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Ποιοι ήταν και πού πέθαναν  
οι κορυφαίοι Έλληνες επιστήµονες

∆
υσανάλογα µεγάλο σε σχέση µε το µέγεθός της 
είναι το βάρος των επιστηµόνων της Ελλάδας 
διεθνώς. Πληθυσµιακά οι Έλληνες αποτελούν 
λιγότερο από το 0,2% του παγκόσµιου πληθυ-

σµού, αλλά ανάµεσα στους κορυφαίους επιστήµονες 
το ποσοστό των Ελλήνων πλησιάζει το 3%. Ωστόσο τα 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Πανελλήνιο Ιατρι-
κό Συνέδριο στην Αθήνα δείχνουν πως από αυτούς, 
µόνο ένας στους επτά (14%) έζησε ή ζει στην Ελλάδα, 
ενώ όλοι οι άλλοι στο εξωτερικό (86%), όπου αρκετοί 
γεννήθηκαν, ενώ ακόµη περισσότεροι έφυγαν ως µε-
τανάστες.
Ο αριθµός αυτός επιβεβαιώθηκε από το Γιάννη Ιω-
αννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστηµίου Στάν-
φορντ της Καλιφόρνια, ειδικό σε θέµατα στατιστικής 
κατά τη διάρκεια διάλεξης στη µνήµη του καθηγητή του 
∆ηµήτρη Τριχόπουλου, µε θέµα «Η φυγή των Ελλή-
νων επιστηµόνων - µια µετα-ανάλυση».
Θα πρέπει να εξετάσουµε αν µπορούµε να εκµεταλλευ-
τούµε σαν χώρα και σαν κοινωνία τους άλλους 639 
που είναι ακόµα ζωντανοί, αλλά και να εξασφαλίσου-
µε ότι ο ελληνισµός θα αναδείξει και πολλές χιλιάδες 
άλλους κορυφαίους επιστήµονες στο µέλλον. Ο κ. Ιω-
αννίδης παρουσίασε στατιστικά στοιχεία για τους συνο-
λικά 672 επιστήµονες µε ελληνικά ονόµατα, οι οποίοι 
έχουν τη µεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή επιστηµονική 
βιβλιογραφία, µε βάση τα αντικειµενικά δεδοµένα της 
βάσης Google Scholar.
Οι 672 Έλληνες επιστήµονες έχουν λάβει 17 χιλιάδες 
αναφορές ο καθένας τους στη διεθνή επιστηµονική βι-
βλιογραφία. 33 από αυτούς έχουν φύγει από τη ζωή 
ενώ οι υπόλοιποι έχουν σχεδόν όλοι φύγει από την 
Ελλάδα. Στον ευρύτερο επιστηµονικό χώρο, υπάρχουν 
πάνω από 20 εκατοµµύρια συγγραφείς που έχουν κά-
νει τουλάχιστον µια επιστηµονική δηµοσίευση. Τα ελ-
ληνικά ονόµατα αντιπροσωπεύουν περίπου το 1% του 
συνόλου (δηλαδή 200 χιλιάδες), ενώ µεταξύ των κο-
ρυφαίων επιστηµόνων, είτε εν ζωή, είτε όχι, το ποσο-
στό των ελληνικών ονοµάτων πλησιάζει το 3%. Ο αρ-
χαιότερος Έλληνας επιστήµονας είναι ο Αριστοτέλης, ο 
οποίος, αν και τόσο παλαιός, συνεχίζει να αναφέρεται 
συχνά στη σύγχρονη επιστηµονική βιβλιογραφία.
Από τους 672 κορυφαίους Έλληνες επιστήµονες, µόνο 
οι 95 (το 14%) βρίσκονται στην Ελλάδα. Περισσότεροι 
από τους µισούς (376 άτοµα ή το 56%) ζουν στις ΗΠΑ 
και ακολουθούν ως χώρες διαµονής και εργασίας το 
Ηνωµένο Βασίλειο (60 επιστήµονες ή το 9%), ο Κα-
ναδάς (31), η Γερµανία (24), η Γαλλία (20), η Ελβετία 
(19), η Αυστραλία (17), η Κύπρος (9) και άλλες χώρες 
(21).

Ποιοι ήσαν και πού πέθαναν οι κορυφαίοι 
Έλληνες επιστήµονες
Από τους 33 νεκρούς κορυφαίους Έλληνες επιστήµο-
νες (µεταξύ των οποίων ο ∆.Τριχόπουλος), οι 12 είχαν 
γεννηθεί στο εξωτερικό από ελληνικές οικογένειες, οι 
οποίες είχαν ήδη µεταναστεύσει πριν γεννηθούν εκεί-
νοι. Οι υπόλοιποι µετανάστευσαν οι ίδιοι από την Ελ-
λάδα. Όσον αφορά τον θάνατό τους, οι 28 πέθαναν 
µακριά από την Ελλάδα. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία που συνέλεξε ο Ι.Ιωαννίδης, κυρίως από 
νεκρολογίες:
Ο µεγαλύτερος µυκητολόγος Κωνσταντίνος Αλεξόπου-

λος πέθανε στο Όστιν του Τέξας.
Ο Χαράλαµπος «Ρόκο» Αλιπράντης, που έκανε σηµα-
ντικές συνεισφορές στην οικονοµική θεωρία και στα 
αναλυτικά µαθηµατικά, πέθανε στο Γουέστ Λαφαγιέτ 
της Ιντιάνα.
Ο βιοχηµικός του Χάρβαρντ Χάρι Αντωνιάδης, ο οποί-
ος ανακάλυψε ότι αυξητικοί παράγοντες και ογκογο-
νίδια είναι το ίδιο πράγµα, πέθανε στο Νιούπορτ της 
Μασαχουσέτης.
Ο Κρις Αργύρης, ο ιδρυτής της επιστήµης της Οργανω-
σιακής Μάθησης (Organizational Learning), πέθανε 
στο Γουέσλεϊ της Μασαχουσέτης.
Ο Γιάννης Αργύρης, που ανακάλυψε τη µέθοδο των 
πεπερασµένων στοιχείων, πάνω στην οποία στηρίζο-
νται οι υπολογιστικοί κώδικες της σύγχρονης µηχανι-
κής, πέθανε στη Στουτγκάρδη της Γερµανίας.
Ο νευροψυχίατρος Γιώργος Μπαρτζώκης, που πρότει-
νε τη θεωρία εκφύλισης της µυελίνης για παθήσεις του 
εγκεφάλου, πέθανε στο Λος ‘Αντζελες.
O Γιάννης Μπατσάκης,, ο κορυφαίος παθολογοανατό-
µος πάνω στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, πέθανε 
στο Χιούστον του Τέξας.
Ο κορυφαίος θεωρητικός µαθηµατικός Κωνσταντίνος 
Καραθεοδωρή πέθανε στο Μόναχο της Γερµανίας.
O Κορνήλιος Καστοριάδης, από τους σηµαντικότερους 
σύγχρονους στοχαστές της πολιτικής φιλοσοφίας, πέ-
θανε στο Παρίσι.
O Γιώργος Κοτζιάς, που βρήκε την πρώτη αποτελεσµα-
τική θεραπεία για τον παρκινσονισµό, την L-Dopa, πέ-
θανε στη Νέα Υόρκη.
O Μιχαήλ ∆ερτούζος, ο καθηγητής του ΜΙΤ που συ-
νέβαλε τα µέγιστα, ώστε να χρησιµοποιούµε ευρύτατα 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σήµερα, πέθανε στη 
Βοστώνη.
Ο ανοσολόγος Ντίνος ∆ιαλυνάς πέθανε στην Καλιφόρ-
νια.
Ο Ανδρέας ∆ηµαρόγκωνας, από τους σηµαντικότερους 
ειδικούς στο µηχανολογικό σχεδιασµό και στις ταλα-
ντώσεις, πέθανε στο Σεν Λιούις του Μισούρι.
Ο Ντίνος Γαζής, κορυφαίος ερευνητής της IBM και 
πρωτοπόρος στην µοντελοποίηση της ροής κυκλοφο-
ρίας, πέθανε στο Κάτοναχ της Ν.Υόρκης.
Ο Νικόλας Γεωργάνας, από τους σηµαντικότερους 
ερευνητές στα συστήµατα πολυµέσων, πέθανε στο Ρι-
άντ της Σαουδικής Αραβίας.
Ο Νικόλας Γονατάς, κορυφαίος νευροπαθολόγος που 
ίδρυσε το τµήµα νευροπαθολογίας στο Πανεπιστήµιο 
της Πενσιλβάνια, πέθανε στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλ-
βάνια.
Ο Πάρις Χρήστος Κανελλάκης, κορυφαίος ερευνητής 
στην πληροφορική, πέθανε πολύ νέος, µόλις 42 ετών, 
µαζί µε τη γυναίκα του και τα δυο παιδιά του, σε συ-
ντριβή αεροπλάνου στη οροσειρά των ‘Ανδεων στην 
Κολοµβία.
O Αντώνης Μαρµάρου, κορυφαίος ερευνητής στη ση-
µασία και ρύθµιση της ενδοκρανιακής πίεσης σε νευ-
ροχειρουργικούς ασθενείς, πέθανε στο Κρόζιερ της 
Βιρτζίνια.
O φυσικοµαθηµατικός Νικόλας Μητρόπουλος 
(Metropolis), o δηµιουργός των πρώτων µεγάλων ηλε-
κτρονικών υπολογιστών (ΜΑΝΙΑC), της πρώτης ατο-
µικής βόµβας και των εξαιρετικά σηµαντικών υπολο-
γιστικών αλγόριθµων «Μόντε Κάρλο», πέθανε στο Λος 
‘Αλαµος του Ν.Μεξικό.
Ο ∆ηµήτρης Μιχαλάς, κορυφαίος αστροφυσικός και 

αυθεντία στις ατµόσφαιρες των άστρων και στη ραδιο-
αστρονοµία, πέθανε στη Σάντα Φε του Ν.Μεξικό.
Ο Κλαρκ Μουστάκας, ιδρυτής της ανθρωπιστικής ψυ-
χολογίας, πέθανε στο Φάρµιγκτον Χιλς του Μίσιγκαν.
Ο ∆ηµήτριος Παπαχατζόπουλος, εφευρέτης των λιπο-
σωµιακών φαρµάκων, πέθανε στο Σαν Φρανσίσκο.
O Γεώργιος Παπανικολάου, εφευρέτης του «Τεστ Παπ» 
για την πρόληψη του καρκίνου της µήτρας, πέθανε στο 
Μαϊάµι της Φλόριδα.
O Αθανάσιος Παπούλης, ο γίγαντας των εφαρµοσµέ-
νων µαθηµατικών, πέθανε στο Λονγκ Άιλαντ της Ν.Υ-
όρκης.
Ο Νίκος Πουλαντζάς, ο σηµαντικότερος δοµικός µαρξι-
στής πολιτικός φιλόσοφος, πέθανε στο Παρίσι.
Ο Πέτρος Σιφναίος, ένας από τους σηµαντικότερους 
ψυχοθεραπευτές και αυτός που επινόησε τον όρο «αλε-
ξιθυµία», πέθανε στο Μπέλµοντ της Μασαχουσέτης.
Ο Αναστάσιος (Τας) Βενετσανόπουλος, κορυφαίος επι-
στήµονας στα πολυµέσα και στη θεωρία του δικτυακού 
σήµατος και της επεξεργασίας εικόνας, πέθανε στο Το-
ρόντο του Καναδά.
Ο Γιάννης Βλησίδης, µέλος της λεγόµενης «συµµορί-
ας των τεσσάρων», που έγραψε το κλασικό έργο πάνω 
στην ανάπτυξη λογισµικού, πέθανε 44 ετών από καρκί-
νο του εγκεφάλου στην πολιτεία της Ν.Υόρκης.
Ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, κορυφαίος στα µα-
θηµατικά των ανισοτήτων στην µηχανική, πέθανε στη 
διάρκεια διακοπών στο Λουτράκι.
Ο Ιωάννης Βαρδουλάκης, κορυφαίος επιστήµονας στο 
χώρο της γεωµηχανικής, έπεσε την ώρα που έκοβε κά-
ποιο δέντρο έξω από το σπίτι του στην Αθήνα.
Η Μαρία Πέτρου, κορυφαία επιστήµονας στην επεξερ-
γασία σήµατος και στη ροµποτική, πέθανε από καρκίνο 
τρία χρόνια µετά την επιστροφή της από την Αγγλία 
στη Θεσσαλονίκη.
«Θα πρέπει να εξετάσουµε αν µπορούµε να εκµεταλ-
λευτούµε σαν χώρα και σαν κοινωνία τους άλλους 639 
που είναι ακόµα ζωντανοί, αλλά και να εξασφαλίσουµε 
ότι ο ελληνισµός θα αναδείξει και πολλές χιλιάδες άλ-
λους κορυφαίους επιστήµονες στο µέλλον» χαρακτηρι-
στικά ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης.
Σηµείωσε επίσης ότι είναι ενθαρρυντικό πως η Ελλάδα 
είναι µία από τις πέντε µόνο χώρες που διάλεξαν δύο 
επιστήµονες ανάµεσα στους έξι σπουδαιότερους του 
έθνους τους: Τον Γεώργιο Παπανικολάου και τον Αρι-
στοτέλη (οι άλλες είναι οι Κροατία, Ιταλία, Γαλλία και 
Μεγάλη Βρετανία). Από την άλλη, όµως, ο κ. Ιωαννί-
δης επεσήµανε ότι το ποσοστό του ΑΕΠ που η Ελλάδα 
δαπανά για έρευνα και τεχνολογία, είναι µόλις 0,6%, 
έναντι περίπου 4% που δαπανούν χώρες όπως το Ισ-
ραήλ και η Φινλανδία.
Ο κ. Ιωαννίδης υπογράµµισε ότι «µια αξιοθαύµαστη 
µειοψηφία επιστηµόνων παραµένει ακόµα στην Ελλά-
δα και βρίσκονται οι περισσότεροι σε κατάσταση δι-
ωγµού. Είναι ο συνεχής, απηνής, αµείλιχτος, ανελέη-
τος διωγµός που κατατρέχει ανέκαθεν όποιον πιστεύει 
στην αριστεία και στην ουσιαστική προσφορά. Με ελά-
χιστες εξαιρέσεις, οι επιστήµονες αυτοί δεν µπορούν 
να επηρεάσουν το ελληνικό γίγνεσθαι, παρόλο που 
έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο παγκόσµιο γίγνεσθαι».
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η Ελλάδα έχει ακόµα 
τη δυνατότητα να γίνει µια από τις πλέον ευηµερούσες 
χώρες του κόσµου, αν αξιοποιήσει το ταλέντο και τις 
δεξιότητες σοβαρών επιστηµόνων και αν εστιάσει αυ-
στηρά στην αξιοκρατία και στην αριστεία».

Μόνο ένας στους επτά έζησε ή ζει στην Ελλάδα, ενώ το 86% στο εξωτερικό, 
όπου αρκετοί γεννήθηκαν, ενώ ακόµη περισσότεροι έφυγαν ως µετανάστες.
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