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Κύριε Νανόπουλε, ήρθε η στιγμή ώστε 
να αναθεωρήσει η ανθρωπότητα την 

αντίληψή της για το σύμπαν;

Ζούμε μια πραγματικά κοσμοϊστορική 
επανάσταση στον επιστημονικό - τεχνο-
λογικό χώρο. Οι καινούριες πληροφο-
ρίες εμπεριστατωμένες και στέρεες, μας 
βομβαρδίζουν με ρυθμούς ασύλλη-
πτους. Ήγγικε γαρ η ώρα για μια ριζική 
ανακαίνιση των αντιλήψεών μας για το 
Σύμπαν, στηριγμένη πια σε πειραματικά, 
ανα παραγωγίσιμα δεδομένα και όχι σε 
παραμύθια…

Τι δείχνουν οι πρόσφατες έρευνές σας σχε-
τικά με την εξέλιξη του σύμπαντος; 

Οι εξελίξεις στην Κοσμολογία τρέχουν 
ξέφρενα. Πραγματική Κοσμογονία! Νο-
μίζω ότι από τα πιο ενδιαφέροντα των τε-
λευταίων μηνών, είναι οι παρατηρήσεις 
του τηλεσκοπίου MAGIC, για τετράλεπτη 
(4 min) καθυστέρηση μεταξύ φωτονίων 
διαφορετικών ενεργειών και ταυτόχρο-
νου εκπομπής, που δείχνουν εξάρτηση 
της ταχύτητας του φωτός από την ενέρ-
γεια ή τη συχνότητα! 

Σε μετωπική σύγκρουση με το βασικό 
αξίωμα του Einstein, της Σχετικότητας, ότι 
η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή σε 
όλα τα αδρανειακά συστήματα αναφο-
ράς. Διότι, αν η c=c(E) και επειδή η ενέρ-
γεια ή η συχνότητα αλλάζει από αδρα-
νειακό σύστημα σε αδρανειακό σύστημα, 
π.χ. φαινόμενο Doppler, τότε και η c(E) 
θα αλλάζει από αδρανειακό σύστημα σε 
αδρανειακό σύστημα.

Να περιμένει ο κόσμος ανατροπές που θα 
τον συγκλονίσουν; 

Αν οι παρατηρήσεις του MAGIC επαλη-
θευθούν και από άλλα πειράματα, τότε 

μιλάμε για συγκλονιστική ανατροπή. Όλη 
η Βασική Φυσική: βαρύτητα, ηλεκτρομα-
γνητισμός, ακόμη και η κβαντική φυσική, 
αλλάζουν ριζικά. Τα πάντα ρει…

Προς ποια κατεύθυνση είναι στραμμένο 
το ενδιαφέρον της ερευνητικής σας ομά-
δας και ποιος είναι ο στόχος των ερευ-
νών σας;

Μαζί με τους πολύ στενούς συνεργάτες 
μου, Νίκο Μαυρόματο (King’s College, 
UK) και John Ellis (CERN, Geneva, 
Switzerland), είχαμε προτείνει, πριν από 
ακριβώς δέκα (10) χρόνια αυτά τα πει-
ράματα και είχαμε προβλέψει τι θα πα-
ρατηρήσουν ακριβώς. Μέχρι τώρα, οι 
προβλέψεις έχουν επαληθευθεί, αλλά 
θέλουμε και ανεξάρτητη επιβεβαίωση. 
Πάντως, δουλεύουμε πυρετωδώς για να 
κτίσουμε τη νέα φυσική και τη νέα όψη 
του Σύμπαντος.

Ποιος είναι ο ρόλος των νέων τεχνολογιών 
στην προσπάθεια αποκωδικοποίησης και 
κατανόησης  των φυσικών φαινομένων; 

Σημαντικότατος. Επειδή μιλάμε για απο-
κλίσεις απίστευτα μικρές: -10-15, δηλα-
δή ψάχνουμε πραγματικά για “ψύλλους 
στ’ άχυρα”. Χωρίς τις νέες τεχνολογίες, 
όλα αυτά τα κοσμοϊστορικά που συμβαί-
νουν θα ήταν αδύνατα.

Τελικά, η φύση προηγείται και η τεχνολο-
γία έπεται ή το αντίστροφο;

Πάντα η φύση προηγείται. Εμείς προσπα-
θούμε, σεμνά και ταπεινά να σηκώνουμε 
σιγά - σιγά το “πέπλο του μυστηρίου” 
και να αποκαλύπτουμε τα μυστικά της, 
παρ΄ όλες τις αντιστάσεις της. Ο Albert 
Einstein έλεγε: “η φύση είναι ίσως μυ-
στηριώδης (subtle), αλλά ποτέ κακεντρε-
χής (malicious)”.
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Ζούμε μια πραγματικά

κοσμοϊστορική επανάσταση 

στον επιστημονικό 

- τεχνολογικό χώρο.

 Ήγγικεν γαρ η ώρα για μια 

ριζική ανακαίνιση

των αντιλήψεών μας

για το Σύμπαν, στηριγμένη 

πια σε πειραματικά,

αναπαραγωγίσιμα δεδομένα 

και όχι σε παραμύθια…
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Ποιος είναι ο Δημήτρης Νανόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13 Σεπτεμβρίου 1948. Σπούδα-
σε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου απεφοί-
τησε το 1971. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο 
Sussex της Αγγλίας, όπου απέκτησε το διδακτορικό του (Ph.
D) το 1973, στην Θεωρητική Φυσική των Υψηλών Ενεργει-
ών. Διετέλεσε ερευνητής στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών 
Ευρώπης (CERN) στη Γενεύη Ελβετίας και επί σειρά ετών 
ανήκε στο ανώτερο ερευνητικό προσωπικό του κέντρου. 
Διετέλεσε επίσης ερευνητής στη Ecole Normale Superieure, 
Παρίσι, Γαλλία και στο Πανεπιστήμιο Harvard, Cambridge, 
USA. Το 1989, εξελέγη καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Texas A&M, College Station, όπου από το 
1992 είναι διακεκριμένος (distinguished) καθηγητής, και 
όπου από το 2002 κατέχει την έδρα (chair) Mitchell-Heep της 
Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, προικοδοτούμενη (endowed) 
με το ποσόν του ενάμισι εκατομμυρίου δολαρίων ($ 1,5 
Million). Είναι, επίσης, Διευθυντής του Κέντρου Αστροσω-
ματιδιακής Φυσικής του Κέντρου Προχωρημένων Ερευνών 
του Ηouston (HARC), στο Houston, Texas, USA, όπου επίσης 
διευθύνει ένα ερευνητικό τμήμα του World Laboratory, που 
εδρεύει στην Λωζάνη, Ελβετίας. Το 1997, εξελέγη τακτικό 
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Κύρια ερευνητική του ασχο-
λία είναι η Φυσική Υψηλών Ενεργειών και η Κοσμολογία. 
Στόχος των ερευνών του αποτελεί η δημιουργία μιας ενο-

ποιημένης θεωρίας όλων των δυνάμεων στη Φύση, η θεω-
ρία του Παντός, όπου θα δίνεται μία επιστημονική ερμηνεία 
του Σύμπαντος, από το πώς εμφανίστηκε, πώς εξελίχθηκε 
και πώς έχει τη σημερινή μορφολογία του.

Έχει συγγράψει πάνω από 560 πρωτότυπες εργασίες, όλες 
δημοσιευμένες σε περιοδικά με κριτές και υψηλό impact 
factor, συμπεριλαμβανομένων 13 βιβλίων. Έχει πάνω από 
32.000 αναφορές και τον Νοέμβριο 2001 και τον Σεπτέμ-
βριο 2004, ανεδείχθη 4ος στην κατάταξη των πιο αναφερό-
μενων Θεωρητικών Φυσικών όλων των εποχών, που έγινε 
από το Πανεπιστήμιο του Stanford. Από το 1988, είναι εταί-
ρος (fellow) της American Physical Society και από το 1992 
μέλος της Italian Physical Society. Το 1996, του απενεμήθη 
ο Ταξιάρχης του τάγματος της τιμής, της Ελληνικής Δημο-
κρατίας ενώ τον Μάιο του 2005, έτους αφιερωμένου στον 
Einstein τιμώντας τα 100 χρόνια της Θεωρίας της Σχετικό-
τητας, απέσπασε για δεύτερη φορά (πρώτη φορά το 1999) 
το βραβείο του Ιδρύματος Ερευνών της Βαρύτητος, εδρεύ-
ον στη Μασαχουσέτη των Η.Π.Α. Τον Οκτώβριο του 2006, 
τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Ωνάση.

Από τον Ιανουάριο του 2005, είναι Πρόεδρος του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) και Εθνικός 
Εκπρόσωπος στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Ευρώπης 
(CERN), ενώ υπήρξε Εθνικός Εκπρόσωπος στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος (ESA) από το 2005 έως το 2006.

Είναι εφικτή η  δημιουργία στην Ελλάδα 
Κέντρου Παγκόσμιας Αναφοράς για τη Φυ-
σική, όπως επιθυμείται;

Είναι εφικτή, αρκεί να το θέλουμε και να 
το θέλουνε... Μου φέρνουν συνέχεια 
εμπόδια, κυρίως από φθόνο και συντε-
χνιακή κακεντρέχεια. Η κακή όψη της ελ-

ληνικής πραγματικότητας. Αλλά το πο-
λεμάω και με τη βοήθεια περισσότερο 
του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή χορηγών, 
ελπίζω να το πετύχω.

Πού υστερεί η χώρα μας στον τομέα της 
Έρευνας και της Τεχνολογίας και τι πρέπει 
να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση; 

Καλύτερα να μην αρχίσουμε αυτό το 
θέμα, γιατί είναι πραγματικά λυπηρό. 
Είναι κρίμα να διαθέτουμε την πρώτη 
ύλη, δηλαδή το μυαλό, και εμείς να τρω-
γόμαστε μεταξύ μας.

Είναι μεγάλο κρίμα. Γίνεται μια τεράστια 
προσπάθεια για βελτίωση, μεταξύ των 
άλλων, με το νέο νόμο πλαίσιο για την 
Έρευνα και την Τεχνολογία, μέσα από το 
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολο-
γίας, του οποίου έχω την τιμή να είμαι 
πρόεδρος.

Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για βελτίωση με το νέο νόμο 

πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία.




