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Prometheas Events


Friday, January 14, 2011, 8:00 pm: Lecture by Dr. Stamatios M. Krimigis:
“Messenger” to Orbit Mercury at St. George Greek Orthodox Church, Bethesda, MD.
For more information see attachment.



Friday January 28, 2011, 8:00 pm: Greek Letters Day Celebration at St. George
Church. Guest Speaker: Dr. T. Theoharis, Harvard University. For more information see
attachment.

Other Events and Announcements


January 15, 6:30 – 11:30 pm: Taverna Night with «Mortes» at the Molon Lave
Wineyards, http://www.molonlavevineyards.com/main.cfm (see attached brochure)



January 28-30: 3rd Annual Festival of the Greek Orthodox Parish of Loudoun
County, VA (see attached brochure). This is a new parish and we encourage our
members to be supportive.



'Cyprus: Crossroads of Civilizations' to Open at Smithsonian's National Museum of
Natural History, open through May 1, 2011: http://www.prnewswire.com/newsreleases/cyprus-crossroads-of-civilizations-to-open-at-smithsonian-in-september102952224.html. The exhibition is presented on the occasion of the 50th anniversary of
the independence of the Republic of Cyprus.

Websites of the month


Οι Πόλειρ ηος Αλεξάνδπος και ο Ελληνιζηικόρ Kόζμορ ζηην Αζία:
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2010/10/k.html



The Historian as Philosopher - Herodotus and the Strength of Freedom:
http://www.historytoday.com/irene-brown/historian-philosopher-herodotus-and-strengthfreedom



Plato and Pythagoras:
o http://www.philosophypress.co.uk/?p=1522
o http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/jay.kennedy/
o http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/jay.kennedy/Kennedy_Apeiron_proof
s.pdf

Books (new releases)

«Διαλογιςμοί για τη γλώςςα», το νέο βιβλίο του Γ.
Μπαμπινιώτη
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010
Το λέο βηβιίο ηοσ Γεφργίοσ Μπακπηληώηε, κε ηίηιο «Γηαιογηζκοί γηα ηε γιώζζα θαη ηε γιώζζα
κας – Απιά καζήκαηα γιώζζας θαη γιφζζοιογίας», ζα παροσζηαζηεί ηελ Πέκπηε ζηε Σηοά ηοσ
Βηβιίοσ.
Τα θείκελα ποσ περηέτοληαη ζηο λέο πόλεκα ηοσ ζεκαληηθού Έιιελα γιφζζοιόγοσ αποηειούλ
ζθέυεης, εθηηκήζεης, δηαπηζηώζεης, αιήζεηες, δηδάγκαηα θαη θαηαζηαιάγκαηα κηας ποιύτρολες
πείρας θαη εληαηηθής ελαζτόιεζής ηοσ κε ηε γιώζζα.
Δίλαη δηαιογηζκοί γηα ηε γιώζζα, ποσ ήζειε λα κοηραζηεί κε έλα εσρύηερο θοηλό
ελδηαθεροκέλφλ, οη οποίοη ηολ ρφηούλ ζστλά αλ κερηθά από ασηά ποσ ιέεη ζε οκηιίες ηοσ ή ζε
καζήκαηα γηα ηο εσρύηερο θοηλό κπορεί λα ηα βρεη θαλείς ζε θάποηο γραπηό θείκελό ηοσ.
Ο ζσγγραθέας ηολίδεη ταραθηερηζηηθά ζηολ πρόιογο ηοσ βηβιίοσ: «Όια ασηά κέζα ζε έλα
πλεύκα ποσ δηαθερύζζφ αθαηάπασζηα: λα κπορέζοσκε λα κηιήζοσκε απιά γηα ηελ οσζία θαη ηε
ιεηηοσργία ηες γιώζζας, γηα ηης αρεηές θαη ηης δσζθοιίες, γηα ηε καγεία ηοσ θόζκοσ ηες
γιώζζας, γηα ηα θιεηδηά ποσ ζοσ αλοίγοσλ ηολ θόζκο ηες έθθραζες, αιιά θαη γηα ηολ αγώλα,
γηα "ηο έργο δφής" (opus vitae) ποσ είλαη πράγκαηη ε θαηάθηεζε ηες ίδηας ηες κεηρηθής κας
γιώζζας».
Ο Γ. Μπακπηληώηες είλαη Καζεγεηής ηες Γιφζζοιογίας ζηο Δζληθό θαη Καποδηζηρηαθό
Παλεπηζηήκηο Αζελώλ, ζηο οποίο δηεηέιεζε Πρύηαλες, ηελ περίοδο 2000-2006. Δίλαη, επίζες,
Πρόεδρος ηοσ Διιεληθού Ιδρύκαηος Ποιηηηζκού από ηο 2006, θαη Πρόεδρος ηες
Φηιεθπαηδεσηηθής Δηαηρείας (Αρζαθείφλ – Τοζηηζείφλ Στοιείφλ) από ηο 1987.
Ο ζσγγραθέας ζα κηιήζεη γηα ηα ζέκαηα ηοσ βηβιίοσ θαη ηα ζεκερηλά προβιήκαηα ηες ειιεληθής
γιώζζας.

Το βηβιίο ηοσ Γεφργίοσ Μπακπηληώηε παροσζηάδεηαη ηελ Πέκπηε 16 Γεθεκβρίοσ, ζηης 7:30
κ.κ., ζηελ Αίζοσζα Λόγοσ ηες Σηοάς ηοσ Βηβιίοσ.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4608982

The Flight of Ikaros
By Kevin Andrews
Paul Dry Books, 262 pages, $14.95
A life in America did not work out. Andrews eventually married a daughter of the poet E.E.
Cummings and returned to Greece. The couple separated during the Junta years, she taking their
children abroad while he stubbornly stayed on—in 1975 he renounced his American citizenship
in fury over our support of the absurd and incompetent government. Among his books, most of
which remain nearly impossible to find, are two studies of Athens, two longer poems and a
volume called "Greece in the Dark: 1967-1974," perhaps the best account in English of
resistance to the colonels' regime. It stirringly re-creates the major protest marches as well as the
funeral of Greece's first Nobel Prize-winning poet, George Seferis. One day in 1989, Andrews
set out to swim the rough waters off Kythera. He was heading for Avgó (Egg), a little islet said
to be Aphrodite's birthplace. His body was recovered the next day.
"Does anything impoverish like caution?" Andrews asked, and reading his books most of us will
feel a twinge of regret about our more conventional paths, likely combined with relief at having
avoided many of his mistakes. Few would call Andrews's life a success. He was too much a
loner, too contrary, and though he wrote much—including a long-labored over, probably
unfinished novel—he published little and obscurely. But he left behind at least one indisputably
great book. "The Flight of Ikaros" is evocative and painful; restrained and full of compassionate
feeling. Here are Greeks in all their flinty reality, their contradiction, their resistance.
—Mr. Mason teaches at Colorado College. His latest book is a memoir, "News From the Village: Aegean
Friends."

News Articles
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τα ελληνικά είναι τραγούδι. Πρζπει να ςασ πω ότι δεν ιμουν πάντοτε υπζρ των τόνων. Σοφσ
κεωροφςα διακοςμθτικά ςτολίδια, κατάλοιπα άλλων εποχϊν, που δεν χρειάηονται πια. Και κακϊσ δεν
ιμουν ποτζ καλόσ ςτθν ορκογραφία, το μονοτονικό με διευκόλυνε. Βζβαια, θ γλϊςςα χωρίσ τόνουσ
φάνταηε ςτα μάτια μου ςαν ςελθνιακό τοπίο, αλλά νόμιηα ότι αυτό ιταν μια προςωπικι μου
εντφπωςθ, κζμα ςυνικειασ. Ώςπου ςυνζβθ το εξισ:
Είχα βρεκεί για ζνα διάςτθμα ν' ακοφω ςυςτθματικά, καινοφργια ανζκδοτα τραγοφδια, επωνφμων και
ανωνφμων, για λογαριαςμό τισ διςκογραφικισ εταιρείασ " Λφρα", προκειμζνου αυτι να τα
θχογραφιςει ι να τα επιςτρζψει ςτουσ ςυνκζτεσ.
Είναι δφςκολο ν' απορρίπτεισ και ακόμα δυςκολότερο να εξθγείσ το γιατί. Όταν βζβαια το τραγοφδι
είναι τετριμμζνο ι άτεχνο, θ εξιγθςθ είναι εφκολθ. Μοφ ςυνζβθ όμωσ να δω τραγοφδια όπου οι ςτίχοι
δεν ιταν άςχθμοι και θ μουςικι δεν ιταν τυχαία, επιπλζον ταίριαηε κεματικά και με τουσ ςτίχουσ. Κι
όμωσ, το τραγοφδι ςυνολικά δεν " κφλαγε" όπωσ λζμε( οπότε το επιςτρζφαμε ςτον ενδιαφερόμενο με
διάφορεσ αςάφειεσ και υπεκφυγζσ).
Σο πράγμα με απθςχόλθςε. Ζφερνα ςτο μυαλό μου μεγάλεσ ωραίεσ επιτυχίεσ, παλιά τραγοφδια (.) και
τα ςυνζκρινα μ' αυτά που απζρριπτα, ϊςπου μετά από μινεσ διεπίςτωςα κάτι πολφ απλό: Όταν μια
μουςικι μετατρζπει ςυςτθματικά τισ μακρζσ ςυλλαβζσ ςε βραχείεσ ι όταν ανεβάηει τθν φωνι εκεί
όπου υπάρχει απλϊσ μια περιςπωμζνθ, ενϊ τθν κατεβάηει ςυςτθματικά εκεί που υπάρχει ψιλι οξεία,
όταν δθλαδι θ μουςικι κινείται αντίκετα -προςζξτε, αντίκετα όχι ςτο ρυκμό τοφ ποιιματοσ, αλλά
αντίκετα ςτισ αναλογίεσ τονιςμοφ και αντίκετα ςτθν ορκογραφία του- τότε όςο ζξυπνθ και να 'ναι,
κάνει το τραγοφδι δυςκίνθτο και αςκματικό.
τα πετυχθμζνα τραγοφδια δεν ςυμβαίνει αυτό. Βζβαια, όταν γράφει κανείσ πάνω ς' ζνα ρυκμό ι ς'
ζνα μουςικό δρόμο, πρζπει να ακολουκιςει τα καλοφπια τουσ, οπότε κα υπάρχουν ςθμεία όπου αυτι

θ πείρα που περιζγραψα, δεν τθρείται. Αυτό όμωσ κα ςυμβεί μόνον όταν δεν γίνεται αλλιϊσ. Και πάντα
θ βιαςμζνθ λζξθ κα τοποκετείται ζτςι ϊςτε να προθγοφνται και να ζπονται επιτυχείσ ςτιγμζσ, ϊςτε να
μειϊνεται θ εντφπωςθ τισ αταςκαλίασ, θ οποία ζτςι ςυνδυαςμζνθ ωφελεί, διότι το τραγοφδι αλλιϊσ
κα ιταν μθχανικό. Κάτι τζτοιο δεν το είχα προςζξει. Και ιταν θ πρϊτθ φορά που αιςκάνκθκα ότι οι
τόνοι και τα πνεφματα ίςωσ να μθν ιταν διακοςμιςεισ, ίςωσ να είχαν λόγο.(.)
Μζςα ςτο ςτοφντιο είχα και δφο εκπλιξεισ:
Να θ πρϊτθ: Προςπακϊντασ να ακοφςω τθν διαφορά οξείασ και περιςπωμζνθσ, διάβαςα τθν φράςθ: "
Λυγά πάντα θ γυναίκα". Σο " πάντα" ακοφγεται ψθλότερα από το " λυγά" που παίρνει περιςπωμζνθ. "
Λυγά πάντα θ γυναίκα' ακοφγεται όμωσ περιζργωσ ψθλότερα κι από το " γυναίκα", που όμωσ παίρνει
οξεία. Γιατί άραγε; Σθλεφϊνθςα ς' ζναν φίλο και ζμακα ότι θ " γυναίκα" οφείλει να παίρνει
παριςπωμζνθ, διότι είναι τισ τρίτθσ κλίςεωσ, θ οποία όμωσ καταργικθκε, γι' αυτό πιρε οξεία θ "
γυναίκα".
Να λοιπόν, που από άλλο ςθμείο ορμϊμενοσ, αναγκάςτθκα να ςυμφωνιςω ότι κακϊσ καταργικθκε θ
τρίτθ κλίςθ αφοφ ςτθν φωνι μασ εξακολουκεί να υπάρχει " Λυγά πάντα θ γυναίκα" λοιπόν και παίρνει
και περιςπωμζνθ.
Η δεφτερθ ζκπλθξθ: Ζδωςα ς' ζναν ανφποπτο νζο, που παρευριςκόταν ςτο ςτοφντιο, να διαβάςει λίγεσ
φράςεισ. Εκεί μζςα είχα βάλει ςκοπίμωσ τθν ίδια λζξθ ωσ επίκετο και ωσ επίρρθμα, διότι είχα πάντα
τθν περιζργεια να διαπιςτϊςω αν προφζρουμε διαφορετικά το ωμζγα από το όμικρον.
Ακοφςτε τισ φράςεισ: Είν' ακριβόσ αυτόσ ο αναπτιρασ. Ασ μθν είν' ωραίοσ, ζχει τθν αξία του. Ναι,
ακριβϊσ αυτό ικελα να πω". Ακουςτικϊσ δεν παρατιρθςα διαφορά. Ζκοψα τισ δφο λζξεισ και τισ
κόλλθςα τθν μία κατόπιν τθσ άλλθσ. Ακοφςτε το! " Ακριβόσ. ακριβϊσ". Ελάχιςτθ διαφορά ςτο αυτί' ο
θχολιπτθσ μόνον επζμενε ότι το δεφτερο είναι κάπωσ πιο φαρδφ. Ασ το ξανακοφςουμε: " Ακριβόσ.
ακριβϊσ". Αςιμαντθ διαφορά. υνδζςαμε τότε τον παλμογράφο. Να το διάγραμμα του επικζτου
ακριβόσ, όπωσ προζκυψε, και να το πολφ πλουςιότερο τοφ επιρριματοσ. Δεν είναι καταπλθκτικό;
Όταν το είδα, τα μθχανιματα του ςτοφντιο μοφ φάνθκαν ςαν όργανα του παραμυκιοφ. Ο
παλμογράφοσ μοφ φάνθκε ςαν μια ςκαπάνθ που, κάτω από το ζδαφοσ τθσ κακθμερινισ ομιλίασ,
ανακαλφπτει αυτό που δεν ζπαψε ποτζ να υπάρχει, ζςτω μζςα ςε χειμερία νάρκθ, αυτό που
ςυνειδθτοποίθςαν και προςπάκθςαν να μνθμειϊςουν οι Αλεξανδρινοί δφο χιλιάδεσ χρόνια πριν.
Σίποτε δεν χάκθκε. Όλα υπάρχουν.
Αρκεί να προςζξουμε αυτό το τραγοφδι τθσ κακθμερινισ ομιλίασ που πθγαινοζρχεται ςυνεχϊσ
ανάμεςά μασ. Ακοφςτε πϊσ θχοφν οι τονιςμοί. Ακοφςτε τα μακρά. Ακοφςτε τθν λαϊκι τραγουδίςτρια
πϊσ αποδίδει το ωμζγα ι τθν ψιλι οξεία (.).
Σζλοσ, ακοφςτε τθν κεία φωνι του Ανδρζα Εμπειρίκου, τθν παράξενθ απαγγελία που κυνθγά τθν
λάμψθ τθσ οξείασ, τον πλοφτο τθσ διφκόγγου, τουσ τόνουσ και τθν ορκογραφία, ςαν μουςικά ςφμβολα
μιάσ φωνισ που προχπάρχει αδιάκοπα και οδθγεί το ποίθμα.(.) Δεν περιφρόνθςα καμμιά άποψθ και
δεν κολάκευςα καμιά. Προςπάκθςα να πω τρείσ φορζσ τρείσ αλικειεσ.

Πρϊτον: Σα ελλθνικά είναι τραγοφδι. Κανείσ δεν ςκζφτθκε ποτζ να απλοποιιςει ζνα τραγοφδι ι να το
δει πρακτικά. Γιατί να δοφμε λοιπόν τα ελλθνικά, πρακτικά;
Δεφτερον: Όποιοσ ςτακεί αλαηονικά απζναντι ςτα ρεφρζν που τον ψυχαγϊγθςαν διά βίου, ςτρζφεται
εναντίον τθσ προςωπικισ του ιςτορίασ και πίςτθσ. Σα ίδια μπορεί να πάκει ζνασ λαόσ με τθν γλϊςςα.
Ιδίωσ αν θ γλϊςςα του είναι τα ελλθνικά.
Σρίτον: Σα ελλθνικά ωσ τραγοφδι είναι ανυπόφορα δφςκολα. Κανείσ δεν τα βγάηει πζρα με τα ελλθνικά.
Απζναντι ςτα ελλθνικά κα είμαςτε πάντα φάλτςοι και αγράμματοι. Αλλά τί να γίνει; θμαςία ζχει θ
ςυνείδθςθ ότι τα μιλάμε, όχι για να γίνουμε δεξιοτζχνεσ, αλλά για να γίνουμε άνκρωποι. -Ανάρτθςθ Από τον/τθν kaiafas ςτο ΓΚΟΛΑΝΣΙΕ τθ 10/12/2010 05:27:00 πμ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σταμάτησ Κριμιζήσ
Ενασ Χιώτησ μετράει τ’ άςτρα
υνζντευξθ ςτον Μάκθ Προβατά, φωτογραφίa: Αγγελοσ Χριςτοφιλόπουλοσ | Ακινα - Πζμπτθ 23
Δεκεμβρίου 2010
Τπάρχει ηωι ςτο Διάςτθμα; Ποια μυςτικά μάσ κρφβει ο Ηλιοσ; Και τι υπεριςχφει ςτο φμπαν, θ
λογικι ι το τυχαίο; Ο ταμάτθσ Κριμιηισ, ο ζλλθνασ αςτροφυςικόσ που μετείχε ςε κάκε ερευνθτικι
αποςτολι τθσ NASA τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, μασ μιλάει για τισ βεβαιότθτεσ και τισ αμφιβολίεσ του,
ςτο Διάςτθμα και ςτθ Γθ, ςτθ ςκιά μιασ ανακοίνωςθσ περί εξωγιινθσ ηωισ.
το εξωτερικό ο δρ ταμάτθσ Κριμιηισ κεωρείται ζνασ τιτάνασ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ.
Κορυφαίοσ αςτροφυςικόσ, κακθγθτισ ςτο φθμιςμζνο Πανεπιςτιμιο Σηονσ Χόπκινσ ςτθ Βαλτιμόρθ των
Ηνωμζνων Πολιτειϊν, μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, ο μοναδικόσ επιςτιμονασ ςτον κόςμο με
ςυμμετοχι ςτθν εξερεφνθςθ όλων των ςωμάτων του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ, διευκυντισ
ερευνθτικϊν προγραμμάτων τθσ ΝASA επί δεκαετίεσ: Ενασ Ελλθνασ που ξεκίνθςε τθ ηωι του ςτον
Βροντάδο τθσ Χίου το 1938 και τελείωςε το ςχολείο ςτο τοπικό γυμνάςιο αρρζνων το 1956, για να
κατακτιςει ζπειτα τον κόςμο νικϊντασ, όπωσ κα πει ςτο τζλοσ αυτισ τθσ ςυηιτθςθσ, τον... διάβολο.
Σον ςυναντιςαμε πριν από δφο εβδομάδεσ ςτο γραφείο που του ζχει παραχωριςει θ Ακαδθμία
Ακθνϊν, κακϊσ κατζχει τθν ζδρα τθσ «Επιςτιμθσ του Διαςτιματοσ». Η ςυνζντευξι μασ ξεκίνθςε ςτα
όρκια, αφοφ του ηιτθςα να δω από κοντά τισ φωτογραφίεσ που ζχει ςτον τοίχο του γραφείου του. ε
αυτζσ παρουςιάηει, με τθν ιδιότθτα του επικεφαλισ ερευνθτι τθσ NASA, προγράμματα και αποςτολζσ
τθσ ςε διάφορουσ προζδρουσ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν: Ρόναλντ Ρίγκαν, Σηορτη Μπουσ ο πρεςβφτεροσ,
Μπιλ Κλίντον. Ολεσ ςτο Οβάλ Γραφείο και ο ίδιοσ μπροςτά από ζνα βίντεο, με ζναν χάρακα ςτο χζρι, να
εξθγεί ςτον εκάςτοτε πλανθτάρχθ: ςτον Ρίγκαν για το πρόγραμμα Voyager, ςτον Μπουσ για τθν επιτυχι
ςυνάντθςθ του Voyager με τον Ποςειδϊνα, ςτον Κλίντον για το διαςτθμόπλοιο Cassini-Huygens και το
ταξίδι προσ τον Κρόνο.
Αλικεια, κφριε Κριμιηι, ποιοσ από τουσ προζδρουσ είχε τθ μεγαλφτερθ αντίλθψθ για αυτά που του
λζγατε για το Διάςτθμα;

«Ο Κλίντον. Είχε τρομερι αίςκθςθ για το τι του λζγαμε. Δεν είχε όμωσ πολφ ενδιαφζρον για τα κζματα
του Διαςτιματοσ. Πολφ ενδιαφζρον ζδειχνε για αυτά τα κζματα ο Μπουσ ο πρεςβφτεροσ, αλλά δεν είχε
τθν αντίλθψθ του Κλίντον».
Ο Ρίγκαν πϊσ ιταν;
«Αυτόσ ιταν ο πιο ζξυπνοσ από όλουσ, αλλά δεν είχε κανζνα ενδιαφζρον και το ζδειχνε. Είχε και
φοβερό χιοφμορ, ζκανε πλάκα με όλα όςα του λζγαμε. Ηταν από κοντά ο πιο χαριςματικόσ από όλουσ
τουσ προζδρουσ που ζχω ςυναντιςει. Στον Κλίντον, για παράδειγμα, ςτθ φωτογραφία που βλζπετε, του
παρουςιάηω τθν αποςτολι ςτον Κρόνο με το διαςτθμόπλοιο Cassini. Ξζρετε, όταν θ NASA πάρει μια
απόφαςθ ότι κα ςτείλει ζνα διαςτθμόπλοιο ςε μια αποςτολι, γίνεται μια προκιρυξθ και ηθτεί από τθν
επιςτθμονικι κοινότθτα να προτείνει προγράμματα και, όπωσ καταλαβαίνετε, προτείνονται
εκατοντάδεσ προγράμματα. Ετςι και για το Cassini προτάκθκαν πάρα πολλά και τελικά επελζγθςαν δφο,
μεταξφ αυτϊν και το δικό μου που το είχα προτείνει ωσ επικεφαλισ ερευνθτισ μιασ ομάδασ. Το
ενδιαφζρον μου για αυτό το πρόγραμμα ιταν τρομερό γιατί ιμουν ο επικεφαλισ τθσ ομάδασ που είχε
ιδθ ςτείλει προ 20ετίασ το Voyager ςτο Διάςτθμα και το οποίο είχε περάςει από τον Κρόνο, αλλά για
ζνα ςχετικά ςφντομο πζραςμα περίπου δζκα θμερϊν. Το Cassini όμωσ κα γινόταν δορυφόροσ του
Κρόνου και κα κακόταν εκεί για χρόνια και αυτό είχε τθ ςθμαςία του, γιατί κα ιταν μια ολωςδιόλου
λεπτομερισ εξερεφνθςθ τθσ περιοχισ του Κρόνου».
Αναρωτιζμαι αν ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν εκτζλεςθ ενόσ τζτοιου προγράμματοσ ζρχεται μια ςτιγμι
που νιϊκετε απόλυτθ ςιγουριά και λζτε ότι «εντάξει, αυτό που ςχεδιάςαμε κα δουλζψει και θ
αποςτολι κα πετφχει ςίγουρα» ι αν υπάρχει πάντα αναςφάλεια για το αποτζλεςμα.
«Οχι. Η αναςφάλεια είναι ςυνεχισ. Αρχίηει από τθν πρϊτθ θμζρα που αποφαςίηουμε να κάνουμε
πρόταςθ για κάποιο πρόγραμμα και προςπακείσ να ςκεφτείσ: “Τι μετριςεισ να κάνω ςε ζνα περιβάλλον
το οποίο είναι ςχετικά άγνωςτο;”. Κατόπιν, όταν επιλεγεί το ςχζδιο που ζχεισ προτείνει, ςυνεχίηεται θ
αναςφάλεια και ζχει να κάνει κυρίωσ με τα όργανα που πρζπει να καταςκευαςτοφν για τθ
ςυγκεκριμζνθ αποςτολι. Συνικωσ τα όργανα αυτά βρίςκονται ςτα όρια τθσ τεχνολογίασ και τισ πιο
πολλζσ φορζσ πρζπει ςτθν ουςία να τα εφεφρουμε. Και αν δεν τα εφεφρουμε ςε ςυγκεκριμζνο
χρονοδιάγραμμα, ζχουμε πρόβλθμα, γιατί δεν μποροφμε να ποφμε ότι κα αναβάλουμε τθν εκτόξευςθ,
για παράδειγμα, από τον Ιοφνιο ωσ τον Δεκζμβριο».
Επειδι είναι τεράςτια τα ποςά που χάνονται από μια τζτοια αναβολι;
«Οχι, δεν είναι αυτό. Είναι το κζμα τθσ κζςθσ των πλανθτϊν. Θα ζχουν αλλάξει κζςθ οι πλανιτεσ. Δεν
μπορείσ να πασ ςε ζναν πλανιτθ όποτε κζλεισ».
Πόςο περικϊριο για αναβολι μιασ εκτόξευςθσ ζχετε;
«Συνικωσ το λεγόμενο “παράκυρο” για τθν εκτόξευςθ είναι από 12 μζχρι το πολφ 30 θμζρεσ από τθν
θμζρα που τθν ζχεισ ςχεδιάςει. Μετά αλλάηει ςθμαντικά θ κζςθ των πλανθτϊν από αυτό που ζχεισ
υπολογίςει και χρειάηονται άλλεσ μετριςεισ. Σασ είπα ότι δεν μπορείσ να πασ ςε ζναν πλανιτθ όποτε
κζλεισ, αλλά οφτε και όπωσ κζλεισ».

Εννοείτε ότι ο κάκε πλανιτθσ ζχει τον «τρόπο» του για να φτάςεισ;
«Σωςτά. Για παράδειγμα, ασ ποφμε για τθν περίπτωςθ του Κρόνου. Επειδι το διαςτθμόπλοιο Cassini
είχε πολφ μεγάλο βάροσ, δεν υπιρχε πφραυλοσ αρκετά δυνατόσ για να το ςτείλει κατευκείαν μζχρι τον
Κρόνο. Ετςι ςχεδιάςαμε ζνα πρόγραμμα ϊςτε να περάςουμε από άλλουσ πλανιτεσ και να
χρθςιμοποιιςουμε τθ βαρφτθτά τουσ για να πάρουμε ϊκθςθ και να φτάςουμε ςτον Κρόνο».
αν φλιπεράκι μοφ μοιάηει αυτό.
«Ναι, μοιάηει πολφ με φλιπεράκι! Προςζξτε τι χρειάςτθκε να κάνουμε για να πάμε ςτον Κρόνο:
Εκτόξευςθ από τθ Γθ. Πζραςμα από τθν Αφροδίτθ, για να πάρουμε μια πρϊτθ ϊκθςθ, επαναφορά ζξω
από τθν τροχιά τθσ Γθσ, ϊςτε να κατευκυνκοφμε ξανά ςτθν Αφροδίτθ για ακόμθ μεγαλφτερθ ϊκθςθ,
δεφτερο πζραςμα από τθ Γθ, για να χρθςιμοποιιςουμε το πεδίο τθσ ϊςτε να αλλάξουμε τθν
κατεφκυνςθ του διαςτθμoπλοίου, μετά ςτον Δία και τζλοσ ςτον Κρόνο».
Ολα αυτά ακοφγονται κατά ζναν εξωπραγματικό τρόπο απλά και λογικά...
«Αυτά ακριβϊσ όμωσ ζχουν το πιο μεγάλο ενδιαφζρον και για εμάσ».
Ποιο είναι αυτό το επιςτθμονικό πρόγραμμα του μζλλοντοσ για το οποίο νιϊκετε τθ μεγαλφτερθ
αναςφάλεια και ποιο αυτό για το οποίο ζχετε τθ μεγαλφτερθ ςιγουριά;
«Τθ μεγαλφτερθ ςιγουριά τθν ζχω για το διαςτθμόπλοιο Voyager, διότι είμαςτε ιδθ ςτο Διάςτθμα επί
33 χρόνια και ζχουμε πλζον ξεφφγει και από τθ λεγόμενθ “βρεφικι κνθςιμότθτα” των διαςτθμοπλοίων.
Ξζρετε, τα διαςτθμόπλοια είναι ςαν τα βρζφθ και ό,τι προβλιματα πρόκειται να ζχουν ςυνικωσ κα τα
παρουςιάςουν τισ πρϊτεσ εβδομάδεσ, το πολφ τον πρϊτο χρόνο. Είχαμε ζνα τζτοιο πρόβλθμα με το
Voyager μόλισ το εκτοξεφςαμε και χάςαμε επικοινωνία. Καταφζραμε όμωσ να το λφςουμε και από τότε
ζχουμε ςυνεχι επικοινωνία. Ειδικά τϊρα που ζχουμε περάςει και από τον Δία, που ζχει τρομερι
ακτινοβολία και μποροφςε να καταςτρζψει τα θλεκτρονικά του διαςτθμόπλοιου, είμαςτε ςε μια, ασ
ποφμε, κάλαςςα θ οποία είναι απόλυτα γαλινια και περιμζνουμε τϊρα πότε κα βγοφμε ολωςδιόλου
ζξω ςτον διαςτρικό χϊρο και μετά, ςε 40.000 χρόνια, να βρεκεί το Voyager ςτον αςτεριςμό τθσ
Καμθλοπάρδαλθσ».
Ξζρετε ποφ κα είναι το Voyager ςε 40.000 χρόνια από τϊρα;
«Ναι, βζβαια! Δεν υπάρχει πλζον κζμα ϊκθςθσ, πθγαίνει κατά κάποιον τρόπο μόνο του, και ςε 40.000
χρόνια κα βρίςκεται ςτον αςτεριςμό τθσ Καμθλοπάρδαλθσ. Και αυτό κα ςυμβεί με απόλυτθ
βεβαιότθτα».
Εχετε βάλει κάτι δικό ςασ μζςα ςτο Voyager, ωσ... δϊρο για τον αςτεριςμό τθσ Καμθλοπάρδαλθσ;
«Οχι, δεν ζχω βάλει. Απλϊσ ζχουμε βάλει ζνα μικρό φιλμ με τισ υπογραφζσ όλων αυτϊν που ζλαβαν
μζροσ ςτο πείραμά μασ. Και είμαι ευτυχιςμζνοσ που κα είμαι ζνασ από τουσ εκπροςϊπουσ τθσ
ανκρωπότθτασ που κα πουν “γεια” ςτθν Καμθλοπάρδαλθ. Θα είναι κάτι φανταςτικό».
Πϊσ ονομάηεται ο χϊροσ όπου βρίςκεται τϊρα το Voyager;
«Λζγεται “θλιόπαυςθ”. Ο ιλιοσ ζχει μια ατμόςφαιρα θ οποία περνά από τθ Γθ, τον Κρόνο, τον Ουρανό
και τον Ποςειδϊνα. Ολα τα μοντζλα που είχαμε ζλεγαν ότι μζχρι τον Δία κα ζχει ελαττωκεί ι και κα

ζχει εξαφανιςτεί αυτι θ “ατμόςφαιρα” του Ηλιου. Τελικά, αυτό ιταν λάκοσ και ςυνζβθ πολφ
μακρφτερα. Συνζβθ ςε μια απόςταςθ ίςθ με 94 φορζσ τθν απόςταςθ Γθσ-Ηλιου. Τα μοντζλα μασ για το
τι γίνεται ςτο Διάςτθμα ζχουν τρομερζσ ελλείψεισ και τελικά οι “επί τόπου” παρατθριςεισ είναι αυτζσ
που κακορίηουν τθν πρόοδό μασ».
Σθ μεγαλφτερθ ςιγουριά λοιπόν τθν ζχετε για το Voyager. Σθ μεγαλφτερθ αμφιβολία για τι πράγμα
τθν ζχετε;
«Προετοιμάηουμε μια αποςτολι για τον Ηλιο. Θα πάμε πλζον προσ τα “μζςα”. Ξζρετε, ο Ηλιοσ είναι το
μοναδικό ουράνιο ςϊμα το οποίο δεν το ζχουμε “κοιτάξει” λεπτομερϊσ από κοντά. Το ζχουμε
παρατθριςει με τθλεςκόπια και με διάφορα δορυφορικά ςυςτιματα, αλλά ποτζ από κοντά μζχρι
ςτιγμισ. Η πιο κοντινι παρατιρθςθ κα είναι με το Messenger, το οποίο ζχουμε ςτείλει και κα φτάςει
μζχρι τα 58 εκατομμφρια χιλιόμετρα ςτισ 18 του ερχόμενου Μαρτίου. Τϊρα με αυτό το διαςτθμόπλοιο
που προετοιμάηουμε κα φτάςουμε ςτα 7 εκατομμφρια χιλιόμετρα».
Επτά εκατομμφρια χιλιόμετρα; Σρομακτικά κοντά μοφ ακοφγεται ωσ απόςταςθ από τον Ηλιο.
«Είναι, πράγματι. Είναι όντωσ φοβερό εγχείρθμα».
Δθλαδι, ςαν να κάνεισ επτά χιλιάδεσ φορζσ τθ διαδρομι μζχρι τθν Αλεξανδροφπολθ.
«Επτά εκατομμφρια φορζσ. Οχι επτά χιλιάδεσ».
Μιςό λεπτό! Επτά χιλιάδεσ φορζσ επί περίπου χίλια χιλιόμετρα δεν μασ κάνουν επτά εκατομμφρια
χιλιόμετρα;
«Δίκιο ζχετε! Είναι πολφ κοντά, ε;».
Πόςο ηεςτά κα είναι εκεί;
«Πάνω από 1.500°C ςτο μπροςτινό μζροσ του διαςτθμοπλοίου. Τϊρα, λοιπόν, προετοιμάηουμε αυτό το
εγχείρθμα, το οποίο αρχίςαμε εφζτοσ και είναι ζνα από τα προγράμματα για τα οποία είμαι περιφανοσ,
διότι εγϊ το ζφερα μζςα ςτο πανεπιςτιμιο για να γίνει αυτι θ καταςκευι».
Πότε το υπολογίηετε να είναι ζτοιμο για να πάει ςτον Ηλιο;
«Η εκτόξευςθ κα γίνει μεταξφ του 2015 και του 2017».
Με βάςθ αυτό που μου λζγατε πριν, ζχετε από τϊρα υπολογίςει περίπου τισ θμερομθνίεσ μζςα ςτισ
οποίεσ πρζπει να γίνει θ εκτόξευςθ ι δεν παίηει ρόλο επειδι μιλάμε για τον Ηλιο;
«Παίηει ρόλο, διότι χρθςιμοποιοφμε πολφ τθ βαρφτθτα τθσ Αφροδίτθσ για να προωκιςουμε το
διαςτθμόπλοιο όςο πιο κοντά ςτον Ηλιο είναι δυνατόν. Διότι, ξζρετε, το πρόβλθμα είναι ότι εμείσ
είμαςτε πάνω ςτο διαςτθμόπλοιο που λζγεται “Γθ” και αναγκαςτικά κινοφμαςτε με τθν ταχφτθτά τθσ,
104.000 χλμ./ϊρα. Ο,τι και να φφγει λοιπόν από τθν επιφάνεια τθσ Γθσ, μπορεί να ζχει μάξιμουμ αυτιν
τθν αρχικι ταχφτθτα και κατεφκυνςθ προσ τθν οποία κινείται θ Γθ... Στθν εκτόξευςθ λοιπόν ζνα
διαςτθμόπλοιο ζχει αναγκαςτικά αυτιν τθν ταχφτθτα και αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Μετά, και ενϊ
βρίςκεται ςτο Διάςτθμα, πρζπει να βροφμε τρόπουσ να του αλλάξουμε τθν ταχφτθτα και τθν
κατεφκυνςθ προσ όπου κζλουμε. Αυτό γίνεται μόνο χρθςιμοποιϊντασ άλλουσ πλανιτεσ. Το να πάμε

τόςο κοντά ςτον Ηλιο είναι κάτι που το προςπακοφςαμε επί 25 χρόνια και είχαμε διάφορα
προβλιματα, με πιο βαςικό ότι αν πθγαίναμε μζςω του Δία κα ςτζλναμε το διαςτθμόπλοιο ςτο πιο
κρφο μζροσ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ και μετά ςτο πιο κερμό, οπότε υπιρχε κζμα αντοχισ του
διαςτθμοπλοίου. Με τθ χριςθ τθσ βαρφτθτασ τθσ Αφροδίτθσ λφςαμε αυτό το πρόβλθμα, αλλά κα μασ
πάρει πολφ περιςςότερο χρόνο για να φτάςουμε ςτον Ηλιο, γιατί θ Αφροδίτθ κα κάνει το
διαςτθμόπλοιό μασ να πθγαίνει ςιγά ςιγά».
Ωραία, αλλά θ αμφιβολία που ζχετε ποια είναι;
«Η αμφιβολία είναι ςτο πϊσ κα λειτουργιςει ζνα διαςτθμόπλοιο τόςο κοντά ςτον Ηλιο».
Από αυτιν τθν τόςο κοντινι απόςταςθ ςτον Ηλιο τι περιμζνετε να μάκετε που δεν το ξζρετε ιδθ; Θα
υπζκετα ότι τα πάντα για τον Ηλιο είναι γνωςτά.
«Οχι. Κανζνασ δεν ξζρει τον μθχανιςμό με τον οποίο λειτουργεί ο Ηλιοσ. Ξζρουμε γενικζσ πλθροφορίεσ,
αλλά τον μθχανιςμό με τον οποίο, για παράδειγμα, θ επιφανειακι του κερμοκραςία από 6.000°C
γίνεται 1.000.000°C δεν τον ξζρουμε. Αυτό είναι ζνα από αυτά που κζλουμε να μάκουμε. Θα μάκουμε
όμωσ πολλά και για τα δεκάδεσ εκατομμφρια τόνουσ “υλικοφ” που εκτοξεφει κακθμερινά ο Ηλιοσ ςτο
Διάςτθμα, πολλοί από τουσ οποίουσ φτάνουν ςτθ Γθ προκαλϊντασ διάφορα προβλιματα, όπωσ ςτισ
τθλεπικοινωνίεσ».
Σϊρα που ςασ ακοφω να προετοιμάηετε όλα αυτά τα απίςτευτα για το μζλλον αναρωτιζμαι το εξισ:
Τπάρχει κάτι το οποίο ξζρετε ότι δεν κα ςυμβεί κατά τθ διάρκεια τθσ δικισ ςασ ηωισ και ηθλεφετε τον
μελλοντικό «ταμάτθ Κριμιηι» που κα το ηιςει;
«Είναι το ίδιο πράγμα για το οποίο αναρωτιζται ο οποιοςδιποτε άλλοσ άνκρωποσ που ηει ςε αυτιν τθ
Γθ: Αν κα ζχουμε ποτζ επαφι με κάποιον εξωγιινο πολιτιςμό».
Επομζνωσ, τον επιςτιμονα που κα «ακοφςει» πρϊτοσ αυτό το ςιμα από κάποιον εξωγιινο
πολιτιςμό, αυτόν ηθλεφετε;
«Στθν επιςτιμθ το να λεσ ηθλεφω κάτι είναι κατά κάποιον τρόπο κεωρθτικό. Βζβαια, θ πρωτιά ζχει
πάντα ςθμαςία ςτθν επιςτιμθ και αυτό κα είναι ζνα αςφλλθπτο γεγονόσ για ολόκλθρθ τθν
ανκρωπότθτα».
Οταν ζρκει αυτό το «ιμα», θ πορεία τθσ ανκρωπότθτασ κα είναι πλζον π και μ, προ ιματοσ και
μετά ιμα;
«Φυςικά. Ξζρετε, υπάρχει θ Διεκνισ Ακαδθμία Αςτροναυτικισ ςτθν οποία είμαι πρόεδροσ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου των βαςικϊν επιςτθμϊν και εκεί κάνουμε μελζτεσ για διάφορα ςενάρια.
Μεταξφ των ςεναρίων αυτϊν είναι και ποια κα πρζπει να είναι θ “απάντθςθ” τθσ Γθσ αν λθφκεί κάποιο
ςιμα ενόσ εξωγιινου πολιτιςμοφ. Μπορεί να μθν το πιςτζψετε αυτό, αλλά υπάρχει μια μελζτθ θ οποία
δεν ζχει ακόμθ δθμοςιευκεί και θ οποία γίνεται από μια ειδικι ομάδα επιςτθμόνων που κάνουν τισ
εξερευνιςεισ για τα ςιματα από το Διάςτθμα. Η ομάδα αυτι λζγεται SETI (Search for Extra-Terrestrial
Intelligence) και το κζντρο βρίςκεται ςτθν Καλιφόρνια. Σε αυτιν τθ μελζτθ λοιπόν υπάρχουν δφο
ομάδεσ με δφο αντικρουόμενεσ απόψεισ. Η μία ομάδα λζει ότι αν λθφκεί ζνα ςιμα το οποίο είναι
πιςτευτό “δεν πρζπει να απαντιςουμε κακόλου”. Οι άλλοι λζνε “και βζβαια πρζπει να απαντιςουμε”.

Το επιχείρθμα των πρϊτων είναι πωσ “όταν είςαι μόνοσ ςτο δάςοσ και ζχεισ ζνα ςιμα ότι είναι κάποιοσ
τριγφρω, δεν φωνάηεισ, απλϊσ αφουγκράηεςαι να δεισ τι άλλοι ιχοι υπάρχουν, διότι μπορεί να είναι
επικίνδυνο”. Λζνε λοιπόν να μθν απαντιςουμε για να μθ δείξουμε ότι υπάρχουμε, να δοφμε πρϊτα
περί τίνοσ πρόκειται... Οι άλλοι, με τθν αντίκετθ άποψθ τουσ απαντοφν ότι ζνασ τζτοιοσ πολιτιςμόσ που
ζχει τθ δυνατότθτα να κάνει τζτοια επαφι ολοφάνερα κα ξζρει ότι υπάρχουμε».
Εςείσ είςτε αυτισ τθσ δεφτερθσ άποψθσ;
«Ναι. Πιςτεφω ότι αν λθφκεί τζτοιο ςιμα, ςθμαίνει ότι αυτόσ ο πολιτιςμόσ κα είναι καταφανϊσ
υπζρτεροσ από τον δικό μασ. Επομζνωσ, αυτό μάλλον κα είναι ζνα τεράςτιο άλμα για τθν
ανκρωπότθτα, διότι δεν μπορεί κανείσ να πιςτζψει ότι ζνασ τζτοιοσ πολιτιςμόσ κα κζλει να
τοποκετθκεί ςτθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ, με τθν κλαςικι ζννοια, ότι κα κάνουν ειςβολι, κα
καταςτρζψουν κτλ. Ενασ πραγματικά μεγάλοσ πολιτιςμόσ οπωςδιποτε ζχει άλλεσ απόψεισ και ζχει
εξελιχκεί ςτο επίπεδο όπου κυριαρχοφν θ διατιρθςθ τθσ ηωισ, θ παρατιρθςθ του Σφμπαντοσ κτλ. Αλλά
αυτό είναι μια κεωρθτικι ςυηιτθςθ, ότι δεν ζχουμε δθλαδι καμία δυνατότθτα, κατ’ εμζ, να ζχουμε
επαφι ςτο εγγφσ μζλλον, διότι θ ζνδειξθ που ζχουμε ςτείλει εμείσ προσ τα “ζξω”, ότι υπάρχει κάποιοσ
πολιτιςμόσ ςε αυτιν τθ γωνιά του Σφμπαντοσ, δεν ζχει μεγάλο παρελκόν: μετράει λιγότερο από 100
χρόνια, δθλαδι από τότε που αρχίςαμε να ςτζλνουμε ςιματα ςτο Διάςτθμα».
Γιατί είμαςτε τόςο ςίγουροι ότι κα είναι ζνασ ανϊτεροσ πολιτιςμόσ από εμάσ και όχι ζνασ
κατϊτεροσ; Και αυτοί όταν πάρουν το «ςιμα» μασ γιατί να μθν υποκζςουν ότι είμαςτε ανϊτεροι
από αυτοφσ;
«Πρϊτον, τα ςιματά μασ ζχουν πάει μόνο μζχρι 100 ζτθ φωτόσ, διότι τα θλεκτρομαγνθτικά ςιματα
μεταδίδονται με τθν ταχφτθτα του φωτόσ. Η ανκρωπότθτα άρχιςε να εκπζμπει ςιματα από τθν αρχι
του προθγοφμενου αιϊνα. Η ζνταςθ αυτϊν των ςθμάτων όταν φτάςει ςε αυτιν τθν απόςταςθ είναι
τόςο ελάχιςτθ που κα χρειάηονται αντζνεσ διαςτάςεωσ ολόκλθρου θλιακοφ ςυςτιματοσ για να τα
λάβουν. Ενασ πολιτιςμόσ με τισ τεχνολογικζσ γνϊςεισ που ζχουμε εμείσ ςιμερα, με τισ δικζσ μασ
αντζνεσ, οι οποίεσ δεν είναι τθσ τάξεωσ ολόκλθρου του θλιακοφ ςυςτιματοσ αλλά ζχουν μόλισ 100
μζτρα διάμετρο, δεν ζχει πικανότθτεσ να λάβει το ςιμα μασ και να μασ απαντιςει. Αφοφ κα μασ ζχουν
ςτείλει ςιμα, ςθμαίνει ότι πράγματι ζχουν τθ δυνατότθτα να εκπζμπουν θλεκτρομαγνθτικι ενζργεια ςε
μια δζςμθ τόςο ςτοχευμζνθ, που είναι καταφανϊσ πολφ πζραν των δικϊν μασ δυνατοτιτων».
Η ανακοίνωςθ, πριν από λίγεσ θμζρεσ, από τουσ βιολόγουσ επιςτιμονεσ τθσ NASA ςάσ ενίςχυςε
κακόλου τθν άποψθ για τθν φπαρξθ ενόσ εξωγιινου πολιτιςμοφ;
«Οχι, κακόλου. Είναι όμωσ μια πολφ ςθμαντικι ανακάλυψθ, θ οποία κα μασ κάνει να ξαναςκεφτοφμε
και να ξαναςχεδιάςουμε μερικζσ από τισ ςυςκευζσ και τα μθχανιματα που κα ςτείλουμε ςτο Διάςτθμα
για τθν αναηιτθςθ και ανάλυςθ τυχόν βιολογικοφ υλικοφ».
Σϊρα, πλζον, που ζχετε καταφζρει τόςο πολλά ςτθν εξερεφνθςθ των πλανθτϊν, υπάρχει κάποιοσ
επιςτιμονασ για τον οποίο να ζχετε ςκεφτεί κάποιεσ φορζσ ότι «αυτόσ κα ικελα να ηει τϊρα γιατί
κα του άξιηε να τα δει όλα αυτά»;
«Κοιτάξτε, δεν το ςκζφτθκα ποτζ αυτό. Ετςι όπωσ είναι θ κάκε θμζρα μου δεν ζχω χρόνο να βάλω τα
πόδια πάνω ςτο γραφείο και να ςκζφτομαι τζτοια πράγματα. Δεν νομίηω ότι θ δικι μου ςκζψθ είναι

ιδιαίτερα βακιά ςε ζνα τζτοιο κζμα, αυτι είναι περιςςότερο φιλοςοφικι ερϊτθςθ. Πάντωσ, κα ςασ
δϊςω μια μερικι απάντθςθ. Είχα ζναν φίλο, τον ςουθδό νομπελίςτα Χανσ Αλφβζν, που είχε μια
κατανόθςθ διαιςκθτικι – και εντελϊσ αβίαςτα – για τθ φφςθ και ο οποίοσ είχε προβλζψει πολλά
πράγματα, τα οποία το επιςτθμονικό κατεςτθμζνο ζλεγε τότε ότι είναι λάκοσ.
Στο τζλοσ δικαιϊκθκε και πιρε το Νομπζλ Φυςικισ το 1970. Υπάρχουν πολλά φαινόμενα τα οποία
ονομάηονται φαινόμενα Alfven. Είχαμε μια πολφ ηεςτι φιλία – ζχει πεκάνει τϊρα –, ιταν μάλιςτα και
καυμαςτισ τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ και είχε καταςκευάςει ζνα ςπίτι ςτθ Στοκχόλμθ με το αρχαιοελλθνικό
ςτυλ. Αυτόσ ο άνκρωποσ κα ικελα να ιταν εδϊ, να είχε δει το πζραςμα του Voyager από τον Κρόνο. Να
ςασ πω κάτι; Τελικά, ςασ ευχαριςτϊ πολφ για αυτιν τθν ερϊτθςθ, γιατί δεν το είχα ςκεφτεί ποτζ αυτό.
Τι πεηόσ που είμαι...».
Ολεσ οι ςθμαντικζσ ςκζψεισ και εξελίξεισ ςε αυτιν τθ ηωι ςυνικωσ ξεκινοφν από κάτι αςιμαντο.
Ποιο είναι το δικό ςασ πιο «ςθμαντικό» αςιμαντο;
«Οταν ιμουν 21 ετϊν φοιτθτισ και δοφλευα ωσ βοθκόσ ςτο πανεπιςτιμιο για να πλθρϊςω τα δίδακτρά
μου, ιρκε ωσ επιςκζπτθσ ο κακθγθτισ Βαν Αλεν, αυτόσ που καταςκεφαςε τον πρϊτο αμερικανικό
δορυφόρο και ανακάλυψε τισ ηϊνεσ ακτινοβολίασ γφρω από τθ Γθ, τισ “Ζϊνεσ Βαν Αλεν”. Πζραςε λοιπόν
και από το εργαςτιριο για λίγο, ςταμάτθςε ςτον πάγκο όπου εργαηόμουν εγϊ και καταςκεφαηα ζναν
αιςκθτιρα ακτινοβολίασ και μου ηιτθςε να του εξθγιςω πϊσ δουλεφει. Τότε με ρϊτθςε αν είχα ςκεφτεί
για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Οταν του είπα ότι το ςκζφτομαι αλλά δεν ζχω χριματα, με παρότρυνε να
κάνω αίτθςθ ςτθ Σχολι Φυςικισ τθσ Αϊοβα όπου ιταν διευκυντισ, και το ζκανα. Αυτό το τυχαίο
πζραςμα του κακθγθτι Βαν Αλεν από τον πάγκο που δοφλευα ιταν το πιο ςθμαντικό γεγονόσ που μου
ζχει ςυμβεί».
Εςείσ που ζχετε φτάςει τόςο μακριά ςτο Διάςτθμα νιϊκετε ότι θ κορυφι και θ άβυςςοσ πάνε να
γίνουν ζνα;
«Τθν κορυφι δεν κα τθ φτάςουμε ποτζ. Δεν υπάρχει κορυφι. Το όριο τθσ γνϊςθσ μασ ςυνεχϊσ κα
προωκείται επ’ άπειρον. Η άβυςςοσ είναι μια λζξθ που ζχει κρθςκευτικζσ ρίηεσ και θ επιςτιμθ
μποροφμε να ποφμε ότι δεν αναγνωρίηει τθν άβυςςο».
τον καλό κυνθγό, λζνε, αρμόηει το δφςκολο κυνιγι. Θεωρείςτε ο καλφτεροσ κυνθγόσ. Ποιο είναι το
πιο ξεχωριςτό «κυνιγι» για εςάσ ςε ολόκλθρο το φμπαν;
«Ο Ηλιοσ. Τον κυνθγοφςα τουλάχιςτον τα τελευταία 35 χρόνια, τον είχα ωσ προοριςμό, αλλά θ
τεχνολογία ιταν πάντα ανεπαρκισ. Εν τζλει, φτάςαμε ςε ζνα ςθμείο που νομίηω ότι μπορεί να γίνει το
ταξίδι ςτον Ηλιο».
Σελικά, αυτι θ όλο και περιςςότερθ γνϊςθ που αποκτάται από τθν επιςτιμθ, αν μποροφςε να
μεταφερκεί με ζναν τρόπο μαγικό και εκλαϊκευμζνο ςτουσ ανκρϊπουσ, κα προκαλοφςε
περιςςότερθ ευτυχία ι δυςτυχία;
«Προςωπικά, νομίηω ότι θ γνϊςθ απελευκερϊνει τον άνκρωπο γενικά και όςο περιςςότερθ γνϊςθ τόςο
περιςςότερθ ευτυχία, διότι καταλαβαίνουμε τισ πθγζσ των αιςκθμάτων μασ και με αυτόν τον τρόπο κα
κατανοοφμε γιατί αιςκανόμαςτε όπωσ αιςκανόμαςτε».

Σο πιο «ςθμαντικό» αςιμαντο ςτο Διάςτθμα ποιο είναι;
«Ο,τι και να ποφμε δεν υπάρχει και δεν κα υπάρξει ποτζ πιο ςθμαντικό τυχαίο γεγονόσ από αυτό που
ξεκίνθςε τθ ηωι εδϊ και τελικά προκάλεςε τθν φπαρξι μασ. Ο,τι και να κεωροφμε ςπουδαίο ςτθ ηωι
μασ ξεκίνθςε από εκείνο το – άγνωςτο ακόμθ – τυχαίο εκπλθκτικό γεγονόσ και αν υπάρξει μια απάντθςθ
ολωςδιόλου οριςτικι, όχι εικαςίεσ, όχι κεωρίεσ, αλλά με απτι απόδειξθ, αυτό κα είναι το μεγαλφτερο
γεγονόσ ςτθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ, διότι κα απαντιςει ςτο αιϊνιο ερϊτθμα: “Από ποφ
ερχόμαςτε;”».
Αν υποκζςουμε λοιπόν ότι ολόκλθρο το φμπαν το διαπερνά ζνασ «ιςτόσ», κα λζγατε ότι το
διαπερνά ο «ιςτόσ του λογικοφ» ι ο «ιςτόσ του τυχαίου»;
«Ολα όςα ξζρουμε από τθν επιςτιμθ δείχνουν ότι το Σφμπαν το διαπερνά ο “ιςτόσ του τυχαίου”. Το
βλζπουμε, το παρατθροφμε ςυνεχϊσ ςτο Σφμπαν από τον τρόπο που γεννιοφνται και πεκαίνουν οι
Ηλιοι, από τθ “νθπιογζννθςθ” μζχρι τον “κάνατό” τουσ, με ζναν εντελϊσ τυχαίο τρόπο, και αυτόσ είναι
ζνασ κφκλοσ που ςυνεχίηεται εδϊ και διςεκατομμφρια χρόνια. Γιατί εμείσ να είμαςτε εξαίρεςθ;».
Οςο «απομακρφνεςτε», όςο «χάνεςτε» ςτθν εξερεφνθςθ του φμπαντοσ, θ κατανόθςι ςασ για τθν
κακθμερινι ανκρϊπινθ ανοθςία αυξάνεται ι μειϊνεται;
«Ξζρετε, ο επιςτιμονασ ηει μζςα ςτθν κοινωνία, όπωσ όλοι μασ, και ωσ εκ τοφτου υποφζρει από πολλά
παρόμοια ςυμπτϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μυωπίασ ςτα κοινωνικά κζματα. Στθ δικι μου
περίπτωςθ τουλάχιςτον ζχω μεγαλφτερθ κατανόθςθ για τθ δυςκολία του να είναι κανείσ άνκρωποσ, και
να μεγαλϊνει, και να αντιμετωπίηει τθν πραγματικότθτα απ’ ό,τι είχα όταν ιμουν νεότεροσ».
ε όλα αυτά που κάνετε ςτο Διάςτθμα ποιοσ είναι ο «Θεόσ» που τα βοθκάει και ποιοσ είναι ο
«διάβολοσ» που τουσ πάει κόντρα;
«Ο “Θεόσ” είναι θ εςωτερικι δφναμθ που βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ φπαρξισ μασ και ο τρόποσ με τον
οποίο μποροφμε να τθν “αγγίξουμε” και να τθ “χρθςιμοποιιςουμε” για τθν επίτευξθ οριςμζνων
ςκοπϊν. Ο “διάβολοσ” είναι το να βάηεισ εςφ ο ίδιοσ όρια. Στθν επιςτιμθ κα ζλεγα ότι αν είχα κάποια
επιγραμματικι φράςθ, αυτι είναι ότι “δεν υπάρχουν όρια”. Δεν εννοϊ αυκαιρεςία. Απλϊσ δεν
υπάρχουν όρια ςτο μυαλό μασ, ςτθν ανάπτυξι μασ, ςτο επίπεδο ςτο οποίο μποροφμε να φτάςουμε με
προςπάκεια, με επιμονι, με ςκλθρι δουλειά. Αν βάηεισ όρια, τότε δουλεφεισ για τα όρια. Αν δεν ζχεισ
όρια, τότε πασ όςο το δυνατόν πιο μακριά και όταν φτάςεισ κάπου δεν είναι “φτάςιμο”, είναι
“ςυνζχεια”. Τα όρια περιορίηουν τον άνκρωπο».
Αυτό νομίηετε ότι κα μποροφςε να είναι ζνασ οδθγόσ για τουσ νζουσ Ελλθνεσ ςιμερα;
«Πιςτεφω, ναι. Αν εγϊ, ωσ μακθτισ ςτθ Χίο, είχα πει ςτον εαυτό μου ότι κζλω να γίνω μθχανικόσ και να
διοριςτϊ, όπωσ δυςτυχϊσ είναι θ φιλοδοξία πολλϊν νζων ςιμερα, αυτό κα ςιμαινε ότι κα είχα
περιορίςει εγϊ ο ίδιοσ τον εαυτό μου. Και παρ’ ότι προζρχομαι από ζνα μικρό νθςί του Αιγαίου, δεν κα
είχα δϊςει ςτον εαυτό μου τθ δυνατότθτα, κατά κάποιον τρόπο, να λάβω μζροσ ςτθν καταπλθκτικι,
κατ’ εμζ, περιπζτεια του Διαςτιματοσ. Θα είχε νικιςει ο “διάβολοσ” μζςα μου».
Δθμοςιεφκθκε ςτο BHMagazino, ςελ. 58-66, τεφχοσ 531.
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=152&artId=374521&dt=23/12/2010
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Η ΛΟΓΟΚΡΙΙΑ ΣΟΤ ΣΑΓΚΟ
Σισ τελευταίεσ δεκαετίεσ του 18ου αιϊνα, ςτθν Αργεντινι, εφαρμόςτθκε μια αυςτθρι
λογοκριςία ςτουσ λαχκοφσ χοροφσ τφπου μαηοφρκασ, με αιτία τον ερωτικό αιςκθςιαςμό τουσ ο οποίοσ
κεωρικθκε προκλθτικόσ.
Κυβερνϊντεσ και κλθρικοί κεϊρθςαν απαράδεκτουσ τουσ ςυλλογικοφσ χοροφσ επειδι άντρεσ
και γυναίκεσ χόρευαν πιαςμζνοι από το χζρι, δθλαδι αγγίηονταν, αλλά και κατά ηευγάρια από άντρεσ
και γυναίκεσ όλων των φυλϊν και κοινωνικϊν τάξεων.
Μερικοί από τουσ χοροφσ ανά-δφο κεωρικθκαν από τον κλιρο ωσ εντελϊσ αμαρτωλοί. Και
τόςο αυτοί όςο και οι ςυλλογικοί αντρϊν και γυναικϊν κεωρικθκαν από τουσ παπάδεσ αξιόποινοι
αφοριςμοφ. Οι φορείσ του εκκλθςιαςτικοφ κατεςτθμζνου ικελαν να ανακεωριςουν τα ικθ και τα
ζκιμα απαγορεφοντασ αυτά που εκείνοι κεωροφςαν υπερβολικά “επιβλαβι”.
τθν απόφαςθ VI τθσ υνόδου του Οβιζδο, το 1784, εξουςιοδοτθμζνθ από τον Ιςπανό βαςιλιά
και το υμβοφλιο του Κράτουσ, πάρκθκε και κοινοποιικθκε προσ τουσ ςτρατθγοφσ θ απόφαςθ όπου
απαγορεφονταν οι ςυλλογικοί και ανά δφο χοροί επί ποινι Μεγάλου Αφοριςμοφ (latae sentenciae)!
Σο ταγκό πρωτοεμφανίςτθκε ςτο Μουζνοσ Άιρεσ το 1780 ςαν χορόσ μεταναςτϊν, ςτισ πιο
φτωχζσ ςυνοικίεσ τθσ πόλθσ, μαηί με τα μπαρ και τα μπορντζλα του λιμανιοφ. αν ρυκμόσ καταγωγισ
του αναφζρεται ο αφρικανικόσ καντόμπε (candombe), θ κουβανζηικθ χαβανζρα (habanera) και θ
ςεβιλλιάνικθ τανγκζρα (tanguera). Εδϊ κα πρζπει να αναφζρουμε και κάποια ελλθνικι επίδραςθ ςτο
ταγκό, προφανϊσ ςχετικι με τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ, κυρίωσ από τθν Μικρά Αςία, μετά το 1922,
αλλά και τουσ ναυτικοφσ που ταξίδευαν ςτο λιμάνι του Μπουζνοσ Άιρεσ από τθν αρχι του 20οφ αιϊνα.
Για τον ςθμερινό επιςκζπτθ αυτισ τθσ πόλθσ, δφο από τα αξιοκζατα που του δείχνουν είναι: θ
ςυνοικία του λιμανιοφ La boca, με το περίφθμο Caminito= Δρομάκι, που αποτελεί και το όνομα ενόσ
μικροφ δρόμου. Εκεί, μαυροντυμζνοι καβαλλιζροι και ντάμεσ με ςκιςτό κοντό φόρεμα, προςφζρονται
να χορζψουν και να φωτογραφθκοφν με τουσ επιςκζπτεσ υπό τουσ ιχουσ ενόσ “μαντονεόν” ι μιασ
κικάρασ με τθν υποχρζωςθ να αγοράςουν τθ φωτογραφία. Τπάρχουν διάφορα μικρομάγαηα με
ςουβενίρ από τθν ιςτορία του Δρομάκου, που τον ζκαμε διάςθμο το ομϊνυμο ταγκό του Χουάν ντε
Διοσ Φιλιμπζρτο (Juan de Dios Filiberto) το 1926. Αυτόσ ιταν ζνασ λαχκόσ τραγουδιςτισ τθσ εποχισ και
τθσ γειτονιάσ, κάτι ςαν τον Βαμβακάρθ ι τον Σςιτςάνθ, ασ ποφμε. Για μερικοφσ το Δρομάκι είναι το
πραγματικό μζροσ καταγωγισ του ταγκό. Ολόκλθροσ ο Δρομάκοσ αποτελείτο από ταβερνεία όπου
τραγουδιόταν και χορευόταν το ταγκό.
Σο άλλο αξιοκζατο για τον επιςκζπτθ είναι μια παράςταςθ ςε ζνα από τα “ταγκάδικα” του
λιμανιοφ όπου, επί ςκθνισ, ντάμεσ και καβαλλιζροι χορεφουν ταγκό υπό τουσ ιχουσ μιασ ορχιςτρασ
μπαντονεόν (μικρρϊν ακορντεόν) και άλλων οργάνων. ε κάποια ςτιγμι τθσ παράςταςθσ, ςτθ ςκθνι
εμφανίηονται μόνο άντρεσ και χορεφουν ταγκό με το χζρι του ενόσ περαςμζνο ςτον ϊμο του άλλου, με
τον τρόπο που χορεφουμε ςτθν Ελλάδα τον χαςάπικο ι “ςυρτάκι”, κατά τθν ςθμερινι τουριςτικι

ονομαςία του. Προφανϊσ αυτι θ επίδραςθ δεν μπορεί παρά να προζρχεται από τουσ Ζλλθνεσ
ναυτικοφσ ι μετανάςτεσ τθσ αρχισ του 20οφ αιϊνα. Ζνασ από αυτοφσ ιταν και ο Ωνάςθσ.
Η πρϊτθ φάςθ λογοκριςίασ και απαγόρευςθσ του ταγκό ιταν ςτα μπαρ και ςτα μπορντζλα του
λιμανιοφ ωσ χοροφ “μπορντελιάρικου”. Αυτι ξεκίνθςε λόγω τθσ θκικισ και πνευματικισ διςκαμψία τθσ
οφτωσ καλοφμενθσ “υψθλισ κοινωνίασ” προσ διατιρθςθ και προςταςία των “κακϊσ πρζπει”
ςυνθκειϊν και εκίμων. τθν ουςία θ λογοκριςία δεν ιταν τόςο για το ταγκό αλλά για τουσ χορευτζσ
του. Αυτό ζπρεπε να εξελιχκεί, βακμιαία, περιςϊηοντασ τισ αξίεσ του ςε ότι αφορά το “ςυναίςκθμα, τθ
φανταςία, τθ ςυγκίνθςθ και το πάκοσ”, απορρίπτοντασ τον αιςκθςιαμό, τθ χυδαιότθτα και τθ βία,
ςυναιςκιματα που προείχαν όταν το χόρευαν. Κατά τθν χορευτικι εκτζλεςθ δεν εκεωροφντο ευπρεπι
τα “κοψίματα” και “ςπαςίματα” που, κατά μίαν ερμθνεία, εξζφραηαν τθν ροπι πολλαπλισ ερωτικισ
πρόςμιξθσ των χορευτριϊν οφτε και κάποιοι τρόποι εκτζλεςισ του που ζκλιναν προσ τθν χυδαιότθτα.
Η λογοκριςία και απαγπρεφςεισ εντάκθκαν με τθν επιςτροφι ςτθν Αργεντινι τθσ ςοροφ του
διάςθμου τραγουδιςτι και ςυνκζτθ του ταγκό Καρλοσ Γαρδζλ, φςτερα από δυςτφχθμα, το 1935. Για τθν
περίςταςθ ο Αρχιεπίςκοποσ του Μπουζνοσ Άιρεσ, Γουςτάβο Φραντηζςκι, διλωςε ότι “κανείσ δεν
μπορεί να ψζξει τον Γαρδζλ για τθν ζλλειψθ ανϊτερων αξιϊν, αλλά είναι προςβολι για τθν Αργεντινι
να τον παρουςιάηει ςαν ςφμβολο καλλιτεχνικϊν αξιϊν· και ασ μθν ξεχνάμε, ςυνζχιςε αυτόσ ο
ιερωμζνοσ, ότι ο αμοραλιςμόσ που ςυμβολίηει ζνασ Γαρδζλ είναι μια κακαρι αναρχία”. Αυτά διλωνε ο
Αρχιεπίςκοποσ για τον διάςθμο καλλιτζχνθ που ςκοτϊκθκε ςτα τριάντα δφο του χρόνια και ςυνζκεςε
περιςςότερα από χίλια ταγκό.
Πρζπει να ομολογιςουμε ότι οι τίτλοι των πρϊτων ταγκό εξζφραηαν ςεξουαλικά υπονοοφμενα
όπωσ: “Σο κάρφωμα”, “Σο πριόνι”, “Δυο ανφπαντροι”, “Η κουκοφτςα”, “Άςτον να πεκάνει μζςα” κ. ο. κ.
τθ δεκαετία του 1940, ο φαςιςμόσ και ο ναηιςμόσ ιταν προςφιλι πολιτικά ςυςτιματα ςτθν
Αργεντινι, τουλάχιςτο ςτθν τάξθ των κυβερϊντων αλλά και κάποιων ανϊτερων κοινωνικϊν τάξεων. Και
ιταν γφρω ςτα 1943 που ζκανε τθν τελευταία εμφάνιςι τθσ θ λογοκριςία των ςτίχων του ταγκό ςτο
ραδιόφωνο, ςτθ διάρκεια τθσ δικτατορίασ του ςτρατθγοφ Πζδρο-Πάμπλο Ραμίρεσ. Πριν παιχτεί
οιποιοδιποτε τραγοφδι ζπρεπε πρϊτα να εγκρικεί από ειδικι επιτροπι.
Η Εξεταςτκι Επιτροπι τθσ επόμενθσ Κυβζρνθςθσ είχε για Πρόεδρο τον Αρχιεπίςκοπο
Φραντηζςκι. Αυτι ιλεγχε τθν “κακαρότθτα” τθσ γλϊςςασ των ταγκό. Αυτό ςυνεχίςτθκε ίςαμε το 1946
όπου μία επιτροπι από δϊδεκα λογοτζχνεσ, επιςτιμονεσ, καλλιτζχνεσ, ηιτθςε και πιρε ακρόαςθ από
τον Πρόεδρο τθσ χϊρασ, ςτρατθγό Χουάν Περόν, και αυτόσ κατάργθςε τθν Επιτροπι λογοκριςίασ και
κάκε απαγόρευςθ του ταγκό.

Και ςτθν Ευρϊπθ.
Η επιτυχία του ταγκό ςτθν Αργεντινι είχε ςαν αποτζλεςμα τθν άμεςθ εξάπλωςι του ςτισ άλλεσ
χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ, ςτθ Βόρεια Αμερικι και ςτθν ςτθν Ευρϊπθ ςε όλα τα κοινωνικά
ςτρϊματα, όπου ςφντομα ζκανε τθν εμφάνιςι τθσ μια λογοκριςία ίδια ι και εντονότερθ από εκείνθ τθσ

Αργεντινισ. τα καμπαρζ και ςτα νυκτερινά κζντρα διαςκζδαςθσ του Παριςιοφ εμφανίςτθκε αρκετά
αλλαγμζνο. Από εκεί πζραςε πρϊτα ςτα ςαλόνια τθσ “καλισ κοινωνίασ” και μετά ςε όλεσ τισ άλλεσ
χϊρεσ. Αργότερα ζφταςε και ςτθν Ιαπωνία, όπου ςιμερα υπάρχει μια ςχεδόν λατρεία για το ταγκό με
ειδικά μζρθ όπου χορεφεται από τουσ μφςτεσ του.
Η πρϊτθ απαγόρευςθ του ταγκό ςτθν Ευρϊπθ ζγινε από τον Γερμανό Αυτοκράτοτορα
Γουλιζλμο ΙΙ, κάνοντασ ζκκλθςθ ςτουσ ευγενείσ τθσ υπθκόουσ του να αποφφγουν τον “νζγρικο και
λατινοαμζρικο αιςκθςιαςμό” του ταγκό, απαγορεφοντασ να το χορεφουν αξιωματικοί εν ςτολι. Οι δε
περιγραφζσ του ταγκό από τον τφπο ιταν: “αποτελείται από αιςκθςιακζσ χειρονομίεσ και κινιςεισ
γλουτϊν, αλλά είναι αιςκθτικά ανϊτερο από το αργεντινζηικο”. Ενϊ το 1912 ςτθ Χιλι, μια ομάδα
κακολικϊν γυναικϊν τθσ “υψθλισ κοινωνίασ” οργάνωςε τθν “Λεγεϊνα Χιλιανϊν γυναικϊν” για τθν
υπεράςπιςθ τθσ θκικισ τάξθσ, με τον Αρχιεπίςκοπο του αντιάγο ωσ διευκυντι. Και 1914, θ Εκκλθςία
τθσ Αγγλίασ αρνιόταν ςυχϊρεςθ ςε όςουσ χόρευαν τον “ανικικο χορό του ταγκό”.
Παρ’ όλεσ τισ αρνθτικζσ αντιδράςεισ από το ςυντθρθτιςμό και τον κλιρο, ςτο τζλοσ το ταγκό
υπερίςχυςε ςχεδόν παντοφ!
Ριγασ Καππάτοσ

