπτα
πιθανοκρατικού ((ζώντος» κόσμου, πού είναι πολύ διαφορετικός άπό τον Θεό
ένός μηχανικού κόσμου.

Ή δυνατότητα διάκρισης: αναγνώριση καί ταυτότητα

Κάθε μορφή, δηλαδή κάθε έξελισσόμενο φυσικό φαινόμενο, είναι ένα πολύ-
πλοκο «εγκλειδωμένο»4 άναπτυξιακό σύνολο. Μεταφορικά, θά λέγαμε δτι
είναι μιά έγκλειδωμένη, μοναδική καί άνεπανάληπτη ((κοινωνία στοιχείων».
Ή κάθε μορφή πλουτίζεται μέ τήν ιδιότητα τής ((ταυτότητας», δηλαδή μέ
τήν δυνατότητα ((διάκρισης», ή όποία υπογραμμίζει τήν άναγνώριση καί τήν
επικοινωνία, καί καθιστά δυνατή τήν «γνώση». Αφού τίποτε, καμία μορφή,
δέν έχει άναλλοίο^τη ύπαρξη, ό προσδιορισμός τής «ταυτότητας» με προσεγ-
γιστική οριοθέτηση σε χώρο και χρόνο καθορίζεται άπό κάποια περιγραφή
πού περιλαμβάνει, περιστασιακά, έναν περιορισμένο άριθμό χαρακτηριστικών
ιδιοτήτων, οί όποιες κατά προσέγγιση παραμένουν άναλλοίωτες γιά περιορι-
σμένη χρονική περίοδο στήν διάρκεια τής υπαρξιακής διαδρομής τής μορφής.
"Ετσι, ό προσδιορισμός τής ((ταυτότητας» μιάς μορφής καθορίζεται μόνο κατά
περίπτωση, οχι εξαντλητικά καί όχι μέ άκρίβεια, άλλά άναγκαστικά μέ άφαί-
ρεση, άπό ένα μέρος καί γιά περιορισμένη χρονική περίοδο, συγκεκριμένων
καί άναγνωρίσιμων ιδιοτήτων (άπό τον περιστασιακό «δέκτη»). Μόνο μέσα
σέ αύτό τό προσεγγιστικά όριοθετημένο πλαίσιο αυτονομίας και αναγνώρισης
μπορεί νά τίθεται καί νά εξετάζεται τό ερώτημα τής σχέσης άνάμεσα στο
((μέρος» καί στο «δλον», καί μπορεί νά έχει νόημα ή έννοια τής ((ύπαρξης».

4. Βλ. «Ό συλλογικός άνθρωπος», διάλεξη στήν Ακαδημία Αθηνών, 9.4.2013' έπί-
σης, κεφ. Β16 τής σειράς Τό Γίγνεσθαι-.
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« Συ λ λ ο ψ ι κ ό τ η τ α » : έγκλειδωμένη^
όλιστική συμπεριφορά

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, άναπτύχθηκε ή ση-
μαντική ιδέα τής ((ολότητας» του ημιαυτόνομου «αντικειμένου» ή ((οργα-
νισμού», καί του σύμπαντος. "Ενας αύξανόμενος αριθμός επιστημόνων,
τούς οποίους άπασχολεΐ τό οντολογικό θέμα τής ((πραγματικότητας», ισχυ-
ρίζονται ότι ή αδιαίρετη ολότητα είναι αύτό πού είναι «πραγματικό» καί
ότι ό διαχωρισμός καί ή άνεξαρτησία τών άναγνωρίσιμουν οντοτήτων τού
κόσμου μας άποτελεΐ μιά ιδέα ή όποία δημιουργείται άπό ψευδαισθητική
άντιμετώπιση καί άντίληψη τού φυσικού κόσμου. Άκόμη καί ο έμπειρικός
διαχωρισμός μεταξύ τού συνειδητού παρατηρητή καί τού άντικειμένου τής
παρατήρησης καταργείται σέ μιά συγκλίνουσα, ολοκληρωμένη καί δια-
διεισδυτική (interpenetrating) πραγματικότητα μιάς «ρέουσας αδιαίρετης
ολότητας» τού φυσικού κόσμου. Αύτό πού υπάρχει είναι τό άδιαίρετο «ρέον
όλον»6, στό όποιο τό έργαλεΐο τής παρατήρησης δέν διαχωρίζεται άπό τό
παρατηρούμενο άντικείμενο.

Αναδεικνύεται όλο καί περισσότερο ότι επιβάλλεται μιά βασική άλλαγή
στήν νοοτροπία καί τήν προσέγγιση τής μελέτης τού φυσικού κόσμου.
Καθίσταται πρόδηλο τό ότι ή άνάλυση τού κόσμου σέ σχετικά αύτόνομα
μέρη, τά όποια ύπάρχουν ξέχωρα, μέ μόνο εξωτερικές άλληλεπιδράσεις, δέν
έπαρκεΐ. Μέ τήν ολιστική άποψη ή έμφαση δίδεται στήν ύπαρξη τής αδιαί-
ρετης ολότητας τού κόσμου μας. Ή παγκόσμια «συνδετικότητα», δηλαδή ή
ύπαρξη «συσχέτισης τών πάντων» (μαζί μέ τήν άλλη θεμελιώδη έννοια τής
((κίνησης», δηλαδή τής έξελικτικής δημιουργίας μορφών μέσα στόν αρχέ-
γονο χείμαρρο τής συνεχούς άλλαγής), έξετάζονται γιά τήν πρωταρχική
σημασία τους. Ή συνεχής εξελικτική επικοινωνία τών μορφών τού κόσμου
μας καί ή έπίμονη συλλογική επεξεργασία τής πληροφορίας άποτελοΰν τήν
«μηχανή» τής έξελικτικής διαδικασίας τού κόσμου μας.

5. Ό.π. (σημ. 4).

6. Βλ. κεφ. Β21 τής σειράς Το Γίγνεσθαι.
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Ή ποιοτική καί μορφογενετική διεργασία τής συνεχούς δημιουργίας
προσεγγιστικά δριοθετημένων μορφών καί ιεραρχικών έπιπέδων αύξανό-
μενης πολυπλοκότητας καί έπικοινωνιακής δικτύωσης πραγματοποιείται
πάνω σε ενα υπόβαθρο ολιστικής συνδετικότητας. Τό θέμα αύτό θά διε-
ρευνηθεί άπό τήν νέα «έπιστήμη τής συμπεριφοράς τών ομαδοποιημένων
συνόλων».

Έπιστήμη τής πολνεγκλειδω μένη ς
πληθυσμιακής συμπεριφοράς

Ή άδιάκοπη πληθυσμιακή πληροφοριακή έπεξεργασία καί επικοινωνία
τών προσεγγιστικά όριοθετημένων μορφών τού κόσμου μας άποτελει τήν
μηχανή τής έξελικτικής πορείας τοϋ γίγνεσθαι. Τίποτε δέν μπορεί νά είναι
«κάτι πού νά υπάρχει», άν δέν κινείται καί δέν σχετίζεται μέ κάτι άλλο.

Γιά τήν περιγραφή καί τήν κατανόηση τής πληθυσμιακής συμπεριφοράς
κοινο„>νιών μέ προηγμένη πολυπλοκότητα καί επικοινωνιακή δικτύωση, γιά
τήν άνάπτυξη μιάς ((επιστήμης συμπεριφοράς ομαδοποιημένων συνόλων»
στήν φύση καί στήν άνθρώπινη κοινωνία, υπάρχει άκόμη σήμερα σημαντικά
'έλλειμμα εννοιολογικού πλαισίου και μαθηματικής υποστήριξης. Στον αιώ-
να πού μόλις πέρασε, ή σαρωτική εξέλιξη τής 'Επιστήμης τής Πληροφορίας
καί ή κατακλυσμική άνάπτυξη τής τεχνολογίας τών ήλεκτρονικών υπολο-
γιστών διευκόλυνε άφάνταστα τήν συλλογή καί τήν διαχείριση τεράστιων
διαστάσεων ροής πληθυσμιακών δεδομένων, τήν έκτέλεση προσομοιώσεων
καί τήν έπεξεργασία πολύπλοκων καί διαδικτυακών μοντέλων. Αύτές οί
δυνατότητες δημιούργησαν μιά νέα εποχή γιά τήν έπιστημονική έρευνα καί
τήν τεχνολογία, καί νέες προκλήσεις.

Ή έρευνα, καί ή άκριβής καί πλήρης περιγραφή καί κατανόηση τών
((προσεγγιστικά όριοθετημένων κοινωνιών», είναι σήμερα μιά άπό τις μεγα-
λύτερες προκλήσεις γιά τήν έπιστήμη, τήν φιλοσοφία καί τήν θεολογία.
Αφορά άμέτρητες τεχνολογικές έφαρμογές στούς διάφορους κλάδους τής
άνθρώπινης επιχειρηματικότητας. 'Εξαιρετικά σημαντικό μέρος τής σύγ-
χρονης 'Επιστήμης τής Πληροφορίας είναι ή μεθοδολογία καί οί τεχνολο-
γίες τής διαδραστικής προσομοίωσης τής συμπεριφοράς ομαδοποιημένων
συνόλων. Ή διαδραστική προσομοίωση πληθυσμιακών ((κοινωνιών» θά
δικαιολογήσει τήν άπεριόριστη πολυπλοκότητα καί πολυποικιλότητα τού
φυσικού κόσμου μας, καί θά διευκολύνει: 1) τήν κατανόηση τοΰ χαρακτήρα
τής οργάνωσης τών πραγμάτων στά άναπτυσσόμενα έπίπεδα τής εξελικτικής
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πολυπλοκότητας, 2) τήν κατανόηση τής προαγωγής τής ((λειτουρ-
γικότητας» τοϋ κόσμου μας κατά θεμελιώδη τρόπο', 3) τήν κατανόηση τής
((κίνησης» πού υπογραμμίζει τήν ύπαρξη, 4) τήν κατανόηση τών αινιγμα-
τικών σχέσεων μεταξύ ((σωματιδίου και κύματος», ((ύλης και πεδίων δυνά-
μεων», «τοπικότητας και μή-τοπικότητας», και 5) τήν κατανόηση τής
αινιγματικής σχέσης συνεργασίας ανάμεσα στον μικρόκοσμο και στον φυ-
σικό κόσμο τής έμπειρίας8. 'Ιδιαίτερα σημαντική είναι ή άντιμετώπιση τής
συμπεριφοράς αναπάντεχων γεγονότων, δπως είναι πολιτικές, οικονομικές
ή κοινωνικές κρίσεις, οί όποιες άλλάζουν τις παραμέτρους συσχετίσεως και
συμπεριφοράς.

Π ο λνπλοκότητ α

Απλά συστήματα, δπως ένα έκκρεμές ή ή βολή ένός βλήματος, υπά-
γονται σέ λίγους τέλεια ντετερμινιστικούς νόμους και συμπεριφέρονται μέ
άπλούς, προβλέψιμους και εύκολα κατανοητούς τρόπους. Πολύπλοκα συστή-
ματα, συνήθως μή-γραμμικά συσχετισμένα πληθυσμιακά συγκροτήματα
δπως έθνικές οικονομίες, άτμοσφαιρικές θύελλες, οικολογικές κοινωνίες και
ροές ρευστών, ιδιαιτέρως δταν υπόκεινται σέ τυχαίες εξωτερικές επιδρά-
σεις, επιδεικνύουν άσταθή και άπρόβλεπτη συμπεριφορά, ή οποία συνεπά-
γεται πολύπλοκες και συχνά άδιευκρίνιστες αιτίες.

Ή μελέτη τών πολυεγκλειδωμένων κοινωνιών του άνθρώπου είναι μέ-
ρος τής γενικότερης έπιστήμης τής πολυπλοκότητας και τής έπιστήμης τών
έγκλειδωμένων και εξελισσόμενων πληθυσμιακών συνόλων. Ή μελέτη τής
ομαδοποίησης χημικών άτόμων και μορίων, ή τών βιολογικών κυττάρων
και οργανισμών, ή άκόμη και κοινωνικών, πολιτικών και λοιπών ομαδοποι-
ήσεων τών άνθρώπινων κοινωνιών, άποκαλύπτει γενικούς νόμους και μαθη-
ματικούς σχηματισμούς πού υπογραμμίζουν βάσιμες και συγκεκριμένες
άρχές τής άναπτυσσόμενης «επιστήμης τών έγκλειδωμένων κοινωνιών».
Ή επιστήμη τών έγκλειδωμένων κοινωνιών θά εστιάσει σέ έναν μεγάλο

7. Βλ. κεφ. Β15 τής σειράς Το Γίγνεσθαι.

8. Βλ. κεφ. Β19 τής σειράς Το Γίγνεσθαι.
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άριθμό σημαντικών προβλημάτων, κοινωνικών, οικονομικών, κ.λπ., του κό-
σμου μας. Θά επιχειρήσει τήν επίλυση άλυτων μέχρι σήμερα δομικών καί
λειτουργικών προβλημάτων εκτεταμένων έπικοινωνιακών δικτύων, όπως
είναι τά προβλήματα συμπεριφοράς οικοσυστημάτων ή τού παγκόσμιου
ΔΙΑΔΙΚΤΤΟΤ τών πέντε δισεκατομμυρίων ίστοσελίδων.

Σήμερα οί επιστήμονες τής πληροφορίας, οί μαθηματικοί καί οί
φυσικοί έχουν άνακαλύψει ότι άπλά συστήματα μπορούν νά προκαλέσουν
πολύπλοκες συμπεριφορές καί ότι πολύπλοκα συστήματα συχνά προκαλούν
άπλές συμπεριφορές. Πολύ πιο σημαντικό, έχει άποκαλυφθεΐ ότι οί νόμοι
τής πολυπλοκότητας είναι παγκόσμιοι καί συνήθως είναι άδιάφοροι γιά τις
περιστασιακές λεπτομέρειες καί γιά τό είδος τών συστατικών ενός πολύ-
πλοκου συστήματος. Τώρα, στις μέρες μας, γιά πρώτη φορά στήν ιστο-
ρία τής επιστημονικής έρευνας, ή άλματώδης άνάπτυξη τών μέσων ήλε-
κτρονικής έπεξεργασίας καί επικοινωνίας πληροφοριών καί δεδομένων
παρατήρησης έδωσε τήν εύκαιρία παρακολούθησης καί έκμετάλλευσης τών
πολύπλοκων καί δυσνόητων άλληλεξαρτήσεων τής πολυεγκλειδωμένης καί
κατακερματισμένης κοινωνίας μας.

Καί, γιά νά μπούμε στο εξελικτικό νόημα τής έποχής μας, νά προσθέ-
σω δυο λόγια γιά τήν «πολυπλοκότητα», πού είναι τό θέμα τό όποιο περισ-
σότερο άπό κάθε άλλο έρευνά ή Επιστήμη τής Πληροφορίας στις μέρες μας.
Αφού οί επιστήμονες άνακάλυψαν τήν άστάθεια καί τήν μή-προβλεψιμότητα
στήν έξελικτική διαδικασία τής φύσης καί τής κοινωνίας μας, άνακαλύπτουν
τώρα, μέ τήν θεωρία τών άσταθών πολυεγκλειδωμένων πληθυσμιακών
συστημάτων, τους μηχανισμούς προσαρμογής καί τον θαυμαστό Ιεραρχικό
συγχρονισμό, ό όποιος, ωθούμενος προς κάποιαν κατεύθυνση (εμείς λέμε προς
τήν κατεύθυνση προαγωγής τής λειτουργικότητας), μπορεί καί δημιουργεί
έκπληκτική πολυπλοκότητα καί πολυποικιλότητα, καί έμάς τους συνει-
δητούς άνθρώπους.

Λ ίκτυα

Είναι γεγονός πώς στήν καθημερινή ζωή καί στις κοινωνικές σχέσεις μας
όλοι είμαστε έξοικειωμένοι μέ τήν έννοια τών ((δικτύων». Ζούμε σέ έναν κό-
σμο δικτύων συγκοινωνιών, ηλεκτρικών καί τηλεφωνικών καλωδίων, συνδέ-
σεων τροφοδοσίας νερού, καί πολλών άλλων ειδών δικτύων, όπως κοινω-
νικών καί έπαγγελματικών, ή τής δικτύωσης μέσω τού ΔΙΑΔΙΚΤΤΟΤ.
Αύτό πού ξεχωρίζει στά δίκτυα είναι ή πανταχού παρουσία τους καί ή
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αίσθηση έξοικείωσης όλων μας μέ αύτά. Ειδικότερα, δίκτυα χαρακτη-
ρίζουν τις άλληλοσυνδέσεις τών νευρώνων τού έγκεφάλου μας τά όποια δημι-
ουργούν τήν διανόηση, και τις πολύπλοκες συνδέσεις τών γονιδίων καί τών
πρωτεϊνών μέσα στά κύτταρα του βιολογικού οργανισμού. 'Εντούτοις, εκείνο
πού δέν άντιλαμβανόμαστε είναι πώς τά διαφορετικά δίκτυα πού συναντάμε
στήν ζωή, τήν κοινωνία καί τήν τεχνολογία μπορούν νά περιγραφτούν μέ
κανόνες καί μαθηματικούς νόμους. Είναι πολύ σημαντικό τό ότι ή δομή καί
ή λειτουργία αύτών τών εξαιρετικά πολύπλοκων κοινωνικών, οικονομικών,
βιολογικών καί τεχνολογικών δικτύων μπορούν νά περιγραφούν στό εύρύ-
τερο κοινό, όπως συμβαίνει καί μέ τά περισσότερα άπό τά έπιστημονικά καί
τά τεχνολογικά θέματα9.

Τό θέλγητρο τών δικτύων είναι ότι μέ άρμονία καί χωρίς ραφές συνερ-
γάζονται στό φυσικό, στό φυσιολογικό καί στό κοινωνικό περιβάλλον τους
μέ άξιοσημείωτη άποτελεσματικότητα. Συνήθως θεωρούνται ώς «τυχαία».
Είναι όμως; Είναι δυνατό ή άρμονία τής κοινοτικής καί φυσιολογικής ζωής
νά εξαρτάται άπό ((τό ρίξιμο ενός ζαριού;» Προφανώς δχι. Θά πρέπει νά
ύπάρχει μιά βαθιά τάξη —και υπάρχει— στον τρόπο σύνδεσης καί λειτουρ-
γίας τών πολύπλοκοι δικτύων. Οί έπιστήμονες, μέ τήν βοήθεια τής θεω-
ρίας τών ((γραφών», τής στατιστικής φυσικής καί τών μαθηματικών, έχουν
έξερευνήσει καί άνακαλύψει κανόνες καί μαθηματικούς τύπους πού περι-
γράφουν, μέ πλούσια περιγραφική άπλότητα, τήν δομή καί τήν λειτουργία

λ / ΙΟ

των οικτυων .

ι

Ή εφαρμογή τής ενότητας τής γνώσης

Στήν έπιστημονική έρευνα μαθαίνουμε νά κάνουμε τό καλλίτερο πού
μπορούμε μέ σαφήνεια, μέ συνέπεια, μέ πειστική τεκμηρίωση, χωρίς περι-
ορισμούς άπό βαθιά ριζωμένες συνήθειες, άλλά καί μέ τόλμη γιά τό ένδε-
χόμενο ρίσκο. Φαίνεται πώς είμαστε άκόμη στήν άρχή τοΰ έπίφοβου καί
ίσως χιμαιρικού οράματος γιά τήν αάπόλυτη άλήθεια» πού θά βασίζεται

9. Βλ. σειρά Το Γίγνεσθαι.

10. Θά άξιζε τόν κόπο νά άφιερώσουμε μιά ειδική διάλεξη στο θέμα ((Δίκτυα καί
δικτύωση».
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στήν επιστημονική κατανόηση. Τό όραμα αύτό συζητήθηκε έπί μακρόν καί
άπό τούς άρχαίους "Ελληνες φιλοσόφους καί πήρε τήν σύγχρονη μορφή του
άπό τούς διανοητές τού Διαφωτισμού τού 18ου καί τού 20ού αιώνα. Στούς
αιώνες πού πέρασαν στήν 'ιστορία, κατά τήν διαμόρφωσή του, τό όραμα
τής έπιστημονικής άλήθειας υπέφερε συχνά άπό μύθους καί άπό ψευδείς
κοσμολογίες, καί πολύ πρόσφατα τό κύρος τής έπιστημονικής άναζήτησης
εξασθένισε κάπως μπροστά στήν σαγήνη του «μυστικιστικού ρομαντισμού»
καί τήν έκ φύσεως άνάγκη τού άνθρώπου γιά τόν μύθο καί τό δόγμα.

Τά μεγάλα προβλήματα τής άνθρώπινης κοινωνίας πού κυριαρχούν
στά MME (οικονομία, φτώχεια, πείνα, ένέργεια, νερό) είναι συμπτώ-
ματα τής Ελλειψης επιστημονικής κατανόησης τής πολυπλοκότητας και τών
δικτύων, ή όποία θά μάς έπιτρέψει τήν άνάπτυξη μεθόδων καί έργαλείο:>ν
γιά τήν πραγματοποίηση πεφωτισμένων επιλογών καί τήν λήψη εύστοχων
άποφάσεο^ν. Ζούμε σέ ύπερβολικά πολύπλοκο καί δικτυωμένο περιβάλλον.
Οί άποφάσεις πού παίρνονται μέ άπληροφόρητες συσκέψεις καί ψηφίσματα
άπληροφόρητης πλειοψηφίας, χωρίς έκτενή καί προσεκτική κατανόηση τών
συνεπειών τών ένεργειών μας, συχνά οδηγούν σέ παράλυση ή σέ λάθη.

Ή παγκοσμιότητα τών δομικών καί λειτουργικών ιδιοτήτων τών πολύ-
πλοκων συστημάτων, όταν τις προσαρμόζουμε μεταφορικά ανάμεσα στις
διάφορες επιστημονικές ειδικότητες, χρησιμοποιώντας τις μεθοδολογίες καί
τά εργαλεία προσομοίωσης πού διαθέτουν ή Επιστήμη τής Πληροφορίας
καί ή φυσική, προσφέρουν «δυνάμει άνακαλύψεις» καί προάγουν τήν ενό-
τητα τής έπιστημονικής γνώσης.

!Επιστήμη και κ ο ι ν ων ία

Όταν ή εφαρμογή τών τεχνολογιών προξενεί κοινωνικά, ηθικά καί νομι-
κά προβλήματα, ή άνάπτυξή τους μπορεί νά έχει άπρόβλεπτες άρνητικές
επιπτώσεις γιά τήν έξέλιξη τού άνθρώπινου γένους. Προβλήματα οικονο-
μίας, ενέργειας, βιοποικιλότητας καί περιβάλλοντος τά όποια κυριαρχούν
στις άνθρώπινες κοινωνίες στις μέρες μας είναι μόνο τά συμπτώματα βαθύ-
τερων αιτίων. Το φάσμα τής έπιλογής άνάμεσα στόν σοφό άνθρωπο (homo
sapiens) καί στόν υπερόπτη άνθρωπο (homo proteus) ορθώνεται άπειλητικά.
Είναι προφανές ότι ή άνθρωπότητα σήμερα στερείται τό πλαίσιο τών μεθό-
δων καί τά μέσα πού θά μάς επιτρέψουν τήν λήψη σωστών άποφάσεο^ν καί
τήν έπίλυση τέτοιων πολύπλοκων προβλημάτων. Συχνά ή πολυπλοκότητα
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τών προβλημάτων οδηγεί σέ παράλυση, προτρέποντας σέ άδράνεια ή σέ λαν-
θασμένες δράσεις μέ άπρόβλεπτα άρνητικά άποτελέσματα. Χρειαζόμαστε
πρωτίστως νά κατανοήσουμε τήν «πολυπλοκότητα» και τήν «πολυεγκλεί-
δωση» τών άνθρώπινων κοινωνιών, και νά αυξήσουμε τήν ίκανότητά μας
νά προβλέπουμε τις συνέπειες και τις διάφορες επιβαρύνσεις. Οί άπλές και
συχνά άπλοϊκές μέθοδοι τής παραδοσιακής αναγωγικής προσέγγισης προ-
φανώς δέν επαρκούν γιά τήν έπίλυση πολλών άπο τά πολύπλοκα κοινωνικά
προβλήματα τών ήμερών μας. Χρειαζόμαστε νέες νοοτροπίες, νέες ιδέες,
νέα οράματα και νέα εργαλεία.

Ή επιστήμη έχει δχι μόνο τήν υποχρέωση άλλά και τήν ευθύνη τής
άνακάλυψης τών μηχανισμών πού ρυθμίζουν τον πολυεγκλειδοψένο, πολύ-
πλοκο και πολυδικτυωμένο κόσμο μας. Σήμερα στερούμεθα τις μεθόδους
και τά έργαλεϊα πού θά μας επιτρέψουν νά επεξεργαστούμε τήν πλημμύρα
τών ήλεκτρονικών πληροφοριακών άποτυπωμάτων πού άφθονούν γύρω μας.
Είναι καθήκον μας νά εκμεταλλευθούμε τις εύκαιρίες πού μάς παρουσιάζει
το όραμα τής ένότητας τής γνώσης, σέ συνδυασμό μέ τήν παγκοσμιότητα
τών μεθόδων και τών εργαλείων τής Έπιστήμης τής Πληροφορίας". Γιά
πολλούς άπο έμάς, τό δραμα τον ιωνικού δόγματος, πού είναι ή ενότητα τής
γνώσης, φωτίζει τον δρόμο μιάς τέτοιας άναζήτησης.

Ό Ιωνικός Δ ι αφ ω τ ισ μός

και ή ανάδυση τής επιστημονικής σκέψης

Είναι γεγονός πώς ελάχιστοι άπο έμάς διαθέτουν χρόνο άπο τήν καθη-
μερινότητα γιά νά διαβάσουν ή νά διαλογιστούν τό ((γιατί είναι ή φύση
έτσι πού είναι» ή άκόμη και τό «πώς θά μπορούσε νά είναι διαφορετικά».
Καθένας άπο έμάς άντιμετωπίζει ένα μυστήριο. 'Ερχόμαστε στήν ζωή σ'
αύτόν τον μικρό πλανήτη ένός παράξενου σύμπαντος, μεγαλώνουμε, έργα-
ζόμαστε, άγαπάμε και διασκεδάζουμε, και άντιμετωπίζουμε τον θάνατο.
Βιώνουμε ό καθένας τήν δική του διαδρομή σέ μιά συνεχή αίσθηση έπιλογών
και ορίων, και ένίοτε διαλογιζόμαστε δύσκολα έρωτήματα δπως: ((Πώς και
γιατί δλα αύτά;»

11. Βλ. σειρά Το Γίγνεσθαι.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 17ιτς ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

159

Ή έπιστήμη, ή οποία είναι, μιά ολοκληρωτικά ανθρώπινη εφεύρεση,
προσφέρει τήν πιο εύφάνταστη «μεταφυσική» τής έποχής μας. Ή κινητή-
ριος δύναμη τής επιστήμης, πέραν άπό τήν πρακτική σημασία της στήν
χαρτογράφηση καί πρόβλεψη τού κόσμου μας, είναι η επιθυμία για τήν άπό-
κτηση τής γνώσης, ή όποία θά μάς έπιτρέψει νά κατανοήσουμε τον κόσμο
μας, νά διαλογιστούμε τήν άνθρώπινη κατάσταση, νά άναζητήσουμε τά ίχνη
τής ((πραγματικότητας», νά οραματιστούμε τήν ((ύπαρξη», καί ίσως νά μάς
έπιτρέψει νά συλλάβουμε τήν συνεκτική παραδοξότητα του σύμπαντος μας.

Μέ τήν γνώση πού άπορρέει άπό τήν έπιστημονική διερεύνηση τών
θεμελιωδών έρωτημάτων πού άφορούν στήν πραγματικότητα τού κόσμου
μας καί στήν ύπαρξη, ή θρησκευτική πίστη, ή έλπίδα καί ή άγάπη γιά τήν
άναζήτηση μπαίνουν στά κύτταρα τού βιολογικού μας οργανισμού. Μέ τήν
έννοια αύτή, ή άναζήτηση τής επιστημονικής γνώσης γιά τήν ((πραγματικό-
τητα» γίνεται μιά έλευθερωμένη καί διευρυμένη θρησκεία. Αύτη, άλλωστε,
είναι ή βαθύτερη έννοια τής ιωνικής γοητείας, τον Ίωνικοϋ Διαφωτισμού12,
πού καθιστά τήν επιστημονική ερευνά, έναντι τής θεόπνευστης αποκάλυψης,
ώς τό φωτισμένο μονοπάτι προς τήν λύτρωση άπό τον φόβο πού προκαλεί
ή άγνοια.

Ή επιστήμη θεωρεί ότι έχέφρονες άπαντήσεις σέ τέτοια θεμελιώδη
ερωτήματα είναι τής άρμοδιότητάς της. Τά άποτελέσματα τής έπιστημο-
νικής ερευνάς άπαρτίζουν αύτό πού ονομάζουμε «αντικειμενική» άλήθεια13.
Όμως ή έπιστημονική γνώση δέν είναι δυνατό (άκόμη;) νά άντικαταστήσει
τήν θρησκευτική ιερότητα, νά άκουμπήσει τήν έμπειρία τού καθενός άπό
έμάς στήν θέα κάποιου έργου τέχνης ή τήν υποκειμενική αίσθηση μιάς τρα-
γωδίας. Ή ικανότητα τής αίσθησης, τής αισθητικής άπόλαυσης, τής επιθυ-
μίας, τής φιλοδοξίας, τού διαλογισμού καί τού θαυμασμού, όλα αύτά άφο-
ρούν τήν μυστηριώδη ικανότητα τής συνειδητότητας. Σήμερα ή έπιστήμη

12. Ό 'Ιωνικός Διαφωτισμός —οί διαλογισμοί καί οί ανακαλύψεις τοϋ Πυθαγόρα,
του Θαλή καί άλλων, πού έζησαν στήν 'Ιωνία— ήταν ή άπαρχή τοϋ δυτικοευρωπαϊκού
επιστημονικού στοχασμού, που κυριάρχησε εκτοτε καί διέλυσε τόν μυθικό μυστικισμό
τής Ανατολής.

13. Ή άλήθεια τών πολλών πού παρατηρούν, ερμηνεύουν, επικοινωνούν καί συμφω-
νούν, D. F©llesdal, Mind and Language, Clarendon, 1973 — καί αύτό θά ήταν ενα
καλό θέμα μελλοντικής συνάντησης.
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επιχειρεί νά φτιάξει μιά γέφυρα πού θά συνδέσει τήν άντικειμενικότητα τού
κόσμου τής έπιστημονικής άλήθειας μέ τήν υποκειμενική άμεσότητα τής
διαίσθησης καί τοϋ κόσμου τών τεχνών καί τών γραμμάτων.

Ύπ άρχουν δ ρ ία στήν επιστημονική γνώση:

Ή γενική αίσθηση γιά τά όρια τής έπιστημονικής γνώσης προέ-
κυψε άπό τήν άδυναμία τής επιστήμης νά δώσει άπαντήσεις στά θεμελιώδη
«έσχατα» έρωτήματα. Ή έπιστήμη μπορεί νά άπαντα «σέ κάθε επιστητό».
Δέν έχει όρια σέ αύτό πού μπορεί νά κάνει. Δέν θά είχε νόημα νά ρωτού-
σαμε άν ένα αύτοκίνητο «μπορεί νά πετάξει», άφού δέν φτιάχτηκε γιά τόν
σκοπό αύτόν. Γιά έρωτήματα όπως «άπό πού προήλθαμε καί άν έχει σκοπό
ή ζωή», θά πρέπει νά άπευθυνθοΰμε στήν μεταφυσική, στήν διαίσθηση καί
στον μυστικισμό, στήν ποίηση καί στήν λογοτεχνία, στήν μουσική καί στήν
τέχνη, στις όποιες «άπαντήσεις» δέν άπαιτοΰν έπιβεβαίωση τού «σωστού» ή
τοΰ ((λανθασμένου» ούτε μπορούν νά στηρίζονται σέ δεδομένα τής εμπειρίας
ή τοΰ πειραματισμού. Τέτοιες άπαντήσεις δέν μπορούν νά μάς άπαλλάξουν
άπό τήν άγωνία τής μή-κατανόησης. Μπορούν, όμως, νά μάς δώσουν αισθη-
τική ικανοποίηση καί ψυχική γαλήνη.

Ή άνάπτυξη τής ((επιστημονικής γνώσης», τής πιο πετυχημένης «έπι-
χείρησης» τού άνθρώπου άπό όσες άσχολήθηκε ποτέ, έδωσε σποραδικά στά
τελευταία χρόνια τήν έντύπωση πώς εξάντλησε τά οριά της. Τό 1979, κατά
τήν διάρκεια τής επίσημης διάλεξης γιά τήν έγκατάστασή του ώς Lucasian
Professor στό Πανεπιστήμιο Cambridge, ό Stephen Hawking έθεσε τό ερώ-
τημα αύτό γιά τήν άνάπτυξη τής γνώσης στήν θεωρητική φυσική. Μέχρι
σήμερα δέν φαίνεται νά είναι πιο κοντά τό τέλος τής γνώσης στήν θεωρητική
φυσική άπό ό,τι τότε.

Εντούτοις, καί άν μέχρι τώρα είχε άνακαλυφθεϊ μιά ((Θεωρία τών Παν-
τού»14 (a Theory of Everything), τότε θά ήταν μόνο σάν νά είχαμε μάθει τούς
κανόνες ενός διαλογικού παιγνίου σάν τό σκάκι, δηλαδή θά είχαμε επιτύχει
μόνο τό πρώτο βήμα στήν συναρπαστική διαδικασία νά γίνουμε έξαιρετι-
κοί παίκτες (grandmasters) τού παιγνίου. Ή σημασία τής διορατικότητας

14. Βλ. κεφ. Α09 τής σειράς Το Γίγνεσθαι.
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(της οξυδέρκειας) πάντοτε ελλοχεύει «πίσω άπο τήν άγουρη γνώση» .

Τά δρια τής γνώσης ξεμακραίνουν στο θολό μέλλον και ή τέχνη θωπεύει
τήν άγωνία μας. Ή έπιστήμη, δπως και ή μεταφυσική τής τέχνης, μπορούν
και μας έπιτρέπουν νά πετάξουμε πολύ ψηλά, μέχρι ό ήλιος νά λιώσει τά
κέρινα φτερά μας.

Ό Stephen Hawking, σχολιάζοντας τήν χειμαρρώδη και δραματική
άνάπτυξη τής Έπιστήμης τής Πληροφορίας και τής Τεχνολογίας τών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στήν δεκαετία τού 1970 και τού 1980, διαβε-
βαίωσε πώς ή άνάπτυξη τής γνώσης και ή εξέλιξη θά είναι άδιανόητη χωρίς
τήν βοήθεια τής Έπιστήμης τής Πληροφορίας και τής Τεχνολογίας τών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Παιδεία

Επειδή «δλα άνάγονται στήν Παιδεία)), έτσι και δλες οί διαλέξεις πρέ-
πει νά κλείνουν μέ έστω δύο λόγια γιά τήν Παιδεία μας.

Ή κατανόηση κι ή υποταγή τών δυνάμεων τής φύσης στον ζυγό τής
συμβολικής και τής μαθηματικής περιγραφής ύπήρξαν πηγή εξουσίας τού
άνθρώπου πάνω στήν φύση. Τό γεγονός αύτό άφησε έκθαμβο τον άνθρωπο
και τον έκανε άνταγωνιστικό, άλλά και άνόητο και υπερόπτη. Πολλές φορές
χρησιμοποίησε τήν έξουσία τής έπιστήμης και τής τεχνολογίας άπερί-
σκεπτα. Τά άγαθά τής φύσης καταναλώνονται μέ γρήγορο ρυθμό και τό φυσι-
κό περιβάλλον ρυπαίνεται. Χρειάζεται κατεπειγόντως νά ενηλικιωθούμε και
νά πάρουμε τό γίγνεσθαι τής φύσης και του έαυτού μας στά χέρια μας.

Οί συγγραφείς μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας έχουν άνα-
φερθεΐ συχνά στήν άποβίβαση παράξενων «εξωγήινων» όντων πάνω στήν
Γή. Τότε δλοι οί άνθρωποι ξεχνάνε τις φιλονικίες και τούς έγωισμούς των
και ένώνονται γιά νά άποτρέψουν τήν άπειλή. "Ε, λοιπόν, οί «έξωγήινοι»
έχουν άποβιβαστεΐ στήν Γή άπό καιρό και βρίσκονται άνάμεσά μας. Είναι οί
βλιαπτικες μηχανές πού κατασκευάστηκαν. Είμαστε εμείς οί ίδιοι οί άνθρω-
ποι. Οί έπιδιώξεις κυριαρχίας και κατάκτησης μπορεί, στήν καλλίτερη

15. Ή διορατικότητα του Einstein γιά το «μούδιασμα τών αισθήσεων» κατά τήν
πτώση σε πεδίο βαρύτητας τόν οδήγησε άμεσα στήν Γενική Θεωρία τής Σχετικότητας.
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περίπτωση, νά έφεραν κάποιες βελτιώσεις, άλλά μέ μεγάλο τίμημα συλλο-
γικών καταστροφών καί θυσιών τών πολλών. Όπως το είπαμε πιο πάνω:
«Όλα ανάγονται στήν Παιδεία».

Ή παιδεία του 21ου αιώνα θά χαρακτηρίζεται δλο καί πιο πολύ άπό τις
μεθοδολογίες καί τά εργαλεία διαχείρισης τής πληροφορίας. Πρώτιστα θά
πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε τήν τεχνολογία τής Πληροφορικής γιά νά ξερι-
ζώσουμε τόν άναλφαβητισμό καί τήν άμάθεια. Όπως οί έπιστήμονες τού
20ού αιώνα πέτυχαν μεγάλες άποκαλύψεις γιά τό πώς λειτουργεί ή φύση,
στόν 21ο αιώνα θά πρέπει νά περιμένουμε μεγάλες προόδους στήν διαχείριση
τής πληροφορίας σχετικά μέ τήν έπίλυση θεμελιωδών κοινωνικών καί οικο-
νομικών προβλημάτων, καί τήν προαγωγή τής γνώσης γιά τούς πολλούς.
Θά κατανοήσουμε τήν δομή καί τήν λειτουργία τών συστημάτων πολυ-
πλοκότητας καί τών δικτύων πού συνδέουν καί συσχετίζουν τά πάντα, άρκεΤ
νά διατηρήσουμε τις δύο άπαραίτητες ποιότητες τής έρευνας, τήν περιέργεια
καί τόν ένθουσιασμό γιά τό παράδοξο καί τό καινούριο.
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠ1ΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

προσφωνηση απο τον προεδρο
κ. σιιτρο α. εταγγεαατο

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα μέ ιδιαίτερη χαρά καί τιμή ώς
άντεπιστέλλον μέλος της τον κ. Γεώργιο Γιαννόπουλο, ομότιμο καθηγητή τής
Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
τον όποιο ή 'Ολομέλεια έξέλεξε κατά τό τρέχον έτος στόν κλάδο τής Έπιστήμης
τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών.

Ό κ. Γιαννόπουλος γεννήθηκε στά Μέγαρα. Αποφοίτησε άπό τό 'Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο καί, στή συνέχεια, είδικεύθηκε στόν Σχεδιασμό
τών Μεταφορών καί τήν Κυκλοφοριακή Τεχνική στο Imperial College του
Λονδίνου.

"Εχει δημοσιεύσει πάνω άπό 200 έπιστημονικά μελετήματα καί 10 αύτο-
τελεις έκδόσεις, όλα σέ θέματα Μεταφορών καί Κυκλοφορίας, ενώ έχει έκπο-
νήσει ή έχει λάβει μέρος σέ πάρα πολλές μελέτες ή έρευνητικά προγράμματα.
Ό κ. Γιαννόπουλος είναι διεθνώς άναγνωρισμένη προσωπικότητα στόν τομέα
τών Μεταφορών καί έχει βραβευθεί μέ πολλά διεθνή βραβεία καί διακρίσεις.

Κύριε συνάδελφε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σας καλωσο-
ρίζει, καί σας άπευθύνει θερμές εύχές γιά συνέχιση τού επιστημονικού καί
ερευνητικού σας έργου.

Σάς καλώ γιά νά σάς επιδώσω τό δίπλωμα τού άντεπιστέλλοντος μέλους
τού 'Ιδρύματος.

Καί τώρα παρακαλώ τον άκαδημαϊκό κ. Χρήστο Ζερεφό νά άνέλθει στο
βήμα καί νά παρουσιάσει λεπτομερώς τό εργο τού νέου ακαδημαϊκού.
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παρουσιαση απο τον ακαδημαϊκο
κ. ΧΡΗΣΤΟ ΖΕΡΕΦΟ

Μέ ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στούς κόλπους τής Ακαδημίας
Αθηνών τόν καθηγητή κ. Γεώργιο Γιαννόπουλο ώς αντεπιστέλλον μέλος
αύτής. Μετά τά εισαγωγικά στοιχεία τού βιογραφικού, τά όποια είχε τήν
καλοσύνη νά εκθέσει ό κύριος Πρόεδρος τής Ακαδημίας Αθηνών, θά ήθελα
νά σας σκιαγραφήσω ορισμένες σκέψεις γιά τό έπιστημονικό έργο τού καθη-
γητή Γιαννόπουλου.

Τό έργο τού καθηγητή Γιαννόπουλου χαρακτηρίζουν τρεις χρονικές πε-
ρίοδοι: Ή πρώτη περίοδος ξεκινά τό 1973, έτος απονομής του διδακτορικού
διπλώματος άπό τό Imperial College τού Λονδίνου, μέχρι τό έτος 1982,
πού είναι τό έτος έκλογής του ώς τακτικού καθηγητού στό Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατά τήν περίοδο αύτή δημοσίευσε άρθρα καί
έργασίες σέ εύρωπαϊκά, κυρίως, επιστημονικά περιοδικά καί είχε ώς κύρια
έπιστημονικά άντικείμενα:

i. Τήν άνάλυση δικτύων καί τήν έκτίμηση κυκλοφοριακών έπιπτώ-
σεων. Ό δυναμικός καταμερισμός τής κυκλοφορίας (Dynamic Traf-
fic Assignment) είναι περιοχή στήν όποία ήταν άπό τούς πρώτους
πού έργάστηκαν καί παρήγαγαν άποτελέσματα.

ii. Τις περιβαλλοντικές έπιπτώσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καί
κυρίως πεζοδρομήσεων — ήταν άπό τούς πρώτους συγκοινωνιο-
λόγους πού άσχολήθηκαν μέ τά θέματα αύτά. Μέ έφαρμογή μάλιστα
τής παραπάνο^ μεθόδου δυναμικού καταμερισμού τής κυκλοφορίας
παρήγαγε μεθόδους εκτίμησης τών κυκλοφοριακών καί περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων συγκεκριμένων άλλαγών σέ ένα όδικό δί-
κτυο κυκλοφορίας σέ άστικές περιοχές, τις όποιες καί έφήρμοσε
στήν πράξη, μέ έξέχοντα παραδείγματα έφαρμογών τήν έκτίμηση
τών επιπτώσεων άπό τή μερική πεζοδρόμηση τής Oxford street
τού Λονδίνου καί τήν πεζοδρόμηση τών όδών Βουκουρεστίου/
Βαλαωρίτου στήν Αθήνα.

iii. Τή θεωρητική διερεύνηση τών χαρακτηριστικών τών μετακινή-
σεων, μέ κύριο δείγμα τήν έργασία του γιά τις κατανομές (καμ-
πυλών τύπου «γ») τού μέσου μήκους μετακίνησης σέ σχέση μέ τήν
άπόσταση άπό τό κέντρο (CBD).
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Ή δεύτερη περίοδος καλύπτει τήν εικοσαετία 1982-2002, κατά τήν
οποία δημοσίευσε εργασίες σέ θέματα εφαρμογών Εύφυών Συστημάτων
Μεταφορών (ITS) και εμπορευματικών Μεταφορών. Στήν περίοδο αύτή
ήταν καθηγητής τού Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠ Θ και
Διευθυντής στο 'Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, το όποιο διηύθυνε
μέχρι τής συνταξιοδοτήσεώς του.

Ή τελευταία περίοδος ταυτίζεται μέ τή δημιουργία του 'Ινστιτούτου
Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών τού 'Εθνικού Κέντρου
"Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και τήν έκλογή του
ώς Διευθυντού του (άπο τό 2001 έως σήμερα). Κατά τήν περίοδο αύτή,
οί εργασίες του άλλά και τά έρευνητικά προγράμματα μέ τά όποια ασχο-
λείται άφοροΰν κυρίως στήν πολιτική τών Μεταφορών σέ δλα τά επίπεδα,
και τή λεγόμενη ((βιώσιμη» κινητικότητα (Sustainable Mobility), δηλαδή
περιβαλλοντικά συμβατές Μεταφορές προσώπων και άγαθών και περιβαλ-
λοντικά άποδεκτή ρύθμιση τής κυκλοφορίας. Είναι χαρακτηριστική τής
έμφασης πού έδωσε στά θέματα αύτά ή πρόσφατη άλλαγή τού τίτλου του
'Ινστιτούτου πού διηύθυνε άπο (('Ινστιτούτο Μεταφορών» σέ (('Ινστιτούτο
Βιάίσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών».

'Εκτός άπο τό πλούσιο συγγραφικό του έργο και τήν καθοδήγηση και έπί-
βλεψη δεκάδο.»ν νέων διδακτόρων και ερευνητών, ό καθηγητής Γιαννόπουλος
τιμήθηκε μέ σειρά διακρίσεων, κυρίως άπο τό έξωτερικό. Θά αρκεστώ εδώ
νά άναφέρω τέσσερις πολύ πρόσφατες, μετά τό 2011, διακρίσεις του, οί
όποιες είναι οί έξης:

1. 'Επιλογή τού κ. Γιαννόπουλου γιά τήν προεδρία τής 'Επιτροπής
Διεθνών Δράσεων (International Activities Committee) τού Transportation
Research Board τής Αμερικανικής Ακαδημίας 'Επιστημών (US National
Academy).

2. 'Εκλογή του κ. Γιαννόπουλου στήν προεδρία του Εύρωπαϊκου
'Οργανισμού European Transport Research Alliance — ETRA (www.
etralliance.eu). Πρόκειται γιά οργανισμό πού έδρεύει στις Βρυξέλλες και έχει
ώς μέλη του άλλους οργανισμούς στον τομέα τής έρευνας τών Μεταφορών,
δηλαδή είναι δευτεροβάθμιας οργάνωσης. Δημιουργήθηκε (μέ τήν ύποστή-
ριξη τής EE — Γενική Διεύθυνση "Ερευνας DG RTDI) γιά νά συντονίσει τις
δράσεις τών ύπόλοιπων ένώσεοιν (Associations) έρευνας στις Μεταφορές
και νά προωθήσει τή δημιουργία τού Ενιαίου Εύρωπαϊκοΰ Χώρου "Ερευνας
στις Μεταφορές (ERA-T). Ή έκλογή τού υποψηφίου στήν προεδρία του
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'Οργανισμού αύτού τόν θέτει έπί κεφαλής έκπρόσωπο τής εύρωπαϊκής έρευ-
νας στον τομέα τών Μεταφορών, καί άποτελει έμπρακτη άναγνώριση τοΰ
έπιστημονικοΰ καί έρευνητικοΰ έργου τοΰ υποψηφίου.

3. Εκλογή τοΰ κ. Γιαννόπουλου στήν προεδρία τής Εύρωπαϊκής
Διάσκεψης 'Ινστιτούτων Μεταφορών — European Conference of Transport
Research Institutes — ECTRI (www.ectri.org). Ό οργανισμός αύτός, πού
έπίσης εδρεύει στις Βρυξέλλες, έχει ώς μέλη του 30 περίπου έρευνητικά
'Ινστιτούτα καί άλλους φορείς έρευνας στις Μεταφορές, μεταξύ τών όποιων
τά μεγαλύτερα καί έγκυρότερα τής Εύρο^πης (π.χ. τό γαλλικό IFSTTAR,
τά γερμανικά Fraunhofer/ICL καί DLR/Transport, τό ολλανδικό DVS, τό
βρετανικό TRL καί πολλά άλλα).

4. 'Επιλογή τού κ. Γιαννόπουλου άπό τόν Γερμανικό 'Οργανισμό Helm-
holtz (Helmholtz Association) γιά τον ρόλο τοΰ άξιολογητή καί τών τριών
προγραμμάτων έρευνας (cross-reviewer) τού Γερμανικού 'Οργανισμού
Αεροναυτικής καί Διαστήματος DLR, πού άνήκει στον 'Οργανισμό Helm-
holtz. Τά προγράμματα αύτά άφοροΰν στούς τομείς: Μεταφορές, Αεροναυτική
καί Διάστημα (Transport, Aeronautics, Space). Στήν έπιστημονική άξιολό-
γηση τοΰ προγράμματος τών Μεταφορών τοΰ DLR ό ύποψήφιος είχε με-
τάσχει, ώς πρόεδρος τής έπιτροπής άξιολόγησης, προ τετραετίας κατά τήν
προηγούμενη άξιολόγηση. Στήν παρούσα περίοδο τού ζητήθηκε νά άναλάβει
τόν ρόλο τοΰ cross-reviewer, δηλαδή τοΰ ((οριζόντιου» άξιολογητή, καί γιά
τά τρία έρευνητικά προγράμματα. To DLR παράγει έρευνα άξίας πολλών
δισεκατομμυρίων εύρώ, έχει ερευνητικό προσο_>πικό τής τάξης τών 10.000
άτόμων καί είναι ό μεγαλύτερος έρευνητικός οργανισμός τής Γερμανίας.

Κυρίες καί Κύριοι,

Οί διακρίσεις καί ή έπιστημονική κινητικότητα τού καθηγητή Γιαννό-
πουλου θά ήθελαν πολύ χρόνο γιά νά σάς έκτεθοΰν άναλυτικότερα. Άρκέσθην
σέ αύτά τά ολίγα καί τελειο^νοντας θά ήθελα νά έξάρω, μαζί μέ τό έπιστημο-
νικό έργο, τήν έκλεπτυσμένη προσωπικότητα τού καθηγητή Γιαννόπουλου,
δ όποιος εύτύχησε νά έχει καί μιά έξαιρετική οικογένεια.

Εύχαριστώ.
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Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

εισιτηριοσ λογοσ του αντεπισίέλλοντοσ μελουσ
χ.. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εύχαριστώ τον άξιότιμο Πρόεδρο τής Ακαδημίας Αθηνών για τήν
εμπνευσμένη προσφώνησή του καί. τον άγαπητό άκαδημαϊκό κ. Χρήστο
Ζερεφό γιά τή γενναιόφρονα παρουσίαση τοϋ επιστημονικού μου έργου καί
τών άλλων άκαδημαϊκών μου δραστηριοτήτων.

Αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση, γιατί εισέρχομαι σήμερα καί έπισήμως
στό άνώτατο πνευματικό ίδρυμα τής χώρας, τήν Ακαδημία Αθηνών, μετά
τήν τιμή που μοϋ έκανε τό έπίλεκτο αύτό σώμα τής ελληνικής έπιστήμης
καί διανόησης νά μέ έκλέξει άντεπιστέλλον μέλος τής Τάξης τών Θετικών
'Επιστημών.

Στέκομαι ενώπιον σας μέ δέος καί παρρησία έλπίζοντας νά φανώ άντά-
ξιος τής έμπιστοσύνης σας.

"Εχω έκπαιδευτεΐ καί δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά γιά πολλά
χρόνια στό άντικείμενο τοϋ συγκοινωνιολόγου μηχανικού, τό όποιο σοφά
ή Ακαδημία οριοθέτησε ώς άνήκον στήν 'Επιστήμη τών Μεταφορών καί
Συγκοινωνιών, άναγνωρίζοντας έτσι στις τάξεις της, γιά πρώτη φορά, τό
άντικείμενο αύτό ώς ειδίκευση καί κλάδο τών θετικών έπιστημών. Είμαι
βέβαιος οτι ή επιλογή τών όρων ((Μεταφορών» καί «Συγκοινωνιών» έγινε
ήθελημένα γιά νά εκφράσει τό σύνολο τής έπιστήμης αύτής ώς καλύπτον
όλα τά θέματα Σχεδιασμοΰ καί διαχείρισης άφ' ενός μέν τών ((συστημάτο^ν
Μεταφορών», οπού ό όρος καλύπτει:

— τά άντίστοιχα δίκτυα υποδομών,

— τήν κυκλοφορία καί τή στάθμευση πάνω στά δίκτυα αύτά, καθώς καί

— τά οχήματα πού χρησιμοποιούνται γιά τις μεταφορές επιβατών καί
εμπορευμάτων,

καί άφ' ετέρου τά θέματα Σχεδιασμού καί διαχείρισης τών ((συστημάτων
Συγκοινωνιών», όπου κυρίως μιλάμε γιά τά συστήματα μαζικών, δημόσιων
ή ιδιωτικών, Συγκοινωνιών τών επιβατών μέ ολα τά μεταφορικά μέσα.
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Καλύπτονται έτσι δλες οί ((οντότητες» πού συνθέτουν τό σύστημα εξυ-
πηρέτησης τών αναγκών γιά μετακινήσεις καί μεταφορές στή σύγχρονη
κοινωνία άνεξάρτητα άπό τό μεταφορικό μέσο πού χρησιμοποιείται.

Θά έπιχειρήσω νά παρουσιάσω στήν ομιλία μου αύτή τό βασικό περιε-
χόμενο άλλά καί τή διαχρονική εξέλιξη τής Επιστήμης τών Μεταφορών καί
Συγκοινωνιών, ή όποία σήμερα άποτελέΐ πλέον έναν άπό τούς βασικούς κλά-
δους ειδίκευσης τών μηχανικών άλλά καί άλλων έπιστημονικών κλάδων. Θά
τό κάνω αύτό άποφεύγοντας τή χρήση πολύ έξειδικευμένης έπιστημονικής
ορολογίας καί άπλοποιώντας τά σχετικά θέματα προς όφελος τής σαφήνειας,
άπευθυνόμενος καί προς μή ειδικούς, καί οριοθετώντας τις κυριότερες καί
χαρακτηριστικότερες κατά τή γνώμη μου περιόδους τής έπιστήμης αύτής
άπό τήν έμφάνισή της μέχρι σήμερα.

1. Ή περίοδος τής «θεωρητικής εξιδανίκενσης»

Ή άρχική αύτή περίοδος άνάπτυξης τής έπιστήμης τών Μεταφορών
καί Συγκοινωνιών θά μπορούσε νά άποκληθέΐ βάσιμα καί «περίοδος τής
θεωρητικής έξιδανίκευσης», γιατί στή συντριπτική τους πλειονότητα οί σχε-
τικές άναλύσεις καί μεθοδολογίες ήταν καθαρά θεωρητικές διατυπώσεις πού
άφοροΰσαν έξιδανικευμένες καταστάσεις κυκλοφοριακής ροής άρχικά σέ ένα
τμήμα καί άργότερα σέ ένα δίκτυο. Ή περίοδος ξεκινάει μέ τή συστηματική
μελέτη καί άνάλυση τής οδικής κυκλοφορίας σέ ένα σημείο ή σέ ολόκληρο
τό οδικό τμήμα καί τή διατύπωση τών λεγόμενων θεμελιωδών διαγραμμά-
των κυκλοφοριακής ροής, δηλαδή μαθηματικών σχέσεων μεταξύ ταχύτητας,
πυκνότητας καί κυκλοφοριακού φόρτου. Πρόκειται γιά τόν άρχαιότερο κλάδο
τού αντικειμένου τής Έπιστήμης τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών, πού
είναι αύτός τής ((Θεωρίας Κυκλοφοριακής Ροής» (Traffic Flow Theory).

Πρώτος μελέτησε τις σχέσεις αύτές ο Bruce Douglas Greenshields στά
μέσα τής δεκαετίας τού 1930. Στή μελέτη του πού δημοσιεύτηκε τό 19351
άναλύει τις σχέσεις μεταξύ κυκλοφοριακού φόρτου, πυκνότητας κυκλοφο-
ρίας καί ταχύτητας τής κυκλοφορίας μέ βάση έμπειρικά δεδομένα πού συ-
νέλεξε ό ϊδιος.

1. Greenshields, Β. D., A study of traffic capacity, Highway Research Board
Proc. Annual Meet., 14, 1935, σ. 448-477.
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Τά πρώτα αύτά διαγράμματα μή διακοπτόμενης κυκλοφοριακής ροής
(Διάγραμμα 1) άφορούσαν απλοποιημένες γραμμικές ή παραβολικές σχέ-
σεις μεταξύ τών «θεμελιωδών» μεγεθών τής κυκλοφορίας, τής μορφής:

q = a*k - b*k2
δπου: q ό φόρτος και k ή πυκνότητα κυκλοφορίας,

η

ν = a*q - b*q2
δπου: ν ή ταχύτητα και q ό κυκλοφοριακός φόρτος.
Ακολούθησε μιά σειρά πρόσθετων μαθηματικών διατυπώσεων (((μον-
τέλων»), πού διήρκεσε γιά πολλές δεκαετίες, άπο έπιστήμονες τών θετικών
επιστημών (κυρίως μαθηματικούς και φυσικούς), πολλοί άπο τούς οποίους
ήταν (ή έγιναν μετά) και κάτοχοι βραβείων Νόμπελ.

Διάγραμμα 1: Τα θεμελιώδη διαγράμματα κυκλοφοριακής ροής: άπο τις πρώτες μα-
θηματικές σχέσεις που διατυπώθηκαν στό πλαίσιο τής Έπιστήμης τών
Μεταφορών και Συγκοινωνιών.

Αναφέρω ένδεικτικά μερικά άπο τά μαθηματικά αύτά μοντέλα ταχύ-
τητας-πυκνότητας ή ταχύτητας-κυκλοφοριακού φόρτου, πού διατυπώ-
θηκαν άπο διάφορους μελετητές:
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— εκθετικά (exponential) μοντέλα ταχύτητας-πυκνότητας άπο τόν
Greenberg τό 19592,

— «έπικαθήμενα» εκθετικά (transposed exponential) μοντέλα ταχύ-
τητας-πυκνότητας άπό τόν Underwood τό 19613,

— διμερή υβριδικά (two-regime) άπό τόν Edie τό 19614,

— πολυμερή υβριδικά (multi -regime) άπό τούς Drake, Schofer καί May
τό 19675,

— σχέσεις μέ χρήση ποσοστιαίων ταχυτήτων (speed percentiles) πού
λαμβάνουν ύπόψη τους τόν τύπο τών οχημάτων, τά δρια ταχύτητας,
τήν κλίση καί άλλους παράγοντες, π.χ. άπό τόν Yagar τό 19836,

— άλλα σύνθετα μοντέλα κυκλοφοριακής ροής μέ θεώρηση καί τών επι-
πτώσεων τής σύνθεσης τής κυκλοφορίας καί άλλων παραγόντων κυ-
ρίως γιά συνθήκες πού ισχύουν σέ συγκεκριμένες χώρες, δπως π.χ.
άπό τόν Ramanayya τό 19887 γιά τις συνθήκες τής 'Ινδίας,

— μοντέλα προσομοίωσης, όπως π.χ. άπό τόν Giannopoulos τό 19728,
τούς Bang, Carlsson καί Palgunadi το 19959, καί πολλούς άλλους,

2. Greenberg, Η., An analysis of traffic flow, Operations Research, 7, 1959,
σ. 79-85.

3. Underwood, R. T., Speed, volume, and density relationships, Quality and
Theory of Traffic Flow, Tale Bureau of Highway Traffic, 1961, σ. 141-188.

4. Edie, L. C., Car-Following and steady-state theory for non-congested traffic,
Operations Research, 9, 1, 1961, σ. 66-76.

5. Drake, J. S. - Schofer, J. L. — Maï, A. D., A statistical analysis of speed
density hypotheses, Highway Research, 154, 1967, σ. 53-87.

6. Yagar, S. — Van Aerde, M., Geometric and environmental effects on speeds
of 2-lane highways, Transportation Research, Part A, 17A, 4, 1983, σ. 315-325.

7. Ramanatta, T. V., Highway capacity under mixed traffic conditions, Traffic
Engineering and Control, 29, 5, 1988, σ. 284-287.

8. Giannopoulos, G. Α., A Dynamic Traffic Assignment Model for Assessing
Traffic Management Schemes, PhD Thesis, Imperial College, 1972.

9. Bang, K. L. - Carlsson, A. — Palgunadi, Development of speed flow
relationships for Indonesian rural roads using empirical data and simulation,
Transportation Research Record 1484, 1995, σ. 24-32.
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— μοντέλα κυκλοφοριακής ροής οπού λαμβάνονται υπόψη οί έπιδράσεις

τών βαρέων οχημάτων, άπό τον Parker τό 199610, κ.λπ.
Ώς κορύφωση τών προσπαθειών τής περιόδου αύτής θεωρώ τή δημοσί-
ευση, τό 1971, τής Κινητικής θεωρίας κυκλοφοριακής ροής (Kinetic Theory
of Vehicular Traffic)11 τών Ilya Prigogine (Νόμπελ Χημείας 1977) καί
Robert Herman12. Ή κινητική θεωρία κυκλοφοριακής ροής τών Prigogine
— Herman βασίστηκε στις διαφορικές εξισώσεις τής υδροδυναμικής πού
χρησιμοποιούνται γιά νά περιγράψουν τή ροή υγρών σέ σωλήνες (μέ τά «κύ-
ματα» — kinetic waves), σέ συνδυασμό μέ τήν υπόθεση έξομοίωσης τών
μεμονωμένων οχημάτων μέ τά μόρια ύγρών καί τις μαθηματικές θεωρίες
«περιπλοκότητας» (complexity) καί «χάους» (chaos).

Μέ τή διατύπωση τέτοιων θεωριών καί μοντέλων, πού ήταν καθαρά
βασισμένα σέ γνωστές μαθηματικές θεωρίες άλλά καί πού άντικατόπτριζαν
γνωστούς νόμους τής φυσικής καί τής χημείας, ή άναδυόμενη μεταπολεμικά
νέα Επιστήμη τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών συνδέθηκε άρρηκτα μέ
τις λοιπές θετικές έπιστήμες.

Εντελώς ένδεικτικός τού κλίματος καί τής έπιρροής πού είχε ή περίο-
δος τής «θεωρητικής έξιδανίκευσης» στή διαμόρφωση τής μορφής άλλά καί
τής άντίληψης τού κοινού σχετικά μέ τή νέα 'Επιστήμη τών Μεταφορών
καί Συγκοινωνιών είναι ό χαρακτηριστικός τίτλος ένός άρθρου στούς New
York Times πριν άπό 16 άκριβώς χρόνια, τήν 25η Νοεμβρίου 1997: Stuck in
Traffic? Consult a Physicist. To άρθρο άναφέρεται στήν πολυετή προσπά-
θεια άνάλυσης τής κυκλοφοριακής ροής, πού σκιαγραφήθηκε στά προηγού-
μενα, άπό τούς μαθηματικούς καί θεωρητικούς φυσικούς καί παραλλήλιζε
τήν πολυπλοκότητα καί άβεβαιότητα τών κυκλοφοριακών φαινομένων μέ
τήν πολυπλοκότητα καί άβεβαιότητα πολλών φυσικών φαινομένων, όπως
τού τρόπου άλληλεπίδρασης καί συνεργασίας μεταξύ τών μορίων καί τών

10. Parker, M. T., The effect of heavy goods vehicles and following behaviour
on capacity at motorway roadwork sites, Traffic Engineering and Control, 37, 9,
1996, σ. 524-532.

11. Prigogine, I. — Herman, R., Kinetic Theory of Vehicular Traffic, American
Elsevier, monograph, ΝΪ 1971.

12. Είναι ό θεωρητικός φυσικός πού στή δεκαετία τοϋ '40 διετύπωσε τή θεωρία
περί ύπαρξης «ήχοΰς» άπό τό Big Bang, γεγονός πού έπαληθεύτηκε τριάντα χρόνια
άργότερα.
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κυττάρων πού άπαρτίζουν τούς ζώντες οργανισμούς, τού κλίματος ή άκόμη
καί τής δημιουργίας χιονοστιβάδων!

Όπως θά δούμε καί στά επόμενα, ή τάση συσχέτισης τών φαινομένων
πού έκφράζουν τή ((συμπεριφορά» τών μετακινήσεων καί τής κυκλοφορίας
μέ γνωστά φυσικά φαινόμενα συνεχίστηκε καί ένισχύθηκε στά έπόμενα χρό-
νια καί περιόδους μέχρι σήμερα καί είναι άξια θαυμασμού —καί μεταφυσικού
ί'σως προβληματισμού— ή μεγάλη συνάφεια πού άποδεικνύεται οτι υπάρχει
μεταξύ τής άνθρώπινης συμπεριφοράς, όπως αύτή έκφράζεται μέ τις επι-
λογές μας γιά μετακινήσεις καί οδική κυκλοφορία, καί πολλών νόμων καί
φαινομένων τής φυσικής.

2. Ή περίοδος της εφαρμοσμένης ερευνάς
και ανάπτυξης τής διαδικασίας
Σχεδιασμού τών Μεταφορών

Μετά τόν Β' παγκόσμιο πόλεμο, καί παράλληλα μέ τις καθαρά θεω-
ρητικές προσπάθειες έρμηνείας τών κυκλοφοριακών φαινομένων πού προ-
ανέφερα, άναπτύχθηκε καί ένας σαφώς πιο έφαρμοσμένος καί «τεχνικός»
κλάδος τής Έπιστήμης τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών, πού άφορά τήν
άνάπτυξη καί πρακτική έφαρμογή τής λεγόμενης διαδικασίας Σχεδιασμού
τών Μεταφορικών 'Υποδομών ή άπλώς Σχεδιασμού τών Μεταφορών
(Transportation Planning Process), όπως συνήθως λέμε. Ή επιστημονική
έρευνα καί άνάλυση τήν περίοδο αύτή, πού άρχίζει ουσιαστικά άπό τά μέσα
τής δεκαετίας τού '50, είχε ώς κύριο υποστηρικτή τόν άδιαμφισβήτητο παγ-
κόσμιο ήγέτη τής έρευνας τών Μεταφορών, τό άμερικανικό Transportation
Research Board (TRB) (παλαιότερα Highway Research Board), πού άποτε-
λεΐ τμήμα τής Αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας 'Επιστημών. Τό γνωστό
σέ όλους τούς συγκοινωνιολόγους TRB ύπήρξε καί έξακολουθεΐ νά είναι ό
παγκόσμιος πρωτεργάτης καί θεμελιωτής τής έρευνας καί τής Έπιστήμης
γενικότερα τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών.

Οί περισσότεροι κανονισμοί, έγχειρίδια καί προδιαγραφές πού υπάρ-
χουν σήμερα στόν χώρο μας έχουν εκδοθεί άπό τό TRB καί άποτελούν τή
((βίβλο» τών συγκοινωνιολόγων όλου τού κόσμου. Τό πιο γνωστό καί δια-
δεδομένο τέτοιο έγχειρίδιο είναι τό Εγχειρίδιο 'Οδικής Χωρητικότητας
(Highway Capacity Manual), το όποιο μέ τις διαρκείς ανανεώσεις καί έπα-
νεκδόσεις του άποτελεΐ τό πιο διαδεδομένο 'ίσως τεχνικό καί έπιστημονικό
έγχειρίδιο τών συγκοινωνιολόγων όλου τού κόσμου.
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Ή περίοδος τής «εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης τής διαδικασίας
Σχεδιασμού τών Μεταφορών» άρχίζει άμέσως μετά τον Β' παγκόσμιο πόλε-
μο μέ τήν πρώτη ((μελέτη Μεταφορών» τής πόλης του Σικάγου, πού άρχισε
τό 1955 (Chicago Area Transportation Study - CATS). Στή μελέτη έκεί-
νη διατυπώθηκαν γιά πρώτη φορά συστηματικές, και μέ βάση μαθηματικά
μοντέλα, προβλέψεις τών μελλοντικών άναγκών γιά μετακινήσεις (ώστε νά
στηριχθεί πάνω σέ αύτές ό σχεδιασμός τών άναγκαίων υποδομών) και εφαρ-
μόστηκε ή καθιερωμένη σήμερα ((διαδικασία Σχεδιασμού Μεταφορών τών
τεσσάρων σταδίων» («4-stage transportation planning process))).

Προτεραιότητα τότε ήταν ό Σχεδιασμός και ή μελέτη τών οδικών,
κυρίως, άστικών υποδομών και δημιουργίας τών λεγόμενων Στρατηγικών
Σχεδίων Ανάπτυξης (Strategic Master Plans). Είναι ή περίοδος πού χαρα-
κτηρίζεται τόσο άπο τήν τεράστια αύξηση τής άστικοποίησης σέ δλο τον
κόσμο δσο και άπο τήν άνάπτυξη τών μεγάλων οδικών δικτύων αύτοκινητο-
δρόμων κυρίως στήν Αμερική.

Ακολούθησε πληθώρα άλλων παρόμοιων μελετών πού έπεξέτειναν και
καθιέρο^σαν τις σχετικές μεθοδολογίες, μεταξύ τών οποίων και ή πρώτη
μελέτη Σχεδιασμού τών Μεταφορών τής Αθήνας, πού έγινε τό 1963 άπο τό
ΤΔΕ και τό άμερικανικό γραφείο μελετών Wilbur Smith. Ή μελέτη αύτή
έπαναλήφθηκε τό 1973 και δύο άκόμη φορές άπο τότε στήν Αθήνα (άπο
τήν Αττικό Μετρό και τον ΟΑΣΑ13), και έχει γίνει μία μόνο φορά τό 2000
άπο τον 'Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος
Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ)14, γιά τή Θεσσαλονίκη.

Ή κλασική μεθοδολογία «Σχεδιασμού» τού συστήματος τών Μετα-
φορών μιάς περιοχής περιλαμβάνει τά έξής βασικά στάδια (Διάγραμμα 2):

I. άνάλυση τών χαρακτηριστικών τών μετακινήσεων στό ((έτος βάση»
και μοντελοποίηση τών σχέσεων πού τά διέπουν,

II. διαμόρφωση έναλλακτικών σεναρίων άνάπτυξης τών Συγκοινω-
νιακών 'Τποδομών,

III. πρόβλεψη τών μελλοντικών άναγκών γιά μετακινήσεις και τών
μελλοντικών έπιπέδων κυκλοφοριακού φόρτου ή ροής στά δίκτυα

13. 'Οργανισμός Άστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

14. 'Οργανισμός Ρυθμιστικοΰ Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος θεσσα-
λονίκης.
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Δημοσίων Συγκοινωνιών μέ χρήση τών μοντέλου πρόβλεψης που
έχουν διαμορφωθεί άπό τήν άνάλυση τών στοιχειών τοΰ ((έτους βά-
σης»,

IV. άνάλυση έπιπτώσεων-άξιολόγηση καί έπιλογή τοΰ προσφορότερου
(μέ βάση τους στόχους καί τις προτεραιότητες πού έχουν τεθεί)
((Σεναρίου» υποδομών καί τελική διαμόρφωση τού Στρατηγικού
Σχεδίου μέ καθορισμό καί τών λειτουργικών καί βασικών γεωμε-
τρικών χαρακτηριστικών τών κύριων οδικών καί σιδηροδρομικών
άξόνων πού περιλαμβάνονται στά άντίστοιχα δίκτυα.

Ö Συλλογή
στοιχείων
καί μετρήσε-
ων στό έ'τος
βάση

«

Άνάλυση τώ\
χαρακτηρι-

Ρ Δημιουργία
εναλλακτικών
σεναρίων άνάπτυξη«
τών υποδομών
Μεταφορών (όλα τά
μεταφορικά μέσα)

μετακινήσεων
στό ετος βάση

«πρόβλεψης»

m

Πρόβλεψη τών μελ-
λοντικών άναγκών
μετακινήσεων γιά
καθένα άπο τά
δίκτυα τών σεναρίων
(γένεση/κατανομή
στον χώρο/κατανομή
κατά μέσο/καταμε-
ρισμός στά δίκτυα)

Αξιολόγηση -
εκτίμηση τών
έπιπτώσεων-
έπιλογή καί τελική
διαμόρφωση τοϋ
στρατηγικού
σχεδίου (master
plan) Υποδομών

Μεταφορώλ

■ηματ<

Διάγραμμα 2: Τά βασικά στάδια της διαδικασίας Σχεδιασμού τών Μεταφορών.

Τό Στάδιο III άπο τά παραπάνω, δηλαδή ή πρόβλεψη τών μελλοντικών
άναγκών μετακινήσεων, περιλαμβάνει και αύτό μιά σειρά υπολογιστικών
διαδικασιών τεσσάρων βημάτων (πού είναι γνωστή καί ώς ((διαδικασία τεσ-
σάρων βημάτων»), δηλαδή:

1. τής ((γένεσης» τών μετακινήσεων, δπου μοντελοποιείται ή άπόφαση
πραγματοποίησης μιας μετακίνησης γιά κάποιο σκοπό, δηλαδή αν
θά γίνει ή μετακίνηση ή οχι,

2. τής ((κατανομής τών μετακινήσεων στον χώρο», δηλαδή τής έπι-
λογής του προορισμού μιας μετακίνησης, οπού διατυπώνεται μέ μα-
θηματικές σχέσεις ή κατανομή τών μετακινήσεων στον χώρο,
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3. του «καταμερισμού ατά μεταφορικά μέσα», δπου μοντελοποιείται, ή
διαδικασία επιλογής του μεταφορικού μέσου, καί τέλος

4. του «καταμερισμού τών μετακινήσεων στά αντίστοιχα δίκτυα», δπου
διαμορφώνονται τά μοντέλα γιά τις έπιλογές διαδρομών στά δίκτυα
καί τή «φόρτιση» τών διαφόρων τμημάτων τών δικτύων αύτών μέ
τις μετακινήσεις οχημάτων πού προκύπτουν άπό τις μετακινήσεις
τών προσώπων τών προηγούμενων σταδίων.

Όλα τά παραπάνω στάδια μελέτης, καί ή έκτίμηση γενικά τών μελ-
λοντικών άναγκών καί χαρακτηριστικών τών μετακινήσεο^ν, άποτελοΰν
ένα μεγάλο πεδίο έρευνας καί μελέτης τής Έπιστήμης τών Μεταφορών καί
Συγκοινωνιών τά τελευταία πενήντα περίπου χρόνια. Αξίζει νά δούμε λίγο
πιο άναλυτικά, άλλά πάντα συνοπτικά, τά κυριότερα μαθηματικά ((εργα-
λεία» πού ή Επιστήμη τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών χρησιμοποιεί
γιά νά διαχειριστεί ολα τά διάφορα παραπάνω στάδια. Αναφέρουμε λοιπόν
χαρακτηριστικά:

I. τις στατιστικές θεωρίες άπλής ή πολλαπλής γραμμικής συσχέ-
τισης, πού χρησιμοποιούνται κατά κόρον γιά τή δημιουργία γραμ-
μικών ή έκθετικών συσχετίσεων μεταξύ «αιτίου» καί «αιτιατού»
στήν περίπτωση κυρίως τής γένεσης τών μετακινήσεων,

II. τή χρήση τού νόμου τού Νεύτωνα, δηλαδή μιάς κατάλληλα προ-
σαρμοσμένης μορφής τού μοντέλου βαρύτητας, γιά τή βασική
διατύπωση τού μοντέλου τής κατανομής τών μετακινήσεων στόν
χώρο,

III. τή χρήση τής θεωρίας διακεκριμένων έπιλογών (discrete choice),
πού μέ τή σειρά της βασίζεται στις ψυχολογικές θεωρίες έπιλογής
τού Luce καί άλλων, γιά τήν έξήγηση τής διαδικασίας έπιλογής
μεταφορικού μέσου καί τή διαμόρφωση τών λεγόμενων «άποσυνθε-
τικών» μοντέλων συμπεριφοράς (disaggregate behavioural models)
γιά τήν έπιλογή μεταφορικού μέσου. Τά μοντέλα αύτά, άνάλογα μέ
τόν τρόπο βαθμονόμησής τους, διακρίνονται σέ (βλ. Διάγραμμα 3):

■ λογαριθμικού τύπου (logit) μέ κύριες διαμορφώσεις τους στις
έργασίες τών Ben-Akiva καί Lerman13 (Διάγραμμα 3),

15. Ben-Akiva, Μ. — Lerman, S.R., Discrete Choice Analysis, Theory and
Application to Travel Demand, MIT Press, 1985.



176

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

■ λογαριθμικού τύπου ύπό προϋποθέσεις (conditional logit) μέ κύ-
ριες διαμορφώσεις τους στις εργασίες τοϋ Daniel McFadden16
(βραβείο Νόμπελ 2000),

■ πιθανολογικου τύπου (probit), καί διάφορων άλλων μορφών,

IV. τή χρήση τών βασικών οικονομικών θεωριών λειτουργίας τής
«άγοράς» καί διαμόρφωσης —μέ βάση τούς μηχανισμούς έπίτευξης
ισορροπίας μεταξύ «προσφοράς» καί «ζήτησης»— μοντέλων σχε-
τικά μέ τον τρόπο πού ή κυκλοφορία κατανέμεται σέ ένα μεταφο-
ρικό δίκτυο17. Μέ βάση τις οικονομικές αύτές θειορίες λειτουργίας
τής «άγοράς», ό J.G. Wardrop διετύπωσε στή δεκαετία τοϋ 1960
τις δύο άρχές του γιά τον τρόπο μέ τον όποιο οί οδηγοί έπιλέγουν
τις διαδρομές πού θά άκολουθήσουν σέ ενα όδικό δίκτυο καί μέ βά-
ση τις άρχές αύτές τοϋ Wardrop δημιουργήθηκαν τις δεκαετίες τοϋ
'60 καί '70 πολύπλοκα οικονομετρικά μοντέλα πού έκφράζουν τή
διαδικασία καταμερισμού τής κυκλοφορίας στό δίκτυο,

V. τή χρήση, τέλος, τής τεχνικής τής προσομοίωσης ώς εργαλείου
μελέτης καί άνάλυσης τού καταμερισμού τής κυκλοφορίας οχη-
μάτων σέ ενα δίκτυο. Ό ομιλών ήταν άπό τούς πρώτους πού χρη-
σιμοποίησε τήν τεχνική τής προσομοίωσης τής οδικής κυκλοφο-
ρίας για τή δημιουργία ενός «δυναμικοί} μοντέλου κυκλοφοριακού
καταμερισμού» σέ ένα όδικό δίκτυο (πού ονόμασε Dynamic Traffic
Assignment Model ή DTAMis). To μοντέλο αύτό χρησιμοποιήθηκε
γιά τή μελέτη τών κυκλοφοριακών έπιπτώσεων άπό νέες κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις ή άλλων άλλαγών στό δίκτυο, μέ προ'ιτη έφαρ-
μογή στή μελέτη τών έπιπταισεο^ν τής μερικής πεζοδρόμησης τής

16. Ή αρχική δημοσίευση ήταν: Conditional logit analysis of qualitative
choice behavior, Daniel McFadden, στόν τόμο P. Zarembka (ed.), Frontiers in
Econometrics, Academic Press, New York 1974, σ. 105-142.

17. Π.χ. οί οικονομικές θεωρίες τών Pigou καί Knight (κλασική αναφορά ή αρχική
εργασία του Α. C. Pigou, The Economics of Welfare, Macmillan. London 41960).

18. Giannopoulos, G. Α., Testing Variables by Computer Simulation, Traffic
Engineering, November 1973.
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πολύ γνωστής εμπορικής οδού Oxford street στό Λονδίνο τό 197319.
To DTAM άπετέλεσε και τή βάση γιά τή δημιουργία, άργότερα,
ένός άπο τά πιο γνωστά «πακέτα» Σχεδιασμού τών Μεταφορών
μέ τό ονομα SATURN. Σήμερα ή προσομοίωση χρησιμοποιείται
συστηματικά γιά πολλές εφαρμογές, κυρίους γιά τή «βραχυχρόνια»
πρόβλεψη τών κυκλοφοριακών συνθηκών σέ ένα οδικό δίκτυο, τήν
άνάλυση χωρητικότητας και τήν εύρεση τών προσφορότερων δια-
δρομών μέ βάση τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Όλες οί παραπάνω μεθοδολογίες και τεχνικές εφαρμόζονται στήν πρά-
ξη μέσα άπο ισχυρότατα ((πακέτα» λογισμικού, τά όποια παρέχουν τερά-
στιες υπολογιστικές δυνατότητες στούς μελετητές και ερευνητές στον επι-
στημονικό αύτό χώρο.

Conditional Logit Model Wj = e

bXi

evin

Multinomial Logit Model Pn(i) = v.

Zjecne Jn

Binary Logit Model Pn(i) = <! c ''"

evk-j,n

-v^—fork = i

JjeCn

• Hierarchical or Nested Logit Models

P(y=j) =

exKVi erKWk
elvi ZmeTmIVm

Διάγραμμα 3: Βασικές διατυπώσεις τών μοντέλων logit, οπως εφαρμόζονται στήν
Επιστήμη τών Μεταφορών και Συγκοινωνιών.

19. Giannopoulos, G. Α., Towards a comprehensive assessment of Traffic
Management. The use of a simulation model, Traffic Engineering and Control, July
1971, ή έπίσης Giannopoulos, G. Α., Pedestrianisation: London's Oxford Street
experiment, Transportation, July 1974.
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3. Ή περίοδος τής ωριμότητας — σύνδεση
με τό κοινωνικό καί οικονομικό γ ίγν εσθ α ι

Αύτό πού άποκαλώ περίοδο τής «ωριμότητας» τής επιστήμης τών
Μεταφορών καί Συγκοινωνιών άρχίζει σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τή λήξη
τού Β' παγκοσμίου πολέμου. Άπό τήν αμερικανική μαξιμαλιστική προσέγ-
γιση τών δεκαετιών τού '50, '60 καί '70, πού βασιζόταν στή σέ μεγάλη
κλίμακα, καί ώς άποκλειστική «λύση» στό κυκλοφοριακό πρόβλημα, κατα-
σκευή μεγάλο.)ν οδικών ύποδομών γιά τήν έξυπηρέτηση τού IX αύτοκινήτου
(μέ τήν κατασκευή, γιά παράδειγμα, τών γνωστών spaghetti intersections
στήν Αμερική), ξεκινάει μιά νέα περίοδος «ώριμότητας» στήν Επιστήμη
τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών, πού χαρακτηρίζεται άπό τήν περισσό-
τερο άνθρωποκεντρική καί περιβαλλοντικά εύαίσθητη εύρωπαϊκή προσέγ-
γιση.

Τό άδιαμφισβήτητο ορόσημο στήν έναρξη τής περιόδου αύτής είναι ή
δημοσίευση του βιβλίου Traffic in Towns20 τό 1963. Τό βιβλίο αύτό —μετά
τή δημοσίευση τού όποιου ό βασικός συγγραφέας του Colin Buchanan καί
οί συνεργάτες του έγιναν άμέσως καθηγητής καί λέκτορες άντίστοιχα στόν
νεοσύστατο τότε τομέα Μεταφορών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
τού Imperial College"1— έθεσε τις άρχές μιάς εντελώς νέας γιά τά δεδο-
μένα τής εποχής έκείνης άντιμετο^πισης τής Έπιστήμης τών Μεταφορών
καί Συγκοινωνιών, μέσα άπό τήν όποία άναγνωρίστηκε γιά πρώτη φορά ότι:
α) τό πλέγμα τών μετακινήσεων είναι συνάρτηση τών χρήσεων γής,
β) τό περιβάλλον καί ή διαχείρισή του είναι βασική παράμετρος θεώ-
ρησης τού Συστήματος τών Μεταφορών καί καθιερώθηκαν οί έννοιες
καί οί άντίστοιχοι όροι «Environmental management» καί «Environ-
mental standards»,
γ) διατυπώθηκε ή άνάγκη γιά ιεράρχηση τών οδικών δικτύων καί γιά
καθιέρωση διαφορετικών προτεραιοτήτων ώς προς τήν κίνηση πεζών
καί οχημάτων άνάλογα μέ τήν ιεραρχία τού κάθε τμήματος,

20. Buchanan, C. - Crompton, D. - Crow, G. - Hills, P. - McEwen, Α.
- Delhmore, D. - Michel, G. - Burton, D., Traffic in Towns, HM SO, London
1963.

21. Τοϋ τμήματος αύτοΰ ό ομιλών είχε τήν τιμή νά είναι μεταπτυχιακός φοιτητής
καί πρώτο διδακτορικό.
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δ) διατυπώθηκε ή άρχή δτι ή επίλυση τών κυκλοφοριακών προβλη-
μάτων είναι συνάρτηση τριών κυρίως παραμέτρων:

— τοϋ βαθμού χρήσης τοϋ IX,

— τών περιβαλλοντικών προτύπων πού θέλουμε νά επιτύχουμε, και

— τοϋ ύψους τών διαθέσιμων επενδύσεων γιά υποδομές.

Επιπλέον:

— άποκαλύφθηκαν ώς ή κυρίαρχος δύναμη δημιουργίας τών κυκλοφο-
ριακών μας προβλημάτων στις άστικές ιδίως περιοχές οί μηχανισμοί
άλληλεξάρτησης τών συστημάτων χρήσεων γης καί μεταφορών.

— επισημάνθηκε ή άνάγκη γιά σαφή διατύπωση καί καθορισμό τών
πολεοδομικών-χωροταξικών προτεραιοτήτων καί σχεδιασμών τοϋ
άστικοΰ συστήματος, καί

— διατυπώθηκε ή θέση δτι ή «λύση» τοϋ «κυκλοφοριακού προβλή-
ματος» περνάει μέσα άπό τή δημιουργία ενός ικανοποιητικού συ-
στήματος Μαζικών Μέσων Συγκοινωνιών ικανών νά προσελκύσουν
μετακινήσεις άπό τό IX.

Φέτος, μέ τή συμπλήρωση πενήντα χρόνων άπό τή δημοσίευση τού
Traffic in Towns, ή βρετανική κυβέρνηση άνέθεσε μιά έπετειακή αποτί-
μηση τών έξελίξεων καί τών έπιπτώσεων πού είχαν οί ιδέες καί τά μηνύ-
ματα τής εκθεσης αύτής στή διαμόρφωση τών σημερινών άντιλήψεων καί
πολιτικών στά θέματα τών Μεταφορών22.

Στήν ίδια περίοδο, αύτή δηλαδή τής «ώριμότητας», εντάσσεται
καί ή άνάπτυξη ενός νέου κλάδου τής Έπιστήμης τών Μεταφορών καί
Συγκοινωνιών, αύτοΰ τής Πολιτικής τών Μεταφορών. Ό κλάδος αύτός άνα-
πτύχθηκε άρχικά -^τή δεκαετία τοϋ '60 περίπου— στή Μεγάλη Βρετανία,
άλλά «άνδρώθηκε» καί καθιερώθηκε γενικότερα μόλις τήν τελευταία εικο-
σαετία, δηλαδή άπό τό 1990 καί μετά, κυρίως κάτω άπό τήν έπίδραση
τής άνάγκης γιά διαμόρφωση καί υλοποίηση μιάς εύρωπαϊκής πολιτικής
Μεταφορών άπό τήν Εύρωπαϊκή "Ενωση. Ή πρώτη ((λευκή βίβλος» τής EE
γιά τις Μεταφορές πού διετύπωσε συγκεκριμένες πολιτικές γιά τό σύστημα
τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών τής EE δημοσιεύτηκε τό 1991.

22. SKM Colin Buchanan & Partners, Transport in Cities: Traffic in Towns
a Retrospective, February 2013.
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Ή πιό πρόσφατη «Λευκή Βίβλος» γιά τις Μεταφορές τής EE δημοσι-
εύτηκε τό 201123 καί θέτει δέκα βασικούς στόχους, μεταξύ τών οποίων καί
οί έξης:

— διατήρηση τού σημερινού «έπιπέδου κινητικότητας» μέ κάθε τρόπο
(curbing mobility is not an option!),

— μείωση κατά 50% τών αύτοκινήτων συμβατικών καυσίμων μέχρι τό
2030 καί έξάλειψή τους στις πόλεις μέχρι τό 2050,

— μείωση τών έκπομπών τού θερμοκηπίου (greenhouse gas emissions)
συνολικά άπό τόν τομέα τών Μεταφορών κατά 60% τό 2050 σέ σχέση
μέ τό 1990, 40% χρήση καθαρών καυσίμων στις άεροπορικές μετα-
φορές καί 40% περιορισμός στις έκπομπές άπό τις θαλάσσιες μετα-
φορές,

— μετακίνηση τοΰ 30% τού φορτίου έμπορευμάτων πού σήμερα μεταφέ-
ρεται οδικά σέ άποστάσεις πάνω άπό 300 χλμ. σέ σιδηροδρομικά καί
θαλάσσια μέσα μέχρι τό 2030, καί πάνω άπό τό 50% μέχρι τό 2050.

Αντίστοιχα περιλαμβάνει καί σαράντα στοχευμένα μέτρα καί ένέρ-
γειες πού ή Εύρωπαϊκή Επιτροπή θά επιδιώξει νά έφαρμόσει στήν περίοδο
2011-2020. όπως γιά παράδειγμα:

— βελτίωση τοΰ ενεργειακού άποτυπώματος τών οχημάτων σέ όλα τά
μεταφορικά μέσα,

— βελτιστοποίηση τής λειτουργίας τής πολυτροπικής μεταφορικής καί
λογιστικής άλυσίδας,

— μεγαλύτερη άξιοποίηση τής μεταφορικής υποδομής μέσω βέλτιστων
τεχνικών κυκλοφοριακής διαχείρισης (Traffic Management) σέ όλα
τά μέσα, καί άλλα.

Σημειώνεται έδώ ότι γιά τήν Ελλάδα μιά συνολική πολιτική Μετα-
φορών μέ συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, χρονοδιαγράμματα υλοποί-
ησης καί συγκεκριμένες στρατηγικές δέν ύπάρχει. Κατά καιρούς καί στό
πλαίσιο διαμόρφωσης άλλων γενικότερων προγραμματικών κειμένων, όπως
αύτό τοΰ ΕΣΠΑ, διατυπώνονται οί γενικές γραμμές μιάς ελληνικής πολι-
τικής Μεταφορών, άλλά αύτό δέν είναι άρκετό. "Ενα κείμενο «πολιτικής

23. Roadmap to a Single European Transport Area — Towards a competitive and
resource efficient transport system, Βρυξέλλες, "Εκθεση τής 'Επιτροπής άριθ. COM
2011, σ. 144 τελικό / 28.3.201 I.
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Μεταφορών» ειδικά για τήν Αθήνα, πού άξίζει νά μνημονεύσουμε εδώ, είναι
αύτό πού ό Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων συνέταξε πρόσφατα σχε-
τικά μέ τις προτεινόμενες άπό αύτόν γραμμές μιάς μεσο-μακροπρόθεσμης
πολιτικής μεταφορών γιά τή βιώσιμη κινητικότητα, οπού διετύπωσε καί
έναν συγκεκριμένο «όδικό χάρτη» γιά τή βιώσιμη κινητικότητα στήν
Αθήνα24.

Συνοψίζοντας, μπορούμε νά πούμε ότι ή «περίοδος τής ώριμότητας»
τής Έπιστήμης τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών καί οί έπιστημονικές
καί κοινίύνικο-οικονομικές έξελίξεις κατά τήν περίοδο αύτή ορίζουν πλέον
ώς βασικό άντικείμενο τής Έπιστήμης τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών
τις παρακάτω τέσσερις μεγάλες περιοχές:

I. Διαμόρφωση Πολιτικής τών Μεταφορών. Περιλαμβάνονται έδώ
κυρίως ποιοτικές άναλύσεις γιά α) θέσπιση ύλοποιήσιμων στόχων
τής άκολουθητέας πολιτικής, β) άποτίμηση τών έπιπτώσεων προ-
ηγούμενων πρακτικών καί μέτρων σέ όλους τούς τομείς, καί γ) δια-
μόρφωση συγκεκριμένίον μέτρων καί ένεργειών γιά τήν έπίτευξη
τών στόχων.

II. Διαδικασία Σχεδιασμού τών Μεταφορών σε επίπεδο συστήματος
και υποσυστήματος'. Περιλαμβάνονται έδώ όλες οί τεχνικές, τά
μαθηματικά μοντέλα καί οί άλλες ύπολογιστικές διαδικασίες πού,
βασισμένες σέ συστηματική συλλογή καί άνάλυση στοιχείων καί
δεδομένων άπό μετρήσεις πεδίου καί έρευνες, διαμορφώνουν τά
Στρατηγικά Σχέδια γιά τά δίκτυα τών μεταφορικών υποδομών καί
διατυπώνουν τά βασικά λειτουργικά καί γεωμετρικά χαρακτηρι-
στικά τών ύποδομών αύτών (τά λεγόμενα Στρατηγικά Σχέδια —
Master Plans).

III. Μελέτη τών τεχνικών και κατασκευαστικών στοιχείων τών έργων
συγκοινωνιακής υποδομής (οδικής, σιδηροδρομικής, άεροδρομικής
καί λιμενικής): Περιλαμβάνονται έδώ όλες οί κατασκευαστικές
μελέτες συγκοινωνιακών έργων, δηλαδή: άναγνωριστική μελέ-
τη, προμελέτη, οριστική μελέτη, καθώς καί οί άπαραίτητες κάθε
είδους μελέτες έπιπτώσεων.

24. ΣϊΛΛΟΓΟΣ Ελλήνων συγκοινωνιολογων, ■Οδοιπορικά γιά τις μετακινήσεις
στήν Μθήνα τής επόμενης δεκαετίας: από τήν ολοκληρωτική συμφόρηση στή βιώσιμη
κινητικότητα, Αθήνα 2008.
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IV. Διαχείριση — Βελτιστοποίηση — Συντήρηση Συστημάτων Μεταφο-
ρών: Ή μεγάλη αύτη περιοχή τού αντικειμένου τής Έπιστήμης
τών Μεταφορών καί Συγκοινο^νιών άφορά κυρίως τή διαχείριση,
βελτιστοποίηση καί συντήρηση υπαρχόντων δικτύων υποδομών ή
συστημάτων μεταφορών (γιά παράδειγμα, όλα τά θέματα κυκλο-
φοριακού έλέγχου σέ οδικά ή σιδηροδρομικά δίκτυα, τά θέματα
πού άφορουν τή λειτουργία τού συστήματος τών έμπορευματικών
Μεταφορών, κ.λπ.), τή διαμόρφωση καί έφαρμογή τών λεγόμενων
«Εύφυών Συστημάτων Μεταφορών — Intelligent Transport Sys-
tems/ITS», άλλά καί τή μελέτη τής οργάνωσης καί διαχείρισης
φορέων μεταφορών, συστημάτων δημοσίων συγκοινωνιών, έμπο-
ρευματικών Μεταφορών καί logistics, συστημάτων διαχείρισης τής
στάθμευσης καί άλλα συναφή θέματα.

Ή παραπάνω οριοθέτηση τού άντικειμένου τής Έπιστήμης τών Μετα-
φορών καί Συγκοινωνιών, στήν περίοδο τής «ώριμότητάς» του, αποκα-
λύπτει καί τις πολύ στενές συνάφειες καί συνέργειες τής Έπιστήμης τών
Μεταφορών καί Συγκοινωνιών μέ άλλες συναφείς έπιστήμες καί επιστημο-
νικά άντικείμενα, όπως:

— τοϋ περιβάλλοντος, σέ σχέση μέ τήν έκτίμηση τών περιβαλλοντικών
έπιπτώσεων τού συστήματος τών Μεταφορών,

— τής κλιματικής άλλαγής, γιά τά μέτρα περιορισμού τών άμφίδρομων
έπιδράσεων τού συστήματος τών Μεταφορών μέ τό φαινόμενο τής
κλιματικής άλλαγής,

— της κατασκευής οχημάτων, σέ σχέση μέ τήν κατασκευή καθαρότερων
οχημάτων, φιλικότερων προς τον χρήστη, καί «εύφυέστερων», πού
υποβοηθούν δηλαδή τον οδηγό σέ άσφαλή οδήγηση καί έπικοινωνοΰν
μέ τήν υποδομή σέ πραγματικό χρόνο,

— ενέργειας και καυσίμων, σέ σχέση μέ τήν παραγωγή καί χρήση νέων
πηγών ενέργειας στις μεταφορές (μπαταριών, ενεργειακών κυψελών,
κ.λπ.),

— τής κοινωνιολογίας και ψυχολογίας, σέ σχέση μέ τή μελέτη τών κοι-
νωνικών φαινομένων καί έπιπτώσεων τού συστήματος τών Μετα-
φορών, τήν κατανόηση τών μηχανισμών άποδοχής μέτρων καί
πολιτικών μεταφορών, τήν άποτίμηση τών άποτελεσμάτων τους
στό κοινωνικό σύνολο καί τήν κατανόηση τής συμπεριφοράς τών
«χρηστών»,
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— τής οικονομικής επιστήμης, σέ σχέση μέ τή μελέτη τών οικονομικών
επιπτώσεων τοΰ συστήματος τών Μεταφορών στή μικρό- καί μακρο-
οικονομία μιας περιοχής ή χώρας, άλλά καί σέ σχέση μέ τήν οικονο-
μική άξιολόγηση τών έπενδύσεων σέ συγκοινωνιακά έργα, καί τέλος

— θεμάτων άσφαλείας, τόσο άπό τήν πλευρά τής άποφυγής τών κάθε
είδους άτυχημάτων όσο καί άπό αύτήν τής άποτροπής έκνομο:>ν ενερ-
γειών.

4. Οί δ ι.αγ ραφό μενες προοπτικές για τό μέλλον

Κλείνοντας θά ήθελα νά μιλήσω γιά τή νέα περίοδο άνάπτυξης τής
Επιστήμης τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών που διαγράφεται σήμερα,
δηλαδή γιά τό μέλλον. Πώς δηλαδή άναμένεται νά διαμορφωθεί, στά επόμε-
να τριάντα έως πενήντα χρόνια, τό σύστημα τών Μεταφορών στις σύγχρονες
κοινωνίες καί ποιά τά κύρια έπιστημονικά θέματα πού θά άπασχολήσουν τήν
Έπιστήμη τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών στό διάστημα αύτό.

Γιά όσους νομίζουν ότι στον νέο αιώνα, πού μόλις άρχίσαμε νά διανύ-
ουμε, θά μπορέσουμε νά μεταφερόμαστε διακτινιζόμενοι ή νά πετάμε μέ τά
άτομικά μας οχήματα μεταφοράς... φοβούμαι ότι θά τούς άπογοητεύσω.
Παρά τήν άναμενόμενη έκτεταμένη έφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών
καί νέων εφευρέσεων στις Μεταφορές, θά έλεγα ότι ή κυρίαρχη τάση στον
21ο αιώνα θά είναι προς μιά περισσότερο «άνθρωποκεντρική» διαμόρ-
φωση τοΰ συστήματος τών Μεταφορών καί μετακινήσεων καί διασφάλι-
ση τής λεγόμενης «βιώσιμης κινητικότητας» γιά όλους. Ό 21ος αιώνας θά
είναι ό αιώνας τών περιβαλλοντικά φιλικότερων καί τεχνολογικά «εύφυέ-
στερων» τρόπων μεταφοράς, καί τής διαχείρισης τής «ζήτησης» (άντί μόνο
τής κυκλοφορίας, όπως μέχρι σήμερα) μέ στόχο έναν ορθολογικότερο τρόπο
μετακινήσεων, ιδίως στις άστικές περιοχές. Θά είναι έπίσης ό αιώνας τών
πολύ πιό άποτελεσματικών, άποδοτικών καί γρήγορων έμπορευματικών
Μεταφορών.

Τά παραπάνω θά σημάνουν, τόσο γιά τήν έπιστημονική έρευνα καί με-
λέτη 0σο καί γιά τήν πολιτική στον χώρο τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών,
μεγαλύτερη καί συστηματικότερη έφαρμογή μέτρων όπως:

— περιορισμος/έκλογίκευση τής χρήσης τοΰ IX καί διαχείριση τής «ζή-
τησης» γιά μετακινήσεις, στις άστικές ιδίως μετακινήσεις,

— προνομιακή άντιμετώπιση τών Μαζικών Μέσων Μεταφορών καί
προώθηση τής χρήσης τους,
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— άπόδοση χώρου και σχεδιασμό δικτύων ύποδομών γιά τις λεγόμενες
«ήπιες» μορφές μετακίνησης (πεζή, μέ ποδήλατο, τράμ, μετρό, σι-
δηρόδρομο),

— ένίσχυση τής διατροπικότητας (συνδυασμένο σύστημα Μεταφορών),

— καλύτερη πληροφόρηση (άμεση και «προσωποποιημένη))) τών μετα-
κινουμένων πριν και κατά τή διάρκεια τής μετακίνησης,

— ένίσχυση τής άσφάλειας και άνεσης στις μεταφορές, και

— καθολική και ολοκληρωμένη χρήση οχημάτων και ύποδομών νέας
τεχνολογίας και «εύφυΐας» στό σύστημα τών Μεταφορών μέσα άπο
τήν καθολική εφαρμογή τών «Εύφυών Συστημάτων Μεταφορών».

Παράλληλα ή τεχνολογία στον τομέα τών Μεταφορών προχωράει μέ
τεράστια βήματα και επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις και καινοτομίες. Σέ με-
γάλο βαθμό θά είναι αύτή πού θά διαμορφώσει τό νέο «πρόσωπο» τού τομέα
τών Μεταφορών και Συγκοινωνιών στον 21ο αιώνα. Εντελώς ένδεικτικά
άναφέρω μερικές άπο τις προβλέψιμες και προβλεπόμενες σήμερα εξελίξεις
στον τομέα τών Μεταφορών, πού τις οδηγούν οί τεχνολογικές δυνατότητες
και καινοτομίες πού θά άναπτυχθοΰν στό μεσοπρόθεσμο, θά έλεγα, μέλλον
(μέχρι τό 2050):

1. στον τομέα τών οχημάτων οδικών μεταφορών: καθαρότερα, «εύφυέ-
στερα» και φιλικότερα προς τον χρήστη οχήματα άπο νέα υλικά κα-
τασκευής και καύσιμα κίνησης. Τό αύτοκίνητο του 2050 άναμένεται
νά είναι:

— φιλικό και άπόλυτα συνεργατικό μέ τον όδηγό, μέ δυνατότητα έντελώς
αύτόματης οδήγησης,

— ελαφρύ, άνθεκτικο και ((ιάσιμο)) (άπο υλικά «μνήμης» — «αύτοϊάσι-
μα», κ.λπ.),

— μηδενικού άποτυπώματος άνθρακα (μέ καύσιμο υδρογόνο ή ήλε-
κτρισμό άπο μπαταρίες ή κυψέλες ύδρογόνου ή άλλου καυσίμου),

— πλήρως «συνδεδεμένο» μέ τήν υποδομή και τά κέντρα έλέγχου κυ-
κλοφορίας,

— εύκολο στή στάθμευση και στήν άποθήκευση.

2. Στον τομέα τών οδικών ύποδομών: Οί δρόμοι τού μέλλοντος θά είναι
κατασκευασμένοι έτσι ώστε νά προσαρμόζονται εύκολα (adaptable)
στις κυκλοφοριακές, καιρικές και άλλες συνθήκες πού τούς έπηρεά-
ζουν, άλλά και «αύτοματοποιημένοι» (automated), μέ τήν έννοια τής
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ύπαρξης εξοπλισμού γιά υποβοήθηση τοϋ κυκλοφοριακού ελέγχου
καί τής κίνησης τών οχημάτων σέ αύτούς. "Ηδη μέ το πρόγραμ-
μα Forever Open Roads, πού προτείνει ό Ευρωπαϊκός 'Οργανισμός
FEHRL, τά παραπάνω μπαίνουν στό στάδιο τής έρευνας καί τής
άνάπτυξης.

3. Στις σιδηροδρομικές μεταφορές: Τά ταχύτατα τραίνα, τών 300 καί
πλέον χλμ. τήν ώρα, μέ τά νέα συστήματα ελέγχου τής κίνησης
(όπως, γιά παράδειγμα, τό ERTMS), πού ήδη κυκλοφορούν στήν
Εύρώπη καί άλλες χώρες τοϋ κόσμου, θά συνοδευτούν άπό αύξηση
τού μεγέθους τών συρμών ιδίως στις εμπορευματικές Μεταφορές.
Τά τραίνα μήκους 5 καί 10 χλμ. θά είναι καθημερινή πραγματικό-
τητα.

4. Στις άεροπορικές μεταφορές: Ή άναμενόμενη συνεχής αύξηση τής
((ζήτησης», πού περίπου θά διπλασιάζει κάθε δεκαπέντε χρονιά
τον άριθμό τών διακινουμένων άπό τό σύστημα επιβατών, θά φέ-
ρει κατασκευές μεγαλύτερων άεροπλάνων (όπως, φέρ' ειπείν, τό νέο
Boeing 797 super liner τών 1000 άτόμων) άλλά καί περισσότερο
οικολογικών. Ταυτόχρονα θά υπάρξουν καί νέες μορφές καί τεχνικές
έναερίου έλέγχου πού θά διπλασιάσουν τή χωρητικότητα τών έναέ-
ριων διαδρόμων σέ σχέση μέ σήμερα.

5. Στις θαλάσσιες μεταφορές: βελτιάισεις στό ενεργειακό άποτύ-
πωμα, τήν ταχύτητα κίνησης καί τήν ταχύτητα φορτοεκφόρτωσης
τών πλοίων.

Άφησα τελευταίες μιά σειρά άρνητικών έξελίξεων, πού δυστυχώς όλες
οί ενδείξεις δείχνουν ότι θά υπάρξουν. Πρόκειται γιά τις επιπτώσεις στό
σύστημα τών Μεταφορών άπό τό φαινόμενο τής κλιματικής άλλαγής. Τό
σύστημα τών Μεταφορών είναι ό κυριότερος παράγων πού συντελεί σήμερα
στήν εκπομπή άερίων τού θερμοκηπίου, υπεύθυνο γιά τό 30% περίπου τών
συνολικών έκπομπών, καί θά είναι καί αύτό πού θά υποστεί ένα μεγάλο μέ-
ρος άπό τις συνέπειες τού φαινομένου τής κλιματικής άλλαγής λόγω κυρίως
τών έντονων καιρικών φαινομένων πού θά προκύψουν άπό αύτό.

"Ενα άμεσο συνεπώς καί έπιτακτικό θέμα μελέτης καί έρευνας άπό τήν
'Επιστήμη τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών στό άμεσο μέλλον θά είναι
ή διαμόρφωση καί ή λήψη τών άναγκαίων μέτρων καί πολιτικών γιά τήν
άντιμετώπιση τών έξελίξεων αύτών σέ δύο άξονες:
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α) τήν «Προσαρμογή» (Adaptation) του συστήματος τών Μεταφορών
στις συνθήκες λειτουργίας που άναμένονται κάτω άπο τήν επήρεια
του φαινομένου τής κλιματικής άλλαγής, και

β) τον «Μετριασμό» (Mitigation) τών επιπτώσεων πού έχει ή λειτουρ-
γία του συστήματος τών Μεταφορών στή δημιουργία και στήν έντα-
ση τού φαινομένου τής κλιματικής άλλαγής.

"Ηδη ή Ακαδημία Αθηνών, μέ τή στήριξη τής Τράπεζας τής Ελλάδος
και υστέρα άπο πρωτοβουλία του άκαδημα'ικου κ. Ζερεφοΰ, έχει κινητοποι-
ηθεί και ήγηθεΐ μεγάλης μελέτης γιά τό φαινόμενο τής κλιματικής άλλαγής
στήν Ελλάδα και άρα γνωρίζουμε τις παραμέτρους τού προβλήματος και
τό τί πρέπει νά γίνει. Είμαι δέ ιδιαίτερα εύτυχής πού τόσο εγώ όσο και τό
'Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών τού 'Εθνικού
Κέντρου "Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, του όποιου έχω τήν τιμή
νά ήγούμαι άπο τό 2001, έχουν συνεργαστεί και συμβάλει στή μελέτη αύτή
ώς προς τον τομέα τών Μεταφορών.

Αξιότιμοι κυρία και κύριοι Ακαδημαϊκοί,

Κλείνω τήν ομιλία μου μέ τήν υπενθύμιση δτι τό μέλλον άρχίζει πάν-
τα... σήμερα.

Οί προκλήσεις και επιστημονικές προσπάθειες γιά τήν «κατάκτησή»
του πρέπει νά είναι διαρκείς και νά προσφέρουν πρακτικές λύσεις και προο-
πτικές πού νά άντιμετωπίζουν τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προ-
κλήσεις τών καιρών μας.

Ή 'Επιστήμη τών Μεταφορών και Συγκοινωνιών καλείται νά συμβάλει
και αύτή σέ ένα καλύτερο και πιο «άνθρώπινο» μέλλον γιά τήν κοινωνία μας
στον αιώνα πού έρχεται.

Ή Ακαδημία Αθηνών προσθέτει πλέον και τό δικό της
ειδικό βάρος στήν πλευρά τών κέντρων έπιστημονικής άρι-
στείας πού άσχολοΰνται μέ τά θέματα τών Μεταφορών
και Συγκοινωνιών, άναζητώντας τήν έλληνική θέση στις
Μεταφορές του μέλλοντος.

Είμαι εύγνώμων πού μού δίνετε τήν εύκαιρία νά συμβάλω και έγώ μαζί
σας σέ αύτή τήν προσπάθεια.

Σάς εύχαριστώ πού μέ άκούσατε.
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Το ΚΕΑΕΜ κατά το έτος 2013 συνέχισε τις πολλαπλές δραστηριότη-
τές του μέ άξιόλογα επιστημονικά άποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν σέ
περιοδικά διεθνούς κύρους, διεθνείς συνεργασίες, άποστολές σέ ιδρύματα
τού εξωτερικού καί έβδομαδιαΐα σεμινάρια μέ ομιλητές άπό τήν Ελλάδα καί
τό έξωτερικό.

Κατά τό 2013 προήχθη στήν Α' βαθμίδα ό κ. 'Ιωάννης Κοντόπουλος.
Δέν έπήλθαν άλλες μεταβολές στό προσωπικό.

'Επόπτης τού Κέντρου είναι ό άκαδημαϊκός κ. Γεώργιος Κοντόπουλος
καί διευθύνων ό κ. Πάνος Πάτσης. Στό ΚΕΑΕΜ έργάζονται έκτος τού διευ-
θύνοντος 6 άκόμη έρευνητές, 1 έπιστήμων μέ ειδίκευση στήν άνάπτυξη λο-
γισμικού, 1 γραμματέας καί 1 τεχνικός. 'Επίσης κατά τή διάρκεια τού 2013
έργάσθηκαν στό ΚΕΑΕΜ 5 μεταδιδακτορικοί έρευνητές καί 5 ύποψήφιοι
διδάκτορες.

Ή έρευνα τού ΚΕΑΕΜ έστιάσθηκε στά άκόλουθα πέντε έπιστημονικά
πεδία:

• Θεωρητική καί Παρατηρησιακή Γαλαξιακή Δυναμική,

• Μή Γραμμική Δυναμική καί Χάος,

• Ηλιακή Φυσική,

• Μαγνητοϋδροδυναμική,

• Κοσμολογία — Βαρύτητα.

Οί δραστηριότητες τού ΚΕΑΕΜ κατά τό έτος 2013 ήταν οί έξής:

Ερευνητικά προγράμματα

Οί έρευνες τού ΚΕΑΕΜ διεξήχθησαν στό πλαίσιο 25 προγραμμάτων:
δεκαέξι (16) χρηματοδοτούμενων (ή έν μέρει οικονομικά υποστηριζόμενοι)
άπό φορείς στήν Ελλάδα καί τό έξωτερικό καί έννέα (9) μή χρηματοδοτού-
μενων.
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Δ η μοσ ιεν σ ε ις

Κατά το ετος 2013 δημοσιεύθηκαν ή έγιναν δεκτές προς δημοσίευση 49
έργασίες, έκ τών όποίων 35 σέ έγκυρα διεθνή περιοδικά μέ σύστημα κριτών.

Δ ιοργάνωση συνεδρίων

Το ΚΕΑΕΜ ήταν ό κύριος διοργανωτής ενός διεθνούς συνεδρίου καί
μίας διημερίδας.

Σεμινάρια τοϋ ΚΕΑΕΜ

Τό ΚΕΑΕΜ, σκοπεύοντας στή συνεχή προσπάθεια ενημέρωσης τόσο
τών έρευνητών όσο καί τών μεταπτυχιακών φοιτητών σέ σύγχρονα θέματα
έρευνας, οργάνωσε έβδομαδιάία σεμινάρια, πού χρηματοδοτήθηκαν κυρίως
άπό τήν Ακαδημία Αθηνών κατόπιν σχετικής άποφάσεως τής Συγκλήτου.
Κατά τό 2013 πραγματοποιήθηκαν στό Κέντρο 39 σεμινάρια, άναφερόμε-
να σέ θέματα Αστρονομίας, Αστροφυσικής καί Μηχανικής. Στά σεμινάρια
συμμετείχαν ώς ομιλητές, έκτος τών έρευνητών καί μεταπτυχιακών φοι-
τητών τού Κέντρου, άκαδημαϊκοί, καθηγητές καί διακεκριμένοι έπιστήμο-
νες άπό διάφορα πανεπιστήμια καί έρευνητικά κέντρα τής Ελλάδος καί τού
έξωτερικού.

Αποστολές — Επισκέψεις

Οί έρευνητές τού ΚΕΑΕΜ έπισκέφθηκαν 5 πανεπιστήμια στό έξωτε-
ρικό γιά συνεργασία, ένώ 6 καθηγητές πανεπιστημίων καί έρευνητές άπό τό
έξωτερικό έπισκέφθηκαν τό ΚΕΑΕΜ γιά νά συνεργασθούν μέ τούς έρευνη-
τές του.

Εκλαΐκευση

Τό ΚΕΑΕΜ δίνει έμφαση στήν έκλα'ίκευση τής έπιστημονικής γνώσης
καί τήν παρουσίαση τών έρευνητικών άποτελεσμάτων στό κοινό. Κατά τή
διάρκεια τού 2013 τά μέλη τοΰ ΚΕΑΕΜ έδωσαν 16 ομιλίες γιά τό εύρύ
κοινό, ένώ έλαβαν έπίσης μέρος σέ μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης καί
σέ μία έκδήλωση γιά ήλιακές παρατηρήσεις.
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Σνμμετοχή σε ευρωπαϊκές και ελληνικες επιτροπές

Ό 'Επόπτης του ΚΕΑΕΜ συμμετέχει σέ 5 έπιτροπές τής Ακαδη-
μίας Αθηνών (πρόεδρος σέ δύο άπό αύτές). Οί έρευνητές τού Κέντρου συμ-
μετείχαν κατά τό 2013 σέ 5 διεθνείς έπιτροπές (ώς έθνικοί έκπρόσωποι σέ
δύο έξ αύτών) καί ώς μέλη 3 επιστημονικών έπιτροπών καί συλλόγων έντός
τής Ελλάδος. Τρεις έρευνητές συμμετείχαν σέ έπιτροπές κρίσης προαγωγής
πανεπιστημιακών καί έρευνητών έκτος τής Ακαδημίας Αθηνών (δύο σέ
κρίση γιά προαγωγή στή βαθμίδα τού καθηγητή καί ένας έχει ορισθεί έξω-
τερικός κριτής σέ κρίση γιά προαγωγή ερευνητή σέ βαθμίδα Β'). Τέλος δύο
μέλη του ΚΕΑΕΜ συμμετείχαν σέ έπιτροπές κρίσης έρευνητών γιά προα-
γωγή σέ άνώτερη βαθμίδα στήν Ακαδημία Αθηνών.

"Ενας ερευνητής του ΚΕΑΕΜ έλαβε τιμητική διάκριση σέ διεθνή επι-
στημονικό διαγωνισμό.

[Πάνος Α. Πάτσης - Διευθύνων τό ΚΕΑΕΜ]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟ ΓIΑΣ

Το Κέντρον Έρεύνης Φυσικής τής Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας
τής Ακαδημίας Αθηνών έχει ώς στόχο τήν ερευνά τών κλιματικών κυμάν-
σεων οιασδήποτε χρονικής περιόδου, τή συστηματική μελέτη τών παρατη-
ρήσεων τών αναφερομένων εις τά άνώτερα στρώματα τής άτμοσφαίρας και
τή συγκέντρωση και επεξεργασία τών παρατηρήσεων τών σχετικών προς τή
ρύπανση τής άτμοσφαίρας.

Κατά τή διάρκεια τού 2013 τό Κέντρο συμμετείχε σέ 11 ερευνητικά
προγράμματα (7 διεθνή και 4 εθνικά) πού έχουν ώς στόχο τή μελέτη τής σύ-
στασης και τών φυσικοχημικών παραμέτρων τής άτμοσφαίρας, τή βελτίω-
ση τών προβλέψεων τών εύρωπαΐκών κλιματικών μοντέλων, τή μελέτη τής
έπίδρασης τών νεφών στήν κλιματική άλλαγή και τή μελέτη τών επιπτώ-
σεων τής άτμοσφαιρικής ρύπανσης στήν ύγεία. Στό πλαίσιο τών προγραμ-
μάτων αύτών προσελήφθησαν και έργάζονται στό Κέντρο 5 συνεργαζόμενοι
νέοι έρευνητές. Τά άποτελέσματα τών ερευνών τού Κέντρου δημοσιεύονται
σέ έγκριτα διεθνή έπιστημονικά περιοδικά και σέ επιστημονικά συνέδρια.

Τό Κέντρο έχει άναπτύξει συνεργασίες μέ άναγνωρισμένα ερευνητικά
κέντρα τού εξωτερικού, δπως τό Πανεπιστήμιο τού Oslo στή Νορβηγία, τό
Πανεπιστήμιο τού Glessen στή Γερμανία, τό Πανεπιστήμιο τής Toulouse στή
Γαλλία, τό 'Ερευνητικό Κέντρο Juelich στή Γερμανία, τό Εύρωπαϊκό Κέν-
τρο 'Ερευνών JRC Ispra στήν 'Ιταλία, τό 'Ινστιτούτο Τεχνολογίας Κύπρου,
τό 'Ινστιτούτο Goddard τής NASA τών ΗΠΑ, τό Laboratoire de Mété-
orologie Dynamique στή Γαλλία, κ.ά. 'Επίσης συνεργάζεται στενά μέ τό
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τό 'Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο, τό Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
τό Πανεπιστήμιο Κρήτης, τό Πανεπιστήμιο Πατρών, τό ΤΕΙ Πειραιά, τό
'Υπουργείο Περιβάλλοντος — Διεύθυνση ΕΑΡΘ, κ.ά.

Κατά τό 2013 δημοσιεύθηκε ή ύπ'άριθ. 66 Πραγματεία τής Ακαδημίας
Αθηνών μέ τίτλο Ai Έπτάλοψοι Αθήναι και τό Έθνικόν Άστεροσκοπεΐον
Αθηνών άπο τούς Χ. Ζερεφό, Όλ. Βογιατζόγλου, Β. Γκανιάτσα, Σ. Ζερεφό,
'Άγγ. Μεταξάτου, Εύθ. Νικολαΐ'δη, Γ. Παυλόπουλο, Μ. Σταματάκη, Χ.
Σταυροπούλου, Κ. Τσίγκανο και Μ. Χατζηνικολάου.
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Επίσης το προσωπικό τού Κέντρου συμμετέσχε στή δημοσίευση δύο
Εκθέσεων τής 'Ομάδας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής τής Έπιστημονικής
Συμβουλευτικής Επιτροπής τών Εύρωπαΐκών Ακαδημιών (EASAC), σέ
δεκαέξι (16) παρουσιάσεις σέ διεθνή επιστημονικά συνέδρια καί συναντή-
σεις καί δεκαεννέα (19) παρουσιάσεις σέ έθνικά έπιστημονικά συνέδρια καί
ήμερίδες.

Ό έπόπτης καί έρευνητές τού Κέντρου σέ συνεργασία μέ τό Πανε-
πιστήμιο τής Στοκχόλμης καί τήν TEMES συνεχίζουν τή λειτουργία τού
Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος στό Costa Navarino (ΝΕΟ) στή Μεσσηνία.
Τό έρευνητικό αύτό Κέντρο άποτελεΐ διεθνές έστιακό σημείο παρακολούθη-
σης τής παγκόσμιας κλιματικής άλλαγής.

[Χρήστος Σ. Ζερεφος — Επόπτης τού ΚΕΦΑΚ]



194

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ή ερευνά τοΰ ΚΕΘΕΜ εστιάζεται, στή δημιουργία άλγόριθμων άνακα-
τασχευής ιατρικής εικόνας (image reconstruction). Αύτή ή διαδικασία είναι
άπαραίτητη γιά τή δημιουργία τομογραφικής εικόνας στά σύγχρονα απει-
κονιστικά συστήματα PET, CT καί SPECT. 'Επόπτης τοΰ Κέντρου είναι ό
άκαδημαϊκός κ. Αθανάσιος Φωκάς, τό δέ προσωπικό, στήν παρούσα φάση,
άποτελεϊται άπό τόν Γεώργιο Α. Καστή, έρευνητή Γ' βαθμίδος, στον όποιον
έχει άνατεθεΐ ή προσωρινή διεύθυνση τοΰ Κέντρου.

Κατά τή διάρκεια αύτοΰ τοΰ έτους τό ΚΕΘΕΜ είχε τις άκόλουθες δρα-
στηριότητες:

1. Βελτιστοποιήθηκε ό άναλυτικός άλγόριθμος βασισμένος σέ splines
(SRT) γιά τήν άνακατασκευή τής εικόνας τοΰ τομογράφου PET. Ό άλγόριθ-
μος βασίζεται στήν άντιστροφή τοΰ μετασχηματισμού Radon. 'Εκτεταμένες
συγκρίσεις, χρησιμοποιώντας μιά ποικιλία άπό ομοιώματα (phantoms) άλλά
καί πραγματικά δεδομένα, ύποδηλώνουν ότι ό SRT παρουσιάζει σημαντικά
πλεονεκτήματα σέ σχέση μέ τόν άλγόριθμο φιλτραρισμένης όπισθοπροβολής
(filtered back-projection, FBP), πού είναι ό άναλυτικός άλγόριθμος πού
χρησιμοποιούν τά έμπορικά διαθέσιμα άπεικονιστικά συστήματα. Τά άπο-
τελέσματα αύτής τής μελέτης θά δημοσιευθούν στό έπιστημονικό περιοδικό
Medical Physics.

2. 'Υλοποιήθηκε ό SRT στό STIR, μία ευρέως χρησιμοποιούμενη βι-
βλιοθήκη γιά τήν άνακατασκευή τομογραφικής εικόνας. Άπό τό έπόμενο
έτος ό SRT θά διατίθεται έλεύθερα, μέσω STIR, σέ όλους τούς έρευνητές
πού έπιθυμοΰν νά τόν χρησιμοποιήσουν.

3. Συνεχίστηκε ή έρευνά μας στον τομέα τής άπεικόνισης νέων ρα-
διοφαρμάκων σέ συνεργασία μέ τό 'Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών
τοΰ 'Ινστιτούτου Πυρηνικών καί Ραδιολογικών 'Επιστημών, Τεχνολογίας,
'Ενέργειας καί Ασφάλειας, τού ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Ό επόπτης καί ό έρευνητής έδημοσίευσαν έπτά μελέτες σέ διεθνή πε-
ριοδικά μέ κριτές.
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Δ ιακρίσεις

Ό επόπτης τοϋ ΚΕΘΕΜ άναγορεύτηχε 'Επίτιμος Διδάκτορας τοϋ
Τμήματος Μηχανικών Έπιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων
(Μάιος 2013). Επίσης ό κ. Αθανάσιος Φωκάς διορίστηκε ώς Honorary
Senior Research Associate στο Τμήμα Μαθηματικών του University
College τοϋ Λονδίνου (UCL) γιά τά έπόμενα πέντε χρόνια.

['Αθανάσιος Φωκάς - Επόπτης τοϋ ΚΕΘΕΜ
Γεώργιος Καστής — Διευθύνων τό ΚΕΘΕΜ]
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