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1.  Επικεφαλής.  
O Ν. Λογοθέτης 
είναι διευθυντής 
του τμήματος 
«Φυσιολογίας 
των Γνωστικών 
Διαδικασιών» 
στο Ινστιτούτο 
Βιολογικής  
Κυβερνητικής 
Μαξ Πλανκ.

2.  Συσκευές.  
Οι πειραματικές  
συσκευές κα-
τασκευάζονται  
σε ειδικό μηχα-
νουργείο από 
ομάδα ηλεκτρο-
λόγων, μηχα-
νολόγων και  
επιστημόνων.

3.  Μαξ Πλανκ.  
Ο εξωτερικός 
χώρος του  
Ινστιτούτου.

4, 5. Ερευνα.  
Ο στόχος του  
καθηγητή είναι  
η κατανόηση  
της λειτουργίας 
του ανθρώπινου 
εγκέφαλου  
όταν βλέπει  
κι αναγνωρίζει 
αντικείμενα.

 Y
πάρχει μεγάλη διαφο-
ρά μεταξύ αντίληψης και 
αισθητικού ερεθίσματος. 
μπορεί κάτι να ερεθίσει 
το μάτι και να μη το δεις 
καθόλου. άυτήν τη στιγ-
μή που μιλάμε, το 50% 

των αντικειμένων που βρίσκονται γύ-
ρω μας δεν τα έχουμε προσέξει. Υπάρ-
χει ένας μηχανισμός οπτικής αντίλη-
ψης, ο οποίος δεν εξαρτάται από το τι 
υπάρχει γύρω μας, αλλά από την κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται ο εγκέ-
φαλος. εμείς αυτόν διερευνούμε». ετσι 
μας εισάγει στη συζήτηση ο Δρ. Νίκος 
λογοθέτης, ο διευθυντής του τμήματος 
«Φυσιολογίας των γνωστικών Διαδι-
κασιών»στο ινστιτούτο Βιολογικής 
Κυβερνητικής μαξ πλανκ, στο Τίμπιν-
γκεν της γερμανίας. 

Ο ελληνας ερευνητής έθεσε ως κύ-
ριο ερευνητικό του στόχο να κατανο-
ήσει τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν 
βλέπουμε κάποια αντικείμενα. πρώτος 
στο κόσμο, εντόπισε ποιες νευρωνικές 
διαδικασίες σχετίζονται με μια συνει-
δητή αντίδραση και ποιες όχι, χρησι-
μοποιώντας διφορούμενα ερεθίσματα 
και διαπίστωσε μέσα από πειράματα 
ότι κάποιες περιοχές του εγκεφάλου 
ενεργοποιούνται μόνον όταν έχεις 
αντίληψη κι όχι όταν υπάρχει το ερέ-
θισμα. Ο ίδιος, κάθε τόσο, ταράζει τα 
νερά της γνωσιακής νευροεπιστήμης. 
Κι όλα αυτά με «τη λογική ενός μαθη-
ματικού και την τελειομανία ενός πια-
νίστα», όπως έγραψε το περιοδικό 
Nature το 2005. Και είναι αλήθεια, 
αφού ο καθηγητής λογοθέτης θα μπο-
ρούσε να είναι επαγγελματίας μουσι-
κός, καθώς ως φοιτητής έπαιζε πιάνο 
σε μπαρ. άλλωστε, έχει σπουδάσει στο 
Κρατικό Ωδείο άθηνών. 

Η διαδρομή του.  
γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 
κι έζησε ώς τα δεκαπέντε του στη πε-
ριοχή της πλατείας Ταξίμ, όταν τα γε-
γονότα, τον έφεραν μαζί με την οικο-
γένειά του στην Κυψέλη. άπό μικρός 
δεν είχε σαφή εικόνα για το μέλλον 
του. «Οταν έφτασα στο σημείο να επι-
λέξω τις σπουδές που θα ακολουθού-
σα, δεν είχα σωστή ενημέρωση και 
νόμιζα ότι θέλω να γίνω μαθηματικός. 

άποφοίτησα από το  μαθηματικό Τμή-
μα του πανεπιστημίου άθηνών το 1977 
κι άρχισα να προγραμματίζω το διδα-
κτορικό μου, ώσπου ξαφνικά έπεσε 
στα χέρια μου το βιβλίο «Τύχη και 
αναγκαιότητα» του Ζακ μονό, του 
γάλλου μοριακού Βιολόγου που το 
1965 πήρε Νόμπελ ιατρικής για τη 
δουλειά του στη γενετική ρύθμιση 
συνθετικών ενζύμων. «Στάθηκα στο 
κεφάλαιο μοριακής Κυβερνητικής. 
ηταν η πρώτη φορά που άκουγα τον 
συγκεκριμένο όρο. ηταν αποκάλυψη 
για μένα και έτσι ήρθε η απόφαση να 
ξεκινήσω σπουδές στη Βιολογία, την 
οποία έως τότε είχα απορρίψει», συ-
μπληρώνει ο καθηγητής. 

Το 1980, ολοκληρώνοντας τις σπου-
δές στο Βιολογικό Τμήμα του άριστο-
τέλειου, έφυγε στο μόναχο για να 
κάνει διδακτορικό στη Νευροεπιστήμη 

και στη συνέχεια στο μιΤ, με την επι-
θυμία να διερευνήσει τον ανθρώπινο 
εγκέφαλο. επειτα από επτά χρόνια 
παραμονής στις ηπά, το 1996, μετα-
κινήθηκε στο μαξ πλανκ.

η μεγάλη επιτυχία του κ. λογοθέτη 
ήρθε το 2001 με την έρευνα του πάνω 
στον εγκέφαλο αναισθητοποιημένων 
πιθήκων και στις εικόνες εκείνων των 
περιοχών του εγκεφάλου που «φωτί-
ζονται», καθώς το άτομο εκτελεί κάποια 
συγκεκριμένη δραστηριότητα -μέσω 
μαγνητικής τομογραφίας, μιας τεχνι-
κής που αποτυπώνει τα επίπεδα οξυ-
γόνου, σημείο προς σημείο στον εγκέ-
φαλο. Ομως, δεν υπήρχε απόδειξη πως 
το αυξημένο οξυγόνο αντιστοιχεί  σε 
αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα. 
Οι πρώτοι που κατάφεραν να παρακο-
λουθήσουν απευθείας τη λειτουργία 
των νευρώνων ενώ παράλληλα διε-

»
Υπάρχει ένας μηχανισμός 
οπτικής αντίληψης, ο οποίος 
δεν εξαρτάται από το τι  
υπάρχει γύρω μας, αλλά από 
την κατάσταση στην οποία  
βρίσκεται ο εγκέφαλος.  
Εμείς αυτόν διερευνούμε».
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νεργούσαν fMRI (μαγνητική τομογρα-
φία), και να διαπιστώσουν την αντι-
στοιχία μεταξύ σημάτων fMRI και δρα-
στηριότητας των νευρικών κυττάρων 
ήταν ο καθηγητής με την ομάδα του.
Σημειωτέον, οι πειραματικές διαδικα-
σίες απαιτούν και την ανάπτυξη συγκε-
κριμένης τεχνολογίας. Οταν ολοκλη-
ρωθεί ο σχεδιασμός, εφαρμόζεται στον 
εγκέφαλο των πιθήκων με χειρουργι-
κές επεμβάσεις από τον ίδιο τον καθη-
γητή, για να ληφθούν τα δεδομένα. 
ενώ, όλες οι πειραματικές συσκευές 
κατασκευάζονται σε ειδικό μηχανουρ-
γείο μέσα στο ερευνητικό κέντρο από 
ειδική ομάδα. η δραστηριότητα του 
ελληνα επιστήμονα προχωρά διαρκώς, 
με αποκορύφωμα την πρόσφατη έρευ-
να για την επίτευξη κίνησης σε ολο-
κληρωτικά παράλυτους ανθρώπους, 
που βασίζεται σε πειράματά του. ■

Αοκνος ερευνητης 
Η μοναξιά  
του επιστήμονα
Ο κ. ΛΟγΟθέτης είναι το χαρακτηριστικό 
παράδειγμα του επιστήμονα που είναι  
δοσμένος εξ ολοκλήρου στην επιστήμη, 
για την οποία πιστεύει πως πρέπει μεν να 
τη διατηρείς στο επίπεδο που της αρμόζει, 
αλλά κρίνει πως είναι και «ηθικό» να την 
«κατεβάζεις» ενίοτε και λίγο στον απλό 
κόσμο. γι’ αυτό εξάλλου δέχθηκε να μας 
δώσει και συνέντευξη. το μόνο ίσως που 
μπορεί να του αποσπάσει την προσοχή του 
είναι το γέλιο του πεντάχρονου πιτσιρικά 
που κάνει έξω από το γραφείο του ποδή-
λατο. «έίναι ο γιος μου, ο θοδωρής».
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Στο μυαλό ενός 
σπουδαίου ερευνητή
Αποτελεί έναν από τους επιφανέστερους ερευνητές του ανθρώπινου εγκεφάλου.  
Τα πειράματα του ΝιΚού λογοθέΤΗ, διευθυντή ερευνητικού τμήματος στο Ινστιτούτο 
Μαξ Πλανκ, έχουν κατορθώσει να φωτίσουν άγνωστες πτυχές της λειτουργίας του.


