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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΓΝΩΣΗ είναι: Η παρουσία στο πνεύμα ενός συγκεκριμένου αντικειμένου της σκέψης, το οποίο εμείς θεωρούμε
υποκειμενικά ή αντικειμενικά ως Αληθινό!
Η Αληθινή Γνώση είναι αντίθετη με την Πίστη, η οποία στηρίζεται σε υποκειμενικούς και όχι, αναγκαία, σε
αντικειμενικούς λόγους, σε λογικές αιτίες και συγκεκριμένες εμπειρίες.
Στη Φιλοσοφία, Γνώση είναι : το να γνωρίζουμε κάτι, ως «κάτι» και να μπορούμε να αποδείξουμε για κάποιο πράγμα
ή ιδιότητα ότι «είναι αυτό που είναι».
Για κάθε τι που θεωρείται ως Γνωστικά αποδεδειγμένο, εμπεριέχεται μια σωστή κρίση, η οποία στηρίζεται στην
«εμπειρία» και στην «βεβαιότητα της απόδειξης».
Στον Πλάτωνα, η Ουσία της Γνώσης είναι η Αλήθεια.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ περιγράφει το «είναι» όπως ακριβώς είναι.
Αν το νόημα της Αλήθειας βασίζεται στο συμφέρον του «εμείς», προκύπτει καλόν για όλους.
Αν το νόημα της Αλήθειας βασίζεται στο συμφέρον του «εγώ», προκύπτει κακόν για όλους.
Μεταξύ του «εμείς» και του «εγώ» υπεισέρχεται η Συνείδηση της Γνώσης, το θετικό αποτέλεσμα της οποίας
καθορίζει την χρήση της ως ωφέλημα του κοινωνικού συνόλου, ενώ το αρνητικό της αποτέλεσμα, βλάπτει τους
πολλούς της κοινωνίας.
Ο Πλάτων λέει: «Πρέπει να υπάρχει μια Αλήθεια με γενικό κύρος».
Το «Αληθές» και το «γενικό κύρος» προκύπτουν μόνον από την οργανωμένη ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ της οποίας,
όπως λέει ο Αριστοτέλης «αποκλειστικός και μοναδικός σκοπός, είναι το καλόν του Συνόλου».
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Η HEPTAPOLIS, Διεθνής Πράσινη Polis, θα αποτελή ένα Παγκόσμιο Κέντρο Γραμμάτων , Τεχνών και Επιστημών,
αποκλειστικός σκοπός του οποίου θα είναι « η χρήση της Γνώσης, για το καλό του Συνόλου»
Στο «Σύνολο» υπάγεται ο Άνθρωπος, όλα τα όντα του Φυσικού Κόσμου και η Γη, σαν κέντρο αναφοράς δημιουργίας
και λειτουργίας των Νόμων που διέπουν την ύπαρξή της και την δράση της.
Επειδή «πάντων χρημάτων μέτρον Άνθρωπος» κι επειδή ο Άνθρωπος «παρέβη το μέτρον» με αποτέλεσμα η
Ανθρωπότητα και ο πλανήτης μας, σήμερα να ευρίσκονται σε «δύσκολη θέση»…
…Επειδή, στην εποχή μας υπάρχει μόνον απρογραμμάτιστη και εκτός λελογισμένων ορίων χρήση της Γνώσης,
ιδιαίτερα στα Κέντρα Μέσης, Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και, οι νέοι που αποφοιτούν από τα Πανεπιστήμια
δεν διδάσκονται, με βάση την Διεθνή Εμπειρία, την δεινή θέση που βρίσκεται σήμερα η Ανθρωπότητα και ο ίδιος ο
Πλανήτης μας, από την απουσία της διδασκαλίας του «χρησίμου και του ωφελίμου» για τον περιορισμό εξάπλωσης
των δεινών, στον Πλανήτη και τον Άνθρωπο…
…Η HEPTAPOLIS, Διεθνής Πράσινη Polis… θά έρθη να καλύψη, χρησιμοποιώντας και την προσωπική σας
εμπειρία, το «κενό της Γνώσης» που εντοπίζεται στην ωφέλεια των πολλών, που μπορεί να προκύψη από την χρήση
της πραγματικής Γνώσης.
Για κάθε μία από τις 94, σήμερα, διδασκόμενες επιστήμες στις Ακαδημαϊκές Σχολές και τα Πανεπιστήμια του κόσμου,
καλούμε τους έμπειρους και πεφωτισμένους επιστήμονες και οραματιστές - η επιλογή των οποίων πραγματοποιήθηκε
με ιδιαίτερη προσοχή - να συνδράμουν με τις γνώσεις τους στον κοινό αγώνα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει,
τώρα και στο μέλλον, ο φοιτητής που ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πτυχιακό ή Μεταπτυχιακό, ο ενεργός
επιστήμων που ασκεί το διακριτό λειτούργημά του, ιδιαίτερα στους τομείς Διδασκαλία, Έρευνα, Πείραμα, να εντάξη
στη χρήση του αποτελέσματος την ωφέλεια που θα προκύψη, αν αυτό που κάνει ΩΦΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ, ή ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ και ΟΧΙ ΤΟΝ ΕΝΑ.
Η απουσία του προσωπικού συμφέροντος και η παρουσία του συμφέροντος των πολλών, στην άσκηση κάθε
Επιστήμης, αποτελεί τον τον Άρτον και τον Οίνον στην επίλυση των προβλημάτων του Ανθρώπου και του Πλανήτη.
Ο Αριστοτέλης είπε: «Η ευτυχία των πολλών, πρέπει να αποτελεί τον καθοριστικό σκοπό, για κάθε είδους Γνώση».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ας εργασθούμε, ο καθ’ ένας χωριστά μέσα από την δική του Επιστήμη, ας οραματισθούμε μια καινούργια κοινωνία
«ανθρωποκεντρική» κι΄ ας συντάξουμε τις σκέψεις μας με μεθόδους και κανόνες τέτοιους, ώστε η Επιστήμη μας να
αποβή κοινωφελής, κατά το δυνατόν χρησιμότερη για το σύνολο των ανθρώπων αλλά και του ίδιου του Πλανήτη.
Στη σημερινή, σκληρή πραγματικότητα, η αποτυχία της «Χρήσης της Γνώσης» για το «κοινό καλό», δημιουργεί την
αυθόρμητη ανάγκη να διδάξουμε στους μαθητές, τους φοιτητές, τους επιστήμονες, πώς πρέπει να σκέπτονται και να
ενεργούν, ώστε αυτό που διδάσκονται ή διδάσκουν να αποβλέπει αποκλειστικά στο «καλό του Συνόλου».
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Παύλος Πισσάνος
Πρόεδρος του Δ.Σ.

tHE UsE oF KnoWLEDGE
KNOWLEDGE is: The presence in the human spirit of a particular object of thought, which we consider subjectively or objectively as True!
True Knowledge is contrary to Faith, which is based on subjective, and not necessarily, on objective reasons, rational causes and concrete experiences.
In Philosophy, knowledge is: to know something as “something”, to be able to prove about a thing or property that
“it is what it is.”
For everything that is considered as cognitively demonstrated, there is contained a “correct judgment which is
based on experience “and the” certainty of proof. »
In Plato, the Essence of Knowledge is Truth.
Truth is: The affirmation or the negation, from which is realized the sense of truth based on the interest of “us”,
which is good for all, and not the sense of truth based on the interest of ‘the ego”, which causes evil for all.
Between the “us” and the “me” enters the consciousness of Knowledge, the positive outcome of which determines
its use for the benefit of the social whole, while its negative effect harms many in society.
Plato says: “There should be a truth with general validity.”
The “True” and “General Validity” arise only from the organized USE OF KNOWLEDGE whose, as Aristotle
says, «exclusive and sole purpose is the good of the Whole.”
ΤΗΕ USE OF KNOWLEDGE
The HEPTAPOLIS, International Green Polis, will be a World Center of Letters, Arts and Sciences, whose sole
purpose will be «the use of knowledge for the good of the Whole.”
To the “Whole” belong Man, all beings of the natural world, and the Earth as the reference center of the Creation of
Laws governing its existence and operation.
Because «Man is the measure of all things, and because Man has ‘infringed upon the measure” so that humanity
and our planet today are in a “critical condition”...
Because there is only the unplanned --and beyond reasonable limits --use of knowledge, particularly in the Global
Centers of Middle, Higher, and Highest Education, and young people graduating from universities are not taught,
based on international experience, the dangers of the position that Humanity today and our Planet finds itself in,
owing to the lack of teaching what is ‘useful and beneficial “to limit the spread of the woes that have befallen the
Planet and humankind…
The HEPTAPOLIS, International Green City, is coming to fill, using also your own personal experience, the
«Knowledge Vacuum” that is identified through the benefit that may arise from the use of real knowledge.
For each of the 94 currently taught sciences in Academic Schools and Universities of the world, we are inviting
experienced and enlightened scientists and visionaries, the choice of whom took place with special consideration,
to assist with their expertise in the common struggle for the way in which we must act, now and in the future.
The students who have completed their studies at the undergraduate or graduate level, the active scientists exercising their discrete function, especially in the sectors of Teaching, Research, and Experimentation, to enlist the use of
their results in the benefit that will arise, if that benefits the many or all, not the one.
The absence of self-interest and the presence of the interest of the many, in the exercise of any science, is the
“Bread and Wine” of the current requirements of the people and the planet.
Aristotle said: “The happiness of the many should be the definitive purpose of every kind of knowledge.”
ConCLUsion
Let us work, each separately through his own science, and let us envision a new “human-centered” society and let
us order our thoughts to such methods and rules, that our science be made charitable, and as much as possible useful for all people and the planet itself.
In today’s harsh reality, the failure of the “ use of knowledge” for the “common good” creates a spontaneous need
to teach pupils, students, and scientists how to think and act, so that what they are taught and what they teach aims
exclusively at the “benefit of the All.”
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Paul Pissanos

President of the Board

Forum Opening - Greetings
----------------------------------------------------------------------------------------------Greetings of the Supreme President AHEPA-USA, Andy Zachariadis
Greetings of the Governor AHEPA-Hellas, Vasilios Petkidis
Greetings of the University Representative of ST. TIKHON’S - RUSSIA, Stefanos Milios
Greetings of the President of the International Academy of Social Sciences-USA,
Prof. Dr. Otto F. von Feigenblatt
Greetings of the Sultan of Sulu and North Borneo, His Majesty Muedzul Lail Tan Kiram
Greetings of the Rector of the Aristotle University of Thessaloniki , Prof. Mitkas Pericles
Greetings of the President OPANDA, Christos Tentomas
Greetings of the President Club for UNESCO Art- Literature and Science of Greece
Nina Diakovasili
----------------------------------------------------------------------------------------------

Awards, Medals and Honorary Diplomas
------------------------------------------------------------------ANDY ZACHARIADIS - AHEPA Supreme President
st. tYKHon’s Orthodox University - RUSSIA
OTTO VON FEIGENBLATT - President of the International Academy of Social Sciences
His Majesty Muedzul Lail Tan Kiram - Sultan of Sulu and North Borneo
MIMIS PLESSAS - Music Composer
VasiLios PEtKiDis - AHEPA, Governor Hellas
MARY RISSAKI - President of HMGI “His Majesty The Greek Immigrant”
RENA VASILAKI - President of «Athinaides»
and
FATHER THEODORE S. KYRITSIS - Priest Greek-Orthodox Church of America

6

Έναρξη Forum - Χαιρετισμοί
----------------------------------------------------------------------------------------------Χαιρετισμός Υπάτου Προέδρου AHEPA-USA, Andy Zachariadis
Χαιρετισμός Governor AHEPA-Hellas, Βασίλη Πετκίδη
Χαιρετισμός Εκπροσώπου Πανεπιστημίου ST. TIKHON’S - RUSSIA, Στέφανοy Μηλιoύ
Χαιρετισμός Προέδρου Διεθνούς Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών-USA,
Prof. Dr. Otto F. von Feigenblatt
Χαιρετισμός Σουλτάνου του Σούλου και Βόρειου Βόρνεο, His Majesty Muedzul Lail Tan Kiram
Χαιρετισμός Πρύτανη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης , Καθ. Μήτκα Περικλή
Χαιρετισμός Προέδρου του ΟΠΑΝΔΑ, Χρήστου Τεντόμα
Χαιρετισμός Προέδρου του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος
Νίνας Διακοβασίλη
----------------------------------------------------------------------------------------------

Απονομή Βραβείων, Μεταλλίων και Επαίνων
------------------------------------------------------------------ANDY ZACHARIADIS - AHEPA Supreme President
st. tYKHon’s Orthodox University - RUSSIA
OTTO VON FEIGENBLATT - President of the International Academy of Social Sciences
His Majesty Muedzul Lail Tan Kiram - Sultan of Sulu and North Borneo
ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ - Μουσικοσυνθέτης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΚΙΔΗΣ - AHEPA Governor Hellas
ΜΑΙΡΗ ΡΥΣΣΑΚΗ - President of HMGI “His Majesty The Greek Immigrant”
ΡΕΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ - Πρόεδρος των Αθηναΐδων
και ο
ΠΑΤΗΡ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ - Κληρικός Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας Αμερικής
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ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
OLYMPOS - UNIVERSAL INTELLECTUAL CENTER

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου - Members of the Governing Board
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. — PRESIDENT
ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ - Συγγραφέας
PAUL PISSANOS - Author
ΜΕΛΟΣ — MEMBER
Phd ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - Ακαδημαϊκός / Καθηγητής Φιλοσοφίας
Phd EVANGELOS MOUTSOPOULOS - Academician / Professor of Philosophy
a´ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ — VICE-PRESIDENT
Phd ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ - Καθ. Κοινωνιολογίας / Φιλοσοφίας Εθν. Παν/μίου Ρώμης
Phd MICHAIL POULANTZAS - Prof. of Sociology – Philosophy / University of Rome
Β´ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ — 2nd VICE-PRESIDENT
Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΛΑΜΙΩΤΟΥ - Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Dr. KONSTANTINA PALAMIOTOU - Dr. of Philosophy, University of Athens,
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ — GENERAL SECRETARY
Dr. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΝΙΗΛ - Δρ. Παν/μίου Αθηνών / Ιατρ. Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Dr. EVANGELIA DANIIL - Medical Dr. Pulmonologist, Tuberculosis Specialist
ΤΑΜΙΑΣ — TREASURER
Dr. ΣΤΑΝΛΕΥ ΣΦΗΚΑΣ - Καθηγητής Φιλοσοφίας Παν/μίου Indianapolis
Dr. STANLEY SFEKAS - Professor of Philosophy in University of Indianapolis
ΜΕΛΟΣ — MEMBER
Dr. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΓΑΖΙΑΝΟΣ-ΡΟΫ - Δρ. Συγκριτικής Εθνολογίας Παν/μίου Γλασκώβης
Dr. STEPHANOS VOGAZIANOS-ROY - Dr. of Ethnology / University of Glasgow
ΜΕΛΟΣ — MEMBER +
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΑΚΟΓΛΟΥ - Π. Μηχανικός, Ερευνητής Πυθαγόρειας Διδασκαλίας.)
HIPPOCRATES DAKOGLOU - Civil Engineer- Researcher Pythagorion
ΜΕΛΟΣ — MEMBER +
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ - Καθηγητής Περιβαλλοντολογίας Πανεπ. Μ.Ι.Τ
EVSTATHIOS BOURODIMOS - Environmentalist Professor Univ. M.I.T
ΚΟΣΜΗΤΩΡ — RECTOR
Βαρώνος TONY ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΡΕΪΝΤΕΛ - Παν.Καθ. Ιστορικός-Συγγραφέας
Baron TONY HATZIDIMITRIOU BREIDEL - Proffesor, Historian - Author
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ — GENERAL MANAGER
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ - Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικής – Ραδιοηλεκτρολογίας
GEORGIOS POLITIS - MSc in Electronics - Radio electronics

Περίοδος - Time Period: 2014-2017
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
EVANGELOS MOUTSOPOULOS
Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Emeritus Professor of Philosophy, University of Athens

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, Η HEPTAPOLIS, & Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ!
------------------------------------------------------------------------------------------

THE USE OF KNOWLEDGE, HEPTAPOLIS, AND OUR AGE

να ανοιξιάτικο πρωινό, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 μου τηλεφώνησε ο Παύλος Πισσάνος και ευγενικά μου ζήτησε να συναντηθούμε
για να με ενημερώσει και να προτείνει τη συμμετοχή μου στην υπηρέτηση ενός «υψίστου σκοπού».
Με έκδηλη περιέργεια συνεφώνησα μαζί του να
συναντηθούμε στο σπίτι μου.
Ήρθε! Κρατώντας στα χέρια του μια ανθοδέσμη,
την οποία ευγενικά προσέφερε στη σύζυγό μου…
Στη συνέχεια ο επισκέπτης μου, έβγαλε μια κόλλα
χαρτί με γραμμένα Ελληνικά και ξένα ονόματα και
μου την έδωσε.
- Τι είναι αυτό; τον ρώτησα.
- Όλα αυτά τα ονόματα, κύριε καθηγητά, είναι
προσωπικότητες από την Ελλάδα και ολόκληρο τον
κόσμο που τις επισκέφθηκα, τους εξήγησα την ιδέα
του «ύψιστου σκοπού» και όπως βλέπετε υπέγραψαν την συμμετοχή τους στην υπηρέτηση αυτής της
Ιδέας.
- Ταξίδεψες σε όλο τον κόσμο για να μαζέψεις
υπογραφές;
- Ναι!.. Ετοιμάζω με την ομάδα μου ένα καταστατικό Ίδρυσης του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ και πρέπει
τα ιδρυτικά του μέλη, να πείθουν με το κύρος της
προσωπικότητάς τους ότι, ο σκοπός του καταστατικού μπορεί να επιτευχθεί.
- Και ποιος είναι ο σκοπός του καταστατικού σας;
Ο Παύλος Πισσάνος με κοίταξε θαραλλέα και κα-

ne spring morning, in the early 1980s,
Paul Pissanos phoned and politely asked me to meet
to inform me and to propose my participation in
serving a “highest purpose”.
With evident curiosity I agreed with him to meet
at my house.
He came!. .. Holding in his hands a bouquet, which
he kindly offered to my wife...
Then my visitor, took out of his briefcase a sheet
of paper with Greek and foreign names and handed
it to me..
- What is this? I asked him.
- All these names, Professor, are personalities
from Greece and around the world whom I visited.
I explained the concept of “highest purpose” and, as
you can see, they have signed on to their participation in serving this Idea.
- You traveled around the world to collect signatures?
- Yes! I am preparing with my team a charter establishing Olympos Association, and the founding
members of Olympos must convince with the prestige of their personalities that the purpose of the
charter can be achieved.
- And what is the purpose of your charter? Paul
Pissanos looked me boldly in the eye.
- For Greece to become again, as it was two and a
half thousand years ago, a World Center of Letters,
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τάματα.
- Η Ελλάδα να ξαναγίνει όπως πριν από δυόμιση
χιλιάδες χρόνια, Παγκόσμιο Κέντρο Γραμμάτων,
Τεχνών και Επιστημών!
- Η Ελλάδα, έτσι όπως είναι σήμερα; τον ρώτησα.
- Ναι, κύριε καθηγητά. Η Ελλάδα του σήμερα και
του πάντα.
- Και, πώς μπορεί να γίνει Παγκόσμιο Κέντρο η
χώρα μας, που σήμερα είναι μικρή μέσα στον χάρτη, ενώ στα κλασσικά χρόνια ήταν μια απέραντη
χώρα; Ξεχνάς ότι υπάρχουν εκατοντάδες Ακαδημίες
και Πανεπιστήμια στην Ευρώπη, την Αμερική, την
Ασία, την Κίνα… παντού…! Μπορεί η σημερινή
Ελλάδα να ξεπεράσει το παγκόσμιο κατεστημένο,
όπως σήμερα υπάρχει και λειτουργεί;
- Ναι, κύριε καθηγητά, μου απάντησε με απόλυτη
βεβαιότητα ο συνομιλητής μου.
- Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα;
- Η Heptapolis κύριε καθηγητά.
- Τι θα πει Heptapolis;
Ο Παύλος Πισσάνος σηκώθηκε από την καρέκλα του και με βλέμμα φλεγόμενο από το πάθος των
ονείρων του, άρχισε να εξηγεί.
Η Heptapolis, κύριε καθηγητά είναι μια πραγματική πόλις, που θα ανεγερθεί με Πυθαγόρεια πρότυπα και στην οποία θα εργάζονται καθηγητές, ερευνητές, διδάσκαλοι και τεχνοκράτες από πολλές χώρες της Γης.
- Και, ποια θα είναι η επίσημη εργασία τους;
- Στα εκπαιδευτικά, στα ερευνητικά και στα πειραματικά κέντρα θα καλλιεργούνται τα Γράμματα,
οι Τέχνες και οι Επιστήμες, με εφαρμογή των κανόνων της «Χρήσης της Γνώσης», στα Αριστοτελικά πρότυπα.
- Τι ακριβώς εννοείς με αυτό; ρώτησα.
Ο Παύλος Πισσάνος περίσκεπτος, είχε έτοιμη την
απάντηση.
- Η Ανθρωπότητα, κύριε καθηγητά, μου είπε, ακολουθεί την πορεία της «μάζας» επειδή οι «ολίγοι»
που την οδηγούν εφαρμόζουν τις Αρχές του προσωπικού συμφέροντος.
Όσοι φοιτητές βγαίνουν από τα Πανεπιστήμια του
κόσμου αγνοούν εντελώς τις Αρχές του Αριστοτέλη
περί παιδείας.
Γνωρίζουν μόνο το προσωπικό τους συμφέρον…
γι’ αυτό το συμφέρον οι φοιτητές σταδιακά καταλαμβάνουν θώκους εξουσίας υπηρετώντας αυτούς
που τους δίνουν τις εντολές, αυτούς δηλαδή από
τους οποίους πληρώνονται για να δεσμεύουν τις
εφαρμογές από τις γνώσεις τους στο συμφέρον των
ολίγων και ποτέ των πολλών….

Arts, and Sciences!
- Greece, as it is today? I asked him.
- Yes, Professor, the Greece of today and always.
- And, how can our country become a World Center, when today it is small on the map, while in classical times it was a boundless country? You forget that
there are hundreds of academies and universities in
Europe, America, Asia, China ... everywhere...! Can
today’s Greece overcome the global status quo, as it
currently exists and works?
- Yes, Professor, answered my interlocutor with
ab- solute certainty.
- What is it that can change the situation?
- Heptapolis, Professor.
- What do you mean by Heptapolis?
Paul Pissanos got up from his chair, and with his
eyes ablaze from the passion of his dreams, he began to explain.
Heptapolis, Professor, is a real city, which will be
built with Pythagorean standards and in which will
work professors, researchers, teachers, technocrats
from many countries of the Earth.
- And what will their official work be?
- In the educational, research and experimental centers of Heptapolis, Letters, Arts and Sciences
will be cultivated, by application of the rules of “The
Use of Knowledge” by Aristotelian standards.
- What exactly do you mean by that? I asked. Paul
Pissanos, thoughtful, had the answer ready.
- Humanity, Professor, he said, follows the procession of the “masses” because “the few” who lead
them implement the Principles of self-interest.
All those students coming from the universities
of the world are completely unaware of Aristotle’s
principles of education.
They all know their self-interest. For the sake of
this interest students gradually get posts of power
serving those who give the commands, that is to say,
those by whom they
are paid to bind the application of their knowledge to the interests of the few and never of the
many.
- Do not continue, my dear Mr. Pissanos. Your vision is understood.
I took the paper with the handwritten names and
signatures and looked more closely.
Brilliant names from America, Canada, Australia,
Brazil, and Europe undersigned the purposes of
Heptapolis.
- My friend Solon Kydionatis, has also signed? I
asked, seeing his name.
- Yes!.. He was among the first to sign ... and be12

- Μη συνεχίσετε, αγαπητέ μου κ. Πισσάνο.
Έγινε αντιληπτό το όραμά σας.
Πήρα το χαρτί με τα χειρόγραφα ονόματα και τις
υπογραφές και το κοίταξα με περισσότερη προσοχή. Λαμπρά ονόματα από την Αμερική, τον Καναδά,
την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ευρώπη υπέγραφαν τους σκοπούς της Heptapolis.
- Έχει υπογράψει και ο φίλος μου ο Σόλων ο Κυδωνιάτης; ρώτησα βλέποντας το όνομά του.
- Ναι!.. υπέγραψε από τους πρώτους… και μεταξύ μας κύριε καθηγητά, υπέγραψε με μάτια υγρά.
- Γνωρίζω από χρόνια τις ευαισθησίες του Σόλωνα…, η προσωπικότητά του κοσμεί την Ακαδημία των Αθηνών…, υπέγραψα και εγώ και θυμάμαι
πως και τα δικά μου μάτια, τη στιγμή της υπογραφής ήταν υγρά.
Παρέα με τον Σόλωνα τον Κυδωνιάτη, υπηρετήσαμε πιστά το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Όλυμπος στο τεράστιο έργο προετοιμασίας της
Heptapolis.
O Σόλων έφυγε πριν λίγα χρόνια… μετά τα εκατό.
Εγώ συνεχίζω… και θα συνεχίσω όσο ζω να υπηρετώ την ιδέα που μέσα στο βαθύ της περιεχόμενο
κρύβει της Αρχές της «Χρήσης της Γνώσης» για μία
δικαιότερη ανθρώπινη κοινωνία, για μία ταχύτερη
μετάβαση του Ανθρώπου στα Άστρα, για ένα υγιέστερο Οικοσύστημα, για έναν κόσμο που άνοιξε τις
πύλες της σκέψης του και συνειδητοποίησε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Ανθρωπότητα και τον
ίδιο το Θεό!

tween us, Professor, he signed with moist eyes.
- I have known for years of Solon’s sensibilities.
His personality graces the Academy of Athens.
I also signed, and I remember that my own eyes at
the time of signature were wet.
Solon Kydoniatis and I have served faithfully
on the Board of OLYMPOS Association in the enormous task of preparing Heptapolis.
Solon left us a few years ago ... over a hundred
years old.
I keep going ... and I will continue as long as I
live to serve the idea in its deep content of which
are concealed the Principles of “The Use of Knowledge” for a fairer human society, for a faster exodus
of Man to the Stars, for a healthier ecosystem, for a
world that opened the gates of its thought and realized its obligations to humanity and to God Himself!.
Thank you!

Σας ευχαριστώ!

Year 1984
Paul Pissanos, elected President of OLYMPOS Universal Intellectual Center and the President of the Academy of Athens
Solon Kydoniatis, elected Vice President.

Evangelos Moutsopoulos & Paul Pissanos
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KNOWLEDGE, ANALYSIS, AND IMAGINATION IN TIMES
OF TRANSITION AND CRISES

τον κόσμο μας, οι άνθρωποι μπορεί να
χάσουν σχεδόν όλα όσα κληρονομούν
ή κερδίζουν, όπως τη ζωή, την υγεία, τον πλούτο,
τη φήμη, την αναγνώριση, τη δουλειά τους. Μόνο
δύο πράγματα διατηρούν μέχρι το τέλος της ζωής
τους: τον χαρακτήρα τους και ό,τι μαθαίνουν για τη
ζωή και από τη ζωή. Το πρώτο το έχουν εκ γενετής,
το δεύτερο το αποκτούν στην πορεία. Γι’ αυτό τον
λόγο, είναι απαραίτητο να μάθουν: α) να αποκτούν
γνώση β) να αξιοποιούν αυτήν τη γνώση και γ) να
ξεπερνούν τα όρια αυτής της γνώσης και να προχωρούν προς την ανώτερη εκείνη σφαίρα όπου το
προσωπικό όραμα και η φαντασία θα τους ανοίξουν
νέους ορίζοντες.
Η γνώση αποκτάται στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Ωστόσο, το πιο χρήσιμο είδος γνώσης αποκτάται α) στο σπίτι και β) μέσα από τις εμπειρίες της
ζωής. Πρέπει να διδάξουμε στους ανθρώπους πώς
να βρίσκονται σε εγρήγορση ώστε να μαθαίνουν
συνεχώς, συνειδητοποιώντας όμως ότι όσα γνωστι
κά δεδομένα και αν μπορεί να συγκρατήσει το μυαλό τους, οι ίδιοι πάντα θα γνωρίζουν πολύ λίγα. Και
τούτο σημαίνει ότι οι άνθρωποι οφείλουν να είναι
σεμνοί.
Η γνώση πρέπει να αξιοποιείται. Αυτό όμως δεν
μπορεί να γίνει εάν δεν μάθουμε πώς να αναλύουμε
ό,τι έχουμε μάθει. Η ανάλυση βελτιώνει την κατανόηση, μας βοηθά να συνάγουμε ορθά συμπεράσματα,

n this world humans can lose almost everything they have inherited or earned. This includes
their life, health, wealth, reputation, recognition
and job. Only two things stay with them to the end
of their life: their characters and what they learn in
life and from life. The first they are born with; the
second they acquire. So it is essential that they learn
how: (a) to acquire knowledge; (b) use this knowledge and (c) can go beyond it and move to the top
sphere where vison and imagination open new horizons.
Knowledge is acquired at school and University;
but the most useful kind of knowledge is acquired
(a) at home and (b) through experience in life. We
must teach people how they can remain always alert
to learn, constantly realising however that retentive
though their minds may be, they actually know very
little. This means that people should be modest.
Knowledge must be used but this cannot happen
if we are not taught how we should analyse what
has been learnt. Analysis improves understanding; it
helps lead to sound conclusions; it often stimulates
the mind to think differently; it can also encourage
people to be daring in how they use their knowledge.
By that I mean we must always be restless in the

14

συχνά ωθεί τον νου να σκεφτεί με διαφορετικούς,
εναλλακτικούς τρόπους, και τέλος, μπορεί να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τη
γνώση τους με τολμηρούς τρόπους. Με αυτό εννοώ
ότι οι άνθρωποι πρέπει πάντα να επιδιώκουν την
απόκτηση περισσότερων γνώσεων και την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων που τους προσφέρουν αυτές οι γνώσεις. Αυτός είναι και ο τρόπος με
τον οποίο παράγεται νέα γνώση. Η εμπειρία μάς δείχνει, άλλωστε, ότι όποιος δεν τόλμησε ποτέ να κάνει
λάθος, ποτέ δεν κατάφερε να πει κάτι νέο και, άρα,
να προαγάγει τη γνώση.
Η ανάλυση απαιτεί λογική, και υπάρχουν πολλοί
τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λογική: μέσω επαγωγής, παραγωγής, εις άτοπον απαγωγής κ.ο.κ. Πολλές από αυτές
τις ικανότητες τις αποκτούν άνθρωποι που είχαν την
τύχη να τους διδάξουν άριστοι καθηγητές. Είναι δε
καθήκον του κράτους να υποβάλλει καθετί σχετικό
με την εκπαίδευση σε συνεχείς δοκιμασίες αριστείας. Για να επιτύχουμε την αριστεία, όμως, πρέπει να
καταλάβουμε ότι στην όλη προσπάθεια πρέπει να
περιλαμβάνονται και τα ταλέντα, τα κεφάλαια και οι
καινοτόμες ιδέες που έχει ο ιδιωτικός τομέας, στοιχεία τα οποία ο δημόσιος τομέας σπανίως ξέρει πώς
να τα αξιοποιήσει.
Ορισμένοι θα απέρριπταν την πρότασή μου. Θα
την εκλάμβαναν ενδεχομένως ως μια μορφή απομάκρυνσης από τις δημοκρατικές ιδέες, ως μια επικίνδυνη ευκαιρία να ενισχυθεί η επιρροή των καπιταλιστών ή των αγορών. Οι δύο λέξεις που τόνισα με
έμφαση αποτελούν «κόκκινο πανί» για πολλούς ανθρώπους. Επιπλέον, πολλές από τις ιδέες που αναπτύσσω εδώ θα απορρίπτονταν από τους ίδιους ανθρώπους χωρίς ποτέ να συζητηθούν. Η πρακτική
αυτή, όμως, υπονομεύει τη γνώση και καθιστά τη
χώρα μας πιο αδύναμη, όχι πιο δυνατή. Και αυτό
συμβαίνει κάθε φορά που η πολιτική αγγίζει την ανθρώπινη σκέψη και προσπαθεί να την εκτρέψει προς
τα δικά της βραχυπρόθεσμα συμφέροντα.
Σκεπτόμενοι τα παραπάνω, συνειδητοποιούμε
πόσο περιορισμένη είναι η γνώση μας και, παράλληλα, πόσο ανήμποροι είμαστε να ονειρευτούμε
και να θέσουμε μεγάλους, υψηλούς στόχους, καθώς
και να μη σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας αλλά
και τους άλλους. Σε εποχές κρίσης ή μετάβασης και
σήμερα βιώνουμε και τα δυο, το είδος της ευρείας,
εναλλακτικής, πρωτότυπης σκέψης που προτείνω
μοιάζει σχεδόν ανέφικτο, γιατί, απλούστατα, δεν
τολμούμε να το επιχειρήσουμε. Τα «προηγούμενα»
και η καθιερωμένη πρακτική μάς κάνουν να πιστεύουμε ότι, αρκεί απλώς να στραφούμε στο παρελθόν

pursuit of more knowledge and a better understanding of the potentials it offers. This means producing
new knowledge; and here experience shows us that
no one who has never risked being wrong has ever
come up with something new, thereby advancing
knowledge.
Analysis requires logic; and there are many ways
a man can use logic; inductively, deductively, ad absurdum and so on. Many acquire these skills if they
are fortunate enough to have excellent teachers; and
it is the state’s duty to subject everything that has to
do with education to constant check.
In order to achieve this excellence we must recognise that we have to involve in this endeavour the
talent, the funds, and the innovative ideas which the
private sector has and the public one rarely knows
how to raise.
What I am advocating will be anathema to some;
it could be seen as a retreat from democratic ideas; a
danger- ous chance to increase the influence of capitalists or the markets. The italicised words are, for
many, dirty words. So, much contained in this paragraph will be dismissed without being discussed.
But this attitude de- feats knowledge and makes our
country weaker, not stronger.
This always happens when politics touches human
thinking and attempts to subvert it to its own short
term interests.
Thinking about the above makes us realise not
only how limited our knowledge is but how unable
we are to dream big, aim high, think of others and
not only of ourselves. In moments of crises or transi- tion - and we are experiencing both – the kind of
broad, out of the box, lateral thinking which I reccoment cannot be achieved because we are too timid
to attempt it.
Precedents and established practice make us think
we only have to look back to our past to find the
answers for present problems. But, NO.
Our times are so new, so dangerous, so frightening, that most of our fellow human beings cannot
even begin to see what lies ahead for them, let alone
cope with it. Knowledge is not, of its own, sufficient
to help them; and relying on precedent is useless
since many of the big problems our societies face
15

για να βρούμε απαντήσεις στα σημερινά προβλήματα. Όχι, όμως. Η εποχή μας είναι τόσο καινοφανής, τόσο επικίνδυνη, τόσο τρομακτική, ώστε οι περισσότεροι από τους συνανθρώπους μας δεν είναι
καν σε θέση να δουν τι τους περιμένει στο άμεσο
μέλλον, πολλώ δε μάλλον να το αντιμετωπίσουν. Η
γνώση δεν είναι από μόνη της αρκετή για να τους
βοηθήσει. Εξάλλου, δεν έχει νόημα να στηρίζονται οι άνθρωποι στα «προηγούμενα», εφόσον πολλά από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
όλες οι κοινωνίες σήμερα είναι, κυριολεκτικά, άνευ
προηγουμένου. Οι άνθρωποι χρειάζονται έναν νέο
τρόπο σκέψης, ο οποίος όμως προσκρούει συνήθως
στα προηγούμενα, στα κατεστημένα συμφέροντα,
στην πολιτική, ακόμη και στη θρησκεία. Ο μόνος
τρόπος που έχουμε για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο είναι να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας.
Τούτο όμως μπορεί να γίνει μόνον εάν ο άνθρωπος
έχει ακολουθήσει σταδιακά τα προαναφερθέντα βήματα και, επίσης, μόνον εάν η φύση τον έχει προικίσει με τα μεγαλύτερα χαρίσματά της: φαντασία και
όραμα.

these days are – literally – unprecedented.
People need a new kind of thinking; and this thinking is prevented by precedent, by vested interests, by
politics, even religion. The only way out of such an
impasse is through imagination; and that comes if
you have progressively followed the earlier steps I
described and if – a big if – nature has endowed you
with its greatest gifts: imagination and vision.
Ladies and gentlemen,
This is a truth many will have difficulty to digest
viz., that nature is by definition unfair. It gives gifts
sparingly which means that the few that have them
must exercise them for the benefit of the many. And
the many who never quite reach high states of knowledge, which really is a combination of culture, experience, and independence of mind, must be willing
to be guided so long as the guiders act in accordance
with that wonderful ancient Greek word, which has
no exact equivalent in English: σωφροσύνη. Forty
eight years of living in the AngloSaxon world taught
me how to appreciate the immense wisdom of the
Ancient Greeks which some Modern Greeks wish to
confine to the dustbin.

Κυρίες και κύριοι,
αυτή είναι μια αλήθεια που πολλοί δυσκολεύονται
να τη δεχθούν: η φύση είναι εξ ορισμού άδικη. Χαρίζει τα δώρα της με φειδώ, πράγμα που σημαίνει
ότι οι λίγοι που τα έχουν θα πρέπει να τα αξιοποιήσουν προς όφελος των πολλών. Επίσης, οι πολλοί
που δεν καταφέρνουν να κατακτήσουν υψηλά επίπεδα γνώσης (η οποία αποτελεί, ουσιαστικά, έναν
συνδυασμό καλλιέργειας, εμπειρίας και πνευματικής ανεξαρτησίας) πρέπει να δείξουν πρόθυμοι να
καθοδηγηθούν, εφόσον, βεβαίως, οι καθοδηγητές
θα ενεργούν σύμφωνα με τη θαυμάσια εκείνη αρχαία ελληνική λέξη για την οποία ποτέ δεν έχει βρεθεί ακριβές ισοδύναμο σε άλλες γλώσσες: τη σωφροσύνη. Τα σαράντα οκτώ χρόνια που έχω ζήσει
στον αγγλοσαξονικό κόσμο με έμαθαν να εκτιμώ
βαθιά την απέραντη σοφία των αρχαίων Ελλήνων,
την οποία κάποιοι Νεοέλληνες επιθυμούν να περιορίσουν στον κάλαθο των αχρήστων.

Teaching at the highest levels of education:
An epilogue
1. Our aim must, primarily, be to teach people
how to think for, even though imparting advanced
knowledge is necessary, it can soon prove obsolete.
2. Higher learning should avoid a narrow curriculum and should not test knowledge acquired by
memorization methods rather than by using critical,
analytical intelligence.
3. In its early phases high education must pay attention to the development of written style and the
knowledge of how to produce structured papers.
4. Even those who require a highly specialised
education must ensure that it be accompanied by a
minimum level of wider culture.

Επίλογος:
Διδάσκοντας στις υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
1. Κύριος στόχος μας είναι να διδάξουμε την ικανότητα σκέψης, διότι, παρ’ όλο που η μετάδοση
ανώτερων γνώσεων είναι απαραίτητη, οι γνώσεις
αυτές μπορεί σύντομα να αποδειχθούν παρωχημένες.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να αποφύγει τα

5. In all cases teachers must keep in mind that they
are not teaching subjects but humans.
6. Society’s ‘high achievers’ invariably possess
the courage to risk being wrong. For only those who
do not fear being proved wrong will ever say anything truly new.
16

αυστηρώς περιχαρακωμένα προγράμματα σπουδών και την εξέταση της γνώσης που έχει αποκτηθεί μέσω απομνημόνευσης και όχι μέσω της ανάπτυξης κριτικού, αναλυτικού πνεύματος.
3. Στα πρώτα της στάδια, η ανώτατη εκπαίδευση
πρέπει να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη ύφους στον
γραπτό λόγο, καθώς και στην ανάπτυξη της ικανότητας σύνταξης δομημένων κειμένων.
4. Ακόμη και αυτοί που απαιτούν άκρως εξειδικευμένη εκπαίδευση πρέπει να φροντίσουν ώστε η
εκπαίδευση αυτή να συνοδεύεται από ένα στοιχειώδες επίπεδο ευρύτερης καλλιέργειας.
5. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διδάσκοντες πρέπει
να θυμούνται πως δεν διδάσκουν απλώς μαθήματα
αλλά διαπαιδαγωγούν ανθρώπους.
6. Οι «επιτυχημένοι» της κοινωνίας πάντοτε έχουν
το θάρρος να ρισκάρουν και, ενδεχομένως, να κάνουν λάθος. Διότι μόνον όσοι δεν φοβούνται να κάνουν λάθος θα καταφέρουν να πουν κάτι πραγματικά νέο.
7. Η δημιουργία της αίσθησης του «ανήκειν» σε
ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξασφαλίζει βαθύτερες ρίζες αριστείας και ενισχύει την ικανότητα του
να διαμορφώνει καλούς ανθρώπους.
8. Η γνώση και η ευφυΐα δεν είναι οι μόνες προϋποθέσεις της επιτυχίας. Μία ακόμη προϋπόθεση είναι ο χαρακτήρας. Η ανάπτυξη του χαρακτήρα, λοιπόν, πρέπει να τηρείται και να καθοδηγείται τόσο
στενά όσο και η απόκτηση γνώσης.
9. Όσοι μπορούν να αποκτήσουν τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα είναι, συνήθως, προορισμένοι να επιτύχουν στη ζωή. Οι σπουδαιότεροι μεταξύ αυτών θα επιδιώξουν, επίσης, να αξιοποιήσουν
την επιτυχία τους προς όφελος της κοινωνίας. Το
χάρισμα αυτό, όμως, το διαθέτουν ελάχιστοι.
Σας ευχαριστώ!

7. Implanting a sense of belonging to one’s alma
mater gives one deeper roots in excellence and gives
Education a far greater ability to produce good people.
8. Knowledge and intelligence are not the only
pre-requisites for success. Character is another so its
development must be observed and guided as closely as the acquisition of knowledge.
9 Those who can acquire the above advantages
are, usually, destined for success in life; but the truly
great among them will seek to make their success
also useful to society. That gift, however, is reserved
to the very few.
Thank you!

Σερ Βασίλειος Μαρκεζίνης
Sir Basil Markesinis

Τα σαράντα οκτώ χρόνια που έχω ζήσει στον αγγλοσαξονικό κόσμο με έμαθαν να εκτιμώ βαθιά την απέραντη Σοφία των Αρχαίων Ελλήνων...
Forty eight years of living in the Anglo- Saxon world taught me how to appreciate the immense wisdom of the Ancient Greeks...
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Α.Α.Β.Υ. ΑΡΧΙΔΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΛΒΑΔΟΡ
ΤΩΝ ΑΨΒΟΥΡΓΩΝ
H.I.R.H. ANDREAS SALVADOR VON HABSBURG
Αυτού Αυτοκρατορική και Βασιλική Υψηλότητα, Αρχιδούκας της
Αυστρίας, Πρίγκιπας της Ουγγαρίας, Πρίγκιπας της Τοσκάνης
His Imperial and Royal Highness, Archduke of Austria, Prince of
Hungary, Prince of Tuscany

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------

THE USE OF KNOWLEDGE IN THE IMPROVED REPUBLIC
OF PARLIAMENTARY MONARCHY

ίγα λόγια σχετικά με τη χρήση της γνώσης
Κοιτάξτε τι βλέπω. Μια πέτρα που σμιλεύτηκε
από έναν άνθρωπο. Α, κατάλαβα, είναι μια πολιτισμικά ανακυκλωμένη πέτρα.
Ο τεχνίτης που τη σμίλεψε το έκανε μετά την
απόφαση κάποιου ιερέα, ενός βασιλιά, ενός σοφού
άντρα του Κοινοβουλίου; Υποθέτω όχι μετά από
απόφαση του τελευταίου.
Οι ιστορικές στιγμές μπορούν να αλλάξουν, αλλά
δύο πράγματα παρέμειναν αναλλοίωτα, η πέτρα και
ο άνθρωπος.
Η πέτρα προέρχεται από τον εσωτερικό πυρήνα
αυτού του πλανήτη και ο άνθρωπος από την ψυχή
που ο καθένας από εμάς φέρει στο μοναδικό σώμα
του.

ook, what I see. A stone shaped by man.
Oh, I understand, it is a cultural recycled stone.
Was the mason, cutting this stone acting by a decision of a priest, a king, a wise man or a Parliament?
I assume not by the last.
Historical moments can change but two things remained the same, the stone and humankind.
The stone comes out of the inner core of this globe
and the second, comes out of our souls each of us
bares in our unique body.
The word was produced by our feeling to communicate to each other in the ‘POLIS’ Each language
has developed from the souls and the surrounding. One language gives more importance to earth
linked; other languages are more refined and contain
more spirituality. And only the ‘IDIOT’ is the one
who does not like to communicate.

Ο κόσμος δημιουργήθηκε από την επιθυμία μας
να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλο μέσα στην
ΠΟΛΗ. Η κάθε γλώσσα αναπτύχθηκε από την ψυχή
μας και το περιβάλλον. Μία γλώσσα δίνει περισσότερη σημασία στους γήινους δεσμούς της, άλλες
γλώσσες είναι πιο εκλεπτυσμένες και περιέχουν περισσότερη πνευματικότητα. Και μόνο ο ηλίθιος είναι αυτός που δεν του αρέσει να επικοινωνεί.

From about 6.000 languages spoken today on the
globe, only about 100 will have survived in the year
2100. What a loss of knowledge! What a loss of culture! Who is stultifyimg us?
Amazing the world under one language?

Από τις περίπου 6.000 γλώσσες που ομιλούνται
σήμερα στον πλανήτη, μόνο οι περίπου 100 θα επι-

Should we archive this goal or we only need it for
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the - at present - largest industry of the word, the
financial system. At moment we already archived
this goal.
But is this possible also for one language?
How; by trust, with knowledge, by law, by force
or by occupation?
Like the Romans in Romania? Like the Spanish
and Portuguese in South America or like the English
language today?
Finance, Internet, air traffic control, music industry, diplomacy all is in English.

ζήσουν μέχρι το έτος 2100. Τι τρομερή απώλεια
γνώσης! Τι απώλεια πολιτισμού! Ποιοι είναι αυτοί
που μας αποβλακώνουν;
Καταπληκτικό, ένας κόσμος κάτω από μία γλώσσα.
Οφείλουμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο ή την
χρειαζόμαστε μόνο για την επί του παρόντος μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου, το οικονομικό σύστημα; Επί του παρόντος έχουμε επιτύχει αυτόν τον
στόχο.
Είναι αυτό δυνατόν για μία γλώσσα?
Με ποιον τρόπο; Με αγάπη, με τη γνώση, δια του
νόμου, δια της βίας ή λόγω επαγγέλματος;
Όπως την επέβαλαν οι Ρωμαίοι στη Ρωμανία;
Όπως έκαναν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι στη
Νότια Αμερική ή όπως κάνει η αγγλική γλώσσα σήμερα;
Οι οικονομικές επιστήμες, το ίντερνετ, ο έλεγχος
της εναέριας κυκλοφορίας, η μουσική βιομηχανία, η
διπλωματία, είναι όλα στην αγγλική γλώσσα.
Αλλά αν κοιτάξουμε το αυθεντικό χαρτονόμισμα
του ευρώ, φέρει το όνομα της κόρης ενός βασιλιά
της Φοινίκης και αναφέρεται «όχι σε μια χώρα,
αλλά σε μία ιδέα» όπως είπε ο Μπέρναρντ-Χένρι
Λέβι. Το χαρτονόμισμα που εμπιστευόμαστε φέρει
πάνω του ελληνικά και λατινικά γράμματα και όταν
η Βουλγαρία έγινε μέλος της ΕΕ προστέθηκαν και
τα κυριλλικά.
Φαίνεται ότι έχουμε περιοριστεί στο λατινικό
αλφάβητο και την επιρροή της αγγλικής γλώσσας
όπου τα πράγματα φαίνεται ότι ορίζονται με αριθμούς αντί με αισθήματα. Τα λατινικά γράμματα είναι το όριό μας, εκτός από αυτά που βρίσκονται στα
χαρτονομίσματά μας. Εμείς έχουμε δύο αλφάβητα
περισσότερα, από όσα υπάρχουν πάνω στο παγκοσμίως αποδεκτό χαρτονόμισμα του δολαρίου.
Αισθάνεστε τα νέα όρια; Είναι η περιορισμένη
γνώση των αλφαβήτων και των μορφών γραφής.
Ας μην μιλήσουμε για την επιρροή της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας η οποία επέβαλε το λατινικό αλφάβητο ή για τους Έλληνες που εκδιώχτηκαν από
τους Ρωμαίους κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των
Συρακουσών της Σικελίας, αυτού του προηγμένου
πολιτισμού που είχε εφεύρει το ρολόι για να υπολογίζει τις ημερομηνίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, του μηχανισμού που επονομάστηκε το «ρολόι
του Αρχιμήδη» που σώθηκε στα Αντικύθηρα και
το οποίο χάθηκε σε μια καταιγίδα, αλλά βρέθηκε
το έτος 1901 από έναν ψαρά στα ύδατα κοντά στην
Κρήτη.
Η έκφραση, «ο πρώτος υπολογιστής» είναι κοινώς

But if we look at a Euro Banknote - its name comes
from a ‘farsighted’ daughter of a Phenytoin king and
refers not “to a land but to an idea” as Bernard-Henri
Léwy once said. Our banknote we trust bare Greek
and Latin letters and when Bulgaria became an EU
member, Cyrillic letters were added.
It seems that we are limited to the Latin alphabet
and the influence of the English language - where
things must be defined in numbers, instead in feelings - will become prevalent.
The Latin letters are our limit - except on our bank
notes. We have at least two alphabets more than the
universal accepted Reserve bill note, of the Dollar.
Do you feel the new borders? It is our limited
knowledge of alphabets or forms of writing.
Now let us not speak about the influence of the
Roman Empire imposing the Latin alphabet if not
about the Greeks pushed out by the Romans during
the siege of Syracuse, Sicily. This advanced culture
had invented a clock to predict the Olympic Games.
The so called ‘clock of Archimedes’ lost in the sea
but found in the year 1901 by a fisherman from Antikythira closed to Crete.
The expression, ‘the first computer’ is commonly
accepted, knowing that in a computer you need an
electrical current, a similar current as used in our
brain.
The artefact has eccentric axis to archive this so
it was necessary to think different. Only in 1840
Charles Babbage came up with his “analytical engine” but fell back to the error of centric cog-wheel.
We all need urgently thinkers who get out of ‘common’ numeric thinking out of the focus of all official
thinking. But thinking cannot be achieved by order,
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αποδεκτή γνωρίζοντας ότι ένας υπολογιστής χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα. Παρόμοιο με το ηλεκτρικό
ρεύμα που χρησιμοποιείται και στον εγκέφαλό μας.
Το τεχνούργημα έχει έναν έκκεντρο άξονα για να
το επιτύχει αυτό και έτσι ήταν απαραίτητο να μπορεί
να σκέφτεται διαφορετικά. Μόνο το 1840 ο Τσάρλς
Μπάμπιτζ δημιούργησε την «μηχανή ανάλυσής»
του αλλά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του
κεντρικού τροχού..
Χρειαζόμαστε επειγόντως διανοητές που να μπορούν να σκέπτονται έξω από την κοινή αριθμητική
σκέψη .Αλλά η σκέψη δεν μπορεί να επιτευχθεί κατόπιν διαταγής, δεν μπορεί να οργανωθεί από μια
ομάδα ανθρώπων, είναι ένα ατομικό δώρο.
Τώρα γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε την χρήση της γνώσης, για να καταθέσουμε το «δώρο στο
οποίο πρέπει να πιστέψουμε», στον άνθρωπο που
είναι ικανός να αποφασίζει.
Γνωρίζοντας ότι το πιο ισχυρό ανθρώπινο συναίσθημα είναι ο φόβος, μερικές φορές ένα δικτάτορας
μπορεί να φτάσει στην εξουσία με εκλογές και να
κυβερνήσει. Έτσι χρειαζόμαστε κάποιον προφήτη,
μεσσία, βούδα, έναν Έντγκαρ Κέισι ή έναν πολιτικό
ο οποίος επέλεξε ανάμεσα στο να τον αγαπήσουν ή
να κατακτήσει την εξουσία.
Όλα αυτά λένε το ίδιο πράγμα, είναι η ικανότητά
μας να βοηθάμε τους άλλους που βελτιώνει τη ζωή
μας. Αυτό σημαίνει να έχουμε περισσότερη τροφή,
να είναι οι περισσότεροι ευτυχείς στον τόπο τους.
Ποτέ δεν άκουσα για έναν κυβερνήτη ο οποίος να υποσχέθηκε ότι θα βελτιώσει την κοινωνία.
Για έναν κυβερνήτη που θα προσπαθήσει να διατηρήσει τη σταθερότητα, την παράδοση, θα ακούσει νέες προτάσεις καθώς η ανθρωπότητα προοδεύει και τρόπους να ενσωματώσει την καινοτομία σε
αυτό το συμπαγές σύστημα. Έναν κυβερνήτη που
να υποσχέθηκε ότι κάθε υπεύθυνος πατέρας μπορεί
να μεγαλώσει τα παιδιά του στηριζόμενος μόνο στα
αποτελέσματα της δουλειάς του.
Πρόκειται για τη συνοχή μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων και τον εκπρόσωπο του. Σε παλαιότερες
εποχές το αποκαλούσαμε χώρα, σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αποκαλούμε περιφέρεια.
Τώρα ας μιλήσουμε για την γνώση μου και την
προσωπική μου πείρα. Έζησα την παιδική μου ηλικία κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά με τους γονείς μου και τα 12 αδέρφια / αδελφές, σε μια αγροτική περιοχή της Αυστρίας.
Σε αυτήν την μικρή κοινότητα έμαθα δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, υπήρχαν κάποιοι που
έδιναν τις εντολές, οι μεγαλύτεροι. Όχι τηλεόραση,

it cannot be organised by a group of people, it is an
individual gift.
Now - in our times - we feel that trust from the official institution is gone, we need the use our knowledge so we can deposit our ‘gift to believe’ in a decision taking man.
Knowing that fear is the strongest feeling of humans, sometimes a dictator will govern and reached
power by elections. And so we need a man like a
prophet, Messiah, Buddha, Edgar Cayce or a politician who made his decision, between to possess or
to be loved.
All these will say the same; it is the capacity to
help others to improve their form of life. This does
not mean we should consume more in order to be as
happy as many people on your island.
I never heard of a monarch who promised that he
will improve society. I learned that he would try to
maintain stability, tradition, listen to new suggestions as humankind advances and how to incorporate innovation in this solid system. He promised
that each responsible father can bring up his children
with the results of his work.
It is about the coherence between a group of people and the representative of the territory. In former
time it was called ‘country’, now in the EU we call
it ‘region’.
Now let me tell you about my knowledge and experience I have gained.
I had a childhood during the war with my parents
and 12 brothers and sisters in a rural area of Austria.
In this small community I learned two things. One;
there was a dominant group which were the elders.
No TV, hardly wireless but a lot of verbal transmission of knowledge. My parents explained me, how
to survive a war. At the age of 98 my mother survived 35.
The other lection I learned; you can´t get all what
you want. So you better learn to be satisfied and happy with that what you have.
I was used to a wonderful family event in winter,
Christmas. I was brought up in the creed to gathering together, around a family and a new born life.
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When I became older I wanted to give unknown
people help they needed in Xmas days. In Madrid
I acted like a taxi driver and drove people standing
on the sidewalk of the streets waiting for a taxi. On
Xmas evening, very difficult to find!

κανένα ασύρματο δίκτυο αλλά πολλή προφορική
μετάδοση της γνώσης. Η μητέρα μου ανέφερε πάντα ότι είχε επιβιώσει από 35 πολέμους.
Το άλλο μάθημα που πήρα, ήταν ότι δεν μπορείς
να έχεις όσα επιθυμείς. Άρα πρέπει να μάθεις να είσαι ικανοποιημένος και ευτυχισμένος με αυτά που
ήδη έχεις.
Είχα συνηθίσει σε μια υπέροχη οικογενειακή
γιορτή τον χειμώνα, τα Χριστούγεννα. Μεγάλωσα
με αυτό το δόγμα της οικογενειακής συγκέντρωσης
των Χριστουγέννων σαν παιδί .Έτσι μεγαλώνοντας
ήθελα να δώσω σε άγνωστα άτομα τη βοήθεια που
χρειάζονταν σε εκείνες τις ημέρες των Χριστουγέννων.
Κάποτε στην Μαδρίτη έκανα τον "ταξιτζή". Πήγαινα στο σπίτι τους ανθρώπους που στέκονταν στο
πεζοδρόμιο περιμένοντας ταξί. Πολύ δύσκολο να
βρει κανείς ταξί Χριστούγεννα βράδυ.
Άλλη μία φορά πήγα και επισκέφτηκα κρατούμενους στη φυλακή. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρείς
την διαφορά μεταξύ ενός πολίτη μιας Δημοκρατίας
και ενός πολίτη χώρας που κυβερνάται από μια πιο
εκλεπτυσμένη δημοκρατία, από μια κοινοβουλευτική μοναρχία. Οι πρώτοι δεν είχαν κανένα συναίσθημα για το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο. Αλλά πόσο ενδιαφέρον έδειξε η δεύτερη κατηγορία να ακούσει έναν εκπρόσωπο ή κάποια οικεία προσωπικότητα της χώρας του
να μεταδίδει κάποιο μήνυμα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Αδιάφορο αν ένιωθαν μίσος ή αγάπη για τους εκπροσώπους, το κίνητρό τους ήταν το συναίσθημα
ότι ανήκουν κάπου.
Ήταν ο εκπρόσωπος τους, ήταν η γνωστή «οικογενειακή φιγούρα» που είχε σημασία γι ‘αυτούς.
Υπήρχε μια διασύνδεση, υπήρχε μια συνοχή, υπήρχε ένα συναίσθημα προς μια μεγάλη οικογένεια.
Αυτό είναι το σημαντικό σημείο της χρήσης της
γνώσης. Είναι να γνωρίζεις πως αισθάνεσαι. Είναι
να έχεις συναίσθημα κι όχι μόνο νοημοσύνη. Είναι
η κοινή γνώση που όλοι οφείλουμε να έχουμε.
Όπως γνωρίζετε η εμπιστοσύνη είναι ανώτερη
από τα συναισθήματα, ανώτερη από τη γνώση. Έχετε παρατηρήσει πως λειτουργεί η εμπιστοσύνη;
Εμπιστευόμαστε τους κατασκευαστές που χτίζουν
ένα σπίτι, μια γέφυρα ή κατασκευάζουν ένα αεροπλάνο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο εμπιστεύονται τις υπηρεσίες του ίντερνετ, όπως
το ‘DiDi’, στην Κίνα με 11.000.000 επισκέπτες την
ημέρα ή το ‘ebay’, το ‘rb&b’, το ‘blabla car’ και το
‘uber’ περισσότερο από όσο εμπιστευόμαστε το οι-

But also I went to visit male prisoners. It was interesting to observe the difference between a citizen
of a Republic and a citizen of a country ruled by a
more refined democracy, a parliamentarian monarchy. The first ones did not have any emotion about a
Christmas message on wireless or TV transmission,
but how interested the second ones were, to listen
to what the representative of a well-known family
figure of his country was telling them through the
media. There was a link a coherence; there was a
feeling to a large family.
This is the important point of the use of knowledge; it is to know how to feel?
To have a feeling, not only intelligence! It is the
common knowledge we all should know.
As you know, trust comes more from feelings,
than from knowledge.
Did you observe how trust works?
We trust the constructors who built a house, a
bridge or a plain. More and more individuals on the
globe trust more the services of the internet - such as
‘DiDi’ in China with 11.000.000 services per day or
‘ebey’, ‘rb&b’, ‘blabla car’and ‘uber’ than the financial industry, Media or Government.
Through technical innovation a trust-shift began
because we have the feeling, them - the new technologies - we can trust more than many of our institutions.
In our times where specific studies are more important than feelings it seems we become less human because we like to resolve everything with
numbers than with trust.
But as important is to learn knowledge at educational centres, you only learn feelings with and from
your parents. If they were able to transmit you this
knowledge, you will be a wise personality.
There were 73% of youngsters are born out of
wedlock and grew up without a father, with this
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background it is difficult to maintain a social order.
As I mentioned before, the question is if we only
want knowledgeable people or if we want good
hearted people, brought up with traditional values
of humankind?

κονομικό σύστημα, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ή την Κυβέρνηση.
Μέσα από την τεχνολογική εξέλιξη έχει επέλθει
μια αλλαγή στις σχέσεις εμπιστοσύνης και αρχίζουμε να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στις νέες
τεχνολογίες παρά στους θεσμούς.
Στην εποχή μας όπου οι ειδικευμένες σπουδές είναι πιο σημαντικές από τα συναισθήματα φαίνεται
ότι αρχίζουμε και γινόμαστε λιγότερο άνθρωποι διότι μας αρέσει να τα επιλύουμε όλα με τους αριθμούς κι όχι με την εμπιστοσύνη. Αλλά όσο σημαντικό και να είναι το μυαλό μας, τα συναισθήματα τα
μαθαίνεις από τους γονείς. Αν αυτοί ήταν σε θέση
να σας μεταδώσουν την γνώση σίγουρα είστε μια
σοφή προσωπικότητα.
Εκεί όπου το 73% των παιδιών γεννιούνται εκτός
γάμου και έχουν μεγαλώσει χωρίς πατρική φιγούρα, η κοινωνική τάξη είναι δύσκολο να διατηρηθεί.
Όπως ανέφερα παραπάνω, τίθεται το ερώτημα αν
θέλουμε μόνο άτομα με γνώσεις ή καλόκαρδα άτομα που έχουν ανατραφεί με τις παραδοσιακές αξίες.
Όπως προανέφερα, το ερώτημα είναι αν θέλουμε
μόνο ανθρώπους με γνώσεις ή ανθρώπους με καλή
καρδιά που να ανατρέφονται με τις παραδοσιακές
αξίες.
Δεν χρειάζεται να αμφισβητήσουμε τις κοινωνικές δομές αλλά εκτός κι αν έχουμε σκοπό να αυξήσουμε τη βοήθεια προς τους συνανθρώπους μας.
Ίσως θα έπρεπε να μάθουμε περισσότερα για την
ασιατική κοινωνία που ξέρει να προσφέρει.
Αυτή την σκέψη θα την βρείτε στο έργο της μητέρας Τερέζας, όλων των αγίων και όλων των αλτρουιστικών ατόμων. Αλλά στον κόσμο των μαθηματικών η ηδονιστική άποψη επικρατεί.
Αν ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι μια συσκευή
που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και τα συναισθήματα προστίθενται σε αυτό το ρεύμα μέσω της
σύναψης ας προγραμματίσουμε τα συναισθήματα
αυτά με συνέπεια αντί να τα τρέφουμε καθημερινά με συνταρακτικές ειδήσεις από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
Τα γαργαλιστικά νέα και τα σκάνδαλα μπορεί να
φέρνουν χρήματα στα μέσα ενημέρωσης αλλά δεν
είναι καλό για τα παιδιά μας να μεγαλώνουν μέσα
σε μία συνεχή πολιτική και ηθική αβεβαιότητα
Αν έχουμε μια διαφορά - αναπόφευκτη πραγματικότητα - ζητάμε μία διαιτησία όπως στην περίπτωση της διαφοράς μεταξύ της Αργεντινής και της Χιλής. Ήταν το Βατικανό που αποφάσισε, μια χώρα
που δεν ασχολείται με αμυντικούς εξοπλισμούς.
Στην περίπτωση της Ισπανίας η χώρα παρέμει-

There should be no need to question the social
structure, unless he or she intends to increase his or
her help to the others.
Maybe we should learn more about the Asiatic
giving society. This thought is the same you will find
in mother Theresa, in all the saints and all altruistic
men or women. But in a world of mathematics, the
hedonistic view is prevalent.
If the human brain is a device which works on
electrical current and feelings are added to this current by the synapsis, let us programme these feelings
with continuity instead of every day with a exciting
news in the media.
Sensation and scandals may be good business for
the media but not for the next generations to grow
up in an eternal political and ethical uncertainty.
If we have disputes - an inevitable reality - then
ask for arbitrage as in the case of the dispute between Argentina and Chile. It was the Vatican who
decided, a country which does not deal in defence
equipment.
In the case of Spain, we had six months without a
government due to a 50:50 % voting result, the monarch decided and gave instruction to form a government to the former president, and not like in the US
where economic strength or forces decides.
Further, a family who is an owner of a territory
is always more concerned about his property than a
man elected for four years, who only has to decide
between popularity or wealth and not about continuity.
As we observe in the common political tendency
today, it is 50 to 50% in nearly all elections in every
country. The better speaker, the nicest guy, the handsome individual is getting the most votes, or, the abstention decides.
In countries with a large population of females,
even laws will be adapted to get the majority of
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votes.
But is that what we really want? Do we not want
someone who gives us stability? To lead us through
unstable times when a government is in turmoil,
when no clear majority emerges?
With the system we have in finance today, the only
power a politician has is to pay the debt of his processor.

νε έξι μήνες χωρίς κυβέρνηση λόγω των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας 50/50%,O μονάρχης έδωσε οδηγίες να σχηματιστεί κυβέρνηση υπό τον πρώην πρόεδρο και όχι όπως στις HΠΑ όπου τις αποφάσεις τις λαμβάνουν όσοι έχουν την οικονομική δύναμη ή αποφασίζουν άλλες δυνάμεις.
Επιπλέον, μια οικογένεια που είναι ιδιοκτήτης
μιας έκτασης πάντα ανησυχεί και ενδιαφέρεται περισσότερο για την περιουσία της, παρά κάποιος που
εκλέγεται για τέσσερα χρόνια και αποφασίζει μεταξύ της δημοτικότητας ή του πλούτου και σχεδόν
ποτέ δεν ενδιαφέρεται για τη συνέχεια.
Όπως παρατηρούμε στις μέρες μας υπάρχει μία
κοινή πολιτική τάση, το αποτέλεσμα σχεδόν όλων
των εκλογών σε κάθε χώρα να είναι σχεδόν 50% με
50%. Ο καλύτερος ομιλητής, ο πιο συμπαθητικός ή
πιο όμορφος τύπος συγκεντρώνει τις περισσότερες
ψήφους ή τελικά αποφασίζει την αποχή.
Στις χώρες με μεγάλο γυναικείο πληθυσμό ακόμη
και οι νόμοι προσαρμόζονται ανάλογα για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία.
Αλλά είναι αυτό αυτό που θέλουμε πραγματικά;
Μήπως δεν θέλουμε κάποιον που μας δίνει σταθερότητα; που να μας οδηγήσει μέσα από ασταθής καταστάσεις, όταν μια κυβέρνηση είναι σε αναταραχή,
όταν δεν αναδεικνύεται μια σαφής πλειοψηφία; Με
το σύστημα που υπάρχει στην οικονομία σήμερα, η
μοναδική ίσως δύναμη που έχει ένας πολιτικός είναι
να αποπληρώσει το χρέος του προκατόχου του.
Όταν το ζήτημα είναι πέρα από τις γνώσεις μας,
πού είναι τότε το συναίσθημα μας; Μια εταιρεία δεν
μπορεί να διαλυθεί παρά μόνο εάν πτωχεύσει αλλά
ένας κακός κυβερνήτης μπορεί να παραμεριστεί, και
έτσι οι αξίες που είναι βαθιά ριζωμένες στον άνθρωπο μπορούν να διατηρηθούν.
Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στα πρόθυρα όπου παράξενες προσωπικότητες θα λάβουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία μιλώντας για φόβο και περιγράφοντας σκηνές φρίκης. Υπάρχει τόση πολλή καταστροφή γύρω μας, τέτοια οικονομική κρίση, τέτοια κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά
έχουμε ήδη την ‘block chain,’ ένα σύστημα με το
οποίο μπορούμε να ανταλλάξουμε σε παγκόσμιο
επίπεδο υπηρεσίες και αγαθά ο ένας με τον άλλο και
χωρίς φόβο και περιορισμό.
Είναι ο ΚΥΡΟΣ. η αρχαία ιδέα ενός τολμηρού
Θεού με μαλλιά στο μέτωπο που κάνει χρήση της
στιγμής. Η παρούσα τεχνολογία, χρησιμοποιεί την
εμπειρία του παρελθόντος. Ο Πολιτισμός εμπλουτίζεται από τις καινοτομίες. Ίσως θα πρέπει να αναφέρω εδώ ότι η οικογένεια των Αψβούργων δεν ξεκί-

When the question is beyond our knowledge
where our feeling is? A company cannot be abolished, except by bankruptcy, but a bad ruler can be
put aside, and so values rooted in the people can be
re-established and maintained.
Do not forget that we are on the brink were strange
personalities will obtain the parliamentary majority
by speaking about fear and describing horror scenes.
So much doomsday is going around, so much bout
financial crisis, so much about collapsing world
economy but we have already the ‘block chain,’ a
system where we can exchange worldwide services
and goods among each other and free of fear and
limitation.
It is CYROS the ancient idea of a bold God with
hair in the front who makes use of the moment. The
present technology using the experience of the past.
Culture enriched by the innovations.
Maybe I should mention here that the Habsburg
family began not with power, but next to the cloister Muri in Switzerland. Legal contracts were only
made out in Latin but the Habsburg felt that times
have changed and legal document should be written
in the local language and not only in Latin by the
priest. This knowledge or perception had such success that they became respected and influential as
stated in the “white book of Sarnen”. Much later and
known the honesty of this family has been proven,
in October of the year 1273 Rudolf II was elected
king of the Holy Roman Empire.
We need the Republic as far as law should prevail, but, also we need something or someone who
is above Parliament who we can trust that he cares
of our need of continuity.
In times of laicism without a God, are numbers
and debt of maximum importance. It is no longer
as it always has been, a capable man understanding
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the essence of money. And money is not made by
God if not, it is man-made. We have the obligation
to resolve it so it becomes the ‘blood of our global
system’.

νησε μέσα την εξουσία, αλλά δίπλα στο μοναστήρι
Muri στην Ελβετία. Οι Νομικές συμβάσεις συντάσσονταν μόνο στην Λατινική, αλλά οι Αψβούργοι
θεώρησαν ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και τα νομικά έγγραφα έπρεπε να είναι γραμμένα στην τοπική
γλώσσα και όχι μόνο στη Λατινική από τον ιερέα.
Αυτή η γνώση ή η αντίληψη είχε τέτοια επιτυχία
που έγινε σεβαστή, όπως αναφέρεται στο «λευκό
βιβλίο της Sarnen». Πολύ αργότερα και καθώς η
εντιμότητα της οικογένειας αυτής είχε αποδειχθεί,
τον Οκτώβριο του έτους 1273 ο Rudolf ο Δεύτερος
εξελέγη βασιλιάς της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
Χρειαζόμαστε τη Δημοκρατία καθόσον ο νόμος
πρέπει να επικρατεί, αλλά, επίσης, χρειαζόμαστε
και κάτι ή κάποιον που να είναι πάνω από το Κοινοβούλιο και που μπορούμε να εμπιστευθούμε ότι
νοιάζεται για ανάγκη μας για τη συνέχεια
Σε καιρούς λαϊκισμού δεν υπάρχει πια Θεός οι
αριθμοί και τα χρέη έχουν αποκτήσει υπέρτατη σημασία. Δεν είναι πια ζήτημα ενός ικανού ανθρώπου ο οποίος αντιλαμβάνεται το νόημα των χρημάτων. Και τα χρήματα δεν έχουν δημιουργηθεί από
τον Θεό, αλλά αποτελούν εφεύρεση του ανθρώπου.
Έχουμε την υποχρέωση να τα αντιμετωπίσουμε με
τέτοιον τρόπο που να αποτελέσουν το «αίμα του παγκοσμίου συστήματος»
Πρόκειται για την εμπιστοσύνη, για την πίστη σ’
εμάς τους ίδιους. Πίστη σε ψυχολογικά υγιή άτομα,
άτομα που μπορούμε να εμπιστευτούμε όχι εξαιτίας
της ευφυΐας τους αλλά επειδή εκπέμπουν συναισθήματα και εμπιστοσύνη.
Βλέπετε λοιπόν ότι το μέλλον δεν εξαρτάται από
τα όπλα αλλά από τον δεσμό ημών των ανθρώπων
και των εκπροσώπων τους.
Ο καθένας έχει αδύνατα σημεία αλλά η ηδονιστική, αποκλειστική πίστη του καθενός στον εαυτό του είναι ό,τι το χειρότερο. Η Πλειοψηφία δεν
μπορεί να είναι ο νέος Θεός, ένας Θεός πρέπει να
είναι φιλάνθρωπος, ένας Θεός που υπερασπίζεται
τον άνθρωπο.
Η πλειοψηφία δεν μπορεί να αποτελέσει τον νέο
Θεό, πρέπει να υπάρξει η νέα ιδέα της εμπιστοσύνης στον εαυτό μας και του ενός προς τον άλλο.
Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μία ειλικρινή
συνοχή στη διάρκεια 4-5 κοινοβουλευτικών ετών;
Χρειαζόμαστε έναν θεσμό που να μπορεί να εκφράζει με υπερηφάνεια τα αισθήματά μας και να συνεισφέρει στη γνώση και στη σοφία μας .
Θα πρέπει να εργαστούμε για έναν καλύτερο κόσμο όπου τα όρια δεν θα είναι τα σύνορα και μια
γλώσσα, ένα είδος γραφής, ένα σύγχρονο ρεύμα δεν

It is trust, it is faith in us. In psychological healthy
individuals, person you can trust, not because of our
intelligence but because we got transmitted feelings
and trust.
So you see that future depends not on arms if not
about coherence of us people and our representatives.
Everybody has weak points but the hedonistic; the
sole belief in oneself is one of the worst dangerous
developments in our times.
The majority can’t be the new God; it has to be an
eminent new conception of trust in us as well in a
person. (in Spanish ‘prohombre’ one who defends
humanity.)
How can we develop a heartfelt coherence in 4 or
5 years of the duration of a parliament? We need
an institution, who can proudly express our feelings,
contribute our knowledge and wisdom.
We all should like to work for a better world were
boundary is not a border, a language, a stile of writing or a scare current if not where everyone who
can produce - whatever it is - can produce and make
his own bookkeeping were taxes are collected in the
moment of exchange and not delayed an with distrust to everyone.
As the truth is bitter and the lie is sweet to often
unmaintainable promises are made.
We should have healthy children instead of children who know everything, but do not understand
the need to work for his fellowman. We need a population who have their heart in the right place.
Feeling is the most common gift we possess but it
should be a tamed feeling. We should have a more
refined form of democracy where social level is not
restricted to the central banking system.
The new generation should - next to all the astonishing advances made by science - have a social
driven engagement.
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θα επιτρέπει σε αυτόν που παράγει κάτι να μαγειρεύει τα λογιστικά του βιβλία και οι φόροι πρέπει
να καταβάλλονται τη στιγμή που έχει οριστεί και να
μην καθυστερεί η καταβολή τους δημιουργώντας
ένα κλίμα δυσπιστίας ανάμεσα σε όλους.
Καθώς η αλήθεια είναι πικρή και το ψέμα γλυκό,
δίδονται πολλές υποσχέσεις που δεν τηρούνται ποτέ.
Θα πρέπει να έχουμε υγιή παιδιά, αντί για παιδιά
που γνωρίζουν τα πάντα αλλά δεν αντιλαμβάνονται
την ανάγκη να εργαστούν για τον συνάνθρωπό τους.
Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να έχουν την καρδιά
τους στο σωστό σημείο.
Το συναίσθημα είναι το πιο κοινό χάρισμα που διαθέτουμε, αλλά θα πρέπει να είναι ένα συναίσθημα που μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε. Πρέπει να
έχουμε μια πιο εκλεπτυσμένη μορφή δημοκρατίας
στην οποία το κοινωνικό επίπεδο δεν θα περιορίζεται στο κεντρικό τραπεζικό σύστημα.
Η νέα γενιά θα πρέπει - δίπλα σε όλες τις εκπληκτικές προόδους που έχουν επιτευχτεί από την επιστήμη- να επιδείξει κοινωνική δέσμευση. Να σφυρηλατήσουν την ιστορία εθελοντικά, ελεύθεροι από
τους παρόντες περιορισμούς και την έλλειψη κατανόησης. Πρέπει να υποστηρίξουν τους εκπροσώπους τους οι οποίοι κατανοούν την παρούσα στιγμή
χωρίς να κοιτάζουν πίσω στο παρελθόν.
Τον τελευταίο καιρό οι πιο γνωστοί ηγέτες είναι
αυτοί που μιλούν για πολέμους σε αντίθεση μ’ αυτούς που προσπαθούν να τους αποτρέψουν. Δίπλα
στην παγκόσμια γνώση θα πρέπει να προωθήσουμε
μία παγκόσμια αίσθηση αγάπης για τον άλλον. Ένας
σπόρος που μπορεί να μεταδοθεί μόνο από τους γονείς, όπως ακριβώς και τα συναισθήματα των κρατουμένων που επισκέφτηκα στην φυλακή.
Ας αυξήσουμε λοιπόν την γνώση των επόμενων
γενεών, ας μην περιορίζουμε τα όρια αν δεν μπορούμε να τα διευρύνουμε.
Είναι ο «άπειρος ουρανός» της ψυχής που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον έλικα
της ζωής.
Είναι ένα μέρος όπως η Ελλάδα, ένα σύμπαν από
μόνη της, όπου οι ‘άνθρωποι ζουν και μπορούν να
βοηθούν ο ένας τον άλλον.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτού του συνεδρίου που μας έδωσαν την ευκαιρία να
εκφράσουμε τις σκέψεις μας σχετικά με τη γνώση.
Σε εμάς, που βρισκόμαστε εκτός κέντρου, αλλά που
μπορούμε να κινήσουμε τον κόσμο προς τα μπρος
όπως έκανε ο Αρχιμήδης, πριν ένας πρωτόγονος καταστρέψει τους κύκλους του.

They will create their new history voluntarily, free
of our present restrictions and lack of understanding.
They will back their representatives who understand
the present moment without going back to history.
Lately the best known leaders are the ones who
speak of war, instead of those one - us - we want to
avoid them.
Next to knowledge, we should promote a global
feeling for each other. A seed which only can be
transmitted by the parents, just like the feelings of
the prisoners I visited at Christmastime in jail.
Let us increase the knowledge of further generations, do not limit our boundary if not broaden them.
It is the ’infinite heaven’ of our souls which can
make us to understand the helix of life.
It is like the Ελλάδα Elláda (Griechenland) a universe by itself, where people live and where they
help each other.
I would like to thank the organizers of this meeting
to give us the chance to express our thoughts about
knowledge.
To us, who are out of the centre, but can move the
world forward just like Archimedes did bevor his
circles were destroyed by a powerful primitive.
Thank you!

...το ερώτημα είναι, αν θέλουμε μόνο γνώσεις στους ανθρώπους
ή, αν θέλουμε καλή καρδιά, για να ανατραφεί με τις παραδοσιακές αξίες η Ανθρωπότητα...
...the question is, if we only want knowledgeable people or if we
want good hearted people, brought up with traditional values
of Humankind?

Σας Ευχαριστώ!
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Η «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
------------------------------------------------------------------------------------------

THE “USE OF KNOWLEDGE” IN THE BEST FORMATION
OF WOMAN’S PERSONALITY

υρίες και Κύριοι,
Η Γνώση είναι η καλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας για να ξεπεράσει τον φόβο και την προκατάληψη.
Η Γνώση είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως τα όνειρά μας.
Η Γνώση είναι ο αέρας στα πανιά της ανθρώπινης
ιστορίας, στο αέναο ταξίδι της προόδου.
Η Γνώση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, το
οποίο σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνει τη δομή των
κοινωνιών μας.

adies and Gentlemen,
Knowledge, is the best hope that humanity still has for overcoming fear and prejudice.
Knowledge, is the bedrock upon which all people
build their dreams.
Knowledge, is the wind in the sails of human history, in the never-ending journey for progress.
Knowledge, is a basic human right that to a large
extent shapes the structure of our societies.
Above all, knowledge is virtue and freedom.
Freedom from the tyranny of ignorance and the tyranny of arbitrary oppression.
Freedom to overcome the limits that time and nature
place on free will.

Πάνω από όλα όμως αγαπητοί φίλοι, η γνώση είναι αρετή και ελευθερία.
Ελευθερία από την τυραννία της άγνοιας, την τυραννία της αυθαίρετης καταπίεσης.
Ελευθερία να υπερβούμε τα όρια που τοποθετεί
στην ανθρώπινη θέληση, ο χρόνος και η φύση.
Ο άνθρωπος που αγωνίζεται για την γνώση,
για την Σωκρατική γνώση, είναι διαρκώς ερωτευμένος με το καλό και το αγαθό.

The human being that struggles for knowledge, for
the Socratic kind of knowledge, is constantly in love
with virtue and beauty.
He or she, will never compromise with dogma and
half-knowledge.

Δεν συμβιβάζεται με τα δόγματα και την ημιμάθεια.
Βρίσκεται σε διαρκή επανάσταση με τον ίδιο του
τον εαυτό.
Αναγνωρίζει αμέσως το ωραίο, το όμορφο, αυτό δηλαδή που ενώνει την ανθρωπότητα σε όλη της την

Will constantly question his or her own truths,
Will immediately recognize the good and the beautiful, what in essence unites humanity, despite its
complexity and multiplicity.
The human being that struggles for knowledge, is
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ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα.
Δεν φοβάται, αντιθέτως επιδιώκει το φως της αυτογνωσίας.

not afraid. On the contrary, he or she, seeks the light
of self-knowledge and self-awareness, and is reconciled with the tragic assertion of Heraclitus that
“everything moves”.

Αγαπητοί φίλοι, ο άνθρωπος που αγωνίζεται για
την γνώση, είναι πάνω από όλα ερωτευμένος με την
τραγική διαπίστωση του Ηράκλειτου, ότι «τα πάντα
ρει».
H γνώση, που δεν είναι απλώς εργαλείο για την υλική πρόοδο ή την απόκτηση δύναμης και εξουσίας,
γεννήθηκε εδώ στον τόπο μας.
Η γνώση αυτή, που στον πυρήνα της έχει το αξιακό
σύστημα του ανθρωπισμού, άλλαξε τον κόσμο μας
πολλές φορές και εξακολουθεί να είναι επίκαιρη σήμερα, παρά ποτέ.

The kind of knowledge that is not merely a tool for
material progress, or a tool for the attainment of
power, was born here, in Greece.
This kind of knowledge, that has at its core, the value-system of humanism, has repeatedly changed our
world and is still more than ever relevant today.
Ladies and Gentlemen,
We live in a world, where 90% of all scientists who
ever lived during the course of human history, live
now.
In a world where the revolution in communications,
transport and the overcoming of national frontiers
through free trade have produced a leap of global
development that probably supersedes in intensity,
the change brought by the Renaissance, the Enlightenment and the Industrial Revolution all together.

Κυρίες και Κύριοι,
Ζούμε σε ένα κόσμο, όπου το 90% των επιστημόνων που έζησαν σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης
ιστορίας, βρίσκονται εν ζωή, σήμερα.
Σε ένα κόσμο όπου η επεξεργασία και η μετάδοση
της πληροφορίας, η ραγδαία επανάσταση στις μεταφορές και η κατάργηση των συνόρων στο εμπόριο,
φέρνουν μία έκρηξη εξέλιξης, που ξεπερνά ίσως σε
ένταση, την εξέλιξη που έφεραν η Αναγέννηση, ο
Διαφωτισμός και η Βιομηχανική Επανάσταση μαζί.
Ζούμε σε ένα κόσμο που η Γενετική, αποκωδικοποιεί τα τελευταία μυστικά της ζωής και υπόσχεται ένα
πλανήτη ελεύθερο από την απειλή της πείνας,
Σε ένα κόσμο που προετοιμάζεται για την τέταρτη
βιομηχανική επανάσταση, την επανάσταση της ρομποτικής, της νανοτεχνολογίας και της εικονικής
πραγματικότητας.
Ζούμε σε μία εποχή που όλα είναι πιθανά, σε ένα
κόσμο που ζει με τον πυρετό της επιστημονικής
προόδου και της τεχνολογικής εξέλιξης.

We live in a world where genetic science de - codifies the last secrets of life, promising in this way, a
planet free of hunger.
In a world, ready to enter the era of the Fourth Industrial Revolution, the revolution of robotics, nanotechnology and virtual reality.
We live in an age, where everything is possible, in a
world that lives with the fever of scientific progress
and technological development.
Nevertheless,
Never again in human history, had the challenges
and the dangers that we face, such a critical and existential nature.

Κι όμως, ποτέ ξανά στην ανθρώπινη ιστορία οι
προκλήσεις και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα δεν είχαν τόσο υπαρξιακό χαρακτήρα.

At the same time when some people talk about the
new Enlightenment and the end of history,
at the same time when the UN recognizes progress
in the attainment of the Millennium Goals,
life itself is threatened by global warming.

Την στιγμή που κάποιοι έχουν μιλήσει για νέους
Διαφωτισμούς και για το «τέλος της ιστορίας»...
Την στιγμή που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
αναγνωρίζει πρόοδο στην επίτευξη των «Στόχων
της Χιλιετίας»,
Η ζωή η ίδια απειλείται άμεσα από την υπερθέρμανση του πλανήτη,

The Cold War has been replaced by the clash of
civilizations.
Europe, the birthplace of Enlightenment seems unable to assimilate cultural difference, cultivating in
this way terrorism and intolerance inside its urban
ghettos.

Ο Ψυχρός Πόλεμος, έχει αντικατασταθεί από την
σύγκρουση των πολιτισμών.
Η Ευρώπη, η κοιτίδα του Διαφωτισμού, δείχνει ανί27

κανη να ενσωματώσει το διαφορετικό, καλλιεργώντας μέσα στα γκέτο των μεγαλουπόλεων της, κοιτίδες τρομοκρατίας.
Χιλιάδες μικρά παιδιά χάνουν την ζωή τους στην
Μεσόγειο, μαρτυρώντας με αυτό τον τρόπο την
πρωτοφανή ανικανότητα της Διεθνούς Κοινότητας
να διαχειριστεί το Μεταναστευτικό,
Υπάρχουν περιοχές του πλανήτη, που ζουν κάτω
από το διαρκές σκότος της βίας, της Τρομοκρατίας
και της Γενοκτονίας.
Σχεδόν, καθημερινά, μαθαίνουμε για το χάσιμο
αθώων ψυχών, είτε από τρομοκράτες, είτε από ψυχασθενείς που, για να κερδίσουν λίγα λεπτά δημοσιότητας, αφαιρούν ανθρώπινες ζωές.
Εν τω μεταξύ, η φτώχεια που αποτελεί τη διαχρονική ρίζα όλων των ανθέων του κακού, υπολογίζεται
από την Παγκόσμια Τράπεζα να μαστίζει ακόμα 1,2
δις ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Thousands of young children lose their lives in the
Mediterranean, being a tragic testimony to the unparalleled incompetence of the international community to deal with migration.
There are regions in our planet that face the intolerable reality of violence, terrorism and genocide.
Almost daily we hear about the loss of innocent
souls, in the hands of either terrorists, or mentally
disturbed individuals who aspire to few minutes of
fame.
While, poverty which is the diachronic cause of all
that is evil in our world, according to the estimations
of the World Bank, is still a tragic reality for 1,2 billion people.
In this world, that takes pride in the discovery of
Higgs Boson, we have abandoned the human standard.
Humanity seems to be hostage to a frantic ride of
progress that is ultimately threatening basic human
values.

Σε αυτόν κόσμο που επαίρεται για την ανακάλυψη
του μποζονίου του Higgs.
Έχουμε απωλέσει το μέτρο, έχουμε χάσει συνολικά
ως ανθρωπότητα, τον έλεγχο μιάς ξέφρενης πορείας
προόδου που δείχνει να στρέφεται ενάντια στην ανθρωπότητα.
Κυρίως όμως, βιώνουμε μία πρωτοφανή κρίση αξιών, ένα παγκόσμιο ηθικό έλλειμμα, που σχετίζεται
άμεσα με το είδος της γνώσης και της παιδείας που
σηματοδότησε το πέρασμα από τον 20ο στον 21ο
αιώνα.

Above all, we are experiencing an unequaled moral crisis, a global moral vacuum, which is directly
linked to the approach towards knowledge that defined humanity’s entrance to the 21st century.
Our societies are afraid and enraged.
Societies living in fear and without a compass are
societies that have never experienced the kind of
knowledge and the kind of education that create free
human beings.

Κυρίες και Κύριοι,
Οι κοινωνίες μας είναι φοβισμένες και θυμωμένες.
Φοβισμένες όμως, και χωρίς πυξίδα, είναι οι κοινωνίες που δεν έχουν έρθει σε επαφή με την Παιδεία
και την Γνώση οι οποίες δημιουργούν ελεύθερους
ανθρώπους.
Οι κοινωνίες που δεν ήρθαν σε επαφή με την οικουμενική και διαχρονική παιδευτική κληρονομιά του
Ελληνισμού.

Societies that have never experienced the universal
and diachronic legacy of Hellenism.
This is not an ethnocentric assertion dear friends.

Η διαπίστωση αυτή δεν είναι εθνοκεντρική, αγαπητοί φίλοι.
Εδώ και δεκαετίες, για να μην πω αιώνες, η ανθρωπότητα έσπασε το δεσμό που ένωνε στην αρχαιοελληνική σκέψη, τον αγώνα για Αυτογνωσία με τον
αγώνα για την Επιστημονική και Τεχνολογική πρόοδο.
Η κοινή λογική νίκησε τον Λόγο και το ταξίδι της
γνώσης στράφηκε στην κατάκτηση.
Το ταξίδι της γνώσης έγινε μέθοδος, έγινε εργαλείο,
έγινε διαχείριση, έγινε μέσο.

The link that bound the quest for self-knowledge
with the struggle for scientific and technological
progress, broke, decades if not centuries ago.
Common Sense has absorbed what the Greeks
called logos, and, the journey of knowledge became
a quest for conquest.
The journey of knowledge has gradually evolved
into a quest for the method, the tool, the means, the
correct management approach.
Technical knowledge seeking certainty and material
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Μέσο, αφιερωμένο κυρίως στην υλική πρόοδο.
Με αυτό τον τρόπο, χάσαμε το ανθρώπινο μέτρο
της προόδου.
Πλάσαμε κοινωνίες και ηγέτες χωρίς ηθικό προσανατολισμό.
Με το δεδομένο αυτό, δεν είναι δύσκολο να εξηγήσουμε...
Γιατί, δεν μπορούμε πλέον να ανεχτούμε και να φιλοξενήσουμε, αυτό που είναι πολιτισμικά διαφορετικό,
Γιατί, ενώ όλες οι επιστημονικές αναλύσεις δείχνουν ότι η αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του
πλανήτη, είναι μία κρίση που πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα, διότι οι καθοριστικές πολιτικές αποφάσεις, αναβάλλονται συνεχώς,
Γιατί, σε μία εποχή συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό,
Γιατί, δεν μπορούμε να προτάξουμε μία βιώσιμη λύση για το διατροφικό ζήτημα, σε ένα πλανήτη, που αντιμετωπίζει το φαινόμενο του υπερπληθυσμού,
Γιατί, τα παιδιά μας ολοένα και περισσότερο, θυσιάζουν τις χαρές και τα μαθήματα που προσφέρει η
αληθινή ζωή, για την εικονική πραγματικότητα του
διαδικτύου,
Γιατί, τέλος, σε μία εποχή που η δημοκρατία είναι
σχεδόν μία Οικουμενική πραγματικότητα και η διάδοση της είδησης και της πληροφορίας περισσότερο ελεύθερες από ποτέ... η γνώση, οι αποφάσεις και
η δύναμη συγκεντρώνονται ολοένα και πιο πολύ σε
λίγα χέρια.

progress.
In this way however, we lost the human standard
of progress.
We produced societies and leaders without clear,
transparent and coherent moral orientation.
If we accept this analysis it is not difficult to explain
why:
We cannot any more tolerate and host what is culturally different,
Why while all scientific research shows that global
warming is an imminent threat, crucial political decisions are not taken.
Why in an age defined by rapid economic development, we cannot effectively tackle poverty and social exclusion,
Why we cannot promote sustainable solutions for
the nutritional challenge, in a planet facing the reality and the prospect of overpopulation.
Why our children sacrifice the pleasures and the lessons that life offers, for the virtual reality of the web.
Why finally, in an age where democracy is almost a
universal reality and the spread of information more
free than ever, decisions and power are concentrated
to fewer hands.
Ladies and Gentlemen,
2400, years ago Aristotle said that education without
education of the heart is no education at all.
How true and relevant!

Κυρίες και Κύριοι,
Ο Αριστοτέλης πριν από 2400 χρόνια είχε πει ό,τι
Παιδεία χωρίς Παιδεία της καρδιάς δεν είναι Παιδεία.
Πόσο αληθινό και πόσο επίκαιρο!

The international community needs once more the
educational values of Hellenic Civilization.
The values of knowledge and learning that leads to
self-knowledge and to love for humanity and nature.

Η παγκόσμια κοινότητα χρειάζεται, για άλλη μία
φορά ακόμα, την παιδευτική ουσία του Ελληνικού
Πολιτισμού.
Τις αξίες της Γνώσης και της Μάθησης που οδηγεί
στην Αυτογνωσία και στην Αγάπη για τον άνθρωπο
και τον κόσμο.
Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα παρεξηγημένο όρο:
Ο 21ος αιώνας έχει ανάγκη από την «ιδεολογία του
Ελληνισμού».
Από την ελληνική στάση και αντίληψη για την ζωή.

Please allow me to use a term that carries a heavy
burden.
The 21st century needs the “ideology of Hellenism”,
the Greek philosophy and way of life.
The kind of knowledge that does not seek the conquest of the world but its better understanding.
After 3,000 years, the legacy that Hellenism has bequeathed to the world is still alive and relevant.
Alive and universal today in the quest of humanity
for a new model of collective coexistence, in the age
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Από την γνώση που δεν στοχεύει στην κατάκτηση
του κόσμου αλλά στην πληρέστερη κατανόησή του.

when national frontiers have lost their significance
and progress has lost its human standard.

Η μοναδικότητα της κιβωτού αξιών που έχει κληροδοτήσει ο Ελληνισμός στον κόσμο, είναι ότι εξακολουθεί ύστερα από 3,000 χρόνια και παραμένει
ζωντανή και οικουμενική.
Ζωντανή και οικουμενική, όταν σήμερα αναζητείται
ένα νέο μοντέλο συλλογικής συνύπαρξης, την εποχή
που τα εθνικά σύνορα έχουν χάσει την σημασία τους
και η πρόοδος τον ανθρωποκεντρισμό της.

Dear friends,
We must never forget that Hellenism is above all
about giving.
It is about an offer that has inspired generations and
generations of people beyond national, religious and
racial differences.
For the re-activation of this living legacy and for
the contribution of this unique legacy to the cause
of promoting a new relation between progress and
knowledge,

Αγαπητοί φίλοι,
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, ότι ο Ελληνισμός είναι
πάνω από όλα προσφορά.
Προσφορά που έχει εμπνεύσει γενιές και γενιές ανθρώπων, πέρα από εθνικά, θρησκευτικά και φυλετικά σύνορα.
Για την ενεργοποίηση της προσφοράς αυτής, αλλά
και την ενεργητική συμμετοχή της στη προώθηση
μίας διαφορετικής σχέσης μεταξύ της ανθρωπότητας και της γνώσης,

I took the initiative, together with leading academics
from Greece and abroad, to establish the “International Center of Sciences and Hellenic Values”
Our vision is to initiate a global dialogue, inspired
by the values of Hellenism, for the direction of
progress in our age.

Πήρα την πρωτοβουλία, μαζί με διακεκριμένους
ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
για την ίδρυση του «Διεθνούς Κέντρου Επιστημών
και Ελληνικών Αξιών.»
Όραμά μας είναι, να ανοίξουμε σε διεθνές επίπεδο
ένα ουσιαστικό διάλογο, με βάση τις αξίες και το
ζωντανό κληροδότημα του Ελληνισμού, για την κατεύθυνση της προόδου στην εποχή μας.
Να ενώσουμε την επιστημονική κοινότητα με την
κοινωνία των πολιτών, αλλά και την επιχειρηματική κοινότητα για την προώθηση των εκπαιδευτικών,
κοινωνικών, αλλά και πολιτικών αξιών που ενυπάρχουν στον Ελληνισμό.
Να επαναφέρουμε την ελληνική αντίληψη για την
γνώση, την ζωή και τον κόσμο, στο επίκεντρο του
παγκόσμιου ενδιαφέροντος,
Να εμπνεύσουμε παραδείγματα ζωής, θάρρους και
προσφοράς για τους μεγάλους στόχους της ανθρωπότητας στον 21ο αιώνα.
Να φέρουμε, με τη γεφυροποιό δύναμη του Ελληνισμού, πιο κοντά τους πολιτισμούς του κόσμου, να
ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας, εκεί που τώρα
υπάρχουν αδιέξοδα.

To network the scientific community with the society of citizens and the entrepreneurial community,
with the aim of promoting the educational, social
and political values that define Hellenism.
To bring back the Greek understanding for knowledge and life,
To inspire human examples of courage, love for life
and social contribution,
To utilize the bridge - making identity of Hellenism
so as to bring the civilizations of the world closer,
Ladies and Gentlemen,
It is about time to highlight and re-position globally
the equities that define Hellenism.
To talk about the seed of change that still exists in
the living legacy of our culture.
To utilize the best that a nation of 20million souls
has.
To bring together people and distinguished personalities from all over the world who think and act in
accordance to the precepts of Hellenism.
And to fulfill this mission with vision and extroversion.
In a spirit of giving, believing that Hellenism is the

Κυρίες και Κύριοι,
Είναι καιρός, να αναδείξουμε και να επανατοποθετήσουμε σε διεθνές επίπεδο τις υπεραξίες που υπάρχουν στον Ελληνισμό.
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Να μιλήσουμε για μία διαχρονική και οικουμενική
κληρονομιά που έχει μέσα της για πάντα τον σπόρο της αλλαγής.
Να αξιοποιήσουμε ό,τι καλλίτερο διαθέτει ένα έθνος
20 εκατομμύριων ανθρώπων.
Να δικτυώσουμε ανθρώπους και προσωπικότητες
από όλο τον κόσμο, που σκέπτονται και δρουν με
γνώμονα τις αξίες του Ελληνισμού.

best school that humanity ever had.
In a spirit of extroversion, and with the conviction
that the world is in need of a new philosophic understanding when it comes to the development of new
knowledge.
Having always in our minds and hearts what Plato
said:

Με πνεύμα προσφοράς, πιστεύοντας ότι ο Ελληνισμός είναι το καλλίτερο σχολείο που είχε ποτέ η ανθρωπότητα,
Με εξωστρέφεια πιστεύοντας ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από μία νέα φιλοσοφική και αξιακή σχέση με
την παραγωγή νέας γνώσης,
Έχοντας για πάντα στο μυαλό μας αυτό που είχε πει
ο Πλάτωνας:
«Μπορούμε εύκολα να συγχωρέσουμε ένα παιδί
που φοβάται το σκοτάδι, η αληθινή όμως τραγωδία
στην ζωή είναι όταν οι άνθρωποι φοβούνται το φως»

“We can easily forgive a child who is afraid of the
dark; the real tragedy of life is when men are afraid
of the light.”
Thank you!

Σας ευχαριστώ!

Γιατί, τα παιδιά μας ολοένα και περισσότερο, θυσιάζουν τις χαρές και τα μαθήματα που προσφέρει η αληθινή ζωή, για την εικονική πραγματικότητα του διαδικτύου.
Why our children sacrifice the pleasures and the lessons that life offers, for the virtual reality of the web.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΩΣ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
------------------------------------------------------------------------------------------

THE USE OF KNOWLEDGE OF SPACE AS A SPRINGBOARD
FOR THE RESCUE OF HUMANITY

ο Διάστημα, εγγύς και άπω, κατ’ αναλογίαν
με την Εγγύς και Άπω Ανατολή, έπαψε προ
πολλού να αποτελεί μία εξωτική σύλληψη και απέκτησε μία χρηστική διάσταση στην επίλυση ή την
προσδοκία επίλυσης πολλών προβλημάτων της ανθρωπότητας, όχι μόνο μικρών και καθημερινών αλλά
και μεγαλύτερων έως και υπαρξιακών σε βάθος χρόνου. Μια πρώτη προσέγγιση της χρήσης της ανθρώπινης γνώσης του Εγγύς Διαστήματος για την βελτίωση της ανθρώπινης ζωής δίδεται στο πρώτο μέρος
της διάλεξης υπό τον τίτλο «η ευρωπαϊκή στρατηγική» (βελτίωσης της καθημερινότητας), ενώ μια δεύτερη, μακρόπνοη και περισσότερο οραματική προσδοκία αναφορικά με το Άπω Διάστημα αναπτύσσεται στο δεύτερο μέρος υπό τον τίτλο «η πανανθρώπινη στρατηγική» στην επίλυση του υπαρξιακού ερωτήματος του ανθρωπίνου γένους: «πού πάμε;», του
γνωστού διαχρονικού λατινικού ερωτήματος: «quo
vadimus?»

pace, Near and Far, by analogy with the
Near and Far East, ceased long ago to
be an exotic captivation and acquired a utilitarian
dimension in the resolution or the expectation of
resolution of many problems of humanity, not only
small, everyday ones but also greater and even existential ones over time.
A first approach to the use of human knowledge of
Near Space for the improvement of human life is
given in the first part of the lecture entitled ‘European strategy’ (improvement of everyday life), while
a second, long-term and more visionary expectation regarding Far Space is developed in the second
part entitled «the universal strategy» to resolve the
existential questions of mankind: «where are we
going?», the famous Latin timeless question: «quo
vadimus;»
The European Strategy (improvement of our lives):

Η ευρωπαϊκή στρατηγική (βελτίωσης της ζωής μας)
Το Διάστημα αποκτά σήμερα μια νέα διάσταση για
την Ευρώπη μέσα από επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες που θα της επιτρέψουν να επιταχύνει την ενοποίησή της, με την επίτευξη μιας σειράς πολιτικών στόχων σχετικών με την οικονομική
ανάπτυξη, την κοινωνία της πληροφορίας, τις υποδομές των μεταφορών, την προστασία του περιβάλ-

Space now acquires a new dimension for Europe through scientific and technological activities
which will enable it to accelerate its consolidation
by achieving a series of policy goals related to economic development, the information society, transport infrastructure, environmental protection and the
preservation of peace.
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λοντος και την διατήρηση της ειρήνης. Παράλληλα αναδεικνύει τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης τα οποία είναι σύμφυτα με τη δυναμική της νέας
εποχής και απαιτούν προσεκτική καταγραφή και κατανόηση του μεγέθους και της βαρύτητάς τους για
τις ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις στον πλανήτη.
Η αυτόνομη και ανταγωνιστική διαστημική παρουσία των ΗΠΑ και της Ρωσίας ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δρομολογήσει, αμέσως μετά την
είσοδο του 21ου αιώνα, διαδικασίες χάραξης κοινής
ευρωπαϊκής διαστημικής στρατηγικής με την ESA
(European Space Agency), τον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό – το ευρωπαϊκό δηλαδή αντίστοιχο της αμερικανικής NASA – για τον συντονισμό
των προσπαθειών τους στο χώρο του Διαστήματος.
Σκοπός τους η ανάδειξη της Ευρώπης των 500 εκατομμυρίων σε ομογενή διαστημική δύναμη, ικανή
να αντιμετωπίσει μία πολλαπλότητα προβλημάτων,
καθηκόντων, στόχων και υποχρεώσεων.

At the same time it highlights the problems of
globalization which are inherent in the dynamics of
the new era and require careful recording and understanding of the size and severity of the broader
social developments in the world.
The independent and competitive space presence
of the U.S. and Russia forced the European Union to
launch, immediately after entering the 21st century,
procedures formulating common European space
strategy with ESA (European Space Agency), the
European Space organization corresponding to the
U.S. NASA - to coordinate their efforts in the space
area.
Their aim: making a Europe of 500 million into a
homogeneous space power, able to face a multitude
of problems, tasks, objectives and obligations.
The European Union has set as its political objective
to develop, in the medium and long term on three
main axes directly linked to Space:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως πολιτικό της
στόχο να εξελιχθεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επάνω σε τρεις κύριους άξονες άμεσα συνδεδεμένους με το Διάστημα:
1. Οικονομική ανάπτυξη οδηγούμενη από τη γνώση, ευνοϊκή στην αειφόρο ανάπτυξη.
2. Πολιτική μορφοποίηση μιας ανεξάρτητης Ευρώπης, περισσότερο ισχυρής στην παγκόσμια
σκηνή.
3. Ανάπτυξη διαδικασιών για ουσιαστικότερη
συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη των πολιτικών της.

1. Economic growth driven by knowledge, favorable to sustainable development.
2. Policy formulation of an independent Europe,
more powerful on the global stage.
3. Development of procedures for effective participation of citizens in shaping its policies.
Europes’s Space program directly associated with
these axes, which moves in the economic philosophy of coupling the public and the private sector
(known in English as triple P or PPP: Public Private
Partnership), includes:

Το διαστημικό της πρόγραμμα το άμεσα συνυφασμένο με τους παραπάνω άξονες, το οποίο κινείται
στην οικονομική φιλοσοφία σύζευξης του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα (γνωστή στην αγγλοσαξονική ως triple P ή PPP: Public Private Partnership),
περιλαμβάνει:
1. την ενίσχυση της θεμελίωσης των διαστημικών δραστηριοτήτων (με περαιτέρω ανάπτυξη
της άκρως επιτυχημένης οικογένειας πυραύλων
Ariane, και ενίσχυση της βάσεως εκτόξευσης στο
Κουρού της Γαλλικής Γουϊάνας),
2. την επίτευξη της επιστημονικής γνώσης με
βάση την τριλογία: επιστήμη του Διαστήματος
(εντρυφώντας στο ηλιακό σύστημα, τους γαλαξίες, και το σύμπαν), επιστήμη στο Διάστημα (με
την διεξαγωγή πειραμάτων φυσικής και βιολογίας κάτω από συνθήκες απουσίας βαρύτητας) και
επιστήμη από το Διάστημα (θέτοντας δορυφόρους

1. Strengthening the foundation for space activities (a further development of the highly successful Ariane rocket family, and strengthening the
launch base in Kourou, French Guiana)
2. The achievement of scientific knowledge based
on the trilogy: Space Science (pouring in the solar system, galaxies, and the universe), Science in
Space (with conducting physical and biological
experiments in gravity-free conditions) and Science from Space (putting satellites and spacecraft
into orbit around the Earth to study the climate,
the atmosphere, and the wider terrestrial environment), and
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και διαστημικά οχήματα σε τροχιά γύρω από τη
Γη για τη μελέτη του κλίματος, της ατμόσφαιρας,
και του ευρύτερου γήϊνου περιβάλλοντος), και
3. την εκμετάλλευση των διαστημικών επιτευγμάτων στην ελεύθερη αγορά και την κοινωνία των
πολιτών.

3. Operation of space achievements in the free
market and civil society.
The main sub-space programs with which are implemented or it is hoped that the above objectives will
be implemented are:

Τα κύρια επί μέρους διαστημικά προγράμματα με τα
οποία υλοποιούνται ή ελπίζεται ότι θα υλοποιηθούν
οι προαναφερθέντες στόχοι είναι :
1. η ανάπτυξη του ανεξάρτητου και ήδη λειτουργικού ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος ναυσιπλοΐας, εντοπισμού θέσεως και χρόνου
GALILEO,
2. η ανάπτυξη ενός πιο φιλόδοξου προγράμματος,
του GMES (Global Monitoring for Environment
and Security), το οποίο στοχεύει να παράσχει τη
δυνατότητα στην Ευρώπη μιας σφαιρικής επισκόπησης και πληροφόρησης γύρω από θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας και πιο συγκεκριμένα
να επιδοθεί στη συλλογή πληροφορίας γύρω από
θέματα μεταβολής του κλίματος, γεωργίας, ιχθυοκαλλιεργειών, αειφόρου ανάπτυξης, ανθρωπιστικής βοήθειας, πρόληψης ένοπλων συγκρούσεων,
φυσικών και προκαλούμενων από τον άνθρωπο
των καταστροφών, μετακίνησης πληθυσμών και
προσφύγων, τρομοκρατικών πράξεων εις βάρος
ολόκληρων πληθυσμών, διαχείρισης κρίσεων και
εξωτερικών σχέσεων, και
3. η ενίσχυση της δορυφορικής τηλεπικοινωνίας
(της συμπεριλαμβάνουσας την κινητή τηλεφωνία,
τις ποικίλες τηλεοπτικές εκπομπές, τα διαδραστικά πολυμέσα και όλα τα συναφή), με στόχο την
ενίσχυση της κοινωνίας της πληροφορίας, της ευρωπαϊκής κουλτούρας και της παιδείας, χώρος
στον οποίο η Ευρώπη έχει την πρωτοπορία κάτω
από ένα πολύ σκληρό διεθνή ανταγωνισμό.

1. The development of the independent and already operating European satellite navigation system, for positioning of place and time, GALILEO.
2. The development of a more ambitious program
of GMES (Global Monitoring for Environment
and Security), which aims to allow Europe a comprehensive overview and collecting of information
about environmental and safety issues and specifically to engage in information gathering around
issues of climate change, agriculture, aquaculture,
sustainable development, humanitarian aid, prevention of armed conflicts and natural disasters
caused by human populations and refugee movement, terrorist acts against whole populations, crisis management and external relations,
3. The enhancement of satellite telecommunication (including mobile telephony, various television programs, interactive multimedia and
all related systems), aiming at strengthening the
information society, European culture and education, an area where Europe has the lead in very
tough international competition.
The implementation of all these programs, not fragmented at a national level but coordinated, under a
homogeneous European administration and management, makes it obvious that it will create a European
network on a scientific and political level which will
contributes significantly to the shaping of a common
European consciousness given that the entire grid of
space programs aims at major scale problems that
require unique treatment.

Η υλοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων, όχι
αποσπασματικά σε εθνικό επίπεδο αλλά συντονισμένα, κάτω από μία ομογενή ευρωπαϊκή διοίκηση
και διαχείριση, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει
μία ευρωπαϊκή δικτύωση σε επιστημονικό και πολιτικό επίπεδο η οποία θα συμβάλλει καταλυτικά στη
μορφοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης,
δεδομένου ότι ολόκληρο το πλέγμα των διαστημικών προγραμμάτων απευθύνεται σε προβλήματα
μείζονος κλίμακας που απαιτούν ενιαία αντιμετώπιση. Παράλληλα θα αναδείξει φυσικά και τα διεθνή
οριζόντια προβλήματα που ήδη αρχίζουν να εμφανίζονται από την μορφοποιούμενη ενιαία Ευρώπη, δηλαδή τις σχέσεις της με τις διαστημικές υπερδυνά-

At the same time it will naturally highlight the international horizontal problems that are already beginning to emerge in the newly unified Europe, namely
the relations with space superpowers of the world,
particularly the USA and Russia.
This general record of the strategy of European
Space programs and targeted information collection
and continuous monitoring of the planet is seen to be
associated with certain major problems of humanity
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μεις του πλανήτη, κυρίως των ΗΠΑ και της Ρωσίας.
Η γενική αυτή καταγραφή της στρατηγικής των
διαστημικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η επιδιωκόμενη συλλογή πληροφορίας και συνεχής παρακολούθηση του πλανήτη είναι εμφανές ότι σχετίζεται με ορισμένα μείζονα προβλήματα της ανθρωπότητας που ανέκυψαν εξ αφορμής ή και εξαιτίας
της αναδυόμενης νέας τάξης πραγμάτων, της γνωστής και ως παγκοσμιοποίησης.

that arose in connection with or as a result of the
emerging new world order, known as globalization.
The universal strategy (of saving the human species)
To the agonizing question of the rapid homogenization by the global humanity blender (that which
emerges from the mixer of planetary globalization),
and to the existential question of this pervasive human global anthill: «QUO VADIMUS?», «Where
are we going?» immediately after our supposed entry into the third millennium, the most appropriate
response is perhaps the Napoleonic maxim «and
where will we not go?»

Η πανανθρώπινη στρατηγική (διάσωσης του είδους)
Στην αγωνιώδη ερώτηση της ταχύτατα ομογενοποιούμενης από τον παγκόσμιο αναδευτήρα ανθρωπότητας (αυτής που αναδύεται μέσα από το μίξερ
της πλανητικής παγκοσμιοποίησης), στην υπαρξιακή ερώτηση αυτής λοιπόν της ανθρώπινης και διαπορούσας πλανητικής μυρμηγκοφωλιάς: «QUO
VADIMUS?», «πού πάμε;» αμέσως μετά την υποτιθέμενη είσοδό μας στην τρίτη μετά Χριστόν χιλιετία, η πιο κατάλληλη απάντηση είναι ίσως η Ναπολεόντεια ρήση “και πού δεν θα πάμε”. Είναι μία πολύσημη απάντηση που εμπερικλείει αισιοδοξία και
συνάμα υπεκφυγή του ακριβούς προσδιορισμού των
στόχων μας, ίσως διότι δεν μπορούμε ακόμη να τους
προσδιορίσουμε με ενάργεια.
Φυσικά η όλη εορτολογία που συνόδευσε την
έλευση του 2000, πέραν της έντεχνης προβολής του
από τις ποικίλες δυνάμεις της αγοράς και του θεάματος, το μόνο που στην ουσία κατέδειξε ήταν η
πλανητική επικράτηση – αν όχι κυριαρχία – του Δυτικού πολιτισμού επάνω στις υπόλοιπες κουλτούρες
που ιστορικά τον ανταγωνίσθηκαν. Ο πειθαναγκασμός της παγκόσμιας αποδοχής ενός χρονολογικού
συστήματος μέτρησης, άμεσα συνυφασμένου με τα
“πιστεύω” της Δύσης, αυτό ακριβώς καταδεικνύει.
Η παγκοσμιοποίηση οδήγησε στη μετατροπή του
ανθρώπινου δυναμικού του πλανήτη μας σε μια
ομογενή κοινωνία, με δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας αλλά και άμεσης χειραγώγησής της από τους
συντελεστές εκείνους που προσφέρουν αυτές τις δυνατότητες. Η εξέλιξη αυτή επετεύχθη στο τέλος της
χιλιετίας που πέρασε, μέσα από την ζεύξη επιστήμης και τεχνολογίας η οποία άρχισε να μορφοποιείται μετά τα μέσα της χιλιετίας.

It is an ambiguous response encompassing optimism, and yet at the same time evasion of precise
determination of our objectives, perhaps because we
still cannot identify them with clarity.
Of course the whole calendar celebration that accompanied the advent of 2000, beyond the artistic
projection of the various market forces and spectacle, the only thing it essentially showed was the global predominance - if not sovereignty - of Western
civilization upon the other cultures that historically
competed with it.
The coercion of global acceptance of a chronological measurement system directly interwoven with
the “credo” of the West, shows exactly this.
Globalization has led to the transformation of our
global workforce to a homogeneous society, with direct communication capabilities and direct manipulation by those players offering these capabilities.
This development was achieved at the end of the
millennium that passed, through the pairing of science and technology that began to take shape after
the middle of the millennium.
It started at the time of the great explorations that
led to the geographical conquest of the planet by
adding to the map the new world of Eurasia, America, Africa and Oceania.

Ξεκίνησε με την εποχή των μεγάλων εξερευνήσεων που οδήγησαν στην γεωγραφική κατάκτηση του
πλανήτη προσθέτοντας στον χάρτη τα Ευρασίας τον
νέο κόσμο της Αμερικής, της Αφρικής και της Ωκεανίας. Μια κατάκτηση που επετεύχθη σε μικρό χρονικό Διάστημα σε σχέση με τον ιστορικό χρόνο παρουσίας του ανθρώπου στη Γη. Είναι μια σημαντι-

A conquest achieved in a short time compared
with the historical time of human presence on Earth.
It is an important finding that should not be forgotten because it determines the behavior of man,
the behavior in the past as well as in the future, with
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κή διαπίστωση που δεν πρέπει να την ξεχνάμε γιατί
προσδιορίζει την συμπεριφορά του ανθρώπου, την
ιστορική αλλά και την μελλοντική, αναφορικά με
τον απαιτούμενο χρόνο για την κατάκτηση του Διαστήματος. Από την στιγμή που θα του δοθεί η τεχνολογική δυνατότητα, ο άνθρωπος έχει την ευτολμία, την ευψυχία, το θάρρος και την θέληση να ριχτεί στην περιπέτεια της φυσικής εξερεύνησης του
περιβάλλοντος διαστημικού χώρου και να επιτύχει την κατάκτησή του σε βραχύτατο χρόνο, από τη
στιγμή που θα κατορθώσει να κάνει το πρώτο άλμα
του από το δικό του άστρο, τον Ήλιο μας, σε ένα διπλανό γειτονικό μας άστρο, από το δικό μας δηλαδή
ηλιακό πλανητικό σύστημα σε ένα κοντινό μας πλανητικό εξω-ηλιακό κόσμο.

regard to the time required for the conquest of space.

Οι εξερευνήσεις του ανθρώπου ακολουθήθηκαν
ιστορικά από ανακαλύψεις και εφευρέσεις κατά
τρόπο εκθετικό. Αν κανείς παραστήσει γραφικά τον
αριθμό των εφευρέσεων σε σχέση με τον χρόνο, θα
διαπιστώσει μια αλματώδη αύξηση μέσα στα τελευταία τριακόσια χρόνια η οποία γίνεται πραγματικά
εκρηκτική τα τελευταία εκατό, όσο δηλαδή πλησιάζουμε στο σήμερα. Το ίδιο θα παρατηρήσει στην
εξέλιξη των επιδόσεων του τεχνολογικού του πολιτισμού. Αρκεί να σκεφθεί ότι η μεγαλύτερη δυνατή
ταχύτητα που μπορούσε να επιτύχει ο άνθρωπος στα
χιλιάδες χρόνια πολιτισμένης παρουσίας του στον
πλανήτη, ήταν μέχρι το 1900 γύρω στα εκατό χιλιόμετρα την ώρα (με άλογο ή με τραίνο), ενώ μέσα
στα τελευταία εκατό χρόνια με την συνεχή παραγωγή οχημάτων έφθασε στην ταχύτητα των χιλιάδων
χιλιομέτρων την ώρα, την ταχύτητα δηλαδή των διαστημικών πυραύλων.

If we represent graphically the number of inventions in relation to time, will see a rapid increase in
the last three hundred years which becomes really
explosive in the last century, faster as we approach
today.

From the moment he will be given the technological ability, man has the boldness, the bravery, the
courage and the will to throw himself into the natural exploration adventure of space surroundings and
achieve the conquest in a very short time, from the
moment he will be able to make the first jump to
his own star, the Sun, to an adjoining or nearby star,
from our own solar planetary system to our nearest
planetary extra-solar world.
Human explorations were followed by historical
discoveries and inventions in an exponential manner.

The same can be observed in the evolution of the
performance of technological culture.
Just consider that the maximum speed that can be
achieved by man in the thousands of years of his civilized presence on the planet, was until 1900 about
one hundred kilometers per hour (on horseback or
by train), while in the last one hundred years of continuous vehicle production, a speed of thousands of
kilometers per hour was reached, the speed, in other
words, of space rockets.
At the same time and precisely because of the
achievements of science, which dramatically reduced the infant mortality and significantly lengthened the average time of human life, global population shows the same explosive growth, threatening
with its upcoming tide all known social structures,
and raising questions about how much longer could
man kind survive.
One hopes that the problem will not be solved
through the catastrophic aspect of science (i.e.
through a nuclear Armageddon or the gradual poisoning of the wider ecosystem) or worse, through an
unexpected and uncontrolled hostility by our own
planet that will grip in its bowels the whole of humanity along with every living species.

Παράλληλα όμως και ακριβώς λόγω των επιτευγμάτων της επιστήμης, που περιόρισε δραματικά την
θνησιμότητα των νεογνών και επιμήκυνε σημαντικά τον μέσο χρόνο ζωής του ανθρώπου, ο πληθυσμός του πλανήτη εμφανίζει την ίδια εκρηκτική αύξηση, απειλώντας με την επερχόμενη πλημμυρίδα
του όλες τις γνωστές κοινωνικές δομές, και δημιουργώντας ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο
θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να επιβιώσει το ανθρώπινο είδος.
Ελπίζει κανείς ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί μέσα
από την καταστροφική διάσταση της επιστήμης (δηλαδή μέσα από ένα πυρηνικό αρμαγεδδώνα ή την
σταδιακή δηλητηρίαση του ευρύτερου οικοσυστήματος) ή, ακόμη χειρότερα, μέσα από μιαν απρόσμενη και ανεξέλεγκτη εχθρική συμπεριφορά του

The only hopeful prospect for the solution of the
upcoming challenge of the third millennium is a new
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colonization, the colonization of space.

ίδιου μας του πλανήτη που θα συμπαρασύρει στα
σπλάχνα του ολόκληρη την ανθρωπότητα μαζί με
κάθε έμβιο είδος.

A new wager, this time a space wager, but for the
future survival of the human race, it must be won.

Η μόνη αισιόδοξη προοπτική για την λύση του
επερχόμενου προβλήματος της τρίτης χιλιετίας είναι
ένας νέος αποικισμός, ο αποικισμός του Διαστήματος. Ένα νέο, διαστημικό αυτή τη φορά, στοίχημα
για την μελλοντική επιβίωση του ανθρωπίνου είδους πρέπει να κερδιθεί. Γιατί, για να το εκφράσω
πιο ποιητικά, όπως το έπραξε οραματικά ο Νίκος
Εγγονόπουλος στο ποίημά του “Μπολιβάρ”, ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε σε βάθος χρόνου
είναι :

Because, to put it more poetically, as did Nick Engonopoulos in his visionary poem, «Bolivar», the
only way to survive in the long term is:
Let us rig the boat,
let us sail away,
to leave
the way a tram starts,
empty and well-lighted in the

ν’ αρματώσουμε καράβι,

twilight serenity of the gardens,

ν’ ανοιχτούμε,

with a single purpose of the journey:

να φύγουμε

to the stars!

όμοιοι με τραμ που ξεκινάει,
άδειο κι ολόφωτο μες στη

Thank you!

νυχτερινή γαλήνη των μπαχτσέδων,
μ’ ένα σκοπό του ταξειδιού :
π ρ ο ς τ’ ά σ τ ρ α.
Σας ευχαριστώ!

Η μόνη αισιόδοξη προοπτική για την λύση του επερχόμενου προβλήματος της τρίτης χιλιετίας είναι ένας νέος αποικισμός, ο αποικισμός
του Διαστήματος.
The only hopeful prospect for the solution of the upcoming challenge of the third millennium is a new colonization, the colonization of
space.
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ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
-------------------------------------------------

HELLENISM OF THE DIASPORA

τοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Απόδημο
Ελληνισμό:

haracteristics of the Migrant Hellenism
- The “adventure” gene.
- Poverty and insecurity.
- Wars, the Civil war, unemployment.
- We used to migrate for a better life, for a better
future; in order to prosper so as to contribute financially for our sisters’ weddings, to buy more fertile
fields, to build a decent house, to be decent.

- Το γονίδιο περιπέτειας και όχι μόνο.
- Φτώχεια και ανασφάλεια.
- Οι πόλεμοι, ο Εμφύλιος, η ανεργία.
- Ξενιτευόμασταν για μια καλύτερη τύχη και μέλλον, για να παντρέψουμε αδελφές, να κάνουμε προκοπή, να γυρίσουμε στο χωριό. Να πάρουμε καλύτερα χωράφια, να χτίσουμε ένα καλό σπίτι, να γίνουμε
νοικοκυραίοι.
Τελευταία, με την οικονομική κρίση και το Μνημόνιο, ξενιτεύονται οι επιστήμονες – μια έξοδος
προς αποφυγή του αδιεξόδου…

Recently, due to the economic crisis and the Memorandum, scientists started migrating too – as an exit
from from a dead end situation.
Main reasons for the migration of ancient and
modern Greeks:

Οι κυριότεροι λόγοι της αποδημίας των Ελλήνων
στα αρχαία και νεώτερα χρόνια:
- Ορεινή γεωμορφολογία της χώρας – Έλλειψη
καλλιεργήσιμης έκτασης.
- Κύματα επιδρομέων – Αποφυγή κινδύνων.
- Εκτόπιση πληθυσμών από κύματα εισβολέων.
- Καταπίεση από ισχυρότερους λαούς.
- Αναζήτηση καλύτερης τύχης.
- Πνεύμα περιπέτειας.
- Επικίνδυνη αύξηση πληθυσμού.
- Καταδίωξη για πολιτικούς και θρησκευτικούς λόγους.

- Mountainous land – lack of land for cultivation.
- To escape waves of invaders.
- Displacement of populations by invaders.
- Suppression by more powerful peoples.
- Pursuit of a better life.
- Adventurous spirit.
- Dangerous rise of population.
- Persecution for political or religious reasons.
Migration stages and periods
- Ancient Greek colonization
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Στάδια και περίοδοι μετανάστευσης
- Αρχαίος Ελληνικός αποικισμός.
- Αλεξανδρινός αποικισμός.
- Μετανάστευση προς αποφυγή Τουρκοκρατίας.
- Μικρασιατική καταστροφή.
- 1922 – Αργεντινή, Καναδάς, Ν. Αμερική, Αιθιοπία.
- 1950 – Καναδάς, Η.Π.Α., Αυστραλία, Βέλγιο,
Βρετανία, Γερμανία.
- Κατανομή των μεταναστών κατά τα διάφορα έθνη: Μια Ελλάδα έξω από την Ελλάδα (56.000.000).
Υπέρτατη είναι η ανάγκη συνένωσης των δυνάμεων και σύσφιξης των σχέσεων αλληλοβοηθείας
και συντονισμού ενεργειών για την καλύτερη προβολή του ελληνικού μας πολιτισμού και όλων των
ειδών των συμφερόντων της πατρίδας και των μεταναστών.
- για την διατήρηση της Ελληνορθοδοξίας,
- για τη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας,
- για τη διατήρηση της γλώσσας και των εθίμων
μας.

- Alexandrine colonization
- Migration to avoid the Ottoman rule
- Asia Minor Catastrophe
- 1922 – Migration to Argentina, Canada, S.
America, Ethiopia
- 1950 – Migration to Canada, U.S.A., Australia,
Belgium, England, Germany.
Distribution of migrants over various countries: A
part of Greece outside Greece. (5-6,000,000 migrants)
There is a paramount need for joining forces and
co-ordination:
- For the ultimate promotion of our Greek culture
and all kinds of interests of the home country and
the Diaspora.
- For the preservation of Greek Orthodoxy
- For the preservation of our identity as Greeks
- For the preservation of our language and customs
Hellenism in the U.S.A. – Special chapter
• History
• Characteristics
• Sense of identity
• Present and future

Ο Ελληνισμός των Η.Π.Α. – Ειδικό κεφάλαιο
• Ιστορία
• Χαρακτηριστικά
• Αίσθηση ταυτότητας
• Παρόν και μέλλον

The History of the Diaspora is a source of valuable knowledge. In the last decades, second and third
generation migrant Greeks have attained high offices in the countries they live in, and can benefit the
country so as it can recover from moral and financial
crisis, by joining forces with Greeks at home.

Η ιστορία της Διασποράς αποτελεί πηγή πολύτιμης γνώσης. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι απόδημοι Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς έχουν
αποκτήσει κοινωνική επιφάνεια και υψηλά αξιώματα στις χώρες υποδοχής όπου ζουν και δύνανται να
ωφελήσουν τη χώρα ώστε να ανακάμψει από την οικονομική και ηθική κρίση, συνενώνοντας τις δυνάμεις τους με τους Έλληνες της πατρίδας.

Means for attaining the above:
Establishment of Ministry of the Diaspora/ or section in the Ministry of Foreign Affairs aiming at:
The protection of the political, religious and educational rights of the Greeks of the Diaspora.
Creation of facilitating conditions for repatriation
for the retired, scientists and businessmen.
Migration: A Blessing or a curse? It depends on us
and our state.

Προς τούτοις χρειάζεται:
Ίδρυση Υπουργείου/ ή αρμόδιας υπηρεσίας ως
τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Ελληνισμό της Διασποράς με στόχους:
- Την προστασία και ανάδειξη των πολιτικών,
θρησκευτικών και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων
των Ελλήνων της Διασποράς.
- Τη δημιουργία προϋποθέσεων παλινόστησης
των συνταξιούχων στην πατρίδα, των επιχειρηματιών και επιστημόνων.

Thank you very much!

Ευλογία ή κατάρα η μετανάστευση; Εξαρτάται
από εμάς τους ίδιους και το κράτος μας.
Σας ευχαριστώ!
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ΜΕ ΤΗΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE USE OF KNOWLEDGE IN PRECISION/PERSONALISED MEDICINE
WITH EVIDENCE-BASED GENOMICS AND NANOMEDICINE

υρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη τιμή χαιρετίζω
το 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM HUMANITAS,
που διοργάνωσε η επιστημονική ομάδα του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ στα πλαίσια του έτους Αριστοτέλη, και με θέμα τη ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

salute the 8th international Forum Humanitas which was organized by the scientific committee of Olympos Association which is
dedicated to the year of Aristotle with the subject of
“use of Knowledge”.

Η «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» στο χώρο της Ιατρικής και ιδιαίτερα στον ερευνητικό κλάδο της ογκολογίας, αποτελούσε από τα χρόνια του Ασκληπιού
και του Ιπποκράτους «τέχνη του τρόπου σκέψης»,
δηλαδή εξειδικευμένη μακροχρόνια σπουδή και μεθόδευση των γνώσεων του ιατρού, για το καλλίτερο
αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.
Η δική μου αναφορά, σε αυτό το FORUM, αυτό
επιδιώκει.

The “USE OF KNOWLEDGE” in the field of medicine and especially in the field of cancer research
consisted from the era of Asclepius and Hippocrates
“the art of the way of thinking” or specialized longterm study and methodology of the medical doctor’s
knowledge for the best possible result which can be
derived from its use.

Πιστός οπαδός της δυνατόν, καλλίτερης χρήσης
της δικής μου επιστημονικής γνώσεως στο χώρο
της Ιατρικής Έρευνας, πιστεύω ότι θα αποβεί εξόχως χρήσιμη, όχι μόνον στο εκλεκτό κοινό, που βρίσκεται μέσα σ’ αυτή την αίθουσα, αλλά και στο μεγάλο κοινό των καθηγητών και των φοιτητών στα
Πανεπιστήμια του κόσμου, που έχουν δικτυωθεί με
την ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS και με τη χρήση
του δικού τους υπολογιστού, θα ενημερωθούν για
μια μεγάλη, μια παγκόσμια προσπάθεια που αφορά στη θεραπεία της πιο σκληρής νόσου της εποχής

The concept of personalized medicine especially
in the medical discipline of oncology which is based
on the genomics of each tumor type aims to achieve
molecularly targeted therapeutic strategic-approaches facilitated by nanomedicine circumventing chemoresistant, immunoresistant and radioresistant
mechanisms and pathways of tumor cells especially
the cancer stem cells.

My contribution to this forum aims to emphasize
the following:

Furthermore, the use of RNA-sequencing enables
analysis of epigenomic mechanisms such as the
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μας, του καρκίνου!.
Η εξατομικευμένη ιατρική ειδικά στην ογκολογία
βασιζόμενη στο γονιδιακό προφίλ του όγκου επιτυγχάνει στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις ειδικά με την χρήση της νανοϊατρικής παρακάμπτοντας
χημειοανθεκτικούς, ανοσοανθεκτικούς και ακτινοανθεκτικούς μηχανισμούς των καρκινικών κυττάρων.

noncoding miRNA genes (oncomirs), methylation,
histone-variants, acetylation, etc targeting the appropriate precision molecular approaches which may
also include alternative personalized use of phytochemicals and other natural components aiming to
repair and reverse epigenomic alterations inducing
apoptosis or programmed cell death type I especially
with the synergistic coadministration of therapeutic
approaches which target the mutations of coding
RNA genes.

Επίσης με RNA-sequencing μπορούμε να αναλύσουμε τους επιγονιδιωματικούς μηχανισμούς
όπως είναι τα noncoding miRNA genes (oncomirs),
methylation, histone-variants,acetylation κ.α. όπου
με τις κατάλληλες στοχευμένες προσεγγίσεις που
περιλαμβάνουν και εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους όπως είναι η εξατομικευμένη χρήση φυτοχημικών και άλλων φυσικών συστατικών, μπορούμε
να επανορθώσουμε τις επιγονιδιωματικές αλλοιώσεις οδηγώντας τα καρκινικά κύτταρα σε απόπτωση η προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο τύπου
Ι ειδικά με την συνεργιστική δράση θεραπευτικών
προσεγγίσεων στοχεύοντας μεταλλάξεις των coding
RNAgenes.

The precision medicine in oncology must aim to
inactivate dominant oncogenes and activate tumor
suppressor genes for the desired induction of the irreversible D2 stage of apoptosis in the targeted tumor cells which may lead to a bystander killing effect of the adjacent tumor cells.
Today with have the molecular tools to analyse
the genomic profile of each tumor type with cutting edge and “state of the art” advanced molecular
methods such as the clinical whole exome sequencing which may analyse approximately up to 22,000
coding RNA genes, the whole genome sequencing
that may analyse up to 100,000 genes,and the RNAsequencing which may analyse the non coding RNA
genes including miRNAs.

H εξατομικευμένη ιατρική στην ογκολογία πρέπει
να στοχεύει στην απενεργοποίηση των ογκογονιδίων και ενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων ώστε να επιτευχθεί το ανεπανόρθωτο D2 στάδιο της απόπτωσης στα καρκινικά κύτταρα το οποίο
προκαλεί μια επακόλουθη αλυσιδωτή καταστροφική αντίδραση των γειτονικών καρκινικών κυττάρων.

Furthermore, with the application of molecular
and genomic onconanosurgical procedure which I
have developed experimentally, there is the possible future potentiality with evidence based medicine
combined with targeted nanomedicinal procedures
to eradicate the resistant to conventional anticancer
therapy cancer stem cells which constitute approximately the 2% of the tumor mass with the therapeutic effect of nanophotothermolysis.

Σήμερα έχουμε την δυνατότητα να αναλύσουμε το
γονιδιακό προφίλ του όγκου με διαγνωστικές μεθόδους όπως το clinical whole exome sequencing που
αναλύει 22,000 περίπου coding RNA γονίδια, whole
genome sequencing που δύναται να αναλύσει έως
και 100,000 γονίδια, και το RNA-sequencing που
αναλύει τα noncoding RNA γονίδια συμπεριλαμβανοντας miRNAs.

Also with tailored immunotherapy, we may produce autologous therapeutic vaccines for each cancer patient. The precision medicine with the theranostic facilitation of genomic medicine molecular
procedures including genomics, epigenomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, lipidomics,
immunogenomics, pharmacogenomics, pharmacoepigenomics etc may be applied for screening, diagnosis, and therapy of all known diseases analyzing the related molecular pathogenetic mechanisms
under a precision/personalized approach mediating
the potentiality of targeted and tailored therapeutic
molecular interventions especially for aging associated diseases including neoplastic, cardiovascular,

Επίσης με την εφαρμογή της πειραματικής μοριακης και γονιδιακής ογκονανοχειρουργικής μεθόδου
που έχω αναπτύξει πειραματικά υπάρχει η δυνατότητα στο μέλλον να εκριζώσουμε τα καρκινικά βλαστοκύτταρα που αποτελούν περίπου το 2% του καρκινικού όγκου με αυτή την στοχευμένη μέθοδο νανοϊατρικής προκαλώντας νανοφωτοθερμόλυση στα
ανθεκτικά προς την αντικαρκινική θεραπεία κύτταρα αυτά. Επίσης με εξατομικευμένη ανοσοθεραπεία
μπορούμε να παράγουμε αυτόλογα θεραπευτικά εμ41

βόλια δια κάθε καρκινοπαθή.
Η εξατομικευμένη ιατρική με θερανοστική, γονιδιακή ιατρική συμπεριλαμβάνοντας genomics,
epigenomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, lipidomics, immunogenomics, pharmacogenomics, pharmacoepigenomics κ.α. μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία
όλων των ασθενειών εξιχνιάζοντας τους σχετικούς
μοριακούς παθογενετικούς μηχανισμούς σε εξατομικευμένη βάση παρέχοντας την δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων ειδικά στα νοσήματα που
σχετίζονται με την γήρανση περιλαμβάνοντας νεοπλασματικές, καρδιοαγγειακές, νευροεκφυλιστικές,
ενδοκρινολογικές, ανοσοποιητικές, μεταβολικές και
άλλες διαταραχές όπου μπορούμε να παρέμβουμε
προληπτικά και θεραπευτικά με την χρήση εξατομικευμένης μοριακής αναγεννητικής ιατρικής με στοχευμένο προγραμματισμό, αποκλείοντας την χρήση
ογκογονιδίων προς αποφυγή μελλοντικού κινδύνου
καρκινογένεσης, αυτολόγων και αλλογενών βλαστοκυττάρων όπως είναι τα iPSCs η μπορούμε να
παρέμβουμε απ΄ευθείας σε μηχανισμούς γήρανσης
όπως είναι η DNA μεθυλίωση, οξείδωση, φλεγμονή, γλυκοζυλίωση κ.α.

neurodenerative, endocrinological, immunological, metabolic and other disorders where we may
intervene preventively and therapeutically with the
use of precision molecular regenerative medicine
facilitated with the targeted programming ,without
the use of oncogenes for circumvention of cancer
risk, of autologous and allogeneic stem cells such
as iPSCs or we may intervene directly to molecular
mechanisms of aging including DNA methylation,
oxidation, inflammation, glycation etc.
Generally, the postgenomic era will serve efficiently and practically the aims of personalized
medicine solving countless previous medical mysteries which victimize the whole humanity today.
The solution to these medical problems may be
facilitated by theranostics guiding targeted molecular and genomic therapeutic approaches combined
with evidence based medicine, and mainly targeted
and biocompatible nanomedicine for circumventing biological milieu interactions of the therapeutic
molecules blocking the patient’s RES eliminating
mechanisms of foreign compounds which may enhance the therapeutic index and minimize side effects of the therapeutic molecules.

Γενικά η μεταγονιδιωματική εποχή θα υπηρετήσει
απόλυτα τους στόχους της εξατομικευμένης ιατρικής δίνοντας λύσεις σε αμέτρητα προηγούμενα ιατρικά προβλήματα που μαστίζουν σήμερα την ανθρωπότητα.

This way, we may use gene-therapies for reactivation of previously silenced tumor suppressor genes
due to mutations or chromosomal alterations or
methylation of CpG islands leading to the induction
of apoptotic cell death eradicating targeted tumor
cells.

H λύση υπάγεται στην θερανοστική προσέγγιση δια στοχευμένες θεραπείες με evidence based
medicine με την χρήση μοριακής γονιδιακής ιατρικής και νανοϊατρικής με την οποία μπορούμε να
προστατεύσουμε τα θεραπευτικά μόρια από τους
αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού μας και
να τα οδηγήσουμε με αντισώματα στα κύτταρα που
θέλουμε χωρίς απώλειες και παρενέργειες.

On the other hand, we can inactivate antiapoptotic
coding RNA oncogenes and non coding RNA oncomirs with antibodies or antisense molecular therapeutic approaches with oligonucleotides, antagomirs
etc for achieving circumvention of antiapoptotic
mechanisms which cause potent resistance to any
conventional anticancer therapy.

Με αυτό το τρόπο μπορούμε με γονιδιακές θεραπείες να επανεργοποιήσουμε προηγουμένως απενεργοποιημένα ογκοκατασταλτικά γονίδια λόγω
μεταλλάξεων η χρωμοσωμικών ανωμαλιών η μεθυλίωση των CpG islands οδηγώντας τα καρκινικά
κύτταρα σε αποπτωτική εκκρίζωση.

I have proved researchwise with global distinctions, the experimental apoptotic effectiveness of all
these molecular therapeutic approaches in modified
novel targeted genomic and epigenomic interventions against radio/immune/chemoresistant tumor
cells with evidence based medicine combined with
precision nanomedicine, in numerous international
medical and mainly anticancer congresses.

Από την άλλη πλευρά μπορούμε να απενεργοποιήσουμε αντιαποπτωτικά ογκογονίδια και oncomirs
με αντισωματα η antisense θεραπείες με ολιγονουκλεοτίδια, antagomirs κ.α. προς παράκαμψη αντια-
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ποπτωτικών μηχανισμών που προκαλούν ανθεκτικότητα στις καθιερωμένες θεραπείες. Την αποπτωτική αποτελεσματικότητα αυτών των γονιδιακών
παρεμβάσεων στην αντιμετώπιση διαφόρων τύπων
ανθεκτικών καρκίνων τις έχω αποδείξει ερευνητικά
και τις έχω παρουσιάσει με διακρίσεις σε παγκόσμια
αντικαρκινικά συνέδρια κυρίως στην Αμερική, Αυστραλία, Ιαπωνία και Ευρώπη.

These personalized molecular therapeutic approaches may be applied to every disorder.
The key point is that we have to stop treating each
disease with the generally conventional blind blockbuster or one size fits all method.
Instead, we must facilitate precision or personalized medicine with evidence based medicine using
theranostics for tailoring targeted treatments circumventing resistant mechanisms especially with the
combined use of nanomedicine.

Αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να εφαρμοστούν
σε όλες τις νόσους όπως π.χ. στην νευροεκφυλιστική spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2) απενεργοποιώντας την έκφραση του ATXN2 γονιδίου.

The future in genomic medicine is very promising and certainly it can help humanity tremendously
as long as we want to improve the existing medical
knowledge by continuous painstaking efforts because we still have a great deal to learn.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι οποιαδήποτε θεραπεία δεν μπορεί να γίνεται με την καθιερωμένη τυφλή μέθοδο (blockbuster policy or one size fits all),
αλλά με την θερανοστική φαρμακογονιδιωματική προσέγγιση της εξατομικευμένης ιατρικής με
evidence based medicine και νανοϊατρικής δια στοχευμένες θεραπείες παρακάμπτοντας παρενέργειες
και ανεκτικότητες.

Concluding I want emphasize and support the
belief of our Great Philosopher of Ancient Greece,
Socrates who had said that “Unexamined Life Is Not
Worth Living”.

Το μέλλον στην Γενετική είναι πολύ ελπιδοφόρο
αρκεί να θέλουμε να το αλλάξουμε προς το καλό της
ανθρωπότητας με την χρήση της υπάρχουσας γνώσης και τον συνεχή αγώνα δια την βελτίωση της. Το
σίγουρο είναι ότι έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε. Τελειώνοντας όπως είπε ο μεγάλος μας φιλόσοφος ΣΩΚΡΑΤΗΣ «Ο Δ’ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΣ ΒΙΟΣ ΟΥ
ΒΙΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩ ”.

Also this requires a great synergistic collaboration
because according to Aristotle’s politics,
“when the one individual struggles for the well being of all the people of Polis, then Polis goes well
and with it the one individual” .
Thank you very much!

Εύχομαι και πιστεύω, ότι οι πληροφορίες, που σας
ανέπτυξα μέσα σε αυτήν την αίθουσα, θα αποβούν
χρήσιμες στο άμεσο μέλλον για την λύση του προβλήματος του καρκίνου, που βασανίζει την ανθρωπότητα.
Κλείνω με την ευχή, κάθε υγιής νους, σε αυτό τον
κόσμο να αγωνίζεται, μέσα από την Επιστήμη του,
για το καλό των συνανθρώπων του.
Η ρήσις του Αριστοτέλη, στα απαράμιλλα «Πολιτικά» του ας ηχεί στα αυτιά όλων μας.
«Όταν ο ένας αγωνίζεται για το καλό
όλων των Ανθρώπων της Πόλης,
η Πόλης πάει καλά, και μαζί της, κι’ ο ένας!»

Το μέλλον στην Γενετική είναι πολύ ελπιδοφόρο αρκεί να θέλουμε να το αλλάξουμε προς το καλό της ανθρωπότητας με την χρήση της υπάρχουσας γνώσης και τον συνεχή αγώνα δια την βελτίωση της.
The future in genomic medicine is very promising and certainly
it can help humanity tremendously as long as we want to improve the existing medical knowledge by continuous painstaking
efforts because we still have a great deal to learn.

Σας ευχαριστώ!
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THE USE OF KNOWLEDGE IN THE HISTORY OF SOCIAL FACTS:
THE BOOKPLATES AS A CASE STUDY

ο «Ex-Libris» (λατινική λέξη που μεταφράζεται ως Βιβλιόσημο στα Ελληνικά),

ccording to the researcher Fausto Moreira
Rato (in Manual de Ex-Librística, Lis-

σύμφωνα με τον ερευνητή Fausto Moreira Rato (in
Manual de Ex-Librística, Lisboa, 1976), αποτελεί
ένα προσωπικό σύμβολο εκτυπωμένο ή σφραγισμένο πάνω σε χαρτί το οποίο επικολλάται στην επόμενη σελίδα του εξωφύλλου κάθε βιβλίου που ανήκει σε κάποιο συλλέκτη για να διασφαλίσει την ιδιοκτησία του έργου.

boa, 1976), the Ex-Libris (latin word meaning “Vivliósimo” in Greek language) is a personal symbol
printed or sealed on a piece of paper, which is fix on
the next page of a book cover, in order to ensure the
possession of his work.
Its design is of a heraldic, allegorical, symbolic
and decorative character thus favoring an absolute
artistic perfection and it is also “canting” or “speaking” since it depicts the name of the owner and optionally the Motto of Bibliophile.

Έχει σχεδιασμό εραλδικό, αλληγορικό, συμβολικό, διακοσμητικό ή και «ομιλούντα», όπου πρέπει
να εμφανίζεται το όνομα και προαιρετικά το ρητό
(σύνθημα) του βιβλιόφιλου, που ευνοεί έτσι την
απόλυτη καλλιτεχνική τελειοποίηση. Έτσι, αρχής
γενομένης, μιλάμε για σήματα ιδιοκτησίας και είναι
πραγματικότητα ότι τα Βιβλιόσημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ιστορίας της Τέχνης (σε αυτή
την ειδική περίπτωση της Ιστορίας της Μικροτεχνίας), της Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Επιστημών,
της Ιστορίας των Πολιτισμών και Νοοτροπιών, και
δι’ αυτών αποτελώντας αναπόφευκτα μια σελίδα
της ιστορίας των Κοινωνικών Δεδομένων.

So to begin we speak about signs of possession and
in reality the Ex-Libris are integral part of the History of Art (in this specific case History of Miniature
Art), History of Philosophy, History of Science, History of cultures and mentalities, and through them
inevitably constituting a page of the history of Social Facts.
It is therefore not surprising that this International
Forum, at the height of the consolidation of the Age
of Globalization at which we gathered together to
analyze and reflect the Use of Knowledge, we propose a new approach and a different view on these
little cards we call Ex-Libris and come from the
most distant edge of Western Europe, “Where the

Επομένως, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι αυτό
το Διεθνές Φόρουμ στο απόγειο της εδραίωσης της
Εποχής της Παγκοσμιοποίησης, στο οποίο συναθροιστήκαμε για να αναλύσουμε και να αντανακλάσουμε τη Χρήση της Γνώσης, προτείνουμε μια νέα
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προσέγγιση και μια διαφορετική άποψη σε αυτά τα
μικρά χαρτιά που αποκαλούμε Βιβλιόσημα και προέρχονται από την πιο απόμακρη άκρη της Δυτικής
Ευρώπης, «όπου η γη τελειώνει και αρχίζει η θάλασσα», σύμφωνα με την ποίηση του Καμόες, στην
απαρχή της δημιουργίας του μύθου του ότι η Ευρώπη και η δημοκρατία είναι χώρος ανοιχτός ελευθέρων στοχαστών που αποζητούν τη γνώση, όπως μας
δίδαξε ο έλληνας φιλόσοφος με την περίφημη φράση Γνώθι Σαυτόν.

land ends and the sea begins”, according to the poetry of Camões, at the beginning of the creation of the
myth that Europe and democracy is an open space
for free thinkers who seek knowledge, as taught
us the Greek philosopher with the famous phrase
“Know thyself”.
For a wider knowledge among all those who compose this real seat of knowledge and experience, we
are talking about an extensive knowledge of oneself
and of others, that creates effective and emotionally
close links of solidarity, mutual respect, through
which, with harmony and brotherhood, we can move
forward on a path of prolonged and better life, so to
guarantee a present and a future of peace and harmonization.

Για μια ευρύτερη γνώση ανάμεσα σε όλους εκείνους, που συνθέτουμε αυτή την πραγματική Έδρα
των Γνώσεων και των Εμπειριών, μιλάμε για μια
εκτεταμένη γνώση του εαυτού μας και των άλλων,
που δημιουργεί αποτελεσματικά και συναισθηματικά στενούς δεσμούς αλληλεγγύης, τον αμοιβαίο σεβασμό, μέσω των οποίων, με αρμονία και συναδέλφωση, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια διαδρομή μακρύτερης και καλύτερης διαβίωσης, κι έτσι
να εγγυηθούμε ένα παρόν κι ένα Μέλλον με ειρήνη
και εναρμόνιση.

In the limited space of research, especially of the
history of the Social Facts, the Ex-Libris (Vivliosima
in Greek) – expression that means “From the Book
of ….” - allow us one or more cross-interpretations,
multidisciplinary, interdisciplinary and holistic, that
could be a factor of combination and complementarity in the development of social studies, such in issues of Military, Politics, the Genealogy, the Heraldry, of Paleristics, Sigillography, of Diplomacy and of
course because of their complex design and symbolism, plastic creation and execution, providing in the
Book a seperate page with its own History of Arts.

Στον περιορισμένο χώρο της έρευνας, ειδικά της
Ιστορίας των Κοινωνικών Δεδομένων τα Βιβλιόσημα ή “Ex-Libris” (έκφραση που σημαίνει «εκ των
Βιβλίων του …») μας επιτρέπουν μια ή περισσότερες διασταυρούμενες ερμηνείες, διεπιστημονικές,
διαθεματικές και ολιστικές, που θα μπορούσαν να
αποτελέσουν παράγοντα συνένωσης και συμπληρωματικότητας στην ανάπτυξη των κοινωνικών σπουδών, όπως σε θέματα Στρατιωτικά, Πολιτικά, της
Γενεαλογίας, της Εραλδικής της Παρασημολογίας,
της Σφραγιδογραφίας, της Διπλωματίας, και φυσικά
λόγω του σύνθετου σχεδίου τους και συμβολισμού
τους, την πλαστική δημιουργία και εκτέλεση, παρέχοντας μέσα στο Βιβλίο μια ανεξάρτητη σελίδα με
τη δική της Ιστορία της Τέχνης.

De facto the Ex-Libris serve a strong projection
of power beyond imagination and are an example of
the times of fashion, choice, behavior and manners,
to depict an Individual throughout the ages.
From classical antiquity with property marks on
parchment, passing in the genesis of Ex-Libris - as
we know them today - in the heart of medieval Europe and reaching their more widespread with the
invention of typography and the exceptional bookstores of the Age of Enlightenment and going into
the Age of Romanticism and of industrialization in
the 18th and 19th century, the Ex-Libris are becoming collectible items.

Είναι γεγονός ότι τα Βιβλιόσημα υπηρετούν και
εξυπηρετούν μια ισχυρή προβολή εξουσιών πέρα
από κάθε φαντασία και αποτελούν ένα παράδειγμα
των καιρών της, μόδας, της αρεσκείας, των τρόπων
συμπεριφοράς, για να αποτυπώνει ένα Άτομο στο
πέρασμα των χρόνων.

So we can safely say that we face a cultural phenomenon and a tangible and intangible heritage,
made of emotions and must admit, see and show the
proper historical continuity, the inevitable physical
effects that pull with them the Ex-Libris.

Από την κλασσική αρχαιότητα, με τα σήματα ιδιοκτησίας πάνω σε περγαμηνές, περνώντας στη γένεση των Βιβλιοσήμων – όπως τα γνωρίζουμε σήμερα – μέσα στην καρδιά της μεσαιωνικής Ευρώπης
και φθάνοντας στη μεγαλύτερη διάδοση τους με την
ανακάλυψη της Τυπογραφίας και τα εκλεκτά βιβλι-

Speaking of Ex-Libris also talk also about the
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οπωλεία της εποχής του Διαφωτισμού και προχωρόντας στην Εποχή του Ρομαντισμού και της Βιομηχανοποίησης στον 18ο και 19ο αιώνα τα Ex-Libris
αποτελούν συλλεκτικά αντικείμενα.
Έτσι μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολιτιστικό φαινόμενο καθώς και μια υλική και άυλη κληρονομιά, φτιαγμένη
από συναισθήματα και πρέπει να αναγνωρίσουμε,
να δούμε και να δείξουμε με την κατάλληλη ιστορική συνέχεια, τις αναπόφευκτες φυσικές συνέπειες
που έλκουν μαζί τους τα Βιβλιόσημα.

schools and artistic trends, styles and specific eras
of artists - designers, painters, engravers and printers - τhat are with, a first analysis, property marks
producers as Works of Art.
In addition, no less important, and even more interesting is that in some cases the search for their
commission orderers, patrons, users and collectors,
who reflect wills and desires, social, political, spiritual and social issues, legitimizing or reinforcing illustrations that compose the Ex-Libris, carrying and
reflect these personalities and their disclosed identities.

Μιλώντας για τα Ex-Libris (Βιβλιόσημα) μιλάμε
επίσης για τις σχολές και τα καλλιτεχνικά ρεύματα,
στυλ και συγκεκριμένες εποχές καλλιτεχνών - σχεδιαστών, ζωγράφων, χαρακτών και εκτυπωτών που είναι με μια πρώτη ανάλυση παραγωγοί σημάτων ιδιοκτησίας ως Έργων Τέχνης. Επιπλέον, δεν είναι λιγότερο σημαντικό, και ακόμη πιο ενδιαφέρον
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η έρευνα για τους παραγγελιοδότες τους μαικήνες, τους χρήστες και τους
συλλέκτες που απηχούν θελήσεις και επιθυμίες, κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα, νομιμοποιώντας ή ενισχύοντας τις απεικονίσεις
που τα συνθέτουν τα Βιβλιόσημα, τα οποία μεταφέρουν και αντικατοπτρίζουν αυτές τις προσωπικότητες και δημοσιοποιούν τις ταυτότητες τους.

It is no coincidence that, as a collector, vice
president of the Portuguese Academy of Ex-Libris
(founded in 1952) which its anniversary of 65th year
of its establishment, but even more as a researcher,
I am interested in Ex-Libris, its theory, its form
and content - as part of History, Heritage, Science
and Social Facts.
Any Ex-Libris is seen as a real fruit of human
thought and knowledge and its use, as a practice of
knowledge on personal property and essential identity rights and individuality, serves scientifically the
approach with the use of art and create bridges of
understanding.

Δεν είναι τυχαίο ότι, ως συλλέκτης, αντιπρόεδρος
της Πορτογαλικής Ακαδημίας Βιβλιοσημολογίας (ιδρύθηκε το 1952) που έχει την επέτειο των 65
ετών από την ίδρυση της, αλλά ακόμα περισσότερο
ως ερευνητής, με ενδιαφέρει το Βιβλιόσημο, η θεωρία του, η μορφή και το περιεχόμενο του - ως μέρος
της Ιστορίας, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της
Επιστήμης και των Κοινωνικών Δεδομένων.
Ένα οποιοδήποτε Βιβλιόσημο αντιμετωπίζεται ως
ένας πραγματικός καρπός ανθρώπινης Σκέψης και
Γνώσης και η χρήση του, ως πρακτική άσκηση της
Γνώσης περί προσωπικής ιδιοκτησίας και βασικών
δικαιωμάτων ταυτότητας και ατομικότητας, εξυπηρετεί με επιστημονικό τρόπο την προσέγγιση με τη
χρήση της Τέχνης και δημιουργεί γέφυρες κατανόησης.

But, as with everything in life, these new proposals look beyond the obvious, just as an Ex-Libris.
This does not mean indifference or devaluation, on
the contrary.
The Ex-Libris is already in the heart of lively,
modern and dynamic science, historiography of
many cultures, scattered around the world:
The “Ex-Libristics is one of the newest and least
known of the defined fields of History, dedicated to
the study of signs of book possessors.
In other words these brands of book owership are
small pieces of paper without taking precise measures to define a normal shape, without academic
definitions of styles, techniques of engraving or
printing, with absolute creative aesthetic, artistic and
chromatic freedom, whose patrons or users use them
as a particular sign of book possession, preferably
located in the middle behind the book cover or the
immediate next page where the authorization for this

Αλλά, όπως και με τα πάντα στη ζωή, αυτές οι νέες
προτάσεις φαίνονται πέρα από το προφανές, απλά
ως ένα Βιβλιόσημο. Αυτό δεν σημαίνει υποτίμηση ή
αδιαφορία, το αντίθετο μάλιστα. Το Βιβλιόσημο είναι ήδη σήμερα, στην καρδιά της ζωντανής, σύγχρονης και δυναμικής επιστήμης, ιστοριογραφίας πολλών πολιτισμών, διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο:
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Η Βιβλιοσημολογία (“Ex-Libristica”) είναι μια από
τις νεότερες και λιγότερο γνωστές από τις καθορισμένες επιστήμες της Ιστορίας, αφιερωμένη στη μελέτη των εμβλημάτων κατόχων βιβλίων.

purpose is properly seen.
The themes of Ex-Libris vary, recognizing that the
Heraldry is the first choice and the most widespread
in the rich history of Ex-Libris over the centuries, it
is the most relevant to the aristocracy who had possessed books and personal libraries.

Με άλλα λόγια αυτά τα σήματα ιδιοκτησία βιβλίων
είναι μικρά κομμάτια χαρτιού χωρίς τη λήψη επακριβών μέτρων που να ορίζουν ένα κανονικό σχήμα, χωρίς ακαδημαϊκούς ορισμούς των μορφών, τεχνικών χάραξης ή εκτύπωσης, με απόλυτη δημιουργική αισθητική, καλλιτεχνική και χρωματική ελευθερία, των οποίων οι παραγγελιοδότες ή χρήστες
τα χρησιμοποιούν ως σήμα συγκεκριμένης βιβλιοκατοχής, κατά προτίμηση τοποθετημένο στη μέση
πίσω από το κάλυμματου βιβλίου ή στην αμέσως
επόμενη σελίδα, όπου να φαίνεται δεόντως η εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό.

It is not insignificant to note that the Ex-Libris was
something that was exclusively for the use of the
social elite, as was the book a rare asset for centuries, and unfortunately restricting the spreading of
knowledge.
Furthermore you can find interesting topics, such
as fauna, flora, mythology, religion, war, masonry,
erotic, gastronomy and illustrations related to the
professional ranks or large and characteristic works
of world literature, as the Don Quixotism.

Τα θέματα των Βιβλιοσήμων ποικίλουν, αναγνωρίζοντας ότι η Εραλδική (Οικοσημολογία) αποτελεί
την πρώτη προτίμηση και είναι η πιο διαδεδομένη
σε όλη την πλούσια ιστορία των Ex-Libris, με την
πάροδο των αιώνων, διότι είναι και η πιο σχετική
με την αριστοκρατία που διέθετε βιβλία και προσωπικές βιβλιοθήκες.
Δεν είναι ασήμαντο να σημειωθεί ότι το Ex-Libris
υπήρξε κάτι που ήταν αποκλειστικά προς χρήση της
κοινωνικής ελίτ, όπως ήταν το βιβλίο, ως σπάνιο
απόκτημα για αιώνες, και δυστυχώς περιόριζε τη διάδοση της γνώσης.
Πέραν τούτου μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα θέματα, όπως η πανίδα, η χλωρίδα, η μυθολογία, η
θρησκεία, ο πόλεμος, ο τεκτονισμός, η ερωτική, η
γαστρονομία και εικονογραφήσεις που σχετίζονται
με τις επαγγελματικές τάξεις ή μεγάλα και χαρακτηριστικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, όπως ο
Δονκιχωτισμός.

These concepts are listed and formulated in ideas
that are nothing more than a sketch of some coherent
line of thought, knowledge, reflection and analysis.
Thoughts, which, in general, in the near future,
lead to possible subsidies for research and introduction of the study of Ex-Libristics as an important
part of the history of Social Facts.
This is not a complete work, on the contrary.
This is a window that opens to a better understanding of Ex-Libris and that the use of knowledge can
be important, as we look in this direction.
The Ex-Librises is a symbol, memory, identity,
coded letters, images, values.
They are encrypted messages embedded in a set
of expressive power and communicational beauty.

Σε αυτά καταγράφονται έννοιες και διαμορφώνονται ιδέες που δεν είναι τίποτα περισσότερο από ό,τι
το σκίτσο κάποιων συνεκτικών γραμμών της σκέψης, της γνώσης, του προβληματισμού και της ανάλυσης.
Σκέψεις που, σε γενικές γραμμές, ίσως στο εγγύς
μέλλον, να οδηγήσουν σε πιθανές επιδοτήσεις για
την έρευνα και εισαγωγή της μελέτη της Βιβλιοσημολογίας και των Βιβλιοσήμων ως ένα σημαντικό
μέρος της ιστορίας των Κοινωνικών Δεδομένων.
Το παρόν δεν είναι μια ολοκληρωμένη εργασία, το
αντίθετο. Αυτό είναι ένα παράθυρο που ανοίγει σε
μια καλύτερη κατανόηση των Βιβλιοσήμων και πως
η χρήση της γνώσης μπορεί να είναι σημαντική, κα-

My selected references come from the perennial
work and knowledge of the distinguished Portuguese Professor Dr. Ana Cristina Martins, which
states: “When we enter in the decoding of Ex-Libris
we move to the meta-lingual gate, intertextuality,
context and semantics.
Extension and labeling of elements, which idealize and use the Ex-Libris can be considered as a
second cover that mediate between the Being and
not-Being to the extent that it meets the needs of
each delivery experiential framework rooted in the
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θώς κοιτάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Το Βιβλιόσημο είναι σύμβολο, μνήμη, ταυτότητα, κωδικοποίηση γραμμάτων, εικόνων, αξιών. Είναι κρυπτογραφημένα μηνύματα ενσωματωμένα σε
ένα σύνολο εκφραστικής δύναμης και επικοινωνιακή ομορφιάς.

near or distant past”.
Know thyself and know the Other - through ExLibris – you will find the missing links in the long
chain of unity and heritage of our ancestors that is
urgent to revive and stimulate, transmitted safely to
our children and grandchildren, in ordeer to know
that through the use of knowledge, we can achieve
and realize the dream of a more just and perfect future.

Οι επιλεγμένες αναφορές μου προέρχονται από τις
πολυετείς εργασίες και τις γνώσεις της διακεκριμένης Πορτογαλίδας Καθηγήτριας Δρ. Ana Cristina
Martins, η οποία αναφέρει: «…. Όταν εισερχόμαστε στην αποκωδικοποίησης της Βιβλιοσημολογίας
μεταφερόμαστε στην πύλη της μεταγλώττησης, διακειμενικότητας, των συμφραζομένων και της σημασιολογίας.

Thank you very much!

Προέκταση και επισήμανση των στοιχείων τα οποία
εξιδανικεύει και χρησιμοποιεί το Βιβλιόσημο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα δεύτερο κάλυμμα που μεσολαβήσει μεταξύ του Είναι και Δεν-είναι, στο βαθμό
που καλύπτονται οι ανάγκες των παραδόσεων κάθε
βιωματικού πλαισίου ριζωμένες στο εγγύς ή στο
απώτερο παρελθόν».
Γνώθι Σαυτόν και γνώρισε τον Άλλο - μέσω των Βιβλιοσήμων – θα βρείτε τους ελλείποντες κρίκους
της μεγάλης αλυσίδας της ενότητας και της κληρονομιάς των προγόνων μας που είναι επείγον να αναβιώσει και να τονωθεί, να μεταδοθεί με ασφάλεια
στα παιδιά και τα εγγόνια μας, που πρέπει να γνωρίζουν ότι με τη χρήση της γνώσης, μπορούμε να επιτύχουν και να πραγματοποιήσουν το όνειρο για ένα
πιο δίκαιο και τέλειο μέλλον.

Το Βιβλιόσημο είναι σύμβολο, μνήμη, ταυτότητα, κωδικοποίηση
γραμμάτων, εικόνων, αξιών.
The Ex-Librises is a symbol, memory, identity, coded letters, images, values.

Σας ευχαριστώ!
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Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
---------------------------------------------------------------------------------------

ARISTOTELIAN LOGIC AND THE USE OF KNOWLEDGE

«Πάντες άνθρωποι του ειδένα ορέγονται φύσει».

“All men by nature desire to know”.

y this expression in the beginning of the
recondite work, the “Metaphysics”(A 980
a), and in continuity “an indication of this is the
delight we take in our senses.”, it is obvious, says
Aristotle, that all men by nature earnestly desire
knowledge, of course through the senses, inasmuch
as through them the cognitive apprehension of the
object of knowledge becomes possible.

ιά της φράσεως αυτής εις την αρχήν του
περισπούδαστου έργου του «Μετά τα Φυσικά» Α 980 α, και της συνεχείας «σημείον ο η των
αισθήσεως αγάπησις», είναι προφανές, λέγει ο Αριστοτέλης, ότι όλοι οι άνθρωποι, ως εκ της φύσεώς των επιθυμούν διακαώς την γνώσιν, μάλιστα δε
μέσω των αισθήσεων, καθ’ όσον δι’ αυτών καθίσταται δυνατή η εκ μέρους της νοήσεως πρόσληψις του
γνωστικού αντικειμένου. Ασφαλώς ο Αριστοτέλης
εθεμελίωσε τας αρχάς της λογικής, μέσω των οποίων, διά πρώτην φοράν εις την παγκόσμιον ιστορίαν ε-πεχειρήθη η επιστημονική έρευνα προς εύρεσιν
του αληθούς εις τον χώρον του επιστητού.
Ο Αριστοτέλης διεπίστωσεν ότι η μέχρι τούδε τακτική των Σοφιστών και των Διαλεκτικών ή Εριστικών, καθώς και των μη γνησίων Ρητόρων δεν οδηγούσε εις την αλήθειαν διό και ανεζήτησε μέθοδον
ασφαλούς επιστημονικής αποδείξεως, η οποία πρωτίστως εμπεριέχεται εις τους συλλογισμούς, όπως
περιγράφονται εις το έργον του «Αναλυτικά Πρότερα». Προς επίτευξιν του ως άνω εγχειρήματος ο
Αριστοτέλης εισήγαγε τας έννοιας, τους όρους και
τους ορισμούς, καθώς και τας κρίσεις, δι’ ων ήχθη
εις τας συγκεκριμένας προτάσεις και διαιρέσεις,
προκειμένου να καταλήξη εις τας σχετικάς με τας
αρχικάς υποθέσεις θεωρίας.
Κατά την συστηματικήν εξέτασιν των εννοιών και

Certainly Aristotle established the principles of logic, through which, for the first time in world history
scientific research attempted to find the truth in the
domain of the perceptible world. .
Aristotle confirmed that the tactics hitherto used
by the Sophists and dialecticians or debaters, as well
as the non-genuine orators did not lead to the truth,
and so he sought a process of secure scientific evidence, which is primarily included in the considerations as described in the work “Prior Analytics “.
To achieve the above operation Aristotle introduced the meanings, the terms and definitions, as
well as the judgments brought to the particular propositions and divisions, in order to conclude correctly
relative to the initial hypothesis of a theory.

49

των συναφών προς την αρχικήν υπόθεσιν κρίσεων,
προβαίνει εις ουσιαστικήν και σημασιολογικήν λογικήν αξιολόγησιν αυτών, προκειμένου τα εξαχθησόμενα συμπεράσματα να προσεγγίζουν την ουσίαν της ζητουμένης και μέσω αυτών επιδιωκομένης
πραγματικότητος. Εις τα άνευ συμπλοκής λεγόμενα
περιλαμβάνεται κάθε όρος ή έννοια, των οποίων η
εκφορά δι’ ονόματος ή ρήματος δηλοί το υποκείμενον ή το κατηγορούμενον. Τα μετά συμπλοκής απαιτούν κρίσιν, πρότασιν και απόφασιν, είτε ως κατάφασιν είτε ως απόφανσιν (Κατηγορίαι, 21α 16, Περί
ερμηνείας 4-5, 9-10). Είναι προφανές, ότι την αλήθειαν εκφέρει εκείνος ο οποίος αποφαίνεται ότι το
πραγματικώς σύνθετον είναι σύνθετον, ενώ ψεύδεται εκείνος ο οποίος αποδέχεται το αντίθετον της
τεκμηριωμένης πραγματικότητος: «ου γαρ το ημάς
οίεσθαι αληθώς σε λευκόν είναι ει συ λευκός, αλλά
διά το σε είναι λευκόν ημείς οι φάντες τούτο αληθεύομεν» (Μετά τα Φυσικά θ 10, 1051 β Ι, ΣΤ 4,
1027β 25. Περί Ερμηνείας 9, 18 β 37).
Διά των κατηγορικών συλλογισμών οδηγούμεθα
εις την απόδειξιν, δηλαδή είναι λόγος «εν φ τεθέντων τινών ετερόν τι των κειμένων εξ ανάγκης συμβαίνει διά των κειμένων» (Τοπικών Α Ι, Σοφιστικοί
έλεγχοι Ι, Ι65 α Ι, Αναλυτικά Πρότερα Α΄Ι 24 β Ι8).
Η απόδειξις και εν συνεχεία εξήγησις των καθ’ έκαστον απορρέει από τας καθόλου εννοίας, τας οποίας αδυνατούμεν να γνωρίσωμεν επ’ ακριβώς, παρά
μόνον τα επί μέρους και πάλιν ατελώς. Προς τούτο επιλέγεται η μέθοδος της επαγωγής, καθ’ όσον
μανθάνωμεν ή επαγωγή ή αποδείξει. «Έστι δε η μεν
απόδειξις εκ των καθόλου, η δε επαγωγή εκ των
κατά μέρος• αδύνατον δε τα καθόλου θεωρήσαι μη
δι’ επαγωγής». (Αναλυτικά Ύστερα Α, 8Ι β).
Ο Αριστοτέλης δεν θεωρεί τας αυτοδήλους και
αδιαψεύστους αρχάς ευθύς εξ αρχής ετοίμους εις
τον νουν του ανθρώπου, παρά μόνον εν δυνάμει
και εν σπέρματι και καθίστανται ενεργεία προϊόντος του χρόνου εξελίξεως των διανοητικών δυνάμεων, πάντοτε τη συνεργεία της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου, διά της επ’ αυτών επιδράσεως
των νοητών ειδών και της εμπειρικής γνώσεως της
εν τω μεταξύ κτηθείσης. Τούτου ένεκα η γνώσις των
αμέσων και αναποδείκτων διά τον φιλόσοφον είναι
γνώσις και αγνωσία, μη εισέτι μετέχουσαι της ενεργού πραγματικότητος (Περί ψυχής Γ 4, 430 α 6-8.
Μετά τα Φυσικά Α 9, 992β30).
Εκ των ανωτέρω είναι προφανές ότι αι αισθήσεις,
καθώς και ο νους, συνέχονται μεταξύ των, γνωστού
όντος ότι αι αισθήσεις δεν είναι η μόνη πηγή προελεύσεως των γνωστικών εννοιών και των γνώσεων
γενικώς. Είναι βέβαιον ότι ούτε αι γνώσεις επεισέρ-

During the systematic examination of concepts
and judgments related to the initial hypothesis, he
progresses to substantial and semantic logical evaluation of them, in order that the derived conclusions
reach the essence of the desired and thereby the objective reality.
In discourse free of conflict, is included every
term or concept, whose articulation by noun or verb
denotes the subject or predicate. Such discourse requires judgment, and proposition and decision, either as affirmation or negation. (Categories, 21a 16,
On Interpretation 4-5, 9-10). Obviously, the truth is
delivered by the one who holds that actually a composite is a composite, while the one who accepts the
opposite of documented reality is lying: “It is not
because we think truly that you are pale, that you
are pale, but because you are pale we who say this
have the truth.”(Metaphysics Book IX 1051, 7-8.
On Interpretation 9, 18 b 37).
Through categorical syllogisms we are led to the
proof, that is to say, “Reasoning is an argument in
which certain things being laid down, something
other than these necessarily comes about through
them.” (Topics, Book I 25, De Sophisticis Elenchis
I I65 I, Prior Analytics AI 24b I8). The proof and
in continuity the explanation of each follows from
the universal concept, which we are unable to know
precisely, but only partially and again incompletely.
To this end, the method of induction is selected,
inasmuch as we learn by either induction or demonstration. “Thus demonstration develops from universals, induction from particulars… It is consequently impossible to come to grasp universals except
through induction.” (Posterior Analytics A 81 b).
Aristotle does not consider the self-evident and irrefutable principles directly from the beginning to
be ready in the mind of man, but only potentially
and partially, and they constitute an activity of the
product of temporal development of intellectual
powers, always the synergy of the free will of man,
through the effect thereon of mental items, and the
empirical knowledge in the meantime of actualities.
As to this, due to the cognition of the immediate and unsubstantiated, for the philosopher they
are both cognition and ignorance, and are not yet
participating in active reality (De Anima 430a 6-8.
Metaphysics A 9 992v30).
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χονται έξωθεν και εγγράφονται ή αποτυπώνονται
εκ των υστέρων επί της ψυχής, όπως ακριβώς αυτό
συμβαίνει επί αγράφου πλακός (TABULA RASA).
Επί πλέον τονίζεται ότι ούτε ο νους μόνος του είναι η αποκλειστική πηγή γνώσεως, ανεξάρτητος από
τας αισθήσεις και τα εννοίας, καθ’ όσον αι έννοιαι
προϋπάρχουν δυνάμει και σπερματικώς εις την διάνοιαν και εκδηλούνται ενεργεία υπό την επίδρασιν
της κατ’ αίσθησιν αντιλήψεως και εμπειρικής γνώσεως και μαθήσεως.
Εν αντιθέσει προς τον Πλάτωνα, ο οποίος επέμεινε επί της λογικής αναλύσεως και της απαγωγής, ο
Αριστοτέλης υιοθέτησε κυρίως την επαγωγήν εις
την μορφήν της συστηματικής λογικής. Είναι προφανές ότι ο Αριστοτέλης, παρακάμπτοντας τον πλατωνικόν δυισμόν, δεν έθεσεν την αισθητικήν αντίληψιν εις αντίθεσιν προς τον λόγον, αλλά διά της
αισθητικής εμπειρίας εδημιούργησεν τα δεδομένα
(DATA) προς θεμελίωσιν των αυταποδείκτων πρώτων αρχών, εκφραζομένων ως συνδυασμός ερεύνης,
γεγονότων και πραγμάτων μετά της θεωρητικής διαδικασίας. Τόσον ο Πλάτων όσον και ο Αριστοτέλης ερμηνεύουν τη πρόοδον του νου από τους παγκοσμίους νόμους με τας αναλόγους προεκτάσεις
εις τον χώρον του επιστητού. Εν αντιθέσει προς την
πλατωνικήν μυθικήν αρχήν της γνώσεως, ο Αριστοτέλης θεωρεί τα δεδομένα της αισθητικής εμπειρίας ως μέσα αξιοπιστίας της ερεύνης, και δη και των
στοιχείων αυτής διά των οποίων χωρεί η ερευνητική
διαδικασία. Ο συνδυασμός της επαγωγικής μεθόδου
μετά της λογικής αναλύσεως συνετέλεσε τα μάλιστα
εις την πρόοδον των επιστημών, από της εποχής του
Αριστοτέλους μέχρι σήμερον.
Η πραγματική γνώσις απαιτεί σταθερόν και αξιόπιστον σύστημα νοήσεως. Τα αντικείμενα της
γνώσεως και αι έννοιαι διά των οποίων συντελείται η γνώσις πρέπει να είναι καθοριστά, δηλαδή να
έχουν χαρακτήρα με τον οποίον δυνάμεθα να αναγνωρίζωμεν το κατηγόρημα ενός διακριτού γνωστικού αντικειμένου. Εις το αργόν του «Μετά τα Φυσικά» ο Αριστοτέλης μετ’ εμφάσεως τονίζει ότι το
αυτό γνώρισμα την ιδίαν στιγμήν δεν είναι δυνατόν
ν’ ανήκη και να μην ανήκη εις το ίδιον αντικείμενον
και εις τον αυτόν βαθμόν. Ενταύθα πρόκειται περί
του νόμου της αντιφάσεως, διά του οποίου εφιστάται η προσοχή του νοούντος υποκειμένου προς αποφυγήν περιπετειών της νοήσεως και απώλειαν της
γνώσεως. Ακριβώς τους νόμους της νοήσεως εξετάζει και περιφρουρεί η αριστοτελική λογική, τιθεμένου, ούτω πως, του ακρογωνιαίου λίθου της καθόλου επιστημονικής ερεύνης εις τον χώρον του επιστητού.

From the above it is evident that the senses as
well as the intellect interact, it being known that the
senses are not the only source of origin of cognitive
concepts and knowledge in general. It is certain that
neither does knowledge enter from outside and enters or is captured retrospectively for the soul, just as
is the case for a blank slate (TABULA RASA).
Moreover, it is emphasized that neither is the mind
alone the sole knowledge source, independent of the
senses and concepts, inasmuch as the concepts preexist potentially and partially in the intellect and are
overtly active under the impact of sense-perception
and empirical knowledge and learning.
Unlike Plato, who insisted on analysis and deductive logic, Aristotle mostly adopted induction in the
form of systematic logic.
Clearly Aristotle, bypassing the Platonic dualism, has not posited sense-perception in contrast to
reason, but through sense experience created sense
data in the establishment of self-evident first principles, expressed as a combination of research, events
and things after the theoretical process. Both Plato
and Aristotle interpret the progression of the mind
from the universal laws with the analogous extensions in the domain of the perceptible world. Unlike
the platonic myth principle of knowledge, Aristotle
considers the sense-experience data as a means of
credibility of the inquiry, in particular its features
from which proceeds the research process. The combination of the inductive method after analyzing the
logic contributed even in the progression of science
from the time of Aristotle until today.
Actual cognition requires a stable and reliable
cognitive system. The objects of knowledge and
concepts through which cognition occurs must be
specified, that is, have a character with which we
may recognize a predicate and a discrete subject.
In the «Metaphysics” Aristotle stresses that for an
attribute the individual currently possesses it is not
possible to belong and not belong to the same object
and to the same extent.
Herein is a contradiction of the law, by which the
attention of the subject to avoid misadventures of
noesis and loss of cognition.
It is precisely this cognition that is examined by
the laws and safeguards of the Aristotelian logic, po51

Παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθή μεγάλαι
προσπάθειαι προσθήκης νέων στοιχείων και συμπληρώσεων επί της αριστοτελικής λογικής, εν τούτοις, αυτή παραμένει εσαεί η βάσις των επιστημών
διαχρονικώς. Ούτε τα μαθηματικά, ιδιαιτέρως τα
αλγεβρικά σύμβολα, κατώρθωσαν να την υποκαταστήσουν• απλώς επεβεβαίωσαν την ανυπέρβλητον
ορθότητά της. Όντως αι λογικαί επινοήσεις του Αριστοτέλους υπερέβησαν τα όρια της κοινής λογικής,
καθ’ όσον ερευνώνται ζητήματα οντολογικά, γνωσιολογικά, επιστημολογικά, κοινωνικά και πολιτικά. Ο Πλάτων εις τον «Σοφιστήν» είχεν εντοπίσει
τα καθολικώτατα γένη των όντων: «το ον», την «κίνησιν» την «στάσιν» την «ταυτότητα» και την «ετερότητα» (Σοφιστής, 254 c). Περαιτέρω ο Αριστοτέλης, επί τη βάσει της πολλαπλότητος των σημασιών του ρήματος «είναι», διέκρινε τα δέκα καθολικώτατα γένη, τας δέκα «Κατηγορίας»; «ουσίαν»,
«ποσόν», «ποιόν», «προς τι», «που», «ποτέ», «κείσθαι», «έχειν», «ποιείν», «πάσχειν». Διά των κατηγοριών αυτών, αι οποίαι αργότερον ετροποποιήθησαν υπό του Ε.ΚΑΝΤ, διευκολύνεται τόσον η επιστημονική έρευνα όσον και ο καθ’ ημέραν βίος των
πολιτών εντός της ωργανωμένης κοινωνίας. Όντως,
μέσω των κατηγοριών συντελείται η αντιστοιχία μεταξύ του λέγειν και του είναι, πράγμα το οποίον εκφράζεται ως λογική πρότασις και λογική κρίσις, την
οποίαν ο Αριστοτέλης αποκαλεί «απόφανσιν», δηλαδή την συνολικήν και τεκμηριωμένην κρίσιν, διά
της οποίας με ένα κατηγόρημα διατυπώνεται η καθολική ονομασία της ουσίας, του προσώπου, του
πράγματος, του γεγονότος, δηλονότι, η απόδοσις
του συγκεκριμένου κατηγορουμένου εις το υποκείμενον. Χαρακτηριστική, εν προκειμένω, είναι η θεωρία του περί των συλλογισμών, της βάσεως κάθε
λογικής, ηθικής, πολιτικής και κοινωνικής εκφοράς
του εγώ της υπάρξεως προς το εσύ της υπάρξεως
του Άλλου.
Εκ της ανωτέρω συντόμου αναλύσεως του μηχανισμού της αριστοτελικής θεωρίας της γνώσεως,
επί τη βάσει της αριστοτελικής λογικής, επιδιώκεται η αναζήτησις του αληθούς εις τον χώρον της επιστήμης, της πολιτικής, της ηθικής, της τέχνης και
της κοινωνίας των συνειδήσεων των πολιτών. Είναι
πλέον ή βέβαιον ότι τα εναντιούμενα προς την αλήθειαν στοιχεία συνεχώς συσκοτίζουν τον ορίζοντα
της ουσιαστικής μεθέξεως του είναι και του γίγνεσθαι εντός της ιστορίας. Προβαλλόμενα αληθοφανή
επιχειρήματα ορθώνονται ως ανυπέρβλητα εμπόδια
και ενίοτε σκοπίμως ενεργούν προς απομάκρυνσιν
του νοός εκ της πορείας προς την γνώσιν και απόδειξιν του αληθούς. Όντως η εποχή μας κυριαρχείται,

sitioned so that it is the cornerstone of all scientific
research in the domain of the perceptible world.
Although great attempts have been made adding
new elements and additions to Aristotelian logic, it
remains forever the base of science over time. Neither mathematics, particularly the algebraic symbols, succeeded in replacing it, but simply verified
its unsurpassed accuracy.
Indeed, logical concepts of Aristotle exceeded the
bounds of common sense inasmuch as ontological
issues were investigated, as well as epistemological,
social and political. Plato in the “Sophist” had identified universal genera of beings: “being”, “movement”, “stasis”, “identity” and “otherness” (Sophist,
254 c). Further Aristotle, based on the multiplicity of meanings of the verb “is”, discerned the ten
universal genera, the ten “Categories”: “substance,
quantity, quality, relation, location, time, position,
habit, action, passion.”
These categories have later been modified by Kant.
They both facilitate scientific research and the day to
day life of citizens within an organized society. Indeed, through the categories we place the correlation
between speaking and being, which is characterized
as a logical proposition and logical judgment:, which
Aristotle calls “negation”, i.e. complete and documented judgment, whereby a predicate expresses
the universal name of the substance, of the person,
thing, event, expressing, the content of the particular
category of the predicate. Characteristic in this case,
is the theory of reasoning, the basis of any logic, ethics, political and social articulation of the self and
the existence of the Other.
From the above short analysis of the mechanism
of the Aristotelian theory of knowledge, based on
Aristotelian logic, what was sought was an inquiry
into the domain of the real in science, politics, ethics, art and consciousness of civil society.
It is certain now that the opposition to the truth
data continuously obscures the horizon of substantial participation of being and becoming in history.
Proposed plausible arguments stand as insurmountable obstacles and sometimes deliberately act
to remove the mind from the path towards knowledge and proof of the truth. Indeed our era is dominated largely by such efforts of policy and economic
and intellectual leadership, by which they faked the
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εν πολλοίς, από τοιούτου είδους ενεργήματα της πολιτικής και της οικονομικής και της πνευματικής
ηγεσίας, διά των οποίων φαλκιδεύεται η απρόσκοπτος πορεία του νου προς την σύλληψιν και εν συνεχεία έκφρασιν της πραγματικής ουσίας των όντων,
των πραγμάτων και των ιστορικών γεγονότων.

uninterrupted march of the mind to the arrest and
subsequent expression of the actual substance of beings, of things and historical events. Indeed in an
age in which to no avail do we seek the defense of
the true, human cognition is dangerously distorted
because only by masking the truth does falsehood,
deception and fraud prevail.

Μάλιστα δε εις μίαν εποχήν κατά την οποίαν ματαίως, αναζητείται η υπεράσπισις του ορθού, η ανθρώπινη γνώσις νοθεύεται επικινδύνως, διότι μόνον
διά της αποκρύψεως του αληθούς κυριαρχεί το ψεύδος, η πλάνη και η απάτη. Τούτου ένεκα, σήμερον,
είπερ πότε και άλλοτε, η ανεκτίμητος προσφορά της
αριστοτελικής φιλοσοφίας προς κατοχύρωσιν της
αντικειμενικής γνώσεως, είναι το κατεπείγον αίτημα των καιρών.

Therefore, today, more than ever before, the invaluable contribution of Aristotelian philosophy for the
consolidation of objective knowledge is the urgent
demand of the times.
The anniversary of 2400 years since the birth of
the greatest of the philosophers in the world makes
this study, the interpretation and understanding of
Aristotelian philosophy, the foremost concern and
duty of every soundly thinking and philosophizing
citizen.

Η επέτειος των 2400 ετών από της γεννήσεως του
μεγίστου των φιλοσόφων παγκοσμίως, καθιστά την
μελέτην, την ερμηνείαν και την κατανόησιν της αριστοτελικής φιλοσοφίας το πρώτιστον μέλημα και
καθήκον κάθε υγιώς σκεπτομένου και δη και φιλοσοφούντος πολίτου.

Thank you!

Σας ευχαριστώ!

...όλοι οι άνθρωποι, ως εκ της φύσεώς των επιθυμούν διακαώς την γνώσιν, μάλιστα δε μέσω των αισθήσεων, καθ’ όσον δι’ αυτών καθίσταται δυνατή η εκ μέρους της νοήσεως πρόσληψις του γνωστικού αντικειμένου...
...all men by nature earnestly desire knowledge, of course through the senses, inasmuch as through them the cognitive apprehension of
the object of knowledge becomes possible...
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
-----------------------------------------

tHE UsE oF KnoWLEDGE

νώση είναι η ασφαλής και αντίστοιχη προς
την πραγματικότητα, σύλληψη ενός πράγματος και των σχέσεων αυτού με το περιβάλλον. Είναι η διαδικασία της αντίληψης και νόησης, δηλαδή
η συνολική διανόηση που φέρνει στην σύλληψη της
σχέσης ενός πράγματος με το περιβάλλον. Είναι η
γνήσια η μόνη μας είσοδος και βάση της φιλοσοφίας των Αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και αποτελεί
αιτία κατανόησης της «αλήθειας», τη συμφωνία με
την πραγματικότητα και τη μη λανθασμένη γνώση.
Οι γνώσεις και η απόκτησή τους, οφείλονται, στη
μελέτη, στην παρατήρηση, την αντίληψη, τη μνήμη, την κρίση και γενικά στη λειτουργία την νοητικήν ικανότηταν του κάθε ατόμου. Η παρατήρηση
και ο εμπειρισμός οδηγούν σε γνώσεις αλλά πολύ
περιορισμένου πεδίου, ενώ η δια βίου «σπουδή» της
Γνώσης αλλάζει τη δομή της προσωπικότητας του
ατόμου, κυρίως σε ό,τι αφορά τις συναισθηματικές
και νοητικές του πλευρές, ενώ η πνευματική «εγκεφαλική» γνώση, οδηγεί στο άπειρον και καθορίζει,
αφ’ ενός την επιστημονική γνώση, αφ’ ετέρου την
κοινωνικότητα του ανθρώπου, προσδιορίζοντας την
επικοινωνία και τη συμπεριφορά.

nowledge is the secure conception of
a thing and of its relations with the
environment which corresponds to reality. It is
the perception and cognition process, namely the
total intellectual process that brings to conception
the relationship of a thing to the environment. It
is the authentic, the only entrance and basis of the
philosophy of the ancient Greek philosophers, and
where reason for the `truth, deals with reality and
not false knowledge. Knowledge and its acquisition
are due to study, observation, perception, memory,
judgment, and generally function in the mental
abilities of each person.

Η Φιλοσοφία, δηλώνει την πραγματική της προσπάθεια και τον αγώνα του «σκεπτόμενου όντος»
στην σοφία. Η Φιλοσοφία είναι η τέχνη και τεχνική, που με μεθοδικότητα ερευνά τον «κόσμο» για

Philosophy manifests the real effort and struggle
of the «thinking being» in wisdom. Philosophy is
the art and technique that methodically explores the
«world» and discovers the truth using the innate and

Observation and empiricism lead to knowledge
but are very limited in scope, while life-experience
«study» of knowledge changes the structure of the
personality, in particular as regards the emotional
and mental aspects, and intellectual «cerebral»
knowledge, leads to infinity and determines, on
the one hand, scientific knowledge, and, on the
other hand, the sociability of man determining
communication and behavior.
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να ανακαλύψει την Αλήθεια, χρησιμοποιώντας την
έμφυτη και πάγια τάση του ανθρώπου για Γνώση.
Αυτό είναι που κάνει τον Αριστοτέλη να καταλήξει ότι … «όλοι άνθρωποι από τη φύση τους επιθυμούν την Γνώση» (πάντες άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει…). Αυτή η αναζήτηση της Αλήθειας
που «ορέγεται» η Φιλοσοφία, θα κάνουν τον Πλάτωνα να διαπιστώσει ότι «μάλα φιλοσόφου τούτο το
πάθος, το θαυμάζειν. Ου γαρ άλλη αρχή φιλοσοφίας η αυτή…». Αυτές οι θέσεις των δύο γιγάντων της
παγκόσμιας διανόησης θα οδηγήσουν πολύ αργότερα τον πλούτο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, να μελετήσει την επιτακτική ανάγκη της εκπαιδευτικής διαδικασίας να επιμείνει στη διαδικασία
παραγωγής και μεταβίβασης γνώσεων. Από τα τέλη
του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αι. οι κοινωνιολόγοι, όπως ο Λέστερ Ουώρντ και άλλοι, θα διδάξουν και θα δηλώσουν την κοινωνιολογική ανάλυση που στρέφεται στην παραγωγή κοινωνιολογικών γνώσεων, ανεξαρτήτως και πέραν της όποιας
επιστημονικής ή μη χρησιμότητας και εφαρμογής
τους. Αυτές οι κοινωνιολογικές γνώσεις αποτελούν
έναν ολόκληρο κλάδο που μελετά και συντελεί στην
παραγωγή και ανάπτυξη γνώσεων και στον καθορισμό απλών ή χαρακτηριστικών μορφών σκέψης που
θα οδηγήσουν σε άλλες γνώσεις κλπ. Προκειμένου
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους επί του επιστητού
τόσο οι προσωκρατικοί όσο και οι Σωκρατικοί «περί
την έννοιαν της αληθείας διερευνόντες».

fixed human tendency for knowledge. This is what
led Aristotle to conclude that ... «all men by nature
desire to know.» (« πάντες άνθρωποι του ειδέναι
ορέγονται φύσει…...). This quest for truth which
philosophy “desires” would make Plato declare that
«the passion for philosophy is the sense of wonder»
το θαυμάζειν. These positions of the two giants of
the global intelligentsia will lead much later the
wealth of Sociology of Education, to consider the
urgency of the educational process and to insist on
the production process and knowledge transfer.
From the late 19th century and early 20th century.
sociologists like Lester Ward and others will teach
and declare sociological analysis focused on the
production of sociological knowledge, irrespective
of scientific utility or non-utility in application. This
sociological knowledge is an entire industry that
studies and helps in the production and development
of knowledge and defines simple or characteristic
forms of thinking that will lead to other knowledge
in order to enrich their knowledge of the sciences
and knowledge of both the Pre-Socratic and the
Socratic «on the meaning of the investigated truth».
From antiquity to the 20th century in an orderly
manner, they have been systematizing the breadth of
knowledge and calling it science.
So they manage to control as methodically and
in detail sets of similar phenomena which they
subsequently isolate, evaluate and investigate
and which they elevate to independent research
objects. In this way - perhaps primitive to anarchist
- however, in any case they transmit messages from
one person to another through the use of signs and
symbols ... and the various scientific divisions are
created, schools, genres, as you wish. But they are
the juvenilia of the creation of individual scientific
knowledge and the symbols used to create the
conceptual content to transfer specialized meaning
that he possibly wants and can transmit to the subject
- the subject transmitter - receiver. Noteworthy is
the great variety and diversity that prevails on the
basis of the division of science from antiquity to date
and generally accepted by the many remarkable and
reputable researchers.

Από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ο αιώνα με πειθαρχημένο τρόπο, συστηματοποιούν το εύρος των
γνώσεων και το ονομάζουν Επιστήμη. Έτσι, κατορθώνουν να ελέγξουν όσο πιο μεθοδικά και λεπτομερειακά μπορούν τα σύνολα των ομοειδών
φαινομένων, τα οποία εν συνεχεία, απομονώνουν,
αξιολογούν και ερευνούν και τα οποία ανάγουν σε
αυτοτελή αντικείμενα έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο – ίσως πρωτόγονο έως αναρχικό – πάντως με
οποιοδήποτε τρόπο μεταφέρουν μηνύματα από το
ένα υποκείμενο στο άλλο, με τη χρήση σημείων και
συμβόλων…και δημιουργούνται οι διάφορες επιστημονικές διαιρέσεις, σχολές, είδη, όπως θέλετε
να τα πείτε… Είναι όμως τα πρωτόλεια της δημιουργίας των επιμέρους Επιστημών, οι γνώσεις και
τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται, δημιουργούν
με νοηματικό περιεχόμενο τη μεταφορά του εξειδικευμένου νοήματος, που ενδεχομένως θέλει και
δύναται να μεταδώσει το υποκείμενο – πομπός, στο
υποκείμενο – δέκτης. Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη
ποικιλία και πολυμορφία που κυριαρχεί ως προς τη
βάση της διαιρέσεως των Επιστημών από της αρ-

Plato takes as a basis on which communicates
the observer’s mind with the perceptible world and
distinguishes between two worlds, the visible and the
imaginary where the first one is perceived through
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χαιότητος έως σήμερα και που, γενικώς, έχει γίνει
αποδεκτή από τους πολλούς αξιόλογους και αξιόπιστους ερευνητές. Ο Πλάτων λαμβάνει ως βάση με
την οποία κοινωνεί ο νους του παρατηρητή μετά του
επιστητού και διακρίνει δύο κόσμους, τον Ορατό και
το Νοητό, όπου ο πρώτος γίνεται αντιληπτός μέσω
των αισθήσεων και ο δεύτερος μέσω του λογικού,
δηλαδή με τους κανόνες εκείνους και τις αρχές που
διέπουν την ορθή σκέψη ( Σ. Γκίκας).
Του Ορατού κόσμου τα αντικείμενα ή πράγματα ή
εικόνες πραγμάτων, το δε Νοητό κόσμο αποτελούν
οι εκδοχές και οι ιδέες.

the senses, and the second through reason, i.e. with
those rules and principles underlying good thinking
(pp. Gikas). For the visible world there are objects
or things or images of things, and for the imaginary
world there are the versions and the ideas.
Aristotle considers philosophy as the totality
of the sciences and divides, every philosophy or
science into theoretical, practical and productive.
The Theoretical is that whose purpose, sole
aim and objective is the knowledge of the truth.
The productive science tends to highlight stable
knowledge products and finally the practical aims at
regulating transactions that achieve good, hence it
involves ethics indicated in the individual good and
the Political which referrs to the general good. Both
the Pre-Socratic philosophers, who have dealt with
the world as a whole, from Thales, Pythagoras to
Empedocles and Democritus and without all of them
being monists, are distinguished for the pluralism of
their ideas and their boundless faith in the whole
world. They analyzed acoustic and visual symbols
or signs and investigated the sense contents.

Ο Αριστοτέλης θεωρεί τη φιλοσοφία ως το σύνολο των Επιστημών και τη διαιρεί, την κάθε φιλοσοφία ή επιστήμη σε θεωρητική, παραγωγική και πρακτική. Η θεωρητική, της οποίας ο σκοπός, ο μόνος
σκοπός και στόχος είναι η Γνώση της Αληθείας.
Η παραγωγική επιστήμη τείνει στην ανάδειξη,
σταθερά, προϊόντων γνώσεως και τέλος, η πρακτική
αποβλέπει στην ρύθμιση πράξεων που επιτυγχάνουν
το Αγαθό, εξ’ ού και περιλαμβάνει την Ηθικήν που
αναφέρεται στο Αγαθό του Ατόμου και στην Πολιτική που αναφέρεται στο Γενικό Αγαθό. Αμφότεροι
οι προσωκρατικοί, ασχολήθηκαν με τον κόσμο στο
σύνολό του. Οι φιλόσοφοι από τον Θαλή, τον Πυθαγόρα έως τον Εμπεδοκλή και τον Δημόκριτο και
χωρίς να είναι όλοι μονιστές, διακρίνονται για τον
πλουραλισμό των ιδεών τους και την απέραντη πίστη τους στο σύνολο του κόσμου.
Αναλύονται ακουστικά και οπτικά σύμβολα ή σημεία και ερευνούν τα νοηματικά περιεχόμενά τους.
Οι φιλόσοφοι των 5ου και έως 2ου αιώνα συνεχίζουν την αναζήτηση του Τέλειου του Ιδανικού τα διακρίνουν – το ιδανικό από το πραγματικό – γιατί μόνον σαν ιδεατή τελειότητα μπορεί να συλληφθεί (Σ.
Γκίκας).
Ο Θωμάς ο Ακινάτης, ο μεγαλύτερος εκκλησιαστικός Αριστοτελιστής, προσδιορίζει τη θρησκευτική σκέψη ως σχέση πίστεως και γνώσεως και ορθολογικού στόχου της αποκαλύψεως.

The philosophers of the 5th century B.C., till the
2nd century A.D. continue the quest for the Perfect,
the Ideal and they distinguish - the ideal from the
real, because only as ideal perfection can it be
captured (p. Gikas). Thomas Aquinas, the greatest
ecclesiastical Aristotelian identifies religious
thought as a relationship of faith and knowledge and
rational objective revelation.
Today, however, reason has been disarmed, the
ideals have disappeared, morality has been cast
aside, the truth has been replaced by materialistic
determinism, and the ancient Greek «καλος κ’αγαθος» The Good and The Noble” sacrificed to the
«common good» and the general good is replaced
by communication.

Σήμερα όμως, ο ορθός λόγος έχει παροπλιστεί, τα
ιδανικά έχουν εκλείψει, η ηθική έχει παραμεριστεί,
η αλήθεια έχει αντικατασταθεί από την υλιστική αιτιοκρατία, και το αρχαιοελληνικό «καλός καγαθός»
θυσιάστηκε στο «γενικό καλό», ενώ το γενικό καλό
υποκαθιστά η επικοινωνία.

Knowledge is restricted to the evolution of
technology and science progresses in research
centers. The new sophists snatched from the external
similarity of the facts or made symbols and tried
to apply the properties or laws with categories of
phenomena to completely different phenomena and
realities.

Η Γνώση περιορίζεται στην εξελικτική πορεία της
Τεχνολογίας και η Επιστήμη εξελίσσεται στα Ερευνητικά Κέντρα. Οι νέο σοφιστές αρπάζονται από

It is strength, power, the geostrategic and
geopolitical compromises; the imposition of strong
on the unprotected is the deterministic outcome of
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την εξωτερική ομοιότητα των περιστατικών ή κατασκευασμένων συμβόλων και προσπαθούν να εφαρμόσουν τις ιδιότητες ή τους νόμους με κατηγορίες
φαινομένων σε εντελώς διαφορετικά φαινόμενα και
πραγματικότητες.

the wronged. Remember Montesquieu and the very
important work «The Spirit of Laws», an essay of
political and social philosophy, for the influence of
climate on the character of the people and for his
comments regarding the separation of powers in
government.

Είναι η Ισχύς, η Εξουσία, οι Γεωστρατηγικοί και
Γεωπολιτικοί συμβιβασμοί, είναι η επιβολή του ισχυρού στον απροστάτευτο, είναι η νομοτελειακή κατάληξη του αδικημένου. Θυμηθείτε τον Montesquieu
και το πολύ σπουδαίο έργο του «Το Πνεύμα των Νόμων», μία πραγματεία πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, για την επίδραση του κλίματος πάνω στο
χαρακτήρα των λαών και για τις παρατηρήσεις του
ως προς το διαχωρισμό των εξουσιών κατά τη διακυβέρνηση. Ο αντικειμενικός σκοπός του βιβλίου
του είναι να εξετάσει όλες τις σχέσεις που σχηματίζουν όλες μαζί αυτό που ονομάζουμε «το πνεύμα
των νόμων» Evans Pritcherd.

The book’s objective is to examine «all
relationships: that form all together what we call»
the spirit of laws »Evans Pritchard.
Without knowledge, who will decide what is fair
and what is unfair. Who will support the Ideal, the
Moral, the Good. No one. You know why? Because
catharsis is missing.
Think of the end of Aristotelian tragedy how it
disburdens the soul. I believe all of us - from the
horrors of tragic feelings of forgiveness, compassion,
«through pity and fear we experience the sufferings
of such catharsis ...

Χωρίς τη Γνώση, ποιος θα αποφανθεί τι είναι Δίκαιο και τι Άδικο. Ποιος θα υποστηρίξει το Ιδανικό,
το Ηθικό, το Αγαθό. Κανείς! Ξέρετε γιατί; Γιατί λείπει η Κάθαρση. Σκεφθείτε το τέλος της Αριστοτελικής τραγωδίας που απαλάσσει την ψυχή – πιστεύω
όλων ημών – από τη φρίκη την τραγικήν συναισθημάτων της συγχώρεσης, της συμπόνοιας, … «δι’ ελέου και φόβου περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων καθαρείν…».
Το Καθήκον είναι μία εσωτερική υποχρέωση που
την επιβάλει η Συνείδηση καθενός εξ’ ημών… σήμερα ένας εξωτερικός εξαναγκασμός στον οποίο συμμορφωνόμαστε ούτως ή άλλως… χωρίς να έχουμε
κατανοήσει τον καταναγκασμό, αφού έχουμε εθισθεί στον νομικίστικο ηθικό χαρακτήρα του.

This task is an internal requirement to impose
on the conscience of every one of us: ... now an
external coercion which we comply with in any case
... without having understood the compulsion since
we are conditioned to its legalistic moral character.
In the emerging «New World Order», I did not
find any NEWS, since historically what is repeated,
depending on the volume, is the strength and the will
of the New.
New alliances develop geostrategically - on that
our eminent colleagues will speak - in view of the
national interest of each (of strengths), the individual
is below the national and the free will subdued the
technical and geo-strategic political or military
objectives that serve the underlying interests.

Στην διαμορφούμενη «Νέα Τάξη Πραγμάτων», εγώ
δεν την βρίσκω καθόλου Νέα, αφού ιστορικά επαναλαμβάνεται, ανάλογα με τον όγκο, τη δύναμη και
τη θέληση του Νέου. Νέες συμμαχίες αναπτύσσονται γεωστρατηγικά – επ’ αυτού θα σας μιλήσουν διαπρεπείς συνάδελφοι – με γνώμονα το Εθνικό Συμφέρον ενός εκάστου (εκ των ισχυρών), το ατομικό
υπολείπεται του εθνικού, ενώ η ελεύθερη βούληση
καθυποτάσσεται στις τεχνικές και γεωστρατηγικές
πολιτικές, ή στρατιωτικές επιδιώξεις, που εξυπηρετούν τα υποκείμενα συμφέροντα. Αλλά η Ελεύθερη
Βούληση εδράζεται στις γνώσεις και στην ορθολογιστική εκτίμηση της κρατούσης κοσμοθεωρίας και
όχι στην «εθνική» ή προσωπική κρίση και υποκειμενική αξιολόγηση του ισχυρού. Μου έρχεται στο νου
η Μέση και η Νέα Στοά, που ακολουθεί τη Στοά του

But free will is based on knowledge and rational
assessment of the worldview that holds, rather than
«national» or personal judgment and subjective
evaluation of the powerful.
What comes to mind is the Middle and New Stoa,
following the Stoa of Stoicism where the reference
to philosophy calls for knowledge to support – the
human - around the practical needs of life and the
way to restore a mentality of peace.
This and only human desire, leading to the
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Στωικισμού, όπου η αναφορά στη Φιλοσοφία, δηλαδή στη Γνώση, ζητά να του παρασταθεί – του ανθρώπου – γύρω από τις πρακτικές ανάγκες και της
ζωής του και τον τρόπο αποκατάστασης της ψυχικής
του γαλήνης. Αυτή και μόνον η αποζήτηση του ανθρώπου οδηγεί στην ανάπτυξη των θετικών επιστημών και στην κοσμογονική άνθηση της Ηθικής Φιλοσοφίας. Οι κύριοι εκφραστές της Μέσης και Νέας
Στοάς, Παναίτιος και Ποσειδώνιος, κατά σειράν διαπιστώνουν τις υποχρεώσεις των ανθρώπων έναντι
του Θεού, του εαυτού μας και της κοινωνίας, διότι
αυτή η σχέση της ατομικής με την κοινωνική φύση
χαράζει τα όρια της ατομικότητας.
Εν συνεχεία, ο Ποσειδώνιος, πολυμερέστατος και
εκπληκτικός γνώστης της Ελληνικής και της Ανατολικής σοφίας, μας παραδίδει τη θεωρητική και
εμπειρική σκέψη, την παρατήρηση του ιδίου στην
ιστορική παράδοση, την αιτιοκρατία και το πνευματικό ενιαίο του ορθολογισμού με το λογικό.
Ο Ποσειδώνιος, κατά τη γνώμη μου, άφησε μία μεγάλη κληρονομιά κατά τους ελληνιστικούς χρόνους:
Την αναφορά του στην κοινωνική φύση του ανθρώπου και το κήρυγμά του για την αγάπη στον συνάνθρωπο. Αν η Επιστήμη, η Εξεύρεση του Εσχάτου
Λόγου και Ιδεών και Πραγμάτων και Αλήθειας, σημαίνει την σύλληψη της απόλυτης Γνώσης, δηλαδή της αποκάλυψης της πρωταρχικής αιτίας του
παρ’ εκάστοτε πράγματος ή φαινομένου, ο Αριστοτέλης συμπληρώνει: «ουκ ίσμεν δε το αληθές άνευ
της αιτίας»... τότε καταλήγουμε στον Καρτέσιο
όπου ομιλεί για την «απλή» Γνώση και την «Επιστημονική» Γνώση και προσδιορίζει την απλή ει το
«ότι τη διεπιστημονική, στο «διότι». Ορίζει, δε, την
πνευματική ανησυχία, εις την διαρκή έρευνα προς
προαγωγήν της γνώσεως, ο μεγάλος διανοητής Καρτέσιος, στην αναγωγή του αγνώστου στο γνωστό, του
ανεξήγητου στο εξηγητό κτλ. Συνίσταται, δε, ο σκοπός της Επιστήμης στην αναζήτηση της Αλήθειας
εις την παράσταση νόμων. Ο Hegel 1770-1831, θεωρεί ως κύριο αντικείμενο της γνώσεως την Ιδέα. Η
Φιλοσοφία που αναφέρεται στην Ιδέα, καλείται Λογική. Ο Comte 1798-1857 αναγνωρίζει ωσάν θεμέλιο το είδος του θετικού νοητικού προσκτήματος, το
οποίο απορρέει από την κατεργασία και διαχείριση
του Επιστητού. Η διαπίστωση λοιπόν, στη σύντομη
αυτή αναφορά περί Αληθείας και Γνώσεως από την
Ελληνική Γραμματεία έως τον Διαφωτισμό, καταλήγει εις το ότι, οι πνευματικές ιδιότητες, άπειρες, ας
διαλέξουμε όμως τις τρεις πρώτες την Κρίση, τη Θέληση και το Αίσθημα – Peccenini – και ότι, σε αυτές ανταποκρίνονται η Αλήθεια, η Αγαθότητα και το
Ωραίο, διαπιστώνοντας ότι, τα αντικείμενα αυτά έλ-

development of science and cosmogonic flourishing
of moral philosophy.
The main exponents of the Middle and New
Stoas, Panaitios and Poseidonius, sequentially find
the obligations of people towards God, ourselves
and society, because this relationship of the
individual with the social nature define the limits
of individuality. Subsequently, Posidonius, a multisided and amazing connoisseur of Greek and Eastern
wisdom: result: delivers theoretical and empirical
thinking, the same remark in the historical tradition
and determinism and the spiritual unity of rationality
with logic.
Posidonius, in my opinion, left a large legacy in
the Hellenistic period: the reference to the social
nature of man and his preaching about loving your
fellow man.
If science, the finding of the last resort of
speech and ideas and things and Truth, implies the
conception of absolute knowledge and the disclosure
of the root cause of each thing or phenomenon,
Aristotle completes «there is not the truth without
its cause», then we come to where Descartes speaks
of «simple» knowledge and «scientific» knowledge
and determines if the simple «that interdisciplinary
in» because. Sets, no, mental anxiety, in constant
research to promotion of knowledge, the great
thinker Descartes, in the reduction of the unknown
to the known, inexplicable to interpreters etc...
The purpose of science consists in the search for
truth in the presentation of the laws. Hegel 17701831, considers the principal object of knowledge
the idea. The philosophy that refers to this idea
is called logic. Comte, 1798-1857, recognizes
as fundamental the kind of positive mental data
stemming from the investigation and management
of the perceptible world.
This finding therefore, in this short report on
the truth and knowledge of Greek Literature till
the Enlightenment we conclude that intellectual
qualities my be infinite, but let us select the first
three: judgment, will and feeling - Peccenini - and
that they meet the truth, Goodness and the Beautiful,
we will find that these objects attract the principle of
all the sciences and arts.
I will conclude with the words of GianBattista
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κουν την Αρχήν πασών των Επιστημών και των Καλών Τεχνών.
Θα τελειώσω με τα λόγια του Gian Battista Vico
όπου αναφέρεται στη φύση των ανθρώπων λέγοντας: «Οι άνθρωποι στην αρχή επιθυμούν να απαλλαγούν από τη δουλεία και ποθούν την ισότητα. Κατόπιν επιδιώκουν πάσσει δυνάμει να ξεπεράσουν
όσους είναι ίσοι τους. Τέλος αναζητούν τρόπο να είναι υπεράνω των νόμων (παραδείγματα έστωσαν οι
αναρχούμενες ή ασύδοτες δημοκρατικές πολιτείες),
η χειρότερη υπαρκτή μορφή τυρανίδος, όπου οι τύρανοι είναι τόσοι, όσοι και οι περιφερόμενοι θρασείς
και άπλυτοι στους δρόμους των πόλεων».
Από το εξαίρετο έργο του G. B. Vico η νέα Επιστημονική Γνώση και την καταπληκτική εισαγωγή
και μετάφραση του Γιώργου Κεντρωτή.
Καταλήγουμε κάπου; Και πού; Κατά την ταπεινή μου γνώμη σε μία επιλογή: πόλεμο – πόλεμο –
πόλεμο. Το ζήτημα είναι τί πόλεμο θα επιλέξουμε;
Των όπλων ή της Γνώσεως. Η χρήση των όπλων ή η
διαχείριση των Γνώσεων;
Ιδού το ερώτημα.

Vico stating the nature of people saying: «People in
the beginning want to get rid of slavery and crave
equality.
Later they seek by all possible means to overcome
those who are their equal. Finally they look for a
way to be above the law (Examples were provided
by the anarchists or the promiscuity of democratic
states, the worst real form of tyranny where the
tyrants are as many as there are wandering insolent
and unwashed on city streets. From GB Vico’s
excellent work, the new Scientific Knowledge and
the amazing introduction and translation by George
Kentrotis.
Do we end up somewhere? And where? In my
humble opinion in one option: war - war - war.
The question is what war will we choose?
Weapons or knowledge? The use of weapons or the
management of knowledge?
That is the question.
Thank you!

Σας ευχαριστώ!

...Ο Πλάτων λαμβάνει ως βάση με την οποία κοινωνεί ο νους του παρατηρητή μετά του επιστητού και διακρίνει δύο κόσμους, τον ορατό και το νοητό...
...Plato takes as a basis on which communicates the observer’s mind with the perceptible world and distinguishes between two worlds,
the visible and the imaginary...
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ,
Η HEPTAPOLIS ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
---------------------------------------------------------------------------------------

THE USE OF KNOWLEDGE,
HEPTAPOLIS, AND THE UNIVERSITIES OF THE WORLD

onorable and respected Speakers and
Participants in the 8th INTERNATIONAL
FORUM HUMANITAS:
With sincere feelings of thanksgiving and aware of
the excellent honor I was given, I take my place on
this podium, in the presence of an in depth thinking
public.

ξιότιμοι και αξιοσέβαστοι Ομιλητές και
Σύνεδροι, στο 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM
HUMANITAS.
Με ειλικρινή συναισθήματα ευχαριστίας και επίγνωση της εξαιρετικής τιμής που μου έγινε, λαμβάνω θέση σε αυτό το Pontium, μπροστά σε ένα εις βάθος σκεπτόμενο κοινό.
Με πλήρη κατανόηση ότι βιώνουμε, τόσον εγώ
και εσείς, όσον και ολόκληρη η Ανθρωπότητα, μια
περίοδο εκρηκτικής ανόδου της Τεχνολογίας και
των Επιστημών και ταυτόχρονα καθόδου και κατακρήμνισης των κοινωνικών Αξιών και της Παιδείας, που μέχρι χθες είχαν μια εξέχουσα θέση στη ζωή
μας, μέσα από μία επίπονη παρατήρηση και μελέτη,
σας παραθέτω τα προσωπικά μου συμπεράσματα.
Το δόγμα των κατακτητών των Τραπεζικών Συστημικών Κολοσσών περί Παγκοσμιοποίησης, είναι «δόγμα κενόν», είναι «δόγμα κλυδωνισμού αλλά
όχι αφανισμού», είναι δόγμα «νίκης μαχών, αλλά και
ήττα πολέμου»!..
Η Παγκοσμιοποίηση, το θλιβερό και απάνθρωπο αυτό σύστημα, που φιλοδοξεί την απαξίωση και
ταπείνωση της ανθρώπινης συνειδήσεως, την μετατροπή της θείας ψυχής σε μηχανισμό αυτομάτου
υποταγής μέσα από κέντρα εντολών, την υποδούλωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε άβουλη γονυκλινή υπηρέτηση σκοτεινών οικονομικών συμφερόντων….. αυτή η παγκόσμια απειλή, πού έκανε όνει-

With full understanding that we are experiencing,
both you and I, as well as the whole of Humanity, a
period of explosive growth of Technology and Sciences, and simultaneously a decline and fall in social
Values and Education, which, until yesterday, had a
prominent place in our lives. Through a painstaking
observation and study, I submit my personal conclusions.
The dogma of the conquerors of Systemic Banking giants of Globalization is a “vacuous dogma;” it
is a “shocking dogma but not a “dogma of destruction”; it is a dogma of the «winning of battles, but
also of defeat in the war”!
Globalization, that sad and cruel system that aspires to the devaluation and humiliation of human
consciousness, the transformation of the divine soul
to a mechanism of automatic submission through
command centers, the enslavement of human dig-
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nity to a spineless kneeling to best serve obscure financial interests ... .. This global threat, which made
its dream that the Earth turn upside down, does not
have in its expected outcome either future or present!
The Good, was never defeated by evil!

ρό της, η Γη να γυρίζει ανάποδα, δεν έχει στο αναμενόμενο αποτέλεσμά της ούτε μέλλον αλλά ούτε
και παρόν!
Το Καλό ποτέ δεν νικήθηκε από το Κακό!
Ο Άνθρωπος και ο απάνθρωπος βρίσκονται σε μία
αιώνια πάλη, στην ροή της Ιστορίας του κόσμου.
Όμως πάντα όρθιος, στο τέλος κάθε πολέμου παραμένει ο Άνθρωπος, ως θείον δημιούργημα.
Μέσα σ’ αυτή την θυελλώδη περίοδο, που ο πολίτης τούτης της Γης προσπαθεί να διαλύσει τις ομίχλες της διεθνούς προπαγάνδας, για να ανακαλύψει ηλιόλουστες αλήθειες… ανατέλλει η ιδέα της
HEPTAPOLIS, στεφανωμένη με το Αριστοτελικό
κλωνάρι της «ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ»
Η ακλόνητη πεποίθηση και αντίληψη των γεγονότων που συμβαίνουν γύρω μου, και γύρω από
όλους… της λυσσώδους μάχης, οι φτωχοί να φτωχύνουν περισσότερο και οι μεγιστάνες του χρήματος ν’ αρπάξουν όσο το δυνατόν περισσότερα από
τον πλούτο της Γης…
… στέκομαι ολόρθια στο σταυροδρόμι του χρόνου, ατενίζω με υπερηφάνεια την φωτεινή ιδέα της
HEPTAPOLIS, αναμετρώ τα τεράστια προβλήματα
που έχει μπροστά στην πραγμάτωσή της από τους
μέντορες της Παγκοσμιοποίησης, αλλά μέσα μου,
βαθειά μέσα μου, μια φλόγα που τείνει να γίνει λάμψη και φως με οδηγεί στην απόλυτη πίστη ότι :

Humanity and the inhumane are in an eternal
struggle, in the flow of world history. But always
standing erect at the end of every war remains Man,
as divine creation.
Within this stormy period, in which a citizen of
this Earth tries to dissipate the fogs of international
propaganda, so as to discover sun-drenched truths,
rises the idea of HEPTAPOLIS, crowned with the
Aristotelian sprig of “THE USE OF KNOWLEDGE”
The unshakeable belief and understanding of
events happening around me, and around us all ...
the raging battle, the poor growing more impoverished and the magnates of money seizing as much as
possible from the Earth’s wealth...
... I stand erect at the crossroads of time looking
proudly at the bright idea of HEPTAPOLIS; I weigh
the enormous problems opposing its realization by
the mentors of globalization, but within me, deep inside me, a flame that is tending to ignite and become
light leads me to the absolute faith that:

«Επιτέλους,
η Λύτρωση που περιμένει ο Άνθρωπος, ήρθε!...
Τα εμπόδια θα ξεπεραστούν»!

“Finally, the Redemption Man awaits has come! ...
The obstacles will be overcome “!

Η Αρχαία Ελληνική Σοφία, μέσα από τη Λογική του Αριστοτέλη, αναδύεται και πάλι, αναδεικνύοντας τις ιδεολογικές παρακαταθήκες μιας καινούργιας «Πόλης των Εθνών του κόσμου», της
HEPTAPOLIS, γίνεται λίκνο «ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ», προσπαθεί να εισβάλλει στα Πανεπιστήμια,
στις Ακαδημίες, στα Ιδρύματα Μέσης και Ανώτερης
Εκπαίδευσης, για να μεταβάλλει το όραμα σε πράξη
πανανθρώπινης λύτρωσης μέσω μιας αγαστής Διεπιστημονικής συνεργασίας.
Αγαπητοί μου συνταξιδιώτες, στο ταξίδι αναζήτησης τη Γνώσης.
Διδάσκω από πολλά χρόνια τώρα, μια νεολαία
που βιώνει τα συνθήματα και τα μηνύματα των χαλεπών καιρών.
Παρακολουθώ την πορεία των νέων, όταν παίρνουν τα πτυχία τους από τα Πανεπιστήμιά τους και
βγαίνουν στον αγώνα της ζωής.
Μελετώ τις προτάσεις πρόσληψης της νεολαίας,
στις Τράπεζες του κόσμου, που επιβάλλουν ένα κοι-

Ancient Greek Wisdom, through the logic of Aristotle emerges again, highlighting the ideological legacy of a new “City of the Nations of the World”, the
HEPTAPOLIS, which becomes the cradle of ‘THE
USE OF KNOWLEDGE’, and tries to pervade the
Universities, Academies, Institutions in Middle and
Higher Education so as to transform the vision into
an act of universal human redemption through a sincere Interdisciplinary cooperation.
My dear fellow travelers, on the journey in quest
of Knowledge:
I have been teaching for many years now youth
who are experiencing slogans and messages of difficult times.
I watch the progress of young people, when they
get their degrees from the university and come out
in the game of life.
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I study the youth recruitment proposals of banks
in the world, requiring a common dogma in those
seeking work.

νό δόγμα σε όσους αναζητούν δουλειά.
Λένε οι Τραπεζίτες : «Πρώτα το συμφέρον της
Τράπεζας και ύστερα του Πελάτη. Η Τράπεζα έχει πάντα δίκιο! Καλλίτερα να υπάρχουν φτωχές κοινωνίες και πλούσιες Τράπεζες, παρά το αντίθετο… και αν
νέε, δεν συμφωνείς, τράβα αλλού να βρείς δουλειά!».
Μπροστά σε αυτό το δίλημμα, ο νέος που αγωνίσθηκε σπουδάζοντας σε Πανεπιστήμιο, για να βρεί
εργασία που θα του εξασφαλίσει μία, όσο το δυνατόν πιο άνετη ζωή, σκύβει το κεφάλι στο «Δόγμα
της Τράπεζας», στο δόγμα κάθε σκληρού εργοδότη.
Βάζει μπροστά τη δική του κατοχύρωση εργασίας, υποστηρίζοντας τα ακραία τραπεζικά κυρίως,
συμφέροντα και προστίθεται στη λίστα αυτών, που
με την απάνθρωπη μεταχείρισή τους στους πελάτεςσυνανθρώπους τους, μοχλεύουν και συντρίβουν την
συνοχή, την ειρηνική συνύπαρξη και την ευημερία
των κοινωνιών της Γης.

Bankers say: “First comes the interest of the Bank
and afterward the Customer’s. The Bank is always
right! Better if there are poor communities and
wealthy banks, rather than the opposite ... you lad, if
you do not agree, go elsewhere to find work! “.
Faced with this dilemma, the young man who
fought hard studying at University, to find work that
would provide one, as much as possible with a comfortable life, bows his head to the “Dogma of the
Bank,” the dogma of each hard employer.
He puts forward his own implementation of employment, supporting extreme banking interests
mainly and is added to the list of those who by their
inhuman treatment of their fellow-human customers, leverage and crush the cohesion of peaceful coexistence and prosperity of societies of the Earth.

Η «Χρήση της Γνώσης», πρέπει να καταστεί απόλυτο εργαλείο στα Πανεπιστήμια της Γης. Χρόνο,
μην χάνουμε!
Ο τρόπος με τον οποίο ο απόφοιτος, άνδρας ή γυναίκα, θα χρησιμοποιήσει αυτά που έμαθε, για το
καλό των συνανθρώπων του, μέσα από το οποίο θα
προκύψει και το δικό του καλό, πρέπει να καταστεί
Πανεπιστημιακός αυτοσκοπός.
Μελέτησα στην ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS,
την υποσελίδα «Χίλια Πανεπιστήμια σε ΕΝΑ,
Think Tank».

The “Use of Knowledge”, should become the ultimate tool of Universities of the Earth. Let us not
lose Time!
The way in which the graduate, man or woman,
will use what he learned, for the good of others,
through which will emerge his own good, should
become a University end in itself.

Αναλογίστηκα, ρώτησα και έμαθα για το Παγκόσμιο καλό που μπορεί να προκύψει, αν πολλά από
τα Πανεπιστήμια του κόσμου συνεργασθούν με την
HEPTAPOLIS και καταθέτουν τα δικά τους δρώμενα, τις εφευρέσεις, τις πρωτοτυπίες, τις μελέτες, τις
έρευνες, τα πειράματα από Καθηγητές και μαθητές,
μέσα στην Δεξαμενή των Ιδεών της HEPTAPOLIS,
ενώ ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές θα τα επεξεργάζονται, στα πλαίσια μιας Παγκόσμια συνεργασίας, για να τα διαδώσουν σε όλους τους επιχειρησιακούς μηχανισμούς του Πλανήτη, που πάντα αναζητούν καινοτόμες ιδέες.

I studied in the HEPTAPOLIS website subpage “A
Thousand Universities in ONE, Think Tank».
I realized, I asked and learned about the World
good that can occur if many of the Universities of
the world cooperate with HEPTAPOLIS and submit
their own events, inventions, innovations, studies,
investigations, experiments by Professors and Students within the Ideas-Tank of HEPTAPOLIS, while
specific scientific committees will treat them as part
of a Global cooperation for the spread to all the operational mechanisms of the Planet, always looking
for innovative ideas.

Δύο είναι τα προσωπικά μου, ταπεινά μηνύματα.
Το πρώτο αφορά στην ατομική μου τοποθέτηση
για την Παγκοσμιοποίηση : Η εφαρμογή της, όσο
και να φαίνεται ότι άρχισε καλά στηριγμένη σε συστήματα σκληρών τεχνοκρατών και οικονομικών
παραγόντων, αποτελεί κτίσμα στην άμμο!.
Η ιστορία του κόσμου απέδειξε, ότι κανένας απολύτως Πόλεμος που ξεκίνησε από κατακτητικές

Two of my personal, humble messages:
The first relates to my personal position on Globalization: Its application, no matter how much it
seems to have begun well-grounded in hard technocrats and economic factors, is building in sand!
62

επιδιώξεις, με αρπαγές, λάφυρα και υποδούλωση
λαών, δεν ανέδειξε ποτέ μακρόβια ηγεσία κάποιου
νικητή!.
Όλοι οι άπληστοι χάθηκαν στα Τάρταρα μιας αδυσώπητης θείας Δίκης, που ρυθμίζει το ρολόι της Γης
και του κόσμου, με κανόνες Συμπαντικούς.
Το δεύτερο μήνυμα!
Πρυτάνεις, Καθηγητές και Φοιτητές των Πανεπιστημίων του κόσμου.
Ενωθείτε κάτω από την «Κοινή Στέγη» της
HEPTAPOLIS, συμμετέχετε με αστραφτερές καινοτόμες Ιδέες στη Δεξαμενή των Ιδεών που οικοδομούν τη «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» όπως την δίδαξε
η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.

The history of the world has shown that absolutely
no war launched for pursuits of conquest, looting,
plunder and enslavement of peoples, ever showed
lasting leadership of a winner!
All the greedy, were lost in a Tartarus of a relentless nemesis, regulating the clock of the Earth and
the world, with Universal rules.
The second message!
Deans, Professors and Students of the world’s
Universities!
Unite under the “Common Roof” of HEPTAPOLIS. Join with glittering innovative ideas in a Reservoir of Ideas that constructs the “USE OF KNOWLEDGE” as taught by Ancient Greek Letters.

Η ρωμαλέα κραυγή του Αριστοτέλη που διαπερνά τους αιώνες στέλνει το μήνυμα, « η Κοινωνία να
προστατεύει το άτομο και το άτομο να προστατεύει
και υπηρετεί την Κοινωνία»!

The vigorous cry of Aristotle that permeates the
centuries is sending the message, “the Society is to
protect the individual and the individual to protect
and serve society”!

Γένοιτο!.

Let it be so!

Σας ευχαριστώ!

Thank you!

Το δόγμα των κατακτητών των Τραπεζικών Συστημικών Κολοσσών περί Παγκοσμιοποίησης, είναι «δόγμα κενόν», είναι «δόγμα κλυδωνισμού αλλά όχι αφανισμού», είναι δόγμα «νίκης μαχών, αλλά και ήττα πολέμου»!..
The dogma of the conquerors of Systemic Banking giants of Globalization is a “vacuous dogma;” it is a “shocking dogma but not a
“dogma of destruction”; it is a dogma of the «winning of battles, but also of defeat in the war”!
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ΛΙΑΝΑ ΣΟΥΒΑΛΤΖΗ
LIANA SOUVALTZI
Αρχαιολόγος, Διευθύντρια της Ελληνικής Αποστολής στην όαση
Σίουα της Αιγύπτου
Archaeologist – Greek Mission Director Excavation of the Tomb of
Alexander the Great in the Siva oasis

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ ΣΙΟΥΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

THE USE OF KNOWLEDGE IN THE EXCAVATION OF THE TOMB OF
ALEXANDER THE GREAT IN THE SIWA OASIS OF EGYPT

rchaeology is a fascinating science, because it transports you from the present

Αρχαιολογία είναι μία συναρπαστική επιστήμη, διότι σε μεταφέρει από το παρόν
στο απώτατο παρελθόν των Πολιτισμών που ανέπτυξε το ανθρώπινο γένος στον πλανήτη μας.
Η αρχαιολογική σκαπάνη μας επιβεβαιώνει ή όχι
την αλήθεια των μύθων, των θρύλων και της ιστορίας που ανέπτυξαν οι Λαοί στο πέρασμά τους και
βλέπουμε πώς χρησιμοποίησαν τη γνώση στη δημιουργία και την ανάπτυξη των Πολιτισμών. Όταν
όμως η γνώση βρεθεί σε ακατάλληλα χέρια, τότε οι
Λαοί οδηγούνται στην καταστροφή και στην εξαφάνισή τους.
Από την εποχή που τα σπαράγματα των μεγάλων
πολιτισμών μέσα από τα Μνημεία Χωρών, όπως η
Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Ινδία και γενικά η μυστηριακή ανατολή τράβηξαν την προσοχή των πρώτων
περιηγητών του 18ου και 19ου αιώνα, πολλά έχουν
αλλάξει στην εποχή μας. Τότε οι ρομαντικοί περιηγητές ζωγράφιζαν και περιέγραφαν τα αρχαία μνημεία βασιζόμενοι στα συναισθήματα που τους δημιουργούσαν. Τότε η Αρχαιοκαπηλία και η εμπορία αρχαιοτήτων διένυαν “την χρυσή εποχή τους”.
Στους πύργους των ευγενών της Ευρώπης το ξετύλιγμα μιας μούμιας που είχε αγορασθεί από αρχαιοκαπήλους θεωρείτο κοσμικό γεγονός! Σήμερα η αρχαιολογική επιστήμη βασίζεται στη γνώση, στη μελέτη, αλλά και στη βοήθεια πολλών άλλων επιστημών.

to the distant past of civilizations that the human
race developed on our planet.
The archaeologist’s hoe will confirm or not the
truth of myths, of legends and of history developed
by peoples in their passage, and we see that they
used knowledge in the creation and development of
Civilizations. When, however, knowledge is found
in inappropriate hands, then the Peoples are led to
destruction and their disappearance.
From the time that the fragments of the great civilizations through the Monuments of Countries such
as Greece, Egypt, India and generally the sacramental East attracted the attention of the first travelers of
the 18th and 19th centuries, much has changed.
Then the romantic travelers painted and described
ancient monuments based on the emotions created.
Then the looters and traffickers of antiquities were
going through their “golden age”. In the towers of
Europe’s nobility unwinding a Mummy bought from
looters was considered a social event! Today archaeological science is based on knowledge, on study,
but also on help from many other Sciences.
Most important archaeological discoveries have
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Οι σπουδαιότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις
έχουν γίνει από τυχαία γεγονότα και πολύ λιγότερο
από συστηματική μελέτη και γνώση. Στον Ελλαδικό Χώρο η πλειονότης των ανασκαφών είναι σωστικές. Οι ανασκαφές που γίνονται κατόπιν μελέτης είναι ελάχιστες.
Στην δική μου ανασκαφή, στην όαση Σίουα της
Αιγύπτου, προηγήθηκε πολύχρονη μελέτη σε Βιβλιοθήκες της Ελλάδος και του Εξωτερικού, επιτόπιες
επιφανειακές έρευνες (survey), συγκριτικές μελέτες
στους αρχαιολογικούς χώρους και στα Μουσεία της
Ελλάδος και η γνώση που απέκτησα με βοήθησε να
τη χρησιμοποιήσω κατά τέτοιο τρόπο για να αποκτήσω «το κλειδί» που μου άνοιξε το δρόμο για το
σπουδαίο αυτό αποτέλεσμα της ανακαλύψεως του
Τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Πολλοί μελετούν τα κείμενα, αλλά λίγοι έχουν την
ικανότητα να διαβάζουν κάτω από τις γραμμές των
κειμένων και να ανακαλύπτουν πολύτιμα μυστικά
που σε οδηγούν στο ορθό αποτέλεσμα.
Η χρήση της γνώσεως σου δίνει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να κάνεις το τεράστιο άλμα από το παρόν στο απώτατο παρελθόν, όταν έχεις καταλάβει
την σκέψη, την συμπεριφορά και τα αισθήματα των
ανθρώπων του τότε και όχι όπως σκεπτόμαστε και
ενεργούμε σήμερα.
Η κλασσική αρχαιολογική έρευνα με τη βοήθεια
της σκαπάνης δεν μπορεί πλέον από μόνη της να
καλύψει τα πάντα. Σήμερα ο αρχαιολόγος έχει την
ανάγκη της χρήσης και άλλων επιστημών.
Είμαι υπερήφανη, διότι υπήρξα η πρώτη που είχα
την ιδέα της συνεργασίας με άλλους επιστήμονες
στην ανασκαφή του Τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κάλεσα για συνεργασία το Τμήμα Γεωφυσικής και Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για περαιτέρω επιβεβαίωση των όσων είχε φέρει στο φώς η αρχαιολογική σκαπάνη, καθ’όσον είχαμε βρεί αντικείμενα, εργαλεία και εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης χρυσού,
δηλαδή λύχνους που χρησιμοποιούνταν στις στοές,
αβαθή πλυντήρια για την πλύση του μεταλλεύματος,
καμίνους για την τήξη των μετάλλων και δεξαμενές
για την αποθήκευση νερού. Η γεωφυσική έρευνα με
την χρήση γεωραντάρ επιβεβαίωσε την ύπαρξη στοών και εγκοίλων. Βρήκαμε το μοναδικό χρυσωρυχείο που ανακαλύφθηκε στη Δυτική Έρημο, που αρχίζει από τη Νεολιθική Εποχή (3.500 π.Χ.) μέχρι την
Πρώϊμη Εποχή του Σιδήρου (500 π.Χ.), ενώ έχουμε πληροφορίες από αρχαίες πηγές και ανακαλύψεις
για ορυχεία που βρίσκονται στη Χερσόνησο του
Σινά, στην Ανατολική Έρημο της Αιγύπτου. Στο Τορίνο βρίσκεται ο παλαιότερος χάρτης του Κόσμου

are due to random events and much less to systematic study and knowledge. In the Greek domain the
majority of the excavations are lifesaving. Excavations made upon study are minimal.
My excavation, in the Siwa oasis of Egypt, was
preceded by years of study in libraries in Greece and
abroad. Field surveys, comparative studies of archaeological sites and the Museums of Greece, and
the knowledge that I gained helped me to use it in
such a way, as to acquire the “key” that opened for
me the way to this great result of the discovery of the
tomb of Alexander the Great.
Many read the texts, but few have the ability to
read between the lines of the text and to discover
valuable secrets that lead to the correct result.
The Use of knowledge gives you the right tools to
make the huge leap from the present to the distant
past, when you have understood the thinking, the
behavior and the feelings of people of the times and
not thinking in the way we think and act today.
Classical archaeological research using the hoe
can no longer alone cover everything. Today archaeologists need the aid of other sciences.
I am proud, because I was the first who had the
idea of working with other scientists in the excavation of the tomb of Alexander the Great, and I called
for the cooperation of the Department of Geophysics
and Geology of the National and Kapodistrian University of Athens for further confirmation of what
had been brought to light by the archaeologists’ hoe,
inasmuch as we had found objects, tools and mining facilities for gold, such as lamps used in arcades,
shallow washers for washing the ore, furnaces for
melting metals and water tanks.
The geophysical survey using GPR confirmed the
existence of tunnels and cavities. We found the only
gold mine discovered in the Western Desert, starting
from the Neolithic Age (3,500 BC) until the Early
Iron Age (500 BC), and we have information from
ancient sources and discoveries about mines located in the Sinai Peninsula, Eastern Desert of Egypt.
In Turin is kept the oldest World map on papyrus,
showing the layout of a goldmine in the eastern desert.
In the Tomb of Alexander the Great I found in
stone a map showing arcades with cavities, a find65

σε πάπυρο, που παρουσιάζει τη διάταξη χρυσωρυχείου στην ανατολική έρημο. Στον Τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρήκα σκαλισμένο σε πέτρα χάρτη που παρουσιάζει στοές με έγκοιλα, εύρημα μοναδικής αξίας. Η ανακάλυψη του χρυσωρυχείου στο
Μαράκι είναι πολύ σημαντική, διότι αποδεικνύει ότι
η επιλογή του χώρου για τη ταφή του Αλεξάνδρου
δεν υπήρξε τυχαία. Οι ιερείς του Άμμωνος μαζί με
τον Αλέξανδρο υπέδειξαν και επέλεξαν τον χώρο,
διότι η φύση του χρυσωρυχείου ταίριαζε στον νέο
Θεό καθ’όσον ο χρυσός είναι σύμβολο βασιλικό και
παραμένει στους αιώνες αναλλοίωτο. Φυσικά μετά
την ταφή του Αλεξάνδρου άλλαξαν την τοπογραφία
της περιοχής, φράζοντας τις στοές με λατύπες και με
διάφορα μπάζα, όπως και τις δεξαμενές και τα πλυντήρια, πλακόστρωσαν τον ευρύτερο χώρο και τέλος περιέκλεισαν τον χώρο με υψηλό περίβολο και
εντός αυτού κατασκεύασαν το υπέργειο ναόσχημο
δωρικό ταφικό μνημείο μεγάλης κλίμακας (525 τετραγωνικών μέτρων), το οποίο συμβολίζει τον Ένα,
τον Άνδρα, τον Θεό, δηλαδή τον Αλέξανδρο.
Επίσης συνεργάστηκα με τον Τομέα Αστροφυσικής Αστρονομίας Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την μελέτη του αστρονομικού προσανατολισμού του Τάφου, διότι όλα τα σημαντικά μνημεία της ελληνικής αρχαιότητος, όπως
Ναοί, Μαντεία και Τάφοι επιφανών ανθρώπων κατασκευάζονταν κάτω από ορισμένους αστερισμούς.
Ο Τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται κάτω
από τον αστερισμό του Κενταύρου, που αναφέρεται στον δάσκαλο (Χείρων ο Κένταυρος) του Αχιλλέα, ο οποίος σήμερα ονομάζεται Σταυρός του Νότου και κάτω από τον Σείριο, που είναι ο λαμπρότερος ουράνιος αστερισμός και δηλώνει την μεγαλοσύνη των ομηρικών ηρώων και κάτω από τον αστερισμό του Σκορπιού, που πάντοτε συνδέεται με τον
Κάτω Κόσμο και τον Θάνατο.
Συνεργάστηκα με το Πανεπιστήμιο της Μπολώνια για τη μελέτη των κεραμικών με νέα μέθοδο που
χρησιμοποιούσαν.
Για τη προστασία του Μνημείου από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες της ερήμου συνεργάστηκα με
το Κέντρο Λίθου της Ζυρίχης για τη τοποθέτηση ξύλινου στεγάστρου, όπως κατέληξαν, διότι το ξύλο
αντέχει στις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας στην
έρημο, η οποία κατά τη διάρκεια της μέρας και της
νύχτας αλλάζει πολλές φορές, από την πολλή ζέστη
στο απότομο κρύο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η χρήση
της γνώσης των κλιματολγικών συνθηκών σε ένα
τόπο είναι απαραίτητη για την αρχαιολογική επιστήμη.

carvings of unique value. The discovery of a gold
mine in Marrakech is very important because it
demonstrates that the choice of locale for the burial
of Alexander was not accidental.
The priests of Amun together with Alexander suggested and chose the area because the nature of the
gold mine fit the new God inasmuch as gold is a
symbol of royalty and remains forever unchanging.
Of course after the burial of Alexander they
changed the topography of the region, blocking
stoas with breccias and various debris, just as they
did with reservoirs and washers, paving the wider
area and finally filling the space with a high enclosure and therein they built the Doric temple-like
aboveground burial monument of large scale (525
square meters), which symbolizes the One, the Man,
God, i.e. Alexander.
I also worked with the Astrophysics Engineering
and Astronomy Section of the University of Athens
Physics Department for the study of the astronomical orientation of the tomb, because all important
monuments of Greek antiquity such as Temples,
Oracles and Tombs of eminent people were made
under certain constellations.
The Tomb of Alexander is below the constellation Centaurus, which refers to the teacher of Achilles (Chiron the Centaur), which today is called
the Southern Cross and under Sirius, which is the
brightest heavenly constellation and indicates the
greatness of the Homeric heroes, and under Scorpio
constellation, which is always associated with the
underworld and Death.
I worked with the University of Bologna to study
ceramics with the new method they used. For the
protection of the monument from adverse weather
conditions of the desert, I worked with the Zurich
Stone Center to fit a wooden shelter, as it was finally
agreed, because wood can withstand fluctuations of
temperature in the desert, which during the day and
night changed several times, from very hot to extreme cold. So we see that the use of knowledge of
climatological conditions at a given place is necessary in archaeological science.
The study of the art in the Tomb of Alexander the
Great, and I mean the sculpture, painting and architecture requires the use of knowledge from these
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Η μελέτη της τέχνης στον Τάφο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και εννοώ, την γλυπτική, την ζωγραφική και την αρχιτεκτονική απαιτεί την χρήση της
γνώσης από τις συναφείς αυτές επιστήμες, ώστε να
μπορέσει ο κάθε ειδικός επιστήμων να αντιληφθεί
το μεγαλείο που αναδύεται μέσα από την μεγαλειώδη απλότητα του Μνημείου αυτού, που αποδεικνύει πασιφανώς την ελληνικότητά του. Η συνεργασία
μου με όλους τους επιστήμονες των πιο πάνω επιστημών, υπήρξε άριστη και εποικοδομητική. Από
την αρχιτεκτονική και από την γλυπτική μελέτη του
διακόσμου και ιδιαιτέρως της μορφής της τριγλύφου, το Μνημείο χρονολογείται στο τελευταίο 3ο
του 4ου π.Χ. αιώνα. Είναι ο Μέγιστος Μακεδονικός
Βασιλικός Τάφος, στον οποίο αξιοσημείωτη είναι η
άριστη τεχνική του ισοδόμου συστήματος και η ζεύξη με ημικυλινδρικό θόλο του Τελεστηρίου, μήκους
35 μέτρων και πλάτους 7,25 μέτρων με ορθογωνίους θολίτες χωρίς συνδετικό υλικό κατά τη περίοδο εκείνη αποτελεί μέγιστο τεχνικό κατόρθωμα, το
οποίο προϋποθέτει μεγαλοφυή αρχιτέκτονα άριστο
γνώστη της Μηχανικής.
Στην αρχαιολογική επιστήμη ο αρχαιολόγος πρέπει να έχει υπομονή, επιμονή, αυταπάρνηση, αλλά
και κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό πέρα από την γνώση και τη χρήση της, να έχει και την διαίσθηση.
Η αρχαιολογία μάς δίνει μοναδικές και πολύτιμες
πληροφορίες για όλους τους Πολιτισμούς που εμφανίστηκαν στον πλανήτη μας. Είναι η επιστήμη που
γίνεσαι πλούσιος ως προς τις γνώσεις που αποκτάς
και η γνώση είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχει ο
άνθρωπος.

related sciences, to allow each expert scientist to
perceive the greatness that emerges from the majestic simplicity of this monument, which quite clearly
demonstrates its Greek character.
My cooperation with all the scientists of the above
disciplines was excellent and constructive. From the
architectural and sculptural design decoration and
particularly in the form of the triglyph, the monument dates back to the last3rd of the 4th century.
It is the Great Macedonian Royal Tomb, in which
the noteworthy features are the excellent technique
of ashlar masonry and the link with the semi circular dome of Telesterion-- 35 meters long and 7.25
meters wide - with rectangular voussoirs without
binder, which for that period constitutes a technical
feat which presupposes a genius architect and excellent knowledge of Engineering.
In archaeological science, the archaeologist must
have patience, perseverance, and self-denial, but
also something especially important beyond knowledge and its use, and that is intuition.
Archaeology gives us unique and valuable information about all Civilizations that appeared on our
planet.
It is the science that enriches you with the knowledge you acquire, and knowledge is the greatest
weapon that man has.

Σας ευχαριστώ!

Thank you!

Η αρχαιολογία μάς δίνει μοναδικές και πολύτιμες πληροφορίες για όλους τους Πολιτισμούς που εμφανίστηκαν στον πλανήτη μας.
Archaeology gives us unique and valuable information about all Civilizations that appeared on our planet.
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THE USE OF KNOWLEDGE IN THE INTERPRETATION
OF THE CREATION OF THE WORLD AS GOD’S WORK

ο αντικείμενο της γνωσιολογικής προσέγγισης εν προκειμένω δεν είναι ο κόσμος ως
ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα ή ως προϊόν της τύχης ή προϊόν άλλων διεργασιών αλλά ως έργο Θεού

he object of the epistemological approach here is not the world as a human
construct or as a product of chance or the product of
other processes but as God’s work.

Tο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί λοιπόν είναι, πώς μπορεί ένα θείο δημιούργημα, ένα προϊόν
της πίστης, να ερμηνευτεί με επιστημονικούς όρους.

The question that must therefore be answered is,
how can a divine creation, a product of faith, be interpreted in scientific terms.

Κατά καιρούς επιχειρήθηκαν, ανάλογα με τις οπτικές, διαφορετικοί τρόποι ερμηνείας της Δημιουργίας του κόσμου.

Occasionally, depending on the observed, different ways of interpreting the world’s Creation were
attempted.

Άλλοτε η Βίβλος κατανοήθηκε ως ένα καθαρά επιστημονικό βιβλίο, με την έννοια ότι στοχεύει μόνο
στην επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με τη Δημιουργία, και άλλοτε ως ένα θρησκευτικό βιβλίο με
μόνο σκοπό τη λύτρωση του ανθρώπου.
H αλήθεια είναι πως στη Βίβλο συνδυάζονται και
τα δύο.

Sometimes the Bible was understood as a purely
scientific book in the sense that it aims only at scientific information about the Creation, and sometimes
as a religious book with the sole purpose of human
redemption.

Σκοπεύει μεν στη σωτηρία, δηλαδή την αποκατάσταση της κοινωνίας ανθρώπου και Θεού, δεν παύει όμως να μας παρέχει γνώσεις της εποχής που γράφτηκε.
Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον από μια ορθόδοξη σκοπιά, η θεωρία του «δημιουργισμού», η οποία
εναντιώνεται σε κάθε επιστημονική προσέγγιση της

It aims at salvation, namely the restoration of human society and God; it nevertheless provides us
with knowledge of the time it was written.

The truth is that the Bible combined both.

In any case, at least from an Orthodox perspective, the theory of “creationism”, which opposes any
scientific approach to Creation, particularly in evo-
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Δημιουργίας, ιδιαίτερα στην εξελικτική θεωρία, είναι παντελώς απαράδεκτη.

lutionary theory, is totally unacceptable.
The first who attempted a scientific approach and
interpretation of the Creation with the scientific
knowledge of the 4th century, AD, was Basil the
Great in a series of talks on the “Six Days”.

Πρώτος που επιχείρησε μια επιστημονική προσέγγιση και ερμηνεία της Δημιουργίας με τα επιστημονικά δεδομένα του 4ου μ. Χ. αιώνα είναι ο Μέγας
Βασίλειος σε μια σειρά ομιλιών με θέμα την Εξαήμερο. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους την επιστήμη , γι’ αυτόν άλλωστε το λόγο και ο ίδιος ήταν για την εποχή του πανεπιστήμων.
Σε σχέση προς την ερμηνεία, ο αδελφός του Γρηγόριος, επίσκοπος Νύσσης, επισημαίνει ότι ο Βασίλειος είναι ο μόνος που κατανόησε πλήρως τη δημιουργία του Θεού και έκανε ευκολοκατανόητη στο
λαό την υψηλή διακόσμηση του σύμπαντος . Είναι
αυτός που μελέτησε και «διετράνωσε» την φύση
των όντων
Ωστόσο οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αυτή η
προσέγγιση δεν έγινε ερήμην της πίστης.
Ο Μ. Βασίλειος συνδυάζει αρμονικά θεολογία,
φιλοσοφία και επιστήμη χωρίς καν να υποψιάζεται
την μετέπειτα σύγκρουση πίστης και γνώσης.

He knew very well that God gave people science,
for this very reason he was an academic of his day.
In relation to the interpretation, his brother, Gregory,
bishop of Nyssa, notes that Basil was the only one
who fully understood the creation of God and made
easily comprehensible for the populace the complex
structure of the universe.
It is he who studied and “exalted” the nature of beings. However, we must note that this approach was
not in the absence of faith. Basil the Great combines
harmoniously theology, philosophy and science
without even suspecting the subsequent conflict of
faith and knowledge.
For him it is obvious that the knowledge of the
world and of man is a function of the knowledge of
God and that faith is the basis for this meeting and
mutual perichoresis.

Για τον ίδιο είναι αυτονόητο ότι η γνώση του κόσμου και του ανθρώπου είναι συνάρτηση της γνώσης του Θεού και ότι η πίστη αποτελεί τη βάση γι’
αυτή τη συνάντηση και αλληλοπεριχώρηση. Άλλωστε ο αλληλοαποκλεισμός πίστης και γνώσης δεν
δηλώνει μόνο τον κατακερματισμό του επιστητού ,
αλλά και τον κατακερματισμού της φύσης του ίδιου
του ανθρώπου, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και λογικό αλλά και θρησκευτικό ον.
Τη σύνδεση πίστης και γνώσης στη διερεύνηση
του κόσμου επεσήμανε εμφατικά αργότερα και ο κορυφαίος φυσικός Α. Άινσταϊν, όταν έλεγε πως χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την
πραγματικότητα με τις θεωρητικές μας αρχές («διαρθρώσεις»).

Besides, the mutual exclusivity of faith and
knowledge not only indicates the fragmentation of
the perceptible world, but the fragmentation of the
nature of man himself, who is both a logical and religious being.
The connection of faith and knowledge in the exploration of the world was noted emphatically later
by the great physicist, Albert Einstein, when he said
that without faith we cannot understand reality with
our theoretical principles («structures”) .
Without faith in the internal harmony of the world
there could not be natural science.

Χωρίς την πίστη στην εσωτερική αρμονία του κόσμου δεν θα μπορούσε να υπάρξει φυσική επιστήμη. Αυτή η πίστη παραμένει το βασικό κίνητρο κάθε
δημιουργικής σκέψης στη φυσική επιστήμη . Αυτό
σημαίνει ότι λόγος και καρδιά δεν νοούνται χώρια.
Η πίστη καλύπτει την αδυναμία του νου και ο νους
ενεργεί υποστηρικτικά στην πίστη. Χωρίς το νου δεν
θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τίποτε από την νοητή και αισθητή δημιουργία του Θεού.
Ο Μ. Βασίλειος ως ερμηνευτής της Δημιουργίας ως έργου του Θεού έχει να αντιμετωπίσει και να
απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα:

This faith remains the main motive of any creative
thinking in physics.
This means that reason and the heart cannot be
conceived apart.
Belief covers the weakness of the mind and the
mind acts in support of faith.
Without the mind we could not know anything of
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the conceived and perceived creation of God.

Στο ερώτημα Τι και το ερώτημα Πως.

Basil the Great as an interpreter of the creation
as God’s work has to face and to answer two basic
questions:
The question “what?” and the question “how?”.

Το ένα απαντιέται μόνο θεολογικά, δηλαδή μέσω
της πίστεως, και αφορά στο Ποιος είναι ο Δημιουργός, και το άλλο μόνο επιστημονικά, μέσω δηλαδή
της γνώσης και αφορά στο Πως δημιουργήθηκε ο
κόσμος.

The one is answered only theologically, that is,
through faith and concerns itself with “Who is the
Creator?” and the other only scientifically, that is,
through knowledge and concerns itself with “How
was the world created?”

Ο Μ. Βασίλειος επισημαίνει πως το ένα δεν αποκλείει το άλλο, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Διευκρινίζει μάλιστα ότι η απάντηση στο πρώτο ανοίγει
το δρόμο για την κατανόηση των υπολοίπων που
αναφέρονται στον τρόπο και τη σειρά δημιουργίας
των όντων, την εξέλιξη των όντων κ.ά. : « πολλά

Basil the Great points out that the one does not
exclude the other, but are complementary. Indeed,
he clarifies that the answer to the first, paves the way
to understanding the remaining questions relating to
the manner and order of the creation of beings, the
evolution of beings, et al «πολλά απεσιώπησεν

απεσιώπησεν… παρέλιπε δε η ιστορία τον «ἡμέτερον νοῦν γυμνάζοντα πρός ἐντρέχειαν, ἐξ ὀλίγων ἀφορμήν παρεχομένη ἐπιλογίζεσθαι τά λειπόμενα .

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω θεολογία και Επιστήμη δεν συγκρούονται, αλλά το καθένα απαντά σε
διαφορετικό ερώτημα.

παρέλιπε δε η ιστορία τον ἡμέτερον νοῦν
γυμνάζοντα πρός ἐντρέχειαν, ἐξ ὀλίγων ἀφορμήν
παρεχομένη ἐπιλογίζεσθαι τά λειπόμενα ”

Η Θεολογία απαντά στο ερώτημα Ποιος και γιατί
δημιούργησε τον κόσμο, ενώ η Επιστήμη στο Πως
δημιουργήθηκε και ποιοι νόμοι διέπουν τη Δημιουργία . Είναι αναγκαίο κάθε μια να γνωρίζει τα όριά
της. Το ερώτημα για την αρχή του κόσμου π.χ. είναι
μεταφυσικό και εκφεύγει από τα όρια της έρευνας
των Φυσικών επιστημών .
Η σύγκρουση Θεολογίας και Επιστήμης τροφοδοτείται από εκατέρωθεν αναρμόδιες παρεμβάσεις που
οδηγούν στην αυτοκατάργησή τους.

Based then on the above, theology and science do
not conflict, but each responds to a different question.

Αυτό συμβαίνει όταν η μεν επιστήμη διεκδικεί
ρόλο θρησκείας και αναμιγνύεται στα μεταφυσικά,
η δε Θεολογία ενδίδει στον πειρασμό να θεολογεί με
επιστημονικούς όρους.

The question of the beginning of time e.g., is metaphysical and falls outside the limits of the Natural
sciences research.
The Theology and Science conflict is fueled by
unauthorized interventions by both sides that lead to
their own suppression.
This happens, on the one hand, when science is
claiming the role of religion and involves itself in
the metaphysical, and on the other hand, when theology succumbs to the temptation to theologize in
scientific terms.

Theology answers the question
Who created, and why he created the world, while
Science answers “how”, and “what laws govern the
Creation?”
It is essential that each one know its limits.

Το πρόβλημα εντάθηκε από τότε που η επιστήμη
στάθηκε απέναντι στη φύση επιδιώκοντας την πλήρη κυριαρχία επ’ αυτής και την αντικειμενοποίησή της. Σ’ αυτή τη διαδικασία απουσιάζει πλήρως
η εμπειρία, δηλαδή η εσωτερική σχέση ανθρώπου
και φυσικού κόσμου, δείγμα απουσίας του μυστηρίου και του θείου φωτισμού . Η φύση διερευνάται δίχως το δημιουργό της.
Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε τα
ακόλουθα:
-Η πίστη στη δημιουργία του κόσμου όχι μόνο δεν
αποκλείει τη δυνατότητα της γνώσης αλλά και την
επιζητεί.

The problem intensified from the time when science stood against nature, seeking full sovereignty
over it and its objectification.
In this process, experience is completely absent,
that is to say, the internal relationship between man
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Ο άνθρωπος ως φύσει λογικό και θρησκευτικό
ον είναι υποχρεωμένος και να πιστεύει αλλά και να
ερευνά.
Το «πίστευε και μη ερεύνα» δεν αποτέλεσε ποτέ
επίσημο τρόπο σκέψης και δράσης στην ορθόδοξη
παράδοση.
Ουδέποτε η γνώση θεωρήθηκε απειλή για την πίστη ούτε η πίστη εχθρός της επιστήμης.
-Η επιστημονική γνώση στην ερμηνεία της δημιουργίας δεν μπορεί από τη φύση της να υπερβαίνει
τα όριά της, τα όρια του επιστητού.
Δεν μπορεί π.χ. να απαντήσει στα ερωτήματα που
προσεγγίζονται μόνο με την πίστη και αφορούν στην
αρχή, το σκοπό και το τέλος του κόσμου.
Η γνώση αρχίζει μετά τη Δημιουργία, όποια μορφή και αν αυτή είχε αρχικά.
Με το ίδιο σκεπτικό η γνώση αδυνατεί να αποδείξει τόσο την ύπαρξη όσο και την ανυπαρξία του
Θεού.
Η προσέγγιση του Θεού προϋποθέτει άλλη μορφή
γνώσης που νοείται ως σχέση κοινωνίας.

and the natural world, a sign of absence of mystery
and divine illumination.
Nature is investigated without its creator.
From the above we can conclude the following:
- The Belief in the creation of the world not only
does not exclude the possibility of knowledge, but
also seeks it out.
Man as an inherently rational and spiritual being is
required both to believe and to inquire.
The maxim “believe and do not inquire” was never a formal way of thinking and acting in the Orthodox tradition.
Never was knowledge considered a threat to the
faith, or faith an enemy of science.
- Scientific knowledge in the interpretation of the
creation cannot by nature exceed its limits, the limits
of the perceptible world.
It cannot, e.g., answer the questions that are accessed only by faith and refer to the beginning, and
the end of the world.

Είναι ωστόσο δυνατό η επιστημονική ενασχόληση
με τη Δημιουργία, συνδυασμένη με την αγαθή διάθεση του επιστήμονα, να οδηγεί τη σκέψη στο Δημιουργό.
Από την ωραιότητα των ορωμένων οδηγούμεθα
στον πανωραίο, και από το μέγεθος των αισθητών
αναλογιζόμαστε τον άπειρο και υπερμεγέθη δημιουργό .

Knowledge begins with Creation, whatever form
it was originally.
By the same token, knowledge cannot prove both
the existence and non-existence of God.
God’s approach requires another form of knowledge that is meant as a relation of society.
It is however possible for the scientific preoccupation with Creation, combined with the benevolent
disposition of the scientist, to lead thought to the
Creator.

-Η οποιαδήποτε νέα γνώση για τον τρόπο και την
εξέλιξη της δημιουργίας δεν είναι υποχρεωμένη να
συμφωνεί με τη θεωρία του Μωυσή ή του Μ. Βασιλείου.
Είναι ωστόσο υποχρεωμένη να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη.
Η διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων σε καμία περίπτωση δεν δηλώνει ασέβεια, γιατί η θεοπνευστία δεν αναφέρεται στον τρόπο της Δημιουργίας αλλά στην ίδια τη Δημιουργία και το Δημιουργό.
Με άλλα λόγια η χρήση της γνώσης μπορεί να
αναιρέσει τα επιστημονικά δεδομένα της εποχής
του Μωυσή, δεν μπορεί όμως να αναιρέσει το Δημιουργό.
Αυτό γίνεται μόνο με την απιστία.

From the beauty of the visible we are led to the
All-beautiful, and from the magnitude of the perceptible we contemplate the infinite and boundless
creator.
- Any new knowledge whatever of the manner and
development of creation is not obliged to agree with
the theory of Moses or Basil the Great.
It is however required to be scientifically documented. The different perception of things in no way
indicates disrespect, because divine inspiration is
not about the manner of creation but creation itself,
and the Creator.
In other words, the use of knowledge can undo
the science of Moses’ time, but cannot set aside the

-Ο αποκλεισμός της πίστης από τη διαδικασία της
γνώσης εκτός του ότι καταργεί την έννοια της δημιουργίας, έχει, καθώς και εμπειρικά αποδείχτηκε, και
καταστροφικά αποτελέσματα.
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Ανοίγει ο δρόμος για την παγίωση της αντίληψης
ότι ο άνθρωπος είναι απόλυτος κάτοχος του φυσικού
κόσμου και όχι διαχειριστής του.
Μια αντίληψη με αρνητικές συνέπειες όχι μόνο
για την οικολογική αλλά και την κοινωνική πραγματικότητα.

Creator. This is done only with infidelity.
- The Exclusion of faith from the process of knowledge apart from the fact that it eliminates the concept
of creation has--and this has been empirically demonstrated-- catastrophic results.
It opens the way for the consolidation of the perception that the person is the absolute owner of the
natural world, not the manager.

-Ο συνδυασμός πίστης και ανθρώπινης γνώσης
παρέχει περισσότερες δυνατότητες για μια αποτελεσματικότερη γνώση και γνωριμία με τη φύση, η
οποία εν πολλοίς παρά την αλματώδη ανάπτυξη της
επιστήμης παραμένει άγνωστος και μυστηριώδης.

A concept with negative consequences not only for
the ecological but also for the social reality.
- The combination of faith and human knowledge
provides more possibilities for an effective knowledge and acquaintance with nature, which largely
despite the rapid development of science remains
unknown and mysterious.
Moreover, there are many who believe that faith
is the source of all forms of knowledge or that many
knowledge gaps are covered by faith.
Especially, the above combination avoids “hubris”
in the ancient sense of the word, and launches a responsible and safe attitude toward the mysteries of
the world.
Disrespect for nature and its creator means disrespect for man and his neighbor.
Pious knowledge creates the best conditions for a
creative cultural use of creation.

Εξάλλου πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν πως η
πίστη είναι η πηγή κάθε μορφής γνώσης ή ότι πολλά
κενά γνώσης καλύπτονται από την πίστη.
Προπαντός με τον ανωτέρω συνδυασμό αποφεύγεται η «ύβρις» στην αρχαιοελληνική σημασία του
όρου, ενώ δρομολογείται μια υπεύθυνη και ασφαλής
στάση προς τα μυστήρια του κόσμου.
Ασέβεια στη φύση και το δημιουργό της σημαίνει και ασέβεια στον άνθρωπο και το συνάνθρωπο.
Η ευσεβής γνώση δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για μια δημιουργική πολιτισμική χρήση
της κτίσης.
Σας ευχαριστώ!

Thank you!

Σ’ αυτή τη διαδικασία απουσιάζει πλήρως η εμπειρία, δηλαδή η εσωτερική σχέση ανθρώπου και φυσικού κόσμου, δείγμα απουσίας του
μυστηρίου και του θείου φωτισμού.
In this process, experience is completely absent, that is to say, the internal relationship between man and the natural world, a sign of
absence of mystery and divine illumination.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------------

THE USE OF KNOWLEDGE IN CONSOLIDATION OF GREEKS
ALL OVER THE WORLD

Χρήση της Γνώσης στη συσπείρωση των
απανταχού Ελλήνων μας ωθεί υποχρεωτικά στη μελέτη ιστορικών και κοινωνικών φαινομένων που δημιούργησαν ή δημιουργούν την αποσυσπείρωση μεταξύ των Ελλήνων, αλλιώς δεν θα
ασχολούμασταν με πιθανούς τρόπους που σκοπό
έχουν να φέρουν τους διάσπαρτους ανά τον κόσμο
Έλληνες υπό μια στέγη, υπό την οποία να τους παρέχονται οι προϋποθέσεις για την επιβίωση και ευημερία του ελληνικού λαού μέσα από α) τη συναδέλφωση και β) τη συνεργασία.

he Use of Knowledge in uniting the
Greeks of Diaspora leads us necessarily to the study of historical and social phenomena
that created or create de-agglomerating among the
Greeks, otherwise would not be dealing with possible ways which aim to bring the scattered worldwide Greeks under one roof, in which the conditions
for their survival and welfare are provided to them
through
a) fellowship and b) cooperation.
Under these conditions we must define the term
“Hellenism” in a not only ethnic perception, but also
in the light of a broader cultural understanding including all Greeks, not only those bearing the nationality of the Greek and Cypriot state (which include also people of other nationalities who have no
relationship with the Greeks whatsoever ), but in a
wider internationalist sense as a people and nation,
which may include foreign nationals of Greek origin, even ardent philhellenes foreign nationals.

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να ταυτοποιήσουμε τον όρο «Ελληνισμός», υπό μια όχι
μόνο εθνοτική αντίληψη, αλλά και υπό το πρίσμα
μιας ευρύτερης πολιτισμικής αντίληψης, ως το σύνολο των Ελλήνων, όχι μόνο των φερόντων την
υπηκοότητα του ελληνικού και κυπριακού κράτους
(που συμπεριλαμβάνουν και άτομα άλλων εθνοτήτων που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τον
Ελληνισμό), αλλά υπό μια ευρύτερη διεθνιστική έννοια ως λαό και έθνος, που μπορεί να περιλαμβάνει
και ελληνικής καταγωγής ξένους υπηκόους, ακόμα
και ένθερμους Φιλέλληνες ξένους υπηκόους.

In other words, I propose the creation of a Greek
“Commonwealth”, a term which in international
policy is translated into Greek as “Koinopolitia”,
but the exact translation would be “Koinofelia” and
which resembles the ancient “League”. A “ Greek
Common ” that would include the Greek education
participants.

Με άλλα λόγια προτείνω τη δημιουργία μιας Ελληνικής «Commonwealth», όρος ο οποίος στη διεθνή πολιτική μεταφράζεται στα ελληνικά ως «Κοινοπολιτεία», αλλά η ακριβής του μετάφραση είναι η
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«Κοινωφέλεια» και η οποία προσομοιάζει στο αρχαιοελληνικό «Κοινόν». Ένα «Κοινόν Ελλήνων»
λοιπόν που θα περιλαμβάνει τους μετέχοντες της ελληνικής αγωγής.

So we need to identify Hellenism at the local level
and classify it:
A) In the areas of indigenous Greek populations:
Greece, Cyprus, Constantinople, the Balkans, the
Middle East, Black Sea countries

Πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε τον Ελληνισμό σε
τοπικό επίπεδο και να τον κατατάξουμε:
Α) Στις περιοχές των αυτοχθόνων ελληνικών πληθυσμών: Ελλάδα, Κύπρος, Κωνσταντινούπολη,
Βαλκανικές χώρες, Εγγύς Ανατολή, Παρευξείνιες χώρες
Β) στις ελληνικές παροικιακές κοινότητες ανά τον
πλανήτη, με προέλευση από τις αρχέγονες ελληνικές περιοχές της πρώτης κατηγορίας.
Γ) στα ανά τον κόσμο ελληνικής καταγωγής άτομα, και να μελετήσουμε τους τρόπους σύνδεσης
μεταξύ τους.

B) in the Greek Diaspora communities around the
world, originating from the primordial Greek regions of the first category.
C) in individuals of Greek descent around the world,
and to study ways to connect them with one other.
It should also be taken into account
D) a related category in which fall persons of
nonGreek origin and do not have the Greek or Greek
Cypriot citizenship that but bear favorable feelings
for the Greeks, and whom we call “philhellenes”.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και
Δ) μια συγγενική κατηγορία στην οποία κατατάσσονται άτομα μη ελληνικής καταγωγής και μη Έλληνες εχόντων την ελληνική ή κυπριακή υπηκοότητα που διάκεινται ευμενώς προς τον Ελληνισμό,
τους οποίους αποκαλούμε «Φιλέλληνες».

In order that the Greeks rally and therefore work in
team spirit and not in individual units as it is today,
Hellenism needs to be organized in the wider existential situation beyond the borders of the Greek
State and the Greek Republic.

Ο Ελληνισμός για να συσπειρωθεί και ως εκ τούτου να λειτουργήσει σε ομαδικό πνεύμα και όχι
κατά μονάδας όπως συμβαίνει σήμερα, χρειάζεται
να οργανωθεί στην ευρύτερη υπαρξιακή του κατάσταση πέραν των συνόρων των ελληνικών κρατών
της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέρομαι λοιπόν στη δημιουργία μιας διεθνούς Κοινότητας Ελλήνων, η οποία να λειτουργεί ως μια υπερκρατική οντότητα.

I refer to the creation of an international Greek
Community which will act as a supranational entity.
Then the conditions for the successful exis- tence of
the Greek supranational entity should be studied so
that it can create conditions beneficial for Hellenism
around the world.
In my view the key, conditions for the formation of
a “superstate Hellenism” are:

Ακολούθως θα πρέπει να μελετηθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ύπαρξη αυτής της υπερκρατικής ελληνικής οντότητας, ώστε να δημιουργεί
καταστάσεις ωφέλιμες για τον Ελληνισμό ανά τον
πλανήτη.

a) Financial strength,
b) Global organization and
c) Sound administrative structure.

Οι βασικές κατά την άποψη μου προϋποθέσεις για
τη σύσταση ενός «Υπερκρατικού Ελληνισμού» είναι α) η οικονομική ευρωστία, β) μια παγκόσμια οργάνωση και γ) άρτια διοικητική δομή.
Ας δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα τους τρεις αυτούς παράγοντες πάνω στους οποίους θα δομηθεί η
όποια συσπείρωση των απανταχού Ελλήνων:

Let us now look more specifically at these three factors on which as any clustering of Greeks abroad
will be structured:
A) Financial health:
The financial strength of the Superstate of Hellenism can be achieved quickly and easily by creating
a “Hellenic Bank”.

Α) Οικονομική ευρωστία:
Η οικονομική ισχύς του Υπερκρατικού Ελληνισμού δύναται σήμερα τάχιστα και με ευκολία, ακό-

The State in which this body should be established,
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μα και άμεσα, να επιτευχθεί. Με τη δημιουργία μιας
«Τράπεζας Ελληνισμού».
Το κράτος στο οποίο θα πρέπει να εδρεύει αυτό το
όργανο, θα πρέπει να πληροί προϋποθέσεις για άριστες τραπεζικές συνθήκες. Το μοναδικό κράτος στον
κόσμο που παρέχει αυτές τις προϋποθέσεις είναι η
ισοβίως ουδέτερη Ελβετική Συνομοσπονδία που
βρίσκεται μακράν πολεμικών συρράξεων και πολιτικών μεταβολών. Εκεί η γνώση και από αιώνων θεσμοθετημένη λειτουργία και το εφαρμοσμένο σύστημα περί διασφάλισης επικερδούς τραπεζικού συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη. Στη συνέχεια και
εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν μπορούν να δημιουργηθούν υποκαταστήματα σε όλο τον κόσμο.
Αυτό το τραπεζικό ίδρυμα θα μπορεί να συνδράμει την ελληνική επιχειρηματικότητα, να ασκήσει
ανθρωπιστικό έργο, να χρηματοδοτήσει επιστημονικές έρευνες, κ. ά.
Η δημιουργία μιας «Τράπεζας Ελληνισμού», αποτελεί και τη βασική προϋπόθεση των υπολοίπων δύο
προϋποθέσεων, διότι άνευ αυτής δεν υπάρχει λόγος
να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα.

should meet requirements for excellent banking conditions. The only country in the world that can provide such conditions is the neutral Swiss Confederation located far from wars and political changes.
There knowledge and centuries of institutionalized operation and the applied system for ensuring
profitable banking system is indisputable.
Then, if conditions permit branches of “Hellenic
Bank” may be established around the world.
This bank will be able to assist Greek entrepreneurship, do humanitarian work, fund scientific research, etc..
The establishment of a “Hellenic Bank”, is the basic condition of the above three, because without it
there is no point in going on with the other conditions.
But let’s see in theory the two other conditions
supposing the basic first one is achieved.

Αλλά ας δούμε θεωρητικά και τις δυο άλλες προϋποθέσεις σε περίπτωση που εξασφαλιστεί η πρώτη και βασική.

B) Global Greek organization
Nations are composed of or inhabited by nationals
who consist majorities of a specific nationality and
also of other minor nationalities. These states operate mostly within the United Nations.

Β) Παγκόσμια ελληνική οργάνωση
Τα κράτη συγκροτούνται από έκταση ή οποία κατοικείται από υπηκόους, πλειοψηφικά συγκεκριμένης εθνότητας και επίσης άλλων εθνοτήτων. Τα
κράτη αυτά λειτουργούν ως επί το πλείστον μέσα
στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Ο Ελληνισμός διαθέτει δύο τέτοιες κρατικές οντότητες, την Ελληνική και την Κυπριακή Δημοκρατία,
με υπηκόους Έλληνες και μη Έλληνες. Ως κράτη,
και τα δύο δεν κατόρθωσαν να ανέλθουν σε υψηλά επίπεδα αναγνώρισης, με αποτέλεσμα οι Έλληνες υπήκοοι τους να μεταναστεύουν σε άλλα κράτη
για καλύτερες ευκαιρίες ζωής.
Πέραν από τη δραστηριότητα των παντός είδους
ελληνικών συλλόγων, φορέων και οργανισμών απόδημου ή οικουμενικού ελληνισμού, οι οποίοι προσπαθούν ο κάθε ένας ξεχωριστά να πετύχουν κάτι
υπέρ του Ελληνισμού μπορεί να δημιουργηθεί, με
βάση τη χρήση προηγούμενης γνώσης ο Υπερκρατικός Ελληνισμός, θα πρέπει να περιλαμβάνει ως αναπόσπαστα στοιχεία της σύστασης του και φυσικά
πρόσωπα ανάμεσα στις ελληνικές και φιλελληνικές
κατηγορίες ατόμων που προανέφερα.
Το οργανόγραμμα για τη συσπείρωση των απανταχού Ελλήνων μπορεί να βασιστεί πάνω σε πρό-

Hellenism has two such state entities, the Greek
and the Cypriot Republic consisting of Greek and
non-Greek nationals.
As nations, both failed to reach high levels ofdevelopment, making their Greek nationals migrate to
other states for better life opportunities.
Apart from the activity of all kinds Greekassociations and expatriate organizations or ecumenical
Hellenism, who try, each one separately, to achieve
something for the Greeks, Supranational Hellenism
could be created, based on the use of prior knowledge the Greeks worldwide can be based on global
standardsOrganizations, with huge success.
The 13 million of Greeks scattered around the
world can come together through their local communities, cities, regions, states and continents in “Clubs
of Hellenism”.
These Clubs will elect locally their leadership in
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τυπα παγκόσμιων οργανισμών, με τεράστια επιτυχία.
Τα 13 εκατομμύρια διάσπαρτα στον πλανήτη Ελλήνων μπορούν να συσπειρωθούν μέσα από τις τοπικές τους Κοινότητες, Πόλεις, Περιφέρειες, Κράτη
και Ηπείρους σε «Λέσχες Ελληνισμού».
Οι Λέσχες αυτές σε τοπικό επίπεδο θα εκλέγουν
την ηγεσία τους μέσα στα κράτη, όπου θα λειτουργούν και οι ηγεσίες αυτές με τη σειρά τους θα εκλέγουν τις κατά τόπους κρατικές συνελεύσεις και αυτές με τη σειρά τους την παγκόσμια ηγεσία του Ελληνισμού.
Τα μέλη των λεσχών με εξακριβωμένη ελληνική
εθνικότητα (φερ’ ειπείν με τουλάχιστον ένα έλληνα
γονέα), ασχέτως όμως υπηκοότητας, σε όποια χώρα
και να κατοικούν θα διαθέτουν δελτίο ταυτότητας,
που θα διευκολύνει τις επαφές τους με όλα τα μέλη
«του Κοινού των Ελλήνων» στον πλανήτη και με
την οποία θα μπορούν να εκλέγουν κατευθείαν την
ηγεσία της Λέσχης-Κοινότητας τους, της Περιφέρειας και του κράτους στο οποίο διαβιούν και κατ’
επέκταση και την παγκόσμια ηγεσία.
Βεβαίως όλα αυτά θα γίνουν μετά από μελέτη
ιστορικών, νομικών και άλλων ειδημόνων.

the states where they operate and the leaderships of
these in turn will elect local national assemblies and
these in turn the global leadership of Hellenism.
The members of the Clubs with established Greek
nationality (for instance at least one Greek parent),
but regardless of nationality, in any country they
may be living, will carry an identification card,
which will facilitate their contacts with all members of the “Greek Common” on the planet and with
which they will be able to directly elect the leadership of the Club-Community of the Region and the
State in which they live and, by extension, the global
leadership.
Of course all this will be done after studies by history, legal and other experts are carried out.
Hellenism historically is the only Nation that has
attracted and is still attracting a stream of non-national Philhellenes to it.
So in parallel with the Clubs of Hellenism there
can be “Clubs of Philellenes”, which is another issue
needing our attention.

Ο Ελληνισμός ιστορικά, είναι το μοναδικό Έθνος
που ώθησε και συνεχίζει να ωθεί ένα ρεύμα αλλοεθνών, προς τον παράγοντα του Φιλελληνισμού.
Έτσι με τον παράγοντα αυτό, μπορούν να οργανωθούν παράλληλα με τις Λέσχες Ελληνισμού και
«Λέσχες Φιλελλήνων». Ένα άλλο κεφάλαιο που
χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης.

C) Leadership
Having achieved the second condition in uniting
the Greeks abroad, with financial strength we can
proceed to the third stage of the program which is
how to run thisorganization.

Γ) Ηγεσία
Έχοντας επιτύχει και τη δεύτερη προϋπόθεση στη
συσπείρωση των απανταχού Ελλήνων και με οικονομική ευρωστία προχωρούμε και στο τρίτο στάδιο
της ολοκλήρωσης του προγράμματος που είναι το
πώς θα διοικείται το σύστημα αυτό.
Η «Παγκόσμια Διοίκηση του Ελληνισμού» που θα
προκύπτει από τη βάση των «Λεσχών Ελληνισμού»
θα πρέπει να εδρεύει στο ίδιο κράτους όπου θα έχει
την έδρα της και η «Τράπεζα Ελληνισμού», δηλαδή την Ελβετία, ως το κατ’ εξοχήν κράτος, όπου οι
πολιτικές συνθήκες παραμένουν ανεπηρέαστες από
κάθε διατάραξη πολιτικών, κοινωνικών και άλλων
ισορροπιών στον πλανήτη.

The “Global Administration of Hellenism” that
will arise from the base of the “Clubs of Hellenism”
will be located in the same state where the “Bank of
Hellenism” has its registered office, namely Switzerland, as the pre-eminent state, where political
conditions remain unaffected by political, social and
other kind of disruptions.
The Administration, which will be replaced at
regular periods, must, apart from promoting Hellenism and assisting Greeks around the world, have
the objective of ensuring Greek and Cypriot territory as cores of the national identity of the Greeks.
The Administration must have offices/services for
Financial, Educational and other affairs.

Η Διοίκηση η οποία θα αντικαθίσταται σε τακτικές χρονικές περιόδους οφείλει, πέραν από τον να
προάγει τον Ελληνισμό και να επικουρεί όπου πρέπει τους απανταχού Έλληνες, να έχει ως στόχο του

It should therefore retain ‘Lookouts of
Hellenism’in all continents and cooperate with the
two Greek states for the benefit of Greeks abroad.
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τη διασφάλιση της ελληνική και κυπριακή επικράτειας ως πυρήνων της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων.Η Διοίκηση πρέπει να διαθέτει Γραφεία/
Υπηρεσίες, π.χ. Οικονομικών, Εκπαιδευτικών και
άλλων Υποθέσεων.
Θα πρέπει ως εκ τούτου να διατηρεί «Παρατηρητήρια Ελληνισμού» σε όλες τις Ηπείρους και να λειτουργούν επικουρικά με τα δυο ελληνικά κράτη και
προς όφελςο αυτών και συνεκδοχικά και προς όφελος των απανταχού Ελλήνων.
Θα πρέπει να λειτουργεί ως ο συντονιστής των
απανταχού Ελλήνων και να προγραμματίζει συναντήσεις σε όλα τα μέρη του κόσμου, όπως Πανελληνίους Αγώνες,
Θα πρέπει να διοχετεύει την Ελληνική Παιδεία σε
όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.
Καταλήγοντας θέλω να καταθέσω την άποψη ότι
οτιδήποτε γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να γίνει με επαγγελματισμό και όχι να αφίεται
στην καλή θέληση, την αρωγή ή τον εθελοντισμό
ιδιωτών, όπως συμβαίνει σήμερα και που τελικά
καταλήγουν όλοι να ζητούν την κρατική
οικονομική στήριξη. Κατά συνέπεια,
όλες οι διαδικασίες εντός του
αναφερομένου πλαισίου θα
αναλαμβάνονται από εξειδικευμένο
προσωπικό και επ’ αμοιβή.

It should function as the coordinator of Greeks
worldwide and plan meetings and events in all parts
of the world like Panhellenic Games.
It should communicate the Greek education in every part of the world.
In conclusion I would like to present my view that
anything done in this direction should be done professionally and not be left to the goodwill, assistance
or private voluntary initiative, as at present, and finally end up a project seeking government financial
support.
Consequently, all processes in the
indicated frame- work will be undertaken
by qualified personnel receiving
the right remuneration.
Thank you!

Σας ευχαριστώ!

Η Διοίκηση... θα πρέπει να διοχετεύει την Ελληνική Παιδεία σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.
Management... should allocate the Greek education in all corners of the globe.
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THE ARISTOTELIAN FOUNDATIONS OF “THE USE OF KNOWLEDGE”

πρώτη ερώτηση για την ηθική είναι η
φύση του ύψιστου αγαθού, το summum
bonum. Εμείς επιθυμούμε ένα πράγμα για χάρη ενός
δευτέρου. Επιθυμούμε αυτό για χάρη ενός τρίτου,
το οποίο με τη σειρά του γίνεται η αιτία ενός τετάρτου, κλπ.
Αλλά αν αυτή η σειρά των μέσων και σκοπών συνεχίζεται επ’άπειρον, τότε όλη η επιθυμία και όλη η
δράση είναι μάταιη και άσκοπη. Πρέπει να υπάρχει
κάπου ένα πράγμα που θέλουμε, όχι προς χάριν του
άλλου, αλλά για αυτό καθεαυτό.
Ποιος είναι αυτός ο σκοπός, ο αυτοσκοπός, αυτό το
ύψιστο αγαθό, στον οποίο κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα τελικά αποσκοπεί;

he first question for ethics is the nature of
the summum bonum. We desire one thing
for the sake of a second; we desire that for the sake
of a third.
But if this series of means and ends goes on ad
infinitum, then all desire and all action are futile and
purposeless.
There must be some one thing which we desire,
not for the sake of anything else, but on its own account. What is this end in itself, this summum bonum, at which all human activity ultimately aims?
Everybody, says Aristotle, is agreed about the name
of this end. It is happiness. What all men seek, what
is the motive of all their actions, that which they
desire for the sake of itself and nothing beyond, is
happiness.

Όλοι, λέει ο Αριστοτέλης, έχουν συμφωνήσει για
το όνομα του σκοπού αυτού – είναι η ευτυχία. Αυτό
που αναζητούν όλοι οι άνθρωποι, το οποίον είναι το
κίνητρο όλων των δράσεων τους, αυτό που επιθυμούν για χάρη των εαυτών των και τίποτα πιο πέρα,
είναι η ευτυχία.
Όμως, αν και όλοι συμφωνούν ως προς το όνομα,
πέρα από αυτό δεν υπάρχει συμφωνία. Φιλόσοφοι,
όχι λιγότερο από τους κοινούς ανθρώπους, διαφέρουν ως προς το τι η λέξη «ευτυχία» σημαίνει. Μερικοί λένε ότι είναι μια ζωή της ευχαρίστησης.

But though all agree as to the name, beyond that
there is no agreement. Philosophers, no less than the
common man, differ as to what this word “happiness” means. Some say it is a life of pleasure.
Others say it consists in the renunciation of pleasures. Some recommend one life, some another.
The Greek word for happiness is ευδαιμονία, eudaemonia, which is best defined as “the happiness
that comes from self-realization, self-fulfillment,

Άλλοι λένε ότι συνίσταται στην παραίτηση από
τις απολαύσεις.
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Άλλοι συνιστούν μια ζωή διαφορετική.

self-actualization.” Eudaemonia does not refer to
a mental state of euphoria as “happiness” tends to
in English: to be eudaemon is to flourish, to allow
one’s inner nature to flower. Eudaemonia is the
highest good.
Each of us wants to flourish or do well, and all
our actions, insofar as they are rational are directed toward that ultimate goal. The primary question for ethics, then, is: “how are we to achieve
eudaemonia?”In what does flourishing consist?
What is it to be a fulfilled human being?

Η ελληνική λέξη για την ευτυχία είναι ευδαιμονία,
η οποία καλύτερα ορίζεται ως «η ευτυχία που προέρχεται από την αυτοπραγμάτωση. Η «Ευδαιμονία»
δεν αναφέρεται σε μια ψυχική κατάσταση ευφορίας όπως η λέξις «ευτυχία»,( “happiness”) τείνει να
σημαίνει στην αγγλική γλώσσα: Ο ευδαίμων θα ευδοκιμήσει, θα επιτρέψει την εσωτερική φύση του να
αυτοπραγματωθεί.
Η ευδαιμονία είναι το ύψιστο καλόν. Κάθε ένας
από εμάς θέλει να ευδοκιμήσει, να ευημερήσει και
όλες οι ενέργειές μας, στο βαθμό που είναι ορθολογικές, κατευθύνονται προς αυτόν τον τελικό στόχο.
Το πρωτεύον ζήτημα για την ηθική, λοιπόν, είναι:
«πώς μπορούμε να επιτύχουμε την ευδαιμονία;» Σε
τι συνίσταται η ευημερία; Τι σημαίνει να είναι κάποιος ένα αυτό-πληρούμενο ανθρώπινο ον;

Aristotle’s answer depends upon a philosophical
analysis of the nature of eudaemonia. Eudaemonia,
he argues, is “an activity of the soul in accordance
with excellence.” To say that eudaemonia is an activity is to say that to flourish involves doing things
as opposed to being in a certain state. (Being happy,
like being in love, is a state of mind: flourishing is
not a state but an activity or a set of activities.)

Η απάντηση του Αριστοτέλη εξαρτάται από μια
φιλοσοφική ανάλυση της φύσης της ευδαιμονίας.
Η ευδαιμονία, υποστηρίζει, είναι «μια δραστηριότητα της ψυχής, σύμφωνα με την αριστεία.» Το να
πούμε ότι η ευδαιμονία είναι μια δραστηριότητα είναι να λέμε ότι για να ευδοκιμήσουμε απαιτείται να
κάνουμε πράγματα σε αντίθεση με το να είμεθα σε
μια ορισμένη κατάσταση. (Το να είσαι χαρούμενος,
σαν το να είσαι ερωτευμένος, είναι μια κατάσταση
του νου.
Το να ευδοκιμήσει κάποιος δεν είναι μια κατάσταση, αλλά μια δραστηριότητα ή ένα σύνολο δραστηριοτήτων).

To say that eudaemonia concerns the soul is to
say that human flourishing requires the exercise of
certain of the faculties by which life is defined; in
particular, a person cannot be said to flourish as a
human being unless he is exercising distinctively
human faculties. Finally, eudaemonia is an activity
“in accordance with excellence.” To flourish is to do
things excellently or well. A man who exercises his
faculties but does so inefficiently or badly cannot be
said to be making a success of his life.
Then what are the virtues or excellences in accordance with which we should act? Aristotle distinguishes between excellences of character and excellences of intellect.
The former include what we think of as moral
virtues, ηθικές αρετές—courage, generosity, fairmindedness and so on; the latter, we call the intellectual or dianoetic virtues, διανοητικές αρετές, which
include such things as knowledge, good judgment,
“practical wisdom,”

Το να πούμε ότι η ευδαιμονία αφορά την ψυχή είναι να πούμε ότι η ανθρώπινη άνθηση απαιτεί την
άσκηση ορισμένων από τις ικανότητες με τις οποίες
η ζωή ορίζεται. Ιδίως, για ένα πρόσωπο δεν μπορεί
να ειπωθεί ότι ανθίζει ως ένα ανθρώπινο ον, εκτός
αν ασκεί χαρακτηριστική ανθρώπινη ικανότητα.
Τέλος, η ευδαιμονία είναι μια δραστηριότητα,
«σύμφωνα με την αριστεία.» Προκειμένου να ευδοκιμήσουμε οφείλουμε να κάνουμε τα πράγματα άριστα ή καλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί τις ικανότητές του, αλλά το κάνει αναποτελεσματικά ή με
κακό τρόπο δεν μπορεί να ειπωθεί για αυτόν ότι κάνει μια επιτυχία την ζωή του.

Men are marked off from other animals by possessing reason and the power of thought. Men, says
Aristotle, “contain something divine—what we call
the intellect is divine”, and our intellect is the “divine within us”. Indeed, “each of us actually is intellect, since that is our sovereign and best element.”

Στη συνέχεια, ποιες είναι οι αρετές ή αριστείες,
σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να δράσουμε;
Ο Αριστοτέλης διακρίνει μεταξύ αριστείας του

The excellences most properly human, then, are
the intellectual excellences, and eudaemonia con79

χαρακτήρα και της αριστείας της διάνοιας.
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει όσα θεωρούμε
ως ηθικές αρετές,-θάρρος, γενναιοδωρία, δικαιοσύνη και ούτω καθεξής.
Την άλλη κατηγορία την αποκαλούμε διανοητικές
αρετές, οι οποίες περιλαμβάνουν την γνώση, την
καλή κρίση και την «πρακτική σοφία».

sists primarily in activity which is in accord with
those excellences. It is a form of intellectual activity.
To flourish, to live a fulfilling life, requires engagements in intellectual pursuits.
Aristotle thought that such pursuits were immensely enjoyable, and that the intellectual life offered unparalleled happiness, but his main thesis in
the Ethics is not that happiness consists in intellectual activity, but that excellent intellectual activity
makes flourishing for men possible.

Οι άνθρωποι έχουν διαφοροποιηθεί από τα άλλα
όντα επειδή έχουν λόγο και τη δύναμη της σκέψης.
Οι άνθρωποι, λέει ο Αριστοτέλης, «περιέχουν κάτι
θεϊκό-αυτό που λέμε διάνοια είναι θεϊκή», και η διάνοια μας, είναι το «θείον μέσα μας».

The intellectual giants of history might not all
have been happy, but they all flourished.

Πράγματι, «ο καθένας από εμάς στην πραγματικότητα είναι διάνοια, δεδομένου ότι είναι το κυρίαρχο
και καλύτερο στοιχείο μας.»
Οι αριστείες πιο ορθώς οι ανθρώπινες, λοιπόν, είναι οι διανοητικές αριστείες, και η ευδαιμονία συνίσταται κυρίως σε δραστηριότητα η οποία είναι σύμφωνη με αυτές τις αριστείες.
Είναι μια μορφή πνευματικής δραστηριότητας. Το
να ευδοκιμήσει κανείς, το να ζήσει μια ικανοποιητική ζωή, απαιτεί δεσμεύσεις σε πνευματικές αναζητήσεις.

Intellectual activity is not enough. Men are not
isolated individuals, and the human excellences cannot be practiced by solitary hermits. Man is a ζώον
πολιτικόν.
What is peculiar to men compared to the other animals is that they alone can perceive the good and the
bad, the just and the unjust, for they are also a ζώον
λογικόν, and it is partnership in these things which
makes a household and a state. Society and the State
are not artificial trappings imposed upon natural
man: they are manifestations of human nature itself.

Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι τέτοιες επιδιώξεις
ήταν πάρα πολύ ευχάριστες, και ότι η πνευματική
ζωή προσφέρει απαράμιλλη ευτυχία, αλλά η κυρία
του θέση στην Ηθική του θεωρία δεν είναι ότι η ευτυχία συνίσταται στην πνευματική δραστηριότητα,
αλλά ότι η άριστη πνευματική δραστηριότητα κάνει
την ευδοκίμηση για τους ανθρώπους δυνατή.
Οι πνευματικοί γίγαντες της ιστορίας μπορεί να
μην ήταν όλοι ευτυχείς, αλλά όλοι ευδοκίμησαν.

The Good Life, βίος αγαθός, which is the goal of
the State, is identified with eudaemonia, which is the
goal of individuals.
States are natural entities and like other natural
objects they have a goal or end. Aristotle’s political
theory, like his biology, is teleological. The intellectual virtues are needed by both citizens and legislators.

Η πνευματική δραστηριότητα δεν αρκεί. Οι άνθρωποι δεν είναι μεμονωμένα άτομα, και η ανθρώπινη αριστεία δεν μπορεί να ασκηθεί από μοναχικούς ερημίτες.

Aristotle defines five kinds of dianoetic virtues:
τέχνη, επιστήμη, νούς φρόνησις, and σοφία. They
may be conventionally translated as art, scientific
knowledge, rational intuition, practical intelligence,
and wisdom. Τέχνη, art, craft, know-how, is related
to man’s capacity for making, rather than one for
acting or doing, but it is an intellectual virtue nevertheless since it involves a true process of reasoning.

Ο άνθρωπος είναι ένα ον πολιτικό. Αυτό που είναι
διαφοροποιητικό για τους ανθρώπους σε σχέση με
τα άλλα όντα είναι ότι μόνο αυτοί μπορούν να αντιληφθούν το καλό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο, γιατί είναι όντα λογικά, και είναι η συνεργασία
σε αυτά τα πράγματα που αποτελεί μια οικογένεια
και ένα κράτος .
Η κοινωνία και το κράτος δεν είναι τεχνητές παγιδεύσεις που επιβάλλονται στον φυσικό άνθρωπο:
είναι εκδηλώσεις της ίδιας της ανθρώπινης φύσης.

Επιστήμη, scientific knowledge, concerns what is
unchanging and cannot be otherwise; it is a capacity to demonstrate the connections between things in
that sphere; νούς is here used of the faculty whereby
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Ο βιος αγαθός, που είναι ο στόχος του κράτους,
ταυτίζεται με την ευδαιμονία, που είναι ο στόχος
των ατόμων. Τα κράτη είναι φυσικά πρόσωπα όπως
και άλλα φυσικά αντικείμενα που έχουν στόχο ή
σκοπό.
Η πολιτική θεωρία του Αριστοτέλη, όπως η βιολογία του, είναι τελεολογική. Οι πνευματικές αρετές απαιτούνται τόσο από τους πολίτες όσο και από
τους νομοθέτες.

we get knowledge of the first principles or starting
points from which such demonstrations begin, and
there are fuller accounts that are given of both scientific knowledge and of νούς in the Posterior Analytics.
Φρόνησις, translated variously as practical intelligence, practical wisdom, practical reason, or prudence, concerns things that can be otherwise, the
contingent.

Ο Αριστοτέλης ορίζει πέντε είδη διανοητικών
αρετών: τέχνη, επιστήμη, νους, φρόνησις και σοφία. Μπορούν να μεταφραστούν συμβατικά ως τέχνη, επιστημονική γνώση, ορθολογική διαίσθηση,
πρακτική νοημοσύνη και σοφία. Η τέχνη, η τεχνογνωσία, έχει σχέση με την ικανότητα του ανθρώπου
για την κατασκευή, και όχι μόνο για να ενεργήσει ή
να κάνει, αλλά είναι μια πνευματική αρετή, ωστόσο,
δεδομένου ότι πρόκειται για μια πραγματική διαδικασία της λογικής.

It is by prudence understood as practical wisdom
that we secure the ends we aim at.
And σοφία, Aristotle considers wisdom to be a
combination of νούς and scientific knowledge related to the highest and most valuable objects.
These definitions provide a rough guide to the five
dianoetic virtues, but only two of the five, namely
prudence and wisdom, play an important part in his
ethics.

Η Επιστήμη, η επιστημονική γνώση, αφορά το τι
είναι αμετάβλητο και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Είναι η ικανότητα να καταδείξει τις συνδέσεις
μεταξύ των πραγμάτων στον τομέα αυτόν. «Νους»
χρησιμοποιείται εδώ ως η ικανότητα την οποίαν
έχουμε για γνώση των πρώτων αρχών ή αφετηρίες από τις οποίες αρχίζουν τέτοιες αποδείξεις, και
υπάρχουν πληρέστερες εξηγήσεις που δίνονται τόσο
για την επιστημονική γνώση όσο και για το νου στα
Αναλυτικά Πρότερα.

Wisdom is discussed by Aristotle when he considers the description of the highest form of life, the
life of contemplation, in Book X. But our immediate
concern is with the doctrine of practical intelligence
or prudence and the relation between this and moral
virtue.
Prudence, or practical wisdom, guides us in the
correct manner of action. This intellectual virtue,
which is closely tied to the rational deliberation and
choice necessary to the moral virtues, is the central
focus of Aristotle’s discussion of the intellectual virtues in the Ethics.

Η Φρόνησις, που μεταφράζεται ποικιλοτρόπως
ως πρακτική νοημοσύνη, πρακτική σοφία, πρακτικός λόγος ή σύνεση, αναφέρει πράγματα που μπορεί
να είναι διαφορετικά η το απρόοπτο. Είναι κατανοητό ως την πρακτική σοφία που έχουμε να εξασφαλίσουμε τους στόχους που στοχεύουμε. Και σοφία,
ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η σοφία είναι ένας συνδυασμός, νου και επιστημονικών γνώσεων, που σχετίζονται με τα υψηλότερα και τα πιο πολύτιμα αντικείμενα.

The Greek word translated as “prudence” or “practical wisdom” phronesis, conveys a general sense of
knowing the proper behavior in all situations. Phronesis is an intellectual virtue rather than a moral
virtue because we learn it through instruction and
not practice, but it is very closely connected to the
moral virtues.
Without phronesis, it would be impossible to practice the moral virtues properly. A person who has all
the right moral virtues knows what ends to pursue,
but without phronesis, that person will not know
how to set about pursuing the right ends.

Οι ορισμοί αυτοί παρέχουν μια γενική εικόνα για
τις πέντε διανοητικές αρετές, αλλά μόνο δύο από τις
πέντε, δηλαδή φρόνησις και σοφία, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ηθική θεωρία του. «Σοφία» συζητείται από τον Αριστοτέλη, όταν ο ίδιος
θεωρεί ότι η περιγραφή της υψηλότερης μορφής της
ζωής, της ζωής της ενατένισης, στο βιβλίο X.
Αλλά το άμεσο ενδιαφέρον μας είναι με την δοξασία της πρακτικής νοημοσύνης ή τη σύνεση και τη

Contrary to modern assumptions, Aristotle is telling us that having one’s heart in the right place is not
good enough: being a good person requires a kind
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σχέση μεταξύ αυτού και της ηθικής αρετής.

of practical intelligence as well as a good disposition. Without phronesis, the virtuous person would
not necessarily know how to act, and without moral
virtue, the clever person would not always pursue
the appropriate ends.

Σύνεση, ή πρακτική σοφία, μας καθοδηγεί στο
σωστό τρόπο δράσης. Αυτή η πνευματική αρετή, η
οποία είναι στενά συνδεδεμένη με την ορθολογική
συζήτηση και επιλογή, αναγκαία για τις ηθικές αρετές, είναι το επίκεντρο της συζήτησης του Αριστοτέλη για τις διανοητικές αρετές.

Phronesis has been traditionally translated as prudence. This translation has the defect that the word
prudence has become increasingly interpreted as
cautiousness. Its original usage, however, in the Latin prudential, meant foresight, sagacity, and is often
associated with wisdom, insight, and knowledge. In
Anglo-Saxon common law, in Tort law, for example,
the standard of judging conduct is to ask what the
“rationally prudent” person would do.

Η αρχαία ελληνική λέξη, «φρόνησις», μεταφράζεται ως «σύνεση» ή «πρακτική σοφία», φρόνηση.
Αποπνέει μια γενική αίσθηση του να γνωρίζει κανείς την σωστή συμπεριφορά σε όλες τις καταστάσεις.
Η Φρόνησις είναι μια διανοητική αρετή και όχι
μια ηθική αρετή, γιατί μαθαίνεται μέσω της διδασκαλίας και όχι από πρακτική, αλλά είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τις ηθικές αρετές. Χωρίς φρόνηση, θα ήταν αδύνατο να εξασκήσει κανείς τις ηθικές
αρετές σωστά.
Ένα πρόσωπο που έχει όλες τις σωστές ηθικές
αρετές ξέρει τι καταλήγει να ακολουθήσει, αλλά χωρίς φρόνηση, το πρόσωπο αυτό δεν θα ξέρει πώς να
επιδιώξει τους σωστούς σκοπούς.

This sense of prudence is foursquare synonymous
with phronesis. Prudentia, foresight, is a contraction
in Latin from providentia, seeing ahead. It is classically considered to be a virtue, and in particular, one
of the four cardinal virtues (which are with the three
theological virtues part of the seven virtues.
The virtue is the ability to judge between virtues
and vice, not as universals, but in a specific spatiotemporal situation. Although prudence itself does
not perform any actions, and is concerned solely
with knowledge, all virtues had to be regulated by it.

Σε αντίθεση με τις σύγχρονες παραδοχές, ο Αριστοτέλης μας λέει ότι δεν αρκεί απλώς να έχει κανείς καλές προθέσεις. Το να είναι κανείς ένα καλό
πρόσωπο απαιτεί ένα είδος πρακτικής νοημοσύνης,
καθώς και μια καλή διάθεση.
Χωρίς φρόνηση, ο ενάρετος άνθρωπος δεν θα μπορεί οπωσδήποτε να γνωρίζει πώς να ενεργήσει, και
χωρίς ηθική αρετή, το έξυπνο άτομο δεν θα επιδιώξει
πάντα τους κατάλληλους σκοπούς.
Κάποιος μπορεί να μάθει τις αρχές της δράσης,
αλλά η εφαρμογή τους στον πραγματικό κόσμο, σε περιπτώσεις που κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει,
απαιτεί εμπειρία του κόσμου.

Distinguishing when acts are courageous, as opposed to reckless or cowardly, for instance, is an act
of prudence, and for this reason it is classified as a
cardinal virtue. Gaining phronesis requires experience, according to Aristotle, who wrote that: ...although the young may be experts in geometry and
mathematics and similar branches of knowledge,
we do not consider that a young man can have Prudence [phronesis].
The reason is that Prudence [phronesis] includes
a knowledge of particular facts, and this is derived
from experience, which a young man does not possess; for experience is the fruit of years.

Αν θέλουμε πρακτικές οδηγίες για το τι πρέπει να
κάνουμε σε μια δύσκολη κατάσταση, ο Αριστοτέλης
μας συνιστά λογικά να τις ζητήσουμε από έναν καλό
και σοφό άνθρωπο, τον φρόνιμο.

Phronesis is concerned with particulars, because it
is concerned with how to act in particular situations.

Από την άποψη της ηθικής φιλοσοφίας πρέπει να
αναρωτηθούμε ποιος είναι ο σκοπός, ο στόχος, ή το
κριτήριο στο οποίο ο φρόνιμος θα βασίσει τη σκέψη του. Δεδομένου ότι ο καθένας εκτιμά ή επιδιώκει την ευδαιμονία, ή την ευεξία, (για τον εαυτό του,
την οικογένειά του, τους φίλους του), είναι η προώθηση της ευδαιμονίας που είναι ο τελικός στόχος της

One can learn the principles of action, but applying them in the real world, in situations one could
not have foreseen, requires experience of the world.
If we want practical guidance about what to do in
a difficult situation, Aristotle sensibly recommends
us to ask a good and wise man, the phronimos, for
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ηθικής, και το απόλυτο κριτήριο της ορθής πράξης..

his advice. From the point of view of moral philosophy we must ask what the aim, goal, or criterion is
to which the phronimos looks in thinking out what
should be done. Since everyone values or seeks eudaemonia, or well-being, (for himself, his family,
his friends), it is the promoting of eudaemonia that
is the final objective of morality, and the ultimate
criterion of right action.

Για την ολοκλήρωση της ευδαιμονία, η υψηλότερη και καλύτερη δραστηριότητα του άνθρωπου είναι ο φιλοσοφικός στοχασμός (θεωρία), του οποίου
τα αντικείμενα είναι αιώνια και αμετάβλητα, και είναι μια δραστηριότητα που μπορεί εύλογα να αποδοθεί στον Θεό, τον Ίδιο. Μια ζωή θεωρίας είναι
πάνω από το ανθρώπινο επίπεδο, αλλά και ο Αριστοτέλης, με πλατωνικό πάθος, απορρίπτει σθεναρά την πρόταση ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να μείνει στο μέτριο επίπεδο των συνηθισμένων ανθρώπινων υποθέσεων και δεν προσπαθεί ακόμη να ανοίξει τα φτερά του.

For eudaemonia to be consummated, the highest
and best activity of which man is capable is philosophical contemplation (theoria) whose objects are
eternal and unchanging, and it is an activity that can
reasonably be attributed to God, himself.

Ο Αριστοτέλης είναι πεπεισμένος ότι θεωρία είναι
η καλύτερη δραστηριότητα του ανθρώπου. Μας λέει
να ταυτισθούμε με ένα θεϊκό στοιχείο ή δύναμη που
έχουμε, και όσο το δυνατόν περισσότερο να συμμετέχομε σε μια δραστηριότητα που δεν είναι στην
πραγματικότητα περίεργη για τον άνθρωπο, αλλά
από κοινού με τον Θεό.

A life of theoria is above the human level, but
Aristotle, with a Platonic fervor, strongly rejects
the suggestion that a man should stay at the modest
level of ordinary human affairs and not even try to
spread his wings. Aristotle is persuaded that theoria
is man’s best activity.
He tells us to identify ourselves with a divine element or power we have, and as far as possible to
pursue an activity that is not in fact peculiar to man,
but shared with God.

Ο σκοπός της ηθικής είναι, τελικά, η προώθηση
της θεωρίας! Αυτό που κάνει ένα είδος δράσης να
μετρήσει ως καλή είναι ακριβώς η τάση της να προωθήσει την θεωρία.

The very aim of morality is the promotion of theoria. What makes a type of action count as good is
precisely its tendency to promote theoria.

Η τελική δικαίωση επαινώντας τα είδη των πράξεων και συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν τον καλόν άνθρωπο είναι ότι η γενική τήρηση των κανόνων και προτύπων που ενστερνίζεται θα οδεύσουν,
μακροπρόθεσμα, στη μεγιστοποίηση του ποσού της
θεωρίας στην κοινότητα.

The ultimate justification for requiring and praising the sorts of acts and attitudes characteristic of
the good man is that general adherence to the rules
and standards he would subscribe to would—in the
long run—maximize the amount of theoria in the
community.

Η ηθική και η φιλοσοφία πάνε χέρι-χέρι, η ηθική
είναι στην ουσία το σύστημα της συμπεριφοράς που
ευνοεί και προωθεί τη φιλοσοφία.

Morality and philosophy go hand in hand, morality being in essence the system of conduct that favors
and promotes philosophy.

Ηθικοί κανόνες και οι αρετές είναι αυτό που είναι, και μπορούν να δικαιωθούν, διότι μια κοινωνία της οποίας τα μέλη γενικά ζουν σύμφωνα με αυτούς θα είναι μια κοινωνία στην οποία η φιλοσοφική ενατένιση έχει την καλύτερη ευκαιρία για την άνθηση της.

Moral rules and virtues are what they are, and
can be justified, because a society whose members
generally live according to them will be a society
in which philosophic contemplation has the best
chance of flourishing.

Μια τέτοια κοινωνία θα παρέχει το καλύτερο δυνατόν αρμονικό περιβάλλον στο οποίο τα άτομα
με την ικανότητα θεωρίας θα είναι σε θέση να την
ασκήσουν.
Αν επρόκειτο να ρωτήσω «Ποιους κανόνες της
ζωής, αν υιοθετηθούν από μια κοινότητα, θα προ-

Such a society will provide the best possible harmonious setting in which those with the capacity for
theoria will be able to exercise it.
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ωθήσουν τη μέγιστη θεωρία μακροπρόθεσμα, ή, σε
πιο σύγχρονους όρους, θα παράγει την πιο πολιτισμένη και καλλιεργημένη κοινωνία, η απάντησή
μας φαίνεται η απλή ηθική.

If we were to ask “What rules of life, if adopted in
a community, would promote maximum theoria in
the long run, or in more modern terms, would produce the most civilized and cultured society, would
our answer look anything like ordinary morality?
Well, the answer would surely have to take into account the whole nature of the human beings in the
community, and their diversity.

Η απάντηση θα πρέπει σίγουρα να λάβει υπόψη
το σύνολο της φύσης των ανθρώπων στην κοινότητα, και την ποικιλομορφία τους. Μόνο κανόνες της
ζωής που εξασφαλίζουν μια ισορροπημένη ικανοποίηση πολλών ανθρώπινων αναγκών και επιθυμιών (εγωιστικών και ανιδιοτελών) θα μπορούσαν να
επιφέρουν και να διατηρήσουν μια σταθερή, ομαλή
λειτουργία της κοινωνίας ικανή να ενθαρρύνει και
τη διατήρηση Ιδρυμάτων της Ανωτέρας Παιδείας.

Only rules of life that ensured a balanced satisfaction of many human needs and desires (selfish and
altruistic) could bring about and maintain a stable,
smoothly running society capable of encouraging
and sustaining Institutes of Higher learning.

Είναι ευρέως δεκτό ότι ο σκοπός της ηθικής είναι
η ισόρροπη ικανοποίηση μακροπρόθεσμα διαφορετικών ανθρώπινων αναγκών και επιθυμιών.
Η θεωρία του Αριστοτέλη ότι ο απώτερος στόχος
της ηθικής είναι η προώθηση της θεωρίας είναι αρκετά συμβατή με το να πούμε ότι πιο άμεσος στόχος
της είναι η ισόρροπη ικανοποίηση, δηλαδή, το παν
μέτρον άριστον.
Η κοινωνία που επιτυγχάνει αυτό θα είναι η κοινωνία στην οποία η θεωρία έχει την καλύτερη ευκαιρία για να ευδοκιμήσει.

It is widely held that the aim of morality is the balanced satisfaction in the long run of diverse human
needs and desires.
Aristotle’s theory that the ultimate objective of
morality is the promotion of theoria is quite compatible with saying that its more immediate objective is
that balanced satisfaction, the παν μέτρον άριστον.
Τhe society that achieves this will be the society in
which theoria has the best chance to flourish.

Σας Ευχαριστώ πολύ!

Thank you very much!

Οι άνθρωποι, λέει ο Αριστοτέλης, «περιέχουν κάτι θεϊκό-αυτό που λέμε διάνοια είναι θεϊκή», και η διάνοια μας, είναι το «θείον μέσα μας».
Aristotle thought that such pursuits were immensely enjoyable, and that the intellectual life offered unparalleled happiness,

84

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ
IOANNIS MAZIS
Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας – Γεωπολιτικής
Professor of Economic Geography – Geopolitics

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE USE OF KNOWLEDGE IN THE GEOPOLITICAL AND GEOSTRATEGIC
APPLICATIONS OF THE GLOBAL SUPERPOWERS OF THE PLANET

A. Εισαγωγή.

INTRODUCTION

γνώσις της γεωπολιτικής πραγματικότητος απετέλεσε, αποτελεί και θα αποτελεί πάντοτε
πρόκληση προς τους πολιτικούς και πνευματικούς
ταγούς. Οι κρατούντες εις τον Πλανήτη διαθέτουν
ισχυρά κέντρα μελέτης της γεωπολιτικής πραγματικότητος, ώστε λαμβάνοντες υπόψιν τα προκύπτοντα
γεωπολιτικά υποδείγματα να προβούν στην χάραξη των αντιστοίχων ηγεμονικών ή κυριαρχικών διεθνών στρατηγικών τους.

he cognition of geopolitical reality has
been, is and will always be a challenge to politicians
and spiritual leaders.
The rulers on the Planet have strong study centers
of geopolitical reality that take into account the resulting geopolitical designs to make the formulation
of the respective hegemonic sovereignty or their international strategies.
But the current reality is characterized by the tendency for revision of those traditional stochastic
Cold War period models where all social, political, economic and philosophical issues found their
known “secure” and clear answers.

Η σημερινή πραγματικότητα όμως, χαρακτηρίζεται από την τάση αναθεωρήσεως των παραδοσιακών στοχαστικών εκείνων υποδειγμάτων της ψυχροπολεμικής περιόδου όπου το σύνολο των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και φιλοσοφικών ζητημάτων εύρισκαν τις γνωστές «ασφαλείς» και σαφείς απαντήσεις τους. Τα παραδοσιακά αυτά «ολιστικά» παραδείγματα τα οποία έτυχαν και εφαρμογής επί συγκεκριμένων εθνικών κοινωνικών σχηματισμών, όπως και επί ομάδων εθνικών κοινωνικών
σχηματισμών, ήσαν εν πολλοίς δύο: το Παράδειγμα
του «Υπαρκτού σοσιαλισμού» και το «Φιλελεύθερο» διαλεκτικώς αντίθετό του.

These traditional “holistic” examples that were an
implementation of specific national social formations, as well as of groups of national social formations were largely twofold:
The example of “existing socialism” and “Liberalism,” dialectical opposites.
Around these two philosophical-ideological axes
the geopolitical model of Law was defined by J.
Spykman, who designated geographically the antagonism between the Land (Warsaw Pact countriesRussia-satellites) and Maritime Forces (US-BritainJapan-NATO -Office satellites) united geopolitically,

Πέριξ αυτών των δύο φιλοσοφικο-ιδεολογικών
αξόνων των οριοθετηθέντων από το γεωπολιτικό
υπόδειγμα του Ν. J. Spykman, το προσδιορίζον γεωγραφικώς τον ανταγωνισμόν μεταξύ των Χερσαί85

ideologically, defensively, economically and in conclusion, geostrategically, the two conflicting worlds:
the East and West respectively.

ων (Σύμφωνο Βαρσοβίας-Ρωσία-Χώρες δορυφόροι)
και των Θαλασσίων Δυνάμεων (ΗΠΑ-ΒρετανίαΙαπωνία-ΝΑΤΟ-Χώρες δορυφόροι) συνεσπειρώθησαν γεωπολιτικώς, ιδεολογικώς, αμυντικώς, οικονομικώς και εν κατακλείδι, γεωστρατηγικώς, οι δύο
αντικρουόμενοι κόσμοι: ο Ανατολικός και ο Δυτικός
αντιστοίχως.
Με τον κυρίαρχο αυτόν διαχωρισμό συνετάγησαν και οι αντίστοιχες κυβερνητικές ελίτ των Εθνικοκρατικών δρώντων των υπαγομένων στις ηγεμονικές διεθνείς δομές των Διεθνών Πόλων Ισχύος. Το αυτό φαινόμενο χαρακτήρισε επί ολόκληρον
τον 20ο αιώνα, τις αντίστοιχες πολιτικές κουλτούρες και κυρίαρχες ιδεολογίες όπως και τις γεωστρατηγικές προσεγγίσεις των ανωτέρω Διεθνών Πόλων
ισχύος και των δορυφόρων τους.

In this dominant separation the respective governmental elite actors of those falling within hegemonic
international structures drafted International Polar
Power.
This phenomenon characterized for the entire 20th
century, the respective political culture and dominant ideologies as geostrategic approaches above
International Power Poles and their satellites.
A.1.The past hegemonic bipolar geopolitical
example and the political understanding of the
Dipole London-Washington.

A.1.Το παρελθόν ηγεμονικό διπολικό γεωπολιτικό Παράδειγμα και η πολιτική του αντίληψις
από το Δίπολο Λονδίνου-Ουάσιγκτον.

As mentioned, the dichotomy of N. J. Spykman
was based principally on, relentless geography
which creates a corresponding ideological starting
point, useful for the self- and hetero-determination
of, until recently, two hegemonic collective security
systems.

Όπως αναφέραμε, ο διαχωρισμός του N. J.
Spykman βασίζεται κυρίως στον, αμείλικτο γεωγραφικό παράγοντα ο οποίος δημιουργεί και μια
αντίστοιχη ιδεολογηματική αφετηρία , χρήσιμη
δια τον αυτο- και ετερο-προσδιορισμόν των, μέχρι
πρότινος, δύο ηγεμονικών συστημάτων συλλογικής
ασφαλείας.
Η εν λόγω ερμηνευτική του πολιτικο-ιδεολογικού
αυτού ολισμού διερράγη ουσιαστικώς, το Νοέμβριο
του 1989, με την πτώση του ισχυροτέρου συμβόλου της: του Τείχους του Βερολίνου. Έκτοτε πολλές
«βολικές» για το διεθνές πολιτικό-οικονομικό κατεστημένο και ιδεολογηματικώς παγιωμένες καταστάσεις, με σοβαρότατο υλικό οικονομικο-κοινωνικό
αντίκρυσμα, έλαβαν τέλος. Οι κοινωνικές, πολιτικές και πνευματικές δυνάμεις προσέφυγαν σε διαρκή και αγωνιώδη αναζήτηση νέας μεθόδου διεθνούς
κατανομής της ισχύος, αλλά και συστήματος «ερμηνευτικών αλγορίθμων» της νέας πραγματικότητος.
Όμως και οι τότε πολιτικές ελίτ, αλλά όπως και
οι παρωχημένοι «εργαλειακοί επιστήμονές» των,
οι μανδαρίνοι της μέχρι τότε διεθνούς καθεστηκυίας τάξεως πραγμάτων, ευρισκόμενοι εις τα μετόπισθεν της Ιστορίας, αντελήφθησαν ότι ο μύθος του
ψυχροπολεμικού ιδεολογικού ολισμού είχε εκπνεύσει συνοδευόμενος από την μέχρι τότε κατανομή
διεθνούς ισχύος. Είχε εκπνεύσει μαζί με τις, μέχρι
τότε, ισχύουσες πολιτικές βεβαιότητες και το, μέχρι τότε, διπολικό σύστημα «θερμής ειρήνης» και
της «αμοιβαίας καταστροφής/ΜAD/mutual assured
destruction» .

This interpretation of politico-ideological holism
ruptured essentially in November 1989, with the fall
of its strongest symbol, the Berlin Wall.
Since then many “convenient”, for the international political-economic establishment, and ideologically entrenched situations, with serious material socio-economic consequences, came to an end.
The social, political and spiritual forces resorted
to a continuous and agonizing search for a new international method of division of power and system
of “interpretation algorithms” of the new reality.
But the then political elite, like their obsolete “instrumental scientists”, the mandarins of the till then
international established order of things, being at the
rear of history, realized that the myth of Cold War
ideological holism had expired accompanied by the
previous distribution of international power.
It had expired along with the, until then, existing
political certainties and, until then, bipolar system of
“hot peace” and “mutual destruction / MAD / mutual assured destruction».
The West’s “instrumental intellectuals” targeted
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Οι εκ Δύσεως «εργαλειακοί διανοούμενοι» εστόχευσαν το δημιουργηθέν «κενόν ισχύος» (vacuum
of power) στο γεωγραφικό σύμπλοκο της πρώην
ΕΣΣΔ και των ευρωπαϊκών και κεντροασιατικών
δορυφόρων της. Ο Zbigniew Brzezinski ήταν και
παραμένει ο κύριος εκφραστής των. Εφόσον η λεγομένη «Δύσις» ήτο ο νικητής του ανταγωνισμού,
έπρεπε αυτή να καλύψει το δημιουργηθέν vacuum,
συνεπώς έπρεπε να ενσωματώσει πρώτα εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν και κατόπιν εις το ΝΑΤΟ, τα άνευ
πάτρωνος ανατολικο-ευρωπαϊκά κράτη και να αφαιρέσει από την κυριαρχία της Μόσχας τα Μουσουλμανικά κράτη της Κεντρικής Ασίας. Αυτά υπαγορεύει το υπόδειγμα του Spykman εάν οι ΗΠΑ επιθυμούν να συνεχίσουν να έχουν άν όχι την διεθνή κυριαρχία, τότε τουλάχιστον να διατηρήσουν την διεθνή πρωτοκαθεδρία και ηγεμονία.

the generated “power vacuum» the geographical
complex of the former USSR and European and
Central Asian satellites.

Η διαδικασία ενσωματώσεως κρατών ευρισκομένων υπό την επιρροή του Συμφώνου της Βαρσοβίας από το Μάιο του 2004 μέχρι τον Ιούλιο του 2013,
εντός δεκαετίας δηλαδή, ένδεκα νέες χώρες προσχώρησαν στην ΕΕ, οκτώ εκ των οποίων της Ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία)
και τρείς πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες (Εσθονία,
Λετονία, Λιθουανία) αυξάνοντας τον αριθμό των
κρατών μελών της ΕΕ σε 28. Τα 22 εκ των οποίων
είναι και μέλη του ΝΑΤΟ!

The integration process of states is situated under
the influence of the Warsaw Pact from May 2004
until July 2013; in this decade, eleven new countries joined the EU, eight of them in Eastern Europe (Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia, Czech
Republic, Bulgaria, Romania, Croatia) and three
former Soviet republics (Estonia, Latvia, Lithuania),
bringing the number of EU Member States to 28, 22
of which are members of NATO!

Zbigniew Brzezinski was and remains the main
exponent of this approach. Since the so-called “refractory” was the winner of the competition, he had
to cover the generated vacuum, and thereby had to
first integrate into the European Union and then into
NATO, the patron-less eastern European states and
remove the domination of Moscow Muslim states of
Central Asia.
This is dictated by the Spykman model if the US
wishes to continue to have, if not world domination,
then at least to maintain international leadership and
hegemony.

Securing a stronger Anglo-Saxon identity and
sovereignty of Marine Forces “Platform” (Rimland, according to Spykman) around the Ground
Force of the Russian Federation proceeds unabated
and which only fails to exclude the New Russian
Empire which would cover largely the extent of
the former USSR is essentially the Ukraine, whose
“detachment” from the Russian sphere of influence
was clearly prescribed, semi-successfully, in 1977,
Brzezinski’s horizon as the year of realizing the operation was... 2015!
What a coincidence!

H διασφάλισις, συνεπώς της δημιουργίας ενός
ισχυροτέρου, αγγλοσαξωνικής ταυτότητος και κυριαρχίας των Θαλασσίων Δυνάμεων «Κρηπιδώματος» (Rimland, κατά τον Spykman) πέριξ της Χερσαίας Δυνάμεως της Ρωσικής ομοσπονδίας προχωρεί ακάθεκτη και το μόνον το οποίον υπολείπεται
για να αποκλεισθεί η Νέα Ρωσική Αυτοκρατορία η
οποία θα εκάλυπτε εν πολλοίς την έκταση της πρώην ΕΣΣΔ είναι ουσιαστικά η Ουκρανία, της οποίας
την «αποκόλληση» από την ρωσική σφαίρα επιρροής είχε σαφώς προδιαγράψει, ημι-επιτυχώς, από το
1977, ο Brzezinski ορίζοντας ως έτος υλοποιήσεως
του εγχειρήματος, το... 2015! Οποία σύμπτωσις!

A.2. The cognitive reading tool
of international balances.

A.2. Το γνωσιακό εργαλείο αναγνώσεως των διεθνών ισορροπιών.

The first point which the metropolitan elite must
realize is the need of knowledge, both cultural and
by the economic model under which they seek to
identify the building blocks of the new paradigm, if
naturally they seek something similar.

Το πρώτο ζήτημα που απαιτείται να συνειδητοποιήσουν οι μητροπολιτικές ελίτ είναι η ανάγκη της
γνώσεως του, πολιτισμικού και κατόπιν του οικονομικού προτύπου στο πλαίσιο του οποίου αναζητούν
να εντοπίσουν τα δομικά στοιχεία του Νέου Παρα-

It should be noted that these studies are obliged to
choose a project free of evaluative and theoretical
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δείγματος, εάν φυσικά αναζητούν κάτι παρόμοιο.
Πρέπει να τονισθεί ότι, οι έρευνες αυτές, είναι
υποχρεωμένες να επιλέξουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα απαλλαγμένο από αξιολογικές και θεωρητικοποιημένες προκαταλήψεις περί της υπεροχής μιας
ασαφούς Θεολογικής, Μεταφυσικής και παραπλανητικής «παγκοσμιοποιήσεως», με χαρακτηριστικά διεθνούς «χυλού», όπου όμως, παραβαίνοντας
τους όρους της ισονομίας του διεθνούς αυτού παιγνίου, υπάρχει απαραιτήτως εκείνος ο οποίος κρατά
τον «αναδευτήρα» αυτού του χυλού και αυξομειώνει κατά την βούλησίν του την «θερμοκρασία» του,
προσπαθώντας να παραμείνει αόρατος από τα όμματα των «χυλομόρφων διεθνών υπηκόων», κρυπτόμενος όπισθεν των τειχών κάποιας, «πολιτικής ορθότητος» των λεγομένων «ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Συνεπώς, για μια επιστημονική και γνωσιολογικά
ρωμαλέα δημιουργία ενός ανάλογου ερευνητικού
προγράμματος, θεωρώ ως απαραίτητη τη Γνώση
της Συστημικής Γεωπολιτικής αναλυτικής μεθόδου
η οποία κατ’ αρχάς και κατ’ αρχήν, θα αναγνώσει με
αποστειρωμένη και νηφάλια προσέγγιση την εμπειρική πραγματικότητα, ώστε να ανακαλύψει το υπόδειγμα των τάσεων της κατανομής της ισχύος στην
ιστορική συγκυρία και να προβλέψει, στο μέτρο του
δυνατού τις τάσεις της ανακατανομής της ισχύος μεταξύ των ανταγωνιστικών Διεθνών Πόλων Ισχύος.

prejudices concerning the primacy of a fuzzy Theology, Metaphysics and misleading ‘globalization’,
with features of an international “mash”, but where
they are transgressing the terms of egalitarian internationalism.
In this game, there is necessarily the one who
holds the “shaker” which will fluctuate according
to his will the “temperature”, trying to remain unseen by the eyes of the «international nationals”,
hiding behind the walls of “policy correctness “of
so-called” human rights “.
Therefore, for a scientific and epistemologically
robust creation of a similar research project, I consider it essential to have knowledge through a Systemic Geopolitical analytical method which first and
foremost, be read with a sterile and sober approach
to empirical reality, to discover the model trends of
the distribution of power in the historical context
and to anticipate, as far as possible the trend of redistribution of power between competing International Poles of power.
This Power, as suggested by the author of Systemic Geopolitical Analysis Method, Determines
as a Resultant Force resulting in the composition of
four pillars-components: a) Defense-Security Pillar
b) Economy Pillar c) Policy Pillar and d) CultureInformation Pillar .

Την Ισχύ, στην προτεινομένη από τον γράφοντα
Συστημική Γεωπολιτική Μέθοδο Αναλύσεως, την
προσδιορίζομε ως Συνισταμένη Δύναμη αποτέλεσμα συνθέσεως τεσσάρων πυλώνων-συνιστωσών:
α) του Πυλώνος Άμυνα-Ασφάλεια β) του Πυλώνος
Οικονομία γ) του Πυλώνος Πολιτική και δ) του Πυλώνος Πολιτισμός-Πληροφορία .

This is the only pragmatic way of understanding
the empirical reality.
The previous completely failing method of international hegemonic metropolitan centers was attempting the uncritical transplantation of their value
system, for the pillars of Security, Economic, Political and Culture on Regional National Social Formations and of these centers they considered that
“metaphysically” they were or had to belong to the
Western sphere of influence.

Αυτός είναι και ο μόνος πραγματιστικός τρόπος
κατανοήσεως της εμπειρικής πραγματικότητος. Η ,
μέχρι σήμερα, αποτυχούσα παντελώς, μέθοδος των
διεθνών ηγεμονικών μητροπολιτικών κέντρων, ήταν
η προσπάθεια άκριτης μεταφυτεύσεως του ιδικού
των αξιακού συστήματος ως προς τους πυλώνες της
Ασφαλείας, της Οικονομίας, της Πολιτικής και του
Πολιτισμού επί των περιφερειακών Εθνικών Κοινωνικών Σχηματισμών που τα κέντρα αυτά θεωρούσαν
πως ήσαν ή έπρεπε «μεταφυσικώς» να ανήκουν, εις
την ιδικήν των σφαίραν επιρροής.
Μη αντιλαμβανόμενα, μέχρι και σήμερα, το ότι το
ιδικό των αξιακό σύτημα δεν θα ήταν υποχρεωτικώς
μεταφυτεύσιμο σε διαφορετικό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο με μοιραία κατάληξη

Not realizing, until today, that the tenants of values
of system events were not necessarily transplantable
in a different social, economic and cultural context
was fatal and the consequence was “monster-generating” and a hybrid construct.
Such practices have intensified the potential differences in the political, social and cultural development between the Metropolitan E.K.S. and their
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την «τερατογένεση» και την αντίδραση του επιδόξου υβριδικού κατασκευάσματος.
Οι πρακτικές αυτές, ενέτειναν τις διαφορές δυναμικού στους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και
πολιτισμικής αναπτύξεως μεταξύ των Μητροπολιτικών Ε.Κ.Σ. και των Περιφερειακών αντιστοίχων
τους, δημιουργώντας νέες και ισχυρότερες προϋποθέσεις θερμών ρήξεων. Από την άλλη πλευρά, οι
ίδιες οι Μητροπόλεις αντιμετωπίζουν μιαν ιδιάζουσα κατάσταση στο εσωτερικό τους: στο πλαίσιο της
οικονομικής διεθνοποιήσεως και των συνεχών ολοκληρώσεων διεθνούς κλίμακος, οι εθνικές τους οικονομικές μονάδες μικρού και μεσαίου μεγέθους,
ανακαλύπτουν ότι οι παραγωγικές, τεχνολογικές και
εν γένει ανταγωνιστικές κλίμακές τους, δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες γιγαντιαίες κλίμακες της νέας συνεχώς ολοκληρούμενης
και διεθνοποιούμενης αγοράς.
Οι νέες οριζόντιες διεθνείς μορφές συγκεντρώσεως και συγκεντροποιήσεως των οικονομικών μονάδων, δημιουργούν πλέον μια νέα τάξη μικρομεσαίων «νέο-προλεταρίων» της παραγωγικής και χρηματοπιστωτικής διαδικασίας, η ανάδυση των οποίων αποσταθεροποιεί πλήρως το εσωτερικό πολιτικο-οικονομικό και πολιτισμικό σύστημα των μητροπολιτικών συγκροτήσεων.

Regional counterparts, creating new and stronger
presuppositions for hot incidents.

Ο στόχος των περιθωριοποιημένων αυτών, υπερεθνικής προελεύσεως, μαζών, είναι πλέον ο μητροπολιτικός ηγεμόνας! Όχι μόνον ως πολιτική και οικονομική δομή πλέον αλλά και ως εθνική ταυτοτική
οντότης, ως πολιτισμός, ως ιδεολογηματικός αποδιοπομπαίος τράγος, ως η «γέενα» πάσης παρακμής
και αθλιότητος, ως «τοτέμ μίσους». Αυτή η δαιμονοποιητική αντιμετώπιση οδηγεί στην αθλιότητα
των ρατσισμών και του διαχρονικής και διιστορικής
ισχύος εθνικιστικού μίσους.
Η ποιότητα της αντιπαραθέσεως μεταξύ Περιφερειακών και Μητροπολιτικών εθνικών κοινωνικών
σχηματισμών (Ε.Κ.Σ.) παύει να είναι πλέον ορθολογιστική. Μετατρέπεται σε μεταφυσική, σε «δαιμονομαχία» η οποία με βεβαιότητα οδηγεί στις πάσης
φύσεως διεθνείς και διεθνικές φρικαλεότητες όπως
ακριβώς είναι η θρησκευτική ή η πολιτική τρομοκρατία!
Ο κύκλος κλείνει!
Οι νέου τύπου υπερεθνικές ολοκληρώσεις πρέπει
να επιλέξουν τη μορφή και την ποιότητα του περιεχομένου τους. Την μορφή και την ποιότητα της διαδικασίας υλοποιήσεώς τους. Την μορφή και την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ τους.
Στο σημείο αυτό ακριβώς καλούνται να απαντή-

This demono-political treatment leads to the misery of racism and timeless and historical nationalist
hatred power.

On the other hand, those same Metropolises faced
a special situation within them: in the context of economic internationalization and continuous accomplishments on the international scale, their national
economic small and medium size units, they discover that the productive, technological and general
competitive scales themselves, are not sufficient to
meet the respective gigantic scales of the new continuously enlarging and internationalized market.
The new horizontal international formats and concentration of economic entities, now create a new
class of small “neo-proletarian’ production and financial process, the emergence of which totally
destabilizes the internal political-economic and cultural system of metropolitan assemblies.
The aim of these marginalized, masses of supranational origin is now the metropolitan ruler! Not
only as a political and economic structure now but
as national identity entity, as a cultural, ideological
scapegoat as “Gehenna” of all decline and misery, as
“totem hatred”.

The quality of balancing between Regional and
Metropolitan national social formations (E.K.S.)
ceases to be more rational.
Converted into metaphysics, into “demonomachy” which certainly leads to all kinds of international and interethnic atrocities just as religious or
political terrorism! The circle closes!
The new type of transnational integrations have to
choose the form and the quality of their content. The
form and the quality of their implementation process.
The form and the quality of relations between
them.
At this point I just ask to answer theoretical metropolitan politico-economic elite.

89

σουν σε θεωρητικό επίπεδο οι μητροπολιτικές πολιτικο-οικονομικές ελίτ.

A.3. The inappropriate, untimely and dangerous survival of Cold War policy semiotics.

A.3. Το άστοχο, ανεπίκαιρο και επικίνδυνο της
επιβίωσης της ψυχροπολεμικής πολιτικής σημειολογίας.

Assuming that the ideological nexus between the
Left ideology and Economic centralism and liberal
Economic, Political and Cultural perception once
had reason, operation policy usability and relevant
content at the time of the conflict between two power poles (East and West), the above analysis nowadays, raises serious doubts at least in the new substance of the content of these conditions after the
fall of the Berlin Wall and the instrumental use of
the Islamist Movement in the ongoing competition
between land and sea forces.

Εάν θεωρήσουμε ότι το ιδεολογικό δίπολο μεταξύ του Αριστερού Ιδεολογικού και Οικονομικού συγκεντρωτισμού και της Φιλελευθέρας Οικονομικής,
Πολιτικής και Πολιτισμικής αντιλήψεως είχε κάποτε λόγο λειτουργίας, πολιτική χρηστικότητα και
σχετικό περιεχόμενο την εποχή των συγκρούσεων
μεταξύ των δύο πόλων ισχύος (Ανατολικού και Δυτικού), η ανωτέρω ανάλυση στις ημέρες μας, δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες τουλάχιστον ως προς
την νέα ουσία του περιεχομένου των όρων αυτών
μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και την
εργαλειακή χρησιμοποίηση του Ισλαμιστικού Κινήματος στον διαρκή ανταγωνισμό μεταξύ Χερσαίων
και θαλασσίων Δυνάμεων.

An Islam which has one, international demographic force of huge proportions. In 2010, the International Islamic population amounted in 2010 to
1.6 billion, i.e. about a quarter of the world population.
According to the Pew Research Center, by the
year 2050 the international Muslim population is
equal to the international Christian community,
touching on the three billion souls 2050.

Ενός Ισλάμ το οποίο διαθέτει μία, τεραστίων διαστάσεων διεθνή δημογραφική ισχύ. Το έτος 2010,
ο διεθνής ισλαμικός πληθυσμός ανήρχετο το 2010,
στα 1,6 δισεκατομμύρια, ήτοι το ένα τέταρτο περίπου του διεθνούς πληθυσμού. Συμφώνως προς το
Pew Research Center, μέχρι το έτος 2050 ο διεθνής
μουσουλμανικός πληθυσμός θα είναι ισότιμος με
τον διεθνή χριστιανικό πληθυσμό, εγγίζοντας περί
τα 3 δισεκατομμύρια ψυχές το έτος 2050. Οι ισλαμικοί πληθυσμοί διαθέτουν επίσης μίαν ρωμαλέα μεταφυσική προσήλωση στον θρησκευτικό τους άξονα.
Ο «δυτικός» ηγεμονικός πόλος επέλεξε δυστυχώς
να εργαλειοποιήσει αυτό το Ισλάμ για να το στρέψει
πρώτον εναντίον του Ανατολικού ηγεμονικού πόλου
ισχύος και δεύτερον εναντίον του ιδίου του...εαυτού του, με αποτέλεσμα σφαγές, τρομοκρατία, διεθνή αστάθεια και πόλεμο. Δεν μπήκε στον κόπο να
εξετάσει ποιές είναι οι επιδιωκόμενες νέες υπερεθνικές δομές και συσσωματώσεις και ποιές θα είναι οι
προταθησόμενες κοσμοαντιλήψεις οι οποίες θα δύνανται να απαντήσουν στα σύγχρονα πιεστικά ερωτήματα. Τα ερωτήματα της Οικολογίας, της Ενέργειας, της Εργασίας και της Διεθνούς και Εσωτερικής Ασφαλείας.

The Islamic populations also have a robust metaphysical commitment to their religious axis.
The “Western” hegemonic pole unfortunately
chose this instrumentalization of Islam to turn first
against the East hegemonic power pole and secondly against itself ... resulting in massacres, terrorism, international instability and war. Not bothering
to consider what are the needed new supranational
structures and aggregates, and what will be the primary worldviews which will be able to respond to
modern pressing questions:
The questions of Ecology, Energy, Labor and International and Homeland Security.
The result of the historic retort of the 21st century
provides an extremely clear filter.
If only the powerful want enough to see it: it is the
end of fixations, the end of ideologies, and the end
of mass fantasies.

Το αποτέλεσμα του ιστορικού αποστακτήρα του
21ου αιώνα δίδει ένα φίλτρο εξαιρετικά διαυγές αρκεί οι ισχυροί του πλανήτη να θέλουν να το δούν:
πρόκειται για το τέλος των προσηλώσεων, το τέλος

The big question is whether, what and when you
taste this elixir.
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των ιδεολογημάτων, το τέλος των μαζικών φαντασιώσεων. Το μέγα θέμα είναι εάν, ποιοι και πότε θα
γευθούν αυτό το ελιξίριο.

The new paradigm arising as a flavor of this historic spirit called Membership! Composition economic and political processes, synthesis social perceptions, cultural synthesis.

Το νέο παράδειγμα που προκύπτει ως άρωμα του
ιστορικού αυτού αποστάγματος ονομάζεται Σύνθεση! Σύνθεση οικονομικών και πολιτικών μεθόδων,
σύνθεση κοινωνικών αντιλήψεων, σύνθεση πολιτισμών. Σύνθεση η οποία θα προέλθει μετά από προσεκτική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των διεθνών πολιτικών, οικονομικών, πολιτισμικών και
αμυντικών δεδομένων. Δηλαδή μετά από μία προσεκτική γεωπολιτική ανάλυση. Μια σύνθεση η οποία
δεν μπορεί παρά να στοχεύει στην ανθρώπινη ευημερία, και την διεθνή δικαιοσύνη: στοιχεία τα οποία
διασφαλίζουν –και μόνον αυτά- τη Διεθνή Ασφάλεια. Στην ιστορική λοιπόν αυτή συγκυρία η συμπαγής βάση, η υποδομή της Συνθέσεως αυτής είναι –πάλι και πάντα- οικονομική.

Composition which will come after careful qualitative and quantitative analysis of the international
political, economic, cultural and defense data. I.e.
after a careful geopolitical analysis.
A composition can only be aimed at human welfare, and international justice: elements to ensure
-and only these can- International Security. In historical context so that the compact base, the infrastructure of this Composition is-old and alwayseconomic.
The conditions for the smooth development of
the factors of economic and cultural infrastructure
such as data required for safe technical and sociopolitically operation are summarized in the following points:

Οι προϋποθέσεις για την ομαλή εξέλιξη των συντελεστών της οικονομικής και πολιτισμικής αυτής
υποδομής όπως και τα απαιτούμενα στοιχεία για την
ασφαλή τεχνικώς και κοινωνικο-πολιτικώς λειτουργίας της συνοψίζονται στα εξής σημεία:

1) The principle of reciprocity provision and ethical acceptability and property data between different cultures and, to this respect, protection of political and cultural freedoms in the context of respect
and peaceful coexistence of human societies

1) Η αρχή της Αμοιβαιότητος παροχής και αποδοχής Ηθικών και Εμπραγμάτων στοιχείων, μεταξύ
των διαφορετικών Πολιτισμών και η, υπ’ αυτό το
πρίσμα, προστασία των Πολιτικών και Πολιτισμικών ελευθεριών στο πλαίσιο του σεβασμού και της
ειρηνικής συνύπαρξης των ανθρωπίνων κοινωνιών
2) Το Κράτος Δικαίου και ο Έλεγχος και διαφύλαξη των όρων του ελευθέρου ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο,
3) Ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και υποχρεωτική παροχή Εκπαιδεύσεως σε όλους τους πολίτες.
4) Προστασία των Φυσικών Πόρων, των Φυσικών
Διαθεσίμων και του Περιβάλλοντος

2) Rule of Law and Control and preservation of
conditions of free competition at the international
level,
3) Free movement of ideas and mandatory provision of Education for all citizens.
4) Protection of Natural Resources, Natural Money and the Environment
All this will need to be undertaken in an international, supranational environment whose components (individual states) should work harmoniously
together.

Όλα τα ανωτέρω θα χρειασθεί να επιχειρηθούν σε
ένα διεθνές, υπερεθνικό περιβάλλον του οποίου τα
συστατικά στοιχεία (τα επί μέρους κράτη) θα πρέπει
να συνεργασθούν αρμονικά μεταξύ των. Πρώτη λοιπόν απαίτηση για την επιτυχία του σχεδίου αυτού είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και όχι υποκριτικού υπερεθνικού νομικού πλαισίου το οποίο
θα εκκινεί από τις υπάρχουσες διεθνοδικαιικές καταστάσεις, αλλά θα αντιμετωπίζεται ως «Εσωτερικό Δίκαιο» της Διεθνούς Κοινότητος. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι εφοδιασμένο με κοινώς και διεθνώς
αποδεκτό σύστημα καταστολής όπως και αντίστοι-

So the first requirement for the success of this
project is to create an effective and not hypocritical supranational legal framework that is based on
existing international-legal situations, but will be
treated as an “Internal Law” by the International
Community.
This means that it will be provided with common91

χους υπο-μηχανισμούς επιβολής των κελευσμάτων
του νέου Εσωτερικού Δικαίου Διεθνούς Επιπέδου.

ly internationally accepted suppression system as
respective sub-enforcement mechanisms of callings
of the new Rules of Law International Level.

Εδώ οι στόχοι της Διεθνούς Κοινότητος, εάν θέλει να κατέχει επαξίως αυτόν τον τίτλο, θα πρέπει
να είναι δύο:
1) Σύνθεση των υπαρχόντων Συστημάτων απονονομής Δικαιοσύνης (Διεθνή Δικαστήρια) και δημιουργία ενός Διεθνούς Συστήματος Δικαστικής
Εξουσίας πλανητικώς αποδεκτού και
2) Σύνθεση των υπαρχόντων Συστημάτων Συλλογικής Ασφαλείας και εκ νέου δημιουργία ενός Νέου
Διεθνούς Συστήματος Συλλογικής Ασφαλείας.

Here the objectives of the international community if it is to hold worthily this title should be two:
1) Synthesis of existing systems of International
Justice (ICJ) and the creation of an International Judiciary System acceptable world-wide and
2) Synthesis of existing Collective Security Systems and re-creating a New International Collective
Security System.

Η προσπάθεια της διεθνούς κοινότητος για την
επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα είναι μακρά και
πολυεπίπεδη. Στο πλαίσιο όμως αυτής της προσπαθείας οι απηρχαιωμένοι και οπισθοδρομικοί διαχωρισμοί μεταξύ «Αριστεράς» και «Δεξιάς» που παραπέμπουν στο 1987 της Γαλλικής Επαναστάσεως,
δεν έχουν θέση.

The effort of the international community to
achieve the above objectives will be long and layered. Nevertheless, as part of this effort are obsolete and backward divisions between “Left” and
“Right” to refer to the 1987 French Revolution,
have no place.

Το διακύβευμα πλέον είναι πλανητικό και τα συστατικά του μέρη που απαιτούν λύση είναι σημαντικότατα και πολυάριθμα. Είναι όμως και άλλου, υψηλότερου επιπέδου με αδρότερα χαρακτηριστικά.
Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός έχει έναν σημαντικότατο, όσο και πρακτικής χρησιμότητος, ρόλο να διαδραματίσει στο νέο αυτό πολιτικό, και πλανητικών
χαρακτηριστικών, τοπίο.
Ο εγγενής οικουμενικός πολιτικός, γλωσσικός και
πνευματικός της πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει
τον εν δυνάμει αγωγό του οικουμενικού αυτού πνεύματος του νέου, αναγκαίου πλανητικού Ανθρωπισμού. O βυζαντινός σύνδεσμος του Χριστιανισμού
με τον ελληνισμό αλλά και ο αντίστοιχος του Δυτικού ρωμαϊκού κράτους μπορεί να λειτουργήσει ως
ισχυρότατος θετικός καταλύτης στη διαδικασία γένεσης του νέου αυτού πλανητικού ανθρωπισμού.

The challenge now is global and its component
parts that require solution are most important and
numerous.
But it is another, higher level with coarser features.
Greece and Hellenism is an important and practical utility, and has a role to play in these new political and planetary features, landscape.
The intrinsic universal political, linguistic and
spiritual aspect of culture can be the potential conductor of this new ecumenical spirit necessary to
planetary humanism. The link between Byzantine
Christianity and Hellenism and the corresponding
Western Roman state can act as a very strong positive catalyst in the generation process of this new
planetary humanism.

Το κλασσικό ελληνικό πνεύμα ενυδατωμένο με
την χριστιανική πνευματικότητα, λειτουργώντας
στο πλαίσιο του ρωμαϊκού νομικού οικοδομήματος,
και συνεπικουρούμενο από τον ιουδαϊκό πραγματιστικό κοσμοπολιτισμό μπορεί να αποτελέσει την
στερρά γέφυρα μεταξύ ανατολικού και δυτικού κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό, αρτηριοσκληρωτικά ρατσιστικά θέσφατα και πεπαλαιωμένα ιδεοληπτικά σχήματα δεν έχουν θέση. Ο Νέος πλανητικός πολιτισμός πρέπει να ξαναβρεί τα πρωταρχικά του αίτια,
τα βασικά δομικά του στοιχεία εάν η ανθρωπότητα επιθυμεί να επιβιώσει και να δικαιώσει τον τίτ-

The classic Greek spirit endued with Christian
spirituality, operating under the Roman legal structure, and assisted by Jewish pragmatic cosmopolitanism may be the-solid Bridge between the eastern
and western world.
In this context, arteriosclerotic racist infallible
truth and obsolete obsessive patterns have no place.
The New planetary civilization must rediscover
the root of the causes, the basic structural elements
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λο του Ανθρώπου.

if humanity wishes to survive and justify the title
of Man.

Ο νέος αυτός πολιτισμικός κλειδόλιθος πρέπει να
εγκατασταθεί από τις κατά τόπους πολιτικές ελίτ
στην κορυφή του εθνικού και, κατόπιν, του διεθνούς
κοινωνικο-πολιτικού κελύφους, έχοντας ως βασικά
οικοδομικά στοιχεία, την συνειδητοποιημένη Ευρώπη, τις Η.Π.Α. και την Ρωσική ομοσπονδία.
Να συνθέσει και να συνδέσει τα στοιχεία που ενώνουν τους επί μέρους πολιτισμούς ακυρώνοντας τα
στοιχεία που τους αντιπαραθέτουν. Στην ιστορική
λοιπόν αυτή φάση, οι πολιτικές εθνικές ελίτ πρέπει
να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και μια τέτοια στάση απαιτεί εντιμότητα και απόλυτη ειλικρίνεια από μέρους τους .
Αρχές παλαιές, ιστορικώς δικαιωθείσες οι οποίες
όμως ελησμονήθηκαν και ετάφησαν από την σκόνη
της Ιστορίας και στα ερείπια των εξαφανισθεισών
Αυτοκρατοριών.
Τώρα όμως, με την Αυγή ενός Νέου Πλανητικού Ανθρωπιστικού Πολιτισμού, ξανάρχονται στην
επιφάνεια και μας χτυπούν και πάλι την πόρτα της
Μνήμης και της Συνειδήσεως. Ας τους ανοίξουμε
και ας σπεύσουμε, απαλλασσόμενοι από τα προσηλωσικά έρματα του παρελθόντος.

This new cultural keystone must be installed by
local political elites at the top of national and then
international socio-political levels, having as basic
building elements, consciousness-raised Europe,
USA and Russian Federation.
To compile and link the elements that unite the
individual cultures canceling elements that oppose
them. In this historical phase, therefore, the national
political elite must rise to the occasion.
And such an attitude requires honesty and absolute sincerity on their part. Principles old, but historically that were justified were forgotten and buried by the dust of history and the ruins of vanished
Empires.
Now however, with the Dawn of a New Planetary
Humanism Culture, what comes back to the surface
and hits us again is the door of Memory and Conscience. Let’s open them and let’s hurry up, exempted from the attached ballast of the past.

Σας ευχαριστώ!

Thank you!

Ο Νέος πλανητικός πολιτισμός πρέπει να ξαναβρεί τα πρωταρχικά του αίτια, τα βασικά δομικά του στοιχεία εάν η ανθρωπότητα επιθυμεί
να επιβιώσει και να δικαιώσει τον τίτλο του Ανθρώπου.
The New planetary civilization must rediscover the root of the causes, the basic structural elements if humanity wishes to survive and
justify the title of Man.
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------------------------------------------------------------------------------------------

tHE UsE oF KnoWLEDGE anD tHE “nEW aGE” stUDiEs

adies and gentlemen...

υρίες και κύριοι,
Όταν πρωτοείδα σε σκίτσα την εικόνα της πόλης
«ΕΠΤΑΠΟΛΙΣ»...την Πράσινη Πόλη, γοητεύτηκα γιατί πάντα ονειρευόμουν μία τέτοια παγκόσμια
πρωτεύουσα.
Ζωγραφίζω, κι η πρώτη μου έκθεση ήταν για την
Παγκόσμια Πρωτεύουσα.
Δεν την προβάλλω ως διοικητική πρωτεύουσα...
μα ως ένα χώρο επισκέψεων εξωγήινων. Αφού εκείνοι εκεί πάνω έρχονται και φεύγουν τακτικά πρέπει να δίνουμε καλή εντύπωση, άρα να έχουμε μία
όμορφη πόλη.
Αυτή η πόλη, όπως τη φαντάζομαι... δεν είναι
στρογγυλή, αλλά τετράγωνη.
Στο κέντρο είναι ένας μεγάλος ναός.
Θα βρίσκεται στην Κίνα, στην Επαρχία Σετσουάν... γιατί εκεί διασταυρώνονται ο παράλληλος 30
με τον μεσημβρινό, 105. Παράλληλος και μεσημβρινός περνούν κυρίως πάνω από στεριά. Το 30 είναι πολύ νότια, γιατί περνά από το Τζιζέ στο Κάιρο
και από τη Λάσα στο Θιβέτ.
Κάτι άλλο συναρπαστικό που είδα στην εικόνα είναι... ότι υπάρχουν κύκλοι στα χωράφια. Με αυτό το
είδος σκίτσου, είναι ο «χρυσός αριθμός».
Επίσης, έχουν την ουτοπική πόλη... από τον Τόμας Καμπανέλα, τον «Χρυσό Ήλιο». Ήταν επίσης

When I first saw in cartoons ... the image of the
city “HEPTAPOLIS” ... the green city, fascinated ...
because I always dreamed of such a world capital.
I paint and the first exhibit was the world capital.
I view it not as an administrative capital ... but as
a space alien visits. After those up there come and
go regularly ... we should give a good impression,
so to have a beautiful city.
This town, like I imagine ... is not round, but
square.
In the center is a large temple.
It is located in China, Sichuan Province ... because
there the parallel 30 cross ... with the meridian of
105.
Parallel and meridian passing mainly by land.
30 is very low, because it is the touchy in Cairo ...
and Lhasa, in Tibet.
Something else exciting that I saw in the picture is
... that there are cycles
in the fields. With this kind of sketch is the “golden number”.
They also have the utopian town ... from Thomas
Campanella, the “Golden Sun”. He was also round
with a temple in the center.
There was a real round city, Baghdad.
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στρογγυλή με ένα ναό στο κέντρο.
Υπήρχε και μία πραγματική στρογγυλή πόλη, η
Βαγδάτη.
Ήταν προτού την καταστρέψουν οι Μογγόλοι τον
14ο αιώνα. Ήταν ατυχές, γιατί στο κέντρο της υπήρχε ο οίκος της γνώσης. Είναι πολύ περίεργο.
Γιατί ο Καμπανέλα, ήταν ο σοφός άνθρωπος γύρω
από τον ναό.

It was before the destroy the Mongols in the 14th
century.
It was unfortunate, because in the center there was
the knowledge house.
It is very strange.
For Campanella was the wise man around the
temple.
I’m a fan of the “New Age”. I will explain what is
the “New Age”.
When I was very young ... it was the era of hippies.
I have never been a hippie because forbade my father ... then I went to the school of the Jesuits, who
forbade ... then I went to the army, where prohibited.
By the time I was free, there were hippies, but
yuppies.
It was too late for me.
The “New Age” is briefly ... In Wikipedia, referred
to as “Western esotericism.”
It is incomplete, because it should be “Modern
Western Esoteric”.
Normally, the “New Age” ... believes in holistic
love.
All creatures ... minerals, plants, animals ... and do
not forget the lower
spiritual entities ... that are indistinguishable spirits from the intermediate world.
Normally, we do not see them, but they exist.
They are inferior to man ... but above the animal.
Following are the aliens.
You must love all one God, who is the Creator.
Even as an omen, the creator is the creator.
There is respect for the creator.
The molder is whether you like it or not and more
to like.
Why the “New Age” is associated with the Age of
Aquarius?
The Age of Aquarius ... is a time relevant to the
procession.
That is, the Earth’s axis rotates like this ... and a
Big Zodiac Year lasts 26,000 years.
All Seasons, from astrological rather than astronomical terms ... make a cycle of 2,000 years.
Now, we are at the beginning of the Age of Aquarius.
The first signs begin in 1721 ... with the discovery
of Uranus.
The strange thing was that at the same time ... seen
many revolutions,
technological and political.
Then the steam engine was invented.

Είμαι οπαδός της «Νέας Εποχής». Θα εξηγήσω τι
είναι η «Νέα Εποχή».
Όταν ήμουν πολύ νέος ήταν εποχή των χίπηδων.
Εγώ δεν υπήρξα ποτέ χίπης, γιατί το απαγόρευε ο
πατέρας μου... μετά πήγα στη σχολή των Ιησουιτών,
που το απαγόρευαν... μετά πήγα στο στρατό, όπου
το απαγόρευαν.
Όταν πια ήμουν ελεύθερος, δεν υπήρχαν χίπηδες,
μα γιάπηδες. Ήταν πια πολύ αργά για εμένα.
Η «Νέα Εποχή» εν συντομία είναι... Στη Wikipedia,
αναφέρεται ως «Δυτικός Εσωτερισμός».
Είναι ελλιπές, γιατί πρέπει να είναι «Σύγχρονος
Δυτικός Εσωτερισμός».
Κανονικά, η «Νέα Εποχή» πιστεύει στην ολιστική αγάπη.
Όλα τα πλάσματα... μέταλλα, φυτά, ζώα... μην ξεχνάτε και τις κατώτερες πνευματικές οντότητες που
είναι δυσδιάκριτα πνεύματα από τον ενδιάμεσο κόσμο. Κανονικά, δεν τα βλέπουμε, αλλά υπάρχουν.
Είναι κατώτερα από τον άνθρωπο αλλά ανώτερα
από τα ζώα. Μετά, είναι και οι εξωγήινοι.
Πρέπει να αγαπούν όλα έναν θεό, που είναι ο
Πλάστης.
Ακόμη και ως οιωνός, ο Πλάστης είναι ο Δημιουργός.
Υπάρχει σεβασμός προς τον Δημιουργό.
Ο πλάστης υπάρχει είτε σου αρέσει, είτε όχι και
καλύτερα να σου αρέσει.
Γιατί η «Νέα Εποχή» συνδέεται με την Εποχή του
Υδροχόου;
Η Εποχή του Υδροχόου είναι μία εποχή σχετική με
την περιφορά.
Δηλαδή, ο άξονας της Γης περιστρέφεται κάπως έτσι... και ένα Μεγάλο Ζωδιακό Έτος διαρκεί
26.000 χρόνια.
Όλες οι Εποχές, από αστρολογική και όχι αστρονομική άποψη κάνουν έναν κύκλο 2.000 ετών.
Τώρα, είμαστε στην αρχή της Εποχής του Υδροχόου.
Τα πρώτα σημάδια αρχίζουν το 1721 με την ανακάλυψη του πλανήτη Ουρανού.
Το περίεργο είναι ότι, την ίδια εποχή, συνέβησαν
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πολλές επαναστάσεις …
τεχνολογικές και πολιτικές.
Τότε εφευρέθηκε η ατμομηχανή.
Τότε φτιάχτηκαν οι σιδηρόδρομοι.
Λίγο αργότερα, η ατμομηχανή.
Τότε εφευρέθηκε ο τηλέγραφος, μα όχι ο ηλεκτρικός.
Ήταν ο τηλέγραφος Σαπ, από το όνομα του κ.
Σαπ. ο οποίος εφηύρε τον τηλέγραφο για τις μεγάλες αποστάσεις.
Τώρα, έχουμε το Διαδίκτυο.
Το Διαδίκτυο είναι χαρακτηριστικό της Εποχής
του Υδροχόου.
Έχω τη δική μου άποψη για τη «Νέα Εποχή».
Δεν είναι μόνο εσωτερική, αλλά και τεχνική ταυτόχρονα.
Για παράδειγμα, ένα εσωτερικό σημάδι της «Νέας
Εποχής» είναι η Τηλεπάθεια.
Στο μέλλον, τα παιδιά στο σχολείο ίσως να μαθαίνουν Τηλεπάθεια.
Δεν θα είναι ανάγκη να έχουν διαστημόπλοιο,
όπως πιστεύουν.
Ίσως τότε να βοηθάει η Τηλεπάθεια.
Το ίδιο και τους ενήλικες.
Τώρα, πρέπει να κάνω μία πρόγνωση για το μέλλον.
Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ ενδιαφέρουσα.

Then the railways were built.
A little later, the locomotive.
Then the telegraph was invented, but not electrical.
It was the telegraph Sap, the name of Mr. Sap ...
who invented the telegraph for long distances.
Now we have the internet.
The internet is characteristic of the Age of Aquarius.
I have my own view on the “New Age”.
It is not only inside, but also the art simultaneously.
For example, an interior ... sign of “New Age” is
telepathy.
In the future, children in school might learn telepathy.
There will need to have spacecraft, they believe.
Perhaps then helps telepathy.
So adults.
Now I need to make a prognosis for the future.
In my opinion, it is very interesting ...
When someone dared making a prognosis for the
future ... there are many ways to get there.
For example, scientific Futurism ... astrology,
Telepathic and psychic predictions.
First, it is likely to become a Third World War.
Astrologers consider it likely that there will be
around 2035 ... until 2045.
I think it is a serious chance ... happen to the Third
World War.
Most likely to happen between India and Pakistan.
Both countries have individually and biological
weapons.
India is an ally of Russia.
Pakistan is an ally of China.
The Arabs argue Pakistan.
The Iranians are the Indians.
The West will probably be with India because it
has true democracy.
Thus, the probability of such a war ... which will
allow China to invade Siberia ... Siberia has a minimum population,
China is overpopulated ... Chinese work very hard
... the inhabitants of Siberia, not so much.
There have been many women and fewer men.
constantly cross borders ... like barbarians in the
Roman Empire ... and marry Russian women.
They love to have tall, blonde women ... and to
those like to have hard-working ... and not drunkards
wives.

Όταν κάποιος τολμούσε να κάνει μία πρόγνωση
για το μέλλον, υπήρχαν πολλοί τρόποι για να φτάσει ως εκεί.
Για παράδειγμα, η επιστημονική Μελλοντολογία... η αστρολογία, τηλεπαθητικοί και μέντιουμ,
προφητείες.
Κατ’ αρχάς, είναι πιθανό να γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Οι αστρολόγοι θεωρούν πιθανό ότι θα γίνει γύρω
στο 2035... έως και το 2045.
Πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ξεσπάσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Το πιο πιθανό είναι να συμβεί ανάμεσα σε Ινδία
και Πακιστάν.
Και οι δύο χώρες έχουν ατομικά και βιολογικά
όπλα.
Η Ινδία είναι σύμμαχος της Ρωσίας.
Το Πακιστάν είναι σύμμαχος της Κίνας.
Οι Άραβες υποστηρίζουν το Πακιστάν.
Οι Ιρανοί είναι με τους Ινδούς.
Η Δύση θα είναι μάλλον με την Ινδία επειδή έχει
αληθινή δημοκρατία.
Έτσι, είναι πολύ πιθανός ένας τέτοιος πόλεμος ο
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οποίος θα επιτρέψει στην Κίνα να εισβάλει στη Σιβηρία... η Σιβηρία έχει ελάχιστο πληθυσμό,
η Κίνα έχει υπερπληθυσμό... οι Κινέζοι δουλεύουν πολύ σκληρά... οι κάτοικοι της Σιβηρίας, όχι και
τόσο.
Έχουν πολλές γυναίκες και λιγότερους άντρες.
Περνούν διαρκώς τα σύνορα σαν τους βαρβάρους
στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία... και παντρεύονται
Ρωσίδες. Τους αρέσει πολύ να έχουν ψηλές, ξανθές
γυναίκες και σ’ εκείνες αρέσει να έχουν σκληρά εργαζόμενους και όχι μέθυσους συζύγους.
Μετά τον πόλεμο... είναι η εποχή κατά την οποία
αισθανόμαστε πιο αισιόδοξοι.
Εγώ πιστεύω σε κάτι που λέγεται «κυβερνοθεοκρατία». Θα σας εξηγήσω.
Πρέπει να υπάρξουν φάσεις.
Η πρώτη φάση είναι η τεχνοκρατία. Δεν είναι η τεχνοκρατία που έχουμε σήμερα. Είναι γραφειοκράτες, δεν πάνε ποτέ στο πεδίο εργασίας... και δεν είναι πραγματικοί τεχνοκράτες. Αλλά αν οι τεχνοκράτες αντικαταστήσουν τους πολιτικούς, αυτό θα ήταν
πολύ καλό για το μέλλον. Γιατί είναι καλή η Δημοκρατία... αλλά στη Δημοκρατία, ο κόσμος δε γνωρίζει τους πολιτικούς. Είναι ανάμεσα σε δύο παρατάξεις, την Αριστερά και τη Δεξιά. Τίποτε άλλο.
Έτσι, είναι πολύ αποξενωτικό να είσαι ηγέτης...
Ωραία είναι η Δημοκρατία, αλλά δεν πιστεύω σε
αυτή.
Οι τεχνοκράτες μπορούν, αργά ή πολύ γρήγορα...
να εισαγάγουν όλες τις γνώσεις τους στον υπολογιστή. Ο υπολογιστής μπορεί να εκλογικεύσει και
να βρει πολύ γρήγορα την καλύτερη λύση με τα περισσότερα πλεονεκτήματα και τα λιγότερα μειονεκτήματα. Και αν πάτε στο Google, καλύτερα από τη
Wikipedia... θα δείτε ότι οι υπολογιστές είναι εξαιρετικά έξυπνοι. Καταλαβαίνουν ακόμη και τη σημασία μίας φράσης. Γράφω εντελώς λάθος τη φράση...
και ρωτάει μήπως θέλω να πω κάτι άλλο. Οι μπλόγκερ, οι ιστοσελίδες κατανοούν άμεσα τι θέλω... και
μου απαντούν.
Η ικανότητα να αναπτυχθεί νοημοσύνη στους
υπολογιστές είναι κάτι ελπιδοφόρο για το μέλλον
και για την κυβερνοτεχνοκρατία.

After They love to have tall, blonde women ... and
to those like to have hard-working ... and not drunkards wives.
After the war ... is the time when we are more optimistic.
I believe in something called “cyber-theocracy”.
I will explain.
There should be phases.
The first phase is the technocracy.
Not the technocracy we have today.
Bureaucrats are never going to work field ... and
there are real technocrats.
But if the technocrats replace politicians ... it
would be very good for the future.
Why it is good ... but the Czech Republic in the
world knows politicians. It is between two parties,
the Left and the Right.
Nothing else.
So, too alienating to be a leader ... Nice is the Republic,
but I do not believe in it.
Technocrats can slow or too fast ... to import all
their knowledge in computer.
The computer might rationalize ... and find very
quickly the best solution ... with more advantages
and fewer disadvantages.
And if you go on Google, better than Wikipedia ...
you will see that computers are very smart.
Even understand the meaning of a sentence.
completely wrong phrase writing ... and asks me
whether I want to say something else.
Bloggers, websites immediately understand what I
want ... and answer me.
The ability to develop intelligence in computers ...
is something hopeful about the future and for technocratic governance..
The kyvernotechnokratia offers a lot of time in humans.
But there is a problem.
We must give leisure people.
Do not ever watch football and soap operas.
This is very unfortunate.

Η κυβερνοτεχνοκρατία προσφέρει πολύ χρόνο
στον άνθρωπο. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να δώσουμε ελεύθερο χρόνο στους ανθρώπους.
Να μη βλέπουν διαρκώς ποδόσφαιρο και σαπουνόπερες. Αυτό είναι πολύ κρίμα.

If we replace the hype something higher ... for example,
by prayer ... with design, art ... with literature, music ... why not do it?

Αν αντικαταστήσουμε τη δημοσιότητα με κάτι

People then ask ... how to make money.
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ανώτερο, για παράδειγμα, με την προσευχή... με την
μελέτη, την τέχνη... με τη λογοτεχνία, τη μουσική...
γιατί να μην το κάνουμε;
Οι άνθρωποι τότε ρωτούν... πώς θα κερδίζουν
χρήματα. Τα χρήματα έρχονται και αλλιώς. Χρήματα πάντα υπάρχουν. Τα χρήματα είναι εικονικά και
είναι παντού γύρω μας. Δε νομίζω ότι τα χρήματα θα
είναι πιο σημαντικά στο μέλλον από ό,τι είναι σήμερα.Μπορεί να είναι ουτοπία, μα είναι η δική μου
ουτοπία.
Αν για παράδειγμα είχαμε μόνο μία γλώσσα...
μόνο ένα αλφάβητο, ή και καθόλου αλφάβητο...
Στο μέλλον μπορεί να μην υπάρχει γραφή, να
υπάρχει μόνο προφορικός λόγος.
Αλλά πρέπει να είναι μοναδικός για όλον τον κόσμο. Δεν επιβάλλουμε την ίδια κουλτούρα στους
ηλικιωμένους.
Όπως είπε ένας καθηγητής, η κουλτούρα βασίζεται στο κλίμα . Το κλίμα δίνει τη φυλή και η φυλή
την κουλτούρα. Στο θερμό κλίμα, υπάρχει διαφορετική κουλτούρα... από ό,τι σε ένα ψυχρό κλίμα.
Αλλά η ικανότητα κατανόησης όλων αυτών μαζί...
και να μιλάμε μαζί είναι πολύ καλός τρόπος.
Η κουλτούρα αντικαθιστά φυσικά... οι θρησκείες,
για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικές, ειδικά...

The money comes anyway.
Money is always there.
The money is virtual and is all around us.
I do not think that money is more important in the
future ... than it is today.
It may be utopian, but it is my utopia.

Η αγάπη για όλα τα πλάσματα είναι κάτι ολιστικό.
Αν αγαπάς τα μέταλλα, τα φυτά και όλα αυτά μαζί...
αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν προσευχόμαστε στον
Θεό. Δεν είναι δυνατόν χωρίς να προσευχόμαστε
στον Θεό.

Love for all creatures is something holistic.
If you love the minerals, plants and all together ...
this can only be done if we pray to God.
We can not pray to God.

If for example we had only one language ... only
one kind of character,
or no characters ...
In the future there may be no writing, be spoken
word.
But must be unique to the world.
Not impose the same culture in the elderly.
As the professor said, the climate based culture.
The climate allows the tribe and the tribe culture.
In hot weather, there is a different culture ...
than in a cold climate.
But the ability to understand all these together ...
and talk together very good way.
The culture course replaces ... religions, for example, is very important, especially ...

Thank you very much!

Σας ευχαριστώ πολύ!

Η Εποχή του Υδροχόου... είναι μία εποχή σχετική με την περιφορά. Δηλαδή, ο άξονας της Γης περιστρέφεται κάπως έτσι... και ένα Μεγάλο Ζωδιακό Έτος διαρκεί 26.000 χρόνια.
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EPISTEMOLOGYAS FIRST PRINCIPLES AND SYSTEMIC NETWORKING

νώθι», ως προσταγή απευθυνομένη στον
άνθρωπο, του υπενθυμίζει ένα χρέος, ίσως
το βασικώτερο της υπάρξεώς του. Τί να μάθει όμως
από όλο τον κύκλο του «επιστητού» ή «γνωστού»,
δηλ. εκείνου που μπορεί να γνωσθεί; Τα πάντα ή μέρος τι του όλου;

now, as a command which is addressed to man, reminds him of a
debt, perhaps the most basic of his existence. What
can he learn, however, from the entire cycle of “the
perceptible or the known», i.e., that which may be
known? Everything or some part of the whole?

Στην πιο γνωστή μορφή το «γνώθι» έχει ως αντικείμενο το «σαυτόν». Το δελφικό ρητόν έχει περιοριστική σημασία. Στον άνθρωπο υποδεικνύεται ότι
δεν μπορεί να μάθει τα πάντα. Είναι ανέφικτο να
επιδιώξει παντογνωσία. Ας περιορισθεί εις εαυτόν.
Ας μάθει ο ίδιος τί είναι.

In its most familiar form «to know” has as its object “thyself”. The Delphic maxim has restrictive
meaning. In humans it is indicated that one cannot
learn everything. It is impossible to pursue omniscience. Let him be confined to himself. Let him learn
what he is.

Το «όμμα» (όπ-μα) είναι η οπή από την οποία γίνεται ορατή η φύση και ο κόσμος. Η ορατή φύση είναι μέρος μόνον της όλης πραγματικότητος, διότι το
«οράν» (από τη ρίζα όρ-,όρος) ορίζει (περιορίζει).
Περιοριζόμεθα λοιπόν στον ψυχικό χώρο, κατά
το δελφικό πρόσταγμα, και υπονοούμε ότι εκεί ο
«νους» εγκρύπτει την αρχή και την πηγή της αξιολογίας. Ο κόσμος «νοείται» από τον «νουν» που
«άρχει». Πώς; Θέτων «αρχάς».

The “όμμα” (οπ-μα) is the hole through which
nature and the world become visible. Visible nature
is only part of the whole of reality, because”οράν”
(from the root , ορ, όρος) defines (i.e., restricts).
Therefore we are restricted in the psychic space
of the Delphic command, and Isuggest that there the
“mind” encrypts the principle and source of axiology. The world is mentated by the “mind” that rules.
How? It rules by setting principles (αρχάς).

Η αρχή έχει ευρύτερο περιεχόμενο και αποτελεί την θεμελιώδη έννοια της όλης επιστημολογίας, αλλά και του όλου κοινωνικού βίου. Πανταχού
ακούμε, αναζητούμε και διεπόμεθα από αρχάς.

This principle has a broader meaning and is the
fundamental concept of the whole of epistemology,
but also the whole of social life. Everywhere we lis-
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Σε κάθε περιοχή ό,τι δεν έχει αρχή και τέλος είναι
άτακτο, ασυνάρτητο. Και είναι εύλογο ότι οι αρχές
είναι ανάλογες προς το κάθε πεδίο, το κάθε «έργον»,
ώστε δικαιολογείται ο όρος οικείαι αρχαί (propria
principia). Οι επί μέρους αρχές συντίθενται με τάση
προς το έν, την ενότητα.

ten to, we seek out and are governed by principles.
In every area what has no beginning and no end is
disordered, incoherent. And it is reasonable that the
principles are similar for each field, each “work»,
so that it justifies the term “first principles” (propria
principia). Individual principles are synthesized
with a tendency to the one, to unity.

Καθένας μας είναι ένα σημείο (punctum, point)
από το οποίο τα πάντα αντικειμενοποιούνται. Τα
πάντα ακόμη και το ίδιο μας το σώμα και η ψυχή
(οποιαδήποτε κι αν είναι).

Each one of us is a point (punctum, σημείο) from
which everything is objectified. Everything, even
our own body and soul (whatever they may be).
Our ego is our center of the whole visual range all
around, that has as its object.the entire sphere that
surrounds us.
This sphere is for everyone big or small. Its size
depends on our mental range.
Are we myopic or broad sighted?
Do we see and concern ourselves only with the
tangible or do we extend our thinking to the uni- versal and historic domain?

Το εγώ μας είναι το κέντρο της όλης θεώρησης
που όλα τα πέριξ, όλη την σφαίρα που μας περιβάλλει, την έχει ως αντικείμενο.
Η σφαίρα αυτή είναι για τον καθένα μας μικρή ή
μεγάλη.
Το μέγεθός της εξαρτάται από την νοητική μας εμβέλεια. Είμεθα μυωπικοί ή ευρύοπες; Βλέπομε και
ασχολούμεθα μόνο με το χειροπιαστό ή εκτείνομε
την σκέψη μας στον συμπαντικό και ιστορικό χώρο;

There are no principals in themselves or of themselves. If we investigate what has been theorized as
principles (or rather first-principles) at times by various thinkers (water, the apeiron, air, numbers, fire,
atoms, the Good, the Will etc.) we will be astonished
at the variety.

Δεν υπάρχουν αρχαί καθ` εαυτάς ή αφ` εαυτών. Αν
επισκοπήσομε όσα έχουν θεωρηθεί ως αρχαί (μάλλον πρωταρχαί) κατά καιρούς υπό διαφόρων (ύδωρ,
άπειρον, αέρα, αριθμούς, πυρ, άτομα, αγαθόν, βούληση κ.α ) θα δοκιμάσομε κατάπληξη από την ποικιλία των.

The principle is eponymous: it is the principle of
Archimedes or of Einstein. It does not exist in and
of itself.

Η αρχή είναι επώνυμος: του Αρχιμήδους ή του
Einstein. Δεν υπάρχει αφ’ εαυτής.
Με τη τάση προς το ένα (έστω και αν αυτό διαρκώς δημιουργεί το αντίθετό του και ούτω διχάζεται)
ενοποιούμε την πολλαπλότητα. Η ενοποίηση όμως
δεν αναιρεί τα πολλά. Τα προϋποθέτει.

With the tendency towards unity, (even if it constantly creates its opposite and thus bifurcates), we
unify multiplicity. But unification does not negate
the many. It presupposes them. All are reduced to
one, and from one all are abducted and branch out.
Precisely this convergence of the many into one is
the synthesis which means I comprehend.
It is the result of intellectual effort and coincides
conceptual- ly with cogitare (etymologically, coago, cum-ago). This turn of the many into one (ad
unum) is quite familiar to the scientific world as universitas.

Όλα ανάγονται σε ένα και από το ένα απάγονται
όλα και διακλαδίζονται. Ακριβώς αυτό το συνάγειν
τα πολλά σε ένα είναι το συνίημι που σημαίνει κατανοώ. Είναι αποτέλεσμα διανοητικής προσπαθείας και συμπίπτει νοηματικά με το cogitare (και ετυμολογικά, συν-άγω, cum-ago ). Αυτή η στροφή των
πολλών σε ένα (ad unum) είναι η τόσο οικεία στον
επιστημονικό κόσμο uni-versitas.

Let us re-examine the cogito ergo sum of Descartes. What does it mean? We already said that
“cogito” means “synthesize” (i.e. I add up the many
into One, I compose them into one unity, and so I
comprehend). This is the first stage that could be put
in interrogative form: do I synthesize? (Do I have
the possibility of synthesis of the many to one, to

Ας επανεξετάσομε το cogito ergo sum του
Descartes. Tί σημαίνει;
Είπαμε ήδη ότι το cogito σημαίνει συνίημι ( ήτοι
αθροίζω τα πολλά εις έν, τα συνθέτω εις ενότητα
και ούτω τα κατανοώ).
Αυτό είναι το πρώτο σκέλος που θα μπορούσε να
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τεθεί σε ερωτηματική μορφή: συνίημι; (έχω την δυνατότητα συνθέσεως των πολλών εις ένα, να ενοποιήσω πολλά υπό θεώρηση σε ένα σύνολο;).

unify many under consideration in one entirety?).
If the question has an affirmative answer, it means
that I self-verify, I am aware of my mental strength
to unify the many into one idea. By this mental
process, by confirming my ability in a purely noetic
realm, I come to the second stage in prac tice, the
tangible realization that I exist. My exist- ence is
confirmed by not only that I conceive, but that I
act intellectually in such a way that I can compose
the many into a unity. By attaining this I exist, or, I
would say in Greek, without the preposition υπό in
the word υπάρχω - ;άρχω that is, I rule.

Εάν στο ερώτημα δώσω καταφατική απάντηση,
αυτό σημαίνει ότι αυτοεπιβεβαιώνομαι, έχω συνείδηση της διανοητικής μου δυνάμεως να ενοποιώ εις
μίαν ιδέαν τα πολλά.
Με το να γίνει αυτή η διανοητική διεργασία, με
το να διαπιστωθεί σε καθαρώς νοητική σφαίρα η
ικανότητά μου, καταλήγω στο δεύτερο πλέον σκέλος στην πρακτική, χειροπιαστή διαπίστωση ότι
υπάρχω. Η ύπαρξή μου πιστοποιείται εκ του ότι
όχι απλώς διανοούμαι, αλλά ότι ενεργώ πνευματικά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα πολλά να τα συνθέτω εις ενότητα.
Με το να τα επιτυγχάνω αυτά υπάρχω ή, θα έλεγα, χωρίς την πρόθεση υπό ότι άρχω.

The word network (web, net) is key to the vocabulary of our times. Consider with how much pleasure
one sits at his personal computer and opens up different areas and fields. He has the pleasant feeling
that everything depends on him, on his will, since
he thinks, wishes and orders. And his orders are executed. The internet becomes his kingdom.

Η λέξη δίκτυο (web, net) είναι κλειδί στο λεξιλόγιο του καιρού μας. Αναλογισθείτε με πόση ηδονή
κάθεται κανείς στον προσωπικό του υπολογιστή και
ανοίγεται σε διαφόρους χώρους και πεδία.
Έχει το ευχάριστο συναίσθημα ότι τα πάντα εξαρτώνται από αυτόν, από την θέλησή του, αφού αυτός νοεί, επιθυμεί και διατάσσει. Και οι διαταγές του
εκτελούνται. Το διαδίκτυο (internet) γίνεται το βασίλειό του.

In the entire intellectual journey that we undertake
in order to understand the world and synthesis, two
fundamental concepts are joined: principle and process They are tied so closely that they are considered
inevitable for each other. There is no principle without process or process without principles (άρχειν).
What is the relationship between them? It is as caput
and corpus;

Σ` όλη την πνευματική οδοιπορία που κάνομε για
κατανόηση του κόσμου, για το συνιέναι, ζευγαρώνονται δύο θεμελιώδεις έννοιες, της αρχής και της
πλοκής. Δένονται τόσο στενά, ώστε θεωρείται αναπόφευκτη η μία για την άλλη. Δεν υπάρχει αρχή χωρίς πλοκή ούτε πλοκή χωρίς το άρχειν. Σε ποια σχέση είναι μεταξύ των; Είναι ως caput και corpus;

Usually in philosophy it is said that there is a
subject (the ego, το συνειδέναι) and the object (the
world outside the ego). As to the first, there is no
doubt. It is the eye (οφθαλμός, οπ-θάλαμος, chamber) through which everything isseen. It is a center
that looks, depicts, gives meaning and evaluates.

Συνήθως στην φιλοσοφία λέγεται ότι υπάρχει υποκείμενο (το εγώ, το συνειδέναι) και το αντικείμενο
(ο εκτός του εγώ κόσμος ). Για το πρώτο, το εγώ, δεν
υπάρχει αμφιβολία. Είναι ο οφθαλμός (οπ-θάλαμος)
δια του οποίου το παν καθοράται.
Είναι ένα κέντρο που εξετάζει, εικονίζει, νοηματοδοτεί και αποτιμά.
Από το άλλο μέρος υπάρχει βεβαίως ο κόσμος
αντικειμενικά. Είναι υπαρκτός, πραγματικός. Πάνω
του όμως απλώνεται κάποιο δίκτυο, ένα ύφασμα.

On the other hand there is certainly the objective
world. It is existent, real. Above it, however, is a network stretching, a fabric. This fabric is made from
the soul of man. It is arranged and woven by itself.
Nothing different happens here than what happens
with the spider. The spider weaves substance. And
the fabric is the spider’s web.
The network that man spreads on reality, to the extent and degree that it serves him, is the result of intellect, expression of his own essence, which resembles and satisfies him. This network is his world and
usually acquires major importance in the real world.

Αυτό το ύφασμα γίνεται από την ψυχή του ανθρώπου. Αραρίσκεται (διευθετείται) και υφαίνεται υπό
του ιδίου. Δεν γίνεται τίποτε διαφορετικό εδώ από
ό,τι στην αράχνη ( ή τον αράχνην, σε αρσενικό γέ101

νος). Ο αράχνης υφαίνει ουσία. Και το υφαντό είναι
ο ιστός της αράχνης.

Imagining becomes stronger than Being.
Everyone is a despot in his own world. How much
value and strength each world has, and how is each
world paralleled and compared in the clash and the
interweaving with other worlds (which are innumerable) is a matter that concerns the whole of epistemology.

Το δίκτυο που απλώνει ο άνθρωπος πάνω στην
πραγματικότητα, στην έκταση και τον βαθμό που
τον εξυπηρετεί, είναι απόρροια της πνευματικότητας, έκφραση της ιδικής του ουσίας, κάτι που του
ομοιάζει και τον ικανοποιεί.

On the reality that exists objectively and rolls,
rests the ego of each one of us with his web and, to
some extent, he affects its flow.
The conceptual scope for this overlay of objective
reality is wide and includes the concepts of web,
fabric, weaving, on the one hand and of authority,
dominance, governance, imposition on the other
hand.
There is a narrower bond between the two partial
semantic contexts of weaving (or interIweaving) and
ruling.

Αυτό το δίκτυο γίνεται ο κόσμος του και αποκτά συνήθως μείζονα σημασία του πραγματικού κόσμου. Το δοκείν γίνεται ισχυρότερον του είναι. Καθένας είναι δεσπότης στον κόσμο του.
Πόση αξία και αντοχή έχει ο κόσμος εκάστου και
πώς παραλληλίζεται και συγκρίνεται στην συμπλοκή και διαπλοκή του με άλλους κόσμους (που είναι
αναρίθμητοι) είναι θέμα που απασχολεί όλη την επιστημολογία.
Πάνω στην πραγματικότητα, που υπάρχει αντικειμενικά και κυλάει, επικάθεται το εγώ εκάστου με
το πλεκτό του και επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την
ροή της.
Το νοηματικό πεδίο γι` αυτήν την επικάλυψη της
αντικειμενικής πραγματικότητας είναι ευρύ και περιλαμβάνει τις έννοιες του πλέκειν, υφαίνειν, βυσσοδομείν (-μεύειν), κατεργάζεσθαι, μηχανάσθαι από
την μια μεριά και από την άλλη του εξουσιάζειν, κυριαρχείν, διέπειν, επιβάλλεσθαι.
Υπάρχει στενώτερος δεσμός μεταξύ των δυο μερικότερων νοηματικών περιοχών, του πλέκειν (ή διαπλέκειν) και του άρχειν ;

Both conceptual fields are covered by the root
αρκ- and its derivatives, foremost of which is the
word αρκυς which means network, plot, trick, argumentum (integral components of archein). Everyone
weaves in his way (ensures his own networking).
Summary
We desire to know. We want to become owners of
knowledge. But it is impossible for us to conceive
each being separately.
However, we conceive totalities. We gather the individual sections into units. We congregate the dispersed plurality in entireties. (ad unum).
The more consistency and ευέρκια (ευ + ερκος,
en- closure) the web of the whole has, the more
powerful the argumenta which support it are, the
more stable the structure is.

Αμφότερα τα νοηματικά πεδία καλύπτονται από
την ρίζα αρκ-και τα παράγωγά της, επιφανέστερο
των οποίων είναι η λέξη άρκυς που σημαίνει δίκτυο,
πλεκτάνη, τέχνασμα, argumentum (αναπόσπαστα
στοιχεία του άρχειν).

The weaver of the fabric uses an abundance of
concepts with cardinal one the “principle”. Principle concepts are attached necessarily and become
parameters of the principle which, as I observe, although they are many, all, without any exception,
are derived linguistically from the same root, (αρκ-).
An impressive “sameness of root” (ομορριζια). ....
Αρχή, άρκυς, είργω (both with smooth breathing or
rough breathing), έρκος….

Καθένας μας αρκυωρεί με τον τρόπο του (μεριμνά
για την ιδική του δικτύωση).
Περίληψη
Ορεγόμεθα του ειδέναι. Επιθυμούμε να γίνομε
κτήτορες αυτού. Είναι όμως αδύνατο να συλλάβομε το καθένα από τα όντα χωριστά. Συλλαμβάνομε
πάντως σύνολα.
Ανάγομε τα επί μέρους σε ενότητες. Συνάγομε «τα
πολλαχή διεσπαρμένα» εις έν (ad unum).

More basic concepts of this major series is αρχή and
άρκυς (requiring separate examination as αρχολογία
and αρκυοστασία).Η λέξη Άρκυς, particularly, as a
new term imported in scientific vocabulary needs

Όσο πιο πολλή συνεκτικότητα και ευέρκεια
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“αρκυορών” the one who takes care of the web, of
the interwoven. Αρχή and άρκυς mutually determine
each other and constitute the ever-renewing theory
of knowledge. Each of us interweaves. (Έκαστος
ημών ΑΡΚΥΩΡΕΙ.)

(ευ+έρκος) έχει η πλοκή του όλου, όσο πιο πολλά
και ισχυρά argumenta συνεπικουρούν, τόσο ευσταθέστερη είναι η δόμηση.
Ο δομήτωρ του υφαντού (της άρκυος) χρησιμοποιεί σωρείαν εννοιών με πρωτίστη την «αρχήν».
Απαραιτήτως συναναπτύσσονται και αποτελούν
παραμέτρους της αρχής έννοιες που, ως παρατηρώ,
είναι μεν πολλές αλλά όλες, χωρίς καμμιά εξαίρεση,
προέρχονται γλωσσικώς από την ιδία ρίζα, την αρκ-.
Εντυπωσιακή ομορριζία. ΄Αρχή, άρκυς, είργω (ψιλούμενο και δασυνόμενο), έρκος….
Βασικώτερες εννοιες της μεγάλης σειράς είναι
αρχή και άρκυς (που χρήζουν αυτοτελούς εξετάσεως, ως αρχολογία και αρκυοστασία). ΄Αρκυς ιδιαίτερα, ως νέος όρος εισαγόμενος στο επιστημονικό
λεξιλόγιο, χρειάζεται τον «αρκυωρόν», αυτόν που
φροντίζει την (δια)πλοκήν. Αρχή και άρκυς αλληλοπροσδιορίζονται και συναποτελούν την ανανεουμένη Γνωσιολογία.΄Εκαστος ημών ΑΡΚΥΩΡΕΙ.

Keywords: Γνώθι, οράν, αρχή, όπ-μα, οικείαι
αρχαί, συνίημι, οφ-θάλαμος, αράχνη, πλέκεινάρχειν, Cogito, web, argumentum.
Thank you!

Λέξεις κλειδιά : Γνώθι, οράν, αρχή, όπ-μα, οικείαι αρχαί, συνίημι, οφ-θάλαμος, αράχνη, πλέκεινάρχειν, Cogito, web, argumentum.
Σας ευχαριστώ!

Στην πιο γνωστή μορφή το «γνώθι» έχει ως αντικείμενο το «σαυτόν». Το δελφικό ρητόν έχει περιοριστική σημασία.
In its most familiar form «to know” has as its object “thyself”. The Delphic maxim has restrictive meaning.
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Η «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE USE OF KNOWLEDGE IN THE INTERPRETATION OF
tHE aPoLLonian LiGHt

ύριε Πρόεδρε μετά των συνεργατών σας,
Ελληνοπρεπέστατα Σας χαιρετώ κι’ ανα-

r. President, together with your colleagues, in the most Hellenic manner,

κράζω ζωηρώς ενώπιον απάντων των ευγενώς παρευρισκομένων στην παρούσα σύναξη, ότι πρωτίστως είμαι Έλλην και κατόπιν Χριστιανός Ορθόδοξος.
Δεν νοείτε Χριστιανισμός άνευ Ελληνισμού, δι’ ό
και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, Κεφάλ. 12, στίχος 23, όταν Έλληνες ήλθον να τον γνωρίσουν, είπε: «Ελήλυθεν η
ώρα ίνα δοξασθεί ο Υιός του Ανθρώπου» και συνέχισε : «Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογενεί, φυτόν Ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν
αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην».
Την δευτέρα παράγραφον, οι σκοτεινές δυνάμεις,
οι ταγμένες να υπηρετούν τον αφανισμόν και την
Ελληνοπρέπειαν του Χριστιανισμού, τον αφήρεσαν
δια να μην εξυψωθή η Πατρίς μας, όπως δεόντως
της αρμόζει.

I greet all of you, and I declare vigorously before
all in this noble assemblage, that I am primarily a
Greek, and then an Orthodox Christian.
Christianity is not understood as meaning nonGreeks, by everything and our Lord Jesus Christ in
John’s Gospel, Chapter 12, line 23, when the Greeks
came to know him, he said: “The hour has come for
the Son of Man to be glorified.” and he continued:
“«Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογενεί, φυτόν Ουράνιον
και βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν
αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην». “For only
Greece through the Greeks gives birth to heavenly
buds, with divine roots, proven.”
The second paragraph was excised by the dark
forces, those enlisted to serve the annihilation of the
Hellenic nature of Christianity, so as not to exalt our
Fatherland, as it duly deserves.

Όμως, εις προσβολήν των σκοτεινών δυνάμεων,
εις την ευρεθείσαν Πινακίδαν της περιοχής του Ιδαλίου, εις την Μεγαλόνησον Κύπρον, πάντα τα ανωτέρω , πιστοποιούνται ιστορικώς, πλέον δε από τα
σωζόμενα έγγραφα του Μεγάλου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας και του ιστορικού Επισκόπου Ευσεβίου.
Η παρούσα Σύναξης συνέρχεται δι΄ογδόην Χρονικήν περίοδον «εις έναν έναν και μόνον κοινόν σκο-

But to insult these dark forces, found in the sign of
the Idali area, in the Great Isle of Cyprus, the entire
passage has been historically certified, even more
so from the surviving documents of Athanasius the
Great, Patriarch of Alexandria and the historian,
Bishop Eusebius.
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πόν : την Αλήθειαν και την Αγάπην» τις οποίες ανέλυσαν ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης δια
λογαριασμόν της ευημερίας της Ανθρωπότητος.
Οι Πρόγονοί μας, φίλτατοι και αγαπητοί Σύνεδροι, ήσαν προικισμένοι με Ουράνιον Φως : προέβλεπαν τα μέλλοντα και επιστημονικώς ομιλούσαν
περί τούτων.
Πολλές προφητείες – πολύ ανώτερες άλλων λαώνπροσδιόριζαν και το Τριλαμπές της μίας θεότητος
του Χριστού, την διπλήν Φύσιν Του, την Γέννησίν
Του από Παρθένον… το όνομα αυτής Μαρία.
Προέβλεπαν επίσης τα Πάθη Του, τον θάνατόν
Του, καθώς και την Ανάστασίν Του, οι Σίβυλλες στο
ναό του Απόλλωνος.

This present gathering meets for the eighth period
of time “for one and only one common goal: for
Truth and Love” which Socrates, Plato, and Aristotle
analyzed for the sake of the prosperity of Humanity.
Our ancestors, dear participants, were endowed
with heavenly light: They foresaw the future and
spoke scientifically of these things.
Many prophecies - far superior of other peoples,
determined even the trinity of the one divinity of
Christ, His dual nature, His Birth from a Virgin ...
whose name was Maria.
They also predicted His Passion, His death and His
resurrection, these sibyls in the temple of Apollo.
Particularly, the Sibyl Eritrea, 3000 years BC,
foresaw the coming of Christ and His Passion, as
opposed to the prophecy of Isaiah in 800 BC in the
Old Testament.
Unfortunately, our church does not teach us what
the history itself states and people need to know in
honor of the Truth.

Ιδιαιτέρως, η Σίβυλλα η Ερυθραία, 3.000 χρόνια
π.Χ., προείδε τα περί ελεύσεως του Χριστού και τα
Πάθη Του, εν αντιθέσει με την προφητεία του Ησαΐα το 800 π.Χ. εις την Παλαιάν Διαθήκην.
Δυστυχώς όμως η εκκλησία μας δεν μας διδάσκει,
αυτά που η ίδια η Ιστορία αναφέρει και πρέπει οι
άνθρωποι να γνωρίζουν εις τιμήν της Αληθείας.
Εις την Ιεράν Μονήν Δοχειαρίου υπάρχουν χειρόγραφα της Σίβυλλας, καθώς και εις άλλες Αγιορίτικες Μονές, καθώς και εις το Όρος Σινά, που αποδεικνύουν του λόγου μου το Αληθές.
Ο σοφός Σωκράτης, εις την Πλάτωνος απολογίαν
του, αναφέρει τα ακόλουθα : «θα μείνετε κοιμισμένοι σε όλη σας τη ζωή, εάν δεν σας λυπηθεί ο Θεός
να σας στείλει κάποιον Άλλον».
Μεταξύ των πολλών αρχαίων προφητειών, εξέχουσα θέση έχει ο χρησμός του Απολλωνίου, εξέχοντος προαγγέλου του Ιησού Χριστού, περί του
οποίου η Αγία Αικατερίνη ανεφέρθη προς τους 50
σοφούς Ρήτορες και αποτελεί τη μεγαλύτερη ομολογίαν δια το πρόσωπο του Χριστού.

In the Holy Monastery of Docheiariou are manuscripts of Sibyl, and in other Monasteries on Mount
Athos and Mount Sinai, which prove my argument’s
Truth.
Philosopher Socrates, in Plato’s Apology of Socrates, states: “You will stay asleep throughout your
life, if God does not spare you to send you An- other.”
Among the many ancient prophecies, prominent
is the oracle of Apollonius, prominent forerunner of
Jesus Christ, of whom Saint Catherine reported to
the 50 wise Orators and which is the largest testimony about the person of Christ.
CHRIST IS MY GOD declares Apollonius revealing that he is a servant of Christ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙ Ο ΕΜΟΣ ΘΕΟΣ, διακηρύττει ο
Απολλώνιος αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος είναι υπηρέτης του Χριστού.
Η άνω διακήρυξης του Απολλώνιου κατεγράφη
εις χειρόγραφον που υπάρχει εις την Μονήν Αγίας
Αικατερίνης εις το όρος Σινά, και απηγγέλθη από το
Μαντείο των Δελφών που αναφέρεται περί του Χριστού και του Πάθους Του.
«Ένας Ουράνιος με πιέζει…, και Αυτός είναι ο
παθών Θεός.
Δεν υποφέρει η Θεότητά Του, διότι είναι συγχρόνως και τα δύο, θνητός και μη θνητός, ο ίδιος « και
Θεός και ΄Ανθρωπος», φέρει τα πάντα από τον Πατέρα και έχει τα πάντα από την Μητέρα. Στην ζωή,
όμως που κληρονομεί από τον Πατέρα, αλλά δια-

The above declaration of Apollonius was recorded in handwriting that is kept in the Monastery of
Saint Catherine at Mount Sinai, and was told by the
oracle of Delphi referring to Christ and His Passion.
“A Heavenly One is pushing me ... and He is the
victim God.
His Divinity does not suffer because it is simultaneously both mortal and not mortal, he “both God
and Man,” brings everything from the Father and
has everything from the Mother. In life, however,
which He inherits from the Father, but maintains the
105

τηρεί την σωματική δύναμη από Μητέρα θνητή, θα
υποστή τον Σταυρό, την Ταφή , την Ύβρη και τον
θάνατο.
Από τα βλέφαρά Του κάποτε θα κυλήσουν δάκρυα
θερμά. Πέντε χιλιάδες άνδρες θα χορτάσει από πέντε άρτους, διότι έπρεπε να αποκτήσει την δέουσα
εξουσίαν ως Θεός.
Ο Χριστός είναι ο δικός μου Θεός, ο οποίος σταυρώθηκε σε ξύλο… ο Χριστός είναι ο Μέγας που
εξέπνευσε… που νίκησε τον θάνατο και μέσα από
την Ανάστασή Του έλκει στα Ουράνια σκηνώματα
την Ανθρωπότητα ολόκληρης της Γης.

physical strength of the mortal Mother, will suffer
the Cross, the Burial, hubris and death.
From His eyelids will eventually roll hot tears. He
quenched the hunger of five thousand men with five
loaves, because he had to acquire the proper dominion as God.

Σ’ ένα από τα πολλαπλά συγγράμματα του Μ.
Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας, εμπνεόμενος από την περισπούδαστον Αλεξανδρινήν Βιβλιοθήκην, εμπλουτισμένη με 500.000 τόμους, γράφει μεταξύ άλλων : «… προ πολλών χρόνων, προ
της Γέννησεως του Ιησού-Χριστού, ένας σοφός με
το όνομα Απολλώνιος, θεόθεν κινηθείς, έκτισεν εις
Αθήνας ναόν με την επιγραφήν «ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ
ΘΕΩ»…
Σ’ αυτόν τον Ναόν συγκεντρώθηκαν οι Επτά Έλληνες Σοφοί και ερώτησαν τον Απολλώνιον, «εις
ποίον μετά από αυτόν, θ΄ανήκει ο Ναός;» και ο
Απόλλων προφητεύει τον ερχομό του Υιού και Λόγου… του Θεού, αλλά και το όνομα της μητρός Του
Μαρίας, και προφητεύει τον «Έναν και Μοναδικόν
Τρισυπόστατον Θεόν».

In one of the many writings ofAthanasius the
Great, Patriarch of Alexandria, inspired by the erudite Alexandrian Library enriched with 500,000 volumes, writes among other things: “... many years
before the birth of Jesus Christ, a wise man named
Apollonius urged by God, built in Athens a temple
with the inscription “HEREIN THE UNKNOWN
GOD”
...
In this Temple gathered the Seven Greek Sages
and questioned Apollonius, “to whom after him,
will the Temple belong?” And Apollo prophesies
the coming of the Son and the Word of God, and
the name of His Mother Mary, and prophesies the
“unique and triune God”.

Christ is my God, who was crucified on wood ...
Christ is the Great One who expired ... who conquered death and through His Resurrection draws
the Celestial tabernacles of Humanity of the entire
Earth.

He, Apollonius, forerunner of JesusChrist, spoke
also on the immortality of the soul and at some point
emphasized: “Meet the King God and begetter of all
things, before Whom tremble the Earth and the Sky,
even the sea, and shudder the depths of Tartarus and
demons ....»

Αυτός, ο Απολλώνιος, προάγγελος του ΙησούΧριστού ωμίλησεν και περί της αθανασίας της ψυχής και σε κάποιο σημείο τονίζει : «Γνωρίστε τον
Βασιλέα Θεόν και Γεννήτορα των πάντων, τον
Οποίον τρέμει η Γη και ο Ουρανός, ακόμη και η θάλασσα, και φρίττουν τα βάθη των ταρτάρων και οι
δαίμονες…».
Με πολλήν ακρίβειαν ο προφητικός Απολλώνιος
περιέγραψε τα περί Ιησού Χριστού, σύμφωνα με τα
Ευαγγελικά κείμενα.

With great prophetic precision Apollonius described the story of Jesus Christ according to the
Gospel texts.
In the Holy Monastery of Meteora, there are hagiographies by philosophers as harbingers of Christ as
well as at the Church of Ioannina Lake, where there
was the first Secret School, during the Turkish occupation.

Εις Ιεράν Μονήν των Μετεώρων, υπάρχουν Αγιογραφίες φιλοσόφων, ως προάγγελοι Χριστού, καθώς
και εις το Εκκλησάκι της Λίμνης Ιωαννίνων, όπου
και το πρώτο Κρυφό Σχολειό, επί Τουρκοκρατίας.
Εις τον Νάρθηκα της Εκκλησίας υπάρχει νωπογραφία με την επιγραφήν, «αν Κύριε αποφασίσεις
να καταστρέψεις τον Κόσμο, λόγω αμαρτιών, τους
Επτά Αρχαίους Σοφούς, παρακαλούμεν Σε μην τιμωρήσεις, διότι αυτοί εκήρυξαν τον Χριστιανισμόν
προ της Γεννήσεως Σου εις τον Πλανήτην ΓΗ…».
Κάπως έτσι, ενθυμούμε, αν δεν με απατά η μνή-

In the narthex of the church there is a fresco with
the inscription, “if , Lord, you decide to destroy the
world because of their sins, the Seven Ancient Sages, pray do not punish because they preached Christianity before Thy Nativity on the Planet Earth ....”
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Something like this I remember, if my memory
serves me correctly, since I visited Ioannina, over
40 years ago. The presence of such important personalities in this Congress, demonstrates the special
care with which the world of intellect must surround
the idea of HEPTAPOLIS, , so the vision can become a vigilant core of the Mind and an active agent
of the Soul, towards the physical completion of the
project, which belongs to the forthcoming centuries.

μη μου, από τότε που επισκέφθηκα τα Ιωάννινα, πέραν των 40 ετών.
Η παρουσία τόσο σημαντικών προσωπικοτήτων
σε αυτό το Συνέδριο , αποδεικνύει την ιδιαιτέραν
προσοχήν με την οποία, πρέπει να περιβάλλει την
Ιδέα της HEPTAPOLIS, ο κόσμος της διανοήσεως,
ώστε το όραμα να αποτελέσει πυρήνα εγρήγορσης
του Νου και έγερσιν της Ψυχής, στην υλική ολοκλήρωση του έργου που ανήκει στους επερχόμενους αιώνες.
Ένα Διεθνές Κέντρο Γραμμάτων, Τεχνών και επιστημών, μια αμιγώς κλασσική Πόλις, που θα οικοδομηθεί με Πυθαγόρειους κώδικες στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της, φιλοδοξεί να αποτελέσει την
Πόλη των εθνών, την Πόλη της Παγκόσμιας Συμφιλίωσης, μέσα στην οποία θα συνεργάζονται όλες
οι ενεργές επιστημονικές δυνάμεις, στηρίζοντας την
ειρηνική συνύπαρξη όλων των λαών.
Το «καλόν κάγαθόν» του Σωκράτους, στη μεγαλοπρεπέστερη εκδήλωσή του, σ’ έναν πύρινο κλοιό
από τις πολεμικές ζώνες, που περιβάλλουν τον Πλανήτη. Αυτή είναι η HEPTAPOLIS

An International Humanities Center of Arts and
Sciences, a purely classical Polis, which will be built
with Pythagoreans codes in architectural design,
aspires to become the City of nations, the City of
World Reconciliation, in which all active scientific
forces will cooperate, supporting the peaceful coexistence of all peoples.
The “Good and the Noble” of Socrates, in its
grandest manifestation, within a ring of fire of war
zones which surround the planet. This is the HEPTAPOLIS
Blessed are all those who are fighting in the forefront of this work.

Ας είναι ευλογημένοι όλοι, όσοι αγωνίζονται στις
επάλξεις αυτού του έργου.
Πάντα ταύτα, εν αγάπη και αληθεία, γενέσθω.
Ποιος ωμίλησε περί Αγάπης και Αληθείας; Τώρα
γυρίζομε την σελίδα και διαβάζουμε από το Χρυσό
Βιβλίο, την Καινή Διαθήκην, που ματρυρεί δι’ Εκείνον τον Οποίον επροφήτευσαν οι Αρχαίοι Πρόγονοί
μας. Τον Ιησούν Χριστόν.

All these things, in love and in truth, let them be
born. Who spoke of Love and Truth? Now we
turn the page and read from the Golden Book, the
New Testament, which bears witness to Him Who
was prophesied by our ancient ancestors, Jesus
Christ.

Ο φιλόσοφος Παρμενίδης, 500 χρόνια π.Χ, ωμίλησε δια τον Λόγον, επισημαίνοντας: «εν αρχή ην
ο Λόγος» κι’ αργότερα … 500 χρόνια μ.Χ, διαβάζομε την συνέχεια του Ευαγγελιστού Ιωάννου, «κι’
ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος…
πλήρης Χάριτος και Αληθείας». Εν συνεχεία, εις το
18ον κεφ. Ιωάννου, στίχος 37 υπάρχει διάλογος με
τον Πιλάτον που αναφέρει την ρήσιν του Ιησού: «
Εγώ, δι’ αυτό ήλθα εις τον κόσμον… δια να αποκαλύψω και κηρύξω την Αλήθειαν και δι’ αυτής να
κατακτήσω πνευματικώς τον κόσμο», και εν συνεχεία, λέγει «Εγώ ειμί η Οδός και η Αλήθεια και η
Ζωή» (Ιω. 14,6)
Ο Θεός φίλοι μου είναι ΑΓΑΠΗ.

Philosopher Parmenides, 500 years BC, spoke of
the Word, pointing out: “in the beginning was the
Word ‘and’ later ... 500 years AD, we read the sequel
in John the Evangelist, and “the Word was with God,
and the Word was God.. full of grace and truth”.

Αγάπησε τον κόσμον και δι’ αυτό μας έστειλε τον
Υιόν Του…, και όσοι πιστεύουν εις Αυτόν, θα έχουν
αιώνια ζωή, (Ιω 3, 16).
Ο Θεός είπε να αγαπώμεν αλλήλους, εν συγκρίσει
με την Παλαιά Διαθήκη που αναφωνεί: «οφθαλμόν

God is LOVE my friends.
He loved the world and by this he sent us His Son
... and those who believe in Him will have eternal
life (John 3, 16).

Then, in John, chapter 18., verse 37 there is a dialogue with Pilate which refers to the utterance of
Jesus:
“For this cause I came into the world ... that I
should bear witness unto the Truth and thereby spiritually conquer the world “, and then says” I am the
Way, the Truth and the Life “(Jn. 14.6)
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αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος».
Αυτή είναι η ιδιοποιός διαφορά μεταξύ Καινής και
Παλαιάς Διαθήκης. Φως υπέρλαμπρον η Καινή Διαθήκη σύμφωνα με την Ελληνική Γραμματεία.. εν
αντιθέσει με την Παλαιάν που ισχυρίζεται : «πίστευε και μη ερεύνα».
Αντιθέτως εις την Καινήν Διαθήκην, γράφει ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης 8, 13 «… ερευνάτε τας
Γραφάς και γνώσεσθε την ΑλήθειαΝ, και η Αλήθεια
ελευθερώσει υμάς».
Φίλοι μου, είναι μεγίστη τιμή δια την ταπεινότητά
μου, να παρουσιάσω στην αγάπη σας λίγες από τις
πολλές Αλήθειες των προγόνων μας και να συνδέσω με αυτές τες Ουράνιες Αλήθειες εν τω προσώπω
του Κυρίου και Θεού ημών Ιησού-Χριστού, δια τον
Οποίον προελάλησαν και προεμήνυσαν οι Αρχαίοι
Ελληνικοί Ναοί.
Από βάθους ψυχής ελπίζω, εύχομαι και παρακαλώ τον Ύψιστο, οι στόχοι και οι σκοποί αυτού του
Συνεδρίου να πραγματοποιηθούν, για να εισέλθει το
Θείον Φως μέσα στο σκιώδες περιβάλλον της χειμάζουσας Ανθρωπότητας.

God said we should love one another, in contrast
with the Old Testament which exclaims: “An eye for
an eye, a tooth for a tooth.”
This is the main difference between the New and
Old Testament. A Light brilliant is the New Testament according to Greek Literature., unlike the Old
Testament,preaching “believe and do not inquire.”
By contrast, in the New Testament, St John the
Evangelist writes (8 13) “... Search the Scriptures
and know the truth, and the truth shall set you free...»
My friends, it is the greatest honor for my humbleness, to present to you with love a few of the
many truths of our ancestors and connect them with
Heavenly Truths in the person of Our Lord and God,
Jesus Christ, who was foretold and prophesied by
Ancient Greek Temples.
From the depth of my soul I hope, I pray and beseech the Almighty, that the aims and objectives of
this Congress be realized and that the Divine Light
enter the shadowy world of distressed Humanity.

Σας ευχαριστώ!

Thank you!

H Σίβυλλα η Ερυθραία, 3.000 χρόνια π.Χ., προείδε τα περί ελεύσεως του Χριστού και τα Πάθη Του, εν αντιθέσει με την προφητεία του
Ησαΐα το 800 π.Χ. εις την Παλαιάν Διαθήκην.
Τhe Sibyl Eritrea, 3000 years BC, foresaw the coming of Christ and His Passion, as opposed to the prophecy of Isaiah in 800 BC in the
Old Testament.
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THE USE OF KNOWLEDGE IN THE GLOBALIZATION OF SPACE

ο Διάστημα παγκοσμιοποιείται και αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην παγκόσμια οικονομία. Για πολλά χρόνια ήταν ο τομέας πολύ λίγων
εθνών, κυρίως των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά τώρα είναι ένα παγκόσμιο περιβάλλον, με
περίπου 170 έθνη να έχουν πρόσβαση σε δυνατότητες που έχουν βάση στο Διάστημα, 60 έθνη που χρησιμοποιούν αυτές τις δυνατότητες με τουλάχιστον
ένα δορυφόρο, και έντεκα που έχουν την ικανότητα
να εγκαταστήσουν συστήματα στο διάστημα.
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξετάσετε τις δυνατότητες που έχουν βάση στο διάστημα οι οποίες επηρεάζουν βασικές βιομηχανίες στην καθημερινή μας ζωή. Υπηρεσίες όπως οι τηλεπικοινωνίες, η
πλοήγησης και ο χρονισμός, η πρόγνωση του καιρού, η επιστήμη, και η εξερεύνηση εδρεύουν όλες
στο διάστημα σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή μας ζωή.

pace is becoming globalized, and an essential element in the global economy. For many
years Space was the domain of a very few nations,
primarily the US and the Soviet Union, but now it
is a global environment with something like 170 nations that have access to space based capabilities,
60 nations utilizing space based capabilities with at
least one satellite, and eleven that have the capability to launch systems in to space.

Οι Ψηφιακές επικοινωνίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η χρηματοδότηση, η γεωργία, οι μεταφορές, τα αεροπορικά ταξίδια-- όλα εξαρτώνται από
διαστημικά συστήματα. Με τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση του ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ αυξάνεται επίσης η
αναγκαία βιομηχανική βάση που απαιτείται για να
υποστηριχθούν διαστημικές δραστηριότητες προς
πολλές χώρες. Χωρίς τις δυνατότητες που εδρεύ-

Digital communications, media, finance, farming,
transportation, air travel are all dependent on space
systems.

Take a moment to consider the capabilities that reside in space that impact key industries in our daily
lives.
Capabilities such as communication, navigation
and timing, weather forecasting, science, and exploration all reside in space to one degree or another
and directly impact our daily lives.

The ever expanding use of space is also growing the necessary industrial base needed to support
space activities to many nations.
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ουν στο Διάστημα, o κόσμος θα ήταν ένας πολύ διαφορετικός
Το Διαστημικό «οικοσύστημα αποτελείται από
Εμπορικές διαστημικές δραστηριότητες (δραστηριότητες που γίνονται για το κέρδος), Πολιτικές διαστημικές δραστηριότητες (για την πρόοδο της επιστήμης και της έρευνας), και το Διάστημα Εθνικής
Ασφάλειας (για την ασφάλεια και την άμυνα συμφερόντων των εθνών). Αυτές είναι όλες ανεξάρτητες
περιφέρειες με διαφορετικούς σκοπούς και στόχους,
αλλά εμφανίζουν σημαντική επικάλυψη.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες είδαμε τον πρωταρχικό
μας οργανισμό Πολιτικού Διαστήματος (NASA) να
φτάνει στον εμπορικό χώρο για εκτόξευση προς το
διαστημικό σταθμό. Παρατηρούμε μια επικάλυψη
σε όλες τις τρεις μεγάλες περιφέρειες τόσο για την
πρόγνωση του καιρού στη Γη με εξοπλισμό που βρίσκεται στο διάστημα όσο και για την πρόβλεψη του
ίδιου του διαστημικού καιρού. Οι ευρυζωνικές επικοινωνίες διασχίζουν και τις τρεις περιφέρειες.
Ορισμένες δυνατότητες που εδρεύουν στο διάστημα όπως η πλοήγηση με βάση το διάστημα δηλαδή το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS) έχει
αποτελέσει την αρχή για μια τεράστια βιομηχανική
βάση, χρησιμοποιώντας μια δυνατότητα που αρχικά προορίζονταν μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς.

Without capabilities that reside in Space, it would
be a very different world.
The space “ecosystems consists of Commercial
Space activities (activities done for profit), Civil
Space activities (for the advancement of science and
exploration), and National Security Space (for the
security and defense of a nations interests).
These are all independent constituencies with different goals and objectives, but contain significant
overlap.
In the United States we have seen our primary
Civil Space organization (NASA) reach out to commercial space for launch to the space station.
We see overlap in all three major constituencies
for both space based terrestrial weather forecasting
and the forecasting of space weather itself.
Wideband communications crosses all three constituencies. Some space based capabilities, such as
space based navigation as represented by the Global
Positioning System (GPS) has spurred a huge industrial base using a capability originally only intended
for the military.

Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, ο αριθμός των
λειτουργικών δορυφόρων έχει αυξηθεί κατά 40 τοις
εκατό, με σχεδόν 1.400 δορυφόρους σε τροχιά γύρω
από τη Γη. Ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί μέσα σε πέντε χρόνια, καθώς η τεχνολογία γίνεται πιο προσιτή και προσβάσιμη. Εμπορικές εταιρείες σχεδιάζουν να εκτοξεύσουν στόλους
μικρών δορυφόρων που θα μπορούσαν να ανέρχονται σε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, και να στέλνουν το Διαδίκτυο σε δισεκατομμύρια ανθρώπων
που δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σ’ αυτό.

In the past five years, the number of operational
satellites has jumped 40 percent, with nearly 1,400
satellites in orbit around the Earth.
That number could more than double in five years
as the technology becomes more affordable and accessible.
Commercial companies plan to put up constellations of small satellites that could number in the
hundreds, if not thousands, and beam the Internet to
the billions of people not yet connected.

Πολλά έθνη αναπτύσσουν συστήματα πλοήγησης και χρονισμού που ενώνουν το GPS σε τροχιά.
Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Galileo είναι ένας παγκόσμιος GNSS στην αρχική φάση ανάπτυξης, που έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από το 2020. Το ρωσικό σύστημα
πλοήγησης είναι το GLONASS το οποίο είναι ήδη
λειτουργικό, και η Κίνα βρίσκεται στη διαδικασία
επέκτασης του περιφερειακού Δορυφορικού Συστήματος Beidou σε σύστημα παγκόσμιας πλοήγησης Πυξίδα από το 2020. Η Ινδία διαθέτει σήμερα
ένα δορυφορικό σύστημα επαύξησης, που εδράζε-

Multiple nations are deploying navigation and
timing systems that are joining GPS on orbit.
The European Union’s Galileo is a global GNSS
in initial deployment phase, scheduled to be fully
operational by 2020.
The Russian Navigation system is GLONASS
which is operational, and China is in the process of
expanding its regional BeiDou Navigation Satellite
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ται σε δορυφόρου, το GPS Aided GEO Augmented
Navigation (ή αλλιώς Γκάγκαν), το οποίο ενισχύει την ακρίβεια των θέσεων του NAVSTAR GPS
και του GLONASS. Η Ινδία έχει ήδη ξεκινήσει
την IRNSS, με το επιχειρησιακό όνομα NAVIC
(Navigation with Indian Constellation), το οποίο
αποτελεί μία ομάδα δορυφόρων για πλοήγηση μέσα
και γύρω από την ινδική υποήπειρο. Αναμένεται να
τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Ιούνιο του 2016. Η
Γαλλία και η Ιαπωνία βρίσκονται στη διαδικασία
της ανάπτυξης περιφερειακών συστημάτων πλοήγησης, επίσης.

System into the global Compass navigation system
by 2020.
India currently has a satellite-based augmentation
system, GPS Aided GEO Augmented Navigation
(GAGAN), which enhances the accuracy of NAVSTAR GPS and GLONASS positions. India has already launched the IRNSS, with an operational
name NAVIC (Navigation with Indian Constellation), a constellation of satellites for navigation in
and around the Indian Subcontinent.
It is expected to be fully operational by June 2016.
France and Japan are in the process of developing
regional navigation systems as well.

ΚΟΡΕΣΜΟΣ – Αρκετά έθνη - στον κόσμο εκτοξεύσουν έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό δορυφόρων, δημιουργώντας συνωστισμό στο χώρο της
τροχιά της Γης σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσουν την αδηφάγο ζήτηση για ευρυζωνικές «ondemand» συνδέσεις, δορυφορική τηλεόραση, και
τηλεπικοινωνίες.
Υπάρχουν σήμερα περίπου 1.400 επιχειρησιακοί δορυφόροι σε τροχιά, αλλά η πραγματική ανησυχία είναι τα αντικείμενα που βρίσκονται σε τροχιά, αλλά δεν είναι πλέον χρήσιμα, αλλά, που έχουν
εγκαταλειφτεί σε τροχιά, δημιουργώντας διαστημικά σκουπίδια ακούσια και εκούσια. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε τροχιά περίπου 23.000 αντικείμενα που είναι μεγαλύτερη από 10εκατοστών.
Υπάρχει ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός αντικειμένων που είναι μικρότερα από 10 εκατοστά
(Εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρχουν άλλα 500.000
αντικείμενα αυτού του μεγέθους), και όλοι όσοι παρακολουθήσαμε την ταινία “GRAVITY” γνωρίζουμε ότι ακόμα και ένα αντικείμενο πολύ μικρότερο από 10 cm μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά,
λόγω των ταχύτητας με την οποία ταξιδεύει στο διάστημα.

ConGEstED – Nations around the world are
launching an increasing number of satellites, crowding Earth’s orbit in an effort to satisfy the ravenous
desire for more “on-demand” broadband, satellite
television, and communications.
There are currently about 1,400 operational satellites on orbit, but the real concern is objects that are
on orbit but are no longer useful, but, that are left in
orbit, and debris created unintentionally and intentionally.
We currently track approximately 23,000 objects
that are greater than 10 cm.
There is an even larger number of objects that are
less than 10 cm (It is estimated that there could be
around another 500,000 objects of this size), and all
of us that watched the movie gravity know that even
an object much smaller than 10 cm can cause a lot of
damage because of the speeds they travel in space.

Παρά το γεγονός ότι το Πεντάγωνο παρακολουθεί
αντικείμενα σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη και
προειδοποιεί για στενές προσεγγίσεις, δεν μπορεί να
επιβάλει σε έναν οργανισμό να μετακινήσει ένα δορυφόρο για να αποφευχθεί μια σύγκρουση.
Οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης σύγκρουσης θα
μπορούσε να είναι σοβαρή- θα μπορούσε να δημιουργήσει 5.000 θραύσματα που θα παραμείνουν στο
διάστημα για 100 χρόνια.

Although the Pentagon tracks objects orbiting the
globe and warns of close approaches, it cannot order an operator to move a satellite out of the way to
avoid a collision.
The consequences of a collision could be severe;
it could create 5,000 pieces of debris that will be up
there for 100 years.
Contested- Space has also become contested.
The threat of collision, intentional and unintentional, is real.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ – Το διάστημα έχει γίνει επίσης
πεδίο διεκδίκησης. Η απειλή μιας εκούσιας ή ακούσιας σύγκρουση είναι υπαρκτή.
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Πρέπει να μειώσουμε την ευπάθεια μας σε πιθανά
εκούσια και ακούσια περιστατικά. Η Ρωσία έχει την
εγγενή και αποδεδειγμένη ικανότητα να απειλήσει
τα διαστημικά συστήματα από τα τέλη της δεκαετίας
του ‘60. Η Κίνα έχει επιδείξει αυτή τη δυνατότητα
σε χαμηλό υψόμετρο, το 2007, και έχει επίσης αποδείξει την ικανότητα να εκτελέσει αντιεπιθετικές
ενέργειες στο διάστημα σε πολύ μεγαλύτερα υψόμετρα, απειλώντας πολλούς βασικούς μηχανισμούς
που βρίσκονται σε γεωσύγχρονη τροχιά.
Για να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε
αποτελεσματικά, αποδοτικά και έξυπνα τις δυνατότητες του OCS και DCS, πρέπει να βελτιώσουμε τις
δυνατότητες SSA και να παρέχουμε κάτι περισσότερο από την απλή παρακολούθηση και καταγραφή των διαστημικών συστημάτων. Πρέπει να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στον χαρακτηρισμό,
στον προσδιορισμό των προθέσεων, και την επιμέλεια των δυνητικά επικίνδυνων διαστημικών αντικειμένων.

We must reduce our vulnerability to intentional
and unintentional occurrences.

Πρέπει να παρέχουμε ανθεκτικές λύσεις που μπορούν να αντιδράσουν με τα συστήματα που έχουν
χαθεί, είτε εκ προθέσεως είτε συμπτωματικά, με ένα
συνδυασμό εναλλακτικών λύσεων, όπως ανταλλακτικών ή συστημάτων εδάφους και τροχιάς, αστερισμούς υψηλότερης πυκνότητας με περισσότερα συστήματα, αμυντικές προσεγγίσεις, ζωηρή ικανότητα ελιγμών και γρήγορη ανασύσταση.

We must provide resilient solutions that can react
to systems that are lost, either intentionally or accidentally, with a combination of alternatives such as
orbital and ground spares, higher density constellations with more systems, defense approaches, agile
maneuver capability, and rapid reconstitution.

Russia has had the inherent and demonstrated capability to put space systems and capabilities under
threat since the late ’60s.
China has demonstrated this capability at low altitude in 2007, and has also demonstrated the capability to perform offensive counter space actions at
much higher altitudes, threatening many key capabilities at geosynchronous orbit.
To be able to effectively, efficiently, and intelligently use OCS and DCS capabilities, we must improve our SSA capabilities and provide more than
just tracking and cataloging of space systems; we
need to be able to perform characterization, determination of intent, and custody of potentially dangerous space objects.

COMPETITIVE – The Space mission has become competitive on the International stage.
Nation states are competing for launch, and certainly in communication satellite.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – Ο χώρος των διαστημικών
αποστολών έχει γίνει ανταγωνιστικός στη διεθνή
σκηνή. Τα εθνικά κράτη ανταγωνίζονται για μια
εκτόξευση, και σίγουρα για τη δορυφορική επικοινωνία. Ο ανταγωνισμός είναι θετικός. Οδηγεί
σε αποδόσεις στο σύστημα και απαιτεί από τους
ανταγωνιστές όχι μόνο να μειώσουν το κόστος αλλά
να αναπτύξουν και να εισάγουν νέες δυνατότητες.
Αλλά, χρειάζεται σκέψη και σχεδιασμός για να το
επιτύχουν αυτό.

Competition is good.
It drives efficiencies into the system and requires
competitors to not just drive down cost but to develop and insert new capabilities.
But, it takes thinking and planning to stay on top
of this.
The Changing Landscape of Space
New in space threats. Intentional and unintentional, kinetic and non-kinetic, the free and open
use of space is being threatened every day.

Το μεταβαλλόμενο τοπίο του Διαστήματος
Νέες απειλές στο διάστημα. Εκούσια ή ακούσια, κινητικό και μη κινητικό, η ελεύθερη και ανοικτή χρήση του ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ απειλείται κάθε
μέρα.

CYBER THREATS – Over the past 50 years the
world has become increasingly dependent on computers, the internet and open data access.

ΚΥΒΕΡΝΟΑΠΕΙΛΕΣ – Κατά τα τελευταία 50
χρόνια ο κόσμος εξαρτάται όλο και περισσότερο
από τους υπολογιστές, το διαδίκτυο και την ανοιχτή
πρόσβαση στα δεδομένα.

Computers are used today in everything from the
locks on our front doors and the engine control sys-

112

Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται σήμερα παντού, από τις κλειδαριές στις πόρτες μας και τα συστήματα ελέγχου του κινητήρα στα αυτοκίνητά μας,
ΜΈΧΡΙ το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τα σπίτια μας. Δυστυχώς, η διάδοση των υπολογιστών στην καθημερινή
μας ζωή συνέβη χωρίς καμία συνείδηση των τρωτών
σημείων που σχετίζονται με αυτά τα συστήματα.
Μέχρι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο ότι τα συστήματα αυτά
θα μπορούσαν να δεχθούν επίθεση και να τύχουν
εκμετάλλευσης. Τα συστήματα πληροφορικής που
επηρεάζουν τόσο πολύ το μεγαλύτερο μέρος της
καθημερινής μας ζωής και τα Εθνικά Συστήματα
Ασφαλείας (NSS) είναι ευάλωτα σε επιθέσεις και
γι’ αυτό η προώθηση της εκπαίδευσης στους υπολογιστές σε όλο τον κόσμο έχει γίνει και θα συνεχίσει
να είναι ένα πεδίο μάχης για το μέλλον.
Ως εκ τούτου, στο σημερινό κόσμο απαιτούνται
προστασία του κυβερνοχώρου, αντίμετρα, και αποτρεπτικά μέτρα, ιδίως καθώς οι κακόβουλες δραστηριότητες αυξάνονται.

tems in our cars, to the power grid that supplies electricity to our homes.

Τα εμπόδια για την είσοδο στο πεδίο της μάχης
στον κυβερνοχώρο είναι ελάχιστα, και σχεδόν κάθε
μικρό έθνος ή ομάδα μπορεί να αναπτύξει τις ικανότητες να εκτελέσει κυβερνο-επιθέσεις στην ψηφιακή υποδομή των ΗΠΑ και άλλων ισχυρών κρατών.
Εκτός από την Εθνική Ασφάλεια και άλλα στρατιωτικά συστήματα και εθνικά κρίσιμες υποδομές μας
βρίσκονται σε κίνδυνο.
Συστήματα, όπως τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις υγείας, δίκτυα επικοινωνίας, συστήματα επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, συστήματα υγείας, βάσεις εμπορικών δεδομένων, ακόμη
και προσωπικά δεδομένα κινδυνεύουν. Βεβαίως, με
ένα ανεπαρκές εμπόδιο στην είσοδο, στο μέλλον θα
δούμε τον πολλαπλασιασμό των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και των πράξεων υποκλοπής.

The barriers to entry to the cyber battlespace are
minimal, and virtually any small nation or group can
develop the abilities to execute cyber-attacks on the
digital infrastructure of the US and other world leading nations.

Unfortunately, the proliferation of computers into
our daily lives occurred without any conscience
thought to the vulnerabilities associated with these
systems.
Up until the last few years we have not seriously
considered the possibility that these systems would,
or could, be attacked and exploited.
The computer systems which impact both National Security Systems (NSS) and most of our daily
life are vulnerable to attack and because of this, and
the advancement of computer education across the
world, this has become and will continue to be a battleground in the future.
Therefore in today’s world, cyberspace defense,
countermeasures, and deterrents are needed, especially since malicious activities are increasing.

In addition to National Security and other military
systems in our national critical infrastructure is at
threat.
Systems such as power grids, communications
systems, health facilities, communication/networks,
business and financial systems, health systems,
commercial data bases, and even personal information are at risk.
Certainly, with a low barrier to entry, the future
will include proliferation of cyber-attacks and hacking activities.

Οι κυβερνο-επιθέσεις σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές του κόσμου βρίσκονται σε εξέλιξη, και αποδεικνύονται επικίνδυνες.. Αυτές οι επιδρομές και οι
επιχειρούμενες επιδρομές θα μπορούσε να προέρχονται από οποιουσδήποτε μεμονωμένους χάκερ, εταιρικούς πράκτορες κατασκοπείας, μη κρατικούς φορείς, από δυνάμεις του κυβερνοχώρου ενός άλλου
κράτους.
Υπήρξαν κάποιες επιθέσεις προφίλ, όπως εκείνες
που αφορούν τη SONY, την Εθνική Επιτροπή των

Cyber-attacks on the critical digital infrastructure
of the world are ongoing, and dangerous.
These incursions and attempted incursions could
be anyone from individual hackers, corporate espionage agents, non-state actors, to the cyber forces of
another nation.
There have been some high profile attacks like
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Δημοκρατικών, τον προσωπικό λογαριασμό email
του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, και σε μια
ιρανική πυρηνική εγκατάσταση από τον ιό τύπου
worm «Stuxtnet» το 2010 που διείσδυσε στα μηχανικά συστήματα και προκάλεσε καταστροφικές
δυσλειτουργίες. Το ίδιο συνέβη και στα αρχεία του
προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας.
Όμως, υπάρχουν πάμπολλες καθημερινές επιθέσεις κάθε μέρα που περνούν απαρατήρητες.
Έχουν γίνει πολλές απόπειρες για επιθέσεις στις
υποδομές όπλων μας, και οι προσπάθειες για τον
αποπροσανατολισμό των GPS και τον έλεγχο των
πυραύλων είναι συνεχείς και σταθερές. Η κλοπή
πνευματικής ιδιοκτησίας στην οποία είτε κυβερνήσεις είτε εμπορικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει
μεγάλα ποσά μεταφέρει αυτομάτως τον κλέφτη στο
ίδιο επίπεδο χωρίς αυτός να χρειάζεται να επενδύσει τα ίδια ποσά χρημάτων ή να αφιερώσει τον ίδιο
χρόνο.
Όσο οι απειλές στο μέσο του κυβερνοχώρου βρίσκονται ακόμα σε νηπιακή ηλικία πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συνεργαστούν η Πολιτική Εθνική Ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένων των μυστικών και στρατιωτικών υπηρεσιών), και οι διεθνείς
(εμπορικές και κυβερνητικές) οργανώσεις και να
μάθουμε να εργαζόμαστε από κοινού.

those on SONY, the Democratic National Committee, the Secretary of State’s private email account,
and on an Iranian nuclear facility by the “Stuxtnet”
worm in 2010 that infiltrated the mechanical systems and caused catastrophic malfunctions, and the
personnel records of DoD personnel.

Μεταβαλλόμενο τοπίο στις εκτοξεύσεις. Οι εκτοξεύσεις ήταν κάποτε κάτω από την αρμοδιότητα των
εθνικών κυβερνήσεων. Τώρα κλίνουμε προς την κατεύθυνση των εμπορικών παρόχων υπηρεσιών εκτόξευσης. Στις ΗΠΑ η εταιρία Space X, με επικεφαλής τον Elon Musk, που υπήρξε το παιδί θαύμα
για την επιτυχή ανάπτυξη εμπορικών συστημάτων
εκτόξευσης και την παροχή εμπορικών υπηρεσιών
εκτόξευσης. Στο παρελθόν μόνο η κυβέρνηση διέθετε οχήματα εκτόξευσης που μπορούσαν να θέσουν σε τροχιά σημαντικούς εθνικούς μηχανισμούς,
αλλά αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει .

Changing landscape in launch
Launch was once under the purview of national
governments.

But, there are attacks in large numbers every day
that go unreported.
There have been many attempts to attack our
weapons infrastructure, and attempts to spoof GPS
and take control of missiles is ongoing and constant.
Loss of intellectual property that either governments or commercial entities have spent a great deal
of investment dollars on whoever steals it is instantaneously at that same level without having to spend
the same investment dollars or time.
While threats in the cyber medium are still in its
infancy we must find a way to cooperate with Civil,
National Security (including intelligence and military), and international (commercial and governmental) organizations and learn to cooperate and
work together.

It has inexorably been tilting in the direction of
commercially provided launch services.
In the US Space X, led by Elon Musk, has been
the poster child for successful commercial launch
system development and providing commercial
launch services.
In the past just the government provided launch
vehicle could launch a nations critical space assets,
this is changing and will continue to change.

Υψηλή διαθεσιμότητα των εμπορικών λεωφορείων
Κατά τις πρώτες ημέρες του ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ δεν
υπήρχαν πραγματικές εμπορικές εφαρμογές για το
διάστημα και τα εθνικά κράτη ανέπτυξαν διαστημικά συστήματα για την εθνική άμυνα, την εθνική
υπερηφάνεια, και την ακόρεστη επιστημονική περιέργεια.

High availability of commercial buses
In the early days of space there were no real commercial applications for space identified, and nation
states developed Space systems for national defense,
national pride, and insatiable scientific curiosity.

Συμβαδίζοντας με την ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη
Η ταχύτητα της αλλαγής της τεχνολογίας είναι
εξαιρετικά γρήγορη.
Η μείωση των κρατικών προϋπολογισμών οδηγεί

Keeping up with rapid technology improvements
The speed of technology change is moving extremely fast.
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Declining government budgets driving the
center of mass to the commercial markets- The
worldwide economy is struggling.

το κέντρο της μάζας στις εμπορικές αγορές.
Η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται. Σύμφωνα
με τα νέα στοιχεία από το Ολλανδικό Παρατηρητήριο Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής του παγκόσμιου εμπορίου, το παγκόσμιο εμπόριο (που ορίζεται από την αξία των εμπορευμάτων που έχουν διασχίσει διεθνή σύνορα) μειώθηκαν σχεδόν 14% το
2015

According to new data from the Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis’s World trade
Monitor, Global trade (defined by the value of goods
that have crossed international borders) decreased
nearly 14 % in 2015

Το Διάστημα έχει σίγουρα παγκοσμιοποιηθεί, τα
περισσότερα έθνη επωφελούνται από τις δυνατότητες που παρέχει τα διάστημα με διάφορους τρόπους.

Space has definitely become Globalized, most nations take advantage of capabilities from Space in a
wide variety of ways.
As we go forward, the international community
needs to work together to get the most from this medium, and cooperate to make the most efficient use
of scarce international resources.
Partnerships and cooperation will be the hallmarks of the future.

Καθώς προχωράμε προς τα εμπρός, η διεθνής κοινότητα πρέπει να εργαστεί από κοινού για ωφεληθεί τα μέγιστα από αυτό το μέσο, και να συνεργαστεί για να επιτείχει την πιο αποτελεσματική χρήση
των λιγοστών διεθνών πόρων.
Οι εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία θα είναι τα
κύρια χαρακτηριστικά του μέλλοντος.

Thank you very much!

Σας Ευχαριστώ πολύ!

Ψηφιακές επικοινωνίες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η Χρηματοδότηση, η Γεωργία, οι Μεταφορές, τα Αεροπορικά ταξίδια, όλα
εξαρτώνται από Διαστημικά Συστήματα.
Digital communications, media, finance, farming, transportation, air travel are all dependent on Space Systems.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ
------------------------------------------------------------------------------------------

THE USE OF KNOWLEDGE AS A BARRIER TO GLOBAL MORAL DECLINE

τον αιώνα μας έχει ολοκληρωθεί πια μια
ιδεολογική διαδικασία, που είχε ξεκινήσει ήδη σταδιακά να επικρατεί από τον προηγούμενο, έχει γίνει δηλαδή μια τραγική αντιστροφή της
πραγματικότητος: κυριαρχεί το μακιαβελικό ψεύδος ότι ο σεβασμός προς τις ηθικές αξίες αποτελεί δείγμα αδυναμίας.

n our century an ideological process has
now been completed that had already begun gradually to prevail from the previous one. A
tragic reversal of reality has taken place: the Machiavellian lie that respect for ethical values is a sign
of weakness has become predominant.
However, precisely this respect for moral discourse is the only stable field of application of immutable and diachronic values in our changing
and faltering age.

Ωστόσο, ακριβώς αυτός ο σεβασμός του Ηθικού
Λόγου είναι το μοναδικό σταθερό πεδίο εφαρμογής αμετάβλητων και διαχρονικών αξιών στην
μεταβαλλόμενη και παραπαίουσα εποχή μας.

Worldwide today there is the perverse notion that
everyone is free to act as he wants, the social order
is disturbed, many social crimes are repeatedly committed, with the result that this could become more
and more chaotic, and societies could find themselves in great confusion.

Παγκοσμίως σήμερα υπάρχει η στρεβλή αντίληψη
ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να πράττει όπως θέλει, η κοινωνική τάξη έχει διαταραχθεί, πολλά κοινωνικά εγκλήματα διαπράττονται επανειλημμένως,
με αποτέλεσμα αυτή να γίνεται όλο και περισσότερο χαοτική και οι κοινωνίες βρίσκονται σε μεγάλη
σύγχυση.
Μια από τις αιτίες, κατά τη γνώμη μας η θεμελιώδης, αυτής της σύγχυσης είναι η κατάρρευση των
παραδοσιακών αξιών και των μορφών της ηθικής
συμπεριφοράς.
Στην πραγματικότητα ολόκληρη η ιστορία του Ανθρώπου είναι η διαρκής προσπάθεια ευρέσεως του
κριτηρίου θεμελιώσεως απόλυτων, δια-χρονικών
ηθικών αξιών. Η φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων με πρωτεργάτες τον Σωκράτη και τον Πλά-

One of the causes, and in our opinion the fundamental one, of this confusion is the collapse of traditional values and of the forms of ethical conduct.
In fact the whole history of Man is the constant
effort to find the criterion for the foundation of absolute, timeless moral values.
The philosophy of the ancient Greeks, with
pioneers Socrates and Plato, attempted to base
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τωνα επεχείρησε να θεμελιώσει τις ηθικές αξίες
επί της αληθούς γνώσεως.
Ακολουθώντας την ελληνική φιλοσοφία στη σύγχρονη εποχή ο Descartes και ο Kant ανέπτυξαν επίσης αξιολογικές θεωρίες επικεντρωμένες στη Λογική.
Ωστόσο, ο Νεοκαντιανισμός ασχολήθηκε με τις
αξίες ως κεντρικό ζητούμενο της Φιλοσοφίας αλλά
διαχώρισε τελείως την Φιλοσοφία, η οποία, καταυτόν, ασχολείται με αξίες ,από την Επιστήμη, η
οποία ασχολείται με γεγονότα. Από εκεί εκκινεί μια
σειρά προβλημάτων, που φτάνει μέχρι τις ημέρες
μας: Οι επιστήμονες συνεχίζουν να αναλύουν «γεγονότα» παντελώς ερήμην των Αξιών.

moral values on true knowledge.
Following Greek philosophy in modern times,
Descartes and Kant also developed axiological theories centered on Reason.
However, Neo-Kantianism dealt with values as the
main issue of philosophy but completely dissociated philosophy, which, according to them, deals with
values, from Science, which deals with facts. From
there begins a series of problems, which reaches our
days: Scientists continue to analyze «facts» totally
in the absence of Values.
The utilitarianism and pragmatism of the Western
intellect that followed constitute materialistic approaches to values resulting in their relativization.

Η χρησιμοθηρία και ο πραγματισμός, της δυτικής διανόησης, που ακολούθησαν, αποτελούν υλιστικές προσεγγίσεις των αξιών με αποτέλεσμα τη
σχετικοποίησή τους.
Ακόμη χειρότερα, η Νιτσεϊκή νοοτροπία, η Αναλυτική Φιλοσοφία και ο Μαρξισμός, αποτελούν
αντι-αξιακές φιλοσοφίες, αντιτιθέμενες πλήρως στις
παραδοσιακές θεωρίες για τις ηθικές αξίες.

Even worse, the Nietzschean mindset, Analytical
Philosophy and Marxism are anti-value philosophies, completely opposed to traditional theories of
moral values.

Η παραδοσιακή άποψη για τις αξίες, που βασιζόταν στην Ελληνική Φιλοσοφία, δεν θεωρείται πλέον σήμερα αποτελεσματική από τους πολλούς. Ως
αποτέλεσμα οι σύγχρονες κοινωνίες βρίσκονται σε
μεγάλη κοινωνική σύγχυση, όπως προαναφέρθηκε.

The traditional view of values which was based on
Greek philosophy is no longer considered effective
today by many.
As a result, modern societies are in a great social
confusion, as mentioned above.

Τι επείγει λοιπόν να γίνει;
Τι μπορούμε να κάνουμε;
Ο Αριστοτέλης σωστά σημειώνει ότι οι καταστάσεις της ζωής του ανθρώπου διακρίνονται στις «εφ
ημιν» και στις «ουκ εφ ημιν», δηλαδή σε εκείνες
που μπορούμε να ελέγξουμε και σε εκείνες που δεν
μπορούμε.
Η πραγματικότητα μέσα στην οποία γεννιόμαστε
και ζούμε λοιπόν είναι ένα από τα «ουκ εφ ημιν»
πράγματα. καθώς δεν αποτελεί προϊόν επιλογής μας.
Ολόκληρη η ζωή μας εκτυλίσσεται μέσα σ’ έναν φυσικό κόσμο και μιαν ιστορική πραγματικότητα που
μας περιορίζουν.
Συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε τις
μορφές ελευθερίας, σε εκείνα τα πλαίσια που μπορούμε να ελέγξουμε, να αποφασίζουμε δηλαδή για
όσα έχουμε τη δυνατότητα επιλογής αλλά, ως
προς αυτά τουλάχιστον, να μην παραμένουμε απαθείς, αναποφάσιστοι, ετερόφωτοι.
Η κοινωνική πραγματικότητα δεν αποτελείται
από απλό άθροισμα ατόμων, αλλά από οργανωμένα σύνολα προσώπων. Όταν λοιπόν επιδιώκουμε

So what must urgently be done? What can we
do?
Aristotle rightly notes that human life situations
are divided into «εφ ημιν» «by us» and «ουκ εφ
ημιν», «not by us», i.e. those that we can control and
those that we cannot.
The reality in which we are born and then we live
is one of the «not by us» things as it is not a product
of our selection.
Our whole life unfolds within a physical world
and a historical reality that limit us.
Therefore we have to exercise the forms of freedom in those contexts that we can control, to decide,
that is, wherever we have a choice, but, for these
things at least we must not remain apathetic, indecisive, distracted.
The social reality does not consist of a mere sum
of individuals, but of organized groups of persons.
When we seek a participatory democratic society,
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μιαν συμμετοχική δημοκρατική κοινωνία, αυτομάτως επιδιώκουμε συμμετοχικούς δημοκρατικούς πολίτες, δηλαδή έλλογες και ηθικές προσωπικότητες.
Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας έχουμε, όχι απλώς δικαίωμα, αλλά καθήκον συμμετοχής στην οργάνωση της κοινωνίας.

automatically we seek participant democratic citizens, i.e. rational and moral personalities.
This means that we all have not only the right
but the duty to participate in the organization of
society.
But to persons involved in the regulation of not
only their personal life but also in determining the
overall framework, the foremost factor in the formation of this capacity is education.

Για να συμμετέχουν όμως τα πρόσωπα στη ρύθμιση όχι μόνο της ατομικής ζωής τους, αλλά και στον
προσδιορισμό του γενικότερου πλαισίου της, πρώτιστος παράγοντας διαμόρφωσης της ικανότητας
τους αυτής είναι η Παιδεία.

Education not only in the sense of schools and general education but of «Lifelong Education» i.e. the
continuous action of each society and culture over
its citizens, that works constantly: from the family
environment, in school and out of school, around,
the neighborhood, the Church, the Army, the Media,
and so on.

Η Παιδεία όχι με την έννοια μόνον των σχολείων και γενικότερα της εκπαίδευσης αλλά η «Διά
βίου Παιδεία» δηλαδή η συνεχής δράση της εκάστοτε κοινωνίας και του πολιτισμού της επί των πολιτών, που λειτουργεί διαρκώς: από το οικογενειακό περιβάλλον, τον σχολικό και εξωσχολικό περίγυρο, την γειτονιά, την Εκκλησία, τον Στρατό. τα
ΜΜΕ κ.τ.π. .
Αυτή μάλιστα η Κοινωνική Αγωγή με την ευρύτερη έννοια, η «καθόλου Παιδεία», είναι αναγκαία
προϋπόθεση της δημοκρατικής αρετής.
Γι’ αυτό και η γνήσια Πολιτική πρέπει να ανήκει
στη σφαίρα της Ηθικής. Η Πολιτική, ως πνευματικό λειτούργημα, αποτελεί μορφή Παιδείας.

This indeed is Social Education in its broadest
sense; the «universal education» is a necessary condition of democratic virtue.
This is why the original policy must belong to the
realm of ethics. Politics, as a spiritual vocation, is
a form of education.
The politician dealing one-dimensionally with
economic interests necessarily falls into demagoguery as a «politico» and is thus removed from the concept of «teacher legislator» and leader of the people.

Ο πολιτικός που ασχολείται μονοδιάστατα με το
οικονομικό συμφέρον μεταπίπτει αναγκαστικά σε
δημαγωγό «πολιτικάντη» και απομακρύνεται από
την έννοια του «παιδαγωγού νομοθέτη» ηγέτη του
λαού του. Άλλωστε ακόμη και η οικονομική διάσταση, σε μακροχρόνια προοπτική, από την κατάλληλη Παιδεία εξαρτάται, για αυτό και πριν από κάθε
οικονομική κρίση προηγείται μια βαθύτερη κρίση
πνευματικών ,κοινωνικών και ηθικών αξιών, ορατή
εγκαίρως, μόνον από τους επαΐοντες, των οποίων τις
προειδοποιήσεις και προτροπές συνήθως δεν αποδέχονται ή αγνοούν οι μάζες.

Besides, even the economic dimension, in the long
term, depends on proper education because before
any economic crisis there precedes a deeper spiritual
crisis, of social and moral values, visible in time,
only to the cognoscenti, whose warnings and exhortations usually are not accepted or are ignored by
the masses.
Education, certainly, is itself in crisis. An adequate theory of education, sufficient to overcome
the aforementioned axiological problems of modern
societies, is difficult to locate anywhere, and modern societies are «experimenting» with pedagogical standards, which however prove insufficient as
statements of purpose and so their foundation is
always pragmatic i.e. materialistic and utilitarian. (

Η Παιδεία, ορισμένως, βρίσκεται και αυτή σε
κρίση. Μια κατάλληλη θεωρία για την Παιδεία ικανή να υπερβεί τα προαναφερθέντα αξιολογικής τάξεως προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών, είναι δυσχερές να εντοπιστεί οπουδήποτε και οι σύγχρονες κοινωνίες «πειραματίζονται» με παιδαγωγικά πρότυπα, τα οποία ωστόσο αποδεικνύονται ανεπαρκή καθώς η σκοποθεσία όλων και συνεπώς η θεμελίωσή τους είναι πάντα πραγματιστική δηλαδή υλιστική, και χρησιμοθηρική.( Η τραγική ειρωνεία είναι ότι, τελικώς, ούτε καν αυτή την χρησιμο-

The tragic irony is that, ultimately, even this utilitarian statement of purpose cannot be achieved, because the wider insufficiency of such an educational
system cannot, by its very constitution, have suffi118

θηρική σκοποθεσία δεν είναι σε θέση να επιτύχουν,
αφού ευλόγως η ευρύτερη ανεπάρκεια ενός συστήματος Παιδείας δεν μπορεί, ως εκ της συστάσεως
της, να έχει ούτε μερικά επαρκή θετικά αποτελέσματα.)

cient positive results.)
A partial result of this broader axiological and
pedagogical failure is the crisis in teacher and
learner relationships: the former have lost prestige
and excitement for their office, which is conveying
concentrated knowledge of the past to the younger
generation as a «necessary evil»; the latter does not
feel respect for the former.

Μερικό επακόλουθο αυτής της ευρύτερης αξιολογικής και παιδαγωγικής ανεπάρκειας είναι η κρίση
στις σχέσεις διδασκόντων και διδασκομένων: οι
πρώτοι έχουν χάσει το κύρος και τον ενθουσιασμό
για το λειτούργημά τους, που είναι η μεταλαμπάδευση των συμπυκνωμένων γνώσεων του παρελθόντος
στη νέα γενιά και ως «αναπόδραστο κακόν» οι δεύτεροι δεν αισθάνονται σεβασμό για τους πρώτους.

The schools of all levels, from primary to tertiary,
have become internationally places of mere «marketing of knowledge” while the Moral foundation
of their educational systems exhausts itself in the
shallows of «political correctness», not moving to
deeper and more substantial values.

Τα εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων, από τη
στοιχειώδη μέχρι την τριτοβάθμια, έχουν μετατραπεί διεθνώς σε μέρη απλής «εμπορίας της γνώσεως», ενώ η Ηθική θεμελίωση των παιδαγωγικών
συστημάτων τους εξαντλείται στη ρηχή «πολιτική ορθότητα», μη προχωρώντας σε βαθύτερες και
ουσιαστικότερες αξίες.

The problems, however, of Humanity go beyond these inconsequential possibilities for a
proper pedagogy.
The destruction of the natural environment, the
contamination, the development of weapons of mass
destruction, the emergence of obsessive ideologues
eager for any kind of terrorist act, are urgent issues
and converge in the global query:
How can unilaterally developed science and technology of our time be enlisted once again in the
service of Humanity?

Τα προβλήματα ωστόσο της Ανθρωπότητας ξεπερνούν αυτές τις μηδαμινές δυνατότητες για
μιαν ορθή παιδαγωγία.
Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η μόλυνσή του, η ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής, η εμφάνιση ιδεοληπτικών μορφωμάτων πρόθυμων για κάθε είδους τρομοκρατική ενέργεια, είναι
επείγοντα θέματα και συγκλίνουν στο παγκόσμιο αίτημα: Η μονομερώς ανεπτυγμένη Επιστήμη και Τεχνολογία της εποχής μας πώς θα μπει εκ νέου στην
υπηρεσία του Ανθρώπου;

The new humanism, that the time requires, will
emerge re-baptized in the springs from which the
first Humanism was enlivened, i.e. the value system
of classical philosophy, empowered with the tools of
modern science and technology.

Ο νέος Ανθρωπισμός, που οι καιροί απαιτούν, θα
προκύψει αναβαπτισμένος στις πηγές από τις οποίες
και ο πρώτος Ανθρωπισμός είχε ζωογονηθεί, δηλαδή
στο αξιακό σύστημα της κλασσικής Φιλοσοφίας, ενδυναμωμένο με τα εργαλεία της σύγχρονης Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Τα «μέσα» έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν αλματωδώς να αναπτύσσονται. Οι «σκοποί» που αυτά
υπηρετούν είναι το ζητούμενο, που δεν πρέπει να
αφήνει κανέναν επιστήμονα αδιάφορο και ουδέτερο. Με μια φράση λοιπόν αυτό που χρειάζεται
άμεσα να προηγηθεί δεν είναι η απόκτηση μονοδιάστατης γνώσης αλλά η ορθή Χρήση της Γνώσης.

The «media» have been developed and continue to
grow by leaps and bounds.
The «objects» that they serve is the goal that
should not leave anyone an indifferent and neutral
scientist. In a single phrase, then, what is needed
immediately to be given priority is not the acquisition of mono-dimensional knowledge but the
correct use of knowledge.
Humanity needs to return to its original creativity,
which is the creation by ethical means and incentives.
For this, the scientists of the future should primarily be persons with principles, persons of char-

Η Ανθρωπότητα χρειάζεται να επανέλθει στην αρχική της δημιουργικότητα, που είναι η δημιουργία
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acter, and secondarily dynamic scientists.

με ηθικά μέσα και κίνητρα. Για αυτό οι επιστήμονες
του μέλλοντος πρέπει πρωτίστως να είναι πρόσωπα με αρχές, πρόσωπα με χαρακτήρα και μετά δυνατοί επιστήμονες. Διαφορετικά αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρωπότητα (όπως τόσο τραγικά βιώνουμε στις ημέρες μας από τους φονταμεταλιστές τρομοκράτες με σπουδές ωστόσο στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της «πολιτισμένης» Ευρώπης!).
Με άλλους λόγους η Ηθική πρέπει να αποτελεί τη
βάση κάθε Επιστήμης. Μόνον έτσι οι επιστήμονες
θα γίνουν «ηγέτες» ο καθένας στον τομέα του και
η Ανθρωπότητα θα έχει την ελπίδα να οραματίζεται
ένα καλλίτερο μέλλον.

Otherwise they constitute a potential danger to
mankind (as we so tragically experienced in our days
from fundamentalist terrorists who studied however
at the largest universities of «civilized» Europe!).
In other words, Ethics must be the basis of all science.
Only then will scientists become «leaders», each
in his field, and Humanity will hope to envision a
better future.
Thank you very much!

Σας ευχαριστώ!

...η κοινωνική τάξη έχει διαταραχθεί, πολλά κοινωνικά εγκλήματα διαπράττονται επανειλημμένως, με αποτέλεσμα αυτή να γίνεται όλο και
περισσότερο χαοτική και οι κοινωνίες βρίσκονται σε μεγάλη σύγχυση.
...the social order is disturbed, many social crimes are repeatedly committed, with the result that this could become more and more
chaotic, and societies could find themselves in great confusion.

120

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
PANTELIS C. MAVRODOPOULOS
Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Διευθυντής Πυροβολικού Γ.Ε.Σ.,
Επίτιμος Πρόεδρος Ενώσεως Αποστράτων Στρατού Ξηράς
Lieutenant Gen (Rt), Honorary Chief Artillery of the Hellenic
Army General Staff, Honorary Chairman of the Board of Army
retirement Officers Association.

Η «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
------------------------------------------------------------------------------------------

THE «USE OF KNOWLEDGE, ‘THE PROBLEM OF IMMIGRATION
AND RISK OF LOSS OF SOCIAL COHESION

ε ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό, έλαβα θέση ως ομιλητού, στο 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ

ith especial esteem and respect I received a position as speaker at the 8th

FORUM HUMANITAS, αναλαμβάνοντας την διαχείρηση του θέματος της Παγκόσμιας Μετανάστευσης με έντονο σκεπτικισμό, παρουσιάζοντας στο
εκλεκτό κοινό αυτής της αίθουσας τεκμηριωμένα
επιστημονικά στοιχεία, των οποίων η χρήσης αφορά
στην προσωπική σας κριτική άποψη

INTERNATIONAL FORUM HUMANITAS, assuming the management of the subject of the World
Migration with intense skepticism, showing the
select audience in this room documented scientific
data, whose use relates to your personal critical view.
1) Statistics

1) Στατιστικά στοιχεία

According to statistics, 232 million people lived
outside the country in which they were born in 2013
and 700,000,000 migrated within their own country.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, 232.000.000
άτομα ζούσαν εκτός των χωρών που γεννήθηκαν
το 2013 και 700.000.000 μετανάστευσαν μέσα στη
χώρα τους.

The largest global migration is: from Mexico to
the US (12.2 m.), From Ukraine to Russia (3.7 m.)
And vice versa (3.5 m.) And from Germany to the
USA (1, 3 m.).

Οι μεγαλύτερες παγκόσμιες μεταναστευτικές ροές
είναι: από το Μεξικό στις ΗΠΑ (12,2 εκ. ), από την
Ουκρανία στη Ρωσία (3,7 εκ.) και αντίστροφα (3,5
εκ.) και από τη Γερμανία στις ΗΠΑ (1,3 εκ.).

Most migrants live in Europe (72 m.), followed by
Asia (71 m.) And North America (53 m.).

Οι περισσότεροι μετανάστες ζουν στην Ευρώπη
(72 εκ.), ακολουθεί η Ασία (71 εκ.) και η Β. Αμερική (53 εκ.).

Greece, according to the 2011 census, a total population of 10,815,197, had 199,101 citizens of EU
countries and 708, 003 with third-country nationality.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την απογραφή του 2011,
σε σύνολο πληθυσμού 10.815.197, είχε 199.101 πολίτες χωρών της ΕΕ και 708.003 με υπηκοότητα τρίτων χωρών.
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2) Amnesty International

2 ) Διεθνής Αμνηστία
Η Διεθνής Αμνηστία ισχυρίζεται ότι :
• Οι μετανάστες συχνά στοχοποιούνται από πολιτικούς ή ΜΜΕ ως «λαθρομετανάστες», «παράνομοι
μετανάστες», ακόμη και «εισβολείς» που εκμεταλλεύονται την γενναιοδωρία των χωρών υποδοχής.
Αυτό δημιουργεί την εντύπωση ότι οι μετανάστες
δεν έχουν απολύτως κανένα δικαίωμα και οδηγεί
στην ‘άποψη περί ρατσισμού και διάκρισης.

Amnesty International claims that:
• Immigrants often targeted by politicians or media as “illegal immigrants”, “undocumented immigrants”, even “intruders” who exploit the generosity
of host countries.
This creates the impression that immigrants have
absolutely no right and leads to the ‘view of racism
and discrimination.”

• Η Διεθνής Αμνηστία, επιθυμεί, να αποδομήσει
αυτούς τους μύθους, εστιάζοντας μόνον στα θετικά στοιχεία που οι μετανάστες φέρουν μαζί τους,
συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων, των πόρων
και τη διαφορετικότητα.

• Amnesty International wishes to deconstruct
these myths, focusing only on the positive elements
that immigrants bring with them, including the
skills, resources and diversity.
• It, also works to protect the most vulnerable migrants from exploitation and abuse by their employers and traffickers, without penetrating the inner
mechanics of a mixed society, consisting of natives
and immigrants.

• Εργάζεται, επίσης, για την προστασία των πιο
ευάλωτων μεταναστών από την εκμετάλλευση και
την κακοποίηση τους από τους εργοδότες και τους
διακινητές, χωρίς διείσδυση στον εσώτερο μηχανισμό λειτουργίας μιάς μικτής κοινωνίας, αποτελουμένης από γηγενείς και μετανάστες.

3) World Bank

3) Παγκόσμια Τράπεζα

The World Bank, for its own reasons, welcomes
immigration, because workers may move to countries where they are most productive, and the remittances to their home countries in 2013 are estimated
at US $ 542 billion and are worth three times more
than their governments spend for development.

Η Παγκόσμια Τράπεζα, για λόγους δικούς της,
αντιμετωπίζει θετικά την μετανάστευση, επειδή οι
εργαζόμενοι δύνανται να μετακινηθούν σε Χώρες
όπου είναι περισσότερο παραγωγικοί, τα δε εμβάσματά τους στις πατρίδες τους το 2013 υπολογίζονται σε 542 δις $ ΗΠΑ και αξίζουν τρεις φορές περισσότερο απ’ ότι ξοδεύουν οι κυβερνήσεις τους για
ανάπτυξη.

In the banking level, this indicates “Bank profit”,
but not «state profit” or even profit as «social cohesion”.
A Refugee is considered a person who is forced to
leave the country because of political, ethnic, racial
and religious persecution or belongs to a particular
social group which is persecuted.

Σε Τραπεζικό επίπεδο, αυτό καταδεικνύει «κέρδος Τραπέζης», αλλά όχι «κέρδος κράτους» ή έστω
κέρδος «κοινωνικής συνοχής».
Πρόσφυγας, θεωρείται ένας άνθρωπος που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την χώρα του εξαιτίας πολιτικής, εθνικής, φυλετικής και θρησκευτικής διώξεως ή ανήκει σε μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα η
οποία διώκεται.

A Refugee is also anyone in danger in their country because of war or generalized violence. The
refugees are protected by the Geneva Convention
of 1951 and European International agreements and
national laws. The right to seek asylum is based on
the principle of the Universal Declaration on Human Rights.

Πρόσφυγας είναι επίσης όποιος κινδυνεύει στην
χώρα του λόγω πολέμου ή γενικευμένης βίας. Οι
πρόσφυγες προστατεύονται από την Σύμβαση της
Γενεύης του 1951 και από Διεθνείς Ευρωπαϊκές
συμφωνίες και Εθνικούς Νόμους. Δικαιούνται να
ζητήσουν άσυλο με βάση την Αρχή της οικουμενικής Διακηρύξεως περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

An Immigrant is the one who actually took the
decision himself to leave his country, trying to find
work and better living conditions in a foreign country.
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Μετανάστης, είναι αυτός που ουσιαστικά πήρε
μόνος του την απόφαση να φύγει από την πατρίδα
του, προσπαθώντας να βρει εργασία και καλύτερες
συνθήκες διαβιώσεως σε μία ξένη χώρα.

Illegal immigrants, as a qualifier term is not legally clear, referring to some illegality, but the law.
3386/2005 is silent as to how to determine the specific illegality.

Ο Λαθρομετανάστης, ως προσδιοριστικός όρος,
δεν είναι σαφής νομικά, παραπέμπει σε κάποια παρανομία, αλλά ο νόμος Ν. 3386/2005 σιωπά ως
προς το, πώς ορίζεται η συγκεκριμένη παρανομία.

This condition is not only technically vague, but
depending on the context of its use, may also be an
offence to the person of the other, taken as an insult.
The asylum seeker is a person who has applied to
remain in another country, but not yet recognized as
a refugee.

Πρόκειται για όρο, όχι μόνο τεχνικά ασαφή, αλλά
ανάλογα με το πλαίσιο της χρήσεώς του, δύναται να
αποτελέσει και προσβολή της προσωπικότητος του
άλλου, εκλαμβανόμενος ως εξύβρισης.
Ο αιτών άσυλο, είναι ένα άτομο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση να παραμείνει σε άλλη χώρα, αλλά δεν
έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας ακόμη.

Global coherence is a complex condition and reflects the degree and quality of the intensity of the
relationships that exist between States, between societies, between organized Scientific, Spiritual and
other groups.

Η Παγκόσμια συνοχή, είναι μια σύνθετη κατάσταση και εκφράζει τον βαθμό και την ποιότητα της
έντασης των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ κρατών, μεταξύ κοινωνιών, μεταξύ οργανωμένων Επιστημονικών, Πνευματικών και άλλων ομάδων.

In the positive explanation it reflects a high degree
of synergy between States, international organizations, Alliances and other Bodies concerned with a
good operation of the situation of the societies of
nations, with obvious social solidarity expressions.

Στη θετική της εξήγηση αποτυπώνει έναν υψηλό
βαθμό συνέργειας μεταξύ Κρατών, Διεθνών Οργανισμών, Συμμαχιών και άλλων Φορέων που αφορά
σε μία κατάσταση καλής λειτουργίας της κοινωνίας
των Εθνών, με εμφανείς εκφράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.

In its negative explanation, it reflects the obvious
or hidden causes, based on the claim of «conflicting
interests” between two different parts, which create
conflicts, hostilities and war homes.
CAUSES GENERATING WAVES
OF IMMIGRANTS - REFUGEES

Στην αρνητική της εξήγηση, αποτυπώνει τις φανερές ή κρυφές αιτίες, με βάση απαίτησης «ξεχωριστών συμφερόντων» μεταξύ δύο διαφορετικών μερών, τα οποία δημιουργούν αντιπαραθέσεις, εχθρότητες και πολεμικές εστίες.

In recent decades, successive dramatic events occurred, mainly conflicts, uprisings in the broad area
of the Middle East, in North African countries and
beyond, leading to large migration waves.

ΑΙΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Τις τελευταίες δεκαετίες, συνέβησαν αλλεπάλληλα δραματικά γεγονότα, κυρίως συρράξεις, εξεγέρσεις στον ευρύ χώρο της Μέσης Ανατολής, στις Χώρες της Βορείου Αφρικής και όχι μόνο, που οδήγησαν σε μεγάλα μεταναστευτικά κύματα.

In summary we can mention the Arab Spring,
which took its name from a wave of demonstrations
and protests in the Middle East and North Africa,
which occurred on December 18, 2010 in Tunisia.
This was followed by uprisings in Egypt, Libya,
Bahrain, Syria and Yemen, large demonstrations
in Algeria, Iran, Iraq, Jordan, Morocco and Oman,
while less organized protests were held in Djibouti,
Kuwait, Lebanon, Mauritania, Saudi Arabia, and
Sudan.

Περιληπτικά μπορούμε να αναφερθούμε στην
Αραβική Άνοιξη, που έλαβε το όνομά της από ένα
κύμα διαδηλώσεων και διαμαρτυριών στη Μέση
Ανατολή και την Βόρεια Αφρική και η οποία εκδηλώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 2010 στην Τυνησία.

A common feature of the protests was massive
protests, strikes and marches, because of govern123

Ακολούθησαν εξεγέρσεις σε Αίγυπτο, Λιβύη,
Μπαχρέιν, Συρία και Υεμένη, μεγάλες διαδηλώσεις σε Αλγερία, Ιράν, Ιράκ, Ιορδανία, Μαρόκο και
Ομάν, ενώ μικρότερες οργανωμένες διαμαρτυρίες
έλαβαν χώρα σε Τζιμπουτί, Κουβέιτ, Λίβανο, Μαυριτανία, Σαουδική Αραβία, και Σουδάν.

ment repression and censorship.
The main slogan of the demonstrators in the Arab
world was “the people want the regime to fall.”
ROOT CAUSES
After the collapse of “actually existing socialism”,
there have been significant changes in the countries
of the planet.

Κοινό γνώρισμα των διαδηλώσεων ήταν οι μαζικές διαμαρτυρίες, οι απεργίες και οι πορείες, λόγω
των κυβερνητικών καταπιέσεων και της λογοκρισίας. Κύριο σύνθημα των διαδηλωτών στον Αραβικό
κόσμο ήταν «ο λαός θέλει να πέσει το καθεστώς».

The world has become more complex and more
dangerous, with old and new conflicts, such as the
recent crisis in the southeastern Mediterranean region, shaped by political, interests, activities, partnerships that are highly confrontational.

ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ
Μετά την κατάρρευση του «υπαρκτού Σοσιαλισμού», έχουμε σημαντικές μεταβολές στις χώρες
του Πλανήτη.
Ο κόσμος έγινε πιο περίπλοκος και πιο επικίνδυνος, με παλιές και νέες συγκρούσεις, όπως η τελευταία κρίση στη νοτιοανατολική Μεσογειακή περιοχή, που διαμορφώνεται από πολιτικές, συμφέροντα, δράσεις, συνεργασίες ή αντιπαραθέσεις υψηλού βαθμού.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση του στρατηγικού περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο,
τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο, που θα
καθοδηγήσουν τις Γεωπολιτικές αναλύσεις και εξελίξεις για μια μεγάλη περίοδο.
Η ριζική αλλαγή του κόσμου και ο επιταχυνόμενος ρυθμός των συνεχών πολιτικών μεταμορφώσεων μας καθηλώνει άναυδους. Ένα νέο συνεχώς μεταβαλλόμενο Γεωπολιτικό τοπίο διαμορφώνεται σε
παγκόσμια κλίμακα.

Of interest isthe approach of the strategic environment in the Eastern Mediterranean , the Middle East
and the Arab world, which will guide the Geopolitical analysis and developments for a long period.
The radical change in the world and the accelerating pace of ongoing political transformations our
renders us speechless.
A new changing geopolitical landscape is being
formed worldwide.
The main changes were caused directly or indirectly 25 years ago with the “velvet revolutions”,
continued with the Balkan crisis, the First and the
Second Gulf War, the “revolution of jasmine” Tahrir
Square in Egypt, the war in Ukraine.
The “Arab Spring”, which was hailed as a deepening of democracy and civil society in these countries
proved to be an Arab winter.

Οι κυριότερες μεταβολές που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα πριν από 25 χρόνια με τις «βελούδινες επαναστάσεις», συνεχίστηκαν με τη βαλκανική κρίση, με τον Πρώτο και τον Δεύτερο πόλεμο
στον Περσικό Κόλπο, με την «επανάσταση του γιασεμιού», την πλατεία Ταχρίρ στην Αίγυπτο, με τον
πόλεμο στην Ουκρανία.
Η «Αραβική Άνοιξη», που χαιρετίστηκε σαν εμβάθυνση της Δημοκρατίας και της κοινωνίας των
πολιτών στις χώρες αυτές, αποδείχτηκε Αραβικός
χειμώνας.

The US President, Barack Obama, disdained the
idea that Russia could challenge American leadership in the Middle East
ConCLUsions
Demographic pressures and the thoughtless imperialism of tycoons of globalization, are promoting
huge sizes of migration flows across borders, in the
coming decades. Both tests require cross border solutions that do not exist.

O Αμερικανός Πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα, περιφρόνησε την ιδέα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αμφισβητήσει την αμερικανική ηγεσία στη Μέση Ανατολή.

The number of refugees with upward trend in recent years has reached limits not met with in the past
decades.
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According to scientific studies and analyses, controlled and targeted immigration can, with proper
political crisis, have on the whole a positive economic development for both immigrants and both
host countries and countries of origin.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι δημογραφικές πιέσεις και ο αλόγιστος ιμπεριαλισμός των μεγιστάνων της παγκοσμιοποίησης,
προωθούν σε τεράστια μεγέθη τις μεταναστευτικές
ροές εκτός συνόρων, στις επόμενες δεκαετίες. Και
οι διασυνοριακές δοκιμασίες απαιτούν διασυνοριακές λύσεις, που όμως δεν υπάρχουν.
Ο, με αυξητικές τάσεις, αριθμός των προσφύγων
τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε όρια που δεν συναντήσαμε στις περασμένες δεκαετίες.
Σύμφωνα με Επιστημονικές έρευνες και αναλύσεις, η ελεγχόμενη και στοχευμένη μετανάστευση
μπορεί, με σωστή πολιτική κρίση, να έχει στο σύνολό της μια θετική οικονομική εξέλιξη, τόσο για τους
μετανάστες, όσο και τις χώρες υποδοχής και προελεύσεως.
Λένε ακόμα οι μέντορες των Τραπεζικών συμφερόντων, ότι οι μετανάστες μπορούν να ενισχύσουν
το εργατικό δυναμικό μιας χώρας, να προωθήσουν
τις επενδύσεις και να αυξήσουν την ανάπτυξη.

Even the mentors of banking interests say that immigrants can strengthen the workforce of a country,
to promote investment and increase development.
tHE oPPositE ViEWs
Preliminary IMF calculations show a small positive boosting growth in the EU, without identifying
and analyzing the medium and long term effects of
immigration, in the coherence level of society.
If we take a look, today, in countries that have
opened their doors thoughtlessly, migratory waves
stormed, consolidated and were “foreign parts” into
the bodies of their societies; for example in the USA
and in France, we will observe that the accumulation
of economic, social and religious problems, above
all, the personal safety of their citizens, are the result
of a current uprising of refugee flows, which the last
fifty years have entered their soils and altered their
social and cultural level .

ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Προκαταρκτικοί υπολογισμοί του ΔΝΤ δείχνουν
μια μικρή θετική ενίσχυση της ανάπτυξης στη Ε.Ε,
χωρίς να επισημαίνουν και αναλύουν τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της μετανάστευσης, σε επίπεδο συνοχής της κοινωνίας.
Αν ρίξουμε μια ματιά, σήμερα, στις χώρες που
άνοιξαν αλόγιστα τις πύλες τους στα μεταναστευτικά κύματα που εισέβαλαν, εδραιώθηκαν και απετέλεσαν «κομμάτια ξένα», μέσα τα σώματα των κοινωνιών τους, π.χ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Γαλλία, θα παρατηρήσουμε ότι, η συσσώρευση των οικονομικών, των κοινωνικών και των
θρησκευτικών προβλημάτων, προ πάντων δε, της
ατομικής ασφάλειας των πολιτών τους, είναι αποτέλεσμα μιάς υφιστάμενης εξέγερσης των προσφυγικών ρευμάτων, που τα τελευταία πενήντα χρόνια εισήλθαν στα χώματά τους και αλλοίωσαν το κοινωνικό και πολιτισμικό τους επίπεδο.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι :
• Τραπεζικό συμφέρον; Ή κοινωνικό συμφέρον;
• Θρησκειακή ενότης των κοινωνιών; Ή, μείξη
θρησκειών με εξόφθαλμες αντιθετικές τάσεις;
• Εθνική ομοψυχία σε επίπεδο φυλής και κράτους;
Ή, ενοποίηση πολιτών σε ενιαίες κοινωνίες, διαφορετικού χρώματος, διαφορετικής πίστης και διαφορετικού πολιτισμικού επιπέδου;
• Επιχειρησιακές, ακόμα και οικογενειακές συμμαχίες, εντός της ίδιας χώρας, ίσων και ομοίων
πολιτών; Ή προσπάθεια ενοποίησης ανθρώπων
διαφορετικών φυλών, τρόπου σκέψης και κουλ-

The questions that arise are:
• Bank interest? Or social interest?
• Religious unity of societies? Or, mixing religion
with blatant contrasting trends?
• National unity in tribal and state level? Or, consolidation of citizens in uniform societies, of different color, different faith and different cultural level?
• Operational and even family alliances within the
same country, of equal and similar people? Or attempt integration of people of different races, thinking and culture, in order to jointly contribute to the
pursuit of progress?
Did the big bankers who want globalization,
supposedly for the good of the whole, rather than
putting the states and peoples of Europe and America to spend thoughtlessly large amounts in the consolidation of immigrants who flooded towns and
cities, they spent the same money in the same immigrant countries before their people became migrants,
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τούρας, προκειμένου να συμβάλλουν από κοινού
στο κυνήγι της προόδου;

to educate, to progress and to prosper in the same
soil they were born in and experienced for centuries
now?

Μήπως οι μεγάλοι Τραπεζίτες, που θέλουν την
παγκοσμιοποίηση, τάχα για το καλό του συνόλου,
αντί να βάζουν τα κράτη και τους λαούς της Ευρώπης και της Αμερικής να ξοδεύουν αλόγιστα ποσά
στην ενοποίησή τους, με τους μετανάστες που κατέπνιξαν πόλεις και μεγαλουπόλεις, ξόδευαν τα ίδια
χρήματα στις ίδιες τις χώρες των μεταναστών, πριν
γίνουν μετανάστες, για να εκπαιδευτούν, να προοδεύσουν και να προκόψουν στα ίδια χώματα που
γεννήθηκαν και βιώνουν από αιώνες πριν;

Perhaps we must finally stop creations of «war
zones” in Asian and African countries, deliberately
created to convert the unfortunate citizens to immigrants from other countries?
Let us all take at last a responsible position!
Thank You!

Μήπως, πρέπει, επί τέλους να σταματήσουν οι δημιουργίες «ζωνών πολέμου» στις χώρες της Ασίας
και της Αφρικής, που σκόπιμα δημιουργούνται για
να μετατρέπουν τους άτυχους πολίτες τους σε μετανάστες άλλων χωρών;
Ας πάρουμε όλοι, επί τέλους, μια υπεύθυνη θέση!
Σας ευχαριστώ!

Ο κόσμος έγινε πιο περίπλοκος και πιο επικίνδυνος, με παλιές και νέες συγκρούσεις, όπως η τελευταία κρίση στη νοτιοανατολική Μεσογειακή περιοχή...
The world has become more complex and more dangerous, with old and new conflicts, such as the recent crisis in the southeastern
Mediterranean region...
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THE «USE OF KNOWLEDGE» IN RELATIONS OF HISTORY AND CULTURE
BETWEEN EGYPT AND GREECE AND FUTURE PROSPECTS

δρόμος προς τη Γνώση δεν είναι εύκολος. Αποτελείται από ένα δίκτυο με περίπλοκους και σύνθετους παράγοντες. Αυτό το είδος
της γνώσης πολλών όψεων προέρχεται από διάφορα
υπόβαθρα και οδηγεί σε διάφορες μορφές της πολιτισμικής ταυτότητας.

he road to knowledge is not an easy one.
It comprises a network of complicated
and intermingled factors1. This sort of many-sided
knowledge originates from various backgrounds and
gives rise to various forms of cultural identity.
In my present paper, taking into consideration the
space-limit confined to my survey, my focus is not
on the historical record of the distant past per se,
though important as it is, but what I am concerned
with is our - Egyptian and Greek- shared historicity and cultural knowledge and how they have been
employed in recent years.

Στην παρούσα εργασία μου, λαμβάνοντας υπόψη
το όριο λέξεων, στο οποίο οφείλω να περιοριστώ, ο
στόχος μου δεν είναι το ιστορικό ρεκόρ του μακρινού παρελθόντος per se, αν και θεωρείται σημαντικό, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η δική μας
- αιγυπτιακή και ελληνική - κοινή ιστορία και η πολιτισμική γνώση και πώς έχει χρησιμοποιηθεί αυτή
τα τελευταία χρόνια.

So, I am not going to retell historical events which
history books are rich in, but rather I would go beyond the events. I shall build on the knowledge of
history, the knowledge of our two cultures, and the
knowledge of the outcome of decades of scholarship
to stress my aim in suggesting future prospects.

Έτσι, δεν προτίθεμαι να αναφερθώ κι εγώ σε ιστορικά γεγονότα από τα οποία τα βιβλία της ιστορίας
είναι γεμάτα, αλλά θα ήθελα να πάω πέρα από τα
γεγονότα. Θα αξιοποιήσω την γνώση της ιστορίας,
την γνώση των δύο πολιτισμών μας, και την γνώση
του αποτελέσματος έρευνας δεκαετιών για να τονίσω ότι στόχος μου είναι να προτείνω μελλοντικές
προοπτικές.

Considering and re-considering the value of historical evidence2 make us start in the right direction.
Historical evidence is an essential sort of knowledge, as it draws for us a knowledgeable picture of
our past to help us constitute and figure out our future prospects. Luckily enough, historical evidence
in recent years receives new and, in many cases convincing, interpretations.

Λαμβάνοντας υπόψη την εκ νέου εξέταση της αξίας των ιστορικών αποδείξεων, ξεκινάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα Ιστορικά στοιχεία είναι ένα βασικό είδος γνώσης, καθώς ζωγραφίζουν για εμάς μια
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It has always been on the map of our minds that
both Egypt and Greece share the same regional
identity, i.e. the Mediterranean identity. The knowledge of Greek and Latin in modern Egypt originated
from a Mediterranean cultural perspective that was
held by Taha Hussein (1889-1973) , the founder of
the first Department of Greek and Latin Studies in
Egypt, at Cairo University, in 19253.
It is telling to acquire the knowledge of recent
scholarship regarding the relationship between these
two Mediterranean countries, Egypt and Greece. It
is undoubtedly noticeable that Egypt held a fascination for Greek writers since Homerus and after4.

εικόνα γνώσης του παρελθόντος μας η οποία μπορεί
να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τις μελλοντικές
προοπτικές μας. Ευτυχώς, τα ιστορικά στοιχεία των
τελευταίων ετών λαμβάνουν νέες και, σε πολλές περιπτώσεις, πειστικές, ερμηνείες.
Ήταν πάντα στο χάρτη του μυαλού μας ότι τόσο
η Αίγυπτος όσο και η Ελλάδα μοιράζονται την ίδια
περιφερειακή ταυτότητα, δηλαδή τη Μεσογειακή
ταυτότητα. Η γνώση της Ελληνικής και της Λατινικής στη σύγχρονη Αίγυπτο προήλθε από μια μεσογειακή πολιτιστική προοπτική που υιοθετήθηκε από
τον Taha Χουσεΐν (1889-1973), ιδρυτή του πρώτου
Τμήματος Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών στην
Αίγυπτο, στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, το 1925.
Είναι επιτακτικό να αποκτήσουμε τη γνώση των
πρόσφατων μελετών όσον αφορά τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο μεσογειακών χώρων, την Αίγυπτο
και την Ελλάδα. Είναι αναμφισβήτητα αξιοσημείωτο ότι η Αίγυπτος ασκεί μια γοητεία στους Έλληνες
συγγραφείς από τον Όμηρο και μετά.

Following Martin Bernal’s Black Athena5, flow of
studies has emerged exploring and re-evaluating the
evidence of Greek indebtedness to Egypt, whether in
response to Bernal or not6. The insights of Edward
Said’s Orientalism7 are also invoked and elaborated
in some recent studies of the Egypto-Greek relationship. In the last decades a new picture has emerged
inclining to stress the relationship between Egyptians and Greeks as “dialogical”. Most revealing in
this direction is Ian Moyer’s influential book : Egypt
and the Limits of Hellenism8. Moyer argues his case
in terms of “interaction” and “exchange”9. It should
be taken into consideration that to evaluate in a best
way the “influence” that ancient Egypt exercised on
Greek culture from the archaic period, necessitates
a considerable knowledge of Egyptology, as well as
of Classics10.

Μετά, την Μαύρη Αθηνά του Martin Bernal, μια
ροή μελετών έχει προκύψει που επανερευνά και
επαναξιολογεί τα αποδεικτικά στοιχεία του τι οφείλει η Ελλάδα στην Αίγυπτο, είτε ως απάντηση στον
Bernal είτε όχι. Επίσης ορισμένοι επικαλούνται
και χρησιμοποιούν τις ιδέες του Οριενταλισμού του
Edward Said και σε ορισμένες πρόσφατες μελέτες
της Αίγυπτο-Ελληνικής σχέσης. Τις τελευταίες δεκαετίες μια νέα εικόνα έχει προκύψει με τάση να
χαρακτηρίσει σχέση μεταξύ των Αιγυπτίων και των
Ελλήνων ως «διαλογική». Πιο αποκαλυπτικό σε
αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικό βιβλίο του
Ian Moyer: η Αίγυπτος και τα όρια του Ελληνισμού.
Ο Μόγιερ υποστηρίζει την άποψή του από την πλευρά της «αλληλεπίδρασης» και «ανταλλαγής» . Θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, για να αξιολογήσουμε
με ένα καλύτερο τρόπο την «επιρροή» την οποία
η αρχαία Αίγυπτος ασκεί στον ελληνικό πολιτισμό
από την αρχαϊκή περίοδο, απαιτείται σημαντική
γνώση της Αιγυπτιολογίας, καθώς επίσης και των
Ελλήνων Κλασικών.

The present years have also witnessed studies that
shed light on the terms of “adoption” and “adaptation” that was between both Egypt and Greece in
ancient times. From the perspective of contemporary scholarship, in the process of interaction between the two cultures, each side “adopted”, as part
of its own tradition, knowledge from the other, and
“adapted” it to its own customs, beliefs, ideologies
and social practices11.
The Egyptian and Greek past has been understood
through intellectual and cultural horizons. A remarkable event that brings together Egypt and Greece is
the establishment of the ancient library of Alexandria, as well as its re-establishment in recent years. It
has always been an impressive model of the past that
was constructed in culture12. Books reveal knowledge and knowledge brings a better understanding
of the two cultures.

Στα σημερινά χρόνια έχουν επίσης εμφανιστεί μελέτες που ρίχνουν φως στους όρους «υιοθεσία» και
« προσαρμογή» που υπήρχαν μεταξύ της Αιγύπτου
και της Ελλάδας, κατά την αρχαιότητα. Από τη σκοπιά της σύγχρονης Γραμματείας, στο πλαίσιο της διαδικασίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο πολιτισμών, η κάθε χώρα «υιοθέτησε», ως μέρος της
δικής της παράδοση, γνώση από την άλλη, και την
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Future Prospects:
1. There is a network of knowledge within which
the Egyptian “influence” on, or “interaction” with,
ancient Greece could be considered as a part of
a wider framework or circle that comprises the
translation movement from Greek into Arabic
which took place in Baghdad in the 8th and 9th
Centuries13. It started at the Umayyad period and
reached its climax at the Abbasid period. This
movement contributed a great deal in preserving the Greek legacy, and re-introduced it to the
Middle Ages of Europe14. In this context there has
been a project that was adopted by late Ahmad Etman, Professor of Classics and comparative literature, at Cairo University, to develop the study of
this wider circle of knowledge by Egyptian Classicists15. In this respect, we may say that it would
be for the benefit of both Egyptians and Greeks to
activate and elaborate this project, and to advance
it further through interdisciplinary studies on both
sides.

«προσάρμοσε « σύμφωνα με τα δικά της έθιμα, πεποιθήσεις, ιδεολογίες και τις κοινωνικές πρακτικές.
Το αιγυπτιακό και το ελληνικό παρελθόν έχει γίνει
κατανοητό μέσω των πνευματικών και πολιτιστικών
οριζόντων. Ένα αξιοσημείωτο γεγονός που φέρνει
κοντά την Αίγυπτο και την Ελλάδα είναι η ίδρυση
της αρχαίας βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, καθώς
και η αποκατάσταση της τα τελευταία χρόνια.
Πάντα υπήρξε ένα εντυπωσιακό μοντέλο του παρελθόντος το οποίο θεμελιώθηκε πάνω στον πολιτισμό. Τα βιβλία αποκαλύπτουν τη γνώση και η γνώση φέρνει μια καλύτερη κατανόηση των δύο πολιτισμών.
Μελλοντικές προοπτικές:
1. Υπάρχει ένα δίκτυο γνώσης εντός του οποίου η
Αιγυπτιακή «επιρροή», ή «αλληλεπίδραση» με την
αρχαία Ελλάδα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μέρος
ενός ευρύτερου πλαισίου ή κύκλου που περιλαμβάνει το κίνημα μετάφρασης από τα ελληνικά στα
αραβικά, που πραγματοποιήθηκε στο Βαγδάτη στο
8ο και 9ο αιώνα.
Ξεκίνησε στην περίοδο των Ουμαγιάντ και έφτασε στο αποκορύφωμά της κατά την περίοδο των Αββασιδών.
Η κίνηση αυτή συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της ελληνικής κληρονομιάς, και επανεισήγαγε αυτή στο Μεσαίωνα της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε ένα πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από τον εκλιπόντα Ahmad Etmán, καθηγητή Κλασικών Σπουδών και Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, για την ανάπτυξη της μελέτη αυτού του ευρύτερου κύκλου των
γνώσεων των Αιγύπτιων Κλασικών.
Από αυτή την άποψη, μπορούμε να πούμε ότι θα
ήταν προς όφελος τόσο των δύο Αιγυπτίων όσο και
των Ελλήνων αυτό το έργο να ενεργοποιηθεί και τύχει επεξεργασίας και να προωθήσει περαιτέρω μέσω
διεπιστημονικών μελετών και στις δύο πλευρές.

2. To my way of thinking, in order to develop future prospects in the cross-cultural interaction a
new translation movement is required that goes
both ways, from modern Greek into Arabic, and
vice versa, to translate modern cultural achievements in both countries. It may be considered as
a new trend of enlightenment to both countries.
Egyptian efforts have already started in recent
years to be directed to achieving this goal, on both
individual and national levels16.
To conclude, using the knowledge of both Egyptian and Greek history and cultures in Antiquity,
promotes the future interaction between their modern cultures.
Thank you very much!
------------------------------------------------------
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129

την επίτευξη αυτού του στόχου, τόσο σε ατομικό
όσο και σε εθνικό επίπεδο.
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Για να ολοκληρώσω, η χρήση της γνώσης τόσο
της αιγυπτιακής όσο και της ελληνικής ιστορίας και
του αρχαίου πολιτισμού τους , προωθεί και την μελλοντική αλληλεπίδραση μεταξύ των σύγχρονων πολιτισμών τους.
Σας Ευχαριστώ πολύ.
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10 - Moyer is one of those scholars who are trained within the fields of both Egyptology and Classics. Cf. Stephens, 2003, pp. 18f.
11 - See for one: Vlassopoulos, Kostas, Greeks and Barbarians, Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Cf. isdem, Unthinking the Greek Polis.
Ancient Greek History beyond Eurocentrism, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
12 - Among so many studies that have been dedicated to the ancient library of Alexandria, see for example: El-Abbadi, Mostafa, Life and Fate of the
Ancient Library of Alexandria, Paris: UNESCO, 1990 (2nd edition revised 1992); isdem, “The Alexandria Library in History”, in: Alexandria Real
and Imagined, ed. Anthony Hirst and Michael Silk, Cairo: American University in Cairo Press, 2006, pp. 167-183.
13 - See: Etman, Ahmad (ed.), Introduction to the Arabic translation of Martin Bernal, Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilization,
Vol. I: The Fabrication of Ancient Greece, 1785-1985, London, 1987, trans. by various hands, Supreme Council of Culture, No. 16, Cairo, 1997, pp.
58ff. Cf. Gutas, Dimitri, Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society (2nd4th/8th -10th C.), London and New York: Routledge, 1998.
14 -See El-Nowieemy, Magda, “Sulaiman Al-Bustani’s Translation of Homer’s Iliad: A Study of Creation and Trans-Creation”, in: Proceedings of the
12th International Congress on Graeco-Oriental and African Studies, held in Delphi, Greece, May 2009, Graeco-Arabica, Vol. 11, ed. Eirini Chatzaki,
Crete: Heraklion, 2011, pp. 247- 256; eadem,”Beyond the Boundaries: An Egyptian Literary Adaptation of Greek Philosophy”, in: Tahiyyat: Festschrift in Honour of Prof. Nikolay Dyakov, Saint Petersburg, 2013, pp. 77-86, esp. 77-78.
15 - Most telling of his endeavors are: “Greek into Latin through Arabic”, Journal of Oriental and African Studies Vol. 9, 1997-1998, pp. 29-38; isdem,
“The Arabic Contribution to the Dialogue of Cultures”, in: Arabic Thought Across the Ages between Originality and Creativity (in Arabic), ed. Obada
Kohaila, Cairo: Center of Research and Social Studies, Faculty of Arts, Cairo University, 2006, pp. 145-170; isdem, Arabo-Islamic Achievement in
Translation and Dialogue Among Cultures (in Arabic), Cairo: Egyptian General Book Organization, 2013.
16 - The works of Kavafis, Harry Tzalas, and Dimitris Stefanakis are but few examples in this direction.

Ένα αξιοσημείωτο γεγονός που φέρνει κοντά την Αίγυπτο και την Ελλάδα είναι η ίδρυση της αρχαίας βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, καθώς και η αποκατάσταση της τα τελευταία χρόνια.
A remarkable event that brings together Egypt and Greece is the establishment of the ancient library of Alexandria, as well as its reestablishment in recent years.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΗΕ, UNESCO, HEPTAPOLIS
------------------------------------------------------------------------------------------

THE USE OF KNOWLEDGE IN THE UNITY OF THE UN, UNESCO, HEPTAPOLIS

υρίες και κύριοι
Θεωρώ ιδιαίτερη την τιμή που μετέχω
κι εγώ σ΄αυτό το FORUM, μεταξύ ομιλητών, των
οποίων η προσωπικότης και το κύρος της γνώμης
που διαθέτουν, επικυρώνουν τη σοβαρότητα του
σκοπού που υπηρετεί «Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ»
και, δι’ αυτής το όραμα της HEPTAPOLIS, στους
λαούς της Γης.

adies and gentlemen,
Ι consider it a special honor that I
am participating in this FORUM, among speakers,
whose personality and prestige of the opinion , validate the seriousness of the purpose which”THE USE
OF KNOWLEDGE” serves and, through this the vision of HEPTAPOLIS, to the peoples of the Earth.
As Group President for UNESCO Piraeus and
the Islands and member of the Executive Council
of the World Federation of Groups and Centers for
UNESCO, I will refer in detail to the common objectives, common pursuits, as well as to the high protection of the Earth’s peoples, pursued by UNESCO
with the rising HEPTAPOLIS, which, with its basic construction element “THE USE OF KNOWLEDGE” enters the world scene to serve UNESCO’s
purposes with its strong academic potential.

Ως Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Nήσων και Μέλος του Εκτελεστικού
Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων
και Κέντρων για την UNESCO, θα αναφερθώ διεξοδικά στους κοινούς σκοπούς, στις κοινές επιδιώξεις αλλά και στην υψηλή προστασία των λαών της
Γης, που επιδιώκει η UNESCO με την ανατέλλουσα HEPTAPOLIS, η οποία, με βασικό δομικό της
λίθο την «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ», εισέρχεται στο
Παγκόσμιο προσκήνιο, να υπηρετήσει με την ισχυρή Ακαδημαϊκή δυναμική της τους σκοπoύς της
UNESCO.

UNESCO is a specialized, International Agency
of the U.N.

Η UNESCO, είναι ένας εξειδικευμένος, Διεθνής
Οργανισμός του ΟΗΕ.

It was founded on November 16, 1947 in response,
ideologically and practically, to the universal human
drama left behind by the Second World War.

Ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1947, αντιδρώντας ιδεολογικά και πρακτικά στο πανανθρώπινο
δράμα που άφησε πίσω του ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.

The aim of UNESCO is based on the causes of
this drama, the rupture of the peaceful establishment
by a war machine that unfolded in Europe and the
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world, creating the greatest hecatomb of victims of
all time.

Ο στόχος της UNESCO στηρίχθηκε στις αιτίες
αυτού του δράματος, της ρήξης του ειρηνικού κατεστημένου από μια πολεμική μηχανή που απλώθηκε στην Ευρώπη και τον κόσμο, δημιουργώντας την
μεγαλύτερη εκατόμβη θυμάτων όλων των εποχών.

UNESCO was founded to consolidate World
Peace through communication among peoples
through Education, Natural and Social Sciences, and
Culture. With the passage of time, UNESCO developed into a laboratory of ideas and standards guaranteeing Moral order, Respect, Justice and the common values of the civilized peoples of the world.

Η UNESCO ιδρύθηκε για την παγίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης μέσα από την επικοινωνία των
λαών δια της εκπαιδεύσεως, των Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών, αλλά και του Πολιτισμού.

UNESCO has turned its eyes to every corner of
the Earth, searching in the mists of times, for flashes
of world visions.

Με το πέρασμα του χρόνου η UNESCO εξελίχθη
κε σ’ ένα εργαστήριο Ιδεών και Προτύπων που κατοχυρώνουν την Ηθική τάξη, το Σεβασμό, τη Δικαιοσύνη και τις κοινές αξίες των πολιτισμένων λαών
του κόσμου.

It searches for ideas, it searches for inspired artists, it searches for talented people who are imbued
with high, universal beneficent goals.

Η UNESCO έχει στραμμένα τα μάτια της, σε
κάθε γωνιά της Γης, ψάχνοντας στην ομίχλη των
καιρών, για λάμψεις από παγκόσμια οράματα.
Ψάχνει για Ιδέες, ψάχνει για εμπνευσμένους δημιουργούς, ψάχνει για χαρισματικούς ανθρώπους που
εμφορούνται από υψηλούς, πανανθρώπινους ευεργετικούς στόχους.

In the maelstrom of today’s reality, in which
vested interests do not cease to set fire to homes in
warzones, the idea of HEPTAPOLIS appeared - a
city that ideologically supports its future existence
onTHE USE OF KNOWLEDGE, through the essence of the Aristotelian logic.

Μέσα στη δίνη της σημερινής πραγματικότητας,
που δεν παύουν τα μεγάλα συμφέροντα να φλογίζουν εστίες εμπόλεμων ζωνών, εμφανίσθηκε η ιδέα
της HEPTAPOLIS, μιας Πόλης που στηρίζει ιδεολογικά την μελλοντική ύπαρξή της στη ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, μέσα από τα νάματα της Αριστοτελικής Λογικής.

Whatever UNESCO seeks in its statutory objectives, the people who work and support the idea of
HEPTAPOLIS have sought, have planned for, and
have turned into an absolute purpose of service in
order to support the “Good and the Noble”.
What UNESCO seeks, scanning the crust of the
planet, to convert it to a rule of Peace, a rule of Coexistence and Friendship, a rule of Education and
Scientific Training ...

Ό,τι επιδιώκει στους καταστατικούς σκοπούς της
η UNESCO, οι άνθρωποι που εργάζονται και στηρίζουν την Ιδέα της HEPTAPOLIS, τα έχουν σκεφθεί, τα έχουν προγραμματίσει, τα έχουν μετατρέψει σε απόλυτο σκοπό υπηρέτησης, για τη στήριξη
του «καλού καγαθού».

…HEPTAPOLIS appears as « heavenly sent” to
devote itself to the fulfillment of these aspirations,
these needs.

Αυτό που επιδιώκει η UNESCO, ψηλαφίζοντας
τον φλοιό του Πλανήτη, για να το μετατρέψει σε
κανόνα Ειρήνης, σε κανόνα Συνύπαρξης και Φιλίας, σε κανόνα Εκπαίδευσης και Επιστημονικής
κατάρτισης… η HEPTAPOLIS εμφανίζεται ως «εξ
ουρανού υπηρέτης», να αφοσιωθεί στην εκπλήρωση
αυτών των επιδιώξεων, αυτών των αναγκών.

I, personally, have the great fortune to know in
depth the visions and problems of local and World
UNESCO, participating in many International Conferences.
I have at the same time absolute understanding of
the inspired creators of the HEPTAPOLIS vi- sion,
who from the 80s until today, have embarked on the
huge challenge of organizing and planning in a scientific manner to build the City of the Nations, HEP
TAPOLIS, in which all active forces of Letters, Arts

Έχω, προσωπικά, τη μεγάλη τύχη, να γνωρίζω σε
βάθος τα οράματα αλλά και τα προβλήματα της τοπικής και της Παγκόσμιας UNESCO, μετέχοντας σε
πολλά Διεθνή Συνέδρια της.
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and Sciences of the UN member states will cooperate, under a “common roof”, in order to achieve the
universal aspirations relating to Peace, Prosperity,
and the fair distribution of the Knowledge and Technology in the countries of the Earth.

Έχω παράλληλα, απόλυτη κατανόηση των
εμπνευσμένων δημιουργών του οράματος της
HEPTAPOLIS, οι οποίοι από την δεκαετία του
’80 μέχρι σήμερα, έχουν αποδυθεί σε έναν τεράστιο Αγώνα συγκρότησης και επιστημονικού προγραμματισμού, για την οικοδόμηση μιάς Πόλης
των Εθνών, της HEPTAPOLIS, στην οποία όλες οι
ενεργές δυνάμεις των Γραμμάτων, των Τεχνών και
των Επιστημών, των κρατών-μελών του ΟΗΕ θα
συνεργάζονται μεταξύ τους, υπό την «κοινήν αυτήν
Στέγην», για την πραγμάτωση πανανθρώπινων επιδιώξεων που αφορούν στην Ειρήνη, την Ευημερία,
την δίκαιη κατανομή της Γνώσης και της Τεχνολογίας στις χώρες της Γης.
Η Εκπαίδευση, ο Πολιτισμός, η θετική χρησιμοποίηση της Tεχνολογίας και των Επιστημονικών
Επιτευγμάτων γενικότερα, πρέπει να γίνουν αυτοσκοπός, να καταστούν φράγμα απέναντι στις εστίες
Πολέμου και στην Πυρηνική Απειλή, που σήμερα
όσο ποτέ άλλοτε, αντιστρατεύονται την ειρήνη των
λαών της Γης.
Όλα αυτά, αφορούν σε επιδιώξεις και αγώνες της
UNESCO.
Όλα αυτά αποτελούν την υπηρέτηση του καθορισμένου σκοπού υπάρξεως του Οργανισμού των
Ηνωμένων Εθνών, από τα χρόνια της αρχικής σύστασής του.
Σήμερα, όλα αυτά, έχουν ορισθεί ως καταστατικές
αρχές του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ, οι εμπνευσμένοι επιστημονικού συνεργάτες του οποίου, έχουν
ήδη ολοκληρώσει ηλεκτρονικά, μέσα στους υπολογιστές, την Πόλη των Εθνών του Κόσμου, όπως
ακριβώς θα πρέπει να οικοδομηθεί, σύμφωνα με τα
Πυθαγόρεια Αρχέτυπα, σφιχταγκαλιασμένη με τις
Αρχές του ΟΗΕ και της UNESCO.
Καλοί μου φίλοι, κυρίες και κύριοι,
Στους πραγματικά δύσκολους καιρούς που ζούμε
και κάτω από την απειλή καθυπόταξης της Παιδείας και της γενικώτερης αλλοίωσης των σκοπών της
Επιστήμης και της Τεχνολογίας, όπως όλοι γνωρίζουμε…
… σ’ αυτούς τους αλλοτριωμένους καιρούς που
οι διαρκώς αναφυόμενες πολεμικές ζώνες σε όλες
τις γωνιές του πλανήτη, μας καθιστούν αμφισβητίες
της αυριανής Ειρήνης, της αυριανής Συγκατοίκησης
ως «τέκνα του ιδίου Θεού», στον ίδιο πλανήτη…
… ας στρέψουμε τα μάτια μας προς το φως της
Αληθείας…
Και η πίστη μας ας στηρίξει τις προσπάθειες των
εμπνευσμένων δημιουργών, που εργάζονται τον
αγώνα του υψηλότερου ιδεώδους που χαρακτηρίζει
την Ανθρωπότητα, που εμφορείται από το Ιδεώδες

Education, Culture, the positive use of Technology and Scientific Achievement in general, should be
an end in itself to become a barrier against the outbreak of Wasr and Nuclear Threat, which now more
than ever, threaten the peace of the Earth’s peoples.
All these relate to objectives and challenges of
UNESCO.
All these have constituted the service to the defined objectives of the existence of the United Nations since the time of its initial constitution.
Today, all these have been designated as founding principles of Olympos Association, the inspired
scientific partners of which have already completed
electronically through computers, the City of the
Nations of the World, just as it should be built, according to the Pythagorean Archetypes, tightly embracing the Principles of the U.N. and UNESCO.
My good friends, ladies and gentlemen,
In the truly difficult times we live in and under the
threat of subjugation of education and the gen- eral
deterioration of the aims of Science and Tech- nology, as we all know...
... in these alienated times in which constantly nascent war zones in all corners of the planet make us
doubt tomorrow’s Peace, tomorrow’s Cohabitation
as “children of the same God,” on the same planet...
... let us turn our eyes to the light of Truth...
…and may our faith support the efforts of inspired
creators, who are laboring in the struggle of the
highest ideals that characterize humanity, who are
guided by the ideal of peace and true democracy.
Let us analyze from the depth of our soul “THE
USE OF KNOWLEDGE”, each of us, through his
own Science, and let us approach the true essence of
knowledgethat tthe World UNESCO and the World
UN need constantly new flag bearers ... new ideologues ...
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The flag of UNESCO, at the World Reconciliation
Stadium of Education and Science makes its own
road race...
The new flag of HEPTAPOLIS rose up and followed the difficult path of UNESCO, partner and
assistant in the Race, engraved with the Laws of the
will of God.
Let us activate our personal “USE OF KNOWLEDGE ‘, let us enter the stadium, and let us partake
of the Struggle.
We owe it!

της Ειρήνης και της αληθινής Δημοκρατίας.
Ας, αναλύσουμε από βάθους ψυχής την «ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ», ο κάθε ένας από εμάς, μέσα από
τη δική του Επιστήμη και ας προσεγγίσουμε την
πραγματική ουσία της Γνώσης, ό,τι η Παγκόσμια
UNESCO και ο Παγκόσμιος ΟΗΕ χρειάζονται στο
πέρασμα του χρόνου και διαρκώς καινούργιους σημαιοφόρους… καινούργιους ιδεολόγους…
Η σημαία της UNESCO, στο στάδιο της Παγκόσμιας Συμφιλίωσης, της Εκπαίδευσης και της Επιστήμης κάνει τον δικό της Αγώνα δρόμου…

Thank you!

Η νέα σημαία της HEPTAPOLIS, ορθώθηκε και
ακολουθεί στο δύσκολο δρόμο της UNESCO, συνεργάτης και βοηθός στο σταδιοδρόμιο που χάραξε
με τους Νόμους της, η βούληση του Θεού.
Ας ενεργοποιήσουμε την προσωπική μας «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ», ας εισέλθουμε στο Στάδιο, και
ας μετέχουμε του Αγώνος.
Το οφείλουμε!
Σας ευχαριστώ!

Heptapolis: Unesco World Center

Heptapolis: Academy of the Nations

Μέσα στη δίνη της σημερινής πραγματικότητας, που δεν παύουν τα μεγάλα συμφέροντα να φλογίζουν εστίες εμπόλεμων ζωνών, εμφανίσθηκε η ιδέα της HEPTAPOLIS, μιάς Πόλης που στηρίζει ιδεολογικά την μελλοντική ύπαρξή της στη ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, μέσα από
τα νάματα της Αριστοτελικής Λογικής.
In the maelstrom of today’s reality, in which vested interests do not cease to inflame homes in warring zones, the idea of HEPTAPOLIS appeared-- a city that supports ideologically the future existence of THE USE OF KNOWLEDGE, through the essence of Aristotelian logic.
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Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ AI ΓΝΩΣΗΣ
------------------------------------------------------------------------------------------

THE NATURE AND USE OF AI KnowledGe

φύση και η Χρήση της Γνώσης ποικίλουν από είδος σε είδος.
Οι γνώσεις αυτές ανάγονται σε τουλάχιστον μισό
δισεκατομμύριο χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα
ύπαρξης των ειδών που κατέχουν γνώση, ο Homo
sapiens απέκτησε μια μοναδική θέση επηρεάζοντας
όχι μόνο τις ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά και την
ίδια την εξέλιξη των ειδών.

he nature and Use of Knowledge vary
from species to species. Such knowledge
goes back to at least half a billion years. Within this
space of knowledge-possessing species, Homo sapiens has acquired a unique position influencing not
only human societies but evolution itself.
The aim of this paper is to briefly explain the
uniqueness of Artificial Intelligence (AI) knowledge
and the necessity of its responsible use for the betterment of the life of all humans.

Ο στόχος αυτής της ομιλίας, είναι να εξηγήσει
εν συντομία την μοναδικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και την αναγκαιότητα της υπεύθυνης
χρήση της.

1. The Nature of Knowledge and AI Knowledge
Human knowledge comes in two fundamentally
different forms: (i) individual; and (ii) written human
language. As with all animal knowledge individual
human knowledge captures some fundamental laws
and characteristics of one’s environment. These are
necessary but inadequate for the development of the
amazing quest we have called human science and its
equally amazing use. The invention of written human language provided the necessary prerequisite
for the unbounded accumulation of knowledge. Still
even this form of knowledge is species-bound. To
break out of its purely biological species-bounds,
Homo sapiens knowledge needed the next two major breakthroughs. First, discoveries of artifacts that
initially augment human perception and later supplant it with new perceptual range unavailable to

1. Η φύση της Γνώσης και Τεχνητής Νοημοσύνης.
Ανθρώπινη γνώση εμφανίζεται σε δύο ριζικά διαφορετικές μορφές: (i) την ατομική και (ii) τη γραπτή
ανθρώπινη γλώσσα. Η Ατομική ανθρώπινη γνώση
είναι ένα υποσύστημα του ανθρώπινου νευρικού
συστήματος που δημιουργείται από τη συνεχή αλληλεπίδραση κληρονομικών χαρακτηριστικών, του
περιβάλλοντος, και ενός ανθρώπινου συστήματος
διαδικασιών κατανόησης και επικοινωνίας. Μέρος
αυτής της γνώσης εκφράζεται με την ανθρώπινη
ομιλία. Όπως συμβαίνει με όλες τις γνώσεις των
ζώων, η ατομική ανθρώπινη γνώση συλλαμβάνει
ορισμένες θεμελιώδεις νόμους και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του. Αυτά είναι αναγκαία
αλλά ανεπαρκή για την ανάπτυξη της καταπληκτι135

κης αναζήτησης που ονομάζεται ανθρώπινη επιστήμη και της εξίσου καταπληκτικής χρήσης της.
Η εφεύρεση της γραπτής ανθρώπινης γλώσσας
παρείχε την απαραίτητη προϋπόθεση για την απεριόριστη συσσώρευση γνώσεων. Ακόμα και αυτή
η μορφή της γνώσης δεσμεύεται από το είδος. Για
να σπάσει αυτά τα αμιγώς βιολογικά δεσμά του είδους, η γνώση του Homo sapiens χρειάστηκαν τις
επόμενες δύο μεγάλες ανακαλύψεις. Πρώτον, την
ανακάλυψη αντικειμένων που αρχικά αυξάνουν την
ανθρώπινη αντίληψη και αργότερα την συμπληρώνουν με νέο αντιληπτικό εύρος που ήταν διαθέσιμο
σε παλαιότερες γενιές ανθρώπων1. Ένα παράδειγμα
του πρώτου τύπου των αντικειμένων είναι τα πρώτα
τηλεσκόπια. Παραδείγματα του δεύτερου τύπου περιλαμβάνουν: μικροσκόπια ηλεκτρονίων, Διάστημικά τηλεσκόπια, αυτόνομα ρομπότ με αντιληπτικές
περιοχές, εκτός εκείνων του Homo Sapiens και
επιπλέον αντιληπτική ικανότητες που οι άνθρωποι
στερούνται εντελώς. Δεύτερον, η εμφάνιση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

earlier generations of humans1. Second, the emergence of AI.
Artificial Intelligence is fundamentally different
from any other branch of human knowledge. Its
unique characteristic is the development of artificially intelligent systems (AISs) that generate new
consequences of human-based knowledge, or discover gaps and inconsistencies in human knowledge
(both individual and scientific), that humans themselves would never have been able to do. Some of
them are also able to suggest working hypotheses
and point out potentially useful or systemically novel correlations among data.
This steadily increasing machine-derived knowledge, although it is still human-based, creates unique
challenges and opportunities for human society and
the individual alike.
The following definitions and remarks substantiate and close this section.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι θεμελιωδώς διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο κλάδο της ανθρώπινης γνώσης. Μοναδικό χαρακτηριστικό του αποτελεί η ανάπτυξη τεχνητών ευφυών συστημάτων (
AISs) που δημιουργούν νέα συνάφειες της γνώσης
που βασίζεται στον άνθρωπο ή ανακαλύπτουν κενά
και ασυνέπειες στην ανθρώπινη γνώση (τόσο την
ατομική όσο και την επιστημονική) κάτι το οποίο οι
άνθρωποι δεν θα ήταν ποτέ ικανοί να κάνουν.

definition-1:
Artificial Intelligence is the branch of human
knowledge that deals with the study, design, and development of Artificially intelligent systems (AISs).
definition-2:
An artificially intelligent system (AIS), is a system
designed and built by humans that fulfils the following:

Αυτή η σταθερά αυξανόμενη γνώση που παράγεται από τα μηχανικά δημιουργήματα, αν και εξακολουθεί να βασίζεται ακόμα στον άνθρωπο, δημιουργεί μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες τόσο για
την ανθρώπινη κοινωνία όσο και για το άτομο.

a) Possess one or more sensory systems.
b) Possess one or more motor systems.

Οι ακόλουθοι ορισμοί και οι παρατηρήσεις τεκμηριώνουν και να κλείνουν αυτήν την ενότητα.

c) Possess representational and reasoning
systems.

Ορισμός-1:

d) Possess the ability of own thinking.

Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο κλάδος της ανθρώπινης γνώσης που ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, και την ανάπτυξη των Τεχνητών Ευφυών
συστημάτων (AISs).

An example of the first type of artifacts is the early
telescopes. Examples of the second type include:
electron microscopes, space telescopes, autonomous robots with perceptual ranges outside those
of Homo and additional perceptual abilities that humans entirely lack.

1

Ορισμός-2:
Ένα Tεχνητό ευφυές σύστημα (AIS), είναι ένα
σύστημα που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
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Full justification and definitions of the terms used
above (e.g., thinking, representation) are provided in
Gelepithis (2017).

από τον άνθρωπο και το οποίοπληροί τα ακόλουθα:
α) κατέχει ένα ή περισσότερα αισθητήρια συστήματα.

definition-3:

β) διαθέτει ένα ή περισσότερα μηχανικό συστήματακίνησης.

AI knowledge at time t, is the system of concepts,
premises, methods, observations, primitive notions,
and AISs developed by the AI community by t.

γ) Διαθέτει συστήματα αναπαράστασης και λογισμού.

It is worth noting that there are computational systems that fulfil only the first three of the above characteristics and they are still called AISs.
This is confusing.

δ) διαθέτει την ικανότητα δικής του σκέψης.
Ορισμός-3:

I will call such systems near AISs or, simply, AI
applications that is also consonant with common
use.

Οι γνώσεις ΑΙ σε χρόνο t, είναι το σύστημα εννοιών, βάσεων συλλογισμού , μεθόδων, παρατηρήσεων, και πρωτόγονων αντιλήψεων, και AISs που
αναπτύχθηκαν από την κοινότητα της AI κατά τον
χρόνο t.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν υπολογιστικά
συστήματα που πληρούν μόνο τα τρία πρώτα από
τα παραπάνω χαρακτηριστικά αλλά εξακολουθούν
να ονομάζονται AISs. Αυτό προκαλεί σύγχυση. Θα
ονομάσω αυτά τα συστήματα σχεδόν AISs ή,
με απλά λόγια, εφαρμογές AI που είναι επίσης
ανάλογαμε την κοινή χρήση.
Με την έλευση των AISs η γνώση του Homo
Sapiens εισήλθε σε μια νέα εποχή: την εποχή του
τεχνητού.

With the advent of AISs, Homo sapiens knowledge has entered a new era: the era of the artificial.
2. The Use of AI and near AI knowledge
The use of near AI knowledge is ubiquitous. It
permeates all human activities from science to commerce to industry to the service sector and it increasingly affects human culture and values.
I will briefly introduce its impact along three dimensions: applications, ethics, and personal values.

2. Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της
γνώσης της σχεδόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

AI applications can be found in almost all walks
of life in the form of three types of tools: (i) exclusively personal assistants; (ii) personal assistants influencing at least one other human; and (iii) societal
assistants.

Η χρήση της γνώσης της σχεδόν Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πανταχού παρούσα. Διαποτίζει όλες
τις ανθρώπινες δραστηριότητες από την επιστήμη
μέχρι το εμπόριο, τη βιομηχανία και τον τομέα των
υπηρεσιών και επηρεάζει όλο και περισσότερο τον
ανθρώπινο πολιτισμό και τις αξίες.

Ethical considerations and issues may arise from
incorporating either AISs or AI applications into the
fabric of human society.

Θα αναφερθώ εν συντομία στις επιπτώσεις της σε
τρεις διαστάσεις: στις εφαρμογές, στην ηθική, και
στις προσωπικές αξίες.

Personal values are affected by the overall impact
of AI systems and applications on both everyday life
and increasingly on our self-image.

Οι εφαρμογές ΑΙ μπορούν να βρεθούν σχεδόν σε
όλους τους κοινωνικούς τομείς με τη μορφή τριών
τύπων εργαλείων: (i) αποκλειστικά προσωπικοί βοηθοί? (Ii) των προσωπικών βοηθών, (ii) των προσωπικών βοηθών που επηρεάζουν τουλάχιστον ένα
άλλο ανθρώπινο ον και (iii) των κοινωνικών βοηθών.

The latter is jointly influenced by the development
of four interacting projects of planetary significance,
namely, space exploration, understanding brain/
mind, biotechnology, and artificial intelligence.
I want to digress here, by a sentence, to note that
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it is grossly mistaken and immoral that planetary issues of real urgency like poverty-across-the-world,
climate control, diminishing biodiversity, and renewable energy sources lack the status of global coordinated project of primary urgency.

Ηθικά ζητήματα και άλλου είδους θέματα ίσως
προκύψουν από την ενσωμάτωση είτε των AISs ή
εφαρμογών AI στον ιστό της ανθρώπινης κοινωνίας.
Οι προσωπικές αξίες επηρεάζονται από τη συνολική
επίδραση των συστημάτων και εφαρμογών AI τόσο
στην καθημερινή ζωή και όλο και περισσότερο στην
εικόνα του εαυτού μας.
Το τελευταίο επηρεάζεται και από την ανάπτυξη
των τεσσάρων αλληλεπιδρώντων σχεδίων πλανητικής σημασίας, δηλαδή, την εξερεύνηση του διαστήματος, την κατανόηση του εγκεφάλου / νου, τη
βιοτεχνολογία, και την τεχνητή νοημοσύνη.

Back to our topic now.
The number of exclusively personal assistants is
steadily increasing and their variety diversifies at an
accelerating pace.
Instances of such systems include machine assistants for real-time translation, virtual reality tour-devices, intelligent machine players for practically any
type of game, smart phones for remoting controlling aspects of house electronics, robotic guides, etc.
Still they are not significant in terms of their social
impact since they are strictly individual affectors.

Θέλω να παρεκκλίνω εδώ, με μια φράση, να σημειώσω ότι είναι κατάφωρα λάθος και ανήθικο ότι
πλανητικά ζητήματα πραγματικά επείγοντα, όπως η
φτώχεια σε ολόκληρο τον κόσμο, ο έλεγχος του κλίματος, η μείωση της βιοποικιλότητας, και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν θεψρούνται παγκόσμια
σχέδια επείγουσας προτεραιότητας.

Two major examples from the second category are
self-driving cars (SDC) and automated medical assistants (AMA). In both cases the key ethical issue
is liability.
DCs may decide and execute and AMAs strongly
suggest a particular action that aims to help one or
more humans without, nevertheless, excluding the
possibility of injury.

Ο αριθμός των αποκλειστικά προσωπικών βοηθών αυξάνεται σταθερά και η ποικιλία τους, διαφοροποιείται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Περιπτώσεις
τέτοιων συστημάτων περιλαμβάνουν μηχανικούς
βοηθούς μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο, συσκευές εικονικής περιήγησης, παιχνιδομηχανές για
σχεδόν οποιοδήποτε τύπο παιχνιδιού, smart phones
για απομακρυσμένο έλεγχο πτυχές των ηλεκτρονικών συσκευών του σπιτιού, κ.λπ. Ακόμα όλα αυτά
δεν είναι σημαντικά σε όσον αφορά την κοινωνική
τους επίπτωση, δεδομένου ότι η επιρροή τους είναι
αυστηρά ατομική..

For instance, an SDC avoids a couple of kids
jumping in front of the car to catch a ball and in the
process of avoiding them its passengers are injured.
Who is to be blamed: the designer of the system,
the company promoting the system, the legal system
for allowing such systems in the first instance, or the
human user or users? Would it be possible to apportion blame?

Δύο σημαντικά παραδείγματα από την δεύτερη
κατηγορία είναι τα αυτο-οδηγούμενα αυτοκίνητα
(SDC) και η αυτοματοποιημένοι ιατρικοί βοηθοί
(AMA). Και στις δύο περιπτώσεις το βασικό ηθικό ζήτημα είναι η ευθύνη. Τα DCs είναι ικανά να
αποφασίσουν και να εκτελέσουν και τα (AMA)
μπορούν να προτείνουν μια συγκεκριμένη ενέργεια
που στοχεύει να να βοηθήσει έναν ή περισσότερους
ανθρώπους. Είναι ακόμη πιθανό να σώσει έναν ή
περισσότερους ανθρώπους, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να τρυματίσει κάποιον.
Για παράδειγμα, ένας SDC αποφεύγει δύο παιδιά
πού πετιούνται μπροστά σε ένα αυτοκίνητο για να
πιάσουν μια μπάλα και στη διαδικασία αυτή τραυματίζονται οι επίβατες του.
Ποιος πρέπει να κατηγορηθεί: ο σχεδιαστής το
συσήματος, η εταιρεία εμπορίας του συστήματος,
το νομικό σύστημα που επιτρέπει τέτοια συστήμα-

From within the third category, I would like to refer to the development of smart grids, the employment impact of robot use in the service sector (e.g.,
virtual human museum guides, robot receptionists),
autonomous weapons, law, and education. Smart
grids are in local development in China, USA, and
Europe.
In principle it is a positive development but concerns have been aired with regard to security, potential consumer exploitation, and bugs that may get
undetected and harm the grid.
Grids at regional level are sometime in the future.
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With respect to employment it should become
clear to everybody that any routine job or even any
job that does not require novel, creative, and outof-the-system thinking and action will be eventually
carried out by robots.

τα, ή ο ανθρώπινος χρήστη ή χρήστες;
Θα ήταν δυνατόν να αποδοθούν ευθύνες;
Μέσα από την τρίτη κατηγορία, θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων, και
τον αντίκτυπο στην απασχόληση της χρήσης ρομπότ στον τομέα των υπηρεσιών (π.χ., εικονικούς
ξεναγούς μουσείων, ρομπότ ρεσεψιονίστ), στα αυτόνομα όπλα, στο Νόμο, και η εκπαίδευση.
Τα έξυπνα δίκτυα είναι σε τοπική ανάπτυξη στην
Κίνα, ΗΠΑ, και την Ευρώπη.
Βασικά αυτό αποτελεί για μια θετική εξέλιξη,
αλλά οι έχουν διατυπωθεί ανησυχίες όσον αφορά
την ασφάλεια, τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των
καταναλωτών, καθώς και σφάλματα που μπορεί να
περάσουν απαρατήρητα και να βλάψουν το δίκτυο.
Δίκτυα σε περιφερειακό επίπεδο αναμένονται κάποια στιγμή στο μέλλον.

This is a well known point to a relatively small
number of people that need to be known to the widest public audience.
The solution is the development of a fundamentally different human society.
Such a task raises several issues for which there is
no space here to be developed.
For these issues, the continuously shrinking scope
of human decision making, and the psychological
impact of AI see Gelepithis (1999).

Όσον αφορά την απασχόληση, θα πρέπει να γίνει
σαφές σε όλους ότι οποιαδήποτε ρουτίνα εργασίας
ή ακόμη και οποιαδήποτε εργασία που δεν απαιτεί
νέο, δημιουργικό και επαναστατικό σύστημα σκέψης και δράσης θα διεξάγεται τελικά από ρομπότ.
Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό σημείο σε ένα σχετικά
μικρό αριθμό ατόμων που πρέπει να γίνει γνωστό
στο ευρύτερο κοινό.

The development of autonomous weapons (AW)
deserves our outmost attention.
Here I just state their official definition and the key
reasons against their development. First, a nearly
autonomous weapon (NAW) is:
“A weapon system that, once activated, can select
and engage targets without further intervention by a
human operator.” (DoD, USA 2012).

Η λύση είναι η ανάπτυξη μιας ριζικά διαφορετικής ανθρώπινης κοινωνίας. Ένα τέτοιο έργο εγείρει
διάφορα ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει χρόνος για να είναι αναπτυχθούν εδώ. Για τα θέματα
αυτά καθώς και το συνεχώς συρρικνούμενο πεδίο
εφαρμογής της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του
ανθρώπου, και τις ψυχολογικές επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης Gelepithis (1999).

Point-1:
DoD refers to the above quoted systems as AWs.
Still they are not, since a human is still in the loop.
To avoid very significant confusions both terms
(AW, NAW) should be used.
Point-2:

Η ανάπτυξη αυτόνομων όπλων (AW) αξίζει κάθε
δυνατή προσοχή μας. Στο σημείο αυτό παραθέτω
τον επίσημο ορισμό τους και τους βασικούς λόγους
ενάντια στην ανάπτυξή τους: Πρώτον, ένα σχεδόν
αυτόνομο όπλο (NAW) είναι:
«Ένα οπλικό σύστημα που, όταν ενεργοποιηθεί,
μπορεί να επιλέξει και να πλήξει στόχους χωρίς περαιτέρω παρέμβαση από έναν άνθρωπο χειριστή.»
(Υπουργείο Άμυνας, ΗΠΑ 2012).

Autonomous AISs (no human involvement) are
technologically feasible.
Now the key point for both AWs and NAWs is that
they can reduce the loss of human lives on the side
of those using them.
This valid point has to be counterbalanced against
the following. Both AWs and NAWs will by necessity developed or acquired by criminals and fanatic
groups.

Σημείο-1:
Το DoD (Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας) αναφέρει τα ανωτέρω συστήματα ως AWs. Ωστόσο,
ακόμα δεν είναι αυτόματα, αφού ο άνθρωπος απο-

The consequences of such a certainty will be a
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τελεί ακόμα στοιχείο της λειτουργίας τους. Για να
αποφευχθουν σημαντικές συγχύσεις θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται και οι δύο όροι (AW, NAW).

scale of law-breaking and destruction never seen
before.
Autonomy takes us naturally to law.
As I stated, in certain fields of human activity, it is
already technologically feasible. More significantly,
we know of no limits to its extendibility.

Σημείο-2:
Αυτόνομα συστήματα AISs (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) είναι τεχνολογικά εφικτα.

The human-machine boundary is all the time moving in a way that shrinks the scope of human decision making. Governments and supranational bodies
have started considering this issue.

Τώρα, το σημείο κλειδί τόσο για τα AWs όσο και
για τα NAWs είναι ότι μπορούν να μειώσουν την
απώλεια ανθρώπινων ζωών στο στρατόπεδο αυτών
που τα χρησιμοποιούν.

Most recently, on the 31st of last May, the EU
Committee on Legal Affairs (Delvaux 2016) circulated a draft report with recommendations to the
Commission on Civil Law and Rules on Robotics.

Αυτό το ισχυρό σημείο οφείλει να αντισταθμιστεί
με το κάτωθι:.
Τόσον τα AWS όσο και τα NAWs κάποτε θα αναπτυχθούν ή αποκτηθούν αναγκαστικά από εγκληματίες και ομάδες φανατικών.
Οι συνέπειες μιας τέτοιας βεβαιότητας θα είναι
μια παραβατικότητα και καταστροφή τέτοιας κλίμακας που δεν έχουμε ξαναδεί.

Among their provisional recommendations they
state the apparent need to create a new category to
supplement the existing legal categories (i.e., natural persons, legal persons, animals, objects).

Η Αυτονομία μας οδηγεί κατά συνέπεια στο Νόμο.
Όπως ανέφερα, σε ορισμένους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι ήδη τεχνολογικά εφικτή.
Το πιο σημαντικά είναι ότι δεν γνωρίζουμε όρια
στην επεκτασιμότητα της.

This is a prominent instance of the kind of issues
the legal community should address.

Το όριο άνθρωπος-μηχανή μετακινείται συνεχώς
με τρόπο που συρρικνώνει το εύρος της λήψης αποφάσεων από τον άνθρωπο. Οι κυβερνήσεις και οι
υπερεθνικοί οργανισμοί έχουν αρχίσει να εξετάζουν
το θέμα αυτό.

They vary from systems reducing spectacularly
the cost and length of time required to shift through
millions of documents involved in antitrust lawsuits,
to systems enabling the extraction of relevant concepts in considering cases.

Πιο πρόσφατα, στις 31 του περασμένου Μαΐου,
η Επιτροπή της ΕΕ Νομικών Θεμάτων (Delvaux
2016) κυκλοφόρησε ένα σχέδιο έκθεσης με συστάσεις προς την Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου
και τους κανόνες για την Ρομποτική.
Ανάμεσα στις προσωρινές τους συστάσεις αναφέρουν την προφανή ανάγκη να δημιουργηθεί μια
νέα κατηγορία για να συμπληρώσει τις υφιστάμενες
νομικές κατηγορίες (δηλαδή, τα φυσικά πρόσωπα,
νομικά πρόσωπα, ζώα, αντικείμενα).

Two further, more significant, capabilities of AI
legal assistants should be mentioned:
a) ability to deduce patterns of behaviour by adding an inferential layer of analysis; and
b) ability to ‘close’ the various loopholes in existing legislation!

AI applications assisting the legal profession are
already in use.

Rather unsurprisingly, the last two abilities are
not particularly welcome by the legal profession,
although, they should have welcome at least the second of these.

Αυτό είναι ένα σημαντικό παράδειγμα του είδους
των θεμάτων που η νομική κοινότητα θα πρέπει να
αντιμετωπίσει.

According to the UNESCO Institute for Statistics
today 2.7 million teachers are needed and this number has been estimated to increase to 3.2 million by
2030.

1

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης που βοηθούν
το νομικό επάγγελμα βρίσκονται ήδη σε χρήση.
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The last issue I would like to consider is the impact of AI applications, and potentially AISs, on education. Such systems, widely known as Intelligent
Tutoring Systems (ITSs), cover the formal elements
of a subject and they are in use since a key breakthrough in ITS research in the early 1980s.

Αυτές κυμαίνονται από συστήματα που μειώνουν
θεαματικά το κόστος και το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για τη μετάβαση από τα εκατομμύρια των
εγγράφων που εμπλέκονται στις αντιμονοπωλιακής
αγωγές, σε συστήματα που επιτρέπουν την εξαγωγή
των σχετικών εννοιών κατά την εξέτασησχετικών
υποθέσεων.

So far they have been used in universities, medical institutions and the last three years of secondary
education.

Δύο επιπλέον, πιο σημαντικές δυνατότητες των
νομικών βοηθών ΑΙ , πρέπει να αναφερθούν:

The areas within which ITS have been developed
include mathematics, language instruction, programming, geography, circuits, medical diagnosis,
physics, genetics.

α) η ικανότητα τους να συμπεράνουν πρότυπα
συμπεριφοράς με την προσθήκη ενός επαγωγικού
στρώματος ανάλυσης και
β) την ικανότητα να «κλείνουν» τα διαφόρων ειδών κενά στην υφιστάμενη νομοθεσία!

Their primary advantages are: in-time feedback,
flexibility of when and where they can be used, individual task selection, on-demand hints, and above
all individualised teaching/learning.

Μάλλον όπως ήταν αναμενόμενο, οι δύο τελευταίες δυνατότητες δεν είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες
από το νομικό επάγγελμα, αν και, θα έπρεπε να είναι
ευπρόσδεκτη τουλάχιστον η δεύτερη εξ αυτών.

Their expansion and use across educational subjects is a question of will not of feasibility.

Το τελευταίο ζήτημα που θα ήθελα να εξετάσουμε
είναι ο αντίκτυπος των εφαρμογών AI, και ενδεχομένως τωνAISsστην εκπαίδευση.

Their major current disadvantage is expensive development.
ITSs can significantly contribute to the betterment
of the educational system across the world and especially in its less developed areas and nations both
directly and indirectly.

Τέτοια συστήματα, που είναι ευρέως γνωστά ως
Ευφυή Διδακτικά Συστήματα (ITSs), καλύπτουν τα
τυπικά στοιχεία ενός μαθήματος και είναι σε χρήση
από την περίοδο ενός βασικού επίτευγμα στον τομέα της έρευνας της ITS στις αρχές της δεκαετίας
του 1980.

Its direct positive influence is through the development of formal curricula systems that can be used
in the many countries around the world where there
is shortage of teachers2.

Μέχρι τώρα έχουν χρησιμοποιηθεί στα πανεπιστήμια, σε ιατρικά ιδρύματα και στα τελευταία τρία
χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Indirectly, their use would alleviate the burden of
formal teaching from teachers so that they can assign more time into the development of their students’ critical thinking.

Οι περιοχές εντός των οποίων έχουν αναπτυχθεί
ITS περιλαμβάνουν τα μαθηματικά, τη διδασκαλία
γλωσσών, τον προγραμματισμό, τη γεωγραφία, τα
κυκλώματα, την ιατρική διάγνωση, τη φυσική, και
τη γενετική.

Of course the latter presupposes the political will
for such a significant change.

Πρωταρχικό τους πλεονεκτήματα είναι: η έγκαιρη ανατροφοδότηση πληροφοριών, η ευελιξία στο
πότε και πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η ατομική επιλογή η εργασία, η διαχείριση αιτημάτων
on-demand, και πάνω απ’όλα η εξατομικευμένη διδασκαλία /μάθηση.

Such a political will is presently missing and education has evolved to become a double-edge sword.
More generally, as Sen (1999) remarks, societies
on our planet exhibit considerable differences of
development in all major indices of freedom and
there is deficit in most of them.
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δευτικά θέματα είναι ζήτημα βούλησης και όχι δυνατότητας κατασκευής τους.

We need a planet-wide education based on Socratic questioning of Homo sapiens knowledge and
its use.

Τα ITSs μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη
βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλο
τον κόσμο και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και έθνη της, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.

3. Message: Humanity at crossroads; appropriate use of knowledge is a must
Humanity faces two crossroads:

Η άμεση θετική επιρροή τους γίνεται αντιληπτή
μέσω της ανάπτυξης επίσημων συστημάτων προγραμμάτων σπουδών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, όπου
υπάρχει έλλειψη διδακτικού προσωπικού.

a) The AI knowledge may elevate the current societies of Homo sapiens into a single human society
of well-being or lead into a dystopian society that
may involve an autonomous Robotic species.

Έμμεσα, η χρήση τους θα ανακουφίσει το βάρος
της επίσημης διδασκαλίας που γίνεται από εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να διαθέτουν περισσότερο χρόνο στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών τους.

b) The current Homo species is evolving into a
hybrid species (AI + biotechnology + own biology).
The uniqueness and ubiquity of AI knowledge
sets a heavy responsibility on both scientists and
politicians.

Φυσικά το τελευταίο προϋποθέτει την πολιτική
βούληση για μια τέτοια σημαντική αλλαγή.
Μια τέτοια πολιτική βούληση σήμερα λείπει και η
εκπαίδευση έχει εξελιχθεί σε δίκοπο μαχαίρι.

They need to use the evolving AI knowledge in
ways that advance individual freedoms and societal
justice for all.
Both crossroads require serious re-consideration
of most, if not all, current human values by using
the best of human knowledge available.

Όπως παρατηρεί ο Sen (1999), οι κοινωνίες του
πλανήτη μας παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές
ανάπτυξης σε όλους τους μεγάλους δείκτες της
ελευθερίας και υπάρχει έλλειμμα στις περισσότερες
από αυτές.
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Η μοναδικότητα και η πανταχού παρουσία της
γνώσης Τεχνητής Νοημοσύνης θέτει βαριά ευθύνη
τόσο στους επιστήμονες όσο και στους πολιτικοούς.
Οφείλουμε να χρησιμοποιούμε τις γνώσεις AI με
τρόπους που προωθούν τις ατομικές ελευθερίες και
την κοινωνία δικαιοσύνης για όλους.

Thank you!

Και τα δύο σταυροδρόμια της ανθρωπότητας
απαιτούν τη σοβαρή επανεξέταση των περισσότερων, αν όχι όλων, των παρόντων ανθρώπινων αξιών
με τη χρήση της καλύτερης ανθρώπινης γνώσης που
διαθέτουμε.
Σας ευχαριστώ!

...ο Homo sapiens απέκτησε μια μοναδική θέση, που επηρεάζει όχι μόνο τις ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά την ίδια την εξέλιξη των ειδών.
...Homo sapiens has acquired a unique position influencing not only human societies but evolution itself.
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THE USE OF KNOWLEDGE IN MEDICINE WITHOUT BORDERS
AND IN THE GENETICS OF THE FUTURE

ναπαραγωγική διασυνοριακή περίθαλψη είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται

ross-border reproductive care is a term
used for people seeking infertility treat-

για τους ανθρώπους που αναζητούν θεραπεία υπογονιμότητας πέρα από τα όρια της χώρας τους, διεθνώς. Είναι μέρος μιας μεγαλύτερης, ταχέως αναπτυσσόμενης τάσηςπου αναφέρεται στο σύνολο των
ιατρικών υπηρεσιών ως «ιατρικός τουρισμός», περιλαμβάνοντας τα πάντα, από χειρουργικές επεμβάσεις βαριατρικής, καρδιαγγειακές χειρουργικές
επεμβάσεις, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έως και
τις μεταμοσχεύσεις νεφρών.
Στο δικό μας πεδίο, στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, υπάρχει μια επερχόμενη αύξηση στα κίνητρα των ζευγαριών που ψάχνουν για το καλύτερο
στην επίλυση του προβλήματος της υπογονιμότητάς
τους. Οι άνθρωποι, σήμερα, μπορούν να ταξιδέψουν,
γιατί οι τοπικοί νόμοι απαγορεύουν την ανωνυμία
στην δωρεά ωαρίων και σπέρματος ή την καταβολή αντιτίμου, σε συνδυασμό με ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας και καλές κλιματολογικές συνθήκες, όπως
στην Ελλάδα. Μπορούν επίσης να αναζητούν υπηρεσίες που δεν προσφέρονται στα δικά τους κράτη.
Το κόστος μπορεί επίσης να είναι ένα κίνητρο. Οι
Αμερικανοί ταξιδεύουν προς την Ταϊλάνδη, Ουκρανία, Ινδία και Ελλάδα, μεταξύ πολλών άλλων χωρών
- συχνά για περίθαλψη που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια άλλη μεγάλη ομάδα είναι τα «κοινωνικά άγονα» ζευγάρια-μονογονεϊκοί υποψήφιοι γονείς και ζευγάρια του ιδίου

ment beyond the boundaries of their country, internationally. Is part of a larger, rapidly growing trend
referred to the whole of medical services as “medical tourism”, including everything from Bariatric
Surgery, cardiovascular surgery, assisted reproduction to kidney transplantation.
In our own field, in assisted reproduction, there is
an upcoming increase in the motivation of couples
who are looking for the best to solve the problem of
fertility.
Today, people can travel, because local laws prohibit anonymity in egg and sperm donation or the
deposit of a price, coupled with quality health services and good climatic conditions, such as in Greece.
They can also look for services that are not offered
in their own countries.
The cost can also be a motive. Americans are
traveling to Thailand, Ukraine, India and Greece,
among many other countries - often for care that
they can’t cope with in the United States.
Another large group is “socially infertile” couples
- single-parent candidates and same-sex couples
who wish to become parents and it may be forbidden
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φύλου που επιθυμούν να γίνουν γονείς και ενδεχομένως να τους απαγορεύεται η παροχή αυτών των
υπηρεσιών στις χώρες καταγωγής τους.
Οι Γυναικολόγοι και τα κέντρα Εξωσωματικής
Γονιμοποίησης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υπογονιμότητας είναι στο σταυροδρόμι της
διασυνοριακής αναπαραγωγής. Οι προηγμένες υπηρεσίες στην υπογονιμότητα που παρέχουν, τους δίνουν την δυνατότητα συχνά να υποστηρίζουν ασθενείς μέσω της αναπαραγωγικής διαδικασίας και τους
βοηθά να διερευνήσουν και τις συνέπειες της θεραπείας στο μέλλον των οικογενειών τους.Όσοι επιθυμούν να κάνουν οικογένεια μέσω της αναπαραγωγικής ιατρικής συχνά εστιάζουν στην αμεσότητα της
αναζήτησης για ένα παιδί.
Μερικά νέα διεθνή κοινωνικό-οικονομικά θέματα
τίθενται στην καθημερινή κλινική μας πράξη, όπως η
χρήση ωαρίων από τον τρίτο κόσμο ή η εκμετάλλευση των γυναικών που προσφέρονται για παρένθετη
μητρότητα, έτσι ώστε όλα αυτά να αντανακλούν μια
προοδευτική κοινωνική αποτίμηση αυτών των υπηρεσιών, μιας και αποτελούν σημαντικές νέες πηγές
εισοδήματος για τις οικογένειές τους.
Τα ηθικά ζητήματα που αντιμετωπίζει μια ιατρική ομάδα υπογονιμότητας είναι παρόμοια με τα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν στον ιατρικό
τουρισμό γενικότερα σε «παγκόσμιο» επίπεδο, αλλά
κάποια πιο αυτά όπως οι εναλλακτικές λύσεις γονεϊκότητας, οιεγκρίσεις και οι συγκαταθέσεις, η γενετική παροχή συμβουλών και η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση στην εξωσωματική γονιμοποίηση
καθώς και η δωρεά γαμετών, επίσης απαιτούν έναν
πολύ προσεκτικό χειρισμό.
Στην Ευρώπη, οι λόγοι μετακίνησης ποικίλουν
από μια «εξερχόμενη» χώρα στην άλλη όσον αφορά
την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Οι νομικοί
λόγοι είναι κυρίαρχοι για ασθενείς που φεύγουν από
την Ιταλία, την Γερμανία, την Γαλλία και τη Νορβηγία. Οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε θεραπεία υπογονιμότητας παρατηρούνται πιο συχνά σε ασθενείς
από το Ηνωμένο Βασίλειο από ό, τι σε ασθενείς από
άλλες χώρες, και η προσδοκώμενη ποιότητα των
υπηρεσιών είναι ένας σημαντικός παράγοντας για
τους περισσότερους ασθενείς. Επιπλέον, το 1/5 των
υπογόνιμων ασθενών, επισημαίνουν την «επιθυμία
για ανώνυμη δωρεά», από τη Γαλλία, τη Βρετανία,
τη Γερμανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Στον Καναδά, το 80% των γυναικών που ταξιδεύουν για την
αντιμετώπιση της υπογονιμότητάς τους αναζητούν
ανώνυμη δότρια ωαρίων, επίσης.
Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών που αναζητούν
διασυνοριακή αναπαραγωγική περίθαλψη είχε προ-

in their countries of origin to provide these services.
Gynaecologists and IVF centers active in the field
of infertility is at the crossroads of cross-border reproduction.
The advanced services in infertility they provide,
give them the ability to frequently support patients
through the reproductive process and helps them to
explore and the consequences of treatment in the future of their families.
Those wishing to make family through reproductive medicine often focus on immediacy of the
search for a child.
Some new international socio-economic issues are
posed in our everyday clinical practice, such as the
use of eggs from the third world or the exploitation
of women offered for surrogacy, so all these reflect a
progressive social evaluation of those services, since
they constitute important new sources of income for
their families.
Ethical issues that an infertility medical team faces working in the field of cross-border reproductive
care are similar to the issues that may arise in medical tourism in general in “global” level, but some
of these such as alternative solutions of parenting,
the approvals and consents, genetic counseling and
preimplantation genetic diagnosis in the in vitro fertilization and gamete donation also require a very
careful handling.
In Europe, the reasons to move vary from an “outbound” country to another as regards the treatment
of infertility.
Legal reasons are predominant for patients who
leave Italy, Germany, France and Norway.
The difficulties in access to infertility treatment
are observed more frequently in patients from the
United Kingdom than in patients from other countries, and the expected quality of service was an important factor for most patients. Additionally, one
fifth of infertile patients in particular highlight the
“desire for anonymous donation”, from France, Britain, Germany, Sweden and Norway. In Canada, 80%
of women who travel for treatment of fertility seek
anonymous egg donor, as well.
Approximately one third of patients seeking crossborder reproductive care had prior treatment failure
and also had a decrease in the financial coverage
145

of subsequent cycles through the insurance institutions of their country, while often it can be cheaper
to cross the borders from having a next cycle in the
private sector in their country.

ηγούμενη αποτυχία της θεραπείας του και είχε επίσης μια μείωση στην οικονομική κάλυψη των επόμενων κύκλων μέσω των ασφαλιστικών οργανισμών
της χώρας του, ενώ συχνά μπορεί να είναι φθηνότερα να διασχίσουν τα σύνορα από το να έχουν ένανεπόμενο κύκλο στον ιδιωτικό τομέα στην χώρα τους.
Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η κάθε
περιφέρεια έχει αυτονομία ως προς τον χρόνο αναμονής και την προτεραιότητα τηςκάλυψης της IVF
από το εθνικό σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα να
υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις λίστες αναμονής
και ανισότητα πρόσβασης και ιδίως στον ο αριθμό
των κύκλων που επιτρέπονται.
Ένα άλλο νομικό εμπόδιο, αποτελεί γεγονός που
αυξάνει τον αριθμό των διακινήσεων πέραν των συνόρων για σπερματέγχυση δότη είναι ο κανονισμός
σχετικά με την ανωνυμία του δότη. Οι ασθενείς από
την Σκανδιναβία συχνά πηγαίνουν στη Δανία για
σπερματέγχυση με σπέρμα από δότη, όπου η ανωνυμία είναι υποχρεωτική στο εγχώριο ιατρικότους
περιβάλλον. Ένας άλλος σημαντικός νομικός λόγος
σχετίζεται με την οικογενειακή κατάσταση και το
σεξουαλικό προσανατολισμό του ασθενούς. Ομοφυλόφιλες γυναίκες και λεσβιακά ζευγάρια που περνούν μέσα από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
έχουν πρόσφατα τύχει ίσης γονικής μέριμνας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ως ετεροφυλόφιλα ζευγάρια σε ορισμένες χώρες.

In the case of the United Kingdom, each region
has been autonomous with regard to the waiting
time and the priority of coverage of IVF by the national health system, with result large differences in
waiting lists and access inequality and in particular
on the number of cycles allowed.
Another legal hurdle, as a fact that increases the
number of transportations across borders for donor
insemination is the regulation about the anonymity
of the donor.
The Scandinavian patients often go to Denmark
for insemination with sperm from a donor, where anonymity is compulsory in the medical environment.
Another major legal reason is related to the marital
status and sexual orientation. Homosexual women
and lesbian couples that go through assisted reproduction have recently benefited from equal parenting rights and responsibilities as heterosexual couples in some countries of Europe.
The incidence of cross-border Reproductive
Care
A common the question “Who travels to gain access to reproductive health care and why?” is posed
by the patients and the doctors.

Η συχνότητα εμφάνισης της Διασυνοριακής Αναπαραγωγικής Περίθαλψης
Ένα συχνό ερώτημα που συχνά τίθενται είναι
«Ποιος ταξιδεύει για να έχει πρόσβαση στην αναπαραγωγική περίθαλψη και γιατί;».Με βάση τους συνολικά 525,640 κύκλους θεραπείας, ετησίως στην
Ευρώπη, το 5% της συνολικής περίθαλψης για θέματα γονιμότητας περιλαμβάνει διασυνοριακά ταξίδια αναπαραγωγικής ιατρικής. Ενώ στις Ηνωμένες
Πολιτείες το 4% όλων των θεραπειών γονιμότητας
που παρέχονται στη χώρα, ή περίπου 6.000 κύκλοι,
παρέχονται σε κατοίκους εκτός ΗΠΑ. Οι μεγαλύτερες ομάδες των εισερχόμενων ασθενών είναι από τη
Λατινική Αμερική και την Ευρώπη.

Based on a total of 525.640 treatment cycles annually in Europe, 5% of the total care for fertility issues
in Europe includes cross-border trips for reproductive medicine.
But in the United States 4% of all fertility treatments provided in the country, or about 6,000 cycles, are provided to residents outside of the United
States.
The largest groups of incoming patients are from
Latin America and Europe.

Οι λόγοι της Διασυνοριακής Αναπαραγωγικής
Περίθαλψης
Η δυνατότητα πρόσβασης για την αντιμετώπιση
της γονιμότητας στη χώρα κατοικίας του ασθενούς
εξαρτάται από την παροχή υπηρεσιών της ART, την
ποιότητα της περίθαλψης που προσφέρεται, την ποικιλία από επιλογές θεραπείας που έχει και το χρόνο
αναμονής. Επίσης τα ζευγάρια ταξιδεύουν περισσό-

The reasons for cross-border Reproductive Care
The accessibility of the treatment of fertility in the
country of residence of the patient depends on the
provision of ART services, the quality of the care offered, the variety of treatment options and the waiting time.
In, addition, couples are traveling more from coun146

tries where the supply of donors of genetic material
and surrogacy services is low, relative to demand,
mainly because of regulations, offsets, or/and of the
anonymity policy of each country.

τερο από χώρες όπου η παροχή των δωρητών γενετικού υλικού και των υπηρεσιών παρένθετης μητρότητας είναι χαμηλή σε σχέση με τη ζήτηση, λόγω
κυρίως των κανονισμών, των αντισταθμιστικών
οφελών, ή/και της πολιτικής της ανωνυμίας του δότητης κάθε χώρας.
Η πλειοψηφία των ασθενών που ταξιδεύουν στο
εξωτερικό για περίθαλψη έλαβαν θεραπεία στη
χώρα καταγωγής τους, συχνά εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα. Επίσης, επειδή η θεραπεία
γονιμότητας μπορεί να είναι απαγορευτικά ακριβή, μπορεί να χρησιμοποιείται από ελάχιστους από
εκείνους που έχουν ανάγκη από φροντίδα αναπαραγωγικής ιατρικής σε αρκετές χώρες. Οι διαφορές ως
προς τις αμοιβές που καταβάλλονται στους δότες
γενετικού υλικού και στις παρένθετες μητέρες είναι
επίσης κίνητρα για ιατρικό τουρισμό αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.Οι Νόμοι αντιμετωπίζουν
συνήθως με περιορισμούς την πρόσβαση σε υπηρεσίες ART με βάση τα δημογραφικά στοιχεία. Περιορισμοί στην ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση
και τον σεξουαλικό προσανατολισμό είναι ενσωματωμένοι στο δίκαιο σε ορισμένες χώρες, στέλνοντας
έτσι τα μεγαλύτερα σε ηλικία ζευγάρια, τους μονογονεϊκούς γονείς, καθώς και τα ομόφυλα ζευγάρια
πέραν των εθνικών συνόρων.

Countries that restrict the payment of “remuneration” to donors and the surrogate mothers are the
majority among fertility travelers, leaving accessing
these services abroad.
National policies that require disclosure of the
identity of the donor also affect the availability of
donors of genetic material, and therefore a factor
for searching for a solution for their infertility by
traveling to another country.
The majority of patients traveling abroad for care
have already received treatmentlead to failure in
their country of origin, often for several years.
Since fertility treatment can be prohibitively expensive, it can be used by very few out of those who
need reproductive medicine care in several countries.
The differences regarding the payments to donors
of genetic material and the surrogate mothers are
also motives for medical tourism for treatment of
infertility.
The laws face usually with restrictions the access
to ART services based on demographics.

Μια συγκεκριμένη θεραπεία μπορεί να είναι να
μην είναι διαθέσιμη, εκτός των νομικών περιορισμών και για άλλους λόγους που σχετίζονται με την
εξέλιξη της ιατρικής γνώσης στην υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή, όπως λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας ή
εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή, οι ασθενείς πρέπει να μετακινηθούν να ψάξουν για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε άλλες χώρες.

Restrictions on age, marital status and sexual orientation are incorporated into the law in some countries, thus sending the older couples, single parents
as well as same-sex couples beyond national borders.

Η προεμφυτετυτική διάγνωση (PGD) είναι ένα
σαφές παράδειγμα. Αν και δεν απαγορεύεται γενικά,
η τεχνική μπορεί να πάρει πολύ χρόνο να καθιερωθείστις κλινικές του εθνικού συστήματος υγείας, εάν
λείπει η ειδική εμπειρία και γνώση ή η τεχνογνωσία
της PGD, που προσφέρεται σε άλλη χώρα, μπορεί
να προσεγγιστεί ως υπηρεσία, με την διακίνηση
μόνο των βιολογικών δειγμάτων των βιοψιών του
εμβρύου και των αποτελεσμάτων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε μια έρευνα, με συλλογή πληροφοριών από 53 κέντρα εξειδικευμένα σε
PGD, όπου η επιλογή τουφύλου για κοινωνικούς λόγους αποδείχθηκε ότι ήταν ένδειξη για PGDμόνο σε
μερικούς κύκλους και ειδικά με την συνύπαρξη ιατρικής αναγκαιότητας για θεραπευτικούς σκοπούς.
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η διαδικασία

A specific treatment may be unavailable, in addition to legal constraints also for other reasons associated with the evolution of medical knowledge in
assisted reproduction, such as due to lack of expertise or equipment. In this case, patients should move
to look for high quality services in other countries.
The preimplantation genetic diagnosis (PGD) is a
clear example.
Although not prohibited in general, the technique
might take long time to become established in the
clinics of the national health system, if there is lack
of the special experience and knowledge or the
know-how of PGD, offered in another country, and
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can be accessed as a service, with the transportation
of only biological samples of embryo biopsy and
their results.

αυτή θεωρείται ηθικά απαράδεκτη. Ως εκ τούτου,
δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι σε ένα κέντρο
IVFστην Ιορδανία πραγματοποιήθηκαν, κατά το
ίδιο έτος, περισσότερες διαδικασία επιλογής φύλου
στα ζευγάρια που ταξιδεύουν από όλες τις ηπείρους
από ό, τι εκείνες που εκτελούνται σε ολόκληρη την
Ευρώπη για ιατρικούς λόγους.

The European Commission has conducted a survey, by gathering information from 53 specialized
centers in PGD, where sex selection for social reasons turned out to be an indication for PGD only in
a few cycles and especially with the coexistence of
medical necessity for therapeutic purposes. In most
European countries, this process is considered morally unacceptable.

Η Γενετική της γυναικείας υπογονιμότητας
Ο γενετικός έλεγχος των γυναικών με ωοθηκική
ανεπάρκεια και αμηνόρροια πρέπει να αποτελείται
από μια χρωμοσωμική ανάλυση και έλεγχο με CGG
του εύθραυστου γονιδίου X - της νοητικής καθυστέρησης -1 (FMR1), ή σπανιότερα των μεταλλάξεωνστα γονίδια FOXL2 και GLAT, ή λιγότερο συχνά των μεταλλάξεις POLG που σχετίζονται με μια
μιτοχονδριακή ασθένεια. Σπανιότερες αιτίες της γυναικείας υπογονιμότητας, όπως αυτές που οφείλονται σε μεταλλάξεις στα γονίδια του υποδοχέα της
θυλακιοτρόπου ορμόνης ή της ωχρινοτρόπου ορμόνης στα ωοθυλάκια, χρήζουν γενετικού ελέγχου.
Άλλες σπάνιες κληρονομικές προδιαθέσεις, όπως το
σύνδρομο Kallmann (KS), η έλλειψη ευαισθησίαςστα ανδρογόνα και η υπερπλασία των επινεφριδίων μπορεί να διαγνωστούν ως αιτίες της γυναικείας
στειρότητας. Στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων
αποβολών καθώς και στην επαναλαμβανόμενη αποτυχία εμφύτευσης του εμβρύου μετά από εμβρυομεταφορά στην IVF, και για την εξέταση ισορροπημένων μετατοπίσεων ή/και άλλων δομικών ανωμαλιών, εκτελείται η ανάλυση χρωμοσωμάτων και με
την βοήθεια της PGD η επιλεκτική απομόνωση των
εμβρύων αυτών.

Therefore, it is not surprising that an IVF Center
in Jordan, during the same year, performed more sex
selection process in couples traveling from all continents than those performed throughout Europe for
medical reasons.
The genetics of female infertility
The genetic screening of women with ovarian
failure and amenorrhea that should be consisted
of a chromosomal analysis and control with CGG
of fragile X gene-mental retardation-1 (FMR1), or
more rarely mutations in genes FOXL2 and GLAT,
or less commonly the POLG mutations associated
with a mitochondrial disease.
More rare causes of female infertility, such as
those due to mutations in the genes of the receptor of
the follicular hormone, or the luteinizing hormone
in the follicles, must also be taken into account and
investigated whenever necessary.
Other rare hereditary predispositions, as the Kallmann’s syndrome (KS), the lack of sensitivity in
androgens and adrenal hyperplasia can be diagnosed
as causes of female infertility.

Εάν τεκμηριωθεί μια γενετική αιτία υπογονιμότητας, πρέπει να παρέχεται στο ζευγάρι η γενετική
συμβουλευτική. Ανάλογα με τον τύπο της γενετικής
ανωμαλίας, διάφορες θεραπείες μπορεί να προσφερθούν, όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση, με ή χωρίς PGD, καθώς και η δωρεά γαμετών ή εμβρύων.
Επίσης θα πρέπει να συζητηθεί ο περαιτέρω γενετικός έλεγχος της οικογένειας. Για κάθε γενετική αιτία που ενέχεται στην υπογονιμότητα η διάγνωση, η
κατάλληλη θεραπευτική και η συμβουλευτική προσέγγιση πρέπει να παρέχεται με μια διεπιστημονική
προσέγγιση και είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την
ιατρική ηθική δεοντολογία, ανεξάρτητα με το νομικό πλαίσιο κάθε χώρας. Νέεςτεχνολογίες, με υψηλό
κόστος λειτουργίας και όπως aCGH, WES ή WGS,
καθιστούν δυνατό τον εντοπισμό πρόσθετων γονιδίων που έχουν σημαντικό ρόλο στον γυναικείοπαράγοντα της αναπαραγωγικής αποτυχίας.

In cases of repeated miscarriages as well as repeated failures of embryo implantation after embryo transfer in IVF, and for investigating balanced
translocations or/and other structural abnormalities,
analysis of chromosomes should be performed and
selective isolation of such embryos with the aid of
PGD.
If a genetic cause of infertility is documented, the
couple must be given genetic counselling.
Depending on the type of the genetic abnormality,
various treatments can be offered, such as in vitro
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Η Γενετική της ανδρικής υπογονιμότητας
Επί του παρόντος, ο γενετικός έλεγχος ενδείκνυται κυρίως για την διαλεύκανση/επιβεβαίωση της
διάγνωσης γενετικών βλαβών και για την αξιολόγηση του κινδύνου της στειρότητας στους απογόνους, όπως στην περίπτωση που ο άνδρας φέρει
ένα χρωμόσωμα Υ με «μικροελλείψεις» μετά από
επιτυχημένη θεραπεία με διάφορες μορφές εξαγωγής σπέρματος από τους όρχεις, με υποβοηθούμενη
ή μη εκσπερμάτιση, ή βιοψία ορχικού ιστού, ακολουθούμενη από ενδοκυτταροπλασματική έγχυση
σπερματοζωαρίου στο ωάριο (ICSI).
Πρόσφατα, έχει υπολογιστεί ότι περίπου το ένα
τέταρτο των ασθενών με αζωοσπερμία (AZ) και
σοβαρή ολιγοασθενοσπερμία υποβάλλονται σε γενετικές δοκιµασίες. Οι γενετικές ανωμαλίες αυτές και οι εκτροπές από το φυσιολογικό καρυότυπο, αντιπροσωπεύονται κυρίως από το σύνδρομο
Klinefelter συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων
τύπων μωσαϊκισμού, με μια μάλλον ανομοιογενή
κλινική εικόνα. Αυτή είναι μια από τις πιο κοινές
ανθρώπινες χρωμοσωμικές φυλετικές/αυτοσωμικές
ανωμαλίες, με επίπτωση 1 στους 650 άνδρες. Οι άνδρες με διάφορες μορφές χρωμοσωμικών μετατοπίσεων έχουν υψηλότερο κίνδυνο επαναλαμβανόμενων αποβολών ή θνησιγένειας για τους απογόνους
τους, όπως συχνά συμβαίνει μια ισορροπημένη μετατόπιση σε ένα χρωμόσωμα μπορεί να γίνει ασύμμετρη ή μη ισοζυγισμένη για τους απογόνους τους.
Παθογόνες μεταλλάξεις ή παραλλαγές στο γονίδιο του διαμεμβρανικού υποδοχέα (CFTR) της κυστικής ίνωσης (CF) έχουν ενοχοποιηθεί για την ανδρική στειρότητα και σχετίζονται με αποφρακτική αζωοσπερμία λόγω εκ γενετής αμφοτερόπλευρης απουσίας του σπερματικού πόρου (CBAVD).
Αλλαγές στο γονίδιο GNRH-Ιτης εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροφινών (GnRH), εμπλέκονται
σε διαταραγμένη νευρωνική ανάπτυξη, και βρέθηκαν σε συγγενή υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό
(HH).Η σφαιροσπερμία, όπως επίσης και η μακροκεφαλία το σπέρματος αποτελούν γενετικά σύνδρομα και ο ρόλος των μεταβολών του μιτοχονδριακού DNA στην ανδρική υπογονιμότητα και σε συνεργασία με την μέθοδο ICSI απαιτεί γενετική διάγνωση και ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση
στο υπογόνιμο ζευγάρι, σήμερα.Έτσι λοιπόν η τόσο
γνωστή αποφρακτική αζωοσπερμία χρειάζεται πλήρη διερεύνηση με την εξέταση ολόκληρου του γονιδίου AR, ενδεχομένως με αλληλούχιση πολυμορφισμών SNPs, μια εξειδικευμένη και ακριβή γενετική εξέταση που δεν είναι εύκολο να την παρέχουν

fertilization, with or without PGD, as well as the donation of gametes or embryos. It should also be discussed the further genetic screening of the family.
For any genetic cause involved in infertility, diagnosis, appropriate therapeutic and consultative approach should be provided with a multidisciplinary
approach and is mandatory, according to medical
ethics, regardless of the legal framework of each
country.
New technologies, with high operating costs like
aCGH, WES or WGS, are making possible to identify additional genes that have a significant role in
female factor of reproductive failure.
The genetics of male infertility
Currently, genetic screening is indicated mainly
for the clarification/confirmation of diagnosis of
genetic damages and for assessing the risk of infertility in the offspring, as in the case that a man
is bearing a Y chromosome with «microdeletions»
after successful treatment with various methods of
sperm retrieving from the testes, with assisted or not
ejaculation, or testicular tissue biopsy, followed by
intracytoplasmic sperm insemination in the oocyte
(ICSI).
Recently, it has been estimated that about a quarter of the patients with azoospermia (AZ) and severe oligoasthenospermia undergo genetic screening procedures.
These genetic anomalies and aberrations from the
normal karyotype, are represented mainly by the
Klinefelter’s Syndrome including various types of
mosaicism, with a rather dissimilar clinical picture.
This is one of the most common human chromosomal sex/autosomal abnormalities, with an incidence of 1 in 650 men. Men with various forms of
chromosomal translocations have higher risk of recurrent miscarriages or stillbirths to their offspring,
as a balanced translocation on a chromosome may
become asymmetrical or non-balanced for their offspring.
Morbid mutations or variations in the transmembrane receptor gene (CFTR) of cystic fibrosis (CF)
have been implicated in male infertility and are
associated with obstructive azoospermia due to
congenital or bilateral absence of the vas deferens
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(CBAVD). Changes in GNRH-I gene of the secreting hormone of gonadotrophin (GnRH), are implicated in impaired neuronal development, and have
been found in the congenital hypogonadotrophic
hypogonadism (HH). The globozoospermia, as well
as the macrocephaly of the sperm are genetic syndromes and the role of changes in mitochondrial
DNA in male infertility and in collaboration with
the ICSI method requires genetic diagnosis and
integrated therapeutic intervention on the infertile
couple, today.

απλές και μικρές μονάδες ART σε χώρες με πρόχειρες λύσεις αντιμετώπισης της υπογονιμότητας χωρίς τεχνογνωσία πολλών ετών.
Λόγω τις προόδου στη χρήση των aCGH (γενετική αλληλούχιση με μικροσυστοιχίες), ένας μεγάλος αριθμός αντιγράφων των παραλλαγών των γονιδίων που ενέχονται στην ανδρική υπογονιμότητα (CNVs) έχουν μελετηθεί στο επίπεδο ολόκληρου
του γονιδιώματος ή μόνο του χρωμοσώματος Y, και
η καθημερινή έρευνα εκτιμάτην κλινική σημασία
τους στο αποτέλεσμα.Τέλος, η γονιδιακή πολυπλοκότητα μαζί με την ανάλυση του «πρωτεώματος»,
δηλαδή της αντιστοίχισης του προϊόντος έκφρασης
των πολυφορφισμών κάθε γονιδίου, προσθέτει μια
περαιτέρωεξερεύνηση, στο το επίπεδο της γενετικής ποικιλομορφίας.
Ως εκ τούτου, η αξιοποίηση και συνδυασμός των
διαφόρων τεχνολογιών «γονιδιωματικής» στα πλαίσια της βιολογίαςτων συστημάτων, μπορεί να μας
οδηγήσει στις αναγκαίες σημαντικές ανακαλύψεις
στη μελέτη για τα γενετικά αίτια της ανθρώπινης
υπογονιμότητας.

Thus the known obstructive azoospermia requires
full investigation by screening the whole AR gene,
possibly by sequencing SNPs polymorphisms, a
specialized and accurate genetic test that is not easy
to be provided by simple and small units of ART
in countries with shoddy treatment solutions for the
infertility without a know-how of many years.
Due to the progress in the use of aCGH (genetic
sequencing with microarrays), a large number of
copies of genes variants involved in male infertility
(CNVs) have been studied at the level of the entire
genome or the chromosome Y only, and the daily
survey assesses their clinical significance on the
outcome.Finally, the gene complexity together with
the analysis of the “proteomes”, i.e. the mapping of
the product of the expression of the polymorphism
of every gene, adds a further exploration, at the level of genetic diversity.

Αναπαραγωγική ιατρική και γενετική
Οι γενετικές αιτίες για την αναπαραγωγική αποτυχία είναι τώρα καλύτερα κατανοητές και μπορούν
να διερευνηθούν πιο προσεκτικά, καθώς η παροχή
συμβουλών των υπογόνιμων ζευγαριών (αναπαραγωγικής και γενετικής) έχει βελτιωθεί σημαντικά.
Εάν υπάρχει υποψία για μια γενετική αιτία, το ζευγάρι θα πρέπει να παραπεμφθεί στο κατάλληλο ιατρικό κέντρο αναπαραγωγής και γενετικής, σε διάφορες χώρες.
Το γενετικό υλικό του εμβρύου και του ωαρίου
ιδίως, είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει
την επιτυχία εμφύτευσης. Τα μιτοχονδριακά ελαττώματα και οι ατέλειες των χρωμοσωμάτων σε
κληρονομικές ασθένειες, η ανευπλοειδία (ανώμαλοςαριθμός χρωμοσωμάτων) και οι μετατοπίσεις,
καθώς και μεμονωμένα γονιδιακά ελαττώματα,
μπορεί να είναι σημαντικά.Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση με τον έλεγχο σε όλα τα 23 ζεύγητων
χρωμοσωμάτων από μια τεχνική μικροσυστοιχιών
«microarray», η οποία ποσοτικοποιεί το γενετικό
υλικόσε κάθε χρωμόσωμα, είναι ένα σχετικά νέο
εργαλείο, το οποίο μας επιτρέπει να διαφοροποιούμε χρωμοσωμικά τα μη φυσιολογικάέμβρυα και
έτσι απορρίπτοντάς τα να τα αντικαταστήσουμε,
μόνο με φυσιολογικά την 5ηημέρα της εμβρυομεταφοράς σε κύκλους IVF. Αυτό βελτιώνει τα ποσοστά
εμφύτευσης των εμβρύων και το θετικό αποτέλε-

Therefore, the use and the combination of various
technologies of ‘genomics’ in the context of biology of systems can lead to the necessary significant
breakthroughs in the study of the genetic causes of
human infertility.
Reproductive medicine and genetics
The genetic causes of reproductive failure are
now better understood and can be investigated
more carefully, as the counseling of the infertile
couples (reproductive and genetic) has improved
significantly. Appropriate counselling based on the
medical, family and reproductive history should be
offered and the necessary genetic analyses should
be applied where appropriate, seeking them where
available. If there is suspicion of a genetic cause, the
couple should be referred to the appropriate medical centre of Reproduction and Genetics, in various
countries.
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The genetic material of the embryo and the oocyte
in particular, is the key factor affecting the success
of implantation. The mitochondrial and chromosome defects in hereditary diseases, the aneuploidy
(abnormal number of chromosomes) and translocations, as well as individual gene defects, may be
important.The preimplantation genetic diagnosis by
screening all 23 pairs of chromosomes with microarray technique which quantifies the genetic material
in each chromosome, is a relatively new tool, which
allows us to differentiate chromosomally the abnormal embryos and thus by rejecting them to replace
them only with normal ones the 5the day of embryo
transfer in IVFcycles. This improves the rates of implantation of embryos and the positive outcome of
childbearing.

σμα της τεκνοποίησης.
Ο κίνδυνος ενός γενετικού συνδρόμου, του μωσαϊκισμού Τurner είναι 5-7%, είναι σημαντικό θέμα
στο οποίο για να επιβεβαιωθεί απόλυτα η χρωμοσωμική ομαλότητα απαιτείται συνεργασία της
προεμφυτευτικής διάγνωσης και επεμβατικώνεξετάσεων προγεννητικού ελέγχου με δειγματοληψία
χοριακής λάχνης ή αμνιοπαρακέντηση, για να μπορεί να δώσει κάποια λύση στην περίπτωση αυτή.Η
προεμφυτευτική γενετική διάγνωση μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί και για μετατοπίσεις ανωμαλίες
μεμονωμένων γονιδίων, όπως bRcA1 και bRcA2,
των προδιαθεσικών γονιδίων για τον καρκίνο του
μαστού και των ωοθηκών καθώς και της κυστικής
ίνωσης.
Τέλος, το κίνητρο για θεραπεία με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μπορεί να μην είναι αυτή καθ’αυτή η υπογονιμότητα αλλά μπορεί να είναι ο κίνδυνος
μιας γενετικής κατάστασης στην οικογένεια και έμμεσα η χρήση της ART σε συνδυασμό με PGD και η
εμπεριστατωμένη γενετική συμβουλευτική να αποτελεί μονόδρομο για την απόκτηση ενός υγιούς παιδιού απαλλαγμένο από μια γενετική ασθένεια που
ενδημεί στην οικογένεια.
Ένα παράδειγμα από μία από τις πιο περίπλοκες
καταστάσεις στη γενετική συμβουλευτική των υπογόνιμων ζευγαριών που είναι δύσκολο να την βρεί
κανείς σε όλον τον κόσμο, έχει σχέση με αυτά τα
άτομα που έχουν δύο μεταλλάξεις του γονιδίου
CFTR της κυστικής ίνωσης, της «σοβαρής» που σε
ομοζυγωτία ή σε σύνθετη ετερόζυγη κατάσταση θα
οδηγούσε στην κλασική μορφή της κυστικής ίνωσης, και της «ήπιας» μετάλλαξη ή παραλλαγής της.
Αν διενεργηθεί μικρογονιμοποίηση με το σπέρμα
από ένα τέτοιο άτομο, ο απόγονος θα κληρονομήσει είτε την μία είτε την άλλη από τις μεταλλάξεις
αυτές.
Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGS) είναι
συμπλήρωμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης και
χρησιμοποιείται για να ενισχύσει την επιλογή του
εμβρύουγια ορισμένες ομάδες ασθενών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την προηγμένη ηλικία της μητέρας, την επαναλαμβανόμενη
αποτυχία εμφύτευσης στην εξωσωματική γονιμοποίησης, τις επαναλαμβανόμενες αποβολές με γονείς με κανονικό καρυότυπο και σοβαρή υπογονιμότητα λόγω του ανδρικού παράγοντα, καθώς επίσης
και αυτές που ανακαλύπτονται από το οικογενειακό
ιστορικό ή σε τυχαίο γενετικό έλεγχο, όπως η μεσογειακή αναιμία, οι νευρομυικές δυστροφίες, η χρόνια κοκκιωματώδης νόσος κ.α.

The risk of a genetic syndrome, the Turner’s mosaicism, is 5-7%, and is an important topic in which
for the chromosomal normality to be fully confirmed,
cooperation of preimplantation diagnosis and interventional antenatal examinations with chorionic villus sampling or amniocentesis is required, to be able
to offer a solution in this case. The preimplantation
genetic diagnosis may also be used for translocation
aberrations of individual genes, such as bRcA1 and
bRcA2, the predisposing genes for breast cancer and
ovarian cancer as well as for cystic fibrosis.
Finally, the motive for treatment with assisted reproduction may not be the infertility itself but it may
be the risk of a genetic condition in the family and
indirectly the use of ART in combination with PGD
and the thorough counseling may be the only option
for having a healthy child free of a genetic disease
that is endemic in the family.
An example of one of the most complicated situations in genetic counseling of infertile couples that
is hard for someone to find it in the world, is related
with those individuals who have two mutations of
the CFTR gene of cystic fibrosis, the “serious” one
that in homozygous or in complex heterozygous
condition would result in the classic form of cystic
fibrosis, and the ‘mild ‘ mutation or a variation of it.
If micro-insemination is performed with sperm from
such a person, the offspring will inherit either the
one or the other of these mutations.
The preimplantation genetic screening (PGS) is an
adjunct to IVF and used to enhance embryo selection for certain groups of patients, including those
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related to advanced maternal age, recurrent implantation failure during in vitro fertilization, recurrent
abortions with parents with normal Karyotype and
severe infertility due to male factor, and also the
diseases come through a random test or referred in
their family tree, as the β-thalassaemia, Cadasil syndrome, Facioscapulohumeral muscular dystrophy,
chronic granulomatous disease or Leber congenital
amaurosis and others.

Τόσο στην PGD όσο και στον PGS, υπάρχουν τρία
στάδια κατά τα οποία τα κύτταρα μπορούν να αφαιρεθούν για τις γενετικές αναλύσεις. Βιοψία πολικού
σωματίου (PB) συνεπάγεται την αφαίρεση τμήματος από το πρώτο ή δεύτερο πολικό σωμάτιο, είτε
ταυτόχρονα στο στάδιο ζυγωτού, ή διαδοχικά στο
ωοκύτταρο και στη συνέχεια στο στάδιο του ζυγωτού. Ο σημαντικός περιορισμός της βιοψίας πολικού σωματείου είναι ότι αναλύονται μόνο τα μητρικά χρωμοσώματα. Η βιοψία βλαστοκύστης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Γίνεται μια τρύπα
στην διαφανή ζώνη, είτε την 3ηημέρα ή την 5ηημέρα από τηνγονιμοποίηση του ωαρίου και αφαιρείται
τμήμα του τροφοεκτοδέρματος.
Η κατάψυξη στην βιοψία εμβρύων είναι πια πολύ
επιτυχής και με την αυξανόμενη χρήση της υαλοποίησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όλα τα έμβρυα
μετά την βιοψία «υαλοποιούνται», αφήνοντας περισσότερο χρόνο για τις γενετικές εξετάσεις που
πρέπει να εκτελεστούν και επιτρέποντας επίσης τα
δείγματα να σταλούν για ανάλυση σε πιο εξειδικευμένα κέντραάλλων χωρών για PGD.Η χρήση των
ολιγο-νουκλεοτιδίων /SNP συστοιχίες και οι τεχνικές WES/WGS γενετικής ανάλυσης επιτρέπουν μια
σημαντική αύξηση του ποσού των γενετικών πληροφοριών που είναι διαθέσιμη από κάθε έμβρυο.
Το εύρος των γενετικών δοκιμών που είναι διαθέσιμες είναι μεγάλο,συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γενετικών διαταραχών, την γενετική παρέμβαση του «lifestyle» που σχετίζεται με επιλεγμένα γενετικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά γενεαλογικού δένδρου – το γενετικό profile του κάθε παιδιού,
τη φαρμακογονιδιωματική για την αντοχή που αναπτύσσεται ή είναι κληρονομική σε φαρμακευτικές
θεραπείες και ακόμα περισσότερα που θα δουν το
φως στα επόμενα χρόνια.
Ακόμα πιο ελπιδοφόρα είναι η χρήση των ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων και παραγόντων
αίματος που προέρχονται από πολυδύναμα βλαστικά κύτταραή από την επεξεργασία και τον εμπλουτισμό του ίδιου του αίματος της γυναίκας και αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για την αναγεννητική ιατρική και σε όλους τους κλάδους. Από
την κοσμετολογία και την δερματολογία έως την ορθοπεδική, την καρδιολογία και προσφάτως μετά την
ανακοίνωσή μας στο συνέδριο της ESHRE, στην γυναικολογία. Μια πρωτοποριακή μέθοδος εφαρμόζεται στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών, αν και απαιτεί βέβαια ακόμα περισσότερες κλινικές δοκιμές
και έρευνα, για την αναγέννηση του ενδομητρίου
και των ωοθηκών σε περιεμμηνοπαυσιακές γυναί-

In both PGD and PGS, there are three stages in
which the cells can be removed for genetic testing.
Polar body biopsy (PB) involves the removal of the
first or second polar luteum, either simultaneously at
the zygote stage or in succession, in the oocyte and
then in the zygote stage.
The major limitation of polar body biopsy is that
only the maternal chromosomes are analyzed. Blastocyst biopsy is used increasingly.
A hole is made in the transparent zone, or 3the day
or the 5the day of fertilization of the ovum and a
section of trophoectoderm is removed. The frozen
embryo biopsy is now very successful and with the
increasing use of vitrification. In some cases, all embryos after biopsy are “vitrified”, leaving more time
for the genetic screening to be performed and also
allowing the sample to be sent for analysis to more
specialized centers of other countries for PGD.The
use of oligo-nucleotides/SNP arrays and the techniques WES /WGS for genetic analysis allow a significant increase in the amount of genetic information that is available from each embryo.
The range of the genetic tests which are available
is large, including rare genetic disorders, genetic intervention of the “lifestyle” associated with selected
genetic traits and characteristics of genealogical tree
– the genetic profile of each child, the pharmacogenomics for resistance that develops or it is inherited in drug therapies and even more that will see the
light in the next few years.
What is even more promising, is the use of human
embryonic stem cells and hematopoietic factors derived from pluripotent blastic stem cells or from the
female blood cells platelet enriched, as constitute a
promising treatment for the regenerative medicine
and in all health fields. From cosmetology and dermatology to orthopedics, cardiology and recently
after our announcement at the Congress of ESHRE,
in Gynecology. Nowadays, a pioneering method has
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been applied in GENESIS Clinic Athens, as certainly requires more clinical trials and research, in
endometrial and ovarian regeneration in peri-menopausal women who want to conceive with the use of
autologous platelets enriched plasma (PRP), having
the first birth from a mother who had undergone this
treatment.

κες που θέλουν να τεκνοποιήσουν με την αυτόλογη χρήση πλάσματος εμπλουτισμένου με αιμοπετάλια (PRP), έχοντας σήμερα και το πρώτο παιδί που
γεννήθηκε από μητέρα που έλαβε αυτή τη θεραπεία.
Μεγάλη σημασία στον τομέα της έρευνας είναι να
επιτραπεί και η χρήση εμβρύων με ελαττώματαστα
γονίδιά τους, μετά από PGD, εκμεταλλευόμενοι τα
πολυδύναμα κύτταρα που φέρουν ένα τέτοιο και να
χρησιμοποιηθούν σε ένα κλινικό περιβάλλον με διασφάλιση της αξιοπιστία του, ως μοντέλα της έρευνας. Έτσι θα αναπτυχθεί ή έρευνα προκειμένου να
εκτιμηθεί η γενομική / χρωμοσωμική σταθερότητα
των βλαστικών κυττάρων in vitro, για ερευνητικούς,
διαγνωστικούς, και τελικά για θεραπευτικούς σκοπούς.

Of great importance in the field of research is to
allow the use of embryos with defects in their genes,
after PGD, taking advantage of the pluripotent cells
that carry and be used in a clinical setting with ensured reliability, as research models. Thus the research will develop in order to assess the genomics/chromosomal stability of stem cells in vitro, for
research, diagnostic, and eventually for therapeutic
purposes.

Κλωνοποίηση και «παιδιά με τρεις-γονείς»: μιτοχονδριακή αντικατάσταση
Δύο πιθανές τεχνικές για τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων έμβρυα στο εργαστήριο είναι
πια εφικτές. Η τεχνική «Εξωσωματική Γονιμοποίηση με τρεις γονείς»(MST – maternalspindletransfer)
και η «H καταστροφική κλωνοποίηση εμβρύου»
(PNT – pronucleartransfer) παρέχονται σήμερα για
την αφαίρεση αντικατάσταση του γενετικού υλικού
του ωαρίου που θα «περάσει» στο παιδί και θα είναι
σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσει από συγκεκριμένα
γενετικά νοσήματα.
Με τις τεχνικές αυτές, είμαστε σε θέση να αλλάξουμε το γονιδίωμα που θα πρέπει να περάσει σε
μελλοντικές γενιές. Σε πολλές χώρες είναι παράνομο να προσπαθούμε να αλλάξουμε τη «βλαστική
αλληλουχία» με «με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, εάν
επιτραπεί η γενετική τροποποίηση αυτή σίγουρα θα
εφαρμοσθεί και σε άλλες ασθένειες και θα ανοίξει
νέους ορίζοντες στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μετατρέποντάς την έτσι από την σημερινή λύση
στην υπογονιμότητα σε θεραπευτικό εργαλείο της
ιατρικής στην αντιμετώπιση γενετικών ασθενειών.
Περίπου 200 παιδιά το χρόνο γεννιούνται με μεταλλάξεις στο μιτοχονδριακό DNA. Στις περισσότερες
των περιπτώσεων πρόκειται μόνο για ήπια νόσο, μερικές φορές χωρίς καθόλου συμπτώματα. Όμως, περίπου ένα στα 6.500 παιδιά γεννιέται με τη νόσο των
μιτοχονδρίων, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και ίσως θανατηφόρες ανωμαλίες όπως μυική
αδυναμία, τύφλωση και καρδιακή ανεπάρκεια.
Γίνεται εξωσωματική γονιμοποίηση και προκύπτει το έμβρυο με γενετικό υλικό του πατέρα και της
μητέρας. Το γενετικό υλικό του εμβρύου, O πυρήνας του γονιμοποιημένου ωαρίου, αφαιρείται από
το ωάριο που περιέχει ελαττωματικά μιτοχόνδρια

Cloning and “three-parents children”: Mitochondrial replacement
Two possible techniques for creating genetically
engineered embryos in the lab is no longer feasible. The technique “IVF with three parents “ (MST
– maternal spindle transfer) and “ The destructive
embryo cloning (PNT – pronuclear transfer), are
provided today for removal and replacement of the
genetic material of the egg that will be “passed” to
the child and will be at increased risk to get sick
from specific genetic diseases.
With these techniques, we are able to change the
genome that will be passed to future generations.
In many countries it is illegal to try to change the
‘blastic’ sequence with this way. However, if the
genetic modification is allowed, it will certainly
be applied to other diseases and will open new horizons in assisted reproduction turning it, this way,
from the current solution to infertility into a therapeutic tool of medicine in treating genetic diseases.
About 200 children a year are born with mutations
in mitochondrial DNA. In most cases only mild illness, sometimes without any symptoms are referred.
However, approximately one in 6,500 children born
with mitochondrial disease, can cause serious and
perhaps fatal abnormalities such as muscular weakness, blindness and heart failure.
In these cases, in vitro fertilization is carried out
and the embryo genetic material comes from of father and mother. The genetic material of the embryo,
the core of the fertilized egg, is being removed from
the egg containing defective mitochondria and is be153

ing transferred into a healthy donor egg from which
the nucleus has been removed and contains healthy
mitochondria. Therefore the fetus now contains the
genetic material of the mother and father and donor’s mitochondria.

και μεταφέρεται στο ωάριο μιας υγιούς δότριας από
το οποίο έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας και περιέχει υγιή
μιτοχόνδρια. Συνεπώς το έμβρυο πλέον περιέχει το
γενετικό υλικό της μητέρας και του πατέρα και μιτοχόνδρια της δότριας. Το έμβρυο δηλαδή περιέχει γενετικό υλικό από 3 ανθρώπους, «παιδί με 3 γονείς»
όπως αναφέρεται στον τύπο με «2 μητέρες και 1 πατέρα». Ουσιαστικά η συντριπτική πλειονότητα του
γενετικού υλικού του παιδιού προέρχονται από τους
γονείς με τουλάχιστον 23.000 γονίδια που μεταβιβάζονται στο έμβρυο από κάθε έναν από τους βιολογικούς γονείς και όχι από τη δότρια αφού το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων περιέχει 37 μόνο γονίδια.
Στην Ελλάδα σήμερα, έχουμε ένα από τα πιο μεγάλα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής της
Ευρώπης, την Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών, και ως
επικεφαλής του, διαπιστώνω ότι μέσααπότις καινοτόμες μεθόδους στην εξωσωματική γονιμοποίηση και στην εφαρμοσμένη γενετική, γίναμε γνωστοί
σε όλο τον κόσμο και το επιστημονικό μας έργο περιλαμβάνεται στην Παγκόσμια Ιστορία της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης όπου μόνο πρωτοπόρες μονάδες αναφέρονται (www.lVF-Worldwide.com). Το
αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε επιτύχει τώρα, να μας
επισκέπτονται ζευγάρια που αναζητούν λύση στο
πρόβλημα της υπογονιμότητάς τους από 32 χώρες.
Πετύχαμε το 2005: Βιοψία βλαστοκύστης και
προεμυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) για την
μ-θαλασσαιμία, το 2005: PGD για τις σπάνιες νόσους Cadasil, Κρανιοπροσωπική μυική δυστροφία,
το 2006 & 2006: Οι πρώτες 2 γεννήσεις ζώντων νεογνών σε δύο οικογένειες με προσβεβλημένα αδέλφια από χρόνια κοκκιωματώδη νόσο, ακολουθώντας
PGD και HLA αποτύπωση και το 2008: Νέα μέθοδος συνδυάζοντας βιοψία βλαστοκύστης, δακτυλοτύπιση DNA και ανάλυση mRNA με μικροσυστοιχίες (microarray) για την ταυτοποίηση βιώσιμων
βλαστοκύστεων.
Μέσα από την πρωτοποριακή δουλειά μας το
2010: ήμαστε το πρώτο κέντρο στην Ελλάδα και
ένα από τα λίγα στον κόσμο που μπορούσαμε να κάνουμε και να παρέχουμε στους ασθενείς μας Προεμφυτευτικό Γενετικό Έλεγχο (PGS) με την χρήση
της τεχνολογίας Array - CGH μεθόδου, καθώς επίσης τρέχουμε ερευνητικά πρωτόκολλα στην προγεμυτευτική διάγνωση και το 2011: το κέντρο μας επελέγη για να συμμετέχει από την ESHRE (European
Society of Human Reproduction and Embryology)
σε μεγάλη μελέτη προεμφυτευτικού ελέγχου της
ESHRE με τίτλο “The ESHRE Study into the
Evaluation of Oocyte Euploidy by Microarray

The fetus contains genetic material from 3 people,
“child with 3 parents” as mentioned in the press with
“2 mothers and 1 father”. Actually the vast majority
of the genetic material of the child come from parents with at least 23,000 genes that are passed to the
fetus from each one of their biological parents, not
by the donor after the genetic material of mitochondria since that contains only 37 genes.
In Greece today, we have one of the busiest centers
of assisted reproduction in Europe, the GENESIS
Clinic of Athens, and as head of, I see that through
the innovative methods of in vitro fertilization and
in applied genetics, we became known worldwide
and our scientific work is included in the Global History of IVF where only pioneer units are listed (URwww.lVF-Worldwide.com).
The result is that we have now achieved, to be visited by couples seeking a solution to the problem of
fertility from 32 countries.
We achieved in 2005: Blastocyst biopsy and
preimplantation genetic diagnosis (PGD) for
μ-Thalassemia, in 2005: PGD for the rare diseases
Cadasil, Craniofacial muscular dystrophy, in 2006
& 2006: The first 2 live births in two families with
siblings affected by chronic granulomatous disease,
following PGD and HLA imprinting and in 2008:
New method combining blastocyst biopsy, fingerprinting of DNA and mRNA analysis with microarrays for identifying viable blastocysts.
Through our pioneering work in 2010, we were
the first Center in Greece and one of the few in the
world that could perform and provide our patients
with Preimplantation Genetic Testing (PGS) with
the use of the technology of Array-CGH method, as
also we run research protocols in preimplantation diagnosis, and in 2011, our Centre was chosen by the
ESHRE (European Society of Human Reproduction
and Embryology) to participate in a large study of
preimplantation screening of ESHRE entitled “The
ESHRE Study into the Evaluation of Oocyte Euploidy by Microarray Analysis” (ESTEEM – Randomized Control Trial).
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Through the international CNN news broadcasting channel, in 2011, which refered to our success
of obtaining a healthy child in a couple of Northern Greece that were carriers of the mutated gene of
congenital Browning (blindness) by Leber (LCA).
(http://www.cnn.com/worldview, http://edition.cnn.
com/video/#/international/ 2011/ 01/31/wv.embryo.
euro.switch.bk.d.cnn

Analysis” (ESTEEM - Randomized Control Trial).
Μέσω του διεθνούς ειδησιογραφικού καναλιού
CNN, το 2011, το οποίο αναφέρεται στην επιτυχία
μας της απόκτησης ενός υγιούς παιδιού σε ζευγάρι
της Βορείου Ελλάδος που ήταν φορείς του μεταλλαγμένου γονιδίου της συγγενούς αμαύρωσης (τύφλωσης) κατά Leber (LCA). (http://www.cnn.com/
worldview, http://edition.cnn.com/video/#/international/ 2011/01/31/wv.embryo.euro.switch.bk.d.cnn

Cross-border reproductive care is a growing
reality in assisted reproduction.

Η διασυνοριακή αναπαραγωγική περίθαλψη
είναι μια αυξανόμενη πραγματικότητα στην
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

The benefits and the harm associated with crossborder reproductive care are long term, impacting
on the stakeholders of the Assisted Reproduction as
well as in the medical, economic, political and social systems of the local populations and the countries of departure and destination.

Τα οφέλη και η ζημία που συνδέεται με την διασυνοριακή αναπαραγωγική περίθαλψη είναι μακροπρόθεσμα, προσκρούοντας στους εμπλεκόμενους
φορείς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής καθώς
και στο ιατρικό, στο οικονομικό, στο πολιτικό και
κοινωνικό συστήματα των τοπικών πληθυσμών και
των χωρών αναχώρησης και προορισμού. Οι γιατροί που θεραπεύουν ασθενείς υπογονιμότηταςαπό
το εξωτερικό, έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν
την ίδια ποιότητα περίθαλψης που απαιτείται όπως
και για όλους τους εγχώριους ασθενείς. Καθώς οδηγούμαστε σε ένα διεθνοποιημένο μοντέλο αναπαραγωγικής ιατρικής πρέπει να ξέρουμε τις δυνατότητές μας και να τις εξελίξουμε ακόμα περισσότερο,
αλλά να γνωρίζουμε και τα όριά μας που πρέπει να
μας υπαγορεύει η ηθική μας.
Σας ευχαριστώ!

Doctors who treat infertility patients from abroad,
have an obligation to offer the same quality of care
as required for all domestic patients.
As we are heading into an internationalized model
of reproductive medicine we must know our potentials and develop them even more, but we should
also know our limits dictated by our morality.
Thank you!

Οι Νόμοι αντιμετωπίζουν συνήθως με περιορισμούς την πρόσβαση σε υπηρεσίες ART με βάση τα δημογραφικά στοιχεία.
The laws face usually with restrictions the access to ART services based on demographics.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ
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RELIGION IN HUMAN CULTURAL AND SOCIAL EVOLUTION

θρησκεία έχει τους επικριτές και υποστηρικτές της. Οι επικριτές δεν έχουν
κανένα πρόβλημα στην εύρεση ενδείξεων οι οποίες μπορεί να είναι κοινωνικά διχαστικές και να έρχονται σε αντίθεση με πολλές ηθικές αξίες, πάνω σε
θέματα όπως η καταστολή των δικαιωμάτων των γυναικών, ασκώντας κριτική στην θρησκεία, η οποία
έχει ασκήσει ένα απολυταρχικό έλεγχο ολόκληρων
κοινωνιών κατά τη διάρκεια χιλιετιών, εγκρίνοντας
σε γενικές γραμμές αυταρχικές απόψεις καθοδήγησης. Αλλά αυτά τα σφάλματα αντιπροσωπεύουν τα
χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αντίληψης.
Η θρησκεία δεν αποτελεί αδιαμφισβήτητη δύναμη για το καλό της κοινωνίας, αλλά δεν μπορεί να
απορριφθεί ως δεισιδαιμονία και ανοησία, ένα απομεινάρι του παρελθόντος. Προς το καλύτερο ή το
χειρότερο, συνέβαλλε αναπόσπαστα στην πληρέστερη συγκρότησή μας ως ανθρώπινων όντων.
Η άνοδος της σύγχρονης ακαδημαϊκής σκέψης,
επέτρεψε να επιτευχθεί μια καλύτερη κατανόηση
της θρησκείας. Ενώ η παρατήρηση του Pascal, που
οι άνθρωποι μισούν, γιατί μπορεί να είναι αλήθεια
(στοχασμός §27), ακλόνητη αλήθεια για πολλούς
ανθρώπους, η ίδια η θρησκεία παίζει ζωτικό ρόλο
στη ζωή όλων των ανθρώπινων κοινωνιών, ακόμη
και σε εκείνες όπου αμφισβητείται ανοιχτά. Τείνει
να αποτελέσει τη βάση των ηθικών αξιών, μετριάζοντας τις πιο καταστροφικές τάσεις των κοινωνιών.
Αρχίζω με έναν ορισμό, τον, κατά το ήττον, ασφα

eligion has its detractors and supporters.
Critics have no problem in finding evidence that it can be socially divisive, conflicts with
many moral values, over such issues as the suppression of women’s rights, has exercised a totalitarian
control of whole societies across millennia, endorsing broadly authoritarian views of government.
But these faults represent the hallmarks of la condition humaine. Religion is not an unqualified force
for good in society, but cannot be dismissed as superstition and nonsense, a relic of the past. For better or worse, it has been integral to our very constitution as human beings.
The rise of modern academic thinking has enabled
us to reach a better understanding of religion. While
Pascal’s observation that men hate it because it may
be true (Pensées §27) rings true for many people, religion itself plays a vital part in the life of all human
societies, even those where it is openly challenged.
It tends to provide the basis for moral values, tempering the more destructive tendencies of societies.
I begin with a definition. The safest definition will
say the least. Religion is the collectivity of the following:
1: a cosmology;
2: a belief in supernatural beings;
156

3: ritual forms; and
4, narratives.
5: it is a social phenomenon.

λέστερο ορισμό: Η θρησκεία είναι σύνθεση των
ακόλουθων:
1. της κοσμολογίας
2. της πίστης σε υπερφυσικά όντα
3. τελετουργικών πρακτικών
4. αφηγήσεων
5. και τέλος αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο.
Οι κοινωνικές επιστήμες αναγνωρίζουν τη σημασία της.
Έχει επίσης σημαντική θέση στις ανθρωπιστικές
επιστήμες. Αυτές οι επιστήμες έχουν την τάση να
την μελετήσουν από μια «ETIC» πλευρά, με αντικειμενικό προσδιορισμό, να τη μελετήσουν ουδέτερα.
Η Θεολογία, στηριζόμενη στην παράδοση, προσανατολίζεται ευρέως προς έναν “Emic” προσδιορισμό.
Η ορολογία “Emic” και “ETIC” είναι ανθρωπολογική ορολογία για τις «παραδεκτές» και «μη παρα
δεκτές» απόψεις της θρησκείας.
Ο προβληματισμός μου εδώ, είναι κατά κύριο
λόγο ο ETIC προσδιορισμός.
Πρέπει, να εξηγήσουμε τη θρησκεία με μία λογική που να μην είναι, ούτε περιφρονητική, ούτε
αναγωγική. Δεν μπορεί να εξηγηθεί απλώς σε μια
λειτουργική έννοια, ούτε όπως απόλυτα ορίζεται
στη μαρξιστική άποψη, ως το «όπιο του λαού». Οι
αξιολογήσεις αυτές, και παραλλαγές, έχουν προβληματίσει μελετητές εδώ και χρόνια, και δεν υπάρχει
συναίνεση.
Οι Θεολόγοι δίνουν γενικά, πολύ διαφορετικές ερμηνείες από τους ανθρωπολόγους.
Ένας επιστημονικός ορισμός είναι σημαντικό να
μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε, το ηθικό
πλαίσιο της εποχής. Κάθε ολοκληρωμένη μελέτη
των θρησκειών δείχνει ότι όλες οι θρησκείες υπόκεινται στις ιστορικές συνθήκες της εποχής, αντανακλώντας τις ιδιαίτερες πεποιθήσεις των πιστών
τους.
Ο Rudolph Otto, στην «Ιδέα της Αγιότητας»,
ανέλυσε τον παράγοντα του «παραλογισμού» στη
θρησκεία. Το βασικό στοιχείο είναι η αίσθηση της
Παρουσίας, της εξάρτησης από μια μεγαλύτερη
εξωγενή δύναμη, που βιώνεται ως “Υπερφυσική”.
Οι
Σαμάνοι,
ακόμη
παρόντες
στις
προ-βιομηχανικές κοινωνίες, υποστήριξαν ότι έχουν
πραγματοποιήσει υπερβατικά ταξίδια, αποκτώντας
γνώσεις από μια πνευματική διάσταση, που τους
επέτρεπε να καθοδηγούν τις κοινότητές τους σε δύσκολους καιρούς. Αυτή ή αντίληψη υπάρχει επίσης,
μεταξύ των πρώτων συστημάτων βασιλείας, στα
οποία ο βασιλιάς έχει μια μονοπωλιακή επικοινωνία

The social sciences recognise its importance.
It also has an important place in the humanities.
These disciplines tend to study it from an “etic”, that
is, objective, perspective: they view it neutrally.
Theology, pursued within a tradition, is widely
studied from an “emic perspective.
“Emic” and “etic” are anthropological jargon for
the “insider” and “outsider” views of religion.
My concern here is primarily the etic perspective.
We need to explain religion, neither in a dismissive nor in a reductionistic sense.
It cannot be explained simply in a functional sense,
nor is it adequately defined in the Marxist view, as
the “opium of the people”.
These evaluations, and variants, have concerned
scholars for years, and there is no consensus. Theologians will generally give very different accounts
from Anthropologists.
A working definition is important to enable us to
examine, observing the virtue of epoche (ἐποχή).
Any comprehensive survey of religions shows that
they are all historically conditioned, reflecting the
particular experiences of their adherents.
Rudolph Otto, in The Idea of the Holy, analysed
the “irrational” factor in religion.
The fundamental element is the sense of creatureliness, of dependence on a greater external power,
experienced as “the numinous”.
Shamans, still present in pre-industrial societies,
claimed to have undertaken transcendent journeys,
gaining insights into a spiritual dimension, enabling
them to guide their communities through difficult
times.
This pattern was also found among early kingship
systems, the king having a monopolistic channel to
the gods.
An important point about the experiences underlying these archaic patterns of thought, is that they
are fundamental neurological structures — their adaptation in religious contexts being secondary, their
dynamics suiting them perfectly for this secondary
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role.
Religion served as the “metaphysics” of the community.

με τους θεούς.
Ένα σημαντικό σημείο σχετικά με τις εμπειρίες
που διέπουν αυτά τα αρχαϊκά μοτίβα της σκέψης,
είναι ότι πρόκειται για θεμελιώδεις νευρολογικές
διεργασίες - η προσαρμογή τους στα θρησκευτικά πλαίσια είναι δευτερεύουσα - με την δυναμική
τους να προσαρμόζεται απόλυτα σε αυτόν τον δευτερεύοντα ρόλο.
Η Θρησκεία υπηρετεί με την “μεταφυσική” την
κοινότητα.
Πώς η θρησκεία έγινε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό όλων των αρχαίων πολιτισμών;
Ο Peter Berger έγραψε:
Ο άνθρωπος εφευρίσκει μια γλώσσα και, στη συνέχεια, διαπιστώνει ότι τόσο ομιλία του, όσο και η
σκέψη του κυριαρχούνται από τη γραμματική της.
Ο άνθρωπος παράγει αξίες και ανακαλύπτει ότι αισθάνεται ενοχές όταν τις παραβιάζει. Ο άνθρωπος
επινοεί θεσμούς, οι οποίοι τον αντιμετωπίζουν με
απειλητικούς μηχανισμούς ελέγχου ακόμα και με
απειλητικούς εξωγενείς σχηματισμούς.
Η αρχή η οποία εμπεριέχεται εδώ, μπορεί να ειπωθεί, ότι ελέγχει τη θρησκεία, διότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, πέρα από τον έλεγχο των μεμονωμένων ατόμων. Η ηθική ασάφεια είναι το τίμημα
που πρέπει να καταβληθεί για το γεγονός αυτό: η
θρησκεία, όπως η γλώσσα, κυριαρχεί εφ ‘όσον
υπάρχει μια συμβατή κοινότητα.
Έρχομαι τώρα σε μερικές από τις δομικές μορφές
που βρέθηκαν στα θρησκευτικά συστήματα.

How did religion become the dominant feature of
all ancient cultures? Peter Berger wrote:
Man invents a language and then finds that both
its speaking and his thinking are dominated by its
grammar. Man produces values and discovers that
he feels guilt when he contravenes them. Man concocts institutions, which come to confront him as
powerfully controlling and even menacing conste
lations of the external world.
The principle encapsulated here may be said to
control religion, because it is a social phenomenon,
beyond the control of individuals. Moral ambiguity
is the price to be paid for having it: religion, like
language, calls the shots so long as there is a compliant community.
I turn now to some of the structural forms found
in religious systems.
Orientation
With the sedentarisation of human societies, this
became an imperative, as people competed for lands
and resources. “Orientation” is a linguistic example
of Berger’s point: language, verbalising the experience, comes to control it.
The clearest example is Hebrew. Consider the
following terms:
HEBREW TERM
qedem
’aḥar
śĕmō’l
yāmîn

Προσανατολισμός
Με την εμφάνιση των γεωργικών κοινωνιών,
αυτό έγινε επιτακτικό, καθώς οι άνθρωποι αγωνίστηκαν για εδάφη και πόρους. «Προσανατολισμός»
είναι ένα γλωσσικό παράδειγμα του επιχειρήματος
του Berger: η γλώσσα, αναλύοντας την εμπειρία,
έρχεται να την ελέγξει.
Το σαφέστερο παράδειγμα είναι εβραϊκό. Εξετάστε τους ακόλουθους όρους:
ΕΒΡΑΪΚΟΣ ΟΡΟΣ
Qedem
Ahar
Semol
Yamin

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ
πρόσωπον
πλάτη
αριστερά
δεξιά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ
ΑΙΣΘΗΣΗ
ανατολικά
δυτικά
βόρεια
νότια

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΑΙΣΘΗΣΗ
παρελθόν
μέλλον
―
―

BODILY SENSE
face
back
left
right
DIRECTIONAL SENSE
east
west
north
south
TEMPORAL SENSE
past
future
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We see here an extension outward from the subject
into a spatial dimension (the world I experience),
and then again, metaphorically, into a temporal one
(my movement through time).
I, the subject, am at the centre of a world of space
and time, which contains and constrains me, so that
the experience is both personal and communal.

Βλέπουμε εδώ μια επέκταση προς τα έξω από το
αντικείμενο σε μια χωρική διάσταση (ο κόσμος που
βιώνω), και στη συνέχεια και πάλι, μεταφορικά, σε
μια χρονική (κίνηση μου μέσα στο χρόνο). Εγώ, το
υποκείμενο, είμαι στο κέντρο ενός κόσμου του χώρου και του χρόνου, το οποίο με περιέχει και με περιορίζει, έτσι ώστε η εμπειρία είναι ταυτόχρονα και
προσωπική και κοινή.
Αυτό δεν είναι κάτι ιδιαίτερα θρησκευτικό, εκτός
από την εφαρμογή του στην τελετουργική πράξη.
Αλλά η διαίσθηση αυτή επιβεβαιώνεται από την
εφαρμογή της σε θρησκευτική αρχιτεκτονική, που
απεικονίζει την αντίληψη μας για το χώρο. Πολλά
θρησκευτικά κτίρια έχουν ως πρότυπο το ανθρώπινο
σώμα, είναι προεκτάσεις του σώματος που επιβάλλονται επί της Γης, λαμβάνοντας το έτσι συμβολικά
υπό την κατοχή του.
Η βάση αυτής της γλώσσας είναι μια αρχαϊκή,
ακόμα και προ-ανθρώπινη, πρακτική που βρισκεται μπροστά στον ήλιο που ανατέλει κάθε πρωί.
Το νόημα του να κοιτάζει στο παρελθόν είναι ότι
τα γεγονότα του παρελθόντος είναι ορατά, έστω και
μόνο στο μάτι του μυαλού, και μπορούν να είναι
αντικείμενα για στοχασμό, και το σημαντικότερο,
να χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων για
το μέλλον, που κρύβεται πίσω από τουποκείμενο.
Βλέπουμε και καταλαβαίνομε, κατασκευάζοντας το
μέλλον μας, και τα νοήματα μας, από το παρελθόν
μας. Η βιβλιογραφία του αρχαίου κόσμου σώζει τη
σοφία του παρελθόντος για χρήση από τις επόμενες
γενεές. Τα πιο πολύτιμα τμήματα της κατέληξαν να
θεωρηθούνται ιερά, και έγιναν οι κανονικές γραφές
των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων. Έτσι, η επίσημη καταγραφή του παρελθόντος ήταν διαθέσιμη
για συνεχή έλεγχο από τις επόμενες γενιές.

This is not specifically religious, apart from in its
application to ritual practice. But this intuition is
confirmed by its application to religious architecture, illustrating our perception of space.
Many religious buildings are modelled on the human body, extensions of the body imposed upon the
earth, thus symbolically taking possession of it.
The basis of this language is an archaic, even prehuman, practice of facing the rising sun each morning.
The implication of facing into the past means that
events in the past are visible, if only in the mind’s
eye, and can be reflected on, and most importantly,
used to make decisions about the future, hidden behind the subject. We see and understand, constructing our future, and our meanings, from our past.
The literature of the ancient world preserved the
wisdom of the past for use by later generations. The
most valuable parts came to be regarded as sacred,
becoming the canonical scriptures of various religious groups. So the authoritative record of the past
was available for continued scrutiny by subsequent
generations.
Myth
Literature down to ca 500 BC is all religious, and
largely mythical. I think of myth as the entire emic
mode of thinking, expressed in narrative form. To
live within a religious system, that is, “emically”, is
to inhabit the world of myth.

Μύθος
Ολόκληρη η Λογοτεχνία μέχρι περίπου το 500
π.Χ. είναι θρησκευτική, και σε μεγάλο βαθμό μυθική. Θεωρώ τον Μύθο ως τον καθ’ ολοκληρία
«Emic» τρόπο σκέψης, που εκφράζεται σε αφηγηματική μορφή. Το να ζεις μέσα σε ένα θρησκευτικό
σύστημα, δηλαδή, “emically”, σημαίνει να ζεις στον
κόσμο του μύθου.

Many biblical scholars have a problem with myth.
Thus, by defining myth as “stories about gods”, Otto
Eissfeldt could deny that biblical literature used
myth, because the Old Testament is monotheistic, so
excluded from the definition.

Πολλοί μελετητές της Βίβλου έχουν πρόβλημα με
το μύθο. Έτσι, ορίζοντας τον μύθο ως «ιστορίες για
θεούς», ο Otto Eissfeldt μπορούσε να αρνηθεί ότι
βιβλική λογοτεχνία χρησιμοποιεί τον μύθο, επειδή η
Παλαιά Διαθήκη είναι μονοθεϊστική, έτσι εξαιρείτα
από τον ορισμό. Αυτό κατά τη γνώμη μου ήταν απατηλό - ο ορισμός διατυπώθηκε ρητώς προκειμένου

This in my view was delusional: the definition was
formulated explicitly to exclude the Old Testament!
Memory and Ritual
To benefit from ritual and myth, memory is cru159

να αποκλείσει την Παλαιά Διαθήκη!

cial. If memory goes, our entire personality dissolves. Memory of the community narrative makes
us social beings, conscious of the passage of time,
living in the past, recalling earlier events, and appropriating the memories of past generations.

Μνήμη και Τελετουργία
Για να επωφεληθούν από το τελετουργικό και το
μύθο, η μνήμη είναι ζωτικής σημασίας. Αν η μνήμηχαθεί, ολόκληρη η προσωπικότητά μας διαλύεται.
Μνήμη της αφήγησης της κοινότητας μας κάνει κοινωνικά όντα, να έχουμε επίγνωση του χρόνου, να
θυμόμαστε προηγούμενα γεγονότα, και ικανούς να
εξασφαλίζουμε τη μνήμη των προηγούμενων γενεών.
«Ανάμνηση» σημαίνει ανακατασκευή, να τοποθετούμε τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε
επεξεργασία από τον εγκέφαλο σε μια συνεκτική
μορφή. Τελετουργία είναι ουσιαστικά η επανάληψη μιας στυλιζαρισμένης μορφή δραστηριότητας,
που διαιωνίζεται μέσα στη συνεχή ζωή της κοινότητας. Τελετουργία είναι «η απόδοση της μνήμης”. Ο
Μύθος έχει την ίδια ικανότητα: η αφήγηση είναι σε
θέση να ανανεώσει, να ανακατασκευάσει το μοτίβο.
Αυτή η κομψή νευρική και κοινωνική διαδικασία
λέγεται ότι μπορεί να να αντιστρέψει το βέλος του
χρόνου, ξεπερνώντας έτσι τη φυσική εντροπία του.

“Remembering” is reconstructing, putting the
information processed by the brain into a coherent
form. Ritual is essentially the repetition of a stylised form of activity, perpetuated in the continuing
life of the community. Ritual is “the performance
of memory”.
Myth has the same capacity: the narrative is able
to renew, to reconstruct the pattern. This elegant
neural and social process may be said to reverse the
arrow of time, thus overcoming its natural entropy.
Theism
Religion does not require gods. But the overwhelming majority of religions have been theistic.
When did ideas of God first develop?
A good starting-point for understanding theism is
Stewart Guthrie’s Faces in the Clouds.

Θεϊσμός
Η θρησκεία δεν απαιτεί θεούς. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των θρησκειών είναι θεϊστικές.
Πότε αναπτύχθηκαν οι ιδέες περί του Θεού αρχικά;
Ένα καλό σημείο εκκίνησης για την κατανόηση του
θεϊσμού είναι το βιβλίο Faces in the Clouds του
Stewart Guthrie. Ο Gurthie προτείνει ότι η αρχή
του ανθρωπομορφισμού έχει επεξηγηματική αξία,
αποδίδοντας ανθρώπινες ιδιότητες στις εξωτερικές
οντότητες που που συναντάμε, καθιστώντας τις επιδεκτικές σε διάλογο και διαπραγμάτευση.
Ο Julian Jaynes χρησιμοποίησε την Ιλιάδα και
την Οδύσσεια ως ενδεικτικά δύο σταδίων στην
ανάπτυξη της συνείδησης: το πρώτο αυστηρά ασυνείδητο και διττό έτσι που το υποκείμενο ακούει
φωνές που του δίννουν οδηγίες - όπως ένας σύγχρονος σχιζοφρενής - και αντιδρά αυτόματα. Αυτές
οι φωνές ήταν οι φωνές των θεών , στην πραγματικότητα «οργανώσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος». Αυτό αποτελεί μια λαμπρή εικόνα για
τη νευροψυχολογική βάση της θρησκείας, η οποία
διατηρεί ισχυρή επεξηγηματική δύναμη, για παράδειγμα, όσον αφορά τη χρήση των εικόνων, στην
οποία η υλική μορφή χρησίμευσε ως μέσο για την
επικοινωνία της θείας βούλησης, έτσι ώστε ο πιστός
μπορούσε να μιλήσει με την θεότητα “πρόσωπο με
πρόσωπο”. Εντυπωσιακά, αυτή είναι η φράση που
χρησιμοποιείται από τον Μωυσή:

He proposed that the principle of anthropomorphism had explanatory value, attributing anthropic
qualities to the external realities encountered, making them amenable to dialogue and negotiation.
Julian Jaynes used the Iliad and the Odyssey as
illustrative of two stages in the development of
consciousness: the former strictly unconscious and
“bicameral”, so that the subject heard voices giving
instructions—like a modern schizophrenic—and reacted automatically. These voices were those of the
gods, “organizations of the central nervous system”.
This remains a brilliant insight into the neuropsychological basis of religion, retaining powerful explanatory force, for instance, in the use of images, in
which the material form served as the medium for
communicating the divine will, so that the devotee
could speak to the deity “face to face”. Strikingly,
this is the phrase used of Moses:
Yahweh spoke to Moses face to face (pānîm ’elpānîm), just as a man speaks to his friend.
There are few areas in human life where religion
has not had a part to play. It provides the framework, and survives in the background even of mod160

ern secular ritual and ceremonial.

Ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή πρόσωπο με πρόσωπο (pānîm «el-pānîm), ακριβώς όπως ένας άνθρωπος μιλάει στο φίλο του.
Υπάρχουν λίγες περιοχές στη ζωή του ανθρώπου,
όπου η θρησκεία δεν διαδραμάτισε κάποιον ρόλο.
Παρέχει το πλαίσιο, και επιβιώνει στο παρασκήνιο
ακόμα και της σύγχρονης κοσμικής τελετουργίας.

Truth
The Greek word for truth is αλήθεια. According
to the Greek way of death, you crossed the Styx,
drank from the waters of Lethe, and forgot all your
troubles. Lethe: “forgetting”. A-lethe, ,αλήθεια, not
forgetting, remembering. For the ancient Greeks,
“truth” was memory.

Η Αλήθεια
Η Ελληνική λέξη για την αλήθεια είναι Αλήθεια.
Σύμφωνα με τον ελληνικό τρόπο θανάτου, διέσχιζες τη Στύγα, έπινες από τα νερά της Λήθης, και ξεχνούσες όλα τα προβλήματάσου. Λήθη: «το να ξεχνάς». Α-Λήθη: αλήθεια, το να μην ξεχνάμε, το να
θυμόμαστε. Για τους αρχαίους Έλληνες, «αλήθεια»
ήταν μνήμη. Για τα άτομα και για τα έθνη, η μνήμη
του παρελθόντος είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ταυτότητας. Η αλήθεια είναι μια ολισθηρή
έννοια, στην οποία δίνεται διαφορετικό νόημα στο
πλαίσιο etic και emic. Στην καλύτερη περίπτωση,
στη θρησκεία, είναι ασφαλέστερο να επιμείνει κανείς στον συμβολικό χαρακτήρα της.

For individuals and for nations, memory of the
past is essential to the maintenance of identity.
Truth is a slippery concept, given different meaning
in etic and emic contexts.
At best, in religion, it is safest to insist on its symbolic nature.
Thank you!

Σας Ευχαριστώ!

Οι Σαμάνοι, παρόντες στις προ-βιομηχανικές κοινωνίες, υποστήριξαν ότι έχουν πραγματοποιήσει υπερβατικά ταξίδια, αποκτώντας γνώσεις από μια πνευματική διάσταση, που τους επιτρέπει να καθοδηγήσουν τις κοινότητές τους σε δύσκολους καιρούς.
Shamans, still present in pre-industrial societies, claimed to have undertaken transcendent journeys, gaining insights into a spiritual
dimension, enabling them to guide their communities through difficult times.
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THE USE OF KNOWLEDGE IN GREEN CHEMISTRY AND CLEAN TECHNOLOGY
FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND HUMANITY

I. INTRODUCTION

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
χοντας υπόψη ότι το θέμα του 8ου Παγκοσμίου Συνεδρίου για τον Ανθρωπι-

iven that the theme of the 8th World Congress for Humanity (Humanitas) is the use

σμό (Humanitas) είναι η χρήση της ανθρώπινης
γνώσης για το καλό όλων, θα σας παρουσιάσω το
θέμα της ομιλίας μου «Η Χρήση της Γνώσης στην
πράσινη χημεία και την καθαρή τεχνολογία για
την προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου», από την άποψη της περιβαλλοντικής επιστήμης και της περιβαλλοντικής χημείας. (Σκούλλος
και Σίσκος, 2010).

of human knowledge for the good of all, I will present the topic of my talk “The Use of Knowledge
in green chemistry and clean technology for the
protection of the environment and humanity” in
terms of environmental science and environmental
chemistry.
(Scoullos and Siskos, 2010).
The concepts of knowledge, truth and the reality
of good and evil have been preoccupying Intelligent
Man (Homo Sapiens) since the beginning of its existence, or more accurately, since after the period of
primitive ignorance.

Οι έννοιες της γνώσεως, της αλήθειας και της
πραγματικότητας, του καλού και του κακού απασχολούν τον έμφρονα άνθρωπο (Homo Sapiens) από την
αρχή της υπάρξεώς του, η ορθότερα μετά την περίοδο της πρωταρχικής άγνοιας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανθρώπινο γένος,
σύμφωνα με τους ισχύοντας υπολογισμούς, έχει διανύσει 1.600 γενεές των 30 περίπου ετών, διαπιστώνουμε ότι κατά τις τρεις –τέσσερες τελευταίες γενεές
έλαβε χώρα ο παγκόσμιος μετασχηματισμός της
ανθρωπότητας, δηλαδή επιτεύχθηκε σχεδόν όλη η
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, με ορατά τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ανθρώπι- νης
προόδου.

Considering that the human race, according to
currently applicable calculations, has gone through
1,600 generations of about 30 years each, we find
that during the three or four last generations, we witnessed the global transformation of humanity, i.e.
we achieved almost all of our scientific and technological progress, with the visible advantages and
disadvantages of human progress.
So the rapidly changing world emerged and in his
attempt to improve the quality of life, man caused, as
a consequence, the exponential population growth,

Έτσι, προκλήθηκε ο ταχέως μεταβαλλόμενος κόσμος και στην προσπάθεια του ο άνθρωπος να βελ-
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τιώσει την ποιότητα ζωής του, προκάλεσε, ως παρεπόμενο, την εκθετική αύξηση του πληθυσμού, που
δημιουργεί δυσεπίλυτα προβλήματα στο σημερινό
ανθρώπινο κόσμο. (IIASA, Options, 2016).
Εξετάζοντας την ιστορία του ανθρώπου διακρίνουμε δυο χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων
του, αξιοποιώντας την ενόραση, τη λογική και την
εμπειρία:
Μετασχηματισμό της πρωτογενούς υπάρχουσας ύλης και των φυσικών πόρων του ζωικού, του
φυτικού και του ορυκτού κόσμου, δηλαδή μετάβαση του ανθρώπου από τη περίοδο του τροφοσυλλέκτη και κυνηγού στην εξημέρωση των φυτών και
των ζώων (γεωργική και κτηνοτροφική επανάσταση), εν συνεχεία στην εκμετάλλευση του χαλκού και
του σιδηρού και τους τελευταίους αιώνες των ορυκτών καυσίμων με επακόλουθο την ανάπτυξη της
βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων και αγαθών.
Παραγωγή, αποθήκευση, μετάδοση και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της εφαρμοζόμενης επιστήμης, της τεχνολογίας και της
αποκτηθείσης ανθρώπινης εμπειρίας.
Κατά τον Αριστοτέλη «Πάντες οι άνθρωποι του
ειδέναι ορέγονται φύσει», ενδόμυχη είναι η επιθυμία του ανθρώπου να παράγει, να μεταδίδει και να
χρησιμοποιεί την γνώση για το καλό όλων των ανθρώπων, της ολότητας, που περιλαμβάνει τον άνθρωπο, όλα τα όντα του φυσικού κόσμου και τη Γη.
Τα αγαθά, τα οποία προκύπτουν από τη χρήση της
γνώσεως και την εφαρμογή της τεχνολογίας διαχέονται σήμερα και λόγω της χωρίς όρια παγκοσμιοποίησης, σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου.

which creates difficult problems in today’s world.
(IIASA, Options, 2016).
If we study the history of man, using insight,
through logic and experience we can distinguish two
characteristics of his activities:
Transformation of primary existing materials
and natural resources of the animal, the vegetable
and the mineral world, i.e. transition of man from
the period of the food-gatherer and hunter to the domestication of plants and animals (agricultural and
livestock revolution), then the exploitation of copper and iron and in the last centuries of fossil fuel
with the consequent the development of industrial
products and consumer goods.
Production, storage, transmission and exploitation of scientific knowledge and applied science, technology and human experience gained.
According to Aristotle «all men by nature desire
to know». Inbred is the human desire to produce,
transmit and use knowledge for the good of all people, of totality, which includes humans and all beings of the natural world and the Earth.
The goods, which result from the use of knowledge and the application of technology are diffused
today because of globalization without limits, to almost all people in the world.
So far, more than in any other age we speak of
interdependence of science and technology in human society, everywhere on Earth.
(Christophorou, 2016).

Έτσι σήμερα, περισσότερο από άλλη εποχή ομιλούμαι για το αλληλένδετο της επιστήμης και τεχνολογίας με την κοινωνία των ανθρώπων, όπου Γης.
(Christophorou, 2016).
Στη συνέχεια, θα σας παρουσιάσω εν συντομία,
την αναπτυχθείσα επιστημονική γνώση στον κλάδο της πράσινης χημείας και της καθαρής τεχνολογίας, οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα για την προστασία της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και για
την υγεία και ευημερία του ανθρώπου.

Now I’ll refer briefly to the developed scientific
knowledge in the field of green chemistry and the
clean technology sector, which apply today for the
protection of environmental sustainability and the
health and welfare of man.
2.GREEN CHEMISTRY
(Green or Sustainable Chemistry)

2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
(Green or Sustainable Chemistry)

Green Chemistry is a new concept of chemistry
having as its basic principle the prevention of environmental pollution.

Η Πράσινη Χημεία είναι μια νέα φιλοσοφία της
Χημείας με βασική αρχή την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα παρουσιαστούν, μετά
παραδειγμάτων, οι 12 αρχές, που διέπουν στην πρά-

I will present with examples, the 12 principles
governing the practice of synthetic chemistry and
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ξη τη συνθετική χημεία και τις εφαρμογές της στην
αντιμετώπιση των τρεχόντων περιβαλλοντικών προβλημάτων. (Anastas and Warner, 2006).

its applications to address the current environmental
problems.
(Anastas and Warner, 2006).

3. ΚΑΘΑΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
(Green or clean or sustainable technology)

3. CLEan tECHnoLoGY
(Green or clean or sustainable technology)

Η πράσινη ή καθαρή τεχνολογία πρόεκυψε από
την εφαρμογή στην πράξη των αρχών της πράσινης χημείας και της επιστήμης, γενικότερα. Θα παρουσιαστούν τα διάφορα είδη της αναπτυχθείσης
τεχνολογίας για την επίλυση των μεγάλων παγκοσμίων προβλημάτων και θα δοθούν χαρακτηριστικά
παραδείγματα χρησιμοποιήσεως τεχνολογιών για
την αντιμετώπιση της ρύπανσης των διαφόρων περιβαλλοντικών διαμερισμάτων, καθώς και για την
προστασί της υγείας, μακροζωίας , ευζωίας και της
ευημερίας του ανθρώπου. (Christophorou, 2016
and Frank, H., 2016).

The green or clean technology resulted from
the practical application of the principles of green
chemistry and science in general.
I will present the different types of the developed
technology to resolve the major global problems and
I will give examples of using technology to address
pollution of the various environmental compartments, as well as to protect health, longevity, welfare and human welfare.
(Christophorou, 2016 and Frank, H., 2016).
4. PROTECTION OF ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY

4.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

In this chapter we will examine the following sections, relating to the protection of the sustainability
of ecosystems and the resilience of the planet Earth:

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν οι ακόλουθες
ενότητες, που αφορούν στην προστασία της βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων και τις αντοχές του
πλανήτη Γη:

4.1 Energy: Secure, clean and efficient (The 3 Es).

4.1 Ενέργεια: Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική
(The 3 Es).
4.1.1 Ενέργεια άνθρακα-Οικονομία άνθρακα.
4.1.2 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
4.1.3 Άλλες πηγές ενέργειας–Πυρηνική ενέργεια.
4.2 Κλιματική αλλαγή- Αέρια θερμοκηπίου.
4.3 Υλικά : Χημικά, αποδοτικότητα πόρων και
πρώτων υλών.
4.4 Βιοποικιλότητα (γεωλογία, βιολογία, αρχή της
ζωής, φωτοσύνθεση, μικροβίωμα).
4.5 Ρύπανση περιβάλλοντος.

4.1.1 Carbon-Carbon Energy Economy.
4.1.2 Renewable energy sources.
4.1.3 Other energy -Nuclear energy sources.
4.2 Greenhouse Gases Climate change.
4.3 Materials: Chemicals, resource efficiency and
raw materials.
4.4 Biodiversity (geology, biology, beginning of
life, photosynthesis, microbial).

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

4.5 Environmental Pollution.

Ο σοφός άνθρωπος από τα πρώτα στάδια της ζωής
του επεδίωξε να καλυτερεύσει τη ζωή του εκμεταλλευόμενος τους φυσικούς πόρους, που του παρείχε
η Γη, αλλά και αντιπαλεύοντας τις δυσμενείς επιδράσεις των φυσικών φαινομένων. Η παρουσία του
ανθρώπου επί της Γης γίνεται εμφανής μετά τη λήξη
του τελευταίου παγετώνα, πριν από 14.000 έτη.
Έφτασε στην σημερινή κατάσταση της προόδου και
ευημερίας, αυξάνοντας το προσδόκιμο της ζωής, το

5. PROTECTION OF HEALTH
AND HUMAN FLOURISHING
Intelligent man from the earliest stages of his life
sought to ameliorate his life by exploiting natural
resources, which the Earth offered, but struggling
against the adverse effects of natural phenomena.
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ύψος του, το βάρος του και τον πληθυσμό της Γης,
βελτίωσε την βιολογία του, ανέπτυξε την ιατροφαρμακευτική τεχνολογία, την ποιότητα της ζωής εν
γένει.

The human presence on Earth becomes evident after the last ice age, 14,000 years ago.
He reached the current state of progress and prosperity, increasing life expectancy, height, weight
and the Earth’s population, he improved biology
and developed the medical technology, the quality
of life in general.

Παρεπόμενα της προόδου αυτής είναι η διαπίστωση ότι ο κόσμος αποκτά μεγαλύτερες ανισότητες, υποβαθμίζονται οι παραδοσιακές άξιες της ζωής
του, αναδεικνύονται σε προτεραιότητα τα ατομικά
δικαιώματα των μειονοτήτων σε βάρος των δικαιωμάτων των πολλών, διαπιστώνει τα αγαθά της
παγκοσμιοποίησης να αντισταθμίζονται από την
διάχυση νέων πολιτιστικών στοιχείων, νέων αντιλήψεων και μετακινήσεων πληθυσμών από τις φτωχές
και εμπόλεμες χώρες στις χώρες της ευημερίας, αυξάνεται η ελευθερία του και μειώνεται η ασφάλεια
του, αντιμετωπίζει, δηλαδή, ο άνθρωπος νέες κοινωνικές προκλήσεις. (Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, 2016).

A consequence of this progress is the finding that
people are faced with greater inequalities, deteriorating traditional values of life, the individual rights
of minorities emerge as a priority at the expense of
the rights of many, he sees the benefits of globalization be cancelled by the diffusion of new cultural
elements, new concepts and population movements
from poor and war-torn countries to welfare countries, in- creased freedom and reduced security,in
other words., man faces new social challenges.
(The Holy Synod, 2016).

Οι επιστήμονες εκτιμούν τις επιπτώσεις στην
υγεία και στην ποιότητα ζωής του από τις αρνητικές επιδράσεις των τεχνολογιών, που απολαμβάνει.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί ετησίως 7
εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως και 400.000
πρώιμους θανάτους στην Ε.Ε. Παρόμοιοι υπολογισμοί γίνονται για την ρύπανση των υδάτων, του
εδάφους και των τροφίμων. Διαπιστώνεται επιστημονικά ,επίσης, η επίδραση της χημικής ρυπάνσεως
στις έγκυες γυναίκες και στα βρέφη.

Scientists have estimated the impact on health and
qual- ity of life from the negative effects of the existing technologies.
Air pollution causes seven million deaths annually worldwide and 400,000 premature deaths in the
EU. Similar estimations apply for deaths caused by
the pollution of water, soil and food.
The effect of chemical pollution on pregnant women and infants has also been scientifically proved. .

Το πρόβλημα της διατροφικής επάρκειας, της
ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων (υδατανθράκων) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ανθρωπότητας και σχετίζεται άμεσα
με την απόρριψη σημαντικών ποσοτήτων στις εύπορες περιοχές του κόσμου καθώς και από τη χρησιμοποίηση των υδατανθράκων ως βιοκαυσίμων
για λόγους ενεργειακούς (μερική αντικατάσταση
των υδρογονανθράκων) και περιβαλλοντικούς (κλιματική αλλαγή). Είναι καταφανές το αλληλένδετο
(nexus) των τροφίμων και των υδάτων, της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής και της φτώχειας
και ανισότητας στη Γη (IIASA, 2015)

The problem of food sufficiency, food quality and
safety (carbohydrates) is one of the major problems
of mankind and is directly related to the disposal of
significant quantities of food in affluent regions of
the world and the use of carbohydrates as biofuel for
energy production (partial replacing hydrocarbons)
and environmental reasons. (climate change).
The interrelationship (nexus) of food and water,
energy and climate change and poverty and inequality on Earth is obvious. (IIASA, 2015)
Science and related applied technology suggest
how these adverse problems should be dealt with in
the broad application of circular economy (Webster, 2015) and the change in the way of life of
consuming man , supporting the pursuit of spiritual
lifestyle with fewer material goods (Tsiropoulos,
2010).

Η επιστήμη και η σχετική εφαρμοζόμενη τεχνολογία προτείνουν τρόπους αντιμετωπίσεως των δυσμενών αυτών προβλημάτων με την ευρεία εφαρμογή
της κυκλικής οικονομίας (Webster, 2015) και την
αλλαγή τρόπου ζωής του καταναλωτικού ανθρώπου, υποστηρίζοντας την επιδίωξη του πνευματικού
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τρόπου ζωής, με ολιγότερα υλικά αγαθά ( Τσιρόπουλος, 2010).

6. THE FUTURE OF
THE WORLD & HUMANITY

6. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

The largest commodity in today’s globalizing
world is that man may make extensive use of the
knowledge and information technology to which all
the inhabitants of the Earth have easy and constant
access. (AAAS, 2016).

Το μεγαλύτερο αγαθό στο σημερινό παγκοσμιοποιούμενο κόσμο είναι ότι ο άνθρωπος δύναται να
κάνει ευρεία χρήση της τεχνολογίας της γνώσης και
πληροφόρησης και της εύκολης πρόσβασης, συνεχώς και αδιαλείπτως ,σε όλους τους κατοίκους της
Γης. (AAAS, 2016).

The Western thinking about the development
and progress of human beings has led to the creation
of the consuming man and the emergence of consumer societies with the familiar symptoms of prosperity, the unequal distribution of goods and wealth,
and the simultaneous pressure of Earth’s endurance
limits. (Giannoulatos, 2016 and Chatz- inikolaou,
2016).
The current impasse arising from the works of man
to attempt the continuous and the without measure
improvement of the quality of life of the growing
population of the Earth, leads many scientists to propose solutions and ways of life, virtual and extreme
and not feasible under the cur- rent situation.

Η Δυτική σκέψη για την ανάπτυξη και την πρόοδο των ανθρώπων οδήγησε στη δημιουργία του καταναλωτικού ανθρώπου και στην εμφάνιση των καταναλωτικών κοινωνιών με τα γνωστά συμπτώματα
της ευημερίας , της άνισης κατανομής των αγαθών
και του πλούτου και με παράλληλη πίεση των ορίων
αντοχής του πλανήτη Γη. (Γιαννουλάτος, 2016 και
Χατζηνικολάου, 2016).
Τα σημερινά αδιέξοδα, που προκύπτουν από τα
έργα του ανθρώπου στην προσπάθεια της συνεχούς
και χωρίς μέτρο βελτιώσεως της ποιότητας ζωής
του αυξανόμενου πληθυσμού της Γης, οδηγεί πολλούς επιστήμονες σε προτάσεις λύσεων και τρόπους
ζωής του ανθρώπου, ιδεατούς και ακραίους και μη
εφικτούς, κάτω από την διαμορφωθείσα σημερινή
κατάσταση.
O Rene Dumont, ο πρώτος οικολόγος, πρότεινε το 1970, βλέποντας τα δημιουργούμενα αδιέξοδα, το όραμα της ουτοπίας, δηλαδή την επιστροφή
στον πρωτόγονο τρόπο ζωής. Τα ουτοπικά αυτά κινηματία επηρέασαν θετικά ώστε να ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα για τη μερική αντιμετώπιση των
διαφαινόμενων αδιεξόδων (Μορ,2010).

Rene Dumont, the first ecologist, proposed in
1970, seeing the created deadlock, the vision of
Uto- pia, namely the return to primitive life.
These utopian movements influenced humanity
positively in order to take appropriate steps to partially address the emerging impasses (Mohr, 2010).
Alternatively, Stephen Hawking proposes we colonize Mars, before the end of the century, because the
Earth cannot stand any more.
In parallel, scientists’ movements were created
(Union of Concerned scientists) and citizens’ movements aiming at the systematic information of people on scientific matters concerning the environment
and the health and welfare problems of people (Berlin Declaration).

Εναλλακτικώς, ο Στίβεν Χώκινγκ προτείνει να
εποικίσουμε στον Άρη, πριν από το τέλος του αιώνος, γιατί η Γη δεν μας αντέχει πια.
Παραλλήλως, δημιουργούνται κινήσεις επιστημόνων (Union of Concerned scientists) και κινήσεις
πολιτών με σκοπό την συστηματική ενημέρωση σε
επιστημονικά θέματα, που αφορούν στο περιβάλλον
και τα προβλήματα υγείας και ευημερίας των ανθρώπων (Berlin Declaration).
Η ηθική ευθύνη των επιστημόνων και η εταιρική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων και οικονομικών οργανισμών, καταφαίνεται καθημερινώς, ότι
δεν σέβεται το κοινό καλό των ανθρωπίνων κοινωνιών, διότι δυστυχώς επικρατούν τα ανείπωτα πάθη

The moral responsibility of scientists and corporate responsibility of business and financial institutions, is clearly shown daily - they do not respect
the common good of human society, because unfortunately in the world prevail untold sufferings of
stupid human greed, gluttony and the acquisition of
easy money at the expense of the many.
In his recent book entitled “The road to the future of humanity”, Edgar Morin proposes a reform system that will change the present and this
will pave the road to the future, which requires re166

του ανθρώπου της ηλιθιότητας, της απληστίας, της
λαιμαργίας και του εύκολου πλουτισμού σε βάρος
των πολλών πολιτών.
Ο Έντγκαρ Μόρεν στο πρόσφατο βιβλίο του με
τίτλο «Ο δρόμος για το μέλλον της ανθρωπότητας», προτείνει ένα σύστημα μεταρρυθμίσεων, που
θα αλλάξει το παρόν και αυτό θα χαράξει το μέλλον,
προϋποθέτει τη μεταρρύθμιση του περιβάλλοντος,
την ανάδειξη της κοινωνίας των πολιτών με τελικό
σκοπούμενο τη μεταρρύθμιση της ζωής του ανθρώπου. (Μόρεν, 2016).
Μέσα σε αυτό το πνεύμα του προβληματισμού,
ενόψει των σημερινών αδιεξόδων, εντάσσεται και το
όραμα και η φαεινή ιδέα της Επιστημονικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Πνευματικού Κέντρου «ΟΛΥΜΠΟΣ» για τη δημιουργία της HEPTOPOLIS,
Διεθνής Πράσινη Πόλη, με σκοπό να αποτελέσει
ένα Παγκόσμιο Κέντρο Γραμμάτων, Τεχνών και
Επιστημών, αποκλειστικός σκοπός του οποίου θα
είναι «η Χρήση της Γνώσης για το καλό του Συνόλου», το όποιο εύχομαι να πραγματοποιηθεί μελλοντικώς, λαμβάνοντας υπόψη και την προσωπική
εμπειρία των ομιλητών του σημαντικού αυτού Συνεδρίου για τον Ανθρωπισμό.

form of the environment, the emergence of the society of the civilians with final intended reform that of
human life. (Moreno, 2016).
In this spirit of reflection, given the current deadlock, of key importance is the vision and the bright
idea of the Scientific Committee of OLYMPOS
Association: Universal Intellectual Centre for the
creation of HEPTAPOLIS, International Green
City, to serve as a World Center of Letters, Arts and
Sciences, the sole purpose of which is «The Use of
Knowledge for the benefit of All», which I wish to
be realized in the future, if I am to take into account
the personal experience of the speakers of this important Conference on Humanism.
(www.heptapolis.com)
Thank you!

(www.heptapolis.com)
Σας Ευχαριστώ!

Τα αγαθά, τα οποία προκύπτουν από τη Χρήση της Γνώσης και την εφαρμογή της τΤεχνολογίας, διαχέονται σήμερα και λόγω της χωρίς
όρια παγκοσμιοποίησης, σχεδόν, σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου.
The goods, which result from the Use of Knowledge and the application of Technology diffused today because of globalization without
limits, to almost all people in the world.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΝΙΗΛ
EVanGELia DaniiL
Δρ. Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Dr. Pulmonologist, Tuberculosis Specialist

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
------------------------------------------------------------------------------------------

tHE UsE oF KnoWLEDGE in tHE anCiEnt asCLEPiaDs anD in
CONTEMPORARY MEDICINE

την μακραίωνη πορεία της Ιατρικής Επιστήμης από την αρχαία Ελληνική επο-

n the long course of Medical Science from
the ancient Greek era of holistic Asclepiads, to the subsequent ignorance and superstition
of the Middle Ages, and our technologically advanced era, the Hippocratic maxim of «ωφελέειν, ή
μη βλάπτειν» “heal or do no harm» should be the
beacon for the global medical community.

χή, των ολιστικών Ασκληπιείων, στην μετέπειτα
άγνοια και δεισιδαιμονία του Μεσαίωνα, μέχρι την
εξελιγμένη Τεχνολογικά εποχή μας, η Ιπποκρατική
ρήση «ωφελέειν, ή μη βλάπτειν» αποτελεί το σηματοδότη για την Παγκόσμια Ιατρική Κοινότητα.
Περιπλανώμενοι στα ερείπια των αρχαίων Ασκληπιείων, μας διαπερνά η ιερότητα και το δέος, που
κατελάμβανε τους ασθενείς, που προσήρχοντο γεμάτοι ελπίδα στα λατρευτικά και θεραπευτικά κέντρα της Αρχαίας Ελλάδας.

Wandering through the ruins of the ancient Asclepiads, sacredness and awe penetrate us, the same
feelings which captivated the patients who rushed
to the religious and therapeutic centers of Ancient
Greece full of hope.

Αφήνοντας την φαντασία μας στο ταξίδι του παρελθόντος, ξαναβλέπουμε ό,τι έβλεπαν οι προγονοί μας: μεγαλόπρεπα καλλιμάρμαρα οικοδομήματα, ολόφωτες στοές με περιστύλια, γυμναστήρια,
θέατρα, λουτρά, όλα χωροθετημένα μέσα σε καταπράσινα ευωδιαστά δάση, κοσμημένα με αγάλματα, προτομές, οδοδείκτες καθώς και μικρότερα βοηθητικά κτίρια με την ίδια κομψή και τέλεια αρχιτεκτονική, που προκαλούσε ψυχική ανάταση και που
ανάμεσα στο θρόισμα των φύλλων και το παιχνίδισμα του ήλιου με τις σκιές, ξεχώριζε το κελάρυσμα
του νερού που έρρεε από την απαραίτητη, συνήθως,
ιαματική πηγή.

If we set free our imagination on this journey of
the past, we would see again what our ancestors
saw: magnificent marble buildings, well-lighted arcades with cloisters, gyms, theaters, baths, all sited
in green fragrant woods, adorned with statues, busts,
signposts and smaller auxiliary buildings with the
same elegant and perfect architecture, which caused
emotional uplift.
And from among the rustling of leaves and the
games of the sun with the shadows, rose the soft
gurgle of water flowing from the always present ,
usually thermal, spring.
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Το θέατρο, στον χώρο του Ασκληπιείου, «Μέσον
παιδευτικόν», επεδίωκε την ψυχική λύτρωση του
θεατή- ασθενή, ήταν μέσον εξιστόρησης, μέσα από
τις κωμωδίες και τις τραγωδίες, μυθικών και ιστορικών γεγονότων, αλλά και μνείας των παθών των
θεών και των ανθρώπων και ενστάλαζε στην ψυχή
των θεατών το γεμάτο κόπους κυνήγι της Αρετής.

The theater, on the site of the Asclepiad, was an
‘educational medium’; it sought the mental redemption of the spectator- patient; it was a means of storytelling through comedies and tragedies, mythical
and historical events, but also referred to the passions of gods and men and instilled in the soul of
people the burdensome pursuit of excellence.

Οι πρόγονοί μας, έδιναν μεγάλη σημασία στην
ύπαρξη της ψυχής και στην ένωσή της με τον κόσμο των μακάρων, των θεών, γι’ αυτό και επεδίωκαν
την σύζευξη του άνω κόσμου των θεών με την γήινη πραγματικότητα, μέσω της αρμονίας του νου και
του σώματος, της παιδείας και της ηθικής.

Our ancestors gave great importance to the existence of the soul and its union with the blessed world
of the gods, and for this reason they sought to couple the upper world of the gods to the earthly reality
through the harmony of mind and body, education
and ethics.

Όταν η Κορωνίδα, κόρη του Φλεγύα, βασιλιά
των Λαπιθών στη Θεσσαλία, ήταν έγκυος, περιμένοντας το παιδί του Απόλλωνα, του ιατρού των
θεών, ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε έναν θνητό
τον Ισχύν, βασιλιά της Αρκαδίας.

When Coronis, daughter of Phlegyas, king of the
Lapiths in Thessaly was pregnant, expecting the
child of Apollo, the physician of the gods, she fell
in love with and married a mortal, Ischyn, the king
of Arcadia. When Apollo learned from a crow about
the infidelity, he angrily cursed the crow from white
to become black and asked his twin sister, the goddess Artemis to kill Coronis with her arrows.

Ο Απόλλωνας, όταν έμαθε από το πτηνό κόρακα την απιστία της, οργισμένος καταράστηκε τον
κόρακα από άσπρος να γίνει μαύρος και διέταξε την
δίδυμη αδελφή του, την θεά Άρτεμη να σκοτώσει
την Κορωνίδα με τα βέλη της.

While the dead body of Coronis was burning,
Apollo asked Hermes to pull out of her belly, the
baby which derived from immortal divine sperm,
and bring it to the centaur Chiron, Jupiter’s brother,
who lived on Mt. Pelion and taught mortals the art
of war, hunting, medicine, music, astronomy, law,
divination, the cultivation of medicinal herbs and
their use.

Ενώ το νεκρό σώμα της Κορωνίδας καιγόταν,
ο Απόλλων παρακάλεσε τον Ερμή να βγάλει από
την κοιλιά της, το προερχόμενο από αθάνατο θεϊκό
σπέρμα, μωρό, και να το παραδώσει στον Κένταυρο Χείρωνα, αδελφό του Δία, που ζούσε στο Πήλιο και δίδασκε στους θνητούς την πολεμική τέχνη,
το κυνήγι, την ιατρική, την μουσική, την αστρονομία, την νομοθεσία, τη μαντική, καλλιεργούσε φαρμακευτικά βότανα και δίδασκε τη χρήση τους.

Near him Asclepius was the great Doctor, “of all
manner of diseases, treatments, which he cured with
incantations (hymns), with drugs or with surgery.”

Κοντά του ο Ασκληπιός κατέστη μέγας Ιατρός,
«θεραπειών πάσας τας νόσους είτε δι’ επωδών
(ύμνων) είτε δια φαρμάκων είτε δι’ εγχειρήσεων».

The sacred Asclepiads, places of worship of the
deified physician of the people, Asclepius, were actually the first hospitals, not only of the Greek area,
offering their services in the greater Greek region
for many centuries, from about the time of the Trojan war to the 6th century C.E., a period of full predominance of Christianity.

Τα ιερά Ασκληπιεία τόποι λατρείας του θεοποιημένου, ιατρού των ανθρώπων, Ασκληπιού, ήταν
στην πραγματικότητα τα πρώτα νοσοκομεία όχι
μόνο του ελληνικού χώρου, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην ευρύτερη Ελληνική περιφέρεια για
πολλούς αιώνες, από την εποχή περίπου του Τρωικού πολέμου έως τον 6ο αιώνα μ.Χ., εποχή της πλήρους επικράτησης του Xριστιανισμού.

We must emphasize that, in spite of the persecution
inflicted mainly by Emperor Theodosius in 392 AD
as an idolatrous practice, the cult of Asclepius and

Πρέπει να τονίσουμε ότι, παρ’ όλο το διωγμό που
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υπέστη ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ως ειδωλολατρική πρακτική, κυρίως από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, το 392 μ.Χ., η λατρεία του Ασκληπιού και η προσέλευση ασθενών στα Ασκληπιεία, δεν
έγινε δυνατό να εξαλειφθεί τελείως για, περίπου,
δύο αιώνες ακόμη, σηματοδοτώντας τον Μεσαίωνα
με την έλλειψη κανόνων υγιεινής, την δαιμονοποίηση των ασθενειών, το κυνήγι των μαγισσών και την
Ιερά Εξέταση.

the attendance of patients in the Asclepiads, ςould
not be eliminated completely for approximately two
more centuries, marking the Middle ages with the
lack of hygiene, the demonization of diseases, the
hunting of witches and the Inquisition.
Disease in the Asclepiads was considered the
result of complex and negative interactions of environmental, social, psychological, spiritual and
emotional factors, and health care aimed at the normalization of conflict and the restoration of harmony
among these factors, having as auxiliary assistance
medical intervention, surgical or pharmaceutical .

Ο άνθρωπος είναι σκεπτόμενο ενεργειακό σύνολο
και η ασθένεια στα Ασκληπιεία εθεωρείτο αποτέλεσμα πολύπλοκων αρνητικών αλληλεπιδράσεων περιβαλλοντικών, κοινωνικών, ψυχολογικών, πνευματικών και συναισθηματικών παραγόντων.

The priests-doctors had a holistic view of the
patient, a good knowledge of the signs and symptoms of disease; through long-term observation and
recording, they applied the appropriate treatment
treating the patient and not the disease, and aimed at
mobilizing internal therapeutic mechanisms of the
human body to heal itself by giving patients proper nutrition, thermal baths, herbal teas and proper
cleansing preparation, so that the patient could accept the dreamy healing-visit of the god himself.

Η φροντίδα υγείας εστόχευε στην εξομάλυνση
των συγκρούσεων και στην αποκατάσταση της αρμονίας ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς, έχοντας
ως επικουρική βοήθεια την ιατρική επέμβαση, χειρουργική, φαρμακευτική ή ψυχοθεραπευτική.
Οι ιερείς-ιατροί είχαν ολιστική αντίληψη του
ασθενούς, καλή γνώση των σημείων και των συμπτωμάτων των ασθενειών, μέσα από την μακροχρόνια παρατήρηση και καταγραφή, εφήρμοζαν την
κατάλληλη αγωγή θεραπεύοντας τον ασθενή και
όχι την ασθένεια, και στόχευαν στην κινητοποίηση
των εσωτερικών θεραπευτικών μηχανισμών του, για
την αυτοίαση παρέχοντας στους ασθενείς κατάλληλη διατροφή, λουτροθεραπείες, αφεψήματα καθώς
και την κατάλληλη προετοιμασία κάθαρσης, ώστε ο
ασθενής να δεχτεί την ιαματική ονειρική επίσκεψη
του ίδιου του θεού.

The results of the treatments are preserved in inscriptions in the temple, where there was an extensive description of the disease and the treatment
followed, according to the recommendations of god
Asclepius.
Hippocrates, the most famous of the celebrated
teachers of the Asclepiads and the Medical School
of Kos, lived in the 5th century B.C.E.
He was an Asclepian who through his father, derived from the son of Asclepius, Podalirius, and on
his mother’s side, from the hero of Greek mythology, Hercules.

Τα αποτελέσματα σώζονται σε επιγραφές του
ναού, όπου γίνεται εκτενής περιγραφή των νόσων
καθώς και της θεραπείας που ακολουθήθηκε, σύμφωνα με τις υποδείξεις του θεού Ασκληπιού.
Ο Ιπποκράτης, ο πιο διάσημος από τους φημισμένους διδασκάλους του Ασκληπιείου της Κω, έζησε
τον 5ο αιώνα π.Χ.
Ήταν ένας Ασκληπιάδης καταγόμενος εκ πατρός,
από τον γιο του Ασκληπιού, Ποδαλείριο και εκ μητρός από τον ήρωα της Ελληνικής Μυθολογίας,
Ηρακλή.

Hippocrates, the “Father of Medicine”, was the
one who clarified and published the first and basic
principles of the Science of Medicine.
We should at the same time not forget that the
“Oath of Hippocrates” remains an acceptable sacred
declaration of commitment of doctors and is given
to the gods Apollo (physician of the gods), Asclepius, Hygeia and Panacea (mythical daughters of
Asclepius) up to the present day.

Ο Ιπποκράτης, ο «Πατέρας της Ιατρικής», ήταν
αυτός που αποσαφήνισε και δημοσίευσε τις πρώτες
και βασικές αρχές της Ιατρικής Επιστήμης.
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Δεν θα πρέπει παράλληλα, να ξεχνάμε ότι ο «Όρκος του Ιπποκράτη» παραμένει μια αποδεκτή ιερή
διακήρυξη των υποχρεώσεων των ιατρών και δίνεται στους θεούς Απόλλωνα (ιατρό των θεών),
Ασκληπιό, Υγεία και Πανάκεια (μυθικές κόρες του
Ασκληπιού).

Although he separated medicine from philosophy, Hippocrates did not neglect to give weighty
consideration to ethical and deontological values
and philosophical reflection.”ιητρός γαρ φιλόσοφος
ισόθεος”, “for the physician and the philosopher
are equal before God,” noting that: “ Life is short,
art is long, the weather sharp, experience erroneous
and judgment fallible”.

Αν και διαχώρισε την Ιατρική από τη Φιλοσοφία,
ο Ιπποκράτης δεν παραμέλησε να προσδώσει βαρύνουσα σημασία στις ηθικές αξίες, την ιατρική δεοντολογία και στο φιλοσοφικό στοχασμό «ιητρός γαρ
φιλόσοφος ισόθεος», επισημαίνοντας ότι: «Ο βίος
βραχύς, η τέχνη μακρά, ο καιρός οξύς, η πείρα σφαλερή και η κρίσις χαλεπή.

Short is the stay of man on Earth, so Hippocrates
tried to make that stay more bearable, advocating
that the core of medicine is always the human doctor-patient relationship, a relationship that remains
unaffected by any scientific and technical developments.

Λίγο κρατεί η παραμονή του ανθρώπου πάνω στη
Γη, γι’ αυτό ο Ιπποκράτης προσπάθησε να κάνει την
παραμονή αυτή πιο υποφερτή, πρεσβεύοντας ό,τι
στον πυρήνα της Ιατρικής βρίσκεται πάντα η ανθρώπινη σχέση ιατρού-ασθενή, μια σχέση, που παραμένει ανεπηρέαστη από τις οποιεσδήποτε επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις.

In Macedonia, the famous philosopher, physician
and teacher of Alexander the Great, Aristotle, 4th
century BC, was another famous Asclepian as he descended from the other son of Asclepius, Machaon.
Today, our western civilization running through
the Middle Ages and the Age of Enlightenment,
failed to consider the valuable and forgotten experience of the Greek Asclepiads and having as point of
departure and development the religious institutions
of the Western Middle Ages, has adopted diametrically opposed health care considerations.

Στη Μακεδονία, ο φημισμένος φιλόσοφος, ιατρός και διδάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο
Αριστοτέλης, 4ος αιώνας π.Χ, ήταν άλλος ένας φημισμένος Ασκληπιάδης καθώς κατάγεται από τον
άλλο υιό του Ασκληπιού, τον Μαχάονα.
Σήμερα, ο δυτικός πολιτισμός μας διατρέχοντας
τον Μεσαίωνα και την εποχή του Διαφωτισμού, παρέλειψε να μελετήσει την πολύτιμη και ξεχασμένη εμπειρία των ελληνικών Ασκληπιείων και έχοντας ως αφετηρία εκκίνησης και εξέλιξης το εκκλησιαστικό ίδρυμα του δυτικού Μεσαίωνα, έχει υιοθετήσει διαμετρικά αντίθετες θεωρήσεις φροντίδας
υγείας. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων
200 ή 300 χρόνων η Ιατρική, στον δυτικό πολιτισμό, εξουσιάζεται από μια αντίληψη που ονομάστηκε «κλινικό» ή «βιοϊατρικό πρότυπο».

Especially during the last 200 or 300 years, Medicine, in Western culture, is dominated by a concept
called “clinical” or “biomedical model”.
The biomedical model supports the mechanical
aspect of the human body and treats human beings
as a sum of separate organs and tissues. According
to the mechanical concept, each time a body organ
is not working properly, contemporary medicine implements localized and individual medical care in
this part of the human body and thus tries to achieve
healing.

Το Bιοϊατρικό πρότυπο υποστηρίζει τη μηχανική
άποψη του ανθρωπίνου σώματος και αντιμετωπίζει
τον άνθρωπο ως σύνολο ξεχωριστών οργάνων και
ιστών.

Nowadays, the patient is seen as the consumer of
health services and the doctor or the hospital as the
healthcare provider.
Large bureaucratic hospitals, housed in excellent
hotel-like infrastructure and using constantly evolving technological equipment, () deny the patient’s

Σύμφωνα με την μηχανική αντίληψη, κάθε φορά
που δεν λειτουργεί σωστά ένα όργανο του σώματος, η ιατρική εφαρμόζει εντοπισμένη και μεμονωμένη ιατρική φροντίδα σε αυτό το κομμάτι της μηχανής και με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να επιφέρει την ίαση.
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Στη σημερινή εποχή, που ο ασθενής ονομάζεται
αγοραστής προϊόντων υγείας και ο ιατρός ή το Νοσοκομείο πάροχος υγείας τα μεγάλα γραφειοκρατικά νοσοκομεία, που προσανατολίζονται σε άριστη
ξενοδοχειακή υποδομή και συνεχώς εξελισσόμενο
τεχνολογικό εξοπλισμό, εκμηδενίζουν την προσωπικότητα του ασθενούς, με αποτέλεσμα η νοσοκομειακή νοσηλεία, ακόμα και η πιο άριστη, να αποτελεί
μια τρομακτική εμπειρία.

personality, and resort to hospitalization, even the
most perfect of which, being a frightening experience.
According to Aristotle Virtue and Knowledge are
a jewel in happiness and a refuge in distress, and the
Use of Knowledge, is Power!
The “Use of Knowledge” in medicine in the
course of human history hasbeen used to manipulate and cause damage and is described very vividly
in the myth of Alcestis according to which the blood
of Medusa, which was given to Asclepius by Athena, divided in two parts, according to the vein from
which it had sprung.
The blood from the right vein could cure humans,
even bring them back from the dead, and the blood
from the left vein could kill.

Κατά τον Αριστοτέλη η Αρετή και η Γνώση είναι
στολίδι στην ευτυχία και καταφύγιο στην δυστυχία,
η δε Χρήση της Γνώσης, Δύναμη!
Η «Χρήση της Γνώσης» στην Ιατρική κατά την
διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας έχει χρησιμοποιηθεί επίσης, για χειραγώγηση και πρόκληση βλαβών και αυτό περιγράφεται πολύ παραστατικά στον
μύθο της Άλκηστης, κατά τον οποίο το αίμα της Μέδουσας, αυτό που δόθηκε στον Ασκληπιό από την
Αθηνά, διαιρείτο σε δύο μέρη, με βάση τη φλέβα
από την οποία είχε αναπηδήσει.

So the oldest but also the modern history of mankind is full of examples of the medical knowledge
used to cure or to torture, and which several times
used the prisoner or detainee as experimental animals.

Το αίμα από τη δεξιά φλέβα θα μπορούσε να θεραπεύσει την Ανθρωπότητα, ακόμη και από το θάνατο,
ενώ το αίμα από την αριστερή φλέβα μπορούσε να
θανατώσει.

Other examples are the extermination of America’s indigenous peoples by the Spanish conquistadors with blankets infected with smallpox, experiments by the Nazis in concentration camps, torture
in Japan by the infamous doctor Japanese Siro Ishii.)

Έτσι η παλαιότερη αλλά και η σύγχρονη ιστορία
της Ανθρωπότητας βρίθει παραδειγμάτων που η Ιατρική γνώση χρησιμοποιήθηκε για πρόκληση ασθενειών, βασανιστηρίων και αρκετές φορές χρησιμοποίησε τον αιχμάλωτο ή κρατούμενο ως πειραματόζωο, αναφέροντας την εξολόθρευση των γηγενών
πληθυσμών της Αμερικής από τους Ισπανούς κατακτητές με κουβέρτες μολυσμένες με ευλογιά, τα πειράματα από τους Ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα βασανιστήρια στην Ιαπωνία από τον διαβόητο Ιατρό Ιάπωνα Σίρο Ίσιι.

Concluding my speech, I I would like to quote an
excerpt from the work of the German Philosopher,
Friedrich Nietzsche, in
“The Birth of Tragedy.”
In every season the various cultures, tried with
rage and indignation to shake off the yoke of the
Greeks, because their own creations seemed awkward imitations of Greek creations and erupted in
anger against their people, who dared to declare
barbaric, that which was alien to them.

Κλείνοντας την ομιλία μου, αναφέρω το απόσπασμα από το έργο του Γερμανού Φιλοσόφου Φρειδερίκου Νίτσε,
«Η Γέννηση της Τραγωδίας»
Σε κάθε εποχή οι εκάστοτε πολιτισμοί, προσπάθησαν με οργή και αγανάκτηση να αποσείσουν τον ζυγό
των Ελλήνων, γιατί οι δημιουργίες τους φαίνονται
αδέξιες μιμήσεις των Ελληνικών δημιουργιών και
ξέσπασαν με οργή εναντίον του λαού αυτού , που τόλμησε να χαρακτηρίσει βάρβαρο, ότι ήταν ξένο προς

Unfortunately we did not have the courage to discover the hemlock, which would save us once and
for all from such a phenomenon. For even with poison, envy, and unbridled slander, we failed to reach
their inviolable serenity.
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αυτούς.
Δυστυχώς δεν είχαμε την τόλμη να ανακαλύψουμε
το κώνειο, που θα μας γλύτωνε μια για πάντα από ένα
τέτοιο φαινόμενο.

That is why before the Greeks, we experience
shame and awe and every man that honors the
truth, let him cry out this truth.
Like the Charioteer driving the chariot, the
Greeks hold in their hands the reins of our art, and
every art.

Γιατί ούτε το δηλητήριο, ούτε ο φθόνος, ούτε η αχαλίνωτη συκοφαντία, δεν κατόρθωσαν να αγγίξουν την
αυθάδη τους γαλήνη.

Thank you!

Γι ’αυτό μπροστά στους Έλληνες, δοκιμάζουμε
ντροπή και δέος και κάθε άντρας, που τιμά την αλήθεια, ας διαλαλήσει αυτήν την αλήθεια.
Παρόμοιοι με τον Ηνίοχο που οδηγεί το άρμα, οι
Έλληνες κρατούν στα χέρια τους, τους χαλινούς της
Τέχνης μας και, κάθε Τέχνης.
Σας ευχαριστώ!

Περιπλανώμενοι στα ερείπια των αρχαίων Ασκληπιείων, μας διαπερνά η ιερότητα και το δέος, που κατελάμβανε τους ασθενείς, που προσήρχοντο γεμάτοι ελπίδα στα λατρευτικά και θεραπευτικά κέντρα της Αρχαίας Ελλάδας.
Wandering through the ruins of the ancient Asclepiads, the sacredness and awe penetrates us, which captivated the patients who came
forth full of hope to the religious and therapeutic centers of Ancient Greece.

173

ANA CRISTINA MARTINS
Kαθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών και
Τεχνολογιών Λισαβώνας – Επιστημονική Συνεργάτιδα του Νέου
Πανεπιστημίου της Λισαβόνας, Μέλος της Πορτογαλικής Ακαδημίας
Γραμμάτων και Τεχνών
FCT – Foundation for Science and Technology / IHC – Institute of
Contemporary History – Group “Science, History Studies, Philosophy and Scientific Culture” (CEHFCi-University of Évora)Faculty of Social and Human Sciences-New University of Lisbon /
Academia de Letras e Artes (Academy of Arts and Letters).
ΤΟΠΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ:
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCAL KNOWLEDGE AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND COLLECTIONS:
THE EXAMPLE OF PORTUGAL

Good afternoon,
ladies and gentlemen.
First of all, I want to congratulate the organizers...
of this very interesting meeting and of course for
having me here.

ατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
οργανωτές αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συνάντησης για την πρόσκλησή τους να συμμετέχω σ’ αυτήν.
Οι απλοϊκοί χωρικοί ανέκαθεν γοητεύονταν από
άγνωστα υλικά που ανακάλυπταν συνήθως κατά τη
διάρκεια αγροτικών εργασιών. Αγνοώντας την καταγωγή τους, τη χρήση και τη σπουδαιότητα των
αποκαλυφθέντων υλικών τα απέδιδαν σε υπερφυσική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον εκάστοτε
σκοπό των υλικών. Η λαϊκή παράδοση σε όλες τις
χώρες του κόσμου βρίθει από παραδείγματα αυτού
του είδους. Ανάμεσα σε πολλά παρόμοια παραδείγματα κατατάσσεται και η ανεύρεση οστών, γιγάντιων σε μέγεθος, τα οποία ανήκαν σε ένα ζωικό είδος
που δεν είχε δει κανείς άλλη φορά, προς κατάπληξη
όλων, σε ένα είδος ανθρώπου το οποίο είχε εξαφανιστεί: στους γίγαντες. Εκ των υστέρων έγινε αντιληπτό ότι αυτά τα οστά των «γιγάντων» ανήκαν σε δεινόσαυρους, στους μυθολογικούς δράκους.

Local people were always intrigued by unknown
materials... discovered mostly during agricultural
works. Ignoring the origins, the use and significance
of those materials... they attributed them mostly to a
supernatural activity... independently of its primordial purposes.
Folklore all around the world is full of examples
of this kind.
Among many others was the case of bones, giant
bones... supposedly belonging to an animal species
never seen before... or, what was more, to extinguished human species, the giants.
Later, it was known that these giant bones belonged
to dinosaurs. The beast that medieval people thought
to be dragons.

Η ύπαρξη των γιγάντων θα μπορούσε να εξηγήσει
την κατασκευή πολλών αινιγματικών λίθινων κτισμάτων έστω κι αν ορισμένοι πίστευαν ότι αποτελούσαν κατοικίες μάγων ή ιερά των Δρυίδων – ερμηνείες οι οποίες προέκυψαν από την άγνοια σχετικά με την πραγματική σημασία των κτισμάτων.
Ωστόσο είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι

An example of how knowledge is a commonalty
process. On the other hand, the existence of those giants could explain... the building of many enigmatic
stone structures, the dolmens.
Even if as some believed they were used as witch
houses... and seen as druidic altars.
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η πρακτική φύση ορισμένων τοπικών πληθυσμών
δικαιολογεί την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων εξ
αυτών των προϊστορικών ντολμέν ως χριστιανικών
ναών. Η πρακτική αυτή, έστω και αθέλητα αποτέλεσε έναν τρόπο διατήρησης αυτών των προϊστορικών
μνημείων πολλά εκ των οποίων επαναχρησιμοποιήθηκαν ως τμήματα σύγχρονων κτιρίων. Και αυτό το
γεγονός είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον αν θυμηθούμε
ότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι δεν γνώριζαν την αρχική
χρήση των ντολμέν, ως ταφικά μνημεία. Επιπλέον,
η πράξη τους αποτελεί μια ασυνείδητη επικάλυψη
μιας πίστης εις βάρος μιας παγανιστικής τοιαύτης.

Those different interpretations resulted from ignorance... concerning their real historical significance... and the significance of the same structures.
However it is interesting that the practical nature of
local people... justified the use of some of these dolmens as Christian chapels.
Of course it was a way of preserving these prehistoric monuments... many of which were used in
modern buildings.
This fact is far more interesting when we remember... that they could not know the use of the dolmens as funerary structures.
Moreover it was a kind of an unconscious overlap...
of one belief over a pagan one.

Στο μεταξύ, ανάμεσα στο τέλος του 18ου αιώνα
και στις αρχές του 19ου , η εκβιομηχανοποίηση επέτρεψε την ανακάλυψη πολλών ακόμη οστών «γιγάντων» ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια εργασιών εξόρυξης. Όμως η επιστήμη είχε επιτελέσει αξιόλογη
πρόοδο από τα τέλη του 17ου αιώνα και απέκτησαν
νόημα σύμφωνα με την εγγενή γεωλογική στρωματογραφία.
Μια νέα εποχή άρχισε για την επιστήμη καθώς
η εμφάνιση της παλαιοντολογίας παρακίνησε πολλούς ιδιοκτήτες γης και τοπικούς ανθρώπους του
πνεύματος να αρχίσουν να ερευνούν για αρχαία και
άγνωστα απολιθωμένα δείγματα.

In the meanwhile, between the end of the 18th and
the 19th century... the industrialization allowed discovering many other giant bones, especially during
mining works.
Science developed considerably from the end of
the 17th century... and these bones were then contextualized... accordingly to the inherent geological
stratigraphies.
It began a new era for science in general... and for
the emergency of palaeontology in particular... motivating many landlords and local intellectuals to
search... for ancient and unknown fossilized specimens.
A phenomena can be complemented by another
one... related to an ancient belief concerning thunder
stones... that is, flamed axes and flamed arrowheads.
An explanation only possible thanks to the discovery... of sealed archaeological sites where bones of
extinct animals... human bones and such rudimentary artefacts... were together in the same geological
layers.
Only then it was possible to affirm the existing of a
prehistory... the niche from by many ingled in local
people... who persisted on using the old term “thunder stone”.

Ένα άλλο φαινόμενο που συμπληρώνεται από ένα
προϋπάρχον αφορά στην αρχαία πίστη σχετικά με
τις «πέτρες του κεραυνού», δηλαδή τα λίθινα τσεκούρια και τις λίθινες αιχμές βέλους. Μια εξήγηση
στάθηκε δυνατό μόνο χάρη στην ανακάλυψη σφραγισμένων αρχαιολογικών χώρων στους οποίους
οστά εξαφανισμένων ζώων, ανθρώπινα οστά και
βασικά τεχνουργήματα βρέθηκαν στα ίδια γεωλογικά στρώματα. Μόνο τότε έγινε δυνατόν να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της Προϊστορίας, της οποίας την
ύπαρξη πολλοί αρνούνταν, συμπεριλαμβανομένων
και ορισμένων ντόπιων κατοίκων οι οποίοι επέμεναν στη χρήση του παλιού όρου «πέτρες του κεραυνού». Πολλές από αυτές τις «πέτρες του κεραυνού»
συλλέχτηκαν είτε από απλή περιέργεια είτε για να
πουληθούν σε συλλέκτες και σε μουσεία.

Many of these “thunder stones” were collected by
locals... just for simple curiosity, or to sell them to
collectors and museums.
But other local issues produced archaeological
knowledge... as in Cantavieja, Spain, by the 1870’s...
when the doctor of a local landlord and prehistorian
amateur... discovered the palaeolithic rock paintings
of Altamira... which authenticity was unfortunately
literally denied... by the main authority in the scientific domain, the French community.

Ωστόσο και άλλα το τοπικά γεγονότα παρήγαν
αρχαιολογική γνώση, όπως συνέβη στην Καντάμπρια της Ισπανίας στη δεκαετία του ’70 του 19ου
αιώνα όταν η κόρη ενός το τοπικού ιδιοκτήτη γης
και ερασιτέχνη ερευνητή της προϊστορίας ανακάλυψε τα παλαιολιθικά σχέδια στις σπηλιές της Αλταμίρα, των οποίων η αυθεντικότητα δυστυχώς αμφισβητήθηκε ενστικτωδώς από την βασική αυθεντία
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αυτού του επιστημονικού χώρου: τη γαλλική κοινότητα. Δεν έχουμε το χρόνο να εξερευνήσουμε όλες
τις πτυχές αυτού του θέματος. Ωστόσο, μπορούμε,
τουλάχιστον, να πούμε ότι αυτό αποτελεί ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του πώς η τοπική γνώση θα μπορούσε να είχε συνεισφέρει νωρίτερα στην ανάπτυξη
των σπουδών της προϊστορίας εάν δεν υπήρχαν τα
σκοτεινά ενδιαφέροντα ενός και μοναδικού ανθρώπου, του Gabriel de Mortillet.

We do not have time to explore all the contours of
this issue. But we can say at least that this was a
clear example... of how local knowledge could have
contributed earlier... to the development of prehistoric studies... if it was not for some obscure interests of Gabriel de Mortillet.
In Portugal, the main starting point for archaeological development... was the establishment of
a geological commission... within the ministry of
Public Works in the 1850’s. This is unquestionable,
but another moment was vital.
The participation of some Portuguese intellectuals...
in the World Fair of 1867 in Paris... where the prehistory was assumed as a first period of human history... from an evolutionary approach.
This fact, together with the knowledge of what was
being done... to preserve memory, history and historical monuments... especially in France and the
boulevard in Paris... but also in regions like Normandy inspired the mentor... and the president of the
Association of Archaeology, Possidonio da Silva, to
increase the number and typology of the artefacts of
its museums.
The themes of the periodical conferences and courses... the nature of the papers and the news published
in each bulletin.
It also stimulated him to incentivize and cooperate
in the establishment.. of local societies, local libraries and museums... in order to ensure that development of archaeology... because only by illustrated,
educated people... it was possible to rescue many
artefacts.

Όσον αφορά την Πορτογαλία, η βασική απαρχή της ανάπτυξης της αρχαιολογίας ήταν αναμφισβήτητα η ίδρυση της Γεωλογικής Επιτροπής στο
Υπουργείο Δημοσίων Έργων στα μέσα του 19ου αιώνα.
Αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, αλλά
μια άλλη στιγμή ήταν εξίσου σημαντική: η συμμετοχή πορτογάλων διανοουμένων στην Παγκόσμια
Έκθεση των Παρισίων το 1867, όπου η Προϊστορία
θεωρήθηκε ως η πρώτη περίοδος της ανθρώπινης
ιστορίας από την πλευρά της εξελικτικής θεωρίας.
Αυτό το γεγονός συνδυαζόμενο με τη γνώση των
ενεργειών για τη διατήρηση της μνήμης, της ιστορίας και των ιστορικών μνημείων ειδικά στο Παρίσι,
αλλά και σε περιοχές όπως η Νορμανδία ενέπνευσαν των μέντορα και πρώτο πρόεδρο του Συλλόγου των Πορτογάλων Αρχαιολόγων, τον Ποσιντόνιο ντα Σίλβα, να αυξήσει τον αριθμό και την τυπολογία των αρχαιολογικών τεχνουργημάτων που περιείχαν τα μουσεία όπως επίσης και τα θέματα των
περιοδικών συνεδρίων και διαλέξεων και τη φύση
των άρθρων και των ειδήσεων που δημοσιεύονταν
στο Bulletin του Συλλόγου. Επίσης των ενθάρρυνε να αυξήσει τα κίνητρα και να επιζητήσει τη συνεργασία θεσμών τοπικών κοινωνιών, βιβλιοθηκών
και μουσείων προκειμένου να εξασφαλίσει την ανάπτυξη της αρχαιολογίας διότι μόνο με τη συνεργασία φωτισμένων ανθρώπων έγινε δυνατόν να διασωθούν πολλά τεχνουργήματα.
Φυσικά οι τοπικοί άνθρωποι του πνεύματος γνώριζαν τη σημασία της αρχαιολογίας στην ανάπτυξη
της χώρας και του λαού της. Ένας εξ αυτών ήταν ο
Φρανσίσκο Μάρτινς Σαρμέντο ο οποίος αφιέρωσε
ολόκληρη τη ζωή του στη μελέτη της προϊστορίας
της περιοχής του χάρη στη μεγάλη προσωπική του
περιουσία η οποία του επέτρεψε να ιδρύσει έναν τοπικό Σύλλογο και ένα μουσείο και να προβεί σε διάφορες εκδόσεις.

Local intellectuals were aware of the importance
of archaeology... to the development of the country
and its people. Example of that, Francis who dedicated his adult life... to the study of the prehistory
of his region... thanks to a huge wealth, which allowed him to found a local society, a museum and
to publish.
In the mean time, another episode would influence...
the history of archaeology in the country.
The organization in Lisbon of the prestigious international congress... of prehistoric archaeology and
anthropology. In order to prepare the congress, the
Portuguese government... hired the archaeologist
Estacio da Veiga... to map the south region of the
country, Augarf... and collect artefacts he considered
they should be included... in a future archaeological
museum of that region.
One month after the closing act, the Government

Στο μεταξύ, άλλο ένα γεγονός θα επηρέαζε την
ιστορία της αρχαιολογίας στη χώρα: η οργάνωση
στη Λισαβόνα του Διεθνούς Συνεδρίου της Προϊ176

στορικής Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας. Για τη
προετοιμασία του Συμβουλίου η πορτογαλική κυβέρνηση προσέλαβε τον αρχαιολόγο Εστάσιο ντα
Βέιγκα για να χαρτογραφήσει τη νότια περιφέρεια της χώρας, το Αλγκρέιβ, και να συλλέξει τα
τεχνουργήματα τα οποία θεωρούσε ότι έπρεπε να
συμπεριληφθούν σε ένα μελλοντικό αρχαιολογικό
μουσείο αυτής της περιοχής.
Ένα μήνα μετά τις εργασίες του Συνεδρίου η κυβέρνηση ζήτησε από το Σύλλογο Πορτογάλων Αρχαιολόγων να συντάξουν έναν κατάλογο με όλες τις
αρχαίες κατασκευές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «εθνικά μνημεία» συγκεντρώνοντας όλες
τις πληροφορίες που διέθεταν τα τοπικά και εθνικά
μέλη του Συλλόγου.

asked... the Association of Portuguese Archaeologists... to list all the ancient structures to be classified as national monuments... gathering all the information given by its local and regional members.
More than a decade later, the philologist, ethnographer... prehistorian and professor Jose de Vasconcelos... was nominated the first director of the National Museum in 1893.
It was a new page in the history of archaeology in
Portugal... fulfilled of battles between central interests... that is Lisbon ones and local interests.
A competition that inspired all the local intellectuals... like Antonio Augusto da Rocha... who surveyed, excavated, published... and founded an archaeological society and museum.
The same happened with Francisco Tavares Proenca
Junior... son of one of the richest, powerful landlords of Castelo Branco... in the north of the country.
Surveying, excavating, collecting and publishing...
he was also able to establish an archaeological museum in his city... in order to educate local people.

Μία δεκαετία αργότερα, ο φιλόλογος, εθνολόγος
και καθηγητής της προϊστορίας Χοσέ Λέιτε ντε Βασκονσέλος ανακηρύχτηκε ο πρώτος διευθυντής του
μελλοντικού Εθνικού Μουσείου Αρχαιολογίας το
έτος 1893. Αυτό άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία
της αρχαιολογίας η οποία επρόκειτο να είναι γεμάτη από μάχες ανάμεσα σε συμφέροντα του κέντρου
– δηλαδή, της Λισαβόνας – και σε τοπικά συμφέροντα. Ένας ανταγωνισμός ο οποίος ενέπνευσε και άλλους τοπικούς διανοητές, όπως ο Αντόνιο ντος Σάντος Ρότσα, ο οποίος επιθεώρησε αρχαιολογικούς
χώρους, προέβη σε ανασκαφές, δημοσίευσε άρθρα
και ίδρυσε έναν αρχαιολογικό σύλλογο και ένα μουσείο.

Others did the same thrilled by the perspective of
contributing... to the instruction of education of locals... and by that to the safeguard of many ancient
structures and artefacts... within a liberal and even
republican point of view.
Especially because certain intellectuals had no sympathy... towards some local people, especially the
non educated.

Το ίδιο έκανε και ο Φρανσίσκο Ταβάρες Προέντσα ο νεότερος, γιός ενός εκ των πλουσιοτέρων και
πιο ισχυρών ιδιοκτητών γης του Καστέλο Μπράνκο, στα βόρεια της χώρας. Προβαίνοντας σε επιθεωρήσεις χώρων, ανασκαφές, συλλογή τεχνουργημάτων και δημοσιεύσεις μπόρεσε να προβεί στην ίδρυση ενός αρχαιολογικού μουσείου στην πόλη του με
σκοπό την εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού.
Το ίδιο έκαναν και πολλοί άλλοι γοητευμένοι από
την προοπτική της συνεισφοράς στην εκπαίδευση
των τοπικών πληθυσμών και της φύλαξης πολλών
αρχαίων κατασκευών και τεχνουργημάτων μέσα
από μια φιλελεύθερη και, ακόμα, και μια δημοκρατική θεώρηση, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι ορισμένοι διανοούμενοι δεν έτρεφαν συμπάθεια προς
τους τοπικούς αμόρφωτους κατοίκους.

Fortunately, the majority of local intellectuals defended locals... since they recognized their importance in the accomplishment... of the cultural, scientific, archaeological agenda for each region.
Instructed and directly involved in archaeological projects... some local people could be and were
powerful defenders... of their own heritage, including archaeological one.
Therefore, the most powerful archaeological allies...
since they were and still are... frequently the heirs
and keepers... of important traditions and memories... which sometimes helps to identify archaeological sites and artefacts... as our prestigious colleague Leanne Sovalsi knows so well.
And of course, the local elite and even priests...
were essential in all this process, since they had all
the capital... to accomplish the project of developing
archaeology locally.
Mainly in founding societies... for the safeguard
of ancient monuments and archaeological sites.

Αποτελεί ευτύχημα ότι η πλειονότητα των τοπικών διανοουμένων υπερασπίστηκαν τους τοπικούς
κατοίκους καθώς αναγνώρισαν τη σημασία τους
στη δημιουργία μιας πολιτισμικής, επιστημονικής
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In short and reproducing the words... of a 19th cent.
archaeologist Antonio de Jose Pescuit... most of
what he knew was due to individual and private initiative... at a local, regional and even national level.

και αρχαιολογικής ατζέντας της κάθε περιοχής. Κι
έπειτα από την κατάλληλη επιμόρφωση ορισμένοι
τοπικοί κάτοικοι μετατράπηκαν σε ισχυρούς υπερασπιστές της πολιτιστικής και αρχαιολογικής τους
κληρονομιάς και κατά συνέπεια οι πιο ισχυροί σύμμαχοι της αρχαιολογίας.
Φυσικά και πολλές τοπικές ελίτ αποδείχτηκαν σημαντικές σε όλη αυτή τη διαδικασία καθώς διέθεταν τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανάπτυξη της
αρχαιολογίας σε τοπικό επίπεδο και κυρίως με την
ίδρυση συλλόγων για τη φύλαξη των αρχαίων μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων.
Εν ολίγοις, και χρησιμοποιώντας τα λόγια του
πορτογάλου αρχαιολόγου του 19ου αιώνα Αντόνιο
ντα Ρότσα Πειχότο, οι περισσότερες από τις γνώσεις
μας οφείλονται στην ατομική πρωτοβουλία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Και ακόμη και σήμερα πρέπει να γνωρίζουμε ότι
είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον μερικές φορές,
να πραγματοποιήσουμε αρχαιολογικά εγχειρήματα
χωρίς την εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, πλουσίων ή φτωχών, φωτισμένων ή λιγότερο φωτισμένων.

And even today, we must be aware it is very difficult, if not impossible... to accomplish archaeological projects without the local people... independently
of being wealthy or not, educated or not... illustrated
or not so illustrated.
In truth, archaeology should not be practiced aside
from people... from local people, because science in
this case archaeology... must be practiced with the
people and for the people... enlarging their knowledge about the past beginning with the local history.
This is a way to contribute... to the so-called sustainable development... of local and regional people.
Thank you for your attention.

Επειδή η επιστήμη – στην προκειμένη περίπτωση
η αρχαιολογία – οφείλει να ασκείται με τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους, διευρύνοντας τη γνώση τους για το παρελθόν, πράγμα που ξεκινάει από
την δική τους τοπική ιστορία.
Και αυτός είναι ο τρόπος για να συνεισφέρουμε
στην ονομαζόμενη αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών
και υπερτοπικών πληθυσμών.
Σας Ευχαριστώ πολύ.

Αργότερα, έμαθαν ότι τα γιγάντια οστά ανήκαν σε δεινόσαυρους. Το ζώο που οι άνθρωποι του Μεσαίωνα αποκαλούσαν δράκο.
Later, it was known that these giant bones belonged to dinosaurs. The beast that medieval people thought to be dragons.
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------------------------------------------------------------------------------------------

THE USE OF KNOWLEDGE : THE INTERFACE BETWEEN SOME MAJOR MYTHOLOGIES
AND THEIR LEGACY FOR A NUMBER OF MODERN WORLD RELIGIONS

ίναι σχεδόν αδιαμφισβήτητο ότι η ανθρώπινη αδυναμία να αντιμετωπίσει το

t is virtually undeniable that the human
inability to cope with the unknown and

άγνωστο και το υπερφυσικό και η τάση του ανθρώπων να φοβούνται και να εξιδανικεύουν παράγοντες που υπερβαίνουν τα ανθρώπινα πρότυπα, με
στόχο να κερδίσουν την υποστήριξη ή τη συμπόνοια τους μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι μεταξύ
των πλέον ισχυρών παραγόντων που κινητοποιούν
μυθολογικές όσο και θρησκευτικές αντιλήψεις σε
όλους τους πολιτισμούς.

supernatural and the tendency to fear and idolize
agents that exceed human standards with a view to
gaining their support or sympathy can be considered as among the most powerful factors engineering both mythological as well as religious concepts
in all civilizations.
What sets religions off from myths, elevating the
former to a more spiritual and revered level, is their
moral dispensation, serving as their timeless foundation and usually considered as a revelation of divine
doctrine to people through an initiate or messiah.

Αυτό που ξεχωρίζει τις θρησκείες από τους μύθους, εξυψώνοντας τις πρώτες σε ένα πιο πνευματικό και σεβαστό επίπεδο, είναι ο κώδικας των
ηθικών τους αξιών που χρησιμεύει ως το διαχρονικό τους υπόβαθρο και συνήθως θεωρείται ως αποκάλυψη των θείων κανόνων τους στους ανθρώπους
μέσω ενός μύστη ή μεσσία.

This Paper attempts to give an account of some
of the most important similarities between certain
prominent mythologies and of how a number of
mythological convictions filtered through the narratives of major religions prevalent in modern times.

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παραθέσει μερικές από τις πιο σημαντικές ομοιότητες μεταξύ ορισμένων από τις περίοπτες μυθολογικές παραδόσεις
καθώς και την διαδικασία με την οποία διάφορες
αντιλήψεις σ’αυτές τις μυθολογίες παρεισέφρυσαν
στα αφηγηματικά κείμενα ορισμένων μεγάλών θρησκειών που κυριαρχούν στον σύχρονο κόσμο.

Eurynomi, the supreme deity in the Pelasgian version of Cosmogony and Theogony during the preGreek (early Neolithic to early Middle Bronze Age,
i.e c. 6000-2000 ) times in the Aegean area and a
powerful reflection in mythological-religious terms
of the matriarchal spirit of that time , has fourteen
Titans ,seven of either sex, to guard the seven sacred planets of the Kosmos she had created, al-

Η Ευρυνόμη, η υπέρτατη θεότητα στην Πελασγική εκδοχή της Κοσμογονίας και Θεογονίας κατά
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lotting a pair (one male,one female ) to each one;
granted the respective earlier Chaldean- Babylonian
as well as Canaanite cosmological myths contained
the concept of seven deities guarding the seven sacred planets and the seven days corresponding to
each of them -the whole concept being inspired
from the seven day stellar Babylonian calendar- it
is very likely that its Greek mainland equivalent was
adopted from the Babylonian original along with
the seven –day –stellar calendar, following their introduction in the Aegean area by what seems to be
an inrush in Greece of Anatolian and Palestinian
tribes between c . 3000-2000
(early Bronze Age in Aegean terms).

τη διάρκεια της προελληνικής Εποχής (Πρώιμη Νεολιθική έως τις αρχές της Μέσης Εποχής του Χαλκού, δηλαδή c. 6000-2000) στην περιοχή του Αιγαίου, μία οντότητα που αντανακλά το κυρίαρχο πνεύμα της μητριαρχίας στις μυθολογικές και θρησκευτικές αντιλήψεις εκείνης της εποχής...
...βάζει δεκατέσσερις Τιτάνες, επτά από το κάθε
φύλλο, να φρουρούν τους επτά ιερούς πλανήτες του
κόσμου που η ίδια έχει δημιουργήσει, κατανέμοντας από ένα ζευγάρι (ένα αρσενικό, ένα θηλυκό)
σε κάθε ένα πλανήτη.
Δεδομένου ότι οι πρωιμότεροι, αντίστοιχοι Βαβυλωνιακοί/Χαλδαϊκοί καθώς και Χαναανικοί μύθοι
περιείχαν την αντίληψη των επτά θεοτήτων –φρουρών των επτά ιερών πλανητών καθώς και των επτά
ημερών που αντιστοιχούσαν σ’αυτούς, είναι πιθανό η αντίστοιχη (προ) ελληνική ηπειρωτική εκδοχή να υιοθετήθηκε από την πρωιμότερη Βαβυλωνιακή σχετική αντίληψη μαζί με το Βαβυλωνιακό
επταήμερο ημερολόγιο σαν επακόλουθο της εισαγωγής τους στον Αιγαιακό χώρο από μία κατά πάσα
πιθανότητα εισροή πληθυσμιακών στοιχείων από
την Ανατολία και την σημερινή Παλαιστίνη μεταξύ 3000 και 2000 π.Χ.(πρώιμη Εποχή του Χαλκού
στην Αιγαιακή χρονολογία.

Matriarchy being the dominant religious and cosmological aspect in the Aegean area at that time, seven female deities were added to the equal number
of gods guarding the sacred planets ,six of which
were of male gender in the Babylonian version, the
ensuing total becoming fourteen ; this cult was sanctioned later as the Titans worship by the first Greekspeaking tribes who arrived in the Aegean area at a
time marking the beginning of the Middle Bronze.
Age there ( b.C. 2000), only to be superseded by
the 12-major gods-Olympian pantheon at c. 16001500 (early Mycenaean era ), the number of the
Olympians probably reflecting the introduction in
Greece of the new, 12-signs-of-the zodiac cyclebased stellar calendar at the same time.

Με την Μητριαρχία να είναι η κυρίαρχη θρησκευτική και κοσμολογική άποψη στην περιοχή του Αιγαίου, εκείνη την εποχή, επτά γυναικείες θεότητες
προστέθηκαν στους ισάριθμους θεούς, που φύλαγαν τους ιερούς πλανήτες, έξι εκ των οποίων ήταν
αρσενικού φύλου στην πρωτότυπη Βαβυλωνιακή
εκδοχή, με τον συνολικό αριθμό των θεοτήτων –
φρουρών να ανέρχεται στους δεκατέσσερις.

The Canaanite cosmological myth that was dominant in Palestine by the time the Israelites arrived
there following their Exodus from Egypt speaks of
a female deity creating the Cosmos in a story reminiscent of the earlier Pelasgic cosmological myth by
which this Canaanite version may have been influenced; a likely bearing of this matriarchal Canaanite
cosmology upon the biblical version of cosmology
may be seen in the Talmudic version of Genesis
where the spirit of a female deity-creator of the Universe “ hovers over the face of waters” pretty much
like Eurynomi does in the Pelasgic version.

Αυτή η λατρεία, καθιερώθηκε αργότερα ως λατρεία των Τιτάνων από τα πρώτα Ελληνόφωνα
φύλα, που έφτασαν στην περιοχή του Αιγαίου σε μια
εποχή που σηματοδοτεί την έναρξη της Μέσης Εποχής του Χαλκού.
Εκεί (2000 π.Χ.), μόνο για να αντικατασταθεί αργότερα από τις 12 μεγάλες θεότητες του Ολυμπιακού πανθέου κατά το 1600-1500 (πρώιμη Μυκηναϊκή εποχή), με τον αριθμό των Ολυμπίων θεών ν’αντανακλά πιθανώτατα την εισαγωγή στην Ελλάδα
κατά το ίδιο χρονικό Διάστημα ενός νέου αστρικού
ημερολογίου, βασισμένου στα 12 ζώδια του αστρολογικού κύκλου.

The name of Eve has there the meaning“Mother
of all living creatures” ,not of human beings only, a
title never granted to Adam ,despite his God-awarded authority over Eve.
Also in the Talmudic version of Genesis Archangel Michael, rather than God himself, moulds Adam
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out ofearth’s dust only for God to breathe life in him
just like Prometheus does with Deucalion, the first
man in the Hesiodic version of cosmogony with
goddess Athena bringing him to life.

Ο Χαναανικός κοσμολογικός μύθος που ήταν κυρίαρχος στην Παλαιστίνη όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν εκεί μετά από την έξοδό τους από την Αίγυπτο
μιλά για μια γυναικεία θεότητα ως δημιουργό του
Κόσμου σε μία ιστορία που θυμίζει τον προαναφερθέντα και πρωιμώτερο Πελασγικό μύθο περί δημιουργίας του Κόσμου, από τον οποίο ίσως και να
επηρεάστηκε..

Eve, Adam’s consort , shares the role of Pandora
,Deucalion’s consort in Hesiod’s cosmogony, both
women’s curiosity demoting human race to a life of
tribulation .

Μία πιθανή επίδραση αυτού του μητριαρχικού
Χαναανικού μύθου πάνω στα βιβλικά κείμενα της
Γενέσεως μπορεί να εντοπιστεί στα Ταλμουδικά κείμνα περί δημιουργίας του Κόσμου, όπου το πνεύμα
μίας γυναικείας θεότητας-δημιουργού του Σύμπαντος “πλανάται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων¨, λίγο πολύ όπως η Ευρυνόμη κάνει στον αντίστοιχο Πελασγικό μύθο ; το όνομα της Εύας στην
Ταλμουδική εκδοχή σημαίνει «Μητέρα όλων των
ζωντανών πλασμάτων “, όχι μόνο των ανθρώπινων
όντων, ένας τίτλος που ποτέ δεν απονέμεται στον
Αδάμ, παρά την χορηγηθείσα από τον Θεό εξουσία
του πάνω στην Εύα .

The early righteous generations of the Hesiodic
and monotheistic versions of Greek cosmological
tradition ,referred to as the Golden race in the Hesiodic narrative, can be reasonably matched with the
so –called “ Sons of God” in Genesis.
The later generations , of inferior morality, in the
Greek tradition, referred to as the Silver
Race in the Hesiodic version and as born (like
the Bronze Race)of the Earth in the Pelasgic and
the Olympian versions- and of the Ocean in the Homeric narrative- may have their equivalents in the
“Daughters of Men”, generations, that is, whose
earliest parts overlap with the latest of the “Sons of
God”, and are of a sex of inferior intellect according
to the prevalent Jewish patriarchal mentality.

Επίσης, στην Ταλμουδική εκδοχή της Γένεσης
ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και όχι ο Θεός πλάθει τον
Αδάμ ,τον πρώτο άνθρωπο, από την σκόνη της Γης
με τον Θεό να φυσά ζωή μέσα του, όπως κάνει ο τιτάνας Προμηθέας στην Ησιόδεια εκδοχή της Θεογονίας και κοσμογονίας πλάθοντας σαν άλλος Αρχάγγελος Μιχαήλ τον Δευκαλίωνα, τον πρώτο άνθρωπο στην Ελληνική μυθολογία, με την θεά Αθηνά
να τον ζωντανεύει φυσώντας ζωή μέσα του.
Η Πανδώρα σαν σύζυγος του Δευκαλίωνα μοιράζεται τον ίδιο ρόλο με την βιβλική Εύα, σύντροφο
του Αδάμ, καθώς η περιέργεια και των δύο γυναικών υποβιβάζουν το ανθρώπινο γένος σε μία ζωή
βασάνων .

The ensuing marriages between the Sons of
God and the Daughters of Men brought forth the
Nephilim, the O.T. equivalent of the demigods in
Greek tradition , who may well be a match for the
mainstream of the Hesiodic Silver race.
The Nephilim are followed by corrupt human races in the O.T., corresponding to the Bronze species
in the Hesiodic cosmology and are wiped out, like
their Greek peers, by the Flood whose only survivor
is Noah and his family.

Τα πρώτα ανθρώπινα γένη στην Ησιόδεια και ΜονοθεΙστική εκδοχή της αρχαίας Ελληνικής κοσμολογίας, γένη δίκαια και ενάρετα που αναφέρονται
ως το Χρυσό Γένος στον Ησίοδο, μπορούν λογικά ν’αντιστοιχηθούν με τους επιλεγόμενους ¨Υιούς
του Θεού¨ στην βιβλική Γένεση, γένη επίσης ενάρετα. Παρομοίως, τα μεγαγενέστερα ανθρώπινα
γένη στην Ησιόδεια και Μονοθετιστική κοσμολογικές εκδοχές, γένη κατώτερης ηθικής στάθμης και
επονομαζόμενα ως το Αργυρό και Χάλκινο από τον
Ησίοδο και ώς γεννηθέντα από την Γη στην Πελασγική, Ολύμπια και Ομηρική κοσμολογικές εκδοχές
(κάτι που αποδίδεται και στο Χάλκινο Γένος από
τον Ησίοδο) μπορούν ν’αντιστοιχηθούν με τις επι-

We now turn to the Hindu mythological and religious tradition; in it and also in the Babylonian and
the German/Scandinavian ones, the world is created
from various parts of the mutilated body of a giant
, namely the androgynous Purusa, the first human
being in the Hindu story of Creation (hymn from
Rigbedda).
Alternatively it is made of the body of Tiamat, the
goddess defeated and dismembered by Marduk in
the Babylonian version (Enuma Elis or the Poem of
Creation); and of the body of Ymir , the giant that
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thechief gods Odin, Vili and Ve defeated and carved
up to create the Universe in Scandinavian and German mythology (poem of Voluspa).

λεγόμενες Κόρες των Ανθρωπων στην Βιβλική Γένεση, γένη επίσης όχι ενάρετα των οποίων τα πρωιμότερα συμπίπτουν με τα πλέον όψιμα γένη των
Υιών του Θεού (βλ. πιο πάνω).

There is a notable similarity between the Hindu
cosmology concept in the narratives of katapatha
Vrahmana and The Beginning of the Laws of Manu
in Darmakastra on one hand and the respective approach in the Egyptian, Greek and biblical versions
of cosmology on the other , regarding water as the
first and foremost element of creation.

Αυτές οι επονομαζόμενες Κόρες των Ανθρώπων
ως γένη κατώτερου ηθικού και πνευματικού έρματος, υπακούοντας στην πατριαρχική Ιουδαϊκή παράδοση, είναι λογικό να είναι θηλυκού γένους.
Οι επακολουθήσαντες γάμοι μεταξύ των Υιών
του Θεού και των Θυγατέρων των Ανθρώπων επιφέρουν την γέννηση των Νεφίλιμ, κάτι αντίστοιχο
με τους ημιθέους της Ελληνικής Μυθολογίας και οι
οποίοι μπορούν ν’αντιστοιχηθούν με το Αργυρό Γένος της Ησιόδειας Κοσμογονίας.

Narayana, the primordial Ocean in the Hindu cosmology serves as the first source of life and as the
god’s Brahma abode during his creation of the Universe.

Οι Νεφίλιμ ακολουθούνται από διεφθαρμένα γένη
που αντιστοιχούν με το Χάλκινο Γένος της Ησιόδειας Θεογονίας και εξαλείφονται ,όπως και το Χάλκινο Γένος, μέσω του Κατακλυσμού ο μόνος επιζών
του οποίου είναι ο Νώε και η οικογένειά του.

In the Homeric cosmology , the Earth-embracing
Ocean is likewise considered as the procreator of all
living things while in Genesis the Abyss that existed
before Creation is considered as an endless mass
of water that is separated by God into the waters
above and those below in his creation of Heavens
and Earth.

Στρεφόμενοι τώρα στην Κοσμολογική παράδοση
της Ινδουστικής Μυθολογίας και Θρησκείας, παρατηρούμε ότι σ’αυτήν όπως και στην Βαβυλωνιακή
αλλά και στην Σκανδιναβική και Γερμανική Κοσμολογίες, ο Κόσμος δημιουργείται από τα μέρη του διαμελισμένου σώματος ενός Γίγαντα, δηλαδή του
ανδρόγυνου Purusa, του πρώτου ανθρώπινου οντος
στην Ινδουιστική Ιστορία της Δημιουργίας (ύμνος
από την Rigbedda) ή εναλλακτικά από το σώμα της
Tiamat της καταχθόνιας θεάς που ηττήθηκε και διαμελίσθηκε από τον Μαρντούκ ( Ενούμα ‘Ελις ή ποίημα της Δημιουργίας στην Βαβυλωνιακή/Χαλδαική
κοσμολογία ) ή από το σώμα του Ύμιρ σύμφων με
τη Σκανδιναβική και Γερμανική κοσμολογικές εκδοχές , δηλαδή από τον Γίγαντα το σώμα του οποίου ο βασιληάς των θεών Όντιν και οι θεοί Βίλ και
Βε νίκησαν και διαμέλισαν για να δημιουργήσουν
το Σύμπαν (ποίημα του Voluspa).

Finally in the Egyptian version the egg of creation of the Universe sprouts from a hillock surfacing from a vast expanse of muddy water and gives
birth to Ra, Ptha or Ammon , the God –creator.The
Hindu text of Vayu Purana, Hesiod’s Worlks and
Days, Plato’s Politician, Empedoklis’ Purifications
and the oldest text of all, a Sumerian poem of early
3rd millennium BC, called Enmerkar and the Lord
of Arat contain a notable likeness between the accounts of the four Ages corresponding to the Four
human races and their ever-declining state of morality and endurance in rigorous living conditions since
the end of the Golden Age up to the ongoing Iron
one; this likeness is especially highlighted in the
Hindu Mahabharata cosmology account of human
evolution in the form of 4 Ages consequent upon
each other as in Hesiodic cosmogony and measured
with Ugas, each Uga standing for a whole Age .

Υπάρχει μια αξιοσημείωτη ομοιότητα μεταξύ της
Ινδουιστική κοσμολογικής αντίληψηε στις αφηγήσεις των katapatha Vrahmana και στις Αρχές των
Νόμων του Μάνου στα κείμενα της Darmakastra,
αφενός, και την αντίστοιχη προσέγγιση στις αιγυπτιακές, ελληνικές και βιβλικές εκδόσεις της κοσμολογίας, από την άλλη, όσον αφορά το νερό ως το
πρώτο και κύριο στοιχείο της δημιουργίας.
Ο Narayana, ο αρχέγονος ωκεανός στην ινδουιστική κοσμολογία χρησιμεύει ως η πρώτη πηγή της
ζωής και ως κατοικία του θεού Brahma κατά τη δι-

Yet the most undeniable evidence that mythological heritage has served as a very instrumental corner
stone for the modern Hindu religion is the fact that
the fundamental and most revered deities of this
religion have been worshipped from mythological
times to the modern era in this country.
These include the supreme trinity of the gods
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άρκεια της δημιουργίας του Σύμπαντος.

Vishnu, Brahma and Shiva, their consorts Laksmi
, Sarasvati and Parvati or Urma or Ma Kali respectively , followed by the likes of Indra, Suria, Agni
,Aditi et.al , even Buddha himself, a native prince
of India who earned divine enlightenment through
a life devoted to fighting temptation and suffering; a
whole series of divine beings, that is, whose worship
first in the mythological then the religious attire has
endured all the rigours and ravages of Time.

Στην Ομηρική κοσμολογία, η Γη περιβάλλεται
από τον Ωκεανό που θεωρείται, ομοίως, ως ο γεννήτορας όλων των ζωντανών οργανισμών, ενώ στη Γένεση η άβυσσος που υπήρχε πριν από τη Δημιουργία θεωρείται ως μια ατελείωτη μάζα νερού που διαχωρίζεται από τον Θεό στα πάνω και στα κάτω ύδατα κατά την Δημιουργία του Ουρανού και της Γης .

Thank you very much!

Τέλος στην Αιγυπτιακή εκδοχή το αυγό της δημιουργίας φυτρώνει πάνω σ’ένα λοφίσκο που με τη
σειρά του έχει αναδυθεί από μία τεράστια έκταση
λασπώδους νερού, από δε αυτό το αυγό γεννάται ο
δημιουργός του Σύμπαντος θεός με τα εναλλασσόμενα ονόματα Ρα, Φθα και Άμμων.
Το Ινδουιστικό κείμενο για την δημιουργία του
Κόσμου Vayu Puranam, το διδακτικό έπος του
Ησιόδου ‘Εργα και Ημέραι, Ο Πολιτικός του Πλάτωνα, το βιβλίο Εξαγνισμοί του Εμπεδοκλή και το
παλαιότερο κείμενο όλων ,ένα ποίημα των Σουμερίων των αρχών της 3ης χιλιετίας π.Χ., που ονομάζεται Enmerkar και ο Κύριος του Arat περιέχουν μια
αξιοσημείωτη ομοιότητα όσον αφορά την καταγραφή των Τεσσάρων Εποχών της Ανθρωπότητας – που
αντιστοιχούν στα τέσσερα Ανθρώπινα Γένη – και
στην συνεχώς φθίνουσα ανθρώπινη ηθική εξέλιξη
και αντοχή υπό το βάρος δύσκολων δοκιμασιών και
περιστάσεων από την εποχή του τέλους της Ησιόδειας Χρυσής Εποχής και του αντίστοιχου Χρυσού
Γένους των Ανθρώπων μέχρι την, υπό εξέλιξη, ακόμα και σήμερα Εποχή του Σιδήρου και του αντίστοιχου Σιδηρού Γένους.

Πλάτων

Αυτή η ομοιότητα τονίζεται ιδιαίτερα στην παράθεση στο Ινδουιστικό κοσμολογικό κείμενο της
Mahabharata της ανέλιξης του ανθρώπινου είδους
υπό την μορφή τεσσάρων αλληλοδιαδόχων Εποχών
, όπως ακριβώς στην Ησιόδεια Κοσμολογία, μετρούμενων με Ugas, δηλαδή με μονάδες μέτρησης
κάθε μία εκ των οποίων εκπροσωπεί μία ολόκληρη
Εποχή της ανθρώπινης ανέλιξης, δηλαδή μία ακαθόριστη αλλά εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας χρονική φάση.
Ωστόσο, η πιο αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η
μυθολογική κληρονομιά έχει λειτουργήσει ως ένας
πολύ σημαντικός ακρογωνιαίος λίθος για την σύγχρονη ινδουιστική θρησκεία είναι το γεγονός ότι οι
θεμελιώδεις και πιο σεβαστές θεότητες αυτής της
θρησκείας λατρεύτηκαν αδιάλειπτα από τα μυθολο-

...Ινδουιστικό κοσμολογικό κείμενο της Mahabharata...
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γικά χρόνια μέχρι την σύγχρονη εποχή σ’αυτή την
χώρα.
Αυτές περιλαμβάνουν την υπέρτατη τριάδα των
θεών Brahma, Vishnu, Shiva, τις συζύγους του,
Laksmi, Sarasvati και Parvati ή Urma ή Ma Kali
αντίστοιχα, καθώς και τις ομόλογες θεότητες Indra
Suria, Agni, Aditi et.al, ακόμα και τον ίδιο τον Βούδα, ένα ντόπιο πρίγκιπα της Ινδίας ο οποίος κέρδισε
τη θεία φώτιση μέσα από μια ζωή αφιερωμένη στην
πάλη ενάντια στους πειρασμούς και την ανθρώπινη δυστυχία .
Έχουμε λοιπόν μία ολόκληρε ακολουθία θεοτήτων των οποίων η λατρεία πρώτα με το μυθολογικό
και εν συνεχεία με το θρησκευτικό περίβλημα άντεξε όλες τις κακουχίες και τη φθορά του χρόνου.
Σας Ευχαριστώ πολύ!

Brahma

Vishnu

Shiva
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THE “USE OF KNOWLEDGE” IN THE DEVELOPMENT OF HISTORY
IN ARTS AND CULTURE

ξιότιμες Κυρίες, αξιότιμοι Κύριοι, αγαπητοί συνταξιδιώτες στο μυστηριακό
ταξίδι της ζωής και της γνώσης,

adies and gentlemen, dear fellows in the
mysterious journey of life and knowledge,

Το θέμα, η αγωνία μάλλον καλύτερα, που μας
ενώνει σήμερα, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, είναι
«η Χρήση της Γνώσης». Και χρησιμοποιώ την λέξη
«αγωνία» διότι περιγράφει το συναίσθημα όλων μας
απέναντι στα έργα και τις ημέρες της ίδιας της ανθρωπότητας, του ίδιου μας του είδους.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ον Άνθρωπος στερείται γνώσεων, όχι.
Είναι δεδομένη η ορθότητα του σωκρατικού «εν
οίδα ότι ουδέν οίδα» - και όμως δεν δημιουργεί
αντίφαση με την παραδοχή ότι έχουμε πολλές και
εντυπωσιακές γνώσεις πια καταχωρημένες στο συλλογικό μας ενσυνείδητο. Η αγωνία μας προκύπτει
από την χρήση των γνώσεων.

The issue, the agony I would rathersay, joining us
today here in this room, is “the use of knowledge.”
And I use the word “agony” because it describes
our feeling toward all the works and days of humanity itself, of our ownspecies. We can not say that Man
lacks knowledge, no.
The correctness of Socrates’ phrase “one thing I
know that I know nothing”is given and does not create a contradiction with the assumption that we have
much and impressive knowledge already registered
in our collective conscious. Our agony results from
the use of knowledge.

Και αν είμαστε ικανοί για τα μεγαλύτερα επιτεύγματα, για περιπάτους στο διάστημα και ανακαλύψεις πέρα από κάθε φαντασία και προσδοκία, κι αν
έχουμε αποκωδικοποιήσει μέγα μέρος από το επτασφράγιστο DNA, κι αν οι επιταχυντές του CERN
μας φέρνουν τα θαύματα της δημιουργίας μπροστά
στα μάτια μας δεν μπορούμε να καυχηθούμε στην
αυγή του 21ου αιώνα ότι είμαστε σε καλύτερη ιστορική μοίρα από τους σκοτεινούς χρόνους.

And although we are capable of the greatest
achievements, for walks in space and discoveries beyond imagination and expectation, even if we have
decoded a large part of the closely guarded DNA,
though CERN accelerators bring the miracles of
creation in front of our eyes we can not boast,at the
dawn of the 21st century, that we are in a better historical fate than in the dark ages.
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The measure of our knowledge, the touchstone
that tells us if we are moving in the right path, or
instead we completely lost our destination is if we
have completely lost our destination is if we have
completely lost our destination is universal peace.
And universal peace we have not achieved yet.

Το μέτρο της γνώσης μας, η Λυδία Λίθος που μας
πληροφορεί εάν κινούμεθα στο σωστό μονοπάτι ή
αντίθετα έχουμε χάσει ολοσχερώς τον προορισμό
μας είναι η πανανθρώπινη γαλήνη. Και αυτήν κάθε
άλλο παρά την έχουμε επιτύχει.
Άρα λοιπόν, οι σημαντικές αλλά δυστυχώς αποσπασματικές μας γνώσεις δεν φτάνουν για να νοηματοδοτήσουν την ύπαρξή μας. Και δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε, τα σπαρακτικά πρόσωπα των
παιδιών της προσφυγιάς, της πείνας και του πολέμου επιμένουν να μας θυμίζουν ότι «Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην
δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον», όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην ειλικρινέστατη επιστολή του Προς Κορινθίους.

Therefore, important but unfortunately frag- mentary as our knowledge is, it is not enough to give
meaning to our existence.
And we can not turn a blind eye, the heartbreaking
faces of children of refugees, hunger and war persist
to remind us that “If I speak in the tongues of men
and of angels, but I have not love, I am a noisy gong
or a clanging cymbal” says Saint Paul in a sincere
epistle to the Corinthians.

Στέκομαι εδώ, μπροστά σε μια αληθή πνευματική ομήγυρη αρίστων και μοιράζομαι μαζί σας την
ευθύνη και την βαθιά μου ανησυχία για το μέλλον
όλων μας και κυρίως των επερχομένων γενεών.

I stand here, in front of a trully select spiritual
panel and share with you the responsibility and my
deep concern for the future of us all and especially
the future generations.

Ως εκ της θέσεώς μου ως καλλιτέχνης είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με πολλούς ανθρώπους που
δεν παρακολουθούν την ιστορία αλλά την δημιουργούν.
Γνώρισα ανθρώπους που οπωσδήποτε κρίνουν το
μέλλον του πλανήτη.

Due to my capacity as an artist I had the opportunity to talk to many people who do not follow History but they create it.
I have met people who definitely decide the future
of the planet.

Ήμουν καλεσμένος από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μπαράκ Ομπάμα στον
Λευκό Οίκο.
Αντάλλαξα απόψεις με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του
Μονακό. Συνομίλησα δια μακρόν με τον Πρόεδρο
της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.
Πρόκειται για ηγέτες που ενδεχομένως να αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κοσμοθεωρίες και αντιλήψεις. Αναφέρω την προσωπική μου γνωριμία μαζί
τους για έναν ιδιαίτερο λόγο.
Οι άνθρωποι που βλέπουν αυτούς τους ηγέτες να
δρουν, μη γνωρίζοντάς τους προσωπικά, πιθανόν να
έχουν μια γενικευμένη και απλουστευμένη αντίληψη για τον τρόπο που σκέπτονται προσωπικότητες
αυτού του διαμετρήματος.

I was invited by the President of the United StatesBarack Obama to the White House. I exchanged
views with Prince Albert of Monaco. I spoke at
length with Russian President Vladimir Putin.
These leaders may represent different worldviews
and conceptions.
I mention my personal acquaintance with them for
a particular reason.
People who watch these leaders acting, but do not
know them personally, may have a general and simplified perception of how personalities of this caliber
think.

Έχετε ακούσει οπωσδήποτε τους κοινούς τόπους
ότι οι αποφάσεις για την ανθρωπότητα παίρνονται
από λομπίστες ή ενεργούμενα συμφερόντων.
Θέλω με κάθε τρόπο να υπογραμμίσω ότι είτε
συνομιλούσα με τον Πρόεδρο Ομπάμα είτε με τον

You have certainly heard the commonplace that
the decisions for humanity are made by lobbyists or
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representatives of business interests.

Πρόεδρο Πούτιν είχα απέναντί μου ολόθερμους ανθρώπους που με την σειρά τους είχαν την αγωνία
που και εμείς εδώ σήμερα ψηλαφούμε: γιατί έχουμε
τόσα πολλά κατακτημένα πεδία γνώσης αλλά δεν
έχουμε καταφέρει να εγκαθιδρύσουμε την ειρήνη.

I wish, by any means, to point out that wether I
talked with President Obama or President Putin Ihad
in front of me wholehearted people who both felt the
agony that we here todayare trying to express: why,
while we have conquered so many fields of knowledge, we have not been able to Establish peace.

Ένα μεγάλο «γιατί» πλανάται λοιπόν όχι μόνον
στις κατεστραμμένες από τον πόλεμο γειτονιές της
Συρίας αλλά και στους εμβληματικούς διαδρόμους
προ εδρικών κτηρίων και σε ιστορικά παλάτια.

A big “why” is hovering over the war-ravaged
neighborhoods of Syria and the presi- dential emblematic buildings and historical palaces.

Κυρίως, είναι ένα «γιατί» που καταλαμβάνει τις
καρδιές ανθρώπων σε ηγετικές θέσεις, σε θέσεις
κλειδιά για την σύγχρονη ιστορία.

Mostly, it is a “why” that occupies the hearts of
people in leadership positions, in key positions in
contemporary history.

Θέλω να καταθέσω από αυτό το βήμα ότι στις
προσωπικές μου επαφές με τους ηγέτες του κόσμου
μας διέκρινα στο βλέμμα τους την ανάγκη αλλαγών
που θα μας επιρέψουν να συντονιστούμε ως ανθρωπότητα με τον παγκόσμιο συμπαντικό ρυθμό, άρα
και με την αποστολή μας. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο.

I want to declare from this pondium that in my
personal contacts with the leaders of our world, I
saw in their eyes the need for changes that will allow mankind to coordinate with the global universal
rhythm and thus with our mission. And this is promising.

Το θέμα που καλούμεθα να ψαύσουμε είναι η
Χρήση της Γνώσης λοιπόν και από αυτήν την αφετηρία μπορούμε να πάμε πολύ μακριά.
Ο άνθρωπος κατά τον Αριστοτέλη «φύσει ορέγεται του ειδέναι».
Είμαστε πλάσματα φιλοπερίεργα, ερευνητικά,
εφευρετικοί νόες που αγαπάμε να δημιουργούμε
νεωτερισμούς και να κατακτάμε κορυφές. Ας μου
επιτραπεί μία προσωπική αναφορά.

The issue that we have been called to consider
here is the use of knowledge and from that starting
point we can go very far. Man according to Aristotle
“naturally covets to know”.
We are inquisitive creatures, inventive minds that
love to create innovations and conquer peaks.

Στο πεδίο της τέχνης μου, ως γλύπτης και εικαστικός, προέβην στην ανακάλυψη μιας μεθόδου χρήσεως ταπεινών υλικών, όπως είναι τα ανακυκλώσιμα
μέταλλα και το γυαλί, η οποία έχει λάβει διακρίσεις
ευρεσιτεχνίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αυτή η ανα- γνώριση με χαροποιεί όχι για εγωιστικούς λόγους, αλλά διότι σηματοδοτεί έναν κοινό
βηματισμό – άνθρωποι κύρους αναγνώρισαν στην
μέθοδο «προβι- βασμού» του ανακυκλώσιμου υλικού σε πολύτιμη ψηφίδα φωτός ένα μήνυμα μεγαλύτερο της μεθόδου.
Και το μήνυμα δεν είναι άλλο από το ότι έχουμε
ευθύνη, από όποια θέση και αν βρισκόμαστε, για το
μέλλον αυτού του πλανήτη.

Allow me a personal reference.
In the field of my art as a sculptor and artist, I invented a method of using humble materials like recyclable metals and glass, which has received patent
discriminations worldwide.
This recognition makes me feel glad not for selfish reasons, but because it marks a common gait.
Important people recognized a message larger than
the method itself in the process of “enhancement”
of recyclable material into valuable shafts of light..
And the message is none other than that we have a
responsibility, from whatever position we find ourselves in, towards the future of this planet.
The somewhat alchemical transmutation of base

Η τρόπον τινά αλχημική μεταστοιχείωση του ευ-
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metals - which, however, are valuable and which we
should not use naively, as if there’s no tomorrow - is
a contribution to the overall progress of man, but
it is also a proposal to change our attitude towards
available materials.

τελούς μετάλλου – που όμως είναι ταυτόχρονα πολύτιμο και οφείλουμε να μην χρησιμοποιούμε τους
πόρους μας αφελώς, σαν να μην υπάρχει αύριο –
είναι μια συμβολή στην συνολική πορεία του ανθρώπου, αλλά είναι και μια πρόταση για την αλλαγή
οπτικής απέναντι στα διαθέσιμα υλικά. Θέλω να πω,
ακόμα και ο καλλιτέχνης που έχει ως στόχο την έκφραση νοημάτων και συναισθημάτων, που δεν σχετίζεται άμεσα η εργασία του με την επιστήμη, μετέχει της συνολικής γνώσης, προωθεί την συλλογική
νοόσφαιρα, εφευρίσκει και καινοτομεί.

I mean, even the artist who aims to express meanings and emotions not associated with science, is
involved in the total knowledge, he promotes collectiveknowledge, he invents and innovates.
I can, with the feelings of a colleague imagine the
joy of the sculptor who invented at least 4,000 years
ago the lost-wax casting, which allows us to admire
the brass creations of incredible perfection.
Every time we look ecstatically at the statue of
Poseidon in Sounion, we do not only see a brilliant
aesthetic composition but also an imaginative mind
that put knowledge to the service of beauty.

Μπορώ με συναδελφική αγάπη να αναλογιστώ
την χαρά του γλύπτη που επινόησε πριν 4000 χρόνια τουλάχιστον την τεχνική του χαμένου κεριού, η
οποία μας επιτρέπει να θαυμάζουμε απίστευτης τελειότητας ορειχάλκινα δημιουργήματα.
Κάθε φορά που ατενίζουμε εκστατικοί το άγαλμα
του Ποσειδώνα του Σουνίου, δεν βλέπουμε μόνον
μια υπέρλαμπρη αισθητική σύνθεση αλλά και έναν
επινοητικό νου που έβαλε την γνώση στην υπηρεσία
του κάλλους.

From my personal experience in sculpture I can
assure you that the mental considerations of an artist
are complex .

Από την προσωπική μου εμπειρία στην γλυπτική
μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως είναι πολύπλοκοι
οι νοητικοί προβληματισμοί και σύνθετες οι ψυχικές διεργασίες ενός καλλιτέχνη.
Δεν μας κινεί στην δημιουργία μόνον η ανάγκη
έκφρασης, η ανάγκη για μια υπεραξία αρμονίας,
υπάρχει σε κάθε έργο συσσωματωμένη η ανάγκη να
νικηθεί η φθορά και η εντροπία, να νικηθεί ο ίδιος
ο θάνατος.

What urges us to create is not only the need to
express ourselves, the need for a goodwill harmony
in each project - in every work of ours exists our
inherent need to defeat decay, to defeat entropy, to
defeat death itself.
The fact that the chips of metal cans are transformed into living artwork - shimmering with a
glamor that is not in their nature but in their use is my personal message for the humility inherent in
greatness. It is an ecological concept? Certainly.

Το γεγονός ότι οι ψηφίδες των μεταλλικών κουτιών μετατρέπονται σε ζωντανά έργα τέχνης – απαστράπτοντα με μια αίγλη που δεν ανήκει στην φύση
τους αλλά στην χρήση τους – είναι το προσωπικό
μου μήνυμα για την ταπεινότητα που εμπεριέχει μεγαλείο.
Είναι μια οικολογική αντίληψη; Ασφαλώς.
Είναι ζήτημα οπτικής: διείδα σε ένα εν δυνάμει
σκουπίδι – ένα μεταλλικό κουτί κατανάλωσης – την
δυνατότητα να μετατραπεί σε διαχρονικό υλικό
ωραιότητας και μνήμης.

It is a matter ofaspect: in a potential piece of garbage - a metal can - I recognized the possibility
to convert it into a material of eternal beauty and
memory.
Art is a prophetic, allow me me to say, trip. If
science with its conquests promotes our cognitive
field illuminating the darkness of ignorance, art is
the machine of dreams that may come true. At the
same time art is the ark of our memory and of our
collec- tive progress.
What we know about human progress is included

Η τέχνη είναι ένα προφητικό ας μου επιτραπεί να
πω μέσο αναζήτησης.
Αν η επιστήμη με τις κατακτήσεις της προωθεί
το γνωστικό μας πεδίο φωτίζοντας τα σκοτάδια της
άγνοιας η τέχνη είναι η μηχανή των ονείρων που
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in the mental searches of Heraclitus but are also eloquently present in the dramatic impressions of the
prehistoric artist of the cave of Lascaux, the minimalist sculptor of the Aegean culture and the Japanese miniatures maker of the Middle Ages.

ενδέχεται να πραγματοποιηθούν.
Ταυτόχρονα η τέχνη είναι η κιβωτός της μνήμης
της συλλογικής μας πορείας.
Όσα γνωρίζουμε για την ανθρώπινη πορεία εμπεριέχονται μεν στις νοητικές αναζητήσεις ενός Ηράκλειτου αλλά είναι εύγλωττα παρόντα και στις
συνταρακτικές αποτυπώσεις του προϊστορικού καλλιτέχνη του σπηλαίου της Λασκώ, του μινιμαλιστή
γλύπτη του αιγιακού πολιτισμού, του ιάπωνα μικρογράφου του μεσαίωνα.

In this sense, art is the jar of knowledge.
And to a certain art is innocent of the sins that
weigh science - though militant art occa sionally
gave alibi to inexcusable human errors, but in literal
sense does not kill, like a nuclear bomb.

Κατ’ αυτήν την έννοια η τέχνη είναι η λήκυθος
της γνώσης. Και εν τινι μέτρω είναι αθώα από τις
αμαρτίες που βαραίνουν την επιστήμη – αν και η
στρατευμένη τέχνη κατά καιρούς έδωσε άλλοθι σε
συγγνωστά ανθρώπινα λάθη, ωστόσο κατά κυριολεκτική έννοια δεν σκοτώνει, όπως μια πυρηνική
βόμβα.
Η προοπτική που αποκτούμε μέσω της τέχνης, η
σύνδεση της ανθρώπινης αγωνίας με τον χώρο του
ιερού η οποία επισυμβαίνει κάθε φορά που ένας ζωγράφος βυθίζει τον χρωστήρα του στην παλέτα του
ή κάθε φορά που ένας χορευτής νικάει την βαρύτητα φτάνοντας το σώμα του στα απώτατα άκρα των
δυνατοτήτων του, είναι προοπτική αγάπης και συνεύρεσης των ανθρώπων, ανάδειξης των ομοιοτήτων μας και απομείωσης των διαφορών μας.

The perspective that we acquire through art, the
connection of human agony with the sacred which
occurs every time a painter dips the brush in the palette or whenever a dancer beats gravity bringing the
body to the end of its capabilities, is a perspective of
love and of gatherings of people who celebrate our
similarities and the elimination of our differences.
Art, therefore, is probably the key to the use of
knowledge. The artist keeps a playful relationship
with life and its mysteries. He responds with an excess of beauty to the icy affirmation of death, he unleashes the arrow of existence and drives it deep in
time, conversing with each succeeding generation.
This sense of responsibility to future interlocutors
of the artist, interlocutors who may not have beenborn yet, is the manifestation of immortality in perishable a world. And, in my humble opinion, this is
the social message that science needs to embrace .

Η τέχνη λοιπόν, ίσως και να είναι το κλειδί για την
χρήση της γνώσης.
Ο καλλιτέχνης κρατά μια παιγνιώδη σχέση με
την ζωή και τα μυστήριά της. Απαντά με περίσσεια
ωραιότητας στην παγωμένη κατάφαση του θανάτου,
εξαπολύει το βέλος της ύπαρξης βαθιά στον χρόνο,
συνομιλώντας με τις επόμενες γενεές.

Let us, please, think of this: a Rubens, a Vermeer,
the brotherhood of Pre-Raphaelites - to mention
only few representatives of art - can in a hypothetical conversation with modern man stand proudly
next to their work and look at us face to face - their
mark on this earth is absolutely positive.

Αυτή η αίσθηση ευθύνης απέναντι σε μελλοντικούς συνομιλητές του καλλιτέχνη, συνομιλητές που
ενδεχομένως δεν έχουν γεννηθεί ακόμα, είναι η έκφανση της αθανασίας σε έναν κόσμο φθαρτότητας.
Και κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι και το κοινωνικό μήνυμα που πρέπει να εγκολπωθεί και στην
επιστήμη.

“The pupil of our eyes is the den of their beauty”,
if I am to use the expression uttered by Muhammad
the Conqueror, when he set eyes on the grandeur
ofAgia Sophia Church.

Ας σκεφτούμε σας παρακαλώ κάτι: ένας Ρούμπενς, ένας Βερμέερ, η αδελφότητα των Προραφαηλιτών – για να αναφέρω μόνον ελάχιστους εκπροσώπους της τέχνης – μπορούν σε μια υποθετική
συνομιλία με τον σύγχρονο άνθρωπο να σταθούν με

If even a warrior kneels humbly when he sees a
work of art, then we realize the power of the art.
And here lies the secret of existential tragedy: the
189

human being, without being aware of his purpose
and his divinity he uses knowledge in order to increase his power.

υπερηφάνεια δίπλα στο έργο τους και να μας αντικρίσουν κατάματα – το στίγμα τους σε αυτήν την γη
είναι απολύτως θετικό. «Η κόρη των οφθαλμών μας
είναι φωλεά της ωραιότητός τους», για να χρησιμοποιήσω την έκφραση που εκστόμισε ο Μωάμεθ ο
Πορθητής, όταν αντιμετώπισε το μεγαλείο της Αγίας της του Θεού Σοφίας.

While we, the working community of artists, wish
to use our power to serve life. This is our contribution to human history and we feel greatly responsible towards this mission.

Αν ακόμα κι ένας πολεμιστής γονατίζει ταπεινά
όταν αντικρίζει τα έργα της τέχνης, καταλαβαίνουμε την δύναμή της.

As has been aptly said, people have lost their wis
dom chasing knowledge and knowledge chasing
information. Must we mourn for this? Paradise has
been lost irrevocably?

Και εδώ είναι το μυστικό της υπαρξιακής τραγικότητας: το ανθρώπινο ον ακόμα, χωρίς να έχει
συναίσθηση του σκοπού του και της θειότητάς του,
χρησιμοποιεί την γνώση για να αυξήσει την δύναμη.
Ενώ εμείς, η εργατική κοινότητα των καλλιτεχνών,
επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε την δύναμη για
να υπηρετήσουμε την ζωή.

No, ladies and gentlemen. No.
All knowledge and all wisdom are contained in
love, which, in a single moment, can restore suffering of centuries. The time has come to simply accept
it, to work for love and reconciliation, as this meeting proves today. Each and everyone of us can and
must make himself responsible to the historian of
the future. Then everything is simplified. Then the
use of knowledge can not be destructive.

Αυτή είναι η συνεισφορά μας στην ανθρώπινη
ιστορία και είμαστε πολύ υπεύθυνοι απέναντι σε
αυτήν την αποστολή.
Όπως προσφυώς έχει ειπωθεί, οι άνθρωποι έχουμε χάσει την σοφία κυνηγώντας την γνώση και την
γνώση κυνηγώντας την πληροφορία.
Πρέπει να θρηνούμε γι αυτό;
Έχει απωλεσθεί ο παράδεισος αμετάκλητα;
Όχι, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι. Όχι.
Όλη η γνώση και όλη η σοφία εμπεριέχονται στην
αγάπη, που μπορεί σε μια και μόνη στιγμή να αποκαταστήσει αιώνες δεινών. Απλά έχει έρθει η ώρα
να το αποδεχτούμε, να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της αγάπης και της συμφιλίωσης, όπως αποδεικνύει άλλωστε και η σημερινή συγκέντρωση.
Καθεμιά και καθένας από εμάς μπορεί και πρέπει
να θέσει τον εαυτό του υπόλογο στον ιστορικό του
μέλλοντος.
Τότε όλα απλοποιούνται.
Τότε η χρήση της γνώσης δεν θα μπορεί να γίνει
καταστρεπτική.

It would be desirable if, in the circle of wear and
decay that signifies life, we could act as quasi-immortals, who will answer for their actions.
Then none of us would dare to go beyond the
measure and use knowledge in an arrogant way.
Let me say that our short passage from the face of
the earth should not become an excuse for disclaiming our responsibilities - the consequences of our actions go beyond the limit of our personal life.
It is imperative that we should understand this – it
will enable us to conquer a maturity beyond knowledge itself and its use .
Thank you very much for the honor you made me
by inviting me to speak in this Forum , and for your
undivided attention.

Θα ήταν ευχής έργο αν μέσα στην εναλλαγή της
φθοράς που σηματοδοτεί την ζωή μπορούσαμε να
δρούμε ως οιονεί αθάνατοι, που θα λογοδοτούσαν
για τις πράξεις τους.
Τότε κανείς μας δεν θα τολμούσε να υπερβεί το
μέτρο και να χρησιμοποιήσει αλαζονικά την γνώση.
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Ας αναλογιστούμε ότι το σύντομο του περάσματός μας από την γη δεν επιτρέπεται να αποτελεί δικαιολογία αποποίησης ευθυνών – οι συνέπειες των
πράξεών μας υπερβαίνουν το όριο της προσωπικής
μας ζωής.
Είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε αυτό, θα
μας επιτρέψει να κατακτήσουμε μια ωριμότητα
πέρα και από την ίδια την γνώση και την χρήση της.
Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνατε διά της προσκλήσεως ως ομιλητού, καθώς και για
την αμέριστη προσοχή σας.

Ένα μεγάλο «γιατί» πλανάται λοιπόν όχι μόνον στις κατεστραμμένες από τον πόλεμο γειτονιές της Συρίας αλλά και στους εμβληματικούς
διαδρόμους προεδρικών κτηρίων και σε ιστορικά παλάτια.
A big “why” So not only hovering in the war-ravaged neighborhoods of Syria and the corridors presidential emblematic buildings and
historical palaces.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΣ
DIMITRIOS LAGOS
Αντιδήμαρχος Διστόμου, Αράχοβας, Αντίκυρας. (Περιοχή
οικοδόμησης της HEPTAPOLIS)
Vice Mayor of Distomo, Arachova, Antikira and Sterion. Area of
construction of HEPTAPOLIS

Η «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE USE OF KNOWLEDGE IN THE SCHOOLS OF HEPTAPOLIS FOR THE
FORMATION OF GLOBAL EDUCATION FOR SUBSEQUENT GENERATIONS

ισθάνομαι ιδιαίτερη την υπευθυνότητα, να αναπτύξω τις προσωπικές μου

feel great responsibility to develope my
personal assessments in this international
RUM, relating to ‘THE USE OF KNOWLEDGE’ at
the Schools of HEPTAPOLIS, for the shaping of the
education of future generations.

εκτιμήσεις στο Διεθνές αυτό FORUM, που αφορά στη «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» στις Σχολές της
HEPTAPOLIS, για τη διαμόρφωση της Παιδείας
των επομένων γενεών.

We live in exciting times experiencing the rapid
evolution of technology, the scientific research and
elation with their peak achievements regarding the
Earth, the Nature, the Space and the stars in an era
that can hear the first whispers exchanged between
humans and extraterrestrial beings and cultures.

Ζούμε στην συναρπαστική εποχή που βιώνει την
αλματώδη εξέλιξη της Τεχνολογίας, της Επιστημονικής αναζήτησης και έξαρσης με κορυφαία επιτεύγματα για τη Γη, τη Φύση, το Διάστημα και τα
άστρα…
… μιας εποχής που αφουγκράζεται τους πρώτους
ψιθύρους των ανθρώπων της Γης, με εξωγήινα όντα
και πολιτισμούς.
Όμως, η εσωτερική Γνώση του Ανθρώπου να γνωρίζει την αιτία που γεννήθηκε, που υπάρχει και βιώνει έναν κόσμο αχαλίνωτης ηθικής και πνευματικής πτώσης…
… Έναν κόσμο, όπου η Γνώση λειτουργεί μόνον
ως μοχλός προσωπικού συμφέροντος και όχι ως θεματοφύλακας των Αξιών της Ψυχής, του εσωτερικού συλλογισμού και της ανόδου της Διανόησης
στις ουράνιες σφαίρες….
… Αυτή η Γνώση που αποτελεί τον Άρτο και τον
Οίνο στις κοινωνίες της Ανθρωπότητας, ως διαμορφωτής της Παιδείας, δυστυχώς απουσιάζει παντελώς από όλους σχεδόν τους εκπαιδευτικούς θώκους

However, the internal Knowledge of man, who
knowsthe cause of his birth and his existence and
who experiences a world of rampant moral and spiritual decline...
... a world where knowledge works only as a lever
of personal interests and not as a guardian of the values of the Soul, of internal reflection and the ascent
of the intellect to the heavenly realms....
... this Knowledge is the Bread and Wine of Human societies, the modulator of Education but it is
unfortunately completely absent from almost all
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στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Άραγε, η Ελληνική Κλασσική Παιδεία, που δημιουργοί της υπήρξαν οι μέντορες της Ηθικής του Αρχαίου κόσμου… ο Πυθαγόρας, ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης… έχουν πεθάνει στις ανθρώπινες μνήμες;

educational niches in Greece and the world.
Has Greek Classical Education, whose creators
were the mentors of Ethics of the ancient world Pythagoras, Socrates, Plato, Aristotle - died in human memory?

Ή, μήπως σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, τα ευεργετήματα της περιόδου της κλασσικής ακμής, τα
«Χρυσά έπη» του Πυθαγόρα, το διαρκές κυνήγι της
«Αρετής» του Σωκράτη, το Παιδευτικό πρόγραμμα
της «Ακαδημίας του Πλάτωνα» και οι απαράμιλλες
Επιστημονικές αναζητήσεις στο «Λύκειο του Αριστοτέλη», είναι τόσο επίκαιρα, ζωντανά και απαιτητά, όσο ποτέ στο παρελθόν;

Or, maybe today, as never before, the advantages
of the period of the classical acme, the “Golden epics” of Pythagoras, the constant pursuit of Socrates’
“Virtue” , the educational program of “Plato’s Academy” and the unparalleled scientific inquiry of the
«Lyceum of Aristotle,” are more timely, alive and in
demand, than ever before?

Μήπως, τα κολοσσιαία οικονομικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν, όλοι σχεδόν οι Λαοί του κόσμου, δεν είναι Οικονομικά, αλλά Ηθικά;

Are the colossal financial problems, of almost all
the Peoples of the world, not financial, but Ethical?
Is, behind the human transaction that dominates all
social classes of the peoples of the world, “The Use
of Knowledge” deliberately absent from the relations of the operators?

Μήπως, πίσω από την Ανθρώπινη συναλλαγή που
δεσπόζει σε όλες τις κοινωνικές τάξεις των λαών
του κόσμου, απουσιάζει σκόπιμα «Η Χρήση της
Γνώσης» στις σχέσεις των συναλλασσομένων;
Μήπως, μέσα στους απώτερους σκοπούς των ηγεμόνων της Παγκοσμιοποίησης, κρύβεται ο Μυστικός Πόλεμος καθυπόταξης της Ανθρώπινης Ηθικής,
στα κελεύσματα των Διεθνών Οικονομικών συμφερόντων;

Is it the case that within the ultimate purposes of
the rulers of Globalization, there is hidden the Secret War of the subjugation of human morality, to
the dictates of the International Economic interests?

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
Αν δεν έχετε συλλάβει επαρκώς, το μέγεθος του
οράματος της HEPTAPOLIS και τον τελικό σκοπό της, που είναι η ενεργοποίηση της παγιδευμένης, από τους μοχλούς της εξουσίας, «Χρήσης της
Γνώσης», παρακαλώ και ζητώ την ιδιαίτερη προσοχή σας, στην κατανόηση δημιουργίας του μελλοντικά ολοκληρωμένου Ανθρώπου.

Ladies and gentlemen,
If you have not adequately grasped the size of
the HEPTAPOLIS vision and its ultimate purpose,
which is the liberation of the trapped “Use of Knowledge”, from the levers of power, I plead for and I request your attention to understanding the creation of
the future integratedMan.

Οι Πολιτείες του κόσμου με τα σύγχρονα Σχολεία και Πανεπιστήμια, πρέπει και είναι απαραίτητο
να συμβάλλουν σε μια «ακριβέστερη Παιδεία» της
οποίας καθοριστικός στόχος θα είναι η Γνώση της
Αρετής, η εφαρμογή των Ηθικών Αξιών και η διαρκής επιδίωξη του Διαλόγου μεταξύ των αντιθέτων
πλευρών, για την έναρξη της αλλαγής των δομών,
που δυναστεύουν την σημερινή Παγκόσμια εκπαίδευση.

The world’s States with their modern schools
and universities, ought to contribute to a “more accurate Education” whose key objective will be the
Knowledge of Virtue, the application of Moral Values and the constant pursuit of dialogue between
the opposing sides, for the beginning of the change
of structures that are oppressing the current Global
education.
An education, which results in a failed banking
operation of Economies, the bankruptcy of the existing political systems, the fragility of World Peace,

Μιάς εκπαίδευσης, που έχει ως αποτέλεσμα την
αποτυχημένη Τραπεζική λειτουργία των Οικονομιών, την χρεοκοπία των υφιστάμενων πολιτικών συ193

στημάτων, τον κλυδωνισμό της Παγκόσμιας Ειρήνης, την δημιουργία πολεμικών εστιών πανταχόθεν
του πλανήτη, είτε ως πολεμικές συρράξεις , είτε ως
τρομοκρατικές επιθέσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα
την εγκαθίδρυση του διαρκούς φόβου και της αόρατης απειλής, στις κοινωνίες του κόσμου.
Η ολοκληρωμένη απάντηση, σε όλα τα δεινά της
σημερινής ανθρωπότητας, είναι η δημιουργία της
HEPtaPoLis.

the creation of military outbreaks in every part of the
world, either as warfare or as terrorist attacks, which
have resulted in the establishment of permanent fear
and invisible threat to the world’s societies.
The complete answer to all the evils of humanity
today is the creation of HEPtaPoLis.
The “Use of Knowledge” in a new city, which
will proportionally involve all the Earth nations and
all peoples with their own scientists, with their own
instructors and their own trainees will live, move
and participate in global progress, as neighbors, as
cohabitants and mutual friends, with all the other
peoples of the world ...

Η «Χρήση της Γνώσης» σε μια καινούργια πόλη,
στην οποία θα συμμετέχουν αναλογικά όλοι οι λαοί
της Γης και ο κάθε λαός με τους δικούς του επιστήμονες, με τους δικούς του εκπαιδευτές και τους δικούς του εκπαιδευόμενους θα ζη, θα κινείται και θα
μετέχει στην παγκόσμια πρόοδο, ως γείτονες, ως
συγκάτοικοι και κοινοί φίλοι, με όλους τους υπόλοιπους λαούς της Γης…

...That alone is sufficient to contribute to the gradual change of Scientific, Social and eventually Political structures, for the people and the countries of
the future.

… αυτό και μόνο αρκεί για να συμβάλλει στην
σταδιακή αλλαγή των Επιστημονικών, των Κοινωνικών και τελικά των Πολιτικών δομών, στους λαούς και τις χώρες του μέλλοντος.

If the “Use of Knowledge” involves all the people, who are residents of the “same neighborhood”
of HEPtaPoLis, if the cultivation of students’
knowledge and the Earth students revive the Classical Education, whose crowning achievement is the
constant search of virtue...

Εάν, στη «Χρήση της Γνώσης» μετέχουν όλοι οι
λαοί, που είναι κάτοικοι της «ίδιας γειτονιάς», της
HEPtaPoLis και εάν στην καλλιέργεια της Γνώσης των μαθητών και των φοιτητών της Γης αναβιώσει η Κλασσική Παιδεία, της οποίας κορυφαίο
επίτευγμα αποτελεί η διαρκής αναζήτηση της Αρετής…

...If the new education includes “Ethical”, “Fair”
and “Sublime” as well as the cultivation of criticism
and inferential thinking, then the student will become the adept educator of the next generation.

…και αν, η καινούργια διαπαιδαγώγηση συμπεριλαμβάνει το «Ηθικόν», το «Δίκαιον» και το «Μεγαλειώδες» καθώς και την καλλιέργεια της κριτικής,
επαγωγικής σκέψης, τότε ο εκπαιδευόμενος θα καταστεί ικανός Εκπαιδευτής της επόμενης γενεάς.

The struggle for the formation of Mind and Soul
of the world’s youth, attending international universities today requires great care and respect.

Ο αγώνας για τη διαμόρφωση του Νου και της
Ψυχής της νεολαίας του κόσμου, που φοιτά στα διεθνή Πανεπιστήμια, απαιτεί σήμερα πολύ μεγάλη
προσοχή και σεβασμό.

All this necessitates the teaching of “The Use of
Knowledge” in all schools and universities, in all
fields of human activity, for the benefit of societies
around the world.

Όλα αυτά, καθιστούν απαραίτητη την διδαχή της
«Χρήσης της Γνώσης» σε όλες της Σχολές και τα
Πανεπιστήμια, σε όλους τους τομείς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, προς όφελος των κοινωνιών
ολόκληρου του κόσμου.

Let us turn our attention with unwavering faith
to the absolute ideals, advocated in the “UsE oF
KnoWLEDGE.”

Ας στρέψουμε την προσοχή μας με αμέριστη πίστη προς τα απόλυτα ιδανικά, που πρεσβεύει η
«ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ».

From high above the stars of heaven, the Divine
eye is watching our movements, our actions, the
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Από ψηλά , πίσω από τα άστρα του ουρανού το
Θεϊκό μάτι, παρακολουθεί τις κινήσεις μας, τις
ενέργειές μας, τον τρόπο που βιώνουμε το δίκαιο
και το άδικο, στον κόσμο που ζούμε.
Ας προσφέρουμε τα περισσεύματα του Νου και
της Ψυχής μας στην Πόλη του Πνευματικού Φωτός,
που θα οικοδομηθεί μέσα στα όρια του Ομφαλού
της Γης, των Δελφών, που για χιλιάδες χρόνια απετέλεσε μέσα από το Απολλώνειο Φως, το φώς της
Γνώσης του Καλού, του Αγαθού, του Ιδεώδους.

way we experience the law and the unjust world in
which we live.

Ας υποδεχθούμε, στα βάθη της ψυχής μας τα κελεύσματα της HEPTΑPOLIS, προσθέτοντας το
προσωπικό μας πετραδάκι στο χτίσιμο ενός καλλίτερου κόσμου.

Let us welcome, in the depths of our souls the dictates of HEPtaPoLis adding our personal pebble
in the building of a better world.

Let us offer the essence of our Mind and our
Soul to the City of Spiritual Light, which will be
built within the limits of the Earth’s Navel, Delphi,
which for thousands of years has been, by means of
the Apollonian light, the light of knowledge of the
Good, the Noble, and the Ideal.

Thank you!

Σας ευχαριστώ!

Ο αγώνας για τη διαμόρφωση του Νου και της Ψυχής της νεολαίας του κόσμου, που φοιτά στα διεθνή Πανεπιστήμια, απαιτεί σήμερα πολύ
μεγάλη προσοχή και σεβασμό.
The struggle for the formation of Mind and Soul of the world’s youth, attending international universities today requires great care and
respect.
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His Imperial Royal Highness the Archduke of Austria Andreas
Salvador von Habsburg, in deep contemplation of the
Humanitas Forum messages.

His Royal Highness Prince of Portugal, Dom Miguel de
Braganca, attending the proceedings of the Humanitas Forum.

Pictured from left to right: Mr John Vlazakis, the representative of the Sultan "His Majesty Muedzul Lail Tan Kiram" - Sultan of
Sulu and North Borneo, Dr Vitor Escudero de Campos, Chancellor of the Portuguese Arts and Letters Academy, His Royal Imperial
Highness Archduke of Austria Andreas Salvador von Habsburg, Dr Christos Goudis, Professor of Astrophysics at the University of
Patras, Mr K. Noutsis, President of the Department HZ01 of Athens of AHEPA, MrBasil Petkidis, Governor of AHEPA-Greece, and
Sir Basil Markesinis.
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From left, Lieutenant (ret) Vassilios Moschou, General Secretary of Olympos Dr Evangelia Daniil and the President of Olympos Association; Μr. Paul Pissanos, Music Composer; Mr. Mimis Plessas; the President of “His Majesty the Greek Immigrant” Ms. Mary
Ryssaki; and Professor at the University of Edinburgh, Honorary Professorial Fellow, Professor Emeritus, Dr Nicolas Wyatt, in the
Amphitheater of the War Museum.

Ms Katerina Panagopoulos, Ambassador of
Greece to the Council of
Europe on Sport, Tolerance and Fair Play in
the Amphitheatre of the
War Museum, attending
the proceedings on the
Forum.

His Majesty Muedzul Lail Tan Kiram – Sultan
of Sulu and North Borneo, who addressed
greetings to the 8th WORLD FORUM HUMANITAS which were delivered by his official
representative, MrIoannis Vlazakis.

Mr Paul Pissanos announces the start of the Second Day of the 8th World Forum Humanitas, Sunday, October 23rd . To his right,
Professor Ioannis Mazis and to his left, professors Emmanuel Mikrogiannakis and Michael Poulantzas.
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