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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ελληνική Εταιρεία Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας, η Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία
και η Ελληνική Εταιρεία Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, οι οποίες αποτελούν τους επιστημονικούς
φορείς των Ελλήνων Πανεπιστημιακών και Ερευνητών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους
ανωτέρω χώρους, έχουν ως σκοπό, εκτός των άλλων, και την υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης, επί
των θεμάτων που άπτονται των επιστημονικών περιοχών τους.
Θέλοντας να υποστηρίξουμε όσο πιο πιστά γίνεται τους σκοπούς των Εταιρειών μας, δεν μπορούμε
να μείνουμε αμέτοχοι, καθώς παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο χώρο της
Φυσικής Επιστήμης στην Ελλάδα και αφορούν ιστορικό σωματείο του χώρου, το οποίο μάλιστα εκπροσωπεί
τους Έλληνες φυσικούς στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ένωση Φυσικής.
Ως επιστημονικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Φυσικής οφείλουμε να
επισημάνουμε τα επανειλημμένα περιστατικά προβολής και προώθησης (μέσω έκδοσης βιβλίων και
εκδηλώσεων) ψευδο-επιστημονικών απόψεων από ορισμένους εκπροσώπους και προβεβλημένα μέλη του
συγκεκριμένου σωματείου. Καλούμε όλους τους Φυσικούς, αλλά και το ευρύτερο κοινό που δείχνει
ενδιαφέρον για την επιστήμη, να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στους κάθε λογής «Συμπαντικούς»
και «Κβαντικούς» νεολογισμούς που προωθούνται κατά αυτόν τον τρόπο.
Επίσης να είναι προσεκτικοί απέναντι σε αυτούς που πουλάνε «κβαντικές» μεθόδους για πάσα νόσο
και χρεώνουν εξωφρενικά ποσά για σχετικά σεμινάρια. Όλες αυτές οι θεωρίες βρίσκονται στον χώρο της
ψευδο-επιστήμης και είναι ανεπίτρεπτο να ενδύονται με τον μανδύα της επιστημονικότητας υπό την αιγίδα
ιστορικών σωματείων που σκοπός τους είναι να προωθήσουν την Επιστήμη της Φυσικής και απευθύνονται
κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, διότι η σύγχυση που δημιουργείται είναι μεγάλη.
Ακόμη, καλούμε τα τμήματα Φυσικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, όπως επίσης και τις άλλες
επιστημονικές ενώσεις και τους επιστημονικούς φορείς που θεραπεύουν την Φυσική, να καταδικάσουν αυτά
τα φαινόμενα και εμπράκτως να απομονώσουν όσους προωθούν αυτές τις αντιεπιστημονικές θέσεις και
συμπεριφορές. Οφείλουμε, ως φορείς της Επιστήμης, να προστατεύσουμε την κοινή γνώμη από αυτά τα
φαινόμενα.
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