Ο κ. Στέφανος Τραχανάς στο Γενικό Λύκειο Αγριάς Πηλίου
Α. Η ομιλία του
Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013, στις 7.00 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο του
Ιδρύματος Πορφυρογένη στην Αγριά, ο Διευθυντής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων
Κρήτης και Επίτιμος Διδάκτωρ Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ.
Στέφανος Τραχανάς, με την ομιλία του
«Το φάντασμα της όπερας:
Ο ρόλος της αρχής της αβεβαιότητας στο σύμπαν»
μας γνώρισε το φάντασμα του Κόσμου μας, που ελέγχει όλα όσα συμβαίνουν «επί
σκηνής».
Η αρχή της αβεβαιότητας, μυστικός συνθέτης της κοσμικής μουσικής που
ακούστηκε απαρχής στο Σύμπαν, σπάει την ομοιομορφία του αρχέγονου υλικού και
κοσμικές δομές εμφανίζονται...
...γαλαξίες, νεφελώματα, άστρα, πλανήτες ... υπόσχεση για την εμφάνιση της ζωής
....
..........................
Η ομιλία του κ. Τραχανά, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του "Κύκλου
Εκδηλώσεων Λόγου" των Ιδρύματος Πορφυρογένη Αγριάς και Γενικού Λυκείου
Αγριάς, βρίσκεται εδώ
Η μουσική που ακουγόταν πριν και μετά την ομιλία του κ. Τραχανά βρίσκεται εδώ...
αλλά και εδώ

(Αν είχαμε θέσεις και στους τοίχους ή στο ταβάνι του Ιδρύματος Πορφυρογένη θα υπήρχε και κει
κόσμος που θα ήθελε να δει τον κ. Τραχανά, αυτόν τον εξαιρετικό Δάσκαλο.
Έφυγαν, δυστυχώς άλλοι τόσοι κι άλλοι τόσοι με αυτούς που ήταν μέσα, γιατί δεν χωρούσε να
μπει κανείς άλλος... )

..................................
..................
Β. Η συνέντευξη
Την επόμενη της ομιλίας του ο κ. Στέφανος Τραχανάς έδωσε συνέντευξη στον
Ραδιοφωνικό Σταθμό ΕΡΤ- Βόλου
« ... η ζωή δεν είναι καθόλου φαινόμενο τοπικό.
Για να εμφανιστεί ζωή έπρεπε να συνεργαστεί σχεδόν όλο το Σύμπαν και αυτό δίνει μια
ιερότητα στην ανθρώπινη ζωή, όχι με την θρησκευτική έννοια του όρου...
... αυτή η σπουδαία ανακάλυψη φέρνει τους ανθρώπους αντιμέτωπους με την
ιερότητα της ζωής. Κι αν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι η ζωή είναι προϊόν 14
δισεκατομμυρίων χρόνων συμπαντικής εξέλιξης τότε πρέπει να προσεγγίζει κανείς τη
ζωή και την έμβια ύλη με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό από όσον εμπνέουν για τη ζωή
ακόμη και οι θρησκείες...»
Με δεδομένο ότι οι ιδέες και οι απόψεις του Δάσκαλου Στέφανου Τραχανά είναι
πάντα ενδιαφέρουσες, σας δίνουμε τα λόγια της συνέντευξής του εδώ...

