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Ο Αντσακλής ξέρει πως λειτουργούν τα πράγµατα  
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Πολλοί µηχανικοί, απο µικρή ηλικία, ενδιαφέρονται στο πώς λειτουργούν τα 
πράγµατα γύρο τους, και αυτή ακριβώς ηταν η περίπτωση µε τον Πάνο 
Αντσακλή, καθηγητή του πανεπιστηµίου Notre Dame στο τµηµα Ηλεkτρολόγων 
Μηχανικών και κάτοχο της έδρας H. Clifford and Evelyn A. Brosey.  
 
Οταν ήταν µικρός, ο νεαρός Αντσακλής αποσυναρµολόγιζε ρολόγια, ποδήλατα 
και ηλεκτρικές συσκευές; ενδιαφερόταν όχι µόνον στο πως δούλευαν αλλά και 
στο πως θα µπορούσαν να δουλέψουν καλύτερα.Τέτοιο ενδιαφέρον οχι µονον 
για την ανάλυση αλλα και για την σύνθεση φαίνεται να είναι κλειδί για µια 
σταδιοδροµία έρευνας στην τεχνολογία. Για τον Αντσακλή, η τεχνολογία έχει τόσο 
µεγάλο ενδιαφέρον γιατι έχει τεράστιες επιπτώσεις στην καθηµερινη µας ζωή. Ας 
µην ξεχνάµε  ότι τα προΐοντα της τεχνολογίας – απο ηλεκτρική ενεργεια, 
τηλέφωνο, αυτοκίνητο, δορυφόροι, υπολογιστές, και το διαδύκτιο – 
αναµφισβήτητα έχουν αλλάξει τον τρόπο της ζωής µας.  
 
Αλλά δεν είναι µόνον η εφαρµογή της έρευνας που ενδιαφερει τον Αντσακλή 
αλλά και η διαδικασία της έρευνας. Ενας καλος ερευνητής πρέπει να εχει και 
φαντασία και οραµατικότητα; ενας καλος µηχανικός πρέπει να µπορεί να κάνει το 
όραµα πραγµατικότητα.  Ο Αντσακλής επισηµαίνει οτι σαν µηχανικός έρευνας, 
πρέπει να ειναι σε θέση να κάνει και τα δύο; δηλαδή πρέπει να εχει και τα πόδια 
του σταθερά στη γή και το βλέµµα του να αγναντέβει σταθερά τον ορίζοντα.  Στο 
πανεπιστηµιο του Notre Dame, οπου διδασκει απο το 1980, ειδικεύεται σε 
προβλήµατα αυτοµάτου ελέγχου και αυτοµατισµών, και εξετάζει µεθόδους 
σχεδιασµού αυτόνοµων συστηµάτων τεχνολογίας τα οποία εκτελούν χρήσιµα 
έργα και επίσης εξετάζει τη θεωρία που χρειάζεται για την ανάπτυξή τέτοιων 
αυτόνοµων συστηµάτων.  
 
Στο επίκεντρο αυτών των συστηµάτων που έχουν υψηλό επίπεδο αυτονοµίας – 
και γενικώς στη καρδιά της θεωρίας των συστηµάτων και συστηµάτων ελεγχου - 
βρίσκεται ο µηχανισµός της ανάδρασης (mechanism of feedback), που ειναι ενας 
µηχανισµός πανταχού παρών, οχι µονον σε τεχνολογικά συστήµατα, αλλά 
επίσης σε φυσικά, βιολογικά, οικονοµικά και κοινωνικά συστήµατα.  
 
Ο µηχανισµός ανάδρασης, να το θέσουµε απλά, ειναι µεθοδος αντιµετώπισης και 
διόρθωσης της αβεβαιότητος. Μέθοδοι ελέγχου µε ανάδραση χρησιµοποιούνται 



για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας των σπιτιων µας καθώς επισης στο ρυθµιστή 
ταχύτητας στα αυτοκίνητά µας (cruise control); επίσης επιτρέπουν τα αεροπλάνα 
να πετούν µε αυτόµατο πιλότο. Στην φυσιολογία, µηχανισµοί αυτοµάτου ελέγχου 
µε ανάδραση διατηρούν την αρτηριακή µας πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα καθώς 
και το επίπεδο της γλυκόζης στο αίµα. Στην βιοΐατρική, οι µηχανισµοί ελέγχου µε 
ανάδραση επιτρέπουν τη χρήση των ηλεκτρικών σηµάτων των νεύρων στον 
έλεγχο τεχνητών µελών. Επειδή πολλά συστήµατα ελέγχου µε ανάδραση είναι 
ενσωµατωµένα και κρυµµένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστάς, αυτή η τεχνολογια 
πολλές φορές ονοµάζεται  «κρυφή τεχνολογία» (stealth technology), επισηµαίνει 
ο Αντσακλής.  
 
Παρά το γεγονός οτι τα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου έχουν αµέτρητες 
σύνχρονες εφαρµογές, τα πρώτα συστήµατα ελέγχου µε ανάδραση 
ανεπτύχθησαν πριν πανω απο 2000 χρονια. Η πρωτη συσκευη συστηµατος 
αυτοµάτου ελέγχου µε αναδραση που έχει καταγραφεί στην ιστορία εφευρέθει 
τον τρίτο αιώνα Π.Χ. στην Αλεξάνδρια απο το Ελληνα µηχανικό και εφευρέτη 
Κτεσίβιο. Το υδραυλικό ρολοΐ του, ή κλεψύδρα, λειτουργούσε µε νερό και ειχε ενα 
ενσωµατωµένο µηχανισµό ανάδρασης που χρησιµοποιούσε µια πλωτή συσκευή, 
εναν πλωτήρα, και για αισθητήρα και για ενεργοποιητή. Ετσι διατηρούσε τη 
στάθµη του νερου περίπου σε σταθερό επίπεδο. Αυτο, µε τη σειρά του, 
εξασφάλιζε σταθερή ροή νερού µε αποτέλεσµα την ακριβή κράτηση χρόνου. Σε 
γενικές γραµµές, αυτό είναι το ιδιο σύστηµα και οι ίδιες αρχές, η ίδια έννοια 
ανάδρασης, που βρισκεται στο επίκεντρο της έρευνας του Πάνου Αντσακλή, δύο 
χιλιετηρίδες αργότερα. 
 
Ο Πάνος Αντσακλής γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Καλαµάτα, µία πόλη 50,000 
κατοίκων µε λιµάνι που βρίσκεται στη κορυφή του Μεσσηνιακού κόλπου στην 
Πελοπόννησο. Ο πατέρας του, Ιωάννης Αντσακλής, ιατρός χειρουργός, δεν ηταν 
απο την Καλαµάτα αλλα απο µία µικρή πόλη κοντά στην Σπάρτη που ονοµάζεται 
Γεράκι, και µεγάλωσε στον Πειραιά.  
 
Το 1939, ενώ ο πατέρας του εργαζόταν στο νοσοκοµείο του Ερυθρού Σταυρού 
στην Αθήνα, προοριζόµενος για µια ακαδηµαική καριέρα, ένας φίλος πρότεινε 
στον ιατρό Αντσακλή να εγκατασταθεί στην Καλαµάτα και να ανοίξει χειρουργική 
κλινική εκεί. Και αυτο ακριβώς έκανε.  
 
Λίγο µετά, άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος, και οι ιατροί ηταν σε µεγάλη 
ζήτηση. Ο Ιωάννης Αντσακλής υπηρέτησε στο µέτωπο της Αλβανίας. Όταν έληξε 
η κατοχή και ο εµφύλιος πόλεµος, είχε ήδη οικογένεια και παιδιά και ετσι 
αποφάσισε να παραµείνει στην Καλαµάτα, ενας πολυ αγαπηµένος τόπος στον 
Πάνο Αντσακλή, οχι µόνον επειδή οι οικογενειακές του ρίζες είναι απο εκεί, αλλά 
επίσης λόγω της φυσικής της οµορφιάς και της πλούσιας ιστορίας της.  
 
Έχει πολύ ωραίες αναµνήσεις απο Κυριακάτικες ηµερήσιες εκδροµές µε την 
οικογένειά του: τις µικρές γραφικές πόλεις της Μεθώνης και Κορώνης µε τα 
µεσαιωνικά φρουριά τους; την πόλη της Πύλου στην δυτικη ακτη της 



Πελοποννήσου όπου έγινε η περίφηµη ναυµαχία του Ναυαρίνου κατα την 
διάρκεια της Ελληνικής επανάστασης για την ανεξαρτησία, αλλά επίσης και το 
παλάτι του Νέστορα; το αρχαίο στάδιο στην Ολυµπία; και την Μάνη, µε την άγρια 
οµορφιά της.  
 
Φυσικά, πολλές απο τις αναµνήσεις του απο την Καλαµάτα αναφέρονται στους 
γονείς του. Η µητέρα του Μαρίνα ησχολείτο και µε φιλανθρωπικούς οργανισµούς, 
όπως το ορφανοτροφείο και τις Καλόγριες, το µοναστήρι στην Υπαπαντή.  
 

 
Ο Πάνος Αντσακλής είναι καθηγητής και κατέχει την έδρα Brosey στο τµήµα 
Ηλεκτρολόγων στο Πανεπιστήµιο του Notre Dame, ειδικεύεται σε προβλήµατα 
συστηµάτων ελέγχου και αυτοµατισµών και εξετάζει µεθόδους σχεδίασης  
συστήµατων τεχνολογίας ώστε να εκτελούν χρήσιµα έργα µε υψηλό επίπεδο 
αυτονοµίας.  
 
 
Μια όµορφη και έξυπνη γυναίκα, ήταν πολυ καλά ενηµερωµένη για τα τρέχοντα 
γεγονότα. «Μια υπέροχη αναγνώστρια βιβλίων» λεει ο Πάνος Αντσακλής για την 
µητέρα του «µε πολύ καλά Γαλλικά, πολυ κοσµοπολίτικη. Και καταπληκτική 
µαγείρισσα». Ενστάλαξε στον Πάνο Αντσακλή και στα αδέλφια του την 
σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και πολύ συχνά επέβλεπε τα αγόρια στο 
διάβασµά τους.  
 
Τώρα ζεί στην Αθήνα και παραµένει το επίκεντρο της οικογένειας. Οταν ο 
πατέρας του Πάνου Αντσακλή άρχισε να εξασκεί επάγγελµα , η Καλαµάτα δεν 



ειχε νοσοκοµείο και η κλινική του παρελάµβανε ολα τα επείγοντα περιστατικά. Ο 
πατέρας του εργαζόταν πολύ σκληρά και µέχρι πολύ αργά κάθε βράδυ, αλλά 
παρ’ολα αυτά κατάφερνε να κάνει και έρευνα επάνω σε νέες χειρουργικές 
µεθόδους για να χειρουργήσει ασθενείς µε ειδικά προβλήµατα.  
 
Επειδή πολλές απο αυτές τις πληροφορίες για νέες χειρουργικές µεθόδους δεν 
υπήρχαν στα Ελληνικά, έµαθε µόνος του Γαλλικά, Αγγλικά και µερικά Γερµανικά 
ώστε να µπορεί να διαβάζει τα ιατρικά συγγράµατα και ιατρικά περιοδικά τα 
οποία παράγγελνε απο το εξωτερικό. Ίσως αυτή η αφοσίωση του πατέρα του στη 
µάθηση αλλά και στην άµεση εφαρµογή της εντυπωσίασε και έβαλε τη ανεξίτηλη 
σφραγίδα της στον Πάνο Αντσακλή απο µικρή ηλικία, γιατι το δικό του έργο 
επίσης συνδιάζει την θεωρία µε την πράξη.  
 
Η αφοσίωση του πατέρα του και το αίσθηµα ευθύνης προς το κόσµο της 
Καλαµάτας δεν εκδηλώθει µόνον µε τα γεµάτα δουλειά βράδυα του και την 
συνεχή µάθηση. Ήταν ένας πραγµατικός φιλάνθρωπος που εθεράπευε δωρεάν 
όλους αυτούς που δεν µπορούσαν να πληρώσουν. Ακόµη και σήµερα, µετα 
τόσες πολλές δεκαετίες, όταν ο Αντσακλης επισκέπτεται την Καλαµάτα µε την 
οικογένειά του, τα παιδιά των ασθενών του πατέρα του ακόµα θυµούνται το 
όνοµά του και δηιγούνται ιστορίες για τον πατέρα του και την συµπόνια που 
έδειξε στο κόσµο.  
 
Αν και ο Πάνος Αντσακλής έγινε µηχανικός τον ενδιέφερε η ιατρική. Απο µικρό 
παιδί, περνούσε πολλές ώρες στην κλινική του πατέρα του. Εκεί έβλεπε τον 
πατέρα του, πρίν να αρχίσει χειρουργίο να πλένει και να βουρτσίζει τα χέρια του 
«µέχρι τους αγκώνες» για ατέλειωτο χρόνο, ή τουλάχιστον έτσι του φαινόταν.  
 
Στην συνέχεια, πίσω απο µια τζαµαρία έβλεπε τον πατέρα του να κάνει 
χειρουργία: σκωληκοειδίτιδες που συνήθως διαρκούσαν 20 λεπτά, µερικές µόνον 
µε τοπική αναισθησία, και πολλές επεµβάσεις για να βάλει σε γύψο σπασµένα 
οστά.  «Παρακολούθησα ακόµα και µερικες καισαρικές» λεει ο Πάνος Αντσακλής.  
 
Οι φίλοι του και η οικογένειά του υπέθεσαν οτι λόγω αυτού του ενδιαφέροντός 
του ο µικρότερος Αντσακλής φυσικά θα γινόταν γιατρός;  τα δυο µεγαλύτερα 
αδέλφια του ήταν ηδη στην ιατρική σχολη. Αντ` αυτού η έντονη έλκυση  των 
µαθηµατικών και της φυσικής τον οδήγησε προς το να γίνει µηχανικός.  
 
Σε ηλικία 17 ετών έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις για το πανεπιστήµιο και πήγε 
πολύ καλά. Εαν αποφάσιζε να εγγραφεί στην Φυσικη του Πανεπιστηµίου 
Αθηνων θα έµπαινε πρωτος. Αντ` αυτού γράφτηκε στην πολύ ανταγωνιστική και 
γνωστότατη σχολή των Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου, που είχε ενα αυστηρό πενταετές πρόγραµµα σπουδών. 
 



 
Ο Πάνος Αντσακλής µε την σύζυγο του Μελίντα Reese-Αντσακλης κάτω απο την 
Ακρόπολη µπροστά στο θέατρο του Ηρώδου του Αττικού οπου συχνά πηγαίνουν 
σε παραστάσεις 
 
 
Ο Πάνος Αντσακλής ήλθε στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1972 για µεταπτυχιακές 
σπουδές, χρηµατοδοτούµενος απο το ιδρυµα Fulbright, για να µελετήσει 
συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου στο πανεµιστήµιο Brown στο Providence, Rhode 
Island. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Brown συνάντησε τη µελλοντική 
του σύζυγο, Melinda Reese-Antsaklis, που ήταν επίσης µεταπτυχιακή φοιτήτρια, 
στη Ρωσσική φιλολογία.  
 
Αφού τελείωσε τις σπουδές του για το διδακτορικό του , δίδαξε εκει στο Brown 
για ενα χρόνο. Μετά ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Rice University στο 
Houston και lecturer στο Imperial College of the University of London πριν δεχθεί 
θέση καθηγητού στο Notre Dame; η Μελίντα επίσης δίδαξε στο Notre Dame. 
Πήρε επαιδευτικές άδειες για έρευνα και διδασκαλία στο Massachusetts Institute 
of Technology (ΜΙΤ) , στο Imperial College του Λονδίνου και στο ΕΜΠ στην 
Αθήνα. 
 
Αν και είναι τώρα στην Αµερική για 38 χρόνια, ο Αντσακλής εχει διατηρήσει 
στενούς δεσµούς µε την Ελλάδα. Ο ίδιος και η οικογενειά του ταξειδεύουν στην 
Ελλάδα κάθε καλοκαίρι, και επισκέπτονται την Καλαµάτα όπου η κόρη του , Lily, 



τώρα τελειόφοιτη στο Heidelberg University στο Ohio, ακόµα συναντά τους 
παιδικούς της φίλους, που πολλοί απο αυτούς ειναι γυιοί και κόρες παλιών 
συµµαθητών του πατέρα της!  Επίσης µένει και στην Αθήνα που ειναι η µητέρα 
του Μαρίνα και τα αδέλφια του, όπου πολλές φορές επισκέπτεται το µουσείο 
Μπενάκη και τον αρχαίο ναό στο Σούνιο, παρακολουθεί παραστάσεις στο 
Ηρώδιο και απολαµβάνει ένα ούζο µε θέα την  Ακρόπολη στο καφέ Διόνυσος.  
 
Οι επισκέψεις του στην Ελλάδα είναι επίσης και για επαγγελµατικούς λόγους. 
Συχνά δίνει οµιλίες σε Ελληνικά πανεπιστήµια, και επίσης είναι ο ιδρυτής 
πρόεδρος του Μεσογειακού Συνδέσµου Ελέγχου (Founding President of the 
Mediterranean Control Association). Και όπως οι περισσότεροι πανεπιστηµιακοί, 
ο Αντσακλής και διδάσκει και κάνει ερευνα. Όταν ερωτήθη εάν νοµίζει οτι το ένα 
ενισχύει το άλλο, απαντησε «Ναί, απολύτως!»  
 
Στο Notre Dame εχει λάβει βραβεία για τη διδασκαλία του, όπως το Kaneb 
Teaching Award for Excellence in Undergraduate Teaching. Έχει επίσης 
συγγράψει ενα αριθµό βιβλίων, συµπεριλαµβανοµένου και ενός πολυ γνωστού  
βιβλίου σε γραµµικά συστήµατα για µεταπτυχιακούς. Εχει πέντε µαταπτυχιακούς 
φοιτητές στο εργαστήριό του, φοιτητές απο όλη την υφήλιο.  
 
Επειδή η δική του έρευνα είναι διεπιστηµονική στη φύση της (interdisciplinary in 
nature), και επειδή η περιοχή της έρευνάς του στα συστήµατα και σε αυτόµατο 
έλεγχο χρειάζεται κάποια γενική, παγκόσµια αντίληψη της ολικής εικόνας του 
θέµατος, ενθαρύνει τους φοιτητάς του οχι µόνον να λαµβάνουν µέρος σε 
συνέδρια και να συγγράφουν επιστηµονικές εργασίες στην περιοχή της ερευνάς 
τους, αλλά επίσης να εξετάζουν την µεγαλύτερη, πιο πλήρη εικόνα, να 
παρακολουθούν διαλέξεις σε άλλα θέµατα, ώστε να διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους.   Πιστεύει οτι ένας ηγέτης πρέπει να είναι πολυδιάστατος, ευρυµαθής,  
ώστε να µπορεί να αντιλαµβάνεται, να εννοεί, ολες τις πολύπλοκες διαστάσεις 
ενός θέµατος: κοινωνικές και ηθικές διστάσεις, επιπλέον των επιστηµονικών και 
τεχνικών.  
 
Ο Αντσακλής ειπε οτι πιστεύει οχι µόνον στο βάθος της γνώσης αλλα και στο 
πλάτος, στην ευρύτητα της γνώσης, και ετσι φαίνεται να ταιριάζει το ότι από τη 
παρούσα έρευνά του, εκείνη η περιοχή που επι του παρόντος τον συναρπάζει το 
περισσότερο, αναφέρεται στη στενή ενσωµάτωση δυκτιακών ενσωµατωµένων 
υπολογιστικών συστηµάτων µε συστήµατα απο τον φυσικό και βιολογικό κόσµο 
που συνεργάζονται στενά µαζί για την επίτευξη ορισµένων στόχων. 
 
Λέει λοιπόν: «Εκεί είναι όπου το λογισµικό συγχωνεύεται µε τον φυσικό και 
βιολογικό κοσµο για να δηµιουργήσει συστήµατα που ποτέ δεν πιστεύαµε ότι θα 
εγίνοντο πραγµατικότητα, από τεχνητά ανθρώπινα µέλη σε νεα διαστηµόπλοια». 
Τέτοιου είδους συστήµατα έχουν ονοµαστεί κυβερνο-φυσικά συστήµατα (cyber-
physical systems) απο την National Science Foundation. Ενα τέτοιο cyber-
physical system µπορεί να ειναι µικρό σε διατάσεις - όπως αυτά που 



χρησιµοποιούνται στους βηµατοδότες – αλλά και µεγάλο οπως ενα σύστηµα 
εναερίου κυκλοφορίας ή το εθνικό δύκτιο ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Τα Cyber-Physical Systems εχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον τρόπο που 
εµείς αλληλοεπιδρούµε µε τον φυσικό κόσµο. Σύµφωνα µε µια έκθεση που 
συνέταξε το Cyber-Physical Systems Steering Group (2008), τα Cyber-Physical 
Systems µπορούν να κάνουν τα συστήµατα πιο ασφαλή και πιο αποτελεσµατικά 
και αποδοτικα, τοσο οικονοµικώς όσο και ενεργειακώς; εχουν την δυνατότητα να 
αλλάξουν εντελώς τη βιοµηχανία. Για παράδειγµα, η εφαρµογή της κυβερνο-
φυσικής τεχνολογίας (cyber-physical technology) µπορεί δηµιουργήσει ταχύτερα, 
πιο ενεργειακώς αποδοτικά και πιο ασφαλή αεροπλάνα, πιο αποδοτικά 
ενεργειακώς και οικονοµικώς σπίτια και αυτοκίνητα. Μπορεί να συµβάλλει στη 
δηµιουργία συστηµάτων αυτοκινητοδρόµων που επιτρέπουν αυτοκίνητα σε 
πυκνή κυκλοφορία να κυκλοφορούν µε µεγαλύτερη ασφάλεια; και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή πιό αποτελεσµατικών και λεπτοµερώς 
συντονισµένων αµυντικών συστηµάτων.  
 

 
Οι γονείς του Πάνου Αντσακλή σε ενα οικογενειακό ταξείδι στο Παρίσι το 1967. Η 
µητέρα του ζεί στην Αθήνα και παραµένει η εστία της οικογένειας. Ο πατέρας του, 
ενας ιατρός χερουργός ίδρυσε ιατρική κλινική στην Καλαµάτα το 1939.  
 
 
Ο Αντσακλής επισηµαίνει οτι δεν ενδαφέρεται µόνον στη βελτίωση αυτού που 
ήδη εχει επιτευχθεί, αλλα επίσης στο εντοπισµό και αναγνώριση αυτών που 
πρέπει να γίνουν, και στο να εφεύρει τρόπους ώστε αυτά να επιτευχθούν, και 
έτσι δεν εκπλήσει οτι ειναι πρωτοπόρος σε αυτόν τον σχετικά νέο τοµέα (Cyber-
Physical Systems).  
 
Για τον Αντσακλή - σαν τον πατέρα του, έναν καταπληκτικά ταλαντούχο ιατρό σε 
διαγνώσεις ο οποίος µπορούσε να δεί ποιά ακριβώς χειρουργική µέθοδος 
χρειαζόταν για να βοηθήσει τον ασθενή και µετά µάθαινε πως να την 



χρησιµοποιήσει – το να έχει κανείς την οραµατικότητα, το να µπορεί κανείς να δεί 
τι ειναι το επόµενο πέρα απο τον ορίζοντα, είναι βασικό για να ειναι κανεις 
επιστήµονας στην αιχµη της επιστηµης του (cutting-edge scientist).  
 
Ωστόσο, ακόµα µε όλη αυτη την πρωτοποριακή ερευνα και τεχνολογία σε 
µελλοντικά συστήµατα, ο Αντσακλής είπε οτι είναι απαραίτητο να αναγνωρίζουµε 
αυτά τα επιτεύγµατα που άντεξαν το πέρασµα του χρόνου.  Και απόδειξη ενος 
τέτοιου επιτεύγµατος βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην 
Αρχαία Αγορά, που ειναι µια τοποθεσία ο Αντσακλής επισκέπτεται συχνά οταν 
βρίσκεται στην Αθήνα.  
 
Ο Πύργος των Ανέµων (των Αέρηδων), ή Ωρολόγιο (απο το Ελληνικό Ωρολόγιον, 
ή ρολόι) ειναι ενας συνδιασµός ανεµοδείκτη, ηλιακού ρολογιού και υδραυλικού 
ρολογιού ύδατος. Είναι ενα µεγάλο κτίσµα, οκταγωνικής δοµής, που κάθε µία 
απο τις οκτώ πλευρές του βλέπει σε διαφορετικά σηµεία του ορίζοντα. Αυτές οι 
οκτώ πλευρές είναι επίσης διακοσµηµένες µε ανάγλυφες εικόνες των αντίστοιχων 
ιπταµένων θεών των ανέµων. Στην κορυφή του πύργου ευρίσκετο ενας 
ανεµοδείκτης µε τη µορφή ενος χάλκινου Τρίτωνα. Ο πύργος περιελάµβανε και 
ένα υδραυλικό ρολόι υδατος – εφεύρεση το Κτεσιβίου- για να καταγράφει το 
πέρασµα του χρόνου οταν το ηλιακό ρολόι δεν µπορούσε να λειτουργεί. Ο 
Πύργος των Ανέµων, ενα απο τα λιγα αρχαία κτίσµατα που ποτέ δεν ηταν 
θαµµένα και που στέκονται ακόµα, εκτίσθη περίπου το 100-50 πχ απο το 
Ανδρονικο Cyrrhus µε καθαρό σκοπό τη µέτρηση χρόνου. 
 

 
Η συζυγος το Πανου Αντσακλη, η Melinda Reese-Antsaklis, και η κόρη τους Λιλή, 
ξεκουράζονται στη παραλία της Καλαµάτας το 1992.  
 
 
Και δεν ειναι πάντα ο χρόνος η ουσία, οπως λέει η παλιά παροιµία? Ο 
Αντσακλής επισηµαίνει οτι η µέτρηση του χρονου µε ακρίβεια για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα ήταν ιδαίτερα δύσκολη, και τα πρώτα ηµερολόγια εβασίζοντο στο 



σεληνιακό µήνα και τα µεταγενέστερα στο ηλιακό έτος.  Φέρνοντας µεσα τα 
µαθηµατικά, ούτε ο σεληνιακός µήνας ούτε το ηλιακό έτος, αποτελούνται απο 
ακέραιο αριθµό ηλιακών ηµερών (ο σεληνιακός µήνας ειναι περίπου 29.50306 
ηλιακές ηµέρες και το ηλιακό ετος ειναι περίπου 365.24219 ηλιακές ηµέρες), 
γεγονός το οποίο ειναι κάπως ενοχλητικό γιατι δηµιουργεί προβλήµατα.  
 
Αυτό το προβληµατικό γεγονός ειναι τουλάχιστον εν µέρει ο λόγος γιατί η 
Ανατολικές και οι Δυτικές Χριστιανικές Εκκλησίες εορτάζουν την Κυριακή της 
Αναστάσεως συνήθως σε διαφορετικές ηµέρες. Αυτο ειναι ενα πολύπλοκο θέµα 
για το οποίο ο Αντσακλής, εχει γράψει εκτενώς, ετσι επειδή ενδιαφέρεται, µε 
υπέροχες λεπτοµέρειες (http://www.nd.edu/~pantsakl/easter.htm.) Και είναι αυτή 
η αναζήτηση γνώσης, αυτή η επιθυµία όχι µόνον για κατανόηση και ανακάλυψη, 
αλλά επίσης για δυνατότητα να επικοινωνήσει εύστοχα την γνώση και την 
κατανόηση, φαίνεται να ορίζει τον ίδιον και το έργο του. 
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