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ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

ΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ:
ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

λογοσ του λναλαμβανοντοσ προεδρου
κ. IΙΑΝΟΥ Α. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

1. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

1.1. ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΙΙΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σήμερα, στο λίγο χρόνο που διαθέτουμε, θα δοΰμε τόν κόσμο μας, τον
κόσμο των υλικών αντικειμένων και τών φυσικών διαδικασιών, τόν κόσμο
της σκέψης και τών εννοιών άλλα και τόν κόσμο της κοινωνίας τών ανθρώ-
πων, θά δοΰμε γενικά τόν κόσμο μας μέ τά μάτια της επιστήμης της Πλη-
ροφορικής .

Θά θέσουμε ερωτήματα, θά κάνουμε διαπιστώσεις και θά διατυπώσουμε
υποθέσεις και προτάσεις, μέ τήν ελπίδα ότι σέ μελλοντικές στιγμές διαλογι-
σμού μπορεί, στόν καθένα μας, νά διεγείρουν και νά έφελκύσουν συναρπα-
στικές αναζητήσεις πού νά αφορούν τή συνειδητή παρουσία μας, τήν παρου-
σία μας «εδώ και τώρα».

1.2. ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΩΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στήν καθημερινή εμπειρία μας παρατηρούμε γύρο.» μας και «αντιλαμβα-
νόμαστε τά φυσικά φαινόμενα ώς λειτουργικές διατάξεις μορφών κίνησης και

* Δημόσια Συνεδρία της 15ης 'Ιανουαρίου 2009.
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συσχέτισης»1. Παρατηρούμε τά υλικά αντικείμενα, οπως είναι μια καρέκλα,
μια αγελάδα και ένα αυτοκίνητο, και αντιλαμβανόμαστε τις φυσικές διαδι-
κασίες, οπως είναι το φύσημα τοΰ ανέμου και ή κίνηση τών αστέρων, και
γινόμαστε μάρτυρες τών έπιδράσεων μεταξύ τους και έπάνω μας ώς λει-
τουργικές έξελικτικές μορφές, ώς μορφές κίνησης και δυνητικής, δηλαδή
επιρρεπούς συνδετικότητας, πού, οπως πιστεύουμε, συνολικά και σέ βάθος
χρόνου, μέ τήν έξελικτική δράση τους προάγουν τή «λειτουργικότητα» του
Σύμπαντος, όπως θά υποστηρίξουμε στή συνέχεια και σέ επόμενες συνα-
ντήσεις μας.

Σχετικά μέ τά άρχέγονα και θεμελιώδη συστατικά της εξελικτικής δια-
δικασίας τών μορφών τού γίγνεσθαι στή Φύση, θά μπορούσαμε νά ισχυρι-
στούμε ότι αν κάτι δέν κινείται — δέν αλλάζει — ή δέν συσχετίζεται — δέν συν-
δέεται μέ κάτι άλλο—, τότε' δέν υπάρχει.

2. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Μέσα σέ αυτήν τήν αντίληψη, ο κόσμος μας δέν είναι μόνο αυτό πού
φαίνεται, δηλαδή ένα πολύπλοκο δυναμικό θέατρο υλικών αντικειμένων και
φυσικών διαδικασιών σέ κίνηση καί σέ συσχέτιση. Είναι και ένα πολύπλοκο
έπικοινωνιακό πλέγμα «γεγονότων», ένα συμπαντικό δυναμικό πλέγμα έπε-
ξεργασίας καί επικοινωνίας μορφών κίνησης καί συνδετικότητας, ένα απε-
ριόριστο πλέγμα στοιχείων κίνησης καί συνδετικότητας στό όποιο μια απε-
ριόριστη ποικιλία συσχετίσεων, πού συνήθως εκφράζονται ώς «πεδία δυνάμε-
ων», συνδυάζονται καί έναλλάσσονται στήν αδιάκοπη κίνηση καί τήν επι-
κοινωνιακή συσχέτιση μιας έξελικτικής πληροφοριακής επεξεργασίας του
«γίγνεσθαι». Σύμφωνα μέ τήν αντίληψη τής πλήρους σχετικιστικής οντολο-
γίας μπορούμε νά ποϋμε ότι ή Φύση, ό φυσικός κόσμος, δέν κατηγοριο-
ποιείται σέ διάφορες ομάδες υλικών αντικειμένων αλλά σέ διάφορες ομάδες
σχέσεων. Πιστεύεται πώς τίποτε δέν μπορεί νά είναι κάτι πού μπορεί νά
υπάρχει αφ' έαυτού, δηλαδή άπό μόνο του, παρά μονάχα σέ σχέση μέ κάτι
άλλο. Λόγω τής «τοπικότητας» τών συσχετίσεων (τών «πεδίον δυνάμεων»)
ή συνδετικότητα, τό υπαρξιακό στοιχείο πού διακρίνει καί χαρακτηρίζει τή
συσχέτιση μεταξύ ολojv τών μορφών τού κόσμου μας, είναι πάντοτε μιά

1. Βλ. Ή Φλούδα τοΰ Βερίκοκου, Ελληνικά Γράμματα, 2003, κεφ. 2, 3, 4, 16, 17.
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προσεγγιστικά όριοθετημένη συσχέτιση καί είναι πάντοτε μιά «εν δυνάμει»
δηλαδή μιά έπιρρεπής συνδετικότητα. Ό κόσμος μας υφαίνεται ώς ένα
αύτοαναφορικό πλέγμα σχέσεων όλων μέ όλα. Σήμερα, αυτή ή έλκυστική
ιδεολογία ευνοείται άπό πολλούς φιλοσόφους καί άπό πολλά φιλοσοφικά συ-
στήματα. Πρέπει νά ποΰμε όμως οτι άπό τις διάφορες σχετικές θεωρίες λεί-
πει παντελώς τό υπόβαθρο τής μαθηματικής συνέπειας που θά δείξει αυτό
που είναι δυνατό καί αυτό που είναι άδύνατο.

Ή έξέλιξη του κόσμου μας άπορρέει άπό τή συνεχή υπολογιστική επε-
ξεργασία, τήν έπικοινωνία καί τήν έρμηνεία τής πληροφορίας. Τό μήνυμα
είναι: «Ό κόσμος μας είναι ένας τεράστιος έπεξεργαστής πληροφορίας»2.

3. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ-
ΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ή συλλογικότητα, δηλαδή ή πληθυσμιακή δράση τής πληροφοριακής
επεξεργασίας καί έπικοινοΜίας τών μορφών χαρακτηρίζει τήν έξελικτική δια-
δικασία τοΰ κόσμου μας. Ή συνεχής έξελικτική έπικοινωνία τών μορφών
τοΰ κόσμου μας καί ή επίμονη επεξεργασία τής πληροφορίας άποτελοϋν τή
μηχανή τής έξελικτικής πορείας τοΰ κόσμου μας.

Είμαστε σέ θέση νά διακρίνουμε τήν έξελικτική διαδικασία τοΰ «γίγνε-
σθαι» ώς μιά ιεραρχικά έξελισσόμενη διαδικασία συγκρότησης, ολοκλήρωσης,
έγκλείδωσης καί διάχυσης φαινομένων-μέσα-σέ-φαινόμενα, συνόλων-μέσα-
σέ-σύνολα ή γενικότερα κοινωνιών-μέσα-σέ-κοινωνίες.

Αυτή ή έξελισσόμενη διαδικασία τοΰ παγκόσμιου «γίγνεσθαι» άναπτύσ-
σεται καί διαχέεται ιεραρχικά άπό τόν μικρόκοσμο μέχρι τά ανύπαρκτα όρια
τοΰ Σύμπαντος ώς ταυτόχρονη διεργασία πληθυσμιακών όμαδοποιήσεων-
μέσα-σέ-πληθυσμιακές ομαδοποιήσεις, ή γενικότερα έξελισσόμενων xoivto-
νιών-μέσα-σέ-έξελισσόμενες κοινωνίες, υπό τήν έπίδραση «τοπικών πεδίων
δυνάμεων επιρρεπούς συνδετικότητας».

2. Ή συμβατική έννοια τής υπολογιστικής επεξεργασίας τής πληροφορίας βασίζεται στή
δράση τής μηχανής Turing, μιας μαθηματικά εξιδανικευμένης διαδικασίας επεξεργασίας τής
πληροφορίας πού είναι ο πρόδρομος τών σημερινών αλγοριθμικών ήλεκτρονικών υπολογιστών
(ΙΙ/Γ). Από τήν έννοια τής αλγοριθμικής επεξεργασίας τής πληροφορίας εξαιρούνται τά «τε-
χνητά νευρωνικά δίκτυα», τά όποια «μαθαίνουν», δηλαδή «προγραμματίζονται», άπό εμπειρία.
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4. ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑ

Το θεμελιώδες ερώτημα είναι: Πώς καί σέ ποιά έκταση αυτή ή εξελι-
κτική διαδικασία συγκρότησης καί ιεραρχικής διάχυσης στοιχείων κίνησης
μπορεί νά αύτοκατασκευάζει καί νά προσανατολίζει έναν ίσως αυτοπεριεχό-
μενο καί εξελισσόμενο κόσμο, έναν κόσμο σκόνης καί ανέμων, εντόμων καί
ανθρώπων, πλανητών καί γαλαξιών, έναν κόσμο «χωρίς σύνορα καί χωρίς
κέντρο».

Νά προσθέσουμε έδώ ότι πέρα άπό τό φυσικό κόσμο, πέρα άπό τή Φυ-
σική, τή Βιολογία καί τήν Οικολογία, οι προτάσεις πού συνοπτικά παρου-
σιάζουμε σήμερα ισχύουν μέ άναγκαΐες προσαρμογές καί γιά τους κόσμους
τής άνθρώπινης κοινωνίας, τούς κόσμους τής ψυχολογίας, τής οικονομίας,
τής πολιτικής, κτλ. Πιστεύουμε πώς αυτός είναι ό κόσμος μας. Αυτό είναι
τό έξελικτικό γίγνεσθαι του προσεγγιστικά όριοθετημένου κόσμου μας.

Ή μελέτη τών έξαιρετικά πολύπλοκων καί «έγκλειδωμένων» πληθυ-
σμιακών συνόλων στο φυσικό ή στό βιολογικό κόσμο, ιδιαιτέρως ή μελέτη
τών πολλαπλώς έγκλειδωμένων άνθρώπινων κοινωνιών που άποτελοϋνται
άπό πολύπλοκα συνειδητά άνθρώπινα όντα, έχει προκαλέσει έντονα τήν
άνθρώπινη επιστημονική γνωστική έπιχειρηματικότητα κατά τις τελευταίες
δεκαετίες.

Μιά διαπίστωση πού άναδύεται άπό τις πρόσφατες έρευνες πάνω στό θέ-
μα αυτό είναι ότι διαφαίνεται ή δυνατότητα νά άνακαλυφθούν σημαντικές
κανονικότητες — άκόμη καί μαθηματικοί νόμοι— στή συμπεριφορά τών
έγκλειδωμένων πληθυσμιακών συνόλων, οτι «θά άνακαλύψουμε σημαντική
απλότητα μέσα στήν άτακτη πολυπλοκότητα» όπως τό έθεσε ό διάσημος
κοινωνιολόγος καί πολιτικός επιστήμων Herbert Simon.

Τά τελευταία χρόνια οι επιστήμονες τής Φυσικής, τής Πληροφορικής,
τής Βιολογίας καί τών άνθρωπιστικών σπουδών άνακαλύπτουν πολυάριθμα,
συχνά άπροσδόκητα ευρήματα γύρω άπό έγκλειδωμένες συλλογικές συμπε-
ριφορές πληθυσμιακών συνόλων. Αφορούν σέ μεγάλο μέρος πληθυσμιακά
σύνολα τοΰ άβιου καί άνοου φυσικού κόσμου, όπως είναι ή συμπεριφορά
συνόλων ήλεκτρονίων στά φαινόμενα τής υπεραγωγιμότητας, άτόμων καί
μορίων σέ έγκλειδωμένους συνδυασμούς χημικών μεγαλομορίων καί σέ
σύνολα μαγνητικών διπόλων μέ συγκροτημένες μαγνητικές συμπεριφορές.
'Αλλά οι έγκλειδωμένες συλλογικές συμπεριφορές άφοροΰν καί σέ μεγάλη



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

13

ποικιλία βιολογικών πληθυσμιακών συνόλων, άπό τά έμβια κύτταρα στους
βιολογικούς οργανισμούς, άπό τά όργανα τού σώματος στόν άνθρώπινο
έγκέφαλο, καί άπό τις κοινωνίες τών ζώων καί τών άνθρώπων στα γήινα
οικοσυστήματα. Ή συμπεριφορά έγκλειδωμένων πληθυσμιακών κοινωνιών
παρουσιάζει ιδιαίτερο έπιστημονικό ένδιαφέρον, ιδιαιτέρως γιά τήν έπιστήμη
τής Πληροφορικής. Οί έπιστημονικές συσχετίσεις τών ευρημάτων τής έρευ-
νας τών έγκλειδωμένων κοινωνιών μέ τόν φαινομενικά άσυσχέτιστο κόσμο
τών άνθρώπινο3ν κοινωνιών είναι τουλάχιστον προκλητικές καί πολλά υπο-
σχόμενες.

Γι' αύτά τά θέματα θά μιλήσουμε στή συνέχεια — όσο μας έπιτρέπει ό
διαθέσιμος χρόνος.

5. ΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ
ΕΓΚΛΕΙΔΩΣΗ

Οί άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους καλύτερα άπό κάθε άλλο είδος.
Μέσα άπό αυτήν τήν έπικοινωνιακή διαδικασία οί άνθρ^υποι φτιάχνουν οργα-
νωμένα σύνολα, πληθυσμιακές κοινωνίες πού έγκλειδώνονται καί προσδίδουν
στό σύνολο συλλογικές έξουσίες πολύ πιό πέρα άπό αύτές πού ή Φύση τούς
παρέχει, καί πού είναι περισσότερο άπό τό άπλό άθροισμα τών άτομικών
έξουσιών τών μελών τού συνόλου. Λόγω τής τεράστιας σημασίας τής έπι-
κοινωνιακής συσχέτισης κατέστη δυνατή ή πρόβλεψη, ό έλεγχος καί ή έκμε-
τάλλευση τού φυσικού περιβάλλοντος, αλλά καί ή εκμετάλλευση τών άλλων
άνθρώπων, συχνά μέ άπρόβλεπτες συνέπειες.

Εντυπωσιακά παραδείγματα έγκλειδωμένων κοινωνιών έχουμε σέ περι-
πτώσεις όργανωμένης συμπεριφοράς διαφόρων βιολογικών κοινωνιών, όπως
άμοιβάδων, ψαριών; μυρμηγκιών, πτηνών καί άνθρώπων. Ή έννοια τών
έγκλειδωμένων κοινωνιών συναντάται καί στις συμπεριφορές τών πληθυ-
σμιακών συνόλων τού άβιου κόσμου.

Μιά παράπλευρη ώφέλεια τού ιδιότυπου χαρακτήρα τής έπικοινωνιακής
υπεροχής τού άνθρωπου είναι και ή παραγωγή νέας γνώσης, ή οποία πέ-
ρα άπό τά χρηστικά πλεονεκτήματα τής παραγόμενης τεχνολογίας άφορα
καί στήν κατανόηση τού φυσικού περιβάλλοντος άλλά καί τού ίδιου τού
έαυτού του.
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6. ΠΛΗΘΤΣΜΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΕΙΔΩΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ή ανθρώπινη κοινωνία αναπτύσσεται διαμελισμένη σέ ήμιαυτόνομα,
προσεγγιστικά όριοθετημένα έθνη, σέ διαφορετικές δογματικές θέσεις καί σέ
αντίστοιχες πληθυσμιακές θρησκευτικές ομαδοποιήσεις αλλά καί σέ ατέρμο-
νη ποικιλία διαφόρων επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών, αθλητικών
καί άλλων ομαδοποιήσεων.

Ό κατακερματισμός τής έγκλειδωμένης κοινωνίας είναι ένα φυσιολογικό
άποτέλεσμα τής εξελικτικής πολυπλοκοποιητικής τάσης όλων τών φαινομέ-
νων του κόσμου μας, άντικειμένων καί λειτουργιών. Στήν πολυεγκλειδωμέ-
νη άνθρώπινη κοινωνία ή κατάτμηση τού κοινωνικού ιστού μπορεί νά προ-
καλέσει μιά άτελείωτη σειρά προβλημάτων καί άνεπιθύμητων έπιπτώσεων,
πού άφορούν περισσότερο τή σύγχυση στήν άντίληψη γιά τή δομή καί τή
λειτουργία τού κόσμου μας καί γιά τόν ρόλο τού άνθρώπου κατά τή διάρκεια
τής πρόσκαιρης παρουσίας του στόν πλανήτη. Ή φυσιολογική τάση τού
κατακερματισμού τής κοινωνίας μας οδηγεί καί στήν άντίληψη ότι καί τό
φυσικό περιβάλλον μας είναι μιά συνάθροιση ξεχωριστών άντικειμένων καί
άνεξάρτητων λειτουργιών πού μπορούν νά γίνουν άντικείμενα εκμετάλλευσης
άπό τόν άνθρωπο, άπό τόν «υπερόπτη» άνθρωπο, άπό τόν homo proteus
τής τεχνολογικά προηγμένης άνθρώπινης κοινωνίας.

Σπάνιες προσπάθειες νά έκπονηθούν ομαδοποιήσεις πού άντιπροσωπεύ-
ουν διάφορες θρησκευτικές, επιστημονικές ή πολιτικές προσεγγίσεις γιά νά
άντιμετωπισθοϋν τά προβλήματα πού προκαλεί ή κοινωνική κατάτμηση τε-
λικά άποτυγχάνουν ή προσθέτουν νέες κατατμήσεις, μέ συχνά άρνητικές
επιπτώσεις.

7. Ο ΠΟΛΪΈΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Άν πάρετε τήν εικόνα τής πολυεγκλειδωμένης κοινωνίας τών άνθρώπων,
τήν εικόνα πού μόλις σας ιχνογράφησα καί τή γυρίσετε «μέσα-έξο.»», όπως
θά γυρίζατε «μέσα-έξω» μιά κάλτσα ή ένα πουκάμισο, τότε θά άποκαλύψε-
τε τόν πολυεγκλειδωμένο κοινωνικό άνθρωπο. Θά ξεσκεπάσετε ένα πολύπλο-
κο, προσεγγιστικά όριοθετημένο γι' αυτό καί προσεγγιστικά αύτόνομο
«εγώ», κατατμημένο, πολυδιάστατο καί έγκλειδωμένο συμφώνως προς τις
έπιθυμίες, τις επιδιώξεις, τις φιλοδοξίες, τις υποταγές καί τά ψυχολογικά
χαρακτηριστικά του. Θά άποκαλύψετε τόν υπερόπτη τεχνολογικό άνθρο.>πο
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της εποχής μας, φορτωμένο μέ έναν αναπόφευκτο βαθμό νεύρωσης, παρά-
νοιας και ψυχωτικού φανατισμού.

8. ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΤΝΕΞΕΑΙΞΗ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗΣ:
ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΤ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΦΘΕΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΦΑΙΝΕΤΑΙ

Σήμερα βλέπουμε ολόκληρο το Σύμπαν, τόν κόσμο μας, σέ δλες του τις
κλίμακες, από τόν μικρόκοσμο ως τα ανύπαρκτα όρια του διαστήματος ως
έ'να τεράστιο θερμοδυναμικό σύστημα τό όποιο, μέ αρμονική συνεξέλιξη
φθοράς και μορφογένεσης, φθείρεται καί, θά λέγαμε, «ξηλώνεται» πρός τα
πίσω, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται καί «υφαίνεται» πρός τα εμπρός.

Καί εμείς οί άνθρωποι, συνταξιδιώτες στο μικρό διαστημόπλοιο μέ τους
περιορισμένους πόρους, άκούσιοι ισόβια φυλακισμένοι στο μικρό καί ομορφο
γαλάζιο πλανήτη μας (πιστέψτε με, ισόβια φυλακισμένοι!), συμμέτοχοι καί
«υφαντουργοί» σέ μια εκούσια εξέλιξη, φτιάχνουμε τή μοίρα μας πολεμώντας
ό έ'νας τόν άλλον. "Αβια υλικά άντικείμενα καί έμβιοι οργανισμοί, όλα φθεί-
ρονται καί πεθαίνουν, ενώ ταυτόχρονα νέες φυσικές καί βιολογικές μορφές
γεννιούνται καί αναπτύσσονται. "Ολα ρέουν. Τό Σύμπαν διατηρείται μακράν
της ισορροπίας άπό τή Μεγάλη "Εκρηξη μέχρι σήμερα.

9. ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ή δημιουργία «νέων μορφών», δομών καί λειτουργιών, μακράν της ισορ-
ροπίας, ακολουθεί πάντοτε σημεία διακλάδωσης3. Στά σημεία διακλάδωσης
ή επιλογή τής διαδρομής εξαρτάται άπό τις επικρατούσες φυσικές συνθήκες
κατά περίπτωση. Σέ καταστάσεις αυξημένης ευαισθησίας, οπως στήν περί-
πτωση τών έγκλειδωμένων άνθρώπινων κοινωνιών, καίριες επιδράσεις συλ-
λογικών ή καί άτομικών παρεμβολών μπορούν καί παίζουν βασικό μορφογε-
νετικό ρόλο.

Σήμερα, μέ τις άπειλητικά αυξανόμενες συνέπειες τής επεμβατικής πα-
ρουσίας του άνθρώπου, τό βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στις επιλογές του
«υπερόπτη κοινωνικού άνθρώπου» —του homo proteus— τις επιλογές που
καθορίζουν τήν κατεύθυνση τής εκούσιας εξελικτικής πορείας μιάς προοδευ-
τικά ολοκληρωμένης καί έγκλειδωμένης κοινωνίας. Στις μέρες μας, ό υπε-
ρόπτης άνθρωπος αύτοκατασκευάζει τή μοίρα του.

3. Για τήν ανακάλυψη αυτή δόθηκε το Βραβείο Νόμπελ τό 1977.
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10. ΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ

Ή εποχή μας μπορεί νά χαρακτηριστεί ώς ή εποχή τής αμφιβολίας, τής
κοινωνικής σύγχυσης καί τών έντονων κοινωνικών άνακατατάξε(ον. Ή
ασύλληπτη επιστημονική καί τεχνολογική πρόοδος τών τελευταίων 150
ετών συνοδεύτηκε άπό προοδευτική έκπτωση πολιτιστικών καί ήθικών
άξιών.

Ό άνθρωπος τοΰ δυτικού κόσμου συνειδητοποίησε τις καινούριες, τις
πολυάριθμες άλλά καί άδιαμόρφο^τες δυνατότητες γιά τό μέλλον του. Συνά-
μα συνειδητοποίησε πόσο άβέβαιο είναι τό γνωστικό έγχείρημα. Ή άναζή-
τηση τής γνώσης, πού είναι έγγενές χαρακτηριστικό τού είδους μας, είναι
μιά άβέβαιη επιχείρηση τής οποίας τά άποτελέσματα δέν μπορούν νά προ-
βλεφθούν. Καί ιδιαιτέρως, ό άνθρωπος συνειδητοποίησε τήν άμεσότητα άλλά
καί τήν άβεβαιότητα τών έπιπτώσεων τών έξελικτικών έπιλογών του πού
άφοροΰν τις πολιτιστικές κτλ. άξίες τής κοινωνίας του καί γενικότερα τήν
έπιβίωσή του. Ό παρεμβατικός νεο-άνθρωπος, ό homo proteus τών
ημερών μας μπορεί νά διαμορφώνει τό περιβάλλον του ή καί τό γενετικό του
υπόβαθρο. Μέ άλλα λόγια, ό άνθρωπος μπορεί σήμερα νά διαμορφώνει τή
μοίρα του.

Πρέπει νά σημειωθεί πώς ή έγγενής άβεβαιότητα τοΰ φυσικού κόσμου
μας άλλά καί ή άβεβαιότητα τής εξελικτικής πορείας τής κοινωνίας μας
ένέχει άπεριόριστες δυνατότητες δημιουργίας στή γνώση καί στήν υπέρβαση
τών αυθαίρετων διαχωρισμών καί κατακερματισμών τής κοινωνικής δομής,
καί γενικότερα ένέχει δυνατότητες παρεμβολής καί δημιουργίας τοΰ έξελι-
κτικού μέλλοντος μας.

"Ηδη συνειδητοποιούμε τόν εικονικό καί άπατηλό διαχωρισμό τού άνθρώ-
που ώς όντος άπό τή Φύση, ζούμε τόν άπατηλό διαχωρισμό τοΰ «παρατη-
ρητή» άπό τό «παρατηρούμενο», καί γινόμαστε μάρτυρες τών ψυχολογικών
καί κοινωνικών έπιπτώσεων αυτού τοΰ διαχωρισμού.

Μέσα άπό τήν πνευματικότητα τής ένόρασης καί τόν ορθολογισμό τής
Επιστήμης, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, συνειδητοποιούμε τήν άνάγκη νά έπα-
νακτήσουμε τήν πρωτόγονη ένότητα τής άνθρώπινης εμπειρίας στή σύγχρο-
νη βάση τής προηγμένης έπιστημονικής καί πνευματικής καλλιέργειας. Μέ-
σα άπό τή γέφυρα τής γνωσιακής περιπέτειας, μέσα άπό τή γέφυρα τής
έπιστήμης, τής πνευματικότητας, τής ένόρασης καί τής πίστης ό άνθρωπος,
σήμερα όσο ποτέ άλλοτε πλησιάζει τόν Νοΰ τής Δημιουργίας.
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11. Η ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: ΦΑΟΥΣΤΙΑΝΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Σήμερα για πρώτη φορά στήν ιστορία τής ανθρωπότητας τίθεται τό ερώ-
τημα: «Πρός ποια ανθρωπότητα θέλουμε να κατευθυνθούμε;». Οί επιλογές
μας είναι προφανώς αυθαίρετες. Οί αξιώσεις καί οί έπιλογές τής κοινωνικής
δράσης μας οικοδομούνται μέ βάση τις κοινωνικές μας άξίες. Τά προβλήμα-
τα πού άντιμετωπίζουμε στήν προσπάθεια νά άναπτύξουμε νοοτροπίες πού θά
άνταποκρίνονται καλύτερα στις άπαιτήσεις μιάς κοινωνίας ελεύθερων καί κρι-
τικά σκεπτόμενων πολιτών είναι τόσο καινοφανή καί εκτεταμένα, πού είναι
αδύνατο νά λυθούν χωρίς μιά προσπάθεια πού ίσως θά δοκιμάσει τά όρια τής
Επιστήμης, τά όρια τής φαντασίας μας καί τά όρια τής θέλησής μας."

Στήν αναζήτηση τής αλήθειας συχνά χρειαζόμαστε μιά ριζική άναθεώ-
ρηση τών άντιλήψεων πού έχουν διατηρηθεί ως τό πρόσφατο παρελθόν, ιδι-
αίτερα τών άντιλήψεων πού έχουν νά κάνουν μέ τή δομή καί τή λειτουργία
του φυσικού κόσμου, μέ τό φαινόμενο τής ζωής καί τής βιολογικής εξέλιξης,
μέ τήν ιδιαιτερότητα τής άτομικής συνείδησης, ακόμη καί μέ τήν ιδιαιτερό-
τητα καί τό ρόλο τής συλλογικής συνείδησης4. Θά πρέπει νά έπανεξετάσου-
με τις πιο βαθιά ριζωμένες άτομικές καί κοινωνικές συμπεριφορές μας. Γιά
τόν τρόπο πού άντιλαμβανόμαστε τό φυσικό κόσμο άκόμη καί σήμερα ζούμε
μιά άλλαγή νοοτροπίας. Μέσα άπό τήν Γδια τήν Επιστήμη ζούμε μιά
άλλαγή στήν άντίληψή μας γιά τή Φύση, ή οποία προβάλλει έναν Θεό ενός
άπρόβλεπτα πιθανοτικοϋ «ζώντος» κόσμου, πού είναι πολύ διαφορετικός άπό
τόν Θεό ένός μηχανικού κόσμου. Καθώς, όπως φαίνεται, περνάμε στις μέ-
ρες μας άπό τήν παιδική ήλικία στήν ώριμη φάση τής κατανόησης τού «γί-
γνεσθαι», είναι γεγονός ότι δ 20ός αιώνας υπήρξε ιδιαίτερα πλούσιος σέ προ-
τάσεις άναθεώρησης παραδοσιακών ιδεών καί άντιλήψεων. Δέν άνέτρεψε
ούτε διέψευσε παλιές άντιλήψεις, άλλά έπέκτεινε τή γνώση μας σέ νέες
συνθήκες καί άνοιξε καινούριους συναρπαστικούς ορίζοντες καί προοπτικές
έρευνας καί κατανόησης. Είναι τυχεροί οί έπιστήμονες πού μπορούν νά επι-
δείξουν φαντασία, σάν τόν κυνηγό πού άκολουθεΐ νέα χνάρια σέ άναζήτηση
άγνωστου άκόμα θηράματος.

Τό αληθινό πρόβλημα τής σημερινής άνθρωπότητας είναι νά χρησιμοποι-
ήσουμε μέ τόν καλύτερο τρόπο τήν ικανότητα πού έχουμε νά προσδίδουμε

4. Αυτό μπορεί νά είναι το θέμα μιας μελλοντικής συνάντησης μας.

\
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στόν εαυτό μας συλλογικές εξουσίες, προκειμένου νά απαντήσουμε στή μία
καί μόνη σημαντική ερώτηση: «Πρός ποια ανθρωπότητα θελουμε να κατευ-
θυνθούμε;». Χρειαζόμαστε σαφήνεια, φαντασία, τόλμη καί θέληση.

"Αν έμπιστευθοϋμε τήν έπιλογή σέ εκείνους που βρίσκονται στήν έξουσία,
ιδιαίτερα σέ εκείνους που δέν έχουν επίγνωση τών ορίων, είναι πολύ πιθανό
να έξελιχθεΐ ή κατάσταση μέ τή σταδιακή εγκαθίδρυση μιάς παγκόσμιας τά-
ξης στό πρότυπο μιας «φαραωνικής» κοινωνίας ελάχιστων «άρχόντων» καί
πολλών «σκλάβων», πάνω σέ ένα μικρό πλανήτη, σέ έναν κόσμο μέ πεπε-
ρασμένους πόρους. Χάρη στά MME καί στήν καταιγιστική «υπερπληροφό-
ρηση», εκείνοι που κατέχουν τήν έξουσία μπορούν νά μετατρέψουν τό «λαό»
σέ άδρανή καί εκμεταλλεύσιμη μάζα. Ό Aldus Huxley, στό βιβλίο του
Brave New World, περιέγραψε μιά ανθρωπότητα πού θά άποτελειται άπο
«ανθρώπους έψιλον», μέ περιορισμένη φαντασία, μέ μηδενική έλευθερία καί
μέ άπόλυτη ικανοποίηση.

"Οσον αφορά τή συμβίωσή μας μέ τήν καθημερινή καταιγίδα πληροφό-
ρησης καί τήν αυτοματοποιημένη νοημοσύνη, τό ειδοποιό χάσμα πού χωρί-
ζει τόν άνθρωπο άπό τις μηχανές κλείνει καί άπό τις δύο πλευρές: Προ-
χωρούμε συνεχώς στή δημιουργία μηχανών μέ όλο καί περισσότερο άνθρω-
πομορφικές συμπεριφορές, μέσα σέ μιά κοινωνία πού τείνει νά δημιουργεί
όλο καί περισσότερο αυτοματοποιημένους άνθρώπους. "Ισως γιά πολλούς
άπό έμάς το όραμα μιας κοινωνίας στήν οποία θά συμβιώνουν στενά άλλη-
λοεξαρτώμενοι μηχανοποιημένοι άνθρωποι καί νοήμονες μηχανές είναι μιά
έφιαλτική δυνατότητα. Οί εμπειρίες τού παρελθόντος μάς διδάσκουν πως
τυχόν δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις πού μπορεί νά προκληθούν σέ μιά
τέτοια κοινωνία δέν θά είναι άποτέλεσμα άνθρώπινης άνεπάρκειας ή άνικα-
νότητας άλλά μόνο άνθρώπινης άνοησίας. Ή πρόβλεψη τών τυχόν αρνη-
τικών έπιπτώσεων έπιβάλλεται. Ό έλεγχος τών αρνητικών έπιπτώσεων
οφείλει νά στηρίζεται άφενός στή σοφή χρησιμοποίηση τής τεχνολογίας καί
άφετέρου στις αντισταθμιστικές έπιδράσεις πού έχουν ή προαγωγή τών
γραμμάτων, τών τεχνών καί τής φιλοσοφίας, δηλαδή τών ουμανιστικών
έπιδόσεο.»ν τού άνθρωπου, αύτών πού προβάλλουν τό άτομο σέ μιά κοινωνία
πού τείνει νά τό έγκλειδώσει καί νά τό ολοκληρώσει σέ διάφορα τεχνολο-
γικά μεγασυστήματα.

Σχετικά μέ τις επιδράσεις πού μπορεί νά έχουν οί ταχέως άναπτυσσο-
μενες τεχνολογίες τής Πληροφορικής καί τών ' I ηλεπ ικ ο ι ν ω ν ι ώ ν, καί ειδικό-
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τερα οί συχνά ανεξέλεγκτα αναπτυσσόμενες μέθοδοι μαζικής πληροφόρησης,
σέ μιά πολύπλοκη «ανοικτή καί δημοκρατική κοινωνία μέ έκρηκτική πληρο-
φόρηση», θά ήθελα νά σημειώσω μερικές δυνατές αρνητικές έπιπτώσεις,
ώστε νά καταστεί πρόδηλη ή πιθανή έκμετάλλευση τής πληροφορίας ως δύ-
ναμης έπιρροής, θετικής ή αρνητικής, στήν ψυχολογία τού ατόμου καί τής
κοινωνίας.

Θέλω μαζί νά τονίσω καί τόν υπεύθυνο μορφοποιό ρόλο τής «δυνητικής
παιδείας τού γίγνεσθαι» στήν ελαχιστοποίηση τών προβλημάτων τής κοινω-
νίας μας καί στήν εποικοδομητική χρησιμοποίηση τής τεχνολογίας τής
Πληροφορικής. Κυρίως λόγω τής μή προσαρμογής τής παιδείας στις απαι-
τήσεις τής σύγχρονης άνοιχτής κοινωνίας μέ τήν έκρηκτική πληροφόρηση,
δέν γίνεται σωστή έφαρμογή τής ταχέως άναπτυσσόμενης τεχνολογίας τής
Πληροφορικής γιά τήν αποτελεσματική έκπαίδευση άτόμων πού νά είναι
ικανά νά μετουσιώνουν τήν πληροφορία σέ δυνητική γνώση. "Οταν ή παιδεία
είναι άνεπαρκής στήν άποστολή αυτή, υπάρχει ό κίνδυνος τής αυτοματοποι-
ημένης παραγωγής άτόμων καί κοινωνιών πού είναι ευάλωτα σέ πολλών
ειδών εκμεταλλεύσεις, τέτοιες πού τείνουν νά παραλύσουν τήν ιδιωτική πρω-
τοβουλία, τείνουν νά δημιουργήσουν τήν ψευδαίσθηση τής ελεύθερης επι-
λογής, καί τείνουν νά καταστήσουν τό κοινωνικό άτομο όλο καί λιγότερο
εύαίσθητο πρός τήν ολότητα τής άνθρώπινης έμπειρίας καί τών άνθρώπινων
προβλημάτων.

"Ηδη μπορώ νά πώ ότι βιώνουμε σήμερα μιά κοινωνία έξαιρετικά δι-
κτυωμένη επικοινωνιακά καί ότι πλησιάζουμε μιά επικείμενη ποιοτική δια-
κλάδωση τής εξελικτικής πορείας τής άνθρώπινης παρουσίας στόν πλανή-
τη μας, διακλάδωση ή οποία συνδέεται μέ τήν πλημμυρίδα τής ύπερπλη-
ροφόρησης. Ή έγκλειδωμένη κοινωνία τού άνθρώπου άποκτά παγκόσμια
συλλογική συνειδησιακή αύτοκατανόηση τής συνεκτικής πληθυσμιακής
μορφής κίνησης, ροής καί συμπεριφοράς. Ό άνθρωπος καί ή κοινωνία του,
συγκροτημένοι, ολοκληρωμένοι καί έγκλειδωμένοι μέσα στο συμπαντικό γί-
γνεσθαι, διαχέονται, θά λέγαμε πώς «ρέουν», προικισμένοι μέ αύτοαναφο-
ρική καί αύτοποιητική επιρρεπή συνδετικότητα καί μέ έπιλογή.

12. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ή Παιδεία είναι εύθύνη όλων μας, καί τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Ή
συμμετοχή όλων τών σκεπτόμενων άνθρώπων στήν άποκατάσταση τού ορά-
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ματος τής ποιοτικής δυνητικής παιδείας πού θά διαμορφώνει κριτικά σκε-
πτόμενους πολίτες θά έχει έπικοδομητικό καί άναδραστικό χαρακτήρα. Μιά
κοινωνία πού θά στερείται δυνητικής παιδείας, πού θά μπουκώνει τά παιδιά
της μέ «παπαγαλίζουσα γνώση» καί μέ τόν «άδιέξοδο ανταγωνισμό τής δυ-
σπιστίας», θά μπορεί νά μεταλλάξει καί νά παραμορφώσει τό αριστούργημα
πού δημιούργησε ή Φύση μέ τίμημα δεκαπέντε δισεκατομμυρίων ετών προ-
σπάθειες, δοκιμές, άποτυχίες καί επαναλήψεις.

"Εχω τήν εντύπωση ότι οί νέοι τής εποχής μας διαισθάνονται τήν ανά-
γκη γιά ριζική άναθεώρηση στείρων αντιλήψεων στήν Παιδεία καί γιά αλλαγή
νοοτροπίας. Τό θέμα τής ποιότητας στήν Παιδεία μας δέν είναι μόνο διαδικα-
στικό καί οικονομικό. Αυτές μπορεί νά είναι αναγκαίες άλλά όχι ικανές
συνθήκες. Άν ανάμεσα στό πλήθος τών διαμαρτυρόμενων καταστροφικών χα-
βαλετζήδων πού άντιδρούν μέ αντικοινωνικούς τρόπους υπάρχουν έστω καί δέ-
κα πού νά έχουν άντιληφθεΐ τή σημασία καί τό ρόλο τής συλλογικής συνείδη-
σης στις κρίσιμες ώρες τών καιρών μας, αυτοί είναι δέκα περισσότεροι άπό
τους πρεσβύτερους γονείς, δασκάλους καί κομματικούς πολιτικούς, τούς «καλά
προσαρμοσμένους υπηρέτες τής καθημερινότητας». Θά πρέπει νά τούς άφου-
γκραστούμε καί νά άποκαταστήσουμε μιά νέα σχέση αξιοπιστίας καί συνεν-
νόησης, όπως συνέστησε πρό ήμερών καί ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας:
«Προς ποιά ανθρωπότητα θέλουμε νά κατευθυνθούμε;».

Πολλοί από εμάς λέμε ότι έχουμε τά μέσα νά θρέψουμε όλους τούς
ανθρώπους, νά δημιουργήσουμε έναν πολιτισμό έξι σήμερα, δέκα αύριο, δισε-
κατομμυρίων έλεύθερων πολιτών. Οί έπιλογές μας είναι προφανώς αυθαίρε-
τες. Οί αξιώσεις καί οι έπιλογές τής κοινωνικής δράσης μας οικοδομούνται
μέ βάση τις κοινωνικές μας άξιες. Τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουμε
στήν προσπάθεια νά άναπτύξουμε νοοτροπίες πού θά άνταποκρίνονται καλύ-
τερα στις άπαιτήσεις μιάς κοινωνίας έλεύθερων καί κριτικά σκεπτόμενων
πολιτών είναι τόσο καινοφανή καί έκτεταμένα, πού είναι άδύνατο νά λυθούν
χωρίς μιά προσπάθεια πού θά δοκιμάσει τά όρια τής Επιστήμης, τά όρια
τής φαντασίας μας καί τά όρια τής θέλησής μας.

Είναι εφικτό. Εξαρτάται άπό έμάς. Ό διαθέσιμος χρόνος δέν μού επι-
τρέπει γιά περισσότερα.

Ευχαριστώ πού μέ ακούσατε.
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
κ. ΠΑΝΟ Λ. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα επισήμως το νέο 'Αντεπιστέλ-
λον Μέλος της, τον Καθηγητή 'Αντώνιο Χρ. Τρακατέλλη, ό οποίος έξελέγη
κατά μήνα 'Ιούνιο τού 2007 άπό τήν Τάξη τών Θετικών Επιστημών εις
τήν έδραν τής Βιοχημείας.

'Εξ ονόματος καί τών συναδέλφων, σάς προσαγορεύω εγκαρδίως, κ. Συ-
νάδελφε, είσερχόμενον εις τό άνώτατον τούτο "Ιδρυμα τών Επιστημών, τών
Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών, καί τών 'Ηθικών, Νομικών καί Οικο-
νομικών 'Επιστημών.

Ό κ. Τρακατέλλης γεννήθηκε τό 1931. 'Αποφοίτησε άπό τό Πειραμα-
τικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό 1949. "Ελαβε πτυχίο 'Ια-
τρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών τό 1955. 'Εκπόνησε διδακτο-
ρική διατριβή στο έργαστήριο τής Βιολογικής Χημείας τής 'Ιατρικής
Σχολής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών τό 1958. "Ελαβε πτυχίο Χημείας τής
Φυσικομαθηματικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών τό 1961.

Είδικεύθηκε στή Μικροβιολογία-Βιοχημεία στήν 'Ιατρική Σχολή τού
Πανεπιστημίου 'Αθηνών (1956-1961). 'Εργάσθηκε ώς 'Ερευνητικός Συνερ-
γάτης στό Τμήμα Βιοχημείας τής 'Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου τού
Pittsburgh (1961-1963), καί ώς 'Επίκουρος Καθηγητής στό 'ίδιο Πανεπι-
στήμιο (1964-1965). 'Εργάσθηκε ώς 'Επιστημονικός Συνεργάτης ('Ανα-
πληρωτής Καθηγητής) στό τμήμα Βιοχημείας τού 'Ιατρικού Κέντρου
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Ερευνών τού Brookhaven (Εθνικά Εργαστήριο, 1965-1968). Εργάσθη-
κε ώς 'Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας στήν 'Ιατρική σχολή τοΰ
Mount Sinai του City University of New York (1968-1971), καί ώς Κα-
θηγητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο (1971-1972).

'Υπηρέτησε ώς Τακτικός Καθηγητής στήν έδρα τής Βιολογικής Χημεί-
ας τής 'Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έπί 27 έτη
(1972-1999). Στο 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπήρξε Διευ-
θυντής τοΰ λειτουργικού κλινικοεργαστηριακού τομέα (1983-1985), Πρόε-
δρος τοΰ 'Ιατρικού Τμήματος (1985-1988), καί Πρύτανης (1988-1994).

Εξελέγη καί υπηρετεί ώς Μέλος τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άπό τό
1994 μέχρι καί σήμερα. Είναι Μέλος διαφόρων επιτροπών, καί άπό τό 2004
είναι ό δεύτερος 'Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Είμαι ευτυχής νά σάς καλωσορίσω σήμερα έξ ονόματος καί τών άλλων
συναδέλφων καί νά σάς ευχηθώ όπως μέ τό έργο σας συντελέσετε στήν πρό-
οδο τών σκοπών τού άνώτατου πνευματικού ιδρύματος τής πατρίδος μας.
Μετά μεγάλης χαράς σάς άπονέμω τά διάσημα τού Αντεπιστέλλοντος Μέ-
λους τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Καί τώρα παρακαλώ τόν υπό τής Τάξεως τών Θετικών Επιστημών καί
τής Συγκλήτου ορισθέντα 'Ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Ματσανιώτη, όπως
παρουσιάσει τό έργο τού νέου Συναδέλφου.
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ΠΑΡΟΤΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

"Εκτακτη ανάγκη μέ υποχρεώνει νά μή βρίσκομαι σήμερα στο βήμα καί
νά στερούμαι τής χαράς νά υποδεχθώ τό νέο αντεπιστέλλον μέλος μας, τόν
καθηγητή κύριο Αντώνη Τρακατέλλη.

Ευχαριστώ τόν συνάδελφο κ. Κώστα Κριμπά πού θά διαβάσει τό σχε-
τικό κείμενο μου.

Ό κ. Αντώνης Τρακατέλλης έχει διαγράψει μέ τό έργο του τρεις διακε-
κριμένους άλλά καί συναφείς κύκλους δραστηριότητας.

Καθηγητής τής Βιοχημείας μέ σπουδαίο έρευνητικό έργο, Πρύτανης τού
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (δύο θητείες, 1988-1994), καί
μέλος τού Εύρωπαϊκού Κοινοβουλίου άπό τό 1994 καί δεύτερος άντιπρόε-
δρος αυτού άπό τό 2004.

'Ομολογουμένως μία ζηλευτή έπιστημονική, διοικητική καί πολιτική πο-
ρεία.

Τό νέο μέλος μας γεννήθηκε τό 1931 καί περάτωσε τις έγκύκλι'ες σπου-
δές του στή Θεσσαλονίκη. Πτυχίο 'Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
'Αθηνών τό 1955 καί διδάκτωρ τό 1958.

Πτυχίο -Χημείας τής Φυσικομαθηματικής Σχολής καί ειδίκευση στήν
Μικροβιολογία-Βιοχημεία στήν 'Ιατρική Σχολή τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών
(1956-1961).

Ερευνητικός Συνεργάτης στό Τμήμα Βιοχημείας τής 'Ιατρικής Σχολής
τού Πανεπιστημίου τού Pittsburgh (1961-1963), καί 'Επίκουρος Καθη-
γητής στό 'ίδιο Πανεπιστήμιο (1964-1965).

Επιστημονικός Συνεργάτης ('Αναπληρωτής Καθηγητής) στό Τμήμα
Βιοχημείας τού Ιατρικού Κέντρου 'Ερευνών τού Brookhaven ('Εθνικό
'Εργαστήριο, 1965-1968).

'Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας μέ μονιμότητα στήν 'Ιατρική
Σχολή τού Mount Sinai τού City University of New York (1968-1971),
και Καθηγητής στό ίδιο Πανεπιστήμιο (1971-1972).

Τακτικός Καθηγητής στήν έδρα τής Βιολογικής Χημείας τής 'Ιατρικής
Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έπί 27 έτη.
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Μετά άπό διετή θητεία στή θέση τοΰ Προέδρου τής 'Ιατρικής, το 1988
αναδείχθηκε Πρύτανης τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θέ-
ση στήν οποία έπανεξελέγη, μέ αυξημένο μάλιστα ποσοστό, γιά δεύτερη
τριετία. Ή πρυτανεία του θεωρείται σταθμός γιά τό "Ιδρυμα, αφού μέ τά
μεγάλα έργα υποδομής πού έγιναν καί τις συνεργασίες πού έγκαινιάστηκαν
άπέκτησε τή δυναμική πού τό ανέδειξε στήν πρωτοπορία τών ελληνικών πα-
νεπιστημίων καί τό καταξίωσε σέ ευρωπαϊκό έπίπεδο.

Μέλος σημαντικών έπιστημονικών εταιρειών, ελληνικών καί διεθνών,
προσκεκλημένος ομιλητής σέ μεγάλο άριθμό πανεπιστημίων καί ερευνητικών
ιδρυμάτων, συγγραφεύς δίτομης Βιοχημείας καί εκατό περίπου ερευνητικών
έργασιών.

Ή άρχική ερευνητική δραστηριότητά του αφορά τά άγγελιοφορα RNA
(mRNA) τά όποια κωδικοποιούν πολυπεπτιδικές άλύσους. Μελέτησε τή δρα-
στηριότητα, τό μέγεθος καί τό χρόνο ζωής τους.

Στή συνέχεια υπήρξε σημαντικό στέλεχος τών ερευνητικών ομάδος πού
επέτυχαν γιά πρώτη φορά τή χημική σύνθεση διαφόρων ινσουλινών καί τής
ινσουλίνης τού άνθρώπου. Πέραν αυτής καθαυτής τής μεγάλης σημασίας
τού βιομορίου αυτού στό μεταβολισμό κατορθώθηκε γιά πρώτη φορά ή σύν-
θεση μιάς πρωτείνης μέ 51 άμινοξέα. Ή ολική σύνθεση διαφόρων ινσου-
λινών, καθώς καί τής ινσουλίνης τού άνθρώπου, ολοκληρώθηκε τό 1967 στό
έργαστήριο Βιοχημείας National Laboratory τού Brookhaven άπό τούς
Κατσογιάννη, Τρακατέλλη, Zalut, Johnson, Tometsko καί Ginos. Οί εργα-
σίες αυτές θεωρήθηκαν άπό τις σημαντικότερες στόν τομέα τής Βιοχημεί-
ας, τό 1967, καί άναδημοσιεύθηκαν, σέ ειδικό τεύχος, μαζί μέ τις πιό αξιό-
λογες- έργασίες τού έτους αύτού σέ παναμερικανικό έπίπεδο.

Ή σύνθεση τής ινσουλίνης μέσω προϊνσουλίνης στά β-κύτταρα τών νη-
σίδων τού Langerhans καί ό μηχανισμός μετατροπής τής προορμόνης επι-
βεβαιώθηκε κατά τήν τριετία 1968-1971 άρχικά άπό τόν Steiner καί τούς
συνεργάτες του στό Πανεπιστήμιο τού Σικάγου καί στή συνέχεια στήν 'Ια-
τρική Σχολή Mount Sinai τού Πανεπιστημίου τής Νέας Υόρκης άπό τούς
Κατσογιάννη καί Τρακατέλλη, οί όποιοι μελέτησαν τή βιοσύνθεση τής ορμό-
νης στά νησίδια Langerhans τού ψαριού Λοφίας ό άλιεύς (Lophius
piscatorius - Anglerfish). Στό ψάρι αυτό, τά νησίδια Langerhans αποτε-
λούν χωριστό όργανο (σώμα τού Brockmann) άπό τό έξωκρινές πάγκρεας,
καί έτσι δέν υπάρχουν οί ανεπιθύμητες δράσεις άπό τά πρωτεολυτικά ένζυ-
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μα τού έξωκρινούς παγκρέατος. Απομονώθηκε ή προϊνσουλίνη τοϋ ψαριού
αυτού καί περιγράφηκε ή σύνθεση της σέ αμινοξέα. Οί εργασίες αύτές συνέ-
βαλαν σημαντικά στήν κατανόηση τών μηχανισμών μετατροπής τής προϊν-
σουλίνης in vivo καί ακόμη στή διαπίστωση ότι αυτοί είναι παρόμοιοι σέ
όλες τις περιπτώσεις.

Συνεχίζοντας μέ τό ίδιο σύστημα τή μελέτη στήν άλλη σημαντική ορμό-
νη τού ενδοκρινούς παγκρέατος, τό γλουκαγόνο, διαπίστωσαν καί περιέγρα-
ψαν πρώτοι ότι ή βιοσύνθεση καί αυτής τής ορμόνης γίνεται μέσω προορμό-
νης τού προγλουκαγόνου.

Εξίσου σημαντικές είναι οί έργασίες στή βιοχημεία τών άνοσοαπαντή-
σεων καί της έπίδρασης τής άβιταμίνωσης πυριδοξίνης σέ αύτές. Αποδεί-
χθηκε ότι ή άβιταμίνωση πυριδοξίνης προκαλεί μείωση τών χημικών όσο καί
τών κυτταρικών άνοσοαπαντήσεων σέ άντιγονικά ερεθίσματα. "Ετσι, πειρα-
ματόζωα πού υπόκεινται σέ άβιταμίνωση πυριδοξίνης αντιδρούν: α) μέ πολύ
χαμηλούς τίτλους άντισωμάτων σέ διάφορα αντιγόνα, β) μέ παρατεταμένη
επιβίωση δερματικών όμοσχευμάτων λόγω άνασταλτικής έπίδρασης στό φαι-
νόμενο άπόρριψης τού μοσχεύματος, γ) μέ μείωση τών φαινομένων τής έπι-
βραδυνόμενης υπερευαισθησίας, δ) μέ διευκόλυνση στήν έπαγωγή. ανοσολο-
γικής άνοχής σέ όμο- καί ίσο-μοσχεύματα δέρματος.

Επίσης έδειξε ότι ή σύνθεση πρωτεϊνών, νουκλέίκών όξέων, καθώς καί
ή παραγωγή πολυριβοσωματίων καί mRNA υπολείπονται στήν άβιταμίνωση
πυριδοξίνης καί καταδείχθηκε ή μεγάλη σημασία τής βιταμίνης Β6 στήν πα-
ραγωγή μονοανθρακικών ομάδων.

Κατά τή διάρκεια τών τριών θητειών του (15 χρόνια στό Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο), διαμόρφωσε καί εισηγήθηκε πολλά νομοθετήματα (14 έκθέ-
σεις, οδηγίες, κανονισμούς, γνωμοδοτήσεις), μετείχε ώς συντάκτης σέ 27
ψηφίσματα, έκανε εκατοντάδες παρεμβάσεις στήν 'Ολομέλεια καί γραπτές
καί προφορικές ερωτήσεις πρός τήν Ευρωπαϊκή Επιτροπή καί τό Συμ-
βούλιο.

Τά νομοθετήματα στά όποια μετείχε είτε ώς εισηγητής είτε μέ τροπο-
λογίες ήταν στήν περιοχή τής δημόσιας υγείας, τών φαρμάκων καί τών ια-
τρικών μηχανημάτων, τής έρευνας καί τής τεχνολογίας σέ θέματα βιοχη-
μικής γενετικής (όπως γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί καί προϊόντα,
βιοτεχνολογικές ευρεσιτεχνίες, γενετικές θεραπείες, καινοτόμες θεραπείες καί
άλλα). 'Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν τά έξής:



26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

1) Τά δύο προγράμματα, ύψους περίπου 2 δις εύρώ, πού διαμόρφωσε γιά
τή δημόσια υγεία στήν Ευρωπαϊκή "Ενωση (2002-2007 καί 2008-
2013), μέ τά οποία δημιουργήθηκε γιά πρώτη φορά μία ολοκληρωμέ-
νη καί συνεκτική πολιτική στή δημόσια υγεία τής Εύρωπαϊκής "Ενω-
σης. Βασίστηκαν κυρίως στή συλλογή καί τήν έπεξεργασία έπιδημιο-
λογικών δεδομένων καί άκόμη στήν ανεύρεση καί σημασία τών καθο-
ριστικών παραγόντων τής υγείας.

2) Οί εισηγήσεις του πού άφορούν τούς γενετικά τροποποιημένους οργα-
νισμούς, μικροοργανισμούς καί τά προϊόντα τους, καθώς καί οδηγίες
γιά τό πώς πρέπει νά γίνεται χρήση τών γενετικά τροποποιημένων
όργανισμών στήν έρευνα, αλλά καί γιά τήν ανάπτυξη έξ' αυτών έμβο-
λίων καί φαρμάκων. Άκόμη άφορούν στή σκόπιμη άπελευθέρωση τών
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, τήν έμπορία, άνιχνευσιμότητα
καί σήμανση τών προϊόντων τους.

3) Ή είσήγησή του γιά έρευνα στή βιοτεχνολογία καί τις προοπτικές του
κλάδου αυτού γιά τήν ιατρική, τή γεωργία καί άλλους μεγάλης ση-
μασίας τομείς.

4) Τις εισηγήσεις του γιά τά ιατρικά βοηθήματα, καθώς καί τά σταθερά
παράγωγα τού άνθρώπινου αίματος καί πλάσματος.

5) Τήν περιοριστική καί άπαγορευτική οδηγία σχετικά μέ τις φθαλικές
ενώσεις στά παιδικά παιχνίδια καί στά εί'δη παιδικής φροντίδας, λόγω
τής επικινδυνότητας τών ουσιών αυτών γιά τήν υγεία τών παιδιών.

Άκόμη συμμετείχε ώς συντάκτης σέ ψηφίσματα καί ένέργειες του
Εύρωπαϊκού Κοινοβουλίου πού άφορούσαν τή γρίπη καί τή γρίπη τών
πτηνών, τόν ίό HIV, τήν ελονοσία καί τή φυματίωση, τά νοσήματα τού κυ-
κλοφορικού συστήματος καί τής καρδιάς καί τά νευροεκφυλιστικά νοσήματα
(όπως ή νόσος τού Alzheimer).

Εξίσου σημαντικό έπίτευγμα υπήρξε ή προσπάθεια γιά τή διαμόρφωση
μιάς δλοκληρωμένης καί συνεκτικής πολιτικής γιά τήν άντιμετώπιση τού
καρκίνου. Ή προσπάθεια αυτή έγκαινιάστηκε τόν Μάιο τού 2007 μέ τή
γραπτή δήλωση κατά τού καρκίνου, τής οποίας υπήρξε ό βασικός συντά-
κτης. Ή δήλωση υπογράφηκε άπό τή μεγάλη πλειοψηφία τών βουλευτών
καί άποτελεΐ σήμερα τήν επίσημη θέση τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ή
συνέχεια τής δήλωσης αύτής άποτέλεσε τό ψήφισμα τού Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, τό όποιο περιγράφει σχεδόν τό σύνολο τών δράσεων πού άπαι-
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τούνται νά αναληφθούν ώστε νά αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά δ καρκίνος.
Είναι γεγονός δτι τόσο τό Συμβούλιο όσο καί ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν
ενστερνιστεί τις απόψεις τού Εύρωπαϊκού Κοινοβουλίου καί αναμένεται ότι
μέχρι τό τέλος τού 2009 θά έχουν θεσπιστεί τά κυριότερα μέτρα καί θά
έχουν έκσυγχρονιστεΐ οί υπάρχουσες δράσεις καί μάλιστα αύτές πού αφορούν
τήν πρόληψη καί τήν έγκαιρη διάγνωση τού καρκίνου.

Ή αδρή καί συμπυκνωμένη περιγραφή τής προσφοράς τού νέου συνα-
δέλφου στήν Επιστήμη, στό Πανεπιστήμιο καί στή διοίκησή του, καί στή
χώρα μας, ώς έκπροσώπου της στό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόν κατατάσ-
σουν στούς άξιους, στούς συνειδητούς "Ελληνες.

Μαζί μέ τά συγχαρητήριά μου εκφράζω καί τή βεβαιότητα ότι ό
κ. Τρακατέλλης μέ τις γνώσεις καί τήν εμπειρία του.θά συμβάλει ουσια-
στικά στά έργα τής Ακαδημίας μας, ιδιαίτερα στον τομέα τών ύποχρεώ-
σεών της στή συνεργασία μέ πολλαπλές διευρωπαϊκές καί διεθνείς άκαδη-
μαϊκές ένώσεις.
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ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ:
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΪ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΓΣ
κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έξ αρχής οφείλω νά αναγνωρίσω τήν εξαιρετική δυσκολία του θέματος
που ανέλαβα νά σας αναπτύξω, διότι καλύπτει μιά εύρύτατη καί ετερογενή
περιοχή. Περιοχή, ή οποία έκτείνεται άπό τή βιοχημεία τών νουκλεϊκών οξέ-
ων καί τήν έκφραση τής γενετικής πληροφορίας ώς τις έφαρμογές στήν ια-
τρική καί φαρμακευτική, στή διατροφή, στήν προστασία τού περιβάλλοντος,
στή γεωργία καί σέ πολλούς άλλους τομείς. Ταυτοχρόνως, όμως, ή πρόοδος
στή βιοχημική γενετική, δηλαδή στόν «κόσμο τού DNA», δημιούργησε όχι
μόνο βιοηθικούς προβληματισμούς άλλά καί τήν άνάγκη λήψης πολιτικών
άποφάσεων καί θέσπισης νομοθετικών ρυθμίσεων.

Πώς μπορούμε, λοιπόν, νά διασφαλίσουμε ότι δ ρυθμός τής προόδου
αυτής δέν θά ξεπεράσει τήν ίκανότητά μας νά ρυθμίζουμε τά χωρίς προη-
γούμενο κοινωνικά, ήθικά καί νομικά ζητήματα πού θέτει; Πώς μπορούμε νά
προωθήσουμε αύτήν τήν έρευνα, περιφρουρώντας συγχρόνως τήν άσφάλεια
τής κοινωνίας καί τού οικοσυστήματος στό όποιο ζούμε, τήν ιδιωτική ζωή
τών άτόμων καί τή δίκαιη μεταχείριση όλων; Ελπιδοφόρο είναι ότι έδώ καί
μερικά χρόνια άρχισε ή διερεύνηση τών πολιτικών καί νομοθετικών τρόπων
μέ τούς όποιους οί κοινωνίες μας θά μπορούσαν νά άποκομίσουν τή μέγιστη
δυνατή ωφέλεια άπό αύτές τις επιστημονικές κατακτήσεις. Οί πολύτιμες
καινοτομίες τού τομέα αυτού θά έπρεπε νά αναπτυχθούν μέ ταυτόχρονο
έλεγχο τών οποιονδήποτε συνεπακόλουθων κινδύνων. Γεγονός είναι ότι τό
πρώτο βήμα γιά τή διαχείριση τής καινοτομίας παραμένει ή ενημέρωση καί
ή Παιδεία, διότι τόσο ό υπερβολικός ενθουσιασμός όσο καί ό υπέρμετρος φό-
βος γιά δτιδήποτε καινούριο προέρχονται άπό τήν άγνοια. Συνεπώς, ή θεμε-
λιώδης άπαίτηση γιά μιά συνετή καί συνεχή άντίμετώπιση τών θεμάτων τής
βιοχημικής γενετικής προϋποθέτει τή γνώση γιά τό τί είδους καινοτομίες
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είναι διαθέσιμες σήμερα ή έπίκεινται στο άμεσο μέλλον καί τί έφαρμογές
μπορεί νά έχουν. Τότε μόνον είναι δυνατόν νά άναζητήσουμε πώς μπορούμε
καλύτερα νά ένθαρρύνουμε, νά διοχετεύσουμε καί νά ρυθμίσουμε τήν ανά-
πτυξη καί τή χρήση τους.

ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ: DNA KAI RNA (Είκ. 1-5)

Τά νουκλεϊκά οξέα άπομονώθηκαν άπό τόν Miescher τό 1869. Οί δομι-
κές τους μονάδες είναι τά νουκλεοτίδια, τά όποια άποτελούνται άπό μιά
άζωτούχο βάση, ενωμένη μέ ένα μονοσακχαρίτη στον οποίο υπάρχει μιά φω-
σφορική ομάδα. Τά νουκλεϊκά οξέα πού περιέχουν ώς μονοσακχαρίτη ριβόζη
τά χαρακτηρίζουμε ριβονουκλεϊκά ή RNA, ένώ αυτά πού περιέχουν δεοξυρι-
βόζη τά χαρακτηρίζουμε δεοξυριβονουκλεϊκά ή DNA. Οί άζωτούχες βάσεις
είναι έπίπεδα έτεροκυκλικά μόρια, παράγωγα τής πουρίνης ή τής πυριμιδί-
νης. Στό DNA συναντούμε τις βάσεις άδενίνη (Α), γουανίνη (G), κυτοσίνη
(C) καί θυμίνη (Τ). Στό RNA συναντούμε τις ίδιες βάσεις, μόνο πού άντί
τής θυμίνης υπάρχει ή ούρακίλη (υ). Οί δομικές μονάδες, τά νουκλεοτίδια,
ενώνονται μεταξύ τους μέ φωσφοδιεστερικούς δεσμούς, σχηματίζοντας πολυ-
νουκλεοτίδια.

DNA, ΤΟ ΜΟΡΙΟ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (Είκ. 6-7)

Ή ύπαρξη τής κληρονομικότητας πρέπει νά είχε έπισημανθεΐ άπό τόν
άνθρωπο εδώ καί πολλά χρόνια, μέ τήν παρατήρηση τής μετάδοσης τών χα-
ρακτηριστικών άπό γονείς σέ παιδιά. Ή φυσική βάση αυτού τού φαινομένου
κατακτήθηκε στις αρχές τού 20ού αιώνα μέ τή χρωμοσωματική θεωρία. Μέ
τή θεωρία αύτή έγιναν κατανοητοί καί οί νόμοι τής κληρονομικότητας πού
είχαν διατυπωθεί άπό τόν Mendel τό 1865. Τά χρωματοσώματα ρυθμίζουν
τήν κληρονομικότητα, διότι άκριβώς περιέχουν τά γονίδια. Γιά πολλά χρόνια
ή χημική δομή τών γονιδίων καί πολύ περισσότερο οί βιοχημικοί μηχανισμοί,
μέ τούς οποίους ή γενετική πληροφορία μεταδίδεται καί έκφράζεται, άποτε-
λοΰσαν μεγάλο μυστήριο. Ή πρώτη αξιόλογη διαπίστωση, ότι τό DNA μπο-
ρεί νά φέρει γενετικές πληροφορίες, όφείλεται στά πειράματα βακτηριακής·
μεταμόρφωσης μή παθογόνων R πνευμονιοκόκκων σέ παθογόνους S πνευμο-
νιοκόκκους μέ DNA άπό S πνευμονιοκόκκους άπό τόν Avery καί συνεργά-
τες του τό 1944.
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Η ΔΙΠΛΗ ΕΛΙΚΑ ΤΩΝ WATSON ΚΑΙ CRICK

Μέ τά πειράματα του Avery, ή προσοχή τών έρευνητών εστιάστηκε
στήν άνεύρεση τής δομής τού DNA καί στήν κατανόηση τών βιοχημικών
μηχανισμών μέ τους όποιους μεταδίδεται καί έκφράζεται ή γενετική πληρο-
φορία.

Τό 1951, δ Chargaff, έφαρμόζοντας ποσοτικές χρωματογραφικές μεθό-
δους γιά τήν ανάλυση DNA άπό διάφορα είδη, κατόρθωσε νά καταλήξει στά
άκόλουθα πολύ σπουδαία συμπεράσματα: 1) Ή ποσοτική σύσταση τού DNA
σέ βάσεις ποικίλλει άπό είδος σέ είδος, 2) DNA πού λαμβάνονται άπό διά-
φορους ιστούς ένός καί τού αυτού είδους έχουν τήν ίδια ποσοτική σύσταση
βάσεων, ή όποια είναι καί χαρακτηριστική γιά τό είδος αυτό, 3) Ή ποσο-
τική σύσταση τών βάσεων τού DNA ένός είδους δέν άλλάζει μέ τήν ηλικία
ή τήν τροφική κατάσταση, 4) Σέ κάθε DNA πού έξετάστηκε, ό άριθμός τών
υπολειμμάτων τής άδενίνης ήταν ίσος μέ τόν άριθμό τών υπολειμμάτων τής
θυμίνης, δηλαδή Α=Τ. Παρόμοια βρέθηκε ότι G=C, καί επομένως A+G
=C+T.

Ό Wilkins καί οί συνεργάτες του, έφαρμόζοντας κρυσταλλογραφικές τε-
χνικές μέ άκτίνες Χ σέ ινίδια DNA πού παρασκευάστηκαν σέ πολύ καθαρή
κατάσταση, κατόρθωσαν νά πάρουν σημαντικά δεδομένα γιά τή δευτεροταγή
δομή τού DNA. To DNA βρέθηκε νά έχει δύο περιοδικότητες, μιά μεγαλύ-
τερη πού άντιστοιχούσε σέ κανονικά διαστήματα κάθε 34 Ακαί μιά δεύτερη
κάθε 3,4 Â (είκ. 8). Τά κρυσταλλογραφικά δεδομένα μαζί μέ τις σχέσεις
Α=Τ καί G=C πού περιγράφηκαν άπό τόν Chargaff έθεσαν τις βάσεις γιά
τήν κατανόηση τής δευτεροταγούς δομής τού DNA. Τό 1953 οί Watson καί
Crick πρότειναν ένα μοντέλο διπλής έλικας γιά τό DNA, τό όποιο βασίστη-
κε σέ όλες τις χημικές καί φυσικές ιδιότητες πού είχαν παρατηρηθεί ώς τό-
τε (είκ. 9). Τά χαρακτηριστικά τού μοντέλου αυτού σέ άδρές γραμμές είναι
τά άκόλουθα:

1) Τό DNA άποτελείται άπό δύο δεξιόστροφες πολυνουκλεοτιδικές άλύ-
σους (έλικες), πού περιελίσσονται γύρω άπό τόν ίδιο άξονα, ώστε νά σχημα-
τίζουν μιά διπλή έλικα μέ βήμα 34 Ä (είκ. 10).

2) Οί βάσεις τών άλύσων τοποθετούνται στό έσωτερικό τής διπλής έλι-
κας. Τά επίπεδα τών βάσεων είναι παράλληλα μεταξύ τους, κάθετα πρός τόν
επιμήκη άξονα τής διπλής έλικας καί άπέχουν 3,4 Â μεταξύ τους.
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3) Οί βάσεις τής μιας άλύσου σχηματίζουν ζεύγη μέ τις βάσεις τής
άλλης άλύσου μέ δεσμούς υδρογόνου. Τό ζευγάρωμα γίνεται μεταξύ βάσεων
οί όποιες βρίσκονται στό ίδιο έπίπεδο. Μόνο ορισμένα ζεύγη έπιτρέπονται καί
αυτά είναι Α/Τ καί G/C. Μέ άλλα λόγια ή άδενίνη ζευγαρώνει πάντοτε μέ
θυμίνη καί ή γουανίνη μέ τήν κυτοσίνη. "Ετσι πληρούται καί ό κανόνας τού
Chargaff (είκ. 11).

Τό μοντέλο τής διπλής έλικας δημοσιεύτηκε στό περιοδικό Nature τό
1953, μέ έκταση περίπου μιάς καί μισής σελίδας καί άποτέλεσε τό πιό άπο-
φασιστικό σημείο στήν ιστορία τών βιολογικών έπιστημών, διότι έγινε άφε-
τηρία γιά νέες προτάσεις, υποθέσεις καί πειράματα. Επιβραβεύτηκε μέ τό
βραβείο Νόμπελ τό 1962 πού δόθηκε στούς Watson, Crick καί Wilkins.

Λόγω τού ιδιότυπου ζευγαρώματος τών βάσεων (Α/Τ καί G/C) είναι προ-
φανές ότι οί δύο άλυσίδες τού DNA δέν είναι όμοιες άλλά συμπληρωματικές.
Τό DNA έχει δύο μοναδικές ιδιότητες πού τό διαφοροποιούν άπό όλα τά
άλλα βιομόρια: α) μπορεί νά αντιγραφεί, καί β) περιέχει κωδικοποιημένες τις
γενετικές πληροφορίες γιά τή σύνθεση όλων τών πρωτεϊνικών άλλά καί
άλλων συστατικών ενός κυττάρου.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ TOT DNA

Ή δομή τής διπλής έλικας ήταν άποκαλυπτική καί οδήγησε άμεσα τούς
Watson καί Crick νά προτείνουν ότι καθεμιά άπό τις δύο άλυσίδες λειτουρ-
γεί ώς πρότυπο γιά τή σύνθεση μιάς συμπληρωματικής έλικας. Μέ τόν τρό-
πο αυτό έξασφαλίζεται ή πιστή άντιγραφή καί μεταβίβαση τού γενετικού
υλικού κατά τόν πολλαπλασιασμό κάθε ζωντανού κυττάρου. Ή άντιγραφή
αύτή χαρακτηρίζεται ώς ήμισυντηρητική (είκ. 12), διότι ή νέα γενεά τών
μορίων DNA περιέχει μιά παλιά καί μιά νέα άλυσο. Ή ήμισυντηρητική
αντιγραφή DNA αποδείχθηκε τό 1958 μέ τό πείραμα τών Meselson-Stahl.
Μέ τήν άνακάλυψη τής πολυμεράσης τό 1956 άπό τόν Arthur Kornberg
άρχισε ή διερεύνηση τών βιοχημικών μηχανισμών τής άντιγραφής τού DNA.
Σήμερα έχουμε μιά πολύ καλή, σχεδόν πλήρη, γνώση τών μηχανισμών τής
άντιγραφής (είκ. 13), ή οποία άποτελεΐ ένα πολύπλοκο φαινόμενο μέ συμμε-
τοχή πάρα πολλών παραγόντων καί ενζύμων. Ή γνώση τους βοηθά στήν
παρασκευή ουσιών, οί όποιες μπορούν νά συνδεθούν σέ κάποιον άπό τούς πα-
ράγοντες, παρεμποδίζοντας τήν άντιγραφή τού DNA (είκ. 14). Επομένως,
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βοηθά στήν παρασκευή βακτηριοστατικών αντικαρκινικών καί άνοσοκατα-
σταλτικών φαρμάκων. Τό DNA όργανώνεται μέ τή βοήθεια ειδικών πρωτε-
ϊνών καί σχηματίζει τά χρωματοσώματα (είκ. 15).

ΓΟΝΙΔΙΑ

Γονίδιο είναι τό συγκεκριμένο τμήμα ένός μορίου DNA, που κωδικοποιεί,
γιά παράδειγμα, μιά πρωτεΐνη. Εκατοντάδες γονίδια μπορεί νά υπάρχουν
στό μόριο του DNA ένός χρωματοσώματος. Κάθε κύτταρο τού ανθρώπινου
οργανισμού διαθέτει όλες τις γενετικές πληροφορίες πού είχε τό γονιμοποιη-
μένο ώάριο, έκφράζει, όμως, ορισμένες άπό αύτές λόγω διαφοροποίησης. Γιά
παράδειγμα, τά β-κύτταρα τών νησιδίων τού Langerhans του παγκρέατος
παράγουν ινσουλίνη τήν οποία δέν παράγουν τά ήπατικά κύτταρα, αν καί
διαθέτουν τή συγκεκριμένη γενετική πληροφορία. Μέ τή διαφοροποίηση, δη-
λαδή, τά κύτταρα έξειδικεύονται καί έκφράζουν έκεΐνα τά γονίδια πού
έκπληρώνουν τήν άποστολή τους. Βεβαίως, υπάρχουν καί γονίδια πού
έκφράζονται σέ όλα τά κύτταρα, διότι άποτελούν βασικά στοιχεία τής επι-
βίωσης. τους. Το σύνολο τών γονιδίων ένός οργανισμού άποτελεΐ τό γονιδίω-
μά του καί σέ άρκετά γονιδιώματα περιλαμβανομένου καί τού γονιδιώματος
τού άνθρώπου ή άλληλουχία τών βάσεων έχει ήδη προσδιοριστεί (πίν. 1). Τό
γονιδίωμα τού άνθρώπου αποτελείται άπό 30.000 περίπου γονίδια, ένώ τό
γονιδίωμα ένός βακτηριδίου περιέχει πολύ λιγότερα γονίδια, καί ένός ιού ακό-
μη λιγότερα. Γιά νά έχουμε μιά πιο χειροπιαστή άντίληψη τών άνωτέρω
διαφορών, αν κάποιος διαβάζει τήν άλληλουχία τών γραμμάτων τού DNA μέ
ταχύτητα ένός γράμματος τό δευτερόλεπτο, τότε θά τελειώσει τό διάβασμα
τού γονιδιωματος ένός ιού σέ περίπου μία ώρα, τό διάβασμα ένός βακτηριδί-
ου σέ 34 περίπου μέρες, ένώ τό διάβασμα τού γονιδιώματος τού άνθρώπου
σε 95 περίπου χρόνια. Κάθε άνθρώπινο κύτταρο περιέχει δύο μέτρα μορίων
DNA, τυλιγμένα πολύ σφιχτά στά χρωματοσώματα. "Ενας ένήλικας περιέ-
χει περίπου ΙΟ13 κύτταρα, οπότε τό συνολικό μήκος τού DNA όλων τών
κυττάρων του είναι 20.000 περίπου έκατομμύρια χιλιόμετρα, πού έπαρκεΐ νά
καλύψει τήν άπόσταση Γής-Σελήνης 62.500 φορές καί αυτή μεταξύ Γής-
Ήλίου περίπου 134 φορές!
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Ο CRICK ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΤΟ 1958 ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΜΟ-
ΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Είκ. 16)

Μετά τή δημοσίευση τής δομής του DNA τό 1953, διάφοροι ερευνητές
προσπάθησαν νά κατανοήσουν τή φύση τού γενετικού κώδικα καί τού μη-
χανισμού έκφρασης τής γενετικής πληροφορίας. Παρ' όλο πού τά πειραμα-
τικά αποτελέσματα ήταν πενιχρά, δ ιδιοφυής Francis Crick διατυπώνει, τό
1958, τό κεντρικό δόγμα τής μοριακής βιολογίας, τό όποιο σήμερα δέν απο-
τελεί δόγμα, μιά καί έχει άποδειχθεΐ, ένώ τότε ήταν μιά τολμηρή ύπόθεση.

Σύμφωνα μέ τό κεντρικό δόγμα, ή γενετική πληροφορία πού βρίσκεται
στό DNA, μεταγράφεται σέ RNA, τό οποίο τελικά μεταφράζεται σέ πρω-
τείνη, δηλαδή τό δόγμα περιγράφει τή ροή τής γενετικής πληροφορίας. Τό
RNA μεταγράφημα ενός γονιδίου, π.χ. πρωτεΐνης, γίνεται άκολουθώντας
τούς κανόνες ζευγαρώματος τών βάσεων, δηλαδή Α μέ U, Τ μέ A, G μέ C
καί C μέ G. Οί μηχανισμοί τής σύνθεσης αύτού τού RNA, πού λέγεται
άγγελιοφόρο, έχουν σήμερα σχεδόν πλήρως κατακτηθεί.

Στή σχηματική παράσταση πού σάς παρουσιάζω (είκ. 17), παρατηρούμε
ότι τό ένζυμο RNA / DNA (έξαρτημένη πολυμεράση) καί άλλοι παράγοντες
στήν πολύπλοκη βιοχημική έπεξεργασία τής μεταγραφής, συνθέτουν τό
άγγελιοφόρο RNA, μέ τούς κανόνες τής συμπληρωματικότητας τών ζευγα-
ριών, χρησιμοποιώντας ώς μήτρα τήν αλυσο τού DNA άντινόημα. Επομέ-
νως τό RNA θά είναι ίδιο μέ τήν αλυσο νόημα, δηλαδή τήν κωδικοποιό αλυ-
σο. Ή μόνη διαφορά είναι ότι στό RNA έχουμε τή βάση U, όπου στό DNA
έχουμε τήν βάση Τ. Μέ αυτόν τόν τρόπο ένα γονίδιο χρησιμεύει ώς μήτρα
γιά τή σύνθεση πάρα πολλών RNA άντιγράφων.

Ο ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Κάθε μία άπό τις τέσσερις βάσεις τού άγγελιοφόρου RNA άποτελεΐ ένα
γράμμα, καί συνεπώς στό RNA συναντούμε τά τέσσερα γράμματα A, G,
C καί U. Ή άλληλουχία αύτών τών γραμμάτων δέν είναι τυχαία άλλά κα-
θορισμένη, καί άντιπροσωπεύει τόν τρόπο έκφρασης τής γενετικής πληρο-
φορίας. Συγκεκριμένα, τά τέσσερα γράμματα συνδυάζονται άνά τρία καί
σχηματίζουν εξήντα τέσσερις τριάδες ή κωδίσκους, πού άποτελούν τό γε-
νετικό κώδικα. "Οπως διαπιστώθηκε άπό τόν Niremberg τό 1965, οί πε-
ρισσότεροι κωδίσκοι κωδικοποιούν τά 20 άμινοξέα, πού είναι οί χημικές



34

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ενώσεις άπό τις οποίες οικοδομούνται οί πρωτεΐνες. Όρισμένοι άπό τους
κωδίσκους σηματοδοτούν τήν έναρξη καί το τέλος τής γενετικής φράσης,
δηλαδή που άρχίζει καί που τελειώνει τό μήνυμα γιά μιά πρωτεΐνη. Μέ
αύτον τον τρόπο, ή άλληλουχία τών νουκλεοτιδίων του άγγελιοφόρου RNA
μεταφράζεται τελικά σέ άλληλουχία άμινοξέων πού συνιστά τήν πρωτο-
ταγή δομή τών πρωτεϊνών, ή οποία μέ τή σειρά της καθορίζει τή όευτε-
ροταγή, τριτοταγή καί τεταρτοταγή δομή τους (άν υπάρχει), δηλαδή όλες
τις ίδιότητές τους (είκ. 18). Οί Niremberg, Ochoa καί Khorana τιμήθη-
καν μέ τό βραβείο Nobel γιά τις σημαντικές έργασίες τους, πού συνέβα-
λαν στήν επίλυση τού γενετικού κώδικα. Παράλληλα, κατακτήθηκε καί ό
μηχανισμός μέ τόν οποίον τό άγγελιοφόρο RNA μεταφράζεται σέ πρωτεΐνη
καί μπορούμε σήμερα νά πούμε ότι ή γνώση μας στή βιοχημεία σύνθεσης
τών πρωτεϊνών είναι σχεδόν πλήρης.

Στή σχηματική άναπαράσταση (είκ. 19) παρατηρούμε ότι ή σύνθεση
τών πρωτεϊνών καί ή μετάφραση τού άγγελιοφόρου RNA γίνεται στά πολυ-
ριβοσωμάτια, στό κυτταρόπλασμα τού κυττάρου. Άπό τό σχήμα μπορούμε
νά άντιληφθούμε ότι ένα μόριο mRNA οδηγεί στή σύνθεση πολλών μορίων
πρωτεΐνης.

Παρατηρούμε άκόμη ότι ένα γονίδιο χρησιμεύει γιά τή σύνθεση πολλών
άγγελιοφόρων RNA, πού μέ τή σειρά τους τό καθένα μεταφράζεται σέ πολ-
λά μόρια πρωτεΐνης, έχουμε, δηλαδή, μιά μείζονα μεγέθυνση τού άρχικού γε-
νετικού μηνύματος.

Οί διάφορες πρωτεΐνες καλύπτουν ένα μεγάλο άριθμό λειτουργιών που
έπιτελοΰνται μέσα στό κύτταρο. "Ετσι, έχουμε πρωτείνες δομικά στοιχεία,
ένζυμα, άντισώματα, όρμόνες, μεταφορείς άλλων μορίων ή άκόμη και πρω-
τεΐνες πού αποτελούν τά βασικά στοιχεία τών συσταλτών συστημάτων. Κά-
θε πρωτεΐνη επομένως, όπως π.χ. ή άνθρώπινη ινσουλίνη, έχει μιά δική της
ορισμένη άλληλουχία άμινοξέων καί αύτό τή διαφοροποιεί άπό τις άλλες.

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ TOT DNA. ΤΟ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ DNA

Σήμερα διαθέτουμε πολυάριθμες μεθόδους, μέ τις οποίες ή μελέτη τού
DNA καθίσταται αποτελεσματική. "Ετσι έχουμε τή δυνατότητα νά απο-
μονώσουμε, νά άναλύσουμε καί νά άναπαραγάγουμε ένα γονίδιο σέ άπεριό-
ριστο άριθμό άντιγράφων. Μπορούμε άκόμη νά τό άλλάξουμε καί νά τό με-
ταφέρουμε ξανά μέσα σέ κύτταρα. Αύτή ή μεταφορά γονιδίων άπό έναν
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όργανισμό σε άλλο αποτελεί τή βάση τής δημιουργίας τών γενετικά τρο-
ποποιημένων οργανισμών καί μικροοργανισμών. Επειδή το μόριο τοΰ DNA
είναι υπερβολικά μεγάλο καί περιλαμβάνει πολλά γονίδια, παρουσιάζει εξαι-
ρετικές δυσκολίες στό χειρισμό του. Ή διάσπασή του, όμως, μέ τις νου-
κλεάσες περιορισμού διευκολύνει κατά πολύ τήν έργασία (είκ. 20). Αυτά
τά ένζυμα δείχνουν μεγάλη έξειδίκευση καί διασπούν τό DNA σέ ορισμέ-
νες περιοχές. Παρέχεται, λοιπόν, ή δυνατότητα ένα μεγάλο μόριο DNA,
πού περιέχει πάρα πολλά γονίδια, νά τεμαχιστεί μέ μεγάλη άκρίβεια σέ μι-
κρά κομμάτια πού περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα γονίδια καί είναι εύκο-
λότερα στό χειρισμό.

Ή εισαγωγή ενός ή περισσότερων γονιδίων σέ ένα μόριο DNA, πού παί-
ζει τό ρόλο τοΰ μεταφορέα καί μπορεί νά πολλαπλασιάζεται αυτόνομα όταν
εισαχθεί σέ ένα κατάλληλο κύτταρο-οίκοδεσπότη, άποτελεϊ τή βάση τής
κλωνοποίησης τοΰ DNA. "Οταν ό μεταφορέας ενωθεί μέ τό γονίδιο, τότε
σχηματίζεται τό χιμαιρικό DNA (είκ. 21), πού πήρε τήν ονομασία του άπό
τή Χίμαιρα, τό τέρας τής έλληνικής μυθολογίας μέ κεφάλι λιονταριού, σώμα
κατσίκας καί ουρά φιδιού. Ή συγκόλληση τών γονιδίων μέ τό φορέα μπορεί
νά έπιτευχθεί μέ διάφορες τεχνικές, καί τό χιμαιρικό DNA εισάγεται στό
κύτταρο-οίκοδεσπότη, όπου πολλαπλασιάζεται μαζί του. Μέ αύτόν τόν τρό-
πο, τό άρχικό γονίδιο κλωνοποιεΐται. Επομένως, ή κλωνοποίηση τοΰ DNA
έπιτρέπει σέ ένα γονίδιο νά άναπαράγεται καί στή συνέχεια νά απομονώνε-
ται σέ άπεριόριστες ποσότητες. 'Αναπαραγωγή τού DNA σέ μεγάλη κλίμα-
κα μπορεί νά γίνει καί μέ τήν άλυσιδωτή άντίδραση τής πολυμεράσης
(PCR), πού έφευρέθηκε άπό τόν Mullis τό 1985, ό όποιος τιμήθηκε μέ τό
βραβείο Nobel. Μέ αύτήν τήν τεχνική, ένα DNA μπορεί νά άναπαραχθεΐ σέ
δισεκατομμύρια άντίγραφα χάρη στό ένζυμο πολυμεράση.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΟΝΙΔΙΑ

Ή μεγάλη συνεισφορά τής βιοτεχνολογίας είναι ή παραγωγή άνθρώπι-
νων πρωτεϊνών καί γενικώς βιομορίων άπό γενετικά τροποποιημένους μι-
κροοργανισμούς (ΓΤΜ). Εισάγοντας στό μικροοργανισμό ένα γονίδιο, άν-
θρώπινο ή ζωικό, φυσιολογικό ή τροποποιημένο, οί έρευνητές μποροΰν νά
τόν μετατρέψουν σέ έργοστάσιο παραγωγής μιάς συγκεκριμένης πρωτεΐνης.
"Ετσι, μποροΰν νά παραχθούν σέ μεγάλη κλίμακα ουσίες πού υπάρχουν σέ
ζώντες όργανισμούς (πίν. 2, 3 καί είκ. 22, 23). 'Αποφεύγονται άκόμη οί
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κίνδυνοι μόλυνσης άπό παθογόνους Ιούς, όπως HIV καί ήπατίτιδα, άλλά καί
άλλους νοσογόνους παράγοντες, όπως αυτός τής νόσου Creutzfeldt-Jakob,
πού ελλοχεύουν στά άντίστοιχα προϊόντα πού παράγονται, γιά παράδειγμα,
άπό άνθρώπινο αίμα ή άνθρώπινα όργανα καί ιστούς. Υπενθυμίζω ότι στή
Γαλλία χρήση αύξητικής ορμόνης, προερχομένης άπό υποφύσεις πτωμάτο^ν,
σε παίδια, έπέφερε τό θάνατο στά 117 άπό αύτά, λόγω μεταφοράς τού πα-
ράγοντα τής νόσου Creutzfeldt-Jakob. Μπορεί άκόμη νά παράγουμε βιο-
μόρια διαφορετικά άπό αύτά πού βρίσκονται στή φύση γιά νά επιτευχθεί
υψηλότερη έξειδίκευση, μέ μεγαλύτερη δραστηριότητα καί λιγότερες παρε-
νέργειες. Μιά σειρά άπό πολύτιμες πρωτεΐνες, πού παράγονται μέ αυτό τόν
τρόπο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τήν άνθρώπινη ινσουλίνη, τήν έρυθρο-
ποιητίνη καί τήν αύξητική ορμόνη.

Τά συνθετικά εμβόλια, όπως αυτό τής ήπατίτιδας Β, άποτελεΐ μιά επι-
πλέον έπιβεβαίωση τής άξιας έφαρμογής τών τεχνικών τού άνασυνδυασμένου
DNA. Τά συνθετικά έμβόλιά προσφέρουν πλεονεκτήματα σέ σχέση μέ τά
παραδοσιακά, διότι μπορούν νά παραχθούν χωρίς τή χρήση ένεργών μικρο-
βίων ή ιών καί έ'τσι έλαχιστοποιεϊται ό οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά τόν
εμβολιασμό. Άκόμη, οί άνοσογόνες ιδιότητες τών συνθετικών έμβολίων είναι
δυνατόν νά ρυθμιστούν έξοχα, έπειδή μπορούν νά παρασκευαστούν άπό δια-
κριτά συστατικά. Τό τμήμα-κλειδί ένός άντιγόνου μικροβίου ή ιού μπορεί νά
γίνει μέρος ένός άλλου άντιγόνου, περισσότερο άνοσογόνου, ούτως ώστε ή
άνοσία πού θά προκαλέσει νά είναι πολύ ισχυρότερη. Επιπλέον, τά ονομαζό-
μενα έμβόλια συνδυασμού, πού προκαλούν ταυτόχρονη προστασία έναντίον
περισσότερων μικροοργανισμών, μπορούν νά παρασκευαστούν άπό μέρη μι-
κροοργανισμών χωρίς άνάγκη προσφυγής σέ οποιονδήποτε ολόκληρο μικρο-
οργανισμό, γεγονός πού έλαχιστοποιεΐ τόν κίνδυνο παρενεργειών. Στόν πίνα-
κα (πίν. 4) άναφέρεται ή σχετική μέ τούς ΓΤΜ οδηγία τής Ε.Ε.

Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ

Ή παραγωγή πρωτεϊνών καί βιομορίων άπό κλωνοποιημένα γονίδια γιά
ιατρική, βιομηχανική, άλλά καί άλλες χρήσεις, οδήγησε τούς έφευρέτες
τους σέ αιτήσεις άπόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τά γραφεία, όμως,
κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών ήταν τελείως άνέτοιμα, δεδομένου ότι δέν μπο-
ρούσαν νά έφαρμοστούν οί ισχύοντες κανόνες στις πολύπλοκες βιοτεχνολο-
γικές μεθόδους.
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Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ή ανάγκη προσδιορισμού τοΰ νομικού πλαισίου,
που αφορά στήν έννομη προστασία τών βιοτεχνολογικών ευρεσιτεχνιών,
ώστε καί επενδύσεις νά γίνουν στήν άνάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρμογών,
άλλά καί νά άποφευχθούν οί υπερβολές ανεξέλεγκτης χορήγησης διπλωμά-
των ευρεσιτεχνίας. Τό θέμα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκο, έπειδή έμπλέκονταν
πολλοί πολιτικοί, κοινωνικοί, βιομηχανικοί, νομικοί καί έπιστημονικοί πα-
ράγοντες .

Ή πρώτη άποτυχία νομοθετικής ρύθμισης άπό τό Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, τό 1995 άντανακλά τή μεγάλη δυσκολία τού θέματος. Παρ' όλα
αύτά, στή δεύτερη προσπάθεια τό 1998, τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ-
χώρησε στήν ψήφιση σχετικής νομοθεσίας (πίν. 4). Ή νομοθεσία αυτή, ένώ
προστατεύει τις βιοτεχνολογικές έφευρέσεις, έπιβεβαιώνει συγχρόνους τήν
προτεραιότητα τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας καί τών κοινωνικών άξιών καί
θέτει τό πλαίσιο ώστε νά μήν ύπάρξει κακομεταχείριση βιολογίας καί ια-
τρικής. Στήν περίπτωση, μάλιστα, τής τεχνολογίας τού DNA, τό γονίδιο ή
τό κύτταρο ή τό άνθρώπινο σώμα καί τά έπιμέρους στοιχεία του στή φυσι-
κή τους κατάσταση δέν έπιδέχονται εύρεσιτεχνικής προστασίας. Ή μάχη
πού δόθηκε στό Κοινοβούλιο οδήγησε τελικά στή σωστή ισορροπία άνάμεσα
στήν άνάγκη προστασίας τών βιοτεχνολογικών εφευρέσεων καί στήν κατο-
χύρωση τών άρχών ήθικής, πού ένδεχομένως δύνανται νά παραβιαστούν μέ
τήν άνεξέλεγκτη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 'Ακόμη, ή κλωνοποί-
ηση τού άνθρώπου καί ή γονιδιακή μεταβολή τών γεννητικών του κυττάρων
δέν δύνανται νά λάβουν ευρεσιτεχνία.

Θεωρώ άκόμη ότι τό υπάρχον νομοθέτημα είναι άτελές καί οπωσδήποτε
χρήζει περαιτέρω έπεξεργασίας. Αύτό οφείλεται στό γεγονός ότι οί βιοτεχνο-
λογικές καινοτομίες είναι έξαιρετικά πολύπλοκες καί άπαιτούν μεγάλη προ-
σοχή στή διάκριση έκείνων τών στοιχείων τής μεθόδου στά όποια θά δοθεί
εύρεσιτεχνική προστασία καί σέ έκεΐνα πού δέν δύνανται νά τήν λάβουν,
έπειδή είτε είναι άνακαλύψεις, είτε στηρίζονται σέ γνώσεις ήδη δημοσιευμέ-
νες στή διεθνή βιβλιογραφία. Θά χρησιμοποιήσω ώς παράδειγμα τήν καινο-
τομία παραγο^ής άνθρώπινης ινσουλίνης άπό μικροοργανισμούς. Υπάρχει
μιά βασική διαφορά στή δομή τών γονιδίων τών προκαρυωτικών κυττάρων
άπό τά εύκαρυωτικά κύτταρα. Στά προκαρυωτικά κύτταρα, τό γονιδιακό
μήνυμα είναι συνεχές. Επομένως, ή μεταγραφή του παράγει τό άγγελιοφό-
ρο RNA, τού οποίου ή μετάφραση δίνει τήν πρωτεΐνη. Στούς εύκαρυωτικούς,



38

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

όμως, οργανισμούς το γονιδιακό μήνυμα είναι ασυνεχές καί αποτελείται άπό
κωδικοποιημένα τμήματα, τά έξόνια, μεταξύ τών οποίων παρεμβάλλονται
τμήματα πού δέν έχουν σχέση μέ τήν κωδικοποίηση τής πρωτεΐνης, τά
ίντρόνια. Συνεπώς, μετά τή μεταγραφή, προκύπτει ένα προ-mRNA, τό όποιο
κατόπιν έπεξεργασίας, δηλαδή έκτομής τού μέρους πού άντιστοιχεΤ στό
ίντρόνιο καί συναρμογής τών άντιστοίχων έξονίων, μάς δίνει τό άγγελιοφόρο
RNA (είκ. 24). Έν συνεχεία άκολουθεΐ ή μετάφραση, ή παραγωγή προϊν-
σουλίνης καί ή μετατροπή της σέ ινσουλίνη. 'Αν λοιπόν κάποιος πάρει τό γο-
νίδιο τής ινσουλίνης, δημιουργήσει ένα χιμαιρικό DNA καί τό εισαγάγει σέ
ένα βακτηρίδιο, δέν θά μπορέσει νά επιτύχει σύνθεση τής προϊνσουλίνης καί
ινσουλίνης, διότι τό βακτηρίδιο στερείται τών μηχανισμών έκτομής καί συ-
ναρμογής τού RNA μεταγραφήματος. Γιά νά παρακαμφθεί αύτός ό σκόπε-
λος, στή σύνθεση τής ινσουλίνης άπό γενετικά τροποποιημένο οργανισμό,
χρησιμοποιήθηκε τό άγγελιοφόρο RNA, πού παίρνουμε άπό τό πάγκρεας τού
άνθρώπου. Χάρη στό ένζυμο «άντίστροφη τρανσκριπτάση» μπορούμε άπό
αύτό τό RNA νά παράγουμε ένα DNA, τό όποιο ούσιαστικά είναι τό γονίδιο
τής ινσουλίνης άλλά χωρίς τό ίντρόνιο (είκ. 25). Ακολουθεί ή δημιουργία τού
χιμαιρικού DNA καί τού γενετικά τροποποιημένου βακτηριδίου, τό όποιο
έτσι μετατρέπεται σέ ένα έργοστάσιο παραγωγής προϊνσουλίνης καί ινσουλί-
νης (είκ. 25). Βεβαίως, εδώ θά δοθεί ευρεσιτεχνία άπό τό σημείο τής πα-
ραγωγής τού χιμαιρικού DNA καί έπομένως θά κατοχυρωθεί ή μέθοδος πα-
ραγωγής ινσουλίνης. Δέν θά δοθεί, όμως, ευρεσιτεχνία ούτε στό γονίδιο τής
ινσουλίνης ούτε στό mRNA. Παραμένει δύσκολο σημείο άπόδοσης ευρεσιτε-
χνίας τό θέμα τής δημιουργίας ένός γονιδίου ινσουλίνης, τό όποιο δέν περιέ-
χει τό ίντρόνιο, έπειδή αύτό δέν υπάρχει στή φύση. Είναι, δηλαδή, μιά και-
νοτομία καί έπομένως θά μπορούσε ή μέθοδος παραγωγής του νά προστα-
τευθεί άπό ευρεσιτεχνία. Έδώ, όμως, υπάρχει καί δ άντίλογος ότι ή παρα-
γωγή αύτού τού γονιδίου γίνεται μέ μεθόδους καί μέσα ήδη δημοσιευμένα
στή διεθνή βιβλιογραφία. "Ετσι, όντως, τίθεται ένα δίλημμα καί τό υπάρχον
νομοθέτημα τής Ε.Ε. δέν διασαφηνίζει αύτά τά σημεία. Είναι, δηλαδή,
άτελές καί πιστεύω ότι θά πρέπει στό μέλλον νά τροποποιηθεί σύμφωνα καί
μέ τά νέα επιστημονικά δεδομένα καί έμπειρίες. Ή απόδοση τών βιοτεχνο-
λογικών ευρεσιτεχνιών πρέπει νά διαφυλάσσει τή δυνατότητα έναλλακτικών
μεθόδων ώστε νά άποφευχθούν μονοπώλια. Πράγματι στήν περίπτωση τής
ινσουλίνης, έπειδή τό γονίδιο της δέν καλύπτεται μέ ευρεσιτεχνία, μπορεί νά
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χρησιμοποιηθεί και νά προκύψει μιά άλλη μέθοδος παραγωγής της, δπως
παρατηρούμε στή διαφάνεια (είκ. 26).

Μέ τήν εύκαιρία άναφοράς τού ένζύμου «άντίστροφη τρανσκρυπτάση»,
θά ήθελα νά τονίσω ότι αυτή ανακαλύφθηκε ανεξάρτητα άπό τούς Temin
καί Baltimore (έλαβαν τό βραβείο Nobel) σέ ρετροϊούς. Αύτό προκάλεσε τήν
έπέκταση τού κεντρικού δόγματος, τών ροών τής γενετικής πληροφορίας,
ώστε νά περιληφθούν και αυτές πού συμβαίνουν σέ ορισμένους ιούς (είκ. 27).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ή ποσότητα τών παραγόμενων τροφίμων πρέπει νά αυξηθεί πριν φτά-
σουμε στά μέσα τού 21ου αιώνα, προκειμένου νά καλυφθούν οί άνάγκες τού
πληθυσμού τής Γής, πού μέ τή σειρά του αύξάνει κατά 86.000.000 τό χρό-
νο. Ό πληθυσμός αύτός, ό όποιος έκτιμάται σήμερα σέ 6.75 δισεκατομμύ-
ρια, θά φθάσει τά 9.25 δισεκατομμύρια τό 2040. Ή πληθυσμιακή μεταβολή
θά μειώσει τις καλλιεργούμενες έκτάσεις καί τό διαθέσιμο νερό κατ' άτομο.
Μπορούμε άκόμη νά προβλέψουμε τή διαταραχή τού οικολογικού ισοζυγίου,
καθώς τό δυναμικό τού έδάφους γιά παραγωγή προϊόντων δέν θά άνταπο-
κρίνεται στό μέγεθος τού πληθυσμού καί στή γεωγραφική του κατανομή.
Συνεπώς, οί άγρότες πρέπει νά αύξήσουν περαιτέρω τήν παραγωγή τών
προϊόντων τους, άντιμετωπίζοντας συγχρόνως τις κλιματολογικές άλλαγές
καί τή μείωση τής καλλιεργήσιμης γής.

Άπό τούς προϊστορικούς χρόνους, οί πρόγονοι μας είχαν τις 'ίδιες άνά-
γκες, άντιμετώπιζαν τις ίδιες προκλήσεις καί είχαν άνακαλύψει έμπειρικές
μεθόδους γιά τήν άντιμετώπισή τους. "Εκτοτε, οί μέθοδοι βελτιώθηκαν καί
σταδιακά τελειοποιήθηκαν μέ προσθήκη νέων γνώσεων. Πρόκληση όμως πα-
ραμένει πάντοτε ή δημιουργία, βελτίωση καί έφαρμογή τής τεχνολογίας στή
γεωργική παραγωγή, στή συντήρηση καί άποθήκευση τροφίμων καί, πρό-
σφατα, στήν άσφάλεια καί άξια τής διατροφής. Αυτή ή έξέλιξη άναδεικνύει
καί τό ρόλο πού έπαιξε ή καινοτομία στό αίτημα τής άνθρωπότητας γιά έπι-
βίωση, υγεία καί ευμάρεια. Ή αύξανόμενη ζήτηση τροφίμων αντιμετωπί-
στηκε μέχρι σήμερα μέ έντατική χρήση μηχανημάτων, άρδευσης, λιπασμά-
των, παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτόνων καί έντομοκτόνων, καθώς καί μέ βελ-
τίωση τών χαρακτηριστικών τών καλλιεργούμενων φυτών. Βελτιώθηκαν
άκόμη οί μέθοδοι έκτροφής ζώων καί ιχθύων καί τά χαρακτηριστικά τών
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ποικιλιών τους. Γιά παράδειγμα, οί νέες ποικιλίες καλαμποκιού άποδίδουν
γιά κάθε σπόρο που σπέρνεται τετρακόσιους. Οί άγελάδες, άπό τότε που
έξημερώθηκαν, παρήγαν περίπου 300 λίτρα γάλα τό χρόνο, ένώ οί σημερινές
παράγουν 4.500 λίτρα. Αυτές οί μέθοδοι καλλιέργειας καί έκτροφής, άν καί
δέν έχουν φτάσει στό μέγιστο τής άπόδοσής τους, έχουν οριακές δυνατότη-
τες παραγωγής τροφίμων.

Οί πρώτοι άγρότες έδώ καί χιλιάδες χρόνια μάθαιναν έμπειρικά νά συλ-
λέγουν καί νά καλλιεργούν τούς καλύτερους σπόρους ένός φυτού καί, έπο-
μένως, μετέφεραν χωρίς νά τό ξέρουν γονίδια γιά νά άποκτήσουν καλύτε-
ρες ποικιλίες καί συνεπώς καλύτερα προϊόντα. Οί βιοτεχνολογικές τεχνικές
μάς έπιτρέπουν σήμερα νά μεγιστοποιήσουμε τήν παραγωγή, άλλά μέ με-
γαλύτερη γνώση, άκρίβεια καί δυνατότητες έπιλογής τών χαρακτηρι-
στικών πού θέλουμε νά μεταφέρουμε σέ έναν οργανισμό. Μέ τή γενετική
μηχανική μπορούμε νά μεταφέρουμε ένα γονίδιο ένός είδους σέ ένα άλλο,
ξεπερνώντας τό φράγμα τού είδους καί δημιουργώντας ένα Γενετικά Τρο-
ποποιημένο 'Οργανισμό (ΓΤΟ), αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες
τής γενετικής βελτίωσης.

ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΓΤΟ

Οί Γενετικά Τροποποιημένοι 'Οργανισμοί μπορούν νά σχεδιαστούν ώστε
νά έχουν μία ή περισσότερες άπό τις παρακάτω ιδιότητες: α) αύξημένες
άποδόσεις προϊόντων, β) έλαττωμένες άνάγκες παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτό-
νων, μυκητοκτόνων καί έντομοκτόνων, γ) αύξημένη άντίσταση σέ νοσήματα
άπό παράσιτα, μικρόβια, ιούς καί έντομα (είκ. 28), δ) υγιεινότερη σύσταση
καί συστατικά μέ μεγαλύτερη θρεπτική άξια, ε) άντοχή στις κλιματικές δο-
κιμασίες, όπως κρύο, ζέστη, ξηρασία, έδαφος μέ πολλά άλατα, καί στ) άλλες
έπιθυμητές ιδιότητες.

Γενετικές τροποποιήσεις μέ στόχο τήν άπαλλαγή τών τροφίμων άπό ορι-
σμένες πρωτείνες πού προκαλούν αλλεργίες, γιά παράδειγμα στό ρύζι, θά
βοηθήσουν τούς άσιατικούς πληθυσμούς, πού τό καταναλώνουν σέ μεγάλες
ποσότητες, νά άποφύγουν- πολλές άνεπιθύμητες άλλεργίες πού έκδηλώνονται
άπό τή βρώση του.

Είναι εφικτή ή καλλιέργεια ρυζιού γενετικά τροποποιημένου, ώστε νά
περιέχει σέ υψηλότερα έπίπεδα τό άπαραίτητο άμινοξύ λυσίνη, πού δέν μπο-
ρεί νά συνθέσει ό οργανισμός τού άνθρώπου. Αύτό καί μόνο θά βοηθήσει στή
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μείωση τής τύφλωσης πού παρατηρείται στήν παιδική ήλικία στήν Κίνα,
εξαιτίας τής έλλειψης λυσίνης.

ΓΤΟ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ

"Αλλο παράδειγμα τών δυνατοτήτων τής βιοτεχνολογίας άφορα στή
γνωστή ιδιότητα τών λαχανοκομικών νά ύπερωριμάζουν καί νά σαπίζουν
είτε πάνω στό φυτό είτε υστέρα άπό μερικές μέρες άποθήκευσης. Αύτό
οφείλεται στό ότι τό ένζυμο πεκτινάση, πού υπάρχει στά περισσότερα
φρούτα, διασπά σιγά-σιγά τήν πεκτίνη, ή όποια είναι ή θεμελιακή ούσία τής
συνεκτικότητας τού καρπού, συγκρατεί τό φλοιό άλλά καί τό έσωτερικό του
καί δέν τόν άφήνει νά διαλυθεί. Μέ τή διάσπαση τής πεκτίνης, φρούτα ή
ντομάτες μαλακώνουν καί τελικά σαπίζουν. Σήμερα, μέ τή γενετική μηχα-
νική, έχουμε ντομάτες μέ έλάχιστη πεκτινάση ένώ ή γεύση καί τό χρώμα
τους άναπτύσσονται κανονικά, καί μπορούμε νά τις συλλέξουμε άργότερα
καί νά τις διατηρήσουμε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα στό ψυγείο. Ή 'ίδια
άρχή μπορεί νά έφαρμοστεϊ καί στά πεπόνια, τά ροδάκινα, τις μπανάνες καί
τις φράουλες.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ-
ΣΜΟΥΣ (ΓΤΟ)

• Άπό τό 1980 ή διαμάχη σχετικά μέ τούς κινδύνους πού παρουσιάζουν
οί ΓΤΟ καί τά προϊόντα τους έχει ενταθεί. Τά βασικά έρωτήματα είναι:
Ποιές έπιδράσεις τών ΓΤΟ πρέπει νά έρευνηθούν; Ποιοι είναι οί άρχικοί
έλεγχοι γιά έναν ΓΤΟ καί πότε χαλαρώνουν αυτοί; Τί άποτελεΐ σαφή ένδει-
ξη ότι ένας ΓΤΟ μπορεί νά χρησιμοποιηθεί μέ άσφάλεια καί ποιά τά κριτή-
ρια αύτής τής άσφάλειας;

Α. Ό τύπος τής γενετικής τροποποίησης έχει σημασία αν άφορα μιά
άπλή ιδιότητα χρώματος ή υφής ενός φρούτου ή, άντιθέτως, αν άφορά τήν
άπόκτηση άνθεκτικότητας ενός φυτού σέ ένα ζιζανιοκτόνο, έντομοκτόνο ή
παρασιτοκτόνο. Αύτό διότι, στή δεύτερη περίπτωση, είναι δυνατόν νά έπηρε-
αστεϊ ή ισορροπία τού οικοσυστήματος.

Β. Αντίσταση στά άντιβιοτικά.

Άν μαζί μέ τή μεταφορά ένός ή περισσότερων γονιδίων μεταφέρεται καί
ή άνθεκτικότητα σέ ένα ή περισσότερα άντιβιοτικά, πρέπει οπωσδήποτε νά
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αποτιμηθεί ή ενδεχόμενη δυνατότητα μεταφοράς τής ανθεκτικότητας αυτής
σέ μικροοργανισμούς. Υπάρχουν ορισμένες παρατηρήσεις πού δέν αποκλείουν
τή μεταφορά ορισμένων γονιδίων τών ΓΤΟ σέ μικροοργανισμούς, πού υφί-
στανται στό περιβάλλον ή στό γαστρεντερικό σωλήνα τών ζώων. Πρόσφατα,
ορισμένοι επιστήμονες, μέ έπιστολή τους στό έγκυρο περιοδικό Nature, επι-
χειρηματολόγησαν υπέρ τής διατήρησης τού δυναμικού τών άντιβιοτικών μό-
νο γιά τη θεραπεία άσθενειών καί συνεπώς, τά γονίδια άνθεκτικότητας στά
άντιβιοτικά νά μή χρησιμοποιούνται στις γενετικές τροποποιήσεις ή σέ οποι-
εσδήποτε άλλες δραστηριότητες. Υπάρχουν μάλιστα έπιστήμονες πού επιμέ-
νουν νά μή δίδεται καμία άδεια έμπορίας προϊόντων άπό σοδειές ΓΤΟ πού
περιέχουν γονίδια αντίστασης σέ άντιβιοτικά. "Οπως κι αν έχει τό θέμα,
είναι φανερό ότι πρέπει κάθε ΓΤΟ, μέ άντοχή στά άντιβιοτικά, νά εξετάζε-
ται μέ μεγάλη σχολαστικότητα, άλλά καί σέ περίπτωση πού δοθεί άδεια
άπελευθέρωσης νά παρακολουθείται συνεχώς μέ συλλογή στοιχείων.

Γ. Προστασία τών όμοειδών φυτών.

Είναι σημαντικό, στήν περίπτωση πού ό γενετικά τροποποιημένος όργα-
νισμός είναι φυτό καί καλλιεργείται πειραματικά ή καί γιά έμπορικούς λό-
γους, νά προστατεύονται τά ομοειδή φυτά πού δέν είναι τροποποιημένα, καί
αύτό γιατί είναι δεδομένο ότι προκύπτουν μεταφορές γύρης μέσω τών έντό-
μων, οπότε, όπως είναι φυσικό, θά προκύψουν άπό διασταυρώσεις νέα εί'δη
τού Γδιου φυτού, πού μπορεί, όμως, νά έχουν διαφορετικές ή καί άνεπιθύμη-
τες ιδιότητες.

Δ. Είναι πιθανό οί ΓΤΟ μέ γονίδια αντοχής σε εντομοκτόνα νά προκα-
λέσουν στρεβλώσεις στό οικοσύστημα. Υπάρχουν επιστημονικές παρατηρή-
σεις σύμφωνα μέ τις όποιες τά έντομα μπορούν νά άναπτύξουν άντίσταση
στήν τοξίνη Bt, πού παράγεται άπό γενετικά τροποποιημένα φυτά μέ μετα-
φορά τού γονιδίου άπό τό μικρόβιο bacillus thuringiensis. Ή άντίσταση
αύτή τών έντόμων μπορεί νά αναπτυχθεί σέ μικρό χρονικό διάστημα καί τό
άρχικό πλεονέκτημα τού γενετικά τροποποιημένου φυτού έναντι έντόμων όχι
μόνο είναι δυνατό νά έξουδετερωθει, άλλά νά μετατραπεί σέ μπούμερανγκ γιά
τή γεωργία.

Ε. Μεταβολές τού δικτύου τροφής εδάφους.

Τέλος, υπάρχουν παρατηρήσεις πού δείχνουν ότι ορισμένα γενετικά τρο-
ποποιημένα μικρόβια, τά όποια χρησιμοποιήθηκαν στη ζύμωση γεωργικών
υλών γιά παραγωγή αίθανόλης χρησιμοποιούμενης στά βιοκαύσιμα, δημιουρ-
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γοΰν πρόβλημα στό τροφικό δίκτυο τοΰ εδάφους. Αυτό γιατί επηρεάζουν μύ-
κητες, μικρόβια, άλλά καί άλλους οργανισμούς τοΰ εδάφους χρήσιμους στή
διατροφική λειτουργία τών φυτών, δημιουργώντας πιθανές στρεβλώσεις στό
οικοσύστημα, υπό τήν προϋπόθεση βεβαίως ότι τά γενετικά τροποποιημένα
βακτηρίδια θά εξαπλωθούν καί σέ άλλες περιοχές έκτός τής άρχικής.

Στόν πίνακα 5 παρουσιάζονται τά κυριότερα νομοθετήματα πού άφορούν
τούς ΓΤΟ καί τά προϊόντα τους (πίν. 5).

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

Στις προηγούμενες δεκαετίες, ή έφαρμογή τών τεχνολογιών γιά τή με-
λέτη, τό χειρισμό καί τή μεταφορά τοΰ DNA άνοιξε συναρπαστικές προο-
πτικές στήν ιατρική έρευνα, στήν κλινική διάγνωση καί στή θεραπεία. Ή
πρόοδος συντελείται μέ τόσο ταχεϊς ρυθμούς, ώστε κάτι πού σήμερα θεω-
ρείται άδύνατο, σύντομα μπορεί νά συνιστά καθιερωμένη πρακτική. Ή πραγ-
ματικότητα αυτή άντανακλάται καί στις έφημερίδες, πού περιέχουν σχεδόν
κάθε μέρα τρανταχτές ειδήσεις αυτών τών προόδων. Στις ειδήσεις, οί νέες
άνακαλύψεις παρουσιάζονται είτε ώς θαύματα καί υποσχέσεις λύτρωσης τών
άσθενών άπό τά δεινά τους είτε ώς μεγάλα διλήμματα γιά τήν κοινωνία, λό-
γο.» τών προβλημάτούν πού ένδεχομένως θά δημιουργήσουν. Στήν πραγματι-
κότητα, καί οί δύο αυτές άντίθετες τάσεις περιέχουν μιά δόση άλήθειας. Ή
πρώτη άποψη άντανακλά τήν πρόοδο τής Επιστήμης καί τις τεράστιες με-
ταβολές πού παρατηρούνται στήν πρόληψη, διάγνωση, πρόγνωση καί θερα-
πεία διαφόρων νοσημάτων. Ή δεύτερη άντανακλά τά προβλήματα πού δημι-
ουργούν οί προοπτικές τών τάσεων αύτών, τά οποία μπορεί νά οδηγήσουν σέ
ένα πολύπλευρο σύστημα έπεμβάσεων στή ζωή μας καί, έπομένως, άπαιτοΰν
τή λήψη πολιτικών άποφάσεων καί νομικών μέτρων. Επιπλέον, μπορεί νά
δημιουργήσουν προβλήματα βιοηθικής.

Εύνοϊκά άποτελέσματα καί εφαρμογές άναμένονται σέ τέσσερις τομείς
τής ιατρικής: α) κληρονομικά νοσήματα, β) τά πιό κοινά νοσήματα, δηλαδή
τόν καρκίνο, τά καρδιαγγειακά καί τά νευροεκφυλιστικά, γ) τήν κατανόηση
τών μηχανισμών τών διαφόρων νόσων, πού θά οδηγήσει σέ νέους θεραπευτι-
κούς στόχους καί πιό άποτελεσματικές θεραπείες καί φάρμακα, καί δ) στήν
πρόληψη τών νόσων (πίν. 6).
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ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑ-
ΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Τά νοσήματα αύτά ξεπερνούν τις 4.000 και οφείλονται σέ μεταβολές καί
μεταλλάξεις στό DNA. Στά περισσότερα γενετικά νοσήματα, ένα γονίδιο που
κληρονομεί ένα παιδί άπό τόν ένα γονιό δέν άρκεΐ γιά νά έκδηλωθεΤ ή νόσος,
διότι τό έλάττωμα άναπληρώνεται άπό τό φυσιολογικό γονίδιο, που παίρνει
άπό τόν άλλο. Τό νόσημα, δηλαδή, κληρονομείται μέ τόν υποτελή χαρακτή-
ρα καί βέβαια τά άτομα αυτά είναι φορείς τής άρρώστιας. Γιά νά έκδηλω-
θεΤ ή νόσος, πρέπει νά είναι έλαττωματικά καί τά δύο γονίδια πού κληρονο-
μεί τό παιδί άπό τούς γονείς του. Παράδειγμα τέτοιου νοσήματος είναι ή κυ-
στική Γνώση, πού προκαλεί άνωμαλία στή λειτουργία τών πνευμόνων μέ
συσσώρευση βλέννας καί έχει συχνότητα έμφάνισης ένα στά 2.000 παιδιά
πού γεννιούνται. Ή μετάλλαξη άφορα τό γονίδιο πού κωδικοποιεί τήν πρω-
τείνη —δίαυλο ιόντων χλωρίου, μέ άποτέλεσμα τήν συσσώρευση βλέννας
στις πνευμονικές κυψελίδες. Μέ παρόμοιο τρόπο κληρονομούνται ή θαλασ-
σαιμία καί ή δρεπανοκυτταρική άναιμία. Σέ ορισμένα, όμως, γενετικά νοσή-
ματα φθάνει ένα μόνο έλαττωματικό γονίδιο, γιά νά προκαλέσει τήν αρρώ-
στια. Έδώ ή νόσος κληρονομείται μέ τόν κυρίαρχο χαρακτήρα. "Ενα τέτοιο
παράδειγμα άποτελεΐ ή χορεία τού Huntington, πού έμφανίζεται στή μέση
ήλικία καί χαρακτηρίζεται άπό βαθμιαία άπώλεια τού έλέγχου τών κινήσε-
ων καί τών πνευματικών λειτουργιών καί όδηγεΐ, δυστυχώς, σέ πρόωρο θά-
νατο. Εύτυχώς, τό νόσημα είναι σπάνιο καί έμφανίζεται σέ άναλογία ένα στά
10.000 άτομα.

Στό έρώτημα έάν ή άναγνώριση τού γονιδίου, τού οποίου οί άλλαγές
προκαλούν μιά συγκεκριμένη γενετική νόσο, αυτόματα οδηγεί καί στή θερα-
πεία της, ή άπάντηση είναι άρνητική. "Ομως, χωρίς τήν άνεύρεση τού
ύπεύθυνου γονιδίου, ή έπινόηση τής θεραπείας είναι σχεδόν άδύνατη.

Στόν τομέα τής έξέτασης καί διάγνωσης τών κληρονομικών νοσούν, ή
μεγάλη συνεισφορά τής βιοχημικής γενετικής ήταν οί γενετικές έξετάσεις
(πίν. 7). Έφαρμόζοντάς τις μπορούμε νά διαγνώσουμε περισσότερα άπό 300
νοσήματα. Ή συνηθέστερη μέθοδος γενετικής έξέτασης χρησιμοποιεί τήν τε-
χνική τής ύβριδοποίησης τού DNA, όπου συγκρίνονται δύο συγκεκριμένες
άλυσίδες του. Αφού προσδιοριστεί ή συγκεκριμένη μετάλλαξη σέ ένα γονίδιο,
οί έρευνητές μπορούν νά άντιγράψουν μικρή έκταση τού DNA, πού περιέχει
τή μετάλλαξη καί νά χρησιμοποιήσουν τό τμήμα πού θά προκύψει, ώς ιχνη-
λάτη γιά τήν άναζήτηση αντίστοιχης μετάλλαξης σέ πολλά άτομα.
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Στήν κλινική εφαρμογή, ή διάγνωση μιάς κληρονομικής νόσου μπορεί νά
διευκολύνει τήν πρώιμη θεραπευτική επέμβαση. Άκόμη, ή γνώση ότι οί γο-
νείς είναι φορείς κληρονομικής νόσου, άσφαλώς τούς βοηθά νά προσφύγουν
σέ γενετικό σύμβουλο καί νά πάρουν άποφάσεις. Τά νεότερα έπίτεύγματα
στις έξωσωματικές γονιμοποιήσεις έπιτρέπουν σήμερα προεμφυτευτικές έξε-
τάσεις πού μπορεί νά οδηγήσουν στήν έπιλογή γονιμοποιημένων ώαρίων
άπαλλαγμένων άπό έλαττωματικά γονίδια. Μέ αύτόν τόν τρόπο, τό παιδί
πού θά γεννηθεί δέν θά νοσήσει άπό τό κληρονομικό νόσημα καί άκόμη δέν
θά είναι φορέας του. Είναι φανερό ότι μέ αύτήν τήν πρακτική σταδιακά θά
ελαττωθεί ή συχνότητα ένός δεδομένου γενετικού νοσήματος.

Μιά πρόσφατη καινοτομία είναι αυτή τής γονιδιακής θεραπείας. Ό όρος
στήν πραγματικότητα καλύπτει όχι μιά άλλά δύο μορφές γενετικής θερα-
πείας, τή σωματική καί τή βλαστική. Ή σωματική γονιδιακή θεραπεία έγι-
νε κλινική πραγματικότητα άπό τό 1990, όταν χρησιμοποιήθηκε μέ επιτυ-
χία γιά τή θεραπεία τής γενετικής έλλειψης τού ένζύμου άπαμινάση τής
άδενοσίνης, νόσημα πού συνοδεύεται άπό άνοσοανεπάρκεια. Ή θεραπεία άπο-
σκοπεϊ στήν άντιστάθμιση τού γενετικού έλαττώματος, μέ τή μεταφορά του
φυσιολογικού γονιδίου, μέ τή βοήθεια ένός ιού, στά σωματικά κύτταρα πού
έμπλέκονται στήν έκδήλωση τής άσθένειας. Αύτά τά σωματικά κύτταρα
είναι ορισμένα κύτταρα τού αίματος στά όποια γίνεται in vitro ή μεταφορά
τού κλωνοποιημένου φυσιολογικού γονιδίου καί έπαναμεταγγίζονται στόν
ασθενή. Στήν κυστική ίνωση είναι υπό δοκιμή ή μεταφορά μέ άεροζόλ τού
γονιδίου, μέ τή βοήθεια ένός ιού πού θά τό εισαγάγει στά κύτταρα τών πνευ-
μονικών κυψελίδων, οί όποιες έκδηλώνουν, κυρίως, αύτή τή γενετική νόσο.
Κλινικές δοκιμές βρίσκονται σέ έξέλιξη γιά τήν ανεπάρκεια άντιτρυψίνης,
τήν αιμοφιλία, τή θαλασσαιμία, τή δρεπανοκυτταρική άναιμία, τή μυϊκή δυ-
στροφία τού Duchenne καί τή νόσο τού Gaucher.

Ή βλαστική γονιδιακή θεραπεία άποσκοπεΐ στή μεταφορά τού φυσιολο-
γικού γονιδίου στά γεννητικά κύτταρα. Θεωρητικά, άν τό έλαττωματικό γο-
νίδιο άντικατασταθεΐ άπό ένα φυσιολογικό, τότε τό παιδί πού θά γεννηθεί όχι
μόνο δέν θά έκδηλώσει στό μέλλον τήν άσθένεια, άλλά δέν θά είναι καί φο-
ρέας της. Ή υπόσχεση μιάς τέτοιας θεραπείας είναι πολύ μεγάλη. Τό έπί-
πεδο, όμως, τών γνώσεών μας βρίσκεται άκόμη μακριά άπό τήν έφαρμογή
της καί πρέπει νά παραδεχτούμε, ότι, μέ βάση τά σημερινά δεδομένα, δέν
γνωρίζουμε άν μιά τέτοιου είδους θεραπεία θά μπορούσε νά έφαρμοστεΐ σή-
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μερα, χωρίς, βεβαίως, νά αποκλειστεί ή πιθανότητα γιά μελλοντικές έφαρ-
μογές, όταν καί αν ή ασφάλεια καί ή άποτελεσματικότητα επιτευχθούν καί,
πάντα, μέ τήν προϋπόθεση ότι δέν θά υπάρχουν νομικές, ήθικές ή κοινωνικές
έπιπτώσεις.

ΚΟΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΓΟΝΙΔΙΑ

Εκτός άπό τά γενετικά νοσήματα υπάρχουν άλλα, πιο κοινά, όπως ή
στεφανιαία νόσος, δ καρκίνος, ή νόσος του Alzheimer καί τό άσθμα, όπου ή
ευπάθεια ένός άτομου έξαρτάται καί άπό γενετικούς παράγοντες. Είναι ό
συνδυασμός τών παραγόντων αύτών μέ τις χρόνιες έξωγενεΐς έπιδράσεις τής
διατροφής, τού βάρους τού σώματος, τού καπνίσματος, τού άγχους, τής μο-
λυσμένης άτμόσφαιρας τού περιβάλλοντος εργασίας καί διαφόρων άλλων συ-
νηθειών τής ζωής ένός άτομου πού καθορίζουν τελικά αν θά εκδηλωθεί ή νό-
σος. Μάλιστα, κάποιοι γενετικοί παράγοντες έχουν ήδη αναγνωριστεί, όπως
γονίδια, πού έχουν σχέση μέ τόν καρκίνο τού μαστού καί άλλα, πού συνδέ-
ονται μέ τή νόσο τού Alzheimer, ή οποία συνήθως έκδηλώνεται μετά τήν
ήλικία τών 60 χρόνων καί κυριολεκτικά άφανίζει τις πνευματικές ικανότη-
τες τών άτόμων αύτών καί τά οδηγεί βαθμιαία στήν άνοια. Τέλος, άκόμη
καί σέ λοιμώδη νοσήματα, υπάρχει συμμετοχή γενετικών παραγόντων. Τό
AIDS έχει διαφορετική έξέλιξη σέ ορισμένα άτομα, άνάλογα μέ τή γενετική
τους ιδιοσυστασία.

Στά νοσήματα αύτά, ή προσφορά τής γενετικής έξέτασης είναι άνεκτί-
μητης άξιας γιά τή μελέτη τής παθογένειας μιάς νόσου καί τοποθετεί τις
βάσεις γιά τήν άνάπτυξη μεθόδων πού θά οδηγήσουν στήν πρόληψη άλλά καί
στήν καλύτερη θεραπευτική άγωγή.

Μέ τις έξετάσεις αύτές, μπορούμε νά άποκαλύψουμε άκόμη τήν παρου-
σία τού DNA ένός ιού σέ άνθρώπινα κύτταρα (πίν. 7). Μέ αυτόν τόν τρό-
πο, ή άνίχνευση τού DNA τού ιού τού άνθρωπίνου θηλώματος σέ κύτταρα
τού τραχήλου τής μήτρας έχει μεγάλη σημασία στήν πρόληψη καί έγκαιρη
διάγνωση τού καρκίνου τού τραχήλου τής μήτρας. Μάλιστα, ό συνδυασμός
τού Test. Παπανικολάου μέ τήν άνίχνευση τού DNA τού ιού άνεβάζει τή δυ-
νατότητα πρώιμης διάγνωσης άπό 77% (Pap Test) σέ 97% (Pap
test + DNA ιού). Ή πρώιμη αύτή διάγνωση οδηγεί στήν αποτελεσματική
θεραπεία. Ακόμη, ή άνεύρεση τού DNA τού ιού είναι πολύ χρήσιμη, προκει-
μένου νά έφαρμοστεΐ ό έμβολιασμός έναντίον τού ιού καί σέ κορίτσια καί γυ-
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ναΐκες μεγαλύτερες τών 12 ετών. Σχετική, μάλιστα, κατευθυντήριος οδηγία,
πού αφορά αυτόν τον εμβολιασμό, θά υπάρξει τούς ερχόμενους μήνες πρός τά
κράτη-μέλη άπό τήν Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ή τελευταία εξέλιξη στό πεδίο τών γενετικών εξετάσεων είναι τά DNA-
τσίπ, πού άποτελοΰνται άπό πυκνά πλέγματα μοριακών παγίδων, οί όποιες
είναι κατασκευασμένες νά αιχμαλωτίζουν τό DNA τών γονιδίων τού άνθρώ-
πινου γονιδιώματος. Τό άποτέλεσμα γίνεται φανερό μέ λαμπρά χρώματα πού
θυμίζουν βιτρό έκκλησιών (είκ. 29).

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΤΛΑΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΡ-
ΚΙΝΟΥ (TCGA)

Πριν άπό μερικά χρόνια άρχισε μιά συστηματική προσπάθεια γιά νά
άλληλουχηθεΐ τό άνθρώπινο γονιδίωμα καί οί έρευνες αυτές όλοκληρώθηκαν
τό 2003. Ή ιδέα ότι μεταβολές στό άνθρώπινο γονιδίωμα βρίσκονται στον
πυρήνα όλων τών μορφών τού καρκίνου δέν είναι νέα. Μετά τήν άνακάλυψη
τών όγκογονιδίων, τό 1981, κατανοήθηκε ότι ό καρκίνος δημιουργείται, κυ-
ρίως, άπό μεταλλάξεις σέ όρισμένα γονίδια. Οί ζημιές αύτές στά γονίδια σέ
ορισμένους καρκίνους είναι κληρονομικές, ένώ σέ άλλους προκαλούνται άπό
έκθεση σέ διάφορους καρκινογόνους παράγοντες, π.χ. χημικές ένώσεις, ακτι-
νοβολίες, λοιμώξεις καί άλλους. Ζημιές στό DNA μπορεί άκόμα νά προκλη-
θούν άπό λαθεμένη έπιδιόρθωσή του, πού είναι μία φυσιολογική λειτουργία
στό κύτταρο, ή άπό λάθη πού συμβαίνουν κατά τήν άντιγραφή του. "Οποια
όμως κι άν είναι ή αιτία αυτών τών μεταλλάξεων, τό άποτέλεσμά τους είναι
ότι προκαλούν άνωμαλίες σέ βιολογικές λειτουργίες, μέ άποτέλεσμα τόν μή
έλεγχόμενο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, πού είναι χαρακτηριστικός τού καρ-
κίνου. 'Ακόμη δημιουργεί καί άλλα χαρακτηριστικά κακοήθειας, όπως αύτό
τής εισβολής σέ γειτονικούς ιστούς καί μεταστάσεις. Επομένως, εφ' όσον
είναι γνωστή ή άλληλουχία τών νουκλεοτιδίων τοΰ άνθρωπίνου γονιδιώματος,
ή άνεύρεση γονιδιωμάτων καρκινικών κυττάρων καί ή σύγκρισή τους μέ τό
φυσιολογικό θά άποκαλύψει τις διαφορές καί τό ρόλο τους στον καρκίνο.
Αύτό άποτελεΐ τή βάση τοΰ εγχειρήματος TCGA. Πρόκειται γιά γιγαντιαίο
έγχείρημα, πού εγκαινιάστηκε έδώ καί δύο χρόνια, άπό τό Εθνικό 'Ινστι-
τούτο Υγείας τών ΗΠΑ. Τό μέγεθος τοΰ έγχειρήματος τό άντιλαμβανόμα-
στε, αν σκεφθούμε ότι μελέτη τών 50 πιό κοινών τύπων καρκίνου είναι πε-
ρίπου ισοδύναμο μέ τήν εργασία 10.000 γονιδιωμάτων τοΰ άνθρώπου, σέ
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σχέση μέ τον δγκο τοΰ DNA που πρέπει νά άλληλουχηθεϊ. "Ομως, οί αυτό-
ματες τεχνικές στήν άλληλούχηση νουκλεοτιδίων σήμερα είναι πολύ ταχύτε-
ρες, τό κόστος πολύ μικρότερο καί παράλληλα θά έργαστούν συντονισμένα
πολλά ερευνητικά κέντρα. "Ετσι, πιστεύω πώς σέ λίγα χρόνια θά άρχίσου-
με νά έχουμε πληρέστερη γνώση ορισμένων καρκίνων καί ή έλπίδα προο-
πτικής κατανοήσεως τού συνόλου αύτών μπορεί νά γίνει πραγματικότητα
στό απώτερο μέλλον.

Πρέπει άκόμη νά άναφέρω ότι ήδη οί έργασίες διαφόρων έρευνητικών
ομάδων, στά τελευταία 20 χρόνια, έχουν οδηγήσει στήν άνεύρεση 350 γονι-
δίων πού σχετίζονται μέ τόν καρκίνο καί έχουν ήδη δώσει σημαντικές πλη-
ροφορίες γιά τήν κατανόηση τής νόσου. Μιά βάση αύτών τών δεδομένων,
πού όνομάζεται κατάλογος τών σωματικών μεταλλάξεων στον καρκίνο
COSMIC, υπάρχει στό 'Ινστιτούτο Sanger, στό Cambridge τής 'Αγγλίας.
Ή γνώση αυτή βοήθησε στήν παρασκευή ορισμένων φαρμάκων, όπως τό
Glivec, πού άναστέλλει ένα ένζυμο άπό γονίδια πού υπέστησαν μετάλλαξη
καί προκαλούν χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Τό φάρμακο είναι πολύ άποτε-
λεσματικό στήν θεραπεία αύτής τής νόσου, άλλά καί σέ άλλους καρκίνους.
"Αλλα φάρμακα, καί μάλιστα ιδιαιτέρως άποτελεσματικά, πού παρασκευά-
στηκαν χάρη στις γνώσεις αύτές, είναι τά HERCEPTIN (καρκίνος τού μα-
στού), IRESSA, TARSEVA (καρκίνος πνεύμονα) καί AVASTIN (καρκίνος
πνεύμονα, παχέος έντέρου καί άλλοι καρκίνοι).

Οί μεγάλες δυνατότητες τής γονιδιακής έρευνας, σέ μεγάλη κλίμακα,
φαίνονται, άκόμη, στήν πρόσφατη μελέτη έρευνητών τού Πανεπιστημίου
John Hopkins. Ή ομάδα αυτή άλληλούχησε 13.000 περίπου γονίδια σέ
καρκινικούς ιστούς, προερχόμενους άπό 11 άρρώστους μέ καρκίνο τού παχέ-
ος έντέρου καί 11 άρρωστες μέ καρκίνο τού μαστού. Ή μελέτη άναφέρει ότι
μεταλλάξεις βρέθηκαν σέ σχεδόν 200 διαφορετικά γονίδια, ένώ προηγουμέ-
νως οί δύο αύτοί τύποι καρκίνου είχαν συνδεθεί μέ περίπου 12 γονίδια. 'Εδώ
θά πρέπει νά σημειώσουμε ότι υπάρχει ή δυσκολία νά διακρίνει κανείς τις
μεταλλάξεις πού σχετίζονται μέ τόν καρκίνο άπό έκεΐνες χωρίς σημασία.
Έπομένως, τό έγχείρημα TCGA είναι κολοσσιαίο, έχει ήδη άρχίσει μέ ένα
πιλοτικό πρόγραμμα, άλλά ό τελικός σκοπός θά είναι ή χαρτογράφηση όλων
τών γονιδιακών άνωμαλιών πού έμπλέκονται στον καρκίνο.

Μπορεί άκόμη νά προβλεφθεί ότι άνάλογα προγράμματα μέ αύτό γιά τόν
καρκίνο θά υπάρξουν στό μέλλον καί γιά άλλα νοσήματα.
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Ή νέα αυτή γνώση θά επιτρέψει, τελικά, νά άναγνωριστούν όλοι οί γε-
νετικοί παράγοντες, οί οποίοι συνδέονται μέ τά κοινά νοσήματα που αποτε-
λούν καί τον κύριο παράγοντα θνησιμότητας τού άνθρώπου, καί νά αντιμε-
τωπιστούν μέ νέα θεραπευτικά σχήματα καί κυρίως μέ άποτελεσματικότερη
πρόληψη. Θά βοηθήσει, έπίσης, νά κατανοήσουμε τις περίπλοκες λεπτομέ-
ρειες τών άμυντικών μας μηχανισμών κατά τών παρασίτων, τών μικροβίων
καί τών ιών. Τελικά, τά σημεία έκεΐνα τού άνθρώπινου γονιδιώματος πού
είναι τρωτά καί ευάλωτα στις περιβαλλοντικές προκλήσεις καί πιέσεις,
καθώς καί στις συνήθειες τής ζωής μας, θά κατανοηθούν ώστε νά γίνει ή
γνώση αυτή έκμεταλλεύσιμη πρός όφελος μας.

Στον πίνακα (πίν. 8) άναφέρονται τά κυριότερα νομοθετήματα τής Ε.Ε.

ΑΠΟΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ: Η ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ

Είναι γνωστό ότι στά φυτά μπορούμε νά πάρουμε άπό σωματικά κύττα-
ρα ξανά όλο τό φυτό, ρίζες, φύλλα, τά πάντα. Αύτό δέν είχε κατορθωθεί στά
θηλαστικά. 'Αποδίδονταν στό ότι τά σωματικά κύτταρα, πού προέρχονται
άπό τό όλοδύναμο γονιμοποιημένο ώάριο, μέ αλλεπάλληλες κυτταρικές διαι-
ρέσεις καί διαφοροποιήσεις, παρ' όλο πού περιέχουν όλο τό γενετικό υλικό,
έχουν χάσει τή δυνατότητα νά άποδιαφοροποιοΰνται. Τό επιστημονικό ερώ-
τημα είχε, λοιπόν, ώς έξής: Είναι ή άποδιαφοροποίηση δυνατή ή όχι; Μπο-
ρεί, δηλαδή, κανείς άπό ένα σωματικό κύτταρο θηλαστικού νά δημιουργήσει
πάλι όλο τόν όργανισμό, όπως στήν περίπτωση ένός καρότου;

Ό Ian Wilmut καί ή ομάδα του χρησιμοποίησαν τόν πυρήνα ένός σω-
ματικού κυττάρου πού δίνει τό γενετικό υλικό καί ένα έκπυρηνισμένο ώάριο
προβατίνας. Ή τοποθέτηση τού πυρήνα τού σωματικού κυττάρου στό άπύ-
ρηνο ώάριο οδήγησε σ' ένα όλοδύναμο κύτταρο, τό όποιο, όταν έμφυτεύτηκε
σέ μήτρα μιας άλλης προβατίνας, όδήγησε στή γέννηση τής διάσημης Ντό-
λυ, ή όποια είναι «δίδυμη» τής προβατίνας πού έδωσε τό σωματικό κύττα-
ρο καί δέν έχει καμιά γενετική σχέση μέ τήν προβατίνα πού τήν γέννησε
(είκ. 30).

"Εκτοτε καί άλλα πειράματα έπιβεβαίωσαν τό γεγονός ότι ή άποδιαφο-
ροποίηση είναι δυνατή, άκόμη και σέ κύτταρα άνθρώπου. Ή άποδιαφοροποί-
ηση άνοίγει νέες μεγάλες προοπτικές στή γνώση τών μηχανισμών τής δια-
φοροποίησης, καί μάλιστα, σέ συνδυασμό μέ τή γνώση τού άνθρώπινου γο-
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Μπορούμε άκόμη νά λάβουμε υπόψη: α) τόν άποκλεισμό τών διακρίσε-
ων μέ βάση τό γονότυπο, δηλαδή τήν κληρονομική ιδιοσυστασία, β) τήν
εγγύηση σέ ένα άτομο σχετικά μέ τόν αύστηρά δικό του έλεγχο τών γενε-
τικών πληροφοριών πού τό άφορούν. Τό δικαίωμα αύτό υπερισχύει τών οικο-
νομικών συμφερόντων τών συστημάτων υγείας. "Εχει άκόμη καταγραφεί ότι
άσφαλιστικές εταιρείες έχουν άρνηθεΐ τήν άσφαλιστική κάλυψη άτόμων πού
έχουν ένα γενετικό έλάττωμα ή βρίσκονται σέ κίνδυνο νά έκδηλώσουν μιά
γενετική άσθένεια. Επισημαίνεται ότι οί άσφαλιστικοί οργανισμοί δέν έχουν
τό δικαίωμα νά ζητούν πριν ή μετά τή σύναψη άσφαλιστικής συμβάσεως τή
διενέργεια γενετικών άναλύσεων, δεδομένου ότι οί γενετικές άναλύσεις δέν
έπιτρέπεται νά καταστούν προϋπόθεση τής σύναψης άσφαλιστικής σύμβα-
σης· γ) ή παροχή ιατρικής βοήθειας άφορα τις πρακτικές τών γιατρών, τών
συμβούλων γενετικής καί τών έργαστηρίων, πού διαπιστώνουν καί καταγρά-
φουν τις γενετικές πληροφορίες πού άφορούν κάποιο άτομο. Έδώ τό ιατρικό
άπόρρητο έχει άπόλυτη προτεραιότητα καί έφαρμογή. Ή δημιουργία άτο-
μικών γενετικών φακέλων πρέπει νά είναι έργο μόνον ιατρού- δ) παιδεία, τέ-
λος, σημαίνει ένημέρωση τών διαμορφωτών τής πολιτικής, τών έπαγγελμα-
τιών τών ύπηρεσιών υγείας, τών βιολόγων, τών κοινοτικών λειτουργών,
όπως έπίσης καί τού κοινού, ώστε νά γίνει κατανοητή ή νέα γνώση, καθώς
καί τά προβλήματα καί οί εύκαιρίες πού δημιουργεί. "Εχουμε άνάγκη τών
νέων καί βελτιωμένων θεραπειών, πού ένδεχομένως θά άναπτυχθούν μέ τή
γνώση τών γενετικών δεδομένων. Δέν πρέπει νά άνακόψουμε τήν πρόοδο τής
Επιστήμης, άλλά νά εύαισθητοποιήσουμε τήν κοινωνία στή νέα γνώση καί
νά προσπαθήσουμε νά ρυθμίσουμε τις νομικές, ήθικές καί κοινωνικές της
πτυχές.

ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΕΥΓΟΝΙΚΗ

Κατέστη ήδη σαφές ότι άπό τήν άνάλυση τών γονιδιωμάτο.>ν μπορεί νά
προκύψει ή δυνατότητα βελτίωσης τής διάγνωσης, τής πρόληψης καί τής
θεραπείας άσθενειών, ένώ παράλληλα έλλοχεύει ό κίνδυνος νά περιθωριοποι-
ηθούν στρώματα τού πληθυσμού γιά λόγους ευγονίας, μέσω έπιλογής
έμβρύων, μέ γενετικά κριτήρια καί νά προκληθούν ουσιαστικές άλλοιώσεις
στήν κοινωνική συμβίωση. Συνεπώς, πρέπει νά θεωρηθούν έπικίνδυνες οί
προσπάθειες νά άλλάξουμε γνωρίσματα καί φυσικά χαρακτηριστικά βασισμέ-
να σέ συνδυασμούς πολλών γονιδίων, όπως ή εύστροφία τού πνεύματος, δη-
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λαδή νά εφαρμόσουμε στήν πράξη εύγονισμό. Επιβάλλεται, έπομένως, νά
έμμείνουμε στή θέσπιση τής κατηγορηματικής απαγόρευσης όλων τών προ-
σπαθειών που άποσκοπούν στήν αυθαίρετη άνασύσταση του γενετικού προ-
γράμματος τών άνθρωπίνων οργανισμών, διότι άποτελεί νόθευση τής ταυτό-
τητας του άνθρώπου καί συνιστά άνεύθυνη καί άπαράδεκτη πράξη. Είναι,
λοιπόν, σημαντικό νά δηλώσουμε άποφασιστικά τήν πλήρη άντίθεσή μας
στις έφαρμογές τών γενετικών γνώσεων στό χώρο τοΰ εύγονισμού. Αυτή ή
έφιαλτική προοπτική τής μοντέρνας βιοχημικής γενετικής, άκόμη κι αν επι-
στημονικά φαίνεται σήμερα άπίθανη, πρέπει έγκαίρως νά άποκλειστεΐ, διότι
θά δημιουργούσε άνυπέρβλητα νομικά, ήθικά καί κοινωνικά προβλήματα στις
άνθρά>πινες κοινο_>νίες.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στά προηγούμενα κεφάλαια περιηγηθήκαμε, ίσως γρήγορα, τά κυριότε-
ρα μέρη τού θαυμαστού κόσμου τής βιοχημικής γενετικής, «τόν κόσμο τού
DNA». Ή πορεία, όμως, αύτού τού κόσμου δέν είναι άπαλλαγμένη άπό κιν-
δύνους καί προβλήματα, πού έπίσης έπισημάναμε ώστε νά δοθεί ή συνολική
του εικόνα. Ούσιαστικά πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ότι ή βιοχημική γε-
νετική δέν είναι ούτε οικουμενική πανάκεια ούτε τό κουτί τής Πανδώρας.
Σίγουρα όμως είναι μιά δύναμη. Δύναμη ή οποία μάς προσφέρει άπίθανες
εύκαιρίες, αν τή χειριστούμε μέ σύνεση καί υπευθυνότητα. Ευκαιρίες νά κα-
ταπολεμήσουμε πιό άποτελεσματικά, σέ όλον τόν κόσμο, τήν καταστροφή
πού προκαλούν στό περιβάλλον οί κάθε μορφής ρυπογόνες δράσεις, τή δυ-
στυχία πού φέρνουν οί άρρώστιες στον άνθρωπο καί τήν έξαθλίωση πού προ-
καλεί ή πείνα στήν κοινωνία. Είναι, λοιπόν, ή βιοχημική γενετική, κατά τή
γνώμη μας, μιά άπό τις κυριότερες δυνάμεις πού θά έπηρεάσουν άποφασι-
στικά καί θά διαμορφώσουν τή ζωή τού άνθρώπου τόν 21ο αιώνα.
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Εικ. 2.
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Οί βάσεις τής πυριμιδίνης
Η  Nf^CH ΝΗ,  I  Ν^ CH 0  II  ΗΝ CH  I Ν 0  II  ΗΝ"" ^C-CH3  I II
I II HCL.1 tCH Ν i π  0=C. .CH Ν Η 1 1! 0=C. ΧΗ Ν Η 1 'Ι /CH  Ν Η
Πυριμιδίνη Κυτοσίνη Ούρακίλη Θυμίνη

(C) (U) (Τ)

Είκ. 3.

Δομή νουκλεοτιδίου DNA

Είκ. 4.
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Φωσφοδι εστερ ι κος
δεσμός

3' End

Εικ. 5. Ό ομοιοπολικός σκελετός τών άλύσων των νουκλεϊκων οξέων.

Είκ. 6.

(a) Ευκαρυωτικο χρωμόσωμα.

(b) Τά 46 χρωμοσίόματα τών

σωματικών κυττάρων του
άνθρώπου.
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Î» - " I · ^ ~ S ' -V" -

Ο

.. ___cJ^

Είκ. 7. Μεταμόρφωση μή παθογόνων R πνευμονιοκόκκων (μικρές αποικίες) σε παθο-
γόνους S πνευμονιοκόκκους (μεγάλες αποικίες) μέ DNA άπό S πνευμονιοκόκκους.

(Ο. Τ. Avery, C. Μ. MacLeod & M. McCartly, J. Exp. Med. 79, 137, 1944)
Πηγή: Α. Τρακατέλλης, Βιοχημεία, 1984.

Είκ. 8. Φωτογραφία περίθλασης
άκτίνων-Χ σέ ενα καθέτως προσανα-
τολισμένο ινίδιο DNA. Ή φωτογρα-
φία αυτή πραγματοποιήθηκε άπό τήν
Rosalind Franklin καί άποτέλεσε
κεντρικό στοιχείο στή σύλληψη του
μοντέλου τής διπλής έλικας άπό
τους Watson - Crick.

Πηγή: Α. Τρακατέλλης, Βιοχημεία,
1984.
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Είκ. 9. Ό James Watson καί ό Francis Crick μέ το
άρχικο μοντέλο DNA (The Bettman Archive).

Είκ. 10.
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Είκ. 10.
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Σκελετός Συμπληρωματικό Σκελετός

φωσφορικού ζευγάρωμα φωσφορικού

και δευξυριβόζης βάσεων και δευξυριβόζης

cha

I

,σ

h-c
αδενινη Ν

c-r

-Η

> V'

r &......- ι «

1 ν ' βιιμίνπ

Ç Ν' 9 C-r

\
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Η Η

I

C,

_____3« κ m I κιιτοσινπ

" 1

Η— C

Ν

,Η ·

■ è 1
γουσνίνη Ν" x^C ,,

0-1' η/
__10.« λ

c \

•c-r

Είκ. 11. Σχηματική αναπαράσταση τμήμα-
τος DNA με τά ζευγάρια Α/Τ καί G/C.

Είκ. 12. Ή αντιγραφή του DNA
επιτελείται μέ ήμισυντηρητικό τρόπο.
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λιγκάση

Τοποϊσομεράση

ΙΐΝάση
à Hl Πολυμεράση S

Νέα αλυσος
πριμάση «έν τω γεννάσθαι»

DNA πολυμεράση α

Νέα άλυσος
«έν τω γεννάσθαι»

Πολυμεράση δ

Έλικάση

Εϊκ. 13. Σχηματική αναπαράσταση τής αντιγραφής του DNA οπως διαμορφο'ίθηκε το 2008.

Εϊκ. 14. Ή άκτινομυκίνη, μία αντικαρκινική
ουσία, συνδέεται στο DNA καί αναστέλλει
τήν άντιγράφή καί τή μεταγραφή του.

Εϊκ. 15. Συγκρότηση χρωμοσ(όματος.

άκτινομυκίνη

άκτινομυκίνη

W —
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ΙΙίνακας 1. Γονιδιώμ,ατα στά οποία ή αλληλουχία των βάσεων
έχει προσδιοριστεί.

Όργανισμός Μέγεθος γονιδιώματος (Kb) Αριθμός χρωμοσωμάτων
Mycoplasma genitalium 580 1
(παράσιτο του άνθρώπου)
Rickettsia prowazekii 1.112 1
(ρικετσώσεις - εξανθηματικός τύφος)
Methanococcus jannaschii 1.165 1
(θερμόφιλοι μεθανόκοκκοι)
Haemophilus influenzae 1.830 1
(παθογόνο τοΰ άνθρώπου)
Synechocystis sp. 3.573 1
(κυανοβακτήριο)
Escherichia coli 4.639 1
(συμβιωτικός οργανισμός τοΰ άνθρωποι. )
Saccharomyc.es cerevisiae 11.700 16
(ζυμομύκητας)
Plasmodium, falciparum. 30.000 14
(πρωτόζωο πού προκαλεί ελονοσία)
Caenorhabditis elegans 97.000 6
(νηματώδης σκώληξ)
Arabidopsis thaliana 117.000 5
(άραβόσιτος)
Drosophila melanogaster 137.000 4
(δροσόφιλα)
Danio rerio 1.700.000 25
(ιχθύς)
Homo sapiens 3.200.000 23

Πηγή: D. Voet, J. Voet, C. Pratt (2008), Fundamentals of Biochemistry,
Life at the molecular level, 3rd edition.

Αντιγραφή j| DNA
Μεταγραφή

Iff
RNA

Μετάφραση
Πρωτεΐνη

Είκ. 16. Tö «κεντρικό δόγμα» τής μο-
ριακής βιολογίας πού απεικονίζει τις ροες
τής γενετικής πληροφορίας όπως διατυπώ-
θηκε από τόν Francis Crick τό 1958.
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Είκ. 17. Σχηματική αναπαράσταση τής μεταγραφής του DNA.

Είκ. 18. "Ενα γονίδιο κωδικο-
ποιεί τήν άλληλουχία άμινοξέων
μιας πρωτεϊνικής άλύσου. τής
οποίας ή τελική διαμόρφωση,
δηλαδή ή ενεργή μορφή, προσ-
διορίζεται άπό τήν άλληλουχία
τών άμινοξέων της.

γονίδιο  m^ypyjvp/mvmv
Μεταγραφή του

4 Κ DNA σε RNA
Αγγελιοφόρο RNa\/\/\/\

Μετάφραση του RNA σέ
> πολυπεπτιδική αλυσο ■

\ ι î /
Δίπλωμα τής πολυπεπτιδικής

> f άλύσου στή φυσική
jjfc^ τρισδιάστατη ενεργή μορφή

Nucleic Acids and Gene Activity

completed
polypeptid!

C^ -y chfjin

polypeptide molecules

—'---- *----of completion

D tRNA

Είκ. 19. Πρωτεϊνοσΰνθεση.
Πηγή: A. Trakatellis, Chapter 7: Nucleic Acids and Gene Activity, στο Best & Taylor, Physiological Basia
of Medical Practice, ninth edition, J. R. Brobeck, 1973.
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ένζυμο
Bam Hl

Είκ. 20. Παλίνδρομες αλληλου-
χίες βάσεων πού αναγνωρίζουν
ορισμένες ένδονουκλεάσες περιορι- Earn

σμοΰ.

/Mil

Hindill

Hpall

ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ

»il
Psi

Περιοχές αναγνώρισης - διάσπασης
Ι

5'-CGATCC-3'
S'-CCTAG&ô'
Τ

I

5'-GAATTG-S'
3'-CTTAAG-5'

Τ

ι

Ä'-GGC&S'
S'-CCGGö'
Τ

4.

y-AAGCTT-S'
S'-TTCGAA-5'
Τ

ι

5'-CCGG-3'
3'GGCΧ>5'
Τ

5-GCGGCCGC-S'
3"-CGCCGCCG-5'
t

I

5'-CTGCAG-3'
S'-GACGTCö'
Τ

1. τομή φορέα καί
DNA μέ τήν ίδια
ένδονουκλϊάση
δημιουργεί
συγκολλητικά άκρα

κλωνοποίησης

2. τά συγκολλη-
τικά άκρα καί ή
DNA- λιγκάση
δδηγοΰν στήν
ένωση

χιμαιρικό
DNA

Είκ. 21. Γενικό σχήμα παρασκευής άνασυνδυασμένου DNA. Ή διάσπαση τών παλίνδρομων
αλληλουχιών οδηγεί σέ συγκολλητικά άκρα καί οί διασπασμένοι δεσμοί άποκαθίστανται μέ τήν

DNA—λιγκάση.
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Πίνακας 2. Χρήση ενζύμων παραγομένων μέ τις τεχνικές
τής γενετικής μηχανικής στή βιομηχανία τροφίμου.

"Ενζυμο Προϊόν
• α-Άμυλάση Γλυκαντικά, μπίρα, ψωμί, κέικ καί μπισκότα
• Άμυλογλυκοσιδάση Γλυκαντικά, μπίρα χαμηλή σε υδατάνθρακες,

χυμοί φρούτων, παραγωγή ψωμιού
• β-Γαλακτοσιδάση (λακτάση) Σιρόπι τυρόγαλου, γάλα μέ μειωμένη λακτόζη,

διαιτητικά προϊόντα, παγωτά
• Χυμοσίνη Τυριά
• Ίσομεράση τής γλυκόζης Σιρόπι φρουκτόζης
• Όξειδάση τής γλυκόζης Χυμοί φρούτων
• Όμβερτάση Γλυκά
• Λιπάσες Τυριά
• Παπάί'νη Μπίρα
• Πεκτινάση Κρασί, χυμοί φρούτων, καφές
• Πρωτεάσες Γαλακτοκομικά προϊόντα, χαβιάρι, ψωμί, κέικ,

μπισκότα, κρέας

Πηγή: Α. Τρακατέλλης, «Βιοτεχνολογία: Από τή δεισιδαιμονία στή γνώση καί τις εφαρμογές»,
Αφιέρωμα Οικονομικός Ταχυδρόμος, 12 Φεβρουαρίου 1998.

Είκ. 22. Ία περισσότερα τυριά θά γίνονται
μελλοντικά μέ «βιοτεχνολογική» χυμοσίνη.
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Πίνακας 3. Παραγωγή ορισμένων πρωτεϊνών μέ γενετική μηχανική.

Πρωτεΐνη Χρήση
Ανθρώπινη ινσουλίνη Θεραπεία διαβήτη
Ανθρώπινη αυξητική ορμόνη Θεραπεία ορισμένων ένδοκρινικών διαταραχών
Έρυθροποιητίνη Προαγωγή τής παραγωγής έρυθρών αιμοσφαίριο«
Παράγοντες παραγωγής λευκών αιμοσφαιρίων Παραγωγή καί ενεργοποίηση λευκών αιμοσφαιρίων
Παράγοντες πήξεως τοΰ αίματος IX καί Χ Θεραπεία διαταραχών τής πήξεως (αιμοφιλία)
Προ^τέί'νη — ένεργοποιητής του πλασμινογόνου Διάλυση θρόμβων αίματος μετά άπό εγκεφαλικό ή καρδιακό έ'μφραγμα
Βόιος αυξητική ορμόνη Παραγωγή γάλακτος στις άγελάδες
Επιφανειακό αντιγόνο Β ήπατίτιδας Εμβόλιο εναντίον ήπατίτιδας Β

Πηγή: Biochemistry, Life at the Molecular Level, third edition,
Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt, 2008.

Είκ. 23. Ή ίντερφερόνη είναι Ινα βιο-
μόριο χρήσιμο στή θεραπεία ορισμένων
καρκίνων. Μέχρι τή βιοτεχνολογική της
παρασκευή ήταν πανάκριβη, άφοΰ ενα
γραμμάριο στοίχιζε περισσότερο άπό
ένα διαμάντι τοΰ 'ίδιοι» βάρους.

Πηγή: Α. Τρακατέλλης, «Βιοτεχνολογία: Άπό τή δεισιδαιμονία στή γνώση και τις εφαρμογές»,
Αφιέρωμα Οικονομικός Ταχυδρόμος, 12 Φεβρουαρίου 1998.
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Πίνακας 4. Κυριότερα νομοθετήματα που αφορούν τους γενετικώς τροπο-
ποιημένους μικροοργανισμούς (ΓΤΜ) καί τήν έννομη προστασία τών βιοτε-
χνολογικών εφευρέσεων.

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΔΗΓΙΑ  γιά τήν έννομη προστασία τών βιοτεχνολογικών εφευρέσεων W. Rothley 06/07/1998
ΟΔΗΓΙΑ  γιά τήν περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών Α. Τρακατέλλης 26/10/1998

Γονίδιο ινσουλίνης

προ- -m RNA

άλυσος προ-προινσουλίνης

μεταγραφή

εκτομή και συναρμογή

προινσουλίνη

Εικ. 24. Ροή γενετικής πληροφορίας
άπο το γονίδιο τής ινσουλίνης ως τή
σύνθεση του μορίου της.

Α
Β

μεταφραση

δίπλωμα της άλύσου
και έκτομή τών άκρων

ίνζυμική έκτομή
κεντρικού τμήματος
προινσουλίνης

ινσουλίνη
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Πάγκρεας

γονίδιο ..

προινσουλινη

προινσουλινης

(Α)„
mRNA

προινσουλίνης

cDNA
προινσουλίνης

άνασυνδυασμένο
πλασμίδιο

,, αντίστροφη
τρανσκριπτάση 1

ένωση με '

Εικ. 25. Σύνθεση ινσουλίνης άπό γενετικά τροποποιημένο μικροοργανισμό.

DNA

Β-άλύσου

ινσουλίνης

Γονίδιο Β-άλύσου

ένωση με
πλασμίδιο

Γονίδιο Α-άλύσου

DNA

Α-άλύσου
ινσουλίνης

î I !

\Υ

Β-άλυσος ινσουλίνης

Γενετικά τροποποιημένο
βακτηρίδιο

οΒ ό
-► -

&

OQ κ ß

καθαρισμός καί
ανάμειξη Λ καί Β
άλύσων

Γενετικά τροποποιημένο Ι

βακτηρίδιο

1

Ks- si

ινσουλίνη

Είκ. 26. 'Εναλλακτική σύνθεση ινσουλίνης άπό γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς.
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Αντιγραφή DNA

Μεταγραφή

DNA

Αντίστροφη
μεταγραφή

Αντιγραφή
RNA

RNA

Μετάφραση

I

Πρωτεΐνη

Είκ. 27. Επέκταση του «κεντρικού δόγματος» τών ροων τής γενετικής πληροφορίας
πού περιλαμβάνει καί τή RNA-έξαρτημένη σύνθεση RNA καί DNA.

Είκ. 28. Ή κάμπια τής πυραλί-
δας είναι ό πιο συχνός καταστρο-
φέας τοϋ καλαμποκιού. Ή γενε-
τική τροποποίηση προφυλάσσει τό
καλαμπόκι, διότι εξολοθρεύει τήν
κάμπια.

Πηγή: Α. Τρακατέλλης, «Βιοτεχνολο-
γία: Από τή δεισιδαιμονία στή γνώση
καί τις εφαρμογές», Αφιέρωμα Οικονο-
μικός Ταχυδρόμος, 12 Φεβρουαρίου
1998.
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Πίνακας 5. Κυριότερα νομοθετήματα που αφορούν τους γενετικώς τροπο-
ποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), τά προϊόντα τους καί τή σκόπιμη άπελευ-
θέριυσή τους στο περιβάλλον.

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΔΗΓΙΑ  γιά τή σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στό περιβάλλον D. R. Bowe 12/03/2001
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Κ. Scheele 22/09/2003
σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  σχετικά μέ τήν ίχνηλασιμότητα  καί τήν επισήμανση γενετικώς  τροποποιημένων οργανισμών καί τήν  ίχνηλασιμότητα τροφίμων καί ζωοτροφών  που παράγονται άπό γενετικώς  τροποποιημένους οργανισμούς
Α. Τρακατέλλης 22/09/2003

Πίνακας 6. Προοπτικές στήν 'Ιατρική

• Κληρονομικά νοσήματα

• Κοινά νοσήματα: καρκίνος, καρδιαγγειακά,
νευροεκφυλιστικά

• Κατανόηση μηχανισμών νόσων

• Πρόληψη νόσων
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Πίνακας 7. Γενετικές 'Εξετάσεις

• Άνίχνευση ελαττωματικού γονίδιου

• Άνίχνευση DNA ίου

• Άνίχνευση DNA όγκογονιδίου

Είκ. 329. Μέ τά DNA-τσιπ επιτυγχάνεται
ή γρήγορη ανάλυση πολλών γονιδίων. Τά
χρώματα θυμίζουν βιτρά έκκλησίας. Μία
άπό τις άναλύσεις μεγεθύνεται καί άποκαλύ-
πτει τή μετάλλαξη στο γονίδιο Ρ53. Ασθε-
νείς μέ καρκίνο τοΰ μαστού καί μεταλλαγμέ-
νο γονίδιο Ρ53 (κάτω εικόνα) χρειάζονται
πολύ ισχυρή χημειοθεραπεία, σέ άντίθεση μέ
τά άτομα χωρίς μετάλλαξη (πάνω εικόνα).

Πηγή: Α. Τρακατέλλης, «Βιοτεχνολογία: Από τή
δεισιδαιμονία στή γνώση καί τις εφαρμογές»,
Αφιέρωμα Οικονομικός Ταχυδρόμος, 12 Φεβρουα-
ρίου 1998.
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ΙΙίνακας 8. Κυριότερα νομοθετήματα πού αναφέρονται στή δημόσια υγεία,
τήν ερευνά, τά φάρμακα, τά ίατροτεχνολογικά βοηθήματα, τις καινοτόμες
θεραπείες καί τόν καρκίνο.

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΔΗΓΙΑ  γιά τά ίατροτεχνολογικά βοηθή[*ατα πού χρησιμοποιούνται στή διάγνωση in vitro Α. Τρακατέλλης 27/10/1998
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ γιά τά ορφανά φάρμακα F. Grossetête 16/12/1999
ΑΠΟΦΑΣΗ  γιά τή θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα τής δημόσιας υγείας Α. Τρακατέλλης 23/09/2002
ΟΔΗΓΙΑ  γιά τά φάρμακα που προορίζονται γιά ανθρώπινη χρήση F. Grossetête 31/03/2004
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  γιά τά παιδιατρικά φάρμακα F. Grossetête 12/12/2006
ΑΠΟΦΑΣΗ  σχετικά μέ τά 7ο Πρόγραμμα-ΙΙλαίσιο Δραστηριοτήτων "Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης καί Επίδειξης τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) J. Buzek 18/12/2006
ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά μέ τήν άνάγκη ολοκληρωμένης στρατηγικής γιά τόν έλεγχο τοΰ καρκίνου Α. Τρακατέλλης, J. Jons, P. Busquin καί Α. Άδάμου 11/10/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ  γιά τή θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στόν τομέα τής δημόσιας υγείας (2007-2013) Α. Τρακατέλλης 23/10/2007
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  γιά τά φάρμακα προηγμένων θεραπειών M. Mikolâsik 13/11/2007
ΨΗΦΙΣΜΑ  σχετικά μέ τήν καταπολέμηση τοΰ καρκίνου στή διευρυμένη Ευρωπαϊκή "Ενωση Ouzky, Α. Τρακατέλλης, G. Willmott, G. Andrejevs, C. Lucas, Α. Αδάμου I. Aylward, Κ. Sinnott καί I. Belohorskà
10/04/2008
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Εΐκ. 30. Ή Ντόλυ, ή πιο φημισμένη προβατί\α
στον κόσμο, πού προήλθε με άποδιαφοροποίηση
σωματικού κυττάρου.

Πηγή: Α. Τρακατέλλης, «Βιοτεχνολογία: Από τή δεισι-
δαιμονία στη γνώση και τις εφαρμογές». Αφιέρωμα Οικο-
νομικός Ταχυάρόμος, 12 Φεβρουαρίου 1998.

Εμβρυϊκά κύτταρα

διαφοροποίηση

Κλωνοποίηση

«Θεραπευτική κλωνοποίηση»
Διαφοροποίηση σε κύτταρα
ιστών ανάλογα μέ τή νόσο

Σωματικά κύτταρα

άποδι αφοροποίηση

Εμβρυϊκά κύτταρα

Εικ. 31.
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ΥΠΟΔΟΧΗ
TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΛΤΖΙΙΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΛΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
κ. ΠΑΝΟ Λ. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ,

Κυρίες καί κύριοι Ακαδημαϊκοί, κυρίες καί κύριοι,

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα έπισήμιυς το νέο Αντεπιστέλ-
λον Μέλος της, τον Καθηγητή Ιωάννη Χατζηδημητρίου, δ όποιος εξελέγη
κατά μήνα Ίούνιον τοΰ 2008 άπό τήν Τάξη τών θετικών Επιστημών εις
τήν.εδραν τής Αστρονομίας.

Έξ ονόματος καί τών Συναδέλφων, σάς προσαγορεύω εγκαρδίως κ. Συ-
νάδελφε, είσερχόμενον εις τό άνώτατον τούτο "Ιδρυμα τών Επιστημών, τών
Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών, καί τών Ηθικών, Νομικών καί Οικο-
νομικών Επιστημών.

Ό κ. Χατζηδημητρίου έ'λαβε πτυχίο Μαθηματικών άπό τό Πανεπιστή-
μιο θεσσαλονίκης τό 1959 καί μετά τή στρατιωτική του θητεία (1960-62)
έκαμε μεταπτυχιακές σπουδές εις τό Πανεπιστήμιο τού Manchester άπο
όπου πήρε τό διδακτορικό του τό 1965.

Ή πιό σημαντική διάκριση προς τόν κ. Χατζηδημητρίου ήταν ή προε-
δρία τής Επιτροπής Ουρανίου Μηχανικής, τής Διεθνούς Αστρονομικής
Ενώσεως (κατόπιν εκλογής) τό 2000-2003 (προηγήθηκε ή άντιπροεδρία
του τά έ'τη 1997-2000). 'Υπό τήν ίδιότητά του αυτή συμμετείχε στίς Γε-
νικές Συνελεύσεις τής Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως στό Manchester
τής Αγγλίας καί στό Sydney τής Αυστραλίας. Ή προεδρία μιας Έπιστη-
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μονικής Επιτροπής είναι ή ανώτατη επιστημονική διάκριση τής Διεθνούς
'Αστρονομικής Ενώσεως.

Επίσης ήταν ιδρυτικά μέλος τής Ευρωπαϊκής Αστρονομικής Εταιρεί-
ας, άντιπρόεδρος τής Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (εξελέγη δύο φο-
ρές), μέλος τού Διεθνούς 'Οργανισμού Celestial Mechanics Institute, καί
επιστημονικώς υπεύθυνος τριών προγραμμάτων τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως
1) «Dynamical and Physical Evolution of Asteroids, Comets and
Meteors», 2) «Order and Chaos in Conservative Dynamical Systems» (συ-
ντονιστής), καί 3) «Network on Asteroids, Comets and Meteoroids».

Γενικά ή διεθνής αναγνώριση τού έργου τού κ. Χατζηδημητρίου είναι
πολύ σημαντική. Είναι χαρακτηριστικό οτι ορισμένα συμπεράσματά του
έ'χουν πάρει τό δνομά του, π.χ. θεώρημα Χατζηδημητρίου, Διαγράμματα
Χατζηδημητρίου, Απεικόνιση Χατζηδημητρίου καί Μέθοδος Χατζηδημη-
τρίου.

'Ιδιαίτερη σημασία έχουν οί τελευταίες εργασίες τού κ. Χατζηδημητρίου
πού αναφέρονται στά έξωηλιακά πλανητικά συστήματα. Στό θέμα αύτό ό
κ. Χατζηδημητρίου θεωρείται ώς ένας άπό τούς πλέον ειδικούς διεθνώς.

Είμαι εύτυχής νά σάς καλωσορίσω σήμερα έξ ονόματος καί τών άλλων
συναδέλφων καί νά σάς ευχηθώ οπως μέ τό έργον σας συντελέσετε στήν
πρόοδο τών σκοπών τού Ανωτάτου Πνευματικού 'Ιδρύματος τής πατρίδος
μας. Μετά μεγάλης χαράς σας άπονέμω τά διάσημα τού 'Αντεπιστέλλοντος
Μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών.

Καί τώρα, παρακαλώ τόν υπό τής Τάξεως τών θετικών Επιστημών
καί τής Συγκλήτου ορισθέντα 'Ακαδημαϊκό κ. Γεώργιο Κοντόπουλο, οπο.»ς
προσφο.)νήσει τόν νέο Συνάδελφο.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΙΟης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

75

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ

Ό κ. Ί. Δ. Χατζηδημητρίου είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. "Ελαβε πτυχίο Μαθηματικών από τό Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης τό 1959 και μετά τή στρατιωτική του θητεία (1960-62)
έκαμε μεταπτυχιακές σπουδές εις τό Πανεπιστήμιο του Manchester από
όπου πήρε τό διδακτορικό του τό 1965.

Στή συνέχεια έγινε βοηθός στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τό 1966,
υφηγητής τό 1968 και τακτικός καθηγητής στήν έδρα της Μηχανικής του
Γδιου Πανεπιστημίου τό 1970. Στή θέση αυτή υπηρέτησε επί 34 έτη μέχρι
τό 2004, οπότε έγινε ομότιμος καθηγητής.

Έδίδαξε στό Φυσικό και Μαθηματικό Τμήμα τα μαθήματα: Θεωρη-
τική Μηχανική, Μηχανική Συνεχών Μέσων, Αριθμητική 'Ανάλυση και
Γενικά Μαθηματικά. Έδίδαξε τά μεταπτυχιακά μαθήματα: Γραμμικά Συ-
στήματα, Διαμόρφωση Κυμάνσεων, Σήματα και Συστήματα και Μή
Γραμμική Δυναμική.

Επίσης τό έτος 1978 έδίδαξε στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπι-
στημίου ParisVI.

Όκτώ μεταπτυχιακοί φοιτητές πήραν διδακτορικό υπό τήν καθοδήγησή

του.

Εξέδωσε δύο βιβλία γιά τους φοιτητές: 1. Θεωρητική Μηχανική, τόμ.
Α' και Β ' (3η έκδοση), και 2. Εισαγωγή στή Μηχανική των Συνεχών Μέ-
σων (2η έκδοση), καθώς και δύο τόμους σημειώσεων: 1. Σήματα και Συ-
στήματα και 2. Δυναμικά Συστήματα και Χάος. Τά βιβλία του είναι πολύ
καλογραμμένα. Επίσης έδίδαξε έπί σειρά έτών στή Σχολή Επιμόρφωσης
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και έδωσε διαλέξεις σέ πολλά Κέντρα και
"Ιδρύματα.

Συμμετείχε σέ πολλά διεθνή συνέδρια στήν Ελλάδα και στό εξωτερικό.
Σέ περισσότερα άπό 20 συνέδρια ήταν προσκεκλημένος ομιλητής. Επίσης
ήταν μέλος της 'Οργανωτικής 'Επιτροπής δύο συνεδρίων στή Γωσία, δύο
συνεδρίου στήν Αυστρία και ένός συνεδρίου στήν Κίνα. 'Επιπλέον, ήταν πρό-
εδρος του συνεδρίου της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (IAU Colloquium
no 74) μέ θέμα Dynamical Trapping and, Evolution in the Solar System (1982),
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πρόεδρος τοΰ 2ου Πανελληνίου Αστρονομικοί] Συνεδρίου (1995), καί πρόε-
δρος τοΰ 10ου Πανελληνίου Θερινού Σχολείου Μη Γραμμικής Δυναμικής
(1997).

Υπήρξε εκδότης τών πρακτικών ένός συνεδρίου μέ τίτλο Galaxies and
Relativistic Astrophysics (Springer Verlag 1973).

Πρός τιμήν τοΰ κ. Χατζηδημητρίου οργανώθηκαν δύο συνέδρια: 1. Πα-
νελλήνιο Συνέδριο Μή Γραμμικής Δυναμικής (Βόλος 2005) καί 2. Διεθνές
Συνέδριο Dynamics of Celestial Bodies (Λιτόχωρο 2008). Στό συνέδριο αυτό
συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες άπό τίς MIντυμένες Πολιτείες, τήν Κίνα, τή
Βραζιλία καί διάφορες χώρες τής Ευρώπης. Μεταξύ τών άλλων ήταν ό πολύ
γνωστός καθηγητής C. Simô άπό τή Βαρκελώνη, ό όποιος τού έγραψε: «Μέ
μεγάλη μου χαρά έμαθα ότι ένα συνέδριο άφιερωμένο σέ σάς θά λάβει χώρα
τόν προσεχή 'Ιούνιο. Τό άξίζετε πολύ, λόγω τών έξαιρετικών εργασιών πού
έχετε παραγάγει καί τής άναπτύξεο.)ς τής έρευνας στήν Ουράνιο Μηχανική
πού έγινε στή Θεσσαλονίκη υπό τήν ήγεσία σας».

Ή πιό σημαντική διάκριση πρός τόν κ. Χατζηδημητρίου ήταν ή προε-
δρία τής Επιτροπής Ουρανίου Μηχανικής, τής Διεθνούς 'Αστρονομικής
Ενώσεως (κατόπιν έκλογής) τό 2000-2003 (προηγήθηκε ή άντιπροεδρία
του τά έτη 1997-2000). 'Τπό τήν ίδιότητά του αυτή συμμετείχε στίς Γε-
νικές Συνελεύσεις τής Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως στό Manchester
τής 'Αγγλίας καί στό Sydney τής Αύστραλίας. Ή προεδρία μιας 'Επιστημο-
νικής Επιτροπής είναι ή άνώτατη έπιστημονική διάκριση τής Διεθνούς
'Αστρονομικής Ενώσεως.

'Επίσης έξελέγη δύο φορές άντιπρόεδρος τής Ελληνικής Αστρονομικής
Εταιρείας, ήταν μέλος τού διεθνούς οργανισμού Celestial Mechanics
Institute, καί έπιστημονικός υπεύθυνος τριών προγραμμάτων τής Ευρω-
παϊκής Ενώσεως: 1. «Dynamical and Physical Evolution of Asteroids,
Comets and Meteors», 2. «Order and Chaos in Conservative Dynamical
Systems» (συντονιστής), καί 3. «Network on Asteroids, Comets and
Meteoroids».

'Επίσης είναι άναπληρωτής έκδοτης (associate editor) τού διεθνούς πε-
ριοδικού Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy καί ήταν έπί πολλά έτη
μέλος τού Editorial Board τού διεθνούς περιοδικού Astrophysics and Space
Science. Είναι κριτής στά βασικά διεθνή άστρονομικά περιοδικά Astronomy and
Astrophysics, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Astronomical
Journal, Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy κλπ.
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ΓΓπήρξε εισηγητής στις εκλογές καθηγητών στα Πανεπιστήμια τοϋ
Austin (Texas) και τής Florida τών Ηνωμένων Πολιτειών, τοϋ Namur
(Βέλγιο) κα! τής Γλασκώβης (Σκωτία), καθώς και σέ διάφορα ελληνικά πα-
νεπιστήμια και ινστιτούτα.

Διετέλεσε κοσμήτωρ τής Φυσικομαθηματικής Σχολής Θεσσαλονίκης και
Διευθυντής τοϋ Τομέα Αστροφυσικής.

Το επιστημονικό του έργο άποτελεΐται άπό 76 έργασίες σέ διεθνή περιο-
δικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων μέ κριτές, 4 μονογραφίες σέ πρακτικά
διεθνών συνεδρίων, 2 μονογραφίες σέ πρακτικά ελληνικών συνεδρίων, 2 δια-
τριβές και 7 έργασίες σέ ειδικούς τόμους.

Τά επιστημονικά θέματα μέ τά όποια άσχολήθηκε ό κ. Χατζηδημητρίου
ήσαν:

1. Κίνηση σέ άστρονομικά συστήματα μεταβαλλόμενης μάζας.

2. Περιοδικές τροχιές στό πρόβλημα τών τριών σωμάτων.

3. Μελέτη συντονισμών και άστάθειας σέ πλανητικές και γαλαξιακές
τροχιές.

4. Μηχανισμοί δημιουργίας χάους στό ήλιακό σύστημα.

5. Απεικονίσεις Χατζηδημητρίου, και

6. Έξωηλιακά πλανητικά συστήματα

Ειδικότερα:

1. Στό πρόβλημα μεταβαλλόμενης μάζας βρήκε διάφορες νέες άναλυ-
τικές λύσεις πού έχουν εφαρμογές σέ διάφορα άστρονομικά προβλήματα,
ιδίως σέ διπλούς άστέρες. Τό θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τήν έξέ-
λιξη τών διπλών άστέρων πού χάνουν μάζα ή άνταλλάσσουν μάζα μεταξύ
τους. Οι έργασίες τοϋ κ. Χατζηδημητρίου στό θέμα αυτό έχουν πολλές ανα-
φορές μέχρι σήμερα.

2. Στό πρόβλημα τών τριών σωμάτων μελέτησε περιοδικές τροχιές στό
περιορισμένο πρόβλημα (οταν ή μάζα τοϋ τρίτου σ(ί>ματος είναι άμελητέα)
και στό γενικό πρόβλημα (μέ αυθαίρετες μάζες). Τό γενικό πρόβλημα τών
τριών σωμάτων παρουσιάζει πολλά προβλήματα και ή εύρεση περιοδικών
τροχιών άποτελεΤ ένα σημαντικό βήμα στήν έξερεύνησή του.

Ό κ. Χατζηδημητρίου έπεξέτεινε τις μελέτες του σέ προβλήματα
πολλών σωμάτων και σέ γαλαξίες. Στό βιβλίο Periodic Solutions of the
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N-Body Problem τού Κ. R. Meyer (Springer 1999) τά σχετικά αποτελέ-
σματα αναφέρονται ώς «Θεώρημα Χατζηδημητρίου» (σελ. 97).

Στο συνέδριο CELMEC IV (Ρώμη 2005) παρουσιάστηκαν ορισμένα δια-
γράμματα τά όποια ονομάστηκαν «διαγράμματα Χατζηδημητρίου», στό πε-
ριορισμένο πρόβλημα τών τριών σωμάτων (C. Cirri - P. Teofilato, Celestial
Mechanics and Dynamical Astronomy (CMDA) 95 [371] 2006).

3. Ή μελέτη τής ευστάθειας καί τής αστάθειας τών τροχιών σέ πλα-
νητικά καί γαλαξιακά συστήματα αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα τής
Δυναμικής 'Αστρονομίας. Ό κ. Χατζηδημητρίου βρήκε ορισμένες σημαντικές
σχέσεις μεταξύ τών συντονισμών καί τής αστάθειας τών πλανητικών τρο-
χιών. 'Ιδιαίτερη σημασία είχε ή μελέτη του τής ευστάθειας καί αστάθειας
τών άστεροειδών που ε8ωσε μιά νέα μέθοδο γιά τήν εύρεση τής κατανομής
τών άστεροειδών στό ηλιακό μας σύστημα. Ή μέθοδος αύτή ονομάστηκε
«Μέθοδος Χατζηδημητρίου» καί άπετέλεσε έν μέρει, τή βάση γιά τήν εργα-
σία τών F. Varadi et al., Chaos in the 3:1 mean-motion resonance
revisited (Planetary and Space Science 47 [997] 1999).

4. Ή δημιουργία χάους στό πλανητικό μας σύστημα άπετέλεσε ένα
άλλο ένδιαφέρον θέμα πού άπασχόλησε τόν κ. Χατζηδημητρίου. 'Ιδιαίτερη
σημασία είχε ή μελέτη τού λεγομένου «εύσταθούς χάους», όταν ορισμένες
τροχιές άστεροειδών, παρ' όλον ότι είναι χαοτικές, δέ διαφεύγουν άπό τό
σύστημα.

5. Πέμπτο θέμα έρεύνης τού κ. Χατζηδημητρίου ήταν ορισμένες άπει-
κονίσεις πού άπλουστεύουν σημαντικά τά προβλήματα τιυν κινήσεων τών
πλανητών στό ήλιακό μας σύστημα. Οί άπεικονίσεις αυτές, πού πήραν το
όνομα «'Απεικονίσεις Χατζηδημητρίου» («Hadjidemetriou mappings») καί
άναφέρονται άπό πολλούς έρευνητές μέ αύτό τό όνομα (π.χ. C. Froeschlé,
Symposium, 152 of the IAU, Kluwer 1992, p. 375" Y. S. Sun et al., CMDA,
60 [471] 1994- S. Ferraz-Mello, CMDA, 65 [421] 1997· Ζ. Sandor et al.,
CMDA, 86 [301] 2003 κλπ.), έδο^σαν νέα ώθηση στήν έρευνα τών κινή-
σεων τών μικρών πλανητών τού ήλιακού μας συστήματος, άλλά καί τών
έξωηλιακών πλανητικών συστημάτων.

Στό συνέδριο Χαοτική Δυναμική μικρών σωμάτων καί πλανητών το
2008 στό Bad Hofgastein (Salzburg, Austria), παρουσιάσθηκε μιά έργασία
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άπό τον C. Lhotka σχετική μέ τή μέθοδο Χατζηδημητρίου. Στο τέλος τοϋ
2008 υπεβλήθη στο Πανεπιστήμιο τής Βιέννης μιά σημαντική διατριβή από
τον κ. C. Lhotka, πού αναφέρεται κυρίους σέ εφαρμογές τής απεικονίσεως
Χατζηδημητρίου.

6. Τέλος δ κ. Χατζηδημητρίου έμελέτησε συστηματικά τά έξωηλιακά
πλανητικά συστήματα. Υπάρχουν μέχρι τής στιγμής πάνω άπό 300 έξωη-
λιακά πλανητικά συστήματα πού διαφέρουν σημαντικά άπο το δικο μας
ήλιακο σύστημα. Ό κ. Χατζηδημητρίου έχει κάνει πολλές και σημαντικές
μελέτες στά συστήματα αυτά, ώστε νά θεωρείται ένας άπο τούς πλέον ση-
μαντικούς ερευνητές στον τομέα αυτό. Ή άναγνώριση τοϋ κ. Χατζηδημη-
τρίου φαίνεται άπό τό γεγονός δτι έχει προσκληθεί σέ πολλά διεθνή συνέδρια
μέ θέμα τά έξωηλιακά συστήματα, ως ομιλητής ή μέλος τής επιστημονικής
έπιτροπής. Ενδεικτικά άναφέρω το Symposium No 249 τής Διεθνούς
'Αστρονομικής Ενώσεως στήν Κίνα τον 'Οκτώβριο τού 2007, μέ θέμα
Symposium on Exoplanets: Physics, Dynamics and Evolution, όπου ήταν μέλος
τής Επιστημονικής 'Επιτροπής. 'Ερευνητικά κέντρα πού άσχολούνται μέ τη
δυναμική έξωηλιακών πλανητικών συστημάτων (Sao Paolo, Brazil,
Nanjing, China, Vienna, Austria) άναφέρονται σέ πρόσφατες έργασίες του
στό θέμα αυτό.

Υπάρχουν περίπου 500 άναφορές τρίτων στις έργασίες τοϋ κ. Χατζηδη-
μητρίου. Άς σημειωθεί οτι τά θέματα έρεύνης τού κ. I. Χατζηδημητρίου είναι
πολύ ειδικά και λίγοι σχετικά έρευνητές άσχολούνται μέ αυτά.

Γενικά ή διεθνής άναγνώριση τού έργου τοϋ κ. Χατζηδημητρίου είναι
πολύ σημαντική. Είναι χαρακτηριστικό οτι ορισμένα συμπεράσματα του
έχουν πάρει τό όνομά του π.χ. «Θεώρημα Χατζηδημητρίου», «Διαγράμ-
ματα Χατζηδημητρίου», «'Απεικόνιση Χατζηδημητρίου» και «Μέθοδος
Χατζηδημητρίου».

'Ιδιαίτερη σημασία έχουν ol τελευταίες έργασίες τού κ. Χατζηδημη-
τρίου πού άναφέρονται στά έξοηηλιακά πλανητικά συστήματα. Στο θέμα
αυτό ό κ. Χατζηδημητρίου θεωρείται ώς ένας άπό τούς πλέον ειδικούς διε-
θνώς.

'Επίσης ιδιαίτερη σημασία έχει ή εκλογή του ώς προέδρου τής 'Επι-
τροπής Ουρανίου Μηχανικής, μιά σπάνια διάκριση τής Διεθνούς Άστρονο-
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μικής Ενώσεως. Ό κ. I. Χατζηδημητρίου είναι καταφανώς ό κορυφαίος στον
κλάδο του σε ολόκληρη τήν Ελλάδα.

Μέ ιδιαίτερη χαρά υποδέχομαι σήμερα τόν κ. Χατζηδημητρίου, ό όποιος
θά μας μιλήσει γιά τό κατ' έξοχήν έπίκαιρο θέμα τών έξωηλιακών πλανη-
τικών συστημάτων.
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ΕΞΩΗΛΙΑΚΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΑΑΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ί. Εισαγωγή

Το πρόβλημα τής υπάρξεως ζωής σέ άλλους κόσμους άπασχολεΐ τήν
άνθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Παρά τις προσπάθειες πού γίνονται,
δέν υπάρχουν μέχρι σήμερα ένδείξεις ζωής σέ πλανήτες του δικού μας ήλια-
κού συστήματος, έκτος βέβαια άπό τή Γή. Είναι σαφές οτι δέν υπάρχει νοή-
μων ζωή στό ήλιακό σύστημα, άλλά οί προσπάθειες γιά τήν άναζήτηση κά-
ποιας μορφής ζωής, έστω και πρωτόγονης, συνεχίζονται μέχρι σήμερα γιά τόν
Άρη και γιά τούς δορυφόρους τού Δία και τού Κρόνου, διότι υπάρχουν ενδεί-
ξεις γιά ύπαρξη νερού σέ ύγρή μορφή κάτω άπό τήν επιφάνεια αύτών τών
σωμάτων.

Το ερώτημα πού τίθεται τώρα είναι αν υπάρχει ζωή έκτός τού ήλιακού
μας συστήματος. Είναι φανερό ότι προϋπόθεση γιά τή δημιουργία ζωής κάπου
στό σύμπαν είναι ή ύπαρξη πλανητικών συστημάτων, τά όποια νά φέρουν
πλανήτες, στους οποίους οί συνθήκες θά είναι ευνοϊκές γιά άνάπτυξη ζωής.
Μέχρι τά μέσα τής δεκαετίας τοϋ 1990 δέν γνωρίζαμε τίποτα γιά ύπαρξη
νέων πλανητικών συστημάτων και έτσι υπήρχε ή έντύπωση οτι είμαστε μό-
νοι στό σύμπαν, αν και πολλοί πίστευαν ότι θά πρέπει νά υπάρχουν πλανη-
τικά συστήματα, όπως τό δικό μας ήλιακό σύστημα. Και τότε έγινε τό με-
γάλο άλμα. Τό 1995 άνακοινώθηκε άπό τήν ομάδα τών Michel Mayor και
Didier Queloz στή Γενεύη ή πρώτη άνακάλυψη ενός πλανήτη, ό όποιος πε-
ριφέρεται γύρω άπό ένα άστέρι όμοιο μέ τόν δικό μας "Ηλιο, τόν άστέρα 51
τού Πήγασου. Ή μάζα τοϋ πλανήτη αύτού είναι τής τάξεως μεγέθους τοϋ
Δία και είναι πολύ κοντά προς τόν άστέρα, είναι δηλαδή πολύ διαφορετικός
άπό τή Γή μας.

Από τότε άρχισε μιά πολύ έντονη επιστημονική δραστηριότητα, και μέ-
χρι σήμερα (Όκτώβριος 2009) έχουν άνακαλυφθεϊ:
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• Πλανητικά Συστήματα: 315

• Πλανήτες: 374

• Γήινοι πλανήτες: 0

Παρατηρήστε δτι οί πλανήτες είναι περισσότεροι άπό τόν άριθμό τών πλα-
νητικών συστημάτων, διότι μερικά πλανητικά συστήματα έχουν περισσότε-
ρους τοΰ ενός πλανήτες. Γνωρίζουμε πλανητικά συστήματα άκόμη καί με 5
πλανήτες. Είναι ενδιαφέρον ότι κανένας άπό τους πλανήτες αυτούς δέν είναι
όμοιος μέ τή Γή. Τά νέα αυτά πλανητικά συστήματα ονομάζονται εξωηλιακα
πλανητικά συστήματα.

2. Τά νέα πλανητικά συστήματα

Τά έξωηλιακά πλανητικά συστήματα που άνακαλύφθηκαν μέχρι σήμερα
είναι πολύ διαφορετικά άπό τό δικό μας ήλιακό σύστημα. Οί περισσότεροι
πλανήτες έχουν μεγάλες μάζες, κινούνται σέ έλλειπτικές τροχιές μέ μεγάλες
έκκεντρότητες, καί είναι μακριά άπό τόν άστέρα ("Ηλιο). Υπάρχουν όμως
καί πλανήτες μέ μεγάλες μάζες, οί όποιοι περιφέρονται γύρω άπό τόν άστέ-
ρα σέ πολύ μικρή άπόσταση, σέ σχεδόν κυκλική τροχιά. Ή εκκεντρότητα
είναι μιά παράμετρος ή οποία έκφράζει τήν άπόκλιση τής τροχιάς άπό τήν κυ-
κλική τροχιά. Μιά σχεδόν κυκλική τροχιά, όπως είναι ή τροχιά τής Γής καί
τών περισσοτέρων πλανητών τού ήλιακού μας συστήματος, έχει έκκεντρό-
τητα κοντά στό μηδέν. "Οσο μεγαλύτερη είναι ή έκκεντρότητα μιας τροχιάς,
τόσο πιό επιμήκης είναι ή τροχιά. Αύτό σημαίνει ότι κατά τή διάρκεια μιας
περιφοράς τού πλανήτη γύρω άπό τόν άστέρα, ή άπόσταση μεταβάλλεται
καί, άλλοτε πλησιάζει πολύ πρός τόν άστέρα, καί άλλοτε άπομακρύνεται σε
μεγάλη άπόσταση, σέ άντίθεση μέ τήν κυκλική τροχιά, όπου ό πλανήτης
είναι σέ σταθερή άπόσταση άπό τόν άστέρα.

Ή κατανομή τών έκκεντροτήτων τών πλανητικών τροχιών ώς πρός τίς
διαστάσεις τής τροχιάς (μεγάλος ήμιάξονας) δίδεται στό Σχήμα 1.
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Σχήμα 1 : Ή κατανομή τών έκκεντροτήτων τών πλανητικών τροχιών ώς προς τις δια-
στάσεις τής τροχιάς (μεγάλος ήμιάξονας). 'Υπάρχουν πλανήτες πολϋ κοντά στον άστέρα, μέ
σχεδόν κυκλική τροχιά, άλλά οί περισσότεροι πλανήτες είναι σέ μεγάλη άπόσταση καί έ'χουν
μεγάλη εκκεντρότητα. Ή κλίμακα τών διαστάσεων (οριζόντιος άξονας) είναι λογαριθμική.

Ή κατανομή τών αποστάσεων τών έξωηλιακών πλανητικών συστημά-
των δίδεται στο Σχήμα 2α. Τά περισσότερα είναι σέ μιά ακτίνα 300 ετών
φωτός, όπως φαίνεται στό Σχήμα 2β.

Σχήμα 2: (α) Ή κατανομή τών άποστάσεων τών έξωηλιακών πλανητικών συστημάτων άπό τή
Γή. Παρατηρήστε οτι ή κλίμακα είναι λογαριθμική, (β) Ή περιοχή τοΰ γαλαξία μας όπου πα-
ρατηρήθηκαν τά περισσότερα έξωηλιακά πλανητικά συστήματα, σέ μιά άκτίνα 300 ετών φωτός.

Τά νέα πλανητικά συστήματα είναι παντού στήν ουράνια σφαίρα. Στό
Σχήμα 3 παρουσιάζεται ή κατανομή μερικών άπό τά πιό γνωστά έξωηλιακά
συστήματα.
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Υπάρχουν παντού!

OS «

Σχήμα 3: Η κατανομή ορισμένων έξωηλιακων πλανητικών συστημάτων στήν ουράνια σφαίρα.

3. Μέθοδοι ανιχνεύσεως πλανητικών συστημάτων

"Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι γιά τήν άνακάλυψη πλανητικών συστημάτων.
"Ολες οί μέθοδοι είναι έμμεσοι, δηλαδή δέν παρατηρούμε άμεσα τον πλανήτη
άλλά τις συνέπειες πού προκαλεί στον άστέρα του. Μόλις τό Νοέμβριο τού
έτους 2008 είχαμε άμεση φωτογράφηση έξωηλιακών πλανητών, όπως θά
έξηγήσουμε στήν επόμενη παράγραφο.

Θά περιγράψουμε εδώ δύο άπό τις έπικρατέστερες μεθόδους, τή μέθοδο
τών άκτινικών ταχυτήτων και τή μέθοδο τών διαβάσεων τού πλανήτη μπρο-
στά άπό τόν άστρικό δίσκο.

3.1 Ή μέθοδος τών ακτινικών ταχυτήτων

Συνήθως λέμε ότι ό "Ηλιος είναι άκίνητος και ότι ό πλανήτης διαγρά-
φει μιά ελλειπτική τροχιά γύρω άπό τό "Ηλιο — τό γνωστό ήλιοκεντρικό
σύστημα, πού ισχύει προφανώς και γιά κάθε πλανητικό σύστημα. Στήν
πραγματικότητα τόσο ό "Ηλιος όσο και ό πλανήτης διαγράφουν ομοιες τρο-
χιές γύρω άπό τό κέντρο μάζας τους, τό όποιο είναι άκίνητο ώς πρός κάποιο
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σύστημα αναφοράς, πού ονομάζεται αδρανειακά σύστημα. Οί δύο αύτές όμοι-
ες τροχιές δέν είναι, δμως, τών ιδίων διαστάσεων, άλλα είναι άντιστρόφως ά^ά-
λογες τών μαζών. "Ετσι δ "Ηλιος διαγράφει μιά ελλειπτική τροχιά πολύ μι-
κρών διαστάσεων. Λόγω τής κινήσεως τού άστέρα γύρω άπό τό 'κέντρο μά-
ζας τού συστήματος, άλλες φορές κινείται μέ κατεύθυνση πρός τή Γή και άλλες
φορές στήν άντίθετη κατεύθυνση, κατά τή διάρκεια μιας περιφοράς τού πλα-
νήτη γύρω άπό τό "Ηλιο. Ή κίνηση αυτή μπορεί νά παρατηρηθεί.

Στό Σχήμα 4 φαίνονται δ άστέρας και δ πλανήτης, οί όποιοι κινούνται γύ-
ρω άπό τό κοινό κέντρο μάζας τους. Έμεΐς δέν βλέπουμε τόν πλανήτη, διό-
τι είναι πολύ άμυδρός, άλλά τήν κίνηση τού άστέρα, δ οποίος, άλλοτε κινείται
πρός εμάς, μέ άποτέλεσμα τό φώς πού εκπέμπει, νά μετατοπίζεται πρός τό
κυανούν, και άλλοτε άπομακρύνεται άπό έμάς, μέ άποτέλεσμα τό φώς του
νά μετατοπίζεται πρός τό έρυθρό (γνωστό άπό τή Φυσική ώς φαινόμενο
Doppler). Άπό τή μεταβολή τού φάσματος τού φωτός μετρούμε τή μετα-
βολή τής άκτινικής ταχύτητας τού άστέρα και υπολογίζουμε τά στοιχεία τής
τροχιάς τοϋ πλανήτη.

Μετατόπιση Doppler

λόγω κινήσεως τοϋ £.........

άστέρα ..........

αορατος
πλανήτης

Σχήμα 4: Ή μεταβολή της ακτινικής ταχύτητας τοϋ άστέρα, καθώς περιφέρεται γύρω άπο
το κέντρο μάζας τοϋ συστήματος. Ό πλανήτης είναι αόρατος.

3.2 Ή μέθοδος τών διαβάσεων τοϋ πλανήτη μπροστά άπό τόν άστέρα

Άς θεωρήσουμε ένα πλανητικό σύστημα και ας ύποθέσουμε ότι βρισκό-
μαστε περίπου στό έπίπεδο τής πλανητικής τροχιάς. Καθώς ό πλανήτης πε-
ριφέρεται γύρω άπό τόν άστέρα, θά περάσει μπροστά άπό τόν άστρικό δίσκο.
Αυτό έχει ώς συνέπεια νά μειωθεί ή λαμπρότητα τοϋ άστέρα, έστω και αν
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ή μεταβολή αυτή είναι πολύ μικρή, οπως φαίνεται στό Σχήμα 5. Γιά έναν
πλανήτη παρόμοιο μέ τή Γή, ή μεταβολή τής λαμπρότητας τοΰ άστέρα είναι
περίπου τό 1/10,000, ή οποία όμως είναι άνιχνεύσιμη. Ή διάρκεια τής δια-
βάσεως είναι άπό 2 μέχρι 16 ώρες.

Σχήμα 5: Ή μεταβολή της λαμπρότητας τοΰ άστέρα καθώς περνάει ο πλανήτης
άπό τόν άστρικό δίσκο.

Έδώ θά πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι ή λαμπρότητα ένός άστέρα μετα-
βάλλεται καί λόγω έσωτερικών αιτίων. Γιά νά είμαστε βέβαιοι ότι ή μετα-
βολή τής λαμπρότητας πού παρατηρούμε οφείλεται σέ διάβαση πλανήτη καί
όχι σέ άλλα αίτια, πρέπει τό φαινόμενο νά είναι άπολύτως περιοδικό. Αύτό
σημαίνει ότι θά πρέπει νά παρατηρήσουμε τουλάχιστον τρεις διαδοχικές δια-
βάσεις γιά νά έχουμε άξιόπιστα άποτελέσματα, δηλαδή ή παρατήρηση πρέ-
πει νά διαρκέσει τουλάχιστον τρεις πλανητικές περιόδους. Τονίζουμε άκόμη
ότι γιά νά γίνει δυνατή ή παρατήρηση ένός πλανήτη γύρω άπό έναν άστέρα,
θά πρέπει νά είμαστε στό κατάλληλο έπίπεδο, τό έπίπεδο τής πλανητικής
τροχιάς, καί συνεπώς ή πιθανότητα άνιχνεύσεως είναι μικρή, άλλά όχι άμε-
λητέα, όπως θά δούμε στά επόμενα.

4. "Αμεση παρατήρηση πλανητών

Οί δύο παραπάνω μέθοδοι άνιχνεύσεως πλανητών είναι έμμεσοι. Δέν πα-
ρατηρούμε τόν πλανήτη άλλά τήν έπίδρασή του στον άστέρα. Μέ τή μέθοδο
τών άκτινικών ταχυτήτων παρατηρούμε τήν κίνηση τού άστέρα γύρω άπό τό
κέντρο μάζας τού συστήματος, ένώ μέ τή μέθοδο τών διαβάσεων παρατη-
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ροϋμε τή μεταβολή τής λαμπρότητας τοϋ άστέρα, λόγω τής κινήσεως ένός
άόρατόυ πλανήτη. Τό Νοέμβριο τοϋ έτους 2008 άνακοινώθηκε ή άμεση πα-
ρατήρηση πλανητών. Θά άναφέρουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις.

4.1 Ό αστέρας Fomalhaut στον αστερισμό τού Νοτίου Ιχθύος

Ό πρώτος έξωηλιακός πλανήτης πού φωτογραφήθηκε είναι ένας πλα-
νήτης γύρω άπό ένα λαμπρό άστέρα, τόν Fomalhaut, στον άστερισμό τοϋ
Νοτίου 'Ιχθύος (Σχήμα 6α), πού βρίσκεται σέ άπόσταση 25 έτών φοοτός.
Στό Σχήμα 6β φαίνεται ό άστέρας Fomalhaut και τό νέφος σκόνης και μι-
κρών σωματιδίων πού τον περιβάλλει (τό πιο έντονο τμήμα), μέ άκτίνα πε-
ρίπου 133 AU (1 AU είναι ή άπόσταση Γής-Ήλίου). Ή ζώνη αύτή είναι
παρόμοια μέ τή ζώνη Kuiper πού περιβάλλει τό δικό μας ήλιακό σύστη-
μα, πέρα άπό τήν τροχιά τού Ποσειδώνα. Ό πλανήτης ευρίσκεται στό
έσωτερικό άκρο αυτής τής ζώνης, ή μάζα του είναι τής τάξεως τής μάζας
τού Δία, άλλά μπορεί νά είναι και μικρότερη, ίση πρός τή μάζα τού Πο-
σειδώνα, έχει μεγάλο ήμιάξονα, ίσο πρός 115 AU, έκκεντρότητα περίπου
ίση πρός 0.11 και περίοδο 872 έτη. Ή κίνησή του φαίνεται στό κάτω αρι-
στερό τετράγωνο, όπου παρουσιάζονται οί θέσεις του τά έτη 2004 και
2006.

Ή παρατήρηση έγινε άπό τόν Paul Kalas και τήν ομάδα του στό
Berkley. 'Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή ύπαρξη τής ζώνης μικρών σωμάτων πού
περιβάλλει τόν πλανήτη ήταν γνωστή άπό χρόνια και είχε διαπιστωθεί ότι ή
ζώνη αύτή διαταράσσεται. "Ετσι δημιουργήθηκε ή ύποψία ότι ή διαταραχή
αύτή οφείλεται στήν ύπαρξη κάποιου, άόρατου τότε, πλανήτη, ό οποίος τε-
λικά παρατηρήθηκε άμεσα μέ τό διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Στό
Σχήμα 6α παρουσιάζεται ό χάρτης τού ουρανού μέ τή θέση τού άστέρα
Fomalhaut.
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Σχήμα 6: (α) Ό αστερισμός τοΰ Νοτίου Ημισφαιρίου όπου βρίσκεται ό Fomalhaut,
(β) "Αμεση παρατήρηση ένός πλανήτη που περιφέρεται γύρω άπό τον άστέρα Fomalhaut (οί
θέσεις του τά ετη 2004 καί 2006 φαίνονται στό κάτω δεξιά τετράγωνο). Ό αστέρας αυτός
περιβάλλεται άπό νέφος σκόνης καί μικρών σωματιδίων, παρόμοιο μέ τή ζώνη Kuiper στό δι-
κό μας ήλιακό σύστημα.

4.2 Ό αστέρας HR 8799 στον αστερισμό τοΰ Πήγασου

"Αμεση παρατήρηση πλανητών είχαμε καί γύρω άπό έναν άλλο άστέρα,
τόν HR 8799 στον άστερισμό τού Πήγασου, σέ άπόσταση 129 έτών φοι-
τάς. Ό άστέρας έχει μάζα ίση πρός 1,5 ήλιακές μάζες καί περιφέρονται γύ-
ρω άπό αύτον τρεις πλανήτες, όπως φωτογραφήθηκαν άπευθείας (Σχήμα 7).
Οί πλανήτες είναι σέ μεγάλες άποστάσεις καί έχουν μεγάλες μάζες, τής τά-
ξεως τής μάζας τοΰ Δία. Οί τροχιές τους είναι περίπου κυκλικές μέ άκτίνες
24 AU, 38 AU καί 68 AU, καί έχουν μάζες 7, 10 καί 10 μάζες Δία,
άντίστοιχα. Στό σύστημα αύτό υπάρχει χώρος γιά ύπαρξη γήινων πλανητών,
πού δέν παρατηρούνται.

Τό πλανητικό αύτό σύστημα περιβάλλεται άπό δίσκο σκόνης καί μικρών
σωμάτων, παρόμοιο μέ τή ζώνη Kuiper τοΰ δικού μας ήλιακοΰ συστήματος,
ό οποίος βρίσκεται σέ άκτίνα 75 AU (Σχήμα 8). Ή παρατήρηση έγινε μέ τό
Gemini North Telescope καί τό W.M. Keck Observatory στό Mauna Kea
στή Hawaii.
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Σχήμα 7: Οί τρεις πλανήτες που περιφέρονται γύρω άπο τον άστέρα HR 8799.

(α) (β)

Σχήμα 8: (α) Το πλανητικό σύστημα HR 8799 μέ τούς τρεις πλανήτες του σέ κυκλική
τροχιά, (β) Το δικό μας ήλιακό σύστημα, γιά σύγκριση. Παρατηρήστε τό νέφος σκόνης πού
περιβάλλει και τά δύο συστήματα (γκρίζα ζώνη).

Ήλιακό Σύστημα

5. "Υπαρξη ζωής σέ άλλους κόσμους

Άπο τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις γνωρίζουμε οτι υπάρχουν τρία είδη
έξωηλιακών πλανητών: 1. Αέριοι γίγαντες 2. Θερμοί ύπεργήινοι πλανήτες μέ
πολύ μικρή περίοδο (τροχιά κοντά στον άστέρα) 3. Παγωμένοι γίγαντες.

Ή πρόκληση τώρα είναι νά βρεθούν γήινοι πλανήτες σε κατοικήσιμη πε-
ριοχή. Γήινος πλανήτης είναι ένας πλανήτης μέ μάζα περίπου ίση πρός τή
μάζα τής Γης, ό όποιος περιφέρεται γύρω άπό έναν άστέρα όμοιο μέ τόν
"Ηλιο μας, σέ άπόσταση 1 AU (μιά άκτίνα Γής).
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Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά γήινους πλανήτες οφείλεται στο οτι έκεΐ είναι
πιθανή ή ύπαρξη ζωής, τουλάχιστον ζωής δπως τή γνωρίζουμε έμεΐς.

Μέχρι τώρα δέν είναι γνωστή ή ύπαρξη γήινων πλανητών, δπως ήδη
αναφέραμε στήν Εισαγωγή. Μήπως δμως υπάρχουν καί δέν τους έχουμε
άκόμη ανακαλύψει; Γνωρίζουμε οτι:

• Υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια άστέρες στο Γαλαξία μας (δ αριθ-

μός αύτδς μπορεί νά είναι καί μεγαλύτερος)! "Ενα μεγάλο ποσο-
. στο άπο τούς άστέρες αυτούς έχει πλανήτες (το ποσοστό αύτό δέν
είναι γνωστό, άλλά είναι άρκετά σημαντικό).

• Υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες!

Μήπως κάπου υπάρχει ζωή; Ή ύπαρξη νοήμονος ζωής είναι άλλο θέμα!

Ή ύπαρξη ζωής σέ άλλους κόσμους άπασχόλησε τήν άνθρωπότητα έδώ
καί χιλιάδες χρόνια. Άπό τούς πρώτους πού μίλησαν γιά ύπαρξη ζωής σέ
άλλους κόσμους είναι ό Δημόκριτος (460-370 π.Χ.):

«Υπάρχουν άπειροι κόσμοι με διαφορετικά
μεγέθη. Σέ μερικούς άπο αυτούς δέν υπάρχει
ούτε "Ηλιος ουτε Σελήνη, σέ άλλους τά δύο
αυτά ουράνια άντικείμενα είναι μεγαλύτερα άπο
οσο στο δικό μας κόσμο καί σέ άλλους περισσό-
τερα. Τά διαστήματα μεταξύ τών κόσμων είναι
άνισα, σέ μερικά μέρη υπάρχουν περισσότεροι
κόσμοι, σέ άλλα λιγότεροι, μερικοί άναπτύσσο-
νται, μερικοί είναι στο αποκορύφωμα της ανά-
πτυξης τους καί μερικοί παρακμάζουν. Άλλου
οί κόσμοι δημιουργούνται καί άλλού καταστρέ-
φονται. Ή καταστροφή τους οφείλεται στήν
άμοιβαία τους σύγκρουση».

"Ενας άλλος φιλόσοφος τής άρχαιότητος, δ Επίκουρος (300 π.Χ.), μί-
λησε έπίσης γιά ύπαρξη ζωής σέ άλλους κόσμους:
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«Υπάρχουν άπειροι κόσμοι και όμοιοι και διαφορετικοί άπό τό δι-
κό μας κόσμο... Πρέπει νά πιστέφουμε οτι σέ όλους τους κό-
σμους υπάρχουν ζωντανά όντα και πλανήτες και άλλα πράγμα-
τα που βλέπουμε στό δικό μας κόσμο».

Έκτος άπο τήν άρχαιότητα, υπήρξαν καί διανοητές του Μεσαίωνα που
μίλησαν γιά ύπαρξη ζωής σέ άλλους κόσμους, οπως ό Giordano Bruno στό
έργο του De l'infinito Universo e Mondi, 1584:

«Υπάρχουν αναρίθμητοι "Ηλιοι καί άναρίθμητες
Γαίες, οί οποίες περιστρέφονται γύρω άπό τούς ήλι-
ους τους μέ τόν ίδιο άκριβώς τρόπο οπως οί επτά
πλανήτες τοϋ συστήματος μας... Οί άναρίθμητοι
κόσμοι στό σύμπαν δέν είναι χειρότεροι ούτε λιγότε-
ρο κατοικήσιμοι άπό τή Γή μας».

6. Αναζήτηση γήινων πλανητών σε κατοικήσιμη περιοχή
6.1 Το πρόγραμμα Kepler

"Οπως άναφέραμε, ή ύπαρξη γήινων πλανητών είναι σημαντική, διότι σέ
τέτοιους πλανήτες οί συνθήκες είναι ευνοϊκές γιά τή δημιουργία κάποιας
μορφής ζωής. Γιά τό σκοπό αύτό ή NASA άνέπτυξε τό πρόγραμμα Kepler
γιά τήν άνακάλυψη γήινων πλανητών:
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Χρησιμοποιείται ή μέθοδος τών διαβάσεων τοΰ πλανήτη μπροστά από
τον άστέρα. Το πρόγραμμα αύτό προβλέπει τήν εκτόξευση ένός διαστημό-
πλοιου, τό όποιο θά φέρει τηλεσκόπιο διαμέτρου ένός μέτρου καί ειδικό φω-
τόμετρο (Σχήμα 9). Ή έκτόξευση πραγματοποιήθηκε τήν 6η Μαρτίου
2009.

Σχήμα 9: Το διαστημόπλοιο τοΰ προγράμματος Kepler γιά τήν ανακάλυψη γήινων πλανητών.
Ή τροχιά τοΰ διαστημόπλοιου είναι ήλιοκεντρική, δηλαδή περιφέρεται γύρω από τόν "Ηλιο, μέ
περίοδο 372,5 ημερών, πού είναι λίγο μεγαλύτερη άπό έ'να έ'τος, ώστε τό διαστημόπλοιο θά
μένει κάθε χρόνο λίγο πιό πίσω άπό τή Γή (Σχήμα 10).
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Σχήμα 10: Ή ήλιοκεντρική τροχιά του διαστημόπλοιου τοΰ προγράμματος Kepler.
Φαίνονται οί θέσεις τοΰ διαστημόπλοιου στις 5 Μαρτίου γιά τά επόμενα 4 χρόνια.
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Ό χώρος του γαλαξία πού θά ανιχνεύσει το πρόγραμμα καλύπτει μιά
άπόσταση 3.000 ετών φωτός, πρός τόν άστερισμό τού Κύκνου, όπως φαί-
νεται στό Σχήμα 11. Ή κατεύθυνση τού τηλεσκόπιου είναι έξω άπό τό επί-
πεδο τής τροχιάς τής Γης γύρω άπό τόν "Ηλιο, ώστε τό φώς τών άστέρων
νά μήν επισκιάζεται περιοδικά άπό τόν "Ηλιο καί τή Σελήνη.

Σχήμα 11 : (α) Ό χώρος στο γαλαξία στόν οποίο θά αναζητήσει το πρόγραμμα γήινους
πλανήτες, (β) Ή περιοχή τοϋ ουρανού, στήν περιοχή του Κύκνου, τήν οποία θά μελετήσει τό
πρόγραμμα Kepler.

"Οπως ήδη άναφέραμε, ή μέθοδος πού θά χρησιμοποιηθεί γιά τήν άνακά-
λυψη έξωηλιακών πλανητικών συστημάτων είναι ή μέθοδος τών διαβάσεων
τοϋ πλανήτη μπροστά άπό τόν άστρικό δίσκο. Γιά νά παρατηρήσουμε, όμως,
τή διάβαση, θά πρέπει νά είμαστε στό κατάλληλο έπίπεδο, τό όποιο δέν πρέ-
πει νά διαφέρει πολύ άπό τό έπίπεδο τής πλανητικής τροχιάς. Αύτό σημαίνει
ότι, μέ τή μέθοδο αύτή, θά μπορέσουμε νά παρατηρήσουμε ένα πολύ μικρό
ποσοστό άπό τά υπάρχοντα πλανητικά συστήματα στήν περιοχή τού ούρανού
πού μελετάμε. Ή πιθανότητα γιά μιά πλανητική τροχιά νά είναι σωστά προ-
σανατολισμένη, ώστε νά παρατηρήσουμε διάβαση, είναι ι'ση πρός τό λόγο τής
διαμέτρου τοϋ πλανήτη πρός τή διάμετρο τής τροχιάς του. Γιά ένα γήινο
πλανήτη πού περιφέρεται γύρω άπό έναν άστέρα σάν τόν "Ηλιο μας ή πιθα-
νότητα είναι ίση πρός 0,5%, δηλαδή σέ κάθε 200 πλανητικά συστήματα
εμείς θά παρατηρούμε μόνο τό ένα. Πρέπει λοιπόν νά παρατηρήσουμε χιλιά-
δες άστέρες γιά νά άνακαλύψουμε πλανητικά συστήματα. Τό πρόγραμμα
Kepler θά μελετήσει 100.000 άστέρες.

'Άν οί γήινοι πλανήτες είναι άρκετοί, τότε άναμένεται νά άνακαλυφθοΰν
μερικές εκατοντάδες. Γιά πλανήτες στήν κατοικήσιμη ζώνη, δηλαδή σέ μιά
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ζώνη μέ πλάτος γύρω στή μιά άστρονομική μονάδα (άκτίνα τής τροχιάς τής
Γής), δ χρόνος μεταξύ διαδοχικών διαβάσεων είναι περίπου ένα έτος.
Συνεπώς, γιά άξιόπιστα άποτελέσματα (τρεις διαβάσεις), άπαιτεΐται χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τριών έτών. Ή διάρκεια τού προγράμματος είναι τέσ-
σερα έτη, μέ δυνατότητα νά φθάσει μέχρι τά έξι.

6.2 Υπολογισμός τών πλανητικών τροχιών

·' Οί διαστάσεις τής τροχιάς τοϋ πλανήτη υπολογίζονται άπό τήν περίοδο
περιφοράς καί τή μάζα τού άστέρα (τρίτος νόμος τού Kepler).

• Τό μέγεθος τού πλανήτη ύπολογίζεται άπό τό πόσο μειώνεται ή λα-
μπρότητα τού άστέρα καί άπό τό μέγεθος τού άστέρα.

• Άπό τις διαστάσεις τής τροχιάς τού πλανήτη καί τή θερμοκρασία τού
άστέρα ύπολογίζεται ή θερμοκρασία του πλανήτη.

6.3 Τί περιμένουμε νά βρούμε

• Περίπου 50 πλανήτες μεγέθους δπως ή Γή.

• Περίπου 185 πλανήτες μέ μέγεθος 1,3 γήινες μάζες.

• Περίπου 640 πλανήτες μέ μέγεθος 2,2 γήινες μάζες.

• Περίπου τό 12% μέ δύο ή περισσότερους πλανήτες.

Ή πιο ένδιαφέρουσα άνακάλυψη τής άποστολής θά είναι ή άνίχνευση πλα-
νητών μέ μέγεθος δπως τής Γής, στήν κατοικήσιμη ζώνη άστέρων όμοιων
μέ τόν "Ηλιο μας. Αναμένονται πάντως καί πολλές άλλες άνακαλύψεις γιά
τήν ύπαρξη καί τά χαρακτηριστικά πλανητών γύρω άπό άλλους άστέρες. Μέ
τήν ολοκλήρωση τού προγράμματος θά γνωρίζουμε πόσο συνηθισμένοι είναι οί
γήινοι πλανήτες στό γαλαξία μας. Ακόμα καί αν βρεθούν πολύ λίγοι γήινοι
πλανήτες, ή καί κανένας, θά είναι σημαντικό. Θά όδηγηθούμε στό συμπέρα-
σμα ότι οί γήινοι πλανήτες είναι σπάνιοι, μέ άποτέλεσμα νά άναθεωρήσουμε
τις θεωρίες δημιουργίας τής Γής.
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7. Πλανήτες σε κατοικήσιμη ζώνη
7.1 Κατοικήσιμοι πλανήτες

Σε ένα πλανητικά σύστημα μπορεί νά υπάρχουν περιοχές δπου οί
πλανήτες πού ενδεχομένως νά ύπάρχουν εκεί νά είναι κατοικήσιμοι. Ίο βα-
σικό χαρακτηριστικά γιά νά άναπτυχθεΐ ζωή σέ κάποιον πλανήτη είναι νά
υπάρχει νερό σέ υγρή μορφή. "Ενας πλανήτης θεωρείται κατοικήσιμος δταν
πληρούνται οί παρακάτω προϋποθέσεις:

• Ό κεντρικός άστέρας (ήλιος) νά μήν έχει πολύ μεγάλη μάζα, διότι

τότε έξελίσσεται πολύ γρήγορα, ούτε πολύ μικρή μάζα, διότι δέ θά
έκπέμπει έπαρκή θερμότητα.

• Ή τροχιά τού πλανήτη νά είναι ευσταθής.

• Ό πλανήτης νά μήν έχει μεγάλη έκκεντρότητα, γιά νά μήν ύπάρ-

χουν μεγάλες μεταβολές τής θερμότητας κατά τή διάρκεια τοϋ
"έτους" (Σχήμα 12).

• Νά μήν υπάρχει βομβαρδισμός άπό άστεροειδεΐς —ή ύπαρξη ένός με-

γάλου πλανήτη, δπως τοϋ" Δία στό δικό μας ήλιακό σύστημα,
μπορεί νά άποτρέψει τό φαινόμενο αύτό.

• Ή άπόσταση άπό τόν άστέρα (ήλιο) νά είναι τέτοια, ώστε νά ύπάρ-

χει νερό σέ υγρή μορφή (Σχήμα 12).

• Ό πλανήτης νά έχει στερεό φλοιό, γιά νά διατηρηθεί τό νερό στήν
έπιφάνεια.

• Ή μάζα τού πλανήτη νά μήν είναι πολύ μεγάλη, διότι τότε ή άτμό-

σφαιρά του θά άποτελεΐται άπό τά στοιχεία ύδρογόνο καί ήλιο, πού
δέν ευνοούν άνάπτυξη ζωής.

• Ή μάζα τοϋ πλανήτη νά μήν είναι πολύ μικρή, γιατί δέν μπορεί νά

διατηρήσει άτμόσφαιρα.
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Σχήμα 12: Πλανήτες σέ διάφορες αποστάσεις άπό τον άστέρα. "Οταν ή τροχιά είναι πολύ
έλλειπτική, τότε ή θέση τοΰ πλανήτη μεταβάλλεται άπό τήν πολύ κρύα θέση στήν πολύ ζεστή
θέση. Στή μεσαία θέση υπάρχει νερό σέ υγρή μορφή. Γιά νά άναπτυχθεΤ ζωή θά πρέπει ή τρο-
χιά αυτού τοΰ πλανήτη νά είναι σχεδόν κυκλική, γιά νά μήν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις
στή θερμότητα κατά τή διάρκεια τοΰ έτους.

Γιά νά γνωρίζουμε αν ένας πλανήτης μπορεί νά συντηρήσει ζωή, θά πρέ-
πει να έλεγξουμε τά παρακάτω:

• νά άναζητήσουμε ένδείξεις ύπαρξης οξυγόνου καί όζοντος

• νά έρευνήσουμε αν υπάρχει νερό σέ υγρή μορφή

• νά αναλύσουμε τό ανακλώμενο φώς άπό τόν πλανήτη, γιά νά δούμε

άν ό πλανήτης έχει άτμόσφαιρα

• νά άναζητήσουμε ένδείξεις βιολογικής δραστηριότητας (π.χ. μεθάνιο)

καί νά άποκλείσουμε άλλες έρμηνεϊες.

7.2 Κατοικήσιμες ζώνες σέ διάφορα πλανητικά συστήματα

Σέ κάθε πλανητικό σύστημα υπάρχει μιά κατοικήσιμη περιοχή, δηλαδή
μιά ζώνη σχετικά μικρού εύρους, σέ ορισμένη άπόσταση άπό τόν άστέρα. Το
βασικό κριτήριο είναι ή θερμότητα πού δέχεται ό πλανήτης άπό τόν άστέρα
νά είναι τέτοια, ώστε νά ύπάρχει νερό σέ ύγρή μορφή. Είναι φανερό ότι ή
ζώνη αύτή έξαρτάται άπό τόν τύπο τού άστέρα, δηλαδή άπό τό πόση ένέρ-
γεια έκπέμπει. Στό δικό μας ήλιακό σύστημα ή ζώνη αύτή περιλαμβάνει
προφανώς τήν τροχιά τής Γής καί εκτείνεται άπό τήν τροχιά τής Αφροδίτης,
μέχρι τήν τροχιά τού "Αρη, χωρίς νά περιλαμβάνει τούς δύο αύτούς πλανήτες
(Σχήμα 13).
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II κατοικήσι μη ζώνη
τοϋ "Ηλιακού Συστήματος

Γή

Αφροδίτη

>

Ä

Σχήμα 1 3 : Ή κατοικήσιμη ζώνη στό δικό μας ήλιακό σύστημα.

Σέ άστέρες πού είναι λαμπρότεροι άπό τό δικό μας "Ηλιο, ή κατοικήσιμη
ζωνη είναι πιο μακριά άπο μιά άκτίνα Γής, ένώ σέ άστέρες λιγότερο λα-
μπρούς άπό τόν "Ηλιο μας, ή κατοικήσιμη ζώνη είναι πλησιέστερα, όπως
φαίνεται στό Σχήμα 14.

Σχήμα 14: Οί κατοικήσιμες ζώνες σε τρία πλανητικά συστήματα μέ άστέρες
διαφορετικής λαμπρότητας (πράσινη ζώνη). Στό επάνω σύστημα ό αστέρας είναι
λαμπροτερος άπό τόν "Ηλιο, ενώ στό κάτω σύστημα είναι άμυδρότερος. Τό με-
σαίο σύστημα είναι τό Ήλιακό Σύστημα, γιά νά γίνει ή σύγκριση.
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8. "Ενα πλανητικό σύστημα που μοιάζει με το Ήλιακο Σύστημα

Θά παρουσιάσουμε τώρα ένα πλανητικό σύστημα μέ 5 πλανήτες πού
μοιάζει με το δικό μας ήλιακό σύστημα, τό 55 Cnc, τό όποιο βρίσκεται σέ
άπόσταση 41 ετών φωτός στόν άστερισμό τού Καρκίνου. Στό σύστημα
αύτό, τό όποΤο φαίνεται στό Σχήμα 15, παρατηρούμε ότι:

• Ό κεντρικός άστέρας έχει περίπου τήν ί'δια μάζα και ήλικία μέ τό
δικό μιας "Ηλιο.

• Οί τροχιές τών πλανητών είναι περίπου κυκλικές, όπως καί στό δι-

κό μας ήλιακό σύστημα.

• Καί τά δύο συστήματα έχουν γιγάντιους πλανήτες στό εξωτερικό τους.

• Καί τά δύο συστήματα έχουν μικρούς πλανήτες στό εσωτερικό τους.

Δίας
■> I , - «

Ιο ΙΙλιαχο Σ'-ιστημ.α

Ίο σύστημα .">."> ( a ι u ι i

Σχήμα 15 : Τά πλανητικά σύστημα 55 Cnc (κάτω εικόνα)
και τά Ηλιακά Σύστημα (ανω εικόνα), γιά σύγκριση.

'Υπάρχουν όμως καί διαφορές, οί όποιες φαίνονται στό Σχήμα 16, όπου
παρουσιάζονται οί τροχιές τών τεσσάρων έσωτερικών πλανητών τού 55 Cnc
καί οί τροχιές τού Έρμη, τής Αφροδίτης καί της Γής, γιά σύγκριση.

• Οί τέσσερις έσωτερικοί πλανήτες τού 55 Cnc είναι πιό κοντά στόν
άστέρα (ήλιο) άπό ότι ή Γή στόν "Ηλιο καί έχουν όλοι μάζες μεγαλύ-
τερες άπό τή Γή.

• Ό τέταρτος πλανήτης (55 Cnc f), ο οποίος είναι στην κατοικησιμη πε-

ριοχή, έχει μάζα ίση πρός τή μισή μάζα του Κρόνου καί περιφέρεται
γύρω άπό τόν "Ηλιο σέ 260 ήμέρες.
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Έρμης

'Αφροδίτη
55£ηςί

Σχήμα 16: Οί τροχιές τών τεσσάρων εσωτερικών πλανητών τοϋ συστήματος 55 Cnc
(μαύρο χρώμα) καί οί τροχιές τού "Ερμή, τής 'Αφροδίτης καί τής Γής (γκρίζο χρώμα),
γιά σύγκριση.

9. Δημιουργία ένος πλανητικού συστήματος. Ευστάθεια καί χάος

'Άς προσπαθήσουμε νά δημιουργήσουμε ένα πλανητικό σύστημα! Θά ξε-
κινήσουμε μέ έναν άστέρα καί σέ κάποια άπόσταση άπό αύτόν θά έκτοξεύ-
σουμε έναν πλανήτη (Σχήμα 17). Άπό τήν κλασική μηχανική είναι γνω-
στό ότι, αν ή ταχύτητα έκτοξεύσεως τού πλανήτη δέν υπερβαίνει μιά
οριακή ταχύτητα, τήν ταχύτητα διαφυγής, ό πλανήτης θά διαγράψει έλλει-
πτική τροχιά γύρω άπό τόν άστέρα, μέ τή μία έστία τής έλλείψεως στόν
άστέρα —σημειώνουμε ότι ειδική περίπτωση έλλείψεως είναι ή περιφέρεια
κύκλου. Πρόκειται γιά τό γνωστό πρόβλημα τών δύο σωμάτων, πού είναι
ένα άπό τά έλάχιστα προβλήματα στή Φυσική πού λύνονται. "Ετσι δημι-
ουργήσαμε ένα πλανητικό σύστημα μέ έναν πλανήτη, όπου ή κίνηση είναι
ομαλή καί προβλέψιμη.

μέ ταχύτητα ν γύρω άπο τόν άστέρα. Ή κίνηση είναι ελλειπτική.
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'Άν τώρα εκτοξεύσουμε καί έναν δεύτερο πλανήτη στο ί'διο σύστημα,
δέν σημαίνει δτι δημιουργήσαμε ένα ευσταθές πλανητικό σύστημα, δηλαδή
ένα σύστημα το οποίο θά παραμείνει εύσταθές γιά δισεκατομμύρια χρόνια.
"Εχουμε τώρα τρία σώματα, τόν άστέρα καί τούς δύο πλανήτες, πού είναι
τό περίφημο πρόβλημα τών τριών σωμάτων (Σχήμα 18). Τό πρόβλημα
αύτό δέν λύνεται άκριβώς καί σέ ορισμένες μόνο καταστάσεις είναι εύστα-
θές. Ή βαρυτική άλληλεπίδραση μεταξύ τών πλανητών, όσο μικρές μάζες
καί άν έχουν, είναι σημαντική, καί μετά άπό κάποιο χρονικό διάστημα, τό
όποιο μπορεί νά είναι καί άρκετά μεγάλο, τής τάξεως μερικών εκατομμυ-
ρίων έτών, άναπτύσσεται χαοτική κίνηση καί τό σύστημα άποσταθερο-
ποιεΐται καί μπορεί άκόμα καί νά διαλυθεί. Μόνο γιά ειδικές άρχικές θέσεις
καί ταχύτητες είναι δυνατόν νά έχουμε ομαλή κίνηση, καί άρκεϊ ή μετα-
βολή μιάς μόνο παραμέτρου γιά νά άποσταθεροποιήσει τό σύστημα, όπως
θά δούμε στά επόμενα.

Σχήμα 18: Ή πρόσθεση τοΰ δεύτερου πλανήτη, Ρ2, μπορεί νά καταστήσει τό σύ-
στημα άσταθές, λόγω τής βαρυτικής άλληλεπίδρασης μεταξύ τών δύο πλανητών.
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10. Δυναμική μελέτη τής εξελίξεως ένός πλανητικού συστήματος.

Ή απεικόνιση Poincaré

Ή μελέτη τής εξέλιξης ένός δυναμικού συστήματος, και ειδικότερα
ένός πλανητικού συστήματος μέ δύο πλανήτες, μπορεί νά γίνει μέ διάφορες
μεθόδους. Έδώ θά παρουσιάσουμε μιά μέθοδο, ή οποία μας επιτρέπει νά
μελετήσουμε τήν εξέλιξη ένός πλανητικού συστήματος γιά μεγάλα χρονικά
διαστήματα, όπου έμφανίζονται τά βασικά χαρακτηριστικά τής κίνησης
χωρίς νά «χαθούμε» σέ λεπτομέρειες πού δέν έχουν σημασία. Πρόκειται γιά
τή μέθοδο Poincaré, μέ τήν οποία μετατρέπουμε τή συνεχή ροή τής κίνη-
σης σέ μιά διακριτή απεικόνιση, σέ ένα χώρο λιγότερων διαστάσεων. Επι-
πλέον, μέ τή μέθοδο αύτή μπορούμε καί νά «δούμε» γραφικά τήν εξέλιξη
τοΰ συστήματος σέ κάποιο χώρο, καί νά διακρίνουμε τήν ομαλή άπό τή χα-
οτική κίνηση.

10.1. Τό περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς

'Άς θεωρήσουμε τρία σώματα, τόν άστέρα καί δύο πλανήτες, πού κι-
νούνται στό ί'διο έπίπεδο («έπίπεδο πρόβλημα τών τριών σωμάτων»), όπως
φαίνεται καί στό Σχήμα 18. Τό κέντρο μάζας τοΰ συστήματος είναι άκίνη-
το ώς πρός κάποιο σύστημα άναφοράς, στό όποιο θά μελετήσουμε τήν κίνη-
ση. Όρίζουμε ένα σύστημα συντεταγμένων χ Oy, τοΰ οποίου ό άξονας Οχ
είναι ή ευθεία πού ορίζεται άπό τόν άστέρα καί τόν πλανήτη Pt, μέ άρχή Ο
τό κέντρο μάζας τών δύο αυτών σωμάτων. Ό άξονας y είναι κάθετος στόν
άξονα χ (Σχήμα 19). Τό σύστημα αύτό είναι ένα μή ομοιόμορφα περιστρεφό-
μενο σύστημα άναφοράς. Ό πλανήτης Ρι κινείται πάντοτε στόν άξονα Οχ καί
δ πλανήτης Ρ2 στό έπίπεδο χ Oy. Ή θέση τοΰ περιστρεφόμενου συστήματος
xOy στό χώρο (άδρανειακό σύστημα) ορίζεται άπό τή γωνία θ. Γιά νά καθο-
ρίσουμε τή θέση τών τριών πλανητών στό χώρο πρέπει νά γνωρίζουμε τή θέ-
ση χι τοΰ πλανήτη Ρ ι στόν άξονα Οχ, τή θέση (χ2, y2) τοΰ πλανήτη Ρ2 στό
έπίπεδο xOy καί τή γωνία θ. "Εχουμε δηλαδή τέσσερις βαθμούς ελευθερίας
καί τέσσερις συντεταγμένες, τις (Χι, Χ2, yz, θ).
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Σχήμα 19: Το περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς xOy. Ό πλανήτης Ρ( κινείται στόν αξονα
Οχ καί ό πλανήτης Pä στό έπίπεδο Χ Oy. Οί διαδοχικές τομές τοϋ πλανήτη Ρ^ μέ τόν άξονα
Οχ (κατά τήν ί'δια φορά), σημεία 1, 2,..., ορίζουν τήν απεικόνιση.

Στο σύστημα αύτό ύπάρχουν δύο ποσότητες πού διατηρούνται, ή ενέρ-
γεια καί ή στροφορμή. Λόγω τής διατηρήσεως τής στροφορμής, είναι δυνατόν
νά περιορισθούμε στή μελέτη τών πλανητών στό περιστρεφόμενο σύστημα
μόνο, καί νά αγνοήσουμε τήν κίνηση τού περιστρεφόμενου συστήματος, διότι
ή γωνία θ είναι άγνοήσιμη, όπως λέγεται στή Δυναμική. "Ετσι οί μετα-
βλητές πού χρειάζονται γιά τή μελέτη τής κινήσεως τού πλανητικού συ-
στήματος στό περιστρεφόμενο σύστημα xOy είναι οί (χι, χ2, y2)· "Εχουμε δη-
λαδή τρεις βαθμούς έλευθερίας, άντί γιά τέσσερις πού είχαμε προηγουμένως,
καί ή κατάσταση του συστήματος καθορίζεται πλήρως άπό τις θέσεις καί τις
ταχύτητες, δηλαδή άπό τις μεταβλητές (χ() χ2, y2, Χι, χ2, 3*2), οπού ή τελεία
παριστάνει παράγωγο ώς πρός τό χρόνο, δηλαδή ταχύτητα. Οί μεταβλητές
αυτές ορίζουν ένα χώρο έξι διαστάσεων, ό όποιος ονομάζεται χώρος φάσεων,
καί ή έξέλιξη τού συστήματος περιγράφεται μέ μιά συνεχή ροή στό χώρο
αύτό.

10.2 Ή απεικόνιση Poincaré

Θεωρούμε τό σύνολο τών τροχιών πού έχουν τήν ί'δια ενέργεια, Η = h =
σταθερό. Καθώς ό πλανήτης Ρ2 κινείται στό έπίπεδο xOy, τέμνει τόν άξονα
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Οχ (κατά τήν ίδια φορά) στα διαδοχικά σημεία 1, 2, ..., δπως φαίνεται στο
Σχήμα 19. Στα σημεία αυτά είναι y2 = 0 y2 > 0. Τά σημεία αυτά ορίζονται
πλήρως άπό τέσσερις μόνο συντεταγμένες θέσεως καί ταχύτητας, τις
(χ,, χ2', Χι, χ2), άντί τών έξι πού είχαμε προηγουμένως. Αύτό συμβαίνει διότι
οί υπόλοιπες δύο μεταβλητές (y2, y2) είναι γνωστές, διότι y2 = 0 —άπό τόν
ορισμό τής άπεικόνισης — καί τό y2 υπολογίζεται άπό τήν ένέργεια Η - h =
σταθερό. Μέ τόν τρόπο αύτό, θεωρώντας τις διαδοχικές τομές τού πλανήτη
Ρ2 μέ τόν άξονα Οχ, μετατρέψαμε τή συνεχή ροή στό χώρο τών έξι δια-
στάσεων (xi, x2, y2, χι, x2, y2) σέ μιά ισοδύναμη οιάχριτη ροή στό χώρο τών
τεσσάρων διαστάσεων (xh χ2, xt, χ2). Ή απεικόνιση αύτή ονομάζεται απει-
κόνιση Poincaré.

Ή μελέτη τής έξέλιξης τού συστήματος τών δύο πλανητών περιορίσθη-
κε σέ ένα χώρο τεσσάρων διαστάσεων. Τά διαδοχικά σημεία τής άπεικόνισης
μπορεί νά κείνται σέ μιά όμαλή καί περατωμένη έπιφάνεια, οπότε ή κίνηση
τού συστήματος είναι μιά ομαλή κίνηση, ή τά σημεία αύτά μπορεί νά είναι
διάχυτα στό χώρο, οπότε λέμε ότι ή κίνηση είναι χαοτική. Στήν τελευταία
περίπτωση είναι δυνατόν τά διαδοχικά σημεία τής άπεικόνισης νά έκτείνονται
σέ άπειρη άπόσταση, τό όποιο σημαίνει ότι τό πλανητικό σύστημα διαλύεται:
ό ένας πλανήτης διαφεύγει σέ άπειρη άπόσταση καί ό άλλος πλανήτης μαζί
μέ τόν άστέρα σχηματίζουν ένα εύσταθές πλανητικό σύστημα («πρόβλημα
δύο σωμάτων»),

11. "Ενα πραγματικό έξωηλιακά πλανητικό σύστημα, τό Gliese 876

Θά μελετήσουμε έδώ ένα γνωστό έξωηλιακό πλανητικό σύστημα, τό
Gliese 876. Τό σύστημα αύτό βρίσκεται σέ άπόσταση 15.4 έτη φωτός άπό
τή Γή καί έχει δύο πλανήτες, οί όποιοι είναι σέ συντονισμό 2:1. Αύτό ση-
μαίνει ότι στό χρονικό διάστημα πού ό έξωτερικός πλανήτης διαγράφει μία
περιφορά γύρω άπό τόν άστέρα, ό έσωτερικός πλανήτης διαγράφει δύο περι-
φορές. Σημειώνουμε ότι, όσο πιό κοντά είναι ένας πλανήτης πρός τόν άστέ-
ρα, τόσο πιό γρήγορα περιστρέφεται. Π.χ. ό Έρμης καί ή Αφροδίτη στό δικό
μας ήλιακό σύστημα έχουν περίοδο περιφοράς περί τόν "Ηλιο μικρότερη του
ένός έτους, ενώ δ Άρης ή δ Δίας έχουν περίοδο περιφοράς μεγαλύτερη τού
έτους.
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Οί παράμετροι τοΰ Gliese 876 δίδονται στον παρακάτω πίνακα:

• m0= 0.32 μάζες Ηλίου, wij = 1.89 μάζες Δία,
m2 = 0.56 μάζες Δία

• αϊ — 0.13 AU α2 = 0.21 AU (μεγάλοι ήμιάξονες)

• β! = 0.27 e2 = 0.10 (έκκεντρότητες)

• Περίοδοι: Tt = 30.1 ήμερες Τ2 = 61.02 ήμερες

• Λόγος περιόδων Τ2 / Tt = 2.03 (συντονισμός 2:1)

Οί ελλειπτικές τροχιές τών πλανητών είναι προσανατολισμένες έτσι ώστε
τά περιήλιά τους νά είναι στήν ί'δια κατεύθυνση, καί σέ κάποια χρονική στιγ-
μή οί δύο πλανήτες βρίσκονται ταυτόχρονα στό περιήλιο τους.

Οί συντονισμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στή μελέτη τής δυναμικής εξέ-
λιξης ενός πλανητικού συστήματος, διότι αντιστοιχούν σέ ακριβείς περιοδικές
τροχιές στό περιστρεφόμενο σύστημα άναφοράς χ Oy. Οί περιοδικές αυτές κι-
νήσεις καθορίζουν τις καταστάσεις έκεϊνες, στις όποιες μπορούν νά υπάρξουν
ευσταθή πλανητικά συστήματα. Αύτό συμβαίνει στήν περιοχή ευσταθών πε-
ριοδικών τροχιών καί, όπως θά δούμε, τό σύστημα Gliese 876 βρίσκεται σέ
ευσταθή περιοχή. Μιά μικρή μεταβολή, όμως, στις παραμέτρους τού συστή-
ματος μπορεί νά μετατρέψει τό σύστημα άπό ευσταθές σέ χαοτικό.

11.1 Ή ευσταθής κατάσταση

Ή θέση τοΰ συστήματος Gliese 876 παρουσιάζεται σχηματικά στό
Σχήμα 20α. Οί δύο πλανήτες έχουν τά περιήλιά τους στήν ίδια κατεύθυνση
καί οί δύο πλανήτες ξεκινούν άπό τά περιήλιά τους. Αύτή είναι μιά Ιύσταθής
κατάσταση καί τό σύστημα εκτελεί μιά ομαλή, περατωμένη κίνηση, όπως
φαίνεται στήν άπεικόνιση Poincaré, στό Σχήμα 21α.
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(α) (β)

Σχήμα 20: (α) Ευσταθής κατάσταση: Οί πλανήτες στό περιήλιο, (β) 'Ασταθής κατάσταση: Οί
πλανήτες στό αφήλιο. "Ολα τά άλλα στοιχεία τών τροχιών είναι τά Γδια (τά σχήματα δέν είναι
μέ κλίμακα).

: (α) (β)

Σχήμα 21 : (α) Ή απεικόνιση Poincaré για τήν ευσταθή κατάσταση (οί δύο πλανήτες στό πε-
ριήλιο), (β) Οί τροχιές τών δύο πλανητών στό χώρο (άδρανειακό σύστημα). Οί πλανήτες κι-
νούνται σέ διαφορετικούς χώρους και δέν τέμνονται.

Στο Σχήμα 21α παρουσιάζεται ή απεικόνιση Poincaré γιά τήν ευσταθή
κατάσταση. Ή άπεικόνιση τών διαδοχικών σημείων είναι στό χώρο τών
τεσσάρων διαστάσεων (x/, χ2, xh χ2). Έδώ παρουσιάζουμε τήν προβολή στό
έπίπεδο (xu χ,). Παρατηρούμε ότι τά διαδοχικά σημεία κείνται έπάνω σέ μιά
ομαλή επιφάνεια, τό οποίο σημαίνει ότι ή κίνηση είναι ομαλή καί περατω-
μένη. Στό Σχήμα 21β φαίνονται οί τροχιές τών δύο πλανητών στό χώρο.
Παρατηρούμε ότι οί δύο πλανήτες κινούνται σέ διακριτούς χώρους, έτσι ώστε
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νά μήν πλησιάζουν πολύ μεταξύ τους καί, συνεπώς, ή βαρυτική αλληλεπί-
δραση νά μήν είναι σημαντική.

11.2 Ή ασταθής κατάσταση καί ή δημιουργία χάους

Θά μετατοπίσουμε τώρα τούς δύο πλανήτες άπό το περιήλιο τους στό
αφήλιο, αφήνοντας όλα τά άλλα στοιχεία αμετάβλητα, όπως φαίνεται στό
Σχήμα 20β. Ή εξέλιξη τού συστήματος άλλάζει δραματικά καί, άπό όμαλή
περατωμένη κίνηση γίνεται τώρα χαοτική, καί, τελικά, ό ένας πλανήτης δια-
φεύγει στό άπειρο. Αύτό φαίνεται άπό τήν άπεικόνιση Poincaré τού Σχήμα-
τος 22α. Στήν άρχή τά διαδοχικά σημεία τής άπεικόνισης φαίνεται νά κείνται
σέ μιά μάλλον όμαλή καί περατωμένη επιφάνεια (έντονα σημεία), άλλά πολύ
γρήγορα ή χαοτική κίνηση γίνεται εμφανής (πιό άμυδρά σημεία) καί τό σύ-
στημα διαλύεται. Αύτό φαίνεται καί άπό τήν τροχιά τών δύο πλανητών,
όπως παρουσιάζεται στό Σχήμα 22β. Οί δύο πλανήτες κινούνται σέ διακρι-
τούς χώρους, άν καί ή σύγκριση μέ τήν ομαλή κίνηση τού Σχήματος 21β
δείχνει ότι ή τροχιά στήν περίπτωση αύτή παρουσιάζει ένδείξεις άστάθειας.
Πράγματι, μετά άπό κάποιο διάστημα οι δύο πλανήτες πλησιάζουν πολύ με-
ταξύ τους, μέ άποτέλεσμα τήν άποσταθεροποίηση τού συστήματος, όπως
φαίνεται στό Σχήμα 22γ. Ό έσωτερικός πλανήτης έχει γίνει έξωτερικός καί
ό έξωτερικός έγινε έσωτερικός, καί αύτό έπαναλαμβάνεται έως ότου τό σύ-
στημα διαλυθεί.

Σχήμα 22: (α) Ή άπεικόνιση Poincaré της άσταθοΰς καταστάσεως, (β) Οί τροχιές τών
δύο πλανητών στό χώρο, στό άρχικό στάδιο, (γ) Οί τροχιές μετά άπό κάποιο διάστημα. Ή
κίνηση είναι χαοτική.
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12. Μερικές σκέψεις

Άπο τις μέχρι σήμερα παρατηρήσεις δέν μπορούμε νά ποϋμε μέ βεβαι-
ότητα αν υπάρχει ζωή στό Σύμπαν, έστω και σέ πρωτόγονη μορφή. Πλα-
νητικά συστήματα υπάρχουν πολλά, άλλά οί πλανήτες τους είναι πολύ δια-
φορετικοί άπό τή Γή. Κανένας άπό τούς πλανήτες αύτούς δέν είναι γήινος
πλανήτης. Σέ τέσσερα χρόνια, μέ τήν ολοκλήρωση τού προγράμματος
Kepler, θά γνωρίζουμε αν ό πλανήτης μας είναι μοναδικός, ή άν υπάρχουν
πολλοί πλανήτες όμοιοι μέ τόν δικό μας. Αύτό όμως δέν σημαίνει ότι σέ ένα
γήινο πλανήτη, πού ένδεχομένως θά άνακαλύψουμε, θά έχει άναπτυχθει
ζωή!

Είναι ή Γή μοναδική, ή ύπάρχουν πολλοί γήινοι πλανήτες μέ τά ί'δια χα-
ρακτηριστικά; Στό σημείο αύτό άναφέρουμε ότι, αν ή Σελήνη ήταν μικρότε-
ρη, δ άξονας τής Γής θά έκτελούσε χαοτική κίνηση, μέ άποτέλεσμα τήν
άστάθεια τού κλίματος. Καί είναι γνωστό ότι ή Σελήνη είναι, ώς πρός τή μά-
ζα της Γής, πολύ μεγαλύτερη άπό τούς άλλους δορυφόρους πού γνωρίζουμε
σχετικά μέ τή μάζα τού πλανήτη τους!

Έάν άποδειχθεί ότι ύπάρχουν νοήμονα όντα σέ άλλους κόσμους, θά είναι
αύτό ένα σοκ γιά τήν άνθρωπότητα;

Βρέθηκε παλαιότερα ή άνθρωπότητα σέ τέτοια κατάσταση; "Οταν άνα-
καλύφθηκε ή Αμερική πριν άπό πέντε αιώνες, ή ή Αυστραλία άργότερα, καί
διαπιστώθηκε ότι ύπάρχουν καί σέ αύτούς τούς «νέους κόσμους» νοήμονα
όντα, πώς άντέδρασε ό τότε πολιτισμένος κόσμος; Είναι πολύ διαφορετική ή
τότε κατάσταση άπό τήν ένδεχόμενη άνακάλυψη, σήμερα, νοήμονος ζωής σέ
κάποιον έξωπλανήτη;
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Βιβλιογραφικές αναφορές

Πληροφορίες γιά τήν ανακάλυψη έξωηλιακών πλανητικών συστημάτων βρί-
σκονται στήν ίστοσελίδα: http://exoplanets.eu, ή οποία διατηρείται άπό
τόν Jean Schneider, CNRS/LUTH - Paris Observatory.

Ίστοσελίδα τής NASA γιά τήν άνακάλυψη πλανητών:
http://planetquest.jpl.nasa.gov

Ίστοσελίδα της NASA γιά τό πρόγραμμα Kepler:
http://www.kepler.arc.nasa.gov

Ή πρώτη άνακοίνωση γιά τήν άνακάλυψη έξωηλιακοϋ πλανήτη: Μ. Mayor
- D. Queloz, A Jupiter-mass companion to a solar-type star, Nature
378, 1995, σσ. 355-359.

Ή άπευθείας παρατήρηση τοΰ πλανήτη στόν Fomalhaut: P. Kalas et al.,
Optical Images of an Exosolar Planet 25 Light-Years from Earth,
Science 322, 2008, σσ. 1345-1348.

Ή άπευθείας παρατήρηση τών πλανητών στόν HR 8799: C. Marois, Β.
Macintosh, T. Barman, Β. Zuckerman, I. Song, J. Patience, D.
Lafrenière, R. Doyon, Direct Imaging of Multiple Planets Orbiting the
Star HR 8799, Science 322, 2008, σσ. 1348-1352.

Ή δυναμική τών έξωηλιακών πλανητικών συστημάτων μελετάται στήν
έργασία: John D. Hadjidemetriou, Symmetric and Asymmetric
Librations in Extrasolar Planetary Systems: A global view, Cel. Mech.
fc? Dyn., Astron. 95, 2006, σσ. 225-244.
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ΑΕΝΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ή αλλαγή άρχισε όταν άρχισε δ χρόνος. Καί δ χρόνος άρχισε όταν δη-
μιουργήθηκε δ χώρος. Ή άρχή τής άλλαγής επομένως συμπίπτει μέ τήν
άρχή τοϋ κόσμου. Αίτια τής άλλαγής τού φυσικού κόσμου είναι οί δυνάμεις
τής φύσης καί οί άκατάπαυστες μετατροπές τής ένέργειας.

Σύμφωνα μέ τή σύγχρονη φυσική έπιστήμη, ή Κοσμική "Εκρηξη (τό
Big Bang) μετέτρεψε τεράστιες ποσότητες ένέργειας σέ ύλη καί άντιύλη.
'Αν καί δέν γνωρίζουμε επιστημονικά άπό πού προήλθε ή ένέργεια τής όποι-
ας τεράστιες ποσότητες μετετράπησαν σέ ύλη. καί άντιύλη καί ούτε γνωρί-
ζουμε τήν αιτιατή άλλαγή πού προκάλεσε τήν Κοσμική "Εκρηξη, ή σύγ-
χρονη Κοσμολογία ύποθέτει ότι ή Κοσμική "Εκρηξη σηματοδοτεί όχι μόνον
τήν άρχή τής ύλης καί τής ένέργειας, άλλά καί τήν άρχή τού χρόνου καί
τοϋ χώρου. Ή μή άνατρέψιμη αύτή μεταβολή σηματοδότησε καί τήν κα-
τεύθυνση τής ροής τού χρόνου καί άρα καί τήν κατεύθυνση τής ροής τής
άλλαγής. Στήν άρχή ή άλλαγή ήταν έξαιρετικά ταχεία, περιγράφει ή φυσική
έπιστήμη. "Εκτοτε, διαπερνά άκατάπαυστα δλόκληρη τή δημιουργία. «Τά
πάντα ρεΐ» υποστήριζε, ορθά, ό Ηράκλειτος.

Ή άλλαγή είναι ενδογενής ιδιότητα τής άνόργανης καί τής οργανικής
ύλης καί τών οργανισμών. Ή άλλαγή είναι έπίσης ενδογενής ιδιότητα τής
κοινωνίας.

Λόγω τής άέναης άλλαγής, τό κάθε τί πού υπάρχει συνεχώς αλλάζει μέ
τό χρόνο, υπάρχει προσωρινά, ή καί αν άκόμη παραμένει σταθερό, μεταβάλ-
λεται λόγω τών άντιδράσεών του μέ τό περιβάλλον. Ή έντροπία σπρώχνει
τήν άλλαγή στήν κατεύθυνση τής άταξίας καί τής άποσύνθεσης καί ή ένέρ-
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γεια ανακόπτει αυτή τή πορεία και σπρώχνει προς τήν ταςη και την οργά-
νωση. Καί έπειδή τά πάντα άλλάζουν, τά πάντα έξελίσσονται. Ή έξέλιξη
τοΰ φυσικοΰ καί τοΰ βιολογικού κόσμου είναι συνέπεια αυτής τής άέναης
αλλαγής καί τής άκατάπαυστης μετατροπής τής ένέργειας. Ή μή άναστρε-
ψιμότητα σχεδόν όλων τών φυσικών φαινομένων είναι συνέπεια τής μή άνα-
στρεψιμότητας τής αλλαγής. Τά φυσικά φαινόμενα είναι κατά κανόνα φαι-
νόμενα τοΰ «γίγνεσθαι» (becoming) παρά φαινόμενα τοΰ «είναι» (being).1

Ή άλλαγή χαρακτηρίζει καί τή δική μας ύπαρξη, τό «είναι» μας. Δέν
υπάρχει άμιγής κατάσταση τοΰ «είναι», γιατί τό «είναι» συνεχώς γίνεται.
Άλλά έάν τό «είναι» συνεχώς γίνεται, υπάρχει νόημα στήν υπαρξή του;
Ασφαλώς, γιατί ένώ αλλάζουμε είμαστε. 'Αλλάζουμε αέναα στή μικροσκο-
πική κλίμακα, παραμένουμε όμως καθορισμένες μακροσκοπικές οντότητες,
μέ καθορισμένα χαρακτηριστικά, μοναδικές ένσυνείδητες υπάρξεις, ανεπανά-
ληπτες, οί οποίες καίτοι άλλάζουν «είναι». Τό «είναι» τοΰ Παρμενίδη
«εστίν», άλλά συνεχώς γίνεται ώς φυσική, βιολογική, κοινωνική καί προσω-
πική όντότητα υπό τήν έπίδραση τής άέναης άλλαγης.

Στή διάλεξη αυτή θά άναφερθώ πρώτα στήν άέναη άλλαγή στή φύση
καί θά δώσω παραδείγματα κρίσιμης άλλαγής στήν επιστήμη καί στήν κοι-
νωνία. Ακολούθως, θά άναφερθώ σέ τρία καίριας σημασίας προβλήματα τής
εποχής μας: (α) τά πυρηνικά όπλα, (β) τις κλιματικές άλλαγές, καί (γ) τις
δυνατές έπιπτώσεις τής γενετικής μηχανικής στήν αύτονομία τοΰ άνθρώπου
ή άντιμετώπιση τών όποιων άπαιτεΐ κρίσιμη άλλαγή στήν επιστήμη. Θά το-
νίσω τό πρώτο —τά πυρηνικά όπλα— γιατί τό θεωρώ ώς τό κατ' έξοχήν
πρόβλημα τοΰ άνθρώπου σήμερα.

Άέναη αλλαγή

Ό άέναος χορός τών υπέροχων μετασχηματισμών τής ενέργειας αλλάζει
ολόκληρο τό σύμπαν άκατάπαυστα, στή μικροσκοπική καί στή μακροσκοπι-
κή του κλίμακα. Στή μικροσκοπική κλίμακα, τά στοιχειώδη σωματίδια, τά
άτομα καί τά συστατικά τους, τά μόρια, όλα, βρίσκονται σέ άέναη κίνηση.
Σωματίδια συγκρούονται μέ άλλα σωματίδια καί άνάλογα μέ τό είδος καί
τήν ένέργειά τους μετασχηματίζονται ή τελείως έξαφανίζονται μετατρεπόμε-
να σέ άλλες μορφές τής υλης ή τής ενέργειας. Σωματίδια έξαφανίζονται καί
έπανεμφανίζονται, συχνά σέ χρόνους μικρότερους τοΰ ένός τρισεκατομμυριο-
στοΰ τοΰ τρισεκατομμυριοστοΰ τοΰ δευτερολέπτου (<10~24 s). Πυρήνες άτό-
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μων συντήκονται καί εκπέμπουν ενέργεια καί φώς ή μετασχηματίζονται σέ
πυρήνες άλλων άτόμων. Πυρήνες διεγείρονται καί εκπέμπουν ραδιενέργεια,
άτομα "απορροφούν ενέργεια καί άκολούθως εκπέμπουν φώς ή άνταλλάσσουν
ένέργεια σέ συγκρούσεις μέ άλλα άτομα. Τά μόρια συμπεριφέρονται άνάλο-
γα καί έπιπλέον διασπώνται ποικιλοτρόπως, συχνά σέ χρόνο μικρότερο τοΰ
10~12 s. Αυτά τά ί'δια τά συστατικά τών άτόμων καί τών μορίων, λ.χ. τά
δέσμια ήλεκτρόνια, βρίσκονται σέ άέναη κίνηση. Σέ κάθε κβαντικό φαινόμε-
νο ή φύση αλλάζει.

Καί όμως, τά άτομα παραμένουν οί κοινοί παρονομαστές τής σύστασης
τής ύλης, άμετάβλητα (στή μεμονωμένη τους κατάσταση) στό χρόνο καί
στό χώρο. Τό άτομο τού ύδρογόνου, γιά παράδειγμα, είναι τό ί'διο σήμερα
όπως ήταν άρχικά στό σύμπαν, καί είναι τό ί'διο όπουδήποτε στό σύμπαν. Τό
ί'διο ισχύει καί γιά τά ύπόλοιπα άτομα. Τό ί'διο ισχύει καί γιά τά μόρια.
Υπάρχει έντυπωσιακή φυσική όμοιότητα στον κόσμο στό θεμελιακό του
έπίπεδο: όλα άπαρτίζονται άπό τά γνωστά άτομα. Μάλιστα, τό 99% όλων
τών ζώντων οργανισμών συνίσταται άπό τέσσερα μόνον άπό τά 92 στοιχεία:
C, Η, Ο καί Ν. Καί όμως τά άτομα άλλάζουν άνάλογα μέ τις άλληλεπι-
δράσεις τους μέ τό περιβάλλον.

Στό θεμελιακό έπίπεδο ύπάρχει έπίσης, σύμφωνα μέ τή σύγχρονη Μο-
ριακή Βιολογία καί Γενετική, εξίσου εντυπωσιακή βιολογική ομοιότητα: ή
δομή τών μακρομορίων τών διαφόρων οργανισμών, άπό τά βακτήρια ώς τόν
άνθρωπο, είναι ή 'ίδια καί είναι ί'δια έδώ καί εκατομμύρια χρόνια. Βρίσκουμε
λοιπόν ότι όχι μόνο τά άτομα είναι κοινά στούς οργανισμούς, άλλά καί οί
συνδυασμοί τών άτόμων, τά μόρια, είναι κοινά. "Ενα μόριο νερού είναι τό ί'διο
στόν άνθρωπο καί σέ κάθε άλλο οργανισμό. Οί άντιδράσεις όμως τού μορίου,
τού νερού μέ άλλα μόρια εξαρτώνται άπό τό περιβάλλον στό οποίο βρίσκεται
καί άπό τούς μηχανισμούς άνταλλαγής ένέργειας μεταξύ τους. Οί βασικές
μοριακές μονάδες σύστασης τών οργανισμών παραμένουν σταθερές, καθορι-
σμένες, άλλάζουν όμως στις άντιδράσεις τους μέ τό περιβάλλον, τό οποίο αέ-
ναα μεταβάλλεται.

Κατ' άνάλογο τρόπο ή Μοριακή Βιολογία καί ή Γενετική βρίσκουν ότι
υπάρχει γονιδιακή ομοιότητα, όμοιότητα τοΰ «γενετικού κώδικα» τών όργα-
νισμών2,3 καί, έπομένως, όμοιότητα σύνθεσης καί δράσης τών οργανισμών
σέ άναβαθμισμένο έπίπεδο πολυπλοκότητας, έκεΐνο τών μακρομορίων τών
γονιδίων. Ή όμοιότητα αύτή συνεπάγεται σταθερότητα σέ βάθος χρόνου τό-
σο τών μακρομοριακών δομών όσο καί τών γονιδίων. Ή σταθερότητα αύτή
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τών βασικών μονάδων τής ζώσης υλης προσφέρει βασικούς τρόπους ερμη-
νείας τών μηχανισμών τής κληρονομικότητας, δέν οδηγεί όμως στήν εξέλι-
ξη τους. Οί αλλαγές τών βασικών μονάδων τής ζώσης υλης είναι έκεΐνες
πού οδηγούν στήν έξέλιξή τους. Οί βασικές μονάδες τής ζώσης ύλης, οπως
καί έκεΤνες τής νεκρής, καίτοι παραμένουν σταθερές άλλάζουν κάτω άπό τις
άέναες άλληλεπιδράσεις καί διασυνδέσεις τους μέ τό περιβάλλον, οί όποιες
άλληλοεπιδράσεις καί διασυνδέσεις συνεχώς αύξάνονται λόγω τής αύξησης
τής πολυπλοκότητας. Σέ βάθος χρόνου, ισχυρίζεται ή Μοριακή Βιολογία καί
Γενετική, αύτές οί εξωτερικές επιδράσεις προκαλούν άλλαγές στά μακρομό-
ρια ικανές νά οδηγήσουν σέ νέα γονίδια καί νέους όργανισμούς. Κατά κανό-
να, οί βιολογικές άντιδράσεις είναι χρονικά πιό άργές άπό τις χημικές καί οί
χημικές πιό άργές άπό τις φυσικές καί άρα οί φυσικές άντιδράσεις είναι οί
πρόδρομοι τών χημικών καί τών βιολογικών άντιδράσεων. Καί τά τρία εΐ'δη
άντιδράσεων λαμβάνουν χώρα σέ έξαιρετικά μικρά χρονικά διαστήματα σέ
σύγκριση μέ τήν ήλικία τής γής, τών άστέρων καί τής Κοσμικής "Εκρη-
ξης (Εικόνα 1).

UfgTagQFEVBfrORgtOES
LffET» Of COSUC EKWISX»

Εικόνα 1: Χρόνος ζωής ή εύρος διάρκειας τών φυσικών / χημικών / βιολογικών αντιδράσεων
/ φαινομένων ώς συνάρτηση τοΰ κλάσματος τοΰ χρόνου ζωής ή τής διάρκειας τοΰ φαινομένου
καί τοΰ χρόνου ζωής τής Κοσμικής "Εκρηξης. Οί κλίμακες 8tvat λογαριθμικές.
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Ή άλλαγή συνεπάγεται εξέλιξη

Ή αέναη άλλαγή συνεπάγεται άέναη εξέλιξη, και οί μηχανισμοί τής
άλλαγής είναι οί πρόδρομοι τών μηχανισμών τής εξέλιξης. Είμαστε επιστη-
μονικά βέβαιοι οτι οί πλανήτες, οί άστέρες, οί γαλαξίες, τό σύμπαν, ή γή, ή
ζωή, ή άνθρωπότητα έχουν εξελιχθεί καί συνεχώς εξελίσσονται, γιατί όλα
άλλάζουν με τό χρόνο.

Τό σύμπαν εχει εξελιχθεί. Έάν δεχθούμε ότι ή άρχή τού χρόνου συμπί-
πτει μέ τή στιγμή τής Κοσμικής "Εκρηξης 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια
πρίν,2 τότε γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τήν Κοσμική "Εκρηξη
δέν ύπήρχαν κάν άτομα γιά νά σχηματιστούν τά βασικά μόρια τά όποια συγ-
κροτούν τά πολύπλοκα μακρομόρια τών οργανισμών. 'Αρχικά υπήρχε μόνο
ένέργεια καί άκτινοβολία. Αργότερα σχηματίστηκαν τά άτομα τού Η καί τοϋ
He, καί 5-10 δισεκατομμύρια χρόνια μετά σχηματίστηκαν τά μεγαλύτερου
άτομικού βάρους στοιχεία όπως εκείνα τού C καί τού Ο, πού θεωρούνται
άναγκαΐα γιά τή ζωή, καί άκολούθως οί χημικές ενώσεις, τά μόρια. Ή κύ-
ρια πηγή ένέργειας γιά τή γή, ό ήλιος, δέν έμφανίστηκε παρά περίπου 10
δισεκατομμύρια χρόνια μετά τήν Κοσμική "Εκρηξη. Τό σύμπαν έχει μακρά
ιστορία εξέλιξης καί συνεχώς άλλάζει καί έξελίσσεται.

Ή Γή έχει εξελιχθεί Ή ήλικία τής γής ύπολογίζεται σέ κάπου 4,54
δισεκατομμύρια χρόνια2 καί άπό δ,τι επιστημονικά γνωρίζουμε ή Γή στά
πρώτα 500 εκατομμύρια χρόνια ήταν τόπος άξενος γιά τή ζωή. Ή πορεία
μέσω τής όποιας ή γή ετοιμάστηκε γιά τή ζωή διήρκεσε δισεκατομμύρια
χρόνια.

Ή ζωή έχει εξελιχθεί. 'Επιστημονικά δέν γνωρίζουμε πότε καί πώς
άρχισε ή ζωή στή Γή. Ύπάρχουν όμως ένδείξεις καί ευρήματα συστημα-
τικής άλλαγής καί έξέλιξης τής ζωής στή Γή. Παλαιοντολογικά ευρήματα
λ.χ. δείχνουν ότι όργανισμοί όμοιοι μέ βακτήρια (προκαρυωτικά) ζούσαν στή
Γή πρίν άπό 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. 'Οργανισμοί πιό πολύπλοκοι άπό τά
βακτήρια (εύκαρυωτικά κύτταρα) άνευρέθηκαν σέ άπολιθώματα ήλικίας 2
περίπου δισεκατομμυρίων έτών. Παλαιοντολογικές έρευνες δείχνουν επίσης
(Πίνακας I)2 ότι υπάρχει συστηματική άλλαγή τών οργανισμών στό πέρα-
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σμα του χρονου και οτι ή εξελικτική πορεία τής ζωής είναι μονοσημαντη
δσον αφορά τή σταδιακή εμφάνιση τών πολύπλοκων καί ποικίλων μορφών
τών οργανισμών.

Πίνακας 1: Μορφές ζωής καί χρόνος εμφάνισης τους.2

Μορφή ζωής Εκατομμύρια έτη (περίπου)

άπό τήν πρώτη έμφάνισή της

Μικροβιακά (προκαρυωτικά) κύτταρα 3.500
Εύκαρυωτικά κύτταρα 2.000
Πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί 670
'Οστρακοειδή 540
Σπονδυλωτά, ίχθΰες 490
'Αμφίβια 350
Ερπετά 310
Θηλαστικά 200
Πρωτεύοντα εκτός τοΰ άνθρώπου 60
Πρωτογενείς πίθηκοι 25
Σύγχρονος άνθρωπος 0,15

Ή εξέλιξη τής ζωής καί ή άλλαγή δέν έξηγούν τήν άρχή τής ζωής. Δέν
γνωρίζουμε ποια κρίσιμη άλλαγή ώθησε στήν άνάδυση τής ζωής. Δέν γνω-
ρίζουμε πώς άπό τήν άνόργανη ύλη άναδύθηκε ό πρώτος μονοκύτταρος
οργανισμός, άπό τόν όποιο ύποθέτουν κάποιοι ότι κατάγονται όλοι οί όργανι-
σμοί. Καί αν ακόμη υποθέσουμε ότι κοινή καταγωγή σημαίνει ότι οί μο-
ριακές μονάδες οί οποίες συνιστούν τά γονίδια υπήρχαν πρίν άπό 3,5 δισε-
κατομμύρια χρόνια όπως ύπάρχουν σήμερα, τότε τό θεμελιώδες ερώτημα
άφορά στή φύση τής βιολογικής άλλαγής. Ή ύπόθεση ύπαρξης κοινού προ-
γόνου τών οργανισμών στό άπώτερο παρελθόν καί ή ύπόθεση ότι τυχαίες μο-
ριακές μεταλλαγές οδήγησαν στή λανθασμένη τυχαία αύτο-αντιγραφή τοΰ
DNA τών οργανισμών καί στις συνακόλουθες γονιδιακές μεταλλαγές καί τήν
έξέλιξη τών οργανισμών προσκρούουν στό γεγονός ότι ή άέναη άλλαγή τής
δεύτερης υπόθεσης συνεπάγεται μή άναστρεψιμότητα. Έάν ή άλλαγή είναι
μή άναστρέψιμη καί οί μηχανισμοί της πρακτικά άπειροι, πώς μπορεί νά
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υπάρξει μονοσήμαντη αντίστροφη πορεία, άπό τους οργανισμούς στις μεταλ-
λαγές; Ή πολυπλοκότητα τής αλλαγής άποκλείει τήν άναστρεψιμότητά της
καί θέτει σέ άμφισβήτηση τόν εξελικτικό μηχανισμό τών όργανισμών πού
στηρίζεται στή μοριακή γονιδιακή μεταλλαγή τους.

Ή ανθρωπότητα εχει εξελιχθεί. Ή έπιστήμη θεωρεί ώς δεδομένο ότι δ
άνθρωπος δέν εμφανίστηκε άπότομα. 'Άν καί έπιστημονικά δέν γνωρίζουμε
τήν άρχή τής άνθρωπότητας, τά πρώτα ευρήματα πού άναγνωρίζονται ώς
Homo Sapiens χρονολογούνται πριν άπό 195.000 χρόνια περίπου.2 Υπάρ-
χουν ενδείξεις ότι ό σύγχρονος άνθρωπος έμφανίστηκε πριν άπό 35.000 χρό-
νια. Στό σχετικά μικρό αύτό χρονικό διάστημα ή άνοδος τού άνθρώπου
υπήρξε μοναδική στή νοημοσύνη καί τόν ένσυνείδητο εαυτό. Ποιά άλλαγή
οδήγησε σέ τέτοια εξέλιξη; Δέν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όμως ότι δ άνθρω-
πος έχει έπιδείξει άσύλληπτη ικανότητα προσαρμοστικότητας στήν άλλαγή.
Καί γνωρίζουμε άκόμη ότι ή σύγχρονη έπιστήμη έπιταχύνει τήν άλλαγή καί
κατά συνέπεια τήν έξέλιξη τού άνθρώπου στό μέλλον. «Πρός τά πού;» διε-
ρωτάται ένας. «Θά συνεχίσει ή άνθρωπότητα ώς ένα είδος;» («as a single
species?») διερωτώνται άλλοι.5

Ή κοινωνία εχει εξελιχθεί. "Οπως ή άλλαγή δρά στή φύση έτσι δρα καί
στήν κοινωνία. Κάτω άπό τήν άέναη άλλαγή, τά πολιτιστικά, ήθικά, αξιο-
κρατικά, πολιτικά καί θρησκευτικά συστήματα τής κοινωνίας συνεχώς
άλλάζουν. Ή σύγχρονη έπιστήμη γενικεύει καί έπιταχύνει αύτήν τήν άλλα-
γή, ή δποία μετασχηματίζει τήν κοινωνία καί τόν άνήσυχο έαυτό μας. Οί
ελπίδες καί οί φόβοι μας έχουν μεγεθυνθεί καί σέ μεγάλο βαθμό έχουν διε-
θνοποιηθεί. Οί σχέσεις μας μέ τό συνάνθρωπο μας έγιναν περισσότερο άρνη-
τικές, ίσως γιατί μειώθηκε ή εμπιστοσύνη μας σ' αύτόν. 'Αλλάζουμε άνησυ-
χητικά τήν άντίληψή μας γιά τόν άνθρωπο άπό ευγενή, άξιοπρεπή, υπεύθυ-
νο καί πολύτιμο, καί τόν βλέπουμε ώς τόν άνεύθυνο καί άπληστο τσαρλα-
τάνο καί τήν αιτία όλων τών κακών στό περιβάλλον καί τή ζωή. Αλλάζου-
με, βλέπετε, τόν ορισμό τού άνθρώπου άπό πολιτιστική, ήθική καί πνευμα-
τική σέ άπλή βιολογική οντότητα.6 Τόν βάλαμε καί σέ κλουβί στό Ζωολο-
γικό Κήπο του Λονδίνου μέ τήν επιγραφή «Homo Sapiens is just another
primate species».7 Καί όταν τά παιδιά ρώτησαν «γιατί έβαλαν τούς άνθρώ-
πους έκεϊ;», έκπρόσωπος τού Ζωολογικού Κήπου τού Λονδίνου, γράφουν οί
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New York Times, είπε: «Αυτήν ακριβώς τήν ερώτηση θέλαμε νά απαντήσου-
με. Βλέποντας τους ανθρώπους σέ διαφορετικά περιβάλλον, άνάμεσα στά
ζώα, διδάσκει το κοινά οτι δ άνθρωπος είναι άπλώς another primate». Κρί-
σιμη πράγματι άρνητική άλλαγή.

Κρίσιμη άλλαγή

'Ας στρέψουμε, λοιπόν, τήν προσοχή μας στήν κρίσιμη άλλαγή, δπου
έπιθυμώ νά δώσω παραδείγματα θετικής κρίσιμης άλλαγής στήν έπιστήμη
καί τήν κοινωνία, καί νά τονίσω τήν άνάγκη θετικής κρίσιμης άλλαγής στή
σύγχρονη έπιστήμη.

Κρίσιμη αλλαγή στήν επιστήμη καί τήν κοινωνία. Στό παρελθόν, ή κρί-
σιμη άλλαγή ήταν περισσότερο τοπική καί μάλλον φιλοσοφικού ή θρησκευ-
τικού περιεχομένου. Σήμερα, ή κρίσιμη άλλαγή έχει προσλάβει παγκόσμιο
χαρακτήρα καί θεμελιακή σημασία γιά τή ζωή, τήν άνθρωπότητα καί τήν
έπιστήμη. Θετική κρίσιμη άλλαγή προϋποθέτει βούληση νά έγκαταλείψει
ένας παλαιά έννοιολογικά καί άξιοκρατικά συστήματα, είτε αύτά άνήκουν
στήν έπιστήμη καί τή διανόηση, είτε αύτά άνήκουν στή θρησκεία, καί νά
ασπασθεί'νέα συστήματα γενικότερης ισχύος καί άξιας.

Κρίσιμη άλλαγή στήν έπιστήμη. Στήν έπιστήμη, κρίσιμη άλλαγή άφορά
στή θεώρηση τοΰ φυσικού κόσμου, στις έννοιες πάνω στις όποιες στηρίζεται
ή έπιστήμη καί στον μετασχηματισμό τους ή τήν εισαγωγή νέων εννοιολο-
γικών συλλήψεων καί θεωρήσεων οί όποιες ενοποιούν τή γνώση, ερμηνεύουν
τά δεδομένα, άναπροσανατολίζουν τήν εξέλιξη τής επιστήμης καί άνοίγουν
νέους δρόμους διερεύνησης καί γνώσης σέ άντίθεση μέ τά ύφιστάμενα πα-
λαιά συστήματα. Ή ιδέα τοΰ σφαιρικού κόσμου, ή ιδέα ότι ή γή κινείται καί
ότι δέν βρίσκεται στό κέντρο τοΰ σύμπαντος, ή ιδέα τής βαρύτητας, ή ιδέα
τής κβάντωσης, ή ιδέα τής σχετικότητας, ή ιδέα τής μοριακής βάσης τών
δργανισμών, κ.ο.κ., άποτελοΰν παραδείγματα κρίσιμων άλλαγών στή θεώρη-
ση τοΰ φυσικοί κόσμου.

Κρίσιμη άλλαγή στήν έπιστήμη είναι καί ή εισαγωγή τής πειραματικής
μεθόδου ώς ποσοτικοΰ καί άντικειμενικοΰ τρόπου διερεύνησης καί γνώσης
τοΰ φυσικοΰ κόσμου καί ώς κριτηρίου έπαλήθευσης κάθε άνακάλυψης καί
κάθε θεωρίας.
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Υπάρχει νομίζω καί μία άλλη κατηγορία κρίσιμης αλλαγής στήν έπι-
στήμη, ή οποία, άφορα στις εφαρμογές τής επιστημονικής γνώσης καί ιδιαί-
τερα στήν έργασία καί τήν υπευθυνότητα τοΰ έπιστήμονα, όταν μάλιστα οί
έφαρμογές τής έπιστημονικής γνώσης είναι κατακλυσμικά καταστρεπτικές
γιά τόν άνθρωπο καί τό περιβάλλον. Τήν κατηγορία αυτή θά τονίσω ιδιαίτε-
ρα πιό κάτω.

Κρίσιμη άλλαγή στην κοινωνία. Στήν κοινωνία, κρίσιμη άλλαγή σημαί-
νει συνήθως ριζικό άναπροσανατολισμό τής πορείας τής ιστορίας ή εγκατά-
λειψη μιας κοσμοθεωρίας ή θεώρησης καί άποδοχής μιας νέας στή θέση τής
παλαιάς που έκλαμβάνεται ώς εσφαλμένη, άνεπιθύμητη ή περιορισμένης
άξιας. "Η, άκόμα, ριζική άλλαγή στις άξιες καί στή συμπεριφορά μας απέ-
ναντι στό συνάνθρωπο μας, ή στόν τρόπο με τόν όποιο χρησιμοποιούμε το
φυσικό περιβάλλον.

'Επιτρέψατε μου νά δώσω δύο παραδείγματα κρίσιμης κοινωνικής άλλα-
γής, τό πρώτο φιλοσοφικής καί έννοιολογικής άλλαγής καί τό δεύτερο θρη-
σκευτικής άλλαγής.

Άπό τήν Ιωνία στήν Αθήνα. Ή πορεία άπό τήν 'Ιωνία τοΰ 7ου καί
6ου π.Χ. αιώνα στήν 'Αθήνα τοΰ 5ου καί 4ου π.Χ. αιώνα συνοδεύτηκε μέ
ριζικές άλλαγές στή θεώρηση τοΰ φυσικού κόσμου, στις άξίες, στις φιλοσο-
φικές αντιλήψεις, καί στή διανόηση. Αναφέρω τρεις κρίσιμες άλλαγές στή
χρονική αύτή περίοδο: (1) Τή θεώρηση τοΰ φυσικού κόσμου. Ή φυσική προ-
σέγγιση τών φιλόσοφων τής 'Ιωνίας (τοΰ Θαλή, τοΰ Αναξίμανδρου, τοΰ Ανα-
ξαγόρα, τοΰ Λεύκιππου, τοΰ Δημόκριτου, κ.λ.π.) καί ή σύλληψη τής έννοι-
ας τοΰ κόσμου ήσαν στενά συνδεδεμένες μέ τήν εμπειρία τους, μέ τήν πα-
ρατήρηση καί τήν επαφή τους μέ τή φύση καί τά φυσικά φαινόμενα. Ή .φι-
λοσοφική προσέγγιση τής Αθήνας άλλαξε. Δέν υπάρχει εμπειρική πραγματι-
κότητα, δίδασκε ό Πλάτωνας, ύπάρχει μόνον ό κόσμος τών ιδεών, αιώνιος
καί άμετάβλητος, άπρόσιτος. (2) Τήν εξέλιξη τών άξιών τών αρχαίων
'Ελλήνων. Γιά τούς "Ιωνες, βασικό στοιχείο τής ζωής τοΰ άνθρώπου ήταν
ό γυρισμός στήν πατρίδα, στήν οικογενειακή εστία —ό 'Οδυσσέας έπρεπε νά
γυρίσει στήν 'Ιθάκη, όπως όριζε δ "Ομηρος. Γιά τούς Αθηναίους μιά αξιο-
πρεπής ζωή δπουδήποτε ήταν άρκετή, όπως κήρυξε δ Περικλής. (3) Τις δύο
θεμελιώδεις γνωσιολογικές προσεγγίσεις. Οί φιλοσοφικές άλλαγές αύτής τής
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περιόδου χάρισαν στήν άνθρωπότητα δύο κρίσιμους τρόπους άπόκτησης γνώ-
σης: τήν παραγωγική καί τήν επαγωγική μέθοδο.

Άπό τή Δαμασκό στήν Ιερουσαλήμ. Τό δεύτερο παράδειγμα κρίσιμης
κοινωνικής άλλαγής πού επιθυμώ νά άναφέρω άφορα στις άξιες καί τή ρι-
ζική άλλαγή στήν συμπεριφορά μας απέναντι στόν συνάνθρωπο μας, πού έγι-
νε στό σχετικά μικρό χρονικό διάστημα τής πορείας άπό τή Δαμασκό στήν
'Ιερουσαλήμ.8 Ό Παύλος έπέστρεψε άπό τή Δαμασκό στήν 'Ιερουσαλήμ,
στήν κοινότητα πού καταδίωξε, στούς μαθητές τοΰ Χριστού πού όντας
Εβραίοι είχαν βαθιές ρίζες στήν 'Ιουδαϊκή πίστη καί παράδοση, καί τούς
ζήτησε νά άποδεχθοΰν κάτι γι' αύτούς άδιανόητο, ότι κάθε άνθρωπος μπο-
ρεί νά γίνει Χριστιανός καί μάλιστα χωρίς πρώτα νά γίνει Εβραίος. Τούς
ζήτησε νά άρνηθούν τό κεντρικό δόγμα τής πίστης τους ώς Εβραίοι. Γνώ-
ρισαν προσωπικά τόν 'Ιησού καί τή διδασκαλία Του καί ποτέ δέν ερμήνευ-
σαν τή διδασκαλία Του διαφορετικά άπ' ότι έλεγε ό 'Ιουδαϊκός νόμος. Καί
όμως αυτοί πού πάνω άπό κάθε άλλον είχαν δικαίωμα νά διεκδικήσουν αύτή
τή γνώση, τώρα καλούνταν νά τήν εγκαταλείψουν. Καί τήν έγκατέλειψαν.
Ή κρίσιμη αύτή άλλαγή έγινε καί ρίζωσε, γιατί τό παλαιό σύστημα δέν είχε
πια θέση στή νέα πίστη. Καί άνοιξε έτσι ό δρόμος τής Χριστιανοσύνης σέ
δούλους καί έλεύθερους, σέ Εβραίους καί σέ "Ελληνες, στήν οικουμένη. Καί
έγινε ό Χριστιανισμός στό χρόνο μιάς γενιάς παγκόσμια θρησκεία καί οί
Χριστιανικές άξιες τής δικαιοσύνης, τής άδελφοσύνης καί τής άγάπης έγι-
ναν άξίες πανανθρώπινες.

Ανάγκη κρίσιμης αλλαγής στή σύγχρονη έπιστήμη. Στην εποχή μας,
ύπάρχουν καίριας σημασίας προβλήματα τά οποία άπαιτούν κρίσιμη άλλαγή
στήν έπιστήμη. Επιθυμώ νά έπισημάνω τρία: τά πυρηνικά όπλα, τις κλι-
ματικές άλλαγές, καί τις δυνατές έπιπτώσεις τής γενετικής μηχανικής στήν
αυτονομία τού άνθρώπου. Θά περιορισθώ κυρίως στό πρώτο, γιατί τό θεωρώ
ώς τό πλέον κρίσιμο πρόβλημα τής άνθρωπότητας καί γιατί συνιστά, κατά
τήν άποψή μου, κλασικό παράδειγμα γιά τά άλλα δύο. Τά πυρηνικά όπλα
δέν μπορούν, κυρίες καί κύριοι, νά παραμένουν οί ρυθμιστές τής παγκόσμιας
ειρήνης. Θά όδηγήσουν άργά ή γρήγορα στήν καταστροφή. Γιά νά άποφευ-
χθεΐ αύτό έπιβάλλεται κρίσιμη άλλαγή στόν τρόπο μέ τόν όποιο χρησιμο-
ποιείται ή έπιστήμη καί στόν τρόπο μέ τόν όποιο οί έπιστήμονες άσκούν τό
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επάγγελμα τους. Επιτρέψατε μου νά προχωρήσω αναλυτικότερα στό ρόλο
τ·ής επιστήμης καί τοΰ έπιστήμονα σ' αυτό τό θέμα.

Τά πυρηνικά όπλα

Ό δρόμος πρός την άτομική βόμβα} Τά βήματα πρός τήν ατομική βόμ-
βα άρχισαν τό 1932 όταν ό James Chadwick άνακάλυψε τό νετρόνιο, 0ηι;
μέσω τής αντίδρασης

4Be0 + 2He4 - »n, + 6C12.

Δύο χρόνια άργότερα, τό 1934, ό φυσικός Enrico Fermi βομβάρδισε μέ
νετρόνια τό άτομο τού ούρανίου καί παρατήρησε «μερικά άνερμήνευτα φαινό-
μενα» («some puzzling phenomena»)4' 9 τά όποια αντί νά ερμηνεύσει ώς
τή σχάση τού πυρήνα τού ούρανίου μέ τή σύλληψη ένός νετρονίου, τά ερμή-
νευσε, έσφαλμένα, ώς ένδειξη παραγωγής νέου ισοτόπου τού ούρανίου ή τού
πρώτου ύπερουράνιου (transuranic) στοιχείου. Γιά τό σφάλμα αύτό τού
Fermi, στά πρόθυρα τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, πρέπει νά εί'μαστε
εύγνώμονες!

Ή άνακάλυψη τής πυρηνικής σχάσης έγινε τέσσερα χρόνια άργότερα, τό
1938, άπό τούς Otto Hahn καί Fritz Strassmann, μέσω τής άντίδρασης

92U235 + °ni ^ 92U236 * - 56Ba144 + 36Kr89 + 3 ^

καί άμέσως οδήγησε στήν άναγνώριση τής σημασίας της γιά τήν κατασκευή
νέων όπλων, άτομικών βομβών. Άν μερικά άπό τά νετρόνια πού παράγονται
στήν άνωτέρω άντίδραση χρησιμοποιηθούν γιά νά προκαλέσουν σχάση άλλων
πυρήνων 92U235 καί άν ή ποσότητα τού 92U235 είναι άρκετή ώστε νά επιτευ-
χθεί μιά αύτοσυντηρούμενη πυρηνική άντίδραση, τό άποτέλεσμα είναι μία
ισχυρή άτομική έκρηξη, έκρηξη μίας άτομικής βόμβας. Αύτήν τή δυνατότη-
τα διεμήνυσε στόν τότε Πρόεδρο τών ΗΠΑ Franklin D. Roosevelt ό Albert
Einstein μέ έπιστολή του τής 2ης Αύγούστου 1939. Ή επιστολή (Εικόνα
2)10 μεταξύ άλλων έλεγε: «Τό νέο... αύτό φαινόμενο [ή πυρηνική σχάση] θά
οδηγήσει στήν κατασκευή βομβών έξαιρετικά ισχυρών βομβών νέου τύπου
[άτομικών]».
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Attfuai and. ι»5»

f.D. Roo«sy>lt,

President of the united Stat··,
«hit· Hou··
»ashington, B.C.

Sin

Some recent work by E.Ferai and L. Szilard, which hftl ben oae-
■unioated to Be in manuscript, lead· ne to expect that the element uu>
iua may be turned into a new and important source of energy in tha im-
mediate future· Certain aspect· of the situation which has ariaan eee·
to call for watchfulness and, if necessary, quick action on the part
of the Administration. I telle?· therefore that it is ay duty to bring
to your attention the following facts and reconmendationei

In the course of the last four months It has been Bade probable -
through the work of Jo I lot. in ?rance ae well as 7ermi and Szilard In
America - that it may become possible to set up a nuclear chain reaction
in a large mass of uranium,by which rast amounts of power and large Quant-
ities or new radium-like element· would be generated. How it appear·
almost certain that this could be achieved in the Immediate futur·.

This new phenomenon would also lead to the construction of bod»,
and it Is conceivable - though much less certain - that extremely power-
ful bombs of a new type may thus be constructed. A single boA of thl·
typ«, carried by boat and exploded in a port, might very »ell destroy
the Whole port together with «one of the surrounding territory. However,

I understand that Germany has actually stopied the sale of uranium
from the Chechoslovakian mines which shé has taken oyer. That she should
hare taken such early action might perhaps be understood on the ground
that the son of the German Under-Secretary of State » von Weizsäcker, is
attached to the Kaiser-Tllhelm-Inetitut in Berlin where some of the
American work on uranium is now being repeated.

Yours rery truly.

y

(Albert linateln)

Εικόνα 2: Επιστολή Einstein στόν Roosevelt, 2 Αυγούστου 1939.'°

Τέσσερα χρόνια μετά τήν ανακάλυψη τής πυρηνικής σχάσης επιτεύχθη-
κε, τό 1942, ή πρώτη αύτοσυντηρούμενη πυρηνική άντίδραση. Καί τό ί'διο
ετος, 1942, τό Manhattan District Project συστάθηκε στις ΗΠΑ, με μο-
ναδικό σκοπό τήν κατασκευή τής άτομικής βόμβας.

Ή επόμενη εικόνα (Εικόνα 3) δείχνει τήν επιλογή τών τόπων γιά τό
Manhattan District Project.
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Εικόνα 3: Επιλογή τόπων γιά τά Manhattan District Project."

Μεταξύ τού 1942 και τού 1945, επιστήμονες, άνάμεσά τους καί μερι-
κοί άπό τούς θεμελιωτές τής σύγχρονης έπιστήμης, συμμετείχαν ενεργά τό-
σο στήν. παραγωγή τών άτομικών έκρηκτικών υλικών 92Ul)35 and 94Pu23g,
όσο καί στή λεπτομερή διαδικασία παραγωγής αύτής τής ί'διας τής άτομικής
βόμβας. Τό 92U23. παράχθηκε στό Oak Ridge τής Ιίολιτείας τής Tennessee
καί τό 94Pu239 στό Hartford τής Πολιτείας τής Washington.1'' Ή άτομική
βόμβα κατασκευάστηκε στήν Πολιτεία τού New Mexico, έκεΐ όπου σήμερα
βρίσκεται τό Los Alamos National Laboratory (Εικόνα 3).

Τό Manhattan District Project πέτυχε τό σκοπό του: κατασκεύασε 3
άτομικές βόμβες οί όποιες άνατινάχτηκαν τό 1945. Ή πρώτη άτομική βόμ-
βα, άπό πλουτώνιο, χρησιμοποιήθηκε ώς δοκιμαστική έκρηξη στις 16 'Ιου-
λίου, κοντά στό Alamogordo, New Mexico (Εικόνα 4). Ή δεύτερη, άπό
έμπλουτισμένο ούράνιο, έξερράγη στις 6 Αύγούστου πάνω άπό τή Hiroshima
τής 'Ιαπωνίας. ΠΙ τρίτη, άπό πλουτώνιο, έξερράγη στις 9 Αύγουστου πάνω
άπό τό Nagasaki τής Ιαπωνίας.

Ό Πίνακας 2, τής επόμενης σελίδας, συνοψίζει τή χρονολογία τής άτο-
μικής βόμβας.
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Εικόνα 4: Ή πρώτη ατομική έκρηξη («Trinity Test») στό Jornado del Muerto (κοντά στά
Alamogordo) τής Πολιτείας New Mexico τών ΗΠΑ, στις 16 'Ιουλίου 1945, ένα τεσσαρα-
κοστό τοϋ δευτερολέπτου μετά τήν έναρξη τής "Εκρηξης13 (ή φωτογραφία LANL CIC-9, πα-
ραχωρήθηκε στόν συγγραφέα άπό τό Los Alamos National Laboratory4).

Πίνακας 2: Χρονολογία τής άτομικής βόμβας.4

'Ανακάλυψη τοϋ νετρονίου
'Ανακάλυψη τής πυρηνικής σχάσης
Πρώτη αυτοσυντηρούμενη πυρηνική άντίδραση
"Εκρηξη τής πρώτης άτομικής βόμβας
(άπό πλουτώνιο) «Trinity test»,
πλησίον τοϋ Alamogordo, Νέο Μεξικό, ΗΠΑ
"Εκρηξη τής δεύτερης άτομικής βόμβας
(άπό εμπλουτισμένο ούράνιο) («Little Boy»)
πάνω άπό τή Hiroshima τής 'Ιαπωνίας

"Εκρηξη τής τρίτης άτομικής βόμβας
(άπό πλουτώνιο), («Fat man»),
στό Nagasaki τής 'Ιαπωνίας

1932
1938
1942

1945 (16 Ιουλίου) .
1945 (6 Αυγούστου)
1945 (9 Αύγουστου)

* Ή πρώτη θερμοπυρηνική έκρηξη (βόμβα υδρογόνου) έγινε στις Marshall Islands στις
31 'Οκτωβρίου 1952.
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Καί τό μυθικά πολύπλοκο καί ογκώδες αύτό έγχείρημα διενεργήθηκε μέ-
σα σέ απόλυτη μυστικότητα. Ούτε ό τότε Κυβερνήτης της Πολιτείας τής
Tennessee γνώριζε ότι κτιζότανε ή πόλη του Oak Ridge, ή οποία έμελε νά
γίνει ή πέμπτη σέ μέγεθος πόλη τής Tennessee, ούτε ό τότε 'Αντιπρόεδρος
τών ΗΠΑ Harry S. Truman (1945-1953) γνώριζε γιά τό Manhattan
Project προτού γίνει Πρόεδρος τών ΗΠΑ, στις 12 'Απριλίου 1945, μετά τό
θάνατο τού Franklin D. Roosevelt.

Οί συνέπειες. Τό τέλος τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου επήλθε άμέσως
μετά τή χρήση τής άτομικής βόμβας. Ή Hiroshima (Εικόνα 5) καί τό
Nagasaki δέν υπήρχαν πιά. Υπήρχε μόνο τό βάρος τής ένοχής σέ μερικούς
άπό τούς πρωτεργάτες επιστήμονες καί ή συνειδητοποίηση τών συνεπειών
αύτής τής κρίσιμης άλλαγής: ούτε ή άνθρωπότητα ούτε ή έπιστήμη παρέ-
μειναν οί 'ίδιες έκτοτε. Ή κατασκευή καί ή χρήση τής άτομικής βόμβας
έγκαινίασε μιά νέα εποχή.

Εικόνα 5: Hiroshima: Ground zero14
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Ή ατομική βόμβα ήταν τό έργο πολλών άνθρώπων, κυρίως έπιστημό-
νων. Μεταξύ τών πρωτεργατών ήσαν καί άρκετοί άπό τούς διαπρεπέστερους
θεμελιωτές τής σύγχρονης έπιστήμης. Μάλιστα τό Scientific Panel of the
Interim Committee on Nuclear Power15'16 πού στις 16 'Ιουνίου 1945 συμ-
βούλευσε τήν άμεση χρήση τής άτομικής βόμβας άποτελεΐτο άπό τούς κορυ-
φαίους επιστήμονες Α. Η. Compton, Ε. Ο. Lawrence, J. R. Oppenheimer,
καί Ε. Fermi. Ή 'ιδια ομάδα έπιστημόνων, ώς μέλη τής Target
Committee,17 έθεσε τή Hiroshima στή μικρή λίστα τών στόχων τής άτο-
μικής έπιδρομής, γιατί ή πόλη αύτή ήταν ίκανή νά υποστεί άποτελεσματι-
κότερη καταστροφή λόγω τών λόφων πού τήν περιτριγυρίζουν (όπως
άκριβώς είδα τή Hiroshima τό 1995 σέ έπίσκεψή μου).

Υπήρξαν όμως καί διαπρεπείς επιστήμονες (γιά παράδειγμα, ό
Wolfgang Pauli καί ή Lise Meitner στή Γερμανία καί ό Peter Kapitsa στή
Σοβιετική "Ενωση) πού άρνήθηκαν νά έργαστοΰν στήν προσπάθεια γιά τήν
κατασκευή τής άτομικής βόμβας. Υπήρξαν καί άλλοι έπιστήμονες πού υπέ-
γραψαν ψηφίσματα έναντίον τής χρήσης τής άτομικής βόμβας κατά τής 'Ια-
πωνίας (όπως οί έπιστήμονες πού υπέγραψαν τό The Frank Report18 τόν
'Ιούνιο τού 1945, δύο μήνες πριν άπό τή Hiroshima). 'Αμέσως μετά τή
χρήση τής άτομικής βόμβας όργανώθηκαν όμάδες έπιστημόνων μέ σκοπό
τήν άποτροπή τής χρήσης τών άτομικών όπλων στό μέλλον. Γιά παράδειγ-
μα, τόν Σεπτέμβριο του 1945 ιδρύθηκε ή ομάδα The Atomic Scientists of
Chicago καί τόν 'Οκτώβριο τού 1945 συγκροτήθηκαν παρόμοιες όμάδες στό
Los Alamos, στό Oak Ridge, καί στό Manhattan. Άργότερα, τό 1955, κυ-
κλοφόρησε τό Russell-Einstein μανιφέστο, καί όργανώθηκαν πολλές έκδη-
λώσεις όπως τά γνωστά συμπόσια Pugwash.19' 20 Έπιστήμονες έπίσης συμ-
μετείχαν ένεργά στις διαδικασίες επίτευξης διεθνών συμφωνιών περιορισμού
τών άτομικών όπλων, καί άλλοι έπιστήμονες, όπως ό Linus Pauling, στάλ-
θηκαν σθεναρά ένάντια στήν κατασκευή, δοκιμή' καί χρήση τών άτομικών
όπλων. Τίποτε όμως δέν κατέστη ικανό νά άναχαιτίσει τόν πολλαπλασιασμό,
τήν τελειοποίηση καί τή διασπορά τών άτομικών όπλων. Τά σύγχρονα πυ-
ρηνικά οπλοστάσια είναι κατακλυσμικών διαστάσεων.

Οί κατακλυσμικες διαστάσεις τών σύγχρονων πυρηνικών οπλών. Ή
εικόνα 6 δείχνει4 τό μέγεθος τού πυρηνικού οπλοστασίου τών πέντε κύριων
πυρηνικών καί θερμοπυρηνικών δυνάμεων άπό τό έτος 1945 έως τό έτος
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1994. Ό αριθμός τών nuclear warheads (πυρηνικών καί θερμοπυρηνικών)
στο πυρηνικό οπλοστάσιο τών ΗΠΑ έφθασε τις 32.000 το 1965, ένώ δ
αντίστοιχος άριθμδς στο πυρηνικό δπλοστάσιο τής πρώην Σοβιετικής "Ενω-
σης ξεπέρασε τις 45.000 τό 1985.

Σήμερα, έννέα χώρες —οί ΗΠΑ, ή Ρωσία, τό Ηνωμένο Βασίλειο, ή
Γαλλία, ή Κίνα, ή 'Ινδία, τό 'Ισραήλ, τό Πακιστάν, καί ή Βόρειος Κορέα—
κατέχουν πυρηνικά όπλα καί οί πρώτες πέντε καί θερμοπυρηνικά. Στόν Πί-
νακα 3 παρατίθενται ή χρονολογική σειρά άπόκτησης πυρηνικών όπλων καί
ό σημερινός πιθανός άριθμός τών πυρηνικών βομβών αυτών τών χωρών.21"32
Συνολικά, σήμερα υπάρχουν περίπου 20.000 πυρηνικές βόμβες, μέ τυπική
ισχύ τής κάθε βόμβας 2 megatons (εκρηκτική ισχύ ισοδύναμη μέ
2.000.000 τόνους δυναμίτιδας, TNT —ή εκρηκτική ισχύ έξαρτάται άπό τό
είδος τής πυρηνικής βόμβας καί μπορεί νά φθάσει 50.000.000 τόνους TNT).
Μέρος αύτού τού πυρηνικού δπλοστασίου είναι έτοιμο γιά άμεση έκτόξευση
καί ή άπόφαση αύτή βρίσκεται στά χέρια μιάς σχετικά μικρής ομάδας
άνθρώπων.

Τό 2002 οί ΗΠΑ καί ή Ρωσία υπέγραψαν τή συμφωνία «The Strategie
Offensive Reduction Treaty», ή όποία προβλέπει καί οί δύο χώρες νά έλατ-
τώσουν τόν άριθμό τών «operationally deployed warheads» (τών άμεσα
χρησιμοποιήσιμων πυρηνικών βομβών τους) σέ περίπου 2.000 (μεταξύ
1.700-2.200) ή κάθε χώρα, μέχρι τό τέλος τού 2012. Καί μέ αύτή έστω
τήν προϋπόθεση, σέ άρθρο τους στό περιοδικό Physics Today τής American
Physical Society τό Δεκέμβριο τού 2008,34 οί Ο. Β. Toon, Α. Robock καί
R. P. Turco προβλέπουν δτι οί άμεσες συνέπειες ένός πυρηνικού πολέμου θά
είναι εκατοντάδες έκατομμύρια θύματα καί οί έμμεσες (λόγω κυρίως τού
«nuclear winter», «τού πυρηνικού χειμώνα» καί τής πτώσης τής θερμο-
κρασίας του πλανήτη), κατά πάσα πιθανότητα, θά είναι ή έξαφάνιση τής
πλειονότητας τής άνθρωπότητας.
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Εικόνα 6: Συνολικός αριθμός πυρηνικών οπλών τ{ϋν ΗΠΑ καί τής Πρώην Σοβιετικής "Ενω-
σης μεταξύ 1945 και 1994 (άνω μέρος) καί του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας καί Κίνας
στήν ίδια χρονική περίοδο (κάτω μέρος)"1 (βασισμέίί] σέ στοιχεία τοΰ Norris'tJ)·

χριστοφόρου 109-132
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Table 3: Χρονολογική σειρά τών 9 χωρών πού σήμερα κατέχουν πυρηνικά
όπλα και αριθμός πυρηνικών βομβών στήν κατοχή τους.α'β'γ

Χώρα Ημερομηνία πρώτης έκρηξης 'Αριθμός πυρηνικών βομβών

(έκτίμηση)

ΗΠΑ 1945 5.400 81- *
Ρωσία 1949 (USSR) 14.000 22· **
Ηνωμένο Βασίλειο 1952 185 23
Γαλλία 1960 <350 24·25
Κίνα 1964 <160 26
'Ινδία 1974 100-140 27
'Ισραήλ 1979; 100-200 28
Πακιστάν 1998 60 29
Β. Κορέα 2006 0-10 30

* 'Υπολογίζεται21 ότι, τον 'Ιανουάριο τοϋ 2008, οί ΗΠΑ είχαν περίπου 5.400 πυρηνικές
βόμβες (nuclear warheads), άπό τις οποίες 4.075 ήσαν «έτοιμες πρός χρήση»
(operational).

** 'Υπολογίζεται22 οτι, στις άρχές τοΰ 2008, ή Ρωσία είχε περίπου 14.000 πυρηνικές
βόμβες (nuclear warheads), άπό τις οποίες 5.200 ήσαν «έ'τοιμες πρός χρήση»
(operational).

α 'Υπολογίζεται23' 31 ότι, σέ μία δεκαετία, μέχρι καί 40 άκόμη χώρες θά έχουν τή δυνα-
τότητα νά αποκτήσουν πυρηνικά όπλα.
β Σήμερα, 18 χώρες έχουν έργοστάσια έμπλουτισμοΰ ουρανίου, τά όποια τις καθιστοΰν

ικανές νά παράγουν έξαιρετικά εμπλουτισμένο ουράνιο για πυρηνικά όπλα.23
γ Περισσότερες άπό 2.000 πυρηνικές βόμβες έχουν έκραγεϊ γιά πειραματικούς καί άλλους

/ Q9

σκοπούς.

Ή αλλαγή μας άλλαξε: στηριζόμαστε στόν τρόμο γιά τή διατήρηση τής
ειρήνης. Καί συμπεραίνουμε ότι όσο μεγαλύτερος είναι ό τρόμος τών όπλων
τόσο μεγαλύτερη είναι ή πιθανότητα γιά τήν ειρήνη. Καί αισθανόμαστε έτσι
υπόχρεοι νά επεκτείνουμε τήν παραγωγή, τήν ισχύ καί τήν τελειοποίηση
τών πυρηνικών όπλων. Αναμφισβήτητα καί αναπόφευκτα αύτή ή πορεία θά
μας οδηγήσει σέ παγκόσμια καταστροφή. Ή συνεχιζόμενη απειλή τών πυ-
ρηνικών όπλων δέν φαίνεται, όμως, νά μας ένοχλεΐ σημαντικά. Σταδιακά
άλλάξαμε έπικίνδυνα.
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'Ανάγκη κρίσιμης άλλαγης στήν επιστήμη και τις αξίες τοΰ επιστήμο-
να. Ή στενή σχέση μεταξύ τής επιστήμης καί τού πολέμου άρχισε ίσως με
τον Αρχιμήδη καί συνεχίστηκε μέ τον Leonardo da Vinci, τον Galileo, καί
τούς έπιστήμονες πού συμμετείχαν στή Γαλλική Επανάσταση καί τον Α '
Παγκόσμιο Πόλέμο.4 Ό Β ' Παγκόσμιος Πόλεμος όμως σηματοδότησε μιά
δραματική ποσοτική καί ποιοτική άλλαγή: τή συστηματική έπιστράτευση
τής επιστήμης στήν υπηρεσία τού πολέμου. Οί πλέον πρωτοποριακές αιχμές
τής επιστήμης καί τής τεχνολογίας έγιναν οί αιχμές τών οπλοστασίων. Σή-
μερα, περίπου τό 50% τών έπιστημόνων καί τών μηχανικών τού κόσμου

έργάζονται στά στρατιωτικά προγράμματα καί συγκροτήματα τών διαφόρων

.. - 4 — -... 35, 36
χωρων.

Προφανώς είναι άναγκαΐο νά διαθέτει μιά χώρα τά μέσα προστασίας τών
πολιτών της. Πρέπει όμως νά άνησυχεϊ ή κοινωνία όταν έκατοντάδες χιλιά-
δες έπιστημόνων έπινοούν ένα μέσο καταστροφής μετά τό άλλο καί ένα σύ-
στημα πυρηνικών βομβών καλύτερο καί άποτελεσματικότερο άπό τό προη-
γούμενο. Οί έπιστήμονες, νομίζω, έχουν ιδιαίτερη εύθύνη σέ δ,τι άφορα τή
χρήση τής έπιστήμης στή συνεχή υπηρεσία τού πολέμου, καί μάλιστα τού
πυρηνικού πολέμου. Ή ύπαρξη καί ή συνεχιζόμενη τελειοποίηση τών πυρη-
νικών όπλων καί ή άπειλή τής χρήσης τους υποδούλωσαν γιά πάντα τήν
άνθρωπότητα σ' αύτούς πού κατέχουν τή δύναμη τής πυρηνικής κατα-
στροφής καί συνιστούν τό κύριο αίτιο τής προσπάθειας πολλών κρατών νά

7> / \ ς,f -s Q 7

αποκτήσουν πυρηνικά όπλα.

Τό άναπόφευκτο κρίσιμο συμπέρασμα είναι ότι. οί κυβερνήσεις τών δια-
φόρων χωρών άπέκτησαν, άποκτοϋν καί τελειοποιούν πυρηνικά όπλα, γιατί ή
έπιστήμη καί οί έπιστήμονες τούς πρόσφεραν καί τούς προσφέρουν αύτή τή
δυνατότητα. Έάν αύτό τό ούσιώδες καί κρίσιμο δεδομένο δέν άναγνωρισθεί
επαρκώς άπό τήν έπιστήμη καί έάν ή κρίσιμη άλλαγή δέν επέλθει, καί δέν
έπέλθει σύντομα, ή άνθρωπότητα κινδυνεύει. Πολλοί άνάμεσά μας θά παρα-
τηρήσουν ότι μία τέτοια άλλαγή στή συλλογική συνείδηση τού έπιστήμονα
καί τής κοινωνίας είναι μάλλον άδύνατη. "Αλλοι θά παρατηρήσουν ότι στήν
έπιστήμη σήμερα έργάζονται όχι μόνο πολλοί, άλλά πολύ διαφορετικοί
άνθρωποι μέ ένα εύρύ φάσμα άντιλήψεων, κριτηρίων, άξιών καί συμφερό-
ντων. Καί άλλοι κυνικά θά άποφανθοΰν δτι «οί έπιστήμονες θά κάνουν οτι-
δήποτε γιά τό όποιο υπάρχουν χρήματα», ένώ άλλοι, δτι δ έπιστήμονας έχει
μηδαμινή επιρροή στό πώς θά χρησιμοποιηθούν τά άποτελέσματα τής έρευ-
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νάς του άπο τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς οί οποίοι χρηματοδοτούν
τήν ερευνά του.

Επείγει όμως ή άνάγκη κρίσιμης άλλαγής στόν τρόπο με τόν όποιο
χρησιμοποιείται ή έπιστήμη καί στόν τρόπο μέ τόν όποιο οί έπιστήμονες έξα-
σκοϋν τό έπάγγελμά τους. Καίριας σημασίας προβλήματα δπως εκείνα τής
ενέργειας καί τοϋ περιβάλλοντος προσφέρουν ευκαιρίες γιά έναλλακτικές επι-
στημονικές καριέρες.

Είναι, έν προκειμένω, ένθαρρυντική ή κρίσιμη άλλαγή που άρχισε νά ρι-
ζώνει σέ μία άλλη, νεότερη, περιοχή τής έπιστήμης, στις περιβαλλοντικές
επιστήμες.

Κλιματικές αλλαγές

Οί έπιστήμονες στις περιβαλλοντικές έπιστήμες υπήρξαν παράδειγμα
επιστημονικής δράσης καί κοινωνικής υπευθυνότητας σέ δ,τι άφορά τόν
ουσιώδη ρόλο τής έπιστήμης καί τού έπιστήμονα στήν αντιμετώπιση ενός
άπό τά καίρια προβλήματα τής έποχής μας: τήν επίδραση τοϋ άνθρώπου στό
φυσικό περιβάλλον καί τις συνακόλουθες κλιματικές άλλαγές. Μέ άποφασι-
στικότητα καί έπιμονή οί έπιστήμονες στις περιβαλλοντικές έπιστήμες άνα-
κάλυψαν καί τεκμηρίωσαν τά δεδομένα καί τις τρομακτικές τους συνέπει-
ες.38-39 Τή γνώση αύτή δημοσιοποίησαν καί χρησιμοποίησαν στή διαφώτιση
καί εκπαίδευση τής κοινωνίας τήν οποία κινητοποίησαν σέ ένεργό δράση.
Κάτω άπό τό βάρος τών επιστημονικών δεδομένων καί τής κοινωνικής πίε-
σης καί οί πλέον σκληροί πολιτικοί ήγέτες ύποχρεώθηκαν νά ύποκύψουν.
Κρίσιμη άλλαγή μέ πρωτοπόρο τήν έπιστήμη επέφερε σέ μικρό σχετικά χρο-
νικό διάστημα σημαντική θετική άλλαγή στή συμπεριφορά μας, ή οποία βρί-
σκεται σέ έξέλιξη.

Επιπτώσεις της γενετικής μηχανικής στήν αυτονομία του άνθρώπου

Τό τρίτο παράδειγμα κρίσιμης άλλαγής στήν έπιστήμη πού έπιθυμώ νά
άναφέρω άφορά στή γενετική μηχανική καί τή δυνατότητα έπέμβασής της
στήν αύτονομία τοϋ άνθρώπου μέ συνακόλουθη μείωση τού άνθρώπου καί
ύποβιβασμό τής άνθρωπότητας. "Ενα μεγάλο μέρος τής έρευνας στή γενε-
τική μηχανική έκτελεΐται σήμερα άπό έπιστήμονες οί όποιοι έργάζονται σέ
βιομηχανίες καί ιδιωτικές εταιρείες γιά ιδιωτικούς σκοπούς καί οικονομικά
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οφέλη. Μετά τον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο είδαμε τή σταδιακή «στρατικοποί-
ηση» τής επιστήμης. Τώρα, ενώ άκόμη αυτό συνεχίζεται, βλέπουμε τή στα-
διακή «ιδιωτικοποίηση» τής επιστήμης. Καί στις δύο περιπτώσεις ένα με-
γάλο μέρος τής έπιστημονικής έρευνας καί τής νέας γνώσης παραμένει «φυ-
λακισμένο» γιά λόγους άσφάλειας ή ιδιοκτησίας παραβιάζοντας έτσι τό πα-
ραδοσιακό έθος καί ήθος τής έπιστήμης. Υπενθυμίζω ότι ή συστηματική
εισαγωγή άνθρωπίνων γονιδίων σέ ζώα έχει άρχίσει, καί μαζί της άρχισε καί
ή δυνατότητα νέων μορφών ζωής.40 Υπάρχει επομένως άνάγκη κρίσιμης
άλλαγής στόν τομέα αύτό τής έπιστήμης, ώστε νά προστατευθεί ή άνθρώ-
πινη άξιοπρέπεια καί νά διατηρηθεί ό άνθρωπος.

Συμπεράσματα

Θά κλείσω τήν ομιλία μου μέ τά άκόλουθα συμπεράσματα:

1. Στή φύση, ή άέναη άλλαγή άλλάζει τά πάντα καί συνεπάγεται άέναη

εξέλιξη. Ή έξέλιξη τής ζωής καί ή άλλαγή δέν έξηγούν τήν άρχή τής
ζωής.

2. Στήν έπιστήμη, κρίσιμη άλλαγή άφορά στή θεώρηση τού φυσικού κό-

σμου, στις έννοιες πάνω στις όποιες στηρίζεται ή έπιστήμη καί στόν
μετασχηματισμό τους ή στήν εισαγωγή νέων συλλήψεων καί θεωρή-
σεων οί όποιες ενοποιούν τή γνώση, έρμηνεύουν τά δεδομένα, άνα-
προσανατολίζουν τήν έξέλιξη τής έπιστήμης καί άνοίγουν νέους δρό-
μους διερεύνησης καί γνώσης σέ άντίθεση μέ τά ύφιστάμενα παλαιά
συστήματα.

3. Στήν κοινωνία, θετική κρίσιμη άλλαγή έπήλθε όταν δ άνθρωπος κα-
τόρθωσε νά έγκαταλείψει ύφιστάμενες θεωρήσεις, πεποιθήσεις, άξιες
καί παλαιά έννοιολογικά συστήματα καί τρόπους ζωής καί νά άποδε-
χθεΐ στή θέση τους νέες, γενικότερες, άνώτερης έπιθυμητής άξίας το-
ποθετήσεις καί ερμηνείες μέ άποτέλεσμα τό ριζικό άναπροσανατολισμό
τής πορείας τής ιστορίας καί τής γνώσης.

4. Τά καίριας σημασίας προβλήματα τής εποχής μας, όπως τά πυρηνικά

όπλα, οί κλιματικές άλλαγές, καί οί δυνατές έπιπτώσεις τής γενετικής
μηχανικής στήν αύτονομία τού άνθρώπου, άπαιτούν κρίσιμη άλλαγή
στή σύγχρονη έπιστήμη —στόν τρόπο μέ τόν όποιο χρησιμοποιείται ή
έπιστήμη καί οί έπιστήμονες εξασκούν τό έπάγγελμά τους.
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5. Τά πυρηνικά όπλα δέν μπορούν νά παραμένουν οί ρυθμιστές τής παγ-
κόσμιας ειρήνης καί ή άνθρωπότητα δέν θά μπορέσει νά άπαλλαγει
άπό τήν άπειλή τών πυρηνικών όπλων εφόσον οί έπιστήμονες συνεχί-
ζουν νά τά παράγουν καί νά άποτελοϋν έτσι τό κύριο μέρος τού προ-
βλήματος. Επιβάλλεται κρίσιμη άλλαγή στήν έπιστήμη, ή όποία θά
άναπροσανατολίσει τήν εργασία τού έπιστήμονα άπό τά όπλα τής μα-
ζικής καταστροφής, σέ άλλες περιοχές δπως τήν άνάληψη εύθύνης
γιά τήν παγκόσμια ειρήνη, τό περιβάλλον, καί τις ένεργειακές άνάγκες
τού άνθρώπου.

Τελικά, αν καί δέν γνωρίζουμε επιστημονικά πώς ή άλλαγή οδήγησε
στό σημερινό κόσμο καί σέ μάς, γνωρίζουμε ότι τά ρυάκια τών πρωτόγονων
τοπικών πολιτισμών όδήγησαν στους πλατύτερους ποταμούς τών πολιτι-
σμών, οί όποιοι μέ τή σειρά τους έσμιξαν στις άνοικτές θάλασσες μιας ενο-
ποιημένης άνθρωπότητας καί κατευθύνονται πρός τόν βαθύ ώκεανό. Καί πα-
ρόλο πού ή ομοιογένεια τού ώκεανού δέν έχει τήν ομορφιά καί τά λαμπερά
χρώματα πού είχαν τά ρυάκια καί οι ποταμοί, δ ώκεανός έχει άκόμα τό
χρώμα τού ούρανοϋ. Θά συνεχίσει άραγε ό ώκεανός νά άντανακλά τό χρώμα
τού ούρανού; Δέν γνωρίζω. Αύτό πού γνωρίζω είναι ότι ή άλλαγή θά συνε-
χίσει καί μαζί της καί ή έξέλιξη τού ώκεανού.
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ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΚΡΙΜΠΑ

Στή χρονιά μας, το 2009, ή Εξελικτική γιορτάζει τριπλά γενέθλια.
Κλείνουν εκατόν πενήντα χρόνια άπό τή δημοσίευση τοϋ έργου τού Δαρ-
βίνου γιά τήν καταγωγή τών ειδών, καί διακόσια χρόνια άπό τή γέννησή
του καί τή δημοσίευση τοϋ σημαντικού έργου τού Λαμάρκ Ζωολογική Φι-
λοσοφία. Είναι άλήθεια ότι αύτό τό τελευταίο πολλοί, άκόμη καί οί Γάλ-
λοι, τό προσπερνούν άδιάφορα, ένώ γιά τόν Δαρβίνο παντού πολλαπλασιά-
ζονται, δπως καί στήν Ελλάδα, διάφορες εκδηλώσεις γιά τή διπλή δαρ-
βίνεια έπέτειο.

Προτιμώ νά άναφέρομαι στήν Εξελικτική καί όχι στή Θεωρία τής
Εξελίξεως. Μέ τήν πάροδο τών ετών ή εξέλιξη άποτελεΐ πλέον τό ενο-
ποιητικό στοιχείο τών έπιμέρους βιολογικών κλάδων. «Τίποτα στή Βιο-
λογία δέν έχει νόημα αν δέν ιδωθεί άπό τή σκοπιά τής έξέλιξης», έγραψε
ό δάσκαλος μου Th. Dobzhansky. Αποτελεί τό κεντρικό ένοποιητικό
στοιχείο τών έπιμέρους βιολογικών κλάδων. Επιπλέον τό πλήθος τών δε-
δομένων πού έχει συναθροισθεί ύπέρ τής έξελίξεως είναι τόσο μεγάλο καί
τέτοιας βαρύτητας, ώστε νά μπορεί άνετα νά συγκριθεί ή περίπτωση τής
'Εξελικτικής μέ έκείνη τής 'Ατομικής Φυσικής. Δέν μιλάμε πιά γιά Θε-
ωρία τοϋ 'Ατόμου άλλά γιά Ατομική Φυσική! Κάτι τέτοιο συμβαίνει καί
μέ τήν 'Εξελικτική.
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"Οπως όλοι οι επιστημονικοί κλάδοι, έτσι καί ή Εξελικτική μέ το πέ-
ρασμα τοϋ χρόνου μεταβάλλεται καί οί γνώσεις μας στόν κλάδο αύτό
πληθαίνουν καί εξειδικεύονται. 'Αναδιφώντας μέ μεγάλη συντομία καί
σχηματικότατα τήν ιστορία της, διακρίνω επτά σημαντικούς σταθμούς ή
περιόδους.

Ό πρώτος σταθμός είναι ή διατύπωση τής φυσικής κλίμακας, τής κλί-
μακας τών ειδών, αύτό πού ό Arthur Ο. Lovejoy ονόμασε The Great Chain
of Being [Harvard University Press, 19361, 19642]. Ή αρχη της φυσικής
κλίμακας πρέπει νά άναζητηθεΐ στόν Αριστοτέλη, ό όποιος θεωρούσε ότι τό
θερμό ύπερέχει τού ψυχρού καί τό ύγρό τού ξηρού καί, ώς έκ τούτου, τά
ζώα μέ αίμα, τά φέροντα δηλαδή ύγρό καί θερμό στοιχείο, τά εναιμα ζώα,
αύτά πού σήμερα όνομάζουμε σπονδυλωτά, ύπερέχουν έκείνων πού στε-
ρούνται αίματος, τών άσπονδύλων τοϋ Λαμάρκ. "Ομως ή πλήρης άνάπτυ-
ξη τής φυσικής κλίμακος, τής scala naturae, έγινε τόν 17ο αί. άπό δύο
φυσιοδίφες, τόν Γάλλο Jean^Baptiste Robinet καί τόν γνωστότερο, τόν
Γαλλοελβετό Charles Bonnet, σέ δύο βιβλία τους, πού εκδόθηκαν στό
"Αμστερνταμ, μετά τά μέσα τοϋ 18ου αί. [J. Β. Robinet, Vue Philosophique
de la Gradation Naturelle des formes de l'Être, ou Les Essais de la Nature qui
apprend à Faire l'Homme (E. van Harrevelt, Amsterdam, 1768)· C. Bonnet,
Considerations sur les Corps Organisés etc. (Marc Michel Rey, Amsterdam,
δύο τόμ., α' έκδ. 1762, β' έκδ. 1768)]. Σύμφωνα μέ τή φυσική κλίμακα
ύπάρχει μιά βαθμιαία μεταβολή μεταβαίνοντας στις άναβαθμίδες μιάς κλί-
μακος, άρχίζοντας άπό τά άπλούστερα καί άτελέστερα όντα, πρός τά τε-
λειότερα καί πολυπλοκότερα, μέ κατάληξη τόν άνθρωπο. Στήν ιδέα τής
κλίμακος δέν ύπονοεΐται άλλο τι άπό μιά κατάταξη, τόσο ιεραρχική όσο καί
άξιοκρατική. Ή ιδέα τής κλίμακος, χωρίς χάσματα, χωρίς κενά, άπότοκος
τών πεποιθήσεων τού Leibniz περί πληρότητος, άνευρίσκεται προηγουμένως
καί άλλοϋ: Είναι γνωστή ή ούρανοδρόμος χλίμαζ τού Αγίου 'Ιωάννη τής
Κλίμακος, ή όποια πιθανότατα υπήρξε τό νεότερο έναυσμα εμπνεύσεως τής
φυσικής κλίμακος.

Ό δεύτερος σταθμός είναι δ Jean-Baptiste Lamark, ό όποιος τό 1802
[Recherches sur I'organization des corps vivants (Paris, Maillard)] καί πληρέ-
στερα τό 1809 [Philosophie Zoologique (Paris, Dentu)] διετύπωσε τή θεωρία
του γιά τήν έξέλιξη. Αύτή ή θεωρία έχει δύο σκέλη. Στό πρώτο ή φυσική
κλίμακα ερμηνεύεται ώς είκονίζουσα τήν προέλευση, τήν καταγωγή, πού σή-
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μερα λέμε φυλογενετική. Πρόκειται γιά τήν οργανική έξέλιξη που πρωτοδια-
τυπώνεται τόσο έναργώς. Ό Λαμάρκ πιστεύει ότι, μέ τήν πάροδο τού γεω-
λογικού χρόνου, τά ζώα διαρκώς έξελίσσονται, καθιστάμενα πολυπλοκότερα
καθώς άνέρχονται τις βαθμίδες τής φυσικής κλίμακας. Αύτά πού σήμερα
είναι ψάρια θά έξελιχθούν σέ αμφίβια — έρπετά, ένώ, όσα σήμερα είναι αμφί-
βια — "ερπετά, θά γίνουν πτηνά. Κατά τόν Λαμάρκ, διαρκώς παράγονται, δη-
μιουργούνται στοιχειώδη ζώντα όντα άπό άνόργανη υλη, καί ύπόκεινται στήν
έξέλιξη. Υπάρχουν δύο διαφορετικές κλίμακες,· μιά γιά τά ζώα καί μιά γιά
τά φυτά. Άπό τις πρωταρχικές οργανικές ούσίες τών ζώων δημιουργούνται
τά άπλούστερα ζώα. Άπό έκεϊ, άλλα έφθασαν στό στάδιο τού έντόμου, ένώ
όσα δημιουργήθηκαν πριν άπό εκείνα, είναι ήδη ιχθείς κ.ο.κ. "Εχουμε δη-
λαδή τή σύγχρονη παρουσία πλήθους κλιμάκων ζώων, καθεμιά άπό τις
όποιες έχει κάθε χρονική στιγμή ένα μόνο της σκαλί πού κατέχεται άπό ένα
είδος ζώου. "Ομως σέ όλες τις κλίμακες άκολουθεΐται ή ί'δια διαδρομή, πού
φανερώνεται άπό τή διαπίστωση τής σύγχρονης παρουσίας ζώων σέ όλες τις
βαθμίδες τής κλίμακος, βαθμίδες, όμως, πού άνήκουν σέ διάφορες όμοιες
κλίμακες. Τό δεύτερο σκέλος τής θεωρίας τού Λαμάρκ είναι ή κληρονομικό-
τητα τών έπίκτητων ιδιοτήτων. Τά ζώα έχουν άνάγκες, καί τούτο τά ώθεΐ
νά τις πληρώσουν πραγματοποιώντας ορισμένες συμπεριφορές. Ή κατ' έξα-
κολούθηση επιτέλεση τής ί'διας συμπεριφοράς, ή συνήθειά της, ισχυροποιεί
όρισμένα όργανα. Ή ισχυροποίηση τών όργάνων αύτών κληρονομείται στούς
άπογόνους τους. Πρόκειται γιά τήν κληρονομικότητα τών έπίκτητων ιδιοτή-
των. Αύτές οί μεταβολές άπομακρύνουν, ένδεχομένως, τά ζώα άπό τήν
προσδιορισμένη σειρά τών βαθμίδων τής κλίμακος. Στό τελευταίο έργο τού
Λαμάρκ, τή Φυσική Ιστορία τών Ασπόνδυλων Ζώων, ή φυσική κλίμακα
μεταμορφώνεται βαθμιαία σέ δέντρο μέ κλαδιά πού διαχωρίζονται άπό τόν
ενιαίο κορμό.

Ό τρίτος σταθμός είναι δ Charles Darwin, δεινός φυσιοδίφης, πού, μετά
τό πεντάχρονο ύπερπόντιο ταξίδι του μέ τό πλοίο Beagle (Ιχνηλάτης), άπό
τό 1837 ώς τό 1858, συγκέντρωσε τις παρατηρήσεις του καί στοχαζόταν
πάνω στό πρόβλημα τής γενέσεως τών ειδών καί τό μηχανισμό αύτού τού
φαινομένου. "Οντας έκ φύσεως συντηρητικός, καί άποφεύγοντας τόσο τήν
πρόκληση όσον καί τόν έντυπωσιασμό, δέν άποφάσιζε νά δημοσιοποιήσει τις
άπόψεις του, πού πίστευε —δικαίως, όπως άπεδείχθη άργότερα—, ότι θά
ξεσήκωναν κατακραυγή. Αναγκάσθηκε, όμως, σέ αύτό άπό τόν Alfred
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Russel Wallace, "Αγγλο φυσιοδίφη καί περιηγητή, ο οποίος συνέλαβε τήν
ί'δια περίπου θεωρία συγχρόνως μέ τόν Δαρβίνο. "Ετσι καί οί δύο τους τις
ανακοίνωσαν δημόσια τό 1858. Ό Δαρβίνος, τό επόμενο έτος, τό 1859, εξέ-
δωσε τό κλασικό βιβλίο του On the Origin of Species by means of natural
selection, or preservation of favoured races in the struggle for life (John Murray,
London 1859, ή πρώτη άπό έξι διαδοχικές εκδόσεις). Ή ιστορία είναι γνω-
στή καί δέν θά έπιμείνω σέ αύτήν. Ό Δαρβίνος θεωρεί ότι όλα τά ζώντα
έχουν κοινή προέλευση καί διαχωρίζονται σέ ε'ιδη λόγω τής αποτελεσματι-
κότερης έξειδίκευσης σέ διαφορετικές συνθήκες ζωής (λ.χ. διατροφής),
άκριβώς όπως οί άνθρωποι, οί όποιοι δέν άσκοΰν ένα, άλλά καθένας τους
διαφορετικό έπάγγελμα, όντας έτσι δεξιότεροι καί αποτελεσματικότεροι. Τά
βιολογικά άτομα ενός εί'δους διαφέρουν μεταξύ τους, αύτή ή ποικιλότητα
είναι έν μέρει κληρονομική, καί, όσα άτομα επιζούν καί άναπαράγονται, είναι
έκεΐνα πού έχουν έπιτύχει στόν άγώνα τής έπιβιώσεως. "Οντως, όλα τά
άτομα πού γεννιούνται δέν επιβιώνουν, μόνον όσα είναι περισσότερο προσαρ-
μοσμένα. Πρόκειται γιά τή φυσική έπιλογή, μηχανισμό δ όποιος, βραδέως
καί βαθμιαίως, συντελεί στή διαφοροποίηση τών ειδών, καί, μακροχρόνια,
συντελεί τελικά στή δημιουργία ενός νέου εί'δους διαφορετικού άπό τό προ-
γονικό. Ό μηχανισμός τής φυσικής επιλογής έρμηνεύει μηχανιστικά τήν
προέλευση τών προσαρμογών, πού άποτελούσε άντικείμενο θαυμασμού τών
οπαδών τής φυσικής θεολογίας, ή οποία τις άπέδιδε στή σοφία τού παντο-
δύναμου δημιουργού.

Ό τέταρτος σταθμός συνδέεται μέ τή συνεισφορά τού August
Weismann, Γερμανού βιολόγου πού, τήν επόμενη χρονιά άπό τό θάνατο τού
Δαρβίνου, τό 1883, καί άκολούθως τό 1885, διατύπωσε τήν άρχή του, ή
οποία άποκλείει τήν κληρονομικότητα τών έπίκτητων ιδιοτήτων, μηχανισμό
πού όλοι οί τότε βιολόγοι πίστευαν, μή εξαιρουμένου τού Δαρβίνου [Α.
Weismann, Über Vererbung, 1883' Die Kontinuität des Keimplasmas 1885].
Σύμφωνα μέ αύτήν τήν άρχή, τά κύτταρα πού πρόκειται νά άποτελέσουν
τούς γαμέτες, τά γεννητικά κύτταρα, ξεχωρίζουν πρόωρα άπό όσα θά άπο-
τελέσουν τά σωματικά κύτταρα, καί οποιαδήποτε άλλαγή στό σώμα δέν
μπορεί νά μεταβιβασθεί άπό τά σωματικά κύτταρα στά γεννητικά: Οί επί-
κτητες ιδιότητες δέν κληρονομούνται. Ή ριζοσπαστικοποίηση αύτή δέν δίνει
μόνο τό προβάδισμα στή φυσική έπιλογή, άλλά τήν καθιστά καί τό μόνο
άποφασιστικό έξελικτικό παράγοντα. Ό μηχανισμός τής κληρονομικότητας,
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πού περιέγραψε δ Μέντελ, δέν ήταν γνωστός, όταν όμως, στις αρχές τοΰ
20ου αι. έγινε ευρύτερα γνωστός, μαζί μέ τή χρωμοσωματική θεωρία τής
σχολής τού Αμερικανού T. Η. Morgan, οί απόψεις τού Βάισμαν ένισχύθη-
καν άκόμη περισσότερο διότι συνέπιπταν μέ αύτούς.

Ό πέμπτος σταθμός είναι εκείνος τής σύνθεσης τού δαρβινισμού, δηλαδή
τής φυσικής έπιλογής, μέ τή γενετική τού Μέντελ, τού Μόργκαν καί τής
Βιομετρίας. Ό Sir Ronald Fisher, "Αγγλος μαθηματικός, στατιστικός καί
γενετιστής, είναι δ πρώτος πού μέ μαθηματικά ύποδείγματα κατέστησε δυ-
νατή τή σύνθεση, άρχίζοντας άπό τό 1918 καί ολοκληρώνοντας τήν κατα-
σκευή τό 1930. Δύο άλλες όμοιες προσπάθειες παρουσιάστηκαν τά Γδια χρό-
νια άπό δύο μαθηματικούς, τόν "Αγγλο J. Β. S. Haidane καί τόν Αμερικανό
Sewall Wright. Ή πραγματική σύνθεση μορφοποιήθηκε, όμως, τό 1937,
άπό τόν ρωσικής καταγωγής Αμερικανό Theodosius Dobzhansky, μέ τό
βιβλίο του Genetics and the Origin of Species. Ό Dobzhansky, μικρανεψιός
τού Dostoievsky —άπό τήν μητέρα του ήταν δισέγγονος τής άδελφής τού
συγγραφέα—1 συνδύασε τή γενετική τού Τ. Η. Morgan, κοντά στόν όποιο
επί δεκαετία μαθήτευσε, μέ τή ρωσική φυσιοδιφική παράδοση τού Sergei
Chetverikov. Πρόκειται γιά τήν παρουσίαση ένός έρευνητικοΰ προγράμματος
πού θεμελιώνει τή Γενετική Πληθυσμών. Απότομες άλλαγές γονιδίων,
μεταλλαγές, ύφίστανται τήν έπίδραση τής φυσικής επιλογής καί, είτε άπο-
καθαίρονται άπό τόν πληθυσμό, άν είναι επιβλαβείς, είτε αύξάνεται ή συχνό-
τητά τους, άν είναι εύνοϊκές γιά τό άτομο. Ή έπιλογή διαμορφώνει τή
γενετική κατασκευή τού άτομου καί δομεί έπίσης φραγμούς μεταξύ παρα-
πλήσιων ειδών, ώστε νά διατηρούνται ξεχωριστά. Τόν Dobzhansky άκολού-
θησαν τό 1942 ό Ernst Mayr, πού ένέταξε στή σύνθεση καί τή Συστημα-
τική, καί τό 1944 δ παλαιοντολόγος George Gaylord Simpson, ό όποιος
ένέταξε σέ αύτήν τήν Παλαιοντολογία. Ή σύνθεση, πού ονομάζεται καί
νεοδαρβινισμός, άποκρυσταλλώθηκε τό 1950 καί άποτελεϊ άκόμη καί σήμε-
ρα τήν κυριαρχούσα άποψη. Ή εύρεση τής δομής τού DNA τό 1953, καί
ή συνακόλουθη άνάπτυξη τής μοριακής γενετικής στερέωσαν, άκόμη περισ-
σότερο, τή σύνθεση.

Ό έκτος σταθμός, τό 1975, προσδιορίζεται άπό τήν έκδοση τής Κοι-
νωνιοβιολογίαζ [Sociobiology, The New Synthesis (Cambridge MA, Belknam
Press of Harvard University Press)], άπό τόν Αμερικανό έντομολόγο
Edward Ο. Wilson, σπουδαίο έρευνητή τών μυρμήγκων. Πρόκειται γιά μιά
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προσπάθεια ενοποίησης, ή, άκριβέστερα, υπαγωγής τής Κοινωνιολογίας στήν
Εξελικτική. Τό βιβλίο ασχολήθηκε πρ^υτίστως μέ τις κοινωνίες τών ζώων,
καί παρεμπιπτόντως, άλλά μέ προφανή σημασία, τις κοινωνίες τοϋ άνθρώ-
που. Οί άπόψεις αυτές προήλθαν άπό γενετικά υποδείγματα πού σκοπό έχουν
τή δαρβινική ερμηνεία τοϋ άλτρουιστικοϋ φαινόμενου, ή όποια αντίκειται, έκ
πρώτης όψεως, στή δαρβινική φυσική έπιλογή, διότι ό ώφελών προβαίνοντας
σέ αύτή του τήν πράξη χάνει, δαπανά, μέρος τής προσαρμοστικότητάς του
πρός όφελος τού ώφελουμένου. Ή έπιλογή ομάδων άτόμων, καί όχι άπλώς
ένός ή περισσοτέρων άτόμων, άποτελεΐ έναν ερμηνευτικό μηχανισμό: Οί ομά-
δες μέ άλτρουιστικά άτομα θά έπιβίωναν έκείνων πού έστεροϋντο αύτών. Ό
"Αγγλος βιολόγος William Hamilton, ό Αμερικανός George Price καί δ
πρόσφατα άποβιώσας φίλτατος "Αγγλος John Maynard Smith πρότειναν καί
άλλο μοντέλο, τήν έπιλογή συγγενών: Ό ώφελούμενος πρέπει νά είναι συγ-
γενής τού ώφελούντος, είδος τί νεποτισμού. "Ετσι, διά τοϋ άλτρουισμού,
κατορθώνει ό ώφελών νά πολλαπλασιάζει στήν έπόμενη γενεά τά γονίδιά του,
άφού ό ώφελούμενος, λόγω συγγενείας, έχει ί'δια, όμοια μέ αυτόν γονίδια, διά
μέσου άλλου παράπλευρου δρόμου άπό εκείνον πού βασίζεται στήν άμεση πα-
ραγωγή απογόνων. Ή φυσική έπιλογή δρά ώς εάν νά στοχεύει άπευθείας
στά γονίδια καί όχι στά άτομα, σύμφωνα μέ τήν παρατήρηση τοϋ "Αγγλου
ήθολόγου Richard Dawkins.

Τήν έκδοση τής Κοινωνιο6ιολογίας άκολούθησε σφοδρή κριτική γιά ιδε-
ολογικούς λόγους άπό τή μεριά μαρξιστών βιολόγων —τών φίλων μου άλλά
ούχί ομοϊδεατών μου Richard Lewontin, Richard Levins, καθώς καί τού
Steve Gould. Μετά τήν παρέλευση σαράντα περίπου έτών μπορεί νά άπο-
τιμηθοϋν οί άρνητικές καί θετικές συνεισφορές τής άντιπαράθεσης : Ή μέν
πολεμική κριτική θωράκισε τήν έρευνα μέ τήν άποφυγή άτεκμηρίωτων ισχυ-
ρισμών καί τήν έπανέφερε στά κριτήρια τού Popper, τής διαψευσιμότητας,
χωρίς όμως νά κατορθώσει νά άκυρώσει τή μεγάλη καί γόνιμη συνεισφορά
τοϋ έγχειρήματος τής Κοινωνιοβιολογίας. "Οντως, χάρις στήν Κοινωνιοβιο-
λογία, ή Εξελικτική είσέδυσε σέ πλήθος κλάδων, άπετέλεσε τόν πυρήνα
μιάς αισθητικής —μέ τή διερεύνηση τής έννοιας τού ώραίου ώς άναφοράς
στή σεξουαλική έπιλογή, έκείνην πού πρώτος ό Δαρβίνος έπεσήμανε στό βι-
βλίο του γιά τήν καταγωγή τού άνθρώπου— καί μιάς ήθικής. Ή οικονο-
μική συμπεριφορά τών άνθρώπων άρχισε νά έξετάζεται πειραματικά —είναι
γνωστή ή συμβολή τής σχολής τής Ζυρίχης καί ή σχολή τής Εξελικτικής
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Οικονομίας. "Αλλο προϊόν είναι ή Εξελικτική Ψυχολογία, στήν οποία, δια-
πρέπει καί ή ελληνικής καταγωγής αμερικανίδα Λήδα Κοσμίδου. Ό δαρβι-
νισμός είχε ήδη άποτελέσει τόν πυρήνα πολλών βιολογικών κλάδων, όπως
τής Οικολογίας, καί ειδικότερα τής Ανοσολογίας, μέ τή θεωρία τής κλω-
νικής έπιλογής τοΰ F. MacFarlane Burnet.

Ή έβδομη καί τελευταία περίοδος είναι εκείνη τήν οποία διάγουμε εδώ
καί είκοσι περίπου χρόνια, ή περίοδος τής Evo-Devo, συντομευμένης
έκφρασης τών άγγλικών όρων Evolution καί Development, ήτοι τής
'Εξελίξεως καί Όντογενετικής 'Αναπτύξεως. Μέ τή μελέτη τών έμβρυο-
λογικών διαδικασιών καί τήν κατανόηση, γιά πρώτη φορά στό βιοχημικό-
μοριακό έπίπεδο, τών μηχανισμών ανάπτυξης τών έμβρύων, τού καθορι-
σμού καί τής διαφοροποιήσεως, συμπεριλαμβανομένης καί τής άποπτώσε-
ως, έγινε φανερό ότι νέα φαινόμενα έρχονται νά ισχυροποιήσουν άλλά καί
νά μεταβάλουν τούς μηχανισμούς τής έξελίξεως πού μέχρι τώρα γνωρίζα-
με. Κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, γιά έναν κλάδο ολοένα γρηγορότερα
μεταβαλλόμενο, ή μεγαλύτερη συνεισφορά έγκειται, πρώτον στήν άναγνώ-
ριση τής μεγίστης βιοχημικής ομοιότητας μεταξύ άκόμη καί άπομακρυ-
σμένων ειδών ζώων, πού ανήκουν σε άλλες τάξεις, όμοταξίες ή φύλα,
όπου έχουμε τά ΐ'δια περίπου λειτουργικά γονίδια μέ λίγες παραλλαγές,
δεύτερον στήν άναγνώριση τών 'ίδιων συστοιχιών πρωτεϊνών (μπαταριών
πρωτεϊνών), πού διαδραματίζουν διαφορετικούς ρόλους σέ διάφορα άθροί-
σματα ειδών, παίρνοντας μέρος σέ διαφορετικά μεταβολικά μονοπάτια, καί
τρίτον, στήν εύχερή άναδιάταξη αύτών τών συστοιχιών σέ διάφορα τμήμα-
τα τού μεταβολισμού, ώστε νά παράγονται διαφορετικές μορφολογίες καί
σχήματα δομών οργανισμών (Baupläne). Βασικό ρόλο στις άναδιατάξεις
φαίνεται νά παίζει, όχι τόσο ή άλλαγή βάσεων στό δομικό γονίδιο άλλά ή
άλλαγή στόν έλεγχο έκφρασής του. "Ετσι, λ.χ., οί σπίνοι τού Δαρβίνου
στά νησιά Γκαλάπαγκος έχουν διαφορετικά ράμφη, προσαρμογές σέ διάφο-
ρα εί'δη διατροφής (σπόροι, μικροί ή μεγάλοι, έντομα κτλ.), άλλά τούτο δέν
έπιτυγχάνεται άπό τήν άλλαγή τού γονιδίου πού συνθέτει τό ύλικό άπό τό
όποιο άποτελεΐται τό ράμφος —τά γονίδια BMP 4 καί καλμοδουλίνης—,
άλλά άπό τά στοιχεία ελέγχου τής έκφρασής του, τούς λεγόμενους μετα-
γραφικους παράγοντες. Σέ αύτόν τόν τομέα θέλω νά μνημονεύσω τήν
παρουσία ένός λαμπρού "Ελληνα ερευνητή, τού Μιχαήλ Αβέρωφ.



140

ΙΙΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες καί κύριοι συνάδελφοι, παρουσίασα μιά πιθανόν
προσωπική, καί όχι άπολύτως αντικειμενική, εξιστόρηση τής χρονικής δια-
δρομής τής Εξελικτικής, άλλά ή προσωπική μου εμπλοκή σέ αύτήν δέν μού
παρέχει τά έχέγγυα τής έξ άποστάσεως θεωρήσεως τών πραγμάτων. Παρέ-
λειψα νά άναφέρω πολλά, όπως τή θεωρία τής ουδετερότητας τού Motoo
Kimura, τή διαλείπουσα ισορροπία τών Niles Eldredge καί Steve Gould.
Προτιμώ στό λίγο χρόνο πού μού απομένει νά προβώ στήν παρουσίαση τής
δεξιώσεως τού δαρβινισμού στόν έλληνικό χώρο, ιδιαίτερα στό περιβάλλον
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Θά μνημονεύσω ορισμένα μόνον περιστατικά.

Πρώτο χρονολογικά είναι ή δημοσίευση τού έργου τού Σπυρίδωνος Σού-
γκρα, θεολόγου, ύφηγητού στό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τό 1876 μέ τίτλο Ή
νεωτάτη τοϋ υλισμού φάσις ήτοι δ Δαρουινισμός καί τό άνυπόστατον αύτού.
Ό Σούγκρας, παρ' ότι εξελέγη ή προετάθη καθηγητής, ούδέποτε έδιορίσθη,
όπως μού έγνώρισε ό έγγονός του Σπύρος Σκαρπαλέζος, πού διετέλεσε άκα-
δημαϊκός (τά έτη 1981-1991), έξ ού καί ή συνάφεια μέ τό "Ιδρυμά μας. Ό
Σούγκρας είναι μέν πολέμιος τού δαρβινισμού, άλλά είναι πολύ σοβαρός καί
ένημερωμένος, σέ αντίθεση μέ όσους τόν άντέγραψαν άργότερα (αναφέρομαι
στόν Σ. Βλαστό καί τόν Π. Τρεμπέλα). Είναι ή έποχή πού έκδηλώνεται ή
άντίδραση στόν Δαρβίνο, μέ τή δημοσίευση τού έργου του γιά τήν καταγωγή
τού άνθρώπου, τό 1871 [The Descent of Man and Selection in Relation to Sex
(John Murray, London)].

To 1926, μέ τήν ιδρυτική πράξη τής Ακαδημίας, μεταξύ τών πρώτων
άκαδημάίκών διορίζονται οί καθηγητές καί έξαίρετοι έπιστήμονες, δ φυσιολό-
γος Ρήγας Νικολαίδης καί δ άνατόμος Γεώργιος Σκλαβούνος. Ό πρώτος,
στό τρίτο έργο του Φυσιολογία τού Άνθρώπου (πραγματοποίησε τρεις έκδό-
σεις, α' 1903-6, β' 1912-15, γ' 1921-25), καί δ δεύτερος στήν έπίσης
τρίτομη Ανατομική τοϋ Άνθρώπου (α' έκδ. 1906-1913, β' έκδ. 1914-
1921 καί γ' έκδ. 1926-1938), παρουσιάζουν τή θεο^ρία τού Δαρβίνου
εκτενώς, συνεχίζοντας τή λαμπρά παράδοση τών πανεπιστημιακών προκα-
τόχων τους, τού φυσιολόγου 'Ιωάννη Ζωχιού, τού βοτανικού Σπύρου
Μηλιαράκη καί τού γεωλόγου Κωνσταντίνου Μητσόπουλου. Στόν Σκλα-
βούνο οφείλουμε καί πρόσθετη τιμή γιά τή γενναία στάση του κατά τή γερ-
μανική κατοχή άπό τό βήμα τής 'Ακαδημίας.

Τό 1933, κατόπιν έκλογής, διορίζεται ξένος εταίρος ό όλλανδός βοτα-
νικός καί έκ τών άνακαλυψάντων τις έργασίες τού Γρηγορίου Μέντελ, Hugo
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de Vries, σημαντικός επιστήμονας καί γνωστός γιά τή μεταλλακτική εξε-
λικτική θεωρία του.

Τόν 'Ιούνιο τού 1936 διεξάγεται άλληλογραφία μεταξύ τής Ιεράς Συ-
νόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, πού καταγγέλει στό 'Υπουργείο Παι-
δείας τήν άπό έδρας διδασκαλία περί έξελίξεως άπό τόν Γεώργιο Πανταζή,
καθηγητή τής Ζωολογίας στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, τού Υπουργού Παι-
δείας Ν. Λούβαρη —άκαδημάίκού τό 1960—, πού παραπέμπει τό θέμα
στήν Πρυτανεία τού Πανεπιστημίου καί τό όποιον, μέ τή σειρά του, άπευ-
θύνεται στόν Πανταζή, καί τού Πανταζή, διπλωματικούς άνταπαντώντας
στήν Πρυτανεία. Τό θέμα έληξε εκεί. Ό Πανταζής άργότερα, τό 1970,
εξελέγη άκαδημαϊκός.

Ό Πανταζής, τό 1946, ήρνήθη νά συνυπογράψει τό κείμενο τής Διακή-
ρυξης τής Χριστιανικής Ενώσεως 'Επιστημόνων, διότι περιείχε άπόσπασμα
έναντίον τής έξελικτικής θεωρίας. Τό προσυπέγραψαν, όμως, άρκετοί άκαδη-
μαϊ'κοί, μεταξύ τών οποίων καί ό πατέρας μου, Βάσος Κριμπάς. Είτε δέν τό
διάβασαν προσεκτικά —διότι ό πατέρας μου ήταν έκεΐνος πού πρώτος μού
παρουσίασε τήν έξελικτική θεωρία όταν ήμουν άκόμη παιδί—, είτε, τό καί
πιθανότερον, διότι ήθέλησαν νά ένισχύσουν τή μόνη παρουσιαζομένη συνε-
κτική άντίθετη ιδεολογική άποψη άπό έκείνη τών μαρξιστών. Πρέπει νά με-
ταφερθούμε στό κλίμα τής αιματηρής έμφυλιακής διαμάχης, κατά τήν όποία
καί ή ζωή πολλών διεκυβεύθη, όπως καί τού πατέρα μου, πού έσώθη χάρις
στήν παρέμβαση φίλου του προσέδρου άκαδημαϊκού καί εκείνου, τού γεωλό-
γου Γεωργίου Γεωργαλά, τελούντος άκόμη τότε έπικεφαλής τής ΕΠΟΝ,
όταν δ πατέρας μου συνελήφθη άπό τήν ΟΠΛΑ τό Δεκέμβριο τού 1944.
"Οπως καί νάχει τό πράγμα, τό 1950, ό τότε ίεροκήρυξ Αύγουστίνος
Καντιώτης, στήν εφημερίδα του Χριστιανική Σπίθα [Κοζάνη, έτος Δ',
άρ. φυλλαδίου 109, 'Ιούλιος 1950] κυκλοφόρησε σχεδιογράφημα,. πού
παρουσίαζε τόν πατέρα μου έν ε'ιδει διαβόλου, μέ ούρά καί μυτερά αυτιά,
ύπογράφοντα τήν έν λόγω διακήρυξη. Είχε άνακαλύψει δτι ήτο δ άρχηγός
τών έν Ελλάδι Έλευθεροτεκτόνων (κοινώς Μασόνων)! Είμαι σέ θέση νά
διαβεβαιώσω ότι ό πατέρας μου έστερειτο ούράς καί μυτερών αύτιών, καί δε
θά σχολιάσω άλλο τήν αισθητική τού σκίτσου. Τό 1960 ό Βάσος Κριμπάς
έξελέγη τακτικό μέλος τής 'Ακαδημίας.

Τό καλοκαίρι τού 1969, σέ Συνέδριο τής Ελληνικής Ανθρωπολογικής
Εταιρείας τού καθηγητή Κ. Βουρβέρη στους Δελφούς, προσεκλήθη ώς
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ομιλητής καί δ Th. Dobzhansky, πού υπήρξε καί δ πνευματικός μου
πατέρας [Th. Dobzhansky, The evolutionary uniqueness of Man. Πρα-
κτικά του A ' Διεθνούς 'Ανθρωπολογικού Συνεδρίου — Συμπόσιον εν Δελφοϊς
23 Σεπτ. - 4 Όκτ. 1969, Αθήναι 1970, τόμ. Α', σσ. 330-341], "Ετσι
αφηγείται στό λόγο του ώς Προέδρου τής "Ενοχης τών Φίλων τοϋ
Teilhard de Chardin, τά συμβάντα [μεταφράζω άπό δακτυλόγραφο 16 σε-
λίδων]: «Ό ρόλος μου, δπως άφελώς πίστευα, ήταν νά παρουσιάσω μιά
άδιαμφισβήτητη έκθεση τής άνθρώπινης καταγωγής. "Οχι όμως καί γιά
τούς "Ελληνες θεολόγους. Τό ρόλο τοϋ Wilberforce ύπεδύθη δ Μάρκος
Σιώτης, καθηγητής τής Θεολογίας στό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σέ γράμμα
του, τής 16ης Δεκεμβρίου, έξηγει ότι άναγκάσθηκε νά. άντικρούσει τήν
άποψη ότι δ άνθρωπος έξελίχθηκε άπό ζωικούς προγόνους, διότι τούτο βρί-
σκεται σέ άντίθεση μέ τή Γένεση (1, 27-28 καί 2, 7). Δέν μέ άφησαν νά
άντιλέξω μέ τή μορφή πού έκαμε δ T. Η. Huxley, καί διαμαρτυρήθηκα μό-
νο ύπό τή διπλή μου ιδιότητα ώς έπιστήμονος καί μέλους τής Ανατολικής
'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας. Εύτυχώς, τή στενόμυαλη άκαμψία τού έλληνικοϋ
τμήματος, δέν συμμερίζεται ή δλότης τής Ανατολικής 'Εκκλησίας. Ό
άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα τού Θεού, διά τής έξελικτικής διαδι-
κασίας». Είχα δει τόν Dobzhansky άμέσως μετά τό συμβάν καί έβραζε άπό
θυμό. Ό ίδιος προσεβλήθη ιδιαίτερα, διότι ήταν πιστός καί τούτο δέν φαί-
νεται μόνο άπό τό ότι προήδρευε σωματείου πού τιμούσε τή μνήμη τού κα-
θολικού αυτού ιερωμένου καί παλαιοντολόγου, άλλά τό γνώριζα άπό πρώτο
χέρι, είχε κοινωνήσει τής θείας Μεταλήψεως στό ρωσικό μοναστήρι τού
Αγίου Παντελεήμονος κατά τό ταξίδι μας στό "Αγιο "Ορος, τό καλοκαίρι
τοϋ 1963. "Υπενθυμίζω ότι δ Μάρκος Σιώτης έξελέγη ακαδημαϊκός τό
1993.

Στήν έπέτειο τών 100 χρόνων άπό τό θάνατο τοϋ Δαρβίνου, τό 1982,
δ Θεμιστοκλής Διαννελίδης —άκαδημαϊκός άπό τό 1981— μίλησε στήν
'Ακαδημία μέ θέμα «Εκατό Χρόνια άπό τό Θάνατο τού Δαρβίνου. 'Εξέ-
λιξη - Δαρβινισμός». Τό πρώτο καί μεγαλύτερο τμήμα τής δμιλίας του
ήταν ιστορικό καί καλά τεκμηριωμένο, τό σύντομο δεύτερο μέρος, έκεΐνο
στό όποιο προσπαθεί νά άποτιμήσει τήν τότε κατάσταση, άπογοητευτικό.
Είναι σάν νά είχε γραφτεί προ 60 περίπου ετών, καθ' ην στιγμήν στήν
Ελλάδα δρούσαν έρευνητικά δύο ομάδες, κατ' ευθείαν προερχόμενες άπό
τόν Dobzhansky, καί άλλες δύο ή τρεις έμμέσως προερχόμενες άπό
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αυτόν, σέ διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα τής χώρας. Ό Διανελλίδης
δέν είχε άντιληφθει τί γινόταν.

'Αντιθέτως οί εισιτήριες ομιλίες τών άντεπιστελλόντων μελών Αργύ-
ρη Εύστρατιάδη καί Σπύρο Άρταβάνη-Τσάκωνα —πού έξελέγησαν το
1998 καί 2002 άντιστοίχως— αναφερόμενες καί στήν 'Εξελικτική,
ύπήρξαν άκρως ένδιαφέρουσες καί ένημερωμένες.

Περιποιούν τιμή στήν Ακαδημία οί άπόψεις, τις όποιες εξέφρασε ένας
φωτισμένος κληρικός, ό σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περγάμου 'Ιωάννης,
ακαδημαϊκός άπό τό 1993. Στό έργο του Ή Κτίσις ώς Ευχαριστία, όχι μό-
νο δέν μέμφεται τό δαρβινισμό, άλλά θεωρεί ότι ωφελεί σημαντικά, γεφυρώ-
νοντας τή μεταξύ ζώων καί άνθρώπου άπόσταση, βοηθώντας έτσι σημαντικά
καί στήν έπίτευξη στόχων οικολογικών γιά τήν προστασία τού πλανήτη.
Νομίζω πώς πρέπει νά αποδοθεί, σέ μέγιστο βαθμό, τό ένδιαφέρον γιά τό
περιβαλλοντικό πρόβλημα καί τήν οικολογία, καθώς καί οί έπ' αύτού ενέρ-
γειες τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, στόν σεβασμιότατο 'Ιωάννη Ζηζιούλα,
διά τόν όποιον ή ξένη εταίρος μας, μόνιμη γραμματεύς τής Γαλλικής Ακα-
δημίας τών 'Επιστημών, βιολόγος Nicole Le Douarin, μέλος επίσης τής
ποντιφικής άκαδημίας τού Βατικανού, όταν άκουσε ομιλία του στό Συνέδριο
γιά τις Πανανθρώπινες Αξίες, ειπε μέ θαυμασμό ότι δέν συνήντησε άλλον
τέτοιον ιεράρχη.

Τελειώνοντας, θέλω νά άναφερθώ στήν ομόθυμη σύμπραξη τής Άκαδη-
μίας Αθηνών μαζί μέ άλλες 66 έθνικές άκαδημίες επιστημών στήν κοινή
δήλωση τής 21ης 'Ιουνίου 2006 ύπέρ τής διδασκαλίας τής 'Εξέλιξης στά
σχολεία. 'Επίσης νά άναφερθώ στήν εύφυή έπίλυση τού συναφούς προ-
βλήματος, περί τής ένάρξεως τής ζωής-προσώπου εις τόν άνθρωπον, πού
προτάθηκε τήν ί'δια χρονική περίοδο, τό 2003, άπό τόν Γενικό Γραμματέα
κ. Ν. Ματσανιώτη ώς ή στιγμή τής έμφυτεύσεως τού γονιμοποιημένου
ώαρίου, πρόταση πού καί βιολογική βάση προσφέρει καί επιλύει προβλήματα
σχετικά μέ τήν προγεννητική διάγνωση καί θραπευτική [Πρακτικά τής
Άκαδημίας Αθηνών, Συνεδρία τής 13ης Μαίου 2003, σσ. 139-152].

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είμαι εύτυχής καί ύπερήφανος πού
έτυχε αύτήν τήν ήμέρα μέ τήν ομιλία μου νά εορτάζεται στήν Ακαδημία
Αθηνών ή τριπλή επέτειος τής Εξελικτικής, σέ ένα "Ιδρυμα πού, όπως
έδειξα γενικώς, έτήρησε τήν καλύτερη δυνατή στάση, άνάλογη τών προσδο-
κιών τών έρευνητών αύτού τού κλάδου άλλά καί τών βιολόγων έν γένει.
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«Πάντες οί άνθρωποι τοΰ είδέναι ορέγονται φύσει»

Αριστοτέλης

Ή 'Ιατρική, ώς επάγγελμα, υπήρχε άπό αρχαιοτάτων χρόνων, άπό τό-
τε δηλαδή που ό άνθρωπος αισθάνθηκε τήν άνάγκη νά ζητήσει βοήθεια άπό
τούς συνανθρώπους του, γιά τήν άντιμετώπιση, ε'ίτε τού πόνου, είτε άλλων
νοσηρών σωματικών ή καί νευροψυχιατρικών διαταραχών. Κατ' άρχάς ή
εμπειρική ιατρική βασιζόταν στήν κριτική παρατήρηση, άλλά πολλάκις καί
στήν επίκληση, άπό μάγους ή καί ιερείς, ύπερφυσικών άγνώστων δυνάμεων
πού, μέ τήν παρέμβασή τους, θά θεράπευαν τούς άσθενεΐς τους. Παρόλο ότι
ή 'Ιατρική ήταν άρκετά άνεπτυγμένη στούς Σουμέριους, στούς Αίγύπτιους,
στους 'Ινδούς καί σέ άλλους άρχαίους λαούς, ή διαμόρφωση τής 'Ιατρικής
ώς έπιστήμης οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στούς Άσκληπιάδες [8] καί, πρό
πάντων, στόν πατέρα τής 'Ιατρικής Ιπποκράτη. Ή ορολογία καί ή έν γέ-
νει έπιστημονική όργάνωση τής 'Ιατρικής, καθώς καί οί δεοντολογικοί κα-
νόνες άσκησης τού έπαγγέλματος τής 'Ιατρικής, όφείλονται στούς πολλούς
έπώνυμους καί άνώνυμους "Ελληνες ιατρούς. "Ενας μεγάλος "Ελληνας ια-
τρός τού 6ου μ.Χ. αιώνα ήταν ό Αλέξανδρος Τραλλιανός, πού θεωρείται ισά-
ξιος τών Ιπποκράτη, Γαληνό, Ροΰφο, Άρετέα καί άλλων [1, 2, 4, 15, 19,
24], Ό f. Brunet [1], στό τετράτομο σύγγραμμά του Médecine et Théra-
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peutique Byzantine: Oeuvres Médicales D'Alexandre de Tralles τόν χαρακτηρίζει
"le dernier auteur classique des grands médecins grecs de l'antiquité".

Στήν σημερινή μου ομιλία θά περιγράψω:

1. τήν καταγωγή καί τήν οικογενειακή κατάσταση τοϋ 'Αλέξανδρου

Τραλλιανού,

2. τις ιατρικές καί μεταπτυχιακές σπουδές του,

3. τήν άσκηση τού επαγγέλματος του,

4. τό συγγραφικό του έργο, καί,

5. τή διάδοση τού έργου του.

"Οπως άντιλαμβάνεστε θά προσπαθήσω νά παρουσιάσω μιά δσο τό δυνατόν
πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τόσο σημαντικού ιατρού, μέσα στά στενά χρο-
νικά περιθώρια τής ομιλίας μου.

1. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOT ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥ ΤΡΑΛΛΙΑΝΟΫ

Ό Αλέξανδρος Τραλλιανός ήκμασε μεταξύ τού 526 μ.Χ. έως τό θάνα-
το του, σέ προχωρημένη ήλικία, τό 605 μ.Χ. [2]. Ό τόπος γέννησής του
ήταν ή πόλη Τράλλεις τής Λυδίας, στήν 'Ιωνία τής Μικράς 'Ασίας, κοντά
στόν ποταμό Μαίανδρο καί στις υπώρειες τού βουνού Μεσωγίς [2]. Ή τω-
ρινή ονομασία τής πόλης είναι Sultan Eski Hissar. Ό πατέρας του, Στέφα-
νος, ήταν ιατρός. Τό όνομα τής μητέρας του δέν άναφέρεται στή βιβλιογρα-
φία. Ό Αλέξανδρος είχε τέσσερις άδελφούς, τούς Άνθέμιο, Μητρόδωρο,
'Ολύμπιο καί Διόσκουρο [1, 2, 3],

Ό Άνθέμιος ήταν ένας άπό τούς δύο άρχιτέκτονες τού ναού τής Αγίας
Σοφίας πού, μετά τήν καταστροφή του κατά τή στάση τού Νίκα, δ αύτο-
κράτορας 'Ιουστινιανός τούς άνέθεσε τήν άνοικοδόμησή του [2, 3], Ό άλλος
άρχιτέκτονας ήταν δ 'Ισίδωρος άπό τή Μίλητο, επίσης τής Λυδίας. Ό
Άνθέμιος, πού ήταν έπίσης μηχανικός καί μαθηματικός, κατέστρωσε τά
σχέδια τού νέου ναού τής Αγίας Σοφίας, όπου έφάρμοσε τόν περίφημο θόλο
του. Ή αυτοκράτειρα Θεοδώρα, στή συνέχεια, άνέθεσε στόν Άνθέμιο τήν
άνέγερση τού ναού τών Αγίων Αποστόλων [1]. Ό ναός αύτός άνοικοδομή-
θηκε σέ σχήμα βυζαντινού σταυρού μέ πέντε θόλους: έναν θόλο στό κέντρο
τού ναού καί άπό έναν στά τέσσερα άκρα τού σταυρού. "Ετσι διαμορφώθη-
κε ή κλασική βυζαντινή άρχιτεκτονική, πού διατηρείται μέχρι σήμερα στις
ορθόδοξες έκκλησίες σέ δλον τόν κόσμο.
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Ό Μητρόδωρος ήταν ένας διαπρεπής καθηγητής τών γραμμάτων, μέ
μεγάλη άναγνώριση άπό τά άνάκτορα, πού τοΰ εμπιστεύονταν καί τή δια-
παιδαγώγηση καί μόρφωση τών παιδιών τής άριστοκρατίας [1, 2],

Ό 'Ολύμπιος, καθηγητής τής Νομικής στό πανεπιστήμιο τής Κων-
σταντινούπολης, έχαιρε τόσο μεγάλης έκτίμησης πού τού άνάθεταν τή δια-
βούλευση σημαντικών υποθέσεων τού Βυζαντίου. 'Αναφέρεται έπίσης ότι συ-
νέβαλε, μέ άλλους διαπρεπείς νομικούς τής αύτοκρατορίας, στή συγγραφή
τού 'Ιουστινιάνειου κώδικα [1, 2, 3].

Ό Διόσκουρος, ιατρός περιωπής, παρέμεινε στόν τόπο καταγωγής του
καί συνέχισε τήν πατρική παράδοση τής άσκησης τού ιατρικού έπαγγέλμα-
τος [1, 2, 3],

Ό δικηγόρος Άγαθίας [1, 2, 19, 30, 40], πού έγραψε τήν ιστορία τού
αύτοκράτορα 'Ιουστινιανού, άναφέρει πόσο εύτυχής θά ήταν ή μητέρα τών
τόσο διακεκριμένων, σέ διάφορες έπιστήμες, πέντε γιών της.

"Οπως άναφέραμε παραπάνω, ό Αλέξανδρος γεννήθηκε καί μεγάλωσε
στήν 'Ιωνία, σ' ένα περιβάλλον πολύ σημαντικό, όπου κατά τόν M. Corlieu
[1] άναπτύχθηκε ή ελληνική ιατρική άπό φημισμένους έκπροσώπους της,
όπως τόν Ρούφο, τόν Μάγνο καί τόν Σωρανό στήν "Εφεσο, τόν Μαρίνο, τόν
Γαληνό καί τόν Όρειβάσιο στήν Πέργαμο, τούς Άσκληπιάδες στήν Προύσα,
τόν Θεμίσωνα στή Λαοδικεία, τόν Άρχιγένη στήν Άπάμεια, τόν Άρεταΐο καί
τόν Άέτιο στήν Καππαδοκία, τόν 'Αλέξανδρο στήν Αφροδισία, τόν 'Ιππο-
κράτη στήν Κώ καί τόν 'Ερασίστρατο στή Χίο [1, 7, 20, 29],

Ή πνευματικά, κοινωνικά καί οικονομικά άνεπτυγμένη μικρασιατική
Ελλάδα συνέβαλε καί εύνόησε τήν παρουσία χαρισματικών άνθρώπων, όπως
δ Αλέξανδρος καί τά άδέλφια του, πού, σύμφωνα μέ τόν Brunei [1], μέ τις
πρωτοβουλίες τους καί μέ τήν άξία τους, μπόρεσαν νά άποδώσουν σημαντικά
στις μεγάλες άπαιτήσεις τής βυζαντινής κοινωνίας.

2. ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΙ" [1]

Μετά τις έκτενεϊς κλασικές καί φιλοσοφικές σπουδές τού 'Αλέξανδρου, δ
πατέρας του άνέθεσε σέ ένα διακεκριμένο ιατρό, τό όνομα τού οποίου δέν
άναφέρεται στή βιβλιογραφία, τήν ιατρική του έκπαίδευση. Γιά ένα σημα-
ντικό χρονικό διάστημα, πού δέν γνωρίζουμε έπακριβώς, παρακολουθούσε
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καθημερινά μεθόδους διαγνωστικής, θεραπευτικής καί μικροεπεμβάσεων.
Επίσης ό προσωπικός δασκαλός του (preceptor) παρουσίαζε καί άνέπτυσ-
σε διεξοδικά στόν μαθητευόμενο Αλέξανδρο κάθε νέα ιατρική περίπτωση πού
τού παρουσιαζόταν [1], Κατ' αύτόν τόν τρόπο, καί μέ τήν πάροδο τού χρό-
νου, μυήθηκε ό 'Αλέξανδρος στήν άσκηση τής ιατρικής τής εποχής του, μέ
τήν καθοδήγηση τοϋ προσωπικού του δασκάλου. Θέλω νά έπισημάνω εδώ
ότι, μέχρι καί τις άρχές τού περασμένου αιώνα, άκόμα καί στις Ηνωμένες
Πολιτείες τής 'Αμερικής, ή διδασκαλία τής 'Ιατρικής γινόταν μέ τή συν-
δρομή τών preceptors, δηλαδή τών προσωπικών δασκάλων, έως τό 1910
πού υιοθέτησαν τις συστάσεις τής επιτροπής τού Flexner [17] γιά μιά πιο
οργανωμένη πανεπιστημιακή ιατρική έκπαίδευση. Κατά τόν ί'διο τρόπο πού
έλαβε τις βασικές γνώσεις ιατρικής ό 'Αλέξανδρος, ώς μαθητευόμενος φοι-
τητής, έκπαιδεύτηκαν στήν ιατρική έπιστήμη καί όλοι οί έπώνυμοι καί
άνώνυμοι ιατροί, έως τις άρχές τού 19ου αιώνα καί μετέπειτα. Στή συνέ-
χεια έπικράτησαν στήν Εύρώπη δύο τύποι ιατρικής έκπαίδευσης, ό κλι-
νικός καί δ πανεπιστημιακός τύπος ιατρικών σχολών [7, 17].

Μετά τις βασικές ιατρικές σπουδές του ό Αλέξανδρος μετέβη στήν
"Εφεσο, όπου ή άνάμνηση τού Ρούφου, τού Μάγνου καί τού Σωρανοΰ
ήταν άκόμα έντονη έπηρεάζοντας καί έμπλουτίζοντας σημαντικά τις γνώ-
σεις του [1], Μελέτησε ιδιαίτερα τά έργα τού Ρούφου [8, 21], πολυάριθ-
μα συγγράμματα άπό τά όποΤα περισώθηκαν μόνο τρία, τό Περί ονομα-
σίας τών του άνθρώπου μορίων, το Περί τών εν νεφροϊς καί χύστε ι παθών,
καί τά άποσπάσματα Περί φαρμάκων καθαρκτικών. Στά συγγράμματα
τού Ρούφου ύπάρχουν πολλές άναφορές στά έργα τού Όρειβάσιου καί τού
Άέτιου. Ό Αλέξανδρος συχνά άναφέρεται στόν Ρούφο πού τού έκανε
ιδιαίτερη έντύπωση καί πού τόν βοήθησε νά όργανώσει καλύτερα τις
ιατρικές του γνώσεις [1],

Δέν είναι γνωστό αν μετέβη στήν Πέργαμο, τή γενέτειρα τού Μαρίνου,
τού Γαληνού καί τού Όρειβάσιου, ή στή Λαοδικεία, τήν πατρίδα τού Θεμί-
σωνος. Καί οί δύο αύτές πόλεις δέν άπεΐχαν γεωγραφικά άπό τις Τράλλεις,
τήν πατρίδα τού Αλέξανδρου. Έν τούτοις άναφέρεται συχνά στόν Γαληνό,
πού τόν άποκαλεΐ "θείο". Ό Γαληνός θεωρείται ό πατέρας τής Φυσιολογίας,
μέ περισσότερες άπό τετρακόσιες πραγματείες. Ό Αλέξανδρος, όμως, δέν
παραλείπει νά καταγράφει τις διαφωνίες του σέ ορισμένες ιατρικές τοποθε-
τήσεις τού Γαληνού. Στό πέμπτο βιβλίο [1β] καί στό τέταρτο κεφάλαιο του
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συγγράμματος του, σέ μιά διαφωνία του μέ τόν Γαληνό, παραθέτει δ Αλέ-
ξανδρος τά έξης, σέ έλεύθερη μετάφραση: «Ποτέ δέν θά έπαιρνα τό θάρρος
νά μιλήσω κατ' αυτόν τόν τρόπο γιά έναν σοφό άνθρωπο (όπως δ Γαληνός),
έάν ή άλήθεια δέν μέ είχε σπρώξει νά τολμήσω, καί έάν, άπό τήν άλλη με-
ριά, δέν πίστευα πώς θά ήταν άσέβεια νά σωπάσω, διότι ό ιατρός όταν πι-
στεύει δτι κάτι δέν είναι άληθές καί άποφεύγει νά τό ανακοινώσει, διαπράτ-
τει μιά μεγάλη άδικία, μιά πραγματική άσέβεια καί ύποπίπτει ό ί'διος σέ ένα
άπό τά μεγαλύτερα σφάλματα μέ τή σιωπή του». Καί συνεχίζει λέγοντας
ότι δ καθένας μας θά πρέπει νά δρά όπως είπε δ Αριστοτέλης: «Ό Πλά-
των είναι φίλος μου, άλλά καί ή άλήθεια είναι φίλη μου. Μεταξύ τών δύο
θά πρέπει νά διαλέγω τήν άλήθεια» [1],

Μέ τή μετάβασή του στήν 'Αθήνα, δ Αλέξανδρος παρακολούθησε ίατρο-
σοφιστική καί νεοπλατωνική φιλο&οφία, πού τού χρησίμευσαν στή διαμόρ-
φωση τής κριτικής ιατρικής σκέψης καί παρατήρησης καί τής ορθής λο-
γικής διαφορικής διαγνωστικής πού μέ τόση έπιτυχία περιγράφει στά πονή-
ματά του.

Στήν Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου, ό 'Αλέξανδρος, συμπλήρωσε σημαντικά
τις μεταπτυχιακές ιατρικές σπουδές του, σ' ένα περιβάλλον άνώτατης έκπαί-
δευσης καί μοναδικής βαθιάς γνώσης στις έπιστήμες κατά τόν 6ο αι. μ.Χ.
"Οπως άναφέρει ό Brunet [1], μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι παρέμεινε στήν
'Αλεξάνδρεια γιά ένα σημαντικό χρονικό διάστημα καί έμβάθυνε ειδικά στήν
ιατρική έπιστήμη. Ή άλεξανδρινή ιατρική σχολή [1,7, 20], τήν έποχή έκεί-
νη, ήταν τό κέντρο μελέτης νέων θεραπευτικών μεθόδων, άγνώστων σέ
άλλες περιοχές τής αύτοκρατορίας. 'Ασχολήθηκε, έπίσης, μέ τήν όφθαλμο-
λογία καί τή χειρουργική, πού τόσο τού χρησίμευσαν στήν κατοπινή άσκη-
ση τού ιατρικού έπαγγέλματός του ώς στρατιωτικού ιατρού.

Μελέτησε έπίσης, στήν Αλεξάνδρεια [1, 19], τόν τρόπο δράσης επικίν-
δυνων δρογών τής έμπειρικής αιγυπτιακής φαρμακοποιίας, τά άντίδοτά τους
καί τά συνθετικά σκευάσματά τους. Ασχολήθηκε μέ τή μελέτη τής βοτα-
νικής καί μέ τά φυτοφάρμακα. Παρακολούθησε τόν τρόπο δράσης κάθε ια-
τρικού σκευάσματος παρά τήν κλίνη τού άσθενούς, καί μελέτησε διάφορα
έντυπα σχετικά μέ τά φυλαχτά καί τήν επίδραση τής μαγείας στήν άσκη-
ση τής ιατρικής.

Πολλοί ιστορικοί τόν κατηγόρησαν ότι χορηγούσε γιατροσόφια καί διάφο-
ρα φυλαχτά σέ άσθενείς του [1, 4, 19], Ό Αλέξανδρος έλεγε γιά αύτό τό
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θέμα, καί παραφράζω, «όταν τά πολλά καί τά διάφορα θεραπευτικά μέσα
πού χρησιμοποιήθηκαν στον ασθενή δέν φέρουν άποτέλεσμα, καί, παρ' όλες
τις έντονες προσπάθειες τής ιατρικής τέχνης ή βαρύτητα τής νόσου δέν ύπο-
χωρεΤ, δέν είναι παράλογο νά προστρέχουμε σέ φυσικά φυλαχτά γιά νά σώ-
σουμε τόν άσθενή». "Ελεγε έπίσης ότι «δέν είναι ένάντια στή θρησκεία νά
έφαρμόζονται ή νά έμποδίζονται τέτοιες πρακτικές, έφόσον προσπαθούμε νά
θεραπεύσουμε τόν άσθενή, άφοΰ καί ό 'θείος' Γαληνός καί οί προκάτοχοι του
δέν άρνήθηκαν νά τά χρησιμοποιούν».

"Οταν ολοκλήρωσε τόν κύκλο τών μεταπτυχιακών -ιατρικών σπουδών
του, μέ τούς διακεκριμένους δασκάλους τής άλεξανδρινής σχολής, μετέβη
στήν Κωνσταντινούπολη [1, 19] όπου ήσαν έγκατεστημένα τά άδέλφια
του Άνθέμιος, Μητρόδωρος καί 'Ολύμπιος, μέ διασυνδέσεις στά άνάκτορα
πού τόν βοήθησαν πολύ. Έπίσης στήν Κωνσταντινούπολη άσκούσε τό
έπάγγελμα τής 'Ιατρικής ό διακεκριμένος άρχίατρος τών άνακτόρων ό 'Ιά-
κωβος δ 'Ψύχριστος' [1, 2, 6]. Στόν διακεκριμένο αυτόν ιατρό πήγε ό
Αλέξανδρος γιά νά μελετήσει τις ειδικές ιατρικές του μεθόδους. Ό 'Ιάκω-
βος γεννήθηκε στήν Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου [1, 2, 6], Ό πατέρας του
"Ησύχιος, έπίσης ιατρός, καταγόταν άπό τή Δαμασκό τής Συρίας [1]. Ό
'Ιάκωβος σπούδασε Φιλοσοφία στήν Αθήνα μέ τόν νεοπλατωνικό φιλόσοφο
Πρόκλο, καί 'Ιατρική στήν Κωνσταντινούπολη. Οί χρονογράφοι τόν άπο-
καλούν ' Ψυχριστο ' διότι χρησιμοποιούσε μέ έπιτυχία ψυχρές καί ύγρές
δίαιτες ώς θεραπευτικές μεθόδους, ώστε τόν άποκαλούσαν 'Σωτήρα',
"Ασκληπιό' καί 'Ζεύξη καί Φειδία' τής 'Ιατρικής [6]. Παρ' όλον ότι ήταν
έθνικός στό θρήσκευμα, ή σύγκλητος τής Κωνσταντινούπολης άνάρτησε
τήν εικόνα του στό Ζεύξιππο, όπου ύπήρχαν κυβερνητικά διοικητικά ιδρύ-
ματα καί ή έδρα τοϋ έπάρχου τών πραιτορίων [6], Στήν Αθήνα τιμήθηκε
μέ τήν άνέγερση προτομής του [6].

Ό 'Ιάκωβος περιγράφει τή θεραπεία τής ποδάγρας (ούρική άρθρίτιδα)
μέ τό σκεύασμα «κολχικίνη», ένα άλκαλοειδές άπό τό δένδρο Colchicum
[1, 4, 29], φαρμακευτική ουσία που άκόμα καί σήμερα τή χρησιμο-
ποιούμε σέ όρισμένες περιπτώσεις ποδάγρας. Ό Αλέξανδρος άναφέρεται
μέ κάθε λεπτομέρεια στά συγγράμματά του [1,4] στή δράση τής κολχι-
κίνης στήν ούρική άρθρίτιδα, διότι οί άσθενεΐς του, μετά τή θεραπευτική
άγωγή, μπορούσαν νά περπατήσουν έλεύθερα. Ή έμπειρία τού 'Ιάκωβου
στή διάγνωση καί τή θεραπευτική άγωγή τής βουβωνικής πανώλης ήταν
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έπίσης τό αντικείμενο μελέτης τοΰ 'Αλέξανδρου κατά τήν παραμονή του
στήν Κωνσταντινούπολη [1, 4]. Το πρωτοποριακό ένδιαφέρον τού 'Ιου-
στινιανού καί τής Θεοδώρας [1, 3] γιά τή δημιουργία ιδρυμάτων κοινω-
νικής ώφέλειας δπως νοσοκομεία, γηροκομεία, πτωχοτροφεϊα, ορφανοτρο-
φεία, βρεφοτροφεϊα, εύαγεΐς οίκους, δπου έπέτρεπαν τή μελέτη τής 'Ια-
τρικής, άπασχόλησε τον 'Αλέξανδρο [1] κατά τδ διάστημα τής παραμονής
του στήν Κωνσταντινούπολη.

"Οπως γίνεται αντιληπτό, οί ιατρικές, φιλοσοφικές καί κοινωνικές
σπουδές τού Αλέξανδρου ήσαν πολυσχιδείς καί λίαν έκτενεϊς. Ή μετάβασή
του στήν "Εφεσο, τήν Αλεξάνδρεια, τήν Αθήνα καί τήν Κωνσταντινούπολη,
καί ή επαφή του μέ διακεκριμένους συνανθρώπους του, τού άνοιξαν νέους
ορίζοντες γιά τήν καλύτερη άντιμετώπιση τής όλιστικής 'Ιατρικής, καί τήν
πληρέστερη άντίληψη τής κοινωνικής δομής τής αύτοκρατορίας. Σύμφωνα
μέ τούς περισσότερους ιστορικούς καί επιστημονικούς άναλυτές, ή επιστη-
μονική κατάρτιση τού Αλέξανδρου ήταν πλήρης καί λίαν εκτεταμένη [4].

3. Η ΑΣΚΗΣΗ TOT ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Κατά τήν παραμονή του στήν Κωνσταντινούπολη ήρθε σέ έπαφή μέ
τά άνάκτορα μέσω τών άδελφών του Άνθέμιο, 'Ολύμπιο καί Μητρόδωρο.
Ή αύτοκράτειρα Θεοδώρα είχε στενές σχέσεις μέ τόν Άνθέμιο λόγω τής
άρχιτεκτονικής μελέτης τού ναού τών Αγίων Αποστόλων [1, 3]. "Οπως
άναφέρει ό ιστορικός Άγαθίας [19, 40], ή Θεοδώρα είχε φιλικές σχέσεις
μέ τή σύζυγο τού στρατηγού Βελισάριου, Άντωνίνα [1, 3], καί μέσω
αύτής άπέσπασε τόν Αλέξανδρο ώς ιατρό στή στρατιά τού Βελισάριου [1,
19]. "Ενας άπό τούς λόγους πού ό Αλέξανδρος θέλησε νά άκολουθήσει τις
στρατιωτικές έπιχειρήσεις στήν Αρμενία, Αφρική, 'Ιταλία, 'Ισπανία καί
Θράκη, ήταν ή περισυλλογή διαφόρων λαϊκών φυτοφαρμάκων καί άλλων
θεραπευτικών ούσιών, άλλά καί ιατρικών μεθόδων, άπό κάθε περιοχή πού
θά μετέβαινε [1].

Από δσα γνωρίζουμε άπό τόν ιστορικό Άγαθία [1, 19, 40] άλλά καί
άπό τόν ί'διο τόν Αλέξανδρο, ή στρατιωτική ιατρική άποστολή του διήρκε-
σε είκοσι πέντε χρόνια, άπό τό 529 μέχρι τό 554 μ.Χ. [1, 3, 5, 19, 40].
Τό 529 μ.Χ. άκολούθησε τόν Βελισάριο στήν Αρμενία στόν πόλεμο έναντίον
τών Περσών, καί στις νικηφόρες μάχες στις πόλεις Δάρα καί Καλλίνικο
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[1, 3, 5], Ή Αρμενία ήταν σημαντικός στρατηγικός καί εμπορικός κόμβος,
όπως καί ή χώρα τών Λαζών. Δέν θά αναφερθώ λεπτομερώς στις νίκες ή
τις ήττες τοϋ βυζαντινού στρατοϋ υπό τήν άρχιστρατηγία τοϋ Βελισάριου,
απλώς θά τις άναφέρω γιά νά παρουσιάσω τις χώρες στις οποίες μετέβη ό
'Αλέξανδρος καί άσκησε τό ιατρικό του έπάγγελμα.

Τό 533 μ.Χ. άκολούθησε τόν Βελισάριο στήν έκστρατεία του στήν
'Αφρική, σέ μιά γιγαντιαία ναυτική καί στρατιωτική έπιχείρηση τής
έποχής έκείνης έναντίον τών Βανδήλων [1, 3, 5, 19]. Ό Αλέξανδρος
ήταν έπιφορτισμένος νά προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες, κυρίως στις
δύο χιλιάδες τής άτομικής φρουράς τού στρατηγού Βελισάριου. Οί ιατρικές
του έπεμβάσεις ήσαν συνεχείς καί έντονες, δπως τις περιγράφει ό 'ίδιος ό
Αλέξανδρος [1, 4], Ή έπιστροφή τοϋ Βελισάριου στήν Κωνσταντινούπολη
ήταν θριαμβευτική μετά τή νικηφόρο έκβαση τής στρατιωτικής έπιχείρη-
σης στή βόρεια Αφρική καί τήν ήττα τού βασιλιά τών Βανδήλων Γελίμε-
ρου [1, 4, 19].

Ό Βελισάριος άνέλαβε τό 535 μ.Χ. τήν έκστρατεία γιά τήν άπελευθέ-
ρωση τής 'Ιταλίας άπό τούς Βισιγότθους [1, 3, 5, 18, 19, 40], Μετά τήν
κατάληψη τής Σικελίας τό 536 μ.Χ. κατέλαβε τή Νεάπολη, καί στις 10
Δεκεμβρίου τού ιδίου έτους, άνακατέλαβε τή Ρώμη. Κατά τόν ιστορικό Προ-
κόπιο [18], μέ τούς τραυματίες τού πολέμου άσχολείτο δ Αλέξανδρος, έδινε
ιατρικές συμβουλές γιά τήν ιατρική πρόληψη καί οργάνωνε συστηματικά τις
πρώτες βοήθειες [1, 4], Έπίσης νοιαζόταν γιά τούς φτωχούς άσθενείς στά
νοσοκομεία τών πόλεων καί στις έπαρχίες, πού ό τραχύς πόλεμος ξετυλιγό-
ταν. Πρό πάντων άσχολήθηκε μέ άσθενείς στήν κατεστραμμένη Ρώμη, όπου
ή σίτιση καί ή ύδρευση ήταν έλλιπής [1, 3, 4, 5, 18, 19, 40]. Ό Th.
Puschmann [4], ό διακεκριμένος καθηγητής τής ιστορίας τής 'Ιατρικής στή
Βιέννη τής Αύστρίας, πού μάς έδωσε τήν πρώτη ελληνική έκδοση τοϋ
συγγραφικού έργου τού Αλέξανδρου, μάς τόν παρουσιάζει ώς έναν λίαν άξιό-
λογο στρατιωτικό ιατρό, άποσπασμένο στις στρατιές τοϋ Βελισάριου καί
μετέπειτα τού πατρικίου γερουσιαστού Λιβέριου [1],

Τό 539 μ.Χ. [1, 3, 4, 5] κατελήφθηκε άπό τά στρατεύματα τού Βε-
λισάριου ή Τοσκάνη τής 'Ιταλίας, καί οί Φράγκοι πού κατέστρεφαν τήν
κοιλάδα τοϋ Πάδου ποταμού, άπωθήθηκαν μέχρι τήν Προβηγκία τής νό-
τιας Γαλλίας. Εκεί, στή νότια Γαλλία, ήρθε σέ έπαφή ό Αλέξανδρος μέ
τούς γηγενείς καί, όπως είχε έφεση στή μάθηση καί στήν ιατρική παρα-
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τήρηση, γράφει στις σημειώσεις του δτι δ λαδς τής Γαλλίας θεράπευε τή
νόσο τής επιληψίας μέ όποθεραπεία όρχεοειδών [1, 4], 'Αξίζει νά άναφερ-
θεΐ ότι ό διάσημος νευρολόγος Charles-Edouard Brown-Séquard έπανέφε-
ρε στήν Γαλλία, μετά άπό δεκατέσσερις αιώνες, τήν Γδια μέθοδο θεραπεί-
ας τής επιληψίας [1].

Τό 543 μ.Χ. ό Αλέξανδρος άκολούθησε τόν Βελισάριο στήν έκστρατεία
του στή Θράκη, καί τό 545 μ.Χ. επανήλθε στήν 'Ιταλία, άλλά ό τότε άνε-
παρκής βυζαντινός στρατός δέν μπόρεσε νά άνακαταλάβει τή Ρώμη άπό
τους Γότθους [1, 3, 4, 5, 18, 19, 40], Κατόπιν τούτου άποσύρθηκε δ Βε-
λισάριος στή Σικελία, καί τό 549 μ.Χ. έπέστρεψε τελικά στήν Κωνστα-
ντινούπολη, όπου στή συνέχεια ιδιώτευσε [1, 4, 18, 40]. Σέ όλο αύτό τό
διάστημα δ Αλέξανδρος άκολούθησε τόν Βελισάριο σέ όλες τις στρατιωτι-
κές του επιχειρήσεις. Στήν Τοσκάνη καί στή Ρώμη παρέμεινε περί τήν
εικοσαετία, δεδομένου ότι ή 'Ιταλία ήταν τό έπίκεντρο πολλών στρατιω-
τικών έπιχειρήσεων. Κατά τό διάστημα αύτό ό Αλέξανδρος προσέφερε τις
ιατρικές του ύπηρεσίες στό στράτευμα άλλά καί στούς κατοίκους τής Ρώ-
μης [1, 19]. Οί ύπηρεσίες του αύτές έκτιμήθηκαν δεόντως, άφού ή πόλη
τής Ρώμης τού άπένειμε τήν άνώτατη τιμητική διάκριση "in honore
erectus" [1, 19, 40]. Τό γεγονός αύτό έξηγεΐ πώς ό 'Αλέξανδρος συνέχισε
νά παραμένει στό στράτευμα καί μετά τήν άπομάκρυνση τού Βελισάριου καί
τήν άνάθεση τής άρχιστρατηγίας στόν πατρίκιο καί γερουσιαστή Λιβέριο
[1], Ώς φαίνεται δ Λιβέριος καί δ στρατηγός Ναρσής ήσαν ένήμεροι τών
σημαντικών ύπηρεσιών τού Αλέξανδρου στό στράτευμα, καί, πρό πάντων,
στήν πόλη τής Ρώμης.

Ό Αλέξανδρος άκολούθησε τούς Λιβέριο καί Ναρσή τό 550 μ.Χ. στήν
Ισπανία καί στήν κατάληψη τών πόλεων Καρθαγένη, Μάλαγα καί Κόρδο-
βα [1, 3, 5, 19, 40], Αύτή ήταν καί ή τελευταία στρατιωτική άποστολή
τού Αλέξανδρου [1], Κατά τήν είκοσιπενταετή παραμονή του στό στράτευ-
μα άπέκτησε σημαντική εμπειρία σχετικά μέ τούς τραυματισμούς τής κε-
φαλής καί τών μελών τού σώματος, τά κατάγματα, τις οφθαλμολογικές καί
τις ψυχονευρωτικές παθήσεις, τά όποια μελέτησε κάτω άπό πολύ δύσκολες
συνθήκες. Αύτές τις εμπειρίες του τις περιέγραψε διεξοδικά σέ μιά πραγμα-
τεία, πού δυστυχώς χάθηκε. Στό δωδεκάτομο σύγγραμμά του, όμως, περι-
γράφει λεπτομερώς τις δφθαλμολογικές παθήσεις [1, 4],
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Μετά τό τέλος τής εκστρατείας τής Ισπανίας το 554 μ.Χ., δ Αλέξαν-
δρος έπιστρέφει μέ τδν Λιβέριο στήν Κωνσταντινούπολη [1, 19]. Δέν μπο-
ρούσε πλέον νά παραμείνει στή Ρά)μη, διότι, μετά τήν καταληψή της άπό
τόν Τωτίλα ή Βαδουίλα, βασιλιά τών 'Οστρογότθων [1,3, 19] είχε ερημω-
θεί έντελώς ή ώραία αύτή πόλη, καί οί μόλις πέντε χιλιάδες κάτοικοι της
ήσαν έξαθλιωμένοι. Ό 'Αλέξανδρος παρέμεινε στήν Κωνσταντινούπολη μέχρι
τό θάνατο του, τό 605 μ.Χ.

"Οταν έπέστρεψε στήν Κωνσταντινούπολη ό άδελφός του Άνθέμιος
είχε ήδη πεθάνει, ένώ τά άδέλφια του 'Ολύμπιος καί Μητρόδωρος βρίσκο-
νταν στή ζωή καί διέπρεπαν [1], Κατά τήν παραμονή του στήν Κωνστα-
ντινούπολη έξακολούθησε νά άσκεΐ τό ιατρικό του έπάγγελμα στόν στρατό
άλλά καί ιδιωτικά [1, 19]. Οί περισσότεροι ιδιώτες πελάτες του ήσαν
εύποροι καί ευπατρίδες, μέλη τής άνώτερης κοινωνίας τής Κωνσταντι-
νούπολης. Λόγω τής εύμάρειας τών έν λόγω πελατών του, άντιμετώπιζε
συνήθως παθήσεις παχυσαρκίας [1, 4], γαστρεντερικές, κατά τό πλείστον,
παθήσεις, άλλά καί ούρική άρθρίτιδα [1, 19], καί συνέχισε νά άσχολεϊται
μέ τήν έπιληψία [39] καί μέ τις έλμινθιάσεις, άλλά καί μέ τό συγγραφι-
κό του έργο [1].

Στήν Κωνσταντινούπολη, λόγω τού προχωρημένου τής ήλικίας του,
αισθανόταν κουρασμένος, δπως άναφέρει ό 'ίδιος στήν εισαγωγή τού πονή-
ματος του περί πυρετών [1, 4, 19]. Μόνο ή φιλία του μέ τόν Κοσμά, τόν
γιό τοΰ πρώτου ίατροδασκάλου του, τόν ώθησε νά συγγράψει αύτη τη με-
λέτη. Δέν είναι γνωστό έάν δίδαξε ex cathedra στό πανεπιστήμιο, ή έάν
οί φοιτητές τής 'Ιατρικής τόν άκολουθούσαν στις ιατρικές έπισκέψεις
στους άσθενείς, στά σπίτια τους ή στά νοσοκομεία. Τά συγγράμματά του,
όμως, άναφέρει ότι τά έγραψε μέ άπλες λέξεις γιά τήν καλύτερη κατα-
νόηση τών θεμάτων τους κατά τή διδακτική παρουσίαση τους, πράγμα που
δείχνει ότι είχε κάποιο διδακτικό ρόλο μετά τήν έπιστροφή του στήν Κων-
σταντινούπολη [1].

Είχε συνεχείς επαφές μέ τόν παιδικό του φίλο Κοσμά, τόν επονομα-
ζόμενο Ίνδικοπλεύστη [11, 12], λόγω τών ταξιδιών του στις 'Ινδίες,
στήν Κεϋλάνη, τήν Αραβία καί τήν Αιθιοπία. Ό Κοσμάς είχε εγκατα-
σταθεί στήν Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου άπό τό 519 μ.Χ. μέχρι τό 536
μ.Χ., καί εμπορευόταν, μεταξύ άλλων, διάφορες άρωματικές ουσίες, δπως
το καρυόφυλλο [11, 12], Τό 536 μ.Χ. άποσύρθηκε στή μονή τής Αγίας
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Αικατερίνης στο όρος τοΰ Σινά καί έμόνασε έως το τέλος τής ζωής του
[1, 19], καί το 547 μ.Χ. εξέδωσε το βιβλίο του Topographia Christiana
[11, 12], δπου περιγράφει τά ταξίδια καί τις περιπέτειές του. Ό Κοσμάς
είχε συνεχή επαφή μέ τον Αλέξανδρο, που τοΰ έστελνε το καρυόφυλλο,
δυσεύρετη ούσία τήν εποχή έκείνη στή Ρώμη. Ό Αλέξανδρος χρησιμο-
ποιούσε 5 έως 8 κόκκους τοΰ καρυόφυλλου σέ άρκετές συνταγές του [1,
11, 12, 19],

"Οπως γίνεται άντιληπτό ό Αλέξανδρος άσκησε έπάξια τό έπάγγελμά
του, είτε ώς στρατιωτικός ιατρός, είτε ώς ιατρός στούς κατοίκους τής Ρώ-
μης καί τής Κωσταντινούπολης, μέ πλούσιο κοινωνικό καί συγγραφικό έργο
[1,4].

4. ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΡΑΛΛΙΑΝΟΥ

Τό επιστημονικό καί συγγραφικό έργο τοΰ Αλέξανδρου είναι άρκετά
σημαντικό καί έκτενές καί, ώς έκ τούτου, κατά τήν παρούσα ομιλία θά άνα-
φερθώ περιγραφικά καί συνοπτικά σέ αύτό. Ή έν τω βάθει μελέτη τοΰ έπί
μέρους έπιστημονικοΰ του έργου ίσως μάς άπασχολήσει σέ μιά προσεχή
παρουσίαση.

Τό επιστημονικό του έργο [1, 4] συνίσταται στή μελέτη πού αφιέρω-
σε στόν πρώτο ίατροδάσκαλό του καί πατέρα τοΰ φίλου του Κοσμά, καί
πού πραγματεύεται τις διάφορες μορφές πυρετού,, καθώς καί στήν έπιστο-
λή του στόν Θεόδωρο σχετικά μέ τις εντερικές έλμινθιάσεις [1, 4]. Τό με-
γάλο, όμως, συγγραφικό του έργο άφορά τό δωδεκάτομο πόνημα ιατρικής
ύπο τόν τίτλο Βιβλίον Θεραπευτικόν [2], άρχής γενομένης άπό τις παθή-
σεις τής κεφαλής καταλήγοντας στά κάτω άκρα. Καί στήν εποχή μας δι-
δάσκουμε στούς φοιτητές τής ιατρικής τήν έξέταση τού άρρώστου διαδο-
χικά άπό τήν κεφαλή μέχρι τά κάτω άκρα, όπως λέγεται στήν Αγγλική
"from head to toe".

Τό σημαντικό του έργο περί τραυμάτων, κακώσεων, καταγμάτων καί
όφθαλμολογικών παθήσεων δυστυχώς έχει άπωλεσθεϊ [1]. Ή έν λόγω δια-
τριβή του τόν κατέταξε μεταξύ τών πρωτοπόρων στρατιωτικών ιατρών σέ
όλη τήν Εύρώπη μέχρι καί τόν 17ο αί. μ.Χ. [1].

Τό πόνημά του περί πυρετού [1, 4] χωρίζεται σέ έπτά κεφάλαια. Στό
πρώτο κεφάλαιο περιγράφει τά συμπτώματα, τή διάγνωση καί τή θεραπεία
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τοΰ εφήμερου πυρετού. Στο ί'διο κεφάλαιο κατατάσσει καί τον πυρετό λόγω
κοπώσεως ή γαστρεντερικών διαταραχών. Στό δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται
με τόν σηψαιμικό πυρετό, μέ άναφορά στό ερυσίπελας καί σέ άλλες λοιμώ-
ξεις. Στό τρίτο κεφάλαιο περιγράφει πυρετούς λόγω συγκοπής ή καί λιπο-
θυμίας. Τούς έκτικούς συνεχείς πυρετούς τής φυματίωσης καί τού μαρασμού
άναφέρει λεπτομερώς στό τέταρτο κεφάλαιο. Στό πέμπτο κεφάλαιο παραθέ-
τει τόν τριήμερο πυρετό, στό έκτο κεφάλαιο τόν ήμερήσιο πυρετό καί στό
έβδομο κεφάλαιο τόν τετραήμερο πυρετό. Σέ όλα τά περί πυρετού κεφάλαια
περιγράφει μέ σαφήνεια τήν αιτιολογία, τή διαφορική διαγνωστική καί τή θε-
ραπεία, σύμφωνα μέ τά επιστημονικά δεδομένα τής τότε έποχής. Άναφέρε-
ται καί σέ προγενέστερούς του, όπως τόν "Ιπποκράτη, τόν Γαληνό, τόν
Ρούφο, τόν Άέτιο καί άλλους, σέ δ,τι άφορά τήν αιτιολογία τών διαφόρων
μορφών πυρετού.

Στήν άπαντητική του επιστολή στόν Θεόδωρο [1, 4], πού τού ζητούσε
νά βοηθήσει τόν γιό του πού έπασχε άπό έντερικές έλμινθιάσεις, τού ζητά
περισσότερες πληροφορίες γιά τήν κατάσταση τής υγείας τού γιού του.
Τόν ρωτά έάν έμφανίζει πυρετό, έμετό ή καί συμπτώματα άτονίας καί άδυ-
ναμίας. Τόν ρωτά πώς είναι ή δρεξή του ή έάν έχει δίψα, καί τοϋ ζητά νά
περιγράψει τή μορφή τών έλμίνθων. Στή συνέχεια άναφέρει τρεις μορφές
έλμίνθων, όπως τις περιέγραψαν οί προκάτοχοι του. "Η πρώτη μορφή είναι
οί πολύ μικροί έλμινθες πού τούς δνομάζει άσκαρίδες. "Η δεύτερη μορφή
αποτελεί τους στρογγυλούς έλμινθες καί ή τρίτη μορφή τούς πλατεΐς
έλμινθες. Παραθέτει καί έδώ συμπτωματολογία, διαφορική διαγνωστική
καί τή θεραπεία τών έλμινθιάσεων μέ τήν Hiera Picra [29], μιά σκόνη
άπό άλόη καί κανέλα.

Τό δωδεκάτομο σύγγραμμά του Παθολογία και Θεραπευτική [1, 2]
είναι άρκετά λεπτομερές, μέ πλήρη αιτιολογία, διαφορική διαγνωστική, θε-
ραπευτική καί έκτενές συνταγολόγιο. "Ο Puschmann [7] άναφέρει ότι τό
σύγγραμμα τού Αλέξανδρου περιέχει πολλές ιατρικές παρατηρήσεις καί ση-
μαντικές εμπειρίες, πού είναι άπότοκες τής πολυετούς άσκησης τής ια-
τρικής, καί παρουσιάζει έναν άνθρωπο μέ σωστή κρίση καί μέ πλούσια μόρ-
φωση καί γνώση [7],

Στό πρώτο βιβλίο [Ια, 4] περιγράφει τις παθήσεις τής κεφαλής. Στά
πρώτα δέκα κεφάλαια άσχολεΐται μέ τις δερματοπάθειες τής κεφαλής καί
στή συνέχεια έξετάζει δ,τι άφορά τις κεφαλαλγίες, τις ήμικρανίες [32], τις
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φρενίτιδες, τις ληθαργικές καταστάσεις, τήν έπιληψία [39], τήν πάρεση καί
τή μελαγχολία. Σέ δ,τι άφορα τήν έπιληψία άναφέρεται έπίσης στις τρεις
μορφές έπιληψίας πού περιγράφει ο Γαληνός.

Στά κλινικά του μαθήματα τό 1881 ό διάσημος νευρολόγος Jean-Martin
Charcot [33] άναφέρει ότι ή γεροντική άνοια, πού περιγράφει ό 'Αλέξανδρος,
είναι παρόμοια μέ τήν περιγραφή τού Όρειβάσιου.

Θά παραθέσω εδώ ένα άπόσπασμα άπό τό βιβλίο Psychotherapy Including
the History of Using Mental Influence τού James Joseph Walsh [24]. Στή σε-
λίδα 13 [24] περιγράφει δύο ψυχιατρικές περιπτώσεις τού Αλέξανδρου, πού
τις θεράπευσε μέ τή μέθοδο τής ύποβολής (mental influence). Ή πρώτη
περίπτωση άφορά έναν άσθενή πού είχε τήν αύταπάτη ότι τόν είχαν άποκε-
φαλίσει μέ εντολή τού τυράννου, καί πού τόν θεράπευσε, όταν τόν έπεισε νά
φορέσει ένα μολυβδένιο καπέλο. "Ετσι δ άσθενής έλευθερώθηκε τελείως άπό
τήν αύταπάτη του καί πείσθηκε ότι τό κεφάλι του έπανήλθε στή θέση του.
Ή δεύτερη περίπτωση άφορά μιά γυναίκα πού ήταν σίγουρη ότι κατάπιε ένα
φιδάκι πού τής έτρωγε όλο τό φαγητό της. "Ολες οί θεραπείες πού τής πα-
ρείχαν ήσαν άνευ άποτελέσματος [24]. Ό Αλέξανδρος τής χορήγησε ένα
έμετικό σκεύασμα καί έριξε στή λεκάνη πού έκανε έμετό ή άσθενής ένα πα-
ρόμοιο φιδάκι. Τό κόλπο ήταν άποτελεσματικό καί ή άσθενής θεραπεύτηκε
πλήρως. Αύτό τό περιστατικό πολλοί μετέπειτα συγγραφείς τό παρουσιάζουν
σάν δικό τους.

Στό δεύτερο βιβλίο [1β, 4] παραθέτει τή θεραπευτική άγωγή τών
οφθαλμικών παθήσεων. "Οπως ό 'ίδιος άναφέρει στήν εισαγωγή τού έν λόγω
βιβλίου, είχε συγγράψει σέ τρεις προηγούμενες μελέτες τή διαγνωστική τών
οφθαλμολογικών παθήσεων, τή θεραπεία, καί διάφορα κολλύρια καί θεραπευ-
τικές συσκευές. Καί οί τρεις αύτές μελέτες φαίνεται πώς άπωλέσθηκαν

[13],

Στό τρίτο βιβλίο [1β, 4] περιγράφει τις παθήσεις τών άφτιών καί τής
παρωτιδικής χώρας. Δέν άναφέρει, όμως, τις ρινικές παθήσεις, ούτε τις πα-
θήσεις τών δοντιών, τού λαιμού καί τού τραχήλου [1β].

'Αναπτύσσει τήν κυνάγχη διεξοδικά στό τέταρτο βιβλίο [1β, 4]. Στό
πέμπτο βιβλίο [1β, 4] άσχολεϊται μέ τις παθήσεις τού άναπνευστικού
συστήματος, όπως τό βήχα, τή σημειολογία τών πνευμονικών φλεγμονών, τό
πνευμονικό άπόστημα, τήν αιμόπτυση καί τό εμπύημα τού θώρακα. Στό
έκτο βιβλίο [1β, 4] περιγράφει τις πλευρίτιδες [15] πού, δπως άναφέρει,
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είναι φλεγμονές τής μεμβράνης πού βρίσκεται κάτω άπό τά πλευρά. Υπο-
στηρίζει δέ ότι όλες οί πλευροδυνίες δέν είναι άπότοκες πλευρίτιδας άλλά
έ'χουν καί άλλες αιτιολογίες.

Στό έβδομο βιβλίο [1β, 4, 38] περιγράφει τις γαστρικές παθήσεις, άρχής
γενομένης άπό τις παθήσεις τής οροφής τοϋ στομάχου πού, άπό τόν "Ιππο-
κράτη καλείται στόμαχος, καί, άπό τόν Γαληνό καί άλλους καλείται καρδία
[1β, 4], Έπίσης περιγράφει τή βουλιμία, τήν άνορεξία, τή δίψα, τή διάτα-
ση τού στομάχου, καθώς καί τή συμπτωματολογία τοϋ πεπτικού έλκους,
τής ύπερχλωρυδρίας καί τής διαφραγματοκήλης [1β, 4]. Καί σέ αύτό τό βι-
βλίο παραθέτει διεξοδικά τήν αιτιολογία, τή διαφορική διαγνωστική καί τή
θεραπεία τών έν λόγω παθήσεων καί πλήρες συνταγολόγιο.

Στό όγδοο βιβλίο [1γ, 4] περιλαμβάνει τις έντερικές παθήσεις [1γ, 4,
38], δπως τή χολέρα καί τούς κολικούς τών εντέρων. Στό ένατο βιβλίο [1γ,
4] άναπτύσσει διεξοδικά τις ήπατοπάθειες, καί κυρίως τις άποφρακτικές
[16, 31] καί τις φλεγμονώδεις παθήσεις τού ήπατος, καθώς καί τις παθή-
σεις τοϋ σπληνός [38]. Στις ήπατοπάθειες χορηγούσε θεραπευτικά τή ρίζα
τού ρήου (Rhubarb) [29], Στό δεύτερο κεφάλαιο τοϋ Γδιου βιβλίου άναφέρει
τις άτονίες τού ήπατος καί τή δυσεντερική ήπατίτιδα.

Στό δέκατο βιβλίο [1γ, 4] περιγράφει τις κοιλιακές παθήσεις, δπως είναι
ή δυσεντερία καί ή ύδρωπικία. "Η ύδρωπικία, κατά τόν Αλέξανδρο, μπορεί
νά είναι είτε άσκίτης, είτε άνασάρκα (οίδημα), είτε συλλογή φλέγματος σέ
όλα τά όργανα τοϋ σώματος.

Στό ένδέκατο βιβλίο [1γ, 4] περιλαμβάνει τις ούροποιογεννητικές παθή-
σεις. Περιγράφει τις νεφρολιθιάσεις, τις φλεγμονώδεις παθήσεις τών νεφρών
[21], τις δυσουρίες, τις κυστίτιδες καί τις λιθιάσεις τής ούροδόχου κύστεως.
Έπίσης περιλαμβάνει καί τό διαβήτη [1γ, 4], χωρίς νά διαχωρίζει τόν άποιο
διαβήτη άπό τό σακχαρώδη διαβήτη. 'Ασχολείται εδώ μέ τήν πολυουρία πού
ύφίσταται καί στις δύο μορφές τοϋ διαβήτη. Έδώ παραθέτει καί τήν άπώ-
λεια τοϋ σπέρματος καί τόν πριαπισμό.

Στό δωδέκατο, τέλος, βιβλίο του [1γ, 4, 30, 38], περιγράφει λεπτο-
μερώς τήν ποδάγρα (ούρική άρθρίτιδα) καί άναφέρεται στις έργασίες τού
'Ιάκωβου, τού 'Αγαπητού [30], τού Ρούφου [38] καί τοϋ Φιλάγριου [38],
σχετικά μέ τήν αιτιολογία καί τή θεραπεία της. Έπίσης δηλώνει μέ έμφα-
ση ότι ή ποδάγρα είναι μιά άρκετά δύσκολη νόσος [1, 30, 38].
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Ό Teuffei [35], άπό το πέμπτο βιβλίο τής συλλογής Plinius
Valerianus, ύπο τόν τίτλο Diaeta, παραθέτει άπό τό λατινικό κείμενο, τό
έργο τοΰ 'Αλέξανδρου σχετικά μέ τις δίαιτες [35],

5. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ TOT ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΣΗ

"Οπως άναφέρει ό Brunei [1] πολλά κεφάλαια τοΰ συγγράμματος τοΰ
Αλέξανδρου είναι έλλιπή, ίσως γιατί μερικά τμήματα άπωλέσθηκαν μέ τήν
πάροδο τοΰ χρόνου κατά τήν άντιγραφή τών κειμένων. Θέλω νά έπισημάνω
ότι, λόγω τής άγνοιας τής φυσιολογίας τοΰ κυκλοφορικού συστήματος κατά
τόν 6ο αί. μ.Χ., καί παρ' όλον ότι δ Γαληνός [20] είχε άναπτύξει μιά θεω-
ρία γιά τό κυκλοφορικό σύστημα, ή παράλειψη τών καρδιαγγειακών παθή-
σεων είναι εμφανής. Εντούτοις άναφέρεται στήν ύπέρταση καί συνιστά τήν
άποχή άπό τό έπιτραπέζιο άλάτι [22, 23]. Ή μή λεπτομερής άναφορά στις
ογκολογικές καί τις αιματολογικές παθήσεις μάς έκπλήσσει, δεδομένου δτι δ
'Ιπποκράτης [22] άναφέρεται στήν κακοήθη άναιμία καί στούς καρκίνους,
καί παρ' όλον ότι ό Αλέξανδρος χορηγούσε σίδηρο στις άναιμίες [29]. "Οσον
άφορά τή γυναικολογία καί τή μαιευτική δ Άέτιος άναφέρεται στό έργο τού
Αλέξανδρου, πού καί αύτός παραθέτει μέ κάποια λεπτομέρεια τις μελέτες
τοΰ Σωρανοΰ στό θέμα αύτό [34]. Υπάρχουν, όμως, καί δρισμένα κενά σέ
σύγκριση μέ τά σημερινά δεδομένα τής ειδικής νοσολογίας. Παρ' όλα αύτά,
τό συγγραφικό έργο τού Αλέξανδρου δέν παύει νά άποτελεΐ ένα άξιόλογο επι-
στημονικό έργο, καί έναν λίαν σημαντικό σταθμό στή διαχρονική έξέλιξη τής
'Ιατρικής διά μέσου τών αιώνων.

Τό έργο του χαρακτηρίζεται άπό σαφήνεια, οργανωτικό πνεύμα, άμερο-
ληψία, πρωτοτυπία καί άντικειμενικότητα. Χαρακτηριστικά ό Will Durant
[24] στόν τέταρτο τόμο The Age of Faith στή σελίδα 121 τοΰ σημαντικού
του έργου The Story of Civilization [24], γράφει, μεταξύ άλλων, τά εξής:
«Alexander of Tralles (c. 525-605) was the most original of these medical
authors: he named various intestinal parasites, accurately described
disorders of the digestive tract, and discussed with unprecedented
thoroughness the diagnosis and treatment of pulmonary diseases. His
textbook of internal pathology and therapy was translated into Syriac,
Arabic, Hebrew, and Latin, and exercised in Christendom an influence
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only next to that of Hippocrates, Galen and Soranus», καί σέ ελεύθερη
μετάφραση: «Ό 'Αλέξανδρος άπο τις Τράλλεις ήταν ό πιο αυθεντικός άπο
τούς έν λόγω συγγραφείς: 'Ονόμασε διάφορα παράσιτα, περιέγραψε μέ κά-
θε λεπτομέρεια παθήσεις τού πεπτικού σωλήνα, καί άνέπτυξε μέ πρωτο-
φανή πληρότητα τή διάγνωση καί τή θεραπεία τών πνευμονικών νόσων. Τό
βιβλίο του γιά τήν εσωτερική παθολογία καί θεραπεία μεταφράστηκε στά
Συριακά, 'Αραβικά, 'Εβραϊκά καί Λατινικά, καί άσκησε μιά έπιρροή στό
χριστιανικό κόσμο ίση μόνο μέ αύτή τών "Ιπποκράτη, Γαληνού καί Σωρα-
νοΰ» [24],

"Η άναγνώριση τού συγγραφικού έργου τού 'Αλέξανδρου έφτασε πολύ
γρήγορα σ' όλες τις έπαρχίες τής αύτοκρατορίας. Ό Παύλος Αιγινήτης [1,
9, 27], ό περιώνυμος "Ελληνας ιατρός τού 7ου μ.Χ. αι., παραθέτει άναλυ-
τικά στά επτά του βιβλία τής χειρουργικής καί τής παθολογίας, θεραπευ-
τικές κυρίως μεθόδους τού 'Αλέξανδρου, πού μέ αύτόν τόν τρόπο μεταλα-
μπαδεύτηκαν στους Άραβες καί τούς Σαλερνίτες. Ό Νικόλαος ό Άλεξαν-
δρεύς, δ έπικαλούμενος 'Μυρεψός' [1, 10], δ πολύπειρος αύτός φαρμακολό-
γος, πού ήκμασε τό 12ο αί. μ.Χ., καί πού έγραψε σέ 48 βιβλία τό Περί
Συνθέσεως Φαρμάκων, στο κεφάλαιο πού περιγράφει τά άντίδοτα φάρμακα,
περιέλαβε τά περισσότερα σκευάσματα τού Αλέξανδρου. "Ετσι, χάρις στόν
Νικόλαο τόν Μυρεψό, τά φαρμακολογικά σκευάσματα τοϋ 'Αλέξανδρου
συμπεριλήφθηκαν στή φαρμακοποιία τού μεσαίωνα καί παρέμειναν σέ χρήση
έως τήν έκδοση τού κώδικα φαρμακοποιίας τό 1616.

Οί "Αραβες ιατροί Σεραπίων [25] καί Ραζής [26], καί κυρίως ή άρα-
βική ιατρική σχολή, μετέδωσαν σέ όλη τήν Ανατολή καί τήν 'Αφρική τά
έργα τού Αλέξανδρου. Οί ιατρικές σχολές τής Ραβένας καί τών Σαλερνιτών
μαζί μέ τόν Νικόλαο Πρεπόζιτο καί τόν Πλατάριο [1] μετέδωσαν στή Δύ-
ση τά συγγράμματα τοΰ 'Αλέξανδρου.

Από τόν 9ο αι., τό περίφημο μοναστήρι Monte Cassino τών Βενεδι-
κτίνων είχε στήν κατοχή του ένα πρωτότυπο ελληνικό άντίτυπο τού συνο-
λικού έργου τού Αλέξανδρου [36]. Τό έν λόγω έργο μεταφράστηκε σέ διά-
φορες γλώσσες καί στάλθηκε (α) ή ελληνική έκδοση στήν Αθήνα, στήν
Κωνσταντινούπολη, στήν "Εφεσο καί στή Ραβένα τής 'Ιταλίας, (β) ή λα-
τινική έκδοση άπό τή Ρώμη καί τό Monte Cassino διαδόθηκε, άπό τούς
καθολικούς μοναχούς καί ιερείς, σέ όλη τήν Εύρώπη καί σέ όλα τά μονα-
στήρια τών Βενεδικτίνων, (γ) ή άραβική μετάφραση άπό τό Χαλιφάτο τής
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Βαγδάτης πέρασε μαζί μέ τή διάδοση τοΰ ισλαμισμού στήν Περσία, τήν
Αίγυπτο, τή Βόρεια Αφρική καί τήν Ισπανία, (δ) άπό τή Μικρά Ασία, ή
άραμαική μετάφραση μεταδόθηκε στή Μεσοποταμία καί τήν Περσία, καί
τέλος, (ε) ή έβραϊκή μετάφραση πού οφείλεται σέ Ιουδαίους ιατρούς τών
Χαλιφάτων, έχρησιμοποιείτο γιά τήν ιατρική έκπαίδευση [1].

"Οπως παραθέσαμε παραπάνω, κατά τόν μεσαίωνα καί τήν άναγέννηση
πάρα πολλά άντίγραφα τών έργων τοΰ Αλέξανδρου κυκλοφόρησαν σέ διάφο-
ρες γλώσσες, στήν Ανατολή καί τή Δύση. Είναι δύσκολο νά άναφερθώ σέ
όλους πού συνέβαλαν στή διάδοση τού έργου. Ακόμα καί στήν έποχή μας,
πολλοί συγγραφείς άναφέρονται σέ αύτά τά έργα [18, 31, 32, 38, 39]. Θά
άναφερθώ μόνο σέ ένα σημαντικό γεγονός. Το 1555 ό Jacques Goupyl [1]
πού διορίστηκε άπό τό βασιλιά Ερρίκο τόν II καθηγητής τής έδρας τής
'Ιατρικής στό Κολέγιο τής Γαλλίας, μιάς έδωσε γιά πρώτη φορά τά δώδεκα
βιβλία τού Αλέξανδρου στά Ελληνικά, πού τυπώθηκαν τό 1548 άπό τό τυ-
πογραφείο τού Robert Estienne [1]. Τά έν λόγω άντίγραφα τών βιβλίων
αύτών, μέ άριθμό 2.200 καί 2.201 βρίσκονται στήν 'Εθνική Βιβλιοθήκη τής
Γαλλίας.

Κυρίες καί κύριοι συνάδελφοι, προσπάθησα νά παρουσιάσω όσο τό δυνα-
τόν, μιά ολοκληρωμένη εικόνα τού Αλέξανδρου Τραλλιανού, ώς ένός ξεχωρι-
στού άνθρώπου, άφοσιωμένου ιατρού καί έξέχουσας ακαδημαϊκής προσωπι-
κότητας πού τόσο έτίμησε τό έπάγγελμά του, τήν οίκογένειά του καί τό
έθνος του.

Θά ήθελα νά παρακαλέσω τή σεβαστή Ακαδημία Αθηνών, όπως προ-
τείνει στή Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης τήν
μετονομασία τού 'Ιατρικού της Τμήματος σέ «Στρατιωτική 'Ιατρική Σχολή
'Αλέξανδρος Τραλλιανός».

Καί όλοκληρώνω μέ μιά παράγραφο άπό τήν ομιλία τού Sir William
Osler (Regius Professor of Medicine, University of Oxford) τό 1913,
κατά τήν έναρξη τής χειμερινής περιόδου τού St. George's Hospital Medical
School, πού έχει ώς εξής: «The past and the present are in the melting
pot, the molds are ready, and all await with eagerness the result of the
casting, and none with greater eagerness than our own profession» [37],
καί σέ έλεύθερη μετάφραση, «Τό παρελθόν καί τό παρόν βρίσκονται μέσα
στό καζάνι τής τήξης καί τής άνάμιξης, τά καλούπια είναι έτοιμα, καί όλοι
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αναμένουν μέ αγωνία το άποτέλεσμα τοϋ ομοιώματος που θά βγει, καί
κανείς δέν τό αναμένει μέ πιό μεγάλη άγωνία άπό τό δικό μας έπάγγελμα».
Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ γιά τήν προσοχή σας.
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Κατά τή σημερινή Πανηγυρική Συνεδρία, σύμφωνα με τή σχετική προ-
κήρυξη τής 21ης Μαρτίου 2008, απονέμεται το Βραβείο Πανελληνίου 'Ιε-
ρού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας τής Τήνου στο καλύτερο έργο θεολογικού
περιεχομένου πού έχει έκδοθεί τήν τελευτι: '" πενταετία.

Πρόκειται για σοβαρή μελέτη, που «.ται σέ ανέκδοτες αρχειακές
πηγές τής περιόδου 1894-1908, κατά τήν οποία ό άγιος Νεκτάριος διετέ-
λεσε διευθυντής τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. Τό κείμενο είναι
έπιστημονικό καί γλαφυρό, τεκμηριωμένο μέ πλούσιες ύποσημειώσεις καί λε-
πτομερή άνάλυση όλων τών πτυχών τής ζωής τού βιογραφούμενου κατά τή
συγκεκριμένη περίοδο, συμπληρώνεται δέ άπό παραρτήματα μέ συνεντεύξεις
συγχρόνων προσώπων τής εποχής έκείνης, φωτοστατική άναπαραγωγή
πρωτοτύπων έπιστολών τού Νεκταρίου καί πλήρες εύρετήριο.

Ή μελέτη αύτή άποτελεΐ σημαντική συμβολή στήν έκκλησιαστική ιστο-
ρία τών νεωτέρων χρόνων καί τή βιογραφία τών μορφών, οί όποιες σφράγι-
σαν τήν έκκλησιαστική παιδεία καί ζωή τής νεώτερης Ελλάδας, καθώς καί
τήν ιστορία τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, ή όποία προσέφερε τό-
σα πολλά στήν παιδεία τού Γένους.
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Γιά τό βιβλίο του Ό "Αγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως καί ή Ριζάρειος
Εκκλησιαστική Σχολή (1894-1908). Ή εσωσχολική καί εξωσχολική δρά-
ση επί τή βάσει άνεκδότων άρχειακών πηγών, απονέμεται το βραβείο τοϋ
Πανελληνίου Ίεροϋ "Ιδρύματος Εύαγγελιστρίας Τήνου, μέ χρηματικό έπαθλο
5.000 εύρώ, στον Αρχιμανδρίτη κ. Κλεόπα Στρογγυλή.

Προκηρύσσεται τό 'Αριστείο τών "Ιστορικών καί Κοινωνικών 'Επι-
στημών, απονεμόμενο σέ "Έλληνα έπιστήμονα έγκατεστημένο στήν "Ελλά-
δα ή τό έξωτερικό, ό όποιος, παράλληλα πρός τό σύνολο τού προγενέστερου
έργου του, συνέβαλε σέ μεγάλο βαθμό, μέ έργο πού συντελέσθηκε τήν τε-
λευταία τετραετία, στήν πρόοδο τής ελληνικής έπιστήμης. Προθεσμία υπο-
βολής αιτήσεων ή προτάσεων μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου 2009. Τό Αριστείο
θά άπονεμηθεί κατά τήν Πανηγυρική Συνεδρία τοϋ Μαρτίου 2010.

Τά άλλα βραβεία θά άνακοινωθούν στόν Τύπο καί θά προβληθούν στήν
ίστοσελίδα τής Ακαδημίας.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 3 ΙΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ:
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΪ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. Α. Ν. ΚΟΥΝΑΔΗ

Έξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τής Ελληνικής Δημοκρατίας,

'Ως πανεπιστημιακός διδάσκαλος, μέ μακρά σαράντα καί πλέον έτών
θητεία στό ΕΜΠ, είχα τήν εύκαιρία νά παρακολουθήσω τήν διαχρονική έξέ-
λιξη τής έκφραστικής ικανότητας τών σπουδαστών τού ιδρύματος · αύτού
τόσο στόν προφορικό, όσο καί στόν γραπτό λόγο. Μέ βάση τήν έμπειρία
αύτή καί έν όψει τής εύαισθησίας πού έκδηλώνει τά τελευταία χρόνια ό
έλληνικός λαός γιά τήν γλ(όσσα του, καί θεωρώντας ότι ή γλώσσα είναι
ύπόθεση όλων μας, θά άφιερώσω τήν άποψινή όμιλία μου στό θεμελιακό
αύτό στοιχείο τής έθνικής μας όντότητος άλλά καί τού εύρωπαϊκού πολιτι-
σμού καί τής παγκόσμιας διανόησης: Τήν έλληνική γλώσσα, ή οποία καλ-
λιεργούμενη έδώ καί 3.500 χρόνια άπό τόν ί'διο λαό, στόν ί'διο τόπο, συνε-
χώς καί άδιασπάστως, άποτελεΐ φαινόμενο συνέχειας άλλά καί
άκτινοβολίας, άφού, σύμφωνα μέ κορυφαίους γλωσσολόγους καί διανοη-
τές, ύπήρξε τό βασικό όργανο διαδόσεως πολιτισμού σέ ολόκληρο τον
κόσμο άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα.

'Ωστόσο ή γλώσσα μας τις τελευταίες δεκαετίες, καί μέ αφετηρία τήν
«Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση» τού 1976, δέχτηκε άλλεπάλληλα πλήγμα-
τα: Κατάργηση τής διδασκαλίας τών άρχαίων έλληνικών άπό το
πρωτότυπο στά Γυμνάσια καί καθιέρωση διά νόμου τής δημοτικής στήν
έκπαίδευση καί στόν εύρύτερο δημόσιο τομέα, άν καί προηγουμένως ή κα-
θαρεύουσα γραφόταν καί έχρησιμοποιεϊτο χωρίς σοβαρό πρόβλημα, όπως
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θά θυμούνται όσοι τελείωσαν τήν Μέση Εκπαίδευση πρίν άπο το 1975. Καί
οί δυο αυτές ρυθμίσεις, μέ τήν άπολυτότητά τους, έβλαψαν σοβαρά τήν
γλωσσική μας παιδεία, διότι, όπως έγραφε ό σοφός καθηγητής καί άείμνη-
στος 'Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσάτσος στό βιβλίο του Παιδεία, και
Γλώσσα: «οί γλώσσες δέν νομοθετούνται». Ή συνταγματική προστασία
τής γλώσσας μας, πού υπήρχε σέ προηγούμενα ελληνικά συντάγματα, δέν
έπαναλήφθηκε στό Σύνταγμα τού 1975, ούτε στις έπόμενες άναθεωρήσεις
του έγινε οποιαδήποτε άναφορά σέ αύτό τό, καίριας σημασίας, ζήτημα γιά
τήν ταυτότητα, τήν συνέχεια καί τήν προοπτική τοϋ Ελληνισμού. Ή φθί-
νουσα πορεία τής γλώσσας μας συνοδεύτηκε άπό τήν υποβάθμιση τού ρόλου
τής Γραμματικής, τού Συντακτικού καί τής 'Ετυμολογίας, μέ τήν έν συνε-
χεία διά νόμου κατάργηση, τό 1982, τού παραδοσιακού τονισμού, πού έξε-
λίχθηκε σέ άτονικό ή σύστημα κακού τονισμού τών λέξεων, μέ άποτέλεσμα
ή έλληνική, άρρήκτως συνδεδεμένη μέ τήν προσωδία, νά έχει χάσει τή
μουσικότητά της μετά τήν κατάργηση τών τόνων καί τών πνευμάτων. Καί
τούτο παρά τις έντονες άντιδράσεις πολλών ανθρώπων τών Γραμμάτων, τών
'Επιστημών καί τών Τεχνών. Βαρυσήμαντη ήταν ή δήλωση τοϋ σοφού κα-
θηγητή καί τότε Γενικού Γραμματέως τής Ακαδημίας 'Αθηνών άείμνηστου
'Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, ό όποιος είχε πεϊ: «Τή γλώσσα τήν άναπτύσσουν
μόνο οί πνευματικοί άνθρωποι, καί όχι οί άπνευμάτιστοι γλωσσοπλάστες
καί νομοθέτες. Οί γλωσσικοί νομοθέτες δέν έχουν καμία άρμοδιότητα καί
άνακόπτόυν άπλώς τήν έξέλιξη τού γλωσσικού μας πολιτισμού». "Εντονες
ύπήρξαν έπίσης οί άντιδράσεις τού Όδ. 'Ελύτη, τού Νικ. Βρεττάκου, τής
Jacqueline de Romilly, τοΰ Ίονέσκο, τοΰ μακαριστοΰ 'Αρχιεπισκόπου
Βορείου καί Νοτίου 'Αμερικής 'Ιακώβου, τοϋ Κορνήλιου Καστοριάδη, ό
όποιος σέ συνέντευξή του στις 19.02.1989 στήν Ελευθεροτυπία, άφοϋ έπε-
τέθη μέ δριμύτητα στους έμπνευστές τού μονοτονικού, είπε μεταξύ άλλων:
«Ή κατάργηση τών τόνων καί τών πνευμάτων είναι κατάργηση τής ορθο-
γραφίας, πού, τελικά, είναι ή καταστροφή τής συνέχειας τής γλώσσας μας.
"Ηδη τά παιδιά δέν μπορούν νά καταλάβουν Καβάφη, Σεφέρη, 'Ελύτη». Ό
Παπαδιαμάντης, ύπογραμμός τής έθνικής καί ήθικής μας ζωής, διδάσκεται
πλέον άπό μετάφραση. "Οσοι δέν διδάχτηκαν τό πολυτονικό σύστημα δέν
γνωρίζουν τόν σωστό τονισμό τών λέξεων. Αύτό τό διαπιστώνουμε καθημε-
ρινώς, άκόμη καί σέ δελτία ειδήσεων. Παρήγορο, ωστόσο, είναι ότι τά
τελευταία χρόνια αύξάνει ό άριθμός τών χρηστών καί τών έκδόσεων μέ τό
πολυτονικό σύστημα γραφής.
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Ή αποκοπή τής νεοελληνικής άπό τις ρίζες της, τά άρχαΐα
ελληνικά, είχε ώς άποτέλεσμα τήν συρρίκνωση του λεξιλογίου τής νεο-
λαίας μας, που χρησιμοποιεί στο καθημερινό λεξιλόγιο της λιγότερες άπό
οκτακόσιες (800) λέξεις, τήν κατάργηση τών κλίσεων και τών μετοχών,
τήν υπέρμετρη χρήση ξένων λέξεων, τις άνεπίτρεπτες άλλοιώσεις στήν ορθο-
γραφία, τις άτελείς προτάσεις, τήν παραμορφωτική εκφορά λόγου καί τούς
καθημερινούς βαρβαρισμούς καί σολοικισμούς, πού άκοΰμε άκόμη καί άπό
εκπροσώπους τών μέσων ένημέρωσης. Καί τούτο παρά τις ύποδείξεις τού
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης πρός τούς τηλεοπτικούς καί ραδιο-
φωνικούς σταθμούς, βάσει τού άρθρου 15 τού Συντάγματος, νά εφαρμόζουν
τόν σχετικό μέ τήν χρήση τής γλώσσας Ν3592/07 (άρθρο 20, §2). Έπί-
σης, παρά τήν ύπαρξη αυστηρός νομοθεσίας, έπιγραφές καταστημάτων είναι
γραμμένες σέ ξένες γλώσσες, τηλεοπτικά κανάλια καί· εφημερίδες έχουν ξένα
ονόματα, τηλεγραφήματα καί μηνύματα μέσω ήλεκτρονικού ταχυδρομείου
μεταβιβάζονται στήν Ελληνική γραμμένα μέ λατινικούς χαρακτήρες. Καί
σάν νά μήν έφταναν αυτά, διαβάσαμε πρόσφατα στόν Τύπο ότι πρόκειται νά
μειωθεί ή βαρύτητα τής έκθεσης στις πανελλαδικές εξετάσεις, άντί τής
λήψεως μέτρων ένίσχυσης τής εκφραστικής ικανότητας τών μαθητών. Τήν
κατάσταση περιγράφει ένας παλιός στίχος τού Γ. Σεφέρη: «Ό Θεός μάς
χάρισε μία γλώσσα ζωντανή, εύρωστη, πεισματάρα, χαριτωμένη, πού άντέ-
χει, μολονότι έχουμε έξαπολύσει όλα τά θεριά νά τήν φάνε».

Στά τέλη τής δεκαετίας τού '90, ή κακοποίηση τής γλώσσας μας είχε
φτάσει στά πρόθυρα τής φωνητικής όρθογραφίας. Ή άντίδραση ύπήρξε
ισχυρά έκ μέρους τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Πράγματι, τόν 'Ιανουάριο τού
2000 έξέδωσε διακήρυξη κατά τής λατινοποίησης τού ελληνικού άλφαβή-
του, ύπογραφόμενη άπό τό σύνολο τών μελών της, ή οποία έτυχε εύρυτά-
της δημοσιότητας άπό τά MME, παραμένοντας στήν επικαιρότητα· γιά
πολλές εβδομάδες. Τήν άντίδραση τής 'Ακαδημίας άκολούθησαν καί πολλοί
άλλοι πολιτιστικοί φορείς, οργανώνοντας μεγάλες εκδηλώσεις γιά τήν
γλώσσα μας σέ ολόκληρη τήν χώρα μέ άποτέλεσμα τήν άνάσχεση σέ πρώ-
τη φάση τής φθίνουσας πορείας της. Στήν συνέχεια τό Υπουργείο Παιδεί-
ας έλαβε τά πρώτα θετικά μέτρα άναβάθμισης τής γλωσσικής παιδείας,
μέ τήν αύξηση κατά έξι ώρες εβδομαδιαίως τής διδασκαλίας τών άρχαίων
ελληνικών άπό τό πρωτότυπο στήν Δευτεροβάθμια 'Εκπαίδευση, συνακό-
λουθα δέ άρχισε καί ή διδασκαλία άπό τήν Α ' τάξη τού Γυμνασίου τού
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πολυτονικού, σύμφωνα με σχετικά έγγραφο τού ΓΠ.Ε.Π.Θ. προς τήν
Βουλή τών Ελλήνων. Τά μέτρα αύτά συνοδεύτηκαν μέ τήν έπαναφορά τής
ύποχρεωτικής έξέτασης στο μάθημα τών άρχαίων έλληνικών τών μέσω
ΑΣΕΠ διοριζομένων φιλολόγων. Είναι καιρός πλέον τά άνεπανάληπτα
εγχειρίδια Γραμματικής καί Συντακτικού τού 'Αχιλλέα Τζαρτζάνου, πού τά
τελευταία χρόνια κυκλοφορούν άκόμη καί σέ καροτσάκια πλανόδιων πω-
λητών, νά έπανέλθουν στήν 'Εκπαίδευση. Σέ πανελλαδική έρευνα πού διε-
νήργησε τό 2006 τό Τμήμα 'Ερευνών, Τεκμηρίωσης καί 'Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας τού ΓΠ.Ε.Π.Θ. μέ θέμα «Τό μάθημα τών 'Αρχαίων Έλλη-
νικών στό Γυμνάσιο», μετείχαν 345 καθηγητές φιλόλογοι. Τό 95% αυτών
έτόνισε τήν πολλαπλή ώφελιμότητα τού μαθήματος αυτού, ύπογραμμί-
ζοντας, μεταξύ άλλων, τήν συμβολή τών άρχαίων έλληνικών στήν «σω-
στότερη χρήση τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας».

Ωστόσο, τά θετικά αύτά μέτρα στήν Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τά
όποια θά πρέπει νά συμπληρωθούν καί μέ άλλα, όπως π.χ. ή επανίδρυση
τών προτύπων σχολείων (π.χ. Βαρβάκειο, Πειραματικό, κτλ.) καί ή
ίδρυση · κλασσικών Λυκείων, δέν θά έχουν τά προσδοκώμενα άποτελέσματα,
αν δέν ληφθούν σοβαρά μέτρα καί στήν Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου τό
πρόβλημα είναι οξύ. Ή οικογένεια, δ δάσκαλος, δ ιερέας, πού ύπήρξαν οί
βασικοί πυλώνες τής πνευματικής, τής ψυχικής καί τής ήθικής
άγωγής τής νεολαίας μας, έδώ καί άρκετά χρόνια, έχουν άντικατασταθεΤ
άπό τήν τηλεόραση, ή όποια, λόγω τής πολύωρης καθημερινής παρακολού-
θησής της άπό παιδιά άκόμη καί πολύ μικρής ήλικίας, άσκεΐ ολέθρια επί-
δραση, όχι μόνο στήν γλώσσα καί στήν έκφραση, άλλά καί στήν διαμόρ-
φωση χαρακτήρα καί στήν διάπλαση ήθους. Μεγάλο μέρος τής νεολαίας
μας δέν έχει πλέον πρότυπα, δέν έχει δράματα, δέν έμπιστεύεται τήν Πο-
λιτεία, τήν ελληνική κοινωνία, άμφισβητεΐ τούς θεσμούς, μέ άποτέλεσμα νά
φθάσουμε τόν περασμένο Δεκέμβριο σέ μαζικές άκρότητες, βανδαλισμούς
καί καταστροφές ξένων περιουσιών καί σέ καταλήψεις άπό τήν μαθητιώσα
νεολαία έκατοντάδων σχολείων σέ ολόκληρη τήν χώρα. Κανείς όμως δέν
άναρωτήθηκε έάν μόνη ύπεύθυνη είναι ή νεολαία μας γιά τά πρωτόγνωρα
αύτά φαινόμενα. Κανείς δέν διερωτήθηκε τις πταίει. Κανείς δέν κατήγγει-
λε ότι όλα αύτά οφείλονται στό σοβαρό έλλειμμα άνθρωπιστικής
παιδείας πού υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες στήν χώρα μας. Τό κακό
ξεκινάει άπό τό δημοτικό σχολείο. Κάθε σωστή καί ολοκληρωμένη έκπαι-
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δευτική μεταρρύθμιση θά πρέπει προδήλως νά αρχίζει άπό τήν Πρωτοβάθ-
μια Εκπαίδευση. Καί τοΰτο διότι αυτή απευθύνεται σέ μικρές ήλικίες,
όπου ή μαθησιακή ικανότητα τής γλώσσας είναι αυξημένη, άρκεΐ βεβαίως
νά θεσμοθετηθεί ό προσήκον άριθμός ωρών διδασκαλίας, διότι, δυστυχώς,
μέ τήν εισαγωγή στά δημοτικά σχολεία «μαθηματιδίων», πού μπορεί νά
διδαχθούν σέ ολιγόωρα σεμινάρια, έχουν συρρικνωθεί δραματικά οί ώρες
διδασκαλίας τών γλωσσικών μαθημάτων, οπως καί τού συναφούς μαθήμα-
τος τής Ιστορίας. Ή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση χρήζει ριζικής άναμόρ-
φωσης τού άναλυτικού προγράμματος της, ενίσχυση τού άνθρωποπλαστικού
χαρακτήρα της, σύνταξη νέων διδακτικών βιβλίων καί βοηθημάτων γιά τούς
δασκάλους, καί, προεχόντως, άποκατάσταση τού ρόλου τού δασκάλου, ό
όποιος σήμερα έχει περιθωριοποιηθεί. Ειδικότερα γιά τό μάθημα τής 'Ιστο-
ρίας τό πρόβλημα μέ τά σχετικά διδακτικά βιβλία είναι ιδιαίτερα σοβαρό
τόσο στήν Πρωτοβάθμια, όσο καί στήν Δευτεροβάθμια έκπαίδευση. Ή
Ακαδημία 'Αθηνών, μετά άπό αίτημα τού 'Υπουργείου Παιδείας, ύπέβαλε
άναλυτικές προτάσεις γιά τό περιβόητο βιβλίο τής 'Ιστορίας τής ΣΤ ' Δη-
μοτικού, καί προγενέστερα γιά τόν νέο νόμό-πλαίσιο 3549/2007.

Καί ένώ αύτά συμβαίνουν στήν χώρα μας, έδώ καί κάμποσα χρόνια
άρχισε νά έκδηλώνεται διεθνώς ένδιαφέρον ύπέρ τής έλληνικής γλώσσας.
Προηγουμένως όμως δ ομιλών, άνήκων στόν χώρο τών θετικών έπιστημών,
θά ήθελε νά άναφερθεΐ μέ κάθε συντομία σέ γνώμες γιά τήν έλληνική γλώσ-
σα κορυφαίων, διεθνούς κύρους γλωσσολόγων, έλληνιστών, διανοουμένων,
πολιτικών.

Άπό μία έπισκόπηση τής πλούσιας διεθνούς βιβλιογραφίας γιά τήν
έλληνική γλώσσα, τό τελευταίο έργο μέ τίτλο 'Ιστορία της 'Ελληνικής
Γλώσσης άπό τις απαρχές ώς τις μέρες μας τού κορυφαίου 'Ισπανού
γλωσσολόγου καί έλληνιστού καθηγητού Francisco R. Adrados, άποτελεϊ
τήν πληρέστερη μορφή προσεγγίσεως τής ιστορίας καί τής έξελίξεως τής
έλληνικής γλώσσας, άπό τήν γένεση μέχρι τήν σημερινή διαμόρφωσή της
σέ καθαρεύουσα καί νεοελληνική. Στό έργο αύτό δ συγγραφεύς, όπως καί
άλλοι, διαπιστώνει: «Ή 'Ελληνική μαζί μέ τήν Κινεζική είναι οί μόνες
γλώσσες μέ συνεχή ζώσα παρουσία καί πορεία στόν 'ίδιο περίπου γεωγρα-
φικό χώρο άπό τούς ίδιους λαούς επί 4.000 έτη, καί γραπτή παράδοση
3.500 έτών». Ύπ' αύτήν τήν άποψη ή 'Ελληνική, γιά τό δυτικό πρωτί-
στους κόσμο, είναι ή γλώσσα—μητέρα, μέ τά πλούσια δάνεια πρός τις άλλες
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γλώσσες, οί οποίες θεωρούνται, κατά τον Adrados, κρυφοελληνικές.
Προηγήθηκαν και άλλες γραπτές γλώσσες στήν περιοχή τής Εγγύς
'Ανατολής. Οί περισσότερες έχάθησαν. Μερικές έπιβιώνουν σέ περιορισμέ-
νη έκταση. Αντίθετα, ή ελληνική γλώσσα άπό τόν "Ομηρο καί πρίν άπό
αυτόν άπό τήν μυκηναϊκή έποχή μέχρι σήμερα, μέ τις διάφορες έκφάνσεις
της, κατά τόν καθηγητή Adrados, είναι μία, ενιαία, άδιαίρετη καί
άδιάσπαστη, άποτελούσα ένα άλληλοσυμπληρούμενο καί διαχρονικά
έξελισσόμενο, μέ τήν δική του δυναμική, σύνολο. Αυτός είναι ό θη-
σαυρός καί ή άστείρευτη πηγή τής ελληνικής γλώσσας, ή "τρά-
πεζα όρων" γιά τήν 'Επιστήμη καί τήν Τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι
ότι, άπό τις έξι χιλιάδες τριακόσιες λέξεις τού ομηρικού λεξιλογίου, έπι-
βιώνουν μέχρι σήμερα 1.800, άπό τις οποίες σχετικά μικρό μόνο μέρος
έχει άλλάξει έννοια. Ό έκ τών πρωτεργατών στήν άποκρυπτογράφηση
τής Γραμμικής Β ', στενός συνεργάτης τοϋ Ventris, John Chadwick είχε
δηλώσει: «Ή γλώσσα πού μιλούσε κάποιος βοσκός σέ μία άπόκεντρη πε-
ριοχή τής Πελοποννήσου 1.200 χρόνια πρίν γεννηθεί ό Χριστός είναι,
παρ' όλες τις διαφορές της, ή ί'δια γλώσσα μέ τήν Ελληνική πού μιλιέ-
ται σήμερα». Ή άρχαία ελληνική γλώσσα, μέ τό πλούσιο λεξιλόγιο της,
τήν λεξιπλασία της καί, κυριότατα, τήν μαθηματική της δομή, έμφανίζε-
ται κατά τήν γνώμη ειδικών άλλά καί κατά μία δήλωση άποδιδομένη στόν
ιδρυτή τής Μάικροσοφτ Μπίλ Γκέιτς, ώς ή γλώσσα τής Πληροφορικής
καί τής νέας γενιάς τών έξελιγμένων ύπολογιστών.

Ή Ελληνική, μέ τις ποικίλες διαλέκτους της, άρχισε νά άναπτύσσεται
άπό τήν 2η χιλιετία π.Χ. Άπό τόν 3ο καί 2ο π.Χ. αί. ή έλληνική γλώσσα,
καί μέσω αύτής ό ελληνικός πολιτισμός, έξαπλώνεται στήν 'Εγγύς Ανατολή
φθάνοντας μέχρι τά βάθη τής Ασίας. Τόν 2ο π.Χ. αί. συντάσσεται ή πρώ-
τη γραμματική μέ τίτλο Τέχνη Γραμματική άπο τον Διονύσιο τόν Θράκα,
καί τό πρώτο συντακτικό άπό τόν Απολλώνιο τόν Δύσκολο μέ τίτλο Περί
συντάξεως τών τοΰ λόγου μερών. Τόν διεθνή χαρακτήρα της ή έλληνική
γλώσσα τόν διατήρησε καί τόν έπαύξησε κατά τήν ρωμαϊκή περίοδο, όπως
μαρτυρεί ό Κικέρων, γράφοντας ότι: «'Εάν κάποιος νομίζει ότι άποκτά
μικρότερον καρπόν δόξης γράφων ελληνικούς στίχους παρά λατινικούς,
άπατάται σφόδρα, διότι τά Ελληνικά διαβάζονται άπό όλα σχεδόν τά έθνη»,
ιστορική δε έχει μείνει ή φράση του: «Έάν οί θεοί συνομιλούν, τήν έλληνική
γλώσσα χρησιμοποιούν». Ή έπικράτηση τής ελληνικής γλώσσας στήν τότε
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εποχή τήν κατέστησε τά όργανο διατυπώσεως τής Αγίας Γραφής καί δια-
δόσεως τής νέας θρησκείας τοΰ Χριστιανισμού, καί σήμερα θρησκείας τής
πλειοψηφίας τών πολιτών τής EE.

Ή έλληνική γλώσσα υπήρξε δ αποφασιστικός παράγοντας τοΰ έ ξ ελ-
ληνισμού τοΰ ρωμάϊκοΰ κράτους, τοΰ οποίου έδρα δρίσθηκε άπό τόν
Μεγάλο Κωνσταντίνο τό άρχαίο Βυζάντιο, πού μετονόμασε σέ Κωνσταντι-
νούπολη καί Νέα Ρώμη. "Ετσι, σταδιακώς, καί άπό τήν έποχή κυρίως τοΰ
αύτοκράτορος Ηρακλείου, ή Έλληνική καθιερώθηκε ώς τό μοναδικό μέσο
έκφρασης τής βυζαντινής αύτοκρατορίας.

'Ακολούθησαν οί σκοτεινοί χρόνοι μετά τήν πτώση τής Κωνσταντινου-
πόλεως. Τέσσερις αιώνες ξένης κατοχής δέν έστάθησαν, όμως, ικανοί νά
ύποδουλώσουν τό φρόνημα τοΰ ελληνικού γένους. Χάρις στήν Εκκλησία,
παρά τις άντίξοες τότε συνθήκες, διαφυλάχθηκε ή έλληνική γλώσσα, ή οποία
καί είναι, κατά τόν Νίκο Καζαντζάκη, ή άληθινή πατρίδα ένός λαού.

Παρά τις άντίξοες αύτές συνθήκες, ή Έλληνική άπό τήν Αναγέννηση
καί μετά, άποτέλεσε άντικείμενο σπουδής καί θαυμασμού στήν Δύση άπό
κορυφαίους διανοουμένους. Καί τοΰτο χάρις στις προσπάθειες τών έλληνι-
στών, στούς όποιους δφείλεται καί ή έκδοση βασικών λεξικών τής άρχαιο-
ελληνικής, όπως τοΰ Στεφάνου, τών Liddell-Scott-Jones, καί στις μέρες μας
τοΰ Έλληνο-Ίσπανικού Λεξικού τοΰ 'Ακαδημαϊκού F. R. Adrados.

Ό Γκαίτε, έκδηλώνοντας τόν θαυμασμό του γιά τήν έλληνική γλώσ-
σα. είχε πει: «"Ακουσα στόν "Αγιο Πέτρο τής Ρώμης τό Εύαγγέλιο σέ
όλες τις γλώσσες. Ή Έλληνική άντήχησε άστρο λαμπερό μέσα στήν
νύκτα». Ή Έλληνική, δμως, δέν ζει μόνο στήν Ελλάδα. Ζει καί άνθεΐ
μέσω τής μεταλαμπαδεύσεώς της σέ άλλες χώρες καί σέ άλλες γλώσσες
μέ τήν γραμματική της, τό συντακτικό της, τις λέξεις ή τις ρίζες της γιά
χιλιάδες ξένες λέξεις.

Πράγματι, τά τελευταία χρόνια άρχισε νά πνέει ένας εύνόίκός άνεμος
ύπέρ τής διδασκαλίας τής νεοελληνικής άλλά καί τής άρχαίας γλώσσας σέ
ολόκληρο τόν κόσμο, άπό τή μία άκρη τής γής, τήν μακρινή Χιλή καί τήν
Αλάσκα, μέχρι τήν άλλη άκρη της, τό Βλαδιβοστόκ καί τήν Αύστραλία.
"Ενας έξέχων πρέσβυς καί διαπρύσιος κήρυκας τοΰ έλληνισμοΰ στή Νότια
Αμερική, καθηγητής άρχαίων καί νέων ελληνικών στό San Diego τής
Χιλής, ό Μιγκουέλ Καστίγιο Ντιντιέ, έχει μεταφράσει στά 'Ισπανικά τούς
σημαντικότερους νεοέλληνες λογοτέχνες, όπως τούς Σικελιανό, Καβάφη,
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Σολωμό, Παλαμά, Σεφέρη, Ελύτη κ.ά. Γιά τούς ογδόντα καί πλέον τό-
μους νεοελληνικής γραμματείας πού έχει μέχρι σήμερα εκδώσει, ή Έλλη-
νική Γλωσσική Κληρονομιά τόν έτίμησε σέ ειδική έκδήλωση προ
διετίας στόν Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός». Στήν 'Αλάσκα πενήντα
οικογένειες ομιλούν τήν έλληνική γλώσσα. Πρό ολίγων έτών διαβάσαμε
στόν ελληνικό Τύπο ότι στό Τόμσκ τής Σιβηρίας ό Ρώσος Δημήτρης
Ματούχιν διδάσκει τήν έλληνική γλώσσα στό έκεΤ νεοϊδρυθέν Κέντρο Πολι-
τισμού. Στή Σεούλ τής Νότιας Κορέας, ό φιλέλλην γλωσσολόγος καθη-
γητής Jaewan Yu (ήδη "Αγγελος Yu μετά τήν βάπτισή του ώς χριστια-
νού ορθόδοξου τό 1976 στήν Αθήνα), διδάσκει έπιτυχώς τήν έλληνική
γλώσσα στό νεοσύστατο Τμήμα Έλληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου
Hankuk. Στά σύνορα 'Αφγανιστάν καί Πακιστάν, σέ ύψόμετρο 2.500
μέτρων, ζει ή φυλή Καλάς μέ πληθυσμό 3.500 άτομα, ή όποια χρησιμο-
ποιεί γλωσσικό ιδίωμα μέ πολλές άρχαιολληνικές λέξεις. Σχετική έρευνα
γιά τήν γλώσσα καί τόν πολιτισμό τής φυλής αύτής διεξάγει τό 'Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Στήν μικρή πόλη Λούο Γιάνκ
(LuoYang) τής έπαρχίας Χενάν, στό κέντρο τής Κίνας, λειτουργεί πανε-
πιστήμιο ξένων γλωσσών τού Λαϊκού 'Απελευθερωτικού Στρατού, στό
όποιο διδάσκονται είκοσι καί πλέον ξένες γλώσσες σέ κινέζους άξιωματού-
χους. Από τό 2004, στήν αί'θουσα «Θουκυδίδης», μέ γαλανόλευκες κουρτί-
νες, ή καθηγήτρια Σίου Κάι, μεταφράστρια πολλών έλληνικών βιβλίων
άλλά καί άληθινή πρέσβειρα τού έλληνισμού, διδάσκει τήν έλληνική γλώσ-
σα μέ διδακτικό βοήθημα έλληνική γραμματική πού ή 'ίδια μετέφρασε στά
κινεζικά. Ή μέθοδος διδασκαλίας τής Ελληνικής τής έχει ύποδειχτεΐ άπό
τό 'Ινστιτούτο 'Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ), τού οποίου έπικεφαλής είναι ό
διακεκριμένος καθηγητής τού ΕΜΠ Γ. Καραγιάννης. Τό ΙΕΛ, πρόσφατα
μάλιστα, έξέδωσε Έλληνο-Κινεζικό καί Κινεζο-Έλληνικό Λεξικό. Στό
Πανεπιστήμιο τού Πεκίνου, άπό τό 2006, λειτουργεί Τμήμα Ελληνικής
Γλώσσας, τό όποιο συνεργάζεται μέ τό ΑΠΘ. Τόν περασμένο Αύγουστο ή
'Αλεξάνδρα Πανούτσου άναδείχθηκε ώς «ή καλύτερη δασκάλα τής χρονιάς»
στήν Αύστραλία. Ή άξια ομογενής μας βραβεύθηκε, διότι «μετέδωσε στούς
μαθητές της τήν άγάπη της γιά τήν έλληνική γλώσσα, καταφέρνοντας νά
προσελκύσει περισσότερους μαθητές στήν τάξη της σέ σχολείο τής Πολι-
τείας τής Βικτώριας, όπου δίδασκε τήν έκμάθηση τής ελληνικής γλώσ-
σας». Στό σημείο αύτό θά πρέπει νά τονιστεί τό σημαντικό έργο πού έπι-
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τελείται άπό το 'Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Μελετών (Ε.ΚΕ.ΜΕ.) στο
Πανεπιστήμιο La Trobe τής Μελβούρνης. Στό νησί Τόνγκα τής Πολυνη-
σίας, στόν Νότιο Ειρηνικό, εχει ιδρυθεί τό Athenesi Institute (Ινστιτούτο
'Αθηνών) άπό τόν φιλόλογο καθηγητή Φοΰτο — Χέλο, στό όποιο διδάσκο-
νται κλασσικές σπουδές καί άρχαϊα έλληνικά.

'Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Ό ελλην λόγος άντηχεΤ σήμερα σχεδόν σέ κάθε γωνιά τής γής. Ελλη-
νόπουλα μαθαίνουν τήν μητρική τους γλώσσα στις χώρες τής 'Αφρικής,
όπως στήν Αίγυπτο, Ζάμπια, Καμερούν, Σουδάν, Μπουρούντι, Κένυα, Ζαΐρ,
άκόμη καί στό κρατίδιο Μαλάούϊ μέ δάσκαλο καί ύπεύθυνο τού σχολείου τόν
π. Έρμόλαο 'Ιατρού πού έργάζεται έκεΐ ιεραποστολικά. Μεγάλη είναι ή συμ-
βολή τού Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, τών ύπαγομένων σέ αύτό
μητροπόλεων τής 'Αφρικής καί τών έλληνορθόδοξων ιεραποστολών στόν
Εύαγγελισμό τών Αφρικανών στό γενικότερο έκκλησιαστικό καί φιλανθρω-
πικό έργο άλλά καί στήν ίδρυση δημοτικών σχολείων καί ιερατικών σχολών.
Θά πρέπει ιδιαίτερα νά έξαρθεΤ τό ιεραποστολικό έργο τού π. Χαριτωνα
Πνευματικάκι, άπό τό μικρό χωριό Παλαιλώνι Άποκορώνου τής μεγαλονή-
σου Κρήτης, καί τού π. Κοσμά Γρηγοριάτη, ιεραποστόλου στό Ζαΐρ, ό
οποίος άκολουθώντας τό παράδειγμα τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού ίδρυσε
άρκετά δημοτικά σχολεία καί ένα μεγάλο έκπαιδευτήριο τού ιεραποστολικού
κέντρου στό Κολουέζι, πού άριθμεϊ περίπου 1.200 μαθητές έτησίως. Ελλη-
νικά σχολεία λειτουργούν στις πόλεις τής Συρίας Δαμασκό καί Χαλέπι, στά
Αραβικά 'Εμιράτα, στήν Μέση 'Ανατολή, στήν 'Ιορδανία, στόν Λίβανο, όπου
ή έλληνική κοινότης άριθμεϊ περισσότερους άπό 3.000 "Ελληνες. Νέες έδρες
ελληνικών σπουδών ιδρύονται, ένώ ένισχύονται οί υπάρχουσες στήν νότιο,
κεντρική καί βόρεια 'Αμερική.

Ή σχετικώς πρόσφατα παρατηρηθεΐσα κάμψη τού ένδιαφέροντος γιά τήν
έλληνική γλώσσα στις ΗΠΑ, μέ τήν κατάργηση εδρών ελληνικών σπουδών,
φαίνεται ότι άρχισε νά άναστρέφεται χάρις στις φιλότιμες προσπάθειες τής
Όμογένειας καί διαφόρων φορέων, όπως είναι ό Ελληνικός Σύνδεσμος
(Hellenic Link) μέ τόν έξαιρετικά δραστήριο Πρόεδρο του καθηγητή Κων-
σταντίνο Εύθυμίου άλλά καί μέ τήν σημαντική συμβολή τού Κοινωφελούς
Ιδρύματος Αλέξανδρου Σ. Ωνάση. Τελευταίως, στό Χάρλεμ τής Νέας Υόρ-
κης, χάρις στις προσπάθειες τής διευθύντριας σχολείου μέ 300 μαθητές, δι-
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δάσκεται ή Έλληνική ώς δεύτερη γλώσσα μετά τήν αγγλική. Παρά ταύτα,
τό πρόβλημα τής διδασκαλίας τής ελληνικής γλώσσας στις ΗΠΑ θά πρέ-
πει νά απασχολήσει περισσότερο τήν "Ομογένεια, τις έπιχώριες Αρχιεπι-
σκοπές καί, προεχόντως, τήν έλληνική Πολιτεία. Έπίσης τήν έλληνική Πο-
λιτεία θά πρέπει νά απασχολήσει ή παρατηρούμενη κάμψη τού ενδιαφέροντος
γιά τήν έλληνική γλώσσα σέ κάποιες χώρες τής Δυτικής Εύρώπης, όπως
στήν Γερμανία.

Ή λειτουργία δεκάδων εδρών νεοελληνικών σπουδών σέ πανεπιστήμια
καί ινστιτούτα τής Λατινικής Αμερικής καί τής 'Ιβηρικής Χερσονήσου
δείχνει τό ένδιαφέρον γιά τήν έκμάθηση τής έλληνικής γλώσσας άλλά καί
τήν άγάπη πού έκδηλώνεται στις χώρες αυτές γιά τις κλασσικές σπουδές
καί τόν ελληνικό πολιτισμό. Άπό τήν Γρανάδα καί τήν περιοχή τών Βά-
σκων μέχρι τό Καράκας τής Βενεζουέλας, καί άπό τήν Λισσαβόνα μέχρι
τό Μπουένος 'Άιρες, άμφιθέατρα νεοελληνικών σπουδών φιλοξενούν φοι-
τητές πού επιθυμούν διακαώς νά μάθουν τήν σύγχρονη έλληνική γλώσσα.
Στό Μοντεβίδεο τής Ούραγουάης διδάσκεται ή έλληνική γλώσσα εδώ καί
άρκετά χρόνια, χάρις στό "Ιδρυμα «Μαρία Τσάκου». Στήν 'Ισπανία, όπου
άπό τό 1997 ιδρύθηκε ή "Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών,
λειτουργούν είκοσι πανεπιστημιακές έδρες, τμήματα σχολών καί ινστι-
τούτα, ένώ τά νέα ελληνικά είναι μάθημα έπιλογής γιά τούς μαθητές τής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανάλογο ένδιαφέρον παρουσιάζεται καί στά
πανεπιστημιακά ιδρύματα τού Μεξικού, τής Χιλής, τής Αργεντινής καί
τής Βραζιλίας. Θά πρέπει νά σημειώσουμε ότι ή ύπαρξη άπόδημου έλλη-
νισμού στήν Λατινική Αμερική έχει συμβάλει στήν έκεΐ έμπέδωση καί διά-
δοση τών νεοελληνικών σπουδών. Οί λόγοι αυτής τής "άναγέννησης" τών
"Ελληνικών στήν "Ισπανία καί στήν Πορτογαλία είναι οί Γδιοι μέ εκείνους
τής Λατινικής Αμερικής, άν καί ή παρουσία τών "Ελλήνων στήν 'Ιβηρική
Χερσόνησο είναι μικρή. Αύτό άποκτά μεγαλύτερη άξια, διότι σέ χώρες μέ
έντονη έλληνική παρουσία, δπως π.χ. τήν Μ. Βρετανία, τήν Γερμανία,
τήν 'Ιταλία, ύπάρχουν κέντρα εκμάθησης τής "Ελληνικής. Οί δυνατότη-
τες, μάλιστα, γιά τήν διάδοση καί ένίσχυση τής διδασκαλίας τής νεοελλη-
νικής γλώσσας στήν "Ισπανία είναι πολύ μεγαλύτερη, όπως υποστηρίζει δ
καθηγητής Βυζαντινής καί Νεοελληνικής Γλώσσας τού Πανεπιστημίου
τής Γρανάδας καί διευθυντής τού Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών καί
Κυπριακών Σπουδών Μόσχος Μορφακίδης. Θά ήταν σοβαρή παράλειψη νά
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μήν μνημονεύσω το μεγάλο Έλληνο-Ίσπανικό Λεξικά τής Αρχαίας
Έλληνικής Γλώσσης μέχρι τών χρόνων τού 'Ιουστινιανού, τού οποίου ή
έκδοση έχει αρχίσει έδώ καί πολλά χρόνια άπό ομάδα 'Ισπανών ελληνιστών
μέ έπικεφαλής τόν άκαδημαϊκό-καθηγητή Francisco R.. Adrados, ξένο
έταΐρο τής 'Ακαδημίας Αθηνών. Γιά τό μνημειώδες αύτό έργο ό κορυφαίος
αύτός, διεθνούς εμβέλειας ελληνιστής, έχει τιμηθεί άπό τήν Έλληνική
Γλωσσική Κληρονομιά σέ έκδήλωση, τήν όποια οργάνωσε ό πολιτιστικός
αύτός φορέας στις 18.11.2003 στό Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μέ θέμα
τήν διαχρονικότητα τής έλληνικής γλώσσας.

Τό ενδιαφέρον γιά τήν έλληνική γλώσσα στις ισπανόφωνες χώρες
φαίνεται ότι ύπήρξε κίνητρο γιά τήν κατάρτιση προγράμματος έκμάθησης
τής έλληνικής γλώσσας. Αξίζει άκόμη νά μνημονευθεί τό σημαντικό έργο
γιά τήν, μέσω προγράμματος Η/Γ, άποθησαύριση τού πλούτου τής έλλη-
νικής γλώσσας, πού έχει άναλάβει τό Πανεπιστήμιο Ίρβάιν τής Καλιφόρ-
νιας. Στό πρόγραμμα αύτό, μέ άρχική ονομασία "Ιβυκο, έχουν ήδη κατα-
γραφεί πολλά έκατομμύρια λεκτικών τύπων τής γλώσσας μας, ένώ παράλ-
ληλα έχουν ταξινομηθεί 15.000 κείμενα άπό 4.000 περίπου άρχαίους
"Ελληνες συγγραφείς. Οί ύπεύθυνοι τού προγράμματος ύπολογίζουν. ότι οί
έλληνικοί λεκτικοί τύποι θά ύπερβούν τόν έκπληκτικό άριθμό τών 90 εκα-
τομμυρίων1.

Στις νεαρές δημοκρατίες τής πρώην Σοβιετικής Ενώσεως, τήν Ούκρα-
νία, καί ιδιαίτερα στις περιοχές τής Κριμαίας καί τής Αζοφικής, στήν Γε-
ωργία, Αρμενία, Ούζμπεκιστάν, Λευκορωσία, Μολδαβία, Κιργιζία, Λετονία,
Λιθουανία, Εσθονία κτλ. ιδρύονται πανεπιστημιακές έ'δρες, κέντρα ελ-
ληνικών σπουδών, άκόμη καί ιδιωτικά σχολεία γιά τήν εκμάθηση τής έλ-
ληνικής γλώσσας, ένώ σέ ορισμένες άπό αύτές τις χώρες άρχισε ήδη ή
σύνταξη λεξικών τών άντίστοιχων γλωσσών τους μέ τήν Έλληνική. Στό
Πανεπιστήμιο τής Μαριουπόλεως, άπό τό 1991, λειτουργούν μία έδρα
έλληνικής φιλολογίας καί μία έδρα έλληνικής γλώσσας καί μετάφρασης.
Χαρακτηριστική είναι ή δήλωση τού Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Μπαλα-
μπάνοφ: «Στόχος μας, μέ τήν ίδρυση τών δύο αύτών έδρών, είναι ή διδα-

1. Σύμφωνα μέ δήλωση τής καθηγήτριας κ. Μ. Παντελιά, έπικεφαλής τοΰ Προγράμματος
τοΰ Πανεπιστημίου Ίρβάιν τής Καλιφόρνιας TLG (Thesaurus Linguae Graecae), ο αριθ-
μός τών λεκτικών τύπων έχει φθάσει τά 105.000.000 (βλ. καί City Press, 2.7.2009).
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σκαλία τής Ελληνικής, διότι στήν περιοχή τής 'Αζοφικής υπάρχει μεγάλη
έλληνική διασπορά». "Ωστόσο, συνεχίζει, «σήμερα μεγάλο μέρος τών φοι-
τητών μας είναι άλλοεθνεϊς οί οποίοι μαθαίνουν τήν έλληνική γλώσσα
προκειμένου νά γνωρίσουν τον άρχαιοελληνικό πολιτισμό». Τό Πανεπιστή-
μιο τής Μαριουπόλεως, τά τελευταία χρόνια, συνεργάζεται μέ τό 'Ιόνιο
Πανεπιστήμιο καί τό Πανεπιστήμιο τών 'Ιωαννίνων. Έξ άλλου άρκετές
ιδιωτικές σχολές, πού ίδρυσαν "Ελληνες επιχειρηματίες, λειτουργούν σέ όλες
τις βαλκανικές χώρες. Στήν Ευρώπη άξιζε ι, μεταξύ άλλων, νά μνημονευ-
θούν οί ελληνικές διάλεκτοι τής Νοτίου 'Ιταλίας,· ή λειτουργούσα άπό δε-
καετίας καί πλέον Έλληνική 'Ακαδημία τής Βασκωνίας στήν "Ισπανία καί
ή, προ ετών, ενίσχυση τής διδασκαλίας τών 'Αρχαίων Έλληνικών
στά Γυμνάσια καί Λύκεια τής Γαλλίας, μετά άπό άπόφαση τού γνωστού
φιλέλληνος "Υπουργού Παιδείας Ζάκ Λάνγκ. Έπίσης, άνάλογη άπόφαση
έχει ληφθεί γιά τήν διδασκαλία τών άρχαίων έλληνικών στήν 'Ιταλία, μέ
τήν ίδρυση, πρόσφατα, εκατοντάδων κλασσικών Λυκείων. Δέον νά έπιση-
μανθεΐ ότι σέ σχολεία τής Μέσης Εκπαιδεύσεως άρκετών χωρών τής EE
ό άριθμός τών ώρών διδασκαλίας τών άρχαίων έλληνικών έβδομαδιαίως
είναι σχεδόν διπλάσιος τών άντίστοιχων ώρών διδασκαλίας τών έλληνικών
σχολείων. Χαρακτηριστική είναι, έν προκειμένω, ή άπόφαση τοϋ Εύρωκοι-
νοβουλίου καί τοϋ Συμβουλίου γιά τήν καθιέρωση τού 2001 ώς Εύρωπαϊ-
κού "Ετους Γλωσσών, πού δημοσιεύθηκε στις 17 'Ιουλίου του 2000 στήν
Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στό προοίμιο τής άποφάσεως
αύτής άναφέρονται, μεταξύ άλλων, τά εξής: «"Η έκμάθηση τών κλασσικών
γλωσσών, ιδίως τών Λατινικών καί τών 'Αρχαίων Έλληνικών, μπορεί νά
διευκολύνει τήν έκμάθηση άλλων γλωσσών». 'Αρκετά χρόνια πρίν ή γνωστή
Γαλλίδα άκαδημάικός Jacqueline de Romilly είχε πει: « Όλος δ κόσμος
πρέπει νά μάθει "Ελληνικά, γιατί ή έλληνική γλώσσα μάς βοηθάει πρώτα
άπό όλα νά καταλάβουμε τήν δική μας γλώσσα». Πολύ τιμητικά γιά τήν
γλώσσα μας είναι έπίσης όσα άνέφερε ή κυρία Viviane Reding, Επίτρο-
πος τής EE γιά τήν Παιδεία καί τις Γλώσσες, σέ μήνυμά της πού άνα-
γνώσθηκε σέ έκδήλωση τής Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς στήν
Παλαιά Βουλή στις 11.06.2002. Στό μήνυμά της αύτό, μεταξύ άλλων,
άνέφερε ότι: «ή μελέτη τής έλληνικής γλώσσας καί τών πολιτιστικών
(μας) επιτευγμάτων παραμένει θεμελιώδης προϋπόθεση γιά οποιαδήποτε
εις βάθος έρευνα σέ ποικίλα πεδία, δπως τήν Φιλοσοφία, τά Μαθηματικά,
τήν "Ιστορία, τή Ρητορική καί φυσικά τήν Λογοτεχνία».
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Με τήν ευκαιρία τής ανακήρυξης του 2001 ώς Ευρωπαϊκού "Ετους
Γλωσσών, ή Ακαδημία 'Αθηνών εξέδωσε ψήφισμα στο όποιο, μεταξύ άλλων,
τόνιζε τήν άνάγκη ουσιαστικότερης παρουσίας στήν παιδεία τών μοναδικής
άξίας κειμένων τής κλασσικής έλληνικής γραμματείας ώς έκπαιδευτικών
άγαθών τής άνθρωπότητος. Ή άξία τών κειμένων αυτών καί ή τελειότητα
τής έλληνικής γλώσσας είχαν εξαρθεί άπό τους Ρωμαίους ώς μέσον άνθρω-
πιστικής παιδείας, ή δέ συμβολή τους κατά τόν 14ο αί. άλλά καί μεταγε-
νέστερα, στήν άναγέννηση τών γραμμάτων καί τών τεχνών υπήρξε καθορι-
στική. Έν κατακλείδι, δια τοΰ ψηφίσματος της, ή 'Ακαδημία Αθηνών, άπευ-
θύνει έκκληση πρός τήν έλληνική Κυβέρνηση καί τους έκπροσώπους μας
στό Ευρωκοινοβούλιο, μέ τήν οποία ζητεί «όπως προβούν σέ κάθε άπαιτού-
μενη ένέργεια γιά τήν καθιέρωση καί άναβάθμιση τής διδασκαλίας τών
άρχαίων αύτών κειμένων στά σχολεία τής Μέσης Εκπαιδεύσεως τών εύρω-
πάϊκών χωρών, δίδοντας έτσι ή Ελλάδα τό έμψυχωτικό παράδειγμα πρός
όλες τις χώρες τής Εύρώπης, καθώς τό οφείλει, άφού βεβαίως δώσει πρώ-
τη αύτή τό παράδειγμα».

Στις 21 Φεβρουαρίου τού 2007 εορτάζεται, καί έκτοτε κάθε χρόνο
τήν ί'δια ήμερομηνία, ή Παγκόσμια Ημέρα τής Μητρικής Γλώσσας, πού
θέσπισε ή ΟΓΝΕΣΚΟ, προκειμένου νά διασώσει τις περίπου 5.500
γλώσσες πού έχουν άπομείνει μετά τήν έξαφάνιση άναλόγου άριθμοΰ
γλωσσών. Άπό έπίσημα στοιχεία προκύπτει ότι κατά μέσον όρο κάθε δύο
έβδομάδες "πεθαίνει" μία γλώσσα, κατά δέ τό τέλος τού αιώνα έκτιμάται
ότι θά έχουν εκλείψει οί μισές άπό τις σήμερα ομιλούμενες γλώσσες. Γιά
τήν προστασία τών γλωσσών αύτών ή EE έχει ιδρύσει σχετική διεύ-
θυνση. Τό 2003, ή τότε Επίτροπος γιά τήν Παιδεία καί τις Γλώσσες
κ. Viviane Reding άνεγνώρισε τήν πομακική γλώσσα, ό δέ 'Υφυπουργός
Παιδείας κ. Σπ. Ταλιαδούρος έδήλωσε στήν Βουλή τών Ελλήνων, στις
3 Δεκεμβρίου τού 2007, ότι τήν Κυβέρνηση θά τήν άπασχολήσει σοβαρά
τό θέμα αύτό. "Ιδωμεν.

Ή έλληνική γλώσσα, βεβαίως, δέν διατρέχει τέτοιο κίνδυνο. Ωστόσο,
μετά τά πλήγματα πού ύπέστη μέ τις άτυχεΐς έκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις,
θά πρέπει νά έπανέλθει ή συνταγματική προστασία πού ύπήρχε σέ πα-
λιότερα συντάγματα, όπως συμβαίνει καί σέ άλλες χώρες, οί όποιες λαμβά-
νουν μέτρα προστασίας γιά τήν γλώσσα τους, χωρίς νά έχουν μάλιστα
τέτοια γλωσσική κληρονομιά (όπως Γαλλία, Ρωσία, 'Ισπανία, Γερμανία,
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'Ιαπωνία, Κορέα, κ.ά.). Τά αρχιτεκτονικά και γλωσσικά μνημεία
του ελληνικού πολιτισμού πού αποδεικνύουν τήν συνέχεια και τήν ταυτότη-
τα μας αποτελούν έργα τέχνης μοναδικής αξίας. Τα έργα τέχνης, όμως,
ουτε εκσυγχρονίζονται, ούτε απλοποιούνται. Θά πρέπει επίσης νά
μας απασχολήσει ή εισδοχή πολλών, κυρίως αγγλικών λέξεων, στήν γλώσ-
σα μας. Μετά από έρευνα ινστιτούτου επικοινωνίας, με τήν βοήθεια τής
εταιρείας δημοσκοπήσεων ALCO, προέκυψε ότι ξενόφερτες λέξεις χρησιμο-
ποιεί τό 64,8% τών κατοίκων τής Αττικής, τό 60,9% τών αναγνωστών
αθλητικών εφημερίδων, τό 55,8% τών ιδιωτικών υπαλλήλων και τό 51,4%
ατόμων πού παρακολουθούν 4-5 ώρες ήμερησίως τηλεόραση. 'Από τήν άλλη
πλευρά ή ελληνική γλώσσα, ή οποία έν όψει τών προεκτεθέντων αξίζει να
καταγραφεί στο βιβλίο Γκίνες ώς ή πλουσιότερη του (δυτικού) κόσμου μέ
5.000.000 λέξεις2 και 90.000.0002 λεκτικούς τύπους, όπως θά κατεφαίνετο
άπό ένα πλήρες λεξικό (θησαυρό) τής Ελληνικής, έχει επηρεάσει εκα-
τοντάδες μεταγενέστερες γλώσσες τοϋ κόσμου, ακόμη και τήν κυρίαρχη
σήμερα 'Αγγλική. Σύμφωνα με έρευνα τριάντα χρόνων τοΰ συγγραφέα 'Αρι-
στείδη Κωνσταντινίδη3, ή αγγλική γλώσσα, περιλαμβανόμενης τής έπι-
στημονικής ορολογίας, περιέχει περισσότερες άπό 150.000 ελληνικές
λέξεις. Άπό τό λεξικό Γουέμπστερ φαίνεται ότι ή άγγλική γλώσσα έχει
δανειστεί 57 μόνο λέξεις άπό τήν Τουρκική, 34 μόνο λέξεις άπό τις σλα-
βικές γλώσσες και 41.615 λέξεις άπό τήν Ελληνική.

Άπό μία χαρτογράφηση τών άνά τόν κόσμο Πανεπιστημίων πού διαθέ-
τουν τμήματα ελληνικών σπουδών άξίζει, ολως ενδεικτικώς, νά μνη-
μονευθούν τά άκόλουθα: Οί Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν 58 τέτοια τμή-
ματα, ή Γερμανία 31, ή 'Ισπανία 20, ή Γαλλία 18, ό Καναδάς 17, ή
Αύστραλία 12, ή 'Ιταλία και ή Ρωσία άπό 10, ή Μ. Βρετανία 8, τό Βέλ-
γιο και ή 'Ιρλανδία άπό 6, ή 'Ολλανδία 5, ή Φινλανδία, ή Ν. Αφρική, ή Ν.
Ζηλανδία, ή Ούκρανία και ή Πολωνία άπό 4, ή Ελβετία, ή Σουηδία και ή
Τουρκία άπό 3, ή Αίγυπτος, ή Βουλγαρία, ή Γεωργία, ή Κίνα, ή Πορτογα-
λία, ή Τσεχία, ή 'Ιαπωνία, ή Ούγγαρία, ή Ρουμανία, ή Σλοβενία άπό 2, ενώ

2. Εκτίμηση μετά άπό αλληλογραφία με τόν καθηγητή F. R. Adrados και την καθηγή-
τρια Μ. Παντελιά.

3. Αριστείδη Κωνσταντινίδη, Ή οικουμενική διάσταση τής 'Ελληνικής Γλώσσας, Εκδόσεις
Μ. Κωνσταντινίδη, Θεσσαλονίκη 2001.
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άπό έ'να τμήμα διαθέτουν ή 'Αλβανία, ή 'Αρμενία, ή Αυστρία, ή Βραζιλία, ή
Δανία, ή 'Ιορδανία, το 'Ισραήλ, ή Κροατία, ή Λετονία, ή Λευκορωσία, δ Λί-
βανος, ή Λιθουανία, το Μεξικό, ή Μολδαβία, ή Σλοβακία, ή Χιλή. Συνο-
λικώς σε ολόκληρο τον κόσμο διδάσκονται τα Ελληνικά σε περισσότερα από
270 Πανεπιστήμια.

Θα μπορούσε κανείς να παραθέσει πλήθος σχολίων γιά τά χαρίσματα,
τον οικουμενικό χαρακτήρα και τήν μοναδικότητα της ελληνικής γλώσσας.
Ωστόσο, και παρά τό γεγονός ότι τα 'Αρχαία 'Ελληνικά διδάσκονται
σέ σχολεία τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως τών χωρών τής Ευρώπης, ή, ακόμη,
παρά τήν ίδρυση νέων εδρών νεοελληνικής, ή έλληνική γλώσσα δεν ετυ-
χε τής εμπράκτου αναγνωρίσεως στον βαθμό που τής αξίζει έκ μέρους τής
Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Οί αρχικώς 11 ισότιμες γλώσσες τής EE έγιναν, μετά τήν πρόσφατη
διεόρυνσή της, 23, με αποτέλεσμα τήν σημαντική αύξηση τών μεταφραστών
καί, συνακόλουθα, τήν δημιουργία σοβαρών λειτουργικών και οικονομικών
προβλημάτων. Τοϋτο εχει οδηγήσει στήν αναζήτηση μιας κοινής ευρω-
παϊκής γλώσσας —είχε μάλιστα προταθεί κατ' επανάληψη ή Έλλη-
νική άπο 'Ισπανούς βουλευτές— ή περισσοτέρων τής μιας π.χ. πέντε ή έ'ξι
γλωσσών. Μεταξύ αύτών είναι αυτονόητο δτι πρέπει νά περιλαμβάνεται ή
Έλληνική, πού είναι ή άρχαιότερη μαρτυρούμενη καί έπιβιώσασα μέχρι σή-
μερα γλώσσα τής Ευρώπης, άποτελούσα καί τον συνδετικό κρίκο του εύρω-
παϊκού μωσαϊκού γλωσσών.

Ή γλώσσα δεν είναι άπλώς τό μέσον με τό όποιο ό άνθρωπος έκφρά-
ζεται καί επικοινωνεί· είναι εργαλείο σκέψης, διανόησης καί πρόσβασης
στήν γνώση, φορέας πολιτισμού καί ιστορικής μνήμης, μέσο έκφρασης τοΰ
ψυχισμού καί τοΰ πνευματικού επίπεδου ενός λαού, άλλά, συγχρόνως, τό
βασικό δομικό υλικό δλων τών κατασκευών στο χώρο του πνεύματος.
Ό Πλάτων ταυτίζει τήν γλώσσα με τήν σκέψη, γράφοντας στό Σοφιστή
«Διάνοια καί λόγος ταυτόν». Ό λόγος του φιλοσοφικού στοχασμού καί τής
άνθρώπινης σοφίας εκφράσθηκε μέ τήν έλληνική γλώσσα, ή οποία μέ τήν
πλαστικότητα καί τήν έκφραστικότητά της έχάρισε στήν άνθρωπότητα τις
λέξεις καί τις έννοιες πού διαμόρφωσαν τις κατακτήσεις τοΰ άφηρημέ-
νου στοχασμού. Ό ελληνικός λόγος έχει θεωρηθεί ώς ή υψηλότερη
κορυφή, άπό τήν οποία τό άνθρώπινο πνεύμα μπόρεσε νά διεισδύσει στον
άγνωστο χώρο τής μεταφυσικής. Ό δέ άρχαΐος πολιτικός λόγος, άρρή-
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κτως συνδεδεμένος μέ τις έννοιες τής ελευθερίας και τής δημοκρα-
τίας, που εκφράσθηκε κατά μοναδικό τρόπο μέσω τής Ελληνικής, έξα-
κολουθεΐ καί σήμερα νά είναι έπίκαιρος.

Έξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τής Ελληνικής Δημοκρατίας,

Ή άποψινή αύτή σύναξη έκφράζει καί τήν αποδιδόμενη σημασία στις
αιώνιες πανανθρώπινες αξίες καί τά ύψιστα πολιτιστικά
άγαθά, πού έχουν τις καταβολές τους στόν ελληνικό λόγο. Αύτές οί
αξίες, αύτά τά πνευματικά εφόδια, αποτελούν τήν μεγαλύτερη έγγύηση γιά
τήν προοπτική τής ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως, γιά τό εύρωπαϊκό
όραμα, ιδιαίτερα σήμερα μέ τή βαθειά καί πολύπλευρη πολιτική, οικονο-
μική καί κοινωνική κρίση, πού μαστίζει ολόκληρη τήν οικουμένη. Ή
παγκόσμια κυριαρχία τής Οικονομίας καί τής Τεχνολογίας στήν ζωή τού
άνθρώπου καθιστά περισσότερο παρά ποτέ έπιτακτική σήμερα τήν
άνθρωπιστική παιδεία γιά τήν διαμόρφωση χρηστού ήθους καί τήν
διάπλαση χαρακτήρων μέ ύψηλά ιδανικά. Νωπές είναι άκόμη οί μνήμες
μας άπό τά πρωτόγνωρα γεγονότα τού παρελθόντος Δεκεμβρίου πού
συγκλόνισαν τήν έλληνική κοινωνία καί τά όποια εύχόμαστε νά μήν επα-
ναληφθούν. Στήν νέα τάξη πραγμάτων πού ζούμε, τό μέλλον τής
χώρας μας άλλά καί όλης τής Εύρώπης είναι άνάγκη νά στηριχθεί στό
πνευματικό καί πολιτισμικό παρελθόν αύτοΰ τού τόπου. Αύτή άλλωστε
είναι καί ή μεγάλη συνεισφορά τής μικρής αυτής γωνιάς τής γής πρός τήν
Ενωμένη Ευρώπη άλλά καί πρός ολόκληρη τήν άνθρωπότητα.
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Ό Όμ. Καθηγητής ΕΜΙΙ - Ακαδημαϊκός κ. Αντώνιος Ν. Κουνάδης κατά τήν ομιλία τήι
31ης Μαρτίου 2009.

Κατά τήν ώς àvoj ομιλία τής 31.3.09 παρέστησαν ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κ. Πα-
ποΰλιας (κέντρο), ό Αντιπρόεδρος τής Βουλής Ά. Νεράντζης (αριστερά) καί οί προχην Πρόε-
δροι τής Δημοκρατίας κ.κ. Χ. Σαρτζετάκης καί Κ. Στεφανόπουλος (δεξιά).
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ΕΝΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΟΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
(ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ;)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝΟΥ Α. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ TOT ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σήμερα, στο λίγο χρόνο πού διαθέτουμε, θα δούμε τήν εξέλιξη τοϋ κό-
σμου μας, τοϋ κόσμου των υλικών αντικειμένων και τών φυσικών διαδικα-
σιών, αλλά και τήν έξέλιξη τοϋ κόσμου της κοινωνίας τών ανθρώπων, θά
δοΰμε γενικά τήν εξελικτική διαδικασία τοϋ κόσμου μας με τα μάτια της
επιστήμης της Πληροφορικής.

Θά θέσουμε ερωτήματα, θά κάνουμε διαπιστώσεις, και θά διατυπώσου-
με υποθέσεις και προτάσεις, μέ τήν ελπίδα οτι σέ μελλοντικές στιγμές δια-
λογισμού μπορεί, στον καθένα μας, να διεγείρουν και νά έφελκύσουν
συναρπαστικές αναζητήσεις πού ευαισθητοποιούν τήν παρουσία μας «εδώ
και τώρα».

2. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΩΣ «ΜΟΡΦΕΣ» ΚΑΙ ΩΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ»

Ή έξέλιξη τοϋ κόσμου μας απορρέει από τή συνεχή υπολογιστική επε-
ξεργασία, τήν επικοινωνία και τήν ερμηνεία «μορφών». Άν σκεφτεί κανείς
οτι ή πραγματικότητα τοϋ κόσμου πού αντιλαμβανόμαστε είναι ή γνώση
μας γιά τήν πραγματικότητα —για αυτό και είναι συνεχώς ' άμφισβητήσι-
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μη και προοδευτικά ανανεώσιμη—, τότε θά μπορούσαμε νά ισχυριστούμε
ότι ό κόσμος μας είναι ένας τεράστιος επεξεργαστής πληροφορίας1, και ή
άντίληψή μας γιά τον κόσμο μας είναι σκέτη πληροφορία.

3. Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στήν καθημερινή εμπειρία μας παρατηρούμε και αντιλαμβανόμαστε τά
υλικά άντικείμενα, όπως είναι μιά καρέκλα, ένα άλογο και ένα αύτο-
κίνητο, και τις φυσικές διαδικασίες, όπως είναι τό φύσημα τοΰ άνέ-
μου και ή κίνηση τών άστέρων, ώς λειτουργικές εξελικτικές μορ-
φές. Μέσα άπό αύτήν τήν άντίληψη ό κόσμος μας δεν είναι μόνο αυτό πού
φαίνεται, δηλαδή ένα πολύπλοκο δυναμικό θέατρο υλικών άντικειμένων και
φυσικών διαδικασιών σέ κίνηση και συσχέτιση. Ό κόσμος μας είναι, στήν
ουσία, ένα πολύπλοκο επικοινωνιακό πλέγμα «γεγονότων», είναι ένα συμπα-
ντικό δυναμικό πλέγμα επεξεργασίας, ερμηνείας και επικοινωνίας «μορφών».

Μέσα άπό τό πρίσμα αύτής τής πληροφοριακής άντίληψης τού γίγνε-
σθαι, ό κόσμος μας εκδηλώνεται ώς ένα άπεριόριστο πλέγμα «μορφών κίνη-
σης και δυνητικής —ή έντοιχισμένης, επιρρεπούς— συνδετικότητας», στο
όποιο μιά άπεριόριστη ποικιλία συσχετίσεων, πού συνήθως εκφράζονται ώς
εντοιχισμένα πεδία δυνάμεων (π.χ. βαρύτητα, άγάπη), συνδυάζονται και
εναλλάσσονται στήν αδιάκοπη κίνηση τής επικοινωνιακής συσχέτισης μιας
εξελικτικής πληροφοριακής επεξεργασίας τού «γίγνεσθαι».

Σύμφωνα μέ τήν άντίληψη τής καθολικής σχετικιστικής οντολογίας,
μπορούμε νά πούμε ότι ή Φύση, ό φυσικός κόσμος, δεν κατηγοριοποιείται σέ
διάφορες ομάδες ύλικών άντικειμένων, άλλά σέ διάφορες ομάδες σχέσεων.
Ώς έπεται, πιστεύουμε πώς τίποτε, ήλεκτρόνιο ή άνθρωπος, δέν μπορεί νά
είναι κάτι πού μπορεί νά ύπάρχει άφ' έαυτοΰ, δηλαδή άπό μόνο του, παρά
μονάχα σέ σχέση μέ κάτι άλλο.

1. Ή συμβατική έννοια της υπολογιστικής επεξεργασίας τής πληροφορίας βασίζεται στή
δράση τής μηχανής Turing, μιας μαθηματικά εξιδανικευμένης διαδικασίας επεξεργασίας τής
πληροφορίας, που είναι ό πρόδρομος τών σημερινών αλγοριθμικών ήλεκτρονικών υπολογιστών
(Η/Γ). Άπό τήν έννοια τής αλγοριθμικής επεξεργασίας τής πληροφορίας εξαιρούνται τά «τε-
χνητά νευρωνικά δίκτυα», τά όποια «μαθαίνουν», δηλαδή «προγραμματίζονται», απο εμπειρία.
Βλ. LA61205 και Φλούδα τοΰ Βερίκοκου.
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Ή έννοια τής ύπαρξης ώς ενιαίου συνεκτικού «όλου», αναγνωρίζεται,
δηλαδή αποκτά «ταυτότητα», μόνο σέ σχέση με τό περιβάλλον.

Νά πούμε δύο λόγια για τα θεμελιώδη στοιχεία τοΰ σύμπαντος, τού κό-
σμου μας: Τήν κίνηση καί τή συσχέτιση.

3.1. ΚΙΝΗΣΗ

Ή έννοια τής κίνησης, ή, ειδικότερα, ή έννοια τής ρέουσας
άλλαγής, ώς θεμελιώδους έκδήλωσης ή οποία υπογραμμίζει τή λει-
τουργία τού φυσικού κόσμου, άνάγεται ιστορικά στον «σκοτεινό» φιλοσο-
φο2 Ηράκλειτο (500 περ. π.Χ.), στον όποιο αποδίδεται ή διακήρυξη «τά
πάντα ρεΐ».

Ή κίνηση χαρακτηρίζει όλες τις αναγνωρίσιμες μορφές τού κόσμου μας,
άντικείμενα καί διαδικασίες. Είναι ή έσχατη αιτία όλων τών έξελικτικών
φαινομένων τοΰ κόσμου μας, σέ όλες τις κλίμακες τοΰ χώρου καί τού χρό-
νου, άπό τις αινιγματικές στοιχειώδεις μορφές πού υφαίνουν τις άπρόσιτες
μικροκλίμακες τού χώρου καί τοΰ χρόνου, μέχρι τις έγκλειδωμένες μορφές
τής ανθρώπινης κοινωνίας.

Ή κίνηση άποτελεϊ τή θεμελιώδη ούσία όλων τών φαινομένων τού φυ-
σικού κόσμου, άλλά καί τών διεργασιών πού χαρακτηρίζουν τις νοητικές καί
συνειδησιακές λειτουργίες. Ή κίνηση είναι μιά έννοια μεταφυσική, άφοΰ,
παρά τήν εξοικείωση μας μέ τήν έννοια, μας είναι άγνωστη ή φυσική διαδι-
κασία τής επίτευξης τής άλλαγής θέσης στο χώρο, καί Γσως είναι πέραν τών
δυνατοτήτων μας νά τήν κατανοήσουμε.

Σέ όλα τά έπίπεδα λεπτομέρειας, ή κίνηση άποτελεΤ τήν πεμπτουσία
τού φυσικού, τοΰ βιολογικού, τοΰ νοητικού κόσμου, άλλά καί τού κόσμου
τής κοινωνίας μας. Δέν άφορα απλά πλεονασματικές διαταραχές, πού επι-
βάλλονται εξωτερικά σέ στατικές καταστάσεις, ή σέ «άντικείμενα έν ήρε-
μία», άλλά άφορα στήν έγγενή καί άναπόφευκτη πεμπτουσία τοΰ άέναου
«γίγνεσθαι», στή θεμελιώδη ποιότητα, ή όποία είναι άναγκαία γιά τον ορι-
σμό τού τρόπου ύπαρξης τοΰ κόσμου μας. Καί αυτή ή ίδια ή ιδέα τής
«ύπαρξης» δέν έχει νόημα χωρίς τή δυνατότητα τής άλλαγής, δηλαδή τής
«κίνησης». Τό «είναι» τής ύπαρξης δέν μπορεί νά ύπάρχει χωρίς τό «γί-
γνεσθαι» στό χρόνο.

2. Δηλαδή δύσκολα κατανοητό.
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3.2. ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ

ΦΥΣΗΣ

Ή εγγενής συνδετικότητα της Φύσης εκδηλώνεται:

(1) στο φυσικό κόσμο μέ πεδία δυνάμεων, δπως είναι τό πεδίο της βα-
ρύτητας ή τα ήλεκτρομαγνητικά πεδία,

(2) στο βιολογικό κόσμο μέ δυνάμεις δπως είναι οι ζωικές τάσεις έπι-
βίωσης,

(3) στον άνθρωπο μέ ποικίλες έπιρρέπειες, δπως είναι οι αισθαντικές,
αισθητικές και συνειδησιακές τάσεις, πού διαμορφώνουν και προ-
καλούν τις καθημερινές μας επιλογές, και ακόμη,

(4) στις πολυεγκλειδωμένες ανθρώπινες κοινωνίες, δπου οί έπιρρέπειες
της συλλογικής συνείδησης και οί ανάλογες συλλογικές επιλογές
μπορούν νά διεγερθούν και νά προκαλέσουν συλλογική δράση, δταν
οί κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες διακλάδωσης μακριά άπό
(θερμοδυναμική) ισορροπία προκληθούν άπό δράσεις ατόμων ή ομά-
δων της κοινωνίας.

3.3. ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟ-

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

'Εδώ, εν συντομία, θά ήθελα νά αναφερθώ στήν πιθανοκρατική φύση της
ένεργοποίησης —της μετατροπής της «έν δυνάμει» σε «έν ένεργεία»— της
εγγενούς συνδετικότητας της Φύσης, Ψ, δσον άφορα στή δυνητική σύνδεση
τοϋ «πριν» μέ τό «μετά». Ή κβαντική μηχανική εχει άποκαλύψει δτι ή
αίτιακή συνδετικότητα, δηλαδή ή συνδετικότητα τοϋ «πριν» μέ τό «μετά»,
χαρακτηρίζεται άπό μια εγγενή πιθανοκρατική πραγμάτωση της εξελικτικής
διαδικασίας, τοϋ τύπου «έ'να-πρός-πολλά», ή «πολλά-πρός-ένα».

Κατά τήν έξέλιξη ενός φυσικού φαινομένου, δηλαδή κατά τή σύνδεση τοϋ
«πριν» μέ τό «μετά», ή ιδιότητα της εγγενούς συ.νδετικότητας, Ψ, προδια-
γράφει τήν κατανομή τών πιθανοτήτων τών έν δυνάμει εξελικτικών δυνατο-
τήτων πού θά διαμορφώσουν τήν εξελικτική πορεία τοϋ φυσικού φαινομένου
υπό τήν επήρεια τών «πεδίων δυνάμεων». Χρησιμοποιώντας τήν έκφραση
τού Niels Bohr στο ερώτημα τοϋ Einstein για τό «αν δ Θεός παίζει ζάρια»3
αναφέρομαι εδώ στά ζάρια πού ή Φύση κατασκευάζει για νά προσδιορίζει

3. Φλούδα του Βερίκοκου.
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(στατιστικά) τήν εξελικτική πορεία τών φαινομένων. "Ενα σημαντικό αντι-
κείμενο έρευνας τής Φυσικής και τής επιστήμης τής Πληροφορικής, σήμε-
ρα, είναι να βρούμε μέ ποιές διαδικασίες και μέ ποιους κανόνες φτιάχνονται
τά ζάρια τής Φύσης, δηλαδή νά προσδιορίσουμε πώς επιλέγονται οι κατα-
νομές τών πιθανοτήτων πού καθορίζουν τις δυνητικές εξελικτικές έπιλογές
τής Φύσης.

3.4. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΡΑΝΤΗ

ΠΟΛΓΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ

Ή μυστηριώδης ποιότητα τής πληροφοριακής επικοινωνιακής κίνησης,
ή οποία χαρακτηρίζει τήν εξελικτική ροή τού γίγνεσθαι τού κόσμου μας,
άρχισε νά γίνεται κατανοητή μόλις στή διάρκεια τών τελευταίων δεκαετιών
τού 20ού αιώνα. Πρέπει νά σημειωθεί πώς τό βασικό άγαθό τής επικοινω-
νιακής ανταλλαγής τού κόσμου μας είναι ή πληροφορία. Άπό τή μελέ-
τη αυτών τών πραγμάτων διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο ότι ό θαυμα-
στός κόσμος μας οφείλει τήν εξελικτική δημιουργικότητά του και τήν άπέ-
ραντη πολυποικιλία του στήν έγγενή ιδιότητα τής έπιρρεπούς και πιθανο-
κρατικής συνδετικότητας τής Φύσης. . .

3.5. ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ «ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ»

Σχετικά μέ τά αρχέγονα και θεμελιώδη συστατικά τής έξελικτικής δια-
δικασίας τών μορφών τού γίγνεσθαι στον κόσμο μας, δηλαδή σχετικά μέ τήν
κίνηση και τήν επιρρεπή συνδετικότητα τής Φύσης, θά μπορούσαμε νά ισχυ-
ριστούμε ότι «αν κάτι δέν κινείται (δεν αλλάζει), ή δέν συσχετίζεται (δέν
συνδέεται μέ κάτι άλλο), τότε δέν υπάρχει».

4. ΕΝΑ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ, ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΊΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ

Τό καθολικά αδιαίρετο σύμπαν μας είναι, όχι μόνο λογικά συνεπές, δη-
λαδή δέν άντιφάσκει μέ τά δεδομένα τής παρατήρησης, άλλά μπορεί νά είναι
και αύτοπεριεχόμενο -μιά δύσκολη έννοια, δηλαδή νά μή χρειάζεται έξωθεν
δικαιολόγηση τής υπαρξής του. Τό βασικό έρώτημα είναι: Μπορεί τό σύμπαν
νά έξηγεΐ τον εαυτό του; Ή ιδέα ενός τέτοιου σύμπαντος, και ό σχετικός
διάλογος, ξεκίνησε μέ τήν κοσμολογική άρχή του Ernst Mach στήν άρχή
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τοΰ προηγούμενου αιώνα. Σήμερα μποροΰμε νά ποΰμε δτι, παρά τήν αισθη-
τική γοητεία τής ιδέας ενός αύτοπεριεχόμενου σύμπαντος, δέν γνωρίζουμε αν
μια τέτοια δομή είναι λογικά δυνατή — ίσως θά μπορούσαμε νά συζητήσουμε
αύτό τό θέμα σέ μια μελλοντική συνάντησή μας.

Μέ τον τρόπο αύτό είναι σαν νά λέμε πώς «ό κόσμος μας ύφαίνεται ώς
έ'να αύτοαναφορικό πλέγμα σχέσεων όλων μέ όλα». Σήμερα, αύτή ή ελκυ-
στική ιδεολογία εύνοεϊται άπό πολλούς φιλόσοφους καί άπό πολλά φιλοσοφικά
συστήματα. "Ομως, πρέπει νά ποΰμε εδώ ότι άπό τις διάφορες σχετικές
θεωρίες περί ενός αύτοαναφορικοΰ, ίσως αύτοπεριεχόμενου, καί άδιαίρετου
σύμπαντος λείπει σήμερα παντελώς τό ύπόβαθρο τής μαθηματικής συνέπει-
ας, τό όποιο θά μπορεί νά καθορίσει αύτό πού είναι δυνατό καί αύτό πού είναι
άδύνατο.

4.1. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΟΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΤ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΕΡΙΕΧΟ-
ΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Θά πρέπει, ίσως, νά σημειώσουμε εδώ ότι στό αύτοπεριεχόμενο σύμπαν
τά όρια τής εξελικτικής πορείας τού σύμπαντος δέν άφοροΰν τά όρια τοΰ
χώρου — άφοΰ σέ ένα αύτοπεριεχόμενο σύμπαν δέν ύπάρχουν τέτοια όρια-,
άλλά άφοροΰν τά όρια τής πολυπλοκότητας, τά όρια τής επικοινωνιακής
δικτύωσης - πόσο κοντά μπορούν νά έλθουν ol μορφές τοΰ σύμπαντος , πού
μπορεί νά ύποδηλώνει κάποιου είδους μεγάλη σύνθλιψη—, τά όρια τής
έγκλείδωσης, άπό τό μικρόκοσμο μέχρι τήν έγκλειδωμένη κοινωνία τών
άνθρώπων.

5. ΕΝΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΤ-
ΣΗΣ: ΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

'Άν εξαιρέσει κανείς τήν άκατανόητη συμπεριφορά τών έμμεσα άνι-
χνευόμενων στοιχειωδών κβαντικών φαινομένων, τά όποια ύποθέτουμε ότι
μπορούν καί δρούν άτομικά καί άνεξάρτητα, τότε ή συλλογικότητα, δη-
λαδή ή πληθυσμιακή δράση τής πληροφοριακής επεξεργασίας καί έπικοι-
νωνίας τών μορφών, χαρακτηρίζει παντού τήν έξελικτική διαδικασία τοΰ
κόσμου μας.

Ή έπεξεργασία τής πληροφορίας καί ή συνεχής έξελικτική έπικοινωνία
τών μορφών τοΰ κόσμου μας άποτελοΰν τή μηχανή τής έξέλιξης. Είμαστε



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

193

σέ θέση νά διακρίνουμε τήν έξελικτική διαδικασία τοϋ «γίγνεσθαι» ώς μιά
ιεραρχικά έξελισσόμενη διαδικασία έγκλειδωμένων ομαδοποιήσεων, μιά διαδι-
κασία συγκρότησης, ολοκλήρωσης , έγκλείδωσης καί διάχυσης
φαινομένων-μέσα-σέ-φαινόμενα, συνόλων-μέσα-σέ-σύνολα
ή, γενικότερα, κοινωνιών-μέσα-σέ-κοινωνίες.

Αυτή ή εξελισσόμενη διαδικασία τοϋ παγκόσμιου «γίγνεσθαι» μπορεί νά
άναπτύσσεται καί νά διαχέεται ιεραρχικά στό αυτοπεριεχόμενο σύμπαν, άπό
τό μικρόκοσμο μέχρι τά άνύπαρκτα χωροχρονικά όρια τού σύμπαντος, ώς
ταυτόχρονη διεργασία πληθυσμιακών όμαδοποιήσεων-μέσα-σέ-πληθυσμιακές
ομαδοποιήσεις, ή γενικότερα έξελισσόμενων κοινωνιών-μέσα-σέ-έξελισσόμε-
νες κοινωνίες, ύπό τήν έπίδραση τοπικών έντοιχισμένων πεδίων δυνάμεων
επιρρεπούς συνδετικότητας, πού δημιουργούνται έγγενώς στή Φύση καί στήν
άνθρώπινη κοινωνία.

Είναι έξαιρετικά σημαντικό νά διαγνώσει κανείς άν ή έξελικτική πορεία
τού κόσμου μας είναι τυχαία καί συμπτωματική, ή άν άκολουθεΐ κάποια
«κατευθυνόμενη έπιρρεπή συνδετικότητα», ή οποία θά μπορούσε νά τήν
προικοδοτήσει μέ κάποια σκοπιμότητα.

6. Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γιά τήν οικονομία τού διαθέσιμου χρόνου θά σάς παραπέμψω σέ μιά
συμβολική περιήγηση τοϋ άλγόριθμου τής εξέλιξης, τόν όποιο περιγράφουμε
στή σημερινή συνάντησή μας, τήν ίΛ&ία θά άναρτήσω στόν ήλεκτρονικό δια-
δικτυακό κόμβο τού Γραφείου Ερευνών τής Έπιστήμης τής Πληροφορικής
(www.infoacademy. gr/knowledge).

7. ΕΓΚΛΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ ΤΠΑΡΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
7.1. ΕΓΚΛΕΙΔΩΣΗ

Ή έγκλείδωση μιας νέας αύτοσυντηρούμενης μορφής μέ άναγνώριση
καί ταυτότητα, άφορά τήν τοπική μεταπτωτική διαδικασία τής συλλογικά
οργανωμένης ομαδοποίησης ολοκληρώσιμων μορφών-φορέων κίνησης καί
συνδετικότητας, μέ έπακόλουθη αύξηση τής πολυπλοκότητας, μέ δημιουργία
«όργανισμικών μεγεθών» τών παραμέτρων τού χώρου καί τού χρόνου, καί
μέ αύξηση τής ένδοεπικοινωνιακής δικτύωσης. "Ολα αύτά προικοδοτούν τήν
έγκλειδωμένη πληθυσμιακή ομαδοποίηση μέ συλλογικές εξουσίες, πού είναι
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περισσότερες άπό τό άθροισμα τών χωριστών εξουσιών τών μελών του
συγκροτήματος.

Ή αντίληψη πού έχουμε για τις ιεραρχικές κλίμακες τής πολυπλοκό-
τητας, γιά τήν αυξημένη ένδοεπικοινωνιακή δικτύωση, και γιά τό ρόλο
τών αντίστοιχων έπικοινωνιακών όργανισμικών χωροχρόνων, αυτή ή πο-
λύπλευρη άντίληψη γιά τις έγκλειδωμένες ομαδοποιήσεις τής Φύσης,
απαιτεί άνάλογη μορφοποίηση τής έπιστημονικής σκέψης. 'Αντιστοίχως, ή
μελέτη τής έγκλειδωμένης πληθυσμιακής συμπεριφοράς και τών λειτουρ-
γικών σχέσεων τού μέρους και του όλου στή Φύση, προϋποθέτουν νέες,
μή γραμμικές μαθηματικές μεθόδους επεξεργασίας τών δεδομένων τής
παρατήρησης σχετικά μέ τή συμπεριφορά τών πληθυσμιακών συνόλουν,
άλλά και άπαιτούν μιά θεμελιώδη άλλαγή στή νοοτροπία και στήν προ-
σέγγιση τής μελέτης τής έρευνας τής πολυπλοκότητας τών έγκλειδωμέ-
νων κοινωνιών.

7.2. ΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ ΣΓΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΑΡΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Κάθε μορφή τού άντιληπτού σύμπαντος ξεδιπλώνει τήν αύτοδιατη-
ρούμενη και προσωρινή υπαρξιακή διαδρομή της στό συμβατικό χρόνο και
χώρο, ξεδιπλώνει τήν έγκλειδωμένη συντηρητική βιοτροχιά της, και
εμπλέκεται σέ μιά ιεραρχική πληροφοριακή επεξεργασία και
ολοκλήρωση, ή οποία συνοδεύεται άπό ιεραρχική αύξηση τής πολυ-
πλοκότητας και τής έπικοινωνιακής δικτύωσης, και άπό προαγωγή τής
συμπαντικής λειτουργικότητας, οπως πιστεύουμε και υποστηρί-
ζουμε.

Στό βιολογικό κόσμο, και στόν άνθρωπο, άρχίζουμε τήν υπαρξιακή δια-
δρομή μέ τήν έγκλειδωμένη ομαδοποίηση ενός μικροσκοπικού διογκώματος,
ενός γονιμοποιημένου ωαρίου, περίπου σέ μέγεθος πέντε εκατοστών τού
χιλιοστού τού μέτρου, τό όποιο περιέχει ένα πολύπλοκο πληροφοριακό μήνυ-
μα. Τά κύτταρα πολλαπλασιάζονται, ομαδοποιούνται και έγκλειδώνονται,
γίνονται έκβλάστημα, και μέ τή συνεχή άλληλεπίδραση μέ τό περιβάλλον
άναπτύσσουν τή μορφή και τήν προσωπικότητα ενός μοναδικού δντος, ένός
μοναδικού ανθρώπου. Στήν προσωρινή διάρκεια τής υπαρξιακής διαδρομής
μας, άγγίζουμε, τραγουδάμε, θαυμάζουμε και άγαπάμε, άνθίζουμε και μετά
μαραινόμαστε. Ή ούσία τού μηνύματος πού μας έφερε στή ζωή επεκτείνε-
ται μέσα άπό έμάς προς τά πίσω, άδιάλειπτη ώς τά άνεξερεύνητα βάθη τού
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παρελθόντος, μέ αναρίθμητα γονιμοποιημένα διογκώματα πού άνθισαν και
μαράθηκαν. Τήν ουσία του μηνύματος τής ζωής τήν προεκτείνει καθένας
άπό εμάς και τήν μεταβιβάζει στά παιδιά του, εμπλουτισμένη μέ κληρονο-
μικές διευθετήσεις.

Είναι καλό νά σημειώσουμε εδώ ότι οί υπαρξιακές διαδρομές τών
έγκλειδωμένων πληθυσμιακών μορφών τού κόσμου μας υποκινούνται και
προσανατολίζονται άπό τις εντοιχισμένες επιρρεπείς συνδετικότητες τής
Φύσης. Λέμε ότι οί έντοιχισμένες δυνητικές συνδετικότητες τής Φύσης, μέ
επιλογή και διακλάδωση, εξαρτώνται άπό τις εξελικτικές δυνητικότητες
τού μέλλοντος, δηλαδή τις έγγενεΐς τάσεις τής Φύσης προς προαγωγή τής
«λειτουργικότητας» —για τήν οποία θά μιλήσουμε στό τέλος τής σημε-
ρινής συνάντησης. Ώς άποτέλεσμα, τό εξαιρετικά πολύτροπο ρεπερτόριο
τής άπεριόριστης εξελικτικής ποικιλομορφίας τής Φύσης έλκεται δυνητικά
και δημιουργικά άπό τό μέλλον, δέν «σπρώχνεται» τυφλά άπο το παρελ-
θόν. Παραθέτοντας τή ρήση τού Illia Prigogine: «Τό μέλλον αύτού τού
κόσμου δέν είναι δεδομένο. Αυτό πού φτιάχνεται φτιάχνει».

Άν θά μπορούσε κανείς νά άναλογιστεΐ και νά μελετήσει τις εξελικτικές
συνέπειες τών προσωρινών υπαρξιακών διαδρομών τών έγκλειδωμένων
πληθυσμιακών μορφών μέσα άπό άλματα μεταξύ τών όργανισμικών επιπέ-
δων πολυπλοκότητας4 και μέσα άπό τις άμφίδρομες σχέσεις τού «μέρους»
και τού «όλου», θά άνακάλυπτε τή δυνατότητα ή όχι, τής εξελικτικής δη-
μιουργίας όντων μέ συνείδηση και ελεύθερη βούληση, ικανά νά στοχάζονται
τήν ύπαρξή τους, νά θαυμάζουν τό περιβάλλον τους, και νά επιζητούν τή
δυνατή επικοινωνία τους μέ τό Νου τής Φύσης.

8. ΣΤΝΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗΣ

Πρέπει νά σημειώσουμε εδώ ότι άναπτύσσουμε τή διευρυμένη πρότασή
μας για τήν έξελικτική κίνηση τού φυσικού κόσμου, μέ τον συνυπολογισμό
δύο θεμελιακών άρχών, πού άφορούν στις συνεξελικτικές διαδικασίες τής
φθοράς και τής μορφογένεσης, οί όποιες είναι ύπεύθυνες γιά τήν ποιοτική
πολυποικιλία άλλά και γιά τή συνεχή άνανέωση τού φυσικού κόσμου.

4. Μέ χαρακτηριστικά μεγέθη λειτουργικών παραμέτρων.
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'Αναφέρομαι εδώ στήν έντροπική αρχή, τή γνωστή καί ώς αρχή
τής άποδόμησης καί τοΰ θερμικού θανάτου τοΰ φυσικοΰ κό-
σμου, ή οποία αποτελεί έκφραση τοΰ κραταιοΰ Β ' νόμου τής Θερμοδυνα-
μικής. Θά μπορούσαμε νά ποΰμε ότι ή έντροπική αρχή άφορα τήν κίνηση
τής φθοράς τοΰ κόσμου μας.

Ή εγγενής ροπή πρός τήν άταξία, προς τήν άποδόμηση τοΰ φυσικού
κόσμου, πρός τή, χωρίς μορφολογικά χαρακτηριστικά, θερμοκοιτίδα τής
μέγιστης εντροπίας, δέν άποτελεΤ τήν μοναδική εξελικτική διαδικασία.
Πώς άλλωστε θά μπορούσε νά δικαιολογηθεί ή πασιφανής καί διαρκής
έξελικτική μορφογενετική δραστηριότητα τής Φύσης, ιδιαίτερα στό βιολο-
γικό κόσμο, ή οποία έπιμαρτυρειται, έκτος άπό τό φυσικό καί τό βιολο-
γικό κόσμο, καί στήν εξελικτική πορεία άλλων ποικίλων πολύπλοκων
συστημάτων, όπως κοινωνικών, οικονομικών, ^τλ. Θά μπορούσε κανείς νά
θέσει τό ίδιο έρώτημα καί γιά τήν εξελικτική πορεία αυτού τού ιδίου τού
σύμπαντος μας.

Ή άλλη άρχή είναι ή άρχή τής εξελικτικής μορφογένεσης,
ή οποία δημιουργεί νέες μορφές. Ή προσεγγιστική οριοθέτηση τών μορφών,
ή οποία έξασφαλίζει καί τήν προσεγγιστική αύτονομία, καθιστά δυνατή τήν
άναγνωρισιμότητα καί τήν άπόδοση ταυτότητας στις νέες μορφές, δηλαδή
καθιστά δυνατή τήν έπεξεργασία τής πληροφορίας, τήν επικοινωνία καί τή
γνώση.

Θά μπορούσε νά ύποτεθεϊ ότι οι δύο αυτές άρχές, ή άρχή τής άποδόμη-
σης καί ή άρχή τής μορφογένεσης, άναφέρονται στήν εξισορροπημένη δράση
δύο άντίστοιχων έξελικτικών εντοιχισμένων συνδετικών πεδίων, τά οποία
δροΰν έγγενώς στή φύση: ενός πεδίου βαθμιαίας καί άργής φθοράς καί άπο-
δόμησης τού κόσμου μας σέ συνθήκες κοντά σέ θερμοδυναμική ισορροπία —
διατήρησης ταυτότητας, καί ενός πεδίου ταχείας μεταπτωτικής έξελικτικής
μορφογένεσης σέ συνθήκες μακριά άπό θερμοδυναμική ισορροπία — δημιουρ-
γίας νέων μορφών.

Πώς μπορεί νά ταιριάζουν στό έξελικτικό πλαίσιο τού κόσμου μας αύτές
οι δύο συνεξελικτικές διεργασίες; Καθώς ό φυσικός κόσμος, όπως κάθε
«κλειστό» σύστημα, άποσυντίθεται πρός τήν τελική ισορροπία, πρός τήν
χωρίς συντηρούμενα μορφολογικά χαρακτηριστικά θερμοκοιτίδα τής μέγι-
στης άταξίας, μπορεί κανείς νά θέσει τό θεμελιώδες έρώτημα: «Πώς, μέ
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τήν αρμονική συνεξέλιξη τών διαδικασιών τής φθοράς καί τής μορφογένε-
σης, καταφέρνει ή Φύση νά δημιουργεί τήν απεριόριστη πολυποικιλότητα
νέων δομών καί συμπεριφορών, καί νά σπέρνει εξελικτικές μορφές ζωής καί
συνείδησης;».

Γιατί νά λειτουργεί ή φθορά καί ό θάνατος μαζί μέ τή δημιουργική έξέ-
λιξη; Μήπως είναι γιατί ό κύκλος «γέννηση - φθορά — θάνατος» έξασφαλί-
ζει τήν άπαραίτητη άνακύκλωση τής ύπαρξης στήν παγκόσμια διαδικασία
τού γίγνεσθαι; Αύτό είναι ένα άλλο θέμα, πού θά ήταν σκόπιμο νά τό συζη-
τήσουμε μιά άλλη φορά. Τί μπορεί νά έξασφαλίζει, καί τί μπορεί νά ύποδη-
λώνει, ή πεπερασμένη καί προσωρινή «βιοτροχιά» τών πάντων, άκόμη καί
τού ιδίου τού σύμπαντος, σχετικά μέ τή φυσιογνωμία τού κόσμου μας; Στό
σύμπαν πού ζούμε, όλα έχουν μία ήμερομηνία λήξεως.

Είναι σημαντικό νά συλλάβουμε τό όραμα πού έναρμονίζει αύτές τις δύο
άναγκαΐες καί συνεργατικές διαδικασίες τής Φύσης, τά δύο άνίκητα ρεύμα-
τα τοϋ κοσμικοΰ γίγνεσθαι, τής φθοράς καί τής μορφογένεσης. Όλόκληρος
ό κόσμος τής ρέουσας κίνησης καί τής συνδετικότητας, ό κόσμος πού βλέ-
πουμε, πού άγγίζουμε καί γνωρίζουμε, είναι προϊόν τής συνδυαστικής λει-
τουργίας τών δύο καθοριστικών ρευμάτων τής Δημιουργίας. Λέμε πώς, μέ τή
συνεργατική έξελικτική συνύπαρξη τών διαδικασιών τής «φθοράς» καί τής
«μορφογένεσης» έξασφαλίζεται ή ποιοτική πολυποικιλότητα τού φυσικού
κόσμου. Είναι ενδιαφέρον νά μνημονεύσουμε έδώ ότι, μέ τή δυναμικά ρυθμι-
ζόμενη άναδραστική έναρμόνιση τών διαδικασιών τής φθοράς καί τής μορφο-
γένεσης, έξασφαλίζεται καί ή συντήρηση τής ζωής. Τυχόν άποκλίσεις άπό
τήν εναρμονισμένη καί ρυθμιζόμενη συνεξέλιξη αύτών τών δύο συμπληρω-
ματικών διαδικασιών, μπορεί νά προκαλέσουν ή τήν άτροφική φθορά ή την
καρκινική μορφογονική καταστροφή ένός βιολογικού οργανισμού.

Έπίσης πιστεύουμε πώς μέ τή συνεργατική έξελικτική συνύπαρξη -τών
διαδικασιών τής φθοράς καί τής μορφογένεσης έξασφαλίζεται καί ή άνανε-
ωτική διαδικασία τής προαγωγής τής «λειτουργικότητας» τοϋ σύμπαντος.
Πιστεύουμε πώς τά δύο ρεύματα τού κοσμικοΰ γίγνεσθαι, τής φθοράς και
τής μορφογένεσης, είναι ή έκδήλωση μιάς γενικότερης άρχής τοΰ εξελι-
κτικού γίγνεσθαι, τής άρχής τής προαγωγής τής λειτουργι-
κότητας, <λ>, τού σύμπαντος —γιά τήν οποία θά μιλήσουμε σέ έπόμε-
νη συνάντηση.
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9. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΕΙΤΟΤΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥ-
ΜΠΑΝΤΟΣ

Ή δημιουργία νέων μορφών, δομών και λειτουργιών, μακράν τής ισορρο-
πίας, ακολουθεί πάντοτε σημεία διακλάδίυσης5. Στά σημεία διακλάδωσης ή
έπιλογή τής εξελικτικής διαδρομής εξαρτάται πιθανοκρατικά άπό τις επι-
κρατούσες φυσικές συνθήκες, κατά περίπτωση. Πιστεύουμε οτι τό γεγονός
αυτό αφορά ένα γενικό νόμο ο όποιος καλύπτει όλους τούς εξελικτικούς φυ-
σικούς νόμους. Αφορά στήν πιθανοκρατική έγγενή τάση επιλογής και δια-
κλάδωσης τής εξελικτικής διαδρομής τής Φύσης. 'Ιδιαίτερα, θά λέγαμε, πώς
τό μορφογενετικό μέρος τής έξελικτικής διαδικασίας οφείλεται σέ μιά πολυ-
πλοκοποιητική όρμή τοϋ δημιουργικού μορφογενετικοΰ χρόνου τής απρόβλε-
πτης, αλλά στατιστικά συνεπούς, μεταπτωτικής διαδοχής τού έξελικτικού
γίγνεσθαι, ή οποία, σέ όλες τις κλίμακες τής πολυπλοκότητας, άπό τις
«αινιγματικές» δράσεις τών στοιχειωδών κβαντικών φαινομένων τού μικρό-
κοσμου μέχρι τις πολύπλοκες δομές και λειτουργίες τής άνθρώπινης κοινο^-
νίας, καθορίζει άποφασιστικά τόν προσανατολισμό και τήν πορεία τής έξελι-
κτικής ιστορίας τού κόσμου μας.

Ή άποψη, τήν οποία παρουσιάζουμε έδώ, εισηγείται οτι ή έξελικτική
πορεία τοϋ φυσικού κόσμου καθοδηγείται άπό μιά προσανατολιστική άρχή
προαγωγής τής «λειτουργικότητας». Ή προαγωγή τής λειτουργικότητας
τού φυσικού κόσμου ορίζεται στό ευρύτερο παγκόσμιο χωροχρονικό θέατρο
τής εξελικτικής πορείας τών φυσικών διαδικασιών τοϋ φυσικού κόσμου και
αναφέρεται στήν έξελικτική έπιρρέπεια τών φυσικών φαινομένων: τήν έπιρ-
ρέπεια προς αυξανόμενη σύνθεση και πολυπλοκότητα, πρός αύξηση τής επι-
κοινωνιακής δικτύωσης, πρός διαφοροποίηση και λειτουργική μορφογένεση,
και πρός άποδόμηση και φθορά.

Υποστηρίζουμε οτι οί άντικειμενικές έπιλογές τών έπιρρεπειών τής Φύ-
σης, οί οποίες ένθαρρύνουν τήν προαγωγή τής λειτουργικότητας τοϋ κόσμου
μας, σέ παγκόσμια κλίμακα και σέ βάθος χρόνου οδηγούν και προσανατολί-
ζουν τή δημιουργία και τό ξεδίπλωμα ένός άναπτυσσόμενου χωροχρονικοϋ
πλέγματος διαφόρων κατηγοριών συντηρούμενων «έγγενών έξελικτικών λει-
τουργικών ιδιομορφιών και καινοφανών ολιστικών ιδιοτήτων» τοϋ φυσικού

5. Γιά τήν ανακάλυψη αυτή δόθηκε το Βραβείο Νόμπελ τό 1977.
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κόσμου μας6. Οί λειτουργικές ίδιομορφές του κόσμου μας, τις όποιες ονομά-
ζουμε και εγγενείς εξελικτικές άξιες του κόσμου μας,άφο-
ροϋν κατηγορίες συντηρούμενων μορφών, άπό τά στοιχειώδη σωματίδια, τους
πυρήνες και τά άτομα τού μικρόκοσμου, μέχρι τούς άστρικούς σχηματισμούς
τού διαστήματος, και μέχρι τά βιολογικά είδη, τόν άνθρωπο καί τις άνθρώ-
πινες κοινωνίες του.

10. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΟΣΟ ΜΠΟ-
ΡΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ

10.1. ΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ

Ή εποχή μας μπορεί νά χαρακτηριστεί ώς ή εποχή τής άμφιβολίας, τής
κοινοτικής σύγχυσης καί τών έντονων κοινωνικών άνακατατάξεων. Ή
άσύλληπτη επιστημονική καί τεχνολογική πρόοδος τών τελευταίων 150
ετών συνοδεύτηκε άπό προοδευτική έκπτωση πολιτιστικών καί ήθικών
άξιών.

Ό άνθρωπος τού δυτικού κόσμου συνειδητοποίησε τις καινούργιες, τις
πολυάριθμες άλλά καί άδιαμόρφωτες δυνατότητες γιά τό μέλλον του. Συ-
νάμα συνειδητοποίησε πόσο άβέβαιο είναι τό γνωστικό εγχεί-
ρημα. Ή άναζήτηση τής γνώσης, πού είναι εγγενές χαρακτηριστικό τού
εί'δους μας, είναι μιά άβέβαιη επιχείρηση τής οποίας τά αποτελέσματα δέν
μπορούν νά προβλεφθούν. Ό παρεμβατικός νεοάνθρωπος, ό homo proteus
τών ήμερών μας, μπορεί νά διαμορφώνει τό περιβάλλον του, ή καί το
γενετικό του υπόβαθρο. Μέ άλλα λόγια, ό άνθρωπος μπορεί σήμερα νά δια-
μορφώνει τή μοίρα του.

Συγκεκριμένα σήμερα ό άνθρωπος συνειδητοποίησε τήν άμεσότητα άλλά
καί τήν άβεβαιότητα τών επιπτώσεων τών εξελικτικών επιλογών του, οί
όποιες αφορούν τις πολιτιστικές άξίες τής κοινωνίας του, καί γενικότερα τήν
επιβίωση του. Πρέπει νά σημειωθεί πώς ή εγγενής άβεβαιότητα τής εξέλι-
ξης τού φυσικού κόσμου μας, άλλά καί ή άβεβαιότητα τής εξελικτικής
πορείας τής κοινωνίας μας, ενέχουν άπεριόριστες δυνατότητες δημιουργίας

6. "Εχουμε μιλήσει στο παρελθόν για «αναδυόμενες άξίες» καί «ολιστικές ιδιότητες» του
κόσμου μας. Βλ. Τό «μέρος» καί τό «ολον», Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 82 Α'
(2007).
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νέων μορφών, πού θά χαρακτηρίζονται άπό υπέρβαση τών αύθαίρετων δια-
χωρισμών καί κατακερματισμών τής κοινοτικής δομής, καί γενικότερα θά
χαρακτηρίζονται άπό ουσιαστικές παρεμβολές στή διαμόρφωση τού εξελικτι-
κού μέλλοντος μας. "Ηδη, συνειδητοποιούμε τόν εικονικό καί άπατηλό δια-
χωρισμό τού «άνθρώπου», ώς όντος, άπό τή Φύση, καί άντιλαμβανόμαστε
τόν ψευδαισθητικό διαχωρισμό τού «παρατηρητή» άπό τό «άντικείμενο τής
παρατήρησης». Θά λέγαμε ότι ήδη γινόμαστε μάρτυρες τών ψυχολογικών
καί κοινωνικών έπιπτώσεων τής συναίσθησης πού προέρχεται άπό τήν αναί-
ρεση τέτοιων διαχωρισμών.

10.2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: Ο ΠΟΛΓΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Σέ καταστάσεις αύξημένης εύαισθησίας, όπως συμβαίνει σέ συχνές περι-
πτώσεις τών «έγκλειδωμένων άνθρώπινων κοινωνιών», καίριες επιδράσεις
συλλογικών ή καί άτομικών παρεμβολών μπορούν καί παίζουν βασικό μορ-
φογενετικο ρόλο. "Οσον αφορά στήν έξελικτική πορεία τής άνθρώπινης
κοινωνίας, σήμερα, μέ τις άπειλητικά αύξανόμενες συνέπειες τής έπεμβα-
τικής παρουσίας τού άνθρώπου, τό βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στις επι-
λογές τού ύπερόπτη κοινωνικού πολυεγκλειδωμένου άνθρώπου, τού πολυ-
εγκλειδωμένου homo proteus, οι επιλογές τού οποίου καθορίζουν ούσιαστικά
τήν κατεύθυνση τής εκούσιας εξελικτικής πορείας μιας προοδευτικά ολοκλη-
ρωμένης καί έγκλειδωμένης κοινωνίας. Στις μέρες μας, ό «υπερόπτης
άνθρωπος» αύτοκατασκευάζει τή μοίρα του.

10.3. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Τά όρια τής έξέλιξης, τά όρια τής έξελικτικής πορείας τού σύμπαντος,
δέν άφορούν τά, ανύπαρκτα άλλωστε, όρια τού χώρου μέσα στον όποιο ύπο-
τίθεται ότι διαστέλλεται τό σύμπαν, άλλά άφορούν τά όρια τής πολυπλοκό-
τητας, τά όρια τής επικοινωνιακής δικτύωσης, δηλαδή τά όρια τής έγκλεί-
δωσης τών μορφών τού κόσμου μας. Όραματιστές τής 'Ιστορίας έχουν υπο-
θέσει πώς τά όρια τής έξέλιξης μπορεί νά βρίσκονται σέ κάποια «κατάστα-
ση τελειότητας», σέ μιά πιθανή συνάντηση μέ τό Νού τού θεού (στό ση-
μείο «ωμέγα» κατά τόν ιερέα Tellhard de Chardain).

Σήμερα θά λέγαμε πώς τά όρια τής πολυπλοκότητας, τά όρια τού κό-
σμου μας, βρίσκονται στή δομή καί τή λειτουργία τού άνθρώπινου εγκεφά-
λου καί τής άνθρώπινης κοινωνίας.
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Μολονότι αν κρίνουμε μέ βάση τήν έξέλιξη τής διανοητικής συμπερι-
φοράς τοϋ άνθρώπου κατά τήν ιστορική περίοδο τών τελευταίων 5.000
έτών δέν θά μπορούσαμε νά δικαιολογήσουμε εύκολα κάποια άνιχνεύσιμη
αύξηση τής πολυπλοκότητας τού άνθρώπινου έγκεφάλου, θά μπορούσαμε
νά πούμε ότι ή πολυπλοκότητα τής άνθρώπινης κοινωνίας έχει νά έπιδεί-
ξει σημαντικά έξελικτικά άλματα, άκόμη καί στή διάρκεια τής πρόσφα-
της 'Ιστορίας. Σήμερα, οί ένδείξεις πού έχουμε ύποδηλώνουν ότι πλησιά-
ζουμε μιά άκόμη σημαντική διακλάδωση, ή δποία οφείλεται σέ μεγάλο
βαθμό στήν έκρηξη τής τεχνολογίας τής πληροφορίας. Σήμερα βιώνουμε
τήν έκρηκτική αύξηση τής έπικοινωνιακής δικτύωσης τής άνθρώπινης
κοινωνίας καί τής παγκοσμιοποίησης τών οικονομικών, κοινωνικών καί
πολιτιστικών έξαρτήσεων τού άνθρώπου. Οί προσταγές τής συλλογικής
ύπεροργάνωσης, μέσα σέ ένα πλαίσιο άμείλικτα αύξανόμενης ύπερπλη-
ροφόρησης, τείνουν, μέ αύξανόμενο ρυθμό, νά άδρανοποιήσουν ή καί νά
καταπνίξουν τήν άτομική ικανότητα γιά έπιλογή καί δράση.

Συνειδητοποιούμε όλο καί περισσότερο ότι τό μέλλον μας δέν είναι δε-
δομένο άλλά ότι παραμένει άδιαμόρφωτο καί άβέβαιο. Τό ζητούμενο είναι
άν έπιθυμούμε νά εξελιχθούμε ώς μιά αύτόνομα ρυθμιζόμενη κοινωνία
μυρμηγκιών ή ψαριών, ή άν έπιθυμούμε νά έξελιχθούμε ώς μιά κοινωνία
έλεύθερων, έλλογων καί συναισθηματικών άνθρώπων, πού έπικοινωνούν μέ
τή Φύση, μέ τό Νού τού θεού.

Γίνεται όλο καί περισσότερο ξεκάθαρο καί έπιτακτικό τό ερώτημα σχε-
τικά μέ τό ρόλο πού παίζουν ό άτομικός παράγων καί οί έπιλογές τής κοι-
νωνίας στή διαμόρφωση τής έξελικτικής πορείας τού άνθρώπινου είδους. Θά
σάς άφήσω σήμερα μέ αύτό τό βασικό ερώτημα. 'Άς τό ψάξουμε όλοι μαζί.

Σάς ευχαριστώ ' γιά τήν προσοχή σας.
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ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. Ν. Κ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ

Μέ ιδιαίτερη χαρά θά ήθελα νά παρουσιάσω μετά τοϋ καθηγητού
κ. Παναγιώτη Σιαφαρίκα το βιβλίο Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, τού
ακαδημαϊκού κ. Ν. Άρτεμιάδη, και νά τονίσω τή σημαντική έκπαιδευτική
άξια τού βιβλίου γιά δλους τούς κλάδους τής Επιστήμης.

Ή Θεωρία Παιγνίων (Θ.Π.) είναι μία σχετικώς πρόσφατη μαθηματική
θεωρία, ή οποία μελετά καταστάσεις διαφόρων ειδών, στις οποίες παρουσιά-
ζονται φαινόμενα αντιθέσεως ή συνεργασίας μεταξύ λογικών ατόμων.

Κατά συνέπεια άπαιτεΐται ή δημιουργία μαθηματικών προτύπων τών κα-
ταστάσεων αύτών, γιά τή μελέτη τών οποίων ή Θεωρία Παιγνίων παρέχει
μαθηματικές μεθόδους και τεχνικές.

Ή Θεωρία Παιγνίων, ως μαθηματική θεωρία ή οποία μελετά τις πολ-
λαπλές και πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ τών ανθρώπων, έχει μέχρι σήμερα
κατορθώσει νά περιγράψει μέ έπιτυχία (έστω και μερικώς), τό τι σημαίνει
στήν εποχή μας νά θεωρείται κάποιος ότι είναι ικανός νά λαμβάνει κάθε
φορά τή σωστή άπόφαση και νά προβαίνει στή σωστή ένέργεια.

Μέ τό παρόν πόνημα ό συγγραφέας Ακαδημαϊκός κ. Άρτεμιάδης προ-
καλεί έστω και διαισθητικά τό πρώτο έρέθισμα και τό ένδιαφέρον του άνα-
γνώστη —και ιδιαίτερα τού νεαρού πτυχιούχου ένός κλάδου τών θετικών έπι-
στημών— γιά μία περαιτέρω βαθύτερη γνωριμία μέ τό θέμα αύτό καί, κατά
τήν άποψη τού καθηγητή κ. Σιαφαρίκα, αύτό γίνεται γιά πρώτη φορά στό
άντικείμενο αύτό.
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Τό βιβλίο έχει ιδιαίτερο παιδαγωγικό χαρακτήρα, διατηρεί τόν αυστηρό
επιστημονικό του χαρακτήρα, συγχρόνως όμως καί τόν εκλαϊκευτικό, με
βασικό στόχο νά γίνουν τά μαθηματικά όσο τό δυνατό πιό προσιτά στό
πλατύ κοινό. Αυτό ισχύει βέβαια γιά όλα τά βιβλία τού κ. Άρτεμιάδη καί
τούτο οφείλεται, κατά τήν άποψη τού καθηγητή κ. Σιαφαρίκα, στή μεγά-
λη δεινότητά του ώς δασκάλου. Ό κ. Άρτεμιάδης ξέρει νά απλοποιεί καί
νά παρουσιάζει μέ μοναδικό τρόπο δύσκολα μαθηματικά θέματα, καί αυτό
όφείλεται φυσικά στήν καλή γνώση καί κατανόηση έκ μέρους του αυτών
τών θεμάτων.

Τό βιβλίο αποτελείται άπό 5 κεφάλαια, εκτός ενός εμπεριστατωμένου
προλόγου καί επιλόγου, τής εισαγωγής καί τής βιβλιογραφίας, σέ έ'να σύνο-
λο 158 σελίδων.

1° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΤΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Σέ αυτό τό κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ιστορία τής Θεωρίας Παι-
γνίων.. Οί ρίζες τής Θεο^ρίας Παιγνίων άνάγονται στό 17ο αί. καί είναι
στενά συνδεδεμένη μέ περιοχές τών καθαρών μαθηματικών, όπως είναι ή
Ανάλυση, ή Τοπολογία, ή Γεωμετρία, καθώς καί ή Θεμελίωση τών Μα-
θηματικών.

Τό σημείο έκκίνησης τής σύγχρονης Θεωρίας Παιγνίων άποτέλεσε τό
κάτωθι άποτέλεσμα τό 1913, τού μεγάλου μαθηματικού Ernst Zermelo:
«Σέ κάθε παίγνιο όπου ύπάρχουν δύο μόνο παίκτες τών όποιων τά συμφέ-
ροντα είναι τελείως άντίθετα, καί όπου ό κάθε παίκτης είναι πλήρως πλη-
ροφορημένος γιά τις προθέσεις καί τις προτιμήσεις τού άλλου παίκτη, ύπάρ-
χει μία βέλτιστη στρατηγική γιά τόν κάθε παίκτη».

Μετά τόν Zermelo άκολούθησε πληθώρα άλλων δημοσιευμάτων, με-
ταξύ τών οποίων είναι έκεΐνα τού διαπρεπούς Γάλλου μαθηματικού Emile
Borel (1921), τού I. Von Neumann (1928), καί τό μνημειώδες καί πιό
φημισμένο σύγγραμμα τής Θεωρίας Παιγνίων Theory of Games and Eco-
nomic Behavior τών I. Von Neumann καί Ο. Morgenstern (1944). Στό
σύγγραμμα αυτό οί συγγραφείς παρουσιάζουν διάφορες λογικές ταξινομήσεις
τών παιγνίων καί άποδεικνύουν τό περίφημο minimax θεώρημα, τό όποιο
βεβαιώνει ότι «σέ ένα παίγνιο μέ δύο παίκτες, όπου τά συμφέροντα τών παι-
κτών είναι άντίθετα, ύπάρχει στρατηγική γιά κάθε παίκτη, έτσι ώστε άμφό-
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τεροι οι παίκτες νά μην είναι δυσαρεστημένοι μέ το τελικό αποτέλεσμα». Τό
θεώρημα αυτό γενικεύτηκε τό 1951 άπό τόν John Nash, στον όποιο, όπως
είναι γνωστό, είχε άπονεμηθεί τό 1994 τό βραβείο Nobel για τις Οικονο-
μικές Επιστήμες. Ή άνακάλυψη αύτή ανέδειξε τόν Nash σέ μία διάσημη
έπιστημονική προσωπικότητα.

2° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

Σέ αύτό τό κεφάλαιο παρατίθενται δύο παραδείγματα παιγνίων ικανότη-
τος, τών οποίων ή λύση δίδεται μέ τή χρήση μεθόδων πού παρέχει ό κλά-
δος τών μαθηματικών γνωστός ώς Γραμμικός Προγραμματισμός.

Ή μελέτη τών παιγνίων ικανότητος δέν έμπίπτει στή Θεωρία Παιγνίων.

3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΑΙΓΝΙΑ ΤΥΧΗΣ

Στά παίγνια τύχης ύπάρχουν μόνο δύο παίκτες έκ τών οποίων ό έ'νας
είναι ή Φύση. Υπάρχει δηλαδή καί εδώ, όπως στά παίγνια ικανότητος, έ'νας
μόνο παίκτης, μέ τή διαφορά ότι αύτός δέν έχει τόν πλήρη έλεγχο τών άπο-
τελεσμάτων, διότι ή Φύση μπορεί νά έπηρεάσει τό τελικό άποτέλεσμα κατά
τρόπο τόν όποιο δέν μπορεί νά προβλέψει δ παίκτης.

Τά παίγνια τύχης διακρίνονται σέ δύο κατηγορίες:
α) Στήν πρώτη κατηγορία άνήκουν έκεϊνα, στά όποια μολονότι ό παίκτης
δέν γνωρίζει πώς θά άντιδράσει ή Φύση στή στρατηγική του, γνωρίζει
όμως ώς πιθανότητες κάθε μία άπό τις άντιδράσεις της καί βάσει αυτών
επιλέγει τις δικές του στρατηγικές,
β) Στή δεύτερη κατηγορία άνήκουν τά παίγνια τύχης στά όποια ό παίκτης
όχι μόνο δέν γνωρίζει τό πώς θά άντιδράσει ή Φύση άλλά δέν γνωρίζει
ούτε τις πιθανότητες κάθε άντιδράσεώς της. Υπάρχει δηλαδή πλήρης
άβεβαιότητα.

Δίδεται άπό ένα παράδειγμα άναλυτικά γιά κάθε κατηγορία καί παρου-
σιάζονται συνοπτικά καί κατανοητά στοιχεία τής Θεωρίας Πιθανοτήτων.

4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΚΤΕΣ

Τά στρατηγικά παίγνια ύποδιαιρούνται σέ δύο κατηγορίες:
α) Παίγνια μηδενικού άθροίσματος,
β) Παίγνια μή μηδενικού άθροίσματος.
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Στά παίγνια αυτά κανένας από τους δύο παίκτες δέν είναι ή Φύση.

α) Παίγνια μηδενικού αθροίσματος.

Ή ονομασία «παίγνια μηδενικού αθροίσματος» οφείλεται στο δτι το
άθροισμα τών απολαβών τών παικτών ισούται πάντα μέ μηδέν. Αύτό ση-
μαίνει πώς δ,τι κερδίζει δ ένας τδ χάνει δ άλλος, καί άντιστρόφως. Στά παί-
γνια αύτά, τά συμφέροντα τών παικτών είναι τελείως άντίθετα καί άνταγω-
νιστικά καί ώς έκ τούτου καμία άπολύτως συνεργασία μεταξύ αύτών δέν
μπορεί νά ύπάρξει.

Έπειδή ή Θεωρία Παιγνίων Μηδενικού Αθροίσματος άσχολεΐται μέ
καταστάσεις δπου τά συμφέροντα τών παικτών είναι τελείως άντίθετα, είναι
φυσικδ νά έχει αύτδ έφαρμογή καί στις πολεμικές τέχνες. Μία τέτοια εφαρ-
μογή μέ τήν ονομασία «Colonel Blotto Game» παρουσιάζεται άναλυτικά
στδ έν λόγω σύγγραμμα.

"Ενα άλλο παράδειγμα άναφέρεται στή φιλοσοφία, καί συγκεκριμένα στό
πρόβλημα τής «έλευθέρας βουλήσεως».

β) Παίγνια μή μηδενικού άθροίσματος.

Τά παίγνια μή μηδενικού άθροίσματος διαφέρουν άπό τά παίγνια μηδενι-
κού άθροίσματος κατά τδ δτι τό άθροισμα τών άπολαβών τών παικτών δέν
ισούται πάντα μέ μηδέν άλλά είναι μεταβλητό.

5" ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕ η-ΠΑΙΚΤΕΣ

Τό κεφάλαιο αύτό άσχολεΐται μέ τά παίγνια στρατηγικής μορφής στά
όποια τό πλήθος τών παικτών είναι μεγαλύτερο τών δύο.

Θά θεωρήσουμε πρώτα τήν περίπτωση όπου δέν ύπάρχει καμία άπολύ-
τως έπικοινωνία ή συνεργασία μεταξύ τών παικτών, τό δέ πλήθος τών στρα-
τηγικών, τις όποιες δ παίκτης διαθέτει, είναι πεπερασμένο.

Ή θεμελιώδης ιδέα γιά τή λύση τών παιγνίων αύτών άναπτύχθηκε άπό
τόν John Nash στή διδακτορική του διατριβή στό Princeton University τό
1950, όταν αύτός ήταν μόλις 22 έτών. Επακολούθησε περίληψη τής δια-
τριβής, ύπό τύπον άνακοινώσεως στά Proceedings of the National Academy of
Sciences (USA), τό 1950, μέ τίτλο Equilibrium points in n-person games,
όπου σέ μία μόνο σελίδα σκιαγραφείται ή άπόδειξη τής παρουσιαζόμενης
προτάσεως. Τόσο στή διατριβή του όσο καί στήν άνωτέρω άνακοίνωση ό
Nash χρησιμοποιεί μεθόδους τών καθαρών μαθηματικών καί συγκεκριμένα
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τό «Θεώρημα σταθερού σημείου του Brower», καθώς και το γενικότερο
αύτού «Θεώρημα σταθερού σημείου του Kakutani».

Στή συνέχεια δίνουμε μία διαισθητική εικόνα τής έννοιας τοϋ σταθερού
σημείου, όπως τήν παρουσιάζει πολύ καλά ό συγγραφέας.

Ά ς φανταστούμε μία γυάλινη σφαίρα γεμάτη μέ μιά πάρα πολύ λεπτή
άμμο, και ας ταυτίσουμε όλα τά σημεία τής σφαίρας μέ τούς κόκκους τής
άμμου. Έν συνεχεία ας δώσουμε στή σφαίρα μιά κίνηση «συνεχή». Τότε
σημεία τής σφαίρας, κόκκοι δηλαδή τής άμμου, μετακινούνται, ή δέ σφαίρα
λέμε ότι υφίσταται ένα «συνεχή μετασχηματισμό». Τό θεώρημα, π.χ. τού
Bouwer, ουσιαστικά μάς λέγει ότι κατά τό συνεχή αύτό μετασχηματισμό
τής σφαίρας τουλάχιστον ένα σημείο αυτής —ένας κόκκος άμμου- παραμέ-
νει σταθερό (άκίνητο).

Αύτή είναι ή κεντρική ιδέα τήν οποία έκφράζουν τά λεγόμενα θεωρήμα-
τα σταθερού σημείου.

'Άς έξετάσουμε τώρα τό σκηνικό, τό πώς δηλαδή περιγράφεται ένα παί-
γνιο μέ περισσότερους άπό δύο παίκτες μεταξύ τών οποίων ούδεμία επικοι-
νωνία ή άλλου εί'δους συνεννόηση είναι επιτρεπτή.

Έδώ ή λύση τοϋ παιγνίου βασίζεται στά σημεία ισορροπίας τοϋ παιγνί-
ου, τά όποια υποδεικνύουν στούς παίκτες τις στρατηγικές έκεϊνες τις οποίες,
εάν αυτοί άκολουθήσουν, δέν θά μετανοήσουν γιά τήν επιλογή τους, όταν
πληροφορηθούν πώς έπαιξαν οί συμπαίκτες τους.

Ό μαθηματικός, ό άσχολούμενος μέ τή ΘΠ, εξετάζει μεθοδικά τις διά-
φορες στρατηγικές τις όποιες μπορούν οί παίκτες νά έπιλέξουν.

Στά παίγνια μέ n-παΐκτες υποτίθεται ότι οί διάφορες ομάδες συνεργασίας
πού δημιουργούνται μπορούν νά έπιλέξουν τον τρόπο δράσεως τους άπό ένα
πλήθος εναλλακτικών δυνατοτήτων άκολουθώντας ορισμένες βασικές άρχές,
οί όποιες πιστεύεται ότι θά οδηγήσουν σέ ένα «δίκαιο» άποτέλεσμα. Μερικές
άπό τις άρχές αύτές είναι οί έξης:

I. Ή ειλικρίνεια πρέπει νά χαρακτηρίζει τά μέλη τής όμάδας μέ γνώ-
μονα τό κοινό συμφέρον.

II. Ή προτίμηση γιά κάποιον υποψήφιο είναι πηγαία και άμετάβλη-
τη. 'Άν ή όμάδα προτιμά τόν Χ άπό τον Τ δέν μπορεί νά προτιμά
συγχρόνως τόν Τ άπό τόν Χ. Ή ψήφος τής όμάδας πρέπει νά
είναι ένιαία.
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III. Πρέπει νά υπάρχει ιεράρχηση τών προτιμήσεων τών ομάδων
συνεργασίας. Πρόκειται γιά τήν ιδιότητα τής μεταβατικότητας.
Μέ άλλα λόγια, αν μιά ομάδα προτιμά τόν Χ άπό τόν Τ καί τόν
Τ άπό τόν Ζ πρέπει κατ' άνάγκην νά προτιμά τόν Χ άπό τόν Ζ
καί όχι τόν Ζ άπό τόν Χ.

Τελειώνοντας, θά ήθελα νά τονίσω μέ ιδιαίτερη έμφαση τήν πληρότητα
τών άναφορών του συγγράμματος, όπου ό συγγραφέας άναλυτικά παρουσιά-
ζει καί άναφέρει όλες τις πηγές πού χρησιμοποιεί.

Ή άνάγκη ύπαρξης συγγραμμάτων εκλαϊκευτικού χαρακτήρα είναι
ουσιαστική στήν εποχή μας γιά τή λήψη ορθής, κάθε φορά, άπόφασης.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. Κ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ

Εύχαριστώ πολύ τόν συνάδελφο κ. Ζερεφό γιά τήν ακριβή καί επιτυχή
παρουσίαση τού βιβλίου Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων. Ευχαριστώ επί-
σης τόν καθηγητή τού Πανεπιστημίου Πατρών καί Πρύτανη τού Ανοικτού
Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτη Σιαφαρίκα γιά τήν ουσιαστική συμμετοχή του
στήν παρουσίαση τού βιβλίου. Μού είναι έξαιρετικά εύχάριστο νά άναφέρω
καί μιά τρίτη ιδιότητα τού κ. Σιαφαρίκα: Υπήρξε αυτός ένας άπό τούς λα-
μπρούς φοιτητές μου στό Πανεπιστήμιο Πατρών, όταν τό 1975 άνέλαβα
τήν Α ' "Εδρα Μαθηματικών στό Πανεπιστήμιο αύτό.

"Εχει καταστεί πιά σαφές ότι τά μαθηματικά δέν άποτελούν μόνο πολι-
τισμικό άγαθό άλλά είναι ταυτόχρονα τό θεμέλιο σχεδόν όλων τών άνθρωπί-
νων δραστηριοτήτων. "Οπως παλαιότερα έγινε ή σταδιακή μαθηματικοποίη-
ση τής Φυσικής, τώρα γίνεται ή «εισβολή» τών μαθηματικών σέ όλους τούς
κλάδους τών άνθρωπιστικών έπιστημών.

Χωρίς τά μαθηματικά όχι μόνο ή έρευνα δέν είναι δυνατή άλλά καί ή
επιστημονική ένημέρωση είναι άνεπαρκής, διότι δημιουργείται δυσκολία κα-
τανοήσεως τού βιβλιογραφικού ύλικοΰ.

Γιά τό λόγο αύτό δέν έξεπλάγην, όταν ό κ. Ζερεφός μού έπρότεινε νά
κάνει τήν παρουσίαση τού βιβλίου. Εξάλλου ή επιστήμη, τήν οποίαν θερα-
πεύει ό κ. Ζερεφός, έχει στενή συγγένεια μέ τά μαθηματικά.
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"Ενας άπο τους λόγους που άπεφάσισα τή συγγραφή αύτού τοΰ βιβλίου
είναι ότι διεπίστωσα ότι δεν υπάρχει στήν έλληνική βιβλιογραφία γενικό
εισαγωγικό κείμενο στή Θεωρία Παιγνίων, κάτι πού, άπό παιδαγωγικής
πλευράς, θεωρώ ότι είναι άπαραίτητο.

* Μέ μεγάλη ικανοποίηση παρετήρησα ότι ό κ. Ζερεφός καί δ κ. Σιαφα-
ρίκας άντιλήφθηκαν τόν παιδαγωγικό χαρακτήρα τού βιβλίου τονίζοντας μέ
έμφαση τό σημείο αύτό. Δυστυχώς, ή παιδαγωγική καί, πιο συγκεκριμένα,
ή «καλή διδασκαλία», έχει πράγματι παραμεληθεί στήν έλληνική έκπαίδευ-
ση. Επιτρέψτε μου, έπειδή πρόσφατα γίνεται πολύς λόγος γιά τήν έλληνική
παιδεία, νά κάνω τήν άκόλουθη σύντομη παρένθεση.

Σέ έναν κόσμο πού γίνεται ολοένα καί πιό πολύπλοκος, πιο πολυπληθής
καί πιό έπικίνδυνος, τό έθνος μας, κάθε έθνος, πρέπει νά καταβάλλει μεγά-
λες προσπάθειες, πρέπει νά άγωνίζεται γιά νά γίνει άξιοκρατικό.

Ό στόχος αύτός έπιτυγχάνεται όταν ή παιδεία καί τά κοινωνικά συ-
στήματα είναι καταλλήλως δομημένα, ώστε ή επιλογή έκείνων τών νέων πού
είναι προικισμένοι μέ έξαιρετικό ταλέντο, ένεργητικότητα καί φρόνηση, δη-
λαδή έκείνων πού θά άποτελέσουν τά μελλοντικά ήγετικά στελέχη τής κοι-
νωνίας, ή έπιλογή αύτών νά γίνεται εύκολα καί μέ άκρίβεια.

Σχετικά μέ τήν τελευταία αύτή παρατήρηση θά ήθελα νά προσθέσω ότι
στις ΗΠΑ τό κράτος διέθεσε, προ μηνός, στή National Science Foundation
(NSF) τό ποσό τών 3.000.000 δολαρίων γιά τή δημιουργία ενός μαθηματι-
κού ινστιτούτου, τού οποίου έργο θά είναι ή άνακάλυψη καί ή έκπαίδευση
νεαρών μαθηματικών ταλέντων. Περισσότερες λεπτομέρειες εύρίσκονται στό
περιοδικό Science (vol. 323, 20 March 2009). Κάτι άνάλογο θά μπορούσε νά
γίνει καί στόν τόπο μας.

Μέχρι σήμερα όλοι μας, καί ιδίως οι εκπαιδευτικοί, θεωρούσαμε τήν πα-
ροχή σέ όλους άνεξαρτήτως τούς πολίτες τών ίδιων εύκαιριών, τών ίδιων δι-
καιωμάτων ώς θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι ή παροχή αύτή,
στήν εποχή μας, είναι όχι μόνο θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης άλλά καί θέμα
εθνικής έπιβίωσης. ·

Ή διδασκαλία, ή συνεχώς βελτιούμενη διδασκαλία, είναι τό κλειδί γιά νά
έπιτύχουμε τό στόχο μας σέ όλες τις βαθμίδες τής εκπαίδευσης. Ή ποιό-
τητα τού "Εθνους εξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό άπό τήν «δμαδική» σοφία
τών ήγετών καί άπό τήν «ομαδική» σοφία τών πολιτών του.
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Ζητώ συγγνώμη γιά τό σκληρό ύφος που χρησιμοποίησα. "Ομως οφεί-
λω νά τονίσω ότι έν γένει τά σχολεία μας δέν διακρίνονται γιά τήν καλή δι-
δασκαλία σέ αυτά.

Θά άναφέρω πολύ σύντομα τρία παραδείγματα, πού έχουν σχέση μέ τή
διδασκαλία τών μαθηματικών, μέ τήν καλή διδασκαλία.

(α) Διάβαζα σέ ένα μαθηματικό περιοδικό τό Θεώρημα τών Borsuk-
Ulam. Ή αύστηρή μαθηματική έκφώνηση τοϋ θεωρήματος δέν θά προκα-
λέσει τό ιδιαίτερο ένδιαφέρον τού φοιτητοϋ, καί πολύ ολιγότερο τού μή μα-
θηματικού. "Αν, όμως, δοθεί μιά έκφώνηση ισοδύναμη μέ τήν αύστηρή μα-
θηματική έκφώνηση, μέ κάποια έπένδυση όμως πιό προσιτή στό εύρύ κοινό,
μέ κάποιο παιδαγωγικό τέχνασμα τό όποιο έρεθίζει τή φαντασία καί τή δι-
αίσθηση τοϋ άκροατή, τό άποτέλεσμα είναι πολύ πιό ικανοποιητικό. Υπάρ-
χουν πολλά τεχνάσματα στήν καλή διδασκαλία, τά όποια όμως πρέπει νά τά
άνακαλύπτουμε.

'Ιδού ή έκφώνηση. 'Ανά πάσα στιγμή ύπάρχουν επί τής έπιφανείας τής
γής δύο εκ διαμέτρου άντίθετα σημεία, στά όποια ή άτμοσφαιρική πίεση καί
ή θερμοκρασία είναι 'ίδιες.

Σημείωση: Έδώ ύποθέτουμε ότι ή θερμοκρασία καί ή πίεση μεταβάλλο-
νται συνεχώς επί τής έπιφανείας τής γής.

(β) "Αναφέρω στό βιβλίο Εισαγωγή στή Θεωρία Παιγνίων ότι ό J. Nash,
γιά νά άποδείξει ένα θεώρημα στήν έργα σία του, στήν οποία, τού άπονεμή-
θηκε τό Βραβείο Nobel Οικονομικών 'Επιστημών (11.10.1994, μαζί μέ δύο
άλλους έπιστήμονες), χρησιμοποίησε τό θεώρημα πού φέρει τήν ονομασία
«Θεώρημα τού Σταθερού Σημείου». "Οπως καί στό προηγούμενο παράδειγ-
μα, άν άκολουθηθεΐ τό 'ίδιο παιδαγωγικό τέχνασμα καί παρουσιασθεί ή έκφώ-
νηση τού θεωρήματος αύτού σέ άλλη ισοδύναμη μορφή, τό άποτέλεσμα είναι
πολύ πιό ικανοποιητικό.

'Ιδού ή έκφώνηση. 'Ας φαντασθούμε μιά γυάλινη σφαίρα γεμάτη μέ μιά
πάρα πολύ λεπτή άμμο, τούς κόκκους τής οποίας ας ταυτίσουμε μέ τά έσω-
τερικά σημεία τής σφαίρας. Στή συνέχεια ας δώσουμε μιά «συνεχή» κίνη-
ση στή σφαίρα. Τότε τό θεώρημα λέγει ότι, κατά τήν κίνηση αύτή, τουλά-
χιστον ένας άπό τούς κόκκους τής άμμου, τουλάχιστον ένα σημείο τής
σφαίρας, θά παραμείνει άκίνητο.
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Διερωτάται κανείς ποια είναι ή σχέση τοϋ θεωρήματος αύτοϋ μέ τις
οικονομικές θεωρίες.

Καί δμως υπάρχει σχέση, ή οποία γίνεται άντιληπτή όταν τά προβλή-
ματα διατυπωθούν καταλλήλως, ώστε ή επεξεργασία τους νά μπορεί νά γί-
νει μέ μαθηματικές μεθόδους.

(γ) Τό τρίτο παράδειγμα είναι άπό προσωπική μου εμπειρία. Τήν εποχή
που δίδασκα στό Πανεπιστήμιο Πατρών (1975-1984), έπρόκειτο νά διδάξω
έ'να θεώρημα πού φέρει τήν ονομασία «Θεώρημα τής Μέσης Τιμής». "Εδω-
σα τήν εκφώνηση, τήν άπόδειξη, μερικά παραδείγματα, καί στή συνέχεια
έκανα τήν κλασική ερώτηση, αν κάποιος θέλει νά ρωτήσει κάτι επί τοϋ θέ-
ματος .

Πράγματι ένας φοιτητής μου έκανε τήν ερώτηση: «Τι οδήγησε αυτόν
που άπέδειξε τό θεώρημα αυτό, πώς τό εμπνεύστηκε;». Είχα τή συνήθεια
νά ετοιμάζομαι πολύ καλά γιά κάθε ώρα διδασκαλίας, διότι πιστεύω ότι
αυτή άποτελεΤ ιεροτελεστία γιά τόν διδάσκοντα, άκόμα καί αν τό άντικεί-
μενο διδάσκεται γιά πολλοστή φορά. Τού έδωσα τήν εξής άπάντηση:
«"Εχεις αύτοκίνητο;». Είπε ναί. «Πές πώς πηγαίνεις στήν Αθήνα οδη-
γώντας μέ 40, 60, 70, 30 κτλ. χλμ./ώρα. Στήν 'Αθήνα παρατηρείς ότι ή
μέση ταχύτητά σου ήταν 50 χλμ./ώρα. Νομίζεις ότι κατά τή διάρκεια τής
μετάβασής σου στήν Αθήνα, σέ κάποια στιγμή οδηγούσες μέ 50
χλμ./ώρα;» «Ασφαλώς», άπάντησε ό φοιτητής. «Γιατί, άν όδηγοΰσα
συνεχώς μέ λιγότερα άπό 50, τότε ό μέσος όρος δέν θά ήταν 50. 'Αν όδη-
γούσα συνεχώς μέ περισσότερα άπό 50 πάλι ό μέσος όρος δέν θά ήταν 50.
"Αρα κάποτε οδήγησα μέ 50 χλμ./ώρα».

«Τώρα άπέδειξες τό Θεώρημα τής Μέσης Τιμής», τού είπα. «Άπό τήν
άπόδειξή σου ξεκινάει τό θεώρημα».

Στή συνέχεια εξήγησα πώς μεταβαίνουμε άπό τή μία εκφώνηση στήν
άλλη.

Θά ήθελα νά κλείσο^ λέγοντας:

Ή καλή διδασκαλία είναι εξίσου σπουδαία μέ τήν έρευνα.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΠΑΝΟΥ Α. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ, στο ανώτατο πνευματικό ίδρυμα τής
χώρας μας, οί μαθητές, συνεργάτες, συνάδελφοι και φίλοι τοϋ Καθηγητού
και Ακαδημαϊκού κ. Καίσαρα Αλεξόπουλου, γιά νά έκφράσουμε τήν άγάπη
μας και νά άποδώσουμε φόρο τιμής στον έκατοντάχρονο δάσκαλο μας.

Γνωρίζω ότι καθένας άπό έμάς θά έπιθυμούσε νά τού δοθεί ή εύκαιρία
νά μιλήσει γιά τούς ιδιαίτερους λόγους πού ό Καίσαρ Αλεξόπουλος σημάδε-
ψε τή ζωή του. "Ομως είμαστε πολλοί οί φίλοι του και μαθητές του, και τό
συγκινησιακό φορτίο θά είναι μεγάλο γιά τό δάσκαλο. "Ετσι, θά περιορι-
στούμε στις παρουσιάσεις τριών μόνο άπό τούς παλαιότερους μαθητές και
σημερινούς συναδέλφους του στήν Ακαδημία Αθηνών —πιστεύω πώς είμαι
σήμερα ό άρχαιότερος έν ζωή μαθητής του. Θά μιλήσουμε και έκ μέρους
τών υπολοίπων, κυρίως έκφράζοντας τή συλλογική άγκαλιά μας πού περι-
βάλλει τόν καθηγητή μας.

Άν δέν κουράσουμε υπέρμετρα τό δάσκαλο, θά έπιτρέψω στόν καθένα
μας να σφίξουμε τό χέρι τού μέντορά μας μέ τόν αρμόζοντα σεβασμό και τήν
δέουσα εύταξία, μετά τό τέλος τής σημερινής τελετής, στήν Αί'θουσα Ακα-
δημαϊκών τού κτηρίου τής Ακαδημίας Αθηνών.

Ό άκαδημαϊκός Καίσαρ Αλεξόπουλος συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής,
γεμάτης μέ παιδεία και έρευνα σέ διάφορους τομέϊς τής Φυσικής Επιστή-
μης. Ανάμεσα στους άμέτρητους μαθητές και συνεργάτες τού καθηγητού
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Αλεξόπουλου, εμείς οί λίγοι πού βρισκόμαστε εδώ σήμερα έχουμε τήν ευκαι-
ρία νά βεβαιώσουμε πώς στήν έποχή τής δράσης τοϋ καθηγητοϋ 'Αλεξόπου-
λου στό Πανεπιστήμιο Αθηνών μάθαμε γράμματα.

Τό λέω αύτό γιατί δέν θά μπορούσε νά όλοκληρωθεϊ μιά τιμητική έκδή-
λωση γιά έναν άνθρωπο πού άφιέρωσε τή ζωή του στήν παιδεία καί τήν
έρευνα χωρίς άναφορά στά θεμελιώδη προβλήματα πού ταλανίζουν σήμερα τις
δύο αύτές θεσμικές λειτουργίες (enterprises) τής κοινωνίας μας.

Θέλω νά τονίσω τόν ύπεύθυνο μορφοποιό ρόλο τής «δυνητικής παιδείας
τού γίγνεσθαι» καί τής έποικοδομητικής χρησιμοποίησης τής Τεχνολογίας
τής Πληροφορικής στήν έλαχιστοποίηση τών κοινωνικών, οικονομικών κτλ.
προβλημάτων τής κοινωνίας. Κυρίως λόγω τής μή προσαρμογής τής παι-
δείας στις άπαιτήσεις τής σύγχρονης άνοιχτής κοινωνίας μέ τήν έκρηκτική
πληροφόρηση δέν γίνεται σωστή εφαρμογή τής ταχέως άναπτυσσόμενης
Τεχνολογίας τής Πληροφορικής γιά τήν άποτελεσματική έκπαίδευση ατό-
μων πού νά είναι ικανά νά μετουσιώσουν τήν πληροφορία σέ δυνητική γνώ-
ση. "Οταν ή παιδεία είναι άνεπαρκής στήν άποστολή αύτή, ύπάρχει ό κίν-
δυνος της αύτοματοποιημένης 'παραγωγής' άτόμων καί κοινωνιών εύάλω-
των σέ πολλών ειδών έκμεταλλεύσεις, τέτοιες πού τείνουν νά παραλύσουν
τήν ιδιωτική πρωτοβουλία καί νά καταλύσουν τήν ικανότητα κριτικής έπε-
ξεργασίας τής πληροφορίας, πού είναι έπιδίωξη τής «δυνητικής παιδείας τού
γίγνεσθαι». Ό καθηγητής 'Αλεξόπουλος άνάλωσε τή ζωή του στήν προα-
γωγή τών άξιών τής έρευνας καί τής «δυνητικής παιδείας τού ευ γίγνε-
σθαι». Σήμερα ή παιδεία μας μοιάζει μέ έναν πλαστικό κορμό δέντρου
χωρίς ούτε ένα ξερό φύλλο επάνω του πού νά Θυμίζει ότι ύπήρξαν καί κα-
λύτερες εποχές.

Πρέπει νά πούμε εύθαρσώς καί μέ σαφήνεια ότι ή ποιότητα στήν παι-
δεία δέν ικανοποιείται μέ τή λύση τών διαδικαστικών καί οικονομικών προ-
βλημάτων. Ή ικανοποίηση τέτοιων άξιώσεων μπορεί νά άφορά άναγκαΐες
ίσως διεκδικήσεις πού είναι όμως στήν καλύτερη περίπτωση επικουρικές
γιά τήν επίτευξη ποιότητας στήν παιδεία. Στήν κοινωνία μας είναι θεμε-
λιώδης ή άνάγκη άλλαγής τής νοοτροπίας δασκάλων, μαθητών, γονέων,
καί τής Πολιτείας, ή όποία έχει άλλοιωθεΐ άπό παρεμβολές καί άξιώσεις
μιάς κοινωνίας έξωράίσμού καί άποθέωσης τής σπουδαιότητας τού «έχειν»
καί όχι τού «είναι». Ή προαγωγή τών άνθρωπιστικών άξιών, τής πνευ-
ματικής ολοκλήρωσης καί τής ικανότητας σύνθεσης κατάλληλων πληροφο-
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ρ ιών, μέ τον κατάλληλο τρόπο, στήν κατάλληλη στιγμή, αφορά τή δυ-
νητική παιδεία τοΰ ευ γίγνεσθαι. Ζοϋμε σέ ένα περιβάλλον υπερπληροφό-
ρησης, όπου ή γνώση είναι δημοκρατικά διαθέσιμη καί αυξάνεται εκθετικά
χάρη στήν έπιστήμη καί όπου ή μονάδα κόστους μειώνεται χάρη στήν τε-
χνολογία. Οί αξιώσεις καί οί έπιλογές τής κοινωνικής δράσης μας οικοδο-
μούνται μέ βάση τις κοινωνικές μας αξίες. Θά πρέπει νά ανταποκριθούμε
καλύτερα στις απαιτήσεις μιας κοινωνίας έλεύθερων καί κριτικά σκεπτό-
μενων πολιτών, επανεξετάζοντας τις πιό βαθιά ριζωμένες ατομικές καί κοι-
νωνικές συμπεριφορές μας. Είναι εφικτό. Χρειαζόμαστε σαφήνεια, φαντα-
σία, τόλμη καί θέληση.

Άν είπα κάποια περισσότερο προσωπικά λόγια γιά τόν Αλεξόπουλο άπό
εκείνα πού περιμένατε, τότε χρεώστε τα στή χόβολη τών άναμνήσεων, σέ
έκείνη τή χόβολη τής άπόμακρης νεότητας, όπως λέει ή Κική Δημουλά, τής
άπόμακρης νεότητας πού πολύ συχνά ξεχνάει..., ξεχνάει καί φέρεται σά νά
είναι άκόμα φωτιά...

Καίσαρ 'Αλεξόπουλε, ή γνωριμία μας έκανε τή ζωή μου πιό πλούσια.

Εύχαριστώ σε.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΤΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Κύριε Πρόεδρε,

Κυρία καί κύριοι Ακαδημαϊκοί,
Κυρίες καί κύριοι,
Σεβαστέ κ. Καθηγητά,

Σήμερα ή 'Ακαδημία 'Αθηνών τιμά ένα άπό τά έπίλεκτα μέλη της, τό
άρχαιότερο μέλος της, τόν 'Ακαδημαϊκό κ. Καίσαρα 'Αλεξόπουλο, πού
συμπληρώνει φέτος τό έκατοστό έτος τής ήλικίας του.

Ό 'Ακαδημαϊκός κ. Αλεξόπουλος γεννήθηκε στήν Πάτρα στις 10 Νοεμ-
βρίου τού 1909. Άπό τό 1926 έως τό 1930 φοίτησε στό Πολυτεχνείο τής
Ζυρίχης (ΕΤΗ), άπό όπου έλαβε τό δίπλωμα τού μηχανολόγου μηχανικού.
'Ακολούθως έργάστηκε γιά μικρό χρονικό διάστημα ώς βοηθός στήν έδρα Μη-
χανών 'Εσωτερικής Καύσεως στό ΕΤΗ.

Παιδική φωτογραφία στήν Πάτρα.

Μαζί μέ τον πατέρα του στή Ζυρίχη, το 1930.
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"Οταν τότε τόν επισκέφθηκε ό πατέρας του στή Ζυρίχη, τοϋ έκμυστη-
ρεύθηκε ότι ήθελε νά γίνει φυσικός καί όχι μηχανολόγος. "Ετσι καί έγινε. Τό
1932 πήρε τό δίπλωμα τοϋ φυσικοϋ. Στή συνέχεια εργάστηκε ερευνητικά
στό έργαστήριο Φυσικής τοϋ ιδίου Πολυτεχνείου, πλησίον τοϋ καθηγητή Ρ.
Scherrer, καί τό 1935 άνακηρύχθηκε Διδάκτωρ τών Φυσικών Επιστημών.
Στό τέλος τοϋ 1935 επέστρεψε στήν Ελλάδα, όπου άρχικά έργάστηκε στό
Έργαστήριο Φυσικής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών.

Τό 1936 εξελέγη υφηγητής τής Φυσικής στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών. Τό
1939, σέ ήλικία 30 ετών, εξελέγη τακτικός καθηγητής Φυσικής στό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, όπου δίδαξε γιά 35 χρόνια έως τό 1974. Κατά τήν πε-
ρίοδο 1970-1972 διετέλεσε Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο αμφιθέατρο τοϋ παλαιού Χημείου (Σόλωνος 104) μέ φοιτητές τής Φυσικομαθηματικής
Σχολής (Άκαδ. "Ετος 1973-4).

Στις 13 Δεκεμβρίου 1962 ή Όλομέλεια τής Ακαδημίας 'Αθηνών κατά
τήν 793η συνεδρία της εξέλεξε τόν κ. 'Αλεξόπουλο τακτικό μέλος της. Στήν
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επίσημη υποδοχή του στήν Ακαδημία Αθηνών, πού έγινε στις 7 Δεκεμβρί-
ου 1963, δ Ακαδημαϊκός 'Ιωάννης Ξανθάκης, άφοϋ μίλησε γιά τδ έργο του,
τόνισε: «Γνωρίζω καλά, κ. Συνάδελφε, δύο έκδηλα χαρακτηριστικά τής προ-
σωπικότητάς σας: Τή σεμνότητα καί τή μετριοφροσύνη». "Εκτοτε, εδώ καί
47 χρόνια, ύπηρέτησε τήν Ελλάδα καί τήν 'Ακαδημία κατά τρόπο ύποδειγ-
ματικό καί αξιοζήλευτο. Τό 1979 διετέλεσε Πρόεδρος τής Ακαδημίας.

ΓΩς Πρόεδρος τής
Ακαδημίας Αθηνών
τό 1979, υποδέχε-
ται τόν ποιητή
Leopold Senghor,
Ξένο ' Εταίρο τής
Ακαδημίας.

Ό κ. 'Αλεξόπουλος ύπήρξε ιδρυτικό μέλος τής Έλληνικής Ανθρωπι-
στικής Εταιρείας, διευθύνων σύμβουλος τού Βασιλικού Ιδρύματος
Ερευνών, μέλος τής διοικούσης έπιτροπής τοϋ Κέντρου Ατομικών Ερευνών
«Δημόκριτος», μέλος επιτροπών πολλών έρευνητικών καί εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων καί ομιλητής σέ πολλά πανεπιστήμια καί έρευνητικα κέντρα τής
Ελλάδος καί τοϋ έξωτερικοϋ. Ό σεβαστός καθηγητής ύπήρξε ύπόδειγμα
δασκάλου, έρευνητή καί άνθρώπου.

• δίδαξε καί έξέτασε άνω τών 30.000 φοιτητών, συμπεριλαμβανόμενων φυ-
σικών, φυσιογνωστών, μαθηματικών, χημικών, φαρμακοποιών και για-
τρών



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 30ιρ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

219

• οργάνωσε τά εργαστήρια Φυσικής και εξάσκησε χιλιάδες φοιτητές·

• έπέβλεψε τις διδακτορικές διατριβές 20 μεταπτυχιακών φοιτητών

• διαπίστωσε τήν άνάγκη κατάλληλων διδακτικών συγγραμμάτων και συνέ-
γραψε μόνος και μέ συνεργάτες τήν πεντάτομη Πανεπιστημιακή Φυσική
[I. Μηχανική, II. Ηλεκτρισμός, III. Άτομική-Πυρηνική Φυσική,
IV. Θερμότητα και V. 'Οπτική]-

• διαπίστωσε, ακόμη, τήν άνάγκη συγγραμμάτων γιά ευρύτερο άκροατήριο
και έτσι συνέγραψε, μόνος και μέ συνεργάτες, διδακτικά βιβλία όπως Νε-
ώτερα άπο τή Φυσική, Γενικες '.'Ασκήσεις Φυσικής, Φυσική Στερεάς Κα-
τάστασης, Μικρός 'Ερευνητής - 100 Πειράματα Φυσικής, καϊ άλλα βι-
βλία μέσης παιδείας·

• γιά τήν έπιμόρφωση Ελλήνων άλλά και ξένων επιστημόνων, διοργάνωσε
«θερινά σχολεία» στήν Ελλάδα σέ σύγχρονα θέματα Φυσικής, κυρίως Φυ-
σικής Στερεάς Κατάστασης τής υλης.

Ή διδασκαλία του ήταν υπόδειγμα πρός μίμηση. Θυμάμαι όταν έπισκέ-
φθηκε τό 1969 τό Oak Ridge National Laboratory τών ΗΠΑ όπου έργα-
ζόμουν, έδωσε μία διάλεξη πάνω στά έπιφανειακά πλασμόνια. (surface
plasmons) χωρίς νά χρησιμοποιήσει διαφάνειες —και άσφαλώς δέν ε'ι'χαμε τό-
τε τή δυνατότητα γιά παρουσίαση μέ Power Point. Άρχισε τή διάλεξή του
γράφοντας στό άριστερό μέρος ενός στενόμακρου πίνακα, τράβηξε μία κάθετη
γραμμή, προχώρησε σέ δεξιότερο μέρος τού πίνακα και όταν γέμισε και αύτό
τράβηξε πάλι κάθετη γραμμή και μετατοπίστηκε ξανά πιό δεξιά. Τέλος, όταν
έφτασε στήν άκρη τού πίνακα, στή δεξιά πλευρά, τέλειωσε και ή διάλεξη.
"Ετσι είχαμε όλη τή διάλεξη μπροστά μας, γεγονός πού διευκόλυνε τήν κα-
τανόησή της και τις ερωτήσεις πού άκολούθησαν. Και τότε συνειδητοποίησα
άπό πού άπέκτησα αύτή τή συνήθεια νά γράφω και έγώ έτσι στις παραδό-
σεις μου.

Ώς έρευνητής:

• εισήγαγε τή Φυσική' τής Στερεάς Κατάστασης τής "Υλης στήν Ελλάδα-

• έστίασε τή μακρόχρονη έρευνά του στήν Πυρηνική Φυσική και τή Φυσική
τής Στερεάς Κατάστασης τής "Υλης, κυρίως στή μελέτη πυρηνικών δια-
σπάσεων, θερμικών ταλαντώσεων τών άτόμων τών στερεών, σκέδασης
άκτίνων Χ και μαγνητικών άνωμαλιών υλικών
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• δημοσίευσε περισσότερες άπό 100 έργασίες σέ διεθνή έπιστημονικά περιο-
δικά'

• εξέδωσε ερευνητική μονογραφία μέ τίτλο Thermodynamics of Point, Defects
and, Their Relation with, the Bulk Properties (North Holland 1986), σέ συ-
νεργασία μέ τόν καθηγητή II. Βαρώτσο-

• έργάστηκε στήν περιοχή τής Εφαρμοσμένης Φυσικής, κυρίως στήν εφαρ-
μογή τής Φυσικής στή μελέτη καί πρόβλεψη τών σεισμών.

Τέλος, ώς άνθρωπος, υπήρξε υπόδειγμα ευγένειας, σεμνότητας, μετριο-
φροσύνης, συνέπειας καί αξιοπρέπειας, καί υπόδειγμα στό σεβασμό πού έπε-
δείκνυε στους συνανθρώπους του καί στήν άγάπη του προς την Έλλαδα.

Γιά τό πολύπλευρο έργο σας καί τή μεγάλη προσφορά σας στήν Ελλά-
δα καί τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών σάς εύχαριστούμε θερμά, σεβαστε κύριε Κα-
θηγητά.

Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά καί καλά.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Γ κ. Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Θά πώ μόνο μερικές προσωπικές αναμνήσεις μου άπό τόν καθηγητή
'Αλεξόπουλο. Ό Καίσαρ Αλεξόπουλος υπήρξε ένας κατ' έξοχήν καθηγητής
στό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 'Εδίδαξε Φυσική σέ πάρα πολλές γενεές φοι-
τητών. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής τό αμφιθέατρο τής οδού
Σόλωνος ήταν γεμάτο ασφυκτικά σέ κάθε του μάθημα. Δύο ήταν τότε οί βα-
σικοί καθηγητές Φυσικής, ό άείμνηστος Δ. Χόνδρος και ό κ. Αλεξόπουλος. Ό
Χόνδρος διάνθιζε τό μάθημα του μέ ιστορίες, μέ ανέκδοτα, μέ παραδείγματα
πού μάς άρεσαν και μας έντυπωσίαζαν, άλλά ό κ. Αλεξόπουλος μας μάθαι-
νε Φυσική συστηματικά, τό ένα κεφάλαιο μετά τό άλλο. Είχα σαφή τήν
αίσθηση μετά άπό κάθε μάθημα ότι σήμερα έμαθα αύτό και αύτό. Υπήρχαν
βέβαια και τά βιβλία του τά όποια ήσαν εξαιρετικά και δέν άφηναν σέ τίπο-
τα άμφιβολίες. "Ο κ. Αλεξόπουλος δημιούργησε μιά παράδοση πού παρέμεινε
ζωντανή μέχρι σήμερα.

Ηταν αυστηρός μέ τούς συνεργάτες του όπως ήταν αύστηρός πρός τόν
εαυτόν του άλλά πάντοτε δίκαιος. Πολύ άργότερα, μόλις είχα εκλεγεί καθη-
γητής στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνάντησα τόν κ. Αλεξόπουλο στό
διάδρομο. Μέ σταμάτησε και μου είπε: «'Εσείς δέν είστε πού έξελέγητε πρό-
σφατα καθηγητής στή Θεσσαλονίκη;». «Ναί», τού είπα χαρούμενος. Τότε
μού έδωσε τό χέρι του και μού είπε: «Τά συλλυπητήρια μου κύριε». "Εμει-
να κατάπληκτος. «Γιατί κύριε καθηγητά;», τόν ρώτησα. Και μού άπαντησε:
«Παρακολουθώ τήν επιστημονική σας πορεία και είχα πολλές ελπίδες γιά
τήν επιστημονική σας έξέλιξη. Τώρα όμως είστε χαμένος. Θά αναλάβετε μα-
θήματα, επιτροπές, συνεδριάσεις κτλ. και δέν θά σας μένει χρόνος γιά επι-
στήμη». Διαμαρτυρήθηκα ότι θά έκανα περισσότερα άπό πριν άλλά δέν μέ
πίστευε. Τότε στό τέλος τού πρότεινα: «Βάζουμε ένα στοίχημα κύριε
καθηγητά", 'Αν σέ είκοσι χρόνια δέν έχω κάνει αυτά πού θά περιμένατε άπό
μένα, θά παραδεχθώ ότι άπέτυχα. Αλλά αν είστε τότε ικανοποιημένος άπό
μένα, θά παραδεχθείτε ότι κάνατε λάθος». Συμφώνησε. "Εκτοτε είχα τήν
εύκαιρία νά συνεργασθώ μαζί του σέ διάφορους τομείς, όπως στό ΙΙανεπι-
στήμιο Πατρών και στό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ό κ. Αλεξόπουλος
έργάστηκε σκληρά γιά νά βοηθήσει τά ιδρύματα αυτά.
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Το καταπληκτικά pi τον κ. Αλεξόπουλο είναι ότι, ενώ είχε τόσα καθή-
κοντα διδασκαλίας, εξετάσεων, διδακτορικών καί συγγραφικό έργο, ποτέ δέν
άφησε τήν έπιστημιονική του δραστηριότητα καί παρακολουθούσε συστημα-
τικά τις νεώτερες εξελίξεις στή Φυσική. Ακόμη καί σήμερα, στά έκατό του
χρόνια, κάθε φορά που θά μιλήσουμε στό τηλέφωνο ή στό σπίτι του μέ ρω-
τάει: «Τί νεώτερα υπάρχουν στή Φυσική;». Είναι χαρακτηριστικό τό προτε-
λευταίο βιβλίο του μέ τίτλο Νεώτερα άπό τη Φυσική που περιγράφει μέ
σαφή τρόπο τις τελευταίες έντυπωσιακές εξελίξεις σέ όλους τους κλάδους
τής Φυσικής.

Τό τελευταίο του βιβλίο είναι κάτι διαφορετικό. Περιέχει πειράματα Φυ-
σικής γιά παιδιά, που μπορούν νά γίνουν μέ απλά μέσα. Αυτό τό βιβλίο δεί-
χνει τήν ιδιαίτερη αγάπη του γιά τήν πειραματική Φυσική, που διατήρησε
ανέπαφη μέχρι σήμερα. Τό πιό σημαντικό είναι αύτό πού μού είπε σχετικά:
«"Ολα αυτά τά πειράματα, μέ πολύ απλά υλικά, τά έκανα μόνος μου, γιά
νά είμαι βέβαιος ότι μπορεί νά τά κάνει καί ένα παιδί».

Ή άγάπη του στά παιδιά καί στούς μαθητές του, μαζί μέ τήν αγάπη
του γιά τή Φυσική, είναι κάτι πού διατήρησε ζωντανό σ' όλη του τή ζωή.

Δέν θά άναφερθώ στήν άλλη δράση του γιά τήν οποία μάς μίλησε ό κ.
Χριστοφόρου. Θά μνημονεύσω μόνον ένα περιστατικό πού δείχνει τόν θαρρα-
λέο καί άδάμαστο χαρακτήρα του. Τό 1971 ήταν Πρύτανης τού Πανεπι-
στημίου Αθηνών όταν ή χούντα διόρισε ένα πλήθος επικουρικών καθηγητών
χωρίς νά προκηρυχθούν ot θέσεις τους καί νά γίνουν εκλογές άπό τις άρμόδιες
σχολές. Επίσης διόρισε καθηγητές μέ διατάγματα παρά τήν άπορριπτική κρί-
ση τους άπό τις Σχολές. Ό κ. Αλεξόπουλος άγωνίστηκε γιά νά άποτραπεϊ
αύτό τό κακό καί έκανε προσφυγή στό Συμβούλιο τής Επικρατείας. Αλλά
τό ΣτΕ δέν τόλμησε νά έλθει σέ άντίθεση μέ τό καθεστώς καί άπέρριψε τήν
προσφυγή τού κ. Αλεξόπουλου μέ τήν απλή δικαιολογία ότι οί διορισμοί ήσαν
σύμφωνοι μέ τή συντακτική πράξη τής χούντας. "Οταν πιά ό κ. Αλεξόπου-
λος είδε ότι τίποτε δέν γινόταν υπέβαλε τήν παραίτησή του άπό Πρύτανης
τού Πανεπιστημίου. Μάλιστα, ένώ ό τότε υπουργός δέν άπεδέχθη τήν πα-
ραίτησή του, ό κ. Αλεξόπουλος έπανήλθε καί έθεσε στό Υπουργείο, τό δί-
λημμα ή νά διορθώσει τά γενόμενα ή νά κάνει δεκτή τήν παρ αίτηση του. Καί
τελικά ή παραίτησή του έγινε δεκτή τό 1972.

"Εχω μιά επιστολή τού καθηγητή κ. Αλεξόπουλου προς τούς καθηγητές
τοϋ Πανεπιστημίου όπου εξηγεί τή στάση του. Ή πράξη του ήταν ιδιαίτερα
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τολμηρή γιατί θεωρήθηκε ώς άντίδραση προς το καθεστώς. Άλλά έτσι κέρδι-
σε τό σεβασμό τών συναδέλφων του.

Σέ πολλές περιπτώσεις ό καθηγητής Αλεξόπουλος έδειξε τό θάρρος
του καί τήν άδάμαστη προσωπικότητά του. Ύπήρξε ό ευπατρίδης, ό τί-
μιος, ό άδέκαστος, ό αυστηρός άλλά δίκαιος καθηγητής πού ένέπνευσε τό-
σες γενεές έπιστημόνων. Τό παράδειγμά του μάς εμπνέει όλους καί θά μάς
μείνει άξέχαστο.





ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2009

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ

(Παρατηρήσεις — Σχόλια)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. Ν. Κ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ

Ή σημερινή όμιλία εντάσσεται στό πλαίσιο τών δραστηριοτήτων τοΰ
Κέντρου 'Ερευνών Θεωρητικών καί Έφηρμοσμενων Μαθηματικών
(ΚΕΘΕΜ) καί άποτελεΐ τήν πρώτη εκδήλωση αύτού. Ή ίδρυση τοΰ
ΚΕΘΕΜ εγκρίθηκε άπό τήν Όλομέλεια τής Ακαδημίας Αθηνών τήν
09.03.2006 καί δημοσιεύθηκε στό Π.Δ. 23/7.3.2008.

Τό ΚΕΘΕΜ άποτελεΐ συνέχιση τού, άπό τού έτους 1992, λειτουρ-
γούντος Γραφείου 'Έρεύνης Θεωρητικών Μαθηματικών (ΓΕΘΜ) καί θά συ-
νεχίσει, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, τήν ύπό τού ΓΕΘΜ γενομένη μέχρι
σήμερα ενημέρωση τού εύρύτερου κοινού διά έκλαϊκευμένων ομιλιών, διότι,
όπως επανειλημμένως έχει τονισθεί άπό τού βήματος αύτού, ό περιορισμός
τών έρευνητικών άποτελεσμάτων σέ μια μικρή όμάδα ειδικών οδηγεί σέ νέ-
κρωση τό φιλοσοφικό πνεύμα τού λαού, κάτι πού, στή συνέχεια, οδηγεί· σέ
πνευματική πενία.

Γιά λόγους πρακτικούς [1], θά κατατάξουμε τους έρευνητές μαθηματι-
κούς σέ δύο κατηγορίες: τούς «Ιπταμένους» καί τους «Επίγειους». Χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα τών Ιπταμένων είναι ότι αύτοί «πετούν» ψηλά καί
έχουν εύρεία θέα τών μαθηματικών στόν μακρινό ορίζοντα. Αρέσκονται αύτοί
νά μιλούν γιά έννοιες οί οποίες ένοποιούν στή σκέψη μας διάφορα προβλή-
ματα προερχόμενα άπό διαφορετικές κατευθύνσεις. Αντιθέτως οί Επίγειοι
βλέπουν καί εξετάζουν τά «άνθη» πού φυτρώνουν κοντά τους, γύρω τους.
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Αυτοί αρέσκονται να μελετούν τις λεπτομέρειες που παρουσιάζει κάθε θέμα
χωριστά. Με τήν ύπαρξη των δύο αυτών κατηγοριών τά μαθηματικά έχουν
τή διπλή ιδιότητα να είναι καλλιτεχνία και επιστήμη συγχρόνως, διότι συν-
δυάζουν ευρύτητα εννοιών και βάθος δομών. Ή μαθηματική επιστήμη έ'χει
ευρύτητα και βάθος, ή δέ πλήρης διερεύνησή της απαιτεί τήν ύπαρξη τόσο
τών 'Ιπταμένων όσο και τών Επιγείων.

'Ας θεωρήσουμε δύο μεγάλους εκπροσώπους, έ'ναν από κάθε κατηγορία.

A) Francis Bacon (Φραγκίσκος Βάκων, 1561-1626). Άγγλος φιλόσο-
φος, πολιτικός και νομικός, από τούς θεμελιωτές της νεότερης φιλοσοφίας
και τοΰ εμπειρισμού.

Β) René Descartes (Καρτέσιος, 1596-1650). Γάλλος φιλόσοφος και
μαθηματικός. Ό θεμελιωτής της Αναλυτικής Γεωμετρίας. Αυτός που είπε
«Σκέπτομαι άρα υπάρχω».

Ό Descartes ήταν 'Ιπτάμενος, ό δέ Bacon Επίγειος. Και οι δύο περιέ-
γραψαν τό μέλλον, οι δέ άπόψεις των ήταν διαφορετικές.

Ό Bacon υποστήριζε ότι γιά να ανακαλύψουμε πώς λειτουργεί ή Φύση,
πρέπει νά έπικεντρώσουμε τήν προσοχή μας στά γεγονότα πού λαμβάνουν
χώρα σέ αυτήν. Αντιθέτως ό Descartes έπίστευε ότι οι έπιστήμονες πρέπει
νά ανακαλύπτουν τούς φυσικούς νόμους χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και
μόνο τή σκέψη. Μέ άλλα λόγια γιά νά ανακαλύψουν τούς σωστούς νόμους
τής Φύσης έχουν άνάγκη μόνο νά γνωρίζουν τούς νόμους της Λογικής και
νά γνωρίζουν ότι υπάρχει Θεός.

Έπί τετρακόσια χρόνια οί θετικές επιστήμες καθοδηγούμενες άπό τούς
Bacon και Descartes εξελίχθηκαν άκολουθώντας ή κάθε μία τό δικό της
δρόμο. Αποδείχθηκε ότι ούτε ό εμπειρισμός τοΰ Bacon ούτε ό δογματισμός
του Descartes έχουν τή δυνατότητα νά ανακαλύψουν, ό καθένας μόνος του,
τά μυστικά τής Φύσης. Οί προσπάθειες, ομως, και τών δύο μαζί στέφθηκαν
άπό έπιτυχία. Ό Faraday, Άγγλος ερευνητής του ήλεκτρομαγνητικοϋ πε-
δίου (1791-1867), ό Darwin, Άγγλος φυσιοδίφης, βιολόγος (Δαρβίνος,
1809-1882), και ό Ratherford, Νεοζηλανδός πυρηνικός φυσικός (1871-
1973) υπήρξαν Επίγειοι. Ό Pascal, Γάλλος μαθηματικός (1623-1662), ό
Laplace, Γάλλος μαθηματικός (1749-1827), και ό Η. Poincaré, Γάλλος
μαθηματικός (1854-1912) υπήρξαν 'Ιπτάμενοι. 'Αν και έπί τετρακόσια χρό-
νια οί Άγγλοι ακολούθησαν τόν Bacon και οί Γάλλοι τον Descartes; ή
αλληλεπίδραση τών μεν έπί τών δέ, τών δύο διισταμένων αύτών άπόψεων,
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συνετέλεσε στον έμπλουτισμό τών θετικών επιστημών σέ πολύ μεγάλο βαθ-
μό. Ό I. Newton (1642-1727), άν καί Ιπτάμενος, δέν συμφωνούσε μέ τόν
Descartes. Ή Marie Curie (1867-1934) υπήρξε Επίγεια.

Κατά τόν 20ο αί. έλαβαν χώρα δύο πολύ άξιόλογα γεγονότα στήν
ιστορία τών μαθηματικών. Τό ένα αφορούσε στούς "Ιπταμένους καί τό
άλλο στούς Επίγειους. Τό πρώτο ήταν τό Διεθνές Συνέδριο τών Μαθη-
ματικών στό Παρίσι, τό 1900, στό όποιο ό David Hilbert (1862-1943),
διάσημος Γερμανός μαθηματικός, ιδρυτής τής φορμαλιστικής σχολής καί
τής μεταθεωρίας τών μαθηματικών (metamathematics), είχε προσκληθεί
νά δώσει τήν εναρκτήρια ομιλία. Στήν ομιλία αύτή ό Hilbert άνακοίνωσε
στό άκροατήριό του ποια κατεύθυνση πρέπει νά άκολουθήσει ή μαθημα-
τική έρευνα κατά τόν 20ο αι., προτείνοντας τή λύση 23 πολύ σπουδαίων
μαθηματικών προβλημάτων, τά οποία άνέμεναν τήν λύση τους. Ό
Hilbert ήταν 'Ιπτάμενος καί ύπό τήν ίδιότητά του αύτή «πετώντας»
ψηλά εντόπισε τά προβλήματα αύτά, τά οποία όμως έθεσε ύπόψιν προς
λύσιν σέ Επίγειους.

Τό δεύτερο άξιόλογο γεγονός υπήρξε ή δημιουργία, κατά τή δεκαετία
τού 1930, τής «όμάδας Bourbaki» στή Γαλλία. Πρόκειται γιά μιά ομάδα
"Ιπταμένων. Κατά τά έτη πού έτοίμαζα τή διδακτορική μου διατριβή στή
Σορβόννη (1951-1957) καί μετά, παραβρέθηκα πολλές φορές στις έπιστη-
μονικές συγκεντρώσεις τών μελών τής όμάδας Bourbaki. Bourbaki
(Nicolas) είναι τό ομαδικό ψευδώνυμο τής ομάδας νέων Γάλλων μαθημα-
τικών, σκοπός τών όποιων ήταν ή έκ νέου δημιουργία ενός ενωτικού πλαι-
σίου ολόκληρης τής μαθηματικής επιστήμης. Υπάρχει ή άποψη ότι τό όνο-
μα Bourbaki προέρχεται άπό τό ελληνικό Βούρβαχης, όνομα κεφαλλονίτι-
κης οικογενείας, πολωνικής καταγωγής, μέλη τής οποίας διακρίθηκαν κατά
τήν Επανάσταση τού 1821 ή διετέλεσαν στρατηγοί τής Γαλλίας κατά- τόν
19ο αί.

Τό πρόγραμμα Bourbaki επέφερε άλλαγή στό ύφος (style) τών μαθημα-
τικών κατά τά έπόμενα 50 χρόνια, επιβάλλοντας μιά λογική (συνοχή) στά
προκύπτοντα άποτελέσματα, κάτι πού ώς τότε δέν ύπήρχε, μεταφέροντας
τήν έμφαση άπό τά συγκεκριμένα παραδείγματα σέ άφηρημένες γενικότητες.
Αύτό πού έξένιζε πολλούς στόν τρόπο λειτουργίας τής όμάδας Bourbaki
ήταν ότι αύτή προέβαλλε τήν εικόνα ότι «Μαθηματικά είναι ή άφηρημένη
δομή, αύτή πού περιλαμβάνεται στά διδακτικά βιβλία τής όμάδας Bourbaki
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και τίποτε άλλο». Το πρόγραμμα Bourbaki ήταν ή πλήρης έκφραση τής
καρτεσιανής σκέψης, κάτι πού, κατά τή γνώμη πολλών, συμπεριλαμβανομέ-
νου και τού ομιλούντος, δρούσε περιοριστικά στους σκοπούς τής μαθημα-
τικής επιστήμης, διότι πολλά όμορφα πράγματα έμεναν έκτός, ώς μή ανή-
κοντα στά μαθηματικά.

'Αντιθέτως, τό πρόγραμμα πού είχε προτείνει ό Hilbert είχε μεγάλη επι-
τυχία, διότι κατηύθυνε τή μαθηματική έρευνα πρός πολλές κατευθύνσεις.
Μερικά άπό τά προταθέντα 23 προβλήματα έχουν ήδη λυθεί, ένώ άλλα πα-
ραμένουν άλυτα. "Ομως ή όλη προσπάθεια πού καταβλήθηκε γιά τή λύση
τών προβλημάτων αύτών έκέντρισε εύεργετικά τούς έρευνητές πρός περαι-
τέρω έρευνα.

Μελετώντας κανείς τήν ιστορία τών μαθηματικών, άπό τής σκοπιάς τού
μαθηματικού, σημειώνει τήν ύπαρξη πολλών «παράλογων» άλμάτων ή
συμπτώσεων, φαινομένων δηλαδή πού πράγματι έκπλήσσουν τόν άναγνώστη.
"Ενα άπό τά φαινόμενα αυτά, ίσως τό πιο γνωστό, είναι τό ακόλουθο:

Γνωρίζουμε άπό τά σχολικά μας χρόνια οτι άν α, ë είναι άριθμοί, και
a Χ α = 6, τότε ό α καλείται τετραγωνική ρίζα (τ.ρ.) τού ë. Γνωρίζουμε
επίσης ότι κάθε θετικός άριθμός έχει δύο τ.ρ., ένώ οί άρνητικοί άριθμοί δέν
έχουν τ.ρ. "Ομως, άργότερα, μαθαίνουμε ότι και οί άρνητικοί άριθμοί έχουν
τ.ρ. "Ετσι ό άριθμός -1 έχει τ.ρ. τήν οποία συμβολίζουμε μέ ι, και ισχύει ή
σχέση i x i = -1. Τό σύμβολο ι φέρει τήν ονομασία «φανταστική μονάδα»
και είναι αύτό πού δίδει γένεση στους μιγαδικούς άριθμούς, οί όποιοι έχουν
τή μορφή α + ië, όπου α και ë άριθμοί πραγματικοί.

Βέβαια στά μαθηματικά, φαινόμενα όπως ή έπινόηση τής φανταστικής
μονάδας ι, δέν προκαλούν έκπληξη και θεωρούνται τεχνικές πού «βολεύ-
ουν» τούς μαθηματικούς στό έργο τους. "Ομως ή έκπληξη πού άναφέρα-
με παραπάνω δέν είναι ή έπινόηση τού συμβόλου i. Παρουσιάσθηκε αύτή
όταν τό i χρησιμοποιήθηκε στή φυσική άπό τόν Schrödinger ύπό τις εξής
συνθήκες :

Γιά χιλιάδες χρόνια έπικρατοΰσε ή άποψη ότι τά σωματίδια και οί κυ-
ματισμοί ήταν δύο πράγματα διαφορετικά. Ή άποψη αύτή κατέρρευσε στις
άρχές τού 20ού αι., όχι μόνο διότι οί Planck και Einstein άπέδειξαν ότι τό
φως (κυματισμός) έχει τά βασικά χαρακτηριστικά ενός σωματιδίου, άλλά
και διότι πειράματα πού έκτελέσθηκαν μέ ήλεκτρόνια άπέδειξαν ότι και τά
σωματίδια παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κυματισμών.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 19ης ΜΑΪΟΥ 2009

229

Ίο 1923 ένας νεαρός Γάλλος πρίγκιπας μέ μεταπτυχιακές σπουδές, ό
Louis de Broglie ανακάλυψε τις βασικές σχέσεις μεταξύ κυματισμού καί σω-
ματιδίου, δτι δηλαδή ένα ήλεκτρόνιο πρέπει κατά τήν κίνησή του νά έχει μιά
ορισμένη συχνότητα καί συγκεκριμένο μήκος κύματος, όπως άκριβώς συμ-
βαίνει μέ τούς κυματισμούς. "Ομως, τό άποφασιστικό τελικό βήμα πρός τήν
κατεύθυνση αύτή, τό έκανε, τό 1926, ό Βιεννέζος φυσικός Erwin
Schrödinger (ένας Ιπτάμενος), παρουσιάζοντας τήν πλήρη έξίσωση τήν
οποία τά έν λόγω κύματα πρέπει νά ικανοποιούν, καί τό έπέτυχε αύτό —καί
έδώ είναι ή μεγάλη έκπληξη— εισάγοντας στήν έξίσωσή του τή φανταστική
μονάδα i (Schrödinger's equation). "Ετσι ή έξίσωση τού Schrödinger περι-
γράφει άκριβώς όλα όσα γνωρίζουμε γιά τή συμπεριφορά τών άτόμων. Ό
Schrödinger θεωρείται ό εφευρέτης τής «Κυματικής Μηχανικής». Δέ θά
έπεκταθούμε περισσότερο έπί τού θέματος αύτού. Ό άναγνώστης παραπέ-
μπεται στή σχετική βιβλιογραφία [1], όπου θά βρει καί άλλα παραδείγματα
φαινομένων, όπως τό παραπάνω, πού πράγματι έκπλήσσουν τόν άναγνώστη.

The Schrödinger equation

The Schrödinger equation takes several different forms, depending on the physical situation.
This section presents the equation for the general case and for the simple case encountered in
many textbooks.

General quantum system
For a general quantum system:

ih—W(r, t)=HW(r, t)
dt

where

Ψ(γ, f) is the wave function, which is the probability amplitude for different
configurations of the system.

0

h is the Reduced Planck's constant, (Planck's constant divided by 2it), and it can be set
to a value of 1 when using natural units.

H

is the Hamiltonian operator.

Single particle in three dimensions
For a single particle in three dimensions:

ifcAψ(Γ, ί) =-Α_ν2Ψ(γ, t) + Υ(γ)Ψ(γ, f)

at

2 m

where

r = (x, y, y )

is the particle's position in three-dimensional space,

ψ(γ, t)

is the wavefunction, which is the amplitude for the particle to have a given
position r at any given time t.
m is the mass of the particle.

V(r) is the potential energy of the particle at each position r.
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Μέχρι πριν άπό λίγα χρόνια υπήρχαν δύο πολύ σπουδαία προβλήματα
στα καθαρά μαθηματικά, τά όποια δέν είχαν βρε! τή λύση τους. Αυτά ήταν
ή απόδειξη του «Τελευταίου Θεωρήματος τοΰ Fermât» (T0F) και ή από-
δειξη τής «Υποθέσεως του Riemann» (RH).

Τό 1994 ό καθηγητής τοΰ Princeton Andrew Wiles απέδειξε τό T0F,
τό όποιο έ'χει ώς εξής: 'Αν η > 2 άκέραιος άριθμός, τότε δέν υπάρχουν ακέ-
ραιοι άριθμοί χ, y, ζ (οπου xyz * 0) τέτοιοι ώστε χη + yn = ζ". Ή άπόδειξη
τοΰ T0F —τό όποιο παρέμενε άναπόδεικτο παραπάνω άπό 350 χρόνια—
δέν άποτέλεσε απλώς ένα «πυροτέχνημα», άπαίτησε τή διερεύνηση ενός
νέου πεδίου μαθηματικών ιδεών και εννοιών. Κάτι παρόμοιο άναμένεται νά
συμβεί μέ τήν άπόδειξη τής RH, ή οποία, άπόδειξη, θά μας οδηγήσει στο
νά άντιληφθοΰμε βαθύτερα διάφορες περιοχές τών Μαθηματικών και
πιθανόν τής Φυσικής. Τό πρόβλημα RH είναι ένα άπό τά 23 προβλήματα
πού είχε θέσει ό Hilbert και τό συναντάμε -στή Θεωρία Αριθμών, στή Θε-
ωρία Δυναμικών Συστημάτων, στή Γεωμετρία, στή Θεωρία Συναρτήσεων
και στή Φυσική. Ή RH έχει ώς έξης: Τό 1859, στήν εργασία του μέ
τίτλο «Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse»
ό G. Β. F. Riemann περιέγραψε τις βασικές άναλυτικές ιδιότητες τής συ-
ναρτήσεως ζ0), ή οποία δίδεται άπό τόν έξης τύπο:

00

φ): = + =

2s 3s n=i n

οπου s είναι ένας μιγαδικός άριθμός τοΰ όποιου τό πραγματικό μέρος είναι
μεγαλύτερο τοΰ 1. Αργότερα ό Riemann άπέδειξε ότι ή ζ (s) έχει μια άνα-
λυτική επέκταση σε όλο τό μιγαδικό επίπεδο έκτος άπό τό σημείο 5 = 1, τό
όποιο είναι άπλός πόλος.

Τό πρόβλημα RH είναι νά άποδειχθεΐ ότι όλες οί ρίζες τής δηλαδή
όλες οί τιμές τοΰ s γιά τις όποΤες είναι = 0, κείνται έπί τής ευθείας

s = — , κάτι πού κανείς δέν μπόρεσε έως σήμερα νά άποδείξει. Αυτό είναι τό

πρόβλημα πού κυριολεκτικώς ταλανίζει τόν κόσμο τών έρευνητών μα-
θηματικών, ένα πρόβλημα τοΰ οποίου ή εκφώνηση είναι άπλή, ή δέ λύση του
θά έχει πολλές ευεργετικές συνέπειες στήν εξέλιξη τών περιοχών τής μαθη-
ματικής επιστήμης πού συγγενεύουν μέ τό πρόβλημα αυτό.

"Ενας μεγάλος άριθμός διαπρεπών έρευνητών άσχολεϊται μέ τή λύση
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τής RH, διότι υπάρχουν ισχυρές ένδείξεις ότι αυτή αληθεύει. Π.χ., έχει άπο-
δειχθει ότι οί 10- εκατομμύρια ρίζες τής ζύ) κείνται επί τής ευθείας 5 = ~.
Επίσης έχει άποδειχθεϊ ότι όλες σχεδόν οί ρίζες κείνται πολύ κοντά στήν

εύθεία 5 =1 (βλ. [1], [3]).

2

Συνεχίζουμε μέ ένα άλλο διαπρεπή Ιπτάμενο, τόν Herman Weyl, Γερ-
μανό μαθηματικό (1885-1955). Ή συμβολή τοϋ Weyl στήν Κβαντική Θε-
ωρία υπήρξε πολύ μεγάλη. Κατά τόν Freemann Dyson (ομότιμο καθηγητή
τού Princeton καί συγγραφέα [1]), ή συμβολή τού Weyl ύπήρξε πολύ με-
γάλη καί σέ μεγάλο πλήθος περιοχών τής μαθηματικής επιστήμης, πού ση-
μαίνει ότι μπορεί αυτός νά'συγκριθεί μέ τούς διαπρεπείς μαθηματικούς τού
19ου αι., όπως είναι ό Hilbert καί δ Poincaré. Ό Weyl είχε τήν ικανότη-
τα νά δημιουργεί μιά ζωντανή σχέση προσέγγισης μεταξύ τών κυριότερων
ερευνητικών κατευθύνσεων τών θεωρητικών μαθηματικών καί τής θεωρη-
τικής φυσικής. Αξίζει επίσης νά άναφερθεΐ ένα χαρακτηριστικό τού Weyl ώς
άνθρώπου: Ή σκέψη του γιά κάθε θεωρία, γιά κάθε τί, έδεσπόζετο άπό τήν
αισθητική τού άντικειμένου. Ό ί'διος συνήθιζε νά λέγει: «Στό ερευνητικό μου
έργο προσπαθώ πάντα νά συνενώσω τό άληθινό μέ τό ώραΐο. "Οταν όμως
είμαι ύποχρεωμένος, έκ τών πραγμάτων, νά διαλέξω τό ένα άπό τά δύο, δια-
λέγω τό ώραϊο». Ή δήλωση αύτή τού Weyl δείχνει τή βαθειά του πίστη σέ
μιά έσχατη άρμονία πού επικρατεί στή Φύση, τής όποιας οί νόμοι πρέπει νά
εκφρασθούν μέ καλαίσθητους μαθηματικούς τύπους.

Τά πενήντα χρόνια πού άκολούθησαν τό θάνατο τού Weyl υπήρξαν ή
χρυσή εποχή τής Πειραματικής Φυσικής, τής Άστρονομίας-Παρατηρήσε-
ως, μιά χρυσή εποχή γιά τούς Επίγειους, οί οποίοι, κατά τά χρόνια
αύτά, συνέλεξαν καί άποθήκευσαν μιά μεγάλη ποικιλία κοσμικών δομών
καί ποικίλων σωματιδίων. Ό σο όμως ή έρευνα προχωρούσε, τό Σύμπαν
«άρχισε» νά γίνεται πολύ πολύπλοκο. 'Αντί άπό τήν έρευνα νά προκύψει
ένα σύνολο άπλό καί ώραϊο, όπως θά τό επιθυμούσε δ Weyl, καί όχι μό-
νο έκεΐνος, οί ερευνητές άνεκάλυψαν πράγματα παράξενα, άλλόκοτα, όπως
τά quarks, τά gamma-ray bursts, ή τις έννοιες «ύπερσυμμετρία», «πο-
λυδιάστατα σύμπαντα» κ.ά.

"Ομως καί τά μαθηματικά έγιναν καί αύτά πιό πολύπλοκα, όσο ή έρευ-
να προχωρούσε μέ τή χρήση τών Η/Υ στή μελέτη τών χαοτικών φαινομέ-
νων καί άλλων περιοχών.
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Τά παραπάνω φέρνουν στή σκέψη μας αυτά που είχε πει ό Γερμανός μα-
θηματικός G. W. Leibniz (1646-1716), εφευρετης και αυτός του απειρο-
στικού λογισμού: «Άπό τήν απειρία τών κόσμων πού μπορούν νά υπάρξουν
ό Θεός έπέλεξε τόν καλύτερο, και είναι αύτός δ κόσμος πού ζούμε». Ό Ivar
Ekeland (University of Chicago), σχολιάζοντας τά όσα είπε ό Leibniz, πα-
ρατηρεί: «Ό αισιόδοξος πιστεύει ότι ό κόσμος πού ζούμε είναι ό καλύτερος
άπό όλους πού θά μπορούσαν νά υπάρξουν, ένώ ό άπαισιόδοξος φοβάται μή-
πως αύτό πράγματι άληθεύει».

Οί μαθηματικοί άνακάλυψαν μέ τις έρευνές τους τήν άκόλουθη εικασία
(πρόβλημα): «Υπάρχουν μαθηματικά προβλήματα τά όποια μπορούν γρήγο-
ρα νά επιλυθούν σέ άτομική βάση, άν δηλαδή τό καθένα θεωρηθεί ώς μιά ξε-
χωριστή περίπτωση, δέν μπορούν όμως νά έπιλυθούν όλα μαζί μέ τή χρήση
ενός μόνο γρήγορου άλγόριθμου, ό οποίος νά μπορεί νά έφαρμοσθεΤ, ό ί'διος,
σέ όλες τις περιπτώσεις».

Παράδειγμα ενός τέτοιου προβλήματος είναι τό γνωστό στήν άγγλική
γλώσσα "The Traveling Salesman Problem", τό όποιο έχει ώς έξής: «Ποιά
είναι ή συντομότερη διαδρομή γιά έναν μικροπωλητή, ό όποιος πρέπει νά έπι-
σκεφθεΐ ένα όρισμένο πλήθος πόλεων, και ό όποιος γνωρίζει άκριβώς όλες τις
άποστάσεις μεταξύ τών πόλεων πού πρέπει νά έπισκεφθει». Έδώ γιά κάθε
περίπτωση υπάρχει λύση. Δέν ύπάρχει όμως μιά γενική μέθοδος λύσεως,
ένας κοινός άλγόριθμος, δ όποιος μπορεί νά εφαρμοσθεί σέ όλες τις περι-
πτώσεις και νά δώσει τή λύση. Πρόκειται γιά ένα πρόβλημα τής «Θεωρίας
Γραφημάτων» (Graph Theory).

Ό Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (1873-1950)

"Ενας άπό τούς κορυφαίους μαθηματικούς τού 20ού αι. Τό έργο του
έκτείνεται σέ πολλούς τομείς τών Μαθηματικών, τής Φυσικής και τής
Αρχαιολογίας. Ή ποικίλη και μεγάλη αύτή συμβολή του τόν χαρακτηρίζει
ώς Επίγειο. Οί μαθηματικές του έργασίες άναφέρονται στό Λογισμό τών
Μεταβολών, στή Θεωρία τών Πραγματικών Συναρτήσεων, στή Θεωρία τών
Μιγαδικών Συναρτήσεων, στις Διαφορικές Εξισώσεις μέ μερικές παραγώ-
γους, στή Θεωρία τών Συνόλων και στή Διαφορική Γεωμετρία. Οί έργασίες
του στή Φυσική άφορούν τή Θερμοδυναμική, τή Γεωμετρική Όπτική, τήν
Όπτική γενικότερα, τήν Ειδική Σχετικότητα και τή Μηχανική. Οί άρχαι-
ολογικές του μελέτες άναφέρονται σέ κατασκευές τής άρχαίας Ελλάδας και
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τής αρχαίας Αιγύπτου. Συγκεκριμένα αναφέρονται σε ναούς, πυραμίδες και
αρδευτικά έργα. "Ενας τηλαυγής φάρος τής Επιστήμης. Ό Καραθεοδωρή
είχε στενή συνεργασία μέ τούς κορυφαίους μαθηματικούς τής εποχής του.
Πολύ ένδιαφέρουσα είναι ή συνεργασία του μέ τον Α. Einstein έπί μαθημα-
τικών θεμάτων. Ό Κ. Καραθεοδωρή δόξασε τήν Ελλάδα και αυτό ή πνευ-
ματική ήγεσία τής χώρας δέν τό έλησμόνησε ποτέ. Υπάρχει μια πολύ με-
γάλη βιβλιογραφία γιά τόν Κ. Καραθεοδωρή στήν Ελληνική, τήν Αγγλική,
τή Γερμανική και σέ άλλες γλώσσες. Ό άναγνώστης παραπέμπεται, γιά μιά
πρώτη προσέγγιση, στά δημοσιεύματα [7], [9],

Ό Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή υπήρξε τό πρώτο έκλεγέν τακτικό μέ-
λος τής Ακαδημίας Αθηνών (1926).

Στή Συνεδρία τής 23ης Φεβρουαρίου 1950, έπί προεδρίας Αναστασίου
Όρλάνδου, έγινε ή άναγγελία του θανάτου τοΰ Κ. Καραθεοδωρή άπό τοΰ
βήματος τής Ακαδημίας Αθηνών. Ή ομιλία έκλεισε μέ τά άκόλουθα λόγια
τοΰ Γ. Ίωακείμογλου: «"Ο,τι παρήλθε πέρασε και δέν ξαναγυρίζει. Μ' αν
είχε λάμψη δυνατή και πάλι θά φωτίζει».

Και προσθέτω: "Οντως αύτό συμβαίνει. Ακόμα μας φωτίζει.

Μιά άλλη πολύ σπουδαία μαθηματική φυσιογνωμία τοΰ 20οΰ αί. υπήρξε
ό Αμερικανός ουγγρικής καταγωγής John von Neumann (1903-1957).
Ό von Neumann υπήρξε Επίγειος. Επέλυσε πολλά προβλήματα άνήκο-
ντα σέ κλάδους τών Μαθηματικών και τής Φυσικής. Κατ' άρχάς άσχολή-
θηκε μέ τή θεμελίωση τών Μαθηματικών. Διετύπωσε τά πρώτα ικανοποι-
ητικά άξιώματα τής Θεωρίας Συνόλων, έτσι ώστε νά άποφεύγονται τά λο-
γικά παράδοξα, τά όποια είχε συναντήσει ό Cantor, όταν είχε ασχοληθεί μέ
σύνολα περιέχοντα άπειρο πλήθος στοιχείων και μέ τήν έννοια τοΰ άπειρου
ώς άριθμοΰ.

Τά άξιώματα τής Θεωρίας Συνόλων τοΰ von Neumann τά χρησιμο-
ποίησε ένας «Ιπτάμενος», ό Αμερικανός «λογικός» αύστριακής καταγω-
γής Kurt Gödel (1906-1978) γιά νά άποδείξει τό περίφημο «Θεώρημα
Μη-Πληρότητας», τό όποιο, όταν άνακοινώθηκε γιά πρώτη φορά, κατέπεσε
σάν «βόμβα» στό άκροατήριο πού τόν παρακολουθούσε. Στήν ομιλία μου τής
13.4.2006 άπό τοΰ βήματος αυτού, έπί τή εύκαιρία τής 100ής επετείου
άπό τή γέννηση τοΰ Gödel, είχα άναφερθεΐ διεξοδικά στό έργο του [Πρα-
κτικά ΑΑ (2006), τ. 81 Α']. Έδώ θά έπαναλάβω τί λέγει τό Θεώρημα
Μή Πληρότητας:
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«'Άν ένα σύστημα περιλαμβάνει τή θεωρία τών φυσικών αριθμών Ν
(Ν = 1, 2, 3, ...) καί είναι απαλλαγμένο άπό άντιφάσκουσες προτάσεις, τό-
τε τό σύστημα αύτό περιλαμβάνει μιά πρόταση Α τέτοια ώστε, ούτε ή
«Πρόταση Α», ούτε ή «Πρόταση "Οχι Α» μπορούν νά άποδειχθούν μέ τά
μέσα πού διαθέτει τό σύστημα. "Ενα τέτοιο σύστημα καλείται «μή-πλήρες».

Στή συνέχεια ό von Neumann ασχολήθηκε μέ τή θεμελίωση τής Κβα-
ντομηχανικής, δημιουργά>ντας μιά ύπέροχη «Θεωρία Δακτυλίων Τελεστών»
(Theory of rings of operators). Πιό συγκεκριμένα, όπως ό Newton έπε-
νόησε τό Διαφορικό Λογισμό γιά νά περιγράψει τήν κλασική δυναμική, ό von
Neumann έπενόησε τούς δακτυλίους τελεστών γιά νά περιγράψει τήν Κβα-
ντομηχανική. "Ετσι, κάθε παρατηρήσιμη ποσότητα μπορεί νά παραστασθεΐ
μέ ένα γραμμικό τελεστή, οί δέ ιδιορρυθμίες τών κβάντα παριστάνονται μέ
τή βοήθεια τής "Αλγεβρας Τελεστών.

Θεμελιώδης υπήρξε ή συμβολή τού von Neumann στή Θεωρία Παι-
γνίων καί στό σχεδιασμό ψηφιακών ύπολογιστών. Στή μελέτη τών ύπολογι-
στών άφοσιώθηκε τά τελευταία δέκα χρόνια τής ζωής του. Τό ενδιαφέρον
τού von Neumann γιά τούς υπολογιστές ήταν τόσο μεγάλο, ώστε μελέτη-
σε, όχι μόνο τό θεωρητικό μέρος αύτών, αλλά κατασκεύασε ό ίδιος υπολογι-
στή γιά επιστημονικές μελέτες. Τήν εποχή εκείνη δύο ήταν τά κύρια
ένδιαφέροντά του: Ή βόμβα τού υδρογόνου καί ή μετεωρολογία. Έπίστευε
στις μεγάλες ύπηρεσίες πού θά μπορούσε ό ύπολογιστής νά προσφέρει.
Πιό συγκεκριμένα έπίστευε ότι μέ τή βοήθεια τού ύπολογιστή θά μπορούσε
νά καταστεί άνά πάσα στιγμή δυνατός ό διαχωρισμός τής άτμόσφαιρας σέ
εύσταθεΤς περιοχές, οί όποιες θά ήταν «προβλέψιμες», καί σέ άσταθεϊς πε-
ριοχές, τις οποίες θά μπορούσαμε νά ελέγχουμε μετατοπίζοντας αύτές μέ μι-
κρές αναταράξεις προς όποια κατεύθυνση έπιθυμούμε, καί εξηγούσε λεπτο-
μερώς πώς θά μπορούσε νά γίνει ή μετατόπιση αύτή.

Φυσικά ό von Neumann, στό θέμα τής μετεωρολογίας, είχε κάνει λά-
θος, διότι δέν έγνώριζε τίποτε γιά τή Θεωρία τού Χάους. Σήμερα γνωρίζου-
με ότι, όταν ή κίνηση τής ατμόσφαιρας είναι τοπικώς άσταθής, συμβαίνει
πολύ συχνά νά είναι χαοτική, πού σημαίνει ότι, στήν άρχή, όταν οί διάφορες
κινήσεις άρχίζουν νά εκδηλώνονται, εύρίσκονται μέν αύτές ή μία κοντά στήν
άλλη, όμως μέ τήν πάροδο τού χρόνου άπομακρύνονται ή μία άπό τήν άλλη
πολύ γρήγορα (εκθετικά). "Οταν ή κίνηση είναι χαοτική, είναι άπρόβλεπτη,
μία δέ άνατάραξη μικρής έντασης δέν τήν μεταβάλλει σέ εύσταθή κίνηση
πού είναι προβλέψιμη.
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"Ετσι ή στρατηγική τοΰ von Neumann γιά τον έλεγχο τών καιρικών
συνθηκών απέτυχε. Ό von Neumann υπήρξε αναμφισβήτητα ένας κορυ-
φαίος μαθηματικός, ώς μετεωρολόγος όμως ήταν μέτριος.

Άν ό von Neumann γνώριζε τή Θεωρία του Χάους είναι πολύ πιθανόν
ότι θά τόν απασχολούσε ένα πρόβλημα τής θεωρίας αυτής πού φέρει τήν
όνομασία «'Ασθενές Χάος», τό όποιο περιμένει καί αύτό τή λύση του.

Κατά τόν Dyson [1] τό πρόβλημα συνίσταται στό νά αντιληφθούμε για-
τί κινήσεις χαοτικές παραμένουν, συνήθως, περατωμένες (bounded), καί δέν
προξενούν βίαια άσταθή φαινόμενα. Παράδειγμα «άσθενούς χάους» είναι οί
κινήσεις τών πλανητών στις τροχιές τους καί οί δορυφόροι στό ήλιακό σύ-
στημα. 'Ανακαλύφθηκε πρόσφατα ότι οί κινήσεις αύτές είναι χαοτικές. Ή
άνακάλυψη αύτή έξέπληξε τούς έρευνητές, διότι άνατρέπει τήν παραδοσιακή
εικόνα τού ήλιακού συστήματος, ότι είναι ένα σαφές παράδειγμα μιας εύστα-
θούς κινήσεως. Πριν άπό διακόσια χρόνια, ό μαθηματικός Laplace πίστευε
πώς είχε άποδείξει ότι τό ήλιακό σύστημα είναι εύσταθές. "Ομως άκριβεΐς
υπολογισμοί τών τροχιών άποδεικνύουν ότι τροχιές πού είναι γειτονικές με-
ταξύ τους, μέ τήν πάροδο τού χρόνου άποκλίνουν, άπομακρύνονται εκθετικά.
Φαίνεται ότι τό χάος είναι παγκόσμιο φαινόμενο στό χώρο τής κλασικής Δυ-
ναμικής .

Μέχρι σήμερα κανείς δέν είχε ύποπτευθεΐ ότι στό ήλιακό σύστημα υπάρ-
χει χαοτική συμπεριφορά, καί τούτο διότι τό χάος εκεί είναι άσθενές. Καί
έπαναλαμβάνω, όταν μιλούμε γιά άσθενές χάος, εννοούμε ότι τροχιές, οί
όποιες βρίσκοντάι στήν άρχή κοντά, άπομακρύνονται γρήγορα ή μία άπό τήν
άλλη όμως όχι πολύ μακριά. Ή άπομάκρυνση άρχίζει νά γίνεται έκθε-
τικά, άργότερα όμως παραμένει περατωμένη. Γιά τό λόγο αύτό, μολονότι οί
κινήσεις είναι χαοτικές, οί πλανήτες δέν άπομακρύνονται πολύ άπό τή συ-
νήθη θέση τους.

Τό ί'διο φαινόμενο, τού άσθενούς χάους, τό βλέπουμε καί στή μετεωρο-
λογία. Παρά τό γεγονός ότι σέ κάποια περιοχή ό χειμώνας είναι χαοτικός,
τό χάος έχει κάποια όρια. Τά καλοκαίρια καί οί χειμώνες είναι μέν άπρό-
βλεπτα φαινόμενα, ισχυρά ή ήπια, μπορούμε όμως νά πούμε ότι ή θερμο-
κρασία δέ θά ξεπεράσει ένα ορισμένο όριο.

Τό χάος παραμένει «άσθενές» γιά λόγους πού δέ μάς
είναι άκόμα γνωστοί. Ή Θεωρία τού Χάους είναι πλήρης άπό πο-
σοτικά άποτελέσματα καί άπό πάρα πολλές εικόνες, είναι όμως πολύ
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λίγα τά «αυστηρά» εκείνα θεωρήματα, τά οποία δίνουν
στο αντικείμενο, στο οποίο άναφέρονται, νοητικά βάθος
καί άκρίβεια. Ό Dyson άναφέρει οτι τό μοναδικό αυστηρό θεώρημα
πού γνωρίζει στή Θεωρία τού Χάους, είναι τό Θεώρημα τών Tien - Yen
Li καί Jim Yorke (1975) μέ τίτλο «Ή περίοδος Τρία συνεπάγεται Χάος»
[2]. Τό θεώρημα αύτό άφορα μη-γραμμικές άπεικονίσεις ένός διαστήματος
επί τού έαυτού του. Οί διαδοχικές θέσεις ένός σημείου, όταν ή άπεικόνιση
επαναλαμβάνεται, μπορεί νά θεωρηθεί ότι είναι ή τροχιά ένός σωματιδίου.
Μιά τροχιά έχει περίοδο Ν, όταν τό σημείο επανέρχεται στήν άρχική του
θέση μετά άπό Ν άπεικονίσεις. Μιά τροχιά λέγεται, έξ ορισμού, χαοτική,
άν άποκλίνει άπό όλες τις περιοδικές τροχιές. Τό έν λόγω θεώρημα λέει
ότι, όταν υπάρχει μιά τροχιά μέ περίοδο «τρία», τότε υπάρχουν έπίσης καί
χαοτικές τροχιές. Τό θεώρημα αύτό ρίχνει περισσότερο φώς στή Θεωρία
τού Χάους άπό δ,τι όλα τά υπόλοιπα πού γνωρίζουμε γιά τό Χάος. Πρό-
κειται γιά έναν πολυτιμότατο λίθο στό οικοδόμημα τής μαθηματικής επι-
στήμης. "Ομως τό θεώρημα αύτό δέν έξηγεΐ γιατί τό Χάος είναι τόσο συ-
χνά άσθενές. Τό πρόβλημα αύτό παραμένει άκόμα άλυτο.

Ασθενές Χάος

Θεώρημα: Tien-Yen Li και Jim Yorke (1975)

«Αν υπάρχει μία τροχιά με περίοδο "3" τότε υπάρχουν χαοτικές
τροχιές»

Στό σημείο αύτό θά ήθελα νά εκφράσω μερικές σκέψεις μου γιά ένα θέ-
μα πού μέ είχε άπασχολήσει στό πρόσφατο παρελθόν.

Στήν "Εκτακτη Συνεδρία τής Ακαδημίας 'Αθηνών τήν 9.4.2002, είχα
δώσει μιά ομιλία μέ θέμα «Ή Θεωρία τών Ύπερχορδών» [5], Πρόκειται γιά
μιά θεωρία πού έκανε τήν έμφάνισή της προ τριακονταετίας περίπου, μιά θε-
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ωρία ή οποία, προσπαθεί νά ανατρέψει τις μέχρι σήμερα έπικρατοϋσες από-
ψεις και έννοιες γιά τό Σύμπαν και νά τις αντικαταστήσει μέ νέες απόψεις
πού βασίζονται σέ έκπληκτικά ωραίες και κομψές μαθηματικές έννοιες. Δέν
είμαι ειδικός στό θέμα αυτό, τά όσα γνωρίζω δέ γιά τό θέμα περιλαμβά-
νονται στά όσα άνέφερα στήν ομιλία μου, ή όποία σκοπό είχε τήν πληροφό-
ρηση τοΰ εύρύτερου κοινού. Σήμερα, στά όσα είχαν έκτεθεΐ τότε, μπορούν νά
προστεθούν τά άκόλουθα [1]:

• Ή Θεωρία τών Ύπερχορδών άποτέλεσε τήν άπαρχή ενός νέου
κλάδου τών Μαθηματικών, μέ νέες ιδέες και νέα προβλήματα.
"Εδωσε στους μαθηματικούς νέες μεθόδους λύσεως παλαιών
προβλημάτων, τά όποια παρέμεναν άλυτα.

• Ή μελέτη τής Θεωρίας τών Ύπερχορδών είχε ώς άποτέλεσμα
οί μαθηματικοί, οί άσχολούμενοι μέ τήν θεωρία αύτή, νά νοιώ-
θουν ότι είναι και φυσικοί.

• Ή άλήθεια τής Θεωρίας δέν έχει έλεγχθεΐ πειραματικά, παρα-
μένει αύτή άπλώς ώς μεμονωμένη θεωρία, παρά τις άνεπιτυχεϊς
προσπάθειες τών ειδικών νά βρουν μονοπάτια πού νά τή συνδέ-
ουν μέ τή φυσική πραγματικότητα.

• Ή Θεωρία δέ φαίνεται ότι θά καταλήξει σέ πλήρη επιτυχία,
εξηγώντας όλα τά φαινόμενα, ή σέ πλήρη άποτυχία. Θά υπάρ-
ξει μιά μέση κατάσταση.

Ποΰ οδηγούν τή σκέψη μας τά παραπάνω εκτεθέντα

Στήν προσπάθειά μας νά περιγράψουμε και νά σχολιάσουμε τήν εξέλιξη
τής μαθηματικής επιστήμης κατά τά τελευταία τετρακόσια χρόνια, δέν ήταν
βέβαια δυνατόν νά άναφερθούμε λεπτομερώς σέ όλους τούς άξιόλογους Ιπτα-
μένους και Επίγειους, και νά σχολιάσουμε τήν προσφορά τους. Παρά ταύτα,
άπό όσα έκθέσαμε έν συντομία, διακρίνει κανείς ότι άνακύπτει και έδώ τό
έρώτημα ποια είναι τά πραγματικά αίτια πού οδηγούν μεγάλους στοχαστές
τής άρχαιότητας (Πλάτωνα, Αριστοτέλη), και άλλων, μεταγενέστερων
εποχών, νά έχουν διαφορετικές άπόψεις έπί υπαρξιακών, γνωστικών κ.ά.
ερωτημάτων, τά όποια άνέκαθεν άπασχολούσαν τούς άνθρώπους.

Στήν ομιλία μου τήν 28.11.2006 άπό τού βήματος αυτού μέ τίτλο
«Πλατωνισμός και Άντιπλατωνισμός» τό θέμα άκριβώς ήταν νά άπαντηθεϊ
το παραπάνο.) βασικό έρώτημα [4],
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Επαναλαμβάνω, επιγραμματικά μόνο, ότι στήν ομιλία τοϋ 2006, τό
πρώτο συμπέρασμα, στό όποιο είχαμε καταλήξει, ήταν ότι, «όλες οί έννοι-
ες δέν μποροΰν νά ορισθούν καί, ώς εκ τούτου, πρέπει νά ύπάρξει ένας βα-
σικός πίνακας άπό λέξεις, οί όποιες δέν μπορούν νά ορισθούν». Τό δεύτερο
συμπέρασμα ήταν ότι ή ύπαρξη άντικρουόμενων άπόψεων όφείλεται στό ότι
δέν ύπάρχει καί δέν μπορεί νά υπάρξει άπόλυτη συναίνεση έπί τής σημα-
σίας όλων τών εννοιών πού περιλαμβάνονται στό βασικό πίνακα —αν υπο-
θέσουμε ότι είναι δυνατόν νά καταρτισθεί ένας τέτοιος πίνακας. "Ετσι είχε
άπαντηθεΐ τό παραπάνο.) βασικό ερώτημα.

Στήν σημερινή όμιλία δέν είναι δύσκολο νά άντιληφθεί κανείς ότι ύπάρ-
χουν δυσκολίες παρόμοιες μέ τις προαναφερθείσες, όπως είναι οί άκρως διι-
στάμενες άπόψεις τών Ιπταμένων καί τών Επιγείων. Υπενθυμίζεται ότι οί
Επίγειοι πιστεύουν ότι τό έργο τών επιστημόνων είναι νά συγκεντρώνουν
καί νά καταγράφουν αύτοί τά «γεγονότα», μέχρις ότου ή άποκτηθείσα συλ-
λογή άποκαλύψει πώς λειτουργεί ή Φύση, οπότε έκ τών γεγονότων οί επι-
στήμονες θά προβούν στή διατύπωση τών νόμο^ν στούς οποίους ύπακούει ή
Φύση. Μέ άλλα λόγια, οί Επίγειοι πιστεύουν ότι ή πρόοδος τών μαθημα-
τικών επιτυγχάνεται κυρίως διά τής λύσεως διαφόρων προβλημάτων.

Αντιθέτως, οί "Ιπτάμενοι πιστεύουν ότι στά μαθηματικά οί βαθύτερες
έννοιες είναι εκείνες, οί όποιες συνδέουν έναν κόσμο ιδεών μέ κάποιον άλλο,
διαφορετικό κόσμο ιδεών. Οί άξιάλογες πρόοδοι προέρχονται άπό «προγραμ-
ματισμούς», καί όχι άπό τή λύση προβλημάτων. Π.χ. κατά τόν 17ο αί. ό
Descartes συνένωσε τούς δύο διαφορετικούς κόσμους, τής "Αλγεβρας καί
τής Γεωμετρίας, μέ τήν έννοια τών «συντεταγμένων» ενός σημείου. Επί-
σης ό Newton συνένο^σε τή Γεο^μετρία καί τή Δυναμική μέ τήν έννοια πού
σήμερα φέρει τήν ονομασία Διαφορικός Λογισμός. "Ο Boole συνένωσε τή
Λογική καί τήν "Αλγεβρα μέ τήν έννοια «έπιφάνειες» τοϋ Riemann. Αξιό-
λογη επίσης είναι ή προσπάθεια πού γίνεται νά συνενωθεί ή Θεωρία
Αριθμών μέ τή Φυσική.

Συνεπώς καί εδώ ή άπάντηση στό βασικό ερώτημα είναι ή ίδια μέ αύτή
πού δόθηκε στήν όμιλία τής 28.11.2006.

"Υπάρχει, βέβαια, καί ή θεωρία τών άρχετύπων τοϋ "Ελβετού Carl
Gustave Jung (1875-1961), θεμελιωτού τής Ψυχανάλυσης καί μελετητή
τοϋ «ομαδικού άσυνειδήτου», ή οποία, θεωρία, φαίνεται νά προσπαθεί νά δώ-
σει άπάντηση στό βασικό ερώτημα. Κατά τόν Jung ένα άρχέτυπο είναι μιά
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νοερή ρίκόνα, ή οποία έχει τις ρίζες της σέ ένα «ομαδικά ασυνείδητο», το
δποΐο μοιραζόμαστε όλοι. Οί έντονες συγκινήσεις, τών όποιων φορείς είναι τά
αρχέτυπα, είναι υπολείμματα άπό χαμένες μνήμες ομαδικής χαράς ή όμα-
δικής δυστυχίας καί, άν έρμηνεύω σωστά, αυτό φαίνεται νά είναι ή αιτία τών
άντιθέσεων πού δημιουργούνται μεταξύ τών άνθρώπων.

Φυσικά δέν έχω τή δυνατότητα άλλά ούτε τήν ειδικότητα νά «άντιδική-
σω» μέ μιά έπιστημονική φυσιογνωμία όπως είναι ό Jung. "Ομως, διατηρώ
τις έπιφυλάξεις μου ώς πρός τήν έρμηνεία πού φαίνεται νά παρέχει ή θεω-
ρία του στό βασικό έρώτημα πού μας άπασχολεϊ.

Ώς έκ τούτου, καταλήγω νά κλείσω τή σημερινή ομιλία έπαναλαμβά-
νοντας τά όσα είπα στήν ομιλία μου τού 2006.

Ή άπάντηση πού δόθηκε στό βασικό έρώτημα, πού άφορά στό λόγο γιά
τόν όποΐο διαφωνούν άξιόλογοι στοχαστές έπί ορισμένων έρωτημάτων, άπο-
τελεϊ ίσως καί επαλήθευση τής άπόψεως τού Einstein έπί τού θέματος
αύτού: "Οτι ή φύση τής πραγματικότητας δέν μπορεί νά γίνει πλήρως αντι-
ληπτή μόνο μέ τήν εφαρμογή τής άνθρώπινης λογικής. Μολονότι ή
άπάντηση πού δόθηκε στό βασικό έρώτημα δέν άποτελεΐ αισιόδοξο μήνυμα,
δέν σημαίνει ότι φθάσαμε στό τέρμα τής πορείας μας. Μπορεί ή πορεία αύτή
μόλις νά άρχίζει!

Θά τελειώσω προσθέτοντας μόνο τά εξής όλίγα. Χωρίς νά υπάρχει κίν-
δυνος ύπεραπλουστεύσεως τού όλου θέματος, προτείνω νά ύποθέσουμε ότι ό
βασικός πίνακας, τόν όποιον άνέφερα προηγουμένως, περιλαμβάνει μόνο μιά
λέξη, τή λέξη ΕΙΝΑΙ, καί στή συνέχεια νά θέσουμε τό έρώτημα: «Ποιά
είναι ή σημασία τής λέξης ΕΙΝΑΙ;»

Πιστεύω ότι, άν ό καθένας άκολουθήσει τή μοναδική, έξάλλου, σέ όσους
τή διακρίνουν, έναπομένουσα άναβατική πορεία, δια μέσου μιας έντελώς συ-
νειδησιακής όπτικής, τήν πορεία, τήν άπαλλαγμένη άπό φιλοσοφικά καί
άλλου εί'δους έξαρτήματα, τήν προσιτή καί δυνατή σέ όλους, χωρίς κανένα
μεταφυσικό ή μυστικιστικό χαρακτήρα, ήτοι τήν πορεία πρός τήν κατεύθυν-
ση πού τού ύποδεικνύει τό άνέσπερο ιερό φώς τής άλήθειας, θά νοιώσει τό-
τε, χωρίς νά τό άντιληφθεί λογικά, ότι ή σημασία τής λέξης ΕΙΝΑΙ είναι
ή 'ίδια γιά όλους. Ή ομαδική αύτή κοινή αίσθηση τής σημασίας τού ΕΙΝΑΙ,
πιστεύω ότι θά άποτελέσει ένα «συλλογικό συνειδητό», μιά «σανίδα σωτη-
ρίας» γιά όλους.

Είναι βέβαιο ότι όλα καταλήγουν στή σιωπή, δπως μάς "πληροφορεί"
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ό μέγας William Shakespeare. Καί προσθέτω: Πρέπει δμως νά αφουγκρα-
ζόμαστε τί μας λέγει ή σιωπή αυτή, γιατί μας λέγει πολλά.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Πάνος Α. Λιγομενίδης αναγγέλλει τόν θάνατο τοΰ ξέ-
νου εταίρου τής Ακαδημίας Du „an Kanazir.

Ό κ. Α. Κουνάδης παρουσιάζει τό βίο καί τό έργο τοΰ έκλιπόντος μο-
ριακού βιολόγου, ό όποιος διετέλεσε Πρόεδρος τής Σερβικής Ακαδημίας
Επιστημών καί Τεχνών καί υπήρξε θερμός φιλέλλην.

Ή Όλομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τοΰ έκλιπόντος.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΝΟΥ Α. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε τής Ελληνικής Δημοκρατίας,

Τις μεγάλες στιγμές τής 'Ιστορίας τους οί λαοί τις ύψώνουν σέ σύμβο-
λα καί σέ διαχρονικά διδάγματα. Μέσα άπό τέτοιες μεγάλες ιστορικές στιγ-
μές, καί μέσα άπό άνάλογες περιπτώσεις έθνικής περηφάνιας διακεκριμένων
έπιδόσεων σέ πνευματικές, άθλητικές, ή επιστημονικές ύπερβάσεις, φωτίζε-
ται μέ νόημα ζωής ή μονότονη καθημερινότητα τής βακχικής θολούρας καί
άσάφειας τού καταναλωτισμού.

Μέ τέτοιον τρόπο φωτίζει τό νού, τήν ψυχή καί τήν καρδιά μας σήμε-
ρα ή επέτειος τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940. Φωτίζει τή γνώση, τή μελέτη
τής "Ιστορίας πού εξαγνίζει διδακτικά τό νού καί τόν ύψώνει, καί στήν
περίπτωση τού "Ελληνα τόν όδηγεΐ στή ρίζα τού «έλληνικώς ύπάρχειν», καί
τόν ποδηγετεί.

Γιά νά προκόψει δ "Ελληνας έ'χει άνάγκη άπό τήν πατρίδα του, όπως
τό δέντρο έχει άνάγκη άπό τό χώμα του. 'Ακόμα καί όταν, ή θά έλεγα ιδι-
αίτερα όταν, άναγκάζεται νά μεταφυτεύεται δ ξενιτεμένος "Ελληνας σέ
άλλους τόπους, πάλι ή μνήμη τού «έλληνικώς ύπάρχειν», ώς γλώσσα, ώς
ιστορία, ώς θρησκεία, πολύ πιό πάνω άπό τή φθοροποιό δύναμη τού χρόνου,
μέ τή λαχτάρα τής 'Ιθάκης, βαθαίνει τήν ύπαρξή του καί ενδυναμώνει τήν
αίσθηση τής καταγωγής του.

Ή Πατρίδα ώς γλώσσα. Ή Πατρίδα ώζ θρησκεία. Ή Πατρίδα ώς
ιστορία. Ή Πατρίδα ώς γη.



244

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

'Αναφερόμενος σέ σχετικές μνημονεύσεις τού Κώστα Τσιρόπουλου, «[...]
αύτή τήν (τετραδιάστατη) Πατρίδα τήν έζήσαμε εμείς οί "Ελληνες, άπό τά
παλιά χρόνια ώς και σήμερα, μέσα σ' έναντιότητες, άπειλές και φόβους».

'Ιδιαίτερα στό θέμα τής γλώσσας, γιατί αύτό μας άφορα όλους, σήμερα
όλοι μας φλυαρούμε άσύστολα, συχνά μέ άηδεΐς λέξεις, και ένίοτε έκπορνεύ-
οντας νοήματα και γελοιοποιώντας σημαντικές ιδέες, χωρίς νά λέμε ούσια-
στικά τίποτε. Αύτή ή παγιδευτική μηχανή τής φλυαρίας και τής ύπερπλη-
ροφόρησης, ή όποία προάγεται άπό τήν έμπορική και καταναλωτική χρήση
τής τεχνολογίας, πνίγει τήν ύπαρξή μας και μας όδηγεΤ σέ φαινόμενα προ-
σωπικής μοναξιάς, απόγνωσης και στερητικής νεύρωσης. Φτάνουμε νά φο-
βόμαστε και νά άποφεύγουμε τή σιωπή. Ξεχνάμε πώς ό ρεμβασμός, ό στο-
χασμός, ό οραματισμός, τό άνεκλάλητο άφούγκρασμα και ή έκσταση πού
μπορεί νά συνοδεύει αυτές τις σιωπηλές καταστάσεις, μπορεί νά συνιστά τήν
ύπατη έξαρση τής άνθρωπιάς μας. Ή σιωπή, όταν χρησιμοποιείται μέ σο-
φία γιά νά χρωματίσει μέ νόημα τό λόγο, μπορεί νά γίνει ένα εύγλωττο
έκφραστικό μέσο.

Και, .όσον άφορα στήν τέταρτη διάσταση τής Πατρίδας, τή γη, τό νερό,
τό χώμα και τόν ούρανό, «[...] καλόμοιροι έμεϊς οί Νεοέλληνες πού μας πα-
ραδόθηκε — μέ τόσες θυσίες, πόνους και αίματα [...]», γράφει ό Κώστας
Τσιρόπουλος. Είναι ή Γδια ή γή πού συνιστά γιά τόν συνειδητό άνθρωπο τήν
εγγύηση τής υπαρξιακής του ισορροπίας, και πού θά μάς άγκαλιάσει και θά
μας άποτραβήξει στοργικά άπό τόν κόσμο. Και συνεχίζει δ Τσιρόπουλος:
«Ή γή αύτή είναι ή πανίερη Εστία μας, είναι μιά διάσταση τοΰ εαυτού
μας, άναπόσπαστη, και κάθε φορά πού στις έθνικές επετείους άναζωογο-
νεΤται ή μνήμη μας κι άποτινάζει τήν ολέθρια νάρκωση τού υλιστικού εύδαι-
μονισμοΰ, ή γή μέ τά ένδοξα τοπωνύμιά της υψώνεται λαμπρή κι ωραία,
υπόμνημα άείζωο τής ιστορίας τού έαυτοΰ μας, τών προγόνων μας, τών γο-
νέων μας και τών παιδιών μας. Σ' έτούτη, τήν έδώ και αιώνες γνώριμη,
φίλτατη, δική μας γή, στηρίζεται, βαθιά θεμελιωμένο, και λειτουργεί τό κοι-
νόβιο τών Νεοελλήνων, ή διαιώνια συγγένειά τους μέσα στήν Γδια γλώσσα,
στή 'ίδια θρησκεία, (στήν Γδια ιστορία), κοινόβιο φιλίας μέ τόν αισθητό κό-
σμο, τό χώμα, τά βουνά, τις θάλασσες, τούς ουρανούς».

Τή στιγμή τούτη στό νού μας έρχονται τά λόγια τού έθνικοϋ μας ποι-
ητή Κωστή Παλαμά, ό όποιος προέτρεπε τούς "Ελληνες στρατιώτες μέ
τούς άκόλουθους στίχους:
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Αύτό τό λόγο θά σας πώ
δεν εχω άλλο κανένα
μεθόστε μέ τό αθάνατο
κρασί τοϋ Εικοσιένα!

"Ομως ή ιστορική μνήμη και «το αθάνατο κρασί τοϋ εικοσιένα», μέ το
οποίο μάς προσκαλεί νά μεθύσουμε καί νά μεγαλουργήσουμε καί πάλι δ Πα-
λαμάς, είναι γιά νά μάς βοηθά νά άνακαλύψουμε, δπως θά έλεγε δ άλλος
ποιητής, δ 'Οδυσσέας 'Ελύτης «τήν άλληλουχία τών κρυφών νοημάτων»,
ιδιαίτερα σέ μιά έποχή σάν τή σημερινή, κατά τήν δποία «ή καταιγίδα πού
γέννησε δ Νούς τού άνθρώπου» σαρώνει σέ δλη τή γη άξίες καί άνθρώπινες
ζωές, ένώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις γιά τήν έπικοινωνία τών
άνθρώπων.

Ή μεγάλη πρόκληση γιά τήν υπέρβαση είναι σήμερα μπροστά μας. Βα-
σισμένοι στό «δαιμόνιο τής φυλής» μας, όχι πιά στά πεδία τών πολεμικών
μαχών άλλά στήν ειρήνη, σέ άγώνες γιά τήν έπιστήμη, τή γνώση, τήν κοι-
νωνική δικαιοσύνη καί τή δημοκρατία, άς επιβεβαιώσουμε γιά μιά άκόμη
φορά τό «ελληνικό θαύμα».

Γιά σήμερα ίσως άρκέσει νά πούμε: «Χρόνια Πολλά Πατρίδα, Μητέρα
Ελλάδα».

Εύχαριστώ πού μέ άκούσατε.

Τόν πανηγυρικό λόγο τής σημερινής γιορτής θά έκφωνήσει ό Στρατηγός
καί 'Ακαδημαϊκός Δημήτριος Σκαρβέλης. Τό θέμα τής όμιλίας τού κυρίου
Σκαρβέλη είναι: «Ό Έλληνοϊταλικός Πόλεμος. Ή διεξαγωγή τών στρα-
τιωτικών έπιχειρήσεων». Παρακαλώ τόν συνάδελφο Στρατηγό Σκαρβέλη νά
έλθει στό βήμα.
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Ο ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. Δ. ΣΚΑΡΒΕΛΠ

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ γιά νά εορτάσουμε τή μεγάλη Εθνική
Επέτειο τής 28ης 'Οκτωβρίου τοΰ 1940, ήμέρα έναρξης του Έλληνοϊταλι-
κοΰ Πολέμου, ένος γεγονότος άπό τά πλέον σημαντικά τής ιστορίας μας τών
νεωτέρων χρόνων. Σέ προηγουμένους πανηγυρικούς άναφερθήκαμε στή γεω-
πολιτική συνιστώσα αύτού τού πολέμου [Πρακτικά της 'Ακαδημίας 'Αθηνών
(ΠΑΑ), τόμ. 79Α], καθώς και στή στρατιωτική προπαρασκευή του [77/1/1,
τόμ. 82Α],

Στή σημερινή ομιλία θά ολοκληρώσουμε τό θέμα τού πολέμου αύτού
άναφερόμενοι στό ούσιαστικότερο μέρος του, πού δέν είναι άλλο άπό τή διε-
ξαγωγή τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων*. Ό πόλεμος είχε διάρκεια πέντε
καί πλέον μηνών, διεξήχθη ώς επί τό πλείστον στήν ξηρά άλλά καί στή θά-
λασσα καί στόν άέρα, καί ύπήρξε σκληρός, αιματηρός — μέ τήν έννοια τών
πολλών άπωλειών εκατέρωθεν—, τραχύς, διότι διεξήχθη σέ εξαιρετικά όρεινό
έδαφος καί κάτω άπό δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, καί βεβαίως κατα-
φανώς άνισος, διότι άντιπαρατάχθηκαν ή 'Ιταλία καί ή Ελλάδα, μέ τήν
πρώτη νά ύπερέχει σέ όλες τις συνιστώσες πού προσδιορίζουν τήν ισχύ ενός
κράτους (πληθυσμιακή, οικονομική, υλική, στρατιωτική κτλ.), έκτος βέβαια
άπό μία, αύτή τών ήθικών δυνάμεων, πού σέ μία πολεμική αναμέτρηση έχει
πρωτεύουσα σημασία. 'Εννοώ, μάλιστα, τών ήθικών δυνάμεων τού λαού καί
τού στρατού, διότι οί πόλεμοι γίνονται άπό τούς λαούς μέ τό στρατευμένο
τμήμα τους.

Ή διεξαγωγή τών έπιχειρήσεων, πού είναι τό θέμα μας, δέν είναι εύκο-
λο νά άναπαρασταθεΐ εδώ, όχι μόνο διότι ή διάρκεια μιάς ομιλίας είναι
περιορισμένη, άλλά καί διότι ύπάρχουν άδυναμίες σέ άπεικονιστικά μέσα.

* Προσοχή στο Παράρτημα Συνθηματικών Παραστάσεων καί Σημειώσεων, το οποίο έπισυνά-
πτεται μετά τό τέλος τοΰ κειμένου.

ι
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Τούτο δέ διότι οί επιχειρήσεις ενέχουν τό στοιχείο τής περιπλοκής, έχουν
παλινδρομήσεις, αναδιατάξεις, συνεχή ροή γεγονότων, πού δυσχεραίνουν τήν
άναπαράσταση. Απαιτείται λοιπόν άναγκαστικά προσαρμογή στό διατιθέμενο
χρόνο καί στά υπάρχοντα μέσα. Ακριβώς γιά αύτούς τούς λόγους θά άνα-
φερθοΰμε στή δράση κλιμακίων άπό τή μεραρχία καί άνω ώς επί τό
πλείστον, καί μόνον όπου άπαιτεΐται σέ χαμηλότερα κλιμάκια. Επίσης, θά
άναφερθούμε κατά περιόδους έπιχειρήσεων -άναφέρομαι στις χερσαίες επι-
χειρήσεις. "Εχουμε δέ τρείς περιόδους επιχειρήσεων, ήτοι:

• 1η, άπό 28 'Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου (1940),

• 2η, άπό 14 Νοεμβρίου έως 6 'Ιανουαρίου (1940-1941), καί

• 3η, άπό 7 'Ιανουαρίου έως 26 Μαρτίου (1941).

Πριν προχωρήσουμε στή διεξαγωγή τών έπιχειρήσεων, κρίνεται σκόπιμο
νά προηγηθούν έν συντομία τά λεγόμενα προκαταρτικά, ώστε νά δημιουργη-
θεί τό κατάλληλο κλίμα καί νά οδηγηθούμε βαθμιαία στις επιχειρήσεις. Θά
άναφερθούμε λοιπόν,

• στήν πολιτικοστρατιωτική κατάσταση τήν προτεραία τού εξεταζομένου
πολέμου, καί

• στή μορφολογία τοϋ θεάτρου τών έπιχειρήσεων.

1. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σας είναι γνωστή, όμως μία σύντομη άναφορά σέ αύτήν θά φρεσκάρει τή
μνήμη όλων μας. Ή έναρξη τού έξεταζομένου πολέμου βρίσκει τήν Εύρώπη
ύποταγμένη στή γερμανική στρατιωτική μηχανή. Βέλγιο, Όλλανδία, Δανία,
Νορβηγία, Λουξεμβούργο καί Πολωνία βρίσκονται ύπό γερμανική κατοχή.
Ή είσοδος τής 'Ιταλίας στον πόλεμο καί ή συνθηκολόγηση τής Γαλλίας,
άμφοτέρων μεσογειακών χωρών, δυσκολεύουν τις συγκοινωνίες τών Συμμά-
χων διά τής Μεσογείου. Στήν 'Αφρική, οί 'Ιταλοί πιέζουν τούς Βρετανούς,
καταλαμβάνουν τή βρετανική Σομαλία καί σημειώνουν επιτυχίες στά σύνορα
μέ τήν Άβησσυνία καί τό Σουδάν. Ή Ρωσία καί οί ΗΠΑ δέν έχουν άκόμα
εισέλθει στον πόλεμο. Παρ' όλα αύτά, μέ άπόφαση τού προέδρου Ρούσβελτ,
ή Μεγάλη Βρετανία άρχίζει νά δέχεται άμερικανική βοήθεια, κυρίως σέ
πολεμικό υλικό.

Ή Βρετανία, μέ όσα στρατεύματα διέφυγαν άπό τή Δουνκέρκη, προ-
σπαθεί νά οργανώσει τήν άμυνά της έναντι τής φημολογούμενης γερμανικής
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απόβασης, ένώ παράλληλα μέ τήν άεράμυνά της προσπαθεί νά περιορίσει τό
σφυροκόπημα πού δέχεται άπό τή γερμανική άεροπορία.

Στά Βαλκάνια, ή Ρουμανία είχε έκδηλώσει τήν πρόθεσή της νά συνερ-
γασθεί μέ τή Γερμανία καί τήν 'Ιταλία, ή δέ Γιουγκοσλαβία έμφανίζεται φι-
λοαξονική. Ή Βουλγαρία γιά τήν ώρα άσκεΐ καιροσκοπική πολιτική, όμως
σύντομα θά κάνει τήν επιλογή της ύπέρ τής Γερμανίας. Ύπ' όψιν επίσης
ότι τό Βαλκανικό Σύμφωνο μεταξύ Ελλάδος, Γιουγκοσλαβίας, Ρουμανίας
καί Τουρκίας δέν έχει έφαρμογή σέ περίπτωση ίταλοελληνικής σύρραξης. Οί
διμερείς ελληνοτουρκικές συμφωνίες είναι μέν σέ ισχύ στήν περίπτωση έπέμ-
βασης τής Βουλγαρίας κατά τής Ελλάδος, όμως μέ τήν έξέλιξη τών πραγ-
μάτων ή τουρκική στάση καθίσταται όλοένα καί πλέον άβέβαιη, καιροσκοπι-
κή. "Ηδη άπό έτους (1939) ή 'Ιταλία έχει καταλάβει τήν 'Αλβανία καί ση-
μαντικές στρατιωτικές δυνάμεις της ευρίσκονται έπί άλβανικού εδάφους, μέ
άλλα λόγια ή Ελλάδα έχει συνορεύσει μέ τήν 'Ιταλία. Ή τελευταία κατέ-
χει καί τή Δωδεκάνησο, άπό όπου μάλιστα — ύπενθυμίζουμε — είχε έξορμήσει
τό υποβρύχιο πού έτορπίλισε τήν «ΕΛΛΗ». Βεβαιότητα υπάρχει μόνο γιά
τή συνδρομή τής Βρετανίας, μέ τις έγγυήσεις τοϋ 'Απριλίου τοϋ 1939, γιά
στρατιωτική βοήθεια, όμως καί αύτή άνεμένετο πολύ περιορισμένη λόγω τών
προβλημάτων πού ή ί'δια άντιμετώπιζε.

Αύτή ήταν γενικώς ή κατάσταση όταν ή χώρα μας έκλήθη, κατά τά
γνωστά, νά άπαντήσει τις πρώτες πρωινές ωρες τής 28ης 'Οκτωβρίου
1940, διά στόματος βέβαια τού πρωθυπουργού της, στό ιταλικό τελεσίγρα-
φο, πού χωρίς άμφιβολία ισοδυναμούσε μέ κήρυξη πολέμου. Ή μικρή Ελλάς
έβροντοφώνησε τό ΟΧΙ, όταν όλοι οί παράγοντες ήσαν εις βάρος της, διότι
έπρεπε νά φανεί συνεπής πρός τήν ιστορία της, έπρεπε νά περιφρουρήσει τήν
έλευθερία της καί τήν άκεραιότητα τοϋ πατρίου έδάφους, έπρεπε νά δείξει
πίστη στις δυνάμεις της καί στό δίκαιον τού άγώνος της.

2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ TOT ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ό έξεταζόμενος πόλεμος έλαβε χώρα στήν "Ηπειρο, βόρεια καί ελληνι-
κή. ΤΗταν ή τρίτη φορά πού ή Βόρεια "Ηπειρος θά άνέπνεε τόν άέρα τής
έλευθερίας μέσα στό πρώτο ήμισυ τοϋ προηγούμενου αιώνα, χωρίς τελικά νά
περιέλθει καί αύτή τή φορά στή μητρική άγκάλη.

"Οπως φαίνεται στό χάρτη 1, ή όριος γραμμή ξεκινά άπό τό τριεθνές
τής Μεγάλης Πρέσπας, καί μέ νότια κατεύθυνση φθάνει έναντι τής Κερ-
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κύρας, στο 'Ιόνιο πέλαγος. Τό έδαφος είναι έντονα ορεινό, μέ απότομες
κλίσεις πρός τις κοιλάδες τών ποταμών 'Αώου, Δρίνου και Καλαμά. Θέλω
νά παρατηρήσετε ότι οί οδικοί άξονες πού άπό τήν Αλβανία εισέρχονται
στήν Ελλάδα είναι ό παραλιακός άπό Αύλώνα, Αγίους Σαράντα, Κονί-
σπολη, Φιλιάτες, οί δύο κεντρικοί, οί όποιοι άπό Αύλώνα και Βεράτιο δια
τών κοιλάδων του Δρίνου και Αώου οδηγούν και συγκλίνουν στήν Έλαια
μέ κατεύθυνση πρός 'Ιωάννινα, και ένας βόρειος πού άπό Έλβασάν οδηγεί
στήν Κορυτσά και άπό εκεί πρός Φλώρινα άλλά και Καστοριά. Θέλω νά
παρατηρήσετε άκόμα ότι τό βόρειο τμήμα τοΰ θεάτρου, βόρεια τοΰ Γράμ-
μου, είναι άποκομμένο και δέν έπικοινωνεΐ μέ τό νότιο τμήμα (νότια τοΰ
Γράμμου) παρά μόνο μέ τήν έγκάρσια άμαξιτή οδό Κορυτσά-Έρσέκα-
Λεσκοβίκι, Μέρτζανη, πού όμως είναι μέσα στό άλβανικό έδαφος. Ή ορο-
σειρά τής Πίνδου —και αυτό έχει τή σημασία του—, μέ τόν Γράμμο βόρεια
και πιό βόρεια τόν Μόροβα και τόν Σμόλικα νότια, διαχωρίζει τό όλο θέ-
ατρο έπιχειρήσεων στό νότιο τμήμα του, τήν "Ηπειρο, και στό βόρειο, τή
Δυτική Μακεδονία, μέ δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ των λόγω τών
όρεινών όγκων.

Γενικά, τό θέατρο έπιχειρήσεων στό σύνολο του παρουσίαζε δυσχέρειες
λόγω μορφολογίας, έλλείψεως οδικών άξόνων μεγάλης ικανότητας, υψηλών
και άπότομης κλίσεως όρέων, πολλών στενωπών και υποχρεωτικών διαβά-
σεων, πού επηρέασαν τις κινήσεις τών μονάδων, τούς άνεφοδιασμούς και
τις διακομιδές. Σέ όλα αυτά ήλθε νά προστεθεί και ό βαρύς χειμώνας τοΰ
1940-'41, πού έφερε τούς μαχητές στά όρια τής αντοχής των.

3. ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

Πρέπει νά όμολογήσουμε ότι στόν πόλεμο αυτόν ένεπλάκησαν πολλές
δυνάμεις και άπό τούς δύο άντιπάλους, όχι όμως ευθύς έξαρχής άλλά στα-
διακά, κατά τήν έξέλιξη τών έπιχειρήσεων. Στό τέλος θά άναφερθοΰμε στό
σύνολο τους, ένώ γιά τήν ώρα θά άρκεσθοΰμε στις έμπλακεΐσες δυνάμεις
κατά τήν πρώτη περίοδο, και αύτό θά κάνουμε γιά κάθε περίοδο έπιχειρή-
σεων.

Οί 'Ιταλοί άρχισαν τόν πόλεμο μέ τις παρακάτω δυνάμεις υπό τόν Στρα-
τηγό Βισκόντι Πράσκα:
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'Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση

XXV Σώμα Στρατού Τσαμουριάς (42.000 άνδρες),
Μεραρχίες Φερράρα, Σιένα, Κενταύρων (Τ/Θ), Μεραρχία Ιππικού"

XXVI Σώμα Στρατού Κορυτσάς (44.000 άνδρες),

Μεραρχίες Πάρμα, Πιεμόντε, Βενέτσια, Άρέτζο (μέρος τής Βενέτσια
καί δλη ή Άρέτζο είχαν προσανατολισμέ προς Γιουγκοσλαβία)·
Μεραρχία Αλπινιστών Τζούλια υπό τήν Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκη-
ση (10.800 άνδρες), δηλαδή ένα σύνολο έννέα μεραρχιών (96.800
άνδρες).

Οί "Ελληνες διέθεταν στο μέτωπο τής 'Ηπείρου τήν VIII Μεραρχία μέ
έδρα τά Ιωάννινα, ή οποία είχε πλήρως προεπιστρατευθεΐ καί ενισχυθεί μέ
επιπλέον μονάδες πεζικού καί πυροβολικού. Διέθετε τέσσερις διοικήσεις
συνταγμάτων καί ένα σύνταγμα εύζώνων, το 39ο, το όποιο γιά τήν ώρα έκι-
νεΐτο άπό Αιτωλοακαρνανία προς "Ηπειρο.

Στό μέτωπο τής Δ. Μακεδονίας, δηλαδή άπό Σμόλικα έως τις λίμνες
Πρέσπες, ήσαν άνεπτυγμένες δυνάμεις τού Τμήματος Στρατιάς Δ. Μακεδο-
νίας (ΤΣΔΜ), μέ τήν IX Μεραρχία άπό τόν Γράμμο έως τήν Τεροπηγή καί
μέ τήν IV Ταξιαρχία άπό Ίεροπηγή έως Πρέσπα, μαζί μέ τις δυνάμεις προ-
καλύψεως τών έκεΐ συνοριακών τομέων.

Εις τό μέσον, μεταξύ τών τομέων Δ. Μακεδονίας καί 'Ηπείρου, δηλαδή
στον τομέα τής Πίνδου, ήταν έγκατεστημένο τό Απόσπασμα Πίνδου άπό
Σμόλικα έως Γράμμο. Τό Απόσπασμα ήταν μονάδα εξ εφέδρων, ή οποία είχε
προεπιστρατευθεΐ άπό τόν Αύγουστο καί στήν ούσία ήταν επιπέδου συντάγ-
ματος καί μάλιστα όχι πλήρους. Συνολικά, οί ελληνικές δυνάμεις μετώπου
δέν ύπερέβαιναν τούς 35.000 άνδρες, δηλαδή κάτι περισσότερο άπό τό ένα
τρίτο τών ιταλικών δυνάμεων. Τις προαναφερθείσες άντίπαλες δυνάμεις μπο-
ρούμε νά τις διακρίνουμε διατεταγμένες στό χώρο στό χάρτη 2.

'Εδώ πρέπει νά προστεθεί ότι πίσω άπό τις προαναφερθείσες μονάδες με-
τώπου, στό εσωτερικό, ελάμβαναν χώρα σύντονες ένέργειες γιά τήν ολοκλή-
ρωση τής έπιστρατεύσεως καί τήν προώθηση τών δυνάμεών μας πρός τό
μέτωπο, επιτάξεις ύλικών καί κτηνών, άνεφοδιασμοί, άναδιοργανώσεις, καί
όλες έκεΐνες οί άπαραίτητες προπαρασκευές πού άρχικά άπέβλεπαν στήν τα-
χεία ενίσχυση τού μετώπου, άλλά μέ τήν εξέλιξη τών έπιχειρήσεων άρχισαν
νά προσανατολίζονται πρός έναν επιθετικό πόλεμο.
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3.2. ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

Το Γενικό Σχέδιο Πολέμου τής ανωτάτης ιταλικής ηγεσίας κατά τής
Ελλάδος προέβλεπε, σέ πρώτο χρόνο, τήν αιφνιδιαστική κατάληψη τής
Ηπείρου, τής νήσου Κερκύρας καί άλλων νήσων τού 'Ιονίου, καί σέ δεύτε-
ρο χρόνο τήν κατάληψη τής Δ. Μακεδονίας. Μετά τήν έξασφάλιση αύτών
τών χώρων θά ακολουθούσε προέλαση ταυτόχρονα πρός Θεσσαλονίκη καί
Αθήνα, μέ νέες δυνάμεις πού θά έφθαναν άπό τήν 'Ιταλία μέ σκοπό τήν όλο-
κλήρωση τής κατάληψης τής χώρας.

Μέσα σέ αύτό τό πλαίσιο τό σχέδιο τού Στρατηγού Πράσκα —πού είχε
έγκριθει άπό τό Γενικό Επιτελείο— προέβλεπε, όπως στό χάρτη 3, έπίθεση
διά τών κοιλάδων Δρίνου καί 'Αώου πρός τήν κατεύθυνση Καλπάκι-
Ίωάννινα-Πρέβεζα, όπου ή Κύρια Προσπάθεια (Κ.Π.), μέ ταυτόχρονη
ύποβοήθηση καί κάλυψη τής Κ.Π. μέ ενέργεια έπί τής κατευθύνσεως
Λεσκοβίκι - Σαμαρίνα - Μέτσοβο άπό βορρά, καί τής παραλιακής κατευθύν-
σεως Κονίσπολη - Φιλιππιάδα άπό νότο, πρός άποκοπή τών δρομολογίων
Λαρίσης - Καλαμπάκας - Μετσόβου -'Ιωαννίνων καί Πρεβέζης -"Αρτας -
'Ιωαννίνων, ώστε νά στερηθούν τά έπί τής 'Ηπείρου τμήματά μας τής ενι-
σχύσεως των καί τού άνεφοδιασμού των, καί τήρηση ένεργητικής άμυντικής
στάσης σέ πρώτο χρόνο στό βόρειο τομέα. Σημασία γιά τήν ιταλική ήγεσία
είχε ή ταχύτητα ένεργείας, ώστε νά μήν προφθάσει νά ολοκληρωθεί ή επι-
στράτευση τών έλληνικών δυνάμεων καί ενισχυθεί μέ δυνάμεις τό μέτωπο.

Από τή δική μας πλευρά, τά ισχύοντα σχέδια τήν παραμονή τής έπίθε-
σης ήσαν τά IB καί ΙΒα, πού είχαν καταρτισθεί μετά τήν κατάληψη τής
Αλβανίας άπό τούς 'Ιταλούς καί προνοούσαν γιά τό μέτωπο 'Ηπείρου, τό
οποίο μάλιστα διεχώριζαν σέ τμήμα μετώπου 'Ηπείρου καί τμήμα μετώπου
Δ. Μακεδονίας, τά όποΤα τμήματα συνέδεε ό μικρού έγκάρσιου άναπτύγμα-
τος όρεινός διάδρομος τής Πίνδου. Τά σχέδια προέβλεπαν άμυντική στάση
έπί τών παραμεθορίων οχυρωμένων περιοχών μέ τις έπί τόπου δυνάμεις,
όπως στό χάρτη 4, ώστε νά κερδηθεΐ ό άπαιτούμενος γιά τήν ολοκλήρωση
τής έπιστρατεύσεως χρόνος, καί μόνο αν οί συνθήκες τό έπέτρεπαν θά διε-
ξήγοντο έπιθετικές ένέργειες πρός τήν κατεύθυνση τής Κορυτσάς. Σέ δεύ-
τερο στάδιο, μέ τήν έπιστράτευση ολοκληρωμένη καί τή στρατηγική συγκέ-
ντρωση τών δυνάμεων νά έχει έπιτευχθεΤ κατά τις προβλέψεις, θά άνελαμ-
βάνοντο γενικότερες έπιθετικές επιχειρήσεις, έφόσον τούτο έκρίνετο έφικτό
μετά άπό έπανεξέταση τής καταστάσεως.
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Μέ τούς χάρτες οί δποϊοι επισυνάπτονται, εκτιμάται οτι θά γίνουν αντι-
ληπτές οί εκατέρωθεν έπιχειρήσεις κατά τήν έξεταζόμενη πρώτη περίοδο τοϋ
πολέμου. "Ηδη στο χάρτη 2 φαίνεται ή διάταξη τών άντιπάλων τήν παρα-
μονή τής έπιθέσεως, δηλαδή τήν 27η 'Οκτωβρίου. Οί 'Ιταλοί καλύπτουν τό
μέτωπο έναντι της Ελλάδος μέ έπτά συνολικά μεραρχίες στήν πρώτη γραμ-
μή. Ή έλληνική πλευρά καλύπτει τό μέτωπο τής 'Ηπείρου καί τήν ορεινή
κατεύθυνση τής Πίνδου μέ τήν VIII Μεραρχία καί τό 'Απόσπασμα Πίνδου
αντίστοιχα, τό δέ μέτωπο τής Δ. Μακεδονίας μέ δυνάμεις τής IX Μεραρ-
χίας καί τής IV Ταξιαρχίας.

Τήν 05.30 πρωινή τής 28ης 'Οκτωβρίου άρχισε ή έπιθετική ένέργεια
τών ιταλικών δυνάμεων, ήτοι μισή ώρα προ τής έκπνοής τοϋ τελεσιγράφου,
μέ σοβαρή υποστήριξη πυροβολικού καί άεροπορίας. Οί ήμέτερες δυνάμεις
προέβαλαν σθεναρά άντίσταση, υποχωρώντας όπου έκινδύνευαν νά ύπερφα-
λαγγισθοΰν, σύμφωνα μέ τό σχέδιο, προκαλώντας άπώλειες στόν άντίπαλο.
Άπό τήν πρώτη ήμέρα ή Ανωτάτη Ηγεσία, δηλαδή ό Αρχιστράτηγος,
άρχισε νά άνησυχεΐ γιά τήν ιταλική διείσδυση στόν τομέα τής Πίνδου. Στις
ήμέρες πού άκολούθησαν, οί ιταλικές διεισδύσεις έπεξετάθησαν καί έφθασαν
εις μέν τόν παραλιακό τομέα μέχρι τού χωρίου Μαργαρίτιο, πλησίον τής
Πάργας, εις δέ τόν τομέα Πίνδου έως τή Βωβούσα. Οί διεισδύσεις αυτές,
οί όποιες παραστατικά φαίνονται στό χάρτη 5, άπέβλεπαν στήν άποκοπή
τών άξόνων Καλαμπάκα-Μέτσοβο-Ίωάννινα καί Πρέβεζα-Ίωάννινα, πρός
άπαγόρευσιν ένισχύσεως τοϋ τομέως 'Ηπείρου. Στό κέντρο τού μετώπου
Ηπείρου, όπου καί ή Κ.Π., ή τοποθεσία Έλαία (Καλπακίου) άνθίστατο,
παρά τις άλλεπάλληλες έπιθέσεις τών 'Ιταλών, οί οποίοι στή ζώνη αύτή
άρχισαν νά ένισχύονται και μέ νέες δυνάμεις. Ύπ' όψιν ότι συνέπραττον
μετ' αύτών καί άλβανικές δυνάμεις, δπως συνέπραξαν καί σέ όλη τή διάρ-
κεια τού πολέμου.

Άπό τήν 8η Νοεμβρίου, ήτοι μετά δεκαήμερον άπό τήν έναρξη τοϋ πο-
λέμου, ή έπιθετική ορμή τών 'Ιταλών, χάριν στή σθεναρά καί άπρόσμενη γιά
τούς 'Ιταλούς έλληνική άντίσταση, άρχισε νά καταπίπτει καί τελικά νά
έξαντλεΐται. Στόν τομέα Πίνδου, όπου ό δημιουργηθείς θύλακος ήταν έπικίν-
δυνος γιά τούς λόγους πού προαναφέραμε, ή Ανωτάτη Ηγεσία έγκαίρως
είχε προσανατολίσει δυνάμεις τής I Μεραρχίας καί τής Ταξιαρχίας 'Ιππικού,
δπως στό χάρτη 6, οί όποιες μέ άντεπιθέσεις κατά τού πλευροΰ τών αλπι-
νιστών τής Μεραρχίας Τζούλια, έπέτυχον τόν περιορισμό τού θύλακος και
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τελικά τήν έξάλειψή του. Σέ αυτήν τήν προσπάθεια σημαντική υπήρξε ή
συμβολή τών κατοίκων τής περιοχής, μηδέ τών γυναικών έξαιρουμένων, στή
μεταφορά έφοδίων και τή διακομιδή τραυματιών.

Στο βόρειο τμήμα τής Δ. Μακεδονίας, μετά άπό άψιμαχίες έπί τών συ-
νόρων, οί δυνάμεις μας μέ έπιθετικές ένέργειες, όχι μόνο έξασφάλισαν τά σύ-
νορά μας άλλά έβελτίωσαν τή διάταξή των μέ τήν κατάληψη θέσεων εντός
τοΰ άλβανικοΰ εδάφους. Στό χάρτη 5 φαίνεται ή μεγίστη εισχώρηση τήν
οποία έπέτυχαν οί ιταλικές δυνάμεις μέχρι τήν 8η Νοεμβρίου. Τήν ήμέρα
αυτή, ή δυσφορία τοΰ Μουσολίνι γιά τή δυσμενή έξέλιξη τών έπιχειρήσεων
έκφράστηκε μέ τήν άντικατάσταση τοΰ Στρατηγοΰ Βισκόντι Πράσκα άπό
τόν Στρατηγό Σοντοΰ.

Στό χάρτη 7 καταδεικνύεται ή γραμμή έπαφής τών άντιπάλων δυνάμε-
ων τήν 13η Νοεμβρίου, δηλαδή τήν τελευταία ήμέρα τής έξεταζομένης πε-
ριόδου. Φαίνεται καθαρά ότι στον τομέα τής Πίνδου τό έθνικό έδαφος είχε
άποκατασταθεΐ. Στο βόρειο μέτωπο τής Δ. Μακεδονίας, οί δυνάμεις μας διέ-
βησαν τήν όριο γραμμή, άπώθησαν τις ιταλικές δυνάμεις και ήχθησαν στήν
άνατολική όχθη τοΰ ποταμού Δέβολη έντός τοΰ άλβανικοΰ εδάφους. Στον
τομέα Ηπείρου, οί ιταλικές δυνάμεις ύπεχώρησαν δυτικά τοΰ ποταμού
Καλαμά και άνέκοψαν κάθε ένέργεια κατά τής τοποθεσίας Έλαία. Ή 13η
Νοεμβρίου, τό πέρας τής πρώτης περιόδου τών έπιχειρήσεων, σηματοδοτεί
τήν άπώλεια τής πρωτοβουλίας άπό τούς Ιταλούς και τήν άνάληψη πλέον
τής επιθετικής πρωτοβουλίας άπό τις έλληνικές δυνάμεις. Ή άποτυχία τού
ιταλικού σχεδίου άποδίδεται σέ δύο κυρίως λόγους. Πρώτος λόγος είναι ή
υποτίμηση άπό τήν ιταλική ήγεσία τών δυνατοτήτων τοΰ άντιπάλου, μέ πα-
ράλληλη υπερεκτίμηση τών δικών τους δυνατοτήτων. Ό δεύτερος λόγος,
πού είναι σαφώς άπόρροια τοΰ πρώτου, είναι ή μή προικοδότηση τοΰ σχεδί-
ου των μέ έπαρκεΐς δυνάμεις. 'Αληθές είναι ότι δέν άνέμεναν τό άγωνιστικό,
τό μαχητικό πνεύμα τών Ελλήνων. Σέ αύτό αιφνιδιάστηκαν.

Τό γεγονός ότι δέν άναφερθήκαμε έως τώρα στή δράση τού Ναυτικού
και τής Αεροπορίας δέν σημαίνει ότι οί κλάδοι αυτοί τών Ε.Δ. έμειναν άδρα-
νεϊς κατά τήν έξετασθεΐσα περίοδο. Τή δράση τους θά τήν άναφέρουμε συνο-
λικά μετά τήν έξιστόρηση τών χερσαίων έπιχειρήσεων, άποφεύγοντες τήν
άποσπασματική άναφορά σέ αύτούς.
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4. ΔΕΓΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συνεχίζοντες τά τής διεξαγωγής τοϋ πολέμου, είσερχόμεθα στή δεύτερη
περίοδο τών έπιχειρήσεων, πού χρονικά ορίζεται άπό τήν 14η Νοεμβρίου έως
τήν 6η Ιανουαρίου 1941, δηλαδή μία περίοδο πού πλησιάζει τούς δύο μήνες.
Ή περίοδος αύτή χαρακτηρίζεται άπο τήν επιθετικότητα τών ελληνικών δυ-
νάμεων καί τήν άνεπιτυχή προσπάθεια τών ιταλικών δυνάμεων νά κρατηθούν
άμυνόμενες σέ διάφορες γραμμές άμύνης. Κάτι πού δέν ελέχθη ή δέν έτονί-
σθη όσο έπρεπε γιά τήν προηγούμενη περίοδο είναι ότι ό άγών υπήρξε πεί-
σμων καί σκληρός καί άπό τις δύο παρατάξεις, καί αύτό ισχύει καί γιά τή
δεύτερη περίοδο. Παρενθετικά άναφέρω ότι στό εσωτερικό τής χώρας είχε
δημιουργηθεί σέ πολλούς ή εντύπωση ότι οί Ιταλοί δέν πολεμούσαν μέ γεν-
ναιότητα, εντύπωση πού ίσως νά όφείλεται στις περιπαικτικές γελοιογραφίες
τού Τύπου καί στά σκωπτικά τραγούδια γιά τούς 'Ιταλούς τήν εποχή εκεί-
νη. Ή άλήθεια είναι ότι οί 'Ιταλοί έμάχοντο πεισμόνως, καί είναι πολλές οί
φορές πού μετά άπό τήν άπώλεια ενός ύψώματος ή μιας θέσεως, έσπευδαν
μέ άντεπιθέσεις καί άντιεφόδους νά τά άνακτήσουν. Οί μεγάλες άπώλειές
τους στό' πεδίο τής μάχης μαρτυρούν γιά τή μαχητικότητά τους.

Είσερχόμεθα λοιπόν στή δεύτερη περίοδο τών έπιχειρήσεων τών ήμετέ-
ρων δυνάμεων. "Εχοντας αύτές ολοκληρώσει τήν έπιστράτευσή τους, καί
άκόμα έχοντας άναγκάσει τόν άντίπαλο σέ άμυντική τακτική, άναλαμβάνουν
επιθετικό άγώνα, όχι περιορισμένης εκτάσεως, γιά νά άποκαταστήσουν δη-
λαδή τό έναπομεΐναν σέ ιταλικά χέρια εθνικό έδαφος, άλλά γιά νά τιμωρή-
σουν τόν ιταμό εισβολέα καί νά δείξουν στον κατατρομοκρατημένο άπό τόν
"Αξονα τότε κόσμο τήν άδάμαστη ψυχή τού "Ελληνα καί τήν άγάπη του
γιά τήν ελευθερία. Τό ήθικό τών μαχομένων μετά τήν έπιτυχή έκβαση τής
πρώτης περιόδου εύρίσκεται σέ πολύ υψηλό επίπεδο. Στό 'ίδιο έπίπεδο εύρί-
σκεται καί τό ήθικό τού λαού μας στό εσωτερικό τής χώρας, καί αύτό έχει
όλως ιδιαίτερη σημασία, διότι ή χώρα μάχεται στό σύνολο της καί γίνεται
άντικείμενο θαυμασμού άπό φίλους καί εχθρούς.

'Ας κάνουμε εδώ μία παρένθεση. Στό θέμα τού ήθικού λαού καί στρα-
τού θέλω νά μνημονεύσω δύο περιστατικά, ιδιαίτερα ενδεικτικά καί βεβαίως
άκρως συγκινητικά. Πατέρας μέ δύο γιούς στό μέτωπο, άπαντα σέ αύτόν
πού προφανώς τού είχε ζητήσει τή διεύθυνση τού άλλου: «Παιδί μου, μού
ζήτησες τή διεύθυνση τού άδελφού σου, σού τήν γράφω [...] Πάνθεον Ηρώ-
ων, σφίξε τήν καρδιά σου». Δέν έγνώριζε ότι ό άδελφός του είχε σκοτωθεί.
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Καί επίσης μητέρα, που έλαβε επιστολή άπό τον Υπουργό Στρατιωτικών
γιά τό σκοτωμό τοΰ γιοΰ της, απάντησε σέ αυτόν ότι έχει καί δεύτερο γιό,
νά τόν στρατεύσει, γιά νά άναπληρώσει τόν πεσόντα.

Σάν στρατιωτικός πού υπήρξα, πιστεύω ότι στον πόλεμο ούτε θαύματα
γίνονται ούτε μέ τά λόγια κερδίζεις. Κάθε καλό άποτέλεσμα είναι προϊόν επί-
πονης καί μεθοδικής προεργασίας. Θά σας μεταφέρω λοιπόν ένα απόσπασμα
άπό εργασία ένός στρατιωτικού ιστορικού (Τποστρ. I. Πολιτάκου), πού νο-
μίζω ότι περιέχει μία ούσιαστική άλήθεια πάνω στήν οποία οικοδομήθηκε ή
στρατιωτική έπιτυχία μας.

«[...] Κατά τή διάρκεια τού πρώτου δεκαημέρου τών έπιχειρήσεων φά-
νηκε ή στερεότητα τών έλληνικών μονάδων. Οί άνώτερες διοικήσεις καί τά
έπιτελεϊα έδειξαν μεγάλες διοικητικές καί τακτικές ικανότητες. Οί διοική-
σεις τών μονάδων ένέπνευσαν έμπιστοσύνη μέ τις εύστοχες ενέργειες τους.
Οί έφεδροι άξιωματικοί καί οί 'οπλίτες βρήκαν ένα σώμα μονίμων άξιωμα-
τικών καί ύπαξιωματικών τέλεια καταρτισμένο, έμπειρο καί πειθαρχημένο
στήν ιεραρχία του. Ή εμπιστοσύνη πρός τις διοικήσεις τών μονάδων άνα-
πτύχθηκε ταχύτατα καί τό υπέροχο ήθικό μέ τό οποίο προσήλθαν οί έφε-
δροι στερεώθηκε, έγινε ακλόνητο. Στό τέλος τοΰ πρώτου δεκαημέρου, όλος
ό στρατός αισθανόταν ότι τά πράγματα πήγαιναν καλά, κάτω άπό έναν άξιο
άρχιστράτηγο καί τήν πειθαρχημένη καί άριστα όργανωμένη ιεραρχία τών
διοικήσεων».

Δέν επιθυμώ νά έπεκταθώ σέ σχόλια, άπλά λέγω ότι ή χώρα, στήν κρί-
σιμη αύτή καμπή τής ιστορίας της, βρέθηκε μέ ικανές καί προετοιμασμένες
ένοπλες δυνάμεις.

Οί έπιθετικές επιχειρήσεις τής δεύτερης περιόδου αποκατέστησαν πλή-
ρως τό έθνικό έδαφος, καί στή συνέχεια οί δυνάμεις μας εισήλθαν στό βο-
ρειοηπειρωτικό έδαφος καί μέ διαδοχικές επιτυχείς ένέργειες ανάγκασαν τόν
έχθρό νά υποχωρεί συνεχώς. "Οπως μας δείχνει ό χάρτης 8, τήν 17η Νο-
εμβρίου άπελευθερώνεται ή Έρσέκα καί τήν 22α Νοεμβρίου τό Λεσκοβίκι
καί ή Κορυτσά, μέ άποτέλεσμα ή σημαντική γιά τή διασύνδεση τού νότιου
μέ τό βόρειο τομέα όδός Κορυτσά-Έρσέκα-Λεσκοβίκι νά τεθεί ύπό τόν
έλεγχο τών δυνάμεών μας. Τήν 3η Δεκεμβρίου καταλαμβάνεται ή Πρεμετή
νοτιότερα, καί τήν 8η τού ιδίου μηνός οί δυνάμεις μας εισέρχονται στό 'Αργυ-
ρόκαστρο, τήν πρωτεύουσα τής Βόρειας Ηπείρου, ένώ άπό τήν προηγουμέ-
νη είχαν άπελευθερώσει τούς Αγίους Σαράντα. Ή άπόκτηση τού λιμένος
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τών Αγίων Σαράντα άνοιξε νέα οδό γιά τον άπό θαλάσσης άνεφοδιασμό τών
δυνάμεών μας τής παραλιακής ζώνης άπο τον λιμένα τής Πρεβέζης.

Το Γενικά Στρατηγείο, μετά τις έπιτυχίες αυτές, άναπροσάρμοσε το
σχέδιο του. "Εχοντας τή διάταξη δυνάμεων τοΰ χάρτη 9, μέ τό Α'ΣΣ στό
νότιο τομέα, όπου και ή Κ.Π., τό Β 'ΣΣ στό κέντρο και τό ΤΣΔΜ στό
βόρειο τομέα, άπέβλεπε πλέον στήν καταστροφή τών άντιπάλων δυνάμεων,
μέ έπίθεση κατά τόν άξονα Ίωάννινα-Αύλώνα (Κ.Π.), και στήν υποβοήθηση
τής Κ.Π. μέ επιθετικές ένέργειες κατά τό γενικό άξονα Φλώρινα-Κορυτσά-
Έλβασάν.

Οί συνολικά διατεθεΐσες δυνάμεις μας κατά τήν περίοδο αυτή ήσαν:

Α'ΣΣ II, III, IV και VIII Μεραρχίες,
Β ΣΣ XXI, XI, XV Μεραρχίες και V Ταξιαρχία Πεζικού-
ΤΣΔΜ (Τακτικό Στρατηγείο Δ. Μακεδονίας) μέ,
Γ 'ΣΣ IX, XIII, XVII Μεραρχίες, και
Ε' ΣΣ Χ, XVI Μεραρχίες·

Εφεδρεία Αρχ/γου V Μεραρχία IV Μεραρχία (δεσμευμένη άπό
Α 'ΣΣ) και Μεραρχία 'Ιππικού.

"Ενα σύνολο 13 μεραρχιών Πεζικού, 1 μεραρχίας 'Ιππικού και
1 ταξιαρχίας Πεζικού.

Άπό πλευράς άντιπάλου, οί δυνάμεις του είχαν ένισχυθεΐ κατά τήν πρώ-
τη περίοδο μέ τις Μεραρχίες Μπάρι, 2α Αλπινιστών, Μόντενα και τρία
συντάγματα Βερσαλλιέρων, ήτοι, οί συνολικές δυνάμεις του είχαν άνέλθει σέ
δεκατρείς μεραρχίες (ισοδύναμα μεραρχιών). Κατά τή δεύτερη περίοδο προ-
σετέθησαν και νέες δυνάμεις άφιχθεΤσες άπό τήν 'Ιταλία, ήτοι οί Μεραρχίες
"Ακούί, Κουνσένσε, Κούνεο, Μπρέννερο και Λύκοι τής Τοσκάνης, δηλαδή
άλλες πέντε μεραρχίες, μέ άποτέλεσμα τό σύνολο νά άνέλθει σέ δεκαοκτώ
μεραρχίες. "Ετσι, παρατηρούμε ότι οί επιτιθέμενες δυνάμεις είναι όλιγότερες
τών άμυνομένων (δεκατέσσερις έναντι δεκαοκτώ μεραρχιών), έχουμε δηλαδή
άνατροπή τοΰ γενικού κανόνα τής έποχής πού ήθελε τις επιτιθέμενες δυνά-
μεις διπλάσιες ή και τριπλάσιες τών άμυνομένων. Συνέβη και αύτό στον έξε-
ταζόμενο πόλεμο, πού ίσως δέν είχε προηγούμενο.

Άπό τήν 29η Δεκεμβρίου τήν άρχιστρατηγία τών ιταλικών δυνάμεων
στήν Αλβανία άνέλαβε ό Στρατηγός Καβαλλερο, τοΰ Σοντοΰ χρεωθέντος τήν
μέχρι τότε άποτυχία. Ό Σοντοΰ είχε άντικαταστήσει τόν Βισκόντι Πράσκα
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στό τέλος τής πρώτης περιόδου. Μέσα σέ χρόνο ακριβώς δύο μηνών άλλα-
ξαν τρεις 'Ιταλοί στρατηγοί στήν άρχιστρατηγία.

Μέ τή λήξη τής δεύτερης περιόδου, ή γραμμή έπαφής τών αντιπάλων
είχε όπως στό χάρτη 10. Άπό τή Χειμάρα νότια, έως τό Πόγραδετς βό-
ρεια, ή διείσδυση τών έλληνικών δυνάμεων είχε ένα βάθος κυμαινόμενο άπό
40 έως 70 χλμ. εύθείας γραμμής. Ή 6η 'Ιανουαρίου 1941, τελευταία ήμε-
ρα τής περιόδου, σηματοδοτεί τήν άλλαγή τής στρατηγικής έπιδίωξής μας.
Κατόπιν άποφάσεως τού Γενικού Στρατηγείου άνεστάλησαν οί έπιθετικές
έπιχειρήσεις εύρείας κλίμακος, χωρίς νά παραιτούνται οί δυνάμεις μας άπό
τοπικής έμβελείας έπιθέσεις πρός βελτίωση τής διατάξεώς τους. Οί λόγοι
τής άποφασισθείσης άλλαγής ήσαν πολλοί. Ό βαρύς χειμώνας μέ τό άφθο-
νο χιόνι, σέ συνδυασμό μέ τήν κακή καί πτωχή κατάσταση τών οδεύσεων,
έδυσχέραινε τόν άνεφοδιασμό τών μονάδων μετώπου. Στό βαρύ χειμώνα πρέ-
πει νά προστεθούν καί οί άπώλειες οχημάτων καί κτηνών άπό τόν έχθρό
άλλά καί τήν υπερβολική χρήση. Επίσης ένας νέος λόγος άπωλειών μή
μάχης ήταν αυτός τών κρυοπαγημάτων. Ή δύναμη τών μονάδων έβαινε
συνεχώς μειούμενη άπό άδυναμία άναπληρώσεων. 'Ελλείψεις άρχισαν νά πα-
ρουσιάζουν καί τά πάσης φύσεως υλικά καί τά πυρομαχικά. "Οταν καί οί
χώρες προμηθείας άνταλλακτικών, καυσίμων καί πυρομαχικών έχουν είτε
κατακτηθεί είτε διεξάγουν τό δικό τους άγώνα, τότε οί προμηθεύτριες χώρες
έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Κάτω άπό αυτήν τήν πραγματικότητα, τό Γενικό
Στρατηγείο άνέστειλε τήν έπιθετική δράση του έως ότου παρέλθει ό χειμώ-
νας καί βελτιωθούν τά πράγματα.

5. ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συνεχίζοντας τήν παρουσίαση τών επιχειρήσεων είσερχόμεθα άπό τήν 7η
'Ιανουαρίου 1941 στήν τρίτη καί τελευταία περίοδο τής διεξαγωγής τοϋ πο-
λέμου. Οί δυνάμεις μας, μαχόμενες όχι μόνο κατά τών Ιταλών άλλά καί
κατά τών στοιχείων τής φύσεως, έπέδειξαν υπεράνθρωπη άντοχή καί άφθα-
στο μαχητικό πνεύμα. Μέ τοπικές έπιθετικές ένέργειες, σύμφωνα μέ τό
σχέδιο, κατέλαβαν τόν κόμβο τής Κλεισούρας καί τό πλείστον τών υψωμά-
των τής οροσειράς Τρεμπεσίνας, ισχυροποιώντας έτσι τήν άμυντική διάταξή
τους, οπως φαίνεται στό χάρτη 10α. Αργότερα ολοκλήρωσαν τήν κατάλη-
ψη ολης τής οροσειράς τής Τρεμπεσίνας. Τό ΐ'διο έγινε καί στό βόρειο τομέα
τού μετώπου, όπου κατελήφθησαν έπίκαιρες θέσεις καί ένισχύθηκε ή άμυνα.
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Πρωταρχική μέριμνα ήταν ή βελτίωση σέ όλη τήν αμυντική τοποθεσία τής
οργάνωσης τοϋ εδάφους, μέ ορύγματα καί κωλύματα (ναρκοπέδια, τάφρους,
συρματοπλέγματα), ώστε οί τοποθεσίες νά καταστούν άπόρθητες.

Οί Ιταλοί, τήν πρωίαν τής 26ης 'Ιανουαρίου, ενήργησαν επίθεση προς
κατάληψη τοϋ κόμβου Κλεισούρας καί τών εκατέρωθεν ύψωμάτων, αλλά
άπεκρούσθησαν μέ σοβαρές απώλειες. Παρόμοιες ένέργειες τών 'Ιταλών σέ
άλλα σημεία τοϋ μετώπου δέν είχαν επιτυχία.

Ό Μουσολίνι δυσφορούσε μέ τή δημιουργηθεΐσα κατάσταση. Στις
άλλεπάλληλες έπιτυχίες τού συμμάχου τού Χίτλερ δέν είχε τίποτα νά
αντιπαραθέσει. Τήν 19η καί 20η 'Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
ύψηλοϋ έπιπέδου στό Σάλζμπουργκ, μέ τήν παρουσία τών Χίτλερ καί
Μουσολίνι καί πολλών Γερμανών και 'Ιταλών υπουργών καί στρατιωτικών
ήγητόρων πρός εξέταση τής κατάστασης άπό κοινού. Ή ιταλική ήγεσία
έπαρουσίασε ώς επιτυχία τήν άνακοπή τής ελληνικής έπιθέσεως, όπως
προέβαλε καί τήν πρόθεσή της, μετά τήν ένίσχυση τών εις 'Αλβανία δυνά-
μεών της μέ άλλες δέκα μεραρχίες, νά άναλάβει άντεπίθεση τό συντομό-
τερο δυνατόν γιά τήν εξάρθρωση τής ελληνικής άμύνης καί τήν κατα-
στροφή τών ελληνικών δυνάμεων.

Στά πρακτικά πού έτηρήθησαν κατά τή σύσκεψη καί άνευρέθησαν άπό
τούς 'Αμερικανούς, οί Γερμανοί διετύπωσαν έπιφυλάξεις όσον άφορα στή δυ-
νατότητα τών 'Ιταλών νά συγκεντρώσουν στό μέτωπο τις άπαραίτητες δυ-
νάμεις μέσα στόν προβλεπόμενο χρόνο, καί επομένως δέν θά έπρεπε νά άνα-
μένουν (οί Γερμανοί) καμία βοήθεια άπό ιταλικής πλευράς, στήν περίπτωση
γερμανικής κατά τής Ελλάδος έπιθέσεως άπό τή Βουλγαρία. Τουναντίον,
άντί βοηθείας, ή γερμανική επίθεση είναι αύτή πού θά άνακούφιζε σοβαρά τό
ιταλικό μέτωπο στήν 'Αλβανία, καί όχι τό άντίστροφο.

Μέ άποφασισμένη πλέον τήν κατά τής Ελλάδος επίθεση τών Γερμανών,
ό Μουσολίνι έπέσπευσε τήν άποστολή ένισχύσεων, προκειμένου νά άντεπιτε-
θεΐ τό συντομότερο καί νά προφθάσει επιτέλους μία νίκη, πριν άπό τή γερ-
μανική ένέργεια. "Ετσι άρχισε ή προετοιμασία τής εαρινής ιταλικής έπίθε-
σης, μέ τήν κωδική όνομασία «Primavera», πού άπετέλεσε καί τό πλέον
σημαντικό γεγονός τής τρίτης περιόδου.

Οί ιταλικές δυνάμεις στήν 'Αλβανία, τις παραμονές τής «Primavera»,
είχαν αύξηθεΐ σέ τριάντα μεραρχίες, εικοσιπέντε άπό τις όποιες είχαν ταυ-
τοποιηθεΤ. Σέ αύτές τις τριάντα έχουν περιληφθεί καί άνεξάρτητα ιταλικά
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συντάγματα καί οκτώ άλβανικά τάγματα, ύπολογισθέντα ώς ισοδύναμα
μεραρχιών. Τήν παραμονή τής επιθέσεως, δηλαδή τήν 8η Μαρτίου
1941 ή διάταξη είχε όπως στο χάρτη 11, μέ δέκα ιταλικές μεραρχίες
στήν α' γραμμή.

Τήν 06.30 τής 9ης Μαρτίου (Κυριακή τής 'Ορθοδοξίας) άρχισε ή
ιταλική έπίθεση, ύστερα άπο πρωτοφανή σέ δγκο πυρός ύποστήριξη
πυροβολικού καί άεροπορίας σέ όλο τό μήκος τού μετώπου Τρεμπεσίνας-
Μπούμπεσι, όπου άμύνονταν οί I καί XV Μεραρχίες. Τήν έναρξη καί εξέ-
λιξη τής επιχείρησης παρακολουθούσε ό Γδιος δ Μουσολίνι άπό τό δργανω-
μένο παρατηρητήριο στό ύψωμα Καμάριτ (Γκλάβα). Ό Μουσολίνι είχε
άφιχθεϊ στήν 'Αλβανία μία έβδομάδα νωρίτερα, άπό τήν 2α Μαρτίου. Τήν
εβδομάδα αύτή διενήργησε έπιθεωρήσεις μονάδων, έκφώνησε λόγους πρός τό
στράτευμα, συνέφαγε μέ άξιωματικούς καί δπλίτες, καί κυρίως έθεσε ό 'ίδιος
τή σφραγίδα του στήν όλη σχεδίαση τής έπιχείρησης «Primavera» μέ οδη-
γίες καί παρατηρήσεις.

Στήν έπιχείρηση αύτή ή ιταλική πολιτική καί στρατιωτική ήγεσία είχε
έναποθέσει όλες τις έλπίδες της γιά τήν άνατροπή τής καταστάσεως πού οί
"Ελληνες τούς είχαν δημιουργήσει. "Οταν ή Γερμανία είχε κατακτήσει όλη
τήν Εύρώπη μέ νίκες σέ όλα τά μέτωπα, ή 'Ιταλία ήττάτο άπό τή μικρή
καί άνίσχυρη Ελλάδα. Ό Μουσολίνι είχε ύποσχεθεΐ στό σύμμαχο του
Χίτλερ ότι μέσα στό Μάρτιο θά διασπούσαν τό μέτωπο καί σύντομα οί ιτα-
λικές δυνάμεις θά κατέκλυζαν τήν Ελλάδα, ώστε νά μήν άναγκασθεί ή
Γερμανία νά έπέμβει στή Γιουγκοσλαβία καί στή χώρα μας.

Ή έπίθεση έλάμβανε χώρα σέ διαδοχικά κλιμάκια, μέ έπέκτασή της καί
στήν περιοχή τοΰ όρους Σεντέλι. Ή Κ.Π. κατευθυνόταν μεταξύ Τρεμπεσί-
νας καί Μπούμπεσι, μέ σκοπό τή διάσπαση τοΰ μετώπου σέ αύτήν την πε-
ριοχή καί τήν κατάληψη τού κόμβου Κλεισούρας, ώστε διά τής κοιλάδος
τού Ντέσνιτσα νά οδηγηθούν οί ιταλικές δυνάμεις στήν κοιλάδα τού 'Αώου
καί έκεΐθεν, έχοντας διασπάσει τή συνέχεια τής ελληνικής άμύνης, νά προ-
ωθηθούν πρός 'Ιωάννινα, όπως άπεικονίζεται στό χάρτη 12, όπότε θά έπήρ-
χετο ή κατάρρευση τοΰ έλληνικού μετώπου. Άπό τήν άλλη πλευρά, οί ελλη-
νικές δυνάμεις δέν βρέθηκαν άπροετοίμαστες. Οί προπαρασκευές τών
'Ιταλών είχαν γίνει άντιληπτές άπό τόν Φεβρουάριο. "Ετσι δόθηκε χρόνος
γιά τή συμπλήρωση τής άμυντικής έγκατάστασης, μέ τήν προσεκτική άμυ-
ντική οργάνωση τού εδάφους καί τή σφυρηλάτηση τοΰ ήθικοΰ τών άνδρών,
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οί όποιοι άρχισαν νά συνηθίζουν στήν ιδέα τής άναμενόμενης εχθρικής επιθέ-
σεως άλλά και στο δικό τους καθήκον πού ήταν ή άπόκρουσή της. "Οπως
άναφέρθηκε, οί επιθέσεις έγίνοντο σέ διαδοχικά κλιμάκια. "Ετσι άρχισαν μέν
τήν 06.30, άλλά έπανελήφθησαν τήν 12.00, τήν 14.00 και τήν 16.50 τής
ιδίας ήμέρας, τής 9ης Μαρτίου. Ό όγκος τού πυρός υποστήριξης πυροβολι-
κού και όλμων ήταν πρωτοφανής, άφοΰ σέ μία ζώνη πλάτους 6 χλμ. στον
τομέα τής Ιης Μεραρχίας έβαλαν 300 πυροβόλα και άνω τών 100 όλμων.
Σέ αύτήν τήν υποστήριξη πρέπει νά προστεθεί και ό συνεχής άπό αέρος βομ-
βαρδισμός. Τά υψώματα 731 και 717 είχαν άνασκαφεϊ και τά πάντα
έξαρθρωθεΤ. Στό τέλος τής πρώτης ήμέρας, παρ' όλα αύτά, ή ιταλική επί-
θεση άπό τό ΰψος τού αύχένος Μετζκοράνης έως τόν "Αψο ποταμό είχε
άποκρουσθεΐ, όπως φαίνεται στό χάρτη 13.

Ή έπίθεση τών 'Ιταλών συνεχίστηκε έπί πενθήμερον μέχρι τήν 14η
Μαρτίου, άμείωτη σέ ένταση, χωρίς όμως νά άποφέρει σέ αύτούς σπιθαμή
εδάφους. Από τήν έπομένη, τήν 15η Μαρτίου, άρχισε νά άτονεΐ και τέλος
εκφυλίστηκε μέχρι τήν 25η Μαρτίου, άπό τήν κόπωση και τις ιδιαίτερα
μεγάλες άπώλειες σέ έμψυχο και άψυχο υλικό, άλλά προπαντός άπό τήν
πτώση τού ήθικοΰ και τήν άπογοήτευση τού στρατεύματος. Χρόνια μετά τή
λήξη τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οί 'Ιταλοί έπέλεξαν τό ύψωμα 731,
όπου και ύπέστησαν τή μεγαλύτερη φθορά, γιά νά άνεγείρουν τό μνημείο
τους, τών πεσόντων κατά τόν πόλεμο έναντίον τής Ελλάδος, τό όποιο και
ονόμασαν «Ιερή Ζώνη».

Ό Μουσολίνι, άποκαρδιωμένος, άνεχώρησε τήν 21η Μαρτίου γιά τή
Ρώμη, έγκαταλείψας τό θέατρο τών έπιχειρήσεων. Τήν προηγουμένη, στον
έμπιστο του Αρχηγό τής Αεροπορίας Στρατηγό Πρίκολο είχε έκμυστηρευ-
θεΐ τά έξής: «[...] 'Απεφάσισα νά έπιστρέψω έντός τής αύριον στή Ρώμη.
'Αηδίασα άπό αυτό τό περιβάλλον. Δέν έπροχωρήσαμε ούτε βήμα. Μέχρι
τούδε μέ έχουν έξαπατήσει. Περιφρονώ βαθύτατα όλους αύτούς τούς άνθρώ-
πους», έννοώντας τούς στρατιωτικούς άρχηγούς του.

Ή έαρινή άντεπίθεση τών ιταλικών δυνάμεων άπαιτεΐ ξεχωριστή παρου-
σίαση, διότι είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο τού έξεταζομένου πολέ-
μου. 'Ακόμα διότι πρέπει νά διδάσκεται στις Στρατιωτικές Σχολές, καθόσον
παρέχει κανόνες και διδάγματα μεγάλης στρατιωτικής σημασίας. Πρέπει δέ
νά τιμάται ιδιαιτέρως, διότι άπό μόνη της ή ήρωική άντίσταση τών υπερα-
σπιστών τού μετώπου, ιδίως αυτών τών ύψωμάτων 731 και 717, Μπού-



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

261

μπεσι, Τρεμπεσίνα καί άλλων, είναι μία ολόκληρη εποποιία. Υπάρχει βι-
βλιογραφία γιά αυτήν τήν εποποιία, πρόσφατα μάλιστα εξεδόθη ένας ολό-
κληρος τόμος γιά τόν άγώνα στό ύψωμα 731.

Κυρίες καί Κύριοι,

'Ελέχθη άπό τήν άρχή ότι θά άναφερθοΰμε καί στή δράση τών κλάδων
Ναυτικού καί 'Αεροπορίας συνολικά καί όχι άποσπασματικά. Ή συγκριτική
μαχητική ισχύς, σύμφωνα μέ τήν στρατιωτική ορολογία, καί τών δύο αύτών
κλάδων πρός τούς άντίστοιχους ιταλικούς είναι καταφανώς μικρότερη καί τό
δείχνουν αύτό τά άριθμητικά στοιχεία τών σχετικών πινάκων, οί όποιοι επι-
συνάπτονται στό τέλος. "Οπως φαίνεται στόν πίνακα Α τών Ναυτικών Δυ-
νάμεων ή ιταλική υπεροχή είναι τέτοια, πού θά έπρεπε νά είχε άποτρέψει τό
Ναυτικό μας άπό οποιαδήποτε επιχειρησιακή δραστηριότητα. 'Εντούτοις, οί
ναυτικές δυνάμεις μας, παρά τό βαρύ φορτίο τής προστασίας τών νηοπο-
μπών στό χώρο τού Αιγαίου ώστε νά μπορέσει νά ολοκληρωθεί ή έπιστρά-
τευση τού στρατού ξηράς — αποστολή τήν όποία έφεραν σέ πέρας μέ έπιτυ-
χία άπό τις πρώτες ήμέρες τοϋ πολέμου—, έσπευσαν νά υποστηρίξουν καί τις
χερσαίες επιχειρήσεις.

"Ετσι έχουμε τήν πρώτη έξοδο πρός τήν Αδριατική τήν 31η 'Οκτωβρί-
ου, δύο μόλις ήμέρες μετά τήν έναρξη τού πολέμου, άπό στολίσκο άντιτορ-
πιλικών δ όποιος επεχείρησε τήν παράτολμη ένέργεια στόν κόλπο τής Σα-
γιάδας τού βομβαρδισμού τών ιταλικών δυνάμεων τής παραλιακής ζώνης,
ώστε νά άνακουφισθοΰν τά ήμέτερα τμήματα προκαλύψεως. Σοβαρή επι-
δρομή άπό μοίρα τεσσάρων άντιτορπιλικών έγινε στά στενά τού 'Οτράντο
στις 14/15 Νοεμβρίου χωρίς συνάντηση με τόν έχθρό, καί έπανελήφθη καί
στά μέσα τού Δεκεμβρίου στήν περιοχή τής νήσου Σάσσωνος, έξω άπό τόν
κόλπο τής Αύλώνας. Νέα έπιδρομή άνελήφθη στις 4/5 'Ιανουαρίου 1941, ή
όποία άπέβλεπε στό βομβαρδισμό τής θέσεως Ντουκάτι στόν κόλπο Αύλώ-
νας, δπου κατά πληροφορίες είχε συγκεντρωθεί ιταλικός στολίσκος μεταγω-
γικών σκαφών.

Αλλά καί ή δύναμη τών υποβρυχίων μας δέν παρέμεινε άδρανής καί μέ
διαδοχικές έπιδρομές στήν 'Αδριατική προσέβαλε τις άνεφοδιαστικές νηοπο-
μπές τού έχθροΰ. Διενήργησε άνω τών δώδεκα περιπολιών υποβρυχίων κατά
διαστήματα, κυρίως στά στενά 'Οτράντο, γιά τήν παρεμπόδιση τών ιτα-
λικών μεταφορών άπό τό λιμένα Μπρίντιζι. Σέ αυτές τις περιπολίες τό
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υποβρύχιο «Παπανικολής» έβύθισε το μεταγωγικό «Φιρέντσε» καί το βοη-
θητικό στόλου «Άντουανέτα», τό ύποβρύχιο «Κατσώνης» έβύθισε τό πετρε-
λαιοφόρο «Κουίντο», τό ύποβρύχιο «Τρίτων» έβύθισε στά ανοικτά τού Δυρ-
ραχίου τό προπορευόμενο σκάφος μιάς νηοπομπής μέ τό όνομα «Κάρνια»,
καί τό ύποβρύχιο «Πρωτεύς», άφού προηγουμένως μέ τις τορπίλες του έβύ-
θισε τό μεγάλο μεταγωγικό «Σαρντένια», έβυθίσθη άπό προσβολή μέ βόμ-
βες βυθού, άπωλεσθέντων τεσσάρων άξιωματικών, δεκατεσσάρων υπαξιω-
ματικών καί τριάντα ναυτών. Στή συμβολή τού Ναυτικού μας θά πρέπει νά
προστεθούν καί οί άποστολές πόντισης ναρκών καί φραγμάτων στό Σαρω-
νικό καί τόν Εύβόίκό, καθώς καί σέ κύριους λιμένες καί θαλάσσια στενά,
σύμφωνα μέ τά σχέδια. Επίσης, ή οργάνωση καί λειτουργία έξι Ναυτικών
'Αμυντικών Περιοχών (ΝΑΠ), γιά τήν άπόκρουση κάθε άπόπειρας άπόβα-
σης τοϋ εχθρού σέ ελληνικές άκτές, καθώς καί ή θαλάσσια επιτήρηση καί
ή άντιαεροπορική (Α/Α) άμυνα ορισμένων περιοχών. Τελικά, παρά τήν ύπε-
ροχή του, τό ιταλικό Ναυτικό, χάρις στήν ενεργητικότητα καί δράση τού
Ναυτικού μας, δέν επεδίωξε σύγκρουση μέ αύτό, ούτε καί παρενόχλησε σο-
βαρά τόν εθνικό θαλάσσιο καί χερσαίο χώρο μας.

Γενικά, τά κύρια έργα τού Ναυτικού μας, δηλαδή οί άποστολές του,
ήσαν ή προστασία τών θαλάσσιων μεταφορών, ή ύποστήριξη τών χερσαίων
έπιχειρήσεων, ή προσβολή τών έχθρικών θαλάσσιων μεταφορών καί ναυτικών
στόχων, ή άπόκρουση έχθρικών άποβατικών ενεργειών, ή προστασία τών
ΝΑΠ καί ή Α/Α προστασία περιοχών.

Ώς πρός τόν κλάδο τής Πολεμικής 'Αεροπορίας ό σχετικός πίνακας Β,
δ οποίος δείχνει τό άεροπορικό δυναμικό τών άντιπάλων, κάνει ολοφάνερη
τήν ύπεροχή τής ιταλικής άεροπορίας. Στόν πίνακα, ή σύγκριση γίνεται μέ
τό άεροπορικό δυναμικό πού διετέθη στόν πόλεμο κατά τής Ελλάδος καί
μόνο, καί όχι μέ τό σύνολο τής ιταλικής άεροπορίας. Ή ιταλική άεροπορία
ύπεστήριξε κατά κύριο λόγο τις χερσαίες επιχειρήσεις τού ιταλικού στρατού
άπό προωθημένα άεροδρόμια, όπως τών Αγίων Σαράντα, τού 'Αργυροκά-
στρου, τής Πρεμετής, τής Κορυτσάς κ.ά., τά όποια βέβαια στή συνέχεια
στερήθηκε λόγω τής καταλήψεώς των άπό τις δυνάμεις μας, άλλά καί άπό
άεροδρόμια τής ΝΑ 'Ιταλίας στις περιοχές Μπρίντιζι καί Μπάρι. Μέ ομά-
δες βομβαρδιστικών, πλαισιωμένων γιά προστασία άπό άεροσκάφη διώξεως,
έπέδραμε κατά ελληνικών πόλεων όπως τής Θεσσαλονίκης, τών 'Ιωαννίνων,
τού Πειραιά, τών Πατρών, τής Κορίνθου (διώρυγος) κ.ά., καί μάλιστα έπέ-
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φερε καί απώλειες άμαχων. Εντούτοις, παρά τήν έντονη δράση της, δέν
έπέτυχε νά έπιβραδύνει ή καί νά διακόψει τις έπικοινωνίες μας ούτε τούς
στρατιωτικούς άνεφοδιασμούς μας, άλλά ούτε κάπως σοβαρές ζημίες νά
προκαλέσει σέ άεροδρόμια, λιμένες καί άλλες σημαντικές έγκαταστάσεις
μας, τούτου βεβαίως όφειλομένου καί στήν άντίδραση τών δικών μας άερο-
πορικών δυνάμεων.

Ή άεροπορία μας έδρασε άπό τις σταθερές βάσεις της (Σέδες, Λάρισα,
Τατόι, Φάληρο, Ελευσίνα καί Νέα Αγχίαλο), καί άπό είκοσιτρία βοηθητικά
άεροδρόμια καί είκοσιδύο τέτοια, τού εμπιστευτικού καλουμένου δικτύου, πού
όμως δέν ήσαν παρά πρόχειροι διάδρομοι, οί όποιοι συχνά έμεναν έκτός ενερ-
γείας άπό τις βροχοπτώσεις. Οί άποστολές πού άνέλαβε καί έφερε σέ πέρας
ή Άεροπορία μας ήσαν ή ύποστήριξη τών χερσαίων έπιχειρήσεων (έγγύς
ύποστήριξη), ή προσβολή έχθρικών στόχων (τμημάτων, θέσεων, έγκαταστά-
σεων), ή άναχαίτιση τών έχθρικών άεροσκαφών, ή Α/Α άμυνα γιά προστα-
σία θέσεων καί περιοχών, ή έπιτήρηση, άναγνώριση καί ή συλλογή πληρο-
φοριών γιά τις έχθρικές κινήσεις.

Οί 'Ιταλοί πίστευαν —καί άναγράφεται στά πρακτικά τής ύπό τόν Μου-
σολίνι συσκέψεως τής 15ης 'Οκτωβρίου 1940— ότι ή έλληνική άεροπορία
ήταν άμελητέα. Κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου, όμως, είχαν άλλεπάλληλες
εκπλήξεις άπό τή δράση της. Ή Άεροπορία μας άρχισε τή δράση της άπό
τήν πρώτη ήμέρα τοΰ πολέμου. Είναι πρακτικά άδύνατο νά παρουσιασθεί
αύτή ή δράση έδώ. "Ηδη τήν 29η 'Οκτωβρίου ή Άεροπορία είχε τόν πρώτο
νεκρό της, τόν Ανθυποσμηναγό Γιάνναρη, ό όποιος ένδεχομένως νά είναι καί
ό πρώτος νεκρός άξιωματικός τοΰ πολέμου (ό Υπολοχαγός Αλέξανδρος Διά-
κος έπεσε τήν 1η Νοεμβρίου). Χαρακτηριστική είναι ή δράση τοΰ 'Υποσμη-
ναγού Μαρίνου Μητραλέξη (πίν. Γ), ίσως μοναδική στον κόσμο, όταν κατα-
διώκοντας έχθρικά άεροσκάφη πού είχαν έπιδράμει κατά τής Θεσσαλονίκης
καί έξαντλήσας τά πυρομαχικά τοΰ σκάφους του, έμβόλισε μέ τόν έλικά του
τό ούραϊο πηδάλιο ιταλικού βομβαρδιστικού, τό όποιο άρχισε νά καταπίπτει.
Ό ίδιος, μέ στρεβλωμένο έλικα, έκανε άναγκαστική προσγείωση στήν πε-
ριοχή τού Λαγκαδά, καί μέ τό πιστόλι στό χέρι αιχμαλώτισε τούς τρεις
'Ιταλούς άεροπόρους τού βομβαρδιστικού πού είχαν διασωθεί χρησιμοποιώ-
ντας τά άλεξίπτωτά τους.

Πρέπει βέβαια νά μνημονεύσουμε τή βρετανική βοήθεια πρός τήν Άερο-
πορία μας, ή οποία άπό τις άρχές Νοεμβρίου ένισχύθηκε μέ βρετανικά άε-
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ροσκάφη και τά πληρώματα των, τά οποία δεν υστέρησαν σέ απόδοση και
συνέβαλαν σημαντικά στήν υποστήριξη τών έπιθετικών έπιχειρήσεών μας
και αργότερα στήν απόκρουση τής έαρινής αντεπίθεσης τών 'Ιταλών. Τόσο
τό Ναυτικό όσο και ή 'Αεροπορία αντιμετώπισαν υπέρτερο κατά πολύ αντί-
παλο και έχουν τό μερίδιο τους στή συντελεσθείσα μεγάλη επιτυχία.

Κυρίες και Κύριοι,

Τήν 6η Απριλίου 1941 ή γερμανική στρατιωτική μηχανή έκρουσε τή
βόρεια θύρα τής χώρας μας, έπιτεθεΐσα κατά τών άμυνομένων στήν όχυρω-
μένη γραμμή Μεταξά δυνάμεών μας. "Ετσι ή μικρή Ελλάς άρχισε νά διε-
ξάγει διμέτωπο άγώνα. Τό λέγω δέ αύτό διότι, όσο και αν φανεί παράξενο,
τις δύο έπόμενες ήμέρες, δηλαδή τήν 7η και 8η 'Απριλίου, στό έλληνόίτα-
λικό μέτωπο, οί δυνάμεις μας μετά άπό επιθετικές έπιχειρήσεις κατέλαβαν
σημαντικές θέσεις τών 'Ιταλών στό βόρειο τμήμα τού μετώπου και συνέλα-
βαν πολλούς 'Ιταλούς αιχμαλώτους. Παρά τήν άφιξη και σημαντικών βρε-
τανικών δυνάμεων —μία αύστραλιανή και μία νεοζηλανδική μεραρχία, και
μία βρετανική τεθωρακισμένη ταξιαρχία—, φαίνεται ότι δ κύβος είχε ριφθεί.
Ή κατάκτηση τής χώρας προχωρούσε και τό έλληνόίταλικό μέτωπο δέν θά
μπορούσε νά κρατηθεί. Ή ειρωνεία έγκειται στό γεγονός ότι μαζί μέ τούς
Γερμανούς, και βέβαια χάρη σέ αύτούς, οί ήττημένοι 'Ιταλοί και οί άπόλε-
μοι Βούλγαροι έγιναν κατακτητές. Απόλεμοι οί Βούλγαροι, διότι άπλά οί δυ-
νάμεις των άκολούθησαν τις γερμανικές δυνάμεις στό βόρειο μέτωπο.

Θά τελειώσω μέ τήν παρουσίαση ενός πίνακα άπωλειών (πίν. Δ). Γιά τό
Στρατό οί άπώλειες άφοροΰν και στά δύο μέτωπα, ιταλικό και γερμανικό.
Γιά τό Ναυτικό και τήν 'Αεροπορία μόνο τό ιταλικό μέτωπο. Στούς τραυ-
ματίες τοΰ Στρατού περιλαμβάνονται και περίπου 25.000 παγόπληκτοι. Τό
τίμημα τών χιλιάδων αυτών άπωλειών είναι πολύ βαρύ, και βέβαια σέ
αύτούς πρέπει νά προστεθεί και ένας άριθμός άμάχων, οί οποίοι έπεσαν κατά
τούς βομβαρδισμούς τών πόλεων και λιμένων τοΰ εσωτερικού άπό τήν ιτα-
λική άεροπορία. Είναι γνωστό και ιστορικά διαπιστωμένο ότι οί λαμπρές, οί
χρυσές σελίδες τής ιστορίας τού "Εθνους μας ήσαν πάντα άπαιτητικές σέ
αίμα και άνθρώπινες ζωές.

Κυρίες και Κύριοι,

Ή μεγάλη αύτή εποποιία άνήκει στό νεώτερο έλληνισμό. Eivat έργο τοΰ
έλληνικοΰ λαού άναμφισβήτητα. "Ομως οί λαοί δραστηριοποιούνται κάτω
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άπό τις ηγεσίες τους, δπως καί οί στρατοί κάτω άπό τις δικές τους ήγε-
σίες. Δέν άνέφερα πρόσωπα καί ονόματα έως τώρα. Θά ήταν όμως παρά-
λειψη νομίζω νά μήν άναφερθοϋν οί τότε ήγεσίες, τά πρωταγωνιστικά πρό-
σωπα. Αυτά ήσαν ό τότε Βασιλεύς Γεώργιος Β ' καί ό πρωθυπουργός
'Ιωάννης Μεταξάς. Είχαν καί οί δύο στρατιωτική παιδεία, ώς άπόφοιτοι τής
ΣΣΕ, μετεκπαιδευθέντες καί σέ ξένες στρατιωτικές σχολές (γερμανικές).
Καί αύτό ήταν πλεονέκτημα γιά τήν περίσταση. Τόν θανόντα πρωθυπουργό
τήν 29η 'Ιανουαρίου 1941 άντικατέστησε ό τότε Διοικητής τής 'Εθνικής
Τραπέζης 'Αλέξανδρος Κορυζής, ό όποιος είχε τό γνωστό τέλος (αύτοκτόνη-
σε τήν 18η 'Απριλίου, μή άνεχόμενος τήν κατάκτηση τής χώρας). Στή
συνέχεια άναφέρονται οί στρατιωτικοί ήγήτορες, δηλαδή αύτοί τών 'Επιτε-
λείων τών Κλάδων καί τού Μετώπου:

'Αρχιστράτηγος (χερσαίων έπιχειρήσεων): Αντιστράτηγος Α. Παπάγος
'Αρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Κ. Πάλλης
Αντιστράτηγος Ν. Μπατάς

'Αρχηγός ΓΕΝ: Υποναύαρχος Α. Σακελλαρίου
'Αρχηγός Στόλου: Υποναύαρχος Ε. Καββαδίας

Αρχηγός ΓΕΑ: Ύποπτέραρχος Β. Τσαρπαλής

Άνώτ. Διοικητής 'Αεροπορίας Στρατού: Σμήναρχος Σ. Τήλιος

Άνώτ. Διοικητής 'Αεροπορίας Ναυτικού: Σμήναρχος Χ. Μοσχοβίνος

Διοικητής ΤΣΔΜ: 'Αντιστράτηγος I. Πιτσίκας
Διοικητής Α'ΣΣ: 'Αντιστράτηγος Π. Δεμέστιχας

Αντιστράτηγος Γ. Κοσμάς
Διοικητής Β 'ΣΣ: Αντιστράτηγος Δ. Παπαδόπουλος
Διοικητής Γ'ΣΣ: 'Αντιστράτηγος Γ. Τσολάκογλου
Διοικητής Ε'ΣΣ: έναλλάξ οί Διοικητές τού Α'ΣΣ

Αύτή συνοπτικά ήταν ή δράση τών Ενόπλων Δυνάμεών μας κατά τόν
Έλληνόίταλικό Πόλεμο 1940-1941.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΓΝΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρώματα, κυανό: ήμέτερες δυνάμεις
ερυθρό: εχθρικές δυνάμεις

—(·)—(·)—(■)— συνοριακή γραμμή μεταξύ Ελλάδος καί Αλβανίας

—XXX—

—XX—

Κ.Π.

Α/Α

ΤΣΔΜ

Σ.Σ.

ΝΑΠ

xxx

όριος γραμμή μεταξύ Σ.Σ.
όριος γραμμή μεταξύ Μεραρχιών
Κυρία Προσπάθεια
άντιαεροπορικό

Τακτικό Στρατηγείο Δυτικής Μακεδονίας
Σώμα Στρατού (π.χ. Α'Σ.Σ., Β 'Σ.Σ. ...)
Ναυτική Αμυντική Περιοχή

xx

Χ

Χ Σώμα Στρατού Ν^ Μεραρχία Πεζικού

Ταξιαρχία Πεζικού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

— Οί επισυναπτόμενοι χάρτες έπιχειρήσεων βασίζονται κυρίως σέ χάρτες
τής Διευθύνσεως "Ιστορίας Στρατού/ΓΕΣ (Επίτομη Ιστορία τοϋ
Έλληνοϊταλικοϋ και Έλληνογερμανικοϋ Πολέμου 1940-1941).

— 'Ισοδύναμη μεραρχία είναι ένας άριθμός άνεξαρτήτων μονάδων, οί όποιες
άθροιστικά λαμβανόμενες ισοδυναμούν σέ ισχύ μέ μία μεραρχία.
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ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ελληνικές 'Ιταλικές

• θωρηκτά 1* 8

• Καταδρομικά - 34

• 'Αντιτορπιλικά 10 61

• Τορπιλοβόλα 13 96

• Τορπιλάκατοι 2 —

• 'Υποβρύχια 6 119

* θωρ. «Αβέρωφ».

Πίνακας Α.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
(αεροσκάφη)

Ελληνικά 'Ιταλικά

• Βομβαρδιστικά 29 225

• Διώξεως 38 179

• 'Αναγνωριστικά — 59

• Στρατ. και Ναυτ. Συνεργ. 76 -

Σύνολο: 143 463*

* διατεθέντα στο έλληνο-ιταλικο [χέτωπο.

Πίνακας Β.
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Πίνακας Γ. Ό ήρωας Υποσμηναγός Μητραλέξης. Στον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά
τή διάρκεια μιας αερομαχίας, και άφοϋ τοΰ τελείωσαν τά πυρομαχικά, επιτέθηκε με αυτα-
πάρνηση και κατέρριψε το ιταλικά βομβαρδιστικέ εμβολίζοντας το ουραίο πτέρωμά του.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
'Αξιωματικοί 'Οπλίτες

ΣΤΡΑΤΟΣ
• Νεκροί 689 12.636
• Τραυματίες 1.484 61.179
• 'Αγνοούμενοι 53 1.237
• Αιχμάλωτοι 101 2.364
ΝΑΥΤΙΚΟ
• Νεκροί 12 68
• Τραυματίες 24
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
• Νεκροί 49
• Τραυματίες 22

Πίνακας Δ.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SCIENCE
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟ Μ. ΚΡΙΜΙΖΗ

Σέ έργασία πού δημοσιεύθηκε στις 15 'Οκτωβρίου στο περιοδικό Science*,
δ 'Ακαδημαϊκός κ. Σταμάτιος Κριμιζής καί συνεργάτες άπό τδ Εργαστήριο
'Εφαρμοσμένης Φυσικής τού Πανεπιστημίου John Hopkins (JHU/APL) πα-
ρουσιάζουν μία πρωτοποριακή εικόνα γιά τήν κίνηση τού Ηλιακού Συστήμα-
τος (τής Ήλιόσφαιρας) στό Γαλαξία καί τις δυνάμεις πού τή διαμορφώνουν**.

Εικόνες άπό τήν κάμερα ούδέτερων καί φορτισμένων σωματιδίων
(MIMI/INCA) τού διαστημόπλοιου Cassini υποδεικνύουν δτι ή Ήλιόσφαιρα
δέν έχει τό σχήμα κομήτη πού προβλέπουν τά ύπάρχοντα θεωρητικά μοντέ-
λα. «Οί εικόνες αύτές έχουν άναθεωρήσει δσα νομίζαμε δτι γνωρίζαμε τά τε-

* Το επιστημονικά περιοδικά Science έ'χει τή μεγαλύτερη κυκλοφορία στον κόσμο
(http://www.sciencemag.org/cgi/contentyabstract/1181079).

** Στήν παρούσα έργασία συμμετείχαν καί ερευνητές άπο το Πανεπιστήμιο τής Arizona
(Tucson), το Southwest Research Institute καί το Πανεπιστήμιο τοΰ Texas (San
Antonio). Ή αποστολή Cassini-Huygens εΓναι μια συνεργασία της NASA, τοΰ Ευρωπαϊ-
κού 'Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ/ESA) καί τοΰ Ίταλικοΰ Όργανισμοΰ Διαστήματος
(ISA). Tô διαστημόπλοιο Cassini σχεδιάστηκε καί κατασκευάστηκε στό Jet Propulsion
Laboratory (JPL), τμήμα τοΰ California Institute of Technology στήν Pasadena
(California) τών ΗΠΑ. Τό πείραμα MIMI σχεδιάστηκε καί κατασκευάστηκε στό JHU/APL
στό Laurel (Maryland) τών ΗΠΑ.
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λευταϊα 50 χρόνια. Ό "Ηλιος μας ταξιδεύει μέσα στό Γαλαξία όχι σάν κο-
μήτης άλλά πιό πολύ σάν μιά τεράστια σφαιρική φυσαλίδα», λέει ό Σταμά-
τιος Κριμιζής, έπικεφαλής ερευνητής τού οργάνου ΜΙΜΙ στό διαστημόπλοιο
Cassini πού βρίσκεται αύτή τή στιγμή σέ τροχιά γύρω άπό τόν Κρονο,
συμπληρώνοντας: «Είναι εκπληκτικό πώς μία καί μόνη άπλή παρατήρηση
μπορεί νά άλλάξει μιά ολόκληρη άντίληψη πού οί περισσότεροι έπιστήμονες
θεωρούσαν δεδομένη γιά μισό αιώνα».

Οί εικόνες ενεργητικών ουδέτερων ατόμων (MIMI/INCA) τοΰ διαστημόπλοιου Cassini
υποδεικνύουν δτι τό τχήμα τής Ήλιάσφαιρος δεν μοιάζει μέ εκείνο τών κομητών. Τα
όργανα εντόπισαν έ'ναν πληθυσμό ιόντων υψηλής ενέργειας άκριβώς περα απο τήν περιοχή
δπου ό ήλιακός άνεμος συγκρούεται μέ τό μεσοαστρικο ύλικο σχηματίζοντας το Κρου-
στικό Κύμα Παύσης (Termination Shock). Αυτός ο πληθυσμός ιόντων εμφα-
νίζεται νά επηρεάζεται άπό τό μεσοαστρικο μαγνητικό πεδίο εντονότερα άπό δ,τι μέχρι
τώρα πιστεύαμε, μέ άποτέλεσμα ή Ήλιόσφαιρα νά είναι πιό σφαιρική άπό δ,τι τά θεω-
ρητικά μοντέλα προβλέπουν.

Καθώς ό ήλιακός άνεμος ρέει άπό τόν "Ηλιο σχηματίζει μιά «φυσαλίδα»
στό μεσοαστρικο ύλικό. Τά θεωρητικά μοντέλα πού περιγράφουν τή διαχωρι-
στική περιοχή ανάμεσα στήν Ήλιόσφαιρα καί τό μεσοαστρικο ύλικό στηρίζο-
νται στήν ύπόθεση ότι ή σχετική ροή τού μεσοαστρικού ύλικού καί ή
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σύγκρουση του μέ τον ήλιακό άνεμο διαμορφώνουν τήν αλληλεπίδραση καί
συνεπώς το σχήμα τής Ήλιόσφαιρας. Κάτι τέτοιο θά δημιουργούσε μιά
συμπυκνωμένη «μύτη» στήν κατεύθυνση· τής κίνησης τού ήλιακού συστή-
ματος καί μιά έπιμηκυμένη «ουρά» πρός τήν αντίθετη κατεύθυνση.

Αντίθετα οί εικόνες τοϋ INCA υποδεικνύουν ότι ή αλληλεπίδραση τού
ήλιακού άνέμου μέ τό μεσοαστρικό υλικό είναι σέ μεγαλύτερο βαθμό ελεγχό-
μενη άπό τή σωματιδιακή πίεση καί τήν πυκνότητα ενέργειας τού μαγνητι-
κού πεδίου. «Ό χάρτης πού έχουμε δημιουργήσει άπό τις εικόνες τού INCA
υποδεικνυει ότι ή πίεση άπό ένα θερμό πληθυσμό φορτισμένων σωματιδίων καί
η άλληλεπιδραση μέ τό μαγνητικό πεδίο τού μεσοαστρικοϋ χώρου έπηρεάζει
ισχυρά τό σχήμα τής Ήλιόσφαιρας», λέει ό Dr. Don Mitchell, έρευνητής τοϋ
MIMI/INCA στό JHU/APL.

Χάρτης τοΰ ουρανού σε γαλαξιακες συντεταγμενες, οπου αποτυπώνεται ή ένταση τών
ενεργητικών ουδέτερων ατόμων που προέρχονται άπό τή ζώνη θερμών iovtojv πού σχη-
ματίζεται στήν περιοχή οπου δ ήλιακός άνεμος συγκρούεται μέ το μεσοαστρικό ύλικό
(ήλιοφλοιός). Ή εκπομπή εμφανίζεται ασθενέστερη στούς γαλαξιακούς πόλους, γεγονός
πού ύποδεικνύει οτι τό υποθετικό μεσοαστρικό μαγνητικό πεδίο (ISMF) επιδρά ισχυρά
στην κατανομή τών θερμών ιόντων στόν ήλιοφλοιό. Πάντως, ο άξονας συμμετρίας τής
εικόνας (μώβ βέλος) είναι διαφορετικός άπό τήν υποθετική κατεύθυνση του ISMF, καί
πιθανόν νά άντιπροσωπεύει τή σωστή κατεύθυνση.
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Άπό τόν 'Ιούλιο τού 2004 τό Cassini βρίσκεται σέ τροχιά γύρω άπό τόν
Κρόνο και ή κάμερα INCA χαρτογραφεί ένεργητικά ουδέτερα άτομα κοντά
στον πλανήτη άλλά και τή διασπορά τους σέ ολόκληρο τόν ουρανό. Τά ένερ-
γητικά ουδέτερα άτομα παράγονται άπό θερμά πρωτόνια πού είναι ύπεύθυνα
γιά τήν πίεση τής Ήλιόσφαιρας πέρα άπό τή μεταβατική περιοχή, όπου ό
ήλιακός άνεμος συγκρούεται μέ τό μεσοαστρικό υλικό. «Ή άπεικόνιση μέ τά
ένεργητικά ούδέτερα άτομα έχει άποδείξει τήν άποτελεσματικότητά της στό
νά άποκαλύπτει τήν κατανομή τών ένεργητικών ιόντων άρχικά στή δική μας
γήινη μαγνητόσφαιρα, στή συνέχεια στή μαγνητόσφαιρα τού γίγαντα πλανή-
τη Κρόνου, και τώρα σέ τεράστιες δομές στό σύμπαν ώς τό πιό άπόμακρο
σημείο τής άλληλεπιδρασης τοΰ "Ηλιου μας μέ τό μεσοαστρικό υλικό», άνα-
φέρει δ Ed Roelof, έρευνητής τοΰ MIMI/INCA στό JHU/APL.

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες, καθώς και ένα βίντεο πού περι-
γράφει τό σχήμα και τήν κίνηση τής Ήλιόσφαιρας ύπάρχουν στήν ίστοσελίδα
http://www.jhuapl.edn/newscenter/pressreleases/2009/091015.asp
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΤΩΝ «ΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝΟΥ Α. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

1. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ TOT
ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ

Μέσα άπο τις επιστημονικές επιδόσεις τοϋ άνθρωπου έχει κατασκευαστεί
ένα δίκτυο αίτιακών ερμηνειών καί νόμων, οί όποιοι προσφέρουν δυνατότητες
συνεπών προβλέψεων καί ελέγχου τής συμπεριφοράς τών φυσικών φαινομέ-
νων. Βέβαια, τό αίτιακό ερμηνευτικό δίκτυο τής Επιστήμης περιέχει κενά,
άδυναμίες καί άμφίβολες αίτιακές διασυνδέσεις, που καθιστοϋν τις ικανότη-
τες πρόβλεψης περιορισμένες. Οί περιορισμένες δυνατότητες αίτιακής πρό-
βλεψης σήμερα άφοροϋν κυρίως τή Βιολογία, ή οποία βρίσκεται άκόμη σέ
πρώιμο στάδιο άνάπτυξης. Έν τούτοις, πιστεύω ότι δικαιολογείται ή εμπι-
στοσύνη μας στήν άναζήτηση ενός άλγορίθμου εξέλιξης μέ ισχύ καί αξιο-
πιστία καθολικής εφαρμογής, άπό τόν αινιγματικό μικρόκοσμο μέχρι τά φαι-
νόμενα τής εξελικτικής συμπεριφοράς τών άνθρώπινων κοινωνιών. Αναμέ-
νουμε ότι ένας τέτοιος άλγόριθμος θα είναι άποτέλεσμα σύμπραξης, ή αν
προτιμάτε «συνάλματος»1 τών εννοιών, τών μέσων καί τών εργαλείων τών
φυσικών επιστημών, τής επιστήμης τής Πληροφορικής καί τών άνθρωπιστι-

1. σΰναλμα: νεολογισμός, απόδοση του αγγλ. consilience [τίτλος βιβλίου τοϋ Edward
Ο. Wilson (1998), Consilience: The Unity of Knowledge. Alfred A. Knopf, New York],
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κών σπουδών. Ή σχετική προσπάθεια τής επιστημονικής μελέτης τής
συμπεριφοράς «πολύπλοκων έγκλειδωμένων κοινωνιών» μέ τήν εύρύτερη έν-
νοια μιας κοινωνίας, επικουρούμενη κυρίως άπο το έννοιολογικο πλαίσιο καί
τήν εργαλειοθήκη τής έπιστήμης τής Πληροφορικής, προσεγγίζει σήμερα τις
παρυφές μιας «έπιστήμης τής πολυπλοκότητας», μιας «έπιστήμης τών θεμε-
λίων», μιας «έπιστήμης τής συμπεριφοράς τών έγκλειδωμένων κοινωνιών».

Εξαιτίας τής άναγκαίας προσφυγής σέ εύαίσθητα έννοιολογικά θέματα,
ή νέα διακλαδική επιστήμη τής συμπεριφοράς πολύπλοκων έγκλειδωμένων
κοινωνιών θά έρευνήσει τις σχέσεις άντικειμένου καί ύποκειμένου, μέρους καί
όλου, ποσότητας καί ποιότητας, αιτίων καί άποτελεσμάτων.

Στό θέμα τής διαμόρφωσης ενός άλγορίθμου πού νά περιγράφει τήν εξε-
λικτική διαδικασία άπό τόν μικρόκοσμο μέχρι τις έγκλειδωμένες κοινωνίες
τού άνθρώπου, παρατηρούμε ότι τά όρια πού χωρίζουν τις θετικές έπιστήμες
άπό τις άνθρωπιστικές σπουδές είναι θολά. Διασχίζονται καί άπό τις δύο
πλευρές εύκαιριακά, μέ τυχαίο τρόπο, καί μέσα άπό ένα ζωηρό πρόβλημα
άπειθάρχητης καί άτακτης έπικοινωνίας. "Ισως είναι τώρα ή εύκαιρία νά
άντιμετωπίσουμε τήν άνάγκη άνάπτυξης ενός κώδικα έπικοινωνίας μεταξύ
τών θετικών έπιστημών καί τών άνθρωπιστικών σπουδών. Είναι τώρα ή
εύκαιρία νά παραμερίσουμε τή διαρκή άνακύκλωση τής άντιπαράθεσης καί
τών παρανοήσεων καί νά έπανεκτιμήσουμε τή σκοπιμότητα τής ύπαρξης
ορίων ώς «συνόρων» έμπόλεμης πνευματικής άντιπαράθεσης. "Ισως πρέπει
νά δούμε τό χώρο τών όρίων πού χωρίζουν τις θετικές έπιστήμες άπό τις
άνθρωπιστικές σπουδές καί τις κοινωνικές έπιστήμες ώς έναν άνεξερεύνητο
γνωστικό χώρο συναλματικής συνάντησης εννοιολογικών καί μεθοδολο-
γικών έρευνητικών ιχνηλασιών. Πιστεύω ότι στήν έποχή μας διατρέχουμε
μιά περίοδο όπως έκείνη πριν άπό τις άνακαλύψεις τών Darwin καί Wallace,
καί πριν τήν άνακάλυψη τού DNA άπό τούς Crick καί Watson.

2. ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΜΟΣ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Συνειδητοποιούμε ότι ή καθημερινή έμπειρία άναπτύσσεται προφανώς
πολύ μακριά άπό τις κλίμακες δράσης τών στοιχειωδών συστατικών καί
τών φαινομένων τού μικρόκοσμου. Οί όροι «στοιχειώδες σωματίδιο»
καί «κυματοσωματίδιο», οί όποιοι χρησιμοποιούνται εύρέως, είναι πα-
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ραπλανητικοί. Εμείς εδώ θά αναφερθούμε στήν αινιγματική συμπεριφορά
τών μικροφαινομένων μέ το γενικό και πιο αντιπροσωπευτικά όρο στοι-
χειώδες κβαντικό φαινόμενο. Μέ τήν έννοια πού τό χρησιμοποιούμε,
τό στοιχειώδες κβαντικό φαινόμενο άφορα μιά «φαντασματική μονάδα ύπαρ-
ξης» πού δέν άναφέρεται σέ υλη ή σέ χωροχρονικό προσδιορισμό. Δέν είναι
ένας κινούμενος κόκκος ύλης ή κάποιο κύμα χωροχρονικής μεταβολής.
Είναι μιά άδιαίρετη υπαρξιακή παρουσία, μιά στοιχειώδης ύπαρξιακή μορφή
πού μπορεί νά συμπεριφέρεται χωρίς χωρικό ή χρονικό προσδιορισμό. Μοι-
άζει μέ ένα άκατανόητο «φάντασμα».

"Ενα βασικό έρώτημα πού γεννάται είναι: «Γιατί πρέπει νά είναι αλή-
θεια ότι στή Φύση τά πράγματα καθώς γίνονται μικρότερα γίνονται έπίσης
και άκατανόητα;». "Ενα άλλο βασικό έρώτημα είναι: «Άπό ποια άναγκαι-
ότητα, ή οποία παραμένει άκόμη σήμερα πέραν τής κατανόησής μας, τό
στοιχειώδες κβαντικό φαινόμενο προκύπτει ώς ή πλέον θεμε-
λιώδης διεργασία στή δημιουργία τής πραγματικότητας τού
φυσικού κόσμου;».

Ύπό τούς περιορισμούς τής όποιας διαθέσιμης περιγραφής τού στοιχει-
ώδους κβαντικού φαινομένου, θέτουμε τό έρώτημα: «Πώς θά μπορέσουμε νά
συσχετίσουμε τή δραστηριότητα τών αινιγματικών στοιχειωδών κβαντικών
φαινομένων, δηλαδή τή δραστηριότητα τού μικρόκοσμου, μέ τά παρατη-
ρούμενα φαινόμενα, μέ τά υλικά άντικείμενα και τις έξελικτικές διαδικασίες
τού μακροσκοπικού φυσικού κόσμου μας;». Αύτό τό έρώτημα έπιχειρούν νά
άπαντήσουν τά μοντέλα τά όποια προτείνονται στή συνέχεια.

3. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙ-
ΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΦΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ

Άπό τις παρατηρήσεις και τις εμπειρίες έχουμε διαπιστώσει ότι οί έξε-
λικτικές διαδικασίες τού φυσικού κόσμου μας μπορεί νά πραγματώνονται και
νά προσανατολίζονται άπό τήν αινιγματική δράση τών μικροφαινομένων τού
μικρόκοσμου. Ό μικρόκοσμος φαντάζει ώς ή πηγή τής υπαρξιακής
υπόστασης τού φυσικού κόσμου μας. Παρά τό μυστήριο πού καλύπτει
τή δράση τους ύποθέτουμε ότι τά στοιχειώδη μικροφαινόμενα, στά όποια
άναφερόμαστε ώς στοιχειώδη κβαντικά φαινόμενα, παίζουν
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μοναδικά ρόλο στή δημιουργία τής φυσικής πραγματικότητας, τήν
όποία αντιλαμβανόμαστε στίς κλίμακες τής δικής μας πραγματικό-
τητας.

Μέ τό μοντέλο πού παρουσιάζουμε προτείνεται ότι οί έξελικτίκές διαδι-
κασίες τού φυσικού κόσμου μας πραγματώνονται καί προσανατολίζονται άπό
τήν αινιγματική δράση τών μικροφαινομένων τού μικρόκοσμου. Μέ άλλα λό-
για προτείνεται ότι ό μικρόκοσμος γεννά καί προσανατολίζει τήν έξελικτική
πορεία τού φυσικού κόσμου μας!

Έάν καί όταν μάθουμε μέ ποιόν τρόπο πρέπει νά άναθεωρήσουμε τις
ιδέες μας όσον άφορα στόν κατηγορηματικά άνεξάρτητο χαρακτήρα τών έξε-
λικτικών φυσικών φαινομένων, έάν άντιληφθούμε πώς νά άντιμετωπίσουμε
τήν άβεβαιότητα τής Φύσης στήν κίνηση καί στή συνδετικότητα, καί έάν
κατανοήσουμε τήν πέραν τού χώρου καί του χρόνου μηδενική ούτοπία τής
πραγματικότητας ένός όνείρου, μόνο τότε θά άντικρίσουμε τήν άπειρη
άπλότητα καί τήν εκπληκτική ομορφιά τής πραγματικότητας τού κόσμου
μας. Μόνο τότε θά πλησιάσουμε τό Νοΰ τής Δημιουργίας καί θά κατανοή-
σουμε τί .σημαίνει ή ύπαρξη.

4. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΤΣΗΣ: ΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ ΠΛΗΘΥ-
ΣΜΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ή συλλογικότητα, δηλαδή ή πληθυσμιακή δράση τής πληροφο-
ριακής έπεξεργασίας καί έπικοινωνίας τών μορφών, χαρακτηρίζει τήν έξελι-
κτική διαδικασία τού κόσμου μας. Ή συνεχής έξελικτική επικοινωνία
τών μορφών τού κόσμου μας καί ή έπίμονη συλλογική έπεξεργασία
τής πληροφορίας άποτελούν τή μηχανή τής έξελικτικής πορείας τού
κόσμου μας.

Είμαστε σέ θέση νά διακρίνουμε τήν έξελικτική διαδικασία τού «γίγνε-
σθαι» ώς μιά ιεραρχικά έξελισσόμενη διαδικασία συγκρότησης καί ολοκλή-
ρωσης (δηλαδή ομαδοποίησης), έγκλείδωσης καί διάχυσης φαινομένων-μέσα-
σέ-φαινόμενα, συνόλων-μέσα-σέ-σύνολα, ή γενικότερα κοινωνιών-μέσα-
σέ-κο.ινωνίες .

Είναι σκόπιμο νά έπαναλάβουμε έδώ ότι ή ομαδοποίηση καί έγκλείδωση
ένός πληθυσμού υπό τήν έπίδραση ένός ή περισσότερων πεδίων δυνάμεων,
τής άβιας ή τής έμβιας φύσης ή τής συλλογικής συμπεριφοράς στίς άνθρώ-
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πίνες κοινωνίες, επιφέρει αύξηση τής ένδοεπικοινωνιακής δικτύωσης καί
αποδίδει στήν έγκλειδωμένη ομάδα πρόσθετες συλλογικές εξουσίες, πού
είναι περισσότερες άπό τό άπλό άθροισμα τών εξουσιών τών μελών τής
όμάδας καί πού είναι άξιοποιήσιμες καί εκμεταλλεύσιμες πάνω στό περι-
βάλλον τής όμάδας. 'Εντυπωσιακά παραδείγματα τέτοιων κοινωνιών,
έγκλειδωμένων ύπό κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες καί δυνάμεις,
είναι τά χημικά ρολόγια καί ή ύπεραγώγίμη συμπεριφορά ήλεκτρονίων στό
φυσικό κόσμο, καί οί ομαδοποιημένες συμπεριφορές διαφόρων βιολογικών
κοινωνιών, όπως τών άμοιβάδων, τών ψαριών, τών μυρμηγκιών, τών
πτηνών καί τών άνθρώπων στό βιολογικό κόσμο.

Αύτή ή έξελισσόμενη διαδικασία τού παγκόσμιου «γίγνεσθαι», ή όποια
άναπτύσσεται ύπό τήν έπίδραση τοπικών πεδίων δυνάμεων, διαχέεται ιεραρ-
χικά άπό τόν αινιγματικό μικρόκοσμο μέχρι τά πολυπλοκοποιητικά όρια τών
έγκλειδωμένων πληθυσμών ώς μιά ταυτόχρονη διεργασία εξελισσόμενων δια-
πλεγμάτων κοινωνιών-μέσα-σέ-κοινωνίες.

Είναι πολλές οί φορές πού ένας νέος επιστημονικός μύθος, όπως αύτός
πού παρουσιάζουμε σήμερα, μιά νέα άντιληπτική τάξη, έστω καί αν άποδει-
χθεΐ άνακριβής, μπορεί νά δράσει όπως ένα placebo πού σού επιτρέπει νά
οραματιστείς τήν πραγματικότητα περισσότερο άποτελεσματικά στό πλαίσιο
τών ειδικών έπιδιώξεών σου. Ή ικανότητα τής ένορατικής άντιμετώπισης
τών ερωτημάτων, όταν τεθούν τά σωστά ερωτήματα σχετικά μέ τήν έξελι-
κτική διαδικασία τού κόσμου μας, άπορρέει άπό τή συνεχή έπαφή καί τήν
ενεργό επικοινωνία μας μέ τις συμπεριφορές καί τά καπρίτσια τής φύσης.
"Όλοι μας, σέ κάποιο βαθμό καθένας άπό έμάς, μπορούμε νά τό κάνουμε
αύτό, μπορούμε νά άντιμετωπίσουμε ένορατικά τά ερωτήματα σχετικά μέ
τήν ύπαρξη.

5. ΣΤΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ό περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος σήμερα δέν μάς επιτρέπει νά ερμη-
νεύσουμε μέ λεπτομέρεια τις σχετικές μέ τό θέμα τής σημερινής διάλεξης
συμβολικές παραστάσεις. 'Επειδή οί συμβολικές παραστάσεις βοηθούν πολύ
στήν κατανόηση τών εννοιών, σάς παραπέμπω στήν ίστοσελίδα τού 'Εργα-
στηρίου μας (www.infoacademy.gr/knowledge), γιά τήν πρόσβαση
σέ συμβολικές παραστάσεις καί γιά τήν εκτύπωση τοϋ πλήρους κειμένου τής
σημερινής διάλεξης.
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6. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Τά πεδία δυνάμεων πού μπορούν νά ασκούνται επάνω στις μορφές τού
κόσμου μας καί νά τις συσχετίζουν, όπως είναι τό πεδίο τής βαρύτητας
αλλά καί τά άλλα, άκόμη έν πολλοίς άδιευκρίνιστα πεδία συσχετίσεων τών
βιολογικών όργανισμών ή καί τά πεδία κοινωνικών καί διαπροσωπικών σχέ-
σεων μεταξύ ενσυνείδητων μελών μιας κοινωνίας άνθρώπων, όλα αύτά τά
πεδία δυνάμεων έχουν τοπικό χαρακτήρα, δηλαδή ή συσχέτιση άποδυναμώ-
νεται άπότομα μέ τήν άπόσταση καί μέ τό χρόνο. Ό τοπικός χαρα-
κτήρας τών πεδίων δυνάμεων έκδηλώνεται στό χώρο άλλά καί στό χρόνο,
καί έχει ώς συνέπεια τήν προσεγγιστική οριοθέτηση καί προσεγγι-
στική αύτονομία τών μορφών τού κόσμου μας, ή όποια καί καθορί-
ζει τήν ταυτότητα τής κάθε μορφής. Αύτή ή ιδιότητα καλύπτει όλα τά
φαινόμενα, όλες τις μορφές τού κόσμου μας, μέχρι καί τήν προσεγγιστική
οριοθέτηση τού προσωπικού «εγώ» τού άνθρώπου άλλά καί τις οριοθετήσεις
τών έπαγγελματικών, πολιτικών κτλ. ομαδοποιήσεων τής άνθρώπινης κοι-
νωνίας. "Ολα τά φαινόμενα, όλες οί μορφές τού κόσμου μας, οριοθετούνται
προσεγγιστικά άλλά πάντοτε σέ σχέση μέ τις άλλες μορφές τού περιβάλλο-
ντος. Σύμφωνα μέ αύτήν τήν άντίληψη τίποτε δέν μπορεί νά είναι
κάτι πού ύπάρχει άφ' έαυτού, δηλαδή άπό μόνο του, παρά μονάχα σέ
σχέση μέ κάτι άλλο. Ή συνδετικότητα καί τό είδος τής συσχέτισης
τών μορφών είναι τό σημαντικό στοιχείο πού διακρίνει καί χαρακτη-
ρίζει όλα τά φυσικά φαινόμενα.

Νά σημειωθεί πώς ή ιδιότητα τής τοπικότητας τών συσχετίσεων καί ή
έπακόλουθη προσεγγιστική οριοθέτηση τών μορφών δέν είναι τό άποτέλεσμα
κάποιας σύμπτωσης, άλλά άποτελεΐ τήν άναγκαία προϋπόθεση γιά τήν
«ύπαρξη» τού άντιληπτοΰ κόσμου μας καί γιά τή δική μας ύπαρξη, άφού
έξαιτιας της άποδίδεται στις μορφές τού κόσμου μας κάποιος βαθμός προ-
σεγγιστικής αύτονομίας, διάκρισης καί αναγνώρισης ταυτότητας. Νά
σημειώσουμε εδώ ότι ή προσεγγιστική όριοθέτηση όλων τών μορφών
τού κόσμου μας καθιστά δυνατή τήν παρατήρηση καί τήν έπικοινω-
νιακή έπεξεργασία τής πληροφορίας, καί επομένως 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».
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7. ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΝ

Μόνο μέσα σε αύτό τό προσεγγιστικά όριοθετημένο πλαίσιο αύτονομίας
καί άναγνώρισης μπορεί νά τίθεται καί νά εξετάζεται τό θεμελιώδες έρώτη-
μα τής σχέσης άνάμεσα στό μέρος καί τό όλον.

Ή έρευνα καί ή άκριβής καί πλήρης περιγραφή καί κατανόηση τών
έγκλειδωμένων καί προσεγγιστικά όριοθετημένων πληθυσμών, τών ιεραρ-
χικών κοινωνιών-μέσα-σέ-κοινωνίες, είναι σήμερα ή μεγαλύτερη πρόκληση
γιά τήν Επιστήμη, τή Φιλοσοφία καί τή Θεολογία. Άφορα άμέτρητες τε-
χνολογικές έφαρμογές στούς διάφορους κλάδους τής άνθρώπινης έπιχειρημα-
τικότητας.

Άν μή τί άλλο, πιστεύουμε ότι ή συλλογιστική τού προτεινόμενου μο-
ντέλου συνεργασίας μεταξύ τής Πληροφορικής, τής Φυσικής καί τών Μα-
θηματικών μπορεί νά διευρύνει τούς ορίζοντες τής έπιστημονικής έρευνας καί
νά προσφέρει στήν άνάπτυξη νέων σαφών καί διαισθητικά κατανοητών τρό-
πων περιγραφής τής σημαντικής σχέσης τού ολου προς τά μέρη. Νά ση-
μειωθεί έδώ ότι ή έννοια τής ύπαρξης φαίνεται νά άπορρέει άπό τήν κατα-
νόηση τών νόμων πού διέπουν τις σχέσεις τών μερών πρός τό όλον.

"Ενα βασικό έρώτημα πού άνακύπτει, όταν κανείς άναλογίζεται τή λει-
τουργία μιάς ιεραρχικής κοινωνίας συσχετισμένων μορφών
καί όταν διαλογίζεται τό θέμα τής φυσικής πραγματικότητας, είναι: «Γιατί
τό όλον;». Στό πλαίσιο μιάς συνεπούς ολιστικής θεώρησης μιάς κοινωνίας,
στό πλαίσιο μιάς κοσμοαντίληψης γιά τήν πιθανή ένότητα τού φυσικού κό-
σμου, γιά τή φυσική πραγματικότητα ώς ένα όλον, άντιμετωπίζει κανείς
έννοιες όπως είναι ή «τύχη», ή «συνείδηση», ή «έγκλειδωμένη κοινωνία»
καί «ή σχέση τού μέρους πρός τό όλον».

Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή όλιστικότητα δέν συνεπάγεται τό άδιαφορο-
ποίητο τών προσεγγιστικά όριοθετημένων μορφών καί δέν άποκλείει τή διά-
κριση καί τήν άλληλεξάρτησή τους. Ή ποιοτική καί μορφογενετική
διεργασία τής συνεχούς δημιουργίας όριοθετημένων μορφών καί έπι-
πέδων αύξανόμενης πολυπλοκότητας καί έπικοινωνιακής δικτύωσης
πραγματοποιείται πάνω σέ ένα ύπόβαθρο ολιστικής συνδετικότητας.
Ή μορφογενετική προσεγγιστική διαφοροποίηση άποτελεΐ τήν αύτα-
πόδεικτη άναγκαιότητα γιά τήν Γδια τήν ύπαρξη, γιά τό «έγώ» καί
τή δική μας έφήμερη παρουσία, άλλά καί γιά τήν έξέλιξη τοϋ φυσι-
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κού κοσμου μας. Τά θέμα αυτό θά διερευνηθεί άπό τή νέα επιστήμη τής
συμπεριφοράς τών έγκλειδωμένων κοινωνιών.

Νά δούμε τί έχουμε προτείνει μέχρι τώρα, μέχρι έδώ.

8. ΕΝΘΕΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

(1) Οί δομές τών φαινομένων τοΰ φυσικού κόσμου είναι πληθυσμιακά
συγκροτήματα ένθετων και παράπλευρων πληθυσμιακών συγκροτημάτων,
τά όποια είναι ιεραρχικά συσχετισμένα σέ κλίμακες αυξανόμενης πολυπλο-
κότητας .

(2) Τά ένθετα πληθυσμιακά συγκροτήματα άφοροϋν έγκλειδωμένες
κοινωνίες που λειτουργούν μέ περιστασιακές σχέσεις και ρόλους μέρους
και όλου.

(3) Λέμε πώς κάθε φυσικό φαινόμενο, κάθε μορφή, άντικείμενο ή διαδι-
κασία, είναι ένα συγκροτημένο και έγκλειδωμένο πληθυσμιακό σύνολο, μία
έγκλειδωμένη κοινωνία που λειτουργεί ώς τό «όλον» άλλων ιεραρχικά συ-
σχετισμένων ένθετων μορφών, μέ προοδευτικά μειούμενη ένεργό έμβέλεια μέ-
χρι τό, χωρίς χώρο και χρόνο άκαθόριστο όριο τών φαντασματικών στοιχει-
ωδών κβαντικών φαινομένων τού μικρόκοσμου, γιά τά όποια μιλήσαμε στήν
άρχή τής σημερινής διάλεξης, καί, ταυτόχρονα, κάθε έγκλειδωμένη κοινωνία
είναι τό «μέρος» άλλων ιεραρχικά συσχετισμένων μορφών αύξανόμενης έμβέ-
λειας μέχρι τό άλλο άκαθόριστο όριο τής πολυπλοκότητας, πού πιστεύουμε
ότι είναι αυτό τής άνθρώπινης κοινωνίας.

9. Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΕΙΔΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στήν καθημερινή έμπειρία μας παρατηρούμε γύρω μας καί άντιλαμβανό-
μαστε τά φυσικά φαινόμενα ώς λειτουργικές διατάξεις σχημάτων, μορφών
καί πληροφορίας2. Παρατηρούμε τά υλικά άντικείμενα, όπως είναι μιά καρέ-
κλα, ένα άλογο καί ένα αύτοκίνητο, καί άντιλαμβανόμαστε τις φυσικές δια-
δικασίες, όπως είναι τό φύσημα τού άνέμου καί ή κίνηση τών άστέρων, καί
γινόμαστε μάρτυρες τών έπιδράσεων μεταξύ τους καί έπάνω μας, άντιλαμ-

2. Βλ. Π. Α. Λιγομενίδης, Ή Φλούδα τοΰ βερίκοκου, Ελληνικά Γράμματα 2002 (κεφ. 2,

3, 4, 16, 17).
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βανόμαστε όλα τά φαινόμενα ώς λειτουργικές εξελικτικές διατάξεις σχημά-
των ή μορφών και πληροφορίας. Πιστεύουμε ότι οί εξελικτικές λειτουργικές
διατάξεις, συνολικά καί σέ βάθος χρόνου, μέ τήν εξελικτική δράση τους, προ-
άγουν αύτό πού θά όνομάζαμε λειτουργικότητα τού σύμπαντος. Νά
σημειώσουμε ότι οί επιρρεπείς συνδετικότητες, οί συσχετίσεις όλων τών
μορφών τού φυσικού κόσμου, όπως τις περιγράψαμε, διαμορφώνονται,
προσαρμόζονται καί προσανατολίζονται άπό τήν τάση γιά τήν προαγωγή τής
παγκόσμιας λειτουργικότητας. Ή άρχή αύτή θά συζητηθεί σέ έπόμενη
συνάντησή μας.

Μέσα σέ αύτήν τήν άντίληψη ό κόσμος μας δέν είναι μόνο αύτό πού φαί-
νεται, δηλαδή ένα πολύπλοκο δυναμικό θέατρο ύλικών άντικειμένων καί φυ-
σικών διαδικασιών σέ κίνηση καί σέ συσχέτιση. Είναι καί ένα πολύπλοκο
έπικοινωνιακό πλέγμα γεγονότων, ένα καθολικό, παγκόσμιο, δυναμικό
καί άπεριόριστο πλέγμα επεξεργασίας καί έπικοινωνίας προσεγγιστικά όριο-
θετημένων μορφών κίνησης καί συνδετικότητας, στό οποίο μιά άπεριόριστη
ποικιλία συσχετίσεων, πού εκφράζονται ώς πεδία δυνάμεων, συνδυάζονται καί
έναλλάσσονται στήν άδιάκοπη κίνηση καί τήν επικοινωνιακή συσχέτιση μιάς
εξελικτικής πληροφοριακής επεξεργασίας τού «γίγνεσθαι»3. Θά συμπληρώ-
σουμε τή σημερινή επικοινωνία μας μέ τό νά παρουσιάσουμε τώρα αύτές τις
ιδέες στό πλαίσιο τής συμπεριφοράς τών άνθρώπινων κοινωνιών.

10. ΠΟΛΥΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

Νά προσθέσουμε εδώ ότι πέρα άπό τό φυσικό κόσμο, πέρα άπό τή Φυ-
σική, τή Βιολογία καί τήν Οικολογία, οί προτάσεις πού συνοπτικά παρου-
σιάζουμε σήμερα ισχύουν μέ άναγκαΤες προσαρμογές καί γιά τούς ιδιαίτερους
κόσμους τής άνθρώπινης κοινωνίας, τούς κόσμους τής Ψυχολογίας,' τής
Οικονομίας, τής Πολιτικής κτλ.

Είναι γνωστό ότι οί άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους καλύτερα άπό
κάθε άλλο είδος. Μέσα άπό αύτήν τήν άποτελεσματική επικοινωνιακή δια-
δικασία οί άνθρωποι φτιάχνουν οργανωμένα κοινωνικά, έπαγγελματικά καί

3. Αύτά τά εχουμε παρουσιάσει σέ προηγούμενη διάλεξη (βλ. Ό κόσμος μας ώς πληρο-
φορία, Πρακτικά της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 81Α, 2006).
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πολλών άλλων ειδών σύνολα, τά οποία έγκλειδώνονται καί άποκο-
μίζουν συλλογικές έξουσίες, πολύ πιο πέρα άπο αυτές
πού ή Φύση τούς παρέχει, δηλαδή ώς το άπλο άθροισμα τών άνε-
ξάρτητων άτομικών έξουσιών τών μελών τού συνόλου. Ή έντυπωσιακά λει-
τουργική έπικοινωνιακή συσχέτιση στις οργανωμένες άνθρώπινες κοινωνίες
έχει τεράστια εξελικτική σημασία, άφού καθιστά δυνατή τήν πρόβλεψη, τόν
έλεγχο καί τήν έκμετάλλευση τού φυσικού περιβάλλοντος. Φυσικά, ή Γδια
επικοινωνιακή ύπεροχή καθιστά δυνατή καί τήν έκμετάλλευση τού άνθρώπου
άπό τόν άνθρωπο, συχνά μέ άπρόβλεπτες συνέπειες.

Μιά παράπλευρη ώφέλεια τού ιδιότυπου χαρακτήρα τής έπικοινωνιακής
υπεροχής τού άνθρώπου, συγκρινόμενου μέ τά άλλα ζώα, άφορα καί τήν πα-
ραγωγή νέας γνώσης, ή οποία, πέρα άπό τά χρηστικά πλεονεκτήματα τής
παραγόμενης τεχνολογίας, άφορα καί στήν κατανόηση τήν οποία άναπτύσ-
σουμε γιά τό φυσικό περιβάλλον άλλά καί γιά τόν ί'διο τόν εαυτό μας.

11. ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΤΣΜΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΕΙ-

ΔΩΜΕΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΥΠΕΡΟΠΤΗ ΑΝΘΡΩΠΟ

Εξαιτίας τής προσεγγιστικής οριοθέτησης όλων τών μορφών τού κόσμου
μας, ή άνθρώπινη κοινωνία άναπτύσσεται κατακερματισμένη σέ ήμιαυτόνο-
μα, προσεγγιστικά όριοθετημένα έθνη, σέ διαφορετικές δογματικές θέσεις καί
σέ άντίστοιχες πληθυσμιακές θρησκευτικές ομαδοποιήσεις, άλλά καί σέ
άτέρμονη ποικιλία διαφόρων έπαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών,
άθλητικών κτλ. ομαδοποιήσεων.

Ή όμαδοποίηση καί έγκλείδωση, μαζί μέ τήν προσεγγιστική
οριοθέτηση, μάς οδηγούν στήν άντίληψη ότι τό φυσικό περιβάλλον μας
είναι μιά συνάθροιση ξεχωριστών καί άνεξάρτητων άντικειμένων καί φυ-
σικών λειτουργιών πού μπορούν νά γίνουν άντικείμενα άλόγιστης έκμε-
τάλλευσης άπό τόν άνθρωπο, άπό τόν «υπερόπτη» άνθρωπο, άπό τόν
«homo proteus» τής τεχνολογικά προηγμένης άνθρώπινης κοινωνίας, ό
όποιος θεωρεί τόν εαυτό του ξεχωριστό άπό τήν ύπόλοιπη φύση καί
φαντάζεται τούς φυσικούς πόρους τού πλανήτη μας άνεξάντλητους. Σπά-
νιες προσπάθειες νά έκπονηθούν γεφυρωτικές καί συνενωτικές ομαδοποιή-
σεις πού άντιπροσωπεύουν διάφορες θρησκευτικές, έπιστημονικές ή πολι-
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τικές προσεγγίσεις γιά νά αντιμετωπισθούν τά προβλήματα πού προκα-
λούν οί αλόγιστες εκμεταλλεύσεις τού φυσικού περιβάλλοντος τελικά απο-
τυγχάνουν, ή πολλές φορές προσθέτουν νέες διχαστικές ομαδοποιήσεις μέ
συχνά αρνητικές έπιπτώσεις.

Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ότι ό κατακερματισμός μιάς έγκλειδω-
μένης κοινωνίας είναι στήν ούσία εικονικός. "Ηδη συνειδητοποιούμε
τόν εικονικό διαχωρισμό τού άνθρώπου άπό τή φύση καί τόν άπατηλό
διαχωρισμό τού παρατηρητή άπό τό παρατηρούμενο, καί δοκιμαζόμαστε
άπό τις άρνητικές ψυχολογικές καί κοινωνικές επιπτώσεις αύτού τού
διαχωρισμού.

Στήν πολυεγκλειδωμένη άνθρώπινη κοινωνία, ή εικονική κατάτμηση
τού κοινωνικού ιστού καί ή έγγενής εξελικτική άβεβαιότητα τού κόσμου
μας προκαλούν μιά άτελείωτη σειρά προβλημάτων καί άνεπιθύμητων επι-
πτώσεων πού άφορούν περισσότερο στή σύγχυση τής άντίληψης γιά τή
δομή καί τή λειτουργία τού κόσμου μας καί τό ρόλο τού άνθρώπου κατά
τή διάρκεια τής πρόσκαιρης παρουσίας του στον πλανήτη. Μέσα άπό τήν
επιστήμη καί τήν πνευματικότητα, σήμερα περισσότερο άπό ποτέ άλλοτε
συνειδητοποιούμε τήν άνάγκη νά έπανακτήσουμε τήν πρωτόγονη ένοτητα
τής άνθρώπινης έμπειρίας στή γνώση, τήν αισθητική, τήν ένόραση καί
τήν πίστη, πού άποτελοΰν τις γέφυρες πού μάς συνδέουν μέ τό Νοΰ τής
Δημιουργίας.

12. Ο ΠΟΛΤΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Άν πάρετε τήν εικόνα τής πολυεγκλειδωμένης κοινωνίας
τών άνθρώπων, τήν εικόνα πού μόλις σας ιχνογράφησα, καί τήν γυρί-
σετε «μέσα έξω», όπως θά γυρίζατε μέσα έξω ένα πουκάμισο, τότε θά άπο-
καλύψετε τόν πολυεγκλειδωμένο κοινωνικό άνθρωπο. Θά ξε-
σκεπάσετε ένα πολύπλοκο «εγώ», προσεγγιστικά όριοθετημένο καί γιά
αύτό καί προσεγγιστικά αύτόνομο, κατατμημένο, πολυδιάστατο καί
έγκλειδωμένο συμφώνως πρός τις έπιθυμίες, τις επιδιώξεις, τις φιλοδοξίες,
τις ύποταγές καί τά ψυχολογικά χαρακτηριστικά του. Θά άποκαλύψετε τόν
ύπερόπτη τεχνολογικό άνθρωπο τής έποχής μας, φορτωμένο μέ έναν άναπό-
φευκτο βαθμό νεύρωσης, παράνοιας καί ψυχωτικού φανατισμού.
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13. ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Το βασικό πρόβλημα τοϋ τεχνολογικού παρεμβατικού ανθρώπου τών
ήμερών μας εντοπίζεται στίς επιλογές του, οί όποιες καθορίζουν τήν κατεύ-
θυνση τής έξελικτικής πορείας τής κοινωνίας του. Γιά νά απαντηθούν τά
κρίσιμα έρωτήματα σχετικά μέ τις έπιλογές τού homo technologicus απαι-
τείται αναφορά στίς πολιτιστικές καί ήθικές αξίες, καί διεξοδική έρευνα σχε-
τικά μέ τούς περιορισμούς καί τά όρια τής επιστημονικής αναζήτησης.

Ή έξοικείωση τού πολίτη μέ τήν αναπτυσσόμενη έπιστημονική καί
τεχνολογική γνώση είναι θέμα πρώτης ανάγκης γιά τήν καθημερινότητα καί
τήν έφήμερη σχέση του μέ τόν κόσμο του, είναι άκόμη καί θέμα επιβίωσης.
Ακόμη καί ή έλλιπής κατανόηση τών έννοιών, όπως είναι ό χρόνος, ή ύλη,
ή τυχαιότητα, ή ζωή καί ή συνείδηση, τό περιβάλλον, ή «πληθυσμιακή
όμαδοποίηση καί έγκλείδωση, καί ή έξελικτική διάχυση», αλλά καί ή
κατανόηση τών έπιλογών τού «ίσορροπιστή» κοινωνικού ανθρώπου στό
σκηνικό τής ασάφειας καί τής άμφιβολίας τής σημερινής ζωής, είναι θέμα
πρώτης άνάγκης.

Ή έξαντλητική έπιστημονική ανάκριση τής φύσης καί τού έαυτού μας
πρέπει νά γίνει κτήμα τού εύρύτερου κοινού —κάτι σαν αύτό πού κάνουμε
σήμερα—, έτσι ώστε νά κατανοούμε τούς κινδύνους καί τις αδιαμόρφωτες δυ-
νατότητες τής συλλογικής έξουσίας πού μπορούμε νά άσκήσουμε γιά πρό-
βλεψη καί έλεγχο. Φυσικά, ή έπείγουσα άνάγκη τής διάδοσης τής έπιστη-
μονικής γνώσης καί ή συνειδητοποίηση τών έξελικτικών έπιπτώσεων στήν
κοινωνία καί τών δυνατοτήτων τών συλλογικών έξουσιών πού διαθέτουμε,
περνούν μέσα άπό τήν Παιδεία. Καί αύτό άφορά όλους μας. Πεισματικό
πρόβλημα είναι ίσως ή άφελής άποψη ότι «αύτά τά θέματα δέν είναι γιά
αύτούς πού δέν μπορούν νά καταλάβουν...».

14. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τό θεμελιώδες έρώτημα είναι πώς καί σέ ποιά έκταση αύτή ή έξελι-
κτική διαδικασία ομαδοποίησης, έγκλείδωσης καί ιεραρχικής
διάχυσης πληθυσμιακών μορφών μπορεί νά αύτοκατασκευάζει καί νά
προσανατολίζει έναν ίσως αύτοπεριεχόμενο καί έξελισσόμενο κόσμο, έναν κό-
σμο σκόνης καί άνέμων, έντόμων καί άνθρώπων, πλανητών καί γαλαξιών,
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έναν κόσμο χωρίς σύνορα καί χωρίς κέντρο. Πιστεύουμε πώς
αύτός είναι ό κόσμος μας. Αύτό είναι τό έξελικτικό γίγνεσθαι τού προσεγγι-
στικά δριοθετημένου κόσμου μας.

Ή μελέτη τών έξαιρετικά πολύπλοκων καί έγκλειδωμένων πληθυ-
σμιακών συνόλων στό φυσικό ή τό βιολογικό κόσμο, ιδιαιτέρως ή μελέτη τών
πολλαπλώς έγκλειδωμένων ανθρώπινων κοινωνιών πού
αποτελούνται άπό συνειδητά άνθρώπινα όντα πολύπλοκης συμπεριφοράς, έχει
προκαλέσει έντονα τήν άνθρώπινη έπιστημονική γνωστική έπιχειρηματικότη-
τα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα προσεγγίζουμε τις παρυφές μιας
εύρύτερης έπιστήμης τής συμπεριφοράς τών έγκλειδωμένων πληθυσμών.

Ή διαπίστωση πού άναδύεται άπό τις πρόσφατες έρευνες πάνω στό θέ-
μα αύτό είναι ότι διαφαίνεται ή δυνατότητα νά άνακαλυφθούν σημαντικές
κανονικότητες, άκόμη καί μαθηματικοί νόμοι, στή συμπεριφορά τών
έγκλειδωμένων πληθυσμιακών συνόλων. Πιστεύουμε ότι «θά άνακαλύψουμε
σημαντική απλότητα μέσα στήν άτακτη πολυπλοκότητα», όπως τό έθεσε ό
διάσημος κοινωνιολόγος καί πολιτικός έπιστήμων Herbert Simon.

Μία έπιστημονική προσέγγιση πού έξετάζει τό γίγνεσθαι τού φυσικού
κόσμου, ειδικότερα τή σχέση τής αιτιότητας μέ τήν τύχη, βασιζόμενη στό
έννοιολογικό ύπόβαθρο καί μέ τά εργαλεία τής έπιστήμης τής Πληροφο-
ρικής, ίσως έπιτρέψει νέους τρόπους έμβάθυνσης τής φυσικής θεωρίας τού
εξελικτικού «γίγνεσθαι», ίσως έπιτρέψει έπέκταση σέ καινούριες κατευθύν-
σεις πέρα άπό τις γνωστές άξιες τής μοντέρνας Φυσικής. Ή κεντρική ιδέα
μιας θεωρητικής συνεργατικής προσέγγισης τών έπιστημών τής Φυσικής,
τής Πληροφορικής καί τών Μαθηματικών μπορεί νά οδηγήσει στήν κατα-
νόηση τής άδιαχώριστης ενότητας τής φύσης τών πραγμάτων καί τής ολό-
τητας τού «έξελικτικού γίγνεσθαι».

Τά θεμέλια μιας τέτοιας προσέγγισης μπορούν νά στηρίζονται στή με-
ταφορά τής προσοχής μας άπό τόν κόσμο τών ύλικών άντικειμένων καί τών
τροχιών στον κόσμο τής μορφής τής κίνησης καί τής έπιρρεπούς
συνδετικότητας4, στον κόσμο τής πληροφοριακής έπεξεργασίας τών
λειτουργικών μορφών τής κίνησης καί τής συνδετικότητας, στον κό-
σμο τών έγκλειδωμένων κοινωνιών καί τών άμφίδρομων σχέσεων τού
μέρους μέ τό όλον.

4. Βλ. Ή Φλούδα τοΰ Βερίκοκου (κεφ. 2, 3, 16 καί 17).
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Γιά τήν περιγραφή καί τήν κατανόηση τής πληθυσμιακής συμπεριφοράς
έγκλειδωμένων κοινωνιών μέ προηγμένη πολυπλοκότητα καί έπικοινωνιακή
δικτύωση ύπάρχει ακόμη σήμερα σημαντικό έ'λλειμμα έννοιολογικοΰ πλαισί-
ου καί μαθηματικής ύποστήριξης. Ή σχετική θεωρία άφορα τήν άναζήτηση
άλγορίθμων πού περιγράφουν τήν έξελικτική συμπεριφορά πολύπλοκων
έγκλειδωμένων πληθυσμιακών ομαδοποιήσεων.

"Ενα βασικό χαρακτηριστικό τών έγκλειδωμένων δμαδοποιήσεων είναι ή
διατήρηση κοινών ύποστηρικτικών στοιχείων διά μέσου τών πολλών ιε-
ραρχικών επιπέδων οργάνωσης άπό τά άπλούστερα στά πολυπλοκότερα
συστήματα τού θαυμαστού κόσμου μας. "Ενα άλλο βασικό χαρακτηριστικό
πού άφορα στή διάχυση τών έγκλειδωμένων ομαδοποιήσεων είναι ή ενορ-
χήστρωση τής εύρείας μεταβλητότητας τών παραμέτρων τού χώρου καί τού
χρόνου μεταξύ τών διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων πολυπλοκότητας. 'Ανα-
φέρεται ώς όργανισμικός συγχρονισμός καί άφορά τήν ενορχή-
στρωση στό πέρασμα άπό τις «μικροσκοπικές» καί «γρήγορες» διαδικασίες
τού μικρόκοσμου, στις «τεράστιες» καί «βραδυκίνητες» διαδικασίες τού
εύρύτερου μακρόκοσμου, όπως συμβαίνει στή Βιολογία μέ τό πέρασμα άπό
τό μόριο στό κύτταρο, στό όργανο, στόν οργανισμό, στή βιολογική κοινωνία,
στό οικοσύστημα.

Στό πλαίσιο μιάς τέτοιας θεώρησης τών πραγμάτων θά άσχοληθούμε μέ
τό γενικότερο θέμα τής έναρμόνισης τών ιεραρχικών διαδικασιών συγκρότη-
σης, ολοκλήρωσης, έγκλείδωσης καί διάχυσης τών έξελικτικών φαινο-
μένων τού κόσμου μας. Σχετικά -μέ τήν έξελικτική διαδικασία τού κόσμου
μας πιστεύουμε ότι ή έρευνα τής διατήρησης τών κοινών ύποστηρικτικών
στοιχείων καί τού όργανισμικοΰ συγχρονισμού μεταξύ τών διαφόρων ιεραρ-
χικών επιπέδων θά ενισχύσει τήν κατανόηση τής άμφίδρομης σχέσης
τού μέρους πρός τό όλον, τήν κατανόηση τής ιδιότητας τής αύτο-
συγκρότησης καί τή διερεύνηση τής βαθυστόχαστα αινιγματικής έννοιας
τού «αύτοπεριεχόμενου» σύμπαντος.

Επιχειρούμε νά χαρτογραφήσουμε τόν πολύπλοκο λαβύρινθο τού έξελι-
κτικού κόσμου μας ώς ένα άπέραντο πλέγμα εξελικτικών μορφών πού είναι
συγκροτήματα κοινωνιών-μέσα-σέ-κοινωνίες. Ή έπιστημονική περιγραφή
καί ή κατανόηση τής δομής καί τής συμπεριφοράς τών πολύπλοκων συστη-
μάτων έγκλειδωμένων πληθυσμών στόν άβιο καί τό βιολογικό κόσμο, άκόμη
καί στις βιολογικές κοινωνίες τών ζώων καί τών άνθρώπων, άποτελεϊ σήμε-
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ρα τή μεγαλύτερη πρόκληση τής έπιστήμης. Ή γνώση μας ξεκινάει
συνήθως μέ τό πείραμα καί τήν παρατήρηση καί δοκιμάζεται μέ τή σύστα-
ση καί τήν προσαρμογή μαθηματικών μοντέλων πού έλέγχονται μέ γρήγο-
ρους καί ισχυρούς ήλεκτρονικούς ύπολογιστές. Προσβλέπουμε στήν άνάπτυ-
ξη μιάς Έπιστήμης τής Πληροφορίας καί τής Φυσικής τών έγκλει-
δωμένων πληθυσμών καί τής πολυπλοκότητας. Συχνά διερωτώμεθα αν
είναι δυνατή ή πλήρης καί άπόλυτη αποκωδικοποίηση τής πληθυσμιακής
συμπεριφοράς τού κόσμου μας.

Τό μήνυμα τής ήμέρας είναι πώς σοβαρές ένδείξεις πού άναδείχθηκαν
στις μετρήσεις τών τελευταίων δεκαετιών ύποδεικνύουν ότι είναι έφικτό νά
ανακαλύψουμε κανονικότητες, άκόμη καί μαθηματικούς νόμους, στήν επι-
κοινωνιακή δικτύωση καί τούς συμβολισμούς πού έκφράζουν τή συμπεριφορά
έγκλειδωμένων πληθυσμιακών κοινωνιών. Πρόσφατες σχε-
τικές ανακαλύψεις άπό επιστήμονες τής Πληροφορικής, τής Βιολογίας καί
τής Οικολογίας, άκόμη καί τών Κοινωνικών καί Οικονομικών Επιστημών,
άναφέρονται σέ άπρόβλεπτες διασυνδέσεις καί όμοιότητες στις συμπεριφορές
διαφόρων πληθυσμιακών συνόλων. Άπό τό βιολογικό κύτταρο μέχρι τό πα-
γκόσμιο οικοσύστημα, άπό τόν αινιγματικό μικρόκοσμο μέχρι τους ασαφείς
γαλαξιακούς σχηματισμούς, καί άπό τήν έγκλειδωμένη έπικοινωνιακή
συμπεριφορά τού έγκεφάλου μέχρι τις εγγενείς δικτυακές εκδηλώσεις τού
διαδικτύου (τού world wide web), άνακαλύπτονται συσχετίσεις καί ένοράσεις
πού προσφέρουν βάση γιά μιά συνεκτική καί γενικευμένη θεωρία τών
έγκλειδωμένων πληθυσμιακών συνόλων.

Σάς εύχαριστώ γιά τήν προσοχή σας.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΤΠΟΔΟΧΗ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΡΟΥΣΣΑ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΠΑΝΟ Α. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

Κυρίες καί Κύριοι,

Κατά τή διάρκεια τής δισχιλιοστής έξακοσιοστής δευτέρας συνεδρίας τής
"Ολομελείας, τήν 17η Απριλίου 2008, δ κ. Γεώργιος Ρούσσας εξελέγη
'Αντεπιστέλλον Μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών έξ Ελλήνων τού έξωτερικού
στήν 'Επιστήμη τών Μαθηματικών (Μαθηματική Στατιστική). Ή Εισηγη-
τική 'Επιτροπή άπαρτίζεται άπδ τούς συναδέλφους κυρίους Νικόλαο Άρτε-
μιάδη, Αντώνιο Κουνάδη καί Αθανάσιο Φωκά, τής Τάξεως τών Θετικών
Επιστημών.

Ό κ. Ρούσσας γεννήθηκε τό 1933 στά Μάρμαρα Φθιώτιδας. Είναι Δια-
κεκριμένος Καθηγητής (Distinguished Professor) τού Τμήματος Στατι-
στικής τού Πανεπιστημίου τής Καλιφόρνιας, στό Davis. Κατέχει πτυχίο
άριστίνδην τού Μαθηματικού Τμήματος τού Πανεπιστημίου Αθηνών (άπό τό
1956), καί διδακτορικό (Ph.D.) τού Πανεπιστημίου τής Καλιφόρνιας,
Berkeley (άπό τό 1964).

Ό συνάδελφος κ. Νικόλαος Άρτεμιάδης θά παρουσιάσει τό έργο τού
κ. Γεωργίου Ρούσσα, τόν όποιον έπισήμως ύποδεχόμαστε σήμερα.

Παρακαλώ τόν Ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Άρτεμιάδη νά έλθει στό βήμα.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Κ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ
'Αγαπητέ Συνάδελφε κ. Γεώργιε Ρούσσα,

Μέ εξουσιοδότηση τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών σάς άπευ-
θύνω θερμό χαιρετισμό καί σάς καλωσορίζω εξ όνόματος τών μελών τής
'Ακαδημίας κατά τή σημερινή έπίσημη υποδοχή σας ώς άντεπιστέλλοντος
μέλους τοΰ 'Ανωτάτου Πνευματικού 'Ιδρύματος τής χώρας έξ Ελλήνων
έπιστημόνων τοΰ έξωτερικοΰ.

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Συνάδελφοι, Κυρίες καί Κύριοι,

Ό καθηγητής Γεώργιος Ρούσσας γεννήθηκε τό 1933 στά Μάρμαρα
Φθιώτιδος σέ οικογένεια έκπαιδευτικών. Βασική έκπαίδευση έλαβε στά
Μάρμαρα καί στή Θεσσαλονίκη. Γυμνασιακές σπουδές έκανε στή Θεσσα-
λονίκη καί στήν 'Αθήνα. "Εχει έκπληρώσει τις στρατιωτικές του ύποχρεώ-
σεις στήν Ελλάδα, είναι έγγαμος μέ τήν κ. Mary-Louise Stewart, καί έχει
τρεις γιους.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Είναι άριστοΰχος πτυχιούχος τού Τμήματος Μαθηματικών τού Πανεπι-
στημίου 'Αθηνών (1956). 'Αναγορεύθηκε διδάκτωρ (Ph.D.) τοΰ University of
California (Berkeley) τό 1964, καί είχε έπιβλέποντα καθηγητή τόν David
Η. Blackwell, μέλος τής National Academy of Sciences (USA).

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

• Assistant Professor (1964-66) στό California State University (San
José).

• Assistant Professor (1966-68) στό University of Wisconsin (Madison).

• Associate Professor (1968-1972), University of Wisconsin (Madison).

• Full Professor (1972-1976), University of Wisconsin (Madison).

• Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών (1972-1985).

• Κοσμήτωρ τής Φυσικομαθηματικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Πα-
τρών, καί 'Αντιπρύτανης καί Πρύτανης αύτού.

• 'Αντιπρόεδρος τής Δ.Ε. τοΰ Πανεπιστημίου Κρήτης (1982-1985).
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• Professor, University of California, Davis (1985 έως σήμερα).

• Υπηρέτησε ώς Associate Dean και Πρόεδρος τοϋ Τμήματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών τοϋ University of California, Davis (1985-

1999).

Ή κύρια ερευνητική του ειδικότητα είναι στόν τομέα τής Στατιστικής.
Ή ερευνητική του δραστηριότητα έκτείνεται έπίσης στή Θεωρία Πιθανοτήτων
καί στις Στοχαστικές Διαδικασίες.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Πλούσιο σέ τιμητικές διακρίσεις καί βραβεία είναι τό βιογραφικό σημείωμα
τοϋ κ. Ρούσσα. 'Αναφέρω μόνο μερικές έξ αύτών:

• Μέλος τού Διεθνούς 'Ινστιτούτου Στατιστικής.

• Fellow τής Royal Statistical Society.

• Fellow τού Institute of Mathematical Statistics.

• Fellow της American Statistical Association.

• Fellow τής American Association for the Advancement of Science.

• Στό University of California (Davis) φέρει τή διάκριση «Above Scale»
(1996). Σέ αύτό τό πανεπιστήμιο ή βαθμίδα τοϋ καθηγητού ύποδιαι-
ρεΐται σέ έννέα ύποβαθμίδες. Στή θέση «Above Scale» προάγεται κα-
νείς όταν ύπηρετήσει μέ διάκριση στή βαθμίδα έννέα επί μερικά χρόνια.
Στήν τελευταία αύτήν κατηγορία καταλήγει μόνο τό 1,5% - 2,5%
τών τακτικών καθηγητών.

• Τό 2003 τού απονέμεται ό τίτλος «Distinguished Professor» τοϋ ιδί-
ου Πανεπιστημίου.

• 'Εξεδόθη πρός τιμήν του τόμος όπου δημοσιεύονται εικοσιπέντε άρθρα
σαρανταοκτώ έρευνητών έκ δεκατριών χωρών.

• Υπήρξε άναπληρωτής εκδότης τεσσάρων διεθνών επιστημονικών περιο-
δικών, κριτής επιστημονικών έργασιών καί επιβλέπων διδακτορικών δια-
τριβών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΒΙΒΛΙΑ, ΕΚΔΟΘΕΝΤΕΣ ΤΟΜΟΙ

• Έδημοσίευσε όγδονταέξι εργασίες σέ έγκριτα έπιστημονικά περιοδικά καί
δύο έργασίες σέ ειδικούς τόμους.

• Πολυάριθμες είναι οί άνακοινώσεις του σέ έπιστημονικά συνέδρια.
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• Είναι εκδότης (editor) τεσσάρων τόμων.

• Συνέγραψε δεκαεπτά βιβλία, έκ τών όποιων τό ένα μεταφράσθηκε στή
Ρωσική.

Στή συνέχεια θά αναφερθώ πολύ σύντομα στή συμβολή τού κ. Ρούσσα
στήν έπιστήμη τής Στατιστικής.

Τό έρευνητικό έργο τού κ. Ρούσσα άναφέρεται στήν παραμετρική καί
μή παραμετρική συμπερασματολογία στό πλαίσιο στοχαστικών διαδικα-
σιών, καί έμπίπτει σέ τέσσερις περιοχές, στις οποίες ή συμβολή του ύπήρξε
πρωτοποριακή.

Τό άρχικό έρευνητικό του έργο άφορα στήν παραμετρική συμπερασματο-
λογία στις διαδικασίες Markov καί βασίζεται στις έννοιες τής συνάφειας καί
τής τοπικής άσυμπτωτικής κανονικότητας. Οί έννοιες αύτές εισήχθησαν
στή βιβλιογραφία άπό τόν Lucien Le Cam τού Πανεπιστημίου τής Καλι-
φόρνιας (Berkeley), καί έχουν έπιφέρει θεμελιώδεις άλλαγές στήν άσυμπτω-
τική μεθοδολογία. Στήν περιοχή αύτή ό κ. Ρούσσας δημοσίευσε σειρά έργα-
σιών καί συνέγραψε μιά μονογραφία, ή οποία δημοσιεύθηκε άπό τό Cambridge
University Press τό 1972, μεταφράσθηκε δέ καί στή Ρωσική τό 1975. Ή
'ίδια μονογραφία έκτυπώθηκε έκ νέου τό 2008.

Ή δεύτερη περιοχή έρευνητικού ένδιαφέροντος τού κ. Ρούσσα άναφέρε-
ται στή μή παραμετρική συμπερασματολογία σέ μαρκοβιανές διαδικασίες,
όπου έδημοσίευσε σειρά έργασιών, άρχίζοντας τό 1969. Ακολούθησαν σχε-
τικές έργασίες άλλων έρευνητών, μεταξύ τών οποίων έκείνη τού Rosenblatt,
μέλους τής National Academy of Sciences (USA).

Ή τρίτη έρευνητική περιοχή τού κ. Ρούσσα άποτελεΐ έπέκταση τού
ένδιαφέροντός του στή μή παραμετρική συμπερασματολογία σέ μιά εύρύτε-
ρη τάξη διαδικασιών, καλουμένων μή άμιγών (mixing) διαδικασιών. Ή
χαρακτηριστική ιδιότητα τών διαδικασιών αύτών είναι ότι, γιά άρκετά με-
γάλο δειγματικό μέγεθος, ή ένυπάρχουσα στοχαστική έξάρτηση μπορεΐ νά
άντικατασταθεΐ —κατά προσέγγιση — μέ «άνεξαρτησία». Στήν έν λόγω πε-
ριοχή, ή ύπάρχουσα πιθανοθεωρητική βιβλιογραφία, ρωσική καί άμερικανι-
κή, ήταν έκτενής, έλειπε όμως άπό αύτήν ή στατιστική συμπερασματολο-
γία. Δημοσιεύθηκαν έργασίες τού κ. Ρούσσα μέ σκοπό τήν πλήρωση τού
υπάρχοντος κενού, οί οποίες άκολουθήθηκαν άπό πληθώρα έργασιών άλλων
έρευνητών.
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Τέλος, ή τέταρτη έρευνητική περιοχή μέ τήν οποία ασχολήθηκε δ
κ. Ρούσσας αναφέρεται στή μή παραμετρική συμπερασματολογία σέ στοχα-
στικές διαδικασίες, γνωστές μέ τήν δνομασία «associated».

Οί διαδικασίες αύτές προέκυψαν άπδ έρευνες σχετικές μέ τήν αξιοπιστία
πολύπλοκων συστημάτων, πού εισήχθησαν στήν πιθανοθεωρητική βιβλιογρα-
φία άπδ τούς Esary, Proschan, Walkup καί Joag-Dev, καί άνεξάρτητα
εισήχθησαν στή Μαθηματική Φυσική άπδ τούς Fortuin, Kasteleyn καί
Ginibre. Καί έδώ δ κ. Ρούσσας έπιχειρεΐ νά πληρώσει τδ κενδ τής ουσια-
στικά μή υπάρχουσας στατιστικής συμπερασματολογίας γιά τις διαδικασίες
αύτές μέ σειρά έργασιών του, οί δποΐες άκολουθήθηκαν άπδ έργασίες
άλλων έρευνητών.

Τδ έρευνητικδ ένδιαφέρον τού κ. Ρούσσα σήμερα στρέφεται στήν έκ νέ-
ου θεώρηση τών εννοιών τής συνάφειας καί τοπικής άσυμπτωτικής κανο-
νικότητας σέ ένα εύρύτερο πλαίσιο διαδικασιών, καθώς καί σέ θέματα δια-
δικασιών, οί όποιες, δοθέντος ένός καταλλήλου σ-σώματος, ύπόκεινται σέ
δέσμευση.

Αγαπητέ κ. Συνάδελφε,

Άπό όσα μέ μεγάλη συντομία άνέφερα, προβάλλεται ή έκταση καί ή ση-
μασία τής προσφοράς σας στή Στατιστική. Τό έργο σας, στό όποιο διακρί-
νει κανείς οξυδέρκεια καί διορατικότητα, έμπλούτισε τις γνώσεις τών επι-
στημόνων στό έρευνητικό τους άντικείμενο. Δημιουργήσατε μέ αύτό καί μέ
τό έργο τών συνεργατών σας ένα πλαίσιο γιά περαιτέρω έρευνα.

Γιά τούς παραπάνω έκτεθέντες λόγους σάς ύποδεχόμαστε μέ άγάπη
στούς κόλπους τού άνωτάτου πνευματικού 'Ιδρύματος τής χώρας, μέ τήν
εύχή νά ένισχύσετε καί άπό τή θέση σας αύτήν τήν έπιστήμη, τήν όποία
υπηρετήσατε μέχρι σήμερα μέ έπιτυχία καί άρετή.
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Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΡΟΥΣΣΑ

Κύριε Πρόεδρε της 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ,
Κυρία καί κύριοι 'Ακαδημαϊκοί,
Κυρίες καί κύριοι,

Εύχαριστώ τόν Πρόεδρο τής 'Ακαδημίας Αθηνών κύριο Πάνο Λιγομενί-
δη γιά τή γενναιόφρονη προσφώνηση του, καί τόν αγαπητό καί άλλοτε ποτέ
συνάδελφο έν Πάτραις καί 'Ακαδημαϊκό κύριο Νικόλαο Άρτεμιάδη γιά τήν
έμπνευσμένη παρουσίαση τού έπιστημονικού μου έργου καί άλλων άκαδη-
μαϊκών μου δραστηριοτήτων.

Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση γιά τό γεγονός ότι ή μητέρα Ελλάδα
μοΰ άπένειμε τήν τιμή τού 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους τής Ακαδημίας
'Αθηνών, δι' άποφάσεως καί χειρός τού έπίλεκτου τούτου σώματος τής
ελληνικής έπιστήμης καί διανόησης. Στέκομαι ένώπιόν σας μέ δέος καί τα-
πεινοφροσύνη. "Εχω έκπαιδευτεΐ στά Μαθηματικά, στή Στατιστική καί στή
Θεωρία τών Πιθανοτήτων. Θά παρουσιάσω τήν ομιλία μου αύτή στό πλαίσιο
τής Στατιστικής καί τής Πιθανοθεωρίας.

1. ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Σέ έντελώς αδρές γραμμές, ή Πιθανοθεωρία είναι ή μαθηματικοποίηση
τής άβεβαιότητας, ή οποία ενυπάρχει λόγω άγνοιας ή πολυπλοκότητας. Ή
Πιθανοθεωρία ένδιαφέρεται γιά ό,τι είναι έμπειρικά έφικτό και όχι μονο λο-
γικά έφικτό. "Ετσι, ή Πιθανοθεωρία άφορά σέ όλη τή γνώση πού συνάγεται
άπό τό νόμο τού αιτιατού, καί όχι μόνον άπό τις λογικές σχέσεις μεταξύ
ιδεών. Αύτή είναι ή βασική διαφορά της άπό τά παραδοσιακά μαθηματικά
πού μάς κληροδότησε ό 19ος αιώνας ("Αλγεβρα, Γεωμετρία, Λογισμός).
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Ή Στατιστική είναι ό επιστημονικώς εκείνος κλάδος που έχει ως σκοπο
τήν απόκτηση γνώσης άπό τήν εμπειρία, μέ στόχο τή μάθηση καί τήν άνα-
κάλυψη τών νόμων τής Φύσης. Τούτο έπιτυγχάνεται μέ τήν παρατήρηση καί
τό πείραμα καί τήν έφαρμογή τής επαγωγικής μεθόδου.

Οί δύο τούτοι έπιστημονικοί κλάδοι είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ
τους. Ή ΙΊιθανοθεωρία έπιχειρεϊ προβλέψεις μέ βάση καθορισμένα πρότυπα,
καί ή Στατιστική ελέγχει τήν άκρίβεια τών προβλέψεων, έπεξεργαζομενη
παρατηρήσεις ή δεδομένα πειραμάτων πού ή Γδια σχεδιάζει.

Θά περιγράψω έν συντομία τή διαχρονική πορεία τής Στατιστικής καί
τής Πιθανοθεωρίας άρχίζοντας άπό τήν έλληνική άρχαιότητα, περνώντας
στήν ελληνιστική περίοδο —πού καλύπτει τό χρονικό διάστημα άπό το 393
έως τό 146 π.Χ., δηλαδή άπό τό θάνατο τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου έως τήν
κατάκτηση τής κλασικής Ελλάδας άπό τούς Ρωμαίους—, μεταπηδώντας
στήν έποχή τής Αναγέννησης στή Δυτική Ευρώπη —πού συμβατικά οριοθε-
τείται άπό τόν 14ο έως τόν 16ο αι.—, καί τελειώνοντας μέ τόν 19ο καί τόν
20ό αιώνα, καθώς καί τή σύγχρονη έποχή.

Ή έλληνική φιλοσοφία καί ή επιστήμη τής κλασικής έποχής ύπήρξαν οί
κύριοι πρόδρομοι μεταγενέστερων καί σύγχρονων άναπτύξεων σέ διάφορους
τομείς. Ή Γεωμετρία καί ή Αστρονομία είναι, φυσικά, τά πιο προφανή πα-
ραδείγματα. Υπάρχουν όμως καί άλλες περιπτώσεις πρόβλεψης βασικών
ιδεών, οί όποιες διέπουν τήν 'Επιστήμη άπό τήν έποχή τού Galileo καί τού
Newton. Ή, υπό στοιχειώδη μορφή, χρήση μερικών άπό τις μεθόδους τού
άπειροστικού λογισμού είναι μιά τέτοια περί-
πτωση. Επίσης, ή θεώρηση τής έννοιας τού
άτομου άπό τούς Λεύκιππο καί Δημοκριτο
ήταν μιά έπαναστατική ιδέα μέ άπρόβλεπτες
συνέπειες γιά τήν έποχή εκείνη.

Περιέργως πώς, ή έννοια τής «πιθανότη-
τας» —πολλώ δέ μάλλον έκείνη τής «στατι-
στικής»—, δέν άποτέλεσε άντικείμενο μελετης
στήν κλασική έποχή, έν άντιθέσει μέ τή θεα-
ματική πρόοδο τής θεο3ρίας τής Πιθανότητας
άπό τήν έποχή τών Pascal καί Fermât και
εντεύθεν.

Ή έννοια τού «πιθανού» (εικότος) άπαντα Δημόκριτος (460-370 π.Χ.).
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άπο τήν προσωκρατική εποχή μέχρι τήν ελληνιστική περίοδο. Συγκεκρι-
μένες χρήσεις του όρου βρίσκονται σέ λεγόμενα τοϋ σοφιστή 'Αντιφώντα,
τού Δημόκριτου, τοϋ Πλάτωνα, τοϋ Αριστοτέλη καί τού Πλούταρχου.

Μάλιστα ό Πλάτων χρησιμοποιεί τόν όρο
«πιθανότητα» (ομοιότητα τοϋ άληθούς)
άκριβώς ύπό τήν έννοια μέ τήν οποία χρη-
σιμοποιείται σήμερα στή γερμανική γλώσσα
(«Wahrscheinlichkeit»).

Οί άρχαίοι "Ελληνες ήταν επίσης ενήμε-
ροι τοϋ γεγονότος ότι ή εμπειρική άλήθεια
δέν βασίζεται στά 'ίδια άσφαλή θεμέλια όπως
οί μαθηματικές άλήθειες, πού είναι άνεξάρτη-
τες άπό τόν παράγοντα τοϋ χρόνου.

Ή στωική σχολή εισήγαγε καί καλ-
λιέργησε τήν εξαιρετικά δύσκαμπτη έννοια

Πλά (427 347 Χ ) <<ΛΡοκαθορισμένου» (πεπρωμένου) καί

τόν αιτιολογικό σύνδεσμο ολόκληρου τοϋ
υπαρκτού κόσμου. Οί στωικοί θεωρούσαν ότι τόσο ή έννοια τού «δυνατού»,
πού ενέχει θέση μεταξύ τού «άναγκαίου» καί τοϋ «μή δυνατού», όσο καί
ή έννοια τής «τύχης», οφείλονται άπλώς στήν ελλιπή άνθρώπινη γνώση, καί
πίστευαν ότι όλα τά πράγματα συμβαίνουν σύμφωνα μέ τή μοίρα.

Ό 'Αριστοτέλης ήταν ενήμερος τής
έννοιας τοϋ «δυνατού», καί κατά τούτο δέν
ήταν άπόλυτα οπαδός τού προκαθορισμένου.

Από τήν άλλη πλευρά, ή επικουρική
σχολή άσχολήθηκε έντονα μέ τήν ιδέα του
«άπροσδιόριστου», τήν οποία καί εισήγαγε
στις φυσιογνωστικές επιστήμες.

'Ιδιαίτερα ό Επίκουρος, ήταν οπαδός
τής άτομικής θεωρίας του Λεύκιππου και
τοϋ Δημόκριτου, εισήγαγε ιδέες καί άνέπτυ-
ξε θεωρίες, οί οποίες ύπήρξαν καταφανώς
πρόδρομοι τής σύγχρονης Φυσικής Σωματι-
Άριστοτέλης (384-322 π.Χ.). δίων, τής Κβαντικής Φυσικής, καθώς καί

τής Κίνησης Brown τοϋ Einstein. Στο
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πλαίσιο τούτο δεν είναι παρακινδυνευμένο νά
ύπαινιχθεΐ κανείς οτι οί ρίζες τής έννοιας τών
στοχαστικών διαδικασιών βρίσκονται στίς θεω-
ρίες τοϋ Επίκουρου. Επίσης, παιχνίδια τύχης
μέ κύβους καί αστραγάλους ήταν κοινά με-
ταξύ τών άρχαίων Ελλήνων, δπως καί τών
Ρωμαίων.

Αναζητώντας τά αίτια τής έλλειψης ένδια-
φέροντος γιά τή μελέτη τής πιθανότητας άπό
τούς "Ελληνες τής κλασικής έποχής, οδηγείται
κανείς στή βασική διαφορά τού τρόπου τοϋ σκέ-
πτεσθαι μεταξύ έκείνων καί τών μεταγενέστε-
ρων έπιστημόνων.

Τδ πρότυπο τής ελληνικής σκέψης ήταν ή
τελειότητα τής λειτουργίας τών ουράνιων σωμάτων. Τό άποτέλεσμα μιας
πράξης ήταν είτε τδ «άναγκαΐο» είτε τό «μή δυνατό». Μεταξύ αύτών δέν
υπήρχε θέση γιά τήν έννοια τού «πιθανού». Έθε(υρεΐτο άσυμβίβαστο με την
έλληνική σκέψη νά δεχτεί ότι γήινα πράγματα συμβαίνουν κατ' αντίφαση μέ
τόν τρόπο λειτουργίας τών ούράνιων σωμάτων. Επομένως, δέν ήταν δυνατόν
νά θεωρηθεί ή πιθανότητα ώς γνώση, πού άπορρέει άπό τό νόμο τού αιτιατού
καί όχι άπό τις λογικές σχέσεις μεταξύ ιδεών.

Στό βασικό τούτο αίτιο πρέπει νά προστεθεί καί ή ουσιαστική άνυπαρξία
τής συνδυαστικής άνάλυσης, ή όποία είναι στενά συνδεδεμένη μέ τή Στοιχει-
ώδη Πιθανοθεωρία, καθώς καί ή έλλειψη άλγεβρικών συμβόλων.

Σέ ο,τι άφορα στή Στατιστική, δέν μπορούσε νά υπάρξει ή παραμικρή
δυνατότητα άνάπτυξής της, έφόσον ή Στατιστική είναι κατ' έξοχήν πειρα-
ματική έπιστήμη. Καί ώς γνωστόν, οί "Ελληνες διανοούμενοι, τής κλα-
σικής ιδιαίτερα έποχής, δέν ήταν έπιρρεπεϊς πρδς τόν πειραματισμό. Ή πα-
ντελής σχεδόν έλλειψη πειραματισμού δέν τούς έπέτρεψε νά συλλάβουν
τούς νόμους τής τύχης, οί όποιοι διέπουν μιά φαινομενικά χαώδη σειρά
τυχαίων γεγονότων.

Επίκουρος (341-270 π.Χ.).
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2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ:
160σ-180σ ΑΙΩΝΑΣ

Οί πρώτοι υπολογισμοί πιθανοτήτων έγιναν τον 16ο αιώνα άπο τόν μα-
θηματικό Tartaglia (1500-1557) καί τόν μαθηματικό καί φυσικό Gardano
(1501-1576) στήν Ιταλία, καί τόν 17ο αιώνα άπό τόν Pascal (1623-1662)
καί τόν Fermât (1601-1665) στή Γαλλία.

Ό Pascal ήταν μαθηματικός μεγάλης
έπιρροής καί φιλόσοφος, καί συνεισέφερε σέ
πολλές περιοχές τών Μαθηματικών.

Ό Fermât ήταν νομικός στό έπάγγελμα
καί έρασιτέχνης μαθηματικός. Μαζί μέ τόν
έπίσης Γάλλο φιλόσοφο, μαθηματικό καί
συγγραφέα Descartes (1596-1650), έθεσε
τά θεμέλια τής 'Αναλυτικής Γεωμετρίας και
συνεισέφερε σημαντικά στον απειροστικό λο-
γισμό, τή Θεωρία. τών 'Αριθμών καί τήν Πι-
θανοθεωρία. Γνώριζε καλά τήν έλληνική
γλώσσα καί, κατά τόν διακεκριμένο Δανο
Blaise Pascal (1623-1662). στατιστικό Anders Haid «ή βάση τών μα-
θηματικών τοΰ Fermât ήταν οί κλασικές

al ελληνικές πραγματείες, συνδυασμένες μέ τις
Ι νέες άλγεβρικές μεθόδους τοΰ [Γάλλου
Ι μαθηματικού] Vieta (1540-1603)». Ό

1 Fermât καί ό Pascal θεωρούνται ώς οί άπό

( κοινοΰ θεμελιωτές τής Πιθανοθεωρίας. Πά-

I ντως, τό πρώτο βιβλίο στήν Πιθανοθεωρία

I γράφτηκε τό 1657 άπό τόν διακεκριμένο

ΗΗΓ __ jft . Όλλανδό μαθηματικό, φυσικό καί εφευρέτη

E^^jTafcy ' ijjj Huygens (1629-1695), μέ τήν προτροπή

/ τοΰ Pascal.

, ,, Ό Huysrens σπούδασε Νομικά καί Μα-

Pierre de Fermât (1601-1665). , _ ,

θηματικά, συνέβαλε στήν ανάπτυξη τοΰ σύγ-
χρονου άπειροστικοΰ λογισμού, άλλά ή φήμη του οφείλεται κυρίως στό επι-
χείρημα του γιά τήν κυματική φύση τοΰ φοιτάς.
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"Αλλος μεγάλος μαθηματικός τής έποχής
εκείνης, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στήν
Πιθανοθεωρία, δπως καί στή Φυσική καί τήν Τε-
χνολογία, ήταν δ Γερμανός φιλοσοφος και μαθη-
ματικός Leibnitz (1646-1716). Ό Leibnitz
έφηύρε τόν απειροστικό λογισμό ταυτόχρονα καί
άνεξάρτητα άπό τόν Newton (1643-1727),
καθώς καί τό δυαδικό σύστημα, πού αποτελεί τή
βάση δλόκληρης τής άρχιτεκτονικής τών ήλε-
κτρονικών ύπολογιστών.

Πάντοος, ή αρχή τής μαθηματικής ανά-
πτυξης τής Πιθανοθεωρίας άρχισε τό 1713, μέ
τή δημοσίευση τού έργου τού Ελβετού μαθημα-
τικού Jacob Bernoulli (1654-1705), ό όποιος
εισήγαγε έπίσης τήν έννοια τού «Νόμου τών
Μεγάλων Αριθμών».

Έν συνεχεία, δ μαθηματικός de Moivre
(1667-1754), δ όποιος γεννήθηκε στή Γαλλία
άλλά σταδιοδρόμησε στήν Αγγλία, έργάστηκε
έντατικά μέ διάφορες μαθηματικές προσεγγίσεις
τής διωνυμικής κατανομής, περιλαμβανόμενης
καί έκείνης άπό τήν κανονική κατανομή.

"Ετσι περίπου έκλεισε δ 17ος αιώνας σέ ό,τι
άφορά στήν κατάσταση τής Πιθανοθεωριας. Ό
επόμενος αιώνας άρχισε μέ άξιόλογες συνεισφορές
στήν άνάπτυξη τής Πιθανοθεωρίας άπδ μεγάλους
μαθηματικούς τής ήπειρωτικής Ευρώπης καί
ένός Βρετανού. Οί σπουδαιότεροι μεταξύ τών
μαθηματικών τής ήπειρωτικής Εύρίόπης ήταν δ
Γάλλος Laplace (1749-1827) καί ό Γερμανός
Gauss (1777-1855).

Ό Laplace βελτίωσε άποτελέσματα τών
Bernoulli καί de Moivre, καί άσκησε μεγάλη
έπιρροή άναφορικά μέ εφαρμογές τής Πιθανοθεω-
ρίας.

Christian Huygens
(1629-1695).

n ■'· Htm ■
Jacob Bernoulli (1654-1705).

Jtf
l Ρ , ι .·

Abraham de Moivre
(1667-1754).
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Pierre-Simon Laplace
(1749-1827).

Στον Gauss αποδίδεται ή χρησιμοποίηση τής
μεθόδου τών ελάχιστων τετραγώνων σέ δεδομέ-
να αστρονομικών παρατηρήσεων τό 1809, αφού
προηγουμένως έθεσε τις παρατηρήσεις σέ πιθα-
νοθεωρητικό πλαίσιο, ώστε νά είναι δυνατή ή
εκτίμηση τοϋ διαπραχθέντος σφάλματος.

Επίσης, μέ τή μέθοδο τών ελάχιστων τε-
τραγώνων, άνακάλυψε τόν πλανήτη Ποσειδώνα,
ώς υπόθεση που ερμήνευε τις άνωμαλίες που
είχαν παρατηρηθεί στις κινήσεις τοϋ πλανήτη
Ουρανοϋ. Ό Gauss χρησιμοποίησε τήν κανονική
κατανομή άλλά δέν τήν εφηύρε. Ό Laplace την
έγνώριζε ήδη, καί ή πατρότητά της φαίνεται να
ανάγεται στόν de Moivre.

Ό Γάλλος μαθηματικός Poisson (1781-
1840) εργάστηκε κυρίίυς στή Μαθηματική Φυ-
σική, καί ή κυριότερη συνεισφορά του στήν ΙΙι-
θανοθεωρία είναι μιά εργασία τοϋ 1837, ή όποία
περιέχει τή γνωστή σήμερα ώς κατανομή τοϋ
Poisson.

Ό επίσης Γάλλος μαθηματικός Lagrange
(1736-1813) άνακάλυψε τήν πολυδιάστατη
κανονική κατανομή ώς όριο τής πολυωνυμικής
κατανομής, καί μελέτησε τήν κατανομή τοϋ
άριθμητικού μέσου μέ τή βοήθεια ροπογεννη-
τριών.

Τέλος, τήν κυρίως συμβολή τοϋ Γάλλου μα-
θηματικού Legendre (1752-1833) στις εφαρ-
μογές τής Πιθανοθεωρίας άποτελεϊ ή παρουσία-
ση τής μεθόδου τών ελάχιστων τετραγώνων μέ
ανυπέρβλητη διαύγεια καί κομψότητα.

Στήν άντίπερα όχθη τοϋ στενού τής Μάγ-
χης, ό Βρετανός μαθηματικός και πρεσβυτε-
ριανός ιερέας Bayes (1702-1761) ήταν ένας
άπό τούς πρώτους μαθηματικούς πού άποπειρά-

Siméon Denis Poisson
(1781-1840).

Karl Friedrich Gauss
(1777-1855).
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θηκαν νά ασχοληθούν μέ το πρόβλημα τής συ-
μπερασματολογίας.

Τό 1764 διατύπωσε και απέδειξε
αύστηρά καί μέ κομψότητα τό ομώνυμο θεώ-
ρημα, τό όποΤο αγνοήθηκε άπό τούς συγχρό-
νους του, άλλά δύο αιώνες μετά τό θάνατο
του έγινε εύρύτατα γνωστό καί άποτελεΐ τό
θεμέλιο τής συμπερασματολογίας Bayes, γνω-
στής σέ όλες τις έπιστήμες.

3. ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ: 190Σ ΚΑΙ 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

Ό 19ος καί δ 20ός αιώνας ήταν οί χρυσοί αιώνες γιά τή Στατιστική,
καί οί σημαντικότερες πρόοδοι έγιναν στή Μεγάλη Βρετανία.

Ό Karl Pearson (1857-1936) ήταν ένας
άπό τούς πρωτεργάτες. Σπούδασε Μαθημα-
τικά στό Πανεπιστήμιο Cambridge καί Φιλο-
σοφία, Φυσική καί Νομικά στή Γερμανία. Τό
1892 δημοσίευσε τή Γραμματική της Έπί-·
στημ-ης, τονίζοντας έμφατικά τή σπουδαιότητα
τής εισαγωγής ποσοτικής άνάλυσης στή Βιο-
λογία, τήν 'Ιατρική καί τις Κοινωνικές Έπι-
στήμες. Θεώρησε τή Στατιστική ώς τό μέσο
μέτρησης τών άποτελεσμάτων τής φυσικής
έπιλογής, καί χρησιμοποίησε στατιστική επι-
χειρηματολογία στή μελέτη τής Εξελικτικής
Βιολογίας καί τής Εύγονικής. "Επαιξε ήγε-
τικό ρόλο στήν άνάπτυξη τής σύγχρονης Στατιστικής, καί έδωσε έμφαση
στή μέτρηση συσχέτισης καί τήν προσαρμογή δεδομένων σέ καμπύλες.
Επίσης έφηύρε τήν κατανομή Chi-Square (x2). Δημιούργησε τό έργαστήριο
Βιομετρικής, μέ τή βοήθεια τού Yule (1871-1951), καί τό 1901, μέ τή
βοήθεια τών Weldon καί Sir Francis Galton (1822-1911), δημοσίευσε τόν
πρώτο τόμο τού περιοδικού Biometrika, τού πρώτου περιοδικού τής σύγχρονης

Thomas Bayes (1702-1761).

Karl Pearson (1857-1936).
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Στατιστικής. To Biometrika παραμένει ένα άπο τά έξέχοντα περιοδικά τοΰ
κλάδου. Ό W.F.R. Weldon (1860-1906) ήταν "Αγγλος έξελικτικος βιολό-
γος καί θεμελιωτής τής Βιομετρίας.

Πολυεπιστήμων γίγαντας τής ίδιας περίπου
έποχής ήταν ό Sir Ronald Fisher (1890-1962),
στατιστικός, έξελικτικός βιολόγος, ευγονιστής καί
γενετιστής.

Κατά τόν διακεκριμένο Δανό στατιστικό
Anders Haid, ό Fisher «ήταν μιά ιδιοφυία, ή
οποία σχεδόν άφ' εαυτής δημιούργησε τά θεμέλια
τής σύγχρονης στατιστικής έπιστήμης», ένώ κατά
τόν γνωστό βιολόγο καί συγγραφέα Richard
Dawkins, πρώην καθηγητή τού Πανεπιστημίου
Oxford, ό Fisher ήταν «ό μεγαλύτερος άπό τούς
Sir Ronald Fisher διαδόχους τού Darwin» [Charles Darwin (1809-
(1890 1962). 1882), Βρετανός φυσιοδίφης καί συγγραφέας].

Ό Fisher εισήγαγε τή σημαντική στατιστική μεθοδολογία άνάλυσης τής
διασποράς τό 1918, πρωτοπόρησε στήν εισαγωγή τού σχεδιασμού πειρα-
μάτων, έπινόησε τή μέθοδο τής πιθανοφάνειας, καί εισήγαγε τις έννοιες τής
«έπάρκειας» καί τής σήμερα άποκαλούμενης «άριθμο-πληροφορίας» τού
Fisher. Επίσης, εισήγαγε τήν έννοια τής «τυχοποιημένης στατιστικής συ-
νάρτησης», καί ούσιαστικά θεμελίωσε τόν κλάδο τής Μή Παραμετρικής
Στατιστικής. Στή Γενετική εισήγαγε τήν ποσοτική άνάλυση τό 1918, δη-
μιουργώντας έτσι τή γνωστή σήμερα ώς Πληθυσμιακή Γενετική.

Επισκέφθηκε τις ΗΠΑ, καθώς καί τήν
Τνδία, όπου ύπήρχε κάποια στατιστική δραστη-
ριότητα λόγω τού δεσμού της μέ τή Βρετανική
Αύτοκρατορία. Έκεΐ, στήν Calcutta, ό P.C.
Mahalalobis (1893-1972), φυσικός καί στατι-
στικός, ίδρυσε τό 1931 τό Indian Statistical
Institute (ISI), μέ βασικά στελέχη τούς μαθημα-
τικούς-στατιστικούς R.C. Bose (1901-1987)
καί S.N. Roy (1906-1964). "Εκτοτε, τούτο
έπεκτάθηκε, διακλαδώθηκε καί άναδείχθηκε στό
κορυφαίο τεχνολογικό πανεπιστήμιο τών Ινδιών.

P. C. Mahalalobis
(1893-1972).
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Πέραν τού Pearson και τοΰ Fisher υπήρχαν φυσικά καί άλλοι αξιόλογοι
στατιστικοί, όπως οί Yule, Galton καί Weldon, πού ήδη αναφέρθηκαν, καθώς
καί ό Gösset (ψευδώνυμο «Student», 1876-1937), δ 'Ιρλανδός Edgeworth
(1845-1926), οί Βρετανοί Egon Pearson (1895-1980), Wishart (1898-
1956), Yates (1902-1994), καί άλλοι. 'Εδώ πρέπει νά αναφερθεί έπίσης ή
συνεισφορά του Σουηδοϋ μαθηματικού, άναλογιστή καί στατιστικού Harald
Cramér (1893-1972).

"Αλλος σπουδαίος έρευνητής τής ί'διας περίπου έποχής ήταν δ Πολωνός
μαθηματικός Neyman (1894-1981).

Ό Neyman συνεργάστηκε μέ τόν Karl
Pearson, καί έν συνεχεία μέ τόν Fisher καί τό γιό
του Pearson, Egon Pearson. Πρότεινε καί μελέ-
τησε τυχοποιημένα πειράματα τό 1923, εισήγαγε
τήν έννοια τοΰ «διαστήματος έμπιστοσύνης» τό
1937 καί, άπό κοινού, αυτός καί δ Egon Pearson
επινόησαν τό θεμελιώδες λήμμα τών Neyman καί
Pearson. Τό 1938 μετέβη στό Πανεπιστήμιο τής
Καλιφόρνιας στό Berkeley, όπου καί παρέμεινε
μέχρι τό θάνατο του τό 1981.

Είχα τήν έξαιρετική τιμή νά γευματίσω μαζί
του επανειλημμένως, όντας μεταπτυχιακός φοι-
τητής στό Berkeley.

Στις ΗΠΑ υπήρχε κάποια στατιστική δρα-
στηριότητα μέ έπίκεντρο τό Πανεπιστήμιο τής Iowa, όπου δ καθηγητής
H.L. Rietz (1875-1943) δίδασκε μαθήματα Μαθηματικής Στατιστικής, καί
τό Iowa State College of Agriculture —σήμερα γνωστό ώς Iowa State
University— στό Ames τής Iowa, όπου δ G.W. Snedecor (1882-1974) δί-
δαξε τό πρώτο μάθημα Στατιστικής στό Πανεπιστήμιο έκεϊνο τό 1915.
Έπίσης, έθεσε τά θεμέλια του Iowa Statistical Laboratory τό 1933, καθώς
καί τοΰ πρώτου τμήματος Στατιστικής στις ΗΠΑ.

Μεταγενέστερα, τό 1944, ιδρύθηκε τό Institute of Statistics στό Πανε-
πιστήμιο τής North Carolina, Raleigh, άποτελούμενο άπό τό τμήμα Μα-
θηματικής Στατιστικής ύπό τόν Hotelling (1895-1973), καί τό τμήμα
Εφαρμοσμένης Στατιστικής ύπό τόν Cochran (1909-1980). Ή Gertrude
Cox (1900-1972) ήταν ή διευθύντρια τού 'Ινστιτούτου καί ή πρώτη πού

Jerzy Neyman
(1894-1981).
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Harold Hotelling
(1895-1973).

David Blackwell (1919-).

Abraham Wald (1902-1950).

έλαβε Master's Degree στή Στατιστική, το
1931, άπο το Iowa State College of
Agriculture.

Εντούτοις ή χρυσή εποχή τής Στατιστικής
στις ΗΠΑ άρχισε με τήν ίδρυση τού εργαστη-
ρίου Στατιστικής καί τού τμήματος Στατι-
στικής στο Πανεπιστήμιο τής Καλιφόρνιας στό
Berkeley άπό τόν Jerzy Neyman, δ όποιος συ-
γκέντρωσε γιά τό σκοπό τούτο τό καλύτερο επι-
στημονικό υλικό πού ύπήρχε διεθνώς στή Στα-
τιστική καί τήν Πιθανοθεωρία. Τό έργαστήριο
Στατιστικής ιδρύθηκε τό 1938 καί τό τμήμα
Στατιστικής τό 1955, μέ πρώτο πρόεδρο τόν
David Blackwell (1919-), μέλος τής Εθνικής
Ακαδημίας Επιστημών τών ΗΠΑ.

"Ετσι, ό Neyman δημιούργησε τήν κορωνί-
δα τών τμημάτων Στατιστικής, ή δποία παρα-
μένει έτσι έκτοτε. Τούτο ίσως κρύβει καί τή συ-
νταγή σύστασης καί οργάνωσης ένός τμήματος
ύψηλής ποιότητας καί άξιώσεων γενικότερα.

"Αλλος σημαντικότατος πρωτεργάτης στήν
άνάπτυξη τής Στατιστικής στις ΗΠΑ ήταν ό
Ούγγρορουμάνος μαθηματικός Abraham Wald
(1902-1950), ό οποίος μετοίκησε στις ΗΠΑ
γύρω στό 1938.

Διεξήγαγε οικονομετρική έρευνα καταρχάς
γιά λογαριασμό τής Cowles Commission for
Research in Economics, καί έν συνεχεία ώς κα-
θηγητής τού Πανεπιστημίου Columbia στή
Νέα " Υόρκη. Ό Wald συνεισέφερε άποφασιστικά
στή Θεωρία Αποφάσεων καί θεμελίωσε τόν κλά-
δο τής Ακολουθιακής Στατιστικής.

"Οσον άφορα στήν Πιθανοθεωρία, αύτή
μετήλθε τά άναπτυξιακά στάδια, όπως περιγρά-
φηκε ήδη, καί έλαβε τήν τελική θεωρητική της
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διατύπωση το 1933 άπο τον διάσημο Ρώσο μα-
θηματικό Kolmogorov (1903-1987) στή μο-
νογραφία τού Foundations of the Theory of
Probability (Chelsea Publishing Company, New
York 1950).

Μέ το θεώρημα άνακατασκευής στό βι-
βλίο του αύτό, δ Kolmogorov θεμελίωσε έπίσης
τή Θεωρία τών Στοχαστικών Διαδικασιών. Οί
στοχαστικές διαδικασίες είναι πιθανοθεωρητικά
πρότυπα πού έχουν ώς άντικειμενικό σκοπό τήν
περιγραφή φυσικών ή κοινωνικών καταστάσεων,
καθώς καί τήν πρόβλεψη μελλοντικών έξελίξε-
ων, μέ βάση πληροφορίες πού παρέχει, είτε μό-
νο τό παρόν, είτε άμφότερα τό παρόν καί τό
άπώτερο παρελθόν. Έπίσης, αύτές οί ίδιες
έχουν άποτελέσει τή μαθηματική βάση τής
'Ατομικής Θεωρίας τής "Τλης, καθώς καί τής
Βιολογικής 'Εξέλιξης.

Μεταξύ τών στοχαστικών διαδικασιών, ιδιαί-
τερη θέση κατέχουν οί διαδικασίες Markov, οί
όποιες οφείλονται στον Ρώσο μαθηματικό
Markov (1856-1922), καθώς καί οί διαδικασίες
πού εισήχθησαν άπό τόν Γάλλο μαθηματικό Paul
Lévy (1886-1971).

Στό σημείο αύτό πρέπει νά αναφερθεί πά-
ντως ότι ή πρώτη αύστηρή θεμελίωση τής
Πιθανοθεωρίας έγινε τό 1919 άπό τόν διακεκρι-
μένο "Ελληνα μαθηματικό Κωνσταντίνο Καρα-
θεοδωρή στήν έργασία του C. Carathéodory,
Ueber den Wiederkehrsatz von Poincaré, Sitz.
Ber. Preuss. Ahad. Wiss. 580-584 (Berlin
1919).

Andrei Nikolaevich
Kolmogorov (1903-1987).

Andrei A. Markov
(1856-1922).

Paul Lévy (1886-1971).
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Διόρθωσε έπίσης τά λάθη τής απόδειξης τοΰ
περίφημου θεωρήματος έπαναδρομής τοΰ
Γάλλου μαθηματικού καί θεωρητικού φυσικού
Poincaré (1854-1912), ό όποιος δέν χρησιμο-
ποίησε ορθά τήν Πιθανοθεωρία [Η. Poincaré,
Sur les tentatives d'explication mécanique des
principes de la thermodynamique, Comptes
rendus hebdomadaires de l'Académie des Sciences
108 (1889): 550-553· Sur le problème des
trois corps et les équations de la dynamique,
Henri Poincaré (1854-1912). Acta Math. 13,1 (1890)].

Στό σημείο αύτό συναντάται καί ένα άλλο
μέρος τού έργου τοΰ Καραθεοδωρή πιθανοθεω-
ρητικής υφής, ή Θεωρία, δηλαδή, τοΰ Μέτρου,
καί ιδιαίτερα ή έννοια τοΰ έξωτερικοΰ μέτρου
—πού άποδίδεται άποκλειστικά σέ αυτόν—, καί
τό ούτως καλούμενο θεώρημα έπέκτασης τοΰ
Καραθεοδωρή.

Ό Καραθεοδωρή γεννήθηκε στό Βερολίνο
τό 1873, έκπαιδεύτηκε στις Βρυξέλλες καί
στό Πανεπιστήμιο Göttingen, καί τό 1924,
ύστερα άπό άρκετές περιπέτειες, δέχτηκε τή
θέση τού καθηγητή Μαθηματικών στό Πανε-
πιστήμιο τοΰ Μονάχου, όπου καί τερμάτισε τήν
άκαδημάίκή του σταδιοδρομία. 'Απεβίωσε τό 1950. Πέρα άπό όσα ήδη άνα-
φέρθηκαν, ό Καραθεοδωρή συνεισέφερε ερευνητικά καί στή Θεωρία τών
Πραγματικών καί Μιγαδικών Συναρτήσεων, στό Λογισμό Μεταβολών καί
στή Θερμοδυναμική.

Τό 1909 δημοσίευσε τήν πρωτοποριακή έργασία του Investigations on
the Foundations of Thermodynamics, ή οποία έγινε εύμενώς δεκτή άπό
τούς επιφανείς Γερμανούς φυσικούς Max Planck (1858-1947) καί Max
Born (1882-1970).

Ό Καραθεοδωρή διατηρούσε έκτενή άλληλογραφία μέ τόν Albert
Einstein (1879-1955), άπό τήν οποία διαφαίνεται συμβολή τού έργου του
στή διαμόρφωση τής Θεωρίας τής Σχετικότητας. Μεταξύ τών άλλων τιμών

Constantine Carathéodory
(1873-1950).
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καί διακρίσεων τών οποίων έτυχε, εξελέ-
γη καί τακτικό μέλος τής Ακαδημίας
Αθηνών.

Στο σημείο αύτο επιθυμώ νά κάνω
μιά σύντομη παρεμβολή γιά νά άποτίσω
φόρο τιμής στόν αείμνηστο Δημήτριο
Κάππο (1904-1985), καθηγητή τού
Πανεπιστημίου 'Αθηνών. Ό καθηγητής
Κάππος αποτέλεσε μιά φωτεινή άκτίνα
στό έλληνικό μαθηματικό στερέωμα γιά
είκοσι περίπου χρόνια. Δίδαξε στό Πανε-
πιστήμιο 'Αθηνών (1953-1970) τόν
κορμό τών Μαθηματικών -'Απειροστικό Λογισμό, Θεωρία Πραγματικών καί
Μιγαδικών Συναρτήσεων, Τοπολογία καί Διαφορικές Εξισώσεις—, μέ
αύστηρότητα γερμανικού πανεπιστημίου. Ερευνητικά άσχολήθηκε μέ τήν
Κβαντική Λογική καί τήν Κβαντική Πιθανότητα, οί όποιες σήμερα εφαρμό-
ζονται στούς κβαντικούς επεξεργαστές. Δημιούργησε μιά γενιά μαθημα-
τικών, πολλοί άπό τούς όποιους διακρίθηκαν, τόσο στήν Ελλάδα όσο καί
στήν ξένη.

Ό καθηγητής Κάππος μέ συμβούλευσε πειστικά νά πραγματοποιήσω
μεταπτυχιακές σπουδές στή Στατιστική, καί γιά τό σκοπό αύτό ύπέδειξε
μονοσήμαντα τό Πανεπιστήμιο τής Καλιφόρνιας στό Berkeley. Ήταν δέ ό
καθηγητής Κάππος μαθητής τού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.

4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟ-
ΧΗ: ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Άπό τά μέσα περίπου τού περασμένου αιώνα καί έκτοτε, τόσο ή Πιθα-
νοθεωρία όσο καί ή Στατιστική έχουν πάρει γιγαντιαίες διαστάσεις καί έχουν
διεισδύσει σέ όλες σχεδόν τις φάσεις τής άνθρώπινης δραστηριότητας. Είμα-
στε κυριολεκτικά αύτόπτες μάρτυρες άναπτύξεων, ή σημασία τών όποιων
υπερβαίνει τά συμβατικά σύνορα τής έπιστημονικής σκέψης.

Πέρα άπό τήν Πληθυσμιακή Βιολογία καί τή Γενετική, πού ήδη άνα-
φέρθηκαν, σήμερα δέν μπορεί νά νοηθεί σύγχρονη βιολογία χωρίς στατιστική
άνάλυση. Ή άπεικόνιση-χαρτογράφηση σειρών DNA, γιά παράδειγμα, καί
άλλων βιολογικών διενεργειών, άπαιτοΰν σχεδόν τόση Βιολογία όση καί Στα-

Albert Einstein (1879-1955).
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τιστική. Ή ύπαρξη προγραμμάτων καί τμημάτων Β »στατιστικής γιά τήν
εξυπηρέτηση τών άναγκών τών βιολογικών έπιστημών καί τών έπιστημών
υγείας άποδεικνύει τοΰ λόγου τό αληθές.

Ή σύγχρονη άσύρματη τηλεπικοινωνία, ή άνακατασκευή εικόνων καί
άλλες παρόμοιες διενέργειες στηρίζονται άποφασιστικά στις στοχαστικές δια-
δικασίες, στήν Πιθανοθεωρία καί στή Στατιστική.

Ή εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών, χωρίς σημαντικές άπώλειες, άπό τό
σώμα τών μαζικών δεδομένων πού συλλέγουν οί δορυφορικοί σταθμοί, μπορεί
νά γίνει μόνο μέ τή χρήση στατιστικών μεθόδων. Ή σχετική πορεία άναφέ-
ρεται ώς έξόρυξη δεδομένων.

Στό οπλοστάσιο τής σύγχρονης Κοσμολογίας άποφασιστικό ρόλο παίζουν
ή σκοτεινή μάζα καί ή σκοτεινή ένέργεια. Ή πρώτη άποτελεΐ περίπου τό
25% τής μάζας τοΰ σύμπαντος καί συντελεί στή συνοχή τών ούράνιων συ-
στημάτων, ενώ ή δεύτερη άποτελεΐ τό 75% περίπου τής συνολικής ένέργει-
ας τοΰ σύμπαντος καί θεωρείται ώς ή αιτία τής άμοιβαίας άπομάκρυνσης
τών γαλαξιακών συστημάτων μέ ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ή στατιστική με-
θοδολογία έρχεται άρωγός στή διερεύνηση τού τρόπου κατανομής τής πρώ-
της, καί διευκολύνει τήν έρευνα ιδιοτήτων τής δεύτερης.

Σχετικά είναι καί τά πρόσφατα μακροσκελή άρθρα τών S. Bridle et. al.,
καί Christopher Genovese et al. στό περιοδικό The Annals of Applied
Statistics (vol. 3, no 1, March 2009, σ. 6-37, καί σ. 144-178, άντίστοι-

χα), Handbook for the greater challenge: An image analysis competition
for cosmological lensing, καί Inference for the dark energy equation of
slate using Type IA supernova data.

Ή πρόβλεψη έκλογικών άποτελεσμάτων, μέ καταπληκτική πράγματι
άκρίβεια, είναι ένα άλλο προϊόν εφαρμογής τής Στατιστικής, ένώ, όπως είναι
εύρέως γνωστό, ή Πιθανοθεωρία καί ή Στατιστική άποτελούν τό ύπόβαθρο
τής άσφαλιστικής έπιστήμης.

Καί όπως παρατηρείται σέ ένα πρόσφατο τεύχος τοΰ περιοδικού
Economist (31.10.2009, σ. 84), ή σπονδυλική στήλη τής οικονομικής θεω-
ρίας τού περίφημου Βρετανού οικονομολόγου Keynes είναι ή άναπόφευκτη
ύπαρξη άβεβαιότητος γιά τό μέλλον. Επομένως, δέν άποτελεΐ έκπληξη ότι
ή οικονομική έπιστήμη άποδείχθηκε πρόσφορο έδαφος γιά κατακτητική έπι-
δρομή άπό τή Στατιστική καί τήν Πιθανοθεωρία. "Ετσι, ή Μαθηματική
Οικονομία είναι ούσιαστικά αύτό πού στήν Πιθανοθεωρία καλείται στοχα-



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

325

στική ανάλυση, καί ένας άλλος σημαντικότατος κλάδος της —ή Οικονομε-
τρία— είναι κατ' ουσίαν έφαρμογή Στατιστικής σέ οικονομικά μεγέθη. Δέν
είναι συνεπώς τυχαίο ότι μεταξύ 1969 καί 2008, τό 20% τών βραβείων
Nobel που άπονεμήθηκαν σέ οικονομολόγους άναφέρονται, είτε κατ' έξοχήν
είτε σέ σημαντικό βαθμό, σέ στατιστικά ή σέ πιθανοθεωρητικά θέματα.

Σέ ο,τι άφορά σέ έφαρμογές τής Πιθανοθεωρίας στή Φυσική, θά άναφέ-
ρω μερικά έντυπωσιακά πράγματι παραδείγματα.

Ό Γερμανός φυσικός καί μαθηματικός Clausius (1822-1888) δημοσίευ-
σε τό 1857 μιά έργασία έπί τής Κινητικής Θεωρίας 'Αερίων, χρησιμοποιώ-
ντας τήν Πιθανοθεωρία γιά νά έξηγήσει τή μετάβαση άπό μιά φαινομε-
νικά χαώδη κίνηση ένός μεμονωμένου μικροσκοπικού σωματιδίου σέ μιά
διατεταγμένη κίνηση ένός συνόλου τέτοιων σωματιδίων.

Τοΰτο έπέτρεψε στόν Βρετανό φυσικό Maxwell (1831-1879) καί στόν
Αυστριακό φυσικό Boltzmann (1844-1906) νά άναπτύξουν τή Στατιστική
Μηχανική.

Έν συνεχεία ό Planck υιοθέτησε τήν ιδέα ότι τά έπίπεδα τής ένέργειας
ένός φυσικοϋ συστήματος μπορεί νά είναι διακριτά καί περιέγραψε τόν τρόπο
κατανομής τους. "Ετσι, θεμελίωσε τόν σημαντικότατο κλάδο τής Φυσικής, ό
όποιος μελετά τό άτομο καί τά υποατομικά σωματίδια, τήν Κβαντική Μηχα-
νική, καί πήρε τό βραβείο Nobel τό 1918.

Σημαντικό έργο στήν Κβαντική Μηχανική- έπιτέλεσε καί δ έπίσης Γερ-
μανός θεωρητικός φυσικός Heisenberg (1901-1976). Ή φήμη του βασίζε-
ται κυρίως στήν άρχή τής άβεβαιότητας, τήν όποία διατύπωσε τό 1927,
καί πήρε τό βραβείο Nobel τό 1932. "Ενα κινούμενο σωματίδιο χαρακτηρί-
ζεται άπό τήν εκάστοτε θέση του καί τήν άντίστοιχη όρμή, δηλαδή, τό γι-
νόμενο μάζας καί ταχύτητας. Ή μέτρηση τών μεγεθών τούτων ένέχει
σφάλματα, τά όποια δέν δφείλονται στόν πειραματιστή, άλλά είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα μέ τή φύση τής Κβαντικής Μηχανικής. Ή άρχή τής άβεβαιό-
τητας λέει ότι τό γινόμενο τών δύο σφαλμάτων, πού άναφέρονται στόν κα-
θορισμό τής θέσης καί τής όρμής τού κινούμενου σωματιδίου, δέν μπορεί νά
είναι μικρότερο μιάς σταθεράς, τής κβαντικής σταθεράς Η/2π. Καί τούτο
δέν είναι παρά μιά πιθανοθεωρητική πρόταση.

Ό Albert Einstein ήταν άρκούντως ένοχλημένος άπό τά άποτελέσματα
πού έπέτυχε δ Heisenberg, ώστε θεώρησε άναγκαΤο νά τονίσει πώς δέν μπο-
ρούσε νά πιστέψει δτι ό Θεός παίζει ζάρια μέ τό σύμπαν.
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George Ε. P. Box (1919-). C. R. Rao (1920-). Sir David Cox (1924-).

Καί όμως, ύπό κάποια έννοια, άκριβώς αύτό κάνει!

Θά μπορούσε κανείς νά συνεχίσει άενάως κατά τον τρόπο τούτο, αν ό τό-
πος καί ό χρόνος τό επέτρεπαν.

Τά άντικείμενα τής Στατιστικής καί τής Πιθανοθεωρίας θεραπεύονταν
στό πρόσφατο παρελθόν καί καλλιεργούνται σήμερα άπό μιά στρατιά άξιων
εργατών τής έπιστήμης, κατεσπαρμένων άνά τόν κόσμο. Πρέπει πάντως νά
σημειωθεί ότι ή Στατιστική άπέκτησε τήν ολοκλήρωση της ώς έπιστη-
μονικός κλάδος στον άγγλοσαξονικό κόσμο, καί έξακολουθεϊ νά άντιπροσω-
πεύεται σέ άποφασιστικό βαθμό στον άγγλόφωνο κό-
σμο (βορειοαμερικανική ήπειρο, Ηνωμένο Βασίλειο,
Αύστραλία, Νέα Ζηλανδία καί Ινδία). Ενδεικτικά
μόνο άναφέρω τρεις επιφανείς έρευνητές, δηλαδή, τόν
Βρετανοαμερ ικανό μαθηματικό καί στατιστικό
George Ε.P. Box (1919-), τόν Ίνδοαμερικανό στα-
τιστικό C.R. Rao (1920-), καί τόν Βρετανό στατι-
στικό Sir David Cox (1924-).

Σήμερα είναι πλέον πασιφανές ότι ή χρήση πιθα-
νοθεωρητικής περιγραφής καί στατιστικής μεθοδολο-
γίας σέ πληθώρα δραστηριοτήτων μας είναι άναπό-
φευκτη, καί τούτο λόγω τής ένυπάρχουσας πολυπλοκότητας στή φύση. Τά
πιό ζωντανά καί εύφυή συστήματα είναι δομές πού δέν υπόκεινται στήν
Άρχή τής Θερμοδυναμικής 'Ισορροπίας. 'Αντίθετα, παρουσιάζουν μεγάλη πο-
λυπλοκότητα, καθώς καί στατιστική ομαλότητα. Αύτό άκριβώς έδειξε ό δια-
κεκριμένος Βέλγος φυσικός καί χημικός Prigogine (1917-2003) καί έλαβε

Ilya Prigogine
(1917-2003).



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

327

το βραβείο Nobel στή Χημεία το 1977. Ό
Prigogine, μεταξύ άλλων τιμητικών διακρίσεων,
εκλέχτηκε καί επίτιμος διδάκτορας στό Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, στο 'Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί στο Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Σήμερα, μιά άπο τις σημαντικότερες ίσως
προκλήσεις άναφορικά με πολύπλοκα συστήμα-
τα είναι τό διαδίκτυο. Αυτό αποτελεί έπίσης
εύρύ πεδίο έφαρμογής στατιστικών μεθόδων στό
πλαίσιο τής «νεογέννητης» Web Science μέ
πρωτεργάτη τόν Sir Timothy John, άλλως Tim Berners-Lee (1955-),
έφευρέτη τού World Wide Web, ό όποιος μεταξύ άλλων διακρίσεων είναι καί
μέλος τής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών τών ΗΠΑ. Έπίσης τού άπο-
νεμήθηκε καί τό βραβείο Millinnium πού θεωρείται ισότιμο τού βραβείου
Nobel, τό οποίο όμως δέν δίδεται στις μαθηματικές έπιστήμες. Κύριοι δέ
συνεργάτες του είναι οί καθηγητές κ. Ιωάννης Αντωνίου, τού Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί ό κ. Γιώργος Μητακίδης, τού
Πανεπιστημίου Πατρών.

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αξιότιμοι Ακαδημαϊκοί,

Κυρίες καί κύριοι,

Κλείνω τήν ομιλία μου αύτή μέ τή διατύπωση μιας τετριμμένης καί χι-
λιοειπωμένης άλήθειας, ότι, δηλαδή, στόν κόσμο τούτο υπάρχουν δύο μόνο
πράγματα πού είναι βέβαια: ό θάνατος καί οί φόροι! "Ολα τά άλλα υπόκει-
νται στούς νόμους τής άβεβαιότητας. Οί νόμοι αυτοί, έπειδή έμφανίζουν στα-
τιστική ομαλότητα, έχουν υποστεί μαθηματικοποίηση καί έχουν 0ιατυπ<χ>θεΐ
σε πιθανοθεωρητική γλώσσα. Ή άνίχνευσή τους αποτελεί τό άντικείμενο
τής Στατιστικής καί επιτυγχάνεται μέ τήν παρατήρηση, τόν πειραματισμό
καί τήν έφαρμογή τής επαγωγικής μεθόδου.

Σάς ευχαριστώ πού μέ άκούσατε.

Tim Berners-Lee (1955-).
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΠΑΝΟΥ Α. ΑΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

1. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
1.1 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Από τήν αρχαιότητα ως σήμερα, πολλοί στοχαστές και οι πατέρες της
Εκκλησίας έχουν τονίσει το πεπερασμένο της ανθρώπινης νόησης και τήν
αδυναμία της να συλλάβει τό θείο, και έχουν υποστηρίξει τήν ανωτερότητα
της «θείας αποκάλυψης» και τήν αναγκαιότητα του θρησκευτικού διαφωτι-
σμού μέσα από τήν πίστη. Από πολλούς άλλους θεωρήθηκε δτι οι δύο αλή-
θειες, ή δογματική εξ' άποκαλύψεως άλήθεια, και ή επιστημονική πού προ-
κύπτει άπά τήν αναζήτηση και τήν έρευνα, δέν είναι συγκρίσιμες.

Πρέπει νά αναγνωρίσουμε δτι ή εξ άποκαλύψεως άλήθεια, ή «έσχατη
άλήθεια» του θρησκευτικού δόγματος, είναι ευκολονόητη, κατευναστική,
και προσιτή στό εύρύτερο κοινό, τό όποιο άναζητά άπαντήσεις στά υπαρ-
ξιακά έρωτήματα και δέν είναι σε θέση πάντοτε νά κατανοήσει τις έννοιες
και τις άνακαλύψεις της Επιστήμης. Στήν επιστημονική έρευνα καταπια-
νόμαστε μέ τήν άδιάκοπη άναζήτηση των αιτίων, γιατί έχουμε τήν πε-
ριέργεια και τή συνήθεια νά ρωτάμε. Ή έλπίδα πώς για δλα τά πράγμα-
τα υπάρχει κάποια αιτία, μας ώθεΐ νά ψάξουμε γιά άπαντήσεις πού θά μας
προσφέρουν κατανόηση. "Οταν ή έπιστημονική έρευνα μας οδηγεί σέ λελο-
γισμένες υποθέσεις γιά τή φύση της πραγματικότητας, τότε ή άποδοχή
τών δογματικών θρησκευτικών υπερβατικών άπαντήσεων, οι οποίες είναι
περισσότερο κατευναστικές και λιγότερο έπεξηγηματικές, πρέπει νά άξιο-
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λογείται ανάλογα με τό βαθμό τής πνευματικής γαλήνης πού προσφέρουν,
καί τής άνακούφισης άπό τό άγχος τής μή κατανόησης καί άπό τό φόβο
τού σκότους τής άγνοιας.

1.2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙ-

ΚΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα, αύξάνει ή άποδοχή τής ιδέας πώς, σέ βαθύτερο έπίπεδο, αύτό
πού προοδευτικά άνακαλύπτουμε καί αντιλαμβανόμαστε ώς τήν «έπιστημο-
νική πραγματικότητα» δέν άντιπαρατάσσεται μέ τήν αύθεντία τών Γραφών
καί δέν τήν άμφισβητεΐ. "Αλλωστε, ή Επιστήμη δέν άσχολεΐται μέ τήν
ήθική πλευρά τού τρόπου ζωής. Τουλάχιστον στήν πράξη, μέ τήν παρατή-
ρηση, τή θεωρητικοποίηση, καί μιά δόση ένόρασης καί αισθητικής, ή 'Επι-
στήμη άφορα κυρίως τήν κατασκευή μοντέλων γιά τήν πρόβλεψη καί τόν
έλεγχο τών φυσικών φαινομένων. Πέραν όμως τών ώφέλιμων καί κερδοσκό-
πων έφαρμογών τής παραγόμενης τεχνολογίας, ή 'Επιστήμη παράγει πολύ-
τιμη γνώση γιά τό φυσικό κόσμο καί τή θέση τού άνθρώπου σέ αύτόν.
"Οταν, ή.'Επιστήμη άποφαίνεται γιά θέματα οντολογικά, είναι γιατί τά θε-
ωρητικά μοντέλα τής Φυσικής προσφέρουν μιά λελογισμένη βάση γιά έπι-
χειρηματολογημένες ύποθέσεις πού άφορούν υπαρξιακά θέματα. Μέσα στά
όρια τών δυνατοτήτων τής άνθρώπινης συμπερασματολογίας, ή 'Επιστήμη
άποκαλύπτει καί προδιαγράφει τά όρια τής άνθρώπινης νόησης, καί προσδιο-
ρίζει τή σχέση τής τρέχουσας επιστημονικής γνώσης μέ τήν πραγματικότη-
τα τήν όποια άντιλαμβανόμαστε. Σέ κάθε περίπτωση ή έπιστημονική έρευ-
να, άπό τή φύση της, άμφισβητεΐ πάντα τό προϊόν της, δηλαδή τήν έπι-
στημονική γνώση, τήν οποί α τροποποιεί, τήν προσαρμόζει σέ καινούργια δε-
δομένα, καί τή βελτιώνει.

"Ομως, έν πολλοίς, ή Επιστήμη έχει παραμείνει άφωνη στά ερωτήμα-
τα γιά τήν άθανασία τής ψυχής, γιά τήν έλεύθερη βούληση καί γιά τήν
ύπαρξη τού θεού, άφοΰ δέν ήταν σέ θέση μέ έπιστημονική έπιχειρηματολο-
γία καί μέ τό πείραμα νά άποδείξει ή νά διαψεύσει τις όποιες ύποθέσεις. Μιά
βασική δυσκολία στήν έπικοινωνία τών έπιστημόνων καί τών θεολόγων είναι
ότι ή μελέτη τής σχέσης τού Θεού μέ τό φυσικό κόσμο έξαρτάται άμεσα
άπό τήν άντίληψη πού έχουμε σχηματίσει γιά τήν πραγματικότητα τού φυ-
σικού κόσμου. Οί έπιστήμονες, οί όποιοι στηρίζονται στόν ορθολογικό συλλο-
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γισμό καί τή μαθηματική επιχειρηματολογία, είναι απρόθυμοι νά εμπλακούν
σέ θεολογικές συζητήσεις περί Θεοϋ καί περί Δημιουργίας, κυρίως διότι είναι
άγονο, καί ίσως άσκοπο, τό νά συζητάς γιά μιά έννοια, όπως είναι ή έννοια
τοϋ Θεοϋ, ή οποία είναι φορτωμένη μέ κρυφούς καί συνήθως άπροσδιόριστούς
συμβολισμούς οί όποιοι θολώνουν τό όλο θέμα. Ή ιδέα περί Θεού σημαίνει
διαφορετικά πράγματα σέ διαφορετικούς άνθρώπους.

2. Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
2.1 ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Ό φυσικός κόσμος, άκόμη καί σήμερα, θεωρείται άπό τούς περισσότε-
ρους επιστήμονες ώς νεκρή υλη, προβλέψιμης συμπεριφοράς, ή οποία υπό-
κειται σέ μηχανικές δυνάμεις καί κυβερνάται άπό μαθηματικούς νόμους.
"Ενας τέτοιος κόσμος δέν έ'χει εγγενείς «μορφο-δημιουργικές» ικανότητες.
Αύτή ή μηχανιστική φιλοσοφία, ή οποία υπογραμμίζει καί τήν ιδεολογία τής
τεχνολογικής καί οικονομικής άνάπτυξης τών άνθρώπινων κοινωνιών, κυ-
ριαρχεί άκόμα στις πολυτεχνικές έπιστήμες, τήν 'Ιατρική καί τή Γεωπονι-
κή, καί είναι άποδεκτή στήν Πολιτική, στά Μέσα 'Ενημέρωσης, άκόμη καί
στήν Παιδεία. Ή κεντρική ιδέα τής μηχανιστικής φιλοσοφίας είναι πώς ό
φυσικός κόσμος είναι μιά «μηχανή», τά φυτά καί τά ζώα είναι μηχανές, τό
άνθρώπινο σώμα είναι μιά μηχανή, καί άκόμα πώς ό κατ' εικόνα τού άνθρώ-
που Θεός, έφτιαξε τόν Κόσμο ώς ένας «ύπερνοήμων μηχανικός», τόν «κούρ-
δισε» καί τόν έθεσε σέ αύτόνομη λειτουργία. Νά σημειωθεί ότι ή «μηχανι-
στική» κοσμοεικόνα, καί ή γενικότερη γοητεία πού άσκοΰν οί μηχανές πά-
νω στόν άνθρωπο, είναι καί «ανθρωποκεντρική», άφοϋ μόνο οί άνθρωποι
φτιάχνουν «μηχανές», καί μάλιστα μόνο κατά τήν πολύ πρόσφατη ιστορία
τού άνθρώπινου είδους πάνω στόν πλανήτη Γή.

Αντιθέτως, άντιλαμβανόμαστε καί διαπιστώνουμε σήμερα ότι στά έμβια
όντα, ιδιαιτέρως στούς άνθρώπους καί στις άνθρώπινες κοινωνίες, άόρατες
ζωικές καί συνειδησιακές «δυνάμεις συσχετίσεως», άόρατα «πεδία» αισθη-
μάτων καί σχέσεων, όπως είναι ή άγάπη, ή φιλοδοξία, τό συμφέρον καί ή
ελπίδα, έπιδρούν —λέμε ότι «έγκλειδώνουν» — καί διαμορφώνουν τις συμπερι-
φορές καί τήν ψυχολογία τοϋ άτομου καί τών κοινωνικών ομάδων.
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2.2 ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ

Στη σχετική επιστημονική διάλεκτο, ή καρτεσιανή δυιστική άποψη γιά
τό θέμα «ψυχή και σώμα», άναφέρεται και ώς «τό φάντασμα στή μηχανή».
Μιά τέτοια άποψη, κατ' επέκταση, θά καθιστούσε έμψυχα όλα τά άντικει-
μενα του φυσικού κόσμου. Γιά τον 'Αριστοτέλη και τον Θωμά τον Άκινάτη,
ή «ψυχή» ένός δέντρου, μέσα άπό τις δυνάμεις της Φύσης, είναι ή αιτία της
άνάπτυξής του άπό τήν κατάσταση του σπόρου στήν ώριμη μορφή μεγαλω-
μένου δέντρου. Ώς έ'να χαρακτηριστικό παράδειγμα, άναφορά γινόταν στούς
μαγνήτες, οί όποιοι άπό τούς άρχαίους ελληνικούς χρόνους άλλά και μετά
τον 17ο αιώνα μ.Χ., θεωρούνταν ότι όφειλαν τις δυνάμεις έλξεως και άπω-
σεως τις όποιες κατέχουν, στις «ψυχές» τους, πού λειτουργούν μέσα και γύ-
ρω άπό τούς μαγνήτες.

2.3 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ

Ή άναζήτηση μιας επιστημονικής κοσμοαντίληψης γιά τήν πραγματι-
κότητα τοΰ φυσικού κόσμου, βασισμένη στις θεωρίες και τις υποθέσεις της
Νέας Φυσικής και στή λογική συνέπεια μέ τις παρατηρήσεις, οδηγείται σή-
μερα σέ ένα είδος «έπιστημονικού μυστικισμού», ό οποίος γιά πολλούς δίνει
τήν έντύπωση ένός άλλου είδους θρησκείας. Είναι ένας άλλος μεταφυσικός
«μύθος», διαφορετικός άπό τό θρησκευτικό, όχι δογματικός και άπαρέγκλι-
τος, άλλά μεταβλητός και προσαρμοστικός. Παρά ταύτα, είναι ένας άλλος
μύθος, μοντέρνας έμπνευσης, συχνά πέραν της άμεσης εμπειρικής και πει-
ραματικής έπιβεβαίωσης.

Ή άναζήτηση της «άντικειμενικής άλήθειας» άπό τήν Επιστήμη, κυ-
ρίως κατά τά τελευταία εκατό χρόνια, έχει άνοίξει δρόμους στή σκέψη και
τό στοχασμό σέ υπαρξιακά θέματα. Παράδειγμα, γιά τό σύγχρονο έπος, τό
«ποίημα» της Δημιουργίας τοΰ Σύμπαντος άπό τή Μεγάλη "Εκρηξη, οί
άνακαλύψεις της Επιστήμης σχετικά μέ τή φύση τού χώρου και τού χρό-
νου, και σχετικά μέ τή δομή τής υλης και μέ τή φυσική έξέλιξη της ύπέρ-
θερμης κοσμικής σκόνης σέ έ'να φαντασμαγορικό και πολύπλοκο κόσμο πού
γνωρίζουμε σήμερα, όπως περιγράφεται στο έκπληκτικό πανόραμα τής Νέ-
ας Φυσικής, τής Βιολογίας, τής 'Ιατρικής, τής Ψυχολογίας και τής Αισθη-
τικής, όλα αύτά έχουν δημιουργήσει στον πολύ κόσμο ένα είδος δέους. Κυ-
ρίως κατά τή διάρκεια τού αιώνα πού μόλις πέρασε, οί νέες επιστημονικές
γνώσεις τείνουν προοδευτικά νά άντικαταστήσουν τήν ιδέα τού Κόσμου ώς
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«μηχανής», με .τήν κοσμοεικόνα τοΰ Σύμπαντος ώς «ζώντος οργανισμού».
Οί έπιστήμες εισέρχονται αναπόφευκτα στις σχετικές περιοχές τής Φιλοσο-
φίας καί τής Θεολογίας καί διαμορφώνουν μια ιστορικά έξελισσόμενη κοσμο-
εικόνα, ή οποία μπορεί έν μέρει καί νά συμφωνεί, ή νά συγκρούεται, μέ τό
θρησκευτικό κοσμοείδωλο.

Σήμερα λέμε ότι τό Σύμπαν, πριν δεκαπέντε περίπου δισεκατομμύρια
χρόνια, άρχισε τή «ζωή» του σέ πολύ μικρό μέγεθος, καί μεγαλώνει άπό
τότε, πολύτροπο, πολύμορφο καί έξελικτικό. Το Σύμπαν μοιάζει σήμερα
περισσότερο μέ ένα άναπτυσσόμενο έμβρυο παρά μέ μιά μηχανή. Ύπό τό
φώς τών έκπληκτικών έπιστημονικών άνακαλύψεων τών τελευταίων δεκαε-
τιών, ιδιαίτερα στή Φυσική, τή Γενετική, τή Βιολογία καί τήν 'Ιατρική, οί
άρχές τής μηχανιστικής άποψης γιά τό φυσικό κόσμο έκτοπίζονται στή δια-
μορφούμενη κοσμοαντίληψη τών έπιστημόνων. Ή Νέα Φυσική μάς υποδη-
λώνει μιά μετατόπιση άπό τό πρότυπο ενός «νεκρού» καί «μηχανιστικού»
κόσμου, σέ ένα «ζωντανό» καί «όλιστικό», έναν αύτοδημιουργούμενο καί
αύτοπεριεχόμενο, φυσικό κόσμο. Ό Θεός ενός «ζωντανού κόσμου» είναι πολύ
διαφορετικός άπό τόν Θεό ενός «μηχανικού κόσμου». Αύτή ή νοοτροπία έχει
μεταφερθεί καί στήν κουλτούρα τής καθημερινότητας. Στήν κοινή διάλεκτο
τών λαών, καί ιδιαίτερα τών Ελλήνων, ό Κόσμος άναφέρεται ώς ένας
ζωντανός οργανισμός, μέ σώμα, ψυχή καί πνεύμα. Είναι συχνές οί άναφορές
στή «μάνα-Φύση» καί τή «μάνα-Γή».

Θέλω νά τονίσω έδώ πώς συχνά ύπερεκτιμάμε τό συνηθισμένο κλισέ ότι
ή 'Επιστήμη είναι δυσνόητη καί γι' αύτό είναι άποκομμένη άπό τόν πολύ
κόσμο. "Οσοι έπιθυμούν πραγματικά νά κατανοήσουν τήν ούσία τής έπιστη-
μονικής γνώσης θά τά καταφέρουν. Οί όποιες δυσκολίες στήν κατανόηση,
αύτές πού προκαλούν δυσφορία στόν μέσο άνθρωπο, όφείλονται κυρίως στις
διαδικασίες καί στούς καβαλιστικούς συμβολισμούς πού χρησιμοποιούνται
στήν έπιστημονική έρευνα, καί δέν όφείλονται στις έπιστημονικές έννοιες.

3. ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕ-
ΜΕΛΙΩΔΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ;

3.1 ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ;

Ή δύσκολη καί επίπονη διαδικασία τής έπαγωγικής λογικής πού εφαρ-
μόζεται στήν έπιστημονική έρευνα, έμφανίζεται άνεπαρκής, ιδίως όταν έπι-
χειρούμε νά πάμε πιό πέρα άπό τήν περιγραφή τού πώς λειτουργεί ή Φύση,
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καί θελήσουμε νά εξηγήσουμε γιατί είναι τά πράγματα έτσι όπως είναι. Στις
περιπτώσεις αυτές ή διαίσθηση καί ή έμπνευση που πηγάζουν μέσα άπο μιά
σχεδόν μυστικιστική έμπειρία, άλλά καί ή μαθηματική αισθητική καί ή
αίσθηση μιάς συναρπαστικής κοσμικής άρμονίας, φαίνεται πώς διαδραματί-
ζουν βασικούς ρόλους στήν άνακάλυψη επιστημονικών θεωριών γιά τήν
περιγραφή καί τά αίτια τής συμπεριφοράς τοϋ φυσικοϋ κόσμου.

3.2 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΡΟΙΚΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Είναι φορές που ή επιστημονική έρευνα, όταν άσκεΐται κοντά στις άτρα-
πους τοϋ στοχασμού τών μυστικιστών τής Ανατολής, άλλά σαφώς ξέχωρα,
άκόμα καί μέσα άπό τόν όρθολογισμό τών Μαθηματικών ή τοϋ θετικισμού
που άφορα στήν παρατήρηση καί τή θεωρητικοποίηση, αυτή ή επιστημονική
άναζήτηση μας παρέχει μιά κατανυκτική αίσθηση ότι είμαστε ένα μέ τό
Σύμπαν, ή άκόμα, αν θέλετε, ότι είμαστε ένα μέ τόν θεό. Μας υποβάλλει
τήν άνθρωποκεντρική συναίσθηση ότι ή κατανόηση τού κόσμου μας καί ή
άνθρώπινη συνειδητή παρουσία εδώ καί τώρα, μέ μιά αινιγματική συλλογική
καί διαχρονική έκδήλωση κοσμικής συνείδησης, προικίζει τό Σύμπαν μέ
αύτοαντίληψη καί αύτογνωσία.

Οί προτάσεις καί οί θεωρίες τής Νέας Φυσικής μάς οδηγούν άσφαλώς
σέ μεταφυσικά, ίσως καί σέ μυστικιστικά συμπεράσματα, πολύ περισσότερο
όσον άφορά στά μεγάλα ερωτήματα γιά τήν πραγματικότητα καί τήν
ύπαρξη. Φαίνεται πώς ή έπιστημονική έρευνα κρατάει τόν καθρέφτη πού
μέσα του βλέπει ό άνθρωπος τό έργο τού θεού. Σίγουρα, δ βαθύς έρευνητής,
όπως καί δ εμπνευσμένος καλλιτέχνης, έρχονται κάποιες φορές πρόσωπο μέ
πρόσωπο μέ τόν Θεό.

4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Είναι γνωστό ότι έμεΐς οί άνθρωποι έπικοινωνούμε μεταξύ μας καλύτε-
ρα άπό κάθε άλλο είδος. Ή έμφυτη ικανότητα επικοινωνίας καί επικοινω-
νιακής δικτύωσης κατέστησε τόν άνθρωπο ικανό νά άποκτά κατανόηση τού
κόσμου του καί τοϋ εαυτού του, νά ομαδοποιείται καί νά προσδίδει στόν εαυ-
τό του ισχυρές καί άποτελεσματικές συλλογικές έξουσίες πού ή Φύση δέν
τού παρέσχε. 'Ασκώντας πρόβλεψη καί έλεγχο, δ άνθρωπος κατασκευάζει
μηχανές, δηλαδή άναπτύσσει τεχνολογία.
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Μέ τήν έπιστημονική έρευνα, έμεϊς οί άνθρωποι διεισδύσαμε στά μυστικά
τών χημικών ατόμων καί τών γαλαξιακών σμηνών, νικήσαμε πολλές ασθέ-
νειες, πείσαμε τόν έαυτό μας πώς τό Σύμπαν πρέπει νά έχει πεπερασμένη
διάρκεια ζωής καί, άψηφώντας τή βαρύτητα, είχαμε τή συγκλονιστική
έμπειρία νά παρατηρήσουμε τή Γή μας άπό πολύ μακριά, άπό τό διάστημα.
Συνειδητοποιήσαμε ότι τό «θερμοκήπιο» πού μάς συντηρεί είναι ένας όμορ-
φος γαλάζιος πλανήτης σέ μιά φαινομενικά άσήμαντη γωνιά ένός παράξενου
καί μάλλον άφιλόξενου κόσμου, ένός άχανούς άλλά πεπερασμένου σέ έκταση
σύμπαντος, χωρίς όρια καί χωρίς κέντρο, ένός σύμπαντος πού πιθανώς αύτο-
περιέχεται καί άθροίζεται στό «τίποτε»! Καί μαζί μέ όλα αύτά, βαλθήκαμε
νά κατανοήσουμε πώς, ή άκόμα καί «γιατί», άπό μιά άρχέγονη ομογενή
ένεργειακή σούπα, γεννήθηκαν καί άναπτύχθηκαν οί άπεριόριστες ποικιλίες
δομών καί λειτουργιών πού μάς περιβάλλουν.

4.2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Σήμερα, όλο καί περισσότερο, οί άλόγιστες καταχρήσεις τών εύεργετη-
μάτων πού μάς παρέχει ή Φύση άπό τήν κοινωνία τού τεχνολογικά καλω-
διωμένου άνθρώπου, παρεμβαίνουν στήν άπρόσκοπτη διαδικασία τής φυσιο-
λογικής εξέλιξης τού κόσμου μας καί αύξάνουν τήν έξάρτηση τού homo
technologicus άπό τήν Τεχνολογία, μέ τρόπους πού έμποδίζουν τήν άμεσό-
τητα μέ τήν οποία οί θρησκείες παρέχουν βοήθεια στούς άνθρώπους γιά τήν
άντιμετώπιση προσωπικών, ψυχολογικών καί κοινωνικών προβλημάτων.

Ζούμε σήμερα σέ μιά περίοδο εκούσιας έξέλιξης, άφού ό άνθρωπος τώρα
μπορεί νά μεταλλάσσει τόν έαυτό του καί νά καταστρέφει τό ζωογόνο περι-
βάλλον του. Χάρη στήν Επιστήμη καί τήν Τεχνολογία πήραμε στά χέρια
μας τό γίγνεσθαι τού κόσμου μας χωρίς νά τό έχουμε συνειδητοποιήσει πλή-
ρως. Βασισμένοι στή λανθάνουσα άντίληψη πώς οί πόροι τού πλανήτη μας
είναι άνεξάντλητοι, συμπεριφερθήκαμε όπως τά άνέμελα παιδιά πού φαντά-
ζονται πώς θά βρίσκουν γύρω τους άπεριόριστα όλα όσα χρειάζονται. "Ετσι
παραβιάστηκαν οί ισορροπίες πού διατηρούν τή ζωή καί τή φυσιολογική εξέ-
λιξη στόν πλανήτη μας, καί οδεύουμε πρός μιά συλλογική αύτοκτονία.

Ή έκμετάλλευση τού περιβάλλοντος καί τού άνθρώπου άπό τόν άνθρω-
πο παίρνει στις μέρες μας άλλη μορφή, λιγότερο έμφανή άπό τήν κτηνώδη
βία τού κατακτητικού πολέμου. Συχνά καμουφλάρεται πίσω άπό τήν γοη-
τευτική πρόταση τής «παγκοσμιοποίησης» καί τού «εκσυγχρονισμού». Βρι-
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σκόμαστε ίσως στο τέλος τής παιδικής ήλικίας τής ανθρωπότητας. Πρέπει
νά αφουγκραστούμε μέ προσοχή τί μιας προσφέρει ό Μεφιστοφελής μέ
αντάλλαγμα τήν ψυχή μας, και πρέπει νά κάνουμε τις δύσκολες έπιλογές
μας. Πρέπει νά άποφασίσουμε τί θέλουμε νά κάνουμε μέ τήν έγκόσμια κλη-
ρονομιά μας και νά αναλάβουμε τον έλεγχο τής έσχατης μοίρας μας.

4.3 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ: ΕΠΟΧΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ

Ή εποχή μας μπορεί νά χαρακτηριστεί ώς ή εποχή τής αμφιβολίας, τής
κοινωνικής σύγχυσης και τών έντονων κοινωνικών ανακατατάξεων. Ή
άσύλληπτη έπιστημονική και τεχνολογική πρόοδος τών τελευταίων έκατόν
πενήντα έτών συνοδεύτηκε άπό προοδευτική έκπτωση πολιτιστικών και
ήθικών άξιών. Συνάμα, ό κοινωνικός άνθρωπος τού δυτικού κόσμου συνειδη-
τοποίησε τις καινούργιες, πολυάριθμες άλλά και άδιαμόρφωτες δυνατότητες
γιά τό μέλλον του.

Σήμερα, γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τής άνθρωπότητας τίθεται τό
έρώτημα προς ποιά άνθρωπότητα θέλουμε νά κατευθυνθούμε. Οί έπιλογές
μας είναι προφανώς αυθαίρετες. Οί άξιώσεις και οί έπιλογές τής κοινωνικής
δράσης μας οικοδομούνται μιέ βάση τις κοινωνικές μας άξιες. Τά προβλή-
ματα πού άντιμετωπίζουμε στήν προσπάθεια νά άναπτύξουμε νοοτροπίες πού
θά άνταποκρίνονται καλύτερα στις άπαιτήσεις μιάς κοινωνίας έλεύθερων και
κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, είναι τόσο καινοφανή και εκτεταμένα, πού
είναι άδύνατο νά λυθούν χωρίς μιά προσπάθεια πού ίσως δοκιμάσει τά όρια
τής Επιστήμης, τά όρια τής φαντασίας μας και τά όρια τής θέλησής μας.
θά πρέπει νά επανεξετάσουμε τις πι ό βαθιά ριζωμένες άτομικές και κοινω-
νικές συμπεριφορές μας.

4.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Τό άληθινό πρόβλημα τής σημερινής άνθρωπότητας είναι νά χρησιμοποι-
ήσουμε μέ τον καλύτερο τρόπο τήν ικανότητα νά προσδίδουμε στον εαυτό
μας συλλογικές εξουσίες, προκειμένου νά άπαντήσουμε στή μιά και μόνη ση-
μαντική ερώτηση: «προς ποιά άνθρωπότητα θέλουμε νά κατευθυνθούμε».
Χρειαζόμαστε σαφήνεια, φαντασία, τόλμη και θέληση. Χρειαζόμαστε δυνη-
τική παιδεία και μιά προσπάθεια σοφών έπιλογών πού θά δοκιμάσει τά
όρια τής έπιστήμης.
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Γιά πρώτη, ίσως καί τελευταία, φορά στήν ιστορία τής ανθρωπότητας
ή μεγάλη πρόκληση είναι νά βρούμε τόν καλύτερο τρόπο συνύπαρξης έξι σή-
μερα, δέκα αύριο δισεκατομμυρίων πολιτών, πάνω στό μικρό πλανήτη μας
μέ τούς περιορισμένους πόρους. Γιά τόν τρόπο πού αντιλαμβανόμαστε τό φυ-
σικό κόσμο καί τή θέση τού άνθρώπου σέ αύτόν, άκόμη καί σήμερα ζούμε
μιά άλλαγή νοοτροπίας. *

Τά νέα οράματα πού μάς παρέχει ή μοντέρνα Επιστήμη γιά τή φύση
καί τή λειτουργία τού κόσμου μας, προσφέρουν μιά σημαντική εύκαιρία
άλλαγής νοοτροπίας καί άνάπτυξης τής πνευματικότητας, άκόμη καί ανά-
πτυξης τής θρησκευτικότητας, σχετικά μέ τήν άντίληψη γιά τή φύση τής
πραγματικότητας καί τό ρόλο τού άνθρώπου. Ή σύγχρονη κοσμοαντίληψη
άνατρέπει παραδοσιακές δοξασίες καί επιδρά στή Φιλοσοφία, τή Θεολογία καί
τήν καθημερινότητα τού κοινωνικού άνθρώπου.

Μέσα άπό τήν πνευματικότητα τής ένόρασης πού προσφέρει ή μοντέρνα
Επιστήμη, καί μέσα άπό τόν ορθολογισμό καί τήν αισθητική πού χαρακτη-
ρίζουν τήν έρευνα στήν Επιστήμη, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, συνειδητο-
ποιούμε τήν άνάγκη νά επανακτήσουμε τήν πρωτόγονη ενότητα τής άνθρώ-
πινης εμπειρίας στή σύγχρονη βάση τής προηγμένης επιστημονικής καί
πνευματικής καλλιέργειας. Μέσα άπό τή γέφυρα τής γνωσιακής περιπέτει-
ας, δηλαδή μέσα άπό τή γέφυρα τής επιστημονικής άναζήτησης, μέ τά εφό-
δια τής λογικής, τής αισθητικής, τής ένόρασης καί τής πίστης, δ άνθρωπος
καί ή κοινωνία του, σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, πλησιάζουν τόν Νού τής Δη-
μιουργίας.

5. ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ

Θά κλείσω τή σημερινή όμιλία μου μέ μιά καταληκτική ομολογία: Τόσα
χρόνια, σίγουρα περισσότερα άπό πενήντα, καλλιεργούσα στά πανεπιστήμια
τό δέντρο τής Γνώσης καί γευόμουνα τούς φυσικούς καρπούς του. Τώρα,
στή δύση τής βιολογικής μου παρουσίας, μπορώ νά καθίσω στό δροσερό
ίσκιο του, νά συρρικνωθώ καί νά μετουσιωθώ σέ ένα μέ τό ί'διο τό δέντρο
τής Γνώσης.

Σάς εύχαριστώ γιά τήν προσοχή σας.
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TOT ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΡΤΗ

Ή Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με τον 'Οργανισμό της, συνέρχεται
κατά τήν τελευταία τακτική συνεδρία τού Δεκεμβρίου έκαστου έτους σέ Δη-
μόσια Πανηγυρική Συνεδρία κατά τήν οποία, μετά άπό τήν ομιλία τού Προ-
έδρου, ό Γενικός Γραμματεύς παρουσιάζει σύντομη έκθεση τών δραστηριοτή-
των τής Ακαδημίας καί τών Υπηρεσιών της, άνακοινώνει τις άπονεμόμενες
έτήσιες τιμητικές διακρίσεις καί προκηρύσσει τά νέα βραβεία.

Κατά τό λήγον έτος εκλέχτηκαν ώς Ξένοι Εταίροι, στήν Τάξη τών
Γραμμάτων και τών Καλών Τεχνών ό καθηγητής τού All Souls College
τής 'Οξφόρδης κ. Martin L. West, στον κλάδο τής Κλασικής Φιλολογίας,
καί ο καθηγητής τού Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου καί τέως Πρόεδρος
τής Ρουμανικής Ακαδημίας κ. Eugen Simion, στον κλάδο τής Συγκρι-
τικής Φιλολογίας.

Ώς 'Αντεπιστέλλοντα Μέλη, στήν Τάξη τών Θετικών Επιστημών,
ο καθηγητής τού Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών τού Πανεπιστημίου
Πατρών κ. Δημήτριος Μπέσκος στόν κλάδο τής Υπολογιστικής Μηχα-
νικής —Σύγχρονες μέθοδοι τής 'Επιστήμης του Μηχανικού, ό Διευθυντής
τού Broad Institute τού Harvard καί MIT τής Μασσαχουσέτης, καθη-
γητής κ. Eric S. Lander στόν κλάδο τής Βιολογίας καί Βιοπληροφορικής,
ο καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής 'Ογκολογίας τού νοσοκομείου Offenbach
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τής Γερμανίας κ. Νικόλαος Ζαμπόγλου στον κλάδο τής Ιατρικής, καί ό
καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας καί Τεχνολογικών Συστημάτων του
Τεχνολογικού Ινστιτούτου τής Μασσαχουσέτης (MIT) κ. Γεώργιος 'Απο-
στολάκης στόν κλάδο τής Πυρηνικής Έπιστήμης καί Τεχνολογίας. Στήν
Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών ό καθηγητής τής 'Αρχαί-
ας Ελληνικής Φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο τής Γένοβας κ. Franco
Montanari στόν κλάδο τής Κλασικής Φιλολογίας, καί, τέλος, στήν Τάξη
τών Ήθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών ό καθηγητής Διοικητικού Δικαί-
ου στό University College τού Λονδίνου κ. Jeffrey Jowell στόν κλάδο τού
Δημοσίου Δικαίου, ό καθηγητής Δημοσίου Δικαίου τού Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης καί Πρόεδρος τού Δικαστηρίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των κ. Βασίλειος Σκουρής, καί ό καθηγητής τού Trinity College τού
Δουβλίνου καί τού Berkeley τής Καλιφόρνιας John Dillon στόν κλάδο τής
Φιλοσοφίας.

Προκηρύχθηκαν τρείς (3) νέες έδρες τακτικών μελών, στήν Τάξη τών
Θετικών 'Επιστημών μία (1) έδρα pi τίτλο Χημικές 'Επιστήμες (Υπολο-
γιστική, Θεωρητική καί Πειραματική Χημεία), καί στήν τών Ήθικών
καί Πολιτικών 'Επιστημών μία (1) έδρα στόν κλάδο τής Παιδαγωγικής
Έπιστήμης καί μία (1) έδρα στόν κλάδο τού Ποινικού Δικαίου.

Άπό τή σημερινή πανηγυρική συνεδρία άπουσιάζει ή Γαλάτεια Σαρά-
ντη, ή πρώτη γυναίκα πού άνοιξε τό δρόμο στό φύλο της. "Εφυγε άπό τή
ζωή πριν άπό λίγες μέρες.

Ή Γαλάτεια Σαράντη γεννήθηκε στήν Πάτρα καί σπούδασε στή Νομική
Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στά Γράμματα έμφανίστηκε τό 1945
μέ τό διήγημα «Τό κάστρο», στό περιοδικό Νέα Εστία. "Εγραψε κυρίως
διηγήματα καί μυθιστορήματα. Θεατρικά έργα, μελέτες καί έργα της μετα-
φράστηκαν στό εξωτερικό. Ό Γρηγόριος Ξενόπουλος είχε χαρακτηρίσει τό
γράψιμο της «πρωτότυπο, μοντέρνο, ύποβλητικό, πηγαίο καί αύθόρμητο».
Συνεργάστηκε μέ τό Κρατικό Ραδιόφωνο σέ λογοτεχνικές έκπομπές, καθώς
καί μέ τά περιοδικά Νέα Εστία, Έλληνική Δημιουργία, Ό Αιώνας μας,
Εποχές, Ευθύνη καί άλλα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος καί Γενική Γραμματέας
τής 'Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, Γενική Γραμματέας τής
Στέγης Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών, Μέλος τής 'Εθνικής 'Επιτροπής
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γιά τήν UNESCO, Μέλος τής Διοικούσας Επιτροπής τού 'Ιδρύματος Κω-
στή Παλαμά και τού Δ.Σ. τής ΕΡΤ.

Κατά το 2009 απεβίωσαν έπίσης οί Maurice Druon, λογοτέχνης, Βου-
λευτής Παρισίων και Υπουργός Πολιτισμού τής Γαλλίας, Ξένος Εταίρος
τής Ακαδημίας στήν Τάξη τών Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, και δ
καθηγητής Βιοχημείας και πρώην Πρόεδρος τής Σερβικής Ακαδημίας Επι-
στημών και Τεχνών Du „an Kanazir, Ξένος Εταίρος στήν Τάξη τών Θε-
τικών Επιστημών.

Στις δύο πανηγυρικές συνεδρίες τής 'Ακαδημίας, γιά τον εορτασμό τής
25ης Μαρτίου και τής 28ης 'Οκτωβρίου, ομίλησαν αντίστοιχα οί 'Ακαδη-
μαϊκοί κ.κ. Σπύρος Εύαγγελάτος μέ θέμα «Ή Βαβυλωνία (1836). Μιά
κωμωδία μέ αφορμή τή ναυμαχία τού Ναυαρίνου», και Δημήτριος Σκαρ-
βέλης μέ θέμα «Ό έλληνοϊ'ταλικός πόλεμος. Ή διεξαγωγή τών στρατιω-
τικών έπιχειρήσεων».

"Εγιναν δημόσιες συνεδρίες γιά τήν υποδοχή νέων μελών, τού Ξέ-
νου 'Εταίρου στήν Τάξη τών Γραμμάτων και τών Καλών Τεχνών κ.
Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, ό όποιος ομίλησε μέ θέμα «Κυπριολογία: Φά-
σις τού Κυπριακού Διαφωτισμού», τών 'Αντεπιστελλόντων Μελών
στήν Τάξη τών Θετικών Επιστημών κ.κ. 'Αντωνίου Τρακατέλλη, ό οποίος
ομίλησε μέ θέμα «Βιοχημική Γενετική: Επιτεύγματα και Προβληματι-
σμοί», 'Ιωάννου Χατζηδημητρίου μέ θέμα «Έξωηλιακά πλανητικά συ-
στήματα και ή δυνατότητα υπάρξεως ζωής σέ άλλους κόσμους», και Γεωρ-
γίου Ρούσσα μέ θέμα «Ή διαχρονική πορεία τής Στατιστικής και Θεωρίας
Πιθανοτήτων», και στήν Τάξη τών Γραμμάτων και τών Καλών Τεχνών
τών κ.κ. Άλέξανδρου-Φαίδωνα Λαγόπουλου, ό όποιος ομίλησε μέ θέμα
«Τό πεδίο τής πολεοδομίας: 'Ιστορία, Θεωρία και Εφαρμογή», και 'Ανα-
στασίου Κωτσιόπουλου μέ θέμα «Ή Αρχιτεκτονική σέ περίοδο κρίσης».

Στήν Ακαδημία 'Αθηνών έγιναν, κατά τό 2009, είκοσι οκτώ (28) ομι-
λίες, έπιστημονικές άνακοινώσεις και παρουσιάσεις βιβλίων.

Σέ δημόσιες συνεδρίες μίλησαν οί Ακαδημαϊκοί Λουκάς Χριστοφόρου
μέ θέμα «'Αέναη και κρίσιμη άλλαγή», Κωνσταντίνος Κριμπάς μέ θέμα
«Τά τριπλά γενέθλια τής Εξελικτικής και ή Ακαδημία Αθηνών», Άντώ-
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νιος Κουνάδης με θέμα «Ή έλληνική γλώσσα ανά τον κόσμο: Παρελθόν,
παρόν καί μέλλον», Πάνος Ά. Λιγομενίδης μέ θέμα «"Ενας άλγόρίθμος
τής έξέλιξης ένός αδιαίρετου σύμπαντος» καί «Ή έπιστήμη τής συμπερι-
φοράς τών έγκλειδωμένων κοινωνιών», Κωνσταντίνος Σβολόπουλος μέ
θέμα «Ή απόφαση γιά τήν έλληνική άπόβαση στή Σμύρνη», Νικόλαος
Άρτεμιάδης μέ θέμα «Σύντομη άναφορά στήν εξέλιξη τής μαθηματικής
έπιστήμης κατά τά τελευταία 400 χρόνια», Χρύσανθος Χρήστου μέ θέ-
μα «Ό φουτουρισμός ώς κίνημα άνανέωσης. Εκατό χρόνια άπό τή γέν-
νησή του», καί Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος μέ θέμα «Ή φυσική έπι-
στήμη καί τό άνθρώπινο γένος».

Έπίσης, σέ δημόσιες συνεδρίες έγιναν ομιλίες άπό τά 'Αντεπιστέλλοντα
Μέλη Λάμπρο Κοτσίρη μέ θέμα «Homo Economicus καί Δίκαιο. Συμμε-
τοχή σέ άδικημα;», Παναγιώτη Ίατρίδη μέ θέμα «'Αλέξανδρος Τραλλια-
νός. "Ενας μεγάλος "Ελληνας ιατρός τού 6ου μ.Χ. αιώνα», καί Παύλο
Τζερμιά.μέ θέμα «Οί Ελληνικές σπουδές στόν σύγχρονο κόσμο. Εμπειρίες
καί προοπτικές».

Την 'Ακαδημία εκπροσώπησαν σέ διεθνή συνέδρια καί διεθνείς οργανι-
σμούς:

Ό κ. Εύάγγελος Μουτσόπουλος, στό Διεθνές Συνέδριο τού 'Ινστιτού-
του Φιλοσοφίας στή Coimbra τής Πορτογαλίας.

Ό Πρόεδρος κ. Πάνος Λιγομενίδης, στό Παγκόσμιο Επιστημονικό
Φόρουμ (World Science Forum) στή Βουδαπέστη καί στήν "Εκτακτη Συ-
νάντηση τών Εύρωπάίκών Ακαδημιών (All European Academies) στό
"Αμστερνταμ.

Ό κ. Εμμανουήλ Ρούκουνας, σέ ήμερίδα τής Διαρκούς Επιτροπής
Πνευματικής 'Ιδιοκτησίας τών Εύρωπάίκών Ακαδημιών στή Βουδαπέστη.

Ό κ. Λουκάς Χριστοφόρου, στό Διεθνές Συμπόσιο Energy 2050 τής
Σουηδικής 'Ακαδημίας στή Στοκχόλμη καί στή συνάντηση τών Ακαδημιών
τών εύρωπάίκών χωρών-μελών τού Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου
στήν Podgorica στό Μαυροβούνιο.

Ό κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, στήν 83η Γενική Συνέλευση τής
Διεθνούς Ενώσεως Ακαδημιών στό Μπουένος "Αιρες.

Ό κ. 'Αθανάσιος Φωκάς, στή Συνάντηση τών Εύρωπάίκών Εθνικών
'Ακαδημιών Επιστημών (European National Academies of Sciences) στό
Παρίσι.



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

343

Άκόμη,

Ό κ. Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος συνέχισε τή συγγραφική εργασία
του μέ σπουδαιότερα δημοσιεύματα Le mythe de Protagoras sur la justice, τήν
πραγματεία Ό άνθρωπος μέσα. και αντίκρυ στόν χρόνο και στόν χώρο, καί
τά άρθρα Ή πρός μεταμοσχεύσεις δωρεά μελών τού ανθρωπίνου σώματος
ώς ήθικό αίτημα, καί Οί "Ελληνες στήν εποχή μας καί στό μέλλον, δημο-
σιευμένα στό περιοδικό Ευθύνη. Μετέσχε μέ κύρια όμιλία στό 15ο Συνέδριο
τής Διεθνούς Εταιρείας Λα'ίκής Άφηγηματολογικής "Ερευνας καί στό Διε-
θνές Συνέδριο γιά τόν αείμνηστο Κωνσταντίνο Τσάτσο, καί ομίλησε σέ τι-
μητικές εκδηλώσεις γιά τούς άείμνηστους 'Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο καί
Παντελή Πρεβελάκη.

Ό κ. Ευάγγελος Μουτσόπουλος εξέδωσε στή σειρά εκδόσεων τού Κέ-
ντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας τό έκτενές του δοκίμιο Ή
αισθητική της ήθικής. Μετέσχε μέ ανακοινώσεις σέ διεθνή συνέδρια σέ Ρου-
μανία, Τσπανία, Γαλλία καί Πορτογαλία.

Ό κ. Νικόλαος Άρτεμιάδης δημοσίευσε μονογραφία μέ τίτλο 'Ελλη-
νική Παιδεία —'Εκπαιδευτικά Συστήματα.

Ό κ. Σπύρος Ίακωβίδης παρέδωσε στήν Αρχαιολογική Εταιρεία τόν
τρίτο τόμο τών Δημοσιεύσεων τών άνασκαφών στις Μυκήνες, τις όποιες
διηύθυνε κατά τή διάρκεια τού θέρους μελετώντας ταυτόχρονα παλαιότερα
εύρήματα. 'Επίσης κατέγραψε τό μεγαλύτερο μέρος τών τοιχογραφιών άπό
τήν οικία στή θέση Πλάκες τών Μυκηνών.

Ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου 'Ιωάννης άναγορεύ-
θηκε 'Επίτιμος Διδάκτωρ τού Πανεπιστημίου Cluj-Napoca τής Ρουμα-
νίας. Ανακηρύχθηκε 'Επίτιμος Πρόεδρος τής Ελληνικής Ανθρωπολογικής
Εταιρείας. Προήδρευσε τής Πανορθοδόξου Διασκέψεως γιά τήν προετοι-
μασία τής Μεγάλης Συνόδου τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τέλος, έκδόθη-
κε στά ελληνικά τόμος μελετών πρός τιμήν του μέ τίτλο Ή Θεολογία τοϋ
Ιωάννου Ζηζιοΰλα.

Ό κ. Πάνος Λιγομενίδης, πέραν τών καθηκόντων του ώς Προέδρου
τής Ακαδημίας, επέτυχε τή χρηματοδότηση πληθυσμιακής προληπτικής
παρακολούθησης γιά τόν καρκίνο τού μαστού άπό τό Δ ' Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης, καί καθιέρωσε καί όργάνωσε ετήσιο πολυσχιδές πρόγραμμα συ-
νεργασίας τής Ακαδημίας καί τού Μουσείου Φυσικής Τστορίας Γουλανδρή
μέ θέμα «Δάσος-Ζωή-Πολιτισμός».
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Ό κ. Κωνσταντίνος Στεφανής συνέχισε το έρευνητικό καί συγγραφι-
κό του έργο. Σέ ειδική τελετή τοΰ απονεμήθηκε τό Χρυσούν Άριστοτέλειον
Βραβείο άπό τή Διεθνή Εταιρεία «Brain and Behavior» γιά τήν έν γένει
προσφορά του διεθνώς στήν Ψυχιατρική καί τή συμβολή του στήν Επιστή-
μη καί τήν άνθρωπότητα.

Ό κ. Γεώργιος Κοντόπουλος άναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ τοΰ
Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου 'Αθηνών, καί έξέδωσε τόν τόμο τοΰ
Συνεδρίου Chaos in Astronomy. Όμίλησε ώς έπίσημος προσκεκλημένος τής
'Εκκλησίας τής Κύπρου σέ έπετειακή έκδήλωση γιά τά πενήντα χρόνια τής
ΕΟΚΑ στό συνέδριο τής Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών, καί συμμετείχε ώς
προσκεκλημένος ομιλητής σέ ήμερίδα ύπό τήν αιγίδα τής Τεράς Συνόδου μέ
θέμα «Ή μελλοντική έξέλιξη τού Σύμπαντος».

Ό κ. Δημήτριος Νανόπουλος τιμήθηκε μέ τό Διεθνές Βραβείο «Enrico
Fermi» άπό τήν 'Ιταλική Εταιρεία Φυσικής.

Ό κ. Δημήτριος Τριχόπουλος τιμήθηκε μέ τή Διάκριση Αξίας (Award
of Merit) τής Σχολής Δημόσιας Υγείας τού Harvard, άνακηρύχθηκε Επί-
τιμος Διδάκτωρ τού Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καί Εταίρος
(Fellow) τής Εύρωπαϊκής 'Ακαδημίας Έπιστημών τού Καρκίνου.

Ό κ. 'Εμμανουήλ Ρούκουνας έκλέχτηκε πρόεδρος τού 'Ινστιτούτου
Διεθνούς Δικαίου πού εδρεύει στή Γενεύη, καί έξέδωσε βιβλίο στήν Τσπανία
μέ τίτλο Ή αποτελεσματικότητα του Διεθνούς Δικαίου γιά τους χρήστες
τής θάλασσας.

Ό κ. 'Αντώνιος Κουνάδης έκήρυξε τήν έναρξη τών έργασιών σέ συνέ-
δριο στό Πανεπιστήμιο Πατρών, έκφώνησε τήν κεντρική όμιλία στό Διεθνές
Συμπόσιο στό Ζάππειο Μέγαρο μέ θέμα «Εύάγγελος Ζάππας καί 'Ολυ-
μπιακοί Αγώνες». Είναι ύπεύθυνος έρευνητικού προγράμματος μέ τίτλο
«Τοιχώματα άπό όπλισμένο σκυρόδεμα».

Ό κ. Παναγιώτης Βοκοτόπουλος άνακηρύχθηκε 'Αντεπιστέλλων
Εταίρος τού Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, καί τού άπονεμήθηκε τό μετάλλιο τού Δήμου Έρμουπολεως.

Ό κ. 'Απόστολος Γεωργιάδης ολοκλήρωσε τή συγγραφή τού έργου
Κληρονομικό Δίκαιο, καί συνέγραψε καί δημοσίευσε στά γερμανικά τις με-
λέτες Ή αξίωση υπό τήν έννοια τής παραγράφου 194 τοΰ Γερμανικού
'Αστικού Κώδικα και οί λειτουργίες της, καί Σκέψεις γιά τήν εναρμόνιση
τού 'Ιδιωτικού Δικαίου.
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Ό κ. Λουκάς Χριστοφόρου επιμελήθηκε το βιβλίο Πυρηνική ενέργεια
και ενεργειακές ανάγκες της 'Ελλάδος τής Επιτροπής Ενέργειας τής
Ακαδημίας. 'Οργάνωσε, σέ συνεργασία μέ άλλους, τήν Ημερίδα τής Επι-
τροπής 'Ενέργειας τής Ακαδημίας μέ θέμα Υλικά γιά ενεργειακές εφαρμο-
γές, σκοπός τής οποίας ήταν ή έρευνα, τεχνολογία και χρήση υλικών γιά
ένεργειακές έφαρμογές. Τέλος, μίλησε ώς προσκεκλημένος ομιλητής στήν
ετήσια συγκέντρωση τών Ακαδημιών τών ευρωπαϊκών χωρών-μελών τοΰ
Διεθνούς Συμβουλίου Επιστημονικών Ενώσεων (iCSU) έπί τοΰ θέματος
«The Universality of Science: Limits and Needs». Ή διάλεξη έχει άναρ-
τηθεϊ στήν ίστοσελίδα τής 'Ακαδημίας.

Ή κυρία Κική Δημουλά μίλησε στή Λισσαβόνα γιά τον ποιητή Κώ-
στα Ούράνη, και στό Βερολίνο ώς προσκεκλημένη του εκεί παραρτήματος
του Ελληνικού 'Ιδρύματος Πολιτισμού.

Ό κ. Δημήτριος Σκαρβέλης συμμετείχε στό Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα
Στρατηγική 2009, και έξέδωσε πολύτιμη εργασία μέ τίτλο Δημογραφία και
"Αμυνα.

Ό κ. Κωνσταντίνος Κριμπάς άνακηρύχθηκε 'Επίτιμος Διδάκτωρ τού
Πανεπιστημίου Θράκης, και συμμετείχε σέ πολλές εκδηλώσεις, έπ' εύκαιρία
τού Γενέθλιου "Ετους Δαρβίνου, σέ Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο
και Κομοτηνή. Τέλος, έξέδωσε τό βιβλίο του Ααρβινισμος και ή ιστορία του
ως τις μέρες μας.

Ό κ. Νικόλαος Άμβράζης ονομάστηκε στό Διεθνές Συνέδριο τοΰ 2009
στό Πεκίνο ένας άπό τούς τέσσερις ζώντες «θρύλους» (legends) τής αντι-
σεισμικής τεχνολογίας.

Ό κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος έξέδωσε άπό τις 'Εκδόσεις "Ικαρος
τήν αύτοτελή μελέτη υπό τόν τίτλο Ή απόφαση γιά τήν επέκταση τής
ελληνικής κυριαρχίας στήν Μικρά 'Ασία, ή οποία συμπλήρωσε εντός τού
έτους τρεις έκδόσεις.

Ό κ. Σταμάτιος Κριμιζής άνακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ άπό τό
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικής, Οικονομίας και Διοίκησης).

Ό κ. Αθανάσιος Φωκάς άναγορεύθηκε Εταίρος τού Ιδρύματος
Guggenheim «γιά τά λαμπρά του έπιτεύγματα», και Επίτιμος Διδάκτωρ τού
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν ό κύριος ομιλητής στις εορτα-
στικές έκδηλώσεις τού Πανεπιστημίου τού Cambridge γιά τήν έπέτειο τών
800 χρόνων του, καί σέ διεθνή συνέδρια σέ Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία και Γαλλία.
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Ό κ. Χρήστος Ζερεφός συμμετείχε στις συνεδριάσεις τών Επιτροπών
τών Εμπειρογνωμόνων τής Διακυβερνητικής Επιτροπής γιά τήν Κλιμα-
τική Αλλαγή στή Honolulu καί στό Oslo, καθώς καί πρόσφατα στήν Ουά-
σιγκτον, όπου τοΰ άνατέθηκαν καθήκοντα Γενικού Κριτοΰ τής Εκθέσεως
του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού 'Οργανισμού καί τοΰ Προγράμματος Πε-
ριβάλλοντος του OHE γιά τήν άναθεώρηση τοΰ Πρωτοκόλλου τοΰ Μόντρε-
αλ. Έπίσης, έξελέγη Τακτικό Μέλος τής 'Ακαδημίας Επιστημών τής Φύ-
σης τής Γεωργίας. 'Υπέγραψε τριμερή σύμβαση συνεργασίας μέ τό Πανεπι-
στήμιο τής Στοκχόλμης καί τήν TEMES S.A. Όρίστηκε Συντονιστής τής
Επιτροπής τής Τραπέζης τής Ελλάδος γιά τή σύνταξη μελέτης σχετικά
μέ τις οικονομικές, κοινωνικές καί περιβαλλοντικές έπιπτώσεις τής κλιμα-
τικής άλλαγής στήν Ελλάδα. Πρόεδρος τής Επιτροπής είναι ό άκαδη-
μαί'κός κ. Κ. Δρακάτος.

Ό κ. Νικόλαος Βαλσαμάκης έκπόνησε τόν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
καί είχε τήν αισθητική έπιμέλεια τοΰ χώρου τοΰ Βιβλιοπωλείου τής Ακα-
δημίας στή Στοά Κοραή. Ύπό τήν έποπτεία του πραγματοποιήθηκε ή κα-
ταγραφή καί ήλεκτρονική σχεδιαστική άποτύπωση τών χώρων καί τοΰ εξο-
πλισμού τής Ακαδημίας. Έκπόνησε προμελέτες πού αφορούν στήν αναδιάρ-
θρωση τών χώρων τοΰ κεντρικού κτιρίου, στήν άνέγερση κτιρίου έπί τών
όδών Σίνα καί Βησσαρίωνος, καί στήν άνέγερση κτιρίου έπί τής Λεωφόρου
Συγγρού, στή θέση τού κληροδοτήματος Λαμπαδαρίου.

■ Ό κ. Θανάσης Βαλτινός κυκλοφόρησε άπό τις Εκδόσεις Εστία τό νέο
του βιβλίο Κρασί καί Νύμφες. Μικρά κείμενα έπί παντός. Έπίσης, έκφώ-
νησε τόν έναρκτήριο λόγο στή φθινοπωρινή διεθνή έκθεση βιβλίου στό Βελι-
γράδι.

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

Στήν Ακαδημία Αθηνών πραγματοποιήθηκαν τό 2009 συνέδρια, ήμερί-
δες καί έκδηλώσεις. Ειδικότερα:

— Σέ δημόσια συνεδρία έγινε παρουσίαση τού έργου τοΰ άειμνήστου 'Ακα-
δημαϊκού Γεωργίου Λάββα, μέ ομιλητές τόν Ακαδημαϊκό κ. Βασίλειο Πε-
τράκο καί τόν Καθηγητή κ. Μιχάλη Μεϊμάρη.
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- Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση εις μνήμην Αγγελικής Λαίου μέ ομι-
λητές τον Ακαδημαϊκά κ. Παναγιώτη Βοκοτόπουλο, τον Όμότιμο Καθη-
γητή τοϋ Collège de France καί Ξένο Εταίρο τής Ακαδημίας κ. Gilbert
Dagron, τον καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου τής Βιέννης καί Αντεπιστέλλον
Μέλος τής Ακαδημίας κ. Johannes Köder, τήν Διευθύντρια Βυζαντινών
Σπουδών τού Κέντρου Ερευνών τού Dumbarton Oaks κ. Alice-Mary
Talbot, τον Καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Δημήτριο Κυρίτση
καί τήν Καθηγήτρια τοϋ Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων κ. Νανώ Χατζηδάκη.

- Διοργανώθηκε Διεθνές Συμπόσιο τού Ιδρύματος «Περικλής Θεοχά-
ρης», μέ τήν εύκαιρία συμπληρώσεως δέκα ετών άπό τό θάνατο τού αει-
μνήστου Περικλή Θεοχάρη, στήν ευρύτερη επιστημονική περιοχή τής Μη-
χανικής. Κύριος διοργανωτής καί κεντρικός όμιλητής τής εναρκτήριου συνε-
δριάσεως ήταν δ κ. 'Αντώνης Κουνάδης.

- Τέλος, πραγματοποιήθηκε έκδήλωση πρός τιμήν τοϋ 'Ακαδημαϊκού
κ. Καίσαρα Αλεξόπουλου γιά τή συμπλήρωση τοϋ 100ου έτους τής ήλικίας
του. Όμίλησαν γιά τό βίο καί τό επιστημονικό έργο του ό Πρόεδρος κ. Πά-
νος Λιγομενίδης καί οί 'Ακαδημαϊκοί κ.κ. Λουκάς Χριστοφόρου καί Γεώργιος
Κοντόπουλος.

Ή Ακαδημία Αθηνών συμμετείχε στή θεματική έκθεση Βιβλίο καί
'Ιστορία πού έλαβε χώρα στό πλαίσιο τής Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου τής
Θεσσαλονίκης, μέ συντονιστή τόν κ. Παναγιώτη Βοκοτόπουλο.

Ή Σύγκλητος άπεδέχθη τήν άπόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου τού
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού σύμφωνα μέ τήν οποία, σέ περίπτωση δια-
κοπής τής λειτουργίας του, ή περιουσία τοϋ Ιδρύματος θά περιέλθει στήν
'Ακαδημία Αθηνών. Στήν άπάντησή μας εύχηθήκαμε ούδέποτε νά συμβεί
τούτο.

Κατά τό έτος 2009, προκηρύχθηκαν τά εξής νέα βραβεία:

- Βραβείο εις μνήμην "Ολγας Τσακατίκα—Δεσποτοπούλου, άθλοθε-
τούμενο άπό τόν σύζυγο της 'Ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Δεσποτό-
πουλο, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000 εύρώ, γιά τήν άνά διετία βρά-
βευση βιβλίου άναφερομένου σέ θέματα Αρχαιολογίας ή 'Ιστορίας τής
άρχαίας Ελλάδος.

- Βραβείο Σίμωνος Σίνα, άπονεμόμενο άνά τριετία, οίκοθεν, άνευ χρη-
ματικού επάθλου, σέ προσωπικότητες ή φορείς πού μέ τή χρηματική
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χορηγία ή με πνευματική δράση έχουν συμβάλει στήν προαγωγή τής
Παιδείας στήν Ελλάδα.

— Αθλοθετείται άπο το Κοινωφελές "Ιδρυμα 'Ιωάννου Σ. Λάτση Βραβείο
Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Όμογενών έξ 'Αλβανίας, εις μνή-
μην "Αγγέλου Κίτσου, 5.000 εύρώ, γιά βράβευση πρωτότυπης επι-
στημονικής μελέτης, δημοσιευμένης έντός τής τελευταίας πενταετίας,
πού νά πραγματεύεται θέματα άπό' τήν Ιστορία, τήν 'Αρχιτεκτονική
καί τήν 'Ιστορία τής Τέχνης τής 'Ηπείρου.

Μέ πρωτοβουλία τού Γραφείου Δημοσιευμάτων, δημιουργήθηκε στή
Στοά Κοραή, μέ τήν καίρια συμβολή τού Γραφείου -'Αρχιτεκτονικών Με-
λετών, Έκθετήριο-Βιβλιοπωλεΐο, μέ σκοπό τήν προβολή καί τήν πώληση
τών εκδόσεων τής Ακαδημίας.

Μέ έγκριση τής Όλομελείας, συστάθηκαν Κέντρο Διαστημικής
"Ερευνας καί Τεχνολογίας καί Γραφείο 'Επιδημιολογικών 'Ερευνών τής

'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Άπό τά έσοδα τών ύπό τή διοίκηση καί διαχείριση τής Ακαδημίας κλη-
ροδοτημάτων άπονέμονται έτησίως υποτροφίες γιά σπουδές σέ διάφορους
έπιστημονικούς κλάδους. Τό σύνολο τών ύποτροφιών πού χορηγήθηκαν τό
2009 άνήλθε σέ σαράντα μία (41).

Στή Βιβλιοθήκη τής Ακαδημίας Αθηνών εισήχθησαν 2.017 νέοι τίτλοι
έλληνικών καί ξενόγλωσσων βιβλίων καθώς καί 843 τεύχη περιοδικών. Κα-
ταλογογραφήθηκαν 1.655 μονογραφίες καί 64 περιοδικά, καί έγινε παραλαβή
-διαχείριση σέ 4.830 τεύχη περιοδικών εκδόσεων. Αναβαθμίστηκε τό λογι-
σμικό τής Βιβλιοθήκης στό νέο σύστημα.

Μέ τήν έπίβλεψη τής Τεχνικής Υπηρεσίας τής Ακαδημίας:

1. 'Ολοκληρώθηκαν οί διαδικασίες προσωρινής παραλαβής τού συνολικού
έργου «'Αποκατάσταση βλαβών κτιρίου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
άπό τό σεισμό τής 7.9.99», συνολικής άξιας 4.000.000 εύρώ, έργο
συγχρηματοδοτούμενο άπό πιστώσεις τού Γ ' ΚΠΣ.

2. "Εγινε ή άνάθεση καί έκτελοΰνται οί έργασίες τού έργου «Σφράγι-
ση αρμών στήν εξωτερική τοιχοποιία τής κεντρικής πτέρυγας
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τού Μεγάρου τής 'Ακαδημίας γιά τήν προστασία τών ζωγρα-
φικών παραστάσεων τής Αίθουσας Τελετών», συνολικής άξιας
159.848,69 εύρώ. Οί εργασίες αυτές κρίθηκαν άναγκαιες κατά τήν
έκτέλεση τοΰ έργου «Αποκατάσταση βλαβών κτιρίου τής 'Ακαδημίας
Αθηνών άπό το σεισμό τής 7.9.99» γιά τήν προστασία τών ζωγρα-
φικών έργων τέχνης τής Αί'θουσας Τελετών άπο τήν εισροή δμβριων
υδάτων. Οί εργασίες αυτές έχουν έγκριθεΐ άπο το 'Υπουργείο Πολιτι-
σμού. Τό έργο άναμένεται νά ολοκληρωθεί βάσει του χρονοδιαγράμμα-
τος στις 25 Φεβρουαρίου 2010.

3. 'Ολοκληρώθηκαν οί εργασίες γιά τήν τροποποίηση τής χρήσης του
χώρου γραφείων σέ χώρο κεντρικού έλεγχου υπολογιστικών συστημά-
των στό υπόγειο τοΰ Μεγάρου τής Ακαδημίας, συνολικής άξιας
34.729,50 εύρώ.

4. 'Ολοκληρώθηκαν οί έργασίες γιά τήν τοποθέτηση έξοπλισμοϋ άπο-
τροπής περιστεριών περιμετρικά τοΰ κτιρίου τής Ακαδημίας Αθηνών,
γιά τήν προστασία του μνημείου, συνολικής άξιας 31.291,09 ευρώ.

5. 'Ολοκληρώθηκαν οί έργασίες γιά τή βελτίωση του έξωτερικοΰ φωτι-
σμού στό κτίριο τής Ακαδημίας Αθηνών μέ στόχο τήν αισθητική άνα-
βάθμιση και τήν έξοικονόμηση ενέργειας.

6. "Εχουν έκτελεστεΐ πολλές φορές έργασίες καθαρισμού τών μαρμάρινων
και πέτρινων έπιφανειών άπό συνθήματα άναρχικών.

7. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση άπό τις Δημόσιες Επενδύσεις ύψους
3.700.000'εύρώ γιά τήν «'Ολοκλήρωση τής αποκατάστασης τού
Μνημείου — Μεγάρου τής 'Ακαδημίας Αθηνών», πού άφορα έργα-
σίες οί όποιες προέκυψαν κατά τήν έκτέλεση τού έργου «Αποκατά-
σταση βλαβών κτιρίου τής Ακαδημίας Αθηνών άπό τό σεισμό τής
7.9.99», εργασίες άπόλυτα έξειδικευμένες λόγω τής μεγάλης ιστο-
ρικής και καλλιτεχνικής άξιας τού κτιρίου.

Μέ τήν ουσιαστική συμβολή τής Εταιρείας Διαχείρισης και 'Αξιο-
ποίησης τής Περιουσίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (ΕΔΑΠΑ) ολοκληρώ-
θηκε ή άπαλλοτρίωση τού οικοπέδου έπί τών οδών Σίνα και Βησσαρίωνος,
τό όποιο άνήκει πλέον στήν Ακαδημία Αθηνών. Τό τίμημα καλύφθηκε έξ'
ολοκλήρου άπό τά έσοδα έπενδύσεων τών διαθεσίμων.
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Κατά το έ'τος 2009 έγινε σημαντική βελτίωση τών δικτυακών και ψη-
φιακών υποδομών τής 'Ακαδημίας. Αναλυτικότερα:

- Κατασκευάστηκε σύγχρονο καί άσφαλές Κέντρο Δεδομένων (Data
Center) στό ύπόγειο τού Μεγάρου.

— Τό κεντρικό Μέγαρο τής Ακαδημίας συνδέθηκε μέ τό ΕΔΕΤ μέ οπτική

'ίνα ταχύτητας lGbps. Ό κεντρικός κόμβος διαδικτυακής σύνδεσης με-
ταφέρθηκε άπό τό κτίριο τής Σόλωνος στό κεντρικό Μέγαρο.

— Τά περιφερειακά κτίρια συνδέθηκαν μέ τό κεντρικό κτίριο μέ γραμμές
έξελιγμένης τεχνολογίας, μεγαλυτέρων ταχυτήτων καί μικρότερου κό-
στους. "Εγινε έπίσης διασύνδεση όλων τών κτιρίων μέ έναλλακτικούς
τρόπους γιά τήν άποφυγή πτώσης τού συστήματος σέ περίπτωση βλά-
βης τών κεντρικών γραμμών.

- Ενοποιήθηκε τό δίκτυο φωνής μέσω τεχνολογίας Voice' over IP γιά τό

κεντρικό κτίριο καθώς καί τά κτίρια στις όδούς Σόλωνος, Ήπίτου,
Σμολένσκυ, Μηλιώνη καί Βουλής. Βασικό πλεονέκτημά της είναι ή
έλάττωση τών τηλεπικοινωνιακών τελών λόγω τής δωρεάν έσωτερικής
έπικοινωνίας.

Στις 4 'Ιανουαρίου τού 2010 συμπληρώνονται έξι έτη άπό τήν έναρξη
σύνταξης τού Χρηστικού Λεξικού τής Νεοελληνικής Γλώσσας τής
Ακαδημίας Αθηνών. Ώς υπεύθυνος τού έρευνητικού προγράμματος άνακοί-
νωσα πριν άπό ένα έτος τήν ολοκλήρωση τού πρώτου μέρους τού Λεξικού,
στό όποιο συμπεριλαμβάνονται τά γράμματα άπό τό Α έως καί τό Κ. "Ηδη
γίνεται ή σελιδοποίηση στό 'Εθνικό Τυπογραφείο, άλλά ή έκτύπωση καθυ-
στερεί άπό τό φόρτο έργασίας λόγω τών εκλογών. Τό δεύτερο μέρος τού
Λεξικού, άπό τό Λ έως καί τό Ω, θά κατατεθεί γιά έκτύπωση στις 30 Σε-
πτεμβρίου τού 2010. Τό έργο θά κυκλοφορήσει τελικά σέ δύο τόμους, κα-
θένας θά έχει έκταση 1.500 τρίστηλων σελίδων μεγάλου σχήματος. Ή
ήλεκτρονική βάση δεδομένων περιέχει 112.000 λήμματα καί στερεότυπες
έκφράσεις μέ 138.000 σημασίες, οί όποιες τεκμηριώνονται μέ πλήθος χρη-
στικών παραδειγμάτων, 40.000 συνώνυμα καί 20.000 άντώνυμα. Οί γνω-
στικοί τομείς άνέρχονται σέ 143. Καί άπό τή θέση αύτή έκφράζω τις θερ-
μές εύχαριστίες τής Ακαδημίας 'Αθηνών πρός τό Υπουργείο 'Εθνικής Παι-
δείας Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων γιά τήν άνανέωση ή τήν
έγκριση τής άπόσπασης έξι έμπειρων φιλολόγων, όπως καί πρός τό Ίνστι-
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τούτο Επεξεργασίας τοΰ Λόγου για τις απαραίτητες βελτιώσεις του λογι-
σμικού. Ευχαριστούμε, έπίσης, τό Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
καί Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καί τό 'Εθνικό Τυπογραφείο γιά τις προ-
σπάθειες που καταβάλλουν γιά τήν άρτια καί έγκαιρη έκτύπωση τοΰ Λεξι-
κού. Ή ήλεκτρονική βάση καταλαμβάνει έκταση 18.000 τυπωμένων σελί-
δων καί έμπλουτίζεται συνεχώς, καθώς άπώτερος στόχος τής 'Ακαδημίας
είναι ή συστηματική καταγραφή τοΰ νεοελληνικού λεξιλογίου στις ποικίλες
έκφάνσεις του.

Μέ άπόφαση τής Συγκλήτου οί δραστηριότητες τών Κέντρων καί
τών Γραφείων 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας δέν θά παρουσιασθούν σήμερα. Θά
άνακοινωθοΰν άπό τόν άπερχόμενο Πρόεδρο κ. Πάνο Α. Λιγομενίδη κατά τή
συνεδρία τής άναλήψεως τών καθηκόντων άπό τόν νέο Πρόεδρο τοΰ Ιδρύ-
ματος κ. Κωνσταντίνο Σβολόπουλο στις 19 'Ιανουαρίου 2010.

Καί τώρα οί άπονεμόμενες, μετά γνώμη τών άρμοδίων Τάξεων καί άπό-
φαση τής Όλομελείας, τιμητικές διακρίσεις γιά τό έτος 2009.

ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις μνήμην τού συζύγου τής ια-
τρού Νικολάου Κέπετζη, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ, άπονέμεται,
σύμφωνα μέ τήν προκήρυξη, στόν άριστοΰχο, μέ τήν ύψηλότερη βαθμολο-
γία (βαθμός πτυχίου 9,67), πτυχιούχο τής 'Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπι-
στημίου 'Αθηνών, τού άκαδημαϊκοΰ έτους 2007-2008 κ. Φαίδωνα-Μάριο
Λασκαράτο.

2. Ή βραβευόμενη έργασία δημοσιεύθηκε στό έπιστημονικό περιοδικό
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. Οί συγγραφείς
προτείνουν ένα τροποποιημένο κριτήριο άστοχίας βραχωδών ύλικών, τό όποιο
καί έπιβεβαιώνεται άπό πειραματικά άποτελέσματα.

Γιά τήν έργασία τους «Τροποποιημένο κριτήριο θραύσης Hoek-Brown
γιά τό άνισότροπο άρρηκτο», άπονέμεται τό βραβείο τού 'Ακαδημαϊκού
Περικλή Θεοχάρη, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στους κ.κ. Χαρά-
λαμπο Σαρόγλου καί Γεώργιο Τσιαμπάο.

3. Τά δύο βραβεία Δημητρίου Λαμπαδαρίου, μέ χρηματικό έπαθλο



352 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΤΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

3.000 ευρώ το καθένα, απονέμονται σύμφωνα μέ τήν προκήρυξη, στους μέ
τήν υψηλότερη βαθμολογία στό μάθημα τής Γεωδαισίας άποφοίτους Πολυ-
τεχνικών Σχολών τής χώρας μας, ακαδημαϊκού έτους 2007-2008, τό
πρώτο στον κ. Παύλο 'Αστεριού, μέ βαθμό στό μάθημα τής Γεωδαισίας 10,
και τό δεύτερο στόν κ. Λάμπρο Κούτα, μέ βαθμό 9,5. Αξιομνημόνευτο ότι
και οί δύο είναι άπόφοιτοι τού Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών τής Πολυ-
τεχνικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Ή βραβευόμενη εργασία είναι μιά ολοκληρωμένη πρωτότυπη μελέτη
στό πλαίσιο τής σύγχρονης Γεωδαισίας. Οί συγγραφείς επεξεργάζονται και
αναλύουν τά δεδομένα μέ γνωστές δόκιμες μεθόδους, κατάλληλα διαμορφω-
μένες, και τά συμπεράσματα στά όποια καταλήγουν απηχούν τή διεθνή
έμπειρία γιά τις δυνατότητες πού έχει σήμερα ή Γεωδαισία μέ τή χρήση
οργάνων και δεδομένων δορυφορικής τεχνολογίας στήν άντιμετώπιση τε-
χνικών προβλημάτων και στήν ύποβοήθηση τών Γεωεπιστημών.

Γιά τήν έργασία τους «Δυνατότητα μέτρησης συχνοτήτων ταλαντώσε-
ων κατασκευών μέ βάση τό Γεωδαιτικό Δορυφορικό Σύστημα GPS», άπονέ-
μεται τό -βραβείο Δημητρίου Λαμπαδαρίου, γιά έρευνητική έργασία στόν
κλάδο τής Γεωδαισίας, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στους κ.κ.
Ευστάθιο Στείρο, Πάνο Ψιμούλη και Δημήτριο Καράμπαλη.

5. Ή συμβολή τού συγγραφέα στή βραβευόμενη έργασία συνίσταται
στήν έφαρμογή τής Θεωρίας τού Lyapunov γιά τήν εύστάθεια δυναμικών
συστημάτων σέ προβλήματα πού παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον άπό
πλευράς Φυσικής. Τά συμπεράσματα στά όποια καταλήγει είναι πολλά και
σημαντικά.

Γιά τήν έργασία του «Εύστάθεια τής Κίνησης: Άπό τον Λιαπούνοφ στή
Δυναμική Χαμιλτώνιων Συστημάτων Ν Βαθμών Ελευθερίας», απονέμεται
τό βραβείο Γεωργίου Φωτεινού, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στόν
καθηγητή τού Πανεπιστημίου Πατρών κ. 'Αναστάσιο Μπούντη.

6. Ή βραβευόμενη έργασία δημοσιεύθηκε στό άξιόλογο περιοδικό
Thyroid. Οί συγγραφείς άποδεικνύουν ότι ό υποθυρεοειδισμός έπηρεάζει τή
σπερματογένεση μέ συνέπειες κυρίως στή μορφολογία τών σπερματοζωαρίων
και δευτερευόντως στήν κινητικότητά τους.

Γιά τήν έργασία τους «Ό υποθυρεοειδισμός έχει δυσμενή έπίδραση
στήν άνθρώπινη σπερματογένεση: Μιά προοπτική, συγκριτική μέ μάρτυρες
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μελέτη», απονέμεται το "Αθλον Βασιλείου Μαλάμου, μέ χρηματικό έπα-
θλο 8.000 εύρώ, στον καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γε-
ράσιμο Κρασσά, τον κ. Νικόλαο Ποντικίδη καί τήν κ. Φωτεινή Πα-
παδοπούλου.

7. Στή βραβευόμενη έργασία οί συγγραφείς παρέχουν σοβαρές ένδείξεις
άντεπίδρασης μεταξύ νεοπλασματικών διεργασιών καί παρακείμενων ίνοβλα-
στών στήν καρκινογένεση τοϋ άνθρώπινου μαζικού άδένα. Συγκεκριμένα, ή
ύποέκφραση τής ρ21 στούς ίνοβλάστες τού στρώματος φαίνεται νά συνδυά-
ζεται μέ επιτάχυνση τοϋ ρυθμού αύξησης καί επιδείνωση τής τεκμαρτής κα-
κοήθειας.

Γιά τήν έργασία τους «"Εκφραση τού γονιδίου p21wafl/c'P1 σέ στρωματι-
κούς ίνοβλάστες πρωτογενών όγκων τού μαστού», απονέμεται τό βραβείο
Άχιλλέως καί Αικατερίνης Διονυσοπούλου, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000
εύρώ, στόν καθηγητή κ. 'Αθανάσιο ΓΙαπαβασιλείου καί τόν κ. 'Ιπποκρά-
τη Κιάρη.

8. Ή βραβευόμενη έργασία καλύπτει μιά ζωτική περίοδο ειρήνης καί
πολέμου τής νεώτερης ιστορίας μας, ή οποία δέν έχει μέχρι σήμερα αντι-
μετωπισθεί συνθετικά, άπό τήν άποψη τής ναυτικής στρατηγικής η καί
τακτικής, σέ ότι θά ονομάζαμε ναυτική πολιτική τής Ελλάδας. Ό συγ-
γραφέας πραγματεύεται σέ βάθος τό άντικείμενο τής εργασίας του, χρησι-
μοποιώντας πλούσιες πηγές πρωτογενούς ύλικοϋ, δημοσιευμένου ή άδημο-
σίευτου.

Γιά τήν έργασία του «Ναυτική Στρατηγική καί Πολιτική τής Ελλά-
δος, 1910-1919» άπονέμεται τό βραβείο Ευτυχίας Εύταξιοπούλου εις
μνήμην τοϋ 'Αντιπλοιάρχου Κωνσταντίνου Εύταξιοπούλου, μέ χρηματικό
έπαθλο 5.000 εύρώ, στόν κ. Ζήση Φωτάκη.

9. Ή βραβευόμενη έχει επί δεκαετίες προσφέρει έξαιρετικό έργο στήν
προστασία τού περιβάλλοντος. Υπήρξε ή έμπνεύστρια τοϋ σπουδαίου προ-
γράμματος «Άειφόρο Αιγαίο» πού έκπονεΐται στό πλαίσιο τής Ελληνικής
Εταιρείας Περιβάλλοντος καί Πολιτισμού, καί έχει εισηγηθεί τήν ενοποίη-
ση όλων τών πρωτοβουλιών πού σχετίζονται μέ τή σύγκριση περιβάλλοντος
καί πολιτιστικής κληρονομιάς. Οί έκδόσεις καί οί δημοσιεύσεις της, καθώς
καί οί ταινίες της γιά τό περιβάλλον μέ κορυφαίους σκηνοθέτες, τοποθετούν
τήν τιμωμένη στήν πρώτη γραμμή τών άνθρώπων πού έχουν θέσει ώς έργο
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ζωής τήν προστασία τοΰ περιβάλλοντος καί τής πολιτιστικής κληρονομιάς
τής άνθρωπότητας. Γιά τή σημαντική της αύτή προσφορά απονέμεται βρα-
βείο στήν κ. Λυδία Καρρά.

10. Το βραβευόμενο έργο, τού οποίου ή συγγραφή διήρκεσε περί τά δε-
καπέντε έτη, άναδεικνύει μορφές έπιστημόνων - μαθηματικών, οί όποιοι βρέ-
θηκαν άπέναντι άπό τήν έξουσία, τήν οποία άντιμετώπισαν πότε εύθαρσώς
καί πότε όχι. Τό βιβλίο διακρίνεται γιά τήν πρωτοτυπία του στήν έλληνική
βιβλιογραφία καθώς καί τή θαυμάσια, πλήρη, άκριβή καί πλούσια παροχή
ιστορικών πηγών. Οί πόλεμοι γέννησαν καθεστώτα ολοκληρωτικά, τά όποια
προσπάθησαν νά ύποτάξουν τήν έπιστημονική σκέψη. Κάποιοι έπιστήμονες
λύγισαν, κάποιοι άντιστάθηκαν. Ή συγγραφέας περιγράφει καί σχολιάζει μέ
γλαφυρότητα τις καταστάσεις αύτές.

Γιά τό βιβλίο της Έξουσία και Μαθηματικά άπονέμεται βραβείο στήν
'Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τού 'Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κ. Χρι-
στίνα Φίλη.

11. Ή βραβευόμενη έργασία πραγματεύεται τήν προστασία καί συντή-
ρηση τού δομικού υλικού άπολιθωμένων δασών τής Ελλάδας, τά όποια είναι
μνημεία τής φύσης καί τής παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ή ήλι-
κία τους είναι 15-25 εκατ. χρόνια καί δημιουργήθηκαν μέ ήφαιστειακές δια-
δικασίες στόν έλλαδικό χώρο. 'Εξετάζονται μορφές φθορών άπό τό άμεσο ή
έμμεσο περιβάλλον, δηλαδή θερμοκρασία, υγρασία, κρυστάλλωση διαλυτών
άλάτων, καί παρουσιάζονται διαδικασίες συντήρησης όπως φυσικοχημικές
άναλύσεις δομικού ύλικού, καθαρισμοί, έπιφανειακές καί σέ βάθος στερεώ-
σεις, συγκολλήσεις καί συμπληρώσεις. Τέλος, παρουσιάζονται οί κατάλληλες
συνθήκες έκθεσης τού άπολιθωμένου δομικού υλικού.

Γιά τήν έργασία του «Συντήρηση δομικού ύλικού άπολιθωμένων δασών
τής Ελλάδας» άπονέμεται ε'παινος στόν κ. Βασίλειο Λαμπροπουλο.

ΤΑΞΙΣ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1. Ό βραβευόμενος χαρακτηρίζεται άπό τήν κόσμια, άριστοκρατική,
ώριμη άπόδοσή του. Ή ποίησή του είναι εύγενής, συνεχώς γοητευτική με-
τάβαση άπό μιά παλλόμενη ήσυχία σέ μιά ήρεμη άναταραχή, καταστάσεις
πού ή εύκίνητη ίσορροπίστρια γλώσσα του συνεχώς τις έναλλάσσει μεταξύ
τους, πότε έμβολιάζοντάς μας μέ μιά έπιφυλακτικότητα γιά τό αν είναι
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πράγματι έτσι αυτό πού βλέπουμε, πότε ένθαρρύνοντας τήν ύπόνοια ότι ή πιό
πραγματική μορφή τών πραγμάτων είναι αύτή πού τούς δίνει κατά περίστα-
ση ή άναδημιουργός φαντασία μας.

Γιά τό σωτήριο τρόπο μέ τόν όποιο αντιστέκεται ή ποίησή του, άπο-
νέμεται τό βραβείο Γεωργίου Άθάνα, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ,
στόν κ. Γιώργο Μπρουνιά, γιά τήν ποιητική του συλλογή Τέντα στον
αέρα.

2. Ή ποίηση τού βραβευομένου είναι αύστηρή, σοβαρή καί ή θεματική
της άδιάσπαστη. Άπό τόν άνετο τρόπο μέ τόν όποιο σκληραγωγεί τό στίχο
καί τις συλλήψεις του, ξεφεύγει μιά ευγενής ύπεροψία. Φιλόδοξη ή λύπη του,
θέλει νά έχει τό «πρωτεΐον».

Τά έλληνικά του είναι καλά οπλισμένα. Ή άνάπτυξη τών θεμάτων του
δέν σκοντάφτει στό σχετικά μακρύ, σκοτεινό δρόμο της, ό ρυθμός τού στί-
χου συντονίζεται μαζί της, ούτε πολύ ταχύς θέλει νά είναι ούτε πολύ συγ-
χωρετικός πρός όσα καθ' όδόν βλέπει, παρά τό ότι προστατεύει τά άσυγ-
χώρητα.

Γιά τόν άποτελεσματικό τρόπο μέ τόν όποιο συντελεί στό νά κατακαθί-
ζει γρήγορα ή πυκνή σκόνη τής ματαιότητας, άπονέμεται τό βραβείο Λά-
μπρου Πορφύρα, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στόν κ. Δημήτρη
'Αγγελή, γιά τήν ποιητική του συλλογή Επέτειος.

Τό βραβείο θά παραλάβει ό πατέρας του κ. Κωνσταντίνος Αγγελής.

3. Ό τίτλος τής βραβευόμενης συλλογής άναφέρεται στό δενδρολίβανο,
φυτό πού άνακουφίζει τούς πόνους καί ενισχύει τή μνήμη. "Ετσι'-καί ή μνή-
μη τού ποιητή φαίνεται πώς έχει θεριέψει χάρη σ' αύτό τό μαβί φυτό, άφού
δέν ξεχνά νά τηρεί τήν έκλέπτυνση τών έκφραστικών του μέσων, τούς θαρ-
ραλέους κανόνες τής έπικίνδυνης έμβάθυνσης, καί νά τιμά τις εύκαιρίες .πού
τού δίνει ή εύρύτατη παιδεία του μέ τό νά ύμνε! τήν άστείρευτη σέ μεγαλείο
άρχαιότητα καί τή μυθολογία —αύτή τήν άνεξάντλητη ποιήτρια. "Ολες οί
φωνές, όλων τών έποχών, περισυλλέγονται καί στοιβάζονται μέσα στήν
άκοή, ενωμένες πιά σ' ένα μελωδικό άπειρο.

Γιά τή συμβολή τής ποίησης του στό νά μή χάνεται ή φωνή τού κό-
σμου άπό τόν κόσμο, άπονέμεται τό βραβείο Σωτηρίου Ματράγκα, μέ
χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στόν κ. Γιώργο Μοράρη, γιά τή συλλογή
του Ροσμαρίνος.
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4. Το βραβείο Ελένης Τιμολέοντος Μυκονίου, εις μνήμην τών γονέ-
ων της ''Ανδρομέδας και Τιμολέοντος Μυκονίου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
ευρώ, απονεμόμενο σέ αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα, απονέμεται σέ μιά
νέα καλλιτέχνιδα μέ λαμπρές σπουδές, πλήθος τιμητικών διακρίσεων καί μέ
προσωπικότητα καί τεχνικά προσόντα πού προοιωνίζονται ένα μέλλον λα-
μπρό, τήν κ. Αικατερίνη-Νεφέλη Μούσουρα.

5. Ή βραβευόμενη μελέτη είναι αφιερωμένη στήν κοινοτική οργάνωση
τών. Ελλήνων κατά τή μακρόχρονη περίοδο τής Βενετοκρατίας. Ή συγ-
γραφέας εξετάζει συστηματικά αναγνωρισμένα, συλλογικά σώματα μέ έδρα
τά αστικά κέντρα υπό βενετική κυριαρχία, τις κοινότητες στήν Κρήτη, τήν
Κύπρο, τά Επτάνησα, τήν Πελοπόννησο, τήν Εύβοια καί τή Στερεά
Ελλάδα. Διερευνά άναλυτικά τή σύσταση τών κοινοτήτων κατά τόπους, τήν
υποδοχή πού είχε ό θεσμός άπό τήν τοπική κοινωνία, τις έπιδράσεις άπό
ισχυρές τοπικές συνθήκες καί παραδόσεις, τις μεταβολές πού γνώρισε ή κοι-
νοτική όργάνωση στή διαδρομή τού χρόνου, τούς μηχανισμούς ένταξης τού
ντόπιου πληθυσμού στήν κοινοτική συσσωμάτωση, τό πλέγμα τών κοινω-
νικών διακρίσεων πού δημιούργησαν οσα προνόμια χορήγησε στά μέλη τών
κοινοτήτων ή Βενετία καί, τέλος, τις έπεμβάσεις τών Βενετών άξιωματού-
χων πού άποσκοπούσαν στόν έλεγχο τής κοινοτικής διοίκησης. Ή πραγμά-
τευση τού θέματος γίνεται μέ εύστοχους προβληματισμούς καί έπεξεργασία
πληθώρας άρχειακών πηγών μέ ερμηνευτική διάθεση.

Γιά τό βιβλίο της Ό θεσμός τών αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό
χώρο κατά τήν περίοδο της Βενετοκρατίας (13ος - 18>,ς αι.). Μιά συνθετική
προσέγγιση, άπονέμεται τό βραβείο Διονυσίου Κοκκίνου, μέ χρηματικό
έπαθλο 5.000 ευρώ, στήν κ. 'Αναστασία Παπαδία-Λάλα.

6. Τό βραβευόμενο έργο, είναι μιά σφαιρική θεώρηση τής προσωπικότη-
τας καί τού έργου τού Σπυρίδωνος Ζαμπελίου ώς ιστορικού τού βυζαντινού
ελληνισμού, θεμελιωτή τής Νεοελληνικής Ιστοριογραφίας καί άρχιτέκτονα
τής διαχρονικής ενότητας τής ελληνικής ιστορίας. Ό συγγραφέας, γνώστης
σέ βάθος τών μείζονος σημασίας αύτών προβλημάτων, έξετάζει καταλεπτώς
καί παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα τού συνόλου. Χάριν τής πληρέστερης, έξ
άλλου, πραγμάτευσής τους, συμβουλεύθηκε καί παρέθεσε συστηματικά σέ
ύποσημειώσεις τις διαθέσιμες πηγές δημοσιευμάτων τού Ζαμπελίου καί ολί-
γα σωζόμενα χειρόγραφα, καθώς καί τήν πλούσια σχετική βιβλιογραφία.
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Γιά τό δίτομο έργο του Σπυρίδων Ί. Ζαμπέλιος (1815-1881) απονέμε-
ται τό βραβείο Ελένης καί Πάνου Ψημένου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, στόν κ. Χρίστο Σολδάτο.

7. Τό βραβευόμενο έργο είναι ή κριτική έκδοση τών όμιλιών τοϋ αύτο-
κράτορος Λέοντος ΣΤ ' τοϋ Σοφού. Πρόκειται γιά σαρανταδύο ομιλίες πού
άνήκουν στό «γένος έπιδεικτικόν» («όμιλητικόν») τής Ρητορικής. Είναι λό-
γοι πανηγυρικοί, άναφερόμενοι σέ έκκλησιαστικές εορτές ή έκφωνηθέντες επ'
εύκαιρία άλλων γεγονότων πού σχετίζονται μέ τήν Εκκλησία καί τό Κρά-
τος συγχρόνως, ή είναι εγκώμια Αγίων. Στήν παρούσα έκδοση συμπεριλαμ-
βάνονται καί δύο όμιλίες άγνωστες έως τώρα, πού άνακάλυψε ή συγγραφέ-
ας καί εκδίδει γιά πρώτη φορά. Ή έργασία πληροί όλες τις άπαιτήσεις τής
σύγχρονης Κριτικής Φιλολογίας, καί ή συγγραφέας διαθέτει γνώσεις πέραν
τού συνήθους στήν περιοχή τής Παλαιογραφίας - Κωδικολογίας καί τής Κρι-
τικής τών Κειμένων.

Γιά τό βιβλίο της Οί ομιλίες τοϋ βυζαντινού αύτοκράτορος Λέοντος ΣΤ'
του Σοφού. Κριτική έκδοση, άπονέμεται τό έπαθλο Μιχαήλ καί 'Ιωάννου
Κατσαρά, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στήν κ. Θεοδώρα 'Αντωνο-
πούλου.

8. Στό βραβευόμενο, όγκώδες έργο, ό συγγραφέας έξετάζει επιστημονικώς
τήν «οπτική εικόνα» τής γλώσσας, τήν ελληνική ορθογραφία. Τό θέμα
ερευνάται μεθοδικά: Συστήματα γραφής, τό άλφάβητο, ιστορία καί θεωρία
τής νεοελληνικής ορθογραφίας, ορθογραφία καί φωνολογία, μορφολογία, λεξι-
κογραφία, όρθογραφία κυρίων ονομάτων, τονισμός καί άλλα. Πρόκειται γιά
πρωτότυπη μελέτη, γραμμένη άπό πρόσωπο κατ' εξοχήν άρμόδιο, πού θά
προσφέρει μεγάλη βοήθεια σέ όσους άσχολοΰνται μέ τά γλωσσικά ζητήματα.

Γιά τό βιβλίο του Νεοελληνική ορθογραφία. Ιστορία, θεωρία, εφαρμογή,
άπονέμεται τό βραβείο τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, γιά βράβευση έργου γιά
τή νέα έλληνική γλώσσα, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ, στόν κ. Γε-
ώργιο Παπαναστασίου.

9. Τό βραβευόμενο έργο είναι τό πρώτο στή διεθνή βιβλιογραφία πού
άντιμετωπίζει έπιτυχώς τό πρόβλημα τών σχέσεων άνατολικοΰ καί ελληνι-
κού πολιτισμού σέ λογοτεχνικό επίπεδο. Ό συγγραφέας μελετά τήν προέ-
λευση, τή δομή καί τό περιεχόμενο τών πολυάριθμων καί πολύγλωσσων πα-
ραλλαγών τής διήγησης τού Άχικάρ καί τήν πρόσληψή τους άπό τήν άρχαι-
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οελληνική λογοτεχνία. Προσδιορίζει τή χρονολογία δημιουργίας τής διήγησης
(750-700 π.Χ.), τής εισόδου της σέ έλληνικό λογοτεχνικό έδαφος, αλλά καί
τις έπιδράσεις της άπό τόν Δημόκριτο έως τους Περιπατητικούς. Τό έγχεί-
ρημά του ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, αν άναλογιστούμε τις πολλές καί δυσπρό-
σιτες άνατολικές γλώσσες στις όποιες κυκλοφορούσε ή διήγηση, κι άκόμα
τήν έλλειψη βιβλιογραφίας σχετικής μέ τις άνατολικές λογοτεχνίες στόν τό-
πο μας.

Γιά τό δίτομο έργο του Άκίχαρος. Ή διήγηση τοΰ Άχιχάρ στήν αρχαία
Ελλάδα, άπονέμεται τό βραβείο τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, γιά βράβευση
έργου κλασικής φιλολογίας, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στόν κ. 'Ιω-
άννη Κωνσταντάκο.

10. Ή βραβευόμενη μελέτη άσχολεΤται μέ τό είδος τής Γραμματείας,
τό όποιο καλλιεργήθηκε άπό τήν 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία μέ τή μορφή κηρύγ-
ματος, καί άποτυπώθηκε σέ έντυπες συλλογές κατά τόν ΙΗ ' αιώνα. Άπό
τήν άποψη τής μεθόδου, δ συγγραφέας προχωρεί άπό τήν παρουσίαση τών
γενικών χαρακτηριστικών τής ύπό έξέταση Γραμματείας στήν άνάλυση τών
συγκεκριμένων συγγραφέων της, τών κειμένων τους καί τών άναφορών τους
στούς "Ελληνες πατέρες, τούς δυτικούς θεολόγους καί τούς "Ελληνες καί
Ρωμαίους φιλοσόφους. Τό έργο συμβάλλει στή γνώση τής φιλολογικής καί
τής θεολογικής σημασίας τής κηρυγματικής Γραμματείας τής έποχής τής
Τουρκοκρατίας. Αφήνει νά διαφανεί τό έπίπεδο τής παιδείας καί τής μορ-
φώσεως τών έκκλησιαστικών κηρύκων τής περιόδου αύτής καί προβάλλει τή
μέριμνα τού Οικουμενικού Πατριαρχείου γιά τή μόρφωση τού όρθόδοξου κλή-
ρου καί;- τήν, άνάπτυξη, |κκλησιαστικής ρητορικής, έφάμιλλης πρός έκείνη
τής Δυτικής Έκκλ$?^|ς κατά τήν έποχή έκείνη.

Γιά τήν μελέτη "φυ Ή Όρθόδοξη Κηρυκτική Γραμματεία κατά τον
ΙΗ ' αιώνα. Οί εντνπΜ,ψ%μλλογές, άπονέμεται τό βραβείο Γεωργίου Φωτει-
νού, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στόν κ. Γεώργιο Μποροβίλο.

11. Στή ' βραβευόμενη έργασία δ συγγραφέας έξετάζει λεπτομερώς τό
πνευματικό "περιβάλλον πού έξέθρεψε τόν λόγιο Αδαμάντιο Κοραή. Ειδικότε-
ρα, έξετάζεται ή συμβολή καθενός άπό τά φωτισμένα έθνη τής έποχής του
καί οί κύ^8ί|έκ5Ϊρ|(3'ώποί τους. Ή προσέγγιση τού θέματος άποπνέει τό κλί-
μα ένός γνήσιου προβληματισμού καί μαρτυρεί έκτεταμένη γνώση τού ύπό
πραγμάτευση θέματος. Τή συγγραφή διακρίνει ή έπιμέλεια στή διατύπωση
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καί ή πληρότητα στήν τεκμηρίωση τών απόψεων. Ή βιβλιογραφική ενημέ-
ρωση τοΰ συγγραφέα, σέ ό,τι άφορα τά κείμενα τοΰ ίδιου τοΰ Κοραή, καθώς
καί όσα γράφηκαν μεταγενέστερα γιά τόν "Ελληνα διαφωτιστή, είναι ιδιαί-
τερα πλούσια. Ή μελέτη, τέλος, έμπλουτίζεται μέ τήν παράθεση έκτεταμέ-
νης έργογραφίας τού Κοραή, τών πηγών καί διαφωτιστικών εύρετηρίων.

Γιά τήν μελέτη του Ό 'Αδαμάντιος Κοραής καί το πνευματικό περι-
βάλλον, τής εποχής του, άπονέμεται τό άθλον 'Αδαμαντίου Κοραή, μέ χρη-
ματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, στόν κ. Σωτήριο Φουρνάρο.

12. Ή βραβευόμενη καλλιτέχνις μαθήτευσε κοντά σέ σημαντικούς δα-
σκάλους. Ή ιδιαίτερη έπιρροή της άπό τή φύση καί τήν άρχαία έλληνική
πλαστική παράδοση, διαπιστώνεται τόσο στή θεματογραφία της, μέ τήν
σχεδόν άποκλειστική προτίμηση στήν άνθρώπινη μορφή, όσο καί στό μορφο-
πλαστικό της λεξιλόγιο. Γλύπτρια πού εργάζεται όλα τά υλικά τής πλα-
στικής καί συνδυασμούς τους, μας έχει δώσει προσπάθειες πού διακρίνονται
γιά τήν έκφραστική τους δύναμη pi καθοριστικό στοιχείο τής γλυπτικής
της τήν επιμονή στή συγκρατημένη καί λιτή αρχιτεκτονική τής άνθρώπινης
μορφής. Κεντρικός άξονας τών διατυπώσεών της είναι ή άρχαία έλληνική
γλυπτική, μέ τή σαφήνεια καί τήν καθαρότητα τών μορφών, τόν χαρακτή-
ρα τών όγκων, τή μόνιμη έμφαση στό ούσιαστικό. Χωρίς νά άποφεύγει καί
τις σύγχρονες τάσεις, ή προικισμένη αύτή δημιουργός διατηρεί τήν άνθρώπι-
νη μορφή άκόμη καί όταν χρησιμοποιεί ένα κυβιστικό καί περισσότερο άφη-
ρημένο μορφοπλαστικό λεξιλόγιο. Μέ γόνιμη καί συνεχή παρουσία στήν καλ-
λιτεχνική σκηνή, μάς δίνει έργα πού κατορθώνουν νά συνδυάσουν τήν έλλη-
νική πλαστική παράδοση μέ τις σύγχρονες άναζητήσεις.

Γιά τό σύνολο τού καλλιτεχνικού της έργου άπονέμεται βραβείο στήν
γλύπτρια κ. 'Ασπασία Παπαδοπεράκη.

13. Τό βραβευόμενο έργο, άναφέρεται στή διαδρομή τής ιστορίας τής
έλληνικής άποικίας τής Κορσικής, διαδρομή πού έκτείνεται σέ περισσότερα
άπό τριακόσια χρόνια ζωής. Τό 1676 έπτακόσια άτομα τής οικογενείας τών
Στεφανοπούλων τής Μάνης κατέφυγαν στήν Κορσική. Μέ κύριους σταθμούς
τήν Παόμια, τό Αιάκειο καί τό Καργκέζε, ή άποικία τών Μανιατών στήν
Κορσική άκολούθησε τις τύχες τού τόπου έγκατάστασης, διατήρησε όμως
τήν έλληνικότητά της, τή γλώσσα της καί τά έθιμά της, συμμετέχοντας
πάντα στούς έλληνικούς έθνικούς αγώνες καί ιδιαίτερα κατά τήν Έλληνική
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Επανάσταση. Στο έξάτομο έργο του δ συγγραφέας, δ τελευταίος τής οικο-
γενείας τών Στεφανοπούλων, παρακολουθεί μέ έπιστημονικό τρόπο καί ιστο-
ρική κρίση τήν ιστορία τής αποικίας στήν Κορσική καί τήν Αλγερία, βασι-
ζόμενος σέ πρωτογενές υλικό άπό γαλλικά καί ιταλικά άρχεία άλλά καί στό
πλουσιότατο οικογενειακό του άρχεϊο.

Γιά τό έξάτομο έργο του Histoire des Grecs-Maniotes en Corse, άπονέμε-
ται βραβείο στόν κ. Michel Stephanopoli de Comnène.

14. Ή βραβευόμενη Εταιρεία ιδρύθηκε τό 1975 μέ σκοπό τή διερεύ-
νηση καί προβολή τού κεφαλληνιακού άλλά καί γενικότερα τού επτανησια-
κού πολιτισμού: Επιστήμες, γράμματα, τέχνες, μουσική. Στά μέλη της πε-
ριλαμβάνονται διακεκριμένοι Κεφαλλήνες τού έσωτερικού καί τού έξωτερι-
κού. Τό έργο πού έχει παρουσιάσει είναι πλούσιο καί ποικίλο. Στις έκδόσεις
της περιλαμβάνεται τό έπιστημονικό περιοδικό Κεφαλληνιακά Χρονικά, πού
φιλοξενεί μελετήματα γνωστών ή καί νεότερων έρευνητών, πρακτικά συνε-
δρίων καί αύτοτελεις έκδόσεις πού έκτείνονται σέ εύρύ φάσμα. "Εχει επίσης
δργανώσει περί τά δέκα συνέδρια, ήμερίδες καί διαλέξεις.

Γιά τό σύνολο τών επιστημονικών, εκδοτικών καί πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων της, άπονέμεται βραβείο στήν Εταιρεία Κεφαλληνιακών 'Ιστο-
ρικών Ερευνών. Τό βραβείο θά παραλάβει δ Πρόεδρος τής Εταιρείας κ.
Γεώργιος Μοσχόπουλος.

15. Ό βραβευόμενος λαογράφος, συγγραφέας καί έρευνητής είναι ένας
άπό τούς ολιγάριθμους Επτανήσιους λόγιους πού συνεχίζουν τή μακρά πα-
ράδοση τής περιοχής αύτής, ή όποια έχει προσφέρει πάμπολλα στόν νεοελ-
ληνικό πολιτισμό.

Ιστοριοδίφης, άκάματος έρευνητής άρχείων καί βιβλιοθηκών, μέ πλούσιο
πρωτότυπο συγγραφικό έργο, ό σεβαστός πρεσβύτης τού 'Αργοστολίου διαθέ-
τει νεανικό σφρίγος καί πάθος γιά νά προβάλλει νέες, άγνωστες πτυχές τής
ιστορίας τής Κεφαλλονιάς, άλλά καί νά συλλέγει πολύτιμα λαογραφικά στοι-
χεία. 'Εκτός άπό μελετήματα καί δημοσιεύσεις σέ έπιστημονικά περιοδικά,
έχει έκδώσει είκοσι αύτοτελεϊς τόμους μέ ποικίλα θέματα.

Γιά τό σύνολο τής πνευματικής του προσφοράς, άπονέμεται έπαινος
στόν κ. "Αγγελο-Διονύση Δεμπόνο.
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ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Ό βραβευόμενος ιερέας, πέραν τών καθαρά εκκλησιαστικών καθηκό-
ντων του, ασχολείται άπό τό 1999 μέ τά περιβαλλοντικά ζητήματα τής
μεγαλύτερης βιομηχανικής περιοχής τής χώρας, τά Οινόφυτα. Στό πόσιμο
νερό πού προέρχεται άπό γεωτρήσεις, τό Γενικό Χημείο άνίχνευσε ρύπανση
πού όφείλεται στά υγρά άπόβλητα τών βιομηχανιών καί έπηρεάζει τήν υγεία
τών κατοίκων. Ό βραβευόμενος ξεκίνησε προσπάθεια ένημέρωσης τών
κατοίκων τής περιοχής, όργάνωσε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ύπέβαλε
αναφορές σέ δημόσιες άρχές καί στήν Επιτροπή τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης,
προκάλεσε επιθεωρήσεις τών βιομηχανικών εγκαταστάσεων άπό τό
Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καί μετρήσεις άπό άρμόδιους φορείς. Μέ τις δραστηριότη-
τές του εύαισθητοποίησε, ένεργοποίησε τήν κοινή γνώμη καί πέτυχε τή
σφράγιση πολλών γεωτρήσεων.

Γιά το άξιολογότατο περιβαλλοντικό του έργο άπονέμεται τό βραβείο
Μαυρικίου-'Αντωνίου Καζέ καί Φανής Καζέ, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, στόν Πρεσβύτερο κ. 'Ιωάννη Οικονομίδη, ιερέα τού Τερού Ναού
Αγίου Σπυρίδωνος Οινοφύτων.

2. Κατά τή διάρκεια καταδίωξης άλλοδαπού ληστή, ό όποιος έτράπη
σέ φυγή μετά άπό ληστεία, άστυνομικός πυροβολήθηκε θανάσιμα άπό τό
δράστη.

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών άπονέμει μετά θάνατον βραβείο στόν ήρωικό
Ύπαρχιφύλακα τής Ελληνικής Αστυνομίας Μιχάλη Σπανουδάκη, ό
όποιος στις 5 Μαρτίου 2009, καί ένώ ήταν έκτος υπηρεσίας, καταδιώκων
τόν ένοπλο δράστη δολοφονήθηκε έν ψυχρώ στή Νίκαια. Επίσης, ή Ακα-
δημία προσφέρει οικονομική ενίσχυση στήν οίκογένειά του ποσού 10.000
εύρώ. Τό βραβείο θά παραλάβει ή σύζυγος τού εκλιπόντος κ. Τσιχλάκη.

3. Τό βραβευόμενο έργο άνήκει στήν ελληνική εκκλησιαστική Γραμμα-
τεία μιάς περιόδου μάλλον πτωχής σέ πνευματικά έργα. Πρόκειται γιά τά
διασωθέντα συγγράμματα τοϋ Αγίου Νεοφύτου τού 'Εγκλείστου, ό όποιος,
μετά άπό άσκητικούς άγώνες καί άναζητήσεις, λάξευσε τήν 'Εγκλείστρα
του στή μικρή σπηλιά τού Μελισσόβουνου τής Πάφου καί έζησε έγκλειστικό
βίο γιά εξήντα χρόνια. Μετά τό 1170 ό "Εγκλειστος μετέτρεψε τήν
'Εγκλείστρα του σέ Μονή. Συνέγραψε συνολικά δεκαέξι βιβλία πού περιλαμ-
βάνουν πανηγυρικούς λόγους, βίους άγιων, έρμηνευτικές ομιλίες, κατηχήσεις,
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επιστολές καί άλλα. Τό 1994 τό Ήγουμενοσυμβούλιο τής Μονής ανέθεσε τό
συντονισμό τών έργασιών για τήν έκδοση τών συγγραμμάτων του Άγιου σέ
Επιτροπή, ή όποια συνέστησε όμάδα άπό ειδικούς καθηγητές, άφού προη-
γουμένως συγκέντρωσε όλα τά γνωστά χειρόγραφα, σχετική βιβλιογραφία
καί έπιστημονικά στοιχεία. Τό έργο πού έπιτελέστηκε είναι τεράστιας ση-
μασίας, ή πρώτη ολοκληρωμένη κριτική έκδοση τών έργων τού Αγίου σέ
πέντε ογκώδεις τόμους καί έναν έκτο μέ ευρετήρια πρός διευκόλυνση τών
έπιστημόνων. Πρόκειται γιά έργο εθνικό.

Γιά τήν άξιολογώτατη έξάτομη έκδοση τής Τεράς Βασιλικής καί Σταυ-
ροπηγιακής Μονής Άγιου Νεοφύτου Πάφου-Κύπρου, μέ τίτλο Άγιου Νεο-
φύτου τοΰ Έγκλειστου, Συγγράμματα, άπονέμεται βραβείο στό Ήγουμε-
νοσυμβούλιο τής Μονής καί σέ όλους τούς συντελεστές τής έκδοσης.
Τά βραβεία θά παραλάβουν ό Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χύτρων κ.κ. Λεό-
ντιος ώς έκπρόσωπος τής Μονής, καί ό Καθηγητής κ. Χρήστος Οικονόμου,
Πρόεδρος τής Συντονιστικής Επιτροπής.

4. Ό βραβευόμενος, πέρα τών συνήθων ποιμαντικών καθηκόντων ένός
ίεράρχου, καταβάλλει έπί σειρά έτών άοκνες προσπάθειες νά διασώσει καί νά
προβάλει τά πνευματικά μνημεία τής μητροπόλεώς του. Μέ έπιμέλεια καί
έπιστημονική άκρίβεια έχει δημοσιεύσει οκτώ τόμους σημαντικού άρχειακοΰ
ύλικού μέ σπουδαία έγγραφα καί άλλα κείμενα, τά όποια άποτελούν πολύτι-
μες πηγές γιά τήν ιστορική έρευνα τής περιοχής τής Δυτικής Μακεδονίας
καί τής Μητροπόλεως Γρεβενών ειδικότερα, κατά τήν Τουρκοκρατία καί μέ-
χρι τήν άπελευθέρωση τής περιοχής στις άρχές τού 20ού αιώνα. Χάρη στό
έργο αύτό θά βρίσκονται πλέον στή διάθεση τών ιστορικών πολύτιμα στοι-
χεία πού σχετίζονται μέ τήν έκκλησιαστική ιστορία, τήν παράδοση, τόν πο-
λιτισμό καί γενικότερα τή ζωή τού πληθυσμού τής περιοχής τών Γρεβενών
καί τής Δυτικής Μακεδονίας εύρύτερα.

Γιά τό άξιολογότατο συγγραφικό καί εκδοτικό του έργο άπονέμεται βρα-
βείο στόν Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Σέργιο Σιγάλα.

5. Ή βραβευόμενη Σχολή, ίδρυμα μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο-
χεύει καί πραγματώνει παιδεία πού προσφέρει εύκαιρίες στούς μαθητές νά
άνακαλύψουν τις κλίσεις καί τά ταλέντα τους. Παράλληλα οργανώνει προ-
γράμματα πού άναδεικνύουν τήν ιστορική πορεία τού τόπου καί τήν πολιτι-
στική κληρονομιά, καί συμμετέχει σέ διαθεματικά σχέδια δράσης, εύρωπάίκά
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προγράμματα και διακρατικές συνεργασίες πού στόχο έχουν νά βελτιώσουν
τήν ποιότητα τής σχολικής μονάδας. Στίς σημαντικές δραστηριότητές της
περιλαμβάνονται καλλιτεχνικές, λογοτεχνικές καί αθλητικές εκδηλώσεις.
Στήν ιστορία της πρέπει νά άναφερθεΐ ή μεγάλη προσφορά της στους δύο
παγκοσμίους πολέμους, καθώς καί οί πολύπλευρες φιλανθρωπικές δραστηριό-
τητες τις όποιες άνέλαβε στή συνέχεια. Ακόμη καί σήμερα, ή κοινότητα τής
Σχολής επιτελεί πολύπλευρο παιδαγωγικό, κοινωνικό καί φιλανθρωπικό έργο.
Επίσης, είναι γνωστή γιά τήν ένασχόλησή της μέ τή μελέτη τού γαλλικού
πολιτισμού καί τις διακρίσεις πού έχει πάρει σέ διαγωνισμούς τής
Francophonie.

Μέ τήν ευκαιρία συμπληρώσεως 150 χρόνων δημιουργικής πορείας καί
προσφοράς στήν έκπαίδευση καί τόν πολιτισμό, άπονέμεται βραβείο στήν
Έλληνογαλλική Σχολή «Jeanne d' Arc». Τό βραβείο θά παραλάβει ή
άδελφή Ελισάβετ Ρηγούτσου.

6. Τό βραβευόμενο έργο είναι συλλογικός τόμος πού άναφέρεται στό
πρόβλημα τής περιφερειακής ανάπτυξης στίς έκτεταμένες νησιωτικές πε-
ριοχές τής χώρας μας. Παρουσιάζει άμεσα έφαρμόσιμες έναλλακτικές άνα-
πτυξιακές προτάσεις γιά τις περιοχές αύτές, στό πλαίσιο τής οικονομικής,
κοινωνικής καί περιβαλλοντικής ισορροπίας. Τό έρευνητικό ένδιαφέρον επι-
κεντρώνεται στήν Κύθνο, τής οποίας τό σημερινό πρότυπο άναπτύξεως
έξετάζεται άπό διαφορετικές οπτικές γωνίες σέ έπιμέρους εισηγήσεις. Τό
συμπέρασμα τό οποίο προκύπτει άπό τήν πρωτότυπη αύτή έρευνητική
προσπάθεια, συμβάλλει στήν άνάδειξη νέου άναπτυξιακού προτύπου, πού δι-
ευκολύνει τήν έκπόνηση παρόμοιων μελετών καί γιά άλλες περιοχές μέ
άνάλογα προβλήματα.

Γιά τήν επιμέλεια τού συλλογικού τόμου μέ τίτλο 'Αναπτυξιακά προ-
βλήματα και διαγραφόμενες προοπτικές στήν Κύθνο άπονέμεται βραβείο
στόν καθηγητή τού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νίκο Μαρτίνο.

7. Τό τιμώμενο Σωματείο, μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δραστηριο-
ποιείται κυρίως σέ θέματα πού αφορούν στήν ισότητα τών φύλων καί στή
διάδοση, διάσωση καί διατήρηση τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ή ιστορική πορεία του προβάλλεται στήν έκδοθείσα έσχάτως έπετειακή
έκδοση, όπου παρουσιάζεται τό έργο του καί ή έξαιρετικά έπιτυχής προσπά-
θειά του γιά τήν προβολή τού κρητικού πολιτισμού. 'Ιδιαιτέρως δέ πρέπει νά
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τονισθεί ότι τήν τελευταία δεκαετία έχει επεκτείνει τή δράση του καί σέ
άλλες άξιοσημείωτες ενέργειες, όπως στήν άνάδειξη τών προβλημάτων τής
Γαύδου, συμβάλλοντας άποφασιστικά, μέ συντονισμένες παρεμβάσεις, στήν
επαναλειτουργία τού Νηπιαγωγείου καί τού Δημοτικού Σχολείου τής γειτο-
νικής αύτής νησίδας.

Γιά τήν τριαντάχρονη κοινωνική καί πολιτιστική του προσφορά, άπονέ-
μεται έπαινος στό Σωματείο «"Ενωση Γυναικών Κρήτης». Τό βραβείο θά
παραλάβει ή Πρόεδρος κ. Ρένα Κιτσοπανίδου.

8. Ό τιμώμενος, καθηγητής καί συγγραφέας, έπί πενήντα έτη έπιτελεΐ
άξιόλογο συγγραφικό καί πνευματικό έργο γιά τήν προβολή τού πολιτισμού
τών Κυκλάδων. Τά τριάντα τέσσερα βιβλία πού έχει έκδώσει διακρίνονται
κυρίως γιά τό σημαντικό ιστορικό καί λογοτεχνικό τους περιεχόμενο. 'Ιδιαί-
τερης, έπίσης, σημασίας είναι καί ή έπί τριακονταετία άνελλιπής έκδοση καί
διεύθυνση τού εκλεκτού περιοδικού Παριανά, μέ τό όποιο προβάλλεται ή Πά-
ρος καί ή. κυκλαδική παράδοση.

" Γιά τό άξιολογότατο συγγραφικό καί πνευματικό έργο πού έπιτελεΐ έπί
πενήντα χρόνια γιά τήν άνάδειξη τού πολιτισμού τής Πάρου καί τών Κυ-
κλάδων γενικότερα, άπονέμεται έπαινος στόν κ. Νικόλαο Άλιπράντη.

9. Ό τιμώμενος, τή νύκτα τής 6ης Αύγούστου 2008, στό μώλο Αγίου
Νικολάου Πάτρας, άψηφώντας τόν κίνδυνο βούτηξε στή θάλασσα, όταν
άκουσε έναν άντρα νά καλεί σέ βοήθεια καί άντιλήφθηκε ότι δέν γνώριζε κο-
λύμπι. Καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες κατόρθωσε νά σώσει τόν συ-
νάνθρωπο του άπό βέβαιο πνιγμό.

Γιά τήν πράξη αύτή γενναιότητας καί φιλαλληλίας άπονέμεται έπαινος
στόν κ. Θεόδωρο Κορφιάτη.

ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

1. Τό βραβευόμενο βιβλίο είναι τό τέταρτο μυθιστόρημα τού συγγραφέως.

Ή Αώρα Τζάκσον, 'Αμερικανίδα ποιήτρια πού μετεγκαταστάθηκε στήν
Ευρώπη, έζησε έναν μακροχρόνιο παράνομο έρωτικό δεσμό μέ τόν "Αγγλο
ποιητή Ρόμπερτ Γκρέηβς. Τό μυθιστόρημα παρακολουθεί τή ζωή τής Τζάκ-
σον μέ τόν Γκρέηβς καί τή γυναίκα του, μιά διπλή άπόπειρα αύτοκτονίας
καί όσα τήν άκολούθησαν —όχι ώς μιά βιογραφική έξιστόρηση άλλά ώς μιά
εύκαιρία στοχασμού πάνω στή ζωή καί τήν ποίηση, κυρίως πάνω στή μοί-
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ρα τών άνθρώπουν πού είναι σημαδεμένοι άπο τή χάρη —καμιά φορά καί κα-
τάρα— τής τέχνης.

"Ενα μυθιστόρημα άρχείου, όπως έπιλέγει ό συγγραφέας του. Ή έκμε-
τάλλευση τοΰ πραγματολογικού υλικού γίνεται μέ ιδιαίτερα έπιτυχή τρόπο.
Χρησιμοποιώντας τήν ήμέρα τής άπόπειρας ώς σημείο έκκίνησης κάθε φο-
ρά, ή ιστορία έκτυλίσσεται σπειροειδώς, συχνά πρωθύστερα, μέ δραστικά
άποτελέσματα.

Γιά τό μυθιστόρημά του Ή Λονδρέζικη μέρα τής Αώρας Τζάκσον, άπο-
νέμεται τό βραβείο αφηγηματικού πεζού λόγου τού 'Ιδρύματος Πέτρου
Χάρη, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ, στόν κ. Χρήστο Χρυσόπουλο.

2. Ό βραβευόμενος ποιητής άνήκει στήν γενιά τών ποιητών πού μεγά-
λωσαν σ' ένα ψυχροπολεμικό κλίμα καί γαλουχήθηκαν μέ έντονη τήν αίσθη-
ση τής «άμφισβήτησης» γιά έναν κόσμο πού δέν συνέπιπτε μέ τις δικές
τους προσδοκίες. Στήν αίσθηση αύτή οφείλεται καί τό μεγαλύτερο μέρος τής
ιδιοτυπίας του.

Ό σημερινός περίγυρος του έχει πάρει μορφή έφιάλτη πού τόν καταδιώ-
κει. Δέν τόν άπορρίπτει όμως. 'Αντίθετα, άποδέχεται τήν ύπαρξή του, τονί-
ζει τή δυσμορφία του περιγράφοντάς την μέ τό ίδιο έκεΐνο καταδεκτικό,
άντοχής μολύβι τής ποίησης, πού χρησιμοποιεί γιά νά περιγράψει καί τό
ωραίο, φιλικό όνειρο. Γιά νά στραφεί, σχετικά άπελευθερωμένος πρός τις ζω-
ντανές μορφές τής παράδοσης, άναζητώντας τις άκρωτηριασμένες μορφές
τού παρελθόντος, άναδεύοντας πικρές μνήμες τού έλληνισμού. Ή λικνιστική
κίνηση πού προκαλείται, μάλλον άπό τή συνειδητή έπανάληψη τών ποιη-
τικών μοτίβων, γεννά μιά έντονη μουσική αίσθηση. Καί ίσως άπό 'κει πη-
γάζει ό άδιάλειπτος, έπιβλητικός ρυθμός, τό κλειδί γιά νά άνοίξεις τήν έρμη-
τική ποίησή του.

Γιά τήν έπιδεξιότητά του νά δείχνει μέ σκληρή διαφάνεια τά άπάνθρω-
πα πρόσωπα τών φόβων μας καί νά άποδυναμώνει έτσι τήν επιρροή τους
έπάνω μας, άπονέμεται βραβείο ποιήσεως τού 'Ιδρύματος Πέτρου Χάρη,
μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ, στόν κ. Κώστα Παπαγεωργίου.

3. Ό τιμώμενος, δοκιμιογράφος, ποιητής καί μελετητής τής 'Αρχαίας
Γραμματείας, άσχολήθηκε συστηματικά μέ τήν ποίηση τών Λυρικών τών
άρχάίκών αιώνων καί τών έλληνιστικών χρόνων. 'Ιδιαίτερη ύπήρξε ή ένα-
σχόλησή του μέ τούς τρεις κορυφαίους τής παράδοσης: Καβάφη, Κάλβο καί
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Σολωμό. Τό βραβευόμενο βιβλίο είναι μια σειρά δοκιμίων, στά όποϊα εξετά-
ζονται οί δύο ποιητές, Σολωμός καί Κάλβος, ώς άντίζυγες καί άλληλοσυ-
μπληρουμενες όντότητες. Μελετάται ιδιαιτέρως ή ποιητική τους άλλά καί ή
πρωτοτυπία τους ώς πρός τήν ποιητική άνάδειξη τού '21. 'Αναλύονται έπί-
σης συστηματικά καίρια προβλήματα καί θέματα πού άφορούν στό σύνολο
τού ποιητικού τους έργου.

Γιά τό βιβλίο του Σολωμός xoà Κάλβος, άπονέμεται τό βραβείο δοκι-
μίου τού 'Ιδρύματος Πέτρου Χάρη, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ,
στόν κ. Γιάννη Δάλλα.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ

1. Ό βραβευόμενος συγκεντρώνει μέ τήν ποίησή του σαράντα έτών
μνήμες, μέ τήν άναπόφευκτη έπεξεργασία στήν όποία τις υποβάλλει τό
ύποσυνείδητο καί μέ τήν έξωτερική μορφή πού θέλησε νά τούς δώσει ό μο-
ντερνισμός, άλλά μέ τόσο συμφιλιωμένο άποτέλεσμα. Δεκατέσσερις ποιη-
τικές συλλογές, άλλά, όπως θεωρεί ό 'ίδιος, όλα αύτά τά σαράντα χρόνια
γράφει ούσιαστικά ένα ποίημα, μέ τήν προσθήκη νέων στοιχείων, όσα προ-
σκομίζει κάθε τόσο ή όλο καί μεγαλύτερη πείρα πού άποκτά μέ τό πέρα-
σμα τού χρόνου.

Τήν προσφορά τής γλώσσας, μελοποιώντας την μαγικά, ό ποιητής τήν
έκμεταλλεύεται μέ εύσέβεια, ύπέρ τής προσπάθειάς του νά περάσει ή ποί-
ηση ώς άυλη ώφέλεια μέσα στόν κόσμο. Καί ή ποίησή του ώφελεΐ μέ τό
νά άγαπιέται άπό τούς άναγνώστες της. "Ισους έπειδή τούς ξαλαφρώνει
άπ' αύτό πού πάσχουν, καί γιατί μοιράζει σέ όλους μας υποφερτό τό άνυ-
πόφορο.

Γιά τις προικισμένες έλπίδες πού έγραψε τό ταχυδακτυλουργικό του
χάρισμα, άπονέμεται τό βραβείο ποιήσεως τού 'Ιδρύματος Κώστα καί
'Ελένης Ούράνη, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000 εύρώ, στόν κ. Γιάννη
Κοντό.

2. Το βραβευόμενο βιβλίο χαρακτηρίζει ό συγγραφέας του κάτι σάν σύγ-
χρονο παραμύθι γιά μικρούς καί μεγάλους. Τό χάρισμά του είναι κυρίως ό
τρόπος πού είναι γραμμένο καί όχι ή πλοκή τής ύπόθεσης πού ιστορεί. 'Αφη-
γητής τής ιστορίας είναι ένας γάτος «πού έχει βαρεθεί τά στριμμένα παιδιά,
τά έπιθετικά κοπρόσκυλα καί τις μοναχικές γριούλες», καί βρίσκει καταφύ-
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γιο στο σπίτι τής Κυβέλης που τον μαζεύει άπο τον δρόμο. Ό γάτος-άφη-
γητής είναι ένας όξυδερκής παρατηρητής καί κριτής τής κοινωνίας τής
οποίας έγινε μέλος καί συγκάτοικος. Πρόκειται στ' αλήθεια γιά μιά πανέξυ-
πνη ματιά στά άνθρώπινα, μέ πολλή κατανόηση καί πολύ χιούμορ.

Γιά τό βιβλίο του Ό Σίσυφος στο μπαλκόνι, άπονέμεται τό βραβείο
παιδικής λογοτεχνίας τού 'Ιδρύματος Κώστα καί Ελένης Ούράνη, μέ
χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ, στόν κ. Πέτρο Τατσόπουλο.

Τά νέα βραβεία τά όποια προκηρύσσονται σήμερα θά δημοσιευθούν στόν
Τύπο. Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά πάρουν πληροφορίες άπό τή Γραμματεία
τής 'Ακαδημίας καί τήν ίστοσελίδα. Εύχαριστώ γιά τήν παρουσία σας, τήν
κατανόηση καί κυρίως τήν ύπομονή σας.





ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣ





ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Το ΚΕΑΕΜ κατά το έ'τος 2009 συνέχισε τις πολλαπλές δραστηριότη-
τές του μέ αξιόλογα έπιστημονικά αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν σέ πε-
ριοδικά διεθνούς κύρους, διεθνείς συνεργασίες, αποστολές σέ ιδρύματα τού
έξωτερικού καί εβδομαδιαία σεμινάρια μέ ομιλητές άπό τήν Ελλάδα καί τό
έξωτερικό. Τό ΚΕΑΕΜ συμμετείχε στίς έκδηλώσεις γιά τό Διεθνές "Ετος
Αστρονομίας (ΙΥΑ 2009), μέ τή διοργάνωση σειράς έκλαϊκευτικών ομιλιών
στό κεντρικό κτίριο τής Ακαδημίας Αθηνών, καθώς καί μέ άλλες ομιλίες
γιά τό εύρύ κοινό πού έδωσαν οί έρευνητές του.

Κατά τό 2009 άποχώρησαν άπό τό ΚΕΑΕΜ λόγω συνταξιοδοτήσεως
ή κ. Έ. Δάρα καί ό κ. Θ. Ζαχαριάδης, ένώ προστέθηκε στό δυναμικό τού
ΚΕΑΕΜ ό έρευνητής κ. Μ. Γεωργούλης καί ή γραμματέας κ. Γ. Αγγελο-
πούλου. Επίσης ό κ. Τ. Κοντόπουλος προήχθη στή Β ' βαθμίδα.

Επόπτης τού Κέντρου είναι ό Ακαδημαϊκός κ. Γεώργιος Κοντόπουλος,
τό δέ προσωπικό, στήν παρούσα φάση, άποτελεϊται άπό τούς:

• Πάτση Πάνο, Διευθύνοντα, Ερευνητή Α'.

• Εύθυμιόπουλο Χρήστο, Ερευνητή Β '.

• Κοντόπουλο 'Ιωάννη, 'Ερευνητή Β '.

• Βασιλάκο Σπύρο, 'Ερευνητή Γ '.

• Γοντικάκη Κωνσταντίνο, 'Ερευνητή Γ '.

• Βαγενά Ηλία, 'Ερευνητή Γ '.

• Γεωργούλη Μανώλη, Ερευνητή Γ'.

• Χατζηδημητρίου 'Ιωάννη, Δάρα Ελένη, Ζαχαριάδη Θεοδόση, Τριτάκη
Βασίλειο, 'Επιστημονικούς Συνεργάτες.

• Χαρσούλα Μιρέλλα, Έπιστημονικό Προσωπικό.

• Καλαποθαράκο Κωνσταντίνο, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή.

• Ζούλια Μανώλη, Τεχνικό Υπεύθυνο.

• 'Αγγελοπούλου Γεωργία, Γραμματέα.
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• Σταυρόπουλο. 'Ιωάννη, Αούκες-Γερακόπουλο Γεώργιο, Τσούτση Πάνο,
Δελή Νίκο, Κατσανίκα Ματθαίο, Τσιγαρίδη Λιάνα, Υποψήφιους Διδά-
κτορες.

• Ζαμπέλη Αδαμαντία, Πούρη Αθηνά, Χατζόπουλο Σωτήρη, μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές πρός απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευ-
σης.

Ή ερευνά τού ΚΕΑΕΜ εστιάζεται σέ τέσσερα έπιστημονικά πεδία:

• Γαλαξιακή Δυναμική καί Χάος.

• Ηλιακή Φυσική.

• Μαγνητούδροδυναμική.

• Κοσμολογία-Βαρύτητα.

Οί δραστηριότητες τού ΚΕΑΕΜ κατά τό έ'τος 2009 ήταν οί εξής:

1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στό πλαίσιο τών έπιστημονικών πεδίων τού ΚΕΑΕΜ έντάσσονται τά
εξής έρευνητικά προγράμματα:

• «Χάος στή Σχετικότητα καί στήν Κοσμολογία» (Γ. Κοντόπουλος,

Γ. Λοΰκες, Σ. Βασιλάκος).

• «Δυναμική μελέτη μελανών οπών» (Γ. Κοντόπουλος, Γ. Λούκες-

Γερακόπουλος, Θ. Άποστολάτος).

• «Συντονισμοί καί διάχυση στό δίκτυο Arnold» (Γ. Κοντόπουλος,

Χ. Εύθυμιόπουλος, Μ. Χαρσούλα).

• «Στρεφόμενα αύτοσυνεπή μοντέλα γαλαξιών» (Γ. Κοντόπουλος,

Ί. Σταυρόπουλος, Κ. Καλαποθαράκος).

• «Ή ροή τών αστέρων καί τού άερίου σέ γαλαξιακούς δίσκους» (Γ. Κο-

ντόπουλος, Π. Πάτσης, Κ.' Καλαποθαράκος, Μ. Χαρσούλα, Έ. Τσι-
γαρίδη, Σ. Κιτσιώνας).

• «Ή δομή τού φασικού χώρου σέ χαμιλτονιανά συστήματα 3 βαθμών

έλευθερίας» (Γ. Κοντόπουλος, Π. Πάτσης, Μ. Κατσανίκας).

• «Επιπτώσεις τής κλιματικής άλλαγής στόν ελληνικό καί εύρύτερο

χώρο τής Ανατολικής Μεσογείου». Χρηματοδότηση άπό τό Μαριολο-
πούλειο "Ιδρυμα, εκτέλεση άπό τήν Επιτροπή IGBP, Συντονιστής
Β. Τριτάκης.
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERANET/CIRCLE, Μαριολοπούλειο "Ιδρυμα,
Συντονιστής Β. Τριτάκης.

«Μελέτη τής δυναμικής τών spicules στό υπεριώδες άπό παρατηρήσεις
μέ τό τηλεσκόπιο τών 30 cm τοΰ TRACE, σέ συνδυασμό μέ παρα-
τηρήσεις καί άπό άλλα όργανα» (Θ. Ζαχαριάδης, Κ. Άλυσσανδράκης,
Κ. Γοντικάκης).

«Orbital classification in models of barred galaxies» (Π. Πάτσης,
Σ. Χατζόπουλος, Ch. Boily, Ν. Faber, συνεργασία μέ τό Πανεπιστη-
μιακό 'Αστεροσκοπείο τοΰ Στρασβούργου).

«Ordered and chaotic motion in NGC 1300» (Π. Πάτσης, Κ. Κα-
λαποθαράκος, P. Grosbol-ESO Munich).

«Theoretical and observational studies of two pattern speeds on the
disks of barred-spiral galaxies» (D. Kaufmann, SwRI, Boulder,
Colorado, USA· P. Grosbol-ESO Munich, Π. Πάτσης).

«Μελέτη αύτοσυνεπών βαρυτικών συστημάτων Ν-σωμάτων»
(Χ. Εύθυμιόπουλος, Κ. Καλαποθαράκος, Π. Τσούτσης, Γ. Λούκες-
Γερακόπουλος).

«Applications of Nekhoroshev theory in the solar system and in
extrasolar planetary systems» (Χ. Εύθυμιόπουλος, διδακτορική δια-
τριβή C. Lhotka). Συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης.

«Σχετικιστική έπανασύνδεση στή μαγνητόσφαιρα τών pulsars» (Ί. Κο-
ντόπουλος, Κ. Καλαποθαράκος).

«Ή μελέτη τών κενών στήν Κοσμολογία» (Σ. Βασιλάκος). Συνεργασία
μεταξύ εύρωπαϊκών καί άμερικανικών πανεπιστημίων.

«Using starburst galaxies to trace the cosmic acceleration» (Σ. Βασι-
λάκος, Μ. Πλειώνης, R. Terlevich). Συνεργασία τοΰ ΚΕΑΕΜ μέ τό
'Εθνικό 'Αστεροσκοπείο 'Αθηνών, τό 'Ινστιτούτο ΙΝΑΟΕ (Mexico) καί
τό Πανεπιστήμιο τοΰ Cambridge.

«X-ray Cosmology» (Σ. Βασιλάκος, Μ. Πλειώνης, Ί. Γεωργαντόπου-
λος, F. Bauer, P. Nandra). Συνεργασία μέ τό Εθνικό 'Αστεροσκοπείο
Αθηνών, τό Πανεπιστήμιο Columbia (USA) καί τό Imperial College
(UK).
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2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κατά το έτος 2009 έγιναν (36) δημοσιεύσεις, έκ τών οποίων (24) σέ
περιοδικά καί βιβλία μέ σύστημα κριτών, (5) έλληνικές καί (7) σέ πρακτικά
συνεδρίων. Συγκεκριμένα οί δημοσιεύσεις είναι:

2.1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
(με αλφαβητική σειρά τοϋ πρώτου συγγραφέα)

1. Ali Α.F., Das S., Vagenas E.C. (2009), «Discreteness of space from
the Generalized Uncertainty Principle». Phys. Lett. B678:497-499.

2. Apostolatos Th., Lukes-Gerakopoulos G., Contopoulos G. (2009),
«How to observe a non-Kerr spacetime using gravitational waves».
Phys. Rev. Lett. 103kll01A.

3. Basilakos S. (2009), «Cosmological implications and structure forma-
tion from a time varying vacuum». Month. Not. R. Astron. Soc. 395, 234.

4. Basilakos S. (2009), «Solving the main cosmological puzzles using a
modified vacuum energy». Astron. Astrophys. 509, 93.

5. Basilakos S., Plionis M. (2009), «Precision Cosmology from X-ray
AGN clustering». Month. Not. R. Astron. Soc. 400, L57.

6. Basilakos S., Plionis M. (2009), «Could dark matter interactions be an
alternative to dark energy?». Astron. Astrophys. 507, 47.

7. Basilakos S., Sanchez J., Perivolaropoulos L. (2009), «Spherical
collapse model and cluster formation beyond the A Cosmology:
Indications for a clustered dark energy?». Phys. Rev. D. 80, 3530.

8. Basilakos S., Plionis M., J. Sola (2009), «Hubble expansion and
structure formation in time varying vacuum models». Phys. Rev. D.
.80, 083511.

9. Contopoulos G. (2009), «Order and Chaos in spiral galaxies»
(Heinrich Eichhorn Lecture). Cel. Mech. Dyn. Astron. 104, 3.

10. Contopoulos G. (2009), «Order and Chaos in dynamical systems».
Milan J. Math. DOI 1007/s00037-009-0102-4.

11. Contopoulos I. (2009), «The pulsar synchrotron: Coherent radio
emission». Month. Not. R. Astron. Soc. 396L, 6.

12. Contopoulos I., Christodoulou D. M., Kazanas D., Gabuzda D. C.
(2009), «The Invariant Twist of Magnetic Fields in the Relativistic
Jets of Active Galactic Nuclei». Astrophys. J. 702L, 148.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ

375

13. Das S., Vagenas E.C. (2009), «Phenomenological implications of the
Generalized Uncertainty Principle». Can. J. Phys. 87:233-240.

14. Dimitropoulou M., Georgoulis M., Isliker H., Vlahos L., Anastasiadis
Α., Strintzi D., Moussas X. (2009), «The correlation of fractal
structures in the photospheric and the coronal magnetic field».
Astron. Astrophys. 505, 1245, 2009.

15. Efthymiopoulos C., Kalapotharakos C., Contopo'ulos G. (2009), «Ori-
gin of chaos near critical points of quantum flow». Phys. Rev. E79,
036203, σ. 1-18.

ι>

16. Georgoulis M. K., Rust D. M., Pevtsov Α. Α., Bernasconi P. N.,
Kuzanyan Κ. M. (2009), «Solar magnetic helicity injected into the
Heliosphere: Magnitude, balance, and periodicities over Solar Cycle
23». Astrophys. J. 705, L48.

17. Gontikakis C., Archontis V., Tsinganos K. (2009), «Observations and
3D simulations of a solar active region jet». Astron. Astrophys. 506, 45.

18. Harsoula M., Kalapotharakos C. (2009), «Orbital structure in barred-
spiral galaxies». Month. Not. R. Astron. Soc. 394, 1605.

19. Kalapotharakos C., Contopoulos I. (2009), «Three-dimensional nume-
rical simulations of the pulsar magnetosphere: Preliminary results».
Astron. Astrophys. 496, 495.

20. Patsis P.A., Kaufmann D.E., Gottesman S.T., Boonyasait V. (2009),
«Stellar and gas dynamics of late-type barred-spiral galaxies: NGC
3359, a test case». Month. Not. R. Astron. Soc. 394, 142.

21. Setare M.R., Vagenas E. C. (2009), «The cosmological dynamics of
interacting holographic dark energy model». Int. J. Mod. Phys.
d18:147-157.

22. Tritakis V.P., Pisanko Y.V., Paliatsos A.G., Korbakis G.K., Nastos
P.Th. (2009), «A numerical model approximating extreme energetic
electron events inolved in the physical and chemical processes of the
middle atmosphere». Adv. Sp. Res. 43, 665.

23. Tritakis V.P., Korbakis G.K., Nastos P.Th., Paliatsos A.G., Pisanko
Y.V. (2009), «Ozone destruction by solar electrons in relation to solar
variability and the terrestrial latidude». Adv. Sp. Res. 43, 659.

24. Tsoutsis P., Kalapotharakos C., Efthymiopoulos C., Contopoulos G.
(2009), «Invariant manifolds and the response of spiral arms in
barred galaxies». Astron. Astrophys. 495, 743.
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2.2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1. Κοντόπουλος Γ. (2009), « Ή Θεωρία τοϋ Χάους στή Φυσική και στήν
Αστρονομία». Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Κοντόπουλος Γ. (2008), «Τό τέλος τής Φυσικής», Πρακτικά Ακαδη-
μίας 'Αθηνών τ. 83Α.

3. Κοντόπουλος Γ. (2009), «Παρουσίαση τοϋ 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους
κ. Ί. Χατζηδημητρίου», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών τ. 84Α.

4. Κοντόπουλος Γ. (2009), Όμιλία στήν Εκδήλωση πρός τιμήν τοϋ
'Ακαδημαϊκού κ. Καίσαρα Αλεξόπουλου, Πρακτικά Ακαδημίας
'Αθηνών τ. 84Α.

5. Κοντόπουλος Γ. (2009), «Απολογισμός τριών Συνεδρίων», Ακαδημία
Αθηνών.

2.3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Apostolatos Th. Α., Lukes-Gerakopoulos G., Deligiannis J., Conto-
poulos G. (2009), «An observational criterion to look for an inspirai
in a non-Kerr spacetime». Journal of Physics Conf. Ser. 189, 1,012002.

2. Basilakos S., Plionis M. (2009), «Cosmic acceleration without dark
energy». Journal of Physics Conf. Series 189, 012004.

3. Contopoulos G. (2009), «Orbits in galaxies: A historical perspective».
Varvoglis H., Knezevich Z. (eds), Dynamics of Celestial bodies, σ. 37.

4. Efthymiopoulos C. (2009), «Scaling of the diffusion coefficient on the
normal form remainder in doubly-resonant domains». Varvoglis H.,
Knezevich Z. (eds), Dynamics of Celestial bodies, σ. 113.

5. Henney C. J., Keller C. U., Harvey J. W., Georgoulis M. K., Hadder
Ν. L„ Norton Α. Α., Raouafi Ν. E., Toussaint R.M. (2009), «SOLIS
Vector Spectromagnetograph: Status and Science». Astr. Soc. Pacific.
Conf. 405, 47.

6. Plionis M., Terlevich R., Basilakos S., Bresolin F., Terlevich E.,
Melnick J., Georgantopoulos I, (2009), «Alternative high-z cosmic
tracers and the dark energy equation of state». Journal of Physics
Conf. Ser. 189, 012032.
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7. Tritakis V., Mavromihalaki H., Giouvanellis G. (2009), «Detailed
prediction of the 24th and 25th Solar Cycles shape». H.
Mavromihalaki-A. Papaioannou (eds), Proceedings of the Solar Extreme
Events 2007, National and Kapodistrian University of Athens, σ. 197-
203.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ

Τά μέλη τοΰ ΚΕΑΕΜ συμμετείχαν κατά τό 2009 στά έξης συνέδρια,
καί έδωσαν τής ακόλουθες ομιλίες:

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. 9th Hellenic Astronomical Conference, Αθήνα, 20-24 Σεπτεμβρίου 2009.
Προσκεκλημένη ομιλία μέ θέμα «Stickiness» (σέ συνεργασία μέ τήν
Μ. Χαρσούλα).

2. Συνέδριο CELMEC, Viterbo (Ιταλία), προσκεκλημένος ομιλητής
(Σεπτέμβριος 2009).

3. Παρουσίαση τοΰ 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους τής 'Ακαδημίας Αθηνών
κ. Ί. Χατζηδημητρίου ('Ιανουάριος 2009).

4. 'Επετειακή ομιλία ώς έπίσημος προσκεκλημένος τής 'Εκκλησίας τής
Κύπρου γιά τά 50 χρόνια τής ΕΟΚΑ (Κύπρος, 1.4.09).

5. Όμιλία στήν έκδήλο^ση τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών πρός τιμήν τού 'Ακα-
δημαϊκού κ. Καίσαρα Αλεξόπουλου ('Αθήνα, 30.4.09).

6. Όμιλία μέ θέμα «Ή Θεωρία τού Χάους στή Φυσική καί στήν 'Αστρο-
νομία », κατά τήν έπίσημη έκδήλωση τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών γιά
τήν άναγόρευση τού κ. Γ. Κοντόπουλου σέ 'Επίτιμο Διδάκτορα τού
Τμήματος Φυσικής τού ΕΚΠΑ ('Αθήνα, 14.5.09).

7. Ανακοίνωση στήν συνεδρία τής Όλομέλειας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών μέ
θέμα «'Απολογισμός τριών Συνεδρίων» (Αθήνα, 15.10.09).

8. Προσκεκλημένος ομιλητής σέ ήμερίδα ύπό τήν αιγίδα τής Τεράς Συνό-
δου μέ θέμα: «Ή μελλοντική έξέλιξη τού Σύμπαντος». Διορθόδοξο Κέ-
ντρο Τεράς Μονής Πεντέλης (Πεντέλη, 5.11.09).

9. Όμιλία στό Συνέδριο τής Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών μέ θέμα «Τό
τέλος τής Φυσικής» (Νοέμβριος 2009).
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ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ

1. 9th Hellenic Astronomical Conference, Αθήνα 20-24 Σεπτεμβρίου 2009
(μέλος τής Επιστημονικής 'Οργανωτικής Επιτροπής). Συμμετοχή
στις παρουσιάσεις άφίσας τών υποψηφίων διδακτόρων πού επιβλέπει,
τών Μ. Κατσανίκα (The orbital behaviour at the neighborhood of Stable
Periodic Orbits in a 3D Galactic Potential) καί Έ. Τσιγαρίδη (Response
models of barred-spiral galaxes).

2. Πανεπιστήμιο τοΰ Μονάχου, προσκεκλημένη ομιλία μέ θέμα
«Dynamical mechanisms behind the barred-spiral structure in disk
galaxies» (8.12.09).

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1. «Introduction to Galactic Dynamics» (προσκεκλημένη ομιλία). Dyna-
mics of Gravitational Systems, CNRS School (Aussois-France), July

2009.

2. «Tractable calculations in Nekhoroshev Theory» (προσκεκλημένη
ομιλία). CELMEC V (Viterbo-Italy), September 2009.

3. «Invariant manifolds and chaotic spiral arms in galaxies» (προσκε-
κλημένη ομιλία). 6th Sub-Regional Astronomical Committee (SREAC-
Meeting), Belgrade, September 2009.

4. «Μιά σύνοψη τού καθιερωμένου προτύπου καί ό ρόλος τής μή γραμ-
μικής έπιστήμης». Εσωτερικό σεμινάριο τού Τομέα Εφαρμοσμένης
'Ανάλυσης τού Μαθηματικού Τμήματος τού Πανεπιστημίου Πατρών
('Ιούνιος 2009).

5. «Stability in Hamiltonian systems and the Fermi-Pasta-Ulam pro-
blem». Chaos, Complexity and Nonlinear Dynamics, 22nd Summer
School (Patras), July 2009.

6. 9th Hellenic Astronomical Conference, Αθήνα 20-24 Σεπτεμβρίου 2009.
«Chaotic dynamics in galaxies» (προσκεκλημένη ομιλία).

ΚΟΝΤΟΠΟΥΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1. 9th Hellenic Astronomical Conference, 'Αθήνα 20-24 Σεπτεμβρίου 2009.
«The 3D structure of the Pulsar Magnetosphere» (προσκεκλημένη
ομιλία).
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2. «The origin of cosmic magnetic fields». Applied Physics Laboratory
τού Πανεπιστημίου Johns Hopkins (Columbia, MD, USA), 13 Νοεμ-
βρίου.

ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1. 9th Hellenic Astronomical Conference (20-24 September), ομιλία μέ θέμα
«Study of an active region jet», καί αφίσα μέ θέμα «Heating
distribution along coronal loops in two active regions using a simple
electrodynamic calculation» (σέ συνεργασία μέ τούς M. Georgoulis,
I. Contopoulos, H.C. Dara).

2. Modem challenges in non-linear plasma physics (Chalkidiki 15-19 June),
ομιλία μέ θέμα «Particle acceleration and radiation processes through
solar reconnecting current sheets».

3. 3rd Solar Orbiter Workshop (Sorento-Italy, May 25-29), αφίσες μέ θέμα
«Study of an active region's jet combining EUV observations and
magnetic flux emergence simulations» (Gontikakis, C., Archontis, V.,
Tsinganos, Κ.), καί «Study of a microflare using observations from
SUMER on SOHO and TRACE» (Gontikakis, C., Winebarger, A.R.).

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

1. Διεθνές Συνέδριο Κοσμολογίας The Invisible Universe, Παρίσι-Γαλλία,
Ιούλιος 2009.

2. Διεθνές Συνέδριο Βαρύτητας και Κοσμολογίας, Μέλος τής οργανωτικής
έπιτροπής (Κρήτη, Σεπτέμβριος 2009).

3. 9th Hellenic Astronomical Conference (20-24 September), προσκεκλημένη
ομιλία μέ θέμα «The physical properties of the cosmic acceleration».

ΒΑΓΕΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

1. Βασικός διοργανωτής τού συνεδρίου First Mediterranean Conference on
Classical and Quantum Gravity (Κολυμβάρι-Κρήτη, 14-18 Σεπτεμβρίου
2009).

2. GRAVTUM III, Physics Workshop (Αμοργός, 29 Ιουνίου-4 Ιουλίου
2009).
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ΓΕΩΡΓΟΓΑΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

1. Forecasting the Operational All Clear (Boulder, Colorado-ΗΠΑ, 22-24
Απριλίου). Συνέδριο που οργανώθηκε άπο τή NASA, τή ΝΟΑΑ καί τή
US Air Force μέ συμμετοχή έπιστημόνων, έκπροσώπων άεροπορικών
εταιρειών κτλ. Ό σκοπός τοΰ Συνεδρίου ήταν ή πρόγνωση τοΰ μετα-
βλητού διαστημικού καιρού. Προσκεκλημένη όμιλία μέ τίτλο «The
effective connected magnetic field strength as a flare forecasting
metric».

2. Space Weather Enterprise Forum (Washington DC, 19-20 Μαίου). Διη-
μερίδα γιά τήν πρόγνωση τοΰ διαστημικού καιροϋ μέ συμμετοχή έπι-
στημόνων, άντιπροσώπων εταιρειών, πολιτικών καί μελών τοΰ Κογκρέ-
σου καί τοΰ Λευκοΰ Οίκου τών ΗΠΑ.

3. 2009 Solar Physics Division, Meeting of the American Astronomical Society
(Boulder, Colorado-ΗΠΑ, 14-18 Ιουνίου). Ετήσιο συνέδριο τής
AAS/SPD. Όμιλία μέ τίτλο «Just how much helicity did the Sun shed
in Solar Cycle 23? Magnitudes, balance, periodicities, and further
implications». Συμμετοχή σέ όμιλία μέ τίτλο «On the helical fields
guiding near-relativistic electron beams in the Heliosphere» που δό-
θηκε άπό τόν Δρ. David Rust (JHU/APL). Έπίσης, συμμετοχή σέ
poster μέ τίτλο «Computer vision for the solar dynamics
observatory» μέ πρώτο συγγραφέα τόν Δρ. Piet Martens (Harvard/CfA
καί Montana State University).

4. 9o Συνέδριο τής 'Ελληνικής 'Αστρονομικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.).
Προσκεκλημένη όμιλία μέ τίτλο «On the nature of solar magnetic
eruptions». Συμμετοχή σέ δύο posters μέ πρώτους συγγραφείς τούς
Κ. Γοντικάκη καί Μ. Δημητροπούλου, άντίστοιχα.

5. Helicity Thinkshop on Solar Physics (Πεκίνο-Κίνα, 12-17 'Οκτωβρίου).
Συνέδριο pi σκοπό τή συζήτηση τών διαφόρων μορφών έλικότητας πού
είναι δυνατό νά έμφανιστοΰν στόν "Ηλιο. Προσκεκλημένη όμιλία μέ τίτ-
λο «The practical calculation of magnetic energy and relative
magnetic helicity budgets in solar active regions».

ΔΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

1. 9o Συνέδριο τής 'Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.),
Μέλος τής τοπικής όργανωτικής έπιτροπής.
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4. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ίο ΚΕΑΕΜ, στοχεύοντας στή συνεχή ενημέρωση τόσο τών έρευνητών
όσο καί τών μεταπτυχιακών φοιτητών σέ σύγχρονα θέματα έρευνας, οργα-
νώνει εβδομαδιαία σεμινάρια, πού χρηματοδοτούνται έν μέρει άπό τήν Ακα-
δημία Αθηνών, κατόπιν σχετικής άποφάσεως τής Συγκλήτου. Κατά τό
2009 πραγματοποιήθηκαν στό Κέντρο (32) σεμινάρια άναφερόμενα σέ θέμα-
τα Αστρονομίας, Αστροφυσικής καί Μηχανικής. Στά σεμινάρια συμμετείχαν
ώς ομιλητές, έκτος τών έρευνητών καί φοιτητών τού Κέντρου, άκαδημαϊκοί,
καθηγητές καί διακεκριμένοι επιστήμονες άπό διάφορα πανεπιστήμια καί
ερευνητικά κέντρα τής Ελλάδος καί τοϋ εξωτερικού. Ακολουθεί ό πλήρης
κατάλογος τών σεμιναρίων πού πραγματοποιήθηκαν.

Η Μ/ΝΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ
13.1.2009 Μ. Πλειώνης  (ΕΑΑ) «Alternative estimates of the dark energy equation of state».
20.1.2009 Σ. Βασιλάκος (ΚΕΑΕΜ) «An introduction to Physical Cosmology».
27.1.2009 Κ. Γαζέας (Harvard-CfA) «Star formation and stellar populations in the spiral galaxy M81».
3.2.2009 Μ. Χαρσούλα (ΚΕΑΕΜ) «Study of the orbital structure of barred-spiral galaxies».
10.2.2009 Δ. Φραντζεσκάκης  (ΕΚΠΑ) «Dark solitons in Bose-Einstein condensates».
17.2.2009 Κ. Γοντικάκης (ΚΕΑΕΜ) «Μελέτη τής δυναμικής τών βρό- χων τοϋ στέμματος».
24.2.2009 Τ. Μπούντης (Παν/μιο Πατρών) «Order and chaos in multidi- mensional hamiltonian systems».
3.3.2009 Θ. Γιαννακόπουλος (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών) «Στοχαστικά συστήματα μέ σαγμα- τικά σημεία, οπισθοδρομικές στοχα- στικές διαφορικές εξισώσεις καί εφαρμογές».
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ΗΜ/ΝΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ
10.3.2009 Γ. Λάσιος (Παν/μιο Πατρών) «Semiseparation of variables and stokes flow. A generalized spectral theory of operators».
17.3.2009 Ά. Νίντος  (Παν/μιο Ιωαννίνων) «Ραδιοφωνική εκπομπή άπο ήλιακές εκλάμψεις καί στεμμα- τικές εκτοξεύσεις μάζας».
24.3.2009 S. Gottloeber (Astrophysical Institute Potsdam) «Constrained simulations of the local universe».
31.3.2009 Θ. Κατσιγιάννης (ΕΑΑ) «Ή κάμερα τού μακρινού ύπεριώδους (EUV) στον δορυφόρο Proba2».
7.4.2009 P. Wallden  (Raman Research Institute, India) «Towards a Quantum Theory of closed systems: The co-event interpretation».
28.4.2009 C.S. Carvalho (University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa) «How to fake /jvl * 0: A general class of models for characterizing the non-Gaussian CMB foreground contaminants».
5.5.2009 Χ. Εύθυμιόπουλος (KEAEM) «Μιά σύνοψη τού Καθιερωμένου Προτύπου».
12.5.2009 Ν. Σέργης  (ΑΑ-ΓραφεΐοΔιαστημικής Έρευναςκαί Τεχνολογίας) «Τό διαστημόπλοιο Cassini στόν Κρόνο: Οί πιό πρόσφατες άνακαλύ- ψεις».
19.5.2008 Ή. Κουλουρίδης (ΕΑΑ) «Ή έξελικτική άκολουθία τών ένεργών γαλχξιακών πυρήνων ώς άποτέλεσμα τών έγγύς γαλαξιακών άλληλεπ ιδράσεων ».
26.5.2009 Τ. Κοντόπουλος (ΚΕΑΕΜ) «Μαγνητικά πεδία σέ ένεργούς γα- λαξιακούς πυρήνες».
2.6.2009 Γ. Κομίνης (ΕΜΠ) «Πλεγματικά σολιτόνια σέ πολύ- πλοκες φωτονικές δομές».
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HM/ΝΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ
9.6.2009 Ί. Κοντόπουλος «Ή τρισδιάστατη δομή τής μαγνη-

(ΚΕΑΕΜ) τόσφαιρας τών pulsars».
16.6.2009 Kambiz Fathi «The Tremaine-Weinberg method

(Stockholm Observatory- for pattern speeds using H-alpha
AlbaNova University Centre) emission from ionized gas».

17.9.2009 Dalia Chakrabarty «Inverse Modelling of Gravitatio-
(School of Physics and Astronomy, nal Potential of Galaxies using
University of Nottingham) CHASSIS».

13.10.2009 Françoise Combes «Galaxy dynamics: secular evolution
(Paris Observatory, France) and hierarchical scenario».

20.10.2009 Π. Πάτσης «Dynamical mechanisms behind barred-
(ΚΕΑΕΜ) spiral structure in disk galaxies».

27.10.2009 P. Grosbol «Spiral Structure in Disk Galaxies
(ESO, Μόναχο) as seen in the Near-Infrared».

5.11.2009 Μ. Ξυλούρης  (National Observatory of Athens «Aristarchos Telescope».
10.11.2009 Χ. Εύθυμιόπουλος «Περίθλαση Ηλεκτρονίων καί Μέ-

(ΚΕΑΕΜ) τρηση- Χρόνων Άφιξης στή Κβα- ντική Μηχανική Böhm».
17.11.2009 Σ. Κιτσιώνας «SPH simulations of gravo-

(Astrophysikalisches Institut turbulent fragmentation and
Potsdam) cloud-cloud collisions».

24.11.2009 M. Βραχάτης «From the Poincaré-Miranda theorem
(Μαθηματικό Τμήμα, to characteristic bisection method
Παν/μιο Πατρών) and computation of periodic orbits».

30.11.2009 V. Debattista «Simulating the evolution of disk
(Jeremiah Horrocks Institute, galaxies».
University of Central Lancashire)

08.12.09 L. van Driel-Gesztelyi «Why are CMEs large-scale
(University College coronal events: nature or
London, Mullard Space nurture?».
Science Laboratory, U.K)

15.12.2009 Κ. Γοντικάκης (ΚΕΑΕΜ) «Φασματική ανάλυση μίας μικροέ- κλαμψης».
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5. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ TOT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

• ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ

I. European Southern Observatory (Garching, Munich-Germany
συνεργάτης P. Grosbol), καί Πανεπιστήμιο Μονάχου (συνεργάτης
Α. Burkert, 5-13 Δεκεμβρίου).

• ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1. NASA Goddard Space Flight Center (Greenbelt, MD-USA), 9-13
Νοεμβρίου, προσκεκλημένος τοϋ Δρ. Δημοσθένη Καζάνα.

2. Applied Physics Laboratory τοϋ Πανεπιστημίου Johns Hopkins
(Columbia, MD-USA), 13 Νοεμβρίου, προσκεκλημένος τού Δρ. Νι-
κόλαου Πασχαλίδη.

• ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

1. Κατά τή διάρκεια τοϋ ταξιδιού του στήν Κίνα έπισκέφθηκε τό
National Astronomical Observatories of China (NAOC) τής Κινε-
ζικής Ακαδημίας Επιστημών, καί τό Αστεροσκοπείο Huairou Solar
Observing Station (HSOS). "Εδωσε δύο διαλέξεις σέ ομάδα έρευ-
νητών καί μεταπτυχιακών φοιτητών μέ θέματα τήν έπίλυση τής γω-
νιακής άβεβαιότητας τών 180° σέ ήλιακά διανυσματικά μαγνητο-
γράμματα καί τή μαγνητική έλικότητα στόν "Ηλιο.

6. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κατά τή διάρκεια τού 2009 άφιερώθηκε σημαντικός χρόνος στή
συγγραφή καί υποβολή επιστημονικών προτάσεων πρός χρηματοδότηση έρευ-
νητικών δραστηριοτήτων. Οί περισσότερες άπό αύτές βρίσκονται ύπό κρίση.

1. Σε συνεργασία μέ τό Γραφείο Διαστημικής "Ερευνας καί Τεχνολογίας
τής Ακαδημίας Αθηνών ύπεβλήθη άπό τό ΚΕΑΕΜ πρόταση στό πλαίσιο
τοϋ Εύρωπάίκού Προγράμματος FP7 (FP7-REGPOT-2010-1) γιά τήν υπο-
στήριξη τών ύποδομών τής έρευνας στούς τομείς τής Αστροφυσικής καί τού
Διαστήματος.

2. Υποβλήθηκαν δύο προτάσεις στό Πρόγραμμα «Ηράκλειτος» πρός
ύποστήριξη τών διδακτορικών διατριβών τών κ.κ. Μ. Κατσανίκα καί Έ. Τσι-
γαρίδη.
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3. Υποβλήθηκαν έ'ξι προτάσεις στο Πρόγραμμα «Θαλής», σέ συνεργα-
σία μέ τά Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Κρήτης καί Πελοποννήσου.

4. Υποβλήθηκαν καί έγκρίθηκαν άπό τήν Επιτροπή Ερευνών τής
Ακαδημίας 'Αθηνών τρία έρευνητικά προγράμματα μέ συντονιστή τόν Επό-
πτη κ. Γ. Κοντόπουλο μέ θέματα «Χάος στή Σχετικότητα καί τήν Κο-
σμολογία» (συνεργασία μέ τούς Σ. Βασιλάκο καί Γ. Λοΰκες-Γερακόπουλο),
«Μή γραμμικά φαινόμενα σέ γαλαξιακούς δίσκους» (συνεργασία μέ τούς
Π. Πάτση, Μ. Κατσανίκα καί Έ. Τσιγαρίδη), καί «'Εκρηκτική δραστηριό-
τητα τών κέντρων δράσης στόν "Ηλιο» (συνεργασία μέ τούς Μ. Γεωργού-
λη, Κ. Γοντικάκη, Ί. Κοντόπουλο, Έ. Δάρα).

5. Στήν πρόταση γιά τήν κατασκευή τού στεμματογράφου ASPIICS τής
Εύρωπαϊκής Διαστημικής 'Αποστολής PROBA-3 μέ συντονιστή τόν κ. Κα-
νάρη Τσίγκανο (Πανεπιστήμιο Αθηνών), ή οποία ήδη έγκρίθηκε, συμμετέ-
χουν οί έρευνητές τού ΚΕΑΕΜ κ.κ. Κ. Γοντικάκης καί Μ. Γεωργούλης.

6. Ό κ. Γεωργούλης συνυπέβαλε έπίσης καί συμμετέχει α) στήν πρό-
ταση γιά έγκριση τού προγράμματος «Solar and Heliospheric Physics
(SHP)» τής NASA καί, β) στήν πρόταση γιά τή μελέτη καί κατανόηση τού
μεταβλητού διαστημικού καιρού τού Εύρωπάίκοϋ Προγράμματος -FP7 άπό
κοινού μέ συναδέλφους τού 'Ινστιτούτου Διαστημικών 'Εφαρμογών καί Τη-
λεπισκόπησης (ΙΔΕΤ) τού 'Εθνικού 'Αστεροσκοπείου 'Αθηνών μέ συντονιστή
τόν Διευθυντή τού ΙΔΕΤ κ. 'Ιωάννη Δαγκλή.

7. Υποβλήθηκε καί έγκρίθηκε πρόγραμμα γιά παρατηρήσεις στό έγγύς
ύπέρυθρο μέ τήν κάμερα Hawk-I τού VLT (ESO, Χιλή). Οί παρατηρήσεις
ήδη πραγματοποιήθηκαν (Grosbol, Patsis).

7. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ό επόπτης τού ΚΕΑΕΜ, Όμότιμος Καθηγητής, 'Ακαδημαϊκός
κ. Γ. Κοντόπουλος, άναγορεύθηκε 'Επίτιμος Διδάκτωρ τού Τμήματος Φυ-
σικής τού 'Εθνικού καί Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (14 Μαΐου
2009).

8. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΑΪΚΕΤΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Τό ΚΕΑΕΜ, ένδιαφέρεται νά προωθήσει τήν έπιστήμη τής 'Αστρονομίας
στό εύρύ κοινό. Ώς έκ τούτου ή συμμετοχή τών μελών του στις εκδηλώ-
σεις γιά τό Διεθνές "Ετος Αστρονομίας 2009 ύπήρξε σημαντική.
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1. Συνεχίστηκε ή σειρά τών εκλαϊκευτικών ομιλιών άπο τους ερευ-
νητές του ΚΕΑΕΜ πού ξεκίνησε στο τέλος τοΰ 2008 μέ έπιμέλεια τής
κ. Έ. Δάρα. Οί ομιλίες έδόθησαν στήν Ανατολική Αίθουσα του κεντρικού κτι-
ρίου τής Ακαδημίας Αθηνών. Εντός τοΰ 2009, πραγματοποιήθηκαν οί ομιλίες:

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΘΕΜΑ
21.1.09 Ί. Κοντόπουλος «Ή μουσική τών άστέρων».
4.2.09 Κ. Γοντικάκης «"Ηλιος, τό άστέρι τής ήμέρας».
18.2.09 Β. Τριτάκης «Ό "Ηλιος τής ζωής μας».
4.3.09 Π. Πάτσης «Ό κόσμος τών Γαλαξιών».
18.3.09 Ί. Χατζηδημητρίου, Αντεπιστέλλον Μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών «Ή άνακάλυψη νέων πλανη- τικών συστημάτων. Είμαστε μόνοι στό Σύμπαν;».
8.4.09 Ή. Βαγενάς «Μελανές οπές: Άπό τό Σύμπαν στό εργαστήριο».
29.4.09 Κ. Καλαποθαράκος «Ή θεωρία τοΰ Χάους στήν Αστρονομία».
13.5.09 Μ. Χαρσούλα «Ό χορός τών Γαλαξιών».
27.5.09 Σ. Βασιλάκος «Σύγχρονη Κοσμολογία: Ή δημιουργία, ή δομή καί ή έξέλιξη τοΰ Σύμπαντος».
10.6.09 Έ. Σαρρής «Γήινο διαστημικό περιβάλλον».
24.6.09 Ν. Σέργης, Επιστημονικός Συνεργάτης τού Γραφείου Διαστημικής "Ερευνας καί Τεχνολογίας «Κρόνος-Έγκέλαδος-Τιτάνας : Ό κόσμος πού άποκάλυψε ή άποστολή Cassini-Huygens».

Έπίσης, οί έρευνητές τοΰ ΚΕΑΕΜ έδωσαν καί τις άκόλουθες ομιλίες
γιά το ευρύ κοινό:
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Π. ΠΑΤΣΗΣ: Δίδαξε στό θερινό Σχολείο Αστρονομίας τής Εταιρείας
Αστρονομίας καί Διαστήματος Βόλου, που απευθύνεται σέ ερασιτέχνες
αστρονόμους καί στό εύρύ κοινό, δίδοντας τις ομιλίες «Ό άνθρωπος καί
τό Σύμπαν», «Γαλαξίες: Τά δομικά υλικά τού Σύμπαντος», καί «Οί κι-
νήσεις τών άστέρων στούς γαλαξίες» (9-10.7.2009).

Χ. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ:"Εδωσε τις άκόλουθες ομιλίες: «Galilei: Revolution
de l'Astronomie et de la Physique» (Έλληνογαλλικό Σχολείο 'Αθηνών,
'Ιανουάριος 2009), «Ή άποψη τής σύγχρονης Φυσικής γιά τις θεμελιώ-
δεις δυνάμεις στή Φύση» (Θερινό Σχολείο Προηγμένων 'Εννοιών Φυσικής
τής "Ενωσης Ελλήνων Φυσικών, 'Ερέτρια, 'Ιούνιος 2009), «Ή μέτρη-
ση τών άποστάσεων στήν Αστρονομία» (Θερινό Σχολείο Προηγμένων
'Εννοιών Αστρονομίας τής "Ενωσης Ελλήνων Φυσικών, "Αγιοι Θεόδωροι,
Αύγουστος 2009), καί «Evolution of ideas, milestones of progress and
challenges in Astronomy» (προσκεκλημένος ομιλητής, Ilia M. Kolarac
Foundation, Βελιγράδι, Σεπτέμβριος 2009).

Τ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: «La musique des étoiles: Pulsations des étoiles à
neutrons et musique des sphères» (στή γαλλική, Lycée Franco-Hellenique
Eugène Delacroix, 'Αθήνα, 12 Μαρτίου), «Ή μουσική τών άστεριών»
(Θερινό Σχολείο Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών, 'Ερέτρια, 26 Ιουνίου),
«Μία κοσμική μπαταρία» (Θερινό Σχολείο Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών,
Ερέτρια, 26 Ιουνίου), «Ή μαγεία τής Φυσικής» (Ημερίδα τής "Ενω-
σης Ελλήνων Φυσικών γιά άριστούχους μαθητές Γυμνασίου καί Λυκείου,
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου).

Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ: «"Ηλιος, τό άστρο τής ήμέρας» (όμιλία στό Πολιτι-
στικό Κέντρο τού Δήμου Πεύκης, Απρίλιος 2009), «Soleil, étoile du
jour» (όμιλία στήν Έλληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής, Φεβρουά-
ριος 2009).

Ή. ΒΑΓΕΝΑΣ: «Ή κλεμμένη εξίσωση καί ή ενοποίηση τών δυνάμεων»
(26 'Ιανουαρίου 2009, Εύγενίδειο ίδρυμα, άφιέρωμα στό βιβλίο Ή κλεμ-
μένη εξίσωση τού Μάρκ "Αλπερτ). Μέλος τής κριτικής επιτροπής στό
μαθητικό διαγωνισμό 'Αστρονομίας «'Εντυπώσεις άπό τήν περιήγηση στό
Σύμπαν», πού διοργάνωσαν ή "Ενωση Ελλήνων Φυσικών καί τό σχολείο
«Έλληνογερμανική Αγωγή».
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• Μ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ: Ώς μέλος τοΰ Τμήματος Ηλιακής Φυσικής τής 'Αμε-
ρικανικής Αστρονομικής Εταιρείας (Solar Physics Division of the
American Astronomical Society, SPD AAS) συμμετείχε στήν έπιτροπή
βράβευσης του καλύτερου έκλάίκευμένου άρθρου Ηλιακής Φυσικής στήν
Αμερική γιά το 2008 (2009 SPD Popular Writing Awards).

9. ΣΓΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οί έρευνητές καί έπιστημονικοί συνεργάτες τού ΚΕΑΕΜ συμμετέχουν
σέ έθνικές καί εύρωπάίκές έπιτροπές. "Ολοι είναι μέλη τής Ελληνικής
Αστρονομικής Εταιρείας (Hel.A.S.) καί τής Διεθνούς "Αστρονομικής Ενώ-
σεως (iAU). 'Επιπλέον συμμετέχουν στις εξής έπιτροπές:

• Εύρωπαΐκή Έπιτροπή γιά τήν Ηλιακή Φυσική (Solar Physics Section

- SPS, Έ. Δάρα, μέλος τού Δ.Σ.).

• Έπιτροπή Επιστημονικού Προγραμματισμού (SPC) τής ESA (Β. Τρι-

τάκης).

• Έπιτροπή HLWG (High Level Working Group), GEO (Β. Τριτά-
κης).

• Έπιτροπή Μελέτης τής Παγκόσμιας Μεταβολής (iGBP) (Β. Τριτά-
κης).

• Έπιτροπή Ερευνών τού Διαστήματος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (Γ. Κο-
ντόπουλος, Β. Τριτάκης).

• Έπιτροπή Παγκόσμιας Μεταβολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (Γ. Κο-
ντόπουλος-Πρόεδρος, Β. Τριτάκης).

• International Coordinating Committee τού Διεθνούς Συνεδρίου 12th
Marcel Grossmann Meeting (Ή. Βαγενάς).

• Έπιτροπή τής Ελληνικής Εταιρείας Σχετικότητας, Βαρύτητας καί
Κοσμολογίας (Ή. Βαγενάς).

• Εύρωπαΐκή Έπιτροπή γιά τήν Ηλιακή Φυσική (European Solar
Physics Division - ESPD) τής Εύρωπάίκής Φυσικής Εταιρείας
(European Physical Society-EPS) (Μ. Γεωργούλης, Εκλεγμένο Μέ-
λος τού Διοικητικού Συμβουλίου).
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10. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στο ΚΕΑΕΜ εργάζονται εκπονώντας τις διατριβές τους υποψήφιοι δι-
δάκτορες καί μεταπτυχιακοί φοιτητές γιά τήν άπόκτηση διπλώματος ειδί-
κευσης. Επίσης οί έρευνητές τοΰ ΚΕΑΕΜ συμμετέχουν σέ έξεταστικές
έπιτροπές, ένώ έπιτελεΐται καί διδακτικά έργο. Συγκεκριμένα:

• Ή διδασκαλία τοΰ μεταπτυχιακού μαθήματος «Μη-Γραμμική Δυνα-

μική» τοΰ Τομέα Αστρονομίας, Αστροφυσικής καί Μηχανικής τοΰ
Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το 2009, έγινε άπο τον Επόπτη τοΰ
ΚΕΑΕΜ κ. Γ. Κοντόπουλο καί τόν διευθύνοντα κ. Π. Πάτση.

• Ύπό τήν έπίβλεψη μελών τού ΚΕΑΕΜ έκπονοΰνται (6) διδακτορικές

διατριβές μέ καθημερινή παρουσία τών υποψηφίων διδακτόρων στό
ΚΕΑΕΜ. Οί ύποψήφιοι διδάκτορες (όλοι στό Πανεπιστήμιο τής Αθή-
νας) είναι οί Τ. Σταυρόπουλος (επιβλέπων Γ. Κοντόπουλος), Π. Τσού-
τσης (επιβλέπων Χ. Εύθυμιόπουλος), Γ. Λούκες-Γερακόπουλος (έπι-
βλέπων Γ. Κοντόπουλος), Μ. Κατσανίκας (έπιβλέπων Π. Πάτσης),
Έ. Τσιγαρίδη (έπιβλέπων Π. Πάτσης), Ν. Δελής (έπιβλέπων Χ. Εύθυ-
μιόπουλος). Επίσης ό κ. Χ. Εύθυμιόπουλος ήταν συνεπιβλέπων στή
διδακτορική διατριβή τοΰ C. Lothka τοΰ Πανεπιστημίου τής Βιέννης,
ό κ. Ή. Βαγενάς συμμετέχει στή συμβουλευτική έπιτροπή τού υπο-
ψήφιου διδάκτορα κ. Μιλτιάδη Στάμου στό Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου, καί ό κ. Σ. Βασιλάκος στή συμβουλευτική έπιτροπή τού υπο-
ψήφιου διδάκτορα κ. Κωνσταντίνου Παρούση-Όρθόδοξου, έπίσης στό
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

• Έπίσης, γιά τήν έργασία τους προς άπόκτηση μεταπτυχιακού διπλώ-

ματος ειδίκευσης έργάζονται στό ΚΕΑΕΜ οί Α. Πούρη (επιβλέπων
Σ. Βασιλάκος), Ά. Ζαμπέλη (έπιβλέπων Ή. Βαγενάς) καί Σ. Χα-
τζόπουλος (έπιβλέπων Π. Πάτσης).

• Ό κ. Ή. Βαγενάς ήταν μέλος τής έξεταστικής έπιτροπής τής διδα-

κτορικής διατριβής τοΰ κ. Κοσμά 'Οδυσσέα στό Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου (3 'Ιουνίου 2009).

• Ό κ. Σ. Βασιλάκος ήταν μέλος τής έξεταστικής έπιτροπής
(30.04.2009) στήν κρίση τού υποψηφίου διδάκτορα τοΰ Πανεπιστη-
μίου Πατρών κ. 'Ηλία Κουλουρίδη.
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Τέλος, ολοι οί ερευνητές τοΰ ΚΕΑΕΜ είναι κριτές σέ διεθνή επιστημο-
νικά περιοδικά κύρους, ένώ μερικοί είναι άξιολογητές διεθνών έπιστημονικών
προτάσεων καί συμμετέχουν στά έκδοτικά συμβούλια διεθνών περιοδικών. Ό
κ. Χ. Εύθυμιόπουλος είναι associate editor τού περιοδικού Celestial
Mechanics and Dynamical Astronomy (Springer), καί ο κ. Ή. Βαγενάς είναι
editor τού περιοδικού Central European Journal of Physics (Springer) καί μέ-
λος τού Editorial Advisory Board τού περιοδικού The Open Nuclear <&?
Particle Physics Journal (Bentham Open).

[Πάνος Πάτσης - Διευθύνων τού ΚΕΑΕΜ]



ΕΚΘΕΣΕΙΣ

391

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

'Επόπτης: Χρήστος Σ. Ζερεφός.
'Εφορευτική 'Επιτροπή:
Πρόεδρος: Πάνος Αιγομενίδης.

Μέλη: Καίσαρ Αλεξόπουλος, Γεώργιος Κοντόπουλος, Νικόλαος Άμβράζης,
Σταμάτιος Κριμιζής.

Διευθυντής: Γεώργιος Β. Τσελιούδης.

'Ερευνητές: Παύλος Δ. Καλαμπάκας (Α' βαθμίδα), Κωνσταντίνος
Μ. Φιλάνδρας (Β ' βαθμίδα), 'Αναστασία Ρωμανού (Γ ' βαθμίδα).
'Επιστημονικός Συνεργάτης: Χρήστος Κ. Ρεπαπής.
'Εξωτερικοί Συνεργάτες: Χ. Γιαννακόπουλος (ΕΑΑ), Κ. 'Ελευθεράτος
(ΕΚΠΑ), Π. Ζάνης (ΑΠΟ), Έ. Κανελλοπούλου (ΕΚΠΑ), Ν. Μιχαλό-
πουλος (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Π. Νάστος (ΕΚΠΑ), Ά. Παλιατσός (ΤΕΙ
Πειραιά), Π. Χατζηνικολάου (Cyprus Institute), I. Isaksen (University of
Oslo), J.P. Cammas (CNRS-Toulouse), A. Volz-Thomas (FZ-Juelich).
'Υποψήφιοι Διδάκτορες: Τ. Καψωμενάκης, Κ. Δουβής.

ΒΡΑΒΕΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1. Χ. Ζερεφός: 'Επίτιμο Μέλος τού Πανελληνίου Συνδέσμου Φίλων τής
'Αρχιεπισκοπής 'Αθηνών ('Ιανουάριος 2009).

2. Χ. Ζερεφός: Μετάλλιο τού Πανελληνίου Συνδέσμου Φίλων τής Αρχιε-
πισκοπής Αθηνών ('Ιανουάριος 2009).

3. Χ. Ζερεφός: 'Επίτιμο Μέλος τού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός
('Ιούλιος 2009).

4. Χ. Ζερεφός: Διάκριση «Επιστήμονας τής Χρονιάς 2008» άπό τό πε-
ριοδικό STATUS, μετά άπό ψηφοφορία τών άναγνωστών τού περιοδι-
κού (Φεβρουάριος 2009).

5. Χ. Ζερεφός: 'Επίτιμο Μέλος τής Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας γιά
τή Μελέτη καί 'Αξιοποίηση τού Παγκόσμιου 'Αρκαδικού Κεκτημένου
(Μάιος 2009).
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6. Χ. Ζερεφός: Μετά άπό ομόφωνη άπόφασή του, τό Δ.Σ. τής Σιβιτα-
νιδείου Σχολής σέ ειδική τελετή μετονόμασε τό 'Ινστιτούτο Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης τής Σχολής σέ «ΙΕΚ Χρήστος Σ. Ζερεφός»
(Δεκέμβριος 2009).

7. Χ. Ζερεφός: Υπεγράφη τριμερής συμφωνία μεταξύ τού Κέντρου 'Ατμο-
σφαιρικού Περιβάλλοντος τού 'Ιδρύματος Ίατροβιολογικών 'Ερευνών
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών pi τό Έρευνητικό Κέντρο Bert Bolin τού Πα-
νεπιστημίου τής Στοκχόλμης καί τήν Εταιρεία TEMES S.A., γιά τή
δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικών καί Περιβαλλοντικών Μετα-
βολών στή Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, τό όποιο θά συνεργάζεται καί μέ
τό Κέντρον Έρεύνης Φυσικής τής 'Ατμοσφαίρας καί Κλιματολογίας τής
Ακαδημίας 'Αθηνών (Δεκέμβριος 2009).

8. Χ. Ζερεφός: Εξελέγη Τακτικό Μέλος τής Γεωργιανής Ακαδημίας
Επιστημών τής Φύσης.

9. Χ. Ζερεφός: Όρίσθηκε Συντονιστής τής Επιτροπής τής Τραπέζης
τής Ελλάδος γιά τή σύνταξη μελέτης σχετικά μέ τις οικονομικές,
κοινωνικές καί περιβαλλοντικές έπιπτώσεις τής κλιματικής αλ-
λαγής στήν Ελλάδα. Πρόεδρος τής Επιτροπής είναι ό 'Ακαδημαϊ-
κός κ. Κ. Δρακάτος.

10. Χ. Ζερεφός: Συνδιοργάνωσε μαζί μέ τό European Polar Board τού
European Science Foundation καί τό "Ιδρυμα «Μαρία Τσάκος» ήμε-
ρίδα μέ τίτλο Perspectives of Greek Scientists in Polar Research (Νοέμ-
βριος 2009).

1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.1.1. Συνεργασία στό πρόγραμμα τής EE «Global and regional Earth-
system Monitoring using Satellite and in-situ data (GEMS)».
Υπεύθυνος προγράμματος : T. Hollingsworth. Ερευνητής: Χ. Ζε-
ρεφός.

1.1.2. Συνεργασία στό πρόγραμμα τής EE «Quantifying the Climate
Impact of Global and European Transport Systems -
QUANTIFY».

'Υπεύθυνος προγράμματος: R. Sausen. Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.
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1.1.3. Συνεργασία στο πρόγραμμα τής EE «Environmentally Compatible
Air Transport System-EC ATS».

'Υπεύθυνος προγράμματος: R. Grumann. Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.

1.1.4. Συνεργασία στό πρόγραμμα τής EE «Climate Change and Impact
Research: The Mediterranean Environment-CIRCE».
'Υπεύθυνος προγράμματος: A. Navara. Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.

1.1.5. Συνεργασία στό πρόγραμμα τής EE «Global Earth Observation
and Monitoring-GEOMON».

'Υπεύθυνος προγράμματος: S. Godin-Beekman. Ερευνητής: Χ. Ζε-
ρεφός.

1.1.6. Συνεργασία στό πρόγραμμα τής EE «Air Quality Monitoring and
Forecasting In China-AMFIC».

'Υπεύθυνος προγράμματος : R. van der Α. Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.

1.1.7. Συνεργασία μέ τό Laboratoire d'Aérologie (CNRS-Toulouse), καί
τό Institut für Chemie der Geosphaere (Forschungszentrum
Juelich), στό πλαίσιο τού Εύρωπαϊκού Προγράμματος «Measurement
of ozone and water vapor aboard by Airbus in-service aircraft
(MOZAIC)».

'Υπεύθυνοι Προγράμματος: J.P. Cammas, A. Volz-Thomas. Ερευ-
νητής: Π. Καλαμπόκας.

1.1.8. Συνεργασία μέ τό Laboratoire d'Aérologie (CNRS-Toulouse), καί
τό Institut für Chemie der Geosphaere (Forschungszentrum
Juelich), στό πλαίσιο τού Εύρωπαϊκού Προγράμματος «In Service
Aircraft for a Global Observing System-IAGOS».

'Υπεύθυνοι Προγράμματος : A. Volz -Thomas, J.P. Cammas. Ερευ-
νητής: Π. Καλαμπόκας.

1.1.9. Συνεργασία μέ έννέα εύρωπαϊκούς έρευνητικούς φορείς στό πλαίσιο
τού Εύρωπαϊκού Προγράμματος «Health Risk from Environmental
Pollution Levels in Urban Systems - HEREPLUS». Συντονισμός:
Πανεπιστήμιο Sapienza Ρώμης.

'Υπεύθυνος Προγράμματος : F. Manes. Ερευνητής: Π. Καλαμπόκας.

1.1.10. Συνεργασία μέ είκοσι εύρωπαϊκούς καί διεθνείς φορείς στό πλαίσιο
τού Εύρωπαϊκού Προγράμματος «Infrastructure for the European
Network for Earth System Modelling-IS-ENES». Συντονιστής:
CNLS/IPSL (Γαλλία).
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1.1.3. Συνεργασία στό πρόγραμμα τής EE «Environmentally Compatible
Air Transport System-EC ATS».

Υπεύθυνος προγράμματος: R. Grumann. Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.

1.1.4. Συνεργασία στό πρόγραμμα τής EE «Climate Change and Impact
Research: The Mediterranean Environment-CIRCE».
Υπεύθυνος προγράμματος: A. Navara. Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.
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1.1.7. Συνεργασία μέ τό Laboratoire d'Aérologie (CNRS-Toulouse), καί
τό Institut für Chemie der Geosphaere (Forschungszentrum
Juelich), στό πλαίσιο τοϋ Εύρωπαϊκού Προγράμματος «Measurement
of ozone and water vapor aboard by Airbus in-service aircraft
(MOZAIC)».

'Υπεύθυνοι Προγράμματος: J.P. Cammas, A. Volz-Thomas. Ερευ-
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'Υπεύθυνοι Προγράμματος: A. Volz -Thomas, J.P. Cammas. Ερευ-
νητής: Π. Καλαμπόκας.

1.1.9. Συνεργασία μέ έννέα εύρωπαϊκούς ερευνητικούς φορείς στό πλαίσιο
τού Εύρωπαϊκού Προγράμματος «Health Risk from Environmental
Pollution Levels in Urban Systems - HEREPLUS». Συντονισμός:
Πανεπιστήμιο Sapienza Ρώμης.

'Υπεύθυνος Προγράμματος: F. Manes. Ερευνητής: Π. Καλαμπόκας.

1.1.10. Συνεργασία μέ είκοσι εύρωπαϊκούς καί διεθνείς φορείς στό πλαίσιο
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'Υπεύθυνος Προγράμματος : S. Joussaume. Ερευνητές: Γ. Τσελιού-
δης, Ά. Ρωμανού.

1.1.11. «EU Cloud Intercomparison, Process Study and Evaluation
Project-EUCLIPSE», FP7 EU Environment (έγκρίθηκε), G. Tse-
lioudis.

1.1.12. «Έλληνική υποδομή αύτόνομων συστημάτων ARGO γιά τήν παρα-
τήρηση τών ώκεανών». Γ. Τσελιούδης, Ά. Ρωμανού. European
Strategy Forum for Research Infrastructures-ESFRI Project
(έγκρίθηκε).

1.1.13. «Δημιουργία έθνικού έρευνητικού δικτύου γιά τήν εύρωπάίκή έρευνη-
τική ύποδομή COPAL». Χ. Ζερεφός, Γ. Τσελιούδης, Ά. Ρωμανού.
European Strategy Forum for Research Infrastructures-ESFRI
Project (ύποβλήθηκε).

1.1.14. «HellasHPC: National Network of Excellence in High-
Performance Computing». G. Tselioudis, A. Romanou. European
Strategy Forum for Research Infrastructures - ESFRI Project
(ύποβλήθηκε).

1.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.2.1. Συνεργασία μέ τό Εργαστήριο Κλιματολογίας καί 'Ατμοσφαιρικού
Περιβάλλοντος τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών στό χρηματοδοτούμενο
άπό τήν ΓΓΕΤ Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ μέ τίτλο «Χρήση με-
θόδων δυναμικής ύποκλιμάκωσης γιά τή μελέτη τών άκραίων και-
ρικών φαινομένων στήν Ελλάδα».

'Υπεύθυνος Προγράμματος: Χ. Ζερεφός. Ερευνητές: II. Ζάνης,
Κ. Φιλάνδρας καί ό έρευνητής τού Πανεπιστημίου τού Cambridge
Π. Χατζηνικολάου.

1.2.2. Συνεργασία μέ τό Εργαστήριο Κλιματολογίας καί Ατμοσφαιρικού
Περιβάλλοντος τού Πανεπιστημίου Αθηνών στό πλαίσιο τού Προ-
γράμματος Ενίσχυσης τού Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ
2003) τής ΓΓΕΤ μέ τίτλο «Μελέτη τών άκραίων κλιματικών φαι-
νομένων τής Ελλάδος καί εκτίμηση τών προβλεπόμενων άπό τά
πρότυπα προσομοίωσης (models) κλιματικών άλλαγών στήν Ελλά-
δα μέ μεθόδους ύποκλιμάκωσης».
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Υπεύθυνος Προγράμματος: Γ. Τσελιούδης, Ερευνητές: Ά. Ρωμανού
καί Κ. Φιλάνδρας. Υποψήφιοι Διδάκτορες: Ί. Καψωμενάκης καί
Κ. Δουβής, οί όποιοι καί άναγορεύθηκαν διδάκτορες τού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών τό 2009.
1.2.3. Μελέτη τής κατακόρυφης κατανομής τροποσφαιρικοΰ όζοντος στήν
'Ανατολική Μεσόγειο καί σύγκριση μέ τήν Κεντρική Εύρώπη μέ βά-
ση τις αεροπορικές μετρήσεις τού Εύρωπαϊκού Προγράμματος
«MOZAIC» (κωδ. 200/711). Π. Καλαμπόκας ('Επιτροπή
'Ερευνών τής 'Ακαδημίας Αθηνών, σέ έξέλιξη).
'Υπεύθυνος Προγράμματος : Π. Λιγομενίδης. 'Ερευνητής: Π. Καλα-
μπόκας.
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

• Χ. Ζερεφός: «Φυσική τής Ατμόσφαιρας», Τμήμα Γεωλογίας καί
Γεωπεριβάλλοντος τού ΕΚΠΑ.

• Ά. Ρωμανού, Γ. Τσελιούδης: «Αριθμητική άνάλυση καί προτυποποί-
ηση γιά τή μελέτη τού κλίματος». Μεταπτυχιακό τμήμα Αριθμη-
τικής Ανάλυσης καί Προτυποποίησης, τής Σχολής Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών καί Φυσικών Επιστημών τού ΕΜΠ.

• Γ. Τσελιούδης, Χ. Ζερεφός, Ά. Ρωμανού, Κ. Φιλάνδρας: Διδακτορική
διατριβή τού Ί. Καψωμενάκη στό Γεωλογικό Τμήμα τού ΕΚΠΑ μέ
τίτλο «Εκτίμηση τών προβλεπόμενων άπό τά πρότυπα προσομοίωσης
κλιματικών άλλαγών στήν Ελλάδα μέ μεθόδους ύποκλιμάκωσης».

• Γ. Τσελιούδης, Χ. Ζερεφός, Κ. Φιλάνδρας: Διδακτορική διατριβή τού
Κ. Δουβή στό Γεωλογικό Τμήμα τού ΕΚΠΑ μέ τίτλο «Μελέτη τών
άκραίων κλιματικών φαινομένων στήν Ελλάδα μέ μεθοδους δυναμικής
ύποκλιμάκωσης».

[Χρήστος Σ. Ζερεφός - Επόπτης τού ΚΕΦΑΚ]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΓΝΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Το Κέντρον Ερευνών Θεωρητικών καί Έφηρμοσμένων Μαθηματικών
(ΚΕΘΕΜ) προσέλαβε τόν Σεπτέμβριο του 2009 τόν πρώτο του έρευνητή
καί άρχισε νά λειτουργεί. Επόπτης του Κέντρου είναι δ Ακαδημαϊκός
κ. Νικόλαος Αρτεμιάδης, τό δέ προσωπικό, στήν παρούσα φάση, άποτε-
λεΐται άπό τόν κ. Γεώργιο Καστή, Έρευνητή Γ' βαθμίδας. Ή Σύγκλη-
τος τής Ακαδημίας Αθηνών, κατά τή Συνεδρία τής 24ης Νοεμβρίου
2009, άποφάσισε νά άναθέσει τήν προσωρινή διεύθυνση τού ΚΕΘΕΜ στόν
κ. Γ. Καστή.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ κ. Ν. Κ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ

• Όμιλία στή Δημόσια Συνεδρία τής Ακαδημίας Αθηνών τήν 19η
Μαΐου 2009 μέ θέμα «Σύντομη άναφορά στήν έξέλιξη τής μαθηματικής επι-
στήμης κατά τά τελευταία 400 χρόνια». Ή όμιλία άποτελεΐ τήν πρώτη δη-
μόσια εκδήλωση στό πλαίσιο τών δραστηριοτήτων τού ΚΕΘΕΜ. Παρου-
σιάζει τούς κύριους συντελεστές καί τις διάφορες τάσεις τών έρευνητών,
στήν προσπάθειά του νά σκιαγραφήσει τήν άκρως ένδιαφέρουσα εικόνα τής
επιστήμης κατά τά τελευταία 400 χρόνια.

• Κυκλοφόρησε ή έκτη έκδοση τού συγγράμματος του μέ τίτλο Μιγα-
δική 'Ανάλυση (2009). Τό σύγγραμμα διανέμεται δωρεάν άπό τό Υπουργείο
Παιδείας στούς φοιτητές τού Τμήματος Μαθηματικών τού Πανεπιστημίου
Πατρών έπί μία περίπου εικοσαετία, ενίοτε δέ στούς φοιτητές άλλων ΑΕΙ
τής χώρας.

• Επανακυκλοφόρησε ή μονογραφία του μέ τίτλο 'Ελληνική Παιδεία —
'Εκπαιδευτικά Συστήματα (2009), βασικός στόχος τής οποίας είναι ή ποι-
οτική βελτίωση τής ύπό τών ΑΕΙ τής χώρας παρεχόμενης παιδείας. Τό κεί-
μενο άπεστάλη στούς άρμόδιους φορείς τής Πολιτείας, τούς άσχολούμενους
μέ τήν επιχειρούμενη μεταρρύθμιση τής Παιδείας.

• "Εγινε ή παρουσίαση στήν Ακαδημία Αθηνών τού πρόσφατα έκδοθέ-
ντος συγγράμματος Εισαγωγή στή Θεωρία Παιγνίων άπό τόν Ακαδημαϊκό
κ. Χ. Ζερεφό καί τόν καθηγητή τού Πανεπιστημίου Πατρών κ. Παναγιώ-
τη Σιαφαρίκα. Τό σύγγραμμα, διατηρώντας τόν αύστηρό επιστημονικό καί
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εκλαϊκευτικό του χαρακτήρα, αποτελεί απαραίτητο εφόδιο γιά τόν νεαρό
πτυχιούχο, ό όποιος επιθυμεί μία βαθύτερη γνωριμία μέ τή σχετικώς πρό-
σφατη Θεωρία Παιγνίων.

• Στό διεθνές μαθηματικό περιοδικό Journal of Computational and Applied
Mathematics (2009, έκδ. Elsevier B.V.) δημοσιεύτηκε ή έργασία μέ τίτλο

«Educational Systems (ES) in Mathematics and other related topics».

* * *

Ή έρευνα τού ΚΕΘΕΜ, σήμερα, εστιάζεται στή δημιουργία άλγόριθμων
άνακατασκευής ιατρικής εικόνας (image reconstruction), μιάς διαδικασίας
άπαραίτητης γιά τή δημιουργία τομογραφικής εικόνας στά σύγχρονα απει-
κονιστικά συστήματα PET, CT καί SPECT. Γιά τήν κατασκευή μίας τέ-
τοιας τριδιάστατης εικόνας, τό απεικονιστικό σύστημα πρέπει νά συλλέξει
έναν έπαρκή άριθμό πληροφοριών άπό ένα πλήθος γωνιών γύρω άπό τό πρός
άπεικόνιση άντικείμενο. Στή συνέχεια, μέ τή χρήση τών κατάλληλων άλγό-
ριθμων, άνακατασκευάζεται μία εικόνα τού έσωτερικού του άντικειμένου σέ
ένα έπίπεδο κάθετο στόν άξονα περιστροφής.

Οί άλγόριθμοι άνακατασκευής εικόνας μπορούν νά χωριστούν σέ δύο βα-
σικές κατηγορίες: Τούς άναλυτικούς καί τούς έπαναληπτικούς άλγόριθμους
(analytic and iterative reconstruction algorithms). Σήμερα, στήν κλινική
πράξη, χρησιμοποιούνται δύο κυρίως άλγόριθμοι άνακατασκευής. Ό πρώτος
καί παλαιότερος είναι ό άλγόριθμος όπισθοπροβολής FBP (Filtered
Backprojection). Ό άλγόριθμος αύτός, ό όποιος θεωρείται άναλυτικός, χρη-
σιμοποιείται τόσο στήν Υπολογιστική Τομογραφία Άκτίνων-Χ (Computed
Tomography), όσο καί στις άπεικονίσεις Πυρηνικής Ιατρικής (Nuclear
Medicine). Ωστόσο, στήν Πυρηνική 'Ιατρική, τό πλήθος τών συλλεγόμενων
δεδομένων είναι μικρό καί χαρακτηρίζεται άπό υψηλό θόρυβο, μέ άποτέλεσμα
οί λαμβανόμενες εικόνες νά χαρακτηρίζονται άπό χαμηλή ποιότητα. Ό δεύ-
τερος άλγόριθμος πού χρησιμοποιείται συχνά στήν κλινική πράξη, είναι ένας
'Επαναληπτικός Άλγόριθμος Διατεταγμένων Υποσυνόλων (Ordered
Subsets Expectation Maximization, OSEM). Ό OSEM άποτελεΐ μία βελ-
τιωμένη έκδοση τού Αλγόριθμου Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum
Likelihood Expectation Maximization, ml-em), που παρουσιάστηκε το
1982 άπό τούς L. Shepp καί Y. Vardi γιά έφαρμογή στήν άπεικόνιση PET.
Ό OSEM περιλαμβάνει στοιχεία τής Φυσικής Ραδιενεργού Διάσπασης Πυ-
ρήνων, καί δίνει εικόνες ικανοποιητικής διακριτικής ικανότητας καί άντίθε-
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σης. Ίο σημαντικότερο μειονέκτημα τών έπαναληπτικών αλγόριθμων είναι ό
μεγαλύτερος ύπολογιστικός χρόνος άλλα καί ή σταδιακή ένίσχυση τού θορύ-
βου σέ κάθε έπανάληψη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ κ. Α. ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ κ. Γ. ΚΑΣΤΗ

Κατά τό έτος 2009, άρχισε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα γιά τή χρή-
ση άναλυτικών άλγόριθμων άνακατασκευής ιατρικής εικόνας, σέ άντίθεση μέ
τούς έπαναληπτικούς άλγόριθμους πού χρησιμοποιούνται συνήθως άπό έμπο-
ρικά διαθέσιμα άπεικονιστικά συστήματα. Αύτό τό έτος ή έρευνα είχε επι-
κεντρωθεί στόν άναλυτικό άλγόριθμο γιά τήν άνακατασκευή τής εικόνας τού
τομογράφου έκπομπής ποζιτρονίων (Positron Emission Tomography -
PET). Στήν περίπτωση αύτή, ή ένδεικνυόμενη άναλυτική τεχνική βασίζεται
στήν άντιστροφή τού μετασχηματισμού Radon. Υπενθυμίζεται ότι δ μετα-
σχηματισμός Radon ορίζεται ώς άκολούθως:

Î00 ι· GO f CO

/(x, τ + px)dx = f(x, y) à (y - (τ + px))dydx =U (p,r)

όπου ρ είναι ή κλίση μιάς εύθείας καί τ ή τομή αύτής.
Ό άντίστροφος μετασχηματισμός Radon όρίζεται ώς έξής:

fix, y) = — f^-H[U(p, y - ρχ] dp
2π J-œdy

όπου Η είναι ό μετασχηματισμός τού Hilbert, hr όποιος όρίζεται ώς εξής :
H[f(x)]=±Pvf£Q-dx

π i"x-y

όπου PV είναι ή πρωτεύουσα τιμή τού Cauchy (Cauchy Principal Value).

Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί τά άκόλουθα άποτελέσματα:
1. Αναπτύχθηκε ένας άναλυτικός άλγόριθμος βασισμένος σέ splines 3ου
βαθμού, γιά τήν άνακατασκευή τής εικόνας τοϋ τομογράφου έκπομπής πο-
ζιτρονίων PET. Ό άλγόριθμος αύτός δοκιμάστηκε καί έδωσε πολύ ικανο-
ποιητικά άποτελέσματα, μέ κλινικά δεδομένα (εικόνες άνθρώπινου σώματος)
άπό τό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ό Εύαγγελισμός», καθώς καί μέ δε-
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δομένα άπο ένα άπεικονιστικό σύστημα υψηλής διακριτικής ικανότητας
(VISTA Dual-Ring Small-Animal PET Scanner) γιά μικρά ζώα (εικόνες
ποντικιού) σέ συνεργασία μέ τό Nuclear Medicine Department τού
Hospital Clinic τής Βαρκελώνης. Τά άποτελέσματα μάς έδειξαν ότι ό άλγό-
ριθμος αύτός μπορεί νά συναγωνιστεί άλλά καί νά ύπερβεϊ σέ άκρίβεια μερι-
κούς άπό τούς ήδη ύπάρχοντες καί κλινικά εφαρμόσιμους άλγόριθμους, οπως
ό άλγόριθμος όπισθοπροβολής Filtered-Backprojection.

2. 'Αναπτύχθηκε μία νέα τεχνική βελτίωσης τής ποιότητας τών εικόνων
μέσω άφαίρεσης θορύβου (denoising), σέ συνεργασία μέ τόν κ. P.E. Barbano,
καί έξετάζεται ή άποτελεσματικότητά της μέ πραγματικά δεδομένα.

3. Ό Ακαδημαϊκός κ. Φωκάς μέ τόν κ. Barbano έχουν βάλει τήν πα-
ραπάνω τεχνική denoising σέ έ'να αύστηρό μαθηματικό πλαίσιο. 'Εχει ήδη
άποδειχθεϊ έ'να θεώρημα πού άποδεικνύει οτι ή λύση πού λαμβάνουμε μέσω
τού άλγόριθμου denoising συγκλίνει στήν πραγματική λύση. Ή άπόδειξη
αύτή χρησιμοποιεί νέες ισχυρές τεχνικές πού άναπτύχθηκαν σέ μεθόδους
άναστροφής μέ βάση τήν ένέργεια (energy-based inversion methods).

4. Αναπτύσσεται ένας άναλυτικός άλγόριθμος, γιά τήν άνακατασκευή
τής εικόνας τής υπολογιστικής μονοφωτονικής τομογραφίας έκπομπής
SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography). Ό άλγόριθμος
βασίζεται στήν άντιστροφή τού έξασθενημένου μετασχηματισμού Radon
(Attenuated Radon Transform).

To ΚΕΘΕΜ έχει συνάψει συνεργασία μέ τά κάτωθι Ιδρύματα:

• Nuclear Medicine Department, Hospital Clinic, Barcelona
University, Barcelona, Spain.

• Center for Gamma-Ray Imaging (CGRI), The University of
Arizona, Tucson, AZ, USA.

• 'Εργαστήριο 'Ιατρικής Φυσικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ό
Εύαγγελισμός ».

• Α' Κλινική Εντατικής Θεραπείας, 'Εθνικό καί Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο 'Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ό Εύαγγελισμός».

• Τμήμα Τεχνολογίας 'Ιατρικών 'Οργάνων, Σχολή Τεχνολογικών 'Εφαρ-
μογών, Τεχνολογικό 'Εκπαιδευτικό "Ιδρυμα 'Αθήνας.
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Barbano P. Ε., Fokas Α. S., Kastis G. Α., (2009) «Analytical
Reconstructions for PET and SPECT Employing L1 - Denoising», DSP
2009, 16th International Conference on Digital Signal Processing, Santorini,
Greece, July 5-7.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

Ό κ. Γ. Κ αστής, κατά το 2009, συμμετείχε σέ συνέδριο μέ θέμα The
Brain: Function, Imaging and Repair (2nd International Workshop, Kifissia,
Athens, Greece, October 19-21).

[Γεώργιος Γ. Καστής - Διευθύνων τού ΚΕΘΕΜ]
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ή Επιτροπή Ενέργειας τής Ακαδημίας Αθηνών επισημαίνει τά ακό-
λουθα πορίσματα τής ομάδας έργασίας επί τοΰ θέματος τής Πυρηνικής
'Ενεργείας και τών 'Ενεργειακών Αναγκών της 'Ελλάδος.

1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

• Ή Ελλάδα, όπως κάθε άλλη χώρα, έπιθυμεϊ νά έχει επαρκή καί

άσφαλή κάλυψη τών άναγκών της σέ ήλεκτρική ένέργεια, μέ άνταγω-
νιστικές τιμές καί άποδεκτές περιβαλλοντικές έπιπτώσεις. Επιβάλλε-
ται, επομένως, διερεύνηση όλων τών προσφερόμενων πρωτογενών
πηγών ήλεκτροπαραγωγής, καί συγκριτική μελέτη τών πλεονεκτημά-
των καί μειονεκτημάτων πού παρουσιάζει ή κάθε μία.

• Τά τελευταία χρόνια, οί αύξανάμενες άνάγκες τής Ελλάδος σέ ήλεκτρική
ένέργεια καλύπτονται μόλις οριακά. Ή οριακή αύτή κάλυψη τών
άναγκών τής Ελλάδος σέ ήλεκτρική ενέργεια άναμένεται νά συνεχιστεί
επί άρκετό χρονικό διάστημα, καί μάλιστα είναι πιθανόν νά παρου-
σιαστεί καί ένεργειακό έλλειμμα κατά τό 2020. Ή κατάσταση αύτή
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δέν είναι δυνατόν νά αποτραπεί, άκόμη καί μετά τήν πλήρη άξιοποίηση
όλων τών πηγών ήλεκτροπαραγωγής που ήδη χρησιμοποιούνται (λιγνί-
της, πετρέλαιο, φυσικό άέριο, άνανεώσιμες πηγές ενέργειας). Ειδικά γιά
τις άνανεώσιμες πηγές ενέργειας, άνώτατα όρια χρησιμοποιήσεώς των
επιβάλλονται καί άπό τήν άνελαστικότητα τών ώρών λειτουργίας τών
θερμοηλεκτρικών μονάδων.

'Αναγκαία είναι, κατά συνέπεια, ή άναζήτηση εναλλακτικών πηγών,
καί ώς τέτοιες άναγνωρίζονται (α) οί εισαγωγές μεγάλων ποσοτήτων
ήλεκτρικής ενέργειας, (β) ό εισαγόμενος λιθάνθρακας, καί (γ) ή πυρη-
νική ένέργεια. Ή πρώτη επιλογή συνεπάγεται εξάρτηση καί άνταγωνι-
στικότητα μέ τις γειτονικές χώρες, ή δεύτερη είναι ενδεχομένως άνα-
πόφευκτη μεσοπρόθεσμη άλλά ρυπογόνος λύση, καί ή τρίτη, άκόμη καί
αν γίνει άποδεκτή, άπαιτει 10 μέ 15 χρόνια μεταξύ λήψης τής άπό-
φασης καί ύλοποίησής της.

Σέ άντίθεση μέ τήν όριακή ενεργειακή έπάρκεια, έπιθυμητή θά ήταν ή
ύπαρξη υπερεπάρκειας εγχώριας ήλεκτρικής ενέργειας, γιά ταχύτερη
τεχνολογική άνάπτυξη καί εξαγωγή.

Οί παραπάνω παράμετροι καθιστούν επιβεβλημένη τή σοβαρή έξέταση
τής πυρηνικής επιλογής καί τήν ύπεύθυνη άξιολόγηση όλων τών πλε-
ονεκτημάτων καί μειονεκτημάτων της.

Ή χρήση τής πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζει πλεονεκτήματα καί μει-
ονεκτήματα.

— Κύρια πλεονεκτήματα: 'Ενεργειακή άσφάλεια καί
μείωση τών άερίων θερμοκηπίου . Ή πυρηνική ένέρ-
γεια μπορεί νά προσφέρει στήν Ελλάδα ήλεκτρική ένεργειακή
επάρκεια, ένεργειακή άσφάλεια —τά πυρηνικά εργοστάσια μπο-
ρούν νά άποθηκεύσουν καύσιμο έως 5 έτη—, εύελιξία στήν πα-
ραγωγή ήλεκτρικής ενέργειας —ή πυρηνική ένέργεια μπορεί
εύκολα νά άναβαθμιστεΐ—, διαφοροποίηση καυσίμου γιά ήλεκτρο-
παραγωγή, μείωση τών άερίων θερμοκηπίου —άντικαθιστώντας
τά όρυκτά καύσιμα—, μεγαλύτερες ποσότητες καί χαμηλότερο
κόστος ήλεκτρικής ένέργειας.

— Κύρια μειονεκτήματα: Άνάγκη διαχείρισης τών κατα-
λοίπων καί ύψηλό άρχικό κόστος πού άπαιτεϊται
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γιά τά συστήματα ασφάλειας καί άποτροπής τρο-
μοκρατικών ενεργειών —κίνδυνοι άσφάλειας, τρομοκρα-
τίας, διασποράς πυρηνικών υλικών, διαχείρισης ραδιενεργών κα-
ταλοίπων, καί ύψηλό άρχικό κόστος κατασκευής τοΰ πυρηνικού
σταθμού (2.500-4.500 εύρώ άνά KW εγκατεστημένης ισχύος).

Τά πυρηνικά έργοστάσια έχουν ύψηλό κόστος κατασκευής καί χαμηλό
κόστος λειτουργίας σέ σύγκριση μέ τά έργοστάσια παραγωγής
ήλεκτρικής ένέργειας μέ όρυκτά καύσιμα. Ώς έκ τούτου, τό κόστος
παραγωγής ήλεκτρικής ένέργειας άπό πυρηνικά καύσιμα είναι περίπου
σταθερό διαχρονικά, καί άνταγωνιστικό σέ σχέση μέ τις άλλες πρωτο-
γενείς πηγές.

Ή κοινή γνώμη άνησυχεΐ γιά τήν άσφαλή λειτουργία τών πυρηνικών
έργοστασίων καί, κυρίως, γιά τόν ένδεχόμενο κίνδυνο άτυχημάτων,
έστω καί αν ή πιθανότητα νά συμβούν τέτοια άτυχήματα είναι πολύ μι-
κρή. Υποστηρίζεται, ώστόσο, ότι ή παραγωγή ήλεκτρικής ένέργειας
άπό τή σχάση τού ούρανίου είναι σχετικά άσφαλής, καί ή σχετική τε-
χνολογία είναι ώριμη καί έπαρκώς τεκμηριωμένη. Τό ρεκόρ άσφάλειάς
της είναι ύψηλό, καί προβλέπεται ότι στό μέλλον θά είναι ύψηλότερο
λόγω τής σημαντικής προόδου πού έχει έπιτευχθεϊ, τόσο άπό τεχνολο-
γικής, όσο καί άπό θεσμικής πλευράς στά θέματα άσφάλειας, καθώς
καί λόγω τής συσσωρευμένης πείρας άπό τή λειτουργία έπί πολλά έτη
πυρηνικών έργοστασίων. Σημειώνεται, έν προκειμένω, ότι σημαντικό
ποσοστό τού κόστους τής πυρηνικής ήλεκτρικής ένέργειας όφείλεται
στά έπιπρόσθετα μέτρα πρόληψης πιθανών κινδύνων, στήν έλαχιστο-
ποίηση τής πιθανότητας άτυχήματος, καί στήν ετοιμότητα άντιμετώ-
πισης τών συνεπειών σέ περίπτωση άτυχήματος. Επισημαίνεται ότι τό
άτύχημα στό Three Mile Island (ΗΠΑ) είχε μόνο σοβαρές οικονομικές
έπιπτώσεις —ή διαρροή ραδιενέργειας στό περιβάλλον ήταν έλάχιστη—
καί ότι τό άτύχημα στό Chernobyl (πρώην Σοβιετική "Ενωση) είναι
άδύνατον νά συμβεί σέ άντιδραστήρες δυτικού τύπου.

Ή έντονη σεισμικότητα τής Ελλάδος πρέπει νά ληφθεί σοβαρά ύπόψη
σέ κάθε προγραμματισμό καί σχεδιασμό πυρηνικών έργοστασίων, δέν
άποτελεΐ όμως άποτρεπτικό παράγοντα. Υπάρχουν δεκάδες πυρηνικών
έργοστασίων σέ σαφώς σεισμικές περιοχές (π.χ. στήν Καλιφόρνια καί
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τήν Ιαπωνία), χωρίς κανένα σοβαρό πρόβλημα. Προφανώς, ή σεισμική
θωράκιση αυξάνει τό κόστος τής κατασκευής.

• Τό πλέον κρίσιμο πρόβλημα τής αποδοχής τής πυρηνικής
ένέργειας είναι ή άσφαλής διαχείριση τών ραδιενεργών
πυρηνικών καταλοίπων/αποβλήτων. Έπί τοΰ θέματος αύτοΰ
παρατηρούνται τά έξης:

— 'Άν καί τά ραδιενεργά πυρηνικά κατάλοιπα/απόβλητα είναι επι-
κίνδυνα, ή ποσότητα καί ό όγκος τους είναι πολύ μικρός.

— Οί ειδικοί έπιστήμονες θεωρούν τά ραδιενεργά πυρηνικά κατά-
λοιπα/άπόβλητα, έπιστημονικά καί τεχνικά καλώς κατανοητά
καί.πρόσφορα γιά τήν άσφαλή τους διαχείριση,'ένώ τονίζουν τήν
άριστη έπιστημονική βάση τής τεχνολογίας άνίχνευσης, τών
μηχανισμών επίδρασης έπί τών οργανισμών καί τών συνεπειών
της, καθώς καί τών τρόπων παρακολούθησης τών σχετικών
άκτινοβολιών. Επισημαίνεται, έπίσης, ότι ύπάρχουν άρκετές
μέθοδοι μείωσης τής τοξικότητας τών καταλοίπων καί άπομό-
νωσής τους άπό τή βιόσφαιρα, καί ότι ή ραδιενέργειά τους μει-
ώνεται σημαντικά μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου.

— Τά πυρηνικά κατάλοιπα, είτε άνακυκλώνονται, είτε ένταφιάζο-
νται χωρίς άνακύκλωση. Ή πρώτη περίπτωση έχει οικονομικά
οφέλη καί μειώνει σημαντικά τόν όγκο τών καταλοίπων, ένέχει
όμως τόν κίνδυνο χρήσης τοΰ παραγόμενου πλουτωνίου γιά τρο-
μοκρατικές ένέργειες. Σχετικά μέ τή δεύτερη περίπτωση, ορι-
στικοί χώροι έναπόθεσης πυρηνικών άποβλήτων βρίσκονται σέ
προχωρημένο στάδιο κατασκευής σέ πολλές χώρες. Ούδεμία
όμως χώρα διαθέτει σήμερα οριστικούς χώρους έναπόθεσης τών
πυρηνικών άποβλήτων.

— Ή χρήση πυρηνικής ένέργειας γιά ήλεκτροπαραγωγή άπό μία
χώρα, προϋποθέτει τή θέσπιση ένός εθνικού προγράμματος δια-
χείρισης γιά τήν προσωρινή καί μόνιμη άποθήκευση ραδιενεργών
καταλοίπων, πού θά προέλθουν άπό τις προτεινόμενες πυρηνικές
μονάδες. Ή διεθνής άποδοχή αύτού τού προγράμματος κρίνεται
άπαραίτητη. Τονίζεται, έν προκειμένω, ότι ή λύση τών κατα-
λοίπων ναι μέν έπιβάλλεται νά είναι έθνική, άλλά είναι θέμα
συμφωνίας μέ τούς προμηθευτές τοΰ πυρηνικού ύλικοΰ.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

415

• Εί'τε ή διαχείριση τών πυρηνικών καταλοίπων περιλαμβά-
νει άνακύκλωση τοΰ άναλωμένοΰ καυσίμου εί'τε όχι, μία
άποδεκτή λύση τού προβλήματος τών πυρηνικών καταλοίπων/αποβλή-
των είναι επιτακτική, προκειμένου νά ληφθεί μιά απόφαση ανάπτυξης
τής πυρηνικής ένέργειας στόν έλληνικό χώρο.

• Τό ζήτημα τής πυρηνικής ασφάλειας παραμένει κρίσιμο γιά τή χώρα
μας, καθώς τά πυρηνικά έργοστάσια είναι ήδη πραγματικότητα, καί
προβλέπεται νά αύξηθοΰν.

2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Επιβάλλεται ρεαλιστική άξιολόγηση τών ένεργειακών άναγκών καί

στόχων τής Ελλάδος, καί πλήρης άνάλυση τών δυνατοτήτων καί
τών προβλημάτων όλων τών πηγών ένέργειας: Όρυκτών καυσίμων,
άνανεώσιμων πηγών ένέργειας, έξοικονόμησης ενέργειας, καί πυρη-
νικής ένέργειας.

• Σέ ό,τι άφορα τήν πυρηνική ένέργεια, ένδείκνυται:

— Νά κριθεί κατά πόσον ή πυρηνική ένέργεια μπορεί νά άποτελέ-
σει μία συνιστώσα τοΰ ένεργειακοΰ μείγματος τής Ελλάδος,
καί κατά πόσον ή πυρηνική ένέργεια μπορεί νά άντικαταστήσει
ένα σημαντικό μέρος τών όρυκτών καυσίμων πού χρησιμο-
ποιούνται.

— Νά άρχίσει μιά όργανωμένη, έκτεταμένη, άντικειμενική καί
ύπεύθυνη ένημέρωση τών Ελλήνων πολιτών καί πολιτικών έπί
τών ένεργειακών άναγκών καί προβλημάτων τής χώρας, ώστε
νά κριθεί κατά πόσον ή πυρηνική ένέργεια μπορεί νά χρησιμο-
ποιηθεί πρός όφελος τής Ελλάδος.

— Νά ληφθούν άμεσα μέτρα ένημέρωσης σχετικά μέ τήν τεχνο-
γνωσία καί τήν άποκτηθεϊσα έμπειρία στόν τομέα τής πυρη-
νικής ενέργειας, καί, έπιπροσθέτως, μέτρα δημιουργίας ενδογε-
νούς άνθρώπινου δυναμικού μέ μακροπρόθεσμη έθνική έπένδυση
στόν τομέα τής έκπαίδευσης.

— Νά άρχίσει ή προετοιμασία τών άναγκαίων μελετών, νομοθεσιών
καί ύποδομών, ώστε ή χώρα νά είναι 'έν δυνάμει' έτοιμη γιά
τήν όποια έπιλογή.



416

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΤΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

• Διοργάνωση, άπο κυβερνητικούς καί μή-κυβερνητικούς φορείς, διαλόγου
γιά τήν ένταξη ή μή τής πυρηνικής ενέργειας στόν έλληνικό χώρο.

• Θεώρηση, άπό τούς άρμοδίους κρατικούς φορείς, ένταξης τής πυρηνικής
έπιλογής στό μακροχρόνιο ένεργειακό σχεδιασμό τής Ελλάδος.



ΕΤΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Σελ.

ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. - Απολογισμός τοϋ έργου τοϋ Γραφείου Σεισμο-
λογίας ........................................ 145

ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. - Όμιλία τοϋ Ακαδημαϊκού κατά τήν παρου-
σίαση τοϋ βιβλίου του Εισαγωγή στή Θεωρία Παιγνίων .......... 208

ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. - Σύντομη αναφορά στήν εξέλιξη τής μαθημα-
τικής επιστήμης κατά τά τελευταία 400 χρόνια............... 225

ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. - Παρουσίαση τοϋ Αντεπιστέλλοντος Μέλους

κ. Γεωργίου Ρούσσα κατά τήν υποδοχή του στήν Ακαδημία........ 306

ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. — Παρουσίαση τοϋ βιβλίου Εισαγωγή στή Θεωρία

Παιγνίων τοϋ Άκαδημαίκοϋ κ. Νικόλαου Άρτεμιάδη............. 203

ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. - "Εκθεση τών πεπραγμένων τοϋ Κέντρου Έρεύνης

Φυσικής τής Ατμοσφαίρας καί Κλιματολογίας ................ 391

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. - Αλέξανδρος Τραλλιανός. "Ενας μεγάλος "Ελ-
ληνας ιατρός τοϋ 6ου μ.Χ. αιώνα........................ 147

ΚΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. — "Εκθεση τών πεπραγμένων τοϋ Κέντρου Ερευνών

Θεωρητικών καί Έφηρμοσμένων Μαθηματικών ............... 405

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. - Παρουσίαση τοϋ Αντεπιστέλλοντος Μέλους

κ. 'Ιωάννου Χατζηδημητρίου κατά τήν υποδοχή του στήν Ακαδημία ... -75

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. - Όμιλία κατά τήν Εκδήλωση πρός τιμήν
τοϋ Ακαδημαίκοϋ κ. Καίσαρα Αλεξόπουλου μέ τήν ευκαιρία τής συμπλή-
ρο.>σης τοϋ ΙΟΟοϋ έτους τής ηλικίας του ................... 221

ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. - Ή ελληνική γλώσσα άνά τόν κόσμον: Παρελθόν,

παρόν καί μέλλον ................................. 169

ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ. — Εικόνα τής κίνησης τοϋ Ήλιακοϋ Συστήματος

μέσα στό Γαλαξία. Δημοσίευση στό περιοδικό Science............ 285



418

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΤΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΡΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. - Τά τριπλά γενέθλια της Εξελικτικής και ή

'Ακαδημία 'Αθηνών............ ..................... 133

ΑΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ. - 'Εγκλειδωμένες κοινωνίες: Με τά μάτια τής

Επιστήμης τής Πληροφορικής. Λόγος του άναλαμβάνοντος προέδρου ... 9

ΑΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ. - Προσφώνηση του Προέδρου κατά τήν υποδοχή

τοΰ 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους κ. 'Αντωνίου Τρακατέλλη στήν 'Ακαδημία . 21

ΑΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ. - Προσφώνηση τοΰ Προέδρου κατά τήν υποδοχή

τοΰ Αντεπιστέλλοντος Μέλους κ. 'Ιωάννου Χατζηδημητρίου στήν 'Ακαδημία . 73

ΑΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ. - "Ενας άλγόριθμος τής εξέλιξης ενός αδιαίρετου

σύμπαντος (Πώς εξελίσσεται ο κόσμος μας; )................. 187

ΑΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ. - Χαιρετισμός τοΰ Προέδρου κατά τήν έναρξη τής
Εκδήλωσης προς τιμήν τοΰ 'Ακαδημαϊκού κ. Καίσαρα 'Αλεξόπουλου μέ τήν
ευκαιρία τής συμπλήρωσης τοΰ ΙΟΟοΰ έ'τους τής ηλικίας του ....... 213

ΑΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ. - 'Αναγγελία τοΰ θανάτου τοΰ ξένου εταίρου τής

'Ακαδημίας Du „an Kanazir........................... 241

ΑΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ. - Πρόλογος τοΰ Προέδρου κατά τήν Πανηγυρική
Συνεδρία γιά τον εορτασμό τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940 ............ 243

ΑΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ. - Ή επιστήμη τής συμπεριφοράς τών έγκλειδω-
μένων κοινωνιων............. ...................... 289

ΑΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ. - Προσφώνηση τοΰ Προέδρου κατά τήν υποδοχή

τοΰ 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους κ. Γεωργίου Ρούσσα'στήν 'Ακαδημία . . . 305

ΑΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ. - 'Επιστήμη καί κοινωνία. Λόγος τοΰ αποχω-
ρούντος προέδρου............. ..................... 329

ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. - Παρουσίαση τοΰ 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους

κ. Αντωνίου Τρακατέλλη κατά τήν υποδοχή του στήν 'Ακαδημία ..... 23

ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. - 'Απονομή Βραβείου τοΰ Πανελληνίου Ίεροΰ
Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, καί Προκήρυξη τοΰ 'Αριστείου τών Ιστο-
ρικών καί Κοινωνικών 'Επιστημών καί Βραβείων κατά τήν Πανηγυρική
Συνεδρία τής 24ης Μαρτίου 2009 ....................... 167

ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. - "Εκθεση τοΰ έργου τής 'Ακαδημίας κατά
τό ετος 2009, απονομή βραβείων καί επαίνων καί προκήρυξη νέων βραβείο«
κατά τήν Πανηγυρική Συνεδρία τής 29ης Δεκεμβρίου 2009 ........ 339



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 419

ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ. - "Εκθεση τών πεπραγμένων τοϋ Κέντρου Ερευνών

'Αστρονομίας καί 'Εφηρμοσμένων Μαθηματικών ............... 371

ΡΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. - Ή διαχρονική πορεία τής Στατιστικής καί Θεωρίας
Πιθανοτήτων. Εισιτήριος λόγος τοϋ Αντεπιστέλλοντος Μέλους κατά τήν υπο-
δοχή του στήν 'Ακαδημία ............................ 310

ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. - Παρουσίαση τοϋ βιβλίου Εισαγωγή στή

θεωρία Παιγνίων τοϋ 'Ακαδημαϊκού κ. Νικόλαου Άρτεμιάδη........ 203

ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. - Ό Έλληνοϊταλικός Πόλεμος. Ή διεξαγω-
γή τών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όμιλία κατά τήν Πανηγυρική Συνε-
δρία γιά τόν εορτασμό τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940 ............. 246

ΤΡΑΚΑΤΕΛΑΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. - Βιοχημική Γενετική: 'Επιτεύγματα καί προ-
βληματισμοί. Εισιτήριος λόγος τοϋ 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους κατά τήν υπο-
δοχή του στήν 'Ακαδημία ............................ 28

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ. - 'Εξωηλιακά πλανητικά συστήματα καί
ή δυνατότητα υπάρξεως ζωής σε άλλους κόσμους. Εισιτήριος λόγος τοϋ
'Αντεπιστέλλοντος Μέλους κατά τήν υποδοχή του στήν 'Ακαδημία .... 81

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ. - 'Αέναη καί κρίσιμη αλλαγή .......... . 109

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ. - Όμιλία κατά τήν 'Εκδήλωση πρός τιμήν τού
'Ακαδημαϊκού κ. Καίσαρα 'Αλεξόπουλου με τήν εύκαιρία τής συμπλήρω-
σης τοϋ 100ού έτους τής ήλικίας του..................... 216

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ. - Πορίσματα τής Όμάδας 'Εργασίας τής 'Επι-
τροπής 'Ενέργειας τής 'Ακαδημίας Αθηνών έπί τοϋ θέματος «Πυρηνική
ενέργεια καί ενεργειακές ανάγκες τής Ελλάδος»............... 411



Έκτύπ.: Στέλιος Α. Τσαπέπας, Μυκάλης 34, 10435 Αθήνα, Τηλ. 210 34.63.161






