
 
 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ 

Σσμςξμιρςήπ Φσρικώμ Δπιρςημώμ Αορακείχμ-Τξριςρείχμ Συξλείχμ ςηπ Φ.Δ. 

 

Ανιόςιμξι κσοίεπ και κύοιξι, 

Δκ μέοξσπ ςξσ Ποξέδοξσ ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ ςηπ Φιλεκπαιδεσςικήπ Δςαιοείαπ Καθηγηςή κ. 
Γεχογίξσ Μπαμπιμιώςη και ςηπ Δπόπςοιαπ ςχμ Αορακείχμ Συξλείχμ κ. Βαριλικήπ Παπαπέςοξσ–Μξσορελά, 
ραπ καλχρξοίζξσμε ρςιπ εογαρίεπ ςηπ εκδήλχρηπ με θέμα: «Οι πξλλαπλέπ Όφειπ ςξσ Οσοαμξύ». 

Τα Αοράκεια Συξλεία, ρσμευίζξμςαπ αδιάλειπςα ςημ σφηλώμ απαιςήρεχμ παοευόμεμη παιδεία, 
ποχςξπξοξύμ και ρε ασςόμ ςξμ ςξμέα, αμαλαμβάμξμςαπ ςη ρσμδιξογάμχρη με ςξ Κέμςοξ Διάδξρηπ 
Δπιρςημώμ & Μξσρείξ Τευμξλξγίαπ ΝΟΗΣΙΣ, ςηπ εκδήλχρηπ πξσ ατξοά ρςιπ Φσρικέπ Δπιρςήμεπ και ςξ 
απέοαμςξ ςξσ ξσοαμξύ. 

Η ρσμαοπαρςική ρσμύπαονη ςξσ απείοχπ μικοξύ με ςξ απεοάμςχπ μεγάλξ ξδηγεί διαυοξμικά ςξμ 
άμθοχπξ ρςημ αμαζήςηρη πλείρςχμ θεμάςχμ πξσ ατξοξύμ ρςημ Κξρμξγξμία. Δμδεικςικά: 

╡ Η γέμεση του Σύμπαμτος, η θεχοία ςηπ μεγάληπ έκοηνηπ ή μήπχπ δεμ σπήονε πξςέ μία αουή; (St. 
Hawking «… η δσμαςόςηςα μα είμαι ξ υχοξυοόμξπ πεπεοαρμέμξπ, αλλά όυι πεοιξοιρμέμξπ…») 

╡ Η σημεριμή εικόμα του Σύμπαμτος, έμαπ υώοξπ πξσ διαρςέλλεςαι, έμα σπόβαθοξ ταιμξμεμικά 
ήοεμξ, πξσ όμχπ υαοακςηοίζεςαι από βίαιεπ εκοήνειπ ασςξρσμςήοηρηπ. 

╡ Οι θεμελιώδεις δυμάμεις και η εμξπξίηρη ςχμ αλληλεπιδοάρεώμ ςξσπ ρςξ Σύμπαμ. 
╡ Η Γη, έμαπ ιδιόμξοτξπ αλλά καςάλληλξπ πλαμήςηπ, θεχοίεπ για ενχγήιμη ζχή. 
╡ Η εμφάμιση της ζωής και η ενέλινη ςχμ έμβιχμ ξογαμιρμώμ. Η ιδιαιςεοόςηςα ςξσ αμθοώπξσ. 

Από ςη τύρη ςξσπ ςα θέμαςα ασςά, αλλά και πληθώοα άλλχμ αμαζήςηραμ εομημεία κσοίχπ ρςξμ κλάδξ 
ςχμ Φσρικώμ Δπιρςημώμ, ξι ξπξίεπ –παοά ςημ κοιςική πξσ ςξσπ γίμεςαι για ςξμ άκοαςξ θεςικιρμό ςξσπ– 
μπόοεραμ μα ετξδιάρξσμ ςξμ άμθοχπξ με ρςέοεεπ θεχοίεπ και με όογαμα παοαςήοηρηπ, ώρςε ξ ίδιξπ 
μα ξδηγηθεί ρςα δικά ςξσ ρσμπεοάρμαςα μεςαβαίμξμςαπ από ςιπ δξναρίεπ ρςημ επιρςημξμική γμώρη. 

Καςαςξπιρςική ςξσ μεγέθξσπ ςξσ Σύμπαμςξπ είμαι η αματξοά μεοικώμ υαοακςηοιρςικώμ απξρςάρεχμ. Για 
ςξμ ρκξπό ασςό, απ σπξμμηρθεί η ςαυύςηςα πξσ ςοέυει ρε ασςό ςξ τχπ: 300.00 υιλιόμεςοα ςξ 
δεσςεοόλεπςξ. Τανιδεύξμςαπ λξιπόμ με ασςήμ ςημ ςαυύςηςα, έμαπ σπξθεςικόπ ςανιδιώςηπ θα υοειαρςεί 1 
sec για μα τςάρει ρςη Σελήμη, μεοικέπ ώοεπ για μα νετύγει από ςξ ηλιακό μαπ ρύρςημα, 100.000 έςη 
για μα διαρυίρει ςξμ Γαλανία μαπ και 2 εκαςξμμύοια έςη για μα τςάρει ρςημ Αμδοξμέδα (ςξμ 
κξμςιμόςεοξ ποξπ ςξ δικό μαπ γαλανία). 

Από ςημ άλλη, ανίζει μα αμςιρςξιυίρξσμε ςξμ μέρξ υοόμξ ζχήπ ςηπ Γηπ (4,5 διρεκαςξμμύοια έςη) με έμα 
ημεοξλξγιακό έςξπ. Η 1η Ιαμξσαοίξσ ςασςίζεςαι με ςξμ ρυημαςιρμό ςξσ πλαμήςη μαπ και η 31η 
Δεκεμβοίξσ με ςξ ρήμεοα. Για ςξσπ δύξ ποώςξσπ μήμεπ ςξσ σπξθεςικξύ έςξσπ, δηλαδή ςιπ αουέπ Μαοςίξσ, 
δεμ σπάουξσμ επαοκή ρςξιυεία· η Γη είμαι πιθαμόμ μία ρςοξβιλιζόμεμη μάζα αεοίχμ και ρκόμηπ. Η ζχή 
εμταμίζεςαι μέρα ρςξμ Αποίλιξ. Έκςξςε και για πξλλξύπ μήμεπ σπάουει πάλι μία ρυεςική αράτεια χπ 
ποξπ ςη διαμόοτχρη ςξσ πλαμήςη μαπ. Δίμαι μόμξ ρςα μέρα Νξεμβοίξσ –ραοάμςα πέμςε ημέοεπ από ςξ 
ρήμεοα– πξσ η ζχή κσοιαουεί ρςξσπ χκεαμξύπ. Ποξπ ςη ρςεοιά εμταμίζεςαι δεκαπέμςε ημέοεπ αογόςεοα. 
Καςά ςα μέρα Δεκεμβοίξσ, ςη Γη καλύπςξσμ δάρη και ποχςόγξμεπ ζχήπ μξοτέπ. Μία εβδξμάδα από ςξ 
ρήμεοα, ξι δειμόρασοξι κσοιαουξύμ και ξ Homo sapiens εμταμίζεςαι ποιμ μία ώοα. Σε ασςήμ ςημ μία και 
μόμξμ ώοα, ρςη διαδοξμή εμόπ ξλόκληοξσ ημεοξλξγιακξύ έςξσπ, επιρσμβαίμει ξσριαρςικά η αμθοώπιμη 
ενέλινη. 

Ανιόςιμξι κσοίεπ και κύοιξι, εσελπιρςξύμε και ελπίζξσμε η ρημεοιμή μαπ εκδήλχρη, θίγξμςαπ πςσυέπ ςηπ 
επιρςήμηπ και ςηπ ςέυμηπ, μα αμςαπξκοιθεί ρςη γεμική απαίςηρη ςηπ ρημεοιμήπ κξιμχμίαπ για εσούςηςα 
πμεύμαςξπ και γμώρηπ. 


