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Γιώργος Παξινός: Η Ελλάδα χάνει το μεγαλύτερό 
της κεφαλαίο: τα παιδιά που με κόπο μορφώνει
«Ποτέ πρόσφατα δεν ήταν χειρότερες οι 
συνθήκες για τους επιστήμονες από ότι 
τώρα και ποτέ η Ελλάδα δεν τους χρει-
αζόταν περισσότερο από τώρα» λέει σε 
συνέντευξή που έδωσε στην Ελλάδα ο 
κορυφαίος επιστήμονας. (Αποσπάσμα-
τα από τη συνέντευξη που έδωσε στη 
Βιβή Μαργαρίτη)

– κ. Παξινέ, η Ελλάδα θεωρείται 
ότι έχει σπουδαίους επιστήμο-
νες… Υπάρχουν κατά τη γνώμη 
σας οι κατάλληλες συνθήκες για 
την ανάπτυξη των επιστημών στη 
χώρα μας;

-Ποτέ πρόσφατα δεν ήταν χειρότερες 
οι συνθήκες για τους επιστήμονες 
από ότι τώρα και ποτέ η Ελλάδα δεν 
τους χρειαζόταν περισσότερο από 
τώρα. Η επιστήμη μπορεί να βοη-
θήσει την Ελλάδα να βγει από την 
κρίση, αλλά η Ελλάδα γεννά τους 
επιστήμονες και φεύγουν.

-Τα τελευταία χρόνια επιστήμονες 
φεύγουν για το εξωτερικό (λόγω 
της κρίσης, λόγω της έλλειψης 
των κατάλληλων συνθηκών για 
την περαιτέρω εξέλιξή τους». Θα 
ήθελα ένα σχόλιό σας επ’ αυτού.

-Η Ελλάδα χάνει το μεγαλύτερο της 
κεφαλαίο. Όχι το χρηματικό, αλλά 
τα παιδιά που με κόπο μορφώνει.

-Σας χαρακτηρίζουν «κορυφαίο 
χαρτογράφο του εγκεφάλου». 
Σας μαγεύουν οι δαιδαλώδεις 
«δρόμοι» του ανθρώπινου εγκε-
φάλου;

-Πιο πολύ με απογοητεύει η συγγέ-

νεια του εγκεφάλου μας με τον του 
χιμπατζή. Δομικά δεν βρήκα διαφο-
ρά στο στέλεχος του εγκεφάλου του 
ανθρώπου και του χιμπατζή. Οι νευ-
ρώνες των πρωτευόντων (πίθηκοι, 
γορίλες, χιμπατζήδες, άνθρωποι) 
είναι παρόμοιοι. Έχουμε διπλάσιο 
εγκέφαλο από του χιμπατζή (1.3 κιλά 
ο δικός μας). Όμως στην επιθετικό-
τητα του μοιάζουμε και δυστυχώς 
έχουμε την τεχνολογία να κάνουμε 

μεγάλη ζημιά και στους εχθρούς μας 
και στο περιβάλλον. Δεν έχουμε το 
«γνώθι σαυτόν» ότι είμαστε και εμείς 
ένας άλλος χιμπατζής και δεν είμα-
στε τόσο έξυπνοι όσο θεωρούμε.

-Αγάπη, πίστη, συγχώρεση, ελευ-
θερία… Είναι αξίες που μπορούν 
να αλλάξουν, να «ρυθμίσουν» τη 
ζωή μας;

-Πολλοί νευροεπιστήμονες πιστεύ-
ουν πως όπως σε όλες τις συμπε-
ριφορές, έτσι και στην αγάπη, δεν 
υπάρχει ελευθέρα βούληση. Εάν το 
αντιληφθεί αυτό και ο κόσμος έξω 
από την επιστήμη, πιθανώς να μπο-
ρέσουν να συγχωρέσουν τον αγα-
πητικό/ια τους που τους παράτησε. 
Οι περισσότεροι που τους παρατάει 
ο/η σύντροφος, τους παρενοχλούν 
στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, στο 
ιντερνετ. Εάν όμως ήξεραν ότι όπως 
αυτοί δεν μπορούν να ξεριζώσουν 
την αγάπη από μέσα τους, έτσι και 
αυτός/η που τους άφησε δεν μπορεί 
να τους αγαπήσει πλέον, πιθανώς 
να έδιναν συχώρεση. Κανένας δεν 
μας οφείλει αγάπη. Η αγάπη συμ-
βαίνει ή όχι και εμείς δεν μπορούμε 
να την επηρεάσουμε.
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