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ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ Π ΡΑ ΓΜ ΑΤΙ ΚΟΤΗ ΤΟΣ

ΛΟΓΟΣ TOT ΑΝΑΛΑΜΒΑλΌΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΧΤΟΠΟΥΛΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

"Ενα βασικό ερώτημα τής Φυσικής και της Φιλοσοφίας είναι τί υπάρχει
στην πραγματικότητα στη φύση. Βλέπουμε γύρω μας διάφορα αντικείμενα,
στερεά, όπως μια πέτρα, υγρά δπως ή θάλασσα, ή άέρια όπως ό άνεμος.
Αλλά άν τά εξετάσουμε δλα αύτά λεπτομερώς, θά δούμε οτι αποτελούνται
άπό σμήνη άπειράριθμοον άτόμων. Το πιο στερεό άντικείμενο είναι στην
πραγματικότητα ενα μελίσσι πυκνό. Είναι εντυπωσιακό νά σκεφθεί κανείς
ότι τά έπιπλα γύρω μας, οί άνθρωποι πού συναντάμε, ό ΐδιος ό έαυτός μας,
είναι στην πραγματικότητα μελίσσια άπό απειράριθμα άτομα και μόρια.
Και όμως αύτη είναι ή πραγματικότης. Αν παρατηρήσουμε ενα στερεό
αντικείμενο μέ μικροσκόπια όλο και πιο ισχυρά, θά δούμε ότι άποτελεΐται
άπό ενα μεγάλο άριθμό άτόμων πού μπορούμε να τά μετρήσουμε και νά
τά παρακολουθήσουμε ενα προς ενα. Και ή ομαλή επιφάνεια πού βλέπου-
με, στήν πραγματικότητα εχει ενα τεράστιο πλήθος άπό κενά πού περι-
βάλλουν τά άτομα πού άπαρτίζουν αύτό τό μελίσσι. Αλλά ούτε τά άτομα
πού άποτελοΰν τό μελίσσι αύτό δεν είναι συμπαγή άντικείμενα. Τά άτομα

* Δημόσια Συνεδρία της 12ης 'Ιανουαρίου 2012.
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είναι ολόκληρα πλανητικά συστήματα μέ έναν πυρήνα αντί για τον ήλιο και
ηλεκτρόνια σέ τεράστιες σχετικές άποστάσεις άντί για πλανήτες.

Αλλά και ό πυρήνας δεν είναι άπλός. Αποτελείται άπό πρωτόνια και
νετρόνια, και αύτά πάλι άποτελοΰνται άπό κουάρκς και φευγαλέα σωμάτια
όπως τά γκλουόνια, τά W+, W- και τό Ζ. Και δεν άποκλείεται και αυτά
τά στοιχειώδη σωμάτια νά άποτελοΰνται άπό άλλα μικρότερα σωμάτια. Οί
έπιστήμονες ψάχνουν και όλο ψάχνουν νά βρουν ποιά είναι τά πιό στοιχείίόδη
σωμάτια τής ύλης. Αλλά τά σωμάτια τής ύλης ξέρουμε ότι είναι συγχρόνως
κύματα, σύμφωνα μέ την κβαντική θεωρία. Παρουσιάζουν φαινόμενα κυ-
ματικά, οπως είναι ή συμβολή και ή παράθλαση και μπορούν νά περάσουν
μέσα άπό τοιχώματα, δπίος τό φώς περνάει μέσα άπό ενα γυάλινο τζάμι.
Υπάρχει πάντα μία πολύ μικρή άλλά όχι μηδενική πιθανότης νά περάσει ένα
άντικείμενο άπό έναν τοίχο έστω και αν είναι άπό άτσάλι.

Ό διάσημος φυσικός Gamow, στό βιβλίο του Mr. Tompkins explores the
atom (1944), γράφει γιά εναν κ. Tompkins πού πήγε σέ μία διάλεξη για τήν
Κβαντική Φυσική. Εντυπωσιάσθηκε τόσο πολύ, πού όταν γύρισε στό σπίτι
του δέν μπορούσε νά κοιμηθεί άπό τήν άνησυχία του και κατέβαινε κάθε
τόσο στό γκαράζ γιά νά βεβαιωθεί ότι τό αυτοκίνητο του βρίσκεται εκεί και
δέν έχει φύγει μακριά λόγω κβαντικής άβεβαιότητος.

Ποιά είναι λοιπόν ή πραγματικότητα τής ύλης; Βεβαίο^ ή ύλη είναι
πραγματική και όχι άπλώς ένα φευγαλέο ονειρο. Και ενα βασικό κριτήριο
τής πραγματικότητας είναι ότι όλοι οί άνθρο^ποι, π.χ. οί έπιστήμονες πού
ερευνούν τήν ύλη, βλέπουν τά 'ίδια άντικείμενα και τά πειράματά τους διαπι-
στώνουν τά ΐδια φαινόμενα. Άλλά αύτό δέν άρκεΐ. Γιατί, άν ή βασική πραγ-
ματικότης είναι τά στοιχειώδη σωμάτια, παραμένει τό έρώτημα ποιά σωμά-
τια είναι τά πιο στοιχειώδη. 'Άλλοτε λέγαμε ότι τά ήλεκτρόνια, τά πρωτόνια
και τά νετρόνια είναι τά βασικά, στοιχειώδη σωμάτια τής ύλης. Tcjpa λέμε
ότι στοιχειώδη σωμάτια είναι τά κουάρκς και τά λεπτόνια. Άλλά δεχόμα-
στε ότι ορισμένα λεπτόνια, τά νετρίνα, άλλάζουν τις ίδιότητές τους μέ τήν
πάροδο τού χρόνου (τό ηλεκτρονικό νετρίνο γίνεται μιονικό νετρίνο κλπ.).
Και θεωρούμε πολύ πιθανό ότι τά πιό εύσταθή σωμάτια, όπως τά πρωτόνια,
διασπώνται σέ λεπτόνια μετά άπό πολύ μεγάλους χρόνους. Άλλά παραμένει
άκόμη τό έρώτημα άν τά κουάρκς είναι άπλά ή και αύτά άποτελοΰνται άπό
μικρότερα σωμάτια, πού δοκιμαστικά τά έ'χουν ήδη ονομάσει πρεόνια.

'Άν πάλι ή πραγματικότης είναι τά κύματα, τότε άνακύπτει τό βασικό
έρώτημα ποιο είναι τό υπόβαθρο τών κυμάτων. Παλαιότερα έλεγαν ότι τά



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

11

κύματα του φωτός είναι ταλαντώσεις ένος παγκοσμίου ρευστού, του αιθέρος.
Άφοΰ δμως σήμερα ξέρουμε δτι 6 αιθέρας δεν υπάρχει, τότε ή φύση των κυ-
μάτων παραμένει άγνωστη. 01 Ιδρυτές της Κβαντομηχανικής, δπο:>ς δ
Ν. Bohr, ομιλούν γιά κύματα πιθανότητος. Αύτή ή έ'κφραση άναφέρεται στά
κύματα πού περιγράφονται άπό την έξίσο^ση του Schrödinger, ή οποία είναι
μία εξίσωση μέ μερικές παραγώγους πού μας δίνει τήν κυματοσυνάρτηση ψ.
Ή πιθανότης Ρ είναι το τετράγωνο του μέτρου τής χρ δηλαδή Ρ= /(/>/". Π.χ.
στο πρόβλημα των δύο οπών, το κύμα περνάει άπο δύο οπές και συμβάλλει
δημιουργώντας κροσσούς συμβολής.

Τό Σχήμα 1 περιέχει τροχιές κβαντικών σωματίων πού διέρχονται
άπο τις δύο οπές. 01 τρο/ιές δέν είναι ευθύγραμμες άλλα είναι διατεταγ-
μένες κατά τρόπον ώστε να δημιουργούν τα μέγιστα και τα ελάχιστα τών
κροσσών συμβολής.

120.0
60.0

Ζ 0.0

-60.0

-120.0

0.0 40.0 80.0 120.0 160.0

Χ

Σχ. 1. Κροσσοί συμβολής.

t = 100
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Ή ύπαρξη τών κροσσών συμβολής είναι ενα πειραματικό γεγονός πού
διαπιστώνεται όταν ενα μεγάλο πλήθος σωματίων (φωτονίων, ηλεκτρονίων
ή δ,τι άλλο) περάσουν τις δύο οπές. Άλλά άν έχουμε ένα μόνο σωμάτιο
(π.χ. ένα ηλεκτρόνιο), τί θά κάνει αύτό; Άν περάσει άπό τή μία οπή, πώς
θά συμβάλει μέ τον εαυτό του; Έδώ βρίσκεται τό μεγάλο πρόβλημα τοΰ
συνδυασμού τών δύο εικόνων τοΰ ηλεκτρονίου ώς σωματίου και ώς κύματος,
πού πολλοί άσχολοΰνται μέ αύτό σήμερα.

Πριν άπό μερικά χρόνια διατυπώθηκε μία θεωρία ότι τά στοιχειώδη σω-
μάτια στήν πραγματικότητα είναι κλωστές ή χορδές πού πάλλονται σέ ένα
χώρο 10 ή 11 διαστάσεων. Είναι ή Θεωρία τών Χορδών (ή Ύπερχορδών).
Ή θεωρία αυτή έχει πολλά μαθηματικά πλεονεκτήματα και πολλοί προσβλέ-
πουν σέ αύτήν έλπίζοντας δτι θά άποτελέσει τή βάση γιά τήν εξήγηση
τών φαινομένων τοΰ μικρόκοσμου. Πάντως ή Θεωρία τών Χορδών δέν
έχει άποδειχθεΐ πειραματικά γιατί οί χορδές είναι άπίστευτα μικρές, τής
τάξεως τοΰ 10~°2 cm, και κανένα μικροσκόπιο δέν θά μπορούσε ποτέ νά
τις παρατηρήσει. "Ετσι οί θεωρίες πού άφοροΰν τή δομή τών στοιχειωδών
σωματίων και γενικά τή θεμελιο^δη δομή τής ύλης είναι άκόμη υπό μελέτη
και συζήτηση.

Άλλά ένα είναι τό πιό βασικό χαρακτηριστικό τοΰ υλικού κόσμου
πού μας περιβάλλει. Τό δτι ή ύλη, άπό τις πιό μικροσκοπικές της δομές
έως τά άκρα τοΰ Σύμπαντος, υπάγεται σέ φυσικούς νόμους. Και οί νόμοι
αύτοί είναι παγκόσμιοι. Οί 'ίδιοι φυσικοί νόμοι πού παρατηρούνται στα
έργαστήριά μας ισχύουν έως τά δρια τοΰ ορατού Σύμπαντος. Τά φάσματα
τών μακρινών άστέρων και γαλαξιών οφείλονται στά 'ίδια χημικά στοιχεία
πού έχουμε στή Γή και μέ τις 'ίδιες περίπου άναλογίες. Οί 'ίδιες βαρυτικές,
ήλεκτρομαγνητικές και πυρηνικές δυνάμεις υπάρχουν στή Γή, στον "Ηλιο και
στούς πιό μακρινούς άστέρες και γαλαξίες. Και τό κύριο χαρακτηριστικό τών
φυσικών νόμίον είναι δτι μπορούν νά διατυπωθούν μαθηματικά, μέ απλούς
μαθηματικούς τύπους. Είναι καταπληκτικό δτι οί πολύπλοκες κινήσεις τών
πλανητών τοΰ ήλιακοΰ συστήματος άλλά και τών άλλων πλανητικών συ-
στημάτων πού άνακαλύφθηκαν τά τελευταία έτη μπορούν νά εξηγηθούν μέ
σημαντική άκρίβεια μέ έναν άπλό μαθηματικό τύπο, τό νόμο τού Νεύτωνος.
Ή έλξη μεταξύ δύο σωμάτων είναι άντιστρόφως άνάλογη τοΰ τετραγώνου
τής άποστάσεώς τους.

Βέβαια σήμερα γνωρίζουμε δτι ό νόμος τοΰ Νεύτωνος δέν είναι
άπολύτως άκριβής, και σέ ορισμένες περιπτώσεις πρέπει νά άντικατασταθεϊ
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άπό το νόμο του Einstein. Αλλά και ή Θεωρία της Σχετικότητος του Einstein
εκφράζεται μέ άρκετά άπλα μαθηματικά, πού διδάσκονται οί φοιτητές μας
στά Πανεπιστήμια.

Ή Θεωρία τής Σχετικότητος έκανε μερικές καταπληκτικές θεωρητικές
προβλέψεις, όπως είναι οί μελανές οπές και ή διαστολή τού Σύμπαντος πού
επαληθεύτηκαν πλήρως μέχρι σήμερα. Είναι εντυπωσιακό ότι άκόμη και ή
μεγαλύτερη ανακάλυψη των τελευταίων ετών, πού ήταν ή έπιταχυνόμενη
διαστολή του Σύμπαντος —,'ΐα τήν οποία πήραν το τελευταίο βραβείο Nobel
οί Α. Riess, Β. Schmidt και S. Perlmutter (Δεκέμβριος 201 '1 )—, ήταν μία άπο τις
πρώτες λύσεις τών εξισώσεων τής Γενικής Σχετικότητος τού Einstein. Άλλα
ουτε ή θεωρία τού Einstein άποτελεΐ τήν τελευταία λέξη τής 'Επιστήμης.
"Εχουμε σοβαρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στά πρώτα-πρώτα στάδια τής
διαστολής τού Σύμπαντος, όταν ή ήλικία του Σύμπαντος ήταν μικρότερη
άπο το χρόνο Planck, δηλαδή 10 4ο δευτερόλεπτα, ϊσχυε κάποια θεωρία πού
συνδυάζει τή Σχετικότητα μέ τήν Κβαντική Φυσική. Μια τέτοια είναι ή
Θεωρία τής Κβαντικής Βαρύτητος, πού συζητείται πολύ σήμερα.

Επομένως οί θεωρίες τής Φυσικής βελτιώνονται μέ τήν εξέλιξη τής
'Επιστήμης τόσο στή θεωρία όσο και στήν παρατήρηση και τό πείραμα. Άλλα
δέν ανατρέπουν πλήρως τά προηγούμενα επιτεύγματα τής 'Επιστήμης. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ή θεοορία τού Νεύτωνος εχει καταπληκτικές εφαρμογές
στο πλανητικό μας σύστημα, έκτος άπο έλάχιστες έξαιρέσεις — όπως ή κί-
νηση του περιηλίου τού Ερμού και ή καμπύλωση τών άκτίνων του φωτός
κοντά στόν "Ηλιο. Εξάλλου ή θεωρία τής Σχετικότητος ισχύει άπό τότε πού
ή ήλικία του Σύμπαντος ήταν ένα άπίστευτα μικρό κλάσμα δευτερολέπτου
1(Τ43 sec μέχρι τή σημερινή εποχή πού τό φώς κάνει περίπου 14 δισεκατομ-
μύρια έτη για νά φθάσει σέ μας άπό τά άκρα τού ορατού Σύμπαντος.

Βεβαίως αναμένουμε άλλους άκριβέστερους νόμους γιά νά περιγράψουμε
τη συμπεριφορά τής ύλης άπό τά πλέον στοιχειώδη σωμάτια μέχρι τις εσχατιές
τού Σύμπαντος. Άλλα είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε μεγάλη πρόοδος στο μικρό-
κοσμο ή στο Σύμπαν ολόκληρο γίνεται μέ τήν άνακάλυψη απλών μαθηματικών
τύπων και έξισώσεων. Πίσω άπό τά στοιχειώδη σωμάτια, τά κύματα της
Κβαντομηχανικής ή τις μελανές οπές και τή διαστολή τού Σύμπαντος υπάρχουν
άπλοί μαθηματικοί νόμοι. Και παρόλο ότι κανένας μαθηματικός τύπος δέν περι-
γράφει πλήρους όλη τή φύση, βλέπουμε ότι ή περιγραφή τής φύσεως γίνεται ολο
και άκριβέστερη μέ το χρόνο, μέ βάση βέβαια τις παρατηρήσεις άλλά πάντα μέ
τήν εφαρμογή άπλών μαθηματικών νόμων.
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Θά μπορούσε λοιπόν νά πει κανείς δτι ή πραγματικότητα, τήν οποία
συνεχώς πλησιάζουμε, είναι μαθηματικής φύσεως. Άλλά και άν αύτό είναι
υπερβολικό, δέν υπάρχει άμφιβολία ότι πίσω άπό τά φαινόμενα ύπάρχει
ένας μαθηματικός κόσμος πού θυμίζει τον περίφημο κόσμο τών ιδεών τού
Πλάτωνος. Προσεγγίζουμε τήν έσχατη πραγματικότητα μέ καταπληκτικές
πειραματικές διατάξεις, όπως ό Μεγάλος Επιταχυντής Άδρονίων (Large
Hadron Collider, LHC) του CERN (Είκ. 1), καθώς και μέ τεράστια τηλε-
σκόπια πού παρατηρούν μέχρι τά όρια του ορατού Σύμπαντος άλλά και μέ
μαθηματικές κατασκευές πού άναφέρονται οχι μόνο σέ μοντέλα άλλά κυ-
ρίως στή διατύπωση φυσικών νόμων πού διέπουν τήν ύλη και τό Σύμπαν
ολόκληρο.

Είκ. 1. Μεγάλος 'Επιταχυντής Άδρονίων (Large Hadron Collider) του CERN στα σύ-
νορα Ελβετίας και Γαλλίας κοντά στή Γενεύη.
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2. ΑΝΑΓΩΓΙΣΜΟΣ

Άλλά ας έλθω τώρα σέ ένα άλλο σχετικό θέμα μέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
"Ενα βασικό ερώτημα είναι: Όλα τά φαινόμενα πού παρατηρούμε ανάγονται
τελικά στά άτομα και τά στοιχειώδη σωμάτια; Παλαιότερα, ορισμένοι βιο-
λόγοι είχαν διατυπώσει τήν άποψη ότι οί νόμοι πού άφορούν τά έ'μβια όντα
είναι διαφορετικοί άπό τούς νόμους πού διέπουν τά νεκρά σώματα τής ύλης.
Ήταν ή θεωρία τού βιταλισμού, πού άναπτύχθηκε κυρίως στις άρ/ές τού
20ού αιώνα. Όμως ή άποψη αύτή άποδείχθηκε ότι είναι λανθασμένη. Π.χ.
οί χημικές άντιδράσεις πού διέπουν τήν οργανική ύλη είναι εντελώς παρό-
μοιες μέ αύτές πού διέπουν τήν άνόργανη ύλη. Γι1 αύτο οί βιολόγοι είναι
σήμερα έν γένει άναγωγιστές, δηλαδή ανάγουν τά βιολογικά φαινόμενα σέ
συνήθη φυσικοχημικά φαινόμενα.

Βεβαίως υπάρχουν πολλά άκόμη βιολογικά φαινόμενα πού δέν έχουν
άκόμη εξηγηθεί, π.χ. πώς έγινε ή πρώτη εμφάνιση ζωής στον πλανήτη μας.
Υποτίθεται βεβαίως ότι κάποιος άπίθανος συνδυασμός άτόμων δημιούργη-
σε τό πρώτο πολύπλοκο μόριο πού είχε τή δυνατότητα τής άναπαραγωγής.
Άλλά αν υπολογίσει κανείς τήν πιθανότητα νά γίνει κάτι τέτοιο βρίσκει κάτι
άπίστευτα μικρούς άριθμούς, τόσο μικρούς πού δέν μπορεί νά τούς φαντασθεί
κανείς. Γι' αύτό και ό Monod (Βραβείο Nobel), ένας βασικός άναγωγιστής
πού έγραψε τό πολυδιαβασμένο βιβλίο Τνγ^η και Αναγκαιότητα, λέγει ότι
το φαινόμενο τής δημιουργίας τής ζωής είναι τόσο άπίθανο, ώστε φαίνεται
ότι εγινε μία και μοναδική φορά στο βάθος τού ώκεανοΰ μέσα σέ άπέραντους
αιώνες.

"Ενα γνο^στό παράδειγμα πού δείχνει αύτές τις άπίθανες πιθανότη-
τες είναι τό παράδειγμα ενός άριθμου πιθήκων πού κάθονται μπροστά σέ
γραφομηχανές και χτυπούν τά πλήκτρα τυχαία. Βεβαίως τά περισσότερα άπό
αύτά πού γράφουν δέν έχουν νόημα. Άλλά πού και πού βγαίνουν ορισμένοι
στίχοι, ορισμένες γραμμές πού έχουν σημασία. "Ετσι, τυχαία, μπορούν νά
γράψουν στίχους τών άρχαίων ποιητών ή συγγράμματα τών σοφών άνά τούς
αιώνες. Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι ή πιθανότης νά γίνει κάτι τέτοιο είναι
μή μηδενική. Άλλά πόση; "Ενας άπλός πιθανοθεωρητικός υπολογισμός μάς
δείχνει ότι αν όλα τά άτομα τού ορατού Σύμπαντος (ΙΟ80 περίπου) έγίνοντο
γραφομηχανές μέ πιθήκους, και αν ό ρυθμός εκτυπώσεως γραμμών ήταν όσοι
οί παλμοί ενός άτομου άνά δευτερόλεπτο τότε, αν οί πίθηκοι δούλευαν μέ
αύτόν τό ρυθμό άπό τήν άρχή τού Σύμπαντος μέχρι σήμερα, και πάλι δέν θα
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είχαμε βεβαιότητα ότι θά γραφτεί ένας συγκεκριμένος στί/ος. Και πώς θά
τόν βρούμε αύτόν το στίχο μέσα στό άπέραντο πλήθος τών γραμμών χωρίς
νόημα; Κάτι άνάλογο ισχύει και μέ τήν πιθανότητα νά δημιουργηθεί τυχαία
ένα μόριο DNA πού θά άρχίσει να άναπαράγεται και νά δημιουργεί ζωή.

"Ενας πολύ γνωστός άστροφυσικός, ό F. Hoyle, ύπολόγισε ότι ή πι-
θανότης τυχαίας δημιουργίας ένός ένζύμου είναι 1:102ο° και ή πιθανότης
δημιουργίας ένός βακτηρίου άπό 200 ένζυμα είναι 1:106900. Κατόπιν αυτού
έβγαλε τό συμπέρασμα ότι ή ζωή άποκλείεται νά δημιουργήθηκε στή Γή,
άρα μας ήλθε άπό το διάστημα. Άπό πού όμως; Άν θεωρήσουμε μέ τόν ΐδιο
τρόπο τήν πιθανότητα νά δημιουργήθηκε ή ζωή κάπου στό ορατό Σύμπαν
ώστε νά έλθει κατόπιν στή Γή, ή πιθανότης νά συνδυαστούν κάπου μερικά
άπό ΙΟ80 άτομα τού ορατού Σύμπαντος γιά νά δημιουργήσουν ζωή πάλι είναι
άπίστευτα μικρή, έστω και άν είναι κατά τι μεγαλύτερη άπό τήν άρχική
πιθανότητα πού ύπολόγισε ό Hoyle. Ό Hoyle όμως υποστηρίζει έπίπλέον τή
θεο^ρία τής συνεχούς δημιουργίας, σύμφωνα μέ τήν όποία ύλη δημιουργείται
συνεχώς έκ τού μηδενός, ώστε νά άναπληρώνει τήν ύλη πού φεύγει λόγω
τής διαστολής τού Σύμπαντος, και έτσι τό παρελθόν τοΰ Σύμπαντος είναι
άπειρο. Τό Σύμπαν τού Hoyle είναι αιώνιο. Και μέσα σέ ένα αιώνιο Σύμπαν
όλα είναι δυνατά, άκόμη και ή τυχαία δημιουργία τής ζίοής. Όμως σήμε-
ρα κανείς δέν δέχεται πλ,έον ώς πιθανή τή θεωρία τής συνεχούς δημιουργί-
ας. Και ή ηλικία τοΰ Σύμπαντος υπολογίζεται σέ 14 δισεκατομμύρια έτη.
Απειροελάχιστα μικρή γιά νά λειτουργήσει ό ύπολογισμός τοΰ Hoyle.

Πάντως κανείς δέν δέχεται πλέον τήν παλιά βιταλιστική άποψη ότι ή
Βιολογία έχει κατά βάση διαφορετικούς νόμους άπό τήν ύπόλοιπη Φυσική.
Επομένως, θά έλεγε κανείς ότι ό άναγωγισμός είναι άναπόφευκτος. Δηλαδή
ύποτίθεται ότι όλα άνάγονται στή δομή και τή δυναμική, δηλαδή τις κι-
νήσεις, τών στοιχειωδών σωματίων τής ύλης, έστω και άν δέν μπορούμε
άκόμη νά εξηγήσουμε όλα τά φαινόμενα τής ζωής.

3. ΟΛΙΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Έν τούτοις, υπάρχει και μιά άντίστροφη πορεία στη φύση πού διαπιστώ-
νεται όλο και περισσότερο τά τελευταία χρόνια. Είναι τά ολιστικά φαινόμενα,
φαινόμενα πού διαπιστώνονται σέ ένα έπίπεδο πολυπλοκότητος, ένώ δέν πα-
ρουσιάζονται σέ απλούστερες μορφές δομής και οργανώσεως τής ύλης. Π.χ.
ένα πολύπλοκο χημικό μόριο, όπως το DNA, άπαιτεΐ μιά διάταξη άτόμων μέ
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πολύ συγκεκριμένη δομή ορισμένων μικρότερων μονάδων και συγκεκριμένα
τεσσάρων βάσεων, τής άδενίνης, τής θυμίνης, τής γουανίνης και τής κυτοσί-
νης. Αύτές οί δομικές μονάδες είναι διατεταγμένες σέ μία διπλή έλικα.

Το μόριο του DNA άποτελεΐται άπό τουλάχιστον 10.000 νουκλεοτίδια.
Αν δέν γνωρίζαμε τή δομή τού DNA και προσπαθούσαμε νά τή βρούμε μέ
έναν υπολογιστή, κάνοντας τυχαίες τοποθετήσεις τών άτόμων 10.000 νου-
κλεοτιδίων, θά χρειαζόμαστε έναν υπολογιστή μεγαλύτερο άπό ολόκληρο τό
ορατό Σύμπαν πού νά δουλεύει επί δισεκατομμύρια χρόνια, και πάλι είναι
πολύ άπίθανο ότι θά έβρισκε τις εύσταθεΐς δομές πού άντιστοιχούν στά μό-
ρια τού DNA.

Τώρα βέβαια πού παρατηρούμε τή δομή του DNA πειραματικά είναι
σχετικά εύκολο νά εξηγήσουμε άναγωγικά τή δομή αύτή, υπολογίζοντας
τις δυνάμεις πού συνδέουν τά άτομα μεταξύ τους. Άλλά ή τυχαία προσέγ-
γιση άτόμων δέν μάς δίνει τις εύσταθέις αύτές δομές πού παρατηρούμε στή
φύση. Οί καταπληκτικές ιδιότητες τού DNA εΐναι άναδυόμενες, δηλαδή
έμφανίστηκαν μόνο σέ ορισμένες δομές και δέν προέκυψαν άπό τήν τυχαία
συσσώρευση άτόμων, έστω και αν τά άτομα του DNA διέπονται άπό τις
'ίδιες φυσικές δυνάμεις πάντοτε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τελευταία βρέθηκαν άπό ερευνητές τής
NASA μικροοργανισμοί πού περιέχουν άρσενικό άντί φο^σφόρου, κάτι
εντελώς καινούργιο στή Βιολογία. Αύτό όμως δέν προέκυψε άπό θεωρητικούς
υπολογισμούς άλλά άπό παρατηρήσεις σέ μία λίμνη μέ πολύ άρσενικό.

Γενικότερα παρατηρούμε ότι τά χημικά μόρια και οί άντιδράσεις μετα-
ξύ τους ναι μέν άποτελούνται άπό στοιχειώδη σο^μάτια άλλά έχουν τή δική
τους αύτοτέλεια. Γι' αύτό και στή Χημεία χρησιμοποιούμε μία νέα γλώσσα,
διάφορους τύπους δεσμών κλπ., ορούς πού είναι πέρα άπό τήν ορολογία τής
ατομικής και πυρηνικής φυσικής. Π.χ. δέν έχει νόημα νά μιλήσουμε γιά
χημική συγγένεια μεταξύ μεμονωμένων ηλεκτρονίων ή μεταξύ πρωτονίων
και νετρονίων. Βεβαίως τά πολύπλοκα μόρια τής Χημείας άποτελούνται άπό
άτομα και ειδικότερα άπό πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια, άλλά έχουν
έπιπλέον άναδυόμενες ιδιότητες πού χαρακτηρίζουν ορισμένους συνδυασμούς
άτόμων —και ηλεκτρονίων— πού άποτελοΰν τό θεμέλιο τής όλης Χημικής
Επιστήμης.

Στή Φυσική δίδουμε ιδιαίτερη σημασία στά λεγόμενα «μή γραμμικά»
φαινόμενα. Φαινόμενα πού έμπλέκουν πολλά άτομα, ή άλλα βασικά δομικά
στοι/εΐα, όπου τό άποτέλεσμα δέν είναι απλώς τό άθροισμα τών επιμέρους
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επιδράσεων. "Ενα άπλό παράδειγμα δίδεται άπό τή σύγκριση τού προβλήμα-
τος τών τριών σωμάτων μέ το πρόβλημα τών δύο σωμάτων στή Νευτώνεια
θεωρία τής βαρύτητος. Οί τροχιές στο πρόβλημα τών δύο σωμάτων είναι
ελλείψεις και δέν παρουσιάζουν ποτέ χάος. Στό πρόβλημα όμως τών τριών
σωμάτων δέν έχουμε μόνον οργανωμένες τροχιές άλλά και χαοτικές τροχιές,
ιδίως όταν τά τρία σώματα πλησιάζουν ή συγκρούονται συγχρόνως.

Ανάλογα άναδυόμενα φαινόμενα έμφανίζονται και στά έμβια όντα.
Βεβαίως τά ζωντανά όντα άποτελούνται άπό τά 'ίδια υλικά όπως και ή
άνόργανη ύλη άλλά έχουν δομές πού δημ,ιουργοΰν ένα νέο κόσμο φαινομέ-
νων. Π.χ. τά περισσότερα ζωντανά όντα έχουν κυτταρική δομή. Τά κύτταρα
έχουν καταπληκτικές ιδιότητες κυκλοφορίας ενέργειας, διαφοροποιήσεως σέ
διαφόρους ιστούς, άναπαραγωγής και άμύνης. ΤΙ Βιολογία χρησιμοποιεί τις
έννοιες τής Φυσικής και τής Χημείας άλλά έχει πολύ μεγαλύτερο πλούτο
εννοιών πού αναφέρονται στούς οργανισμούς. Τό κύριο χαρακτηριστικό
τής Βιολογίας είναι οί νέες «άναδυόμενες)) ή ((ολιστικές» ιδιότητες πού
έμφανίζονται στήν έμβια ζωή, έστω και άν αύτές μπορούν τελικά νά άναχθούν
σέ πιο βασικές φυσικοχημικές διεργασίες.

"Ενα άλλο παράδειγμα άπό τή Βιολογία αποτελεί ή έξέλιξη τών ειδών.
Σέ κάθε είδος δημιουργούνται συνεχώς παραλλαγές, ε'ίτε λόγω μεταβολών
στή σύσταση τού DNA, ε'ίτε λόγω μεταβολών τού περιβάλλοντος. To DNA
μπορεί νά μεταβληθεί λόγω τής προσπτώσεως κοσμικών άκτίνων ή λόγω
/ημικών έπιδράσεο^ν κλπ. Εξάλλου τό περιβάλλον προκαλεί ορισμένες
προσαρμογές λόγω τής εξωτερικής θερμοκρασίας, τής τροφής, τού άέρος,
τής θάλασσας κλπ. Μερικές άπό τις μεταβολές επηρεάζουν άκόμη και τή
γονίδιακή δομή. Όμως οί περισσότερες άπό αύτές τις μεταβολές είναι
θνησιγενείς, δηλαδή δέν μεταδίδονται κληρονομικά καί, έν πάση περιπτώ-
σει, οί περισσότερες μεταβολές δέν είναι τόσο δραστικές ώστε νά δημιουρ-
γήσουν ένα νέο είδος.

Μόνο σέ έξαιρετικές περιπτώσεις οί άλλαγές είναι τέτοιες ώστε νά
δημιουργηθεί μιά νέα μορφή ζωής, ένα νέο είδος. Ό διάσημος φυσικός
Ε. Schrödinger είχε περιγράψει μέ εντυπωσιακό τρόπο στό βιβλίο του What is
life (1992) τήν άνάγκη εξαιρετικών συμπτώσεων μεγάλων μεταβολών γιά τή
δημιουργία ενός νέου ζωικού τύπου. Π.χ. άν ένα ζώο τής θάλασσας μεταφερθεί
στήν ξηρά, θά πρέπει νά άλλάξει δραματικά μορφή άλλά καί τρόπο ζωής. Άντί
γιά βράγχια πρέπει νά άποκτήσει πνεύμονα, άντί νηκτικών μεμβρανών πρέπει
νά άποκτήσει πόδια, τό δέρμα του, τά μάτια του, ο στόμαχος του κλπ., όλα
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πρέπει νά αλλάξουν και νά άλλάξουν συγχρόνως. Γιατί μία μόνο μεταβολή δέν
καθιστά το ζώο αύτό κατάλληλο νά ζήσει στήν ξηρά.

Στή σύγχρονη έποχή, οί άλλαγές αύτές άποτυπώνονται στή σύνθεση
τού DNA τών διαφόρων οργανισμών. Πρέπει νά άλλάξουν τά τμήματα τού
DNA πού δημιουργούν τις πρωτεΐνες, πού θά δημιουργήσουν νέες χημικές
άντιδράσεις, νέους ιστούς, νέες λειτουργίες πού θά είναι κατάλληλες γιά
νά επιβιώσουν στό νέο περιβάλλον. Πόσο πιθανές είναι αύτές οί μεταβο-
λές; Πάλι έχουμε συνδυασμούς ένός μεγάλου άριθμού άτόμων, π.χ. 1000
άτόμων, κατά 10001000 τρόπους. Οί άριθμοί πού προκύπτουν είναι τεράστιοι,
τόσο πού δέν μπορεί ένας υπολογιστής οσοδήποτε μεγάλος νά κάνει προβλέ-
ψεις γιά ενδεχόμενες τέτοιες μεταβολές.

"Ενα ιδιαίτερα σημαντικό παράδειγμα είναι ή διαφορά στό γονιδίωμα
τού άνθρωπου άπό τά γονιδιώματα τών άνωτέρων θηλαστικών. Ή διαφορά
τους είναι φαινομενικά άσήμαντη, μόλις 2% περίπου. 'Επίσης οί διαφορές
στή μορφή και στή δομή τών σωμάτων τών άνθρώπων και τών πιθήκων
είναι σχετικά μικρές. Άπό το άλλο μέρος όμως, οί διαφορές στις πνευματικές
ιδιότητες τού άνθρώπου, στή νόηση, στή γλώσσα, στά συναισθήματα, στήν
αύτοσυνείδηση, στήν επινοητικότητα, είναι τεράστιες.

"Ενα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό πού διακρίνει τούς άνθρώπους
είναι ή έπινοητικότης τους και ή έφευρετικότης τους. Ό άνθρωπος δημιούρ-
γησε έναν υλικό πολιτισμό, δημιούργησε επιστήμη πού οδήγησε στά σημερινά
καταπληκτικά επιτεύγματα. Ή εξέλιξη αύτή πήρε εκατομμύρια χρόνια. Αλλά
είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα ένας πρωτόγονος άνθρωπος τής Αύστραλίας ή
τής Παπούα, άν πάρει τήν κατάλληλη διαπαιδαγώγηση άπό μικρός, μπορεί νά
γίνει ένας διαπρεπής επιστήμων. Ή εξέλιξη άπό έναν γηγενή τής Αύστραλίας
σέ έναν σύγχρονο άνθρωπο γίνεται σέ μία μόνο γενιά.

Πέρα όμως άπό τή γνώση και τήν επιστήμη ύπάρχει ή τέχνη τού
άνθρώπου, ή ήθική πλευρά του και ή θρησκεία του, πού άποτελούν νέους
κόσμους, εντελώς καινούριους, στήν εξέλιξη τών ειδών.

Πώς προέκυψαν όλα αύτά άπό μία άλλαγή κατά 2% τοΰ DNA τών
άνωτέρων θηλαστικών; Αύτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα πού θά άπασχολήσει
τις έπόμενες γενεές τών επιστημόνων. Πάντως οί νοητικές, αισθητικές,
ηθικές και άλλες ιδιότητες τοΰ άνθρώπου άποτελούν νέα άναδυόμενα φαινό-
μενα πού δέν ύπήρχαν τά προηγούμενα δισεκατομμύρια έτη στή Γή.
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4. ΤΕΧΝΗ

"Ενα παράδειγμα αναδυόμενης ιδιότητας άποτελεΐ ή Τέχνη. Οί μεγά-
λες μουσικές δημιουργίες ένός Bach, ένός Mozart ή ενός Beethoven είναι ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οί δημιουργίες αύτές άποτελούνται άπό ήχους.
Καί οί ήχοι αντιστοιχούν σέ συχνότητες, σέ άριθμούς παλμών στή μονάδα
του χρόνου. Άλλά οί συχνότητες αύτές, όταν είναι μεμονωμένες, δέν έχουν
μέσα τους τήν έννοια τής ώραιότητος. Οί συνδυασμοί τους όμως μπορεί νά
δημιουργήσουν ε'ίτε άνυπόφορους θορύβους ε'ίτε γοητευτικές μελωδίες. Μιά
συμφωνία τού Beethoven είναι κάτι πολύ περισσότερο άπό μιά συγκέντρωση
άπο διαφόρους ήχους. Δημιουργεί τό αίσθημα τής ώραιότητος πού συγκινεί
άπειράριθμους άνθρώπους, συναρπάζοντάς τους σέ νέους, αιθέριους κόσμους
μουσικής ομορφιάς.

Ανάλογες παρατηρήσεις μπορεί νά κάνει κανείς στή ζωγραφική. "Ενας
ώραΐος πίνακας ζωγραφικής, όπως ένας πίνακας του Renoir, άποτελεΐται
βεβαίως άπό χρώματα καί αύτά άπό χημικά μόρια καί άτομα. Άλλά ένα
άτομο ή ένα χημικό μόριο δέν μπορεί νά χαρακτηρισθεί ώς ωραίο ή άσχημο.
Μόνο ή σύνθεση τής εικόνας έχει αύτό τό χαρακτηριστικό. Ή ώραιότης τού
ζωγραφικού πίνακα δέν είναι τό άθροισμα τών ώραιοτήτων τών χημικών
μορίων πού τον άπαρτίζουν.

Ή Εικόνα 2α δείχνει έναν ωραίο πίνακα του Renoir μέ τίτλο "Ένα κορι-
τσάκι με ποτιστήρι. 'Άν μεγεθύνουμε διαδοχικά τήν εικόνα αυτή έχουμε τό
πρόσο^πο (Είκ. 2β), κατόπιν τό μάτι (Είκ. 2γ, δ), καί τέλος μερικές κουκίδες
πού φαίνονται άκανόνιστες (Είκ. 2ε). Ή ώραιότης όμως τού ζωγραφικού πί-
νακα δέν είναι κάτι το άπατηλό. Είναι έξίσου άντικειμενική πραγματικότης,
όπως καί ή ύλη πού άπαρτίζει τον πίνακα. Καί άν εφαρμόσουμε τό κριτήριο
τής άντικειμενικότητος πού άναφέραμε στήν άρχή, ή ώραιότης αύτη έγινε
καί γίνεται αισθητή άπό άναρίθμητο πλήθος άνθρώπων πού είδαν τον πίνακα
αύτόν καί τούς άρεσε.

5. ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

"Ενας άλλος κόσμος πού έχει καινούργιες ((άναδυόμενες)) ιδιότητες είναι
ό κόσμος τής ηθικής καί τών άξιών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μας
έχει δώσει ό Πλάτων στον Φαίδωνα. Αναφέρεται στον Σωκράτη πού ήταν
στή φυλακή περιμένοντας νά τού φέρουν νά πιει τό κώνειο καί συζητούσε
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Είκ. 2α. Π. Α. Ρενουάρ, "Ενα κοριτσάκι με ποτιστήρι, ελαιογραφία σε μουσαμά, The
National Gallery of Art (Washington D.C.).

Είκ. 2β, γ, δ, ε. Λεπτομέρειες τής Είκ. 2α.
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μέ ηρεμία φιλοσοφικά προβλήματα μέ τούς μαθητές του. Ό Σωκράτης κρι-
τικάρει τούς φυσικούς φιλοσόφους τής έποχής του πού βλέπουν μόνο τήν
επιφάνεια τών γεγονότων καί όχι τά βαθύτερα φαινόμενα τού πνεύματος.

Λέγει ό Σωκράτης: «Προσπαθίυντας νά εξηγήσουν τις αιτίες τών πρά-
ξεών μου, λένε πρώτον ότι κάθομαι εδώ γιατί τό σώμα μου άποτελεΐται
άπό οστά καί νεύρα, τά όποια καθώς εκτείνονται καί συστέλλονται κάνουν
τά μέλη μου νά κάμπτονται στις θέσεις πού έχουν πάρει αύτή τή στιγμή,
ενώ αγνοούν τήν άληθινή αιτία. Γιατί αύτά τά οστά καί τά νεύρα θά ήταν
άπό πολλή ώρα ήδη στή Βοιωτία [σσ. δηλαδή άν είχε δεχθεί νά δωροδοκή-
σει τούς φύλακές του καί νά διαφύγει, όπως τον παρότρυναν νά κάνει], εάν
δέν πίστευα ότι είναι ανώτερο καί ευγενικότερο τό νά δεχθώ τήν άπόφαση
τής πατρίδος μου άντί νά διαφύγω». Δέν ύπήρχε άμφιβολία βέβαια οτι τά
νεύρα καί τά οστά τού Σωκράτη άκολουθοΰσαν τούς γνωστούς μας φυσικούς
νόμους, αλλά ή πραγματική αιτία τής στάσεως τού Σωκράτη ήταν σέ έναν
άλλον κόσμο, σέ έναν κόσμο άξιών πέραν τής ύλης.

Ό άνθρωπος, λοιπόν, έχει ηθικές άξιες πού σέ πολλές περιπτώσεις
ξεπερνούν τό ένστικτο τής αύτοσυντήρησης καί οδηγούν σέ μεγαλειώδεις
πράξεις θυσίας. 'Ιδιαίτερα όταν ό άνθρωπος έχει μέσα του τό σπόρο τής
αγάπης, δέν περιμένει άπλώς κάποια άνταπόδοση άλλά προσφέρει τον
εαυτόν του στήν ύπηρεσία τών συνανθρώπων του. Καί θυμάμαι ιδιαίτερα
τά χρόνια τής κατοχής πού τόσοι άνθρωποι κινδύνευσαν τή ζωή τους καί
μερικές φορές θυσίασαν τή ζωή τους γιά νά σώσουν τήν οικογένεια, τους καί
τούς συμπολίτες τους.

6. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Θά μπορούσε κανείς νά πει πολύ περισσότερα γιά τούς κόσμους αύτούς
τών αιώνιων ηθικών άξιών. Άλλά εγώ θά τελειώσω μέ κάτι πού είναι πιο
κοντά στήν είδικότητά μου, κάνοντας μιά σύγκριση μεταξύ Επιστήμης καί
Τέχνης.

Θά έλεγε κανείς ότι τά Μαθηματικά καί ή Θεωρητική Φυσική
άποτελούνται άπό ακολουθίες λογικών συλλογισμών πού δέν έχουν σχέ-
ση μέ τήν Αισθητική, πού άποτελεΐ τή βάση τής Τέχνης. Δέν είναι όμως
έτσι. Ή δομή τών Μαθηματικών καί οί φυσικοί νόμοι πού διατυπώνονται
μαθηματικά έχουν μέσα τους άρμονίες πού μοιάζουν πολύ μέ τις άρμονίες
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τής Μουσικής και τής Ζωγραφικής. Πολλοί φυσικοί οδηγήθηκαν στις
ανακαλύψεις τους άπό την αναζήτηση κρυμμένης αρμονίας στή Φύση. Και
ή άνακάλυψη μαθηματικών θεωρημάτων ή φυσικών νόμων δημιουργεί μιά
αισθητική ικανοποίηση άνάλογη μέ αύτήν πού βρίσκουμε σέ μιά ωραία
μουσική σύνθεση ή έναν ωραίο ζωγραφικό πίνακα.

Ό νομπελίστας αστρονόμος και φυσικός S. Chandrasekhar έγραψε ένα
ενδιαφέρον βιβλίο μέ τίτλο Αλήθεια και 'Ομορφιά, όπου διαπιστώνει πολλές
άναλογίες μεταξύ τών κόσμων τής 'Επιστήμης και τής Τέχνης. "Ενα άλλο
του έργο έχει τόν τίτλο Οί σειρές πινάκων τον Claude Monet και τό τοπίο
τής Γενικής Σχετικότητος (Είκ. 3, 4). Έκεΐ διαπιστώνει άναλογίες μεταξύ
διαφόρων πινάκων τού Monet και ορισμένων έξισώσεο^ν τής Γενικής Θεω-
ρίας τής Σχετικότητος. Οί δύο πίνακες τού Monet παρουσιάζουν τό 'ίδιο
τοπίο ζωγραφισμένο σέ διάφορες εποχές (Είκ. 3). Είναι ή ομορφιά σέ δύο
διαφορετικές όψεις. Άπό το άλλο μέρος οί εξισώσεις τής Γενικής Θεωρίας
τής Σχετικότητος έχουν άπροσδόκητες συμμετρίες σέ δύο διαφορετικές πε-
ριπτώσεις (Είκ. 4), στις μελανές οπές και τούς άστέρες (Tableau I) και στή
σύγκρουση δύο κυμάτων (Tableau II).

[Άς σημειώσω έδώ ότι πολλές άπό τις μελέτες του στά θέματα αύτά
ό Chandrasekhar τις έκανε μέ έναν πρώην μαθητή μου, τόν Β. Ξανθόπουλο,
πού συνεργάσθηκε στενά μέ τον Chandrasekhar. Ό Ξανθόπουλος δυστυχώς
σκοτώθηκε νεότατος άπό έναν φοιτητή του στήν Κρήτη.]

Τέλος, θά άναφέρω ότι μία άπό τις πιό σημαντικές άνακαλύψεις στή
Γενική Θεωρία τής Σχετικότητος είναι οί περιστρεφόμενες μελανές οπές
Kerr. Οί μελανές όπές αύτές έχουν κρυμμένη μέσα τους μιά άπροσδόκητη
συμμετρία πού οδηγεί σέ ένα τρίτο ολοκλήρωμα, δηλαδή σέ μιά τρίτη πο-
σότητα, έκτος τής ενέργειας και τής στροφορμής, πού διατηρείται σταθερά
κατά τήν κίνηση τών σωμάτων γύρω άπό τή μελανή οπή. Οί άπροσδόκητες
αύτές συμμετρίες άποτελούν ένα άπό τά πιό σημαντικά θέλγητρα τής Γενικής
Θεωρίας τής Σχετικότητος. Γενικότερα τά Μαθηματικά, πού είναι ή κατ'
εξοχήν έκφραση τής Λογικής, έχουν μιά ομορφιά πού τά φέρνει κοντά στον
κόσμο τής Τέχνης.

Τά παραδείγματα αύτά δείχνουν ότι οί διάφοροι κόσμοι τής άλήθειας
και τής ομορφιάς άλλά και τών λοιπών άξιων δεν είναι εντελώς άνεξάρτητοι
άλλά έχουν σημαντικούς δεσμούς μεταξύ τους.
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Είκ. 3. Σ. Τσαντρασεκάρ, άπό το βιβλίο: Οί σειρές πινάκων του Κλοντ Μονέ και τά
τοπία της Γενικής Σχετικότητος, 1992.
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The Landscape, I: Black-holes and Stars
Tableau I

3 ^1212
2 Ο  •"1313 = ψ3) 3 _e~2'' ψ„μ3Β-\e*-*·,-*·, (q13)\
* ■^1010 = β"*" <e*- φ 0) 0 - ψ '3 ν 3 - \ o)*.

The Landscape, I: Colliding Waves
Tableau 11

1 Rl2l2
2 ^1313
3 ^1010 = —Ζ~2μ'Ψ,2ν,2 — β^'φ 3V 3—\β2*~2"(β~2μιω 22 + f"VjJ)'

Είκ. 4. 'Εξισώσεις τής Γενικής Θεωρίας τής Σ/ετικότητος.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το συμπέρασμά μου είναι ότι ή πραγματικότης εκδηλώνεται σέ
διάφορα επίπεδα. Υπάρχει ή πραγματικότης τών στοιχειωδών σωματίων,
τών άτόμων καί τών κυμάτων, ή πραγματικότης τών σύνθετων χημικών
ένώσεων, ή πραγματικότης τών έμβιων όντων καί ή πραγματικότης τού
άνθρώπου καί τών άνθρωπίνων άξιών. Έκτος άπό τήν πραγματικότητα τής
'Επιστήμης, υπάρχει ή πραγματικότητα τής Τέχνης, τής Ηθικής καί τών
Άξιών πού ύπερβαίνουν τον 'Άνθρωπο καί τόν συνδέουν μέ τον Θεό.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOT ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
KAP ΑΝΤΙ ΝΟΥ ΠΡΟΣ TON JOSEPH BAPTISTE FOURIER
ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟΝ FELIX KLEIN

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟ ΤΙΙΣ κ. χρισττχασ ΦΙΛΗ
ΔΙΑ tot ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. αντωνιου κουν αδη

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,

Ή άνακοίνωση τήν οποία θα σας παρουσιάσω είναι έ'ργο της Καθηγήτριας
της Σχολής Έφηρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του
ΕΜΠ κυρίας Χριστίνας Φίλη ή οποία προ τριετίας, αν θυμούμαι καλώς, είχε
βραβευθεί άπό τήν Ακαδημία για το βιβλίο της Μαθηματικά και εξουσία, κα-
τόπιν εισηγήσεις τού αειμνήστου Νικολάου Αρτεμιάδη και τοΰ ομιλούντος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή σημερινή ανακοίνωση περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος
άναφέρεται σέ μία ιδιόχειρη ανέκδοτη επιστολή τού 'Ιωάννη Καραντινοϋ
προς τον Γάλλο μαθηματικό Joseph Baptiste Fourier, και τό δεύτερο σκέλος
άφορα σέ οκτώ ανέκδοτες ιδιόχειρες έπιστολές τού Κυπάρισσου Στεφάνου
προς τον διάσημο Γερμανό μαθηματικό Felix Klein. Αρχίζω άπό τό πρώτο
σκέλος της σημερινής άνακοίνωσής μου πού άφορα τήν ανέκδοτη επιστολή
τού 'Ιωάννη Καραντινοϋ προς τον Γραμματέα τής Ακαδημίας 'Επιστημών
στο Παρίσι Joseph Baptiste Fourier.
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1. Η ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOT ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΫ ΣΤΟΝ
JOSEPH BAPTISTE FOURIER

Είναι γνωστό πώς ή 'Ιόνιος Ακαδημία, τόσο κατά τή διάρκεια της γαλ-
λικής όσο και της αγγλικής περιόδου, άποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό κέντρο
για τα γράμματα και τις επιστήμες1. Για πολλά χρόνια, κυρίως κατά τή
διάρκεια τής αγγλικής περιόδου, δέσποζε ή μορφή τού 'Ιωάννη Καραντινοϋ
(1784-1834) ό όποιος, όπως άπέδειξε ή κυρία Φίλη μέ τις αρχειακές της
έρευνες, μετέφερε στο πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα τον παλμό τής σύγχρο-
νης επιστήμης στόν ελλαδικό χώρο τόσο μέ τή διδασκαλία του, οσο και μέ
τις μεταφράσεις του2. Πρύτανης, καθηγητής, ερευνητής και μεταφραστής
είναι οί τέσσερις όψεις τής ισχυρής προσο^πικότητας τού Καραντινοϋ.

Πρώτος Πρύτανης τής 'Ιονίου Ακαδημίας ό Καραντινός, άνθρωπος
αύστηροΰ χαρακτήρα, απέδειξε τις διοικητικές του ικανότητες κατά τή διάρ-
κεια τής θητείας του άπό τό 1824 μέχρι τό 1832. Ώς καθηγητήςτών Ανωτέρων
Μαθηματικών (1824-1832) διακρίθηκε για τή μεγάλη άφοσίωσή του στή διά-
δοση τής επιστήμης. Μία άμεση συνέπεια τής διδασκαλίας του είναι ότι μέσα

1. Γ. Σαλβαχος - Β. Σαλβαχοτ, ΉΊόνιος Ακαδημία, Αθήναι 1949. G. P. Henderson.
The Revival of Greek Thought (1620-1830), New Tork 1970. Γ. ττπαλδοσ-ιακωβατοσ,
'Ιστορία τής Ιόνιας Ακαδημίας. "Εκδοση, εισαγωγή, σχόλια Σ. Άσδραχα, Αθήνα 1982.

2. Χ. ΦϊAll. Τά γαλλικά Μαθηματικά στόν ελληνικό χώρο και ό 'Ιωάννης Καραντινός.
Πρακτικά τής Ημερίδας Τα Μαθηματικά κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας, που
διοργάνωσε τό Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών και ή Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
(Ευκλείδης Γ', τχ. 40-41, Μάιος-Δεκέμβριος 1994, σ. 68-86). Ch. Phili, La
reconstruction des mathématiques en Grèce: l'apport de Ioannis Carandinos (1784-1834).
L'Europe mathématique. Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme 1996, σ.
305-319. Χ. ΦίΛΗ, Μία προσπάθεια θεμελίωσης του διαφορικού λογισμού άπό τον
'Ιωάννη Καραντινό. Πρακτικά Συνεδρίου Τό αίτημα τής διεπιστημονικής ερευνάς: Οί
επιστήμες στον ελληνικό χώρο. Αθήνα: Τροχαλία 1997, σ. 307-323. Χ. ΦΐΑΗ, Οί σκέψεις
για τήν αλγεβρική επίλυση τών εξισώσεων του Lagrange και ό 'Ιωάννης Καραντινός,
Ή επιστημονική σκέψι/ στόν ελ/.ηνικο χώρο, 18ος-19ος αι. Αθήνα: Τροχαλία 1998, σ.
255-272. Χ. ΦίΛΗ, Ό 'Ιωάννης Καραντινός και τά γαλλικά Μαθηματικά στόν ελληνικό
χώρο. Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας 23 (1998), σ. 109-123. Ch. Phili,
Ioannis Carandinos (1784-1834): L'initiateur des mathématiques françaises en Grèce.
Archives Internationales d'Histoire des Sciences, τ. 56, άρ. 156-157 (Juin-Décembre 2006),
σ. 79-124. Ch. Phili, Ioannis Carandinos and the Ionian Academy. American Mathematical
Society Conference, Washington D.C. 2009 (Session on the History of Mathematics).
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άπό αύτή δημιουργήθηκε ό πυρήνας τών καθηγητών, οί όποιοι στελέχωσαν τά
σχολεία στήν Ελλάδα. Ή επιλογή του γιά τον Απειροστικό Λογισμό, κλάδος
δ όποιος τότε γνώριζε μεγάλη άνθηση, συνδέεται μέ τή μελέτη του "Ερευνα
περι της φύσεως τον διαφορικού (νπο)λογισμοϋ (1827), ή δποία εμπλουτίζει
τήν ελληνική βιβλιογραφία σέ θέματα αύστηρής θεμελίωσης τής ανάλυσης.

Ακούραστος μεταφραστής, προσέφερε στό έθνος μία σειρά άπό σύγ-
χρονα γαλλικά βιβλία υψηλού έπιπέδου άλλά ταυτόχρονα προσιτά γιά τούς
"Ελληνες, καί έτσι δημιούργησε τή σύγχρονη μαθηματική ορολογία στά
Ελληνικά. Προικισμένος μέ ισχυρή θέληση, μπόρεσε καί υπερπήδησε πάρα
πολλά εμπόδια προσπαθώντας νά κατακτήσει άρκετά στοιχεία άπό τή γαλλική
μαθηματική παιδεία. Δημιουργικό πνεύμα, άνοιξε καινούργιες προοπτικές γιά
τήν Ελλάδα. Αποκάλυψε ένα θησαυρό γνώσεων στούς άνυποψίαστους μαθη-
τές του. Οί έννοιες τού διαφορικού πηλίκου, τής συναρτήσεως —λειτουργίας,
όπως τή μετέφρασε—, μεταφυτεύονται στήν Ελλάδα, καί δλόκληρος σχεδόν δ
πλούτος τών Μαθηματικών τού 18ου αιώνα ριζώνει στήν Κέρκυρα.

Ή άφιξη τών Γάλλων στά'Ιόνια Νησιά μετά τή συνθήκη τού Tilsit καί
ή ίδρυση τής 'Ιόνιας Ακαδημίας (1808), κατά το πρότυπο τού 'Ινστιτού-
του τής Αιγύπτου (Institut d'Egypte), καθόρισαν τήν επιστημονική εξέλιξη
τού Καραντινοΰ. Ό νεαρός Κεφαλλονίτης μυείται στά γαλλικά Μαθηματικά
άπό τον νεαρό τότε απόφοιτο τής École Polytechnique καί μετέπειτα γνωστό
διαφορογεωμέτρη Charles Dupin3, δ όποιος, εντυπωσιασμένος άπο τή θέ-
ληση καί τό ταλέντο τού Καραντινού, τον διδάσκει ιδιωτικά Απειροστικό
Λογισμό4 καί Μηχανική. Αργότερα, ή γνωριμία του μέ τον Γκίλφορντ θά
άποτελέσει τό δεύτερο μεγάλο σταθμό γιά τή σταδιοδρομία του, καθώς δ
Βρετανός εύπατρίδης διαβλέπει σέ αύτον τον εκπρόσωπο τών θετικών 'Επι-
στημών στήν Ακαδημία.

Όπως προκύπτει άπό τή μελέτη τής κυρίας Φίλη στά άρχεΐα τής École
Polytechnique στό Παρίσι, ό Καραντινός άπό τά 'Ιόνια Νησιά (Carandino des
îles Ioniennes) παρακολουθεί τά μαθήματα στή φημισμένη σχολή τό άκα-

3. F. Perrin, La vie et l'oeuvre de Charles Dupin (1784-1873), mathematician, ingénieur
et éducateur. Thèse de 3ème Cycle, Paris 1983· M. Bradleï, Charles Dupin (1784-1873)
and his influence on France, New York 2012.

4. Γιά τή διδασκαλία αύτοϋ του κλάδου στήν École Polytechnique βλ. Ch. Phili,
Les débuts de l'enseignement de l'analyse à l'École Polytechnique. Comptes Rendus du 100e
Congrès National des Sociétés Savantes. Bibliothèque Nationale, Paris 1976, σ. 87-100.
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δημαϊκό έτος 1820-1821 ώς ((ελεύθερος ακροατής» (auditeur libre). Όταν
επιστρέφει στήν Κέρκυρα τό '1823, πλούσιος σέ γνώσεις, εργάζεται τοσο για
τή διάδοση και τήν άνάπτυξη τών επιστημών, όσο και για τήν οργάνωση τής
Ακαδημίας. Πρωταρχικός του στό/ος γίνεται ή μεταφορά τού εύφορου επι-
στημονικού κλίματος πού επικρατούσε στή Γαλλία0. Μέ τή διδασκαλία τών
Μαθηματικών στήν Ιόνιο Ακαδημία συνειδητοποιεί πώς ή πραγματοποίηση
τού γαλλικού ιδεώδους εμποδίζεται άπό τήν έλλειψη σύγχρονων έλληνικών
μαθηματικών βιβλίων. Καθώς μέ τήν πρωτοβουλία του Γκίλφορντ ή Ελλη-
νική ανακηρύσσεται επίσημη γλώσσα τής Ακαδημίας, ό Καραντινός συλ-
λαμβάνει μία καταπληκτική ιδέα τόσο για τή λειτουργία τής Ακαδημίας,
οσο και γιά το έπιστημονικό μέλλον τής χώρας: μεταφράζει γαλλικά βιβλία
πού θα σχηματίσουν τον πυρήνα τής καινούργιας μαθηματικής βιβλιογρα-
φίας στήν Ελλάδα.

Το 1827 ό Καραντινός παρουσιάζει σέ δίγλωσση έ'κδοση (Ελληνικά
και Γαλλικά) τή μελέτη του "Έρευνα περί τής φύσεως τοϋ διαφορικού (υπο)
λογισμού (Recherches sur la nature du calcul différentiel)6. Τή γαλλική με-
τάφραση υπογράφει μέ τά άρχικά του ό Ανδρέας Κάλβος, μέ τον όποιο ό
Καραντινός διατηρούσε φιλικές σχέσεις. Τή μελέτη του αυτή άποστέλλει
στήν Ακαδημία Επιστημών στό Παρίσι, ίσως μέσω τού "Ελληνα βιβλιο-
θηκάριου τής Ακαδημίας και σπουδαίου έλληνιστή Κωνσταντίνου Νικολό-
πουλου (Σμύρνη 1774 - Παρίσι 1842), στόν ισόβιο Γραμματέα (Secrétaire
Perpétuel) Joseph Baptiste Fourier, ό όποιος εξελέγη σέ αύτό τό άξίωμα το
1822'. Τήν ανέκδοτη αύτή επιστολή τής 1ης Σεπτεμβρίου 1827, γραμμένη

5. Ή σημασία τών γαλλικών διδακτικών βιβλίων και δημοσιευμάτων στά Μα-
θηματικά άπό το τέλος τοϋ 18ου αιώνα μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες τοϋ 19ου αιώνα
Αποτελεί ένα εντελώς ξεχωριστό φαινόμενο. Μόνο στή Γαλλία υπάρχει μία τέτοια
ποικιλία έργων, έκδόσεων και έπανεκδόσεων καθώς εχει ταυτισθεί ή οποιαδήποτε
τεχνολογική πρόοδος μέ τήν υψηλή μαθηματική παιδεία.

6. Για τήν ανάλυση αύτής τής μελέτης του βλ. Χ. ΦίΛΙΙ. Μία προσπάθεια θεμελίωσης
τοϋ διαφορικοΰ λογισμού άπό τον 'Ιωάννη Καραντινό. Πρακτικά Συνεδρίου Τό αίτημα τής
επιστημονικής ερευνάς. Αθήνα: Τροχαλία 1997. σ. 307-323. Βλ. επίσης και Ch. Phili,
Ioannis Carandinos (1784-1834): L'initiateur des mathématiques françaises en Grèce. Archives
Internationales d'Histoire des Sciences, τ. 56. άρ. 156-157 (Juin-Décembre 2006), σ. 79-124.

7. Στο περιοδικό τής Ακαδημίας Journal des Savants άναφερεται η καταχώριση της
στή βιβλιοθήκη τοϋ 'Ινστιτούτου. Βλ. Journal des Savants 1828 (Septembre), σ. 573.
Paris: Imprimerie Royale.
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στά Ελληνικά καί υπογεγραμμένη άπό τον Ιναραντινο ανακάλυψε ή κυρία
Φίλη στή διάρκεια τών πολύχρονων ερευνών της στά άρχέία τής Ακαδημίας
Επιστημών στό Παρίσι. Ούσιαστικά άποτελεΐ άπάντηση στήν κοινοποίηση
πού έλαβε γιά τήν παραλαβή τού πονήματος άπο τήν Ακαδημία, τήν οποία
δέν μπόρεσε νά εντοπίσει. Στήν επιστολή του αύτή ό Καραντινος υπογραμ-
μίζει τήν ισχυρή θέση τής Γαλλίας στά Μαθηματικά. Δέν διστάζει όμως
νά εκφράσει τήν εύχή όπως αύτό το τόσο σημαντικό ί'δρυμα νά μπορέσει νά
θέσει υπό τήν προστασία του τόν Καραντινο καί κατ' άκολουθίαν τή μελέτη
του αύτή, ώστε μέ τήν κάλυψη τής Ακαδημίας ό Καραντινος νά εργασθεί γιά
τήν άναγέννηση τών επιστημών στήν Ελλάδα.

Γι' αύτόν τό λόγο παρουσιάζει στον Fourier το μεταφραστικό του έργο,
το όποιο συνίσταται στή μεταφορά στήν έλληνική γλώσσα σημαντικών μα-
θηματικών πραγματειών πού εκπόνησαν διακεκριμένοι Γάλλοι μαθηματικοί
καί τό όποιο θά παρουσίαζε στό προσεχές μέλλον. Παράλληλα, όμως, ή επι-
στολή αύτή άποκαλύπτει καί τά άπώτερα σχέδια τού Καραντινού γιά τή με-
τάφραση τών κλασσικών πραγματειών τού J. L. Lagrange Ύηολογισμόζ τών
λειτουργιών [συναρτήσεων] —πρόκειται γιά το συμπληρωματικό βιβλίο πού
έξέδωσε το 1811, Calcul des Fonctions— καί τών άναλυτικών λειτουργιών (συ-
ναρτήσεων), ή οποία άπο τέλεσε το εγχειρίδιο γιά τή διδασκαλία του Lagrange
στήν École Polytechnique, όπου εκθέτει τή θεώρησή του γιά τήν άλγεβροποί-
ηση της άνάλυσης. Άκόμη στήν επιστολή αύτή άναφέρει τήν πρόθεσή του νά
μεταφράσει τή δίτομη πραγματεία toûS. D.Poisson Μηχανική (Παρίσι 1811),
τήν όποία μελετούσε όταν φοιτούσε στήν École Polytechnique. Οί μεταφράσεις
αύτές παραμένουν άκόμα άγνωστες, άδημοσίευτες καί ίσιος οριστικά χαμένες.
Διατηρούμε πάντως τήν έλπίδα, άναφέρει ή κυρία Φίλη, πώς ΐσως μπορέσου-
με νά τις έντοπίσουμε στό μέλλον.

Μέσα άπό αυτήν τήν έπιστολή διαφαίνεται ό άθλος τόν όποιο πραγ-
ματοποίησε ό Καραντινός άντιμετωπίζοντας άνυπέρβλητες δυσκολίες καί
πάμπολλα εμπόδια, διότι οικονομικοί κυρίως λόγοι εμπόδισαν τή δημο-
σίευση αύτών τών μεταφράσεων8. Άκόμα πρέπει νά λάβουμε ύπ' όψιν πώς
όλες αύτές οί προσπάθειες τού Καραντινού γιά τή διάδοση τών σύγχρο-
νων μαθηματικών θεωριών γίνονται έκτος Ελλάδος, σέ μία εποχή πού ή
ελευθερία τού Τύπου ήταν άνύπαρκτη.

8. Αναζητούσε οικονομική στήριξη τής ομογένειας καί του Καποδίστρια.
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Είκ. 1. Ή άπο 1.9.1828 ιδιόχειρη έπιστολή του Ί. Καραντινοϋ προς τον J. Β. Fourier.
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2. ΟΚΤΩ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΙΛΙΟΧΕΙΡΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ TOT ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟΝ FELIX KLEIN

Το δεύτερο σκέλος της ανακοίνωσης άφορα, όπως προαναφέρθηκε, σέ
οκτώ άνέκδοτες επιστολές του Κυπάρισσου Στεφάνου προς τον διάσημο
Γερμανό μαθηματικό Felix Klein. Προηγουμένως όμως θεωρώ σκόπιμο νά
άναφερθώ δι' ολίγων στον Felix Klein και στον Κυπάρισσο Στέφανο.

Felix Klein (Düsseldorf 1849 - Göttingen 1925): Διάσημος Γερμανός
μαθηματικός, γνωστός γιά τις άντιλήψεις του περί Γεωμετρίας, γιά τις
ενοποιητικές δυνατότητες πού προσφέρει ή θεοορία τών ομάδων καί γενικό-
τερα γιά τή θεωρία του, γνωστή ώς Πρόγραμμα Έρλάνγκεν, πού επηρέασε
τότε σημαντικά τήν άνάπτυξη τών Μαθηματικών. "Εργα του οί παραδόσεις
του περί τού είκοσαέδρου, οί παραδόσεις του γιά τή θεωρία τών αύτόμορφων
συναρτήσεων (1897, 1902) καί ή μεγάλη μαθηματική εγκυκλοπαίδεια, τής
οποίας υπήρξε ό ιδρυτής. Ο Klein θεωρήθηκε γιά τό έργο του τήν περίοδο
πού έδρασε ώς έπικεφαλής τής γερμανικής μαθηματικής σχολής.

Κτπαριςςος Στέφανος (Κέα 1857- Αθήνα 1917): Υπήρξε διδάκτορας
τού Πανεπιστήμιου Αθηνών σέ ήλικία 21 έτών (1878). Στή συνέχεια μετέβη
στό Παρίσι γιά μεταπτυχιακές σπουδές στό Πανεπιστήμιο τών Παρισίων.
Το 1884 εκπόνησε καί τή δεύτερη διδακτορική του διατριβή. Το 1990 έξέλεγη
τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οπού δίδαξε Γεωμετρία καί
Ανώτερα Μαθηματικά. 'Επίσης δίδαξε στό ΕΜΠ, στή Σχολή Ευελπίδων
καί στή Σχολή Δοκίμων. Διετέλεσε δύο φορές Πρύτανης στό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών (1908-1909). Τό '1881 έκανε τήν πρώτη άνακοίνωσή του στήν
Ακαδημία 'Επιστημών στό Παρίσι μέ τίτλο «Περί τής Γεωμετρίας καί τών
Σφαιρών». Τό 'ίδιο έτος έκανε τρεις άκόμη άνακοινώσεις στήν Ακαδημία
'Επιστημών στό Παρίσι μέσω τού διάσημου Γάλλου μαθηματικού Camille
Jordan. Ακολούθησαν καί άλλες άνακοινώσεις του έπί προβλημάτων Γεοο-
μετρίας, 'Άλγεβρας καί 'Ολοκληρωτικού Λογισμού. Οί εργασίες του δημο-
σιεύθηκαν στά Πρακτικά τής Ακαδημίας 'Επιστημών (Comptes Rendus de
l'Académie des Sciences de Paris), άλλά καί σέ έγκριτα περιοδικά τής Εύρώπης
καί τής Αμερικής. Πολύ έπαινετικά σχόλια γιά τή διατριβή του έγιναν άπό
τήν τριμελή εισηγητική έπιτροπή, πού άποτελεΐτο άπό τούς διάσημους Γάλ-
λους μαθηματικούς Hermite, Bonnet καί Darboux, μέ τίτλο Sur la théorie des
formes binaires et sur l'élimination. Προσέφερε μεγάλο εκπαιδευτικό έργο μέ
τήν ίδρυση επαγγελματικών σχολών, νυχτερινών σχολείων, τήν ίδρυση τών
δημόσιων εμπορικών σχολών, τήν ίδρυση τής φιλοδασικής έταιρείας κλπ.,
άλλά καί τή συμμετοχή του στή διαμόρφωση τών άναλυτικών προγραμμάτων
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στή Μέση Εκπαίδευση. Υπήρξε μεγάλη ή αναγνώριση του γιά το ερευνητικό
του έργο άπο διάσημους μαθηματικούς τής εποχής εκείνης, μεταξύ τών
οποίων καί ό Darboux, ό όποιος στό κλασσικό σύγγραμμα, του Θεωρία τών
Επιφανειών άναφέρεται συχνά στο έργο τού Στεφάνου.

Ό Στέφανος υπήρξε επιστήμων όξύνους καί βαθύς, κράτιστος διδά-
σκαλος άλλά καί ό κατεξοχήν πρακτικός άνθρωπος, ένας άκαταπόνητος καί
πλήρης αύταπαρνήσεως εργάτης τής προόδου. Επίσης θεωρήθηκε ώς διδά-
σκαλος «άφθαστος εις κομψότητα καί εις χάριν, διεγείρων τήν φιλοτιμίαν
καί τόν ενθουσιασμόν τών άκροατών του, έμπνεύσας εις τούς μαθητές του
τόν προς τήν έπιστήμην έρωτα». Γιά αύτό χαρακτηρίστηκε ώς καλλιτέχνης
μορφολόγος μαθηματικός, γεωμέτρης καί άλγεβριστής, στά έργα τού οποίου
ή ομορφιά καί ή αρμονία τών τύπων καί τών μεθόδων υπήρξε άνυπέρβλητη.
Ό ομιλών θεωρεί ότι ό Στέφανος Κυπάρισσος είναι ό μεγαλύτερος "Ελληνας
μαθηματικός τής προ Καραθεοδωρή περιόδου.

Καί έρχομαι τώρα στις άνέκδοτες ιδιόχειρες έπιστολές τού Κυπάρισσου
Στεφάνου προς τόν Felix Klein. Κατά τή διάρκεια τών σπουδών του στό Πα-
ρίσι (1878-1884), άλλά καί μετά τήν οριστική του εγκατάσταση στήν Αθήνα,
ό Κυπάρισσος Στέφανος συμβάλλει στήν άνάπτυξη τών διεθνών έπαφών
μεταξύ τών μελών τής μαθηματικής κοινότητας. Οι έπιστολές αύτές, οί
όποιες βρίσκονται στά άρχέία του Πανεπιστημίου τού Göttingen, άπεικονίζουν
τήν έντονη αύτή δραστηριότητα τού μεγάλου "Ελληνα μαθηματικού9. Τά κεί-
μενα αύτά, τά όποια έχουν γραφτεί στο Παρίσι (οί έπτά πρώτες έπιστολές)
καί στήν Αθήνα (ή τελευταία), άποτελούν ένα μέρος τής άλληλογραφίας
τους. Δυστυχώς δέν μπορέσαμε νά έντοπίσουμε, άναφέρει ή κυρία Φίλη, τις
έπιστολές τού Klein προς τόν Στέφανο, ούτε καί τήν συστατική επιστολή του
στήν οποία άναφέρεται ό "Ελληνας καθηγητής. Οί πρώτες επτά έπιστολές
έχουν σταλεί μεταξύ 1882 καί 1884 καί αντιστοιχούν στήν περίοδο τής
έκπόνησης καί ύποστήριξης τής κρατικής διδακτορικής του διατριβής (Thèse
d'État) μέ επιβλέποντα τόν Charles Hermite. Στή διάρκεια αύτής τής περιόδου
ό Στέφανος εργάζεται εντατικά καί δημοσιεύει τά άποτελέσματα τών έρευνών
του, τά όποια τόν καθιστούν γνωστό στή Γαλλία καί στό εξωτερικό.

9. Ας μας επιτραπεί, άναφέρει ή κυρία Φίλη, νά εκφράσουμε τήν ευγνωμοσύνη μας στόν
καθηγητή Α. Ν. Parshin. αντεπιστέλλον μέλος τής Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, γιά
τήν πολύτιμη βοήθεια του στήν άνακάλυψη αύτών τών επιστολών, καί τις θερμές μας
ευχαριστίες στή διοίκηση τών αρχείων, ή οποία μας έδωσε τά άντίγραφά τους.
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Ό Klein, επιδιώκοντας τήν έπιτυχία-προβολή του περιοδικού του
Μαθηματικά Χρονικά (Mathematische Annalen), καλλιεργεί τις επιστημο-
νικές σ/έσεις τόσο στή Γερμανία, όσο καί στο έξουτερικό, ώστε τό περιοδικό
του νά εμπλουτισθεί μέ άρθρα νέων ερευνητών. Φαίνεται λοιπόν πώς, όταν
διάβασε τις άνακοινώσεις του Στεφάνου, τις όποιες παρουσίασε στήν Ακα-
δημία Επιστημών ό Camille Jordan, προσκάλεσε τόν Στέφανο νά δημοσιεύ-
σει στό περιοδικό του10.

Στήν πρώτη επιστολή, οί άναφερόμενοι χαιρετισμοί τού Jordan
στόν Klein επιβεβαιώνουν τήν ύπόθεσή μας. Ή πρώτη αύτή επιστολή
τού Στεφάνου άποτελεΐ τήν άπάντηση στήν επιστολή τού Klein, όπου ό
σπουδαίος Γερμανός μαθηματικός προτείνει στόν νεαρό "Ελληνα ερευνητή
νά συνεργασθεί μέ αύτό τό περιοδικό. Κατά ένα μεγάλο μέρος, οί τέσσερις
πρώτες έπιστολές (I-IV) σχετίζονται μέ τό άρθρο, το όποιο προετοιμάζει:
Μελέτη γιά τήν «άπεικόνιση τών δυαδικών όμογραφιών άπό σημεία τού
χώρου μέ εφαρμογή στή σπουδή τών σφαιρικών περιστροφών». Τό άρθρο
λαμβάνει τήν τελική του μορφή στις 18 Μαρτίου 1883 καί τήν ίδια χρονιά
δημοσιεύεται στόν 22ο τόμο τού περιοδικού11.

Ό Στέφανος αναλαμβάνει το ρόλο τού δυναμικού μεσολαβητή μεταξύ
τοΰ Klein καί τών Γάλλων μαθηματικών. Άπό τή θέση τού άρχειοφύλακα, τήν
οποία κατέχει στή Γαλλική Μαθηματική Εταιρεία, συμβάλλει στήν οργάνωση
τακτικών άνταλλαγών τών δημοσιευμάτων μεταξύ Γαλλικής καί Γερμανικής
Μαθηματικής Εταιρείας (Έπιστολές II, IV). Εκείνη τήν εποχή ό Στέφα-
νος, έχοντας άντιληφθεΐ τ ή σημασία τού εναρκτήριου λόγου (Antrittsrede) τού
Klein τό 1872 στή Φιλοσοφική Σχολή καί στή Σύγκλητο τού Πανεπιστημίου τής
Erlangen, λόγος ό όποιος πέρασε στήν ιστορία τών Μαθηματικών ώς Πρόγραμ-
μα τού Erlangen (Erlangen Program)12, άγωνίζεται νά δημοσιευθεί ή μετάφραση
πού έκανε στά Γαλλικά στο περιοδικό Acta Mathematical το όποιο πρόσφατα
ίδρυσε ό Mittag-Leffler (Επιστολή III). Παρ' όλη τήν υποστήριξη τού διάσημου
μαθηματικού Poincaré καί τήν ένθερμη επιστολή13 του προς τον Mittag-Leffler

10. Βλ. Ch. Phili. Kyparissos Stephanos and his paper on quaternions. Acta historiae re-
rum naturaiium necnon technicarum. New Series τ. 3. 1999. σ. 35-46.

U.C. stephanos. Mémoire sur la représentation des homographies binaires par les points
de l'espace avec application à l'étude des rotations sphériques. Math. Ann. τ. 22. σ. 299-366.

12. F. Klein. Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen.
Math. Ann. τ. 43 (1893). σ. 63-100.

13. La correspondence entre Henri Poincaré et Gösta Mittag-Leffler présentée et annotée
par Philippe Habonnand. Basel: Birkhäuser 1999. σ. 128.
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στις 14 Αύγουστου 1883, ό Σουηδός μαθηματικός άπαντα αρνητικά1"1, άλλά καί
ή επιστολή τού Klein10 στις 21 'Ιουνίου 1885 δέν μεταβάλλει τή γνώμη τού
Mittag-Leffler16.

Στήν πρώτη επιστολή ό Στέφανος δίδει τις αναγκαίες βιβλιογραφικές
άναφορές γαλλικών δημοσιευμάτων καί μεσολαβεί, ώστε νά δημοσιευθεί ένα
άρθρο τού Laguerre στό περιοδικό Mathematishe Annalen ('Επιστολή IV). Στις
έπιστολές αύτές άναφέρεται επίσης στις συναντήσεις πού είχε μέ τόν Sophus
Lie ('Επιστολή V), μέ τόν Carl Friedrich Geiser, τόν Πρόεδρο τού Πρώτου
Διεθνούς Συνεδρίου τών Μαθηματικών (1897), στή διάρκεια της σύντομης
παραμονής του στή Ζυρίχη το 1884 ('Επιστολή VI), καί στις συναντήσεις του
μέ τόν W. Alter Van Dyck, μαθητή καί βοηθό τού Klein (Επιστολή IV).

Στήν τελευταία επιστολή του, τήν όποία άποστέλλει στόν Klein στις
8/20 Απριλίου 1897, λίγες μέρες άφότου ξέσπασε ό πόλεμος μέ τήν Τουρ-
κία (5 Απριλίου 1897), έκφράζει τις ανησυχίες του γιά τήν πατρίδα του. Στή
συνέχεια διατυπώνει τήν επιθυμία του νά ξανασυναντήσει τόν μέντορά του,
το ΐδιο έτος, κατά τή διάρκεια τών εργασιών τού 1ου Διεθνούς Συνεδρίου
τών Μαθηματικών στή Ζυρίχη. Γνωρίζουμε πώς αύτή ή συνάντηση πραγ-
ματοποιήθηκε καί πώς στή συνέχεια είχαν τήν εύκαιρία νά συναντηθούν σέ
πολλά συνέδρια, στά όποια ήταν προσκεκλημένος ό Στέφανος.

Αληθής πολίτης τού κόσμου, ό Στέφανος διατηρούσε άλληλογραφία
μέ σπουδαίους ξένους μαθηματικούς τής εποχής του. Ή άπουσία μίας
συστηματικής οργάνωσης τών άρχείων στήν Ελλάδα στέρησε τή χώρα μας
άπό πολύτιμα έγγραφα πού θά μπορούσαν νά ρίξουν φώς στήν εξέλιξη τών
σύγχρονων Μαθηματικών. Πάντως οί οκτώ αύτές έπιστολές μάς προσφέρουν
μία σπάνια μαρτυρία. Τή μαρτυρία τής δραστηριότητας ένός μαθηματικού
μέ διεθνή άναγνώριση, ό όποιος συμμετέχει ενεργά στή δημιουργία τών
Μαθηματικών στήν αύγή τού 20ού αιώνα.

14. Επιστολή 25ης Αυγούστου 1883 (ο.π., σ. 129).

15. D. Rowe. Klein. Mittag-Leffler and the Klein-Poincaré correspondance of 1881-1882.
In S. S. Demidov, M. Folkerts. D. Rowe. C. J. Scriba (eds) Amphora. Basel: Birkhäuser
1992. σ. 557-618.

16. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Χρ. ΦίΛΙΙ. Ό Κυπάρισσος Στέφανος καί
το Πρόγραμμα του Erlangen. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου γιά τή Διδακτική τών
Μαθηματικών. Ρέθυμνο 2009, σ. 457-472.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Παρουσίαση ξένης έκδοσης
σχετικά μέ τήν άνακαίνιση του Μεγάρου τής Ακαδημίας
άπό τον Ακαδημαϊκό κ. Αντώνιο Κουνάδη

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες καί Κύριοι Συνάδελφοι,

Π ρό έτους περίπου άπο αύτό εδώ τό βήμα, μέ τήν ευκαιρία ολοκληρώσεως
τών έργων άνακαινίσεως τού νεοκλασσικού Μεγάρου τής Ακαδημίας, είχα
προβεί σέ σχετική ανακοίνωση μέ προβολή μιας μικρού μήκους ταινίας διάρκειας
είκοσι πέντε λεπτών, τήν οποία είχε προβάλει ή NET στό εθνικό δίκτυο. Στο
άνακαινισθέν έργο καί στήν άποστολή τής Ακαδημίας —όπως θά θυμούνται
όσοι συνάδελφοι είδαν τήν ταινία αύτή— άναφέρθηκαν οί συνάδελφοι κ.κ. Μ. Σα-
κελλαρίου καί Χρ. Χρήστου ώς καί ό ομιλών. Ό κ. Σακελλαρίου είχε αναφερθεί
διεξοδικά στήν ίδρυση καί στούς σκοπούς τής Ακαδημίας, ενώ ό κ. Χρήστου
στόν καλλιτεχνικό διάκοσμο στό εσωτερικό τού κτιρίου τής Ακαδημίας καί
ειδικότερα στις μεγάλης άξιας τοιχογραφίες πού κοσμούν τήν κεντρική αύτή
αίθουσα τελετών. Ό ομιλών άνεφέρθη στό κατασκευαστικό έργο, το όποιο
επιτέλεσαν οί τρεις εταιρείες πού επελέγησαν κατόπιν διαγωνισμού, σχετικά
μέ τήν άποκατάσταση τών στεγών, τόν καθαρισμό όλων τών μαρμάρινων
επιφανειών καί τήν άποκατάσταση βλαβών σέ μαρμάρινους κίονες καί στά
άγάλματα τής Αθηνάς καί τού Απόλλωνα, καθώς καί στήν πολύ δυσχερή
εργασία άποκατάστασης-καθαρισμού τών τοιχογραφιών.

"Ηδη ευρίσκομαι στήν ευχάριστη θέση νά σας άνακοινώσω ότι σέ ειδικό
τόμο τού διεθνώς γνωστού οίκου Springer, πού μόλις εξεδόθη, γίνεται εκτενής
άναφορά [30 σελίδες έπί συνόλου 330] στό έργο άνακαινίσεως καί ιδιαίτερα
στό εξωτερικό τού Μεγάρου τής Ακαδημίας μέ πολλές έγχρωμες φωτογρα-
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φίες σχετικές μέ τήν άποκατάσταση βλαβών (Είκ. Ια, β). Τό βιβλίο αύτό
φέρει τόν τίτλο Sustainable Environmental Design in Architecture: Impacts
on Health (Άειφόρος περιβαλλοντικός σχεδιασμός στήν Αρχιτεκτονική:
Επιπτώσεις στήν υγεία). Στό βιβλίο αύτό γίνεται επίσης εκτενής άναφορά
στό έργο, το όποιο πραγματοποιήθηκε ύπό τήν εποπτεία τής 'Επιτροπής
Κτιρίων τής Ακαδημίας μέ Πρόεδρο τόν άείμνηστο Ν. Ματσανιώτη καί
μέλη τούς κ.κ. Γρ. Σκαλκέα, Χρ. Χρήστου, Π. Τέτση καί τόν ομιλούντα. Μέ
τή φροντίδα μάλιστα τού κ. Σκαλκέα, τότε Αντιπροέδρου τής Ακαδημίας,
βάσει καί εισηγήσεως τού ομιλούντος, έπετεύχθη ή χρηματοδότηση τού
έ'ργου αύτοΰ. Άναφορά άκόμη γίνεται στό έργο, τό όποιο επιτέλεσαν οί
τρεις άνάδο/οι εταιρείες, καθώς επίσης καί στή συμβολή τού Τεχνικού
Συμβουλίου τής Ακαδημίας καί τεχνικών τού Ίατροβιολογικοΰ Κέντρου,
οί όποιοι προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στήν Ακαδημία, δεδομένου ότι
αύτή δέν είχε —άλλά άκόμη καί σήμερα δέν έχει—τεχνική υποστήριξη, παρά
τό πλήθος τών κτισμάτων πού έχει στήν κατοχή της καί άσφαλώς έχουν
άνάγκη συντηρήσεως.

Φρονώ ότι ή έκδοση αύτή άποτελεΐ μιά εξαίρετη προβολή γιά τό
μοναδικής άξίας νεοκλασσικό αύτό Μέγαρο, άφού θά άποσταλεΐ σέ 2.000
περίπου βιβλιοθήκες άνά τόν κόσμο μέ τις όποιες συνεργάζεται ό οίκος
Springer. Στό δημοσίευμα αύτό περιλαμβάνεται καί μιά συνοπτική δυναμική
άνάλυση εύ στά θεια ς τού συστήματος κίονος-άγάλματος, ή όποια μαζί μέ
πέντε άλλες δημοσιεύσεις τού ομιλούντος σέ έγκριτα περιοδικά διεθνούς κυ-
κλοφορίας, εξηγεί τούς λόγους δυναμικής εύστάθειας τών δύο άγαλμάτων
πού άντεξαν, παρά τούς ισχυρούς σεισμούς πού δέχθηκαν, έδώ καί έκατόν
σαράντα χρόνια. Μέσω τών άναλυτικών μεθόδων τών εργασιών αύτών
επαληθεύονται προηγούμενα συμπεράσματα άλλων ειδικών σέ ό,τι άφορα
τήν εύστάθειά τους έναντι σεισμών γιά τά δεδομένα τής περιοχής. Οί ειδικοί
αύτοί είχαν επίσης άποδείξει μέ δημοσίευσή τους σέ διεθνές περιοδικό ότι
οί πολυσπονδυλωτοί κίονες τού ναού τού Διός στή Νεμέα (κατασκευασθέ-
ντες το 330 π.Χ.) άντέχουν στούς δώδεκα πλέον ισχυρούς σεισμούς τού κό-
σμου. Συγχρόνου δέ, μέσίο τών εργασιών αύτών εξηγείται καί τό εύφυές
τής υιοθετηθείσης κατασκευαστικής λύσεως γιά τή μεγαλύτερη προστασία
τών έπί κιόνων άγαλμάτων, όταν οί κίονες αύτοί δέν είναι μονολιθικοί άλλά
σπονδυλωτοί, πράγμα πού έχει ώς άποτέλεσμα τή σημαντική μείωση τού
μεγέθους τού σεισμικού κραδασμού λόγω άπορροφήσεοος ενέργειας άπό
τήν κρούση καί ολίσθηση μεταξύ τών σπονδύλων. Στό ζήτημα αύτό είχα
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άναφερθεϊ σέ άνακοίνωσή μου προ διετίας στήν 'Ολομέλεια. Χαρακτηριστικό
είναι οτι οσο υψηλότερος είναι ένας κίονας, τόσο πιο εύσταθές καθίσταται
τό άγαλμα, κάτι πού δεν γίνεται αντιληπτό μέ τήν κοινή λογική.

StamatinaTh.Rassia
Panos Μ. Pardalos Editors

Chapter 17

Restoration—Preservation in an Urban
Environment and Seismic Stability
of the Statues of Athena and Apollo Along
the Forefront of the Academy of Athens

Antonios Kounadis and Nikolaos Makris

Sustainable

Environmental

Design

in Architecture

impacts on Health
Foreword by Dr. Nick V. Baker

Springer

Abstract This chapter summarizes ilic restoration-preservation of two large marble
statues - those of Athena and Apollo - which decorate for the last 130 years rhe
forefron'. of the raain building of the Academy of Athens. Each statue rests atop a
13.65-m tail multi-drum marble column. Our study initially focuscs on the restora-
tion of the marble surfaces of the statues and their bases due to atmospheric pollution
which has increased significantly during the last 20 years. Subsequently, the chaptcr
presents the fundamental elements of the seismic response analysis and protection
of the statue-muiti-drum column system.

17.1 Introduction

During recent years, there has been increasing interest for the restoration and
preservation of monuments that reflect the cultural heritage of the European Union
which have suffered from environmental hazards {i.e.. earthquakes, floods, lire)
including environmental pollution. Modern techniques/technologies have been
developed towards this direction which involve the use of materials compatible with
the monuments' structural characteristics (i.e., material, construction type and age,
vulnerability, etc.). either from ancient or morc\receni times.

The period of architectural neaclassicism coincides historically with the estab-
lishment of the Greek Slate during the second half of the nineteenth century.
Architectural neoclassicism was widely adopted in Alliens ana thereafter in other

N. Makris

Structures and Applied Mechanics. University of Panas, Fatras, Gtixce
e-mail: !!makns#upauas.gr

ί>ι An-hiractuK: fmpat.-*»■ "n Health, Springer OptimiüSlioii and It* Applications 56.
DOl 10. i(Xr?/97S-!-4419-0743-5 J7. » Springer Sdcncc+Busincss Media, IXC 2012

Είκ. Ια, β. Εξώφυλλο του τιμητικού τόμου και πρώτη σελίδα του σχετικού άρθρου.

Κύριε Πρόεδρε,

Τό βιβλίο αύτό, καθώς και τήν προαναφερθείσα μικρού μήκους ταινία
θά πρέπει νά προμηθευτεί ή Ακαδημία γιά τό άρχεΐο της, διότι περιέχουν
χρήσιμα στοιχεία γιά μελλοντική συντηρήση του Μεγάρου, ή όποια πρέπει
νά γίνεται σέ τακτικά χρονικά διαστήματα.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15ιις ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΧ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες καί κύριοι Ακαδημαϊκοί,

Ή 'Επιτροπή 'Ενέργειας τής Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει Ημερίδα
μέ θέμα «Ελληνικοί υδρογονάνθρακες: Άπό τήν έρευνα στήν εκμετάλλευση».
Ή Ημερίδα θά λάβει χώρα τήν Παρασκευή 20 Απριλίου 2012, στό "Ιδρυμα
Ίατροβιολογικών 'Ερευνών τής Ακαδημίας Αθηνών.

Πριν σας ενημερώσω γιά τό σκοπό καί τά θέματα τής Ημερίδας,
έπιτρέψατέ μου νά αναφέρω, γιά ενημέρωση κυρίως τών νέων συναδέλφων,
ότι ή 'Επιτροπή 'Ενέργειας τής Ακαδημίας Αθηνών συνεστήθη άπό τήν
Ακαδημία Αθηνών το 2005 μέ σκοπό νά διαδραματίσει συμβουλευτικό ρόλο
στά ενεργειακά θέματα τής Ελλάδος, τά όποια θεωρεί καίριας σημασίας.
Σήμερα ή 'Επιτροπή συνίσταται άπό δεκαεπτά μέλη, έξι άκαδημαϊκούς καί
έντεκα μή άκαδημαϊκούς διακεκριμένους "Ελληνες επιστήμονες, ειδικούς
στούς διάφορους ενεργειακούς τομείς.

"Ενας άπό τούς τρόπους έκπλήρωσης τού σκοπού τής 'Επιτροπής
'Ενέργειας είναι καί ή διοργάνωση ημερίδων καί ομάδων εργασίας πάνω σέ
σημαντικά ενεργειακά θέματα. Τό 2006 ή Επιτροπή διοργάνωσε Ημερίδα
μέ θέμα «'Εξοικονόμηση ενέργειας», το 2008 διοργάνωσε Ημερίδα μέ θέμα
«'Ενέργεια καί περιβάλλον», το 2009 εξέδωσε τά πορίσματα καί τήν έκθεση
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τής δεκαπενταμελοϋς 'Ομάδας Εργασίας τής Επιτροπής επί του θέματος
«Πυρηνική ένέργεια καί ενεργειακές άνάγκες τής Ελλάδος», τό 2010
διοργάνωσε Ημερίδα μέ θέμα «'Υλικά γιά ενεργειακές εφαρμογές)), τό 2011
ή Επιτροπή έξέδο^σε τά πορίσματα καί τήν έκθεση τής δεκαεπταμελοΰς
'Ομάδας Εργασίας τής Επιτροπής επί του θέματος (('Ηλεκτροπαραγωγή
στήν Ελλάδα: 'Ορυκτά καύσιμα, άνανεώσιμες πηγές ενέργειας καί προοπτική
ενεργειακού εφοδιασμού», καί τέλος, επίσης τό 2011, διοργάνωσε συνάντηση
εργασίας (workshop) μέ θέμα ((Concentrating solar power», σέ συνεργασία μέ
το European Academies Science Advisory Council (EASAC).

Τά πορίσματα καί τά πρακτικά όλων τών Ημερίδων καί τών 'Ομάδων
'Εργασίας εκδόθηκαν άπό τήν 'Επιτροπή 'Ενέργειας καί διανεμήθηκαν
εύρέως. Στις δύο τελευταίες πρωτοβουλίες τής'Επιτροπής δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση σέ μία κατηγορία τεχνολογίας άνανεώσιμων πηγών ενέργειας, τών
Ήλιοθερμικών Συγκεντρωτικών Τεχνολογιών (Concentrating Solar Thermal
Power Technologies) οί όποιες, καίτοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά
τήν 'Ελλάδα, δέν έχουν έφαρμοστεΐ. Μέ ικανοποίηση άναφέρω ότι τελευταία
παρατηρείται ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τις τεχνολογίες αύτές καί στή χώρα
μας.

Ό σκοπός τής 'Ημερίδας με θέμα «Ελληνικοί υδρογονάνθρακες: Άπό
τήν έρευνα στήν εκμετάλλευση» είναι ή σέ βάθος συζήτηση τών ερευνών,
μελετών, τεχνολογιών καί προγραμματισμένων σχεδίων έντόπισης καί
εκμετάλλευσης ύδρογονανθράκων στόν έλληνικό χώρο, καθώς καί τών
σχετικών περιβαλλοντικών μελετών. Έπιδίωξή μας είναι ή γνώση επί τού
θέματος: Τί γνωρίζουμε, πόσο καλά τό γνωρίζουμε καί τί μπορούμε νά συ-
μπεράνουμε μέ βάση αύτό πού γνωρίζουμε. 'Επιπλέον, τί γνώση χρειαζό-
μαστε ώστε νά προχωρήσουμε στήν πλήρη άξιολόγηση καί εκμετάλλευση
αύτών τών έθνικών ένεργειακών πόρων μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ευελπιστούμε τό βιβλίο τών πρακτικών τής 'Ημερίδας πού θά εκδοθεί νά
άποτελέσει κίνητρο γιά περαιτέρω μελέτες καί νά βοηθήσει τή χώρα μας
στήν προσπάθειά της νά εκμεταλλευτεί τις ένεργειακές πηγές της.

Στόν Πίνακα 1 παρατίθεται τό συνοπτικό πρόγραμμα τής 'Ημερίδας,
καί στόν Πίνακα 2 οί κύριοι προσκεκλημένοι ομιλητές.
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09:00-09:40 Σκοπός Ημερίδας, Χαιρετισμοί, Εισαγωγική ομιλία
09:40-11:25 'Οριοθέτηση. ΑΟΖ. 'Υφαλοκρηπίδα
11:45-13:50 Πετρελαϊκό δυναμικό τής'Ελλάδας
14:20-16:25 Τεχνολογία - Περιβάλλον
16:25-18:10 Ό δρόμος προς τήν εκμετάλλευση
Πίν. 1. Συνοπτικό πρόγραμμα Ημερίδας.

• Καθ. Γιάννης Μανιάτης, Υφυπουργός Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ)

• Χρίστος Ζήνωνος, Έμπε,ιρογνώμων. Χαρτογράφος Κυπριακής Δημοκρατίας

• Καθ. Σοφία Σταματάκη (ΕΜΠ, Σχολή Μη/. Μεταλλείων - Μεταλλουργών)

• Καθ. Γρηγόριος Τσάλτας, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου

• Καθ. Πάνος Παπαναστασίου, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής. Πανεπι-
στήμιο Κύπρου

• Δρ. Κωνσταντίνος Α. Νικολάου, Γεωλόγος Πετρελαίων - Ενεργειακός
Οικονομολόγος. Γεν. Δ/ντής KANERGÏ Ltd.

• Καθ. Ανδρέας Γεωργακόπουλος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

• Καθ. Αβραάμ Ζεληλίδης (Πανεπιστήμιο Πατρών)

• Δρ. Ηλίας Κονοφάγος. Executive Vice President Hydrocarbons Flow Energy SA

• Δρ. Γιώργος Ζαφειρόπουλος. Διευθυντής 'Ερευνών, Έρευνα καί
Εκμετάλλευση 'Υδρογονανθράκων ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.

• Dr. Ioannis Abatzis, Chief Geoscientific Advisor, GEUS (Denmark)

• Dr. Jannis Makris (LIniversity of Hamburg)

• Άν. Καθ. Βασίλειος Κελεσίδης (Πολυτεχνείο Κρήτης)

• 'Επαμεινώνδας Τολέρης, Διευθυντής τής Ειδικής'Υπηρεσίας Περιβάλλο-
ντος (ΥΠΕΚΑ)

• Δρ. Κώστας Παπασταϋρος. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων καί
Περιβάλλοντος Κύπρου

• Ιωάννης Γρηγορίου. Διευθυντής I' "Ερευνας καί Παραγωγής
'Υδρογονανθράκων, ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.

• Κο^νσταντϊνος Παπακωνσταντίνου (Kavala Oil)

Πίν. 2. Προσκεκλημένοι ομιλητές.
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Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Υπάρχουν υδρογονάνθρακες στη /oSpa μας. Το ερώτημα είναι πόσοι
και που και πώς θα τους αξιοποιήσουμε.

Τό πλήρες πρόγραμμα θα σας άποσταλει προσεχώς. Ή παρουσία σας
στην Ημερίδα θά εΐναι τιμή για τήν Επιτροπή μας.

Ευχαριστώ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΑΕΤΗΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΧ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΧΡΗΣΤΟ ΖΕΡΕΦΟ*

Στην έκδοση της Τραπέζης της Ελλάδος περιέχονται μελέτες που εκπο-
νήθηκαν άπό μία πλειάδα ερευνητών διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων.
Όταν ό Διοικητής και το Γενικό Συμβούλιο της Τραπέζης της Ελλάδος
άπευθύνθηκαν στον συνάδελφο στην Ακαδημία Αθηνών, Καθηγητή κ. Κων-
σταντίνο Δρακάτο και σέ μένα για τ ή συγκρότηση της Επιτροπής Μελέτης
τών 'Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) στη '/ώρα μας, ήταν
ήδη αντιληπτό ότι ή κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης έκθεσης σχετικά μέ τις
περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τής άνθρωπογε-
νούς κλιματικής άλλαγής, εστιασμένης στη χώρα μας, θά ήταν ένα ιδιαίτε-
ρα άπαιτητικό έργο πού θά κάλυπτε ένα σημαντικό κενό τόσο στήν ελληνική
όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία. Πράγματι, κατά τήν έκπόνηση τών έπι-
μέρους μελετών διαπιστώσαμε όλοι πόσα πολλά έ'πρεπε νά γίνουν και πόσα
πολλά θά πρέπει να γίνουν και στό μέλλον σέ αύτόν τον τομέα.

Οι επιμέρους μελέτες άνέδειξαν τον πλούτο τών φυσικών πόρων που
διαθέτει ή χώρα μας άλλα και τους κινδύνους πού απειλούν τό φυσικό και
τό άνθρώπινο περιβάλλον της. Πρόκειται για μία y topa μέ εξαιρετικά μεγά-

* Συντονιστής τής Επιτροπής Μελέτης τών Επιπτώσεων τής Κλιματικής Άλλαγής
τής Τραπέζης τής Ελλάδος.
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λο μήκος ακτογραμμής, περίπου 16.300 χλμ. (οσο περίπου τό 1/3 τής πε-
ριφέρειας του πλανήτη), έκ τών οποίων περίπου τά 1.000 χλμ. άποτελοΰν
περιοχές υψηλής εύπάθειας στήν κλιματική άλλαγή. Ή εύπάθεια έγκειται
στόν κίνδυνο ανόδου τής μέσης στάθμης τής θάλασσας στή χώρα
μας, ή όποια έκτιμάται ότι θά κυμανθεί μέχρι τό 2100 μεταξύ 0,2 καί 2 μέ-
τρων. Βεβαίως, ή εύπάθεια τών άκτών δέν καθορίζεται μόνον άπό τόν κίν-
δυνο άνόδου τής μέσης στάθμης τής θάλασσας καί τις άκραιες κυματικές
καταστάσεις άλλά καί άπό άλλους τοπικούς παράγοντες, τεκτονικούς, γεω-
μορφολογικούς κλπ. Άπό τό σύνολο τής άκτογραμμής τής Ελλάδος περίπου
το 20% άποτελεΐ άκτές μέ μέτρια έως υψηλή εύπάθεια στις άναμενόμενες,
βάσει τών έκτιμήσεων, εξελίξεις. Οί συνέπειες τόσο τών μακροχρόνιων με-
ταβολών τής στάθμης τής θάλασσας όσο καί τών παροδικών άκραίων κατα-
στάσεων άφοροΰν πολλούς κλάδους τής οικονομίας, μεταξύ τών οποίων τόν
τουρισμό, τις χρήσεις γής καί τις μεταφορές. Το συνολικό κόστος έξαιτί-
ας τών άνθρωπογενών μεταβολών τής στάθμης τής θάλασσας άνέρχεται σέ
πολλές δεκάδες εκατομμύρια εύρώ κατ' έτος, όπως άναλύεται διεξοδικά στά
επιμέρους κεφάλαια.

Τό περιβάλλον τής Ελλάδος, έκτός άπό τό έντελώς ιδιαίτερο στοιχείο
τής πολύ εκτεταμένης άκτογραμμής, διαθέτει μεγάλη βιοποικιλότητα καί
διαφορετικά κλιματικά χαρακτηριστικά πού οφείλονται στήν άλληλεπίδρα-
ση μεταξύ άφενός τών καιρικών συστημάτων καί άφετέρου τής πολύπλο-
κης τοπογραφίας καί τής εκατοστιαίας κατανομής ξηράς καί θάλασσας άπό
τή δύση προς τήν άνατολή καί άπό τό βορρά προς τό νότο. "Ετσι, μέσα σέ
λίγες δεκάδες χιλιομέτρων, τά κλιματικά χαρακτηριστικά μπορούν νά με-
ταβληθούν άπό παράκτιου μεσογειακού τύπου σέ χαρακτηριστικά άκόμη
καί άλπικού τύπου στις κεντρικές καί βόρειες περιοχές τής χώρας. Ό συν-
δυασμός τής πολυσχιδούς τοπογραφίας μέ τις τροχιές τών διερχόμενων και-
ρικών συστημάτων διαχ6)ρίζει τόν κορμό τής Ελλάδος στή δυτική όμβρο-
πλευρά καί στήν άνατολική όμβροσκιά. Ή χώρα διαθέτει ομβρια ύδατα
άρκετά γιά όλες τις άνάγκες της άλλά δυστυχώς δέν γίνεται σωστή διαχεί-
ριση αύτών τών υδάτων. Ό συνολικός ογκος τού ύδατος πού δέχεται ή χώρα
κατ' έτος άνέρχεται κατά μέσο όρο σέ 115 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα,
όγκος ό όποιος δέν υστερεί άπό έκεΐνον σέ πολλές άλλες χώρες τής Εύρώ-
πης. Ωστόσο σέ κάποιες περιοχές τής Ελλάδος ύπάρχει υδατικό έλλειμ-
μα, ιδίοις στήν όμβροσκιά τής χώρας όπου ή μείωση τής διαθεσιμότητας
ύδάτ<ον γίνεται εντονότερη, όχι μόνο λόγω τής άκατάλληλης διαχείρισης
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τών ύδάτινων πόρων άλλα και εξαιτίας άκραίων κλιματικών καταστάσεων,
όπως εκείνη τοΰ 1989-90 κατά τήν οποία οί βροχές μειώθηκαν κατά περί-
που 40%. Σέ άντιστάθμιση όμο^ς, σέ πολλές περιοχές τής χώρας πού χαρα-
κτηρίζονται άπό υδατικό έλλειμμα, είναι ισχυρότερες οί βιογενεΐς εκπομπές
αρωματικών ένώσεων, χάρη στις όποιες εκλύονται στήν άτμόσφαιρα οι χα-
ρακτηριστικές εύχάριστες οσμές, τις όποιες πάντοτε εκθειάζουν οί επισκέ-
πτες τής Ελλάδος.

Διαχρονικά, όπως προκύπτει άπό τις ύπάρχουσες μετρήσεις, κατά τον
περασμένο αιώνα, οί βροχοπτ οάσεις μειώθηκαν κατά περίπου 20% στή
Δυτική Ελλάδα και 10% στήν Ανατολική Ελλάδα. Οί μειώσεις αύτές άπο-
δίδονται κυρίως σέ φυσικά αϊτια επειδή, ναι μέν υπάρχει και ή άνθρώπι-
νη παρέμβαση, άλλα αύτή κατέστη δυνατόν νά εκτιμηθεί ποσοτικά μόνον
κατά τις τελευταίες δεκαετίες χάρη στήν άνάπτυξη κλιματικών υποδειγμά-
των υψηλών προδιαγραφών μέ τήν εξέλιξη τών ηλεκτρονικών ύπολογιστών.
Μέ βάση τά υποδείγματα υπολογισμού τής άνθρωπογενούς παρέμβασης στο
κλίμα υπό τά δυο ακραία σενάρια κλιματικής μεταβολής (Β2 και Α2) πού
άναλύονται στα συναφή τμήματα τής μελέτης, άναμένεται ότι κατά τό τέλος
του 21ου αιώνα, λόγω τής άνθρωπογενους παρέμβασης, ή βροχή θά μειωθεί
μεταξύ 5% και περίπου 19% αντίστοιχα, σέ επίπεδο επικράτειας. Επίσης
προκύπτει ότι κατά τό τέλος τού 21ου αιώνα ή θερμοκρασία τού άέρα
θά αυξηθεί μεταξύ περίπου 3,0°C και 4,5°C άντίστοιχα. Γενικά, οί προσο-
μοιώσεις προβλέπουν σημαντικές μεταβολές πολλών κλιματικών παραμέ-
τρων, όπως ή ύγρασία, ή νεφοκάλυψη κ.ά. Ενδιαφέρον, όσον άφορα
τή χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), παρουσιάζουν ή άναμενό-
μενη αύξηση τής μέσης προσπίπτουσας ηλιακής άκτινοβολίας
(μεταξύ 2,3\ν/τ.μ. και 4,5\ν/τ.μ.) στο σύνολο τής έπικράτειας, καθώς και
ή αύξηση τής έντασης τών έτησίων άνέμων κατά 10% προς τό τέ-
λος τοΰ 21ου αιώνα.

Άπό τήν οικεία μελέτη στήν παρούσα έκθεση προέκυψε ότι, άκόμη και
στήν περίπτωση τού ενδιάμεσου Σεναρίου Α1Β, άναμένεται ότι στα ήπει-
ρωτικά ό άριθμός τών ήμερων κατά τις όποιες ή μέγιστη θερμοκρασία
θά υπερβαίνει τούς 35°C θά είναι μεγαλύτερος κατά 35-40 ήμέρες τήν
περίοδο 2071-2100 σέ σύγκριση μέ τό παρόν. Άκόμη μεγαλύτερη αύξηση
(περίπου 50 ήμέρες στήν έπικράτεια) θά σημειωθεί ώς προς τόν άριθμό τών
ήμερών μέ έλάχιστη θερμοκρασία άνω τών 20°C (τροπικές νύκτες). Σέ άντι-
διαστολή, ό άριθμός τών ήμερών μέ νυκτερινό παγετό άναμένεται νά μειω-
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θεΐ σημαντικά, ιδίως στή Βόρεια Ελλάδα (μείωση έο:>ς καί κατά 40 ήμε-
ρες), 'Εξάλλου ή άνοδος τής θερμοκρασίας θά έχει ο:>ς συνέπεια τήν αύξη-
ση τής χρονικής διάρκειας τής βλαστητικής περιόδου κατά 15-

nr r /

οθ ήμερες.

Μία σημαντική επίπτωση τής ανόδου τής θερμοκρασίας είναι καί ή
αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας γιά ψύξη τό καλο-
καίρι. Ειδικότερα στά πεδινά ηπειρωτικά τής Ελλάδος, θά ύπάρχει αύξη-
μένη άνάγκη ψύξης έως καί 40 επιπλέον ήμέρες τό χρόνο κατά τήν περίοδο
2071-2100, ενώ στις νησιωτικές καί ορεινές περιοχές οί αύξήσεις θά είναι
μικρότερες. Μία θετική πτυχή τής άλλαγής του κλίματος άποτελεΐ ή μεί-
ο:>ση τών ενεργειακών άπαιτήσεων γιά θέρμανση πού προβλέπε-
ται γιά τή χειμερινή περίοδο.

Μεταβολές άναμένονται επίσης ώς προς τις άκραΐες τιμές τής βρο-
χόπτωσης. Στήν Ανατολική Στερεά Ελλάδα καί τή ΒΔ Μακεδονία ή μέ-
γιστη ποσότητα τού νερού πού κατακρημνίζεται σέ διάστημα έως 3 ήμέρες
άναμένεται νά αυξηθεί σέ ποσοστό έως 30%, ενώ στή Δυτική Ελλάδα άνα-
μένεται νά μειωθεί σέ ποσοστό έως 20%. Σέ άντιδιαστολή μέ τις πλημμυ-
ρικές περιόδους, οί μεγαλύτερες αυξήσεις τής διάρκειας τών ξηρών περιό-
δων θά σημειωθούν στήν άνατολική ήπειρωτική χώρα καί στή Βόρεια Κρή-
τη, όπου άναμένονται 20 επιπλέον ήμέρες ξηρασίας μέχρι τό 2021-2050
καί μέχρι 40 επιπλέον ήμέρες τό 2071-2100. Άναμένεται ότι ή μεταβολή
τών κλιματικών συνθηκών θά αύξήσει σημαντικά τον άριθμό τών ημερών μέ
εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς κατά 40 ήμέρες τό 2071-2100
σέ ολη τήν Άνατολική Ελλάδα, άπό τή Θράκη έως τήν Πελοπόννησο, ενώ
μικρότερες αυξήσεις άναμένονται στή Δυτική Ελλάδα.

Γενικότερα, οί έπιπτώσεις γιά όλους τούς τομείς τής εθνικής οικονο-
μίας πού εξετάστηκαν είναι άρνητικές καί, σέ πολλές μάλιστα περιπταισεις,
εξαιρετικά άρνητικές. Οί έπιπτώσεις π.χ. στά δάση ελάτης, οξιάς καί πεύ-
κης είναι σημαντικές, ενω και η οιογκωση του κοστους λογω της αύξησης
τού άριθμού καί τής έκτασης τών δασικών πυρκαγιών είναι ουσιώδης.
'Επιπλέον άναμένεται μείωση τής άφθονίας τών ειδών καί τής β ι ο ποικι-
λότητας γενικότερα. 'Εκτιμάται επίσης ότι ή κλιματική άλλα γη, μέ βά-
ση τήν έπίδρασή της στήν εξέλιξη τού δείκτη «τουριστικής εύφορίας» ώς τό
τέλος τού αιώνα, θά έχει σημαντικές επιπτώσεις γιά τον ελληνικό του-
ρισμό, οί όποιες έντοπίζονται κυρίως στή χρονική καί περιφερειακή άνα-
κατανομή τών αφίξεων τουριστών στή χώρα μας, επομένως καί τών τουρι-
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στικών εισπράξεων. Τά έσοδα άπό τον τομέα του τουρισμού αποτελούν ση-
μαντικό οικονομικά πόρο τής χώρας, γι' αύτο και στήν παρούσα έκθεση πα-
ρατίθενται προτάσεις για τήν άνάγκη μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδια-
σμού μέ στόχο τήν άναβάθμιση τού τουριστικού προϊόντος τής χώρας στο
πλαίσιο μιας εξελισσόμενης άνθρωπογενοϋς κλιματικής άλλαγής. Οί συνέ-
πειες τής κλιματικής μεταβολής στο δομημένο περιβάλλον, στις με-
ταφορές, στήν ύγεία, στήν έξορυκτική βιομηχανία και σέ άλλους
κλάδους είναι σημαντικές και άναλύονται στήν "Εκθεση τής Τραπέζης τής
Ελλάδος. Άπό τις μελέτες πού άκολουθούν προκύπτει ότι είναι άπαραίτητο
νά σχεδιαστεί συγκεκριμένη πολιτική προσαρμογής γιά όλους τούς τομείς.
Σέ αύτη ν θά πρέπει νά ενταχθεί και μια εξωτερική πολιτική άναθεωρημένη
ώς προς τις κατευθύνσεις πού ενδιαφέρουν τή χο'^ρα μας.

Όσον άφορα στις εκτιμήσεις τών οικονομικών επιπτώσεων, έκπονή-
θηκαν εξειδικευμένες μελέτες γιά τρία σενάρια. Τό δυσμενέστερο σενάριο
άπό πλευράς έντασης τής άνθρωπογενούς κλιματικής μεταβολής άντιστοι-
χεΐ σέ άνυπαρξία κάθε δράσης γιά μείωση τών άνθρωπογενών εκπομπών
τών άερίων πού τό προκαλούν και χαρακτηρίστηκε στήν έκθεση ώς Σενά-
ριο Μή Δράσης. Στήν περίπτωση τού σεναρίου αυτού υπολογίζεται ότι
τό ΑΕΠ τής Ελλάδος θά μειωθεί, σέ ετήσια βάση, κατά 2% τό 2050 και
κατά 6% τό 2100. Τό συνολικό σωρευτικό κόστος τού Σεναρίου Μή Δράσης
γιά τήν ελληνική οικονομία, γιά τό χρονικό διάστημα έίος τό 2100, εκφρα-
σμένο ώς μείωση τού ΑΕΠ του έτους βάσης, άνέρχεται στα 701 δισεκατομ-
μύρια εύρώ (σέ σταθερές τιμές τού 2008). Τό επόμενο σενάριο στήν παρού-
σα έκθεση καθο ρ ίστηκε ώςΣενάριο Μετριασμού, σύμφωνα μέ τό όποιο
ή Ελλάδα μειώνει συνεχώς και δραστικά τις εκπομπές άερίων τού θερμοκη-
πίου στο πλαίσιο άντίστοιχης παγκόσμιας προσπάθειας, μέ αποτέλεσμα ή
αύξηση τής μέσης θερμοκρασίας νά περιοριστεί στούς 2°C. Τό συνολικό σω-
ρευτικό κόστος του Σεναρίου Μετριασμού γιά τό χρονικό διάστημα έως τό
2100, εκφρασμένο ώς άπώλεια ΑΕΠ, προκύπτει ίσο μέ 436 δισεκατομμύ-
ρια εύρώ (σταθερές τιμές τού 2008). Δηλαδή το συνολικό κόστος στήν περί-
πτωση τού Σεναρίου Μετριασμού είναι κατά 265 δισεκατομμύρια εύρώ μι-
κρότερο άπό αύτο τού Σεναρίου Μή Δράσης, και έπομένως ή πολιτική με-
τριασμού μειώνει κατά 40% τό κόστος τής μή δράσης. Τέλος, προκειμέ-
νου νά μετριαστούν οί ζημίες εξαιτίας τής κλιματικής άλλαγής, είναι ανα-
γκαίο νά ασκηθεί και πολιτική προσαρμογής, ή όποία προβλέπεται άπό τό
Σενάριο Προσαρμογής. Σέ αύτή ν τήν περ ίπτωση, τό ΑΕ Π τή ς Έλλά-
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δος θά παρουσιάσει, μείωση κατά 2,3% και 3,7% τά ετη 2050 και 2100 αντί-
στοιχα, και το κόστος προσαρμογής εκτιμάται ΐσο μέ 67 δισεκατομμύρια
εύρώ. Ωστόσο, όπως άναλύεται στα οικεία τμήματα τής έκθεσης, τά μέτρα
προσαρμογής δέν εξαλείφουν τό σύνολο των ζημιών λόγω τής κλιματικής
άλλαγής, άπλώς τις περιορίζουν. Τό συνολικό κόστος γιά τήν έλληνική οικο-
νομία άπό τις εναπομένουσες ζημίες λόγω τής κλιματικής άλλαγής εκτιμή-
θηκε ίσο μέ 510 δισεκατομμύρια εύρώ (σταθερές τιμές τού 2008), σωρευ-
τικά μέχρι τό 2100. Το συνολικό κόστος γιά τήν έλληνική οικονομία βάσει
τοϋ Σεναρίου Προσαρμογής είναι τό άθροισμα του κόστους πού συνεπάγο-
νται γιά τήν οικονομία τα μέτρα προσαρμογής και τοΰ κόστους πού οφείλε-
ται στις —περιορισμένες— ζημίες εξαιτίας τής κλιματικής άλλαγής. "Ετσι,
το συνολικό κόστος τοΰ Σεναρίου Προσαρμογής εκτιμήθηκε Ϊσο μέ 577
δισεκατομμύρια εύρώ (σταθερές τιμές τοΰ 2008), σωρευτικά μέχρι τό 2100.

Τέλος, θά πρέπει νά τονιστεί ότι οί οικονομικές εκτιμήσεις πού έ'χουν
γίνει στά έπιμέρους στάδια τής μελέτης άποτελοΰν τό κατώτατο όριο τοΰ
άναμενόμενου κόστους γιά τήν εθνική οικονομία εξαιτίας τής άνθρωπογε-
νοΰς παρέμβασης στο περιβάλλον. Επομένως, οί έν λόγω εκτιμήσεις πρέπει
νά θεωρηθούν άπλώς ενδεικτικές. "Ενας άπό τούς σημαντικούς παράγοντες
πού επηρεάζουν τό στρατηγικό σχεδιασμό και τήν πολιτική προσαρμογής
τής χώρας είναι τό πρόβλημα τής φτώχειας και γενικότερα τά κοινωνικά
προβλήματα, τά όποια οξύνει ή άνθρο:>πογενής κλιματική μεταβολή. Είναι
προφανές ότι γιά τήν κατανόηση και άντιμετώπιση μιας πλειάδας ζητημά-
των όπως αύτά άπαιτεΐται βελτίωση τών υπολογισμών, συσσώρευση περισ-
σότερων δεδομένων άλλά και χάραξη μιάς έσωτερικής και εξωτερικής πο-
λιτικής ή όποία, έχοντας ώς γνώμονα τά ένδεικτικά συμπεράσματα τής πα-
ρούσας έκθεσης, θά θωρακίσει τή χώρα έναντι όσων πρόκειται νά συμβοΰν.
'Άλλωστε, στή Σχολή τοΰ 'Ιπποκράτους είχε καθιερωθεί ή ρήση «κάλλιόν
έστι προλαμβάνειν ή θεραπεύειν», τής οποίας νοηματική παράφραση άπο-
τελεΐ ο αγγλικός όρος «precautionary principle», πού καθιερώθηκε άπό τήν
τέως Πρωθυπουργό τής Νορβηγίας κ. Brundtland.

Όπως προκύπτει άπό τήν ογκώδη έκθεση τής Τραπέζης τής Ελλάδος,
οί κλιματικές στρατηγικές θά πρέπει σταδιακά νά διαπερνούν όλους τούς
τομείς τής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης τής εξωτερικής πολιτικής. Ή
κλιματική άλλαγή δέν μπορεί νά άντιμετωπιστεΐ χωρίς τήν άμεση συνεργα-
σία όλων τών χωρών σέ παγκόσμιο επίπεδο. Ή Ελλάδα, στο πλαίσιο τής
Εύρωπαϊκής Ένωσης, θά πρέπει νά διαδραματίσει ρόλο στις διεθνείς δια-



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

61

πραγματεύσεις σχετικά μέ τή στρατηγική μετριασμού. Ή οικονομική απο-
τελεσματικότητα τής μείωσης τών εκπομπών στόν έλλαδικό χώρο μεγεθύ-
νεται, εφόσον ή ελληνική άγορά ενέργειας δρα στό πλαίσιο μιας κατά τό δυ-
νατόν ενιαίας, περιφερειακής άγοράς. Επομένως, ή περιφερειακή συνεργα-
σία για τήν κλιματική αλλαγή θά πρέπει νά άποτελεΐ βασικό άξονα τής έξοο-
τερικής πολιτικής τής χώρας, ένώ άξίζει νά προσεχθεί ιδιαίτερα ή στρατη-
γική πού θά άκολουθήσει ή Ελλάδα στά ζητήματα τών έκπομπών άπό τή
ναυτιλία σέ παγκόσμια κλίμακα.

Ή σημερινή δυσχερής οικονομική συγκυρία φαίνεται έκ πρώτης όψεως
οτι δημιουργεί εμπόδια σχετικά μέ τήν εξασφάλιση τών κεφαλαίων πού
θά άπαιτηθοΰν στό πλαίσιο τής πολιτικής μετριασμού καί προσαρμογής.
Όμως, στό μέτρο κατά τό όποιο ή πολιτική αύτή άξιοποιεΐται ώς εύκαι-
ρία νέων δραστηριοτήτων καί άνάπτυξης, μπορεί νά άποτελέσει μέρος τής
στρατηγικής πού θά συμβάλει στήν έξοδο άπό τήν οικονομική κρίση καί στή
διαμόρφωση ένός νέου άναπτυξιακοΰ προτύπου, μέ άλλα λόγια ή υίοθέτησή
της, άντί νά παρεμποδίζεται άπό τό σημερινό οξύ πρόβλημα τής οικονομίας,
μπορεί νά συμβάλει, έστω καί έν μέρει, στή λύση του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Επιτροπή Μελετιις Επιπτωςεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) (2011),
ΟΙ περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τής κλιματικής άλλαγής
στήν Ελλάδα. Τράπεζα τής Ελλάδος, Ευρωσύστημα, σ. 520.
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Εισαγωγή

Όταν οί παράγοντες πού επηρεάζουν τή διαπερατότητα τής υπερ-
ιώδους ήλιακής ακτινοβολίας στήν επιφάνεια τής Γης παραμένουν σταθε-
ρές, οί έπιβλαβεΐς δόσεις τής υπεριώδους Β ήλιακής ακτινοβολίας άναμέ-
νεται νά σταθεροποιηθούν ή άκόμα και νά μειώσουν τις ανοδικές τους τά-
σεις μετά τό 2007 (Ζερεφός 2002). Ή διεθνής έκθεση τού WMO/UNEP γιά
τό όζον (WMO 2011) και μία πρόσφατη δημοσίευση άπό τούς Den Outer
et al. (2010) άνέφεραν τή συνέχιση τών άνοδικών τάσεων στις UV-B πά-
νω άπό τήν Εύρώπη μέχρι τό 2005, τά δύο τρίτα άπό τις όποιες άποδί-
δονται στή συνδυασμένη μείωση τής νέφωσης και του οπτικού βάθους τών
άερολυμάτων και τό ένα τρίτο στή μακροπρόθεσμη άλλαγή τού όζοντος μέ-
χρι τό 2005. Στήν παρούσα έργασία άναλύονται οί μακροχρόνιες τάσεις
τής ύπεριώδους Β ήλιακής ακτινοβολίας μέχρι τον 'Οκτώβριο τού 2011 και
παρουσιάζονται ένδείξεις άνάκαμψης τής έπικίνδυνης συνιστώσας τής ήλι-
ακής άκτινοβολίας μετά τό 2007 σέ ένα μεγάλο μέρος τών βορείων μέσο,ιν
γεωγραφικών πλατών άπό τις 25° έως τις 60" βορείου γεωγραφικού πλάτους.

Πήγες Ôsèoiuévojv

Οί μακροχρόνιες τάσεις UV κατά τή διάρκεια τής εικοσαετούς περιόδου
1990-2011 μελετήθηκαν στις περιοχές του Πίνακα 1. Οί ήμερήσιες τιμές
UV στα 305 nm και 325 nm και οί συγκεντρώσεις όζοντος γιά τούς σταθ-
μούς του Καναδά και τής Ιαπωνίας πάρθηκαν άπό τήν παγκόσμια βάση
δεδομένων όζοντος και ύπεριώδους ήλιακής ακτινοβολίας του Καναδά
(www.woudc.org). Αντίστοιχα, τά δεδομένα UV γιά την Εύρώπη πάρθηκαν
άπό τήν ευρωπαϊκή βάση δεδομένων (http://www.ozone.fmi.fi/uvdb). Άπό
τις ήμερήσιες τιμές υπολογίστηκαν οί μέσες μηνιαίες τιμές, όταν γιά κά-
θε μήνα ύπήρχαν δεδομένα άπό τουλάχιστον 14 ήμέρες. Ή μελέτη περιλαμ-
βάνει και τήν άνάλυση τού οπτικού βάθους τών άεροζόλ (AOD) στά 550 nm
άπό τις βάσεις δορυφορικών δεδομένων τής NASA/GACP (Mishchenko
et al. 2007) και του δορυφόρου MODIS/Terra (Levy et al. 2007), καθώς
και τήν άνάλυση δεδομένων νεφοκάλυψης άπό τη βάση τής NASA/ISCCP
(Rossow & Schiffer 1999) και τό δορυφόρο MODIS/Terra.
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Σταθμοί Γεωγραφικό πλάτος (σέ μοίρες) Γεωγραφικό μήκος (σέ μοίρες)
Churchill 58.8 -94.1

Μ <  < Edmonton/Stony Plain 53.6 -114.1
Ζ <  te Saturna Island 48.8 -123.1

Toronto 43.8 -79.5
Jokioinen 60.8 23.5

_ Lindenberg 52.2 14.1
Ε  £ Hradec Kràlové 50.2 15.8
ω Reading 51.4 -0.9

Thessaloniki 40.6 23.0
< Sapporo 43.1 141.3
g Ε Tateno 36.1 140.1
— Naha 26.2 127.7

Πίν. 1. Σταθμοί μέ μακροχρόνιες μετρήσεις UVo-ô βόρειο ημισφαίριο κατά τήν πε-
ρίοδο 1990-2011.

Αποτελέσματα και συζήτηση

Οί μακροχρόνιες αλλαγές τής UV στα μήκη κύματος τών 305nm και
325 nm πάνω άπό τούς δώδεκα υπό μελέτη σταθμούς παρουσιάζονται στο
Σχήμα 1. Ή κάτω καμπύλη του σχήματος παρουσιάζει τις μακροχρόνιες
άλλαγές τής διαφοράς τών 305nm άπό τά 325 nm, οί όποιες θά συζητηθούν
στήν επόμενη παράγραφο.

Άπό τά δεδομένα τού σχήματος ύπολογίστηκαν οί γραμμικές τάσεις
τής UV-B και UV-Α ήλιακής ακτινοβολίας κατά τήν περίοδο 1995 έως
2011, ή οποία είναι ή περίοδος μετά τήν έκρηξη τοΰ ήφαιστείου Πινατοΰμπο
στις Φιλιππίνες τό 1991. Σέ αύτήν τήν περίοδο ή UV στα 305 και 325 nm
αύξήθηκε κατά 0,37%/έτος και 0,55%/ετος άντίστοιχα· οί συνολικές ποσό-
τητες τοΰ όζοντος αύξήθηκαν κατά 0,1%/έτος, οί συγκεντρώσεις αιωρούμε-
νων σωματιδίου μειώθηκαν περισσότερο άπό 1%/έτος, ένώ ή ολική νεφοκά-
λυψη παρέμεινε σχεδόν άμετάβλητη.

Τό μεγαλύτερο μέρος τής παρατηρούμενης θετικής τάσης στά 325 nm
μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι προκλήθηκε άπό τή μείο^ση τών αίωρούμε-
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Ακτινοβολία 305 nm
■ Ακτινοβολία 325 nm
Διαφορές [305-325] nm
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Σχ. 1. Αλλαγές στήν υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία στά 305 καί 325 nm πάνω άπό
τους δώδεκα υπό μελέτη σταθμούς καί οί διαφορές τους σέ ποσοστό επί τοις
έκατό. Οί παχιές μαύρες καμπύλες είναι πολυώνυμα β' βαθμού πού εφαρμόστη-
καν στά δεδομένα.
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νων σωματιδίων, δεδομένου ότι τό συγκεκριμένο μήκος κύματος επηρεάζε-
ται πολύ λίγο άπό το οζον καί ότι ή νέφωση παρέμεινε σχεδόν άμετάβλητη.
Άπό τήν άλλη μεριά, ή παρατηρούμενη τάση στά 305nm τών 0,37%/έτος
είναι τό άποτέλεσμα τού άλγεβρικού άθροίσματος τών τάσεων τού όζο-
ντος, τών άερολυμάτων καί τών νεφών. Ή μακροπρόθεσμη άλλαγή στά
305 nm, πού μπορεί νά άποδοθεΐ στήν αύξηση τού όζοντος, μπορεί νά εκτι-
μηθεί άπό τή διαφορά τής τάσης στά 305 nm, μείον τήν τάση στά 325 nm,
δηλαδή 0,37%/έτος -0,55%/έτος = -0,18%/έτος, ή οποία είναι σέ πλήρη
συμφωνία μέ τήν παρατηρούμενη άνοδική τάση τού όζοντος (0,1%/έτος).
Το παραπάνω άποτέλεσμα ύποδηλώνει ότι άν τά άερολύματα καί ή νέφω-
ση δέν εΐχαν τάσεις, τότε ή τάση τής UV-B θά ήταν -0,18%/έτος καί όχι
+0,37%/έτος, όπως μετρήθηκε στήν πραγματικότητα. Ώς έκ τούτου μπορεί
νά συναχθεί ότι οί τάσεις τών άεροζόλ καί τής νέφο^σης αύξησαν τήν υπερ-
ιώδη Β άπό -0,18%/έτος σέ 0,37%/έ'τος, ήτοι κατά 0,55%/έτος καί, επειδή
ή νέφωση δέν παρουσίασε σημαντική άλλαγή, ένα μεγάλο μέρος τής παρα-
τηρούμενης θετικής τάσης στό ύπεριώδες Β φάσμα τής ηλιακής άκτινοβολί-
ας μπορεί νά άποδοθεΐ στή μείωση τών άερολυμάτων.

"Εχοντας συζητήσει τόν άνταγωνιστικο ρόλο πού διαδραματίζουν οί
διάφοροι παράγοντες στόν καθορισμό τής μακροπρόθεσμης μεταβλητότη-
τας τής UV-B, εφαρμόσαμε ένα πολλαπλό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμη-
σης στά δεδομένα UV, το όποιο περιλαμβάνει τούς όρους πού περιγράφουν
τή γραμμική τάση, τή σχεδόν διετή κύμανση (QBO), καθώς καί το οπτικό
βάθος τών άερολυμάτων καί τή νέφωση. Ή παλινδρόμηση εφαρμόστη-
κε στις μηνιαίες άνωμαλίες τής υνκατά τις περιόδους 1995-2000, 1998-
2003, 2001-2006 καί 2004-2011 καί τά αποτελέσματα παρατίθενται στον
Πίνακα 2. Άπό τόν πίνακα διαπιστώνεται οτι οί τάσεις τής UV-B είναι θε-
τικές μέχρι τό έτος 2003, σταθεροποιούνται κατά τήν περίοδο 2001-2006
καί άρχίζουν νά μειώνονται κατά τήν τελευταία περίοδο 2004-2011. Τά
άποτελέσματα υποδηλώνουν ότι υπάρχει σημείο καμπής στή μακροχρόνια
μεταβλητότητα τής UV-B, τό όποιο βρίσκεται κοντά στό έτος 2007. Γιά
νά επιβεβαιώσουμε τήν υπόθεση αύτή εφαρμόσαμε πολυώνυμα β' βαθμού
στά δεδομένα UV τού Σχήματος 1 κατά τήν περίοδο 1995-2011. Οί πο-
λυωνυμικές καμπύλες δείχνουν πράγματι τή σταθεροποίηση τών αλλαγών
τής UV-B μέχρι τό 2006 καί τό σημείο καμπής τής UV-B νά βρίσκεται γύ-
ρω στό έτος 2007. Τά 'ίδια άποτελέσματα εξάγονται όταν υπολογίσουμε τις
καμπύλες β' βαθμού άπό τούς υπολογισμούς τού στατιστικού μοντέλου πού



68

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

305 nm  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΣΗ  (% άνά ετος) ΣΦΑΛΜΑ T-TEST
1995-2000 1.121 0.532 2.108
1998-2003 1.249 0.513 2.434
2001-2006 0.000 0.533 0.000
2004-2011 -1.231 0.431 -2.856
325 nm
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΣΗ (% άνά ετος) ΣΦΑΛΜΑ T-TEST
1995-2000 0.617 0.223 2.764
1998-2003 1.308 0.229 5.718
2001-2006 0.029 0.313 0.091
2004-2011 -0.132 0.235 -0.560
Διαφορές [305-325] nm
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΣΗ  (% άνά ετος) ΣΦΑΛΜΑ T-TEST
1995-2000 0.504 0.481 1.203
1998-2003 -0.059 0.513 0.001
2001-2006 -0.029 0.484 -0.061
2004-2011 -1.099 0.362 -3.028
Όζον
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΣΗ (% άνά ετος) ΣΦΑΛΜΑ T-TEST
1995-2000 0.118 0.213 0.557
1998-2003 0.000 0.207 0.001
2001-2006 -0.116 0.176 -0.658
2004-2011 0.395 0.157 2.517

Πίν. 2. Στατιστικά αποτελέσματα τών τάσεων άπό τις τέσσερις διαδοχικές περιόδους
πού μελετήθηκαν.

περιγράφηκε παραπάνω. Πράγματι, τά πολυώνυμα β' βαθμού τού μοντέλου
περιγράφουν πολύ καλά τις αλλαγές τής UV-B κατά τήν περίοδο 1995-2011
μέ υψηλή στατιστική σημαντικότητα (t-test τής τάξης τού 3,6 στα 305nm
και 7,1 γιά τά 325nm άντίστοιχα). Έν συντομία μπορεί νά δηλωθεί ότι τά
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επίπεδα τής UV-B ακτινοβολίας αύξήθηκαν μέχρι τό 2005, σταθεροποιήθη-
καν τό 2006 και άρχισαν νά μειώνονται άπό τό 2007. Αξιοσημείωτη είναι ή
ομοιότητα μεταξύ τών καμπυλών β' βαθμού τών 305 nm και τής διαφοράς
[305-325]nm, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.

Συμπεράσματα

Μελετήθηκαν οί μακροχρόνιες άλλαγές τής UV-B άκτινοβολίας σέ δώ-
δεκα επιλεγμένους σταθμούς στο βόρειο ημισφαίριο, οί όποιοι διαθέτουν τις
μεγαλύτερες χρονοσειρές φασματοφωτομετρικών δεδομένων UV κατά τή
διάρκεια τής περιόδου 1990-2011. Τά άποτελέσματα έδειξαν ότι ή ύπερ-
ιώδης Β ηλιακή άκτινοβολία συνέχισε νά άνεβαίνει μέχρι το 2005, σταθερο-
ποιήθηκε κατά τό 2006 και άρχισε νά άντιστρέφει τήν άνοδική της πορεία
μετά τό 2007. Αύτό έρμηνεύεται άπό τις άντίθετες επιδράσεις τών τάσεων
τών άερολυμάτων και τού όζοντος στις άλλαγές τής UV-B, δεδομένου ότι ή
παρατηρούμενη τάση στή νέφωση ήταν άσήμαντη. Παρουσιάστηκαν στοι-
χεία πού άποδεικνύουν ότι τό άποτέλεσμα τής μείωσης τών άεροζόλ κυριαρ-
χούσε τού άποτελέσματος τής άνοδικής τάσης τού όζοντος στήν άκτινοβο-
λία UV-B άπό το 1995 έως περίπου τό 2006. Μετά τό 2007, ή συνεχιζόμε-
νη άνοδική τάση τού όζοντος κυριάρχησε και συνέτριψε τήν άντίθετη τάση
άπό τήν πτώση τών άεροζόλ μέ άποτέλεσμα τήν άντιστροφή τής άνοδικής
τάσης τής UV-B.

Ευχαριστίες

Ή μελέτη συγχρηματοδοτήθηκε άπό τό Περιβαλλοντικό Παρατηρητή-
ριο Costa Navarino (ΝΕΟ) στή Μεσσηνία. Αναγνωρίζουμε τή βοήθεια τού
Δρ. Fioletov γιά τήν παροχή τού συνδέσμου στο διαδίκτυο ftp://exp-studies.
tor.ec.gc.ca/pub/uvdata,πού επιτρέπει τήν πρόσβαση στά δεδομένα υντών
σταθμών τοΰ Καναδά μετά τό 2007, καθώς και τό επιστημονικό προσωπικό
τών άποστολών MODIS και NASA γιά τήν παραγωγή τών δεδομένων νε-
φοκάλυψης και αιωρούμενων σωματιδίων.
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Είναι γνωστό δτι οί Πέρσες, μετά τήν ήττα τους στο Μαραθώνα, άνέ-
βαλαν επί έννέα περίπου χρόνια τις προετοιμασίες γιά τή συνέχιση τής προ-
σπάθειας κατακτήσεως τής Ελλάδος. Ή άναβολή αύτη όφείλετο τόσο στήν
εξέγερση τής Αιγύπτου όσο και στήν άνάγκη διεύρυνσης τού όγκου και τής
ισχύος τών περσικών δυνάμεων. Οί προετοιμασίες ολοκληρώθηκαν και ή εκκί-
νηση τών περσικών δυνάμεων έγινε άπό τά Σούσα τήν άνοιξη του 481 π.Χ.
Ή διέλευση του στρατού του Ξέρξη έγινε άπό διάφορα μέρη τής Ασίας μέ
αιγυπτιακά και φοινικικά πλοία μέ προορισμό τέσσερα σημεία στήν Εύρώπη.
Τά σημεία αύτά ήσαν στήν Προποντίδα, στήν εκβολή τών ποταμών "Εβρου
και Στρυμόνα και πιθανότατα στον Αξιό (Ήρόδ. 7, 25). Ιδιαίτερο ένδια-
φέρον παρουσιάζουν οί προετοιμασίες διέλευσης τού Ελλησπόντου, διότι ή
γέφυρα θά έχρησιμοποιεΐτο οχι μόνο γιά τή διέλευση ενός γιγαντιαίου στρα-
τού άλλά και γιά τήν έπιστροφή του, σέ περίπτωση πού ή ναυτική ύποστη-
ριξη δέν θά ήταν επαρκής.

Ή πρίότη προσπάθεια γεφύρωσης τού Ελλησπόντου άπό τήν Αβυδο
προς τήν άπέναντι άκτή τής Σηστού άπέτυχε λόγω καταιγίδας, ή οποία
κατέστρεψε ό,τι είχαν φτιάξει οί μηχανικοί τού Ξέρξη (Ήρόδ. 7, 33). Ή
καταιγίδα, ή οποία διέλυσε τήν κατασκευή, πρέπει νά συνοδευόταν άπό
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θυελλώδεις άνέμους. Ή λύση έδόθη κατά τον Ηρόδοτο μέ τήν τοποθέτηση
τριακοσίων εξήντα πλοίων συνεζευγμένων ώστε νά άποτελέσουν γέφυρα πρός
τήν Προποντίδα, ενώ ταυτοχρόνως συνεζεύχθη άνάλογος άριθμός πλοίων
ώστε νά οδηγήσει πρός τά Δαρδανέλια (Ήρόδ. 7, 36). Τή διάβαση τού στρα-
τεύματος και τών ζώων περιγράφει γλαφυρότατα ό Ηρόδοτος. Ή σημερινή
ζεύξη τής άσιατικής ήπείρου μέ τήν εύρωπαϊκή άκτή δέν γίνεται βεβαίως
στήν 'Άβυδο άλλα μέσω τής γέφυρας τού Γαλατά. Ασφαλώς ή άκτογραμμή
τής περιοχής τής Αβύδου και τής άπέναντι εύρωπαϊκής έχουν τροποποιηθεί
σημαντικά άπό τήν εποχή τής περσικής εισβολής μέσα στούς είκοσιτέσσε-
ρις αιώνες πού παρήλθαν έ'κτοτε. Γιά τήν προώθηση και τή διευκόλυνση τής
στρατιάς τών Περσών, και έχοντας τήν κακή έμπειρία τής καταστροφής τού
περσικού στόλου υπό τον Μαρδόνιο επί Δαρείου λόγω σφοδρής θαλασσοτα-
ραχής, ό Ξέρξης άποφάσισε νά χαράξει ισθμό στήν προ τού 'Άθω περιοχή
τής Χαλκιδικής μήκους περίπου 2 χλμ. (Θουκ. 4, 109· Ήρόδ. 7, 24). Ακό-
μα και σήμερα έμφανίζονται τά ΐχνη αύτού τοϋ ισθμού στήν περιοχή τών
Νέων Ρόδων Χαλκιδικής.

Τήν επόμενη άνοιξη (480 π.Χ.), ή στρατιά τοΰ Ξέρξη έκίνήθη πρός τήν
'Άβυδο γιά νά διασχίσει τον Ελλήσποντο, διέλευση ή όποία διήρκεσε επτά
ήμέρες (Ήρόδ. 7, 128). Στή συνέχεια οί θαλάσσιες και επίγειες δυνάμεις
τών Περσών συναντήθηκαν στις εκβολές τοΰ "Εβρου και ό 'ίδιος ό Ξέρξης
επιθεώρησε τό στόλο (Ήρόδ. 7, 128). Οί τριήρεις πού έμετρήθησαν ήσαν
χίλιες διακόσιες επτά, ενώ το σύνολο τών υπολοίπων πλοίων άνερχόταν στις
τρεις χιλιάδες (Ήρόδ. 7, 21). Λεπτομέρειες σχετικώς μέ τή συμμετοχή Φοι-
νίκων, Αιγυπτίων, Κυπρίων και Ελλήνων άπό τά νησιά τοΰ Αιγαίου και τοΰ
'Ιονίου άναφέρονται όχι μόνο στόν Ηρόδοτο άλλά και στόν Διόδο^ρο (Διόδ.
11, 3). Τό σύνολο τού περσικού στόλου τελούσε ύπό τις διαταγές τεσσά-
ρων Περσών, οί όποιοι και τον κατηύθυναν παράλληλα μέ τά προελαύνοντα
χερσαία στρατεύματα, μέχρις ότου έφθασαν στις εκβολές τοΰ Άξιοΰ όπου
συγκεντρώθηκαν όλες οί χερσαίες δυνάμεις τών Περσών.

Στή συνέχεια ό περσικός στρατός προωθήθηκε στόν Θεσσαλικό κάμπο
μετά τήν προσφορά γης και ύδατος άπό τούς Θεσσαλούς και τούς Λοκρούς.
"Ηδη είχαν χαθεί όλες οί ελπίδες άμυνας τής Θεσσαλίας, και οί μή ύποτα-
γέντες Έλληνες άποφάσισαν νά καταλάβουν τις Θερμοπύλες μέ τις επίγειες
δυνάμεις και τό Αρτεμίσιο μέ τό στόλο τους (Ήρόδ. 7, 175). Τό Αρτεμί-
σιο προσέφερε έξαιρετικό ναύσταθμο γιά τον ελληνικό στόλο, ό οποίος ταυ-
τόχρονα θά έμπόδιζε και τήν άπόβαση Περσών στα νώτα τών Θερμοπυλών

(Ήρόδ. 7, 175· 8, 21).
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Καθώς πλησίαζε ό εχθρικός στόλος, οί "Ελληνες υποχώρησαν στή
Χαλκίδα μέ πρόθεση νά υπερασπισθούν τό Στενό του Εύριπου καί απέστει-
λαν ήμεροσκόπους στά ορη τής Εύβοιας γιά νά τούς ένημερώνουν γιά τις κι-
νήσεις τού έχθροΰ. "Εντεκα ήμέρες μετά τόν απόπλου τού περσικού στόλου
άπό τόν Θερμαϊκό κόλπο, ό στόλος κατέπλευσε στήν άκτή τής Μαγνησίας.
Τήν επόμενη ήμέρα, θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι δημιούργησαν με-
γάλη θαλασσοταραχή πού διήρκεσε τρεις ήμέρες (Ήρόδ. 7, 188). Υπολο-
γίζεται ότι τριακόσιες τριήρεις καί δεκάδες μικρότερα πλοία χάθηκαν, ενώ
παρασύρθηκαν άπό τούς άνέμους καί τή θαλασσοταραχή μεγαλύτερα πλοία
προς τις άκτές τού Πηλίου. Ή θεομηνία είναι προφανές ότι κατέλαβε έξα-
πίνης τούς Πέρσες, οί όποιοι μέσα στόν πανικό τους, μόλις άπεκατεστά-
θη ό καιρός, άπέπλευσαν, όσοι επέζησαν, προς το νοτιοανατολικό άκρο τής
Μαγνησίας όπου έλλιμενίσθησαν στόν Παγασητικό κόλπο. Οί "Ελληνες, οί
όποιοι τή δεύτερη ήμέρα τής καταιγίδας ενημερώθηκαν άπό τούς ήμερο-
σκόπους γιά τήν καταστροφή τών Περσών, επέστρεψαν μέ τή μεγαλύτερη
δυνατή ταχύτητα άπό τή Χαλκίδα στό Αρτεμίσιο, ώστε νά προλάβουν εκεί
τήν άφιξη τών εχθρικών πλοίων. Μάλιστα δέ αιχμαλώτισαν καί δεκαπέντε
έξ αύτών. Όπως οί Θερμοπύλες υπήρξαν στόχος τής σύγκρουσης Ελλή-
νων καί Περσών στήν ξηρά, έτσι καί τά στενά του Εύριπου υπήρξαν στόχος
σύγκρουσης στή θάλασσα (Ήρόδ. 7, 8· Πλούτ. Θεμιστ. 7· Ήρόδ. 8, 15).

Οί "Ελληνες, έκτός άπό τούς ήμεροσκόπους, διέθεταν καί εξαίρετους
δύτες όπως ό Σκυλλίας άπό τή Σκιώνη, ό όποιος ενημέρωσε γιά τις κινή-
σεις τών Περσών καί ιδιαίτερα γιά τό μικρό άριθμό τών περσικών τριήρε-
ων στήν περιοχή. Κατά τή ναυμαχία πού επακολούθησε, αιχμαλώτισαν επι-
πλέον άλλα τριάντα περσικά πλοία. Νέα καταιγίδα κατά τήν ίδια νύχτα έπέ-
τεινε τή σύγχυση τών Περσών. Μάλιστα διακόσια πλοία τών Περσών πού
επιχειρούσαν τόν περίπλου τής Εύβοιας ναυάγησαν κατά οικτρό τρόπο στο
σημερινό Κάβο Ντόρο. Οί Έλληνες άντεπετέθησαν τήν έπομένη, ενισχυ-
μένοι μέ πενήντα τριήρεις άπό τήν Αθήνα, καί κατέστρεψαν τό στόλο άπό
τήν Κιλικία επιστρέφοντες το βράδυ στό Αρτεμίσιο. Οί ντροπιασμένοι Πέρ-
σες, φοβούμενοι τήν οργή τού Ξέρξη, έπετέθησαν τό μεσημέρι τής έπομέ-
νης στόν κόλπο τού Αρτεμισίου. Ή ναυμαχία ύπήρξε καταστροφική καί γιά
τούς δύο στόλους άλλά κυρίως γιά τούς Πέρσες (Ήρόδ. 8, 16). Ή όλη εμπει-
ρία τών συγκρούσεων παρά τήν Εύβοια καί τών καταστροφών πού ύπέστη-
σαν οί Πέρσες οδήγησε τόν Πίνδαρο νά πει γιά τό Αρτεμίσιο ότι «εκεί τά
τέκνα τών Αθηναίων έθεσαν τά θεμέλια τής έλευθερίας» ([...] επί τής έν
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Αρτεμισία) μάχης [...] παίδες Άθαναίων έβάλοντο φαεννάν κρηπΐδ' ελευθε-
ρίας·) (Πλούτ. Θεμιστ. 7).

Δυστυχώς οί καλές ειδήσεις συνοδεύθηκαν άπο τήν ξαφνική είδηση της
άπώλειας τών Θερμοπυλών και ο ελληνικός στόλος άπέπλευσε προς τή Σα-
λαμίνα για νά προστατεύσει τις νότιες επαρχίες (Ήρόδ. 8, 21). Τήν επό-
μενη ήμέρα ό περσικός στόλος πέρασε με μεγάλη προσοχή το Στενό του
Εύριπου και τό άπόγευμα άγκυροβόλησε στο Αρτεμίσιο. Έκεΐ παρέμειναν
για άρκετές ήμερες, κατά τις όποιες τά έπίγεια περσικά στρατεύματα διέ-
σχιζαν τις Θερμοπύλες μέ τήν άδεια του Ξέρξη, ετσι ώστε δλος ό στρατός
νά δει τους πεσόντες "Ελληνες στις Θερμοπύλες καθ1 όδόν προς τήν Αθήνα.
Καθώς τά στρατεύματα τοϋ Ξέρξη προωθοΰντο προς νότο, τό στράτευμα
τών Ιίερσών αύξανε άπο τήν προσχώρηση Ελλήνων άπο τή Βοιωτία και
άλλες περιοχές, πλην τών Θεσπιέων και τών Πλαταιέων (Ήρόδ. 8, 66).

Περίπου /ίλια πλοία θα πρέπει νά ήταν διαθέσιμα στούς Πέρσες για τή
ναυμαχία της Σαλαμίνος, ενώ τά άντίστοιχα ελληνικά περίπου τριακόσια.*
Σύμφωνα μέ τον Ηρόδοτο, μέ ενίσχυση άπο τήν Τροιζηνία, τά πλοία τών
Ελλήνων στή Σαλαμίνα άνήλθαν σέ περίπου τριακόσια έξήντα επτά τριή-
ρεις, και αύτό γιατί οί Αθηναίοι, οί Κορίνθιοι και οί Μεγαρείς, άφοΰ επι-
σκεύασαν τις άπώλειες και τις ζημιές πού είχαν ύποστεΐ στο Αρτεμίσιο,
διατήρησαν άριθμητικά τό στόλο τους.

Ή περιγραφή της μάχης της Σαλαμίνος άπο τον Αισχύλο, ό όποιος και
πολέμησε στή ναυμαχία, περιγράφεται στούς Πέρσες άπο τον αγγελιοφόρο
πού ενημερώνει τή μητέρα του Ξέρξη γιά τά γεγονότα της Σαλαμίνος. Κατά
τήν περιγραφή αύτη ό άγγελιοφόρος λέγει οτι ό Ξέρξης είχε τήν έσφαλμέ-
νη πληροφορία οτι οί "Ελληνες ήσαν έτοιμοι νά ύποχωρήσουν άπο τά στενά
της Σαλαμίνος και γι1 αύτό τό λόγο διέταξε τους ναυάρχους του νά παρα-
τάξουν το στόλο σέ τρεις γραμμές ώστε νά κλείσουν όλα τά άνοίγματα στά

* Αιςχτλου, Πέρσες, στ. 338-343:
«Έλλησιν μεν ήν
ο πας άριθμος ές τριακάδας δέκα
ναών. δεκάς δ' ήν τώνδε χωρίς εκκριτος·
Ξέρξη δέ, και γαρ οίδα, χιλιάς μεν ήν
ών ήγε πλήθος, αί δ' ύπέρκοποι τάχει
εκατόν δις ήσαν έπτά θ'· ώδ" εχει λόγος·».
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στενά τής Σαλαμίνος και νά απομονώσουν τούς "Ελληνες. Οί "Ελληνες, κατά
τον Αισχύλο, δεν έκαναν καμία απόπειρα φυγής, άλλά άντίθετα, όταν έφεξε
ή ημέρα, οί βάρβαροι κατελήφθησαν άπό έκπληξη και φόβο όταν εΐδαν τούς
"Ελληνες νά ετοιμάζονται γιά ναυμαχία και άκουσαν τούς σαλπιγκτές και
τον άντίλαλο τών παιάνων τους στά βράχια τής περιοχής.

Μετά τά πρώτα συναισθήματα, οί Πέρσες επιτίθενται και οί "Ελληνες
υποχωρούν ολίγον ώστε, άφενος μέν νά δώσουν τό χρόνο γιά νά δημιουρ-
γηθεί σύγχυση στά περσικά πλοία λόγω τής θαλασσοταραχής και τού άνέ-
μου, τού οποίου ή ένταση αύξανε άπό ώρα σέ ώρα, και ταυτόχρονα νά έχουν
άρκετή άπόσταση άπό το στόχο τους, πού ήταν οί πλευρές τών εχθρικών
πλοίων, γιά νά άποκτήσουν κωπηλατώντας τήν άπαιτούμενη ορμή γιά τον
άποτελεσματικό έμβολισμό τού έχθροΰ.

Τί άραγε μεσολάβησε ώστε οί Πέρσες νά άποκλείσουν τή Σαλαμίνα και
οί Έλληνες νά άποδεχθοΰν τον άποκλεισμό και νά ξεκινήσουν τήν έπίθεση τή
συγκεκριμένη ημέρα και μέ τή συγκεκριμένη τακτική; Είναι προφανές ότι
ό ελληνικός στόλος περίμενε τήν επίθεση ενωμένος και ότι οί Πέρσες είχαν
τήν αυτοπεποίθηση ότι θά τούς νικήσουν, μάλιστα δέ διέπραξαν τό ολέθριο
σφάλμα νά συνωστίζονται έξω άπό τά στενά τής Σαλαμίνος άνταγωνιζόμενοι
ποιος θά έπεδείκνυε μεγαλύτερη άνδρεία εξολοθρεύοντας τούς άποκλει-
σθέντες. Όπως εκτίθεται στά επόμενα, οί "Ελληνες είχαν άσφαλές στρα-
τηγικό σχέδιο και μέγιστη έτοιμότητα σέ αύτήν τή ναυμαχία. Οί "Ελληνες
δηλαδή περίμεναν τον άποκλεισμό και έπετέθησαν τήν ώρα πού ό άνεμος
ήταν ευνοϊκότερος γιά τή νίκη τους. Άλλωστε, όπως θά φανεϊ στή συνέχεια
τής μελέτης, τά περσικά πλοία άντιμετώπισαν άνέμους τέτοιας διεύθυνσης
και έντασης, πού τά άνάγκαζαν νά στρέφονται προσφέροντας τήν πλευρά
τους προς τά έμβολίζοντα ελληνικά πλοία και λόγω τής σημαντικής θαλασ-
σοταραχής οί τοξότες τους νά άδυνατοΰν νά εύστοχήσουν.

Ή ερμηνεία όλων αύτών τών ερωτημάτων ξεκινά άπό τή στρατιωτική
μεγαλοφυία τού Θεμιστοκλή ό όποιος, τούς μέν διηρημένους "Ελληνες έπει-
σε νά μήν υποχωρήσουν, λέγοντάς τους ότι οί Αθηναίοι και ό στόλος τους
δέν είχαν τίποτε νά χάσουν άπό τήν υποχώρηση διότι ή Αθήνα είχε ήδη
καταστραφεί και οί ίδιοι θά μετέβαιναν σέ άποικία τών Αθηναίων στή Σικε-
λία. Αντιθέτως, οί υπόλοιποι "Ελληνες, έάν ύπο'/ωρουσαν στις πόλεις τους,
θά είχαν τήν τύχη τής πλήρους καταστροφής. Δεύτερον, χρησιμοποιώντας
έξαιρετικές κατασκοπευτικές ικανότητες, φρόντισε ώστε νά πληροφορηθεί ό
Ξέρξης έξ «εγκύρου» πηγής οτι οί "Ελληνες ήταν έτοιμοι νά υποχωρήσουν



76

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ιστορία τον Ελληνικού "Έθνους, τ. Β' Εκδοτική Αθηνών 1971, σ. 337).
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και γι' αύτον το λόγο θά έπρεπε νά τούς εγκλωβίσει μέσα στή Σαλαμίνα και
νά τούς καταστρέψει. Ή συγκυρία ήταν εξαιρετική διότι, ταυτόχρονα μέ
τήν κατασκοπευτική παραπληροφόρηση, ή σύμμαχος τού Ξέρξη άπό τήν
Αλικαρνασσό Αρτεμισία τού πρότεινε τήν προέλαση τών στρατευμάτων
πρός νότο και τήν κατάκτηση τής Πελοποννήσου διά τού ισθμού και ταυτό-
χρονα τήν καταστροφή τοΰ ελληνικού στόλου στή Σαλαμίνα. Τέλος, φαίνε-
ται ότι ό Θεμιστοκλής προέβαλε πρός τούς "Ελληνες και τό χρησμό τοΰ
μαντείου, κατά τον όποιο προεβλέπετο «νίκη τών Ελλήνων, όταν οί βάρ-
βαροι θά συνωστίζονται μέ τά πλοία τους δίπλα στις ιερές άκτές τής Άρτέ-
μιδας» (Ήρόδ. 8, 77), άλλα και σπουδαίες πληροφορίες γιά τις καιρικές
συνθήκες.

Πράγματι, ή συσσώρευση τών περσικών πλοίων σέ διάταξη έγκλω-
βισμοΰ τοΰ έλληνικοΰ στόλου στά στενά τής Σαλαμίνος (βλ. Είκ. 1) επιβε-
βαίωσε το χρησμό, διότι οί μετεωρολογικές συνθήκες πού χαρακτηρίστηκαν
άπό τήν αύξηση τής εντάσεως τών ετησίου ανέμων δημιούργησαν, όπως θά
δοΰμε, σημαντικά προβλήματα στόν περσικό στόλο. Φαίνεται λοιπόν ότι οί
άναμενόμενες άπό τόν Θεμιστοκλή μετεωρολογικές συνθήκες άποτελοΰσαν
και τό μυστικό όπλο, τό όποιο 'ίσως νά γνωστοποίησε και στούς υπόλοιπους
καπετάνιους και ναυάρχους τών ελληνικών πλοίων, διότι μόνον έτσι θά μπο-
ρούσε νά έξηγηθεΐ ή άποδοχή τοΰ εγκλωβισμού τού στόλου τους άπό τούς
προ ολίγων ήμερών διηρημένους Έλληνες και ή κοινή επίθεση τών Ελλή-
νων ταυτόχρονα μέ τήν αύξηση τών τοπικών άνεμων στήν περιοχή (Πλούτ.
Θεμιστ. 14).

2. προσπαθεια προσομοιωσεωσ των πιθανοτερων μετεωρολογικων
συνθηκων κατα τη ναυμαχια τησ σαλαμινοσ

Ή οποιαδήποτε προσπάθεια προσομοιώσεως τών μετεωρολογικών
συνθηκών πού επικράτησαν κατά τή ναυμαχία τής Σαλαμίνος θά πρέπει
νά στηριχθεί τόσο στά ιστορικά κείμενα όσο και στή σημερινή γνώση γιά
τις έπικρατοΰσες μετεωρολογικές συνθήκες στήν περιοχή τοΰ εύρύτερου
Σαρωνικού κατά τό τέλος τού θέρους. Ή άνάλυση πού επιχειρείται σέ αύτό
τό κεφάλαιο προσπαθεί νά άπαντήσει στο ερώτημα τών τοπικών άνεμο-
λογικών χαρακτηριστικών πού κατά τόν Πλούταρχο γνώριζε τόσο καλά ό
Θεμιστοκλής (Πλούτ. Θεμιστ. 14).

Κατά τή θερμή περίοδο τού έτους, στο λεκανοπέδιο τών Αθηνών και
στο Σαρωνικό επικρατούν μέ α'ίθριο καιρό κυρίως δύο συστήματα άνέμων,
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οί ετησίες και ή θαλάσσια αύρα. Οί έτησίες είναι ετήσιοι θερινοί άνεμοι πού
διαρκούν μέχρι τις άρχές του 'Οκτωβρίου και πνέουν στο Αιγαίο σέ ορι-
σμένες περιπτώσεις μέ σημαντική ένταση μέχρι και έκείνη της θυέλλης.
Ή κυκλοφορία πού τούς δημιουργεί είναι μουσωνικού τύπου και προκα-
λείται άπο το συνδυασμό τών ύψηλών πιέσεων πού επικρατούν κατά τή θε-
ρινή περίοδο στά Βαλκάνια και τήν Κεντρική Ευρώπη, μέ τήν προέκταση
μέχρι τή Μέση Ανατολή και τήν Κύπρο του εκτεταμένου θερμικού χαμηλού
τού 'Ιράκ (Repapis et al. 1977).

Τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών ετησίων άνέμων στο Αιγαίο (διεύ-
θυνση και ένταση) προσδιορίζονται άπο τήν τοπογραφία και άπο τήν
άλληλεπίδρασή τους μέ άλλα συστήματα τοπικής κυκλοφορίας. "Ετσι, όταν
έξασθενεϊ τό συνοπτικό ύπόβαθρο τών έτησίων άνέμων, οί συνθήκες γίνονται
εύνοϊκές γιά τήν άνάπτυξη συστημάτων τοπικής κυκλοφορίας, δπως είναι ή
θαλάσσια αυρα, ή οποία στο Σαρωνικό πνέει γενικά άπο νότιες διευθύνσεις.
Οί άνεμοι, σέ αύτήν τήν περίπτωση, είναι γενικώς άσθενεΐς εως μέτριοι.

Τά Σχήματα 1(α), (β) και (γ) εμφανίζουν χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα του πεδίου ροής τών άνέμων στήν Αττική και στο Σαρωνικό κατά τις
βραδινές, τις πρωινές και τις μεταμεσημβρινές ώρες τής ήμέρας, άντίστοι-
χα. Τά άποτελέσματα πού εμφανίζονται στά Σχήματα 1(α), (β), (γ) προ-
έρχονται άπο προσομοιώσεις ενός τρισδιάστατου δυναμικού μοντέλου μέ-
σης κλίμακας, τό όποιο άναπτύχθηκε στο 'Ινστιτούτο Μετεωρολογίας τής
Ούψάλα (MIUU, Mêlas et al. 1998α).

Όπως φαίνεται άπο τό Σχήμα 1(α), τό πεδίο ροής τών άνέμων κατά
τή νύχτα προσδιορίζεται άπο τήν τοπογραφία, διότι ή εύστάθεια πού επι-
κρατεί τότε εύνοεΐ τήν άνάπτυξη καταβατικών άνέμων άπορροής, οί όποιοι
πνέουν άπο τις κλιτεΐς τών υψηλότερων ορεινών όγκων τής περιοχής. Οί
καταβατικοί άνεμοι συγκλίνουν πάνω άπο τό λεκανοπέδιο και δημιουργούν
μιά άσθενή άπόγεια αύρα προς τό Σαρωνικό κόλπο. Ειδικότερα στά Στενά
τής Σαλαμίνος οί άνεμοι είναι βορειοδυτικής κατεύθυνσης, χαμηλής έ'ντα-
σης κατά τή νύχτα και τήν άνατολή τού Ηλίου. Τό γεγονός αύτό θά μπο-
ρούσε νά παραπλανήσει τον μή γνωρίζοντα τήν τοπική κυκλοφορία, ότι οί
χαμηλής έντασης άνεμοι τού πρωινού θά συνεχίσουν και κατά τή διάρκεια
τής ήμέρας.

Όμως, μετά τήν άνατολή του Ηλίου, ή ηλιακή άκτινοβολία και ή
προοδευτική θέρμανση τής ξηράς άσκούν μεγάλη επίδραση στο πεδίο τών
άνέμων. Μάλιστα, όταν επικρατούν έτησίες άνεμοι, τό πεδίο ροής τους είναι
περισσότερο ομοιογενές και χαρακτηρίζεται άπο τή γρήγορη έγκατάστα-
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ση ισχυρής βόρειας-βορειοανατολικής ροής πού επικρατεί πάνω άπό μεγά-
λο τμήμα τοΰ Σαρωνικού προϊούσης τής ημέρας (Σχ. 1γ). 01 ταχύτητες τοΰ
άνέμου ξεπερνοΰν κατά τόπους τήν ταχύτητα τών 8 μέτρων άνά δευτερόλε-
πτο, ιδιαίτερα πάνω άπό τή θάλασσα. Οί Mêlas et al. (1998β) έδειξαν οτι
έκτος άπό αύτούς καθ' εαυτών τούς ετήσιες άνέμους στήν περιοχή τοΰ Σα-
ρωνικού, ή υπέρθεση τής αύρας τών Μεσογείων συνεισφέρει και αύτή στήν
ημερήσια μεταβολή τού άνέμου. Τό άποτέλεσμα είναι οτι στήν περιοχή τής
Σαλαμίνος ό ημερήσιος κύκλος τοΰ άνέμου είναι έντονος και ή πρόγνωσή του
περισσότερο δυσχερής σέ σύγκριση μέ ήμέρες πού κυριαρχούν ισχυροί ετή-
σιες στο Αιγαίο μέ σημαντική εμμονή άπό ήμέρα σέ ήμέρα (Repapis et al.

1977).

Οί ιστορικοί προσδιορίζουν χρονικά τή ναυμαχία τής Σαλαμίνος με-
ταξύ 25 και 30 Σεπτεμβρίου τοΰ 480 π.Χ. Ό επικρατέστερος τύπος καιρού
κατά τό τελευταίο δεκαήμερο τοΰ Σεπτεμβρίου στή θαλάσσια περιοχή τής
Σαλαμίνος είναι ε'ίτε εκείνος τής θαλάσσιας αύρας ε'ίτε συνδυασμός τών έτη-
σίων άνέμων μέ τή θαλάσσια αύρα. Μικρή πιθανότητα, βεβαίως, υπάρχει
στά τέλη Σεπτεμβρίου νά σημειωθεί βροχόπτωση στήν περιοχή άπό βαρο-
μετρικό χαμηλό, ή και πιθανότητα θερινής καταιγίδας κατά τις μεταμεσημ-
βρινές ώρες. Όμως ό Αισχύλος άναφέρει ότι τό προ^ινό τής ναυμαχίας είχε
ήλιοφάνεια, μέ άποτέλεσμα νά άποκλείεται άλλος τύπος καιρού πλήν έκεί-
νου μέ θαλάσσια αύρα ή/καί μέ έτησία, πού παρατηρούνται, όπως άνεφέρθη
προηγουμένως, μέ αίθριο ούρανό.

Οί έτησίες άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο κατά συρμούς τριών, τεσσάρων
ή και περισσότερων ήμερών (Repapis et al. 1977), και επομένως, έάν τήν
προηγουμένη τής ναυμαχίας είχε πνεύσει ισχυρός άνεμος, ή πιθανότητα
νά πνέει και κατά τήν ήμέρα τής ναυμαχίας πρέπει νά θεωρείται αύξη-
μένη. Αύτό φαίνεται οτι συνέβη πριν και κατά τή ναυμαχία τής Σαλαμίνος,
διότι όπως υποστηρίζει ό Ηρόδοτος, οί Κερκυραίοι έπικαλοΰνται ότι δέν
μπόρεσαν νά λάβουν μέρος στή ναυμαχία τής Σαλαμίνος γιατί τούς εμπό-
δισαν νά περάσουν τό άκρωτήριο τού Μαλέα οί μεγάλης έντασης έτησίες
άνεμοι πού έπνεαν τήν προηγουμένη (Ήρόδ. 7, 168). Κατά τόν Πλούταρχο,
«ό Θεμιστοκλής γνώριζε τόσο καλά τόν καιρό όσο και τήν περιοχή τής Σαλα-
μίνος και γι' αύτό φρόντισε νά παρατάξει τά πλοία του άντιμέτωπα πρός
τά βαρβαρικά τή συνηθισμένη ώρα κατά τήν όποια πνέει δυνατός άνε-
μος στή θάλασσα και φέρνει κύμα πρός τά στενά, γιατί αύτός ό άνεμος,
ενώ δέν θά έβλαπτε τά ελληνικά πλοία πού ήταν χαμηλά και δέν έξεΐχαν
πολύ άπό τή θάλασσα, θά έπεφτε στά βαρβαρικά πλοία τά όποια είχαν ορθές
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πρύμνες καί ύψηλά καταστρώματα καί θά τά παρέδιδε πλαγίως προς τά ελλη-
νικά πλοία», προφανώς κάνοντάς τα πιο εύάλωτα στον έμβολισμό (ΙΙλούτ.
Θεμιστ. 14).

Ό Ηρόδοτος γράφει ότι, σύμφωνα μέ τις μαρτυρίες τών Αθηναίων,
κατά τό πρωινό τής ναυμαχίας ό Κορίνθιος Αδείμαντος, στόν πανικό του
όταν αντίκρισε τόν εχθρό, σήκωσε πανιά καί έφυγε βιαστικά (Ήρόδ. 7, 94).
Ό Ηρόδοτος συμπληρώνει αναφέροντας ότι οί Κορίνθιοι οχι μόνο δέν απο-
δέχονταν τήν κατηγορία τών Αθηναίων, άλλά τουναντίον υποστήριζαν ότι
τά πλοία τους διαδραμάτισαν έξέχοντα ρόλο στή ναυμαχία, όπως μαρτυρούν
καί οί άλλοι Έλληνες. 'Άλλωστε, όπως άναφέρει καί ό Hammond (1956), ή
ένέργεια τών Κορινθίων δέν άποτέλεσε άποστασία άλλά έγινε γιά νά καλύ-
ψουν τά μετόπισθεν τού έλληνικοΰ στόλου σέ περίπτωση άντεπίθεσης τής
περσικής μοίρας ή οποία, κατά τή διάρκεια τής νύκτας, όπως ό Αριστείδης
καί το αίγινίτικο πλοίο ανέφεραν, είχε ήδη άποκόψει τήν όδό όπισθοχωρή-
σεως τού ελληνικού στόλου.

Έν πάση περιπτώσει, τό γεγονός ότι οί ελληνικές τριήρεις ξεκίνησαν
πρώτες τήν επίθεση, είναι προφανές ότι επρόκειτο γιά κίνηση τακτικής
γιατί σύντομα σήμανε υποχώρηση προς τά στενά. Τά ελληνικά πλοία άρχι-
σαν νά κινούνται προς τά πίσω, κωπηλατώντας άνάδρομα καί διατηρώντας
σταθερά τις πλώρες τους προς τόν έχθρό. Μέ τόν τρόπο αύτό άποτράπηκε ή
συνάντηση τών δύο στόλων στό μέσο τών στενών καί κερδήθηκε πολύτιμος
χρόνος ώστε νά συντελεσθεί ή άλλαγή τών μετεωρολογικών συνθηκών, τήν
οποία σύμφωνα μέ τόν Πλούταρχο άνέμενε ό Θεμιστοκλής. Μέσα στο στενό,
οί άσφυκτικά περισσότερες περσικές τριήρεις δέν είχαν το πλεονέκτημα τής
ύπεροπλίας, ενώ οί άνεμοι κατά τις μεσημβρινές ώρες στράφηκαν σέ βορειο-
ανατολικούς καί ενισχύθηκαν σημαντικά δημιουργώντας ισχυρό κυματισμό.

Τά περσικά πλοία άγνοούσαν τό φαινόμενο καί αιφνιδιάστηκαν, ενώ οί
"Ελληνες άπέκτησαν σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Τά ελληνικά
πλοία επηρεάζονταν λιγότερο άπό τόν κυματισμό, ένώ τά περσικά βρέθη-
καν σέ δυσχερή θέση, γιατί ήταν ψηλότερα καί περισσότερο εύαίσθητα στόν
πλευρικό άνεμο καί δέν μπορούσαν νά κυβερνηθούν μέ άκρίβεια. Τό άποτέ-
λεσμα τής ναυμαχίας είναι γνωστό: ένα μεγάλο μέρος τού περσικού στό-
λου καταστράφηκε, ένώ τά υπόλοιπα πλοία εγκατέλειψαν τήν περιοχή τής
σύγκρουσης καί διέφυγαν προς τόν Φαληρικό όρμο. Κατά τις άπογευμα-
τινές ώρες, οί άνεμοι, κλείνοντας τόν ήμερήσιο κύκλο τους, εστράφησαν καί
πάλι σέ βορειοδυτικούς καί είναι πιθανόν αύτοί νά ήταν καί οί άνεμοι οί όποιοι,
σύμφωνα μέ τόν Ηρόδοτο, παρέσυραν προς τά άνατολικά-νοτιοανατολικά
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τά άχρηστευθέντα πλοία και συντρίμμια του στόλου τών Περσών καθώς
αύτά άποβράσθηκαν σέ έ'να τμήμα τών παραλίων τής Αττικής επονομαζό-
μενο Κωλιάδα (Ακτή Αγίου Κοσμά) (Ήρόδ. 96).

Άπο τήν προηγηθείσα άνάλυση προκύπτει ότι εσφαλμένα εχει άνα-
γραφεΐ στή διεθνή βιβλιογραφία ότι οί έπικρατούντες κατά τή ναυμαχία
άνεμοι ήσαν αύρες (breezes) (Hammond 1988 ■ Wallinga 2005). Αντιθέ-
τως προκύπτει ότι πιθανότατα ό Θεμιστοκλής προέβη στήν πρώτη κα-
ταγεγραμμένη στήν ιστορία πρόγνωση καιρού. Και τούτο διότι έγνώρι-
ζε τά χαρακτηριστικά τών τοπικών άνέμων, προέβλεψε τήν έξέλιξή τους
κατά τήν επόμενη ήμέρα και εξώθησε τήν έ'ναρξη τής ναυμαχίας σέ πε-
ριοχή όπου ή αύξηση τής έντασης τών άνέμων μέ τήν πρόοδο τής ήμέ-
ρας και ή τοπογραφία θά δημιουργούσαν σοβαρότατο μειονέκτημα στον
περσικό στόλο.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 5ιις ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ TOT ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΕΛΑΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΧ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΚΛΡΒΕΛΗ

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ακαδημαϊκοί,

Κατά τήν εισιτήρια ομιλία τού κυρίου Προέδρου τής Ακαδημίας τον πε-
ρασμένο 'Ιανουάριο είχε άναγγελθεϊ ή πραγματοποίηση μιας ημερίδας άπό
τό Γραφείο Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων. "Ηδη είμαι σέ θέση νά
σάς ενημερώσω πολύ σύντομα γιά τήν Ημερίδα, δίδοντάς σας άρκετά στοι-
χεία γι' αύτήν, μάλιστα έγκαιρα ώστε νά ρυθμίσετε τά τής παρουσίας σας.

Πρώτη πληροφόρηση είναι ότι ή Ημερίδα θά είναι προϊόν τής συνερ-
γασίας τού Γραφείου μέ τό Ελληνικό 'Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών
(ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), πολύ γνωστό και δραστήριο 'Ινστιτούτο πού λειτουργεί στήν
Αθήνα άπό εικοσαετίας. Τό 'Ινστιτούτο έκδίδει το περιοδικό Προβληματι-
σμοί, πού ΐσως νά είναι γνωστό σέ σάς. Ή συνεργασία αύτή επεβλήθη έξ
άνάγκης, λόγω τών άδυναμιών τού Γραφείου σέ προσωπικό και μέσα.

Δεύτερη πληροφορία άφορά στό κεντρικό θέμα τής Ημερίδας. "Υστε-
ρα άπό άρκετή διαβούλευση επελέγη ώς θέμα ((Ελλάδα και έξελίξεις στήν
άνατολική λεκάνη τής Μεσογείου». Είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο, ύστερα
άπό όσα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα έχουν συμβεί στο χώρο τά τε-
λευταία δύο χρόνια (Αίγυπτος, Τυνησία, Λιβύη, Συρία), άλλά και μέ τό πα-
λαιστινιακό πρόβλημα συνεχώς ενεργό. Σέ αύτά ήλθε πρόσφατα νά προστε-
θεί το θέμα τών υδρογονανθράκων και τής οριοθέτησης τών ΑΟΖ άπό τά
παραθαλάσσια κράτη, πού πέραν τής οικονομικής διάστασης εγκυμονεί και
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κινδύνους αντιπαραθέσεων καί κρίσεων. Ή Ελλάδα, χώρα τής εξεταζόμενης
περιοχής, οφείλει νά παρακολουθεί τά συμβαίνοντα στό χώρο, νά μελετά καί
νά εφαρμόζει στρατηγικές πού κατοχυρώνουν τά συμφέροντά της. Δέν λέγω
περισσότερα γιά τό θέμα τής Ημερίδας παρά μόνον ότι άπό τά έπιμέρους
θέματα, τά όποια θά άναφέρω, θά άντιληφθεϊτε ότι τό θέμα μας θά άναπτυ-
χθεΐ σέ όλες του τις διαστάσεις, θά συνταχθούν πρακτικά καί αύτά θά άπο-
σταλούν σέ ύπουργεια καί στά έπιτελεΐα τών κλάδων τών Ε.Δ. Ή Ημερίδα
έχει προγραμματισθεί γιά τήν 15η Μαΐου, δηλαδή σέ ενάμιση μήνα, καί θά
λάβει χώρα στήν Άνατολική Αίθουσα τού κτιρίου τής Ακαδημίας.

Ας προχωρήσουμε τώρα στήν ούσία τής Ημερίδας. Τό κάνω αύτό μέ-
σα άπό το πρόγραμμα τών εισηγήσεων, δηλαδή τών έπιμέρους θεμάτων πού
θά άναπτυχθούν καί τά όποια έχουν ώς εξής:

1η 'Ομάδα Εισηγήσεων

• Γεωπολιτική άξία Ανατολικής Μεσογείου. Ιστορική άναδρομή.

• Τρέχουσες έξελίξεις στήν εύρύτερη περιοχή τής Ανατολικής Μεσο-
γείου. Προοπτική γιά σταθερότητα καί άσφάλεια.

• Οικονομική διάσταση Ανατολικής Μεσογείου. Διαφαινόμενες προο-
πτικές γιά τήν Ελλάδα.

2η 'Ομάδα Εισηγήσεων

• Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης καί ζητήματα Ανατολικής Μεσογείου
έθνικοΰ ένδιαφέροντος.

• 'Ελλάδα καί Τουρκία σέ σχέση μέ τήν Άνατολική Μεσόγειο καί τις
εξελίξεις στόν άραβικό κόσμο.

• Εθνικές απαιτήσεις άμυνας καί άσφάλειας γιά τή λεκάνη τής Ανα-
τολικής Μεσογείου.

'Ερωτήσεις - Παρεμβάσεις — Συμπεράσματα.

Νομίζω ότι μέ τις εισηγήσεις αύτές καλύπτεται πλήρως τό θέμα μας
καί άκόμα, μέ τις ερωτήσεις πού θά υποβληθούν καί τά σχόλια πού θά γί-
νουν άπό τούς παρισταμένους, θά συμπληρωθούν τυχόν κενά.

Δέν έχω νά προσθέσω κάτι άλλο, σας εύχαριστώ.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΙΟιις ΜΑΪΟΤ 2012

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος αναγγέλλει το θάνατο του άντεπιστέλλοντος μέλους τής
Τάξεως τών Θετικών Επιστημών Δη μητριού Ώ ρ αιοπούλου, καθηγητή
'Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά. Ό κ. Σκαλκέας
ομιλεί γιά τό βίο και τό εργο του εκλιπόντος.

«Ό άείμνηστος Δημήτριος Ώραιόπουλος, άντεπιστέλλον μέλος τής
Ακαδημίας μας, γεννήθηκε στήν Αλεξανδρούπολη το 1936 άπο Μικρα-
σιάτες γονείς και μεγάλωσε στήν Αθήνα. Μετά τις σπουδές του στήν 'Ια-
τρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ελαβε τήν ειδικότητα τής Εσω-
τερικής Παθολογίας και Νεφρολογίας στή Β' Παθολογική Κλινική, διευθυ-
νόμενη τότε άπο τον άείμνηστο καθηγητή Άρκάγαθο Γούττα. Υπήρξε μα-
θητής τού καθηγητή Γιατζίδη στή Νεφρολογία και συνέβαλε στήν άνάπτυ-
ξη του τεχνητού νεφρού άνθρακος γιά τήν άπομάκρυνση τών εξωγενών το-
ξικών ουσιών και τή θεραπεία τής ούραιμίας. Το 1969 περάτωσε τή με-
ταδιδακτορική του διατριβή στή νεφρολιθίαση στο Πανεπιστήμιο Queen
στο Μπέλφαστ τής Βόρειας 'Ιρλανδίας. Στή συνέχεια μετέβη στό Toronto
Western Hospital τού Καναδά ώς senior research fellow, οπού μέ δική του
τεχνική τελειοποίησε τή μέθοδο της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρ-
σης. Ή τεχνική αύτή κατέστησε παγκοσμίως άπο δεκτή τή μέθοδο του γιά
τή θεραπεία άσθενών μέ νεφρική άνεπάρκεια τελικού σταδίου και καθιέρωσε
τήν κλινική του ώς κέντρο άναφοράς διεθνώς. Τό 1980 ό Δημήτριος Ώραιό-
πουλος εξελέγη καθηγητής Παθολογίας και Νεφρολογίας στό Πανεπιστή-
μιο τού Τορόντο, όπου μεταξύ τών άλλων μαθημάτων διδάσκει μαθήματα
Βιοηθικής σέ φοιτητές τής Θεολογίας.
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Τό συγγραφικό έργο του είναι πραγματικά εντυπωσιακό. "Εχει δημο-
σιεύσει 496 άρθρα σέ ιατρικά περιοδικά μετά άπό κρίση, 59 έπιστολές πρός
τόν έκδοτη, 228 περιλήψεις, 62 άρθρα σέ πρακτικά συνεδρίων, έχει έκδώσει
4 βιβλία καί έχει συγγράψει 59 κεφάλαια σέ βιβλία. Διετέλεσε μέλος επί-
τροπων σύνταξης, κριτής εργασιών σέ 18 επιστημονικά περιοδικά καί εκδό-
της τού περιοδικού Humane Medicine, το όποιο στή συνέχεια ονομάστηκε
Humane HealthCare International. Συμμετείχε σέ εκατοντάδες επιστημο-
νικά συνέδρια καί κλήθηκε άρκετές φορές ώς ομιλητής, οπού μίλησε γιά τήν
περιτοναϊκή κάθαρση. Υπήρξε συμπαραστάτης τών Ελλήνων τού Τορόντο.
Δημιούργησε τό Ελληνικό Γηροκομείο γιά Έλληνοκαναδούς, καθώς καί
νοσοκομείο 78 κλινών άποκλειστικά γιά "Ελληνες. 'Υπήρξε πρώτος Πρό-
εδρος τής 'Ελληνικής 'Ορθοδόξου 'Εκπαιδεύσεως στό 'Οντάριο καί βοήθη-
σε στήν ίδρυση ελληνορθόδοξου σχολείου. Οί τιμητικές διακρίσεις καί τά
βραβεία πού έλαβε ο καθηγητής Ώραιόπουλος είναι άναρίθμητα καί υψηλού
έπιπέδου, μεταξύ τών οποίων καί τό παράσημο τού Σταυρού τού Τάγματος
Τιμής τού Άγιου Γεωργίου τό 1998 άπό τήν 'Ελληνική Δημοκρατία. Σπά-
νια διάκριση άποτελεΐ επίσης ή ίδρυση "Εδρας Ώραιοπούλου στό πανεπιστή-
μιο του. 'Υπήρξε σπάνιος "Ελλην, πιστός πρός τά ιδεώδη τής πατρίδος, καί
βοήθησε πολλούς Έλληνες ιατρούς στή σταδιοδρομία τους. Αύτά τά ελάχι-
στα πρός άπότιση φόρου τιμής εις τή μνήμη ένός μεγάλου Έλληνος καί δια-
κεκριμένου έπιστήμονος. Άς είναι, καί θά είναι, αιωνία ή μνήμη του)).

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τού έκλιπόντος.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ 20ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Στις 20 Απριλίου 2012 ή 'Επιτροπή 'Ενέργειας τής Ακαδημίας Αθηνών
διοργάνωσε Ημερίδα μέ θέμα (('Ελληνικοί υδρογονάνθρακες: Άπό τήν έρευ-
να στήν εκμετάλλευση». Ή Ημερίδα έλαβε χώρα στό "Ιδρυμα Ίατροβιο-
λογικών 'Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.). Στήν Ημερίδα μίλη-
σαν διαπρεπείς "Ελληνες επιστήμονες ειδικοί άπό τό εσωτερικό και άπό τό
εξωτερικό και συμμετείχε μεγάλο άκροατήριο άπό καθηγητές, ερευνητές, εκπρο-
σώπους τής Πολιτείας και εταιρειών και πλήθος άλλων ειδικών και ενδιαφε-
ρόμενων γιά τά ενεργειακά θέματα τής χ ώρας. Σκοπός τής 'Ημερίδας ήταν ή
σέ βάθος συζήτηση τών έρευνών, μελετών, τεχνολογιών και προγραμματι-
σμένων σχεδίο^ν εντόπισης και εκμετάλλευσης ύδρογονανθράκοον στόν έλλη-
νικό χώρο, καθώς και τών σχετικών περιβαλλοντικών μελετών. 'Επιδίωξη
τής 'Ημερίδας ήταν ή γνώση επί του θέματος, τι γνωρίζουμε, πόσο καλά τό
γνωρίζουμε και τί μπορούμε νά συμπεράνουμε μέ βάση αύτό πού γνωρίζου-
με. 'Επιπλέον, τί γνώση χρειαζόμαστε ώστε νά προχωρήσουμε στήν πλή-
ρη άξιολόγηση και εκμετάλλευση αυτών τών εθνικών ένεργειακών πόρων μέ
τόν καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ή 'Επιτροπή 'Ενέργειας τής Ακαδημίας εύελπιστεΐ οτι τό βιβλίο τών
Πρακτικών πού θά εκδοθεί σύντομα θά άποτελέσει πολύτιμη πηγή γνώσης
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καί εμπειρίας επί του θέματος και θά προωθήσει έ'τσι τήν ερευνά και τις άνα-
γκαΐες διαδικασίες γιά τήν εκμετάλλευση τών υδρογονανθράκων στον ελλη-
νικό χώρο, ώστε σύντομα ό ορυκτός αύτός πλούτος τής χώρας νά άποτελέσει
θεμέλιο άνάπτυξης γιά τήν Ελλάδα. Ή Ημερίδα είναι έ'ργο πολλών άνθρώ-
πων τούς οποίους εύχαριστώ. Εύχαριστώ επίσης τή Σύγκλητο τής Ακαδη-
μίας Αθηνών, κυρίως τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Κοντόπουλο καί τόν Γενικό
Γραμματέα κ. Βασίλειο Πετράκο γιά τήν ύποστήριξη τού έ'ργου τής Επι-
τροπής'Ενέργειας, τόν Πρόεδρο του I.IB.Ε.Α.Α. κ. Γρηγόριο Σκαλκέα γιά
τήν παραχώρηση του χώρου τού I.IB.Ε.Α.Α. γιά τήν Ημερίδα, καί τούς χο-
ρηγούς τής Ημερίδας, Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., Δ.ΕΠ.Α. καί ΕΛ.ΠΕ.

'Επισημαίνονται τά ακόλουθα πορίσματα τής Ημερίδας.

1. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ.Χ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (Υ/Α)

Τονίστηκε ή σημασία τής σέ βάθος γνώσης του γεωλογικού ύπόβαθρου
τής προς ερευνά ύδρογονανθράκων περιοχής. Αρχικά συλλέγονται πληρο-
φορίες άπο κάθε δυνατή πηγή, οί όποιες άξιολογουνται σέ συσχετισμό μέ
άλλες περιοχές μέ παρόμοιες γεωλογικές δομές καί ιστορικό στις όποιες
έχουν έντοπιστέί κοιτάσματα. Ακολουθεί σταδιακός έμπλουτισμός τού πλη-
ροφοριακού υλικού μέ γεωλογικά, γεωχημικά καί λοιπά στοιχεία ύπαίθρου
πού συμπληρώνονται άπο άραιές ή πυκνότερες σεισμικές καταγραφές δύο
διαστάσεων (2D). "Επεται έ'ρευνα ύψηλότερης εύκρίνειας άλλά καί μεγα-
λύτερου κόστους μέ καταγραφές τριών διαστάσεων (3D) στις επιλεγμένες
περιοχές, ώστε τελικά νά καταστεί δυνατή ή κατασκευή τού πλέον άξιό-
πιστου γεωλογικού μοντέλου τής περιοχής καί νά επιλεγούν οί θέσεις τών
γεωτρήσεων. Ή σπουδή του θά επιτρέψει νά εκτιμηθούν οί πιθανότητες
εντοπισμού κοιτάσματος υδρογονανθράκων καί συνεπώς ή λήψη άπόφασης
γιά τήν πραγματοποίηση τής πρώτης ερευνητικής γεώτρησης, τό κόστος
τής οποίας διαφοροποιείται σημαντικά. Στό μέν χερσαίο χώρο τό κόστος
είναι άνάλογο μέ το άνάγλυφο, τήν περιοχή, τις προσφερόμενες ύπηρεσίες
καί τις ύποδομές, στό δέ θαλάσσιο χώρο τό κόστος εξαρτάται άπο τό βάθος
τής θάλασσας, τις προσφερόμενες ύπηρεσίες καί τις ύποδομές καί άνέρχεται
άπο μερικές δεκάδες ώς άρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ ήμερη-
σίως. Ή εμπειρία, έξάλλου, άπο διάφορες περιο/ές τού πλανήτη έχει άπο-
δείξει ότι ή ολοκλήρωση τής ώς άνω έρευνητικής διαδικασίας είναι τής τά-
ξης τών 4 ε to ς 6 ετών.
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1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Μέ αφετηρία τή δεκαετία του 1960, δταν άρχισε άπό τή Δυτική Ελ-
λάδα καί το 'Ιόνιο Πέλαγος ή ερευνητική δραστηριότητα γιά Τ/Α, έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα πλέον τών 150 ερευνητικών γεωτρήσεων
στό χερσαίο κυρίως χώρο, οί περισσότερες άπό τις όποιες είχαν βάθη μικρό-
τερα άπό 3.500 μ., ένώ ελάχιστες ξεπέρασαν τά 4.000 μ. Υποστηρίχθηκε ή
άποψη ότι ή πολύ περιορισμένη έπιτυχία τών γεωτρήσεων αύτών οφείλεται
στήν άπουσία γνώσης άντίστοιχης μέ τά σημερινά γεωλογικά καί γεωφυ-
σικά δεδομένα άπό πλευράς ποιότητας καί ποσότητας καί σέ ήσσονα βαθμό
στις υφιστάμενες τότε τεχνολογικές άδυναμίες.

Ανακαλύφθηκαν κατά τήν περίοδο αύτή τά κοιτάσματα πετρελαίου καί
φυσικού άερίου Νότιας Καβάλας (1971), Πρίνου (1974) καί Κατάκολου
(1981, 1982), φυσικού άερίου 'Επανομής (1988), πετρελαίου Βορείου Πρί-
νου (1994) καί πετρελαίου στό πεδίο "Εψιλον τής Θάσου (2001). Φημολο-
γείται ότι υπάρχει κοίτασμα πετρελαίου στόν Πατραϊκό Κόλπο (1998), μέ
άποθέματα πού υπερβαίνουν τά 200 έκ. βαρέλια κατά τις έκτιμήσεις τού

ΤΠΕΚΑ.

1.2. II ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ή Κύπρος:

— 'Οριοθέτησε τήν Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) μέ τήν Αί-
γυπτο (2003), τόν Λίβανο (2007) καί τό 'Ισραήλ (2010) μέ βάση τή Σύμ-
βαση τού Διεθνούς Δικαίου τής Θάλασσας (UNCLOS 1982). Οί διαπραγ-
ματεύσεις γιά τόν καθορισμό τής ΑΟΖ διεξήχθησαν υπό ένιαία καί σταθερή
έθνική πολιτική τριών κυβερνήσεων.

— Χρησιμοποίησε τά προηγηθέντα θετικά άποτελέσματα έρευνας στήν
ΑΟΖ τού 'Ισραήλ καί προσέλκυσε μεγάλο ένδιαφέρον γιά έρευνα καί στήν
ομορη ΑΟΖ τής Κύπρου.

— Μετά τόν πρώτο διαγωνισμό άνέθεσε στήν έταιρεία Noble Energy
Inc.và πραγματοποιήσει ώς άνάδοχος γεωτρητική έρευνα στό ((Οικόπεδο
12» τής Κυπριακής ΑΟΖ καί έντόπισε κοίτασμα Φ/Α εκτιμώμενου μεγέ-
θους 7 tcf (2011) σέ βάθος 7.500 μ. άπό τήν έπιφάνεια τής θάλασσας (βά-
θος θάλασσας 1.700 μ.).

— Άπό τις άρχές τής δεκαετίας τού 2000 έθεσε σέ εφαρμογή κατάλλη-
λο νομοθετικό πλαίσιο καί ολοκληρωμένο μηχανισμό διαχείρισης τής έρευ-
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νας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Άπό τήν εκκίνηση τών ερευνών
ώς τήν πρώτη ανακάλυψη χρειάστηκαν περίπου 10 έτη.

— Ό δεύτερος γύρος παραχωρήσεων προσέλκυσε μεγάλο άριθμό εται-
ρειών (29). Ή σχετική άξιολόγηση προβλέπεται νά διαρκέσει έξι μήνες.

2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TOT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Οί ιδιαιτερότητες και ή εύαισθησία τού ελληνικού φυσικού χερσαίου,
νησιωτικού και θαλάσσιου χώρου έπιβάλλουν τήν άνάγκη λήψης ύψηλών μέ-
τρων άσφάλειας γιά τήν προστασία τής άκτογραμμής και γενικότερα τής
παράλιας ζώνης και τής θαλάσσιας ζωής, καθώς και μέτρων έτοιμότητας
γιά τήν αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης άνάγκη ς τόσο κατά τή φάση
τής γεωτρητικής έρευνας όσο και τής εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα μέ τήν κείμενη νομοθεσία, ή περιβαλλοντική άδειοδότη-
ση κάθε δραστηριότητας στις φάσεις τής άναζήτησης, έρευνας και εκμε-
τάλλευσης Τ/Α είναι άπαραίτητη. Οί όροι της προσαρμόζονται άνάλογα μέ
τή φάση και τό χώρο τής δραστηριότητας μέ ιδιαίτερη βαρύτητα σέ εκεί-
νους τούς χώρους οπού θά πραγματοποιηθούν ερευνητικές ή παραγωγικές
γεωτρήσεις ή θαλάσσιες εγκαταστάσεις (εξέδρες παραγωγής, ύποθαλάσ-
σιοι άγωγοί Φ/Α).

3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ Υ/Α
ΣΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ή συνισταμένη όλο^ν τών εισηγητών συγκλίνει πρός τήν άποψη οτι υφί-
σταται τό άναγκαΐο γεωλογικό υπόβαθρο στο όποιο λειτούργησαν κατάλλη-
λοι μηχανισμοί γένεσης, παγίδευσης, άποθήκευσης και προφύλαξης κοιτα-
σμάτων Τ/Α στις παρακάτω χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές τής χώρας:

— "Ηπειρος, Ακαρνανία, ΒΔ Πελοπόννησος, στή χερσαία Δυτική Ελλάδα.

— 'Ιόνιο Πέλαγος, πλησίον της όριοθετημένης μέσης γραμμής μεταξύ
Ελλάδας και 'Ιταλίας και βόρεια και δυτικά τής Κέρκυρας, δυτικά τής Λευ-
κάδας, δυτικά τής Πρέβεζας, ό δυτικός Πατραϊκός και ό Μεσσηνιακός Κόλ-
πος, κ.ά. Επίσης, ή λεκάνη τών Γρεβενών, ή λεκάνη τού Θερμαϊκού Κόλ-
που, ή λεκάνη τής Θράκης και περιοχές τού Βορείου Αιγαίου.

— Σέ ύπεράκτιες περιο/ές δυτικά, νότια και νοτιοανατολικά τής Κρή-
της σέ μία έκταση μεγαλύτερη τών 80.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων,
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στήν οποία ύποστηρίχθηκε ή άποψη τής ύπαρξης Τ/Α. Ή άποψη αύτή υπο-
στηρίζεται, άπό:

• Τή συγκριτική άξιολόγηση ύποθαλάσσιων γεωλογικών δεδομένων μέ
άντίστοιχα δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύ-
προς), όπου έχουν άνακαλυφθεϊ κοιτάσματα Τ/Α

• Τήν παρουσία, νότια τής Κρήτης, συγκλίνουσας έπαφής τής Εύρω-
ασιατικής Λιθοσφαιρικής Πλάκας μέ τήν ύποβυθιζόμενη Αφρικανική. Σύμ-
φωνα μέ εύρύτερες παρατηρήσεις άπό άνάλογες περιοχές σέ ζώνες σύγκλι-
σης στον παγκόσμιο χώρο, τέτοιες περιοχές μπορεί νά φιλοξενούν σημαντικά
κοιτάσματα Τ/Α

• Στή Μεσογειακή Ράχη έχουν άποτυπωθεΐ δείκτες μέ τούς όποιους
συνδέεται ή παρουσία Τ/Α σέ άλλες περιοχές τής Γής: (1) Ή ύπαρξη λα-
σποηφαιστείων κατά μήκος τής ζώνης σύγκλισης, (2) ή ύπαρξη συμπλεγ-
μάτο,ιν λεπιώσεων καί πτυχώσεων τού γεωλογικού πρίσματος επαύξησης,
καί, (3) οί διαφυγές θερμογενοΰς άερίου σέ πολλές θέσεις στη Μεσογειακή
Ράχη καί ή ύπαρξη ύδριτών.

Παρά τις έπιφυλάξεις μερικών ομιλητών ότι μέχρι σήμερα δέν έχουν
δημοσιευθεί άξιόπιστες μελέτες εκτίμησης άποθεμάτων Τ/Α στή θαλάσ-
σια περιοχή νότια τής Κρήτης, διάφορες πρώιμες άξιολογήσεις άπο άλλους
ομιλητές τού δυναμικού σέ Τ/Ατής θαλάσσιας περιοχής νότια τής Κρήτης
άναβιβάζουν τήν τάξη μεγέθους τών άποθεμάτων αύτών σέ 20-30 δισ. βα-
ρέλια ισοδύναμου πετρελαίου.

4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Υ/Α)

Ό πρόσφατος έκσυγχρονισμός τής σχετικής νομοθεσίας παρέχει τό
κατάλληλο ύπόβαθρο γιά τήν προώθηση του θέματος σέ φάση υλοποίησης.
Ή βασική νομοθεσία χρονολογικά έχει ώς κάτωθι:

-Ν. 468/1976 (ΦΕΚ302Α/12.11.1976) «Περίάναζητήσεως, έρεύνης
καί έκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

- Ν.2289/1995 (ΦΕΚ27Α/08.02.1995) «Αναζήτηση, έρευνα καί

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων καί άλλες διατάξεις».

- Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/10.07.2007), Άρθρο 20, περί έπιστροφής

ερευνητικών περιοχών καί αρχείων άπό ΕΑ.ΠΕ. στό Ελληνικό Δημόσιο.
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— Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/22.8.2011), Άρθρο 145-164, περί σύστα-
σης Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΤ
Α.Ε.). Ή δημιουργία 'Εθνικού Αρχείου Δεδομένων 'Ερευνών γιά Υ/Αάπο-
μένει προς ύλοποίηση.

Ώς προς το σχετικό Κοινοτικό Δίκαιο σημειώνονται οί 'Οδηγίες:

— 'Οδηγία 2004/ 17/ΕΚ «Περί συντονισμού τών διαδικασιών σύναψης
συμβάσεων στούς τομείς τού ύδατος, τής ένέργειας, τών μεταφορών καί τών
ταχυδρομικών υπηρεσιών».

— 'Οδηγία 94/22/ΕΚτής30.05.1994 ((Γιά τούς δρους χορήγησης καί χρή-
σης τών αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης καί παραγωγής ύδρογονανθράκων».

Σέ έξέλιξη βρίσκονται, έξάλλου, δύο προσκλήσεις τού ΥΠΕΚΑ σέ
έκδήλωση συμμετοχής γιά έρευνες Υ/Α

— 2011: Διεθνής δημόσια πρόσκληση συμμετοχής σέ σεισμικές έ'ρευνες
άπόκτησης δεδομένων μή αποκλειστικής χρήσης (open door).

— 2012: Διεθνής δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (open
door) γιά παραχώρηση δικαιώματος έρευνας καί εκμετάλλευσης Υ/Α γιά
τρία οικόπεδα στον Πατραϊκό Κόλπο, το Κατάκολο καί τή χερσαία περιοχή
«Ιωάννινα».

5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υ/Α - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

— Στελέχωση τής ΕΔΕΥ μέ τά ικανότερα στελέχη τής άγοράς άπο-
κλειστικά μέ άξιοκρατικά κριτήρια, ώστε νά τεθεί άμέσως σέ παραγωγική
λειτουργία ό φορέας αύτός.

— Μελλοντική αξιοποίηση τής υφιστάμενης υποδομής τού 'Ινστιτούτου
Γεωλογικών καί Μεταλλευτικών 'Ερευνών (ΝΠΙΔ).

— Άσκηση πιέσεων γιά τή σύντμηση κάθε προθεσμίας καί τών διαδι-
κασιών μέχρι τήν αξιολογική κρίση τών συμμετεχόντων σέ προσκλήσεις
σχετικών διεθνών διαγωνισμών γιά έ'ρευνες στον έλλαδικό χώρο.

— Άν καί άναγνωρίζεται ή πολυπλοκότητα τής ανακήρυξης καί οριο-
θέτησης τής ΑΟΖ σέ ορισμένες περιοχές, εντούτοις παραμένει επιτακτική.
Προτεραιότητα στό άμεσο μέλλον είναι ή ανακήρυξη τής ΑΟΖ μέ τήν 'Ιτα-
λία καί τή Λιβύη καί ή ολοκλήρωση τής ήδη ύπογεγραμμένης συμφωνίας
μέ τήν Αλβανία.
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— Δημιουργία γραμμής επικοινωνίας μεταξύ ΕΔΕΥ και όλων εκείνων
τών φορέων έρευνας πού έχουν κατά καιρούς εκδηλώσει ενδιαφέρον και δρα-
στηριοποιούνται ειδικότερα στήν Ανατολική Μεσόγειο.

— Δημιουργία ενημερωτικού φακέλου γιά το καθεστώς τής φορολογικής
και άδειοδοτικής εικόνας τής χώρας, προσαρμοσμένου κατάλληλα γιά τό
χώρο τής έρευνας και έκμετάλλευσης Τ/Α

— 'Επιλογή νέων περιο/ών γιά πρόσκληση συμμετοχής σέ σχετική δια-
γωνιστική διαδικασία καθώς και άπευθείας άνάθεση ερευνητικής δραστηριό-
τητας σέ χώρο επιλογής τού ενδιαφερόμενου πού διαθέτει τά απαραίτητα
εχέγγυα, μετά άπό αίτησή του, όπως προβλέπει ή παράγραφος 5 τού αρθρ. '156
τού ν. 4001/2011.

— Παροχή άπό τήν ΕΔΕΤ όλο:>ν τών δεδομένων παλαιότερων ερευνών
γιά Τ/Α στήν Ελλάδα χωρίς οικονομικό άντάλλαγμα πέραν εκείνου τής πα-
ραγωγής τών δεδομένων αυτών άπό τό άρχεΐο.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Ή Ημερίδα θεωρεί ότι υπάρχουν οί άπαραίτητες γεωλογικές προϋ-
ποθέσεις γιά τήν ύπαρξη άξιόλογων κοιτασμάτων Υ/Ασέ διάφορες περιοχές
τοΰ χερσαίου και θαλάσσιου χοίρου, ιδιαίτερα στή Δυτική Ελλάδα ('Ιόνιο
Πέλαγος, Πατραϊκός Κόλπος, Κατάκολο), καθώς και νότια και νοτιοανατο-
λικά τής Κρήτης.

• Ή Ημερίδα τονίζει τήν άνάγκη νά προωθηθεί άμεσα και δυναμικά ή
ερευνητική δραστηριότητα σέ ολα τά επίπεδα. Ό άρμόδιος εθνικός φορέας
ΕΔΕΤ πρέπει νά άναλάβει κάθε προσπάθεια, ώστε νά σχηματισθεί τό τα-
χύτερο μιά όλοκληροηΐλένη εικόνα μέ σαφείς άποδείξεις γιά τήν ύπαρξη κοι-
τασμάτων Τ/Α και τού πιθανού μεγέθους τοον σέ κάθε περιοχή τοΰ ελλαδι-
κού χώρου πού συγκεντρώνει σήμερα υψηλές πιθανότητες γιά τήν ύπαρξη
άξιόλογων κοιτασμάτων ύδρογονανθράκιον.

Εύχαριστώ.
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ΥΠΟΔΟΧΗ

ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ κ. HARVET V. FINEBERG

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
κ. ΣΠΥΡΟ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ

Μέ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τόν καθηγητή Harvey Vernon
Fineberg ώς ξένο έταΐρο τής Ακαδημίας Αθηνών. Ό κ. Fineberg έλαβε
Bachelor, Master καί PhD στις Πολιτικές'Επιστήμες άπό τό Πανεπιστήμιο
Harvard, καθώς καί πτυχίο'Ιατρικής άπό τήν'Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Harvard. Διετέλεσε Κοσμήτωρ (Dean) τής Σχολής Δημόσιας Υγείας
του Πανεπιστημίου Harvard καί στή συνέχεια Αντιπρόεδρος (Provost) του
πανεπιστημίου αύτοΰ. Σήμερα είναι Πρόεδροςτοΰ'Ινστιτούτου'Ιατρικήςστήν
'Εθνική Ακαδημία 'Επιστημών τών Η ΠΑ. Τή σταδιοδρομία του χαρακτη-
ρίζει ένα πλούσιο εκπαιδευτικό, ερευνητικό καί διοικητικό έργο, καθώς καί
σειρά τιμητικών διακρίσεων σέ παγκόσμια κλίμακα. Ό καθηγητής Fineberg
είναι λάτρης τού ελληνικού πνεύματος. Οί σχέσεις του μέ τήν Ελλάδα καί
τόν έπιστημονικό της κόσμο είναι μακροχρόνιες, συνεχείς καί στενές.

Το έργο τού κ. Fineberg θά άναπτύξει λεπτομερέστερα ό Ακαδημαϊκός
κ. Δημήτριος Τριχόπουλος.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟ

Ό καθηγητής Fineberg γεννήθηκε στο Pittsburgh τής Πενσυλβάνιας
τών ΗΠΑ. Έλαβε πτυχίο Ψυχολογίας άπό το Πανεπιστήμιο Harvard μέ
τήν ανώτατη διάκριση και στή συνέχεια μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτο-
ρικά στις Πολιτικές Επιστήμες, καθώς και πτυχίο 'Ιατρικής άπό τό ϊδιο πα-
νεπιστήμιο. "Εχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις, είναι επίτιμος διδά-
κτορας σέ πέντε πανεπιστήμια και επίτιμος καθηγητής στά πανεπιστήμια
τοΰ Πεκίνου και τής Σαγκάης. Σταδιοδρόμησε στήν Κλινική 'Ιατρική και
στή συνέχεια εξελέγη διαδοχικά έπίκουρος, άναπληρωτής και τακτικός κα-
θηγητής στή Σχολή Δημόσιας 'Υγείας τοΰ Πανεπιστημίου Harvard. 'Υπη-
ρέτησε έπί δεκατέσσερα έτη ώς Κοσμήτορας τής Σχολής και κατόπιν έξε-
λέγη Αντιπρόεδρος (Provost) τοΰ Πανεπιστημίου Harvard. Άπό τό 2002
υπηρετεί ώς Πρόεδρος τοΰ 'Ινστιτούτου 'Ιατρικής στήν 'Εθνική Ακαδημία
'Επιστημών τών ΗΠΑ. "Εχει διατελέσει πρόεδρος ή μέλος πολλών δεκάδων
διακεκριμένων επιτροπών στις ΗΠΑ και άνά τόν κόσμο και θεωρείται σή-
μερα ώς ένας άπό τούς κορυφαίους ειδικούς σέ θέματα δημόσιας υγείας και
πολιτικών υγείας. "Ε/ει έπίσης συγγράψει πολλές δεκάδες άρθρων σέ επι-
στημονικά περιοδικά, καθώς και δέκα βιβλία, ένα άπό τά όποια, τό Clinical
Decision Analysis, άποτέλεσε ορόσημο στις διαδικασίες λήψης άποφάσεων
στήν Κλινική 'Ιατρική και τή Δημόσια 'Υγεία.

Ή μακρόχρονη σταδιοδρομία του χαρακτηρίζεται άπό στενή συνερ-
γασία μέ "Ελληνες. 'Υπήρξε στενός συνεργάτης τοΰ Κυβερνήτη τής Μα-
σαχουσέτης Michael Dukakis. Ώς Κοσμήτορας τής Σχολής Δημόσιας
'Υγείας τού Harvard, έμπιστεύθηκε τή διεύθυνση δύο σημαντικών τμημά-
των τής Σχολής σέ "Ελληνες, ενώ άργότερα, ώς Provost τού Πανεπιστημίου
Harvard, επέβλεψε τήν άνάδειξη τοΰ Κέντρου Ελληνικών Σπουδών τοΰ
πανεπιστημίου, τό όποιο λειτουργεί στήν Washington DC. Στις διεθνείς
συνεργασίες του, ό καθηγητής Fineberg άναφέρεται επανειλημμένα στήν
'Ελλάδα, τήν όποία χαρακτηρίζει ώς τή δόξα τοΰ δυτικού πολιτισμού μέ
επικέντρωση στήν άνάδειξη τών φιλοσοφικών, αισθητικών, εικαστικών και
άνθρωπιστικών άξιών.
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FREE WILL AND INFORMED CHOICE IN MEDICINE,
PUBLIC HEALTH AND SOCIAL POLICY

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOI' ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ κ. HARVEY V. FINEBERG

Honorable President of the Academy of Athens, Honorable Members
of the Academy, distinguished guests,

It is a great privilege and a humbling honor to stand before you as a
newly elected Foreign Fellow of the Academy of Athens. I have a profound
sense of gratitude to all of you, and especially to my dear friend, Professor
Dimitrios Trichopoulos. He, his wife Antonia, and his cousin Alkistis
have become dear friends to my wife, Mary, and to me over the years.

Today we live in turbulent and troubling times, with much stress
and anxiety about the future. In such times, it is especially important
that venerable institutions such as the Academy of Athens, reaffirm their
enduring purpose, to cultivate and advance the sciences, the humanities
and the fine arts. I am very privileged now to become a part of this great
institution.

The Institute of Medicine, where I currently work in the United
States, is the health arm of the U.S. National Academy of Sciences. The
Great Hall of the National Academy of Sciences has a mural that depicts
the myth of Prometheus bringing humanity the gift of fire, a scene that
echoes the murals that adorn this magnificent space. The selection of this
classical theme is a tribute to Greece as the forge of western civilization, a
bond that unites us to this day.

A unifying theme throughout my career in research, teaching, and
institutional leadership is to improve the quality of decision making. This
aim is based on a conviction that individual choices, as well as collective,
social choices, can be placed on a more rational and sound basis.

In general, I find it useful to distinguish between two classes of study
about decisions. The first are descriptive studies, intended to characterize
the way individuals or groups make choices. These studies reveal the
habits, biases, and often unconscious, yet powerful influences that shape
perception, thinking, and judgment. Daniel Kahneman summarizes many
of these studies in his recent book, Thinking Fast and Slow.
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A second class is prescriptive studies of decision making. These are
investigations and methods that are intended to point the way to more
rational and well-grounded decisions, choices that are more consistent
with our core beliefs and preferences, as well as with objective evidence.

I will make a few comments about each class of study and their
relevance to decisions for individuals and for society. The two classes are
related in that in order to make better choices, we must be mindful of
the subtle, sometimes unconscious, and powerful factors that shape our
thinking.

In the realm of descriptive studies, a few examples will illustrate
influences on our thinking that we seldom think about, unless we happen
to be psychologists, and that are pervasive and consistent in their effect.

Psychologists refer to the first example as priming. For example, if I
were to ask you to think of a four-letter English word that begins with the
letters «SO» and ends with the letter «P,» («SO_P») what word comes to
mind? If just prior to asking this, I were to say, «After this lecture, we will
go to dinner,» the word that is most likely to come to mind is «SOUP». On
the other hand, were I to say, «When I get home, I will take a bath», the
word that will come to mind most readily is «SOAP». Now, the difference
between SOUP and SOAP is not very consequential, but the effects of
priming are typically unnoticed, yet can strongly affect perceptions and
thinking.

We normally consider that our facial expressions and physical posture
reflect our inner emotions. For example, we smile when we are amused or
happy, and we frown when something displeases us. Psychologists have also
shown, however, that causality runs in the opposite direction as well, from
physical expression to emotion. One telling experiment had students hold
a pencil in their mouths while examining a set of cartoons. One group was
asked to hold the pencil between their teeth, with the eraser on one side of
their face and the point of the pencil on the other. The second group was
asked to hold the eraser end of the pencil in their pursed lips, with the
point directed straight ahead. Without being aware of it, the first group
was physically expressing a smile, while the second group was expressing
a frown. Sure enough, the first group tended to rate the cartoons as more
amusing than the second group.
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Songwriters expressed the reciprocal relationship between demeanor
and emotion years before it was so well documented by psychologists: In
«Whistle a Happy Tune» (from The King and I, 1951) Oscar Hammerstein
II memorably conveyed the concept in this excerpt from the lyrics:

Whenever I feel afraid
I hold my head erect
And whistle a happy tune
So no one will suspect

I'm afraid.
While shivering in my shoes
I strike a careless pose
And whistle a happy tune
And no one ever knows

I'm afraid.
The result of this deception
Is very strange to tell
For when I fool the people
I fear I fool myself as well.

Art, it seems, paves the way for science.

A third example is subliminal messaging. In 1979, the Greek-
American restaurateur, Jimmy Lambatos, co-founded the food chain,
Quiznos, a brand that today has more than 4,000 outlets in America. The
restaurants specialize in a popular kind of toasted, elongated sandwich.
Recently, when I was watching a television program, an advertisement for
Quiznos appeared. At the very beginning, just for a second or two, there was
a low rumbling noise, and I assumed my television sound had a momentary
glitch. But when the ad appeared a second time, the same low rumbling
noise occurred as the ad opened. By the time of the third commercial break,
I was ready, with the sound turned up. Listening intently, I at last made
out a male voice quietly saying, «Crave Quiznos». Now there is only one
reason why the marketing team that produced the ad would have a voice
speaking briefly at the outset below the threshold of conscious recognition:
a subliminal prompt to «Crave Quiznos» must have been shown in their
tests to increase the appeal of their product more than the same ad without
the brief, subliminal message.
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A final example of descriptive studies derives from the brilliant work
of Kahneman and his late colleague, Amos Twersky, examining attitudes
toward risk. They demonstrate in a series of studies that people tend to
have asymmetric attitudes toward risk. Specifically, losses hurt more than
gains feel good, and people tend to be risk seeking when trying to avoid a
loss, and they tend to be risk averse when trying to preserve a gain. The
implications of this finding are profound and far-reaching. One lesson
is that a political leader who chooses to pursue a risky course would be
well-advised to explain the choice to the public as a means of avoiding a
worse catastrophe rather than as a means to preserve an already experienced
benefit.

Now, let me turn to prescriptive studies and strategies, ways that can
help neutralize biases and overcome shortcomings of thought that can
otherwise distort decisions and render them less than ideally matched to
the evidence, beliefs, and preferences. The two examples I will illustrate are
clinical decision making in medical care, and policy advice by a neutral,
outside agency to policy makers. Both share the property of a decision
maker (doctor in the one case; public leader in the other) who is partially
or fully in control of the decision and is different from the individual or
group (patient in the one case; members of the public in the other) who
will experience the positive and negative consequences of the decision. This
separation of decision maker from affected party is sometimes referred to as
an agency relationship, typical when we rely on training and expertise of
a doctor, lawyer, architect, accountant, or other professional to guide our
decisions.

Let us begin with a straightforward situation demanding a decision.
Suppose you are in a room with a single door, and I tell you that if you walk
through the door, you will die, but if you remain in the room, you will live.
This stark choice creates a very easy decision. Assuming you accept the
premise I posed, any sensible person would stay put. Let's analyze some of
the reasons why this is an easy choice:

1. There are only two options: stay or go. Remember, doing nothing also
counts as a decision.

2. There is no uncertainty about the consequences: if you leave, you die.

3. The outcome is immediate, with no delay.
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4. Only a single valued attribute, albeit an important one, enters the
question; you only have to think about your life.

5. The choice is entirely up to you; no one else has a role.

Indeed, if you cherish life and seek to avert death, the choice is
obvious: you stay in the room.

Imagine a «decision space» where the point of origin represents such
an easy case, a single attribute (such as life), certainty, and immediate
consequences (Figure 1).

Single attribute,
Certain,
Immediate

->

Fig. 1. Decision Space.

The real world seldom presents such stark and simple choices.
Typically, we are concerned with multiple attributes, as in health care
decisions, where the outcomes are not simply life and death, but may involve
various types and degrees of disability, discomfort, or impaired quality of
life, and possibly also financial costs. Seldom are the results certain; rather,
we are confronted with situations that are rife with uncertainty. And very
seldom are all of the consequences immediate; rather, they tend to play
out over time, perhaps expressing themselves at multiple points of time
in the future. If you imagine a decision space constructed along the three
dimensions of «single attribute-multiple attribute», «certain-uncertain»,
and «immediate-future», one can place most of the hard decision situations
we face somewhere in the outer dimensions, that is, with multiple attributes
to consider, much uncertainty, and playing out at various times in the
future (Figure 2).
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uncertainty

j Multi-attribute, uncertain,
1 future

-» time until result

multiple-valued
attributes

Fig. 2. Decision Space.

Medical decisions are typically characterized by this type of
complexity. They may also be urgent, and arise in circumstances of stress,
anxiety, and emotion. A notable feature in medical decisions is the separate
possession of the relevant knowledge and of the relevant values. The doctor
has the specialized knowledge, experience, and technical skills to evaluate
evidence so as to estimate as best as possible the uncertain events, such
as the progression of disease, the interpretation of diagnostic tests, and
the positive and negative consequences of treatment. However, the patient
is the one whose values about the possible outcomes pertain, as it is the
patient who will experience them.

The difficulty was aptly summarized by Hippocrates in his famous
aphorism:

Ό βίος βραχύς, Ho bios brakhys, Life is short,
ή δέ τέχνη μακρή, hê de tekhnêmakrê, and Art long,
ό δέ καιρός οξύς, ho de kairosoxys, Opportunity fleeting,
ή δέ πείρα σφαλερή, hê de peirasphalerê, Experience perilous,
ή δέ κρίσις χαλεπή. hê de krisiskhalepê. and Decision difficult.

While Hippocrates was speaking of medicine, the same complexities
apply to decisions in many aspects of our lives.
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The apparatus of decision analysis is designed to convert these
complex, multi-attribute, uncertain, and time-variant situations into an
equivalent choice that is simpler, summarized in terms of a single attribute,
occurring in the present, and with probabilities and preferences converted
into an overall expected value (depicted in Figure 3).

uncertainty

multiple-valued
attributes

I Multi-attribute, uncertain,
future

Single-attribute, certain,
immediate

■ time until result

Fig. 3. Decision Analysis.

The methods of decision analysis apply when a decision must be made,
the events are uncertain, and there are multiple discrete, differentially
valued outcomes, such as various states of morbidity and wellness between
the best outcome of fully restored health and the (usually) worst outcome
of death.

A number of analytic techniques and methods are used to convert
real-world situations into decisionally equivalent, easier choices. Utility
analysis uses a basic reference lottery between the best and worst outcomes
to assign a decisionally equivalent value to each intermediate state of
illness, function, and well-being. Probability analysis, and the application
of Bayes Formula to the evaluation of diagnostic tests as well as the
critical interpretation of epidemiological and clinical trials, helps inform
the quantitative probabilities and calculate an overall expectation for the
different, possible strategies. The technique of discounting, familiar in
economics, can be used to convert both future benefits and future costs into
equivalent present-value benefits and costs. Modeling approaches, some
involving Markov or semi-Markov processes, may be helpful in assessing
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events that play out iteratively over time. And finally, a decision tree is a
visible means of displaying a complex choice situation in a way that allows
one to analyze each part without losing sight of the whole.

The decision tree, shown as a prototype in Figure 4, typically has
three building blocks.

Outcomes

Fig. 4. Decision Tree Prototype Structure.

Shown at the left of the tree are the strategic options. The decision
maker can choose one of these alternative actions, shown by convention
as emanating from a small square, also known as a choice node The
chance events follow in the middle part of the tree, and these are shown,
by convention as emanating from small circles or chance nodes. At each
chance node, one of the possibilities must occur, and therefore the sum of
all the probabilities emanating from a single chance node must equal 1.0.
On the right are arrayed the different possible outcomes. Shown are the
best outcome (typically intact life), the worst outcome (typically death),
and two intermediate outcomes labelled α and β, but in general, there
could be any number of intermediate possibilities of interest in a particular
situation.
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This basic tree prototype maps onto the case of a clinically complicated
patient, as shown in Figure 5.

Operate now;
Withhold
steroids for
2 wks

Not survive surgery Death
Visual loss,  L bilateral 1

Survive surgery

Visual loss,
unilateral

No visual loss

Survive
blind one eve

Survive
(intact vision)

Operate and
Start steroids

Not survive surgery

Survive surgery

b'iitiswi nwïs ii

Not survive until surgery

Start steroids:
Operate in 8 wks

Survive until
surgery

Not survive
surgery

Survive surgery

Fig. 5. Decision Tree for Patient with Aortic Stenosis and Temporal Arteritis.

In this clinical situation, a 57-year-old woman is found to have
two medical conditions that each demand attention: aortic stenosis and
temporal arteritis. Aortic stenosis is the narrowing of the valve that allows
blood to flow from the heart into the main blood vessel, or aorta. When the
narrowed aortic valve markedly compromises blood flow, as in this patient
who had fainted while rushing to catch a bus, there is a risk of sudden death,
and surgery to replace the valve is urgently indicated. Unfortunately, she
also has temporal arteritis, or an inflammation in the blood vessels in her
head, which, if untreated, can cause blindness in one or both eyes. The
dilemma in this patient is that the prime treatment for temporal arteritis,
steroids, tends to weaken tissues and delay wound healing, making surgery
more risky. The patient's several medical consultants disagreed on the best
course of action. The cardiac surgeon was eager to operate on the patient
and recommended immediate surgery, with a delay in steroid treatment for
about two weeks, to allow healing to take place. The cardiology consultant
agreed with the plan for immediate surgery, but also wanted to start steroids
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simultaneously. Meanwhile, the rheumatologist who had diagnosed the
temporal arteritis recommended starting steroids immediately, tapering
down the dosage over a period of eight weeks, and then performing surgery.

Decision analysis helps to clarify and reconcile the relevant
information about the different options to treat the patient. As shown in
Figure 6, the decision tree allows you to utilize the best available evidence
from the medical literature and professional judgment to quantify the
relevant probabilities—the risks of surgery under each scenario with and
without steroids, and the risk of blindness if you delay start of the steroid
treatment.

Operate now;
Withhold
steroids for
2 wks

Start steroids:
Operate in 8 wk;

Nnt survive surpprv

P=.05

■J

.9429

Survive surgery

Visual loss,
bilateral

P=.073
Visual loss,

unilateral

P=.073

No visual loss

P=.854

Operate and
Start steroids

Not survive surgery

P-10

.90

Survive

sureerv

P=.90

Not survive until surgery

P=.01

1-91581

Survive until
surgery

P=.99

m

Not survive
surgery

. Utilities

0

P=.075

Survive surgery
P=.925

Survive
blind both eves

Survive
blind one eve

0.9
0.998
1.0
0
1.0
0

0

1.0

Fig. 6. Decision Tree for Patient with Aortic Stenosis and Temporal Arteritis.

The utilities shown attached to each possible outcome on the right end
of the tree indicate the patient's attitude toward the possibility of blindness
in one or in both eyes. According to the utility analysis, based on what is
called the basic reference lottery between the best outcome (health with
intact vision) and the worst outcome (death), this patient was willing to
take a 10 per cent risk of death in order to avoid being blind in both eyes,
but only a 1 in 500 risk of death to avoid being blind in one eye. The
analysis shows that for this patient, in light of the risks assessed by the
physicians and the values expressed by the patient, the preferred strategy
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was to operate now and defer steroids for two weeks, a conclusion that was
not at all evident in the absence of this systematic analysis. A sensitivity
analysis shows that this conclusion is actually quite robust to possible
changes in the patient's aversion to blindness, holding even if she were
willing to take as much as a 25 per cent chance of dying in order to avoid
being blind (Figure 7).

Start steroids; Operate in 8 weeks

Operate and Start steroids ^»-τΓΤΠεβ^  ^^Jate**0 ι Threshold utility above which "Operate now; Withhold steroids for 2 ' Weeks" is always preferred Baseline  Λ
1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1.0

Average Utility for Unilateral and Bilateral Blindness

Fig. 7. Sensitivity Analysis across Different Possible Utilities for Blindness (Expected
Value Using Baseline Probabilities).

Decision analysis reveals how making an optimal choice in medical
care typically requires both expert information and judgment about
probabilities, and personal preferences about utilities. This raises an ethical
question about the optimal relationship between doctors and patients.
Traditional physicians often take an authoritarian posture: they tell the
patient what to do, and if the patient does not like it, they can find another
doctor. At the other extreme are post-modern physicians who explain to
patients that their case is very complicated; then they hand over a stack of
relevant journal articles and tell the patient, when you decide how you want
to proceed, let me know. A third, intermediate model is sometimes called
shared decision-making. In this mode of practice the physician establishes a
partnership with the patient and becomes an active guide while respecting
the patient's autonomy. In demonstrating the complementary roles of both
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patients (in utilities) and doctors (in probabilities) decision analysis seems
most compatible with shared decision-making.

However there is a deeper purpose in the relationship between a doctor
and patient beyond making the optimal choices of treatment. It is a purpose
of healing that depends on the patient's trust and confidence in the physician
at a time of vulnerability and anxiety. In an essay published posthumously,
Dr. Franz Ingelfinger, editor of The New England Journal of Medicine,
described his personal experience coping with a disease, esophageal cancer,
that he had spent his life studying as a gastroenterologist. His son and his
daughter-in-law were also physicians, and yet, when it came to a choice
between radiation or chemotherapy in his own treatment, Dr. Ingelfinger
wanted, above all, a physician who would just confidently tell him what
to do. The ideal, I believe, is not for the physician to adopt a single style of
practice—whether authoritarian, shared decision-making, or information
supplier. Rather, the ideal is for the physician to be sufficiently attuned to
each individual patent to discern and to provide exactly what the patient
needs in a particular circumstance, at each encounter, and in facing
some of life's most demanding choices. Indeed, the same patient, facing
different illnesses or different stages of illness, may at times need a doctor
who simply provides information, at times a doctor who is a partner in
decision making, and at times an authority figure who can convey clarity,
hope, and confidence. Decision analysis is no guarantee of more competent,
compassionate and caring physicians. But for the physician who has all of
those qualities, decision analysis can be a useful aid to patient care.

The realm of policy advice, while very different, invokes some of the
same ideas of rationality, informed choice, and systematic thinking about
decisions.

Academies in different countries vary in their relationship to
government, their size, scope, and degree of engagement in public policy.
Many academies have distinct advantages as advisers to policy makers.
They are independent, possess needed expertise, are authoritative, stand
apart from partisan politics, are highly respected, and are credible to the
public. In the U.S. the National Academies endeavor to serve as advisers to
the nation on matters that depend on science and technology. The Institute
of Medicine (IOM) focuses on the subset of these issues that bear on health.
We describe the mission of the IOM to serve as adviser to the nation to
improve health. Each year, we produce 50-60 reports on various aspects
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of health, ranging from nutrition, to medical care, to the health needs of
returning veterans.

Just before I began my term as president of the Institute of Medicine,
I met with the deputy executive officer and asked if he could provide
me with some examples of the best reports that the IOM had produced.
After a few minutes, he returned and asked me what, exactly, did I mean
by «best». Did I mean those reports that were analytically sophisticated,
grounded in science and evidence, and where findings, conclusions, and
recommendations followed from the evidence? Or did I mean those reports
that had the greatest impact on policy and practice? Naturally, I replied,
I meant both. A few days later, after conferring with the several board
directors, he returned with two lists, one with reports deemed technically
excellent and the second with reports deemed highly influential.

I am pleased to tell you that there was some overlap in the two
lists, for example the landmark reports on errors in medicine (To Err is
Human, 2000) and a blueprint for improving the quality of health care
(Crossing the Quality Chasm, 2001). However, the lists were not identical:
some technically excellent reports languished, and others, perhaps more
eminence-based than evidence-based, have nonetheless affected policy
choices. Over the past decade, I have come to recognize many determinants
of impact beyond the technical quality of a report and beyond the expertise
and credibility of the Academy that issues the report.

Among the many factors that influence the adoption of advice from
an Academy are the timeliness, importance, and relevance of the contents
to decisions being faced by the policy maker, in other words, the salience
of the report to policy making. Contending values and interests can often
prevent objective advice from being followed. For example, commercial
interests of tobacco companies are inimical to health and counter advice
about eliminating tobacco as a public health problem. Similarly, religious
beliefs about contraception can deter government from following health
advice to make contraceptives readily available to the public.

The reason, I explain to our staff and volunteer experts, it is important
to make reports as analytically excellent as possible is not that technical
excellence guarantees the adoption of their recommendations. Rather, the
reason to make the reports scientifically excellent and grounded in evidence
is that in case the recommendations are adopted, you want them to be as
sound as possible.
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Ultimately, the impact of recommendations often depends on their
successful communication and dissemination - to the public as well as
to professionals and policy makers. Strategic communication consists of
matching the message, the medium, the modes of delivery, the timing, and
repetition to the key audiences. The IOM has done a series of reports on
preventing and reducing obesity in America. We also took the unusual
step, for us, of partnering with a major television broadcaster (HBO
documentaries) who produced a series of documentary films on obesity that
were televised earlier this month. This was an exceptional communication
effort for us, but one that I am confident markedly amplified the power and
reach of key messages on obesity prevention.

In my training and work as a researcher and analyst, I have been
constantly reminded to be wary of unscientific distractions and extraneous
influences on thinking, such as the most recent case, or a single anecdote.
Indeed, scientifically speaking, the plural of anecdote is not evidence.
These are just the kind of influences on thinking that are exposed in
descriptive studies of the psychology of decision making. And yet, when
it comes to successful communication of scientifically sound conclusions,
we should be prepared to take full advantage of the tools and techniques
that make people receptive to ideas. Individual anecdotes can make these
conclusions vivid and memorable, and can influence thinking more than
mere statistics.In joining what we want to communicate with how we
should most effectively communicate, descriptive and prescriptive studies
of decision making are closely linked.

Permit me to conclude with a contemporary variation on the aphorism
of Hippocrates:

Life is probabilistic
And data are incomplete,
Outcomes are differentially valued, and
Resources are limited, and yet,
Decisions are imperative.

Thank you for your kind attention.
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ΤΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

ΟΜΙΛΙΑ TOV ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝΟΥ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

1. εισαγωγη

'Υποτίθεται οτι ό επιστήμονας πρέπει νά μιλάει και νά γράφει γιά θέ-
ματα πού κατέχει σέ βάθος. Παρακινήθηκα όμως άπό τή σφοδρή επιθυ-
μία γιά ολοκληρωμένη γνώση —γενετική κληρονομιά όλων μας αύτή ή έπι-
θυμία—, δηλαδή γιά τήν ολοκληρωμένη άντιμετώπιση πού θά φορτίζει άπο
πολλές σκοπιές τά θεμελιώδη ερωτήματα τής πραγματικότητας. "Ισως έχω
τάξει τόν εαυτό μου στο νά άναζητώ τήν άλήθεια γιά τή φύση τού κόσμου
μας ψηλαφώντας τά σκοτεινά μονοπάτια τής γνώσης και τής διαίσθησης.
Ακολουθώντας τήν έφεση πού έχω γιά δαιδάλειους στοχασμούς, βρίσκω
πώς τίποτε δέν είναι πιο ευχάριστο άπό τό νά άνακαλύπτω κάτι καινούργιο
πού φαινόταν νά μήν είναι γενικότερα γνωστό. Φαίνεται πώς στόν 20ό αιώ-
να άρχίσαμε νά άποκτάμε τις γνώσεις και τις δυνατότητες γιά τή συσσωρευ-
τική και σφαιρική μελέτη κάποιων βασικών υπαρξιακών θεμάτων άπό διά-
φορες σκοπιές τής επιστήμης. Κανείς, εντούτοις, δέν μπορεί νά κατέχει τήν
ολότητα τής γνώσης, πέραν ΐσως άπό μερικούς εξειδικευμένους τομείς της.
Αν θέλουμε, λοιπόν, νά συντηρήσουμε τήν έπιδίωξή μας γιά σφαιρική άντι-
μετώπιση τών θεμελιακών θεμάτων τής πραγματικότητας, άφοΰ άλλωστε,
λόγω τής έμφυτης περιέργειάς μας, δέν μπορούμε νά κάνουμε και διαφορε-
τικά, πρέπει μερικοί άπό εμάς, έστω και μέ κίνδυνο επίκρισης, νά άποτολ-
μήσουν τή σύνθεση άπόψεοον και θεωριών πού παρουσιάζονται στή διεθνή
βιβλιογραφία σχετικά μέ τή δομή και τή λειτουργία τού κόσμου πού μας πε-
ριβάλλει, άκόμα και άν οί γνώσεις τους είναι ελλιπείς ή άπό δεύτερο χέρι.
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Δέν θεωρώ τον έαυτό μου ειδικό στή Βιολογία, τήν Ψυχολογία ή τήν
Κοσμολογία καί δέν έχω μελετήσει συστηματικά τις σχετικές βιβλιογρα-
φίες. Οί άναφορές μου σέ απόψεις καί επιστημονικές θεωρίες δέν είναι πλή-
ρεις, ούτε ΐσως καί αμερόληπτες. Άκόμα, δικαιολογούμαι έξαρχής άν δέν
μνημονεύω πάντοτε ονομαστικά καί μέ βιβλιογραφικές παραπομπές τις δια-
κεκριμένες συνεισφορές επιστημόνων άλήστου μνήμης ή έν ζωή. Στηρίζο-
μαι στήν πεποίθηση πώς ή επιστημονική γνώση, διηθημένη ώστε νά άπαλ-
λαγεΐ άπό τις λεπτομέρειες καί τις δυσκολίες τών υπολογισμών καί τών λο-
γικών υποθέσεων καί σχέσεο.»ν, μπορεί νά καταστεί προσπελάσιμη ξεκά-
θαρα καί σωστά σέ όποιον έχει τό έρευνητικό ένδιαφέρον. Ή κατανόη-
ση τών ιδεών πού παρουσιάζω δέν άπαιτοΰν ειδικές γνώσεις πέραν τής βα-
σικής γυμνασιακής παιδείας.

Στις παρουσιάσεις τών θεμάτων άποφεύγω λεπτομερείς, άτέρμονες καί
χρονοβόρες περιγραφές, δυσνόητους μαθηματικούς τύπους ή δυσπρόσιτες
επιστημονικές έννοιες. Κάνω χρήση μόνο μερικών συμβόλων καί εικόνων,
πού μπορούν νά συνοψίσουν επιτυχημένα συλλογικές δομές καί συμπερι-
φορές τού γίγνεσθαι τού κόσμου πού μάς περιβάλλει καί τού εαυτού μας,
οί όποιες είναι δύσκολο νά εκφραστούν μέ λίγα λόγια. Ελπίζω ότι θά κριθώ
μέ έπιείκεια γιά τίς, περιστασιακές μόνο, «αύθάδεις» άναφορές σέ προσω-
πικές σκέψεις καί άπόψεις. Σέ πολλά θέματα κατέφυγα άναπόφευκτα σέ
προσο^πικές σημειώσεις, προϊόντα διαλογισμών πού προκλήθηκαν διαβά-
ζοντας καί έρευνώντας πρωτογενείς έπιστημονικές δημοσιεύσεις, ιδέες καί
ερευνητικά άποτελέσματα μεγάλων έπιστημόνων καί πρωτοπόρων έρευ-
νητών. Ψάχνοντας θέσεις καί προτάσεις πού έχουν σχέση μέ τήν προέλευση,
τή λειτουργία καί τήν εξέλιξη τού μυστηριώδους κόσμου μας, είναι εύκολο,
ίσως καί άναπόφευκτο, νά άνακαλύψει κανείς τήν ενοποιητική φύ-
ση τής επιστημονικής έρευνας καί τού κόσμου μας, ή οποία άνακα-
λύφθηκε καί πρωτοεκδηλώθηκε στήν έπιστημονική, τή φιλοσοφική καί τήν
καλλιτεχνική κουλτούρα τών άρχαίων Ελλήνων, καί ιδιαιτέρως τήν έποχή
τού ιωνικού διαφωτισμού.

Οί παρατηρήσεις καί οί περιγραφές πού παρουσιάζονται δέν συγκρο-
τούν κάποιο επιστημονικό σύγγραμμα μέ συγκεκριμένο άντικείμενο άλλά
είναι μάλλον μιά περιήγηση σέ ετερόκλητους θαυμαστούς κόσμους τής επι-
στήμης, κυρίως στούς κόσμους τής Φυσικής καί τής Επιστήμης τής Πλη-
ροφορίας, ή οποία μάς έπιτρέπει νά καλλιεργήσουμε μιά γνωστική άντί-
ληψη γιά τό φυσικό κόσμο πού μάς περιβάλλει, καί ή όποία μάς έπιτρέπει
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νά διατυπώσουμε σχετικές άπόψεις καί ιδέες. Επιχειρούμε νά αναπτύξουμε
μία θεώρηση της Φυσικής καί μία άντίληψη για τή δομή καί τή λειτουργία
τού κόσμου μας άπο τή σκοπιά τής Επιστήμης τής Πληροφορίας. Θά μπο-
ρούσε κάποιος νά άναπτύξει τις θεωρίες τής Φυσικής καί άπόψεις γιά τήν
((ύπαρξη» καί τήν ((πραγματικότητα» πάνω στήν ιδέα ότι μόνο μέσω τών
έννοιών, τών παραστάσεων, τών γλωσσών καί τών μεθοδολογιών τής Επι-
στήμης τής Πληροφορίας είναι δυνατόν νά εξηγηθούν μέ πληρότητα καί σέ
βάθος οί θεωρίες καί οί νόμοι τής φύσης. Ή προσέγγιση πού άκολουθούμε
είναι νά εμβαθύνουμε στις βασικές έ'ννοιες καί τις θεωρίες πού έχουν σχέση
μέ τήν κατανόηση του κόσμου μας, μέ προοδευτικά επαναλαμβανόμενη εξέ-
ταση τών θεμάτων.

Επειδή εχω γράψει καί έχίο μιλήσει στό παρελθόν γιά αύτά τά θέ-
ματα σέ ποικίλα άκροατήρια, γνωρίζω τις δυσκολίες πού πολλοί άπο εμάς
έχουν στήν κατανόηση τών έννοιών, τών άνεξήγητων παράδοξων καί τών
μεταφυσικών άπόψεων τής νέας φυσικής. Όμως ή πείρα μοΰ λέει πώς άκό-
μη καί εκείνοι πού στερούνται ειδικής επιστημονικής παιδείας είναι σέ θέ-
ση νά κατανοήσουν τις ιδέες τής μοντέρνας επιστήμης καί μπορούν νά κινη-
θούν μέ εύχέρεια, παραγωγικά καί άπολαυστικά στούς διανοητικούς χώρους
τής επιστήμης, τής μεταφυσικής καί τής φιλοσοφίας. Μέ μικρή σ/ετικά
πνευματική προσπάθεια άλλά μέ θετική διάθεση καί μέ άνεμπόδιστο μυα-
λό, καθένας άπο έμάς πού διαθέτει βασική παιδεία, περιέργεια καί όρεξη γιά
διαλογισμό μπορεί νά ξεπεράσει τις όποιες ψυχολογικές άναστολές πού
άπορρέουν άπο άγνοια καί νά διευρύνει τούς πνευματικούς ορίζοντες καί τις
ίκανότητές του γιά διαλογισμό.

2. ΤΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

'Εξετάζουμε τό γίγνεσθαι τού κόσμου μας σέ τρία έπίπεδα: (1) τό γί-
γνεσθαι στό σύμπαν, (2) τό γίγνεσθαι στον άνθρωπο, τήν άνθρώπινη φύση,
(3) τό γίγνεσθαι στήν άνθρώπινη κοινωνία.

Ή επιλογή δέν είναι τυχαία, άφοΰ θεωρούμε ότι τά όρια τού σύμπα-
ντος, τού κόσμου μας, βρίσκονται στήν πολυπλοκότητα τής ανθρώπινης φύ-
σης, τήν συνείδηση, καί τήν άνθρώπινη κοivojvia, τήν συλλογική, τήν ομα-
δοποιημένη συνείδηση.
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Ή αναζήτηση τέτοιων ορίων άφορα σέ ένα είδος «επιστημονικής θρη-
σκείας», πού σέ μεγάλο βαθμό στηρίζεται σέ πίστη, αισθητική και διαίσθη-
ση παρά σέ καθαρά ορθολογικά επιχειρήματα.

Οί άστρονόμοι πιστεύουν άκράδαντα πώς τό πανόραμα πού άποκα-
λύπτεται άπό τά τηλεσκόπιά μας είναι τό διαστελλόμενο έπακόλουθο μιάς
Μεγάλης "Εκρηξης, ή οποία συνέβη πριν περίπου 14 δισεκατομμύρια χρό-
νια. Μερικοί επιστήμονες διατείνονται πώς τό σύμπαν μας πρέπει νά είναι
«αύτοπεριεχόμενο», χωρίς όρια και χωρίς κέντρο. Οί επιστήμονες είναι
σίγουροι πώς γνωρίζουν τί συνέβη μέχρι ένα δευτερόλεπτο μετά τή Μεγά-
λη Έκρηξη. Είναι σχεδόν σίγουροι γιά τό τί συνέβη μέχρι ένα μικροδευ-
τερόλεπτο μετά τή Μεγάλη 'Έκρηξη. Στο μικροσκοπικό κλάσμα μικρότε-
ρο τού μικροδευτερολέπτου, στο τρισεκατομμυριοστό τού τρισεκατομμυ-
ριοστού ... τού δευτερολέπτου, αύτο πού συνέβη είναι τυλιγμένο στο σκοτά-
δι και τήν άβεβαιότητα.

"Εξω άπό το δικό μας γαλαξία, τά ισχυρά τηλεσκόπια άποκαλύπτουν
πολλά άλλα δισεκατομμύρια γαλαξίες και γαλακτικά σμήνη. Αργές εκθέσεις
τού τηλεσκοπίου Hubble δείχνουν πώς τό διάστημα, ό ούρανός, είναι πυκνά
διάστικτο μέ άμυδρές μουτζούρες φωτός, πού είναι γαλαξίες σέ άποστά-
σεις δέκα και πλέον δισεκατομμύρια έτη φωτός. Αστέρες γεννιούνται άπό
συμπυκνωμένες άέριες μάζες, όπως κάποτε και ό δικός μας ήλιος, και πε-
θαίνουν σκορπίζοντας τά πυρηνικά τους άπόβλητα στο διάστημα.

Ό γαλαξίας μας, όπως και οί άλλοι γαλαξίες, είναι ένα ((οικοσύστημα»
επεξεργασίας άέριων μαζών και ανακύκλωσης διαδοχικών γενεών άστέρων.
Συχνά ή διαδικασία αύτή δημιουργεί πλανήτες, βαριά στοιχεία του χημικού
περιοδικού πίνακα, άντικείμενα και 'ίσως ((ζώντες οργανισμούς» πού τό
σώμα τους κατασκευάζεται άπό τις στάχτες παλιών πεθαμένων άστέρων,
αν ή ((εξέλιξη» είναι ένα γενικό συμπαντικό φαινόμενο. Όλα τά διαστημικά
σώματα είναι άπλες δομές, πολύ απλούστερες άπό τή δομή ενός ταπεινού
εντόμου και βέβαια άπό τή δομή ενός εγκεφάλου.

Μολονότι αύτος ό πλανήτης συνεχίζει νά κινείται συμφώνως προς τούς
πάγιους νόμους τής βαρύτητας, άρχίζοντας άπό μία άπέριττη και άπλή,
σχεδόν ομοιογενή κατάσταση —τό «σχεδόν» εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία—,
εντελώς όμορφες και θαυμαστές μορφές έχουν εξελιχθεί και συνεχίζουν νά
εξελίσσονται. "Ισως κατανοήσουμε τό γίγνεσθαι πάνω στή Γή, αν κατα-
νοήσουμε τον τρόπο μέ τον όποιο ή ((πολυπλοκότητα» προάγεται ώς άποτέ-
λεσμα τής παγκόσμιας εξελικτικής διαδικασίας.
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Ή προέλευση τής «ζωής» στή Γή αποτελεί ένα άκόμη άλυτο μυστήριο,
έτσι ώστε νά μήν είμαστε σέ θέση νά στοιχηματίσουμε γιά τήν πιθανότητα
ύπαρξης ζωής άλλοΰ. Ή άναζήτηση έξωγήινης ζωής θά παραμείνει πρόκλη-
ση γιά τόν 21ο αιώνα.

2.1. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Άπό τήν παρατήρηση, τήν μελέτη και τήν έρμηνεία τού χωροχρονικού
πλέγματος τών «εξελικτικών άξιών» τού σύμπαντος και άπό τήν μελέτη τής
άνάδυσης τών «καινοφανών ιδιοτήτων», συμπεραίνουμε ότι ή συνεργασία τού
μικρόκοσμου μέ τά φαινόμενα τού φυσικού κόσμου τής εμπειρίας παράγει
έναν περισσότερο ((λειτουργικό» κόσμο!

Εγγενείς Εξελικτικές 'Αξίες Χρόνος
Ανθρώπινη κοινωνία ggi «Έδώ και τώρα»
'Άνθρωπος Β — 15 δ'.σ. έτη
Βιολογικές μορφές
Θερμοκήπιο Γή ■ 10 δ'.σ. ετη

Πλανήτες
Βαρέα ατομα
Γαλαξίες και αστέρες 1 - ■ 5 δισ. ετη
'Υλικά αντικείμενα I m ■ 1 δισ. έτη
'Αστρική σκόνη

Χημικές ενώσεις
Μόρια
'Άτομα
Πυρήνες Ήλιου (He)
Σύνθετα «σωμάτια»
'Ηλεκτρόνια
Quarks ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Είκ. 1. 'Εγγενείς εξελικτικές άξιες.

Άπό τις ενδείξεις πού ύπάρχουν γιά τήν έξελικτική ιστορία τού σύμπα-
ντος, άπό τά φυσικά άχνάρια του παρελθόντος πάνω στις δομές και τις λει-
τουργίες τού φυσικού κόσμου, δυνάμεθα νά συμπεράνουμε ότι ή φύση έχει
άκολουθήσει μιά άδιάλειπτη έξελικτική πορεία άπό το χάος τών πρώτων
στιγμών τής Δημιουργίας μέχρι τόν απεριορίστου ποικιλότητας σέ δόμηση
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καί λειτουργικότητα φυσικό κόσμο πού αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Μέ τήν
πρώτη εμφάνιση τών άρχέγονων συστατικών τής ύλης, τά όποια οριοθέ-
τησα ν καί καθόρισαν τις έννο ιες τού χ ώ ρ ο υ καί τού χ ρ ό ν ο υ, τό σύμπαν
επέδειξε, καί συνεχίζει νά επιδεικνύει, μία εγγενή σταθερή ροπή πρός σύνθε-
ση, πολυπλοκότητα καί προσεγγιστική διαφοροποίηση.

Άπο τά πρώτα στάδια τής μορφογενετικής εξελικτικής διαδικασίας πού
άκολούθησε τή Μεγάλη "Εκρηξη, μέσα άπο ένα ενεργειακό μείγμα άγεωμέ-
τρητου χάους τής «προγεωμετρικής περιόδου», καί μετά, μέ τό διαχωρισμό
τών πεδίοον δυνάμεων πού πιστεύεται οτι προκλήθηκε άπο μία άπότομη δια-
στολή τού χωρίς σύνορο καί χωρίς κέντρο «αύτοπεριεχόμενου καί ξεδιπλω-
νόμενου χώρου», πραγματοποιήθηκαν οί διαδικασίες άλληλεπιδρά-
σεων τών άρχέγονων συστατικών τής άκτινοβολίας καί τής ύλης, μέ τήν
επακόλουθη νουκλεοσύνθεση, τή σύνθεση άτόμων καί μορίων καί τήν άνά-
πτυξη τής τεράστιας ποικιλίας τών προοδευτικά πολύπλοκων ίδιομορφών
δομής καί λειτουργίας, τών «εγγενών έξελικτικών άξιών».

Το άναπτυσσόμενο άλυσιδωτό πλέγμα τών έγγενών λειτουργικών καί
δομικών ίδιομορφών τού φυσικού κόσμου, τις όποιες άναφέρουμε ώς εγγε-
νείς εξελικτικές άξίες (Είκ.Ί), άφορα κατηγορίες1 εύσταθών αύτο-
συντηρούμενων μορφών ιεραρχικά αύξανόμενης πολυπλο-
κότητας, άπο τά στοιχειώδη σωματίδια, τούς πυρήνες καί τά άτομα τού
μικρόκοσμου, μέχρι τούς άστρικούς σχηματισμούς τού διαστήματος καί
μέχρι τά βιολογικά είδη, τόν ((άνθρωπο» καί ((τις άνθρώπινες κοινωνίες
του». Οί εγγενείς εξελικτικές άξίες, οί όποιες χαρακτηρίζονται άπο ιεραρ-
χικά αύξανόμενη πολυπλοκότητα καί επικοινωνιακή δικτύωση, άποτελούν
τόν εξελικτικό κώδικα τής φύσης καί υποστηρίζουν τήν κατευθυνόμενη
εξελικτική διαδικασία τού φυσικού κόσμου συμβάλλοντας θεμελιωδώς στήν
((περισσότερο λειτουργική» εξέλιξη τού κόσμου μας.

2.2. ΚΑΙΝΟΦΑΝΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Γιά νά ολοκληρώσουμε αύτήν τή συνοπτική παρουσίαση τών έγγενών
έξελικτικών άξιών θά άναφερθούμε καί στήν εξελικτική άνάδυση τών «και-
νοφανών ειδοποιών ιδιοτήτων» πού επιτρέπουν τήν έξελικτική άνάπτυξη
νέων ειδών καί κατηγοριών υλικών άντικειμένων καί εξελικτικών διαδικα-

1. Θά μπορούσε νά πει κανείς οτι άφοροΰν στις ((ιδεατές οντότητες», κατά τή φιλο-
σοφία του Πλάτωνα.
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σιών. Γιά παράδειγμα ή σέ βάθος χρόνου αύξηση τής πολυπλοκότητας καί
τής επικοινωνιακής δικτύο^σης τών μοριακών εξελικτικών προϊόντων άπερ-
γάστηκε τήν ανάδυση τής ιδιότητας τής «στερεότητας» στήν αλυσίδα τών
έξελικτικών άξιών. Ή άνάδυση τής ιδιότητας τής «στερεότητας» έπέτρεψε
τήν έξελικτική άνάπτυξη νέων κατηγοριών δομικών καί λειτουργικών ειδο-
ποιών «στερεών σωμάτων». Μολονότι σήμερα εξηγούμε καί κατανοούμε τις
ηλεκτρομαγνητικές μοριακές δυνάμεις πού προκαλούν τήν ιδιότητα τής στε-
ρεότητας, αύτή δέν θά μπορούσε νά προβλεφθεί ώς εξελικτικό προϊόν τής
πορείας τού σύμπαντος άπό μόνο τή γνώση τών μοριακών ιδιοτήτων. Τό
ίδιο ισχύει καί γιά άλλες όμότροπες καινοφανείς ιδιότητες, τήν ύγρότητα, τή
ζωή, τή νόηση καί τή συνείδηση (Είκ. 2). Δέν μπορούμε νά κατανοήσουμε
τή νόηση ή τή συνείδηση άπό τή λεπτομερή μελέτη τών κυττάρων τού εγκε-
φάλου, οπως καί δέν μπορούμε νά κατανοήσουμε τή ζωή άπό τή λεπτομερή
μελέτη τών άτόμων καί τών μορίων ένός κυττάρου βιολογικού οργανισμού.

Καινοφανείς είδοποιές Χρόνος
ιδιότητες
Συλλογική συνείδηση «Έδώ καί τώρα»
Συνείδηση ώ ~ 15 δισ. ετη
Νόηση
Ζωή
Ύγρότητα ■ 10 δισ. ετη

■ 5 δισ. ετη
■ 1 δισ. ετη

Στερεότητα
ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Είκ. 2. Καινοφανείς ιδιότητες.
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3. ΤΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

3.1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ

Ή προδιάθεση γιά θρησκευτική πίστη ίσως είναι άναπόσπαστο μέρος της
ανθρώπινης φύσης. Αποτελεί και τον ύποκινητή συσπείρωσης και ομαδοποίησης
θρησκευτικών δράσεων και δημιουργεί πυρήνες θρησκευτικοκοινωνικών δρα-
στηριοτήτων και άντιθέσεων. "Ισως ή Θεολογία νά εξαντληθεί ώς μία
άνεξάρτητη επιστήμη τού πνεύματος, όμως ή θρησκεία θά υπάρχει γιά ακα-
θόριστα μεγάλο χρονικό διάστημα ώς ζωτική δύναμη τής κοινωνίας.

3.2. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

Είναι ελκυστικό νά φανταζόμαστε ότι βαθιά στον εγκέφαλο μας ζει
μιά συνείδηση πού ερμηνεύει τις εμπειρίες μας, σάν ένας ελεύθερος παρά-
γοντας πού άντιδρά στά αισθητήρια ερεθίσματα, στοχάζεται, σχεδιάζει και
κινεί τούς μοχλούς τού νευροκινητικού μηχανισμού τού σώματος άπό μό-
νος του και πού δεν περιορίζεται άπό τήν υλική βιολογική βάση του στήν
πρόβλεψη τού μέλλοντος τών πραγμάτων.

Τό παράδοξο του βιολογικού ντετερμινισμού και τής ελεύθερης βούλη-
σης έχει άπασχολήσει πολλές γενεές σοφών άνθρο^πο^ν, φιλοσόφων και επι-
στημόνων. Γνωρίζουμε σήμερα πώς, χάρη στήν τεράστια πολυπλοκότητα
τού νού και τών άνθρώπινα>ν κοινωνικών σχέσεων, ή άκριβής και πλήρης
πρόβλεψη τής λεπτομερούς ιστορίας καθενός άνθρώπου, όπως και τής Ιστο-
ρίας τής άνθρωπότητας, είναι άδύνατη. Εκείνο πού μπορούμε νά έλπίζου-
με είναι νά προβλέψουμε δίκαια π ο ιά στοιχεία τής άνθρώπινης φύ-
σης νά καλλιεργήσουμε και ποιά νά χειριστούμε μέ προσοχή.

3.3. ΗΘΙΚΗ

Είναι στήν άνθρώπινη φύση νά άναζητάει εξηγήσεις στο «γιατί είναι τά
πράγματα έτσι πού είναι)), και στό «αν έχει ή ζωή νόημα ή σημασία».
Ή θρησκεία επιχειρεί νά διαλύσει το φόβο τού τυχαίου και νά εξαλείψει κά-
θε σκέψη ότι ή ζωή μας είναι άσκοπη ή παράλογη. Πρεσβεύει οτι τουλάχι-
στον ορισμένες άξιες μπορεί νά θεωρηθούν ύπέρτατες, επειδή, κατά κάποια
έννοια, είναι εντολές της βούλησης τού Θεού.

Τό θέμα τής ήθικής στήν άνθρώπινη φύση είναι πολύ πιό περίπλοκο
και βαθύ άπό όσο μπορεί νά φαίνεται. Ή μελέτη τής καταγωγής τής ήθικής
και τής αίτιακής προέλευσης τών ηθικών κρίσεων είναι άπαραίτητη γιά τήν
κατανόηση.
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4. ΤΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ή «συνείδηση του άνθρωπου» μπορεί νά θεωρηθεί ώς μία άναδυόμε-
νη καινοφανής καί ειδοποιός ιδιότητα τής πολυπλοκότητας του
έγκεφάλου.

Ή «κοινωνική συνείδηση» είναι ή συλλογική συνισταμένη τών συνει-
δήσεο„>ν μιάς κοινωνίας συνειδητών άνθρώπων. Εκφράζεται μέ διάφορους
τρόπους, όπως μέ τή συλλογική άντίληψη τής «άντικειμενικής άλήθειας»,
τής «ήθικής» καί του «πατριωτισμού», ή μέ τήν έκτέλεση πληθυσμιακών
εκλογών ή δημοψηφισμάτο^ν σέ μία δημοκρατική κοινωνία καί ποικίλων
επιστημονικών πειραμάτων σφυγμομετρήσεων τής κοινής γνώμης.

Ή μή άναγώγιμη ολιστική φύση τής κοινωνικής συνείδησης είναι
χαρακτηριστικά οφειλόμενη στόν έντυπωσιακο άριθμό τών ((βρόχων άνά-
δρασης», συνήθως «αύτοαναφορικών βρόχοι άνάδρασης», μέ τούς οποίους
είναι συνυφασμένες οί όμοιοδυναμικές δομές «άνανέωσης», «αύτοποίησης»,
καί «αύτοοργάνωσης», πού βρίσκονται στό πιο προχωρημένο όριο τού φά-
σματος τής πολυπλοκότητας τών «άνοικτών» συστημάτων, όπως είναι μία
άνθρίίιπινη κοινωνία.

Οί παραπάνω άπόψεις γιά τήν κοινωνική συνείδηση μπορεί νά μήν
άπαντούν σέ όλα τά έρωτήματα —πού πιθανόν νά μήν απαντηθούν ποτε—,
άλλά προσφέρουν χρήσιμες καί έντυπωσιακές προοπτικές γιά τήν κατανόη-
ση τού τρόπου μέ τόν όποιο λειτουργεί ή κοινωνική συνείδηση.

5. ΜΙΑ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΘΕΩΡΗΣΗ

5.1. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ TOT ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ

Ό άνθρωπος, μέσα άπό τις επιστημονικές επιδόσεις του, έχει κατα-
σκευάσει ένα δίκτυο αίτιακών ερμηνειών καί νόμων, οί όποιοι προσφέρουν
δυνατότητες συνεπών προβλέψεο^ν καί ελέγχου τής συμπεριφοράς τών φυ-
σικών φαινομένων. Βέβαια τό αίτιακό έρμηνευτικό δίκτυο τής επιστήμης
περιέχει κενά, αδυναμίες καί άμφίβολες αίτιακές διασυνδέσεις πού καθι-
στούν τις ικανότητες πρόβλεψης περιορισμένες. Οί περιορισμένες δυνατό-
τητες αίτιακής πρόβλεψης σήμερα άφοροΰν κυρίως τή Βιολογία, ή όποια βρί-
σκεται άκόμη σέ πρώιμο στάδιο άνάπτυξης. Εντούτοις, πιστεύω ότι δικαιο-
λογείται ή έμπιστοσύνη μας στή ν άναζήτηση ένός άλγόριθμου εξέ-
λιξης μέ ισχύ καί άξιοπιστία καθολικής εφαρμογής, άπό τόν αινιγ-
ματικό μικρόκοσμο μέχρι τά φαινόμενα τής εξελικτικής συμπεριφοράς τών



120

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

άνθρώπινων κοινωνιών. Αναμένουμε οτι ένας τέτοιος αλγόριθμος θά είναι
άποτέλεσμα σύμπραξης τών εννοιών, τών μέσων και τών έργαλείων τών
φυσικών επιστημών, τής επιστήμης τής Πληροφορικής και τών άνθρωπι-
στικών σπουδών2. Ή σχετική προσπάθεια τής επιστημονικής μελέτης τής συ-
μπεριφοράς «πολύπλοκων έγκλειδωμένων κοινωνιών», μέ τήν ευρύτερη
έννοια μιας «κοινωνίας», επικουρούμενη κυρίως άπό το εννοιολογικό πλαί-
σιο και τήν εργαλειοθήκη τής επιστήμης τής Πληροφορικής, προσεγγίζει
σήμερα τις παρυφές μιάς νέας ((επιστήμης τής πολυπλοκότητας», μιας ((επι-
στήμης τών θεμελίων», μιάς ((επιστήμης τής συμπεριφοράς τών έγκλει-
δωμένων κοινωνιών».

5.2. «εγκλειδωμενοι» πληθυσμοι

Ή λέξη «έγκλείδωση» είναι ένας νεολογισμός γιά μία ομαδοποίηση,
τής οποίας τά συστατικά είναι ((λειτουργικά επιλεγμένα, συνεκτικά
και συνδεδεμένα μέ μ ή γραμμική άλληλεξάρτηση )).

Ή έγκλείδωση μιάς μορφής εξασφαλίζει τήν ενεργό εξελικτική συμ-
μετοχή μέ τό περιβάλλον της, δηλαδή μέ τήν εξέλιξη τού ((όλου». Ή έγκλεί-
δωση προάγει τήν παραγωγή ((εγγενών εξελικτικών άξιών και καινοφανών
ιδιοτήτων», οί όποιες προάγουν τή λειτουργικότητα σέ παγκόσμια κλί-
μακα και σέ βάθος χρόνου.

Ή νέα διακλαδική επιστήμη τής συμπεριφοράς πολύπλοκων έγκλει-
δωμένων κοινωνιών θά ερευνήσει τις σχέσεις άντικειμένου και υποκειμένου,
μέρους και ολου, ποσότητας και ποιότητας, αιτίων και άποτελεσμάτων. Γιά
μία μεγάλη κατηγορία δυναμικών φαινομένων πού λειτουργούν μακριά άπό
ισορροπία, ((μικρές, άκόμη και άπειροελάχιστες διαταραχές μπορεί νά ένι-
σχυθοϋν και νά προκαλέσουν μεγάλα ή και καταστροφικά άποτελέσματα».
Τέτοια «άσταθή» δυναμικά φαινόμενα είναι ειδικού ένδιαφέροντος, άφού
δύνανται νά δημιουργήσουν νέες μορφές φαινομένων. Έμεΐς λέμε
πώς αύτη ή εγγενής δημιουργικότητα τοϋ εξελικτικού γίγνεσθαι τοϋ κόσμου
μας συντελεί άποφασιστικά στόν προσανατολισμό και τήν πορεία τής έξελι-
κτικής ιστορίας τοϋ κόσμου μας.

2. Ή νέα λέξη είναι «συνάλμα»· νεολογισμός, μετάφραση τοΰ «consilience», τίτλου
βιβλίου τοϋ Edward Ο. Wilson (Alfred Α. Knopf 1998).
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5.3. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: «ΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ» ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ή «συλλογικότητα», δηλαδή ή πληθυσμιακή δράση τής πληροφο-
ριακής επεξεργασίας καί έπικοινο:>νίας τών μορφών, χαρακτηρίζει τήν εξε-
λικτική διαδικασία του κόσμου μας. Ή συνεχής εξελικτική επικοι-
νωνία τών μορφών του κόσμου μας καί ή επίμονη συλλογική
επεξεργασία τής πληροφορίας αποτελούν τή μηχανή τής εξε-
λικτικής πορείας του κόσμου μας.

Είμαστε σέ θέση νά διακρίνουμε τήν εξελικτική διαδικασία του
((γίγνεσθαι» ώς μιά ιεραρχικά έξελισσόμενη διαδικασία ομαδοποίησης,
έγκλείδωσης καί διάχυσης φαινομένων-μέσα-σέ-φαινόμενα,«συ-
νόλων-μέσα-σέ-σύνολα», ή γενικότερα « κ ο ι ν ω ν ι ώ ν - μ έ σ α - σ έ
-κοινωνίες».

Αύτή ή εξελισσόμενη διαδικασία του παγκόσμιου ((γίγνε-
σθαι», ή όποια άναπτύσσεται ύπό τήν επίδραση «τοπικών πεδίο^ν δυ-
νάμεθα», διαχέεται ιεραρχικά άπό τόν αινιγματικό μικρόκοσμο
μέχρι τά πολυπλοκοπο ι η τικά όρια τών έγκλειδ to μένω ν πλη-
θυσμών ώς μία ταυτόχρονη διεργασία έξελισσόμενων δ ι α -
πλεγμάτων ((κοινωνιών -μέσα-σέ-κοινωνίες».

5.4. «ΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΑΡΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Κάθε μορφή του άντιληπτού σύμπαντος ξεδιπλώνει τήν αύτοδιατηρού-
μενη καί προσωρινή «ύπαρξιακή διαδρομή της στο συμβατικό χρόνο
καί χώρο», ξεδιπλώνει τήν «έγκλειδωμένη συντηρητική βιοτροχιά της» καί
εμπλέκεται σέ μία ιεραρχική πληροφοριακή επεξεργασία καί ολο-
κλήρωση, ή όποία συνοδεύεται άπό ιεραρχική αύξηση τής πολυπλοκότη-
τας καί τής επικοινωνιακής δικτύωσης καί άπό τήν προαγωγή τής ((συμπα-
ντικής λειτουργικότητας», όπως πιστεύουμε καί υποστηρίζουμε.

5.5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ;

Τά λίγα καί επιλεκτικά σχεδιασμένα πού είπαμε σήμερα άπευθύνο-
νται περισσότερο σέ ένα είδος θρησκευτικής πίστης παρά στήν έπιχειρη-
ματολογική πειθώ. Σήμερα θά μπορούσε νά κατηγορηθεί ή επιστήμη ότι
δημιουργεί μία νέα θεολογία πού βασίζεται σέ ιδέες, άνακαλύψεις
καί θεωρίες τής μοντέρνας Φυσικής καί τής επιστήμης τής Πληροφορίας.
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"Ισως δίνουμε τήν εντύπωση ότι έχουμε άπορρίψει τή μυθολογία τής συμβα-
τικής θρησκείας μόνο γιά νά τήν άντικαταστήσουμε άποδεχόμε-
νοι μία άκόμη πιο άπόμακρη θρησκεία, ή οποία εκφράζει εναν επι-
στημονικό μυστικισμό πού βασίζεται στις θαυμαστές άποκαλύψεις τής
κβαντικής θεωρίας, τής γενικής θεωρίας τής σχετικότητας, τής κβαντικής
κοσμολογίας, τού χάους και τής θεωρίας τής πληροφορίας. Οί περισσότερες
άπό αύτές τις θεο^ρίες είναι κατ' ούσίαν δόγματα, πού δέν είναι δυνατόν
ποτέ νά υποστούν τον άμεσο πειραματικό έλεγχο.

5.6. Ο ΠΟΛΥΕΓΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

'Άν πάρετε τήν εικόνα τής «πολυεγκλειδωμένης κοινωνίας τών άν-
θρώπων», τήν εικόνα πού μόλις σας ιχνογράφησα, και τήν γυρίσετε «μέσα-
έξω», όπως θα γυρίζατε «μέσα-έξω» μία κάλτσα ή ένα πουκάμισο, τότε θά
άποκαλύψετε τον «πολυεγκλειδωμένο κοινωνικό άνθρίυπο». Θά ξεσκεπά-
σετε ένα πολύπλοκο «εγώ», προσεγγιστικά όριοθετημένο και
γι' αύτο και προσεγγιστικά αύτόνομο, κατατμημένο, πολυδιάστα-
το και έγκλειδωμένο συμφώνως προς τις επιθυμίες, τις έπιδιώξεις, τις φι-
λοδοξίες, τις υποταγές και τά ψυχολογικά χαρακτηριστικά του. Θά άποκα-
λύψετε τον υπερόπτη τεχνολογικό άνθρωπο τής εποχής μας, φορτωμένο μέ
έναν αναπόφευκτο βαθμό νεύρωσης, παράνοιας και ψυχωτικού φανατισμού.

Ό πολυεγκλειδωμένος άνθρωπος τών ημερών μας πρέπει νά δρα το-
πικά και νά σκέφτεται παγκόσμια, νά άντιμετωπίζει το άμεσο ενεργό
περιβάλλον του και νά κάνει λογιστικούς υπολογισμούς πού άφορούν τό εύρύ-
τερο παγκόσμιο π εριβάλλον. Ανάλογα μπορούμε νά περιμένουμε οτι μία μελ-
λοντική παγκόσμια κυβέρνηση, μέσω άποτελεσματικών παγκόσμιων δι-
κτύων, θά παρέχει τά κατάλληλα μέσα και ποικίλους δρόμους επιλογής,
ώστε το «άτομο» νά φροντίζει τήν εύημερία του και νά συμμετέχει στον
ελεγχο τών παγκόσμιων ύποθέσεων.

Στήν ταχέως άναπτυσσόμενη και έξελισσόμενη άνθρώπινη κοινωνία, άν
επιθυμούμε νά επιβιώσουμε άπό τις άλλεπάλληλες κρίσεις πού εμείς προ-
καλούμε, κρίσεις όπως ή οικολογική, ή οικονομική, ή κοινωνική, κλπ., άν
επιθυμούμε νά άναπτύξουμε τρόπους ώστε νά «ρεγουλάρουμε» τή χαοτική
ροή τών ϊδιων μας τών έργων, τότε πρέπει νά άνακαλύψουμε και νά άναπτύ-
ξουμε νέες μορφές σύζευξης και αρμονικής άναδραστικής ιε-
ραρχικής συσχέτισης παγκόσμιων εξελικτικών διαδικασιών
μέ το άμεσο και τό εύρύτερο περιβάλλον τους.
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Ό 21ος αιώνας θά είναι, ίσως, μία καθοριστική στιγμή στήν ιστορία
τής ανθρωπότητα^ καί του πλανήτη μας. Τό είδος μας, ό άνθρωπος, γιά
πρώτη φορά έχει τό ((μέλλον» στά χέρια του. Μπορεί νά διακινδυνεύσει οχι
μόνον τή ζο^ή του άλλά τό άπέραντο δυναμικό τής ζωής καί τού νου του.
Έμεΐς οί άνθροοποι είμαστε τώρα οί διαχειριστές τής τύχης μας.

5.7. το γιγνεσθαι τησ ανθρωπινησ παρουσιασ

Ή επιστήμη τής γενετικής τού ανθρώπου, όπως καί άλλοι έπιστη-
μονικοί κλάδοι, άναπτύσσεται ταχύτατα. Μέ τή συσσώρευση άρκετής γνώ-
σης γιά τά γενετικά θεμέλια τής κοινωνικής; συμπεριφοράς καί μέ τήν άνά-
πτυξη τεχνικών γιά τήν άλλαγή τών γονιδιακών συμπλοκών μέσω τής μο-
ριακής μηχανικής, ή άνθρο^πότητα θά άντιμετωπίσει τό έσχατο δίλημμα: μέ
ευγονική έπιλογή, τόν εξευγενισμό τού άνθρώπινου γένους, άλλάζοντας
τήν ίδια του τή φύση, ό άνθρωπος θά κληθεί νά έπιλέξει άν θά παραμείνει
μέσα σέ μιά γυάλα μαζί μέ τις άπηρχαιωμένες προσαρμογές τής έποχής τών
παγετώνων, ή άν θά προχωρήσει σέ μία άνώτερη νοημοσύνη καί δημιουρ-
γικότητα πού θά συνοδεύεται άπό συναισθηματικές, αισθητικές καί ένορα-
τικές διεκδικήσεις.

Συνήθως στις μέρες μας οί σύγχρονοι συγγραφείς έπικαλουνται μυ-
θικούς ήρωες γιά νά στολίσουν τό έπος τής έξέλιξης καί τή δυσχερή θέση τής
άνθρωπότητας, όπως τόν ύπαρξιακό Σίσυφο ή τήν μοιραία Πανδώρα. Χωρίς
νά χάσουμε τήν πίστη μας στό προμηθεΐκό πνεύμα τής έπιστήμης, ας πάμε
μιά στιγμή στόν αύθεντικό Προμηθέα τού Αισχύλου:

ΧΟΡΟΣ: Μήπως προχώρησες πιο πέρα άπό δ,τι μάς είπες;
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: "Εσβησα άπό τούς θνητούς το φόβο τού θανάτου,
ΧΟΡΟΣ: Τί γιατρικό τούς έδωσες γιά τούτη τήν άρρώστια;
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Τούς έδωσα τυφλές έλπίδες.

Γνώση καί κάποιο μέτρο κυριαρχίας πάνω στό φυσικό περιβάλλον είναι
ή φωτιά τού Προμηθέα. Αύτό τό προμηθεΐκό πνεύμα καλείται νά φτιάξει τή
μυθολογία τού επιστημονικού υλισμού, μαζί μέ τις τυφλές έλπίδες πώς γιά
τό ταξίδι πού τώρα άρχίζουμε ((νά εύχεσαι νάναι μακρύς ό δρόμος», καί τό
ταξίδι νά είναι πιο ώραϊο άπό αύτό πού μόλις τελείωσε.
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5.8. ... ΜΗΠΩΣ ΕΜΕΙΣ 01 ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ή μυστηριώδης ποιότητα καί κοσμογόνος δύναμη τής πληροφοριακής
((επικοινωνιακής κίνησης» στον άβιο καί τον έμβιο κόσμο, ή οποία είναι
ή μηχανή τής εξελικτικής ροής τού γίγνεσθαι ολόκληρου τού κόσμου μας,
άποδίδει έναν μοναδικό καί πρωτεύοντα ρόλο στό «νού» καί στή ((συνείδη-
ση». Ή ιδέα τής επικοινωνιακής κίνησης διευρύνει τήν έ'ννοια τού «συνει-
δητού άτομου», ώστε νά περιλάβει τήν έννοια τής συνειδητότητας όλης τής
ζωής στον πλανήτη μας ή καί στό σύμπαν. Μέσα στήν άντίληψη αύτή θά
μπορούσαμε ΐσως νά πούμε πώς, στον κόσμο πού ζούμε, ή ενδυναμωμένη
άπό τήν επιστήμη καί τήν τεχνολογία ((παγκόσμια συνείδηση» τών δισεκα-
τομμυρίων συνειδητών άνθρώπων παίζει ένα δημιουργικό καί ενοποιητικό
ρόλο. Ό Dawkins διερωτήθηκε:

«Μήπως εμείς οί άνθρωποι, καθένας άπό εμάς, ΐσως κά-
θε ζωντανός οργανισμός μ έ νού καί συνείδηση, καί μόνο μ έ
τήν υ π α ρ ξ ή μας καί τήν έπικοινωνιακά συσχετισμένη δράση
μας, 'φτιάχνουμε' τήν πραγματικότητα αύτού τού αινιγματι-
κού σύμπαντος;»3.

Εύχαριστώ.

3. R. Dawkins, Selfish Genes and Selfish Mernes. D. R. Hofstadter - D. C. Dennett
(eds) The mind's /, Basic Books 1981.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ 15ησ ΜΑΪΟΥ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»

απο τον ακαδημαϊκο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΚΑΡΒΕΛΗ

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες καί κύριοι Ακαδημαϊκοί,

Κατά τόν μήνα Απρίλιο σας είχα ενημερώσει άπό αύτό τό βήμα γιά
μία ημερίδα, ή οποία προγραμματιζόταν άπό τό Γραφείο Στρατιο^τικών καί
Αμυντικών Θεμάτων τής Ακαδημίας σέ συνεργασία μέ τό Ελληνικό 'Ινστι-
τούτο Στρατηγικών Μελετών μέ θέμα «Ελλάδα καί εξελίξεις στήν άνατο-
λική λεκάνη τής Μεσογείου». Ή Ημερίδα πραγματοποιήθηκε τήν 15η πα-
ρελθόντος Μαΐου στήν άνατολική αίθουσα τού κτιρίου μέ πολύ ικανοποιη-
τική συμμετοχή κοινού, τό όποιο καί έδειξε εξαιρετικό ενδιαφέρον γιά τά
θέματα πού άναπτύχθηκαν. Σήμερα, σκοπός είναι νά παρουσιαστούν σέ γε-
νικές γραμμές τά κυριότερα άπό τά συμπεράσματα τής Ημερίδας, μέ τήν
πληροφόρηση ότι θά έκδοθοΰν σύντομα τά σχετικά πρακτικά, τά όποια καί
θά άποσταλοΰν σέ φορείς όπως τό 'Υπουργείο 'Εθνικής Αμύνης καί τά Γε-
νικά 'Επιτελεία τών κλάδίον τών Ένοπλων Δυνάμεων, τό 'Υπουργείο 'Εξω-
τερικών καί άλλα υπουργεία, καθώς καί σέ πρόσωπα τά όποια άσχολοΰνται
μέ τά θέματα πού άναπτύχθηκαν.

Πριν προχωρήσω στά συμπεράσματα, πρέπει νομίζω νά επαναφέρω
στή μνήμη σας τό πρόγραμμα καί τούς τίτλους τών θεμάτων καθώς καί τούς
ομιλητές. Ή πρώτη ομάδα εισηγήσεων είναι ή εξής:
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• « Γεωπολιτική άξία τής Ανατολικής Μεσογείου. Σύντομη ιστορική
άναδρομή» (Δ. Σκαρβέλης, Στρατηγός έ.ά. - Επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ - Ακα-
δημαϊκός).

• «Τρέχουσες έξελίξεις στήν ευρύτερη περιοχή τής Ανατολικής Μεσο-
γείου. Διαφαινόμενη προοπτική γιά σταθερότητα καί ασφάλεια» (Α. Κούτσης,
'Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικών 'Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου).

• «Οικονομική διάσταση Ανατολικής Μεσογείου. Διαφαινόμενες προο-
πτικές γιά τήν Ελλάδα» (Γ. Τσάλτας, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου).

Προχωρούμε μέ τή δεύτερη όμάδα εισηγήσεων πού είναι:

• «Διεθνές Δίκαιο θαλάσσης καί ζητήματα Ανατολικής Μεσογείου
εθνικού ένδιαφέροντος» (Σ. Περράκης, Καθηγητής Διεθνών καί Εύρωπαϊ-
κών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου).

• ((Ελλάδα καί Τουρκία σέ σχέση μέ τό χώρο τής Ανατολικής Μεσο-
γείου καί τις έξελίξεις στόν άραβικό κόσμο» (Γ. Γεννηματάς, Πρέσβης έ.τ.).

• (('Εθνικές άπαιτήσεις άμυνας καί άσφάλειας γιά τήν Άνατολική Με-
σόγειο» (Β. Μαρτζούκος, Άντιναύαρχος έ.ά. - Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.).

Άπό τις εισηγήσεις καί άπό τή συζήτηση πού άκολούθησε μέ τή συμ-
μετοχή του κοινού διαμορφώθηκαν τά άκόλουθα συμπεράσματα:

— Ώς πρός τή γεωπολιτική άξία τής Ανατολικής Μεσογείου (Δ. Σκαρ-
βέλης).

Άπό τήν άρχαιότητα έως σήμερα ή γεωπολιτική άξία της παραμένει
άμείωτη χάρη στή γεωγραφική της θέση καί τά γεωμορφολογικά της χαρα-
κτηριστικά, ελκύοντας πάντα τό ενδιαφέρον τών έκάστοτε ισχυρών δυνάμε-
ων. Είναι χώρος ιστορικός, κοιτίδα πολιτισμών καί θρησκειών, δημιουργός
αύτοκρατοριών, χώρος μέ πολιτισμική ποικιλία καί συνεχείς πολιτικοκοι-
νωνικές διεργασίες. Ή οικονομική διάσταση τού χώρου —φυσικοί πόροι,
τουρισμός, ενεργειακά άποθέματα— επαυξάνουν τΓ( στρατηγική άξία του. Οί
πρόσφατες άπό έτους καί πλέον πολιτικές διεργασίες μέ τό χαρακτηρισμό
τής «άραβικής άνοιξης» έφεραν τό χώρο στήν πρώτη σειρά τής παγκόσμιας
έπικαιρότητας καί συνάμα τού ένδιαφέροντος.

— Ώς πρός τις τρέχουσες πολιτικοκοινωνικές έξελίξεις (Α. Κούτσης).

Ή άπαρχή τής ((άραβικής άνοιξης» πρέπει να άναζητηθεΐ στή σοβιε-
τική εισβολή στό Αφγανιστάν, πού εξέθρεψε τούς τζιχαντιστές μέ έκφραστή
τήν Άλ Κάιντα, στόν πόλεμο τού Κόλπου (1990-91) μέ τούς Δυτικούς νά
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πατούν τά ιερά χώματα του 'Ισλάμ, στις τρομοκρατικές επιθέσεις σέ Νέα
'Υόρκη και Ούάσιγκτον και στην άδικαιολόγητη εισβολή τών Η ΠΑ στο
'Ιράκ, στήν καθιέρωση τής διεθνούς τρομοκρατίας ώς του νέου άντίπαλου
δέους, υποκινούμενου άπό τό φονταμενταλιστικό 'Ισλάμ, στο άνεπίλυτο πα-
λαιστινιακό ζήτημα πού είναι μόνιμη έστία άναταραχής και άστάθειας, και
σέ αιτήματα γιά δημοκρατία, άνθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία.

Οι σημερινές εξελίξεις δέν έχουν ολοκληρωθεί και ϊσως είναι άκόμα
στήν άρχή. Οί προβλέψεις γιά τήν κατάληξη τους είναι δύσκολες. Μάλλον
θά δημιουργηθούν καθεστώτα στηριζόμενα στις άραβοΐσλαμικές άρχές και
άξίες, λιγότερο ή καθόλου φιλοδυτικά. Οί Η ΠΑ προσπαθούν, όχι επιτυχώς,
νά ελέγξουν τις εξελίξεις, ή Ρωσία νά διατηρήσει τά κεκτημένα και ή EE,
συγκρατημένα, νά προωθήσει πολιτικές σταθερότητας. Όλα αύτά θυμίζουν
Συμφωνία Σάικς-Πικό. Άπό τά γεγονότα προσπαθούν νά επωφεληθούν γιά
άπόκτηση έπιρροής τόσο τό 'Ιράν όσο και ή Τουρκία.

— Ώς προς τήν οικονομική διάσταση τής Ανατολικής Μεσογείου και τις
διαφαινόμενες προοπτικές γιά τήν Ελλάδα (Γ. Τσάλτας).

Κατετέθη ή πρόταση πολυμερούς διαπραγμάτευσης ενός «'Ολοκλη-
ρωμένου Συμφώνου 'Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Σταθερότητος και
Ασφάλειας τής Ανατολικής Μεσογείου» γιά τήν ανάδειξη τού συνόλου τών
άναπτυξιακών δυνατοτήτο^ν τού ύπ1 όψιν χώρου. Οί συνιστώσες τού Συμ-
φώνου καλύπτουν όλο τό φάσμα τών οικονομικών δραστηριοτήτων, πληρο-
φορίες, ένεργειακή πολιτική, φυσικούς πόρους, τουρισμό, περιβάλλον, φυ-
σικές καταστροφές, ταμείο στήριξης κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ή
εμπέδωση κλίματος άμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ όλων τών μερών και ή
πολιτική βούληση γιά συνεργασία. Μέσω τού Συμφώνου θά μπορούσαν νά
έπιλυθούν τά ζητήματα Έλλάδος-Τουρκίας, ύπό τον όρο ή δεύτερη νά σεβα-
στεί τό Διεθνές Δίκαιο, τό Δίκαιο τής Θάλασσας, και νά εγκαταλείψει προ-
κλήσεις τύπου casus belli.

— Ώς προς το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης (ΔΔΘ) σέ σχέση μέ τήν Ελλά-
δα (Σ. Περράκης).

Οί προβλέψεις τού νέου Διεθνούς Δικαίου Θαλάσσης (1982) φέρουν
τήν Ελλάδα πλεονεκτούσα λόγω γεωγραφικής θέσης και γεωμορφολογίας.
Εύνοΐκές γιά τήν Ελλάδα είναι οί ρυθμίσεις του πού άφοροΰν στήν ύφαλο-
κρηπίδα —τά νησιά έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα—, αύτη δέ τού Καστελό-
ριζου θεωρείται δεδομένη άπό τό ΔΔΘ. Σ/ετικά μέ τήν ΑΘΖ, ή Ελλάδα δύ-
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ναται άμεσα νά κηρύξει τήν ΑΟΖ της στο 'Ιόνιο καί νότια τής Κρήτης, καί
γιά τις λοιπές περιοχές, κυρίως τό Αιγαίο, νά γίνει συνδυασμός μέ τή διευ-
θέτηση τής υφαλοκρηπίδας εΐτε μέ διαπραγμάτευση μέ τή γειτονική Τουρ-
κία εΐτε μέ προσφυγή στό άρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο. Ώς προς τήν ΑΟΖ
έχουμε σύμπτωση άπόψεων μέ τήν προ καιρού ή μερίδα γιά τήν ενέργεια.

— Ώς προς τήν Ελλάδα καί τήν Τουρκία σέ σχέση μέ τήν Ανατολική
Μεσόγειο καί τις εξελίξεις στον άραβικό κόσμο (Γ. Γεννηματάς).

Ή Ελλάδα είναι άνάγκη νά καταστρώσει σχέδιο έπανεμφάνισης στήν
περιοχή μέ άναβαθμισμένο ρόλο. Εύκαιρία τής δίδουν οί τρέχουσες έξελί-
ξεις γιά ρόλο διαμεσολαβητοΰ ή μεσάζοντος μέ τήν EE. Ή Τουρκία στοχεύ-
ει σέ ρόλο περιφερειακής δύναμης στήν περιοχή μέ δυνατότητα διαμορφω-
τού εξελίξεων καί μέ ιδεολογικό υπόβαθρο τό νεοοθωμανισμό. Μακροπρό-
θεσμα δέν θά εύοδωθεϊ γιά έσο^τερικούς λόγους καί λόγω τών συμφερόντων
ισχυρών δυνάμεων στό χώρο, πού είναι συνήθως άντιτιθέμενα. Σχετικά μέ
τις έξελίξεις, φαίνεται οτι ό άραβικός κόσμος εγκατέλειψε τήν άκινησία του
καί δέν θά επιστρέψει σέ αύτήν. Θά σημειωθούν άλλαγές χωρίς νά προκύ-
ψουν καί ιδανικά μοντέλα διακυβέρνησης. Γιά τήν ώρα φαίνεται νά επικρα-
τούν κόμματα ισλαμικής βάσης. Τυχόν άποτυχία πολύ πιθανόν νά οδηγήσει
σέ χαοτικές καταστάσεις.

— Ώς προς τις έθνικές άπαιτήσεις άμυνας καί άσφάλειας (Β. Μαρ-
τζοΰκος).

Ή διαρκής στρατιωτική παρουσία τής Ελλάδος στήν Ανατολική
Μεσόγειο είναι άναγκαιότητα πρώτης προτεραιότητος τού έλληνισμοΰ
—Νότια Ελλάδα, Κρήτη, Καστελόριζο, Κύπρος είναι στήν καρδιά τού χώ-
ρου. Ή τουρκική άπειλή συνιστά διαρκή, πραγματική άπειλή, καί ένα πλέγ-
μα ύφιστάμενων καί δυνητικών συμμαχιών μας είναι άναγκαΐο ώστε νά λει-
τουργεί πρός όφελος τής άμύνης μας καί τών κυριαρχικών δικαιωμάτων
μας. Ή άνωτέρω παρουσία στό χώρο καί ή φύση τού άναμενόμενου θεάτρου
επιχειρήσεων υπαγορεύουν καί τή δομή τών Ειδικών μας Δυνάμεων, τό-
σο σέ επίπεδο έθνικής στρατηγικής καί στρατιωτικής στρατηγικής όσο καί
σέ επιχειρησιακό έπίπεδο. Γιά τήν επίτευξη τών άναφερθέντων άπαιτεΐται
ισχυρή πολιτική βούληση, ιδιαίτερα σέ κατάσταση οικονομικής δυσπραγίας.
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Γενικό Συμπέρασμα

Ό έλληνισμος πρέπει νά έχει συνεχή παρουσία στο χώρο, πολιτική,
στρατιωτική, πολιτισμική. Ή Ελλάδα υποχρεούται νά μελετά συνεχώς τά
συμβαίνοντα στήν Ανατολική Μεσόγειο καί νά καθορίζει καί νά εφαρμόζει
πολιτικές στο πλαίσιο μιάς εθνικής στρατηγικής γιά τήν προάσπιση τών
συμφερόντων της.





ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 14ΙΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΥΟ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΚΙΟΝΩΝ*
[THE VICISSITUDES OF TWO CLASSICAL COLUMNS
THAT WITNESSED THE LONG-TERM SEISMICITT OF ATHENS]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟ ΤΩΝ κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΒΡΑΖΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΨΥΧΑΡΗ

ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΒΡΑΖΗ

Σέ αύτήν τή μελέτη γίνεται μία διερεύνηση τής σεισμικότητας τής
Αθήνας μέ βάση τή σημερινή κατάσταση τών δύο κιόνων τού Θρασύλλου
πού βρίσκονται στή νότια κλιτύ τής Ακρόπολης (Σχ. 1). Ή εργασία απο-
τελεί τμήμα μιάς γενικότερης προσπάθειας χρήσης ιστορικών δεδομένων,
όπως ή επιβίωση άρχαίο^ν μνημείων, για τή βελτίωση τής γνώσης μας σέ
ό,τι άφορά τή μακροχρόνια σεισμικότητα μιάς περιοχής.

Τά αρχαία μνημεία είναι κατασκευασμένα άπό μεγάλους λίθους, οί
όποιοι δέν συνδέονται μεταξύ τους παρά μόνο μέ δυνάμεις τριβής καί, σέ
ορισμένες μόνον περιπτοοσεις, μέ μεταλλικούς συνδέσμους, όπως στήν περί-
πτωση τών κιόνων τοΰ Θρασύλλου. Κατά τή διάρκεια ενός ισχυρού σεισμού
συμβαίνει λικνισμός καί ολίσθηση τών σπονδύλων, μέ άποτέλεσμα νά προ-
καλούνται μόνιμες μετατοπίσεις στο τέλος τοϋ σεισμού. Μπορούμε έτσι νά
πούμε ότι οί άρχαΐοι κίονες έχουν «καταγράψει» όλους τούς σεισμούς στους
οποίους έχουν υποβληθεί.

* Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών, τ. 85Α, σ. 81-136, 2010.
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Ή αποκωδικοποίηση αυτής τής πληροφορίας πού μπορούν νά μας δώ-
σουν οί άρχαΐοι κίονες δέν είναι καθόλου εύκολη, ούτε οδηγεί πάντα σέ μονα-
δική λύση. Κύριες αιτίες αύτής τής δυσκολίας, πέραν τής πολυπλοκότητας
τής σεισμικής συμπεριφοράς, είναι ή ελλιπής πληροφόρηση πού έχουμε γιά
τήν κατάσταση στήν όποια βρίσκονταν τά μνημεία γιά μεγάλα χρονικά δια-
στήματα τής ζωής τους, άλλά καί ή άγνοιά μας γιά τήν έξέλιξη καί τά αίτια
τής σταδιακής τους κατάρρευσης. 'Έτσι, δέν είναι γνωστό σέ ποιο βαθμό
ή σημερινή τους κατάσταση οφείλεται σέ προηγούμενους σεισμούς καί σέ
ποιο βαθμό οφείλεται σέ άλλα αίτια, όπως στή φθορά τού χρόνου, σέ βανδα-
λισμούς, σέ άνθρωπογενεΐς έπεμβάσεις, σέ προβλήματα οξείδωσης τών με-
ταλλικών συνδέσμου ν κλπ.

Αύτό όμως πού μπορεί νά ειπωθεί μέ βεβαιότητα είναι ότι σεισμοί πού
θά μπορούσαν νά προκαλέσουν τήν κατάρρευση τών κιόνων όταν ήταν στήν
άρχική τους κατάσταση —χωρίς βλάβες— δέν έχουν συμβεί, άλλά καί μετέ-
πειτα σεισμοί, οί όποιοι θά μπορούσαν νά προκαλέσουν τήν κατάρρευσή τους
άπό τή στιγμή πού βρέθηκαν στήν περισσότερο εύάλωτη σημερινή τους κα-
τάσταση, επίσης δέν έχουν συμβεί.

Τό μνημείο τού Θρασύλλου κατασκευάστηκε τό 320-319 π.Χ. στήν εί-
σοδο ένός φυσικού σπηλαίου στή νότια κλιτύ τής Ακρόπολης (Σχ.^). Οί δύο
κίονες πού τό διακοσμούν δέν άποτελοΰσαν τμήμα κάποιου κτηρίου, άλλά
πρόκειται γιά χορηγικούς κίονες πού έφεραν τρίποδες. Οί δύο κίονες είναι
τής ίδιας τεχνοτροπίας άλλά διαφορετικών διαστάσεων (Σχ.1ΐ>): ό δυτικός
έχει ύψος 10.8 μ. καί ό άνατολικός 12.4 μ. Ή πλαγιά στήν όποία έδράζονται
άποτελεΐ έν μέρει τήν οροφή τού σπηλαίου καί έχει διαμορφωθεί σέ βαθμί-
δες γιά τήν τοποθέτηση τών λίθων πού άποτελοΰν τά πέδιλα τών κιόνων.

Οί ελεύθερα ιστάμενοι κίονες τού θρασύλλου έχουν έπιβιώσει όλων
τών σεισμών πού έχουν συμβεί στήν Αθήνα, παρά τις ζημιές πού έχουν
υποστεί καί παρά τή σημαντική φθορά τους μέ τό χρόνο. Χρησιμοποιούμε,
επομένως, τούς κίονες τού θρασύλλου ώς «φυσικά σεισμοσκόπια» γιά τόν
καθορισμό ένός άνω όρίου τών σεισμών πού θά μπορούσαν νά έχουν πλή-
ξει τό κέντρο τής Αθήνας, οί όποιοι θά ήταν ικανοί νά προκαλέσουν ζη-
μιές στούς κίονες άλλά οχι τήν κατάρρευσή τους. Γιά τό σκοπό αύτό γίνο-
νται άριθμητικές άναλύσεις γιά νά υπολογιστεί ή έλάχιστη ένταση τών σει-
σμικών έδαφικών κινήσεων πού άπαιτεΐται γιά τήν κατάρρευση τών κιόνων.

Σέ αύτές τις άναλύσεις είναι πολύ σημαντικό νά χρησιμοποιηθούν σε-
νάρια σεισμικών διεγέρσεων πού νά είναι συμβατά μέ τή σεισμοτεκτονική
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της περιοχής. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει οτι ό σεισμικός κίνδυ-
νος τού ιστορικού κέντρου τής Αθήνας είναι σχετικά μικρός, άφοΰ ενεργά
σεισμικά ρήγματα Ικανά νά προκαλέσουν ισχυρούς σεισμούς βρίσκονται σέ
απόσταση μεγαλύτερη άπό 10 χλμ., ένώ καί τά σεισμολογικά δεδομένα τών
τελευταίων τριακοσίων ετών δείχνουν μικρές εδαφικές επιταχύνσεις καί μέ
μικρή πιθανότητα ύπέρβασης. Άπό γραπτές πληροφορίες καί άρχαιολογικές
παρατηρήσεις προκύπτει ότι στούς τελευταίους εικοσιπέντε αιώνες ζωής
τής Αθήνας δέν έχουν συμβεί καταστροφικοί σεισμοί ούτε έχουν άναφερθεΐ
σοβαρές ζημιές ή θάνατοι.

Στήν παρούσα εργασία έγινε μιά έκτενής άνασκόπηση τής γεωλο-
γίας τής περιοχής τής Ακρόπολης καί τών σεισμών πού έχουν συμβεί στήν
Αττική καί τις γύρω περιοχές άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα σέ μία
άκτίνα 150 χλμ. άπό τό ιστορικό κέντρο. Αξίζει νά σημειωθεί ότι τά ιστο-
ρικά στοιχεία πού έχουμε καί οί περιγραφές τών περιηγητών, τό πλήθος
τών όποιων αυξανόταν σημαντικά χρόνο μέ τό /ρόνο μετά τό 13ο καί έως τό
18ο αιώνα, δέν άναφέρουν νά έχουν γίνει καταστροφικοί άλλά ούτε καί ισχυ-
ροί σεισμοί στήν Αθήνα. Επίσης, δέν υπάρχουν άντίστοιχες άναφορές ούτε
στά φράγκικα καί τά οθωμανικά άρχέϊα, ούτε στά άρχέία τών μονών τής
Αττικής. Επίσης, μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας γιά τήν περιοχή τής
Αθήνας (Ambraseys 2010a) δείχνει ότι ή έδαφική επιτάχυνση πού μπορεί νά
συμβεϊ μέ πιθανότητα ύπέρβασης 5.0 x 10"° είναι 0.19 g, δηλαδή επιτάχυν-
ση πού δέν άντιστοιχεΐ σέ πολύ ισχυρό σεισμό.

Οί άριθμητικές άναλύσεις τής σεισμικής άπόκρισης τών κιόνων πού
έγιναν στήν παρούσα έργασία βασίστηκαν σέ άκριβή προσομοιώματα τών
κιόνων καί τής θεμελίωσής τους (Σχ. 14), πού επιλύθηκαν μέ τή μέθοδο τών
διακριτών στοιχείων (Distinct Element Method) καί συγκεκριμένα μέ χρή-
ση τού προγράμματος 3D EC. Γιά τή βαθμονόμηση τών παραμέτρων στις
διεπιφάνειες μεταξύ τών σπονδύλων χρησιμοποιήθηκαν άποτελέσματα με-
τρήσεων μικροδονήσεων τών κιόνων, άπό τά όποια υπολογίστηκαν οί περίο-
δοι ταλάντωσης. Αύτές οί ίδιοπερίοδοι συγκρίθηκαν μέ τις περιόδους ελεύ-
θερων, μικρού πλάτους ταλαντώσεων —χωρίς λικνισμό— άπό άριθμητικές
άναλύσεις (Σχ. 15, 16). Τόσο οί επιτόπιες μετρήσεις μικροταλαντώσεων
όσο καί οί άριθμητικές επιλύσεις έδειξαν ότι υπάρχουν δύο χαρακτηριστικές
περίοδοι ταλάντωσης πού άντιστοιχούν σέ δύο διαφορετικές διευθύνσεις
κίνησης λόγω τής άσυμμετρίας τής θεμελίωσης. Ή άσυμμετρία αύτή επη-
ρεάζεται σέ σημαντικό βαθμό καί άπό τις υφιστάμενες ζημιές, ιδιαίτερα
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άπο τή φθορά τών λίθων τών πεδίλων, οί όποιες είναι πρακτικά αδύνατον νά
εισαχθούν στο άριθμητικό προσομοίωμα, άφου είναι έν πολλοίς άγνωστες.
Γιά το λόγο αύτο δεν κατέστη δυνατόν νά επιτευχθεί σύγκλιση γιά τή μεγα-
λύτερη άπό τις δύο ίδιοπεριόδους, ή οποία φαίνεται νά έχει επηρεαστεί άπό
τήν άτελή έδραση τών λίθων. Αύτή όμως ή διαφορά στή μία ίδιοπερίοδο δέν
άναμένεται νά έπηρεάζει τις αριθμητικές έπιλύσεις γιά ισχυρές σεισμικές
δονήσεις, όπου ή άπόκριση τών κιόνων καθορίζεται κυρίως άπό τό λικνισμό
και οχι άπό τήν ελαστική παραμόρφωση τών άρμών.

Γιά νά υπολογίσουμε τόν ισχυρότερο σεισμό πού θά μπορούσε νά συμ-
βεί στήν Αθήνα μέ βάση τις παρατηρούμενες ζημιές τών κιόνο,ιν πρέπει νά
διαλέξουμε κατάλληλες σεισμικές διεγέρσεις πού νά είναι συμβατές μέ
αύτές πού έχουν γίνει ή θά μπορούσαν νά γίνουν. Ή επιλογή τών σεισμικών
διεγέρσεο:>ν είναι μια σημαντική άπόφαση σέ τέτοιες άνάστροφες άναλύσεις,
άφού, έάν συμπεριλάβει κανείς διεγέρσεις πού δέν είναι πιθανόν νά συμβούν
μπορεί νά οδηγηθεί σέ λανθασμένα συμπεράσματα, ενώ εάν περιορίσει πολύ
τις πιθανές διεγέρσεις μπορεί νά μην καταστεί δυνατή ή εξαγωγή συμπερα-
σμάτων. Μεταξύ τών παραμέτρων πού θά πρέπει κανείς νά εξετάσει είναι
ή μέγιστη εδαφική ταχύτητα και ή δεσπόζουσα περίοδος καθώς και φαι-
νόμενα κατευθυντικότητας σέ περιπτώσεις γειτνίασης μέ ενεργά σεισμικά
ρήγματα.

Στήν περίπτωση τών κιόνο^ν τού Θρασύλλου δέν υπάρχουν ενδείξεις γιά
σεισμικά ρήγματα σέ άπόσταση έως 10 χλμ. άπό την Ακρόπολη. Στήν έπιλογή
όμως τών έπιταχυνσιογραφημάτων γιά τις άναλύσεις πρέπει νά ληφθούν ύπό-
ψιν και καταγραφές πού θά μπορούσαν νά συμβούν στήν Αθήνα λόγω σεισμών
πού οφείλονται σέ ρήγματα πού βρίσκονται σέ μεγαλύτερες άποστάσεις,
δηλαδή καταγραφές πού περιέχουν φαινόμενα κατευθυντικότητας (directivity)
και έχουν γίνει σέ άποστάσεις μεγαλύτερες άπό 10 χλμ. άπό τό ρήγμα.

Μέ βάση τά παραπάνω, οί άριθμητικές άναλύσεις έγιναν γιά πέντε
σεισμικές διεγέρσεις πού επελέγησαν άπό έναν κατάλογο επιφανειακών
σεισμών κανονικών ρηγμάτων, μέ μέγεθος 5.9 < Mw < 7.0, πού έχουν
καταγραφεί σέ βρα/ώδες ή σκληρό έδαφος. Τά χαρακτηριστικά αύτών τών
σεισμικών διεγέρσεων δίδονται στον Πίνακα 6. Μεταξύ αύτών συμπεριλαμ-
βάνεται και ή καταγραφή τού σεισμού τού 1999 στο Μετρό τού Συντάγμα-
τος (Syntagma-B). Οί άναλύσεις έγιναν σέ τρεις διαστάσεις γιά ταυτόχρο-
νη επιβολή και τών τριών συνιστωσών κάθε σεισμού (δύο οριζόντιες και μία
κατακόρυφη).
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Το πρώτο σκέλος τών άναλύσεοον άφοροΰσε στον καθορισμό ένός
avco όρίου τών σεισμών πού μπορούν νά έχουν συμβεί στήν Αθήνα (μέγι-
στος δυνατός σεισμός), λαμβάνοντας ύπόψιν ότι οί κίονες δέν έχουν
καταρρεύσει άκόμη. Γιά το σκοπό αύτό έγινε σταδιακή επαύξηση κάθε σει-
σμικής διέγερσης μέχρι νά προκληθεί κατάρρευση τών κιόνων. Θά πρέπει
νά σημειωθεί ότι επαύξηση σεισμικών καταγραφών είναι άποδεκτή μέχρι
ένός όρίου, δύο ή τρεις φορές, πού καλύπτει άβεβαιότητες πού σχετίζονται
μέ τήν άπόσταση άπό τό ρήγμα, τό μηχανισμό γένεσης καί τις τοπικές εδα-
φικές συνθήκες. Μεγαλύτερες μεγεθύνσεις δέν είναι άποδεκτές καθώς άντι-
στοιχούν σέ μή πραγματικές εδαφικές κινήσεις, τό συχνοτικό περιεχόμενο
καί ή διάρκεια τών όποίοον άντιστοιχεΐ στο συγκεκριμένο μέγεθος τού σει-
σμού ενώ τό πλάτος τής εδαφικής κίνησης, π.χ. μέγιστη επιτάχυνση, άντι-
στοιχεΐ σέ σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους. Γιά το λόγο αύτό άποτελέσματα
πού άντιστοιχοΰν σέ μεγάλες μεγεθύνσεις τών άρχικών καταγραφών θά πρέ-
πει νά λαμβάνονται ύπόψιν μόνον ποιοτικά, γιά τόν έλεγχο τής εύστάθειας
τών κιόνων, καί oyi ποσοτικά.

Συγκεκριμένα γιά τούς κίονες τού Θρασύλλου προκύπτει ότι κρίσιμος
γιά τόν καθορισμό τού μέγιστου δυνατού σεισμού είναι ό δυτικός κίονας,
ό όποιος καταρρέει γιά άρκετά μικρότερη ένταση τών σεισμικών διεγέρ-
σεων άπό τόν άνατολικό. Αύτό οφείλεται στο μικρότερο μέγεθος πού έχει σέ
σύγκριση μέ τόν άνατολικό κίονα, άφού είναι γνωστό ότι ό κίνδυνος άνα-
τροπής λικνιζόμενων σωμάτων αύξάνεται όταν μειώνεται τό μέγεθος τους.
Μέ βάση αυτά τά άποτελέσματα, ή μέγιστη ένταση τών σεισμικών κατα-
γραφών πού δέν προκαλούν άνατροπή τού δυτικού κίονα δίδεται στόν Πίνα-
κα 7 καί τά άντίστοιχα φάσματα απόκρισης γιά 5% άπόσβεση τών δύο ορι-
ζόντιων συνιστωσών δίδονται στο Σχήμα 20.

Στο Σχήμα 20 παρουσιάζεται γιά σύγκριση καί το ελαστικό φάσμα τοϋ
Εύρωκώδικα 8 πού ισχύει γιά τήν περιοχή τής Αθήνας. Είναι έμφανές οτι
γιά όλες τις διεγέρσεις πού εξετάστηκαν, πλην τής καταγραφής Bisaccia,
οί μέγιστες εδαφικές κινήσεις πού θά μπορούσαν νά συμβούν στήν Αθήνα
χωρίς νά καταρρεύσουν οί κίονες είναι άρκετά ισχυρότερες άπό το σεισμό
σχεδιασμού τοΰ Εύρωκώδικα. Ή καταγραφή Bisaccia αποδείχθηκε πολύ
επικίνδυνη γιά τούς κίονες, οί όποιοι καταρρέουν γιά ένταση μικρότερη άπο
τήν προβλεπόμενη στόν Εύρωκώδικα. Αύτό οφείλεται στή μεγάλη δεσπό-
ζουσα περίοδο αυτής τής καταγραφής (Td = 2.10 sec), ή οποία ήταν άρκετά
μεγαλύτερη άπ' ό,τι στις άλλες καταγραφές.
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Άπο αύτές τίς άναλύσεις προκύπτει δτι οί μέγιστοι σεισμοί μέ δεσπό-
ζουσα περίοδο μεταξύ 0.5 καί 1.2 sec πού θά μπορούσαν να έχουν συμβεί
στήν Αθήνα δέν θά είχαν μέγιστη έδαφική ταχύτητα (pgv) μεγαλύτερη άπό
0.35 m/sec (Σχ. 18a). Σεισμοί μέ μεγαλύτερη περίοδο θά μπορούσαν νά
άνατρέψουν τούς κίονες, καί ιδιαίτερα τό δυτικό, μέ μικρότερη pgv. Εξαι-
ρώντας τή σεισμική διέγερση Bisaccia, τό μέσο φάσμα άπόκρισης τών υπό-
λοιπων καταγραφών, μεγεθυμένων μέχρι τήν άνώτερη τιμή ώστε νά μήν
προκαλείται κατάρρευση τών κιόνων, δίδεται στό Σχήμα 21a, όπου φαίνε-
ται ότι αύτό είναι παρόμοιο μέ το έλαστικό φάσμα τού Εύρωκώδικα μεγε-
θυμένο δύο φορές — θά μπορούσε νά άντιστοιχεΐ στό μέσο φάσμα τού Εύρω-
κώδικα συν μία τυπική άπόκλιση (Σχ. 21b).

Οί άναλύσεις αύτές δίνουν το άνω όριο τών δυνατών σεισμών, οχι όμως
καί τό μεγαλύτερο σεισμό πού έχει όντως συμβεί (μέγιστος πιθανός
σεισμός), ό όποιος μπορεί νά είναι άρκετά μικρότερος άπό τό άνω όριο.
Γιά νά εκτιμήσει κανείς τό μέγιστο πιθανό σεισμό, πρέπει νά συγκρίνει τίς
βλάβες πού παρουσιάζουν σήμερα οί κίονες μέ τίς άναμενόμενες γιά διάφορα
επίπεδα σεισμικής δόνησης. Τό πρώτο βήμα σέ μιά τέτοια διαδικασία είναι
ό διαχωρισμός τών υφιστάμενων βλαβών σέ αύτές πού οφείλονται σέ σει-
σμούς καί σέ αύτές πού οφείλονται σέ άλλα αίτια.

Οί κίονες παρουσιάζουν σήμερα σημαντικές βλάβες πού οφείλονται σέ
διάφορες αιτίες, όπως τή σημαντική φυσική φθορά τών λίθο^ν τών πεδίλων
(Σχ. 4a καί 7c), τήν έλλιπή έδραση στή βάση τών κιόνων λόγω άποτμήσεων
τής πλάκας έδρασης καί τής βάσης τους —άπό άνθρωπογενεΐς προσπάθειες
άποκομιδής τών μεταλλικών συνδέσμων καί τού μολύβδου πού τούς περιέ-
βαλε (Σχ. 4b καί c, 8b)—, τίς ρωγμές στούς σπονδύλους πού έχουν προκλη-
θεί άπο τή διόγκωση τών μεταλλικών συνδέσμων λόγω όξείδωσής τους (Σχ.
6a καί b καί 9b), τίς ζημιές άπό οβίδες κατά τίς πολιορκίες τού 1687 καί
τού 1826-7, άλλά καί τίς μετατοπίσεις σπονδύλων λόγω λικνισμοΰ κατά τή
διάρκεια σεισμών (Σχ. 9a).

Γιά τήν εκτίμηση τών πιθανών σεισμών πού έχουν συμβεί στήν Αθή-
να κάναμε άναλύσεις μέ τίς πέντε σεισμικές διεγέρσεις μεγεθυμένες σέ διά-
φορα έπίπεδα, μέχρι τήν άνώτερη τιμή γιά τή μή κατάρρευση τού δυτικού
κίονα. Οί άναλύσεις αύτές έδειξαν ότι, έάν ληφθούν ύπόψιν οί μεταλλικοί σύν-
δεσμοι μεταξύ τών σπονδύλων, οί προκαλούμενες μετατοπίσεις τών σπον-
δύλων είναι σημαντικά μικρότερες άπό αύτές πού μετρήθηκαν στό μνημείο.
Το κατά πόσον, όμως, οί σύνδεσμοι είναι καλά σφηνωμένοι μέ τούς σπονδύ-
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λους δέν είναι, γνωστό. Έάν αφαιρεθούν οί σύνδεσμοι άπό τά αριθμητικά μο-
ντέλα, οί μόνιμες παραμορφώσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερες καί κοντά
στις πραγματικές (Σχ. 24). Πρέπει νά σημειωθεί ότι οί παρατηρούμενες με-
τατοπίσεις τών σπονδύλων θά μπορούσαν νά οφείλονται καί σέ επανάληψη
πολλών μικρότερων σεισμών. Διαδοχική εφαρμογή τής σεισμικής δόνησης
οδηγεί σέ σωρευτική επαύξηση τών μετατοπίσεων (Σχ. 23), ενώ είναι σύνη-
θες νά εμφανίζονται καί μεγάλες μετατοπίσεις σέ κάποια επανάληψη.

Άπό τις αναλύσεις πού έγιναν δέν κατέστη εφικτή μια άσφαλής εκτί-
μηση τής ισχύος καί τών χαρακτηριστικών τών σεισμών πού έχουν πλήξει
τήν Αθήνα μέ βάση τις βλάβες τών κιόνων. Αύτό οφείλεται στις πολλές άβε-
βαιότητες πού προαναφέρθηκαν, π.χ. συμμετοχή ή μή τών συνδέσμων στή
σεισμική απόκριση, καί στό ότι οί παρατηρούμενες βλάβες τών κιόνο^ν δέν
είναι κατ' ανάγκην τό άποτέλεσμα ενός μόνον σεισμού άλλά μπορεί νά οφεί-
λονται στήν επαλληλία πολλών μικρότερων σεισμών.

Τέλος, θά πρέπει νά σημειωθεί ότι άκόμη καί οί ισχυρότεροι σεισμοί
πού δυνητικά θά μπορούσαν νά έχουν συμβεί στήν Αθήνα σύμφωνα μέ το
κριτήριο τής μή κατάρρευσης τών κιόνων, παρότι είναι ισχυρότεροι τού σει-
σμού σχεδιασμού τού άντισεισμικοΰ κανονισμού, όπως προαναφέρθηκε, δέν
είναι τόσο ισχυροί ώστε νά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους γιά τις σύγχρο-
νες κατασκευές, οί όποιες συμπεριφέρονται στούς σεισμούς μέ τελείως δια-
φορετικό τρόπο άπό τούς κίονες. Αύτό οφείλεται στό γεγονός ότι οί άσφαλι-
στικές δικλείδες τού κανονισμού καί οί κατασκευαστικές διατάξεις πού προ-
διαγράφει οδηγούν σέ κατασκευές μέ σημαντικές ύπεραντοχές, οί όποιες δέν
κινδυνεύουν άκόμη καί σέ σεισμικές δονήσεις άρκετά ισχυρότερες άπό αύτή
γιά τήν όποία έχουν σχεδιαστεί.

Μέχρι άποδείξεως τού έναντίου, τά άποτελέσματα τής άναλύσεως
τών τεκτονικών, μακροσεισμικών, σεισμολογικών καί πειραματικών δεδο-
μένοι συγκλίνουν μέ τή γνώμη τού πρώτου διευθυντού τού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών Julius Schmidt, ό όποιος σέ άναφορά του προς τόν 'Υπουργό
Εκπαιδεύσεως καί Θρησκευμάτων τό 1866 λέγει οτι «Αϊ Αθήναι [...] επί
τοσαύτας εκατονταετηρίδας μή παθούσαι ύπό σεισμού, άτε επί τοιούτου
πετρώματος κείμεναι, δύνανται νά θεωρώνται ώς έξησφαλισμέναι κατά
τοιούτων δεινών· [...]», καί ότι «[...] το πλείστον τών ζημιών άπό σεισμούς
ώφείλοντο στήν κακή κατασκευή τών οικιών [...] τό μέγεθος δέ τών κατα-
στροφών ώφείλετο στήν μεγέθυνση αύτών άπό τόν ήμερήσιο τύπο» (Schmidt

1867a, b).
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'Άν και είναι, σχήμα οξύμωρο, μπορούμε νά πούμε ότι γιά τέτοιους σει-
σμούς είναι τά σπίτια πού σκοτώνουν και δχι οί σεισμοί (βλ Ambraseys

2010c; Ambraseys & Bilham 2011).
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THE VICISSITUDES OF TWO CLASSICAL COLUMNS
THAT WITNESSED THE LONG-TERM SEISMICITÏ OF ATHENS*

1. INTRODUCTION

Previous studies have shown that the earthquake hazard of Old
Athens with the Acropolis in the south is relatively low, where active
faults that can produce strong earthquakes are located more than 10 km
away while macroseismic and seismological data of the last 300 years
confirming low values for ground accelerations associated with equally low
annual probabilities of exceedance, consistent with the Greek Earthquake
Regulations.

But we know that for very long periods of time, probabilities of
exceedance are beyond mathematical analysis and that we can only have
recourse to the guidance of common sense, using observations and data
from other sources, such as archaeological and historical.

Our literary information and archaeological observations confirm that
during its 25-century-long history, the Old City of Athens has been almost
free of destructive earthquakes; it has not been seriously damaged, there
has been no loss of life, and earthquakes have been small and infrequent,
causing no social or economic crises. There is nothing in early documents
to suggest that there has ever been damage to Athens, to the Acropolis, or
to the two 10-m-high columns of the Monument of Thrasyllos, which have
remained free-standing for more than 2300 years.

The Monument was erected on a rather inaccessible ledge cut out in
the south flank of the rock of the Athenian Acropolis above the Theatre
of Dionysus (Figure la). The monument itself is nothing more than the
gateway to a natural cave in the south flank of the rock of the Acropolis,
with the two unfluted free-standing Corinthian columns that decorate it,
dating from the end of the classical period, perched above it (Figure lb).

At the time of the visits of the first author to the monument in the
1970s much of the space between them was covered with vegetation in
places rooted deep into cracks in the limestone floor of the ledge. Damage

*Sequel to the paper by Ambraseys (2010b). On the long-term seismicity of the city
of Athens, in the Proceedings of the Academy of Athens, vol. 85A. p. 81-136.
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to the columns could be seen clearly, but it was not possible to say from the
ground below whether some of the cracks in the stone were due to rusting of
the iron dowels or due to attempts to remove them by hewing into the stone.
Since the last visit the vegetation at the site was removed in 1987, making
it possible for the pedestals to be mapped by P. Amandry, D. Laroche and
Ph. Collet, among others, who also made an attempt to map the capitals
of the columns by viewing them from a distance with a theodolite. Their
reports and that of E. Stikas gave useful information that was sufficient to
help one form an idea of their state of preservation.

Tears later, this time after the earthquake of 1999, the interest in the
existence of the Thrasyllos columns was revived and a paper on the "Long-
term Seismicity of the City of Athens" was written and published in the
Proceedings of the Academy of Athens in 2010 (Ambraseys 2010b).

The original questions of why the Thrasyllos columns are still standing
was revived, firstly because this can tell us something about the long-
term seismicity of Old Athens and secondly because we could assess the
maximum earthquakes that the Thrasyllos columns have survived during
the past 23 centuries. They should have been shaken and one could say
that they would not be standing above the monument of Thrasyllos if an
earthquake in the Basin of Athens had been strong enough to push them
over.

It was obvious therefore that the columns could be used as natural
seismoscopes from which to estimate the worst-case earthquake-shaking of
the rock of the Acropolis that could topple them, thus providing an upper
limit on the ground motions experienced and consequently a quantitative
constraint on ground motions from past earthquakes. Since the columns are
damaged but still standing, and the worst-case earthquake that could topple
them has not happened yet, we hoped to constrain the ground motions
to the upper-limit earthquake which was responsible for their damage.
In short, the results from such a study would be to supplement what we
already know from the seismotectonic analysis of the long term seismicity
of old Athens. Whether this method could give a reliable answer was not
known in advance, but it was worth trying.

Work continued in the following year, when the first author was joined
by Professor I. Psycharis of the National Technical University of Athens,
while at about the same time Dr. C. Zambas, a most experienced engineer
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specialising in the preservation and conservation of historical monuments
in Greece, aided by a research grant from the Latsi Foundation, undertook
the proper mapping of the columns of Thrasyllos and wrote jointly with
N. Ambraseys, C. Boletis and I. Zamba a report entitled "Study of the two
choragic columns on the south flank of the Acropolis as witnesses of the
seismic history of Athens".

The present article may be considered a supplement and sequel of the
mapping work carried out by Zambas et al. (2011).

(b)

Fig. 1. (a) A general view of the south wall of the Acropolis with the cave of Thrasyllos
and the two choragic columns standing on the ledge above it; (b) Geometric
drawing of the Thrasyllos columns. West (left) and East (right) (Zambas et al.
2011).
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2. EARTHQUAKE HAZARD

A detailed re-assessment of the seismotectonics of the Basin of
Athens and of the region within 150 km from the city confirms that the
known active faults nearer to Athens are more than 10 km away from the
Acropolis. They are all of relatively short length and of normal mechanism.
Earthquakes that occur on them, like all the other earthquakes in mainland
Greece, are likely to have hypocentral depths of about 10 km and they
may be followed by rather large aftershocks (viz. Goldsworthy et al. 2002;
Ambraseys 2010a & b).

For Athens, the main chronological divisions for information
regarding earthquakes cover the classical and early Roman periods, then
the period between the early Byzantine period and about the end of the
seventeenth century and, finally, the period after the seventeenth century.

For the first period, the literary and archaeological record is fairly
complete and the sources are well known and accessible. It is interesting that
for this period no strong or damaging earthquake is mentioned explicitly or
implicitly in the sources, and the little we know is enigmatic.

Up to the 2nd century AD Pausanias, a geographer, in his Description
of Greece, a lengthy work that describes Greece from firsthand observations
up to his days, does mention earthquakes and their effects in various parts
of Greece but he says nothing about earthquakes in Athens.

Later literary sources that refer to Athens become relatively scarce.
In their writings the few residents or visitors in Athens during the 4th
to the 6th centuries AD, such as Libanius, Basil the Great, Gregory
of Nazianzanus or Julian the Parabate and others, say nothing about
earthquakes in Athens. However, this does not mean that the historical
record is also silent about earthquakes elsewhere, near Athens or in central
Greece, where destructive shocks are recorded in towns neighbouring the
City such as, among others, Orchomenos, Thiva and Atalanti.

In 551-3 AD Emperor Justinian ordered the immediate reconstruction
of the walls of a number of cities in central Greece, which had been damaged
by earthquakes. It is telling that, although Athens is included among these
cities, the damage to its walls is clearly attributed not to earthquakes but to
the "long passage of time" (Procopius, Aed. IV, 2.23-4).

After the 6th and up to the 15th century the history of Athens from
Greek sources is almost non-existent. There are however occidental sources
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local and from people who visited the coastal parts of central Greece and
who passed near Athens, the number of which increased considerably
with time. Yet they do not mention damaging earthquakes in Athens, for,
had there been any, it is unlikely that they would have escaped the notice
of these keen observers, who would have recorded them, as they did for
earthquakes in other parts during their travels. Earthquakes in Athens
should have excited widespread interest and sympathy rather on account
of the nature of the locality in which they occurred than because of their
special violence. Yet hardly anything has been found about earthquakes
during a period which most certainly for damaging earthquakes in Athens
is not as "dark" a period as it is supposed to be.

For the 16th centuxy onwards there is quite a lot of unpublished
information about destructive earthquakes, particularly in Ottoman
documents such as the Registers of Imperial Affairs (Mühimme Defterleri),
but again here there is no mention of earthquakes in Athens (viz. Ambraseys
and Finkel 1999).

Over the last 300 years for which we have reasonably good macroseismic
information, the seismicity of the region does appear to have been relatively
high, with none of the events having exceeded a magnitude (Ms) of about
6.7. The lack of earthquakes of magnitude greater than 6.7 reflects the lack
of continuous fault segments in central Greece of length about 15-20 km,
which is consistent with Ms ~ 6.7.

The effects of all earthquakes felt in the Basin of Athens that
originated within a radius of about 150 km from Old Athens are given in
Ambraseys (2009). It is an annotated list of events taken from historical
sources, the texts of which have been translated into English. In the case
of Old Athens, the probability of exceedance of ground accelerations
generated by events originating from within an annulus of radii 10 and
100 km, at the centre of which Athens lies, is shown by the solid curve A
in Figure 2. An extreme, but unrealistic case would be to assume that the
tectonic activity in the Basin of Athens is similar to that of any other part
of central Greece. In this case the probability of exceedance is shown by the
dashed curve Β in Figure 2.

The study of the regional long-term seismicity hazard must be
based on earthquakes that have happened, but also on probable events
that are associated with active regional tectonics and either have passed
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unnoticed or are likely to occur in the future. This leads to an estimate and
characterization of the worst-case scenario in terms of a range of years and
probabilities (Ambraseys 2010a).

The probability of exceedance of ground accelerations generated
in Old Athens by events originating from within an annulus of radii
10 and 100 km may be calculated following the classification used in
ordinary earthquake building codes, that is a probability of exceedance
of 10% and, for important structures, 2% in 50 years, corresponding to
annual probabilities of exceedance of 2xlO"3 and 4x10"', respectively. For
critical structures the annual probability decreases to oxlO 6 or less. As the
likelihood decreases and the return period lengthens, the magnitude value
of the design-magnitude earthquake increases.

Figure 2 implies, therefore, that, if for the long-term survival of
the columns we adopt an annual probability of exceedance of 5.0x10"5,
the design zero-period acceleration is 0.19 g (Ambraseys 2010a). It is
understood that this value applies to free-field ground movements on
competent ground A.

Ground acceleration (g°o)

Fig. 2. Probability of exceedance of ground accelerations in g% in Old Athens generated
by events originating from within an annulus of radii 10 and 100 km (solid
curve, A) and for events within a radius of 100 km (dashed curve. B).
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3. THE MONUMENT OF THRASÏLLOS

Coming now to the site of Thrasyllos, the monument is set against a
natural hollow at the base of the south face of the rock of the Acropolis,
above the Theatre of Dionysus. It consisted of a simple façade: two steps
supporting three pilasters, two wide ones at the corners and a narrow
central one, flanked by doors on either side; the pilasters in turn carried an
entablature on which rested the tripod base.

The two columns that decorate the Monument of Thrasyllos probably
date from the third or fourth century BC (Amandry 1997). They did not
form part of any building and were specially built with triangular capitals to
support votive tripods. They are composed of grey marble of Hymettus and
of similar construction, but differ in height and diameter, the column to the
west (W) being shorter than that to the east (E) (Figure lb and Table 1).

Part Column W Column Ε
h (cm) d (cm) h (cm) d (cm)

Plinth 39 75 - -
Capital 71 82 102 97
Drum 6 - - 144 85
Drum 5 135 74 121 89
Drum 4 158 78 150 92
Drum 3 157 82 146 96
Drum 2 166 85 148 99
Drum 1 152 95 162 120
Base 40 125 54 142
Plinth 44 134 41 177
Slab 2 33 156 33 214
Slab 3 29 179 34 275
Slab 4 30 228 35 340
Slab 5 34 288 35 401
Slab 6 - - 35 523

Table 1. Basic dimensions of the columns of Thrasyllos (Zambas et al. 2011).

Column W has a total height of 10.8 m, of which 8.0 m is accounted
for by the shaft and the base, consisting of five unfluted drums of average
diameter 0.8 m. Its capital, which is 0.7 m high, bears a choragic plinth
about 0.4 m thick, while the slabs together with the plinth constituting the
pedestal of the column are 1.7 m high. Column Ε has a total height of 12.4 m,
of which 9.3 m is accounted for by the shaft and the base, consisting of six
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unfluted drums of average diameter 0.9 m. Its capital, which is free, is 0.7 m
tall, and the plinth plus slabs constituting the pedestal are 2.1 m high. Apart
from their pedestals, the two columns are of the same type (Figure 3a).

(a) (b)

Fig. 3. (a) The columns standing on the rock ledge, which is inclined to the south by 20°
to 45° [Z]; (b) Plan view and rock map of the Thrasyllos ledge [Z].

For more than 20 centuries the columns have suffered from cracking
of the stone due to the rusting and swelling of iron dowels, earthquakes,
warfare, high winds and natural ageing of their pedestals, in addition to
which both columns have been visited by robbers in search of lead and
iron dowels, yet they are still standing. What this tells us is that there were
long intervening periods that claimed much of their strength and integrity
probably in the early Christian and later periods of gradual degradation.

4. ENVIRONMENTAL EFFECTS

4.1. THE SIEGE OF 1687

At first sight the shelling of the Acropolis during the siege by Morozini
in August 1687 and the ensuing explosion of ammunition that ruined the
Parthenon would seem to have contributed to the damage of the Thrasyllos
columns. However, it is unlikely that the columns could have been damaged
during the relatively short period of only eight days of shelling. Nothing is
mentioned in contemporary sources about the site of Bacchus (Dionysus)
where the columns are located (viz. Dandolo ChroniconVenetum).

Images of the south flank of the Acropolis during and after the
bombardment by Morozini in 1687 clearly show that the two columns
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of the Monument of Thrasyllos had survived. What is more surprising
however is that the minaret on the Parthenon also seems to have survived,
perhaps due to "artistic" license.

4.2. THE EARTHQUAKE OF 1705

Damage to the columns of the Monument of Thrasyllos is not
mentioned in Greek or Ottoman documents. It was an insignificant site, so
it is not to be expected that its damage would have attracted any attention.
We may assume, however, that the earthquake perhaps did some non-
structural damage to the columns, the exact nature and degree of which is
not known (BBA.MMD 2945 and MMD 4355.115-61).

4.3. THE SIEGE OF 1826-7

In contrast with the siege of Athens in 1687 by the Venetians, which
lasted a number of days, the siege by the Ottomans in 1826 lasted many
months and it was responsible for the destruction of the Monument of
Thrasyllos and for some visible but minor damage to its columns (Byern
1833; Pisa 1841; Treiber 1960; Gordon 1844; Aion 1851; Sourmelis
1853; Makriyannis 1947; Byzantios 1901).

4.4. THE EARTHQUAKE OF 1981

The earthquake of 24 February 1981 of magnitude Mw = 6.6 occurred
offshore in the Gulf of Corinth about 80 km west of Athens. Unfortunately,
the Acropolis was not instrumented at the time and there is no way to
estimate the ground motions on the rock.

It is not known whether the earthquake had any effect on the
Thrasyllos columns or whether the shocks caused any additional relative
displacements between drums or cracks to open structural consequences.

4.5. THE EARTHQUAKE OF 1999

The earthquake of 1999 of Mw = 5.9 at an epicentral distance of about
11 km caused considerable concern in Athens and some slight damage to
old houses but considerable to substandard modern constructions. It is not
known whether it had any effect on the columns.
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5. ASSESSMENT OF DAMAGE

The question now is how much of the damage that could be seen of the
Thrasyllos columns today can be attributed to ageing in addition to damage
caused by the vicissitudes caused by the two sieges of the Acropolis, and
quite separately, how much of it is in fact due to earthquakes alone.

Geometric drawings of Columns W and Ε showing diagrammatically
cracking of the column chiefly due to the expansion of the dowels, oxidation
and shelling can be found in Zambas et al. (2011).

5.1. COLUMN W

The foundation of Column W, which is 10.8 m high, stands on the
surface of the ledge which is inclined to the south and the rock of the ledge
is cut back and levelled for the foundation of the pedestal, the back side
of which is vertical. The pedestal, which is 1.70 m high, consists of four
superimposed stepped slabs of Piraeus limestone, some of them made up of
a number of pieces not all of them linked together with most of their iron
clumps today missing (Figure 4a). There is also a corner piece of rock from
the west part of the top slab that is missing. The slabs, which are about 35
cm thick each look somewhat loosely packed together, particularly those
near the base of the pedestal, while their contact surface with the rock
foundation seems in places to be eroded. Not all of the slabs sit directly on
rock leaving in front of them a space of about 25 cm for a smaller segment
for a fourth slab to be added. Note that the base of the column sits on the

Fig. 4. Column W: (a) Cracking, fragmentation and missing corner stone from the top
slab of the pedestal [AT]; (b) Fractured plinth supporting the base of the column;
(c) Deliberate damage of the first drum, base and plinth for the removal of their
dowels.
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centre of the pedestal, which in plan is almost symmetrical standing well
west of the middle of the roof of the cave below.

The plinth, that is the top slab of the pedestal, which is made out of
a thick piece of marble, has a sizeable wedge-shaped piece missing from its
north side (Figure 4b). It seems that during construction of the column, the
corner of one of the two stones of which the plinth is made was damaged
and that the broken part was replaced with a wedge-shaped piece of marble
that was attached to the rest of the plinth with two iron clamps. The clamps
and the wedge are now missing, leaving the plinth with a 25 cm wide gap
(Amandry 1976, 1997).

Column W, like column E, had the east and west sides of their base
and lower parts of the bottom drum hewed to some depth into the stone by
robbers for the lead of its dowels (Figure 4c). Also the stone of the base and
plinth has been hewn to some depth in an attempt to remove the dowel from
both east and west sides. It is not known when this was done.

The base of column W ends like the bottom of the first drum of
columns Ε or W, but with a flat fillet added, replacing the torus. The
flat fillet, which sits on the plinth, has been clipped all around the base
systematically (Figure 5a), particularly on the east and west sides, most
probably by robbers in order to expose the location of dowels for their
removal. The clipping off of the filet at the back of the base of column
W exposes the trace which the missing filet has left on the plinth (Figure
5b). This suggests that at some stage the base and the column above it had

Fig. 5. Column W: (a) Clipping all around the base of the flat filet above the plinth; (b)
Vertical view of the north part of the base, plinth and pedestal, showing relative
displacement of the shaft with respect to the plinth (Zambas et al. 2011).
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been displaced bodily on the plinth by a small amount of about 2.5 cm to
the southwest. How and when this displacement happened is not possible
to say, except that the patina on the displaced column suggests that these
displacements were not recent.

The dowel linking the base with the shaft and with the plinth is now
missing. Dr. Zambas believes that the base having been robbed of its dowel
it was now easy for rocking to set in displacing the base by 2.5 cm. The
additional question, however, remains, whether the dowel was removed
before or after the alleged earthquake.

Attributing the displacement to rocking would imply that this could
happen with a hinge of tilting at a contact point on the periphery of the
base with the plinth. Tilting of the base could then explain the clipping off
of the filet from all around the base of the column (Figure 5a), which is
something that could happen during rocking in all directions, provided of
course the tilting of the base together with its shaft was so great that could
break the protruding filet against the stationary plinth underneath it.

Numerical analyses of the earthquake response of Column W show that
the column is possible to start rocking around its base for ground motion
peak velocity less than 0.20 m/s and peak ground acceleration around 0.25 g.
Ground motions of such intensity are probable to have occurred during the
long life of the monument, thus this explanation for the clipping off of the
base of the column due to rocking seems reasonable.

Fig. 6. (a) & (b) Typical damage to the stone of column W caused by the oxidation
and expansion of its dowels (Zambas et al. 2011); (c) Capital of column W with
choregic plinth on top [AÏ].
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Concerning the column's shaft, which consists of 5 drums, the damage
that can be seen to the stone of the drums (Figure 6a & b) initiated by the
swelling and oxidation of the dowels. There is also a small dislocation of
two drums and two slight scars where the stone has peeled off by grazing
cannon balls. In all, the column has been hit by small cannon balls in four
places, which caused very little damage. Higher up, the lower corner of the
5th drum facing southeast shows a diagonal fracture and a vertical open
crack caused by the swelling of the dowel.

The horizontal surface of the capital of column W is an isosceles
triangle and has its north and southeast corners broken. It is almost identical
with the capital of column E. The capital carries a choragic plinth (Figure
6c). Its extreme north and southeast corners are broken with no evidence
that this was due to shelling or that the capital has been displaced. The
plinth has remained at its original position (Amandry 1976). The plinth is
fixed to the capital.

5.2. COLUMN Ε

Column Ε also stands on the sloping rock surface of the ledge, a part
of which sits on the roof of the cave which, at this point, is about 5 metres
thick. Because of the sloping surface of the ledge (25°) column Ε needs
a longer pedestal than column W, so that the rock foundation had to be
cut back in a series of levelled steps (Figure 7a). The pedestal is 2.10 m
high partly built into the rock foundation. For all practical purposes the
pedestal is symmetrical in an east-west direction but not in the north-south
direction (Figure 7a).

The general impression of the pedestal of column Ε and to a lesser
degree of column W is that the limestone slabs from which they are made
are not as tightly placed together as originally, particularly the lower slabs
(Figures 7b & c). The two bottom slabs are slightly inclined to the south,
and one of them is broken. Between them here are also a few open and
displaced vertical and horizontal joints, probably caused by the growth of
roots of cacti, by erosion from rainwater draining down through the Wall
and down the surface of the ledge and possibly from ground vibrations
caused by mine explosions during the siege of 1826. Figure 7c shows the
degree of fragmented limestone stepped slabs of the front part of pedestal Ε
after the removal of vegetation.
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Fig. 7. Column Ε: (a) North-south section of the asymmetrical pedestal [AY]; (b) View
of the pedestal looking to the NE [AT]; (c) Fragmented limestone stepped slabs
of the pedestal [Z],

The base of the column has a normal profile with a full lower torus
(Figure 8a & b). In an attempt to extract the iron dowels which held
together the drum and the base, the northwest, south and southeast parts
of the torus, scotia and parts of the plinth were cut back deliberately and a
good part of the south part of the base was brocken up stripping the base of
a good part of its stone. Notice that this deliberate striping and mutilation
of the stone was done where the base of the column straddles the plinth at
the contact point of the two underplaying pieces of marble (Figure 8a & b).

The shaft of column E, which consists of 6 drums, has an average
diameter of 0.90 m and is 9.3 m high. It seems that further up the east face,

(a) (b)

Fig. 8. Column E: (a) Base of the column straddling the loose contact joint of the two
underlying pieces of marble plinth [Z]; (b) Missing double-T clamp originally
connecting the two pieces of the plinth (its position is shown between the two
arrows) [Z],
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above the second drum, the column was displaced to the southeast on its
joint by about 1.6 cm (Figure 9a). At this point a large flake of stone about
1.5 centimetres thick was detached from the southeast face of the 2nd drum
indicating intense rocking during seismic excitation. Here and elsewhere in
the column, expansion of the rusted elements caused splitting and scaling
of the marble (Figure 9b). Between the 5th and 6th drums the damage to
the stone caused a relative displacement of 0.5 cm. In the upper part of the
5th drum there is spalling of the stone from the impact of a cannon ball.
During the siege the column has been scarred by cannon ball at two places.

Fig. 9. Column E: (a) Flaking off of skin of the stone of the 2nd drum indicating rocking
between 2nd and 3rd drums; (b) Expansion of the stone and formation of tension
cracks due to oxidation of dowel(s) (Zambas et al. 2011).

The capital and its base, which is in one piece and which is built to
carry a choragic tripod, is damaged and displaced to the north relative to
the shaft, that is, towards the Acropolis. This agrees with the assumption
that this was the result of a hit from a cannon ball. The actual relative
displacement of the capital is 6 cm (Zambas et al. 2011).

This column did not carry a choragic plinth. The tripods could
stand directly on the capital itself which is provided with the appropriate
supporting.

5.3. RUSTING AND OXIDATION EFFECTS OF DOWELS

Figure lb shows the geometric models of columns W and Ε with the
damage caused to their stone by the rusting and oxidation of their iron
dowels, by the robbing of their dowels and shelling. It is recognized that

(a)

(b)
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oxidation arising from rusting dowels is not necessarily the sole condition
to cause the gradual cracking of drums. Undoubtedly, the mechanical
stressing caused by the dowels and clamps, due to intense deformation during
earthquakes, could explain some of the observed cracks and fractures in
monuments, as seems to be the case of the orthostates of the Parthenon walls
(Toumbakari 2009). However, in the case of the Thrasyllos columns, the
damage must have been caused by the rusting of the iron dowels. There are
two indications that lead to this conclusion: first, the columns are covered
with rust; and second, the drums have dilated to form a skin of marble to
accommodate an expanding core of marble inside it. No earthquake loading
is likely to have caused such an orderly deformation of the stone which
points to temperature effects.

The two columns align N-85°-E so that their front part is always
exposed to the sun, while their back is close to the high wall of the Acropolis
which maintains a high air temperature. Over the centuries, the columns
have been exposed to large fluctuation of temperature and at least twice to
long periods of heat waves, the effects of which should have left their mark.

The question now is to identify the mechanism that can produce the
kind of deformation we see in Figures 6a & b and 9b which is typical
of the way the marble deformed in both columns to produce in places a
sleeve for the core of the drum within to expand. If we observe column
W, we notice that in cases in which rusting has caused fractures of the
drums these, approaching the fracture boundaries at fairly shallow angles,
are vertical, which is typical of fractures caused from the dilation of the
stone which formed a skin of marble to accommodate an expanding core
of marble inside it. The patina or the tarnish formed on the surface of the
marble is very old, testifying to the great age of these fractures.

Figure 10a illustrate the inverse of the problem, the tensile spalling
that we see on the inside of tunnels in massive brittle rock under high stress
conditions. As Figure 1 la & b shows, for a wide range of uniaxial strengths
in these rocks, brittle fracture initiation starts at about 40% of the Uniaxial
Compressive Strength (UCS). If conditions are right, brittle fracture can
propagate to form a "notch" in the tunnel wall, shown in Figure 10b. These
notches are a reflection of the attempt of the rock to find a shape that
results in equilibrium between the brittle failure conditions and the in situ
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(a) (b)

Fig. 10. (a) Spalling of rock surface of tunnel wall with a tendency to shrink shortly
after its formation; (b) Spalling of rock surface of bore hole.

driving stresses. What is interesting is that these notches, once formed, are
stable for a long time unless something occurs that changes the stress field.

In our case it seems a possibility that the fractures that we observe,
which are tensile, are the result of a combination of internal pressure due
to the expansion of the oxidation and rusting of the iron dowels and the
thermal stresses induced to the stone by exposure to direct daily sunshine
over very long periods of time.

If the fracture pattern in columns was the result of purely thermal
loading, one would expect a more "onion skin" effect with the fractures
approaching the boundary at fairly shallow angles. In our case, the angle the
fracture makes with the boundary of the columns tends to be blunter and
because of this blunt angle it is possible that the oxidation (dilation) of the

SO 100 150 200 250 31 ο» 02 0« 0« Ii is υ

Uniaxial compressive strength <7C - MPa Maximum boundary stress σ_ / Uniaxial compressive strength

(b)

11. Crack initiation in intact rock starts at about 40% of the UCS (Courtesy Prof.
D. Martin).
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dowels initiated the fracture which would then have grown approximately
parallel to the boundary. Once initiated, the long-term thermal changes
that prevail on site were more than adequate to propagate the fractures.

The whole process we see depends on dilation. The dowels initiate
the dilation process and the very low confining stresses allow the process
to continue. As long as dilation occurs (due to oxidation, thermal effects,
core extraction, stress relaxation), tensile stresses will always develop at the
crack tip and hence propagate the crack in its own plane (perpendicular to
σ.3 and to the boundary of the column) (Andersson et al. 2009).

Marble can be very anisotropic with regard to thermal expansion,
and the observed phenomenon does not invoke the presence of a dowel
to develop. In a dilating rock due to stress release, temperature increase
will caused a pre-existing crack to grow. It is definitely possible to model
the thermal expansion of the columns but, as usual, modelling the whole
process would be a bit of a challenge.

5.4. HEWING AND DOWELS

Despite their relative inaccessibility, both columns have been damaged
by robbers who cut into the stone in an attempt to remove the metal dowels
of the base and of the first drum of the column. It doesn't seem that similar
attempts were made higher up on the shafts in places where the oxidation
of the metal coloured the drum with a streak of rust disclosing their exact
location.

Denting of the stone to some depth for the removal of the dowels
(Figures 4c, 8b) creates a stress concentration from where cracking of
the stone may develop, while removing the dowel or the iron clamps may
seriously affect the integrity of the columns. It is not known, however,
when the attempts to remove the dowels were made and whether they had
been successful. This is tantamount to saying that it is not known from
what period onwards the vulnerability of the columns has increased.

6. MEASUREMENTS AND NUMERICAL ANALYSIS OF NATURAL PERIODS

6.1. MEASUREMENT OF NATURAL PERIODS OF THE COLUMNS

Ambient and forced vibration tests on low level of excitation have
been used to assess the periods of vibration and the value of critical damping.
Ambient vibrations of the ground and of the columns were recorded over
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many hours during day and night, while forced oscillations were generated
by physically pushing the top part of the shaft in different directions, in
some cases more than once.

The response to both ambient and forced vibrations was recorded with
sensors placed on the capital and pedestal as well as on the ledge on which
the columns are standing and on the floor in the cave below.

The recordings were made by Prof. V. Kouskouna and Dr. I. Kassaras
and some of the results from the measurements are summarised in Table 2.
For Column E, the periods of oscillation is Tf = 0.79 ±0.16 sec and T2 = 0.37
+ 0.10 sec associated with a value of critical damping of k = 3.0% ± 1.9%
The average direction of the horizontal particle motion is »S = 30° Ν ± 6°. For
Column W, the corresponding periods are Tt = 0.69 ± 0.13 sec and of the
second T2 = 0.30 ± 0.02 sec associated with critical damping of k = 3.0% ±
0.4% The average direction of the horizontal particle motion is -3 = 18° Ν ± 2°.

No. Column Test Direction of excit. Location of instr. T, (sec) T, (sec) damp. k1 direct, of motion
1 Ε Ambient Capital 0.35 0.77 34
2 Ε Excitation NE-SW Capital 0.69 1.5 36
3 Ε Excitation NW-SE Capital 0.36 1.7 32
4 Ε Excitation S-N Capital 0.33 0.69 1.4 37
5 Ε Excitation 1 N-S Capital 0.35 2.6 22
6 Ε Excitation 2 N-S Capital 0.35 5.4 28
7 Ε Excitation 3 N-S Capital 0.35 5.5 22
8 Ε Excitation 1+2+3 N-S Capital 0.37
9 Ε Excitation N-S Capital 0.32 0.69
10 Ε Excitation N-S Capital 0.34 0.69
11 Ε Ambient Capital 0.32 0.67
1 W Ambient Capital 0.29 0.77 21
2 W Excitation 1 N-S Capital 0.29 0.74 3.5 16
3 W Excitation 2 N-S Capital 0.29 0.74 3.2 18
4 W Excitation 3 N-S Capital 0.29 0.77 2.4 15
5 W Excitation 4 E-W Capital 0.29 2.9 17
6 W Excitation 5 E-W Capital 0.30 0.71 3.0 18

1 Critical damping during oscillation (%).

2Direction of motion in which column oscillated, measured from North to East (degrees).

Table 2. Measurements of natural periods.
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Periods Τ and T2 are not the fundamental and first harmonic but
the predominant periods of oscillation in two different directions, arising
from the lack of symmetry of the pedestals. However, as it will be explained
in what follows, it seems that this lack of symmetry is not related so much
to the eccentric position of the column on its pedestal and on its sloping
foundation, as to the severe deterioration of the stone of the front slabs
of its pedestal compared to that of the other sides. This was sufficient to
cause a significant increase in the value of the period in the longitudinal
direction.

There is a small but systematic departure of amplitudes between
forced and ambient vibration tests. This may be due to the participation
of the extra modes contributing at the top of the column caused by the
excitation force of about 5 kg, applied to set the column moving, an effect
that has been disregarded. Also, estimates of damping derived from ambient
vibration data are significantly smaller than those derived from forced
vibrations. Where pedestal-column interaction is a significant factor,
the overall damping for forced vibration response may be two times the
damping derived from ambient vibrations.

In some of the ambient measurements, the horizontal particle motion
of the principal oscillations is combined with oscillations of smaller period
in an orthogonal direction producing a "wobbly" motion of the capital. To
a lesser degree, this tendency of the principal motion to be interfered with
by lateral movements appears in the case of forced vibrations, an obvious
indication of the effect of the lack of symmetry of the pedestals.

6.2. EFFECT OF THE ASYMMETRIC PEDESTAL

The material properties of the ledge on which the columns stand may
be assumed from site investigations made in the immediate vicinity of the
Monument: wave velocities V and V„ 400 to 650 m/sec and 740 to 1500

s Ρ

m/sec respectively and bearing capacity of about 1.0 MPa. The material
properties and stiffness of individual limestone slabs of which the pedestal
is made up may be assumed, but not the overall stiffness, which is difficult
to estimate as the slabs are loosely stacked on an irregular limestone
foundation.

One of the reasons, for which the pedestals are asymmetric in both
plan and elevation, and as such the columns sit eccentrically on them.
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is that they are built on an inclined foundation (Figure 3a), which is a
common situation with other monuments too (Temple of Zeus of Aizani in
Çavdarhisar, ESE face of the Temple of Hephaestus, Theseio, etc.).

It is obvious therefore that lack of symmetry in the way the pedestal is
built might affect its natural periods and direction of oscillation as well as
the way in which the column will respond to earthquake ground motions.
Also, in formulating the seismic response of columns lack of symmetry
which will cause unequal stiffness between the front and back as well as in
an orthogonal direction of the pedestal must be taken into account.

This can be appreciated from the present day state of preservation of
the pedestals; the quality of rock from which the slabs are made is not very
high, while, few of their parts are linked with clamps, they are in places
cracked or broken, not tightly packed, with the stack of slabs sitting on a
stepped limestone foundation. Damage to the limestone slabs near the base
of the pedestals by the growth of vegetation over the centuries seems to be
considerable (Figure 7c). Some of it was of invasive roots that have left
their traces imbedded in the rough and weathered surface of the slabs or
by abrasion, decayed roots leaving voids even displacing small parts of the
limestone. Slabs near the base of the pedestal seem in places to be eroded
by rainwater presumably draining through the Wall behind the columns
down the ledge.

From the structural point of view, this situation results in a pedestal
with an overall stiffness much smaller than what one would have expect
under normal environmental conditions. What is more important for the
earthquake response of the column as a whole is the way the pedestal is
built, lacking symmetry and having a thickness that decreases with distance
from the base of the column towards the south (Figures 7a & c).

As a simplified example consider the foundation of the rigid pedestal
ABCD shown in Figure 12a of a column on sloping ground, the horizontal
stiffness of which on the back side AD is α-K and on the downhill side BC
is K, where α can be smaller or larger than unity. The length of the pedestal
is L and its width is β-L, where 0.2 ^ β ^ 1.0. The column sits at a distance
ê-L/2 from the back side, where the centre of mass (CM) is located.

If the ground motion acts on the pedestal at an angle φ with respect to
its downhill direction, the centre of mass of the pedestal will be displaced
in a direction -S Φ 6. This is shown in Figures 12b & c for a pedestals with



160

Π PARTIRA ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΙIΝΩΝ

(stiffness = α·Κ)
P-L

Α

(stiffness = α·Κ)

(a)

Seismic force

(stiffness = IC)

(stiffness = Κ)

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Incidence angle, 0ΡΙ

10 20 30 40 50 60 TO 80 90

Incidence angle, φ [°]

Fig. 12. The seismic force acts at a horizontal incidence angle φ with respect to the
x-direction causing the C.M. to move in direction -S. The diagrams show the
relation between φ and -S for various values of the stiffness ratio α and for β =
0.5.

Fig. 13. Relation between φ and θ for β = 0.5 and for various values of the stiffness ratio
α with the difference in stiffness applied only in the x-direction.
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β = 0.5 and various ratios α of the rear (AD) stiffness to the stiffness in the
front (BC). For α = 0.10, i.e. for stiffness of the downhill side (BC) ten times
larger than the stiffness of the back side (AD), a ground motion with an
incidence angle φ = 20° will cause a response movement at an angle -S = 55°
with respect to the long side of the pedestal (Figure 12b). However, this
difference between the incidence and the response angle is much less if α
is larger than unity: for α = 10, i.e. for stiffness of the back side (AD) ten
times larger than the stiffness of the downhill side (BC), a ground motion
with an incidence angle φ = 20° will cause a response movement at an angle
θ = 24° with respect to the long side of the pedestal, i.e. practically in the
same direction (Figure 12c).

In the case of Thrasyllos columns, the downhill side of the pedestals
is corroded considerably, thus it is reasonable to assume that α > 1, thus,
the eccentric and inclined foundation cannot explain the difference in the
measured predominant periods Τ and ΤHowever, in the above analysis
the same stiffness is considered in x- and y-directions at each corner of the
pedestal. If we assume that the increased corrosion at the front side affected
the stiffness at the downhill side in the x-direction only, larger period is
expected in the longitudinal direction. In that case, the results for β = 0.5
are shown in Figure 13b and it is evident that an oblique seismic force
produces significantly larger coupling of the response in the two principal
directions (compare with Figure 12c). Taking also under consideration
that the total stiffness is different in the x- and the y-directions, it is
concluded that this situation could cause the measured difference in the
two predominant periods.

6.3. CALIBRATION OF THE NUMERICAL MODELS

In this investigation, the numerical analyses were performed with the
code 3DEC of Itasca, Inc., which is based on the discrete element method.
The numerical models were exact reproductions of the columns, based on
the available data. The pedestals, the bases, the drums and the capitals were
considered with their actual dimensions, without damage though (except
of a parametric investigation that is mentioned in the following), because,
due to lack of in-situ measurements, the observed damage, deterioration and
dislocation of plinths and pedestals could not be quantified and introduced
in the response analysis.
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(a) (b)

Fig. 14. Numerical models used in the analyses: (a) East column; (b) West column,
showing difference in pedestals.

The numerical models are shown in Figure 14. They are made of
rigid blocks with elastic joints, characterized by the normal and the shear
stiffness, kn and ks respectively. Such elastic joints are considered between
the drums of the columns, between the columns and the pedestals, between
the plinths of the pedestals and between the pedestals and the rock base.
The last ones model the flexibility of the ground.

It is evident that different values of k and k must be used at different

η s

parts of the monument, due to the different materials and the different
degree of damage and deterioration. Thus, the measured natural periods
Τ j and T2 (Table 2) were used to calibrate the values of kn and ks and the
soil stiffness. It is noted that columns made of drums do not possess natural
periods in the classical sense, if the shaking is strong enough to produce
rocking or sliding. For low-amplitude vibrations, however, they behave
like multi-degree of freedom continuous systems and do possess natural
modes.

The numerical calculation of the natural periods was based on free
oscillations of the columns triggered by a sine-impulse of short period and
of small amplitude. The natural periods were determined from the peak
amplitudes of the Fourier spectrum of the response of the capital in the two
main horizontal directions. Analyses were performed in various excitation
directions. In general, however, excitation in one direction produced
spatial motion of the column; therefore, for any direction of excitation



both eigenperiods could be identified from the motion of the capital. In
this sense, the direction of the excitation was not important for the free
vibration analysis.

As mentioned above, the measured periods T. and T2 correspond to
vibrations in the two principal directions, merely in N-S and E-W, and not
to the first two eigenperiods of the system in the direction of the excitation.
This is evident because their ratio (Tj / T2 ~ 2.0 for the East column and
~ 2.5 for the West column) is much less than the ratio of the first two
periods of a bending cantilever beam (equal to 6.3) and even lower than
the corresponding ratio for the extreme case of a shear cantilever beam
(equal to 3), which of course does not apply to the case of the columns of
Thrasyllos.

The difference in the periods in the two principal directions is
reasonable due to the inclined foundation, the asymmetric pedestal and,
mostly, due to the excessive damage in the southern faces. Indeed, in both
columns there is significant damage at the South side of the pedestals,
mainly at their lower part (downhill), and the southern parts of the bases
of the columns and the plinths, which are quite deteriorated (Figures 4 and
7). As a result, there are gaps formed at the joints which result in longer
period T, of both columns in the N-S direction. In the E-W direction, the
contacts are much better, thus period T2 is close to the one for intact joints.

For a column that is made of good quality marble, the normal joint
stiffness kn is expected to vary from 5 to 10 GPa/m, as determined from
shaking table experiments (Papantonopoulos et al. 2002, Dasiou et al.
2009b). Similar values were obtained from the calibration of the numerical
model of the column of the statue of Apollo at the Academy of Athens
with ambient vibration measurements (Ambraseys & Psycharis 2011). The
value of ks is typically set to kn/3 to ku/5.

For the columns of Thrasyllos, a parametric investigation that was
performed for the East column without the pedestal and on stiff ground
showed that the most appropriate value for the joint stiffnesses of the drums
of the columns is kn = 10 GPa/m and ks = 2 GPa/m (Figure 15). For these
stiffnesses, the fundamental period of the column is equal to 0.34 sec and
practically coincides with the measured period T2 (equal to 0.35 sec). The
comparison is made with the measured period T2 and not with Tp because
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Fig. 15. Variation of the calculated fundamental period of vibration of the East column
without pedestal vs. the normal joint stiffness of the drums, kn and comparison
with the measured periods.

it is assumed that the second period T2 corresponds to the E-W direction,
in which the columns response is close to the intact one.

It is noted that if these values are used also at the pedestals' joints of
the full numerical models (with the pedestals), the periods match well the
measured periods T., for both columns Ε and W.

An attempt was made to also match the first measured period Tj by
assuming softer stiffness at the pedestal and the soil. Several scenarios were
examined, namely:

1. Same stiffness at all the joints of the pedestal, equal to k , and k .,

J tr τ n,ped s,ped'

and same stiffness at all contact surfaces with the ground, equal to kisoil and

2. Much softer values of stiffness at the two bottom layers of the
pedestal and at their contact surfaces with the soil. This scenario was based
on the existing larger deterioration and increased damage of the plinths of
these layers.

3. As in scenario #2, but additionally reduced stiffness at the
downhill contact area of the square base of the column with the plinths of
the pedestal, due to the questionable quality of the contacts in this area.

Indicative results for the Ε-column are presented in Figure 16. In all
cases there were two distinct characteristic periods, similarly to what was
measured. However, it was not possible to match both measured periods
Τ j and Τ j. This happened, because, due to the limitations of the code

k

s,soil
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Fig. 16. (a) Variation of periods Τ (red lines) and T, (green lines) of column Ε with
the stiffness of the ground. Solid lines correspond to knpe(i = 10 GPa/m, equal to
the corresponding value at the joints of the drums of the column; dashed lines
correspond to reduced joint stiffness at the bottom-front part of the pedestal
by 15 to 100 times; (b) Variation of periods Τ (blue line) and T , (red line) of
column Ε with the joint stiffness of the plinths of the pedestal.

used (3DEC), it was not possible to assign stiffnesses at the joints that
were different in the N-S and in the E-W directions, as it seems to be the
real situation due to the larger corrosion at the southern side. As a result,
"soft" joints could predict well the first period but overestimated the
second period T2 and "stiff" joints could predict well the period but
underestimated Tr

As mentioned above, the actual condition of the joints of the pedestals
and drums of the columns is not known, making the numerical reproduction
of the real situation of the monument extremely difficult. Therefore, any
attempt to quantify some of the damage by refining further the numerical
model would be rather underproductive. One should have in mind that,
during a strong earthquake when intense rocking of the columns occurs,
the effect of the damaged plinths would be most probably responsible for
the large value of the measured first period Tt, which, however should not
be important to the response. For this reason, in the numerical analyses
for real earthquake motions, the stiffness at the joints of the pedestal was
assumed equal to the stiffness at the joints of the drums, i.e. it was set: knped
= 10 GPa/m. The stiffness of the ground was set to k = 1 GPa/m.
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7. STABILITY' ANALYSIS OF THE THRASYLLOS COLUMNS

7.1. EARTHQUAKE RESPONSE OF MULTIDRUM COLUMNS

In contrast with the apparent simplicity and uniformity, the earthquake
response of a multidrum column is far from being simple. The reason is
that multidrum columns consist of assemblies of blocks of limestone or
drums of marble, which, for high levels of shaking, respond strongly
nonlinearly, with individual drums caused to slide and rock on their
interfaces. In addition, the response is very sensitive even to trivial changes
in the parameters, especially for large deformations close to collapse. The
mode of their response to a particular earthquake (mainly rocking) will
depend on the geometry of the columns in conjunction with the frequency
content of the ground motion (viz. Psycharis et al. 2000; Konstantinidis &
Makris 2005), with slenderness, number of drums and absolute size being
of extreme importance.

In addition, lack of symmetry in the way a pedestal is built affects
the natural period and direction of oscillation of the column (for small
deformation) as well as the way in which it will respond to earthquake
ground motions. It is a detail that must be taken into account in formulating
the seismic response of columns. This type of asymmetry is common in cases
in which pedestals of columns belonging to structures founded on sloping
or uneven ground.

7.2. NUMERICAL ANALl'SIS

As we have said, to the best of our knowledge there has been no
serious damage, loss of life, social or economic crises, in Old Athens caused
by earthquakes, evidence for which to some extent is testified by the two
columns of Thrasyllos which, although ageing not so gracefully, are still
standing next to the Acropolis. One could say that ground motions that
could topple them when they were in their original state did not happen
and also that later earthquakes that could have brought about their collapse
when they reached the poor state in which they are today also have not yet
happened. They stand up somewhat damaged perhaps by an upper-limit
earthquake-ground motion the value of which constrains the maximum
ground motions that occurred in the Basin the past twenty centuries.
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The columns, therefore, may be used as natural seismoscopes from
which to estimate the worst-case earthquake-shaking that could topple
them, -which has not happened yet- and to estimate an upper limit of the
earthquake which has happened causing some minor damage but not their
collapse.

In this sense, the numerical analysis was aiming: (a) to determine the
minimum earthquake motions that would be required to cause collapse of the
columns; and (b) to investigate whether the measured drum displacements
can be explained by the seismic response of the columns.

It must be noticed that such an analysis is not at all straight forward.
Classical free-standing columns when they are first discovered they were
already many centuries old and their material properties as well as those
of their foundations have been affected not only by changes in their
immediate environment but also by human activity and vandalism so that
the state of their vulnerability is imperfectly known. A prerequisite for the
proper modelling of the earthquake response of free-standing multidrum
classical columns should be to start with the examination of the condition
in which they were first found on site which is the final state in which
they have been left perhaps after more than one damaging but not fatal
earthquakes. The difficulty here is however that it is not possible to say
whether the observed damage occurred when a column was a structural
element carrying a load or when it was free-standing after the parent
structure had collapsed. Therefore, the results from such an analysis, which
can be made with reasonably assumed material properties and assumptions,
must be considered as being more qualitative than quantitative.

Concerning the columns of Thrasyllos, their pedestals are damaged;
with some pieces of the protruding limestone slabs badly cracked (e.g. see
Figure 7c). It is not known though when this happened during the long
life of the monument, nor it is possible to model accurately the existing
imperfections, so that it was decided to restrict the analysis to the intact
columns, that is to the earthquakes that could bring the columns to collapse
when the pedestals were intact.

The stability analysis of the columns was assessed using again the code
3DEC. The numerical models that were previously used for the free vibration
analyses were also utilized for the dynamic analyses. The joint parameters
were set to the values that best fitted the measured periods of the columns,
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as derived in the previous section. At the base of the foundation, elastic
properties were also considered. The normal and the tangential stiffness at
the joints of the columns and the pedestals and at the foundation are given
in Table 3. In the same table, the coefficients of friction that were used are
shown. For the Thrasyllos columns we adopted = 0.70 and uk = 0.60 for
pre-cut marble surfaces and good quality limestone.

Position Normal  stiffness, k (GPa/m) Tangential  stiffness, ks (GPa/m) Coefficient of friction Static, μ5 Kinetic, ;j.k
Column 10.0 2.0 0.70 0.60
Pedestal 10.0 2.0 0.70 0.60
Foundation 1.0 0.3 0.70 0.60

Table 3. Joint properties of the numerical models considered in the analyses.

The steel dowels that exist at the joints between the drums were also
considered in the numerical models. According to Zambas et al. (2011),
there are two steel dowels at each joint, of dimensions 7 cm χ 14 cm
χ 1 cm. In the numerical models, they were modelled as non-linear shear
connectors without tensile strength and with properties: shear stiffness 4.5
χ 105 kN/m and yield force in shear 170kN. These properties correspond to
a 12 cm long dowel with 7 cm2 cross-section, as in the real structure, made
of steel with Young's modulus equal to 200 GPa and ultimate strength in
shear equal to 240 MPa.

It must be noted that it is possible that a shear dowel disengages from
the upper drum for large rocking angles. In that case, the dowel might not
be able to insert again in the mortise during the reverse of the motion due
to the wobbling and the sliding of the drum, blocking thus the proper
sitting of the drum. For the Thrasyllos columns, however, the shear dowels
are inserted 7 cm in the drums and the amount of rocking predicted by
the numerical analyses is not large enough to cause their disengagement,
even for strong ground motions. For this reason, the shear connectors were
assumed continuously engaged.

In the original structure, dowels existed also between the base of the
columns and the plinths. However, these dowels have been removed long
time ago, unknown when. The W column shows a displacement at its base
in the order of 2.5 cm (Zambas et al. 2011), which means that the column
has been shaken by quite strong ground motions after the removal of the
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base dowels, or after they have been destroyed during previous earthquakes.
For these reasons, the base dowels were not considered in the numerical
models.

7.3. REPLICATION OF THE DAMAGING EARTHQUAKE

Constraining ground motions to an upper limit earthquake which
would simulate the observed damage of the Thrasyllos columns requires
the selection of what one may call suitable surrogate ground acceleration
time histories that could replicate as closely as possible the time histories
of past and perhaps anticipated earthquakes. Records must be chosen from
past earthquakes which are associated specifically with the tectonics and
seismicity of the region or with earthquakes from other regions of similar
tectonics. Among the important characteristics of ground motion time-
histories to be used in 3D numerical analyses are their maximum velocity
and length of associated period as well as the directivity effects which will
be present depending on the proximity of the columns to a potentially
active fault.

The choice of which time histories to include and which to exclude in
order to constrain ground motions is an important decision in deriving the
worst possible ground motions that happened in the past. There is a balance
to be struck between being not restrictive enough in the time histories
used leading to unreliable results and hence predictions due to errors and
uncertainties. And being too restrictive, which leads to a too small set of
time histories and hence non-conclusive answer (Douglas 2001).

As we have said, in the case of the Thrasyllos columns there is no
evidence for potentially active faults within a radius of at least 10 km.
Both the geomorphology and GPS measurements of the regional and the
local tectonics of the Basin of Athens show a subdued activity which is
confirmed by a steady decrease in N-S extension rate from 12 mm/yr in
the western Gulf of Corinth, to 5 mm/yr at the eastern end of the Gulf
of Corinth, to about zero in the larger area around the Basin of Athens.
The selection of surrogate ground acceleration time histories that could
replicate time histories of past events must be extended to include also
records consistent with the distribution, attitude and activity of fault-
lengths outside the Basin of Athens capable of producing locally damaging
events away from the Basin.



170

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙ ΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΧΩΧ

For sites close to the causative fault, the ground motions will show
pronounced directivity effects in their ground velocity and displacements.
These will appear as long-period amplitude pulses linearly related to the
seismic moment (Boatwright & Boore 1982; Somerville et al. 1997). In the
near field, the effect of the source mechanism on directivity will be that
ground accelerations due to strike-slip faulting will be larger than those
due to normal faulting, while ground velocities and displacements will
be larger for thrust faulting compared with normal earthquakes. A simple
way of expressing the forward-directivity concept is to say that there is
roughly a dominant period Td of the largest-amplitude cycle in the velocity
trace (Bray et al. 2004). If more than one peaks of comparable amplitude
exist, then the longest period of the near-fault ground motions affected by
forward-directivity is considered and its value may be taken as the period
at which 5% damped spectral velocity (PSV) peaks. Directivity produces
a bell-shaped amplification around Td (Shahi and Baker 2011), while soil
effects produce a general amplification of the response spectra.

Turning to the selection of surrogate ground acceleration time
histories, these should be shallow from normal faulting. The magnitude
scale should be moment magnitude (Mw) implying that only records from
moderate and large earthquakes may be used so that only records from
earthquakes with Mw > 5.0 were chosen. The source-to-site distance must
be the distance to the surface fault break or to the surface projection of the
causative fault. Only records from stations recorded on rock or on upper
class A foundation materials, which are as free-field as possible have been
chosen. Soil sites of lower than A class, S and L, would strongly enhance
ground velocities particularly at large stains. This is important in the
numerical analyses, since the duration of ground motion is a function of
magnitude and near-surface soil conditions. Duration increases strongly
with earthquake magnitude and moderately with source distance as well as
with decreasing site shear wave velocity.

The selection of the records that were used in the analyses was made from a
list of 75 strong-motion records from shallow depth earthquakes of 43A < Mw < 7Va
recorded at source distances 1 to 90 km which were used to replicate time
histories of past earthquakes, not specifically for the testing of Thrasyllos
columns, but also for the testing of the stability of columns in other seismo-
tectonic environments. For these records, Figures 17a & b show an almost
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Fig. 17. Scaling of the peak ground velocity with the maximum spectral velocity: (a) all
faulting mechanisms; (b) for strike-slip (upper), normal (middle) and thrust
(lower) faulting.

perfect scaling of the maximum spectral velocity at 5% critical damping
with the peak ground velocity for different faulting mechanisms. In spite
of the fact that the data are not numerous it can be seen that the modeling
improves with source mechanism, with spectral values scaling somewhat
higher for strike-slip than for normal than thrust fault-breaks.

In Table 4 we list 13 free-field time-histories recorded on rock or hard
soil from earthquakes 5.9 < Mw < 7.0, of normal mechanism, originating
at distances between 10 and 64 km. They represent a reasonable sample of
surrogate records with which to test the effect of the earthquake mechanism
and distance on duration directivity. In Table 5, a sample of accelerograms
that are suitable for the extreme case of normal earthquakes of Mw = 5.9 to
6.9 occurring in the Basin of Athens at distances of 10 km or less from the
Acropolis is given.

r M D h [kml Mw Me Station Found df A„ V„ R RlnT/Vl Im/sl SpV„ R
Im/sl \ Isecl Name of Station
1999 9 7 9 5.97 Ν ΑΤΗ04 RA 10 1.170 0.086 0.230 0.47
Kypseli
1984 5 7 11 5.89 Ν ΑΤΝ RF 12 1.080 0.041 0.137 0.60
Atina
1999 9 7 9 5.97 Ν DMKA RF 13 0.750 0.025 0.062 1.24
DeuiokAg.Par
1997 9 26 6 6.04 Ν AS010 RAb 14 1.790 0.105 0.350 0.36
Assisi-Stallone*
1995 5 13 14 6.61 N;sf ΚΟΖ RgHl 14 2.130 0.087 0.250 1.16
Kozani Prefecture*
1980 11 23 16 6.93 Ν BSC RF 21 0.912 0.180 0.545 2.10
Bisaccia*
1984 5 7 11 5.89 Ν ΡΝΤ RF 22 0.659 0.055 0.115 0.95
Ponte Corvo
1997 9 26 6 6.04 Ν MNF RFgc 23 0.321 0.014 0.034 0.11
Monte Fiegni
1999 9 7 9 5.97 Ν RFN RF 27 0.980 0.051 0.114 0.67
Rafina
1997 9 26 6 6.04 Ν CSC RFgc 37 0.222 0.110 0.371 0.78
Cascia
1997 9 26 6 6.04 Ν PTL RFgc 46 0.653 0.024 0.064 0.10
Pietralunga
1980 11 23 16 6.93 Ν ARN RF 60 0.343 0.031 0.083 0.70
Arienzo
1980 11 23 16 6.93 Ν TRG R 64 0.607 0.049 0.223 0.70
Torre Greco

Table 4. Records on rock or hard soil of Ν mechanism originating at distances > 10 km.
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The analyses were performed for five earthquake excitations which
were selected from Tables 4 and δ (denoted by a star) and are compatible
with the regional tectonics and the seismicity of the basin of Athens. All
three components of each earthquake were used in the analyses. In Table 6,
the peak ground acceleration (pga), the peak ground velocity (pgv) and the
predominant pulse period of the two horizontal components of each ground
motion are given. The periods of the predominant directivity pulses were
determined from the peaks of the corresponding velocity response spectra
for 5% damping (Rupakhety et al. 2011). This parameter of the seismic
excitation is considered important, as it is known that the vulnerability of
classical columns increases with the period of the base excitation (Psycharis
et al. 2000).

Ϊ M D h Mw Mc Station Found df A v SpV, T
„ [sec] Name of Station

[kin] R [m/säl R Im/sl R [m/sl

1979 9 19 4 5.89 Ν CSC RFgc 1 1.990 0.110 0.270
0.90 Cascia*
1997 9 26 6 6.04 Ν NCR RFgc 3 5.430 0.320 1.200
0.40 Nocera Umbra
1980 11 23 16 6.93 Ν BGI RF 6 1.830 0.310 0.790
1.30 Bagnoli-lrpino
1980 11 23 16 6.93 Ν STR RF 7 3.040 0.590 1.470
1.50 Sturno
1999 9 7 9 5.97 Ν ATH04 RA 10 1.170 0.086 0.230
0.47 Kypseli
1999 9 7 9 5.97 Ν SGMB RA 10 1.110 0.106 0.217
0.89 Sviitaema B*

Notes:

Mc = source mechanism: S: strike-slip: N: normal; T: thrust

sf = surface faulting

bf = blind faulting

Found = foundations; R: s>750 m/s: A: 360<s<750 m/s; S: 180<s<360 m/s; L: s<180 m/s

d = depth (m)

df = fault distance (km,)

Td = predominant period (sec)

* = record used in the numerical analyses

Table 5. Records on rock or hard soil of Ν mechanism originating at distances < 10 km.

Earthquake record Component Long Component Trans

Pga (m/s?) Pgv (m/s) Td  (sec) Pga (m/s?) Pgv (m/s) Td  (sec)
Syntagma-B (1999) 1.07 0.10 0.89 0.84 0.11 0.52
Assisi-Stallone (1997) 1.84 0.10 0.34 1.64 0.08 0.36
Cascia (1979) 1.42 0.08 0.64 1.99 0.11 0.90
Kozani (1995) 2.13 0.09 1.16 1.38 0.07 1.10
Bisaccia (1980) 0.90 0.16 2.02 0.78 0.15 2.10

Table 6. Earthquake records considered in the numerical analyses.
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It is understood that in using surrogate ground acceleration one must
consider the uncertainties inherent in the selection of its characteristics
values, as pga and pgv, which, because of differences in source distance,
foundation conditions and mechanism may vary by a factor of two or
more. Thus, scaling of the selected records within a reasonable range is
legitimate and can cover such differences. In the analyses that are presented
herein, the records were scaled up or down step-wise, up to the point where
collapse of the columns occurred. For column W, the required scaling
was, in general, within a narrow range of accelerations about the adopted
surrogate value. For column E, however, large amplifications were required
to cause collapse, which might not be legitimate for the selected records.
Large scaling up of the original acceleration creates a fictitious time history,
the frequency content and duration of which belong to an earthquake of
the selected magnitude while its acceleration belongs to an earthquake of
considerably larger magnitude. In this sense, results for large amplifications
of the original records can only serve as indications for the assessment of
the stability of the columns and should not be used quantitatively but only
to estimate the degree of their stability.

And one last point. Precariously balanced rocks have been used to
constrain the probable ground motions in a region giving a direct indication
of the upper bound on the ground motion of past earthquakes at the rock
site (Anooshepoor et al., 2004, 2006). This method provides statistical
estimates of the ground motions which have not been exceeded during the
life-time of the precarious rocks. In our case this method is not applicable
for two reasons. Firstly the number of free standing columns available for
observation in a given region is very small, so that a statistical approach
is not possible, and secondly that a deterministic estimate of the maximum
ground motion responsible for the damage sustained by the columns can be
made only from a back analyses of the observed damage.

7.4. RESULTS OF NUMERICAL ANALYSES
7.4.1 COLLAPSE OF THE COLUMNS

The pga's and pgv's of the selected records required to bring the columns
to collapse are plotted in Figures 18 and 19. It is noted that, in most cases,
the base excitation was increasing in steps of 50% of the original record,
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Fig. 18. (a) Minimum pgv and (b) minimum pga required to bring column W to collapse
for the records considered.
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Fig. 19. (a) Minimum pgv and (b) minimum pga required to bring column Ε to collapse
for the records considered.

thus it is possible that the columns collapse for ground motion parameters
slightly smaller than the ones shown in these figures.

In general, collapse of column Ε occurs for significantly stronger
ground motion than for column W, thus column W is the critical one
to determine the upper limit earthquake. This must be attributed to the
smaller size of the column W, as it is known that, between two columns of
the same slenderness but different size, the smaller one collapses for smaller
intensity of the ground excitation than the larger one (Psycharis et al.
2000; Zhang & Makris 2001). In Table 7, the worst case earthquakes that
could have occurred in Athens are given, based on the fact that column W
has not collapsed yet.

Quite large amplifications of all records except Bisaccia are required for
the collapse of column E. As mentioned above, large scaling of the original
records is not legitimate, thus these results are considered only as proofs that
column W would have collapsed under these earthquake motions before
column E.
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Earthquake Amplification pga (m/s?) pgv (m/s)
Syntagma-B 3.5 3.75 0.39
Assisi-Stall. 2.0 3.68 0.20
Cascia 2.5 4.98 0.28
Kozani 2.5 5.33 0.23
Bisaccia 0.9 0.81 0.14

Table 7. Upper limit of earthquakes' intensity that does not topple column W.

For the Bisaccia record, both columns collapse for small amplification:
1.0 for column W and 1.25 for column E. As shown in Table 7, the
maximum pga and pgv of an earthquake with the frequency characteristics
of Bisaccia that could have happened in Athens are 0.08 g and 14 cm/
sec respectively, i.e. relative small values that correspond to a moderate
earthquake. It must be noted that this record contains a pulse with long
period Td = 2.10 sec. Therefore, these results show that earthquakes with
such large predominant period are rather improbable that have hit Athens.

It is evident from Figures 18 and 19 that, between pga and pgv, the
ground velocity is a better intensity measure showing less scattering. It
should be noted, however, that there are a number of other parameters that
affect the results, which are not examined here, as the magnitude of the
earthquake and the distance from the fault.

In order to get an idea of the worst case earthquake that could have
hit Athens, the response spectra of the earthquakes considered, amplified
to the values shown in Table 7, are compared with the Eurocode 8
(EC 8) elastic response spectrum that applies to Athens (ag = 0.16 g) for
stiff ground conditions (type A). The comparison is given in Figure 20
for the two horizontal components of the ground motions and shows that,
with the exception of the Bisaccia record, these ground motions are quite
stronger than the design earthquake of the Eurocode.

In Figure 2 la the average spectrum for 5% damping of the considered
records, excluding the Bisaccia one, and for both horizontal components
is compared with the EC 8 spectrum. Again, the amplification shown in
Table 7 was considered for each earthquake. It is interesting to notice that
the average spectrum is close to the design spectrum of Eurocode amplified
by a factor of two (dashed line) which, in fact is almost the average plus
one standard deviation (Figure 21b).
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(a) (b)

Fig. 20. Acceleration response spectra for 5% damping of the earthquakes considered,
amplified as in Table 7, compared with the EC 8 spectrum for the centre of
Athens: (a) Component Long; (b) Component Trans.

(a) (b)

Fig. 21. (a) Average acceleration response spectrum for 5% damping of both horizontal
components of four earthquakes considered, amplified as in Table 7, compared
with the EC 8 spectrum for the centre of Athens; (b) Comparison of the EAK
design spectrum for different values of Sa for rock foundations with the
spectral response of the ground motions at SGMB for 5% damping showing the
associated range of the standard deviation of the estimates.

7.4.2 EXISTING DAMAGE

As reported by Zambas et al. (2011), column W is displaced at its
base by approximately 25 mm. This dislocation is considerably larger
than the one predicted by the numerical model for single application of
the ground motions considered. This is shown in Figure 22, in which the
residual displacement at the base of the W Column for each earthquake is
plotted versus the corresponding pgv of the excitation. It is seen that the
considered ground motions produce dislocation of the column smaller than
3 mm in most cases, even if they are amplified significantly (but less than
what is required to topple the column).



ΔΗΜΟΣΙ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

177

W Column

8 0 002 ■ ♦Syntagma-Β

α Χ

~ 0.002 : ——! ■ Assisi-Stallone

j 0.001 i.......-..........~......................ί.........*...................♦............r™...................................ί &cdiüd

"rä 0.001
3

0.000

_________χ___ ί Χ _j
■ α ;

Χ
* ■· - XX Α  Λ ..... ♦  ...... φ.........♦....................j

r----SM *  -

pgv Im/sl

Fig. 22. Permanent dislocation at the base of the W Column versus the pgv of the
ground motion for the earthquakes considered.
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Fig. 23. Time history of the slip at the base of W Column for five consecutive
applications of: (a) the (SGMB) Syntagma-B record amplified 2.5 times, and
(b) the Cascia record amplified 1.5 times, showing the increase of the residual
dislocation with each repetition of the excitation. Notice the large slip that
occurred during the fifth repetition of the Cascia record.

However, the present state of the monument is the cumulative result
of a number of shocks that had occurred during its life. It is known that
the permanent deformation of classical columns increases, in general, with
the number of repetitions of the base excitation (Psycharis 2007). This is
also shown in Figures 23a & b, in which the time history of the horizontal
displacement at the base of the column is shown for five consecutive
applications of the Syntagma-B and the Cascia earthquakes amplified 2.5
times (pgv = 0.27 m/s) and 1.5 times (pgv = 0.16 m/s) respectively. It is
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evident that following earthquakes increase, in general, the base dislocation
of previous ones, while it is possible that the pre-existing deformation of the
column causes a large base displacement during a single event, as occurred
during the fifth repetition of the Cascia earthquake (Figure 23b). Such
unexpected slips of the drums were also observed during the shaking table
tests on a marble column (Mouzakis et al. 2002).

It must be noticed that in real life it is not possible that the same
earthquake is repeated, but consecutive seismic motions have different
charcteristics. In this sense, these results can be considered as indicative
only that show the effect of repeated ground excitations. It seems, therefore,
that the present state of the monument has been probably caused by several
seismic motions. Otherwise, the measured deformation cannot be explained
by the numerical analysis.

Concerning the relative dislocation of adjacent drums, the numerical
analyses predict small values (less than 1 mm), even for the worst case
earthquakes, while, according to Zambas et al. (2011) there exists a much
larger dislocation at the joint between 2nd and 3rd drum of column E,
equal to 15 mm. It is reminded, though, that the analyses were performed
considering that iron dowels exist at the joints between drums. It is not known
whether the dowels are tightly fixed to the drums, or small displacements
are allowed. If these dowels were considered loose in the analyses, then the
residual displacements would be different. An example of the effect of the
dowels is shown in Figure 24 where the residual drum dislocations at the

Synt-B Ν 350%

Fig. 24. Residual dislocations of column Ε subjected to Syntagma earthquake amplified
3.5 times. Blue line: with shear dowels at the joints of the drums; Red line:
without dowels.
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joints of column Ε are shown for the Syntagma record amplified to its limit
(3.5 times). If the iron dowels are included in the numerical model the
displacements are very small (blue line); however, if the dowels are ignored
significant residual dislocations occur with the maximum being equal to
17 mm at the joint between 2nd and 3rd drum (red line), which is close to
the measured displacement. These results show that, if the dowels are not
tightly connected with the drums, strong ground motions could cause the
measured damage. On the other hand, similar damage could also have been
caused by two or three smaller earthquakes.

It is worth noting that the earthquake of 1999 was responsible
for relative displacement between the stones of the monuments on the
Acropolis which were equal or larger than those calculated here. However,
those displacements were measured mainly at architrave beams, where
much more intensive shaking takes place during earthquakes, especially
for corner configurations, than between column drums, as observed during
shaking table tests (Dasiou et al. 2009a). No notable drum dislocations were
reported at the monuments on the Acropolis during the 1999 earthquake,
which is in accordance with our numerical results that show that stronger
than the 1999 event or repeated ground shakings are needed to produce the
measured displacements at the columns of Thrasyllos.

8. CONCLUDING REMARKS
8.1. SUMMARISING

• For very long periods of time probabilities of exceedance are
beyond mathematical analysis; we can only have recourse to the guidance
of common sense, using the observations from regional tectonics and the
study of the vulnerability of extant early structures such as the Thrasyllos
columns that may confirm these probabilities.

• We find no active faults within a radius of about 10 km from the
Acropolis capable of producing damaging earthquakes, while much of the
threat comes from earthquakes originating from active faults at greater
distances. Also, there is no evidence that Old Athens was ever seriously
damaged with loss of life or injuries.

• We know that in the 6th century the strengthening of the
fortifications of cities in central Greece, with the exception of Athens, was
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because they had been damaged in the past by earthquakes. The exception
was the damage to the walls of Athens which was attributed to "the passage
of time".

• The seismicity of the past 300 years, for which we have reasonably
good macroseismic information, particularly for the last 100 years from
good seismological monitoring, confirms for Old Athens a subdued level
of seismic activity.

• Equally important is indirect evidence confirming a long-term low
level of hazard. There are no stories or legends handed down by tradition
that the Old City had ever suffered from earthquakes.

• Travellers who passed through or sojourned in Athens during the
last ten centuries, and who would not have omitted to mention a damaging
earthquake had there been one, say nothing about earthquakes.

• There is nothing in Occidental, Ottoman or church documents to
suggest that there was ever a need for fiscal assistance for the repair of
earthquake damage on the Acropolis or to the numerous churches and
monasteries in the Basin of Athens, during a period of strong growth
of monasticism. The archives of the monasteries on the slopes of Mount
Hymettus and Pendeli do not mention any earthquake except, in passing,
the one in 1705. This is in contrast with what they record for nearby,
equally old towns.

• Based on the results of our "Thrasyllos experiment" regarding the
maximum earthquake that could have happened in Athens during the last
2300 years we concluded that it is not likely that any earthquake
with pgv larger than 0.35 m/sec on rock and predominant
period in the range 0.5 to 1.2 sec has hit the historical centre
of Athens (Figure 18a). Such earthquakes produce response spectra that
are approximately double the design spectrum of EC 8 for the centre of
Athens (Figure 21a) or the EC 8 value plus one standard deviation (viz.
Figure 21b).

• More analyses are needed to draw conclusions on the most damaging
earthquake based on the present deformed state of the Thrasyllos columns.
For such analyses, more information on the actual effect of the shear dowels
in preventing drum displacements (degree of fixation with the dowels) is
needed.
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It must be emphasized that the numerical results that are presented
here based on the probability of collapse of the columns cannot be
extrapolated to the expected damage to buildings and bridges under the
same ground motions. Modern structures that have been designed according
to the seismic codes can sustain, without extensive damage, seismic motions
much larger than the ones they have been designed for. The worst case
earthquake was found to be twice as strong as the design earthquake of EC
8. Therefore, well designed and constructed modern structures could have
survived the maximum earthquake that could occur in the basin of Athens
without serious problems.

Concerning the seismic hazard of the Basin of Athens we would like
to conclude with the statement of the first director of the Observatory
of Athens, which says that: "[...] Athens having been built on rock and
for so many centuries not having suffered from earthquakes the city must
be considered immune to such calamities [...] as for the damage that the
city experiences occasionally, much of it must be attributed to the bad
construction of its houses [...] as for the magnitude of the damage it suffers,
this is always exaggerated by the daily press [...]" [«Αί Αθήναι [...] επί τοσαύτας
εκατονταετηρίδας μη παθούσαι υπό σεισμού, άτε επί τοιούτου πετρώματος
κείμεναι, δύνανται νά θεωρώνται ώς έξησφαλισμέναι κατά τοιούτων δεινών·
[...])), καί οτι «[...] τό πλείστον τών ζημιών άπό σεισμούς ώφείλοντο στήν
κακή κατασκευή τών οικιών [...] τό μέγεθος δέ τών καταστροφών ώφείλετο
στήν μεγέθυνση αύτών άπό τόν ήμερήσιο τύπο...»] (Schmidt 1867a, b).

All this makes one bound to agree with Dr. Korres, who rightly feels that
"kindynologia" (paraphrasing catastrophism) has no place in the assessment
of the seismic vulnerability of the Acropolis (Korres 1990, p. 172).
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΤ 2012

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ

Ό Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κοντόπουλος άναγγέλλει τον θάνατο του Ακα-
δημαϊκού Θεμιστοκλή Χατζήιωάννου καί του άντεπιστέλλοντος μέλους
τής Ακαδημίας Ηλία Γυφτόπουλου.

Ακολούθως ό Ακαδημαϊκός κ. Κωνσταντίνος Βαγενάς λέγει γιά τον Θε-
μιστοκλή Χατζηιωάννου τά εξής:

«Στις 31 'Ιουλίου εφυγε άπο κοντά μας ό Ακαδημαϊκός καί ομότιμος κα-
θηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεμιστοκλής
Χατζηιωάννου, ιδρυτής του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας τοΰ Τμήμα-
τος Χημείας καί πρώτος καθηγητής Αναλυτικής Χημείας σέ ελληνικό πα-
νεπιστήμιο. Ό Θεμιστοκλής Χατζηιωάννου γεννήθηκε στήν άκριτική Φλώ-
ρινα τό 1927 καί μεγάλωσε μέσα σέ πολύ δύσκολες οικονομικά συνθήκες.
Σπούδασε στή Φυσικομαθηματική Σχολή του ΑΠΘ, άπό οπού άπεφοίτησε
τό 1951, καί συνέχισε τίς σπουδές του μέ ύποτροφία Fulbright στό Πανεπι-
στήμιο τοΰ Illinois, οπού άνηγορεύθη διδάκτωρ τό 1960. Στό Πανεπιστή-
μιο του Illinois εργάσθηκε καί ώς ειδικός ερευνητής καί ώς έπίκουρος καθη-
γητής τά έ'τη 1961-1964. Τό 1964 διορίσθηκε επιμελητής Ανόργανης Χη-
μείας στό ΕΚΠΑ. Έν συνεχεία, τό 1966, εξελέγη εντεταλμένος καθηγητής
καί τό 1969 τακτικός καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στό Τμήμα Χημείας
στό ΕΚΠΑ, δπου καί έδίδαξε μέχρι τό 1994. Επίσης έδίδαξε στά Πανεπι-
στήμια Illinois καί Washington. Διετέλεσε Κοσμήτωρ τής Φυσικομαθημα-
τικής Σχολής (1980-1981) καί Συγκλητικός του Πανεπιστημίου Αθηνών
(1976-1977). Τό 2000 εξελέγη Ακαδημαϊκός.



192

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙ ΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΧΩΧ

Τό επιστημονικό του εργο εστιάσθηκε στήν αυτοματοποίηση τής χημι-
κής ανάλυσης, στις καταλυτικές όγκομετρήσεις και στά εκλεκτικά ηλεκτρόδια
ιόντων. Είχε εκτεταμένο ερευνητικό εργο μέ 140 δημοσιεύσεις και 11 συγ-
γράμματα, έξ ών δύο στά Αγγλικά, και επέβλεψε 13 διδακτορικά. Τά βιβλία
του, Αναλυτικής Χημείας, Ενόργανης Ανάλυσης και Ποσοτικής Ανάλυσης,
χρησιμοποιούνται άκόμη σέ αρκετά ελληνικά πανεπιστήμια και βοήθησαν
στήν εκπαίδευση χιλιάδων χημικών και χημικών μηχανικών. "Εχαιρε μεγά-
λης εκτιμήσεως στήν ελληνική χημική κοινότητα και ή άπώλειά του αφήνει
σημαντικό κενό. Ας μείνει ή μνήμη του αιωνία».

Μετά λαμβάνει τον λόγο ό Πρόεδρος και λέγει γιά τον Ηλία Γυφτόπου-
λο τά έξης:

«Στις 23 'Ιουνίου του 2012 άπεβίωσε ό διαπρεπής φυσικός Ηλίας Γυ-
φτόπουλος, αντεπιστέλλον μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών. Ό 'Ηλίας Γυφτό-
πουλος γεννήθηκε στήν Αθήνα το 1927. Τελείωσε τό Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο και κατόπιν πήρε διδακτορικό στο Massachusetts Institute of
Technology (MIT). To 1958 εγινε έπίκουρος καθηγητής στο MIT και τό
'1965 τακτικός καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας (Nuclear Engineering).
To 1970 εγινε καθηγητής στήν εδρα Ford, μια ιδιαιτέρως τιμητική διά-
κριση, και παρέμεινε καθηγητής μέχρι τήν άπόσυρσή του τό 1996. Διετέ-
λεσε Πρόεδρος τών καθηγητών του MIT άπό τό 1973 εως τό 1975. Μετά
τήν άπόσυρσή του ήταν ομότιμος καθηγητής στά Nuclear Engineering και
Mechanical Engineering Departments. To ενδιαφέρον του γιά τήν Πυρη-
νική Φυσική άρχισε μέ τούς πυρηνικούς άντιδραστήρες άλλά, άργότερα, ή
επιστημονική δραστηριότητά του επεκτάθηκε στά θεμέλια τής Θερμοδυνα-
μικής. Διατύπωσε μιά ενοποιημένη κβαντική θεωρία Μηχανικής και Θερ-
μοδυναμικής, πού ήταν διαφορετική άπό τή συνήθη Στατιστική Θερμοδυνα-
μική. Τό βιβλίο του μέ τον C. P. Beretta στά θέματα αύτά μέ τίτλο Θερμο-
δυναμική, Θεμελίωση και Εφαρμογή (Thermodynamics: Foundations and
Applications) θεωρείται κλασικό. Ό Γυφτόπουλος θεωρείται ώς ο κατε-
ξοχήν ειδικός στή Θερμοδυναμική κατά τή σύγχρονη εποχή.

Ήταν ένας χαρισματικός και άφοσιωμένος δάσκαλος πού τον θαύμα-
ζαν ολόκληρες γενεές φοιτητών γιά τή διαύγεια, τό βάθος και τήν άκρίβεια
τών μαθημάτων του. Υπήρξε μέλος τής 'Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικής
τών ΗΠΑ, μέλος τής American Academy of Arts and Sciences και άλλων
εταιρειών και πήρε διάφορα επιστημονικά βραβεία. "Εγινε άντεπιστέλλον



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 6ιιξ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

193

μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών το έτος 1970. Τέλος, ύπήρξε ενα εξέχον μέ-
λος της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας τής Βοστόνης και υπηρέτησε
την Ελλάδα μεταξύ άλλων καί ώς Πρόεδρος τής Ελληνικής Επιτροπής
Ατομικής Ενέργειας. Όσοι τόν γνωρίσαμε διαπιστώσαμε ότι δέν ήταν μό-
νο ένας θαυμάσιος επιστήμων άλλα καί Ινας θερμός πατριώτης καί ένας εξαι-
ρετικός πνευματικός άνθρωπος».

Γιά τόν έκλιπόντα ομιλεί επίσης ό Ακαδημαϊκός κ. Κωνσταντίνος Κρι-
μπάς καί λέγει:

«Ό Ηλίας Γυφτόπουλος προήρχετο άπό πολύ πτωχή οικογένεια καί
υποχρεώθηκε άπό τήν παιδική του ηλικία νά εργάζεται. Παρά τούτο, κα-
τόρθωσε νά ολοκληρώσει λαμπρά τις γυμνασιακές του σπουδές, νά έπιτύχει
στις εξετάσεις εισόδου στό Πολυτεχνείο καί νά ολοκληρώσει τις σπουδές του
εκεί. Μετά τήν ολοκλήρωση τών σπουδών καί τής στρατιωτικής του θητείας
έξακολούθησε νά σπουδάζει μέ υποτροφία στό MIT, στήν περιοχή τής Βο-
στόνης στις Η ΠΑ. Μετά τις μεταπτυχιακές του σπουδές καί τή λήψη του
διδακτορικού του υπηρέτησε στό MIT ώς καθηγητής διαφόρων βαθμίδων,
μέ κατάληξη καθηγητού ονοματισμένης έ'δρας σέ άναγνώριση τών ερευνη-
τικών συνεισφορών του. Ήταν ειδικός στήν άσφάλεια τών άντιδραστήρων
καί τού άνετέθη, στά νεανικά του χρόνια, ή ξενάγηση τής βασίλισσας Φρει-
δερίκης, ή οποία έπεσκέπτετο τις Η ΠΑ. Σέ αυτήν τήν επίσκεψη συνεδέθη
φιλικά μέ τήν τότε βασίλισσα, τής οποίας τήν εύφυΐ'α εκτιμούσε. Όταν ή
βασίλισσα τού έζήτησε νά γνωμοδοτήσει γιά τό ερευνητικό κέντρο ((Δημό-
κριτος», τό όποιο τελούσε υπό τήν υψηλή της προστασία, καί ό Γυφτόπου-
λος έξέφρασε μιά επιφυλακτική γνώμη, ή Φρειδερίκη έξοργίσθη, πράγμα τό
όποιο τόν έπλήγωσε άλλά δέν άλλαξε τή γνώμη του. Ένδιεφέρετο πάντα ιδι-
αίτερα γιά τούς "Ελληνες φοιτητές καί ό λόγος γιά τόν όποιο υπάρχουν τόσοι
έλληνικής καταγωγής καθηγητές στό MIT οφείλεται στον Ηλία. Αύτός καί
ή γυναίκα του, ή Άρτεμις, Έλληνοαμερικανίς, είχαν τό σπίτι τους άνοιχτό
στούς Έλληνες. Τό ενδιαφέρον του γιά τήν Ελλάδα ήταν τέτοιο, ώστε ηγή-
θηκε μιας σημαντικής ομάδος Ελλήνων πανεπιστημιακών τής Βοστόνης γιά
νά πεισθεί τό MIT νά άναθέσει σέ στελέχη του τή μελέτη άναπτύξεως τής
Ελλάδος, μελέτη άντίστοιχη εκείνης πού είχε έκπονηθεΐ γιά χώρα τής Νο-
τιοανατολικής Ασίας. Μέλος τής ομάδος ήταν καί ό Γεράσιμος Αρσένης. Ή
Φρειδερίκη βοήθησε τήν ομάδα τού Γυφτόπουλου σέ αύτήν της τήν προσπά-
θεια, όμως ή Ελληνική Κυβέρνηση ούδέποτε εδέησε νά στηρίξει τήν προ-
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απάθεια. Έκ τών υστέρων έφάνη δτι ό τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος
Καραμανλής ήταν πολύ επιφυλακτικός στις πρωτοβουλίες πού ανελάμβανε
ή Φρειδερίκη.

Στά υστερά του χρόνια, μαζί μέ τόν φίλο καί συμφοιτητή του στις
ΗΠΑ Χατζόπουλο, επιδόθηκε στήν αναδιατύπωση τής Θερμοδυναμικής,
άπομακρύνοντάς την άπό τό στατιστικό πρότυπο τής εντροπίας καί θεωρώ-
ντας τήν έ'ννοια αύτή ώς προ^ταρχική. Αύτή ή προσπάθεια φαίνεται νά μήν
ικανοποίησε δσους ήσαν ειδικοί στή Θερμοδυναμική. Πρέπει 'ίσως νά εξαρθεί
καί ή δραστηριότητα τού Γυφτόπουλου μέ τόν Χατζόπουλο στή διαχείριση
τής Εταιρείας Thermo Electron καί μέσω αύτής στήν οικονομική ενίσχυση
πρωτοβουλιών γιά τήν άνάπτυξη τής Ελλάδος».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή γιά τά εκλιπόντα μέλη της.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Παρουσίαση τοϋ πονήματος Διαχρονικές άρχές βυζαντινής στρατηγικής
καί τακτικής με έμφαση στο εργο Τακτικά τον Λέοντος Στ' τοϋ Σοφον
του καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη
άπο τόν Ακαδημαϊκό κ. Δημήτριο Σκαρβέλη

Άρκετά πριν άπό τις θερινές διακοπές, τό Γραφείο Στρατιωτικών και
Αμυντικών Θεμάτων τής Ακαδημίας έγινε παραλήπτης μιάς εργασίας στρα-
τιωτικής θεματολογίας μέ τίτλο Διαχρονικές αρχές βυζαντινής στρατη-
γικής καί τακτικής μέ έμφαση στο εργο Τακτικά τοϋ Λέοντος Στ' τοϋ
Σοφον. Συγγραφέας είναι ό καθηγητής τής Νομικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών κ. Νέστωρ Κουράκης.

Ό Αύτοκράτορας τής Μακεδονικής Δυναστείας Λέων ό Στ' (866-912
μ.Χ.) άσχολήθηκε μέ στρατιωτικοί) περιεχομένου έργασίες όπως, έκτος άπό
τά Τακτικά, τά Προβλήματα, όμως τις προσωνυμίες ((Σοφός» καί ((Φιλό-
σοφος» τις οφείλει στο σημαντικό νομοθετικό έργο του. Χάρις σέ αύτό θεω-
ρείται επιφανής νομοθέτης τού Βυζαντίου, πρώτος μετά τόν 'Ιουστινιανό.
Ύπ' δψιν οτι καί τό έργο του Τακτικά είχε λάβει κατά τήν έκδοσή του τήν
τυπική μορφή νόμου, διότι πρόθεσή του —τό τονίζει στο προοίμιο του— ήταν
νά κωδικοποιήσει τά πορίσματα τής πολεμικής τέχνης άπό τή μελέτη τών
στρατιωτικού περιεχομένου κειμένων πού είχαν προηγηθεί τής εποχής του.

Ό Λέων ό Σοφός δέν ύπήρξε στρατιωτικός, ούτε είχε ήγηθέίποτέ έκστρα-
τείας, δπως είχαν πράξει προηγούμενοι του αύτοκράτορες, καί επομένως δέν
είχε εμπειρία στρατιωτικών επιχειρήσεων. Εντούτοις ενδιαφερόταν για τήν
τέχνη τού πολέμου καί πρέπει νά είχε μελετήσει πολύ έργα στρατιωτικής
θεματολογίας προγενεστέρων του, άκόμα καί άρχαίων Ελλήνων καί ξένων
—κυρίως Ρωμαίων— συγγραφέων, δπως τού Ξενοφώντος, τού Άρριανοΰ, τού
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Θουκυδίδου, του Αινείου τοϋ Τακτικού, και κατοπινών, δπως του Ασκλη-
πιοδότου, του Όνασάνδρου, του Πολυαίνου, του Αιλιανού τού Τακτικού, τού
Βεγετίου και άλλων.

'Ιδιαίτερα τά Τακτικά του Λέοντος Στ' φαίνεται νά έχουν ώς βασική
πηγή τό εργο του Αύτοκράτορα Μαυρικίου (6ος μ.Χ. αϊ.) μέ τίτλο Στρατη-
γικοί', πολύ πιθανόν δέ στή συγγραφή του νά είχε συμβάλει ό Στρατηγός
Νικηφόρος Φωκάς [συνωνυμία μέ τον Αύτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά], δπως
πιστεύει ό Κωνσταντίνος Άμαντος, χωρίς βεβαίως νά άμφισβητεΐ τήν έπί-
βλεψη και καθοδήγηση τού Λέοντος κατά τή συγγραφική προσπάθεια. Τά
Τακτικά είναι ένα στρατιωτικό εγχειρίδιο πού πραγματεύεται τό θέμα τής
διεξαγωγής μιάς μάχης ή και ένος πολέμου κατά τον πλέον άποτελεσμα-
τικό τρόπο, δηλαδή τον τρόπο πού εγγυάται τήν έπιτυχία, μέ τις ολιγότε-
ρες ζημίες στο έμψυχο και άψυχο δυναμικό. Ό ΐδιος ό Λέων άναφέρει δτι τό
υλικό του έργου του συγκεντρώθηκε «έκ πολλών παλαιών και στρατηγικών
συνταγμάτων». Τό γεγονός αύτο κάνει τον κ. Κουράκη νά προσομοιάσει τό
έργο μέ παλίμψηστο. Κάτι τέτοιο δέν ήταν άσύνηθες στήν εποχή τού Λέοντος,
και νομίζω πρέπει νά συμφωνήσουμε δτι αύτο δέν άφαιρεΐ κάτι άπό τήν δλη
άξία του έργου.

Προφανώς ό Λέων καταπιάστηκε μέ τά Τακτικά γύρω στο 900 μ.Χ.,
σέ εποχή άκμής μέν γιά τήν Αύτοκρατορία, ή οποία δμως δεχόταν συνεχείς
πιέσεις άπό Σαρακηνούς και Άραβες, μουσουλμάνους γενικώς, άλλά και άπό
τούς Βουλγάρους και άλλους. Αποσκοπούσε μέ τήν εργασία του νά δώσει
κατευθυντήριες οδηγίες προς τούς στρατηγούς του, νά τούς δώσει ένα βοήθη-
μα άρχών και άξιωμάτων στρατηγικής και τακτικής σέ μιά εύληπτη και κα-
τανοητή μορφή. Όπως προανέφερα, άποζητούσε τή στρατιωτική έπιτυχία
μέ τις όλιγοτέρες ζημίες σέ άνθρώπους και ύλικά, δηλαδή τον άπασχολοΰσε,
δπως και πολλούς προηγουμένως—αύτο συμβαίνει και σήμερα—, το δόγμα τής
«άναίμακτης επικράτησης». Διαβάζω τή χαρακτηριστική προτροπή προς
τον άρχιστράτηγό του: «Θεωρώ δτι είναι άσφαλέστερο και ωφελιμότερο νά
υπερισχύσει κανείς τού εχθρού μέ τό σχεδιασμό και τή στρατηγική παρά μέ
τή φυσική βία, τή δύναμη και τούς κινδύνους μιάς έκ τού συστάδην μάχης».
Είναι και στρατηγική τής σήμερον, ή οποία θέλει νά εξαντλούνται δλα τά
μέσα, πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά και άλλα πριν άπό τήν προσφυγή
στή βία.

Όπως μάς λέγει ό συγγραφέας τής έργασίας πού παρουσιάζεται, τό
ούσιαστικότερο μέρος τών Τακτικών είναι τά 294 άξιώματα ή γνωμικά πού
διατυπώνονται στο τελευταίο κεφάλαιο, τό εικοστό, και τον έπίλογο. Στά



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 6ιιξ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

197

αξιώματα αύτά συνοψίζονται τά πλέον σημαντικά πορίσματα τών μελετών
καί αναλύσεων τού Λέοντος καί αναμφισβήτητα σέ αυτά οφείλεται ή άξια καί
ή συμβολή τών Τακτικών στή στρατηγική καί τήν τακτική. Είναι δέ ή σύνο-
ψη αύτη ή πληρέστερη σέ σύγκριση μέ δμοιες προηγούμενων συγγραφέων.

Ό περιορισμός τού χρόνου μού έπιβάλλει στό σημείο αύτό νά παύσω νά
άναφέρομαι στά Τακτικά αύτά καθ1 έαυτά καί να στραφώ στήν καθ1 όλα εξαί-
ρετη —τό λέγω εύθύς εξαρχής— εργασία τού κ. Κουράκη. Ή σέ βάθος άνάλυ-
ση τών Τακτικών άπό τόν προαναφερθέντα είχε πολλές άπαιτήσεις. Όπως
ό τίτλος μαρτυρεί, Διαχρονικές άρχες βυζαντινής στρατηγικής και τακτικής
μέ έμφαση στό εργο Τακτικά τον Λέοντος Στ\ ό συγγραφέας δέν περιορίζε-
ται στά γραφόμενα τού Λέοντος άλλά μελετά καί άναλύει τή στρατηγική καί
τακτική τού Βυζαντίου, μάλλον έξ άφορμής τών Τακτικών. Προχωρεί σέ
μιά εις βάθος άνάλυση καί σύγκριση τών Τακτικών μέ προηγούμενες εργα-
σίες τού 'ίδιου θέματος.

Οί άπαιτήσεις πού προανέφερα είναι πρωτίστως άπαιτήσεις γνώσης
καί κατανόησης τής γλώσσας -^τά Τακτικά είναι στήν άρχαί'ζουσα γλώσσα—,
απαιτήσεις γνώσης τής βυζαντινής ιστορίας καί εξοικείωσης μέ όρους καί
θεωρίες στρατηγικής καί τακτικής καί μέ τό Δίκαιο τού Πολέμου, όπως
θά ιδούμε στή συνέχεια. Γιά νά άνταποκριθεΐ σέ αύτές τις άπαιτήσεις, ό
συγγραφέας διέθεσε άσφαλώς πολ,ύ χρόνο καί μεγάλο κόπο γιά έρευνα καί
μελέτη. Άλλά άς πάρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά.

Ή εργασία του, τών 180 σελίδων, είναι κατανεμημένη σέ έξι κεφάλαια.
Τό πρώτο κεφάλαιο είναι σύντομο καί έχει χαρακτήρα εισαγωγικό, γι' αύτό
καί τιτλοφορείται «Εισαγωγικά». Σκοπός του είναι νά πληροφορήσει καί νά
προετοιμάσει τόν άναγνώστη γιά όλα όσα θά άκολουθήσουν, καί κυρίως προ-
σφέρει μιά εισαγωγική άξιολόγηση τών άξιωμάτων ή γνωμικών στά όποια
καταλήγει ό Λέων. Τό δεύτερο κεφάλαιο είναι έκτενέστερο καί άναφέρεται
σέ εργασίες στρατιωτικής θεματολογίας δέκα συγγραφέων, κατ' επιλογήν
τού συγγραφέως, μέ κριτήριο προφανώς τόν άμεσο ή καί έμμεσο επηρεασμό
πού άσκησαν οί δέκα αύτοί συγγραφείς στή σκέψη καί στις άπόψεις τού
Λέοντος τού Σοφού κατά τή συγγραφή τών Τακτικών. Όπως έχουμε άνα-
φέρει, ό Λέων ό Στ' στηρίχθηκε σέ προγενέστερους συγγραφείς καί κυρίως
στό έργο τού Μαυρικίου Στρατηγικόν. Γι' αύτό καί ό τίτλος τού κεφαλαίου
αύτού είναι ((Έμμεσες καί άμεσες πηγές τών Τακτικών».

Οί επιλεγέντες συγγραφείς είναι ό Μαυρίκιος (Στρατηγικόν, τέλη 6ου αί.
μ.Χ.), ό Ξενοφών (7ππαρχικός, 431-354 π.Χ.), ό Αινείας ό Τακτικός (Πολιορ-
κητικάη 4ος αί. π.Χ.), ό Άσκληπιόδοτος ( Τέχνη τακτική, 1ος αί. π.Χ.), ό
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Όνάσανδρος (Στρατηγικός, 1ος αί. μ.Χ.), δ Φροντίνος (Strategemata, 84-88
μ.Χ.), ό Αιλιανός δ Τακτικός ( Τακτική Θεωρία, περί τό 100 μ.Χ.), ό Άρ-
ριανός (Τέχνη τακτική, 137 μΧ.), ό Πολύαινος (Στρατηγήματα, 161 μ.Χ.),
ό Βεγέτιος (Epitoma Rei Militaris, 4ος αί. μ.Χ.).

Στον περιορισμένο χρόνο αύτής τής παρουσίασης δέν είναι δυνατή ή
άναφορά σέ κάθε εναν άπό τούς προαναφερθέντες συγγραφείς. Στό κεφάλαιο
αύτό, δπως μάς λέγει ό συγγραφέας, επιδιώκεται γενικά ή άνίχνευση στά
Τακτικά του Λέοντος τής επάλληλης σειράς στρωμάτων του παλίμψηστου,
ώστε νά άποκαλυφθοΰν οί πηγές πού συνέβαλαν στή διαμόρφωση του κει-
μένου τών Τακτικών. Μέσα, όμως, άπό τήν άνίχνευση αύτή, παρακολουθεί
κανείς επίσης τήν πορεία καί τήν εξέλιξη τής στρατιωτικής σκέψης άπό τήν
άρχαιότητα μέχρι καί τών ημερών τοΰ Λέοντος. Τό κεφάλαιο αύτό είναι άπό
τά σημαντικά μέρη τής δλης έργασίας, διότι ή παράθεση τών απόψεων μιας
δεκάδας συγγραφέων πού προηγήθησαν τοΰ Λέοντος προσδίδει βάθος στά
Τακτικά καί καθιστά πληρέστερη τήν κατανόηση των. Στό τρίτο κεφάλαιο
εξαίρεται ή «ανάγκη τής προσαρμοστικότητας καί τοΰ ρεαλισμού στις στρα-
τιωτικές ενέργειες». Έχει σημασία δ τονισμός τής προσαρμογής καί τοΰ
ρεαλισμού σέ μιά έποχή καί σέ μιά κοινωνία δπου ό θρησκευτικός παράγοντας
είχε μεγάλη σημασία στή διεξαγωγή τοΰ πολέμου. Ό πόλεμος διεξήγετο μέ
τήν επίκληση τοΰ Θεοΰ καί ή επιτυχία ήταν δώρο τοΰ ιδίου Θεού. Εντούτοις,
στά Τακτικά είναι εμφανής ή άντίληψη δτι τά πράγματα δέν μπορεί νά άφε-
θοΰν στή θεία δύναμη καί μόνον, άλλά «συν Θεώ δει καί χείρας σαλεύειν»,
δηλαδή επαναλαμβάνεται τό αίσο^πειον «σύν Αθηνά καί χείρα κίνει», πρός
άποφυγήν τής μοιρολατρικής προσέγγισης τών πολεμικών πραγμάτων. Στό
τέταρτο κεφάλαιο, πού είναι καί τό ουσιαστικότερο μέρος τής δλης έργασίας
καταλαμβάνοντας τό έ'να τρίτο περίπου τοΰ ογκου της, παρατίθενται είκοσι
βασικές καί πάντοτε έπίκαιρες άρχές στρατηγικής καί τακτικής τών Βυζα-
ντινών, δπως αύτές προκύπτουν άπό τά 294 άξιώματα ή γνωμικά τών Τα-
κτικών. Παραθέτω ενα δείγμα τών άρχών αύτών, δπως:

— νά μήν άναλαμβάνονται ριψοκίνδυνες ενέργειες χωρίς νά υπάρχει άνά-
γκη ή σοβαρή προοπτική ώφέλειας,

— νά ύπερισχύει κανείς τών άντιπάλων μέ τή σκέψη μάλλον καί τά στρα-
τηγήματα, παρά μέ τήν έκ τοΰ συστάδην μάχη,

— νά λαμβάνονται μέτρα γιά τήν άποτροπή αιφνιδιαστικών επιθέσεων

5 \ ν > λ '

απο τον εχυρο,



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 6ιιξ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

199

— νά παρακινούνται προς διενέργεια επίθεσης κατά τοΰ έ"/θρού άλλοι
παρακείμενοι έχθροί του,

— νά άποδίδεται μεγάλη σημασία στήν πειθαρχημένη προετοιμασία τών
στρατιωτών καί στήν καλλιέργεια τής ίκανότητάς τους νά έχουν θάρρος,

— νά ελέγχονται συνεχώς ή ετοιμότητα καί το θάρρος τών στρατιωτών
γιά συμμετοχή σέ πολεμικές ένέργειες,

— νά υπάρχει επιστημονική προσέγγιση καί καλή πληροφόρηση γιά τα
ζητήματα του πολέμου, καί

— νά μήν οδηγείται 6 αντίπαλος σέ απόγνωση.

Οί άρχές αύτές έπεξηγούνται, άναλύονται καί παραβάλλονται μέ δμοιες
άρχές δχι μόνο τών δέκα προηγηθέντων του Λέοντος στρατιωτικών συγ-
γραφέων στους όποιους άναφερθήκαμε, άλλά καί πολλών άλλων, άρχαίων καί
βυζαντινών. 'Έτσι ό άναγνώστης έχει στή διάθεσή του πλούσιο ύλικό γιά
κάθε περίπτο^ση άρχής ή άξιώματος, πού οχι μόνο τόν άποζημιώνει προ-
σφέροντας του ενδιαφέρον ύλικο στρατιωτικής γνώσης, άλλά καί τον προ-
τρέπει σέ σκέψεις καί διαλογισμό.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται άναφορά στά «γνωρίσματα ένός ικανού
στρατιωτικού ήγήτορα». Είναι γεγονός οτι δσοι άσ/ολήθηκαν μέ ζητή-
ματα πολέμου καί στρατηγικής, αν οχι δλοι τουλάχιστον οί περισσότεροι,
δέν παρέλειψαν νά άναφερθοΰν καί στά προσόντα καί τις ικανότητες ένός
καλού στρατιωτικού ήγέτη. Τό 'ίδιο έπραξε καί ό Λέων, καί σέ αύτό τό κεφά-
λαιο γίνεται άναφορά σέ δεκαπέντε, ας τά ονομάσουμε στοιχεία, πού πρέπει
νά συγκροτούν τήν προσωπικότητα ένός ικανού ηγήτορος. Ή έπιλογή τού
ηγήτορος είναι σοβαρή υπόθεση, διότι πολύ άπλα τόσο στήν επιτυχία άλλά
καί στήν άποτυχία τό μερίδιο εύθύνης του, εύθύνης καί συμβολής, είναι τό
μεγαλύτερο.

Στό έκτο καί τελευταίο κεφάλαιο προσεγγίζεται ή διαχρονικότητα
τών άρχών στρατηγικής καί τακτικής πού άπορρέουν άπό τά Τακτικά τού
Λέοντος. Γίνεται μνεία άκόμα καί τού έργου Τέχνη τον Πολέμου τού Κινέ-
ζου φιλόσοφου Σούν Τζού πού γράφτηκε τόν δο π.Χ. αί. Ή διαχρονικότητα
τών άρχών δέν άμφισβητειται, καί σέ αύτό άκριβώς οφείλεται καί ή χρησι-
μότητα τής εργασίας πού παρουσιάζεται. Είναι γνωστό οτι ό Μέγας Αλέ-
ξανδρος μελετούσε κατά τις εκστρατείες του τήν Ίλιάδα, ή μάχη τού Μαρα-
θώνος καί τά πεδία μαχών τού Μεγάλου Αλεξάνδρου διδάσκονται σέ όλα τά
στρατιωτικά σχολεία τού κόσμου, δ δέ Θουκυδίδης στις ήμέρες μας είναι
πρώτος σέ μελέτη καί άνάλυση στά ινστιτούτα στρατηγικών μελετών. Ή προ-
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γενέστερη στρατιωτική γνώση είναι πάντοτε χρήσιμη, θά ελεγα άναγκαία,
και πρέπει νά μελετάται, διότι αύξάνει τήν ευρηματικότητα και τήν ικανό-
τητα προς επίλυση στρατηγικών και τακτικών προβλημάτων πού πάντα
υπάρχουν, άφοϋ οί πόλεμοι και οί μάχες δέν επαναλαμβάνονται καθ1 ομοιο τρόπο,
δέν αντιγράφονται και επομένως συνταγές έτοιμες δέν υπάρχουν. Στο κεφά-
λαιο αύτο γίνεται και μιά άνάλυση τής στρατηγικής τών Τακτικών ύπό τό
πρίσμα τού Διεθνούς Δικαίου, τού Δικαίου τού Πολέμου, ιδίως σέ δ,τι άφορα
στά στρατηγήματα και στά τεχνάσματα κατά τον πόλεμο, πού υποκρύπτουν
δόλο, εξαπάτηση, παραπληροφόρηση κλπ., μέ άλλα λόγια συνιστούν εκτροπή
άπό το «εύ άγωνίζεσθαι». Είναι επίκαιρη ή άνάλυση, διότι σήμερα υπάρχει μιά
κίνηση άπό κάποια κράτη νά έπαναπροσδιορισθούν δροι και περιορισμοί τοϋ
Δικαίου τού Πολέμου, δηλαδή της Σύμβασης τής Χάγης και τών μετέπειτα
Συμβάσεων τής Γενεύης, ιδίως ώς προς τό τί είναι άμαχος πληθυσμός, ποιος
είναι ό τρομοκράτης, πώς ορίζεται το νέο πεδίο μάχης κλπ.

Ή εργασία συμπληρώνεται μέ τριάντα σελίδες υποσημειώσεων, έκατόν
είκοσι οκτώ τον άριθμό, πού μαρτυρούν τό εύρος και βάθος τής έρεύνης τοϋ
συγγραφέα. Ό πρόλογος άνήκει στο άντεπιστέλλον μέλος τής Ακαδημίας
κ. Βασίλειο Μαρκεζίνη, ό δέ έπίλογος στον ομότιμο καθηγητή τού Πανεπι-
στημίου Αθηνών κ. Σπύρο Τρωιάνο. Τέλος, ή δλη εργασία συμπληρώνεται
μέ πλούσια βιβλιογραφία.
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Εισαγωγή

Βιώσιμος πολιτισμός άπαιτεΐ βιώσιμη ανάπτυξη καί βιώσιμη ανάπτυ-
ξη άπαιτεΐ βιώσιμες πηγές ένέργειας, πηγές ενέργειας συμβατές μέ το περι-
βάλλον, οικονομικά προσιτές καί ικανές νά υποβαστάζουν τή ζωή σέ βά-
θος χρόνου. Στή χώρα μας, οί κύριες ενεργειακές πηγές, οί κύριοι ελληνικοί
ενεργειακοί πόροι είναι ή εξοικονόμηση ένέργειας, οί άνανεώσιμες πηγές
ένέργειας καί τά ορυκτά καύσιμα (ό λιγνίτης καί ίσως στό μέλλον καί οί ελληνι-
κοί ύδρογονάνθρακες). Οί ενδογενείς αύτοί ένεργειακοί πόροι συνιστούν σημα-
ντικότατο παράγοντα άνάπτυξης τής ελληνικής οικονομίας καί τής ποιότητας
ζωής του "Ελληνα πολίτη. Πρέπει νά καταστούν βιώσιμοι.

Το ενεργειακό μείγμα τής Ελλάδας τό 2010, σύμφωνα μέ τή μελέ-
τη τής 'Επιτροπής 'Ενέργειας τής Ακαδημίας σχετικά μέ τήν ήλεκτροπα-
ραγωγή στήν Ελλάδα [1], συνίστατο άπό 17% Άνανεώσιμες Πηγές 'Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) [αιολικά καί Φ/Β: -3%, Τ/Η: -11%], 49% λιγνίτη, 17% Φ/Α
(εισαγόμενο), ~9% πετρέλαιο (εισαγόμενο) καί ~8% εισαγωγές ήλεκτρικής
ενέργειας. Ή μελέτη τής Ακαδημίας [1] προέβλεπε δτι γιά τήν ηλεκτρο-
παραγωγή ή χρήση τού λιγνίτη θά συνεχισθεί, ή χρήση τού Φ/Α θά αυξη-
θεί καί ή χρήση του πετρελαίου θά έλαττωθεΐ. Ή ίδια μελέτη επεσήμανε
δτι στή σύνθεση του τότε ενεργειακού μείγματος παραγωγής ήλεκτρικής
ενέργειας στήν Ελλάδα (2009-2010) οί ΑΠΕ υστερούσαν. 'Εξέφρασε μάλι-
στα τήν άνησυχία της γιά τήν προβλεπόμενη διείσδυση τό 2020 κατά 40%
τών ΑΠΕ στήν ηλεκτροπαραγωγή καί γιά τό υψος τού κόστους αύτού τού
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στόχου. Τόνισε, άκόμη, ότι ενδείκνυται επαναπροσδιορισμός του
ενεργειακού μείγματος σέ τακτά χρονικά διαστήματα καί μέ
ρεαλιστικά στοιχεία καί υποθέσεις, ώστε οί προβλέψεις τών σεναρίων τών
διάφορων μελετών νά είναι ρεαλιστικές - λ.χ. ό στόχος 10% βιοκαυσίμων στό
ενεργειακό μείγμα τής Ελλάδας μέχρι τό 2020 δέν είναι ρεαλιστικός. Με-
λέτη του Επιστημονικού Συμβουλίου τών Ακαδημιών τών ευρωπαϊκών
χωρών-μελών τής EE (EASAC), στό όποιο συμμετέχει ενεργά καί ή Ακα-
δημία Αθηνών, πού μόλις έχει ολοκληρωθεί, θεωρεί τήν οδηγία τής EE σχε-
τικά μέ τά βιοκαύσιμα εσφαλμένη, ζητά τήν άναθεώρησή της καί εισηγείται
μείωση τού στόχου στο 5%. 'Ας δούμε λοιπόν κάθε μία άπό τις κύριες ενεργειακές
πηγές τής Ελλάδας, όπως αύτές διαμορφώνονται σήμερα.

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τονίσαμε έπανειλημμένως στο παρελθόν τή σημασία τής εξοικονό-
μησης ενέργειας καί τής ορθολογικής χρήσης τής ενέργειας ([2], [3]). Ή
εξοικονόμηση ενέργειας είναι ΐσως ό σημαντικότερος ενεργειακός
πόρος τής Ελλάδας, ώς πηγή ένέργειας καί ώς ((τεχνολογία μείωσης»
έκπομπών άερίων τού θερμοκηπίου. Οί δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας
στήν Ελλάδα είναι σημαντικές στά κτήρια, στά μέσα μεταφοράς, στήν παρα-
γωγή, τή μεταφορά καί τή χρήση τής ηλεκτρικής ενέργειας καί στήν υιοθέτη-
ση νέων μεθόδων, νέων υλικών καί νέας τεχνολογίας.

Οί δυνατότητες αύξησης τής ενεργειακής άποδοτικότητας στήν Ελ-
λάδα είναι μεγάλες, γιατί ή κατανάλωση ένέργειας στον τόπο μας βασίζεται σέ
μεγάλο βαθμό στά συμβατικά καύσιμα καί γιατί οί τεχνολογίες πού χρησι-
μοποιούνται είναι σέ μεγάλο βαθμό τεχνολογίες χαμηλής ενεργειακής άπο-
δοτικότητας. Τό Τομεακό 'Επιστημονικό Συμβούλιο (ΤΕΣ) 'Ενέργειας καί Περι-
βάλλοντος, τού οποίου έχω τήν τιμή νά προεδρεύον, έθεσε στήν πρώτη θέση τών
έρευνητικών προγραμμάτων πού εισηγήθηκε στό Εθνικό Συμβούλιο "Ερευνας
καί Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) τήν άπο δοτική χρήση τής ενέργειας στά
κτήρια καί ειδικότερα.τόν έλεγχο τής κατανάλωσης ένέργειας στά κτήρια,
μέ έμφαση στή βελτίωση τής θερμικής άπόδοσης τών δομικών ύλικών καί
τών συστημάτων κατασκευής, το σχεδιασμό καί τήν παρακολούθηση τών
συστημάτων διαχείρισης τής κατανάλωσης ενέργειας, τη χρήση ενεργειακών συ-
στημάτων γιά θέρμανση καί ψύξη πού βασίζονται στις άνανεώσιμες πηγές
ενέργειας, την άνάπτυξη άρχών βιοκλιματικής άρχιτεκτονικής, κλπ.
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Σέ δ,τι άφορα τά νοικοκυριά, το Τομεακό Επιστημονικά Συμβούλιο
Ενέργειας και Περιβάλλοντος ύπέδειξε, δπως και άλλοι, δτι ή θέρμανση
κατοικίας στήν Ελλάδα συνιστά περίπου τδ 60% τής συνολικής ενεργειακής
κατανάλωσης και δτι σχεδόν το 20% τής κατανάλωσης ηλεκτρικής ένέργειας
ένός τυπικού ελληνικού νοικοκυριού δαπανάται γιά θέρμανση νερού χρή-
σης. Είναι, επομένως, πολύ σημαντική ή χρήση ηλιακών συλλεκτών
γιά θέρμανση νερού χρήσης. Και δμως, στήν Ελλάδα τό ποσο-
στό χρήσης ήλιακών συλλεκτών στις κατοικίες είναι χαμη-
λό, -30%, ενώ στο 'Ισραήλ είναι ~60% και στήν Κύπρο υπερβαίνει τό 90%.

Πρέπει νά σημειωθεί, επίσης, δτι ή κάλυψη τού 30% τών ηλεκτρικών
άναγκών ένός τυπικού νοικοκυριού είναι δυνατή μέσω χρήσης Φ/Β στις στέ-
γες τών σπιτιών, λαμβάνοντας ύπ' όψιν τις σημερινές άποδόσεις. Θά μπορούσε
νά τονισθεί άκόμη και ή σημασία τής άνακύκλωσης ώς μέσου εξοικονόμησης
ένέργειας. Ώς κοινωνία, λ.χ., χρησιμοποιούμε μεγάλες ποσότητες πλαστικών.
Σχεδόν δλα τά πλαστικά μπορούν νά άνακυκλωθούν, και δσα
δέν μπορούν νά άνακυκλωθούν θά μπορούσαν νά καίγονται
γιά παραγωγή ενέργειας. Είναι λυπηρό τό δτι, ώς κοινωνία και ώς πο-
λιτεία, δέν προωθήσαμε και δέν προωθούμε δυναμικά και άποτελεσματικά
τήν εξοικονόμηση ενέργειας στο επίπεδο πού είναι δυνατόν. Προφανώς επι-
βάλλεται νά άντιστραφεΐ αύτή ή τάση. Ό ενεργειακός αυτός πόρος τής Ελ-
λάδας πρέπει νά καταστεί βιώσιμος.

2. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2.1. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οί κύριες άνανεώσιμες πηγές ενέργειας τής Ελλάδας είναι:

• τά υδροηλεκτρικά (Τ/Η), μεγάλου και μικρού μεγέθους,

• τά αιολικά (χερσαία και θαλάσσια),

• τά ήλιακά:

— ήλιοθερμικά (θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες),

— φωτοβολταϊκά,

— ήλιοθερμικές συγκεντρωτικές τεχνολογίες,

• ή βιομάζα, και

• ή γεωθερμία (ή γεο^ερμική ένέργεια).

Μέχρι σήμερα στήν Ελλάδα δέν έχει γίνει χρήση τών θαλάσσίίον αιολι-
κών ούτε τών ήλιοθερμικών συγκεντρωτικών τεχνολογιών, ούτε, σέ ικανο-
ποιητικό βαθμό, τής γεωθερμίας. Όλες οί άνωτέρω ΑΠΕ, πλήν τών θερμικών



204

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙ ΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΧΩΧ

ήλιακών συλλεκτών, μπορούν νά χρησιμοποιηθούν γιά την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Στον Πίνακα 1 δίδονται οί τιμές τής εγκατεστημένης ισχύος
γιά τά έτη 2009, 2010 καί 2011 καί τής έπιδιωκόμενης ισχύος γιά το έτος
2020 άπο αυτές τις ΑΓΙΕ σέ μονάδες MW ([4], [5]).

Είναι προφανές άπό τά στοιχεία στόν Πίνακα 1 δτι μέχρι τό 2011 ή
σημαντικότερη έλληνική ΑΠΕ γιά ηλεκτροπαραγωγή ήταν τά μεγάλα ύδρο-
ηλεκτρικά. Τά στοιχεία δείχνουν, έπίσης, δτι υπάρχει σταδιακή αύξηση στά
χερσαία αιολικά καί κυρίως στά Φ/Β, ενώ παραμένει άνύπαρκτη ή παρα-
γωγή ήλεκτρικής ενέργειας άπό θαλάσσια αιολικά, συγκεντρωτικές
ήλιοθερμικές τεχνολογίες καί γεωθερμία. Θά πρέπει, έν προκειμένω,
νά τονιστεί τ ό σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό τής Ελλάδας καί
ή σημασία του ώς βιώσιμου ενδογενούς ενεργειακού πόρου. Είναι, έπίσης,
προφανές δτι ή προβλεπόμενη άνάπτυξη τών ΑΠΕ είναι σημαντική. Γιά τό
2020, ή επιδιωκόμενη εγκατεστημένη ισχύς άπό ΑΠΕ δείχνει ύψηλούς
βαθμούς άνάπτυξης, κυρίως στά χερσαία αιολικά καί τά Φ/Β καί, σέ χαμη-
λότερα έπίπεδα, στήν εισαγωγή τών συγκεντρωτικών ήλιοθερμικών τεχνο-
λογιών καί τής γεωθερμίας. Ή έπιδιωκόμενη συνολική εγκατεστημένη ισχύς
τών 15,000 MW το 2020 φαίνεται νά καλύπτει επαρκώς τήν επιδιωκόμενη
διείσδυση τών ΑΠΕ στήν ηλεκτροπαραγωγή κατά 40% τό 2020. Υπενθυ-
μίζω δτι ή εγκατεστημένη ισχύς τών 15,000 MW άντιστοιχεΐ σέ παραγό-
μενη ισχύ ~5000 MW, λαμβάνοντας ώς μέση τιμή τού συντελεστή παρα-
γωγής [6] γιά τις ΑΠΕ 0.3 - οί συντελεστές παραγωγής τών ΑΠΕ είναι χα-
μηλοί, τυπικές τιμές, Φ/Β ~0.3, αιολικά: ~0.25, Τ/Η: —0.35.

Υπενθυμίζω άκόμη δτι, έκτος άπό τό χαμηλό συντελεστή παρα-
γωγής τών ΑΠΕ, ή ηλεκτρική ένέργεια άπό τά αιολικά καί τά Φ/Β χρησι-
μοποιείται δταν παράγεται (δέν άποθηκεύεται) καί λόγω τής στοχαστικό-
τητάς της είναι δυνατόν νά μήν μπορεί νά απορροφηθεί άπό τό ηλεκτρικό δί-
κτυο. Ή σταθερότητα τού ήλεκτρικού δικτύου περιορίζει τό ποσοστό ισχύος άπό
τις στοχαστικές ΑΠΕ σέ <15% τού συνολικού μεγέθους τού ηλεκτρικού φορτίου
στό δίκτυο. Μεγαλύτερη άπορρόφηση άνανεώσιμης ήλεκτρικής ενέργειας άπαι-
τέί μεγαλύτερα δίκτυα ή μεγάλης κλίμακας άποθήκευση τής παραγόμενης
ενέργειας. Επομένως, ή στοχαστικότητα καί ή έλλειψη μέσων άπο-
θήκευση ς τής παραγόμενης ήλεκτρικής ένέργειας συνιστούν
περιοριστικούς παράγοντες αύτών τών τεχνολογιών ΑΠΕ. Υπάρ-
χουν, άκόμη, προβλήματα διασπαρμένης παραγωγής, ύψηλοΰ κόστους καί
υψηλών επιδοτήσεων, παρ' δτι τό κόστος καί οί κρατικές επιδοτήσεις γιά τά
Φ/Β έχουν μειωθεί τελευταία.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εγκατεστημένη ισχύς άπό ΑΠΕ (MW) (2009. 2010, 2011)
'Επιδιωκόμενη ισχύς άπο ΑΠΕ (MW) (2020)

20091 2010® 2011- 2020*
Υ/Η (μεγάλα. >15 MW) (3018) (3018) 4300
Υ/Η (μικρά. 0-15 MW) 183 198 210 350
Αιολικά (χερσαία) 1167 1296 1635 7500
Αιολικά (θαλάσσια) 0 0 0 -
Φωτοβολταϊκά 53 191 625 2200
Βιομάζα 43 44 45 350
Ήλιο θερμικά (CSP) 0 0 0 250
Γεωθερμία 0 0 0 120
Σύνολο1" 1446 1730 (4748)* 2515 (5576)' 15070

* ΥΠΕΚΑ.

® Μωυσής (ΔΕΣΜΗΕ) [4],
Καθαρή συνολική παραγωγή ήλεκτρικής ενέργειας (διασυνδεδεμένο καί μή διασυνδεδεμέ-
νο σύστημα). [4]: -47 TWh το 2010 καί -49 TWh τό 2011.
4 Συμπεριλαμβανομένων τών μεγάλων Υ/Η.

Πίν. 1. 'Εγκατεστημένη (2009. 2010, 2011) καί επιδιωκόμενη (2020) ηλεκτρική ισχύς
άπο ΑΠΕ.

Ή μελέτη τοΰ 2010 άπο τήν Επιτροπή Ενέργειας τής Ακαδημίας Αθη-
νών [1] θεωρεί δτι, παρά τίς αισιόδοξες προβλέψεις, ή μέχρι το 2009-2010
έκμετάλλευση τών σημαντικών ΑΠΕ τής Ελλάδας δέν ήταν ικανοποιητική
-ήταν περίπου 3% άπό τά αιολικά έ'ναντι 10% πού είχαν προγραμματισθεί-,
καί δτι ή προγραμματισμένη διείσδυση τών ΑΙ1Ε στήν ηλεκτροπαραγωγή,
40% μέχρι τό 2020, φαινόταν ιδιαίτερα δαπανηρή καί δύσκολο νά έπιτευ-
χθεϊ. Ώς έκ τούτου, ή μελέτη τής Επιτροπής 'Ενέργειας τόνισε δτι γιά τήν
άποτελεσματικότερη έκμετάλλευση τών ΑΠΕ τής Ελλάδας άπαιτεΐται:

• άξιοπιστία καί άποτελεσματικότερη διαχείριση τής ήλεκτρικής ενέρ-
γειας άπό τίς ΑΠΕ,

• επέκταση τών ήλεκτρικών δικτύων μεταφοράς καί εκσυγχρονισμός
τών δικτύων διανομής,

• σταθερή νομοθεσία καί μακροπρόθεσμες βιώσιμες έπενδύσεις, καί

• διεύρυνση τής καινοτομίας τών ΑΠΕ μέ τεχνολογίες άποθήκευσης
ένέργειας, νέου τύπου καί μεγαλύτερης άποδοτικότητας Φ/Β -δπως τά συγκε-
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ντρωτικά Φ/Β καί τά Φ/Β πολλαπλών στρωμάτων-, θαλάσσια αιολικά
πάρκα καί συγκεντρωτικές ήλιοθερμικές τεχνολογίες.

Έπιτρέψατέ μου νά άναφερθώ γιά λίγο στις Συγκεντρωτικές Ήλιο-
θερμικές Τεχνολογίες (CSP), γιατί τις θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικές γιά τή
χώρα μας.

2.2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
(CONCENTRATING SOLAR POWER, CSP)

Οί CSP τεχνολογίες συλλέγουν τήν ήλιακή άκτινοβολία μέ μεγάλα κά-
τοπτρα καί τήν έστιάζουν σέ έναν απορροφητή, τή μετασχηματίζουν σέ θερ-
μική ένέργεια καί έν συνεχεία σέ ήλεκτρική. Ή ένταση τής εστιασμένης ηλια-
κής ακτινοβολίας στον άπορροφητή μπορεί νά είναι καί μέχρι 2.000 φορές
μεγαλύτερη άπό τήν ένταση τής προσπίπτουσας ήλιακής άκτινοβολίας καί
αύτό επιτρέπει ύψηλές θερμοκρασίες καί επομένως μεγαλύτερη άποδοτικό-
τητα. Οί CSP τεχνολογίες συμπεριλαμβάνουν συνήθως θερμική άποθήκευση
ενέργειας (thermal energy storage) καί μπορούν νά λειτουργήσουν ώς ύβρι-
δικά συστήματα μέ συμβατικά καύσιμα. Αύτά τά πλεονεκτήματα είναι
σημαντικά όχι μόνον γιατί επιτρέπουν τήν άποθήκευση τής ήλεκτρικής
ένέργειας γιά μελλοντική χρήση, άλλά καί γιατί επιτρέπουν καί στό δί-
κτυο νά άπορροφήσει μεγαλύτερα ποσά ήλεκτρικής ένέργειας άπό τις στο-
χαστικές ΑΠΕ - άπό τά αιολικά καί τά Φ/Β. Ή δυνατότητα αύτή, καθώς
καί ή δυνατότητα λειτουργίας τους ώς υβριδικών συστημάτονν μέ συμβα-
τικά καύσιμα τις καθιστούν ιδιαίτερα έλκυστικές γιά τά ελληνικά νησιά.
Τήν άνάγκη τέτοιονν τεχνολογιών γιά τά ελληνικά νησιά μπορεί νά συναγά-
γει κανένας καί άπό τά τυπικά δεδομένα στήν Εικόνα 1 γιά τή συνολική πα-
ραγωγή ήλεκτρικής ενέργειας στά μή διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά [7].
Βλέπει, Λοιπόν, κανείς ότι τό 84% τής ήλεκτρικής ενέργειας στά μή διασυν-
δεδεμένα νησιά μας προέρχεται άπό θερμική παραγωγή μέ καύση πετρελαίου
καί μόλις τό ύπόλοιπο 16% προέρχεται άπό ΑΠΕ -13% άπό αιολικά καί 3%
άπό Φ/Β (Είκ. 1).

Ή Εικόνα 2 παρουσιάζει γραφικά τήν άρχή λειτουργίας τών CSP ΑΠΕ
μέ θερμική άποθήκευση ενέργειας. Κατά τή διάρκεια τής ήλιακής άκτι-
νοβολίας, όταν ή παραγωγή ήλεκτρικής ενέργειας ξεπερνά τή ζήτηση -τήν
οριζόντια γραμμή πού δείχνει τό βέλος (firm capacity line)-, ή έπιπλέον ενέρ-
γεια -πορτοκαλί χρώμα πάνω άπό τήν οριζόντια γραμμή- άποθηκεύεται ώς
θερμική ενέργεια, καί όταν δέν υπάρχει ηλιοφάνεια, ή άποθηκευθέίσα θερ-
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Ity ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πληροφοριακά δελτίο παραγωγής στά
μή διασυνδεδεμένα νησιά γιά τό ετος 2011

Συνολική παραγωγή GWh

■ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΚΟΝ

□ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Φ/Β
ΣΤΑΘΜΩΝ

Σεπτέμβριος 2011

Είκ. 1. Συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στά μή διασυνδεδεμένα νησιά γιά
τόέ'τος 2011 [7],

μική ενέργεια χρησιμοποιείται γιά τήν παραγωγή ηλεκτρικής ένέργειας [8].
Στήν περίπτωση που αύτή δέν έπαρκεΐ γιά τήν κατανάλωση, τό σύστημα,
ώς ύβριδικό, δουλεύει αυτόματα μέ συμβατικά καύσιμα.

'Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ήλιοθερμικών συγκεντρωτικών συστη-
μάτο^ν, άνάλογα κυρίως μέ τον τρόπο πού συλλέγουν και συγκεντρώνουν τήν
ηλιακή άκτινοβολία. Ή Εικόνα 3 δείχνει τήν άρχή λειτουργίας ένός κυλιν-
δροπαραβολικοΰ συστήματος γραμμικής έστίας [9]. Τά συστήματα αυτά
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Είκ. 2. Άρχή λειτουργίας τών CSP με θερμική αποθήκευση [8].
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συλλέγουν τήν ήλιακή άκτινοβολία μέ μεγάλα κάτοπτρα καί τήν έστιάζουν
σέ έναν άποδέκτη (σωλήνα απορρόφησης) κατά μήκος τής γραμμής έστίασης.
Οί συλλέκτες είναι, τοποθετημένοι, σέ παράλληλες σειρές καί παρακολουθούν
τόν ήλιο. Ό άποδέκτης περιέχει τό ρευστό θερμικής απορρόφησης (συν-
θετικό λάδι, τηγμένο άλας ή άλλα ρευστά). Τό ρευστό αύτό είναι καί τό
μέσο μεταφοράς τής θερμικής ενέργειας στο σύστημα μετατροπής της σέ
ηλεκτρική.

Μιά άλλη κατηγορία CSP είναι τά Συστήματα Ήλιακών Πύργων
'Ισχύος (Power Tower, ΡΤ). Ή Εικόνα 4 δείχνει μιά τέτοια έγκατάσταση
στήν Ισπανία [10]. Τά Συστήματα Ήλιακών Πύργων 'Ισχύος χρησιμο-
ποιούν κεντρικό δέκτη καί κυκλικές σειρές μεγάλου μεγέθους επίπεδων κα-
τόπτρων, τούς λεγόμενους ήλιοστάτες (heliostats). Τό κάθε κάτοπτρο παρα-
κολουθεί τόν ήλιο καί συγκεντρώνει τήν ήλιακή άκτινοβολία στόν κεντρικό
δέκτη, πού είναι τοποθετημένος στήν κορυφή τού πύργου (στο κέντρο τής
εικόνας). Άπό εκεί, ή παραγόμενη θερμική ενέργεια μεταφέρεται γιά παρα-
γωγή ήλεκτρικής ένέργειας, μέ χρήση ύγρών, συνήθους, μέσων μεταφοράς.

Στήν Εικόνα 5 παρουσιάζεται ή άρχή μιάς τρίτης τεχνολογίας CSP,
τών Συστημάτο^ν Δίσκου/Μηχανής (Dish/Engine) [11]. Σέ αύτά, ένας
παραβολικός δίσκος ή ένα σύστημα άπό μικρούς δίσκους παρακολουθεί τόν
ήλιο καί συγκεντρώνει τήν ήλιακή άκτινοβολία στόν δέκτη πού είναι τοπο-
θετημένος στήν έστία τού δίσκου, δπου άπορροφάται καί μετατρέπεται σέ
θερμική ενέργεια. Μιά θερμική μηχανή τοποθετείται κοντά στήν έστία τού



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 6ιιξ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

209

Είκ. 4. Ήλιοθερμικό πάρκο τής Torresol Energy στήν Ανδαλουσία, Ισπανία [10].

παραβολικού δίσκου καί μετατρέπει τή θερμική αύτή ενέργεια σέ μηχανική
καί έν συνεχεία σέ ήλεκτρική μέ τή βοήθεια μιας γεννήτριας ένσωματωμέ-
νης στο δέκτη.

Σέ ο,τι άφορα τήν άποδοτικότητα μετατροπής τής ήλιακής ένέργειας
σέ ήλεκτρική μέ τις τρεις αύτές τεχνολογίες, ή μέση ετήσια τιμή τής άπο-
δοτικότητας κυμαίνεται, άνάλογα μέ τήν τεχνολογία, μεταξύ 15% καί 25%
(βλ. Πίν. 2 [10]). Δέον νά σημειωθεί οτι ή άποδοτικότητα τού συστήματος
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Δίσκου/Μηχανής υπερέχει τών άλλων, άλλά τά συστήματα Δίσκου/Μη-
χανής δέν μπορούν νά άποθηκεύσουν τήν ενέργεια καί είναι μικρής ισχύος (3
εως ~25 kW).

Μέγιστη (peak) (%) Μέση έτ ήσια (%)
Κυλινδροπαραβολικά (Parabolic Troughs) 23-27 15 -16
Πύργοι (Towers) 20-27 15 -17
Παραβολικοί δίσκοι (Parabolic Dishes) 20-30 20 -25

Πίν. 2. Αποδοτικότητα μετατροπής τής ηλιακής ενέργειας σέ ηλεκτρική μέ τίς τρεις
CSP τεχνολογίες [10].

Ή ηλεκτρική ενέργεια άπό τίς τεχνολογίες αύτές, πρός τό παρόν,
κοστίζει [10]:

— δύο έως τρεις φορές περισσότερο άπό εκείνη πού παράγεται μέ χρήση
συμβατικών καυσίμων χωρίς σύλληψη καί άποθήκευση τού CO0,

— κατά τι περισσότερο άπό έκείνη πού παράγεται άπό τά αιολικά, καί

— κατά τι λιγότερο άπό έκείνη πού παράγεται άπό τά Φ/Β.

Όμως ή ηλεκτρική ενέργεια άπό τά αιολικά καί τά Φ/Β επιδοτείται
σέ υψηλά έπίπεδα καί τό κόστος τών τεχνολογιών CSP άναμένεται νά μειω-
θεί σημαντικά (50%-60%) στά επόμενα ετη, κυρίως λόγω τής ραγδαίας επέ-
κτασης τής χρήσης τους άλλά καί γιά άλλους λόγους, δπως ή μείωση τού
κόστους τού συστήματος θερμικής άποθήκευσης ενέργειας μέ χρήση νέων
υλικών καί τεχνολογίας. Τονίζω δτι, έκτος άπό τήν άποδοτική καί μεγάλης κλί-
μακας μετατροπή τής ήλιακής άκτινοβολίας σέ ήλεκτρική ενέργεια,
κύριο πλεονέκτημα τών05Ρ είναι ή δυνατότητα έ'μμεσης άπο-
θήκευσης μεγάλων ποσοτήτων άνανεώσιμης ήλεκτρικής ένέρ-
γειας. Μέ τά κυλινδροπαραβολικά συστήματα δ χρόνος άποθήκευσης τής
θερμικής ενέργειας, καί επομένως τής ήλεκτρικής ενέργειας, μπορεί νά φθά-
σει τίς επτά ώρες μέ χρήση τηγμένου άλατος, ένώ οί πύργοι ισχύος έπιτυγ-
χάνουν ύψηλότερες θερμοκρασίες (500-1200°C) καί χρόνους άποθήκευσης
μέχρι —13 h. Τά κυλινδροπαραβολικά (50-250 MW) είναι ή πλέον άποδε-
δειγμένη CSP τεχνολογία σήμερα.

Στήν Ελλάδα σήμερα δέν λειτουργούν συγκεντρωτικές ήλιοθερμικές
τεχνολογίες. Είναι δμο^ς ελπιδοφόρο δτι τό 2011 ή Ρυθμιστική Άρχή 'Ενέρ-
γειας (ΡΑΕ) άνακοίνωσε τήν άδειοδότηση μικρών μονάδων CSP συνολικής
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ισχύος 124 MW σέ διάφορες περιοχές της χώρας, και μεγάλων μονάδων
(25-70 MW) στήν Κρήτη συνολικού μεγέθους ~243 MW. Οί συνθήκες γιά
CSP τεχνολογίες είναι ευνοϊκές σέ πολλές περιοχές τής Ελλάδας, κυρίως στα
έλληνικά νησιά. Ή Κρήτη και ή Ρόδος έχουν έτήσια συνολική ήλιακή ενέρ-
γεια, σέ οριζόντιο έπίπεδο, ~1900 kWh/m2/y, ήλιοφάνεια —3000 h/y και
μέγεθος ήλεκτρικής κατανάλωσης κατάλληλο γιά μεγάλες μονάδες CSP - θά
μπορούσε κανείς νά εισηγηθεί δύο εργοστάσια CSP, 50 MW το καθένα, στήν
Κρήτη και, άνάλογα, άλλα δύο στή Ρόδο. Οί τεχνολογίες CSP είναι μεγάλης
σημασίας γιά τή χώρα μας.

3. 01 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ [0 ΛΙΓΝΙΤΗΣ
ΚΑΙ. ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΙΣΩΣ ΚΑΙ 01 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ]

Ό λιγνίτης είναι το έθνικό μας καύσιμο. Τονίστηκε επανειλημμένα
άπό πολλούς συναδέλφους, άρκετοί άπό τούς οποίους βρίσκονται άπόψε
σέ αύτήν τήν αίθουσα, δτι ό λιγνίτης γιά σχεδόν 60 χρόνια στήριξε τήν ήλε-
κτροπαραγουγή στήν Ελλάδα καλύπτοντας μέχρι και 80%, και σήμερα περίπου
50%, τής ζήτησης, σέ τιμές χαμηλές σέ σύγκριση μέ πολλές χώρες τής
EE. Ό λιγνίτης συμβάλλει στήν άσφάλεια τού ένεργειακού εφοδιασμού τής
Ελλάδας, έχει σταθερό και προβλέψιμο κόστος και προσφέρει θέσεις εργα-
σίας. Είναι δμως έξαντλήσιμος ενεργειακός πόρος καί, σέ σχέση μέ άλλες
ένεργειακές πηγές, ή καύση του προκαλεί αυξημένες εκπομπές C00[12].

Σήμερα, ό λιγνίτης παραμένει ό κύριος ενεργειακός πόρος τής Ελλάδας.
Τό Φ/Α καί τό πετρέλαιο είναι εισαγόμενα [13]. Μέ βάση αύτήν τήν πραγ-
ματικότητα, ή Επιτροπή 'Ενέργειας τής Ακαδημίας, δπως καί άλλοι φορείς,
εισηγήθηκαν ([1], [16]):

— καλύτερη καύση τού λιγνίτη,

— εκμετάλλευση τής ένέργειας πού άπορρίπτεται στο περιβάλλον άπό
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, δηλαδή συμπαραγωγή θερμότητας καί ηλε-
κτρισμού, καί

— συστηματική καί εντατική έρευνα γιά έλληνικούς υδρογονάνθρακες.

Ή 'Επιτροπή 'Ενέργειας τής Ακαδημίας, άναγνωρίζοντας τή σημασία

άνεύρεσης καί εκμετάλλευσης Υ/Α στήν Ελλάδα, οργάνωσε τον Απρίλιο
τού 2012 Ημερίδα μέ θέμα «Ελληνικοί υδρογονάνθρακες: Άπό τήν έρευ-
να στήν εκμετάλλευση», στήν οποία συμμετείχαν "Ελληνες ειδικοί έντός καί
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έκτος Ελλάδος. Βασικός σκοπός της Ημερίδας ήταν ή σέ βάθος συζήτηση
ερευνών, μελετών, τεχνολογιών καί προγραμματισμένων σχεδίων εντόπισης
καί εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στόν έλληνικό χώρο, καθώς καί τών
σχετικών περιβαλλοντικών μελετών. Επιδίωξη τής Ημερίδας ήταν ή γν ώ -
ση επί του θέματος, δηλαδή τί γνωρίζουμε καί τί μπορούμε νά συμπε-
ράνουμε μέ βάση αύτό πού γνωρίζουμε, καί τί γνώση χρειαζόμαστε
ώστε νά προχωρήσουμε στήν πλήρη αξιολόγηση καί έκμετάλλευση αύτών
τών ενεργειακών πόρων μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επιτρέψατε μου νά συνοψίσω μερικά άπό τά βασικά στοιχεία τής γνώσης
επί τού θέματος, δπως αύτά προέκυψαν άπό τις εμπεριστατωμένες ομιλίες
τών ειδικών πού παρουσιάστηκαν στήν Ημερίδα, καί νά έκθέσω μερικά άπό τά
συμπεράσματα καί τις εισηγήσεις πού προέκυψαν άπό τήν Ημερίδα [16].

3.1. ΓΝΩΣΗ TOT ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑ Υ/Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Βασικό καί πρωτεύον στοιχείο τής έρευνας Υ/Α είναι ή άπόκτηση συστη-
ματικής γνώσης τού γεωλογικού υπόβαθρου τής πρός έρευνα Τ/Α περιοχής,
δηλαδή:

— συλλογή πληροφοριών, άξιολόγηση τών πληροφοριών αύτών σέ συ-
σχετισμό μέ άλλες περιοχές δπου υπό παρόμοιες γεωλογικές δομές καί ιστο-
ρικό έχουν έντοπιστεΐ κοιτάσματα,

— σταδιακός εμπλουτισμός τού πληροφοριακού υλικού μέ γεωλογικά, γεω-
χημικά καί άλλα στοιχεία πού συμπληρώνονται άπό σεισμικές καταγραφές
2D (δύο διαστάσεων),

— περαιτέρω εμπλουτισμός του πληροφοριακού υλικού μέ έρευνα υψη-
λότερης εύκρίνειας -άλλά καί μεγαλύτερου κόστους- μέ σεισμικές κατα-
γραφές 3D (τριών διαστάσεων) στις έπιλεγμένες περιοχές, καί κατασκευή
άξιόπιστου γεωλογικού μοντέλου τής περιοχής στηριγμένου σέ ολα τά επι-
στημονικά δεδομένα'

— μέ βάση τό μοντέλο, εκτίμηση τών πιθανοτήτων εντοπισμού κοι-
τάσματος Υ/Α καί λήψη άπόφασης γιά τήν πραγματοποίηση τής πρώτης
έρευνητικής γεώτρησης, τό κόστος τής όποιας διαφοροποιείται σημαντικά
ανάλογα μέ τά χαρακτηριστικά τής περιοχής, άπό μερικές δεκάδες χιλιάδες
έως άρκετές έκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ ημερησίως.

Ύπο ομαλές συνθήκες, εάν δλα πάνε καλά καί άπρόσκοπτα, ή ολοκλή-
ρωση τής ώς άνω έρευνητικής διαδικασίας καί ή άπόκτηση τής άναγκαίας
γνώσης διαρκεί 4-6 έτη.
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3.2. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Άς αναφερθούμε, κατ' άρχήν, στήν περίπτωση τής Κύπρου. Ή Κύπρος:

— οριοθέτησε τήν Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της μέ τήν
Αίγυπτο (2003), μέ τόν Αίβανο (2007) καί μέ τό Ισραήλ (2010) μέ βάση τή
Σύμβαση τού Διεθνούς Δικαίου τής Θάλασσας (UNCLOS 1982)· οί δια-
πραγματεύσεις γιά τον καθορισμό τής ΑΟΖ διεξήχθησαν υπό
ενιαία καί σταθερή εθνική πολιτική τριών κυβερνήσεων

— προσέλκυσε μεγάλο ένδιαφέρον γιά έρευνα στήν δμορη ΑΟΖ της μέ
τό 'Ισραήλ,

— ανέθεσε στήν εταιρεία Noble Energy Inc. νά πραγματοποιήσει, ώς
άνάδοχος, γεωτρητική έ'ρευνα στό ((Οικόπεδο 12» τής κυπριακής ΑΟΖ, καί
το 2011, σέ βάθος 7.500 μ. άπό τήν επιφάνεια τής θάλασσας [βάθος θάλασ-
σας 1.700 μ.], εντόπισε κοίτασμα Φ/Α εκτιμώμενου μεγέθους 7 tcf"

— έ'θεσε σέ εφαρμογή, άπό τίς άρχές τής δεκαετίας τού 2000, νομο-
θετικό πλαίσιο καί μηχανισμό διαχείρισης τής έ'ρευνας καί έκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων ·

— άπό τήν έκκίνηση τών ερευνών ώς τήν πρώτη άνακάλυψη χρειάστη-
καν ~10 έτη.

Ή Εικόνα 6 δείχνει τίς οριοθετήσεις τής ΑΟΖ στήν άνατολική λεκάνη
τής Μεσογείου [17].

Ή Εικόνα 7 δείχνει τίς περιοχές τών «οικοπέδου» τής Κύπρου. Στό
((Οικόπεδο 12» τής κυπριακής ΑΟΖ, καί σέ βάθος 7.500 μ. άπό τήν επιφά-
νεια τής θάλασσας, δπως άνέφερα, γεωτρητική έρευνα εντόπισε, τό 2011,
κοίτασμα Φ/ Α εκτιμώμενου μεγέθους 7 tcf [18].

Ή έμπειρία τής Κύπρου, κατά τήν άποψή μου, υπογραμμίζει τή σημα-
σία ύπαρξης πολιτικής σταθερότητας καί άξιόπιστης καί σταθερής νομοθε-
σίας ώς κρίσιμου παράγοντα στήν έ'ρευνα καί έκμετάλλευση Τ/Α. Υποδει-
κνύει, ίσως, δτι άρκετά άπό τά προβλήματα πού άντιμετώπισε καί άντιμε-
τωπίζει ή έρευνα γιά εντόπιση καί έκμετάλλευση Τ/Α στήν Ελλάδα είναι
πολιτικού, μάλλον, παρά οικονομικού χαρακτήρα.

3.3. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στήν Ελλάδα:

— Ή ερευνητική δραστηριότητα γιά Τ/Α άρχισε τή δεκαετία τού 1960 άπό
τή Δυτική Ελλάδα καί τό 'Ιόνιο Πέλαγος. "Εκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί
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Είκ. 6. 'Οριοθετήσεις ΑΟΖ στήν ανατολική λεκάνη τής Μεσογείου (Ζήνωνος [17]).

Είκ. 7. Περιοχές «οικοπέδων» τής Κύπρου [18].
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πλέον τών 150 ερευνητικών γεωτρήσεων στο χερσαίο κυρίως χώρο, οί περισ-
σότερες σέ βάθη μικρότερα άπό 3.500 μ. Ή περιορισμένη έπιτυχία τών γεω-
τρήσεων αύτών άποδόθηκε στήν άπουσία γνώσης άντίστοιχης μέ τά σημερινά
γεωλογικά καί γεωφυσικά δεδομένα άπό πλευράς ποιότητας καί ποσότητας
καί στις τότε υφιστάμενες τεχνολογικές άδυναμίες.

— Ανακαλύφθηκαν τά κοιτάσματα πετρελαίου καί φυσικού
άερίου Νότιας Καβάλας (1971), Πρίνου (1974) καί Κατάκολου
(1981, 1982), τά κοιτάσματα φυσικού άερίου Επανομής (1988)
καί τά κοιτάσματα πετρελαίου Βορείου Πρίνου (1994) καί τού πεδίου
Έψιλον τής Θάσου (2001). Τά κοιτάσματα αύτά είναι μικρού μεγέθους,
λ.χ. ή εγχώρια παραγωγή πετρελαίου τό 2009 ήταν μικρότερη άπό τό 0.3%
τής κατανάλωσης πετρελαίου άπό τή χώρα μας το έτος εκείνο [19].

— Φημολογούνται μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου στον
Π ατραϊκό Κόλπο (1998), μέ άποθέματα πού υπερβαίνουν τά 200 έκ. βα-
ρέλια κατά τις εκτιμήσεις τού ΥΠ Ε ΚΑ.

3.4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ
Υ/Α ΣΤΟΝ ΧΕΡΣΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ή συνισταμένη όλιον τών εισηγητών στήν Ημερίδα τής 'Επιτροπής
'Ενέργειας τής Ακαδημίας συγκλίνει προς τήν άποψη ότι ύφίσταται τό άνα-
γκαΐο γεωλογικό υπόβαθρο στό όποιο λειτούργησαν κατάλληλοι μηχανισμοί
γένεσης, μετανάστευσης, παγίδευσης, άποθήκευσης καί προφύλαξης κοιτα-
σμάτονν Υ/Α στις άκόλουθες χερσαίες καί θαλάσσιες περιοχές:

— 'Ήπειρος, Ακαρνανία, ΒΔ Πελοπόννησος στή χερσαία Δυτική Ελλάδα.

— 'Ιόνιο Πέλαγος, πλησίον της όριοθετημένης μέσης γραμμής μεταξύ
Έλλάδας-Ίταλίας καί βόρεια καί δυτικά τής Κέρκυρας, δυτικά τής Λευκά-
δας, περιοχές δυτικά τής Πρέβεζας, στον Δυτικό Πατραϊκό καί Μεσσηνιακό
Κόλπο.

— Λεκάνη Γρεβενών, Θερμαϊκού Κόλπου καί Θράκης, καί περιοχές
Βορείου Αιγαίου.

Στήν Εικόνα 8 σκιαγραφούνται οί περιοχές τού πρώτου γύρου παραχον-
ρήσεων γιά έρευνες Υ/Α στή Δυτική Ελλάδα (1996) [20].
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Σέ εξέλιξη βρίσκονται:

• 2011: Ή διεθνής δημόσια πρόσκληση συμμετοχής σέ σεισμικές έρευ-
νες απόκτησης δεδομένων μή αποκλειστικής χρήσης (open door).

• 2012: Ή διεθνής δημόσια πρόσκληση έκδήλωσης ένδιαφέροντος
(open door) για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας καί εκμετάλλευσης Τ/Α
στόν Πατραϊκό Κόλπο, τό Κατάκολο καί τή χερσαία περιοχή (('Ιωάννινα».

PYRGOS

GREVENA

ARTA

CONTRACT AREAS

ΡΑΧΙ - PARQA

GULF OF PATRAIKOS (W)

OFFSHORE KATAKÛLON

NW PELOPONNESOS

Al TOI OAK AHN ΑΝΙΑ

ΙΟΑΝΝΙΝΑ

2025 «t) km
2100 aq km
1875 >q km
2025 «q km
3000 aq km
4200 aq km

TRIKALA
m

KARDITSA

KARPENISSI

Είκ. 8. Περιοχές πρώτου γύρου παραχωρήσεων στή Δυτική Ελλάδα (1996) [20].
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Ή Εικόνα 9 δείχνει τις πρός παραχώρηση περιοχές στή Δυτική Ελλά-
δα μέ τή διαδικασία τής «άνοικτής πρόσκλησης» [20].

Πολύ σημαντικά ύποστηρίχθηκε ή άποψη ύπαρξης Τ/Α
στις ύπεράκτιες περιοχές δυτικά, νότια καί νοτιοανατολικά

Είκ. 9. Περιοχές πρός παραχώρηση μέ τή διαδικασία τής «ανοικτής πρόσκλησης» στή
Δυτική Ελλάδα [20].
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τής Κρήτης, σέ μια έκταση μεγαλύτερη τών 80.000τετραγωνικών χιλιο-
μέτρων. Ή άποψη αύτή στηρίζεται κυρίως στήν άκόλουθη γνώση:

— τή συγκριτική άξιολόγηση ύποθαλάσσιων γεωλογικών δεδομένων μέ
άντίστοιχα δεδομένα τής Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, 'Ισραήλ, Κύ-
προς), δπου έχουν άνακαλυφθεΐ κοιτάσματα Τ/Α'

— τήν παρουσία, νότια της Κρήτης, συγκλίνουσας επαφής τής Εύρωασια-
τικής Λιθοσφαιρικής Πλάκας μέ τήν ύποβυθιζόμενη Αφρικανική Πλάκα.
Σύμφωνα μέ εύρύτερες παρατηρήσεις άπό άνάλογες περιοχές σέ ζώνες
σύγκλισης στον παγκόσμιο χώρο, τέτοιες περιοχές είναι δυνατόν νά φιλοξε-
νούν σημαντικά κοιτάσματα Τ/Α-

— στή Μέσογειακή Ράχη έχουν άποτυπωθεΐ δείκτες μέ τούς όποιους
συνδέεται ή παρουσία Υ/Α σέ άλλες περιοχές τής Γής: (1) ή ύπαρξη λασπο-
ηφαιστείων κατά μήκος τής ζώνης σύγκλισης, (2) ή ύπαρξη συμπλεγμάτων
λεπιώσεων καί πτυχώσεων τού γεωλογικού πρίσματος επαύξησης, καί (3)
οί διαφυγές θερμογενοΰς άερίου σέ πολλές θέσεις στή Μεσογειακή Ράχη,
καθώς καί ή ύπαρξη ύδριτών.

Ή Εικόνα 10 δείχνει τή σύγκλιση τής Αφρικανικής Πλάκας (άπό δε-
ξιά) μέ τήν Πλάκα τού Αιγαίου (άπό άριστερά) νότια τής Κρήτης, στήν
Ανατολική Μεσόγειο, καί άπεικονίζει τήν παραμόρφωση τής ευρύτερης
ύποθαλάσσιας περιοχής μέ σχηματισμό τάφρονν, συγκροτημάτων λεπιονσεονν

Είκ. 10. Ή σύγκλιση τής Αφρικανικής Πλάκας μέ τήν πλάκα τοϋ Αιγαίου νότια τής
Κρήτης, στήν Ανατολική Μεσόγειο, καί ή παραμόρφωση τής ευρύτερης υπο-
θαλάσσιας περιοχής μέ σχηματισμό τάφρων, συγκροτημάτων λεπιώσεων καί
πτυχώσεων πρισμάτων επαύξησης τής Μεσογειακής Ράχης (Φώσκολος, Κο-
νοφαγος & Bruneton [21]).
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καί πτυχώσεων πρισμάτων επαύξησης τής Μεσογειακής Ράχης (Φώσκο-
λος, Κονοφάγος & Bruneton [21]).

Παρά τις επιφυλάξεις μερικών άπο τούς ομιλητές δτι μέχρι σήμερα δέν
έχουν δημοσιευθεί άξιόπιστες μελέτες εκτίμησης άποθεμάτων Τ/Α στή θα-
λάσσια περιοχή νότια τής Κρήτης, διάφορες, πρώιμες ίσως, άξιολογήσεις
απο άλλους ομιλητές τοΰ δυναμικού σέ Τ/Α τής θαλάσσιας περιοχής νότια
τής Κρήτης άνεβάζουν τήν τάξη μεγέθους τών άποθεμάτων αύτών σέ 20-30
δισ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου.

Όλοι άνεξαιρέτως οί ομιλητές στήν Ημερίδα τής Ακαδημίας τόνισαν
τήν άνάγκη γνώσης άπό δισδιάστατες καί τρισδιάστατες σεισμικές μελέτες
σέ επιλεγμένες περιοχές, τήν άξιόπιστη γεωλογική μοντελοποίηση τών πε-
ριοχών αύτών στηριγμένη στά επιστημονικά δεδομένα, καί, μέ βάση τό συ-
νακόλουθο μοντέλο, τήν επιλογή τής θέσης γιά τήν πραγματοποίηση τής
πρώτης έρευνητικής γεώτρησης, ώστε νά έξακριβωθούν τά άποθέματα καί
τό μέγεθος τους καί νά άκολουθήσει, άν δλα είναι ευνοϊκά, ή εκμετάλλευση.

3.5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Υ/Α

Σέ δ,τι άφορά τό θεσμικό πλαίσιο άναζήτησης, έρευνας καί εκμετάλ-
λευσης Τ/Α, υποστηρίχθηκε δτι ό πρόσφατος εκσυγχρονισμός τής σχετικής
νομοθεσίας παρέχει τό κατάλληλο υπόβαθρο γιά τήν προώθηση πλέον τής έρευ-
νας καί εκμετάλλευσης Τ/Α σέ φάση υλοποίησης. Ειδικότερα ο ν. 4001/2011
(ΦΕΚ 179Α/22.8.11), αρθρ. 145 έως 164, ό όποιος νομοθετεί τή Σύσταση
τής Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας 'Τδρογονανθράκων
ΑΕ (ΕΔΕΤ ΑΕ), είναι ιδιαίτερα σημαντικός, έάν καί εφόσον
έφαρμοσθει έγκαιρα, δυναμικά καί άξιοκρατικά.

3.6. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υ/Α - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Γιά τή δυναμική καί άποτελεσματική προώθηση τής έρευνας Τ/Α έγι-
ναν οί άκόλουθες εισηγήσεις:

— στελέχωση καί άμεση λειτουργία τής Ελληνικής Διαχειριστικής
Εταιρείας Υδρογονανθράκων,

— άμεση άνακήρυξη τής ΑΟΖ μέ τήν 'Ιταλία καί τή Λιβύη καί ολο-
κλήρωση τής συμφωνίας μέ τήν Αλβανία' άν καί άναγνωρίζεται ή πολυπλο-
κότητα τής άνακήρυξης καί οριοθέτησης τής ΑΟΖ σέ ορισμένες άλλες περιο-
χές, παραμένει, εντούτοις, επιτακτική"
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— εκτέλεση τεχνικών σεισμικών (3D) στις περιοχές ενδιαφέροντος γιά
εντοπισμό γεωτρητικών στόχων,

— επιλογή νέων περιοχών και άνάθεση σχετικής ερευνητικής δραστη-
ριότητας,

— παροχή άπό τήν Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων
σέ κάθε ενδιαφερόμενο τών δεδομένων παλαιότερων ερευνών γιά Υ/Α στήν
Ελλάδα.

3.7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TOT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

'Υπάρχει, προφανώς, καί ή περιβαλλοντική διάσταση τοϋ θέματος, γιατί
στενά συνυφασμένη μέ τήν έρευνα καί εκμετάλλευση Υ/Α είναι ή προστα-
σία του περιβάλλοντος καί οί πρακτικές άντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης
άνάγκης. Ή προστασία τοϋ περιβάλλοντος, σύμφωνα μέ τό ΥΠΕΚΑ, επιδιώ-
κεται μέσω περιβαλλοντικής άδειοδότησης κάθε δραστηριότητας στις φάσεις
τής άναζήτησης, έρευνας καί εκμετάλλευσης Υ/Α, καί μέ στρατηγικές
άντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης άνάγκης. Οί ιδιαιτερότητες καί ή
εύαισθησία τού ελληνικού φυσικού χερσαίου, νησιωτικού καί θαλάσσιου χώρου
επιβάλλουν τήν άνάγκη λήψης υψηλών μέτρων άσφάλειας καί έτοιμότητας
γιά τήν άντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης άνάγκης, τόσο κατά τή φάση
τής γεωτρητικής έρευνας όσο καί τής εκμετάλλευσης γιά τήν προστασία τής
άκτογραμμής, τής παράλιας ζώνης καί τής θαλάσσιας ζωής.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Υ/Α

Μέ βάση τήν παρούσα γνώση γιά τούς έλληνικούς Υ/Α θά μπορούσε
κανείς νά συμπεράνει ότι:

— 'Υπάρχουν οί άπαραίτητες γεωλογικές προϋποθέσεις γιά τήν ύπαρξη
άξιόλογων κοιτασμάτων Υ/Α σέ διάφορες περιοχές τού χερσαίου καί θα-
λάσσιου χώρου τής Ελλάδας, ιδιαίτερα στή Δυτική Ελλάδα ('Ιόνιο Πέλα-
γος, Πατραϊκός Κόλπος, Κατάκολο), καθώς καί νότια καί νοτιοανατολικά
τής Κρήτης.

— Θεωρείται άκρως άναγκαία καί επιτακτική ή άμεση καί δυναμική
προώθηση τής ερευνητικής δραστηριότητας Υ/Α σέ όλα τά επίπεδα/στάδια.
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Προς τούτο επιβάλλεται ή άμεση στελέχωση καί λειτουργία τοϋ αρμόδιου
φορέα, τής Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας 'Υδρογονανθράκων, ώστε
νά σχηματισθεί το ταχύτερο ολοκληρωμένη καί σαφής εικόνα γιά τήν ύπαρξη
κοιτασμάτων Υ/Α καί του πιθανού μεγέθους τους σέ κάθε υποσχόμενη πε-
ριοχή του έλλαδικού χώρου.

— Παραμένει επιτακτική ή άνάγκη ανακήρυξης καί οριοθέτησης τής
ελληνικής ΑΟΖ, άν καί αναγνωρίζεται ή πολυπλοκότητά της σέ ορισμένες
περιοχές.

— 'Υπάρχουν ελληνικοί υδρογονάνθρακες: Ή άνεύρεση καί κατάλληλη
έκμετάλλευση αύτών τών ενεργειακών πόρων είναι έθνική ύποχρέωση.

5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σέ δ,τι άφορά γενικότερα συμπεράσματα γιά τήν επίτευξη τών ένερ-
γειακών στόχων τής Ελλάδας τό 2020 θά μπορούσε κανείς νά συμπεράνει δτι:

— Έάν τά προγραμματισμένα σχέδια ΑΠΕ υλοποιηθούν, τότε ό εθνικός
στόχος γιά τό 2020 είναι μάλλον έπιτεύξιμος καί οί ένεργειακές άνάγκες τής
'Ελλάδας θά μπορούσαν νά ικανοποιηθούν.

— Τό ένεργειακό μείγμα τής 'Ελλάδας πρέπει νά συμπεριλάβει ποικιλία
καυσίμων καί προμηθευτών καί περισσότερους εγχώριους ενεργειακούς πό-
ρους. Σκοπός μας πρέπει νά παραμένει ή βιωσιμότητα τών ενδογενών ένερ-
γειακών πόρων τής 'Ελλάδας.

— Ή δυνατή συμβολή τών ελληνικών Υ/Α στο ενεργειακό μείγμα τής
'Ελλάδας μάλλον δέν άναμένεται πριν τήν επόμενη δεκαετία. Όμως ή άνα-
κάλυψη Φ/Α στήν Ανατολική Μεσόγειο είναι δυνατόν νά έχει άμεσες θε-
τικές έπιπτώσεις στο έλληνικό ενεργειακό μείγμα καί τήν ελληνική οικονο-
μία. Προς τούτο επιβάλλεται ή εξασφάλιση γιά τήν Ελλάδα ((κομβικού)) ρόλου
στή μεταφορά τού φυσικού άερίου τής Κύπρου καί τής Ανατολικής Μεσο-
γείου προς τήν Εύρώπη.

Κατά τις εκτιμήσεις τής ΔΕΠΑ (Είκ. 11) [22], είναι δυνατόν άνω τών
'16 δισ. κυβικών μέτρων άνά έτος (δκμ./έ.) Φ/ Α νά εξάγονται άπό τήν Ανα-
τολική Μεσόγειο στήν Εύρώπη. 'Υπάρχει έπομένως άνάγκη υποδομών γιά
εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού άερίου (ΥΦΑ), καθώς καί έξαγωγών Φ/Α
μέσω άγωγών, δπως δείχνει ή Εικόνα 12 [22],
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Ταμάρ, Λεβιάθαν καί «Οικόπεδο
12» είναι παγκοσμίως τρεις άπο τις
πιο σημαντικές ανακαλύψεις της
τελευταίας δεκαετίας.

Ταμάρ 2009 'Ισραήλ 257 δκμ.

Λεβιάθαν 2010 Ισραήλ 481 δκμ.
«Οικόπεδο 12» 2011 Κύπρος 198 δκμ.

Σύμφωνα μέ τήν USGS (United
States Geological Survey), τά
συνολικά άποθέματα τής Λεβαντίνης

μπορεί νά είναι τρεις φορές
περισσότερα άπό αυτά πού έχουν ήδη
ανακαλυφθεί.

Καί υπάρχουν πιθανότητες νά υπάρχει
περισσότερο νότια τής Κρήτης.

Εκτιμήσεις δείχνουν οτι περισσότερα
άπό 16 δισ. κυβικά μέτρα μπορούν νά
ινται έτησίο.ις, αρα χρειάξ
υποδομές και γιά Τ'ΦΑ
καί γιά αγωγό [22],

Είκ. 11. Επιβεβαιωμένα άποθέματα Φ/Α στήν Ανατολική Μεσόγειο [22].

Ή ΔΕΠΑ εχει
εξετάσει διάφορα
σενάρια γιά νά
μεταφέρει αέριο
άπο τήν Ανατολική
Μεσόγειο στήν
^_Ευρώπη._

'ό άγωγός

αποτελείται άπό:

• άγωγό άπό τό
πεδίο εξόρυξης
στήν Κύπρο,

• άγωγό άπό τήν
Κύπρο στήν
Κρήτη, ^

• άγωγό άπό
τήν Κρήτη στή
χερσαία Ελλάδα.

(■ΜΕ** ,, iS&ïï&t JAhSf  Snnli'l·* , VÈk Jàm
■■Kl·

HE«  ■ρ* K^HBBBC·!^^ -wBÊ

Είκ. 12. Σενάρια άγωγών γιά τή μεταφορά Φ/Α άπο τήν Ανατολική Μεσόγειο στήν
Εύρώπη [22],
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΫΛΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΛΟΥΚΛ f. ΧΙΊϊΙΟΦυΙΌΥ

Α0ΙΙΝΛ 2*12

Είκ. 13. Βιβλίο τών πρακτικών τής Ημερίδας τής Επιτροπής Ενέργειας τής Ακα-
δημίας μέ θέμα «Ελληνικοί υδρογονάνθρακες: Άπό τήν ερευνά στήν εκ-
μετάλλευση» [16].*
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΛΙΚΝΙΖΟΜΕΝΟΣ (ΛΥΓΗΡΟΣ) ΠΡΟΒΟΑΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΜΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ» (Α' ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ ΤΟΧ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΑΝΤΩΝΙΟ Ν. ΚΟΥΝ ΑΔΗ

Εισαγωγή

Ή ανακοίνωση αύτή γίνεται, μέ τήν εύκαιρία παραδόσεως τής εκθέσεως
τών αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος 200/703, πού εγκρί-
θηκε άπό τήν 'Επιτροπή 'Ερευνών τόν Νοέμβριο τού 2008 και χρηματοδο-
τήθηκε άπό τήν Ακαδημία Αθηνών, μέ τίτλο ((Τοιχώματα άπό οπλισμένο
σκυρόδεμα: Ανάγκη γιά κανονιστικές βελτιώσεις». Στό πλαίσιο τού διευ-
ρυμένου αύτοΰ ερευνητικού προγράμματος μελετήθηκε ή μή γραμμική συ-
μπεριφορά (γεωμετρική ή τού υλικού) δύο τύπων προβόλων λόγω εδαφικής
διέγερσης:

1. λικνιζόμενου (λυγηρού) προβόλου, συνιστάμενου άπό άκαμπτα στοι-
χεία (rigid blocks, σπόνδυλοι) ελευθέρως έδραζόμενα μεταξύ τους καί μέ τό
έδαφος (θεωρητική έρευνα γεωμετρικής μή γραμμικής συμπεριφοράς), καί

2. άκαμπτου (βραχύσωμου) προβόλου άπό οπλισμένο σκυρόδεμα (τοι-
χώματος), πακτωμένου στό έδαφος ύπο άνακυκλιζόμενη δράση (έφαρμο-
σμένη έ'ρευνα άναλυτική-πειραματική: ύπολογισμός άντοχής καί σχεδια-
σμός" σύγκριση άποτελεσμάτων μέ προβλέψεις κανονισμών έναλλακτική
πρόταση σχεδιασμού).

Ό ομιλών καί ό συνεργάτης του Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός κ. Δη-
μήτριος Κωτσοβός εκφράζουν τίς θερμές εύχαριστίες τους πρός τήν Άκαδη-
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μία Αθηνών καί τήν Επιτροπή Ερευνών γιά τήν χρηματοδότηση τοϋ ερευ-
νητικού αύτοΰ προγράμματος, καθώς καί πρός τόν Καθηγητή τοϋ EMII καί
Διευθυντή τοϋ Εργαστηρίου 'Οπλισμένου Σκυροδέματος κ. Μιχάλη Κωτσοβό
γιά τήν συνδρομή του στήν εκτέλεση τών πειραμάτων στό υπό τήν διεύθυνσή
του 'Εργαστήριο. Άπό τήν έρευνα αύτή προέκυψαν μέχρι σήμερα έξι δημο-
σιεύσεις σέ έγκριτα περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας [1-6].

1. ΜΕΡΟΣ Α': ΛΙΚΝΙΖΟΜΕΝΟΣ (ΛΤΓΗΡΟΣ) ΠΡΟΒΟΛΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΜΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(RIGID - BLOCKS, ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

Ή μελέτη τοϋ λικνιζόμενου προβόλου ετέθη πρώτη, οχι μόνο διότι ή
έναρξη αύτής είχε προηγηθεί ώς γενικότερη, άλλά καί ώς πλέον επί-
καιρη καί ενδιαφέρουσα γιά τήν Ακαδημία, σχετιζόμενη μέ τήν
εύστάθεια τών άγαλμάτων τής Αθηνάς καί τού Απόλλωνα, στήν όποια ό
ομιλών είχε άναφερθεΐ επανειλημμένως στήν 'Ολομέλεια κατά τις Συνεδρίες
τής 6ης Φεβρουαρίου, τής 12ης Μαρτίου καί τής 9ης Απριλίου.

Ή άκριβής, λόγω κινήσεως τού εδάφους, άνάλυση τοϋ λικνισμοϋ τών
σπονδυλωτών αύτών κιόνων, πού φέρουν στό άνω μέρος τους τά ελευθέρως
έδραζόμενα άγάλματα Αθηνάς καί Απόλλωνος (Είκ. 1) είναι εξαιρετικά δυ-
σχερής —αν μή άδύνατη—, όπως θά εκτεθεί στήν συνέχεια. Πράγματι, ή λόγω
κινήσεως τοϋ εδάφους συμπεριφορά ενός πολυσπονδυλωτού κίονος είναι εξαι-
ρετικά πολύπλοκη, έξαιτίας μικροολισθήσεων μεταξύ διαδοχικών σπονδύλων

Είκ. 1. Τά άγάλματα τοϋ Απόλλωνα καί τής Αθηνάς πού διακοσμούν τήν είσοδο τοϋ
νεοκλασικού κτηρίου τοϋ Μεγάρου τής Ακαδημίας Αθηνών, ελευθέρως έδραζό-
μενα σέ πολυσπονδυλωτούς κίονες ύψους 13.25 μ.
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ή καί λικνισμοϋ αύτών (Σχ. 1), συνοδευόμενου άπό πλαστική κρούση, μετά
τήν άλλαγή της φοράς ταλαντώσεως, μέ αποτέλεσμα τήν άπορρόφηση μέρους
της έδαφικής διέγερσης ή σεισμικής ενέργειας, δυνάμενης νά υπολογιστεί μό-
νον πειραματικώς, φαινόμενα δηλαδή πού περιγράφονται άπό διαφορικές έξι-
σώσεις εντόνως μή γραμμικές. Οί μεγάλες αυτές δυσχέρειες στον υπολογισμό
τής δυναμικής συμπεριφοράς τών πολυσπονδυλωτών κιόνων έστρεψε το ενδια-
φέρον τών ερευνητών σέ προσεγγιστικές δυναμικές λύσεις.

Ή κατανόηση τής συμπεριφοράς πολυσπονδυλωτού κίονα προϋποθέτει
κατ' άρχήν τήν γνώση τής συμπεριφοράς ένός σπονδύλου (block), έλευθέρως
έδραζομένου επί τού έδάφους. Ή άκριβής άνάλυση τής συμπεριφοράς τού
σπονδύλου άποτελέί καί μιά πρώτη προσέγγιση μέ Ν = 2 πιθανούς σχημα-
τισμούς άνατροπής (1η Προσέγγιση, Σχ. 2) στον υπολογισμό σέ εύστάθεια
ένός ελευθέρως έδραζομένου έπί τοϋ έδάφους άγάλματος —εξομοιουμένου μέ
σπόνδυλο. Μετά τήν πρωτοποριακή μελέτη τοϋ Housner (1963) άκολούθη-
σε πλήθος δημοσιεύσεων μέχρι σήμερα [βλ. Μακρής κ.ά., μελέτες 8-11] πού
άφορά στήν δυναμική άνάλυση σέ λικνισμό ένός άκαμπτου ((block» (μονο-
βάθμιο σύστημα), βάρους mg, όπου m ή μάζα αύτοϋ καί g ή επιτάχυνση τής
βαρύτητος (Σχ. 2).

Μιά καλύτερη προσέγγιση (2η Προσέγγιση, Σχ. 2) τής συμπεριφοράς
σέ εύστάθεια ένός άγάλματος επιτυγχάνεται τοποθετώντας τούτο έπί ένός

Σχ. 1. Κίονας 4 σπονδύλων: (α) μόνο ολίσθηση, (β) μόνο λικνισμός, (γ) ολίσθηση καί
λικνισμός, καί (δ) λεπτομέρεια βλήτρου (Konstantinidis & Makris 2005).
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σπονδύλου άντί επί τού εδάφους, ό όποιος εδράζεται, ελευθέρως επί τού εδά-
φους. Άν τό άγαλμα εξομοιωθεί επίσης μέ σπόνδυλο, το πρόβλημα άνάγεται
στήν δυναμική άνάλυση συστήματος άπό δύο σπονδύλους έλευθέρως έδραζο-
μένους μεταξύ των άλλά καί επί τού άκαμπτου έδάφους (διβάθμιο σύστημα).
Ακριβείς άναλύσεις τής συμπεριφοράς τέτοιων διβαθμίων συστημάτων είναι
πολύ λίγες στήν βιβλιογραφία [μιά πρώτη παρουσιάστηκε άπό τούς Allen et
al. 1986], λόγω τής δυσχερούς αναλυτικής λύσεώς τους, άφού θά πρέπει νά
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εξετασθούν Ν = 8 δυνατοί, σχηματισμοί (configuration patterns) ανατροπής
τοΰ συστήματος (Σχ. 2). Σέ μια πρόσφατη δημοσίευση (Kounadis et al.
2012b) δόθηκε αναλυτική (κλειστή) λύση τοΰ συστήματος δύο εντόνως μή
γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πού διέπουν τό διβάθμιο αύτό σύστημα.

Μιά περαιτέρω καλύτερη προσέγγιση (3η Προσέγγιση, Σχ. 2) τοΰ προ-
βλήματος αύτού θά ήταν ή μελέτη τής δυναμικής συμπεριφοράς τριών έλευ-
θέρως έδραζομένων μεταξύ τους καί τό έδαφος σπονδύλων (τριβάθμιο σύ-
στημα). Ή σχετική δυναμική ανάλυση άπαιτεΐ τήν επίλυση ένός συστήμα-
τος (γιά πρώτη φορά διατυπουμένων) τριών εντόνως μή γραμμικών
διαφορικών έξισώσεων γιά κάθε εν αν άπο τούς κατωτέρω Ν = 26 πιθα-
νούς σχηματισμούς άνατροπής τοΰ συστήματος.

2. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ

Ή σημαντική δυσχέρεια άναλύσεοος, όπως φαίνεται άπό τό Σχήμα 2,
γίνεται άκόμα μεγαλύτερη, διότι οποιοσδήποτε καί άν είναι ό σχηματισμός
κατά τήν έναρξη τής διεγέρσεως —μέ τήν πρόοδο τού χρόνου— ο σχημα-
τισμός αύτός δέν παραμένει σταθερός μέχρι το σύστημα νά άνατραπεΐ, άλλά
μεταβάλλεται. Συνεπώς θά πρέπει νά χρησιμοποιηθεί γιά τόν νέο σχημα-
τισμό τό άντίστοιχο σύστημα τών τριών μή γραμμικών διαφορικών έξισώ-
σεων μέ άρχικές συνθήκες τίς τελικές συνθήκες τοΰ προηγούμενου
σχηματισμού. Άλλά καί ό δεύτερος αύτός σχηματισμός δέν παραμένει στα-
θερός μέχρι τήν άνατροπή τοΰ συστήματος άλλά μεταβάλλεται, διότι άκο-
λουθεΐ νέος σχηματισμός πού διέπεται άπο τό άντίστοιχο πρός επίλυση σύστη-
μα τριών διαφορικών έξισώσεων κ.ο.κ. Δηλαδή έχουμε μιά ατέρμονα διαδικα-
σία έπιλύσεως τέτοιων εντόνως μή γραμμικών συστημάτων. Στήν περίπτω-
ση, μάλιστα, υπάρξεως μόνο τριών σπονδύλων έχουμε 26 πιθανούς σχημα-
τισμούς άνατροπής τού τριβαθμίου συστήματος. Οί ύπάρχοντες σπονδυλω-
τοί κίονες έχουν συνήθως πολύ περισσότερους άπό τρεις σπονδύλους. Τούτο
οδηγεί σέ έκθετικά αύξανόμενο άριθμό πιθανών σχηματισμών άνατροπής
τού συστήματος, μέ άντίστοιχο πρός έπίλυση πολλαπλάσιο άριθμό εντό-
νως μή γραμμικών συνεζευγμένων διαφορικών έξισώσεων, οί όποιες είναι
πρακτικά άδύνατον νά έπιλυθοΰν. Πράγματι, όπως άπέδειξε ό ομιλών μέ-
σω επαγωγικής διαδικασίας, γιά έναν κίονα n σπονδύλων ο άριθμός τών πι-
θανών σχηματισμών άνατροπής τούτου, Ν, δίδεται άπό τήν σχέση:

Ν = 3"-1 (1)
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μέ αντίστοιχο άριθμό διαφορικών εξισώσεων ηΝ. Δηλαδή γιά έναν κίονα μέ
n = 1, 2, 3, ..., 10 σπονδύλους προκύπτουν Ν = 2, 8, 26,..., 59048 σχηματισμοί
άνατροπής άντιστοίχως, καί συνεπώς ό άριθμός τών προς επίλυση μή γραμ-
μικών διαφορικών εξισώσεων είναι 2, 16, 78, ..., 590480 αντιστοίχως.

Έν δψει αύτοΰ τού άδιεξόδου εύρέσεονς αναλυτικών (άκριβών) λύσεων
γιά τήν εκτίμηση τής συμπεριφοράς ενός πολυσπονδυλωτού κίονα, οί προ-
σπάθειες τών ερευνητών έστιάσθηκαν στήν άναζήτηση άριθμητικών λύσεων
(4η Προσέγγιση, Πίν. 1) μέ ο,τι αύτό συνεπάγεται άπο πλευράς άξιοπιστί-
ας αύτών (συσσώρευση σφάλματος). Καί τούτο, διότι τό προς επίλυση μα-
θηματικό πρότυπο (μοντέλο) πού θά επιλεγεί πρέπει νά είναι τέτοιο, ώστε ή
ύπολογισθεΐσα μέσω άριθμητικής προσεγγιστικής λύσεως συμπεριφορά του
νά άντιστοιχεΐ στήν πραγματική συμπεριφορά τού πολυσπονδυλωτού κίονα
μέ το έπ' αυτού άγαλμα, πράγμα δυσχερές, διότι ό καθορισμός ενός άξιόπι-
στου μαθηματικού προτύπου προϋποθέτει τήν επιλογή εκείνων τών παραμέ-
τρου —ποιοτικά καί ποσοτικά— πού έπηρεάζουν άποφασιστικά τήν συμπερι-
φορά του, ώστε αύτή νά άντιπροσωπεύει τήν πραγματική συμπεριφορά τοϋ
συστήματος πολυσπονδυλωτού κίονα-άγάλματος.

Βεβαίως τό πρόβλημα τής άξιοπιστίας μιάς τέτοιας άριθμητικής λύ-
σης θά μπορούσε νά άντιμετωπιστεΐ, εάν ή άριθμητική αύτή διαδικασία είχε
βαθμονομηθεί βάσει ύπαρχούσης άκριβοΰς λύσεως ή πειραματικών δεδο-
μένων πού άφοροΰν ένα τέτοιο σύστημα πολυσπονδυλωτού κίονα-άγάλματος.
Δυστυχώς, όμως, καί τά δύο αύτά δέν υπάρχουν καί αύτό είναι τό ζητού-
μενο. Ωστόσο, ήταν καί είναι άδήριτη ή άνάγκη στήν πράξη νά επιλυθεί τό
πρόβλημα αύτό. "Ετσι άναπτύχθηκαν διάφορα προγράμματα άριθμητικών
επιλύσεων γιά τήν όσο τό δυνατόν άκριβέστερη εκτίμηση (προσέγγιση) τής

4η Προσέγγιση Άριθμητική λύση Αλγόριθμοι: FEM. 3D EC, ANSIS, ADINA. ABAQUS Δυσχέρεια επιλογής αξιόπιστου προτύπου — Συσσώρευση σφάλματος
5η Προσέγγιση Πειραματική μέθοδος Δυσχέρεια αναγωγής αποτελεσμάτων άπό μικρή σέ φυσική κλίμακα
6η Προσέγγιση Ήμιαναλυτικές μέθοδοι MATHEMATICA. MATLAB. MATHCAD, MAPLE

Πίν. 1. 4η, 5η καί 6η προσέγγιση πολυσπονδυλωτού κίονα.
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συμπεριφοράς του συστήματος αύτοϋ μέ τις υπάρχουσες αβεβαιότητες ώς
προς τον βαθμό αξιοπιστίας τών λαμβανομένων άποτελεσμάτων. Αβεβαιό-
τητες που άπό ορισμένους ερευνητές επιδιώχθηκε νά άντιμετωπισθουν μέ
στοχαστική άνάλυση στο μέτρο πού αύτο μπορούσε νά επιτευχθεί (Yim et
al. 1980" Koh & Spanos 1986). "Ενα άπό τά πρώτα προγράμματα άριθ-
μητικής έπιλύσεως, κατάλληλο σέ προβλήματα βραχομηχανικής, ήταν τό
3-DEC, βασισμένο στήν «Distinct Element Method» πού οδηγεί, όμως, έν
γένει σέ χονδροειδεΐς εκτιμήσεις λόγω άρκετών παραδοχών άλλά καί μεγά-
λης εύαισθησίας του σέ μικρές διαταραχές τών άρχικών δεδομένων. Ώς έκ
τούτου, ή έφαρμογή τού κο'^δικα 3-DEC γιά τήν επίλυση τού έξόχως δυ-
σχερούς προβλήματος τής δυναμικής εύστάθειας άγάλματος έλεύθερα έδρα-
ζομένου έπί πολυσπονδυλωτού κίονα είναι προβληματική, όταν τό πρό-
γραμμα τούτο δέν έχει βαθμονομηθεί βάσει άλλης άξιόπιστης μεθόδου άριθ-
μητικής ή ήμιαναλυτικής (MATHEMATICA, MATLAB) ή βάσει πλέον
βελτιωμένων άριθμητικών μεθόδων (π.χ. ANSI'S, ABAQUS). Είναι άλλω-
στε γνωστή ή διαδεδομένη άποψη δτι ή άποκλειστική χρήση τού 3-DEC
μπορεί νά οδηγήσει σέ προβλέψεις, οί όποιες νά περιέχουν σφάλματα. Βε-
βαίως θά μπορούσε νά άντιλέξει κανείς δτι ή βαθμονόμηση τού 3-DEC ή
οποιουδήποτε άλλου λογισμικού (ANSYS, ABAQUS) θά μπορούσε νά γί-
νει βάσει άξιόπιστων πειραματικών δεδομένων (5η Προσέγγιση, Πίν. 1), τά
όποια ούσιαστικώς δέν υπάρχουν. Καί τούτο, διότι τά υπάρχοντα πειραμα-
τικά άποτελέσματα βασίζονται κατ' εξοχήν σέ δοκίμια μικρής κλίμακας καί
συνεπώς τά σχετικά άποτελέσματά τους δέν μπορούν νά άναχθοϋν μέ τήν
άπαιτούμενη άκρίβεια στήν φυσική κλίμακα τής πραγματικής κατασκευής,
πράγμα πού είναι γνωστό ώς έπιρροή μεγέθους ή κλίμακας (size or scale
effect). Μία 6η προσέγγιση βασίζεται σέ ήμιαναλυτικές μεθόδους, δπως
MATHEMATICA, MATLAB, MATHCAD, MAPLE (Πίν. 1). Μιά
πολύ καλύτερη προσέγγιση επετεύχθη μέσω άναλυτικής μεθόδου μέ πρό-
τυπο έναν έπί έλαστικοΰ έδάφους στηριζόμενο μονολιθικό άντί σπονδυλω-
τού κίονα, έπί τού οποίου εδράζεται έλεύθερα ένα βάρος (π.χ. άγαλμα), είτε
άπευθείας σέ αύτόν (Kounadis 2013a), είτε μέσο.» κιονόκρανου (Kounadis
2014a). Ή δομική, δμως, άπόσβεση τού κίονα έλήφθη κατ' εκτίμηση.

Το μείζον πρόβλημα κατά τον υπολογισμό εύσταθείας ένός έλευθέρως
έδραζομένου άγάλματος στό άνω άκρο πολυσπονδυλωτού κίονα είναι ή δυ-
σχέρεια εκτίμησης τού μεγέθους τής άποσβέσεως στήν διεπιφάνεια μεταξύ
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διαδοχικών σπονδύλων, εξαιτίας τής σχετικώς μικρής (λόγω τριβής) ολι-
σθήσεως καί λόγω τής πλαστικής κρούσεως τούτων κατά τόν λικνισμό. Δυ-
σχέρεια πού άφορα στήν άδυναμία προσδιορισμού τού συντελεστή τριβής
στήν διεπιφάνεια δύο διαδοχικών σπονδύλων (μεταβαλλόμενο, μάλιστα, συ-
ναρτήσει τής εντάσεως) καί τής έπιφάνειας πλαστικής κρούσης τών δια-
δοχικών σπονδύλου, έκφραζομένης μέ τόν συντελεστή άπο καταστάσεως
(restitution coefficient). To μέγεθος, μάλιστα, τής άποσβέσεως αυτής τριβής
καί κρούσεως— προδήλως μεταβάλλεται καθ' ύψος τοΰ προβόλου, παρουσιά-
ζοντας τίς μέγιστες τιμές στούς χαμηλούς σπονδύλους καί τίς μικρότερες
στούς ύψηλούς.

Έν όψει δλο^ν αύτών καί τής μή ύπαρξης πειραματικών άποτελεσμά-
των στήν φυσική κλίμακα τής πραγματικής κατασκευής —σύστημα πολυ-
σπονδυλωτοΰ κίονα καί αγάλματος— ή άξιοπιστία οποιασδήποτε άριθμη-
τικής λύσεως είναι άμφισβητήσιμη. "Ετσι, έκεΐνο πού άπομένει στόν μη-
χανικό τής πράξης είναι ή άναζήτηση τής καλύτερης προσεγγιστικής μεθό-
δου πού δίδει άποτελέσματα άντιπροσωπευτικά τής πραγματικής συμπερι-
φοράς τοΰ συστήματος αύτού, τά όποια (άποτελέσματα) θά πρέπει νά είναι
ύπέρ τής άσφάλειας.

Αύτός είναι καί ό άντικειμενικός στόχος τής παρούσας έρευνας. Πλέον
συγκεκριμένα στήν άνακοίνωση αύτή θά έκτεθεΐ μιά άναλυτική (άκριβής)
δυναμική επίλυση τής συμπεριφοράς τού συστήματος αύτού [πού άποτε-
λεΐ έπέκταση τών εργασιών: Kounadis 2013b, 2014a], άντικαθιστώντες τόν
πολυσπονδυλωτό κίονα μέ έναν μονολιθικό ίξωδοελαστικό κίονα (Kounadis
2014b) μέ ισοδύναμο ή έλαφρώς μικρότερο βαθμό άποσβέσεως (7η Προσέγ-
γιση, Σχ. 3), έν σχέσει πρός έκεΐνο τοΰ πολυσπονδυλωτοΰ κίονα (πού μπο-
ρεί νά εκτιμηθεί μόνο πειραματικώς).

Αξίζει, έν προκειμένω, νά τονισθεί ότι μιά άρκετά καλή εκτίμηση τού
μεγέθους άποσβέσεως τού πολυσπονδυλωτοΰ κίονα μπορεί νά έπιτευχθεΐ
μέσω πειραμάτων μικρής κλίμακας δοκιμίων. Μέ βάση τήν πειραματική
αύτή εκτίμηση μπορεί νά καθοριστεί μέ ικανοποιητική προσέγγιση ό συντε-
λεστής ιξώδους, ώστε ό ίξωδοελαστικός μονολιθικός κίονας νά έχει ισοδύνα-
μη ή έλάχιστα μικρότερη άπόσβεση τής πειραματικώς ύπολογισθείσης. 'Εν
σχέσει μέ τήν άπόσβεση τού πολυσπονδυλωτοΰ κίονα είναι προφανές οτι ή
άναλυτική λύση τού συστήματος αύτού —ίξωδοελαστικός κίονας καί ελεύθε-
ρα έδραζόμενο έπ' αύτοΰ άγαλμα μέ ισοδύναμο ή μικρότερο βαθμό άποσβέ-
σεως—, άποτελεΐ τήν καλύτερη δυνατή προσέγγιση τού προβλήματος ύπο-
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y(x,t)

Σχ. 3. Πρότυπο (προσομοίωμα) ίξούδοελαστικοϋ προβόλου-άγάλματος επί ελαστικού
έδάφους ύπό οριζόντια εδαφική διέγερση.

λογισμού τής συμπεριφοράς του συστήματος πολυσπονδυλωτού κίο-
να καί αγάλματος. Πριν άπό τήν παρουσίαση τής προτεινόμενης αύτής
προσεγγιστικής δυναμικής άναλύσεως γιά τόν καθορισμό τής ευστάθειας
του ελεύθερα έδραζομένου άγάλματος στο άνω άκρο τού πολυσπονδυλω-
τού κίονα, κρίνεται σκόπιμο γιά τήν ευκολότερη κατανόηση τής πολύπλο-
κης συμπεριφοράς τού συστήματος τούτου νά εκτεθούν άναλυτικά οί χρο-
νικώς προηγηθείσες προσεγγιστικές άναλύσεις, άπλοποιητικές τού προβλή-
ματος. Σύμφοννα μέ αύτές, το σύνθετο καί πολύπλοκο αύτό πρόβλημα άντι-
μετονπίσθηκε άρχικά ώς πρόβλημα συμπεριφοράς ενός μονοβάθμιου συστή-
ματος καί άργότερα ώς πρόβλημα συμπεριφοράς ενός διβάθμιου συστήμα-
τος, όπως θά εκτεθεί στήν συνέχεια.

3. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ (ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΛΟΓΩ ΕΔΑΦΙΚΟΥ
ΚΡΑΔΑΣΜΟΥ

Οί έξισονσεις κινήσεως καί στις δύο περιπτώσεις (α) καί (β) τού Σχή-
ματος 4 διέπονται άπό τήν έξίσονση Euler-Lagrange ώς πρός τήν γωνία
στροφής θ(ί) (Kounadis 2010):

d_
dt

<9Κ

m

dK ΘΩ _
θθ dQ~

(2)

όπου Κ ή συνολική κινητική ενέργεια καί Ω ή δυναμική ενέργεια λόγω τού
βάρους τού σπονδύλου mg (Kounadis 2010, 2012a, 2013b).



234

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙ ΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΧΩΧ

Άπο τήν εξίσωση (2) προκύπτουν οί άκόλουθες έξισώσεις (Kounadis
2010):

θ + ρ:
θ + ρ2
5που ρ = V3S/4R

—cos (α + θ) —sin (α + θ)
§

—cos(a — θ) + sin (α — θ)

= 0, θ(Ι)<0
= 0, θ(ί)>0

(3)

2b

Περίπτωση α)
θ(1)<0 2h

C

V ««g

Διεύθυνση κίνησης

< θ<0

2b

C
ο

'c

λ,
Τ

MM

Περίπτωση β)

k
C
V,

III«
r —i

-to- (1

Διεύθυνση κίνησης

MM.

y.-

/ c

u„

χ.

θ > 0/
« /

Σχ. 4. Κίνηση σπονδύλου ώς στερεού μέ στροφή (α) αριστερόστροφη (0(t) < 0), καί (β)
δεξιόστροφη (0(t) > 0).

Τρόποι (μορφές) ανατροπής σπονδύλου. 'Εξετάζονται δύο τρόποι ανα-
τροπής: (α) χωρίς κρούση καί (β) μετά άπό κρούση. Ανεξάρτητα τού τρόπου
άνατροπής τοϋ σπονδύλου ισχύουν τά ΐδια κριτήρια άστάθειας ώς κατωτέρου:

• Κριτήρια άστάθειας (άνατροπής) σπονδύλου

Πρόσφατα διατυπώθηκαν γενικευμένα κριτήρια άστάθειας
(Kounadis 2012a, b, 2013a, b) γιά έναν σπόνδυλο μέ χαρακτηριστική γωνία
α = tan"1 (b/h) (Σχ. 4)
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θ(1*) = ±α è(t') = 0 (4)

πού οδηγούν σέ άνατροπή κατά τήν χρονική στιγμή t* καί τά όποια εφαρμό-
ζονται πολύ πρόσφορα μέσω τοΰ έπιπέδου φάσεο^ς (Σχ. δ), όπου θ(ί*) =± α
θέσεις ασταθούς ισορροπίας.

Τά κριτήρια αύτά τής εξίσωσης (4) βασίζονται σέ αρμονικές έδαφικές
διεγέρσεις, δυνάμενα δμως νά επεκταθούν καί σέ άλλες μορφές παλμών καί
είναι ανεξάρτητα: (α) τής μορφής ανατροπής (μέ ή χωρίς κρούση), (β) τής
περιόδου, τής μορφής τής έδαφικής διεγέρσεως, καί (γ) τών αρχικών συν-
θηκών τοΰ εδαφικού κραδασμού.

θ

Σχ. 5. Κίνηση στο έπίπεδο φάσεως (σχέση θ —θ), οδηγούσα σέ τροχιά διαφυγής (αστά-
θεια), ή επανόδου στήν άρχική θέση ισορροπίας (ευστάθεια).

Σχ. 6. Ημιτονοειδής εδαφική επιτάχυνση μέ γωνία φάσεως ψ.
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Ακολουθούν τρία ενδιαφέροντα προβλήματα εύστάθειας συστήματος
ένός ή δύο σπονδύλων —λόγω οριζόντιας έδαφικής διεγέρσεως—, τών οποίων
οί λύσεις φαίνονται έκτος κοινής λογικής.

• Πρόβλημα 1: Γεωμετρικώς όμοιοι σπόνδυλοι (blocks)
Στό Σχήμα 8 φαίνονται δύο γεωμετρικώς όμοιοι σπόνδυλοι (B/b = H/h =
= η > 1), έκ τών οποίων ό σπόνδυλος (1) είναι υψηλότερος τού σπονδύλου (2).
Ό G. Housner (1963) παρατήρησε δτι κατά τούς ισχυρούς σεισμούς στήν
Χιλή (Μάιος 1960) ένας άριθμός υψηλών κατασκευών δέν κατέρρευσε, άντί-
θετα άπό χαμηλότερες κατασκευές μέ τήν ϊδια λυγηρότητα καί τίς ϊδιες συνθήκες
δόμησης καί θεμελίωσης πού κατέρρευσαν. Ή άπόδειξη γιατί ό χαμηλό-
τερος σπόνδυλος (2) είναι άσταθέστερος τού γεωμετρικά καί δομικά όμοι-
ου του υψηλότερου σπονδύλου (1) δόθηκε σέ πρόσφατη έργασία (Kounadis
2013b). Σύμφωνα μέ τήν άπόδειξη αύτή, γιά τήν ΐδια στροφή θ καί τών δύο
σπονδύλων, ή ροπή άντίστασης σέ άνατροπή Μ, τού υψηλότερου σπονδύλου
(1) είναι η3 φορές μεγαλύτερη τής ροπής άντίστασης Μο τού χαμηλότερου
σπονδύλου (2), ήτοι

Μ,

Μ„

:η

(10)

ένώ ό άντίστοιχος λόγος τών ίδιοπεριόδων είναι:

ο

Γιά τήν κατανόηση τοΰ έπομένου Προβλήματος 2 είναι άναγκαία ή δια-
τύπωση τών έξισώσεων κινήσεως τού συστήματος δύο σπονδύλων.

(11)

Β

Διεύθυνση -
κίνησης

b
Η Cl  • m

▼ mg  αϊ Ri h &  »m.  do /! - ^n-g  /R»

(1)

(2)

Σχ. 8. Δύο γεωμετρικώς όμοιοι σπόνδυλοι (B/b = H/h — η > 1).
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α
e

θ0 «ω8/ρ
ρ l + œj/p:

cot ψ

coshpTex +

, + α

ω^/ρ2

1 + ω2/ρ2

sinhpTex

αω /ρ 1

1 + ω2, ρ2 sin ψ

coshp(t-Tex) +

αω„/ρ
1 + ω2/ρ:

coty

SÎnhPTex +

αω2/ Ρ2
1 + ω2 /Ρ2)

coshpTm

sinhp(t — Tex )

(9β)

Δυνάμει τών εξισώσεων (8α, β) γιά t. < Tex καί τών εξισώσεων (9α, β)
γιά t> Tex προσδιορίζονται ό χρόνος κρούσεως t. καί ή γωνία φάσεως ψ καί
έξ αύτή ς τό ελάχιστο εύρος ag/ag=l/sinv|/.

Άπό το Σχήμα 7 φαίνεται ή σχέση τού ελαχίστου εύρους επιταχύνσεως
(ajga = Ι/δΐηψ) συναρτήσει τής εξωτερικής εδαφικής συχνότητας ω/ρ, τόσο
γιά ήμιτονοειδή, οσο καί γιά συνημιτονοειδή εδαφική διέγερση μέ ή χωρίς
άρχικές συνθήκες, οί όποιες μπορούν νά σταθεροποιούν ή νάάποσταθε-
ροπο ιοΰν τό σύστημα άναλόγως τού προσήμου τους. Είναι πρόδηλο ότι γιά
ω/ρ > 2 ή συνημιτονειδής εδαφική διέγερση προκαλεί έντονη άποστα-
θεροποίηση τού συστήματος, ή οποία μεγαλώνει μέ τήν αύξηση τού ω/ρ.

Εδαφική έπιτάχυνση
iig(t) = agsin(ü>gt + ψ)

cig/ag = 1/5ΐηψ

άρχικές συνθήκες

θο=-0.01 rad, θο=-0. lrad/sec

Γραμμικοποιημένη λύση
Μή γραμμική λύση

Εδαφική έπιτάχυνση

iig(t) = agcos(ü>gt + ψ)

ag/ag = l/cosy
άρχικές συνθήκες
θο=0.01 rad, θ„=0.1 rad/sec

Σχ. 7. 'Υπολογισμός του έλάχιστου εύρους τής εξωτερικής έδαφικής επιταχύνσεως
ήμιτονοειδοϋς/συνημιτονοειδοϋς μορφής (ή οποία οδηγεί σέ ανατροπή). a/ag,
συναρτήσει τής συχνότητας τής έδαφικής διέγερσης ω/ρ μέ ή χωρίς άρχικές
συνθήκες.
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Ακολουθούν τρία ενδιαφέροντα προβλήματα εύστάθειας συστήματος
ένός ή δύο σπονδύλων —λόγω οριζόντιας έδαφικής διεγέρσεως—, τών οποίων
οί λύσεις φαίνονται έκτος κοινής λογικής.

• Πρόβλημα 1: Γεωμετρικώς όμοιοι σπόνδυλοι (blocks)
Στο Σχήμα 8 φαίνονται δύο γεωμετρικώς όμοιοι σπόνδυλοι (B/b = H/h =
= η> 1), εκ τών οποίων ό σπόνδυλος (1) είναι ύψηλότερος τού σπονδύλου (2).
Ό G. Housner (1963) παρατήρησε δτι κατά τούς ισχυρούς σεισμούς στήν
Χιλή (Μάιος 1960) ένας άριθμός υψηλών κατασκευών δέν κατέρρευσε, άντί-
θετα άπό χαμηλότερες κατασκευές μέ τήν 'ίδια λυγηρότητα καί τις 'ίδιες συνθήκες
δόμησης καί θεμελίωσης πού κατέρρευσαν. Ή άπόδειξη γιατί ό χαμηλό-
τερος σπόνδυλος (2) είναι ασταθέστερος τού γεωμετρικά καί δομικά ομοί-
ου του υψηλότερου σπονδύλου (1) δόθηκε σέ πρόσφατη εργασία (Kounadis
2013b). Σύμφωνα μέ τήν άπόδειξη αύτή, γιά τήν ίδια στροφή θ καί τών δύο
σπονδύλων, ή ροπή άντίστασης σέ άνατροπή Mj τού υψηλότερου σπονδύλου
(1) είναι η3 φορές μεγαλύτερη τής ροπής άντίστασης Μο τού χαμηλότερου
σπονδύλου (2), ήτοι

Μ
Μ

(10)

ενώ δ άντίστοιχος λόγος τών ίδιοπεριόδων είναι:

Ο

Γιά τήν κατανόηση τού επομένου Προβλήματος 2 είναι άναγκαία ή δια-
τύπωση τών έξισώσεων κινήσεως τοϋ συστήματος δύο σπονδύλων.

(11)

Διεύθυνση -
κίνησης

Β

cl

Qi ri

(1)

G
• n

(2)

Zy. 8. Δύο γεωμετρικώς ομοιοι σπόνδυλοι (B/b = H/h = η > 1).
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4. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΔΑΦΙΚΟΥ
ΚΡΑΔΑΣΜΟΥ

Οί εξισώσεις κινήσεως καί στις οκτώ περιπτώσεις (α) καί (β) τοϋ Σχή-
ματος 9b διέπονται άπό τήν έξίσωση Euler-Lagrange ώς πρός τήν γωνία
στροφής θ.(ί) (Kounadis et al. 2012b),

dt

(<9K

Ö0iJ

= 0 (i - 1,2)

ö0i <9θί

(12)

οπού Κ ή κινητική ένέργεια καί Ω ή δυναμική ένέργεια τών δύο σπονδύλων.

2b ■..... "i \ /y
A - - ψ¥ β ί ;

α \
2h: C,  Ρ m?  α,/ i  R-'""J  / :  _ V-  α ί B H & βί J

2h C, —- : V#—^ ■ Γ '· Ι -1  \l Ί  ß I /
α /

Διεύθυνση 7R,ms Δ f ! j /
κίνησης β

(a) (b)

Σχ. 9. (a) Σύστημα άπό δύο ελευθέρως έδραζομένους σπονδύλους, καί (b) οκτώ δυνατές
μορφές λικνισμοϋ.

- -2b , 2b .

2h. em  a.  R θ.<0 a ec. 1 y<-  2h, Cim.-  a. y 1 G" θ >0
▼ _ RiT"»«

0 1 ! \ 1 O:
2h C, a, *m  R  ▼ m.g C  a  θ,<0 Λ ' *<· 2h, C, •m.  a.  R  Tmg y· ι .C:  C 0. -- >0

6.
' ■ Xi Xc„ ο

u .
X.

Üo υ.
Ug Us

Σχ. 10. Μορφές (σχηματισμοί) λικνισμοϋ Αα καί Αβ (Σχ. 9).
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Οί εξισώσεις κινήσεως διβαθμίου συστήματος, περίπτωση Αα θ (t) < 0,
θ (t) < 0 καί Aß 0j(t) > 0, θ,(ί) > 0 του Σχήματος % δίδονται άπό τά συστή-
ματα τών έξισώσεων (13a, b) καί (14a, b):

(l + 3m2cos2a,)0, +P| |— [cos(a, + 01) + 2m2cosa1cos0,|-sin(α, +Θ,) —
2m2cosajsin0, J+^m,R2cosa, [Ö2cos(a2 + θ2 — θ,) — è2sin(a, +θ2 —θ,)] = 0 (13a)

Θ2+Ρ2

— cos(a2 +02)-sin(a, +θ2

,sin(a, +θ,-θ.) =0

3cosa, ru / „
--=—L θ,cos α, +θ,

2R, ί 1 12 2

+

(13b)

(ί + 3m2cos2a, ) θ, + ρ21—[cos (α, - θ, ) + 2m2cosa,cos01 ] + sin (α, - θ, ) -
2m2cosa,sin0, J + -|m,R2cosa, [ë,cos(a2 -θ2 +0,) + è2sin(a2 — θ2 + θ,)] = 0 (14a)

32 + Ρ2

— cos(a2 — 0,) + sin(a, —θ.

Ôfsin (α2 — θ2 + θ, )] = 0

^ 3cosa, rx

2R,

ι,cos α, — t

(14b)

• Πρόβλημα 2: Σύστημα δύο ομοίων σπονδύλων: (1) μονολιθικά συνδεδε-
μένων, καί (2) έλευθέρως έδραζομένων τού ένός έπί τού άλλου.

Ερώτημα: Ποιό είναι εύσταθέστερο σύστημα στό Σχήμα 11, τό (1) ή το (2);

Απάντηση: Γιά τό εύρος περιόδου διεγέρσεως 0 < Τ < 2.387 sec
(άρκετά μεγάλο), εύσταθέστερο είναι τό σύστημα (2), διότι τό μέγεθος τής
εδαφικής διέγερσης πού θά προκαλέσει τήν πτώση τού άνω σπονδύλου είναι

2h. 2b Cl  t m.  Ri»m'9 θ<0 θ:<0 \
2h;  Διεύθυνση C,  • m,  a-  R |m,g e,<o' \
κίνησης (1) (2)

Σχ. 11. Δύο σπόνδυλοι: (1) μονολιθικά συνδεδεμένοι, καί (2) έλεύθερα έδραζόμενοι ό
Ινας έπί τοϋ άλλου.
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μειωμένο λόγω άπορροφήσεως ενέργειας, οφειλόμενης στήν μικρή ολίσθηση
(λόγω τριβής) καί στήν πλαστική κρούση μεταξύ τών δύο σπονδύλων. Στο
Σχήμα 12 φαίνεται ή πορεία ταλάντωσης τών συστημάτων (1) καί (2) μέ-

Σχ. 12. Πορεία ταλάντωσης μέχρι πτώσεως (ανατροπής) συστήματος δύο σπονδύ-
λων: (1) μονολιθικά συνδεδεμένων, καί (2) ελευθέρως έδραζόμενων τοϋ ένός
επί τοΰ άλλου.
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• Πρόβλημα 3: Εύστάθεια σπονδύλου έδραζομένου επί. άλλου ή άπευ-
θείας επί τού εδάφους.

'Ερώτημα: Πότε ένας σπόνδυλος είναι άσφαλέστερος, άν έδράζεται
ελεύθερα έπάνο.) σέ άλλον σπόνδυλο (Σχ. 13, διβάθμιο σύστημα 1), ή άν
έδράζεται έλεύθερα άπευθείας στο έδαφος (Σχ. 13, μονοβάθμιο σύστημα 2);

Ή άπάντηση στο ερώτημα αύτό δίδεται μέσω άναλυτικής λύσεο.ις γιά
άρμονική παλμική διέγερση, όπως φαίνεται καί άπό τό κατωτέρω διάγραμ-
μα τού Σχήματος 14 πού δίδει τό ελάχιστο εύρος εδαφικής επιταχύνσεως,
ag/ag, συναρτήσει τής εξωτερικής κυκλικής συχνότητας «γ

-2b.....—ι
Ρ Ρ

2h; C  • m?  a.· 2b
R τ(" g
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s s'

2h, C  a, ,m 2h< G • nrii  a.
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0 0' (1) * (2) s'

Σχ. 13. Σπόνδυλος έδραζόμενος σέ άλλον σπόνδυλο (Περίπτωση 1), καί ό ίδιος σπόν-
δυλος (έδραζόμενος) άπευθείας στο έδαφος (Περίπτωση 2).

ΜονοβάΟμιο Σύστημα 3
(σπόνδυλοι μονολιθικά συνδεδεμένοι)

ΓΥ

Διβάθμιο Σύστημα 1
(σπόνδυλοι τοποθετημένοι ό ενας
πάνω στον άλλο)

<Χ

LÀ.

ΜονοβάΟμιο Σύστημα 2
(άνω σπόνδυλος έδραζόμενος
άπευθείας στό έδαφος)

:!χ. 14. Ευστάθεια σπονδύλου έδραζομένου έλευθέρως σέ άλλον σπόνδυλο (Περίπτωση 1),
τοϋ ιδίου σπονδύλου έδραζομένου στο έδαφος (Περίπτωση 2) καί τοΰ ιδίου έπίσης
(σπονδύλου) έδραζομένου σέ άλλο σπόνδυλο, μονολιθικά συνδεδεμένο μέ αυτόν
(Περίπτωση 3).
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Στήν συνέχεια δίδονται για πρώτη φορά στήν βιβλιογραφία οί εξισώ-
σεις κινήσεως ενός συστήματος έκ τριών σπονδύλων ελευθέρως έδραζομέ-
νων μεταξύ των καί μέ το έδαφος.

Το σύστημα τών τριών μή γραμμικών εξισώσεων κινήσεως τού σχη-
ματισμού (6) (Σχ. 15β αριστερά) δίδεται άπο τις εξισώσεις (15), (16) καί
(17), καί τού σχηματισμού (6)' (Σχ. 15β δεξιά) άπό τις εξισώσεις (18), (19)
καί (20).
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Σχ. 15. (α) Ν = 26 (= 9 + 9' + 4 + 4') πιθανοί σχηματισμοί ανατροπής, καί (β) ύπ' άρ.
(6) καί (6)' σχηματισμοί ανατροπής.
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[ΐ+ 3(m, + m3)cos2a,] θ, + pf — [cos(a, + 0,) + 2(m2 + m3) cosa^osB,] —
sin (a, +0, ) —2(m2 + m3)cosa,sin0

3-
sin -

^-R2cosa, {θ, [m,cos(a2 +θ2 — 0,) +
2m3cosa,cos (0, - 02 )] + 02 [2m3cosa2sin (0, - Θ, ) — m2sin (a2 + 0, — 0, )]| +
— m3R3cosat [ë3cos(a3 + 03 — 0,) — è3sin(a3 +03 — 0, )J = 0

[m2 + 3m3cos2a2] 02 + p2 j -^-[m,cos (a, + 02) + 2m3cosa2cos0,] - m2sin (a2 + 02)-
2fn,cosa,

[m2cos(a2 +02 — 0,) + 2m3cosa2cos(0, — θ2)] —

3 cosa

2 R2

1L02 [2m3cosa2sin(0, -0,)-m,sin(a2 + θ2 — θ,)] +

ο η

- m3 cosa, [ë3cos (a3 + 03 - θ2 ) - 02sin (a3 + 03 - 02 )] = 0 (16)

2 J R,

% + PÎ

—cos(a3 + 03 ) — sin (a3 + 03)

+|^.[ë1coS(a3 + 03-01) +

02sin (a3 + 03 - 0, )] + ^-^-cosa, [ë,cos(a3 + θ3 - 02 ) + 02sin (a3 + 03 - 02 )] = 0 ( 17)

δπου m2 = m2/m,,m3 = m3/m„ R2 = R2/R,R3 = R3/R„ pf = 3g/4Rj (i = 1, 2, 3).

01 εξισώσεις (15), (16) καί (17) του σχηματισμού (6) (Σχ. 15β άρι-
στερά) θέτοντας εις αύτές - u (t) καί - 9.(t) (i = 1, 2, 3) στήν θέση τών u (t) καί
0.(t) οδηγούν στο σύστημα τών αντιστοίχων έξισώσεων (18), (19) καί (20)
τού σχηματισμού (6)' (Σχ. 15β δεξιά).

[ΐ + 3(fn2 -I-m,)cos2a,] θ, + ρ2 — [cos(a, -0l) + 2(m2 +m3)cosa,cos0l] +

(a, -0,)-2(m2 +m3)cosa,sin61 J+ ^R,cosa, | θ, [m2cos(a, — θ2 +θ,) +
2m3cosa2cos(0, -0,)] + 02 [2m3cosa2sin(0, -02) + m,sin(a2 — θ2 + θ,)]} +
- m3 R3cosa, [Ö3cos (a3 - 03 + 0j ) + 03sin (a3 - 03 + 0, )] = 0 (18)

[m, +3m3cos2a2]Ö2 +p2 —[m2cos(a2 — 02) + 2m3cosa,cos02] + m2sin(a2 — Θ,) —
2m3cosa,sin02 J + j.ci^ai |ö| [m,cos(a2 — θ2 + 91) + 2m3cosa,cos(01 — θ2)] —

sin
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θ2 [2m3cosa2sin (θ( — θ, ) — m2sin (α2 — θ2 + θ, )]} +

h
Κ

3 R

- m , cosa, Ö3cos (a3 - θ3 + θ, ) + è3sin (a3 - θ3 + θ2 ) = 0 (19)

Θ3 + Ρ'

3 cosa, r- , „ s

+--=-^[01cos(a3 -03 + 02)^

è^sin (a3 - θ3 + θ, )| + cosa2 fë2cos(a3 - θ3 + θ, ) - Ô;sin (a3 - θ3 + θ, )] = 0 (20)

2 R3

Στήν επίλυση τοΰ μή γραμμικού συστήματος τών εξισώσεων (15) έως
(17) καί (18) εως (20) αναφέρονται οί ύπ' άριθμόν [17] καί [18] έργασίες.

Αξίζει νά παρουσιαστεί το βιντεοσκοπημένο πείραμα σπονδυλωτού
κίονος άπό πέντε σπονδύλους (Είκ. 2), πού εκτελέστηκε στό υπό τήν διεύ-
θυνση τού Καθηγητού τού ΕΜΠ κ. Γ. Γκαζέτα 'Εργαστήριο 'Εδαφοδυνα-
μικής τοΰ ΕΜΠ (Drosos et al. 2012). Άπό τήν βιντεοσκόπηση αύτή φαίνε-
ται ή μεγάλη άπόσβεση (λόγου ολισθήσεως καί πλαστικής κρούσεως) με-
ταξύ τών διαδοχικών σπονδύλων, ή οποία άπομειώνεται στούς ύψηλότε-
ρους σπονδύλους μέ άποτέλεσμα, ένώ τά αντικείμενα στή βάση τού κίονα νά
έχουν καταρρεύσει, στό άνω μέρος αύτού τό μέγεθος τής σεισμικής διεγέρ-
σεως (σεισμός Πάρνηθας, 7.9.1999) νά μήν έχει πρακτικώς άποτελέσματα
λόγω έξασθενήσεώς του εξαιτίας τής άποσβέσεο.>ς.

Είκ. 2. Φωτογραφία άπο πείραμα στό 'Εργαστήριο Έδαφοδυναμικής του ΕΜΠ πολυ-
σπονδυλιοτοΰ κίονα άπό πέντε σπονδύλους, υποκείμενου στήν σεισμική διέγερ-
ση τής Πάρνηθας στις 7.9.1999 (Drosos et al. 2012).
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Άπό τήν ερευνά αύτή αναδείχθηκε τό μεγαλοφυές τής κατασκευα-
στικής λύσεως τών αρχαίων Ελλήνων, οί όποιοι γιά λόγους μεγαλύτερης
προστασίας έναντι σεισμών κατασκεύαζαν τούς κίονες πολυσπονδυλωτούς
καί όχι μονολιθικούς. Δηλαδή είχαν άντιληφθεϊ έκ διαισθήσεως ή έκ
πείρας —άφού δέν διέθεταν τότε τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις—
δτι τό μέγεθος τής εδαφικής σεισμικής διεγέρσεως λόγω τής άπορρόφη-
σης ενέργειας μεταξύ διαδοχικών σπονδύλ,ων έξαιτίας τριβής καί πλαστικής
κρούσης θά ήταν σημαντικά μειωμένο στο άνω μέρος τών κιόνων, ώστε νά
μήν έπαρκεΐ γιά τήν άνατροπή καλλιτεχνημάτων έδραζομένων έπ' αύτών
(π.χ. άγαλμάτο^ν). Έκτος αύτού, τού ιδιαίτερης έξάρσεως επινοήματος, άξί-
ζει νά μνημονευθούν τά κυριότερα συμπεράσματα άπό τήν μέχρι σήμερα
σχετική έρευνα (ή όποία καί συνεχίζεται) γιά τόν λικνισμό τόσο πολυσπον-
δυλωτών κιόνων, οσο καί τού συστήματος πολυσπονδυλωτού κίονα-άγάλ-
ματος. Μιά γενική καί διεξοδική επισκόπηση τής συναφούς μέ τό άντικεί-
μενο αύτό έρευνας δίδεται σέ πολύ πρόσφατη εργασία (Kounadis 2014c).

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Άπο τήν προηγηθείσα άνάπτυξη προέκυψαν τά άκόλουθα σημαντικά
συμπεράσματα:

δ. 1. ΠΟΛΥΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΣ ΚΙΟΝΑΣ

• Ή πολύ εύεργετική άπόσβεση, ιδιαίτερα γιά τήν εύστάθεια άγάλ-
ματος καί έπιστυλίων, οφειλομένη σέ μικροολισθήσεις καί πλαστική
κρούση (μεταξύ διαδοχικών σπονδύλων) δέν μπορεί νά υπολογισθεί κατά
τρόπο πρακτικά άξιόπιστο λόγω τής μεταβαλλόμενης κατά τόν λικνισμό
τιμής τού συντελεστού τριβής καί τής άδυναμίας εκτιμήσεως τού μεγέθους
τής πλαστικής κρούσεως. Κατά συνέπεια, ό μόνος τρόπος υπολογισμού τής
άποσβέσεως είναι ό πειραματικός. Μέ προσομοιώματα μικρής κλίμακας καί
χαρακτηριστικά δοκιμίων (γεωμετρικά καί ύλικοΰ) κατά τό δυνατόν ϊδια μέ
εκείνα τών σπονδυλωτών κιόνων, μπορούμε νά υπολογίσουμε γιά χρονικό
διάστημα π.χ. 4' τήν μεταβολή του λόγου τών επιταχύνσεων άνω μέρους
καί βάσεως τού πολυσπονδυλωτού κίονος γιά διαφόρους τύπους γνωστών
σεισμών. Μέ τήν βοήθεια τής μεταβολής τού μικρότερου τής μονάδας λόγου
αύτών τών έπιταχύνσεων μπορούμε νά εκτιμήσουμε μέ μεγάλη προσέγγιση
το μέγεθος τής άποσβέσεως πολυσπονδυλωτών κιόνων καί βάσει αυτής νά
υπολογίσουμε τόν ισοδύναμο συντελεστή ιξώδους ένός μονολιθικού προβό-
λου μέ χαρακτηριστικά —γεωμετρικά, ελαστικά καί υλικού— ϊδια μέ εκείνα
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τοΰ πολυσπονδυλωτοΰ προβόλου1. Χρήσιμη θά ήταν, έν προκειμένω, ή κα-
ταγραφή μακράς διάρκειας άντιστοίχων μετρήσεων μετά άπό τοποθέτηση
έπιταχυνσιογράφων στό άνω μέρος καί στή βάση τών πολυσπονδυλωτών
κιόνων τής Ακαδημίας Αθηνών.

• Γιά πρώτη φορά διετυπώθη ή μαθηματική σχέση πού δίδει γιά ένα
σύστημα n σπονδύλων (έλευθέρως έδραζομένων μεταξύ τους καί τό έδα-
φος) τόν άριθμό τών πιθανών σχηματισμών (configuration patterns) άνα-
τροπής, ίσο μέ Ν = 3" - 1, ώς καί τόν συνολικό άριθμό διαφορικών έξισώσεων,
ίσο μέ nN = η(3η- 1). Χαρακτηριστικό τής δυσχερούς άναλύσεως σέ λικνισμό
πολυσπονδυλωτών κιόνων είναι ότι μέ τήν έναρξη τής εδαφικής διέγερσης,
ό πρωτοεμφανιζόμενος σχηματισμός, προϊόντος τοΰ χρόνου, μεταβάλλεται
χωρίς νά είναι γνωστή έκ τών προτέρων ή διαδοχή τών επομένων μετασχη-
ματισμών μέχρι τοΰ τελικοΰ σχηματισμού άνατροπής.

• Ή άδυναμία —κατόπιν τών προεκτεθέντων— άναλύσεως σέ λικνισμό
τού πολυσπονδυλωτοΰ κίονα έστρεψε τό ενδιαφέρον τής έρευνας στήν μελέτη
τής άστάθειας λόγω λικνισμοΰ μέ ή χωρίς κρούση άρχικώς (Housner 1963)
ένός σπονδύλου (rigid block) μέ ένα πλήθος δημοσιεύσεων πού συνεχίζο-
νται μέχρι καί σήμερα (Kounadis 2013b), άργότερα δέ τής άρκετά δυσχε-
ρούς έπιλύσεως συστήματος δύο σπονδύλων (Allen et al. 1986), γιά τό όποιο
σύστημα μόλις πρόσφατα δόθηκε άναλυτική —κλειστή— λύση (Kounadis et
al. 2012b). Στήν παρούσα μελέτη διατυπώνεται γιά πρώτη φορά τό σύ-
στημα τών τριών μή γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πού διέπει τήν συ-
μπεριφορά καί τήν άστάθεια λόγω λικνισμοΰ σπονδυλωτού κίονα άπό τρεις
σπονδύλους έλευθέρως έδραζομένους μεταξύ τους καί το έδαφος. Δεδομένου
ότι τό σύνολο τών πιθανών σχηματισμών άνατροπής λόγω λικνισμοΰ τοΰ
συστήματος τριών σπονδύλων είναι Ν = 33 - 1 = 26 μέ συνολικό άριθμό μή
γραμμικών έξισώσεων nN = 3 x 26 = 78, είναι πρόδηλη ή άδυναμία άναλύ-
σεως πολυσπονδυλωτών κιόνων μέ πλείονες, συνήθως τών 10, σπονδύλων
συνδεομένων μέ συνολικό άριθμό μή γραμμικών έξισώσεο.>ν ΙΟΝ = 10(310 - 1) =
= 590480! Ωστόσο, στό πλαίσιο τής παρούσας έρευνας μέ βάση τήν μελέτη
άστάθειας λόγο:» λικνισμοΰ ένός καί δύο σπονδύ/^ων προέκυψαν τά άκόλου-
θα νέα ευρήματα:

1. "Ηδη έχει ζητηθεί ή εκτέλεση σχετικού πειράματος στο ύπο τήν διεύθυνση του

Καθηγητή ΕΜΠ κ. Γ. Γκαζέτα Εργαστήριο Έδαφομηχανικής του ΕΜΠ.
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(1) Γιά πρώτη φορά διατυπώθηκαν κριτήρια αστάθειας λόγω λικνι-
σμοϋ πού όδηγοΰν στον προσδιορισμό τού ελάχιστου εύρους εδαφικού κρα-
δασμού ένός κύματος, πού προκαλεί άνατροπή (μέ ή χωρίς άπόσβεση) τόσο
γιά τήν περίπτωση ένός όσο καί δύο σπονδύλων. Πρόσφορη γραφική παρά-
σταση αύτοΰ τού κριτηρίου άστάθειας δίδεται στο έπίπεδο φάσεως (θ
συναρτήσει θ γιά μονοβάθμιο σύστημα, καθώς καί θ, συναρτήσει θ2γιά δι-
βάθμ,ιο σύστημα, όπου ή γωνία θ,αντιστοιχεί στον άνω σπόνδυλο).

(2) Γιά πρώτη φορά παρουσιάσθηκαν κλειστοί τύποι προσδιορισμού τού
ελάχιστου εύρους ήμιτονοειδούς καί συνημιτονοειδοΰς (μέ άρχική γωνία
φάσεως) εδαφικού κραδασμού ένός κύματος, πού προκαλεί άνατροπή μέ ή
χωρίς κρούση, συμπεριλαμβανομένης τής επιρροής τών άρχικών συνθηκών,
οί όποιες άναλόγως τού προσήμου τους (άρνητικές ή θετικές) μπορεί νά
σταθεροποιούν ή νά άποσταθεροποιούν τόν σπόνδυλο (rigid block).

(3) Ή παρατήρηση, τήν οποία έκανε ό Housner τό 1963, ότι μεταξύ δύο
γεωμετρικώς ομοίων σπονδύλων (blocks) ό ύψηλότερος είναι πιο εύσταθής
άπό τόν χαμηλότερο, επαληθεύεται μέ τήν παρούσα έργασία βάσει άναλυ-
τικής άποδείξεως. Συγκεκριμένα άποδεικνύεται ότι (γιά τήν ϊδια γωνία θ
έκτροπής τών δύο σπονδύλων), ή ροπή άντίστασης σέ άνατροπή, Μ , τού υψη-
λότερου «block», ύψους Η, είναι η3 μεγαλύτερη τής ροπής άντίστασης, Μο, τού
χαμηλότερου «block», ύψους h (δηλαδή Μ1/Μο = η3, όπου η = H/h >1).

(4) Γιά ένα μεγάλο εύρος τής περιόδου εδαφικής διεγέρσεως (ένός κύ-
ματος) σύστημα άπό δύο σπονδύλους είναι εύσταθέστερο, όταν ό ένας σπόν-
δυλος ελευθέρως εδράζεται έπί άλλου (διβάθμιο σύστημα) άπό ό,τι στήν πε-
ρίπτωση πού οί δύο αύτοί σπόνδυλοι είναι μονολιθικά συνδεδεμένοι (μονο-
βάθμιο σύστημα).

(5) Σπόνδυλος έλευθέρως έδραζόμενος έπί τού έδάφους (μονοβάθμιο
σύστημα) γίνεται ευσταθέστερος τοποθετούμενος έπάνο:» σέ άλλο σπόνδυλο
(έλευθέρως έδραζομένου έπί τού έδάφους), όταν συνδέεται μέ αύτόν μονολι-
θικά (μονοβάθμιο σύστημα), καθίσταται δέ άκόμη εύσταθέστερος, άν έδρα-
στεΐ έλευθέρως έπί άλλου σπονδύλου, ό όποιος έπίσης έδράζεται έλευθέρως
στο έδαφος.

5.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ ΚΙΟΝΑ-ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ

• Έν πρώτοις, άξίζει νά τονιστεί ότι ή τοποθέτηση στο άνω άκρο λυ-
γηρού προβόλου ένός βάρους (π.χ. άγάλματος) προκαλεί αύξηση τής ίδιο-
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περιόδου ταλαντώσεως του συστήματος προβόλου-βάρους λόγω τών ανα-
πτυσσομένων αδρανειακών δυνάμεων (συνεπεία τής εύθυγράμμου καί ιδιαίτε-
ρα περιστροφικής κινήσεως του βάρους), και δευτερευόντως λόγω άξονικής
θλίψεως. Ή ίδιοπερίοδος του συστήματος αύτοΰ αύξάνει περισσότερο, άν ό
πρόβολος είναι πακτωμένος σέ θεμέλιο (μέ συγκεκριμένη μάζα καί περιστρο-
φική άδράνεια) έδραζόμενο έπί ελαστικού εδάφους. Οί έπιρροές αύτές στήν
αύξηση τής ίδιοπεριόδου (λόγω άξονικής θλίψεως έκ τού βάρους, συγκεντρω-
μένης μάζας καί έλαστικής θεμελιώσεως) διερευνηθεΐσες διεξοδικώς άπό
τόν συγγραφέα (Kounadis 1975, 1976) έχουν εύεργετική επίπτωση στήν
σεισμική συμπεριφορά τού συστήματος, το όποιο (λόγω αυξήσεως τής ίδιο-
περιόδου του) μετακινείται πρός τήν κατεύθυνση τής ολιγότερο έπικίνδυνης
περιοχής τών φασμάτων έπιταχύνσεως (Kounadis 2010, 2013a).

(1) Ή ώς άνω εύεργετική επιρροή τής αύξήσεως τής ίδιοπεριόδου
στήν σεισμική συμπεριφορά τού συστήματος προβόλου-άγάλματος αύξά-
νει σημαντικά, όταν ό πρόβολος είναι πολυσπονδυλωτός λόγω τής άπορροφή-
σεως σεισμικής ενέργειας μεταξύ διαδοχικών σπονδύλων (συνεπεία τριβής
καί πλαστικής κρούσης) μέ άποτέλεσμα ή εναπομένουσα σεισμική ενέργεια
νά είναι, έν γένει, άνεπαρκής γιά τήν άνατροπή του αγάλματος. Βεβαίως,
ή εύστάθεια τού άγάλματος συναρτάται καί άπό τά γεωμετρικά χαρακτη-
ριστικά, τίς έλαστικές σταθερές καί τό ύλικό τών σπονδύλων (Kounadis
2013a). Μέ βάση τά προεκτεθέντα, εξηγούνται οί λόγοι γιά τούς όποιους τά
άγάλματα Αθηνάς καί Απόλλωνα τής Ακαδημίας Αθηνών (άλλά. καί άλλοι
άρχαΐοι πολυσπονδυλωτοί κίονες), παρά τά ισχυρά πλήγματα πού έδέχθη-
σαν κατά καιρούς άπό ισχυρούς σεισμούς, εξακολουθούν άκόμη καί σήμερα
νά στέκονται όρθια.

(2) Λαμβάνοντας ύπ' όψιν όλα τά προαναφερθέντα εύνοϊκά χαρα-
κτηριστικά (αύξηση ίδιοπεριόδου, σημαντική άπόσβεση) καί τήν διατή-
ρηση άκόμη καί σήμερα άρχαίων πολυσπονδυλωτών κιόνων, εύλόγως μπο-
ρεί κανείς νά συμπεράνει ότι ή άνατροπή λόγω σεισμού ένός άγάλματος έπί
πολυσπονδυλιοτού κίονα είναι δυνατή μόνο στήν άσυνήθη περίπτωση καταρ-
ρεύσεως τού ιδίου τού κίονα λόγω εξαιρετικά ισχυρού σεισμού.

(3) Δεδομένου ότι είναι άδύνατη ή άκριβής (άναλυτική) εκτίμηση τού
μεγέθους τής άποσβέσεως, μεταβαλλόμενης άπό σπόνδυλο σέ σπόνδυλο
(έντονότερη στούς χαμηλούς καί εξασθενούσα στούς ύψηλούς σπονδύλους),
ό μόνος τρόπος άξιόπιστου υπολογισμού, όπως προανεφέρθη, είναι ό πει-
ραματικός. Συγκεκριμένα, μπορεί έργαστηριακώς νά μετρηθεί ό λόγος τών
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επιταχύνσεων στο άνω μέρος καί στήν βάση τού πολυσπονδυλωτού κίονα
(γιά διάφορες μορφές σεισμικών διεγέρσεων) συναρτήσει του χρόνου, π.χ.
διάρκειας 4', ό όποιος (λόγος) έκφράζει προφανώς τό συνολικό μέγεθος τής
άποσβέσεως συναρτήσει του χρόνου. "Ενας άλλος άκόμη άκριβέστερος τρό-
πος υπολογισμού τής συνολικής άποσβέσεως, όπως προαναφέρθη, είναι ή
τοποθέτηση έπιταχυνσιογράφων στο άνω μέρος καί στήν βάση τών πολυ-
σπονδυλωτών κιόνων (π.χ. στους κίονες τών άγαλμάτων Αθηνάς καί Απόλ-
λωνα τής Ακαδημίας Αθηνών) γιά τήν καταγραφή τών σχετικών μετρήσεων
σέ βάθος χρόνου.

(4) Μέ βάση τά ώς άνω άποτελέσματα (τοϋ λόγου τών επιταχύνσεων στο
άνω μέρος καί στήν βάση κιόνων) μπορούμε νά προσδιορίσουμε έναν ισο-
δύναμο συντελεστή ιξώδους καί στήν συνέχεια νά τόν εισαγάγουμε
στήν διαφορική εξίσωση κινήσεως τοϋ μονολιθικού ίξωδοελαστικοΰ προ-
βόλου πού φέρει έπ' αύτού τό άγαλμα (Kounadis 2014b). Δεδομένου ότι
ή δυναμική έπίλυση τού συστήματος ίξωδοελαστικοΰ προβόλου-άγάλματος
είναι άναλυτική, ή προκύπτουσα λύση είναι ή βέλτιστη δυνατή προσέγγι-
ση στο μέχρι σήμερα ούσιαστικά άλυτο πρόβλημα έπιτεύξεως μιάς αξιόπι-
στης εκτίμησης τής πολύπλοκης αύτής (λόγω λικνισμοϋ) δυναμικής συμπε-
ριφοράς τοϋ συστήματος.
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ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΙ" ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εισαγωγή

Τό ερώτημα ποιοι είναι «οί σκοποί τής Επιστήμης» έχει διάφορες ση-
μαντικές πλευρές. Είναι προφανές οτι ή κύρια άποστολή τής Επιστήμης
είναι ή γνώση. Αλλά γιά ποιο σκοπό γίνεται ή αύξηση τής γνώσης; Είναι
μόνο γιά νά ικανοποιήσουμε τήν περιέργειά μας, γιά νά κατανοήσουμε τή
Φύση γύρω μας, ή εστω ολόκληρο το Σύμπαν; Ή μήπως κύριος σκοπός τής
Επιστήμης είναι ή βελτίωση τής ζωής μας ώς άτόμων καί ώς κοινωνίας;

Θά μπορούσε νά πει κανείς ότι οί δύο αύτοί σκοποί είναι συμπληρω-
ματικοί καί οχι άντίθετοι. Αλλά τό θέμα τής προτεραιότητας έχει ιδιαίτερη
σημασία όταν τίθενται θέματα χρηματοδοτήσεως τών διαφόρων ερευνών.
Όταν ή κυβέρνηση τών Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται νά χρηματοδοτήσει
έρευνες γιά τήν Αστρονομία, ή γιά τόν καρκίνο, σέ ποιο θέμα θά δο'^σει προ-
τεραιότητα; Ή απάντηση είναι «ούτε στό ένα ούτε στό άλλο». Ή προτεραιό-
τητα δίδεται πάντα στήν πολεμική βιομηχανία. Έτσι έρχονται στήν επιφά-
νεια άλλοι σκοποί πού μπορεί νά παίζουν σημαντικό ρόλο στήν άνάπτυξη τής
'Επιστήμης. Ή 'Επιστήμη μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τή βελτίωση τής
ζωής τών άνθρώπων άλλά καί γιά τόν πόλεμο καί τήν καταστροφή.

'Εδώ υπεισέρχονται πολύ σοβαρά προβλήματα επιστημονικής ήθικής.
Είναι έπιτρεπτό σέ έναν επιστήμονα νά εργάζεται στήν άνάπτυξη πυρη-
νικών όπλων; 'Ας μήν σπεύσουμε νά κάνουμε γενικούς άφορισμούς. Όταν
υπήρχαν σαφείς πληροφορίες ότι ό Χίτλερ σκόπευε νά άναπτύξει πυρηνικά
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όπλα, δέν έκαναν καλά οί Ηνωμένες Πολιτείες πού έσπευσαν ν' άναπτύξουν
πρώτες τήν άτομική βόμβα;

"Ενας άλλος, παράπλευρος σκοπός τής 'Επιστήμης εΐναι ή οικονομική
άνάπτυξη καί επικράτηση. Μέ ηθικά ή άνήθικα μέσα. ΓΙ .χ. μπορεί ή βιομη-
χανία νά δημιουργήσει φθηνότερα καί καλύτερα υλικά καί νά κερδίσει βοη-
θώντας τούς άνθρώπους. Άλλά μπορεί ορισμένα κράτη νά εκμεταλλευθούν
μέχρις έξοντώσεως άλλα άσθενέστερα κράτη.

Ένας άκόμη παράγων πού παίζει σημαντικό ρόλο στήν άνάπτυξη τής
'Επιστήμης είναι τό γόητρο. Όταν οί Ρώσοι έστειλαν πρώτοι τόν Sputnik
στό διάστημα, οί Αμερικανοί ταράχθηκαν τόσο πολύ, ώστε διέθεσαν άπεριό-
ριστα χρήματα γιά τήν άνάπτυξη τού διαστημικού προγράμματος καί τε-
λικά έστειλαν άστροναύτες στή σελήνη.

Άλλά τό γόητρο είναι κίνητρο καί γιά πολλά άλλα επιτεύγματα κρατών,
ερευνητικών κέντρων ή άτόμων. Ό άγώνας γιά τήν προβολή ένός έπιστήμονος
μπορεί νά ξεκινάει άπό τήν άναζήτηση μιάς θέσεως σέ ένα πανεπιστήμιο
ή σέ ένα έρευνητικό κέντρο άλλά συνεχίζεται στήν προσπάθεια εξασφαλίσεως
χρηματικών κονδυλίων, μέχρι τή δημιουργία ένός «μονοπωλίου» σέ ορι-
σμένους τομείς τής 'Επιστήμης. "Ενα παράδειγμα ήταν ό συναγωνισμός στό
CERN μεταξύ δύο ομάδων πού προσπαθούσαν νά βρούν τά σωμάτια W+,W"
καί Ζ.Ό Rubbia μέ τόν Van der Meer προηγήθηκαν καί πήραν το βραβείο
Nobel. Άλλά μερικοί άναφέρουν ότι, όταν ό Rubbia άνακοίνωσε τά πρώτα
άποτελέσματα, δέν είχε άκόμη τά πλήρη στοιχεία καί τά «συμπλήρωσε» μέ
εικαζόμενα δεδομένα, δηλαδή μέ κάτι άνεπίτρεπτο επιστημονικά.

Στά επόμενα θά άσχοληθούμε μέ μερικούς έπιμέρους σκοπούς τής
'Επιστήμης.

1. ΓΝΩΣΗ

Ό πρώτος σκοπός τής 'Επιστήμης είναι ή συγκέντρωση γνώσεων. Οί
γνώσεις αύτές άναφέρονται κατά πρώτον στή Φύση, στήν καταγραφή τού
περιβάλλοντος κόσμου καί τών φαινομένων πού τόν διέπουν. Ό άνθρωπος
μελέτησε τά γύρω του φαινόμενα μέ τήν παρατήρηση καί τό πείραμα (Φυ-
σική, Χημεία, Βιολογία). Προχώρησε στή μαθηματική άνάλυση τών φαινο-
μένων. 'Επεκτάθηκε στό διάστημα πέραν τής Γής μέ τήν Αστρονομία καί
έφθασε νά μελετά τό όλο Σύμπαν. Παράλληλα άναπτύχθηκαν οί ιατρικές
επιστήμες, οί οικονομικές καί κοινωνικές έπιστήμες, ή ιστορία κλπ.
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Όλη αύτη ή γνώση καταγράφηκε σέ άπειράριθμα βιβλία πού γεμίζουν
τις βιβλιοθήκες δλου τού κόσμου. Αλλά σήμερα ή σημασία τών βιβλίων περιο-
ρίζεται, καί πρώτη θέση στήν καταγραφή καί διάδοση τών νέων πληροφο-
ριών καταλαμβάνουν οί υπολογιστές καί τό διαδίκτυο. Τά νέα παιδιά, άπό
τή στιγμή πού μαθαίνουν νά διαβάζουν, μπαίνουν στον κόσμο τών υπολογι-
στών, πού τούς χαρίζει άπίστευτες δυνατότητες νά γνωρίσουν όλες τις πλευρές
της γνώσης. Έτσι, ένας νεαρός μαθητής μπορεί νά παρακολουθεί όχι μόνο τί
γίνεται στήν άλλη άκρη τής γης, άλλά καί τις τελευταίες έρευνες στά εργα-
στήρια, στά νοσοκομεία, στο διάστημα. Άρκεΐ νά σημειώσει μερικές λέξεις-
κλειδιά γιά νά δει μπροστά του όλες τις έξελίξεις τής Επιστήμης.

Τά τελευταία χρόνια παρακολουθήσαμε μερικές εντυπωσιακές έξελί-
ξεις στήν Επιστήμη. Μιά τέτοια έξέλιξη ήταν τό γονιδίωμα τοϋ άνθρώπου,
πού άνοιξε τεράστιες δυνατότητες γιά τή μελέτη τής ζωής καί γιά τή θερα-
πεία ασθενειών. Μιά άλλη σημαντική άνακάλυψη άφορα τό Σύμπαν, το ότι
ή διαστολή τοϋ Σύμπαντος έπιταχύνεται. 'Υπάρχουν δύο περίοδοι έπιτα.·/ύν-
σεως τής διαστολής τού Σύμπαντος. Ή πρώτη βρέθηκε άπό τόν Έλληνα
Δημοσθένη Καζάνα καί έγινε κατά τά πρώτα στάδια τής ζωής τοϋ Σύμπα-
ντος. Ή περίοδος εκείνη, πού έφερε μιά άπότομη μεγέθυνση τού Σύμπαντος
κατά έναν παράγοντα 103°-10100, ονομάζεται πληθωρισμός. Ή δεύτερη πε-
ρίοδος, πού άρχισε πριν άπό 7 δισεκατομμύρια έτη, συνεχίζεται μέχρι σή-
μερα καί οφείλεται σέ μιά σκοτεινή ένέργεια πού σπρώχνει συνεχώς προς τά
έξω τό Σύμπαν. Άπό τό άλλο μέρος ή άνακάλυψη τού σωματίου Higgs στο
CERN μάς έδωσε στοιχεία γιά τήν έσώτατη δομή τής ύλης.

ΕΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ-ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΌΜΟΙ

Άλλά οί πληροφορίες πού παίρνουμε άπό τή Φύση δέν άρκοΰν γιά τήν
έρμηνεία της. Χρειάζεται έπιπλέον ή κατανόηση τών νόμων τής Φύσεως. Τά
διάφορα φυσικά φαινόμενα υπόκεινται σέ νόμους, οί όποιοι είναι παγκόσμιοι.

Όταν ό Νεύτων έκανε τή διαπίστωση ότι τό μήλο πέφτει προς τή γή
ενώ ή σελήνη δέν πέφτει, οδηγήθηκε στο νόμο τής παγκόσμιας έλξης, τής
βαρύτητος. Ανάλογοι νόμοι διατυπώθηκαν γιά τις ηλεκτρικές καί μαγνη-
τικές δυνάμεις. Πολύ σημαντικό ρόλο στήν περίπτωση αύτή έπαιξαν οί
περίφημες έξισώσεις Maxwell. Τέλος, διατυπώθηκαν νόμοι γιά τις πυρη-
νικές δυνάμεις μεταξύ στοιχειωδών σωματίων. Οί νόμοι αύτοί ήταν βεβαίως
προσεγγιστικοί καί άλλοι άκριβέστεροι νόμοι διατυπώθηκαν άργότερα. Π.χ.
ή θεωρία τού Νεύτωνος βελτιώθηκε μέ τή Γενική θεο^ία τής Σχετικότητος
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του Einstein. Όμως οί εκτροπές άπό τό Νόμο τοϋ Νεύτωνος είναι έν γένει
μικρές. Επομένως, ή νευτώνεια θεωρία παριστά μέ άρκετή άκρίβεια τις κι-
νήσεις τών πλανητών καί τών δορυφόρων τοϋ ήλιακοϋ συστήματος. Μόνον
σέ έξαιρετικές περιπτώσεις, δπως στις μελανές οπές, οί διαφορές μεταξύ
νευτώνειας καί σχετικιστικής δυναμικής είναι σημαντικές [ένα πρόσφατο
παράδειγμα πού μελετήσαμε είναι ένα σύστημα δύο μελανών οπών οί κινή-
σεις μικρών σο^μάτων γύρω άπό τις δύο αύτές μελανές οπές είναι οργανωμέ-
νες στή νευτώνεια περίπτωση, ένώ είναι έν γένει χαοτικές στή σχετικότητα],

Μιά σημαντική εξέλιξη στους φυσικούς νόμους προήλθε άπό τήν εισα-
γωγή τής κβαντικής θεωρίας. Πολλά προβλήματα της φυσικής καί τής χημείας
λύθηκαν μέ εντυπωσιακό τρόπο χάρη στήν κβαντική θεωρία. Π.χ. κατανοούμε
σήμερα μέ μεγάλη άκρίβεια τή δομή τών άτόμων καί τών μορίων καί τις άντι-
δράσεις μεταξύ τους. Έπίσης, πολλά φαινόμενα τής πυρηνικής φυσικής καί
τής φυσικής τών στοιχειωδών σωματίων έξηγοΰνται μέ τις σύγχρονες θεω-
ρίες πού άναφέρονται στις πυρηνικές δυνάμεις.

Πολλοί θεωροΰν δτι σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά τούς πιο βασικούς καί
θεμελιώδεις νόμους τής Φύσεως. 'Υπάρχουν τέσσερις βασικές δυνάμεις στή
Φύση, ή βαρύτης, ή ηλεκτρομαγνητική, ή άσθενής πυρηνική καί ή ισχυρή
πυρηνική δύναμη. Άλλά 'ίσως υπάρχουν καί άλλα φαινόμενα πέραν τών τεσ-
σάρων αύτών δυνάμεων ή νέες εκδηλώσεις τών δυνάμεων αύτών. Π.χ. ή έπιτα-
χυνόμενη διαστολή τοΰ Σύμπαντος μπορεί νά άποδοθεΐ στο οτι ή βαρύτης
είναι άποοστική σέ μεγάλες άποστάσεις. Εξάλλου, ή 'ίδια ή έννοια τής δυνά-
μεως στή Γενική Θεωρία τής Σχετικότητας άντικαθίσταται άπό τήν καμπύ-
λωση τού χωρόχρονου.

Τά τελευταία χρόνια έγινε σαφές δτι πολύ μεγάλη σημασία στή Φύση
παίζουν τά μή γραμμικά φαινόμενα, δπως τό χάος, πού ύπάρχει τόσο στήν
κλασική δσο καί στήν κβαντική φυσική. "Ενα χαρακτηριστικό κλασικό πα-
ράδειγμα χάους εμφανίζεται στο πρόβλημα τών τριών σωμάτων. Όταν δύο
άπό τά τρία σώματα συγκρουσθούν δέν εμφανίζεται χάος, ένώ άν τά τρία
σώματα συγκρουσθούν συγχρόνως παρουσιάζεται χάος κοντά στό σημείο
συγκρούσεως. Μερικοί ταυτίζουν τό χάος μέ τήν τύχη. Όμως τό χάος είναι
άπολύτως ντετερμινιστικό, δηλαδή οί τροχιές τών σωμάτων άκολουθοϋν
αύστηρούς νόμους, ένώ ή τύχη άκολουθεΐ μόνον στατιστικούς νόμους. Γι' αύ-
τό ή μελέτη τοϋ χάους άποτελεΐ ένα σημαντικό καί ενδιαφέρον σύγχρονο θέ-
μα έρεύνης.

Σημαντικές προόδους στή σύγχρονη Φυσική άποτελοϋν οί μελέτες μέ
ηλεκτρονικούς ύπολογιστές. Πριν άπό τήν άνάπτυξη τών ηλεκτρονικών ύπο-
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λογιστών, οί ερευνητές προσπαθούσαν νά βρουν μαθηματικούς τύπους πού
νά περιγράφουν τά διάφορα φαινόμενα. Άλλά αύτό ήταν έν γένει άδύνατο. Ό
διάσημος μαθηματικός Poincaré είχε προσπαθήσει νά περιγράψει τά χαρα-
κτηριστικά τού χάους [γι? αύτό θεωρείται «(πατέρας τού χάους»], άλλά κα-
τέληξε ότι τό θέμα αύτό οδηγούσε σέ τόσο πολύπλοκες καμπύλες ((πού δέν
θά προσπαθούσε καν νά τις ιχνογραφήσει».

Αργότερα όμως, με τή χρήση τών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μπορέ-
σαμε νά δούμε τά γενικά χαρακτηριστικά τού χάους, όπως τά fractals καί τά
φαινόμενα διαχύσεως. Σήμερα διαθέτουμε καταπληκτικά σχήματα fractals
μέ χρώματα πού εντυπωσιάζουν. Επίσης διαθέτουμε πληροφορίες γιά τήν
εξέλιξη τών άστέρων καί τών γαλαξιών πού ήσαν άδιανόητες τά προηγούμενα
έτη. Τέλος, οί υπολογιστές βοήθησαν στήν άνάπτυξη τών 'ίδιων τών μαθη-
ματικών μέ τεράστια προγράμματα, όπο:>ς τό «Mathematica», πού υπολο-
γίζει μαθηματικούς τύπους καί όχι άπλώς άριθμητικά στοιχεία ή στατι-
στικά στοιχεία.

Μιά άλλη σημαντική εξέλιξη τής Επιστήμης έγινε στή Βιολογία. Είναι
εντυπωσιακό ότι, ενώ όταν άρχισε επισήμως ή μελέτη τοϋ άνθρώπινου γονι-
διώματος τό 1990 υπολόγιζαν ότι θά ολοκληρωθεί μέσα σέ 15 χρόνια [καί θά
περιελάμβανε πάνω άπό 3 δισεκατομμύρια νουκλεοτίδια], έντούτοις, μέ τήν
καλή οργάνωση τής διεθνούς συνεργασίας υπό τόν Francis Collins καί μέ τή
χρησιμοποίηση αύτοματοποιημένων μεθόδο^ν, το κύριο μέρος τοϋ προγράμ-
ματος αύτοΰ ούσιαστικά τελείωσε σέ δέκα μόνο χρόνια, τό 2000. 'Επίσης,
έχουν γίνει τεράστιες πρόοδοι στή μελέτη τής λειτουργίας τών ιών καί τών
κυττάρων καί τών πολυσύνθετων οργανισμών. "Ενας ζωντανός οργανισμός
δέν είναι άπλώς τό άθροισμα τών επιμέρους άτόμων καί μορίων του. Καί-
τοι ό οργανισμός άποτελεΐται άπό άτομα καί μόρια, εντούτοις έχει άναπτύ-
ξει νέες (ολιστικές) ιδιότητες πού δέν υπάρχουν στό άτομικό καί τό μορι-
ακό επίπεδο.

Μιά άπό τις μεγαλύτερες άνακαλύψεις όλων τών εποχών είναι τό οτι
οί φυσικοί νόμοι πού ισχύουν στή Γή ισχύουν μέχρι τά άκρα τοϋ ορατού
Σύμπαντος. Άπό τά φάσματα τών μακρινών άστέρων καί γαλαξιών διαπι-
στώνουμε ότι παντού στό Σύμπαν υπάρχουν τά ίδια χημικά στοιχεία, καί
μάλιστα μέ τις ϊδιες έν γένει άναλογίες. Οί φασματικές γραμμές ανταποκρί-
νονται πλήρως στούς νόμους τής κβαντικής φυσικής. Τά μαγνητικά πεδία τών
άστέρων εξηγούνται μέ τις εξισώσεις Maxwell. Οί πηγές ενέργειας στό εσω-
τερικό τών άστέρων εξηγούνται μέ βάση τις πυρηνικές δυνάμεις πού μελε-
τούμε στά πιο μεγάλα εργαστήρια τής γής. Τέλος, οί κινήσεις τών άστέρων καί
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τών γαλαξιών εξηγούνται μέ τούς νόμους τού Νεύτωνος καί τού Einstein.
Π.χ. ή διαστολή τού Σύμπαντος άποτελεΐ μία άπό τίς πιο σημαντικές συνέ-
πειες τής Γενικής Θεωρίας τής Σχετικότητος.

Άλλά ή ερμηνεία τής Φύσεως δέν σταματάει έδώ. Γιατί όσο πιο πολύ
προχωρεί ή Επιστήμη, τόσο βαθύτερα καί δυσκολοτέρα ερωτήματα τίθε-
νται. Υπάρχουν σήμερα τρία βασικά μέτωπα στήν 'Επιστήμη:

(1) Ή μικροσκοπική δομή τών άτόμων τής ύλης άποτελεΐται άπό πρω-
τόνια, νετρόνια καί ηλεκτρόνια [ή τά άντίστοιχα άντιπρωτόνια, άντινετρόνια
καί ποζιτρόνια]. Τά πρωτόνια καί τά νετρόνια άποτελούνται άπό κουάρκς πού
συνδέονται μέ γλουόνια. Υπάρχουν άκόμη όμως τά σωμάτια W+ W", Ζ καί
άλλα «στοιχειώδη» σωμάτια. Άλλά μήπως καί αυτά τά σωμάτια είναι σύν-
θετα; Μερικοί υποστηρίζουν ότι τά κουάρκς άποτελούνται άπό μικρότερα
σωμάτια πού ονομάζονται πρεόνια.

Τελευταία άναπτύχθηκαν θεωρίες πού θεωρούν τά στοιχειώδη σωμά-
τια ώς δονήσεις μικρών χορδών (ύπερχορδών). Οί ύπερχορδές αύτές είναι
πολύ μικρότερες άπό τίς διαστάσεις τών βασικών σωματίων τοΰ πυρήνος
[πρωτονίων καί νετρονίων], πού είναι τής τάξεως τών 10~locm. Αντιθέτως
οί ύπερχορδές έχουν διαστάσεις τής τάξεως τών 10 °°cm, δηλαδή είναι ασύ-
γκριτα μικρότερες. Γιά το λόγο αύτό οί θεωρίες αύτές δέν κατόρθωσαν νά
υποδείξουν άκόμη ούτε ένα πείραμα πού θά έλέγξει τήν ύπαρξη τών ύπερ-
χορδών. 'Εξάλλου δέν υπάρχει μία μόνο θεωρία ύπερχορδών άλλά πέντε βασικές
θεωρίες πού έχουν κάποιες σχέσεις μεταξύ τους. Έτσι διατυπώθηκε ή άποψη
ότι οί πέντε αύτές θεωρίες είναι εκφράσεις μιάς ((μυστηριώδους» ενοποιη-
τικής θεωρίας Μ. Πολλοί προσπάθησαν νά βροΰν τήν ένοποιητική αύτή θεω-
ρία Μ, χωρίς όμως άποτέλεσμα. Καί τελευταία ό S. Hawking καί άλλοι δια-
τύπωσαν τήν άποψη ότι ή θεωρία Μ δέν είναι τίποτε άλλο παρά τό σύνολο τών πέ-
ντε θεωριών ύπερχορδών. Δέν υπάρχει, λένε, μία πραγματικότης άλλά πολ-
λές. Καί μάλιστα κατ' επέκταση υποστηρίζουν ότι ύπάρχει ένα σύνολο 10ο0°
θεωριών πού άντιπροσωπεύουν όλα τά δυνατά Σύμπαντα. Τελευταία, μάλι-
στα, ορισμένοι μιλούν γιά περισσότερες άπό ΙΟ10000 θεωρίες πού άντιστοι-
χοΰν σέ διάφορα Σύμπαντα.

Οί τελευταίες έρευνες στό CERN, γιά τίς όποιες έχει γίνει τόσος λόγος
τελευταία, δέν πλησιάζουν κάν τήν περιοχή ισχύος τής θεωρίας τών ύπερ-
χορδών. Ασχολούνται κυρίως μέ τήν έπιβεβαίωση τοΰ βασικού προτύπου
(τοΰ Standard Model) τών στοιχειωδών σωματίων καί έχουν δώσει άποδεί-
ξεις γιά τήν ύπαρξη τοΰ σωματίου Higgs πού δημιουργεί τή μάζα τών υπό-
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λοιπών σωματίων. Προσπαθούν επίσης νά ελέγξουν ορισμένες θεωρίες πέ-
ραν του βασικού προτύπου, δπως είναι ή θεωρία τής ύπερσυμμετρίας, χωρίς
δμως νά έχουν μέχρι τής στιγμής αύτής καθόλου θετικά αποτελέσματα. Οί
ενέργειες πού επιτυγχάνουν στο LHC (Large Hadron Collider) τού CERN
θά φθάσουν τά 7000 GeV (Giga electron Volts). Άλλά γιά νά βρεθούν οί
ύπερχορδές χρειάζονται ενέργειες τής τάξεως τών ΙΟ20 GeV! Επομένως ή
έσχατη δομή τής ύλης παραμένει σήμερα ένα θεμελιώδες πρόβλημα.

(2) Τό δεύτερο μέτωπο τής Φυσικής άφορά τή δομή τού Σύμπαντος.
Το Σύμπαν άποτελεΐται άπό άστέρες καί μεσοαστρική ύλη πού συγκροτούν
τούς γαλαξίες καί τά σμήνη καί ύπερσμήνη γαλαξιών. Άλλά έκτος άπό τούς
άστέρες καί τή μεσοαστρική ύλη, οί γαλαξίες φαίνεται δτι περιέχουν τεράστια
ποσά άόρατης ύλης (σκοτεινής ύλης), τής όποιας ή φύση μάς είναι άγνωστη. Τέλος,
ή έπιταχυνόμενη διαστολή τού Σύμπαντος μαρτυρεί τήν ύπαρξη μιάς τερά-
στιας σκοτεινής ενέργειας πού κυριαρχεί σέ ολο το Σύμπαν. Ή όλη ύλη-
ένέργεια τού Σύμπαντος υπολογίζεται δτι κατά 73% άποτελεΐται άπό σκο-
τεινή ενέργεια, 23% σκοτεινή ύλη καί μόνο 4% φωτεινή ύλη. Δηλαδή δλο το
πλήθος τών άστέρο.>ν καί τών γαλαξιών πού παρατηρούμε μέ τά τηλεσκόπιά
μας άποτελεΐ μόνο τό 4% τού ύλικού πού συγκροτεί τό Σύμπαν.

"Ενα άλλο τεράστιο πρόβλημα άποτελεΐ ή άρχή τού Σύμπαντος. Όσο πιο
μακριά παρατηρούμε μέ τά τηλεσκόπιά μας, τόσο πιο κοντά φθάνουμε στήν
κατάσταση τού άρχικού Σύμπαντος. Ή ήλικία τού Σύμπαντος είναι περίπου 14
δισεκατομμύρια έτη. Επομένως, δταν παρατηρούμε έναν γαλαξία σέ άπό-
σταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός, βλέπουμε πώς ήταν ό γαλαξίας
αύτός 1 δισεκατομμύριο έτη άπό τήν άρχική έκρηξη τού Σύμπαντος.

Γιά νά προχωρήσουμε πιο κοντά στήν άρχή τού Σύμπαντος χρησιμο-
ποιούμε όλες τις γνώσεις μας τής άστρονομίας καί τής φυσικής τών υψηλών
ενεργειών. 'Έτσι γνωρίζουμε ότι, δσο πιο κοντά ήμασταν στήν άρχή τού Σύμπα-
ντος, τόσο πιο μεγάλη ήταν ή θερμοκρασία του. Παρατηρούμε τήν άκτινοβολία
μικροκυμάτων, ή όποία προέρχεται άπό τις άρχικές φάσεις τού Σύμπαντος,
δταν ή θερμοκρασία τού Σύμπαντος ήταν μερικές χιλιάδες βαθμοί. Πριν
άπό αύτόν τόν χρόνο δέν υπήρχαν άτομα άλλά μόνο στοιχειώδη σωμάτια
στο Σύμπαν. Άλλά στά πρώτα κλάσματα τού πρώτου δευτερολέπτου τού
Σύμπαντος ή θερμοκρασία ήταν εκατομμύρια καί δισεκατομμύρια βαθμοί.

Οί σημερινές θεωρίες τών υψηλών ένεργειών δέχονται ότι στά πρώτα
κλάσματα τού πρώτου δευτερολέπτου τού Σύμπαντος οί διάφορες δυνάμεις
τής φυσικής ήσαν ένοποιημένες. Π.χ. δταν ή ήλικία τού Σύμπαντος ήταν
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ΙΟ-12 δευτερόλεπτα, ήσαν ενοποιημένες ή ηλεκτρομαγνητική δύναμη μέ τήν
άσθενή πυρηνική δύναμη. Όταν ή ηλικία τού Σύμπαντος ήταν 10 δευτε-
ρόλεπτα ήταν ενοποιημένη καί ή ισχυρή πυρηνική δύναμη, καί, τέλος, όταν
ή ήλικία του Σύμπαντος ήταν 10 δευτερόλεπτα —ό χρόνος αύτός λέγεται
«χρόνος Planck»—, ήταν ενοποιημένη καί ή βαρύτης. 'Ας μή θεωρήσουμε ότι
οί τόσο μικροί αύτοί χρόνοι είναι ασήμαντοι' γιατί σ' αύτούς τους μικροσκο-
πικούς χρόνους έγιναν τά πιό σημαντικά γεγονότα στό Σύμπαν.

Πριν άπό τόν χρόνο Planck δέν ξέρουμε σχεδόν τίποτε, έκτος άπό τό
ότι ή Γενική Θεωρία τής Σχετικότητος δέν 'ίσχυε στήν κατάσταση εκείνη.
Άλλά οί θεωρίες πού προσπαθούν νά γενικεύσουν τή Θεωρία τής Σχετικό-
τητος είναι άκόμη πολύ άβέβαιες. Καί όταν πλησιάζουμε προς τά πίσω, στήν
άρχή τού Big Bang, ή θερμοκρασία καί ή πυκνότης τού Σύμπαντος τείνει στό
άπειρο καί χάνουμε πλέον τις έννοιες τού χώρου καί τού χρόνου. Δέν θά άσχο-
ληθώ σήμερα μέ τό θέμα αύτό, θά τονίσω μόνο ότι ή άρχή τού Σύμπαντος
είναι πέρα άπό τά όρια τής 'Επιστήμης. Είναι καθαρά θέμα μεταφυσικής.

(3) Τό τρίτο μέτωπο τής Φυσικής άποτελέί ή μελέτη τών πολύπλοκων
συστημάτων. 'Ενώ κατανοούμε έν πολλοίς τή συμπεριφορά τού ήλιακοΰ συστή-
ματος καί άπλών δυναμικών συστημάτων όπο^ς άτόμων καί άπλών μορίων,
έχουμε πολλές δυσκολίες στήν κατανόηση πιό πολύπλοκων συστημάτων.

Γίνονται συνεχώς προσομοιώσεις μέ μεγάλους ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές στό πρόβλημα τών Ν σωμάτων, όπου τό Ν φθάνει τά έκατομμύρια.
Παραδείγματος χάριν, έχουν γίνει άξιόλογες μελέτες τής συμπεριφοράς τών
άστέρων πού άποτελοΰν ένα γαλαξία. 'Επίσης έχουν μελετηθεί άριθμητικά
χημικές ένο^σεις πού περιλαμβάνουν εκατοντάδες καί χιλιάδες άτομα. Άλλά
οί περισσότερες δομές πού κατασκευάζουμε στούς ύπολογιστές μας είναι
άσταθεϊς. Είμαστε άκόμη στά πρώτα στάδια κατανοήσεως τών εύσταθών
δομών πού διέπουν τή ζο^ντανή ύλη. Γιατί τό μόριο τού DNA έχει τέτοια
ευστάθεια, ώστε άναπαράγεται πανομοιότυπα μέ μικρές μόνο παραλλαγές;
Γιατί υπάρχει τό RNA, οί πρωτεΐνες καί οί άλλες πολύπλοκες ενώσεις τής
ζωής; Γιατί υπάρχουν τά κύτταρα μέ τις τόσες θαυμαστές ιδιότητες; Τέτοια
ερωτήματα υπάρχουν πολλά. Καί όταν μερικά άπο αύτά βρίσκουν τή λύση
τους, νέα ερωτήματα άνακύπτουν πού άπαιτούν συνεχώς νέες έρευνες.

"Ενα βασικό ερώτημα φυσικής καί μαθηματικής ύφής πού υπάρχει στή
βάση όλων αύτών τών προβλημάτων είναι ή διάκριση μεταξύ τάξης καί χάους.
Έως τώρα ή διάκριση αύτή έχει γίνει έν πολλοίς κατανοητή σέ συστήματα
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δύο διαστάσεων. Άλλά πολύ λίγα έχουν γίνει σέ συστήματα πολλών διαστά-
σεων. Τό θέμα αύτό έχει πολύ μέλλον άκόμη καί δέν φαίνεται καθόλου πώς
θά είναι τό τέλος του.

Τό συμπέρασμα είναι δτι τά τρία μέτωπα πού άνέφερα συγκεντρώ-
νουν το ένδιαφέρον τών πιο σημαντικών ερευνητών τής εποχής μας άλλά καί
τών καλύτερων νέων σπουδαστών πού θά άποτελέσουν τήν πρωτοπορία τής
έ'ρευνας του αύριο.

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΗΣ

Τό θέμα αύτό είναι τόσο μεγάλο πού θά χρειαζόταν ώρες γιά νά
άναπτυχθεΐ.

Ή άνάπτυξη τής τεχνολογίας καί οί εφαρμογές της στήν καθημερινή
μας ζωή καί ιδιαίτερα στήν 'Ιατρική άποτελοΰν τεράστια κεφάλαια τής ση-
μερινής Επιστήμης.

Είναι έντυπωσιακό τό ότι οί νέες άνακαλύψεις στήν Επιστήμη βρίσκουν
πολύ σύντομα εφαρμογές πού πολλαπλασιάζουν τήν άπόδοσή της καί βελτιώ-
νουν τή ζωή τού άνθρώπου. Π.χ. έχουν γίνει εντυπωσιακές έξελίξεις στήν
Πληροφορική, στις τηλεπικοινωνίες καί στους υπολογιστές. Όταν είχαμε
άρχίσει νά χρησιμοποιούμε συστηματικά ήλεκτρονικούς υπολογιστές στήν
Αστρονομία γύρω στο 1962, έγώ είχα αναπτύξει τά προγράμματά μου στο
'Ινστιτούτο Διαστημικών 'Ερευνών τής NASA στή Νέα Τόρκη. Όταν έπέ-
στρεψα στήν Ελλάδα έστελνα σέ ένα συνάδελφο στή Νέα 'Τόρκη τά στοιχεία
πού ήθελα νά μου υπολογίσουν μέ τή μορφή τρυπημένων καρτών καί μετά
άπό ένα μήνα είχα τά άποτελέσματα ταχυδρομικώς. Παρ' δλη τήν καθυστέ-
ρηση είχαμε ούσιαστικά άποτελέσματα. Σήμερα, δμως, οί 'ίδιοι υπολογισμοί
μπορούν νά γίνουν σέ λίγα δευτερόλεπτα μέ έναν επιτραπέζιο υπολογιστή.

Μιά τελευταία εξέλιξη πού μου έκανε ιδιαίτερη έντύπωση ήταν ή εγκα-
τάσταση μιάς οθόνης στο Εύρωπαι'κό Αστεροσκοπείο του Νότου (ESO) στο
Μόναχο, χάρις στήν όποια μπορούσαμε νά κάνουμε άστρονομικές παρατη-
ρήσεις μέ τά μεγάλα τηλεσκόπια τής Χιλής μέσω δορυφόρου. Κάναμε τις
παρατηρήσεις μας άπό τό γραφείο μας χωρίς νά χρειασθεί νά πάμε στή
Χιλή.

'Εξάλλου οί εφαρμογές τής τεχνολογίας στήν 'Ιατρική ύπήρξαν θεαμα-
τικές. Μιά τέτοια εξέλιξη υπήρξε ή ρομποτική χειρουργική, μέ τήν οποία
μπορούν νά γίνονται έπεμβάσεις άπό μεγάλη άπόσταση. Ή πιο πρόσφα-
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τη εξέλιξη στήν 'Ιατρική οφείλεται στις εφαρμογές τής νανοτεχνολογίας. Ή
νανοτεχνολογία χρησιμοποιείται γιά διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκο-
πούς. Π.χ. γίνεται μεταφορά φαρμακευτικών ούσιών πού απελευθερώνονται
μόνο πάνω στά πάσχοντα κύτταρα χωρίς νά πλήττονται τά ύγιή. 'Επίσης
είναι δυνατόν νά άντικατασταθούν ελαττωματικά γονίδια μέ άλλα ύγιή. Μιά
άνάπτυξη τών εξελίξεων αύτών στήν Ελλάδα έγινε πριν άπό λίγες ήμέρες
στό Ίατροβιολογικό Κέντρο τής Ακαδημίας Αθηνών κατά τήν έπέτειο τών
δέκα έτών λειτουργίας του.

"Ερχομαι τώρα σέ μερικούς άλλους σκοπούς τής'Επιστήμης.

3. ΑΛΛΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

3.1. ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΛΕΜΟΣ

Τά ποσά πού διατίθενται γιά άμυντικούς (καί έπιθετικούς) σκοπούς
είναι τόσο μεγάλα, ώστε θά μπορούσε νά πει κανείς ότι ή πολεμική βιομη-
χανία είναι κύριος σκοπός τής 'Επιστήμης. Παρ' όλα αύτά ό πόλεμος μόνον
ώς κακό —έστω καί άναγκαΐο— μπορεί νά θεωρηθεί. Αύτό δέν σημαίνει ότι
ή άμυντική θίοράκιση μιάς χώρας δέν είναι άπαραίτητη. Επομένως ή άμυ-
ντική βιομηχανία καί ή άντίστοιχη επιστημονική έρευνα είναι άναγκαΐες.
Αλλά δέν ύπάρχει άμφιβολία οτι οί συμφωνίες άφοπλισμοΰ καί έλεγχου τών
εξοπλισμών είναι άκόμη καλύτερες. Καί εδώ πρέπει νά χρησιμοποιηθεί ή
'Επιστήμη γιά νά έλέγχει τίς κρυφές πυρηνικές δοκιμές ή τή διασπορά τών
χημικών καί βιολογικών όπλων κλπ.

Πάντως στό θέμα αύτό ύπεισέρχονται πολλά ηθικά προβλήματα. Θά
δώσουν οί έπιστήμονες ψεύτικα στοιχεία γιά νά ύποστηρίξουν τήν πολι-
τική τής κυβέρνησής τους; Κάτι τέτοιο έγινε στήν προετοιμασία τού τελευ-
ταίου πολέμου στό 'Ιράκ. Δέν ύπήρχαν πυρηνικά όπλα, ούτε χημικά καί βιο-
λογικά όπλα σέ ποσότητες πού νά άπειλοΰν ολόκληρο τόν πλανήτη. Άλλο
παράδειγμα άποτέλεσε ή άνάπτυξη τού πολέμου τών άστρων (star war).
Διετέθησαν άπίστευτα μεγάλα ποσά γιά τήν προετοιμασία ένός πολέμου
στό διάστημα, πού άποδείχθηκαν στό τέλος άχρηστα μετά τήν κατάρρευση τής
Σοβιετικής Ενώσεως. Άλλά, βεβαίως, οί πολεμικές βιομηχανίες έχουν κάθε
λόγο νά προκαλούν πολέμους ή έστω άπειλές πολέμων. Γι' αύτό άγωνίζονται
μέ νύχια καί μέ δόντια νά διατηρήσουν τήν έπιρροή τους καί τήν παραγωγή
τών όπλων τους. Καί δέν είναι καθόλου εύκολο νά μεταφερθούν ξαφνικά όλα
τά ποσά τού Υπουργείου Άμυνας σέ ειρηνικούς σκοπούς. Θυμάμαι μιά
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χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες πού περίσσεψαν μεγάλα ποσά άπο τον πό-
λεμο τών άστρων καί έπρεπε νά διατεθούν εντός ένός ορισμένου έτους.
Έβαλαν μιά επιτροπή καθηγητών γιά νά διαθέσουν τά ποσά αύτά, άλλά
όλα έγιναν πρόχειρα.

3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το έπόμενο θέμα είναι ή οικονομία, πού ενδιαφέρει ιδιαίτερα τή χώρα μας.

Ό πόλεμος δέν είναι ό μόνος τρόπος έπικρατήσεως ένός κράτους ή τού
βιομηχανικοΰ-στρατιωτικοΰ κατεστημένου μέσα σέ ένα κράτος. Ή οικο-
νομία άποτελεΐ ένα άλλο πεδίο τεράστιου άνταγωνισμοΰ, πού συνεχίζει τόν
πόλεμο μέ ((ειρηνικά» μέσα. Ό πόλεμος αύτός άρχίζει μέ τήν κυριαρχία
πάνού στις πρώτες ύλες. Υδρογονάνθρακες, ορυκτά, σπάνιες ύλες. Οί πόλε-
μοι γιά τό πετρέλαιο είναι άπλώς το τελευταίο βήμα στον πόλεμο τής οικο-
νομικής έπικρατήσεως. Ή χρησιμοποίηση φθηνού έργατικοΰ δυναμικού, ή δη-
μιουργία ευρεσιτεχνιών (πατεντών) άπό τις φαρμακοβιομηχανίες, ή κατα-
πάτηση τών πατεντών άπό τήν Κίνα καί άλλες χώρες έξω άπό τό σύστημα
κλπ., άποτελούν έπίσης όπλα οικονομικής επικράτησης. Π.χ. όταν άναπτύ-
χθηκε ή έρευνα τού γονιδιώματος, έγιναν νόμοι πού άπαγορεύουν νά γίνουν
τά ευρήματα αύτά πατέντες. Άλλά γίνονται τεράστιες προσπάθειες νά παρα-
καμφθούν οί νόμοι αύτοί μέ τή μεταφορά τών έργαστηρίων σέ άλλες χώρες
πού δέν έχουν άπαγορευτική νομοθεσία.

Είναι άπίστευτο τό πόσο παγκοσμιοποιημένη είναι ή οικονομία σήμερα.
Μιά μικρή άναταραχή σέ μιά άκρη τού πλανήτη μπορεί νά κατεβάσει αμέ-
σως έντυπωσιακά τά χρηματιστήρια όλου τού κόσμου. Καί μιά αισιόδοξη
δήλωση ορισμένων πολιτικών προσώπων μπορεί νά τά ανεβάσει επίσης τα-
χύτατα. Άλλά ή οικονομία μπορεί νά άποτελέσει τήν ένοποιητική δύναμη
μεταξύ τών λαών. Όχι μόνο μέ τήν παροχή δίυρεών στούς άσθενέστερους,
άλλά κυρίως μέ τή συνεργασία καί τήν άξιοποίηση όλων τών δυνάμεων όλων
τών λαών τής γης.

Δέν θά έπεκταθώ περισσότερο στο θέμα αύτό. Οά άναφερθώ, όμως, σ' ένα
τρίτο θέμα πού έχει πολύ σημαντικές προεκτάσεις.

3.3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Στις άρχές τού 20ού αιώνα ό Aldous Huxley έγραψε ένα προφητικό βι-
βλίο, τό New brave world (Νέος θαυμάσιος κόσμος), όπου περιγράφει ένα
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ολοκληρωτικά καθεστώς που κυριεύει τά πάντα, κυρίως το νού τών άνθροοπων.
Είναι ένα εφιαλτικό όνειρο. Οί άνθρο^ποι χωρίζονται άπο μωρά σέ τάξεις.
Καί οί κατώτερες τάξεις μαθαίνουν μόνο νά δουλεύουν καί νά υπηρετούν τόν
ηγέτη τους. Στά νηπιαγωγεία τών εργατών, τά παιδιά εκπαιδεύονται νά άπο-
φεύγουν καθετί τό ώραιο. Όταν πλησιάζουν λουλούδια ή ώραΐες εικόνες δέ-
χονται οδυνηρές ηλεκτρικές εκκενώσεις πού τά κάνουν νά τά μισήσουν. Καί
κανείς —σχεδόν— δέν τολμάει ν' άμφισβητήσει τό καθεστώς.

Κανείς σχεδόν τότε δέν φανταζόταν ότι οί εφιαλτικές αυτές συνθήκες
θά έπραγματοποιοΰντο τόσο γρήγορα. Άλλά οί συνθήκες στις δικτατορίες τού
Χίτλερ καί τού Στάλιν ξεπέρασαν κάθε φαντασία. "Εχουν γραφτεί πολλά
γιά τις συνθήκες ζωής στή ναζιστική Γερμανία. 'Εξάλλου ό Σολζενίτσιν έχει
γράψει στά βιβλία του Ό πρώτος κύκλος καί Γκονλάγκ τις συνθήκες πού
έπεκράτησαν στή Σοβιετική "Ενωση τού Στάλιν.

Τό τραγικό είναι ότι γιά τήν εφαρμογή τής ολοκληρωτικής κυριαρχίας
χρησιμοποιήθηκαν όλα τά μέσα τής επιστήμης καί τής τεχνολογίας. 'Εξάλ-
λου ή προπαγάνδα χρησιμοποίησε τά επιστημονικά επιτεύγματα γιά νά
ύποβάλει τήν κυβερνητική ιδεολογία σέ όλα τά επίπεδα. Όταν έπισκέφθηκα
τό Λένινγκραντ προ αρκετών ετών είδα μιά τεράστια εκκλησία, τή μητρό-
πολη τού Καζάν, πού είχε μετατραπεί σέ άθεϊστικό μουσείο. Έκεΐ έκαναν,
μέ εικόνες καί σχέδια, άντιπαράθεση τής Θρησκείας μέ τήν 'Επιστήμη. Π.χ.,
πλάι σέ μιά εικόνα πού παρίστανε τή δημιουργία τού κόσμου ήταν σχέδια
γιά μιά θεωρία προέλευσης τού ηλιακού συστήματος τού Ρώσου άστρο-
νόμου Ο. Σμίτ [πού, άς σημειωθεί, κανείς δέν τόν άναφέρει πλέον σήμερα].
Δίπλα σέ μία απλοϊκή εικόνα πού παρίστανε τήν ψυχή πού φεύγει άπό τόν
άνθρωπο όταν πεθαίνει, υπήρχε περιγραφή τών πειραμάτων τού Παβλόφ
γιά τά «ύποθετικά άντανακλαστικά», δηλαδή ύποτίθεται οτι ή ψυχή. δέν
είναι παρά τά «υποθετικά άντανακλαστικά» τού Παβλόφ.

Εύτυχώς ό νέος θαυμάσιος κόσμος τού Huxley έπαυσε νά υπάρχει μέ
τέτοιο εμφανή τρόπο στις περισσότερες χώρες τής γής. Άλλά εξακολουθούν
νά υπάρχουν εξαιρέσεις. Όσοι είδαν στήν τηλεόραση τήν κηδεία τού προέ-
δρου τής Βορείου Κορέας, είδαν τόν άπίστευτο σπαραγμό τού λαού κατά τή
διάρκεια τής κηδείας — άληθινό ή ψεύτικο δέν έχει σημασία.

Υπάρχουν καί άλλες μορφές ολοκληρωτισμού σέ διάφορες χώρες,
άκόμη καί στις Ηνωμένες Πολιτείες — άρκέί νά άναφέρω τά τελειοποιημένα
βασανιστήρια πού έπιτρέπονται στό Γκουαντάναμο ή τά βασανιστήρια που
κάνουν Αμερικανοί σέ άλλες χώρες.
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4. ΤΑ «ΕΣΧΑΤΑ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Στο τελευταίο μέρος τής ομιλίας μου θά θίξω ένα βασικό έρώτημα. Δίνει
ή Επιστήμη άπάντηση σέ όλα τά βασικά ερωτήματα του άνθρώπου;

Ή άπάντηση είναι βεβαίως ο/1. Υπάρχουν θέματα πού ξεπερνούν τήν
'Επιστήμη, πού βρίσκονται πέρα άπό τά δρια τής έπιστημονικής έρευνας. Τό
πρώτο θέμα είναι οί άξιες. Άλλά δέν θά έπεκταθώ στο θέμα αύτό. Ή Ακα-
δημία Αθηνών έχει κάνει μερικά πολύ άξιόλογα διεθνή συνέδρια σχετικά μέ
τις πανανθρώπινες άξιες καί άντίστοιχες δημοσιεύσεις πού κυκλοφόρησαν
εύρύτατα διεθνώς. Θά άναφερθώ μόνο σέ ένα τελευταίο θέμα πού είναι τό
νόημα τού Κόσμου.

4.1. ΤΟ ΧΟΗΜΑ TOT ΚΟΣΜΟΙ'

Ή 'Επιστήμη αναζητεί συνεχώς δλο καί βαθύτερα αίτια τού Κόσμου.
Γιατί τήν ήμέρα έχουμε φώς καί τή νύκτα σκοτάδι; Διότι τήν ημέρα μάς
φωτίζει ό "Ηλιος. Καί γιατί φωτίζει ό "Ηλιος; Διότι στο έσωτερικό του γίνονται
πυρηνικές άντιδράσεις πού παράγουν ένέργεια. Γιατί όμως γίνονται αύτές οί
πυρηνικές άντιδράσεις; 'Εδώ χρειάζεται νά έπιστρατεύσει κανείς όλη τή φυ-
σική τών υψηλών ενεργειών, τήν Κβαντομηχανική καί τή Σχετικότητα γιά
νά εξηγήσει πώς γίνονται οί βασικές πυρηνικές άντιδράσεις πού μετατρέ-
πουν τό ύδρογόνο σέ ήλιο, ένώ ένα μέρος τής μάζας μετατρέπεται σέ ένέρ-
γεια σύμφωνα μέ τήν εξίσωση τού Einstein.

Αλλά τά ερωτήματα δέν σταματούν. Γιατί υπάρχουν αύτές οί φυσικές
δυνάμεις, γιατί υπάρχουν τά κβαντικά φαινόμενα, γιατί ή μάζα ουσιαστικά
ταυτίζεται μέ τήν ένέργεια; Έδώ πλέον ή Επιστήμη σταματά μέ μιά διαπί-
στωση. Διότι έτσι είναι οί φυσικοί νόμοι πού διέπουν τό Σύμπαν. Άρκεϊ
δμως αύτό;

Μιά διαφορετική άπάντηση δίνει ή Άνθρωπική Άρχή τής Φυσικής. 'Άν
οί φυσικοί νόμοι ήσαν διαφορετικοί δέν θά υπήρχε ή ζωή, δέν θά υπήρχαμε εμείς
νά κάνουμε τέτοιες έρωτήσεις. Οί φυσικοί νόμοι είναι άπολύτως κατάλληλοι
γιά τήν άνάπτυξη τής ζωής καί του άνθρώπου. 'Άν ή βαρύτης, οί ηλεκτρο-
μαγνητικές δυνάμεις ή οί πυρηνικές δυνάμεις άλλαζαν έστω καί έλάχιστα,
δέν θά υπήρχαν άστέρες, δέν θά υπήρχαν πλανήτες μέ τις κατάλληλες θερμο-
κρασίες, δέν θά υπήρχε ό άνθρακας καί τά άλλα χημικά στοιχεία πού άπαρτί-
ζουν τή ζωή, ή ή ζωή θά είχε εξαφανισθεί πριν προλάβει νά έξελιχθεΐ μέχρι
τον άνθρωπο. Υπάρχουν πάρα πολλές έκδηλώσεις τής Άνθρωπικής Αρχής
πού δείχνουν ότι οί φυσικοί νόμοι, οί σταθερές πού εισέρχονται στούς φυσικούς
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νόμους καί οί αρχικές συνθήκες πού οδήγησαν στή σημερινή μορφή τού
Σύμπαντος είναι μέ μεγάλη άκρίβεια αυτά πού χρειάζονται γιά νά δημιουρ-
γηθεί ή ζωή καί ό άνθρωπος. Αύτές οί διαπιστώσεις δείχνουν μιά καταπλη-
κτική σκοπιμότητα στούς φυσικούς νόμους.

Άλλά υπάρχει άλήθεια σκοπιμότης στο Σύμπαν; Ή δλα όσα παρατη-
ρούμε καί διαπιστώνουμε είναι τυχαία; Μερικοί υποστηρίζουν ότι οί φυσικοί
νόμοι είναι άποτέλεσμα τύχης. Καί επειδή διαπιστώνουμε ότι οί φυσικοί νό-
μοι είναι παγκόσμιοι, δηλαδή οί ίδιοι νόμοι ισχύουν σέ όλο το όρατό Σύμπαν, άρα

Q \ e / V) ' Q ·\ ' 'Ύ 5 \ \ Λ / rr r

σα υπάρχουν και απειραριομα αλλα σύμπαντα, εςω απο το οίκο μας, οπου οι
φυσικοί νόμοι είναι διαφορετικοί. 'Έτσι δημιουργήθηκε ή ιδέα τού Πολυσύ-
μπαντος. II.χ. στο δικό μας Σύμπαν ή ηλεκτρομαγνητική δύναμη είναι ΙΟ40
φορές ισχυρότερη άπό τή βαρύτητα. Σέ άλλα όμως σύμπαντα ή βαρύτης θά
μπορούσε νά είναι ισχυρότερη άπό τήν ηλεκτρομαγνητική δύναμη, κ.ο.κ. 'Άν
υπάρχουν άπειράριθμα σύμπαντα στο Πολυσύμπαν, οί διάφορες σταθερές,
οί διάφορες άρχικές συνθήκες καί τελικά οί διάφοροι φυσικοί νόμοι θά μπο-
ρούσαν νά έχουν κάθε δυνατή μορφή. Όλα θά ήταν τυχαία.

Σέ μερικά άπό αύτά τά σύμπαντα ίσως θά μπορούσε νά δημιουργηθεί
ζωή, άλλά ή πιθανότης νά γίνει κάτι τέτοιο είναι άπίστευτα μικρή. Θά ήταν
πολύ πιο πιθανό νά περπατήσει κανείς πάνω στο νερό, άν τά μόρια τοϋ νερού
κινούνται μέ κατάλληλες ταχύτητες ώστε νά συγκρατούν τά πέλματά μας
καί νά μή βουλιάζουμε. Παρ' δλα αύτά ή πιθανότης νά περπατήσουμε
άνετα πάνω στό νερό δέν είναι μηδενική, άρα κάτι τέτοιο μπορεί κάποτε νά
γίνει, μέσα στόν άπειρο χρόνο. Πολύ μικρότερη είναι ή πιθανότης νά ύπάρχει
ένα σύμπαν μέ τις κατάλληλες συνθήκες γιά τή δημιουργία τής ζωής. Άλλά
δσο μικρή καί άν είναι, δέν είναι μηδενική. 'Άν λοιπόν υπάρχουν άπειρα σύ-
μπαντα, τότε θά μπορούσαν νά υπάρξουν κάπου σύμπαντα κατάλληλα γιά
τή ζωή, έστω καί άν αύτά είναι έλάχιστα, έν σχέσει μέ τά νεκρά σύμπαντα,
όπου δέν υπάρχει ίχνος ζωής.

Καί γιά ν1 άναφέρω ένα παράδειγμα, θά μπορούσε νά υπάρχει κάπου
σέ τεράστια άπόσταση κάποιο σύμπαν πού νά μοιάζει πολύ μέ τό δικό μας,
ώστε νά έχει άνθρώπους σάν έμάς, μέ μόνη διαφορά δτι έκεΐ δλοι οί Έλληνες
νά είναι δισεκατομμυριούχοι. Μακάρι νά βρίσκαμε ένα τέτοιο σύμπαν καί νά
μάθουμε πώς τά κατάφεραν εκείνοι οί άνθρωποι.

Δυστυχώς δμως δέν υπάρχει ή παραμικρή δυνατότης νά επικοινωνή-
σουμε μέ άλλα σύμπαντα τού Πολυσύμπαντος γιά νά διατυπώσουμε τήν
ύπαρξή τους. "Ενας άπλός υπολογισμός τό δείχνει αύτό. Οί διαστάσεις τού
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Σύμπαντος μας είναι, περίπου 14 δισεκατομμύρια έτη φωτός καί τό οριο τού
ορατού μας Σύμπαντος διαστέλλεται μέ τήν ταχύτητα τού φωτός. Δηλαδή
δέν μπορούμε νά δούμε κάτι έξω άπό τό Σύμπαν μας, γιατί χρειαζόμαστε
μιά ταχύτητα μεγαλύτερη άπό τήν ταχύτητα τού φωτός, πράγμα πού άπο-
κλείεται. Άλλά τό πλησιέστερο σύμπαν τοΰ Πολυσύμπαντος, έξω άπό το δικό
μας Σύμπαν, άπέχει κάπου ΊΟ10000000 έτη φωτός. Δηλαδή μέ όσα γνωρίζουμε
άπό τή Φυσική καί τήν Αστρονομία, είναι άδύνατο νά ελέγξουμε τΛ,ν ύπαρξη
τών άλλων αύτών συμπάντων τού Πολυσύμπαντος.

"Ετσι φαίνεται ότι ή ιδέα τού Πολυσύμπαντος δέν είναι ούσιαστικά
μιά έπιστημονική θεωρία. Διότι κάθε επιστημονική θεωρία κάνει προβλέ-
ψεις καί προεκτάσεις πού είναι δυνατόν νά έλεγχθοΰν μέ τήν παρατήρηση
καί τό πείραμα. Όταν όμως ξέρει κανείς ότι κανένας έλεγχος δέν μπορεί νά
ύπάρξει στις προβλέψεις τοΰ Πολυσύμπαντος, τότε κάνει κάτι σάν μιά ται-
νία επιστημονικής φαντασίας. Κάνει τέχνη, άσφαλώς ένδιαφέρουσα τέχνη,
άλλά όχι Επιστήμη. Π.χ. σέ μιά κινηματογραφική ταινία μπορεί οί "Ελλη-
νες νά είναι δισεκατομμυριούχοι, άλλά αύτό δέν έχει δυστυχώς σχέση μέ τήν
πραγματικότητα.

Τελικά, τό άν ύπάρχει σκοπιμότης στό Σύμπαν είναι θέμα Θρησκείας
ή Φιλοσοφίας. Βεβαίως ή Θρησκεία ξεκινάει μέ τήν πίστη ότι στό Σύμπαν,
στή ζωή, στόν άνθρωπο, ύπάρχει σκοπιμότης. Ό άνθρωπος δέν έγινε τυχαία
άλλά υπήρχε άνέκαθεν στό σχέδιο τού Θεοΰ. Άπό αύτήν τήν άρχική θέση
προκύπτουν όλες οί θρησκευτικές καί ηθικές έννοιες. 'Τπάρχουν αιώνιες άξίες
πού άποτελούν τή βάση τής ηθικής, 'ΐπάρχει ένας αιώνιος προορισμός τοΰ
άνθρώπου, πού δέν περιορίζεται στή ζωή του έδώ στή γή.

Προφανώς αύτές τίς προτάσεις ή Θρησκεία δέν μπορεί νά τίς άποδείξει
έπιστημονικά. Δέν μπορεί νά βγάλει συμπεράσματα μέ τόν τρόπο πού βγά-
ζουν συμπεράσματα οί φυσικές έπιστήμες. Άλλά καί άπό τήν άλλη πλευρά
δέν μπορεί νά άποδειχθεΐ έπιστημονικά ότι δέν ύπάρχει σκοπιμότης στή
Φύση. Δέν μπορεί νά ισχυρισθεί κανείς ότι μόνον ή a priori άρνηση κάθε
σκοπιμότητος στή Φύση είναι έπιστημονική. Όταν, μάλιστα, γιά νά ύπο-
στηρίξει κανείς την άρνητική αύτή άποψη άναγκάζεται νά δεχθεί, χωρίς καμία
άπόδειξη, ότι υπάρχουν άπειρα ούσιαστικά σύμπαντα πέρα άπό τό δικό μας
Σύμπαν.

Ή πιο σοβαρή καί τίμια άπάντηση τοΰ έπιστήμονος στο θέμα αύτό
είναι «δέν ξέρω». Άλλωστε ύπάρχει ένα πολύ σημαντικό μαθηματικό θεώ-
ρημα, τό θεώρημα τού Godel, πού άποδεικνύει ότι κανένα λογικό σύστημα
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δέν είναι πλήρες. Δηλαδή όποια άξιώματα καί αν δεχθούμε, όποιες ύποθέ-
σεις καί αν κάνουμε, υπάρχουν πάντοτε άλήθειες πού δέν μπορούν ν' άπο-
δειχθοΰν, πού είναι πάντα πέρα άπό τά όρια τού συστήματος μας. "Ετσι
είναι οχι άπλώς άπίθανο, άλλά ούσιαστικά άδύνατο ότι θά υπάρξει κάποτε μια
πλήρης επιστημονική άπάντηση σέ όλα τά έσχατα προβλήματα τής ύπάρξεως,
τού κόσμου, καί τού άνθρώπου ειδικότερα.

Καί τότε τι κάνει ή 'Επιστήμη;

Ή 'Επιστήμη άγωνίζεται καί προχωρεί στήν πραγμάτωση ευγενικών
σκοπών, όπως είναι ή γνώση καί εξυπηρέτηση τού άνθρώπου. Άλλά δέν
είναι δυνατόν νά προβλέψουμε ένα τέλος στον άγώνα καί στήν πρόοδο της.
Γιατί, στό τέλος τέλος, ό κύριος σκοπός τής 'Επιστήμης είναι άκριβώς
αύτός ό άγώνας γιά πρόοδο, πού συνεχίζεται καί θά συνεχίζεται άπεριόριστα,
χωρίς ένα τέλος στον ορίζοντα.
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

To ΚΕΑΕΜ κατά τό έτος 2012 συνέχισε τις πολλαπλές δραστηριότητές
του μέ άξιόλογα επιστημονικά άποτελέσματα πού δημοσιεύθηκαν σέ περιο-
δικά διεθνούς κύρους, διεθνείς συνεργασίες, άποστολές σέ ιδρύματα τοϋ
εξωτερικού καί εβδομαδιαία σεμινάρια μέ ομιλητές άπό τήν Ελλάδα καί τό
έξωτερικό.

Κατά τό 2012 προήχθη στήν Β' βαθμίδα ό κ. 'Εμμανουήλ Γεωργούλης.

'Επόπτης τού Κέντρου είναι ό Ακαδημαϊκός κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, ή
δέ σύνθεση τοΰ προσωπικού κατά τό 2012 ήταν:

• Πάτσης Πάνος: Διευθύνων, 'Ερευνητής Α'.

• Εύθυμιόπουλος Χρήστος: 'Ερευνητής Α'.

• Κοντόπουλος 'Ιωάννης: 'Ερευνητής Β'.

• Βασιλάκος Σπύρος: 'Ερευνητής Β'.

• Γοντικάκης Κωνσταντίνος: 'Ερευνητής Β'.

• Βαγενάς Ηλίας: 'Ερευνητής Β'.

• Γεωργούλης Μανώλης: 'Ερευνητής Β'.

• Χαρσούλα Μιρέλλα: 'Επιστημονικό Προσωπικό.

• Carvalho Sofia, Τζιότζιου Κωνσταντίνος, Κατσανίκας Ματθαίος, Σμυρ-
λή Αιμιλία: Μεταδιδακτορικοί'Ερευνητές.

• Δάρα Ελένη, Ζαχαριάδης Θεοδόσης, Τριτάκης Βασίλειος: 'Επιστημο-
νικοί Συνεργάτες.

• Ζούλιας Μανώλης: Τεχνικός 'Τπεύθυνος.

• Αγγελοπούλου Γεωργία: Γραμματέας.

• Δελής Νίκος, Τσιγαρίδη Λιάνα, Πούρη Αθηνά, Αναστασίου Γεώργιος:
Υποψήφιοι Διδάκτορες.

• Συντελής Πέτρος: Μεταπτυχιακός φοιτητής γιά τήν άπόκτηση Μετα-
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

• Τσάτση Αθανασία: 'Επιστημονική συνεργάτις σέ πρόγραμμα τής 'Επι-
τροπής 'Ερευνών τής Ακαδημίας Αθηνών.
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Ή ερευνά του ΚΕΑΕΜ έστιάσθηκε στά ακόλουθα πέντε επιστημονικά πεδία:

• Θεωρητική και Παρατηρησιακή Γαλαξιακή Δυναμική.

• Μή Γραμμική Δυναμική καί Χάος.

• Ηλιακή Φυσική.

• Μαγνητοϋδροδυναμική.

• Κοσμολογία - Βαρύτητα.

Οί δραστηριότητες τοϋ ΚΕΑΕΜ κατά τό έτος 2012 ήταν οί εξής:
1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ερευνητικό επιστημονικό προσωπικό τοϋ ΚΕΑΕΜ συμμετείχε κατά
τό 2012 στά άκόλουθα ερευνητικά προγράμματα:

1. ((Marie Curie International Reintegration Grant». Τετραετές
πρόγραμμα τής Εύρωπαϊκής 'Επιτροπής (2010-2014). Υπεύθυνος:
Γ. Κοντόπουλος. Κύριος'Ερευνητής: Ε. Γεωργούλης. Συμμετέχει
ό Μεταδιδακτορικός'Ερευνητής Κ. Τζιότζιου. Συνολικός προϋπο-
λογισμός: 100.000 εύρώ γιά τέσσερα έτη.

2. ((Μή γραμμικά φαινόμενα σέ γαλαξιακούς δίσκους». Πρόγραμμα
τής 'Επιτροπής 'Ερευνών τής Ακαδημίας Αθηνών (200/791):
Γ. Κοντόπουλος, Π. Πάτσης, Χ. Εύθυμιόπουλος, Μ. Χαρσούλα,
Μ. Κατσανίκας, Α. Τσάτση.

3. ((Γαλαξιακή δυναμική». Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο άπό τό κλη-
ροδότημα I. Κατσαρά τής Ακαδημίας Αθηνών (200/795): Γ. Κο-
ντόπουλος, Π. Πάτσης, Λ. Τσιγαρίδη.

4. «Διάχυση ερευνητικών άποτελεσμάτων». Πρόγραμμα χρηματοδο-
τούμενο άπό τά Γενικά Κληροδοτήματα Υπέρ τής'Εκπαιδεύσεως τής
Ακαδημίας Αθηνών (200/792): Γ. Κοντόπουλος, Μ. Κατσανίκας.

5. (('Ο ρόλος τών μαγνητικών πεδίων στή θέρμανση τήν ήλιακών
κέντρων δράσης καί στις εκλάμψεις». Πρόγραμμα τής 'Επιτροπής
'Ερευνών τής Ακαδημίας Αθηνών (200/790): Γ. Κοντόπουλος,
I. Κοντόπουλος, Κ. Γοντικάκης, Μ. Γεωργούλης.

6. ((The stellar and gaseous flows on galactic disks)): Π. Πάτσης,
P. Grosbol (European Southern Observatory/ESO, Μόναχο-
Γερμανία). To πρόγραμμα υποστηρίχθηκε οικονομικά άπό τό ESO.

7. ((Feeding supermassive black holes»: Κ. Fatih (Πανεπιστήμιο
Στοκχόλμης), Π. Πάτσης. Τό πρόγραμμα χρηματοδοτείται άπό
τήν Βασιλική Ακαδημία 'Επιστημών τής Σουηδίας (KVA).
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8. «Ν-body simulations of galactic disks»: Π. Πάτσης, A. Burkert
(Πανεπιστήμιο Μονάχου), T. Naab (Max-Planck-Institut für
Astronomie, Μόναχο). Μή χρηματοδοτούμενο.

9. «Theoretical and observational studies of two pattern speeds on
the disks of barred-spiral galaxies»: Π. Πάτσης, D. Kaufmann
(Southwest Research Institute, Boulder-Colorado, ΗΠΑ), P. Grosbol
(European Southern Observatory/ ESO, Μόναχο-Γερμανία). Μή
χρηματοδοτούμενο.

10. ((COST Action MP1006: Fundamental problems in Quantum
Physics». Συμμετοχή: Χ. Εύθυμιόπουλος (Εθνικός Εκπρόσωπος
στή Διαχειριστική Επιτροπή). Χρηματοδότηση άπό τό European
Science Council.

11. ((Diffusion in multidimensional hamiltonian systems»: Χ. Εύθυ-
μιόπουλος, P. Cincotta, C. Giordanno, M. Mestre, L. Darriba.
'Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο άπό τό Πανεπιστήμιο
La Plata (Αργεντινή).

12. «Ελληνικό 'Εθνικό Δίκτυο "Ερευνας Διαστημικού Καιρού». Πρό-
γραμμα ((Θαλής» τής Γενικής Γραμματείας 'Έρευνας καί Τεχνο-
λογίας. Κύριος 'Ερευνητής: Λουκάς Βλάχος (ΑΠΘ). Συνολικός
προϋπολογισμός: 600.000 εύρώ. Συμμετοχή άπό πλευράς ΚΕΑΕΜ:
Χ. Εύθυμιόπουλος (συνεργαζόμενο μέλος), Κ. Γοντικάκης καί
Μ. Γεωργούλης (μέλη τής κύριας ερευνητικής ομάδας), Α. Σμυρλή
(έπιστημονική συνεργάτις).

13. «Χαμηλοδιάστατοι τόροι καί ένεργειακός έντοπισμός σέ άλυσίδες
Fermi-Pasta-Ulam»: Χ. Εύθυμιόπουλος, Α. Μπούντης (Πανεπι-
στήμιο Πατρών), Ε. Χριστοδουλίδη (Πανεπιστήμιο Padova). Μή
χρηματοδοτούμενο.

14. ((Ανάπτυξη διατηρητικού κώδικα Ν-σωμάτων γιά τήν προσο-
μοίωση γαλαξιακών δίσκοον»: Χ. Εύθυμιόπουλος, Μ. Χαρσούλα.
Μή χρηματοδοτούμενο.

15. ((Κβαντικές έξισώσεις κίνησης καί χρόνοι άφιξης»: Γ. Κοντό-
πουλος, Χ. Εύθυμιόπουλος, Ν. Δελής. Μή χρηματοδοτούμενο.

16. ((The origin of astrophysical magnetic fields». Στο πλαίσιο τής δρά-
σης ((ΑΡΙΣΤΕΙΑ» τού 'Τπουργείου Παιδείας, 2012-2015. Κύριος
'Ερευνητής: I. Κοντόπουλος. 'Επιστημονικοί συνεργάτες: Δ. Παπα-
δόπουλος (κύριο μέλος), Ν. Στεργιούλας, Κ. Κλεΐ'δης, Δ. Καζάνας,
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Δ. Χριστοδούλου, Κ. Καλαποθαράκος, Κ. Fukumura, D. Gabuzda
(συνεργάτες). Συνολικός προϋπολογισμός: 276.000 εύρώ.

17. NASA High-End Computing Program «Simulations of 3D
Pulsar Magnetospheres»: D. Kazanas (NASA, Αντεπιστέλλον
Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών), L Κοντόπουλος. Μή χρηματο-
δοτούμενο, άλλά ή NASA διαθέτει υπολογιστικό χρόνο γιά τήν
πραγματοποίηση άριθμητικών προσομοιώσεων τής μαγνητόσφαι-
ρας τών pulsars μέ χρήση ύπερυπολογιστών.

18. ((Testing pulsar magnetosphere models 2012-2014 NASA Fermi
Cycle 5 Guest Investigator Program»: A. Harding (PI), C. Kala-
potharakos, D. Kazanas, I. Contopoulos (Co-Investigators). Μή
χρηματοδοτούμενο.

19. ((Using starburst galaxies to trace the cosmic acceleration»:
Σ. Βασιλάκος, Μ. Πλειο^νης (Διευθυντής Ερευνών, Αστεροσκο-
πείο Αθηνών), R. Terlevich (Instituto Nacional de Astrofisica,
Optica y Electrônica/INAOE, Μεξικό και Πανεπιστήμιο τού
Cambridge. Πρόκειται γιά συνεργασία τοϋ ΚΕΑΕΜ μέ τό 'Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, τό 'Ινστιτούτο ΙΝΑΟΕ τού Μεξικού καί
το Πανεπιστήμιο τού Cambridge. 'Ενισχύεται οικονομικά άπό το
'Ινστιτούτο ΙΝΟΑΕ.

20. «XMM-Newton Very Large Programme». Πρόγραμμα τού Euro-
pean Space Agency (ESA) μέ συνεργασία πολλών πανεπιστημίων
καί ινστιτούτου. Ό κ. Βασιλάκος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος
στο Τμήμα AGN Cosmology. Μή χρηματοδοτούμενο.

21. «Development of the ASPIICS Coronagraph for the PROBA-3
Mission». Πρόγραμμα τού European Space Agency (ESA).
Κύριος 'Ερευνητής γιά τήν Ελλάδα: Κ. Τσίγκανος (Πανεπιστή-
μιο Αθηνών). Συμμετοχή άπό πλευράς ΚΕΑΕΜ: Κ. Γοντικάκης,
Μ. Γεωργούλης. Μή χρηματοδοτούμενο.

22. ((Self-organized criticality and turbulence». Πρόγραμμα τού
International Space Science Institute (ISSI), Βέρνη-Έλβετία.
Κύριος'Ερευνητής: M. Aschwanden (Lockheed Martin Solar and
Astrophysics Laboratory/LMSAL, Palo Alto (CA-ΗΠΑ). Συμ-
μετοχή άπό πλευράς ΚΕΑΕΜ: Μ. Γεωργούλης. Τό πρόγραμμα
χρηματοδοτείται άπό τό ISSI.
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23. «Solar Dynamics Observatory Feature Finding Team (SDO/
FFT)». Πρόγραμμα τής NASA. Κύριος Ερευνητής: Ρ. Martens,
Montana State University (MSU), Bozeman (ΜΤ-ΗΠΑ). Συμμε-
τοχή άπό πλευράςKEAEM: Μ. Γεωργούλης. Μή χρηματοδοτούμενο.

24. ((The fundamental instability of solar eruptions». Πρόγραμ-
μα τής NASA. Κύριος 'Ερευνητής: Ν.Ε. Eddine Raouafi (Johns
Hopkins University Applied Physics Laboratory/JHU-APL,
Laurel, MD-ΗΠΑ). Συμμετοχή άπό πλευράς KEAEM: M.
Γεωργούλης. Μή χρηματοδοτούμενο.

25. ((Solar Flare Prediction Working Group». Πρόγραμμα τής NASA.
Κύριος 'Ερευνητής: K.D. Leka (Colorado Research Associates/
CoRA, Boulder, CO-ΗΠΑ). Συμμετοχή άπό πλευράς KEAEM:
Μ. Γεωργούλης. Μή χρηματοδοτούμενο.

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κατά τό έτος 2012 δημοσιεύθηκαν ή έγιναν δεκτές πρός δημοσίευση 55
εργασίες, έκ τών οποίων 38 σέ περιοδικά μέ σύστημα κριτών. 'Επίσης ό
κ. Γεωργούλης επιμελήθηκε ώς Editor τήν ειδική έκδοση τού Solar Physics
μέ θέμα ((Advances in European Solar Physics», V. Nakariakov, M.K.
Georgoulis & S. Poedts (έπιμ.), ESPM-13 Topical Issue, Solar Phys. 280
(2), 2012. Συγκεκριμένα οί δημοσιεύσεις είναι:

2.1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΉ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1. Contopoulos G., Harsoula M., Lukes-Gerakopoulos G. (2012),
Periodic orbits and escapes in dynamical systems. Cel. Mech. Dyn.
Astr. 113, 255.

2. Contopoulos G., Harsoula M. (2012), Chaotic spiral galaxies. Cel.
Mech. Dyn. Astr. 113, 81.

3. Contopoulos G., Delis N., Efthymiopoulos C. (2012), Order in
de Broglie-Bohm quantum mechanics. Jour. Phys. A 45, 5301.

4. Efthymiopoulos C., Delis N., Contopoulos G. (2012), Wavepacket
approach to particle diffraction by thin targets: Quantum trajectories
and arrival times. Ann. Phys. 327, 438.

5. Delis N., Efthymiopoulos C., Contopoulos G. (2012), Quantum
vortices and trajectories in charged particle diffraction. Int. J. Bif.
Chaos 22,1250214.
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6. Patsis P.A. (2012), Dynamical mechanisms supporting barred-
spiral structures. Astron. Astroph. Trans. 2, 293.

7. Patsis P.A. (2012), Structures out of Chaos in barred-spiral galaxies.
Int. J. Bif. Chaos 22, 123029.

8. Efthymiopoulos C. (2012), Hyperbolic normal forms and invariant
manifolds: astronomical applications. Serb. Astron. J. (invited review)
184,1.

9. Kylafis N.D., Contopoulos I., Kazanas D., Christodoulou D.M.
(2012), Formation and destruction of jets in X-ray binaries. Astron.
Astroph. 538, 5.

10. Gabuzda D.C., Christodoulou D.M., Contopoulos I., Kazanas D.
(2012), Evidence for Helical Magnetic fields in Kiloparsec-Scale
AGN Jets and the Action of a Cosmic Battery. J. Phys. Conf. Ser.
355,012019.

11. Kalapotharakos C., Contopoulos I., Kazanas D. (2012), The Extended
Pulsar Magnetosphere. Mon. Not. R. Ast. Soc. 420, 2793.

12. Kalapotharakos C., Kazanas D., Harding A.K., Contopoulos I.
(2012), Toward a Realistic Pulsar Magnetosphere. Astroph. J. 749, 2.

13. Kalapotharakos C., Harding A.K., Kazanas D., Contopoulos I.
(2012), Gamma-ray Light Curves from Pulsar Magnetospheres
with Finite Conductivity. Astroph. J. 754L, 1.

14. Contopoulos I., Papadopoulos D.B. (2012), The Cosmic Battery
and the Inner Edge of the Accretion Disk. Mon. Not. R. Astr.
Soc. 425, 147.

15. Kazanas D., Fukumura K., Behar E., Contopoulos I., Shrader C.
(2012), Toward a Unified AGN Structure. Astron. Rev. 7, 92.

16. Contopoulos I., Kylafis N.D., Kazanas D., Christodoulou D.M.
(2012), Formation and Destruction of Jets in X-Ray Binaries.
Int. J. Mod. Phys. Conf. Ser. 8, 287.

17. Lima J.A.S., Basilakos S., Costa F.E.M. (2012), New cosmic accel-
erating scenario without dark energy. Phys. Rev. D. 86, 103534.

18. Chavez R., Terlevich E., Terlevich R., Plionis M., Bresolin F., Basi-
lakos S., Melnick J. (2012), Determining the Hubble constant
using giant extragalactic H II regions and H II galaxies. Mon.
Not. R. Astr. Soc. 425, 56.
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19. Basilakos S., Polarski D., Sola J. (2012), Generalizing the run-
ning vacuum energy model and comparing with the entropic-
force models. Phys. Rev. D. 86, 043010.

20. Basilakos S., Mavromatos N.E., Mitsou V.A., Plionis M. (2012),
Dynamics and constraints of the dissipative Liouville cosmology.
Astropart. Phys. 36, 7.

21. Basilakos S., Pouri A. (2012), The growth index of matter pertur-
bations and modified gravity. Mon. Not. R. Astr. Soc. 423, 3761.

22. Basilakos S. (2012), The ACDM Growth Rate of Structure
Revisited, 2012. Int. J. Mod. Phys. D. 21, 1250064.

23. Basilakos S., Dent J.B., Dutta S., Perivolaropoulos L., Plionis M.
(2012), Testing general relativity using the evolution of linear
bias. Phys. Rev. D. 85, 123501.

24. Papageorgiou Α., Plionis M., Basilakos S., Ragone-Figueroa C.
(2012), A consistent comparison of bias models using observational
data. Mon. Not. R. Astron. Soc., 422, 206.

25. Basilakos S., Bauer F., Sola J. (2012), Confronting the relaxation
mechanism for a large cosmological constant with observations.
J. Cosm. Astropart. Phys. 01, 050.

26. Elyiv Α., Clerc Ν., Plionis M., Surdej J., Pierre M., Basilakos
et al. (2012), Angular correlation functions of X-ray point-like
sources in the full exposure XMM-LSS field. Astron. Astrophys.
537,131.

27. Syntelis P., Gontikakis C., Alissandrakis C., Georgoulis M.,
Tsinganos K. (2012), Study of the 3D shape and dynamics of
coronal loops observed by Hinode/EIS. Sol. Phys. 280, 475.

28. Zampeli Α., Singleton D., Vagenas E.C. (2012), Hawking radia-
tion, chirality, and the principle of effective theory of gravity../. H.
Ener. Phys. 1206, 97.

29. Martens P.C.H., AttrillG.D.R., Davey A .R., et al. ( + M. Georgoulis )
(2012), Computer Vision for the Solar Dynamics Observatory. Solar
Phys. 275, 79.

30. Georgoulis M.K. (2012), Are solar active regions with major
flares more fractal, multifractal, or turbulent than others? Solar

Phys. 276, 161.
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31. Georgoulis, M.K. (2012), Comment on Resolving the 180-deg
Ambiguity in Solar Vector Magnetic Field Data: Evaluating the
Effects of Noise, Spatial Resolution, and Method Assumption.
Solar Phys. 276, 423.

32. Georgoulis M.K., Tziotziou K., Raouafi N.-E. (2012), Magnetic
Energy and Helicity Budgets in the Active-Region Solar Corona.
II. Nonlinear Force-free Approximation. Astrophys. J. 759, 1.

33. Tziotziou K., Georgoulis M.K., Raouafi N.-E. (2012), The Magnetic
Energy-Helicity Diagram of Solar Active Regions. Astrophys. J. Lett.
759. L4.

34. Georgoulis M.K., Titov V.S., Mikic Z. (2012), Non-Neutralized
Electric Current Patterns in Solar Active Regions: Origin of the
Shear-Generating Lorentz Force. Astrophys. J. 761, 61.

2.2. ΑΡΘΡΑ ΤΠΟ ΕΚΤΤΠΩΣΙΝ ΠΟΤ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΗΔΗ

ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

1. Contopoulos Ι. (2012), The force-free electrodynamics method
for the extrapolation of coronal magnetic fields from vector mag-
netograms. Sol. Phys. (.tmp file 250).

2.3. ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ (IN PRESS)

1. Katsanikas M., Patsis P.A., Contopoulos G. (2012), Instabilities
and stickiness in a 3D rotating galactic potential. Int. J. Bif. Chaos
(arXiv: 1201.2108).

2. Zachilas L., Katsanikas M., Patsis P.A. (2012), The structure of
phase space close to fixed points in a 4D symplectic map. Int. J. Bif.
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3. Gontikakis C., Winebarger A.R., Patsourakos S. (2012), Spectral
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2.4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Patsis P.A. (2012), Mechanisms based on chaotic flows that support
structures in barred-spiral systems. Assembling the Puzzle of the
Milky Way (Le Grand-Bornand, France), C. Reylé, A. Robin, M.
Schultheis (eds), EPJ Web of Conferences, vol. 19, 07003, EDP
Sciences.
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Proceedings of the Conference held at Ioannina-Greece
(5-8.9.2011), I. Papadakis, A. Anastasiadis (eds), p. 21, Hel.A.S.

3. Efthymiopoulos C. (2012), Canonical perturbation theory, stability
and diffusion in Hamiltonian systems. Applications in dynamical
astronomy, lecture notes in Proceedings of the 3rd La Plata School
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P. Cincotta, C. Giordano and C. Efthymiopoulos (eds), 146 p.
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potharakos C., Parent D. (2012), Probing Gamma-Ray Pulsar
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I. Papadakis, A. Anastasiadis (eds), p. 14, Hel.A.S.
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the Conference held at Ioannina-Greece (5-8.9.2011), I. Papa-
dakis, A. Anastasiadis (eds), p. 14, Hel.A.S.

12. Ali A.F., Das S., Vagenas E.C. (2012), Generalized Uncertainty
Principle and Quantum Gravity Phenomenology, Proceedings of
The Twelfth Marcel Grossmann Meeting on General Relativity,
T. Damour, R.T. Jantzen, R. Ruffini (eds), World Scientific,
p. 2407.

13. Raouafi N.-E., Bernasconi P.N., Rust D.M., Georgoulis M.K.
(2012), Micro-Sigmoids as Progenitors of Polar Coronal Jets, T.
Sekii, T. Watanabe T. Sakurai (eds), Proc. Hinode-3 Meeting,
ASP Conf. Series 454, p. 299.

14. Georgoulis, M.K. (2012), On our Ability to Predict Major
Solar Flares. EAS Symposium on The Sun: New Challenges,
JENAM-2011, V.N. Obridko, K. Georgieva, I'u. A. Nagovitsyn
(eds), Astrophys. and Space Sei. Proc. 30, p. 93.

15. Katsanikas M. (2012), Simple Instability in a 3D autonomous
Hamiltonian system of galactic type, Proceedings of the Third
La Plata International school in Astronomy and Geophysics:
Chaos, Diffusion and non-Integrability in Hamiltonian systems -
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Workshop Series 3, p. 367.

. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΧ ΕΛΛΗΧΙΚΗ

1. Γ. Κοντόπουλος (2012), Ή φύση τής πραγματικότητας. 'Ομιλία
κατά τή διαδοχή τής Προεδρίας τής Ακαδημίας Αθηνών, Πρα-
κτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 87 Α'.
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2. Γ. Κοντόπουλος (2012), Οί σκοποί τής Επιστήμης. 'Ομιλία κατά
τήν Πανηγυρική Συνεδρία τής Ακαδημίας Αθηνών τήν 28η Δεκεμ-
βρίου 2012.

3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. To ΚΕΑΕΜ συνδιοργάνωσε στο "Ιδρυμα Εύγενίδου (15.10.2012)
εκδήλωση γιά τόν εορτασμό τών 50 χρόνων λειτουργίας τοΰ Εύρω-
παϊκοΰ Νοτίου Παρατηρητηρίου (ESO), στήν όποία μίλησαν ό
κ. Πάτσης καί ό κ. I. Σπυρομήλιος, επικεφαλής τής ομάδας έργου
τοΰ ESO (2006-2010) γιά τήν άνάπτυξη τοΰ «'Εξαιρετικά Μεγά-
λου Τηλεσκοπίου τής Εύρώπης» (E-ELT).

2. Ό κ. Εύθυμιόπουλος διοργάνωσε τήν Ημερίδα Fundamental
problems in Quantum Physics: A workshop organised in the
framework of the COST (European Cooperation in Science and
Technology), Action MP1006 (Αθήνα, Μάρτιος 2012).

3. Ό κ. I. Κοντόπουλος διοργάνωσε τήν Ημερίδα Formation and
disruption of jets in black-hole binaries and AGNs (special
session) στο EWASS 2012, μαζί μέ τούς Ν. Κυλάφη καί D. Gabuzda
(Ρώμη, 6 Ιουλίου).

4. Ό κ. Σ. Βασιλάκος ήταν Μέλος τής 'Επιστημονικής 'Οργανωτικής
επιτροπής τοΰ Συνεδρίου Half a Century of X-ray Astronomy
(Μύκονος, 17-21.9.2012).

5. Ό κ. Η. Βαγενάς ήταν Μέλος τής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής τού
Διεθνούς Συνεδρίου Νεότερες Εξελίξεις στή Βαρύτητα (ΝΕΒ15)
(Χανιά-Κρήτη, 20-23.6.2012).

6. Ό κ. Η. Βαγενάς ήταν Μέλος τής International Coordinating Com-
mittee τού Διεθνούς Συνεδρίου loth Marcel Grossmann Meeting on
General Relativity (Στοκχόλμη-Σουηδία, 1-7.7.2012).

7. Ό κ. Η. Βαγενάς ήταν Κύριος Διοργανωτής (Chairman) τοΰ Διεθνούς
Συνεδρίου International Conference on Mathematical Modeling in
Physical Sciences (Βουδαπέστη-Ούγγαρία, 3-7.9.2012).

8. Ό κ. Η. Βαγενάς ήταν συνδιοργανωτής τοΰ Workshop Gravity,
Quantum and Black Holes (Βουδαπέστη-Ούγγαρία, 4-5.9.2012).
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ1

Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΤΑΟΣ

1. Ή φύση τής πραγματικότητας. 'Ομιλία κατά τή διαδοχή τής Προε-
δρίας τής Ακαδημίας Αθηνών τήν 12η 'Ιανουαρίου 2012.

2. Εισήγηση τού Προέδρου τής Ακαδημίας Αθηνών κατά τήν Πανη-
γυρική Συνεδρία τής 22ας Μαρτίου 2012 γιά τόν έορτασμό τής
επετείου τής 25ης Μαρτίου 1821.

3. Οί σκοποί τής 'Επιστήμης. 'Ομιλία κατά τήν Πανηγυρική Συνε-
δρία τής Ακαδημίας Αθηνών τήν 28η Δεκεμβρίου 2012.

Π. ΠΑΤΣΗΣ

1. Orbital theories behind bars and spirals in disk galaxies. Προ-
σκεκλημένη ομιλία στο European Southern Observatory/ESO
(Garching-Μόναχο, 18.07.2012).

2. Orbital Dynamics of Spiral Arms. 'Ομιλία στο Πανεπιστήμιο θεσ-
σαλονίκης στο πλαίσιο τού προγράμματος «Feeding supermassive

Black Holes» (19.9.2012).

3. To Εύρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο. 'Ομιλία στήν εκδήλωση γιά
τά 50 χρόνια λειτουργίας τοϋ European Southern Observatory
στο "Ιδρυμα Εύγενίδου (15.10.2012).

Χ. ΕΤΘΥΜΙΟΠΟΥΑΟΣ

1. Chaos in de Broglie-Bohm Quantum Mechanics and its Physical
Consequences. Στο Διεθνές Συνέδριο Quantum Malta 2012, Fun-
damental Problems in Quantum Physics, πού διοργανώθηκε άπό
τήν COST, Action MP 1006, European Science Council (Απρίλιος
2012).

2. Spiral structure in galaxies: open problems in stellar dynamics.
Στο Συνέδριο 55th Reunion of the Astronomical Association of
Argentina (Mar del Plata, Σεπτέμβριος 2012).

3. Open problems in advanced physics and their relation to astronomy.
Σειρά τριών σεμιναρίων στο 'Ινστιτούτο Ραδιοαστρονομίας (IAR,

1. Οί ομιλίες τών μελών του ΚΕΑΕΜ στά σεμινάρια του Κέντρου αναφέρονται
παρακάτω στον σχετικό πίνακα.
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La Plata): i) Standard model of particle physics, ii) Dark matter,
iii) Alternative theories of gravity ('Οκτώβριος 2012).

4. The Role of Chaos in de Broglie-Bohm quantum mechanics. Στο
Συνέδριο Fundamental problems in quantum physics, πού διοργα-
νώθηκε άπό τήν COST, Action MP1006 (Αθήνα, Μάρτιος 2012).

I. ΚΟΧΤΟΠΟΤΑΟΣ

1. Formation and disruption of jets in black-hole binaries and AGNs.
Προσκεκλημένη ομιλία στό European Week of Astronomy and
Space Science 2012/EWASS 2012, Special Session 9 (Ρώμη, 6
Ιουλίου).

2. The cosmic battery and the inner edge of the accretion disk. NEB
15-Recent Developments in Gravity (Χανιά, 20 Ιουνίου).

3. Formation and destruction of jets in black-hole accretion disks
('Εθνικό Αστεροσκοπείο, 9.2.2012).

4. Non-linear magnetic field extrapolation in the solar corona: the
force-free electrodynamics method (Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 9 Μαΐου).

5. Astrophysical Jets from ((Hairy» Black Holes (Τμήμα Φυσικής
τοΰ Πανεπιστημίου Κρήτης, 22.11.2012).

6. Astrophysical Jets from ((Hairy» Black Holes (Τμήμα Φυσικής
τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 18.12.2012).

Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

1. Modern Cosmology: The cosmic history and the fate of the Universe.
Π ροσκεκλημένηόμιλία στό Συνέδριο NEB 15-Recent Developmen ts
in Gravity (20-23.6.2012).

2. Dark energy and modified gravity. 'Ομιλία στό Τμήμα Φυσικής τοΰ
Πανεπιστημίου τής Βαρκελώνης (21.5.2012).

3. Ή δομή καί ή εξέλιξη τοΰ Σύμπαντος. Προσκεκλημένη ομιλία στό
κοινό τής Μυκόνου στό πλαίσιο τοΰ Διεθνούς Συνεδρίου Half a
Century of X-ray Astronomy.

Κ. ΓΟΧΤΤΚΑΚΗΣ

1. Study of flows and the three-dimensional shape of coronal loops
observed by Hinode/EIS, Spectroscopy of the dynamic Sun (Uni-
versity College London, 18-20.4.2012).
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Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

1. Automated Detection of Eruptive Structures for Solar Eruption
Prediction. Προσκεκλημένη ομιλία στο 39th COSPAR General
Assembly (Mysore-India, 14-22.7.2012).

2. Pre-Eruption Magnetic Configurations in the Low Atmosphere of
Solar Active Regions. Προσκεκλημένη ομιλία στο 39th COSPAR
General Assembly (Mysore-India, 14-22.7.2012).

3. Solar Eruption Essentials: Origin of the Shear-Generating Lorentz
Force. Προσκεκλημένη ομιλία στο AOGS-2012 Joint Assembly
(Singapore, 13-17.8.2012).

4. Solar Flare Prediction: Progress and Challenges. AOGS-2012 Joint
Assembly (Singapore, 13-17.8.2012).

5. Solar Flare Forecasting from Solar Orbiter Observations. Προσκε-
κλημένη ομιλία στο 5th Solar Orbiter Workshop (Brugge-Belgium,
10-14.9.2012).

6. Self-Organized Criticality in the Solar Atmosphere. Universal Property
of Solar Magnetism, or Merely One of Eruptive Active Regions?
Προσκεκλημένη ομιλία στο International Space Science Institute/
ISSI, Workshop on SOC and Turbulence (Bern-Switzerland.
15-19.10.2012).

7. Buildup of the pre-eruption magnetic configuration in solar active
regions, στο πλαίσιο έπίσκεψης στο Εργαστήριο Johns Hopkins
(Maryland-USA).

S. CARVALHO

Συμμετοχή στο Συνέδριο Euclid Mission Conference (Koπεγχάγη-
Δανία, 14-18.5.2012).

5. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το ΚΕΑΕΜ, αποσκοπώντας στή συνεχή ενημέρωση τόσο τών ερευ-
νητών όσο καί τών μεταπτυχιακών φοιτητών σέ σύγχρονα θέματα έρευ-
νας, οργανώνει εβδομαδιαία σεμινάρια πού χρηματοδοτούνται κυρίως άπό
τήν Ακαδημία Αθηνών, κατόπιν σχετικής άποφάσεως τής Συγκλήτου. Έπί-
σης, ορισμένοι ερευνητές ξένων ιδρυμάτων χρηματοδοτήθηκαν άπό τά ινστι-
τούτα τους γιά νά έρθουν νά μιλήσουν στά σεμινάρια τού ΚΕΑΕΜ. Κατά
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τό 2012 πραγματοποιήθηκαν στό Κέντρο 38 σεμινάρια, άναφερόμενα σέ
θέματα Αστρονομίας, Αστροφυσικής καί Μηχανικής. Στά σεμινάρια συμμε-
τείχαν ώς ομιλητές, έκτος τών έρευνητών καί μεταπτυχιακών φοιτητών του
Κέντρου, ακαδημαϊκοί, καθηγητές καί διακεκριμένοι επιστήμονες άπό διά-
φορα πανεπιστήμια καί έρευνητικά κέντρα τής Ελλάδας καί του έξωτερικού.
Ακολουθεί ό πλήρης κατάλογος τών σεμιναρίων πού πραγματοποιήθηκαν.

ΗΜ/ΧΤΑ ομιλητής τιτλοσ
10.1.2012 Dr. Manolis Xilouris National Observatory of Athens Nearby galaxies as seen by the Herschel Space Observatory.
17.1.2012 Dr. Nikos Delis  Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens The effect of a central black hole in the degree of chaos and in the secular evolution of galaxies.
24.4.2012 Dr. ïannis Kominis National Technical Oniversity of Athens Revision and extension of the Quasilinear Diffusion Theory: General kinetic formulation of wave-particle interactions.
31.1.2012 Dr. Christos Efthymiopoulos Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens Low-dimensional tori in Fermi- Pasta-UIam chains.
7.2.2012 Dr. Demosthenes Kazanas NASA/Goddard Space Flight Center, USA & Corresponding Member of the Academy of Athens Some Thoughts on Mach's Principle and a Characteristic Acceleration in the Universe.
14.2.2012 Dr. Ioannis Contopoulos Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens Formation and destruction of jets in X-ray binaries.
21.2.2012 Dr. Kleomenis Tsiganis Aristotle University of Thessaloniki A formation scenario for the Uranian satellites: making the orbits of the satellites compatible with the planet's axial tilt.
28.2.2012 Dr. Zsolt Sandor University of Innsbruck, Institute of Astro- and Particle Physics Large Vortices: the Birthplaces of Planets?
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6.3.2012 Dr. Theodoras Smponias University of loannina Modelling multi-wavelength and particle emission from accreting binary systems.
13.3.2012 Prof. Jacobus van der Weele University of Patras Spontaneous Cluster Formation in Multi-Particle Flows.
20.3.2012 Prof. Xenophon Moussas University of Athens Recent results from the study of the Antikythera Mechanism: the signature of Archimedes on the eclipses and operation of the instrument, Kepler before Kepler?
27.3.2012 Dr. Anastasios Anastasiadis National Observatory of Athens and the HNSWRN team Introducing the Hellenic National Space Weather Research Network (HNSWRN).
2.4.2012 Dr. Nikos Prantzos  CNRS - Institut d'Astrophysique  de Paris The chemical evolution of the Milky Way.
10.4.2012 Dr. Manolis Plionis National Observatory of Athens The Hubble constant and the dark energy equation of state using star-forming galaxies.
24.4.2012 Dr. Panayiotis Stavrinos University of Athens Ή Τοπικά Άνισοτροπική Δομή τής Γεωμετρίας Finsler στή Σχε- τικότητα καί τήν Κοσμολογία.
8.5.2012 Mr. Matthaios Katsanikas Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens Ή δομή τοϋ φασικού χώρου σέ γαλαξιακά δυναμικά τριών βαθμών ελευθερίας.
15.5.2012 Dr. Kostas Tziotziou Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens A new way of inferring magnetic energy and helicity in solar active regions.
22.5.2012 Prof. George Contopoulos Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens Escapes of Stars in Galaxies.
29.5.2012 Dr. Nikolaos Stergioulas Aristotle University of Thessaloniki Self-gravitating tori around black holes and their instabilities.
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5.6.2012 Dr. Konstantinos Thanassoulas Geophysicist Είναι δυνατή ή ßpayu—ρόθεσμη πρόγνωση σεισμών; M là θεώρηση τοϋ προβλήματος υπό τό πρίσμα τής κλασικής Φυσικής.
14.6.2012 Prof. Puragra GuhaThakurta University of California/Lick Observatory Our Neighbor Μ3 1: A Close-up View of Galaxy Formation.
19.6.2012 Dr. Kyriaki Dionysopoulou Max-Planck-Institute for Gravitational Physics General Relativistic Resistive Magnetohydrodynamics with Whisky.
26.6.2012 Prof. Joan Sola University of Barcelona «Constants» of Nature, matter non-conservation and dynamical dark energy.
2.7.2012 Dr. Robertus Erdelyi University of Sheffield Attempt to solve by solar magneto-seismology one of astrophysics great problem: The coronal heating enigma.
10.7.2012 Dr. Luciano Darriba Universidad Nacional de La Plata A comparison of chaos indicators.
17.7.2012 Dr. Sofia Carvalho Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens CMB lensing research and results.
18.9.2012 Dr. Angelos Vourlidas Naval Research Laboratory How Many CMEs Have Magnetic Flux Ropes and How to Find Out: A Synthesis of 16 Tears of Coronagraph Observations.
25.9.2012 Dr. Dmitry Sokoloff Moscow State University Solar Dynamo in Light of Helicity Data.
9.10.2012 Dr. Maxim Lyutikov Purdue University & INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri The Double Pulsar as a Probe of Fundamental Physics.
16.10.2012 Dr. Jason Spiromilio European Southern Observatory The European Extremely Large telescope.
30.10.012 Dr. Costis Gontikakis Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens Loop geometry and flows from Hinode/EIS observations.



288

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙ ΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΧΩΧ

6.11.2012 Dr. Ioannis Georgantopoulos National Observatory of Athens Compton-thick Active Galactic Nuclei.
13.11.2012 Dr. Spyros Basilakos Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens Testing Einstein's gravity on cosmological scales.
20.11.2012 Dr. Manolis Georgoulis Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens Pre-eruption Evolution in Solar Active Regions: A Coherent Causal Sequence.
27. Η.2012 Prof. Salvatore Capozziello Universita di Napoli «Federico II» and INFN Sez. di Napoli Hamiltonian Dynamics and Symmetries in Extended Gravity Cosmology.
4.12.2012 Dr. Nikos Pappas University of Ioannina Angular profile of Particle Emission from a Higher- dimensional Black Hole.
11.12.2012 Dr. Danae Polychroni University of Athens, Faculty of Physics Triggered star formation in the W3 GMC: Does the IMF notice?
18.12.2012 Dr. George Voyatzis Aristotle University of Thessaloniki Destabilization of planetary systems due to stellar mass loss. Escape of planets.

6. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Π. ΙΙΛΤΣΙΓΣ

Ό κ. Πάτσης επισκέφθηκε κατόπιν προσκλήσεως (Scientific Visitor) τό
European Southern Observatory (ESO) καί το Max-Planck-Institut für
Astronomie στο Μόναχο τόν 'Ιούλιο (ένας μήνας), όπου είχε συνεργα-
σία μέ τόν Δρ. Grosbol καί τόν Δρ. T. Naab σέ θέματα παρατηρήσεο^ν
σπειροειδών γαλαξιών στο εγγύς υπέρυθρο καί προσομοιώσεις δίσκων
μέ τή μέθοδο τών Ν-σωμάτων αντίστοιχα.

'Επίσης, ό κ. Πάτσης επισκέφθηκε τό Πανεπιστήμιο θεσσαλονί-
κης οπού συνάντησε τόν Δρ. Κ. Fathi καί συνεργάσθηκαν στο πλαίσιο
τού προγράμματος «Feeding supermassive black holes».



ΕΚΘΕΣΕΙΣ

289

Χ. ΕΤΘΤΜ10ΠΘΤΛΟΣ

Δίμηνη επίσκεψη, στο πλαίσιο ερευνητικής άδειας, ώς Επισκέπτης
Καθηγητής (σέ άντιστοιχία Α' βαθμίδας) στή Σχολή Αστρονομίας
καί Γεωφυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο τής La Plata (Αργεντι-
νή). Διδασκαλία του μεταπτυχιακοί» μαθήματος ((Θεωρία Τροχιών»
(15 δίωρες διαλέξεις).

Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

Ό κ. Βασιλάκος επισκέφτηκε κατόπιν προσκλήσεως τό Τμήμα Φυσι-
κής τοϋ Πανεπιστημίου τής Βαρκελώνης στήν Τσπανία τόν Μάιο τοϋ
2012, όπου συνεργάστηκε μέ τήν ομάδα τοϋ Καθηγητή Sola σέ θέμα-
τα Κοσμολογίας.

Κ. ΓΟΧΤΙΚΛΚΗΣ

Ό κ. Γοντικάκης έλαβε μέρος σέ μία συνάντηση εργασίας στήν έναρ-
κτήρια συνάντηση τοϋ Προγράμματος ((Θαλής» μέ θέμα ((Ελληνικό
Εθνικό Δίκτυο "Ερευνας Διαστημικού Καιροΰ» (Θεσσαλονίκη, 11-12
'Ιουνίου 2012). 'Επίσης συμμετείχε στήν Ημερίδα πού πραγματο-
ποιήθηκε στό Παρίσι στις 4-5 'Ιουλίου 2012 γιά τά ηλεκτρονικά τοϋ
στεμματογράφου ASPIICS, καί στήν Ημερίδα πού πραγματοποιή-
θηκε στό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 14-15 Νοεμβρίου 2012 γιά τόν
ίδιο λόγο.

Μ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Ό κ. Γεωργούλης, κατά τή διάρκεια τού έτους, έλαβε μέρος σέ μία
συνάντηση εργασίας στήν έναρκτήρια συνάντηση τού Προγράμ-
ματος ((Θαλής» μέ θέμα (('Ελληνικό 'Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Διαστη-
μικού Καιροΰ» (Θεσσαλονίκη, 11-12.6.2012). 'Επίσης, επισκέφθηκε
τό 'Εργαστήριο The Johns Hopkins University Applied Physics
Laboratory (JHU-APL) (Laurel, MD-ΗΠΑ) στις 31.8.2012. Τέλος,
συμμετείχε ώς 'Εθνικός 'Εκπρόσωπος τής 'Επιτροπής Προγράμματος
'Επιστήμης τοϋ Εύρωπαϊκοΰ 'Οργανισμού Διαστήματος σέ πέντε συνα-
ντήσεις ποϋ έλαβαν χώρα στή Γαλλία κατά τή διάρκεια τοϋ έτους.
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7. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κατά τή διάρκεια τοΰ 2012 χρηματοδοτήθηκαν οί άκόλουθες επιστημο-
νικές προτάσεις, τις όποιες υπέβαλαν ή συμμετείχαν στις υποβολές μέλη τοΰ

ΚΕΑΕΜ:

1. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα μέ τίτλο «The origin of astrophysical magnetic
fields» στο πλαίσιο τής δράσης ((ΑΡΙΣΤΕΙΑ» τοΰ Υπουργείου Παιδείας
2012-2015, τήν οποία υπέβαλε ό κ. I. Κοντόπουλος ώς κύριος ερευνη-
τής. Συνολικός προϋπολογισμός: 276.000 εύρώ.

2. Εγκρίθηκε τό πρόγραμμα μέ τίτλο ((Self-organized criticality and
turbulence» γιά χρηματοδότηση άπό τό International Space Science
Institute, στό όποιο συμμετέχει ό κ. Γεωργούλης.

Έπίσης εκκρεμεί ή έκβαση τεσσάρων άκόμα επιστημονικών προγραμ-
μάτων πού έ/ουν υποβληθεί άπό μέλη τοϋ ΚΕΑΕΜ σέ έθνικούς καί διεθνείς
οργανισμούς γιά χρηματοδότηση.

8. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MASTERS)

Στό ΚΕΑΕΜ εργάζονται εκπονώντας τις διατριβές τους υποψήφιοι
διδάκτορες καί μεταπτυχιακοί φοιτητές γιά τήν άπόκτηση μεταπτυχιακού
διπλώματος ειδίκευσης (Masters). Έπίσης οί έρευνητές τοϋ ΚΕΑΕΜ συμ-
μετέχουν σέ εξεταστικές επιτροπές.

• Ό κ. Κατσανίκας παρουσίασε μέ επιτυχία τή διδακτορική του διατριβή
στό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέ θέμα ((Ή δομή τού φασικού χοίρου σέ
περιστρεφόμενα χαμιλτονιανά συστήματα τριών βαθμών ελευθερίας
γαλαξιακού τύπου». Ή εργασία εκπονήθηκε στό ΚΕΑΕΜ υπό τήν επί-
βλεψη τοϋ κ. Πάτση.

Συνεχίζουν νά εκπονούνται ύπό τήν επίβλεψη μελών τοϋ ΚΕΑΕΜ οί
διδακτορικές διατριβές τών:

• Ε. Τσιγαρίδη, ((Μή γραμμικά φαινόμενα σέ μοντέλα άπόκρισης δισκοειδών
γαλαξιών» (Επιβλέπων: Π. Πάτσης),

• Ν. Δελή, ((Μελέτη στοχαστικών τροχιών σέ μή γραμμικά δυναμικά
συστήματα» (Επιβλέπων: Χ. Εύθυμιόπουλος),
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• Α. Παλιαθανάση, «Συμμετρίες μή γραμμικών διαφορικών έξισώσεων
καί έφαρμογές στή Δυναμική» (ό κ. Εύθυμιόπουλος είναι μέλος τής Τρι-
μελούς Επιτροπής).

• Α. Πούρη, «Ή μελέτη τής φύσης τής σκοτεινής ενέργειας χρησιμοποιώ-
ντας έξωγαλαξιακές πηγές υψηλών ενεργειών» ('Επιβλέπων: Σ. Βασιλά-
κος). Ή κ. Πούρη πήρε, κατόπιν έξετάσεο,ιν, τήν υποτροφία τής Ακα-
δημίας γιά τήν Αστρονομία.

• Γ. Αναστασίου, «Aspects of Bigravity: Black Holes and Cosmology»
('Επιβλέπων: Η. Βαγενάς).

Ό κ. Γοντικάκης συμμετείχε στήν Τριμελή 'Επιτροπή τής επίβλεψης
τής άκόλουθης έργασίας γιά τήν απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης:

• Π. Συντελής, «Μαγνητικές Δομές στόν "Ηλιο: Μελέτη Δυναμικής Στεμ-
ματικών Βρόχων καί 'Εκκίνησης Στεμματικής 'Εκτινάξεως Μάζας», ή
όποία παρουσιάσθηκε μέ έπιτυχία στις 28.11.2012 στό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Ό κ. Γοντικάκης συμμετείχε καί στήν εξεταστική έπιτροπή.

Ό κ. Γοντικάκης ήταν επίσης μέλος τής'Επιτροπής Κρίσης τής διδακτο-
ρικής διατριβής τού κ. I. Κοντογιάννη στό Πανεπιστήμιο Αθηνών ('Επιβλέ-
πων: Καθ. Ξ. Μουσάς). Ή διατριβή παρουσιάστηκε στις 5 'Ιουνίου 2012.

Ό κ. Γεωργούλης ήταν έπίσης μέλος τής 'Επιτροπής Κρίσης τής διδα-
κτορικής διατριβής τού κ. I. Κοντογιάννη στό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Επι-
βλέπων: Καθ. Ξ. Μουσάς), ή όποία παρουσιάστηκε στις 5 'Ιουνίου 2012,
ένώ έχει οριστεί μέλος τής εξεταστικής έπιτροπής μίας άκόμη διδακτορικής
διατριβής (κ. Δημητροπούλου) στό ϊδιο Πανεπιστήμιο.

9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Οί ερευνητές τού ΚΕΑΕΜ έδωσαν σειρά μαθημάτων σέ μεταπτυχιακά
πανεπιστημιακά τμήματα, σέ σεμινάρια γιά φοιτητές καί έρευνητές καί σέ
σχολεία πού διοργάνωσαν επιστημονικές ένο'ισεις.

• Ό κ. Πάτσης, κατά το 2012, συμμετείχε στή διδασκαλία τού μαθήμα-
τος «Γαλαξιακή καί έξωγαλαξιακή Αστρονομία» τού Τομέα Αστρονομίας,
Αστροφυσικής καί Μηχανικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Ό κ. Εύθυμιόπουλος δίδαξε τό μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Τρο-
χιών» στή Σχολή Αστρονομίας καί Γεωφυσικών 'Επιστημών (Πανεπι-
στήμιο τής Αά Πλάτα-Άργεντινή).
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• Ό κ. I. Κοντό—ούλος δίδαξε στα εκπαιδευτικά συνέδρια-σχολεία τής
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών:

1. «Μελανές οπές, περιαστρικοί δίσκοι και αστροφυσικοί πίδακες»,
Θερινό Σχολείο "ΕνωσηςΕλλήνων Φυσικών ('Ερέτρια, 29Ιουνίου)"

2. ((Μελανές οπές, αστροφυσικοί πίδακες καί κοσμικές μπαταρίες»,
"Ενωση Ελλήνων Φυσικών (Νέα Φιλαδέλφεια, 15 Δεκεμβρίου).

10. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗ! ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ!

Οί ερευνητές του ΚΕΑΕΜ έδωσαν κατόπιν προσκλήσεων πολλές εκλαϊ-
κευτικές ομιλίες σέ σχολεία μέσης εκπαίδευσης καί σέ έκδηλώσεις γιά τό
κοινό:

• Π. Πάτσης, μία ομιλία.

• L Κοντόπουλος, δύο ομιλίες.

• Κ. Γοντικάκης, μία ομιλία.

• Η. Βαγενάς: διοργάνωσε δύο σειρές εκλαϊκευτικών ομιλιών καί ε8ω-
σε δύο ομιλίες.

• Ε. Γεωργούλης, δύο ομιλίες καί δύο εκλαϊκευτικά άρθρα.

Οί δραστηριότητες τού ΚΕΑΕΜ παρουσιάστηκαν σέ ειδική εκπομπή τής
Κρατικής Ραδιοφωνίας άπό τόν Διευθύνοντα κ. Πάτση, ενώ ό κ. Γεωργούλης
έλαβε μέρος σέ τηλεοπτικές εκπομπές σταθμών πανελλήνιας εμβέλειας μέ
σκοπό τήν ενημέρωση τοϋ κοινού σέ θέματα διαστημικού καιρού, μικρο-
μετεωριτών στήν άτμόσφαιρα τής Γής καί εκλείψεων Ή/.ίου καί Σελήνης.

11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οί έρευνητές καί οί επιστημονικοί συνεργάτες τού ΚΕΑΕΜ συμμετέ-
χουν σέ εθνικές καί εύρωπαϊκές επιτροπές. Όλοι είναι μέλη τής Ελληνικής
Αστρονομικής Εταιρείας (Hel.A.S.) καί τής Διεθνούς Αστρονομικής Ενώ-
σεως (IAU). 'Επιπλέον συμμετέχουν στις έξής επιτροπές:

• Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (Χ. Εύθυμιόπουλος, Μέλος τού Δ.Σ.,
Αντιπρόεδρος).

• Επιτροπή ((COST Action MP1006» τού European Science Council (Χ. Εύθυ-
μιόπουλος, 'Εθνικός'Εκπρόσωπος στή Διαχειριστική 'Επιτροπή).

• "Ενωση Ελλήνων Φυσικών (Χ. Εύθυμιόπουλος, Μέλος τού Δ.Σ.).
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• Επιτροπή 'Επιστημονικού Προγραμματισμού (SPC) του European
Space Agency (ESA) (Ε. Γεωργούλης,'Εθνικός Εκπρόσωπος).

• European Solar Physics Division (2011-2014) (Ε. Γεωργούλης,
Αντιπρόεδρος).

• 'Εθνική Αστρονομική'Επιτροπή (2011-2013) (Ε. Γεωργούλης).

• Ό κ. Γεωργούλης συμμετείχε στήν 'Επιτροπή Κρίσης τών προτάσεων
στό πλαίσιο τού Προγράμματος ((Living with a star targeted research
and technology (LWS TR&T)» (27-29.8.2012).

• Ό κ. Γεωργούλης συμμετείχε στή Διεθνή 'Επιτροπή Κρίσης (Inter-
national Jury) τοΰ Προγράμματος «FP7-The Odysseus Project)).

Τέλος, όλοι οί ερευνητές τοΰ ΚΕΑΕΜ είναι κριτές σέ διεθνή έπιστη-
μονικά περιοδικά κύρους, ένώ μερικοί είναι άξιολογητές διεθνών επιστη-
μονικών προτάσεων καί συμμετέχουν στά έκδοτικά συμβούλια διεθνών
περιοδικών.

• Ό κ. Χ. Εύθυμιόπουλος είναι Associate Editor τού περιοδικού Celestial
Mechanics and Dynamical Astronomy (Springer) καί Μέλος τοΰ Editorial
Board στό περιοδικό Serbian Astronomical Journal.

• Ό κ. Η. Βαγενάς είναι Editor τών περιοδικών Central European Journal of
Physics (Springer), Advances in High Energy Physics, Journal of Modern
Physics and Applications καί Dataset Papers in Physics.

[Πάνος ΙΙάτσης - Διευθύνων τοΰ ΚΕΑΕΜ]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΙ Μ ΑΤΟ AO ΓI ΑΣ

'Επόπτης: Χρήστος Σ. Ζερεφός.
'Εφορευτική 'Επιτροπή:
Πρόεδρος: Π. Αιγομενίδης.

Μέλη: Γ. Κοντόπουλος, Ν. Αμβράζης, Σ. Κριμιζής, Α. Κουνάδης, Λ. Χρι-
στόφορου, Χ. Ζερεφός.

Διευθύνων: Παύλος Δ. Καλαμπάκας.

Ερευνητές: Γεώργιος Β. Τσελιούδης (Α' βαθμίδα), Κωνσταντίνος Μ. Φι-
λάνδρας (Β' βαθμίδα).

'Επιστημονικοί Συνεργάτες: Όμηρος Μάντης (Καθηγητής, Πανεπι-
στήμιο Μινεσότα-ΗΠΑ, Αντεπιστέλλον Μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών),
Χρήστος Ρεπαπής (τ. Διευθυντής τού ΚΕΦΑΚ), Χρήστος Ζερεφός (τ. Διευ-
θυντής τού ΚΕΦΑΚ).

Διοικητικό Προσωπικό: Σρπουή Γαζεριάν.

Συνεργαζόμενοι ερευνητές στό πλαίσιο έρευνητικών προγραμ-
μάτων: Κ. Δουβής, I. Ιναψωμενάκης, Μ. Βρεκούσης, Δ. Κώνστα, Κ. Έλευ-
θεράτος, Ν. Βιδιαδάκης.

Συνεργασίες μέ έρευνητικά κέντρα τού εξωτερικού: NASA
Goddard Institute for Space Studies, ΗΠΑ (G. Tselioudis), University of
Giessen, Γερμανία (J. Luterbacher, E. Xoplaki), University of Oslo, Νορβη-
γία (I. Isaksen), University of Toulouse, Γαλλία (J.-P. Cammas, V. Thouret),
'Ερευνητικό Κέντρο Juelich, Γερμανία (A. Volz-Thomas), Εύρο.»παϊκό Κέντρο
'Ερευνών JRC Ispra, 'Ιταλία (J. Hjorth, Δ. Κοτζιάς), 'Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Κύπρου (Μ. Lange, Π. Χατζήνικολάου).

Συνεργασίες μέ ελληνικά ιδρύματα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (Α. Μπάης, Δ. Μελάς, Δ. Μπαλής, Π. Ζάνης, Κ. Τουρπάλη),
'Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Α. Παπαγιάννης), 'Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών (Ε. Γερασόπουλος, Χ. Γιαννακόπουλος, Δ. Φουντά, Σ. Καζαντζής,
Β. Άμοιρίδης), Πανεπιστήμιο Αθηνών (Π. Νάστος), Πανεπιστήμιο Κρήτης
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(Ν. Μιχαλόπουλος), Πανεπιστήμιο Πατρών (Α. Καζαντζίδης). ΤΕΙ Πει-
ραιά (Α. Παλιατσός), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Διεύθυνση ΕΑΡΘ

(Α. Αδαμόπουλος).

L ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

• Χ. Ζερεφός: 'Επανεκλογή στή θέση τού Προέδρου τής Διεθνούς 'Επι-
τροπής Όζοντος (Τορόντο, Αύγουστος 2012).

• Χ. Ζερεφός: 'Εκπροσώπηση τής Ακαδημίας Αθηνών στήν 'Ομάδα Περι-
βαλλοντικής Στρατηγικής (Environment Strategy Panel) καί στήν
'Ομάδα γιά τή Συγγραφή 'Εκθέσεως γιά Ακραία Φαινόμενα (Working
Group on Extreme Weather Report) τής 'Επιστημονικής Συμβουλευ-
τικής'Επιτροπής τών Ευρωπαϊκών Ακαδημιών (EASAC).

• Χ. Ζερεφός: Κριτής τής 'Εκθέσεως τής Διακυβερνητικής 'Επιτροπής γιά
τήν Κλιματική Αλλαγή [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin,
D.J. Dokken, K.L. Ebi. M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner,
S.K. Allen, M. Tignor, P.M. Midgley (eds), IPCC Special Report on
Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance
Climate Change Adaptation (SREX), Cambridge/New York 2012, 582 σ.].

• Χ. Ζερεφός: Συμμετοχή στο Δ.Σ. τοϋ Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών
τής Βιβλιοθήκης τής Αλεξάνδρειας.

• Χ. Ζερεφός: Πρόεδρος τής 'Επιτροπής 'Εμπειρογνωμόνων γιά τήν έπε-
ξεργασία καί άποτίμηση τών καταστροφών, τή μελέτη τών επιπτώσεων καί
τή σύνταξη εμπειρογνωμοσύνης γιά τήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων
πού άνέκυψαν στήν εύρύτερη περιοχή Δήμου Χίου στο Βόρειο Αιγαίο.

• Χ. Ζερεφός: Βράβευση άπό τήν "Ενωση Φιλιατρινών Αττικής (10.2.2012).

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1. Zerefos S.C., Κ. Tourpali, Κ. Eleftheratos, S. Kazadzis, C. Meleti,
U. Feister, T. Koskela, and A. Heikkilä (2012), Evidence of a
possible turning point in solar UV-B over Canada, Europe and
Japan. Atmos. Chem. Phys. 12, 2469-2477.

2. Amiridis V., C. Zerefos, S. Kazadzis, E. Gerasopoulos, K. Elefthe-
ratos, M. Vrekoussis, A. Stohl, R.E. Mamouri, P. Kokkalis,
A. Papayannis, K. Eleftheriadis, E. Diabouli, I. Keramitsoglou.
C. Kontoes, V. Kotroni, K. Lagouvardos, E. Marinou, E. Giannakaki,



296

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙ ΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ε. Kostopoulou, C. Giannakopoulos, Α. Richter, J.P. Burrows,
N. Mihalopoulos (2012), Impact of the 2009 Attica wild fires on
the air quality in urban Athens. Atmos. Envir., doi: 10.1016/j.
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΈΔΡΙΑ

1. Ζερεφός Χ., «Κλίμα καί Πολιτισμός». Διάλεξη στόν Φιλολογικό
Σύλλογο Παρνασσός (Αθήνα, 7.12.2012).

2. Ζερεφός Χ., Κεντρικός 'Ομιλητής στό 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο
τής'Ορθοδοντικής Εταιρείας τής Ελλάδος (Αθήνα, 1.12.2012).

3. Ζερεφός Χ., «Το περιβάλλον στήν έποχή τής σύμπτωσης τής
άνθρωπογενούς παρέμβασης μέ τήν οικονομική κρίση». 'Ομιλία
στις Χριστιανικές Ενώσεις Επιστημόνων καί Εκπαιδευτικών
Λειτουργών (Αθήνα, 10.6.2012).

4. Ζερεφός Χ., ((Τό περιβάλλον στήν έποχή τής σύμπτωσης τής
άνθρωπογενούς παρέμβασης μέ τήν οικονομική κρίση». 'Εγκαί-
νια τής Εκθέσεως γιά τήν Κλιματική Άλλαγή, Διεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο Κρήτης (Ηράκλειο, 6.6.2012).

5. Ζερεφός Χ., ((Τό περιβάλλον στήν έποχή τής σύμπτωσης τής
άνθρωπογενοΰς παρέμβασης μέ τήν οικονομική κρίση)). 'Ομιλία
στόν Ροταριανό Όμιλο Αθηνών (8.5.2012).

6. Ζερεφός Χ., (('Η γλώσσα τής φύσης». 'Ομιλία στό Γ Πανελλή-
νιο Συνέδριο Ή Γλώσσα τής Παιδείας και τών ΜεταρρυΟμίσεο^
(Θεσσαλονίκη, 30.3.2012).

7. Ζερεφός Χ., «Έπικαιροποίηση τών πλανητικών μεταβολών άνθρω-
πογενοΰς προέλευσης στήν Ελλάδα». 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Φυσικής (Καμένα Βούρλα, 29.3.2012).

8. Ζερεφός Χ., ((Οί έπιπτώσεις τής κλιματικής άλλαγής στά ύδατικά
άποθέματα καί στήν οικονομία». 'Ημερίδα τής Ε.ΤΔ.Α.ΙI. γιά τήν
Ήμέρα Νερού (Αθήνα, 22.3.2012).

9. Ζερεφός Χ., 'Εκδήλωση τού Λαϊκού Πανεπιστημίου μέ θέμα τήν
Αλεξάνδρεια (Αθήνα, 22.2.2012).

10. Ζερεφός Χ., «Ανασκόπηση ενδείξεων γιά τίς κλιματικές μετα-
βολές στή Βοιωτία άπό τούς ιστορικούς χρόνους μέχρι τό εγγύς
μέλλον». Βράβευση τών μαθητών πού διακρίθηκαν στούς διαγωνι-
σμούς «ΘΑΛΗΣ» καί ((ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» άπό τό Παράρτημα τού
Νομού Βοιωτίας τής Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Λιβα-
δειά, 18.3.2012).

11. Ζερεφός Χ., Συμμετοχή στήν στρογγυλή τράπεζα μέ θέμα ((Περι-
βάλλον ύπό πίεση, πλανήτης σέ κρίση», στο πλαίσιο τής 'Εκδή-
λωσης τού Εύρωπαϊκοΰ Κέντρου Περιβαλλοντικής "Ερευνας καί
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Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΚΠΕΚ) μέ τίτλο
«RIO+20-ΕΚεΠΕΚ+Η). Αποτιμώντας τό παρελθόν, βαδίζοντας
προς το μέλλον» (Αθήνα, 9.3.2012).

12. Ζερεφός Χ., «Ποιο το μέλλον τής Αθήνας άπό κλιματολογικής
πλευράς». Στρογγυλή τράπεζα μέ θέμα «Ή πόλη του αύριο», στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ «ΓεωΣυναντήσεις/Les Rencontres de la
Terre» (Αθήνα, 24.1.2012).

5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

5.1. NAVARINO ENVIRONMENTAL OBSERVATORY (ΝΕΟ)

Το πρόγραμμα «ΝΕΟ» («Navarino Environmental Observatory») είναι
μιά συνεργασία μεταξύ τής Ακαδημίας Αθηνών, τού Πανεπιστημίου τής
Στοκχόλμης καί τής Εταιρείας ΤΕΜΕΣ. Αφορά στή δημιουργία καί λει-
τουργία ένός περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου στήν περιοχή τής Μεσση-
νίας, μέ καθορισμένους ερευνητικούς καί εκπαιδευτικούς στόχους. Κατά
τό έτος 2012, στο πλαίσιο τού Προγράμματος, ή 'Ομάδα τής Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε:

• στο 2ο ΝΕΟ Research Workshop μέ τίτλο ((Climate and Environmental
Change in the Mediterranean Region», πού έλαβε χώρα στις 26 καί 27
'Οκτωβρίου 2012 στήν περιοχή Κόστα Ναβαρίνο τής Μεσσηνίας,

• στήν Τελετή 'Εγκαινίων τού Παρατηρητηρίου ΝΕΟ, πού έλαβε χώρα
στις 27 'Οκτωβρίου 2012 στήν περιοχή τοϋ Κόστα Ναβαρίνο. Στήν
Τελετή συμμετείχαν μέ χαιρετισμό ό Πρόεδρος τής Ακαδημίας Αθηνών,
Καθηγητής κ. Γ. Κοντοπουλος καί ό Πρόεδρος τοϋ Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. Καθη-
γητής κ. Γ. Σκαλκέας, Ακαδημαϊκός.

5.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Πρόγραμμα τής EE ((Monitoring Atmospheric Composition and
Climate Interim Implementation-MACC II)). Υπεύθυνος προγράμ-
ματος: A. Simmons. 'Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.

2. Πρόγραμμα τής ESA ((Building consolidated climate-relevant
ozone data sets in the framework of the ESA's climate change
initiative-ESA CCI». Υπεύθυνος προγράμματος: Michel van
Roosendael. 'Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.
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3. Πρόγραμμα τής EE «Data repositories and Computational Infra-
structure for Environmental and Climate Studies in the Eastern
Mediterranean-DARECLIMED». 'Υπεύθυνος προγράμματος: Man-
fred Lange. 'Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.

4. Πρόγραμμα τής EE «EU Cloud Intercomparison, Process Study
and Evaluation Project-EUCLIPSE». 'Ερευνητές: Γ. Τσελιούδης,
Δ. Κώνστα, Γ. Καψωμενάκης.

δ. Πρόγραμμα τής EE ((Infrastructure for the European Network
for the Earth System Modelling-IS-ENES». 'Υπεύθυνος προ-
γράμματος: S. Joussrme. 'Ερευνητές: Γ. Τσελιούδης, Κ. Δουβής,
Ν. Βιδιαδάκης.

6. Πρόγραμμα τής EE ((Pollution of air in the extended region of
Athens: Space-based Nitrogen Dioxide (NO.,) observations and
their comparison with remote and ground-based measurements
and modeling simulations-PARTHEN02N». 'Τπεύθυνος Προ-
γράμματος: Χ. Ζερεφός. 'Ερευνητής: Μ. Βρεκούσης.

5.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. 'Ερευνητικό Πρόγραμμα τής 'Επιτροπής 'Ερευνών τής Ακαδημίας
Αθηνών, σέ συνεργασία μέ τά 'Ερευνητικά Κέντρα Forschungs-
zentrum Juelich (Γερμανία), Laboratoire d'Aérologie, CNRS-
Université de Toulouse (Γαλλία) «Μελέτη τής κατακόρυφης
κατανομής τροποσφαιρικού όζοντος στήν Ανατολική Μεσόγειο
καί σύγκριση μέ τήν Κεντρική Ευρώπη μέ βάση τις άεροπορικές
μετρήσεις τού Εύρο^παϊκού Προγράμματος «MOZAIC». 'Τπεύ-
θυνος Προγράμματος: Π. Λιγομενίδης.'Ερευνητής: Π. Καλαμπάκας.

2. 'Ερευνητικό πρόγραμμα τής 'Επιτροπής 'Ερευνών τής Ακαδη-
μίας Αθηνών, σέ συνεργασία μέ τά 'Ερευνητικά Κέντρα For-
schungszentrum Juelich (Γερμανία), Laboratoire d'Aérologie,
CNRS-Université de Toulouse (Γαλλία) ((Μελέτη τής έποχικής
διακύμανσης τής κατακόρυφης κατανομής τροποσφαιρικού όζο-
ντος στήν Ανατολική Μεσόγειο ('Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος,
Ισραήλ) μέ βάση τις άεροπορικές μετρήσεις τών εύρωπαϊκών
προγραμμάτων MOZAIC καί IAGOS». 'Τπεύθυνος Προγράμ-
ματος: Χ. Ζερεφός. 'Ερευνητής: Π. Καλαμπάκας.
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Πρόγραμμα στό πλαίσιο του ΕΣ ΠΑ, συνεργασία μέ τίτλο (('Επι-
πτώσεις τής κλιματικής αλλαγής στήν τουριστική άνάπτυξη εύαί-
σθητων περιοχών τής Ελλάδας». Πιλοτική 'Εφαρμογή: Μεσση-
νία - Περιοχές 'Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ΠΟΤΑ -
ΞΕΝΙΟΣ. Υπεύθυνος προγράμματος: Χ. Ζερεφός.
Πρόγραμμα στό πλαίσιο τού ΕΣΠΑ, συνεργασία μέ τίτλο (('Ελλη-
νικό Δίκτυο 'Ηλιακής 'Ενέργειας - ΕΔΗΕ». Υπεύθυνος προγράμ-
ματος: Α. Μπάης. 'Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.

[Χρήστος Ζερεφός-'Επόπτης τού ΚΕΦΑΚ]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ή ερευνά του ΚΕΘΕΜ εστιάζεται, στή δημιουργία αλγόριθμων ανακα-
τασκευής ιατρικής εικόνας (image reconstruction). Αύτή ή διαδικασία είναι
άπαραίτητη γιά τή δημιουργία τομογραφικής εικόνας στά σύγχρονα άπει-
κονιστικά συστήματα PET, CT καί SPECT. 'Επόπτης τού Κέντρου είναι ό
Ακαδημαϊκός κ. Αθανάσιος Φωκάς, τό δέ προσωπικό, στήν παρούσα φάση,
άποτελεΐται άπό τόν Γεώργιο Α. Καστή, 'Ερευνητή Γ' βαθμίδος, στον όποιον
έχει ανατεθεί ή προσο^ρινή διεύθυνση τού Κέντρου.

Κατά τή διάρκεια αύτού τοϋ έτους, τό ΚΕΘΕΜ είχε τις άκόλουθες
δ ρ α στη ρ ιότη τες:

• Βελτιστοποιήθηκε ο άναλυτικός άλγόριθμός μας, βασισμένος σέ
splines (SRT), γιά τήν άνακατασκευή τής εικόνας τοϋ τομογράφου PET.
Ό άλγόριθμος βασίζεται στήν άντιστροφή τοϋ μετασχηματισμού Radon.
Προκαταρκτικά άποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ό SRT παρουσιάζει σημα-
ντικά πλεονεκτήματα σέ σχέση μέ τόν άλγόριθμο φιλτραρισμένης όπισθο-
προβολής (filtered back-projection, FBP), πού είναι ό άναλυτικός άλγόριθ-
μος πού χρησιμοποιούν τά έμπορικά διαθέσιμα άπεικονιστικά συστήματα.

• Δημιουργήθηκε μία άπεικονιστική μονάδα, πού στεγάζεται στο
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., γιά τήν άπεικόνιση μικρών ζώων. Τή βάση αύτής τής μονά-
δας άποτελεΐ μία μικρή γ κάμερα (τύπου Anger) μέ διακριτική ικανότητα
3 χιλ., πού έχει δωρηθεΐ άπό το Center for Gamma-Ray Imaging (CGRI)
τοϋ Πανεπιστημίου τής Αριζόνα. Σέ συνεργασία μέ τό 'Εργαστήριο Ραδιο-
χημικών Μελετών τοϋ 'Ινστιτούτου Πυρηνικών καί Ραδιολογικών 'Επι-
στημών, Τεχνολογίας, 'Ενέργειας καί Ασφάλειας τοϋ ΕΚΕΦΕ ((Δημόκρι-
τος» έχουν πραγματοποιηθεί καί διερευνώνται τά άκόλουθα:

(1) Απεικόνιση άγγειογένεσης μέ τό μονοκλωνικό αντίσωμα bevacizumab
(Avastin®, Roche), επισημασμένο μέ τόν έκπομπό γ-άκτινοβολίας 99mTc. To
bevacizumab είναι ένα άνθρωποποιημένο μονοκλωνικό άντίσωμα πού προσ-
δένεται σέ όλες τις ίσομορφές τού άγγειακοΰ αύξητικοΰ παράγοντα VEGF-A.
Παρατηρήθηκε επιλεκτική πρόσληψη τού ραδιοεπισημασμένου αντισώματος
στόν ογκο, ή οποία ήταν εμφανής καί στις 24 ώρες.
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(2) Αναπτύσσεται, ενα ραδιοανοσομαγνητικό σύμπλεγμα ύψηλής εξειδί-
κευσης πού στοχεύει στις εστίες άγγειογένεσης, τό όποιο θά άποτελεΐται
άπό σίδηρο μαγνητικά νανοσωματίδια, συζευγμένα μέ τό μονοκλωνικό άντί-
σωμα bevacizumab και επισημασμένα μέ τό ραδιοϊσότοπο 99mTc. Άποτέλε-
σμα αύτού θά είναι ή άνάπτυξη ένός εξαιρετικά έξειδικευμένου διαγνωστικού
σκιαγραφικού παράγοντα (contrast agent) γιά τήν σταδιοποίηση τής νόσου
μέ MRI (εξαιτίας τών σιδηρομαγνητικών νανοσωματιδίων), καθώς καί μέ
SPECT (λόγω τού 99inTc). "Εγινε άπεικόνιση τού νέου αύτού ραδιοανοσο-
συμπλέγματος σέ άθυμους μύες τύπου SCID, έμφυτευμένους μέ Μ165 καρ-
κινικά κύτταρα μαστού καί παρατηρήθηκε αύξημένη πρόσληψη στόν ογκο
άπό τά πρώτα λεπτά τής χορήγησής του.

(3) Διερευνάται ή δημιουργία συμπλοκών μαγνητικών σωματιδίων μέ
χημειοθεραπευτικές ούσίες, οί όποιες θά κατευθύνονται στόν όγκο, έπιτυγ-
χάνοντας μέγιστη προσβολή τού καρκινικού όγκου, μέ μικρότερες χορη-
γούμενες δόσεις φαρμάκου, μειώνοντας έτσι στό ελάχιστο τίς δυσάρεστες
παρενέργειες αύτής τής οδυνηρής θεραπείας. Τά σύμπλοκα αύτά θά είναι
επισημασμένα μέ 99mTc, καί διά τής άπεικονίσεως μέ γ-κάμερα θά παρα-
κολουθείται ή πορεία τής χημειοθεραπευτικής ούσίας μέσα στόν οργανισμό.

Το ΚΕΘΕΜ συνεχίζει τή συνεργασία του μέ τά κάτωθι 'Ιδρύματα:

• Εργαστήριο 'Ιατρικής Φυσικής τού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών <('0
Εύαγγελισμός» (συλλογή κλινικών δεδομένων άπό τό σύστημα έκπομπής
ποζιτρονίων PET/CT πού διαθέτει τό νοσοκομείο).

• 'Εργαστήριο 'Ιατρικής Φυσικής τού Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου Πατρών (συλλογή κλ.ινικών δεδομένων άπό τό σύστημα SPECT/
CT πού διαθέτει τό νοσοκομείο).

• Centre d'Imatge Molecular Experimental (CIME), CETIR Centre
Mèdic, Βαρκελώνη, 'Ισπανία (συλλογή δεδομένων άπό ένα PET/CT ύψηλής δια-
κριτικής ικανότητας, εξειδικευμένο σέ άπεικονίσεις μικρών ζώων).

• Γραφείο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, "Ιδρυμα Ίατροβιολογικών 'Ερευνών
τής Ακαδημίας Αθηνών (Monte Carlo Simulations, άνακατασκευή ιατρικής
εικόνας).

• Universidad Politécnica de Madrid, ETSI Telecomunicaciôn, Dpto.
Ingenieria Electrônica (άνακατασκευή ιατρικής εικόνας).

• Center for Gamma-Ray Imaging (CGRI), University of Arizona-
Tucson, AZ, USA (άνιχνευτές άκτίνων-γ).
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• Α' Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Εθνικό καί Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ό Εύαγγελισμός» (άπει-
κόνιση μικρών ζώων).

• Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών, 'Ινστιτούτο Πυρηνικών καί Ραδιο-
λογικών 'Επιστημών, Τεχνολογίας, 'Ενέργειας καί Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος».
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ODEs Related to the Painleve Equations. J. Biff, and Chaos 22,
1250211.

3. P. Guhaa, A.G. Choudhuryb & A.S. Fokas (2012), Hamiltonians and
Conjugate Hamiltonians of some fourth-order Nonlinear ODEs.
Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications 75,
2126-2138.

4. G. Dassios & A.S. Fokas (2012), Electro-Magneto-Encephalography
for the three-Shell Model: A Single Dipole in Ellipsoidal Geo-
metry, Mathematical Methods in the Applied Sciences 35,
1415-1422.

5. A.S. Fokas, O. Hauk & V. Michel (2012), Electro-Magneto-
Encephalography for the three-Shell Model: Numerical Imple-
mentation for Distributed Current in Spherical Geometry.
Inverse Problems 28, 035009.

6. A.S. Fokas & Γ. Kurylev (2012), Electro-Magneto-Encepha-
lography for the three-Shell Model: Minimal L2-norm in Spherical
Geometry. Inverse Problems 28, 035010.

7. A.S. Fokas & A. Nachbin (2012), Water Waves over a Variable
Bottom: A Non-Local Formulation and Conformai Mapping. J. Fluid.
Mechanics 695, 288-309.

8. A.S. Fokas & J. Lenells (2012), The Unified Method: I Non-
Linearizable Problems on the Half-Line. J. Phys. A: Math. Theor.
45,195201.
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9. J. Lenells & A.S. Fokas (2012), The Unified Method: II NLS on
the Half-Line with t-periodic Boundary Conditions. J. Phys. A:
Math. Theor. 45, 195202.

10. J. Lenells & A.S. Fokas (2012), The unified method: III. Non-
linearizable problems on the interval. J. Phys. A: Math. Theor. 45,
195203.

11. A.S. Fokas & B. Pelloni (2012), The Dirichlet-to-Neumann Map
for the Elliptic sine-Gordon Equation. Nonlinearity 25, 1011.

12. A.S. Fokas & B. Pelloni (2012), Generalized Dirichlet-to-
Neumann Map in Time-Dependent Domains. Stud. Appl. Math.
129,51-90.

Διεθνείς διακρίσεις

Ό 'Επόπτης τοΰ ΚΕΘΕΜ διορίστηκε ώς Senior Visiting Scholar στό
Πανεπιστήμιο τοΰ Χάρβαρντ γιά τό φθινόπωρο τοΰ 2012 καί παρέδωσε μία
μίνι σειρά μαθημάτων (12 διαλέξεις).

Διαλέξεις κατόπιν προσκλήσεο^ς

Ό 'Επόπτης τοΰ ΚΕΘΕΜ πραγματοποίησε τις ακόλουθες ομιλίες κατά
τό 2011:

1. Integrability, Medical Imaging and Boundary Value Problems.
Mathematics Department Colloquia, Imperial College (London.
UK, 23.2.2012).

2. Μαθηματικά: "Εμφυτη γνώση καί εγκεφαλικές άπεικονίσεις. Σειρά
δέκα διαλέξεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (Άπρίλιος-Μάιος 2012).

3. A Unified and Effective Method for Integrable Nonlinear PDEs.
Baylor University (28.5.2012).

4. An Effective Method for Integrable nonlinear PDEs on the Half-
line. Opening Address at the ICMS Conference Boundary value
problems for linear elliptic and integrable PDEs: Theory and
computation (Edinburgh, UK, 28.5.2012-1.6.2012).

5. Asymptotic Periodicity for Integrable Nonlinear PDEs. Patterns,
turbulence and waves: Explorations off the beaten track in non-
linear science (University of Warwick, 9-10.7.2012).
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6. Inverse Problems in Neuroscience. A series of lectures at the 2nd
European PhD School on Mathematical Modeling of Complex
Systems (Pescara-Italy, 16-28.7.2012).

7. Boundary Value Problems and Medical Imaging. Series of twelve
lectures (Harvard University, USA, 4-27.9.2012).

8. Linearity, Nonlinearity and Medical Imaging (Tale University-
USA, 19.9.2012).

9. Mathematics, Innate Knowledge and Neuroscience (Harvard
University-USA, 27.9.2012).

10. Linearity, Nonlinearity and Medical Imaging (University of
Notre Dame-USA, 28.9.2012).

11. Greeks, Mathematics and Neuroscience (University of Missouri,
St. Louis-USA, 1.10.2012).

12. Integrability, Medical Imaging and Boundary Value Problems,
Reading Distinguished Colloquium (University of Reading, UK,
16.10.2012).

[Αθανάσιος Φωκάς - 'Επόπτης του ΚΕΘΕΜ
Γεώργιος Καστής - Διευθύνων τού ΚΕΘΕΜ]
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