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1. Σκέψεις…

Είμαι γενετιστής, και για να το προσδιορίσω λίγο καλύτερα, ποτέ στην 
ερευνητική μου σταδιοδρομία, που διήρκεσε κάτι λιγότερο από 45 
χρόνια, δεν ασχολήθηκα μ’ αυτό που μερικοί θεωρούν ότι είναι η μόνη 
«χρήσιμη γενετική», δηλαδή η ιατρική γενετική (Medical Genetics). Και, 
μάλιστα, αυτό παρ’ όλο που έχω ως μόνο προπτυχιακό πανεπιστημιακό 
τίτλο σπουδών το πτυχίο της ιατρικής (ή, για να το πούμε σωστότερα, 
το Medizinisches Staatsexamen, την Κρατική Ιατρική Εξέταση από τη 
Γερμανία). Με άλλα λόγια, είμαι ένας αυτοδίδακτος της βιολογίας, ναι 
μεν με διδακτορικό στην κυτταρική βιολογία και πολυετή υπηρεσία 
σε πανεπιστημιακά Τμήματα Βιολογίας σε μερικά από τα πιο παλιά 
και διάσημα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά, βα-
σικά, που λέγαν και οι φοιτητές στη χώρα μας προ ετών, πουθενά δεν 
«κολλούσα» εντελώς. Στην πατρίδα μου δεν θα είχα καν το δικαίωμα 
να ονομάζομαι γιατρός, αφού ποτέ δεν έγινα μέλος κάποιου Ιατρικού 
Συλλόγου, αλλά ούτε και να εργάζομαι ως γενετιστής, αν και δίδασκα 
γενετική στο Πανεπιστήμιο. Προ πολλών ετών, μάλιστα, αν είχα θελήσει 
να γίνω μέλος του συνδικαλιστικού φορέα των βιολόγων, τότε, ή των 
βιοεπιστημόνων (όπως μετονομάστηκαν), σήμερα, θα έπρεπε, για να 
είχε γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής μου ως μη πτυχιούχου βιολόγου, 
να υπάρξει σχετική επί τούτου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 
Ένωσης με αυξημένη πλειοψηφία! Δεν κατέθεσα ποτέ αίτηση κι έτσι 
συνέχισα να διδάσκω γενετική σε ελληνικό πανεπιστημιακό Τμήμα 
Βιολογίας χωρίς… συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Δε βαριέσαι, αφού 
–από τότε που ο Τσαρούχης είπε το ανεπανάληπτο «στην Ελλάδα είσαι 
ό,τι δηλώσεις»– δηλώνω γενετιστής και ακόμα (;) κανείς δεν σκέφτηκε 
να μου κόψει τη σύνταξη που μου πληρώνει το ελληνικό Δημόσιο 
εδώ και 8 έτη. 

Όταν αφυπηρέτησα θεωρούσα πως ήμουν ακόμα αρκετά νέος στο 
μυαλό και ότι θα έπρεπε να συνεχίσω να κάνω κάτι παραγωγικό στη 
ζωή μου πέραν της αναγκαστικής, καθημερινής ενασχόλησής μου με τη 
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μαγειρική (η σύζυγός μου και η μαγειρική αποτελούν δύο οντολογικές 
έννοιες που δεν έχουν καμία σχέση η μία με την άλλη). Το ελληνικό 
κράτος όμως, με ομόφωνη ψήφιση σχετικού νόμου από τη Βουλή, 
αποφάσισε να απαγορεύσει διά ροπάλου (σωστότερα, διά περικοπής 
της καταβαλλόμενης σύνταξης) την όποια εργασία θα απέφερε έστω 
και ένα υποτυπώδες επιπλέον εισόδημα. Λίγο αργότερα η σχετική 
νομοθεσία άλλαξε και μου επετράπη, τουλάχιστον, να ξεκινήσω να 
γράφω βιβλία.1 Αποφάσισα ότι αυτά τα βιβλία θα τα έγραφα όχι για 
ερευνητές στο πεδίο μου, όπως είχαν ως «πελατεία» τα προηγούμενα 
που είχα συγγράψει: θα απευθύνονταν μεν ακόμα σε φοιτητές αλλά 
όχι μόνο! Η απόφασή μου ήταν να «επικοινωνήσω» και με τους υπό-
λοιπους κατοίκους του ελληνόφωνου χώρου της γης που θα ήθελαν να 
μάθουν τι είναι η γενετική αλλά και, γιατί όχι, η βιολογία γενικότερα. 

Το παράξενο είναι πως, από σχεδόν μηδέν βιολογία στο σχολείο 
στην Ελλάδα τα χρόνια που εγώ ήμουν μαθητής, φτάσαμε και ξεπερά-
σαμε, που λέει ο λόγος, και τους κάθε είδους «κουτόφραγκους». Όχι 
μόνο μαθαίνουν στα παιδιά του Λυκείου τις αλληλουχίες αναγνώρισης 
των περιοριστικών ενζύμων,2 αλλά σήμερα είμαστε στο σημείο που, 
μέσω γραπτού και κάθε άλλου είδους τύπου, καθορίζουμε ακόμα και 
τις ποδοσφαιρικές, οπαδικές προτιμήσεις μας με όρους γενετικής (π.χ. 
το DNA του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, των Ελλήνων αθλητών γενικό-
τερα κτλ.) – και καμιά φορά και τις κομματικές. Μάθαμε γράμματα, 
βιολογικά, λοιπόν; Όχι, δυστυχώς μείναμε ημιμαθείς, με όλους τους 
κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η κατάσταση.

Πολλοί άνθρωποι σε όλον τον κόσμο και, όχι μόνο, στην Ελλά-
δα θεωρούν δυνάμει άκρως επικίνδυνους3 όσους ασχολούνται με 

1 Δηλαδή να εκδίδομαι επί χρήμασι!
2 Μην διαμαρτύρεστε, το ξέρω πως δεν γνωρίζετε για ποιο πράγμα μιλώ. Εξίσου 
όμως δεν το γνωρίζουν και τα παιδιά που πάνε σχολείο αλλά και αυτοί που απο-
φάσισαν πως πρέπει να το γνωρίζουν! 
3 Ομολογώ πως τα τελευταία χρόνια, αυτή η «αντι-γενετική» κίνηση έχει κάπου 
χάσει τη φόρα που είχε. Άλλα θέματα άρχισαν να μας απασχολούν· στην Ελλάδα, 
για παράδειγμα, η μεγάλη οικονομική κρίση, τα ελληνοτουρκικά και, τελευταίως, ο 
κορωνοϊός που, βεβαίως, έγινε πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία το παγκόσμιο 
θέμα #1. Με βάση την πανδημία CoVID-19 άρχισε μάλιστα, με την επιτυχία της 
παραγωγής εμβολίων (βλ. Kεφ. 2.4), και μια «φιλο-γενετική» κίνηση!
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τα ερευνητικά θέματα με τα οποία ασχολήθηκα εγώ επί δεκαετίες. 
Μπροστά σε αυτά τα κακά που φαντάζονται ότι μπορεί να κάνουν οι 
βιολόγοι, και ιδίως οι γενετιστές, στην ανθρωπότητα ωχριούν η έκρηξη 
του Κρακατόα (αν και αυτή έγινε χωρίς την ανθρώπινη συνέργεια), 
η βόμβα της Χιροσίμα, τα εγκλήματα των ναζί, τα αποτελέσματα της 
χρήσης θαλιδομίδης στις εγκύους και άλλα ανάλογα «συμβάντα» της 
πιο πρόσφατης ιστορίας του ανθρώπου. Εργαζόμουν για πάνω από 
είκοσι χρόνια με μύγες, μικρές άκακες μυγούλες με ωραία κόκκινα 
ματάκια, και αργότερα, πάλι συνολικώς για καμιά εικοσαετία και βάλε, 
με τον μεγάλο παιδικό μου εχθρό, τα κουνούπια. Δεν ξέρω σε ποιον 
βαθμό βοήθησα (αν βοήθησα) να αντιληφθούν αυτοί που φοβούνται τη 
γενετική ότι αυτή δεν είναι από μόνη της επικίνδυνη (και βεβαίως ούτε 
και οι γενετιστές). Και τα αυτοκίνητα σκοτώνουν (οι νεκροί υπολογί-
ζονται παγκοσμίως σε πάνω από ένα εκατομμύριο κάθε χρόνο), αλλά 
οι πωλήσεις τους είχαν φτάσει το 2019 τα περίπου 75 εκατομμύρια 
ετησίως σε όλη την υφήλιο. Μόνο ο κορωνοϊός και τα επαναλαμβα-
νόμενα λοκντάουν οδήγησαν σε σημαντική μεν, πρόσκαιρη δε πτώση 
τόσο των πωλήσεων των αυτοκινήτων όσο και των οδικών ατυχημάτων 
και των νεκρών. Παράξενο φαινόμενο όμως, γιατί ενώ μειώθηκαν οι 
νεκροί οδηγοί, πέθαναν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο γιατί αρ-
νήθηκαν να εμβολιαστούν κατά του κορωνοϊού: φοβούνταν τη σωτήριο 
λύση που τους είχαν προσφέρει… γενετιστές. Πάντως, χωρίς να το 
περιμένω, από το πρώτο βιβλίο που έγραψα με σκοπό να βοηθήσω 
την κατανόηση της επιστήμης μου από τον κόσμο, έγινα «ευπώλητος 
συγγραφέας». Μήπως αυτό δείχνει ότι ο κόσμος έχει «ανάγκη» μιας 
πιο ελαφράς αν και πάντοτε σοβαρής προσέγγισης στις επιστήμες της 
ζωής; Μήπως η βιολογική παιδεία στην Ελλάδα χρειάζεται μια καλή, 
γερή, θα τολμούσα να πω επαναστατική ανανέωση;

Δεν μιλώ βεβαίως μόνο για μια ποσοτική αλλαγή (για παράδειγμα, 
τα παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάσκονται πιο πολλές 
ώρες θρησκευτικών από βιολογία) αλλά και για ποιοτική αλλαγή. Ναι, 
βεβαίως χρειάζεται η μοριακή βιολογία (όχι βεβαίως οι αλληλουχίες 
αναγνώρισης των περιοριστικών ενζύμων) αλλά μήπως δεν θα χρεια-
ζόταν επίσης και η κατανόηση της βιολογικής εξέλιξης; Παράξενο, η 
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εξέλιξη των ειδών είναι μεν μέρος της διδακτέας ύλης, αλλά δεν δι-
δάσκεται σχεδόν ποτέ στα Λύκεια της χώρας μας, φευ, αφού έρχεται 
βάσει προγράμματος στο τέλος του σχολικού έτους και με καταλήψεις 
και άλλα συμβάντα δεν υπάρχει πλέον ο απαραίτητος χρόνος για να 
τη διδάξουν οι καθηγητές. Να θυμίσω λοιπόν εδώ ότι στο περίφημο 
δοκίμιό του4 του 1973, ο μεγάλος Ουκρανός βιολόγος Θεοδόσιος 
Dobzhansky εξηγεί γιατί πρέπει να διδάσκεται η εξέλιξη στα δημόσια 
σχολεία των ΗΠΑ και εξηγεί γιατί, γι’ αυτόν, η όποια παραδοχή ότι 
υπάρχει Θεός είναι συμβατή με τη βιολογική εξέλιξη. 

Το επόμενό μου βιβλίο, όπως και το παρόν, απευθύνθηκε κυρίως 
(αλλά όχι αποκλειστικώς) σε μη βιολόγους, και δεν είχε πια ως στόχο 
να τους «μάθει κάτι» που δεν το είχαν μάθει στο σχολείο ή στο πανε-
πιστήμιο, αλλά να τους αναπτύξει μερικά, εντελώς διαφορετικά το ένα 
από το άλλο, θέματα της καθημερινής και μη ζωής στον πλανήτη μας 
και να βοηθήσει στην κατανόησή τους, αν συνειδητοποιήσουμε ότι 
πρόκειται για βιολογικές διαδικασίες. Με άλλα λόγια, επεκτάθηκα σε 
θέματα των επιστημών της ζωής όπως τις αναφέρουν οι Αμερικανοί 
όταν μιλούν για τη βιολογία, την ιατρική και τη γεωπονική και τα «πα-
ρακλάδια» τους.5 Υπερβάλλοντας κάπως, θα έλεγα πως με τα θέματα 
που παρουσιάζονταν στο προηγούμενό μου βιβλίο σε κάποιο βαθμό, 
αλλά σαφέστατα και σε μεγαλύτερο μάλιστα βαθμό, και του παρόντος 
πονήματος, σχεδόν κανείς δεν ασχολείται επισταμένως, πέραν από, 
πιθανώς, συζητήσεις καφενείου. Και όμως, οι συζητήσεις καφενείου 
(σε όλες τις μορφές τους, δηλαδή και εκτός καφενείου) ξεκινούν από 
προβλήματα που απασχολούν τους συζητητές, είναι συχνά σοβαρότα-
τες και οδηγούν πολλές φορές στη δημιουργία κλασικών έργων που 
επέζησαν χιλιετίες: βλέπε για απόδειξη αυτού και έργα του Πλάτωνος 
και κυρίως το «Συμπόσιον», ο τίτλος του οποίου αναφέρεται στο είδος 
της συζήτησης και στον τόπο που αυτή έγινε.

Σ’ εκείνο το δεύτερο βιβλίο χρησιμοποίησα ως σκελετό αυτών που 
θα περιέγραφα το έργο ενός από τους πιο αγαπημένους μου συνθέ-

4 «Τίποτα στη βιολογία δεν έχει νόημα αν δεν ιδωθεί κάτω από το φως της εξέλιξης». 
(«Νothing in biology makes sense except in the light of evolution»).
5 Χρησιμοποιώ τη λέξη «παρακλάδια» χωρίς να της δίνω κάποια αρνητική εννοιο-
λογική χροιά.
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τες. Ο λόγος ήταν ότι μπορούσα έτσι να συνδυάσω την περιγραφή 
ανόμοιων πραγμάτων, όπως και ο Μοντέστ Μουσόργκσκι (γιατί περί 
αυτού επρόκειτο) περιέγραψε μουσικώς τις διαφορετικές εικόνες που 
είχε ζωγραφίσει ένας φίλος του που είχε πρόσφατα πεθάνει, ακόμα 
νέος· το έργο του ήταν η σουίτα για πιάνο «Πίνακες σε μία έκθεση». 
Ο Μουσόργκσκι, όμως, είναι πιθανώς πολύ βαρύς για τα γούστα του 
μέσου ακροατή (π.χ. η, για τα δικά μου γούστα, καταπληκτική όπερά 
του «Μπόρις Γκοντούνοφ» ανεβάζεται σπανιότατα σε λυρικά θέατρα 
εκτός Ρωσίας) και χρειαζόμουν ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο για 
να φτιάξω στο μυαλό μου ένα σκαρίφημα που θα με βοηθούσε να 
συνεχίσω με ένα νέο βιβλίο. Δεν χρειάστηκα πολύ χρόνο για να βρω 
αυτό που έψαχνα: οι «Αμαρτίες του γήρατος» του Τζοακίνο Ροσσίνι!

Εικ. 1 Ο τάφος του Ροσσίνι.  
O τάφος του Ροσσίνι στη Βασιλική 
Santa Croce της Φλωρεντίας, που 
είναι ο τόπος αναπαύσεως μεγάλων 
ανθρώπων, κυρίως του πνεύματος 
και της τέχνης, της Ιταλίας· μεταξύ 
αυτών, βρίσκονται οι στάχτες και του 
«δικού μας» Ούγκο Φόσκολο.


