
Σε αυτό το τετράμηνο η ομάδα μας αποφάσισε 
να ασχοληθεί με παλαιούς αλλά γνωστούς 

ανθρώπους που φοίτησαν από το σχολείο μας, 
οι οποίοι διέπρεψαν στις θετικές επιστήμες και 

τη λογοτεχνία.



Έλληνας φιλόσοφος, οικονομολόγος 
και ψυχαναλυτής  που έδρασε και 
δημιούργησε στη Γαλλία. Από τους 
μεγαλύτερους στοχαστές του 20ου 
αιώνα, συνένωσε στο έργο του την 
πολιτική, τη φιλοσοφία και την 
ψυχανάλυση. Αποκλήθηκε 
«φιλόσοφος της αυτονομίας», 
υπήρξε συγγραφέας του σημαντικού 
βιβλίου «Η φαντασιακή θέσμιση της 
κοινωνίας» και συνιδρυτής του 
περιοδικού «Σοσιαλισμός ή 
Βαρβαρότητα».



Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 11 Μαρτίου 1922 και λίγο μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή βρέθηκε στην Αθήνα με την οικογένειά του. Οι γονείς του ήταν εξαιρετικά
μορφωμένοι, προοδευτικοί στις απόψεις τους και μουσικόφιλοι. Ο Καστοριάδης κληρονόμησε τη
δίψα τους για μάθηση. Στα 11 του άρχισε να διαβάζει φιλοσοφία ενώ, αρκετά νωρίς, από τα 13 του,
αναμίχθηκε στην πολιτική και κοινωνική δράση. Μέλος παράνομης κομμουνιστικής οργάνωσης την
περίοδο της δικτατορίας Μεταξά, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Σπουδάζει νομικά και
οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1941 εντάσσεται στο ΚΚΕ. Θα το εγκαταλείψει ένα
χρόνο αργότερα για να ενταχθεί στην τροτσκιστική ομάδα του Σπύρου Στίνα. Αυτό θα έχει ως
συνέπεια να βρεθεί ανάμεσα σε δύο πυρά, των Γερμανών και των ορθόδοξων κομμουνιστών.

Το 1944 δημοσιεύει το πρώτο του δοκίμιο για τον Μαξ Βέμπερ, που δημοσιεύεται στο περιοδικό
«Αρχείο Κοινωνιολογίας και Ηθικής». Το 1945 εγκαθίσταται στο Παρίσι με υποτροφία της Γαλλικής
Κυβέρνησης, μαζί με τους Κώστα Αξελό, Κώστα Παπαϊωάννου, Ιάννη Ξενάκη, Μιμίκα Κρανάκη,
Μέμο Μακρή κ.ά. Έκτοτε, η γαλλική πρωτεύουσα θα αποτελέσει το επίκεντρο της ζωής και των
δραστηριοτήτων του. Την Ελλάδα θα την επισκέπτεται μόνο τα καλοκαίρια, κυρίως την αγαπημένη
του Τήνο, και μετά τη μεταπολίτευση.

Σ το Παρίσι, παράλληλα με τις σπουδές του, δημιουργεί την ομάδα «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα»
που ιδεολογικά και πολιτικά ασκεί δριμύτατη κριτική στο σοβιετικό μαρξιστικό μοντέλο, το οποίο
χαρακτηρίζει «γραφειοκρατικό καπιταλισμό». Το 1970 απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα και
μπορούσε πλέον να εκδίδει τα κείμενά του επώνυμα. Μέχρι τότε αναγκαζόταν να χρησιμοποιεί
ψευδώνυμα. Από το 1974 άρχισε να εργάζεται και ως ψυχαναλυτής και η νέα επαγγελματική του
πορεία επηρέασε τη φιλοσοφία του, στην οποία προστέθηκε άλλος ένας τομέας ανάλυσης. Το 1979
εξελέγη διευθυντής της Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales και το 1989, αναγνωρίστηκε
και στην Ελλάδα, καθώς αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και το
1993, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Πέθανε στις 26 Δεκεμβρίου του 1997, σε ηλικία 75 ετών.

Το 1994 ο Μανώλης Ρασούλης έγραψε τραγούδι για τον Κορνήλιο Καστοριάδη με τίτλο, «Μου είπαν
πως σε είδανε με τον Καστοριάδη». Σκόπευε να το του το στείλει στο Παρίσι, αλλά δεν το έκανε
ποτέ. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σε CD single 1999, δύο χρόνια μετά το θάνατο του φιλοσόφου.



Τα περισσότερα έργα του Καστοριάδη έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Μερικά 
από αυτά είναι τα εξής:

 Το Επαναστατικό Πρόβλημα Σήμερα

 Η Πείρα του Εργατικού Κινήματος

 Η Φαντασιακή Θέσμιση της Κοινωνίας

 Από την Οικολογία στην Αυτονομία

 Τα Σταυροδρόμια του Λαβύρινθου

 Η Άνοδος της Ασημαντότητας

 Ο Θρυμματισμένος Κόσμος

 Χώροι του Ανθρώπου

 Ανθρωπολογία, Πολιτική, Φιλοσοφία

 Η «Ορθολογικότητα» του Καπιταλισμού

 Τα κινήματα της δεκαετίας του ’60, Μετάφρ. Μπάμπης Λυκούδης. Αντί 373 
(1988), 34-37.

 Η ελληνική ιδιαιτερότητα - ΤΟΜΟΣ Α' - Από τον Όμηρο στον Ηράκλειτο / 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1982-1983

 Η ελληνική ιδιαιτερότητα - ΤΟΜΟΣ Β' - Η πόλις και οι νόμοι / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1983-
1984

 Η ελληνική ιδιαιτερότητα - ΤΟΜΟΣ Γ' - Θουκιδίδης, η ισχύς και το δίκαιο / 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1984-1985



Φαντασιακή Θέσμιση της κοινωνίας
Ο Καστοριάδης πίστευε ότι η θέσμιση των κοινωνιών, είτε ως αυτόνομες
είτε όχι, προϋποθέτει μια συγκεκριμένη σύλληψη του κόσμου και τα η ς
σχέσης του ανθρώπου με αυτόν. Ο καπιταλισμός για παράδειγμα,
αναδυόμενος μέσα από τη βιομηχανική επανάσταση, συλλαμβάνει έναν
επιστημονικά ορισμένο κόσμο με μία κοινωνία βασισμένη σε αυτό που ο
ίδιος ορίζει ως "ορθό λόγο" (λογική). Παραδόξως όμως, όπως
επισημαίνει αναλυτικά στο πρωτοποριακό του έργο "Η Φαντασιακή
Θέσμιση της Κοινωνίας" [1975], ο Κομμουνισμός βασίζεται επίσης στην
ίδια φαντασιακή σύλληψη, καθώς οραματίζεται με τη σειρά του μια κατ'
ουσία βιομηχανική κοινωνία, όπου η ευημερία του ανθρώπου είναι υλικά
μετρήσιμη και βελτιστοποιήσιμη μέσω της τεχνολογίας. Αποδέχεται έτσι
τις ίδιες καπιταλιστικές κατηγορίες και ορισμούς, όπως το τι είναι
"προϊόν", "κόστος" κλπ. Έτσι λοιπόν, η ιστορική εξέλιξη της
Μαρξιστικής θεωρίας, όπως το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης, δεν
αποτελεί δολιοφθορά ή "έκπτωση" της αρχικής της ιδεολογίας αλλά η
μοιραία της πραγμάτωση μέσα στο χρόνο. Η Ιστορία, δηλαδή, "δείχνει
στα γεγονότα αυτό που ή θεωρητική ανάλυση δείχνει απ' την πλευρά της
στις ιδέες: ότι το Μαρξιστικό σύστημα αποτελεί μέρος της καπιταλιστικής
κουλτούρας"



 Η επανάσταση δε σημαίνει χείμαρρους αίματος, την κατάληψη των Χειµερινών
Ανακτόρων κοκ. Η επανάσταση σημαίνει τον ριζικό μετασχηματισμό των
θεσμών της κοινωνίας. Με αυτή την έννοια, φυσικά είμαι επαναστάτης.

Από συνέντευξη: «Η επαναστατική δύναμη της οικολογίας», το 1993

 Η πολιτική δεν έπαψε να είναι χειραγώγηση που αυτοκαταγγέλλεται η ίδια, αφού
παραμένει ως επιδίωξη από ιδιαίτερα κοινωνικά στρώματα των ιδιαίτερών τους
στόχων κάτω από τη μάσκα του γενικού συμφέροντος και με τη χρησιμοποίηση
ενός καθολικής φύσεως οργάνου, του Κράτους.

Από το βιβλίο του «Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας», κεφ. «Ο Μαρξισμός: 
Προσωρινός απολογισμός» , σελ. 95

 Η σημερινή «πολιτική» κοινωνία κατακερματίζεται όλο και περισσότερο,
κυριαρχείται από λόμπι κάθε είδους, τα οποία προκαλούν γενική τροχοπέδηση
του συστήματος, γιατί το καθένα απ' αυτά είναι σε θέση να παρεμποδίσει
αποτελεσματικά κάθε πολιτική που αντιτίθεται στα πραγματικά ή στα
υποτιθέμενα συμφέροντα του: κανένα τους δεν έχει γενική πολιτική θέση, αλλά,
και να είχαν, δεν θα μπορούσαν να την επιβάλουν.

Από το βιβλίο του «Η άνοδος της ασημαντότητας», κεφ. «Η κρίση των Δυτικών 
Κοινωνιών«, σελ. 21

 Ζούμε στην κοινωνία των λόμπι και των χόμπι.

Από το βιβλίο του «Η άνοδος της ασημαντότητας», κεφ. «Η κρίση των Δυτικών 
Κοινωνιών», σελ. 24



 Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. [...] Και δεν μιλώ
για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας», ή εν πάση περιπτώσει όχι κυρίως γι αυτήν, ούτε
για μια νιοστή «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», με τη οποία, υποτίθεται, θα προσεγγίζαμε περισσότερο
τη δημοκρατία. Η παιδεία αρχίζει με τη γέννηση του ανθρώπου και τελειώνει με τον θάνατό του.
Συντελείται παντού και πάντα. Οι τοίχοι της πόλης, τα βιβλία, τα θεάματα, τα γεγονότα εκπαιδεύουν
τους πολίτες —σήμερα δε κατά κύριο λόγο «παρεκπαιδεύουν».

Από το βιβλίο του «Η άνοδος της ασημαντότητας», κεφ. «Η αποσάθρωση της Δύσης», σελ. 97

 Ανάμεσα στα δημιουργήματα της ανθρώπινης ιστορίας ένα είναι μοναδικά μοναδικό: το δημιούργημα
που δίνει τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη κοινωνία να αυτοαμφισβητείται.

 Από το βιβλίο του «Η άνοδος της ασημαντότητας», κεφ. «Η άνοδος της ασημαντότητας», σελ. 136

 Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι μια δημοκρατία τέλεια, ολοκληρωμένη κ.λπ. μας πέφτει από τον ουρανό,
είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσει να επιζήσει περισσότερο από μερικά χρόνια, αν δεν δημιουργήσει τα
άτομα που της αντιστοιχούν και που είναι, πρώτα και πάνω απ' όλα, ικανά να την κάνουν να
λειτουργήσει και να την αναπαραγάγουν. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική κοινωνία χωρίς
δημοκρατική παιδεία.

 Από το βιβλίο του «Η άνοδος της ασημαντότητας», κεφ. «Η δημοκρατία ως διαδικασία και ως
καθεστώς», σελ. 276

 Η ιδέα πως ένα δημοκρατικό καθεστώς θα μπορούσε να παραλάβει από την ιστορία, ready made,
δημοκρατικά άτομα που θα το έκαναν να λειτουργήσει, αποτελεί και αυτή πλάνη. Τέτοιου είδους άτομα
μπορούν να διαπλαστούν μονάχα μέσα σε δημοκρατική παιδεία και μέσω αυτής. Η δημοκρατική
παιδεία δεν φυτρώνει σαν φυτό παρά πρέπει ν' αποτελεί κεντρικό αντικείμενο της πολιτικής μέριμνας.

 Από το βιβλίο του «Η άνοδος της ασημαντότητας», κεφ. «Η δημοκρατία ως διαδικασία και ως
καθεστώς», σελ. 279





 1922-1999

 Αποφοίτησε από το 8ο Γυμνάσιο Αθηνών το 1938

 Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανολόγος στο Ε.Μ.Π. με ειδικές σπουδές στο ΜΙΤ των ΗΠΑ
(1951). Ήταν διδάκτωρ Εφηρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστημίου Βρυξελλών και
Φυσικών Επιστημών Πανεπιστημίου Παρισίων. Τη σταδιοδρομία του άρχισε ως επιμελητής
στο ΕΜΠ (1948 - 1951) και διατέλεσε μεταξύ άλλων, επισκέπτης ερευνητής στο
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Ιλλινόις (1958). Ύστερα, το 1960 εκλέγεται καθηγητής στην έδρα
αντοχής υλικών και στη συνέχεια στην έδρα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής
στο ΕΜΠ. Ήταν επισκέπτης τακτικός καθηγητής του Πολυτεχνείου Πενσυλβανίας (1963 -
64), επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου Φράιμπουργκ Γερμανίας (1965), τακτικός
καθηγητής Ε.Μ.Π. (1967). Διετέλεσε πρύτανης του ΕΜΠ (1974 και 1979), αντιπρύτανης
(1977), μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 1973, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
(1983), Υφυπουργός παιδείας στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας (1974).

 Δημοσίευσε πάνω από 950 επιστημονικά άρθρα, έγραψε πάνω από 300 μελέτες και
συνέγραψε 30 επιστημονικά βιβλία. Για τη συμβολή του στην εξέλιξη της επιστήμης της
Μηχανικής τιμήθηκε με δεκάδες βραβεία από διεθνείς και ελληνικούς επιστημονικούς, με
πιο σημαντικό το Εμπειρίκειο Βραβείο (1971).

 Με τη διαθήκη του κληροδότησε όλη την περιουσία του στο κοινωφελές Ίδρυμα που
φέρει το όνομά του και σκοπό έχει την προώθηση της επιστήμης της Μηχανικής, με τη
διοργάνωση συνεδρίων, την έκδοση σχετικών επιστημονικών συγγραμμάτων και την
χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.





Φαίδων Αβούρης

Αποφοίτησε από το 8ο Γυμνάσιο 

Αθηνών το 1963

Έλληνας φυσικοχημικός, ένας από 

τους πρωτοπόρους 

της νανοτεχνολογίας.    

Γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα αλλά 

έχει νησιώτικη καταγωγή καθώς ο 

πατέρας του γεννήθηκε και έζησε στη 

Ζάκυνθο και η μητέρα του στην 

Αμοργό.



Σπουδές και σταδιοδρομία

Ο Αβούρης πήρε το πτυχίο του από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης και διδακτορικό στη φυσικοχημεία από το Πολιτειακό

Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν το 1974. Εργάσθηκε ως μεταδιδάκτορας

ερευνητής στο UCLA και στα Εργαστήρια της AT&T Bell. Στη συνέχεια, το

1978, προσλήφθηκε στο Τμήμα Ερευνών της IBM, στο Ερευνητικό Κέντρο

«Thomas J. Watson» της εταιρείας, στο Γιόρκταουν Χάιτς της Νέας Υόρκης,

όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας του. Το 1984 έγινε

διευθυντής του Τομέα Φυσικοχημείας, αργότερα διευθυντής του Τομέα

Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, και το 2004 εκλέχθηκε Ερευνητικός

Εταίρος της IBM (IBM Fellow). Δίδαξε επίσης ως επισκέπτης καθηγητής στα

Πανεπιστήμια Κολούμπια και Ιλινόι.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του η έρευνά του κινήθηκε σε περιοχές

όπως η φασματοσκοπία λέιζερ, η φυσική και χημεία των επιφανειών, η

ηλεκτρονική μικροσκοπία, ο χειρισμός μεμονωμένων ατόμων η

νανοηλεκτρονική, τελειώνοντας με πειραματικές και θεωρητικές μελέτες των

ηλεκτρικών, οπτικών και οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων των νανοσωλήνων

άνθρακα και του γραφενίου. Η εργασία του περιελάμβανε τον σχεδιασμό, την

κατασκευή και τη μελέτη νανοηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών συσκευών

και κυκλωμάτων. Ο Αβούρης έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 360

ερευνητικές εργασίες πάνω σε αυτά τα αντικείμενα.



Ερευνητική Δραστηριότητα

Ο Αβούρης άνοιξε νέους δρόμους στο πεδίο της νανοεπιστήμης και της νανοτεχνολογίας.

Πρωτοπόρησε στη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης και της φασματοσκοπίας στη

μελέτη της χημείας των επιφανειών στην ατομική κλίμακα, ενώ ανέδειξε τη σχέση ανάμεσα στη

χημική αντιδραστικότητα και στην τοπική ηλεκτρονιακή δομή. Απέδειξε την ύπαρξη συμπεριφοράς

«συσκευής» σε ατομική κλίμακα, παρατήρησε τον περιορισμό των ηλεκτρονίων και φαινόμενα

συμβολής στις επιφάνειες υλικών. Επίσης, ασχολήθηκε με τον χειρισμό ατόμων σε δεσμούς

σθένους με ακρίβεια μεμονωμένων ατόμων. Μεταγενέστερα, ο Αβούρης πραγματοποίησε

ανακαλύψεις-κλειδιά, τόσο πειραματικές όσο και θεωρητικές, στην ηλεκτρονιακή δομή των

νανοσωλήνων άνθρακα (CNT) και του γραφενίου, θέτοντας τις βάσεις για μία μελλοντική

νανοτεχνολογία βασισμένη στον άνθρακα.

Το 1998 η ομάδα του Φαίδωνος Αβούρη στην IBM κατασκεύασε ανεξάρτητα το πρώτο μοριακό

τρανζίστορ βασισμένο πάνω σε έναν μεμονωμένο CNT. Στη συνέχεια, βελτιστοποίησε τη σχεδίαση

και τη λειτουργία των τρανζίστορ φαινομένου πεδίου των CNT, κατορθώνοντας να κατασκευάσει

τέτοια τρανζίστορ με καλύτερες επιδόσεις από αυτές των αντίστοιχων συσκευών πυριτίου. Ο

Αβούρης και συνεργάτες του μπόρεσαν τότε να κατασκευάσουν τις πρώτες λογικές πύλες

νανοσωλήνων άνθρακα, καθώς και ολοκληρωμένα κυκλώματα βασισμένα σε CNT. Απέδειξαν ότι η

μεταφορά σε CNT ελέγχεται από φραγμούς Schottky, ανεκάλυψαν τρόπους να προσθέσουν

προσμίξεις σε CNT και ανέλυσαν τον ρόλο των ανελαστικών σκεδάσεων φωνονίων.

Πραγματοποίησαν επίσης την πρώτη επίδειξη ηλεκτρικώς παραγόμενης εκπομπής φωτός

και φωτοαγωγιμότητας από CNT, ενώ ανέλυσαν θεωρητικώς τις ιδιότητες εξιτονίων των CNT. Ο

Αβούρης μελέτησε λεπτομερώς τους μηχανισμούς διεγέρσεως από φως και ηλεκτρικό ρεύμα αυτών

των μονοδιάστατων συστημάτων. Γενικώς, άνοιξε τον δρόμο για τη δυνατότητα μιας ενοποιημένης

ηλεκτρονικής και οπτοηλεκτρονικής τεχνολογίας βασισμένης επάνω σε αυτά τα προϊόντα του

άνθρακα.



Τιμητικές Διακρίσεις:

•Βραβείο «Medard W. Welch» της Αμερικανικής Εταιρείας 

Κενού (1997)

•Επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας 

Υόρκης (1999)

•Βραβείο Φάινμαν (πειραματικής) Νανοτεχνολογίας (1999)

•Βραβείο Διακριθέντος Αποφοίτου του Πολιτειακού 

Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν (2001).

•Βραβείο Νανοεπιστήμης στο Διεθνές Συνέδριο Ατομικώς 

Ελεγχόμενων Επιφανειών, Διεπιφανειών και Νανοδομών

(ACSIN) (2001)

•Βραβείο Φυσικοχημείας «Ίρβινγκ Λανγκμιρ» (2003)

•Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (2005)

•Βραβείο «Julius Springer» Εφαρμοσμένης Φυσικής από τους 

συντάκτες των περιοδικών Applied Physics A και Applied

Physics B. (2008, από κοινού με τον Tony Heinz).



Κωνσταντίνος Γαρδίκας

Αποφοίτησε από το 8ο Γυμνάσιο Αθηνών το 1929

Κατάγεται από τα Λαγκάδια Γορτυνίας. Γεννήθηκε το 1913. Πτυχιούχος της 

Ιατρικής Σχολής Αθηνών, απ’ όπου απεφοίτησε το 1935 σε ηλικία 21 ½ ετών. 

Διδάκτωρ της ίδιας της Σχολής το 1942.έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην 

Αγγλία όπου αναγορεύτηκε Master of Science (1947) και Doctor of 

Philosophy (1949). Το 1951 αναγορεύτηκε σε Υφηγητή της Ιατρικής Σχολής 

Αθηνών. Η νοσοκομειακή του σταδιοδρομία είχε αρχίσει το 1939 στον 

«Ευαγγελισμό» στην Παθολογική Κλινική του οποίου ήταν διευθυντής από το 

1955. Ήδη από το 1955 ανέπτυξε έντονη και συστηματική διδακτική 

μετεκπαιδευτική δραστηριότητα, ενώ κατά την περίοδο 1957-1959 υπήρξε 

Πρόεδρος του Τομέα Ψυχικής Υγείας. Το 1968 αναγορεύτηκε σε Καθηγητή 

Ειδικής Νοσολογίας. Συνέβαλε αξιόλογα στην ίδρυση Τμήματος 

Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο. Ίδρυσε το “Lymphoma Club”, ενώ το 1969 

δημιούργησε πρότυπη Μονάδα Έρευνας στον Ευαγγελισμό, για τον 

εξοπλισμό της οποίας συνείσφερε και τις νόμιμες απολαυές του 4 ετών. 

Μερικά από τα συγγράμματά του, τα οποία δείχνουν τα διδακτικά και 

ερευνητικά του ενδιαφέροντα, είναι: «Αιματολογία», «Ειδική Νοσολογία», 

«Σύγχρονα θεραπευτικά προβλήματα», «Διαταραχαί ύδατος, ηλεκτρολυτών 

και οξειβασική ισορροπία», «Διαγνωστικαί ασκήσεις στην Παθολογία».



Ο Κ. Γαρδίκας είναι μεταξύ των πρώτων, αν όχι ο πρώτος στην Ελλάδα, ο οποίος
αναθεώρησε τον τρόπο εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής. Θεώρησε ότι η
εκπαίδευση από έδρας αποδίδει πολύ λιγότερο συγκριτικά προς την εκπαίδευση σε
μικρές ομάδες. Και έτσι εκπαίδευε τους φοιτητές θεωρητικά και πρακτικά επί του
ασθενούς. Επειδή ο τρόπος αυτός εκπαιδεύσεως απαιτούσε πολλές κλινικές των
Αθηνών και του Πειραιώς, τις οποίες ο καθηγητής Κ. Γαρδίκας επισκεπτόταν
ανελλιπώς για την επίβλεψη της εκπαίδευσης.

Πέραν των τακτικών μαθημάτων νοσηλευτικής της Ειδικής Νοσολογίας, ο Κ. Γαρδίκας
καθιέρωσε και βραδινά προχωρημένα μαθήματα προαιρετικά για τους φοιτητές. Εκεί
ανέλυε αρχικά το ιστορικό του ασθενούς και στη συνέχεια προκαλούσε συζήτηση επί
του θέματος μεταξύ των φοιτητών. Αυτή η εκπαίδευση ήταν εξαιρετικά αποδοτική,
όπως άλλωστε και σήμερα πλέον θεωρείται και εφαρμόζεται, διότι υποβοηθεί τον
φοιτητή στην διεύρυνση της επιστημονικής του σκέψης από πλευράς, διαγνωστικής
και θεραπευτικής. Τα μαθήματά του είχαν μεγάλη επιτυχία, όπως μπορεί να κριθεί
από το γεγονός ότι η αίθουσα διδασκαλίας ήταν πάντοτε γεμάτη από φοιτητές, παρά
τον προαιρετικό τους χαρακτήρα.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι μαθητές του και σημερινοί αναγνωρισμένοι επιστήμονες,
τα μάθημα του Κ. Γαρδίκα διανθίζεται από πολλά παραδείγματα, με τα οποία
συνδέονται άριστα η θεωρία με την ιατρική τέχνη. Απλουστεύει τις έννοιες, ώστε να
γίνονται αντιληπτές από όλους τους ακροατές χωρίς να υποβιβάζεται το επίπεδο

διδασκαλίας. Θα μπορούσε ευχερώς να χαρακτηριστεί ως γεννημένος δάσκαλος.
Ο Κ. Γαρδίκας ουσιαστικά εφάρμοσε πρώτος την μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε εποχή

κατά την οποία η έννοια αυτή άγνωστη στον Ελληνικό Πανεπιστημιακό Χώρο.



Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στηριζόταν:

•Σε μαθήματα-συζητήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα (μια φορά την
εβδομάδα). Στα μαθήματα αυτά με βάση την κατάσταση ενός ασθενούς, ο
καθηγητής επεξετείνετο ευρέως και βαρέως ως προς την διάγνωση, την
διαφορική διάγνωση και την θεραπεία. Ο νέος ιατρός ή και ο τελειόφοιτος της
Ιατρικής δεχόταν σωρεία ερεθισμάτων, τα οποία οδηγούσαν προς την
κατεύθυνση της ορθολογικής διάγνωσης της ασθένειας, σύμφωνα με τα
διεθνώς κρατούντα, σε αντίθεση προς την προσφιλή στην εποχή εκείνη
διάγνωση δια της καλουμένης ιατρικής διαίσθησης.

•Σε ερευνητικές κατευθύνσεις τις οποίες ανέθετε σε νέους ιατρούς και την
εξέλιξη παρακολουθούσε αυτοπροσώπως με μεγάλη φροντίδα. Ο Κ. Γαρδίκας

δεν δίδασκε απλά την ιατρική επιστήμη, αλλά επιπλέον έδινε νόημα σ’ αυτό
που θα ονομάζαμε επιστημονικό ήθος και αλήθεια.
Οι παλιοί μαθητές του και σημερινοί καθηγητές και σημαντικοί επιστήμονες
αναγνωρίζουν την σπουδαία επιρροή του επάνω τους, επιρροή επιστημονική

και ανθρώπινη, και εκφράζουν ευγνωμοσύνη προς ο πρόσωπό του.



Κωνσταντίνος Γαρδίκας



Κλέων Παράσχος

1894-1964
Ο Κλέων Παράσχος γεννήθηκε στον Πύργο της Βουλγαρίας. Έζησε τα
παιδικά χρόνια του στη Βάρνα και το 1906 εγκαταστάθηκε με την
οικογένειά του στην Αθήνα. Ξεκίνησε οικονομικές σπουδές στην Ελβετία,
επέστρεψε όμως στην Αθήνα χωρίς να αποφοιτήσει και γράφτηκε στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, σπουδές που επίσης δεν
ολοκλήρωσε. Ασχολήθηκε περιστασιακά με τη διδασκαλία της γαλλικής
γλώσσας και με τη δημοσιογραφία, ως συνεργάτης εφημερίδων όπως οι:
Ημερήσιος Τύπος, Ελεύθερον Βήμα, Ακρόπολις, Πρωία, Καθημερινή,
Δημοκρατία και άλλες ενώ εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα και στο
Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών. Στο χώρο της λογοτεχνίας
πρωτοεμφανίστηκε σε ηλικία δεκαοχτώ χρόνων με δημοσιεύσεις
ποιημάτων και μεταφράσεων στα περιοδικά Ελλάς (με το ψευδώνυμο
Λεύκος Ιτιώτης) και Ποιητική Έκδοσις, στο δεύτερο μάλιστα ήταν και
μέλος της συντακτικής ομάδας. Συνεργάστηκε με πολλά λογοτεχνικά
περιοδικά, όπως τα: Λύρα, Λόγος, Βωμός, Γράμματα (Αλεξάνδρειας),
Κριτική και Τέχνη, Εβδομάς, Αναγέννηση, Νέα Εστία, Αγγλοελληνική

Επιθεώρηση.



Το 1922 κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή του Εικοσιοχτώ ποιήματα
του Κλέωνος Παράσχου και εικοσιδύο του Μπωντλαίρ. Ακολούθησε
μία ακόμη ποιητική συλλογή, με τίτλο Μακρινή Μουσική και
εξέδωσε αυτοβιογραφικά κείμενα, χρονικά, χρονογραφήματα,
ταξιδιωτικά κείμενα και βιβλία θεωρίας της λογοτεχνίας και
κριτικής, ενώ ασχολήθηκε επίσης με τη λογοτεχνική μετάφραση (από
έργα των Ντεμέλ, Μορεάς, Πασκάλ, Σταντάλ, Μανν και άλλων).
Πέθανε στην Αθήνα. Ο Παράσχος μνημονεύεται στην ιστορία της
νεοελληνικής λογοτεχνίας κυρίως για την προσφορά του στο χώρο της
λογοτεχνικής κριτικής, όπου επηρεάστηκε, όπως και στην ποίησή
του από το πνευματικό ρεύμα του γαλλικού συμβολισμού του
νεορομαντισμού και του αισθητισμού. 1. Για περισσότερα βιογραφικά

στοιχεία του Κλέωνα Παράσχου βλ. Άγρας Τέλλος, «Παράσχος Κλέων»,
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια19. Αθήνα, Πυρσός, 1932,

Γιαλουράκης Μανώλης, «Παράσχος Κλέων», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας11. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ., Ζήρας

Αλεξ., «Παράσχος Κλέων», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό8. Αθήνα,
Εκδοτική Αθηνών, 1988 και Στεργιόπουλος Κώστας (επιμέλεια),

«Κλέων Παράσχος», Η ελληνική ποίηση· Ανθολογία - Γραμματολογία·
Η ανανεωμένη παράδοση, σ.300-304. Αθήνα, Σοκόλης, 1980.



Έργο του
ΕΓΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ

Εγώ μαζί σου που είχα ονειρευθή ιλαρές στιγμές
γλυκύτερες κι’ απ’ τους καρπούς, που λαίμαργα λιγώντας

ένα κατάφορτο κλαρί, μας πλημμυρούν την αγκαλιά,
στιγμές ποτιστικώτερες μαζί σου να τρυγήσω

κι’ αγνές χαρές, καθώς των πρωταγάπητων παιδιών
που ο ένας στα μάτια τ’ αλλουνού κυττάζοντας, διαβαίνουν
το δείλι, κάτου απ’ τα δέντρα, σε δρόμο απόμερο κι’ αργά

κάποτε κάποτε μιλούν για τα πουλιά, για τ’ άνθη
σ’ αναλογίζομαι, και πιο πικρό απ’ το στεναγμό

κι’ από το δάκρυ, ένα παράπονο με πνίγει!



1901-1975

Έλληνας ποιητής, πεζογράφος, φωτογρά
φος και ψυχαναλυτής. Γεννημένος
στη Μπράιλα της Ρουμανίας,
εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1902 και
αργότερα παρακολούθησε μαθήματα
φιλοσοφίας και αγγλικής φιλολογίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο King's
College του Λονδίνου. Την περίοδο 1926-
1931 έζησε στο Παρίσι, όπου συνδέθηκε
με τον κύκλο των υπερρεαλιστών και
ασχολήθηκε ενεργά με την ψυχανάλυση,
κοντά στον ιδρυτή της Ψυχαναλυτικής
Εταιρείας του Παρισιού, Ρενέ Λαφόργκ.
Το 1931 εγκαταστάθηκε οριστικά στην
Ελλάδα, πραγματοποιώντας την πρώτη
εμφάνισή του στα ελληνικά γράμματα
το 1935.



Ως λογοτέχνης ανήκει στη Γενιά του '30 και αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του
ελληνικού υπερρεαλισμού. Ο Εμπειρίκος υπήρξε εισηγητής
του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα, καθώς και ο πρώτος που
άσκησε την ψυχανάλυση στον ελληνικό χώρο, ασκώντας την
ψυχαναλυτική πρακτική κατά την περίοδο 1935-1951.
Χαρακτηρίζεται ως ένας από τους κατεξοχήν «οραματιστές
ποιητές», κατέχοντας περίοπτη θέση στον ελληνικό
λογοτεχνικό κανόνα, παρά τη δυσπιστία με την οποία
αντιμετωπίστηκε αρχικά το έργο του[2]. Από το σύνολο του
έργου του ξεχωρίζει η πρώτη ποιητική συλλογή του, με
τίτλο Υψικάμινος, ως το πρώτο αμιγώς υπερρεαλιστικό
κείμενο στην Ελλάδα, ενώ ανάμεσα στα πεζά έργα του
διακρίνεται το τολμηρό ερωτογράφημα Ο Μέγας
Ανατολικός, που προκάλεσε αντιδράσεις για την
ελευθεροστομία και το ερωτικό περιεχόμενό του. Σημαντικό
τμήμα του έργου του εκδόθηκε μετά τον θάνατό του.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82


 Εργογραφία

 Ποιήματα και πεζά

 Έργα που δημοσιεύθηκαν πλήρως ή τμηματικά κατά τη διάρκεια της ζωής του Α. Ε. (χρονολογική σειρά με βάση την πρώτη τους πλήρη δημοσίευση σε βιβλίο).

 Υψικάμινος («Κασταλία» 1935, «Γαλαξίας» 1962, «Πλειάς» 1974, «Άγρα» 1980)

 Ενδοχώρα (1934-1937) («Το Τετράδιο» 1945, «Γαλαξίας» 1962, «Πλειάς» 1974, «Άγρα» 1980)

 Γραπτά ή Προσωπική Μυθολογία (1936-1946) («Δίφρος» 1960, «Πλειάς» 1974, «Άγρα» 1980)

 Οκτάνα («Ίκαρος» 1980· γράφεται μεταξύ 1958-1965)

 Aι γενεαί πάσαι ή Η σήμερον ως αύριον και ως χθες («Άγρα» 1984· συγκροτείται μεταξύ 1965-1971)

 Ο Μέγας Ανατολικός (Αποσπάσματα του 52ου κεφαλαίου: Περ. ΠΑΛΙ 1966, πλήρης έκδοση σε οκτώ τόμους: «Άγρα» 1990-1992 και Ανθολόγιον: «Άγρα» 2011· η 
συγγραφή και επεξεργασία του έργου διήρκεσε από το 1945 μέχρι σχεδόν το τέλος της ζωής του Εμπειρίκου)

 Τα χαϊμαλιά του έρωτα και των αρμάτων: Αργώ ή Πλους αεροστάτου (Τμηματικά: Περ. ΠΑΛΙ 1964, πλήρως: «Ύψιλον» 1980), Ζεμφύρα ή Το μυστικόν της 
Πασιφάης («Άγρα» 1998), Βεατρίκη ή Ο έρωτας του Buffalo Bill («Άγρα» 2012 στη συγκεντρωτική έκδοση όλης της τριλογίας, η οποία γράφεται μεταξύ 1944-
1945)

 Μεταφράσεις

 Υπερ[ρ]εαλισμός Α («Γκοβόστης» 1938 και 1992) Μετάφραση των κειμένων του Μπρετόν από τον Α. Ε.

 Τρεις διαλέξεις εισαγωγής εις την ψυχανάλυσιν υπό της Α. Β. Υ. Πριγκιπίσσης Μαρίας του Γεωργίου («Εκδόσεις Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Ομάδος» 1950)

 Pablo Picasso: Τα τρία κοριτσάκια («Άγρα» 1979)

 Δημόσια κείμενα, άρθρα και ομιλί

 Περί Σουρρεαλισμού (1935) («Άγρα» 2009)

 Δια τον σουρρεαλισμόν εις την τέχνην και την ζωήν (Συνέντευξη στον Κ. Μπαστιά, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 30.03.36)

 Λίγα λόγια για τη Μαρία Βοναπάρτη (Εισαγωγή στο βιβλιο της Η λανθάνουσα νεκροφιλία στο έργο του Έδγαρ Πόε, «Κορυδαλός» 1944)

 Μία περίπτωσις ιδεοψυχαναγκαστικής νευρώσεως με πρόωρες εκσπερματώσεις («Revue Fran. de Psychanalyse», Νο. 3, Ιουλ.-Σεπ. 1950 και «Άγρα» 2001 μαζί με 
άλλα ανέκδοτα ψυχαναλυτικά κείμενα)

 Ορέστης Κανέλλης (ΖΥΓΟΣ, τευχ. 48, Νοε. 1959)

 Ομιλούν οι ειδικοί: Η Ψυχανάλυσις στη ζωή μας (Συνομιλία με τους Δ. Κουρέτα και Δ. Μυράτ. Μετάδοση: 08.03.61 και περίληψη στον τόμο Ηθογραφικά ταξίδια 
στην Ελλάδα. Θέατρο. Ομιλούν οι ειδικοί, ΕΙΡ 1961)

 Θρίαμβος της αισθησιακής ζωγραφικής (ΖΥΓΟΣ, τευχ. 72-75, Νοε. 1961-Φεβ. 1962, στον τόμο: Γιάννης Τσαρούχης, Μάτην ωνείδισαν την ψυχήν μου, 
«Καστανιώτης» 1992 και στο βιβλίο-cd «Ο Γιάννης Τσαρούχης διαβάζει Καβάφη στο σπίτι του Ανδρέα Εμπειρίκου», «Άγρα» 2004)

 Μαρία Βοναπάρτη (ΕΠΟΧΕΣ, τευχ. 6, Οκτ. 1963 και πρόλογος στο βιβλίο της Ταύτιση κόρης και πεθαμένης μητέρας, «Άγρα» 1984)

 Μάχομαι δια την απελευθέρωσιν του έρωτα (Αθήνα, Μάρτης 1967) (Συνέντευξη στην Α. Σκαρπαλέζου, ΗΡΙΔΑΝΟΣ, τευχ. 4, Φλε.-Μαρ. 1976)

 Ο Μεγάλος έλληνας ποιητής. Πώς τον βλέπουν Έλληνες και ξένοι συγγραφείς-ποιηταί (Γνώμη για τον Σεφέρη, ΤΑ ΝΕΑ 28.02.1970)



Κατάλοιπα

Αυτοτελείς εκδόσεις. Εξαιρούνται κομμάτια του αρχείου του Α. Ε. που δημοσιεύτηκαν κατά 
καιρούς σε εφημερίδες και περιοδικά μετά το θάνατό του.

Ες Ες Eς Ερ Ρωσσία (Ανέκδοτο ποίημα, έκδοση για τα 20 χρόνια από το θάνατο του ποιητή· 
«Άγρα» 1995)

Ταξίδι στη Ρωσσία: Ημερολόγιο και φωτογραφίες (Δεκέμβριος 1962) («Άγρα» 2001)

Φωτοφράκτης: Οι φωτογραφίες του Ανδρέα Εμπειρίκου («Άγρα» 2001)

Ένα ποίημα, ένα γράμμα, μία δήλωση (έκδοση εκτός εμπορίου, «Άγρα» 2001)

Η Άνδρος του Ανδρέα Εμπειρίκου («Άγρα» 2004)

Γράμματα στον πατέρα, τον αδελφό του Μαράκη και την μητέρα («Άγρα» 2009)

Το θέαμα του μπογιατιού ως κινούμενου τοπίου (1933) (Από την ανέκδοτη συλλογή Προϊστορία 
ή Καταγωγή, έκδοση εκτός εμπορίου, «Άγρα» 2009)

Ο Σέργιος και Βάκχος του Μ. Καραγάτση (1960) («Άγρα» και «Εστία» 2013)

1934· Προϊστορία ή Καταγωγή («Άγρα» 2014· τα πρό της Υψικαμίνου ποιήματα)

Δισκογραφία

Ο Εμπειρίκος διαβάζει Εμπειρίκο («Διόνυσος» 1964)

Ο Εμπειρίκος διαβάζει Εμπειρίκο ΙΙ («Διόνυσος» 1979)

Ο Γιάννης Τσαρούχης διαβάζει Καβάφη στο σπίτι του Ανδρέα Εμπειρίκου («Άγρα» 2004)

Το ποίημά του με τίτλο Διάφανες αυλαίες έχει μελοποιηθεί από τον τραγουδοποιό Θανάση 
Παπακωνσταντίνου στον δίσκο του Αγία Νοσταλγία. Ο Μέγας Ανατολικός και άλλα 
ποιήματα του Εμπειρίκου έχουν μελοποιηθεί επίσης από τον Παναγιώτη Βήχο. Τέλος, το 
ποίημα "Θεόφιλος Χατζημιχαήλ" έχει μελοποιηθεί στη δεκαετία του 70 από τον Νίκο 
Μαμαγκάκη (τραγούδι Γιώργος Ζωγράφος) και πρόσφατα από τους αδερφούς Χάρη και 
Πάνο Κατσιμίχα.



Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια. Υπάρχουν
απειράκις ωραιότερα πράγματα και απ’ αυτήν την
αγαλματώδη παρουσία του περασμένου έπους. Σκοπός
της ζωής μας είναι η αγάπη. Σκοπός της ζωής μας είναι η
ατελεύτητη μάζα μας. Σκοπός της ζωής μας είναι η
λυσιτελής παραδοχή της ζωής μας και της κάθε μας
ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν στιγμήν εις κάθε ένθερμον
αναμόχλευσιν των υπαρχόντων. Σκοπός της ζωής μας
είναι το σεσημασμένον δέρας της υπάρξεώς μας.

Ανδρέας Εμπειρίκος, Τριαντάφυλλα στο παράθυρο, από 
τηνΥψικάμινο (1935)

Αποσπάσματα από έργα του



Η μέθη των κυμάτων είναι μήνυμα
Που πάει ο ποντοπόρος στην καλή 

του
Γαλήνια νύχτα το βελούδο της σιγής
Μέσα στ’ αστέρια που κυλούν στην 

πρύμη
Για το ταξίδι των ιστών για το ταξίδι 

των αρμάτων
Αρματωσιάς μιας σκούνας ηνιόχου

Τεθρίππου βαίνοντος προς την χαρά
Καταυλισμών ατσίγγανων με 

κοριτσάκια
Πιο θελκτικά κι’ από τα μάτια τους

Όταν σκιρτούν στην πάχνη της 
πρωίας.

Ανδρέας Εμπειρίκος, Ως έργον 
ατελεύτητο, από 

την Ενδοχώρα(1945)



Ευχαριστούμε για την 

παρακολούθηση

Επιμέλεια:   ΝΤΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΡΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΟΣΜΑΝΛΙΟΥ  ΝΤΑΪΑΝΑ
ΣΕΛΙΜΙ ΙΩΑΝΝΑ 


