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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

λογοσ tot αποχωρούντος προεδρου
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών συμπληρ<ύνει εφέτος 80 χρόνια ζοϋής. 'Ιδρύθηκε τε-
λικά το 1926, άφού πολλές προηγούμενες απόπειρες είχαν αποβεί άκαρπες προσ-
κρούοντας στίς αδυναμίες ένός νεοπαγούς κράτους καθημαγμένου και ικανού νά
συντηρήσει μόνο ένα μικρό Πανεπιστήμιο. Ή ίδρυση της τό 1926, όπως άναφέ-
ρεται στόν σχετικό Νόμο, κρίθηκε ώς 'Εθνική άνάγκη «έκ των μεγίστων», μέ
βασικούς σκοπούς: α) τήν προαγωγή των Θετικών, τών 'Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών, οπως και τών Γραμμάτων και Τεχνών στή χώρα μας και
β) τή συνένωση εις «κοινή συναδελφικότητα και καρποφόρο συνεργασία μέ τίς κο-
ρυφαίες τού έθνους πνευματικά δυνάμεις» και γ) τή διαφώτιση καί καθοδήγηση
εις τά σχετικά μέ τά έργα αυτών της Κυβέρνησης καί τών άλλων 'Αρχών.

Μία αδρά έπισκόπηση της ιστορίας της 'Ακαδημίας δείχνει ότι ως πρός τόν
πρώτο σκοπό ή 'Ακαδημία άνταποκρίθηκε πλήρως, καθ' όλο της τόν βίο, παρά
τό γεγονός ότι δεν είναι δομημένη ώς 'Ερευνητικό Κέντρο. Εκπλήρωσε έπίσης
τήν άποστολή της, έκλέγοντας ώς μέλη της τούς άριστους μεταξύ τών Ελλή-
νων πού διακρίθηκαν γιά τήν προσφορά τους στίς 'Επιστήμες, στις Τέχνες, στά
Γράμματα, στήν Πολιτική ζωή καί στήν Κοινωνία.

Δημοσία Συνεδρία της 16ης 'Ιανουαρίου 2007.
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Το γεγονός ότι, είτε λόγω προσωπικής τους επιλογής είτε λόγω εντόνου συ-
ναγωνισμού και συγκυριών, μερικοί έκ τών αρίστων δεν περιελήφθησαν στήν
πνευματική της οικογένεια ουδόλως μειώνει τή σημαντικότητα τοϋ έργου τους
και της προσφοράς τους. Ή 'Ακαδημία, όπως και ή κοινωνία, τους τιμά και τους
σέβεται.

Ώς προς τον τρίτο βασικό σκοπό της 'Ακαδημίας — τον συμβουλευτικό και
καθοδηγητικό ρόλο της — θα αναφερθώ συνοπτικά στον επίλογο τής ομιλίας μου.

θά εκθέσω τώρα ώς απερχόμενος Πρόεδρος και μέ απόφαση τής Συγκλή-
του τό έργο τών 14 Κέντρων "Ερευνας, τοΰ Ιδρύματος Ίατροβιολογικών
Ερευνών και τών 7 Γραφείων Ερευνών τής 'Ακαδημίας. Προκαταβολικά ση-
μειώνω ότι όσα θά εκτεθούν είναι περιληπτικά και επιγραμματικά και υπενθυμί-
ζω επίσης ότι αναφέρονται αποκλειστικά στα πεπραγμένα τοϋ παρελθόντος
έτους.

Ίο Κέντρον Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων και 'Ιδιωμάτων συνέ-
χισε τή σύνταξη λημμάτων, πραγματοποίησε γλωσσικές αποστολές, ολοκλήρω-
σε τήν καταγραφή μέρους προηγουμένων γλωσσικών αποστολών καϊ έμπλούτι-
σε τή Βάση Τοπωνυμίων μέ 5.100 νέα τοπωνύμια. Συνεργάστηκε μέ τό Institut
für Osterreichische Dialekt - und Namenlexika, τής Αυστριακής 'Ακαδημίας
τών Επιστημών, μέ σκοπό τήν ανταλλαγή εμπειριών μέ τό αντίστοιχο Αυστρια-
κό Λεξικό (Λεξικό τών Βαυαρικών 'Ιδιωμάτων τής Αυστρίας) καϊ έκπαίδευσε
στή διαλεκτική λεξικογραφία φοιτητές τοϋ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Τέ-
λος, έξέδωσε τό περιοδικό 'Ονόματα, τόμος 18-19.

Τό Κέντρον Έρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας πραγματοποίησε τα
εγκαίνια τοϋ κτιρίου τής Ήπίτου παρουσία τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας καί
μέ τήν ευκαιρία αυτή οργάνωσε έκθεση καϊ ήμερίδα μέ θέμα «Τό Κέντρον Έρεύ-
νης τής Ελληνικής Λαογραφίας καί ή έπιτόπια έρευνα». Πραγματοποίησε επί-
σης τα εγκαίνια τοϋ Μουσείου τών 'Ακριτών τής Ευρώπης στο πλαίσιο τοϋ
ευρωπαϊκού Προγράμματος ACRINET στήν Παλαιοχώρα τοϋ νομού Χανίων
Κρήτης. Ή "Εκθεση «'Ελαίας έγκώμιον» παρουσιάστηκε στή Λάρισα, στον
Βόλο, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών καί τέλος στή Νέα Υόρκη
στο κτίριο τοϋ Ο.Η.Ε. Κυκλοφόρησε στα έλληνικά καί αγγλικά τόν 'Οδηγό τής
"Εκθεσης άπό τό 'Εθνικό Τυπογραφείο καί επανεξέδωσε τό βιβλίο Ώδή στην
'Ελιά / Ode to the Olive Tree.
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Επίσης, οργάνωσε μέ επιτυχία διημερίδα μέ θέμα «Πανόραμα εθνογραφικού
κινηματογράφου» στό Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Συμμετείχε μέ άνακοινιύσεις στό 16th International Ethnological Food
Research Conference στό Innsbruck/Merano. Τέλος, ήταν κύριος συνδιοργα-
νωτής του Συνεδρίου προς τιμήν τής Πόπης Ζώρα μέ θέμα «Λαϊκή τέχνη: νέα
εύρήματα-νέες ερμηνείες» στό νέο κτίριο τού Μουσείου Μπενάκη.

Τό Κέντρον Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού εξέδωσε τόν
όγδοο τόμο τοϋ περιοδικού Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά, πού περιέχει τά
Πρακτικά τοϋ επιστημονικού Συμποσίου «Νεοελληνική Επιστολογραφία, 16ος-
19ος αιώνας». Πραγματοποίησε ερευνητικές αποστολές στή Μόσχα, στή Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη τής Λάρισας, στή Μονή Ιβήρων, στή Βενετία καί στό Λον-
δίνο γιά μελέτη καί φωτογράφηση χειρογράφων κωδίκων, άρχειακού υλικού καί
παλαιών εντύπων. Σέ συνεργασία μέ τό Κέντρον Έρεύνης τής 'Ιστορίας τοϋ
Νεωτέρου Ελληνισμού, προώθησε σέ μεγάλο βαθμό τό πρόγραμμα «Ελληνική
Επανάσταση καί συγκρότηση Ελληνικού Κράτους μέ βάση ιστορικά άρχεια
18ου-19ου αιώνα», τό όποιο εντάσσεται στό Πρόγραμμα «Κοινωνία τής Πλη-
ροφορίας» καί άποβλέπει στήν ψηφιοποίηση άρχειακού υλικού, πού απόκειται
στά έν λόγω ερευνητικά Κέντρα. Τέλος προώθησε τό πρόγραμμα «'Αρχείο
Μονής Δουσίκου».

Τό Κέντρον Έρεύνης τής 'Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου, στά πλαίσια
τοϋ υπό εξέλιξη συλλογικού ερευνητικού προγράμματος «Περίγραμμα τής 'Ιστο-
ρίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου», τό όποιο άποτελεΐ συνέχεια καί συμπλήρω-
μα τής συναγωγής τών πηγών τοϋ δικαίου τής μεταβυζαντινής περιόδου τού Δ.
Γκίνη, ολοκλήρωσε τήν περισυλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία καί ήλεκτρονική
καταγραφή όλων τών δημοσιευμένων νομικών πηγών τοϋ μεταβυζαντινού δικαί-
ου. Τέλος, έξέδωσε αυτοτελή πραγματεία μέ τίτλο: Στοιχεία ελληνικών επιδρά-
σεων στά λατινικά κείμενα τοϋ Corpus Juris Civilis. "'Αποσπάσματα από την
αρχαιοελληνική γραμματεία καί τόν 39ο τόμο τής Επετηρίδος τοϋ Κέντρου.

Τό Κέντρον Έρεύνης της Ιστορίας τοϋ Νεωτέρου Ελληνισμού συνέχισε τά
ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα: «Τό Γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών
(OSS) στήν κατεχόμενη Ελλάδα, 1942-1944», «Ή διαμόρφωση τοϋ γαιοκτη-
τικού συστήματος στήν Ελλάδα καί ή βρετανική διπλωματία, 1833-1843»,
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«Διονυσίου Μαρκόπουλου: εμπόρου απομνημονεύματα (1829-1905)», «Επτα-
νησιακή Προσωπογραφία, 19ος-20ός αιώνας», «"Οψεις τού αστικού καί αγρο-
τικού χώρου στά Επτάνησα, μέσα 19ου-άρχές 20ού αιώνα», «Περιγραφικός
κατάλογος τού 'Αρχείου τοϋ 'Αλεξάνδρου Λυκούργου, 'Αρχιεπισκόπου Σύρου
(1827-1875)» καί «Χρονολόγιο γεγονότcov πού άφοροϋν τήν Ελλάδα, 1940-
1944. Καταγραφή άπό τά έγγραφα τής βρετανικής Διεύθυνσης Ειδικών 'Επι-
χειρήσεων (SOE)».

Εξέδωσε τόν 5ο τόμο τού έργου 'Επίτομες εγγράφων του Βρετανικού Υπουρ-
γείου τών Εξωτερικών. Γενική Αλληλογραφία/Ελλάς» καϊ μέ ευθύνη τοϋ Κέ-
ντρου εκδόθηκαν σέ δύο τόμους τά Πρακτικά τοϋ Συνεδρίου «Ή "Ενωση τής
Επτανήσου μέ τήν Ελλάδα 1864-2004». 'Επίσης, ολοκληρώθηκε ή συγκέ-
ντρωση τών άρθρων τοϋ Δ ' τόμου τού Δελτίου τοϋ Κέντρου Έρεύνης της Ιστο-
ρίας τοϋ Νεωτέρου Ελληνισμού.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής καϊ Λατινικής Γραμματείας δημοσί-
ευσε τις άκόλουθες εργασίες: Μενάνδρου «Σαμία» μέ εισαγωγή, κείμενο, μετά-
φραση καί υπόμνημα, ''Ανακρέων μέ εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση καί σχόλια
καϊ τή μελέτη μέ τίτλο Οί άντιφωνίες στά χορικά τού Αισχύλου. 'Επίσης, συμ-
μετείχε μέ άνακοινώσεις στό 21ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών στό
Λονδίνο.

Τό Κέντρον Ερευνών 'Αστρονομίας καϊ Έφηρμοσμενων Μαθηματικών δη-
μοσίευσε συνολικά 40 άρθρα, σέ διεθνή περιοδικά, σέ πρακτικά διεθνών καί
Ελληνικών συνεδρίων, καθώς καί στά Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, πού
αναφέρονται στή μελέτη τής χαοτικής συμπεριφοράς καί στή διερεύνηση τών
ιδιοτήτων Μή Γραμμικών Δυναμικών Συστημάτων, στή δημιουργία, τήν εξέλι-
ξη καί τήν ευστάθεια τών Γαλαξιών καϊ στή μελέτη τής Ηλιακής δραστηριό-
τητας. Πραγματοποίησε έπίσης σειρά 38 σεμιναρίων, άναφερομένων σέ θέματα
Μή Γραμμικής Δυναμικής, Δυναμικής 'Αστρονομίας, 'Αστροφυσικής, Κοσμολο-
γίας, Ουράνιας Μηχανικής, Φυσικής Διαστήματος, Ηλιακής Φυσικής καί
Κβαντικής Φυσικής.

Τό Κέντρον Έρεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας διοργάνωσε καί πραγμα-
τοποίησε, υπό τήν αιγίδα τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τήν Α ' του Διεθνή Ημερί-
δα Φιλοσοφίας μέ θέμα «Τύχη, 'Ανάγκη καί 'Ελευθερία στήν 'Αρχαία Ελληνική
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Φιλοσοφία». Στήν Ημερίδα συμμετείχαν ώς ομιλητές οί ακαδημαϊκοί τοϋ Κέν-
τρου, καθώς καί διακεκριμένοι Καθηγητές ξένων καί ελληνικών Πανεπιστημίων.
Παράλληλα, τό Κέντρο συνέχισε τή συνήθη εκδοτική του δραστηριότητα μέ τήν
έκδοση πέντε νέων βιβλίων καί τής Έπετηρίδος «Φιλοσοφία», τόμος 36, 2006.

Τό Κέντρον Έρεύνης Επιστημονικών "Ορων καί Νεολογισμών συνέχισε τή
συστηματική αποδελτίωση τοϋ ημερήσιου τύπου. Επεσήμανε πολλές ξένες λέ-
ξεις, τις όποιες άπέδωσε στήν Ελληνική, καθώς καί άθησαύριστους νεολογι-
σμούς τής Ελληνικής. Επιπλέον, σέ συνεργασία μέ Μηχανολόγους τού Υπουρ-
γείου 'Ανάπτυξης, έπεξεργάζεται σώμα σύγχρονης 'Ενεργειακής Όρολογίας, τό
όποιο άποδίδει στήν Ελληνική.

Τό Κέντρον Έρεύνης Φυσικής της 'Ατμοσφαίρας καί Κλιματολογίας συνέ-
χισε τις έρευνες πού άφορούν στήν εκτίμηση τών μελλοντικών κλιματικών
αλλαγών στήν περιοχή τής Ελλάδος καί τής 'Ανατολικής Μεσογείου γενικότε-
ρα, μέ τή βοήθεια κλιματικού προτύπου περιοχής. Επίσης, συνέχισε τις έρευνες
πού άφοροϋν στό όζον στήν κατώτερη άτμόσφαιρα στήν περιοχή τής Ελλάδος
καί Ά. Μεσογείου. Τά αποτελέσματα τών έρευνών αύτών ανακοινώθηκαν σέ
Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια καί δημοσιεύθηκαν σχετικές μελέτες.

Τό Κέντρον Έρεύνης της 'Αρχαιότητος συνέχισε τήν έρευνα πάνω σέ θέμα-
τα Προϊστορικής καί Κλασικής 'Αρχαιολογίας (δημοσίευση νεολιθικών ειδωλίων
Θεσσαλίας, σύνταξη Βιβλιογραφικού 'Αρχείου τής Προϊστορικής Ελλάδος, έρευ-
να στό Κουκονήσι Λήμνου, δημοσίευση γλυπτών Μουσείου Ρόδου, μελέτη αρχαί-
ας ελληνικής κεραμεικής).

Ώς πρός τά διεθνή προγράμματα τής 'Ακαδημίας τά οποία τελούν υπό τήν
έποπτεία τού Κέντρου, στή σειρά «Corpus Vasorum Antiquorum» βρίσκονται
υπό έκδοση δύο τόμοι, ένας πού περιλαμβάνει έρυθρόμορφα άγγεϊα τοϋ Μουσείου
Μπενάκη καί ένας μέ μελανόμορφα άγγεϊα τοϋ Μουσείου Ρόδου. Στή σειρά
«Sylloge Nummorum Graecorum» βρίσκεται υπό έκδοση ένας τόμος πού περι-
λαμβάνει τά νομίσματα τής Συλλογής 'Αλεξάνδρου Σούτζου στό Νομισματικό
Μουσείο.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας συνέχισε τό έρευνητικό του
έργο τόσο για τήν «'Εξέλιξη τοϋ θεσμού τής Οικογένειας στήν Ελλάδα» όσο καί
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γιά τις «Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τής μετανάστευσης στήν
Ελλάδα», τό όποιο παρουσίασε μέ ανακοινώσεις σέ διεθνή συνέδρια, συμμετοχές
σέ συναντήσεις εργασίας στό εξωτερικό καί μέ ανακοινώσεις στό συνέδριο τοϋ
'Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής στήν 'Αθήνα. Επίσης, έκδόθηκε ή 6η
'Επετηρίδα τού Κέντρου μέ Θέμα: «Ό μετανάστης του σήμερα, πρόσφυγας τοϋ
■χθες».

Το Κέντρο "Ερευνας της Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης προώθη-
σε τό κύριο ερευνητικό του πρόγραμμα πού άφορα στή σύνταξη τού Ευρετηρίου
Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος, μέ έμφαση σέ αυτά γιά τά νησιά Σύμη,
Τήλο, Χάλκη καί Ρόδο Δωδεκανήσου, Κέρκυρα 'Ιονίου Νήσων καί τις περιοχές
τής 'Ανατολικής Μακεδονίας καί τής Θράκης.

Τό Κέντρο δέχτηκε τή δωρεά τής έπιστημονικής βιβλιοθήκης τοϋ άείμνη-
στου άκαδημαϊκού καί ιδρυτού του Μανόλη Χατζηδάκη έκ μέρους τής οικογε-
νείας του.

'Οργάνωσε τήν έτήσια διάλεξη τήν άφιερωμένη στή μνήμη του, κατά τήν
όποια μίλησε ό "Εφορος Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων Κυκλάδων κ. Χαράλαμπος
Πέννας μέ θέμα «Ό ναός τής Παναγίας Κρήνας στή Χίο. Μαρτυρία γιά τή βυ-
ζαντινή ζο^γραφική καί αρχιτεκτονική στό τέλος τοϋ 12ου αιώνα».

Τό Κέντρον Ερευνών θεωρητικών καί 'Εφηρμοσμένων Μαθηματικών ολο-
κλήρωσε τή συγγραφή μαθηματικού συγγράμματος μέ τίτλο Εισαγωγή στη Θε-
ωρία τών Παιγνίων τοϋ ακαδημαϊκού κ. Νικολάου Άρτεμιάδη.

Τό "Ιδρυμα Ίατροβιολογικών 'Ερευνών, υπό τήν επιτυχή προεδρία καί τις
άοκνες προσπάθειες τοϋ άκαδημαϊκού κ. Γρηγορίου Σκαλκέα, παρά τόν βραχύ
χρόνο λειτουργίας του, συνέχισε μέ έντεινόμενους ρυθμούς τήν ανοδική του πο-
ρεία καί παγιώνει τή θέση του ώς τό σημαντικότερο ερευνητικό Κέντρο στόν Το-
μέα του στή χώρα μας: τά εντασσόμενα σ' αυτό Κέντρα Βασικής "Ερευνας άνα-
πτύσσονται καί έμπλουτίζονται σέ έπιστημονικό δυναμικό καί τεχνικό εξοπλισμό.

Ή ποιότητα τοϋ ερευνητικού έργου καταφαίνεται άπό τόν μεγάλο άριθμό
τών δημοσιεύσεων σέ περιοδικά τοϋ έξωτερικού, τή συγγραφή κεφαλαίων σέ συγ-
γράμματα διεθνούς έμβελείας καί άπό τόν μεγάλο άριθμό τών υποτροφιών καί
τών έρευνητικών προγραμμάτων. Τό Κέντρο οργανώνει συνεχώς διαλέξεις, σεμι-
νάρια, ήμερίδες καί συνέδρια μέ "Ελληνες καί ξένους ομιλητές. Αυτή τή χρονιά



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

7

τό Κέντρο τής Κλινικής "Ερευνας, καθώς και ειδικές ερευνητικές μονάδες τής
Βασικής "Ερευνας, καί το Τμήμα τής Πυρηνικής ιατρικής είναι έτοιμα νά προ-
σφέρουν υψηλής στάθμης ειδικές διαγνωστικές έξετάσεις δεδομένης τής άπο-
κτηθείσης άδειας. Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας καταγράφονται οί με-
ταβολές τών άτμοσφαιρικών φαινομένων. Επίσης, λειτουργεί ή μονάδα 'Απεικο-
νιστικής Βιολογίας προσφέροντας υπηρεσίες καί σέ χρήστες άπό άλλα 'Ερευνη-
τικά Κέντρα καί Πανεπιστήμια. Προχωρεί ή οργάνωση τών Τμημάτων Γενε-
τικής, Βιολογίας του Καρκίνου καί Βιοπληροφορικής. Ή Τράπεζα Όμφαλοπλα-
κουντιακοϋ Αίματος, που θά χορηγεί βλαστοκύτταρα γιά τήν άντιμετώπιση τής
λευχαιμίας καί άλλων κακοήθων παθήσεων τοϋ αίματος, έχει συλλέξει, έπεξερ-
γασθεΐ καί καταψύξει πλέον τών 700 μονάδων καί αναμένει τήν έγκριση γιά τή
λειτουργία της άπό τό Ελληνικό Δημόσιο.

Τό Γραφεΐον θεωρητικής καί Έφηρμοσμένης Μηχανικής δημοσίευσε πρω-
τότυπες έργασίες σέ έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά καί συμμετείχε σέ
διεθνή συνέδρια.

Τό Γραφείο Ερευνών της 'Επιστήμης τής Πληροφορικής καί τής 'Ηλε-
κτρονικής έπεξέτεινε τήν έρευνα έπί τής ψηφιακής έπεξεργασίας μαστογραφιών
μέ σκοπό τήν άνίχνευση καί τήν πρώιμη μή επεμβατική προληπτική διάγνωση
βάσει τής υπολογιζόμενης έπικινδυνότητας καρκινικών μικροαποτιτανώσεων τού
μαστού, μέ κύριο άξονα τό σύστημα «Ίπποκράτης-μαστού». Τό σύστημα
«Τπποκράτης-μστ» συνεχίζει τήν άξιολόγησή του μέ εργαστηριακές δοκιμές καί
μέ κλινική έφαρμογή στή Μονάδα Μαστού του 'Ιπποκράτειου Νοσοκομείου καί
στήν Κλινική «Πρόληψις». 'Από τήν έρευνα πού διεξήχθη στό Γραφείο προέκυ-
ψαν σχετικές μέ τό άνωτέρω σύστημα δημοσιεύσεις σέ διεθνή συνέδρια καί πε-
ριοδικά.

Τό σύστημα παράλληλα προετοιμάζεται προκειμένου νά μπορεί νά συνεισφέ-
ρει σέ μαζική Πληθυσμιακή Προληπτική Παρακολούθηση σέ συνεργασία μέ τήν
Ελληνική 'Αντικαρκινική Εταιρεία.

Τό Γραφείο Στρατιωτικών και 'Αμυντικών Θεμάτων συνεργάσθηκε μέ
'Ινστιτούτα καί Εταιρείες Στρατηγικών Μελετών έπί θεμάτων τής άρμοδιότη-
τός του καί άνέπτυξε δράση μέ σχετικές ομιλίες καί άρθρογραφία.
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Το Γραφείο Διαστημικής "Ερευνας και Τεχνολογίας, κατά τό πρώτο έτος
της λειτουργίας του, υλοποίησε πρόγραμμα συνεργασίας μέ τό Εργαστήριο
Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins τών Η.Π.Α., συμ-
μετέχοντας στήν ανάλυση τών μετρήσεων της διαστημικής αποστολής «Κασ-
σίνι» πού βρίσκεται σέ τροχιά γύρω από τόν πλανήτη Κρόνο. Τά άποτελέσματα
της ερευνητικής δραστηριότητας τοΰ Γραφείου παρουσιάστηκαν σέ επιστημο-
νικές συναντήσεις καί συνέδρια στήν Ευρώπη καί τις Η.Π.Α. Τό Γραφείο, επί-
σης, συμμετείχε στον σχεδιασμό καί τήν έπιτυχή έναρξη της διαστημικής απο-
στολής «Νέοι Όρίζοντες» προς τόν πλανήτη Πλούτωνα.

Τό Γραφείο "Ερευνας Διεθνών καί Συνταγματικών Θεσμών συνέχισε τήν
έρευνητική δραστηριότητα για τό καθεστώς τού "Ελληνα ναυτικού σύμφωνα μέ
τις ρυθμίσεις διεθνούς, κοινοτικής καί εθνικής προέλευσης καί εγκαινίασε πρό-
γραμμα για τούς τίτλους κυριαρχίας της Ελλάδος. 'Ολοκλήρωσε μία βιογραφική
έρευνα μέ τις μετανάστριες άπό τήν 'Ανατολική καί Κεντρική Ευρώπη. Συν-
διοργάνωσε συνέδριο στο Μέγαρο Μουσικής μέ θέμα «Ή Ελλάδα στήν Ευρω-
παϊκή Κοινωνία Δικαίου». Συνέχισε τή συνεργασία για τή διεθνή προστασία τών
ανθρωπίνου δικαιωμάτων μέ τό δίκτυο της 'Ακαδημίας 'Επιστημών τών Ηνω-
μένων Πολιτειών. Παρεμβάσεις έγιναν σέ υποθέσεις καταπάτησης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων πού αφορούσαν στήν 'Ανατολική Ευρώπη, τήν 'Αφρική καί τή Λα-
τινική 'Αμερική. Τέλος, χάρη σέ χρηματοδότηση τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών έγκαι-
νίασε συνεργασία στό πλαίσιο τής Israeli-Palestinian Science Organization.

Το Γραφείο Οικονομικών Μελετών ολοκλήρωσε τήν έρευνα μέ θέμα «Ή
συμβολή τού άγροτικού τομέα στήν οικονομική ανάπτυξη τής Ελλάδος», συνέ-
χισε τήν έρευνα μέ θέμα «Ελληνικές οικονομικές στατιστικές: 'Αξιολόγηση καί
προτάσεις βελτίωσης» καί έλαβε έγκριση καί άρχισε τήν έρευνα μέ θέμα «Δια-
κλαδικές σχέσεις τής ελληνικής οικονομίας σέ εθνικό καί περιφερειακό επίπεδο.

Ή Επιτροπή Ερευνών της 'Ακαδημίας ολοκλήρωσε καί κατέθεσε τις τε-
λικές έκθέσεις μέ τά άποτελέσματα δύο ερευνητικών προγραμμάτων: «'Εκτίμη-
ση τών μελλοντικών κλιματικών αλλαγών στήν άνατολική Μεσόγειο μέ δυνα-
μική καί στατιστική ύποκλιμάκωση» (υπεύθυνος ό άκαδημαϊκός κ. Πάνος Λι-
γομενίδης) καί «Μετανάστευση στήν Ελλάδα. Τό νομικό καθεστώς» (υπεύθυ-
νος ό ακαδημαϊκός κ. Γεώργιος Μητσόπουλος).
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Άπό πόρους τής Επιτροπής χρηματοδοτήθηκαν τρία (3) νέα ερευνητικά
προγράμματα καί επτά (7) συνεχιζόμενα.

Ή Επιτροπή, έπίσης, ανέλαβε τή διαχείρηση δεκατριών (13) ερευνητικών
προγραμμάτων, τά όποια χρηματοδοτήθηκαν άπό άλλους φορείς.

Τέλος, ένέκρινε τήν έκδοση τεσσάρων (4) βιβλίων μέ τά άποτελέσματα τών
άκολούθων έρευνητικών προγραμμάτων, τά όποια είχε εγκρίνει καί διαχειριστεί.

Κλείνοντας, λίγα λόγια γιά τόν τρίτο βασικό καταστατικό σκοπό τής Ακα-
δημίας. Ό κ. Γενικός Γραμματέας έξέθεσε έκτενώς κατά τήν πανηγυρική συ-
νεδρία τό έργο τής Ακαδημίας καί τών μελών της. Είναι φανερό πώς τό έργο
τής Ακαδημίας τό εκφράζει κυρίως τό άθροισμα του προσωπικού έργου τών
Ακαδημαϊκών καί ή ένεργός συμμετοχή τους στό συλλογικό έργο τής Ακαδη-
μίας.

Πρέπει έν τούτοις νά αναγνωρίσουμε ότι ό τρίτος βασικός σκοπός τής Ακα-
δημίας πού τής προσδίδει τόν θεσμικό ρόλο τού «συμβούλου καί καθοδηγητή»
τής Κυβέρνησης καί τών Αρχών έχει προοδευτικά ατονήσει. Πολλοί Ακαδη-
μαϊκοί έπιλέγονται σέ υψηλές θέσεις ευθύνης καί σέ καίριους συμβουλευτικούς
ρόλους σέ έπιτροπές, σέ προσωπική όμως βάση. Αυτό τιμά τούς ιδίους καί έμμέ-
σως τήν Ακαδημία. Δέν συνιστά, όμως, θεσμική έκπροσώπησή της. Οί λόγοι
πολλοί. "Ενας βασικός λόγος είναι ότι οί έποχές έχουν αλλάξει. 'Υπάρχει πλη-
θώρα Πανεπιστημίων, καί αυτά όσο καί τά έξωπανεπιστημιακά 'Ιδρύματα συνι-
στούν μία μεγάλη δεξαμενή άπό τήν οποία ή πολιτεία αντλεί τά στελέχη καί τούς
συμβούλους της. "Ετσι, ή Ακαδημία περιορίζεται ώς προς τόν συγκεκριμένο κα-
ταστατικό της ρόλο, παρότι διατηρεί άκέραιους τούς άλλους δύο. Άλλος λόγος
είναι ότι ή ί'δια ή Ακαδημία δέν έχει άναπτύξει κινητικότητα στόν τομέα τής δη-
μόσιας προβολής τής εικόνας της πού νά άναδεικνύει τις ουσιαστικές καί πραγ-
ματικές της δυνατότητες, πού τήν καθιστούν μία αξιόπιστη πηγή αμερόληπτης,
άδέσμευτης καί, κυρίως, εμπεριστατωμένης καί άνεπηρέαστης άπό επικαιρικές
σκοπιμότητες, κρίσης καί γνωμοδότησης. Τό χρέος, όμως, τής Ακαδημίας, ώς
Ανώτατου Πνευματικού 'Ιδρύματος τής Χώρας, παραμένει άκέραιο προς τήν
'Ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα σήμερα. Στήν εποχή τών μεγάλων άνακατατάξε-
ων, τής παγκοσμιοποίησης, τών τεχνολογικών έξελίξεων πού περιόρισαν τό εύρος
τής γής σέ μια μικρή κοινότητα, με τήν κυριαρχία τής άδηφάγου ελεύθερης
άγοράς πού υποτάσσει βαθμιαία παραδοσιακές πολιτικές καί κοινωνικές έξουσίες,
μέ μία έπέλαση τής επιστημονικής γνώσης πού θέτει καίρια έρωτήματα ως προς



4 G

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΙΙΝΟΝ

τήν 'ίδια τή φύση τού άνθρωπου καί άπτεται και τών βασικών άνθρώπινων άξιών.

Ή Ακαδημία σε συνεργασία μέ τή Διεθνή 'Ένωση 'Ακαδημιών, τήν "Ενω-
ση τών Ευρωπαϊκών Ακαδημιών καί μέ άλλες Εθνικές Ακαδημίες δικαιούται
νά έκθέτει άπόψεις καί νά καταθέτει θέσεις, δσο καί αν ή άρχή τής όμοψηφίας
έπιβραδύνει τά προς τά έξω άντανακλαστικά της. Είναι, όμως, θέσεις επεξεργα-
σμένες, συνθετικές, συνετές καί όχι ρητορικές. Ή σύνεση καί ή περίσκεψη
έκλαμβάνονται συχνά ώς συντηρητισμός. Ή απουσία τους, ομως, συνεπάγεται
επιπολαιότητα, οπως καί ή περίσσειά τους κινδυνεύει νά εκφυλισθεί σέ αποφυγή,
σέ μία τελετουργική αυτάρεσκη έσωστρέφεια.

'Απερχόμενος άπό τήν Προεδρία, θά ήθελα νά εκφράσω τις πιό θερμές μου
εύχαριστίες σέ δλους τούς συναδέλφους πού μέ στήριξαν καί μέ ένίσχυσαν στις
ολίγες, σέ σχέση μέ όσες έπιθυμούσα, πρωτοβουλίες μου, ώς αναμενόμενο άλλω-
στε καί εύνόητο δεδομένων τών χρονικών καί άλλων περιορισμών τής προεδρικής
θητείας.

'Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στόν άκούραστο καί μαχητικό φίλο Γενικό
Γραμματέα 'Ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Ματσανιώτη, καθώς καί σέ όλο τό προ-
σωπικό τής 'Ακαδημίας.

Καί τώρα ή μεγάλη στιγμή, θά παρακαλούσα τόν νέο Πρόεδρο, τόν 'Ακα-
δημαϊκό καί επιφανή Βυζαντινολόγο κ. Βοκοτόπουλο νά προσέλθει, προκειμένου
νά τόν περιβάλω μέ τό διάσημο τού Προέδρου, νά τόν συγχαρώ καί νά τού
εύχηθώ ή προεδρία του νά στεφθεί άπό πολλές έπιτυχίες.
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ΟΜΙΛΙΑ TOV ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Συμπληρώνονται φέτος 10 χρόνια από τότε πού είχα τήν τιμή νά έκλεγώ
μέλος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (13.2.1997) καί νά αναλάβω τήν έποπτεία τού
Κέντρου 'Ερευνών 'Αστρονομίας καί Έφηρμοσμένων Μαθηματικών τής 'Ακα-
δημίας.

Στό διάστημα αυτό συντελέσθηκε στό Κέντρο μας ένα σημαντικό έπιστημο-
νικό έργο, τό οποίο θά παρουσιάσω σήμερα περιληπτικά.

Τό Κέντρον 'Ερευνών 'Αστρονομίας καί Έφηρμοσμένων Μαθηματικών ιδρύ-
θηκε τό 1959 άπό τόν άείμνηστο 'Ακαδημαϊκό 'Ιωάννη Ξανθάκη. "Οταν άνέλα-
βα τήν έποπτεία του, τό 1997, είχε 7 μέλη έπιστημονικού προσωπικού. Σήμε-
ρα έχει 11 διορισμένους έρευνητές, 5 ερευνητές πού χρηματοδοτούνται άπό τήν
'Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας, 1 παρασκευαστή καί μία κενή θέση έρευ-
νητού. 'Επίσης, είναι κενή μία θέση γραμματέως.

Τήν 'Εφορευτική 'Επιτροπή τού Κέντρου άποτελούσαν οί άκαδημαϊκοί Ν.
Άρτεμιάδης (πρόεδρος), ό οποίος άντικαταστάθηκε τελευταία άπό τόν κ. Θ. Χα-
τζηιωάννου, καί έπιπλέον οί κ.κ. Κ. 'Αλεξόπουλος, II. Λιγομενίδης, Α. Κουνά-
δης, Στ. Κριμιζής, 'Αθ. Φωκάς καί ό υποφαινόμενος.

Διευθυντής τοϋ Κέντρου άπό τό 1997 έως τό 2001 ήταν ό κ. Κ. Πουλά-
κος καί άπό τό 2001 ό κ. Ν. Βόγλης.

Κατά τήν παρελθούσα δεκαετία έξεδόθησαν 6 βιβλία, πού είναι τά εξής:
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Εικόνα 1

Εικόνα 2

1. Order and Chaos in Dynamical Astronomy, Springer Verlag 2002. Ή
πρώτη έκδοση τού βιβλίου αύτού έξαντλήθηκε σύντομα καί έγινε επανέκδοση το
2004. Τό βιβλίο αύτό παρουσιάστηκε στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών άπό τόν κ. Λ.
Χριστοφόρου.

2. Adventures in Order and Chaos, A Scientific Autobiography, Kluwer
Academic Publishers 2004.

3. Galaxies and Chaos, Springer Verlag 2003. 'Εκδότες (Editors): G.
Contopoulos καί Ν. Voglis. Περιλαμβάνει τά Πρακτικά τού σχετικού συνεδρί-
ου πού έγινε στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών τό 2002. Τό βιβλίο αύτό παρουσιάστηκε
στήν 'Ακαδημία άπό τόν κ. Ν. Άρτεμιάδη.

4. Galactic Disks 99, Heidelberg 1999, 'Εκδότες: Η. W. Rix καί P. Patsis.

5. Galactic and Stellar Dynamics (Joint European Astronomical Meeting,
JEN AM 2002), European Astronomical Society Series vol. 10, όπου μεταξύ
τών εκδοτών ήταν ό κ. Π. ΙΙάτσης.

6. Universal Values, 'Ακαδημία 'Αθηνών 2004. 'Εκδότες: L. Christo-
phorou καί G. Contopoulos.
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Galaçtic & Stellar
Dynamics

Είκόνα 6 Εικόνα 7

7. Επίσης έκυκλοφόρησαν τό 1998 τά πρακτικά ενός συνεδρίου στή Florida
με τίτλο Nonlinear Dynamics and Chaos in Astrophysics, A Festschrift in Honor of
George Contopoulos, έκδοση τής "Ακαδημίας τής Ν. Υόρκης. Τό βιβλίο αυτό πα-
ρουσιάστηκε στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών άπό τόν κ. Κ. 'Αλεξόπουλο.
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Σημαντικά γεγονός ήταν ακόμη ότι πήραν διδακτορικό υπό τήν επίβλεψη
μελών τοϋ Κέντρου 7 άτομα (οί Χ. Σκόκος, Χ. Εϋθυμιόπουλος, Μ. Χαρσούλα,
Ε. Παπαδάκη, Κ. Καλαποθαράκος άπό τό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, I. Παπαφι-
λίππου άπό τό Πανεπιστήμιο Παρισίων καί V. Boonyasait άπό τό Πανεπιστή-
μιο τής Florida).

'Επίσης, 4 άτομα πήραν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΓΙ. Τσού-
τσης, Γ. Λουκες, Ε. Ρουμελιώτη καί Μ. Κατσανίκας) καί συνεχίζουν τήν εκπό-
νηση τής διατριβής τους 5 άτομα.

Συγχρόνως έγιναν συστηματικά μεταπτυχιακά μαθήματα στό Φυσικό
Τμήμα τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών (Γ. Κοντόπουλος, Ν. Βόγλης) στήν «Κο-
σμολογία», καθώς καί στά «Μή γραμμικά συστήματα».

Μέ τόν τρόπο αυτό διατηρείται ή έπαφή μέ τό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, άλλά
καί μέ άλλα Πανεπιστήμια τοϋ έξωτερικοϋ. Πολύ μάς βοήθησε στήν ερευνά μας
ή 'Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας μέ τή χρηματοδότηση άρκετών νέων
έπιστημόνων. 'Επίσης μάς βοήθησαν τό Υπουργείο 'Ανάπτυξης, τό ΙΚΤ, τό
Έμπειρίκειο "Ιδρυμα, ή Ευρωπαϊκή "Ενωση (πρόγραμμα Human Capital and
Mobility), τό γαλλικό CNRS, τό άστεροσκοπεΐο τής Μασσαλίας, ή γερμανική
Max-Planck Gesellschaft, τό γερμανικό Kiepenheuer Institut, τό 'Αστεροσκο-
πείο τής Χαϊδελβέργης, τό ευρωπαϊκό άστεροσκοπεΐο τού Νότου (ESO), τό
'Αστεροσκοπείο τής Βιέννης, τό Πανεπιστήμιο τοϋ Μιλάνου, τό Πανεπιστήμιο
τής Florida καί τό Πανεπιστήμιο τοϋ Stanford τών ΗΠΑ.

Ή βοήθεια τών ελληνικών οργανισμών συνίστατο κυρίως στή χρηματοδότη-
ση νέων ερευνητών μέ έξοδα συμμετοχής σέ συνέδρια, στήν οργάνωση συνεδρίων,
άλλά καί στήν άγορά ήλεκτρονικών υπολογιστών καί άλλων σχετικών έξαρτη-
μάτων. Ή ένίσχυση τών ξένων 'Ινστιτούτων συνίστατο κυρίως σέ χρηματοδό-
τηση έρευνητών τοϋ Κέντρου γιά παραμονή στό έξωτερικό καί ξένων έπιστημό-
νων γιά παραμονή στήν Ελλάδα καί συνεργασία μέ τό Κέντρο μας, αλλά καί σέ
παροχές οργάνων καί στοιχείων άπαραιτήτων γιά τήν ερευνά μας.

Ή βοήθεια όλ<υν αυτών μάς έπέτρεψε νά άναπτύξουμε προγράμματα συνερ-
γασίας μέ 'Ινστιτούτα στις ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία, 'Αγγλία, Γερμανία, 'Ιταλία,
Αυστρία, Σλοβακία καί Ουγγαρία. 'Εκτός τού ότι μέλη τοϋ Κέντρου μας πήγαν
στά 'Ινστιτούτα αυτά στό έξωτερικό, ήλθαν καί στήν Ελλάδα γιά συνεργασία
διάφοροι έπιστήμονες τοϋ εξωτερικού, έτσι ώστε τό Κέντρο μας άπέκτησε μία
διεθνή άτμόσφαιρα.
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'Ιδιαίτερη σημασία είχε ή συμμετοχή μας σέ 127 συνέδρια (έκ τών οποίων
52 ήσαν στο έξωτερικό), όπου τά μέλη τοϋ Κέντρου έδωσαν ομιλίες. 'Επίσης μέ-
λη τού Κέντρου μας συμμετείχαν στήν οργάνωση 10 συνεδρίων.

Καθ' όλη τή διάρκεια τών 10 ετών λειτούργησε ανελλιπώς, κάθε εβδομάδα,
ένα σεμινάριο μέ θέματα "Αστρονομίας, άλλά καί συναφών επιστημών, όπως Φυ-
σικής, Μαθηματικών, Χημείας καί Βιολογίας (π.χ. σχετικά μέ τή στατιστική
τού γονιδιώματος). Τά σεμινάρια αύτά άρχισαν άμέσως μόλις άνέλαβα τήν έπο-
πτεία τού Κέντρου τό 1997 καί συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Τά θέματα τά ανέ-
πτυξαν έπιστήμονες τοϋ Κέντρου, άλλά καί άλλοι έπιστήμονες άπό τήν Ελλά-
δα καί τό έξωτερικό. Τά σεμινάρια αύτά βοήθησαν σημαντικά όχι μόνο τήν ένη-
μέρωσή μας στά σχετικά θέματα, άλλά καί στήν άνάπτυξη συνεργασίας μέ έπι-
στήμονες σέ ελληνικά καί ξένα ιδρύματα.

Τά κύρια θέματα έρεύνης τοϋ Κέντρου 'Αστρονομίας ήσαν τά εξής:

1. Δομή καί 'Εξέλιξη τών Γαλαξιών

2. Θεωρία τοϋ Χάους

3. Κοσμολογία καί Γενική Σχετικότης

4. Ουράνια Μηχανική

5. Ηλιακή Φυσική

6. Πάλσαρς ('Αστέρες νετρονίων)

7. Φυσική τών Πλανητών

8. Σχέσεις Ηλιακών καί Γήινων φαινομένων.

Στά θέματα αύτά δημοσιεύτηκαν 289 έργασίες (232 ξενόγλωσσες καί 57
ελληνικές).

Δέν είναι δυνατόν, βεβαίως, νά περιγράψω τί άκριβώς περιλαμβάνουν οί έρευ-
νες αυτές. Θά δώσω μόνον μερικά παραδείγματα.

1. Δομή καί 'Εξέλιξη τών Γαλαξιών

Οί γαλαξίες (σχήμα 1) άποτελούνται άπό έκατοντάδες δισεκατομμύρια
αστέρες, πού κινούνται μέ βαρυτικές δυνάμεις. Προσπαθούμε νά ερμηνεύσουμε τή
μορφή καί τήν έξέλιξη τών γαλαξιών κυρίως μέ βάση τις τροχιές τών άστέρων.
Οί τροχιές αυτές είναι δυό ειδών: όργανωμένες καί χαοτικές (σχήμα 2). Ή διά-
κριση αυτή έχει μεγάλη σημασία, γιατί ορισμένα χαρακτηριστικά τών γαλαξιών
έξηγούνται μέ όργανωμένες τροχιές καί άλλα μέ χαοτικές τροχιές.
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Σχ. 2: 'Οργανωμένη (αριστερά) καί χαοτική (δεξιά) τροχιά σέ σπειροειδή γαλαξία.
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Σχ. 3: Μοντέλο γαλαξία μέ 1.000.000 σώματα, G. Contopoulos, C. Efthymiopoulos & Ν.
Voglis, Cel. Mech. Dyn. Astr., 78 (243) 2000.

"Ενας τρόπος μελέτης τών γαλαξιών είναι μέ προσομοιώσεις Ν σο^μάτων.
Δίνουμε στόν υπολογιστή τις αρχικές θέσεις καί ταχύτητες μερικών δεκάδων χι-
λιάδων μέχρι εκατομμυρίων σωμάτων καί παρακολουθούμε τήν έξέλιξή τους.
Στό σχήμα 3 παρίσταται ένα μοντέλο ελλειπτικού γαλαξία, πού προήλθε άπό τήν
κατάρρευση ένός συστήματος Ν=1.000.000 άστέρων.

Σέ άλλες μελέτες παρακολουθούμε τήν κατανομή τοϋ άερίου πού συγκε-
ντρώνεται κυρίως στις σπείρες καί δημιουργεί νέους άστέρες. "Ετσι, παρακολου-
θούμε τήν εξέλιξη τών γαλαξιών άπό τήν αρχική τους δημιουργία λόγο3 κατάρ-
ρευσης τής υλης μέχρι σήμερα. Στό σχήμα 4 παρουσιάζεται ή κατανομή τοϋ άε-
ρίου σέ ένα μοντέλο γαλαξίου. Παρατηρείται ένας χαρακτηριστικός διχασμός τών
σπειρών στό συντονισμό 4:1, κάτι πού είχαμε προβλέψει θεωρητικά.
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Σχ. 4: Κατανομή αερίου σέ ένα σπειροειδή γαλαξία, P. Patsis, G. Contopoulos et al., Astrcm.
Astrophys., 286 (46) 1994.

Μερικά άπό τά επί μέρους θέματα πού μας απασχόλησαν ήσαν τά έξής:
(α) Ταχεία διάκριση μεταξύ οργανωμένων καί χαοτικών τροχιών. Οι παλαι-
ότεροι υπολογισμοί οργανωμένων καί χαοτικών τροχιών άπαιτούσαν πολυ μεγά-
λο χρόνο (εκατομμύρια περιόδων για κάθε τροχιά). Αναπτύξαμε μεθόδους πού
έπιτρέπουν νά διακρίνουμε αν μία τροχιά είναι οργανωμένη ή χαοτική μετά άπό
λίγες περιόδους (μερικές δεκάδες). Μέ τόν τρόπο αύτό μπορούμε νά μελετήσου-
με τεράστιους άριθμούς τροχιών καί νά βρούμε τις περιοχές τάξεως καί χάους σέ
διαφόρους τύπους γαλαξιών.

(β) Οικογένειες οργανωμένων τροχιών. Κάναμε συστηματική ταξινόμηση
τών διαφόρων οικογενειών οργανωμένων τροχιών καί τήν κατανομή τους στό
χώρο. 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τριδιάστατες τροχιές (σχήμα 5), γιά τις
όποιες δέν υπήρχαν μέχρι τώρα συστηματικές μελέτες.
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Σχ. 5: Τύποι τριδιάστατων τροχιών, C. Kalapotharakos & Ν. Voglis, Cel. Mech. Dyn. Astron., 92
(157) 2005.

(γ) Μεταβολές τών τροχιών κατά τήν εξέλιξη τών γαλαξιών. Διαπιστώσα-
με δτι καθώς οί γαλαξίες εξελίσσονται στο χρόνο, πολλές τροχιές αλλάζουν χα-
ρακτηριστικά, π.χ. πολλές οργανωμένες τροχιές γίνονται χαοτικές, καί ορισμέ-
νες χαοτικές τροχιές γίνονται οργανωμένες (σχήμα 6). Στό θέμα αυτό έγινε μία
άνακοίνο^ση στήν Ακαδημία τό έτος 2005.

(δ) Τό πιό σημαντικό είναι ότι παρατηρείται μία αύτοοργάνωση τών γαλαξιών,
δηλαδή παρ' όλον ότι ή ολική εντροπία ενός γαλαξίου αυξάνει, έν τούτοις μεγάλο
μέρος τού γαλαξίου καλύπτεται άπό οργανωμένες τροχιές ειδικής μορφής.
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Σχ. 6: Μία οργανωμένη τροχιά (a), ή οποία αργότερα γίνεται χαοτική (b), G. Kalapotharakos, Ν.
Voglis & G. Gontopoulos, Asiron. Astrophys., <428 (1)05) 2004.

(ε) Χάος και διαφυγές άστέρων από τά εξωτερικά μέρη τών γαλαξιών. Αυτό
το θέμα δέν είχε μελετηθεί σχεδόν καθόλου μέχρι τώρα. Ή μελέτη μας έδωσε
τις οργανωμένες καί χαοτικές τροχιές σέ μεγάλες άποστάσεις καί τις διαφυγές
αστέρων εις τό άπειρο. Στό σχήμα 7 (a) δίνεται μία χαοτική τροχιά, ή όποια τε-
λικά διαφεύγει άπό τόν γαλαξία. Στό σχήμα 7 (h) δίνονται οι περιοχές τροχιών
πού διαφεύγουν μετά άπό 1, 2 ή 3 περιόδους.

Σχ. 7: (a) Χαοτική τροχιά σ' ένα γαλαξία, ή οποία διαφεύγει εις τά άπειρο, G. Gontopoulos & P.A.
Patsis, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 369 (1039) 2006.
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(στ) Συγκρίσεις μέ πραγματικούς γαλαξίες. Διαπιστώθηκε δτι ορισμένα χα-
ρακτηριστικά συγκεκριμένων γαλαξιών οφείλονται σέ ειδικούς τύπους τροχιών.
Τέτοιες μελέτες άπό μέλη τού Κέντρου μας προκάλεσαν ιδιαίτερο ένδιαφέρον διε-
θνώς, γιατί άποδεικνύουν δτι οί θεωρητικές μελέτες έχουν άμεση εφαρμογή στούς
παρατηρούμενους γαλαξίες. Π .χ. στο σχήμα 8 συγκρίνεται ή εικόνα τής κεντρι-
κής περιοχής ένός γαλαξία (a) μέ τό άντίστοιχο θεωρητικό μοντέλο (b). Διαπι-
στώνονται δτι ορισμένες λεπτομέρειες τού γαλαξία άντιστοιχούν σέ θεωρητικά
χαρακτηριστικά πού προέρχονται άπό συγκεντρώσεις τροχιών.

0 (b)

Σχ. 8: (a) Ίσόπυκνες στήν κεντρική περιοχή του γαλαξία NGC973, (b) θεωρητικές ίσόπυκνες, Ρ.
Patsis et al.. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 366 (1121) 2006.
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2. θεωρία τοΰ Χάους

Ή μελέτη τών τροχιών μας οδήγησε σέ γενικά συμπεράσματα για τό χάος
σέ διάφορα δυναμικά συστήματα. Έπί παραδείγματι:

(α) Βρήκαμε μέσα στό χάος νησίδες ευσταθείας (σχήμα 9). Γιά τό θέμα
αύτό έγινε μία παρουσίαση στήν 'Ακαδημία τό έτος 2002.

(β) Μελετήσαμε ιδιαίτερα περιπτώσεις στα όρια μεταξύ τάξεο^ς καί χάους,
(γ) Είδαμε, έπίσης, τή σημασία τού χάους σέ χημικές ενώσεις, π.χ. στό νερό
καί άλλα μόρια.

(δ) 'Ιδιαίτερη σημασία είχε ή διαπίστωση ότι οί χαοτικές τροχιές παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στή διαμόρφωση τών έξωτερικών σπειρών τών ραβδωτών γαλαξιών
(σχήμα 10). Αύτή ή διαπίστωση τού κ. Βόγλη καί τών συνεργατών του παρου-
σιάζει μεγάλο ένδιαφέρον, γιατί έως τώρα έπικρατούσε ή άποψη ότι οί σπείρες
τών γαλαξιών οφείλονται κυρίως σέ οργανωμένες τροχιές. Ή σημασία τού χά-
ους στή Δυναμική 'Αστρονομία άναγνωρίζεται πλέον διεθνώς, καί πολλοί επι-
στήμονες έργάζονται στά θέματα αύτά τά τελευταία χρόνια.

(ε) Χάος στήν Κβαντομηχανική. Μία ιδιαίτερη εφαρμογή τής Θεωρίας τού
χάους ήταν τό χάος στήν κβαντομηχανική. Βρήκαμε αυστηρά κριτήρια γιά νά
διακρίνουμε χαοτικές καί οργανωμένες τροχιές σέ κβαντικά συστήματα, ένώ πα-
λαιότερα υπήρχαν άρκετές παρεξηγήσεις στά θέματα αύτά. II.χ. βρήκαμε opt—

Σχ. 9: Νησίδες στο χάος: (a) 'Απλές νησίδες (Ol, 01), (b) Διπλή νησίδα.
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Σχ. 10: Προβολές Ν σωμάτων κατά τις χρονικές στιγμές (a) t=18 καί (c) t=47 καί οί αντίστοιχες
άσυμπτωτικές τροχιές (b) καί (d), Ν. Voglis, C. Efthymiopoulos & P. Tsoutsis, Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society, 373 (280) 2006.

σμένα συστήματα πού είναι κβαντικά οργανωμένα, ένώ τά αντίστοιχα κλασικά
συστήματα είναι χαοτικά, καί χαοτικά κβαντικά συστήματα, τά όποια είναι κλα-
σικά οργανωμένα (σχήμα 11). Έν γένει πάντως, τά κλασικά χαοτικά συστή-
ματα είναι καί κβαντικά χαοτικά. Τό θέμα αύτό άναπτύχθηκε στήν Ακαδημία
'Αθηνών τό έτος 2006.

Στό σχήμα 12 δίνουμε ορισμένα παραδείγματα οργανωμένων και χαοτικών
τροχιών σέ κβαντικά συστήματα, τά όποια έχουμε μελετήσει πρόσφατα.
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Σχ. 12: (a) Μία χαοτική (αριστερά) καί μία οργανωμένη (κέντρο) κβαντομηχανική τροχιά καί οι
έκάστοτε κομβικές γραμμές (όπου ή κυματοσυνάρτηση ψ μηδενίζεται), (b) Μία αλλη χαοτική τρο-
χιά μέ τις αντίστοιχες κομβικές γραμμές, G. Contopoulos, C. F.fthymiopoulos & M. Harsoula,
2007 (in press).

3. Κοσμολογία και Γενική Σχετικότης

Είμαστε άπό τούς πρώτους που μελετήσανε τήν τάξη καί τό χάος στή Γε-
νική Θεωρία τής Σχετικότητος. Στό σχήμα 13 βλέπουμε τροχιές πού άποτελούν
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Χ

Σχ. 13: Χάος στή σχετικότητα, G. Contopoulos, Ν. Voglis & C. Efthymiopoulos, Cel. Mech. Dyn.
Astron., 73 (1) 1999.

μιία στενή δέσμη νά πλησιάζει άπό δεξιά δύο ακίνητες μελανές οπές. Οί τροχιές
τής δέσμης διασπώνται σέ 3 κατηγορίες. Αυτές πού φθάνουν στή μελανή οπή
ΜΙ, αύτές πού φθάνουν στή Μ2 καί αυτές πού πηγαίνουν στο άπειρο. Ή διά-
σπαση αυτή είναι μία έκδήλωση τού χάους.

Επίσης μελετήσαμε έκδηλώσεις χάους σέ ένα κοσμολογικό μοντέλο, το
μοντέλο Mixmaster, όπου οί τροχιές άναμειγνύονται κατά χαοτικό τρόπο.

Άλλες μελέτες μας άναφέρονται στήν κατανομή τών γαλαξιών στό Σύμπαν
μέ ιδιαίτερη έμφαση στό άρχικό Σύμπαν. Τό σχήμα 14 δίνει τήν κατανομή τών
ύπερσμηνών γαλαξιών γύρω άπό τόν δικό μας γαλαξία μέχρι άποστάσεως περί-
που 300.000.000 έτών φωτός.

Τό θέμα τής κατανομής τής ύλης καί τής άκτινοβολίας στό άρχικό Σύμπαν
εχει ιδιαίτερο ένδιαφέρον τά τελευταία χρόνια. Απόδειξη είναι ή άπονομή τοϋ
βραβείου Nobel τό 2006 στούς George Smoot καί John Mather γιά τις παρα-
τηρήσεις τους σχετικά μέ τήν κατανομή τής άκτινοβολίας μικροκυμάτων που
προέρχεται άπό τό άρχικό Σύμπαν.
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Σχ. 14: Ύπερσμήνγ) γαλαξιών γύρω άπό τόν Γαλαξία μας,
the Royal Astron. Society, 365 (539) 2006.

S. Basilakos, et al.. Monthly Notices of

4. Ουράνια Μηχανική

Ή Ουράνια Μηχανική μελετά τις κινήσεις τών πλανητών και τών δορυφό-
ρων τού Ηλιακού συστήματος. Οι κινήσεις αυτές έθεωρούντο έπι αιώνες ότι είναι
οργανωμένες. Τις τελευταίες όμως δεκαετίες διαπιστώθηκαν πολλές περιπτο^σεις
χάους στό Ηλιακό σύστημα. I I δική μας συμβολή ήταν στόν καθορισμο τών
ορίων μεταξύ τάξεως καί χάους. "Ενα παράδειγμα δίνεται στό σχήμα 15. Είναι
■γνωστό ότι τά σημεία τού Lagrange, L4 καί L5, πού σχηματίζουν ισόπλευρα
τρίγωνα μέ τόν "Ηλιο καί τόν Δία, είναι εύσταθή. Έν τούτοις ό θεωρητικός υπο-
λογισμός τών όριων ευσταθείας γύρω άπό τά σημεία τού Lagrange έφθανε μο-
νον σέ άποστάσεις μερικών χιλιομέτρου. Τά μέλη τού Κέντρου μας έπεξετειναν
τή θεωρητική εύστάθεια, ή όποια στήν τελευταία έργασία τού κ. Εύθυμιόπουλου
έφτασε μέχρι άποστάσεις πάνω άπό 300.000.000 km. 'Έτσι γιά πρώτη φορά
οί μισοί περίπου άπό τούς παρατηρούμενους άστεροειδείς βρίσκονται μεσα στη
θεωρητική περιοχή εύσταθείας.
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ΑΣΤΡΟΝ. ΜΟΝΑΔΕΣ

Σχ. 15: Κατανομή αστεροειδών γύρω άπό το σημείο Lagrange L4, C. Efthymiopoulos, Cel. Mech.
Dyn. Astron., 92 (29) 2005.

5. Ηλιακή Φυσική

Ή Ηλιακή Φυσική αποτελούσε έναν άπό τούς κύριους τομείς έρεύνης τοϋ
Κέντρου μας άπό τήν έποχή τοϋ άειμνηστου I. Ξανθάκη.

Τά τελευταία χρόνια έγιναν στό Κέντρο πολλές μελέτες τής χρωμόσφαιρας
και τοϋ στέμματος τοϋ Ηλίου μέ στοιχεία τεχνητών δορυφόρων. Στό σχήμα
16α δίνεται τό σχήμα ενός βρόχου στόν "Ηλιο, στό σχήμα 16β δίνονται οί αντί-
στοιχες φασματοσκοπικές παρατηρήσεις καί στό σχήμα 16γ δίνονται οί ταχύ-
τητες τών διαφόρων μερών τοϋ βρόχου, όπως υπολογίστηκαν στό Κέντρο μας.
Επίσης στό σχήμα 17 δίνεται ή χρονική έξέλιξη ορισμένων σχηματισμών στήν
έπιφάνεια τοϋ Ήλιου.
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Σχ. 16: (α) "Ενας βρόχος στήν επιφάνεια τοϋ Ηλίου, (β) φασματοσκοπικές παρατηρήσεις, (γ) τα-
χύτητες, C. Gontikakis, Ε. Dara et al., Astron. Astrophys., 434 (1155) 2005.

Σχ. 17: Χρονική έξέλιξη δομούν του χείλους του 'Ηλίου, στήν ακτινοβολία ΙΙΗα άπό παρατηρήσεις
του τηλεσκοπίου THEMIS (Canary Islands) καί οί αντίστοιχες ταχύτητες.

Οί μελέτες αυτές συνοδεύτηκαν από θεωρητικές μελέτες τοϋ πλάσματος
στον "Ηλιο. Στο σχήμα 18 δίδεται μία θεωρητική κατανομή πολλών βρόχων πά-
νω άπό τήν έπιφάνεια τοϋ Ηλίου, πού άκολουθούν τις γραμμές τοϋ μαγνητικού
πεδίου στόν "Ηλιο.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ->007

29

Σχ. 18: Μαγνητικά πεδία στον Ήλιο. I. Gontopoulos, C. Gontikakis & Ε. Dara, Proceedings of the
2nd Solar Orbiter Workshop, 2006.

6. Πάλσαρς (pulsars)

Ή μελέτη του πλάσματος έχει μία σημαντική έφαρμογή στους πάλσαρς,
που είναι άστέρες νετρονίων μέ ισχυρά μαγνητικά πεδία. "Αν ό "Ηλιος μας συμ-
πιεσθεί, ώστε νά γίνει άστέρας νετρονίων, θά έχει μία άκτίνα 10 km, θά χωράει
δηλαδή στήν κεντρική περιοχή του λεκανοπεδίου τών 'Αθηνών. Ή μελέτη τής
δομής καί τής εξέλιξης τών μαγνητικών πεδίων τών πάλσαρς οδήγησε σέ
μοντέλα πού έξηγούν διάφορα χαρακτηριστικά τών πάλσαρς, οπως π.χ. το
ρυθμό μέ τόν οποίο τά πάλσαρς έπιβραδύνονται. Στό σχήμα 19 δίνεται τό μαγνη-

r

Σχ. 19: Οί γραμμές τοϋ μαγνητικού πεδίου σέ ένα πάλσαρ (pulsar), I. Gontopoulos, Astron.
Astrophys., 442 (579) 2005.



4 G

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΙΙΝΟΝ

τικό πεδίο ενός πάλσαρ, πού εκτείνεται ομαλά πέραν τοϋ κυλίνδρου φωτός (σέ από-
σταση). Τό μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται ευρύτατα διεθνώς τά τελευταία χρονιά.

7. Φυσική τών Πλανητών

Είναι ένας τομέας που αναπτύχθηκε κυρίως άπό τούς άείμνηστους I. Ξαν-
θάκη καί Β. Πετρόπουλο. Ό Β. Πετρόπουλος μελέτησε τις ατμόσφαιρες τών
πλανητών καί βρήκε ορισμένες σχέσεις μέ τήν ήλιακή δραστηριότητα. Π.χ.
βρήκε ορισμένες μεταβολές στήν ερυθρά κηλίδα τοϋ Διός (σχήμα 20), πού άντι-
στοιχοϋν σέ μεταβολές τής ηλιακής δραστηριότητος.

0. J

Β.06

0. Μ

f.02

0

0 0-1 0-2 0.3 0.4 0.3

Σ"/. 20: Περίοδοι μεταβολής τής εντάσεως τής γραμμής λ=4300 ΙΑ τής ερυθράς κηλίδος (ά~ο 2.5
έως 15 μήνες). Petropoulos et al., Planet. Space Sei.. 1995 (43) 1067.
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8. Σχέσεις ηλιακών και γήινων φαινομένων

Και αυτός ό τομέας ξεκίνησε άπό τόν άείμνηστο I. Ξανθάκη, καί συνεχίζε-
ται μέχρι σήμερα. Ή ήλιακή δράση, καί ιδιαίτερα οί έκλάμψεις, έχουν έπίδραση
σέ πολλά γήινα φαινόμενα στήν ιονόσφαιρα, στήν ατμόσφαιρα καί γενικά σέ με-
τεωρολογικά φαινόμενα (σχήμα 21), άκόμα καί σέ φαινόμενα που σχετίζονται μέ

Σχ. 21: Επίδραση τοϋ Ήλιου στή Γή καί στό διάστημα γύρω άπό τή Γή, V. Tritakis et al., 36th
COSPAR Scientific Assembly Proceed., 2004.
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τήν υγεία τοϋ ανθρώπου. Πρίν μερικούς μήνες είχα παρουσιάσει στήν 'Ακαδημία
'Αθηνών μία εργασία τοϋ Βασιλείου Πετρόπουλου, τής Ελένης Μαυρομιχαλά-
κη καί τών συνεργατών τους γιά τή σχέση τής κοσμικής ακτινοβολίας καί τής
ήλιακής δράσης μέ τούς ρυθμούς τής καρδιάς. Παρόμοιες μελέτες έχουν γίνει
πολλές τά τελευταία χρόνια.

Ή δραστηριότης τοϋ Κέντρου μας άποτυπώνεται βέβαια στις επιστημονικές
εργασίες πού προέρχονται άπό τό Κέντρο, άλλά δέν περιορίζεται σ' αυτές. 'Υπάρ-
χει άκόμη σημαντική δραστηριότης σέ άστρονομικές παρατηρήσεις, σέ διαλέξεις,
στήν οργάνο^η συνεδρίων καί σέ συμμετοχή σέ έπιτροπές. Διάφορα μέλη μας
συμμετείχαν σέ προγράμματα παρατηρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στή
Χιλή, στή Γαλλία, στή Γερμανία κ.λπ. Μεταξύ τών προγραμμάτων αύτών ήταν
καί οι παρατηρήσεις ήλιακών έκλείψεων, π.χ. άπό τό Καστελλόριζο καί τήν
Αίγυπτο τό 2006. Επίσης μέλη τού Κέντρου μας έχουν προσκληθεί νά δούσουν
δεκάδες διαλέξεις σέ διάφορα Πανεπιστήμια καί 'Ιδρύματα τού Εξωτερικού καί
τοϋ 'Εσωτερικού.

'Επί πλέον, μέλη τού Κέντρου μας οργάνωσαν διάφορα συνέδρια, κυρίως
στήν 'Ελλάδα, άλλά καί στό Εξωτερικό (ΗΠΑ, Γερμανία, Ροκτία κ.λπ.).

Τέλος, συμμετείχαμε σέ διάφορες έπιστημονικές έπιτροπές, όπως ή 'Επι-
τροπή Διαστήματος, ή 'Επιτροπή Παγκοσμίου Μεταβολής, ή 'Επιτροπή τού
JOSO (ήλιακών παρατηρήσεων) κ.λπ.

Το τελευταίο σημείο πού θέλω νά τονίσω είναι ή στενή καί συνεχής συνερ-
γασία τών μελών τοϋ Κέντρου μεταξύ τους. 'Αναπτύχθηκαν δραστηριότητες πού
συνδυάζουν τή δυναμική τών γαλαξιών μέ τήν ήλιακή φυσική, μέ τήν κοσμολο-
γία καί μέ τή φυσική τού πλάσματος. Τό Κέντρο μας είναι ώς μία κυψέλη, όπου
σφύζει ή ζωή. 'Ιδιαίτερη σημασία έχει ή συμμετοχή έπισκεπτών στό Κέντρο μας
άπό άλλα ιδρύματα τής Ελλάδος καί τοϋ 'Εξωτερικού, άλλά καί ή παρουσία νέ-
ojv έπιστημόνων, οί οποίοι κάνουν τό διδακτορικό τους. Αύτό έξασφαλίζει τή συ-
νέχεια καί τή ζωντάνια τού Κέντρου, ή οποία φαίνεται ιδιαίτερα στά σεμινάριά
μας, πού συνεχίζονται άνελλιπώς τά τελευταία 10 χρόνια.

Εύχαριστώ καί πάλι τή Διοίκηση τής 'Ακαδημίας γιά τή βοήθειά της, ή
όποια μάς έπιτρέπει νά είμαστε αισιόδοξοι καί γιά τό μέλλον.
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Η ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
(ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Αίδεσιμολογιώτατε εκπρόσωπε τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών και Πάσης Ελλάδος,
Κύριε τέως Πρόεδρε τής Δημοκρατίας,
Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ,

Κύριε Πρόεδρε τού Νομικού Συμβουλίου τοϋ Κράτους,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας,
Κύριε Πρόεδρε τής Ακαδημίας 'Αθηνών,
Κυρίες καί κύριοι 'Ακαδημαϊκοί, κυρίες καί κύριοι,

Εισαγωγή

Τόσο ή παραγωγική μέθοδος (άπό τό γενικό στό μερικό) όσο καί ή έπαγω-
γική μέθοδος (άπό τό μερικό στό γενικό, στό όλο) τής έπιστήμης άρχισαν μέ
τούς φυσικούς φιλόσοφους τής 'Ιωνίας τοϋ 5ου π.Χ. αιώνα. "Ομως ή μέθοδος
τής τότε έπιστήμης ήταν κατ' έξοχήν παραγωγική. Μέ βάση τήν άλήθεια πού
περιέκλειαν οί αξιωματικές άρχές πού γίνονταν άποδεκτές ώς προφανείς, παρα-
γωγικά συνήγαν οί άρχαΐοι πρόγονοι μας τή γνώση γιά τά έπί μέρους. Τό πείρα-
μα δέν ήταν τότε μέρος τής έπιστήμης, γι' αυτό ή πορεία τής γνώσης ήταν κυ-
ρίως άπό τό γενικό στό μερικό. Ή γνώση γιά τό έπί μέρους στηριζόταν στήν
έγκυρότητα τού άξιώματος.
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Υπήρχε όμως στήν αρχαία ελληνική σκέψη βαθιά ή διάσταση μεταξύ όλι-
σμού (τής κατανόησης ένός συστήματος ώς συνόλου, ώς ενιαίου όλου) καί έπα-
γωγισμού (τής κατανόησης τοϋ όλου μέ βάση τή γνώση τών επί μέρους συστα-
τικών του), που έξακολουθεί ώς σήμερα. Ή διάσταση αυτή ήταν ιδιαίτερα προ-
φανής όταν οί φυσικοί φιλόσοφοι τής 'Ιωνίας, άναζητώντας τή θεμελιώδη συνδε-
τική άρχή τοϋ κόσμου, καταπιάστηκαν μέ δύο άκραΐες προσεγγίσεις: 1) τήν προ-
σέγγιση τού Ηράκλειτου, πού υποστήριζε ότι ή βασική ενότητα τοϋ κοσμου είναι
ή άλλαγή — τά πάντα συνεχώς άλλάζουν, καί 2) τήν προσέγγιση τού Παρμενί-
δη, πού υποστήριζε ότι ή θεμελιώδης οντολογική δομή τοϋ κόσμου είναι ή ενό-
τητα του — τό άμετάβλητο είναι, τό υπάρχον όλον. Τις δύο αύτές διαμετρικά αντί-
θετες άπόψεις συμβίβασαν μέ τόν πλέον μεγαλοφυή τρόπο, έκεϊνο τής συμπλη-
ρωματικότητας. Ό κόσμος, είπαν, έκδηλώνεται σέ ορισμένες άμετάβλητες καί
αδιαίρετες μικροσκοπικές ούσίες — τά άτομα τού Λεύκιππου καί τοϋ Δημόκριτου
— ό συνδυασμός καί ό διαχωρισμός τών οποίων σχηματίζει τήν ορατή υλη καί προ-
καλεί τήν άέναη άλλαγή τοϋ κόσμου. Επαγωγικά άπό τά άτομα στο σύμπαν.

Λίγο άργότερα, ό 'Αριστοτέλης επανήλθε στήν ολιστική, τελεολογική θεώ-
ρηση τοϋ κόσμου, γιατί θεο^ρούσε τήν έπαγωγική μέθοδο τών άτομιστών άνίκα-
νη νά περιγράψει, πολύ περισσότερο νά έρμηνεύσει, τήν τάξη, τήν αρμονία και το
σκοπό τού κόσμου. Παραγωγικά συμπέρανε ότι τό όλον είναι περισσότερο άπό τό
άθροισμα τών επί μέρους καί ότι τό όλον έχει ίδια χαρακτηριστικά, τά όποια δέν
μπορούν νά άναχθοϋν στό άτομικό έπίπεδο.

Στήν άποψινή ομιλία θά άναφερθώ πρώτα στήν έπαγωγική καί τήν παρα-
γωγική μέθοδο τής φυσικής έπιστήμης καί άκολούθως στήν ισχύ καί τά όρια τής
επαγωγικής μεθόδου, όταν άναζητεΐται ή κατανόηση πολύπλοκων, σύνθετων συ-
στημάτων, ή ολότητα τοϋ κόσμου καί τά φαινόμενα τής ζωής.

Ή μέθοδος της φυσικής έπιστήμης

Ή μέθοδος τής φυσικής έπιστήμης είναι έπαγωγική και παραγωγική. Ή
επαγωγή όμως συνιστά τήν κατ' έξοχήν μεθοδολογία τής σύγχρονης φυσικής,
γιατί ή έξερεύνηση τοϋ φυσικού κόσμου βασίζεται στή βεβαιότητα τοϋ πειράμα-
τος. Στή Φυσική έπιστήμη, παρατηρήσεις καί πειραματικές μετρήσεις έναρμο-
νίζονται μεταξύ τους, συνδέονται μέ έμπειρικές σχέσεις, άνάγονται σέ φυσικούς
«νόμους», ένοποιούνται καί έρμηνεύονται μέ γενικές έννοιες, άρχές καί θεωρίες.
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:Άπό τό πείραμα επαγωγικά στη γενικότερη θεώρηση και άπό τη θεωρία παρα-
γωγικά στά αποτελέσματα τοϋ πειράματος και σέ νέα πειράματα. Στήν αμφί-
δρομη αυτή επαγωγική-παραγωγική πορεία ή συμφωνία τής θεωρίας μέ το πει-
ραματικά δεδομένο καί ή πειραματική έπιβεβαίωση τών προβλέψεων τής θεωρίας
συνιστούν το βασικό κριτήριο τής αξίας μίας θεωρίας καί τής έγκυρότητας τών
έννοιών πάνω στις όποιες στηρίζεται. Θεωρίες που δέν προβλέπουν κάτι μέ τό
όποιο νά έχει καταπιαστεί ή μέ τό όποιο νά μπορεί νά καταπιαστεί τό πείραμα,
όπως λόγου χάρη ή «θεωρία τών πάντων» («theory of everything»), προβλη-
ματίζουν.

Ή ιστορική πορεία τής έπιστήμης διδάσκει1 ότι ή έπιστήμη έξελίσσεται μέ
μικρά βήματα, στηριγμένα, κατά κανόνα, σέ παρατηρήσεις καί πειραματικά δε-
δομένα, καί στήν έπί μέρους συσχέτιση τους μέ τήν αλληλεπίδραση τής έπαγω-
γικής καί τής παραγωγικής μεθόδου — μικρά βήματα πού καταδεικνύουν τήν
ισχύ ή τήν άνεπάρκεια τών υφιστάμενων θεωριών ή τήν άνάγκη εισαγωγής νέ-
ων έννοιών καί νέων θεωριών.

Στήν Εικόνα 1 σκιαγραφείται αυτή ή σκοπιά γιά τις φυσικές έπιστήμες1.
Μικρά βήματα — όπως οί παρατηρήσεις τών Ελλήνων άστρονόμων, οί υπολογι-
σμοί τού Κέπλερ καί τά πειράματα τού Γαλιλαίου — οδήγησαν στούς νόμους τής
κλασικής φυσικής τού Νεύτωνα. Μικρά βήματα, έπίσης — όπως τά πρώτα πει-
ράματα πού καθόρισαν τή φύση τού ήλεκτρισμού καί τού μαγνητισμού, οί άνα-
καλύψεις τοϋ Faraday, οί νόμοι τοϋ Coulomb, τού Ampere καί τοϋ Gauss —
οδήγησαν στή σύνθεση τού Maxwell, στήν ύπαρξη ήλεκτρομαγνητικών κυμά-
των, στήν ταχύτητα τού φωτός c. Κατά παρόμοιο τρόπο, μικρά βήματα — όπως
τά φάσματα άπορρόφησης καί έκπομπής τών άτόμων, ό ιονισμός αερίων μέ υπε-
ριώδη ακτινοβολία, ή φωταύγεια θερμών άντικειμένων, ή άνακάλυψη τής ραδιε-
νέργειας καί τού ήλεκτρονίου — οδήγησαν στήν ειδική θεωρία τής σχετικότητας,
τή φωτονιακή θεωρία, τήν κβαντική θεώρηση τής υλης καί τήν κυματομηχα-
νική περιγραφή τού μικρόκοσμου στό πλέον θεμελιακό του επίπεδο. Ουσιώδες μέ-
ρος αύτής τής πορείας είναι ή σύλληψη νέων έννοιών, όπως ή έννοια τού πεδίου,
τού ήλεκτρομαγνητικοϋ κύματος, τού φωτονίου, τής κβάντωσης, τής σχετικό-
τητας, κ.ά.

1. Loucas G. Christophorou, Place of Science in a World of Values and Facts, Kluwer Academic
/Plenum Publishers, New York, 2001.
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Κβαντική μηχανική, 1926

"Εννοια τής κβάντωσης, 1900
και τής σχετικότητας, 1905

Ηλεκτρομαγνητισμός, 1864
Νευτώνεια μηχανική, 1687

Χρόνος -------»

Ιστορική εξέλιξη τής Φυσικής έπιστήμης.

Εικόνα 1.

'Ανάλογα σχήματα θά μπορούσε κάποιος νά σκιαγραφήσει γιά τή βιολογία.
Γιά τήν παρούσα διάλεξη επαρκεί νά υποδείξει κάποιος δύο μόνο σταθμούς στήν
εξέλιξη τής έπιστήμης τής Βιολογίας (Εικόνα 2). Στή Βιολογία ή φύση τών
έννοιών αλλάζει καί διαφέρει άπό εκείνη στή φυσική: ή εζέλιζη είναι έννοια άκρως
μακροσκοπική και το DNA είναι πολύπλοκη μοριακή δομή.

Μεθοδικά, ή σύγχρονη Φυσική επιστήμη κατόρθωσε νά άναγάγει τόν φυσικό
κόσμο στά μόρια, στά άτομα, στους πυρήνες καί στά συστατικά τους καί μέ βά-
ση τή γνώση σ' αύτό τό θεμελιακό καί άκρως άναγωγικό επίπεδο κατόρθωσε νά
έδραιώσει τόν φυσικό νόμο καί τή συνακόλουθη τάξη πού έπιβάλλει ή εγκυρότη-
τα τού φυσικού νόμου βασισμένη στήν κανονικότητα του φυσικού κόσμου. Έτσι,
ή φυσική έπιστήμη έθεσε τό υπόβαθρο γιά μία ένιαία περιγραφή τού φυσικού κό-
σμου στή μικροσκοπική καί, κατ' έπέκταση, στή μακροσκοπική του κλίμακα.
Ή αναγνώριση της ισχύος και τών ορίων αυτής της επέκτασης - δηλαδή η άνα-
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γνώριση τών θεμελιωδών διασυνδέσεων μεταξύ τών ιδιοτήτων τών πυρήνων, τών
ατόμων, και τών μορίων άφ ' ενός, καί τών διαφόρων μορφών της υλης, τοϋ κό-
σμου ώς ενιαίου ολου καί της ζωης άφ' ετέρου — είναι ουσιώδους σημασίας. Και

αυτό, γιατί ή επιστημονική ανάλυση τοϋ ύλικου κόσμου στά στοιχειώδη συστα-
τικά του καί ή άνακάλυψη τών βασικών νόμων που περιγράφουν τή συμπεριφο-
ρά τους στήν άκρως άναγωγική καί μεμονωμένη κατάσταση τής υλης δέν οδη-
γεί στήν έπανασύνδεσή του μέ βάση μόνο αύτή τή γνώση. Παρεμποδίζεται άπό
τις τεράστιες διαφορές στήν κλίμακα τοϋ μεγέθους καί τής πολυπλοκότητας.
Παρεμποδίζεται, άκόμη, άπό τούς τεράστιους άριθμούς τών σωματίοον πού
συγκροτούν τά σύνθετα συστήματα, τήν άλληλεξάρτηση καί τήν άλληλεπίδραση
τής ύλης, τήν ποικιλία τών άντιδράσεων καί τών συνεπειών τους, καί τήν άέναη
αύτο-όργάνωση τής πολύπλοκης μορφής τής ύλης.

Δύο σημαντικοί σταθμοί στήν
έξέλιξη της έπιστήμης τής Βιολογίας

• Θεωρία τής εξέλιξης (1859)

C. Danwin / Α. R. Wallace

• DNA

- (γενετικό υλικό, 1944)

Ο. T. Avery / C. M. Macleod / Μ. McCarthy

- (μοριακή δομή, 1953)

J. Watson / F. Crick καί άλλοι

Στή Βιολογία ή φύση τών έννοιών διαφέρει άπό εκείνη
στή Φυσική: ή ΕΞΕΛΙΞΗ είναι έννοια άκρως μακροσκοπική
καί τό DNA είναι πολύπλοκη μοριακή δομή.

Εικόνα 2.



4 G

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΙΙΝΟΝ

Σύνθετα, «αναβαθμισμένου έπιπέδου», καί «ανοικτά» συστήματα (συστήμα-
τα τά οποία συνεχώς αντιδρούν μέ τό περιβάλλον τους) συνεχώς αλλάζουν καί
συνεχώς άποκτούν νέες δυνατότητες γιά τήν ανάδυση νέων ιδιοτήτων, πού επι-
βάλλουν στήν έπιστήμη τήν εισαγωγή νέων τρόπων μελέτης καί νέων εννοιών
περιγραφής. Οί δυνατότητες, οί ιδιότητες, οί έννοιες καί οί σχέσεις πού περιγρά-
φουν τά σύνθετα, πολύπλοκα, «άνοικτά» συστήματα δυνατόν νά είναι αυτόνομες,
μή αναγωγικές στις έννοιες καί στις θεωρίες πού περιγράφουν τή συμπεριφορά
τών συστατικών τους. Προφανώς αύτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όταν μεταφερ-
θεί ένας άπό τή νεκρή ύλη στους ζώντες οργανισμούς. Ζώντες οργανισμοί δυ-
νατόν νά έχουν δικούς τους νόμους, οί όποιοι, αν καί δέν άντιτίθενται στούς γνω-
στούς νόμους τής φυσικής, δέν άνάγονται σ' αύτούς, γιατί ή κατανόηση τών ζώ-
ντων οργανισμών δέν είναι δυνατή μέ βάση μόνο τή γνώση τών άτόμων πού τά
άπαρτίζουν. Φαίνεται, λοιπόν, ότι, ενώ κατανοούμε τον φυσικό κόσμο στην ακραία
του απλότητα, τόν αγνοούμε στην πολύπλοκη μορφή του.

Παραδείγματα

Επιτρέψτε μου νά δώσω μερικά παραδείγματα κυρίως σέ δ,τι άφορα στή
σταδιακή άνάδυση νέων ιδιοτήτων καί φαινομένων σέ συνάρτηση μέ τή σταδιακή
άναβάθμιση τής πολυπλοκότητας τής ύλης.

Παράδειγμα 1: 'Από μεμονωμένα σωματίδια σε σύνολα σωματιδίων — Στήν
ύποατομική κλίμακα ή ύλη συνίσταται άπό ένα άριθμό περιορισμένου είδους σω-
ματιδίων. Τά σωματίδια τού κάθε είδους είναι όμοια καί εναλλάξιμα. Ή συμπε-
ριφορά τους, όμως, ώς συνόλων δέν μπορεί νά άναλυθεϊ μέ βάση μόνο τή συμπε-
ριφορά τους ώς μεμονωμένων σωματιδίων — καί, μάλιστα, ή συμπεριφορά τών
συνόλων διαφέρει άνάλογα μέ τό είδος τών σωματιδίων πού τά άπαρτίζουν. "Ας
πάρουμε ώς παράδειγμα τό είδος τών σωματιδίων πού λέγονται Φερμιόνια
(Fermions) — σωματίδια όπως τά ήλεκτρόνια, πού έχουν στροφορμή (spin) ιΑ ή
τιμές πολλαπλάσιες τοϋ ενός δευτέρου. Τό σύνολο τών σωματιδίων αύτών συ-
μπεριφέρεται όπως ύπαγορεύει ή 'Απαγορευτική 'Αρχή τοϋ Pauli (the Pauli
Exclusion Principle), δηλαδή δέν μπορούν περισσότερα άπό ένα τέτοια σωματί-
δια νά καταλάβουν τήν ίδια κβαντική στάθμη, νά βρίσκονται στήν ίδια τροχιά
ταυτοχρόνως. Τό σύνολο τών σωματιδίων, λοιπόν, ανέδειξε νέες ιδιότητες τής
φύσης, χαρακτηριστικές τού συνόλου, ιδιότητες οί όποιες οφείλονται μεν σέ
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εκείνες τών σωματιδίων, αλλά δεν είναι άπλες επεκτάσεις τους. Με τή σειρά
τους οί ιδιότητες τοϋ συνόλου αυτοϋ του είδους σωματιδίων, των ήλεκτρονίων,
καθορίζουν τό είδος τών ατόμων καί τών μορίων πού μπορούν νά υπάρχουν στη
φύση καί άρα τό είδος τών υλικών άπό τά όποια απαρτίζεται ή φύση.

"Ας δούμε ένα άλλο είδος σοίματίων, όπου ή ύλη συνίσταται άπό ένα τερά-
στιο καί χαοτικό σύστημα μορίων, όπως αύτά στήν άέριο κατάσταση τής ύλης,
στόν άέρα πού έσεΐς καί έγώ άναπνέουμε σ' αύτή τήν αίθουσα. Ή θερμοδυνα-
μική συμπεριφορά αύτού τοϋ συστήματος τής ύλης, του άεριου, περιγράφεται
άπό τήν κλασική στατιστική τού Maxwell-Boltzmann, καί οί έννοιες τής θερ-
μοκρασίας καί τής πίεσης τού άερίου προσδιορίζουν πειραματικά μετρήσιμες ιδιό-
τητες τής άερίου ύλης. "Ομως οί ιδιότητες αύτές, αν καί σχετίζονται με τις κι-
νήσεις τών μορίων πού άπαρτίζουν τό άέριο, δέν έχουν νόημα γιά τά μεμονωμέ-
να μόρια τού άερίου — είναι νέες, άναδυόμενες ιδιότητες τού συνόλου τών σωμα-
τίων. Οί νόμοι τής άναρχίας καί ή στατιστική συμπεριφορά τής άερίου ύλης δεν
έχει άναλογία γιά τά μεμον(ομένα μόρια πού τήν άπαρτίζουν. Ή θερμοκρασία καί
ή πίεση είναι ιδιότητες τού συνόλου τών μορίων καί όχι τών μορίων καθ' αύτών.
Οί ιδιότητες αυτές δέν άντιτίθενται στους νόμους που καθορίζουν τή συμπεριφορά
τοϋ μεμονωμένου σωματίου, τού μεμονωμένου μορίου, άλλά δέν μπορούν νά άνευ-
ρεθοΰν ή νά άναχθούν εκεί.

Παράδειγμα 2: Άπό τά μεμονωμένα άτομα στά μεμονωμένα μόρια — Τά άτο-
μα τής ύλης σχηματίζουν χημικούς δεσμούς μεταξύ τους, γιατί έτσι οί άναδυόμε-
νες σύνθετες δομές, τά μόρια, είναι ένεργειακά πιό σταθερά συστήματα άπό τά ξε-
χωριστά άτομα πού τά άπαρτίζουν. Τά άτομα μετασχηματίζονται σέ κάτι διαφο-
ρετικό, σέ χημικές ένώσεις, σέ συστήματα μέ νέες ιδιότητες, έξαρτώμενες μεν άπό
έκεΐνες τών άτόμων πού τά άπαρτίζουν, άλλά μή άναγωγικές σ' αύτά. Καί αύτό,
γιατί τό επίπεδο τής μοριακής δομής είναι πιό πολύπλοκο άπό εκείνο τής άτομικής.

"Ας δούμε, γιά παράδειγμα, τό άπλό μόριο τού ύδρογόνου, πού σχηματίζεται
όταν δύο άτομα ύδρογόνου έλθουν σέ απόσταση μεταξύ τους άρκετά μικρή, ώστε
οί τροχιές τών ήλεκτρονίων τους νά έπικαλύπτονται καί ή πιθανότητα νά βρί-
σκονται στόν 'ίδιο χώρο μεταξύ τών δύο άτόμων ύδρογόνου είναι μεγάλη (Εικόνα

2. Βασισμένη στήν ίστοσελίδα http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/molecule/
hmol.html.
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Δέσμια Άπωστική

Σχηματισμός τοΰ μορίου τοϋ ύδρογόνου, Η..

Εικόνα 3.

Γιά νά ικανοποιηθούν αυτές οί συνθήκες καί νά σχηματίσουν τά δύο άτομα τού
ύδρογόνου μεταξύ τους δεσμό, δηλαδή τό μόριο τού ύδρογόνου, πρέπει τό ήλε-
κτρόνιο στό ένα άτομο τοϋ ύδρογόνου νά κινείται στήν άντίστροφη κατεύθυν-
ση άπό έκεΐνο τού άλλου άτομου τοϋ ύδρογόνου, δηλαδή νά έχουν άντιπαράλ-
ληλα σπίν. Τότε μόνο, όπως δείχνουν τά σχήματα στήν άριστερή μεριά τής
εικόνας, ή πιθανότητα εύρεσης τών ηλεκτρονίων μεταξύ τών δύο ατόμων είναι
μεγάλη καί τό αρνητικό φορτίο μεταξύ τών δύο πυρήνων έλκει τούς δύο
πυρήνες δημιουργώντας τόν μεταξύ τους δεσμό. Στήν άντίθετη περίπτωση,
πού τά σπίν τών δύο ήλεκτρονίων είναι παράλληλα, τά δύο ήλεκτρόνια δέν
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μπορούν νά είναι ταυτοχρόνως μεταξύ τών δύο πυρήνων καί ή δύναμη μεταξύ
τών δύο πυρήνων είναι άπωστική, όπως δείχνουν τά σχήματα στή δεξιά με-
ριά τής εικόνας (Εικόνα 3, δεξιά). Αύτά άπαιτεΐ ό νόμος τής κατιότερης τά-
ξης πολυπλοκότητας γιά τά ήλεκτρόνια, ή 'Απαγορευτική 'Αρχή τού Pauli.
"Οταν οί νόμοι τής κατώτερης τάξης πολυπλοκότητας ικανοποιηθούν, σχη-
ματίζεται τό μόριο τοϋ ύδρογόνου.

Στό μόριο, τώρα, τά ήλεκτρόνια όχι μόνο έχουν διαφορετικές ένέργειες, καί
άρα διαφορετικά φάσματα άπορρόφησης, έκπομπής καί ιονισμού, άλλά τό μοριο
έχει νέα χαρακτηριστικά, π.χ. ταλαντώσεις καί περιστροφές. Βλέπουμε, λοιπον,
οτι οί νόμοι τής κατώτερης, πιο θεμελιώδους μορφής τής ύλης, καθορίζουν τί
εί'δους αναβαθμισμένες μορφές πολυπλοκότητας είναι δυνατές, οί ιδιότητες ομως
τών αναβαθμισμένων μορφών πολυπλοκότητας δέν έχουν αναλογία στά συστατι-
κά τους.

'Ας προχωρήσουμε σέ ένα κάπως πιό σύνθετο καί πολύ γνωστό μοριο, το μο-
ριο του νερού (Η.,0) (Εικόνα 4)3. Ή συμπεριφορά τού μορίου τού νερού καθορί-
ζεται άπό τήν κυματομηχανική περιγραφή τής άτομικής του δομής καί ιδιαίτε-
ρα άπό τις τροχιές τών έξωτερικών ήλεκτρονίων τών άτόμων, Η καί Ο, πού τό
άπαρτίζουν. Τό μόριο τοϋ νερού, όμως, έχει δικές του χαρακτηριστικές φυσικές
καί χημικές ιδιότητες, π.χ. πολικότητα. που αν καί οφείλονται στά άτομα πού
τό συγκροτούν καί στή στερεοχημική τους διάταξη, δέν άποτελοϋν ιδιότητες
αύτών τών άτόμων.

Ή πολικότητα καί ή γεωμετρική δομή τού μορίου τού νερού καθορίζουν σέ
μεγάλο βαθμό τούς τρόπους άντίδρασής του μέ άλλα μόρια. Μόρια νερού σχη-
ματίζουν δεσμούς ύδρογόνου, λόγου χάρη, μέ άλλα μόρια νερού (hydrogen-
bonded structures) (Εικόνα 5)4, μόρια νερού συγκεντρώνονται σέ μετασταθεις
ομάδες (χρόνος ζωής μικρότερος άπό ένα δισεκατομμυριοστό τού δευτερολέπτου)
συνιστάμενες άπό καθορισμένους άριθμούς μορίων νερού (τά λεγόμενα clusters,

3. Βασισμένη στις ίστοσελίδες (α) http://www.lsbu.ac.uk/water/moIecule.html και (β)
http://www.cheml.com/acad/sci/aboutwater.html.

4. Βασισμένη στις ίστοσελίδες (α) http://mdp2.phys.ucl.ac.uk/Talks/Ice/Ice.html (β)
http://www.lsbu.ac.uk/water/molecule.html καί (γ) http://www.cheml.com/acad/sci/
aboutwater.html.
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ο:

y-φβί ι //

ι ν

Ο ρ orbital

Τό μόριο τοϋ νεροί, Η20.

Εικόνα 4.

i! is orbital

Δεσμός υδρογόνου

Δεσμός υδρογόνου μεταξύ δύο μορίων νεροΰ.

Εικόνα 5.
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H O " ( Η:° ( H O ), ( Η~0 ),

(HO). (HO),

* *

· * *"

«λ

a*" «.*«

» » 4

(HO),

(H20)2so;

Παραδείγματα μετασιαθών ομάδων (dusters) μορίων Η20.
(01 μοοιο.κϊΐ αύτές ομάδες <τυνεχώς σχηματίζονται, διαοπωνται χαϊ άνασϋγχ^οτοϋίνιαι.)

Εικόνα 6.

}<3

outer hydration shell (cybotactic region,
semi ordered)

inner hydration shell (chemisorbed
and ordered water)

bulk

Συμπλοκή δομή λόγω τον προσανατολισμοί) τών μορίων τοϋ νεροϋ
γύρω άπό τό θετικό ιόν +.

Εικόνα 7.
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μοριακές ομάδες, οί οποίες συνεχώς σχηματίζονται, διασπώνται καί ανασυγκρο-
τούνται) (Εικόνα 6)d, μόρια νεροϋ δημιουργούν σύμπλοκα (complexes) συστή-
ματα γύρω άπό θετικά ή άρνητικά ιόντα (Εικόνα 7)1> ή γύρω άπό ήλεκτρόνια.
Τοποθετήστε, λόγου χάρη, ένα ήλεκτρόνιο σέ υψηλή πυκνότητα άτμού ή σέ νερό
στήν ύγρή κατάσταση καί έχουμε τό γνωστό ενυδατωμένο ήλεκτρόνιο (hydrated
electron), ένα σύστημα μέ 'ίδιες ιδιότητες πού καθορίζει τις περαιτέρω άντιδρά-
σεις τού ήλεκτρονίου σ' αυτή τή μορφή τής ύλης. Βάλτε όμως μερικά τρισεκα-
τομμύρια τρισεκατομμυρίων μόρια νεροϋ σέ ένα ποτήρι, καί τό σύνολο τών μορίων
άποκτά μία νέα ιδιότητα, ρευστότητα, πού κανένα άπό τά μόρια δέν έχει. Ή ρευ-
στότητα, τονίζει ό διάσημος φυσικός Phillip Anderson', είναι άναδυόμενη ίδιό-

Κρυσταλλική δομή (έξαγωνική, Ih) toi πάγον.

Εικόνα 8.

5. Βασισμένη στις ίστοσελίδες (α) http://www.essenceoflife.com/science.php (6)
http://www.chem 1 xom/acad/sci/aboutwater.html (γ) http:www. lsbu.ac.uk/water/clusters.html
καί (δ) http://www.psc.edu/science/Jordan/Jordan.html.

6. Βασισμένη στήν ίστοσελίδα http://www.cheml.com/acad/sci/aboutwater.html.

7. P. W. Anderson, Science, 177, 4 August 1972, σελ. 393.
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τητα. "Αν, ακολούθως, θερμάνετε το νερό, τά ίδια αύτά μόρια «εξατμίζονται»,
τό σύστημα ύφίσταται μετασχηματισμό (άλλαγή) φάσης (phase transition) σέ
άτμό. Καί άν, περαιτέρω, ψύξετε τό ύγρό νερό στούς 0°C, τό σύστημα άπότομα
ύφίσταται άλλη άλλαγή φάσης, τά μόρια τού νεροϋ αύτόματα παύουν τις χαοτι-
κές τους κινήσεις, καταλαμβάνουν κανονικές θέσεις καί διατάσσονται στή γνω-
στή έξαγωνική κρυσταλλική δομή, τό γνωστό πάγο (Εικόνα 8)8. Οί αλλαγές
αυτές, οί νέες μορφές της ύλης στις οποίες οδηγούν, καί οί αναδυόμενες νέες ιδιό-
τητες δέν έχουν νόημα γιά τά μεμονωμένα μόρια τού νερού.

Παράδειγμα 3: Άπό τη μεμονωμένη και αέριο κατάσταση στις κρυσταλ-
λικές καί οργανωμένες μορφές της ύλης - Έδώ, όπως καί στήν περίπτωση τού

Κρυσταλλική δομή τοϋ χαλκοϋ.

Εικόνα 9.

8. Βασισμένη στήν ίστοσελίδα http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/ice/ice.htm.
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πάγου που μόλις άνέφερα, υπεισέρχονται οί έννοιες τής οργάνωσης καί τής τά-

Οί δύο αύτές έννοιες ύπάρχουν καί στήν άνόργανη, νεκρή μορφή τής ύλης
καί στούς ζώντες οργανισμούς.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα στήν άνόργανη, νεκρή μορφή τής ύλης, είναι
τά κανονικά πλέγματα τών κρυστάλλων, όπως ή άπλή κρυσταλλική δομή ενός
μετάλλου, λόγου χάρη τού χαλκού (Εικόνα 9)9. Στήν περίπτ(οση αύτή, ή φυ-
σική προέλευση τής τάξης ιυ_1'ί είναι ή ισχύς τών φυσικών νόμων καί ή άπλότη-
τα τής ύλης σ' αύτή τή μορφή. Ή κρυσταλλική τάξη αναφέρεται στήν κανο-
νική διάταξη καί στούς κανονικούς έπαναληπτικούς σχηματισμούς τών άτόμων
τοϋ συστήματος ώς συνόλου. Τά θαυμάσια σχέδια (patterns) μπορούν νά άναδυ-
Οούν αύτογενώς ώς άποτέλεσμα τής δράσης τών φυσικών νόμων, συνιστούν ομως
συλλογικές, ολιστικές ιδιότητες τού συστήματος.

II οργάνωση καί ή τάξη ενός οργανισμού είναι επίσης ολιστική ιδιότητα τοϋ
συστήματος, προέρχεται όμως, σέ άντίθεση με τήν οργάνωση καί τήν τάξη τοϋ
μεταλλικού κρυστάλλου, άπό τήν πολυπλοκότητα τοϋ οργανικού συστήματος
καί όχι άπό τήν άπλότητά του. Ή βιολογική τάξη θεωρείται1'®' 1υ' 1() ώς τό άπο-
τέλεσμα τής συνεργασίας καί τής συντονισμένης καί μοναδικής ένέργειας τών
διάφορων μερών τού οργανισμού ώς ενιαίου όλου.

9. Βασισμένη στήν ίστοσελίδα http://www.museum.mtu.edu/Gallery/Copper/fcc.gif.

10. Ε. Schrödinger, What is life?, Cambridge University Press, 1967.

1 1. W. R. Russell in W. R. Russell, J. S. Sttoeger, and S. J. Coyne (Eds.), Physics, Philosophy,
and Theology (A Common Quest for Understanding), Third Edition, Vatican Observatory, Vatican
City State, 1997.

12. (α) H. Margenau, The Miracle of Existence, Ox Bow Press, Woodbridge, Connecticut,
1984. (β) Η. Margenau, Open Vistas, Cambridge, 1983. (γ) S. M. Barr, Modern Physics and
Ancient Faith, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2003.

13. Paul Davis, The Cosmic Blueprint, Templeton Foundation Press, Philadelphia,
Pennsylvania, 1988, Κεφάλαιο 6.

14. Βλέπε, γιά παράδειγμα, παραπομπές [11-13] καί P. Coveney and R. Highiield,
Frontiers of Complexity, Fawcett Columbine, New York, 1995.

15. Stuart Kauffman in M. M. Waldrop (Ed.), Complexity, Simon and Schuster Paperbacks,
New York, 1992, σελ. 122.

16. Ε. Ο. Wilson, Consilience, Vintage Books, New York, 1999.
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Παράδειγμα 4: Άπό τά επί μέρους στήν ολότητα, τοϋ κόσμου - Στήν Εικό-
να 10 παρουσιάζεται ή σπειροειδής μορφή τοϋ Γαλαξία μας1'. Οί διαστάσεις τοϋ
συστήματος αυτοϋ είναι όντως άσύλληπτες: ή διάμετρος του είναι ΙΟ18 km (πε-
ρίπου ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια χιλιόμετρα) καί τό σύστημα εμπερι-
κλείει πάνω άπό 200 δισεκατομμύρια αστέρες (σέ σύγκριση, τό σύμπαν ολόκλη-
ρο συνίσταται άπό δισεκατομμύρια παρόμοιου μεγέθους γαλαξίες). Διερωτώμαι,
θά μπορούσαμε άραγε νά άνάγουμε τις ιδιότητες τοϋ Γαλαξία μας ώς συνόλου
στά άμύθητα πλήθη τών άτόμων, τών πυρήνων καί τής άκτινοβολίας πού τόν
άπαρτίζουν; Ή άκρως μακροσκοπική δομή του καί τά ίδια χαρακτηριστικά του
— λόγου χάρη, οί μελανές οπές στόν πυρήνα του (Εικόνα 10, δεξιά) — είναι ιδιό-
τητες τής όλότητάς του, ιδιότητες τής ύλης στήν πλέον μακροσκοπική της μορ-
φή. Ή πολυπλοκότητα είναι δική του, ιδιότητα τής φύσης σ' αύτή τή μορφή καί
κλίμακα..

Αριστερά: Σπειροειδής μορφή τοϋ Γαλαξία.
Δεξιά: Μελανές όπές στόν πυρήνα τοϋ Γαλαξία.

Εικόνα 10.

17. Τ. Dickinson, The Universe and Beyond, Fourth edition, Firefly Books Ltd., Buffalo, New

York, 2004, σελ. 108-111.
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Παράδειγμα 5: Άπό την ανόργανη υλη στά φαινόμενα της ζωής — Επανει-
λημμένα γίνεται αναγωγή τών βιολογικών λειτουργιών καί το_>ν πολύπλοκων φαι-
νομένων τής ζωής στο έπίπεδο τών μορίων καί συνεπώς στούς νόμους τής Φυ-
σικής. Ή αντίληψη γιά τή μοριακή βάση τής ζωής οφείλεται σέ μεγάλο βαθμό
στή δραματική πρόοδο τής σύγχρονης Βιοχημείας καί τήν άποκρυπτογράφηση
τού γενετικού κώδικα, άλλά καί στό γεγονός ότι τά μόρια είναι συστήματα «χα-
λαρά» μέ ασθενείς δεσμούς μεταξύ τών άτόμων τους καί άρα μέ πολλούς βαθμούς
ελευθερίας, μέ δυνατότητες μετατροπής τους σέ άλλα μόρια μέσω πολλαπλών τρό-
πων διασπάσεων καί άντιδράσεων καί μέσω τής άλληλεπίδρασης, προσαρμογής καί
συν-έξέλιξής τους μέ τό περιβάλλον τους. Σύμφυτη αύτής τής άντίληψης είναι ή
άναγνοόριση ότι σέ κάθε άναβάθμιση του έπιπέδου τής πολυπλοκότητας αναδύονται
νέες δομές, οί όποιες αλλάζουν ριζικά τήν ικανότητα τού συστήματος νά «μαθαί-
νει», νά «έξελίσσεται» καί νά «προσαρμόζεται». "Ετσι, ή δομή τών βιολογικών μο-
ρίων γίνεται ή βάση πάνο.) στήν οποία στηρίζονται οί προσπάθειες κατανόησης τής
βιολογικής τους δράσης. Γιά παράδειγμα, ή δράση τών βιολογικών μορίων έξαρ-

Ένδοκυτταρικό, «δομικό» νερό.
(Intracellular, structured water).

Εικόνα 11.
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τάται και άπό τή δομική οργάνωση τών μορίων τοϋ νερού εντός τοϋ κυττάρου
(Εικόνα II)18, γιατί τό ενδοκυτταρικό δομικό νερό (structured, ordered water)
συνιστά ουσιώδες μέρος τού βιολογικού περιβάλλοντος. Επηρεάζει, λόγου χάρη,
κρίσιμα τόν τρόπο μέ τόν όποιο τά μακρομόρια άναόιπλώνονται καί επομένως τό
σχήμα τους καί κατά συνέπεια τή βιολογική τους δράση.

"Ας στρέψουμε όμως τήν προσοχή μας στή γνωστή δομή τοϋ μακρομορίου
του DNA (Εικόνα 12)19 καί ιδιαίτερα στή διαδικασία άναπαραγωγής τής διπλής

Ή διπλή έλικα τοϋ DNA (ανω μέρος)
καί ή αναπαραγωγή τοϋ DNA (κάτω μέρος).

Old

New

New

Εικόνα 12.

18. Βασισμένη στις ίστοσελίδες (α) http://www.cheml.com/acad/sci/aboutwater.html.
(β) http://www.essenceoflife.com/science.php.

19. (α) Loucas G. Christophorou, Place of Science in a World of Values and Facts, Kluwer
Academic / Plenum Publishers, New York, 2001, σελ. 143. (β ) Office of Technology
Assessment, Impacts of Applied Genetics, Washington, D.C., 1981, σελ. 39.
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του έλικας. Γιά τήν ορθή αντιγραφή και αναπαραγωγή ενός ζώντος κυττάρου,
τά κατάλληλα συστατικά τής έλικας — τά νουκλεοτίδια θυμίνη, άδενίνη, γουανί-
νη και κυτοσίνη — πρέπει νά έλθουν το ένα κοντά στο άλλο καί νά σχηματίσουν
τά μεταξύ τους βασικά ζεύγη στή νέα διπλή έλικα. Οί δυνάμεις πού φέρουν αύτες
τις μοριακές μονάδες μαζί είναι γνωστές, ούσιώδης μεταξύ αυτών είναι εκείνη
τών δεσμών ύδρογόνου πού είδαμε νωρίτερα στήν περίπτωση τού μορίου τοϋ νε-
ρού. Είναι όμως γενικά άποδεκτό ότι ή τάξη που χαρακτηρίζει τό μόριο τοϋ DNA
δεν εξηγείται μόνο με αυτή τή διαδικασία που υποβαστάζεται άπό τή Φυσική,
άλλά οφείλεται μάλλον στήν οργάνωση τής αναβαθμισμένης πολυπλοκότητας
μακρομοριακής δομής, ή οποία έπιτρέπει τά διάφορα μέρη της νά συνεργάζονται,
νά συντονίζονται καί νά εκτελούν συγχρονισμένα καί ολιστικά τήν ενωτική καί
μοναδική λειτουργία τής ορθής αναπαραγωγής τοϋ ουσιώδους αυτού συστατικού
τού ζωντανού κυττάρου. Πώς άκριβώς γίνεται, αύτό παραμένει αντικείμενο έντα-
τικής έρευνας.

Παράδειγμα 6: Άπό τή Φυσική στή Βιολογία — Ή πορεία άπό τή Φυσική
στή Βιολογία προσκόπτει στό γεγονός ότι τά συστήματα μέ τά όποια άσχολεΐται
ή Βιολογία είναι έξαιρετικά πολύπλοκα. Σέ άντίθεση μέ τή Φυσική, όπου ο βα-
σικός σκοπός είναι ή κατανόηση τής σύνθεσης τών άντικειμένων τοϋ υλικού κο-
σμου, στή Βιολογία ό βασικός σκοπός είναι ή κατανόηση τής συναρμολόγησης
τών ύλικών μερών, έτσι ώστε οί οργανισμοί νά λειτουργούν ώς ολοκληρωμένα σύ-
νολα, ώς ολιστικά όντα. Υποστηρίζεται20' 21 ότι στή Βιολογία οί βασικές έννοι-
ες είναι ή πολυπλοκότητα, ή κωδικοποιημένη πληροφορία, ή οργανωτική ικανό-
τητα, ή συγχρονισμένη καί συντονισμένη άλληλεπίδραση τών συστατικών τού
βιολογικού συστήματος, έτσι ώστε νά άναδυθει ή μοναδική ολότητα ενός οργανι-
σμού. Πέραν αύτού, όπως έχει έπανειλημμένα τονιστεί, βρίσκεται ή τελεολογία
τών βιολογικών φαινομένων καί οργανισμών, πού συνιστά, κατά τήν άντιληψη

20. Βλέπε, γιά παράδειγμα, παραπομπές [15], [16] καί [21].

21. Paul Davies, The Cosmic Blueprint, Templeton Foundation Press, Pennsylvania. 1988.
Βλέπε, έπί<7ης, P. Davies, God and the New Physics, Simon & Schuster. Inc., New York, 1983, και
P. Davies, The Mind of God, Simon and Schuster, New York, 1993.
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πολλών βιολόγων (π.χ. τοϋ Eccles22, τού Montalenti23), τό ανυπέρβλητο έμπό-
διο στήν αποδοχή μίας μηχανιστικής έρμηνείας τής ζωής.

Υποχρεούται, έτσι, κάποιος νά συμφωνήσει μέ τόν φυσικό Paul Davies21,
ότι τό μυστήριο τής ζωής «συνίσταται όχι τόσο στή φύση τών δυνάμεων πού
ένεργοϋν στά μεμονο,ιμένα μόρια τά όποια άπαρτίζουν έναν οργανισμό, άλλά
μάλλον στό πώς τό όλο σύστημα λειτουργεί συνολικά μέ ένα σύμφωνο καί συ-
νεργατικό τρόπο». Διαπρεπείς έπιστήμονες (π.χ. ό Phillip Anderson', ό
Edward Wilson16, ό Paul Davies21, ό Eugene Wigner24, ό John Peacock"0, ό
Stuart Kaufman15) υποστηρίζουν ότι ή κατανόηση τών ολιστικών ιδιοτήτων καί
όργανωτικών άρχών τών βιολογικών συστημάτων θά έπιτευχθεΐ μάλλον μέ αύτο-
τελεϊς νόμους πού άφορούν στήν πολυπλοκότητα καί στήν αύτο-όργάνωση τής
ύλης ύπεράνω καί πέραν τών γνωστών νόμων τής Φυσικής. Διαφαίνεται, λοιπόν,
οτι στήν κατανόηση τού οργανικού όλου ή έπαγωγική πορεία άπό τή Φυσική στή
Βιολογία δέν είναι ή απλή προέκταση τής κατανόησης τών έπί μέρους καί τού
αθροίσματος τής γνώσης επί τών επί μέρους.

Ή εικόνα 1321' συνοψίζει κατά ένα τρόπο τή δυσκολία τής πορείας πού βρί-
σκεται μπροστά μας. Τό μέγεθος τής πολυπλοκότητας καί τής ιδιαιτερότητας
που χωρίζει τούς ζώντες οργανισμούς καί τόν άνθρωπο άπό τά άτομα καί τά μό-
ρια είναι όντως τεράστιο. Είναι εύκολο νά λέει κανείς ότι πρέπει νά άνευρεθοϋν οί
νομοί τής πολυπλοκότητας καί τής αύτο-όργάνωσης τής ύλης, είναι όμως δύ-
σκολη ή άνεύρεση τών νόμων αύτών, πού παραμένουν άγνοκττοι.

'Ακραίες μορφές έπαγωγισμοϋ

ΙΙριν τελειωσω τήν ομιλία μου, επιθυμώ νά άναφερθώ στά ακόλουθα τέσσερα
έρωτήματα πού συνιστούν, κατά τή γνώμη μου, άκραΐες μορφές έπαγωγισμοϋ:

22. John C. Eccles, in T. C. L. Robinson (Ed.). The Future of Science - 1975 Nobel Conference,
John Wiley & Sons, Inc., New York, 1977, σελ. 98-101.

23. G. Montalenti, in Paul Davies (Ed.), The Cosmic Blueprint, Templeton Foundation Press,
Pennsylvania, 1988, Κεφάλαιο 7' G. Montalenti, in F. J. Ayala and Th. Dobzhansky (Eds.),
Studies in Philosophy of Biology, Macmillan, London, 1974, σελ. 3.

24. Ε. P. Wigner, Foundations of Physics 1, No. 1, 1970, σελ. 35.

25. J. A. Peacock, God and the New Biology, J. M. Dent, London. 1986.

26. Science Magazine, 2006.
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Τό βέλος δείχνει

τήν κατεύθυνση

αύξηση, τής πολυπλοκότητας

και τοϋ μεγέθους.

Εικόνα 13.

1. Άπό τις «σταθερές» τής φυσικής έπιστήμης στον άνθρωπο;

2. Άπό τυχαίες γονιδιακές μεταλλαγές στήν εξέλιξη τής όλης ζωής;

3. Άπό τά μόρια στόν μονοκύτταρο οργανισμό καί άπό τόν μονοκύτταρο
οργανισμό στόν άνθρωπο;

4. Άπό τόν άνθρωπο στά ζώα;

1. Άπο τις «σταθερές» της φυσικής έπιστήμης στον άνθρωπο; Μέ τήν πά-
ροδο τοϋ χρόνου, γράφει ό φυσικός John Barrow , προσδιορίσαμε ένα σύνολο
άπό μυστηριώδεις άριθμούς, τις λεγόμενες σταθερές τής φύσης — όπως τήν τα-

27. John D. Barrow, The Constants of Nature, Vintage Books, New York, 2004.
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χύτητα τοϋ φωτός, τή σταθερά του Planck, τή σταθερά τής βαρύτητας, τό στοι-
χειώδες ήλεκτρικό φορτίο, τή μάζα τού ήλεκτρονίου — πού επιτρέπουν τήν έναρ-
μόνιση τής φυσικής έμπειρίας μας. «Οί άμετάβλητοι αύτοί λίθοι τού οικοδομή-
ματος τής Θεωρητικής Φυσικής», συνεχίζει ο Barrow27, «ένσαρκώνουν τή μέ-
γιστη γνώση καί τή μέγιστη άγνοιά μας γιά τό σύμπαν, γιατί ένώ τις μετράμε
μέ συνεχώς περισσότερη άκρίβεια καί ένώ διαμορφώνουμε τά θεμελιώδη στανταρ
γιά τή μέτρηση τής μάζας καί τοΰ χρόνου, βασιζόμενοι στή σταθερότητα τών
τιμών τους, δέν έχουμε ποτέ έξηγήσει τήν άριθμητική τους τιμή.» "Ομως, παρα
τό ότι ή σημασία τών σταθερών αύτών δέν είναι προφανής2'" 28, πολλοί έπιστή-
μονες έπιχειρηματολογούν ότι, αν οί τιμές τους ήταν διαφορετικές άπό αύτές πού
έχουν, τότε δέν θά εκπληρώνονταν οί άναγκαΐες συνθήκες γιά την άνάδυση τής
ζωής βασισμένης στό άτομο τοϋ άνθρακα καί συνεπώς δέν θά ήμασταν έμεΐς έδώ.
'Αντίστροφα, ή ϋπαρξή μας, λένε, ερμηνεύει γιατί οί σταθερές αύτές έχουν τις
τιμές πού έχουν. Ή διατύπωση αύτή είναι γνωστή ώς ή άνθρωπική άρχή καί
εισάγει μάλλον μία τελεολογική ερμηνεία τών σταθερών τής φύσης: τό σύμπαν
έχει ρυθμιστεί μέ τόν αποκλειστικό σκοπό νά έπιτρέφει τήν ανάδυση ενσυνείδη-
των όντων, οπως εμείς, καί αυτός είναι ο λόγος πού οί σταθερές τής φύσης έχουν
τις τιμές πού έχουν.

Υπάρχουν όμως άλλοι έπιστήμονες, όπως γιά παράδειγμα ό Pierre Duhem
καί ό Percy Bridgman29, πού βλέπουν τις σταθερές τής φύσης καί τις θεωρη-
τικές περιγραφές πού στηρίζονται σ' αύτές ώς άπλές συνέπειες μίας ειδικής θεώ-
ρησης στήν προσπάθειά μας νά κατανοήσουμε τις παρατηρήσεις μας γιά τόν φυ-
σικό κόσμο καί πού θεωρούν τά έπαγωγικά συμπεράσματα,τά σχετικά με την
άνθρωπική άρχή, ώς αύθαίρετα.

Ή πορεία από τίς «σταθερές» της φύσης στόν άνθρωπο αντιπροσωπεύει μία
ακραία μορφή έπαγωγισμοϋ.

2. Άπό τυχαίες γονιδιακές μεταλλαγές στήν εξέλιξη της όλης ζωής; -

Στή βάση τής νεο-Δαρβινικής θεωρίας τής έξέλιξης βρίσκεται ή ούσιώδης ύπο-

28. F. Wilczek, Phys. Today. 10 May 2006, January 2006, σελ. 10.

29. Βλέπε John D. Barrow, The Constants of Nature, Vintage Books, New York, 2004, σελ.
24- David Böhm, Wholeness and the Implicate Order, London, Routledge & Kegan Paul, 2005.
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θεση ότι τυχαίες μοριακές μεταβολές, λόγω τής έπίδρασης τής φυσικής ακτι-
νοβολίας, οδηγούν στή λανθασμένη τυχαία αυτο-άντιγραφή τοϋ DNA τών
οργανισμών καί στις συνακόλουθες γονιόιακές μεταλλαγές καί έξέλιξη τών
οργανισμών. 'Υποστηρίζεται όμως άπό πολλούς επιστήμονες30 ότι αυτές οί τυ-
χαίες λανθασμένες αυτο-άντιγραφές τού DNA δέν είναι ικανές νά έξηγήσουν
τήν τεράστια ποικιλία τών ζώντων οργανισμών, λαμβανομένου υπόψη τοϋ αριθ-
μού τών μεταλλαγών λόγω τής έπίδρασης τής φυσικής άκτινοβολίας καί τού
ότι οί περισσότερες μεταλλαγές, λόγω τής έπίδρασης τής φυσικής άκτινοβο-
λίας, είναι βλαβερές παρά ωφέλιμες. Ανεξάρτητα άπό αυτά καί άλλα σχετικά
επιχειρήματα, ό εξελικτικός μηχανισμός τής νεο-Ααρβινικής θεωρίας στηρίζε-
ται στή μοριακή γονιδιακή μεταλλαγή καί επομένως σέ φαινόμενα μικροσκο-
πικού επιπέδου.

Ή πορεία άπό τά τυχαία μικροσκοπικά αύτά φαινόμενα στό άκρως μακροσκο-
πικό φαινόμενο της εξέλιξης της δλης ζωής συνιστά ακραία μορφή έπαγωγισμοϋ.

3. 'Από τά μόρια στόν μονοκύτταρο οργανισμό καί άπό τόν μονοκύτταρο
οργανισμό στόν άνθρωπο; — Ή ύλιστική άποψη γιά τή ζωή ύποστηρίζει ότι ή
ζωή έχει άναχθεΐ στό επίπεδο τής Φυσικής καί τής Χημείας καί ότι όλα, συ-
μπεριλαμβανομένου καί τοϋ άνθρώπου, μπορούν νά άναχθοϋν στά άτομα καί
τά μόρια πού τά άπαρτίζουν. Ή έπαγωγή αύτή — άπό τά μόρια στόν άνθρω-
πο — προϋποθέτει ότι όλοι οί ζώντες οργανισμοί κατάγονται άπό έναν άρχικό
μονοκύτταρο οργανισμό, πού άναδύθηκε άπό τήν άνόργανη ύλη. Πώς όμως
άναδύθηκε άπό τήν άνόργανη ύλη ό πρώτος αύτο-οργανωνόμενος (self-
organizing) καί αύτο-άντιγραφόμενος (self-replicating) οργανισμός, πού
είναι φορέας κωδικοποιημένης πληροφορίας καί συνιστά τόν έξελικτικό σύνδε-
σμο μεταξύ τής νεκρής ύλης καί τών ζώντων οργανισμών (μεταξύ τών νεκρών
μορίων καί τών ζώντων κυττάρων); "Αν ή ύλη ή ή ένέργεια έχει τάσεις γιά
αύτο-όργάνωση, πώς άπέκτησε ή ύλη καί ή ένέργεια αύτές τις ικανότητες καί
άπό πού προήλθε ή ύλη καί ή ενέργεια πού έχει αύτές τις ιδιότητες; Ούσιώ-

30. Βλέπε λ.χ., (α) [21], (β) [22], (γ) L. Margulis and D. Sagan, Microcosmos, University
of California Press, Berkeley, California, 1986, (δ) F. Capra, The Web of Life, Anchor Books,
Division of Random House, Inc., New York, 1996, κεφ. 10.
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δη ερωτήματα πού, αν καί μπορούν νά διατυπωθούν επιστημονικά, δέν έχουν,
προς το παρόν, έπιστημονική άπάντηση, ίσως γιατί βρίσκονται ουσιαστικά
έκτός τής έπιστήμης.

Δέν γνωρίζουμε τί είναι άναγκαΐο γιά νά αναδυθεί ή ζωή, ομολογούν πολλοί
έπιστήμονες31. Γνωρίζουμε όμως ότι καί ό απλούστατος οργανισμός είναι αφά-
νταστα πολύπλοκος. Γνωρίζουμε άκόμη ότι καί ή δομή τού μορίου τοϋ DNA είναι
τέτοιου ύψους πολυπλοκότητας, ώστε νά διερωτάται κανείς πώς θά μπορούσε νά
άναδυθεΐ ένα τέτοιο αύτο-άντιγραφόμενο σύστημα άπό μόνο του. Ό σύγχρονος
διάσημος βιολόγος Stuart Kaufman10, άναγνωρίζοντας τήν άπέραντη πολυπλο-
κότητα τών βιολογικών μακρομορίων, π.χ. τών πρωτεϊνών, καί τόν άκριβή τρό-
πο συναρμολόγησης τους άπό μεγάλους άριθμούς μικρότερων μοριακών μονάδων,
διερωτάται: «ΙΙώς θά μπορούσε ένα τέτοιο πράγμα νά δημιουργηθεί άπό μόνο
του, τυχαία;» «Πολλοί», λέει, «προσπάθησαν νά ύπολογίσουν τις πιθανότητες νά

Λ ~ / / \ C } ! Τ ' C 5/Λ 1 Γ

συμδει κατι τέτοιο, και οι απαντήσεις τους είναι περίπου οι ιοιες: Αν ο σχημα-
τισμός αύτών τών μακρομορίων ήταν όντως τυχαίος, θά έπρεπε νά περιμένει κα-
νείς πολύ περισσότερο χρόνο άπό ό,τι ή ηλικία τού σύμπαντος γιά τήν παραγωγή
έστω καί ενός χρήσιμου μορίου πρωτείνης, πόσο μάλλον γιά τις μυριάδες τών
πρωτεϊνών, τών σακχάρων, τών λιπιδίων καί τών νουκλεϊκών οξέων πού πρέπει
νά έχει ένας γιά νά παράγει ένα πλήρως λειτουργικό κύτταρο.» «Έάν ή άρχή
τής ζωής ήταν πράγματι τυχαία, τότε ήταν όντως ένα θαύμα», συμπεραίνει δ
βιολόγος Kaufman.

Υποχρεούμαι, επομένως, νά συμπεράνω οτι ή υλιστική άποψη πώς, επαγω-
γικά, μπορούμε νά οδηγηθούμε άπό τά μόρια στόν μονοκύτταρο οργανισμό καί
άπό τόν μονοκύτταρο οργανισμό στόν άνθρωπο, είναι ακραία μορφή έπαγωγισμοΰ.

4. "Ενα νέο, αντίστροφο, ε«5ος έπαγωγισμοΰ: άπό τόν άνθρωπο στά ζώα; -

Επιτρέψτε μου νά άναφερθώ, τελικά, σέ ένα νέο, άντίστροφο, είδος έπαγωγι-
σμοΰ, τό όποιο θά ορίσω ώς: δ δρόμος της χίμαιρας. Αναφέρομαι στή συστη-
ματική εισαγωγή άνθρώπινων γονιδίων σέ ζώα. Σέ όντα πού συμμερίζονται

31. Βλέπε, γιά παράδειγμα, απαντήσεις επιστημόνων σ' αυτό τό θέμα στό βιβλίο Η.
Margenau and R. Α. Varghese (Eds.), Cosmos, Bios, Theos, Open Court, La Salle, Illinois, 1992.
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ανθρώπινα και ζωικά κύτταρα και πού άποτελούν έν δυνάμει νέες μορφές ζωής,
χίμαιρες.

Αρκετές προσπάθειες αυτού τού είδους βρίσκονται σέ έξέλιξη32. Ζώα μέ
άνθρώπινο DNA άνατρέφονται, μέ σκοπό νά διευκολύνουν, γιά παράδειγμα, τή
μεταμόσχευση οργάνων άπό τά ζώα στόν άνθρωπο, τή διαμόρφωση μοντέλων γιά
τή λειτουργία τού άνθρώπινου έγκεφάλου, ή τήν καλύτερη κατανόηση ορισμένων
άσθενειών, όπως του Parkinson's and Alzheimer's. Γίνονται άναφορές σέ έρευ-
νητικά προγράμματα μέ χίμαιρες χοίρου/άνθρώπου, προβάτου/άνθρώπου, πιθή-
κου/άνθρωπου, καί άναφορές σέ ποντίκια μέ άνθρώπινα έγκεφαλικά κύτταρα,
καθώς καί σέ πειράματα πού άφορούν τήν εισαγωγή άνθροόπινων έγκεφαλικών
κυττάρων σέ ζώα, συμπεριλαμβανομένων καί τών πιθήκων. Πόσο «άνθρώπινα»
όντα είναι οί χίμαιρες πού έχουν γίνει μέ άνθρώπινα βλαστοκύτταρα; Σέ ποιό ση-
μείο δημιουργούμε ζωικά όντα μέ συνείδηση; Καυτά καί οδυνηρά έρωτήματα,
πού συνοδεύουν τήν πορεία τού νέου άντίστροφου έπαγωγισμού.

Γίνονται άσφαλώς προσπάθειες καθοδήγησης καί ρύθμισης τής νέας αύτής
έρευνας (π .χ. άπό τή National Academy of Sciences τών Ηνωμένων Πολιτειών
καί άπό τά συμβούλια βιοηθικής πολλών χωρών, όπως τών Ηνωμένων Πολι-
τειών, τού Καναδά καί τού Ηνωμένου Βασιλείου), φαίνεται όμως ότι δέν υπάρ-
χουν33 πρός τό παρόν καλά διατυπωμένα καί γενικά άποδεκτά πρωτόκολλα καί
κανονισμοί.

Πού θά οδηγήσει, λοιπόν, ή αντίστροφη αύτή έπαγωγική πορεία, πού συγ-
χωνεύει άνθρώπινα καί ζωικά κύτταρα; Σέ ποιό βαθμό άσάφειας καί άμφισβή-
τησης μπορεί νά ύποβληθεΐ ή διαχωριστική γραμμή μεταξύ άνθρόόπου καί ζώ-
ου, χωρίς νά τεθεί υπό αμφισβήτηση αύτός ό ίδιος ό ορισμός τής ανθρώπινης
ζωής; Μπορεί ό Δυτικός Πολιτισμός, στά θεμέλια τού οποίου βρίσκεται

32. Υπάρχει μία τεράστια βιβλιογραφία στά θέματα αυτά, π.χ. στά περιοδικά Science,
Nature, Proc. National Academy of Sciences, USA, καί σέ μεγάλο άριθμο βιβλίων, π.χ. βλέπε Leon
R. Kass, Life, Liberty and the Defense of Dignity, Encounter Books, San Francisco, 2002, και
Gregory Stock, Redesigning Humans, Houghton Mifflin Company, New York, 2003.

33. Βλεπε, για παραδειγμα. Committee on Guidelines for Human Embryonic Stem Cell
Research "Guidelines for Human Embryonic Stem Cell Research", National Research Council,
National Academy of Sciences, Washington, D.C., 2005' U. K. Bioethics Committee Report
www.publications.parliament.uk/pa/cm20040/cmselect/cmsctech/7/7i.pdf καί J. S. Roberts, «The
Federation of American Societies for Experimental Biology» 20 (838-845) 2006.
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♦ ·

Παραμένουν αναρίθμητα τα έρωτήματα
καί άέναη ή αναζήτηση αντικειμενικών
απαντήσεων.

Εικόνα 14.

αυστηρός ο διαχωρισμός μεταξύ ανθρώπου και ζώου, νά αντέξει αύτή τήν πρό-

1 "Μ

κληση ;

Επιβάλλεται, επομένως, νά καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε δ
αντίστροφος έπαγωγισμος νά μήν οδηγήσει στή μείωση του ανθρώπου.

34. Βλέπε αντιπροσωπευτικά άρθρα στόν διεθνή τύπο: Μ. Mott, National Geographic News,
January 25, 2005' J. Shreeve, New York Times Magazine, April 10, 2005' Κ. E. Hoffman,
Technology Review, 12 May, 2005' Online Newshour, PBS, August 10, 2005. Johns Hopkins
Medical Institutes, World Science, July 15, 2005· P. Elias, Associated Press, TechNewsWorld,
07/02/06. J. S. Orr, San Francisco Chronicle, March 12, 2006' Associated Press, June 27, 2006'
L. M. Silver, Newsweek International Edition, July 31, 2006.
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Συμπεράσματα

Κύριε Πρόεδρε, θά κλείσω τήν ομιλία μου μέ τρία σύντομα συμπεράσματα.

1. Δέν ύπάρχει φυσική θεωρία τοϋ όλου, ούτε ύπάρχει σύνθεση τών έπί μέ-
ρους, πού νά έρμηνεύει ή νά οδηγεί στό όλον. Οί ολιστικές μεταβλητές καί έννοι-
ες είναι άσαφεΐς καί οί νόμοι πού τις διέπουν άγνωστοι.

2. Ή κατανόηση τών βασικών φαινομένων τής ζωής δέν είναι δυνατή μέ βά-
ση τούς γνωστούς νόμους τής φυσικής έπιστήμης. 'Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα
μεταξύ τής άπλότητας τής φυσικής έπιστήμης άφενός καί τής πολυπλοκότη-
τας, τής ιδιαιτερότητας καί τοϋ σκοπού τής ζωής άφετέρου. Ή έπαγωγική μέ-
θοδος τής φυσικής έπιστήμης, τουλάχιστον πρός τό παρόν, άδυνατεϊνά μάς οδη-
γήσει άπό τά μόρια στόν άνθρωπο (Εικόνα 14).

3. Ό ποταμός τοϋ Ηράκλειτου θά συνεχίσει τήν άέναη ροή του, καί έμεϊς
θά συνεχίσουμε νά τήν παρατηρούμε, μέ τήν έλπίδα ότι θά κατανοήσουμε αύτό
πού βλέπουμε.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 22ΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΕΚΘΕΣΗ

TOT ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

1. Κατά τή σημερινή Πανηγυρική Συνεδρία, σύμφωνα με τή σχετική προκή-
ρυξη τής 24ης Μαρτίου 2006, το Αριστείο τών Καλών Τεχνών τής 'Ακαδημίας
απονέμεται, κατόπιν προτάσεως τής Τάξεως τών Γραμμάτων καί τών Καλών
Τεχνών καί άποφάσεως τής Όλομελείας, σέ μία μεγάλη προσωπικότητα τοϋ χώ-
ρου τοϋ νέου έλληνικοϋ θεάτρου, πού έχει τιμήσει τή χώρα μας διεθνώς.

Ό τιμώμενος γεννήθηκε στήν Καλαμάτα. Σπούδασε στήν 'Ανωτάτη Σχολή
Κάλων Τεχνών μέ δάσκαλο τόν Γιώργο Μαυροείδη, ψηφιδωτά μέ τήν "Ελλη
Βοίλα καί παρακολούθησε Γλυπτική στό έργαστήριο τού Θανάση 'Απάρτη.

Άπό τό 1967 εργάζεται ώς σκηνογράφος-ένδυματολόγος έχοντας πολλές
φορές βραβευτεί σέ έλληνικά καί διεθνή φεστιβάλ. 'Έχει σκηνογραφήσει περισ-
σότερα άπό διακόσια θεατρικά έργα, καθώς καί τριάντα έξι κινηματογραφικές
ταινίες στήν Ελλάδα καί στό εξωτερικό. "Εχει συνεργαστεί μέ τούς σημαντικό-
τερους "Ελληνες καί ξένους σκηνοθέτες, τής όπερας, τού θεάτρου καί τοϋ κινη-
ματογράφου. Τά σκηνικά, τά κουστούμια καί οί έκφραστικές του μάσκες έχουν
έπενδύσει τις σημαντικότερες παραστάσεις τής τελευταίας τριακονταετίας. Στις
παραστάσεις άρχαίου δράματος καί άττικής κωμωδίας στό θέατρο τής Επιδαύ-
ρου παρουσιάζεται ώς δ σκηνογράφος καί ένδυματολόγος μέ τή μεγαλύτερη συ-
χνότητα συνεργασιών, κυρίο^ μέ τό 'Εθνικό Θέατρο, τό Θέατρο Τέχνης καί τό
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Το άξιοσημεωτο όμως στήν περίπτωση τού διεθνούς φήμης αύτοϋ δημιουρ-
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γού δεν έγκειται στήν ποσότητα τής έργασίας του, άλλά στήν άνεξάντλητη
εμπνευσμένη εύρηματικότητά του. Είναι δημιουργός πού δέν έπαναλαμβάνει τις
ιδέες του καί τις τεχνικές κατακτήσεις του. Τό γνώρισμα τής άνήσυχης φαντα-
σίας του δέν λείπει άπό καμία παράσταση στής οποίας τήν παραγωγή συμμετέ-
χει, καί ή κάθε θεατρική του παρουσία είναι άπρόοπτη καί μοναδική σέ έκπλη-

ξη·

Γιά τήν καλλιτεχνική του προσφορά στό ελληνικό θέατρο καί τήν πνευμα-
τική ζωή τής χώρας γενικώτερα, ή 'Ακαδημία 'Αθηνών άπονέμει στόν κ. Διο-
νύση Φωτόπουλο τήν άνωτάτη διάκριση τοϋ 'Ιδρύματος μας, τό 'Αριστείο τών
Καλών Τεχνών.

2. Τό βραβευόμενο έργο άποτελεϊ έπισκόπηση τής ιστορίας τής Εκκλησίας
τής Λευκάδος άπό τούς πρώτους χρόνους τής ίδρύσεώς της μέχρι καί σήμερα.

Ό συγγραφεύς άνατρέχει στις πηγές καί χρησιμοποιεί τήν ύπάρχουσα δευ-
τερεύουσα βιβλιογραφία μέ άνεση, παραθέτοντας κυρίως αυτούσια κείμενα άπό τό
άρχείο τής Μητροπόλεως Λευκάδος. Πρόκειται γιά αξιόλογο έργο ίστοριοδίφου
μάλλον ή ιστορικού, τό όποιο διαφωτίζει άγνωστες πτυχές τής ιστορίας μιάς
ιστορικής τοπικής Εκκλησίας τής χώρας μας, καί θά άποτελέσει άσφαλώς χρή-
σιμο έργαλεϊο στά χέρια τών άπασχολουμένων μέ τήν Εκκλησιαστική "Ιστορία
τής Ελλάδος, καθώς καί κάθε φιλίστορος μελετητού.

Γιά τό τρίτομο έργο του μέ τίτλο Ιστορία τής 'Εκκλησίας τής Λευκάδος
άπονέμεται τό βραβείο τοϋ Πανελληνίου 'Ιερού Ιδρύματος Εύαγγελιστρίας Τή-
νου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στόν Πρωτοπρεσβύτερο κ. Γεράσιμο
Ζαμπέλη.

Προκηρύσσεται τό 'Αριστείο τών Θετικών Επιστημών, άπονεμόμενο σέ
"Ελληνα επιστήμονα έγκατεστημένο στήν Ελλάδα ή άλλοϋ, ό όποιος παράλλη-
λα πρός τό σύνολο τών έρευνητικών καί έπιστημονικών έργασιών του συνέβαλε
σέ μεγάλο βαθμό καί μέ έργο πού εκπόνησε κατά τήν τελευταία τετραετία στήν
πρόοδο τής έπιστήμης τής «Φυσικοχημείας». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ή
προτάσεων μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου 2007. Ή άπονομή τού 'Αριστείου θά γί-
νει κατά τήν Πανηγυρική Συνεδρία τής 25ης Μαρτίου 2008.

Τά άλλα βραβεία θά άνακοινωθοϋν στόν Τύπο καί θά προβληθούν στήν ίστο-
σελίδα τής 'Ακαδημίας.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

LEONHARD EULER

(15.4.1707 - 18.9.1783)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΪ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ

Στις 15 'Απριλίου 2007 συμπληρώνονται 300 χρόνια άπό τή γέννηση μιάς
μεγαλοφυίας που φέρει τό όνομα Leonhard Euler.

Σέ όλη τήν Υφήλιο πνευματικά κέντρα, 'Ακαδημίες, Πανεπιστήμια, 'Επι-
στημονικές έταιρεϊες, έπιστημονικά περιοδικά τιμούν τήν 300ή έπέτειο τών γε-
νεθλίων τοϋ Euler μέ διαφόρων ειδών έκδηλώσεις. Σκέφθηκα ώς έκ τούτου ότι
μία ομιλία καί άπό τού βήματος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, άφιερωμένη στήν προ-
σωπικότητα τοϋ Euler, θά άποτελούσε έλάχιστο φόρο τιμής στή μνήμη τοϋ με-
γάλου αύτού ανδρός.

Ό Leonhard Euler θεωρείται, έν γένει, ένας έκ τών διασημοτέρων καί με-
γαλυτέρων μαθηματικών όλων τών έποχών.

Γεννήθηκε τήν 15η 'Απριλίου 1707 στό Basel τής Ελβετίας. 'Απεβίωσε
τήν 18η Σεπτεμβρίου 1783 στό St. Petersburg τής Ροκτίας.

Ό Euler, Ελβετός μαθηματικός καί φυσικός, είναι ένας άπό τούς θεμελιωτές
τών Καθαρών Μαθηματικών. Ή συμβολή του στή Γεωμετρία, στόν 'Απειρο-
στικό Λογισμό, στή Μηχανική καί στή Θεωρία 'Αριθμών ύπήρξε όντως άποφασι-
στική καί διαμορφωτική. 'Επιπλέον ανέπτυξε μεθόδους λύσεως προβλημάτων στό
χώρο τής Παρατηρησιακής 'Αστρονομίας καί παρέσχε χρήσιμες έφαρμογές τών
Μαθηματικών στήν τεχνολογία καί σέ θέματα γενικού δημόσιου ένδιαφέροντος.

Κατά προτροπή τοϋ πατέρα του, ό Euler παρακολούθησε τά μαθήματα τοϋ
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διασήμου τήν εποχή εκείνη μαθηματικού Johann Bernouilli, ό όποιος αμέσως
ανεγνώρισε τό μεγάλο μαθηματικό ταλέντο του νεαροΰ Leonhard.

Leonhard Euler. 15/4/1707 Basel, Ελβετία - 7/9/1783 St. Petersburg, Ρωσία.

Ό Euler πήρε τό πρώτο του πτυχίο άπό τό Πανεπιστήμιο τοϋ Basel στήν
ήλικία τών 15 έτών, στήν ήλικία δέ τών 19 έτών, σέ προκηρυχθέντα διαγωνι-
σμό, τοϋ άπονεμήθηκε βραβείο άπό τήν Académie des Sciences τών Παρισίων.

Ενθαρρυνθείς άπό τους Daniel καί Nicolas, γιούς τοϋ Johann Bernouilli,
έπήγε τό 1727 στήν 'Ακαδημία τής 'Αγίας Πετρούπολης, στή Ρωσία, σέ ένα
κέντρο έρευνών πολύ άξιόλογο τής έποχής έκείνης καί ώς έκ τούτου κατάλληλο
νά φιλοξενήσει τή μαθηματική ιδιοφυία τοϋ Euler. Τό 1733 διαδεχθηκε τον
Daniel Bernouilli στήν έδρα τών Μαθηματικών. Επίσης στήν 'Αγία Πετρού-
πολη συνάντησε καί συνδέθηκε φιλικά μέ τόν διπλωμάτη καί έρασιτέχνη μαθη-
ματικό Christian Goldbach. ΓΩς γνωστόν μία «εικασία» πού φέρει τό όνομα τοϋ
τελευταίου παραμένει άκόμα ώς ένα άπό τά μαθηματικά προβλήματα που περι-
μένουν τή λύση τους.
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Κατά τήν παραμονή του στήν "Αγία Πετρούπολη (1727-1741) ο Euler συ-
νέγραψε περισσότερες άπό 100 άξιόλογες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες,
καθώς καί τό θεμελιώδες σύγγραμμά του στή Μηχανική.

Μέ ένα ογκώδες καί πολυσχιδές έργο, τό όποιο παρουσίασε στήν 'Ακαδημία
τής 'Αγίας Πετρούπολης, ό Euler τελειοποίησε σέ μεγάλο βαθμό τόν απειρο-
στικό λογισμό, άνέπτυξε τή θεωρία τών τριγωνομετρικών καί λογαριθμικών συ-
ναρτήσεων, άπλοποίησε έπίσης σέ μεγάλο βαθμό τις άναλυτικές πράξεις καί έρι-
ξε νέο φώς σχεδόν σέ όλους τούς τομείς τών Καθαρών Μαθηματικών. Τό 1737,
λόγω ύπερβολικής κοπώσεως, έπαθε τύφλωση τοϋ ένός ματιού του.

Τό 1741, προσκληθείς άπό τόν Βασιλέα Φρειδερίκο τόν Μέγα, κατέστη μέ-
λος τής 'Ακαδημίας τοϋ Βερολίνου, όπου έπί μίαν 25ετίαν έδημοσίευσε σειρά
έργασιών, πολλές άπό τις όποιες άφιέρωσε στήν 'Ακαδημία τής 'Αγίας Πετρού-
πολης, ή οποία καί τοϋ άπένειμε ένα είδος ισόβιας σύνταξης.

Τό 1748 στό σύγγραμμά του Introductio in analysin infinitorum άνέπτυξε τή
θεμελιώδη έννοια τής «συνάρτησης» στή μαθηματική άνάλυση καί προώθησε τή
χρήση τών «άπειροστών» καί τών «άπείρως μεγάλων ποσοτήτων». Έκανε γιά
τή Σύγχρονη Γεωμετρία καί τήν Τριγωνομετρία ό,τι ό Εύκλείδης έκανε στό μνη-
μειώδες έργο του Γά Στοιχεία γιά τήν 'Αρχαία Γεωμετρία. 'Ακριβώς άπό τήν
έποχή εκείνη έξακολουθεΐ νά ύπάρχει μέχρι σήμερα ή τάση νά έκφρασθοϋν τά
Μαθηματικά καί ή Φυσική σέ άριθμητική μορφή (άριθμητικοποίηση).

Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου οί σχέσεις τοϋ Euler μέ τόν Βασιλέα Φρειδερίκο καί
τών αύλικών του επιδεινώθηκαν, γεγονός πού τόν οδήγησε στό νά δεχθεί, τό 1776,
μιά πολύ ευνοϊκή γιά αύτόν προσφορά τής Αικατερίνης Β ' νά έπιστρέψει στήν
'Αγία Πετρούπολη, όπου τού έπιφυλάχθηκε μιά πραγματικά μεγαλοπρεπής ύπο-
δοχή. Λίγο χρόνο μετά τήν άφιξή του στήν 'Αγία Πετρούπολη, έχασε καί τό άλλο
του μάτι άπό «καταρράκτη». "Ετσι τά τελευταία 17 έτη τής ζωής του ήταν τε-
λείως τυφλός. Παρά τήν τραγωδία αύτή, ή παραγωγικότητά του στήν έπιστήμη
έξακολούθησε νά είναι ή 'ίδια, χάρις στό έξαιρετικό χάρισμα πού είχε στήν άπό μνή-
μης έκτέλεση πράξεων καί χάρις στή βοήθεια πού τοϋ παρείχαν οί συνεργάτες του.

Τό φάσμα τών έπιστημονικών ένδιαφερόντων του ήταν ευρύτατο. Τό έργο
του μέ τίτλο Lettres à une princesse d'Allemagne, 1768-72, άποτελεΐ μιά άξιοθαύ-
μαστη έναργή έκθεση τών βασικών άρχών τής Μηχανικής, τής 'Οπτικής, τής
'Ακουστικής καί τής Φυσικής 'Αστρονομίας. Ή έπίδραση τοϋ έργου τοϋ Euler
στόν σύγχρονο παιδαγωγό-μαθηματικό ύπήρξε τεράστια.

Ό Euler άφιέρωσε μεγάλο μέρος τών προσπαθειών του στό νά άναπτύξει μιά
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τελειότερη θεωρία γιά τήν κίνηση τής Σελήνης, πρόβλημα τοϋ οποίου ή μελέτη
παρουσίαζε τεράστιες δυσκολίες, διότι είναι στενά συνδεδεμένο μέ τό λεγόμενο
«πρόβλημα τών τριών σωμάτων» (άλληλεπιδράσεις μεταξύ τού Ηλίου, τής Σε-
λήνης καί τής Γής). Άς σημειωθεί ότι πλήρης λύση τού προβλήματος τών 3 σω-
μάτων δέν έχει δοθεί μέχρι σήμερα. Ή μερική όμως λύση πού έδωσε δ Euler, ή
οποία δημοσιεύθηκε τό 1753, βοήθησε τήν British Admiralty νά ύπολογίσει καί
νά συντάξει πίνακες πού αφορούν τήν κίνηση τής Σελήνης καί οί όποιοι έβοήθη-
σαν στόν ύπολογισμό άποστάσεων στήν έπιφάνεια τής θάλασσας.

Σέ όλη του τή ζωή ό Euler ήταν άπορροφημένος στή λύση προβλημάτων
τής θεωρίας άριθμών, προβλήματα πού άφορούσαν τούς άκεραίους άριθμούς, τις
ιδιότητες καί τις σχέσεις μεταξύ τους. Τό 1783 ή άνακάλυψη τής σχέσης πού
είναι γνωστή στήν αγγλική ώς «The law of quadratic reciprocity» άποτέλεσε
ένα ούσιαστικό τμήμα τής σύγχρονης Θεωρίας Άριθμών.

Τέλος, πολύ άξιόλογα είναι τά άποτελέσματα πού προσέφερε ό Euler στά
Στοιχειώδη Μαθηματικά. Παραθέτουμε ένδεικτικά μερικά μόνο άπό αύτά.

1. Άν ένα κυρτό πολύεδρο έχει V κορυφές, F έδρες, Ε άκμές, τότε ισχύει ή σχέση:
(*) F+V-E = 2

"Ας σημειωθεί ότι είναι πολύ πιθανό ή σχέση (*) νά ήταν γνωστή στόν Αρχι-
μήδη (Tropfke, Geschichte, II (I), 398).

2. Σέ ένα τρίγωνο τό κέντρο τής περιγεγραμμένης περιφέρειας, τό όρθόκεντρο,
καί τό κέντρο βάρους του κείνται έπί εύθείας, ή οποία καλείται «εύθεία τού
Euler».

3. ε'π = -1, όπου e είναι ό άριθμός τού Euler:

e = lim (l+l)n

n —3> 00

Ή ώς άνω ισότητα προκύπτει άπό τόν τύπο e'9 = cos0 + isinO, ό όποιος
οφείλεται στόν Euler.

4. Ό Euler άπέδειξε ότι ή εικασία τοϋ Fermât: «"Ολοι οί φυσικοί άριθμοί τής
μορφής 225 + 1 είναι πρώτοι δέν άληθεύει».
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Πράγματι: 2?5 + 1 = 232 + 1 = 4.294.967.297 = 6.700.417X641.

5. Οι τύποι: » ι

1 _ Π

κ=1 Κ

και

Σ^ΠΛ

κ=1

Ρ

(ρ = πρώτος άριθμός)

Μελετώντας το έργο τού Euler δοκιμάζουμε συχνά έκπλήξεις μέ τον τρόπο
πού αυτός χειρίζεται μερικά θέματα όπως είναι οί άποκλίνουσες σειρές. Γνωρί-
ζουμε, άκόμα άπό τά φοιτητικά μας χρόνια, ότι ή σύγκλιση μίας σειράς είναι κά-
τι τό πολύ σημαντικό, καί ώς έκ τούτου μία ισότητα όπως ή δεύτερη άπο τις
παραπάνω, όπου άμφότερα τά μέλη άποκλίνουν, δέν έχει κανένα άπολύτως νόη-
μα. Ό Euler όμως έχει διαφορετική άποψη. Τήν εξίσωση αύτή τή συναντάμε
στό κεφάλαιο XV τοϋ συγγράμματος του Introduction in analysin infinitorum.
"Αν θελήσουμε νά εξηγήσουμε τί έννοεϊ δ Euler μέ τή δεύτερη άπό τις παραπά-
νω ισότητες, αύτό θά άπαιτοϋσε τή συγγραφή ένός έξίσου πολυσέλιδου άρθρου μέ
τό παρόν.

Στή σύγχρονη βιβλιογραφία ή παραπάνω έξίσο^ση έχει τή μορφή:

00

— = I I —' ^ = ζ(σ) = συνάρτηση τού Riemann

κ=1

(σ>1)

6. "Ενα πολύ γνωστό πρόβλημα, τοϋ όποιου ή τοπολογική φύση έγινε άντιληπτή
άργότερα, είναι τό «Πρόβλημα τών γεφυρών τοϋ Königsberg» (Σχ.1).
Στόν ποταμό Pregel, ό όποιος διασχίζει τή μικρή πόλη τοϋ Königsberg, υπάρ-
χουν δύο νησίδες, Α καί Β, καί έπτά γέφυρες (Σχ. 2). Τό πρόβλημα έχει ώς έξής:
Είναι δυνατό νά κινηθεί κανείς συνεχώς έπάνω στις επτά γέφυρες διασχίζο-
ντας τήν κάθε γέφυρα μόνο μία φορά;
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3*7335"

Σχ. 2. Οί επτά γέφυρες τοΰ -οταμ,οϋ Pregel.

Ό Euler, δ δποίος ζούσε εκείνη τήν εποχή στήν Άγια Πετρούπολη, πληρο-
φορήθηκε τήν ύπαρξη τοϋ προβλήματος καί βρήκε τή λύση του. Πρώτα απ' δλα
απλοποίησε τήν εκφώνηση τοϋ προβλήματος ώς εξής:
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'Αντικατέστησε τις ξηρές μέ τά σημεία Α, Β, C, D καί τις γέφυρες μέ ευθύ-
γραμμα τμήματα ή μέ τόξα οπωζ βλέπουμε στήν παρακάτω εικόνα.

'Έτσι τό πρόβλημα είναι ισοδύναμο μέ τό άκόλουθο: «Είναι δυνατό νά χα-
ράξουμε τό Σχήμα 3 μέ μία μονοκοντυλιά, χωρίς δηλαδή τό μολυβί να διαγρα-
φεί τήν Γδια άκμή δύο ή περισσότερες φορές;»

D
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Ό Euler απέδειξε δτι αύτό είναι αδύνατο.

Παρατηρούμε το τεράστιο εύρος τού έρευνητικού ένδιαφέροντος τοϋ Euler.
Τδ σύνολο τού έπιστημονικού έργου του άνέρχεται σέ 75 ογκώδεις τόμους.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες άνακαλύφθηκε στά άρχεία τής 'Ακαδημίας
Επιστημών τής Σοβιετικής "Ενωσης ένα σπουδαίο συγγραφικό ύλικό πού άφορα
τόν μεγάλο μαθηματικό.

"Οπως άνέφερα καί προηγουμένως, μολονότι κατά τά τελευταία 17 έτη τής
ζωής του ό Euler ήταν τελείως τυφλός, συνέγραψε τό περίφημο σύγγραμμά του
"Αλγεβρα καί έπιπλέον 400 άλλες έρευνητικές πρωτότυπες έργασίες, άφήνοντας
πολλές άπό αύτές άδημοσίευτες.

Ό Euler είχε άναγνωρίσει καί έκφράσει τήν εύγνωμοσύνη του γιά τις προ-
σφερθεΐσες σέ αύτόν πολύ εύνοικές συνθήκες έργασίας άπό τήν 'Ακαδημία τής
'Αγίας Πετρούπολης. Σχετικά μέ τό θέμα αύτό ό Judith Kopelevic άναφέρει:
«Ό τάφος τοϋ Euler πού άναγέρθηκε στήν 'Ακαδημία, ή προτομή του στό
Presidium τής 'Ακαδημίας, οί έπί αιώνες καταβληθείσες φροντίδες καί προσπά-
θειες τής 'Ακαδημίας νά περισυλλέξει καί νά δημοσιεύσει τήν πνευματική του
κληρονομιά, όλα αύτά δείχνουν σαφώς ότι ή συνεργασία τού Euler μέ τήν 'Ακα-
δημία τών 'Επιστημών τής 'Αγίας Πετρούπολης ύπήρξε έπωφελής καί γιά τις
δύο πλευρές».

Αύτός, Κυρίες καί Κύριοι, μέ λίγα λόγια, ήταν ό Leonhard Euler.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ttà μιά λεπτομερή άναφορά στή ζωή καί στό έργο τού Euler ό άναγνώστης
παραπέμπεται στά κάτωθι:

1) Mathematics Magazin, Vol. 56, No 5, November 1983 (The Mathematical
Association of America).

2) The American Mathematical Monthly, Vol. 91, No 9, November 1984 (The
Mathematical Association of America).

3) 'Ιστορία τών Μαθηματικών (Από τής Σκοπιάς τοϋ Μαθηματικού), 'Ακαδη-
μία 'Αθηνών ('Επιτροπή Ερευνών), 'Αθήνα 2000.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμμορφες απεικονίσεις. Εις μνήμην Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ύπό τοϋ
'Ακαδημαϊκού κ. 'Αθανασίου Φωκά*.

Κύριε Βοκοτόπουλε, Πρόεδρε τής Ακαδημίας 'Αθηνών,
Κυρίες καί Κύριοι 'Ακαδημαϊκοί,
Κυρίες καί Κύριοι.

Ή αρχική μου πρόθεση ήταν νά σας παρουσιάσω ορισμένα τελευταία άπο-
τελέσματα τής έρευνητικής μου ομάδος στό Cambridge καί στήν Ελλάδα σχε-
τικά μέ τή Μαγνετοεγκεφαλογραφία καί μέ τήν Τομογραφία έκπομπής μονήρων
φωτονίων. 'Αποφάσισα όμως νά άναβάλω αύτήν τήν ομιλία μέχρι τόν 'Οκτώβριο
καί άντί αύτοϋ νά άναφερθώ σέ μία πρόσφατη έργασία μου, μέ τόν συνεργάτη μου
D. G. Crowdy, γιά Σύμμορφες 'Απεικονίσεις. Θεώρησα σκόπιμο ή πρώτη μου
έπιστημονική παρουσίαση νά σχετίζεται μέ τό έρευνητικό έργο τοϋ Κωνσταντί-
νου Καραθεοδωρή, έπιθυμώντας μέ αυτόν τόν τρόπο νά άποδώσω έλάχιστο φό-
ρο τιμής σέ αυτόν τόν μέγιστο Μαθηματικό. Σχετικά άναφέρω ότι τό έπιστημο-
νικό έργο τοϋ Καραθεοδωρή έκτείνεται σέ μεγάλο αριθμό περιοχών τών Μαθη-
ματικών καί τής Φυσικής. Μεταξύ αύτών οί πιο θεμελιώδεις έργασίες του θεω-
ρούνται οί άκόλουθες:

* Α. S. Fokas, Conformai mappings.
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α) Ή μαθηματικοποίηση τής θερμοδυναμικής,
β) Ή αυστηρή θεμελίωση του λογισμού μεταβολών,
γ) Ή μελέτη σύμμορφων απεικονίσεων.

Ή άνακοίνωσή μου άφορα σέ αυτή τήν τελευταία περιοχή.
Στον τόμο Από τού Βήματος της Ακαδημίας Αθηνών1, ό όποιος περιλαμ-
βάνει τϊς ομιλίες τοϋ σεβαστού συναδέλφου μας κυρίου Άρτεμιάδη μέχρι τό
2000, υπάρχει καί τό έξαιρετικό κείμενο «Μνήμη Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή»
τής ομιλίας του στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών τήν 21η Νοεμβρίου τού 2000. Επι-
τρέψτε μου γιά λόγους πληρότητας νά άναφέρω λίαν συντόμως ορισμένα στοι-
χεία άπό αύτή τήν ομιλία.

Ό Καραθεοδωρή γεννήθηκε στό Βερολίνο στίς 13 Σεπτεμβρίου 1873 καί
άπεβίωσε στό Μόναχο στίς 2 Φεβρουαρίου 1950. Τό 1875 δ πατέρας του
Στέφανος διορίστηκε πρεσβευτής τής 'Οθωμανικής Αύτοκρατορίας στό Βέλ-
γιο, καί έτσι ή οικογένεια Καραθεοδωρή έγκαταστάθηκε στίς Βρυξέλλες.
'Από τό 1891 έως τό 1895 σπουδάζει Μηχανικός στήν École Militaire de
Belgique. Τό φθινόπωρο τοϋ 1899 μεταβαίνει στήν Αίγυπτο ώς βοηθός μη-
χανικός βρετανικής εταιρείας πού κατασκεύαζε τά φράγματα τού Άσσουάν
καί τού Άσιούτ. Έκει γνωρίζει τούς διάσημους άρχαιολόγους Sayce καί
Carter, οί όποιοι τόν μυούν στήν 'Αρχαιολογία, γιά τήν οποία διατηρεί ένδια-
φέρον καθ' δλη τή διάρκεια τής ζωής του. Γιά παράδειγμα, στίς έορταστικές
έκδηλώσεις τό 1937 γιά τά 100 χρόνια τής Ελληνικής 'Αρχαιολογικής
Εταιρείας παρουσιάζει τήν άνακοίνωσή: «ΓΙερί τών καμπυλών τού στυλοβά-
του τού Παρθενώνος καί περί τής άποστάσεως τών κιόνων αύτοϋ». Τϊς ελεύ-
θερες ώρες του στήν Αίγυπτο τις άφιερώνει στή μελέτη μαθηματικών βιβλίων
καί αύτό τόν ωθεί νά πάρει τήν άπόφαση νά σπουδάσει Μαθηματικά. "Ετσι,
τόν Σεπτέμβριο τού 1900, σέ ήλικία 27 έτών, έγγράφεται στό Μαθηματικό
Τμήμα τού Πανεπιστημίου τού Βερολίνου, στό οποίο έδίδασκαν οί γίγαντες
τής μαθηματικής σκέψης Schwarz, Frobenius, Zermelo καί Fuchs. Εκτός

1. Ν. Άρτεμιάδης, 'Από του Βήματος της 'Ακαδημίας ''Αθηνών, 'Ακαδημία 'Αθηνών,
2000.
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τών Μαθηματικών, παρακολουθεί επίσης καί διαλέξεις Φυσικής άπό τον τι-
μηθέντα μέ τό βραβείο Nobel, Plank. Τά περίφημα μηνιαία "Colloquia" τοϋ
Schwarz άσκοϋν μεγάλη έπίδραση σέ αυτόν καί έπίσης έκεΐ γνωρίζεται μέ
τούς περίφημους μαθηματικούς Hartogs, Koebe, Kellog καί Schmidt. Μέ
τήν προτροπή τού τελευταίου πηγαίνει τό 1902 στό Göttingen, εις τό όποιο
μεγαλουργούσαν ό Hilbert, ό Klein καί ό Minkowski. Τόν Νοέμβριο τού 1903
ξεκινά τή διδακτορική του διατριβή, τήν οποία παρουσιάζει τό 1904 μετά άπό
ένθερμη εισήγηση τού Minkowski. 'Αμέσως τοϋ προτείνεται άπό τόν Hilbert
νά έκπονήσει καί διατριβή «Έπί Υφηγεσία», τήν όποια καί ύποβάλλει μετά
άπό 9 μόνο μήνες. "Ετσι, τόν 'Απρίλιο τού 1905 άναγορεύεται ύφηγητής τού
Πανεπιστημίου τού Göttingen ενώ βρισκόταν άκόμη στό ένατο έξάμηνο
σπουδών, γεγονός πρωτοφανές γιά τά δεδομένα γερμανικών πανεπιστημίων.
Τό 1917, ό Klein, δ έπονομαζόμενος τότε Δίας τών Μαθηματικών, τόν υπο-
δεικνύει ώς διάδοχο του στήν Α ' έδρα τών Μαθηματικών στό Πανεπιστήμιο
τού Göttingen. Δηλαδή, ό Καραθεοδωρή όχι μόνο έζησε στόν Χρυσό αιώνα
τών Μαθηματικών άλλά καί κατέλαβε τή λαμπροτέρα έδρα Μαθηματικών
τού κόσμου στό Göttingen, τήν «'Αρχαία 'Αθήνα» τών Μαθηματικών. Τό
1919 γίνεται μέλος τής Πρωσικής 'Ακαδημίας Επιστημών, όπου τόν υποδέ-
χεται μέ ένθερμο λόγο ό δάσκαλος του Plank.

Εξαιρετικά σημαντική ήταν καί ή προσφορά τοϋ Καραθεοδωρή στό
'Ακαδημαϊκό γίγνεσθαι τής Ελλάδος. Το 1913, σέ συνάντησή του στό Βε-
ρολίνο μέ τόν 'Ακαδημαϊκό Στρέιτ, ό όποιος ήταν σύζυγος τής αδερφής του,
προτείνει τήν ίδρυση Πανεπιστημίου στή Θεσσαλονίκη. Ό Στρέιτ συμφωνεί
καί άμέσως συντάσσει σχέδιο οργανισμού διά τό ύπό ίδρυσιν Πανεπιστήμιο.
Τό 1919, μετά άπό συνάντησή του μέ τόν Ελευθέριο Βενιζέλο στό Παρίσι,
συντάσσει υπόμνημα γιά τήν ίδρυση Πανεπιστημίου στή Σμύρνη. 'Ακολού-
θως, όχι μόνο συνάπτει σχέδιο λειτουργίας τού Πανεπιστημίου αύτου, άλλά
προτείνει έξαιρετικούς καθηγητές νά διδάξουν σέ αύτό, καθώς έπίσης τό έφο-
διάζει μέ σημαντική βιβλιοθήκη καί μέ 8.000 όργανα Φυσικής καί Χημείας.
'Αργότερα άγωνίζεται μέχρι καί τήν τελευταία μέρα τού χαμού τής Σμύρνης
γιά νά διασιύσει δ,τι είναι δυνατόν άπό τό πολύτιμο ύλικό τοϋ Πανεπιστημί-
ου. Τό 1930 ύποβάλλει στήν Ελληνική Κυβέρνηση μελέτη μέ τίτλο «Περί
τής άναδιοργανώσεως τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών», ή όποια άπετέλεσε τή
βάση τοϋ νόμου 5.343 τού 1932, βάσει τού όποιου λειτουργούσαν τά έλλη-
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νικά πανεπιστήμια μέχρις ότου έμφανισθεΐ ό νόμος πλαίσιο τοϋ 1982.

"Οπως ανέφερα καί στήν έναρκτήρια ομιλία μου στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών
τόν 'Οκτώβριο τοΰ 2005, θεωρώ τόν Καραθεοδωρή ώς τόν σημαντικότερο
"Ελληνα έπιστήμονα άπό τήν έποχή τής άρχαιότητος. Είναι γνωστά έξαλλου τά
κολακευτικά σχόλια τοϋ Einstein γιά τόν μεγάλο "Ελληνα μαθηματικό. Στόν
χώρο τών θετικών επιστημών μόνο ό Γεώργιος Παπανικολάου έφθασε σέ παρό-
μοιο έπίπεδο παγκόσμιας άναγνώρισης. Είναι σημαντικό γιά τήν 'Ακαδημία μας
ότι τίμησε (καί δι' αύτοϋ τοϋ τρόπου τιμήθηκε) αυτούς τούς δύο μεγάλους επι-
στήμονες. Πιό συγκεκριμένα, εύθύς μετά τήν ίδρυση τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
στίς 26 Νοεμβρίου 1926, ό Καραθεοδωρή έξελέγη τακτικό μέλος τής Τάξεως
τών Θετικών 'Επιστημών.

"Οσον άφορά στά έρευνητικά άποτελέσματα, τά όποια άμέσως θά σάς πα-
ρουσιάσω, θά ήθελα νά σάς πληροφορήσω ότι αύτά άνακοινώνονται δημοσίως γιά
πρώτη φορά σήμερα άπό τού Βήματος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Λόγω ελλεί-
ψεως χρόνου, θά παρουσιάσω μία πολύ σύντομη περίληψη. Οί λεπτομέρειες
ύπάρχουν σέ άρθρο, τό οποίο θά δημοσιευθεί στό περιοδικό Proceedings of the Royal
Society (Πεπραγμένα της Βασιλικής cΕταιρείας, 'Αγγλία).

Σύμμορφες 'Απεικονίσεις

Μέ τόν όρο «σύμμορφη απεικόνιση ενός δεδομένου χωρίου σέ ένα άλλο» εν-
νοούμε μία άπεικόνιση τέτοια ώστε, αν δύο καμπύλες στό ένα χωρίο σχηματί-
ζουν μία προσανατολισμένη γωνία α, τότε τήν 'ίδια προσανατολισμένη γωνία σχη-
ματίζουν καί οί εικόνες τους μετά τήν άπεικόνιση. Ή πρώτη μή τετριμμένη τέ-
τοια άπεικόνιση δόθηκε άπό τόν Πτολεμαίο, ό όποιος χρησιμοποίησε τή στερεο-
γραφική προβολή μιας σφαίρας σέ ένα έπίπεδο. Οί σύμμορφες άπεικονισεις μελε-
τήθηκαν άπό τόν Lagrange (1779) καί άπό τόν Gauss (1822). Ή θεμελιώδης
συνεισφορά σέ αύτή τήν περιοχή έγινε άπό τόν Riemann, ό όποιος τό 1851
«άπέδειξε» ότι κάθε άπλά συνεκτικό έπίπεδο χωρίο (δηλαδή ένα κομμάτι τού
έπιπέδου χωρίς οπές) είναι δυνατόν νά άπεικονισθεΐ σύμμορφα στό έσωτερικό ένός
κύκλου (έκτός άπό όλο τό έπίπεδο). Ό Weierstrass όμως παρατήρησε ότι ή
άπόδειξη τοϋ Riemann δέν ήταν πλήρης, έπειδή ό Reimann θεωρούσε δεδομένη
τήν ύπαρξη λύσεως ένός συγκεκριμένου προβλήματος τοϋ λογισμού τών μετα-
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βολών. Αύτο το εμπόδιο αντιμετωπίστηκε επιτυχώς άπό τόν Hilbert τό 1901,
δηλαδή 50 έτη μετά τήν άρχική άπόδειξη τοϋ Riemann. Στό ένδιάμεσο διάστη-
μα δόθηκαν διαφορετικές άποδείξεις αυτού τοϋ θεμελιώδους θεωρήματος άπό
τούς Schwarz καί Neumann. Ό Koebe, καί άργότερα ό Καραθεοδωρή, γενί-
κευσαν τήν άπόδειξη, ούτως ώστε νά περιλαμβάνει καί πολλαπλώς συνεκτικά
χωρία (δηλαδή χωρία μέ οπές). Υπάρχει βέβαια μεγάλη διαφορά μεταξύ τής
άποδείξεως τής ύπάρξεως μιάς άπεικόνισης καί τής κατασκευής αύτής τής
άπεικόνισης. Συγκεκριμένα, ας θεωρήσουμε ένα χωρίο σέ ένα έπίπεδο τό οποίο
θά χαρακτηρίσουμε έπίπεδο ζ. Είναι δυνατόν νά κατασκευάσουμε τήν άναλυτική
συνάρτηση, ή οποία ορίζει τή σύμμορφη άπεικόνιση αύτού τοϋ χωρίου σέ ένα
άλλο χωρίο, σέ ένα έπίπεδο, τό όποιο θά ονομάσουμε τό μιγαδικό έπίπεδο ζ;

Οί πιό σημαντικές κατασκευες τοϋ εί'δους αυτού είναι οί άκολουθες:

1. Κυρτου πολυγώνου (Schwarz-Christoffel γύρω στό 1860)~.

2. Driscoll, Τ. Α. & Trefethen L.N., Schwarz-Christoffel Mapping, Cambridge mathematical
monographs 2002, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
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2. Χωρίο μεταξύ δύο κυρτών πολυγώνων (Akhiezer, 1928)3.

z-plane ζ-pla

3. Πολυκυκλικό χωρίο (Schwarz, 1869)''· 5.

z-plane ζ-plane

Το 1928 ο Akhiezer κατασκεύασε τη συνάρτηση, ή οποία άπεικονίζει ένα
δίπλα συνεκτικό πολυγωνικό χωρίο σέ ένα δακτύλιο. Ή κατασκευή τής ανάλο-
γης συνάρτησης γιά τήν περίπτο.)ση ένός χο^ρίου πού οριοθετείται άπό πολλαπλά
κυκλικά τόξα παρέμενε ένα σημαντικό άνοικτό πρόβλημα. Ή μορφή τής συγκε-
κριμένης συναρτήσεως, πού έπιλύει αύτό τό πρόβλημα, παρουσιάζεται σέ αύτή

3. Akhiezer, Ν. I. Aerodynamical investigations, Ukrain. Akad. Nauk. Trud. Fiz.-Mat Viddilu,
7, 1928.

4. Ablowitz, M. J. & Fokas, A.S., Complex variables, Cambridge, UK: Cambridge University
Press 1997.

5. Nehari, Z. Conformai mapping, New York, NY: McGraw-Hill 1952.
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τήν εργασία. Δηλαδή, σέ αυτή τήν εργασία θά παρουσιάσουμε τον τύπο πού κα-
θορίζει τήν άκόλουθη άπεικόνιση:

4. Χωρίο τό οποίο οριοθετείται μεταξύ δύο π ολυκυ κλικ ων καμπυλών
(Crowdy καί Fokas 2007)°.

Θεώρημα [6]

"Εστω ζ(ζ) μία σύμμορφη άπεικόνιση άπό τόν δακτύλιο ρ<\ζ\<1 τού μιγαδι-
κού ζ-έπιπέδου στό διπλά συνεκτικό χωρίο Ζ), τοϋ μιγαδικού z-έπιπέδου, πού
είναι φραγμένο άπό δύο κλειστές πολυκυκλικές καμπύλες p(0) καί p(l>. Αύτές οί
καμπύλες προσδιορίζονται άπό τις άκόλουθες έξισώσεις:

\z-A^\2 = (Q^)2,k = X,...,nx .(16)

6. Crowdy D. G. & Fokas A. S., Conformai mappings to a doubly connected polycircular arc
domain. Proceedings of the Royal Society, 463 (1885) 2007.
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"Εστω \ k= l,...,rij;j = Ο,ΐ}οί γωνίες προς στροφή στις προκορυ-

φες |a|y' | k = 1,..., η ; j = 0 lj ' Αντιστοίχως. Τότε τό ζ(ζ) ικανοποιεί τήν

ακόλουθη εξίσωση:

d\ _

Τ ,„·> «η ί Γ y-.Cn·) Ί2

l(C/«Î0))+î>Î%(C/«Î0))h

άζ3 3
ck 2
άζ

dz

ν άζ J
/

i=l '

+

(2)

Σ

it=l

2

ο που:

φαί'^φβί'ν.

άΡ(ζ)

είναι ή συνάρτηση Schottky-Klein για ρ<|£|<7

00

(3)

(4)

k=1

καί |y(y) \ k = \ ,.,.,ΐί ; j = Ο, 1 j πραγματικές σταθερές που ί:

ικανοποιούν τις

συνθήκες

Σ^+Σ^ο*

(5)

k= I

k= 1

ένώ τό c είναι μία μιγαδική σταθερά που ικανοποιεί τή σχέση

c — c

-ίΣν®

(6)

λ'=1

Παράδειγμα

Τό 1892 ό Λόρδος Rayleigh άσχολήθηκε μέ τό πρόβλημα τής Σύμμορφης
Άπεικόνισης τοϋ χωρίου μεταξύ ενός τετραγίόνου καί ενός κύκλου.
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z-plane ζ-plane

Χρησιμοποιώντας το παραπάνο.» θεώρημα, έχουμε αποδείξει δτι ή λυση τοϋ
προβλήματος είναι ή ακόλουθη:

dh

'dV

οπου

dC 8ζ Λ dC

/*4 (C) = (ι+C )Π (i+p8jC4 )(i+p8j / C4 ),

M

* * *

Μετά τό πέρας τής ανακοινώσεως έλαβαν τόν λόγο οί 'Ακαδημαϊκοί:
Ό κ. Νικόλαος 'Αρτεμιάδης λέγει:

«Ή συμβολή σας στή γενίκευση τοϋ τύπου τών Schwarz καί Christofen
είναι πολύ σημαντική καί σας συγχαίρω.

Τό έρώτημά μου αναφέρεται στίς έφαρμογές τών τύπων αύτών (περιλαμβα-
νομένων καί τών γενικεύσεων). Συγκεκριμένα, οί S-C, ανεξάρτητα ο ένας τού
άλλου, παρήγαν (1869) τόν περίφημο τύπο:

(1)

ο *=ι
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'Απέδειξαν ότι κάθε σύμμορφος άπεικόνιση f(z) τοϋ μοναδιαίου δίσκου ή τοϋ
άνω-ήμιεπιπέδου έπί ενός πολυγώνου Ρ μέ n κορυφές μπορεί νά γραφεί υπό τήν
μορφή (1), δπου Α,Β, <zk>> χα·1 <ßk> ε'ν0Η σταθερέζ·

Έδώ, δπως γνωρίζετε, άνακύπτουν τρεις δυσκολίες:

Εύρεση τών άγνώστων παραμέτρων (Α,Β, <zk>) — 'Υπολογισμός τών ολο-
κληρωμάτων — 'Υπολογισμός τής άντίστροφης άπεικόνισης.

'Αναλυτικά (χο^ρίς Η/Υ) δέν μπορεί νά γίνουν πολλά πράγματα. Οί δυσκο-
λίες πρέπει νά άντιμετωπισθοϋν μέ τήν 'Αριθμητική 'Ανάλυση καί τους Η/Υ.
'Ακολουθεί μία προσπάθεια περίπου 20 ετών: 'Ισχυροί 'Αλγόριθμοι καί Η/Γ κα-
τέστησαν τήν έφαρμογή τοϋ τύπου τών S-C πρακτική πραγματικότητα.

Πρέπει νά τονισθεί ότι ή πρόοδος τής τεχνολογίας ώρίμασε τόσο, ώστε ή
σύμμορφη άπεικόνιση πολυγώνων διά τοϋ τύπου τών S-C συντελείται άπλώς πα-
τά)ντας ένα πλήκτρο στόν υπολογιστή.

Καί τώρα το έρώτημα:

Πιστεύετε ότι καί γιά τις γενικεύσεις τού τύπου τών S-C, καί φυσικά γιά τή
δική σας γενίκευση, θά κατορθωθεί κάτι παρόμοιο μέ τά παραπάνω;

Ό βαθύτερος λόγος γιά τόν οποίο ύποβάλλω τό έρώτημα αυτό είναι ότι μέ
τήν τεράστια πρόοδο στή βελτίωση τών ικανοτήτων τών Η/Γ καί τής τεχνο-
λογίας προέκυψαν έπιπλέον νέες μαθηματικές ιδέες στόν θεωρητικό τομέα τής
σκέψης».

Ό κ. Φωκάς απαντά καί λέγει:

«Πράγματι γιά πολλά χρόνια παρέμεναν άνοικτά τά προβλήματα πού διατύ-
πωσε ό κ. Άρτεμιάδης. Τά τελευταία χρόνια όμως τά προβλήματα αύτά έχουν
λυθεί όχι μόνο γιά τόν τύπο S-C άλλά καί γιά τούς τύπους τού Schwarz καί τού
Akhizer. Κατά συνέπεια είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θά λυθούν καί γιά τόν δικό
μας τύπο. Έπίσης, σέ περιπτώσεις μέ πολλές συμμετρίες, τό πρόβλημα τών πα-
ραμέτρων λύνεται άναλυτικά. Αύτο έγινε γιά παράδειγμα μέ τό πρόβλημα τοϋ
Λόρδου Rayleigh πού σάς παρουσίασα».

Ό κ. Δημήτριος Νανόπουλος συγχαίρει τόν κ. Φωκά γιά τήν έπιστημονική
παρουσίαση καί γιά τή μελέτη πού προανήγγειλε καί έκφράζει τήν άποψη ότι
αύτή ή έργασία θά έχει σημαντικές έφαρμογές στήν περιοχή τής κβαντικής βα-
ρύτητας.
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'Ακολούθως δ κ. 'Αντώνιος Κουνάδης αναφέρει:

«Θά ήθελα και έγώ νά συγχαρώ τον διακεκριμένο συνάδελφο κ. Φωκά γιά
τήν πολύ ένδιαφέρουσα άνακοίνωσή του σχετικά μέ τή γενικότερη συμβολή τού
έξέχοντος μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, καί ειδικότερα στήν πε-
ριοχή τής Συμμόρφου 'Απεικονίσεως, στήν οποί α έστιάζεται ή άποψινή άνακοί-
νωσή. 'Ωστόσο, θά είχα νά παρατηρήσω ότι ένα μεγάλο μέρος τής άνακοινώσεως
άναλώθηκε σέ βιογραφικά στοιχεία τού Καραθεοδωρή είλημμένα, όπως ανέφερε ό
κ. Φωκάς, άπό προηγούμενη άνακοίνο^ση τού σεβαστού συναδέλφου κ. Άρτεμιά-
δη. Σχετικά μέ τις πρακτικές έφαρμογές τής Συμμόρφου 'Απεικονίσεως θά ήθε-
λα νά τονίσω ότι έδώ καί πολλές δεκαετίες είχαν εύρύτατη έφαρμογή στή Μη-
χανική τού Στερεού Σώματος, στή Θεωρία Έλαστικότητος (π.χ. άπό τόν κορυ-
φαίο Ρώσο έρευνητή Μουσκελισβίλη), στή Μηχανική τής Θραύσεως, στή Ρευ-
στομηχανική, σέ προβλήματα πού συνδέονται μέ τή γνωστή έξίσωση Laplace
κ.λπ. "Ομως, τά τελευταία δέκα-δεκαπέντε χρόνια έχουν άναπτυχθεΐ άλλες τε-
χνικές, όπως είναι ή Μέθοδος τών Συνοριακών Στοιχείων, έφαρμόσιμη σέ πεδία
πολλαπλής συνοχής καί μέ άσυνέχειες συνόρων, ή οποία έχει σέ μεγάλο βαθμό
ύποσκελίσει τή Μέθοδο τής Συμμόρφου 'Απεικονίσεως. Θά παρακαλούσα τόν ομι-
λητή, αν ήθελε νά σχολιάσει τήν παρατήρηση μου αύτή, πού σχετίζεται μέ τις
πρακτικές έφαρμογές τής Μεθόδου τής Συμμόρφου 'Απεικονίσεως».

Ό κ. Φωκάς άπαντά στά σχόλια καί τις έρωτήσεις τοϋ κ. Κουνάδη ώς έξής:

«Ή προσωπικότητα τοϋ Καραθεοδωρή ήταν τέτοια πού νομίζω ότι άξίζει νά
άφιερωθούν οκτώ λεπτά τού χρόνου τής 'Ολομέλειας γι' αύτήν (τόσο κράτησε ή
άναφορά μου).

Σχετικά μέ τις έφαρμογές : παρόλο πού όντως ορισμένες φορές είναι πιο εύκο-
λο νά λυθεί ή έξίσωση Laplace κατευθείαν, ό Iserles άπό τό Cambridge, ό
Trefethan άπό τήν 'Οξφόρδη καί άλλοι έχουν άποδείξει ότι στίς περιπτώσεις πού
ύπάρχει άναλυτικός τύπος, ή σύμμορφος άπεικόνιση αποτελεί τόν καλύτερο τρό-
πο. 'Εξάλλου έγώ ποτέ δέν άσχολήθηκα μέ ένα πρόβλημα μόνο γιά έφαρμογές.
Αύτό τό άποτέλεσμα, καί μόνο άπό θεωρητικής άπόψεως, είναι τόσο σημαντικό,
ώστε νομίζω ότι θά τό εύρισκε ένδιαφέρον ό Καραθεοδωρή.

Κάποτε ρώτησαν έναν νομπελίστα ιατρικής σέ ομιλία του μετά τήν άπονομή
τού Nobel, ποια είναι ή χρησιμότητα τών άνακαλύψεών του. Αύτός απάντησε:
"Δέν έρευνούμε έπειδή είναι χρήσιμο, ερευνούμε έπειδή είναι απολαυστικό"».
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Τέλος, λαμβάνει το λόγο ό κ. Πάνος Λιγομενίδης καί λέγει:

«Συγχαίρω τόν συνάδελφο κ. 'Αθ. Φωκά γιά τά πολύ σημαντικά άποτελέ-
σματα τής έρευνας, τήν οποία μάς ανακοίνωσε. "Οσον άφορά στϊς εφαρμογές τών
έπιτευγμάτων στήν έρευνα τών Θεωρητικών Μαθηματικών, θέλω νά σημειώσω
ότι άποτελοϋσε προσοδοφόρο σπόρ τών έπιστημόνων έφαρμογής καί τών μηχα-
νικών, ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες 1960 καί 1970, ή άναζήτηση στή βιβλιο-
γραφία παρωχημένων έποχών έπιτευγμάτων τής έρευνας τών Θεωρητικών Μα-
θηματικών, τά όποια κατέστησε εφαρμόσιμα ή τεχνολογία τών ήμερών μας. Μέ
τή σαρωτική πρόοδο τής τεχνολογίας, ή χρονική καθυστέρηση άνάμεσα στις
άνακαλύψεις τών καθαρών Μαθηματικών καί στις εφαρμογές τους, έχει πολύ
μειωθεί. Ελπίζω πώς θά ζήσω άρκετά, ώστε νά χαρώ τις έφαρμογές τών θεω-
ρημάτων τοϋ συναδέλφου κ. Φωκά. "Αλλωστε υπάρχουν ήδη δείγματα μελετών
έφαρμογής τών μέχρι πρότινος άποτελεσμάτων τής θεωρίας τής «σύμμορφης
άπεικόνισης» (conformai mapping)».

Τέλος, ό κ. Φωκάς προσθέτει:

«Ελπίζω ότι δέν θά χρειασθεί νά περιμένει πολύ ό άγαπητός συνάδελφος γιά
τεχνολογικές έφαρμογές. "Ηδη στό περίφημο περιοδικό Science ύπάρχει τό άρθρο
του U. Leonhardt (Science, 312, 2006), τό όποιο άναφέρεται στις σύμμορφες
άπεικονίσεις στήν 'Οπτική. Νομίζω ότι ή έργασία πού σάς παρουσίασα, θά έχει
σύντομα έφαρμογές προς αύτήν τήν κατεύθυνση».

SUMMARY

I first present a short review of the life of Caratheodory and then I
introduce the subject of conformai mappings. The most important explicit
such mappings are the following:

The mapping of a convex polygon to a unit circle [2].

The mapping of a doubly connected domain bounded by two polygons
to a concentric annulus [3].

The mapping of a polycircular domain to a unit circle [4],[5].

Here we announce the explicit formula mapping a doubly connected
domain bounded by two closed polycircular curves to a concentric
annulus [6],
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Theorem

Let ζ(ζ) be the conformai mapping of the annulus p<|(|</ in the
complex ζ-plane to the doubly connected domain D in the complex z-plane
bounded by the two closed polycircular curves p^ and p^K These curves are
specified by the equations:

|ζ-4(0)Γ = (όί0))2^ = ι,-.«ο

(Ια)

(Iß).

Let I k s= I,...,η ; j = 0, lj be the turning angles at the prevertices

|a[y' I k = 1 ,...,fty ; j = 0, l} > respectively. Then ζ(ζ) is given by

d\

dC 3
dz^ 2
άζ

κι

dz

κάζ J

"ο f

Σ

k= I

where:

ΐ{ζ/αΡ)+ΐγ^κ(ζ/α^)+ο,
dP{ ζ)

Ρ (ζ) is the Schottky-Klein function for ρ<\ζ\<1

CO
k=\

(3)

(1)
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and jyO) J £ _ j η ■ j = 0 lj are real constants satisfying the conditions

+ = (5)

k=I

while c is a complex constant satisfying

= (6)

k=\

As an application of the above result, a problem posed by Lord Rayleigh
is explicitly solved.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΓΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Determination of potential biomarkers for the diagnosis prostate
cancer, Spiros D. Garbis1, Stavros Tyritzis2, Theodoros Roumeliotis1,
Panagiotis Zerefos1, Eugenia G. Giannopoulou3, Antonia Vlahou1, Sophia
Kossida1, Jose Diaz4, Stavros Vourekas2, Constantin Tamvakopoulos1, Kitty
Pavlakis5, Despina Sanoudou1, Constantinos Constantinides2, υπό τού 'Ακα-
δημαϊκού κ. Γρηγορίου Σκαλκέα*.

Prostate cancer constitutes one of the most common form of cancer
amongst men with a frequency of approximately 33%. Currently, screening
for prostate cancer (PCa) involves a digital rectal exam and the serum
determination of the levels of the prostate-specific antigen (PSA). Although
screening with PSA has provided improvement in the diagnosis of PCa, it
presents sub-optimum sensitivity and specificity as an early stage marker.
The increase in PSA, for which the upper physiological limit is 4 ng/mL,
occurs for in PCa, benign prostate hyperplasia (BPH) and prostatitis cases.
The fractional PSA, that is the fraction of free PSA over total PSA, does little
for the discriminatory diagnosis of PCa leading to as much as 50% false
positive cases. As low as 25% of patients exhibiting PSA levels between 4 to
10 ng/mL are diagnosed with PCa following biopsies. For this reason it
becomes essential to determine more efficacious biomarkers in an effort to

* Ή ανεύρεση βιολογικών δεικτών γιά τή διάγνωση τοΰ καρκίνου τοϋ προστάτη.

1. Biomedical Research Foundation, Academy of Athens, Greece.

2. Department of Urology, Athens University Medical School, "LAIKO" Hospital, Athens, Greece.

3. Department of Computer Sciences, University of Peloponnese, Tripoli, Greece.

4. Institute for Drug Development, Department of Pathology, San Antonio, TX, USA.

5. Department of Pathology, Athens University Medical School, Greece.
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enhance the diagnosis and prognosis of PCa that can facilate clinical urology
practice.

This study objective is to discover biomarkers for prostate cancer (PCa)
with potentially greater discriminatory value than the current PSA. Principle
collaborators in this study are the Department of Urology, Athens University
Medical School, "LAIKO" Hospital, Athens, Greece and the Biotechnology
Department of the Biomedical Research Foundation of the Academy of
Athens BRFAA, Greece.

The Biotechnology department of BRFAA has established a state-of-the-
art, mass spectrometry based, proteomics infranstructure that is applied
toward the biomaker discovery effort.

A total of 20 prostate tissue specimens from 10 patiens with benign
prostatic hyperplasia (BPH) and 10 with PCa (Tumour Node Metastasis
[TNM] stage T1-T3), were analyzed. Amongst the 1,202 non-redundant gene
products (p< 0,05) reproducibly identified, 64 proteins exhibited up-
regularion (> 2-fold) and another 39 exhibited down-regulation (< 0.5-fold)
between the BPH and PCa specimens. The most up-regulated proteins
included chaperonin 10-related protein, α-1-antitrypsin, cofilin-1,
Telomerase-binding protein p23, thyroid hormonebinding protein, heat
shock protein 90, a-methylacyl-CoA racemase, prostate-specific trans-
glutaminase 4, exportin-2, platelet phospholypase A2, and periostin. The most
down regulated proteins included angiotensin converting enzyme, androgen
receptor activator ARA55, prostate-associated gene protein 4, prostate
secreted seminal plasma protein, prostatic acid phosphatase, retinol binding
protein I, DNA-repair protein complementing XP-B cells, and Selenium
binding protein 1. The differentially expressed proteins were reproducible
and statistically significant between the clinical specimens examined.

Conclusions

An advanced proteomic method encompassing high sensitivity,
selectivity and sensitivity was applied to a limited number of clinical BPH
and PCa specimens. The analysis result constituted a major contribution
toward the global quantitative proteome study of prostate cancer tissue. The
wide range of prostate tissue and cancer related proteins so far determined,
support existing knowledge and include novel and promising PCa
biomarkers. The PCa proteome found in this present study can serve as a
useful aid for the identification of potentially improved diagnostic and
prognostic markers, and ultimately novel therapeutic targets.
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Ό καρκίνος τοϋ προστάτη αποτελεί τον συνηθέστερο τύπο κακοήθειας στούς
άνδρες μέ ποσοστό 33%. Ή μέτρηση τού ειδικού προστατικού άντιγόνου τού
ορου του αίματος (PSA) καί ή δακτυλική έξέταση παραμένουν οί βασικότερες μέ-
θοδοι πρώιμης διάγνωσης τής νόσου.

Ή αύξηση τού PSA, τού οποίου τό άνώτερο φυσιολογικό όριο είναι 4ng/ml,
απαντά τόσο στόν καρκίνο όσο καί στήν καλοήθη υπερπλασία καί τήν προστα-
τίτιδα. Τό κλάσμα τοϋ PSA, δηλαδή ό λόγος τού έλευθέρου πρός τό ολικό PSA,
έλάχιστα διευκολύνει τή διαφορική διάγνωση, δίνοντας έως 50% ψευδώς θετικά
άποτελέσματα. (Εύρίσκεται αύξημένο (<0,25) έπί υπερπλασίας καί (<0,15) έπί
καρκίνου τού προστάτη.) Μόλις δε το 25% τών άσθενών μέ PSA μεταξύ 4 καί
10 ng/ml θά διαγνωσθούν μέ καρκίνο προστάτη, κατόπιν βιοψίας.

Γιά το λόγο αύτό ή ανεύρεση ένός νέου διαγνωστικού δείκτη πού θά πλεονε-
κτεί τοϋ PSA άποτελεΤ άναγκαιότητα γιά τήν Ούρολογία.

Ή παρούσα πειραματική μελέτη έχει σκοπό τήν άνακάλυψη νέων δεικτών
ύψηλής διαγνωστικής καί προγνωστικής σημασίας περισσότερο άπό τις ύπάρ-
χουσες. Πραγματοποιείται άπό τήν 1η Ούρολογική Κλινική καί τό Εργαστήριο
Παθολογικής 'Ανατομικής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών σέ συνεργασία μέ τό
Τμήμα Βιοτεχνολογίας τοϋ Ιδρύματος Ίατρο-βιολογικών Ερευνών τής 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών.

Στό Τμήμα Βιοτεχνολογίας τού Ιδρύματος καταβάλλεται προσπάθεια μέ τή
χρήση τής πρωτεομικής έπιστήμης δια τών φασματομέτρων μάζης νά άνευρε-
θούν διαγνωστικοί βιοδεΐκτες.

"Εχει μελετηθεί προστατικός ιστός άπό 10 περιπτώσεις καλοήθους ύπερ-
πλασίας καί 12 περιπτώσεις προστατικού καρκίνου. Μεταξύ τών πρωτεϊνών πού
άνιχνεύθηκαν 10 περίπου ήταν αύξημένες άποκλειστικά έπί καρκίνου
(Chaperonin, κοφιλίνη-1, ρ23-τελομεράση, θυρεοειδική σφαιρίνη, άπολιποπρω-
τέίνη-ΑΙ, άπολιποπρωτέίνη A1-V, άπολιποπρωτείνη-Η, κ-άνοσοσφαιρίνη, συν-
θετάση-3 τής προσταγλανδίνης Ε, όστεοβλαστικός παράγοντας 2). 'Οκτώ πρω-

Τών κ. κ. Γαρμπή Σπυρίδωνος. Τυριτζή Σταύρου, Ρουμελιώτη Θεοδώρου. Ζερεφου Παναγιώ-
τη, Γιαννόπουλου Ευγενίας, Βλάχου Άντο,ινίας, Κοσσίδα Σοφίας. Jose Diaz, Βουρεκά Σταύρου,
Ταμβακόπουλου Κωνσταντίνου, Παυλάκη Κίττυς, Σανούδου Δέσποινας καί Κωνσταντινίδη Kojv-
σταντίνου.
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τέί'νες ήταν μειωμένες, οπως: μετατρεπτικό ένζυμο τής άγγειοτενσίνης-1, α-4
ύπομονάδα τής λαμινίνης, μεμβρανική άμινοπεπτιδάση τής άλανίνης, άμινοπε-
πτιδάση-Ν, LANCL1, Zyxin, Ubiquitin carboxyl-terminal esterase LI. Οι δια-
φορές μεταξύ των πρωτεϊνών ήταν στατιστικά σημαντικές και έπαναλήψιμες.

Συμπεράσματα

Ή εργασία επί του παρόντος ευρίσκεται στα αρχικά στάδια, μέ περιορισμέ-
νο αριθμό περιπτώσεων, άλλα υπάρχει μεγάλη πιθανότης άνευρέσεως μιας ή και
περισσοτέρων πρωτεϊνών που να άποτελουν ευαίσθητους διαγνωστικούς δείκτες
περισσότερο άπό τό PSA, τό οποίο θά εκτοπισθεί άπό τήν κλινική χρήση. Ή έν
λόγω μελέτη πρόκειται να δημοσιευτεί προσεχώς σέ ειδικό έπιστημονικο περιο-
δικό τής αλλοδαπής μέ πληρέστερη άνάλυση τών μεθόδων και τών άποτελεσμά-
των.
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΙ' ΦΩΚΑ

Τά έντυπωσιακά επιτεύγματα της Φυσικής κατέστησαν φανερά οτι τό τρί-
πτυχο της παρατήρησης - μαθηματικής προτυποποίησης - πειραματικής επα-
λήθευσης έχει τήν δυνατότητα νά αποκρυπτογραφήσει τά μυστικά τοΰ φυσικοΰ
κόσμου. 'Ακολούθησαν δραματικές ανακαλύψεις στήν Χημεία, τήν Βιοχημεία,
και τή Βιολογία, μέ αποκορύφωμα τήν Μοριακή Βιολογία, οι όποιες, έκτος των
άλλων, έχουν και θαυματουργές έπιπτώσεις στήν 'Ιατρική. 'Υπάρχει όμως, κατά
τήν γνώμη μου, ένα ένδιαφέρον παράδοξο. Άπό τήν μία μεριά, οι ανωτέρω επι-
στημονικές ανακαλύψεις στηρίζονται στήν αντίληψη, τήν φαντασία, τήν διαί-
σθηση, τήν ενόραση, τήν γλώσσα, τήν ύπαρξη πολύπλοκων μαθηματικών δομών.
'Από τήν άλλη μεριά, αύτές οί έννοιες αποτελούν στοιχεία αυτού πού ονομάζου-
με συνείδηση, γιά τήν όποία δέν υπάρχει ολοκληρωμένη έπιστημονική θεωρία.
Και μάλιστα, μέχρι και σήμερα, μεγάλος αριθμός επιστημόνων και φιλοσόφων
πιστεύουν ότι δέν μπορεί νά υπάρξει έπιστημονική προσέγγιση της συνείδησης.
Τόν 17ο αιώνα, ό φιλόσοφος και μαθηματικός Καρτέσιος, στηριζόμενος στήν
Πλατωνική άποψη γιά μία άυλη και άφθαρτη ψυχή, άνέπτυξε τήν θεωρία τού
δυϊσμού, βάσει της όποιας ό άνθρωπος αποτελείται άπό res extensa, δηλαδή
υλική πραγματικότητα πού μπορεί νά έρευνηθεϊ έπιστημονικά, και άπό res
cogitans, δηλαδή άπό νού ό όποιος έχει πνευματική υφή καί κατά συνέπεια δέν
επιδέχεται έπιστημονικής προσέγγισης. "Ενα σημαντικό έπιχείρημα γιά τό οτι
δέν μπορεί νά υπάρξει έπιστημονική θεώρηση της συνείδησης είναι ή άποψη ότι
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ή επιστήμη εξετάζει αντικειμενικά φαινόμενα, ενώ ή συνείδηση είναι φαινόμενο
καθαρά προσωπικό. Τό ερώτημα είναι αν υπάρχει δυνατότητα νά αναλύσουμε τις
εγκεφαλικές διεργασίες πού χαρακτηρίζουν ένα τόσο προσωπικό φαινόμενο. Προ-
σωπικά συμμερίζομαι τήν άποψη δτι μπορούμε.

I. Εισαγωγή στήν Νευροφυσιολογία

1. Νευρικό Κύτταρο, 'Ιοντικές Δίοδοι, Συνάψεις [1]

Ό βασικός δομικός λίθος τής λειτουργίας τού εγκεφάλου είναι ό νευρώνας, ό
όποιος αποτελείται άπό τό κυτταρικό σώμα (πού περιέχει τόν πυρήνα), άπό χί-
λιους περίπου δενδρίτες, πού δέχονται πληροφορίες άπό άλλα κύτταρα, και άπό
τόν άξονα, πού μεταδίδει πληροφορίες σέ άλλα κύτταρα. Ή επαφή μεταξύ κυτ-
τάρων γίνεται μέ τις συνάψεις. Ό Helmholtz, ό θεμελιωτής τού νόμου τής δια-
τήρησης τής ένέργειας, ό οποίος πρώτος εισήγαγε στήν νευροφυσιολογία τις αυ-
στηρές μεθόδους τής Φυσικής, έδειξε οτι ό άξονας διαδίδει ήλεκτρίκά σήματα μέ
τήν μικρή ταχύτητα τών 30 μέτρων άνά δευτερόλεπτο (ή άντίστοιχη ταχύτητα
σέ μεταλλικούς άγωγούς πλησιάζει τήν ταχύτητα τού φωτός). Αυτά τά σήμα-
τα όμως, πού άργότερα ονομάσθηκαν δυναμικά δράσεως, έχουν τό πλεονέκτημα
ότι μεταδίδονται άναλλοίωτα, διατηρώντας άνέπαφο τό ύψος και τό πλάτος τους.
Τό δυναμικό δράσεως είναι ένα μή γραμμικό φαινόμενο, ένα είδος σολιτονίου, τό
όποιο δημιουργείται ώς άποτέλεσμα τής μή γραμμικής άγωγιμότητας, ή οποία
οφείλεται στήν ροή ιοντικού ρεύματος διά μέσου ιοντικών διόδων στήν κυτταρική
μεμβράνη. Ή μή γραμμική φύση τού δυναμικού δράσεως συνεπάγεται οτι είναι
ένα φαινόμενο τής κατηγορίας όλα ή τίποτα. Δηλαδή, ένα άσθενές έρέθισμα δέν
προκαλεί δυναμικό. "Αν ομως τό έρέθισμα ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο, τό-
τε το δυναμικό δράσεως δημιουργείται κοντά στό κυτταρικό σώμα καί ταξιδεύει
μέχρι τήν προσυναπτική άπόληξη. ΈκεΤ προκαλεί τήν έκλυση στήν συναπτική
σχισμή μιας χημικής ούσίας πού ονομάζεται νευροδιαβιβαστής. Οί νευροδιαβιβα-
στες προσκολλώνται στϊς υποδοχές τού μετασυναπτικού κυττάρου καί τοιουτο-
τρόπως τό χημικό σήμα μετατρέπεται πάλι σέ ήλεκτρικό.

Για τήν διαλεύκανση τών άνωτέρω μηχανισμών άπενεμήθη μεγάλος άριθμός
βραβείων Nobel, συμπεριλαμβανομένων: Cajal καί Golgy, 1906, γιά τήν άνατο-
μία τών νευρώνων, Sherringhton καί Adrian, 1932, γιά τήν λειτουργία τών
νευρώνων, Dale καί Loewi, 1936 καί Katz, 1971, γιά τήν χημική έπικοινωνία
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στις συνάψεις, Eccles, Hodgin και Huxley, 1963, γιά τήν ύπαρξη ιοντικού ρεύ-
ματος, Neher και Sackman, 1991 γιά τήν μέτρηση ιοντικού ρεύματος, Mac
Kinnon, 2003, γιά τήν δομή τών ιοντικών διόδων.

Δυσλειτουργία συγκεκριμένων τμημάτων τού άνωτέρω μηχανισμού οδηγεί
σέ συγκεκριμένες παθήσεις. Γιά παράδειγμα, έλάττωση τοϋ νευροδιαβιβαστή
ντοπαμίνη σέ συγκεκριμένους νευρώνες οδηγεί στήν πάθηση τού Parkinson. Κα-
ταστροφή ύποδοχών γιά τόν νευροδιαβιβαστή άκετυλοχολίνη σέ μυϊκά κύτταρα
οδηγεί στήν πάθηση Myasthenia Gravis.

2. 'Εξειδίκευση

Οί νευρώνες έχουν μεγάλη έξειδίκευση. Γιά παράδειγμα, οί αισθητικοί
νευρώνες οράσεως άντιδροϋν μόνο στό φώς, ένώ οί αισθητικοί νευρώνες άκοής
άντιδρούν μόνο στά άκουστικά κύματα. Πειράματα σέ πιθήκους έδειξαν ότι δια-
χυμένο φώς προκαλεί μικρό άριθμό δυναμικών δράσεως στούς νευρώνες τού οπτι-
κού νεύρου, ένώ έστιασμένο φώς προκαλεί πάνω άπό 100 δυναμικά άνα δευτε-
ρόλεπτο. Ή 'ίδια συμπεριφορά παρατηρείται καί στόν θάλαμο. "Οπως όμως έδει-
ξαν ό Hubel καί ό Wiesel, Nobel 1981, στόν έγκεφαλικό φλοιό ύπάρχει άκόμη
μεγαλύτερη έξειδίκευση. Συγκεκριμένα, ύπάρχουν κύτταρα τά όποια άντιδροϋν
μόνο στόν προσανατολισμό, γιά παράδειγμα, ορισμένα διεγείρονται μόνο άπό κά-
θετες στήλες φωτός, ένώ άλλα διεγείρονται μόνο άπό οριζόντιες στήλες. Τά κύτ-
ταρα προσανατολισμού είναι τοπογραφικά οργανωμένα σέ κυτταρικές στήλες
στήν περιοχή τοϋ έγκεφάλου πού ονομάζεται Vi. 'Ανάλογα, στήν περιοχή V4
ύπάρχουν κύτταρα ύπεύθυνα γιά τήν άναγνώριση τοϋ χρ(όματος καί στήν πε-
ριοχή V5 κύτταρα ύπεύθυνα γιά τήν άναγνώριση τής κίνησης [2],

3. "Αδηλη μνήμη

Πώς δημιουργείται μία μνήμη; Ή πιό απλή κατηγορία μνήμης είναι ή λε-
γόμενη άδηλη, κατά τήν όποια ή άνάκληση άποθηκευμένης πληροφορίας δέν
άπαιτεΐ συνειδητή προσοχή. Ό ξένος εταίρος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών Eric
Kandel, Nobel 2000, κατόρθωσε νά άποσαφηνίσει πλήρως τούς νευρικούς μη-
χανισμούς πού διέπουν τέτοιου είδους μνήμη, τουλάχιστον γιά τό θαλάσσιο σαλι-
γκάρι Aplysia [3], Ή Aplysia άναπνέει μ.έ τό βράγχειο, τό οποίο σέ περίπτωση
κινδύνου άποσύρεται σέ μία κοιλότητα, ή οποία προφυλάσσεται άπό ένα δερμάτι-
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νο μανδύα. "Ενα ασθενές άπτικό ερέθισμα στον σίφωνα προκαλεί αντανακλα-
στικά απόσυρσης. Ή έπανάληψη ασθενών έρεθισμάτων οδηγεί σέ έθισμό
(habituation) καί τό αντανακλαστικό απόσυρσης έξασθενεΐ. "Αν όμως ένα
ασθενές έρέθισμα συνοδεύεται άπό ένα shock στήν ούρά, τότε ή Aplysia ευαι-
σθητοποιείται, με άποτέλεσμα ένα άσθενές έρέθισμα νά προκαλεί ισχυρό άντανα-
κλαστικό άπόσυρσης άκόμα καί χωρίς τό shock. Ό μηχανισμός έκμάθησης στό
κυτταρικό έπίπεδο άπεικονίζεται σχηματικά στό διάγραμμα 1.

Αισθητικός <' Κινητός

Νευρώνας [ Νευρώνας

Ç/ Σίφωνας

Τ'

Αισθητικός

J Νευρώνας [/■■' y

h r >SU

3ράγχιο

Διάγραμμα 1

Τό άσθενές έρέθισμα διεγείρει έναν αισθητικό νευρώνα, τού οποίου το δυνα-
μικό δράσεως δια μέσου τοϋ νευροδιαβιβαστή γλουταμινικό οξύ ενεργοποιεί τον
κινητικό νευρώνα, ύπεύθυνο γιά τό άντανακλαστικό άπόσυρσης. To shock στήν
ούρά διεγείρει έναν άλλο αισθητικό νευρώνα, τοϋ οποίου τό δυναμικό δράσεως
οδηγεί στήν έκλυση τοϋ νευροδιαβιβαστή σεροτονίνη. Αυτή προκαλεί μεγαλύτε-
ρη έκκριση γλουταμινικού οξέος καί κατά συνέπεια οδηγεί σέ ισχυρότερα άντα-
νακλαστικά άπόσυρσης. Αύτή ή συμπεριφορά, αύτή ή μνήμη άν θέλετε, διαρκεί
γιά λίγα μόνο λεπτά. Άν άντί γιά ένα shock, ή Aplysia δεχτεί πέντε συνεχόμε-
να shock, τότε οί αλλαγές στό νευρικό έπίπεδο είναι πραγματικά έντυπωσιακές.
Τώρα, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έκλυση σεροτονίνης, ή όποία όχι μόνο προκαλεί
τήν έκλυση πολύ μεγαλύτερης ποσότητας γλουταμινικού οξέος άλλά έπίσης οδη-
γεί καί στήν ένεργοποίηση ένός συγκεκριμένου γονιδίου, τό όποιο τελικά δημι-
ουργεί καινούριες συνάψεις, βλέπε διάγραμμα 2.
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Βραχυχρόνια Μακροχρονια

μνημη μνήμη

Διάγραμμα 2

Τώρα δηλαδή υπάρχει ανατομική αλλαγή, και έτσι ή ικανότητα ισχυρότερου
αντανακλαστικού άπόσυρσης διατηρείται όχι μόνο γιά λεπτά, αλλά γιά έβδομάδες.

4. Γενικεύσεις

Οί βασικές μελέτες γιά τήν διάδοση του δυναμικού δράσεως έγιναν στο καλα-
μάρι, γιά τήν όραση σέ πιθήκους και γιά τήν έκμάθηση στήν Aplysia. Είναι δυ-
νατόν άνάλογα συμπεράσματα νά γενικευθούν και στόν άνθρωπο; Ή Aplysia έχει
20.000 νευρώνες, ενώ ό άνθρώπινος έγκέφαλος έχει 100 δισεκατομμύρια. Άπό τήν
άλλη μεριά, ή Δαρβινική θεοφία της εξέλιξης συνεπάγεται ότι ή φύση χρησιμοποι-
εί παρόμοιες μεθόδους γιά τήν λύση παρόμοιο« προβλημάτων. Παραδείγματα:

α) Τό δυναμικό δράσεο3ς άποτελεΐ τον θεμελώδη μηχανισμό γιά τήν διάδοση
πληροφορίας σέ όλους τους νευρώνες.

β) Μηχανισμούς εκμάθησης παρόμοιους μέ τήν Aplysia χρησιμοποιεί και ό
ποντικός. Συγκεκριμένα, κατά τήν αρχική απομνημόνευση ενός συγκεκριμένου
χοίρου, παρατηρείται στόν ιππόκαμπο τού ποντικού αλλαγή στήν ένταση συνά-
ψεων, άλλά γιά τήν μακροχρόνια διατήρησή του απαιτείται, όπως καί στήν
Aplysia, ή δημιουργία καινούριων συνάψεων. 'Αντί για σεροτονίνη, ό ποντικός
χρησιμοποιεί ντοπαμίνη, είναι όμως άξιοθαύμαστο ότι γιά κατασκευή καινούριων
συνάψεων ένεργοποιεΐται άκριβώς τό ίδιο γονίδιο όπως και στήν Aplysia, το λε-
γόμενο γονίδιο creb.



92

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

γ) Τό γεγονός ότι νευρώνες όρασης μέ παρόμοια λειτουργία βρίσκονται το-
πογραφικά κοντά αποτελεί ένδειξη λειτουργικής συσσωμάτωσης. Ή πιό δραμα-
τική έπιβεβαίωση ότι συγκεκριμένες περιοχές του έγκεφάλου αντιστοιχούν σέ συ-
γκεκριμένες εγκεφαλικές λειτουργίες, οφείλεται σέ κάποιον ασθενή του οποίου,
γιά τήν αντιμετώπιση συχνών επιληπτικών κρίσεων, του άφαιρέθησαν χειρουρ-
γικά οί έσωτερικές έπιφάνειες του κροταφικού λοβού καί ό ιππόκαμπος. Μετά
τήν εγχείρηση, ό άσθενής αυτός έχασε πλήρως τήν δυνατότητα νά δημιουργεί
καινούριες μακροχρόνιες μνήμες. Διατήρησε άνέπαφη τήν μνήμη του γιά γεγο-
νότα πρό τής έγχειρήσεως καθώς καί τήν ικανότητα βραχυχρόνιας μνήμης. Κά-
θε φορά όμως πού έβλεπε τήν γιατρό του, τήν ψυχίατρο Milner, τήν χαιρετούσε
σάν νά τήν έβλεπε γιά πρώτη φορά.

Τά άνωτέρω εκπληκτικά επιτεύγματα τής νευροφυσιολογίας στηρίχθηκαν σέ
έπεμβατικές μεθόδους. Επίσης σημαντική πρόοδος στήν κατανόηση τής λει-
τουργίας τού έγκεφάλου επετεύχθη μέ δύο άκόμα τρόπους: Πρώτον, μελετών-
τας τϊς έπιπτώσεις άπό τήν διέγερση συγκεκριμένων περιοχών τού έγκεφάλου
κατά τήν διάρκεια νευροχειρουργικής επεμβάσεως (αύτές τϊς μελέτες άρχισε ό
Penfield καί συνέχισε ό Spery, Nobel, 1981). Δεύτερον, μέ τήν παρακολούθη-
ση άσθενών μέ συγκεκριμένη νευρολογική πάθηση καί άργότερα μέ τόν έντοπι-
σμό, διά μέσου αυτοψίας, άντίστοιχης βλάβης σέ συγκεκριμένη περιοχή τού
έγκεφάλου (ή πρώτη δραματική ανακάλυψη αυτού τού είδους οφείλεται στόν
Broca, ο όποιος έδειξε οτι βλάβη σέ συγκεκριμένη περιοχή τού άριστερού μετω-
πιαίου λοβού οδηγεί στήν λεγόμενη άφασία Broca, κατά τήν όποία ό άσθενής δια-
τηρεί τήν ικανότητα τής κατανόησης γλώσσας, άλλά άδυνατεί νά μιλήσει).

II. Εγκεφαλικές 'Απεικονίσεις καί ή Δυναμική του Έγκεφάλου

Ή μελέτη συγκεκριμένων νοητικών διεργασιών άπαιτεΐ τήν μελέτη in vivo
συγκεκριμένων έγκεφαλικών κυκλωμάτων. Οί καινούριες άπεικονιστικές τε-
χνικές τού λειτουργικού Μαγνητικού Τομογράφου, τού Τομογράφου Εκπομπής
Πρωτονίων (PET) καί τού Τομογράφου Εκπομπής Φωτονίων (SPECT), μάς
δίνουν τήν δυνατότητα νά εντοπίζουμε τήν ενεργοποίηση συγκεκριμένων έγκε-
φαλικών περιοχών in vivo μέ ολοένα καί μεγαλύτερη άκρίβεια [4]. Γιά παρά-
δειγμα στό διάγραμμα 3 άπεικονίζονται οί περιοχές τού έγκεφάλου πού ενεργο-
ποιούνται σέ κάποια γλωσσολογικά πειράματα [5].
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Γιά μελέτες μέ PET δίδεται ένδοφλεβίως ή ουσία FDG, ή οποία είναι γλυκό-
ζη συνδεδεμένη μέ ραδιενεργό φθόριο. Τό φθόριο υπόκειται σέ ραδιενεργό διάσπα-
ση καί τελικά απελευθερώνει ενέργεια σέ μορφή ακτινών γ τήν οποία καταγρά-
φει ό σαρωτής τοϋ PET. Αυτό οδηγεί στήν άκόλουθη μαθηματική έξίσωση:

/= expl-\ fdsljgch

Τό I δίδεται άπό τις μετρήσεις του σαρωτή καί τό/υπολογίζεται μέ άξονικό το-
μογράφο. Τό ζητούμενο είναι νά βρεθεί τό g, δηλαδή ή κατανομή τοϋ φθορίου καί
κατά συνέπεια τής γλυκόζης. Οι πιό ένεργοποιημένες περιοχές τοϋ έγκεφάλου κα-
ταναλώνουν περισσότερη γλυκόζη καί τοιουτοτρόπο^ς ο ύπολογισμός τού g άποτε-
λεΐ έμμεσο υπολογισμό ενεργοποίησης. Ό άγνωστος g έμφανίζεται σάν ολοκλήρω-
μα πάνω στό εύθύγραμμο τμήμα L, κατά συνέπεια άπό τις Καρτεσιανές συντεταγ-
μένες Χ], χ2 πηγαίνουμε στις τοπικές συντεταγμένες ρ, 0, τ, βλέπε διάγραμμα 4.

Διάγραμμα 4
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Το μαθηματικό πρόβλημα καταλήγει στήν εύρεση μιας συνάρτησης g άπό
την γνώση του ολοκληρώματος της κατά μήκος του L.

g (p,0) = jg (τ cos θ- ρ sin θ, τ sin θ + ρ cos θ) άτ.

L

Αυτό τό πρόβλημα άνήκει σέ μία μεγάλη κατηγορία μαθηματικών προβλη-
μάτων, τα όποια ονομάζονται «άντίστροφα προβλήματα». Ή λύση του συγκε-
κριμένου αντίστροφου προβλήματος (δηλαδή ό τύπος πού δίδει τό g συναρτήσει
τού g) δίνεται άπό τήν παρακάτω έξίσωση:

2π

g(xx,x2)=—(dx- idx)f ewH(0, - xxsin6>+x2cosö)άθ,

4 π 1 2 ο

rj/a , 1 ί ? (Ρ'. θ) ,

Η{θ,ρ) = —1 -dp.

m L ρ'_ρ

Αυτή ή έξίσωση άποτελεϊ τήν βάση τού άξονικού τομογράφου, γιά τήν έφεύ-
ρεση τού οποίου άπενεμήθη τό Nobel στούς Cormack και Hounsfield τό 1979.
Τό άντίστοιχο μαθηματικό πρόβλημα γιά τόν μαγνητικό τομογράφο, γιά τήν
έφεύρεση τού οποίου άπενεμήθη τό Nobel στούς Mansfield και Lauterbur το
2003, είναι πιο εύκολο. Αντιθέτως, τό σχετικό αντίστροφο πρόβλημα γιά τό
SPECT είναι πολύ πιο δύσκολο και ή άναλυτική του λύση κατασκευάσθηκε μό-
λις προσφάτως χρησιμοποιώντας μία μαθηματική μέθοδο πού άνακαλύψαμε σέ
συνεργασία με τόν μέγιστο μαθηματικό Gelfand [6].

Είναι άδύνατον στόν περιορισμένο χρόνο της ομιλίας μου νά παρουσιάσω τά
σημαντικά πορίσματα γιά τήν λειτουργία τού εγκεφάλου πού έχουν προκύψει άπό
τήν χρήση τών καινούριων μεθόδων λειτουργικής άπεικονίσεως. 'Απλώς άναφέρω
ότι, ένώ τά ζώα διαθέτουν μόνο πρωτοταγή συνείδηση, ό άνθρώπινος έγκέφαλος
διαθέτει άνώτερες μορφές συνείδησης μέ άποκορύφωμα τήν γλώσσα, τις καλές τέ-
χνες και τά μαθηματικά. "Ενα παράδειγμα της χρησιμότητας τών λειτουργικών
άπεικονιστικών μεθόδων είναι και ή προσπάθεια οριοθέτησης τής σχέσεως μεταξύ
γλώσσας και μαθηματικών μελέτες μέ λειτουργικό μαγνητικό τομογράφο έδειξαν
ότι κατά τήν διαδικασία μαθηματικών υπολογισμών κατά προσέγγιση, ενεργοποι-
ούνται περιοχές τού έγκεφάλου πού σχετίζονται μέ όπτικοχωρικά νευρικά κυ-
κλώματα, ένώ κατά τήν διαδικασία άκριβών υπολογισμών ένεργοποιούνται πε-
ριοχές τού έγκεφάλου πού σχετίζονται μέ τήν παραγωγή γλώσσας.
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Ανοίγοντας μία παρένθεση, αναφέρω δτι οί καινούριες απεικονιστικές τε-
χνικές δέν έχουν μόνο έπιπτώσεις στή μελέτη τής λειτουργίας τού έγκεφάλου,
άλλά είναι καί έξαιρετικά χρήσιμες σέ πολλές περιοχές τής ιατρικής, ιδιαίτερα
στήν ογκολογία, τήν καρδιολογία καί τήν ψυχιατρική. Γιά παράδειγμα, όπως τό
φθόριο προσκολλάται στήν γλυκόζη, ύπάρχουν ούσίες πού προσκολλούνται στήν
ντοπαμίνη. Χρησιμοποιώντας τέτοιες σεσημασμένες ούσίες, μελέτες μέ PET
έδειξαν δτι στήν σχιζοφρένεια υπάρχει μικρότερος αριθμός υποδοχών ντοπαμίνης
στόν προμετωπιαΐο φλοιό (πού ίσως έξηγεϊ τά λεγόμενα αρνητικά συμπτώματα,
όπως έπιπεδότητα συναισθημάτων) καί μεγαλύτερος άριθμός σέ βαθύτερες πε-
ριοχές (πού ίσως έξηγεϊ τά λεγόμενα θετικά συμπτώματα, όπως ψευδαισθήσεις).

Οί άνωτέρω άπεικονιστικές τεχνικές, παρά τήν έξαιρετική τους σπουδαιότη-
τα, είναι άδύνατον νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν μελέτη τής δυναμικής τού έγκε-
φάλου. ΙΙράγματι, ύπάρχουν πειραματικές ένδείξεις ότι ή αύξηση τής κατανάλω-
σης οξυγόνου ώς άποτέλεσμα τής ένεργοποίησης νευρώνων άκολουθεΐται μετά
άπό περίπου δύο δευτερόλεπτα άπό αύξηση ροής αίματος. Ό λειτουργικός μα-
γνητικός τομογράφος, τό PET καί τό SPECT, παρακολουθούν αύτήν άκριβώς τήν
αύξηση. Τί όμως συμβαίνει στον έγκέφαλο σέ αύτά τά δύο δευτερόλεπτα; Γενι-
κεύοντας τά συμπεράσματα άπό μελέτες σέ νευρώνες ζώο.»ν, ύπάρχουν σοβαρές
ένδείξεις ότι ό κρίσιμος μηχανισμός γιά συνείδηση είναι ό συγχρονισμός διαφόρων
εγκεφαλικών κυκλωμάτων μέ τήν διέγερση νευρώνων σέ συχνότητες άπό 40 έως
80 Hertz. Γιά τήν μελέτη αύτής τής διαδικασίας in vivo, οί πιο σημαντικές τε-
χνικές είναι ή ήλεκτροεγκεφαλογραφία καί ιδιαίτερα ή μαγνητοεγκεφαλογραφία.
Γιά τόν λόγο αύτό, ό νομπελίστας Edelman, στό βιβλίο του γιά τήν συνείδηση

Διάγραμμα 5
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Wider than the sky [7], αναφέρει πειραματικά δεδομένα μόνο άπό μαγνητοεγκεφα-
λογραφία. Και αυτή ή τεχνική, όπως καί οί προηγούμενες άπεικονιστικές τεχνι-
κές, στηρίζεται στήν μαθηματική λύση ενός άντίστροφου προβλήματος. Συγκε-
κριμένα, ή διέγερση νευρώνων δημιουργεί ήλεκτρικό ρεύμα καί αύτό προκαλεί ένα
μαγνητικό πεδίο έκτός τού κρανίου, τό οποίο είναι δυνατόν νά μετρηθεί μέ μία
εξαιρετικά εύαίσθητη συσκευή ή οποία άπεικονίζεται στό διάγραμμα 5. Τό διά-
γραμμα 6 άπεικονίζει τά σημεία έκτός τού κρανίου στά οποία μετριέται τό μα-
γνητικό πεδίο.

Διάγραμμα 6

Τό άντίστροφο μαθηματικό πρόβλημα συνίσταται στόν ύπολογισμό τού ρεύ-
ματος άπό τήν γνώση τού μαγνητικού πεδίου. "Ηταν όμως ήδη γνωστό στόν
Helmholtz άπό τό 1853 ότι αύτό τό μαθηματικό πρόβλημα δέν έχει μοναδική
λύση, δηλαδή υπάρχουν πολλά διαφορετικά ήλεκτρικά ρεύματα πού δημιουργούν
τό ί'διο μαγνητικό πεδίο. ΙΙοιό άπό αυτά τά ρεύματα είναι τό φυσιολογικό; Μετά
άπό έρευνητική προσπάθεια δεκαπέντε περίπου ετών, τήν οποίαν άρχίσαμε μέ τόν
Gelfand καί στήν οποία συμμετείχαν καί συμμετέχουν έρευνητές άπό τήν Αγ-
γλία, τήν Αμερική, τή Γερμανία καί τήν Ελλάδα, έχουμε σημειώσει σημαντική
πρόοδο στήν λύση τού άνωτέρω άντιστρόφου προβλήματος. Συγκεκριμένα: α)
'Απομονώσαμε τήν συνιστώσα τού ρεύματος, ή οποία μπορεί νά υπολογισθεί άπό
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τήν γνώση τοϋ μαγνητικού πεδίου [8]. β) Δείξαμε δτι είναι δυνατόν νά υπολογι-
σθεί το ελάχιστο ρεύμα πού είναι συνεπές μέ το μετρούμενο μαγνητικό πεδίο [9],
Σέ πρόσφατη μελέτη μας, ή όποια μόλις δημοσιεύθηκε στό περιοδικό Inverse
problems, καί τής όποιας τό κύριο άποτέλεσμα άνακοινώνεται σήμερα γιά πρώτη
φορά άπό τό βήμα τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, δείξαμε ότι ή μαγνητοεγκεφαλο-
γραφία καί ή ήλεκτροεγκεφαλογραφία είναι συμπληρωματικές τεχνικές [10].
Δηλαδή, είναι έντυπωσιακό ότι ή συνιστώσα τού ρεύματος πού δέν δύναται νά
μετρήσει ή μαγνητοεγκεφαλογραφία είναι άκριβώς ή συνιστώσα τού ρεύματος
τήν όποια δύναται νά μετρήσει ή ήλεκτροεγκεφαλογραφία. Αύτό θέτει τήν θεω-
ρητική βάση γιά τήν προσπάθεια ταυτόχρονων μετρήσεων καί μέ τις δύο αύτές
' ι

τεχνικες .

Τά πλέον πλήρη θεωρητικά άποτελέσματα στήν περιοχή τής ήλεκτρομα-
γνητοεγκεφαλογραφίας παρουσιάζονται στήν πιό πρόσφατη δημοσίευση μου.

Τό τμήμα 'Επιστημών τού 'Εγκεφάλου τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Cambridge
προμηθεύθηκε προ λίγων μηνών συσκευή μαγνητοεγκεφαλογραφίας, κόστους 5
έκατομμυρίων λιρών. Σέ στενή συνεργασία μέ αύτό τό τμήμα, έχουμε άρχίσει
τήν υλοποίηση καί έπαλήθευση τών καινούριων μας άλγορίθμων.

Ή σημαντική βελτίωση τής δυνατότητας τής ήλεκτρομαγνητοεγκεφαλο-
γραφίας νά έντοπίζει τήν ένεργοποίηση νευρικών κυκλωμάτων σέ πραγματικό
χρόνο άναμένεται νά χρησιμοποιηθεί στό Cambridge γιά τήν μελέτη διαφόρων
πτυχών τής συνείδησης. "Ηδη προγραμματίζουμε μελέτες γιά τήν γλώσσα άρχί-
ζοντας μέ τό πώς ό έγκέφαλος έπεξεργάζεται ομαλούς καί άνώμαλους τύπους
άορίστου τής 'Αγγλικής γλώσσας (consider -considered, give-gave).

Τμήμα τών άνωτέρω ερευνών θά συνεχιστούν στό νεοϊδρυθέν Κέντρο Έρεύ-
νης Θεωρητικών καί Εφαρμοσμένων Μαθηματικών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

1. Μερικά άττο τά άνωτέρω άποτελέσματα παρήχθησαν στο πλαίσιο τοϋ Ευρωπαϊκού προ-
γράμματος «'Εγκέφαλος», στο οποίο συμμετείχε και ο καθηγητής Γ. Δάσσιος. Αυτό τό πρόγραμμα
ήταν έ'να άπό τά δέκα μόνο προγράμματα άπό δλες τις περιοχές έπιστήμης καί τεχνολογίας σέ όλη
τήν Ευρώπη που χρηματοδοτήθηκε τό 2005 άπό τήν Ευρωπαϊκή "Ενο^ση γιά τήν υποστήριξη στό
Cambridge γιά τρία χρόνια μιάς έδρας Άριστείας.
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III. Επίλογος

Με βάση τον διάλογο τοΰ Φαίδωνα καί τήν εξήγηση αύτοΰ τοΰ διαλόγου άπό
τους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους καί ιδιαίτερα άπό τόν Συριανό, υπάρχουν διά-
φορες κατηγορίες ψυχών. 'Ακόμη καί οί ψυχές που έχουν έκπέσει, έπειδή ήταν
κάποτε άχραντες, έμπεριέχουν «έν αύταϊς» a priori γνώση. Αυτός είναι ό λόγος,
πού άφοΰ ό Σωκράτης οδηγεί μέ τις έρωτήσεις του ένα δοΰλο νά άνακαλύψει ορι-
σμένες γεωμετρικές άλήθειες, άναφωνεΐ «Πάντα είχε ό δούλος στήν ψυχή του
αυτή τήν γνώση». Σέ αυτή τήν Πλατωνική θέση τής έμφυτης γνώσης, τήν
οποία άνέπτυξαν περαιτέρω ό Leibnitz καί ό Kant, ό 'Αριστοτέλης καί άργότε-
ρα ό Locke άντιπαραθέτουν τήν άποψη ότι ή ψυχή είναι tabula rasa, δηλαδή ένα
λευκό πινάκιο στό οποίο καταγράφονται έμπειρίες. Ποιός είχε δίκιο: ό Πλάτω-
νας ή ό 'Αριστοτέλης; Αύτοΰ τοΰ ε'ίδους τά έρωτήματα έχουν άπασχολήσει βα-
θυστόχαστους διανοητές άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Νομίζω ότι στήν έποχή μας δημιουργείται γιά πρώτη φορά ένα επιστημονικό
πλαίσιο γιά τήν άπάντηση τών άνωτέρω θεμελιακών έρωτημάτων. Συγκεκριμέ-
να, ο Pavlov μέ τά περίφημα πειράματά του σέ σκύλους, οί οποίοι μετά άπό ευαι-
σθητοποίηση σέ ήχο κουδουνιού άρχιζαν νά έκκρίνουν σίελο μόνο μέ τό άκουσμα
τοΰ ήχου χωρίς νά ύπάρχει φαγητό, άπέδειξε πειραματικούς ότι ό συσχετισμός
δύο έρεθισμάτων οδηγεί σέ μάθηση. Ό Kandel, όπως σάς παρουσίασα στό πρώ-
το μέρος, κατόρθωσε νά άποσαφηνίσει τούς άντίστοιχους μηχανισμούς έκμάθη-
σης στό κυτταρικό έπίπεδο. Ή φιλοσοφική γενίκευση αύτής τής πραγματικό-
τητας οδηγεί άκριβώς στήν άποψη τοΰ 'Αριστοτέλη ότι μαθαίνουμε μέ τό νά συ-
σχετίζουμε ιδέες σάν άποτέλεσμα έμπειριών. Αύτό όμως δέν σημαίνει ότι ή Πλα-
τωνική άποψη γιά έμφυτη γνώση, γιά tabula inscripta, ήταν λάθος. Πράγματι,
ύπάρχει στόν έγκέφαλο βιολογικώς προκαθορισμένη γνωστική προδιάθεση. Αύτή
ή προδιάθεση μετατρέπεται σέ γνώση διά μέσου τών συνεχών άλληλεπιδράσεων
μέ τό περιβάλλον. Τά πολύπλοκα νευρικά κυκλώματα μέ τά δισεκατομμύρια τών
συνάψεών τους άποτελούν τήν ύλική βάση τής γνωστικής προδιάθεσης. Οί ποι-
οτικές καί ποσοτικές άλλαγές πού συντελούνται στίς συνάψεις άποτελούν τήν
ύλική βάση τής έκμάθησης διά μέσου έμπειριών.

"Ενα άπό τά πιό ένδιαφέροντα χαρακτηριστικά τής συνείδησης είναι ή άδυ-
ναμία μας νά άπομονώσουμε ένα μόνο σημείο στόν χωροχρόνο τής μνήμης μας.
Γιά παράδειγμα, όσο καί νά προσπαθώ είναι άδύνατο νά έστιάσω στό πρόσωπο
τής κόρης μου τήν πρώτη φορά πού τήν άντίκρισα όταν γεννήθηκε' οί εικόνες
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συνεχώς αλλάζουν. Αύτό οφείλεται στό οτι δ εγκέφαλος είναι ένα ποικίλως επι-
καλυπτόμενο σύστημα. Ή κόρη μου συμμετέχει σε άπειρα νευρικά κυκλώματα
τού έγκεφάλου μου, είναι άδύνατον νά άπομονώσω ένα μόνο άπό αύτά. Αυτή ή
επικάλυψη άποτελεΐ τήν υλική βάση τών συνειρμών.

Είναι προφανές ότι ό έγκέφαλος άποδομεϊκαί έπαναδομεϊ. Γιά τόν λόγο αύτό
ό Edelman γράφει ότι «κάθε ένέργεια άντίληψης είναι καί μία ένέργεια δημιουρ-
γίας» (every act of perception is an act of creation). "Ισως ένας λιγότερο ποιη-
τικός άλλά περισσότερο άκριβής άφορισμός είναι: «'Αντίληψη έπιτυγχάνεται διά
μέσου τής λύσεως ενός άντιστρόφου προβλήματος». Γιά παράδειγμα, γιά τήν
άναγνώριση ένός προσώπου, ό έγκέφαλος άποδομεΤ τό πρόσωπο άναλύοντας ποι-
κιλοτρόπως τήν κατανομή τών φωτονίων πού έκπέπονται άπό τό πρόσωπο καί
κατόπιν, άπό τήν σύνθεση αυτών τών δεδομένων, άνακατασκευάζει τό πρόσωπο.
Τά άντίστροφα προβλήματα πού άδιάκοπα έπιλύει ό έγκέφαλος είναι άπείρως δυ-
σκολότερα άπό τά άντίστροφα μαθηματικά προβλήματα. "Ενας ήλεκτρονικός
ύπολογιστής ακολουθεί άκριβή άλγοριθμικά βήματα. Ό έγκέφαλος λειτουργεί μέ
τελείως διαφορετικό τρόπο: Σέ ένα συνεχώς διαφοροποιούμενο, έσωτερικώς καί
έξωτερικώς, περιβάλλον θυσιάζει άκρίβεια προκειμένου νά επιτύχει τόν βασικό
του στόχο, ό όποιος είναι ή λύση τού άκόλουθου άντίστροφου προβλήματος:
«'Αποκρυπτογράφησε τήν σημασία άπειρων άλληλοσυγκρουόμενων πληροφο-
ριών». Είναι άξιοθαύμαστο ότι τό μεγαλύτερο μέρος τής λειτουργίας τού έγκε-
φάλου λαμβάνει χώρα στό υποσυνείδητο, δηλαδή έπιτελεΐται χωρίς έμεΐς νά τό
γνωρίζουμε. Είχε βεβαίως δίκιο ό Freud ότι άντιθέσεις στό υποσυνείδητο είναι
δυνατόν νά οδηγήσουν σέ ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Τό κύριο όμως δέν είναι
ή παθολογική άλλά ή κανονική λειτουργία. Νομίζω ότι είναι άδύνατο νά εμβαθύ-
νουμε στά μυστικά τής συνείδησης χωρίς τήν μελέτη τής άλληλεπίδρασης συ-
νειδητού καί άσυνειδήτου. Γιά παράδειγμα, άκόμη καί κατά τήν τόσο άπλή από-
φαση νά κινήσουμε ένα δάκτυλο μας, μετρήσεις στόν έγκέφαλο δείχνουν ένεργο-
ποίηση τής σχετικής περιοχής τού έγκεφάλου δύο εκατοστά τού δευτερολέπτου,
πριν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε άποφασίσει νά κινήσουμε τό δάκτυλο μας.
Σέ προσεχείς μελέτες μέ ήλεκτρομαγνητοεγκεφαλογραφία θά προσπαθήσουμε νά
μελετήσουμε σέ πραγματικό χρόνο τήν σχέση συνειδητού καί άσυνειδήτου γιά
τήν θεληματική κίνηση, τήν υστερία καί τόν φόβο.

Ό Einstein είχε εκφράσει τόν θαυμασμό του γιά τό ότι ό άνθρωπος έχει τήν
ικανότητα νά κατανοήσει τόν φυσικό κόσμο. Νομίζω όμως, ότι τό πραγματικά
μεγαλειώδες έπίτευγμα τού άνθρωπίνου έγκεφάλου είναι ότι έχει τήν δυνατότη-
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τα νά κατανοήσει τήν συνείδηση, δηλαδή τήν δυνατότητα τοϋ «γνώθι σαυτόν».

Ή εμβάθυνση ενός ώριμου επιστήμονα στά άδυτα μυστήρια τόσο τοϋ κόσμου
πού μάς περιβάλλει, όσο καί τοϋ εγκεφάλου, δεν τοϋ δημιουργεί συναίσθημα πα-
ντοδυναμίας καί παντογνωσίας. 'Αντιθέτως, άντικρίζοντας μέ δέος τό θαυμάσιο
μυστήριο τής δημιουργίας, τήν άπειρη πολυπλοκότητα άλλά καί τήν άνείπωτη
ομορφιά αύτοϋ τού ύπέροχου κόσμου, άντιλαμβάνεται μέ ειλικρινή ταπεινοφροσύ-
νη τό μέγεθος τής μικρότητάς του.
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΪΟΪ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΓΛΟΪ

Συμπληρώνονται αύτες τις μέρες 67 χρόνια άπό τήν φθινοπωρινή εκείνη
Δευτέρα, που ό Ιταλός πρέσβυς Κόμης Γκράτσι επέδωσε στις 3 τήν νύκτα στόν
πρωθυπουργό τής Ελλάδος Ιωάννη Μεταξά, κατ' έντολήν τού προϊσταμένου
του Υπουργού τών εξωτερικών Κόμητος Τσιάνο, τελεσίγραφο, όπου ζητούσε νά
έπιτραπεϊ έντός τριών ωρών ή είσοδος ιταλικών στρατευμάτων στό έλληνικό έδα-
φος και ή κατάληψις μή κατονομαζομένων τμημάτων τής έπικρατείας, και εισέ-
πραξε τήν άπάντηση «alors, c'est la guerre» — «τότε έχομε πόλεμο». Τό έθνος
τιμά σήμερα τούς άνθρώπους πού άντιστάθηκαν σέ μία μεγάλη δύναμη μέ πολ-
λαπλάσιο πληθυσμό, συντριπτική υπεροπλία, ιδίως στήν θάλασσα και τόν άέρα,
και βιομηχανική υποδομή πού δέν είχε ή χώρα μας, καθ' ήν στιγμήν ή Μεγάλη
Βρεττανία έμάχετο μόνη κατά τών δυνάμεων τού 'Άξονος, και ήταν οφθαλμο-
φανές ότι ή άήττητη μέχρι τότε Γερμανία θά προσέτρεχε άργά ή γρήγορα νά
βοηθήσει τόν σύμμαχο της.

"Εχει έξαρθεΐ επανειλημμένως ή εθνική ομοψυχία και τό υψηλό φρόνημα τών
Έλλήνο^ν ώς παράγων στόν οποίο οφείλεται κυρίως ή επιτυχία τών ελληνικών
όπλων, πού άφησε άναυδο τόν κόσμο, άσχέτως αν ξεχάσθηκαν πολύ γρήγορα ή
συνεισφορά τής μικρής Ελλάδος στήν νίκη, τήν οποία μας ύπέσχετο ό Τσώρτσιλ
ότι θά μοιρασθούμε μέ τήν Μεγάλη Βρεττανία, και οί τεράστιες θυσίες τού λα-
ού μας. Ή πίστη όμως στό δίκαιο τού άγώνος και ό θερμός πατριωτισμός δέν
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αρκοϋν γιά νά κλίνει ή πλάστιγξ σέ μία ένοπλη αναμέτρηση. Στήν έπιτυχία τών
έλληνικών όπλων συνετέλεσαν ό έπαρκής ποσοτικά καί άρτιος ποιοτικά έξοπλι-
σμός, στο μέτρο βέβαια τοϋ δυνατού, ή έντατική έκπαίδευση τών μονίμων καί
τών έφέδρων άξιωματικών, τών υπαξιωματικών καί τών κληρωτών, στήν οποία
οφείλεται έν πολλοίς ή αξιοσημείωτη ευθυβολία τοϋ πυροβολικού μας, ή έκπόνη-
ση καί έφαρμογή έπιτυχημένου σχεδίου έπιστρατεύσεως, πού κατά γενικήν όμο-
λογίαν έστέφθη άπό πλήρη έπιτυχία, δ άνεφοδιασμός σέ πυρομαχικά καί άλλο
ύλικό άπο έγχώριες πηγές, ή βελτίωση τών συγκοινωνιακών ύποδομών.

Τις παραμέτρους αύτές θά έξετάσει δ άκαδημαϊκδς κ. Δημήτριος Σκαρβέλης
στον πανηγυρικό λόγο τόν όποιο θά έκφωνήσει κατ' έντολήν τής Συγκλήτου τής
'Ακαδημίας. Τόν παρακαλώ ν' άνέλθει στό βήμα καί νά μάς μιλήσει γιά τήν
Στρατιωτική προπαρασκευή τού πολέμου.
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Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ TOT ΠΟΛΕΜΟΥ

ομιλια του ακαδημαϊκοι' κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΑΡΒΕΛΗ

Παρακαλώ νά μού επιτραπεί, πριν εισέλθω στο θέμα, νά ευχαριστήσω τή
Σύγκλητο τής 'Ακαδημίας, ή οποία μέ έτίμησε παραχωρώντας μου το βήμα τής
'Ακαδημίας γιά τήν εκφώνηση τού Πανηγυρικού τής Ημέρας.

Ό σημερινός πανηγυρικός γιά τήν έορταζομένη 67η έπέτειο τού έλληνοιτα-
λικού καί στή συνέχεια έλληνογερμανικού πολέμου δεν θά ύμνήσει ήρο^ίκά κα-
τορθώματα καί πολεμικές έπιτυχίες, όπως συνηθίζεται σέ αύτές τις περιπτώσεις,
καί συνεπώς δέν θά έχει τις αναμενόμενες έξάρσεις καί νομίζω ότι δέν θά δημι-
ουργήσει εορταστικό καί ένθουσιώδες κλίμα.

θά είναι μία ομιλία αποτέλεσμα σχετικής μέ τό θέμα μας έρευνας, μιας έρευ-
νας γιά τήν όσο έπιτρέπει ό χρόνος προσέγγιση καί παρουσίαση τής γενομένης
τότε προετοιμασίας τής χώρας άπό στρατιωτικής πλευράς, γιά τήν άντιμετώπι-
ση τού επερχομένου πολέμου.

'Εξάλλου, νομίζω ότι αύτή ή επιλογή δέν έκφεύγει τού γενικού σκοπού τού
εορτασμού τών 'Εθνικών 'Επετείων, ό όποιος σύν τοις άλλοις είναι καί ή σπουδή
τών διαφόριον πτυχών τού έορταζομένου γεγονότος. Προ τριετίας, τό 2004,
είχαμε ομιλήσει, μέ τήν ευκαιρία τής επετείου, γιά τή «γείοπολιτική συνι-
στώσα» αυτού τού πολέμου. Σήμερα, θά μας άπασχολήσει ή στρατιωτική προ-
παρασκευή του.

Εκλεκτό άκροατήριο, είναι σέ όλους γνωστός δ κανόνας ότι οί "Ενοπλες Δυ-
νάμεις πρέπει νά είναι άνά πάσα στιγμή έτοιμες γιά τήν άντιμετώπιση όποιασ-
δήποτε άπειλής κατά τής έδαφικής άκεραιότητας τής χώρας. Αύτός ό κανόνας
είναι σάν έπιδίωξη άπόλυτα σωστός, άλλά ενίοτε ή πραγματικότητα δέν ταυτί-
ζεται μέ τήν έπιδίωξη καί μάλλον ύστερεί αυτής.

Στήν έξεταζομένη περίπτωση συνέβη κάτι τέτοιο, χωρίς αύτό νά σημαίνει
ότι δέν κατεβλήθη κάθε προσπάθεια γιά τήν άρτιότερη προπαρασκευή. Εξάλλου
νά μή μάς διαφεύγει καί ένας άλλος κανόνας, πού θέλει τήν κάθε προπαρασκευή
νά έχει καί τήν καλύτερή της. Λαμβανομένων δέ ύπόψιν καί τών συνεχώς άνα-
νεουμένων πολεμικών τεχνολογιών, τό ζήτημα τής προετοιμασίας δέν έχει τέλος,
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είναι μονίμως ανοικτό καί μονίμως γεννά προβληματισμούς στίς στρατιωτικές
ήγεσίες.

Όμως πλέον τούτου, γιά τήν προσέγγιση τού θέματος, πρέπει νά λάβουμε
ύπόψιν ότι, αν μία προπαρασκευή δέν έχει τέλος, έχει πάντως κάποια αφετηρία,
άπό τήν οποία καί ύπολογίζεται, μετριέται, ώστε τελικά νά μπορεί νά γίνει μία
συνολική έκτίμηση τής συντελεσθείσης προόδου, μέσα σέ μία περίοδο χρόνου. Γιά
τήν περίπτωσή μας, ή άφετηρία έντοπίζεται στήν κατάσταση τών Ε.Δ. μας
αμέσως μετά τήν τραγωδία τής μικρασιατικής καταστροφής.

Πολύ συνοπτικά πρέπει νά λεχθεί ότι ή κατάσταση άφοροΰσε κυρίως τόν
Στρατό Ξηράς καί τούτο διότι στήν όλότητά του έπιχειρούσε στή μικρασιατική
γη, στήν όποια καί έμεινε ό όγκος τού βαρέος ύλικού του (πυροβόλα, οχήματα,
μηχανήματα) μέ τήν οπισθοχώρηση καί διαφυγή του. 'Αναγράφεται εις τόν
οίκεΐον τόμον τής Διευθύνσεως 'Ιστορίας Στρατού ΓΕΣ ότι «άπαν σχεδόν τό έν
Μικρά 'Ασία πολεμικόν ύλικόν είχε άπολεσθεΐ καί αί έπαναπατρισθεΐσαι μονάδες
έστερούντο οιασδήποτε πολεμικής αξίας». Ό Κλάδος τοϋ Ναυτικού δέν είχε
απώλειες, είχε απλώς νά αντιμετωπίσει τήν άπαξίωση τοϋ ύλικοϋ του λόγω πα-
λαίωσης καί φθοράς, ένώ ή 'Αεροπορία, ή οποία δέν είχε άκόμα συγκροτηθεί σέ
Κλάδο, αλλά ύπήγετο στον Στρατό Ξηράς καί στό Ναυτικό, ούτως ή άλλως δέν
θά μπορούσε μέ άεροσκάφη τοϋ '20 νά έπιχειρήσει τό '40, λόγω τής καθ' ήμέ-
ραν έξέλιξης τοϋ όπλου αύτοϋ.

Οί έλλείψεις σέ πολεμικό ύλικό κατέστησαν ολοφάνερες, όταν, άμέσως μετά
τήν καταστροφή, ή Τουρκία άρχισε νά προβάλει άπαράδεκτες άξιώσεις έπί τής
Δυτ. Θράκης καί τών νήσων τοϋ 'Ανατ. Αιγαίου. Έπεβάλλετο ή ταχυτάτη άνα-
συγκρότηση τού στρατού, άλλά δέν ύπήρχε τό κατάλληλο ύλικό. "Ετσι πρόχει-
ρα καί «έκ τών ένόντων» συγκροτήθηκε ή Στρατιά τοϋ Έβρου, μέ έλλείψεις
πολλές, πού δέν είναι του παρόντος νά άναφερθούν. Χάρη σ' αύτήν, άντιμετωπί-
σθηκε ή άπειλή καί έμετριάσθησαν οί άξιώσεις τών Τούρκων κατά τή διαδικασία
τής Συνθήκης τής Λωζάνης τού 1923, ή οποία καί έθεσε τέρμα στόν μεταξύ
ήμών καί αύτών πόλεμο.

"Ενα άλλο στοιχείο, πού πρέπει πάντοτε νά έχουμε ύπόψιν, είναι ότι μετά τή
μικρασιατική καταστροφή, καί σέ όλη τή διάρκεια τού μεσοπολέμου, τό Ελλη-
νικό Κράτος είχε νά θεραπεύσει τις μύριες όσες πληγές πού είχε δημιουργήσει ή
καταστροφή, μέ πρώτη τήν άνάγκη περίθαλψης ένός καί ήμίσεος έκατ. προσφύ-
γων. Επόμενο ήτο οί Ε.Δ., καί γενικά ή άμυνα τής Χώρας, νά μήν είναι πρώ-
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της προτεραιότητος, άφού μάλιστα κατά τό ύπόλοιπον τής ΙΟετίας τοϋ '20
ούδαμοϋ εις τόν ορίζοντα έφαίνοντο άπειλές. Ενδεικτικός είναι ό προβαλλόμενος
πίνακας, στόν όποιο φαίνεται ή ετήσια δαπάνη γιά τις Ε.Δ., ώς ποσοστό έπί τού
συνόλου τού προϋπολογισμού τού κράτους μέχρι καί τό 1932.

Οικονομικά "Ετος 1923-24 ........26%

1924-25 ........23%

1925-26 ........26%

1926-27 ........25%

1927-28 ........17%

1928-29 ........12%

1929-30 ........15%

1930-31 ........12%

1931-32 ........10%

Τι παρατηρούμε; Παρατηρούμε ότι ή πορεία τών στρατιωτικών δαπανών
βαίνει φθίνουσα άπό τό έτος 1923 έως τό 1932, πού φθάνει στό 10% τοϋ προϋπο-
λογισμού. Φθίνουσα έβαινε τότε καί ή διάρκεια τής θητείας, κατά τόν 'ίδιο χρόνο,
ή όποια άπό 24 μ. έφθασε στούς 12 μ., μέ άποτέλεσμα τήν άπίσχνανση τών
Ε.Δ. Φθίνον βέβαια ήτο καί τό ήθικόν τού Στρατεύματος μέ τις άποστρατείες
καί τις άποτάξεις στελεχών καί στή συνέχεια τις έπαναπροσλήψεις, ώς έπακό-
λουθο τών άλλεπάλληλων στρατιωτικών κινημάτων καί τών συνεπειών τοϋ «δι-
χασμού».

'Εν πάσει περιπτώσει, έγιναν κατά τό διάστημα αύτό καί κάποια βήματα
προοδου, άπό τά όποια τά πλέον σημαντικά ήσαν ή μετάκληση γαλλικής στρα-
τιωτικής άποστολής τό έτος 1925, ή οποία παρέμεινε έπί τετραετίαν καί έπε-
λήφθη τής έκπαιδεύσεως τών στελεχών όλων τών κλάδων, ίδρύσασα σχολεία καί
κέντρα έκπαιδεύσεως, μέ άπόδοση ή οποία όντως έδωσε πολλά κατά τόν πόλε-
μο τοϋ '40. "Αλλο βήμα συνιστά ή προμήθεια τό 1926 σημαντικού ύλικού πυ-
ροβολικού, ήτοι 156 βαρέων καί 312 ορειβατικών πυροβόλων καί ύλικού πεζικού,
ήτοι 125 χιλ. τυφεκίων καί 7784 αύτομάτων όπλων. Τή μερίδα τού λέοντος
άπέσπασε τό Π.Ν. μέ τήν άπόκτηση 4 άντιτορπιλλικών καί 6 υποβρυχίων. "Ολα
αύτά τά μέσα άπεδείχθησαν άργότερα πολύτιμα στά βουνά τής 'Αλβανίας καί
στά νερά κυρίως τής 'Αδριατικής θάλασσας. Τρίτο βήμα ήτο ή χειραφέτηση τής
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'Αεροπορίας τό 1929, μέ τή δημιουργία 'Υπουργείου 'Αεροπορίας, κατ' άναλο-
γίαν πρός τά υπάρχοντα 'Υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικου. Τοϋτο είχε ώς
συνέπεια τή συγκρότηση τρίτου Κλάδου στις Ε.Δ., τοΰ Κλάδου τής 'Αεροπο-
ρίας. Αυτονομηθεϊσα κατ' αυτόν τόν τρόπο ή 'Αεροπορία, μπόρεσε στή συνέχεια
νά βελτιώσει κατά πολύ τήν κατάστασή της, σέ μία έποχή ραγδαίας εξέλιξης
τού αεροπορικού όπλου.

Κυρίες και κύριοι, αύτή ήτο σέ γενικές γραμμές ή κατάσταση, έως τό έτος
1932, τό όποιο και άπετέλεσε σταθμό, γιά τήν αλλαγή πορείας, όσον άφορά
στήν προπαρασκευή τού πολέμου τού '40. "Ομως, πριν έξηγήσουμε τούτο,
κρίνεται σκόπιμον νά αναφερθούμε δι' ολίγων και στή διπλωματική θωράκιση
τής Χώρας, πέραν τής στρατιωτικής, πού επεδίωξαν οι κυβερνήσεις τού μεσο-
πολέμου.

Θά τό πράξω μέ έναν πίνακα (τόν προβαλλόμενο) Συμφώνων και Συμβάσε-
ων πού συνομολογήθησαν μέ βαλκανικές χώρες.

1928 Έλληνοϊταλικό Σύμφωνο Φιλίας - Συνδιαλλαγής - Δικαστικού Διακανονισμού.

1929 Έλληνογιουγκοσλαβικό Σύμφωνο Φιλίας.

1930 Σύμβαση μετά Τουρκίας (επίλυση ζητημάτων ανταλλαγής πληθυσμών), Ελληνο-
τουρκικές Συμφωνίες (Βενιζέλου-Κεμάλ):

α. Φιλίας - Ούοετερότητος - Διαιτησίας
β. Ναυτικών Εξοπλισμών
γ. Εμπορική Σύμβαση

1933 Ελληνοτουρκικό Σύμφωνον Εγγυήσεως.

1934 Σύμφωνο Συνεννοήσεως 'Αμυντικού χαρακτήρος (Ελλάς - Τουρκία - Ρουμανία -
Γιουγκοσλαβία). Γνωστό ώς Βαλκανικό Σύμφωνο.

1936 Στρατιωτική Σύμβαση (έπακόλουθον Βαλκανικού Συμφώνου), Πρωτόκολλα
'Αρχηγών Επιτελείων τών 4 χωρών.

1938 Προσχώρηση Βουλγαρίας στο Βαλκανικό Σύμφωνο και υπογραφή Συμφωνίας μή
Επιθέσεως.

1939 'Αγγλικές και Γαλλικές εγγυήσεις πρός Ελλάδα (μετά τήν υπό τής 'Ιταλίας κα-
τάληψη τής 'Αλβανίας).

θέλω νά προσέξετε ιδιαιτέρως τό Έλληνοϊταλικό Σύμφωνο τού '28, τό
Βαλκανικό Σύμφωνο, καθαρά αμυντικού χαρακτήρα, τού 1934, και τήν προ-
σχώρηση σέ αύτό τής Βουλγαρίας τό '38, όπως και τό γεγονός ότι σέ κανένα
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έξ αυτών δεν συμμετείχε ή 'Αλβανία. Θά ερωτήσει κανείς, ποιο το πρακτικό
αποτέλεσμα καί όφελος όλων αυτών τών συμφωνιών; Δυστυχώς κανένα, διότι
ή 'Ιταλία παρεβίασε τό Σύμφωνο, ή Ρουμανία καί ή Βουλγαρία ένωρίς συμπα-
ρετάχθησαν μέ τή Γερμανία, καί ή Τουρκία επέλεξε τήν ουδετερότητα, άπό τήν
οποία έξήλθε σχεδόν την παραμονή τής λήξεως τού μεγάλου πολέμου. 'Επίσης
σέ κανένα άπό τά Σύμφωνα αύτά δέν υπήρχε πρόβλεψη γιά συνδρομή προς τήν
Ελλάδα, σέ περίπτωση πού θά ενεργούσε κατ' αύτής ή 'Ιταλία ΜΟΝΗ (όπως
καί συνέβη).

'Αλλά, ας επανέλθουμε τώρα εις τό καθοριστικόν γιά τήν κατάσταση τού
στρατεύματος έτος 1932, πού προαναφέραμε. Ήτο κοινό μυστικό ότι τά σχε-
τικά μέ τις Ε.Δ. πράγματα είχον παραμεληθεί γιά πολλά έτη καί ή άμυνα τής
χώρας έχώλαινε. 'Εδέησε, τότε, ό Υπουργός Στρατιωτικών, στρατιωτικός καί
ό 'ίδιος (αναφερόμεθα στόν Γ. Κονδύλη), νά έχει μίαν έγκυρη άποψη γιά τό θέμα
καί έδωσε εντολή προς το 'Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (θεσμοθετημένο
συλλογικό όργανο) νά συντάξει σχετική έκθεση.

Εις τά άρχεΐα τής ΔΙΣ υπάρχει τό πρακτικό τού Α.Σ.Σ. Είναι τό ύπ' άρ.
122 τής 14ης Δεκεμβρίου 1932 καί έχει προσαρτηθεί σέ έκδοση της. Το περιε-
χόμενο του δέν είναι δυνατόν νά περιληφθεί στήν παρούσα ομιλία.

Στό πρακτικό έπισημαίνεται κυρίως ή κακή κατάσταση τού Στρατεύματος
καί σημειώνεται ότι, παρά τις Συμφωνίες καί τή φιλική διάθεση τών γειτονικών
χωρών, αύτές εξοπλίζονται, καί ενώ το ήμέτερον ποσόν γιά τήν άμυνα τό έτος
1931-32 ήτο τής τάξεως τού 10% τού προϋπολογισμού, γιά τή Γιουγκοσλαβία
ήτο 26% καί γιά τήν Τουρκία έπίσης 26%, γιά τή Βουλγαρία 19%. Μνημονεύει
τήν ολέθρια έπίδραση τής μείο^σης τής θητείας στη μαχητικότητα τού στρατού
καί δέν διστάζει νά κρούσει τόν κώδωνα μέ τή φράση; «'Εξ όλων τών άνωτέρω
προκύπτει ότι ή κατάστασις τής άμύνης τής Χώρας είναι αύτόχρημα τραγική».
Τό πρακτικό καταλήγει στά εξής: «Λαμβανομένου ύπόψιν ότι ή διεθνής κατά-
στασις, λόγω τής οικονομικής κρίσεως, είναι ύπέρ ποτε άνώμαλος, ή δέ συ-
μπλήρωσις τής άμύνης τής Χώρας άπαιτεΐ χρόνον μακρόν καί χρήμα πολύ,
άπαιτεΐται ή άπό τούδε μεθοδική συμπλήρωσις τών έλλείψεων προς έξασφάλισιν
μιάς στοιχειώδους άμύνης, άνευ τής οποίας κινδυνεύει ή ύπόστασις ημών ώς
κράτους».

Μετά τήν ένέργεια αυτή τά πράγματα έκινήθησαν ταχύτερον. Συνετάγησαν
μελέτες καί υπεβλήθησαν αιτήσεις, οί οποίες τελικά μετά διετίαν (τό έτος 1935)
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απέφεραν τό ποσόν τών 3 δις έπί κυβερνήσεως Π. Τσαλδάρη, οπότε καί ετέθη-
σαν οί πρώτες παραγγελίες πολεμικού υλικού. Νά σημειώσετε ότι τό ποσόν τών
3 δις του 1935 ίσοϋτο μέ τό σύνολον τών διατεθέντων χρημάτων άπό τό 1923
έως τό 1934 (δηλ. σέ διάστημα 11 έτών). Ή στροφή τού 1935 όφείλετο καί σέ
άλλους λόγους, ένας άπό τούς οποίους ήτο καί ή έπίθεση τής 'Ιταλίας κατά τής
Αιθιοπίας, μιας 'Ιταλίας πού κατείχε καί έλληνικό έδαφος, τό τής Δωδεκανήσου.
Τότε, τό 1935, συγκροτήθηκε καί ή Επιθεώρηση Άεραμύνης, γιά τήν άντιμε-
τώπιση τής άπό άέρος άπειλής, ή όποια έβαινε αύξανομένη, καθώς έβελτιοϋτο
τάχιστα τό άεροπορικό όπλο σέ όλες τις γειτονικές μας χώρες.

'Από τού σημείου αύτού καί μετά, ή προπαρασκευή τής άμύνης συνδέεται
μέ τήν κυβέρνηση Ί. Μεταξά καί τήν τότε στρατιωτική ήγεσία. Τότε άκριβώς
άρχίζει καί ή κατάσταση τών εύρωπάίκών πραγμάτων νά γίνεται προοδευτικά
πρόξενος άνησυχιών γιά τις ήγεσίες τών κρατών καί φυσικά καί γιά τήν ελλη-
νική ήγεσία. 'Αν γιά τις προηγούμενες κυβερνήσεις τού μεσοπολέμου ύπήρχαν
κάποια έλαφρυντικά στήν παραμέληση τής άμύνης, διότι άφ' ενός δ ορίζουν έφαί-
νετο καθαρός άπό άπειλές, άφ' έτέρου άδήριτος ήτο ή άνάγκη έπούλωσης τών
δεινών τής μικρασιατικής καταστροφής, ή οποία καί άπορροφούσε τά κονδύλια,
έπί κυβερνήσεως Μεταξά ήρχισε νά διαφαίνεται πλέον καθαρά ό επερχόμενος κίν-
δυνος .

Οί 'Αρχηγοί τών Κλάδων έκρουσαν άμέσως τόν κώδωνα. Ό 'Αλέξ. Παπά-
γος μέ έκτενές υπόμνημα έξέθεσε τις άνάγκες τοϋ στρατού, πράγμα πού έκαναν
καί οί άλλοι 'Αρχηγοί. "Εως τό έτος 1938 ό Παπάγος είχε ύποβάλει τέσσαρα
τέτοια ύπομνήματα, ζητώντας καί τις άνάλογες περιπτώσεις γιά τή θεραπεία
τών άναγκών. Γράφει ό Σπ. Μαρκεζίνης εις τήν ιστορία του ότι «ό Παπάγος
βλέπει τί πρέπει νά γίνει, ο Μεταξάς τί ήταν δυνατόν νά γίνει», καίτοι ό ίδιος ήτο
καλός έπιτελικός άξ/κός καί άσφαλώς κατανοούσε πολύ καλά τά στρατιωτικά
πράγματα. Μεταξύ τού δέοντος καί τού δυνατού άναπόφευκτα ύπήρχε άλλοτε
μικρή καί άλλοτε μεγάλη άπόκλιση. Ή προπαρασκευή τής άμύνης δέν θά μπο-
ρούσε μέ κανένα τρόπο νά έκφύγει τών οικονομικών δυνατοτήτων τής χώρας.
'Αποτελεί δε καί μεγάλη άτυχία τό γεγονός ότι κάποια άπό τά υλικά πού πα-
ρηγγέλθησαν σέ χώρες όπως ή Γαλλία, ή 'Αγγλία, ή Πολωνία (καί αύτό άφο-
ρούσε σέ σοβαρά οπλικά συστήματα, όπως άρματα, πυροβόλα, άεροσκάφη) δέν
παρελήφθησαν ή παρελήφθησαν μερικώς, διότι τελικά κατεκρατήθησαν άπό τις
κατασκευάστριες χώρες γιά τις δικές τους άνάγκες, έν όψει τού πολέμου.
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Φρονώ ότι ή παράθεση ειδών πολεμικού ύλικού μέ τις άντίστοιχες ποσότη-
τες, καθώς καί τομέων (όπως οργάνωση, έκπαίδευση, ανακατασκευές, έπιστρά-
τευση κ. λπ.) μέ τις άντίστοιχες ένέργειες, θά άπαιτοϋσε τήν προβολή πολλών πι-
νάκων, όπως θά άπαιτοϋσε καί πολύ χρόνο, πού έκφεύγει τού περιορισμένου χρό-
νου μιάς ομιλίας. Γι' αύτό καί καταφεύγω στήν παράθεση τών οικονομικών στοι-
χείων, άπό τά όποια θά μπορέσετε νά άντιληφθεΐτε τό μέγεθος τής γενομένης
προσπάθειας στό θέμα τής προπαρασκευής.

Στρατός Ξηράς

"Ετη 1923-1934 3.000 (σέ έκατομ. δρχ.)

1935 3.000

1936-1940 12.707

Σύνολον 18.707 18.707

Π. Ναυτικόν

1923-1934 3.900

1935-1940 2.222

Σύνολον 6.122 6.122

Π. ' Αεροπορία

1923-1934 1.200

1935-1940 3.822

Σύνολον 5.022 5.022

Γενικό Σύνολον 29.851

Συνολικά, λοιπόν, διετέθησαν στή διάρκεια τοϋ μεσοπολέμου περί τά 30 δις,
άπό τά όποια τά 2/3 σχεδόν κατά τήν πενταετία 1935-40 καί τούς λόγους τούς
έχουμε ήδη έξηγήσει. Κατά τά έτη αύτά (1935-40), τό ποσοστόν τών δαπανών
άμύνης άντιπροσωπεύει τό 27,7% τών όλων δαπανών τοϋ κράτους. Διευκρινίζω
ότι στά ποσά πού άνεφέρθησαν συμπεριελήφθησαν καί τά διατεθέντα άπό τά τα-
μεία έθνικής άμύνης, στόλου καί άεροπορίας.

"Ετσι μέ τήν έναρξη τοϋ πολέμου τήν 28η 'Οκτωβρίου 1940, οί Ε.Δ. τής
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Χώρας κατέστη δυνατόν νά παρατάξουν το άκόλουθο δυναμικό, πρός άντιμετώ-
πισιν τής ιταλικής απειλής.

Στρατός Ξηράς (Σχηματισμοί εκστρατείας)

Μεραρχίες Πεζικού 14

Ταξιαρχίες » 5

Μεραρχία Ιππικού 1

Ταξιαρχία » 1

Μηχανοκίνητον Σύνταγμα 1

Π. Ναυτικόν (Μονάδες μάχης)

'Αντιτορπιλικά 10

Τορπιλοβόλα 13

Υποβρύχια 6

Ναρκαλιευτικά 5

Π. 'Αεροπορία ('Αεροσκάφη)

Στρατιωτικής Συνεργασίας 46

Ναυτικής » 30

Βομβαρδισμού 29

Διώξεως 38

Οί δυνάμεις, βεβαίως, αύτές δέν συγκρίνονται μέ τις αντίπαλες ιταλικές, οί
όποιες ήσαν καταφανώς υπέρτερες, όχι μόνο ποσοτικώς, δηλαδή σέ άνδρες και
οπλικά συστήματα, άλλά και ποιοτικώς, τουλάχιστον άπό πλευράς πολεμικής
τεχνολογίας. 'Ιδιαίτερα αισθητή ήταν ή ποσοτική διαφορά στά μέσα ναυτικού και
άεροπορίας. Και διά τού λόγου τό άληθές, παρατίθεται μία άντιπαραβολή τών
ελληνικών και τών ιταλικών δυνάμεων.

Σύγκριση Δυνάμεων

Ελληνικές 'Ιταλικές
Μεραρχίες (ισοδύναμες) 17 30
Πλοία Επιφανείας 28 172
Υποβρύχια 6 119
'Αεροσκάφη 143 463
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Παρέχονται οί έξης διευκρινίσεις γιά τους ανωτέρω αριθμούς. Πρώτον, δπως
αναγράφει σέ σχετικό βιβλίο του ό 'Αρχιστράτηγος Παπάγος, ένδεχομένως οί
ιταλικές μεραρχίες νά ήσαν περισσότερες, διότι οί άνωτέρω 30 ήσαν μόνον οί
έντοπισθεισες. Δεύτερον, ώς πρός τό ιταλικό ναυτικό, οί άνωτέρω άριθμοί άναφέ-
ρονται στό σύνολο τού ναυτικού, αδιευκρίνιστο μέρος τού όποιου υπεστήριξε τόν
κατά τής Ελλάδος πόλεμο, στό όποιο περιλαμβάνεται καί ή ναυτική δύναμη
Δωδεκανήσου. Άπό τή Δωδεκάνησο είχε αποπλεύσει τό υποβρύχιο πού έτορπί-
λισε τήν «"Ελλη». Καί τέλος, όσον άφορα στήν άεροπορία, ό άριθμός 463 άφορά
στά άεροσκάφη παντός τύπου πού διετέθησαν στό κατά τής Ελλάδος μέτωπο
καί όχι τό σύνολο τής ιταλικής άεροπορικής ισχύος.

'Αλλά ή προπαρασκευή, όπως όλοι άντιλαμβάνεσθε, δέν άφορούσε μόνο στήν
άπόκτηση πολεμικών υλικών. Μέ τά χρηματικά ποσά πού άνεφέρθησαν, έκαλύ-
φθησαν πολλοί τομείς, άπό αυτούς πού υποστηρίζουν καί είναι ουσιώδεις γιά τήν
άμυνα τής χώρας, οί όποιοι δέν είναι δυνατόν νά άναφερθούν έδώ, ούτε κάν συνο-
πτικά. Τέτοιοι τομείς ήσαν: τής εκπαιδεύσεως, τής έπιστρατεύσεως (μέ τήν
οργανωτική καί τήν υλική της υποδομή), τής άντιαεροπορικής άμύνης (ένεργη-
τικής καί παθητικής), τών μεταφορών (ιδιαίτερα τών σχετιζομένων μέ τά σχέ-
δια έπιστρατεύσεως), τού καταρτισμού τών πολεμικών σχεδίων, τής όργανώσε-
ως τού εδάφους, τής έπιμελητειακής υποστηρίξεως καί άλλων. Σέ όλους αύτούς
τους τομείς έγιναν σημαντικά βήματα άναβαθμίσεως, μερικοί δέ οργανώθηκαν έξ
άρχής.

'Ιδιαιτέρως θά ήθελα νά άναφερθώ σέ δύο τομείς, στόν τομέα τής άμυντικής
οργανώσεως τού εδάφους καί σ' αύτόν τής έπιστρατεύσεως. Καί τό κάνω αύτό,
γιά τόν τομέα τής άμυντικής όργανώσεως έδάφους, διότι σ' αύτόν άνήκει καί τό
θέμα τής κατασκευής τής οχυρωματικής γραμμής «Μεταξά», ή σκοπιμότητα
τής όποιας έχει άπό κάποιους έπικριθεΐ, κυρίως γιά τό κόστος καί τήν άναποτε-
λεσματικότητά της. Τό έργο άπερρόφησε περί τό 1,5 δις, καί μέ τήν έναρξη τού
πολέμου έκ τών 21 οχυρών τά 4 δέν είχον πλήρως άποπερατωθεΐ. Πρώτον, τό
άμυντικό δόγμα τής έποχής, στά εύρωπαίκά γενικώς στρατιωτικά πράγματα,
δέν άπέκλειε τήν οχύρωση τού εί'δους αύτού, όπως συμβαίνει σήμερον. Καί άλλες
χώρες διέθεταν τέτοιες οχυρώσεις. Δεύτερον, το έργο κατασκευάστηκε νά αντι-
μετωπίσει βαλκάνιο άντίπαλο (τή Βουλγαρία), άπό τού όρους Μπέλες καί άνα-
τολικά, έγγύς τής έλληνοβουλγαρικής ορίου γραμμής, καί όχι τή γερμανική πο-
λεμική μηχανή. Δέν είναι τυχαίο ότι ή Βουλγαρία δέν έπετέθη κατά τής άγωνι-
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ζομένης εις τήν 'Αλβανία Ελλάδος, παρά μόνο όταν έλαβε χώρα ή γερμανική
έπίθεση και τότε άκολούθησε τούς επιτιθεμένους Γερμανούς. Τρίτον, ή ύπόψιν
οχύρωση επέτρεψε τήν υλοποίηση τής αρχής τής οικονομίας δυνάμεων, μέ άπο-
τέλεσμα νά καταστεί δυνατή ή συγκέντρωση τού όγκου τών δυνάμεών μας στό
ιταλικό μέτωπο. Βεβαίως ή «γραμμή» παρεκάμφθη άπό τήν κοιλάδα τού 'Αξιού
(γνωστή ή κατάρρευση τής Γιουγκοσλαβίας έντός 3 ήμερών), όμως παρεκάμ-
φθη, άφού οί υπερασπιστές της κατέδειξαν στόν κόσμο τήν ελληνική άνδρεια, που
τήν ομολόγησαν και οί άντίπαλοι. «Ή ιστορική δικαιοσύνη μού επιβάλλει νά δια-
πιστώσω ότι, μεταξύ τών έχθρών οί όποιοι εύρίσκοντο άπέναντί μας, ό Έλλην
στρατιώτης, πρό πάντων, έπολέμησε μέ τό μεγαλύτερον θάρρος. Παρεδόθη μό-
νον όταν ή έξακολούθησις τής άντιστάσεώς του δέν ήτο πλέον δυνατή και δέν
είχε κανένα λόγον». Αυτά ελέχθησαν τότε άπό τόν Χίτλερ και έλέχθησαν
άκριβώς γιά τούς υπερασπιστές τών οχυρών.

"Ερχομαι τώρα εις τόν άλλο τομέα, τόν τής έπιστρατεύσεως. Δέν άποτε-
λεΐ υπερβολή αν ισχυρισθώ ότι μεγάλο μερίδιο άπό τήν όλη έπιτυχία στόν πό-
λεμο τού '40 οφείλεται στήν επιτυχή έπιστράτευση τού Στρατού. Οί άλλοι
δύο Κλάδοι, Ναυτικό και 'Αεροπορία, έχουν πάντα καλύτερη έπάνδρωση άπό
τόν καιρό τής ειρήνης. Είναι ή φύση τών Κλάδων αύτών πού τό έπιβάλλει.
Ό Στρατός όμο^ς ανέκαθεν έδοκιμάζετο άπό τήν έπιστράτευση και ή έπιτυ-
χία του στήν έκπλήρωση τής πολεμικής άποστολής του έξηρτάτο άπό αυτήν
σέ μεγάλο βαθμό.

Ή Γενική 'Επιστράτευση έκηρύχθη μέ τήν έναρξη τού πολέμου. Είναι αυτή
ή δυσμενέστερη περίπτωση έπιστρατεύσεως. "Επραξε έτσι ή τότε κυβέρνηση,
διότι, όπως γνωρίζετε, ήθελε νά άποφύγει κάθε έμπλοκή, ήθελε νά μή δώσει τήν
παραμικρή άφορμή πολέμου. Συμπεριεφέρθη άψογα ώς πρός αύτό, άλλά και μέ
μεγάλη πρόνοια, όσον άφορα στήν ετοιμότητα τού Στρατού στήν κατάλληλη
στιγμή. Δέν έφθασε στή φάση τής γενικής έπιστρατεύσεως χωρίς προκαταρ-
κτική μυστική έπιστράτευση, πού άπέβλεπε στή ενίσχυση τών δυνάμεων προ-
καλύψεως, ώστε νά κερδηθεϊ χρόνος σέ περίπτωση αιφνιδιαστικής έπιθεσεως.
Δεύτερον, ενήργησε προεπιστράτευση έφεδρων άξιωματικών και πυρήνων για τις
έπιστρατευόμενες μονάδες, ώστε νά προετοιμάσουν τά τής γενικής έπιστρατεύ-
σεως. Τρίτον, πολύ έγκαιρα έκινητοποίησε τό όλο σύστημα μεταφορών έπιστρα-
τεύσεως, ώστε τελικά νά έπιτευχθεϊ άπρόσκοπτα και στούς προβλεφθέντες χρό-
νους ή στρατηγική συγκέντρωση τών δυνάμεο,ιν στό άπειλούμενο μέτωπο, μετά
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τήν κήρυξη τής γενικής έπιστρατεύσεως. Τον Αύγουστο τού προηγουμένου έτους
(1939), είχε λάβει χώρα δοκιμή τών σχεδίων έπιστρατεύσεως, μέ τήν έπιστρά-
τευση δύο Μεραρχιών καί μιας Ταξιαρχίας καί στή συνέχεια έβελτιώθησαν τά
σχέδια βάσει τών σχετικών συμπερασμάτων. Τελικά, ή ταχεία έκδίωξη τών ιτα-
λικών δυνάμεων πού είχαν εισχωρήσει άρχικά στο έλληνικο έδαφος καί ή έν συ-
νεχεία ορμητική άντεπίθεση καί καταδίωξή των μέσα στο άλβανικό έδαφος μαρ-
τυρούν μέ εύγλωττο τρόπο τήν καλή σχεδίαση καί υλοποίηση τής όλης έπι-
στρατεύσεως, πού είναι μέρος καί δή σοβαρό, τής όλης προπαρασκευής τού πο-
λέμου.

Βέβαια, κάποιες άμφισβητήσεις ύπάρχουν γενικά γιά τήν όλη προπαρασκευή
τού πολέμου. 'Ισχυρίζονται μερικοί ότι ύπήρξε πλημμελής, θά μπορούσε νά ήτο
πληρέστερη.

Πέραν τού γεγονότος ότι όσο καλή καί άν ήτο, θά μπορούσε νά είναι καί κα-
λύτερη, μία σύντομη άπάντηση είναι ότι κρίνοντας έκ τού άποτελέσματος, πρε-
πει νά παραδεχθούμε ότι όντως ύπήρξε προπαρασκευή καί μάλιστα πολύ καλή.
Δέν θέλω όμο^ς νά σταθώ στή σύντομη αύτή άπάντηση. Στά άρχεΐα τού πολέ-
μου αύτού ύπάρχουν άναφορές τών Διοικήσεων πού ομιλούν γιά ελλείψεις καί για
παραλείψεις. "Ολοι γνωρίζουμε ότι οί στρατιώτες μας έμειναν κάποιες φορές νη-
στικοί, έμάχοντο μέ φθαρμένες στολές καί ύπόδηση, έπαθαν κρυοπαγήματα καί
άπό αύτά έμειναν άνάπηροι. Στήν Πίνδο οί χωρικές γυναίκες μετέφεραν πυρομα-
χικά καί στά μετόπισθεν άλλες έπλεκαν μάλλινα πουλόβερ καί κάλτσες γιά τους
άνδρες τού μετώπου. Κατά τήν έαρινή άντεπίθεση τών 'Ιταλών (Μάρτιος 1941),
τά πυροβόλα μας καί άλλα όπλα είχαν πλέον μεγάλη στενότητα πυρομαχικών.
"Ολα όμως αύτά, χωρίς νά άφίστανται τής πραγματικότητος, δέν άποδεικνύουν
έλλειψη προπαρασκευής. Οί πολεμικές έκστρατεΐες έχουν κακουχίες καί στερή-
σεις πού θέτουν σέ δοκιμασία καί τούς στρατούς μεγάλων καί πλουσίων χωρών.
Τά πολεμικά άποθέματα κάποτε έξαντλούνται καί στόν πόλεμο αύτον δεν θα
μπορούσαν νά άναπληρωθούν, άφού καί οί κατασκευάστριες χώρες είχαν έμπλα-
κεΐ σ' αύτόν. 'Εξάλλου, είχαν καί τά άποθέματά μας τά όριά τους, όρια ένός όχι
παρατεταμένου πολέμου.

Ή γενομένη τότε προπαρασκευή άποδεικνύεται καί άπό άλλες ένέργειες.
Είναι πολύ εύγλωττο, αν καί μόλις 21 λέξεων, τό πρώτο σήμα τού 'Αρχιστρα-
τήγου, τό πρωί τής 28ης 'Οκτωβρίου... «άπό 6ης πρωινής σήμερον περιερχόμε-
θα σέ έμπόλεμον κατάστασιν πρός Ίταλίαν, άμυνα έθνικού έόάφους διεξαχθεί βά-
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σει διαταγών ας έχετε, έφαρμόσατε σχέδιον έπιστρατεύσεως». Το λακωνικό αύτό
σήμα ομιλεί για διαταγές πού είχαν οί σχηματισμοί καί γιά σχέδιο έπιστρατεύ-
σεως πού υπήρχε. Τήν 28η 'Οκτωβρίου εκδηλώθηκε ή ιταλική έπίθεση καί τήν
07.30 τής 1ης Νοεμβρίου, δηλαδή μετά τριήμερον, ή ελληνική 1η Μεραρχία
έξεδήλωνε αντεπίθεση κατά τοϋ πλευρού τής έπίλεκτης μεραρχίας Τζούλια τών
αλπινιστών, εξειδικευμένης στον ορεινό αγώνα, πού προχωρούσε προς Σαμαρίνα.
Έπίσης τήν 1η Νοεμβρίου ή IX Μεραρχία, καθώς καί ή XT Ταξιαρχία στον
ΒΔ τομέα, άρχισαν τις έπιθετικές ένέργειές τους, δταν —παρακαλώ— στον παρα-
λιακό τομέα οί 'Ιταλοί είχαν ζεύξει τόν Καλαμά καί περνούσαν νότια του ποτα-
μού. Οί έπιστρατευόμενες μονάδες, πορευόμενες προς τό μέτωπο, είσήρχοντο
στόν άγώνα άπό τή φάση τής πορείας. Ή ταχεία έκδίωξη τών 'Ιταλών άπό τό
έθνικό έδαφος καί ή μετάπτωση σέ άγώνα έπιθετικό, άπόλυτα έπιτυχή, κατα-
δεικνύουν βέβαια τό μαχητικό σθένος τών άγωνιζομένων, άλλά δέν άφήνουν πε-
ριθώρια γιά άμφισβητήσεις, όσον άφορά στή γενομένη προετοιμασία σέ όλους
τούς τομείς πού προαναφέρθηκαν καί πρό παντός δέν άφήνουν άμφιβολία όσον
άφορά στή δυναμική διοίκηση τών Διοικητών σέ όλη τήν κλίμακα τής στρατιω-
τικής ιεραρχίας καί στήν εμπιστοσύνη τών διοικήσεων προς τούς διοικουμένους
καί τά πολεμικά μέσα.

Καί έρχομαι τώρα νά κλείσω τήν παρουσίαση αύτή γιά τό τεράστιο θέμα τού
ήθικοϋ τοϋ στρατού καί τοϋ λαού, τού ύψηλού φρονήματος άμφοτέρων, τής με-
γάλης αίσθησης καθήκοντος καί χρέους πρός τήν πατρίδα. Οί πάντες, ό στρατός
στό μέτωπο καί οί πανέλληνες στά μετόπισθεν (συμπεριλαμβάνω καί τήν ομογέ-
νεια άνά τόν κόσμο) έπραξαν τό χρέος τους, ό καθένας άπό τή θέση του. Στρα-
τιωτικά ύπήρξαμε ύποδεέστεροι τών 'Ιταλών, άλλά ψυχικά καί ήθικά ύπερτε-
ρούσαμε καί αύτό δέν τό είχε ύπολογίσει ό άντίπαλος. Τουναντίον έπίστευε ότι οί
"Ελληνες, δυσαρεστημένοι άπό τό καθεστώς τής δικτατορίας, δέν έπρόκειτο να
προβάλουν αντίσταση. Οί "Ελληνες όμως ξεχώρισαν τό καθεστώς (πού ήτο έσω-
τερική τους ύπόθεση) άπό τήν απειλή κατά τής έλευθερίας τής πατρίδος καί
σύσσωμος ο λαός καί πρώτοι οί άντιφρονοϋντες πρός τό καθεστώς έστρατευθη-
σαν, μέ άπαράμιλλη εύψυχία καί σταθερή τήν άπόφασή τους, στόν υπέρ πάντων
άγώνα. Ό λαός έκινητοποιήθη καί ή θέλησή του έμεινε εις τήν ιστορία ώς τό
«πνεύμα τοϋ '40» καί αύτό ουδείς τό άμφισβητεϊ. "Ομως οί πόλεμοι κερδίζονται
στά μέτωπα άπό τό ένοπλο καί ένστολο τμήμα τού λαού, μέ τήν πειθαρχία του,
τήν ιεραρχία του, τούς βαθμοφόρους ήγήτορές του, τούς έπαγγελματίες τής στρα-



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

115

τιωτικής τέχνης, μέ τά σχέδια καί τις αποφάσεις τους, άλλά και μέ τά υλικά
μέσα. Το θλιμμένο Ελληνόπουλο του Βίκτωρος Ουγκώ, μπαρούτι και βόλια ζή-
τησε, γενναιότητα διέθετε. Μόνο ή γενναιότητα δέν άρκεΐ, χρειάζεται καί ή προ-
παρασκευή, πού είναι τό θέμα μας.

Καί θά τελειώσω μέ ένα άπόσπασμα άπό έκδοση τού 1998 τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών (τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας). "Εχει ώς εξής:
«Ή άφελής έκδοχή, ή όποια έχει ακουσθεί άκομα καί άπό σοβαρά χείλη, ότι ό
λαός ξεσηκώθηκε καί μέ τήν εύψυχία του άνάγκασε τήν τότε πολιτική καί στρα-
τιωτική ήγεσία νά άποδυθεΤ έκούσια-άκούσια στόν πόλεμο, στερείται πάσης λο-
γικής. Πολεμικές έπιχειρήσεις, είτε άμυντικές είτε έπιθετικές, δέν διεξάγονται μέ
τήν παρότρυνση λαϊκών μαζών, άπαιτούνται σχέδια καί οργάνωση. Καί τέτοια
υπήρξαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ή Γιουγκοσλαβία, όπου τόν Μάρτιο τού
1941 ή φιλοαξονική κυβέρνηση άνετράπη άπό τόν στρατό καί τόν λαό καί όταν
ή Γερμανία επετέθη, τήν 6η 'Απριλίου, ή άμυνα τής Γιουγκοσλαβίας κατέρρευ-
σε μέσα σέ τρεις ήμέρες, καθ' όν χρόνον γινόταν μία άπελπις προσπάθεια νά συ-
γκεντρωθούν καί νά έπιστρατευθούν οί ένοπλες δυνάμεις. Ό ένθουσιασμός δέν
ήρκεσε γιά τήν άμυνα». Ναι, κυρίες καί κύριοι, άναμφισβήτητα, προπαρασκευή
υπήρξε καί μάλιστα τέτοια, ώστε τά γενόμενα τότε νά λαμπρύνουν τις σελίδες
τής ιστορίας μας.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ»
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΓ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΤΛΟΥ

Τό διεθνές συνέδριο «Chaos in Astronomy 2007» έλαβε χώρα στήν 'Αθή-
να, στό αμφιθέατρο τοϋ 'Ινστιτούτου Ίατροβιολογικών 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), άπό 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2007. Τό Συνέδριο διοργα-
νώθηκε άπό τό Κέντρο 'Αστρονομίας καί Εφαρμοσμένων Μαθηματικών τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών καί ύποστηρίχθηκε μέ χορηγίες τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού, τής Γ.Γ.Ε.T., τοϋ 'Αστεροσκοπείου 'Αθηνών, καί
ιδίως τού κοινωφελούς Ιδρύματος «'Αλέξανδρος Ωνάσης».

Τό συνέδριο ήταν άφιερωμένο στή μνήμη του διευθυντού τοϋ Κέντρου
'Αστρονομίας Νικόλαου Βόγγλη. Ό θάνατος τοϋ Ν. Βόγγλη ήταν κάτι τό
άπροσδόκητο καί τραγικό. "Οταν μίλησα στήν 'Ακαδημία τόν Φεβρουάριο τού
2007 γιά τά δέκα χρόνια τού Κέντρου 'Αστρονομίας, έκανα ιδιαίτερη μνεία στό
έργο τοϋ Ν. Βόγγλη, ό όποιος ήταν παρών. Τήν έπομένη τό πρωί, ήλθε στό Κέν-
τρο καί είχε συνεργασία, όπως συνήθως, μέ τούς συνεργάτες του. "Οταν, όμως,
γύρισε στό γραφείο του, έπαθε καρδιακή προσβολή, καί παρά τις προσπάθειες
τών γιατρών δέν μπόρεσε νά άνανήψει.

Στό συνέδριο πήραν μέρος 73 σύνεδροι άπό 18 χώρες τής Εύρώπης, τής Βό-
ρειας καί Νότιας 'Αμερικής καί τής 'Ασίας. Συγκεκριμένα, οί σύνεδροι ήσαν,
έκτός άπό τήν Ελλάδα, άπό τις Ηνωμένες Πολιτείες, τό Μεξικό, τή Βραζιλία,
τήν 'Αργεντινή, τήν 'Αγγλία, τή Γαλλία, τήν Ισπανία, τό Βέλγιο, τήν 'Ολλαν-
δία, τήν Γερμανία, τήν Δανία, τήν Ελβετία, τήν 'Ιταλία, τήν Αύστρία, τή Ρω-
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σία, τό 'Ισραήλ και τήν 'Ινδία. 'Ανακοινώθηκαν σαράντα επιστημονικές έργασίες
μέ αντίστοιχες ομιλίες καθώς καί δεκαέξι έργασίες σέ άφίσες (posters).

Οί έπιστημονικές συζητήσεις έπικεντρώθηκαν σέ έφαρμογές τής θεωρίας τοϋ
Χάους, στή δυναμική τών γαλαξιών καί τών πλανητικών συστημάτων, στούς δί-
σκους γύρω άπό μελανές οπές, στήν Ηλιακή Φυσική καί στήν Κοσμολογία.
Ειδικότερα έξετάσθηκαν:

1. Ή χαοτική κίνηση τών άστέρων στις σπείρες τών ραβδωτών σπειροειδών γα-
λαξιών

Στό θέμα αύτό μεγάλη ήταν ή συμβολή τοϋ Ν. Βόγγλη. Μέχρι τώρα ύπήρχε
ή πεποίθηση ότι οί σπείρες των γαλαξιών είναι κύματα πυκνότητας πού δημι-
ουργούνται άπό όργανο_>μένες τροχιές άστέρων χωρίς χάος. Αύτό είναι γεγονός
γιά τούς (συνήθεις) σπειροειδείς γαλαξίες. Οί άστέρες κινούνται σέ όργανωμένες
(δηλαδή μή χαοτικές) τροχιές καί περνούν μέσα άπό τις σπείρες παραμένοντας
σχετικά μεγαλύτερο χρόνο μέσα σ αύτές παρά έξω άπό αύτές. Τελικά οί άστέ-
ρες φεύγουν άπό τις σπείρες, όπου όμως φθάνουν έκ νέου άλλοι άστέρες. Αύτό
είναι τό χαρακτηριστικό τών κυμάτων πυκνότητος (Σχ. 1). Στις σπείρες όμως

Σχ. 1 Ευσταθείς περιοδικές τροχιές σέ ε'να μοντέλο σπειροειδούς γαλαξίου. Οί άστέρες συγκεντρώ-
νονται σέ μεγάλες πυκνότητες κατά μήκος τών σπειρών μέχρι τό συντονισμό 4/1.
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τών ραβδωτών γαλαξιών, οί τροχιές είναι, έν πολλοίς, χαοτικές (Σχ. 2). Ό Βόγ-
γλης και οί συνεργάτες του διαπίστωσαν οτι στους ραβδωτούς γαλαξίες οί οργα-
νωμένες τροχιές βρίσκονται κυρίως στις ράβδους, ένώ οί σπείρες άποτελούνται
κυρίως άπο χαοτικές τροχιές (Σχ. 3). Αυτή ή θεωρία τού Βόγγλη άρχισε ήδη
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Σχ. 2 Χαοτική τροχιά πού ένισχύει τις σπείρες και τό εξωτερικό περίβλημα τής ράβδου σέ ραβδωτό
γαλαξία.

Οργανωμένες τροχιές Χαοτικές τροχιές

Σχ. 3 (α) Ή κατανομή τών τροχιών σέ ένα μοντέλο Ν σωμάτων, (β) Οί οργανωμένες τροχιές συ-
γκεντρώνονται στή ράβδο, (γ) Οί χαοτικές τροχιές συγκεντρώνονται στις σπείρες και στό περίβλη-
μα τής ράβδου (Voglis et al.).
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νά αναγνωρίζεται στίς σύγχρονες μελέτες τής δυναμικής τών ραβδωτών γαλα-
ξιών. 'Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει ή κατανομή τών κινήσεων σέ (συνήθεις)
σπειροειδείς γαλαξίες καί σέ ραβδωτούς γαλαξίες (Patsis, Σχ. 4). 'Επίσης μεγά-
λο ένδιαφέρον παρουσιάζουν οί συγκρίσεις τών θεωρητικών μοντέλων (Martos)
μέ παρατηρήσεις (Grosbol, Gadotti).

Σχ. 4 Κατανομή ταχυτήτων (α) σέ έ'να συνήθη σπειροειδή γαλαξία καί (β) σέ ενα ραβδωτό γαλαξία
(Patsis).

2. Χαοτικά φαινόμενα στή μορφολογία τών γαλαξιακών δίσκων (μορφολογίες
«κουτιών» καί «φυστικοειδών» κεντρικών σχηματισμών) (Athanassoula).
Τέτοιες μελέτες έχουν γίνει άπό άρκετούς έρευνητές, τόσο στήν Ελλάδα οσο
καί στό έξωτερικό.

3. Οί χαοτικές κινήσεις άστέρων στήν περιοχή τού Ήλιου καί στις περιοχες τοϋ
κέντρου τών γαλαξιών καί τής συμπεριστροφής (corotation).

Τέτοιες μελέτες άνακοινώθηκαν άπό τούς Chakrabarti, Polyachenko,
Quillen καί Martos.

4. Ή διάκριση οργανωμένων καί χαοτικών τροχιών στούς έλλειπτικούς γαλαξίες
(Σχ. 5α, β) (Muzzio, Kalapotharakos, Jesseit) καί σέ συγκρούσεις γαλαξιών
(Vandervoort).

5. 'Ιδιαίτερη σημασία έχουν οί προσομοιώσεις Ν σο_>μάτων, πού μάς δίνουν πλη-
ροφορίες γιά τή δημιουργία καί τήν έξέλιξη τών γαλαξιών (Faber, Jesseit). Ή
άνάλυση τών τροχιών σέ προσομοιώσεις Ν σωμάτων έξηγεϊ τή σημασία τού
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χάους στούς γαλαξίες (Harsoula) καί τήν κινηματική τών γαλαξιακών δί-
σκων (Theis).

6. Τά χαοτικά φαινόμενα στήν αρχική φάση τής δημιουργίας του ήλιακού μας
συστήματος.

Τά τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι στή μελέτη τής έξέλιξης
του πλανητικού μας συστήματος. Φαίνεται ότι οί σημερινές θέσεις τών πλα-
νητών είναι προϊόν έξέλιξης πού έχει σημαντικές συνέπειες γιά τό όλο ήλιακό
σύστημα (Levison, Tsiganis).

7. Ή εύστάθεια τών πλανητών πλανητικών συστημάτων έξω άπό τό ήλιακό σύ-
στημα.

Μετά τήν άνακάλυψη πολλών (άνω τών 200) πλανητικών συστημάτων, ή
μελέτη τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον. Μεγάλο ένδιαφέρον ειδικότερα
παρουσιάζει ή διάκριση χαοτικών καί οργανωμένων κινήσεο_>ν πού έχει μελε-
τήσει ιδιαίτερα ό καθηγητής Χατζηδημητρίου (Hadjidemetriou, Dvorak,
Varvoglis, Verrier, Shevshenko) (Σχ. 6).

Σχ. 5 Προβολές στο επίπεδο (x, y) δύο τροχιών ενός ελλειπτικού γαλαξίου. (α) οργανωμένη τροχιά
καί (β) χαοτική τροχιά (Muzzio).

-0.6 -0.5 χ -0.4 -0.3 -0.2 -1.6 -1.2 χ -0.8 -0.4

Σχ. 6 Τομές τροχιών άπό μία επιφάνεια τομής Poincaré σέ ένα έξωηλιακό πλανητικά σύστημα (α)
οργανωμένη τροχιά (β) χαοτική τροχιά (Hadjidemetriou).
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8. Οι χαοτικές καμπύλες φωτός σε δίσκους συσσώρευσης γύρω άπό άστέρες καί
μελανές οπές.

Τά φαινόμενα αύτά μελετώνται μέ άνάλυση τών παρατηρήσεων (Kazanas)
καί άριθμητικά μοντέλα (Bisikalo, Fridman) (Σχ. 7).

Σχ. 7 Δίσκος συσσώρευσης γύρω άπό έ'ναν άστέρα σέ ζεϋγος άστέρων. Κατανομή τής πυκνότητας
καί τών ταχυτήτων τών σωματίων. Υλικό έρχεται άπό τήν περιοχή τοϋ άλλου άστέρος κατά μήκος
τής λευκής γραμμής. Σχηματίζεται ένα κύμα κρούσεως, τό όποιο παρίσταται μέ έστιγμένη γραμ-
μή (Bisikalo).
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9. Τό χάος σέ φαινόμενα πού λαμβάνουν χώρα στον "Ηλιο.

Μελέτες τοΰ τύπου αυτού άφορούν τή δομή και τήν εξέλιξη τών μαγνητικών
πεδίων τού Ηλίου. 'Ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται σέ άλλους άστέρες
(Vlahos, Pustilnik).

10. Τάξη και χάος στήν Κοσμολογία (Jones, Kazanas).

11. Έπί πλέον ύπήρξαν διάφορα θεωρητικά Θέματα σχετικά μέ τό χάος, όπως
είναι ή σχέση μικροσκοπικού χάους μέ ολικό (global) χάος (Pfenniger), ή
έντροπία σέ χαοτικά συστήματα (Gonzales), ή χρησιμοποίηση άναλυτικών
μεθόδων στή μελέτη τής τάξεως και τού χάους (Pucacco), ή κολλητικότη-
τα τών τροχιών (Sideris), ή θεωρητική μελέτη τής κατανομής τών άστέ-
ρων σέ γαλαξίες (Dejonghe) και τό πρόβλημα τού Kepler μέ διαταραχές
(Efstathiou). 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε ή μελέτη τού καθηγητή Galgani γιά
τό πρόβλημα τού χάους σέ συστήματα πολλών βαθμών έλευθερίας όπου
υπάρχουν καταστάσεις προσωρινής ισορροπίας.

Επίσης, ύπήρξαν πολλά posters πού παρουσίαζαν θέματα σχετικά μέ τό συ-
νέδριο.

Στό πλαίσιο τών έργασιών τού Συνεδρίου άνακοινώθηκαν δύο ειδικές έργα-
σίες: μία άπό τόν καθηγητή κ. C. Tsallis (Brazilian Academy of Science) μέ
θέμα «Μή έκτατική στατιστική μηχανική — μιά προσέγγιση τής πολυπλοκό-
τητος», και μία άπό τόν καθηγητή κ. D. Kazanas (NASA- Goddard Space
Flight Center) μέ θέμα «Κοσμολογικός πληθωρισμός: Μία προσωπική άπο-
ψη». Οί έργασίες αυτές είχαν μεγάλο ένδιαφέρον. Ή μελέτη τοΰ κ. Tsallis
(Έλληνος έκ Βραζιλίας, μέλους τής Βραζιλιανής 'Ακαδημίας τών Επι-
στημών) εισάγει μία νέα μορφή έντροπίας, ή όποια είναι γνωστή διεθνώς ώς
Tsallis entropy. Αύτή έχει πολλές εφαρμογές σέ χαοτικά συστήματα, όπως
είναι τά fractals.

Τέλος, ή ομιλία τού κ. Καζάνα (πού είναι άντεπιστέλλον μέλος τής 'Ακαδη-
μίας 'Αθηνών) προκάλεσε ιδιαίτερο ένδιαφέρον, γιατί παρουσίασε τήν έξέλιξη τών
ιδεών στήν Κοσμολογία πού οδήγησαν τόν 'ίδιο και, άργότερα, και πολλούς
άλλους στή θεωρία τού πληθωρισμού, πού είναι μία φάση τού άρχικού Σύμπαν-
τος μέ τεράστια διαστολή (κατά έναν παράγοντα τής τάξης τού ΙΟ100) μέ πολύ
σημαντικές συνέπειες.
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"Ολες αυτές οί εργασίες συμπεριλαμβάνονται στά πρακτικά τοΰ συνεδρίου,
που έκδόθηκαν πρόσφατα άπό τόν εκδοτικό οίκο Springer Verlag.

Οί σύνεδροι, όπως μας είπαν καί μας έγραψαν, έμειναν πολύ ευχαριστημένοι,
τόσο άπό τό έπιστημονικό περιεχόμενο τού Συνεδρίου, όσο καί άπό τις συζητή-
σεις καί συνεργασίες πού άνεπτύχθησαν κατά τή διάρκειά του. Επομένως, θε-
ωρούμε ότι τό συνέδριο έπέτυχε τό σκοπό του.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΤΟ «ΜΕΡΟΣ» ΚΑΙ ΤΟ «ΟΛΟΝ»
ΟΜΙΛΙΑ TOV ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝΟΥ Α. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

1. Πρόλογος

"Αν δεί κανείς τόν φυσικό κόσμο μέ τά μάτια τής επιστήμης τής πληροφο-
ρικής, δέν θά δει υλικά άντικείμενα, φυσικές διαδικασίες καί ένεργειακές δράσεις,
άλλά θά δεί «σχήματα, μορφές καί πληροφορία», θά δει κίνηση καί έπιρρεπή συν-
δετικότητα, καί θά δεί τόν κόσμο μας ώς πληροφορία καί ώς έξελικτικά άνα-
πτυσσόμενη έπεξεργασία πληροφορίας.

"Εχουμε μιλήσει στό παρελθόν άποσπασματικά γι' αυτά τά πράγματα καί
σέ προηγούμενες συναντήσεις μας εδώ στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών. Σήμερα θά
ολοκληρώσουμε μέσα άπό αύτό τό εννοιολογικό πλαίσιο μία νέα καί διαφορετική
θεώρηση καί ερμηνεία τής εξελικτικής διαδικασίας τού κόσμου μας. Οά άναλο-
γιστούμε τήν εξελικτική έπεξεργασία τών φυσικών φαινομένων τού κόσμου μας
ώς ένα άπέραντο οργανωμένο παγκόσμιο πλέγμα ένθετων καί παράπλευρα συν-
δεδεμένων μορφών, τό όποιο έξελίσσεται υποκινούμενο άπό μία προσανατολιστι-
κή «άρχή τής προαγωγής τής 'λειτουργικότητας'», πού μπορεί καί νά πλουτί-
ζει τήν έξελικτική διαδικασία μέ «νόημα».

Μέ άναφορά σέ ένα τέτοιο εννοιολογικό πλαίσιο θά κατανοήσουμε τά φυσικά
φαινόμενα τού κόσμου μας ώς «προσεγγιστικά όριοθετημένες καί προσεγγιστικά
αύτόνομες μορφές». Γενικότερα, οί μορφές τού κόσμου μας λειτουργούν ώς συ-
γκροτημένες καί έγκλειδωμένες κοινωνίες κίνησης καί έπιρρεπούς συνδετικότητας.
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Είμαστε σέ θέση νά διακρίνουμε τήν εξελικτική διαδικασία τοϋ «γίγνεσθαι»
ώς μία ιεραρχικά έξελισσόμενη διαδικασία συγκρότησης, ολοκλήρωσης, έγκλεί-
δωσης καί διάχυσης φαινομένων-μέσα-σέ-φαινόμενα, ή γενικότερα κοινωνιών-
μέσα-σέ-κοινωνίες, μέ συνακόλουθη αύξηση τής πολυπλοκότητας, τής τάξης καί
τής έπικοινωνιακής δικτύωσης πού προάγουν τή «λειτουργικότητα» τοϋ κόσμου
μας σέ παγκόσμια κλίμακα.

Ανακαλύπτουμε ότι τό παγκόσμιο πλέγμα τής άπεριόριστης ποικιλίας μορ-
φών κινείται (ή μάλλον ρέει) μέ άρμονική έξελικτική συν-λειτουργία δύο θεμε-
λιωδών φυσικών διαδικασιών, μιάς χρονικά άμφίδρομης διαδικασίας δυναμικής
«έντροπικής φθοράς καί άποδόμησης κοντά σέ ισορροπία», καί μιάς δημιουργικής
διαδικασίας «μορφογένεσης μακριά άπό ισορροπία».

Πιστεύουμε πώς αύτός είναι ό κόσμος μας. Αύτό είναι τό έξελικτικό γίγνε-
σθαι τού προσεγγιστικά όριοθετημένου κόσμου μας.

Νά προσθέσουμε έδώ ότι πέρα άπό τόν φυσικό κόσμο, τή Φυσική, τή Βιο-
λογία καί τήν Οικολογία, ή πρόταση πού παρουσιάζουμε σήμερα ισχύει, μέ άνα-
γκαϊες προσαρμογές, καί στούς κόσμους τής ψυχολογίας, τής οικονομίας, τής
πολιτικής, κ.λπ.

2. "Αυλή κίνηση

Τό έρώτημα τής έπ' άπειρο διαιρετότητας τής υλης έχει άπασχολήσει σο-
βαρά τόν άνθρωπο άπό τήν έποχή τοϋ άρχαίου έλληνικού πολιτισμού. Ή άναζή-
τηση αύτή οδήγησε τόν Δημόκριτο καί τόν Λεύκιππο στήν έννοια τοϋ «άτομου»
ώς τοϋ έσχατου συστατικού τής ύλης.

Ή μελέτη τής ιδιότητας τής άπειρης διαιρετότητας τής ύλης, τοϋ χρόνου
καί τού χώρου, όπως καί τής κίνησης καί τών σχέσεων μεταξύ τών φαινομένων
τοϋ κόσμου μας, οδηγεί στά αινίγματα τών έννοιών τού «άπειρου», τού «μηδε-
νός», καί τής «μονάδος».

Ή καθημερινή έμπειρία άναπτύσσεται, προφανώς, πολύ μακριά άπό τις
κλίμακες δράσης τών στοιχειωδών κβαντικών φαινομένων. Σήμερα, ή μο-
ντέρνα φυσική θεωρία, στήν άναζήτηση τών στοιχειωδών συστατικών τοϋ φυ-
σικού κόσμου, έχει προχωρήσει τρία επίπεδα δομής βαθύτερα άπό τό «άτομο»
τοϋ Δημόκριτου καί έχει έφεύρει τήν ύπαρξη στοιχειωδών «σημειακών σωμα-
τιδίων», χωρίς έσωτερική δομή, γιά τήν ύλη καί τό φώς, καθώς καί διάφορες
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άλλες «κυματοσωματιδιακές υπάρξεις φαντασματικής συμπεριφοράς, οί
οποίες μάλιστα υποστηρίζονται καί άπο πειραματικές ένδείξεις.

Στά δρια τής άναζήτησης τών «στοιχειωδών συστατικών της ύλης» βρί-
σκουμε μόνο τήν άυλη κίνηση, καί ένα διαρκές άνακάτεμα έμφάνισης, έξαφάνι-
σης, μετατροπής, μετασχηματισμού, σύνθεσης καί διάσπασης μιάς ποικιλίας
στοιχειωδών μορφών, έτσι ώστε νά μήν ξεχωρίζει άνάμεσά τους κάποια περισ-
σότερο στοιχειώδης ύπόσταση. Θά έλεγε κανείς πώς αύτό τό φαινομενικά τρελό
άνάδεμα (ή μήπως όρχηση;) είναι δ εύφυής τρόπος τής Φύσης γιά νά «κρύψει»
τήν ταυτότητα τών στοιχειωδών συστατικών της!

Παρά τό μυστήριο πού καλύπτει τή δράση τους καί τή στατιστική σχέση
τους μέ τό γίγνεσθαι τοΰ φυσικού κόσμου, άκόμη καί μέ τό θαύμα τής δραστη-
ριότητας τοΰ έγκεφάλου πού γεννά τή σκέψη, τά αισθήματα, καί τή συνείδηση,
τό δλοκληρώσιμο «στοιχειώδες κβαντικό φαινόμενο» παίζει μοναδικό ρόλο στή
δημιουργία τής πραγματικότητας. "Εχουμε πειραματικές ένδείξεις δτι τά στοι-
χειώδη κβαντικά φαινόμενα, τά όποια είναι άπρόσβατα στήν άμεση παρατήρηση,
άποτελούν τόν άενάως συνεχιζόμενο παλμό τής Δημιουργίας. 'Υπογραμμίζουν τις
άτέλειωτες μορφές καί τήν άδιάκοπη μορφογενετική δράση τοΰ φυσικού κόσμου
μας, προσδιορίζοντας, άνάμεσα στήν «κίνηση» καί τή «μορφή», άνάμεσα στίς
καταστάσεις κινητικής καί δυνητικής ένέργειας, άνάμεσα στίς σχέσεις του «μέ-
ρους» καί τοΰ «όλου», τή ρευστή ύφανση τής ύπαρξης, δηλαδή τή δυναμική έξε-
λικτική πορεία τής φυσικής πραγματικότητας. Ή μελέτη τών στοιχειωδών
κβαντικών φαινομένων άπό τή Φυσική καί τήν Επιστήμη τής Πληροφορίας συ-
ντελεί στήν άποκωδικοποίηση τών μηνυμάτων τής Δημιουργίας καί στήν κατα-
νόηση τοΰ φυσικού κόσμου μας.

Τό βασικό έρώτημα πού γεννιέται, είναι: Άπό ποία άναγκαιότητα, ή όποια
παραμένει άκόμη σήμερα, πέραν τής κατανόησης μας, τό στοιχειώδες κβαντικό
φαινόμενο προκύπτει ώς ή πλέον θεμελιώδης διεργασία στή δημιουργία τής
πραγματικότητας τοΰ φυσικού κόσμου; Έάν, καί όταν, μάθουμε μέ ποιόν τρόπο
πρέπει νά άναθεωρήσουμε τις ιδέες μας όσον αφορά στόν άπόλυτο καί άνεξάρτη-
το χαρακτήρα τών φυσικών φαινομένων, καί στό πώς νά άντιμετωπίσουμε τήν
άβεβαιότητα τής Φύσης στήν «έξελικτική κίνηση» καί τήν «ένότητα» «ολο-
κλήρου τοΰ σύμπαντος», καί στό πώς νά κατανοήσουμε τήν πέραν τοΰ χώρου
καί τοΰ χρόνου μηδενική ούτοπία τής πραγματικότητας ένός ονείρου, μόνο τότε
θά άντικρύσουμε τήν άπειρη άπλότητα καί τήν έκπληκτική ομορφιά τής πραγ-
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ματικότητας. Τότε θά πλησιάσουμε τό Νου τής Δημιουργίας και θά κατανοή-
σουμε τί σημαίνει ή «ύπαρξη».

3. Μορφές κίνησης και συνδετικότητας

Οί άντιληπτές υπαρξιακές οντότητες τοΰ φυσικού κόσμου μας, τά «υλικά
άντικείμενα», οί «φυσικές διαδικασίες» και οί «λειτουργικές διατάξεις» άναφέρο-
νται σέ «σχήματα» και σέ «μορφές».

Τό 'ίδιο ισχύει και γιά τά αντικείμενα και τις διαδικασίες τού νοητικού και τού
συναισθηματικού κόσμου μας. Γενικότερα άναφερόμαστε στις υπαρξιακές όντο-
τητες τού κόσμου μας μέ τή γενική ονομασία: «φαινόμενα». Σέ μία τέτοια προ-
σέγγιση τό «πληροφοριακό», και όχι τό «ενεργειακό», περιεχόμενο τών μορφών
άποτελεΐ τό «άντικείμενο», δηλαδή τό «εμπόρευμα», τής έπικοινωνιακής συ-
σχέτισης και τής περιγραφής.

Μπορούμε νά πούμε ότι ό κόσμος μας είναι ένας κόσμος μορφών πού φτιά-
χνεται και έξελίσσεται μέ διαδικασίες κίνησης και συνδετικότητας. Οί «μορφές
κίνησης», ώς οί θεμελιώδεις οντότητες τού κόσμου μας και όχι ώς οί «ιδιότη-
τες τού κάτι πού κινείται», προικοδοτημένες και μέ συνδετικότητα, συνδυάζο-
νται, συγκροτούνται, και ολοκληρώνονται μέ αύξανόμενη πολυπλοκότητα και
έπικοινωνιακή δικτύωση, έξελισσόμενες ιεραρχικά στήν άπεριόριστη ποικιλία
τών μορφών τού κόσμου μας. Τό κρίσιμο σημείο έδώ είναι πώς «οί μορφές κί-
νησης και συνδετικότητας», και όχι ό υλικός φορέας ή τό άσχημάτιστο ένερ-
γειακό περιεχόμενο, άποτελούν τις θεμελιώδεις οντότητες τού άντιληπτού κο-
σμου μας. Τά υλικά άντικείμενα, όπως και ό χώρος και ό χρόνος, ολόκληρος ό
φυσικός κόσμος μας, τό παγκόσμιο «γίγνεσθαι», είναι παράγωγα τής «αύτοα-
ναφορικής» εξελικτικής συγκρότησης, ολοκληρώσιμης σύνθεσης και εγκλεί-
8ωσης και διάχυσης τών μορφών τής κίνησης και τής συνδετικότητας^.

Κάθε «φαινόμενο», αντικείμενο, διαδικασία ή λειτουργική δυνατότητα, κάθε
εξελικτική μορφή τού κόσμου μας, άπό τις αινιγματικές στοιχειώδεις μορφές πού

1. Γιά λεπτομέρειες τών έννοιών τοΰ «σχήματος», τής «μορφής» και τής «πληροφορίας», οπως
και τής «κίνησης» και τής «συνδετικότητας», σας παραπέμπω στό πρόσφατο βιβλίο μου Η Φλού-
δα του Βερίκοκου, Ελληνικά Γράμματα 2003.
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υφαίνουν τά έσχατα όρια του χώρου και του χρόνου μέχρι τά αδιαμόρφωτα σύ-
νορα τού αντιληπτού σύμπαντος, ξεδιπλώνει τήν αύτο-διατηρούμενη, προσωρινή
καί μεταβατική παρουσία της («βιοτροχιά») στόν συμβατικό χρόνο καί χώρο, καί
έμπλέκεται σέ μία ατέρμονη ιεραρχική πληροφοριακή επεξεργασία καί ολοκλή-
ρωση, μέ ιεραρχική αύξηση τής πολυπλοκότητας, αύξηση τής επικοινωνιακής
δικτύωσης καί προαγωγή τής «συμπαντικής λειτουργικότητας», όπως θά ύπο-
στηρίξουμε στή συνέχεια.

Αυτή «ή κίνηση μορφών — ή ρέουσα πνοή τής Δημιουργίας — καί ή συνδε-
τική συσχέτιση — ή δυνητική βούληση τής Δημιουργίας» πιστεύουμε ότι αποτε-
λούν τήν ουσία τής έξελικτικής διαδικασίας τού κόσμου μας.

4. Τό «μέρος» καί τό «ολον». Ιεραρχική συσχέτιση

Ή ουσία τής έξελικτικής διαδικασίας τών φυσικών φαινομένων είναι ή κίνη-
ση, «τό ζώπυρον τής κίνησης» κατά τόν 'Αριστοτέλη. Κάθε φαινόμενο, ανεξάρ-
τητα άπό τό ένεργειακό περιεχόμενο του, μπορεί νά θεωρηθεί ώς ένας φορέας κί-
νησης, ώς ένα «στοιχείο κίνησης», προικισμένο μέ τήν ιδιότητα τής συνδετικό-
τητας, δηλαδή τής συσχέτισης μέ τά άλλα στοιχεία κίνησης. Μέ τήν κίνηση καί
τή συνΰετικότητα ό κόσμος τών φυσικών φαινομένων, ένόσω άποσύρεται πρός τή
θερμοκοιτίδα τής τελικής άμορφης ισορροπίας, κατορθώνει, μέ εξακολουθητική
σύνθεση, αύξηση τής πολυπλοκότητας καί αύξηση τής επικοινωνιακής δικτύω-
σης νά οικοδομεί έντυπωσιακές δομές.

Σέ αύτή τήν άδιάκοπη διαδικασία φθοράς καί μορφογένεσης, τό «μέρος» καί
τό «όλον» τών μορφών τού κόσμου μας, τών φυσικών φαινομένων τού κόσμου
μας, είναι έννοιες σχετικές, άφού, μέσα στήν ιεραρχική συσχέτιση τών πραγμά-
των, αύτό πού θεωρείται ώς «όλον» στή συγκρότηση μιάς ορισμένης μορφής
αποτελεί «μέρος» κάποιας εύρύτερης συσχετισμένης ολότητας.

Μία βασική προϋπόθεση σέ αύτή τήν επιστημονική προσέγγιση είναι νά άνα-
γνωρίσει κανείς τις χωροχρονικές κλίμακες ιεραρχίας τής πολυπλοκότητας καί
τής επικοινωνιακής δικτύωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ή έρευνα στή
Βιολογία, όπου τό πέρασμα άπό τό ένα επίπεδο στο άλλο, άπό τό μόριο στό κύτ-
ταρο, άπό τό όργανο στόν οργανισμό, άπό τό άτομο στήν κοινωνία, καί γενικό-
τερα άπό τό μέρος στό ολον, άπαιτεϊ τήν κατανόηση τής ιεραρχικής ένορχή-
στρωσης τών έξελικτικών διαδικασιών στό χώρο καί τό χρόνο.
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Τά «φυσικά φαινόμενα» έχουν έξαιρετικά πολύπλοκη και ιεραρχική δομή.
Στήν πραγματικότητα, τά φυσικά φαινόμενα άφορούν συγκροτημένες, ολοκλη-
ρωμένες καί «έγκλειδωμένες» κοινωνίες-μέσα-σέ-κοινωνίες, προσεγγιστικά όριο-
θετημένες μέ πολύπλοκες ένθετες καί παράπλευρες διασυνδέσεις καί μέ ιεραρχικά
άναπτυσσόμενα ένεργά περιβάλλοντα.

5. Προσεγγιστική οριοθέτηση

Τά φυσικά πεδία δυνάμεων, όπως καί τά άδιευκρίνιστα άκόμη πεδία συσχέ-
τισης καί δυνάμεων τού ιδιόμορφου βιολογικού γίγνεσθαι τού δικού μας θερμοκη-
πίου τής Γής, ή άκόμη καί τά πεδία συσχέτισης τοϋ αινιγματικού κόσμου τής
νόησης, τών αισθαντικών καί συνειδησιακών δυνατοτήτων, όλα αύτά τά πεδία
δυνάμεων καί συσχετίσεων χαρακτηρίζονται άπό τήν ιδιότητα τής «χωροχρο-
νικ-ης τοπικότητας», ή όποια καθορίζει καί τήν προσεγγιστική διάκριση τών φαι-
νομένων, τή διάκριση τού «εδώ» άπό τό «έκεΤ» καί τοϋ «πριν» άπό τό «μετά»,
(νά πώ εδώ πώς μάς έχει προβληματίσει ή μή-τοπική εύαισθησία τού πειράμα-
τος Aspect).

Νά σημειωθεί πώς ή ιδιότητα τής «τοπικότητας τών πεδίων» καί ή έπακό-
λουθη «προσεγγιστική οριοθέτηση τών μορφών» δέν είναι τό άποτέλεσμα κάποι-
ας σύμπτωσης, άλλά άποτελεΐ τήν άναγκαία προϋπόθεση γιά τήν «ύπαρξη» τού
άντιληπτοϋ κόσμου μας (καί γιά τή δική μας ύπαρξη), άφού έξαιτίας της απο-
δίδεται στις μορφές κάποιος βαθμός προσεγγιστικής αύτονομίας, διάκρισης καί
άναγνώρισης ταυτότητας. Ή προσεγγιστική οριοθέτηση καθιστά δυνατή τήν
παρατήρηση καί τήν επικοινωνιακή άνταλλαγή καί έπεξεργασία τής πληροφο-
ρίας, καί έπομένως καθιστά δυνατή τή γνώση. "Αλλωστε, δέν θά μπορούσε νά
είναι καί διαφορετικά, άφού χωρίς τήν «τοπικότητα» καί τήν «ταυτότητα» δέν
θά μπορούσαμε «νά γνωρίζουμε κάτι» χωρίς «νά γνωρίζουμε τά πάντα», άφού
τά πάντα θά συμμετείχαν στήν περιγραφή τού οποιουδήποτε «κάτι».

Μόνο μέσα σέ αύτό τό προσεγγιστικά όριοθετημένο πλαίσιο αύτονομίας καί
άναγνώρισης μπορεί νά τίθεται καί νά έξετάζεται τό έρώτημα τής σχέσης άνά-
μεσα στό «μέρος» καί τό «όλον».

Νά προσθέσουμε έδώ πώς ή προσεγγιστική οριοθέτηση τών μορφών τοϋ κό-
σμου μας άφορά καί τήν οριοθέτηση τού άνθρώπινου «έγώ» (ένα άκόμη θολό θέ-
μα), δηλαδή άφορά τήν πεδιακή συσχέτιση τής άνθρώπινης παρουσίας μέ τό πε-
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ριβάλλον της. Άπο τήν προσεγγιστική οριοθέτηση και αυτονομία τών συλλογικών
δραστηριοτήτων τοϋ ανθρώπινου «έγώ» απορρέει καί δ κατακερματισμός τής κοι-
νωνίας τών ανθρώπων, ό έπαγγελματικός, θρησκευτικός, πολιτικός κ.λπ., κατα-
κερματισμός τής κοινωνικής μας ζωής, πού είναι καί ή πηγή πολλών έπιτευγμά-
των άλλα καί τεράστιων προβλημάτο^ν. Ή προσεγγιστική οριοθέτηση τοϋ άνθρώ-
πινου «έγώ» θά μπορούσε νά είναι ίσως τό θέμα μιάς μελλοντικής συνάντησης.

6. Καθολική ένότητα

Μέ τήν παρατήρηση, τό πείραμα καί τήν έπανάληψη, ύπό παρόμοιες συν-
θήκες, τών εξελικτικών διαδικασιών διαφόρων κατηγοριών φυσικών φαινομένων,
διαπιστώνουμε ότι πέρα άπό περιπτώσεις συμπτωματικής άκολουθίας στό χρό-
νο, ύπάρχουν σταθερές καί άναγκαϊες κανονικές σχέσεις στή χρονική διαδοχή
τών φυσικών φαινομένων. Αναφερόμαστε στίς σχέσεις αύτές ώς «αίτιακές σχέ-
σεις» καί τις διατυπώνουμε μέ τούς «αίτιακούς νόμους», τούς όποιους χρησιμο-
ποιούμε γιά τήν τακτική καί έπαναληπτική πρόβλεψη καί γιά τόν έλεγχο τών
έξελικτικών φυσικών φαινομένων.

Κατά τόν προηγούμενο αιώνα οί άνακαλύψεις τής φυσικής έχουν οδηγήσει
τούς φυσικούς στό συμπέρασμα ότι οί βασικοί αίτιακοί νόμοι τοϋ φυσικού κόσμου
έχουν έγγενή πιθανοκρατικό, δηλαδή στατιστικό χαρακτήρα. Τό όραμα τής μη-
χανιστικής φιλοσοφίας γιά τήν έξελικτική λειτουργία τού σύμπαντος ώς «γιγα-
ντιαίου μηχανισμού» άντικαθίσταται όλο καί περισσότερο άπό τήν ύπερβατική
έννοια τής «ολιστικής προσέγγισης». "Ομως, παρά ταύτα, πολλοί έπιστήμονες
πιστεύουν ότι δέν έχουμε άκόμη άποκαλύψει τή βαθύτερη, τήν πιό περιεκτική,
φύση τών νόμων τής φυσικής έξέλιξης τού κόσμου μας.

Μία έπιστημονική προσέγγιση πού έξετάζει τό γίγνεσθαι τοϋ φυσικού κό-
σμου, ειδικότερα τή σχέση τής «αιτιότητας» μέ τήν «τύχη», βασιζόμενη στό
έννοιολογικό ύπόβαθρο καί μέ τά έργαλεϊα τής έπιστήμης τής πληροφορικής,
ίσως έπιτρέψει νέους τρόπους έμβάθυνσης τής φυσικής θεωρίας τού έξελικτικού
γίγνεσθαι, ίσως έπιτρέψει έπέκταση σέ καινούριες κατευθύνσεις πέρα άπό τις
γνωστές άξιες τής μοντέρνας φυσικής. Ή κεντρική ιδέα μιάς θεωρητικής συ-
νεργατικής προσέγγισης τών έπιστημών τής φυσικής, τής πληροφορίας καί τών
μαθηματικών, μπορεί νά είναι ή άδιαχώριστη ένότητα τής φύσης τών πραγμά-
των καί ή ολότητα τού έξελικτικού γίγνεσθαι. Τά θεμέλια μιάς τέτοιας προσέγ-
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γισης μπορούν νά στηρίζονται στή μεταφορά άπό τον κόσμο τών «υλικών αντι-
κειμένων» καί τών «τροχιών» στόν κόσμο τής «μορφής», τής «κίνησης», και
τής «έπιρρεποΰς συνδετικότητας»2, στόν κόσμο τών «κοινωνιών» καί τών άμφί-
δρομων σχέσεων τοΰ «μέρους» μέ τό «ολον».

Ύπό τό πρίσμα τής «ολιστικής θεώρησης», ή άποψη που έκφράζεται έδώ
είναι ότι ή Φύση κινείται καί έξελίσσεται, ύπό τήν έπίδραση τών άντίστοιχων κα-
θοριστικών πεδίων δυνάμεων (συσχέτισης), σάν ένα παγκόσμιο, άπέραντα συνδε-
δεμένο καί πολύπλοκο εξελικτικό δίκτυο «προσεγγιστικά όριοθετημένων» φυ-
σικών φαινομένων.

Κάθε φυσικό φαινόμενο έξελίσσεται μέ πιθανοκρατικά κατευθυνόμενο τρόπο,
ώς μία προσεγγιστικά όριοθετημένη καί ολοκληρώσιμη «τοπική κοινο_>νία», ώς
ένα «στοιχείο κίνησης καί συνδετικότητας», τό όποιο είναι «μέρος» μιάς ευρύ-
τερης προσεγγιστικά όριοθετημένης καί ολοκληρώσιμης κοινωνίας, καί άποτε-
λείται άπό ιεραρχικά συνδεδεμένες (ένθετα καί παράπλευρα) ολοκληρώσιμες
«κοινωνίες-μέσα-σέ-κοινωνίες» μικρότερης ένεργης έμβέλειας.

Ή προσέγγισή μας πραγματεύεται τήν ολότητα τής ύπαρξης, συμπεριλαμ-
βανομένων τής ύλης καί τής συνείδησης, ώς ένα εξελισσόμενο «όλον».

7. Τό φυσικό φαινόμενο στό συμπαντικό περιβάλλον

Ή άποδοχή τής ιδέας τής καθολικής ενότητας τού φυσικού κόσμου μας
υποδεικνύει μία άρχή «τής αίτιακής, ολογραφικής, αύτοαναφορικής σχέσης τού
φυσικού φαινομένου μέ τό παγκόσμιο περιβάλλον»:

V φφ ^φφ

Εικόνα 1. Τό «ολον» ( V ) καί τό «μέρος» ( 3 ) σέ παγκόσμια κλίμακα.

2. Π. Α. Λιγομενίδης, Η Φλούδα του Βερίκοκου, Ελληνικά Γράμματα, 2003, κεφ. 2, 3, 16 καί

17.
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Κάθε ( 3 ) φυσικό φαινόμενο, κάθε «συμβάν», έχει ώς αίτιο ολόκληρο τό σύ-
μπαν, μέ όλα (V ) τά γεγονότα τού «πριν» και στις δυνατότητες τού «μετά»,
και έκαστο ( 3 ) φυσικό φαινόμενο συμμετέχει αίτιακά στήν έξελικτική διέγερση
όλων (V ) τών φυσικών φαινομένων.

Ή μνεία τής «ολογραφικής σχέσης» άφορά στήν άποψη ότι «τό ολον βρί-
σκεται στο κάθε μέρος καί οτι τό κάθε μέρος βρίσκεται παντού στό ολον».

Ή μνεία τής «αύτο-άναφορικής σχέσης» διατυπώνεται μέ τό κλειστό κύ-
κλωμα μεταξύ τού όλου καί τού μέρους.

Επιγραμματικά θά μπορούσε κανείς νά έρμηνεύσει τό μήνυμα τής Εικόνας
1 ώς τήν άπειρη δυνατότητα δημιουργίας ένός κόσμου όπου «αύτό πού φτιάχνε-
ται, φτιάχνει».

8. Είμαστε κόσμος μηδενικού αθροίσματος;

Οί πιό πολλοί άπό έμάς δεχόμαστε ότι «πριν» άπό τή δημιουργία τού σύ-
μπαντος προηγήθηκε ή «άνυπαρξία», τό «τίποτε». Μερικοί άπό έμάς θά έλεγαν
πώς, επομένου, αύτό πού «ύπάρχει» στόν κόσμο μας θά πρέπει νά συναθροίζε-
ται στό «τίποτε». Δηλαδή, πώς μέ τή δημιουργία τό «μηδέν» έγινε, ας πούμε,
«σύν — πλήν 3», δηλαδή πώς έγινε «σύν — πλήν κάτι».

Μία τέτοια άποψη θά έδινε έδαφος στούς «μηδενιστές» καί ίσως νά ανησυ-
χούσε τούς «ύλιστές».

"Υλη (κίνηση) + Πεδίο (συνδετικότητα) = 0

"Αν τό καλοσκεφθεϊ κανείς, τό μηδενικό χωροχρονικό άθροισμα τής «θετικής
ένέργειας, τής κίνησης» καί τής «άρνητικής ένέργειας, τής δυνητικής έπιρρε-
πούς συνδετικότητας» άφορά τό χωροχρονικό ολοκλήρωμα τού «έδώ και τωρα»,
άφορά τόν άέναο μεταπτωτικό έξελικτικό κύκλο τών μορφών πού γεννιούνται,
συσχετίζονται, επικοινωνούν, φθείρονται καί άποσύρονται.

Τό μήνυμα αύτό μάς άφορά άμεσα στήν περίπτωση τής κατανόησης τής πα-
ρουσίας τού «άνθρώπου» καί τής άργής έξελικτικής μεταμόρφωσης τού άνθρώ-
πινου είδους καί τών μορφογενετικών διακλαδώσεων τής άνθρώπινης κοινωνίας.
Τό βασικό έρώτημα παραμένει. «Πώς άπό τή σούπα τού "άσχημάτιστου τίπο-
τε" πριν 15 δισεκατομμύρια χρόνια γεννήθηκε ένας τέτοιος κόσμος σάν τόν δικό
μας;».
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Δέν θά πούμε τίποτε άλλο σήμερα, άφού άλλωστε δέν είναι αύτό το θέμα μας
καί ούτε έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο.

9. «θ», «μ» : < λ >

Σέ προηγούμενες ομιλίες'^ εδώ, στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών, έχουμε αναφερθεί
σέ μία ιδιάζουσα θεώρηση τών διαδικασιών πού καθορίζουν τήν εξελικτική πορεία
τού κόσμου μας, ή οποία προέκυψε άπό τή συσχέτιση πρόσφατων κρίσιμων έξε-
λίξεων καί οντολογικών ερμηνειών τής κβαντικής θεωρίας καί άπό τήν έπεξερ-
γασία ιδεών τών Werner Heisenberg4, P.A. Maurice Dirac, Αριστοτέλη, Karl
Popper, Wolfgang Pauli, Alfred North Whitehead, David Böhm καί τών συ-
νακόλουθων ιδεών τής πραγματιστικής ψυχολογίας του William James. Ή θε-
ώρηση αύτή άποδίδει τή δημιουργία καί τόν έξελικτικό προσανατολισμό τού φυ-
σικού κόσμου στή μορφογενετική συνεργασία του μέ τόν αινιγματικό μικρόκοσμο,
καί στήν πληροφοριακή έπεξεργασία τών λειτουργικών μορφών τής κίνησης καί
τής συνδετικότητας.

Πρέπει νά σημειώσουμε ότι άναπτύσσουμε τή διευρυμένη πρότασή μας μέ
τόν συνυπολογισμό δύο άκόμη θεμελιακών άρχών πού άφορούν στις έξελικτικές
διαδικασίες τού κόσμου μας:

«θ», «μ», : < λ >

'Αναφέρομαι έδώ στήν «έντροπική άρχή» <θ>, τή γνωστή καί ώς «άρχή τής
άποδόμησης καί τού θερμικού θανάτου» τού φυσικού κόσμου, ή οποία άποτελεΤ
έκφραση τού κραταιού 2ου νόμου τής θερμοδυναμικής.

Ή έγγενής ροπή πρός άποδόμηση πολύπλοκων συστημάτων, πρός τή χο^ρίς
χαρακτηριστικά θερμοκοιτίδα τής μέγιστης έντροπίας δέν άποτελεΤ τή μοναδική
έξελικτική διαδικασία. Πώς άλλωστε θά μπορούσε νά δικαιολογηθεί ή πασιφανής

3. Πρακτικά 'Ακαδημίας 'Αθηνών: 79 (2004), 80 (2005), 81 (2006). Α' Τεΰχος.

4. W. Heisenberg, Physics and Philosophy, Harper and Row, New York 1958, chap. III. Σή-
μερα πολλοί έπιστήμονες φαίνεται νά ασπάζονται τις ιδέες τοϋ Heisenberg.
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καί διαρκής εξελικτική μορφογενετική δραστηριότητα τής φύσης, ιδιαίτερα στόν
βιολογικό κόσμο, ή οποία έπιμαρτυρεϊται, εκτός άπό τόν φυσικό κόσμο καί στήν
εξελικτική πορεία άλλων ποικίλων πολύπλοκων συστημάτων, όπως κοινωνικών,
οικονομικών, κλπ. Θά μπορούσε κανείς νά θέσει τό ί'διο έρώτημα καί γιά τήν έξε-
λικτική πορεία αύτού τού ίδιου τού σύμπαντος μας.

Ή άλλη είναι ή «άρχή τής έξελικτικής μορφογένεσης» <μ>. Καθώς ό φυ-
σικός κόσμος, όπως κάθε «κλειστό» σύστημα, άποσυντίθεται πρός τήν τελική
ισορροπία, πρός τήν χωρίς συντηρούμενα χαρακτηριστικά θερμοκοιτίδα τής μέ-
γιστης άταξίας, «πώς καταφέρνει νά δημιουργεί νέες δομές καί συμπεριφορές καί
νά σπέρνει έξελικτικές μορφές ζωής καί συνείδησης αύξάνοντας τήν πολυπλοκό-
τητα καί τήν ποικιλομορφία του;».

Θά μπορούσε νά ύποτεθει ότι οί δύο αύτές άρχές άναφέρονται στήν έξισορρο-
πημένη δράση δύο άντίστοιχων έξελικτικών «πεδίων» τά όποια δρούν έγγενώς
στή φύση: ένός πεδίου βαθμιαίας καί άργής φθοράς καί άποδόμησης τού κόσμου
μας σέ συνθήκες «κοντά σέ θερμοδυναμική ισορροπία - κθι», καί ένός πεδίου τα-
χείας μεταπτωτικής έξελικτικής μορφογένεσης «μακριά άπό θερμοδυναμική
ισορροπία - μθι». Πώς μπορεί νά ταιριάζουν στό έξελικτικό πλαίσιο τού κόσμου
μας αύτές οί δύο συνεξελικτικές διεργασίες;

Είναι σημαντικό νά συλλάβουμε τό όραμα πού έναρμονίζει αύτές τις δύο άνα-
γκαιες καί συνεργατικές διαδικασίες τής Φύσης, τά δύο ανίκητα ρεύματα τού κο-
σμικού γίγνεσθαι, τής φθοράς καί τής μορφογένεσης. Λέμε πώς μέ τήν συνερ-
γατική έξελικτική συνύπαρξη τών διαδικασιών «φθοράς» καί «μορφογένεσης»
έξασφαλίζεται ή άνανεωτική διαδικασία «τής προαγωγής τής λειτουργικότη-
τας», ή άρχή < λ >.

Όλόκληρος ό κόσμος τής ρέουσας κίνησης καί τής συνδετικότητας, ό κό-
σμος πού βλέπουμε, πού άγγίζουμε καί γνο^ρίζουμε, είναι προϊόν τής συνδυα-
στικής λειτουργίας τών δύο καθοριστικών ρευμάτων τής Δημιουργίας καί έκδή-
λωση τής γενικότερης άρχής τού έξελικτικού γίγνεσθαι, τής άρχής τής «προα-
γωγής τής λειτουργικότητας» < λ > .

10. 'Αξίες καί Όλιστικές ιδιότητες

Ή «προαγωγή τής λειτουργικότητας» τού φυσικού κόσμου ορίζεται στό
εύρύτερο παγκόσμιο χωροχρονικό θέατρο τής εξελικτικής πορείας τών διαδικα-



Ολιστ. Ιδιότητες Εγγενείς Εξελικτ. Αξίες Εξέλιξη του Σύμπαντος
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Με γ. Έκρηξη

Εικ. '2. Η παγκόσμια εξελικτική διαδικασία: 'Αλυσίδα εγγενών εξελικτικών αξιών καί ολιστικών ιδιοτήτων.
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σιών τού φυσικού κόσμου και αναφέρεται στήν εξελικτική έπιρρέπεια τών φυ-
σικών φαινομένων «πρός αυξανόμενη σύνθεση καί πολυπλοκότητα, πρός αύξηση
τής επικοινωνιακής δικτύωσης, πρός διαφοροποίηση καί λειτουργική μορφογένε-
ση, καί πρός άποδόμηση καί φθορά».

Υποστηρίζουμε ότι οί αντικειμενικές έπιλογές τών έπιρρεπειών τής Φύσης,
οί όποιες ένθαρρύνουν τήν προαγωγή τής παγκόσμιας λειτουργικότητας τής Φύ-
σης, οδηγούν, σέ παγκόσμια κλίμακα καί σέ βάθος χρόνου, στή δημιουργία καί
τό ξεδίπλωμα ενός άναπτυσσόμενου χωροχρονικού πλέγματος εγγενών έξελι-
κτικών λειτουργικών κατηγοριών συντηρούμενων ίδιομορφών, τις όποιες άναφέ-
ρουμε ώς «έγγενεΐς εξελικτικές άξιες» τού φυσικού κόσμου μας.

Οί άξιες άφορούν κατηγορίες συντηρούμενων μορφών, άπό τά στοιχειώδη
σωματίδια, τούς πυρήνες καί τά άτομα του μικρόκοσμου μέχρι τούς άστρικούς
σχηματισμούς τού διαστήματος. Οικοδομούνται έξελικτικά σέ κλίμακες προο-
δευτικά αύξανόμενης σύνθεσης καί πολυπλοκότητας καί συμβάλλουν θεμελιωδώς
στή λειτουργική έξέλιξη τού κόσμου μας.

Τό άλυσιδωτό πλέγμα τών έγγενών εξελικτικών λειτουργικών άξιών τού κό-
σμου μας περιλαμβάνει «κατηγορίες-μέσα-σέ-κατηγορίες» πολύπλοκων λει-
τουργικών μορφών τού άβιου φυσικού κόσμου, βιολογικούς οργανισμούς τού
έμβιου κόσμου καί συγκροτημένα κοινωνικά σύνολα πού χαρακτηρίζονται άπό
αύξανόμενη έντονη επικοινωνιακή δικτύωση, όπως είναι ή άνθρώπινη κοινωνία.
Υποστηρίζουμε ότι τό ιεραρχικά άναπτυσσόμενο χωροχρονικό πλέγμα τών
έγγενών έξελικτικών λειτουργικών κατηγοριών τών ίδιομορφών τού κόσμου μας,
τών «άξιών», χαρακτηρίζει καί υποστηρίζει τήν κατευθυνόμενη εξελικτική δια-
δικασία.

Γιά νά ολοκληρώσουμε αύτή τή συνοπτική παρουσίαση τής διευρυμένης πρό-
τασης, θά άναφερθούμε μόνο έπιγραμματικά στήν εξελικτική ανάδυση τών και-
νοφανών ολιστικών ιδιοτήτων πού επιτρέπουν τήν εξελικτική άνάπτυξη νέων
ειδών καί κατηγοριών άξιών. Γιά παράδειγμα, ή, σέ βάθος χρόνου, αύξηση τής
πολυπλοκότητας καί τής ένδο-επικοινωνιακής δικτύωσης τών μοριακών έξελι-
κτικών προϊόντων άπεργάστηκε τήν ανάδυση τής «στερεότητας» άπό τήν αλυ-
σίδα τών έξελικτικών άξιών. Ή άνάδυση τής ιδιότητας τής «στερεότητας» επέ-
τρεψε τήν εξελικτική άνάπτυξη νέων κατηγοριών τών «στερεών σωμάτων».
Μολονότι σήμερα εξηγούμε καί κατανοούμε τις ήλεκτρομαγνητικές μοριακές δυ-
νάμεις πού προκαλούν τήν ιδιότητα τής στερεότητας, αύτή δέν θά μπορούσε νά
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προβλεφθεί ώς εξελικτικό προϊόν τής πορείας του σύμπαντος άπό μόνο τήν γνώ-
ση τών μοριακών ιδιοτήτων. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τις άλλες όμότροπες ολιστικές
ιδιότητες, τήν ύγρότητα, τήν ζωή, τήν νόηση καί τήν συνείδηση, οί όποιες ση-
μειώνονται στήν άριστερή στήλη τής εικόνας 2.

11. Ή τοπική εξελικτική δυναμική της πεπλεγμένης και έγκλειδωμενης
κοινωνίας

Νά παρατηρήσουμε πώς τό διάγραμμα τής εικόνας 2 προχωράει τήν
έξέλιξη τών έγγενών άξιών μέχρι τό έπίπεδο πολυπλοκότητας τών άνθρώ-
πινων κοινωνιών. Ό άνθρωπος καί ή κοινωνία του είναι στήν έξελικτική κο-
ρυφή τών άξιών πού προάγουν τήν λειτουργικότητα τού κόσμου μας.

Ή έξελικτική διαδικασία τού προσεγγιστικά όριοθετημένου φυσικού κό-
σμου άφορά «τήν συγκρότηση, ολοκλήρωση καί «έγκλείδωση» (καθήλωση
φάσεως) τών φυσικών φαινομένων, καί τήν άσύγχρονη διάχυση τών όλοκλη-

φφ' (π' > π)

u?

Αντικειμενικές έπιρρέπειες: Κατανομή πιθανοτήτων
τών έν δυνάμει έξελικτικών επιλογών

Συγκρότηση, Ολοκλήρωση, Έγκλείδωση

Διάχυση

Ενεργό περιβάλλον π & Συμπληρωματικό περιβάλλον
στατιστικών «συμπτώσεων» ff

Εικόνα 3. Διάγραμμα εξέλιξης έγκλειδωμένης «κοινωνίας»
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ρώσιμ-ων επενεργειών τών έγκλειδωμένων "κοινωνιών"», υπό τήν επίδραση
αντίστοιχων πεδίων συσχέτισης.

Ή παρατήρηση μας έχει δώσει πληθώρα περιπτώσεων δπου χωροχρονικοι
πληθυσμοί ασυντόνιστων «μερών» μεταπίπτουν σέ συγκροτημένες και έγκλει-
δωμένες συμπεριφορές κάτω άπό συνθήκες «μακριά άπό ισορροπία» Τετοιες
αιφνίδιες μεταπτώσεις άπό «μπουλούκι σέ μπαλέτο» παρατηρούνται στόν άβιο
κόσμο (όπως στά φαινόμενα τής υπεραγωγιμότητας καί τοϋ μαγνητισμού) καί
στόν βιολογικό κόσμο (όπως σέ συναθροίσεις άμοιβάδων, ψαριών, μυρμηγκιών,
μελισσών, κ.ά.). Ό σχηματισμός τέτοιων συγκροτημένων καί συγχρονισμένων
πληθυσμιακών δομών («κοινωνιών») έκδηλώνονται μακράν τής ισορροπίας μέ-
σω μή χρονικά άναστρέψιμων διεργασιών.

Ή δυναμική συμπεριφορά μιάς «κοινωνίας» ώς πληθυσμιακού συνόλου
«μερών», πού μπορεί νά άφορά σέ φυσικά φαινόμενα, άλλά καί σέ συλλογικές
έκδηλώσεις κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών ομάδων έξελισσόμενων
άνθρώπινων κοινο_>νιών ή άκόμα καί σέ σύνολα νοητικών διαδικασιών, δέν ανά-
γεται στήν άπλή άθροιστική περιγραφή τής δυναμικής τών μερών τοϋ συνό-
λου. Ή μελέτη τής συμπεριφοράς τέτοιων πολύπλοκων κοινο.>νιών άποτελει
σήμερα τή μεγαλύτερη πρόκληση γιά τήν έπιστήμη, τή φιλοσοφία καί τη θεο-
λογία.

Γιά τήν συλλογική περιγραφή καί τήν κατανόηση τής πληθυσμιακής συ-
μπεριφοράς τέτοιων έγκλειδθ3μένων κοινωνιών μέ προηγμένη πολυπλοκότητα καί
μέ έντονη διά- καί ένδο-επικοινωνιακή δικτύωση, οδηγούμαστε στην άναπτυξη
μιάς νέας «έπιστήμης τής πληροφορίας, τής φυσικής καί τών μαθηματικών τών
πολύπλοκων έγκλειδωμένων κοινωνιών». Πρέπει νά κατανοήσουμε σέ βάθος την
θεμελιώδη συνεργατική σχέση άνάμεσα στόν μικρόκοσμο τών «στοιχειωδών συ-
στατικών» καί στόν μακρόκοσμο τής άμεσης έμπειρίας. Πρέπει να διακρίνουμε
καί νά διερευνήσουμε τή σημασία τοϋ ειδοποιού ρόλου άνάμεσα στήν «τυχαιοτη-
τα» καί τήν «έξελικτική διαδικασία τής δαρβίνειας φυσικής έπιλογ?]ς. Πρέπει νά
κατανοήσουμε τή σχέση άνάμεσα στήν «πιθανότητα» καί στήν ένότητα του κό-
σμου μας. Καί πρέπει νά άναδείξουμε τήν έξαιρετική σπουδαιότητα τής άμφί-
δρομης σχέσης άνάμεσα στό «μέρος» καί στό «όλον».

Σήμερα, μπορούμε μόνο νά έκθέσουμε τήν συμβολική έπεξεργασία, ή οποία
διατυπώνει τόν χαρακτήρα τής ιεραρχικά κλιμακωτής συγκρότησης καί διάχυ-
σης μιάς έγκλειδωμένης κοινωνίας.
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12. Επίλογος: Τό «μέρος και τό «ολον»

Σήμερα ακόμα βλέπουμε τά πράγματα θαμπά, σάν μέσα άπό θαμπό γυαλί.
Ή κατανόηση τής σχέσης άνάμεσα στό «μέρος» καί στό «όλον», όσον άφορά
στήν άντίληψη τής «πραγματικότητας» τοΰ κόσμου μας «μέ τά μάτια τής επι-
στήμης τής πληροφορικής», δηλαδή τήν άντίληψη τής πραγματικότητας ώς
μιας κοινωνίας προσεγγιστικά όριοθετημένων μορφών κίνησης καί έπιρρεπούς
συνδετικότητας, σέ συνεχή έπεξεργασία «συγκρότησης, ολοκλήρωσης, έγκλεί-
δωσης καί μεταπτωτικής διάχυσης καί ένορχήστρωσης τών έξελικτικών διαδι-
κασιών στον χρόνο καί τόν χώρο, υπό τή στατιστικά προσανατολιστική έπιρρέ-
πεια τής άρχής < λ >, ίσως μας οδηγήσει σέ μία άκόμα δοκιμασία τής συνολικής
συνέργιας τής άνθρώπινης ευφυίας, καί σέ μία γεφυροποιό εννοιολογική έπανά-
σταση. "Ισως, μέ τόν καιρό, θά ικανοποιήσουμε τή βιβλική νύξη και θά έλθουμε
πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τόν Νού τού Θεού.

Πριν λήξει αύτή ή συνάντηση, θά ήθελα νά προσθέσω μία θρησκευτική πα-
ρατήρηση: Άν ή συνειδητοποίηση τού μεγαλείου τού Κόσμου μας, τού σύμπα-
ντος, μάς φέρνει κοντά στόν Νού τού Θεού, τότε πρέπει νά άναγνωρίσουμε πώς
καμία επίσημη θρησκεία, παλαιά ή νέα, δέν μπόρεσε νά περιγράψει τό μεγαλείο
τού σύμπαντος όπως τό άποκαλύπτει ή σύγχρονη επιστήμη, ένα μεγαλείο πού
προκαλεί αισθήματα εύλάβειας, δέους, καί βαθιάς θρησκευτικότητας.
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Πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα καί προοπτικές εφαρμογής του συστήμα-
τος πρώιμης διάγνωσης τοϋ καρκίνου μαστοΰ «Μπποκράτης-μστ», υπό του Ακα-
δημαϊκού κ. Πάνου Α. Λιγομενίδη*.

I. Εισαγωγή

Τό σύστημα «Ίπποκράτης-μστ» άνήκει στό είδος τών ψηφιακών συστημά-
των γιά τήν υποστήριξη καί τήν βελτίωση τής ιατρικής διάγνωσης (Computer
Aided Diagnosis Systems).

To σύστημα «^Ιπποκράτης-μστ» ενισχύει τήν διαγνωστική διαδικασία:

(1) προσφέροντας ψηφιακά εργαλεία παρατήρησης καί επεξεργασίας τής μα-
στογραφίας .

(2) επιτρέποντας τήν βήμα-βήμα ξεχωριστή καί συναθροιστική αξιολόγηση
τής επικινδυνότητας τών υπόπτων περιοχών μικροαποτιτανώσεων, άξιοποιώντας
τήν κατά περίπτωση εμπειρογνωμοσύνη τού χρήστη.

(3) επιτρέποντας τήν προσμέτρηση καί τόν συμψηφισμό σημαντικών πληρο-
φοριών σχετικά μέ τήν ήλικία, τό οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, καί τυχόν κλι-
νικές ή εργαστηριακές έξετάσεις τής έξεταζόμενης γυναίκας.

Παρατήρηση

Συγκριτικά μέ τά έμπορικώς διαθέσιμα σχετικά προϊόντα, τό διαγνωστικό
σύστημα «Ίπποκράτης-μστ» περιλαμβάνει ολοκληρωμένη υποστήριξη τής δια-
γνωστικής διαδικασίας, ήτοι:

* Panos Α. Ligomenides, Hippokrates-mst: An Early diagnosis system for breast cancer.
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• στήν ανίχνευση τών μαστογραφικών ευρημάτων,

• στήν εκτίμηση τής επικινδυνότητας τών υπόπτων περιοχών,

• καί στην αποτίμηση τοϋ βαθμού προδιάθεσης στήν ασθένεια που μπορεί νά
υπολογιστεί μέ βάση τά προσωπικά δεδομένα τής έξεταζόμενης γυναίκας ώς
πρός τό οικογενειακό ιστορικό, ιατρικές κλινικές μετρήσεις, φυσιολογικές ιδιό-
τητες ή καί άλλες σχετικές πληροφορίες. Ώς πρός αυτήν τήν δυνατότητα, τό
σύστημα περιλαμβάνει σήμερα μόνο τήν αποτίμηση τού βαθμού προδιάθεσης
πού βασίζεται σέ πληροφορίες σχετικά μέ τό οικογενειακό ιστορικό τής έξετα-
ζόμενης γυναίκας. Ή ερευνά έπέκτασης συνεχίζεται.

Επιπλέον τό σύστημα παρέχει πλήρες 'Ιατρικό Δελτίο.

1. μέ δυνατότητα ήμερολογιακής καταγραφής καί άποθήκευσης σέ ψηφιακό
ιατρικό άρχείο τών σημαδεμένων μαστογραφιών, μαζί μέ τις άντίστοιχες δια-
γνωστικές παρατηρήσεις τού ιατρού, γιά τήν διαχρονική ιατρική παρακολούθη-
ση τής γυναίκας.

2. μέ δυνατότητα εκτίμησης βαθμού προδιάθεσης ώς πρός τήν προσβολή άπό
καρκίνο τού μαστού μέ βάση οικογενειακά, ιατρικά καί έπιδημιολογικά δεδομένα
τής γυναίκας.

Παράλληλα μέ τήν συνεχιζόμενη πιλοτική έφαρμογή καί τήν βελτίωση τού
διαγνωστικού συστήματος Ιπποκράτης-μστ», προετοιμάζονται τά Προγράμμα-
τα τής υπολογιστικά ύποβοηθούμενης «Πληθυσμιακής Προληπτικής Παρακολού-
θησης» καί τής 'Ανάπτυξης «Εθνικού Ψηφιακού Μητρώου», γιά τήν πρώιμη ανί-
χνευση, παρακολούθηση, καί τήν επιδημιολογική μελέτη τοϋ καρκίνου τοϋ μαστού.

Ιπποκράτης-μστ - Σταθμός εργασίας

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΡΩΤΗΣ

"Ενας τέτοιος έπιτραπέζιος ή φορητός διαγνωστικός σταθμός θά μπορούσε νά εγκατασταθεί μέ ευκολία
καί μέ σχετικά χαμηλό κόστος σέ οποιοδήποτε ιατρείο, κλινική, νοσοκομείο ή περιφερειακό ιατρικό κέντρο.
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Scanner PC with Hippocrates-mst Printer

Ιπποκράτης μστ

Ό «Ί-ττοκράτης-μστ» γιά τούς ασθενείς καί τους γιατρούς σέ πανελλήνια κλίμακα εφαρμογής.

Το συνεχώς έρευνώμενο και αναπτυσσόμενο διαγνωστικό σύστημα «Τππο-
κράτης-μστ» μπορεί νά προσφέρει ούσιαστικά στήν πρώιμη καί θεραπεύσιμη διά-
γνωση, μέ κύριους άξονες τούς ακόλουθους:

1. Βελτίωση διαγνωστικής άπόδοσης.

2. Ευκολία χρήσης.

3. Χαμηλό κοστος καί άρα δυνατότητα έγκατάστασης περισσότερων σταθμών.

4. Δυνατότητα de novo κατηγοριοποίησης τών μαστογραφικών ευρημάτων
(χωρίς πρότερη γνώση ή πληροφορία).

5. Καλύτερη οπτική εξέταση τής μαστογραφικής εικόνας, ιδιαιτέρως σέ πε-
ριοχές χαμηλής άντίθεσης (περιφέρεια μαστού, λιπώδεις περιοχές, κλπ.).

6. Αυτόματη ανάδειξη τών μικροασβεστώσεων πού πιθανόν ένυπάρχουν στό
μαστό, ύποδεικνύοντας καί εστίες πού θά ήταν πολύ δύσκολο νά έντοπιστούν
άποκλειστικά μέ διαφανοσκοπική έξέταση.

7. Εκτίμηση κινδύνου βάσει τών άναδεδειγμένων μικροασβεστώσεων.
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8. "Ενταξη τών εξεταζομένων γυναικών σέ ένα τακτικό περιοδικό σύστημα
επανεξέτασης μέ περίοδο παρακολούθησης καθοριζόμενη άπό τήν έκτίμηση επι-
κινδυνότητας καί τό ιστορικό τους.

9. 'Αρχειοθέτηση σέ προσωπικό ψηφιακό φάκελο, καθώς καί σέ πληθυ-
σμιακό μητρώο, τού ιστορικού, τών εικόνων, τών άποτελεσμάτων καί τών γνω-
ματεύσεων γιά κάθε έξεταζόμενη.

II. Ό «Ίπποκράτης-μστ» προσφέρει:

• χαμηλό κόστος καί εύκολία έγκατάστασης καί χρήσης,

• ημερολογιακή άρχειοθέτηση μαστογραφιών, παρατηρήσεων καί μαρκαρισμά-
των κλπ. γιά τήν παρακολούθηση τής άσθενούς.

• ψηφιακά έργαλεϊα παρατήρησης καί άνίχνευσης γιά τή διευκόλυνση τού 'Ιατρού,

• συγκριτική έποπτεία καί εξέταση τής έπεξεργασμένης καί τής άνεπεξέργα-
στης μαστογραφικής εικόνας,

• ύπολογισμό καί έκτίμηση τής «έπικινδυνότητας» ξεχωριστά κάθε μιάς μικροα-
ποτιτάνωσης,

• έκτίμηση τής έπίδρασης τής πολυμορφίας καί τής κατανομής τής έπικινδυνό-
τητας τών μικροαποτιτανώσεων μιάς ύποπτης περιοχής,

• άξιολόγηση τού «δείκτη έπικινδυνότητας» συγκεκριμένου συμπλέγματος άπο-
τιτανώσεων,

• έπέκταση τού διαγνωστικού άποτελέσματος μέ ενδεχόμενη παρέμβαση τού
ιατρού στήν διαγνωστική διαδικασία τού «Ίπποκράτης-μστ».

• έπέκταση τής διάγνωσης λόγω πληροφοριών πού άφορούν τήν ήλικία, τό οικο-
γενειακό ιατρικό ιστορικό, καί άλλες ιατρικές έξετάσεις τής άσθενούς,

• τελική διάγνωση, καταγραφή καί άποθήκευση τών άποτελεσμάτων καί τών
ιατρικών παρατηρήσεων σέ πλήρη προσωπικό ψηφιακό ιατρικό φάκελο.

• δυνατότητα πληθυσμιακής προληπτικής παρακολούθησης καί δημιουργίας
«έθνικού μητρώου δεδομένων γιά έπιδημιολογική έρευνα τού καρκίνου μαστού.

III. Πληθυσμιακή Προληπτική Παρακολούθηση καί Εθνικό Μητρώο

Ή άνάγκη γιά Πληθυσμιακή Προληπτική Παρακολούθηση έχει έδώ καί
χρόνια επισημανθεί.

Ωστόσο, αν αύτή ή προσπάθεια δέν είναι υπολογιστικά ύποβοηθούμενη —καί
μάλιστα άπό υπολογιστικό σύστημα ύποβοήθησης τής διάγνωσης πολλαπλών
έπιπέδων— δέν θά έχει καρπούς άντίστοιχους τών πόρων (άνθρώπινων καί ύλι-
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Φόρμα εντοπισμού καί εκτίμησης επικινδυνότητας ενός συμπλέγματος μικροασβεστώσεων.

nimiwiiSl

Age jei Age al menaiche | Age at (nit 6*e imth [ Olhei
Numbei of previous bieatl biopiiei j Numbei at lei

Computer Aided Diagnosis

Explanation Facility J

3k* ϋΐιϊ Ax 100*

j6G5S %

! kenwioeia μι

j ap,ipoäie? συνια

JÙ

Τελική φόρμα έκτίμησης επικινδυνότητας.

κών) πού θά διατεθούν, ούτε θά μπορέσει νά αποδώσει σέ βάθος χρόνου.

Αύτό ένισχύεται άπό τά άκόλουθα έπιχειρήματα:

α) Ή άνίχνευση διαγνωστικών ευρημάτων (π.χ. μικροασβεστώσεων), πού
μπορεί νά είναι πρώιμες ενδείξεις γιά κάτι σοβαρότερο, δίνει νόημα στήν έννοια
τής προληπτικής ιατρικής παρακολούθησης κατά τήν διάρκεια τής περιόδου τής
ζωής κατά τήν όποια μιά γυναίκα είναι πιο εύπρόσβλητη.
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β) Ή δυνατότητα ψηφιακού αρχείου εξετάσεων (ιστορικού, εικόνων, απο-
τελεσμάτων καί γνωματεύσεων) καθιστά τήν ιατρική προληπτική παρακολού-
θηση περισσότερο άκριβή καί αποτελεσματικά υλοποιήσιμη σέ βάθος χρόνου.
Επίσης δέν περιορίζει τήν ιατρική διαγνωστική παρακολούθηση σέ συγκεκρι-
μένο νοσοκομείο ή ιατρό.

γ) Ό ποσοτικός προσδιορισμός τών διαγνωστικών ευρημάτων δίνει τή δυνα-
τότητα παρακολούθησης τής έξέλιξης τών ύπό έξέταση μαστογραφικών πε-
ριοχι,υν μέ αντικειμενικά κριτήρια καί όχι μέ περιγραφικές έκτιμήσεις.

IV. Δημιουργία «Έθνικοΰ Ψηφιακού Μητρώου» Μαστογραφιών καί Μαστο-
γραφικών Ευρημάτων, γιά τήν Μελέτη καί τήν Επιδημιολογική Παρακολούθη-
ση τοΰ Καρκίνου τοΰ Μαστού

Άπό τήν έφαρμογή τού συστήματος «ΓΙπποκράτης-μστ» σέ Πληθυσμιακή
Προληπτική Παρακολούθηση θά προκύψει ένας μεγάλος αριθμός μαστογραφιών
καί μαστογραφικών ευρημάτων.

Αύτό τό υλικό —σέ ψηφιακή μορφή— θά καταχωρηθεί σέ ειδικά σχεδιασμένη
Βάση Εθνικού Ψηφιακού Μητρώου (National Data Register), ώστε νά έπιτρέ-
πει έπιδημιολογικές έρευνες, συσχετίσεις καί έξαγωγή κανόνων, άκριβή χρονική

II ακτινολόγος-ιατρός κ. Δ. Κουλοχέρη τής ΙΙανεπιστημιακής Μονάδας Μαστού του 'Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου εξετάζει μαστογραφίες τόσο στό διαφανοσκόπιο όσο καί μέ τή βοήθεια του συστήμα-
τος «Ίπποκράτης-μστ».
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Όργανόγραμμα. Πληθυσμιακή παρακολούθηση μέ τή βοήθεια τοΰ «'Ιπποκράτης-μστ».

παρακολούθηση ασθενών καί συγκριτική μελέτη ευρημάτων.

Άπο τό ύλικό πού συστηματικά και οργανωμένα θά καταχωρηθεί στό
Εθνικό Ψηφιακό Μητρώο, θα δημιουργηθούν κατάλληλες δεξαμενές δεδομένων
πού θά επιτρέπουν τήν επιδημιολογική μελέτη καί θά προάγουν τήν εκπαίδευση
τών νέων ακτινολόγων, δίνοντάς τους τή δυνατότητα νά εκπαιδευτούν σε πολ-
λαπλάσιο άριθμο περιπτωσεων.

Νά σημειωθεί δτι, λόγω τής ειδικής δομής καί τής λειτουργικής διαγνω-
στικής διαδικασίας, τό σύστημα «'"Ιπποκράτης-μστ» είναι εξαιρετικά πρόσφορο
γιά τήν εκπαίδευση τών άκτινολόγων καί όγκολόγων ιατρών στήν διαγνωστική
διαδικασία.

V. Πρόσφατη ερευνά καί προοπτικές εφαρμογής

1. Αύτόματος εντοπισμός ύποπτων περιοχών τής μαστογραφίας ώς συμβου-
λευτικό εργαλείο τού άκτινολόγου/όγκολόγου ιατρού.
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2. Εκτίμηση τοϋ βαθμού προδιάθεσης στον καρκίνο μαστού, όπως μπορεί νά
προκύψει άπό οικογενειακή προϊστορία, κλινικές έξετάσεις καί φυσιολογικά χα-
ρακτηριστικά τής γυναίκας.

3. Πλήρης «ευφυής» ιατρικός φάκελος μέ δυνατότητες διαχρονικού συνδυα-
σμού δεδομένων, γιά τή βελτίωση τής διαγνωστικής ικανότητας τού ιατρού.

4. Επέκταση καί ένίσχυση τού μοντέλου διάγνωσης τού συστήματος, μέ
σκοπό τή βελτίωση τής διαγνωστικής του ικανότητας (αύξηση ειδικότητας).

VI. Ευχαριστίες

Στό έργο «Ίπποκράτης-μστ» έργάζονται τά τελευταία δέκα χρόνια ικανοί
έρευνητές καί ύποψήφιοι διδάκτορες.

Οί γιατροί κ.κ. Κουφόπουλος καί Βασίλαρος βοήθησαν σημαντικά στό σχε-
διασμό του συστήματος.

Ή πανεπιστημιακή Μονάδα Μαστού τού 'Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
'Αθηνών, ύπό τόν καθηγητή κ. Γεώργιο Ζωγράφο, στήριξαν καί συνεχίζουν νά
στηρίζουν τήν πιλοτική κλινική άξιολόγηση τού συστήματος.

'Επίσης υπήρξε άγαστή συνεργασία μέ τήν Ελληνική 'Αντικαρκινική Εται-
ρεία καί μέ τόν Πρόεδρο της καθηγητή κ. Σταύρο Μπεσμπέα.

ABSTRACT

Hippokrates-mst: An Early diagnosis system for breast cancer

This presentation deals with recent research results and with prospective
applications of the "Hippokrates-mst" early diagnosis system. The system:
(1) offers digital tools for detection, tracing and locating of suspicious
clusters of microcalcifications, (2) provides estimation of an index of
cancerous propensity, and (3) allows estimation and accounting of personal
medical and family data. Laboratory and field pilot evaluations have been
very positive and consistent. Primary concerns in the design and application
of this system have been: (1) the early diagnosis, which will allow total
prevention of the disease, (2) the application to population-wide monitoring
and archiving of individuals, and (3) the development of a National Register
for Breast Cancer for epidemiological and system research purposes.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 11ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Σ. ΖΕΡΕΦΟΥ

χαιρετισμοσ απο τον προεδρο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΛΟ

Ό Καθηγητής Κύριος Χρήστος Σ. Ζερεφός, τον οποίο υποδεχόμαστε σή-
μερα μέ μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια στό Ανώτατο Πνευματικό "Ιδρυμα τής
χώρας, είναι ίσως ό γνωστότερος σήμερα στό εύρύ κοινό 'Ακαδημαϊκός, λόγω
τής μεγάλης δημοσιότητος πού δίδεται τούς τελευταίους μήνες σέ ό,τι έχει σχέ-
ση μέ τό κλίμα καί τις κλιματικές άλλαγές στήν Ελλάδα καί στόν πλανήτη μας
γενικότερα, πράγμα πού δέν συνέβαινε τήν έποχή τού προκατόχου του Καθηγη-
τού Μετεωρολογίας καί Διευθυντού τού 'Εθνικού 'Αστεροσκοπείου, ακαδημαϊκού
'Ηλία Μαριολοπούλου.

Ό κ. Ζερεφός, γέννημα καί θρέμμα τού αίγυπτιώτου Ελληνισμού, γεννήθη-
κε στό Κάιρο τής Αιγύπτου καί σπούδασε στήν Άμπέτειο Σχολή τής γενέτει-
ράς του καί στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών. Καθηγητής τού Τμήματος Φυσικής τού
'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καί έν συνεχεία τοϋ Τμήματος Γεωλογίας τού
Πανεπιστημίου 'Αθηνών, συνεδέθη μέ τό "Ιδρυμά μας ήδη άπό τό 1979, όταν
έγινε διευθυντής τού Κέντρου Φυσικής τής 'Ατμοσφαίρας τής 'Ακαδημίας. Πα-
γκοσμίως γνωστός γιά τις έρευνές του στίς άτμοσφαιρικές μεταβολές καί ιδίως
στό στρώμα τού όζοντος καί στήν ύπεριώδη ήλιακή άκτινοβολία, ό νέος κάτοχος
τής έδρας Μετεωρολογίας καί Κλιματολογίας είναι ήδη μέλος τής Νορβηγικής
'Ακαδημίας 'Επιστημών καί Γραμμάτων καί τής Εύρωπαϊκής 'Ακαδημίας τοϋ
Σάλτσμπουργκ καί έχει τιμηθεί μέ σημαντικά βραβεία, όπως τό Παγκόσμιο
Βραβεϊο "Οζοντος.
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Και άπό τήν νέα του θέση στήν Ακαδημία, ό κ. Ζερεφός θά συνεχίσει νά
άγωνίζεται γιά τά αυτονόητα: Νά παύσει ό άνθρωπος νά καταστρέφει τό φυσικό
του περιβάλλον, οιοδήποτε κόστος καί αν συνεπάγεται αύτό, καί νά ξαναγίνει
βιώσιμος ό πλανήτης μας. Τού εύχομαι καλή δύναμη στό δύσκολο αύτό έργο καί
μακροχρόνια καί δημιουργική παρουσία στήν 'Ακαδημία. Τήν λαμπρή σταδιοδρο-
μία τού κ. Ζερεφού θά άναλύσει, κατ' έντολήν τής Συγκλήτου, ό συνάδελφος κ.
Κοντόπουλος. Προηγουμένως όμως έχω τήν τιμή νά περιβάλω τόν νέο άκαδη-
μαί'κό μέ τό μεγάλο διάσημο καί νά τού έπιδώσω τό δίπλωμα τής 'Ακαδημίας.

παρουσιαση υπο του ακαδημαϊκου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΚΟΝΤΟΠΟΪΛΟΥ

Ό κ. Ζερεφός γεννήθηκε στό Κάιρο τό 1943. Σπούδασε στό Φυσικό Τμήμα
τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών (1970). "Εκανε μεταπτυχιακές σπουδές στή Με-
τεωρολογία, καί πήρε τό διδακτορικό του άπό τό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών τό

1973.

'Εργάσθηκε ώς μεταδιδακτορικός έρευνητής στό Εθνικό Κέντρο 'Ατμοσφαι-
ρικών Ερευνών τών ΗΠΑ καί στό 'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών (1973-1979).

"Εγινε διευθυντής τού Κέντρου Φυσικής τής 'Ατμοσφαίρας τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών τό 1979 καί καθηγητής στό Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (1979-2002). Τό 2002 έξελέγη καθηγητής στό Τμήμα Γεωλογίας
τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών, όπου καί ύπηρετεΐ μέχρι σήμερα.

Υπήρξε έπισκέπτης καθηγητής στό Boston University (1963) στό
University of Minnesota (1985) καί είναι πρόσεδρος καθηγητής τού Πανεπι-
στημίου τού Oslo άπό τό 1995. Τέλος, είναι Πρόεδρος τού Δ.Σ. τού 'Εθνικού
'Αστεροσκοπείου 'Αθηνών άπό τό 2005.

Υπήρξε διευθυντής διαφόρων έργαστηρίων, ινστιτούτων καί προγραμμάτων,
Ειδικός Γραμματεύς Περιβάλλοντος τού ΥΠΕΧΩΔΕ, καί πρόεδρος τού Επι-
στημονικού Συμβουλίου τού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

Είναι μέλος τής Νορβηγικής 'Ακαδημίας 'Επιστημών καί Γραμμάτων
(1998), τής Ευρωπαϊκής 'Ακαδημίας 'Επιστημών καί Τεχνών στό Salzburg τής
Αύστρίας (2002) καί Έταΐρος (Fellow) του Institute of Physics στό Ήν. Βασί-
λειο. Διετέλεσε πρόεδρος τής Βαλκανικής Ενώσεως Φυσικών (1997-2003).

Έχει διατελέσει μέλος διαφόρων διεθνών έπιτροπών τού OHE, καί τής
Ευρωπαϊκής "Ενωσης, γραμματεύς τής Διεθνούς 'Επιτροπής "Οζοντος (2000,
έπανεκλεγείς τό 2004) καί μέλος πολλών έλληνικών έπιτροπών.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

151

"Εχει τιμηθεί με τό Έμπεφίκειο Βραβείο, μέ διάκριση άπό τό Πρόγραμμα
Περιβάλλοντος τοΰ OHE, καί έλαβε τό Παγκόσμιο Βραβείο "Οζοντος στό Μόν-
τρεαλ τό 1997. "Εχει τιμηθεί έπίσης άπό τήν Ευρωπαϊκή "Ενωση Φυσικών, τήν
"Ενωση Ελλήνων Φυσικών κλπ. Τό 1998 ή 'Αμερικανική Γεωφυσική "Ενωση
τόν τίμησε μέ τό Βραβείο «Editors Citation for Excellence in Refereeing».

"Εχει έπιβλέψει 25 διδακτορικές διατριβές καί 52 μεταπτυχιακές έργασίες.

"Εχει συμμετάσχει σέ 45 διεθνή ερευνητικά προγράμματα καί είναι μέλος
πολλών διεθνών καί έλληνικών έπιστημονικών έταιρειών καί έπιτροπών. 'Οργά-
νωσε πολλά συνέδρια καί ήμερίδες μετεωρολογικού ένδιαφέροντος.

"Εχει συγγράψει 3 βιβλία γιά φοιτητές στά Ελληνικά καί ήταν έκδοτης
(editor) 6 βιβλίων στά 'Αγγλικά.

Επιστημονικό "Εργο

"Εχει δημοσιεύσει σέ διεθνή περιοδικά μέ κριτές 150 έργασίες, 10 άρθρα έπι-
σκοπήσεως, 256 δημοσιεύσεις σέ πρακτικά συνεδρίων, 13 άνακοινώσεις στήν
'Ακαδημία 'Αθηνών, καί 37 διάφορες άλλες δημοσιεύσεις. Πολλές ερευνητικές
έργασίες του είναι δημοσιευμένες σέ έγκριτα ειδικά περιοδικά, όπως τό Journal of
Geophysical Research Letters, Atmospheric Chemistry and Physics, Atmospheric
Environment, Nature, Science κλπ.

Τό έργο του άναφέρεται στά εξής θέματα:

Παγκόσμιες άτμοσφαιρικές μεταβολές, μέ ιδιαίτερη έμφαση στό στρώμα τού
όζοντος στήν άνώτερη άτμόσφαιρα. Οί μελέτες αύτές χρησιμοποιούν παρατηρή-
σεις σέ παγκόσμια κλίμακα, άλλά καί θεωρητικά μοντέλα πού άναλύουν τούς φυ-
σικούς μηχανισμούς πού προκαλούν αύτές τις μεταβολές.

"Εκαμε ένα στρατοσφαιρικό μοντέλο μέ τόν καθηγητή P. Crutzen (Βραβείο
Nobel 1996) γιά τήν έπίδραση τής ήλιακής δραστηριότητος στό στρώμα τού
όζοντος.

Συμμετείχε στά τρία μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πειράματα πού μελέτησαν τις
λεπτομέρειες τής έλαττώσεως του όζοντος, ή οποία προκαλεί τήν αύξηση τής
υπεριώδους άκτινοβολίας στή Γή.

"Εκανε τή μεγαλύτερη διεθνώς χρονοσειρά παρατηρήσεων τής ύπεριώδους
ήλιακής άκτινοβολίας. Προώθησε τήν έκδοση πρόγνωσης δεικτών έκθεσης στήν
ύπεριώδη άκτινοβολία στήν Εύρώπη. Μέ τή δική του πρωτοβουλία ξεκίνησε τό
πρώτο ευρωπαϊκό δίκτυο ύπεριώδους άκτινοβολίας. Ό κ. Ζερεφός έδειξε καί πει-
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ραματικά ότι ή υπεριώδης ακτινοβολία, που είναι βλαπτική γιά τά έμβια όντα,
αυξήθηκε σημαντικά άπό τή δεκαετία τοΰ 1990 λόγω τής άραιώσεως του όζον-
τος.

Μελέτησε τις σχέσεις τροποσφαίρας καί στρατοσφαίρας, κυρίως τήν άνταλ-
λα,γη άερίων μαζών.

Μελέτησε τήν έπίδραση του φαινομένου El Nino τοΰ Νοτίου Ειρηνικού,
άλλά καί τών ήφαιστειακών έκρήξεων στό στρώμα τοΰ όζοντος.

Τέλος μελέτησε τή διακρατική μεταφορά άερίων ρύπων τόσο σέ τοπική κλί-
μακα, όσο καί σέ μέση κλίμακα. Ό κ. Ζερεφός υπήρξε συντονιστής δύο σχετικών
διεθνών πειραμάτων.

Μετά τήν έκλογ/j του στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών, ό κ. Ζερεφός συνέχισε τήν
έντονη δραστηριότητά του. Ήταν ό κύριος οργανωτής τοΰ συνεδρίου «Ozone
depletion», πού πραγματοποιήθηκε στήν 'Αθήνα τόν Σεπτέμβριο τοΰ 2007 μέ
τήν ευκαιρία τών είκοσι έτών άπό τό πρωτόκολλο τοΰ Montreal. Στό συνέδριο
αύτό συμμετείχαν διακόσιοι ειδικοί έπιστήμονες, μεταξύ τών οποίων καί τρεις τι-
μηθέντες μέ βραβείο Nobel.

Οί σύνεδροι συνέταξαν στό τέλος τοΰ συνεδρίου αυτού τή λεγόμενη «Δήλω-
ση τών 'Αθηνών», ή οποία βρίσκεται ήδη στις διεθνείς ίστοσελίδες τοΰ OHE.

Ώς πρόεδρος τού 'Εθνικού 'Αστεροσκοπείου 'Αθηνών οργάνωσε τά έγκαίνια
τοΰ μεγάλου τηλεσκοπίου «Άρίσταρχος» στόν Χελμό τόν Αύγουστο τού 2007,
ξεκίνησε τό έθνικό σεισμολογικό δίκτυο, τό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, καί
περατώνεται τό Μουσείο Γεωαστροφυσικής στό ιστορικό κτίριο τοΰ Σίνα στό
Θησείο.

Τόν 'Οκτώβριο τοΰ 2007 παρουσίασε, μαζί μέ δύο συναδέλφους του, στό
Εύρωπάίκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, τή σημερινή κατάσταση γιά τήν κλι-
ματική άλλαγή. 'Επίσης παρουσίασε στή Βουλή τών Ελλήνων τή σημασία τής
κλιματικής άλλαγής γιά τή χώρα μας, τόν Δεκέμβριο τοΰ 2007.

Τέλος, ας σημειώσω ότι τό 2007 έδόθη τό βραβείο Nobel Ειρήνης στή Δια-
κυβερνητική 'Επιτροπή γιά τήν Κλιματική Άλλαγή έξ ήμισείας μέ τόν τέως
άντιπρόεδρο τών ΗΠΑ AI Gore. Στήν έπιτροπή αύτή έχουν συμμετάσχει, κατά
καιρούς, περίπου έξακόσιοι έπιστήμονες άπό όλο τόν κόσμο, μεταξύ τών οποίων
είναι ό κ. Ζερεφός καί ό κ. Τσελιούδης, νέος διευθυντής τοΰ Κέντρου Φυσικής
της Ατμόσφαιρας.

Συγχαίρω τόν κ. Ζερεφό καί τοΰ εύχομαι καλή συνέχεια μέ πολλές έπιτυ-

χίες-
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Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΧΡΗΣΤΟΓ Σ. ΖΕΡΕΦΟΤ

Κύριε Πρόεδρε τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,

Έξοχώτατοι τέως Πρόεδροι τής Ελληνικής Δημοκρατίας,

Κύριε τέως Πρωθυπουργέ,

Κύριοι Υπουργοί,

Κύριοι Γενικοί Γραμματείς,

'Εκπρόσωπε τοϋ Πάπα καί Πατριάρχη 'Αλεξανδρείας καί Πάσης 'Αφρικής,
Εκπρόσωπε τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος,
Κυρίες καί Κύριοι,

Ή διάλεξή μου είναι άφιερωμένη σέ ορισμένα πρόσωπα τά όποια χάραξαν τή
ζωή μου. Στά πρόσωπα αύτά συγκαταλέγονται, ή σκιά τών γονέων μου, τών δα-
σκάλων μου, ή σημαντική παρουσία τής συζύγου μου Εύφροσύνης Ξηροτύρη-Ζε-
ρεφοϋ, ή οποία σέ όλη μας τή ζωή, καί στίς δύσκολες καί στίς χαρούμενες ώρες,
ήταν καί είναι δίπλα μου. "Οπως καί ό γιός μου ό Στέλιος, τά άόέλφια μου καί
οί στενοί μου συνεργάτες, οί γραμματείς μου, τούς οποίους εύχαριστώ άπό τά βά-
θη τής καρδιάς μου, γιατί χωρίς αύτούς θά ήταν άδύνατον νά παραγάγω τό ελά-
χιστο έργο στό οποίο είχαν τήν καλοσύνη νά άναφερθούν, καί τούς ευχαριστώ γι'
αύτό, τόσο ο Πρόεδρος τής 'Ακαδημίας καθηγητής Π. Βοκοτόπουλος όσο καί ο
άκαδημαϊκός καθηγητής Γ. Κοντόπουλος.

Ή άτμόσφαιρα τοϋ πλανήτη μας δέν ήταν πάντοτε αύτή πού γνωρίζουμε
σήμερα. "Ενα δισεκατομμύριο χρόνια μετά τήν άρχή τής δημιουργίας τοϋ πλα-
νήτη μας, πού τοποθετείται πριν άπό περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ή Γή
έχασε τήν πρώτη της άτμόσφαιρα, ή οποία έμοιαζε μέ έκείνη τοϋ Ηλίου. Ή
άτμόσφαιρα πού γνωρίζουμε σήμερα προήλθε τόσο άπό τά έγκατα τής Γής όσο
καί άπό τή λειτουργία τής φωτοσύνθεσης, ή όποια τήν έμπλούτισε μέ οξυγόνο
(Εικόνα 1). Έάν δέν είχε δημιουργηθεί ή ζωή, ή άτμόσφαιρα τού πλανήτη μας
θά κατακυριαρχεΐτο άπο τό διοξείδιο τού άνθρακος, όπως συμβαίνει π.χ. στήν
άτμόσφαιρα τής 'Αφροδίτης. Ή 'Αφροδίτη, λόγoJ τής μεγάλης πυκνότητας τής
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ατμόσφαιρας της σέ διοξείδιο του άνθρακος καί τής ικανότητας του νά απορροφά
τή θερμική έκπομπή, κατέληξε νά είναι ένας υπέρθερμος πλανήτης, θερμοκρα-
σίας 460°C περίπου (Εικόνα 2). Έξ αύτού του λόγου άλλωστε καί έπεκράτησε
τό φαινόμενο τής υπερθέρμανσης νά περιγράφεται ώς «φαινόμενο του θερμοκη-
πίου».

Τό φαινόμενο του θερμοκηπίου στόν πλανήτη μας ανεβάζει, όπως γνωρίζου-
με, τή μέση θερμοκρασία του πλανήτη στους 14,5°C. Θά πρέπει νά σημειώσου-
με εδώ ότι, εάν δέν υπήρχε τό διοξείδιο τοΰ άνθρακος καί ορισμένα άλλα άέρια
που ονομάζονται «άέρια του θερμοκηπίου», ή θερμοκρασία τοΰ πλανήτη μας υπο-
λογίζεται ότι θά ήταν -19°C (Εικόνα 3). Τό ότι ό πλανήτης μας δέν άκολούθη-
σε τήν καταστροφική υπερθέρμανση, όπως συνέβη στήν Αφροδίτη, οφείλεται
στήν άφαίρεση άπό τήν άτμόσφαιρα του διοξειδίου του άνθρακος τόσο άπό τό μη-
χανισμό τής φωτοσύνθεσης όσο καί άπό τή διάλυση τού διοξειδίου τού άνθρακος
στούς ωκεανούς καί τή μετατροπή του σέ άνθρακικά άλατα.

Η αιμόσφαιρα και οι ωκεανοί της Γης προήλθαν από ίο εσωτερικό
του πλανήτη, κυρίως από τα ηφαίστεια

παραμένει

99% της
ατμόσφαιρας

φωτοσύνθεση

ωκεανοί

συμπυκνωση

Δημιουργία του στρώματος του όζοντος

Εικόνα 1. Ή δημιουργία των αερίων τής ατμόσφαιρας καί του στράιματος τοΰ οζοντος.
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Μερική πίίση C02 (bars)

Εικόνα 2. Σχέση μεταξύ τής έπιφανειακής θερμοκρασίας τής Γης καϊ τής 'Αφροδίτης μέ τή μερική
πίεση (περιεκτικότητα) τοϋ διοξειδίου του άνθρακος (CO.,) στήν ατμόσφαιρα τους (Ζερεφός, 1984
καί 2003).

Εικόνα 3. Χωρίς θερμοκηπικά αέρια, ή μέση θερμοκρασία τής Γης θά ήταν περίπου -19"C, ένώ σή-
μερα είναι +14,5°C.
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Ή φωτοσύνθεση όχι μόνο οδήγησε στή μείωση τής συγκέντρωσης τοΰ διο-
ξειδίου του άνθρακος στήν άτμόσφαιρα, άλλά συνέβαλε καί στήν παραγωγή του
οξυγόνου που υπάρχει στήν άτμόσφαιρα του πλανήτη μας, τής οποίας ή περιε-
κτικότητα είναι 21% σέ οξυγόνο, 78% σέ άζωτο καί μόλις τό 1% άποτελοΰν
όλα τά άλλα άέρια, συμπεριλαμβανομένων καί τών άερίων τοΰ θερμοκηπίου. Ή
συμπύκνωση τών ύδρατμών δημιούργησε τούς ώκεανούς- καί τό οξυγόνο, το
οποίο προήλθε κυρίως άπό τή φωτοσύνθεση, οδήγησε μέ τήν έπίδραση τής
ήλιακής ακτινοβολίας στή δημιουργία τού προστατευτικού γιά τή ζωή στρώμα-
τος τού όζοντος (Εικόνα 4). Μέ τή δημιουργία τού στρώματος τού όζοντος, τό
οποίο λειτουργεί ώς φίλτρο στήν έπικίνδυνη γιά τή ζωή ύπεριώδη-Β άκτινοβολία
τού Ηλίου, ή ζοχη, προστατευόμενη άπό αύτήν, μπόρεσε νά έξέλθει άπό τά ύδα-
τα καί άρχίζει ή έμφάνιση πλέον τής χερσαίας ζωής στις περισσότερες περιοχές
τού πλανήτη μας, πριν άπό περίπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια.

Εικόνα 'ι. Χωρίς τήν απορρόφηση τής υπεριώδους-1! άπό το όζον, ή ζωή Οά παρέμενε υδρόβια.
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Μέσα στή μακραίωνη ιστορία τής Γής, ή συγκέντρωση τοϋ διοξειδίου τοϋ
άνθρακος άλλά καί ή θερμοκρασία τοϋ άέρα διακυμάνθηκαν κατά τρόπο έντυπω-
σιακό. Υπήρξαν περίοδοι ψυχρές, ονομαζόμενες «παγετοοδεις», καί ενδιάμεσες
θερμές περίοδοι, πού ονομάζονται «μεσοπαγετώδεις». "Ερευνες που έγιναν σέ
έγκλωβισμένο «άρχαίο» άέρα στούς πόλους έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη συσχέ-
τιση μεταξύ τής θερμοκρασίας τού πλανήτη καί τής συγκέντρωσης τού διοξειδί-
ου τοϋ άνθρακος στήν άτμόσφαιρα. Κατά τά τελευταία 170.000 χρόνια, τό διο-
ξείδιο τού άνθρακος στήν άτμόσφαιρα διακυμάνθηκε άπό 200 έως 400 μόρια άνά
έκατομμύριο μορίων άέρα κατ' όγκον, ή δέ θερμοκρασία τής ατμόσφαιρας δια-
κυμάνθηκε κατά περίπου 6 βαθμούς κάτω άπό τή μέση τιμή πού έχει σήμερα
έως 2 βαθμούς Κελσίου πάνω άπό αυτήν (Εικόνα 5).

Current
level -

CO2 CONCENTRATION

(Antarctic ke Core)

T5
C
Ο

I»

200

Εικόνα 5. Διακυμάνσεις διοξειδίου τοϋ άνθρακος καί θερμοκρασίας τά τελευταία 150.000 χρόνια
(Gore, 2007, Άβολη αλήθεια).
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Μέσα σέ αύτά τά τελευταία 170.000 χρόνια τής ιστορίας τοϋ πλανήτη μας,
αναπτύχθηκε ό Homo sapiens. Καί είναι αύτός ό οποίος άρχισε νά αλληλεπιδρά
μέ τό περιβάλλον καί νά παραγάγει σπουδαία έργα, τά όποια, δυστυχώς, ή μνή-
μη τής άνθρωπότητας τά λησμόνησε. Θά δούμε π.χ. τόν άνθρωπο Cro-Magnon
πριν άπό 30.000 χρόνια νά ζωγραφίζει στά σπήλαια προσανατολισμένους βίσο-
νες (Εικόνα 6). "Οπως δηλαδή έχουμε έμεϊς σήμερα τά τέσσερα σημεία τοϋ ορί-
ζοντα, πού προσανατολίζουν 'Ανατολή - Δύση καί Βορρά - Νότο, έτσι τότε ζω-
γράφιζαν βίσονες, οί οποίοι ήταν προσανατολισμένοι σέ 'Ανατολή - Δύση. Είναι
πολύ ένδιαφέρον ότι αύτή ή καλλιτεχνική άπεικόνιση δημιουργεΐτο χιλιάδες χρό-
νια πριν άπό σήμερα μέσα σέ σπήλαια. Επίσης, όπως έμεις έχουμε τό φλάουτο,
τό οποίο είναι φτιαγμένο κυρίως άπό ξύλο, έτσι οί πρώτοι σκεπτόμενοι άνθρωποι
είχαν φλάουτα, τά οποία τά κατασκεύαζαν άπό κόκαλα χήνας. Ό άνθρωπος
αύτός, ό σκεπτόμενος άνθρωπος, ήταν ταυτόχρονα καί ένας δημιουργικός καλλι-
τέχνης. "Οχι μόνο στή ζωγραφική καί στή μουσική, άλλά καί στή γλυπτική,
γιατί μας έχει άφήσει άναπαράσταση μαμούθ σέ γλυπτά, τά οποία ήταν προϊ-
στορικά ζώα πού ζούσαν όταν τό κλίμα τής Γής ήταν ψυχρό κατά τήν τελευ-
ταία παγετώδη έποχή. Ή παγετώδης αύτή έποχή έληξε πριν άπό περίπου
10.000 χρόνια, όταν ήδη οί παγετώνες είχαν μετοικήσει βορειότερα άπό τήν
Ελλάδα. Ή σημερινή μας έποχή μπορεί νά χαρακτηριστεί ώς μεσοπαγετώδης
καί έπομένως θερμή έποχή, οί δέ τελευταίοι δύο περίπου αιώνες ώς ή «άνθρω-
πόκαινος» έποχή, όπως εύφυώς έχει προτείνει ό P. J. Crutzen.

Ό σκεπτόμενος άνθρωπος άρχισε νά περιγράφει τά κλιματικά δεδομένα άλλά
καί τά μετεωρολογικά φαινόμενα κατά έναν τρόπο προσδιοριστικό (ντετερμινι-
στικό). Τό κλίμα, λέξη πού προέρχεται άπό τό ρήμα «κλίνω» γιά νά περιγράψει
τήν κλίση τών άκτίνων τοϋ Ήλιου, έθεωρεϊτο προδιαγεγραμμένο γιά τις διάφο-
ρες περιοχές τοϋ πλανήτη, καθοριζόμενο μόνον άπό τήν κλίση τών άκτίνων τοϋ
Ηλίου. Μάλιστα δέ, μέχρι καί προ ολίγων αιώνων, ή Γή έχωρίζετο σέ διάφορα
κλίματα, κατά άλλους μέν σέ έπτά, κατά άλλους δέ σέ πέντε κλίματα. Τέτοιες
άναφορές «κλιματικής ταξινόμησης» τής τότε γνωστής Γής άναφέρονται καί
στά Μετεωρολογικά τού 'Αριστοτέλους καί στήν Άλμαγέστη τοϋ Πτολεμαίου.
Τά κλίματα αύτά έθεωροϋντο δεδομένα, οί έποχές δεδομένες, καί οποιαδήποτε
άκραΐα καιρικά φαινόμενα άποτελοϋσαν ένδειξη είτε τής στοργής είτε τής μήνιος
τών θεών. Ό καιρός δηλαδή καί ιδιαίτερα τά άκραΐα καιρικά φαινόμενα προήρ-
χοντο άνο^θεν καί άπεδίδοντο σέ θεία τιμωρία ή σέ θεία προστασία. Ή Τλιάοα
καί ή 'Οδύσσεια τού Όμήρου, έκτος τού ότι έχουν τεράστια ποιητική καί λογο-
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Εικόνα 6. Τέχνη καί Homo sapiens. Κάτω αριστερά, απεικονίζεται ή έκταση τών παγετώνων κατά
τήν έναρξη τής μεσοπαγετώδους (θερμής) περιόδου, πού συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

τεχνική αξία, είναι καί άπό τά πιο όμορφα βιβλία περιγραφής κλιματολογικών καί
άκραίων μετεωρολογικών φαινομένων. "Ενα παράδειγμα μπορεί νά δεΤ κανείς
στήν "Οδύσσεια τοΰ Όμήρου, k 46 κ.έ., όπου περιγράφεται ή διάρρηξη του
'Ασκού τοΰ Αιόλου άπό τήν περιέργεια τών συντρόφων τοΰ 'Οδυσσέως, μέ συνέ-
πεια τή διαφυγή έξ αυτοΰ όλων τών άνέμων. "Ομως γιά νά πνέουν όλοι οί άνε-
μοι ταυτοχρόνως, πιστεύω ότι αύτή είναι καί ή πρώτη περιγραφή στήν ιστορία
ένός ύδροσίφωνος. Ό ύδροσίφων (Εικόνα 7), φαινόμενο σχετικά σπάνιο στά δικά
μας πελάγη, κυριολεκτικά άπορρόφησε καί έκτίναξε τό πλοίο μαζί μέ τούς συν-
τρόφους τοΰ 'Οδυσσέως μέσα στή θύελλα κλαίοντας, γαίης άπό πατρίδος, τούς
οποίους καί άπομάκρυνε βιαίως άπό τήν 'Ιθάκη.

Στά τελευταία λίγες χιλιάδες χρόνια, ό σκεπτόμενος άνθρωπος άρχίζει νά
μετρά τις κλιματικές άλλαγές, ιδίως εκείνες τις άλλαγές πού έχουν σχέση μέ τήν
καλλιέργεια, μέ τή σοδειά καί, κατά συνέπεια, μέ τά εισοδήματα καί τήν οικο-
νομία τής έποχής. 'Από τά πρώτα παρατηρητήρια πού υπάρχουν στόν κόσμο
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...άσκον μεν λϋσαν, άνεμοι §' εκ πάντες ορουσαν
τους S' άίφ' άρπάξασα φέρε« πόντονοε θύελλα
κλαίοντας, γαίης άπό πατρίδος.

'Ομήρου, "Οδύσσεια, κ 46 κ.έ.

Εικόνα 7. Τδροσίφων στο Β. Αιγαίο.

είναι το Νειλομετρο, δηλαδή μία κατασκευή μέ σκαλοπάτια καί χαραγμένη τήν
κλίμακα στήν οποία μετρούσαν τή στάθμη του Νείλου. Στήν Εικόνα 8 φαίνεται
το Νειλομετρο, τό οποίο χρονολογείται πριν άπό 3.000 χρόνια καί είχε κατα-
σκευαστεί στήν "Ανω Αίγυπτο γιά νά παρακολουθεί τή στάθμη τοΰ Νείλου. Ή
στάθμη τοΰ Νείλου είναι χαρακτηριστική τής έφορίας ή μή ολης τής πεδιάδας
τοΰ Δέλτα τοΰ ποταμού. Υπήρχαν σκαλιά, τά όποια κατέβαινε ό παρατηρητής,
ό οποίος σημείωνε τή στάθμη μέσα σέ πολλούς αιώνες. Τό ένδιαφέρον είναι ότι ο
Homo sapiens όχι μόνο άρχισε νά παρακολουθεί καί νά καταγράφει τις μετρή-
σεις αυτές, τις πρώιμες, άλλά άρχισε νά δίδει καί γλυπτά, τά όποια άναπαρι-
στοϋσαν αυτήν άκριβώς, τήν κλιματολογία που μάθαινε άπό αυτές τις πρώτες
μετρήσεις πού έγένοντο καί άποτυπώνοντο στόν πλανήτη μας.

Στο σημείο αύτό θά κάνω μία μικρή παρένθεση γιά νά άναφερθώ στόν
Richard Wagner (1841), ό οποίος έγραψε ένα πολύ ώραϊο άρθρο, τό οποίο τό
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Εικόνα 8. Νειλόμιετρο στήν Έλεφαντίνη Νησο ("Ανω Αίγυπτο:

ονομάζει «Τέχνη καί κλίμα». Ό Wagner στο άρθρο αύτό υποστήριξε δτι ή γέν-
νηση τής άληθοϋς τέχνης έγινε στά γυμνά θαλασσοδαρμένα βράχια τής Ελλά-
δος, κάτω άπο τδν "Ηλιο καί τή σκιά τών ελαιόδεντρων τής 'Αττικής καί απέ-
δωσε αύτή του τήν άποψη στήν έπίδραση του έξαίσιου έλληνικοϋ κλίματος. Μά-
λιστα δέ ύπέστη καί αύστηρή κριτική γι' αύτήν του τή θέση. Κατά τόν Βά-
γκνερ, οί άνθρώπινες μορφές καί φιλοσοφικές ιδέες διαχωρίστηκαν άπό τήν πέ-
τρα καί άναδύθηκαν δημιουργώντας καθαρές άφαιρετικές άνθρώπινες οντότητες.
Ή σχέση κλίματος καί τέχνης φαίνεται πράγματι ξεκάθαρα σέ ένα γλυπτό πε-
ριβαλλοντικό μνημείο, ένα μνημείο κλιματολογίας, τό όποιο άναπαριστά τό Θεό
Νείλο (Εικόνα 9). Τό μνημείο αύτό βρίσκεται στό Βατικανό, είναι 'Αλεξανδρινό
καί μεταφέρθηκε άπό τήν 'Αλεξάνδρεια στή Ρώμη τούς πρώτους αιώνες μ.Χ.
Είναι έργο άγνωστου γλύπτου κατασκευασμένο τόν Ιο αι. π.Χ. καί άναπαριστά
τό Θεό Νείλο, μέ τις έξής έκπληκτικές άναλογίες: Στά δύο χέρια τοϋ Θεού Νεί-
λου φαίνεται νά ολισθαίνουν «παίζοντας» δεκαέξι μικρά παιδάκια. Στό μέν άρι-
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στερό του χέρι έχει επτά παιδάκια, στό δέ δεξί του χέρι υπάρχουν έννέα παιδά-
κια καί τό κάθε παιδάκι έχει ύψος περίπου έναν πήχη. Ή κλιματολογία του
Νείλου λέει ότι, όταν τό υψος τοϋ ποταμού στό Νειλόμετρο είναι περίπου δεκα-
έξι πήχεις, αυτό ήταν ένδειξη τής ιδεώδους στάθμης τού ποταμού, ικανού νά
αρδεύσει όλη τήν κοιλάδα τού Νείλου. Σέ περίπτωση πού ή στάθμη ήταν ύψη-
λοτέρα τών δεκαέξι πήχεων είχαμε πλημμυρίδα, ένώ κάτω άπό αύτή τή στάθ-
μη είχαμε ξηρασία.

Τό πιό ένδιαφέρον όμως σημείο, τό όποιο ίσως έχει διαφύγει τής προσοχής
τών άσχολουμένων μέ τή γλυπτική του μνημείου αύτού, είναι ότι οί δύο βραχίο-
νες τοϋ θεού Νείλου άναπαριστούν τούς δύο κλάδους πού τροφοδοτούν τόν ποτα-
μό, κάτι τό όποιο έγινε γνωστό μόλις τόν 19ο αιώνα κατά τή δεύτερη έξερεύνη-
ση τού Στάνλεϋ. Ό Στάνλεϋ, 'Αμερικανός ρεπόρτερ, ό οποίος πήγε νά άνακαλύ-

«Άλλά μερικοί "Ελληνες, θέλοντες νά αποκτήσουν ονομα ώς Σοφοί, έδωκαν τρεις εξηγη-
σεις εις τό ζήτημα τής πλημμύρας τοϋ Νείλου... Ή μία θεωρία υποστηρίζει ότι οί ετησιαι
άνεμοι προκαλούν τάς πλημμύρας τοϋ ποταμοϋ, διότι τόν εμποδίζουν νά χύνεται εις την θά-
λασσαν...».

Ηροδότου Ιστορία, Ευτέρπη (20), μτφρ. Κ. Μ. Μεκίου, εκδ. Πάπυρος 1949

Εικόνα 9. Ό θεός Νείλος, Μουσείο Βατικανού.
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ψει τις πηγές του Νείλου, μετά άπό εξαιρετικά περιπετειώδη περιήγηση κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα οτι ό ποταμός έτροφοδοτεϊτο άπό δύο κλάδους, ό μέν ένας
προερχόμενος άπό τήν Αιθιοπία (ό λεγόμενος Γαλάζιος Νείλος), ό δέ άλλος προ-
ερχόμενος άπό τήν κεντρώα 'Αφρική (ό λεγόμενος Λευκός Νείλος). Καί δ μέν
Λευκός Νείλος άπεδείχθη ότι παρείχε καί παρέχει ένα σταθερό ρεύμα τό όποιο
εμφανίζει μία μικρή έποχική μεταβολή, ένώ άντιθέτως ό Γαλάζιος Νείλος είναι
ύπεύθυνος γιά τις σημαντικές μεταβολές τής στάθμης τού Νείλου καί κυρίως γιά
τις πλημμυρίδες στό Δέλτα τού ποταμού. Οί πλημμυρίδες αύτές, προ τής κατα-
σκευής τού μεγάλου φράγματος, συνέβαιναν μεταξύ 'Ιουνίου καί Σεπτεμβρίου,
κατά τήν περίοδο δηλαδή πού οί Μουσωνικές βροχές τροφοδοτούσαν τόν Γαλά-
ζιο Νείλο μέ περισσότερο ύδωρ. 'Επειδή οί βροχές τών Μουσώνων άλλοτε είναι
έντονες καί άλλοτε λιγότερο έντονες, ύπήρξαν καί ή αιτία τής υπερβάσεως τών
δεκαέξι πήχεων στή στάθμη τού ποταμού ή τού έλλείμματος αύτού.

Στό σημείο αύτό θά ήθελα νά άναφερθώ σέ ένα περιστατικό στό όποιο άνα-
φέρεται ό Ηρόδοτος σχετικά μέ τις πλημμύρες τού Νείλου στήν Ευτέρπη. 'Εκεί
ό ιστορικός περιγράφει τήν έπίσκεψη τού Θαλή του Μιλήσιου στήν Αίγυπτο,
στόν όποιο οί ιερείς έθεσαν τό έρώτημα ποια ήταν κατά τή γνώμη του ή αιτία
τών πλημμυρίδων τού Νείλου. Μάλιστα δέ, τού έπέστησαν τήν προσοχή ότι ό
Νείλος άρχίζει νά πλημμυρίζει τόν 'Ιούνιο καί τά ύδατα υποχωρούν τό μήνα Σε-
πτέμβριο. Ό Θαλής συνεδύασε τό γεγονός τής πλημμύρας μέ τήν έμφάνιση τών
ετησίων άνέμων καί έδωσε μία απλοϊκή έξήγηση, σύμφωνα μέ τήν οποία, έπειδή
οί έτησίαι άνεμοι έμφανίζονται ώς βόρειοι άνεμοι, αύτοί εμποδίζουν τό Νείλο νά
χυθεί πρός τή Μεσόγειο, καί μάλιστα, όταν ή ένταση τών άνέμων αύτών είναι
ισχυρή, τότε ό Νείλος πλημμυρίζει περισσότερο.

Αύτή ή άπλοίκή άπάντηση τού Θαλού, άλλά καί ό προβληματισμός σχετικά
μέ τήν έξήγηση αύτών τών φαινομένων καί τών κλιματικών μεταβολών, μάς
όδήγησε μαζί μέ τούς συναδέλφους κ.κ. Χ. Ρεπαπή καί II. Ζάνη σέ μία προ-
σπάθεια νά έπανεξετάσουμε αύτό τό ζήτημα. Μελετήσαμε, λοιπόν, τήν άπορροή
τού ποταμού καί τις μεταβολές της σέ συσχέτιση μέ τις μεταβολές τού άριθμού
τών ημερών πού πνέουν έτησίες άνεμοι στό Αιγαίο καί διαπιστώσαμε ότι ύπάρ-
χει πολύ μεγάλη συσχέτιση μεταξύ αύτών τών δύο φαινομένων (Εικόνα 10). Ή
συσχέτιση αύτή ισχύει, βέβαιος, γιά τήν περίοδο πριν άνεγερθούν τά φράγματα
μέ τά όποια πλέον έλέγχονται οί μεταβολές τής στάθμης τού ποταμού, έπιβε-
βαιώνει ότι ή κλιματολογία τής περιοχής ήταν γνωστή άλλά τό αίτιον δέν ήτο



164

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΙΙΝΟΝ

αύτο τό όποιο υπέθεσε ό Θαλής. Το αίτιον ομως που δημιουργεί αυτή τή μεγά-
λη συσχέτιση δέν είναι τίποτε άλλο παρά τό φαινόμενο El Nino, ένα φαινόμενο
τό οποίο ενδυναμώνει ή εξασθενεί τούς μουσώνες, οί όποιοι άναλόγως τροφοδο-
τούν, κατά άλληγορικό τρόπο, τό δεξί χέρι τού Θεού Νείλου μεταφέροντας πε-
ρισσότερα παιδάκια έκεΐ καί ούσιαστικά αύξάνοντας τή στάθμη τοϋ Νείλου καί
τήν πλημμυρίδα. Θά ήθελα νά τονίσω σέ αύτό τό σημείο ότι είναι πιθανό το άλε-
ξανδρινό άγαλμα του Θεού Νείλου, τού 1ου π.Χ. αιώνα, δηλαδή λίγους αιώνες
μετά τόν Θαλή, νά μάς ύποδεικνύει ότι πιθανόν οί 'Αλεξανδρινοί νά έγνώριζαν ότι
αιτία τών πλημμυρίδων ήταν ή αύξηση τής άπορροής τού Γαλάζιου Νείλου. Οί
γνώσεις αύτές δυστυχώς χάθηκαν μέ τήν καταστροφή τής Μεγάλης Πόλεως
τής 'Αλεξανδρείας.

Εικόνα 10. "Απορροή τοΰ Νείλου. 'Αριθμός ετησίων ανέμων καί δείκτης φαινομένου El Nino (Zerefos
et al., 2008).

"Ενα άλλο παράδειγμα παρουσίασης τής κλιματολογίας στή γλυπτική
μπορεί νά δει κανείς σέ ένα μνημείο άρχιτεκτονικής, τόν Πύργο τοϋ Ανδρονί-
κου τού Κυρρήστου, γνωστό ώς «Πύργο τών 'Ανέμων» ή καί «'Αέρηδες».
Είναι ίσως τό καλύτερα διασο.»ζόμενο μνημείο στό όποιο έχουν τοποθετηθεί
γλυπτά (οί έπικρατούντες οκτώ άνεμοι) στίς οκτώ προσανατολισμένες προσό-
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ψεις τοϋ κτιρίου, τά οποία δείχνουν τήν κλιματολογία τής Αττικής, δταν πνέ-
ει δ συγκεκριμένος άνεμος. Το μνημείο αυτό είχε περιπετειώδη ιστορία, καί
ευτυχώς που οί 'Οθωμανοί τό είχαν μετατρέψει σέ τεκέ καί χώρο συναθροίσε-
ως τών Δερβίσηδων καί έτσι δέν μπόρεσε ό Λόρδος "Ελγιν νά τό μεταφέρει καί
αυτό στήν 'Αγγλία. Οά σημειώσω εδώ ότι ή Βασιλική Μετεωρολογική Εται-
ρεία τής 'Αγγλίας έχει τόν Πύργο τών 'Ανέμων ώς έμβλημα της. Στό μνη-
μείο, κατασκευασμένο στήν ύπό Ρωμαϊκή κατοχή 'Αθήνα, παρουσιάζονται
άνάγλυφα οί ιδιότητες τοϋ κάθε άνέμου (Εικόνα 11). Π.χ. ό Βορέας, πού είναι
ψυχρός, παρίσταται ένδεδυμένος μέ ζεστή ένδυση, ώς ένας ήλικιωμένος πού
κρατά όστρακο. Τό όστρακο ύποδηλεϊ τό σφύριγμα τοϋ Βοριά, διότι δταν κα-
νείς φυσήξει μέσα σέ αύτό, άκούγεται ό χαρακτηριστικός ήχος, πολύ γνωστός
άπό τήν άρχαιότητα. Ό Καικίας είναι καί αύτός ψυχρός, έχει στήν ασπίδα του

ΒΟΡΕΑΣ: Β ψυχρός άνεμος, κρατά όστρακο
πού θυμίζει τόν ήχο πού παράγει. Ηλικιωμέ-
νος, στραμμένος στόν παρατηρητή. Ζεστά
ντυμένος.

ΚΑΙΚΙΑΣ: B-Α. Ψυχρός, συννεφιασμένος και
ύγρός καιρός, χιονόκαιρος, καί συνοδεύει
θύελλες καί χαλάζι ανάλογα μέ τήν έποχή.
Κρατά ασπίδα γεμάτη μέ χαλαζόπετρες,
ζεστά ντυμένος.

ΣΚΙΡΩΝ: Β-Δ ξηρός, ψυχρός, ό ψυχρότε-
ρος τό χειμώνα, ένώ τό θέρος συνδέεται
μέ καταιγίδες καί θύελλες. Κρατά βάζο
μέ άναμμένα κάρβουνα.
ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ: Α άνεμος, κανονική βροχή,
εϋεργετική γιά τις καλλιέργειες. Νέος
άνδρας πού κρατά διάφορα είδη φρούτων.
ΕΥΡΟΣ: Ν-Α, βροχερός καιρός. Ηλικιωμέ-
νος πού προσπαθεί νά καλυφθεί άπό τή
βροχή.

ΝΟΤΟΣ: Ν θερμός καί βροχερός καιρός.
Νέος άνδρας χύνει νερό άπό ύδρία.
ΛΙΨ: Ν-Δ. Στιβαρός άνδρας πού κρατά τό
διακοσμητικό της πρύμνης πλοίου (άφλα-
στον) ύποδηλώνοντας εϊτε τήν κατακυριάρ-
χηση τοϋ άνέμου στά πλοία ή καί τήν κατα-
στροφική του δύναμη.
ΖΕΦΥΡΟΣ: Δ άνεμος, τό θέρος συνδέεται
μέ ζεστό καί ύγρό καιρό άλλά τήν άνοιξη
εύνοεϊ τις καλλιέργειες. Νέος όμορφος,
έλαφρά ντυμένος, πού μεταφέρει λουλού-
δια.

Εικόνα 11. Ό πύργος των 'Ανέμων στήν 'Αθήνα.
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χαλάζι καί όλα τά χαρακτηριστικά πού συνοδεύουν αύτόν τον άνεμο. Ό Σκί-
ρων, δ βορειοδυτικός άνεμος, είναι ο ψυχρότερος στήν Αττική, ό όποιος άγκα-
λιάζει ένα μαγκάλι τής έποχής γιά νά τόν κρατάει ζεστό. Ό Λίψ, νοτιοδυτικός
άνεμος, άπεικονίζεται μέ έναν στιβαρό άνδρα, ό όποιος βοηθούσε τά πλοία νά
μπούν στό λιμάνι στόν Πειραιά, άλλά όταν ήταν σφοδρός ήταν έπικίνδυνος γιά
τόν έλλιμενισμό τών πλοίων. Καί έδώ, ή άλληγορία τού σπουδαίου αύτού καλ-
λιτέχνη, πού έκανε αύτή τή μνημειώδη μαρμάρινη κλιματολογία τής 'Αττικής,
δείχνει τόν άνεμο αύτόν νά κρατά τό άθλαστον, τμήμα τής πρύμνης τού πλοί-
ου, πού σέ περίπτωση ναυμαχίας άποτελούσε σημαντικό τρόπαιο γιά τόν νι-
κητή νά τό κρατήσει. Θά πρέπει νά τονίσουμε ότι στό μνημείο αύτό δέν δίδο-
νται μόνον οί πληροφορίες τής μέσης καταστάσεως τής ντετερμινιστικής κλι-
ματολογίας άλλά συνάγεται καί ή ένταση τού άνέμου στά γλυπτά τού Πύργου
τών 'Ανέμων.

"Ενας άνεμος πού παρουσιάζει έπίσης ένδιαφέρον είναι καί ό Ζέφυρος, δυτικός
άνεμος. Τόν Ζέφυρο τόν χρησιμοποίησαν κατά κόρον οί δυτικοί, όταν άνακάλυ-
ψαν ξανά τή γνώση καί άρχισαν νά μαθαίνουν άπό τό φιλοσοφικό διυλιστήριο τής
'Αρχαίας Ελλάδας τήν άλήθεια. Ό Ζέφυρος στήν 'Αττική, καί γενικότερα στή
χώρα μας, συνοδεύεται άπό βροχή καί θεωρείτο στήν αρχαιότητα ότι είναι άνε-
μος πρόδρομος τής "Ανοιξης, ένας άνεμος εύεργετικός. Τό 1482 ό Μποττιτσέλ-
λι φιλοτεχνεί τήν 'Αλληγορία της "Ανοιξης (La Primavera), όπου έμφανίζεται καί
ό Ζέφυρος καί ή Φλώρο, άλλά καί ή άναγεννώμενη 'Αφροδίτη καί όλη ή ιεροτε-
λεστία τής "Ανοιξης ξεδιπλώνει μέσα σέ αύτό τό έξαιρετικό έργο τής ζωγραφικής
(Εικόνα 12). Πολλοί συνθέτες, άπό τήν έποχή τού μπαρόκ μέχρι τόν Γκρήγκ,
έγραψαν γιά τήν άνοιξη, καί ο Στραβίνσκι, τό διάστημα 1912-13, συνθέτει τήν
Ιεροτελεστία τής άνοιξης.

Ή ντετερμινιστική κλιματολογία τών 'Αρχαίων Ελλήνων δέν μπορούσε νά
άφήσει άνέπαφη τή μεταβλητότητα. Είναι ένδιαφέρον νά άνατρέξει κανείς στό
πρώτο καί άρχαιότερο βιβλίο άμιγώς γραμμένο γιά τή Μετεωρολογία, τά Μετε-
ωρολογικά του 'Αριστοτέλους. Ό μέγας φυσιοδίφης και φιλόσοφος 'Αριστοτέλης
άναφέρει ότι οί τόποι τής Γης δέν είναι παντού τό 'ίδιο υγροί, τό ίδιο ξηροί, άλλά
μεταβάλλονται, καί πιστεύει οτι αύτά πρέπει νά γίνονται μέ κάποια τάξη καί μέ
κάποια περίοδο (Εικόνα 13).

Μέ τή σημερινή τεχνολογία καί γνώση μπορεί κανείς νά δει άκόμα καί τά
ίχνογραφήματα τού διοξειδίου τού άνθρακος στά προηγούμενα 400.000 χρόνια,
όπως φαίνεται καί στήν Εικόνα 14, ή οποία δείχνει μία κολώνα πάγου μέ έγκλω-
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Εικόνα 12. Alessandro di Mariano Filipipi (Sandro Botticelli), La Primavera, 1477-78, Φλωρεντία.

ούκ αίεί δ' οί αϋτο'ι τόποι τής γής οϋτ'
ενυγροί είσιν οϋτε ξηροί, άλλά μεταβάλ-
λουσιν [...] κατά μέντοι τινά τάξιν νομί-
ζειν χρή ταύτα γίγνεσθαι καί περίοδον.

Αριστοτέλους, Μετεωρολογικά {[.XIV)
351a. 19-26

Εικόνα 13. Ραφαήλ, Ί1 Σχολή τών 'Αθηνών (έοω, ό Πλάτων καί ό Αριστοτέλης), 1510-1 1, Ρώ-
μη, Βατικανό.
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βισμένες φυσαλίδες αέρα, καί συνεπώς καί τού διοξειδίου τοΰ άνθρακα. Ή ανά-
λυση αυτών τών «καρότων πάγου», όπως λέγονται, έδειξε ότι υπάρχουν περιο-
δικότητες, μέ περίοδο περίπου 100.000 έτών. Εκτενέστερες άναλύσεις δείχνουν
παγετοΐίδεις περιόδους, οί οποίες διακόπτονται άπό μεσοπαγετώδεις θερμές. Ή
τελευταία περίοδος, πού είμαστε τοόρα, είναι θερμή μεσοπαγετώδης. Αύτές τις
περιόδους έρμήνευσε ό διάσημος κλιματολόγος Miliitin Milankovitch (1879-
1958) πώς οφείλονται στίς κυκλικές άλλαγές τής τροχιάς τής Γής πέριξ τοΰ
Ήλιου ή τοΰ άξονά της. Ή τροχιά πέριξ τοΰ Ήλιου έμφανίζει περιοδικότητα
100.000 έτών ένώ οί άλλες δύο περιοδικότητες, πού οφείλονται στίς άλλαγές τοΰ
άξονα περιστροφής τής Γής, έχουν περιοδικότητες 20.000 καί 40.000 έτη
(Εικόνα 15). Έάν κανείς συνθέσει τις μεταβολές στήν προσπίπτουσα στόν πλα-
νήτη μας ηλιακή άκτινοβολία, δημιουργείται μία χρονοσειρά, ή οποία έμφανίζει
περιοδικότητες πολλών χιλιάδων έτών (Εικόνα 16).

Έκτος όμως άπό τις μακροχρόνιες κλιματικές μεταβολές, οί όποιες οφείλον-
ται σέ περιοδικά φαινόμενα τής κίνησης τής Γής, ύπάρχουν μεταβολές στό πρό-

Είκόνα 14. Διοξείδιο τοϋ άνθρακα (CO„) εγκλωβισμένο στούς παγετώνες (400.000 χρόνια πριν άπό
σήμερα).
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Εικόνα 15. Περίοδοι του Milankovitch (Solomon et al.. 2007 καί IPCC, 2007).
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Εικόνα 16. Περιοδικές μεταβολές τής έντασης τής ήλιακής ακτινοβολίας πού προέρχονται άπό με-
ταβολες τών τροχιακών παραμέτρων τής Γης (Berger καί Loutre, 1991).
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σφατο παρελθόν τής Γής, οί οποίες μας δίνουν τή δυνατότητα νά μελετήσουμε
τό κλιματικό σύστημα καλύτερα. Πράγματι, στά τελευταία 500 χρόνια έχουμε
μετρήσεις άπό τό 1850 άλλά καί έμμεσες κλιματολογικές ένδείξεις γιά τά προη-
γούμενα 350 χρόνια. Οί έμμεσες ένδείξεις στηρίζονται σέ γραπτές ένθυμήσεις
άπό μοναστήρια στή Μεσόγειο καί κυρίως στό Άγιον "Ορος καί στήν Κωνσταν-
τινούπολη, άλλά καί άπό ήμερολόγια πλοίων καί βεβαίως άπό τή μελέτη των δα-
κτυλίων τών δένδρων. Μέ τή βοήθεια όλων αύτών, ανασυντάξαμε μαζί μέ 150
συναδέλφους άπό πανεπιστήμια καί έρευνητικά ιδρύματα τής Μεσογείου τό
έγγράφημα πού φαίνεται στήν Εικόνα 17, άναπαριστώντας τή μέση έτήσια θερ-
μοκρασία τού άέρα στή Μεσόγειο κατά τά τελευταία πεντακόσια χρόνια. "Οπως
προκύπτει άπό αύτό τό έγγράφημα, διανύουμε μία θερμή περίοδο κατά τις τε-
λευταίες δεκαετίες, τής οποίας όμως προηγήθηκε μία πολύ ψυχρή περίοδος, άπό
τό 1500 εως τά μέσα τού 19ου αιώνος, ή όποια έπεκράτησε νά ονομάζεται «μι-
κρή παγετώδης έποχή». Είναι προφανές ότι ή «μικρή παγετώδης έποχή», σέ
συνδυασμό μέ τήν πρόσφατη θέρμανση τού πλανήτη, άποτελούν μία μοναδική
εύκαφία γιά νά άποκαλυφθούν οί φυσικοχημικοί καί άλλοι μηχανισμοί πού καθο-
ρίζουν τις κλιματικές άλλαγές σέ χρονικές κλίμακες άπό ολίγες δεκάδες μέχρι
ολίγες εκατοντάδες έτη.

Year

Εικόνα 17. Μεταβολές τής θερμοκρασίας τούς χειμώνες άπό ιστορικές καί έμμεσες πηγές άπό τό
1500 έως το 2002 στήν περιοχή τής Μεσογείου (Luterbacher et al., 2006).
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Πρόσφατες έρευνες παρέχουν ένδείξεις ότι ή ήλιακή δραστηριότητα έχει
ένδυναμωθεί τά τελευταία πεντακόσια χρόνια ένώ ή ένταση τοϋ ήλιακοϋ φωτός
που φθάνει στή Γή αυξομειώνεται κατά πολύ ολίγο ακολουθώντας τόν 1 Ιετη κύ-
κλο τής ήλιακής δραστηριότητας. Στήν Εικόνα 18 φαίνονται οί μεταβολες στις
κηλίδες τού Ηλίου καί οί μεταβολές στήν ένταση τής ήλιακής ακτινοβολίας σέ
watt ανά τετραγωνικό μέτρο. Παρατηρούμε ότι ή ήλιακή ακτινοβολία διακυμάν-
θηκε μέσα στά τελευταία πεντακόσια χρόνια κατά περίπου σύν ή πλήν 2 watt
άνά τετραγωνικό μέτρο, ένέργεια έξαιρετικά μικρή γιά νά έρμηνεύσει άπό μόνη
της τις κλιματικές άλλαγές πού έχουν παρατηρηθεί, ιδίως συγκρινόμενη με τήν
ήλιακή «σταθερά», ή οποία στή Γή είναι 1360 watt/m2.
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Εικόνα 18. Μεταβολές στήν ένταση τής ήλιακής ακτινοβολίας στά τελευταία πεντακόσια χρόνια
(Forster et al., 2007 καί IPCC, 2007).
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Η ερμηνεία, λοιπόν, τής κλιματικής διαταραχής τών τελευταίων 500 ετών
δέν μπορεί νά αποδοθεί μόνον στις μεταβολές τής ήλιακής ακτινοβολίας πού φθά-
νει στή Γή. "Υπάρχουν καί άλλοι παράγοντες, όπως οί εκρήξεις τών ήφαιστείων,
τά άποτελέσματα τουν όποίο^ν είναι γνωστά ήδη άπό τήν άρχαιότητα. Γιά πα-
ράδειγμα, ό Πλούταρχος άπέδωσε τή σκίαση τοϋ ούρανοϋ, τήν ψυχρότητα τού
αέρα καί τήν καταστροφή τών καρπών πού ακολούθησαν, στήν τιμωρία τών
θεών γιά τήν άγρια δολοφονία τού Καίσαρος. Είναι προφανές πώς άγνοούσε ότι
ή δολοφονία σχεδόν συνέπεσε μέ τήν έκρηξη τοϋ ήφαιστείου τής Αίτνας. Πιό
πρόσφατη περιγραφή δίνει ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, περιγράφοντας τις αλλαγές
πού άκολούθησαν τήν έκρηξη τοϋ ήφαιστείου Laki στήν "Ισλανδία τό 1783. Τήν
έκρηξη αύτου του ήφαιστείου άκολούθησε ψύξη τής άτμόσφαιρας, ένώ μία μαύ-
ρη ομίχλη κάλυψε μεγάλες περιοχές τής Εύρώπης καί τής "Αμερικής. Δριμύ ψύ-
χος έπεκράτησε τόσο κατά τό χειμώνα 1783-84 όσο καί κατά τόν επόμενο
1784-85 (Εικόνα 19).

DJF

I

DJF 1783-1784 Temperature

Εικόνα 19. Ανωμαλίες στις θερμοκρασίες στήν Ευρώπη τό χειμώνα τοϋ 1783-81 (αριστερά) καί τό
χειμώνα τοϋ 1784-85 (δεξιά) λόγω τής έκρηξης τοϋ ήφαιστείου Laki στήν Ισλανδία τό 1783 (άπό
Luterbacher et al., 2004).

Οί κλιματικές συνέπειες τών εκρήξεων μεγάλων ήφαιστείων δέν διέφυγαν τής
προσοχής τόσο διασήμων ποιητών όσο καί λογοτεχνών. Τό 1816 ό Λόρδος Βύ-
ρων έγραψε τό γνωστό ποίημά του «Σκοτάδι» («Darkness»). Τό έτος 1815 συ-
νέβη μία άπό τις μεγαλύτερες έκρήξεις ήφαιστείων, του ήφαιστείου Tambora, ή
οποία οδήγησε σέ ένα «έτος χωρίς θέρος» (Εικόνα 20). Τά συναισθήματα πού δη-
μιούργησαν οί κλιματικές άλλαγές στόν Λόρδο Βύρωνα περιγράφονται άπό τις
πρώτες του γραμμές, όπου άναφέρεται σέ ένα όνειρο, στό όποιο περιγράφει τόν
έφιάλτη τού σκότους, στό όποιο χάνεται ό "Ηλιος καί άρχίζει ή παγωνιά. 'Ανά-
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λογα συναισθήματα διακατείχαν καί άλλους λογοτέχνες όπως ή Mary Shelley,
πού δημιούργησε τον Frankenstein τήν ΐ'δια έποχή. Πράγματι, τά έτη 1816, 1817
καί 1818 είναι έτη κλιματικής άστάθειας καί θά πρέπει νά παρατηρήσουμε έδώ
δτι είναι καί έτη πού προηγήθηκαν τής Ελληνικής Επαναστάσεως.

Darkness" by Lord Byron (1788-1824)

I had a dream, which was not all a dream.

The bright sun was extinguish'd, and the stars

Did wander darkling in the eternal space,

Rayless, and pathless, and the icy earth

Swung blind and blackening in the moonless air;

Morn came and went—and came, and brought no day,

And men forgot their passions in the dread

Of this their desolation; and all hearts

Were chill'd into a selfish prayer for light:

And they did live by watchfires—and the thrones,

The palaces of crowned kings—the huts,

The habitations of all things which dwell,

Were burnt for beacons; cities were consumed,

And men were gather'd round their blazing homes

To look once more into each other's face; .

Εικόνα 20. To ηφαίστειο Tambora, το 1815. δημιούργησε το «"Ετος Χωρίς Θέρος» (1816).

Τά αποτελέσματα τού Tambora στδ περιβάλλον τά μελετήσαμε έπίσης σέ
πίνακες ζωγραφικής, οί οποίοι δημιουργήθηκαν τήν έποχή αύτής τής μεγάλης
διαταραχής. Μαζί μέ τούς συνεργάτες μου πήραμε ψηφιοποιημένους πίνακες δια-
σήμων ζωγράφων καί πραγματοποιήσαμε μετρήσεις στήν ατμόσφαιρα πού απει-
κόνιζε ό διάσημος καλλιτέχνης. Ή Εικόνα 21 δείχνει έναν πίνακα τού Caspar
David Friedrich, λίγο μετά τό ήφαίστειο Tambora καί δύο χρόνια μετά σέ άλλο
πίνακα. Ή διαφορά τών πινάκων είναι έμφανής καί τό ί'διο μπορούμε νά πούμε
μελετώντας τις έκπληκτικές δύσεις τού Turner (Εικόνα 22). Στίς δύσεις μετά
άπό ήφαίστειο κυριαρχεί τό κόκκινο χρώμα, τό όποιο σκεδάζουν τά αιωρούμενα
σωματίδια τής σποδού τού ήφαιστείου. Είναι σαφής ή έπίδραση τού ήφαιστειου
στήν τέχνη τής ζωγραφικής, όπως φαίνεται καί άπό τόν περίφημο πίνακα τού
Degas 'Ιπποδρομίες, μέ άντίστοιχο πίνακα τοϋ ιδίου χωρίς τήν ήφαιστειακή δια-
ταραχή στά χρώματα τής δύσης (Εικόνα 23). Πρόσφατη φωτογραφία στή δύ-
ση μετά τό El Chichon (1982, στίς ΗΠΑ, Εικόνα 24) καί τού Pinatubo
(1991, Εικόνα 25) δείχνουν τό μεγαλείο τών μεγάλων ήφαιστειακών έκρήξεων
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καί τίς συνέπειες τους στο κλίμα τοΰ πλανήτη. Ή Εικόνα 26 δείχνει ότι οί με-
τρήσεις πού κάναμε μέ τούς συνεργάτες μου στά έργα τής ζωγραφικής τέχνης
κατά τις δύσεις τού Ηλίου άποδίδουν μεγάλη πιστότητα στις αλλαγές ενός δεί-
κτη τής άτμόσφαιρας ό οποίος είναι χαρακτηριστικός γιά τήν άπορρόφηση τής
ήλιακής άκτινοβολίας. Στήν επόμενη Εικόνα 27, όπως φαίνεται, εάν συνδυάσει
κανείς το σημαντικό άριθμό ήφαιστειακών εκρήξεων καί τις συνεπεία αυτών προ-
κληθεΐσες κλιματικές μεταβολές μαζί μέ τις μικροτέρας κλίμακος μεταβολές
στήν ηλιακή άκτινοβολία πού προσπίπτει στή Γή, μπορεί νά δώσει μία προότη
ερμηνεία τής κλιματικής διαταραχής πού παρατηρήθηκε κυρίως πριν τό 1900.

Caspar David Friedrich (1774-1840)

Δύση μετά το Tambora

Δύση χωρίς ηφαίστειο

Εικόνα 21. Πίνακες τού Caspar David Friedrich (Μουσείο Folkwang. Γερμανία). ΊΙ χρωματική
αντίληψη του καλλιτέχνη αλλάζει μετά τήν έκρηξη τοΰ Tambora τό 1815, γιά νά επανέλθει στά
φυσιολογικά έπίπεοα μετά από λίγα χρόνια.

J.M.W. Turner (1775-1851)
Δύση μετά το Babuyan Δύση χωρίς ηφαίστειο

Εικόνα 22. Πίνακες τού J. M. V. Turner μετά τήν έκρηξη του ηφαιστείου Babuyan (Tate Gallery).
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Edgar Degas (1834-1917)
Δύση μειά το Krakatau Δύση χωρίς ηφαίστειο

"Race Horses", 1885, Philadelphia Museum of Art "Peasant Girls Bathing in the Sea at Dusk", 1875,

private collection

Εικόνα 23. ΙΙίνακες του Edgar Degas (Μουσείο Τέχνης Φιλαδέλφειας).

El Chichon, 1982

Εικόνα 24. Φωτογραφία ηλιοβασιλέματος, Madison, Wisconsin, Μάιος 1982 (Alan Robock).



176

1ΙΡΛΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΏΝ

Εικόνα 25. "Εκρηξη τοϋ ηφαιστείου Pinatubo τό 1991 (Πηγή NASA)

I annual values from paintings
I annual values DVI (Lamb)

1900

1900

Εικόνα 26. (α) Απορρόφηση τής ήλιακής ακτινοβολίας στήν ατμόσφαιρα άπό μετρήσεις σέ πίνακες,
(β) 'Ανεξάρτητος δείκτης αιωρουμένων ήφαιστειακών σωματιδίων (Zerefos et al., 2007).
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Εικόνα 27. Ηφαιστειακές εκρήξεις, κλιματικές μεταβολές καί μεταβολές στήν ηλιακή ακτινοβολία
πού προσπίπτει στή Γή (Jansen et al.. 2007 καί IPCC, 2007).

Στη μετά τον 20ο αιώνα παρατηρούμενη αύξηση τής θερμοκρασίας θά επα-
νέλθω αμέσως μετά, άφού όμως άναφέρω ορισμένα χαρακτηριστικά τής «μικρής
παγετώδους περιόδου», όπως αύτά προκύπτουν άπό τήν ιστορία καί άπό τήν τέ-
χνη. Ό Shakespeare σέ πολλά έργα τοΰ άναφέρεται στό ψύχος καί στή «μικρή
παγετώδη έποχή». Σέ ένα άπόσπασμα άπό τόν ''Αμλετ, ή Βαλτική άναφέρεται
ώς «παγωμένη», ενώ σκηνές ύπερβολικοΰ ψύχους περιγράφονται καί κατά τον
Τριακονταετή Πόλεμο. Στή ζωγραφική υπάρχει σωρεία πινάκων καί τής Φλα-
μανδικής Σχολής άλλά καί λιθογραφίες πού δείχνουν τόν Τάμεση παγωμένο δια-
χρονικά, όπως φαίνεται καί στις Εικόνες 28, 29, 30, 31 πού άκολουθοΰν. Τελευ-
ταία φορά πού πάγωσε ό Τάμεσης ήταν τό 1953. Είναι χαρακτηριστικό νά άνα-
φερθεΐ έδώ ότι είναι πιθανό τά βιολιά καί άλλα μουσικά όργανα πού κατασκευά-
σθηκαν άπό Κρεμονέζους καί άλλους κατασκευαστές μουσικών οργάνων κατά τό
μέγιστο τής «μικρής παγετώδους έποχής» νά οφείλουν τόν έξαιρετικό τους ήχο
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στό ψύχος πού επικρατούσε καί στή χαρακτηριστική πυκνότητα καί ποιότητα τοϋ
ξύλου πού αναπτύχθηκε μέσα σέ αύτή τήν ψυχρή έποχή (Εικόνα 32).

Εικόνα 29. ΙΙαγωμένος Τάμεσης, 1683.
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Εικόνα 31. Παγωμένος Τάμεσης, 1953.
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Εικόνα 32. Βιολί Stradivarius. 1680.

Όχι μόνον στήν ποίηση, στή ζωγραφική, στή λογοτεχνία αλλά καί στήν
ιστορία χαρακτηριστικά γεγονότα άναφέρονται σέ αυτή τήν ψυχρή περίοδο. Τό
πιό πρόσφατο είναι, ίσως, ή καταστροφή άπό τό ρωσικό χειμώνα τοΰ στρατοΰ
τοΰ Ναπολέοντος, τήν οποία τόσο χαρακτηριστικά περιγράφει ό Τσαϊκόφσκι
στό έργο του 1812 Ουβερτούρα. Τό ίδιο χαρακτηριστικό άποτελεΐ πολύ vojpi-
τερα, ή διάβαση τής παγωμένης λίμνης τών 'Ιωαννίνων άπό τό άσκέρι τοΰ
Ντουραχάν Μπέη τό 1428, ό οποίος έκτισε, εις άνάμνησιν τοΰ θαύματος, τό
μοναστήρι του Ντουραχάν, μέ τήν εκκλησία τής Παναγίας τοΰ Ντουραχάν.
Στήν Εικόνα 33 φαίνεται φωτογραφία άπό τήν τελευταία φορά πού πάγωσε
σημαντικά ή λίμνη τών 'Ιωαννίνων, τό 1929. Ή επόμενη Εικόνα 34 δείχνει
τό πάγωμα τού Βοσπόρου άπό φωτογραφία τοΰ 1930, τήν οποία είχε τήν κα-
λοσύνη νά μοΰ δώσει ό κ. Λιάτσος. Τελευταία φορά πού πάγωσε ό Βόσπορος
ήταν τό χειμώνα 1956-57.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

181

Εικόνα 34. Πάγω στό Βόσπορο: ερασιτεχνική φωτογραφία δεκαετίας 1930 του Ίο^αννη Μ. Λια-
τσου. Τό τελευταίο παρόμοιο φαινόμενο συνέβη τό χειμώνα 1956-57.
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Καί ερχόμαστε στόν 20ό αιώνα, όπου ή θερμοκρασία αρχίζει νά αυξάνει ση-
μαντικά. Τό ερώτημα βεβαίως που τίθεται είναι εάν αυξάνει άπό τήν άνθρώπινη
παρέμβαση ή ή θέρμανση αυτή άποτελεΐ άνάκαμψη άπό τήν ψυχρή περίοδο που
έξύμνησαν τόσοι ποιητές καί λογοτέχνες καί ζωγράφισαν όλοι αυτοί οί δάσκαλοι
τής τέχνης. Ή άπάντηση στό έρώτημα είναι ότι δυστυχώς ό άνθρωπος έχει
πράγματι συμβάλλει σημαντικά στή θέρμανση αύτή. Καί έχει συμβάλλει σημα-
ντικά, διότι αύξάνει μέ άνησυχητικό ρυθμό ή συγκέντρωση τού διοξειδίου τοϋ
άνθρακα καί τών άλλων θερμοκηπικών άερίων στήν άτμόσφαιρα μέ ρυθμούς με-
γαλύτερους άπό έκείνους πού μπορεί ή Γή νά άπορροφήσει. "Ετσι, ένώ στίς
άρχές τού 20ού αιώνα ή συγκέντρωση τού διοξειδίου τού άνθρακος στήν άτμό-
σφαιρα ήταν περίπου 300 μόρια άνά έκατομμύριο μορίων άέρα, σήμερα έχει αύξη-
θεΐ περισσότερο άπό 25%. Επιπλέον, όπως φαίνεται καί άπό τήν έπόμενη Εικό-
να 35, οί ψυχρές νύχτες μειώνονται κατά άριθμό, ένώ οί θερμές νύχτες αύξάνον-
ται σέ όλο τόν πλανήτη. Ή ξηρασία άποτελεΐ ένα παγκόσμιο πρόβλημα, τείνει
νά έξελιχθεϊ σέ παγκόσμια μάστιγα καί όπως φαίνεται άπό τήν Εικόνα 36 ό δεί-
κτης ξηρασίας αύξάνει έπικίνδυνα. Άπό τή μελέτη σύνθεσης ένθυμήσεων καί
άλλων μετρήσεων μαζί μέ τις παρατηρήσεις, καταλήξαμε στό συμπέρασμα ότι
κατά τά τελευταία 40 χρόνια ή βροχόπτωση στή Μεσόγειο έχει μειωθεί περίπου
κατά 30% σέ σχέση μέ τις τιμές πού είχε στά προηγούμενα 500 έτη, όπως φαί-
νεται στό διάγραμμα στήν Εικόνα 37 πού άναπαριστά τή βροχόπτωση στή Με-
σόγειο τά τελευταία 30 χρόνια.
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Εικόνα 35. Μείωση των ψυχρών νυχτών καί ημερών καί αύξηση τών θέρμων νυχτών καί ήμερων σέ
ολο τόν πλανήτη (Trenberth et al., 2007 καί IPCC, 2007).
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Εικόνα 36. Αύξηση τοϋ δείκτη ξηρασίας στόν πλανήτη (Trenberth et al., 2007 καί IPCC, 2007).
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Year

Εικόνα 37. Μέση βροχόπτωση τό χειμώνα στή Μεσόγειο άπό ιστορικές καί άλλες πηγές άπό τό
1500 έως τό 2002 (Luterbacher et al., 2006).

Ή άνθρωπογενής κλιματική αλλαγή έχει δυστυχώς οδηγήσει σε διατάραξη
τοΰ υδρολογικού κύκλου παγκόσμια. Ή Εικόνα 38 δείχνει τή μεταβολή τής Λί-
μνης Άράλης, ή οποία έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 75%. Ή λίμνη Τσάντ έχει
χάσει το 95% τών υδάτων της καί είναι ή αιτία τής δημιουργίας τών πρώτων
οικολογικών προσφύγουν στή δεκαετία τού 1990. Ή στάθμη τής Νεκράς Θα-
λάσσης έχει κατέλθει κατά 25 περίπου μέτρα τά τελευταία 50 χρόνια. Τό
έμβαδόν τών χιονοσκεπών περιοχών στό Β. Ημισφαίριο έχει μειωθεί κατά τρό-
πο σημαντικό καί έχουν λιώσει τά τελευταία είκοσι χρόνια περίπου τρία έκατομ-
μύρια τετραγωνικά μέτρα χιονοσκεπείς έκτάσεις. Ή χιονοσκεπής έπιφάνεια τού
Κιλιμάντζαρο έχει μειωθεί κατά τρόπο έντυπωσιακό, όπως φαίνεται στήν Εικό-
να 39, στήν οποία άναφέρεται καί τό γνωστό μυθιστόρημα τού Hemingway Τά
χιόνια τού Κιλιμάντζαρο, τά όποια θά άναζητούν οί άναγνώστες τού 21 ου αίίόνα
καί θά άναρωτιούνται αν κάποτε υπήρχαν χιόνια έκεί. Κάτι άνάλογο θά μπορού-
σαμε νά πούμε έάν άναλογιστούμε ότι κάποτε υπήρχε ύδωρ καί βλάστηση στή
Σαχάρα, οπως φαίνεται καί άπό τή ζωγραφική στά σπήλαια τής δυτικής Σαχά-
ρας (Εικόνα 40), άλλά βέβαια ή άλλαγή αύτή όφείλετο σέ φυσικά αίτια.
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Εικόνα 38. Δορυφορικές εικόνες τής ξήρανσης τής λίμνης Άράλης στήν Κεντρική 'Ασία, μέ δια-
φορά 30 έτών.

Εικόνα 39. Τά χιόνια του Κιλιμάντζαρο.
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Εικόνα 40. "Ανθρωποι πού κάνουν τό μπάνιο τους διακρίνονται στό τοίχωμα τοϋ σπηλαίου πού βρί-
σκεται σέ μία άπό τις πιό φτωχές σέ νερό περιοχές στή Γή. Αυτές οί ζωγραφιές είναι απόδειξη τής
υγρής προϊστορίας της Σαχάρας (GEO. 2008).

ΙΙρίν τελειώσω τήν αναδρομή στίς άλλαγές τοϋ κλίματος, στά αίτια καί στήν
άπεικόνισή τους στήν τέχνη, θά άναφερΟώ στίς έκτιμήσεις τής Διακυβερνητικής
Επιτροπής γιά τήν Κλιματική "Αλλαγή, όπως φαίνονται στήν Εικόνα 41. 'Από
τήν εικόνα προκύπτει ότι καί τά τρία «σενάρια» δείχνουν ότι μέχρι καί τό 2030
άναμένεται νά συνεχισθεί ή αύξηση τής μέσης θερμοκρασίας κατά 1.5 περίπου
βαθμό σέ σχέση μέ σήμερα. Ή αύξηση αύτή θά συνεχίσει, γιά νά φθάσει τούς 3-4
βαθμούς στίς τελευταίες δεκαετίες τού 21ου αιώνα. 'Αντίστοιχες έκτιμήσεις γιά
τήν Εύρο^πη δείχνουν ότι ή μέν θερμοκρασία αύξάνει κατά περίπου 2-4 βαθμούς,
ή δέ βροχόπτωση μειώνεται σημαντικά σέ όλα τά μοντέλα (Εικόνα 42). Ή Με-
σόγειος είναι άπό τις πιό εύαλο^τες περιοχές του πλανήτη σέ σχέση μέ τά άπο-
τελέσματα τής κλιματικής άλλαγής. Ή στάθμη τής Μεσογείου άνεβαίνει άργά,
μέ ρυθμό 1-2 χιλιοστά κατ' έτος, έπιδεινώνοντας τήν ύφαλμύρωση τών ύπογεί-
ων ύδάτων, ή στάθμη των όποί(υν δυστυχώς συνεχίζει νά κατεβαίνει, σάν άπο-
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τέλεσμα τής διαταράξεως τοΰ υδρολογικού κύκλου. Ταυτόχρονα παρατηρείται
παγκόσμια μία αύξηση τών άκραίων φαινομένων. Οί μεταβολές πού βλέπουμε
είναι σημαντικές καί όλες οί έκτιμήσεις δείχνουν ότι ό άνθρωπος, μέσα σέ 30
χρόνια, κατέστρεψε τόσο προστατευτικό στρώμα τού όζοντος όσο έκανε ή Φύση
νά παραγάγει σέ 1,5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια. Παρήγαγε δέ τόσο διοξεί-
διο τού άνθρακος όσο είχε άφαιρέσει ή Φύση άπό τήν άτμόσφαιρα στά πρωταρ-
χικά της στάδια, μέσα σέ χρονικό διάστημα περίπου ενός δισεκατομμυρίου έτών.
Καί όπως φαίνεται, θά παραγάγει άλλο τόσο μέσα στά προσεχή πενήντα χρόνια,
εάν δέν ληφθούν μέτρα. Τελειώνοντας, θά έπικαλεστώ πάλι αύτόν τόν διάσημο
πίνακα τού Caspar David Friedrich, στόν όποιο ή κυρία άτενίζει τή Δύση τού
παρελθόντος (Εικόνα 43). Έγώ θά ήθελα νά υποθέτω ότι δέν κοιτάζει τή Δύση
άλλά τήν 'Ανατολή. Τήν 'Ανατολή σέ μία άνθρωπότητα ή οποία μαθαίνει άπό τά
λάθη της καί έχει καταλάβει ότι οί κλιματικές άλλαγές πού βιώνουμε αποτελούν
φαινόμενο δυναμικό καί όχι προκαθοριζόμενο άπό κύκλους στή Φύση έκτος τών
μακροχρονίων μεταβολών. Δυστυχώς, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι ούτε οί
έποχές παραμένουν σέ σταθερές άναλογίες ούτε ή ποσότητα τών υδάτων κανενός
ποταμού καί καμίας λίμνης παραμένει δεδομένη. Οί άρχαΐοι "Ελληνες είχαν βρει
τήν κατάλληλη λέξη καί περιέγραφαν αύτές τις σημαντικές άλλαγές μέ τή λέ-
ξη «φθορά». Ή «φθορά» αύτή είναι ή μεταβολή πού γινόταν άπό φυσικά αίτια,
καί τώρα δυστυχώς ή παρέμβαση τού άνθρώπου γίνεται μέ ρυθμούς πολύ μεγα-
λύτερους άπό αύτούς πού μπορεί νά άπορροφήσει ή Φύση. 'Άρχισε δηλαδή ό
άνθρωπος στόν προηγούμενο αιώνα νά προσθέτει καί αύτός στή «φθορά». 'Ενα-
πόκειται στήν άνθρωπότητα νά έλαχιστοποιήσει τήν παρέμβαση τού άνθρώπου
στή Φύση, ώστε νά μπορεί ή άνθρωπότητα νά κοιτάζει μέ αισιοδοξία ένα, ούτως
ή άλλως, άβέβαιο μέλλον.
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Εικόνα 41. Σενάρια αύξησης τής θερμοκρασίας στά προσεχή εκατό χρόνια (Meehl et al., 2007 καί
IPCC, 2007).

Εικόνα 42. Σενάρια μεταβολής τής θερμοκρασίας καί τοϋ όετου στά προσεχή εκατό χρόνια στήν
Ευρώπη (Christensen et al., 2007 καί IPCC, 2007).

ΕΤΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΘΕΡΟΣ
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Εικόνα 43. Πίνακας τοΰ Caspar David Friedrich (Μουσείο Folkwang, Γερμανία).
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, σύμφωνα μέ τον 'Οργανισμό της, συνέρχεται κατά
τήν τελευταία τακτική συνεδρία τού Δεκεμβρίου εκάστου έτους σέ Δημόσια Πα-
νηγυρική Συνεδρία κατά τήν οποία, μετά άπό τήν ομιλία τού Προέδρου, ό Γε-
νικός Γραμματεύς παρουσιάζει σύντομη έκθεση τών δραστηριοτήτων τής 'Ακα-
δημίας καί τών 'Υπηρεσιών της, άνακοινώνει τις άπονεμόμενες ετήσιες τιμητικές
διακρίσεις καί προκηρύσσει τά νέα βραβεία.
Κατά τό λήγον έτος έκλέχτηκαν:

Τακτικό μέλος:

Στήν Τάξη τών Γραμμάτων και τών Καλών Τεχνών: ό κ. Νικόλαος Βαλσα-
μάκης στήν έδρα μέ τίτλο «'Αρχιτεκτονική — Εφαρμοσμένων Συνθέσεων και
Σχεδιασμού».

Οί προκηρυχθεϊσες έδρες στήν Τάξη τών Γραμμάτων και τών Καλών Τεχνών
στήν «Γλυπτική» καί στόν κλάδο τής «'Αρχαίας Ιστορίας» άπέβησαν άγονες.

Ξένος Εταίρος:

Στήν Τάξη τών Ηθικών και Πολιτικών 'Επιστημών: ο κ. Prosper Weil,
μέλος τής 'Ακαδημίας τών 'Ηθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών τοϋ Institut de
France, στόν κλάδο τοϋ «Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου» (δέν έχει έρθει τό ΦΕΚ).

'Αντεπιστέλλοντα μέλη:

Στήν Τάξη τών Θετικών Επιστημών: ο καθηγητής τού Δημοκρίτειου Πα-
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νεπιστημίου Θράκης κ. Εμμανουήλ Γδοϋτος στον κλάδο τής «Μηχανικής τής
Θραύσεως», ό ομότιμος καθηγητής τής "Ιατρικής Σχολής τού Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί μέλος τού Εύρο^παϊκού Κοινοβουλίου κ.
'Αντώνιος Τρακατέλλης στόν κλάδο τής «Βιοχημείας» (δέν έχει έρθει τό ΦΕΚ)
καί ό όμότιμος καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ελευθέριος Ζοΰρος
στόν κλάδο τής «Θαλάσσιας Βιολογίας» (δέν έχει έρθει τό ΦΕΚ).

Προκηρύχθηκαν έξι (6) νέες έδρες τακτικών μελών:

Στήν Τάξη τών Θετικών Επιστημών, μία (1) έδρα μέ τίτλο «Κλινική 'Ια-
τρική: Παθολογία καί συναφείς ειδικότητες».

Στήν Τάξη τών Γραμμάτων και τών Καλών Τεχνών, μία (1) έδρα στόν κλάδο
τής «'Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας», μία (1) έδρα στόν κλάδο τής «Φιλολογίας
(Νεοελληνική)», μία (1) έδρα στόν κλάδο τών «Γραμμάτων (Νέα Ελληνική Πε-
ζογραφία)» καί μία (1) έδρα στόν κλάδο τών «Καλών Τεχνών (Ζωγραφική)».

Στήν Τάξη τών Ηθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών, μία (1) έδρα μέ τίτλο
«Πολιτική 'Επιστήμη (Θεωρία καί Πρακτική τής Διπλο^ματίας)».

'Επίσης προκηρύχθηκε μία (1) έδρα άντεπιστέλλοντος μέλους άπό "Ελληνες
έπιστήμονες τοϋ έσωτερικοϋ στήν Τάξη τών Ηθικών καί Πολιτικών Επι-
στημών στον κλάδο τού «'Αστικού Δικονομικού Δικαίου».

Κατά τό 2007 άπεβίωσε ό Peter Fraser, ξένος έταΐρος στήν Τάξη τών
Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών, Διευθυντής τής 'Αγγλικής 'Αρχαιολογικής
Σχολής τών 'Αθηνών καί 'Επίτιμος 'Αντιπρόεδρος τής εν 'Αθήναις 'Αρχαιολο-
γικής Εταιρείας.

Στίς δύο πανηγυρικές συνεδρίες τής 'Ακαδημίας, γιά τόν έορτασμό τής 25ης
Μαρτίου καί τής 28ης 'Οκτωβρίου, ομίλησαν άντίστοιχα οί άκαδημαίκοί κ.κ.
'Απόστολος Σ. Γεωργιάδης μέ θέμα «Οί πηγές τοϋ ιδιωτικού δικαίου κατά τήν
έπανάσταση τοϋ 1821» καί Δημήτριος Σκαρβέλης μέ θέμα «Ή στρατιωτική
προπαρασκευή τοϋ πολέμου».

"Εγιναν δημόσιες συνεδρίες γιά τήν ύποόοχή:

— τού νέου τακτικού μέλους, στήν Τάξη τών Θετικών 'Επιστημών, κ. Χρή-
στου Ζερεφοΰ, ο όποιος ομίλησε μέ θέμα «Ή κλιματική άλλαγή στήν 'Επιστή-
μη καί στήν Τέχνη».

— τού νέου ξένου έταίρου, στήν Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τε-
χνών, κ. Gilbert Dagron μέ θέμα «Oublier Byzance. Éclipses et retours de
Byzance dans la conscience européenne» καί
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— τών νέων αντεπιστελλόντων μελών:

Στήν Τάξη τών Γραμμάτων και τών Καλών Τεχνών: κ. Gojko Subotic μέ θέ-
μα «Τά πρώτα άσκητάρια τών Μετεώρων», κυρίας Cécile Morrisson μέ θέμα
«La numismatique, source de l'histoire de Byzance» καί κ. Johannes Koder με
θέμα «Εύρωμεσόγειος καί Εύρασία. Δύο διαστάσεις καθολικής ιδεολογικής σκέψης
στή ρωμαϊκή, τή βυζαντινή, όσο καί τή σύγχρονη πολιτική ιδεολογία».

Στήν Τάξη τών Ηθικών καί Πολιτικών Επιστημών: κ. Alain Plantey μέ
θέμα «Le Service de l'Etat: nécessités et défis» καί κ. Ευγένιου Ρωσσίδη μέ θέ-
μα «The United States and Cyprus and the role of the Greek American
Community».

Στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών έγιναν, κατά τό 2007, σαράντα τρεις (43) ομιλίες,
έπιστημονικές άνακοινώσεις καί παρουσιάσεις βιβλίων.

Σέ δημόσιες συνεδρίες έγιναν οί άκόλουθες ομιλίες άπό τούς άκαδημαϊκους:

Βασίλειο Πετράκο: «Τά 170 χρόνια της 'Αρχαιολογικής Εταιρείας», Λουκά
Χριστοφόρου: «Ή 'Επαγωγική Μέθοδος τής Φυσικής Επιστήμης (άπό τά μό-
ρια στόν άνθρωπο;)», Χρύσανθο Χρήστου: «Πώλ Σεζάν-Πατέρας τής τέχνης
τού 20ού αιώνα. Εκατό χρόνια άπό τό θάνατο του (1839-1906)», Νικόλαο
Κονομή: «Οί "Ελληνες, αυτοί οί άγνωστοι», Κωνσταντίνο Σβολόπουλο: «Τό δω-
δεκανησιακό ζήτημα 1939-1945: Οί σύμμαχες μεγάλες δυνάμεις, ή Τουρκία, ή
Ελλάδα», Αθανάσιο Φωκά: «Μαθηματικά, 'Ιατρικές 'Απεικονίσεις καί ή άνα-
ζήτηση τής Συνείδησης» καί Πάνο Λιγομενίδη: «Τό Μέρος καί τό "Ολον».

'Επίσης, άπό τό άντεπιστέλλον μέλος Μαριάνο Καράση: «Τό θέμα τής προ-
όδου στις κοινωνικές έπιστήμες καί ιδίως στή Νομική Επιστήμη».

Τήν 'Ακαδημία εκπροσώπησαν:

Ό Γενικός Γραμματεύς στή Συνάντηση τών 'Ιατρικών 'Ακαδημιών τών
χωρών τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης στή Ρό)μη καί στή συνάντηση τής Συμβου-
λευτικής Επιστημονικής 'Επιτροπής τών Εύρωπάίκών 'Ακαδημιών (EASAC)
στό Παρίσι. Ό κ. Ευάγγελος Μουτσόπουλος στό Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας
στό Zadar τής Κροατίας. Ό κ. Ευάγγελος Μουτσόπουλος καί ή κυρία 'Αγγε-
λική Λα'Γου στή Συνάντηση τών Εύρωπάίκών 'Ακαδημιών του Institut de
France στό Παρίσι. Οί κ.κ. Νικόλαος Κονομής καί Παναγιώτης Βοκοτόπουλος
στήν 81η Γενική Συνέλευση τής Διεθνούς Ενώσεως 'Ακαδημιών στό "Οσλο. Ό
κ. Εμμανουήλ Ρούκουνας στή Συνάντηση τής Μόνιμης 'Επιτροπής πνεύμα-
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-πκών δικαιωμάτων τών Πανευρωπαϊκών Ακαδημιών (All European
Academies) στο "Αμστερνταμ και στήν 73η Σύνοδο τού Ινστιτούτου Διεθνούς
Δικαίου στο Santiago τής Χιλής καί δ κ. Λουκάς Χριστοφόρου στή συνάντηση
τής Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής τών Εύρωπάίκών 'Ακαδημιών
(EASAC) στο Λονδίνο, στήν 5η Εύρωπάίκή Σύνοδο τού Διεθνούς 'Επιστημονι-
κού Συμβουλίου (ICSU) στή Βέρνη, στή διεθνή συνάντηση έπί Θεμάτων πού
άφορούν τήν 'Απελευθέρωση τής 'Αγοράς Ηλεκτρισμού στή Νοτιοανατολική
Εύρώπη (international Workshop on Deregulated Electricity Market Issues
in South Eastern Europe) καί στήν τελετή άπονομής βραβείου γιά χορηγούς
πού άθλοθέτησαν ή Ουγγρική 'Ακαδημία 'Επιστημών καί ό Σύνδεσμος Ελλή-
νων Επιστημόνων Ούγγαρίας στή Βουδαπέστη.

'Ακόμη, ό κ. Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος δημοσίευσε σημαντικά άρθρα γιά
θέματα έπίκαιρα τού δημοσίου βίου, ομίλησε σέ άκαδημαίκά συνέδρια ή σέ τιμη-
τικές έκδηλώσεις καί συνέχισε τή συγγραφική του δράση μέ τήν έκδοση τού βι-
βλίου του Φιλοσοφικά καί τήν επαυξημένη έπανέκδοση τού βιβλίου του Φιλολο-
γικά.

Άπό τό Κέντρο 'Ερεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας έξεδόθη στή γαλλική
βιβλίο τού άκαδημαίκού κ. Ευάγγελου Μουτσόπουλου μέ θέμα τήν πολυσήμα-
ντη ελληνικής προελεύσεως έννοια τού καιρού, ύπό τόν τίτλο Καιρικότητα καί
ελευθερία. Τό βιβλίο έγινε γνωστό διεθνώς άπό τις πολυάριθμες πρώτες βιβλιο-
κρισίες στά πιό έγκυρα ξένα φιλοσοφικά περιοδικά, στά όποια ό συγγραφέας άπό
μακρού άναφέρεται ώς «ό φιλόσοφος τού καιρού» καί τής «καιρικότητας», αντι-
στοίχως, γιά τό άνανεωτικό πεδίο τού στοχασμού πού ό 'ίδιος άνέδειξε.

Ό κ. Γεώργιος Μητσόπουλος δημοσίευσε τή μελέτη του «Ή έλλειψις νομί-
μου βάσεως ώς λόγος άναιρέσεως» σέ γαλλική άπόδοση μέ εύρύτερο τίτλο «Ή
έλλειψη νομίμου βάσεως άπό άποψη συγκριτικού δικαίου» καί έκτενέστερη δια-
πραγμάτευση τού λόγου αυτού τής άναιρέσεως πού είναι δημιούργημα τής Νο-
μολογίας τού Γαλλικού 'Ακυρωτικού, καί άποτελεΐ καί στό δικό μας δίκαιο βα-
σικό λόγο άναιρέσεως. Επίσης, δημοσιεύθηκαν άκρως επαινετικά σχόλια στό
διεθνούς κυκλοφορίας καί άπήχησης Γαλλικό περιοδικό 'Αρχεία τής Φιλοσοφίας
τού Δικαίου (Archives de Philosophie du Droit) γιά τό βιβλίο του μέ τίτλο Θέμα-
τα Γενικής Θεωρίας καί Λογικής τού Δικαίου (Thèmes de théorie générale et de
logique du droit).

Ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου 'Ιωάννης προήδρευσε τής Διε-
θνούς Επιτροπής τού έπισήμου Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ 'Ορθοδόξου καί
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Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στή Ραβέννα τής Ιταλίας. Εκδόθηκαν τά βιβλία
του Communion and Otherness. Studies in Personhood and the Church από 'Αγγλικό
έκδοτικό οίκο, Μαθήματα Χριστιανικής Δογματικής στήν Κινεζική γλώσσα καί
L'essere ecclesiale άπό 'Ιταλικό έκδοτικό οίκο.

Ό κ. Κωνσταντίνος Στεφανής συμμετείχε ώς κύριος ομιλητής σέ έπιστημο-
νικές εκδηλώσεις στό έξωτερικό καί τό έσωτερικό. 'Επίσης, δημοσίευσε 8 έρευ-
νητικές έργασίες μαζί μέ τούς συνεργάτες του στό 'Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
'Ινστιτούτο Ψυχικής 'Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) σέ ύψηλοϋ δείκτη άπήχησης διεθνή
επιστημονικά περιοδικά.

Ή κυρία 'Αγγελική Λαίου συνέγραψε μαζί μέ τήν κυρία Cécile Morrisson
τό βιβλίο The Byzantine Economy, τό όποιο δημοσιεύθηκε άπό τό Cambridge
University Press, προήδρευσε έπιτροπής γιά τήν άξιολόγηση όλων τών τμημά-
των άρχαίων καί μεσαιωνικών γλωσσών τού Πανεπιστημίου τής Uppsala καί
έλαβε μέρος μέ άνακοινώσεις σέ έπιστημονικά συνέδρια στήν Κομοτηνή καί στήν
Κωνσταντινούπολη.

Ό κ. 'Αντώνιος Κουνάδης άνακηρύχθηκε έπίτιμος διδάκτωρ τοϋ Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης καί Επίτιμο Μέλος τής Ελληνικής Εταιρείας
Μεταφραστών Λογοτεχνίας. Ήταν έκδοτης ειδικού τεύχους τού International
Journal of Non-Linear Mechanics καί έκήρυξε τήν έναρξη τών εργασιών τοϋ 8ου
Διεθνούς Συνεδρίου Μηχανικής στήν Πάτρα.

Παρά τις σφοδρές άντιρρήσεις της, θεωρώ ύποχρέωση καί χαρά νά σάς γνω-
ρίσω ότι έκυκλοφόρησε ή τελευταία ποιητική συλλογή τής άκαδημαϊκού Κικής
Δη μουλά μέ τίτλο Μεταφερθήκαμε παραπλεύρως, ή οποία καί απέσπασε άμέ-
σως ιδιαίτερα έπαινετικά σχόλια.

Ό κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος ώς Πρόεδρος τής Επιστημονικής 'Επι-
τροπής έπέδωσε τόν τόμο μέ τά πρακτικά τής Επιστημονικής Διημερίδας «Τό
Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ή Οικονομία τοϋ Γένους» στήν Α.Π. τόν Οικουμε-
νικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, άπό τόν όποιο καί άξιώθη μέ τήν άπονομή του
Χρυσού Σταυρού τού 'Αποστόλου 'Ανδρέου. 'Οργάνωσε καί προήδρευσε τής
'Οργανωτικής Έπιτροπής τού Διεθνούς Συνεδρίου «Ό Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής στόν εικοστό αιώνα» γιά τήν επέτειο τών 100 χρόνων άπό τή γέννησή του.

Ό κ. Χρήστος Ζερεφός συμμετείχε στή Διακυβερνητική 'Επιτροπή γιά τήν
Κλιματική 'Αλλαγή, στήν όποια άπονεμήθηκε τό βραβείο Nobel Ειρήνης 2007.
'Οργάνωσε καί συμπροήδρευσε στό Διεθνές Συμπόσιο μέ τήν εύκαιρία τών 20
έτών άπό τής ύπογραφής τού Πρωτοκόλλου τού Μόντρεαλ μέ θέμα «Ή άραίω-
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ση τοϋ προστατευτικού στρώματος τοϋ όζοντος» και στό επιστημονικό Συνέδριο
μέ θέμα «Εκτίμηση καί 'Αντιμετώπιση Φυσικών Κινδύνων». Παρουσίασε στό
Εύρωπα'ίκό Κοινοβούλιο τή σημερινή κατάσταση γιά τήν κλιματική άλλαγή καί
στήν 'Επιτροπή Περιβάλλοντος τής Βουλής τή σημασία τής κλιματικής
άλλαγής γιά τή χώρα μας. Τέλος, τοϋ άπονεμήθηκε ή διάκριση τού "Αρχοντος
Διδασκάλου τοϋ Πατριαρχείου τής 'Αλεξανδρείας.

Τόσο οί άναφερθέντες συνάδελφοι, όσο καί τά υπόλοιπα τακτικά μέλη τής
'Ακαδημίας, συνέχισαν τήν προσωπική τους έρευνητική, λογοτεχνική ή καλλι-
τεχνική δραστηριότητα, ή οποία όμως είναι άδύνατον νά μνημονευθεί σήμερα γιά
προφανείς λόγους.

Στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών πραγματοποιήθηκαν τό 2007 τά άκόλουθα Συνέ-
δρια, Ημερίδες καί 'Εκδηλώσεις:

— Τό Δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο τής 'Ακαδημίας γιά τις Πανανθρώπινες
'Αξίες μέ θέμα «'Επιστήμη, Τεχνολογία καί 'Ανθρώπινες Άξιες», μέ Γενικό
Γραμματέα τής οργανωτικής έπιτροπής τόν κ. Λουκά Χριστοφόρου. Σκοπός τού
Συμποσίου ήταν ή εις βάθος συζήτηση τών έπιπτώσεων τής έπιστήμης καί τής
τεχνολογίας έπί τών άνθρωπίνο.>ν άξιων καί ή άναζήτηση άμοιβαίου σεβασμού με-
ταξύ τών άξιών τής έπιστήμης καί τών παραδοσιακών άξιών τής κοινωνίας,
ώστε ή χρήση τής έπιστημονικής γνώσης καί τεχνολογίας νά άποβαίνει σταθερά
ύπέρ τής άνθρωπότητας. Τά Πρακτικά τοϋ Συμποσίου δημοσιεύθηκαν σέ τόμο
487 σελίδων.

— Η διεθνής έπιστημονική συνάντηση κορυφής Cassini Project Science
Group Meeting, πού διοργανώθηκε άπό τό έποπτευόμενο άπό τόν κ. Σταμάτιο
Κριμιζή Γραφείο Διαστημικής "Ερευνας καί Τεχνολογίας. Στή συνάντηση συμ-
μετείχαν, μεταξύ άλλων έπιστημόνων, καί οί διευθυντές τής διαστημικής άπο-
στολής Cassini-Huygens, τής πρώτης άπό κοινού άποστολής τοϋ Αμερικανικού
φορέα διαστημικής (NASA) καί τοϋ άντίστοιχου Εύρωπάικοϋ 'Οργανισμού Δια-
στήματος (ESA).

— Διημερίδα μέ θέμα τήν Αγροτική Πολιτική πού διοργανώθηκε άπό τόν κ.
Κωνσταντίνο Κριμπά μέ συμμετοχή ειδικών έπιστημόνων άπό τό Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο καί τό 'Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

— Διεθνές Συμπόσιο άπό κοινού μέ τήν Αύστριακή Πρεσβεία μέ θέμα:
«Έλληνοαυστριακές Συναντήσεις διαμέσου τών αιώνων: 'Ιστορία, Διπλωματία,
Πολιτική, Τέχνες, Οικονομία».

— Ημερίδα γιά τόν Νίκο Καζαντζάκη, μέ οργανωτική έπιτροπή τούς κ. Τά-
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κωβο Καμπανέλλη, τις κυρίες Γαλάτεια Σαράντη καί Κική Δημουλά καί τον κ.
Σπύρο Εύαγγελάτο.

— Ημερίδα - συναυλία σέ συνεργασία μέ το Τμήμα Μουσικών Σπουδών τού
'Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο τού έορτασμού τού «έτους Διονυσίου Σολω-
μού» μέ έργα του σέ μελοποίηση Ν. Μάντζαρου.

Άπό τά έσοδα τών ύπό τή διοίκηση καί διαχείριση τής Ακαδημίας κληροδο-
τημάτων άπονέμονται έτησίως υποτροφίες γιά μεταπτυχιακές σπουδές σέ διά-
φορους έπιστημονικούς κλάδους. Το σύνολο τών ύποτροφιών γιά τό έτος 2007
άνέρχεται σέ σαράντα οκτώ (48).

Ή Σύγκλητος τής Ακαδημίας άπεδέχθη δωρεά τής κ. 'Ιουλίας Κ. Γρόλλιου,
ποσού 3.000 εύρώ, εις μνήμην τού συζύγου της, τού έκλιπόντος ακαδημαϊκού
Κο^νσταντίνου Γρόλλιου, γιά τις άνάγκες τού Κέντρου τής Ελληνικής καί Λα-
τινικής Γραμματείας .

Στή Βιβλιοθήκη της 'Ακαδημίας εισήχθησαν 1.600 τόμοι ελληνικών καί ξέ-
νων βιβλίων καί 350 τόμοι ελληνικών καί ξένων περιοδικών. Επίσης, έγιναν
1.733 νέες έγγραφές στόν ήλεκτρονικό κατάλογο.

Ή Ακαδημία Αθηνών, άνταποκρινόμενη σέ αίτημα τού Υπουργείου Παιδεί-
ας, συζήτησε τό θέμα τού βιβλίου 'Ιστορίας τής "Εκτης Δημοτικού σέ τρεις πο-
λύωρες συνεδριάσεις τής Όλομελείας. Εκτέθηκαν άπόψεις καί κρίσεις, ύποβλή-
θηκαν πολλά σημειώματα υποδεικνύοντα λάθη καί άνακρίβειες, καί προϊόντος τού
χρόνου ανετέθη στούς δύο ιστορικούς τής Ακαδημίας κ.κ. Μιχαήλ Σακελλαρίου
καί Κωνσταντίνο Σβολόπουλο (ή τρίτη ιστορικός κα Αγγελική Λάιου άπουσίαζε
στό έξωτερικό έπί δίμηνο) νά καταγράψουν πέραν τών προσωπικών τους απόψε-
ων καί τις μείζονες παρατηρήσεις πού εκτέθηκαν προφορικώς καί γραπτώς άπό
τά ύπόλοιπα μέλη τού Σώματος. Ή σχετική έκθεση ύποβλήθηκε στό 'Υπουργείο
έγκαίρως καί βρίσκεται άναρτημένη στήν ίστοσελίόα τής Ακαδημίας.

Μέ εισφορά τών τακτικών μελών τής Ακαδημίας Αθηνών συγκεντρώθηκε
τό ποσόν τών 50.000 € τό οποίο διατέθηκε, μέσω τού Ειδικού Ταμείου Αντι-
μετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, σέ σχολεία πυρόπληκτων περιοχών. Επίσης,
μέ άποφάσεις τών Διοικητικών Συμβουλίων τών 'Ιδρυμάτων Κώστα καί Ελέ-
νης Ούράνη καί Πέτρου Χάρη, δέν θά άπονεμηθούν βραβεία κατά τή φετεινή
χρονιά καί τό ποσό πού προοριζόταν γιά τόν σκοπό αύτό θά διατεθεί γιά τήν ενί-
σχυση καί άποκατάσταση πολιτιστικών καί πνευματικών δραστηριοτήτων σέ
πληγείσα περιοχή τής Πελοποννήσου.
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Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, μετά άπό σχετική άπόφαση τής Συγκλήτου, μετέ-
χει σέ ευρωπαϊκή κοινοπραξία, ή όποια υπέβαλε πρόταση προγράμματος στήν
Ευρωπαϊκή "Ενωση μέ τίτλο «Μελέτη γιά τήν κατασκευή Υποδομής γιά τήν
Ψηφιακή "Ερευνα στις Τέχνες καί τις 'Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (Preparing
DARIAH). Στόχος τοΰ προγράμματος, στό οποίο μετέχουν 13 κορυφαία έρευ-
νητικά ιδρύματα άπό 10 εύρωπαϊκά κράτη, είναι νά διευκολύνει τή μακροπρόθε-
σμη πρόσβαση καί χρήση τής ψηφιακής πληροφορίας στόν τομέα τών άνθρωπι-
στικών έπιστημών καί τής πολιτιστικής κληρονομιάς σέ εύρωπαϊκή κλίμακα.
"Οταν δομηθεί ή υποδομή, οί έρευνητές (ιστορικοί, άρχαιολόγοι, φιλόλογοι κ.λπ.),
θα μπορούν νά μελετούν σέ ψηφιακό περιβάλλον, νά άναζητούν, νά επεξεργάζον-
ται τό υλικό τους καί νά τό άποθηκεύουν μέ άσφάλεια.

Τό έργο τής 'Αποκατάστασης, 'Επισκευής καί Συντήρησης τοΰ Κτιρίου τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών ολοκληρώθηκε στό μεγαλύτερο τμήμα του. Ειδικότερα, έχει
ολοκληρωθεί τό σύνολο τών έργασιών 'Επισκευής τής Στέγης. "Εχουν έπίσης
προχωρήσει σέ ικανοποιητικό βαθμό οί προβλεπόμενες έργασίες «Άποκατάστα-
σης-Συντήρησης-Διατήρησης Μαρμάρινων καί Πέτρινων Στοιχείων καί Ζωγραφι-
κού Διακόσμου» όπως οί προβλεπόμενες στό εσωτερικό τού κτιρίου, οί προβλεπό-
μενες γιά τήν άποκατάσταση τών άγαλμάτων τής Στέγης, γιά τόν καθαρισμό πέ-
τρινων έπιφανειών στό έξωτερικό τού Κτιρίου σέ ποσοστό 70%, γιά τήν άποκα-
τάσταση τού έξωτερικού διακόσμου σέ ποσοστό 50%. Οί ύπολειπόμενες έργασίες
τής κατηγορίας αύτής θά έχουν ολοκληρωθεί τό Α ' Εξάμηνο τού 2008. "Εχουν
έπι πλέον ολοκληρωθεί οί προβλεπόμενες έργασίες «'Αποκατάστασης-Συντήρη-
σης-Διατήρησης τών όροφογραφιών καί τών τοιχογραφιών έκτός τών ζωγραφικών
έργων τέχνης τής Αί'θουσας Τελετών, γιά τά όποια άναμένεται ή έγκριση τής με-
λέτης άπό το Υπουργείο Πολιτισμού ώστε έντός τού 2008 νά συντηρηθούν .

Ή συνολική άποκατάσταση τού Μνημείου-Μεγάρου τής 'Ακαδημίας 'Αθη-
νών θά ολοκληρωθεί μέ τό έργο πού προτάθηκε άπό τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών νά
ενταχθεί στό Δ ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, προϋπολογισμού 2.000.000 εύρώ,
πού στηρίζεται σέ μελέτη πού συνέταξε ή Τεχνική Υπηρεσία.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν έργασίες στις ήλεκτρολογικές έγκαταστάσεις τού
κτιρίου γιά νά άποκατασταθούν καί αισθητικά οί περισσότεροι χώροι τού 'Ισο-
γείου καί νά τοποθετηθεί σωστός φωτισμός στις αί'θουσες τής βιβλιοθήκης.

Γιά θέματα τεχνικής φύσεως πού άφορούν μελέτες, νέες κατασκευές ή τή
συντήρηση παλαιών, τόσο τού μεγάρου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών όσο καί άλλων
κτιρίων πού άνήκουν στήν 'Ακαδημία ή έποπτεύονται άπό αύτήν, άρμόδιο γνω-
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μοδοτικό όργανο είναι τό Τεχνικό Συμβούλιο. Αποτελείται άπό ακαδημαϊκούς,
καθηγητές Α.Ε.Ι. καί ειδικούς έπιστήμονες έγνωσμένου κύρους καί εμπειρίας.

Δεδομένου ότι άπό τής εποχής τής κατασκευής τού Μεγάρου, ήλικίας 130
περίπου έτών, ούδεμία τέτοιας μεγάλης έκτασης συντήρηση είχε πραγματο-
ποιηθεί, ήταν φυσικό νά άναφύονται κατά τήν έκτέλεση τών έργων σοβαρά προ-
βλήματα, πράγμα πού έδυσχέρανε τήν πρόοδο τών έργασιών, λόγω καί τής ιδι-
αίτερης φύσης τους, τής πολυπλοκότητάς τους καί τής μεγάλης αισθητικής
άξιας τού Μεγάρου. Τό Τεχνικό Συμβούλιο τής Ακαδημίας 'Αθηνών συνέβαλε
μέ ύπευθυνότητα καί έπιτυχία στήν έκτέλεση τών άναφερθέντων έργων.

Ή διασπορά τών έρευνητικών Κέντρων τής 'Ακαδημίας καί ή στενότητα
χώρου άποτελεΐ μόνιμο πρόβλημα. Κατά τό 2007 μεταστεγάσθηκε τό Κέντρο
'Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων καί 'Ιδιωμάτων άπό τή Λεωφόρο Συγγρού
στήν οδό Δημητρίου Σούτσου, στό πλήρως άνακαινισθέν μέγαρο τοϋ κληροδοτή-
ματος Δημητρίου Φωκά καί τό Κέντρο Έρεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας
στήν οδό Μηλιώνη στό ευρύχωρο διαμέρισμα τού κληροδοτήματος 'Αναστασίου
'Ορλάνδου. Καί τά δυό οικήματα παρέμεναν άνενοικίαστα γιά χρόνια παρά τούς
πολλούς σχετικούς διαγωνισμούς. Ή χρησιμοποίησή τους άπό Κέντρα τής
'Ακαδημίας, πέρα άπό τή βελτίωση τής έμφάνισής τους καί τών συνθηκών έργα-
σίας, έξυπηρετεΐ ούσιαστικά καί τά άναφερθέντα κληροδοτήματα, στά όποια κα-
ταβάλλεται πλέον νόμιμο μίσθωμα άπό τούς ιδίους πόρους τής 'Ακαδημίας.

Ή Εταιρεία Διαχείρισης καί 'Αξιοποίησης τής Περιουσίας τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών (Ε.Δ.Α.Π.Α.) παρουσίασε καί τήν παρούσα περίοδο θετικό έργο καί θε-
τικό οικονομικό άπολογισμό.

Οί έπενδύσεις τών διαθεσίμων έχουν φτάσει στό μέγιστο δυνατό όριο (96%
περίπου) καί οι άποδόσεις γιά τό 2007 είναι τής τάξης τού 1.400.000,00 €, μέ
ιδιαίτερη άπόδοση τών μετοχών στό Χρηματιστήριο Παραγώγων, πού γιά τό
2007 κυμαίνεται στις 500.000,00 € έναντι 360.000,00 € τό 2006. Μέ αύτά
τά έσοδα συμπληρώθηκε τό τίμημα πού άπαιτεΐται γιά τήν άγορά τού οικοπέδου
έπί τών οδών Σίνα καί Βησσαρίωνος.

Πραγματοποιήθηκε στό κεντρικό κτίριο τής 'Ακαδημίας δίκτυο φωνής βασι-
ζόμενο στήν τεχνολογία Voice Over IP (Internet Protocol). Ολοκληρώθηκε
μελέτη άνάπτυξης τοϋ δικτύου αύτου καί σέ άλλα κτίρια τής 'Ακαδημίας. Ή τε-
χνολογία αύτή έπιτρέπει τήν εύκολότερη καί οικονομικότερη διαχείριση τοϋ δι-
κτύου φωνής δημιουργώντας κοινό δίκτυο φωνής καί δεδομένων καί έλαττώνει
μακροχρόνια τά τηλεπικοινωνιακά έξοδα.
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'Ολοκληρώθηκε ή μελέτη και ξεκίνησε ή αναβάθμιση τοϋ δικτύου κορμού τής
'Ακαδημίας μέ τή χρησιμοποίηση νέων καί οικονομικότερων υπηρεσιών, οί όποιες
έπιτρέπουν τόν δεκαπλασιασμό τής ταχύτητας μέ ταυτόχρονη μείωση τοϋ ετή-
σιου κόστους στό 50%.

Τό Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας συμπληρώνει σέ λίγες μέ-
ρες τέσσερα έτη άπό τήν έναρξη σύνταξής του. Ή συμβουλευτική Επιτροπή
τών άκαόημαϊκών συνεργάζεται στενά μέ τόν έπιστημονικό συντονιστή καθη-
γητή κ. Χαραλαμπάκη καί τή δεκαεξαμελή έρευνητική ομάδα. Ή ήλεκτρονική
βάση δεδομένων περιλαμβάνει 107.000 λήμματα καί στερεότυπες έκφράσεις μέ
135.000 σημασίες, 28.000 συνώνυμα καί 15.000 άντώνυμα. Οί γνωστικοί το-
μείς άνέρχονται σέ 137. Καί άπό τή θέση αύτή έκφράζω άκόμη μιά φορά τις
θερμές εύχαριστίες τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών πρός τό Υπουργείο Οικονομίας καί
Οικονομικών γιά τή χορήγηση γιά τό 2007 τού ποσού τών 280.000 εύρώ, πρός
τό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων γιά τήν άνανέωση τής
άπόσπασης 8 έμπειρων φιλολόγων, όπως καί πρός στό 'Ινστιτούτο Επεξεργα-
σίας τοϋ Λόγου γιά τις βελτιώσεις τοϋ λογισμικού. Εύχαριστοϋμε, τέλος, τό
'Εθνικό Τυπογραφείο, τό όποιο έχει άναλάβει τήν έκδοση τού Λεξικού, ή οποία
προβλέπεται νά ολοκληρωθεί έντός τοϋ 2009. Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών δέν εκδί-
δει άπλώς ένα νέο Λεξικό, άλλά παρακολουθεί συγχρόνως τήν πορεία καί εξέλι-
ξη τής νεοελληνικής γλώσσας, ή οποία παρουσιάζει έντυπωσιακό λεξικολογικό
πλούτο καί έκφραστική πληρότητα. Πιστεύω ότι τό έντυπο καί ήλεκτρονικό
αύτό Λεξικό, τό όποιο θά έμπλουτίζεται καί θά άνανεώνεται σέ τακτά χρονικά
διαστήματα, θά δώσει νέα ώθηση στήν επιστημονική έρευνα, τή μελέτη, τή δι-
δασκαλία, τήν προβολή καί διάδοση τής γλώσσας μας σέ μιά έποχή πού είναι
άπολύτως άναγκαία μία ολοκληρωμένη καί μακροπρόθεσμη έκπαιδευτική καί
γλωσσική πολιτική. Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών δημιουργεί σεμνά καί άθόρυβα έργα
ύποδομής καί δέν μένει άπαθής καί άδιάφορη μπροστά στίς νέες έξελίξεις.

Μέ απόφαση τής Συγκλήτου οί δραστηριότητες τών Κέντρων καί τών Γρα-
φείων 'Ερευνών της 'Ακαδημίας δέν θά παρουσιασθούν σήμερα. Θά άνακοινωθοϋν
άπό τόν άπερχόμενο Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Βοκοτόπουλο κατά τή συνεδρία τής
άναλήψεως τών καθηκόντων άπό τόν νέο Πρόεδρο τοϋ Ιδρύματος κ. Κωνστα-
ντίνο Δρακάτο στίς 15 Ιανουαρίου 2008.

Καί τώρα οί άπονεμόμενες, μετά γνώμη τών άρμοδίων Τάξεων καί άπόφαση
τής 'Ολομελείας, τιμητικές διακρίσεις γιά τό έτος 2007:
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1. Γιά τή μελέτη τους «Μεγάλες συγκεντρώσεις και έξαιρετικά μεγάλη
άφθονία ορυκτών τών στοιχείων τής ομάδας τοΰ λευκόχρυσου σέ μεταλλεύματα
χρωμίτη άπό τό όφιολιθικό σύμπλεγμα τής Βέροιας, στή βόρεια Ελλάδα» (High
PGE contents and extremely abundant PGE-minerals hosted in chromitites
from the Veria ophiolite complex, northern Greece), έργασία πού δημοσιεύ-
θηκε στό έγκυρο έπιστημονικό περιοδικό Ore Geology Reviews, απονέμεται τό
Βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά ('Ορυκτολογίας), μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, στούς κ. Γεώργιο Τσούπα καί κυρία Μαρία Οίκονόμου-Ήλιοπούλου.

2. Το βραβείο Αικατερίνης Κεπετζη, εις μνήμην τού συζύγου τής ιατρού Νι-
κολάου Κέπετζη, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρο!), απονέμεται, σύμφωνα μέ
τήν προκήρυξη, στόν άριστούχο, μέ τήν υψηλότερη βαθμολογία (βαθμός πτυχίου
8,89), πτυχιούχο τής 'Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών, τού ακα-
δημαϊκού έτους 2005-2006, κ. 'Ανδρέα Λυσανδρόπουλο.

3. Στή βραβευόμενη έργασία, έφαρμόζεται ή ελαστική θεωρία κλίσεως συνο-
ριακών στοιχείων βασισμένη σέ μετατοπίσεις, γιά τήν έπίλυση διδιαστάτων προ-
βλημάτων Μηχανικής τής θραύσεως.

Γιά τήν έργασία τους «'Αριθμητικός προσδιορισμός τάσεων καί παραμορφώ-
σεων σέ ρωγμές βαθμοελαστικών στερεών» (Numerical Determination of
Crack Stress and Deformation Fields in Gradient Elastic Solids), απονέμεται
τό βραβείο Ακαδημαϊκού Περικλή Θεοχάρη, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ,
στούς κ.κ. Δημοσθένη Πολύζο, Στέφανο Τσινόπουλο καί Γεράσιμο Καρλή.

4. Τό βραβείο Δημητρίου Λαμπαδαρίου, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ, άπο-
νέμεται σύμφωνα μέ τήν προκήρυξη, στόν μέ τήν ύψηλότερη βαθμολογία στό μάθη-
μα τής Γεωδαισίας άπόφοιτο τού Τμήματος Τοπογράφων Μηχανικών τού Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου, άκαδημαίκού έτους 2005-2006, κ. Βαλσάμη Ντουσκο.

Λόγω μή άπονομής τού άντιστοίχου βραβείου σέ άπόφοιτο τού 'Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ό βραβευόμενος, μέ άπόφαση τής 'Ολομέλει-
ας, παραλαμβάνει τό χρηματικό έπαθλο καί τού δευτέρου βραβείου Ααμτταδαρί-
ου, ήτοι σύνολο 6.000 εύρο.».

5. Ή βραβευόμενη έργασία δημοσιεύθηκε στό ύψηλής στάθμης έπιστημονικό
περιοδικό Science. Ό συγγραφεύς περιγράφει μέθοδο, μέ τήν όποια κατόρθωσε
τήν, γιά πρώτη φορά, μέτρηση τής στιγμιαίας τιμής τού ήλεκτρικού πεδίου τού
φωτός.
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Γιά τήν εργασία του «'Άμεση μέτρηση τών κυμάτων τοΰ φωτός» (Direct
measurements of light waves), απονέμεται το βραβείο Γεωργίου Φωτεινού
(Πειραματικής Φυσικής), μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, στόν κ. Ελευθέριο
Γουλιελμάκη.

6. Τό βραβευόμενο έργο είναι δίτομος έργασία, λεξικογραφικής φύσεως καί
μορφής. Περιλαμβάνει 1.188 ονοματεπώνυμα καί πλήρες βιογραφικό σημείο_>μα
αξιωματικών αποφοίτων τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων άπό τό 1884, έτος
ίδρύσεώς της, έως τήν Τάξη εισόδου 1950. Μέσα άπό τήν ύπηρεσιακή ιδιότητα
καί τή δράση τών προσώπων πού περιγράφονται, παρέχεται πληθώρα στοιχείων
γιά τήν ιστορία τού Πολεμικού Ναυτικού, τά πλοία, τήν έκπαίδευση, τις έγκα-
ταστάσεις καί άλλα. Πρόκειται γιά μία έκτενή έργασία άρχειακου καί χρηστικού
χαρακτήρα, τού οποίου τήν έκδοση άνέλαβε τό Γενικό 'Επιτελείο Ναυτικού. Γιά
τό έργο του Βιογραφικό Λεξικό τών ''Αποφοίτων τής Σχολής Ναυτικών Δοκί-
μων. Οί Τάζεις εισόδου 1884-1950 άπονέμεται τό βραβείο Ευτυχίας Ευταξιο-
πούλου εις μνήμην τού Αντιπλοιάρχου Κωνσταντίνου Εύταξιοπούλου, μέ χρη-
ματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στόν Άντιναύαρχο Π.Ν. έ.ά. κ. 'Αναστάσιο Δημη-
τρακόπουλο.

7. Ό τιμώμενος έχει έπιτελέσει πλούσιο έπιστημονικό καί συγγραφικό έργο.

Τό κύριο μέρος του άφορά στή δημοσίευση 25 βιβλίων μέ τό έργο τών άρχαί-

ων Ελλήνων μαθηματικών, άστρονόμων καί φυσικών, πού περιλαμβάνουν, έκτός
άπό τό άρχαΐο κείμενο καί τήν άποκατάστασή του, τήν άπόδοσή του στή νεοελ-
ληνική καί σχολιασμό.

Τό συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει άλλα 11 ίστορικά-έρευνητικά βιβλία,
τά όποια άναφέρονται στις θετικές έπιστήμες στήν Αρχαία Ελλάδα. Πρέπει
έπίσης νά άναφερθούν οι σημαντικές προσπάθειες πού έκανε καί έξακολουθεΐ νά
κάνει γιά τόν έντοπισμό άρχαίων κειμένων Ελλήνων μαθηματικών καί άστρονό-
μων σέ διάφορες βιβλιοθήκες τού έξωτερικού.

Γιά τό σύνολο τού έπιστημονικού του έργου άπονέμεται βραβείο στον κ.
Ευάγγελο Σπανδάγο.

8. Τό βραβευόμενο περιοδικό εκδίδεται συνεχώς άπό τό 1971, άνά τετράμη-
νο, σέ καλαίσθητες καί έπιμελημένες έκδόσεις.

Πρόκειται γιά τή βασική περιοδική έκδοση του "Οπλου τής Λεροπορίας, ή
όποια παρέχει επαγγελματική ένημέρωση στό προσωπικό, ένώ παράλληλα άπο-
τελεί μέσον έπικοινωνίας γιά τήν προαγωγή τών γνώσεων καί τού άεροπορικού
πνεύματος.
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Στήν πλούσια ύλη του περιέχονται έκτος άπό θέματα 'Αεροπορικού ένδιαφέ-
ροντος και θέματα γενικού ένδιαφέροντος, όπως Διεθνείς 'Οργανισμοί, στρατη-
γικές έξελίξεις, έπιστήμη, πολιτισμός, επικαιρότητα.

Στήν περιοδική έκδοση 'Αεροπορική 'Επιθεώρηση πού εκδίδεται άπό τό Γε-
νικό 'Επιτελείο 'Αεροπορίας, άπονέμεται βραβείο τής 'Ακαδημίας, γιά τή συ-
μπλήρωση άνω τών 35 έτών συνεχούς έκδόσεως.

9. Στό βραβευόμενο σύγγραμμα επιχειρείται μέ μεγάλη επιτυχία ή σφαιρική
περιβαλλοντική θεώρηση τού ύδατος, τόσο άπό διεπιστημονικής πλευράς, όσο καί
διαχρονικά, μέ τήν παράθεση Ελληνικής καί ξένης Μυθολογίας καί 'Ιστορίας
τοϋ ύδατος, τήν έξέλιξη τής γνώσης καί τεχνολογίας πού άφοροϋν τό ύδωρ καί
όλα τά σχετικά μέ αύτό παγκόσμια καί τοπικά προβλήματα τής σημερινής Έπι-
στήμης. Τό σύγγραμμα στοχεύει στή συμβολή τής άνάπτυξης σεβασμού πρός τή
Φύση καί τό Περιβάλλον, στά πλαίσια μιάς δημιουργικής, βιώσιμης καί άειφόρου
άνάπτυξης μέ έπίκεντρο τήν ύδρόσφαιρα.

Γιά το βιβλίο του Νερό. Περιβαλλοντική διάσταση καί διαδρομή άπονέμεται
βραβείο τής 'Ακαδημίας στόν καθηγητή κ. Γεώργιο Στουρνάρα.

10. Τό βραβευόμενο βιβλίο, τό όποιο άνήκει στή σειρά «Διεπιστημονικών
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του γνωστού εκδοτικού οίκου BRINGER-
VERLAG, είναι έξαιρετικό καί μοναδικό.

Πράγματι, είναι τό μόνο σύγγραμμα τό οποίο χρησιμοποιεί τις τεχνικές τής
μή γραμμικής δυναμικής γιά τήν άνάλυση πειραματικών παρατηρήσεο:>ν στό πε-
δίο τής Φαρμακολογίας.

Γιά τό βιβλίο τους Προτυποποιήσεις στά Βιοφαρμακευτικά, Φαρμακοκινη-
τική καί Φαρμακοδυναμικά: ομογενείς καί ετερογενείς προσεγγίσεις (Modeling in
Biopharmaceutics Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: Homogeneous and
Heterogeneous Approaches), άπονέμεται βραβείο τής 'Ακαδημίας στους κ.κ. Πα-
ναγιώτη Μαχαίρα καί 'Αθανάσιο Ήλιάδη.

ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1. Ό τιμώμενος συνέβαλε τά μέγιστα στή διαμόρφωση τής έλληνικής άρχαι-
ολογικής έπιστήμης.

Μετά άπό λαμπρές σπουδές στήν Ελλάδα καί τό έξωτερικό, εξελέγη έκτα-
κτος καί στή συνέχεια τακτικός καθηγητής τής Κλασικής 'Αρχαιολογίας στό
'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 'Υπηρέτησε ώς Επιμελητής 'Αρχαιοτήτων στήν



206

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΙΙΝΟΝ

'Αττική καί στή Μακεδονία, είναι μέλος τής έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εται-
ρείας, τοϋ Γερμανικού 'Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου καί τής Academia dei
Lincei.

'Ασχολήθηκε μέ έπιτυχία μέ τήν έκθεση τών μουσείων Πειραιώς καί Θεσ-
σαλονίκης, προσέφερε ύπηρεσίες στήν Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων 'Ακρο-
πόλεως, συνέβαλε στή σύνταξη του καταλόγου τοϋ Μουσείου Θεσσαλονίκης, πού
αποτελεί πρότυπο έπιστημονικού καταλόγου Μουσείου, καί τοϋ νέου καταλόγου
τού Εθνικού 'Αρχαιολογικού Μουσείου.

Μέ τις ειδικές γνώσεις τής τεχνικής τής γλυπτικής καί μέ μαθητεία κοντά
σέ κορυφαίους μελετητές τής αρχαίας πλαστικής έξελίχθηκε στόν καλύτερο, σή-
μερα, "Ελληνα γνώστη τής αρχαίας γλυπτικής. Στά βιβλία του έξετάζονται καί
λύνονται σημαντικά ζητήματα τής τεχνικής καί τής τέχνης τής αρχαίας πλα-
στικής. Οί μελέτες του αποτελούν έξαίρετες συμβολές στή γνώση τής αρχαίας
γλυπτικής.

Γιά τή συμβολή του στήν πρόοδο τής αρχαιολογικής έπιστήμης, απονέμεται
'Αργυρό μετά?κλιο στόν καθηγητή κ. Γεώργιο Δεσπίνη.

2. Ή βραβευόμενη ποιητική συλλογή χαρακτηρίζεται άπό τή συστηματικό-
τητα τοϋ λυρικού ύφους πού τή διαπνέει.

Ή γλώσσα είναι ομαλή, εύαίσθητη καί άνεπιτήδευτη καθ' όλη τήν έκταση
τού ποιήματος. Τά ποιήματα, συνθετικά μέ καλά προετοιμασμένη αφηγηματι-
κότατα, κατορθώνουν ώστε, ούτε νά πέφτουν στήν πεζολογία πού καιροφυλακτεί
στήν άφηγηματική κυρίως ποίηση, ούτε νά άφήνονται στό έλεος τοϋ άκρατου λυ-
ρισμού, μελοδραματικής έκμεταλλεύσεως άπό τό θέμα τοϋ θανάτου.

Γιά τήν ποιητική της συλλογή Κλείτου 'Επιτάφιος άπονέμεται τό βραβείο
Γεωργίου Αθάνα, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στήν κυρία "Εφη Νικο-
λούδη.

3. Ό βραβευόμενος ποιητής διακρίνεται γιά τήν παράξενη έπιδεξιότητα τής
γραφής του νά έναρμονίζει τό παραδοσιακό ύφος μέ μία σύγχρονη άποφθεγμα-
τική άνατρεπτικότητα, διατηρώντας τόν σεβασμό στό λυρικό στοιχείο. Εύχάρι-
στα αισθητό άποδεικνύεται τό άποτέλεσμα, καθώς τό τέλος σχεδόν κάθε ποιή-
ματος άνάλαφρα τό άπογειώνει ό άπρόοπτος σημερινός άέρας μιας έλεύθερης καί
τολμηρά έκφρασμένης άνησυχίας, ένώ παράλληλα «ξεμυτίζουν» ενίοτε κάποια
μεταφυσικά στοιχεία.

Γιά τήν ποιητική του συλλογή Καφέ Ρετρό άπονέμεται τό βραβείο Λάμ-
πρου Πορφύρα, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, στόν κ. Δημήτριο Σολδάτο.
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4. Οί συλλήψεις τού βραβευόμενου ποιητή εικονογραφούν μέ καθαρή και ήρε-
μη στοχαστικότητα, μέ τά φυσικά και αβίαστα χρώματα πού διαθέτει ή γλώσ-
σα, όπως είναι ή άμεσότης, ή συντομία καί ή σεμνή ένταση — αντίπαλος τού
στόμφου. Ή ποίηση του περιέχει τά στοιχεία έκεΐνα πού δέν αναγκάζουν τήν
αντίληψη νά προβεί σέ άνασκαφές γιά νά ανακαλύψει τό μήνυμα πού ψιθυρίζει τό
ποίημα στόν άναγνώστη.

Γιά τήν ποιητική του συλλογή Νέοι στόν "Αδη άπονέμεται τό βραβείο Σω-
τηρίου Ματράγκα, εις μνήμην 'Αλεξάνδρας καί Σωτηρίου Ματράγκα, μέ χρη-
ματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στόν κ. Ευάγγελο Χρόνη.

5. Τό βραβείο εις μνήμην Κωνσταντίνου Γρόλλιου, άθλοθετούμενο άπό τή σύ-
ζυγο του 'Ιουλία Γρόλλιου, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ, άπονέμεται, σύμ-
φωνα μέ τήν προκήρυξη, στόν άριστούχο πτυχιούχο τού Τμήματος Ελληνικής
Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, τού άκαδημάίκού έτους 2005-2006, πού συγκέντρωσε έπίσης τήν υψη-
λότερη βαθμολογία στά μαθήματα Λατινικής Γλώσσας καί Φιλολογίας, κ. 'Αλέ-
ξανδρο Καμπάκογλου.

6. α. Ό βραβευόμενος, πήρε τά πρώτα του μαθήματα πιάνου σέ πολύ νεαρή
ήλικία καί συνέχισε λαμπρές σπουδές στήν Ελλάδα καί τό έξωτερικό. "Ελαβε
μέρος σέ διεθνείς διαγωνισμούς κερδίζοντας τό πρώτο βραβείο καί κάθε είδους
έπαίνους καί έδωσε ρεσιτάλ σέ πολλά μέρη του κόσμου.

'Ασχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τή μουσική δωματίου συνεργαζόμενος μέ διάσημους
καλλιτέχνες διεθνώς καί ήχογράφησε σέ πλείστους ραδιοφωνικούς σταθμούς τής
Εύρώπης πολλά έργα Ελλήνων συνθετών. Τό 1980 άνέλαβε τή διεύθυνση τού
Ελληνικού 'Ωδείου καί τή διδασκαλία μεγάλου άριθμού μαθητών. 'Υπήρξε άντι-
πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς καί διευθύνων σύμβουλος τής
'Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Παρουσίασε άξιόλογες μελέτες σέ διαλέξεις, ραδιο-
φωνικές έκπομπές καί σεμινάρια καί έχει συγγράψει δύο άξιόλογα βιβλία σχετικά
μέ τό πιάνο καί τις Συμφωνίες τού Μπετόβεν.

Γιά τήν έπί πολλά έτη γόνιμη δραστηριότητά του, άπονέμεται τό βραβείο
Σπύρου Μοτσενίγου, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000 εύρώ, στόν εξέχοντα πιανί-
στα, μουσικολόγο καί παιδαγωγό κ. Κωστή Γαϊτάνο.

β. Έπίσης, άπονέμεται έπαινος στόν κ. Θάνο Έρμήλιο, γιά τήν έπί πολλές
δεκαετίες προσφορά του ώς παιδαγωγού, συνθέτη καί αρχιμουσικού, καθώς καί
γιά τό εκτεταμένο συγγραφικό του έργο, πού άναφέρεται στή ζωή καί τό έργο
τού Μπετόβεν καί τήν ιστορία τής μουσικής.
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7. Τό βραβείο 'Ελένης Τιμολέοντος Μυκονίου, εις μνήμην τών γονέων της
'Ανδρομέδας καί Τιμολέοντος Μυκονίου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, απο-
νεμόμενο σε αριστούχο πιανίστα, απονέμεται σέ ένα πολύ νέο καλλιτέχνη μέ
πλήθος τιμητικών διακρίσεων καί μέ προσωπικότητα καί τεχνικά προσόντα πού
προοιωνίζονται ένα μέλλον λαμπρό πρός τιμήν του άλλά καί πρός τιμήν τής πα-
τρίδας του, στόν κ. Μιχαήλ Μπολιάκη.

8. Ό βραβευόμενος καλλιτέχνης μάς έχει δώσει έξαιρετική ζο,ιγραφική σέ
όλες τις θεματογραφικές περιοχές, άλλα καί ύπόσχεται πολύ περισσότερα.

Τά έργα του διαπερνά αύρα ποιήσεως. Εξαιρετικός σχεδιαστής καί κάτοχος
τών έκφραστικών δυνατοτήτων τού χρώματος, ένδιαφέρεται στή θεματογραφία
του γιά τήν άνθρώπινη μορφή, τά Εσωτερικά καί τή Νεκρή Φύση. Στά σχέδια
του διακρίνεται γιά τήν ποιότητα καί τήν έξαιρετική έκφραστική άλήθεια τών
διατυπώσεών του. Ή ιδιαίτερη προτίμηση του στά σκούρα καί μαύρα χρώματα
συχνά δίνει έναν άπαισιόδοξο τόνο στά Εσωτερικά άλλά καί στις Νεκρές Φύσεις
του. Στις Προσωπογραφίες του, χωρίς νά θυσιάζει τά έξωτερικά φυσιογνωμικά
χαρακτηριστικά, προχωρεί μακρύτερα, καί μέ έμφαση στις λεπτομέρειες κατορ-
θώνει τήν ψυχογραφική άνάλυση τών προσώπων.

Τό βραβείο τής 'Ακαδημίας Αθηνών γιά τή βράβευση νέου διαπρέποντα
Έλληνα ζωγράφου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται στόν κ. Τι-
μόθεο Μπατινάκη.

9. Τό βραβευόμενο σύγγραμμα άναφέρεται στό βίο καί τό έργο "Ελληνα λο-
γίου τού 16ου αιώνα, κυρίως όμως στή μελέτη ένός κειμένου του, πού γνώρισε
μεγάλη διάδοση κατά τήν 'Αναγέννηση, όταν άναζωπυρώθηκε τό ένδιαφέρον γιά
τήν άγωγή καί τήν εκπαίδευση.

Μέ άφετηρία τό έργο Πλουτάρχου Παιδαγωγός τού Νικολάου Σοφιανού, μετά-
φραση τού «Περί παίδων άγωγης» πού αποδίδεται στόν Πλούταρχο, δ συγγραφέας
μελετά προγενέστερα κείμενα καί συγγραφείς στόν τομέα τής έλληνικής παιδείας
καί έξετάζει τις δυναμικές νεώτερες προσεγγίσεις πού άφορούν την παιδαγωγική.
Διερευνά έπιπρόσθετα τις παράλληλες οδούς στό ιταλικό καί γαλλικό άναγεννησιακό
έδαφος, άποκαλύπτοντας τή συνεισφορά του νέου έλληνισμού στή δόμηση τής τότε
εύρωπάίκής νεωτερικότητας καί τών λογίων στή διαμόρφωση συγκεκριμένης ιδεο-
λογίας στόν 'ίδιο τόν ελληνικό κοινωνικό χώρο. Ή πραγμάτευση τού θέματος μαρ-
τυρεί τήν ικανότητα τού συγγραφέα νά υπεισέρχεται σέ θέματα πού απαιτούν τή φι-
λολογική έργασία όσο καί τήν ιστορική ερμηνεία, την εκτεταμένη γνώση καί τήν
ορθή αξιοποίηση τής πλούσιας βιβλιογραφικής κάλυψης τού θέματος.
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Γιά τό βιβλίο του Αναγεννησιακές τάσεις στή Νεοελληνική Λογιοσύνη: Νι-
κόλαος Σοφιανός απονέμεται τό Βραβείο Διονυσίου Κοκκίνου, μέ χρηματικό έπα-
θλο 5.000 εύρώ, στόν κ. Χάρη Μελετιάδη.

10. Στό βραβευόμενο βιβλίο γίνεται μέ έπιστημονική έπάρκεια συστηματική
καταγραφή καί ιστορικός σχολιασμός τών λογοτεχνικών περιοδικών που έκδό-
θηκαν στήν Ελλάδα κατά τήν περίοδο τής Κατοχής, μεταξύ 'Απριλίου 1941
καί 'Οκτωβρίου 1944. Περιγράφεται τό είδος τού εντύπου, ή μορφή του, οί
αισθητικές άντιλήψεις, ό πολιτικο-ίδεολογικός προσανατολισμός, ή έσωτερική
κατανομή τής ύλης, καθώς καί οί συνεργάτες, σημαντικοί ενίοτε συγγραφείς τής
χώρας, τών οποίων αποτιμάται ο εκάστοτε ρόλος.

Γιά τό βιβλίο μέ τίτλο Τά λογοτεχνικά περιοδικά τής Κατοχής άπονέμεται
τό Βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ,
στήν κυρία 'Αλεξάνδρα Μπουφέα.

11. Ή συγγραφεύς τής βραβευόμενης έργασίας μελετά τά χειρόγραφα βι-
βλιοθηκών τών Μονών τής Μικράς 'Ασίας, τά όποια μετά τήν έκκένωσή τους,
συνεπεία τών έπιδρομών τών 'Αράβων, τών Σελτζούκων καί τών 'Οθωμανών,
μεταφέρθηκαν στήν Κωνσταντινούπολη ή σέ άλλα Μοναστήρια ή διασκορπίσθη-
καν σέ άλλα σημεία, μέ άποτέλεσμα πολλά άπό αύτά νά βρίσκονται σήμερα σέ
Βιβλιοθήκες τής Ευρώπης. 'Ερευνώντας Καταλόγους Βιβλιοθηκών τής Ελλά-
δος καί τής Εύρώπης, έντοπίζει κατ άρχάς τά χειρόγραφα, τά έξετάζει in situ
καί ακολούθως τά άποδίδει στή Μονή στήν όποια άνήκαν παλαιότερα, τά χρονο-
λογεί, ταυτίζει τούς γραφείς καί έκδίδει άνέκδοτα έπιγράμματα.

Γιά τό βιβλίο μέ τίτλο Βυζαντινά χειρόγραφα άπό τά Μοναστήρια τής Μι-
κρας 'Ασίας άπονέμεται τό "Επαθλο Μιχαήλ, και Ιωάννου Κατσαρά, μέ χρη-
ματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στήν κυρία Σοφία Κοτζάμπαση.

12. α. Τό βραβευόμενο έργο άνοιγε ι νέους δρόμους στή μελέτη του δράματος
καί τής μελικής ποίησης μέ τήν, γιά πρώτη φορά, συστηματική μελέτη καί άνά-
λυση ενός ιδιαίτερου ήχητικού φαινομένου, τής άντιφωνίας, δηλαδή τής έπανά-
ληψης ταυτόσημων ήχων, συλλαβών καί λέξεων, στήν άντίστοιχη μετρική θέση
στροφής καί άντιστροφής.

Ή συγγραφέας έξετάζει τό θεωρητικό ύπόβαθρο, τά είδη, τή μέθοδο καί
τόν σκοπό τής άντιφωνίας. Μελετά τό φαινόμενο στόν Αισχύλο, τραγωδία
πρός τραγωδία καί άποδεικνύει τό σκόπιμο τού χαρακτήρα τής έμφάνισής
του. Ή παρουσία του λειτουργεί σάν συνδετικός κρίκος άνάμεσα στήν έπιλογή
τών λέξεων καί εύρύτερα τών νοημάτων μέ τά όρια πού έθεσε ή μονοτονία τής
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τοπικής επαναφορας του μέτρου, του μέλους και τής ορχησης.

Για το βιβλίο της «Οί άντιφωνίες στά χορικά τοϋ Αισχύλου» άπονέμεται το
βραβείο τής 'Ακαδημίας Αθηνών, γιά το καλύτερο έργο κλασικής φιλολογίας, μέ
χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, στήν κυρία 'Ιωάννα Παπαδοπούλου.

β. Γιά το βιβλίο του 'Επικά Μοιρολόγια: Προσωπικοί γόοι στήν Ίλιάδα τού
'Ομήρου (Epic Grief. Personal Laments in Homers Iliad), στο οποίο μελετά τούς
θρήνους γιά τον θάνατο ξεχωριστών πολεμιστών, τή δομή τους, τά θέματά τους
καί τον τρόπο πού άκολουθοϋν άριστοτεχνικά τό ξετύλιγμα τής υπόθεσης, διδά-
σκοντας τό άκροατήριο ότι πρόκειται γιά ποίημα πού έχει ώς θέμα τόν θάνατο,
άναμενόμενο καί άναπόφευκτο, όπως ή τραγική μοίρα πού περιμένει τούς καλύ-
τερους ήρωες, άπονέμεται βραβείο της 'Ακαδημίας στον κ. Χρήστο Τσαγγαλη.

13. Ή βραβευόμενη έργασία είναι συλλογή γλωσσικού ύλικού μέ πλούσιες καί
ένδιαφέρουσες όιαλεκτολογικές πληροφορίες σχετικά μέ τόν τύπο βορειοελλαδι-
κού ιδιώματος στόν όποιο άνήκει.

Τό λεξιλόγιο τοϋ ιδιώματος καταγράφεται ταξινομημένο αλφαβητικά ύπό
μορφή λημμάτων μέ παράθεση παραδειγμάτων καί άκολουθοϋν, σέ ρέοντα ιδιω-
ματικό λόγο, παραμύθια, δημοτικά τραγούδια, παροιμίες καί διηγήσεις σχετικά
μέ τόν γεωργικό βίο καί τά ήθη καί τά έθιμα τού γάμου τής περιοχής. Ή συλ-
λογή διακρίνεται γιά τή συντομία, τή σαφήνεια καί τήν περιεκτικότητα πού χα-
ρακτηρίζουν τό σχολιασμό καί τά έρμηνεύματα πού συνοδεύουν τις ιδιωματικές
λέξεις.

Γιά τήν άνέκδοτη έργασία Γλωσσική Συλλογή τού χωριού Γήλοφος τού νο-
μού Γρεβενών άπονέμεται τό βραβείο τού Κέντρου Έρεύνης τών Νεοελληνικών
Διαλέκτων καί Ιδιωμάτων — ΙΑΝΕ τής Ακαδημίας Αθηνών, μέ χρηματικό
έπαθλο 3.000 εύρώ, στήν κυρία Αικατερίνη Κοτσίρα.

14. Στό βραβευόμενο βιβλίο συγκεντρώνονται, καταγράφονται καί κατά κά-
ποιο τρόπο διασώζονται ταφικά μνημεία τής Κωνσταντινούπολης.

Τό κοιμητήριο τού Σισλί δημιουργήθηκε τό 1865 καί έκεΐ μεταφέρθηκε τό
πρώτο ελληνικό κοιμητήριο τής περιοχής «Μνηματάκια», πολύ έξω τής Πόλης.
"Ολοι οί "Ελληνες πού έργάστηκαν γιά νά τό κοσμήσουν, ό άρχιτέκτονας Ζήνων
Κλεάνθης, δ γλύπτης Θεόδωρος Τόμπρας καί πολλοί μαρμαρογλύπτες, περιλαμ-
βάνονται σέ κατάλογο μαζί μέ φωτογραφίες τών έργων πού έχουν φιλοτεχνήσει.
'Εξετάζεται έπίσης ή άρχιτεκτονική τών ταφικών μνημείων καί τά έπιγράμμα-
τα πού φέρουν, χαρακτηριστικά τής κάθε περιόδου. Στή συνέχεια παρουσιάζο-
νται καί μελετώνται ταφικά μνημεία γνωστών οικογενειών τής ΙΙόλης, άλλά καί
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ανώνυμα, με φωτογραφίες, απεικονίσεις, περιγραφές καί ·κάθε κατηγορίας στοι-
χεία, συνοδευόμενα άπό έκτεταμένη βιβλιογραφία γιά τά πρόσωπα που άναφέρο-
νται καί πού άποδεικνύουν τόν ρόλο καί τή σημασία τής έλληνικής παροικίας.

Γιά τό βιβλίο του Ταφικά Μνημεία τής Πόλης. Σισλί — "Έμποροι και Τρα-
πεζίτες άπονέμεται βραβείο στόν κ. Γεώργιο Παπάζογλου.

15. Ό τιμώμενος έργάζεται άπό τό 1968 ώς σκηνογράφος-ενδυματολόγος σέ
τετρακόσιες περίπου θεατρικές καί κινηματογραφικές παραγωγές, στά ελληνικά
κρατικά θέατρα, σέ όλα σχεδόν τά θέατρα τών 'Αθηνών καί σέ μεγάλα θέατρα τού
έξωτερικού. Ή δουλειά του καλύπτει όλο τό φάσμα τής σκηνογραφίας: όπερα, πρό-
ζα, μιούζικαλ, κλασικό καί σύγχρονο ρεπερτόριο, κινηματογράφο. "Εχει άσχοληθεί
συστηματικά μέ τήν 'Αρχαία Ελληνική Τραγωδία σκηνογραφώντας άνελλιπώς
στό Φεστιβάλ 'Επιδαύρου άπό τό 1972. "Εχει τιμηθεί μέ πολλές διακρίσεις.

Μέ τήν ίκανότητά του νά προσεγγίζει τήν ούσία τών έργων καί νά πετυχαίνει νά
προβάλλει τό έσωτερικό μήνυμά τους μέ τρόπο προσωπικό, μέ αισθητική άνανεωμέ-
νη, πού όσο μοντέρνα κι αν είναι ποτέ δέν προδίδει τό μήνυμα τού δημιουργού, μέ τό
σπάνιο ήθος του καί τήν πεισματική άναζήτηση τής 'Αλήθειας στην Τέχνη, έχει άνα-
δειχθεΐ ώς ένας άπό τους πιο σύνθετους καλλιτεχνικούς δημιουργούς τού θεάτρου μας.

Γιά τό σύνολο τής καλλιτεχνικής του προσφοράς, άπονέμεται βραβείο στόν
σκηνογράφο-ένδυματολόγο κ. Γεώργιο Πάτσα.

16. Ό τιμώμενος καλλιτέχνης, χαρακτηρίζεται άπό τήν πληθωρικότητα τού
έργου του, πού έγγίζει διάφορους τομείς, μέ κύριο προβάδισμα τή ζωγραφική.

Στά έργα τού οί συλλήψεις είναι άκρως ιδιόμορφες καί δέν θά μπορούσε κά-
ποιος νά τού έπιθέσει σφραγίδα ή νά τόν έγκλωβίσει σέ ορισμένη ροπή, τάση ή
κίνημα. Ή ένταση τών έργων του έπιτείνεται άπό τήν έπίμονη χρήση τού μαύ-
ρου, ώστε νά μήν καθίσταται δυνατόν νά κριθούν μέ τό μέτρο τής έπί τό συνη-
θέστερο ζωγραφικής άντιλήψεως τής ποικίλης χρωματικής κλίμακας. Μέ τό
θάρρος τής άντιθέσεως, άσκεΐ σέ περιοχές έπί τού ιδίου πίνακος τεχνική αρτιό-
τητας μαζί μέ τήν «άντιτεχνική» τού άκατέργαστου υλικού- όπως τή λεπτομερή
έκτέλεση συνάμα μέ τήν έλεύθερη.

"Εχει λάβει μέρος σέ πολλές έκθέσεις άτομικές καί ομαδικές, στήν Ελλάδα
και το εξο.»τερικό όπου καί έχει βραβευθεί. Παράλληλα, έχει φιλοτεχνήσει βιβλία
καί φακέλλους δίσκων, γιά τά όποια τού έχουν άπονεμηθεϊ τιμητικές διακρίσεις,
καί έχει εκδόσει μυθιστορήματα καί συλλογές διηγημάτων.

Γιά τό σύνολο τής καλλιτεχνικής του προσφοράς, άπονέμεται βραβείο στόν κ.
Νίκο Χουλιαρά.
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17. Τό βραβευόμενο βιβλίο είναι αποτέλεσμα των τριακονταετών ανασκαφών
τοΰ συγγραφέα στό Gonur, προϊστορική πόλη στό Τουρκμενιστάν, τήν αρχαία
Μαργιανή, που ιδρύθηκε στις αρχές τής 2ης χιλιετίας π.Χ.

Ό παρών τόμος είναι ή δημοσίευση τού νεκροταφείου της, τού όποιου ανα-
σκάφηκαν κατά καιρούς 3.000 τάφοι. Ό συγγραφέας παρουσιάζει τά εύρήματα
άπό τή νεκρόπολη — τάφους, κτερίσματα, ταφικά έθιμα — καί έπιχειρεί τήν έξα-
γωγή συμπερασμάτων σχετικά μέ τήν καταγωγή τών κατοίκων. Αποδεικνύει
ότι ή Μαργιανή είναι ή κοιτίδα τής παγανιστικής θρησκείας πού κατέληξε στή
διαμόρφωση τού Ζωροαστρισμού καί καταλήγει σέ μία θεωρία τολμηρή, άλλά όχι
χωρίς τεκμήρια, περί τών άπαρχών ένός εύρύτερου πολιτισμού, τού οποίου ένας
άπό τούς λαμπρότερους κλάδους ύπήρξε καί ό ελληνικός.

Για το συγγραμμά του Necropolis of Gonur άπονέμεται βραβείο, μέ χρηματικό
έπαθλο 5.000 εύρώ, στόν καθηγητή κ. Βίκτωρα Σαρηγιαννίδη.

18. Τό βραβευόμενο έργο άποτελείται άπό δύο τόμους μέ πλούσια εικονογρά-
φηση μέ φωτογραφίες, γραμμικά σχέδια καί χάρτες.

Στο κείμενο περιγράφεται ή κατάσταση στήν Πλάκα —ή ιστορία της, τά μνη-
μεία της, ή πολεοδομική της μορφή καί οί μορφολογικές κατηγορίες τών κτι-
ρίων—, προτείνονται τά άναγκαϊα μέτρα γιά νά άναζωογονηθεΐ ή συνοικία, ώστε
να ξαναγίνει κατοικήσιμη καί άπαριθμούνται συμπληρωματικές ρυθμίσεις πού
πρέπει άκόμα νά γίνουν. Πρόκειται γιά μία συστηματική παράθεση τών άρχών
και έφαρμογών πού χρειάζονται γιά τήν προστασία τού ιστορικού αύτού οικισμού.

Γιά τό δίτομο σύγγραμμά του Πλάκα 1973-2003. Τό χρονικό τής επέμβα-
σης γιά τήν προστασία τής παλαιάς πόλεως 'Αθηνών, άπονέμεται βραβείο στόν
καθηγητή κ. Διονύσιο Ζήβα.

19. Το βραβευόμενο έργο καλύπτει, σέ δύο τόμους, τήν ιστορία τού Κυπριά -
κού Θεάτρου άπό τό 1860 έως τό 1959.

Ό συγγραφέας έρευνα, μελετά καί άφηγεϊται πολύ γλαφυρά τήν πορεία καί
τήν έξέλιξη τού θεάτρου στήν Κύπρο, στις σχεδόν πάντα δύσκολες πολιτικο-κοι-
νωνικές συνθήκες τής Μεγαλονήσου. Παραθέτει πληροφορίες καί σχόλια γιά τά
θεατρικά έργα πού παρουσιάζονταν, γιά τις έρασιτεχνικές παραστάσεις καί τούς
συντελεστές, τούς έλλαδίτικους θιάσους πού έρχονταν στό νησί, τούς χώρους τών
παραστασεων καί τις άντιδράσεις τών θεατών. Παράλληλα, έκθέτει τις έπιπτώ-
σεις καί τήν άπήχηση τών γεγονότων τής πολιτικής ζωής στή διαμόρφωση τής
έξέλιξης τού θεάτρου καί φθάνει μέχρι τήν ίδρυση τού «Θεατρικού 'Οργανισμού
Κύπρου».
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Γιά τό δίτομο έργο του Τό θέατρο στήν Κύπρο, 1860-1939 τόμος Α ' καί Τό
θέατρο στήν Κύπρο, 1940-1959 τόμος Β ', άπονέμεται βραβείο, μέ χρηματικό
έπαθλο 5.000 εύρώ, στόν κ. Γιάννη Κατσούρη.

20. Τό βραβευόμενο βιβλίο γεμίζει τά πολλά κενά στή γνώση μας γιά τόν λι-
γότερο γνωστό τομέα τής άρχαίας Ελληνικής τέχνης, τήν ζωγραφική.

Ή συγγραφέας έξετάζει συστηματικά τά ταφικά έργα τοϋ 4ου καί 3ου αιώνα
π.Χ πού έφεραν στό φώς οί άνασκαφές στή Βεργίνα, στήν Πέλλα, στά περίχω-
ρα τής Θεσσαλονίκης, στό Δερβένι καί στήν 'Αμφίπολη, τά όποία μάς βοηθούν
νά έκτιμήσουμε γενικά τό έργο τών άρχαίων Ελλήνων ζωγράφων, τούς οποίους
γνωρίζουμε μόνο άπό γραπτές πηγές. Εξετάζονται 60 μνημεία καί μετά τήν πα-
ρουσίαση τού ύλικού, δηλαδή τών διακοσμήσεων τών προσόψεων καί τού έσωτε-
ρικού τών τάφων, ή συγγραφέας μελετά τή χρήση τών χρωμάτων καί τά ανα-
λύει άπό τήν τεχνική καί έργαστηριακή πλευρά. Ή τελευταία άνοίγει νέους δρό-
μους γιά τήν έρευνα τών ύλικών καί τής τεχνικής πού χρησιμοποιούσαν οι
άρχαϊοι ζωγράφοι.

Γιά τό βιβλίο της Ή ταφική ζωγραφική τής Μακεδονίας. Χρήσεις και ιδιό-
τητες τοϋ χρώματος 4ος-2ος αιώνας π.Χ. (La peinture funeraire de Macédoine.
Emplois et, fonctions de la couleur IVe-IIe s. avant J.C.), άπονέμεται βραβείο στήν
κυρία Χαρίκλεια Μπρεκουλάκη.

21. Ή συγγραφεύς μέ τή συλλογή της διασώζει 2.969 τοπωνύμια, τά οποία
σιγά-σιγά έκλείπουν, ιστορικά γεγονότα μικρής ή μεγάλης σημασίας καί σημα-
ντικούς γλωσσικούς τόπους. Στήν έκτενέστατη είσαγωγή περιλαμβάνεται φω-
νητική μεταγραφή, ένώ έξηγητικό γλωσσάριο καί πλούσια βιβλιογραφία συ-
μπληρούνουν τό πολύ επιμελημένο έργο της.

Γιά τό βιβλίο μέ τίτλο Τοπωνύμια τής Κρήτης. Σεργιάνι στή Βιάννο, άπονέ-
μεται έπαινος στήν κυρία 'Αταλάντη Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη.

22. Στό βιβλίο της ή τιμώμενη έπιτυγχάνει μέ τόν καλύτερο τρόπο νά συ-
γκεντρώσει ένδείξεις, άπό τήν άρχαιότητα ώς τή νεότερη έποχή, μέ τις όποιες
νά μπορεί κανείς, αν όχι νά διεκδικήσει τήν καταγωγή, τουλάχιστον νά ισχυρι-
στεί ότι ό "Ομηρος έζησε γιά κάποιο διάστημα στή Χίο καί τούς στενούς δεσμούς
άνάμεσα στό νησί καί τόν ποιητή. Στις ένδείξεις αύτές ή συγγραφέας προσθέτει
στοιχεία φιλολογικά, άρχαιολογικά, θρύλους καί παραδόσεις τού νησιού.

Γιά τό βιβλίο της "Ομηρος Χίος αοιδός. Ή Χίος διεκδικεί και τιμά τόν
"Ομηρο ανά τούς αιώνες, άπονέμεται έπαινος στήν κυρία 'Αθηνά Ζαχαροΰ-Λου-
τράρη.
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ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Ή βραβευόμενη έργασία δημοσιεύθηκε στό διεθνώς γνωστό περιοδικό
Journal of Regional Science.

Σκοπός της είναι ή διερεύνηση τής αποτελεσματικότητας τών έπιδοτήσεων
κεφαλαίου στήν κατεύθυνση τής αύξήσεως τής παραγωγικότητας τών έπιχειρή-
σεο_>ν τών κλάδων τροφίμων καί ποτών. Άπό τήν κατάλληλη οικονομετρική ανά-
λυση προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι οί έπιδοτήσεις κεφαλαίου πού θεωρούνται ώς
μιά νέα εισροή, έπηρεάζουν θετικά τήν αύξηση τής συνολικής παραγωγικότητας,
κυρίως μέσω τής τεχνικής προόδου τών έπιχειρήσεων καί όχι μέσω τής βελτιώ-
σεως τής κλίμακας αποτελεσματικοτητάς τους.

Γιά τήν έργασία τους μέ τίτλο Οί επιδράσεις τοjv περιφερειακών επιδοτήσε-
ων κεφαλαίου στήν αύξηση τής παραγωγικότητας : ή περίπτωση τοϋ κλάδου
τροφίμων και ποτών στήν 'Ελλάδα (The effects of regional capital subsidies on
productivity growth: a case study of the greek food and beverage manufacturing
industry) άπονέμεται τό βραβείο τοϋ cΙδρύματος Καθηγητού Πανεπιστημίου Χα-
ραλάμπους Σεπεντζή, εις μνήμην τοϋ Καθηγητού Πανεπιστημίου Χαραλάμπους
Σεπεντζή, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, στους κ.κ. Δημήτρη Σκούρα,
Κώστα Τσεκούρα καί κα Εύθαλία Δημαρά.

2. Βραβεύεται ενα. ιδιαίτερα άξιόλογο έργο πού άντιμετωπίζει όλα τά θεωρη-
τικά καί νομολογιακά προβλήματα, πού παρουσιάζει ή λειτουργία τού «δεδικα-
σμένου» μέ θεωρητική πληρότητα καί σταθερή κριτική ικανότητα.

Πρόκειται γιά τή νέα έκδοση παλαιότερης μελέτης τού συγγραφέως γιά τόν
θεσμό τοϋ δεδικασμένου, στήν οποία άποδίδει μέ έντυπωσιακή πληρότητα τήν
έξέλιξη τής διεθνούς έπί τού θέματος θεωρητικής κινήσεως σέ συνάρτηση μέ τήν
έλληνική. Στή νέα αύτή έκδοση ό συγγραφέας προσπάθησε νά έντάξει λειτουρ-
γικά στή δογματική τού δεδικασμένου τήν έλληνική πλούσια νομολογία τών τε-
λευταίων 24 έτών, έπισημαίνοντας όμως καί τις άδυναμίες της σέ σχέση μέ τή
γερμανική θεωρία καί τό γαλλικό καί άγγλοσαξονικό δίκαιο. Επισημαίνει τέλος
την αυξανομένη έπίδραση τού δικαίου τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τοϋ Κοι-
νοτικού δικαίου στήν έννομη ζωή τής χώρας.

Γιά το βιβλίο του Τό δεδικασμένο κατά τόν Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
άπονέμεται βραβείο στον έπίτιμο Αρεοπαγίτη κ. Διονύσιο Κονδύλη.

3. Ό βραβευόμενος σύλλογος συμπληρώνει φέτος τό τριακοστό έτος άπό τήν
ίδρυσή του καί είναι ένα άπό τά πλέον δραστήρια πολιτιστικά σωματεία τής χώ-
ρας μας.
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Στις δραστηριότητες του περιλαμβάνονται διαλέξεις πού άφορούν θέματα τού
σύγχρονου πολιτισμού, έπιστημονικά συνέδρια μέ συμμετοχή διακεκριμένων ομι-
λητών πανεπιστημιακού επιπέδου και ποιητικές συναντήσεις. Τό κύριο όμως χα-
ρακτηριστικό τής πολιτιστικής δράσεώς του είναι ή παράλληλη έκδοση τού Πε-
ριοδικού «Τρικαλινά», τό όποιο περιέχει σημαντικές μελέτες ιστορικού, λαογρα-
φικού καί λογοτεχνικού περιεχομένου, μέ συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων
καί ξένων έρευνητών.

Γιά τήν αξιόλογη τριακονταετή πολιτιστική του δραστηριότητα, άπονέμεται
βραβείο στόν «Φιλολογικό - "Ιστορικό - Λογοτεχνικό Σύνδεσμο Τρικάλων
(Φ.Ι.ΛΟ.Σ.)».

4. Ό βραβευόμενος επιδόθηκε άπό τήν εφηβική του ήλικία στόν άθλητισμό
καί μέ συνεχή δράση, μέ άφοσίωση στό άθλητικό ιδεώδες καί τό 'Ολυμπιακό
πνεύμα, κατέστη έξέχων παράγων τού ελληνικού άθλητισμού.

"Εχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει Πρόεδρος τής Επιτροπής 'Ολυμπιακών
'Αγώνων, Πρόεδρος τής "Ενωσης τών Βαλκανικών 'Ολυμπιακών 'Επιτροπών,
'Αρχηγός τής Ελληνικής 'Ομάδας στούς 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες τής Μόσχας
καί Σύμβουλος τής 'Οργανωτικής Επιτροπής τού Παγκοσμίου Πρωταθλήμα-
τος Στίβου στήν 'Αθήνα.

Γιά τήν εισαγωγή τής 'Ολυμπιακής Παιδείας στά σχολεία, ίδρυσε τό «"Ιδρυ-
μα 'Αθλητικής καί 'Ολυμπιακής Παιδείας». Τό "Ιδρυμα συνεργάζεται μέ διεθνείς
άθλητικές καί κοινωνικές οργανώσεις, οργανώνει διεθνείς έκδηλώσεις καί συναν-
τήσεις, έχει δέ έκδώσει σειρά βιβλίων γιά τό άθλητικό καί 'Ολυμπιακό ιδεώδες
στά ελληνικά καί άγγλικά.

Γιά τήν μακρόχρονη προσφορά του στόν ελληνικό άθλητισμό, άπονέμεται
βραβείο στόν κ. 'Αντώνιο Τζίκα.

5. Ό βραβευόμενος μέ τήν έπιστημονική του δράση έχει συμβάλει ούσιαστικά
στήν άγροτική άνάπτυξη τής χώρας μας.

Στό βιβλίο του περιέχεται συστηματική καί έμπεριστατωμένη καταγραφή
τών άποτελεσμάτων τών έρευνών πού διεξήγαγε κατά τά τελευταία 40 έτη στόν
χώρο τής οικονομικής τής ζοκκής παραγωγής. Ό συγγραφεύς άναφέρεται στούς
συντελεστές τής ζωικής παραγωγής, έδαφος-έργασία καί κεφάλαιο, στήν όργά-
νωσή της σέ κλάδους-τύπους-μέγεθος καί μορφές έκμεταλλεύσεων συμβατικού
καί βιολογικού τρόπου παραγωγής καί τέλος στις μεθόδους καί διαδικασίες τε-
χνικοοικονομικής άναλύσεως τής ζωικής παραγωγής.

Ή έξέταση όλων τών θεμάτων γίνεται άπό τόν συγγραφέα μέ αύστηρά έπι-
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στημονικό τρόπο καί συμπληρώνεται μέ τή διατύπωση προτάσεων πολιτικής
πρός μεγιστοποίηση τού παραγωγικού άποτελέσματος.

Γιά το βιβλίο του μέ τίτλο Οικονομική Ζωικής Παραγωγής. 1Αρχές, Εφαρ-
μογές, τεχνικοοικονομική 'Ανάλυση άπονέμεται βραβείο στον καθηγητή κ. Γε-
ώργιο Κιτσοπανίδη.

6. Ή βραβευομένη γεννήθηκε τό 1904 στήν 'Ανατολική Θράκη καί τό 1962
έγκαταστάθηκε οριστικά στά Μαράσια, στό τελευταίο σπίτι δίπλα στό άκριτικό
φυλάκιο τού χωριού.

Συμμεριζόμενη άπό κοντά τά προβλήματα τών νεαρών στρατιωτών πού
ζούσαν μακριά άπό τις οίκογένειές τους, πήρε τή μεγάλη άπόφαση νά τους συ-
μπαρασταθεί μέ άγάπη, τρυφερότητα καί άφοσίωση. Γιά δεκαετίες ολόκληρες
μαγείρευε τό φαγητό τών φρουρών τών συνόρων μας, έπλενε τά ρούχα τους καί
άκουγε τόν παλμό τής καρδιάς τους καί τά προβλήματά τους. Καθημερινά ύψω-
νε — καί υψώνει άκόμη παρά τά έκατόν τρία χρόνια της — τήν ελληνική σημαία
γιά νά φαίνεται πέρα μακριά, έκεϊ πού κοιμούνται οί πρόγονοι της στήν άλησμό-
νητη γενέθλια γη.

Γιά τήν μακρόχρονη καί άφιλοκερδή προσφορά της στήν πατρίδα άπονέμεται
βραβείο στήν «Κυρά τών Μαρασίων», κυρία Βασιλική Λαμπίδου.

7. Ό κ. 'Ιωάννης Φίλης ώς καθηγητής τού Πολυτεχνείου Κρήτης, είχε τήν
ιδέα ενός έργου μεγάλης περιβαλλοντικής άξιας, τήν οποία καί πραγματοποίησε
έπιτυχώς, μέ τήν υλική καί ήθική υποστήριξη τής Παγκρητίου Ενώσεως 'Αμε-
ρικής.

Πρόκειται γιά τή δημιουργία ένός Πάρκου 300 στρεμμάτων στό 'Ακρωτήρι
Χανίων, κοντά στόν χώρο τού Πολυτεχνείου, όπου προστατεύεται πλήθος ενδη-
μικών φυτών καί ζώων μοναδικών στόν Ελλαδικό καί Ευρωπαϊκό χώρο. Τόν
χώρο αύτόν έπισκέπτονται χιλιάδες "Ελληνες καί ξένοι, μαθητές σχολείων, κα-
θηγητές καί φοιτητές πού κάνουν έρευνες γιά τό περιβάλλον καί τις ένέργειες
τών άνθρώπων πού τό βλάπτουν.

Γιά τό άξιάλογο περιβαλλοντικό του έργο τής ίδρυσης καί λειτουργίας τού
«Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας καί Πανίδας» άπονέμεται έπαινος στόν καθηγητή
κ. 'Ιωάννη Φίλη.

8. Ό βραβευόμενος, ύστερα άπό ύπερτριακονταετή προσπάθεια καί έρευνα σέ
διεθνείς φορείς καί πηγές, συγκρότησε Ιστορικό 'Αρχείο άποτελούμενο άπό
έγγραφα, μαρτυρίες καί φωτογραφίες σχετικά μέ τήν καταστροφή τών Καλα-
βρύτων καί 24 χωριών καί οικισμών τής εύρύτερης περιοχής τους καί τήν έκτέ-
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λεση οκτακοσίων άμαχων έφήβο_>ν καί ανδρών τον Δεκέμβριο τοϋ 1943. Το
άρχεϊο αύτό έδώρισε προς το Ελληνικό Δημόσιο, μέ τόν όρο τής παραχώρησης
στο Δημοτικο Μουσείο Καλαβρυτινού 'Ολοκαυτώματος. Πολλά άπό τά περι-
λαμβανόμενα στοιχεία είναι έξαιρετικής σημασίας γιά τήν ιστορική έρευνα τών
δραματικών έκείνων γεγονότων.

Γιά τή δωρεά τού 'Ιστορικού 'Αρχείου του στό δημόσιο καί τήν έν γένει συμ-
βολή του στή λειτουργία τοϋ Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού 'Ολοκαυτώ-
ματος, άπονέμεται έπαινος στόν κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο.

9. Ή Άκανθοϋ είναι πολίχνη τής Βόρειας Κύπρου, στήν κατεχόμενη άπό τόν
τουρκικό στρατό περιοχή, μέ πλούσια ιστορική καί πολιτισμική παράδοση.

Τό βραβευόμενο Σωματείο άνέλαβε τή διατήρηση τών δεσμών τών προσφύ-
γων άπό τήν κατεχόμενη Κύπρο μέ τις τοπικές πατρίδες τους. 'Οργάνωσε τρία
Λαογραφικά καί Επιστημονικά Συνέδρια, τά Πρακτικά τών οποίων περιέχουν
σημαντικές ανακοινώσεις σέ θέματα ιστορικά, αρχαιολογικά, κοινωνικά καί
λαϊκής παράδοσης.

Γιά τή συνεχή δραστηριοποίησή του με σκοπό τή διατήρηση καί συνέχιση
τής λαϊκής παράδοσης καί κληρονομιάς τού κατεχόμενου αύτού τόπου τής Κύ-
πρου, άπονέμεται έπαινος στόν 'Ιστορικό Δήμο καί Προσφυγικό Σωματείο
Άκανθούς Κύπρου.

10. Τό όνομα τού βραβευόμενου έχει συνδεθεί στήν κοινωνία τής Θράκης μέ
τήν άνιδιοτέλεια, τήν έθελοντική προσφορά καί άγάπη γιά τόν συνάνθρωπο.

'Απόφοιτος τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 'Εκπαίδευσης καί τής
Θεολογικής Σχολής τοϋ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος στήν Ειδική 'Αγωγή καί Διευθυντής τού Ειδικού
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου 'Αλεξανδρούπολης, έχει έπί 18 ήδη έτη άνα-
πτύξει, πέρα άπό τά καθήκοντά του, τεράστιο άνθρωπιστικό έργο, άγωνιζόμενος
γιά τά ίσα δικαιώματα των παιδιών μέ άναπηρίες. Στις δραστηριότητές του πε-
ριλαμβάνονται ή πραγματοποίηση ειδικών έκδηλώσεων καί δραστηριοτήτων μέ
σκοπό τήν άμεση επαφή καί συμμετοχή τών άτόμων μέ ειδικές άνάγκες στά
δρώμενα τής τοπικής κοινωνίας, ή έθελοντική συμμετοχή σέ προγράμματα κοι-
νωνικής ένσωμάτωσής τους καί ή διοργάνωση σεμιναρίων γιά τή στήριξη τών
γονέων.

Σέ άναγνώριση τής μεγάλης προσφοράς του καί άγάπης στά παιδιά μέ ειδικές
άνάγκες μέ σκοπό τήν κοινωνική τους ένταξη καί στήριξη, άπονέμεται έπαινος
στόν 'Αρχιμανδρίτη κ. 'Απόστολο Καβαλιώτη.
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11. Ό τιμώμενος, στις 11 Ιουλίου 2006, αψηφώντας τή σφοδρή κακοκαι-
ρία καί θαλασσοταραχή καί μέ κίνδυνο τής ζωής του, διέσωσε τρία άτομα, έκ
τών οποίων ό ένας ανήλικος, από βέβαιο πνιγμό, όταν τό σκάφος τους έμεινε
ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης, έπί τρεις ώρες στή θαλάσσια περιοχή του
"Ασσου Κορινθίας.

Γιά τήν γενναία αυτή πράξη διάσωσης συνανθρώπων του, άπονέμεται έπαι-
νος στόν κ. 'Αντώνιο Σπηλιώτη.

12. Ό τιμώμενος, τή νύκτα τής 27ης 'Οκτωβρίου 2006, στήν περιοχή τού
Ναυτικού Όμίλου Ρόδου, άψηφώντας τόν προφανή κίνδυνο έβούτηξε στή θά-
λασσα, όταν άντιλήφθηκε ότι ένα ιδιωτικό αύτοκίνητο μέ δύο έπιβάτες έπεσε στή
θάλασσα καί μόνον δ ένας κατόρθωσε νά βγει καί νά διασωθεί. Καταβάλλοντας
μεγάλες προσπάθειες κατόρθωσε νά άπεγκλωβίσει τή νεαρή συνεπιβάτιδα καί νά
τήν άνασύρει άναίσθητη μέχρι τήν άκτή σώζοντάς την άπό βέβαιο πνιγμό.

Γιά τήν πράξη αύτή γενναιότητας καί φιλαλληλίας άπονέμεται έπαινος στόν
κ. Ευάγγελο Χατζηκέλη.

13. Οί τιμώμενοι, στις 8 Δεκεμβρίου 2005, συνέλαβαν έπ' αύτοφώρω, μέ
κίνδυνο τής ζωής τους καί δια τών ιδίων δυνάμεών τους, τόν δράστη ληστείας
τών Ταμείων τής ΕΤΔΑΠ, έναν έπικίνδυνο ληστή πού είχε διαπράξει καί άλλες
ληστείες, καί τόν παρέδοχταν στούς προστρέξαντες άστυνομικούς.

Γιά τήν γενναία αύτή πράξη άπονέμεται έπαινος στούς ύπαλλήλους τής
ΕΤΔΑΠ κ.κ. 'Αντώνιο Ποθητό καί Ελευθέριο Χατουτσίδη.

Τά νέα βραβεία τά όποια προκηρύσσονται σήμερα θά δημοσιευθούν στόν τύ-
πο. Οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά πάρουν πληροφορίες άπό τή Γραμματεία τής
'Ακαδημίας.

Εύχαριστώ γιά τήν παρουσία σας, τήν κατανόηση καί τήν ύπομονή σας.
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΕΑΕΜ)

Το έτος 2007 ήταν ένα έτος πένθους γιά τ ό ΚΕΑΕΜ. Στις 9 Φεβρουαρίου
έφυγε άπό τή ζωή, στον χώρο έργασίας του, ο αείμνηστος συνάδελφος μας καί
διευθυντής τοΰ Κέντρου Νικόλαος Βόγλης. Στή μνήμη του αφιερώθηκε τό Διε-
θνές Συνέδριο «Chaos in Astronomy», που οργανώθηκε μέ μεγάλη έπιτυχία άπό
τό ΚΕΑΕΜ (www.academyofathens.gr/keaem/chaos 2007). Επίσης δόθηκε
ομιλία άπό τόν διευθυντή έρευνών κ. Β. Τριτάκη μέ θέμα «Μνήμη Νικολάου Βό-
γλη» στό 8ο Πανελλήνιο 'Αστρονομικό Συνέδριο πού πραγματοποιήθηκε στή
Θάσο τό Σεπτέμβριο 2007.

Μετά τόν θάνατο τού Ν. Βόγλη άνέλαβε καθήκοντα Διευθυντού ό κ. Β. Τρι-
τάκης έως τις 2.11.2007 πού άποχώρησε άπό τήν ύπηρεσία. 'Από τις
5.12.2007 τή διεύθυνση άνέλαβε ή κα Ε. Δάρα, ή όποια έξελέγη Διευθύντρια
τού Κέντρου τήν 28.11.2007. Τό προσωπικό τού Κέντρου είναι:

Δάρα Ελένη, Διευθύντρια
Ζαχαριάδης Θεοδόσιος, 'Ερευνητής Α
Πάτσης Πάνος, Ερευνητής Α
Εύθυμιόπουλος Χρήστος, 'Ερευνητής Β
Κοντόπουλος 'Ιωάννης, 'Ερευνητής Γ
Βασιλάκος Σπύρος, 'Ερευνητής Γ
Γοντικάκης Κων/νος, 'Ερευνητής Γ
Βαγενάς 'Ηλίας, 'Ερευνητής Γ
Χαρσούλα Μιρέλλα, Έπιστημονική Συνεργάτης
Ζούλιας Μανώλης, Τεχνικός Υπεύθυνος
Καλαποθαράκος Κων/νος, Μεταδιδακτορικός Φοιτητής
Σταυρόπουλος 'Ιωάννης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Λούκες Γεώργιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Τσούτσης Πάνος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Κατσανίκας Ματθαίος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Τσιγαρίδη Λιάνα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
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Ή ερευνά του ΚΕΑΕΜ εστιάζεται σέ τρία επιστημονικά πεδία:

• Γαλαξιακή Δυναμική καί Χάος

• Ήλιακή Φυσική

• Κοσμολογία - Βαρύτητα

Ερευνητικά Προγράμματα

Στό πλαίσιο αύτών τών έπιστημονικών πεδίων έντάσσονται τά έξης έρευνη-
τικά προγράμματα:

«Συντονισμοί καί Διάχυση στό Δίκτυο Arnold» (Γ. Κοντόπουλος, Μ. Χαρ-
σούλα, Κ. Καλαποθαράκος, I. Σταυρόπουλος), χρηματοδοτούμενο άπό τήν
'Ακαδημία 'Αθηνών.

«Σολιτονικές κινήσεις άστέρων σέ γαλαξίες» (Γ. Κοντόπουλος, Ν. Βόγλης, Χ.
Εύθυμιόπουλος, II. Τσούτσης), χρηματοδοτούμενο άπό τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών.

«Φάσματα Πολυδιάστατων Μή Γραμμικών Δυναμικών Συστημάτων» (Γ.
Κοντόπουλος, Χ. Εύθυμιόπουλος, Γ. Λούκες), χρηματοδοτούμενο άπό τήν
'Ακαδημία 'Αθηνών.

«Στρεφόμενα Αύτοσυνεπή Μοντέλα Γαλαξιών» (Γ. Κοντόπουλος, Μ. Χαρ-
σούλα, I. Σταυρόπουλος, Κ. Καλαποθαράκος), χρηματοδοτούμενο άπό τήν
'Ακαδημία 'Αθηνών.

«Ή ροή τών άστέρων καί τού άερίου σέ γαλαξιακούς δίσκους» (Γ. Κοντό-
πουλος, II. Πάτσης, Ο. Πυρλής), χρηματοδοτούμενο άπό τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών.

«Κλιματικές άλλαγές καί έπιπτώσεις τους στόν εύρύτερο χώρο τής Βαλκα-
νικής» (Β. Τριτάκης, Χ. Ρεπαπής), πρόγραμμα Έλληνο-ρουμανικής συνεργασίας.

«Προσδιορισμός τού Ποσοστού Συμμετοχής τής Ήλιακής Σωματιδιακής
'Ακτινοβολίας στίς Φυσικοχημικές Διεργασίες τής Μέσης 'Ατμόσφαιρας» (Β. Τρι-
τάκης), σέ συνεργασία μέ τό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής τής Μό-
σχας, τόν τομέα κλιματολογίας τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί τό ΤΕΙ Πειραιά.

«Δυναμική μελέτη τής μεταβατικής ζώνης τού "Ηλιου καί δυναμική μελέ-
τη τής κίνησης σωματιδίων σέ φύλλα ρεύματος έπανασυνδεόμενων μαγνητικών
πεδίων στόν "Ηλιο» (Ε. Δάρα, Χ. Εύθυμιόπουλος, Κ. Γοντικάκης, Η. Peter, I.
Σταυρόπουλος), χρηματοδοτούμενο άπό τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών.

«Ηλεκτροδυναμικό μοντέλο θέρμανσης τού ήλιακού στέμματος» (I. Κοντό-
πουλος, Κ. Γοντικάκης, Ε. Δάρα).
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«Μελέτη τής Δυναμικής τών Spicules στο υπεριώδες άπό παρατηρήσεις μέ
τό τηλεσκόπιο τών 30 cm τοϋ TRACE, σέ συνδυασμό μέ παρατηρήσεις καί άπό
άλλα όργανα» (θ. Ζαχαριάδης, Κ. Άλυσσανδράκης, Κ. Γοντικάκης).

«The dynamics of gas at the corotation region of barred galaxies» (Π.
Πάτσης, Ch. Boily, Ο. Bienayme) και «Orbital classification in models of
barred galaxies», (Π. Πάτσης, Ch. Boily, Ν. Faber), χρηματοδοτούμενα άπό
τό 'Αστεροσκοπείο τοϋ Στρασβούργου.

«Orbital behavior in N-body models» (Π. Πάτσης, A. Burkert, Th.
Naab, R. Jesseit), χρηματοδοτούμενο άπό τό Πανεπιστήμιο τοϋ Μονάχου.

«Α method for classifying non-periodic orbits in galactic potentials» (Π.
Πάτσης, R. Jesseit), χρηματοδοτούμενο άπό τό Πανεπιστήμιο τοϋ Μονάχου.

«Hydrodynamics of spiral galaxies» (Π. Πάτσης, Ch. Theis), χρηματο-
δοτούμενο άπό τό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης.

«Ordered and Chaotic motion in NGC 1300» (Π. Πάτσης, Κ. Καλαπο-
θαράκος, P. Grosbol (ESO), χρηματοδοτούμενο άπό τήν Ακαδημία Αθηνών.

«Μελέτη Αύτοσυνεπών Βαρυτικών Συστημάτων Ν-σωμάτων» (Χ. Εύθυ-
μιόπουλος, Κ. Καλαποθαράκος, Π. Τσούτσης, Γ. Λοϋκες), χρηματοδοτούμενο
άπό τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών.

«Applications of Nekhoroshev theory in the solar system and in
extrasolar planetary systems» (Χ. Εύθυμιόπουλος, διδακτορική διατριβή C.
Lhotka), σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο Βιέννης.

«Σχετικιστική έπανασύνδεσή στή μαγνητόσφαιρα τών pulsars» (I. Κοντό-
πουλος, Χ. Εύθυμιόπουλος, Κ. Γοντικάκης).

«'Αριθμητική προσομοίοκτη τής κοσμικής μπαταρίας» (Δ. Χριστοδούλου, Δ.
Καζάνας, I. Κοντόπουλος).

«Ή μελέτη τών κενών στήν Κοσμολογία» (Σ. Βασιλάκος) διεθνής συνερ-
γασία μεταξύ Εύρωπαϊκών καί 'Αμερικανικών Πανεπιστημίων.

«Using starburst galaxies to trace the cosmic acceleration» (Μ. Πλειώ-
νης, Σ. Βασιλάκος, R. Terlevich), διεθνής συνεργασία τού ΚΕΑΕΜ μέ τό
'Εθνικό 'Αστεροσκοπείο 'Αθηνών, τό 'Ινστιτούτο ΙΝΑΟΕ (Mexico) καί τό
Παν/μιο τού Cambridge.

«X-ray Cosmology» (Μ. Πλειώνης, Σ. Βασιλάκος, I. Γεωργαντόπουλος,
P. Bauer, P. Nandra), διεθνής συνεργασία μέ τό Εθνικό 'Αστεροσκοπείο
'Αθηνών, Πανεπιστήμιο Columbia (ΗΠΑ) καί Imperial College (UK).
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Δημοσιεύσεις

Κατά τό έτος 2007 δημοσιεύθηκαν συνολικά 29 αρθρα, έκ τών οποίων 10
σέ διεθνή περιβδικά μέ διεθνές σύστημα κριτών και 19 σέ πρακτικά Συνεδρίων
κλπ. Συγκεκριμένα οί δημοσιεύσεις είναι:

Δημοσιεύσεις σέ Διεθνή Περιοδικά μέ κριτές: (μέ αλφαβητική σειρά τού
πρώτου συγγραφέα)

Basilakos S., Voglis Ν., «Virialization of cosmological structures in
models with time varying equation of state», 2007, MNRAS, 374, 269.

Basilakos S., Plionis M., Kovac K., Voglis N., «Large-scale structure in
the HI Parkes All-sky Survey: filling the voids with HI galaxies?», 2007,
MNRAS, 378, 301.

Contopoulos I. «The role of reconnection in the pulsar magnetosphere»,
2007, Astron. Astrophys., 466, 301.

Contopoulos I. «The magnetic field topology in the reconnecting pulsar
magnetosphere», 2007, Astron. Astrophys, 472, 219.

Contopoulos I., Basilakos S., «The tension of cosmological magnetic
fields as a contribution to dark energy», 2007, Astron. Astrophys, 471, 59.

Contopoulos I., «A note on the cyclic evolution of the pulsar magneto-
sphere», 2007, Astron. Astrophys., 475, 639.

Efthymiopoulos C., Kalapotharakos C., Contopoulos G., «Nodal points
and the transition from ordered to chaotic Bohmian trajectories», 2007,/.
Phys. Α., 40, 12945.

Gontikakis C., Anastasiadis Α., and Efthymiopoulos C., «Particle
distributions and X-ray spectra in single or multiple solar current sheets»,

2007, MNRAS, 378, 1019.

Tsiropoula G., Tziotziou K., Wiegelmann T., Zachariadis Th., Gonti-
kakis C., Dara H., «Evolution of a Coronal Loop System», 2007, Solar Phys.
240, 37.

Voglis N., Harsoula M., Contopoulos, G., «Orbital Structure in Barred
Galaxies», 2007, MNRAS, 381, 757.

Δημοσιεύσεις σέ Πρακτικά Συνεδρίων κλπ.

Alissandrakis C., Gontikakis C., Dara H.C., «Modelling the 3D Geometry
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of Coronal loops»: 2007, ESA Publication SP-641 (Eds. E. Marsch et al.) CD-
ROM.

Κοντόπουλος Γ.: 2006, Συνέντευξη «Χάος» στο βιβλίο τοΰ I. Γραμματι-
κάκη Εισαγωγή στή Σύγχρονη Φυσική, σελ. 163.

Contopoulos G.: «Anthropic Principle and Values», 2007, Πρακτικά τοΰ
Συνεδρίου «Science, Technology and Human Values», 'Ακαδημία 'Αθηνών
(Eds. L. Christophorou and C. Drakatos).

Contopoulos G.: «Reminiscences of Past General Secretaries, 17th
General Secretary 1973-1976»: 2007 εις το Information Bulletin 100 τής Διε-
θνούς 'Αστρονομικής Ενώσεως (IAU).

Κοντόπουλος Γ.: «Σύγχρονες Κοσμολογικές Θεωρίες», Περιοδικό Τόλμη,
'Ιανουάριος 2007.

Κοντόπουλος Γ.: «Ή Κληρονομιά τού Δημητρίου Κωτσάκη», Περιοδικό
'Ακτίνες, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007.

Κοντόπουλος Γ.: «Παρουσίαση τού 'Ακαδημαϊκού Χ. Ζερεφού», Πρακτικά
τής 'Ακαδημίας Αθηνών, 2007.

Κοντόπουλος Γ.: Επιστημονικός 'Απολογισμός τού Συνεδρίου «Chaos in
Astronomy», Πρακτικά της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 2007.

Contopoulos I., Gontikakis C., Dara H.C., «Simulation of an Active
Region with a simple Electrodynamic model»: 2007, ESA Publication SP-
641, (Eds. E. Marsch et al.) CD-ROM.

Contopoulos I., «Electromagnetic pulsar spindown», 2007, Proceedings of
the 363rd WE-Heraeus seminar on neutron star and pulsars, W. Becker & H. H.
Huang Eds., MPE-Report 291.

Contopoulos I., Hinopoulos G., «Modelling the batch annealing of
aluminum coils with commercial CFD software», 2007, Proceedings of 10th
National Conference of Metallurgy with international participation, Varna,
Bulgaria.

Contopoulos I., Seloulis C., «Modeling the drying of metallic surface
polymer solution coatings using commercial CFD software»: 2007,
Proceedings of 10th National Conference of Metallurgy with international
participation, Varna, Bulgaria.

Contopoulos I., Gontikakis C. , Dara H., «Study of active regions through
a simple electrodynamic loop heating model»: 2007, 3rd Coronal Loops
Workshop, Santorini, Greece.
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Dara Η., Gontikakis C., Alissandrakis C.: 2007, «The 3D Geometry of
Coronal Loops», 2007, 8th Hellenic Astronomical Conference, Thassos, Greece.

Efthymiopoulos C., Voglis N., Kalapotharakos C., 2007: «Special
Features of Galactic Dynamics», in C. Froeschle and D. Benest (eds), Lecture
Notes in Physics, 729, 295 (Springer) (άρθρο επισκόπησης γαλαξιακής δυνα-
μικής, 98 σελ.).

Gontikakis C., Anastasiadis Α., Efthymiopoulos C: 2007, «Particle
acceleration single or multiple solar current sheets: the final spectra», Proc.
Of the Second Coronal Workshop 16-20 October, Athens Greece, ESA-641,
2007.

Gontikakis C., Petrie G., Dara H., Tsinganos K., «Soho observations of a
coronal loop compared with a 2D MHD loop model», 2007, ESA
Publication SP-641 (Eds. E. Marsch et al.) CD-ROM.

Patsis P., Xilouris E., Boxy edge-on Profiles: 2007, Island Universes,
«Astrophysics and Space Science Proceedings». ISBN 978-1-4020-5572-0.
Springer, p. 211.

Plionis M., Basilakos S., «Cosmology from XMM High-Z AGN cluster-
ing»: 2007, Proceedings of the 6th International Workshop on the Identification of
Dark matter, Rhodes, Greece.

Σεμινάρια

To KEAEM, σκοπεύοντας στή συνεχή προσπάθεια ενημέρωσης τόσο τών
έρευνητών, όσο και τών μεταπτυχιακών φοιτητών σέ σύγχρονα θέματα έρευνας,
οργανώνει έβδομαδιαΐα σεμινάρια, πού έν μέρει χρηματοδοτούνται άπό τήν 'Ακα-
δημία 'Αθηνών κατόπιν σχετικής άποφάσεως τής Συγκλήτου. Κατά τό 2007
πραγματοποιήθηκαν στό Κέντρο 40 σεμινάρια, άναφερόμενα σέ θέματα 'Αστρο-
νομίας, 'Αστροφυσικής καί Μηχανικής. Στά σεμινάρια συμμετείχαν ώς ομιλη-
τές, έκτός τών έρευνητών καί φοιτητών τοϋ Κέντρου, άκαδημαίκοί, καθηγητές
καί διακεκριμένοι έπιστήμονες άπό διάφορα Πανεπιστήμια καί 'Ερευνητικά Κέ-
ντρα τής Ελλάδος καί τοϋ 'Εξωτερικού. 'Ακολουθεί ό πλήρης κατάλογος τών
σεμιναρίων πού πραγματοποιήθηκαν κατά τό 2007.

Dr. Pantelis Papadopoulos, Institute for Astronomy, ΕΤΗ Zurich (9
Tav.) «Incorporating molecular hydrogen in galaxy-sized numerical
simulations of gas and stars: Another step towards realism».
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Ερευνητής 'Αθανάσιος 'Ακύλας, ΙΑΑ, Εθνικό 'Αστεροσκοπείο 'Αθηνών (16
Ιαν.) «Μετρήσεις τής άπορρόφησης σέ ένεργούς γαλαξιακούς πυρήνες: 'Εξάρ-
τηση μέ τήν λαμπρότητα».

'Ερευνητής Πάνος Πάτσης, ΚΕΑΕΜ, 'Ακαδημία 'Αθηνών (23 Ίαν.) «The
flow of material through the arms of normal and barred spiral galaxies».

'Ερευνητής Γ. Μπαλάσης, ΙΔΕΤ, 'Εθνικό 'Αστεροσκοπείο 'Αθηνών (30
Ιαν.) «From pre-storm activity to magnetic storms: a transition described in
terms of fractal dynamics».

Dr. C. Efstathiou, University of Groningen (6 Φεβ.) «The hydrogen
atom in electric and magnetic fields».

Dr. S. Patsourakos, US Naval Research Lab , Washington DC, USA (13
Φεβ.) «Nanoflare Heating of Coronal Loops: Observations and Modeling».

Dr. A. Georgakakis, Imperial College, University of London (20 Φεβ.)
The environment of AGN at ζ ~ 1.

Δρ. Άγγελος Μισιριώτης, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης (27
Φεβ.) «Galaxy evolution, star formation and dynamics».

'Ερευνητής Πάνος Α. Πάτσης, ΚΕΑΕΜ , 'Ακαδημία 'Αθηνών (6 Map.)
«The flow of material through the arms of normal and barred spiral
galaxies. Part II».

Δρ. 'Ηλίας Βαγενάς, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο 'Αθηνών (13 Map.)
«KKW analysis: Semiclassical corrections to Black hole Temperature and
Entropy via Seifgravitation».

'Ερευνητής Πρόδρομος Ζάνης, ΚΕΦΑΚ, 'Ακαδημία 'Αθηνών (20 Μαρ.)
Εισαγωγή στά Περιοχικά Κλιματικά Μοντέλα: Πλεονεκτήματα, περιορισμοί
καί ή συνεισφορά τους στις κλιματικές μελέτες.

'Ερευνητής Μανώλης Ξυλούρης, ΙΑΑ, 'Εθνικό 'Αστεροσκοπείο 'Αθηνών (27
Map.) «Dust in spiral galaxies and in their environments».

'Ερευνητής Βασίλειος Τριτάκης, ΚΕΑΕΜ, 'Ακαδημία 'Αθηνών (17 'Απρ.)
«Τό έπιστημονικό πρόγραμμα τής ESA καί δυνατότητες άξιοποίησης άπό τήν
ελληνική ερευνητική κοινότητα».

Δρ. 'Ιωάννα Παππά, Stockholm University (24 'Απρ.) «Introduction to
Brane Cosmology».

'Ερευνητής Κωνσταντίνος Γοντικάκης, ΚΕΑΕΜ, 'Ακαδημία 'Αθηνών (8
Μαΐου) «Μελέτη ενός κέντρου δράσης στό Ηλιακό στέμμα».

Λέκτορας 'Ιωάννης Κομίνης, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης (15
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Μαίου) «Spin Noise: Quantum Fluctuations in an Alkali-Metal Vapor».

Ερευνητής 'Αναστάσιος 'Αναστασιάδης, ΙΔΕΤ, Εθνικό 'Αστεροσκοπείο
'Αθηνών (22 Μαΐου) «Particle acceleration by direct electric fields in flaring
complex solar active regions».

Καθηγητής Κωνσταντίνος Άλυσσανδράκης, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστή-
μιο 'Ιωαννίνων (29 Μαίου) «Ηλιακή δραστηριότητα όπως καταγράφεται στά
μετρικά μήκη κύματος».

'Αναπλ. Καθηγητής Θ. Χριστοδουλάκης, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο
'Αθηνών (5 Ίουν.) «Σύνδεσμοι καί ή εξίσωση Wheeler-DeWitt εις τήν αμιγή
πλήρη βαρύτητα».

'Ερευνητής Σπύρος Βασιλάκος, ΚΕΑΕΜ, 'Ακαδημία 'Αθηνών (12 Ίουν.)
«The tension of cosmological magnetic fields as a contribution to dark energy».

Ερευνητής Χρήστος Εύθυμιόπουλος, ΚΕΑΕΜ, 'Ακαδημία 'Αθηνών (19
Ίουν.) «Ή μετάβαση άπό τήν τάξη στό χάος στήν προσέγγιση όδηγούντος κύ-
ματος τής κβαντικής μηχανικής».

Dr. Anastasia Niarchou, Imperial College, University of London (26
Ίουν.) «Low power in the CMB power spectrum: A sign of non-trivial
topology?».

Δρ. Κωνσταντίνος Καλαποθαράκος, ΚΕΑΕΜ, 'Ακαδημία 'Αθηνών (3
Ίουλ.) Order and Chaos in Elliptical Galaxies.

Dr. Pantelis Papadopoulos, Institute for Astronomy, ΕΤΗ Zurich (4
Σεπ.) «Gas in galaxies: Dynamical probe and star formation fuel».

Professor Constantino Tsallis, Brazilian Academy of Science (10 Σεπ.)
«Nonextensive statistical mechanics: An approach to complexity».

Dr. Tassos Frangos, Department of Physics and Astronomy, North-
western University (11 Σεπ.) «Models for X-Ray Binaries: Galactic and
extragalactic populations».

Professor D. Kazanas, NASA Goddard Space Flight Center, USA (20
Σεπ.) «Cosmological Inflation: A personal view».

Έπικ. Καθηγητής Νικόλαος Στεργιούλας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (25 Σεπ.) «Oscillations of Relativistic Stars and Magnetars».

Dr. Hashima Hasan, NASA Headquarters, Washington, USA (2 'Οκτ.)
«Barred Galaxies, Central Mass Concentrations, and Bulge Formation».

Professor D. Lynden-Bell, Institute of Astronomy, University of Cambridge
(9 'Οκτ.) «Gravitational Wave inertial effects and Mach's Principle Today».
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Δρ. Χριστίνα Πλαϊνάκη, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο 'Αθηνών (16
'Οκτ.) «Μοντελοποίηση τών Επίγειων 'Επαυξήσεων τής "Εντασης τής Κο-
σμικής 'Ακτινοβολίας».

Έπικ. Καθηγητής Χάρης 'Αποστολάτος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο
'Αθηνών (23 'Οκτ.) «Στήνοντας άφτί γιά νά άκούσουμε τά μυστικά τοΰ
σύμπαντος».

'Ερευνητής Κωνσταντίνος Τζιότζιου, ΙΔΕΤ, 'Εθνικό 'Αστεροσκοπείο
'Αθηνών (30 'Οκτ.) «'Ιδιότητες, μορφολογία καί δυναμική τής λεπτής χρωμο-
σφαιρικής δομής».

'Αναπλ. Καθηγητής Ξενοφών Μουσάς, Διευθυντής 'Εργαστηρίου 'Αστροφυ-
σικής Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο 'Αθηνών (6 Νοε.) «Ό Μηχανισμός τών
'Αντικυθήρων».

'Ερευνητής 'Ιωάννης Κοντόπουλος, ΚΕΑΕΜ, 'Ακαδημία 'Αθηνών (13
Νοε.) «Ή προέλευση τοΰ κοσμικού μαγνητικού πεδίου».

'Ερευνήτρια "Ολγα Συκιώτη, ΙΔΕΤ, 'Εθνικό 'Αστεροσκοπείο 'Αθηνών (20
Νοε.) «Τηλεπισκόπηση καί Γεωλογία».

Δρ. Μαρία Γεροντίδου, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο 'Αθηνών (27 Νοε.)
«Ηλιακά πρωτονικά γεγονότα».

Καθηγητής Κώστας Κόκκοτας, Eberhard Karls University of Tuebingen
& Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (4 Δεκ.) «'Αστρονομία Βαρυτικών Κυμάτων».

'Ερευνητής Βασίλης Κωνσταντούδης, 'Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής,
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (11 Δεκ.) «Κλασικό χάος καί κβαντική δυναμική
σέ διεργασίες πολυφωτονικής διάσπασης μοριακών δεσμών».

'Ερευνητής Χρήστος Εύθυμιόπουλος, ΚΕΑΕΜ, 'Ακαδημία 'Αθηνών (18
Δεκ.) «Διάχυση Arnold καί Θεωρία Nekhoroshev».

Επιστημονικές Διαλέξεις

'Εκτός τών έπιστημονικών διαλέξεων πού παρουσιάστηκαν άπό τούς έρευ-
νητές τού ΚΕΑΕΜ καί συναδέλφους άπό άλλα 'Ινστιτούτα καί Πανεπιστήμια
στό πλαίσω τών έβδομαδιαίων σεμιναρίων τοΰ Κέντρου μας, δόθηκαν καί οί κα-
τωτέρω έπιστημονικές διαλέξεις έκτός 'Ακαδημίας άπό τούς έρευνητές τοΰ Κέν-
τρου:
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Κοντόπουλος Γ.

«Order and Chaos in Quantum Mechanics», Symposium «Order and
Chaos», Thessaloniki, 2006 (προσκεκλημένη ομιλία).

«Ordered and Chaotic Bohmian Trajectories», International Symposium
«Theory and Applications of Dynamical Systems», Spoleto, Italy (προσκεκλη-
μένη ομιλία).

«Ordered and Chaotic Orbits in Spiral Galaxies», International
Symposium, «Chaos in Astronomy», 'Αθήνα (προσκεκλημένη ομιλία).

International Symposium, «Ozone Depletion», Athens, Greece (εισαγω-
γική ομιλία).

Τριτάκης Β.

«Solar Activity Influence on the Ozone Layer», meeting on Solar
Extreme Events, Athens, Greece.

«Detailed Prediction of the 24th-25th Solar Cycle Shape», meeting on
Solar Extreme Events, Athens, Greece.

«Ozone Destruction by Solar Electrons in Relation to Solar Variability
and the Terrestrial Latitude», meeting on «Solar Extreme Events», Athens,
Greece (προσκεκλημένη ομιλία).

Πάτσης Π.

«Does chaotic motion support structures in galactic disks?» Πανεπιστήμιο
Μονάχου (προσκεκλημένη ομιλία).

«The spiral arms in normal and barred spiral galaxies», 20th Summer
School on «Chaos, Complexity and Nonlinear Dynamics», Πάτρα.

«The flow of material through the spiral arms», International Sympo-
sium «Chaos in Astronomy», 'Αθήνα (προσκεκλημένη ομιλία).

ΕύΘυμιόπουλος Χ.

«On the Connection between the Nekhoroshev theorem and the
coefficient of Arnold Diffusion», International Symposium «Theory and
Applications of Dynamical Systems», Spoleto, Italy (προσκεκλημένη ομιλία).

«Invariant Manifolds and Spiral Arms in Barred Galaxies», International
Symposium «Chaos in Astronomy», 'Αθήνα (προσκεκλημένη ομιλία).

«What can we learn from Nekhoroshev Theory regarding the stability of
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orbits in nonlinear dynamical systems?», Seminar on Dynamical Systems,
Institute for Astronomy, University of Vienna (προσκεκλημένη ομιλία).

«The transition to chaos in the pilot-wave approach to quantum
mechanics», 20th Summer School on «Chaos, Complexity and Nonlinear
Dynamics», Πάτρα (προσκεκλημένη ομιλία).

«Μή-γραμμικά φαινόμενα στήν έρμηνεία κατά Böhm τής Κβαντικής Μη-
χανικής καί τής Κβαντικής θεωρίας πεδίου», Σεμινάριο του Τομέα Μηχανικής
τοΰ Φυσικού Τμήματος 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, θεσσαλονίκη (προσκε-
κλημένη ομιλία).

«Ύποκβαντικό θεώρημα Η καί ό ρόλος τών χαοτικών τροχιών Böhm στόν
κανόνα Born», Σεμινάριο τοΰ Τομέα Εφαρμοσμένης 'Ανάλυσης τοΰ Μαθηματι-
κού Τμήματος τοΰ Πανεπιστημίου Πατρών (προσκεκλημένη ομιλία).

Κοντόπουλος I.

«Τό μαγνητισμένο Σύμπαν», 10ο κοινό συνέδριο τών ένώσεων Ελλήνων καί
Κυπρίων φυσικών (4/3 Κέρκυρα) μέ θέμα: «Φυσική, ή έπιστήμη τής έρευνας
καί τής παιδείας» (προσκεκλημένη ομιλία).

«The role of reconnection in the pulsar magnetosphere" NASA/Goddard
Space Flight Center (16/3) Maryland, ΗΠΑ (προσκεκλημένη ομιλία).

«A cosmic battery», Πανεπιστήμιο Princeton (31/5) New Jersey, ΗΠΑ
(προσκεκλημένη ομιλία).

«Reconnection in the pulsar magnetosphere», Institute for Theory and
Computation, Center for Astrophysics, Πανεπιστήμιο Harvard (5/6)
Massachusetts, ΗΠΑ (προσκεκλημένη ομιλία).

«Study of active regions through a simple electrodynamic loop heating
model», 3rd Coronal Loops Workshop, Santorini.

«Μία κοσμική μπαταρία», 'Αστρονομικό 'Ινστιτούτο τοΰ 'Εθνικού 'Αστερο-
σκοπείου 'Αθηνών (27/6) Πεντέλη (προσκεκλημένη ομιλία).

«Magnetic fields in cosmology», Συνέδριο X-ray surveys: Evolution of
accretion, star-formation and the large scale structure (5/7) Ρόδος.

«Μία κοσμική μπαταρία», 8ο Πανελλήνιο 'Αστρονομικό Συνέδριο (13/9)
Θάσος.

«The structure of the pulsar magnetosphere», Πανεπιστήμιο τής Βόννης
καί Max-Planck Institut fur Radioastronomie (14/12) Βόννη (προσκεκλημένη
ομιλία).
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«Τεχνολογία καί Επιστήμη», Επιστημονική συνάντηση τής "Ενωσης
Ελλήνων Φυσικών με θέμα: «Περιήγηση στή Φυσική του 21ου αιώνα»,
(21/12) 'Αθήνα (προσκεκλημένη ομιλία).

Βασιλάκος Σ.

«Cosmology Dark energy and destiny», τμήματα Φυσικής τών πανεπι-
στημίων 'Ιωαννίνων καί 'Αθηνών (προσκεκλημένη ομιλία).

Γοντικάκης Κ.

«Modeling the BD Geometry of Coronal Loops», 3rd Coronal Loops
Workshop, Santorini.

«Particle's acceleration in single or multiple solar current sheets», 8ο Πα-
νελλήνιο 'Αστρονομικό Συνέδριο, Θάσος.

Χαρσούλα Μ.

«Orbital Structure in Barred Galaxies and the Role of Chaos»,
International Workshop «Chaos in Astronomy», 'Αθήνα.

Καλαποθαράκος Κ.

«Orbital Distribution and self-consistency in Elliptical Galaxies»,
International Workshop «Chaos in Astronomy», 'Αθήνα.

'Επίσης στό συνέδριο «Chaos in Astronomy» υπέβαλαν έργασίες μέ μορφή
άφίσας οι:

Γοντικάκης Κ., Ευθυμιόπουλος Χ. καί 'Αναστασιάδης Α.

Κατσανίκας Μ. καί Πάτσης Π.

Kaufmann D. καί Πάτσης Π.

Λοϋκες Γ., Βόγλης Ν. καί Εύθυμιόπουλος Χ.

Τσούτσης Π. καί Ευθυμιόπουλος Χ.

Συνέδρια — 'Αποστολές

Οί έρευνητές τοΰ ΚΕΑΕΜ συμμετείχαν σέ πολλά διεθνή καί πανελλήνια συ-
νέδρια:
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Κοντόπουλος Γ.

International Symposium «Theory and Applications of Dynamical Sy-
stems», Spoleto, Italy.

International Symposium «Chaos in Astronomy», 'Αθήνα.
International Symposium «Solar Extreme. Events» (χαιρετισμός).
International Symposium «Ozone Depletion», 'Αθήνα ('Οργανωτική
Επιτροπή, Χαιρετισμός).

Τριτάκης Β.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο τής Ελληνικής 'Αστρονομικής Εταιρείας
(ΕΛΑΣΕΤ), Θάσος, 10-12 Σεπτεμβρίου.

Διεθνές Συνέδριο «Solar Extreme Events», 'Αθήνα, 18-22 Σεπτεμβρίου.
Διεθνές Συνέδριο «Chaos in Astronomy». 'Αθήνα, 17-20 Σεπτεμβρίου (μέ-
λος τής οργανωτικής έπιτροπής ώς οικονομικός διαχειριστής).
International Symposium «Ozone Depletion», 'Αθήνα.
Διεθνές Συνέδριο «Educational Applications of the Earth Observations»
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Μάιος.

Διοργάνωση ήμερίδας στό 'Αστεροσκοπείο Πεντέλης μέ σκοπό τήν ένημέ-
ρωση τών Ελλήνων έρευνητών γιά τούς σκοπούς τοϋ διεθνούς γραφείου GEO.

Δάρα Ε.

3rd Coronal Loops Workshop, Santorini, 18-21 June.
8o Πανελλήνιο 'Αστρονομικό Συνέδριο, Θάσος, 13-15 Σεπτεμβρίου.

Πάτσης Π.

Διεθνές Συνέδριο «Chaos in Astronomy». 'Αθήνα, 17-20 Σεπτεμβρίου
(πρόεδρος τής οργανωτικής έπιτροπής).

Εύθυμιόπουλος Χ.

International Symposium «Theory and Applications of Dynamical
Systems», Spoleto, Italy, June.

International Symposium «Chaos in Astronomy». Αθήνα (μέλος τής
οργανωτικής έπιτροπής).

20th summer school on «Chaos, Complexity and Nonlinear Dynamics»,
Patras, July.
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Κοντόπουλος I.

10ο κοινό συνέδριο τών ενώσεων Ελλήνων καί Κυπρίων φυσικών μέ θέμα:
«Φυσική, ή επιστήμη τής έρευνας καί τής παιδείας», Κέρκυρα (1-4/3).
1st PhiloNet Conference, Γλυφάδα (19/4).
3rd Coronal Loops Workshop, Santorini (18-21/6).
«X-ray surveys: Evolution of accretion, star-formation and the large scale
structure», Rhodes, 1-6 July.

8o Πανελλήνιο 'Αστρονομικό Συνέδριο, Θάσος (13-15/9).

Βασιλάκος Σ.

Διεθνές συνέδριο X-ray Surveys: «Evolution of Accretion Star-formation
and the large scale structure», Ρόδο πού έλαβε χώρα 2-6 'Ιουλίου 2007.
Διεθνές συνέδριο Chaos in Astronomy 2007 'Αθήνα, 17-20 Σεπτεμβρίου.

Γοντικάκης Κ.

3rd Coronal Loops Workshop, Santorini, 18-21 June.
8o Πανελλήνιο 'Αστρονομικό Συνέδριο, Θάσος, 13-15 Σεπτεμβρίου.

Χαρσούλα Μ.

Διεθνές Συνέδριο «Chaos in Astronomy», 'Αθήνα, 17-20 Σεπτεμβρίου (μέ-
λος τής οργανωτικής έπιτροπής).

'Επίβλεψη Διατριβών

Τό Κέντρο έχει τήν κύρια έπίβλεψη τής έκπόνησης τών διδακτορικών δια-
τριβών τών μεταπτυχιακών φοιτητών τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών (τμήμα Φυ-
σικής) κ.κ.:

Τωάννη Σταυρόπουλου, μέ θέμα: «Ή στατιστική τής τάξης καί τού χάους
σέ μοντέλα γαλαξιών». Κύριος έπιβλέπων είναι ό 'Ακαδημαϊκός κ. Γ. Κοντό-
πουλος.

Γεωργίου Λούκες-Γερακόπουλου, μέ θέμα: «Χάος στήν Κλασσική Μηχα-
νική καί στήν Γενική Θεωρία τής Σχετικότητας». Κύριος έπιβλέπων είναι ό
'Ακαδημαϊκός κ. Γ. Κοντόπουλος.

Παναγιώτη Τσούτση, μέ θέμα: «Τροχιακή καί κυματική μελέτη βαρυτικών
συστημάτων». Κύριος έπιβλέπων είναι ό έρευνητής κ. Χ. Εύθυμιόπουλος.
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Έπίσης ό διευθυντής ερευνών κ. Π. Πάτσης επιβλέπει τήν Ερευνητική
Έργασία τής φοιτήτριας κυρίας Λιάνας Τσιγαρίδη, στο πλαίσιο τοΰ Μεταπτυ-
χιακού Προγράμματος Σπουδών τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών (τμήμα Φυσικής)
γιά τήν άπόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Συμμετοχή στο Διεθνές σύστημα κριτών καί σέ 'Επιτροπές

"Ολοι οί έρευνητές τού Κέντρου περιλαμβάνονται στο διεθνές σύστημα
κριτών έργασιών σέ διεθνή περιοδικά κύρους καί είναι κριτές σέ προγράμματα τής
είδικότητάς τους. Τό European Science Foundation έχει έπιλέξει τον κ. Σ. Βα-
σιλάκο ώς κριτή προγραμμάτων τής είδικότητάς του.

Επιπλέον, ό κ. Τριτάκης είναι ύπεύθυνός τού Ελληνικού γραφείου GEO
(Group of Earth Observations), ένας άπό τούς "Ελληνες έκπροσώπους στόν
Εύρωπαίκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA: European Space Agency) καί
γραμματέας τών 'Επιτροπών "Ερευνας τού Διαστήματος καί Παγκόσμιας Με-
ταβολής, καί ή κ. Δάρα μέλος τής ομάδας έργασίας τής ESA καί μέλος τού
Εύρωπαικού Συμβουλίου γιά τήν Ηλιακή Φυσική.

'Εκλαΐκευση - Δημοσιεύματα στόν Τύπο

Στό πλαίσιο τής προσπάθειας τού Κέντρου γιά τή διάδοση τής 'Αστρονομίας
στό εύρύ κοινό έχουν πραγματοποιηθεί εκλαϊκευτικές ομιλίες καί έχουν δημοσι-
ευθεί άρθρα στόν ήμερήσιο τύπο. Όμιλίες αύτού τού είδους έγιναν άπό τούς έρευ-
νητές:

Δάρα Ε.:

«Ή ήλιακή έκλειψη τής 29ης Μαρτίου 2006 — παρατήρηση άπό τήν Αίγυ-
πτο», Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, Αίγινήτειο, καί «"Ηλιος, τό δικό μας άστέρι»,
ομιλία γιά μαθητές τού Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης τής Α ' περι-
φέρειας Αθηνών) καί

Κοντόπουλο I.:

«Μία σύντομη άναφορά στήν ιστορία τού Σύμπαντος άπό τήν Μεγάλη
"Εκρηξη μέχρι τις μέρες μας», XON Πειραιώς (27/12), «Ή εξερεύνηση τού
Διαστήματος», Δημοτικό Σχολείο τής Ι.Μ. Πειραιώς (1/3), «Ή έξερεύνηση
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τού Διαστήματος», ομιλία γιά μαθητές τοΰ Γυμνασίου Διαπολιτισμικής 'Εκπαί-
δευσης τής Α' περιφέρειας 'Αθηνών (15/3), καί «Μία σύντομη αναφορά στήν
ιστορία τού Σύμπαντος άπό τήν Μεγάλη "Εκρηξη μέχρι τις μέρες μας», "Αγιοι
'Ανάργυροι Καραβά, Πειραιάς (16/4).

'Επίσης έγινε μία δημοσίευση στήν έφημερίδα Τό Βήμα (ένθετο Science,
3/6) άπό τούς κ.κ. I. Κοντόπουλο. καί Σ. Βασιλάκο, «Μαγνητικός ιστός γιά το
διαστελλόμενο Σύμπαν».

Τέλος ύπήρξαν άναφορές στον τύπο τού έργου τών κ.κ. I. Κοντόπουλου και
Σ. Βασιλάκου («Do magnetic fields drive dark energy?» New Scientist, 26/5
καί συνέντευξη τού κ. I. Κοντόπουλου στήν έφημερίδα Ή Καθημερινή, ένθετο
Popular Science, 7/7).

Ή Διευθύντρια τού Κέντρου
[Έ. Δάρα]



ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Ερευνητικά Προγράμματα

Στο Κέντρο Έρεύνης Φυσικής τής 'Ατμοσφαίρας καί Κλιματολογίας τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών κατά τό ετος 2007 διεξήχθησαν έρευνες πού άφορούν στό
κλίμα καί στήν έκτίμηση τών μελλοντικών κλιματικών άλλαγών στήν περιοχή
τής Ελλάδος καί τής 'Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα, καθώς έπίσης στή
ρύπανση τής άτμόσφαιρας τής περιοχής.

Στόν τομέα τής Κλιματολογίας τής περιοχής, γίνεται προσπάθεια έκτιμήσε-
ως τών μελλοντικών κλιματικών άλλαγών μέ τήν έφαρμογή προτύπων ύποκλι-
μάκωσης (downscaling models). Γιά τόν σκοπό αύτό χρησιμοποιήθηκαν τά δε-
δομένα εξόδου σέ έποχική βάση έννέα περιοχικών κλιματικών μοντέλων RCMs
τού Εύρωπαϊκοϋ προγράμματος PRUDENCE (HIRHAM, CHRM, CLM,
HadRM3P, RegCM2, RACMO, REMO, RCAO, PROMES), πού ελήφθησαν
άπό τόν δικτυακό τόπο τού προγράμματος (http://prudence.dmi.dk/). "Ολα τά
RCMs χρησιμοποίησαν γιά άρχικές καί οριακές συνθήκες τά ανά έξάωρο δεδομέ-
να εξόδου τού παγκόσμιου κλιματικού μοντέλου HadAM3H άπ' τό Hadley
Center, UK. Ή μελέτη έγινε γιά τις ακόλουθες κλιματικές παραμέτρους: Μέση
έποχική θερμοκρασία άέρος στά 2 μέτρα, άθροιστική εποχική βροχόπτωση (σέ χι-
λιοστά άνά ήμέρα) καθώς καί τις τυπικές άποκλίσεις τους. Τά δεδομένα εξόδου
αυτών τών RCMs άξιολογήθηκαν συγκρινόμενα μέ άντίστοιχα πλεγματικά δεδο-
μένα πού προέκυψαν μέ παρεμβολή δεδομένων άπό περισσότερους άπό 55 σταθ-
μούς στήν έλληνική έπικράτεια, καθώς καί με δεδομένα άπό τή βάση δεδομένων
Climatic Research Unit (CRU, U.K.) TS 2.0. γιά το χρονικό διάστημα 1961-
1990. Έν συνεχεία έκτιμήθηκαν οί προβλεπόμενες άλλαγές τής θερμοκρασίας
άέρος καί τής βροχόπτωσης γιά τήν Ελλάδα συγκρίνοντας τά δεδομένα εξόδου
τών άνωτέρω RCMs γιά τό μελλοντικό κλίμα (2071-2100), μέ βάση τά σενά-
ρια έκπομπών Α2 καί Β2 άπ' τό Special Report τοϋ IPCC, μέ τά άντίστοιχα
δεδομένα γιά τό χρονικό διάστημα 1961-1990 (παρόν κλίμα). Κάποια γενικά
συμπεράσματα πού μπορούν νά έξαχθοϋν άπ' τή σύγκριση γιά τήν Ελλάδα γιά
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τήν περίπτωση τοϋ δυσμενέστερου σεναρίου Α2 είναι τά ακόλουθα: Ή μέση θερ-
μοκρασία αέρος έκτιμάται ότι θά αυξηθεί γύρω στούς 3.5°C στήν Ελλάδα (μέ-
ση τιμή αύξησης τών 9 RCMs), ένώ ή άθροιστική έτήσια βροχόπτωση προβλέ-
πεται νά μειωθεί κατά περίπου 15%. Στήν περίπτωση τού ήπιότερου σεναρίου
Β2 ή άνοδος τής μέσης θερμοκρασίας προβλέπεται νά είναι πιό ήπια (άνοδος γύ-
ρω στους 2.5-C) ένω γιά τή βροχόπτωση τά περισσότερα μοντέλα RCMs έκτι-
μουν ότι δέν θά ύπάρχουν σημαντικές μεταβολές σέ σχέση μέ τό παρόν κλίμα μέ
έξαίρεση τά νότια τμήματα τής Ελλάδας στά όποια κατά τήν ξηρά περίοδο τοϋ
έτους έκτιμάται ότι οί βροχοπτώσεις θά μειο^θοϋν περαιτέρο.).

Στά πλαίσια τής μελέτης τοϋ κλίματος τής περιοχής μας μέ τή χρήση προ-
τύπων ύκοκλιμάκωσης (downscaling) ολοκληρώθηκε προσομοίωση τοϋ κλίμα-
τος τής περιοχής διάρκειας 40 έτών (1960-2000) μέ τό πρότυπο ύποκλιμάκω-
σης RegCM3 (http://users.ictp.it/~pubregcm/RegCM3/). Τό πεδίο ορισμού
τής προσομοίωσης ήταν ή εύρύτερη περιοχή τής Ευρώπης καί τής Μεσογείου.
Τά μετεωρολογικά δεδομένα εισόδου πού χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν άπό τήν
έπανανάλυση (reanalysis) ERA-40 πού έχει άνάλυση 2.5° Χ2.5° ένώ ή πλεγ-
ματική άπόσταση τού μοντέλου είναι 50 km (περίπου 0.5°). Τά άποτελέσματα
τού μοντέλου άξιοποιούνται γιά τή μελέτη τού κλίματος τής περιοχής μας σέ
συνδυασμό μέ άλλες βάσεις δεδομένων πού προέκυψαν άπό παρατηρήσεις.

Επίσης τό πρότυπο ύποκλιμάκωσης RegCM3 χρησιμοποιήθηκε γιά τή με-
λέτη τής μεταβολής τού κλίματος στίς περιοχές πού έπλήγησαν άπό τις καλο-
καιρινές πυρκαγιές στή δυτική Πελοπόννησο. Ή πλεγματική άπόσταση αύτή τή
φορά ορίστηκε στά 25 km. Γιά τις άνάγκες τής μελέτης θεωρήθηκε ότι ό τύ-
πος τοϋ έδάφους τών περιοχών πού κάηκαν μετατράπηκε σέ ήμιερημικό ένώ
πραγματοποιήθηκαν καί ορισμένα πειράματα στά όποια μεταβλήθηκε καί ή λευ-
καύγειά του. Τό κλίμα τών καμένων περιοχών βρέθηκε ότι μεταβάλλεται αισθη-
τά, ιδίως κατά τό θέρος, οπότε ή μέση καί ή μέση μέγιστη θερμοκρασία μιάς
αρκετά έκτεταμένης περιοχής αύξάνονται κατά περισσότερο άπό 1°C.

Στά πλαίσια τών έρευνών πού γίνονται στό Κέντρο γιά πιθανό σήμα κλιμα-
τικής μεταβολής στήν Ελλάδα δημοσιεύθηκε μελέτη άφορώσα στίς παρατηρή-
σεις τής θερμοκρασίας άέρος στό Εθνικό 'Αστεροσκοπείο 'Αθηνών.

Τέλος στό Κέντρο διεξάγεται έρευνα γιά τόν ρόλο τών δυναμικών, τών χη-
μικών καί των διαδικασιών άκτινοβολίας στή περιοχή τής άνώτερης τροπόσφαι-
ρας καί κατώτερης στρατόσφαιρας γιά μία βελτιωμένη πολιτική στρατηγική σέ
σχέση μέ τό φλέγον θέμα τής παγκόσμιας περιβαλλοντικής άλλαγής στά πλαί-
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σια τής δράσης COST-727 τής Ευρωπαϊκής "Ενωσης. Σχετικές μελέτες έχουν
δημοσιευθεί σέ 2 διεθνή έπιστημονικά περιοδικά.

Στόν τομέα της ρυπάνσεως τής ατμόσφαιρας διεξάγεται έρευνα πού άφορά
στήν κατανόηση τών χαρακτηριστικών τού όζοντος τής άτμόσφαιρας πλησίον
τής έπιφανείας τού έδάφους καί γενικότερα τού όζοντος στό οριακό στρώμα τής
άτμόσφαιρας στήν Ελλάδα καί στήν 'Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.

α) Γιά τήν έκτίμηση τών υψηλών έπιπέδων τού μή άστικού όζοντος τής 'Α.
Μεσογείου άναλύθηκαν 77 κατακόρυφες τροποσφαιρικές μετρήσεις όζοντος θε-
ρινής περιόδου, πού συλλέχθηκαν κατά τήν περίοδο 1996-2002 στά πλαίσια τού
Εύρωπαϊκού προγράμματος MOZAIC. Οί μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά
τή διάρκεια έπιβατικών άεροπορικών πτήσεο.>ν μεταξύ τής Κεντρικής Εύρώπης
καί τής 'Ανατολικής Μεσογείου (Ηράκλειο, Ρόδος καί Άττάλεια). Τά αποτε-
λέσματα δείχνουν σημαντικά αύξημένα έπίπεδα όζοντος (10-12 ppb, 20-40%)
στήν 'Ανατολική Μεσόγειο, στό έπιφανειακό οριακό στρώμα, στά ύψη τών 1000
καί 900 hPa, σέ σχέση μέ τήν Κεντρική Εύρώπη, ένώ στά ύψη τών 700 έως
400 hPa τά έπίπεδα όζοντος ήταν μόλις έλαφρώς αύξημένα (3-5 ppb, 5-10%).

Άπό τις άνωτέρω μετρήσεις ομαδοποιήθηκαν οί ήμέρες μέ τό 25% μέγιστο
όζον καί οί ήμέρες μέ τό 25% έλάχιστο όζον καί σχεδιάσθηκαν οί μέσοι μετεω-
ρολογικοί χάρτες γιά κάθε όμάδα. Συνάγεται ότι ένας σημαντικός παράγοντας
πού οδηγεί σέ υψηλές τροποσφαιρικές τιμές όζοντος είναι ή άντικυκλωνική επί-
δραση, ένώ οί χαμηλότερες τιμές όζοντος συνδέονται μέ έπέκταση πρός άνατολάς
τού βαρομετρικού χαμηλού τής Μέσης Ανατολής σέ συνδυασμό μέ άσθενή βα-
ροβαθμίδα στήν Ανατολική Μεσόγειο.

Υπολογίστηκαν έπίσης οί όπισθοτροχιές (back-trajectories) τών άερίων
μαζών πού καταλήγουν στό Αιγαίο Πέλαγος (Ρόδος) γιά τις ήμέρες μέ ύψηλά
καί χαμηλά έπίπεδα όζοντος μέ τή βοήθεια κατάλληλου μοντέλου (FLEX-
PART). Βρέθηκε ότι γιά όπισθοτροχιές 10 ήμερών γιά τις ήμέρες μέ υψηλά έπί-
πεδα όζοντος τό 55% τών άερίων μαζών πού βρίσκονται έντός τού ατμοσφαιρι-
κού οριακού στρό^ματος (ύψος 0-2 km) στή Ρόδο προέρχονται άπό άτμοσφαι-
ρικά ύψη κατώτερα τών 4 km. Τό άντίστοιχο ποσοστό γιά όπισθοτροχιές 5
ήμερών φθάνει στό 70%. "Οσον άφορά στή γεωγραφική προέλευση τών άερίων
μαζών βρέθηκε ότι έντός τού άτμοσφαιρικού οριακού στρώματος (ύψος 0-2 km)
ή μεγαλύτερη συνεισφορά προέρχεται άπό τήν περιοχή τού Αιγαίου καί ιδιαίτερα
άπό τά παράλια τής Μικράς Ασίας. Υπάρχει έπίσης καί μία σχετικά μικρή συ-
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ο) Το Κέντρο συμμετέχει στο υποβληθέν Ερευνητικό Πρόγραμμα «Κίνδυ-
νοι στήν υγεία άπό έπίπεδα περιβαλλοντικής ρύπανσης σέ άστικά συστήματα
(Health Risk from Environmental Pollution Levels in Urban Systems,
HEREPLUS)», τό όποιο συμπεριελήφθη προσφάτως άπό τήν Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στά πρός Χρηματοδότηση έργα στά πλαίσια τού 7ου Προγράμματος-
Πλαισίου (κατηγορία Περιβάλλον). Στό άνωτέρω πρόγραμμα συμμετέχουν επτά
Ερευνητικοί φορείς άπό έξι Ευρωπαϊκές χώρες καί τόν συντονισμό έχει τό Πα-
νεπιστήμιο Sapienza τής Ρώμης. Οί κυριότεροι στόχοι τού Προγράμματος
HEREPLUS είναι οί εξής:

i) Ή άνάπτυξη χαρτών έπικινδυνότητας πού νά συνδέουν τήν άνθρώπινη
ύγεία καί τις συγκεντρώσεις άτμοσφαιρικών ρύπων (όζοντος καί σωματιδίων
ΡΜ10) μέ τή μέγιστη δυνατή χωρική εύκρίνεια χρησιμοποιώντας κατάλληλα λο-
γισμικά καί λαμβάνοντας ύπ' όψη υπάρχοντα έπιδημιολογικά μοντέλα, τά όποια
θά έφαρμοστούν σέ μεγάλες Εύρωπαϊκές άστικές περιοχές όπου παρουσιάζονται
προβλήματα άτμοσφαιρικής ρύπανσης όπως ή Ρώμη, ή Μαδρίτη, ή Αθήνα καί
ή Δρέσδη.

ii) Ή βελτίωση τής γνώσης γιά τόν δυνητικό ρόλο πού θά μπορούσαν νά δια-
δραματίσουν διάφοροι τύποι βλάστησης σέ άστικές περιοχές στόν περιορισμό τών
έπιπέδων ρύπανσης όζοντος καί PM)Q. Θά γίνουν έπίσης προτάσεις σχετικά μέ
τις καλύτερες πρακτικές πού θά μπορούσαν νά έφαρμοστούν όσον άφορά στήν
έπιλογή ειδών πού δέν έκπέμπουν Πτητικούς 'Οργανικούς Υδρογονάνθρακες
(VOCs) καί γιά τή διαχείριση μεγάλων περιοχών πρασίνου, πού γειτνιάζουν μέ
τις υπό έξέταση άστικές περιοχές.

Οί άνωτέρω δραστηριότητες διεξάγονται στά πλαίσια τών άκολούθων προ-
γραμμάτοΜ.

I. Συνεργασία μέ τό 'Εργαστήριο Κλιματολογίας καί 'Ατμοσφαιρικού Περι-
βάλλοντος, Πανεπιστημίου 'Αθηνών, στό χρηματοδοτούμενο άπό τήν ΓΓΕΤ
Πρόγραμμα στά πλαίσια τού έργου ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ «Χρήση μεθόδων δυναμικής
ύποκλιμάκωσης γιά τή μελέτη τών άκραίων καιρικών φαινομένου στήν Ελλά-
δα». 'Υπεύθυνος Προγράμματος: Χρήστος Ζερεφός. 'Ερευνητές: II. Ζάνης καί
Κ. Φιλάνδρας, καί ό έρευνητής τού Cambridge University Δρ. Π. Χατζηνικο-
λάου, ό όποιος κατά διαστήματα φιλοξενείται καί συνεργάζεται στό Κέντρο.

II. Συνεργασία μέ τό 'Εργαστήριο Κλιματολογίας καί 'Ατμοσφαιρικού Πε-
ριβάλλοντος, Πανεπιστημίου 'Αθηνών, στά πλαίσια τού Προγράμματος Ένίσχυ-
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σης τού Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 2003) τής ΓΓΕΤ δια τήν εκπόνη-
ση δύο διδακτορικών: «Μελέτη τών ακραίων κλιματικών φαινομένων τής Ελλά-
δος καί έκτίμηση τών προβλεπόμενων άπό τά πρότυπα προσομοίωσης (models)
Κλιματικών 'Αλλαγών στήν Ελλάδα μέ μεθόδους ύποκλιμάκωσης». Υπεύθυ-
νος Προγράμματος: Χρήστος Ρεπαπής. 'Ερευνητές: II. Ζάνης καί Κ. Φιλάν-
δρας. 'Υποψήφιοι διδάκτορες: 'Ιωάννης Καψωμενάκης καί Κωνσταντίνος
Δουβής πού φιλοξενούνται στό Κέντρο.

III. Συνεργασία μέ τήν Physical and Chemical Exposure Unit EU-JRC,
Ispra, καί ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, σέ χρηματοδοτούμενο άπό τήν Ε.Ε. Πρόγραμ-
μα AIRMEX «European Indoor Air Monitoring and Exposure Assessment
Project». 'Υπεύθυνος Προγράμματος : D. Kotzias, ISPRA. 'Ερευνητής: Π. Κα-
λαμπάκας.

IV. Συνεργασία μέ τό Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών
τοϋ Πανεπιστημίου Κρήτης στό χρηματοδοτούμενο άπό τήν ΓΓΕΤ Πρόγραμμα
στά πλαίσια τοϋ έργου ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ «Φυσικές διακυμάνσεις στά έπίπεδα τών
αερολυμάτων καί τοϋ όζοντος καί τής άμεσης έπίδρασή τους στό κλίμα στήν πε-
ριοχή τής 'Αν. Μεσογείου καί ή σημασία τους σχετικά μέ τις άνθρωπογενεΐς δια-
ταραχές». 'Υπεύθυνος Προγράμματος: Κανακίδου Μαρία. 'Ερευνητές: Π. Ζάνης.

V. Συνεργασία μέ τό Τμήμα Φυσικής, ΕΜΠ στό χρηματοδοτούμενο άπό τήν
ΓΓΕΤ Πρόγραμμα στά πλαίσια τοϋ έργου ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ «Μελέτη τών μη-
χανισμών μεταφοράς καί προέλευσης τών αιωρουμένων σωματιδίίον καί τοϋ όζο-
ντος στό Λεκανοπέδιο 'Αθηνών μέ χρήση σύγχρονων μεθόδων καί τεχνικών
laser». 'Υπεύθυνος Προγράμματος : 'Αλ. Παπαγιάννης. 'Ερευνητής: Π. Καλα-
μπάκας .

VI. Συνεργασία μέ τό Γαλλικό Laboratoire d'Aerologie, CNRS-Toulouse
καί το Γερμανικό εργαστήριο Institut fuer Chemie der Geosphaere,
Forschungszentrum Juelich στά πλαίσια τοϋ Εύρωπάίκοϋ Προγράμματος
MOZAIC «Measurement of ozone and water vapor aboard Airbus in-service
aircraft». 'Υπεύθυνοι Προγράμματος: J.-P. Cammas, A. Volz-Thomas. Ερευ-
νητής: II. Καλαμπάκας.

VII. Συνεργασία μέ τό Ιταλικό Πανεπιστήμιο Sapienza τής Ρώμης
(Τμήμα Πειραματικής 'Ιατρικής καί Φυτικής Βιολογίας) καί τοϋ Physical and
Chemical Exposure Unit EU-JRC, Ispra στά πλαίσια τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Προ-
γράμματος HEREPLUS «Κίνδυνοι στήν ύγεία άπό έπίπεδα περιβαλλοντικής ρύ-
πανσης σέ άστικά συστήματα (Health Risk from Environmental Pollution
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Levels in Urban Systems, HEREPLUS)». Υπεύθυνοι Προγράμματος : S.
Trueman, F. Mânes. Ερευνητής: ΓΙ. Καλαμπάκας.

Β. Λοιπές Δραστηριότητες

Ό Διευθυντής τού Κέντρου Δρ. Χρ. Ρεπαπής συνταξιοδοτήθηκε τόν Αύγου-
στο 2007 και άπεχώρησε τής Υπηρεσίας καί στή θέση Διευθυντού έξελέγη,
άλλά δέν άνέλαβε άκόμη καθήκοντα, ό Δρ. Γ. Τσελιούδης. Ό Ερευνητής τοϋ
Κέντρου Δρ. Π. Ζάνης έξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στό 'Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί άπεχώρησε τής Υπηρεσίας.

Ό 'Ερευνητής τού Κέντρου Π. Καλαμπόκας συνέχισε τή συνεργασία μέ τό
Πανεπιστήμιο Μάλτας, Πανεπιστήμιο Κρήτης καί Ύπ. Έργ. Κοιν. 'Ασφ. Κύ-
πρου καί μετά τό πέρας τού Προγράμματος «Μελέτη τών διακυμάνσεων τού μή
άστικοϋ έπιφανειακοϋ όζοντος στήν 'Ανατολική Μεσόγειο (Μάλτα, Ελλάδα,
Κύπρος) καί ύπολογισμός τού παραγομένου άπό άστικές δραστηριότητες όζοντος
στήν 'Αθήνα», πού χρηματοδοτήθηκε άπό τήν 'Επιτροπή 'Ερευνών τής A.A.
(2004-2006) μέ σκοπό τή συγγραφή δημοσιεύσεως, έπί τών άποτελεσμάτων
τού προγράμματος, σέ έπιστημονικό περιοδικό.

Ό 'Ερευνητής τοϋ Κέντρου Π. Καλαμπόκας συνέχισε τή συνεργασία μέ τή
Διεύθυνση 'Ελέγχου 'Ατμοσφαιρικής Ρυπάνσεως τοϋ Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος Χωροταξίας καί Δημοσίων "Εργων σχετικά μέ τήν άνάλυση τών μετρήσε-
ων αιωρουμένων σωματιδίων τής άτμόσφαιρας (ΡΜ)0) στούς σταθμούς τών
'Αθηνών καί τής Θεσσαλονίκης μέ σκοπό τή συγγραφή δημοσιεύσεως, σέ έπι-
στημονικό περιοδικό.

Οί ύποψήφιοι διδάκτορες πού συνεργάζονται στό Κέντρο, Ί. Καψωμενάκης
καί Κ. Δουβής, παρουσίασαν τήν έρευνα πού γίνεται στό Κέντρο όσον άφορα στήν
έκτίμηση μελλοντικών αλλαγών μέ τό κλιματικό πρότυπο (Regional Climatic
Model) RegCM3 σέ σχετικό Workshop στό «IUGG XXIV General Assembly:
"Earth: our changing planet"», στήν Perugia, Italy. 'Επίσης παρουσίασαν στόν
Τομέα Κλιματολογίας του Πανεπιστημίου 'Αθηνών μέρος τής Εργασίας των.

Κατά τή διάρκεια τοϋ 2007 φιλοξενήθηκε καί συνεργάστηκε μέ τούς έρευ-
νητές τού Κέντρου ό Όμότιμος Καθηγητής Μετεωρολογίας τού Πανεπιστημίου
'Ιωαννίνων κ. Δ. Α. Μεταξάς.

'Επισκέφθηκε καί συνεργάσθηκε μέ τούς έρευνητές τοϋ Κέντρου ό Δρ Γ.
Τσελιούδης, Research Scientist, NASA/GISS, New York, USA.
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Γ. Δημοσιεύσεις

Στά πλαίσια τών ανωτέρω αναφερομένων έρευνητικών προγραμμάτων,
έκπονήθηκαν καί δημοσιεύτηκαν κατά το έτος 2007 οί κάτωθι έπιστημονικές
έργασίες, οί οποίες συμπεριελήφθησαν μέ τούς αντίστοιχους άριθμούς στή σειρά
«Μελέτες τού Κέντρου Έρεύνης Φυσικής τής Ατμοσφαίρας καί Κλιματολογίας
τής 'Ακαδημίας Αθηνών».

191. Is the Last Years Abrupt Warming in the National Observatory of
Athens Records A Climate Change Manifestation?, C. C. Repapis, C. M.
Philandras, P. D. Kalabokas, P. Zanis, C. S. Zerefos, The International Journal.
Global Nest Journal, Vol. 9, No 2, 107-116, 2007.

192. Seasonal Variability of measured ozone production efficiecies in the
lower free troposphere of Central Europe, P. Zanis, A. Ganser, C. Zellweger,
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