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ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

ΛΟΓΟΣ TOT αποχωρούντος ΠΡΟΕΔΡΟΓ κ. ΠΑΝΟΥ Α. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

'Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Συμπληρώνοντας τή θητεία μου στη θέση του Προέδρου τοΰ 'Ανωτάτου
Πνευματικού 'Ιδρύματος της χώρας μας, έ'χω τήν υποχρέωση νά προβώ σέ σύ-
ντομο άπολογισμό τοΰ συνετελεσθέντος έργου άπό τα Κέντρα και τά Γραφεία
Ερευνών της 'Ακαδημίας.

Τό Κέντρον Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων και
'Ιδιωμάτων-ΙΑΝΕ συνεχίζει τή σύνταξη της.σειράς τών λημμάτων πού πε-
ριλαμβάνει ο υπό προετοιμασία τόμος τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού.

'Αποδελτιώθηκε σέ ψηφιοποιημένη μορφή σημαντικός αριθμός χειρογράφων,
λημματογραφήθηκε και αρχειοθετήθηκε μεγάλος αριθμός νέων και παλαιών
προβληματικών δελτίων γλωσσικού υλικού, ενώ πραγματοποιήθηκαν επιστημο-
νικές αποστολές για συλλογή γλωσσικού υλικού άπό έρευνητές του Κέντρου.
'Εμπλουτίσθηκε τό αρχείο τού Κέντρου και οί σχετικές βάσεις δεδομένων μέ τήν
εισαγωγή συλλογών διαλεκτικού υλικού, πού προέρχονται άπό τις γλωσσικές
άποστολές τών ερευνητών τού Κέντρου και άπό τον γλωσσικό διαγωνισμό πού
προκηρύσσει κατ' έτος ή 'Ακαδημία 'Αθηνών. 'Επίσης, ή βιβλιοθήκη τού
Κέντρου εμπλουτίσθηκε μέ τήν προμήθεια πολλών νέων βιβλίων και συγκροτή-
θηκαν βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων.

* Δημόσια Συνεδρία της 19ης Ιανουαρίου 2010.
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Εγκρίθηκε άπό τό 'Υπουργείο Παιδείας και το καθ' υλην αρμόδιο Παιδα-
γωγικό 'Ινστιτούτο ή χρήση, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, της πολυμεσικής
διδακτικής εφαρμογής «Οί νεοελληνικές διαλεκτικές ποικιλίες και ή μελέτη τους
στό Κέντρον Έρεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και 'Ιδιωμάτων - ΙΛΝΕ
της 'Ακαδημίας Αθηνών», ή οποία είναι σέ μορφή CD-ROM και έντυπη συνο-
δευτική έκδοση. Ή δημιουργία τής εφαρμογής αυτής ήταν άπό τους στόχους
τοϋ έργου «Μνημεία Νεοελληνικού Λόγου» πού υλοποίησε τό Κέντρον Έρεύνης
τών Νεοελληνικών Διαλέκτων καί 'Ιδιωμάτων στό πλαίσιο του προγράμματος
«Κοινωνία τής Πληροφορίας», και έχει σκοπό νά εξοικειώσει τον χρήστη μέ βα-
σικές έννοιες τής Διαλεκτολογίας, μέ τις νεοελληνικές διαλέκτους καί τά ιδιώ-
ματα καί μέ τό αρχειακό γλωσσικό υλικό τοϋ Κέντρου.

Οι έρευνητές τοϋ Κέντρου έλαβαν μέρος μέ ανακοινώσεις σέ συνέδρια ελλη-
νικά καί διεθνή.

Τό Κέντρον Έρεύνης της 'Ελληνικής Λαογραφίας ολοκλήρωσε
μέ επιτυχία καί παρουσίασε σέ ειδική εκδήλωση στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών τό έργο
«'Ανάπτυξη Έθνικοϋ Κέντρου Τεκμηρίωσης τοϋ Λαϊκοϋ Πολιτισμοϋ». Επίσης:

• Πραγματοποίησε μέ έπιτυχία τό 15ο Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα Narration
across Time and Space.

• Συμμετέσχε στό φεστιβάλ μέ θέμα Παιχνίδια του Δρόμου, που έγινε στη
Βερόνα τής 'Ιταλίας τόν Σεπτέμβριο.

• 'Ανέλαβε καί πραγματοποίησε μέ έπιτυχία έπιστημονική ήμερίδα καί μου-
σική καλλιτεχνική έκδήλωση γιά τά 150 χρόνια από τή γέννηση τοϋ Κωστή
Παλαμά στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών.

• 'Εξέδωσε στή σειρά Πηγές τοϋ Λάικοϋ Πολιτισμοϋ τό βιβλίο Μϋθοι ζώ-
ων, παραμύθια καί τραγούδια. Λαογραφικές καταγραφές άπο το Βαλτεσινίκο
'Αρκαδίας (αρ. 3).

• Όλοκλήρωσε έκπαιδευτικό πρόγραμμα γιά τήν έλιά μέ χρηματοδότηση
άπο τό Δήμο Καμείρου Ρόδου.

• Συνεργάζεται μέ τό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή μέ θέμα Δά-
σος, Ζωή, Πολιτισμός.

• Προετοίμασε τή μεταφορά τής "Εκθεσης Έλαίας Έγκώμιον γιά μόνιμη
εγκατάσταση στό Δήμο Κερατέας 'Αττικής.

• Συνεργάστηκε μέ τό Λαογραφικό Μουσείο τής Κορίνθου γιά κοινή έκθεση
τόν 'Απρίλιο τοϋ 2010 μέ θέμα Διακοσμημένα ά£γά, τής Συλλογής Ν. Παπα-
γεωργίου.
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• Συνεργάζεται μέ το Δήμο Λεχαινών για τή δημιουργία Μουσείου Δρωμέ-
νων (Γενιτσαρέων) στά Λεχαινά 'Ηλείας.

• Συμμετέχει δημιουργικά άπό τό 2009 στο Δίκτυο Μουσείων και Πολιτι-
στικών Φορέων 'Ιστορικού Κέντρου 'Αθηνών.

Ή Σύγκλητος της 'Ακαδημίας έκανε αποδεκτές δωρεές πρός τό Κέντρο
Λαογραφίας, και συγκεκριμένα:

— 6.450 αντικειμένων άπό τήν προσωπική συλλογή τού εθνολόγου κ. Νίκου
Παπαγεωργίου, ή οποία περιλαμβάνει τελετουργικές μάσκες, διακοσμημένα
άβγά, παραδοσιακά μουσικά όργανα, δίσκους βινυλίου και άλλα·

— ενός χειρογράφου γιά τήν υφαντική της Σκύρου, κεντημάτων άπό τή Σκύ-
ρο, κασετών ήχου καί φωτογραφικού υλικού γιά τήν υφαντική της κ. 'Αλίκης
Λάμπρου"

— άποκόμματα έφημερίδων τών δεκαετιών 1970-1990, λαογραφικού περιεχο-
μένου, τού άειμνήστου Χρήστου Χειμώνα άπό τή σύζυγο του κ. Στέλλα Χειμώνα.

Τέλος, ή Διευθύντρια καί οί ερευνητές τού Κέντρου Λαογραφίας πραγματο-
ποίησαν τις εντεταλμένες λαογραφικές άποστολές γιά έπιτόπια έρευνα, συμμε-
τείχαν μέ άνακοινώσεις σέ δεκαπέντε διεθνή καί τοπικά συνέδρια καί προώθησαν
τήν ψηφιακή ταξινόμηση υλικού του 'Αρχείου.

Τό Κέντρον Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού και Νέου Έλληνι-
σμου πραγματοποίησε ερευνητικές άποστολές στη Μόσχα καί στο Ηράκλειο
Κρήτης μέ σκοπό τή μελέτη καί φωτογράφηση άρχειακού υλικού καί παλαιών
έντύπων. Οί έρευνητές έλαβαν μέρος σέ επιστημονικά συνέδρια καί δημοσίευσαν
εργασίες σχετικές μέ προγράμματα τού Κέντρου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μέ τήν Αύστριακή 'Ακαδημία 'Επιστημών, συ-
νεχίστηκε τό έρευνητικό πρόγραμμα «Νεοελληνική Επιστολογραφία, 1500-
1821», με σκοπό τήν αποδελτίωση τών έπιστολών της άνωτέρω περιόδου καί
τήν εισαγωγή τού σχετικού υλικού σέ ήλεκτρονική βάση.

Τέλος, ολοκληρώθηκαν καί παραδόθηκαν στό τυπογραφείο τά έξης βιβλία
έρευνητών καί συνεργατών τού Κέντρου:

— Κώστα Λαμπρινού (εισαγωγή καί έκδοση), Michiel Gradenigo. Νοτάριος
στη Δουκική Γραμματεία τοΰ Χάνδακα. Libro 1593-1617.

— Δημητρίου Σοφιανού, Ή ανέκδοτη φαναριώτικη ποιητική συλλογή τοΰ
κώδικα 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου (ΙΗ ' αιώνας). Στιχουργηματα 1-175.

— Χαρίτωνα Καρανάσιου - 'Ιωάννας Κόλλια, 5'Αναστάσιος Γόρδιος (1654/5-
1729). 'Αλληλογραφία (κριτική έκδοση).
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— Σοφίας Λαίου, Τά οθωμανικά έγγραφα της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων.

Ίο Κέντρον Έρεύνης της Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού Δικαίου
κυκλοφόρησε τόν 41ο τόμο της Έπετηρίδος τοϋ Κέντρου, ό όποιος περιέχει επι-
στημονικές έργασίες μέ θέματα άπό ολες τις περιόδους της ιστορίας τοϋ Ελλη-
νικού Δικαίου έως τόν 19ο αιώνα, καθώς καί τόν 9ο αυτοτελή τόμο τοϋ Παραρ-
τήματος τής Επετηρίδας, στον όποιο δημοσιεύεται ή διδακτορική διατριβή τής
νομικού κ. Χαρίκλειας Δημακοπούλου Ή Πορεία προς Σύνταζιν 'Ελληνικού
'Αστικού Κώδικος.

Όλοκλήρωσε τά συλλογικά έρευνητικά προγράμματα:

• «Περίγραμμα τής Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου», άποτελούμενο
άπό δύο αυτοτελείς τόμους έκ τών οποίων ό ένας περιλαμβάνει τά ελληνόγλωσ-
σα κείμενα τού ξενοκρατούμενου ελληνισμού, ό δέ άλλος τά λατινικά καί ιταλικά
κείμενα τού λατινοκρατούμενου ελληνισμού καί,

• «Βιβλιογραφική οργάνωση καί τεκμηρίωση τής Βιβλιοθήκης καί τών 'Αρ-
χείων τού ΚΕΙΕΔ», μέ τήν άναταξινόμηση, μέ βάση τό διεθνές ταξιθετικό σύ-
στημα Dewey, όλων των ιστορικών καί νομικών βιβλίων, τών τόμων τών πηγών
τής ιστορίας τού Δικαίου, τών σύμμικτων τόμων συνεδρίων, καθώς καί τών λε-
ξικών τής βιβλιοθήκης τού Κέντρου.

Στό πλαίσιο τού επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΣΠΑ. Ψηφιακή Σύγκλι-
ση. Προβολή τού έργου τών 'Ερευνητικών Κέντρων τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
στόν παγκόσμιο ιστό», ένεκρίθησαν οί προτάσεις γιά ψηφιοποίηση α) τού δίτο-
μου δεύτερου μέρους τού «Περιγράμματος τής 'Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού
Δικαίου» καί, β) τών έκδόσεων τοϋ Κέντρου άπό τήν ιδρυσή του έως σήμερα.

Τέλος, ή Διευθύντρια καί οί έρευνητές συμμετείχαν σέ διεθνή καί πανελλήνια
συνέδρια.

Τό Κέντρον Έρεύνης της 'Ιστορίας τοϋ Νεωτέρου 'Ελληνι-
σμού συνέχισε τά έρευνητικά προγράμματα «Τό Γραφείο Στρατηγικών 'Υπηρε-
σιών στήν κατεχόμενη 'Ελλάδα (1942-1944)», «Ή διαμόρφωση τού γαιοκτη-
τικοϋ συστήματος στήν Ελλάδα καί ή βρετανική διπλωματία (1833-1843)»,
«Διονυσίου Μαρκόπουλου: 'Εμπόρου άπομνημονεύματα (1829-1905)», «'Επτα-
νησιακή Προσωπογραφία (19ος-20ός αιώνας)», «"Οψεις τού άστικού καί άγρο-
τικού χώρου στά 'Επτάνησα (μέσα 19ου-άρχές 20ού αιώνα)», «Περιγραφικός
κατάλογος τοϋ 'Αρχείου τού 'Αλεξάνδρου Λυκούργου, 'Αρχιεπισκόπου Σύρου
(1827-1875)», «Περιγραφικός κατάλογος γερμανικών στρατιωτικών άρχείων
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Β' Παγκοσμίου Πολέμου (Records of German Divisions 1940-1945)», καί
«Χρονολόγιο γεγονότων που άφορούν τήν Ελλάδα (1940-1944). Καταγραφή
άπό τά έ'γγραφα της Βρετανικής Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων».

• Όλοκλήρωσε τήν προετοιμασία της έκδοσης τού Β ' τόμου τού περιοδικού
τού Κέντρου Νεοελληνικά 'Ιστορικά. Επίσης, ολοκλήρωσε τόν άνασχεδιασμό
τού δικτυακού του τόπου.

• 'Οργάνωσε τήν τριήμερη συνάντηση τού ευρωπαϊκού προγράμματος
«Preparing DARIAH» («Digital Research Infrastructure for the Arts and
Humanities»).

• Συγκρότησε δίκτυο ερευνητικών φορέων μέ τήν έπωνυμία ΔΥΑΣ (Δίκτυο
Υποδομών γιά τήν "Ερευνα στις 'Ανθρωπιστικές Επιστήμες).

• Όλοκλήρωσε τήν καταλογογράφηση τών βιβλίων καί άνατύπων της δω-
ρεάς Μιχαήλ Σακελλαρίου.

Τό Κέντρον Έρεύνης της Έλληνικης και Λατινικής Γραμ-
ματείας δημοσίευσε κριτικές έκδόσεις τών έργων: Πλωτίνου Έννεάς Τετάρτη
(εισαγωγή- άρχάιο κείμενο, μετάφραση καί σχόλια Παύλος Καλλιγάς), Σχόλια
τοΰ Γεωργίου Παχυμέρη στο Περί ζώων μορίων τοΰ 'Αριστοτέλους (εισαγωγή,
κείμενο καί ευρετήρια Ελένη Παππά), καί Πλουτάρχου Χαιρωνέως Ηθικά
(τόμ. Β ', φιλολογική έπιμέλεια Παναγιώτης Βερναρδάκης καί Heinz Gerd
Ingenkamp).

Δημοσιεύθηκαν έξι άρθρα έρευνητών τού Κέντρου σέ έπιστημονικά περιοδικά
της ήμεδαπής καί της αλλοδαπής καί σέ συλλογικό τόμο υπό τόν τίτλο Mythe et
justice dans la pensée grecque. 'Επίσης, ερευνήτριες τού Κέντρου συμμετέσχον μέ
έπιστημονικές άνακοινώσεις στό 13ο Συνέδριο της Federation Internationale des
Associations d'Études Classiques στό Βερολίνο καί στή διημερίδα πού διοργάνωσε
στό Ρέθυμνο τό Τμήμα Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ή βιβλιοθήκη τού Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ 255 τίτλους βιβλίων καί βι-
βλιοδετήθηκαν 380 τόμοι βιβλίων καί περιοδικών.

Τ ο Κέντρον 'Ερευνών 'Αστρονομίας καί Έφηρμοσμένων Μα-
θηματικών συνέχισε τις έργασίες του, μέ τή δημοσίευση είκοσιεπτά άρθρων σέ
διεθνή έπιστημονικά περιοδικά καί τεσσάρων σέ πρακτικά συνεδρίων. 'Επίσης,
κυκλοφόρησε δ τόμος τού Συνεδρίου Chaos in Astronomy, μέ έπιμελητές τής
έκδοσης τούς κ.κ. Γεώργιο Κοντόπουλο καί Πάνο Πάτση.

'Ιδιαίτερα σημαντική ήταν ή συμμετοχή τού Κέντρου στις έκδηλώσεις γιά
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τό Διεθνές "Ετος 'Αστρονομίας, μέ τήν έπιτυχή διοργάνωση σειράς εκλαϊκευ-
τικών ομιλιών στήν 'Ανατολική Αί'θουσα τής 'Ακαδημίας, ένώ, παράλληλα, μέ-
λη του δίδαξαν σέ θερινά σχολεία καί έδωσαν διαλέξεις γιά τό ευρύ κοινό.

'Επίσης, μέλη του Κέντρου ήσαν βασικοί συνδιοργανωτές σέ δύο διεθνή επι-
στημονικά συνέδρια καί έλαβαν μέρος σέ άλλα δεκατρία, σέ πολλές περιπτώσεις
ώς προσκεκλημένοι ομιλητές.

Πραγματοποιήθηκαν έπιστημονικές αποστολές σέ έρευνητικά ιδρύματα καί
πανεπιστήμια τού έξωτερικού. Συνέχισαν νά έκπονούνται υπό τήν έπίβλεψη
μελών τού Κέντρου διδακτορικές διατριβές καί έργασίες γιά απόκτηση μετα-
πτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης στήν 'Αστροφυσική. Τέλος, συνεχίσθηκε ή
διδασκαλία τού μεταπτυχιακού μαθήματος «Μή Γραμμική Δυναμική» στόν το-
μέα 'Αστρονομίας, 'Αστροφυσικής καί Μηχανικής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών.

Τό Κέντρον Έρεύνης της 'Ελληνικής Φιλοσοφίας έξέδωσε τά
έργα:

1.E. Μουτσόπουλου, Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, Ή έννοια του πολίτη στήν
αρχαία ελληνική φιλοσοφία.

2. 'Επετηρίδα Φιλοσοφία, τόμ. 39.

3. G.P. Henderson, Ή αναβίωση τοϋ ελληνικού στοχασμού (1620-1830):
Ή ελληνική φιλοσοφία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

4. Ε. Μουτσόπουλου, Ή αισθητική της Ηθικής (δοκίμιο).

5. W. G. Tennemann, Σύνοφις τής Ιστορίας τής Φιλοσοφίας.

6. J. L. Veillard-Baron, G.W.F. Hegel. Παραδόσεις πλατωνικής φιλοσοφίας
(1825-1826).

7. "Α. Κελεσίδου-Γαλανού, Ή έννοια τής σωτηρίας στήν πλατωνική πολι-
τική φιλοσοφία.

8. J. M. Gabaude, Ή λογοκρατία τού 'Επίκουρου.

Στις λοιπές δραστηριότητες τού Κέντρου περιλαμβάνονται ή συνέχιση τοϋ
μηνιαίου σεμιναρίου Φιλοσοφίας διδασκόντων στή Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη "Ελ-
λης Λαμπρίδη, ή διάλεξη πού πραγματοποιήθηκε στήν 'Ανατολική Αί'θουσα τής
'Ακαδημίας άπό τόν καθηγητή Φιλοσοφίας τοϋ Πανεπιστημίου τής 'Οξφόρδης
κ. David Charles μέ θέμα «Aristode on Perception: Touch, Taste and Smell»,
καί ή έξυπηρέτηση καί έπιστημονική καθοδήγηση φοιτητών, μεταπτυχιακών
φοιτητών καί υποψηφίων διδακτόρων, προερχομένων άπό άνώτατα ιδρύματα τής
Ελλάδος καί τής άλλοδαπής. 'Επίσης, συνεχίζεται ή ψηφιοποίηση τών τόμων
τής 'Επετηρίδας Φιλοσοφία τοϋ Κέντρου καί τό πρόγραμμα έπιστημονικών
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ανταλλαγών μεταξύ Ρουμανικής Ακαδημίας και Ακαδημίας 'Αθηνών. Τό
Κέντρο έντάχθηκε γιά πρώτη φορά στό πρόγραμμα τών έπιστημονικών απο-
στολών τών έρευνητών σέ πανεπιστήμια καί βιβλιοθήκες τοϋ έξωτερικοϋ. 'Αξίζει
να μνημονευθεί ή συμμετοχή σέ έκπομπή τοϋ τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ «Οί
μεγάλοι "Ελληνες» τοϋ 'Ακαδημαϊκού καί Προέδρου τής 'Εφορευτικής 'Επι-
τροπής τού Κέντρου κ. Κ. Δεσποτόπουλου καί τής Διευθύντριας τού Κέντρου
άναφορικώς προς τήν πλατωνική φιλοσοφία. Τέλος, ή βιβλιοθήκη τοϋ Κέντρου
εμπλουτίσθηκε μέ 150 νέους τίτλους βιβλίων.

Τό Κέντρον Έρεύνης Έπιστημονικών "Ορων και Νεολογι-
σμών ολοκλήρωσε καί δημοσίευσε τό διπλό τόμο τοϋ Δελτίου 'Επιστημονικής
'Ορολογίας καί Νεολογισμών (9ο-10ο τεύχος), ό όποιος άποτελεΐται άπό πρω-
τογενή έρευνα σέ νεολογισμούς καί στήν άπόδοση ενεργειακής ορολογίας.

'Ολοκληρώθηκε ή πρώτη φάση τού ερευνητικού προγράμματος τοϋ Κέντρου
γιά τή συλλογή καί ταξινόμηση νεολογισμών μέ υπεύθυνο άκαδημαϊκό τόν κ. Ν.
Κονομή. Προωθείται ή ψηφιοποίηση τού έργου Ελληνική 'Ορολογία 'Ολυ-
μπιακών 'Αθλημάτων, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, καθώς καί ή
έγκατάσταση ήλεκτρονικοΰ προγράμματος αυτόματης άναγνώρισης νεολογισμών
άπό σώματα ψηφιοποιημένων έφημερίδων. Τό Κέντρο άνανέωσε, μέ προγραμμα-
τισμένες συναντήσεις, τή διμερή συμφωνία γιά έπιστημονική συνεργασία μέ τό
άντίστοιχο Κέντρο Γλωσσολογίας τής 'Ακαδημίας 'Επιστημών τής Αυστρίας.

Ή Διευθύντρια καί τό προσωπικό τοϋ Κέντρου συμμετείχαν σέ συνέδρια καί
έκαναν επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Τό Κέντρον Έρεύνης Φυσικής τής 'Ατμοσφαίρας και Κλιμα-
τολογίας άρχισε νά συμμετέχει στά έρευνητικά προγράμματα τής Ευρωπαϊκής
'Επιτροπής IS-ENES, HEREPLUS καί EUCLIPSE, πού έχουν ως στόχο τή
βελτίωση τών προβλέψεων τών ευρωπαϊκών κλιματικών μοντέλων, τή μελέτη
τών έπιπτώσεων τής άτμοσφαιρικής μόλυνσης στήν υγεία καί τή μελέτη τής επί-
δρασης τών νεφών στήν κλιματική άλλαγή. 'Επίσης, συμμετείχε, μέσω τών συ-
νεργατών του, στή δημοσίευση 17 άρθρων σέ διεθνή έπιστημονικά περιοδικά,
πραγματοποίησε άποστολές συνεργασίας στό Πανεπιστήμιο τού "Οσλο, στό Πα-
νεπιστήμιο τής Στοκχόλμης, στό 'Ινστιτούτο Goddard τής NASA, στό Κέντρο
Max Planck τού 'Αμβούργου καί στό Κέντρο IPSL τής Τουλούζης, ένώ έλαβε μέ-
ρος σέ διεθνή συνέδρια και έπιτροπές, οπως τού IPCC. Τέλος, τό Κέντρο συμμε-
τέχει ως συντονιστής τής Όμάδας Κλίματος στήν 'Επιτροπή Μελέτης 'Επι-
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πτώσεων Κλιματικής 'Αλλαγής τής Τραπέζης τής Ελλάδος, στο πλαίσιο τής
οποίας δημιούργησε μιά πλήρη βάση δεδομένων τών ιστορικών κλιματικών συν-
θηκών καί μελλοντικών κλιματικών προβλέψεων γιά τήν περιοχή τής Ελλάδος.

Το Κέντρον Έρεύνης τής 'Αρχαιότητος συνέχισε τήν έρευνητική
έργασία σέ θέματα Προϊστορικής καί Κλασικής 'Αρχαιολογίας (δημοσίευση νεο-
λιθικών ειδωλίων Θεσσαλίας, σύνταξη βιβλιογραφικού αρχείου τής προϊστορικής
Ελλάδος, μελέτη άνασκαφικού υλικού άπό τήν περιοχή τού Θρησκευτικού Κέ-
ντρου τών Μυκηνών, δημοσίευση τών ελληνιστικών γλυπτών του Μουσείου Ρό-
δου, μελέτη κεραμεικής άπό άνασκαφές στό Άκραίφνιον Βοιωτίας). Στή σειρά
δημοσιευμάτων τού Κέντρου έξεδόθη τιμητικός τόμος γιά τόν καθηγητή Σπύρο
Ίακωβίδη, έπόπτη τού Κέντρου άπό τό 1992.

Ώς πρός τά διεθνή προγράμματα τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών τά όποια τελούν
υπό τήν εποπτεία τού ΚΕΑ, κατά τό παρελθόν έτος παραδόθηκε στό τυπογρα-
φείο ένας νέος τόμος τής σειράς Corpus Vasorum Antiquorum πού περιλαμ-
βάνει άγγεΐα τού Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης-"Ιδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή. Δη-
μοσιεύονται 95 μελανόμορφα καί έρυθρόμορφα άγγεΐα διαφόρων έργαστηρίων άπό
τόν 6ο έως τόν 4ο αιώνα π.Χ., πολλά άπό τά όποια είναι ιδιαίτερα σημαντικά.
Τά περισσότερα προέρχονται άπό τήν άρχική συλλογή τών Νικολάου καί Ντόλ-
λης Γουλανδρή, μερικά άγοράστηκαν άργότερα άπό τό Μουσείο σέ δημοπρασίες
ή άπό ιδιωτικές συλλογές, καί πολλά άλλα είναι δωρεές ιδιωτών.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας ολοκλήρωσε
τήν ποιοτική έρευνα μέ τίτλο «Ή δεύτερη γενιά μεταναστών μεταξύ σχολείου
καί έργασίας στόν αστικό χώρο», μέ τήν έκδοση τού ομότιτλου άφιερώματος τής
'Επετηρίδας τού Κέντρου στό διπλό τόμο 8-9.

'Εξέδωσε έπίσης στά Δημοσιεύματα τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής
Κοινωνίας τή μελέτη τού κ. Γρηγόρη Γκιζέλη μέ τίτλο Τό πελατειακό σύστη-
μα, ή ελληνική γραφειοκρατία και οί παράγοντες διαμόρφωσης τής ελληνικής ιδι-
αιτερότητας (τόμ. άρ. 11).

Διοργάνωσε μαζί μέ τήν Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών συ-
νέδριο μέ θέμα Πληθυσμιακές τάσεις και προοπτικές στήν Ελλάδα καί τήν
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, οί ερευνητές καί συνεργάτες του εκπροσώπησαν τό Κέντρο σέ διάφο-
ρα διεθνή καί ελληνικά συνέδρια, παρουσιάζοντας τις έρευνες πού διεξάγονται σέ
αυτό μέ τό γενικό τίτλο «Επιπτώσεις τής οικονομικής μετανάστευσης στήν
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Ελλάδα». 'Ιδιαιτέρως σημαντική μνεία ή συμμετοχή του στο Διεθνές 'Επιστη-
μονικά Συνέδριο μέ θέμα Migrationen aus, in und nach Svdosteuropa: Aktuelle und
historische Perspektiven, που διοργάνωσε ή Südosteuropa-Gesellschaft (SOG)
στο Μονάχο.

Τό Κέντρο "Ερευνας τής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής
Τέχνης προήγαγε τό κύριο έρευνητικά πρόγραμμά του πού άφορα στή σύνταξη
τού Ευρετηρίου Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος, μέ έμφαση στή Σύμη, τήν
Τήλο, τή Χάλκη καί τή Ρόδο Δωδεκανήσου, στήν Κεφαλονίά τών 'Ιονίων Νή-
σων, στήν 'Ανατολική Μακεδονία, στή Θάσο καί τή Θράκη, όπως καί στήν
Κρήτη καί τήν Εύβοια. 'Επίσης, συμμετείχε στις άνασκαφές πού διεξάγει τό
'Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο τής 'Αλβανικής 'Ακαδημίας στήν περιοχή τών 'Αγίων
Σαράντα μέ πεδίο ευθύνης τή μελέτη τών ευρισκομένων τοιχογραφιών, καθώς
καί, ύστερα άπό πρόσκληση, στήν καταγραφή τοιχογραφιών άλλων περιοχών
τής 'Αλβανίας. 'Επιπλέον, γιά τήν προαγωγή τών παραπάνω προγραμμάτων,
πραγματοποίησε έρευνητικές άποστολές έπί τόπου, μέ σκοπό τήν έρευνα, τόν
έντοπισμό, τήν καταγραφή, καί κατά περίπτωση τήν επαγγελματική φωτογρά-
φηση καί αρχιτεκτονική άποτύπωση τών τοιχογραφημένων ναών.

'Οργάνωσε τήν ετήσια διάλεξη τήν άφιερωμένη στή μνήμη τού ιδρυτή του
άκαδημάι'κού Μανόλη Χατζηδάκη, κατά τήν οποία μίλησε ή τμηματάρχης τής
Δ ' 'Εφορείας Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων (Δωδεκανήσου) καί διδάκτωρ τού Πα-
νεπιστημίου 'Ιωαννίνων κ. 'Αγγελική Κατσιώτη μέ θέμα «Ό εικονογραφικός
κύκλος τής 'Αποκάλυψης στό Ναό τής Κοίμησης τής Θεοτόκου στό Άσκλη-
πειό τής Ρόδου».

Συνέχισε τήν καταγραφή καί έπεξεργασία τής δωρεάς τού Φωτογραφικού
καί Σχεδιαστικού 'Αρχείου 'Αγίου "Ορους τού έκλιπόντος άκαδημάι'κού Παύλου
Μυλωνά.

Στήν έκτέλεση τών παραπάνω προγραμμάτων τό Κέντρο ένισχύθηκε οικο-
νομικά άπό τήν 'Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί τό κληροδό-
τημα Γ. θ. Φωτεινού της 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Τέλος, οί ερευνητές τού Κέντρου, μέ οικονομική ενίσχυση τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών, μετείχαν μέ άνακοινώσεις σέ επιστημονικά συνέδρια.

Τό Κέντρον Ερευνών Θεωρητικών και Έφηρμοσμένων Μα-
θηματικών ξεκίνησε τό έρευνητικά του έργο, τό όποιο έχει κατ' άρχάς επι-
κεντρωθεί στή δημιουργία άλγόριθμων άνακατασκευής ιατρικής εικόνας (image
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reconstruction), μιας διαδικασίας απαραίτητης γιά τή δημιουργία τρισδιάστα-
της εικόνας στά σύγχρονα απεικονιστικά συστήματα PET, CT καί SPECT. Πιό
συγκεκριμένα, έχει ήδη αναπτυχθεί Ινας άναλυτικός άλγόριθμος γιά τήν ανακα-
τασκευή τής εικόνας τού τομογράφου έκπομπής ποζιτρονίων PET/CT, ό όποιος
μπορεί νά συναγωνιστεί αλλά καί να υπερβεί σέ ακρίβεια μερικούς άπό τούς ήδη
υπάρχοντες καί κλινικά έφαρμόσιμους άλγόριθμους. Ό άλγόριθμος αυτός έχει δο-
κιμαστεί μέ κλινικά δεδομένα καί έχει δώσει πολύ ικανοποιητικά άποτελέσματα.
Παράλληλα, άναπτύσσεται άναλυτικός άλγόριθμος γιά τήν άνακατασκευή της
εικόνας τού τομογράφου SPECT.

Τό Γραφείο Θεωρητικής καί Έφηρμοσμένης Μηχανικής oko-
κλήρωσε ερευνητικό πρόγραμμα μέ επιστημονικό υπεύθυνο τόν άκαδημαϊκό
κ. 'Αντώνιο Κουνάδη μέ τίτλο «Τοιχώματα άπό οπλισμένο σκυρόδεμα. 'Ανάγκη
γιά κανονιστικές βελτιώσεις». Τό πρόγραμμα αύτό χρηματοδοτήθηκε άπό τήν
'Ακαδημία 'Αθηνών καί έκτελεΐται σέ συνεργασία μέ τό 'Εργαστήριο 'Οπλισμέ-
νου Σκυροδέματος τού 'Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Στόχος του είναι ή
πειραματική διερεύνηση τής συμπεριφοράς τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέμα-
τος ύπό στατική μονοτονική καί άνακυκλιζόμενη πλευρική φόρτιση, μέ σκοπό
τόν έλεγχο τής έγκυρότητας τών προβλέψεων τών υφιστάμενων κανονισμών.

Τό Γραφείο Έρεύνης τής Επιστήμης τής Πληροφορικής καί
'Ηλεκτρονικής έπεξέτεινε τήν έρευνα έπί τής υπολογιστικά υποβοηθούμενης
διάγνωσης τοϋ καρκίνου τού μαστού σέ τομείς όπως ή άξιοποίηση τοϋ ιστορικού
τής άσθενούς («ευφυής ιατρικός φάκελος»), ή βελτιστοποίηση στή χρήση τών
μαθηματικών ταξινομητών, καί ή ενίσχυση τής διαγνωστικής του άξίας άπό
πληροφορίες βασιζόμενες σέ έπιδημιολογικά μοντέλα.

Προτάθηκε προς εύρωπαϊκή-έθνική χρηματοδότηση στό πλαίσιο τής «Ψη-
φιακής Σύγκλισης» ή διαδικτυακή πλατφόρμα «e-Πρόληψη» γιά τή μαζική
πληθυσμιακή προληπτική παρακολούθηση σέ θέματα μαστού γιά τόν γυναικείο
πληθυσμό τής Ελλάδας.

Σχεδιάστηκε καί έπαυξάνεται ό πιλοτικός κόμβος γιά τή διάδοση τής γνώ-
σης μέσα άπό τήν ιστοσελίδα τού Γραφείου Έρεύνης τής Πληροφορικής.

'Από τήν τρέχουσα έρευνα έχουν προκύψει μέσα στό 2009 επτά έπιστημο-
νικά δημοσιεύματα σέ σχέση μέ τήν έρευνα γιά τήν υπολογιστική υποβοήθηση
στήν πρώιμη διάγνωση τού καρκίνου τοϋ μαστού, σέ διεθνή περιοδικά, θεματι-
κούς τόμους καί πρακτικά συνεδρίων.
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Το Γραφείο Πειραματικής Φυσικής συνέχισε τις έργασίες του στήν
προαγωγή της Επιστήμης και της Τεχνολογίας της Ενέργειας στήν Ελλάδα
καί τήν εις βάθος μελέτη τών ένεργειακών αναγκών της χώρας. Επιμελήθηκε
τήν έκδοση τοΰ βιβλίου τής Επιτροπής Ενέργειας της 'Ακαδημίας μέ τίτλο
Πυρηνική ενέργεια καί ενεργειακές ανάγκες τής 'Ελλάδος καί, σέ συνεργασία μέ
έπιστήμονες άλλων ελληνικών ιδρυμάτων, διοργάνωσε Ημερίδα μέ θέμα Υλικά
γιά ενεργειακές εφαρμογές.

Το Γραφείο συνέχισε, έπίσης, τήν εις βάθος μελέτη θεμάτων πού άφοροϋν
στή σχέση τής Επιστήμης καί τής Τεχνολογίας μέ τήν κοινωνία. Προσκλήθη-
κε ως «keynote speaker» σέ δύο διεθνή συνέδρια —στήν 'Ετήσια Συνάντηση τών
'Ακαδημιών τών Εύρωπαϊκών Χωρών-Μελών τού ICSU καί στο Διεθνές Συνέ-
δριο Values and 21rst Century—, καί συμμετείχε, άντιστοίχως, μέ τις ομιλίες
«The Universality of Science: Limits and Needs» καί «Universal and
Complementary Values».

To Γραφείο Στρατιωτικών καί 'Αμυντικών Θεμάτων δραστη-
ριοποιήθηκε μέ σχετική αρθρογραφία σέ έφημερίδες καί έπιστημονικά περιοδικά,
ομιλίες καί συμμετοχή στό Διεθνές Συνέδριο μέ γενικό θέμα Στρατηγική 2009
τής Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών. 'Εξέδωσε έπίσης τήν έργα-
σία Δημογραφία και Άμυνα.

Ίο Γραφείο Διαστημικής "Ερευνας καί Τεχνολογίας δημοσίευσε
περισσότερες άπό 35 έργασίες σέ περιοδικά μέ κριτές, μέ σημαντικότερες τις έξής:

• Παρατηρήσεις μαγνητικής επανασύνδεσης στή μαγνητόσφαιρα τού 'Ερμή
μέ τό διαστημόπλοιο MESSENGER, καί,

• 'Ανακάλυψη μιας νέας εικόνας κίνησης του ηλιακού συστήματος στό Γα-
λαξία μέ τό διαστημόπλοιο Cassini. Καί οί δύο παρουσιάστηκαν στό περιοδικό
Science.

Έπισης, εξέδωσε τό βιβλίο Saturn from Cassini-Huygens.

Τό Γραφείο Τεχνικής Σεισμολογίας όλοκλήρωσε τις έργασίες:

• Συντήρηση καί διατήρηση ιστορικών μνημείων σέ σεισμικές περιοχές:
'Εκτίμηση τού σεισμικού κινδύνου τών κιόνων καί τών αγαλμάτων τού 'Απόλ-
λωνος καί τής 'Αθηνάς.

• Υπολογισμός φάσματος αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών γιά τό κέ-
ντρο τών 'Αθηνών, καί,
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• Εγκατάσταση σεισμογραφικού οργάνου στό Μέγαρο τής Ακαδημίας.

Ό απολογισμός τών εργασιών αυτών είναι υπό δημοσίευση.

Ίο Γραφείο "Ερευνας τής Νεοελληνικής Τέχνης έξέδωσε τό βι-
βλίο του ακαδημαϊκού κ. Χρύσανθου Χρήστου Ή ιστορία ώς τοπιογραφία. Τα
ελληνικά τοπία τοϋ Κάρλ Ρόττμαν.

Επίσης, στό πλαίσιο έρευνητικοΰ προγράμματος που ενισχύεται οικονομικά
άπό τήν Επιτροπή Ερευνών τής 'Ακαδημίας καί τό όποιο άφορα στήν κατάρτι-
ση ευρετηρίου έργων υπαίθριας γλυπτικής σέ δημόσιους χώρους τής Ελλάδος,
εκτελέστηκαν έρευνητικές άποστολές πού είχαν ώς στόχο τόν έντοπισμό, τήν κα-
ταγραφή καί τή φωτογραφική άποτύπωση μνημείων στή δυτική Κρήτη καί τή
Θράκη.

Τό Γραφείο 'Ερευνών τής 'Αρχιτεκτονικής συνεχίζει τήν έρευνα
άρχειακού υλικού γιά τήν έκπόνηση τής μονογραφίας τού έκλιπόντος μέλους καί
ευεργέτη τής 'Ακαδημίας Βασιλείου Κουρεμένου.

Τ ο Γραφείο Διεθνών καί Συνταγματικών Θεσμών συνέχισε τήν
ερευνητική του δραστηριότητα γιά τό καθεστώς τού "Ελληνα ναυτικού σύμφω-
να μέ τις ρυθμίσεις διεθνούς, κοινοτικής καί έθνικής προέλευσης, καί τό πρό-
γραμμα γιά τούς τίτλους κυριαρχίας τής Ελλάδος.

Στή σειρά δημοσιευμάτων τού Γραφείου έξέδωσε μελέτη τού Ι. Στριμπή μέ
τίτλο La manifestation des lacunes en droit international.

Τό Γραφείο Οικονομικών Μελετών ολοκλήρωσε τήν έκδοση τής
έρευνας μέ θέμα «Τό παρόν καί τό μέλλον τής ελληνικής έμπορικής ναυτιλίας».
Συνεχίζει τή μελέτη μέ θέμα «Στατιστικές τών ελληνικών άνωνύμων εταιρειών
(1909-1929)», καί πέτυχε τήν έγκριση διεξαγωγής έρευνας μέ θέμα «Προώ-
θηση τών μεταρρυθμίσεων στήν έλληνική οικονομία».

Τό "Ιδρυμα Ίατροβιολογικών Ερευνών συνεχίζει τήν άνοδική πο-
ρεία του.

Κατά τή διάρκεια τού έτους δημοσιεύθηκαν 103 έργασίες — 71 στή βασική
καί 32 στήν κλινική έρευνα — σέ διεθνή έπιστημονικά περιοδικά. 'Ερευνητές τού
Ιδρύματος ολων των βαθμίδων συμμετείχαν σέ περισσότερα άπό 150 διεθνή καί
ελληνικά έπιστημονικά συνέδρια. 'Επίσης, πέτυχαν νέες χρηματοδοτήσεις άπό
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διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, συνολικού υψους άνω τών
5.500.000 εύρώ.

Στο "Ιδρυμα ιδρύθηκε Μονάδα Μεταγονιδιωματικής "Ερευνας μετά τήν
εγκατάσταση τού συστήματος μικροσυστοιχιών DNA, γιά εφαρμογή προωθημέ-
νων μοριακών τεχνικών.

Ίο "Ιδρυμα έχει έπιλεγεΐ ώς βασικός συνεργάτης δύο μεγάλων ευρωπαϊκών
έρευνητικών υποδομών, τής Βιοτράπεζας γιά τήν κάλυψη τών άναγκών δλης
της χώρας, και τής Βιολογίας Συστημάτων. Έπίσης, ή ελληνική έπιστημονική
κοινότητα τό έχει έπιλέξει ώς συντονιστή τής έθνικής υποδομής μεταφραστικής
έρευνας (αλληλεπίδραση βασικής καί κλινικής έρευνας).

Ό οίκος τών πειραματόζωων επεκτάθηκε σέ νέες κτιριακές εγκαταστάσεις,
κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε νά μπορούν νά φιλοξενήσουν 8.000 πειραματό-
ζωα γενετικά τροποποιημένα γιά διερεύνηση κακοήθων καί άλλων παθήσεων.

Ό Τομέας Καρδιάς-Άγγείων ενίσχυσε τήν υποδομή του μέ νέα σύγχρονα
μηχανήματα. Ό εξοπλισμός αυτός, συνολικής άξίας 120.000 εύρώ, προσφέρθη-
κε πρός τό "Ιδρυμα άπό δωρεές μέσω τού καθηγητού κ. Δ. Κόκκινου.

Τέλος, ολοκληρώθηκε ή δημοπράτηση νέου κτιρίου έκτάσεως 22.000 τ.μ.,
τό όποιο θά στεγάσει νέα έρευνητικά κέντρα οπως Βιοτράπεζα, Κέντρο Βιολο-
γίας τού Καρκίνου, Κέντρο Βιολογίας Συστημάτων καί Κέντρο Νανόιάτρικής.

Ή Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας Ά θηνών όλοκλήρωσε
τό έρευνητικό πρόγραμμα «Μετανάστευση στήν Ελλάδα: Διεθνές καί Κοινοτικό
Δίκαιο», μέ υπεύθυνο τόν άκαδημάι'κό κ. Γεώργιο Μητσόπουλο, καί κατατέθη-
κε ή τελική έκθεση μέ τά άποτελέσματα.

Χρηματοδοτήθηκαν 5 νέα έρευνητικά προγράμματα καί 4 συνεχιζόμενα, τά
όποια θά ολοκληρωθούν στά επόμενα έτη. Έπίσης, μέ απευθείας χρηματοδότη-
ση άπό τήν Εύρωπαϊκή "Ενωση ή μέσω Εύρωπαϊκών Κοινοτικών Ταμείων, ή
Επιτροπή ένέκρινε τή διαχείριση 4 νέων έργων. Επιπλέον άνέλαβε τή διαχείρι-
ση 18 έρευνητικών προγραμμάτων, τά όποια χρηματοδοτήθηκαν άπό άλλους φο-
ρείς.

Τέλος, ή Επιτροπή ένέκρινε τήν έκδοση ενός βιβλίου μέ τά άποτελέσματά
του στό πλαίσιο τού έρευνητικού προγράμματος «Ή επιχειρηματικότητα στήν
άρχαία ελληνική οικονομία», μέ υπεύθυνο άκαδημαϊκό τόν κ. Κωνσταντίνο Δρα-
κάτο.

'Ολοκληρώνοντας τόν άπολογισμό τής δραστηριότητας τών Κέντρων καί
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τών Γραφείων, θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω τή σύσταση, κατόπιν εγκρίσεως τής
Όλομέλειας, δύο νέων έρευνητικών φορέων στήν 'Ακαδημία: Τού Κέντρου Δια-
στημικής "Ερευνας καί Τεχνολογίας, καθώς και τού Γραφείου 'Επιδημιολογικών
'Ερευνών, τών οποίων ή λειτουργία θα συμβάλει στήν περαιτέρω προαγωγή τού
έρευνητικού έργου τής Τάξεως τών Θετικών 'Επιστημών.

'Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες καί τήν εύγνωμοσύνη μου σέ ολα τα
μέλη τής 'Ακαδημίας γιά τήν τιμή πού μού έκαναν νά μού άναθέσουν τό σημα-
ντικό τούτο λειτούργημα. 'Ιδιαίτερα εύχαριστώ τά μέλη τής Συγκλήτου καί τόν
Γενικό Γραμματέα κ. Νικόλαο Ματσανιώτη γιά τή στήριξη καί τή συμπαρά-
σταση τους στήν έκπλήρωση τού έργου μου. 'Εγκάρδιες εύχαριστίες απευθύνω
επίσης προς ολο το προσωπικό τού Ιδρύματος γιά τήν πρόθυμη καί γόνιμη συ-
νεργασία του.

'Αποτελεί γιά μένα μεγάλη χαρά ότι παραδίδω τήν προεδρία στόν άγαπητό
καί έκλεκτό συνάδελφο ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Σβολόπουλο. Τόν καλώ νά
προσέλθει γιά νά τόν περιβάλω μέ τό μεγάλο διάσημο τής 'Ακαδημίας καί νά κα-
ταλάβει τή θέση του στό Προεδρείο. Καλώ έπίσης τόν ακαδημαϊκό κ. 'Απόστο-
λο Γεωργιάδη νά καταλάβει τή θέση τού 'Αντιπροέδρου. Τούς εύχομαι ολόψυχα
υγεία, δύναμη καί έπιτυχία στό έργο τό όποιο άναλαμβάνουν.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Η ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ

Πολλά έχουν ειπωθεί καί πάρα πολλά έχουν δημοσιευθεί γιά τον καθοριστικά
ρόλο τόν οποίον παίζει ή επιστήμη τών Μαθηματικών στήν εξερεύνηση καί τήν
κατανόηση τού Σύμπαντος. 'Αναφέρω μερικά άπό αύτά.

«Ή βαθύτερη γνώση καί κατανόηση τού φυσικού κόσμου κατέστη δυνατή
χάρις στήν επιστήμη τών Μαθηματικών, ή όποια [έπιστήμη] αποτελεί'μία άπό
τις σπουδαιότερες όψεις τής πλέον χαρακτηριστικής ικανότητας τού άνθρωπίνου
είδους».

«Ή πλέον σαφής καί ωραία έκφραση κάθε άλήθειας έπιτυγχάνεται τελικά
οταν ή έκφραση αυτή λάβει τή μαθηματική της μορφή».

Κατά τόν Albert Einstein «τά καθαρά Μαθηματικά άποτελούν [μέ τόν τρό-
πο τους] τήν ποίηση τών λογικών ιδεών».

Ή σημερινή ομιλία, έκείνη τής 19.05.2009, καθώς καί μερικές ομιλίες έξ
εκείνων πού περιλαμβάνονται στά υπό τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών έκδοθέντα συγράμ-
ματα Ιστορία τών Μαθηματικών καί Λόγοι άπό τοΰ Βήματος τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών, ευρίσκονται ολες στο ί'διο μήκος κύματος. "Ητοι προσπαθούν νά παρου-
σιάσουν στό εύρύ κοινό τί άκριβώς έννοοΰμε οταν λέμε ότι ή κατανόηση τού φυσι-
κού κόσμου κατέστη δυνατή χάρις στήν έπιστήμη τών Μαθηματικών.

Μέ άλλα λόγια, έλπίζω οτι θά γίνει άντιληπτή ή διπλή φύση τής μαθημα-
τικής έπιστήμης: Τό έσωτερικό της κάλλος καί ή δύναμη πού έχει νά άποκαλύ-
πτει τή δομή τού έξω κόσμου.

Θά ξεκινήσουμε μέ ένα γεγονός τό όποιο θεωρείται οτι άποτελεΐ μία άπό τις
μεγαλύτερες άνακαλύψεις τοΰ 20ού αι.
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Τήν 24η 'Απριλίου 1992 ό παγκόσμιος Τύπος, όλοι οί ραδιοφωνικοί καί τη-
λεοπτικοί σταθμοί παρουσίασαν τή μεγάλη αυτή ανακάλυψη υπό μορφή μιας
«εικόνας», ενός στιγμιότυπου τοϋ Σύμπαντος, μιας «φωτογραφίας» θά λέγαμε,
τής στιγμής πού τό Σύμπαν άρχισε νά εξελίσσεται, τής στιγμής πού άρχισε νά
γεννάται ό «χώρος». ΙΙρίν νά υπάρξει ή εικόνα, αυτή αναφέρεται ότι υπήρχε μό-
νο μία συμπύκνωση στοιχειωδών σωματιδίων σέ μία κατάσταση πλάσης καί
εκμηδένισης. Στή συνέχεια, πρωτόνια καί ήλεκτρόνια άρχισαν νά συνδυάζονται
μεταξύ τους γιά νά άποτελέσουν άτομα τής ύλης. Γιά πρώτη φορά υπήρξε
«χώρος» μεταξύ των άτόμων, επιτρέποντας στό φώς καί σέ άλλες μορφές ακτι-
νοβολίας νά οδεύουν έλεύθερα. Τό έν λόγω «στιγμιότυπο» απεικονίζει τό «άχνά-
ρι» τών άκτίνων, τό όποιο έφτασε σέ εμάς άφοϋ ταξίδεψε στό χώρο άπό τή στιγ-
μή πού αναφέραμε παραπάνω μέχρι τώρα (Είκ. 1). Αυτό πού κυριολεκτικά
συγκλόνισε τους επιστήμονες οί όποιοι μελετούσαν τις άκτίνες αύτές, οί όποιες
φέρουν τήν ονομασία «κοσμική μικροκυματική θεμελιώδης ακτινοβολία»
(«cosmic microwave background radiation»), ήταν ότι στήν εικόνα αυτή διέ-
κριναν τήν ύπαρξη κάποιας δομής (pattern). ΙΙιό συγκεκριμένα, ενώ έπί δεκαε-
τίες προσπαθούσαν αύτοί νά διακρίνουν κάποια μεταβολή στή μονότονα ομοιό-
μορφη αύτή κοσμική θεμελιώδη μικροκυματική άκτινοβολία, έπέτυχαν έπιτέλους
νά βροϋν ένα «συνδετικό κρίκο» μεταξύ τής θεωρίας Big Bang, ή οποία περι-
γράφει τή δημιουργία τού Σύμπαντος, καί μέ όσα οί επιστήμονες διεπίστωσαν καί
κατέγραψαν μέχρι σήμερα γιά τους γαλαξίες καί γιά τήν έξέλιξη τών άστέρων.

Είκ. 1.
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"Ομως, παρά το γεγονός ότι ή εν λόγω εικόνα θεωρείται όντως μία πολύ με-
γάλη άνακάλυψη, πρέπει νά τονίσουμε οτι οί αρμόδιοι επιστήμονες, στήν προ-
σπάθειά τους νά ερμηνεύσουν τήν άκριβή φύση τής εικόνας αυτής, άντιμε-
τώπισαν ανυπέρβλητες δυσκολίες. "Οπως θά δούμε παρακάτω, ή πλήρης ερμη-
νεία τής κοσμικής μικροκυματικής φωτογραφίας τού 1992 δίδεται αν ληφθεί
υπόψη ότι όντως ό χώρος είναι κυρτός.

Στό σημείο αύτό θά κάνουμε μία άναδρομή στό παρελθόν, ας υποθέσουμε στό
1000 μ.Χ. Οί κάτοικοι τότε τής Εύρώπης πίστευαν ότι ή Γη ήταν έπίπεδη,
χρειάστηκε δέ νά καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες, έπί πολλές δεκαετίες, γιά
νά γίνει αντιληπτό ότι ή Γή δέν ήταν έπίπεδη αλλά σφαιρική, καί νά ερμηνευθεί
έν συνεχεία γιατί τά άτομα τά εύρισκόμενα στήν έκ διαμέτρου άντίθετη θέση στή
Γή καί κρέμονταν άνάποδα, δέν «έπεφταν» στό κενό. Τά ταξίδια τού Κολόμβου
καί τών διαδόχων του βοήθησαν στό νά εδραιωθεί πλέον ή πίστη ότι ή Γή είναι
σφαιρική. Στήν έποχή μας, στόν 21ο αι., έλάχιστοι βέβαια είναι έκεΐνοι —αν
υπάρχουν— πού πιστεύουν οτι ή Γή είναι έπίπεδη, όμως τό μεγαλύτερο μέρος τού
πληθυσμού τής Γής πιστεύει ότι τό σχήμα τού Σύμπαντος είναι έπίπεδο. "Οπως
στό παρελθόν ή καθημερινή έμπειρία μας έπειθε ότι ή Γή είναι έπίπεδη, έτσι καί
τώρα ή καθημερινή έμπειρία μας κάνει νά πιστεύουμε ότι τό Σύμπαν είναι έπί-
πεδο, ή όπως λέγεται «ευκλείδειο». Θά χρειασθεί καί έδώ μεγάλη προσπάθεια
καί φαντασία γιά νά πεισθούμε ότι ό χώρος είναι κυρτός. Τό πρώτο λοιπόν ερώ-
τημα πού παρουσιάζεται είναι: «Ποιο είναι τό σχήμα τού Σύμπαντος, καί τί έννο-
ούμε όταν λέμε κυρτότητα τού Σύμπαντος;». Καί έδώ άκριβώς έμφανίζονται τά
Μαθηματικά γιά νά άπαντήσουν στό ερώτημα αύτό. Πράγματι, διά τών Μαθη-
ματικών άποδεικνύεται ότι ό χώρος όντως είναι κυρτός, καί ότι ή κυρτότητα τού
χώρου είναι έκείνη πού έρμηνεύει πλήρως τό παράδοξο φαινόμενο πού άναφέρα-
με, καί πού άφορα τήν «cosmic microwave background radiation» τής φωτο-
γραφίας τού 1992. Θά προσπαθήσουμε νά εισέλθουμε μέ υπομονή, σταδιακά, στό
έργο αύτό τών Μαθηματικών.

Είναι γνωστό ότι τό πρόβλημα τού υπολογισμού τών διαστάσεων καί τού
σχήματος τής Γής άπασχολούσε έντονα τους φιλοσόφους καί τούς έπιστήμονες
τής άρχαίας Ελλάδας, καί ότι οί προσπάθειες αύτών γιά τήν έπίλυσή του τούς
οδήγησαν στήν έπινόηση ένός νέου κλάδου τών Μαθηματικών, τή Γεωμετρία.
"Ενα άπό τά πλέον γνωστά όνόματα στήν ιστορία τής Γεωμετρίας είναι τό όνο-
μα Πυθαγόρας. "Ομως πρέπει νά τονίσουμε ότι πολύ πριν άπό τόν Πυθαγόρα, οί
Αιγύπτιοι είχαν ανακαλύψει μία απλή μέθοδο κατασκευής καθέτων πρός άλλή-
λας ευθειών: Έπί ένός νήματος δημιούργησαν κόμβους έπί ίσων διαστημάτων,
έτσι ώστε τό νήμα νά διαιρεθεί σέ τρία μέρη μήκους 3,4 καί 5 διαστημάτων.
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"Οταν μέ τά τρία αυτά τμήματα κατασκεύασαν ένα τρίγωνο, παρατήρησαν ότι
ή γωνία πού σχημάτιζαν τά τμήματα μήκους 3 καί 4 διαστημάτων ήταν μία
γωνία ορθή (Είκ. 2). Ή κατασκευή αυτή θυμίζει βέβαια το πυθαγόρειο θεώρη-
μα (32 + 42 = 52), τό όποιο οί Αιγύπτιοι έγνώριζαν. Τό θεώρημα όμως ονομά-
σθηκε «πυθαγόρειο», διότι ό Πυθαγόρας πρώτος έδωσε τήν άπόδειξή του. Τόσο
οι Αιγύπτιοι οσο καί οί Βαβυλώνιοι δέν φαίνεται νά έγνώριζαν τήν έννοια «άπό-
δειξή» μιάς μαθηματικής πρότασης.

Ό Εύκλείδης, ό οποίος γεννήθηκε 200 χρόνια μετά τόν Πυθαγόρα, ύπήρξε
ό διασημότερος τών άρχαίων Ελλήνων μαθηματικών. Τό μνημειώδες έργο του,
τά Στοιχεία, έπέδρασε σέ τεράστιο βαθμό στήν ψυχή τού δυτικού κόσμου. Τό

3 4 5

Πυθαγόρειο θεώρημα:

32 + 42 = 52

έργο αύτό κατέστη ή βάση τής σύγχρονης Επιστήμης καί πρότυπο γιά ολό-
κληρη τήν έπιστήμη τών Μαθηματικών.

Τά Στοιχεία τού Εύκλείδη έμπνέουν ένα αίσθημα σιγουριάς. Μολονότι κατά
τή διάρκεια τών αιώνων πού παρήλθαν μερικά έξ όσων περιέχονται σέ αυτά αμφι-
σβητήθηκαν, αύτό πού προξενεί κατάπληξη είναι ότι ύστερα άπό 2.000 χρόνια,
δέν βρέθηκε κανένα «λάθος» σέ αύτά, υπό τήν έννοια ότι κάποια πρόταση δέν
προκύπτει λογικά άπό τις υποθέσεις οί όποιες έχουν δοθεί ότι ισχύουν. Οι μέθο-
δοι πού χρησιμοποιούνται στά Στοιχεία είναι έξαιρετικής ισχύος.

Τά άντίκείμενα επί τών όποιων ό Εύκλείδης έφαρμόζει τούς συλλογισμούς

Είκ. 2.
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του στα πρώτα βιβλία τών Στοιχείων είναι γεωμετρικά σχήματα με ιδιαίτερα
αισθητική χροιά. Το γεγονός αύτό οδήγησε τήν Edna St. Vincent Millay νά
έκφράσει τά συναισθήματά της στο ποίημά της με τίτλο Euclid alone has looked
on beauty bare.

Μεταξύ δλων των σχημάτων που μελέτησαν καί μελετούν οί μαθηματικοί,
δ κύκλος έπαιξε τδ σπουδαιότερο ρόλο στήν προσπάθεια νά απαντηθεί τό έρώτη-
μα ποιό είναι τό σχήμα τής Γής.

Πώς όμως ή έννοια του κύκλου, τού κυκλικού σχήματος, έτυχε τής ιδιαίτε-
ρης προσοχής τού ανθρώπου; Παραδείγματα κυκλικού σχήματος μιας παρέχει ή
ί'δια ή φύση. Είναι ό ήλιος, ή πανσέληνος, ή κυκλική κίνηση τών αστέρων, οί κύ-
κλοι πού σχηματίζονται όταν ρίχνουμε ένα βότσαλο σέ μία ήρεμη υδάτινη επι-
φάνεια, δ δρίζοντας, οί έκλείψεις τής Σελήνης, κ.ά.

Στους άρχαίους χρόνους, ή πρώτη σαφής ένδειξη τής σφαιρικότητας τής
Γής φαίνεται νά προήλθε άπό παρατηρήσεις δύο ούράνιων φαινομένων. Ή πρώ-
τη παρατήρηση άναφέρεται στις έκλείψεις τής Σελήνης, κατά τις όποιες ή σκιά
τής Γής είναι κυκλική. Ή δεύτερη παρατήρηση ήταν ότι, όταν κάποιος ταξι-
δεύει πρός νότον, οί γνωστοί άστερίσμοί τού βορρά φαίνονται σιγά σιγά νά κατε-
βαίνουν χαμηλότερα στον ουρανό, ένώ οί άστερίσμοί τού νότου φαίνονται νά ανέρ-
χονται ολοένα πιο ψηλά στον ούρανό. Καί τά δύο αύτά φαινόμενα είχαν γίνει άντι-
ληπτά άπό τόν 'Αριστοτέλη τόν 4ο αι. π. Χ. Συνεπώς, πρό 2.000 άκόμα έτών,
ή ιδέα ότι ή Γή είναι έπίπεδη έπρεπε νά άπορριφθεΐ, διότι δέν έναρμονιζόταν μέ
τά δεδομένα τών παρατηρήσεων.

"Ομως, τό πιο άμεσο έρώτημα πού άπασχολούσε τούς έρευνητές δέν άφο-
ρούσε τό σχήμα τής Γής άλλά τό μέγεθος της. Μία άκρως ευφυής άπάντηση
στό τελευταίο αύτό έρώτημα δόθηκε άπό τόν μεγάλο "Ελληνα έπιστήμονα 'Ερα-
τοσθένη τής 'Αλεξάνδρειας (275-195 π.Χ.).

Ή άρχαία 'Αλεξάνδρεια συγκέντρωνε τήν εποχή έκείνη τούς σπουδαιότερους
έπιστήμονες, τά μεγαλύτερα έπιστημονικά ταλέντα τού κόσμου, λόγω τής βιβλιο-
θήκης της, τής σπουδαιότερης τής έποχής εκείνης. Διευθυντής της βιβλιοθήκης
τής 'Αλεξάνδρειας, τό δεύτερο ήμισυ τού 3ου αί. π.Χ. ύπήρξε ό 'Ερατοσθένης.

Ή μέθοδος πού χρησιμοποίησε δ 'Ερατοσθένης γιά νά υπολογίσει τό μέγε-
θος (τήν περιφέρεια) τής Γής στηρίχθηκε στά έξής τρία στοιχεία:

1. Μερικά θεωρήματα τής Στοιχειώδους Γεωμετρίας.

2. Τήν πλεονεκτική γεωγραφική θέση τής πόλης Aswan (Syene) στή νότια
Αίγυπτο.

3. Τό όργανο γνώμων.

Ό γνώμων άποτελεΐται άπό μία κατακόρυφη ράβδο τοποθετημένη έπί τού
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εδάφους, τής οποίας ή σκιά, όταν υπάρχει ήλιοφάνεια, επιτρέπει νά παρακολου-
θούμε τήν πορεία τοϋ Ηλίου στον ουρανό καί μας παρέχει χρήσιμες πληροφο-
ρίες. Π.χ. ο γνώμων δίδει τήν άκριβή ώρα μία φορά τήν ήμέρα, οταν δ "Ηλιος
ευρίσκεται στο υψηλότερο σημείο τοϋ ούρανοϋ, δπότε ή σκιά τοϋ γνώμονος είναι
ή έλαχίστη, δηλαδή τό μεσημέρι, καί δείχνει τό βορρά. Ή σκιά τού γνώμονος τό
μεσημέρι μεταβάλλεται, έντός 6 μηνών, άπό έλαχίστη (Θερινό Ηλιοστάσιο) σέ
μεγίστη (Χειμερινό Ηλιοστάσιο).

Ή πλεονεκτική γεωγραφική θέση τής πόλεως Aswan, νοτίως της 'Αλε-
ξάνδρειας, είναι ότι ό "Ηλιος διέρχεται άκριβώς έπάνω άπό αύτήν μία φορά τό
χρόνο, τό μεσημέρι, κατά τό θερινό ήλιοστάσιο (23 'Ιουνίου, 23% μοίρες άνω του
Ισημερινού), οπότε ή σκιά τοϋ γνώμονος έχει μήκος μηδέν (ό "Ηλιος εύρίσκε-
ται στόν Τροπικό τού Καρκίνου).

Συνδυάζοντας τά δεδομένα αύτά καί χρησιμοποιώντας στοιχειώδη γεωμε-
τρικά άποτελέσματα, δ Ερατοσθένης υπολόγισε τήν περιφέρεια τής Γής καί
βρήκε ότι ισούται μέ 50 φορές τήν άπόσταση μεταξύ Aswan καί 'Αλεξάνδρειας,
ήτοι 45.000 χλμ. (25.000 μίλια). Ό ύπολογισμός αύτός θεωρείται έντυπωσιακά
άκριβής γιά τά δεδομένα τής έποχής, διότι τό άκριβές μήκος τής περιφέρειας τής
Γής είναι 40.000 χλμ.

Τό έπίτευγμα αύτό τού 'Ερατοσθένους, δηλαδή ό ύπολογισμός τής περιφέ-
ρειας τής Γής, έθεσε έπί τάπητος τό πρόβλημα τού ύπολογισμού τής διαμέτρου
τής Γής. Καί στό πρόβλημα αύτό ή άπάντηση δόθηκε με τά Μαθηματικά.
Ήταν γνωστό ότι σέ κάθε κύκλο δ λόγος τής περιφέρειας πρός τή διάμετρο πα-
ραμένει σταθερά δ 'ίδιος καί σημειώνεται μέ τό γράμμα π, τό πρώτο γράμμα τής
λέξης περιφέρεια. Ή πρώτη προσεκτική καί άκριβέστερη τιμή τού π δόθηκε άπό

τόν μέγιστο θετικό έπιστήμονα τής άρχαιότητας, τόν 'Αρχιμήδη, δ όποιος άπέ-

10 , 1

δείξε ότι ό π κείται μεταξύ των άριθμών 3 καί 3 ~· Αύτό σημαίνει ότι ή

διάμετρος τής Γής έχει μήκος μεταξύ 7.955 καί 7.960 μιλίων.

Τά παραπάνω έκτεθέντα μας οδηγούν στό συμπέρασμα ότι οί άρχαΐοι Έλλη-
νες, προ 2.000 έτών, έγνώριζαν ήδη τό σχήμα καί τό μέγεθος τής Γής. Δυ-
στυχώς, όμως, έπακολούθησε ή κατάρρευση τού άρχαίου πολιτισμού καί μαζί μέ
αύτόν ή μακρόχρονη σοφία τών τόσων αιώνων χάθηκε γιά τήν Εύρώπη. Τήν κα-
τάρρευση, όμως, τού άρχαίου πολιτισμού άκολούθησε ή άνοδος τού άραβικού πο-
λιτισμού, στόν όποιο διοχετεύθηκε ένα μεγάλο μέρος τής μέχρι τότε άποκτηθεί-
σας γνώσης. Κατά τή νέα αύτή περίοδο έγινε προσπάθεια περαιτέρω έπεξεργα-
σίας τής γνώσης αύτής. Ή Samarkand, πόλη κείμενη νοτίως του Uzbekistan,
ύπήρξε μεγάλο πολιτισμικό κέντρο, έκανε δέ αύτήν πρωτεύουσά του δ Μογγόλος
κατακτητής Ταμερλάνος.
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Στήν πόλη αυτή έζησε ό διαπρεπής επιστήμων al-Kashi, ό όποιος τό 1424
υπολόγισε δεκαέξι ακόμα ψηφία τοΰ άρίθμοΰ π, έργαζόμενος στό αστεροσκοπείο
τής πόλης όπου καί καταρτίσθηκε ό μεγαλύτερος κατάλογος άστερισμών τής
έποχής έκείνης.

Δύο μεγάλες προσωπικότητες τής έποχής προέρχονται άπό τήν περιοχή πού
κείται νοτίως της θάλασσας Άράλ καί ονομάζεται Khwarism. Οί προσωπικότη-
τες αύτές ήσαν ό al-Biruni (γεννήθηκε τό 973) καί ό άλλος, ό πλέον διαπρεπής,
ό al-Khwarismi, ό όποιος πήρε τό όνομα τής γενέτειράς του. Παραφθορά τοΰ
ονόματος τοΰ τελευταίου άποτελεϊ ή λέξη αλγόριθμος, ή δέ λέξη άλγεβρα
προήλθε άπό ένα άπό τά βιβλία του. Ό al-Khwarismi συνέγραψε τό πρώτο
σύγγραμμά του στά άραβικά (Hindu Arithmetic), άπό δέ τή λατινική μετάφραση
τοΰ συγγράμματος αύτοΰ άρχισε, βαθμιαίως, ή εισαγωγή τών «άραβικών
άριθμών-ψηφίων» στή Δύση. Γιά λόγους οικονομίας χώρου θά άναφέρουμε μόνο
ότι οί ώς άνω δύο μαθηματικοί άνέπτυξαν μεγάλη δραστηριότητα.

Ό Πτολεμαίος Κλαύδιος (108-168 μ.Χ.) υπήρξε άστρονόμος, γεωγράφος
καί μαθηματικός. Δέν πρέπει νά συγχέεται αύτός μέ κανέναν άπό τούς Πτολε-
μαίους βασιλείς τής Αιγύπτου. Μέ τό έργο του σταθεροποίησε τις μέχρι τότε
άποκτηθεϊσες γνώσεις. Ή άπώλεια ένός μεγάλου μέρους τοΰ άρχαίου έργου τών
Ελλήνων στήν 'Αστρονομία είναι πιθανόν νά όφείλεται στό γεγονός ότι ό Πτο-
λεμαίος συνέγραψε ένα πλήρες σύγγραμμα τό όποιο έπεσκίασε καί κατέστησε
περιττές τις προγενέστερες έργασίες. Τό σύγγραμμα αύτό παρουσίασε ό Πτολε-
μαίος περίπου τό 150 μ.Χ., καί άποτελεϊ τό μέγα πλήρες έργο στήν 'Αστρονο-
μία. Τό σύγγραμμα ονομάζεται Μαθηματική Σόνταζις καί διακρίνεται γιά τήν
πληρότητα, τή συντομία καί τήν κομψότητά του, άποτελεϊ δέ κορυφαϊο έπί-
τευγμα στήν ιστορία τών Μαθηματικών. Πρός διάκριση τοΰ έργου αύτοΰ άπό
άλλες υποδεέστερες έργασίες, οί μετέπειτα σχολιαστές προσδώσανε σέ αύτό τό
χαρακτηριστικό «μεγίστη» (Μεγίστη Μαθηματική Σύνταξις). 'Ακόμα άργότε-
ρα, οι "Αραβες μεταφραστές προέταξαν τό άρθρο αλ στή λέξη μεγίστη, καί έκτο-
τε τό έργο είναι γνωστό μέ τό όνομα Αλμαγέστη, καί άποτελεϊ γιά τήν 'Αστρο-
νομία ότι τά Στοιχεία τού Ευκλείδη άποτελούν γιά τή Γεωμετρία.

Κατά τόν ίδιο τρόπο, τό έργο Γεωγραφία τού Πτολεμαίου κατέστη ή κλα-
σική άναφορά άλλων συγγραφέων γιά αύτό τό άντικείμενο μελέτης. 'Αναφερόμε-
νος στά δύο αύτά έργα του ό Πτολεμαίος γράφει: «Άποτελεϊ τό μέγα καί έξαί-
ρετο έπίτευγμα τής μαθηματικής έπιστήμης τό ότι εξηγεί καί θέτει όλα αύτά τά
πράγματα στή διάθεση τής άνθρώπινης νοημοσύνη'ς».

"Ας προχωρήσουμέ όμως άκόμα περισσότερο/προς τήν κατεύθυνση όπου διε-
ρευνάται ή κυρτότητά τού Σύμπαντος. Όδεύοντας πρός τήν κατεύθυνση αύτή,
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είναι αδύνατον νά μή συναντήσουμε τον Carl Friedrich Gauss (1777, Bruns-
wick). Διακόσια χιλιόμετρα άπό τό Brunswick, στήν πόλη Bonn, είχε γεννηθεί
ό Ludwig van Beethoven τό 1770. 'Αμφότεροι είχαν ισχυρή σωματική δομή,
ήσαν κοντού άναστήματος, ευτραφείς καί μέλη φτωχών οικογενειών. Οί πατέρες
καί τών δύο ύπήρξαν σκληροί καί τυραννικοί. Οί δύο άνδρες δέν συναντήθηκαν
ποτέ κατά τή διάρκεια τού βίου των. Καί οί δύο δοξάσθηκαν γιά τά σχεδόν ύπε-
ράνθρωπα έπιτεύγματά τους άπό τούς συγχρόνους τους καί άπό τις επόμενες γε-
νεές. Κατά τή διάρκεια τού βίου του, ό Gauss άπέκτησε τόν τίτλο «princeps
mathematicorum» πού στή Λατινική σημαίνει «Πρίγκηψ τών Μαθηματικών»,
μέ άλλα λόγια ό πρώτος μεταξύ τών μαθηματικών. Τά θεμελιώδους σημασίας
έπιτεύγματα τού Gauss έκτείνονται στά καθαρά καί στά έφαρμοσμένα Μαθημα-
τικά, καθώς καί στή μελέτη τού ήλεκτρίσμού καί τού μαγνητισμού. Στήν πε-
ριοχή τής 'Αστρονομίας, ύπήρξε ό πρώτος ό όποιος έτυχε διεθνούς άναγνώρισης.
Ό άνακαλυφθείς άπό τόν G. Piazzi τήν 1.1.1801 άστεροειδής Ceres έξαφανί-
σθηκε κατά τόν μήνα Φεβρουάριο γύρω άπό τόν "Ήλιο. Ή έπανεμφάνιση τού
Ceres, υπολόγισε δ Gauss ότι θά γινόταν κατά τό τέλος τού έτους μέ μεγάλη
άκρίβεια. Ό Gauss εισήγαγε νέες μεθόδους στόν τομέα τής Θεωρίας τών Πιθα-
νοτήτων καί τής Στατιστικής. Υπενθυμίζουμε τήν περίφημη καμπύλη πού φέ-
ρει τήν όνομασία «Gaussian distribution», ή όποια παίζει κεντρικό ρόλο στήν
άνάλυση τών δεδομένων παντός εί'δους. Στήν ήλικία τών 29 έτών, ό Gauss ανέ-
λαβε τή διεύθυνση τού 'Αστεροσκοπείου τού Göttingen, όπου παρέμεινε μέχρι τό
τέλος τού βίου του, διαγράφοντας μία λαμπρή σταδιοδρομία.

Τό χαρακτηριστικό γνώρισμα πού αναδεικνύει τόν Gauss σέ μία σπάνια φυ-
σιογνωμία στό χώρο τών Μαθηματικών καί τών Θετικών 'Επιστημών ύπήρξε ή
ίκανότητά του νά διεισδύει κάτω άπό τήν έπιφάνεια κάθε προβλήματος καί νά
άποκαλύπτει τις βαθύτερες αιτίες τών φαινομένων.

Γνωστή είναι μία μικρή ιστορία τών παιδικών χρόνων τού Gauss, τήν οποία
ό 'ίδιος συνήθιζε νά διηγείται άργότερα. Ή ιστορία άναφέρεται στήν έποχή πού ό
Gauss ήταν μαθητής στό Δημοτικό Σχολείο. Ό δάσκαλος είχε ζητήσει άπό τούς
μαθητές νά βροΰν τό άθροισμα τών άκεραίων άριθμών άπό τό 1 έως τό 100
(Είκ. 3).

Ό Gauss σέ λίγα λεπτά έδωσε τήν άπάντηση, ότι τό άθροισμα αύτό ήταν
5.050, ένώ οί συμμαθητές του άσχολήθηκαν μέ τόν υπολογισμό τού άθροίσμα-
τος έπί μεγάλο χρονικό διάστημα. Ό τρόπος πού χρησιμοποίησε ό Gauss γιά νά
φθάσει στό άποτέλεσμα αύτό ήταν ό άκόλουθος: Χώρισε τούς άριθμούς στά ζεύ-
γη (1, 100), (2, 99), (3, 98) κ.ο.κ. (50, 51), καί παρατήρησε ότι τό άθροισμα
τών άριθμών κάθε ζεύγους ήταν 101 καί ότι ύπήρχαν 50 ζεύγη. Άρα τό άθροι-
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1 + 2 + 3 + ... + 49 + 50 + 51 + 52 + ... + 98 + 99 + 100

I_I

101

101

101
101
101

50 χ 101 =5050

Είκ. 3.

σμα όλων των ακεραίων άπό 1 έως 100 ήταν 50x101 = 5.050.

Τί όμως μας διδάσκει ή ιστορία αυτή; Κατ' άρχήν δείχνει τήν ευφυΐα τοΰ μι-
κρού Gauss. Μας λέει έπίσης τί σημαίνει «κομψή λύση» ένδς προβλήματος. Μάς
λέγει οτι στά Μαθηματικά έχει σημασία, δχι μόνο ή λύση τού προβλήματος,
άλλά καί τό πώς λύνουμε τό πρόβλημα.

Ό υπολογισμός άποστάσεων μεγάλου μήκους, ό οποίος άποτελούσε μέρος τών
έπιστημονικών ερευνών τού Gauss, όδηγούσε συχνά στήν έκτέλεση μακράς σειράς
προσθέσεων τυχαίων άριθμών, άσχετων μεταξύ τους, οπότε ήταν φυσικό νά μήν
υπάρχει τέχνασμα υπολογισμού τού άθροίσματος παρόμοιο μέ αύτό πού έφήρμοσε
στήν ιστορία πού άναφέραμε. Παρά ταύτα, καί σέ αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις,
ό Gauss έβρισκε λογικές διεξόδους πού οδηγούσαν σέ άξιόλογα συμπεράσματα.

Ώς παράδειγμα θά άναφέρω τή Γεωδαισία, δηλαδή τή θεωρητική μελέτη
υπολογισμού άποστάσεων μεγάλου μήκους έπί τής Γής (Είκ. 4).

Ό κλασικός τρόπος τόν όποιο χρησιμοποιεί ή Γεωδαισία γιά νά υπολογίσει
άποστάσεις είναι ό «τριγωνισμός», γίνεται δηλαδή έπιλογή ορισμένων τριγωνο-
μετρικών σημείων έπί τού εδάφους καί καταγράφονται οί άκριβεΐς αύτών θέσεις.
Μέ τόν τρόπο αύτό ή υπό μελέτη περιοχή καλύπτεται άπό ένα δίκτυο άποτε-
λούμενο άπό τρίγωνα, τών οποίων οί άποστάσεις καί οί μεταξύ των γωνίες έχουν
καταγραφεί μέ άκρίβεια. Βάσει τού δικτύου αύτού μπορούν νά υπολογισθούν άλλα
στοιχεία όπως ή άπόσταση μεταξύ δύο τριγωνομετρικών σημείων. 'Εδώ, όταν
λέμε άπόσταση, έννοοΰμε τό μήκος τού εύθύγραμμου τμήματος πού ενώνει τά
σημεία αύτά. Ό τρόπος μέ τόν όποιο τά τρίγωνα εναρμονίζονται μεταξύ τους
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Triangulation of a ngion extending from near Güttingen on the south to
Hamburg on the north and roughly the same distance east to west. This was
the geodetic survey carried out by Gauss during the period 1821 to 1838,

Είκ. 4.

εξαρτάται άπό τό σχήμα καί τό μέγεθος τής Γής. "Αν ή Γή ήταν έπίπεδη, τό-
τε θά ίσχυε ή .Ευκλείδειος Γεωμετρία. 'Αν ή Γή ήταν τέλεια σφαίρα, τότε θά
ίσχυε ή «σφαιρική γεωμετρία».

Στήν πραγματικότητα, όμως, ό Newton μας βεβαιώνει ότι τό σχήμα τής
Γής είναι έλαφρώς έλλειψοειδές, ήτοι είναι αυτή πεπλατυσμένη στους πόλους καί
έξογκωμένη στόν 'Ισημερινό. Είναι προφανές ότι ή έλλειψοειδής μορφή τής Γής
έπιδρά στά άποτελέσματα τών μετρήσεων πού έχουν γίνει, όπως είναι έκεΐνο τού
'Ερατοσθένους. Μέ άλλα λόγια, ένώ οί άκριβεΐς παρατηρήσεις καί μετρήσεις
χρησιμεύουν γιά νά καθορίσουμε τό ακριβές σχήμα τής Γής, ή άκριβής γνώση
τοϋ σχήματος τής Γής χρησιμεύει στό νά έρμηνεύσουμε σωστά τις μετρήσεις
πού λαμβάνουμε διά τών μεθόδων τής Γεωδαισίας.
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Ό Gauss υποστήριζε πώς ό υπολογισμός τών στοιχείων μπορεί νά χρησιμοποι-
ηθεί γιά νά καθορισθεί το σχήμα τής Γής. Τελικά, γιά νά μή μακρηγορώ, θά άνα-
φέρω οτι ή συμβολή τοΰ Gauss στο θέμα αύτό υπήρξε ένα σύνολο τύπων, οί όποιοι
ισχύουν σέ κάθε είδους έπιφάνεια, έφαρμοζόμενοι δέ οί τύποι αύτοί έπί τών δεδομέ-
νων παρέχουν μία ποσότητα πού φέρει τήν ονομασία «καμπυλότητα τού Gauss».

"Ας σημειωθεί ότι ό Gauss δέν έφηΰρε τήν έννοια τής καμπυλότητας πού σή-
μερα φέρει τό όνομά του. Υπήρξαν καί άλλοι οί όποιοι άσχολήθηκαν μέ τήν ϊδια
ποσότητα. Ή σπουδαία άνακάλυψη τού Gauss έγκειται στό ότι ή καμπυλότητα
πού φέρει τό όνομά του άποτελεϊ μία άπό τις ποσότητες πού μπορούν νά καθορι-
σθούν μέ γεωδαιτικό υπολογισμό' απλώς σημειώνονται μετρήσεις έπί τής μελε-
τώμενης επιφάνειας.

Στήν ιστορία τής μαθηματικής έπιστήμης παρατηρείται συχνά τό φαινόμε-
νο μία ιδέα, μία έννοια ή οποία είχε άρχικά άπορριφθεϊ ώς πολύ άφηρημένη, ώς
άφύσικη, ώς διαισθητικά άπαράδεκτη, νά γίνεται βαθμιαία άποδεκτό ότι άποτε-
λεϊ ένα άπαραίτητο έφόδιο γιά τήν πρόοδο τής έπιστήμης. Παράδειγμα τέτοιας
έννοιας είναι ή έννοια τού «άρνητικοΰ άριθμού», ή οποία έπί αιώνες έθεωρεϊτο πα-
ράλογη, στερούμενη περιεχομένου: Δέν υπάρχουν έπιφάνειες μέ άρνητικό έμβα-
δόν, δέν ύπάρχει οικογένεια μέ άρνητικό άριθμό παιδιών. Πολύ αργά έγινε αντι-
ληπτό ότι ή έννοια τού άρνητικού άριθμού έπρεπε οπωσδήποτε νά γίνει δεκτή
χωρίς νά έρμηνευθεϊ αύτή μέ τόν ίδιο τρόπο πού ερμηνεύουμε τούς άκέραιους καί
θετικούς άριθμούς.

Ή εισαγωγή τού άριθμού «ί» άποτελεϊ ένα δεύτερο παράδειγμα έννοιας, πα-
ρόμοιας μέ έκείνη τού άρνητικού άριθμού. Τό θέμα αύτό το είχαμε θίξει καί στήν
ομιλία τής 19.5.2009. Γνωρίζουμε ότι οί γνωστοί μας άριθμοί έχουν τήν ιδιότη-
τα αν α είναι ένας άριθμός, θετικός ή άρνητικός, τότε τό γινόμενο αΧα είναι πά-
ντα θετικός άριθμός, είναι δέ μηδέν μόνο όταν α = 0. Ή νεοεισαχθείσα έννοια, τό
ί, έχει τήν ιδιότητα ixi = -1, καί ονομάζεται «φανταστική μονάδα». Τήν άρχική
άπόρριψη τής εισαγωγής τού «ΐ» άκολούθησε ή άποδοχή του κατά τόν 19ο αι.,
καί άποδείχθηκε ότι οί φανταστικοί άριθμοί είναι τόσο πραγματικοί όσο καί οί μέ-
χρι τότε όνομαζόμενοι πραγματικοί, καί ότι -είναι άπολύτως άπαραίτητοι γιά τή
μαθηματική έπιστήμη.

Τρίτο παράδειγμα εισαγωγής νέας έννοιας στήν έπιστήμη τών Μαθηματικών
άποτελεϊ ή «μή εύκλείδειος γεωμετρία». Ή έννοια αύτή άπορρίφθηκε στήν άρχή
μέ τέτοια σφοδρότητα, όσο πολύ ολίγες ποτέ στήν ιστορία τών Μαθηματικών.

Τόν 19ο αι. ή Εύκλείδειος Γεωμετρία είχε κλείσει τά 2.000 χρόνια της, καί
υπήρξε αύτή έπί αιώνες τό κυριότερο μέρος τής γενικής παιδείας, καθώς καί τό
πρότυπο κάθε λογικής καί φαεινής σκέψης. Ό Immanuel Kant θεωρούσε τήν
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Ευκλείδεια Γεωμετρία σαν ένα αναπόσπαστο, άρρηκτα συνδεδεμένο, μέρος τοΰ
έγκεφάλου μας, τό οποίο καί άποτελεϊ τήν πεμπτουσία τοΰ τρόπου μέ τόν οποίο
«βλέπουμε» τόν έξω κόσμο.

Τό 1829 δ Ρώσος μαθηματικός Nikolai Ivanovich Lobachevsky δημοσίευ-
σε έργασία του, όπου παρουσίαζε μία νέα γεωμετρία διαφορετική τής Ευκλεί-
δειου. Στή νέα αυτή γεωμετρία, οί έκφωνήσεις καί οί άποδείξεις τών πρώτων 28
προτάσεων τοΰ συγγράμματος τοΰ Ευκλείδη Στοιχεία ισχύουν χωρίς καμιά
άλλαγή. "Ομως μερικά άπό τά πιό γνωστά άποτελέσματα τής Εύκλείδειας
Γεωμετρίας, όπως είναι τό Πυθαγόρειο Θεώρημα, καί τό δτι τό άθροισμα τών
γωνιών παντός τριγώνου ισούται μέ 180°, δέν άληθεύουν στή γεωμετρία τοΰ
Lobachevsky. Τό άθροισμα τών γωνιών τριγώνου είναι μεταβλητό στή νέα γεω-
μετρία, παραμένει όμως πάντα μικρότερο τών 180°. Ό Lobachevsky όνόμασε
τή γεωμετρία του «imaginary geometry», διότι σέ πολλές έκφράσεις τής σφαι-
ρικής γεωμετρίας άντιστοιχοΰν πανομοιότυπες προτάσεις τής δικής του γεωμε-
τρίας, άν στις προτάσεις τής σφαιρικής γεωμετρίας αντικαταστήσουμε τούς
πραγματικούς άριθμούς μέ φανταστικούς.

"Οπως άνέφερα προηγουμένως, ή άντίδραση τής μαθηματικής κοινότητος
στήν άνακοίνωση τής γεωμετρίας τοΰ Lobachevsky υπήρξε τελείως άρνητική.
Έπίσης, άπολύτως άρνητική υπήρξε ή άντίδραση στήν έργασία τοΰ νεαρού
Ούγγρου μαθηματικού Janos Bolyai, ό όποιος, άνεξάρτητα, είχε καί αύτός εφεύ-
ρει τή «μή εύκλείδεια γεωμετρία».

Ό Gauss, ύπ' όψιν τού όποιου είχε τεθεί ή έργασία τοΰ Janos Bolyai άπό
τόν Wolfgang Bolyai, πατέρα τοΰ τελευταίου καί συμφοιτητή τοΰ Gauss στό
παρελθόν, άπάντησε ότι τό θέμα αύτό τοΰ ήταν γνωστό, τό είχε άνακαλύψει προ
έτών δ 'ίδιος άλλά δέν τό είχε δημοσιεύσει!

Οί Lobachevsky, Bolyai καί Gauss άνέπτυξαν τή νέα γεωμετρία ξεκινώντας
μέ τά άξιώματα τής Εύκλείδειας Γεωμετρίας, στά όποϊα τό άξίωμα τής παραλ-
ληλίας τό άντικατέστησαν με ένα νέο άξίωμα: Άπό σημεϊο έκτός εύθείας άγο-
νται περισσότερες τής μιας παραλλήλου πρός τήν εύθεία. Αύτό, όπως είπαμε,
είχε ώς συνέπεια πολλά —όχι δλα— άπό τά θεωρήματα τής Εύκλειδείου Γεωμε-
τρίας νά μήν ισχύουν στή νέα γεωμετρία.

"Ετσι ένα μεγάλο μέρος τής μαθηματικής κοινότητας τής έποχής έκείνης
δίσταζε νά άποδεχθεϊ τή νέα γεωμετρία (Είκ. 5).

Δέν είναι δυνατόν στά πλαίσια τής σημερινής ομιλίας νά παρουσιάσουμε μέ
περισσότερες λεπτομέρειες τις άπόψεις έξεχουσών προσωπικοτήτων όπως τών
David Hilbert, Henri Poincaré, Ferdinand Minding, Johann Lambert καί
άλλων. Θά άναφέρω μόνο ότι ή συμβολή τών ώς άνω μαθηματικών έπί τού θέ-
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Ν, I. Lobachevsky
«Μή Ευκλείδειος Γεωμετρία» (1829).

Janos Bolyai
«Μή Ευκλείδειος Γεωμετρία».

Είκ. 5.

ματος είχε ώς τελικό αποτέλεσμα νά έξαλειφθεϊ κάθε άμφιβολία ώς προς τήν
βιωσιμότητα τής γεωμετρίας του Lobachevski. Μέ τήν ευκαιρία αυτή θά ήθε-
λα νά προσθέσω ότι ή έλλειψη αμοιβαίας ένημέρωσης μεταξύ τών έπιστημόνων
επηρέασε άρνητικά τήν πρόοδο τοϋ έρευνητικοΰ έργου.

Βαθμιαίως ή νέα γεωμετρία έγινε γνωστή μέ τήν ονομασία «υπερβολική
γεωμετρία», σέ άντιπαράθεση μέ τήν Ευκλείδεια Γεωμετρία καί μέ μία άλλη
μή ευκλείδεια γεωμετρία που φέρει τήν ονομασία «έλλειπτική γεωμετρία», καί
ή οποία έχει στενή σχέση μέ τή λεγόμενη σφαιρική γεωμετρία. Ή «υπερβολική
γεωμετρία» ύπήρξε πάρα πολύ χρήσιμη σέ εύρύτατες περιοχές τής μαθηματικής
έπιστήμης.

"Ομως, παρέμενε πάντα άναπάντητο τό μέγα ερώτημα: Ποιά ήταν ή άξία
τής μή εύκλείδειας γεωμετρίας; Ό χώρος στόν όποιον ζούμε είναι εύκλείδειος ή
ισχύει σέ αύτόν ή μή εύκλείδεια γεωμετρία; Γιά νά άπαντηθεΐ τό έρώτημα αύτό
έπρεπε νά κάνει τήν έμφάνισή του ό κορυφάϊος μαθηματικός Bernhard Rie-
mann.

Ό Georg Friedrich Bernhard Riemann γεννήθηκε τό 1826, ήτοι πενήντα
χρόνια μετά τόν Gauss.

Οί Euler, Gauss καί Riemann έκπροσωπούν μία χρυσή έποχή τών μαθη-
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ματικών, όπως οί Bach, Beethoven καί Brahms εκπροσωπούν κάτι ανάλογο
στήν κλασική μουσική (Είκ. 6).

Ό Euler καί δ Bach έζησαν τδν 18ο αι., υπήρξαν δέ αμφότεροι άκρως πα-
ραγωγικοί, μέ πολυμελείς οικογένειες, τά δέ τελευταία χρόνια του βίου τους κα-
τέληξαν σέ πλήρη τύφλωση.

Ό Beethoven καί δ Gauss υπήρξαν οί ρομαντικοί τού 19ου αι. καί τελειο-
μανεΐς στά έργα τους. «Λίγα άλλα ώριμα», συνήθιζε νά λέγει ό Gauss.

Ό Brahms καί ό Riemann ήσαν έκ φύσεως μετριοπαθείς καί τελειομανεΐς
καί αύτοί.

Σέ σύγκριση μέ τό ογκωδέστατο έργο τοΰ Euler, τό έργο τοΰ Riemann συ-
νοψίζεται σέ ένα μικρό χαρτόδετο τόμο. "Ομως ό Riemann υπήρξε αύτός πού τό
έργο του άλλαξε άρδην τόν ροΰν όχι μόνο τής μαθηματικής έπιστήμης άλλά καί
τήν εικόνα τοΰ κόσμου στον όποιο ζούμε. "Οταν ή διδακτορική διατριβή τού

■c?
Carl Friedrich Gauss Ludwig van Beethoven
mlrJP HM
ä^JQHb*. nj^·
j IBHBHIHr^l

Georg Friedrich Bernhard Riemann Leonard Euler

Είκ. 6.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 19ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

37

Riemann ετέθη υπόψη τοϋ Gauss, ή αντίδραση τοϋ τελευταίου ύπήρξε εκρηκτι-
κή : «Πρόκειται γιά έναν δημιουργό εξαιρετικά δραστήριο, μία μαθηματική διά-
νοια προικισμένη μέ μεγάλη γονιμότητα».

Ή ούσία, τό βαθύτερο νόημα τής νέας αντίληψης πού εισήγαγε ό Riemann
σχετικά μέ τό «χώρο», ήταν ότι πρέπει νά έξετάζουμε, νά μελετούμε τό χώρο
πού υπάρχει γύρω μας, κατά τόν ίδιο άκριβώς τρόπο όπως ό Gauss ύπέδειξε νά
γίνεται ή μελέτη μιας έπιφάνειας, ήτοι άκολουθώντας άμεσα μονοπάτια, κάνο-
ντας μετρήσεις καί καταγράφοντας τά προκύπτοντα άποτελέσματα, άπαλλαγ-
μένοι άπό κάθε προκατάληψη.

Στή συνέχεια θά άσχοληθούμε μέ μία έννοια πού ό Einstein, άργότερα, συ-
νήθιζε νά όνομάζει «thought experiment» («νοερό πείραμα»), δηλαδή ένα πεί-
ραμα τό όποιο έκτελειται εξ ολοκλήρου στή φαντασία μας. Γιά νά γίνει καλύτε-
ρα άντιληπτή ή έννοια «νοερό πείραμα», θά παραθέσουμε αύτά πού άναφέρει ό
καθηγητής Robert Osserman μέ άπαράμιλλη κομψότητα καί σαφήνεια*.

"Ενα πολύ καλό παράδειγμα τού ρόλου τόν όποιον παίζει τό «νοερό πείραμα»
στό νά άντιληφθούμε τό φυσικό κόσμο είναι ό «νόμος τής άδράνειας», τόν όποιον
πρώτος διετύπωσε δ Γαλιλαίος καί τόν άπεδέχθη δ Newton ώς τόν πρώτο άπό
τούς τρείς περίφημους «Νόμους τοϋ Νεύτωνος» στή Φυσική. Ό Γαλιλαίος πα-
ρατήρησε προσεκτικά καί έκανε μετρήσεις τής κινήσεως τών άντικειμένων ύπό
ποικίλες συνθήκες, καί τελικά έφτασε στό συμπέρασμα ότι ή σωστή περιγραφή
τής κίνησης ήταν άκριβώς ή άντίθετη άπό εκείνη πού δογματικά ειχε γίνει άπο-
δεκτή έπί 2.000 σχεδόν χρόνια. Ή δογματική άντίληψη τήν οποίαν ύποστήριζε
δ Αριστοτέλης ήταν ότι γιά νά διατηρηθεί ένα σώμα έν κινήσει, πρέπει μία δύ-
ναμη νά δρά έπ' αύτού συνεχώς, όταν δέ ή δύναμη αύτή παύσει νά δρά, τότε ή
κίνηση σταματά.

Ό Γαλιλαίος, άντίθέτως, ύποστήριζε ότι ένα κινούμενο σώμα θά έξακολου-
θήσει νά κινείται γιά πάντα έκτος αν κάποια δύναμη άσκηθεΤ έπ' αύτού καί τό
σταματήσει. Ή άποψη τού 'Αριστοτέλη ίσχυσε έπί τόσο μακρό χρονικό διάστη-
μα γιά τόν άπλούστατο λόγο ότι δέν ύπήρχε τρόπος νά άποδειχθεΐ πειραματικά
ή άποψη τού Γαλιλαίου. Διότι ύπάρχουν πάντα δυνάμεις οί οποίες ένεργοΰν έπί
ενός άντικειμένου, βαρύτης, τριβή, κ.ά. Ό Γαλιλαίος έπρεπε νά «φαντασθεί» μία
κατάσταση στήν δποία όλες οί δυνάμεις είχαν σταματήσει νά δρούν, καί έτσι
συμπέρανε ότι, ύπό τις συνθήκες αύτές, ένα άντικείμενο θά συνεχίσει νά κινείται
προς τήν ί'δια κατεύθυνση καί μέ τήν 'ϊδια ταχύτητα έπ' άπειρον. "Εφτασε στό

* Osserman, R. Poetry of the Universe. Anchor Books 1996.
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συμπέρασμα αυτά παρατηρώντας ότι, ελαττώνοντας σταδιακά τις έξωτερικές
δυνάμεις, ή κατάσταση προσεγγίζει τήν προβλεφθεϊσα άπο τό νοερό πείραμα κα-
τάσταση.

Παραθέτουμε, τώρα, ένα ισοδύναμο νοερό πείραμα μέ έκεϊνο πού έδωσε δ
Riemann γιά νά άναλύσει τό σχήμα τού χώρου.

"Ας ύποθέσουμε ότι έπιθυμούμε νά έξετάσουμε τό σχήμα τού χώρου πλησίον
τής Γής. Επιλέγουμε πρώτα μία κατεύθυνση, π.χ. τήν κατεύθυνση πρός τό Βό-
ρειο Πόλο, καί έξετάζουμε τό «σχήμα τού χώρου» στό έπίπεδο τό κάθετο πρός
τήν κατεύθυνση αύτή. Άς φαντασθούμε ότι ύπάρχει ένας μεγάλος άριθμός πυ-
ραύλων έπί τοϋ Ισημερινού, τοποθετημένων σέ ίσα διαστήματα ό ένας άπό τόν
άλλο. Σέ δεδομένη στιγμή καί συγχρόνως, οί πύραυλοι αύτοί έκτοξεύονται πρός
βορρά. Κάθε πύραυλος είναι προγραμματισμένος νά διανύσει τήν ίδια δεδομένη
άπόσταση πρός τά άνω καί στή συνέχεια νά έκραγεϊ εκλύοντας μία ισχυρή άνα-
λαμπή. Τό άποτέλεσμα πρέπει νά είναι ένας γιγαντιαίος φωτοστέφανος (κύκλος),
ό όποιος περιβάλλει τόν πλανήτη σέ κάποια άπόσταση άπό τήν έπιφάνεια τής
Γής. Γιά νά συνεχίσουμε τό νοερό μας πείραμα ας ύποθέσουμε ότι μπορούμε νά
μετρήσουμε τήν περιφέρεια τοϋ κύκλου αύτού. Άν δ χώρος μας ήταν εύκλεί-
δειος, τότε τό μήκος τής περιφέρειας τού φωτοστέφανου θά ήταν 2π φορές τό
μήκος τής άκτίνας. "Ομως, ή άποψη τοϋ Riemann ήταν ότι δέν μπορούμε νά
γνωρίζουμε έκ τών προτέρων ποιό θά είναι τό μήκος τής περιφέρειας, άφού δέν
γνωρίζουμε άν όντως ό χώρος μας είναι εύκλείδειος. Εξάλλου, τήν άποψη αύτή
είχαν έκφράσει ήδη ό Gauss καί ό Lobachevsky. Στή δεκαετία τοϋ 1820 δ
Lobachevsky είχε ύπολογίσει όλους τούς τύπους τής μή ευκλείδειας γεωμετρίας,
μεταξύ τών οποίων ήταν καί ό τύπος πού δίδει τό μήκος τής περιφέρειας κύκλου
δοθείσης άκτίνας, όπως είναι δ φωτοστέφανος στήν περίπτωση τού παρόντος
νοερού πειράματος. Στή γεωμετρία τού Lobachevsky (τήν «υπερβολική γεωμε-
τρία») τό μήκος τής περιφέρειας θά ήταν μεγαλύτερο άπό εκείνο πού θά είχε
στήν εύκλείδεια γεωμετρία, ήτοι 2π φορές έπί τήν άκτίνα τού κύκλου, αύξημένο
τό γινόμενο αύτό κατά μία ποσότητα ή όποία παριστάνει τήν «καμπυλότητα τού
χώρου». Ό Riemann είχε τήν άποψη ότι καί στήν περίπτωση αύτή δέν μπο-
ρούμε νά ύποθέσουμε ότι ό χώρος είναι εύκλείδειος ή χώρος τού Lobachevsky,
διότι μπορεί κάλλιστα ό φωτοστέφανος νά έχει μήκος μικρότερο έκείνου πού έχει
στήν εύκλείδεια γεωμετρία, καί μάλιστα έδωσε ένα παράδειγμα όπου άληθεύει ή
τελευταία περίπτωση, όπότε ή άντίστοιχη γεωμετρία λέγεται «έλλειπτική» ή
«μή εύκλείδειος γεωμετρία τού Riemann».

Ό Riemann, όμως, προχώρησε περισσότερο έξετάζοντας καί τήν άκόλουθη
άποψη: Καί στις τρεις γεωμετρίες, Riemann, Lobachevsky καί Εύκλείδειο, τό
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μήκος τής περιφέρειας ένός κύκλου μέ δεδομένη ακτίνα είναι τό ίδιο σε οποίο μέ-
ρος τού χώρου καί αν ευρίσκεται ό κύκλος, κοντά στή Γή ή μακριά άπό αυτήν.
Ό Riemann απέρριψε τήν ώς άνω άποψη, λέγοντας ότι δέν ύπάρχουν έπιχειρή-
ματα υπέρ αύτής. Διότι ή καμπυλότητα τού χώρου κοντά στή Γή μπορεί νά δια-
φέρει άπό τήν καμπυλότητα κοντά σέ ένα μακρινό γαλαξία. Έν πάσει περιπτώ-
σει συνεχίζοντας τό ίδιο νοερό πείραμα, θά μας δώσει αύτό μία ένδειξη τής κα-
μπυλότητας τού χώρου διά τής συγκρίσεως τού μήκους τής περιφέρειας τού φω-
τοστέφανου μέ τήν άκτίνα αύτού. Πρός τούτο, ό τύπος ό όποιος υπάρχει, καί ό
όποιος οφείλεται στους Bertrand καί Puiseux, καί συνδέει τό μήκος περιφέρει-
ας κύκλου κείμενου έπί μιας έπιφάνειας με τήν καμπυλότητα τής έπιφάνειας,
μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά νά «ορισθεί» ή καμπυλότητα τού χώρου. "Ητοι:

«Καμπυλότητα μηδέν» σημαίνει ότι τό μήκος ένός κύκλου άκτίνας ρ είναι
2πρ.

«Καμπυλότητα θετική» σημαίνει ότι τό μήκος τού κύκλου άκτίνας ρ είναι
μικρότερο τού 2πρ.

«Καμπυλότητα άρνητική» σημαίνει ότι τό μήκος τού κύκλου άκτίνας ρ,
είναι μεγαλύτερο τού 2πρ.

Μέ άλλα λόγια όσο πιό άρνητική είναι ή καμπυλότητα, τόσο πιο μεγάλο είναι
τό μήκος τής περιφέρειας.

Παρατηρούμε ότι ή έννοια τής κυρτότητας τού χώρου κατά τόν Riemann,
καταλήγει νά σημαίνει τήν περιγραφή τού πόσο οί. γενόμενες μετρήσεις άποκλί-
νουν άπό έκεϊνες πού θά βρίσκαμε άν ό χώρος ήταν εύκλείδειος.

Ό Riemann, όχι μόνο έφηύρε τήν ιδέα τού καμπύλου χώρου καί έξήγησε
πώς νά υπολογίζουμε τήν καμπυλότητά του, άλλά έπρότεινε ένα ριζικά διαφορε-
τικό πρότυπο άπό τό σύνηθες εύκλείδειο πρότυπο ολόκληρου τού Σύμπαντος. Πιό
συγκεκριμένα μάς πληροφορεί ότι μεταξύ πολλών άλλων ιδιοτήτων πού μπορεί
νά έχει τό Σύμπαν, έχει σφαιρικό σχήμα, αν ή καμπυλότητά του είναι ένας στα-
θερός θετικός άριθμός.

Νομίζω ότι παρουσιάζει μεγάλο ένδιαφέρον ή πληροφορία πού μάς παρέχει ό
καθηγητής R. Osserman, ότι άποτελεϊ ένα παράδειγμα πολύ σπάνιας σύμπτω-
σης ποιητικής καί μαθηματικής φαντασίας τό γεγονός ότι ό ποιητής Dante
Aligeri, στό έργο του Θεία Κωμωδία (Divine Comedy), περιγράφει μία όψη τού
Σύμπαντος ή όποια παρουσιάζει εκπληκτικές ομοιότητες μέ έκεϊνο πού
περιγράφει ό Riemann.

Καί διερωτάται κανείς πόσο βαθύτερα θά έξελίσσονταν οί ιδέες αύτές τού
Riemann, άν αύτός δέν είχε πεθάνει πριν νά κλείσει τά σαράντα του χρόνια.
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Ή σημερινή ομιλία τελειώνει κατ' ανάγκην εδώ. Δέν τελειώνει όμως καί ή
ιστορία που άρχίσαμε νά διηγούμαστε. Θά μπορούσε νά άκολουθήσει μία άτελεί-
ωτη σειρά άνακαλύψεων φυσικών νόμων έκ τών όποιων ό καθένας γίνεται αντι-
ληπτός μόνο όταν μας δοθεί μέ μία σαφή μαθηματική έκφραση. "Ομως, έστω
καί μέ όσα αναπτύξαμε σήμερα, θέλω νά πιστεύω ότι έγινε εμφανής ό καταλυ-
τικός ρόλος τών Μαθηματικών στό νά γνωρίσουμε τό φυσικό κόσμο, τό λεγόμε-
νο «παρατηρήσιμο» σύμπαν.

'Επιπλέον θά ήθελα νά τονίσω ότι στις τρεις τελευταίες ομιλίες μου καί σέ
άλλες προγενέστερες, όπως αύτή πού άναφέρεται στήν 'Ισχυρή Τεχνητή Νοη-
μοσύνη, σκοπός μου έκ παραλλήλου ήταν νά πείσω τόν άκροατή (άναγνώστη)
γιά τήν άλήθεια τών έξής άπόψεων οί όποιες όφείλονται στόν Albert Einstein.
Εύκολα ό άναγνώστης θά μπορέσει νά έντοπίσει τά σημεία όπου γίνεται ή σχε-
τική άναφορά.

Ή φύση τής «πραγματικότητας» δέν μπορεί νά γίνει πλήρως αντιληπτή με
μόνη τήν εφαρμογή τής ανθρώπινης λογικής.

Ή Θρησκεία χωρίς τήν Επιστήμη είναι τυφλή.

Ή Επιστήμη χωρίς τήν Θρησκεία είναι χωλή.

Τέλος, οί ώς άνω άπόψεις άπαντούν έμμέσως καί στό έξής έρώτημα πού συ-
χνά άνακύπτει κατά τή μελέτη θεμάτων τού εί'δους αύτού, ήτοι: «Ή πρόοδος
τών Θετικών 'Επιστημών καί τής Τεχνολογίας οδηγεί ή μπορεί νά όδηγήσει τόν
άνθρωπο στήν άμφισβήτηση τών μεταφυσικών άληθειών καί τής ύπάρξεως τού
Θεού;».

Ή άπάντηση είναι άρνητική. Λίγη έπιστήμη μπορεί νά άπομακρύνει τόν
άνθρωπο άπό τόν Θεό, περισσότερη όμως έπιστήμη τόν έπαναφέρει σέ Αύτόν. Διό-
τι ή ταχύτητα, ή όρμή μέ τήν οποία είναι τότε δ άνθρωπος έφοδιασμένος, τού επι-
τρέπει νά κάνει τό άπαιτούμενο εκείνο μικρό άλμα γιά νά «μεταβεί» στό όριο.

Ή 'Επιστήμη καί ή Θρησκεία είναι μοιραίο νά δώσουν τά χέρια γιά τή δη-
μιουργία μιας άνθρώπινης κοινωνίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Άρτεμιάδης, Ν. Κ. Ιστορία τών Μαθηματικών, 'Ακαδημία 'Αθηνών 2000.
Άρτεμιάδης, Ν. Κ. Λόγοι άπό του Βήματος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 'Ακαδημία 'Αθηνών
2001.

Osserman, R. Poetry of the Universe, Ancor Books 1996.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

Δημογραφία καί Άμυνα
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΚΑΡΒΕΛΗ

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες καί Κύριοι 'Ακαδημαϊκοί,

Ή παρουσία μου στό βήμα σκοπό έχει νά σας πληροφορήσει για μία έργα-
σία τού Γραφείου Στρατιωτικών καί 'Αμυντικών Θεμάτων, τού όποιου τυγχάνω
'Επόπτης, ή οποία εξεδόθη καί έκυκλοφόρησε προσφάτως υπό τόν τίτλο Δημο-
γραφία καί 'Άμυνα. Τό δημογραφικό πρόβλημα καί οί επιπτώσεις του στήν
Εθνική "Αμυνα.

'Αφορμή γιά τήν εκπόνηση αύτής τής έργασίας μας έδωσε ή προσφάτως
άποφασισθεΐσα μείωση τής διάρκειας τής στρατιωτικής θητείας σέ έννέα μήνες
καί ή έξαγγελία γιά περαιτέρω μείωσή της σέ έξι μήνες στό μέλλον.

Λόγω τού γνωστού δημογραφικού προβλήματος ή μείωση αύτη, μαζί μέ τήν
ποσοτική μείωση τής άριθμητικής δυνάμεως τών καλούμενων πρός στράτευση κλά-
σεων τις τελευταίες δεκαετίες, δημιουργεί, νομίζουμε, σοβαρά προβλήματα στις
"Ενοπλες Δυνάμεις τής χώρας, όσον άφορά στά έπίπεδα της έπάνδρωσής των.

'Απεφασίσθη, κατόπιν αυτού, ή διερεύνηση τού θέματος καί κυρίως ή διε-
ρεύνηση τών επιπτώσεων πού αύτό μπορεί νά έ'χει στήν 'Εθνική "Αμυνα.'Απε-
καλύφθη άπό τήν έρευνα καί μελέτη ότι, έφόσον δέν ληφθούν μέτρα άναστροφής
της πτωτικής πορείας τού δημογραφικού προβλήματος, τό στρατευόμενο δυνα-
μικό δέν θά έπαρκεΐ καί ή έπάνδρωση τών Ε.Δ., ιδιαίτερα τού Στρατού Ξηράς,
θά προβληματίζει συνεχώς τις στρατιωτικές ήγεσίες. Τό οδυνηρό είναι ότι καί
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σήμερα αν αρχίσουν τά μέτρα βελτίωσης τής δημογραφικής κατάστασης, γιά το
στράτευμα θά άρχίσουν νά αποδίδουν μετά άπό είκοσι έτη, δεδομένου ότι οί άνδρες
οί όποιοι θά στρατευθούν τό 2028 είναι ήδη γεννημένοι καί έγγεγραμμένοι στά
μητρώα άρρένων."Εως τότε τίποτε δέν μπορεί νά άλλάξει.

Άπό τήν άλλη πλευρά ή μειωμένη παραμονή υπό τά όπλα, δηλαδή ή μικρή
διάρκεια θητείας, δέν έπηρεάζει άπλώς πρός τά κάτω τή συνολική οροφή έπάν-
δρωσης τοϋ στρατεύματος άλλά έχει πολλές άλλες σοβαρές έπιπτώσεις σέ θέμα-
τα ετοιμότητας, λειτουργικότητας τών μονάδων, έκπαίδευσης, συγκρότησης,
δομής κλπ.

Οί παραπάνω διαπιστώσεις μας οδήγησαν λογικά στή διατύπωση διαφόρων
σκέψεων καί άπόψεων, οί οποίες θά μπορούσαν νά οδηγήσουν άν όχι στήν πλή-
ρη έπίλυση τού προβλήματος τής έπάνδρωσης τών Ε.Δ., τουλάχιστον στό με-
τριασμό τών δυσμενών έπιπτώσεών του στήν "Αμυνα.

"Ετσι παρουσιάζονται σκέψεις καί άπόψεις πάνω σέ θέματα όπως ή στρά-
τευση τών γυναικών, ό επαγγελματικός στρατός, μία λογική διάρκεια θητείας,
ή στράτευση στό 18ο έτος ήλικίας, ή έπιστράτευση, ή άνθρωπογεωγραφική πα-
ράμετρος, ή άσφάλεια καί ή στράτευση μεταναστών, προκειμένου νά γίνουν
άφορμή συζητήσεων καί μελέτης άπό τά Επιτελεία τών Κλάδων τών Ε.Δ., τά
όποια είναι καί τά μόνα πού έχουν στή διάθεσή τους όλα τα άπαραίτητα στοιχεία
—κάποια είναι βαθμού άπορρήτου— ώστε νά προωθηθούν πρός τή στρατιωτική καί
πολιτική ιεραρχία κατάλληλες εισηγήσεις πρός θεραπεία τοϋ κακού.

Δέν χρειάζεται, νομίζω, νά ειπώ περισσότερα ώστε νά γίνει άντιληπτός ό
σκοπός αύτής τής προσπάθειας πού άνέλαβε τό Γραφείο.Υπάρχει όντως πρό-
βλημα στήν όλη άμυνα τής χώρας, ώς συνέπεια τής κακής δημογραφίας μας καί
τής συνεχούς μείωσης τής διάρκειας τής θητείας, και τό άρμόδιο Γραφείο τής
Ακαδημίας θέλησε νά τό φέρει στήν επιφάνεια, όπως καί νά παρουσιάσει κάποι-
ες ιδέες γιά τή διόρθωση τής κατάστασης.

Νά μού έπιτρέψετε νά εύχαριστήσω τούς πρώην συναδέλφους μου, τόν Υπο-
στράτηγο έ.ά. Ιωάννη Παρίση καί τόν Ταξίαρχο έ.ά. Βασίλειο Βάσσιλα, οί οποίοι
εργάσθηκαν οικειοθελώς, ό μέν πρώτος στό θέμα τής άμυνας, ό δέ δεύτερος στό
θέμα τής δημογραφίας, καί έτσι έγινε εφικτή ή ολοκλήρωση καί ή έκδοση τής
παρουσιαζόμενης σήμερα έργασίας.

Νά εύχαριστήσω έπίσης όλους έσάς πού μέ προσοχή μέ άκούσατε καί νά σάς
παρακαλέσω γιά τά σχόλιά σας καί τήν κριτική σας, διότι μάς είναι πολύτιμα.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Νικολάου Άμβράζη, Διεπιστημονική μελέτη τών σεισμών στήν ανατολική Μεσό-
γειο και τή Μέση Ανατολή προ τοΰ 1900,

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΧΡΗΣΤΟ ΖΕΡΕΦΟ
Κυρία καί Κύριοι Συνάδελφοι,

Μέ ιδιαίτερη χαρά έχω τήν τιμή νά σάς παρουσιάσω τον πρώτο τόμο-δίτο-
μης έργασίας έκτάσεως 950 σελίδων μέ μόνο συγγραφέα τόν καθηγητή Νικό-
λαο Άμβράζη. Τό ογκώδες καί σημαντικότατο αύτό έργο έξετάζει λεπτομερώς
4.148 μεγάλους σεισμούς πού συνέβησαν 2.000 χρόνια πρό τού 1900 στήν
Ανατολική Μεσόγειο καί τή Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης φυσικά καί
τής Ελλάδος. Ό πρώτος τόμος δημοσιεύθηκε άπό τό Cambridge University
Press καί φέρει τό λογότυπο τής Ακαδημίας Αθηνών γιά τή συμβολή τού Μέ-
λους της στήν έκδοσή του. Εκτός τού όγκου του, περιέχει 170 φωτογραφίες,
19 χάρτες καί 2.900 άναφορές. Ό τόμος πωλείται έναντι 150 εύρώ, έκ τών
οποίων ή Ακαδημία έχει λαμβάνειν μέρος έκ τών συγγραφικών δικαιωμάτων.

Θά πρέπει νά τονίσω σέ αύτό τό σημείο ότι ή ένδελεχής έρευνα τού διακε-
κριμένου συναδέλφου κ. Νικόλαου Άμβράζη χρησιμοποίησε όχι μόνον άρχαιολο-
γικά καί πρωτογενή ιστορικά στοιχεία άλλά καί σεισμοτεκτονικά, όπως καί πλη-
ροφορίες άπό έργασίες υπαίθρου πού έγιναν κατά τή διάρκεια τών τελευταίων 30
έτών στήν Ελλάδα, τή νότια πρώην Γιουγκοσλαβία, τή Βουλγαρία, τήν Τουρ-
κία, τήν Αίγυπτο, τήν Κύπρο καί τήν Παλαιστίνη. Μάλιστα οί πηγές πληροφο-
ριών έκτείνονται χρονικά άπό τήν πρό δισχιλιετίας άσσυριακή άλληλογραφία μέ-
χρι καί τόν ήμερήσιο Τύπο τού 19ου αιώνος. Ό συγγραφέας, πρός άποφυγήν πα-
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ρανοήσεων στήν ερμηνεία τών πληροφοριών, μετέφρασε στά αγγλικά δλα τά
πρωτογενή κείμενα που βρέθηκαν καί ήταν γραμμένα σέ διάφορες γλώσσες, με-
ταξύ άλλων στήν Ελληνική, τή Λατινική, τήν 'Αραβική, τήν Τουρκική, τήν
'Αρμενική καί τή Σλαβική.

Ή παραβολή μακροσεισμικών πληροφοριών ιστορικών σεισμών μέ σεισμούς
τού 20ού αιώνος έπέτρεψε τή διαβάθμιση καί τήν έκτίμηση τής τεκτονικής καί
τής μακροχρόνιας σεισμικότητας τής περιοχής. Μεταξύ τών άλλων σημαντικών
ευρημάτων, ό συγγραφέας άποδεικνύει ότι τό διάστημα τών εκατό χρόνων σει-
σμολογικών παρατηρήσεων πού προσφέρεται σήμερα γιά τήν έκτίμηση τής σει-
σμικής έπικινδυνότητας τής χώρας, τό όποιο χρησιμοποιείται καί γιά τούς άντι-
σεισμικούς κανονισμούς, είναι πολύ σύντομο καί άνεπαρκές γιά τήν πραγματική
έκτίμηση τού κινδύνου. Πράγματι, ό χρόνος έκτιμήσεως τού σεισμικού κινδύνου
έξαρτάται άπό τήν έξέλιξη αύτών τών γεωφυσικών φαινομένων, έξέλιξη ή οποία
μετράται σέ γεωλογικές χρονικές κλίμακες πού διαρκούν εκατομμύρια έτη καί
όχι σέ «άνθρώπινες» χρονικές κλίμακες. Καί τούτο διότι ή άνθρώπινη χρονική
κλίμακα τών έκατό περίπου έτών είναι μόλις ένα χιλιοστό τού χιλιοστού τού δευ-
τερολέπτου, άν συγκριθεί μέ τή γεωλογική κλίμακα, π.χ. άπό τήν Πλειόκαινο
εποχή μέχρι σήμερα.

Ή έρευνα τού κ. 'Αμβράζη δείχνει ότι οί διαρρήξεις τεκτονικών ρηγμάτων
καί ή γένεση μεγάλων σεισμών πού έγιναν στό παρελθόν δέν θά μπορούσαν νά
προβλεφθούν άπό τή σεισμική δράση κατά τά τελευταία έκατό χρόνια, χρονική
διάρκεια όπως άναφέρθηκε πολύ μικρή, ένώ σέ άλλες περιοχές πού περιμένου-
με ρηγμάτωση σήμερα, αύτή δέν έχει άκόμη παρουσιαστεί. Στήν έργασία άπο-
δεικνύεται επίσης οτι ό τεκτονικός κατακερματισμός τού φλοιού τής ελληνικής
ξηράς, έν σχέση μέ τή συνεχή καί μεγάλου μήκους τεκτονική θραύση τοϋ υπο-
λοίπου τού φλοιού τής 'Ανατολικής Μεσογείου, συμφωνεί μέ τά μακροχρόνια
σεισμικά δεδομένα καί επιβεβαιώνει ότι στήν Ελλάδα έχουμε πολλούς, σχετικά
μικρούς σεισμούς πού δέν ύπερβαίνουν τό μέγεθος τών 6 καί 3/4 τής κλίμακας
Ρίχτερ, ένώ άνατολικά τής χώρας μας έχουμε λιγότερους σεισμούς, οί όποιοι
όμως μπορούν νά φτάσουν καταστροφικά μεγέθη κοντά στό 8 τής κλίμακας
Ρίχτερ. Πρέπει νά σημειωθεί έδώ ότι ένας σεισμός τών 8 τής κλίμακας Ρί-
χτερ έκλύει ένέργεια όση 100 σεισμοί τών 6 καί 3Α τής κλίμακας Ρίχτερ. Οί
μικροί άλλά συχνοί σεισμοί στήν Ελλάδα έπιφέρουν προοδευτικά τόν πρόωρο
γηρασμό τών κατασκευών, μέ μιά συνεχιζόμενη αύξηση τής τρωτότητάς τους.
'Αντίθετα, οί σεισμοί στήν 'Ανατολή κάνουν μεγάλες καταστροφές σέ έκτενεϊς
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περιοχές, μέ μεγάλες άπώλειες ζωής, συμβαίνουν, ομως, σέ άραιότερα χρονικά
διαστήματα.

Στήν Ελλάδα, οί άντισεισμικοί κανονισμοί που ώς γνωστόν βασίζονται σέ
στοιχεία μόνον έκατά έτών, γιά ορισμένες περιοχές υπερυπολογίζουν τό σεισμικό
κίνδυνο ένώ γιά άλλες σχεδόν τόν άγνοοϋν. Αυτή ή άνακρίβεια στήν έκτίμηση τοΰ
σεισμικού κινδύνου καί ή μεγάλη καί σέ πολλές περιπτώσεις άγνωστη τρωτότη-
τα τών ύπαρχουσών κατασκευών, ή οποία ποικίλλει, είναι υπεύθυνη γιά τις σχε-
τικά μεγάλες ύλικές άπώλειες πού παρατηρούνται άπό σεισμούς στόν τόπο μας.
'Αποδεικνύεται ότι λόγω τής έλλειψης μακροχρόνιων δεδομένων, ή καθιερωμένη
έκτίμηση τής σεισμικής διακινδύνευσης στήν Ελλάδα άπό βραχύχρονες παρα-
τηρήσεις ύπερβάλλει νά υποτιμά σημαντικά τό σεισμικό κίνδυνο, μέ σοβαρές επι-
πτώσεις γιά τόν άντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών. 'Αποδεικνύεται ότι ό κίν-
δυνος άπό τσουνάμι στόν ελληνικό χώρο, στατιστικώς, είναι άνύπαρκτος.

Ή Σεισμολογία δέν μπορεί νά μειώσει τή σεισμική έπικινδυνότητα μιάς κα-
τασκευής. 'Αντιθέτως, ή Τεχνική Σεισμολογία μπορεί νά μειώσει τή σεισμική
έπικινδυνότητα μειώνοντας τήν τρωτότητα, δηλαδή αύξάνοντας τή σεισμική
άντοχή τής κατασκευής.

Ή εξαιρετική έργασία τού καθηγητή Νικόλαου Άμβράζη άπορροφά τόν άνα-
γνώστη, όχι μόνο με τις προκλήσεις πού προσφέρει ή σεισμολογική μελέτη παρελ-
θόντος, παρόντος καί μέλλοντος, άλλά καί με τήν. παράθεση έξαιρετικών καί έν
πολλοίς πρωτότυπων πληροφοριών άπό ιστορικές καί άλλες πηγές τού μακρινού
παρελθόντος. Αύτό πού θά πρέπει νά τονισθεί έπίσης είναι ή έξαιρετική έπιτυχία μέ
τήν όποια παρατίθενται τά ιστορικά άρχεΐα μαζί μέ δεδομένα τής σύγχρονης Σει-
σμολογίας σέ μια περιοχή ή όποια είναι άπό τις πιό εύάλωτες σεισμικά στόν κό-
σμο. Τό έλλειμμα πληροφορίας πού υπάρχει άπό τά τελευταία έκατό χρόνια σέ σχέ-
ση μέ τούς περίπου δύο μεγάλους σεισμούς κατ' έτος πού δίδουν τά ιστορικά δεδο-
μένα τών παρελθόντων 2.000 έτών θά πρέπει νά μάς προβληματίσει, όπως τονίζει
ό συγγραφέας καί όπως άνέφερα καί προηγουμένως, στις προσεχείς έκτιμήσεις τής
σεισμικής έπικινδυνότητας σέ αύτήν τήν περιοχή τού πλανήτη μας. Ή σαφής δια-
φοροποίηση τών καταστροφικών μεγεθών τής τάξεως τών 8 Ρίχτερ άνατολικά τής
Ελλάδος, μέ τά πλησίον τών 6 Ρίχτερ στήν Ελλάδα, δίνει έναν τόνο συγκρατη-
μένης αισιοδοξίας, τόν όποιο ό συγγραφέας έρχεται νά μάς τόν άφαιρέσει προσθέ-
τοντας τήν αύξημένη τρωτότητα καί τήν πρόωρη γήρανση τών κατασκευών στήν
Ελλάδα άπό τούς μικρούς μέν άλλά συχνούς σεισμούς τού ελληνικού χώρου.
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΓΣ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΛΟΥΤΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

'Αντικείμενο τής παρούσας εργασίας αποτελεί ή μελέτη τών μηχανισμών αστο-
χίας δοκών σάντουιτς πού καταπονούνται σέ καθαρή κάμψη ή σέ συνδυασμό κάμ-
ψης καί διάτμησης, ή δοκών ύπό μορφή προβόλου πού καταπονούνται μέ συγκε-
ντρωμένο φορτίο στό άκρο τους. Οί μηχανισμοί αύτοί περιλαμβάνουν έφελκυστική
ή θλιπτική άστοχία τών πελμάτων, άποκόλληση τών πελμάτων άπό τόν κορμό,
άστοχία λόγω διεισδύσεως συγκεντρωμένων φορτίων στόν κορμό, διατμητική άστο-
χία τού κορμού, ρυτίδωση τού θλιπτικού πέλματος καί όλικό λυγισμό. Ή μελέτη
τού πεδίου τών τάσεων πραγματοποιείται μέσα στό πλαίσιο τής θεωρίας τής
άντοχής τών ύλικών, ένώ γιά τήν άστοχία τών δοκών σάντουιτς χρησιμοποιούνται
κατάλληλα κριτήρια άστοχίας. Μελετάται μόνο ή άστοχία λόγω θλιπτικής ή έφελ-
κυστικής άστοχίας τών πελμάτων, διατμητικής άστοχίας τού κορμού καί ρυτιδώ-
σεως τού θλιπτικού πέλματος. Δίδονται άποτελέσματα γιά τήν έξάρτηση τού κρί-
σιμου φορτίου άστοχίας άπό τή γεωμετρία τής δοκού, τις μηχανικές ιδιότητες τών
ύλικών καί τόν τύπο φορτίσεως καί συνάγονται σχετικά συμπεράσματα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οί κατασκευές σάντουιτς χρησιμοποιούνται εύρύτατα στις πρακτικές έφαρ-
μογές λόγω τών σημαντικών πλεονεκτημάτων τής μεγάλης άντοχής καί άκαμ-
ψίας σέ συνδυασμό μέ τό μικρό βάρος πού παρουσιάζουν. Οί κατασκευές αύτές
άποτελούνται άπό δύο λεπτά πέλματα μεγάλης άντοχής καί άκαμψίας μεταξύ
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των οποίων τοποθετείται ελαφρύς κορμός, ο οποίος έπικολλάται στά πέλματα.
Τα πέλματα αναλαμβάνουν τις καμπτικές καί επίπεδες δυνάμεις της κατα-
σκευής, ενώ ο κορμός βοηθά στη σταθεροποίηση των πελμάτων καί αναλαμβά-
νει τις διατμητικές δυνάμεις. Διά της τοποθετήσεως των πελμάτων σέ αρκετή
άπόσταση μεταξύ τους μέσω τοΰ κορμού έπιτυγχάνεται μεγάλη αύξηση τής
ροπής αδράνειας, πράγμα το οποίο οδηγεί σε αυξημένη καμπτική ακαμψία. Συ-
νήθη υλικά πού χρησιμοποιούνται για τά πέλματα είναι τά μέταλλα καί τά σύν-
θετα υλικά ενισχυμένα με ίνες, ενώ δ κορμός άποτελεΐται άπό μεταλλικά ή μή
μεταλλικά κυψελώδη υλικά, άφρώδη υλικά, ή ξύλο.

Ή μηχανική συμπεριφορά καί ή άστοχία τών κατασκευών σάντουιτς έξαρ-
τάται από τις ιδιότητες τών πελμάτων, τού κορμού καί τής κόλλας μεταξύ τού
κορμού καί τών πελμάτων, τις γεωμετρικές διαστάσεις της κατασκευής καί τή
μορφή φορτίσεως. Οί δοκοί σάντουιτς πού μελετώνται στήν παρούσα εργασία πα-
ρουσιάζουν διάφορους τύπους αστοχίας. Οί τύποι αυτοί καί ή έναρξή τους είναι
δυνατόν νά προβλεφθούν με τή διεξαγωγή τής άναλύσεως τού πεδίου τών τάσεων
καί τήν εφαρμογή κατάλληλων κριτηρίων αστοχίας στις κρίσιμες περιοχές τής
δοκού. Ή άνάλυση αύτή παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες λόγω τής μή γραμ-
μικής καί ανελαστικής συμπεριφοράς τών υλικών τής δοκού καί τών άλληλεπι-
δράσεων τών διαφόρων τύπων άστοχίας. Γιά το σκοπό αύτό ή διεξαγωγή πειρα-
μάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Πιθανές μορφές άστοχίας τών κατασκευών σάντουιτς περιλαμβάνουν έφελ-
κυστική ή θλιπτική άστοχία τών πελμάτων, άποκόλληση τών πελμάτων άπό
τον κορμό, άστοχία λόγω διεισδύσεως τών εφαρμοσμένων συγκεντρωμένων φορ-
τίων στόν κορμό, διατμητική άστοχία τού κορμού, ρυτίδωση τού θλιπτικού πέλ-
ματος καί ολικό λυγισμό. Μετά τήν έναρξη ενός τύπου άστοχίας, είναι δυνατόν
νά ξεκινήσει έ'νας νέος τύπος άστοχίας, ό όποιος νά άλληλεπιδράσει μέ τόν προη-
γούμενο τύπο καί ή τελική άστοχία νά άκολουθήσει διαφορετική τροχιά. Ή
άστοχία τών κατασκευών σάντουιτς έ'χει μελετηθεί εκτενέστατα στή βιβλιογρα-
φία [1-3]. Ό ομιλητής, μέ συνεργάτες του [4-15], μελέτησε πρόσφατα μηχα-
νισμούς άστοχίας δοκών σάντουιτς με πέλματα άπό σύνθετα υλικά άποτελούμε-
να άπό συνεχείς ίνες άνθρακα σέ έποξειδική ρητίνη.

Στήν παρούσα έργασία μελετώνται οί μηχανισμοί άστοχίας δοκών σάντουιτς
πού άποτελούνται άπό πέλματα άπό σύνθετα υλικά καί κορμό άπό άφρώδη πο-
λυβινυλικό χλωρίδιο (PVC) ή κυψελοειδές άλουμίνιο καί καταπονούνται σέ κα-
θαρή κάμψη ή κάμψη τριών σημείων, ή προβόλων σάντουιτς πού καταπονούνται
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με συγκεντρωμένο φορτίο στο άκρο τοΰ προβόλου. Οί τύποι άστοχίας πού παρα-
τηρήθηκαν στά πειράματα καί μελετήθηκαν είναι ή θλιπτική άστοχία τού πέλ-
ματος της δοκού, ή άστοχία τού κορμού λόγω διατμήσεως καί ή ρυτίδωση τού
θλιπτικού πέλματος τής δοκού.

2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τά πέλματα τών δοκών σάντουιτς πού μελετήθηκαν στήν παρούσα έργασία
άποτελούνται άπό σύνθετα υλικά τύπου AS4/3501-6, μέ συνεχείς ίνες γραφίτη
τύπου AS4 σέ μία κατεύθυνση καί μήτρα άπό έποξειδική ρητίνη τύπου 3501-6.
Γιά τόν προσδιορισμό τών μηχανικών ιδιοτήτων καί τής καταστατικής συμπε-
ριφοράς τού σύνθετου αύτού ύλικοΰ πραγματοποιήθηκαν πειράματα έφελκυσμού
καί θλίψεως. Τά πειράματα θλίψεως έκτελέστηκαν μέ ειδική συσκευή πού κα-
τασκευάστηκε στό Πανεπιστήμιο τού Northwestern τών ΗΠΑ [16]. Ή άρχή
τής συσκευής είναι νά μεταφέρει τό φορτίο στό δοκίμιο διά διατμητικών δυνάμε-
ων μέσω έπιθεμάτων πού έπικολλώνται στά άκρα τού δοκιμίου. Ή διαμήκης
έφελκυστική καί θλιπτική καμπύλη τάσεων-παραμορφώσεων τού σύνθετου ύλι-
κού φαίνεται στό Σχ. 1. Παρατηρούμε ότι τό υλικό παρουσιάζει μιά χαρακτηρι-
στική μή γραμμική άκαμψία σέ έφελκυσμό μέ αύξηση τού μέτρου έλαστικότη-
τος καί μία χαρακτηριστική μή γραμμική άκαμψία σέ θλίψη μέ μείωση τού μέ-
τρου έλαστικότητος μετά τή γραμμική περιοχή τού υλικού.

Εξετάστηκαν τρία υλικά κορμού τής δοκού σάντουιτς. Τό πρώτο ύλικό ήταν
κυψελοειδές άλουμίνιο τύπου PAMG 8.1-3/16 001-Ρ-5052 (Plascore Co.). Τά
άλλα δύο ύλικά ήταν άφρώδη πλαστικά άπό πολυβινυλικό χλωρίδιο (PVC) μέ
κλειστές κυψέλες ύπό τήν εμπορική όνομασία Divinycell Η100 καί Η250, μέ
πυκνότητα 100 καί 250 kg/m3 άντίστοιχα. Τό κυψελοειδές άλουμίνιο παρουσιά-
ζει έντονη άνισοτροπική συμπεριφορά, μέ σημαντικά μεγαλύτερη άντοχή καί
άκαμψία στήν έγκάρσια διεύθυνση (διά μέσου τού πάχους, διεύθυνση τών κυ-
ψελών) άπ' ό,τι στήν έπίπεδη διεύθυνση. Τά τρία κύρια μέτρα έλαστικότητος
El, Ε2 στό έπίπεδο, καί Ε3 κατά τήν έγκάρσια διεύθυνση, προσδιορίστηκαν μέ
πειράματα σέ κάμψη τεσσάρων σημείων, τριών σημείων καί καθαρή θλίψη [17].
Τό μήκος τών δοκιμίων ήταν 20.3 έκ. Ή άπόσταση μεταξύ τών φορτίων στά
πειράματα κάμψης τεσσάρων σημείων ήταν 10.2 έκ. Ή διατομή τών δοκιμίων
ήταν διαστάσεων 2.54x2.54 έκ. Τό ύλικό Divinycell Η100 παρουσιάζει σχεδόν
ίσοτροπική συμπεριφορά, ένώ τό ύλικό μέ μεγαλύτερη πυκνότητα Divinycell
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Η250 παρουσιάζει άνισοτροπική συμπεριφορά με μεγαλύτερη αντοχή καί ακαμ-
ψία στήν εγκάρσια διεύθυνση (διεύθ. 3).

Για τον προσδιορισμό τής συμπεριφοράς τάσεων-παραμορφώσεων τών υλι-
κών σέ θλίψη χρησιμοποιήθηκαν πρισματικά δοκίμια διαστάσεων 25.4 Χ 25.4 Χ
76.2 χιλ., τά οποία καταπονήθηκαν σέ στατική φόρτιση σέ μία σερβοϋδραυλική
μηχανή τύπου Instron. Οί διαμήκεις καί έγκάρσιες παραμορφώσεις μετρήθηκαν
μέ έπιμηκυνσιόμετρα. Οί διαμήκεις παραμορφώσεις μετρήθηκαν καί στις δύο
αντίθετες πλευρές τών δοκιμίων προκειμένου νά επιβεβαιωθεί δτι δέν υπεισέρχε-
ται καμπτική ροπή κατά τή φόρτιση. Τά δοκίμια φορτίστηκαν μέχρι τού σημείου
πού τό φορτίο άρχισε νά μειώνεται. Παρατηρήθηκε δτι τό φορτίο παρέμεινε στα-
θερό μετά τή μέγιστη τιμή του.

Γιά τή μελέτη τής συμπεριφοράς τών υλικών σέ θλίψη κατά τήν εγκάρσια
διεύθυνση δια μέσου τού πάχους, χρησιμοποιήθηκαν δοκίμια τών ιδίων διαστάσε-
ων δπως καί τά δοκίμια τής μελέτης τής συμπεριφοράς τών υλικών κατά τήν
επίπεδη διεύθυνση. Τά δοκίμια κατασκευάστηκαν διά συγκολλήσεως τριών κύ-
βων τού υλικού πλευράς 25.4 χιλ. κατά τή διεύθυνση τού πάχους, χρησιμοποι-
ώντας έποξειδική ρητίνη τύπου Hysol ΕΑ 9430. Τά δοκίμια πού χρησιμοποιή-
θηκαν γιά πειράματα έφελκυσμού κατά τήν έπίπεδη διεύθυνση είχαν διαστάσεις
6.4x25x200 χιλ. Στά δοκίμια επικολλήθηκαν επιθέματα άπό σύνθετα υλικά
ύάλου-έποξειδικής ρητίνης γιά τήν προσαρμογή τους στις άρπάγες τής μηχανής
φορτίσεως.

Γιά τά πειράματα σέ εφελκυσμό κατά τήν εγκάρσια διεύθυνση διά μέσου τού
πάχους, κατασκευάστηκαν πρισματικά δοκίμια 13x25x200 χιλ. διά συγκολ-
λήσεως δεκαπέντε τριγωνικών πρισματικών τμημάτων τού υλικού. Στά άκρα
τών δοκιμίων τοποθετήθηκαν επιθέματα, δπως καί προηγούμενα. Τά δοκίμια
φορτίστηκαν σέ σερβοϋδραυλική μηχανή φορτίσεως τύπου Instron, δπως καί
προηγούμενα. Οί παραμορφώσεις μετρήθηκαν μέ έπιμηκυνσιόμετρα.

Τό Σχ. 2 παρουσιάζει τις καμπύλες τάσεων-παραμορφώσεων γιά τό υλικό
Divinycell Η250 σέ μονοαξονικό εφελκυσμό καί θλίψη κατά τήν έπίπεδη καί τήν
έγκάρσια διεύθυνση (1 καί 3 άντίστοιχα). Τό υλικό παρουσιάζει διαφορετική συ-
μπεριφορά σέ εφελκυσμό καί θλίψη, μέ τήν άντοχή σέ έφελκυσμό σημαντικά με-
γαλύτερη άπό τήν άντοχή σέ θλίψη. Ή μονοαξονική συμπεριφορά τάσεων-πα-
ραμορφώσεων σέ έφελκυσμό είναι μή γραμμική ελαστική, χωρίς έμφανή περιοχή
διαρροής. Σέ μονοαξονική θλίψη τό υλικό είναι σχεδόν ελαστικό, άπολύτως πλα-
στικό στήν άρχική περιοχή παραμορφώσεως του.
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Σχ. 1. Διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων σέ εφελκυσμό και θλίψη συνθέτου υλικου
άπό συνεχείς ίνες άνθρακα εντός έποξειδικής ρητίνης τύπου AS4/3501-6.

Σγν. 2. Διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων σέ εφελκυσμό και θλίψη κατα τήν επίπεδη
καί εγκάρσια —δια μέσου τοΰ πάχους— διεύθυνση αφρώδους PVC ύπό τήν εμπορική
ονομασία Divinycell Η250.
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Ή διατρητική συμπεριφορά τάσεων-παραμορφώσεων στο επίπεδο 1-3 προσ-
διορίστηκε μέ τή δοκιμή Arcan και φαίνεται στο Σχ. 3. Ή διατμητική συμπε-
ριφορά είναι ελαστική, απολύτως πλαστική. Χαρακτηριστικές ιδιότητες τών
υλικών τών δοκών σάντουιτς φαίνονται στόν Πίν. 1.

/ 4 IV
■ τ * t,
/ t I
/ f /\ I

0 10 20 30

Strain, γ13(%)

Σχ. 3. Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων σέ διάτμηση κατά τή διεύθυνση 1-3 αφρώδους
PVC υπο την εμπορική ονομασία Divinycell Η250.

Μία συνήθης άστοχία τών κατασκευών σάντουιτς είναι ή έπονομαζομένη
διατμητική άστοχία τού κορμού, κατά τήν οποία ο κορμός αστοχεί οταν ή δια-
τμητική τάση φτάσει τήν κρίσιμη τιμή της. Εντούτοις, μολονότι ή διατμητική
τάση είναι ή κυρίαρχη τάση στόν κορμό, υπάρχουν περιπτώσεις στις όποιες οί
κάθετες τάσεις στόν κορμό είναι τής ιδίας τάξεως μεγέθους ή καί μεγαλύτερες
άπό τις διατμητικές τάσεις. Ύπό αυτές τις περιστάσεις, τό υλικό τού κορμού
υπόκειται σέ πολυαξονική εντατική κατάσταση. Επομένως, γιά τον υπολογισμό
τής άστοχίας τού κορμού απαιτείται ή μελέτη τής μηχανικής συμπεριφοράς τών
υλικών τού κορμού σέ πολυαξονική εντατική κατάσταση.
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Πίν. 1. 'Ιδιότητες τών συστατικών υλικών τής δοκοϋ σάντουιτς.

Πέλματα Κορμός κυψελοειδούς αλουμινίου FM-73  Κόλλα Κορμός ΙΙ100 Κορμός Η250
Πυκνότης, ρ, kg/m3 1,620 129 1,180 100 250
Πάχος, h, mm 1.01 25.4 0.05 25.4 25.4
Διάμηκες μέτρο έλαστικότητος, Ερ MPa 147,000 8.3 1,700 120 228
Εγκάρσιο μέτρο ελαστικότητος, Ε3, MPa 10,350 2,415 139 403
Εγκάρσιο διατμητικό μέτρο, G13, MPa 7,600 580 110 48 117
Διαμήκης θλιπτική άντοχή, Flc, MPa 1,930 0.2 1.7 4.5
Εγκάρσια θλιπτική άντοχή, FSc, MPa 240 11.8 1.9 6.3
Εγκάρσια διατμητική άντοχή, F13, MPa 71 3.5 33 1.6 5.0

Για τό σκοπό αύτό προσδιορίστηκε ή μηχανική συμπεριφορά τού ύλικού
Divinycell Η250 σέ πολυαξονική έντατική κατάσταση διά έκτελέσεως σειράς
πειραμάτων [17, 18]. Τά πειραματικά άποτελέσματα βρίσκονται σέ συμφωνία
μέ τό κριτήριο άστοχίας Tsai-Wu γιά άνισότροπα ύλικά, όπως φαίνεται στό Σχ.
4. Τό κριτήριο Tsai-Wu γιά διαξονική έντατική κατάσταση στό επίπεδο 1-3
έκφράζεται άπό τήν άκόλουθη σχέση:

/ι σι +/3σ3 +/π σ,2 + f33 σ\ + 2/13 α, α3 + /55 τ\ = 1

όπου:

/· = _L__L

FIe ' 73 F3, F3c

= c c ' /î3 = ^ ^ ' /i3 = ~ Ζ (/il fy3) ' f55 - rj"
tUt\c 3t 3c 2

καί F3î, οί έφελκυστικές καί θλιπτικές άντοχές στις διευθύνσεις τού

έπιπέδου (1,2) καί στήν έγκάρσια διεύθυνση (3), καί F5 ή διατμητική άντοχή
στό έπίπεδο (1-3).
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Θέτοντας τ5 — kF5, ή εξίσωση (1) γράφεται ως έξης:

/ι σΐ + fi + fx 1 + Λ3 σ3 + 2/π σΐ σ3 = 1 ~ k ' (2)

Ή επιφάνεια διαρροής που περιγράφεται άπό το κριτήριο Tsai-Wu είναι ένα
έλλειψοειδές στο επίπεδο σ3, τ13 (τ5), μετατοπισμένο προς το έφελκυστικο
τεταρτημόριο τών άξόνων. Παρατηρούμε ότι τό υλικό μπορεί νά φορτιστεί σε δια-
τμητική τάση υπό διαξονική εντατική καταπόνηση μεγαλύτερη κατά 17% από
τήν καθαρή διατμητική άντοχή τού (i\). Ή πλέον κρίσιμη περιοχή τού υλικού
είναι το θλιπτικό τεταρτημόριο τών άξόνcov. Ό πλέον δυσμενής συνδυασμός είναι
ή ταυτόχρονη επιβολή θλίψεως καί διατμήσεως.

σ, (ksi)

-10 12

Σχ. 4. Καμπύλες άστοχίας σύμφωνα μέ το κριτήριο Tsai-Wu γιά αφρώδες PVC ύπό τήν
εμπορική ονομασία Divinycell Η250 γιά k = Ο, 0.8 καί 1, καί πειραματικά αποτε-
λέσματα (/{ = τ13/Ρ13 = τy/fy.

Ό κορμός τών δοκών σάντουιτς είχε πάχος 2.54 έκ. καί κόπηκε απο επί-
πεδο φύλλο κυψελοειδούς αλουμινίου ή αφρώδους Ρ VC τύπου Divinycell Η100
ή Divinycell Η250 τών ιδίων διαστάσεων. Τά πέλματα κόπηκαν άπό πλάκες
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άπό σύνθετα υλικά, ενισχυμένα μέ ίνες στή διεύθυνση τού μήκους τών δοκών, και
συγκολλήθηκαν μέ τό κυψελοειδές άλουμίνιο μέ συγκολλητικό λεπτό φίλμ. Οί
δοκοί τοποθετήθηκαν ύπό πίεση σέ φούρνο όπου άκολουθήθηκε ό ύποδεικνυόμε-
νος άπό τόν κατασκευαστή κύκλος θερμοκρασίας γιά στερεοποίηση τού κολλη-
τικού φίλμ. Στήν περίπτωση τών ύλικών πυρήνα Divinycell Η100 καί Diviny-
cell Η250, οί δοκοί σάντουιτς κατασκευάστηκαν μέ συγκόλληση τών πελμάτων
στόν κορμό μέ κόλλα τύπου Hysol ΕΑ 9430 [17]. Ή κόλλα είχε πάχος 0.13
χιλ. καί σταθεροποιήθηκε σέ θερμοκρασία δωματίου μέ υποβολή τών δοκών σά-
ντουιτς σέ ύποπίεση κενού.

Ειδικές συσκευές κατασκευάστηκαν γιά τή φόρτιση τών δοκών σέ κάμψη
τριών σημείων καί τεσσάρων σημείων καί γιά φόρτιση δοκών ύπό μορφή προβό-
λων μέ συγκεντρωμένο φορτίο στό άκρο τους. Γιά τήν αποφυγή διεισδύσεως τών
συγκεντρωμένων φορτίων στόν κορμό, στήν φόρτιση σέ κάμψη τεσσάρο^ν σημεί-
ων ο κορμός ενισχύθηκε τοπικά στις θέσεις τών φορτίων. 'Επίσης, στήν περί-
πτωση τής κάμψης τριών σημείων, τά πέλματα τών δοκών στήν περιοχή τών
συγκεντρωμένων φορτίων ένισχύθηκαν μέ έπιπλέον στρώματα σύνθετου υλικού
άνθρακα-έποξειδικής ρητίνης γιά τήν αποφυγή διεισδύσεως τών συγκεντρωμένων
φορτίων στόν κορμό τής δοκού σάντουιτς. Οί ένισχύσεις αύτές δέν χρησιμοποιή-
θηκαν στήν περίπτωση πού μελετάται ή άστοχία λόγου διεισδύσεως τών συγκε-
ντρωμένων φορτίων.

Οί παραμορφώσεις στήν εξωτερική καί έσωτερική, μεταξύ πελμάτων καί
κορμού, έπιφάνεια τών πελμάτων μετρήθηκαν μέ ήλεκτρομηκυνσιόμετρα. Οί με-
τατοπίσεις τής δοκού μετρήθηκαν μέ μετρητές παραμορφώσεων τύπου LVDT
καί μέ μέτρηση τής μετατοπίσεως τής αρπάγης τής μηχανής φορτίσεως. Οί με-
τατοπίσεις μετρήθηκαν έπίσης μέ ένα άραιό πλέγμα moiré τών 31 γραμμών/έκ.
Οί διαμήκεις καί εγκάρσιες παραμορφώσεις στόν κορμό τών δοκών σάντουιτς με-
τρήθηκαν μέ πυκνό πλέγμα moiré τών 118 γραμμών/έκ. ή 200 γραμμών/έκ.

Οί παραμορφώσεις τού κορμού μετρήθηκαν έπίσης καί μέ τή μέθοδο τών δι-
πλοθλαστικών έπικαλύψεων. Χρησιμοποιήθηκαν επικαλύψεις πάχους 0.5 χιλ.
καί 1 χιλ. (PS-4D coatings, Measurements Group). Οί έπικαλύψεις κολλήθη-
καν στόν κορμό μέ ανακλαστικό τσιμέντο προκειμένου νά εξασφαλιστεί ή ανά-
κλαση τού φωτός στή διεπιφάνεια κορμού-έπικαλύψεως. Τό πεδίο τών λαμβανο-
μένων ίσοχρωματικών κροσσών καταγράφηκε μέ τή χρησιμοποίηση φωτογρα-
φικής μηχανής. Ή διαφορά τών κυρίιυν παραμορφώσεων σχετίζεται μέ τό λαμ-
βανόμενο ίσοχρωματικό πεδίο μέ τήν ακόλουθη σχέση:
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^ Θ)

2 hK

όπου Ν είναι ή τάξη τών ίσοχρωματικών κροσσών, λ το μήκος κύματος τού φω-
τός, h τό πάχος τής επικαλύψεως καί Κ-η σταθερά αντισταθμίσεως γιά τό υλικό
τής επικαλύψεως. Οί δείκτες s καί c αναφέρονται στό δοκίμιο καί τήν επικάλυ-
ψη άντίστοιχα. Τό φαινόμενο ένισχύσεως τής δοκού λόγω τής έπικαλύψεως δέν
λαμβάνεται υπόψη.

3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

3.1. ΣΤΥΛΟΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΥΠΟ ΑΞΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ

Στύλοι σάντουιτς, καταπονούμενοι μέ άξονικό φορτίο, είναι δυνατόν νά άστο-
χήσουν σέ αξονική θλίψη ή ρυτίδωση τών πελμάτων, ολικό λυγισμό ή διατμη-
τική άστάθεια τού κορμού. Θλιπτική άστοχία τού κορμού δέν είναι πιθανή λόγω
τής μικρής άκαμψίας καί τής μεγάλης τάσεως διαρροής του. Λόγω τής πολύ με-
γαλύτερης άκαμψίας τών πελμάτων σχετικά μέ τόν πυρήνα, ή άξονική τάση στά
πέλματα δίδεται άπό τή σχέση:

σ

2bh.

(4)

όπου Ρ τό εφαρμοσμένο θλιπτικό φορτίο, Äy τό πάχος πελμάτων καί b τό πλά-
τος τής διατομής.

Άστοχία τών πελμάτων λόγω θλίψεως συμβαίνει όταν:

°f=^rf = F,c (5)

όπου Fj είναι ή θλιπτική άντοχή τού υλικού των πελμάτων, στήν προκειμένη
περίπτωση ή θλιπτική άντοχή κατά τή διεύθυνση τών ινών τού σύνθετου υλικού
ινών γραφίτου/έποξειδικής ρητίνης τών πελμάτων.

Ρυτίδωση τών πελμάτων συμβαίνει όταν ή τάση στά πέλματα φτάσει μία
κρίσιμη τιμή. Ή τιμή αυτή σύμφωνα μέ τόν τύπο τού Heath δίδεται άπό τή
σχέση [19]:
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σ„ =

1/2

2 hf_ Eç3 g/1

3 Κ (l-v13v3l)

(6)

όπου hc τό πάχος τοΰ κορμού, Ε^ το μέτρο έλαστικότητος τών πελμάτων κατά
τή διαμήκη διεύθυνση, Ec3 τό μέτρο έλαστικότητος τοΰ κορμού κατά τήν έγκάρ-
σια διεύθυνση καί ν- (i, j = 1, 3) ό λόγος Poisson τού υλικού τών πελμάτων, πού
αντιστοιχεί σέ φόρτιση κατά τήν i-διεύθυνση καί παραμόρφωση κατά τήν j-διεύ-
θυνση.

Στύλοι σάντουιτς μέ κορμό άπό τρία διαφορετικά υλικά, κυψελοειδές άλου-
μίνιο, άφρώδες PVC τύπου Divinycell Η100 καί άφρώδες PVC τύπου Diviny-
cell Η250 καταπονήθηκαν σέ θλίψη. Οί στύλοι σάντουιτς είχαν υψος 76.2 χιλ.
καί διατομή 25.4 x 25.4 χιλ. Οί έπιφανειακές τάσεις μετρήθηκαν καί συγκρίθη-
καν μέ τις κρίσιμες τιμές πού δίδονται άπό τις έξισώσεις (5) ή (6). Τό Σχ. 5 πα-
ρουσιάζει εικόνες άστοχίας δύο δοκών μέ κορμό άπό Divinycell Η250 (Σχ. 5α)
καί Divinycell Η100 (Σχ. 5β). Στήν περίπτωση τοΰ κορμού άπό κυψελοειδές
άλουμίνιο, οί μετρηθεϊσες τάσεις άστοχίας καταδεικνύουν ότι ή άστοχία τού στύ-
λου οφείλεται στή θλιπτική άστοχία τών πελμάτων σύμφωνα μέ τήν έξίσωση

(5). Ή συμπεριφορά αύτή έξηγεϊται άπό τή μεγάλη άκαμψία τοΰ κυψελοειδούς
άλουμινίου στήν έγκάρσια διεύθυνση, ή όποία οδηγεί σέ κρίσιμη τάση ρυτιδώσε-
ως πού ύπολογίζεται άπό τήν έξίσωση (6) μεγαλύτερη άπό τήν κρίσιμη τάση
θλίψεως τών πελμάτων. Στήν περίπτωση τών άφρωδών πυρήνων, ή άστοχία
προκαλείται άπό τή ρυτίδωση τού θλιπτικού πέλματος σύμφωνα μέ τήν έξίσωση

(6). Οί μετρηθεϊσες τάσεις άστοχίας είναι μικρότερες άπό τις προβλεπόμενες άπό
τήν έξίσωση (6) λόγω άτελειών τών ύλικών τοΰ κορμού καί τών πελμάτων.

Ό λυγισμός τής δοκού σάντουιτς έξαρτάται άπό τις συνθήκες στηρίξεως καί
τις ιδιότητες τών ύλικών τής δοκού, όπως περιγράφεται άπό τόν Vinson [20].
Ή διατμητική άστοχία τοΰ πυρήνα έξαρτάται άπό τό μέτρο διατμήσεως τοΰ πυ-
ρήνα καί άπό τό πάχος τών πελμάτων [20]. Στά πειράματα πού έκτελέστηκαν
δέν παρατηρήθηκε κανένας άπό τούς δύο αύτούς τύπους άστοχίας.
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(α) (β)

Σχ. 5. Άστοχία στύλων σάντουιτς: (α) κορμός Divinycell Η250, (β) κορμός Divinycell

moo.

3.2. ΔΟΚΟΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΜΨΗ

Στήν περίπτωση φορτίσεως τής δοκού σε καθαρή κάμψη (κάμψη τεσσάρων
σημείων), ή καμπτική ροπή αναλαμβάνεται βασικά άπό τά πέλματα πού παρου-
σιάζουν μεγάλη ακαμψία. Γιά σχετικά λεπτά πέλματα καί πυρήνα μέ σχετικά
μικρή άκαμψία, ή τάση τών πελμάτων δίδεται άπο τήν έξίσωση:

Μ

σ' ~ bhf(hf+hc) ^

όπου Μ είναι ή έφηρμοσμένη ροπή καί b τό πάχος τής δοκού.
Θλιπτική άστοχία τών πελμάτων λαμβάνει χώρα όταν:

δπου Ffc είναι ή θλιπτική άντοχή τού υλικού των πελμάτων. Ό τύπος αύτύς
άστοχίας λαμβάνει χώρα σέ δοκούς μέ σχετικά μεγάλη άκαμψία τού κορμού
στήν έγκάρσια διεύθυνση, δπως στήν περίπτωση τού κορμού άπό κυψελοειδές
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αλουμίνιο. Τό Σχ. 6 παριστά πειραματικά αποτελέσματα καί τις προβλεπόμενες
καμπύλες καμπτικών ροπών-παραμορφώσεων γιά δοκό σάντουιτς μέ κορμό άπό
κυψελοειδές άλουμίνιο πού υπόκειται σέ κάμψη τεσσάρων σημείων. Ή άστοχία
τής δοκού οφείλεται στή θλιπτική άστοχία τού πέλματος, όπως προβλέπεται άπό
τήν έξίσωση (8).

1.5

ζ

c
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Ε
ο

0.5

— Experimental

ο ο Model (Linear Strain)

— Model (Constant Strain)

Tension Facings

Compression Facings
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Σχ. 6. Πειραματικές καί αναλυτικές καμπύλες καμπτικών ροπών-παραμορφώσεων δοκοϋ
σάντουιτς μέ κορμό άπό κυψελοειδές άλουμίνιο πού υπόκειται σέ κάμψη τεσσάρων
σημείων (διαστάσεις σέ έκ.).

Γιά δοκούς σάντουιτς μέ πυρήνες μικρής σχετικά ακαμψίας, ένας πιθανότε-
ρος τύπος άστοχίας είναι ή ρυτίδωση τών πελμάτων όπως είναι δυνατόν νά προ-
βλεφθεί άπό τήν τροποποιημένη έκφραση τού Heath πού δίδεται άπό τήν έξίσω-
ση (6). Ρυτίδωση τού θλιπτικού πέλματος συμβαίνει, όταν ή προβλεπόμενη κρί-
σιμη τάση άπό τήν έξίσωση (6) είναι μικρότερη άπό τή θλιπτική άντοχή τού υλι-
κού τών πελμάτων.

Ή τιμή τού μέτρου έλαστικότητος τού πυρήνα γιά τή μετάβαση άπό άστο-
χία ρυτιδώσεως σέ θλιπτική άστοχία τού θλιβομένου πέλματος λαμβάνεται άπό
τις εξισώσεις (6) καί (8) ώς:

= -

3 h 1-ν,,ν

2 Α,

13 y31

VI

Fi

(9)
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Για τιμές του μέτρου έλαστικότητος τοΰ κορμού μεγαλύτερες άπό αύτές πού
προσδιορίζονται άπό τήν έξίσωση (9), ή άστοχία καθορίζεται άπό τή θλιπτική
άντοχή τών πελμάτων. Αντίθετα, γιά τιμές τού μέτρου έλαστικότητος τού κορ-
μού μικρότερες άπό αύτές πού προσδιορίζονται άπό τήν έξίσωση (9), ή άστοχία
λαμβάνει χώρα άπό τή ρυτίδωση τού θλιπτικού πέλματος.

Το Σχ. 7 παριστά τις καμπύλες ροπών-παραμορφωσεων γιά δύο δοκούς μέ
κορμό άπό Divinycell Η100 σέ κάμψη τεσσάρων σημείων. Ή άστοχία καί στις
δυο περιπτώσεις οφείλεται σέ ρυτίδωση τού θλιπτικού πέλματος. Ή μετρηθεΐσα
τάση στά πέλματα είναι σχετικά κοντά στήν προβλεπόμενη κρίσιμη τάση άπό
τόν τύπο τού Heath έξίσωση (6):
Μετρηθεΐσα: σ(:τ = 670 ΜΡα
Προβλεφθεΐσα: σ„ = 715 ΜΡα
0.6
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Σχ. 7. Άστοχία λόγω ρυτιδώσεως του θλιπτικού πέλματος δοκοΰ σέ κάμψη τεσσάρων ση-
μείων (υλικό πυρήνα Divinycell Η100, διαστάσεις σέ έκ.).

3.3. ΔΟΚΟΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ

Δοκοί πού φορτίζονται σέ κάμψη τριών σημείων ή πρόβολοι πού καταπο-
νούνται σε συγκεντρωμένο φορτίο στό άκρο τους υπόκεινται σέ συνδυασμό κάμ-
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ψης καί διάτμησης. Ό κορμός καί τά πέλματα στήν περιοχή έφαρμογής τών
φορτίων ενισχύονται τοπικά γιά τήν αποφυγή προκλήσεως αστοχίας λογιο διεισ-
δύσεως τών φορτίων στόν κορμό. Ή περίπτο^ση αύτή άποτελεϊ αντικείμενο
άλλης μελέτης [5, 9, 21]. Ή καμπτική ροπή αναλαμβάνεται άπό τά πέλματα
καί οί δυνάμεις διατμήσεως άπό τόν κορμό. Εξαιρουμένης τής διεισδύσεως, πι-
θανοί τύποι άστοχίας περιλαμβάνουν άστοχία τού κορμού σέ διάτμηση, ή συν-
δυασμό διάτμησης καί θλίψης, άστοχία ρυτιδώσεως τού θλιβομένου πέλματος ή
άστοχία τού θλιβομένου πέλματος.

Δοκοί σάντουιτς μέ πυρήνα άπό κυψελοειδές άλουμίνιο σέ καταπόνηση τριών
σημείων άστόχησαν λόγω συνθλίψεως τού πυρήνα. Ή διατμητικη τάση κατα
τήν άστοχία παρέμεινε σταθερή γιά διάφορα μήκη δοκών. Μέ τήν αύξηση τού
μήκους τής δοκού, ή έφηρμοσμένη μέγιστη καμπτική ροπή αύξάνεται, και κατα
συνέπεια αύξάνονται οί παραμορφώσεις τών πελμάτων κατά τήν άστοχία (Σχ.
8). Τά αποτελέσματα αύτά καταδεικνύουν ότι ή καμπτική ροπή αναλαμβάνεται
έξ ολοκλήρου άπό τά πέλματα. Άπό τά διεξαχθέντα πειράματα τού Σχ. 8 προ-
κύπτει ότι ή μέση διατμητική τάση κατά τήν άστοχία είναι τ" = 3.59 Μ Ρα, ή
οποία συγκρίνεται ικανοποιητικά μέ τήν μετρηθεϊσα διατμητική άντοχή του κυ-
ψελοειδούς άλουμινίου, ίση μέ F = 3.59 MPa.

0.5
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Σχ. 8. Μεταβολή τής έφηρμοσμένης καμπτικής ροπής συναρτήσει τής μεγίστης παραμορ-
φώσεως, γιά δοκούς διαφορετικών ανοιγματων με κορμο απο κυψελοειδες αλουμίνιο
σέ κάμψη τριών σημείων.
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Οί μηχανισμοί παραμορφώσεως καί άστοχίας στον πυρήνα μελετήθηκαν με
πλέγματα moiré καί διπλοθλαστικές έπικαλύψεις. Το Σχ. 9 παριστά πεδία
κροσσών moiré γιά κατακόρυφες (w) καί οριζόντιες (μ) μετατοπίσεις του κορ-
μού δοκοΰ σάντουιτς μέ κορμό άπό Divinycell Η250 σε κάμψη τριών σημείων.
Τά πεδία αυτά ελήφθησαν μέ πλέγμα δοκιμίου 11.8 γραμμών/χιλ. καί κύριο πλέγ-
μα τού ιδίου βήματος μέ γραμμές παράλληλες στήν οριζόντια καί κατακόρυφη
διεύθυνση. Τά πεδία τού σχήματος πού άντιστοιχούν στις οριζόντιες μετατοπί-
σεις μακριά άπό τό έφηρμοσμένο φορτίο αποτελούνται άπό σχεδόν παραλλήλους
καί ίσαπέχοντες κροσσούς άπό τούς οποίους προκύπτει ότι:

-c, (ίο)

dx dz

όπου Cj είναι σταθερά.

£

w U

Σχ. 9. Πεδία κροσσών moiré πού αντιστοιχούν σέ οριζόντιες και κατακόρυφες μετατοπί-
σεις σέ δοκό σάντουιτς πού υπόκειται σέ κάμψη τριών σημείων (πλέγμα moiré 11.8
γραμμών/χιλ., υλικό κορμού Divinycell Η250).

"Ομοια, τό πεδίο moiré πού άντιστοιχεί σέ κατακόρυφες μετατοπίσεις (ζιι)
μακριά άπό τά έφηρμοσμένα φορτία άποτελειται άπό σχεδόν παράλληλους και
ίσαπέχοντες κροσσούς, άπό τούς οποίους προκύπτει ότι:

, (id

dz dx

οπου C0 είναι σταθερά.
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Άπό τις εξισώσεις (10) και (11) προκύπτει οτι:

du dw , / ,

γα =--1--s σταθερό I ζ)

dz dx

Ή έξίσωση (12) καταδεικνύει οτι ό κορμός καταπονείται σέ σχεδόν ομοιό-
μορφη διατμητική παραμόρφωση καί επομένως σέ σχεδόν ομοιόμορφη τάση.
Επιπλέον, οί έξισώσεις (10) καί (11) καταδεικνύουν οτι οί ορθές παραμορφώσεις
ε καί εζ στόν πυρήνα είναι σχεδόν μηδέν, ή πολύ μικρές σχετικά μέ τή διατμη-
τική παραμόρφωση. Αύτό είναι σέ συμφωνία μέ τήν κλασική θεωρία κάμψεως
δοκών σάντουιτς. Ή καμπτική ροπή αναλαμβάνεται κυρίως άπό τά δύο πέλμα-
τα τής δοκού. Αύτό όόηγεΐ σέ μεγάλες ορθές τάσεις τών πελμάτων μέ μικρές
παραμορφιόσεις λόγω τού μεγάλου μέτρου έλαστικότητος τών πελμάτων. Εξάλ-
λου οί διατμητικές τάσεις άναλαμβάνονται κυρίως άπό τόν κορμό, πράγμα πού
οδηγεί σέ μεγάλες παραμορφώσεις τού κορμού λόγω τού μικρού μέτρου διατμή-
σεως. "Ετσι, ό κορμός διατελεί ύπό καθαρή διάτμηση. Αύτό είναι άληθές μόνο
στήν έλαστική περιοχή, όπως καταδεικνύεται μέ τή μέθοδο τών φωτοελαστικών
έπικαλύψεων στό Σχ. '10. Στή μή γραμμική καί πλαστική περιοχή, ό κορμός
αρχίζει νά υφίσταται διαρροή καί ή διατμητική παραμόρφωση γίνεται άρκετά μή
γραμμική μέ μέγιστη τιμή στό κέντρο. Άπό πεδία κροσσών άνάλογα με αύτά
τού Σχ. 10 συνάγεται ότι ή διατμητική παραμόρφωση άρχίζει νά γίνεται μή
γραμμική γιά ένα έφηρμοσμένο φορτίο ίσο μέ 3.29 kN, τό όποιο αντιστοιχεί σέ
μία μέση διατμητική τάση ίση μέ 2.55 MPa. Ή τάση αύτή είναι πολύ κοντά
στό όριο αναλογίας τής καμπύλης τάσεων-παραμορφώσεων τού Σχ. 3. Καθώς
τό φορτίο αύξάνει, ή διατμητική παραμόρφωση τού κορμού γίνεται μή ομοιόμορ-
φη, παρουσιάζοντας μέγιστη τιμή στό κέντρο του κορμού, όπως έξηγειται άπό
τό Σχ. 4.

Ή άστοχία τού κορμού έπιταχύνεταί άπό συνδυασμό θλιπτικων και διατμη-
τικών τάσεων. Ό κρίσιμος αύτός συνδυασμός καταφαίνεται άπό τούς τόπους
άστοχίας τού Σχ. 4. Ή κρισιμότητα τής διαξονικότητος θλιψεως-διατμησεως
καταδεικνύεται άπό τήν καταπόνηση προβόλου μέ ακραίο φορτίο στό άκρο του.
Ό πρόβολος είχε μήκος 25.4 έκ. Τό πεδίο τών ίσοχρώμων τών φωτοελαστικών
έπικαλύψεων τού Σχ. 10 καταδεικνύει ότι ή μεγαλύτερη διπλοθλαστικότητα με-
τακινείται πρός τό σημείο πακτώσεο^ς τής δοκού στό κάτω άκρο, όπου ή θλι-
πτική παραμόρφωση είναι μεγίστη καί έπαλληλίζεται μέ τή σχεδόν σταθερή δια-
τμητική παραμόρφωση του κορμού. Οί πλαστικές παραμορφώσεις στον κορμο
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πού προκαλούνται άπό τις διατμητικές τάσεις ή συνδυασμό διατμητικών και θλι-
πτικών τάσεων μειώνουν τό ρόλο τού κορμού νά υποστηρίζει τά πέλματα καί
μπορεί νά οδηγήσουν στήν έναρξη άλλων μηχανισμών άστοχίας, όπως π.χ. ρυτί-
δωση τού θλιβομένου πέλματος.

TT

Biréfringent
Coating

L

itËïlalÉlllf

Ρ = 2.1 kN (474 lb)

Ρ = 2.44 kN (549 lb)

e"

Ρ = 2.48 kN (558 lb)

f

Ρ = 2.47 kN (554 lb)

Σχ. 10. Πεδία ίσοχρωματικών κροσσών τών φωτοελαστικων επικαλύψεων προβόλου σά-
ντουιτς πού καταπονείται μέ ακραίο συγκεντρωμένο φορτίο.

Στήν παρούσα περίπτωση δοκών πού υπόκεινται σέ κάμψη καί θλίψη, ή ρυ-
τίδωση τού θλιβομένου πέλματος έπηρεάζεται άπό τή διατμητική καί άξονική
άκαμψία τού κορμού στή διεύθυνση τού πάχους. Ή κρίσιμη τάση ρυτιδώσεως
μπορεί νά υπολογιστεί από τήν άκόλουθη σχέση τών Hoff and Mautner [22]:

σ

,r = c(Eft Ec3GMf

(13)

όπου c είναι σταθερά πού συνήθως λαμβάνεται ίση μέ 0.5. Στή σχέση αυτή, τά
μέτρα έλαστικότητος τού κορμού είναι τά άρχικά μέτρα έλαστικότητος, όταν ή
ρυτίδωση συμβαίνει ένώ ό κορμός βρίσκεται στή γραμμική έλαστική περιοχή.
Αύτό προϋποθέτει ότι ή διατμητική δύναμη V κατά τή ρυτίδωση του κορμού
είναι άρκετά μικρή καί ικανοποιεί τή σχέση:
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v<AcFcs (14)

όπου Ac είναι ή εγκάρσια διατομή τής δοκοΰ και F ή διατμητική άντοχή του
κορμού.

Δοκοί σάντουιτς με κορμό άπό Divinycell Η250 υποβλήθηκαν σέ κάμψη
τριών σημείων, ένώ πρόβολοι σάντουιτς υποβλήθηκαν σέ ακραίο συγκεντρωμένο
φορτίο. Μετρήθηκαν οί παραμορφώσεις στά σημεία τών πελμάτων μέ τή μεγα-
λύτερη θλιπτική τάση. Καμπύλες ροπών-παραμορφώσεων γιά τρεις τέτοιες δο-
κούς φαίνονται στό Σχ. 11. Ή μέγιστη καμπτική ροπή πού καταγράφηκε άπο-
τελεϊ ένδειξη τής ρυτιδώσεως τού θλιβομένου πέλματος. Γιά τις περιπτώσεις
προβόλου καί δοκών καταπονουμένων σέ κάμψη τριών σημείο_>ν, οί τάσεις ρυτι-
δώσεως στό θλιπτικό πέλμα πού μετρήθηκαν άπό τά πειράματα είναι:

acr =910 MPa (πρόβολος)

ctct. = 715 MPa (κάμψη τριών σημείων)

Ή ύπολογισθεΐσα τάση άπό τήν έξίσο3ση (11) είναι:

σα = 945 ΜΡα

Στήν περίπτωση δοκών μικρού μήκους, ή πειραματική κρίσιμη τάση ρυτι-
δώσεως είναι σο=500 MPa.

Ή τιμή αύτή είναι μικρότερη άπό τήν προβλεπόμενη άπό τήν έξίσουση (11).
Τούτο αποδίδεται στό γεγονός ότι ή δύναμη διατμήσεως είναι άρκετά μεγάλη καί
ή άστοχία τού κορμού σέ διάτμηση προηγείται τής ρυτιδώσεως τού θλιπτικού
πέλματος. Ή άστοχία αύτή τού κορμού οδηγεί σέ μείθ3ση τού μέτρου έλαστικό-
τητος τού κορμού, τό όποιο συνεπάγεται μείωση τής ικανότητος τού κορμού νά
στηρίξει τό θλιπτικό πέλμα, καί έπομένο.»ς ή ρυτίδωση τού πέλματος λαμβάνει
χώρα σέ μικρότερη τάση. Ή κρίσιμη τάση στήν περίπτωση αύτή μπορεί νά προ-
βλεφθεί άπό τήν ακόλουθη τροποποιημένη μορφή τής έξισώσεως (13) ώς:

σ„ = ο.5(£/ιΕ;3σ:,ΐ)"ΐ (15)

όπου E'c3 καί G'cl3 είναι τά μειωμένα μέτρα έλαστικότητος. Γιά τόν προσδιορισμό
τών μέτρο_>ν αύτων άπαιτεΐται ή έλαστοπλαστική άνάλυση τών τάσεων τής δοκού.
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Σχ. 11. Καμπύλες καμπτικής ροπής-παραμορφώσεως γιά δοκούς μέ κορμό άπο Divinycell
Η250 σέ κάμψη τριών σημείων.

'Από τήν ανωτέρου ανάλυση είναι προφανές δτι οί τύποι άστοχίας, ή έναρξη,
ή διάδοση καί ή άλληλεπίδρασή τους έξαρτάται άπο τις συνθήκες φορτίσεως.
Στήν περίπτ(υση τών δοκών σέ κάμψη τριών σημείοον αυτά είναι δυνατόν νά εξη-
γηθεί μεταβάλλοντας το μήκος τής δοκού. Γιά δοκούς μικρού μήκους, άστοχία
τού κορμού λαμβάνει χώρα πρώτα, καί κατόπιν άκολουθεΐ ρυτίδωση τού θλιπτι-
κού πέλματος. Γιά δοκούς μεγάλου μήκους, ρυτίδωση του θλιπτικού πέλματος
συμβαίνει πριν άπό τήν άστοχία τού κορμού. Ή έναρξη άστοχίας τού κορμού είναι
δυνατόν νά περιγραφεί μέ τόν υπολογισμό τού τασικού πεδίου καί τήν εφαρμογή
τού κριτηρίου άστοχίας Tsai-Wu. Αυτό οδηγεί σέ μιά καμπύλη τού κρισίμου φορ-
τίου, γιά έναρξη άστοχίας τού κορμού, συναρτήσει τού μήκους τής δοκού. Έξαλ-
λου, απουσία άστοχίας τού κορμού, ρυτίδωση τού θλιπτικού πέλματος λαμβάνει
χώρα σύμφο_>να μέ τήν έξίσωση (13). Ή κρίσιμη τάση ρυτιδώσεως μπορεί νά
έκφραστεΤ συναρτήσει τού μήκους τής δοκού. Τό Σχ. 12 παριστά τις καμπύλες
τού κρισίμου φορτίου συναρτήσει τού μήκους τής δοκού γιά έναρξη άστοχίας λό-
γω διατμητικής άστοχίας τού κορμού ή άστοχίας λόγω ρυτιδώσεως τού θλιβομέ-
νου πέλματος. Ή τομή τών δύο καμπυλών ορίζει τή μετάβαση άπό έναρξη δια-
τμητικής άστοχίας τού κορμού σέ έναρξη άστοχίας ρυτιδώσεως τού θλιβομένου
πέλματος. Γιά δοκό σάντουιτς μέ πέλματα άπό σύνθετα υλικά ινών άνθρακα
—οκτώ στρώσεις φύλλων ινών άνθρακα-έποξειδικής ρητίνης τύπου AS4/3501—,
καί κορμού άπό PVC τύπου Divinycell Η250 διατομής 2.5 x 2.5 εκ., τό μήκος
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δοκού γιά μετάβαση άπό τον ένα τύπο άστοχίας στον άλλο είναι L = 35 έκ.
8000
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; 4000

2000

0

0 25 50 75

L (cm)

Σχ. 12. Μεταβολή τοΰ κρισίμου φορτίου συναρτήσει τοΰ μήκους τής δοκοΰ γιά έναρξη
άστοχίας λόγω διατμητικής άστοχίας τοΰ κορμοΰ (γιά δοκούς μήκους μικρότερου
τών 35 έκ.), ή άστοχίας ρυτιδώσεως τοΰ θλιπτικοΰ πέλματος (γιά δοκούς μήκους
μεγαλύτερου τών 35 έκ.).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ή έμφάνιση τών διαφόρων τύπων άστοχίας δοκών σάντουιτς μέ πέλματα
άπό σύνθετα καί κορμό άπό κυψελοειδές άλουμίνιο ή άφρώδες ύλικό από πολυβι-
νύλιο πού μελετήθηκε στήν παρούσα έργασία, έξαρτάται άπό τις ιδιότητες τών
συστατικών ύλικών (πελμάτων, κορμού, κόλλας), τις γεωμετρικές διαστάσεις
καί τόν τύπο φορτίσεο^ς τής δοκού. Οί διάφοροι τύποι άστοχίας μελετήθηκαν γιά
διάφορους τύπους έφηρμοσμένων φορτίων.

Σέ στύλους σάντουιτς καταπονούμενους σέ θλιπτικά φορτία, ή σέ δοκούς σέ
καθαρή κάμψη, ή άστοχία τής δοκού προκαλείται άπό τήν άστοχία του θλιβο-
μένου πέλματος, έάν ό κορμός είναι έπαρκώς άκαμπτος στήν έγκάρσια διεύθυν-
ση διά μέσου τού πάχους. Διαφορετικά, λαμβάνει χώρα ρυτίδωση τού θλιβομένου
πέλματος, ή οποία μπορεί νά προβλεφθεί άπό τόν τύπο τού Heath. Τά πειραμα-
τικά άποτελέσματα ήταν άρκετά κοντά στις θεωρητικές προβλέψεις.
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Στήν περίπτωση δοκών πού υπόκεινται σέ κάμψη καί διάτμηση, ό τύπος
ένάρξεως άστοχίας εξαρτάται άπό τό σχετικό μέγεθος τής διατμητικής τάσεως.
"Οταν ή διατμητική τάση είναι μικρή (δοκοί μεγάλου άνοίγματος), ή έναρξη τής
άστοχίας τής δοκού προκαλείται άπό ρυτίδωση τού θλιβομένου πέλματος, ένώ ό
κορμός είναι άκόμα στή γραμμική ελαστική περιοχή. Ή κρίσιμη τάση γιά άστο-
χία ρυτιδώσεως είναι δυνατό νά προβλεφτεί ικανοποιητικά άπό τόν τύπο τών
Hoff καί Mautner καί έξαρτάται άπό τά μέτρα έλαστικότητος τού θλιβομένου
πέλματος καί τού κορμού. "Οταν ή διατμητική τάση είναι σχετικά μεγάλη (δο-
κοί μικρού μήκους), διατμητική άστοχία τού κορμού λαμβάνει χώρα πρώτα καί
άκολουθεΐ άστοχία λόγω ρυτιδώσεως τού θλιπτικού πέλματος. Ή κρίσιμη τάση
άστοχίας είναι μικρότερη άπό αυτή πού προβλέπεται άπό τά άναλυτικά άποτε-
λέσματα λόγω μειώσεως τής άκαμψίας τού κορμού πού οφείλεται στήν έμφάνι-
ση πλαστικών παραμορφώσεων.
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΑΑΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟ

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών έχει σήμερα τή χαρά νά υποδεχθεί επισήμως το νέο
'Αντεπιστέλλον Μέλος τής Τάξεως τών Θετικών 'Επιστημών, Καθηγητή
κ. Νικόλαο Ζαμπόγλου.

Ό κ. Νικόλαος Ζαμπόγλου γεννήθηκε τό 1949 στή Λεμεσό, όπου καί πε-
ράτωσε τις έγκύκλιες σπουδές του. Στή συνέχεια φοίτησε στά Πανεπιστήμια
Aachen καί Essen τής Γερμανίας, τών οποίων άνακηρύχθηκε Διδάκτωρ. "Ελα-
βε ειδικότητα στό Τμήμα 'Ακτινοθεραπευτικής 'Ογκολογίας στό Νοσοκομείο
Alfried Krupp τοΰ Essen, καί όλοκλήρωσε τήν είδικότητά του στό Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο τοΰ Dusseldorf. 'Από τό 1992 είναι Καθηγητής καί Διευθυ-
ντής τής 'Ογκολογικής καί 'Ακτινοθεραπευτικής Κλινικής τοΰ Νοσοκομείου τοΰ
Offenbach, τμήματος τής άντίστοιχης Κλινικής τοΰ Πανεπιστημίου Wolfgang
Goethe τής Φρανκφούρτης.

"Εχει τύχει σημαντικών γερμανικών διακρίσεων, όπως τό Βραβείο Hanns
Langendorff τής 'Ιατρικής Εταιρείας γιά τήν 'Ακτινοπροστασία, τό Βραβείο
τής Εταιρείας Μαστού, τό Βραβείο Richard-Merten γιά πρωτοποριακή έρευνα,
τό Βραβείο τής Εταιρείας 'Ιατρικής Τεχνολογίας καί τό Βραβείο τής Χειρουρ-
γικής Εταιρείας.

"Εχει πραγματοποιήσει εκατό καί πλέον δημοσιεύσεις σέ έγκυρα διεθνή έπι-
στημονικά περιοδικά μέ 1.200 περίπου άναφορές. "Εχει, έπίσης, 15 συμμετοχές
στή συγγραφή έπιστημονικών βιβλίων 'Ογκολογίας καί έχει συγγράψει 7 μονο-
γραφίες.
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Κύριε Καθηγητά, ή 'Ακαδημία 'Αθηνών είναι ευτυχής πού σας καλωσορίζει
ως 'Αντεπιστέλλον Μέλος της καί σάς απευθύνει τις καλύτερες ευχές της. Ταυ-
τοχρόνως, σάς παραδίδω τό σχετικό δίπλωμα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

Λόγοι υγείας μέ υποχρεώνουν νά μή βρίσκομαι σήμερα στο βήμα καί νά στε-
ρούμαι τής χαράς νά υποδεχθώ τό νέο 'Αντεπιστέλλον Μέλος μας, τόν Καθη-
γητή κύριο Νικόλαο Ζαμπόγλου. Ευχαριστώ τόν συνάδελφο κ. Δημήτρη Τριχό-
πουλο πού θά διαβάσει τό σχετικό κείμενο μου.

Ό κ. Νικόλαος Ζαμπόγλου είναι άπό τό 1992 Διευθυντής καί Καθηγητής
τής 'Ογκολογικής καί Άκτινοθεραπευτικής Κλινικής τού Νοσοκομείου τού
Offenbach, τμήματος τής άντίστοιχης Κλινικής τού Πανεπιστημίου Wolfgang
Goethe τής Φρανκφούρτης.

Ό κ. Νικόλαος Ζαμπόγλου, "Ελληνας τής Κύπρου, γεννήθηκε τό 1949 στή
Λεμεσό, όπου καί έπεράτωσε τις έγκύκλιες σπουδές του. Στή συνέχεια φοίτησε
στό Πολυτεχνείο τού Aachen καί τό 1974 έλαβε πτυχίο Φυσικής. Τό 1977 άνα-
κηρύχθηκε διδάκτωρ καί έν συνεχεία φοίτησε στήν 'Ιατρική Σχολή τού Πανεπι-
στημίου τού Essen, άπό όπου έλαβε τό πτυχίο τής 'Ιατρικής. Παράλληλα διε-
τέλεσε έπιστημονικός συνεργάτης τού 'Ινστιτούτου 'Ιατρικής 'Ακτινοβολίας καί
'Ιατρικής Φυσικής τού Ιδιου Πανεπιστημίου. "Ελαβε ειδικότητα στό Τμήμα
Άκτινοθεραπευτικής 'Ογκολογίας στό Νοσοκομείο Alfried Krupp τού Essen
(1985-1986) καί τήν ολοκλήρωσε στό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τού
Dusseldorf (1986-1989). Τό 1987 άνακηρύχθηκε Διδάκτωρ τής 'Ιατρικής
Σχολής τού Πανεπιστημίου τού Essen καί τό 1989 Υφηγητής στήν Άκτινο-
θεραπευτική 'Ογκολογία.

Τό διάστημα 1990-1992 έργάστηκε ως 'Επιμελητής Α ' στό Τμήμα Άκτι-
νοθεραπευτικής 'Ογκολογίας τού Πανεπιστημίου τού Dusseldorf καί τό 1993
ως 'Ερευνητής Καθηγητής στό 'Ινστιτούτο 'Ηλεκτρονικών Συστημάτων καί
Υπολογιστών τού 'Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

'Από τό 2001 έως τό 2007 διετέλεσε Μέλος τού προεδρείου τής Γερμανικής
'Ακτινολογικής Εταιρείας καί άπό τό 2003 έ'ως τό 2005 Πρόεδρος τής Γερ-
μανικής 'Ακτινοογκολογικής Εταιρείας.
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Ό κ. Ζαμπόγλου, με τό εργο του, έχει διαγράψει μία ομολογουμένως ζη-
λευτή επιστημονική, ερευνητική καί διοικητική πορεία. "Εχει τύχει πολλών δια-
κρίσεων καί έχει συγγράψει σημαντικό επιστημονικό έργο. Οί ερευνητικές του
δραστηριότητες ξεκινούν κατά τή δεκαετία τού 1970, όταν ώς φυσικός εστίασε
τό ερευνητικό του ένδιαφέρον στή Βιολογική Δοσιμετρία καί τήν 'Ακτινοβολία
στό Κέντρο Πυρηνικών 'Ερευνών Jülich καί στό 'Ινστιτούτο 'Ιατρικής Φυσικής
καί 'Ακτινοβολίας τού Πανεπιστημίου τού Essen. Τή δεκαετία τού 1980 τό
ένδιαφέρον του μετατοπίστηκε στήν κλινική έρευνα τής συνδυασμένης άκτινοχη-
μειοθεραπείας. Οί έφαρμογές τής μεθόδου έγιναν στήν Πανεπιστημιακή Κλινική
τού Dusseldorf. Μετά τήν άνάληψη τής διεύθυνσης τής 'Ακτινοογκολογικής
Κλινικής τού Offenbach τό 1992, ασχολήθηκε τόσο μέ τήν Κλινική όσο καί μέ
τήν έρευνα τεχνολογίας καί φυσικής τής 'Επεμβατικής Άκτινοθεραπείας-Βρα-
χυθεραπείας.

Οί συνεργασίες μέ τόν καθηγητή τού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ν. Ούζούνο-
γλου, τόν καθηγητή τού Πολυτεχνείου Darmstadt Γ. Σακά στήν Τεχνολογία,
καί τόν καθηγητή Δ. Μπάλτα στή Φυσική ήταν καθοριστικές γιά τά έρευνητικά
βήματα πού έπιτεύχθηκαν στόν τομέα αύτό καί τήν άνάλογη έπιστημονική έμβέ-
λεια πού απέκτησε ή Κλινική του.

Ή Άκτινοθεραπευτική 'Ογκολογία έχει άντικείμενο τή βελτίωση στό μέγι-
στο τής άποτελεσματικότητας τής ακτινοβολίας έναντίον τών κακοήθων όγκων.

Οί τεχνολογικές έξελίξεις τής τελευταίας δεκαετίας έχουν δώσει τεράστια
ώθηση στήν 'Ακτινοθεραπεία. Οί σύγχρονες άπεικονιστικές μέθοδοι έπιτρέπουν
πλέον τήν άκριβή οριοθέτηση τού όγκου, ένώ ή σύνθεση εικόνων άξονικής τομο-
γραφίας, υπερήχων καί μαγνητικής τομογραφίας παρέχει τή δυνατότητα ακρι-
βούς τοποθέτησης τών δεσμών τής ακτινοβολίας καί βελτίωσης στό μέγιστο τής
κατανομής τής δόσης τής άκτινοβολίας.

Ή χορήγηση τής άκτινοβολίας πραγματοποιείται έπίσης καί μέ τήν εισα-
γωγή ραδιενεργών πηγών μέσα στούς όγκους, μέ τήν οποία έπιτυγχάνονται
υψηλές δόσεις άκτινοβολίας μέ παράλληλη μείωση τής άκτινοβόλησης τών πα-
ρακείμενων ύγιών ιστών. Ή επεμβατική αύτή μέθοδος άκτινοθεραπείας ονομά-
ζεται Βραχυθεραπεία.

Σήμερα οί απεικονιστικές μέθοδοι έπιτρέπουν τήν τρισδιάστατη καταγραφή
τών ανατομικών δομών τού σώματος καί τού καρκινικού όγκου. Μέ τή βοήθεια
τής εικονικής προσομοίωσης καθορίζεται μέ μεγάλη άκρίβεια ή κατεύθυνση εισα-
γωγής στό σώμα τών ειδικών καθετήρων, μέσω τών όποιων τοποθετούνται έντός
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τών δγκων τά ραδιενεργά υλικά. Συνεπώς, οί δυνατότητες είναι τώρα όχι μόνο
πολύ περισσότερες άλλά καί ή άκρίβεια καί ή άσφάλεια τής βραχυθεραπείας πολύ
καλύτερες. Ή μέθοδος αυτή λέγεται Βραχυθεραπεία Μεταφόρτισης (after loading)
καί γίνεται μέ πηγή ραδιενεργού ίριδίου υψηλού ρυθμού δόσης (HDR, High Dose
Rate). Ή θεραπεία αυτή προσφέρεται μόνο σέ εξειδικευμένα κέντρα.

Ώς πρός τις κλινικές έφαρμογές, τά τελευταία χρόνια, ό κ. Ζαμπόγλου καί
ή έρευνητική του ομάδα, έκμεταλλευόμενοι τό γεγονός ότι μέσα στους καθετήρες
ή ραδιενεργός πηγή μπορεί νά σταματά όχι μόνο σέ συγκεκριμένη θέση άλλά καί
νά ρυθμίζεται ή διάρκεια παραμονής της σέ κάθε θέση ξεχωριστά, μπόρεσαν νά
αυξήσουν τό φάσμα έφαρμογών τής μεθόδου. Οί καθετήρες τοποθετούνται μέ
βοήθεια άπεικονιστικών μεθόδων (CT, MRI, US), άφού προηγηθεί εικονική έξο-
μοίωση. Νέες δυνατότητες δίδονται στήν άντιμετώπιση τού καρκίνου τού προ-
στάτη, τού μαστού, τών σαρκωμάτων, τών υποτροπών όγκων εγκεφάλου καί
τών μεταστάσεων μαλακών μορίων, μέ σημαντική βελτίωση τής ποιότητας
ζωής τών άσθενών.

Στό Κέντρο του, ό κ. Ζαμπόγλου, μέ τή βοήθεια τών μεθόδων βελτιστοποί-
ησης τής δοσιμετρικής κατανομής τής άκτινοβολίας πού άνέπτυξε όσο καί τών
μεθόδων εικονικής έξομοίωσης πού έπινόησε, κατόρθωσε νά προσφέρει τήν τε-
λευταία δεκαετία ιατρικές υπηρεσίες Επεμβατικής 'Ακτινοογκολογίας σέ περισ-
σότερους άπό 10.000 άσθενείς, άπό τούς οποίους 800 ήταν "Ελληνες πού προ-
σέφυγαν στό Κέντρο του μέ κάλυψη τών έξόδων τους άπό τό Δημόσιο.

Εκπαίδευσε, έπίσης, στή μέθοδο του στελέχη άπό περισσότερα τών 100 κέ-
ντρων, μεταξύ τών οποίων 7 ήταν ελληνικά. Στήν Κλινική του έργάζονται 8
"Ελληνες ιατροί καί 5 φυσικοί.

Ώς πρός τή συμβολή στήν έξέλιξη τής HDR-Βραχυθεραπείας (Επεμβα-
τικής Άκτινοογκολογίας) ή έρευνητική ομάδα τού κ. Ζαμπόγλου, δημιουργώ-
ντας τό λογισμικό γιά τήν αύτόματη άναγνώριση τών καθετήρων μέσα στό
άνθρώπινο σώμα μέ βάση τήν άπεικόνιση άξονικού μαγνήτη ή υπερήχων καί τήν
μεταφόρτισή τους μόνο στά σημεία τών καθετήρων πού βρίσκονται μέσα στόν
όγκο, κατόρθωσε γιά πρώτη φορά νά άκτινοβολήσει μέ βραχυθεραπεία προδια-
γραφόμενους στόχους καί νά διαμορφώσει τήν κατανομή ίσων δόσεων στήν πε-
ριφέρεια τού όγκου, δπως διαγράφεται τρισδιάστατα. Νέες δυνατότητες έρευνας
διαμορφώθηκαν, έπίσης, τόσο στόν τομέα τής Φυσικής γιά βελτιστοποίηση τής
δόσης, όσο καί στήν Εφαρμοσμένη Βιόίατρική Τεχνολογία 'Απεικόνισης, Ρο-
μποτικής καί Πλοήγησης.
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Ή αδρή καί συμπυκνωμένη περιγραφή τοΰ τόσο σημαντικού έρευνητικοΰ
έργου τοΰ κ. Ζαμπόγλου στήν αντιμετώπιση τοΰ καρκίνου καί ή προσφορά του
στήν άνθρωπότητα τόν κατατάσσουν στους άξιους καί συνειδητούς "Ελληνες.

Μαζί μέ τά θερμά μου συγχαρητήρια έκφράζω καί τή βεβαιότητα ότι ό
κ. Ζαμπόγλου, μέ τις γνώσεις καί τό έρευνητικά του έργο, θά συμβάλει ουσια-
στικά στό έργο τής Ακαδημίας.
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ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΑΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ

'Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

'Αξιότιμα μέλη τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,

Κυρίες καί Κύριοι,

Καταρχάς θέλω νά έκφράσω τή λύπη μου πού ό Γενικός Γραμματέας τής
'Ακαδημίας κύριος Ματσανιώτης δέν είναι σήμερα μαζί μιας. Τού εύχομαι ταχεί-
αν ανάρρωση.

Εύχαριστώ τόν 'Ακαδημαϊκό, Καθηγητή κύριο Τριχόπουλο γιά τά καλά του
λόγια.

Θέμα τής ομιλίας μου είναι οί νέες εξελίξεις στήν 'Επεμβατική 'Ακτινο-
ογκολογία.

Ή ιστορία τής 'Ακτινοογκολογίας άρχίζει τό 1895 μέ τήν άνακάλυψη τών
άκτίνων Χ άπό τόν Wilhelm Conrad Röntgen στό Würzburg τής Γερμανίας.
"Ενα χρόνο μετά, ό Antoine-Henri Becquerel άνακοινώνει τήν άνακάλυψη τής
ραδιενέργειας, καί τό 1898 ή Marie καί ό Pierre Curie άνακαλύπτουν τό ραδιε-
νεργό ράδιο (Ra-226). "Ηδη άπό τις άρχές τού 20ού αιώνα ξεκινά ή έπιφανειακή
έφαρμογή τού Ra-226 γιά θεραπεία δερματικών όγκων (Είκ. 1). Πρώτος διατύ-
πωσε τήν ιδέα τής ένδοί'στικής τοποθέτησης τού ραδίου τό 1903 ό Alexander
Graham Bell καί τήν 'ίδια χρονιά τό έφάρμοσε στή Γερμανία ό Hermann
Strebel. Πολύ σύντομα έγινε άντιληπτό τό πρόβλημα τού ελέγχου τής δόσης τής
άκτινοβολίας. Αύτό δημιουργούσε άνεξέλεγκτη κατανομή τής δόσης τής άκτινο-
βολίας μέ μεγάλες παρενέργειες στούς υγιείς ιστούς.

Ικανοποιητική δοσιμετρική άπάντηση δόθηκε στή δεκαετία τού '60 άπό τήν
φυσικό Dutrex με τήν εισαγωγή τού Paris System. Τό σύστημα αύτό προέβλε-
πε συγκεκριμένη παράλληλη διάταξη τών ραδιενεργών πηγών γιά νά άποφεύγο-
νται οί ύψηλές άνεξέλεγκτες δόσεις στούς υγιείς ιστούς. Αύτό όμως περιορίζει τις
ένδείξεις τόσο τών άνατομικών περιοχών πού μπορούν νά θεραπευθούν, όσο καί
τού μεγέθους τών όγκων καί τής μορφής τους.
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Είκ. 1. Επιφανειακή εφαρμογή Ra-226 στίς άρχες τοΰ 20οΰ αιώνα.

ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ

Στή σύγχρονη Βραχυθεραπεία, το μηχάνημα μεταφόρτισης δίνει σημαντικές
νέες δυνατότητες.

Είκ. 2. Μηχάνημα βραχυθεραπείας μεταφόρτισης Afterloading (High Dose Rate).
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To Afterloading επιτρέπει τήν τηλεκατευθυνόμενη εισαγωγή τής πηγής ίρι-
δίου-192 μέσα στούς καθετήρες, όπου παραμένει σέ προκαθορισμένες θέσεις για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Είκ. 3).

Είκ. 3. Τηλεκατευθυνόμενη εισαγωγή τής πηγής στούς καθετήρες πού βρίσκονται μέσα
στον ογκο.

Οί δυνατότητες βελτιστοποίησης τής δοσιμετρίας τής ακτινοβολίας γίνονται
έτσι σαφώς περισσότερες, καί οί ένδείξεις έφαρμογής διευρύνονται.

Μετά τήν άκτινοβόληση, ή πηγή βγαίνει άπό τούς καθετήρες καί φυλάσσε-
ται σέ ειδικά άκτινοπροστατευόμενα δοχεία. Οί καθετήρες μπορεί νά παραμείνουν
μέσα στόν όγκο, ώστε τις έπόμενες μέρες νά γίνει νέα άκτινοβόληση.

4. Πηγή ίριδίου-192. Οί διαστάσεις της πηγής είναι 3,6 x 0,7 χιλ.
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Στο μεσοδιάστημα, επειδή δέν υπάρχει ραδιενεργός πηγή μέσα στους κα-
θετήρες, ό ασθενής δέν έκπέμπει ακτινοβολία καί έτσι δέν έπιβαρύνει τό περιβάλ-
λον του μέ ραδιενέργεια, ενώ οΰτε μετά τό πέρας τής θεραπείας άκτινοβολεΐ τους
γύρω του.

Συνεπώς, οί δυνατότητες είναι τώρα όχι μόνο πολύ περισσότερες άλλά καί ή
ακρίβεια καί ή ασφάλεια τής βραχυθεραπείας καλύτερες. Ή μέθοδος αυτή λέγε-
ται Βραχυθεραπεία Μεταφόρτισης (Afterloading), καί γίνεται μέ πηγή ραδιε-
νεργού ίριδίου υψηλού ρυθμού δόσης (High Dose Rate, HDR).

Μέχρι καί τις άρχές τής δεκαετίας τού '90, ή εφαρμογή καί ό σχεδιασμός
τής βραχυθεραπείας γινόταν μέ αυστηρή γεωμετρική κατανομή τών καθετήρων,
συνήθως σέ τριγωνική διάταξη, ανεξάρτητα άπό τή μορφολογία τού όγκου καί
τήν άνατομική του σχέση μέ τούς υγιείς ιστούς. Αυτό περιόριζε σημαντικά τις
δυνατότητες τής βραχυθεραπείας, διότι κατανομή τής δόσης άκτινοβολίας ήταν
προδιαγεγραμμένη καί οι δυνατότητες νά συμμορφωθεί στίς άνατομικές ιδιαιτε-
ρότητες τών άσθενών ήταν σχεδόν άνύπαρκτες. Οί συνεργασίες μέ τόν καθηγητή
τού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ν. Ούζούνογλου, τόν καθηγητή τού Πολυτεχνείου
Darmstadt Γ. Σακά στήν Τεχνολογία καί τόν καθηγητή Δ. Μπάλτα στή Φυ-
σική ήταν καθοριστικές γιά τά έπιστημονικά άλματα πού επετεύχθησαν στόν το-
μέα αυτό καί τήν έμβέλεια πού άπέκτησε ή κλινική μας.

Ή έρευνητική μας ομάδα, δημιουργώντας τό λογισμικό γιά τήν αυτόματη
άναγνώριση τών καθετήρων μέσα στό άνθρώπινο σώμα μέ βάση τήν άπεικόνιση
άξονικού μαγνήτη ή υπερήχων καί τή μεταφόρτισή τους μόνο στά σημεία τών κα-
θετήρων πού βρίσκονται μέσα στόν όγκο, κατόρθωσε γιά πρώτη φορά νά άκτινο-
βολήσει μέ βραχυθεραπεία προδιαγραφόμενους στόχους καί νά συμμορφώσει τις
ίσοδοσιακές στήν περιφέρεια τού όγκου, όπως διαγράφεται τρισδιάστατα. Ή ομά-
δα μας, έπίσης, πρωτοστάτησε διεθνώς στίς νέες δυνατότητες έρευνας πού δια-
μορφώθηκαν, τόσο στόν τομέα τής Φυσικής γιά βελτιστοποίηση τής κατανομής
τής δόσης, όσο καί στήν 'Εφαρμοσμένη Βιοϊατρική Τεχνολογία 'Απεικόνισης,
Ρομποτικής καί Πλοήγησης.

'Ιδιαίτερη σημασία άποκτά ή μέθοδος στήν άκτινοβολία τού καρκίνου τού
προστάτη. Τό όργανο αυτό βρίσκεται άνατομικά σέ άμεση γειτνίαση μέ τό ορθό
έντερο καί τήν ουροδόχο κύστη. Στή μέση τού προστάτη περνά ή ουρήθρα, στήν
κορυφή του βρίσκεται τό μυϊκό σύστημα τής συγκράτησης τών ούρων καί στά
κάτω πλάγια άκρα του βρίσκονται τά νεύρα καί τά άγγεΐα πού είναι ύπεύθυνα γιά
τή στύση. Τό λογισμικό πού άναπτύξαμε έπιτρέπει τήν τρισδιάστατη όριοθέτη-
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ση όλων τών ώς άνω ιστών, χρησιμοποιώντας τρισδιάστατες άπεικονίσεις υπε-
ρήχων πού έπιτρέπουν τή σύντηξη μέ εικόνες άξονικής, μαγνητικής τομογρα-
φίας, φασματοσκοπίας καί PET. Ακολούθως, ορίζοντας τή δόση πού ό προστά-
της χρειάζεται νά άκτινοβοληθεϊ καί τή μεγίστη δυνατή έπιβάρυνση τών γειτ-
νιαζόντων υγιών ιστών, τό σύστημα είναι σέ θέση άπό δισεκατομμύρια δυνατών
συνδυασμών κατανομής τών καθετήρων μέσα στόν προστάτη νά προτείνει γιά
κάθε περίπτωση άσθενούς τή βέλτιστη. Καί αύτό γίνεται σέ χρόνο λιγότερο άπό
ένα λεπτό. Ή τοποθέτηση τών καθετήρων γίνεται μέσω όπών τού πλακιδίου πού
είναι τοποθετημένο μπροστά στό περίνεο.

"Εχει άποδειχτεί ότι χρησιμοποιώντας αύτό τό σύστημα, ή ίαση τού καρκί-
νου τού προστάτη κυμαίνεται στά 'ίδια ποσοστά μέ αυτήν τής άφαίρεσης τού
οργάνου, τά ποσοστά όμως άκράτειας ούρων μετά τή βραχυθεραπεία είναι άμε-
λητέα. Ή διατήρηση τής στύσης άνέρχεται στό 80%.

Ή κλινική μας έρευνα διεύρυνε τις ένδείξεις τής βραχυθεραπείας. Τήν τελευ-
ταία δεκαετία κατορθώσαμε νά προσφέρουμε ιατρικές υπηρεσίες 'Επεμβατικής
Άκτινοογκολογίας σέ περισσότερους άπό 10.000 άσθενεϊς. Οί έπιτυχίες στήν
άντιμετώπιση τού καρκίνου τού προστάτη, τού μαστού, τών σαρκωμάτων, τών
ύποτροπών όγκων έγκέφαλου καί τών μεταστάσεων μαλακών μορίων κέντρισαν
τό ένδιαφέρον τών συναδέλφων γιά έκμάθηση τών μεθόδων τής 'Επεμβατικής
Άκτινοογκολογίας. Στή διάδοση τής μεθόδου έπικεντρώνεται τώρα τό έρευνητι-
κά μας ένδιαφέρον. Γι' αύτό άναπτύξαμε σύστημα εικονικής έξομοίωσης, πού επι-
τρέπει τήν έμφύτευση τών καθετήρων στούς όγκους, σέ οποιοδήποτε μέρος τού
σώματος, τρισδιάστατα. Τή στιγμή τής εικονικής έμφύτευσης βλέπουμε στό σύ-
στημα καί τήν κατανομή τής δόσης τής άκτινοβολίας. "Ετσι υπάρχει ποιοτικός
έλεγχος τόσο τής διάταξης τών καθετήρων, όσο καί τής κατανομής τής δόσης
πού μπορεί εικονικά νά έπιτευχθεϊ πριν ξεκινήσουμε τήν έμφύτευση τών καθετή-
ρων στόν άσθενή. Ή μεταφορά τού εικονικά προσχεδιασμένου πλάνου έπί τού
άσθενούς έπιτυγχάνεται μέ τή δικτύωση τού λογισμικού σέ σύστημα Ρομποτικής.
Αύτό μέ άκτίνα laser καθοδηγεί τό σημείο καί τήν κατεύθυνση εισαγωγής τού
καθετήρα στό σώμα. Μέ αύτήν τήν έξέλιξη μεταφέρεται συμπυκνωμένη κλινική
έμπειρία δεκαετιών καί διαδίδεται ή μεθοδολογία καί ή τεχνογνωσία τής 'Επεμ-
βατικής Βραχυθεραπείας σέ πολλές άκτινοθεραπευτικές κλινικές. "Ετσι ή θερα-
πευτική άγωγή θά γίνει προσβάσιμη σέ πολύ μεγαλύτερο άριθμό άσθενών.
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ON THE LONG-TERM SEISMICITY OF THE CITY OF ATHENS*
[ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ" κ. Ν. ΑΜΒΡΑΖΗ
INTRODUCTION

Systematic studies of historical and more recent earthquakes show that
the seismic hazard of the Basin of Athens and of the city of Athens proper is
rather low, with no known destructive earthquakes having occurred during
its very long history.

Figure [1] shows the location of Athens in the homonymous Basin of
Attica in the mid-1700s.

What we know about earthquakes in the Basin may be assessed from the
distribution, attitude and rupture length of active faults within a radius of
100 km from Athens, which are active elements capable of producing locally
damaging earthquakes of limited magnitude.

However, nearer to Athens, in the Basin and within a radius of less than
about 10 km, very small, shallow, normal faults without any predominant
orientation, or indication of recent activity, abound. They are all secondary
or tertiary inactive tectonic features incapable of producing earthquakes of
any consequence.

It appears, therefore, that the nearest known active faults to Athens are
more than 10 km away and that they are all of relatively short length and of

* This is the full text of the lecture read at the Academy of Athens on 18 February 2010.
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normal mechanism, with depths less than 10 km. This in turn implies that
earthquakes occurring during the past twenty-five centuries originating
from outside the Basin should merely have been felt in Old Athens, without
their causing any serious damage to the city.

In fact, in spite of the fact that the long-term seismicity of the region is
imperfectly known, some of these felt earthquakes, not many, can be found
in the historical records of the city. Unfortunately, information in any
language, Greek, Occidental or Othmanli, about earthquakes in Attica is
very scarce for the period between the second and the sixteenth centuries.

Occidental consular correspondence from nearby towns such as Corinth,
Negreponte and Napoli di Romania began only in the early sixteenth
century. Ottoman archival information is also available from the same time.

There is also some information left by travellers since the twelfth
century, who passed through Athens (see {F1C}). Although this kind of
information is telegraphic in style and very sparse, it does tell us whether
earthquakes worth mentioning had occurred in the city or in neighbouring
towns.

In conclusion, a statistical treatment of regional tectonics combined with
seismicity confirms that harmless earthquakes within a radius of about 10 km
from the city did occur in Athens almost yearly. They were occasionally
strong enough to cause some damage, which was always associated with
relatively large earthquakes originating at much larger distances from the
city {Fl}. This is confirmed by the detailed record of the last 300 years,
which is now available, during which the City of Athens was shaken a
number of times, but without any serious damage.

At this stage it is important to consider that the urban population and
size of the old city changed many times, from a few thousands to not more
than about 25,000, while its size was never more than about 4 km2 [Fig. 2].
In contrast, today Greater Athens measures 550 km2 [Fig. 3], and has a
population of over 3,000,000 [Fig. 4], The significance of this rapid growth
in urban area during the twentieth century is that Athens has spread out to
the extent that today it encompasses regions that are seismically active but
which two centuries ago were more than 10 km to the north of the Old City
[Fig. 5],



[Fig. la] Athens and the Basin of Attica in 1754 (Le Roy 1770).
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[Fig. Ib] A map of Athens of 1675, made 12 years before the siege of the city and 30 years before
the earthquake of 1705.
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[Fig. 3] Greater Athens today, covering much of the Basin.
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[Fig. 4] Population growth of Athens during the last two centuries.

[Fig. 5] Active faults and epicentres of historical and twentieth-century earthquakes located
northeast of Athens. After 1963, source mechanisms are after CMT. The extent of
modern Athens is shown at the centre of the lower border. Locations of historical
earthquakes are only for plotting (MG).

There is, however, some historical evidence for an early-eighteenth-
century earthquake that allegedly caused considerable damage in Athens.
The facts about this event, although not clear, are sufficiently important to
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raise some doubts about the relative immunity of the Old City with regard
to damaging earthquakes. Indeed, some modern writers consider that the
damage was "great", large enough to refute the claim that Old Athens was
genuinely free of destructive earthquakes.

This article confirms that the seismic hazard of the Basin of Athens and
of the city of Athens itself is low, with no known destructive earthquakes
having occurred during its very long history.

It is written chiefly for the scientist and engineer rather than for the
historian or the archaeologist. It gives an interdisciplinary account of the
effects of this allegedly "great" eighteenth-century earthquake in Athens that
is based on primary occidental and oriental sources of information. It
presents a range of general environmental and technical points, rather than
engaging in a detailed discussion of individual historical or archaeological
aspects, which is left to the specialists.

Some of the historical background and images given in this article may
be known to those who are familiar with the history of Athens. However,
these details are given here again but in a different context, not only for the
sake of completeness but also for the benefit of the engineering seismologist
who must be able to evaluate the information and gain an insight into the
seismic vulnerability of the built environment at the time of the earthquake.

ATHENS AT THE TURN OF THE SEVENTEENTH CENTURY

Well before 1687, Athens had declined to the status of a small country
town with a population of about 9,000 [Figs. 1 and 2]. In that year, the town
was besieged by the Venetians and taken on 28 September. On this occasion
the Acropolis was damaged and the Parthenon within largely destroyed by
one of the cannon balls, which caused the explosion of the ammunition
stores there (Lampros 1926).

Shortly afterwards, in April 1688, Athens was given up by the Venetians.
The Ottomans re-entered, but only after the inhabitants, who feared
reprisals, had abandoned the town, taking refuge on nearby islands and in
the Peloponnese. It is said that much of the countryside around Athens and
the town itself continued to remain deserted for almost three years and that
people did not begin to return until sometime in December 1690 (Sathas
1869, 354-377).
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By the end of the seventeenth century Athens, which had already been
under Ottoman rule for two and a half centuries, had been repaired and its
population, excluding the Ottoman garrison on the Acropolis, rose to about
8,000 inhabitants. The town encompassed an area of less than 4 km2, which,
with small fluctuations, increased with time to not more than 4 km2 in 1800.
Today, Greater or Metropolitan Athens occupies an area of 550 km2 and has
a population of over 3,000,000, with its limits to the north having grown by
10 km, approaching, and in places encompassing, regions of relatively active
tectonics and high seismicity.

The Acropolis, on the southern edge of the town, is on a knoll of Late
Cretaceous limestone resting on the marls and sandstones of the Athenian
schists series [Fig. 2]. Jointed and fissured limestone is well exposed on the
surface, on which all of the important monuments are built on bases made
from limestone brought from elsewhere. The top of the Acropolis has been
levelled with artificial fill (the provenance of which is not known), mostly free-
draining, which at its edge all around is contained laterally by a circuit wall.

The circuit walls are also founded on steep slopes of pervious limestones
and in places the masonry wall is reinforced with buttresses built at various
times to support the ageing retaining walls. The walls support a back-fill, the
thickness of which behind the north walls is less than 6 m, while on the south
walls it reaches a thickness of 17 m. [For a simplified version of the geology
of the Acropolis see the early mapping by Trikkalinos (1975)]. In places,
below the base of the walls and all the way down to the impervious schists,
seepage of water channelled through the fractured limestones has created
solution cavities and instability of steep slopes, which even under normal
conditions are prone to rock falls.

HISTORICAL EVIDENCE FOR THE EARTHQUAKE OF 1705 IN ATHENS.
Evidence for earthquake damage in Athens at about the turn of the
seventeenth century was found in a four-page manuscript history of Athens,
the so-called Anargyrian Fragments (Pittakis 1853). This manuscript, most
probably dating from the eighteenth century, the authenticity of which was
in doubt (viz. Zisiou 1885), is made up of fragments of a history of Athens
and contains two garbled passages about earthquake damage to the town
shortly after the brief occupation of Athens by the Venetians in 1687.

Unfortunately, events in this chronicle are not dated and they are
hopelessly confused; later events are given first and a series of earlier events,
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running consecutively, is given later. Attempts to date the fragments in this
chronicle and identify conclusively their sequence have so far been
unsuccessful (Kambouroglou 1959, 60-67).

The first page of the manuscript contains the following passage: "[...] At
that time we built the outer wall of the monastery, and repaired the church
of Agia Paraskevi; as for the citizens [of Athens] they restored [ανόρθωσαν] the
south wall of the Fort, which two years ago the earthquakes had ruined (κα-
τέστρεψαν)".

The second page ends with the following passage: "[...] During this year
there was a great earthquake, and all the houses were shaken, and the
church of St. Dionysius was rent in two, and the upper story of the residence
of the Metropolite [Prelate, Bishop: 'Αρχιερέας] was destroyed by the fall of
a boulder from the Rock above. This happened in the evening of St.
Chariton's day; and many dwellings belonging to the monastery of Sotiros
Nikodimou were overthrown, and the Vasiliki Ekklisia [Βασιλική Εκκλησία]
was fissured, and on the third day, in the Metropolis, Demetrios was struck
dead by a thunderbolt" (Pittakis 1853).

The year in which this happened is not given, but the context in which
these events are recorded suggests that they must have taken place after the
return of the Athenians to the town from their voluntary exile, about three
years after the departure of the Venetians in 1688.

No other coeval occidental chronicles or private correspondence has been
found hinting at the occurrence of this particular earthquake in Athens.

However, a series of unpublished Ottoman documents fixes unam-
biguously the year of the earthquake, confirming that the earthquake in
Athens mentioned in the Fragments is not a fabrication.

One of these documents, dated 7 Ramadan aH 1117 (23 December AD
1705 NS) states that the Casde of Athens was damaged in an earthquake in
aH 1117, as reported by the cadi of Athens on 16 Rajab aH 1117 (3
November 1705 NS): "[...] Athens Castle [...] was this year damaged and
ruined in an earthquake". The earthquake may thus be dated to between 25
April (which fell on the first day of aH 1117) and 3 November 1705
(BBA:MMD 4355.367, 447).

The damage to the Acropolis is also recorded in the registers of the
central treasury in Istanbul on 4 Sha'ban aH 1119 (31 October 1707 NS). It
is stated that repairing the damage required 6,260 square cubits of masonry
at a cost of 6,369 gurush, of which the Porte agreed to provide 4,000 gurush
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from central funds. Also, there is a reference to a need "[...] for the repair of
some places and the cistern and the armoury inside the Castle of Athens in
the liva of Egriboz, which was earlier ruined and damaged by an earth-
quake". Other documents refer to the need to repair the four gates of the
Castle, and to other administrative arrangements for the provision of
materials and labour (BBA:MMD 4355.447).

It is further noted that the earthquake had ruined all but 5 or 6 of the
24 cisterns within the castle. It is added that the repair of all the damage
caused by the earthquake was deemed of the utmost urgency because of
continual pirate raids in the vicinity (BBA:MMD 3878.324). Other
documents refer to administrative arrangements for the repairs, materials
and labour, and their issuing continued, with considerable delays, for almost
three years after the earthquake.

Finally, another register confirms that by 7 Rabi-II aH 1120 (26 June
1708 NS) repairs had been completed according to strict specifications as to
the local sources from which materials and labour should be drawn
(BBArMMD 3878.324).

An inscription at the entrance of the Castle dated 1120 aH (1708)
confirms the reconstruction and repairs of structures such as the fountain
north of the Acropolis and the Turkish Fort (Kambouroglou 1922, 69, 111).

There is evidence that the earthquake caused some damage also in
Negreponte (Egriboz, Chalkis). An Ottoman document dated 18 Jumada-II
aH 1117 (7 September 1705 NS) gives the extent of earthquake-related
repairs to the ageing and battered walls of Egriboz (Chalkis) (BBA:MMD
4355.318-320; BBA:MMD:9895.36-37). Since other contemporaneous
repairs at both Egriboz and Kara Baba castles are listed separately on these
pages, it may justifiably be assumed that they refer to the damage of 1694
aggravated by the earthquake of 1705.

The extent of earthquake damage in Egriboz (Chalkis), though not the
date on which it occurred, is confirmed in another account of the repairs
which were finally carried out between 28 Jumada-II aH 1117 (19
September 1705 NS) and 28 Muharram aH 1118 (12 May 1706 NS). This
account says that the damage occurred "after the earthquake", presumably
of 1694, which is recorded separately, with details of the extent of damage
to named structures and earthquake-related repairs actually carried out
(BBArMMD 4355.325-326).

A much later Ottoman register, dated 19 Rabi (I?) aH 1142 (11 October
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AD 1729), refers to the need for repairs of a number of public buildings in
Egriboz that the passage of time and a former earthquake had severely
damaged, threatening their collapse (BBA:MMD 9922.202). This means that
the earthquake may have occurred some years previously; it could even have
been the 1705 earthquake and a smaller event before 1708.

The occidental press of May 1708 reports only a damaging earthquake
"some time ago" in Negroponte but gives no details (PMH 1708, i.348).

No mention of an earthquake in 1705 in central Greece was found in the
consular correspondence from towns in the Morea and the neighbouring
regions of Egina, Corinto, Napoli di Romania and Patrasso, or in news of the
event reported from Smyrna and Constantinople. Also, the European press
reports nothing from Athens.

Unfortunately, after the Carlowitz treaty in 1699 Venetian sources
become scarce, and, although they give information in passing about
earthquakes in other places, they do not talk about the earthquake in
Athens. They do report two damaging earthquakes in June 1694 and April
1708 in the region of Negreponte (Egriboz, Chalkis) 50 km north of Athens.

This perhaps implies that the earthquake of 1705 was not felt very far
from its epicentre and did not cause any great concern in nearby towns
{F2}.

THE DATE OF THE EARTHQUAKE. Being aware of the confusions which are
possible in the Anargyrian Fragments, one has to raise the question of
whether the disaster, which, in this chronicle, has come to sound like an
earthquake, might not actually have been originally the destruction caused
by the Venetians during the siege of Athens, which would have struck the
town almost as heavily as an earthquake.

Also we might even wonder why the date of the event, reckoned from
the second passage of the Fragments, i.e. 28 September, is the same as that
of the surrender of Athens to the Venetians, a date perhaps associated with
the damage sustained by the Acropolis during the siege (Dandolo 1687). It
is not possible to decide whether this dating of the earthquake was
prejudiced by this event.

The first passage in the Fragments clearly refers to repairs of the walls of
the Castle (Acropolis) of Athens and the second to the general effects of the
same earthquake, which is dated on St. Chariton's day, that is on 28
September (Grumel 1958).
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But St. Chariton's day does not fix uniquely the date of the earthquake.
In the menology of the Greek Church several sanctified Charitons are
celebrated on different dates. St. Chariton is celebrated on 3 September as
well as on 9 September. The two martyrs of the same name are celebrated
on 1 June and on 28 November, and Osios (Pious) Chariton on 28
September (Menologion 1989).

Thus, writers of the last one and a half centuries, using some poetic
licence in the interpretation of the incomplete information in the Anargyrian
Fragments, and after a long period of squabbling, agree to differ on whether
there was in fact an earthquake and, if there was, on the date on which it
occurred, describing it as "great", "destructive" or "disastrous" {F3}.

The only conclusion that can be drawn from the Fragments is that the
earthquake should have occurred sometime between 1687 and 1751
(Lampros 1881). This can be surmised from the fact that the residence of the
Metropolite was intact when it was visited by Spon in 1676 and also probably
during the Venetian occupation of Athens (Spon 1678), whereas in 1751
only its ruins and the remains of the church of St. Dionysius could be found
by Stuart and Revett (1789).

It is evident, however, from the Ottoman documents that the earthquake
occurred in 1705. This information is supplemented by the Anargyrian
Fragments, which say that it happened on St. Chariton's day, namely 3
September, which, in the old style, was a Thursday.

Note, however, that in Ottoman documents the date of an earthquake is
only rarely given, the date of the document itself establishing merely a
terminus ante quem. This amply demonstrates the necessity of collating
Ottoman sources with those in other languages, which in our case proved
effective.

I have chosen this particular date for St. Chariton's day because, if it be
assumed that the very last phrase on the second page of the Fragments
refers to a Sunday mass, St. Chariton's day should have been on a Thursday,
making 3 September the only possible day that fell before the month of
Ramadan in the year aH 1117.

THE EFFECTS OF THE EARTHQUAKE. The effects of the earthquake can be
assessed from the second Anargyrian Fragment, which describes the earth-
quake in Athens as "great" and at the same time says that all it did was "shake
the houses" in Athens, a typical exaggeration encountered in early sources.
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There is no evidence that damage in the town itself was at all serious or that
the earthquake caused any loss of life among the citizens in Athens and the
garrison on the Acropolis.

It is important that the earthquake is not mentioned in contemporary
Ottoman histories of Athens (viz. Anonymous 1705; Orhonlu 1974),
presumably because historically its effects were not sufficiently noteworthy.
However, the shock did cause some damage on the Acropolis to structures
that had already been weakened by the siege of 1687 and also by the
subsequent abandonment of the city for at least three years.

The Ottoman documents tell us that the damage to the Acropolis
required the repair of 6,260 square cubits of masonry at a cost of 6,369
gurush, of which the Porte agreed to pay only 4,000 gurush from its central
fund. It is understood that the balance of 2,369 gurush had to be paid from
the local resources of the liva. Presumably the bulk of the masonry needed
was meant for the repair of the walls {F4}.

It is worth noticing that, in Ottoman fiscal registers, unit prices for the
building of stone- masonry walls are often given in terms of cubic cubits, in
contrast with repairs and strengthening of walls, for which the unit price is
expressed in gurush per square cubit, which is higher because the labour
involved is considerable. This suggests that in the present case the Ottoman
registers refer mostly to repair and strengthening work rather than to
reconstruction of the damaged walls.

A rough estimate of the repair cost of 6,369 gurush can be made in terms
of a more tangible unit by converting the unit cost into a multiple of the daily
wage of a skilled builder per square metre of stone masonry, which in the
present case is about 5 wages/m2 and includes costs for materials,
transportation and scaffolding. It must be understood, however, that such
estimates undergo much revision and the figure in the end is not the actual
cost {F5}.

Since no documents giving a complete account of the damage to the
Acropolis have been preserved, we are reduced to piecing together scattered
hints, and then interpreting them in accordance with logical assumptions.

This leads us to the conclusion that only a small length of the 750-m-long
walls of the Acropolis had been damaged. Lucas, who is not a very observant
traveller, and who ten months after the 1705 earthquake spent two weeks in
Athens in July 1706, does not mention any damage (Lucas 1712, 283-286).
It is perhaps the case that only that part of the south wall which the
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Anargyrian Fragments say that the Athenians restored had been ruined
{F6}.

Other damaged structures on the Acropolis that required repairs, which
are specified, include the armoury, some parts of the gate structure and the
cistern of the castle, as well as 5 or 6 of the shafts of the 24 water wells within
the Fort, the revetment of which had fallen in.

According to an inscription erected at the entrance to the castle, the
repairs to the fortifications of the Acropolis were completed in 1120 aH (AD
1708). These repairs perhaps included rectifying residual damage from the
explosion 18 years earlier, which damage would have been aggravated by
the earthquake of 1705.

It is significant that the Ottoman registers do not refer to the earthquake
as having been "yiktct" (destructive) or "tahrip" (devastating), or state that it
caused any loss of life among the garrison and their families living on the
Acropolis.

There is some archaeological evidence that the earthquake was
responsible for the total collapse of the central part of the east wall (Heinrich
1990, 34; Korres 1996) [Fig. 6]. Excavations showed that the lower parts of
the south slope of the Acropolis were in places covered with a succession of
layers consisting of debris from the 1840 excavations, which was underlain
by a thicker layer of material from the Classical period mixed with marble
and rock fragments from the Acropolis fill, which in turn was resting on
layers dating from the mid- and post-Byzantine periods.

This conclusion was based on the assumption that the chronologically
incongruous second layer belonged to the back-fill material of the east wall,
which after its collapse allowed the fill material retained behind it to slide
down the slope. The problem here is that the central part of the east wall
retains practically no back-fill built almost directly on the rock face [Fig. 46].

Also, more recent observations showed that both the outer and the inner
face of the new wall consisted of masonry with stones roughly hewn, with
none of them being in situ.

On the basis of this evidence, the date of the deposition of the layer of
material from the Classical period was assumed to be that of the breaching
of the wall, which in turn was deduced from a comparison of the plan of the
Acropolis which was redrawn by Fanelli from the original made by Verneda
in 1687 with the plan made in 1753 by Stuart and Revett (1787). This implies
that the wall should have collapsed at some time between 1687 and 1753 and
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that the most obvious candidate cause would be the earthquake of 1705
(Korres 1996), the only earthquake in the long history of Athens which is
known to have damaged the walls of the Acropolis.

npnrr»ins

[Fig. 6] A reconstruction of the breaching of the east wall of the Acropolis allegedly caused by
the earthquake of 1705, after Heinrich (1990, 34) and Korres (1996).

With the exception of the last point, I agree that the above observations
could confirm the sliding down the cliff of a part of the back-fill retained by
the segment of wall that collapsed. Alternatively, this layer might have arisen
from the disposal of unwanted back-fill from the Acropolis above which was
dumped over the wall. I find that perhaps the suggested dating of the
deposition of this second layer to 1705 might be not universally accepted and
it may therefore be advisable to point out three of the reasons.

In the first place, although Verneda composed a topographical plan and
representation of the Acropolis in 1687, Fanelli never visited Athens. Images
drawn in the time of Verneda not only display much artistic licence, but also
do not always record the actual situation with enough accuracy to render
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them useful for comparisons of details with images drawn a century or two
later by other artists.

In the second place, the morphology of the east side of the Acropolis
displays clearly a greater micro-tectonic fragmentation and instability than
other parts of its walls [Fig. 7]. The foundation of the central part of the east
wall that allegedly collapsed in 1705 is built across a small graben in
limestones, the two sides of which are controlled by small, almost vertical
faults striking 130 E. The limestones are badly broken and eroded, and a
20-m -deep and 8-m-high solution cave is formed under the down-thrown
block. Evidence of small and large rock-falls abounds.

It is possible, therefore, that the excavations show nothing more than
debris from repairs carried out sometime between the mid-Byzantine period
and 1840 and not necessarily in 1705. Surely, the difficult foundation
conditions of this part of the wall should have made necessary frequent
maintenance and repairs.

It is more likely, therefore, that the alleged failure of the wall and its 13-
m-thick back-fill could have occurred without the help of an earthquake.
Retaining walls built on the plain or on hilltops do fail due to causes other
than earthquakes, such as deliberate damage in warfare.

In the third place, with the town of Athens in the early 1700s extending
almost right up to the cave at the foot of the Acropolis cliff, the collapse of
the central part of the east wall in 1705 and the ensuing slide of any back-fill
should have wreaked havoc on the shanty houses which had been built near
the cave below the cliff. Yet, Lucas does not mention the event (Lucas 1712,
283-286) [Fig. 8].



[Fig. 7] The east flank of the Acropolis, viewed from the southeast with the cave shown under
the collapsed part of the walls.
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[Fig. 8] Fanelli's view of Athens from the northwest.

Damage was also caused to the Church of St. Dionysius, which is said to
have been "rent in two" by the earthquake. The church, which was a tricli-
num ofbasilican plan, was built in the middle of the sixteenth century on the
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homonymous hillock of Areopagus, 150 m west-northwest of the Acropolis,
and at the time of the earthquake is said to have been in a ruinous state
(Philadelpheus 1902, 94).

Its approximate location with respect to the Temple of Theseio, the
Acropolis and the knoll of Areios Pagos (Pnica) is shown on a sketch plan of
Athens drawn by Wheler (Spon and Wheler 1678) [Fig. 9]. The elements of
this map are extremely roughly sketched, but they are useful because they
confirm the existence of the church in the early 1676s.

It seems that, soon after the earthquake, the church was abandoned, and
that in 1751 all that was left of it was its ruins (Stuart and Revett 1789;
Xygopoulos 1929, 66).

[Fig. 9] A sketch plan of Athens in 1676 showing: 20, Areios Pagos; 21, the Church of St.
Dionysius and the nearby residence of the Archierea; and 22, the Temple of Theseio
(Wheler 1689). The upper part of the plan points north.

The Fragments add that the upper storey of the residence of the
Archierea (Bishop), which was located in the vicinity and northwest of the
church of St. Dionysius, was demolished by the fall of a boulder that rolled
down from the Rock above it during the earthquake («ό τοΰ Άρχιερέως οίκος
κλόνω μέγα καί λίθω έκ τοΰ Βράχου προσβληθείς το άνώγεον έκρημνίσθη»).

When Athens was taken by the Turks, the residence of the Archierea was
situated below the knoll of Areios Pagos, next to the church of St. Dionysius
{F7}.
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In 1676 Spon and Wheler visited the building, which, they say, had
many rooms standing between the Acropolis and the Temple of Theseio, as
roughly shown in a sketch plan of Athens drawn by Wheler (Spon and
Wheler 1678) [Fig. 10]. Again here the visual elements of Wheler's map are
somewhat arbitrary and inconsistent with other sketch maps of Athens, but
they do confirm the proximity of the Church to the residence of the
Archierea.

It is probable that the residence survived also the occupation of Athens
by the Venetians, but in 1751 Stuart found only its ruins (Stuart and Revett
1789).

[Fig. 10] The number 10 shows the location of the residence of the Archierea (Palatium
Archiepiscopi) (Wheler 1689). (The top of the figure points south.)

The Fragments briefly add also that the Vasiliki Ekklisia was badly
cracked («έρράγη») by the earthquake [Figs. 11 and 12]. The location of this
church is not certain. It may have been an Ionic temple built in 420 BC on
an islet in the River Ilissos, close to its south bank, located to the east of the
Temple of Olympeian Zeus (Lampros 1881; Miles 1980). In the fifth century
the temple was converted into a Christian basilica and much later, during
the seventeenth century, a dome was added to it.

When it was seen by Stuart and Revett in 1753, the church had already
been abandoned (Stuart and Revett 1787). A few years later, in 1778, it was
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pulled down by the Ottoman commander of Athens for its stones, which he
used to build the walls of the city {F8}.
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[Fig. 11] A sketch map showing the location of the Vasiliki Ekklisia at the southern edge of the
Stadium, on the east bank of the River Ilissos (Wheler 1689). The upper part of the
sketch map points south.

[Fig. 12] The Vasiliki Ekklisia in 1752 (Stuart and Revett 1762, i.2, plate II).
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The earthquake also damaged the church of Hagia Paraskevi, which had
to be repaired. The little church was located about 200 m south of the
eastern end of the south wall of the Acropolis. The cupola of this church
could be seen and drawn in 1752 by Stuart and Revett (1787, iv, plate 1)
[Fig. 13] (Xygopoulos 1929, 99).

[Fig. 13] A view of the southeast walls of the Acropolis in 1752. The distant mountain is part of
the Hymettus. The little building with a cupola between the two is the church of Hagia
Paraskevi (Stuart and Revett 1787, ii. plate 1).

The Anargyrian Fragments tell us that "many dwellings belonging to the
monastery of Sotiros Nikodimou were overthrown" by the earthquake [Fig.
14]. The monastery of the Soteira, Maria Lykodimou or Nikodimou is first
mentioned in the Anargyrian Fragments.

The original church, about which nothing is known, was built probably
in the eleventh century, on the remains of which was built the church of
Lykodimou or Nikodimou that existed in 1705. The location of the church
is shown on a near-contemporary plan of Athens (Wheler 1689).

Although it is not mentioned in the Fragments, the earthquake of 1705
damaged not only the cells but also the church of the monastery. A recent
detailed study by Bouras shows that the earthquake did cause irreparable
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damage to the northeastern part of the church, which had to be rebuilt and
strengthened (Bouras 2004).

The church was rebuilt during the period 1850-1855, to what is now the
Russian church, incorporating into its construction the remains of the earlier
building as well as fragments from the Thrasyllos monument, which had
been destroyed during the siege of the Acropolis in 1827 (Awn 1851).

The monastery was located outside the walls on the eastern part of
Athens, which in those days had been abandoned by its inhabitants, and the
"dwellings belonging to the monastery" which are mentioned in the
Fragments must have been the cells of the monastery rather than private
houses in the immediate vicinity (Lambakis 1885).

The Fragments also mention that after the earthquake the Athenians
built an outer wall around the monastery, presumably of the Soteira
Lykodimou (Xygopoulos 1929, 80).

wrxm^'f

[Fig. 14] The location of the monastery (Lykodimou) in Wheler (1689). (The upper part of the
plan points south.)

The Fragments also tell us that three days after the earthquake "De-
metrios was struck dead by a thunderbolt [...] in the Metropolis" {F9}. This
implies that, since the Metropolis was considered safe enough to enter for
the congregation, it should have not been affected by the earthquake.

The location of the Metropolis during that period is debatable. It could
have been the Church of Hagion Anargyron (Kambouroglou 1896, i.68), or
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that on the Areopagus. It is more likely that it was the church of Hagiou
Panteleimonos, the so-called Katholikon in the Pazari, a church that
throughout the Turkish occupation was used as the Metropolis
(Kambouroglou 1922, 236).

The original mosque on the Acropolis was in fact the Parthenon itself.
During the period 1540-1570 it was converted into a cami'a and a minaret
was added to it later. Contemporary taxation registers refer to it as the
Cami'a Kal'e-i Atina, whereas, in an eighteenth-century account of the siege
of 1687, the mosque was called the Cami'a Kebir (Orhonlu 1974).

After the explosion, the damage to the Parthenon was such that it was
not possible to use the building itself as a mosque. So, for this reason, a small
mosque was built inside the collapsed peristyle of the temple [Fig. 15]. It was
built with the material of the old building, the north and south parts of
which had collapsed.

The small mosque was seen by a member of the entourage of the French
Ambassador Charles Comte de Feriel who visited the ruins in 1699, that is,
seven years before the earthquake of 1705 (Paton 1940, 165-166). The few
available Ottoman contemporary reports do not mention any damage to this
mosque, which collapsed of its own accord in 1842 (Philadelpheus 1902,
11.62; Xygopoulos 1929, 121),

[Fig. 15] The Cam'a Atina in the Parthenon in 1805, by Simone Pomardi (1820).

The Fethiye Cami'a still exists today near the northern end of the site of
the Roman Agora. It was constructed in 1456, on the site where a church
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had once stood, possibly being the conversion of a pre-existing Christian
church (Kiel 2002). Its construction was intended to honour Mehmet II the
Conqueror, but later it was again converted into a Roman Catholic Church.
The structure is solidly built and a recent cursory inspection showed that it
has suffered no detectable damage from the earthquake of 1705 or from
later interventions [Figs. 16 and 17] {F10} (Xygopoulos 1929, 117).

[Fig. 16] The Fethiye Cami'a (Du Moncel 1843).

[Fig. 17] The Fethiye Cami'a in the mid-1960s (Ayverdi 1974).
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I could find no mention of damage to the Temple of Theseion, which in
1705 had already been converted into a church.

A very recent inspection showed that the displacement of the drums of
the three central columns of the temple was definitely not due to this or any
earlier or later earthquake, or to the differential settlement of the foundation
of the temple [Figs. 18 and 19] {Fll}. Also, the suggestion that these
displacements were caused by the lateral thrust on the columns exerted by
the roof and cells of the temple is not tenable.

Most probably the displacement of the central drums of its three
columns was the result of an unsuccessful attempt by the Christians to
demolish the pagan temples during the reign of Theodosius (379-395), or by
the Ottomans in the 1660s. It is possible that the observed displacement of
the drums was the result of the method used for destruction of colonnades,
which consisted of fixing horizontal timber beams at mid-height between
columns, and causing them to expand by drenching, as a result of which the
drums were forced to slide on their interface. Other methods using horse
power to shift individual drums are possible.

[Fig. 18] Columns nos. 3 to 6 of the north face of the temple in 1749.
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[Fig. 19] Columns nos. 4 to 6 of the north face of the temple in 1938.

The Temple of Olympieion, of Corinthian order, was completed in 132
AD. Thirteen of its 17.0-m-high columns are standing today, with their
architraves in a group at the south-eastern corner of the site.

Another group of four free-standing columns is known to have been
standing in 1687 at the south-western corner of the site (Martinelli 1687)
[Fig. 20]. On 27 April 1759 the Turkish Governor pulled one of them down
to provide lime for the mosque he was building [Fig. 21] {F12}.

In 1852 high winds caused the collapse of another column [Fig. 22a],
something that the 1705 earthquake had failed to do. (Note the windmill in
the background; this was apparently built on a site chosen for prevailing
relatively high mean wind speeds to justify its construction [Fig. 22b].)

Examination of the base of the column suggests that it prostrated itself
only after fracture of the edge of its lowest drum and base, a fragment of
which still lies next to it, as well as of drums higher up the shaft [Fig. 24]
(Tölle-Kastenbein 1994). Had it been a foundation failure, the base of the
column ought to have ended up in an almost vertical position, which it did
not [Fig. 23],
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[Fig. 20] A view of the group of four columns on the southwestern part of the Temple of
Olympieion in 1754 by Le Roy (1770).

[Fig. 21] A view of the same group, but with only three columns, in 1798, by M.-F. Preaux
(Clarke 1812-1816).

[Fig. 22a] A view of the same group of columns in the late 1800s, but with only two columns left
standing.
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[Fig. 22b] The windmill in Fig. [22a] with a view of the Temple of Olympieion in the
background with two free columns left standing.

[Fig. 23] Foundation conditions of the collapsed column shown in Fig. [24],
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[Fig. 24] A collapsed column.

It is interesting that a pair of multi-drum columns standing on very
narrow and poorly built bases above the choragic monument of Thrasyllos,
which was constructed in BC 321, survived the 1705 earthquake unscathed.
These unfluted free-stancling Corinthian choragic columns were added to
the monument in Roman times. They stand on a rather inaccessible ledge,
cut out of the south flank of the Acropolis, just above the theatre of Dionysus.

The columns are built on free-draining limestones, which in places are
jointed and fissured. Just west of the monument there was a natural outlet
of the waters seeping seasonally out of the flank of the Acropolis limestones.
Fig. [25] shows the earliest close-up view of the monument in 1754 and Fig.
[26] shows the monument in 1970.

These columns [Fig. 27], which did not form part of any building, are
composed of grey marble from Mount Hymittos (Dodwell 1819, i.299)
(Dodwell visited in 1801) and differ in height and diameter as well as in the
form of their bases [Fig. 28]. They were built with isosceles-triangular
capitals especially to support rather heavy tripods [Figs. 29 and 30]. They
stand on small stepped bases founded precariously on the fractured
limestone ledge above the cave of Thrasyllos [Fig. 31].

Because of the inaccessibility of these columns, their dimensions were
assessed from frontal photographs using an autocard in combination with
measurements taken from drawings made by Pococke (1745) [Fig. 32],
Stuart and Revett (1762, Figs. 3 and 4) [Fig. 33] and Papadopoulos (1851, 5)
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[Fig. 34] {Fl3}. The heights of the shafts of columns Ε and W are
approximately 9.30 m and 8.10 m and their aspect ratios are 8.9 and 10.1,
respectively.

Table 1 gives the measurements and a drawing of column Ε is shown in
Fig. [35]. The nature of the rugged sloping ground on which the columns
stand can be seen in Fig. [31].

It is not certain when in Roman times these columns were erected, but it
was probably during the second century AD. The earliest image of the
theatre of Dionysus with the monument of Thrasyllus above it, before the
columns were added, is that depicted on a bronze drachma coin issued in
Athens, just before the city was overrun by the Herulians in AD 267 [Fig. 36]
(Themelis 2002, 172). Incidentally, the image on the bronze Athenian
drachma is today the logo of the Archaeological Society of Athens.

It may be assumed that originally there were three columns instead of
two and that, sometime between the third century and the middle of the
seventeenth century, the third column was either removed deliberately or,
more probably, collapsed because of the extremely poor state of the rock on
which it was founded.

Supporting evidence for the existence of a third column, just east of
column E, is provided by the ledge cut in the rockface for its foundation, and
by the fact that aesthetically a third column of the same height as column W,
flanking the taller column Ε in the middle, would be a symmetrical
arrangement of the three choragic columns. The vacant space between
column Ε and the third buttress shown in Figures [26 and 45] suggests the
existence of a third column.

We notice that the small base, presumably for the support of tripods, that
rests on the capital of column W has been displaced, as has the second drum
of column Ε [Figs. 29 and 30]. These observations suggest that both columns
must in the past have been subjected to ground motions caused by an
earthquake or by shelling.

Much later the monument was converted into the chapel of Panagia
Spiliotissa and occupied the small grotto in the cliff behind the monument.

The existence of the two choragic columns above the monument of
Thrasyllos is mentioned by many travellers or shown in almost all of the
views of the south face of the Acropolis drawn by artists who had been in
Athens as far back as the middle of the seventeenth century, excepting of
course images by Coronelli (1686; 1688) and derivatives of his work by
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others such as Cristino Martinelli (1687). Even images of the Acropolis
during its siege and bombardment produced by Morozini in 1687 show
clearly the monument and the two columns that survived the shelling [Figs.

37-42].

However, the monument did not survive the siege and shelling of the
Acropolis in 1827, when cannon balls destroyed the monument, leaving the
two choragic columns above it standing. The point of impact of one of the
cannon balls can be seen today on the rock face, a few metres below the base
of the choragic columns [Fig. 43],

In 1850 the remains of the ruined monument were broken up and
carried away to be used for the construction of the Russian Church. Figure
[44] lists the parts of fragments of the monument that were removed from
the site (Papadopoulos 1851).

[Fig. 25] The monument of Thrasyllos built below the wall of the Acropolis in 1754 with the two
choragic columns above it in the background (Le Roy 1770).
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[Fig. 26] A view of the choragic monument of Thrasyllos and, on a higher level, the two
choragic columns on the south slope of the Acropolis when inspected in 1970.

[Fig. 27] Choragic columns; column W (first column) and column Ε (second column) (Stikas
1961).
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[Fig. 28] The Thrasyllos columns in 2009; column Ε on the right, column W on the left.
Courtesy of Dr C. Boleti.

[Fig. 29] Above the capitals are the bases for the siting of tripods (Stikas 1961).

[Fig. 30] The displaced and rotated pedestal on top of the capital of column W (Stikas 1961).
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[Fig. 32] The Thrasyllos monument in 1740 (Pococke 1745).
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[Fig. 33] Drawings of the bases of columns Ε (lower) and W (upper) by Stuart and Revett (1762,
Figs. 3 and 4).

[Fig. 34] A sketch of the Thrasyllos monument by Papadopoulos (1851, 5).
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^Fig. 35] A drawing of column W of the Thrasyllos monument made from remote
measurements.

[Fig. 36] A bronze drachma, from Athens AD 264-267, depicting the monument of Thrasyllos
(Themelis 2002).
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[Fig. 37] A view of the Acropolis and the Thrasyllos columns from the south by Babin in 1672,
in Spon (1678).

[Fig. 38] A view of the Acropolis and the Thrasyllos columns, in Spon (1679).
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[Fig. 40] A clear view of the monument of Thrasyllos and its two columns in 1798, drawn by M.-
F. Preaux, in E.D. Clarke (1812-1816).
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[Fig. 41] A view of the Acropolis and the monument of Thrasyllos from the Temple of
Olympieion, in 1810. by Haygarth (1814).

[Fig. 42] A view of the Acropolis in 1818 by Williams (1820), showing the Thrasyllos monument
located outside the southern perimetric wall of the Acropolis.
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[Fig. 43] A view of the monument of Thrasyllos today, showing the point of impact and effects
on the rock of one of the cannon balls fired in 1827.
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[Fig. 44] A list of the fragments of the monument of Thrasyllos after its destruction in 1827
(Papadopoulos 1851).
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[Fig. 45] It is probable that the vacant space between column Ε and the third retaining wall was
occupied by a third column during the period between the third century and the
middle of the seventeenth century.

ASSESSMENT OF THE EARTHQUAKE OF 3 SEPTEMBER 1705 IN ATHENS

It appears therefore that on the Acropolis the earthquake caused
reparable damage at some places, such as at the armoury and gates, and to all
but 5 or 6 of the 24 cisterns. No evidence has been found for the collapse of
the barracks and houses. No damage was done to the newly built Cami'a Atina,
which was built inside the collapsed peristyle of the Parthenon, and there was
no injury or loss of life among the families of the Turkish garrison {F 14}.

Regarding the armoury, it is said that, in 1640, lighting struck the
central building of the Proylaea, where gunpowder was being stored,
resulting in a huge explosion that demolished a section of it. Nonetheless,
the description from Spon and Wheler (1678) and illustrations dating from
1687 of Ortieres and Verneda do not show signs of destruction.

The surface of the Acropolis consists of jointed and fissured limestone,
which is well exposed on the surface, on which all of the important
monuments are built on bases made from limestone brought from
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elsewhere. The rest of the surface has been levelled with artificial fill, mostly
free-draining, which at its edge is supported laterally by the circuit Avail.

[Fig. 46] A plan of the easternmost part of the Acropolis, showing the exposed limestones (L)
and the fill used for the leveling of the surface (F). The location of the Thrasyllos
columns (T), the part of the east wall that has been repaired or partly rebuilt a
number of times (W) and the cave below it are also shown (compare with Fig. [6]).

THE WALLS OF THE ACROPOLIS. The south retaining wall consists through-
out of horizontal courses of slabs or blocks of stone built in an isodromic
system, reinforced by buttresses, and in places with a revetment of marble,
stone masonry or mortar cladding.

Much of the east wall is not in its original state, parts of it having been
repaired and perhaps rebuilt on more than one occasion. Little is known
about the state of the underlying foundation limestones on which the walls
are built.

The fill behind the south and east walls varies considerably, consisting of
building material from previous repairs or the demolition of monuments, of
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rubble and even of discarded fragments of sculptured pieces of marble
mixed with soil, the provenance of which is not known. The permeability of
the fill should, in general, be high.

Little is known about when the buttresses along the eastern part of the
south wall and along the east wall were built and why they were built at these
particular locations.

The reported earthquake-related damage of certain parts of the walls of
the Acropolis may be attributed to a degree to the high vulnerability in which
they must had been left after the siege 18 years earlier. The cannon balls
used to pound the walls were hunks of metal without explosives, designed to
break down fortifications by constant pounding over a long period of time.
The impact of cannon balls fired by the besiegers on the walls of the
Acropolis for eight days should have in places cracked the fabric of the dry
masonry and loosened their back-fill. This applies particularly to the east
wall, which was pounded more effectively for three days. Also the firing by
the besieged of their cannons, which were mounted just behind the crest of
the walls, should have caused further deterioration of the integrity of the
upper part of the retaining walls.

In addition, the explosion of the ammunition damp in the Parthenon
should have affected deeper strata of the coarse back-fill material,
particularly behind the south wall. It is said that the explosion was so violent
that it caused "[...] all the houses of the Borgo to tremble" (Philadelpheus
1902, ii.7-18; Paton 1940). The detonation was quite powerful, for even the
besiegers on the Hill of Philopappou, 500 m to the southwest of the
Acropolis, were showered with fragments of marble and stone from the
explosion.

Contemporary Ottoman documents suggest that the repairs to the
Acropolis after the siege were carried out piecemeal and at a very slow pace;
correspondence referring to repairs extends over a period of more than ten
years. Without a more extensive search in the archives it is not possible to say
how effective the repairs were {Fl5}.

In Athens, as we have said, the earthquake damaged the churches of St.
Dionysius and of Hagia Paraskevi and cracked the walls of the Vasiliki Ekklisia.
Also the cells of the monastery of Soteiros Nikodimou collapsed and the
church was seriously damaged, requiring extensive repairs. Moreover, during
the siege, cannon balls fired by the Venetians that overshot the Acropolis kept
on landing in the southern part of Athens, adding to the damage.
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It is to be expected therefore that the earthquake of 1705 ought to have
caused the collapse of derelict houses as well as of those which had been
damaged during the siege. Yet, there is no evidence that buildings other
than those mentioned in the Fragments, in the Ottoman registers and noted
from later observations were damaged, or that any monuments of the
classical period were affected.

Had there been serious damage or destruction of Greek monuments and
houses, it would have been newsworthy enough for the author of the
Fragments or for other chroniclers and foreign visitors who passed through
Athens not have missed the opportunity to record the fact. Also there is no
evidence that any of the mosques, minarets or other Turkish public buildings
were damaged to the extent that their repair or rebuilding required financial
assistance. Had there been serious damage, we should have found entries
concerning financial support in the fiscal registers of the period.

The Fethiye Cami'a and the Temple of Thiseion were not affected, and
neither was even the delicately poised column of the Olympieion, which a
century later was overturned by high winds. The two columns above the
Thrasyllos monument also were left standing.

It is also interesting that the earthquake is not mentioned in the history
of Athens written by the cadi of the town (Anonymous 1705; Orhonlu 1974)
or by a French traveller who was in Athens a year after the earthquake,
between 27 June and 9 Augustl706, and who found the town sparsely
inhabited but prosperous. The ruins, which he noticed, he attributed to the
recent wars (Lucas 1712, i.285).

In spite of the tendency of modern writers to dramatise events, no coeval
source says that the effects of the earthquake in Athens were all that serious.
For, had there been important damage, it is unlikely that it would have
escaped Lucas' notice, and he would have recorded it, as he did for
earthquakes in other parts during his travels.

THE LOCATION OF THE EARTHQUAKE

We naturally ask about the epicentral area and magnitude of this
earthquake. Preceding and following the 1705 earthquake there were two
damaging shocks in the region of Negreponte (Egriboz, Chalkis), 30-50 km
north of Athens. The first shock occurred in June 1694 and the second in
April 1708.
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Although the earthquake of 1694 does not seem to have inflicted
casualties or been responsible for very serious damage in Negreponte, there
is evidence that it did cause unspecified damage to farms (çiftlikler) belonging
to Turkish landowners southwest of Negreponte along the main route to
Athens.

Then, sometime before April 1708, there was another earthquake that
damaged houses in Negreponte (Egriboz, Chalkis) (Ambraseys 2010b, 525-
527, 531-533).

The intensity of the 1705 earthquake in Old Athens may be estimated to
have been between VI + and VII + (MSK). The intensity at Negreponte is
questionable, but it may be assumed that it was a grade lower. This would
place the epicentral region roughly somewhere between Avlona and
Katsimidi and its magnitude at Ms ~ 6.2 [Fig. 5].

CONCLUSION

Systematic studies of historical and more recent earthquakes show that
the seismic hazard in the Basin of Athens is rather low, with no known
destructive earthquakes having occurred in Athens during its very long
history. As we have said, both the long-term seismicity and the tectonics of
the Basin confirm that, although Old Athens was shaken a number of times
by earthquakes, the damage was never serious. The same conclusion is
drawn from the statistical treatment of the regional seismicity of the last 300
years, which confirms that the seismic risk for buildings on competent
ground was always relatively small (Ambraseys 2010a). In Athens the effects
of the 1705 earthquake were less pronounced than those of the earthquake
of 1999.

The survival of the columns of the monument of Thrassylos standing
precariously for more than twenty centuries on the flank of the rock of the
Acropolis, which is founded on fracture limestones, tells us much more
about the earthquake hazard in Old Athens than results from sophisticated
analyses that involve over-simplifications that arise from our ignorance of
the real seismic situations that they are supposed to represent. In contrast,
results from field observations represent the actual behaviour of the columns
when they were tested by nature over a period of many centuries (an analysis
of the seismic stability of the columns will appear elsewhere).
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FOOTNOTES

{Fl} A) See Ambraseys (2010a; 2010b, 815-841) and NEAR (2001).

B) It is said that "[...] the decline of Athens as a cultural centre took place over
15 centuries, starting from the middle of the 2nd century AD. In the second half of
the 3rd century there are some testimonies to a disrupted state of the city, but the
causes of the dispute are unknown [...] With this lack of certainty about the cause of
the distress of the city one cannot exclude the possibility that destructive earthquakes
had occurred" (Guidoboni and Ebel 2009, 347). The belief that large earthquakes in
Athens are responsible for the damage observed in some historical buildings is not
tenable. When an explanadon for damage is not immediately obvious it is easier to
ascribe damage to historical earthquakes as a deus ex machina.

C) A sample of travellers, with when they were in Athens in square brackets:
Anonymous (1854) [c. 1460]; Dei, Benedetto (1765) [May 1464]; Angiolello, Giovan-
Maria (1881) [29 July 1470]; Borderie, Bertrand de la (1970) [1537]; Favolio,
Hugone (1592) [1545]; Zygomalas, Theodose (1889) [1578]; Miloïtis, Iakovos (1882)
[1584]; Lubenau, Reinhold (1920) [3 October 1588]; Galan, Diego (1913) [October
1592]; Sommer, J. van Middelburg (1664) [5 February 1592]; Grigorovic-Barskij
(1885) [1745]; Stuart J„ Revett N. (1789) [18 March 1751]; Clarke E.D. (1810-1823)
[1801]; Woods, J. (1828) [1816]; and Williams W.W. (1820) [1817] [Figure 47],

D) A typical example is the little-known earthquake in the region of Thiva, 50 km
north-northeast of Athens in 1321, which is described by Jordanus as follows: "I was
at Thebes, where there were so many earthquakes that if one had not experienced
them, one would not believe it. For they occurred five, six or seven times during the
night, so that on account of the earthquake a great number of houses and walls fell
down." (Jordanus 1863, i.2/2, 109).

[Fig. 47] Annual numbers of travellers who passed through Athens between 1100 and 1800.
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{F2} An earthquake reported from Zante in 1705 (Schmidt 1867b), 250 km from
Athens, is a different event, belonging to the aftershock sequence of the earthquake
of November 1704 in the Ionian Islands.

{F3} For instance, among others, Mommsen (1868) implies that, if the
earthquake did in fact happen, it should have been in 1701, although elsewhere he
dismisses the evidence for an earthquake as a complete fabrication. Schmidt (1867a)
dates the event to 16 September 1694, but later suggests that it happened sometime
between 1636 and 1660, and points out to Mommsen that he is not aware of such an
earthquake during the period from 1600 to 1800 (Schmidt 1875). Zisiou (1885) also
doubts the authenticity of the Fragments. Lambakis (1885) and Kambouroglou
(1888) consider that the date of the earthquake should be 1 June 1651, but
Kambouroglou later argues for 28 September 1701 (Kambouroglou 1896, 60-67).
Philadelpheus (1902, ii.95), using naive arguments, dates the earthquake to July
1694 and considers it to be an event that affected simultaneously Athens, Sicily and
Negreponte, where a bastion was thrown down.

{F4} Ottoman documents relating to repairs are not without internal problems.
It becomes difficult to isolate the earthquake-related costs in a schedule of the cost of
repairs from other, not earthquake-related but necessary, repairs, particularly if their
execution was delayed, which is actually what happened with the repairs that
followed the siege of the Acropolis.

{F5} Early in the eighteenth century the daily wage of an unskilled worker in
Istanbul was about 8 paras. With the gurush/paras equivalence of 40 paras per
gurush, the total expenditure can be translated into 31,800 daily wages of an
unskilled worker. The unit cost of 6,369 gurush for the repair of a wall surface of
6,260 square cubits, or 1,300 m2, which includes the costs for building materials,
transportation, scaffolding and wages, is equivalent to 24.3 wages/m2 for an unskilled
worker.

{F6} The Anargyrian Fragments say the Athenians ανόρθωσαν (= restored, set
straight again, corrected) the south wall of the Fort, which two years earlier the
earthquakes κατεστρεψαν (ruined).

{F7} There is confusion regarding the actual location of the residence of the
Archierea caused by garbled accounts of Kambouroglou (1896, i.66; ii.170-172) and
Philadelpheus (1902, ii.94).

{F8} An alternative location of the church was proposed rather hastily by
Kambouroglou, namely on the site of the Church of Sotiros Nikodimou
(Kambouroglou 1896, i.67).
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{F9} Kambouroglou considers that the story about Demetrios being struck by
lighting is rather unlikely (Kambouroglou 1896, i.68).

{F10} See also Kambouroglou (1896, ii. 35-37), Ayverdi (1974) and Travlos
(1960, 181-184, 209, 211).

{Fll} Modern writers attribute the displacement of the drums to earthquakes,
even to earthquakes that never happened. Breton also mentions an earthquake in
1807 (Breton 1862, 192). Perhaps he means the shock of 17 September 1805, which
was strongly felt in Athens and resulted in some blocks of the western tympanon of
the Parthenon being thrown down (Ambraseys 2010b, 624). It is also said that
lightning in 1821 pierced through the northwest column of the temple from top to
bottom, so that it had to be strengthened with iron hoops (Pittakis 1835).

{F12} There are different versions of this incident (viz. Breton 1862, 213-214).

{F13} The dimensions of column W shown in Fig. [35] have been confirmed
independently by the measurements kindly made by Dr C. Boleti.

{F14} It is interesting that before the siege, in 1676, a piece of the zoophorus
from the Parthenon that fell off of its own accord was saved by the garrison in the
temple (Babin 1674).

{F15} If anyone cares to research more deeply into Ottoman records, the very
detailed accounts for repairs of earthquake damage will provide as precise data as it
is possible to obtain for the structures concerned.

Column W h (m) d(m) Ε h (m) d(m)
Capial 0.85 0.70
Shaft 8.10 9.30
Drum 6 1.42 0.83
Drum 5 1.30 0.70 1.33
Drum 4 1.65 1.68
Drum 3 1.70 1.59
Drum 2 1.80 1.59
Drum 1 1.65 0.90 1.68 1.27
Base 0.31 1.20 0.48 1.76
1st square plinth 0.45 1.40x1.40 0.71 1.76x1.76
2nd square plinth 0.35 1.80x1.80 0.36 1.86x1.86
3rd square plinth 0.40 1.95x1.95 0.41 2.40x2.40
4th square plinth 0.35 2.35x2.35

Table 1
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APPENDIX

This is a summary in Greek of the Lecture On the Long-Term Seismicity of the
City of Athens read at the Academy of Athens on 18 February 2010.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Eivat γνωστό άπό τέσσερα χειρόγραφα φύλλα πού δημοσίευσε ό Πιττάκης τό 1853,
πιθανώς γραμμένα στις άρχές τοΰ 18ου αιώνος, ότι ένας σεισμός έπληξε τήν 'Αθήνα
κατά τα τέλη τοΰ 17ου αιώνος (Pittakis 1853, Zisiou 1885). Πότε ακριβώς έγινε ό
σεισμός αύτός δέν αναφέρεται.

Τά φύλλα αύτά, τά λεγόμενα Άναργύρεια, αφορούν τήν ιστορία τών 'Αθηνών, καί πε-
ριέχουν γεγονότα χρονολογικά ασύνδετα, χωρίς καμιά ένδειξη του πότε συνέβη δ σεισμός
(Kambouroglou 1922/1959, 60-7). Μπορεί κανείς νά πει ότι είναι μία άτακτη συλλογή
ένθυμήσεων, ή ανάλυση τής οποίας δέν είναι τής ειδικότητος μου.

Ό σεισμός στήν 'Αθήνα αναφέρεται στό πρώτο φύλλο, πού μεταξύ άλλων λέγει ότι:
«[...] Τότε καί τό τείχος τής Μονής τό έξω οίκοδομήσαμεν, καί τήν 'Εκκλησίαν τής
"Αγίας Παρασκευής έπεσκευάσαμεν οί δέ πολίται ανόρθωσαν τό νότιον τείχος τοΰ
Φρουρίου, 8 οί σεισμοί κατέστρεψαν πρό δύω χρόνων».

Τό δεύτερο φύλλο τελειώνει λέγοντας τά έξης:

«[...] Τω έτει τούτψ μέγας σεισμός έγένετο, καί άπαντες οί οίκοι έσείσθησαν, καί
ή Εκκλησία τοΰ 'Αγίου Διονυσίου εις δύο έσχίσθη, καί δ τού Άρχιερέως οίκος κλόνψ
μέγα καί λίθω έκ τοΰ Βράχου προσβληθείς τό άνώγεον έκρημνίσθη. Τούτο δέ έγένετο
τό εσπέρας τοΰ Αγίου Χαρίτωνος· πολλοί τε οίκοι τής τού Σωτήρος Νικοδήμου Μονής
κατεκρημνίσθησαν, καί ή Βασιλική 'Εκκλησία έρράγη, καί τή τρίτη ήμέρα εις τήν Μη-
τρόπολιν ό Δημήτριος κεραυνώ βληθείς έτελεύτησεν, άφήσας ορφανά καί χή[ραν].
Ενταύθα τελειώνει τό δεύτερον φύλλον».

Τό έτος πού έγινε ό σεισμός δέν δίδεται, άλλά άπό τά συμφραζόμενα τό γεγονός
μπορεί νά τοποθετηθεί μετά τήν επιστροφή τών 'Αθηναίων άπό τήν εθελουσία εξορία
τους, περίπου τρία χρόνια μετά τήν αποχώρηση τών Βενετών, κάποτε μεταξύ τοΰ τέ-
λους τοΰ 17ου αιώνος καί τής οθωμανικής ανακατάληψης τοΰ Μοριά στά 1715, δη-
λαδή σέ μιά άπό τις σκοτεινότερες περιόδους άπό τήν άποψη πληροφοριών.

Ή ήμερομηνία τοΰ σεισμού δίδεται έμμέσως στό δεύτερο κείμενο, ώς ή ήμέρα τής
εορτής τοΰ Άγιου Χαρίτωνος, δηλαδή ή 28η Σεπτεμβρίου (Grumel 1958), χωρίς όμως
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νά λύνει το πρόβλημα. Στό Μηνολόγιο τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας διάφοροι άγιοι καί
δσιοι Χαρίτωνες εορτάζουν τήν 1η 'Ιουνίου, τήν 3η, 9η καί 28η Σεπτεμβρίου καί τήν
28η Νοεμβρίου (Menologion 1989).

Πολύ πριν τό 1687 —έτος κατά τό όποιο ή 'Αθήνα, μετά άπό άλωση, έπάρθη στις
28 Σεπτεμβρίου άπό τούς Βενετούς— ό πληθυσμός τής πόλης ήταν ήδη λιγότερος άπό
10.000 κατοίκους. Κατά τή διάρκεια τών εχθροπραξιών ή 'Ακρόπολις υπέστη ζημίες,
καί άπό έκρηξη τής πυριτιδαποθήκης δ Παρθενώνας σχεδόν κατεστράφη (Lampros

1926).

Λίγο άργότερα, τόν 'Απρίλιο του 1688, οί Βενετοί έγκατέλειψαν τήν 'Αθήνα καί οί
'Οθωμανοί επέστρεψαν, όχι όμως προτού οί κάτοικοι, φοβούμενοι αντίποινα, να προλά-
βουν νά εγκαταλείψουν τήν πόλη καταφεύγοντας σέ γειτονικά νησιά. Ή περιοχή τών
'Αθηνών παρέμεινε σχεδόν έρημη έπί τρία χρόνια, προτού αρχίσει ή επάνοδος μέρους τών
κατοίκων τόν Δεκέμβριο τού 1690 (Sathas 1869, 354-377) [A4, Α5],

Ή σύγχυση τών γεγονότων καί τών ήμερομηνιών στά Άναργύρεια φύλλα δικαιο-
λογεί τή σκέψη ότι πιθανώς όλες ή μέρος τών ζημιών πού άποδίδονται σέ σεισμό, στήν
πραγματικότητα είχαν προκληθεί κατά τή διάρκεια τής πολιορκίας τών 'Αθηνών, άφοϋ
ή ήμερομηνία πού δίδεται στά φύλλα γιά τό σεισμό είναι ή ίδια μέ τήν ημερομηνία πού
παραδόθηκε ή 'Ακρόπολις στούς Βενετούς, δηλαδή ή 28η Σεπτεμβρίου (Dandolo
1687).

"Εχοντας στά χέρια τους μόνο χύτες τις έλάχιστες πληροφορίες πού προσφέρουν τά
Άναργύρεια φύλλα, καί χωρίς περαιτέρω έρευνα, πολλοί έχουν αποφανθεί γιά τήν ήμε-
ρομηνία τών γεγονότων. Οι Sieberg (1932α,β) καί Galanopoulos (1956) δίδουν τήν 1η
'Ιουνίου 1641, οί Schmidt (1867), Lambakis (1885) καί Kambouroglou (1888) το-
ποθετούν τό σεισμό τήν 1η 'Ιουνίου 1651, οί Papazachos & Papazachou (1989) πι-
στεύουν ότι πρόκειται γιά τήν 16η Σεπτεμβρίου 1694, ένώ ό Kambouroglou (1959,
60-7) δίδει τήν 28η Σεπτεμβρίου 1701 καί δ Schmidt (1880) κάποτε μεταξύ 1636
καί 1660. 'Αντιθέτως, οί Momsen (1868) καί Zisiou (1885) απορρίπτουν τήν αύθε-
ντικότητα τών όσων ισχυρίζεται ό Pittakis (1853) καί, δπως καί ό Schmidt (1867),
αμφιβάλλουν γιά τό γεγονός του σεισμού, τόν όποιο θεωρούν ώς κατασκεύασμα.

Στήν πραγματικότητα, τά στοιχεία πού έχουμε άπό τά Άναργύρεια φύλλα έπιτρέ-
πουν να ποϋμε μόνο ότι δ σεισμός έγινε κάποτε μεταξύ 1687 καί 1751 (Lampros
1881). Αύτό προκύπτει καί άπό τό γεγονός ότι ή μητροπολιτική κατοικία στήν Αθή-
να ήταν ανέπαφη τό 1676 οταν τήν έπισκέφθηκε δ Spon (1678) καί πιθανώς καί κατά
τή διάρκεια τής κατοχής άπό τούς Βενετούς, ένώ τό 1751 ύπήρχαν μόνο τά ερείπια
τής μητροπολιτικής κατοικίας καί λίγα απομεινάρια τής 'Εκκλησίας τοΰ Αγίου Διονυ-
σίου (Stuart 1789). Χωρίς νέες σύγχρονες πηγές, τίποτα σαφές δέν είναι δυνατόν νά
ειπωθεί εκτός άπό γενικολογίες.

Νέες άνέκδοτες πληροφορίες βρήκαμε στά οθωμανικά άρχεΐα στήν Κωνσταντινού-
πολη καί τήν 'Άγκυρα, πού προσθέτουν πολύτιμα στοιχεία καί επιβεβαιώνουν αύτά πού
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αναφέρονται στά Άναργύρεια φύλλα. Μεταξύ άλλων, ύπάρχει έκθεση του καδή τών
Αθηνών με ήμερομηνία NS 23 Δεκεμβρίου 1705 καί ή αναφορά του τής 16 Rajab aH
1117 (3 Νοεμβρίου 1705), ή οποία μεταξύ άλλων λέγει οτι «[...] Ήταν φέτος πού το
κάστρο τής Αθήνας έπαθε ζημιές άπό σεισμό καί ερειπώθηκε», λεπτομέρεια πού προσ-
διορίζει τή χρονική περίοδο πού έγινε δ σεισμός, δηλαδή μεταξύ 25 Απριλίου καί 3 Νο-
εμβρίου τού 1705 (BBA:MMD 4355.367, 447).

"Αλλη αναφορά, μέ ήμερομηνία 4 Sha'ban aH 1119 (NS 31 'Οκτώβριος 1707),
περιέχει μία λεπτομερή έκτίμηση τών ζημιών στήν Ακρόπολη, ή οποία μεταξύ άλλων
άναφέρει τήν κατάρρευση 6,264 cubits τειχοποιίας, όπως καί τό κόστος τών επισκευών
τό όποιο άνήρχετο σέ 6,369 gurus, γιά τό όποιο ή Πύλη συμφώνησε νά συμβάλει μέ
4,000 gurus άπό τό κεντρικό ταμείο (BBA:MMD 3878.324).

Μιά άλλη άναφορά δίδει έναν έπιμέρους άπολογισμό τών ζημιών. Μεταξύ άλλων το-
νίζει ότι, λόγω τών συνεχιζόμενων πειρατικών έπιδρομών στήν περιοχή τών Αθηνών, οί
έπισκευές τοΰ Κάστρου τών Αθηνών, τών δεξαμενών, τού οπλοστασίου καί 5 ή 6 άπό
τις 26 δεξαμενές (πηγάδια) τις οποίες είχε καταστρέψει δ σεισμός, ήταν επείγουσες
(BBA:MMD 4355.447). Οί έπισκευές έγιναν μέ αύστηρές προδιαγραφές γιά τήν προ-
έλευση τοΰ οικοδομικού ύλικού, τούς εργάτες (agariya) καί τις πληρωμές (BBA:MMD
3878.324), πού τελείωσαν στις 7 Rabi-II aH 1120 (NS 26 'Ιουνίου 1708)
BBA:MMD 4355.447). Είναι πιθανόν οτι επιγραφες οπως αυτη που ευρίσκεται στην
είσοδο τής Ακροπόλεως μέ τή χρονολογία 1708 (1120 ΑΗ) άναφέρονταν στις άνακα-
τασκευές ή στις έπισκευές πού έγιναν στό φρούριο τής Ακρόπολης λόγω τοΰ σεισμού
(Orhonlu 1974; Kambouroglu 1922.69,111).

Είναι, λοιπόν, προφανές οτι ή τελευταία φράση στό δεύτερο φύλλο τών Άναργύ-
ρειων, στό όποιο άναφέρεται ό σεισμός, σέ συνδυασμό μέ τό ότι δ σεισμός έγινε τό από-
γευμα τής ήμέρας τοΰ Αγίου Χαρίτωνος, έπιτρέπουν τόν προσδιορισμό τής άκριβοϋς
ημερομηνίας τοΰ γεγονότος, δηλαδή τήν 9η Σεπτεμβρίου 1705. Στό παλαιό ήμερολό-
γιο ή ήμερα αύτή ήταν Πέμπτη, στοιχείο πού έπιβεβαιώνει ότι ή ήμερομηνία είναι σω-
στή, έφόσον Πέμπτη είναι ή τρίτη ήμέρα πρό τής Κυριακής τήν οποία κατά τά Άναρ-
γύρεια χτυπήθηκε δ Δημήτριος άπό κεραυνό στή Μητρόπολη.

Λαμβάνοντας ύπόψιν ότι οί κατασκευές στήν Ακρόπολη καί τά τείχη της είχαν
ήδη πάθει σημαντικές βλάβες άπό τήν πολιορκία τού 1687 άλλα καί τήν εγκατάλειψη
τής πόλης άργότερα, φαίνεται ότι ό σεισμός προκάλεσε άξιοσημείο_>τες μέν άλλά όχι ση-
μαντικές ή άνεπανόρθωτες ζημιές σέ κατασκευές τών όποιων ή τρωτότητα ήταν ήδη
μεγάλη. Έν πρώτοις δέν αναφέρονται τραυματισμοί ή θάνατοι τής φρουράς τοΰ κάστρου
ή τών οικογενειών τους. Οί πρώτες άναφορές λένε ότι τό κάστρο τής Αθήνας έπαθε ζη-
μιές άπό τό σεισμό καί ερειπώθηκε. Μεταγενέστεροι άπολογισμοί τών βλαβών δίνουν μιά
περιληπτική έκτίμηση τών ζημιών στήν Ακρόπολη, μεταξύ άλλων τήν άπώλεια τών
δεξαμενών καί τοΰ οπλοστασίου καί πέντε ή έξι άπό τις 26 δεξαμενές (πηγάδια), οπως
καί τή βλάβη 6,264 cubits τοΰ τείχους τοΰ κάστρου, πολύ πιθανόν αναφερόμενοι στήν
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κατάρρευση τμήματος τοΰ νοτίου τείχους τής 'Ακρόπολης, τό όποιο τά Άναργύρεια
αναφέρουν ότι επισκευάστηκε άπό τούς πολίτες.

Φαίνεται οτι οί έπισκευές διήρκεσαν μέχρι τό 1708, μέ συχνές διακοπές λόγω
αντιρρήσεων τών άρχών στό Egriboz (Χαλκίδα) αναφορικά μέ τό μεγάλο κόστος τών
έπισκευών, οί οποίες ήταν δυσανάλογα μεγάλες πρός τίς βλάβες πού προκάλεσε δ σει-
σμός. Δέν άναφέρονται βλάβες στό νεόκτιστο τζαμί τής Ακρόπολης (Cami'i Atina). To
πρώτο τζαμί στήν Ακρόπολη χτίστηκε κατά τήν περίοδο 1540-1570 καί άναφέρεται
σέ σύγχρονα φορολογικά κατάστιχα ώς τό Cami'i Kal'el'e-i Atina.

Στήν περιγραφή τής πολιορκίας τού 1687, τό τζαμί άναφέρεται ώς Came'i Kebir,
το οποίο έν μέρει κατέρρευσε κατά τή διάρκεια τής πολιορκίας. Σύντομα άντικαταστά-
θηκε άπό ένα μικρότερο τζαμί έντός τού περιστυλίου του Παρθενώνος (Orhonlu 1973),
τό όποιο επισκέφθηκε τό 1699 μέλος τής συνοδείας του Γάλλου Πρέσβη Charles
Comte de Feriel. Τό νέο τζαμί είχε κτιστεί μέ υλικά από τό Cami'i Kebir πού βρισκό-
ταν στήν 'ίδια θέση καί τοΰ όποιου τά βόρεια καί νότια τμήματα είχαν καταρρεύσει
(Paton 1951, 165-6).

Λέγεται ότι ή εκκλησία τού Αγίου Διονυσίου «σκίστηκε στά δυό» άπό τό σεισμό.
Πρόκειται γιά τόν τρίκλινο ναό τοΰ Διονυσίου τού Αρεοπαγίτου, ρυθμοϋ βασιλικής, πού
άνεγέρθηκε στά μέσα τού 16ου αιώνα στήν κορυφή τοΰ όμώνυμου λόφου, 300 μέτρα
ΒΔ τής Ακροπόλεως. Άπό τά λεγόμενα φαίνεται ότι δ σεισμός τοΰ 1751 έπέφερε άνε-
πανόρθωτες ζημιές καί είχαν άπομείνει μόνο λίγα έρείπια τής έκκλησίας (Stuart 1789).
Προφανώς ή Μητρόπολη δέν πρέπει νά υπέστη σοβαρές βλάβες, άφοϋ τήν τρίτη μέρα
μετά τό σεισμό ήταν έπισκέψιμη. Ή θέση τής Μητρόπολης δέν είναι βέβαιη. Πιθανώς
νά πρόκειται γιά τόν Καθολικό Ναό τοΰ Αγίου Διονυσίου στόν "Αρειο Πάγο, πού σέ
αύτήν τήν περίπτωση σημαίνει ότι ό ναός υπέστη μικρές βλάβες. Στά ΒΔ τοΰ ναοΰ τού
Άγιου Διονυσίου ύπήρχε τό διώροφο μητροπολιτικό καθίδρυμα μέ πολλά δωμάτια. Λέ-
γεται οτι κατά τή διάρκεια τού σεισμού δ άνω όροφος τής κατοικίας τοΰ μητροπολίτη
καταστράφηκε άπό πέτρες πού πέσανε άπό τό βράχο. Ή μητροπολιτική κατοικία ήταν
ανέπαφη τό 1676 όταν τήν έπισκέφθηκε δ Spon (1678), καί πιθανώς έπέζησε καί κατά
τή διάρκεια τής κατοχής τής Αθήνας άπό τούς Βενετούς, ένώ τό 1751 μόνο τά έρείπιά
της ύπήρχαν (Stuart 1789). Ή Εκκλησία τοΰ Αγίου Διονυσίου καί ή πλησίον αύτής
κατοικία τοΰ μητροπολίτη, τά οποία δέν ύπάρχουν πλέον, εύρίσκοντο βορείως τοΰ βρά-
χου τής Ακροπόλεως (Lampros 1881).

Τά Άναργύρεια άναφέρουν ότι πολλές κατοικίες πού άνηκαν στό Μοναστήρι τοΰ
Σωτήρος Νικοδήμου κατέρρευσαν άπό τό σεισμό. Πρόκειται γιά τό Μοναστήρι τής
Εκκλησιάς τοΰ Σωτήρα, Λυκοδήμου ή Νικοδήμου, πού άνοικοδομήθηκε μετά τό
1847 καί πού είναι σήμερα ή Ρωσική Εκκλησία. 'Εκτός τοΰ ότι ό πρώτος ναός οικο-
δομήθηκε στή θέση αύτή πιθανώς τόν 11ο αιώνα, τίποτα δέν είναι γνωστό γιά τή με-
τέπειτα ιστορία του. Γιά πρώτη φορά άναφέρεται στά Άναργύρεια ότι άνήκε στή
Μονή Σωτήρος Νικοδήμου, τά κελιά τής οποίας κατέρρευσαν άπό τό σεισμό τού
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1705. Σχετικά πρόσφατη μελέτη τοΰ ναού, όμως, επιβεβαιώνει ότι τό κτίσμα της
έκκλησίας υπέστη καί αυτό κυματικές βλάβες. Έπισκευές που ακολούθησαν τό σεισμό
δείχνουν σαφώς οτι τό ΒΑ τμήμα τοΰ κτηρίου είχε υποστεί σημαντικές βλάβες (Μπού-
ρας 2004). Αύτό πού άναφέρεται στά 'Αναργύρεια είναι οτι πολλές κατοικίες πού
άνήκαν στό μοναστήρι τοΰ Σωτήρος Νικοδήμου κατέρρευσαν. Είναι πιθανόν ότι έδώ
νοείται ή κατάρρευση κελιών τής Μονής μάλλον παρά κατοικιών, άφοΰ τότε ή άνα-
τολική περιοχή τής 'Αθήνας ήταν εγκαταλειμμένη. Τά κελιά τοΰ μοναστηριού τοΰ
Νικοδήμου βρίσκονταν κοντά στή σημερινή Ρωσική 'Εκκλησία (Lambakis 1885).
Άναφέρεται, έπίσης, ότι μετά τό σεισμό οί Αθηναίοι οίκοδομήσαν καί ένα εξωτερικό
τείχος γύρω άπό τή Μονή.

Άπό τά Άναργύρεια προκύπτει ότι παρόλο πού ό σεισμός άποκαλείται Βέγας, τό
άμεσο άποτέλεσμά του ήταν ότι «όλα τά σπίτια σείσθηκαν». Ή εκκλησία τής Αγίας
Παρασκευής πού εύρίσκετο άνατολικά καί σέ μικρή άπόσταση άπό τήν Ακρόπολη υπέ-
στη βλάβες καί χρειάστηκε έπισκευές (Stuart and Revett 1787, ii.iv plate 1). Έπίσης
ή Βασιλική Εκκλησία ρηγματώθηκε. Ή θέση αύτής τής έκκλησίας δέν είναι βέβαιη,
πιθανώς νά ήταν κοντά στό Καλλιμάρμαρο (Lampros 1881).

Στούς νότιους πρόποδες τοΰ βράχου τής Ακρόπολης, επάνω άπό τό θέατρο τοΰ
Διονύσου καί τό χορηγικό μνημείο τοΰ Θρασύλλου, βρίσκονται σήμερα δύο κορινθιακοί
κίονες πού άνήκαν σέ ρωμαϊκό μνημείο. Εικονίζονται σέ χαλκογραφίες τοΰ 1674 όπως
καί τοΰ 1761, καί είναι προφανές ότι επέζησαν τοΰ σεισμού (Stuart and Revert 1787,
ii.iv plate 1; Papadopoulos 1851; Welter 1937.419; 1938.33;). Ό σεισμός δέν προ-
κάλεσε ζημιές καί στό Fetiye Camii, πού κατασκευάστηκε τό 1456 καί υπάρχει ακό-
μη στή Ρωμαϊκή Αγορά. Πρόκειται, πιθανώς, γιά προϋπάρχουσα χριστιανική έκκλη-
σία (Kiel 2002). Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι δ σεισμός, παρά τή μεγάλη τρωτότητα τών
κατοικιών καί τών κτηρίων στήν Ακρόπολη καί στήν Αθήνα, δέν προκάλεσε θύματα,
κάτι πού αν είχε συμβεί δέν θά είχε παραληφθεί νά άναφερθεϊ στά κείμενα.

Ό σεισμός τοΰ 1705 δέν άναφέρεται στήν ιστορία τών Αθηνών πού γράφτηκε άπό
τόν «καδή» τής πόλης τήν έποχή έκείνη (Anonymous 1705; Orhonlu 1974). Δέν
άναφέρεται ούτε στό ταξιδιωτικό τοΰ Lucas, πού ήταν στήν Αθήνα άπό τήν 27η 'Ιου-
νίου μέχρι τήν 9η Αύγούστου 1706, καί ό όποιος βρήκε τήν πόλη άραιά κατοικημένη
μέν άλλά εύπορη. Τά ερείπια, τά οποία παρατήρησε, τά άπέδωσε στόν τελευταίο πόλε-
μο μέ τούς Βενετούς (Lucas 1712, 1.285).

Πληροφορίες γιά τά αποτελέσματα τοΰ σεισμού έκτός τών Αθηνών δέν βρέθηκαν.
Βρέθηκαν όμως σημειώματα μέ ήμερομηνία «Νοέμβριος 1705» (Sha'ban aH 1117),
τά οποία δέν όνομάζονται καί αφορούν αιτήσεις γιά τήν άπαλλαγή φορολογίας τών
çiftlikler στό δρόμο πρός τό επίνειο τοΰ 'Ωρωπού (BBA:MMD 9895.124).

Έπίσης, έπιστολή άπό τή Βενετία άναφέρει τηλεγραφικά ότι ό στόλος τους, πλέ-
οντας πρός Μαρεμπιάνκο τό φθινόπωρο τοΰ 1705, «έπιασε» στό Νεγρεπόντε μετά άπό
ένα σεισμό (PGB 1706.06.01). Πάντως ό Lucas, πού βρισκόταν στήν Χαλκίδα ένα
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χρόνο αργότερα, δεν αναφέρει τίποτα που θα μπορούσε νά δικαιολογήσει ότι ή πόλη είχε
υποστεί ζημιές (Lucas 1712, I, 281, 286).

"Ερευνα γιά περισσότερες πληροφορίες στή διπλωματική αλληλογραφία τοΰ 1705-
6 καί στόν ευρωπαϊκό Τύπο μέ τήν Αίγινα, τήν Κόρινθο, τήν Napoli di Romania, τήν
Patrasso, τήν Smyrna καί τήν Constantinople άπέβη άκαρπη, συνηθισμένο αποτέλεσμα
γιά σεισμούς μικρού μεγέθους τής εποχής εκείνης. Δυστυχώς, πηγές πληροφοριών γιά
τήν κεντρική Ελλάδα άπό τήν Βενετία μετά τή συνθήκη τού Carlowitz τό 1699 είναι
ελάχιστες.

Μία πολύ πιθανή θέση του επίκεντρου του σεισμού τού 1705, μέχρι αποδείξεως τοΰ
εναντίου, είναι ή περιοχή τής Μαλακάσας, στούς πρόποδες τής Πάρνηθας. 'Ας σημει-
ωθεί ότι ό σεισμός πού έγινε αισθητός τό 1705 στή Ζάκυνθο, 250 χλμ. άπό τήν Αθή-
να (Schmidt 1867) ήταν μετασεισμός τής σεισμικής δράσης στό 'Ιόνιο, ή όποια είχε
αρχίσει άπό τόν Νοέμβριο τοΰ 1705. "Ας σημειωθεί, έπίσης, οτι λίγο πριν τόν 'Απρίλιο
του 1708 ένας σεισμός έκανε μεγάλες ζημιές στό Νεγρεπόντε (Χαλκίδα) καί δυτικά,
στήν περιοχή τής Θήβας. Οί πηγές, χωρίς λεπτομέρειες, αναφέρουν ζημιές στήν πε-
ριοχή τοΰ Νεγρεπόντε ή όποια επεκτείνεται πέρα άπό τό Καρά Μπαμπά στήν κάζα τής
Αειβαδιάς (ΡΜΗ 1708, 1.348). Μεταξύ άλλων κτηρίων, ο σεισμός προκάλεσε βλάβες
στήν οροφή καί τούς φέροντες τοίχους τού Fisheye Mosque στό Egriboz σέ τέτοιο βαθ-
μό πού λίγο αργότερα τό Rota Kaput, μέρος τοΰ τζαμιού, έπεσε, πιθανώς μέ τό σεισμό
τού 1729 πού ακολούθησε (BBA:MMD 9922.202).

Ό Beer προσθέτει οτι ό σεισμός έγινε αισθητός στήν Κέρκυρα καί τή Σμύρνη, σέ
απόσταση περίπου 300 χλμ., πληροφορία πού χρειάζεται επαλήθευση (Beer 1709, III,
1085).
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Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής διότι κατόπιν έντολής τής Συγκλήτου παρουσιάζω
σήμερα τήν κυρία Nicole Le Douarin, Όμότιμη Καθηγήτρια τοΰ Κολλεγίου
τής Γαλλίας (Collège de France), Διευθύντρια τοΰ 'Ινστιτούτου 'Εμβρυολογίας
τοΰ Κολλεγίου τής Γαλλίας καί τοΰ Γαλλικού 'Εθνικού Κέντρου Επιστημο-
νικής Έρεύνης (CNRS), Μέλος τής Γαλλικής 'Ακαδημίας τών 'Επιστημών
καί, άπό τό 2001 έως τό 2005, Μόνιμη Γραμματέα της.

Δέν θά έπαναλάβω τά βιογραφικά στοιχεία τά όποια είπε ήδη δ Πρόεδρος,
μόνο νά μού έπιτρέψετε μία παρατήρηση. Τό ιαπωνικό βραβείο Inamori, Ινα έκ
τών δύο μεγάλων ιαπωνικών βραβείων, έχει θέση άντίστοιχη μέ τά δύο σουηδικά
βραβεία Βιολογίας πού άπονέμει ή Σουηδική 'Ακαδημία, τό Νόμπελ καί τό
Crafoord. Μέ τά χρήματα αύτοΰ τού βραβείου ή κυρία Le Douarin άγόρασε μία
έπαυλη καί τή γή πού τήν περιβάλλει σέ προάστιο τών Παρισίων.

Ή κυρία Le Douarin είναι σημαντική έμβρυολόγος: 'Επινόησε τήν καινοτό-
μο μέθοδο τής άναγνωρίσεως τών κυττάρων, χρησιμοποιώντας μία φυσική σή-
μανση. Παρετήρησε, δηλαδή, ότι τά κύτταρα τού όρτυκιοΰ παρουσίαζαν μιά μορ-
φολογική ιδιομορφία: Ό έντός τοΰ κυτταρικού πυρήνος πυρηνίσκος είναι συνδε-
δεμένος μέ έτεροχρωματίνη, πού μπορούσε νά χρωσθεΐ μέ τεχνικές πού χρωμα-
τίζουν τό DNA, όπως μέ χρώση Feulgen. "Ετσι τά κύτταρα τοΰ όρτυκιοΰ διε-
κρίνοντο άπό τά κύτταρα τής όρνιθος, τού κατ' έξοχήν πειραματικού της υλικού.
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Ή φυσική αυτή σήμανση είναι ανώτερη άπό μία παροδική χρώση ή από μία σή-
μανση μέ ραδιοϊσότοπα πού μέχρι τότε έχρησιμοποιούντο, διότι οί σημάνσεις δια-
χέονται και άποσβέννυνται μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου και γι' αύτόν τό λόγο δέν
είναι αξιόπιστες μακροχρόνια. Μπόρεσε λοιπόν με τή μέθοδο πού επινόησε νά πα-
ρακολουθήσει τις μετακινήσεις-μεταναστεύσεις τών κυττάρων κατά τήν εμβρυ-
ϊκή ζωή και νά άνακαλύψει τήν προέλευση τών κυττάρων πού απαρτίζουν τα διά-
φορα όργανα. Προέβη δηλαδή, μέ κατάλληλες μικροχειρουργικές έπεμβάσεις,
στή δημιουργία χιμαιρών άπό δύο εΐ'δη κυττάρων, ορτυκιοΰ και όρνιθος, και έτσι
ήδυνήθη νά παρακολουθήσει τήν πορεία και τις μετακινήσεις τών κυττάρων και
τούς μηχανισμούς επαγωγής, πού καθορίζουν τήν εξειδίκευση τους χάρη στήν
επίδραση τών παρακειμένων τους ιστών, εξιχνιάζοντας πλείστα άλυτα μέχρι τό-
τε προβλήματα τής εμβρυολογίας τών πτηνών και τών θηλαστικών. Οί χίμαιρες
αυτές δέν παρουσιάζουν άντιδράσεις άνοσολογικής δυσανεξίας μέχρι τής ήλικίας
τών τριών μηνών, στό στάδιο τοΰ ενήλικος.

"Ενα άπό τά κύρια αντικείμενα τής μελέτης της υπήρξε τό νευρικό λοφίο ή
έπαρμα (neural crest). Πρόκειται γιά ενα παροδικό μόρφωμα έπί τοΰ μελλοντι-
κού νευρικού αγωγού πού όμως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στήν έμβρυογένε-
ση τών σπονδυλωτών. Τά κύτταρά του, πού μεταναστεύουν, δέν είναι άρχικά δια-
φοροποιημένα, προσδιορίζονται στό τέλος τής διαδρομής τους άπό τήν έπίδραση
πού άσκοΰν έπ' αυτών τά κύτταρα και οί ιστοί πού τότε τά περιβάλλουν. Πρό-
κειται γιά κλασική περίπτωση έπαγωγής. Τό 1988, γιά πρώτη φορά, πιστοποι-
ήθηκε άπό τήν Le Douarin στό νευρικό λοφίο ή ύπαρξη στελεχιακού κυττάρου
(neural crest stem cell).

Ή κυρία Le Douarin απέδειξε ότι τό νευρικό λοφίο άποτελεΐ τήν κύρια πηγή
κυτταρικού ύλικοΰ γιά τό σχηματισμό τής κεφαλής στά Σπονδυλωτά. "Οντως,
στούς προδρόμους τών Σπονδυλωτών, στά Πρωτοχορδωτά, όπως ό Άμφίοξυς,
δέν υπάρχει κεφαλή, αυτά τρέφονται διηθώντας θαλασσινό νερό και συγκρατώ-
ντας τά στερεά κομμάτια, πού άποτελούν τήν τροφή τους. Στά Σπονδυλωτά δια-
μορφώνεται ή κεφαλή ώς μέσο αποσπάσεως και προσλήψεως τής τροφής. Τόσο
τό όστέινο τμήμα τοΰ κρανίου, όσο και ό εγκέφαλος, προέρχονται άπό κύτταρα
τοΰ νευρικού λοφίου, σέ άντίθεση μέ ό,τι συμβαίνει μέ τό υπόλοιπο όστέινο σκε-
λετό, ό όποιος είναι μεσοδερμικής προέλευσης.

Μία ενδιαφέρουσα πλευρά τής έρεύνης της άφορα τον έντοπισμό τοΰ τμήμα-
τος τοΰ εγκεφάλου που συνδέεται μέ ορισμένη συμπεριφορά, τό είδος κελαηδί-
σματος πού διαφέρει άπό είδος σε είδος, μέ τή μέθοδο κατασκευής χιμαιρών πού
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άφοροΰν τμήματα του εγκεφάλου. Στο ιδιο συμπέρασμα με την ομάδα της Le
Douarin κατέληξε και αμερικανική ερευνητική ομάδα, χρησιμοποιώντας ομως
διαφορετική μέθοδο. Οί ανακοινώσεις και των δύο ομάδων έγιναν ταυτοχρόνως
στο περιοδικό Science το 1988.

Ή Le Douarin απέδωσε επίσης και μιάν άλλη, διαφορετική ερμηνεία των
μηχανισμών επαγωγής που οφείλονται στήν έγκόλπωση του οργανωτου, δηλαδή
του κέντρου του Spemann, κατά τή διαμόρφωση τοΰ γαστριδίου και ακολούθως
τοΰ νευριδίου: Ό νευρικός αγωγός δέν επάγεται άπό τή νωτιαία χορδή αλλά δη-
μιουργείται συγχρόνως με αυτήν και είναι αποτέλεσμα της μετακίνησης τοΰ
οργανωτου. Πρόκειται για ένα φαινόμενο παρεμποδίσεως της παρεμπόδισης και
όχι της κατευθείαν επαγωγής μέ ορισμένη ένωση, κάτι τό όποιο οί άγγλοσάξο-
νες περιγράφουν με τις λέξεις by default. Τα ευρήματα της έπεβεβαιώθησαν
άργότερα άπό γενετικές μελέτες μεταλλαγών.

Τέλος, ή κυρία Le Douarin μελέτησε τήν αιμοποίηση και τή δημιουργία τοΰ
άγγειακοΰ συστήματος και τοΰ άνοσολογικοΰ. 'Απέδειξε κάτι πού είχε άπό καιρό
υποτεθεί άλλά ουδέποτε άποδειχθεΐ, οτι δηλαδή οι σειρές (lineages) τών αίμο-
ποιητικών και τών άγγειοποιητικών κυττάρων έχουν κοινούς κυτταρικούς προ-
δρόμους, τούς άγγειοβλάστες, τή δέ διαφοροποίηση τους δημιουργεί ή έπίδραση
ενός γονιδίου πού συνθέτει τον πρωτεϊνικό υποδοχέα τοΰ παράγοντα αύξήσεως
τοΰ ενδοθηλίου, μία κινάση της τυροσίνης. Αύτό τό γονίδιο, οταν είναι ένεργό,
διαφοροποιεί τά ενδοδερμικά κύτταρα σέ κύτταρα τοΰ κυκλοφορικού συστήματος.
'Απέδειξε οτι τά κύρια λεμφικά όργανα τών πτηνών, ο θύμος και δ θύλακος τοΰ
Fabricius —άντίστοιχο τοΰ οποίου στά θηλαστικά είναι ό μυελός τών οστών—, μέ
χημειοτακτισμό προσελκύουν τά Τ και τά Β λεμφοκύτταρα άντίστοιχα και τά
διαμορφώνουν ώς προς τήν άνοσοποιητική τους δράση, τά έκπαιδεύουν. Τά λεμ-
φοκύτταρα έχουν διαφορετική προέλευση άπό τούς άδένες πού τά φιλοξενούν, και
τούτο το άπέδειξε μέ τό σύστημα χιμαιρών όρτυκιοΰ καϊ όρνιθας, παρακολουθώ-
ντας τήν έμβρυϊκή τους προέλευση.

Αύτά έν μεγίστη συντομία και άπλουστεύσει είναι τά κύρια, πλήν όμως οχι
όλα, έρευνητικά έπιστεύγματα της κυρίας Le Douarin και τών συνεργατών της,
πού διεξήγαγαν έρευνες στήν ομάδα της και υπό τήν καθοδήγηση της.

Ή κυρία Le Douarin είναι μία έκ τών έκδοτών, μεταξύ άλλων, και τών
Πρακτικών της 'Αμερικάνικης 'Εθνικής 'Ακαδημίας 'Επιστημών, τών Proceed-
ings of the National Academy of Sciences of USA (PNAS). "Εχει δημοσιεύσει 480
εργασίες, μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνονται βιβλία και μεγάλα άρθρα άνασκο-
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πήσεως. "Ενα άπό τά βιβλία της είναι μία μονογραφία γιά το νευρικό λοφίο πού
δημοσιεύθηκε άπό το Cambridge University Press το 1982. Έκ τών εργασιών
της, 34 δημοσιεύθησαν στο Ρ Ν AS, 2 στο Philosophical Transactions of the Royal
Society, 2 στο Nature (μία έκ τών οποίων είναι άνασκοπήσεως, συγγραφεϊσα κα-
τόπιν προσκλήσεως τού περιοδικού), 5 στό Science, 6 στό Cell καί πολλές σέ
άλλα περιοδικά υψηλής στάθμης όπως τό ΕΜΒΟ Journal, τό Development, τό
Development Biology, τό J. Neuroscience, τό Neuron κ.ά. Άπό έρευνα στό διαδί-
κτυο διεπιστώθη ότι άναφέρονται 11.357 άναφορές τών 251 έργασιών της —οί
γαλλόφωνες έργασίες συνήθως δέν απαριθμούνται.

Αύτό έν συντομία είναι τό έργο τής Ξένης Εταίρου πού σήμερα δεξιωνόμα-
στε. Παρακαλώ νά μού επιτρέψετε νά απευθυνθώ στήν Ξένη Εταίρο μας στή
μητρική της γλώσσα.

Madame le Professeur,

Ce jour de votre réception à l'Académie d'Athènes en qualité de membre
étranger vous me trouvez heureux et honoré d'avoir fait votre éloge suivant
la décision du Sénat de notre Institution. J'ai taché de dépeindre en quelque
traits majeurs, votre étonnante carrière scientifique ainsi que votre
ingénieuse innovation qui permet de suivre la destination des cellules
embryonnaires durant l'embryogenèse en utilisant des marqueurs naturels
et en construisant des chimères. Je suis sûr que vous en direz beaucoup plus
bientôt dans votre exposé.

Pour le moment je vous prie, Madame, de bien vouloir agréer
l'expression des mes sentiments les meilleurs ainsi que mes chaleureuses
félicitations, adressées aussi à Monsieur votre époux, le Professeur Jean
David, un ami de longue date. Soyez Madame la bienvenue en notre
assemblé.
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TRACING THE CELLS IN EMBRYOS :

THE NEURAL CREST
A UNIQUE STRUCTURE OF THE VERTEBRATE EMBRYO

NICOLE LE DOUARIN

Dear Fellow Academicians,
Ladies and Gentlemen,

It is a great honour for me to be introduced in the Academy of Athens,
and I wish to express my deep gratitude to the distinguished fellows of this
Academy for associating me to this select Assembly.

Today's event has a special significance to me since, in my highschool
years, I had the chance to study ancient greek. I particularly appreciated
and enjoyed the poetry of the ancient greek littérature. I only had my first
opportunity of coming to your country when I was 28 and I vividly
remember the emotion I felt when I could contemplate the Parthenon for
the first time in my life.

My inclination for littérature and ancient arts in my young years
however did not lead me to embrace a carreer in humanities. Instead, I
decided to study science when came the time for University. I rapidly opted
for life sciences due to an intense curiosity for the essence of life, for the way
living organisms, in their immense complexity, become organized, and for
the way they function.

For contextual reasons, after obtaining the Agrégation de Sciences
Naturelles, I started to work as a highschool teacher for several years. I
however succeeded in changing the course of my professional life by
preparing a PhD, while still teaching, in the laboratory of Etienne Wolff, who
was, in the late 1950ies, Professor at the Collège de France in Paris and
Director of the Laboratory of Experimental Embryology and Teratology.

Embryology appeared to me as a fascinating subject in life sciences
because its aims are to decipher the mecanisms throught which a highly
complex organism develop from a single cell, the egg, without any
information from the external world.

The experimental material on which these studies were carried out in
Etienne Wolff s laboratory was the chick embryo, which has the advantage,
while being close to mammalian species, to develop out of the mother's body,
in the egg. It is therefore accessible to many kinds of interventions during
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the complete period of embryogenesis. After the advent of the molecular
techniques which allow to dissect the course and causes of the developmental
events at the gene level, other animal models appeared more suitable for
genetic approaches like a fly (Drosophila), or a fish, the Zebrafish (Danio rerio).
However, one of my former japanese post-doc, Harukazu Nakamura \
changed significantly the status of the avian embryo in this respect. It is now
possible to produce transgenic avian embryos in a way which is particularly
interesting since one can choose the place and time in which to induce gene
transfection, by introducing nucleic acids into the embryonic cells. This is
acheived by electroporating them into the region of the embryo and at the
time elected. This is why the avian embryo remains an excellent model in the
era of molecular developmental Biology.

After I got my PhD, which dealt with liver development, I obtained a
position of Associate Professor at the University of Nantes where I established
my own laboratory. I then made an observation which changed the course of
my work. It lead me to devise a cell marking technique which allows the cells
to be visualized and followed during the course of embryogenesis.

DEVISING A METHOD TO TRACE CELLS MIGRATIONS IN EMBRYOS

I happened to have eggs of another species of birds the Japanese Quail
('Coturnix coturnix japonica) and, when looking at quail cells on section at the
microscope, I noticed that their nucleus presented a feature that did not
exist in chick cells or even in cells of most animals species (mouse or human
for example).

The nucleolus, which is an organelle located in the center of the nucleus,
is particularly large and conspicuous in all the cell types of the quail.

In most animal species, enlargement of the nucleolus is observed only in
cells with high level of protein synthesis, like liver cells. The reason for which
the nucleolus of hepatocytes is big is because it contains large amounts of
RNAs, which later on are transfered to the cytoplasm and become localized
in the ribosomes. In the quail, all cells had a conspicuously large nucleolus.
I showed that this was due to the fact that, in this species, the nucleolar RNP
is associated with a large mass of heterochromatin. Since this particularity is
present in all embryonic and adult cell types of the quail, I thought that quail
and chick cells could be recognized after being experimentally associated
either in vitro or in vivo by constructing interspecific chimeras in the embryo
in ovo, provided that the staining procedure, used clearly evidences DNA (as
it is the case for the Feulgen reaction)2.
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Besides the nuclear structure we have now other means to analyse the
chimaeras. Several laboratories including my own have produced species-
specific monoclonal antibodies able to recognize antigenic determinants
common to virtually all cell types of the quail and not present in chickens.

Various kinds of monoclonal antibodies, which are both species and cell-
type specific, have also been used to analyse the quail-chick chimeric tissues.
Taxonomically the two birds are closely related, and although they differ
significantly in the duration of their incubation period (17 days for the quail
-21 days for the chick), the chronology of development and also the size of
the embryo differ only slightly during the first half of the incubation period,
when most of the decisive events of embryogenesis take place. This is why
association of quail and chick cells in ovo results in viable chimaeras.

After making this observation, I thought that it could provide a valuable
tool to study the ontogeny of systems where morphogenetic movements and
cell migrations play an important role. This is why it was applied in my
laboratory to the development of the nervous and the immune systems.
Since it was devised, it has had many other applications in various
laboratories.

THE NEURAL CREST

In this review, I will give you some of the highlights of the work I did
with my collaborators over the years, on a particular embryonic structure,
the Neural Crest (NC). The NC is a transitory and pluripotent structure of
the vertebrate. It forms when the neural tube closes by the dorsal fusion of
the lateral borders of the neural plate (called the neural folds, NF). As soon
as it is formed, the cells of the NC loose their epithelial arrangement and
migrate away from the neural tube along definite pathways and at precise
periods of time to invade the entire embryo. The migrating Neural Crest
Cells (NCC) stop in elected sites in the embryo where they differentiate into
a large variety of cell types. This structure was discovered in the end of the
XIXth century by the german histologist William His in the chick embryo. It
was studied during the first half of the XXieth century essentially on lower
vertebrates (Fish, Amphibian).

This work was reviewed in a well aknowledged monograph written in
1950 by Sven Horstadius entitled « the Neural Crest »3.

When I divised the quail/chick marker system in 1969, very little was
known about the contribution of the NC to the embryogenesis in higher
Vertebrates like Birds and Mammals.
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I thought that this technique would be particularly suitable to study the
ontogeny of this embryonic structure. The method I used consisted in
constructing chimeric embryos. Chick embryos (or quail) were taken as
hosts. Part of their neural tube or neural fold was removed from precisely
defined regions of the embryo, at the time when the NCC had not yet started
migrating. Quails (or chicks), at the same developmental stage, served as
donnors. The same part of the neural anlage was removed and grafted into
the chick, so that the graft was both isotopic and isochromic.

Such chimeras develop normally and can be considered as reliable
models to evidence the migration pathways followed by the NCC and the
precise level of the Neural axis from which each derivative of the NC
originates. These data have been published in a series of articles which are
now classic.

Apart from the fate of the NCC which exit the neural tube at various
levels of the antero-posterior axis, we could also determine the migration
paths followed by these cells and visualize their expansion all over the body.
It turned out that NCC are a highly invasive cell type since there is virtually
no tissues in the body which are devoid of cells derived from this unique type
of embryonic structure. One of the most striking result of these systematic
cell tracing experiments was the extensive contribution of the NC to the
vertebrate head. We could demonstrate that the NC is at the origin, not only
of the nerves and ganglia of the cephalic region, but also of the entire facial
skeleton and of most of the cranial vault. It also provides the head with the
connective tissue of the striated muscles and of the glandular structures of
the cephalic area. The dermis of the face and ventral aspect of the neck is of
NC origin. Moreover, the NC plays an important role in the cephalic
vasculature. Apart from the endothelium lining the blood vessel lumen
-which is derived from the mesoderm all over the body - their musculo-
connective wall is of NC origin from the cono-truncus of the heart up to the
neck and the entire face. Moreover, NCC form the meninges of the fore-
brain, while in all the other parts of the central nervous system, meninges
have a mesodermal origin.

In 1982, most of these data were established thanks to the use of the
quail-chick marker system. I then decided to write a review, that was in fact
a follow up of the one written by Horstadius thirty two years before, but
which concerned higher vertebrates. It was actualized in 1999 by a seconde
edition together with C. Kalcheim4 5.

In view of these embryological results, Carl Gans and Glenn Northcutt,
in 1983, put forward their concept of the "New Head" on the basis of the



146

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

conclusions that we had reached in the seventies6. According to these
authors, due to its contribution to the head, emergence of the NC was
essential for the evolutionary transition from chordates to vertebrates. Our
recent findings further substantiate this important notion. They have
significantly renewed the current notions on the embryology of the Verte-
brate head.

REINTERPRETING THE DEVELOPMENT OF THE FOREBRAIN AND THE
HEAD IN HIGHER FORMS OF VERTEBRATES

During the evolution of the Vertebrate phylum, the contribution of the
NC to head morphogenesis has increased notably. This was concomitant
with the increase of the development of the forebrain. We show that the skull
of NC origin covers the forebrain and forms the facial skeleton. Thus the
face is entirely constructed with NCC at the exclusion of two cell types : the
striated myocytes and the vascular endothelium.

By following the development of the early neural primordium (the
anterior neural plate), we have shown that in its original configuration
visible in the jawless Vertebrates (Hagfish and Lampreys) the anteriormost
part of the brain corresponds to the diencephalon (thalamus, hypothalamus
and pituitary gland) with only a discrete development of the telencephalon
dorsally.

The diencephalon corresponds to the anterior end of the notocord, a
Vertebrate organising center that plays an important morphogenetic role at
different steps of patterning of the body plan. We have shown that the
differentiation of the paraxial mesoderm (cephalic and somitic) into cartilage
and bone depends upon a signal arising from the notocord (mediated by the
secreted protein sonic-hedgehog). The presence of the notocord up to the
mesencephalon-diencephalon junction, thus accounts for the formation of
the vertebral column and of the occipital region of the skull.

The evolution of the Vertebrate phylum is characterized by the
development of the cerebral hemispheres which reached its maximum in
primates and humans. We focused our attention on the early steps of
development of the cerebral hemispheres. By following the fate of the
various regions forming the early neural plate through the quail-chick
chimera system, we showed that the cerebral hemispheres arise from the
anterior and lateral areas of the neural plate. After the fusion of the neural
folds and the formation of the encephalic vesicles, these lateral areas are the
site of an intensive growth which leads them to expand rostrally beyond the
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tip of the notocord and of the adenohypophysis. The latter becomes
"burried" inside the stomodeal cavity while maintaining its close
relationships with the floor of the diencephalon (i.e. : the hypothalamus).
Due to the absence of notocord and mesoderm at the telencephalic level, no
mesodermal skeleton was available to cover this "new brain" that developed
during the course of evolution. This new brain was covered by cells of NC
origin which formed the forebrain meninges and the skull : frontal and
parietal bones. Thus, a coevolution of the anterior brain and of the NC has
occurred and has been critical for the development of higher cognitive
functions in the more recent forms of Vertebrates.

It has to be noted that this considerable development of the forebrain
has been accompanied by the emergence of sense organs, the eyes that
originate from the diencephalon and the smell organs whose precursor cells
are localized in the anterior neural fold.

The fate map of the neural plate that we have published in 1987 7 8 has
served as a reference for many investigations on the forebrain in Mammals,
Birds as well as in Xenopus by other groups.

Acquisition of higher brain functions in vertebrates has been
accompanied by a change in their life style as compared to their filter-feeder
ancestors the Cephalocordates. Vertebrates became able to seek for their
food and later on, became predators. Their facial skeleton, which is entirely
derived from the NC involves the first organ of prédation, the jaw, which is
already well developed in certain teleost fish.

Evolution of the Vertebrate head is therefore characterized by an increase in
the participation of the ectoderm via the neural primordium. The latter not only
generates the brain, but also the face, via the NC.

THE NEURAL CREST AS AN «ORGANISING CENTER» THAT REGULATES
PRE-OTIC BRAIN DEVELOPMENT

We have recently demonstrated that, in addition of providing the verte-
brate head with a large part of its skeletal structure, the cephalic NC
regulates fore- and mid-brain development through the production of
signaling molecules. It was shown that in the avian embryo, anti-Bmp factors
such as Gremlin and Noggin are released by the cephalic NCC. By anta-
gonising the effect of Bmp4 and Bmp7, produced by the pre-cordal plate
and the ectoderm of the developing head, NCC can regulate the amount of
Fgf8 produced by the Anterior Neural Ridge (ANR). It could also be shown
that Fgf8 is critical for both the survival and proliferation of the cells of the
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NC and of the neural plate which are at the origin of the telencephalon and
of the dorsal part of the preotic brain (thalamus and optic tectum).

THE DIFFERENTIATION OF THE VARIOUS NEURAL CREST DERIVED CELL
TYPES

Since the NC is a highly pluripotent structure, the problem is raised of
the mechanisms leading to the segregation of the different cells lines that it
generates. The main results obtained from the period extending over the
1970ies were that NCC are not fully committed when they start to migrate
and that their differentiation tightly depends upon signals arising from the
environment in which they differentiate at the end of their migration. This
was illustrated by the plasticity of the precursors of autonomic neurons that
can be induced to differentiate into either cholinergic or adrenergic neurons
depending on their final environment. This was the first in vivo
demonstration of the influence of environmental factors on neuronal
differentiation.

These results were published in many papers including an invited
review in Nature in 19809.

In the next step we performed clonal cultures of NCC and
demonstrated, for the first time, the existence of a stem cell in the nervous
system: "the neural crest stem cell"10 .

After transferring in vitro the complex NC system, we proposed a model
for cell line segregation in NC ontogeny in which the presence of a
"totipotent" stem cell, of intermediate pluripotent precursors and finally of
fully committed progenitors was demonstrated. Among the intermediate
precursors cells, able to yield clones containing only two phenotypes : glia
and melanocytes, or glia and myofibroblasts, were characterized and shown
to be endowed with self-renewal capacities. These cells therefore fulfill the
criteria for being considered as bona fide "stem cells"11"16.

Then, with my colleagues, I searched for the cytokines able to promote
the growth and differentiation of these various types of precursors. The most
striking results were obtained for endothelin-3 (EN3), a cytokine whose
absence is responsible in the mouse for the lethal-spotted mutation. We also
discovered and cloned, besides the receptor for EN3 cloned in mammals and
present also in birds, an additional gene encoding a receptor for EN3
expressed only in the melanocytic lineage in birds17.

Clonal analysis of the developmental potentialities of the NCC showed a
strong analogy between hematopoiesis and neural crest development.
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From the 1980ies until now, with my coworkers, I have used molecular
techniques to further analyse the development of the systems that were
under investigation in our laboratory. We produced a number of
monoclonal antibodies (Mabs) directed against molecular markers and
surface antigens specific for NCC and their derivatives and for cells of the
avian hematopoietic lineages (Τ, Β cell markers, MHC class I and II).
Certain of these Mabs have been made widely available to the scientific
community, some were used to isolate the antigen and to clone the corre-
sponding cDNA. Interesting antigens specific for the nervous system and for
NC derivatives such as SMP, BEN, ENRB2 etc... were thus identified, their
corresponding genes were cloned and the probes were used to analyse
certain aspects of the differentiation pathways in which they act.18'19

CONCLUDING REMARKS

This short review of the application of the quail-chick cell marking
technique to the ontogeny of the neural crest, is only a part of the
developmental problems that we have investigated in my laboratory over the
years. The analogies between the development of the neural crest and the
hematopoietic system have led me to study certain aspects of the origin and
development of blood cells. My colleagues and I have particularly focused
our efforts on the origin and differentiation of the Τ lymphocytes which
develop in the thymus thanks to the possibility to label the cells through the
quail-chick chimera system.

Moreover, one of the particularities of the cell marking system is that it
involves the grafting of cells and tissues in embryos. This led me to be
interested in the problem of tissue tolerance in interspecific combinations.

It has also to be underlined that this cell marking system has been
applied to a large variety of developmental problems in other laboratories.
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ΥΠΟΔΟΧΗ
TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΕΣΚΟΥ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΒΟΛΟΠΟΓΛΟ

Μέ ιδιαίτερη ικανοποίηση ή 'Ακαδημία 'Αθηνών ονομάζει σήμερα τον Δημή-
τριο Μπέσκο 'Αντεπιστέλλον Μέλος της στήν "Εδρα της Υπολογιστικής Μη-
χανικής. Ή επιστημονική ενασχόληση του έχει αποδώσει πλούσιους καρπούς
στον τομέα τής διδασκαλίας, της ερευνάς και της δημοσίευσης πορισμάτων'.

Ό 'Ακαδημαϊκός κ. 'Αντώνιος Κουνάδης θά αναφερθεί στο έ'ργο και την
προσωπικότητα τοϋ τιμώμενου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΟΥΝΑΔΗ

Ή Σύγκλητος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, μετά από πρόταση τής Α ' Τάξης
τών Θετικών 'Επιστημών, μου έ'κανε τήν τιμή να μου αναθέσει τήν εντολή πα-
ρουσιάσεως τοϋ νέου 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, του
Καθηγητή κ. Δημητρίου Μπέσκου. Ώς ομότεχνος και φίλος του αποδέχτηκα
μέ ιδιαίτερη χαρά τήν εντολή νά απευθύνω τον καθιερωμένο χαιρετισμό κατά τήν
αποψινή επίσημη υποδοχή του.

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ

Ό κ. Δ. Μπέσκος γεννήθηκε στήν 'Αθήνα τό 1946. Είναι έγγαμος μέ τρία
παιδιά. Τό 1964 απεφοίτησε από τήν Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή και τήν ϊ'δια
χρονιά επέτυχε νά εισαχθεί πρώτος στή Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του
ΕΜΠ από όπου και αποφοίτησε τό 1969 ώς Διπλωματούχος Πολιτικός Μη-
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χανικός. Σέ ολα τά έτη τών σπουδών του υπήρξε υπότροφος του ΙΚΤ. 'Ακο-
λούθως έφοίτησε μέ υποτροφία στό Πανεπιστήμιο Cornell τών ΗΠΑ, άπό τό
όποιο τό 1971 έλαβε τό δίπλωμα Master of Science (MSc) στή Μηχανική τών
Στερεών μέ επιβλέποντα τόν Καθηγητή κ. C. M. Dafermos και τό 1974 τό δί-
πλωμα Doctor of Philosophy (PhD) στή Δυναμική τών Κατασκευών μέ επι-
βλέποντα τόν Καθηγητή κ. Β. Α. Boley. Τό 1974 έξελέγη 'Επίκουρος Καθη-
γητής στό Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών τού Πανεπιστημίου τής Minnesota
τών ΗΠΑ, ένώ τό 1979 προήχθη στή θέση τού 'Αναπληρωτή Καθηγητή στό
έν λόγω Τμήμα. Τό 1981 έξελέγη άπευθείας Τακτικός Καθηγητής στήν τότε
Έδρα "Σύνθεση τών Κατασκευών II" τής Πολυτεχνικής Σχολής τού Πανε-
πιστημίου Πατρών. 'Από τό 1982 έως σήμερα είναι Καθηγητής τού Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών τού έν λόγω Πανεπιστημίου, άσχολούμενος μέ διδασκα-
λία καί έρευνα χρηματοδοτούμενη άπό εθνικούς καί κοινοτικούς πόρους.

Διετέλεσε Διευθυντής τού Τομέα Κατασκευών τού Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών επί 12 συνολικά έτη (1982-83, 1986-88, 1989-91, 1992-99),
'Αναπληρωτής Πρόεδρος τού Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (2003-2007)
καί Μέλος τής επταμελούς 'Επιτροπής 'Ερευνών τού Πανεπιστημίου Πατρών
έπί 9 έτη (1995-2004). Είναι έπίσης 'Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος τού Μεταπτυ-
χιακού Προγράμματος «Σεισμική Μηχανική καί 'Αντισεισμικές Κατασκευές»,
τού Ελληνικού 'Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Διετέλεσε 'Επισκέπτης Καθηγητής τού Πανεπιστημίου της Minnesota τών
ΗΠΑ (1983-84, 1989), τού Πολιτειακού Πανεπιστημίου τού Colorado τών
ΗΠΑ (1985) καί 'Επιστημονικός Επισκέπτης στό Τμήμα 'Εφαρμοσμένης
Μηχανικής του Joint Research Centre τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης στήν πόλη
Ispra τής 'Ιταλίας (1987).

"Εχει διατελέσει ιδρυτής καί πρώτος Πρόεδρος τής Ελληνικής Εταιρείας
Υπολογιστικής Μηχανικής (1991-1995), Πρόεδρος τής Ελληνικής Εται-
ρείας 'Ερευνών Μεταλλικών "Εργων (2000-2003), Γενικός Γραμματέας τής
Ελληνικής Εταιρείας Θεωρητικής καί 'Εφαρμοσμένης Μηχανικής (1990-
2003), Μέλος τού Γενικού Συμβουλίου τής Διεθνούς Εταιρείας 'Υπολογιστικής
Μηχανικής (international Association for Computational Mechanics) καί
'Αντιπρόεδρος τής Διεθνούς Εταιρείας Μεθόδων Συνοριακών Στοιχείων
(international Association for Boundary Element Methods). 'Από δέ τό τρέ-
χον έτος (2010) είναι Πρόεδρος τής Ελληνικής Εταιρείας Θεωρητικής καί
Έφηρμοσμένης Μηχανικής.
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"Εχει διατελέσει Πρόεδρος ή Συμπρόεδρος της 'Οργανωτικής 'Επιτροπής εξι
διεθνών και τριών έθνικών συνεδρίων και έχει συνδιοργανώσει (μέ τον Καθηγητή G.
Maier τοΰ Πολυτεχνείου τοΰ Μιλάνου) προχωρημένα μαθήματα στις Μεθόδους Συ-
νοριακών Στοιχείων και τις 'Εφαρμογές τους στή Μηχανική τών Στερεών (Recent
Advances in Boundary Element Methods and their Solid Mechanics
Applications) στό Διεθνές Κέντρο 'Επιστημών τών Μηχανικών (Centre Inter-
ational des Sciences Mécaniques, CISM) στό Udine της 'Ιταλίας το 2001.

2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τό έρευνητικό έργο τοΰ κ. Δ. Μπέσκου αποτελείται άπό 402 εργασίες. 'Από
αυτές 20 είναι στά Ελληνικά και 382 στά 'Αγγλικά. 'Από τις 382 εργασίες στά
.'Αγγλικά, οί 162 έχουν δημοσιευθεί σέ έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, οι
204 σέ πρακτικά συνεδρίων και οί 16 άποτελοΰν κεφάλαια βιβλίων. Οί άνωτέρω
έργασίες άναφέρονται κυρίως στήν Υπολογιστική Μηχανική και ιδιαίτερα στήν
άνάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων (Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων, κυρίως Μέ-
θοδος Πεπερασμένων Στοιχείων και Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών) και τήν
έφαρμογή αυτών στήν έπίλυση προβλημάτων μηχανικού και ειδικότερα Δυνα-
μικής τών Κατασκευών, Σεισμικής Μηχανικής, Μεταλλικών Κατασκευών και
'Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Διάδοση κυμάτων, Θραυστομηχανική, Μηχανική
Υλικών και Κατασκευών μέ Μικροδομή, Ποροελαστικότητα, Σύνθετα Υλικά,
Μηχανική Κυκλοφοριακής Ροής, Μηχανική Άνεμοπιέσεων, Μηχανική Σκυρο-
δέματος και Τοιχοποιίας).

Ό υποψήφιος έχει έκδώσει μόνος του ή μέ συνεργάτες 27 βιβλία (8 στά
Ελληνικά και 19 στά 'Αγγλικά, ένώ σέ 17 είναι έκδοτης ή συνεκδότης). Άπό
τά άνωτέρω βιβλία σέ 11 είναι μόνος συγγραφέας.

Τό βιβλίο του μέ τον τίτλο Boundary Element Methods in Elastodynamics
(1988) έχει μεταφραστεί στά Κινέζικα (1991).

3. ΜΕΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ

Είναι συνεκδότης (Co-Editor-in-Chief) τοΰ έγκριτου διεθνούς περιοδικού Soil
Dynamics and Earthquake Engineering της Elsevier, ένώ έχει υπάρξει και άνα-
πληρωτής έκδοτης (Associate Editor) τών έγκριτων διεθνών περιοδικών
Computational Mechanics της Springer Verlag γιά 24 χρόνια και Applied
Mechanics Reviews της ASME τών ΗΠΑ γιά 9 χρόνια.
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Είναι έπίσης μέλος τής εκδοτικής έπιτροπής (Editoral Board Member) δέ-
κα διεθνούς κυκλοφορίας περιοδικών (International Journal for Numerical Methods
in Engineering τής John Wiley & Sons, Computational Mechanics τής Springer-
Verlag, Engineering Analysis with Boundary Elements τής Elsevier, European
Journal of Mechanics, A/Solids τής Elsevier, International Journal of Computers
and Structures τής Elsevier, Computer Modelling in Engineering and Sciences τής
Tech Science, International Journal of Computational Engineering Science τής
Taylor 8c Francis, Acta Mechanica Solida Sinica τής Elsevier, Facta Universitatis
- Architecture and Civil Engineering τοϋ University of Nis (Serbia) και Journal
of the Serbian Society for Computational Mechanics τοϋ Πανεπιστημίου of
Kragujevac (Serbia). Τέλος, b κύριος Μπέσκος είναι κριτής σέ 20 διεθνή επι-
στημονικά περιοδικά.

Διετέλεσε προσκεκλημένος εκδότης (Guest Editor) σέ 5 ειδικά τεύχη τών
περιοδικών Engineering Analysis with Boundary Element (1991 και 1994) και
Computational Mechanics (1998).

4. ΒΡΑΒΕΙΑ - ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ό κ. Δ. Μπέσκος έτυχε τών ακολούθων τιμητικών διακρίσεων:

• Τιμήθηκε μέ τό μετάλλιο Ε. Reissner κατά τή διάρκεια τοϋ Διεθνούς Συ-
νεδρίου Υπολογιστικής Μηχανικής και Επιστήμης (ICCES 2003) γιά εξαίρε-
τη και διαρκή συνεισφορά στήν άνάπτυξη τής Μεθόδου τών Συνοριακών Στοι-
χείων.

• Τιμήθηκε μέ τό βραβείο Π.Σ. Θεοχάρη-2007 άπό τήν Ακαδημία 'Αθη-
νών γιά τήν καλύτερη εργασία στήν Εφαρμοσμένη Μηχανική τήν περίοδο
2004-2007 μέ συν-συγγραφεΐς τους Γ. Καρλή, Σ. Τσινόπουλο και Δ. Πολύζο.

• Είναι μέλος τής Ευρωπαϊκής 'Ακαδημίας (Academia Europaea μέ έδρα
τό Λονδίνο, 2007), τής Ευρωπαϊκής 'Ακαδημίας 'Επιστημών και Τεχνών
(European Academy of Sciences and Arts, μέ έδρα τό Σάλτσμπουργκ τής
Αυστρίας, 2008), Εταίρος (Fellow) τής Διεθνούς Εταιρείας Υπολογιστικής
Μηχανικής (international Association for Computational Mechanics, 2006),
Εταίρος (Fellow) τής 'Ακαδημίας 'Επιστημών τής Νέας Υόρκης (New York
Academy of Sciences, 2007), Εταίρος (Fellow) τοϋ Τεχνολογικού 'Ινστιτούτου
Wessex τής Μεγάλης Βρετανίας (Wessex Institute of Technology of Great
Britain, 2004) και Εταίρος (Fellow) τοϋ 'Αμερικανικού Συλλόγου Πολιτικών
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Μηχανικών (American Society of Civil Engineers, 1989). Είναι έπίσης Μέλος
τής 'Επιτροπής Συνεδρίων τής Διεθνούς Ενώσεως Θεωρητικής καί Έφηρμο-
σμένης Μηχανικής (lUTAM, International Union of Theoretical and
Applied Mechanics).

5. ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

• "Εχει διδακτική πείρα άνω τών 37 έτών στή διδασκαλία μαθημάτων Μη-
χανικής στο Πανεπιστήμιο Cornell τών ΗΠΑ (1970-1974 ώς Βοηθός καί Λέ-
κτορας), Υπολογιστικής Μηχανικής καί 'Ανάλυσης τών Κατασκευών στο Πα-
νεπιστήμιο τής Minnesota τών ΗΠΑ (1974-1983 ώς 'Επίκουρος καί 'Ανα-
πληρωτής Καθηγητής, 1983-84 καί 1989 ώς 'Επισκέπτης Καθηγητής),
'Ανάλυσης καί Σχεδιασμού Μεταλλικών Κατασκευών στο Πανεπιστήμιο Πα-
τρών (1981 έως σήμερα) καί Υπολογιστικής Μηχανικής στο Πολιτειακό Πα-
νεπιστήμιο τοΰ Colorado τών ΗΠΑ (1985, ώς 'Επισκέπτης Καθηγητής).

• Υπήρξε κύριος έρευνητής σέ 18 έρευνητικά προγράμματα (5 στις ΗΠΑ
καί 13 στήν Ελλάδα).

• 'Επέβλεψε 17 διδακτορικές διατριβές έκ τών οποίων 6 στό Πανεπιστήμιο
Minnesota τών ΗΠΑ καί 11 στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 'Από τούς διδάκτο-
ρες μαθητές του, 6 είναι μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων (ΕΜΠ, ΑΠΘ,
ΔΠΘ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών), ί μέλος ΔΕΠ Εύρωπαϊ-
κού Πανεπιστημίου (Oxford University) καί 1 μέλος ΔΕΠ 'Αμερικανικού Πα-
νεπιστημίου (University of Toledo).

• Είναι μέλος 11 έπιστημονικών - έπαγγελματικών εταιρειών.

• "Εδωσε 30 προσκεκλημένες ομιλίες σέ πανεπιστήμια καί έρευνητικά κέ-
ντρα τής Ελλάδος καί τού έξωτερικού καί συμμετείχε σέ περισσότερα άπό 80
έπιστημονικά συνέδρια.

6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Τόσο οί ερευνητικές έργασίες του, όσο καί τά βιβλία του έχουν τύχει μεγά-
λης διεθνούς άναγνωρίσεως, μέ ιδιαιτέρως ευνοϊκά σχόλια άπό ομοτέχνους του
καί διεθνώς γνωστούς έρευνητές. Συνολικά ό άριθμός τών άναφορών άπό τρίτους
έρευνητές, σύμφωνα μέ τό Science Citation Index, άνέρχεται στις 1.500.
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7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΜΒΟΛΗ

Λόγω τής δυσχέρειας τών αναλυτικών μεθόδων νά επιλύσουν πολύπλοκα
προβλήματα τής Μηχανικής, ιδιαίτερα μή γραμμικού χαρακτήρα, άνεπτύχθησαν
καί έφαρμόστηκαν μέ επιτυχία τις τελευταίες πέντε δεκαετίες γενικές αριθμη-
τικές μέθοδοι, όπως ή Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων (ΜΠΣ) καί ή Μέθο-
δος Πεπερασμένων Διαφορών (ΜΠΔ). Στήν ανάπτυξη αυτή συνετέλεσε ούσιω-
δώς καί ή χρήση ήλεκτρονικών υπολογιστών. "Ετσι δημιουργήθηκε ή 'Υπολογι-
στική Μηχανική,Ίνας νέος κλάδος τής Μηχανικής. Παρά τις συνεχείς βελτιώ-
σεις τών ανωτέρω μεθόδων γιά πολλές κατηγορίες προβλημάτων Μηχανικής, ό
υπολογιστικός φόρτος καί ή μειωμένη άκρίβεια οδήγησαν τις τελευταίες τρεις δε-
καετίες στήν ανάπτυξη πλέον αποτελεσματικών άριθμητικών μεθόδων, όπως ή
Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων (ΜΣΣ). Ή ανωτέρω μέθοδος έχει τά πλεονε-
κτήματα μείωσης τοΰ υπολογιστικού φόρτου, λόγω τών μειωμένων άπαιτήσεών
της σέ διακριτοποίηση, καί αύξησης τής ακρίβειας, λόγω τής ένσωμάτωσης σέ
αύτή θεμελιωδών λύσεων.

Ό κ. Μπέσκος έχει άσχοληθεΐ ερευνητικά μέ τήν ανάπτυξη καί έφαρμογή
όλων τών ανωτέρω άριθμητικών μεθόδων, άλλά τό μεγαλύτερο μέρος τής ερευ-
νητικής του δραστηριότητας έστιάζεται στή Μέθοδο Συνοριακών Στοιχείων
(ΜΣΣ). Έπίσης είναι ένας άπό τούς βασικούς θεμελιωτές τής ΜΣΣ παγκο-
σμίως, καί έχει συμβάλει ουσιωδώς μέ τήν έρευνα, τις έργασίες καί τά βιβλία του
στήν άνάπτυξη τής ΜΣΣ σέ όλους σχεδόν τούς τομείς τής 'Υπολογιστικής Μη-
χανικής. Τό έργο του δέ αυτό έχει άναγνωρισθεΐ διεθνώς καί έχει χρησιμοποιηθεί
έκτενώς άπό άλλους έρευνητές, όπως τούτο άποδεικνύεται άπό τις άναφορές
άλλων στό έργο του καί τά βραβεία καί τις τιμητικές διακρίσεις τών οποίων έχει
τύχει.

Τόν τιμώμενο έγνώρισα προ τριακονταετίας περίπου, μέ τήν ευκαιρία τής
ιδρύσεως τής Ελληνικής 'Εταιρείας Θεωρητικής καί Έφηρμοσμένης Μηχα-
νικής, μέ Πρόεδρο τότε τόν άείμνηστο 'Ακαδημαϊκό Π. Σ. Θεοχάρη, Γενικό
Γραμματέα τόν ομιλούντα καί μέλος τού Δ.Σ. τόν κ. Δ. Μπέσκο. Μέ ιδιαίτερη
ευχαρίστηση φέρνω στή μνήμη μου τή μακρά περίοδο στενής καί ιδιαίτερα πα-
ραγωγικής συνεργασίας μας στή διοργάνωση εθνικών συνεδρίων καί γενικότερα
έπιστημονικών έκδηλώσεων άλλά καί στόν έρευνητικό τομέα, κατά τή διάρκεια
τής οποίας είχα τήν εύκαιρία νά εκτιμήσω τις ποικίλες δεξιότητες καί άρετές του
ώς ερευνητού, δασκάλου, άνθρωπου, ώς "Ελληνα πατριώτη.
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Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Δημήτρη,

Δεν χρειάζεται νά ομιλήσω περισσότερο, όταν πολύ καλύτερα και πειστικό-
τερα ομιλεί τό σημαντικό και ιδιαίτερα εκτιμώμενο έρευνητικό και γενικότερα
έπιστημονικό σου έργο, τό όποιο δικαίως σέ έχει άναδείξει σέ κορυφαίο έρευνητή
της έπιστημονικής περιοχής πού διακονείς.

Ή Ακαδημία 'Αθηνών, σέ άναγνώριση αύτής της μεγάλης συμβολής σου,
σέ υποδέχεται άπόψε στούς κόλπους της μέ τήν ευχή άλλά και τήν πεποίθηση
οτι θα άνταποκριθεϊς στις προσδοκίες μιας, ένισχύοντας και άπό τή νέα θέση τοΰ
'Αντεπιστέλλοντος Μέλους τήν 'Επιστήμη, στήν οποία τόσα πολλά μέχρι σήμε-
ρα έχεις προσφέρει.
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΕΣΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ή παρούσα εργασία ασχολείται με τις δύο πλέον σημαντικές σύγχρονες αριθμη-
τικές μεθόδους υπολογισμού στη Μηχανική τών Κατασκευών, τή Μέθοδο Πεπερασμέ-
νων Στοιχείων (ΜΠΣ) και τή Μέθοδο Συνοριακών Στοιχείων (ΜΣΣ). Μετά άπό μία
συνοπτική περιγραφή τών δυο μεθόδων, αναφέρονται ορισμένα χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα εφαρμογών τους στή Μηχανική τών Κατασκευών. Ακολούθως, καταγράφο-
νται τά πλεονεκτήματα και τά μειονεκτήματα τών δύο μεθόδων, παρουσιάζεται τρόπος
συνδυασμού τους γιά τή δημιουργία μίας υβριδικής ΜΠΣ/ΜΣΣ μεθόδου, και αποδει-
κνύεται οτι οι δύο αυτές μέθοδοι έχουν κοινή προέλευση και συνδέονται μεταξύ τους. Τέ-
λος, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών τών δύο μεθόδων άπό
εργασίες τοΰ συγγραφέα και τών συνεργατών του, και ή εργασία κλείνει μέ τήν παρά-
θεση συμπερασμάτων.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ώς σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού στή Μηχανική νοούμε κυρίως άριθμη-
τικές μεθόδους, διότι μόνον αύτές μπορούν νά έπιλύσουν πρακτικά προβλήματα
μεγάλου μεγέθους μέ πολύπλοκες γεωμετρίες, συνοριακές συνθήκες και συμπε-
ριφορά υλικών. Οί άριθμητικές αύτές μέθοδοι είναι άναπόσπαστα συνδεδεμένες μέ
τή χρήση ήλεκτρονικών υπολογιστών, άφού χωρίς αύτούς δέν είναι δυνατόν νά
έφαρμοσθούν.

Άπό τις υπάρχουσες σύγχρονες άριθμητικές μεθόδους υπολογισμού στή Μη-
χανική τών Κατασκευών, οί πλέον σημαντικές είναι: 1) ή Μέθοδος τών Πεπε-
ρασμένων Στοιχείων (ΜΠΣ) [1-3], και 2) ή Μέθοδος τών Συνοριακών Στοι-
χείων (ΜΣΣ) [4-7].

Καί οί δύο μέθοδοι χρησιμοποιούν διακριτοποίηση της κατασκευής σέ έναν
άριθμό στοιχείων πεπερασμένου μεγέθους, ή ΜΠΣ στό έσωτερικό ένώ ή ΜΣΣ
κυρίως στό σύνορο αύτής. Τά στοιχεία αύτά συνδέονται μεταξύ τους στούς κόμ-
βους τοΰ δημιουργούμενου δικτύου, όπως φαίνεται στό Σχ. 1. Μέ τή βοήθεια τών
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βασικών και διεπουσών εξισώσεων τοϋ προβλήματος, και οί δύο μέθοδοι καταλή-
γουν σέ ολοκληρωτικές εξισώσεις, οι οποίες διακριτοποιούνται μέ βάση τήν πα-
ραπάνω αναφερθείσα διακριτοποίηση τής κατασκευής. "Ετσι προκύπτει ένα σύ-
στημα μητρωϊκών έξισώσεων, πού έπιλύεται άριθμητικά και δίνει τή λύση σέ
διακριτή μορφή, δηλαδή στους κόμβους του δικτύου διακριτοποίησης.

Τό σύστημα τών μητρωϊκών έξισώσεων γιά τήν ειδική περίπτωση μιας κα-
τασκευής δύο διαστάσεων (οπως αύτές τοΰ Σχ. 1) μέ γραμμικά ελαστική συ-
μπεριφορά και υπό τήν έπίδραση στατικής φόρτισης έχει τή μορφή:

[Α]{χ}={b> (1)

οπου [Α] είναι γνωστό μητρώο, {b} είναι γνωστό διάνυσμα και {χ} είναι τό διά-
νυσμα τών έπικόμβιων αγνώστων. Στήν περίπτωση τής ΜΠΣ, [Α] είναι τό μη-
τρώο δυσκαμψίας τής κατασκευής, {b} είναι τό διάνυσμα τών έπικόμβιων φορ-
τίων και {χ} τό διάνυσμα μετατοπίσεων. Στήν περίπτωση τής ΜΣΣ, [Α] είναι
τό μητρώο επιρροής τής κατασκευής, {b} είναι τό διάνυσμα τών γνωστών έπι-
κόμβιων μετατοπίσεων και τάσεων στό σύνορο και {χ}τό διάνυσμα τών αγνώ-
στων έπικόμβιων μετατοπίσεων και τάσεων στό σύνορο. Είναι φανερό ότι τό μέ-
γεθος του [Α] στή ΜΠΣ είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό στή ΜΣΣ διότι, ένώ
τό πρώτο άναφέρεται σέ σημεία έσωτερικά (Σχ. la), τό δεύτερο αναφέρεται μό-
νον σέ σημεία συνοριακά (Σχ. lb). Στή ΜΠΣ ομως, τό [Α] είναι συμμετρικό και
μέ πολλά μηδενικά στοιχεία έκτος κυρίας διαγωνίου, ένώ στή ΜΣΣ είναι μή
συμμετρικό και πλήρες μή μηδενικών στοιχείων. "Ετσι, ένώ στή ΜΠΣ ή επί-
λυση τής (1) είναι υπολογιστικά ευκολότερη, έχει νά κάνει κανείς μέ ένα σύ-
στημα έξισώσεων κατά πολύ μεγαλύτερο άπό αυτό τής ΜΣΣ.

(a) ΜΠΣ (b) ΜΣΣ

Σχ. 1. Δίκτυο διακριτοποίησης σύμφωνα μέ ΜΠΣ και ΜΣΣ.
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2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΠΣ ΚΑΙ ΜΣΣ

Εξετάζεται πρώτα το πρόβλημα προσδιορισμού τών πεδίων τάσεων καί με-
τατοπίσεων γύρω άπό τήν άκρη τής ρωγμής πού διαδίδεται στήν ελαστική κα-
τασκευή τού Σχ. 2a. Τό πρόβλημα αύτό έχει ληφθεί άπό τό βιβλίο τών Brebbia
et al. [4], Λόγω συμμετρίας, ή άνάλυση περιορίζεται στό ήμισυ τής κατασκευής,
ή όποία τελεί ύπό συνθήκες έπίπεδης έντασης. Τά Σχ. 2b καί 2c παρουσιάζουν
τις διακριτοποιήσεις σύμφωνα μέ τή ΜΣΣ καί τή ΜΠΣ, άντίστοιχα. Είναι φα-
νερό οτι ή ΜΠΣ διακριτοποιεΐ σέ διδιάστατα τριγωνικά στοιχεία τό εσωτερικό
τής κατασκευής, ένώ ή ΜΣΣ διακριτοποιεΐ σέ μονοδιάστατα στοιχεία μόνον τό
σύνορο τής κατασκευής. Μάλιστα, έπειδή έδώ πρόκειται γιά πρόβλημα ρωγμής,
τό όποιο διακρίνεται γιά τις άπότομες αύξήσεις τών τάσεων γύρω άπό τό μέτω-
πο τής ρωγμής, ή διακριτοποίηση τής ΜΠΣ στήν περιοχή αύτή είναι πυκνότα-
τη.

(a)

t Η  I
Φ
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Τ  ? m /
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(c)

Crack front

Σχ. 2. 2-D ελαστικό πρόβλημα ρωγμής.

'Εξετάζεται κατόπιν ή έντατική κατάσταση μιάς έλαστοπλαστικής όρθογω-
νικής πλάκας σέ έπίπεδη ένταση, ή όποία έχει στό κέντρο της μία κυκλική οπή
καί έφελκύεται στά δυό της άκρα, όπως φαίνεται στό ένθετο μικρό σχήμα τού
Σχ. 3b. Τό πρόβλημα αύτό έχει έπίσης ληφθεί άπό τό βιβλίο τών Brebbia et al.
[4], Τά Σχ. 3a καί 3b παρουσιάζουν τή διακριτοποίηση τού V4 τής πλάκας, λό-
γω συμμετρίας, με βάση τή ΜΠΣ καί τή ΜΣΣ άντίστοιχα. Παρατηρείται έδώ
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δτι επειδή τό πρόβλημα είναι μή γραμμικό (έλαστοπλαστική συμπεριφορά υλι-
κού), άκόμα καί ή ΜΣΣ άπαιτεΐ εσωτερική διακριτοποίηση επιπλέον τής συνο-
ριακής. Ή διακριτοποίηση όμως αυτή περιορίζεται σέ εκείνο τό τμήμα του V4
τής πλάκας τό όποιο άναμένεται νά πλαστικοποιηθεί, ένώ τό υπόλοιπο που άνα-
μένεται νά παραμείνει έλαστικό διακριτοποιεϊται μόνον στό σύνορο του, όπως στό
προηγούμενο παράδειγμα. Επιπλέον, τό μέγεθος τής μητρωϊκής έξίσωσης τής
ΜΣΣ παραμένει άνάλογο τής συνοριακής διακριτοποίησης καί δέν έξαρτάται άπό
τήν εσωτερική διακριτοποίηση.

Περισσότερα παραδείγματα εφαρμογών τών ΜΠΣ καί ΜΣΣ στή Μηχανική
τών Κατασκευών μπορεί νά ευρεθούν στά βιβλία [1-7].

Σχ. 3. Λεπτή χαλύβδινη πλάκα μέ οπή ύπό έπίπεδη ένταση (έλαστοπλαστικό υλικό).
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3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΠΣ

Ή ΜΠΣ παρουσιάζει έναν άριθμό πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, τά
σημαντικότερα τών οποίων έχουν ώς έξης:

3.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΣ

α) "Αν και ή διακριτοποίηση γίνεται στό έσωτερικό και τά προκύπτοντα μητρώα
είναι πολύ μεγάλου μεγέθους, τά μητρώα αύτά είναι συμμετρικά καί μή πλή-
ρη, μέ αποτέλεσμα τήν απαίτηση μικρού χρόνου επίλυσης τών μητρωϊκών
εξισώσεων.

β) Χρησιμοποιείται γενικά γιά τήν επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων Μηχα-
νικής τών Κατασκευών, χωρίς περιορισμούς ώς προς τή γεωμετρία και τή
συμπεριφορά τού υλικού,
γ) Υπερτερεί σέ απλότητα, τόσο άπό πλευράς κατανόησης, οσον καϊ άπό πλευ-
ράς προγραμματισμού. Υπάρχουν χιλιάδες προγράμματα Η/Γ στήν άγορά,
πού καλύπτουν ολες τις άνάγκες τοΰ μηχανικού.

3.2. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΣ

α) Επειδή γίνεται έκτεταμένη διακριτοποίηση, άπαιτεΐται μεγαλύτερος χρόνος

εισαγωγής δεδομένων, ιδιαίτερα σέ πολύπλοκες τρισδιάστατες γεωμετρίες.
β) Επειδή οί συναρτήσεις σχήματος είναι πολυωνυμικής μορφής, ή άκρίβεια της
μεθόδου υστερεί έναντι αύτής της ΜΣΣ. Ή άκρίβεια αυτή μπορεί νά αυξηθεί
μέ αύξηση τού βαθμού διακριτοποίησης ή/καί μέ έμπλουτισμό τών συναρτή-
σεων σχήματος μέ ιδιαίτερες λύσεις τού προβλήματος,
γ) Σέ περιπτώσεις κατασκευών άπειρης ή ήμιάπειρης έκτασης (π.χ. εδαφικά
χωρία) άπαιτεΐται ή χρήση τεχνητών συνόρων, τά όποια πρέπει νά τοποθε-
τούνται σέ μεγάλη άπόσταση άπό τήν περιοχή ένδιαφέροντος ή/καί νά αντι-
καθίστανται άπό άπορροφητικά σύνορα (σέ δυναμικά προβλήματα γιά απο-
φυγή άνακλάσεων κυμάτων),
δ) Παρουσιάζονται προβλήματα συνέχειας μεταξύ τών στοιχείων τού δικτύου, ή
άντιμετώπιση τών οποίων άπαιτεϊ ιδιαίτερη προσπάθεια.

4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΣΣ

Ή -ΜΣΣ διακρίνεται έπίσης άπό εναν άριθμό πλεονεκτημάτων και μειονε-
κτημάτων, τά σημαντικότερα τών οποίων έχουν ώς έξης:
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4.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΣΣ

α) Μειώνει πρακτικά τις διαστάσεις τοΰ προβλήματος κατά μία. 'Απαιτεί δια-
κριτοποίηση μόνο τοΰ συνόρου, καί έτσι καταλήγει σέ μητρώα πολύ μικρού
μεγέθους. Σέ μή γραμμικά προβλήματα απαιτεί καί εσωτερική περιορισμένη
διακριτοποίηση, πού δέν αύξάνει τό μέγεθος τών μητρώων. Αύτό διευκολύνει
καί τή διαδικασία εισαγωγής τών δεδομένων,
β) Ή παρουσία τής θεμελιώδους λύσης αυξάνει τήν ακρίβεια τής μεθόδου, ιδιαί-
τερα σέ προβλήματα Θραυστομηχανικής καί ήμιάπειρων κατασκευών. Σέ δυ-
ναμικά προβλήματα, οί συνθήκες διάδοσης κυμάτων πρός τό άπειρο ικανο-
ποιούνται αυτόματα,
γ) Δίνει λύση στό έσωτερικό τής κατασκευής σέ οποιαδήποτε επιθυμητά σημεία
καί έτσι δέν παρουσιάζονται προβλήματα συνέχειας μεταξύ στοιχείων όπως
στή ΜΠΣ.

4.2. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΣΣ

α) Τά μητρώα πού προκύπτουν, άν καί πολύ μικρού μεγέθους, είναι πλήρη καί
μή συμμετρικά, καί αύτό απαιτεί μεγάλο χρόνο επίλυσης τών μητρωίίκών εξι-
σώσεων. Τελευταία έχουν άναπτυχθεΐ καί συμμετρικές ΜΣΣ.
β) Δέν είναι πάντα εύκολο νά βρεθεί ή θεμελιώδης λύση κάθε προβλήματος, ένώ
οί ιδιομορφίες της απαιτούν ιδιαίτερο τρόπο ολοκλήρωσης. Σέ περιπτώσεις
όπου ή θεμελιώδης λύση δέν είναι γνωστή ή είναι πολύπλοκη, γίνεται χρήση
θεμελιώδους λύσης απλούστερου προβλήματος άλλά προκύπτει ή άνάγκη καί
έσωτερικής διακριτοποίησης.
γ) Δέν προσφέρεται γιά άνάλυση κατασκευών τών οποίων ό λόγος έπιφάνειας
πρός τόν όγκο είναι μεγάλος, όπως π.χ. δοκοί καί πλαίσια, τά όποια άναλύο-
νται ευκολότερα μέ τή ΜΠΣ.
δ) Ό προγραμματισμός τής ΜΣΣ είναι δυσκολότερος άπό αύτόν τής ΜΠΣ, ένώ
δέν κυκλοφορούν στήν άγορά τόσα πολλά καί ποικίλα προγράμματα Η/Γ γιά
τή ΜΣΣ δπως γιά τή ΜΠΣ.

5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΠΣ ΚΑΙ ΜΣΣ

Σέ μερικές κατηγορίες προβλημάτων Μηχανικής τών Κατασκευών, άντί
τής χρήσης μίας έκ τών δύο μεθόδων (τής ΜΠΣ ή τής ΜΣΣ) συμφέρει νά γί-
νει χρήση τού συνδυασμού τών δύο μεθόδων. "Ετσι γίνεται χρήση τής υβριδικής
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μεθόδου ΜΠΣ/ΜΣΣ, ή οποία συνδυάζει τή ΜΠΣ και τή ΜΣΣ κατά τέτοιο τρό-
πο, ώστε νά γίνεται έκμετάλλευση τών πλεονεκτημάτων τών δύο μεθόδων και
μείωση ή πλήρης εξάλειψη τών μειονεκτημάτων τους. Τό Σχ. 4 παρουσιάζει τήν
περίπτωση ενός έλαστικοϋ βάθρου γέφυρας, θεμελιωμένου έπΐ ελαστικού έδάφους,
υπό τήν έπίδραση σεισμικών διατμητικών κυμάτων. Ή ανάλυση τοϋ προβλήμα-
τος αυτού, τό όποιο έχει ληφθεί από τό άρθρο τών Kobayashi et al. [8], έγινε μέ
τή βοήθεια τής υβριδικής μεθόδου ΜΠΣ/ΜΣΣ, έτσι ώστε ή ΜΠΣ νά χρησιμο-
ποιηθεί γιά τήν κατασκευή (βάθρο) πού έχει πεπερασμένες διαστάσεις, και ή
ΜΣΣ γιά τό έδαφος, τό όποιο είναι ένα ήμιάπειρο σώμα. Οι μητρωϊκές έξισώσεις
πού αντιστοιχούν στά δύο άνωτέρω σώματα ένοποιούνται σέ μία έξίσωση γιά τό
σύστημα έδάφους-κατασκευής, μέ τήν έπιβολή τών συνθηκών δυναμικής ισορ-
ροπίας και συμβιβαστού τών παραμορφώσεων στήν έπιφάνεια έπαφής τών δύο
σωμάτων.

xJL fj^O^O·®

Ct 0.042
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»A

«Λ>

4 »|/»0

»A>

uju
<

«j/»0
0

10~ «|/«o

Σχ. 4. Ελαστικό βάθρο γέφυρας επί ελαστικού έδάφους υπό σεισμικά διατμητικά κύματα.
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6. ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΠΣ ΚΑΙ ΜΣΣ

Άν καί οί δύο μέθοδοι φαίνονται έκ πρώτης όψεως τελείως διαφορετικές, έν
τούτοις μπορεί νά αποδειχθεί οτι έχουν κοινή προέλευση καί συνδέονται μεταξύ
τους.

Θεωρούμε ώς παράδειγμα τό πρόβλημα συνοριακών τιμών σέ δύο διαστάσεις
(x, y), πού διέπεται άπό τις έξισώσεις:

7 1
„2 d u d u _ , .

V u =-+-= 0 στο Α (2)

dx2 dy2

— = q στό S (3)

an

όπου u=u (x, y), A είναι τό διδιάστατο πεδίο ορισμού τού προβλήματος, S τό σύ-
νορο του, n τό μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα στό σύνορο S, καί q παριστάνει προ-
καθορισμένη (γνωστή τιμή) τού ■ Ή εξίσωση (2) είναι γνωστή ώς Εξί-
σωση Laplace καί διέπει διάφορα φυσικά φαινόμενα, όπως στρέψη δοκών ή ιδε-
ατή ροή ρευστών.

Σύμφωνα μέ τή μέθοδο τών σταθμισμένων υπολοίπων, τό άνωτέρω πρόβλη-
μα μπορεί νά γραφεί υπό τή μορφή:

JA(V2 u) w d A = 0 (4)

όπου w = w (x, y) είναι μία προσδιοριστέα συνάρτηση βάρους.

Όλοκλήρωση της σχέσης (4) κατά παράγοντες καταλήγει στή σχέση:

/, /ÖU ôw ôu dw\ ,. du fFiï
--+--dA = Γ —w d S W

A \dx dx dy dy) JS an
Όλοκλήρωση τού άριστερού μέλους τής (5) μία άκόμη φορά κατά παράγο-
ντες δίνει τελικά:

aw au \ JO /g\

Γ u ( V w) dA = Γ ί —— u — —- w dS
J A J S \dn ôn J

Μπορεί εύκολα κανείς νά άποδείξει [1,2] ότι: α) αν στή σχέση (5) υποθέ-
σουμε ότι u = NU, όπου U οί έπικόμβιες τιμές τής u στό έσωτερικό τοΰ
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χωρίου καί Ν συναρτήσεις σχήματος ή παρεμβολής, καί ότι w = Ν, τότε ή ανω-
τέρω σχέση (5) καταλήγει στή διατύπωση τής ΜΠΣ, καί β) αν στή σχέση (6)
υποθέσουμε έπίσης οτι u = NU, όπου τώρα οί έπικόμβιες τιμές U αναφέρονται
στό σύνορο, καί οτι ή w είναι ή θεμελιώδης λύση τού δοθέντος προβλήματος, δη-
λαδή ότι V w = δ, όπου δ ή συνάρτηση δέλτα ή Dirac, τότε ή σχέση (6) κα-
ταλήγει στή διατύπωση τής ΜΣΣ.

' 7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΠΣ ΚΑΙ ΜΣΣ
ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ TOT ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Τό πρώτο παράδειγμα άναφέρεται στόν προσδιορισμό τών πεδίων τάσης καί
μετατοπίσεων γύρω άπό τό άκρο ρωγμής σέ όρθογωνική πλάκα ύπό έπίπεδη
ένταση (Σχ. 5a) καί βαθμοελαστική συμπεριφορά υλικού. Ή βαθμοελαστικότη-
τα είναι μία θεωρία ελαστικότητας άνώτερης τάξης, ή όποία λαμβάνει υπόψη της
τήν έπίδραση τής μικροδομής τού υλικού. Τό πρόβλημα αύτό επιλύθηκε με τή
ΜΣΣ άπό τούς Karlis et al. [9], Λόγω συμμετρίας, ή άνάλυση περιορίστηκε μό-
νον στό V4 τής πλάκας (σκιασμένο τμήμα στο Σχ. 5a). Ή διακριτοποίηση έγι-
νε μόνο στό σύνορο, διότι ή χρησιμοποιηθείσα θεμελιώδης λύση ήταν ή άκριβής
θεμελιώδης λύση τής βαθμοελαστικότητας. Τό Σχ. 5b παρουσιάζει τις κατά y
μετατοπίσεις τών χειλέων τής ρωγμής γιά διάφορες τιμές τής έπιπλέον έλα-
στικής σταθεράς g τής Θεωρίας Βαθμοελαστικότητας. Παρατηρείται ότι γιά με-
γάλες τιμές τού g -^σημαντική έπίδραση μικροδομής—, τό σχήμα τών παραμορ-
φωμένων χειλέων τής ρωγμής κοντά στό άκρο της γίνεται ραμφοειδές.

Σχ. 5. Μετατόπιση χειλέων ρωγμής κατά τή διεύθυνση y σέ βαθμοελαστικό ύλικό.
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Τό δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται στήν ένεργητική άπομόνωση ταλαντού-
μενης μηχανής μέ τή βοήθεια κλειστού όρθογωνικού ορύγματος, όπως φαίνεται
στό Σχ. 6. Μέ τό όρυγμα αύτό, τά δημιουργούμενα έπιφανειακά κύματα, πού
διαδίδονται μέσω τού έδάφους καί ένοχλούν γειτονικά κτίρια καί άνθρώπους, άπο-
μονώνονται μέσα στό χώρο πού περιβάλλεται άπό τό όρυγμα. Ή άνάλυση τού
έλαστικού αύτοΰ προβλήματος έγινε μέ τή ΜΣΣ άπό τούς Kattis et al. [10], Ή
διακριτοποίηση περιορίζεται στήν έπιφάνεια τού έδάφους —μέχρι μία πεπερασμέ-
νη άπόσταση άπό τό κέντρο τής μηχανής— καί στήν έπιφάνεια τού ορύγματος,
καί γίνεται μέ τετραπλευρικά έπιφανειακά στοιχεία.

ZL

χ

"L

χ

Σχ. 6. Ενεργητική απομόνωση ταλαντούμενης μηχανής μέ ορύγματα.

Τό τρίτο παράδειγμα άναφέρεται στή σεισμική άνάλυση τής Γέφυρας τής
"Αρτας. Ή γέφυρα αύτή, δπως φαίνεται στό Σχ. 7a, άποτελείται άπό τέσσερα
λιθόκτιστα τόξα. Ή συμπεριφορά τής κατασκευής είναι άνελαστική καί προσο-
μοιώνεται μέ τή βοήθεια τής Θεωρίας Βλάβης. Ή σεισμική άνάλυσή της στό
πλαίσιο τριδιάστατης θεώρησης έγινε μέ τή βοήθεια τής ΜΠΣ στό πεδίο τού
χρόνου άπό τούς Nikolaou et al. [11]. Ή διακριτοποίηση τής γέφυρας φαίνεται
στό Σχ. 7b, ένώ ή κατανομή τής βλάβης γιά τήν περίπτωση έπιβολής στή γέ-
φυρα τού σεισμού El Centro —προσαρμοσμένου στά τοπικά χαρακτηριστικά τής
περιοχής— δίδεται άπό τό Σχ. 7c.
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(c)

Σχ. 7. Κατανομή σεισμικής βλάβης σέ 3-D προσομοίωμα τής Γέφυρας τής "Αρτας.

Το τελευταίο παράδειγμα έχει νά κάνει μέ τή μελέτη τής τριδιάστατης σει-
σμικής συμπεριφοράς τής έπένδυσης άπό οπλισμένο σκυρόδεμα μιάς σήραγγας
κυκλικής διατομής σέ μαλακό βραχώδες έδαφος (Σχ. 8). Ή συμπεριφορά τής
έπένδυσης καί τοΰ εδάφους είναι άνελαστική καί προσομοιούνεται μέ τή Θεωρία
Βλάβης. Τό πρόβλημα αυτό έπιλύθηκε άπό τους Hatzigeorgiou and Beskos
[12] μέ τή βοήθεια τής ΜΙΙΣ στό πεδίο τοΰ χρόνου. Ή διακριτοποίηση τοΰ συ-
στήματος έδάφους-κατασκευής φαίνεται έπίσης στό Σχ. 8. Παρατηρείται ότι
στις πλευρές τοΰ δημιουργούμενου λόγω διακριτοποίησης όρθογωνικοΰ παραλλη-
λεπιπέδου τοποθετούνται ειδικά ιξώδη σύνορα, γιά άπορρόφηση τών προσπιπτό-
ντων έκεΐ κυμάτων, τά όποία διαφορετικά θά άνακλώντο καί θά μόλυναν τή λύ-
ση στό έσωτερικό.
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Σχ. 8. 3-D ανελαστικής επένδυσης σήραγγας σέ ανελαστικά έ'δαφος ύπό σεισμό.

Περισσότερα παραδείγματα έφαρμογής τών ΜΠΣ καί ΜΣΣ στή Μηχανική
τών Κατασκευών μπορούν νά ευρεθούν, π.χ., στό βιβλίο τών Beskos and Maier [7],
καί στά άρθρα τών Stamos and Beskos [13] καί Vasilopoulos and Beskos [14].

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Άπό τά προηγούμενα χωρία μπορεί κανείς νά καταλήξει στα παρακάτω συ-
μπεράσματα σχετικά μέ τις ΜΠΣ καί ΜΣΣ, όπως αύτές έφαρμόζονται σέ προ-
βλήματα Μηχανικής τών Κατασκευών:

1) Οί σύγχρονες άριθμητικές μέθοδοι, δπως ή ΜΠΣ καί ή ΜΣΣ, είναι άπαραί-
τητες γιά τήν έπίλυση πρακτικών προβλημάτων άνάλυσης καί σχεδιασμού
κατασκευών μηχανικού.

2) Οί μέθοδοι αύτοί χρησιμοποιούνται μέ έπιτυχία γιά τήν άνάλυση καί τό σχε-
διασμό μιάς εύρύτατης ποικιλίας κατασκευών ύπό στατικά ή δυναμικά (σει-
σμικά) φορτία, μέ τή βοήθεια κατάλληλων προγραμμάτων Η/Υ τά οποία
διαρκώς βελτιώνονται καί έπεκτείνονται.

3) Οί μέθοδοι ΜΠΣ καί ΜΣΣ διακρίνονται άπό πλεονεκτήματα καί μειονεκτή-
ματα σέ δ,τι άφορά τό πεδίο έφαρμογής τους, τήν άκρίβειά τους καί τήν άπο-
δοτικότητά τους, μέ τή ΜΠΣ νά είναι ή πλέον δημοφιλής.

4) Σύζευξη τών άνωτέρω δύο μεθόδων καταλήγει στό ύβριδικό ΜΠΣ/ΜΣΣ
σχήμα, τό όποιο συνδυάζει μέ έπιτυχία τά πλεονεκτήματα τών δύο μεθόδων
καί μειώνει ή καί έξαλείφει τά άντίστοιχα μειονεκτήματα τους.
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Οι προοπτικές σχετικά μέ τήν περαιτέρω ανάπτυξη, εξέλιξη και τις εφαρμο-
γές τών ΜΠΣ και ΜΣΣ εμφανίζονται πολύ μεγάλες, οπως αυτό καταδεικνύε-
ται άπό τή συνεχή αύξηση τής έρευνητικής δραστηριότητας στόν τομέα τών με-
θόδων αυτών και τών άριθμητικών μεθόδων έπίλυσης προβλημάτων γενικότερα.
Ή πρόοδος τών ΜΠΣ και ΜΣΣ, καθώς και τών άλλων ύπαρχουσών άριθμη-
τικών μεθόδων προβλέπεται δτι θά συμβαδίζει μέ τήν πρόοδο πού συντελείται:
α) στήν αύξηση τής δύναμης τών Η/Γ σέ μνήμη και ταχύτητα και στή μείωση
τοΰ μεγέθους τους,

β) στή δημιουργία πιο εύκολων σέ χρήση και λειτουργία γλωσσών προγραμμα-
τισμού,

γ) στήν κατασκευή πιο άποδοτικών άλγορίθμων,

δ) στή δημιουργία πιό φιλικών προς τόν χρήστη δυνατοτήτων πριν και μετά τήν
έπεξεργασία.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τό χάος στήν Κβαντική Μηχανική εμφανίζεται κοντά σέ κομβικά σημεία
όπου ή κυματοσυνάρτηση Ψ μηδενίζεται. Οί περιοδικές τροχιές κοντά σέ ένα
κομβικό σημείο είναι πολύπλοκες. Οί μή περιοδικές τροχιές όμως έκτρέπονται
κυρίως άπό ένα άσταθές σημείο Χ πού είναι κοντά στό κομβικό σημείο καί έχει
δύο αντίθετες άσταθεΐς καί δύο άντίθετες εύσταθεΐς ίδιοδιευθύνσεις. Αίγες μόνο
τροχιές πλησιάζουν ή άπομακρύνονται άπό τό κομβικό σημείο. Τό χάος είναι με-
γαλύτερο δταν τό άσταθές σημείο Χ είναι κοντά στό κομβικό σημείο Ο, διότι ή
μεγαλύτερη ίδιοτιμή λ τού σημείου Χ είναι άντιστροφως άνάλογη τού D1·5, οπου
D είναι ή άπόσταση μεταξύ τού σημείου Χ καί τού κομβικού σημείου.

Ή θεωρία αυτή έφαρμόζεται στή σκέδαση φορτισμένων σωματίων άπό έναν
κρυσταλλικό στόχο Ο. Στήν κλασική θεωρία, οί τροχιές πού είναι κοντά στόν άξο-
να ζ (πηγής-στόχου) έκτρέπονται σέ μεγάλες γωνίες (&>πΙ2), ένώ οί τροχιές
πού άρχικά είναι πιο μακριά άπό τόν άξονα z έκτρέπονται λιγότερο (&<π/2). Ό
χρόνος έκτροπής είναι μεγαλύτερος στήν πρώτη περίπτωση (γιά θετικά φορτι-
σμένα σωματίδια). 'Αντιθέτως στήν κβαντική θεωρία τών τροχιών (Θεωρία de
Broglie-Bohm) οί τροχιές οι πλησιέστερες πρός τόν άξονα ζ έκτρέπονται λίγο
(#<jt/2), ένώ οί πιό μακρινές τροχιές έκτρέπονται πολύ (ϋ>π 12), καί ό χρόνος
έκτροπής είναι μικρότερος στίς μακρινές τροχιές. Οί κβαντικές έκτροπές λαμβά-
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νουν χώρα σέ μιά λεπτή ζώνη δπου υπάρχουν πολλά κομβικά σημεία και ασταθή
σημεία Χ, πού προκαλούν τις εκτροπές. Οι διαφορές τών χρόνων έκτροπής σέ
διάφορες γωνίες είναι δυνατόν νά μετρηθούν μέ σύγχρονα μέσα άκριβείας. Ή μέ-
τρηση χρόνων στήν Κβαντομηχανική είναι ένα άνοικτό πρόβλημα. Μιά πειρα-
ματική μέτρηση θά μπορούσε νά συγκρίνει τή θεωρία τών Τροχιών (κατά
Böhm) μέ άλλες προτάσεις γιά τή μέτρηση χρόνων πού έχουν αναπτυχθεί στό
πλαίσιο τής Κβαντικής Θεωρίας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή παρούσα άνακοίνωση είναι συνέχεια προηγούμενης άνακοινώσεως τών
Γ. Κοντόπουλου και Χ. Εύθυμιόπουλου στήν 'Ακαδημία τήν 6η Απριλίου 2006,
μέ θέμα «Χάος στήν Κβαντομηχανική». Τά κύρια πορίσματα τής πρώτης άνα-
κοινώσεώς μας δημοσιεύθηκαν στό περιοδικό Journal of Physics A (Efthymio-
poulos and Contopoulos 2006).

Ή έργασία έκείνη προκάλεσε ιδιαίτερο ένδιαφέρον και μπήκε στήν τιμητική
λίστα τού Ινστιτούτου Φυσικής τής Αγγλίας (institute of Physics Select).

Ή μελέτη τής Τάξεως και τού Χάους στήν Κβαντομηχανική ξεκινά άπό
τήν έξίσωση τού Schrödinger, ή οποία σέ δύο βαθμούς ελευθερίας γράφεται:

À
2 m

βίψ 0ίψ

^ dx2 dy2j

3Ψ

+ V(x,y)W = if,— (l)

dt

δπου ft είναι ή σταθερά τού Planck, m ή μάζα ενός μικρού σωματίου, V τό δυ-
ναμικό, και Ψ ή κυματοσυνάρτηση:

»P = ReiS/ft (2)

δπου R είναι τό εύρος και και S/h ή φάση τής κυματοσυναρτήσεως.
Παράλληλα ορίζεται ένα κβαντικό δυναμικό:

η2 (d2R d2R\
Q = (3)

τό όποιο λαμβάνει τή μορφή:

ρ = (4)

^ 2 ΙΨΙ

δταν χρησιμοποιούνται μονάδες τέτοιες ώστε νά δίνουν ti = m = 1.
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Οί εξισώσεις κινήσεως στήν Κλασική καί τήν Κβαντική Μηχανική είναι:

Κλασική Μηχανική Κβαντική Μηχανική
d2x dV d2x d(V + Q)
dt2 dx dt2 dx

(5)

και ομοίως για το y.

Ή διαφορά μεταξύ τών κλασικών καί τών κβαντικών τροχιών είναι σημα-
ντική, διότι τό κβαντικό δυναμικό Q δέν είναι έν γένει μικρή ποσότητα.
Οί κβαντικές έξισώσεις γράφονται καί ώς έξής:

dx Τ ,όΨ/dx,

— = Im(-)

dt Ψ

(6)

όπου Im ό συντελεστής του φανταστικού μέρους —καί ομοίως γιά τό y.

"Εχει λεχθεί ότι ή Θεωρία τοΰ Böhm είναι θεωρία «κρυμμένων μετα-
βλητών» πού έρχεται σέ άντίθεση μέ τά πορίσματα τής Θεωρίας 'Ανισοτήτων
Bell (1965), τά οποία έχουν έπιβεβαιωθεϊ πειραματικά άπό τούς Aspect et al.
(1982). 'Εντούτοις, είναι σήμερα κοινά άποδεκτό ότι ή ένσταση αύτή δέν εύστα-
θεί άλλά άντιθέτως ή Θεωρία τοΰ Böhm είναι μία «μή τοπική» θεωρία, ή όποία
είναι άπολύτως συμβατή μέ τή Θεωρία τού Bell. Τήν άπόδειξη αύτή έδωσε ό
ίδιος ό Bell (1987), δ όποιος είναι ένας άπό τούς κυριότερους υποστηρικτές τής
Θεωρίας τού Böhm.

Στή μελέτη μας επικεντρώνουμε τήν προσοχή μας στά σημεία.όπου Ψ = 0,
τά όποία λέγονται κομβικά σημεία.

dx dy

Στά σημεία αύτά οί ταχύτητες —,— έν γένει άπειρίζονται, άρα τά σημεία
, * dt dt
αύτά είναι άνώμαλα σημεία τών τροχιών πού περνούν άπό αύτά. Γενικά, δταν

μία τροχιά πλησιάζει ένα κομβικό σημείο, ή ταχύτητα αύξάνει άπότομα καί αύτό

οδηγεί έν γένει σέ χάος.

Είναι γνωστό ότι ύπάρχουν συστήματα πού είναι οργανωμένα κλασικά ένώ
είναι χαοτικά στήν Κβαντική Μηχανική, καί άντίστροφα (Efthymiopoulos and
Contopoulos 2006). Ή διαφορά αύτή οφείλεται στό κβαντικό δυναμικό (λ Π.χ.
τό σύστημα δύο άρμονικών ταλαντωτών μέ δυναμικό:

(7)

είναι κλασικά οργανωμένο —έχει μόνο οργανωμένες τροχιές—, ένώ κβαντικά είναι
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χαοτικό —καί αυτό σημαίνει ότι έχει τόσο χαοτικές όσο καί οργανωμένες τροχιές.

Αντιθέτως ή τυπική απεικόνιση:

χ = χ + y' (modulo 1)

Κ . , ·, (8)

y =y + —sin(2;raj
2π

είναι κβαντικά οργανωμένο σύστημα, ένώ κλασικά έχει έν γένει τόσο χαοτικές
όσο καί οργανωμένες τροχιές.

Στό Σχ. 1 έχουμε μια χαοτική καί μια όργανωμένη τροχιά (Contopoulos
and Efthymiopoulos 2008), καθώς καί τις κομβικές γραμμές όπου Ψ=0 για
κάποια χρονική στιγμή. Οί κομβικές γραμμές δημιουργούνται άπό τήν κίνηση
τών κόμβων συναρτήσει τού χρόνου. Παρατηρούμε ότι ή όργανωμένη τροχιά δέν
φθάνει στις κομβικές γραμμές, άρα ή τροχιά ποτέ δέν πλησιάζει ένα κομβικό ση-
μείο. Ή χαοτική τροχιά όμως τέμνει πολλές κομβικές γραμμές, καί επομένως
έχει πολλές πιθανότητες νά πλησιάσει ένα κομβικό σημείο. Υπάρχουν όμως καί
οργανωμένες τροχιές πού τέμνουν ορισμένες κομβικές γραμμές, αν τις στιγμές
πού ένα κινούμενο σημείο διασχίζει τις κομβικές γραμμές ό κινούμενος κόμβος
δέν βρίσκεται κοντά στά σημεία τομής τής τροχιάς μέ τις κομβικές γραμμές.

Σχ. 1. Μία χαοτική (a) καί μια οργανωμένη τροχιά (b) στο κβαντικέ σύστημα πού αντι-
στοιχεί στο δυναμικό (7) με ω{=1, cs=^l2/2 καί κυματοσυνάρτηση τής μορφής
(A4) μέ a=b=l. Οι αρχικές συνθήκες είναι (a) x0=y0=-l, (b) x0=0.75, y0=0.25.
Έκτος τών τροχιών δίδονται οι κομβικές γραμμές, οπου Ψ=0.
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Ή διάκριση μεταξύ οργανωμένων και χαοτικών τροχιών γίνεται μέ τον υπο-
λογισμό τών Χαρακτηριστικών 'Αριθμών Lyapunov (Lyapunov Characteristic
Numbers, LCN).

Θεωρούμε δυο γειτονικές τροχιές, σέ άπειροστή άπόσταση, πού άρχίζουν στά
σημεία χ0 καί χ0 + ξ0, καί παρακολουθούμε τήν άπόστασή των ξ συναρτήσει τού
χρόνου t. Υπολογίζουμε τήν ποσότητα

In'

Χ(0 =

(9)

t

συναρτήσει τού χρόνου. Τό χ(ί) ονομάζεται «Χαρακτηριστικός 'Αριθμός Lya-
punov Πεπερασμένου Χρόνου». Τό όριο τού χ, όταν ό χρόνος τείνει στό άπειρο,
είναι ό συνήθης «Χαρακτηριστικός 'Αριθμός Lyapunov».

LCN- lim* (10)

"Αν ο άριθμός Lyapunov είναι μηδέν ή τροχιά είναι οργανωμένη, ένώ άν ό
άριθμός Lyapunov είναι θετικός ή τροχιά είναι χαοτική. Στό Σχ. 2 παρατηρούμε
ότι τό χ τής επάνω τροχιάς τείνει πρός μιά σταθερή ποσότητα καθώς ό χρόνος t
αύξάνει σημαντικά. Τότε ή τροχιά είναι χαοτική καί τό ζ αυξάνει εκθετικά'με τό
χρόνο. 'Αντιθέτως τό χ τής κάτω τροχιάς συνεχώς έλαττώνεται καί τείνει στό
μηδέν τό μέγιστο χ γιά κάθε t είναι περίπου άντιστρόφως άνάλογο πρός τό χρό-
νο /, παρά τις διάφορες αύξομειώσεις. Ή τροχιά αύτή είναι οργανωμένη.

Σχ. 2. Οί συναρτήσεις χ(ί) πού δίνουν το «Χαρακτηριστικό Αριθμό Lyapunov Πεπερα-
σμένου Χρόνου» γιά τή χαοτική και τήν οργανωμένη κβαντική τροχιά τοΰ Σχ. 1.
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2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΤΡΟΧΙΕΣ

Μελετούμε τις τροχιές σέ ένα σύστημα δπου ή κυματοσυνάρτηση Ψ είναι
τής μορφής (A4) (Παράρτημα Α). Έάν ή σταθερά c είναι ίση μέ c=l, δλες οί
τροχιές είναι περιοδικές. Στο Σχ. 3a έχουμε σχεδιάσει πολλές περιοδικές τροχιές
στό διάστημα (0<Χ<π, 0<Υ<π). Οί τροχιές αύτές έχουν άρχικές συνθήκες Χ()
= 0.5,1,..<2.5 και ϊ'() = 0.5,1,...3, και είναι απλές περιοδικές. Επίσης έχουμε
σχεδιάσει τις κομβικές γραμμές, οί οποίες μοιάζουν μέ τόξα κύκλου άριστερά κά-
τω καί δεξιά επάνω.

"Οταν οί περιοδικές τροχιές πλησιάζουν κομβικά σημεία (Σχ. 3b) γίνονται
πολύπλοκες. Στό Σχ. 3b έχουμε μιά περιοδική τροχιά πού κάνει μιά θηλιά γύ-
ρω άπό ένα κομβικό σημείο, καί δυό άλλες περιοδικές τροχιές μέ πολλές θηλιές
γύρω άπό ένα κινούμενο κομβικό σημείο κατά μήκος μιας κομβικής γραμμής.

Σχ. 3. Περιοδικές τροχιές στό κβαντικά σύστημα (Α2-Α4) μέ c=l, α-0.8 καί b=1.6.

(a) 'Απλές περιοδικές τροχιές μέ διάφορες άρχικές συνθήκες.

(b) Περιοδικές τροχιές πού πλησιάζουν ένα κομβικά σημείο.

Οί τροχιές αύτές μετά άπό έναν ορισμένο άριθμό περιστροφών γύρω άπό τό
κομβικό σημείο απομακρύνονται άπό αύτό (άνω καί κάτω κλάδος), έπανερχόμε-
νες δμως περιοδικά πλησίον τού κομβικού σημείου, τό οποίο έπίσης έκτελεϊ πε-
ριοδική κίνηση κατά μήκος τής κομβικής γραμμής.

"Οσο πιο κοντά πλησιάζει μιά τροχιά ένα κομβικό σημείο, τόσο περισσότε-
ρες θηλιές σχηματίζει γύρω άπό αύτό. Οί περιοδικές τροχιές διαφέρουν τότε
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αισθητά μεταξύ τους, ιδιαίτερα οταν δ αριθμός τών θηλιών αύξάνει απεριόριστα
καθώς οί διάφορες τροχιές πλησιάζουν τό κομβικό σημείο.

Οί περιοδικές τροχιές είναι προφανώς πάντοτε οργανωμένες. "Οταν όμως
προσεγγίζουν ένα κομβικό σημείο γίνονται άρκετά πολύπλοκες καί ή διαφορά με-
ταξύ δύο περιοδικών τροχιών αύξάνει σημαντικά.

Τό κομβικό σημείο είναι αύτό πού προκαλεί αύτήν τήν άπομάκρυνση τών
τροχιών, ή όποία ναι μέν δέν είναι χαοτική, άλλά υποδεικνύει ότι μπορεί ή άπο-
μάκρυνση αύτή νά είναι χαοτική σέ περιπτώσεις μή περιοδικών τροχιών.

3. ΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΤΡΟΧΙΕΣ

"Οταν ή σταθερά c δέν είναι ρητός άριθμός, τότε οί τροχιές δέν είναι περιο-
δικές καί έπομένως θά μπορούσαν ένδεχομένως νά πλησιάσουν αύθαιρέτως κοντά
σέ κομβικά σημεία, οπότε θά είχαμε τήν εμφάνιση χάους. Πράγματι, ή γνώμη
τών περισσοτέρων ειδικών ερευνητών πού άσχολούνταν μέ τό χάος στήν Κβα-
ντομηχανική, ήταν ότι τό χάος οφείλεται στήν προσέγγιση τών τροχιών στά
κομβικά σημεία (π.χ. Makowski et al. 2000, Wisniaski and Pujals 2005).
"Ομως οί μελέτες μας έδειξαν ότι τό θέμα δέν είναι τόσο απλό. Πράγματι, πολύ
λίγες τροχιές είναι δυνατόν νά πλησιάσουν πολύ κοντά πρός ένα κομβικό σημείο.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στό Σχ. 4, άν παρατηρήσουμε τή ροή σέ ένα
σύστημα άναφοράς προσαρτημένο στόν κινούμενο κόμβο (συντεταγμένες
u = χ- χ0, ν = y — y0, όπου -^o'Jo είναι οί συντεταγμένες τού κόμβου πού με-
ταβάλλονται στό χρόνο), τότε κοντά σέ ένα κομβικό σημείο Ο (x(j, y0) ύπάρχει
ένα σημείο άσταθούς ισορροπίας (άσταθές σημείο Χ), άπό τό όποιο περνούν δύο
άσταθεϊς καμπύλες πρός τά έ'ξω (πρός τό Γ καί τό Γ ') καί δύο εύσταθείς κα-
μπύλες (άπό τά Δ, Δ ' πρός τό Χ). Στό Σχ. 4, ή καμπύλη Γ είναι μιά σπείρα ή
όποία καταλήγει μετά άπό άπειρες περιελίξεις στό κομβικό σημείο Ο. Ή κα-
μπύλη Δ περιβάλλει τις σπείρες γύρω άπό τό Ο καί καταλήγει στό άσταθές ση-
μείο Χ.
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Σχ. 4. Τό σύμπλοκο «κομβικό σημεΐο-σημεΐο Χ» σέ ορθογώνιες μεταβλητές (u=x-x0, v=y-y0)
γύρω άπό το κομβικέ σημείο Ο (u=v=0). 'Απέ τέ ασταθές σημείο Χ ξεκινούν δύο
ασταθείς άσυμπτωτικές καμπύλες Γ, Γ ' καί δύο ευσταθείς άσυμπτωτικές καμπύ-
λες Δ, Δ '. Ή Γ ακολουθεί μια σπείρα γύρω απέ τέ Ο. 'Ανάλογη σπείρα ακολουθεί
ή τροχιά Ε μεταξύ τών Δ καί Δ '.

Οί τροχιές πού είναι έξω, αριστερά καί επάνω άπό τήν καμπύλη Δ δέν πλη-
σιάζουν καθόλου τό κομβικό σημείο Ο. 'Επίσης, οί τροχιές πού περνούν δεξιά άπό
τό σημείο Χ δέν πλησιάζουν τό κομβικό σημείο. Μόνον οί τροχιές πού έρχονται
άπό κάτω, άνάμεσα στις καμπύλες Δ καί Δ ', δημιουργούν σπείρες παρόμοιες μέ
τήν καμπύλη Γ καί πλησιάζουν τό Ο. Επομένως μόνο λίγες τροχιές στή γενι-
κότερη περιοχή τού Ο καί τού Χ φθάνουν κοντά στό Ο. Τό σύστημα τών ση-
μείων Ο καί Χ όνομάζεται σύμπλοκο «κομβικό σημεΐο-σημεΐο Χ».

Τό χάος δημιουργείται κυρίως κοντά στό σημείο Χ, όπως γίνεται κοντά σέ
κάθε άσταθές σημείο στό χώρο.

Τό κομβικό σημείο, έκτος τού ότι δημιουργεί σπείρες γύρω άπό αυτό, έπη-
ρεάζει έμμέσως τό βαθμό τοΰ χάους γύρω άπό τό άσταθές σημείο Χ. Ό βαθμός
τοΰ χάους έξαρτάται άπό τή μεγαλύτερη ίδιοτιμή λ τοΰ σημείου Χ. Στις έργα-
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σίες μας αποδεικνύουμε δτι το σημείο Χ είναι πάντα σαγματικό, δηλαδή έχει μιά
ίδιοτιμή λ>1 κατά τή διεύθυνση τών ασταθών ίδιοδιευθύνσεων καί μιά ίδιοτιμή
λ <1 κατά τή διεύθυνση τών εύσταθών ίδιοδιευθύνσεων. Έάν ξ0 είναι μιά μικρή
εκτροπή άπό τό Χ κατά μήκος τής άσταθούς ίδιοδιευθύνσεως, μετά άπό μιά πε-
ρίοδο ή άπόσταση ζ είναι ίση μέ:

(11)

καί μετά άπό n περιόδους είναι ζ = ληξ(), δηλαδή μεγαλώνει έκθετικά. "Οσο πιο
μεγάλο είναι τό λ, τόσο μεγαλύτερο είναι τό χάος.

Παρατηρήσαμε δτι ή τιμή τού λ εξαρτάται άπό τήν άπόσταση D τού Χ άπό
τό Ο. Είναι περίπου:

1

Àcc-

D

(12)

καί επομένως τό λ είναι μεγαλύτερο δσο ή άπόσταση D είναι μικρότερη. "Αρα τό
κομβικό σημείο επηρεάζει έμμέσως τό χάος γύρω άπό τό σημείο Χ.

Σέ διαφορετικές χρονικές στιγμές, τό κομβικό σημείο μπορεί νά είναι έλκυ-
στής (ättractor) ή άπωθητής (repellor). Μιά μετάβαση άπό τήν κατάσταση
τού άπωθητή στήν κατάσταση τού έλκυστή, καθώς μεταβάλλεται ο χρόνος, φαί-
νεται στό Σχ. 5.

5 -2.5 -1.5 -0.5

Σχ. 5. Μεταβολή τοϋ κομβικού σημείου άπο άπωθητή (a) σέ έλκυστή (c) μετά άπό μιά
ενδιάμεση κατάσταση (b).
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Στο Σχ. 5a ή ευσταθής, ώς προς το Χ, καμπύλη Β ξεκινά άπό τό Ο, πού
είναι άπωθητής, μέ μια σπειροειδή κίνηση κατά τή φορά τών δεικτών τού ωρο-
λογίου καί φθάνει στό Χ, Εξάλλου, ή ασταθής καμπύλη Α περιβάλλει τή σπεί-
ρα Β καί κατευθύνεται πρός τά κάτω. Τροχιές πού ξεκινούν μεταξύ τής Β καί
τής Α περιβάλλουν τή σπείρα Β καί διαφεύγουν μεταξύ Α καί Α ' πρός τό κάτω
μέρος τού σχήματος (γραμμοσκιασμένη περιοχή).

Στό Σχ. 5b, ή καμπύλη Β είναι συνέχεια τής καμπύλης Α. Μπορούμε νά
φαντασθούμε ότι ή καμπύλη Α, αφού φθάσει τό σημείο Χ ώς καμπύλη Β, στρέ-
φεται άπότομα πρός τά κάτω κατά μήκος τής Α '. "Οσες τροχιές βρίσκονται γύ-
ρω άπό τό Ο παραμένουν έγκλωβισμένες στό έσωτερικό τής καμπύλης AB. Δέν
υπάρχουν διαφυγές τροχιών πρός τά κάτω, όπως στό Σχ. 5a.

Στό Σχ. 5c, ή καμπύλη Α άκολουθεϊ μιά σπείρα πού πλησιάζει τό Ο μετά
άπό σπειροειδείς περιελίξεις κατά τή φορά τών δεικτών τού ώρολογίου. Τό κομ-
βικό σημείο είναι τώρα έλκυστής. Ή καμπύλη Β περιβάλλει τή σπείρα καθώς
έρχεται άπό άριστερά καί φθάνει στό σημείο Χ άπό δεξιά. Στήν περίπτωση αύτή,
οί τροχιές πού έρχονται άπό άριστερά μεταξύ Β ' καί Β εισέρχονται στό χώρο τής
σπείρας γύρω άπό τό κομβικό σημείο Ο δημιουργώντας παρόμοιες σπείρες
(γραμμοσκιασμένη περιοχή).

'Εάν άπό τό Σχ. 5c πάμε βαθμηδόν πίσω πρός τό Σχ. 5b, βλέπουμε ότι ή
καμπύλη Β πλησιάζει καί τείνει πρός τήν καμπύλη Α καί κοντά στό σημείο Χ
τείνει πρός τήν τεθλασμένη γραμμή Β 'ΧΑ τού Σχ. 5b.

Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τό σύμπλοκο «κομβικό σημεΐο-σημεΐο Χ»
μπορεί νά δεί κανείς στις έργασίες μας (Efthymiopoulos et. al 2007, 2009).

Σέ όλες τις περιπτώσεις, τό χάος οφείλεται σέ προσέγγιση τών τροχιών στό
σύμπλοκο «κομβικό σημεΐο-σημεΐο Χ» καί ειδικότερα στό άσταθές σημείο Χ.
"Ομως μιά χαοτική τροχιά δέν παραμένει κοντά στό σύμπλοκο αύτό άλλά μπο-
ρεί νά καλύπτει ένα μεγάλο μέρος τού χώρου. "Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι ή
τροχιά τού Σχ. 6. Ή τροχιά άρχίζει άριστερά καί κάτω, μέσα στήν περιοχή μιας
δέσμης κομβικών γραμμών, πού σχηματίζουν δύο παχεΐς δακτυλίους άριστερά
καί κάτω καθώς καί δεξιά καί έπάνω, όπως έπίσης δύο λεπτούς δακτυλίους άρι-
στερά καί έπάνω καθώς καί δεξιά καί κάτω. 'Αρχικά ή τροχιά έχει ταλαντώσεις,
περνώντας άπό τό δακτύλιο τών κομβικών γραμμών. 'Αργότερα οί ταλαντώσεις
τή φέρνουν πρός τά έπάνω, κατόπιν δεξιά, καί στή συνέχεια πρός τά κάτω καί
πάλι άριστερά, ώστε φθάνει κοντά στό άρχικό σημείο. Ή τροχιά αύτή είναι πολύ
διαφορετική άπό τή χαοτική τροχιά τού Σχ. 1.
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Γενικά ή τοπολογία τών τροχιών είναι πολύ διαφορετική άπο τή μιά περιοχή
στήν άλλη καί άπο ένα σύστημα σέ άλλο (Contopoulos and Efthymiopoulos
2008).

0.0 1.0 2.0 3.0

Χ

Σχ. 6. Μία χαοτική τροχιά πού σχηματίζει ένα δακτύλιο γύρω άπό το κέντρο τοΰ σχήμα-
τος.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οί διάφοροι τύποι τών τροχιών έχουν ιδιαίτερη σημασία σέ διάφορα πρακτικά
προβλήματα. Θά άναφερθούμε εδώ μέ συντομία στή σκέδαση θετικά φορτισμέ-
νων σωματίων πού προσκρούουν σέ έναν πολυκρυσταλλικό στόχο.

Θεωρούμε μιά δέσμη φορτισμένων σωματίων πού έρχεται άπό άριστερά καί
κινείται κατά τόν οριζόντιο άξονα z (Σχ. 7a, b). Γιά άπλότητα παίρνουμε στό
Σχ. 7a φορτία όμόσημα πρός τούς πυρήνες τών στόχων. Ή δέσμη θεωρείται
συμμετρική ώς πρός τόν άξονα ζ, και R είναι ή άπόσταση άπό τόν άξονα αύτόν.
Ή κατανομή τής δέσμης ώς πρός R μπορεί νά θεωρηθεί ώς κατανομή Gauss
γύρω άπό τό Κ=0. Ό στόχος είναι ένα κρυσταλλικό φύλλο κάθετο στόν άξονα ζ.
Κάθε φορτισμένο σωμάτιο προσκρούει στό στόχο, δηλαδή πλησιάζει κάποιο άτο-
μο τού στόχου καί έκτρέπεται άπό αύτόν.



188

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κλασικό

Κβαντικό

Σχ. 7. Εκτροπές τών τροχιών σωματίων πού πλησιάζουν τό στόχο Ο στήν κλασική περί-
πτωση (a), καί στήν κβαντική περίπτωση (b). 'Αρχικά οί τροχιές είναι παράλληλες
προς τόν άξονα ζ, ό οποίος διέρχεται άπό τό κέντρο τοΰ στόχου Ο, ενώ τελικά οί τρο-
χιές κινούνται περίπου ακτινικά πρός τά έξω άπό τό Ο μέ γωνία θ μεταξύ τοΰ άξο-
να ζ καί τής επιβατικής άκτίνας από τό Ο. Στή δεύτερη περίπτωση ύπάρχει μιά
διαχωριστική περιοχή πολύ μικρού πάχους (διακεκομμένη γραμμή) όπου γίνονται οί
έκτροπές τών σωματίων.

'Άν οί τροχιές είναι κλασικές καί οί δυνάμεις άπωθητικές (δυνάμεις Cou-
lomb), τότε όσο πιό κοντά είναι μιά τροχιά στόν άξονα ζ τόσο πλησιέστερα θά
περάσει άπό τό στόχο καί τόσο περισσότερο θά εκτραπεί (Σχ. 7a). Ή κατανομή
τών φορτισμένων σωματίων αποδεικνύεται ότι άκολουθεϊ τό Νόμο τού
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Rutherford (1911), δηλαδή τό πλήθος τών σωματίων dN σέ μια ορισμένη στε-
ρεά γωνία dO. = sin Od θ —όπου τό άθ είναι μιά μικρή γωνία γύρω άπό τή γω-
νία θ (θ=0 είναι δ άξονας ζ)— είναι:

i/iVoc—---(13)

sin (β/2) V 7

"Αν όμως θεωρήσουμε φορτισμένα σωμάτια πού άκολουθούν τά κβαντικά κύμα-
τα (de Broglie 1926, Böhm 1952 a,b), τότε ή εικόνα τής σκέδασης είναι
έντελώς διαφορετική (Σχ. 7b). Ή κυματοσυνάρτηση Ψ πού καθοδηγεί τά φορ-
τισμένα σωμάτια άποτελεΐται άπό δύο μέρη:

Ψ = Ψ, + ΨΟΗ, (14)

όπου Ψ,„ είναι τό εισερχόμενο κύμα (ingoing), τό όποιο κινείται πρός τά δεξιά
μαζί μέ τά εισερχόμενα σωμάτια, ένώ τό Ψ0„, είναι τό έξερχόμενο (outgoing)
κύμα πού έκτείνεται άκτινικά πρός τά έξω μέ σφαιρική συμμετρία γύρω άπό τό
στόχο.

'Αρχικά υπερισχύει τό εισερχόμενο κύμα Ψ,·„ καί τά σωμάτια κινούνται πε-
ρίπου οριζόντια πρός τά δεξιά. Κάποια στιγμή όμως συναντούν τό διεσταλμένο
έξερχόμενο κύμα ΨΟΜ, καί αύτό παρασύρει τά σωμάτια πρός διάφορες διευθύνσεις
άκτινικά πρός τά έξω έν σχέσει μέ τό στόχο. Ή μεταβολή διευθύνσεως τών τρο-
χιών άπό οριζόντιες σέ ακτινικές πρός τά έξω γίνεται σχεδόν άπότομα μέσα σέ
μιά λεπτή ζώνη όπου τά δύο κύματα Ψ« καί Ψ„„; είναι σχεδόν ισοδύναμα σέ
ένταση. Ή ζώνη αύτή ονομάζεται διαχωριστική (separator), καί έχει έν γένει
αρνητική κλίση, δηλαδή τό R έλαττώνεται καθώς τό z αύξάνει (Σχ. 7b). Κατά
συνέπεια, οί πιο έξωτερικές τροχιές (μεγαλύτερο R άρχίκά) έκτρέπονται πρός με-
γαλύτερες γωνίες θ, δηλαδή πρός τά πίσω, έν σχέσει μέ τό στόχο, ένώ οί τρο-
χιές πού είναι πιό κοντά πρός τον άξονα έκτρέπονται πρός μικρότερες γωνίες θ,
δηλαδή πρός τά έμπρός. Παρατηρούμε ότι ό μηχανισμός εκτροπής τών κβα-
ντικών τροχιών είναι πολύ διαφορετικός άπό τον κλασικό μηχανισμό.
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Σχ. 8. (a) Κβαντικές τροχιές φορτισμένων σωματίων μέ διαφορετικές γωνίες σκεδάσεως.
(b) Λεπτομέρεια τοΰ Σχ. 8a στήν περιοχή τών γωνιών Bragg.

Είναι περίεργο οτι ή κατανομή τών σωματίων συναρτήσει τής γωνίας θ στήν
κβαντική περίπτωση ακολουθεί κατά προσέγγιση τον ί'διο νόμο τοΰ Rutherford
[Εξ. (13)] (Σχ. 8a), καίτοι ό μηχανισμός εκτροπής είναι τόσο διαφορετικός. Πά-
ντως ή συμφωνία αυτή είναι συμπτωματική, δηλαδή ισχύει μόνο όταν ή δύναμη
πού προκαλεί τή σκέδαση άκολουθεΐ τό νόμο τού άντιστρόφου τετραγώνου τής
άποστάσεως.

"Αν παρακολουθήσουμε μέ περισσότερη λεπτομέρεια τις κβαντικές τροχιές
θά διαπιστώσουμε ορισμένα μέγιστα πυκνότητος σέ κάποιες γωνίες (Σχ. 8b). Οί
γωνίες αύτές ονομάζονται γωνίες Bragg, καί είναι γνωστό ότι ή συγκέντρωση
αύτή οφείλεται στις κβαντικές (κυματικές) ιδιότητες τών φορτισμένων σωμα-
τίων (Davisson and Germer 1927, Thomson 1928). Πράγματι, ή συγκέντρω-
ση τών σωματίων κατά τις διευθύνσεις τών γωνιών Bragg, πού παρατηρήθηκε
πειραματικά, αποτέλεσε μιά βασική άπόδειξη ότι τά φορτισμένα σωμάτια έχουν
καί κυματικές ιδιότητες. Γιά τήν άνακάλυψη αύτή οί Davisson καί Thomson
πήραν τό Βραβείο Νόμπελ τό 1937.

Στό Σχ. 8b δίνουμε τις έκτροπές τών κβαντικών τροχιών πού δημιουργούν τις
συγκεντρώσεις στις γωνίες Bragg. Μελετήσαμε λεπτομερώς τις σκεδάσεις τών
φορτισμένων σωματίων μέσα στή διαχωριστική ζώνη (Σχ. 7b). Ή ζώνη αύτή είναι
πολύ λεπτή. Μέσα σέ αύτήν, όμως, ύπάρχουν πολλά σύμπλοκα «κομβικών σημεί-
ων-σημείων Χ» πού δημιουργούν τοπικά χάος, διαμορφώνοντας τή ροή τών σω-
ματίων.
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Στο Σχ. 9 έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα τής ροής τών σωματίων κοντά σέ
ένα ζεύγος σημείων, ενός κομβικού σημείου Ο καί ένός ασταθούς σημείου Χ μέ-
σα στή διαχωριστική ζώνη. Παρατηρούμε οτι ή ροή τών σωματίων (βέλη) περι-
βάλλει έν γένει το κομβικό σημείο.

8x10"5

(R-Ro)
[nm]

-8x10-5

Σχ. 9. "Ενα σύμπλοκο «κομβικό σημεΐο-σημείο Χ» μέσα στή διαχωριστική περιοχή σκε-
δάσεως καί ή ροή τών σωματίων κοντά σέ αύτό. Παρατηρούμε οτι οί διαστάσεις τής
περιοχής είναι πολύ μικρές, τής τάξεως τών ΙΟ"11 cm.

Κοντά στό άσταθές σημείο Χ, ή ροή αλλάζει κατεύθυνση καί άπό όριζόντια
πρός τά δεξιά γίνεται άκτινική πρός τά άνω δεξιά. Μετά τήν άλλαγή τών τρο-
χιών άπό οριζόντιες σέ άκτινικές, οί τροχιές γίνονται άσυμπτωτικά εύθύγραμμες
κατά τήν άκτινική διεύθυνση άπό τό στόχο πρός τά έξω (Σχ. 8a).

"Ενα τελευταίο σημείο, τό όποιο μελετήσαμε, ήταν ό χρόνος μεταξύ έκπο-
μπής καί άνιχνεύσεως τών σωματίων. Στό κλασικό πρόβλημα τού Σχ. 7a, οί
χρόνοι μεταξύ έκπομπής (άριστερά) καί άνιχνεύσεως τών σωματίων άπό ανι-
χνευτές πού ίσαπέχουν άπό τό στόχο Ο αύξάνουν μέ τή γωνία θ (Σχ. 10a).
Αντιθέτως, στήν κβαντική περίπτωση, ό χρόνος πού κάνει ένα σωμάτιο πού
έκτρέπεται πρός τά πίσω νά φθάσει τόν άνιχνευτή είναι μικρότερος άπό τό χρό-

-8x10

0 8x10"5
(Z-Zo)[nm]
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νο πού κάνει έ'να άλλο σωμάτιο πού εκτρέπεται προς τά έμπρός νά φθάσει σέ έναν
άνιχνευτή ί'σης άποστάσεως άπό τό στόχο (Σχ. 10b). Αύτό οφείλεται στό ότι τό
μήκος τής τροχιάς είναι μικρότερο στήν πρώτη περίπτωση, ένώ ή κίνηση γίνε-
ται μέ πρακτικά σταθερή ταχύτητα.

(a) Κλασικό

30° 60° 90° 120° 150°

θ

(b) Κβαντικό

10

1-2

ΙΟ"4

ο

>ο

Ρ ΙΟ-6
ι

φ

b ίο-8

30° 60° 90° 120° 150°

θ

Σχ. 10. Ή διαφορά χρόνων άφίξεως φορτισμένων σωματίων που εκτρέπονται άπό το στό-
χο κατά τις γωνίες θ καί 150° (a) στήν Κλασική Μηχανική, καί (b) στήν Κβα-
ντική Μηχανική. Στήν πρώτη περίπτωση ο χρόνος αυξάνει λίγο καθώς ή γωνία θ
αυξάνει, ένώ στή δεύτερη περίπτωση ο χρόνος ελαττώνεται (περισσότερο) καθώς
το θ αυξάνει.

Στήν περίπτωση φορτισμένων σωματίων μέ ένέργειες της τάξεως τών δε-
κάδων kev, οί διαφορές άφίξεως σωματίων γιά μικρά θ (<π/2) καί μεγάλα θ
(>π/2) είναι τής τάξεως τού ενός picosecond, καί έπομένως είναι δυνατόν νά με-
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τρηθούν με σύγχρονες πειραματικές τεχνικές. 'Αντιθέτως, στήν Κλασική Θεω-
ρία, οί διαφορές χρόνων είναι πολύ μικρότερες (τής τάξης τού ΙΟ"19 sec). Γιά
αύτό προτείνουμε νά γίνει έ'να πείραμα μετρήσεως τού χρόνου αυτού ώστε νά
ελεγχθεί ή θεωρία μας.

Ή σύγκριση τών χρόνων άφίξεως γιά μικρές καί πολύ μεγάλες γωνίες θ
θά μας έπιτρέψει έπίσης νά κάνουμε μιά διάκριση μεταξύ διαφόρων προτάσε-
ων πού έχουν αναπτυχθεί στό πλαίσιο τής Κβαντικής Θεωρίας άναφορικά
πρός τό πρόβλημα τής μέτρησης χρόνων. Τονίζουμε ότι ό χρόνος στή συνήθη
Κβαντομηχανική δέν είναι τελεστής, καί έπομένως προβλέψεις γιά τις κατα-
νομές τών χρόνων άφιξης τών φορτισμένων σωματίων δέν μπορούν νά γίνουν
μέ βάση τον 'ίδιο φορμαλισμό πού έφαρμόζεται στούς τελεστές τής Κβαντο-
μηχανικής.

Γιά τό σκοπό αύτό έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες (βλ. π.χ. Muga and
Leavens 2000), πού βασίζονται όλες στήν έξίσωση τού Schrödinger [έξ. (1)]
καί δίνουν τά 'ίδια αποτελέσματα όσον άφορα τά παρατηρήσιμα μεγέθη τελε-
στικής μορφής (operator valued observables). Έν τούτοις έχουν ορισμένες δια-
φορές όσον άφορά τις μετρήσεις τού χρόνου. Π.χ. ό υπολογισμός τών χρόνων
σκεδάσεως άπό τόν Kijowski (1974) δίνει ίσους χρόνους γιά όλες τις γωνίες θ,
ένώ δ υπολογισμός μέ τή μέθοδο τών πολλών διαδρομών (path integrals) τού
Feynman (Feynman and Hibbs 1965) δίνει πολύ μικρές διαφορές τής τάξεως
τού έκατομμυριοστού τού picosecond. Οί παραλλαγές αύτές τών Kijowski καί
Feynman δέν χρησιμοποιούν καθόλου τροχιές. 'Αντιθέτως, οί υπολογισμοί πού
αναφέραμε προηγουμένως (Σχ. 10b) προκύπτουν άπό τή Θεωρία τών Τροχιών
κατά Böhm, καί δίνουν έκτροπές τής τάξεως τού picosecond πού μπορούν νά
παρατηρηθούν μέ πειράματα μεγάλης άκρίβειας. Έπομένως ένα σχετικό πείρα-
μα θά μάς δείξει ποιά θεωρία είναι προτιμητέα.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τά κύρια νέα συμπεράσματά μας είναι:

α) "Οταν οί τροχιές πλησιάσουν ένα κομβικό σημείο σημείο όπου ή κυματο-

συνάρτηση Ψ μηδενίζεται—, άκόμη καί οί περιοδικές τροχιές γίνονται πολύπλοκες.

β) Πλησίον ένός κομβικού σημείου Ο υπάρχει ένα άσταθές σημείο Χ μέ δύο

ασταθείς καί δύο εύσταθεϊς άσυμπτωτικές καμπύλες. Μία άπό τις τέσσερις

αύτές καμπύλες κάνει σπείρες γύρω άπό τό κομβικό σημείο, ένώ οί τρεις άλλες
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εκτείνονται σέ μεγάλες άποστάσεις. Το χάος οφείλεται βασικά στήν ύπαρξη τοϋ
ασταθούς σημείου Χ.

γ) Το χάος είναι ισχυρότερο όταν ή άπόσταση τοΰ άσταθοΰς σημείου Χ άπό
τό κομβικό σημείο Ο είναι μικρότερη.

δ) Τό κομβικό σημείο μπορεί νά είναι έλκυστής ή άπωθητής. Πάντως λίγες
τροχιές φθάνουν κοντά στό κομβικό σημείο Ο ή διαφεύγουν άπό τήν άμεση γει-
τονία τού κομβικού σημείου. Οί περισσότερες τροχιές περιβάλλουν τήν περιοχή
γύρω άπό τό κομβικό σημείο καί τό σημείο Χ.

ε) Στήν περίπτωση σκεδάσεως φορτισμένων σωματίων άπό έναν κρυσταλ-
λικό στόχο, οί κλασικές τροχιές είναι πολύ διαφορετικές άπό τις κβαντικές τρο-
χιές. Οί γωνίες έκτροπής είναι μεγαλύτερες οταν οί κλασικές τροχιές είναι πιο
κοντά στον άξονα ζ, έπί τού οποίου βρίσκεται ό στόχος, ένώ τό άντίθετο συμ-
βαίνει στις κβαντικές τροχιές. Παρ' όλα αυτά ή κατανομή τών τροχιών άκολου-
θεΐ προσεγγιστικά καί στις δύο περιπτώσεις τό Νόμο τού Rutherford, διαμορ-
φωμένο κατάλληλα κοντά σέ γωνίες Bragg.

στ) Οί έκτροπές τών τροχιών στήν κβαντική περίπτωση όφείλονται στήν
ύπαρξη πολλών συμπλοκών «κομβικών σημείων-σημείων Χ» μέσα στή ζώνη
διαχωρισμού.

ζ) "Αν θεωρήσουμε μετρητές πού άνιχνεύουν τά σκεδαζόμενα σωμάτια πού
άκολουθούν τά κύματα Ψ σέ διάφορες γωνίες θ, σέ ίσες άποστάσεις άπό τό στό-
χο, ό χρόνος Τ(θ) πού μετρούμε μέ τή χρησιμοποίηση τροχιών είναι μικρότερος
όσο ή γωνία θ είναι μεγαλύτερη. 'Αντιθέτως, στήν κλασική περίπτωση, ό χρό-
νος είναι μεγαλύτερος ό'ταν ή γωνία θ είναι μεγαλύτερη. Επομένως ένα πείραμα
θά ήταν χρήσιμο γιά νά ελέγξει τή θεωρία αύτή, καθώς καί άλλες θεωρίες σχε-
τικές μέ τή μέτρηση χρόνων πού έχουν άναπτυχθεΐ στό πλαίσιο τής Κβαντομη-
χανικής.

SUMMARY

Transition from Order to Chaos in Quantum Mechanics

Chaos in Quantum Mechanics appears near nodal points, where the
wavefunction Ψ is zero. The periodic orbits near a nodal point are complicated. But
the nonperiodic orbits are deflected mainly by an unstable point X, close to the nodal
point, which has two opposite unstable and two opposite stable eigendirections. Only
a few orbits approach or escape from the nodal point. Chaos is larger when the
unstable point X is close to the nodal point O, because the larger eigenvalue λ of the
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point Χ is inversely proportional to D15 where D is the distance between the point X
and the nodal point.

This theory is applied to the scattering of charged particles from a crystal target
O. According to the classical theory the orbits that are close to the z-axis (source-
target) deviate to larger angles (θ>π/2'), while the orbits that are initially further away
from the z-axis deviate along smaller angles (θ<π/2'). The deviation time is larger in
the first case (for positively charged particles). On the contrary in the quantum orbit
theory (the de Broglie-Bohm Theory) the orbits closer to the z-axis deviate less
(θ<π/2), while the orbits further away deviate more ( 0>π/2) and the deviation time
is less along the more distant orbits. The quantum deviations take place in a thin zone·
where there are many nodal points and unstable points X that produce the
deviations.

The time differences along different angles are measurable with the present
levels of accuracy. The measurement of time in quantum mechanics is an open
problem. An experimental measurement would be able to compare the theory of
orbits (according to Böhm) with other proposals for time measurements that have
been developed in the framework of Quantum Mechanics.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Μελετούμε δύο άπλες περιπτώσεις δυναμικού τής μορφής:

V=Ucofx2 + (o22y2)

(Al)

Στήν πρώτη περίπτωση λαμβάνουμε ω}=ω3=0, δηλαδή θεωρούμε ένα φρέ-
αρ δυναμικού:

V = 0 (Α2)

μέ διαστάσεις 1 κατά χ και c κατά y καί άπείρως υψηλά τοιχώματα. Οί ίδιοσυ-
ναρτήσεις τής έξισώσεως του Schrödinger στήν περίπτωση αύτή είναι:

2 .

Ψ„, = Ψ„* = —j=sm(nm)siv\ —— |exp

"ff)

ijth2 . 2 , 2n

--(η + k )t

2m

(A3)

γιά διάφορες άκέραιες τιμές τών η καί k (Konkel and Makowski 1998).

Ή κυματοσυνάρτηση Ψ λαμβάνεται ώς άθροισμα 3 άπλών ίδιοσυναρτήσεων:

Ψ = ΨΠ+αΨ21+6Ψ22

(A4)

Ή θέση τού κομβικού σημείου δίδεται άπό τις εξισώσεις:

sin (ι + 7 Η ΥΝ  -, cos—= c α sin Τ
asinj èsin Ηϊ. (Α5)

cosXN =

Στήν περίπτωση c—1, ή θέση του κομβικού σημείου είναι:

cosX^ = cosFw =---—

a 2bcosT

επομένως ή έξίσωση τών κομβικών γραμμών είναι:

cos ΧΝ cos ΥΝ = —

(Α6)

(Α7)

Στή δεύτερη περίπτωση λαμβάνουμε Mt=l, ω2= και η κυματοσυ-

νάρτηση είναι πάλι τής μορφής (A4).
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ*

1. Κατά τή σημερινή Πανηγυρική Συνεδρία, σύμφωνα μέ τή σχετική προ-
κήρυξη τής 24ης Μαρτίου 2009, απονέμεται το Βραβείο τού Πανελλη-
νίου 'Ιερού 'Ιδρύματος Εύαγγελιστρίας τής Τήνου στο καλύτερο
έργο θεολογικού περιεχομένου πού έχει έκδοθεϊ τήν τελευταία πενταετία.

Πρόκειται γιά ένα ογκώδες έργο, μεγάλου σχήματος καί σέ καλαίσθητη
έκδοση, στό όποιο επιχειρείται ή έκδίπλωση τής έκκλησιαστικής ιστορίας μιας
άπό τις πλέδν σημαντικές μητροπόλεις τής Θράκης άπό τούς πρώτους χρόνους
τού χριστιανισμού μέχρι σήμερα. Ό συγγραφέας κατέβαλε έργώδη προσπάθεια
νά συγκεντρώσει καί νά άποθησαυρίσει άγνωστα καί έν πολλοίς άνέκδοτα μέχρι
σήμερα στοιχεία, προερχόμενα άπό πηγές οπως οί πατριαρχικοί κώδικες εκλο-
γής άρχιερέων, τά Πρακτικά τής 'Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλά-
δος, οθωμανικά έγγραφα άγνωστα έως σήμερα, βουλγαρικά έγγραφα, ενθύμια καί
έπιγραφές, κώδικες καί βιβλία τού 'Αγίου "Ορους, τής Μητροπόλεως Ξάνθης καί
τών Μονών της, καί άλλα. Μεγάλο ένδιαφέρον καί πρωτοτυπία παρουσιάζουν τά
πρώτα κεφάλαια τοϋ έργου, τά όποια αναφέρονται στή διάδοση τού χριστιανισμού
στή Θράκη, καί στά όποια δ συγγραφέας χρησιμοποιεί άρχαιολογικές καί ιστο-
ρικές μαρτυρίες.

* Άνεγνώσθη άπό τον άναπληρουντα τον Γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Κριμπα.
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Ή βιβλιογραφία είναι πλούσια, χρησιμοποιείται δέ γιά τήν τεκμηρίωση τών
θέσεων τού συγγραφέα.

Για τό βιβλίο του Συμβολή στήν 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία της 'Ιεράς Μη-
τροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου, απονέμεται το βραβείο τού Πανελληνίου
'Ιερού "Ιδρύματος Εύαγγελιστρίας Τήνου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ,
στον κ. Πέτρο Γεωργαντζή.

2. Ό βραβευόμενος συνδυάζει, κατά τρόπο σπάνιο, υψηλές έπαγγελματικές
έπιδόσεις, μέ παράλληλη ιδιαίτερα σημαντική απόδοση στό κυρίως έρευνητικό
καί έπιστημονικό πεδίο.

'Ασχολούμενος μέ τήν ιστορία τής Μακεδονίας κατά τούς νεότερους χρόνους
σέ έδαφος καθαρά έπιστημονικό, καθώς καί μέ τά μείζονα βαλκανικά προβλή-
ματα, έξεπόνησε έργο τό όποιο έχει τύχει ευρύτερης διεθνούς αναγνώρισης. Με-
ταξύ τών δημοσιευμάτων του, άξια ιδιαίτερης μνείας είναι τά Greece and Eastern
Crisis of 1875-8 καί Ιστορία τοϋ Μακεδονικοϋ Ζητήματος κατά τον 19ο καί 20ο
αιώνα. Διεθνή άπήχηση είχε τό βιβλίο τού Nationalism and communism in Mace-
donia (πρώτη έκδοση τό 1964 καί δεύτερη τό 1993, έπαυξημένη μέ τρεις νεό-
τερες έργασίες του), έργο πού παραμένει κλασικό στή διεθνή βιβλιογραφία. 'Ιδι-
αίτερα έπισημαίνονται οί νεότερες μελέτες του στά συλλογικά έργα τά όποια συ-
νεπιμελήθηκε μέ ιστορικούς τής νεότερης γενιάς: Άθήνα-Σκόπια. Ή επτάχρο-
νη συμβίωση (1995-2002) (2003) καί Μακεδόνικες ταυτότητες στό χρόνο.
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (2008).

Προηγουμένως, άλλά καί έκτοτε, δημοσίευσε σημαντικό άριθμό αυτοτελών
έργων, άρθρων καί άνακοινώσεων σέ συνέδρια στήν Ελλάδα καί τό έξωτερικό μέ
ειδικότερη άναφορά στή Βαλκανική. Δίδαξε, εξάλλου, στο Πανεπιστήμιο τής
'Οξφόρδης ώς έπισκέπτης καθηγητής καί διετέλεσε σύμβουλος τών πλέον έγκυ-
ρων έπιστημονικών εταιρειών τής χώρας μέ άναφορά στά θέματα τής χερσονή-
σου τού Αίμου.

Παράλληλα, άπό τό 1962, υπηρέτησε άρχικά στη θέση τού Ειδικού Συνερ-
γάτη καί στή συνέχεια τού Συμβούλου καί τού Πρεσβευτή-'Εμπειρογνώμονα τού
'Υπουργείου 'Εξωτερικών έπί βαλκανικών θεμάτων. Μετά τή συνταξιοδότησή
του, έξακολουθεϊ νά άποτελεΐ κορυφαίο γνώστη τών θεμάτων τής περιοχής.

Τό έτος 1999 ό κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, ώς Πρόεδρος τής Δημο-
κρατίας, τού άπένειμε τον Χρυσούν Σταυρό τού Τάγματος τού Φοίνικος.

Γιά τό σύνολο τού επιστημονικού του έργου, άπονέμεται τό βραβείο τής
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'Ακαδημίας στον 'Ιστορικό καί Πρεσβευτή-'Εμπειρογνώμονα κ. Ευάγγελο
Κωφό.

Προκηρύσσεται τό 'Αριστείο τών Καλών Τεχνών, άπονεμόμενο σέ
"Ελληνα γλύπτη, έγκατεστημένον στήν Ελλάδα ή τό έξωτερικό, ό όποιος πα-
ράλληλα μέ τό σύνολο τού προγενεστέρου έργου του συνέβαλε σέ μεγάλο βαθμό
μέ έργο πού συντελέσθηκε τήν τελευταία τετραετία στήν πρόοδο τής ελληνικής
τέχνης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ή προτάσεων μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου
2010. Τό 'Αριστείο θά απονεμηθεί κατά τήν Πανηγυρική Συνεδρία τού Μαρτί-
ου 2011.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος αναγγέλλει τό θάνατο
τοΰ 'Ακαδημαϊκού Καίσαρα 'Αλεξόπουλου καί λέγει:

«Ό Καίσαρ 'Αλεξόπουλος (1909-2010) υπήρξε έξέχον μέλος τής 'Ακαδη-
μίας 'Αθηνών. Κάτοχος τής "Εδρας Φυσικών 'Επιστημών, άφοΰ σπούδασε στή
Ζυρίχη, θήτευσε ώς 'Υφηγητής (άπό τό 1936) καί έν συνεχεία ώς Τακτικός
Καθηγητής τής Φυσικής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών, τού οποίου υπήρξε καί
Πρύτανης μεταξύ τών έτών 1970-1972. Δίδαξε έπίσης στά Πανεπιστήμια τής
'Οξφόρδης καί τού Μίτσιγκαν, ένώ παράλληλα κατέλαβε ιθύνουσες θέσεις στούς
κόλπους τής πολιτείας.

Οί έρευνες τού Καίσαρα 'Αλεξόπουλου άναφέρονται κυρίως στήν Πυρηνική
Φυσική καί τή Φυσική τών Στερεών. Μέχρι τό τέλος τού βίου του διεξήγε έρευ-
νες καί συνεργαζόταν μέ νεότερους συναδέλφους του, χάριν πάντοτε τής προα-
γωγής τής Φυσικής Επιστήμης.

Τό 1963 έξελέγη Τακτικό Μέλος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τής οποίας καί
διετέλεσε Πρόεδρος κατά τό έτος 1979».

Ή Όλομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τοϋ έκλιπόντος.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΪΟΥ 2010

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

1. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Στήν αρχή τοΰ κόσμου όλα ήσαν ενέργεια, «άπειρη» ένέργεια. 'Άν καί δέν
γνωρίζουμε έπιστημονικά άπό που προήλθε αύτή ή άρχική ένέργεια, σύμφωνα μέ
τή θεωρία τής κοσμικής έκρηξης τεράστιες ποσότητές της μετατράπηκαν σέ
ύλη καί άντιύλη. Γέμισε, στιγμιαία, ό άμορφος κοσμικός χώρος άπό'μυριάδες
σωματίδια καί άρχισε, έκτοτε, δ άέναος χορός τών άκατάπαυστων μετατροπών
τής ενέργειας, τών αλληλεπιδράσεων τής υλης καί τής ένέργειας, τής υλοποίη-
σης τής ένέργειας καί τής εξαΰλωσης τής υλης1.

Τί είναι ή ενέργεια; Ό Richard Feynman, ένας άπό τούς διασημότε-
ρους φυσικούς τού 20ού αιώνα, άπάντησε ώς έξής: «Είναι ούσιώδες νά άναγνω-
ρίσουμε ότι στή Φυσική, σήμερα, δέν γνωρίζουμε τί είναι ή ενέργεια»2. Καί όμως,
ή ένέργεια είναι μία άπό τις πλέον σημαντικές έννοιες τής φυσικής έπιστήμης.
Γνωρίζουμε, γιά παράδειγμα, ότι ή υλη είναι ένέργεια έν ήρεμία. Γνωρίζουμε,
άκόμη, ότι στή φύση ή ένέργεια συνδέεται μέ τή μάζα καί τήν κίνηση ένός σώ-
ματος, καθώς καί μέ τις θεμελιώδεις δυνάμεις τής φύσης (μέ τά πεδία τής βα-
ρύτητας, τού ήλεκτρισμού, τού μαγνητισμού, τού πυρήνα). Γνωρίζουμε, επιπλέ-
ον, ότι ή ένέργεια έκδηλώνεται μέ διάφορες μορφές —ώς κινητική ένέργεια, ώς
δυναμική ένέργεια, ώς θερμική ένέργεια, ώς χημική ενέργεια, ώς ήλεκτρική ένέρ-
γεια, ώς ήλεκτρομαγνητική ένέργεια, ώς πυρηνική ένέργεια, κ.ο.κ. Μάλιστα τις
μορφές αύτές τής ενέργειας τις μελετάμε, καθώς καί τούς μηχανισμούς τής με-
τατροπής τής ένέργειας άπό τή μία μορφή στήν άλλη καί τή μεταφορά τής ενέρ-
γειας άπό ένα μέρος σέ άλλο.
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Στόν Πίν. 1 δίδονται παραδείγματα μετασχηματισμών (μετατροπών) τής
ενέργειας.

Άπό: Από: Από: Από: Από: Από:
ΗΛΕΚΤΡΟ- ΧΗΜΙΚΗ ΠΓΡΗΝΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
Σέ: Σέ: Σέ: Σέ: Σέ: Σέ:
ΧΗΜΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΗΛΕΚΤΡΟ- ΗΛΕΚΤΡΟ- ΗΛΕΚΤΡΟ- ΗΛΕΚΤΡΟ-
(φωτο- ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
σύνθεση) (χημική- (πυρηνική (θερμική (έπιταχυνό- (ακτινοβολία

φωταύγεια) βόμβα) ακτινοβολία) μενα φορτία, LED**)
ακτινοβολία
σύγχροτρου)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ
(απορρόφηση (καύση) (πυρηνική (έξάτμηση) (τριβή) (ωμική
ηλιακής σχάση/ θέρμανση)
ακτινοβολίας) τήξη)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
(φωτο- (κυψέλες (πυρηνικές (εσωτερική (παραγωγή (ήλεκτρικοί
βολτάίκά) καυσίμων, μπαταρίες, καύση) ήλεκτρισμού) κινητήρες)

μπαταρίες) ακτινοβο-
λία β)

Πίν. 1. Παραδείγματα μετασχηματισμών τής ενέργειας.*

* Βλ. έπίσης σημ. 3 καί 4.
** LED: Light-Emitting Diodes.

Σέ δλες τις μετατροπές τής ένέργειας, ή συνολική ποσότητα τής ένέργειας
παραμένει σταθερή. Για τήν κάθε μετατροπή τής ένέργειας, όμως, άπαιτείται
ένέργεια. Γιά νά πάρει κανείς μιά ορισμένη μορφή ένέργειας άπό ένα σύστημα
πρέπει νά δαπανήσει συνολικά τουλάχιστον ίση ποσότητα ένέργειας μέ αύτήν πού
παίρνει. Πληρώνει κανείς γιά τήν ορισμένη μορφή ένέργείας πού παίρνει άπό ένα
σύστημα μέ άλλη μορφή ένέργειας.
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Γιά τις μετατροπές τής ένέργειας έπινοούνται καί χρησιμοποιούνται ειδικές
μηχανές καί μηχανικά συστήματα, όπως, λόγου χάριν, τά έργοστάσια ήλεκτρο-
παραγωγής που καίνε κάρβουνο καί μετατρέπουν τή χημική ένέργεια πού είναι
άποθηκευμένη στό κάρβουνο σέ ήλεκτρισμό. Τά μηχανικά συστήματα μετα-
τροπής τής ενέργειας είναι ούσιώδες μέρος τών έν γένει ένεργειακών συστημά-
των καί συνδέουν τις πηγές τής ενέργειας μέ τις χρήσεις τής
ένέργειας. Τό τελικό κατάλοιπο ολων των μετασχηματισμών τής ένέργειας
είναι ή άπορριπτόμενη ένέργεια υπό μορφή θερμότητας.

"Ολα τα φαινόμενα παραγωγής έργου έχουν έναν κοινό παράγοντα: Τήν
ένέργεια. Γιά αυτόν τό λόγο συνηθίζεται νά ορίζεται ή ένέργεια ενός συστήμα-
τος απλά ώς ή ίκανότητά του νά παράγει έργο. Γιά τό σκοπό τής παρούσας διά-
λεξης τρία μεγέθη τής ενέργειας είναι ούσιώδη (Πίν. 2): Ή ποσότητα τής ενέρ-
γειας , ή ισχύς τής ένέργειας καί ή πυκνότητα τής ένέργειας.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (στατική ποσότητα) Joule
ΙΣΧΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (παραγόμενη ένέργεια άνά μονάδα χρόνου) Watt (Joules/second)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ποσότητα ενέργειας άνά μονάδα μάζας μιας πηγής ένέργειας)* Joule/g

Πίν. 2. Μεγέθη καί μονάδες τής ενέργειας.
* Μέγεθος κρίσιμης σημασίας στήν αξιολόγηση καυσίμων.

"Ολες οί γνωστές μορφές τής ένέργειας είναι αναγκαίες γιά τή ζωή. Χρεια-
ζόμαστε ένέργεια γιά τό καθετί πού κάνουμε, καί ή κάθε μας δραστηριότητα συν-
δέεται μέ κάποια μεταφορά ή μετατροπή ένέργειας. Ή κατανόηση τής φυσικής
θεμελίωσης καί τής εξέλιξης τής ζωής, ιδιαίτερα, προϋποθέτει κατανόηση τών
μετασχηματισμών καί τής μεταφοράς τής ένέργειας στά βιολογικά συστήματα.
Πέρασαν, όμως, χιλιετηρίδες προτού άνακαλύψει καί άναγνωρίσει ό άνθρωπος
αύτήν τή θεμελιώδη σχέση τής ζωής μέ τήν ένέργεια.
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2. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ TOT ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ή ενέργεια είναι βασικό στοιχείο τοΰ πολιτισμού. Ή πολιτιστική έξέλιξη τοΰ
ανθρώπου παραλληλίζεται μέ έκείνη τής κυριαρχίας του έπί τών πηγών ενέργει-
ας. Ή έξέλιξη τής κοινωνίας, τά αγαθά καί οί υπηρεσίες πού παρέχονται στούς
πολίτες μιας κοινωνίας, τό βιοτικό έπίπεδο καί ή ποιότητα τής ζωής ενός λαού
έξαρτήθηκαν καί έξαρτώνται στενά άπό τή χρήση συνεχώς μεγαλύτερων ποσο-
τήτων καί περισσότερο συγκεντρωμένων μορφών ένέργειας.

Ή έξάρτηση τού ανθρώπου άπό τις έξωτερικές πηγές ένέργειας άρχισε άπό
τότε πού έθεσε ύπό τον έλεγχο του τή φωτιά καί έκανε χρήση τής φωτιάς. Ή
ανάγκη του γιά ξύλο ώς καύσιμο αύξήθηκε κυρίως όταν έμαθε νά έπεξεργάζεται
τά μέταλλα. "Ετσι, ένώ ό άνθρωπος γιά χιλιετηρίδες έκανε χρήση τού άνθρώπου,
τού ζώου, τού νερού καί τού άέρα ώς πηγών ένέργειας, σταδιακά ή χρήση τού
ξύλου ώς καυσίμου κατέστη καθοριστική καί εύθύνεται γιά τήν καταστροφή με-
γάλων δασικών έκτάσεων. Στήν προβιομηχανική Ευρώπη, τό δάσος έπαιξε τό
ρόλο πού έπαιξαν άργότερα τό κάρβουνο καί τό πετρέλαιο. Τά ορυκτά καύσιμα,
αν καί ήταν γνωστά στον άνθρωπο πριν άπό 3.000 χρόνια (λ.χ. στήν Κίνα χρη-
σιμοποιούσαν κάρβουνο γιά θέρμανση καί φυσικό άέριο γιά φωτισμό πριν άπό τό
1.000 π. Χ.)3·5 , δέν άποτέλεσαν κύρια πηγή ένέργειας γιά τόν άνθρωπο παρά γύ-
ρω στά μέσα τού 18ου αιώνα. Ή άνακάλυψη τής άτμομηχανής τό 1765 σημα-
τοδότησε τήν άρχή τού βιομηχανικού πολιτισμού καί τήν κρίσιμη στροφή τού
άνθρώπου στήν τεχνολογία τής ένέργειας καί τήν άνεύρεση καί τελειοποίηση νέων
μηχανισμών καί μηχανών μετατροπής τής ένέργειας (λ.χ. ήλεκτρικές συσκευές,
μηχανές έσωτερικής καύσης κ.λπ.), μέ άποτέλεσμα τήν ολοκληρωτική άλλαγή
στις σχέσεις τού άνθρώπου μέ τήν ένέργεια. Ή άνακάλυψη τής άτμομηχανής
σηματοδότησε καί τή στροφή, διαδοχικά, άπό τή χρήση τού ξύλου ώς καυσίμου,
στή χρήση πηγών ενέργειας μεγαλύτερης ένεργειακής πυκνότητας καί συγκε-
κριμένα τού κάρβουνου, του πετρελαίου, τού φυσικού άερίου καί τής πυρηνικής
ένέργειας (Πίν. 3).
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ΚΑΓΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙΪΚΝΟΤΗΤΑ (kWh/kg)a
Ξύλο (καυσόξυλα) 4,46
Κάρβουνο 8,06
Πετρέλαιο 12,07
Φυσικό αέριο 14,9 6
Φυσικό Ουράνιο
(σχάση μόνο ~''!''υ) 160.0007
Φυσικό Ούράνιο
(σχάση 100% σέ αναπαραγωγικό 22.800.0007
αντιδραστήρα)
α: 1 kWh = 3.6 MJ

Πίν. 3. Ενεργειακή πυκνότητα διάφορων πηγών ενέργειας.

Ή Είκ. 1 δείχνει τή διαδοχική χρήση αυτών των πηγών ενέργειας καί ή
Είκ. 2 δείχνει τήν κατανάλωση τών διάφορων μορφών ένέργειας ώς ποσοστό τής
συνολικής κατανάλωσης μεταξύ 1850 καί 2000 στίς ΗΠΑ.

Changes in Energy Sources

ο

1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990

Είκ. 1. Αλλαγές στις ένεργειακές πηγές8.
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Είκ. 2. Κατανάλωση των διάφορων μορφών ενέργειας ώς ποσοστό τής συνολικής κατανά-
λωσης άπό τό 1850 έως τό 2000 στις ΗΠΑ9.

Ή απόκτηση τής πυρηνικής ενέργειας στα μέσα τού 20ού αιώνα σηματο-
δοτεί μία ακόμη αλλαγή στις σχέσεις τοϋ ανθρώπου μέ τήν ένέργεια: Τήν πρό-
σβαση τής ανθρωπότητας σέ πηγές ενέργειας ανεξάρτητες άπό
τόν ήλιο.

Υπενθυμίζω ότι οί πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν κυρίως σέ κοι-
λάδες ποταμών όπου υπήρχε άφθονο νερό, γόνιμη γη άλλά καί εύκολη πρόσβα-
ση γιά μετακίνηση καί έμπόριο, όπως στήν κοιλάδα τοϋ Νείλου στήν αρχαία
Αίγυπτο, τού Τίγρη καί τοϋ Εύφράτη στή Μεσοποταμία, τοϋ 'Ινδού Ποταμού
στήν περιοχή τοϋ σύγχρονου Πακιστάν καί τού Κίτρινου Ποταμού τής Κί-

10 11 * Λ \ \ ν î / -, - /-. -, -,

νας . Αν και τα αίτια παρακμής των αρχαίων πολιτισμών ποικίλλουν, πολ-
λοί συνδέουν τήν παρακμή καί τήν έξαφάνισή τους μέ τήν έξάντληση τής κύριας
πηγής ένέργειας πού είχαν στή διάθεσή τους, τό ξύλο (τή βιομάζα), άλλά καί τήν
έξάντληση τής γόνιμης γης. Έτσι κατέστησαν ένεργειακά μή βιώσιμοι. 'Ακόμη
καί ή παρακμή τής δουλείας ώς πηγής ενέργειας στή χριστιανική Εύρώπη —λό-
γο.) τοϋ κοινωνικού στίγματος τοϋ θεσμού— θεωρείται''' '1 ότι μείωσε τήν κατα-
νάλωση τής ένέργειας, μείωσε τόν άριθμό τών δούλων καί συνέτεινε στήν πα-
ρακμή του Μεσαίωνα.

'Από τόν 18ο αιώνα άρχισε μία άνοδική πορεία του σύγχρονου πολιτισμού
στηριγμένη στήν έπιστήμη, τήν τεχνολογία καί τήν κατανάλωση ενέργειας, πού
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έν πολλοίς ταύτισε σταδιακά τήν έννοια τού πολιτισμού μέ το βιομηχανικά πολι-
τισμό και τήν κοινωνία τών ανέσεων, τήν αφθονία ύλικών αγαθών καί υπηρεσιών,
τήν «affluent society».

Μερικά από τά πλέον διακριτά χαρακτηριστικά του πολιτισμού τών τελευ-
ταίων δύο αιώνων είναι τά έξής:

(Ί) Ή αύξηση τού πληθυσμού τής Γής.

Γιά χιλιετηρίδες, ή αύξηση τού πληθυσμού τής Γής ήταν μικρή (Είκ. 3,
άριστερά). Ή ραγδαία δμως αύξηση τής χρήσης τής ενέργειας τούς τελευ-
ταίους δύο αιώνες καί τών άμεσων καί έμμεσων θετικών έπιπτώσεων τής επι-
στημονικής τεχνολογίας στήν ύγεία έπέφερε ραγδαία, άπότομη αύξηση τού
πληθυσμού, άπό περίπου 1 δισεκατομμύριο το 1800 σέ περίπου 7 δισεκατομ-
μύρια το 2000 (Είκ. 3, δεξιά). Ή άνακάλυψη νέων πηγών ένέργειας, γράφει
δ ιστορικός Fernändez-Armesto1σχεδόν πάντοτε πολλαπλασίαζε τον πλη-
θυσμό.

- OidStona 2100-  öroruü Iron fcVMki iänti&n '•tef» SUK>> ASO Aje Ay« Aoüi A«*
i£ia-  18BQH  5375-4 t»60--l ! 1

12Ü0 Ι:«Η> MIKt 1SÜU Itiüfl Ι70Ο ]MH) 1<#)0 21)00
year

Figure 1. World population growth sintc thi- 13th century

Είκ. 3. 'Αριστερά: II αύξηση του πληθυσμού τής Γής στήν ιστορία'". Δεξιά: Ή ραγοαία
αύξηση του πληθυσμού τής Γής τούς τελευταίους δύο αιώνες λόγω τής αύξησης
τής χρήσης τής ενέργειας1'5.

(2) Ή αύξηση τών άστικών κέντρων.

Ή αύξηση τής χρήσης τής ενέργειας, τά νέα υλικά, τά νέα προϊόντα, τά νέα
έπαγγέλματα, οι νέες τεχνολογίες καί οί νέες βιομηχανίες είχαν ώς συνέπεια τή
μετακίνηση τού πληθυσμού άπό τις άγροτικές περιοχές στά άστικά κέντρα καί
τή συνακόλουθη αύξηση τού άριθμού τών μεγαλουπόλεων, ό άριθμός καί τό μέ-
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γεθος τών οποίων συνεχίζουν νά αυξάνονται (Πίν. 4), μέ ταχεία έπέκταση καί
στις χώρες τοΰ λεγόμενου Τρίτου Κόσμου.

ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΩ TOT I ΕΚΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΚΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) TOT ΠΛΗΘΤΣΜΟΤ ΤΗΣ ΓΐΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
1800 1 (4)17 — — 1800 <3
1900 13 (16)17 1900 0 1900 ~ 10
2000 375 (299)18 2003 20 2000 ~ 50
2010 >47218 2010 >2618

Πίν. 4. Αύξηση τοΰ άριθμοΰ τών μεγαλουπόλεων καί του μεγέθους των15' "J.

(3) Ή αύξηση τής κατανάλωσης τής ενέργειας, κυρίως τών
ορυκτών καυσίμων.

Μέ τήν αύξηση τής κατανάλωσης τής ενέργειας, ό άνθρωπος έπεξέτεινε τό
σύγχρονο πολιτισμό σχεδόν σέ κάθε γωνιά τής Γης καί ανέβασε έτσι τό βιοτικό
έπίπεδο μεγάλου μέρους τής ανθρωπότητας. Οί ανάγκες, όμως, τοΰ σύγχρονου
πολιτισμού απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, οί όποιες συνεχώς αύξάνο-
νται, πρωτίστως εκείνες τής ήλεκτρικής ενέργειας.

Ή εικόνα 4 δείχνει τήν αύξηση τής παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας άπό
τό 195019' 20.

Chart Ε1. World energy consumtion since 1950 including projections.

Εικ. 4. Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας άπο το 19501!,'^°.
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Το 2000, ή παγκόσμια καταναλοχτη ενέργειας υπερβαίνει τά 400 δισεκα-
τομμύρια δισεκατομμυρίων Joules (400 EJ), ποσό ισοδύναμο μέ περίπου 10 δι-
σεκατομμύρια τόνους πετρελαίου έτησίως. "Οπως ανέφερα καί σέ προηγούμενη

<" / 9() ·>\ c ι ·> \ — t it r ό r

ομιλία μου~ , αν η ποσοτητα αυτη της παγκοσμίας ετήσιας καταναλ03σης ενερ-
γείας εκφραστεί ώς ύψος στήλης άπό βαρέλια πετρελαίου, τό ύψος τής στήλης
αυτής είναι περίπου 200 φορές μεγαλύτερο άπό τήν άπόσταση μεταξύ τής Γής
καί τής Σελήνης.

Ή αύξηση τής κατανάλωσης τής ενέργειας επιφέρει τήν έξάντληση τών
άποθεμάτων τών γνωστών ενεργειακών πηγών. Ή Είκ. 5 δείχνει σχηματικά
την παραγωγή τού πετρελαίου σέ περίοδο 2.000 χρόνων. Ό αιώνας τού πετρε-
λαίου φαίνεται νά είναι ιδιαίτερα βραχύς (1930-2030).

Oil Production 2000 years

I_L

1000 ><NM1

Είκ. 5. 'II παραγωγή πετρελαίου σέ δύο χιλιετηρίδες^1'

Παραβλεπει, προφανώς, ό σύγχρονος πολιτισμός τά φυσικά περιοριστικά όρια
τών ενεργειακών πηγών καί στηρίζει τή δυναμική του στή μονοσήμαντη αύξηση
τής καταναλωσης ενέργειας έχοντας ό_>ς βασικό κριτήριο «προόδου» τή διαρκή
άνάπτυξη, τή συνεχή αύξηση τού ΑΕ1Ι λόγου χάριν. Στό παρελθόν, όμως, πο-
λιτισμοί όπως τής Μεσοποταμίας καί τής Αιγύπτου , τής Κίνας καί τής Ίν-

ί' 3 23 24 τν/r ' 3 23 1 ~ ην ' 11 * s ι ■» ■>

οιας ' ~ ' ~ , των Μαγιας · ~ και tojv Αζτεκων στην αμερικανική ήπειρο απο-

δυναμωθηκαν δταν τά ενεργειακά τους άποθέματα έξαντλήθηκαν, όταν τά προ-
στατευτικά δάση κόπηκαν καί χρησιμοποιήθηκαν ώς καύσιμα, καί οί πολιτισμοί
αύτοί τελικά κατέρρευσαν. Ή τυφλή πίστη τού σύγχρονου πολιτισμού στήν ανα-
γκαιότητα τής συνεχούς ανάπτυξης ώς βασικού άξιοκρατικού κριτηρίου τού πο-
λιτισμού θέτει, επομένως, σέ κίνδυνο τή βιωσιμότητά του.
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(4) Ή αύξηση τής μόλυνσης τού περιβάλλοντος και ή κλιμα-
τική άλλαγή.

Ή αύξηση τής κατανάλωσης τής ενέργειας οφείλεται κυρίως σέ δύο παγκό-
σμιους παράγοντες: Τήν αύξηση τού πληθυσμού τής Γής καί τήν άνοδο τού βιο-
τικού έπιπέδου συνεχώς μεγαλύτερου μέρους του. Ή αύξηση τής κατανάλωσης
τής ένέργειας, ομως, έχει έπηρεάσει αρνητικά τόν πλανήτη. Οί κύριες πηγές
ένέργειας πού υποβαστάζουν τις δραστηριότητες καί τήν υποδομή τοϋ σύγχρονου
πολιτισμού —τό κάρβουνο, τό πετρέλαιο, τό φυσικό αέριο καί τό ούράνιο— έχουν
σοβαρές άρνητικές επιπτώσεις στό περιβάλλον, καί εκείνες τών ορυκτών καυσί-
μων προμηνύουν έπικίνδυνες κλιματικές άλλαγές. Η Είκ. 6 δείχνει τά κλασικά
πλέον δεδομένα σέ ό,τι άφορά τή συγκέντρωση τού κύριου αερίου τού θερμοκη-
πίου, του CO,,, στήν άτμόσφαιρα τις τελευταίες 10 χιλιετηρίδες καί τήν άνησυ-
χητική αύξηση τού C09 στήν ατμόσφαιρα τούς τελευταίους δύο αιώνες*·''' (άπό
τή σταθερή μακροχρόνια τιμή τών 280 ppm —μέρη στό εκατομμύριο μορίων άέ-
ρα— σέ περίπου 400 ppm σήμερα).

-1-1-1-1-

-1-1-1-.-1-1 MO

10000 5000 0

Time (before 2005)

Είκ. 6. Συγκεντρώσεις C09 (σέ μέρη στο εκατομμύριο μορίων άέρα, ppm) στήν ατμό-
σφαιρα τις τελευταίες χιλιετηρίδες (ένθεμα άπό το 1750)"''.

' Γπάρχει σύγκλιση απόψεων στό ότι ή μέση θερμοκρασία τής έπιφάνειας τής
Γής αύξάνει, αν καί παρατηρείται άπόκλιση άπόψεων σέ ό,τι άφορα τό μέγεθος
αυτής τής αύξησης, ή οποία οφείλεται, κατά μείζονα λόγο, στήν ανεπάρκεια τών
θεωρητικών μοντέλων πού χρησιμοποιούνται γιά τις προβλέψεις αυτές"1'. Ή
αύξηση τής μέσης θερμοκρασίας τής επιφάνειας τής Γής στό τέλος τοϋ 21ου
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αιώνα μάλλον θά κυμαίνεται μεταξύ 1,8 καί 4,0 °C καί δέν θά είναι ομαλή ή πο-
ρεια στην τελική της τιμή .

Ή ένέργεια, λοιπόν, είναι βασικός παράγων στήν κατανόηση τής επίδρασης
τού άνθρώπου στό περιβάλλον. Ή παγκόσμια κλιματική άλλαγή είναι ούσια-
στικά παγκόσμια ένεργειακή άλλαγή. Υπολογίζεται ότι ή παραγωγή καί ή χρή-
ση τής ενέργειας εύθύνονται γιά περισσότερο άπό τό 60% τών παγκόσμιων
έκπομπών άερίων τού θερμοκηπίου0' ''' ~'8. Οί συνέπειες αύτές δείχνουν ότι υπάρ-
χουν περιοριστικά όρια στήν ποσότητα τής ενέργειας πού μπορεί νά χρησιμοποι-
ήσει ό άνθρωπος άπό τις παρούσες πηγές καί δυσκολίες στήν έξασφάλιση τής
βιωσιμότητας τού σύγχρονου πολιτισμού, όταν μάλιστα ή κατανάλωση άφορα
κυρίως μέρος μόνον τού πληθυσμού τής Γης. Επισημαίνω ότι οί συνέπειες αύτές
θά έπιδεινωθούν ακόμη περισσότερο στό μέλλον, διότι ή κατανάλωση τής ενέρ-
γειας προβλέπεται νά συνεχίσει τήν άνοδική της πορεία λόγω, κυρίως, τών ανα-
γκών τών υπό άνάπτυξη χωρών.

(5) Ή αύξηση τής άρνητικής χρήσης τής ενέργειας (χρήση
τής ενέργειας γιά καταστρεπτικούς σκοπούς).

Ή ύπαρξη καί ή χρήση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας προωθεί τόν πολιτι-
σμό άλλά μπορεί καί νά άποβεΐ καταστρεπτική. Επανειλημμένα στό παρελθόν
λαοί χρησιμοποίησαν τήν ενέργεια πού είχαν γιά νά κυριαρχήσουν σέ άλλους λα-
ούς. Στις πολεμικές άντιπαραθέσεις έπικράτησαν, κατά κανόνα, έκεΐνοι οί λαοί
πού είχαν στή διάθεσή τους περισσότερη ένέργεια —καί αύτό ισχύει καί γιά τό Β
Παγκόσμιο Πόλεμο5' Σήμερα, όπως καί στό παρελθόν, ή μεγάλη κατανάλω-
ση ένέργειας είναι προαπαιτούμενο στρατιωτικής ισχύος, ανάληψης πολεμικών
έπιχειρήσεων καί πολιτικής ύπεροχής. Ακόμη καί τεχνολογικά χαμηλού επιπέ-
δου κράτη μέ ένεργειακές πηγές στή διάθεσή τους άπολαμβάνουν δυσανάλογη
διεθνή επιρροή. Καί χώρες όπως οί ΙΙΠΑ άπέκτησαν καί διατηρούν τήν ισχύ
τους καί τήν παγκόσμια έπιρροή τους κατά μείζονα λόγο μέ τή χρήση τής ενέρ-
γειας5' 29. Υπενθυμίζω ότι σήμερα οί τεχνολογίες τής ένέργειας καί οί τεχνολο-
γίες του πολέμου είναι άρρηκτα καί πολλαπλά συνδεδεμένες.

(6) Η αύξηση τής κοινωνικής πολυπλοκότητας.

"Υποστηρίζεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι ή ποσότητα τής ενέργειας πού έχει
στή διάθεσή της μία κοινωνία τόσο μεγαλύτερος είναι ό βαθμός τής πολύπλοκο-
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τητάς της'^' 'Η0. "Οταν όμως ή ποσότητα τής ενέργειας πού έχει στή διάθεση
της καί πού χρησιμοποιεί μία πολύπλοκη κοινωνία μειωθεί ή σταματήσει νά
αύξάνει ένώ οί ενεργειακές της ανάγκες συνεχίζουν νά αύξάνονται, ή κοινωνία
αύτή κινδυνεύει άν δέν εξασφαλίσει νέες πηγές ένέργειας ή αν δέν κάνει πιό άπο-
τελεσματική χρήση τής ένέργειας πού διαθέτει.

Διερωτάται λοιπόν κανείς γιά πόσο άκόμη χρονικό διάστημα θά συνεχίσει ή
αύξηση τής κατανάλωσης τής ένέργειας καί τής πολυπλοκότητας τού σύγχρο-
νου πολιτισμού προτού αύτός καταστεί άσταθής καί επομένως μή βιώσιμος; ''Αν
ή κατανάλωση τής ενέργειας καί ή πολυπλοκότητα τής σημερινής κοινωνίας
είναι οί καθοριστικοί παράγοντες προόδου τής κοινωνίας, μέχρι πότε οί παράγο-
ντες αύτοί μπορούν νά αύξάνουν καί ή σημερινή τεχνολογική κοινωνία νά διατη-
ρεί τή σταθερότητα της; Πολύπλοκα συστήματα πού δέν έχουν άλλη επιλογή
παρα να συνεχίζουν να αυξανουν, τελικά καταρρέουν.

Η συνεχής αύξηση τής πολυπλοκότητας του σύγχρονου πολιτισμού, επομένως,
τόν καθιστά εύθραυστο καί λειτουργικά εύπρόσβλητο. Ό κίνδυνος τής μή λειτουρ-
γικότητάς του έξαρτάται κρίσιμα άπό τά έξαιρετικά πολύπλοκα καί άλληλοεξαρτω-
μενα συστήματα πού τόν υποβαστάζουν καί πού όλα στηρίζονται στην
ένέργεια. 'Επαρκείή άπενεργοποίηση μερικών άπό αύτά γιά νά επέλθει κατακλυ-
σμική καταστροφή τής λειτουργικότητας ολόκληρου τού συστήματος. Ωθείται,
έτσι, κανείς στό συμπέρασμα ότι ή βιωσιμότητα τού σύγχρονου πολιτι-
σμού κινδυνεύει χωρίς τεράστιες νέες ποσότητες ένέργειας.

(7) Αύξηση τού χάσματος μεταξύ τών ενεργειακά πλούσιων

καί ένεργειακά φτωχών λαών.

Υπήρξε καί ύπάρχει άσύμμετρη κατανάλωση ένέργειας άνάμεσα στούς
λαούς τής Γής, πού τούς χούρισε σέ πλούσιους καί σέ φτωχούς. Τό ευρύ αύτο
χάσμα μεταξύ τών πλούσιοι λαών τού Βορρά καί τών φτο.)χών λαών τού Νότου
άντανακλά τό μεταξύ τους ύφιστάμενο ένεργειακό χάσμα. Οί βιομηχανικα
προηγμένες κοινωνίες στηρίζονται στά ορυκτά καύσιμα καί τήν ήλεκτρική ένέρ-
γεια, ένώ οί φτωχές περιοχές τής Γής —όπως οί άγροτικές περιοχές τής
'Αφρικής, τής Λατινικής 'Αμερικής καί τής 'Ασίας— στηρίζονται κατά κανόνα
στις ζωικές πηγές ενέργειας καί τή βιομάζα (Είκ. 7). Ή τεράστια κατανάλω-
ση τής ενέργειας στις βιομηχανικές χο_>ρες μάλλον έπιδεινωνει τήν ενεργειακή
φτώχεια στις χώρες του Τρίτου Κοσμου.
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Είκ. 7. Γυναίκες στο Σουδάν μεταφέρουν καυσόξυλα'".

Παραμένει αδιαμφισβήτητο δεδομένο, ακόμη καί σήμερα, ότι σχεδόν κάθε
αναπτυξιακό πρόβλημα τών φτωχών λαών σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα μέ τήν
ένέργεια. Ή έξάλειψη, έπομένως, τής φτώχειας καί ή ύπαρξη μιας αξιοπρεπούς
ζωής στις φτωχές περιοχές τής Γής προϋποθέτει εξάλειψη τής ένεργειακής τους
άνέχειας καί αύτό Οά άπαιτήσει μεγαλύτερη κατανάλωση ένέργειας στό μέλλον.
Παραμένουν, ομως, τά έμπόδια λόγω τών περιοριστικών opiojv τών ύπαρχουσών
ένεργειακών πηγών. Τά ορυκτά καύσιμα δέν είναι άνανεώσιμα καί ή Γή είναι πε-
ριορισμένη καί εύάλωτη. Είναι γιά αύτόν ακριβώς τό λόγο πού πιστεύοΛ ότι ή
υγεία τού πλανήτη θά συνεχίσει νά κινδυνεύει καί ή φτώχεια
καί ή άξιοπρέπεια μεγάλου μέρους τής άνθρωπότητας θά κα-
ταρρεύσουν σέ άκόμη χαμηλότερα επίπεδα χωρίς τήν τελειο-
ποίηση νέων πηγών ένέργειας, οικονομικά προσιτών καί φι-
λικών πρός τό περιβάλλον.

3. II ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σήμερα, υπάρχει μία σαφής σχέση μεταξύ τής κατανάλωσης ήλεκτρικής
ένέργειας καί τού 'Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος —τό ΑΕΠ μιας χώρας αύξά-
νει ανάλογα μέ τήν κατανάλωση ήλεκτρικής ενέργειας άπό τή χώρα αυτή .
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Είκ. 8. Συσχέτιση κατανάλωσης ήλεκτρικής ένέργειας καί ΑΕΠ1'.

Η συσχέτιση μεταξύ τής κατανάλωσης ήλεκτρικής ένέργειας μίας χώ-
ρας καί του ΑΕΠ τής χώρας αυτής είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή γιά τις ΗΠΑ
(Είκ. 9). Τά δεδομένα στήν Είκ. 9 δείχνουν σαφώς οτι τό ΑΕΠ τών ΗΠΑ συμ-
βαδίζει μέ τήν κατανάλωση τής ήλεκτρικής ενέργειας.

Year

Είκ. 9. Συσχέτιση κατανάλωσης ήλεκτρικής ενέργειας καί ΑΕΠ (GNP) στίς ΗΠΑ. Οί
κάθετες μπλέ λωρίδες είναι τά κλάσμα τής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας καί τοΰ
ΑΕΠ τοΰ αντίστοιχου έτους (στο κλάσμα αυτά έχει δοθεί ή τιμή 1 το 1972)'^".
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Ώς συνέπεια, σήμερα, κάθε χώρα αναζητεί συνεχώς περισσότερη ενέργεια.
Αυτό απαιτεί ή διατήρηση και ή επέκταση τοΰ σύγχρονου πολιτισμού. Στήν
αρχή ήταν ή βιομηχανική άνοδος των χωρών τής Δυτικής Εύρωπης, ακολούθως
ήταν ή βιομηχανική άνοδος τών ΗΠΑ, τώρα βλέπουμε τή βιομηχανική άνοδο
τών αναπτυσσόμενων χωρών τού υπόλοιπου κόσμου.

"Ομως, ή βιομηχανική άνάπτυξη χωρών όπως οί 'Ινδίες καί οί χώρες τής
Νότιας 'Αμερικής μάλλον δέν μπορεί νά έπιτευχθεΐ μέ τις ύφιστάμενες πηγές
ενέργειας. Τό 'ίδιο ισχύει καί γιά τήν Κίνα, τή χώρα μέ τή μεγαλύτερη παρα-
γωγή καί χρήση κάρβουνου. Τό 80% τών τεράστιων ένεργειακών άναγκών τής
Κίνας γιά ήλεκτροπαραγωγή προέρχεται άπό έργοστάσια μέ καύση κάρβου-
νου'®' Οί περιβαλλοντικές καί οί κλιματικές συνέπειες αύτής τής τεράστιας
κλίμακας χρήσης ορυκτών καυσίμων άπό τήν Κίνα είναι άνησυχητικές, αν μά-
λιστα ή Κίνα συνεχίσει νά εμμένει ότι πρέπει «νά αναπτυχθεί πρώτα καί μετά νά
καθαρίσει τήν ένεργειακή της βιομηχανία».

'Ανεξάρτητα, οί ύπό άνάπτυξη χώρες θά συνεχίσουν τήν άναζήτηση ενέρ-
γειας, καί μάλιστα ήλεκτρικής ενέργειας, θά συμβάλουν στήν άνοδική πορεία τών
ένεργειακών άναγκών τού σύγχρονου πολιτισμού καί θά καταστούν ή μία μετά
τήν άλλη νέες πηγές αερίων τού θερμοκηπίου. Διαφαίνεται, έπομένως, ότι ή άνά-
πτυξη τού λεγόμενου Τρίτου Κόσμου πρέπει μάλλον νά άκολουθήσει διαφορετική
διαδρομή παραγωγής καί χρήσης τής ένέργειας άπό αύτήν πού ακολούθησαν οί
πλούσιες βιομηχανικές χώρες τής Δύσης καί γενικότερα του Βορρά.

Ή βασική πρόκληση, επομένως, συνίσταται στό πώς νά αντιμετωπι-
στούν αποτελεσματικά οί τεράστιες ενεργειακές ά ν ά γ κ ε ς τών
ύπό άνάπτυξη χωρών, χωρίς νά τεθεί σέ μεγαλύτερο κίνδυνο ή
υγεία τού πλανήτη καί ή βιωσιμότητα τού πολιτισμού.

4. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Βιώσιμος πολιτισμός προϋποθέτει βιώσιμη άνάπτυξη καί
βιώσιμη άνάπτυξη προϋποθέτει βιώσιμες πηγές ενέργειας —πηγές
ένέργειας σταθερές, άξιόπιστες, οικονομικά προσιτές, έλεύθερες άπό τον άνθρακα
καί φιλικές πρός τό περιβάλλον. Τό ενεργειακό πρόβλημα, έπομένως, είναι καί θά

παραμείνει θέμα παραγωγής, μετατροπής, χρήσης καί ύπεύθυνης διαχείρισης

- ' ' 27

της ενεργείας .
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Στό άμεσο μέλλον:

• Θα χρειασθεί ρεαλιστική άξιολόγηση τών δυνατοτήτων δλων των πηγών
ενέργειας που δ άνθρωπος έχει σήμερα στή διάθεσή του (ορυκτά καύσιμα, πυρη-
νική ενέργεια, άνανεώσιμες πηγές ενέργειας), λαμβάνοντας ύπόψιν τά πλεονε-
κτήματα καί τά μειονεκτήματα, τά άμεσα καί τά έμμεσα κόστη καί τήν επικιν-
δυνότητα τής τεχνολογίας τής κάθε είδους ενέργειας.

• Θά χρειασθεί νά εύρεθούν νέοι τρόποι έξοικονόμησης ένέργειας.

• Θά χρειασθεί νά αντικατασταθεί τό πετρέλαιο μέ άλλες πηγές ένέργειας, όχι
όμως μέ γεωργικά προϊόντα. Δέν είναι σοφή ή έπιλογη νά καίγονται τά τρόφιμα.

• Θά χρειασθεί ακόμη νά εύρεθούν τρόποι άποδοτικότερης καί καθαρότερης
καύσης τών παραδοσιακών καυσίμων καί κατακράτησης τού (Χ ) ,.

Ή ήλεκτρική ενέργεια θά καταστεί ιδιαίτερα σημαντική μορφή ένέργειας διότι:

— Ή χρήση τής ήλεκτρικής ένέργειας σχετίζεται στενά μέ τήν οικονομική
καί τή βιομηχανική ανάπτυξη άλλά καί μέ τις κάθε είδους κοινωνικές υποδομές
καί υπηρεσίες, τήν ύγεία, τήν παιδεία, κ.ο.κ.

— Ή επέκταση τού ήλεκτρισμού παγκοσμίως ώς του κύριου φορέα ένέργειας,
καί μάλιστα άπό άνανεώσιμες πηγές, θά αποτελέσει βασική επιδίωξη τής ανθρω-
πότητας. Θα επιταχύνει τή μετατροπή των οικονομιών πού στηρίζονται στήν καύ-
ση ορυκτών καυσίμο_>ν σέ οικονομίες στηριγμένες στήν ήλεκτρική ενέργεια (π.χ.
τή μετάβαση στά ήλεκτρικά αύτοκίνητα), έάν μάλιστα ή κοινωνία κατορθώσει νά
χρησιμοποιήσει τήν ήλιακή ένέργεια σέ μαζική καί παγκόσμια κλίμακα καί έάν
εφεύρει αποτελεσματικούς τρόπους μεταφοράς καί άποθήκευσής της.

— Μεγαλύτερο μέρος τού πληθυσμού τών φτθ3χών περιοχών τής Γής θά απο-
κτήσει πρόσβαση στόν ήλεκτρισμό, κυρίως μέ νέες, αποδοτικότερες τεχνολογίες
ήλιακής ένέργειας. Μερικοί φιλοδοξούν καί αισιόδοξα προβλέπουν δτι μέχρι τό
2050 τό 95% τού πληθυσμού τής Γής θά έχει πρόσβαση στήν ήλεκτρική ενέρ-
γεια (τό 2000 μόνο το 75% τής άνθρωπότητας είχε αύτήν τή δυνατότητα)36.

— Στήν Είκ. 10 συγκρίνεται ή παγκόσμια παραγωγή ήλεκτρισμού άπό τά
ορυκτά καύσιμα, τήν πυρηνική ενέργεια καί τις άνανεώσιμες πηγές τό έτος
2007, με τις προβλέψεις τής Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών
(Royal Swedish Academy of Sciences) γιά τό 2050. 'Από τις προβλέψεις
αύτές βλέπει κανείς τό διπλασιασμό τής ήλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 2007 καί
2050 καί τή μεγαλύτερη προέλευσή της άπό τις άνανεώσιμες πηγές καί τήν πυ-
ρηνική ένέργεια.
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Etx. 10. Παγκόσμια παραγωγή ήλεκτρισμοϋ άπό διάφορες πηγές ενέργειας το 2007 καί
αντίστοιχες προβλέψεις γιά τά 2050 .

Παράλληλα λοιπόν μέ τή μαζική στροφή στήν ήλιακή ενέργεια καί τις άλλες
άνανεώσιμες πηγές ένέργειας γιά παραγωγή ήλεκτρικής ενέργειας, ό άνθρωπος
θά χρειασθεί νά τελειοποιήσει καί νά έπεκτείνει τή χρήση τής πυρηνικής ενέρ-
γειας άπό τήν πυρηνική σχάση γιά ήλεκτροπαραγωγή. Προς τούτο θά άπαιτη-
θοϋν υψηλότερα έπίπεοα ασφάλειας καί θά έπιδιωχθεί ή επίλυση τών προβλημά-
τουν που άφοροϋν στα πυρηνικά κατάλοιπα. Θά έπιδιωχθεΤ ή χρήση άναπαραγω-
γικών άντιδραστήρων (breeder reactors), καί ιδιαίτερα ή χρήση38,39 τοϋ 232Th
γιά παραγωγή θυγατρικών σχάσιμων πυρήνων U, μέσω τής αντίδρασης:

232Th + n 233U, 233U + n -» fission + 2.3n + energy (Th cycle) (1)

Στήν άντίόραση (1) τό μή σχάσιμο φυσικό στοιχείο θόριο ~3~Th μετασχημα-

ν * ' ' 233ττ 115 ' ' ' '

τιζεται στο σχάσιμο ουράνιο με την απορροφηση ενος νετρονίου η, και ακο-
λούθως τό θυγατρικό "^U σχάται μέ τήν απορρόφηση ένός δεύτερου νετρονίου
άπελευθερώνοντας μεγάλες ποσότητες ενέργειας καί έπιπλέον νετρόνια γιά τή συ-
νέχιση τής άντίδρασης (στήν πράξη, γιά κάθε νετρόνιο πού άπορροφάται άπό τό
σχάσιμο ισότοπο άπαιτοϋνται περισσότερα άπό δύο νετρόνια λόγω τών αναπόφευ-
κτων άπωλειών). Επειδή τό φυσικό στοιχείο Th περιέχει μόνο ίχνη σχάσιμου
υλικού (~31Th), πού δέν έπαρκούν γιά νά αρχίσει ή άλυσιδωτή πυρηνική άντίόρα-
ση σέ έναν πυρηνικό αντιδραστήρα ισχύος μέ βάση τό θόριο, τό φυσικό ^3~Th θά
χρησιμοποιείται σέ συνδυασμό μέ σχάσιμο 23jU ή '39Pu. Ένας άλλος τρόπος πού
προτάθηκε γιά τήν παραγωγή συμπληρωματικών νετρονίου είναι ή χρήση έπιτα-
χυντών ύψηλών ένεργειών σέ συνδυασμό μέ τόν άντιδραστήρα3'1.
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Θά έπιδιο.>χθεΐ ακόμη ή πλήρης καύση τοΰ ουρανίου σέ αναπαραγωγικούς
αντιδραστήρες μέσω τής αντίδρασης:

238U + n —» L'39Pu, 239Pu 4- n —* fission + 2.5n + energy (U cycle) (2)

'T7>ï- > - 238IT >

ho ω, το φυσικό μη σχάσιμο στοιχείο U χρησιμοποιείται για την παραγωγή

τοΰ θυγατρικού σχάσιμου στοιχείου ~-)i,Pu.

Οί αναγεννητικές αντιδράσεις (1) καί (2) έχουν σημαντικά πλεονεκτήμα-
τα38' 39 σέ σύγκριση μέ τούς θερμικούς αντιδραστήρες τούς βασισμένους σέ
έμπλουτισμένο ή φυσικό "!jU: (α) Δέν υπάρχει ανάγκη έμπλουτισμού τού καυ-
σίμου εφόσον ολόκληρη ή ποσότητα τού φυσικού στοιχείου (Th ή U) αναλώνε-
ται, (β) ή μετατροπή ολόκληρης τής ποσότητας τού φυσικού στοιχείου σέ σχά-
σιμο αύξάνει σχεδόν 200 φορές τήν ένέργεια πού παρέχεται άπό μόνη τή χρήση
τού ~3dU, καί (γ) τά πυρηνικά κατάλοιπα χαρακτηρίζονται κυρίως άπό πυρηνικά
θραύσματα υψηλού μέν επιπέδου ραδιενέργειας άλλά μικρού χρόνου υποδιπλασια-
σμού.

Σέ ό,τι άφορα τή δυνατότητα διασποράς πυρηνικών υλικών πού θά μπο-
ρούσαν νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν κατασκευή πυρηνικών όπλων, ή άναγεννη-
τική άντίδραση (2) ενέχει σοβαρά προβλήματα διότι παράγει μεγάλες ποσότητες
1,1 Pu. ένώ ή άντίδραση (1), μέ χρήση θορίου, είναι έλεύθερη άπό τέτοιου εί'δους
προβλήματα.

Ό κύκλος καυσίμου μέ βάση τό θόριο έχει δύο ακόμη πλεονεκτήματα: Τά
άποθέματα τού θορίου είναι 3 έως 4 φορές μεγαλύτερα έκείνων τού ούρανίου καί

> Λ' " -, / >« / c \ ; 1 ι < 235τι

το θοριο εχει καλύτερες ιοιοτητες, ως πυρηνικό καύσιμο, απο το U.

Ή πυρηνική ένέργεια άπό τή σύντηξη ισοτόπων τού άτομου τού υδρογό-
νου, γιά παράδειγμα τού δευτέριου καί τού τριτίου τά όποια είναι πρακτικά
άνεξάντλητα, παρά τις τεχνολογικές δυσκολίες πιστεύο.) ότι θά καταστεί μιά μέ-
ρα πραγματικότητα καί ενέχει όλα τα χαρακτηριστικά μίας βιώσιμης πηγής
ένέργειας, ικανής νά άνταποκριθεΐ στίς ενεργειακές άνάγκες τής επεκτεινόμενης
παγκόσμιας βιομηχανικής βάσης τού σύγχρονου πολιτισμού.

Όπως βλέπει κανείς (Είκ. 11) άπό τή σύγκριση τής ραδιενέργειας των κα-
ταλοίπων συναρτήσει τού χρόνου, στούς διάφορους τύπους πυρηνικών αντιδρα-
στήρων, στήν περίπτωση τής πυρηνικής σύντηξης ή ραδιενέργεια ταχέως κατα-
πίπτει σέ πολύ χαμηλά έπίπεδα πού έπιτρέπουν τήν έπαναφορά τών καταλοίπων
στό φυσικό περιβάλλον [όταν ή στάθμη τής ραδιενέργειας είναι κάτω άπό τήν
οριζόντια διακεκομμένη γραμμή (----), όπως δείχνει τό βέλος στά δεξιά], ένώ
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στήν περίπτωση τών αναγεννητικών αντιδραστήρων αυτά καθίσταται δυνατά
μετά άπό 500 περίπου χρόνια. Στους συνηθισμένους πυρηνικούς αντιδραστήρες
πού χρησιμοποιούνται σήμερα, ή στάθμη τής ραδιενέργειας τών καταλοίπων πα-
ραμένει υψηλή γιά χιλιάδες χρόνια.

Time after shutdown (years)

Είκ. 11. Σύγκριση τής στάθμης τής ραδιενέργειας τών πυρηνικών καταλοίπων άπό συνή-
θεις πυρηνικούς άντιδραστήρες (1), άπό άναγεννητικούς αντιδραστήρες μέ βάση τό
θόριο (2) καί άπό αντιδραστήρες σύντηξης (3). Ή οριζόντια διακεκομμένη γραμ-
μή (----) δείχνει το ϋψος τής ραδιενέργειας ύπό τό οποίο καθίσταται δυνατή ή

επαναφορά τών καταλοίπων στο φυσικό περιβάλλον'5'·.

Στό απώτερο μέλλον:

Ή εξάρτηση τού σύγχρονου πολιτισμού άπό τήν ηλιακή ενέργεια θά συνεχι-
σθεί καί θά έπεκταθεΐ. θά συνεχισθεί έπίσης ή εξάρτηση του πολιτισμού άπό τήν
πυρηνική ένέργεια βασισμένη στήν πυρηνική σχάση, καί, κατά πάσα πιθανότη-
τα, θά μετατοπισθεί πρός τήν πυρηνική ένέργεια από τήν πυρηνική σύντηξη.

Ποιός όμως μπορεί νά άποκλείσει τήν άνακάλυψη νέων χρή-
σιμων πηγών ένέργειας, νέων μορφών ένέργειας, νέων τεχνολο-
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γιων πρόσβασης στις υπάρχουσες μορφές ενεργείας και νεων
μηχανισμών μετατροπής τους σέ πιο χρήσιμες μορφές, ή νέων
τεχνολογιών αποδοτικότερης χρήσης τής ένέργειας; Ή συνολική
ένέργεια στό σύμπαν παραμένει σταθερή, λέει ή φυσική έπιστήμη. Επομένως, ή
πρόκληση είναι νά έφεύρει κανείς νέες μεθόδους πρόσβασης στήν ανεξάντλητη
ένέργεια πού υπάρχει.

Παραμένουν άνοικτοί οί ορίζοντες στήν περιοχή τών άνανεώσιμων πηγών
ενέργειας, όλων των μορφών40. "Ηδη συζητείται ή καλλιέργεια άγονων περιοχών
τής Γής καί ή παραγωγή βιομάζας μέ χρήση θαλάσσιου νερού.

Συζητούνται, άκόμη, νέοι τρόποι παραγωγής καυσίμων μέ χημική ανακύ-
κλωση τού C02 άπό φυσικές, βιομηχανικές καί άλλες πηγές, άλλά καί άπό τή
δέσμευση τού C02 άπό τόν άτμοσφαιρικό άέρα41.

Επινοούνται, μάλιστα, καί μεγαλεπήβολα σχέδια «διαχείρισης» τής ήλιακής
άκτινοβολίας στό διάστημα, προτού αύτή φθάσει στήν επιφάνεια τής Γής, γιά
τήν παραγωγή, λ.χ. μεγαλύτερης καί χρονικά σταθερής ήλεκτρικής ενέργειας40
ή γιά τήν έπιστροφή στό διάστημα μέρους τής ήλιακής άκτινοβολίας πού θά

έφθανε στήν έπιφάνεια τής Γής γιά νά άποφευχθεΐ έτσι ή υπερθέρμανση τού πλα-

' 42
νήτη .

Στό άπώτερο μέλλον, έάν υπάρξουν επαρκείς ποσότητες ένέργειας καί έάν
επεκταθεί ή χρήση τής ένέργειας μέ κατάλληλες τεχνολογίες στήν παραγωγή
τροφίμων καί πρώτων υλών, ή κοινωνία θά μπορούσε νά ικανοποιήσει τις ανά-
γκες της χρησιμοποιώντας τά πετρώματα στό φλοιό τής Γής, τά άέρια στήν
άτμόσφαιρα καί τό νερό στούς ώκεανούς. "Οταν όμως ή άνθρωπότητα φτάσει σέ
αύτό τό σημείο, ή βιωσιμότητά της θά εξαρτηθεί πλέον κρίσιμα άπό τή λειτουρ-
γικότητα τής βιομηχανικής υποδομής τού πολιτισμού. Ή οποιαδήποτε σοβαρή
καταστροφή τής βιομηχανικής βάσης τού πολιτισμού μάλλον θά καταστήσει τήν
άνάκαμψή του άπίθανη43.

"Ετσι νομίζω ότι σκιαγραφείται ενεργειακά τό κοινό μέλλον τής άνθρωπότη-
τας. "Ενα μέλλον μέ διαφορετική άντίληψη γιά τήν ένέργεια, στό οποίο θά μά-
θουμε νά καταναλώνουμε τήν ένέργεια διαφορετικά καί φειδωλά, νά ταξιδεύουμε
διαφορετικά, νά παράγουμε τρόφιμα διαφορετικά, νά κατοικούμε διαφορετικά, νά
σχεδιάζουμε τήν οικονομία διαφορετικά, νά κτίζουμε τις πόλεις διαφορετικά, άλλά
καί νά σκεφτόμαστε διαφορετικά σέ δ,τι άφορά τόν άριθμό τών άνθρώπων σέ
αύτόν τόν πλανήτη. "Ενα μέλλον δπου ή ισορροπία άνάμεσα στις ένεργειακές
άνάγκες τής κοινωνίας καί τήν υπεύθυνη διαχείριση τών περιβαλλοντικών συνε-
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πειών τής παραγωγής και τής χρήσης τής ενέργειας θά καταστεί πολυδιάστα-
τη καί πολλαπλή κοινή ευθύνη. Ό σύγχρονος πολιτισμός πρέπει νά αλλάξει γιά
νά επιζήσει.

5. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Τελικά, κ. Πρόεδρε, θεωρώ ότι ή ένέργεια είναι άναγκαία, όχι όμως καί ικανή
προϋπόθεση γιά ένα βιώσιμο πολιτισμό. Θεωρώ ότι τό μέλλον τού πολιτισμού θά
έξαρτηθεί όχι μόνον άπό τή συνολική ποσότητα τής ένέργειας πού θά έχει ή
άνθρωπότητα στή διάθεσή της, άλλά καί άπό τό πώς αύτή ή ένέργεια θά κατα-
νέμεται στούς διάφορους λαούς καί άπό τό πώς θά χρησιμοποιείται άπό αύτούς
τούς λαούς. "Οσο, μάλιστα, πλησιάζουμε τά ενεργειακά όρια, ή πρόσβαση
στήν ένέργεια μάλλον θά θεωρηθεί ώς θεμελιώδες δικαίωμα τού
κάθε άνθρώπου καί ώς ήθική ύποχρέωση τού πολιτισμού.

Διαβλέπει, έτσι, κανείς δύο άναγκαϊες συνιστώσες τής βιωσιμότητας τού
σύγχρονου πολιτισμού:

(1) Τό θεμελιώδη ρόλο τής Έπιστήμης καί τής Τεχνολογίας στήν επίλυση τών
βασικών ένεργειακών άναγκών τής άνθρωπότητας, καί

(2) τό θεμελιώδη ρόλο τών πανανθρώπινων άξιών ώς βάση γιά τή συνύπαρξη τών
λαών ύπό συνθήκες συνεχώς άνεπαρκών πηγών ένέργειας.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κυρίες καί κύριοι, θά κλείσω τήν ομιλία μου μέ τά εξής δύο συμπεράσματα:

(1) Χωρίς νέα έπιστημονική γνώση, τεχνολογία καί περιβαλλοντικά φιλικές
πηγές ένέργειας, ή περαιτέρω έξέλιξη τού σύγχρονου πολιτισμού είναι άβέβαιη
καί ή βιομηχανική άνάπτυξη τών περασμένων δύο αιώνων μάλλον θά θεωρηθεί
ώς μία άνωμαλία στήν ιστορία τής άνθρωπότητας, ή όποία προέκυψε άπό τή
χρήση —καί κατάχρηση— τών όρυκτών καυσίμων, καί

(2) είναι δύσκολο νά διαβλέψει κανείς πώς ή άνθρωπότητα θά μπορέσει νά
οδηγηθεί σέ κάποια μορφή δικαιότερης πρόσβασης στήν ένέργεια καί ταυτόχρο-
να νά θέσει ύπό έλεγχο τή μόλυνση τού πλανήτη καί τήν κλιματική άλλαγή,
χωρίς τήν άνάπτυξη βιώσιμων πηγών ένέργειας.

Εύχαριστώ.
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

Ό Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος αναγγέλλει τό θάνατο
τοΰ Γενικού Γραμματέως τής 'Ακαδημίας Νικολάου Ματσανιώτη καί λέγει τά
εξής:

«Θλιβερό καθήκον μου επιβάλλει νά άναφερθώ άπό τό βήμα αυτό στό θάνα-
το τοΰ Νικολάου Ματσανιώτη.

Ό Νικόλαος Ματσανιώτης καταύγασε τόν επιστημονικό καί τόν κοινωνικό
ορίζοντα. Όρατή ήταν καί σταθερή ή άγάπη του πρός τήν 'Επιστήμη καί, στή
διάρκεια τών τελευταίων δεκαετιών, ή απέραντη στοργή πού έτρεφε πρός τήν
'Ακαδημία 'Αθηνών, πράττοντας ή υιοθετώντας οτιδήποτε προσφερόταν γιά νά
συμβάλει στήν πρόοδο της, στήν κίνησή της πρός τά εμπρός.

Διακρινόταν γιά τό θάρρος καί, άκόμη περισσότερο, γιά τό σθένος του, γιά
τήν καλοσύνη καί περισσότερο γιά τήν άνθρωπιά του, γιά τό αίσθημα όχι απλά
τής δικαιοσύνης, άλλά περισσότερο τής κατανόησης, όσων —άνθρώπων ή γεγο-
νότων— τόν περιέβαλλαν. Χαρακτηριζόταν, τέλος, όχι γιά έναν άπλό πραγματι-
σμό, άλλά γιά τήν όρθολογική άποτίμηση μιάς πραγματικότητας δομημένης πά-
ντοτε στήν άντίληψή του γιά τό «δέον».

Τό υπόδειγμα πού υποστήριξε ό Νικόλαος Ματσανιώτης ας μάς καθοδηγεί
στις άναζητήσεις καί τις επιλογές μας».

Ό 'Ακαδημαϊκός κ. Γρηγόριος Σκαλκέας προσθέτει τά άκόλουθα:

«Μετά άπό μακρά καί ήρωική πάλη υπέκυψε εις τήν έπάρατον νόσον ένας
μεγάλος έπιστήμων καί Έλλην, ό Νικόλαος Ματσανιώτης.

Σαράντα χρόνια φιλίας καί συνεργασίας στό Πανεπιστήμιο καί στήν 'Ακα-
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δημία είναι φυσικό νά μού προκαλούν βαθιά συγκίνηση άλλά συγχρόνως καί τή
δυνατότητα νά εκτιμήσω τις σοβαρές έπιπτώσεις πού συνεπάγεται ή άπώλεια
αύτού τού άνδρός.

Γιά τόν επιστήμονα καί έρευνητή Ματσανιώτη είναι περιττό νά ομιλήσω,
διότι όχι μόνον οί "Ελληνες άλλά καί οί γιατροί διεθνώς τόν γνωρίζουν.

Ό Ν. Ματσανιώτης σέ νεαρά ήλικία κατέλαβε τήν έδρα τού θανόντος, με-
γίστου παιδιάτρου τής εποχής, Κωνσταντίνου Χωρέμη, τήν οποία κατόρθωσε νά
διοικήσει, μέ τό ταλέντο πού τόν διέκρινε, κατά υποδειγματικό τρόπο καί νά τήν
επιβάλει ώς κέντρο άναφοράς τής Παιδιατρικής διεθνώς.

Δημιούργησε σχολή άπό τήν οποίαν άπεφοίτησαν οί περισσότεροι παιδίατροι
τής Ελλάδος άλλά καί μεγάλος άριθμός καθηγητών καί διευθυντών παιδια-
τρικών κλινικών νοσοκομείων.

Διά τής διδαχής καί τής συγγραφής του προσδιόρισε τή σωστή θέση τού παι-
διού στήν οικογένεια, προσεγγίζοντας τό παιδί στίς συνθήκες τής οικογένειας.

Ιδιαίτερα άγωνίστηκε γιά τήν Κοινωνική Παιδιατρική, συνέβαλε καί απέ-
δειξε τή σπουδαιότητα τού μητρικού θηλασμού, έμείωσε τή βρεφική θνητότητα
καί προσπάθησε νά καταπολεμήσει τις έπιβλαβέΐς έξεις τού καπνίσματος καί τών
ναρκωτικών καί νά συμβάλει στήν ένημέρωση γιά τήν πρόληψη τού Aids.

Τήν 'Ακαδημία υπηρέτησε ώς Πρόεδρος τής Τάξεως τών Θετικών 'Επι-
στημών καί ώς Πρόεδρος της, άλλά έκεΐ όπου διεκρίθη ιδιαίτερα ήταν ώς Γε-
νικός Γραμματέας της επί δώδεκα συναπτά έτη.

Μέ τό όραμα καί τις διοικητικές ίκανότητές του έφήρμοσε πολλές καινοτο-
μίες καί συνέβαλε εις τήν εύρυθμη λειτουργία τού άνωτάτου αύτού πνευματικού
ιδρύματος.

Στό γραφείο του υπάρχει πίνακας ζωγραφικής πού άπεικονίζει μπουκέτο λου-
λουδιών μέ τόν υπότιτλο «Μάτσα-Νιότης». Σκέπτομαι ότι κατά τό τέλος τής ζωής
του θά άναλογιζόταν τά πραγματικά «μάτσα τής νιότης» πού διέσωσε άπό σοβαρές
άσθένειες καί τά προστάτεψε άπό έπικίνδυνες έξεις πού μαστίζουν τή νεότητα. Είμαι
βέβαιος ότι ή σκέψις αύτή θά άποτελούσε βάλσαμο μέσα στόν πόνο του.

Εύχομαι νά είναι καί θά είναι αιωνία ή μνήμη του».
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Ό Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος αναγγέλλει τό θάνατο
τοΰ 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους τής 'Ακαδημίας Παναγιώτη Συμεωνίδη. Ό
κ. Σκαλκέας λαμβάνει τό λόγο καί λέγει ότι ό Συμεωνίδης ήταν Καθηγητής
'Ορθοπεδικής τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί διαπρεπής
έπιστήμων, ό οποίος ξεκίνησε άπό τό σώμα τής 'Αεροπορίας.

Ό Πρόεδρος, ακολούθως, άναγγέλλει τόν θάνατο τοΰ Σπυρίδωνος Κυριάκη,
καθηγητή Κτηνιατρικής τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ή Όλομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην άμφοτέρων τών έκλι-
πόντων.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 10ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
[The effect of corruption on life losses caused by earthquakes]*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ TON ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΜΒΡΑΖΗ

Ή αδιαφάνεια ή ή διαφθορά και ο ρόλος της στις άπώλειες άπό σεισμούς
είναι ένα επίκαιρο θέμα πού άπασχολεϊ σημαντικά τή διεθνή οικονομία. Τό ενδια-
φέρον εδώ έγκειται στό ότι, παρ' όλη τήν πρόοδο τής Επιστήμης καί τής Τε-
χνολογίας γιά τήν άντισεισμική κατασκευή τεχνικών έργων, οί υλικές καί
άνθρώπινες άπώλειες άπό σεισμούς εξακολουθούν νά αύξάνονται άλματωδώς.

Οι τελευταίοι σεισμοί στήν 'Αϊτή καί τό Πακιστάν σκότωσαν 250.000 καί
86.000 άνθρώπους άντιστοίχως, ένώ άντιθέτως, σεισμοί στήν Καλιφόρνια καί τή
Νέα Ζηλανδία πού είχαν τό Γδιο μέγεθος σκότωσαν μερικές δεκάδες άτομα. Πε-
ριμέναμε ότι ή εφαρμογή τών άντισεισμικών κανονισμών καί ή επίβλεψη καί ό
έλεγχος τής κατασκευής τών τεχνικών έργων θά έξασφάλιζαν τήν άπαιτούμενη
άντισεισμική άντοχή τους, πράγμα πού δυστυχώς δέν είναι έμφανές μέχρι σήμε-
ρα, καί τό ερώτημα είναι γιατί.

Οί λόγοι γιά τούς οποίους ή εφαρμογή τών άντισεισμικών κανονισμών και ή
ορθή επίβλεψη καί ό έλεγχος τής κατασκευής τών τεχνικών έργων δέν δίνουν
άποτελέσματα μπορούν νά γίνουν κατανοητοί μόνο μέ Ινα ελεγχόμενο πείραμα
πού βασίζεται στις ύπάρχουσες παρατηρήσεις καί τά στοιχεία τών τελευταίων

* Το πλήρες κείμενο τής ανακοινώσεως δημοσιεύεται στο περιοδικά Nature (MS 2010/12/
1527).



234

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

δεκαετιών. Τά ακόλουθα συνοψίζουν τά πρώτα αποτελέσματα μελέτης μου που
γίνεται για τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Ή ανάλυση τών ζημιών πού έχουν προκαλέσει σεισμοί κατά τά τελευταία
είκοσι χρόνια παγκοσμίως άποδεικνύει ότι σέ πολλές χώρες οί κανονισμοί δέν
υστερούσαν καί ότι οί ελληνικοί κανονισμοί είναι μεταξύ τών καλύτερων. Άλλά
βρέθηκε έπίσης ότι αύτό δέν είναι άρκετό, γιατί αύτό πού υστερεί είναι ή εφαρ-
μογή τών κανονισμών, ή έπίβλεψη στό στάδιο τής κατασκευής καί ή συντήρη-
ση. Βλέπετε, σέ ορισμένες χώρες οί κανονισμοί είναι άναγκαστικοί, σέ άλλες
προαιρετικοί, ένώ στις περισσότερες είναι απλώς διακοσμητικοί.

Αύτό πού έξηγεϊ γιατί δέν εφαρμόζονται οί κανονισμοί καί προπαντός ή έπί-
βλεψη στήν κατασκευή τών τεχνικών έργων είναι ή άδιαφάνεια πού άπορρέει άπό
τήν κατάχρηση έξουσίας άπό μελετητές, κατασκευαστές, έπιβλέποντες κυβερ-
νητικούς υπαλλήλους, καί προπαντός άπό τήν Πολιτεία. "Ολες οί μορφές κυ-
βερνήσεων είναι έπιρρεπεϊς στή διαφθορά, τό νεποτίσμό καί τήν πολιτική δωρο-
δοκία. Σέ ορισμένα κράτη ή διαφθορά είναι τόσο κοινή πού θεωρείται βέβαιη όταν
άλληλοεπιδροϋν οί μικρές έπιχειρήσεις καί οί απλοί πολίτες μέ τούς κυβερνητι-
κούς υπαλλήλους ή μεταξύ τους, καί διαφέρει άνάλογα μέ τή χώρα ή τό είδος
έξουσίας. Παραδείγματος χάριν ορισμένες πολιτικές πρακτικές, όπως χρηματο-
δοτήσεις πού είναι νόμιμες σέ μιά χώρα, μπορεί νά είναι παράνομες σέ μιά άλλη.

Τά τελευταία είκοσι χρόνια ή διαφθορά έχει διεισδύσει σέ όλες τις μορφές καί
τά συστήματα συναλλαγών, μέ σοβαρές επιπτώσεις προπαντός στήν οικονομία
καί τις άνθρώπινες σχέσεις. Ό βαθμός διαφθοράς σέ μιά χώρα έκτιμάται άπό διε-
θνείς έπιχειρηματικούς, άσφαλιστικούς καί οικονομολογικούς οργανισμούς, καί
άνακοινώνεται έτησίως άπό διεθνείς οργανισμούς όπως ό 'Οργανισμός Οικονο-
μικής Συνεργασίας καί 'Ανάπτυξης, τό Κέντρο Διεθνούς Διαφάνειας, ή Παγκό-
σμια Τράπεζα καί τά Ηνωμένα "Εθνη.

Ό Δείκτης Διαφθοράς CPI (Corruption Perception Index) βαθμολογεί τή
διαφθορά πού γίνεται άντιληπτή μεταξύ άτόμων, δημοσίων υπαλλήλων καί πο-
λιτικών σέ μιά χώρα. Βαθμολογείται μέ 0 γιά χώρες μεγάλης άδιαφάνειας ή δια-
φθοράς, καί παίρνει 10 γιά διαφανείς χώρες. Τό Διάγραμμα 2 τού άγγλικού κει-
μένου δείχνει τή διαχρονική μεταβολή τού CPI σέ έξι χώρες άπό τό 1995, συ-
μπεριλαμβανομένης καί τής Ελλάδας.

Σέ πλούσιες χώρες ό δείκτης CPI παραμένει σχετικά σταθερός καί σέ επίπε-
δα μεγάλης διαφάνειας. 'Αντιθέτως σέ φτωχές χώρες ό δείκτης CPI υπόκειται
διαχρονικά σέ αύξομειώσεις μεταξύ ορίων μεγάλης άδιαφάνειας. Στήν 'Ιταλία, οί
άνώμαλες χρονικές μεταβολές τού δείκτη CPI άκολουθούν πιστά τόν άντίκτυπο
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πολιτικών αλλαγών που προέρχονται κυρίως άπό τά νότια διαμερίσματα τής χώ-
ρας. Στήν Ελλάδα, ή διαφάνεια άρχισε νά αυξάνεται μετά τό 2005 καί έν συνε-
χεία νά έλαττώνεται άπότομα σέ τιμές που σήμερα, δυστυχώς, δείχνουν διαφθορά
μεγαλύτερη άπό τήν Τουρκία. Στήν 'Αϊτή ή διαφθορά είναι σχεδόν άπόλυτη*.

Τά στοιχεία πού έχουμε δείχνουν ότι ή οικονομική άνάπτυξη μιας χώρας πε-
ριορίζει τή διαφθορά. Δηλαδή άπό τούς συντελεστές πού έπηρεάζουν τό μέγεθος
τής διαφθοράς ό κυριότερος είναι τό χαμηλό κατά κεφαλήν έτήσιο έθνικό εισό-
δημα (ONI), ιδιαιτέρως όταν αύτό δέν είναι κατανεμημένο ίσα μεταξύ τών κα-
τοίκων μιας χώρας.

Αύτό είναι έμφανές άπό τή συσχέτιση τού έθνικού εισοδήματος μέ τή δια-
φθορά στις 27 χώρες τής Ευρωπαϊκής "Ενωσης πού δείχνει ή καμπύλη παλιν-
δρόμησης τού Σχ. 4 [βλ. άγγλικό κείμενο] μέ συντελεστή συσχέτισης 0.85.
'Από τις 27 χώρες τής Ευρωπαϊκής "Ενωσης, οί πλέον διαφανείς είναι ή Δανία,
ή Φινλανδία καί ή Σουηδία πού βαθμολογούνται μέ 9.5. Ή Ελλάδα πρό τού
2007 ήταν 23η, μέ συντελεστή διαφθοράς 4.7. Σήμερα, ό βαθμός πού παίρνει ή
Ελλάδα έχει πέσει στό 3.8. Στήν 'Αϊτή τό κατά κεφαλήν έτήσιο έθνικό εισόδη-
μα είναι μόνο 2 εύρώ τήν ήμέρα, άνεπαρκές γιά τήν έπιβίωση τών κατοίκων. Συ-
μπληρώνεται όμως άπό ένα δεύτερο εισόδημα τό όποιο λόγω τής διαφθοράς άπο-
κτάται άπό άδιαφανείς πηγές (παραοικονομία).

"Οπως δείχνει τό Διάγραμμα 5 [βλ. άγγλικό κείμενο} ή ίδια συσχέτιση με-
ταξύ έθνικού εισοδήματος καί διαφθοράς ισχύει καί γιά 143 χώρες τών Ηνωμέ-
νων Εθνών, μέ τόν ίδιο συντελεστή συσχέτισης 0.82. Οί πλέον διαφανείς χώρες
είναι πάλι ή 'Ισλανδία, ή Φινλανδία καί ή Νέα Ζηλανδία πού βαθμολογούνται γιά
διαφάνεια μέ 9.5, ένώ ή άδιαφάνεια στήν 'Αϊτή είναι 1,8.

Αύτές οί συσχετίσεις άποδεικνύουν ποσοτικά τό άναμενόμενο, δηλαδή ότι ό
δείκτης διαφθοράς είναι συνάρτηση του κατά κεφαλήν έθνικού εισοδήματος πού
άποτυπώνει αρκετά ικανοποιητικά τό δείκτη τού βιοτικού έπιπέδου μιάς χώρας
καί χρησιμοποιείται σέ διαχρονικές συγκρίσεις καί συσχετίσεις μέ άλλες χώρες.
Οί φτωχές χώρες τείνουν νά είναι πιό άδιαφανείς άπό τις πλούσιες, πράγμα πού
είναι μέν γνωστό άλλά πού δέν είχε τεκμηριωθεί ποσοτικά μέχρι σήμερα.

'Ερχόμαστε τώρα στήν άπάντηση τού έρωτήματος, γιατί παρά τήν πρόοδο

* Τέ θέμα τής διαφθοράς στήν Ελλάδα μελέτησε τελευταία στο βιβλίο του ό κ. Γκιζέλης
Τό πελατειακό σύστημα, παρουσίαση του όποιου έ'γινε στήν 'Ακαδημία άπό τον συνάδελφο κ.
Ρούκουνα.
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τής Τεχνολογίας γιά τή θεωρητικώς ασφαλή αντισεισμική κατασκευή τεχνικών
έργων οί ανθρώπινες απώλειες άπο σεισμούς εξακολουθούν νά αυξάνουν.

Οί άνθρώπινες άπώλειες έξαρτώνται κυρίως άπο το μέγεθος τών σεισμών,
τήν πυκνότητα κατοίκησης, τήν τρωτότητα τών κατασκευών καί τό δείκτη δια-
φθοράς. Τά στοιχεία στή διάθεσή μας είναι δ άριθμός άνθρωπίνων άπωλειών γιά
41 σεισμούς, μεγέθους Mw 7±0.5, σέ 29 σεισμογενείς χώρες, πού συνέβησαν
άπό τό 1994.

Τά άποτελέσματα τής άνάλυσης τών στοιχείων αύτών είναι ένδιαφέροντα.
"Οπως δείχνει ή παλινδρόμηση μέ συντελεστή συσχέτισης 0.6 στό Σχ. 6 [βλ.
άγγλικό κείμενο], ό άριθμός τών άνθρωπίνων άπωλειών έξαρτάται σαφώς άπό τό
δείκτη διαφθοράς καί έπηρεάζεται λίγο άπό τις άλλες παραμέτρους, ιδιαιτέρως σέ
φτωχές χώρες. Ό λόγος είναι ότι οί άλλες παράμετροι, όπως δ τύπος κατασκευής
καί ή τρωτότητα, άποτελούν καί αύτές συνάρτηση τού βαθμού διαφθοράς.

Τά Γδια συμπεράσματα έχουμε καί άπό τή σύγκριση τού κατά κεφαλήν ετή-
σιου έθνικού εισοδήματος μέ τόν άριθμό άνθρωπίνων άπωλειών, ότι δηλαδή ή
οικονομική άνάπτυξη έπιδρά θετικά στόν περιορισμό τών καταστροφών καί συ-
νεπώς στή μείωση του άριθμού θυμάτων.

Ό κύριος λόγος γιά τόν όποιο ή εφαρμογή τών άντισεισμικών κανονισμών
καί ή ορθή έπίβλεψη καί ό έλεγχος δέν δίνουν άποτελέσματα, δπως είπαμε, μπο-
ρεί νά εκτιμηθεί μόνο άπό παρατηρήσεις εμπειρικού χαρακτήρα, πού άποτελούν
τό βασικό μηχανισμό προόδου κάθε έπιστήμης.

Ή άνάλυση καταλήγει ότι ή διαφθορά είναι ό κυριότερος λόγος γιά τις με-
γάλες άπώλειες πού προκαλούν οί σεισμοί, πού έπισκιάζει σέ μεγάλο βαθμό όλες
τις άλλες ένεχόμενες άρνητικές παραμέτρους. Ή άσφάλεια, ή ισότητα εύκαιριών,
ή προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος καί τών πολιτών άπό σεισμούς άποτε-
λούν δείγματα γραφής γιά τό βιοτικό έπίπεδο τού λαού ένός κράτους καί έξαρ-
τώνται άπό τό έθνικό εισόδημα.

Ή διαφθορά υπονομεύει στή ρίζα τους όλες τις προσπάθειες πού κάνει ή
Επιστήμη καί ή Τεχνολογία γιά τή μείωση τών άνθρωπίνων καί υλικών άπω-
λειών, γιά τις οποίες δέν εύθύνονται μόνον οί σεισμοί. Είναι περίεργο ότι, άπό τό
ένα μέρος ή Πολιτεία έπενδύεί σημαντικά ποσά στή θεωρητική άντισεισμική
προστασία μιας χώρας, καί άπό τό άλλο άγνοει τελείως ότι στήν πραγματικό-
τητα τά ποσά αυτά διαρρέουν λόγω τής διαφθοράς. Τό γενικό συμπέρασμα πού
συνάγεται είναι δτι κάποτε οί καταστροφές πού προκαλούσαν οί σεισμοί άποδί-
δονταν σέ έξωτερικούς παράγοντες. Σήμερα, μέ τήν πρόοδο τής Έπιστήμης καί
τής Τεχνολογίας δέν μπορεί παρά νά άποδοθούν στήν άμέλεια καί τή διαφθορά.
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THE EFFECT OF CORRUPTION ON LIFE LOSSES CAUSED
BY EARTHQUAKES

N. AMBRASEYS

This talk was prompted by the earthquake of 12 January in Haiti, which
is not the only earthquake in recent years in which hundreds of thousands
of people were killed as compared to the near zero death toll which was
caused by earthquakes of the same magnitude elsewhere.

The Haiti earthquake raises several points that must be addressed in any
realistic attempt to mitigate life losses from earthquakes, in particular of
whether this enormous dilference in human losses is almost entirely due to
poorly constructed houses due to corrupt practices that allowed poorly sited
and constructed houses to be built in seismic regions.

Corruption or lack of transparency may be defined as the abuse of
entrusted power for private gain, in the present case in the citing, designing,
building and maintaining of engineered structures in seismic regions.

What follows is an inquiry into the effect of corruption on life losses in
earthquakes globally which is made for two reasons. The first is to see to
what extend wealth does alfect the degree of corruption in a country. The
second is to assess the effect corruption has on the high vulnerability of
houses which ultimately is responsible for the loss of life. These are question
rarely aired or discussed in technical papers, despite the fact that corruption
today weakens insidiously all the efforts that are made to improve the siting,
design, construction and maintenance of structures to resist earthquakes and
mitigate loss of life.

Earthquakes are one of the most destructive natural hazards to the works
of man, most certainly of human life and although they cannot be prevented
their disastrous effects can be minimized. The sudden loss of lives and
crippling of the economy, particularly of a poor country, may bring about
long-lasting social even political unexpected upheavals, examples of which
we have seen in the past.

Earthquakes are destructive because man has made them so by investing
his wealth with a disregard for the hazards that Nature may have in store for
him. This stems from a variety of causes, chiefly lack of education and apathy
which is due to ignorance and also from the mere lack of awareness or
interest for the need to apply existing technical knowledge to alleviate such
hazards.
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Differences in attitude to earthquake hazards in various countries cannot
be explained in terms of the magnitude or the frequency of the disaster alone.
It is not only lack of education, scientific knowledge or of the technological
capacity which is at fault. It is the consequences of its corrupt use once it
escapes from the realm of technology into the realm of human affairs.

Seismic codes and regulations are designed to guarantee the earthquake
safety of houses and other engineering structures in seismic regions.Yet,
despite the advancements made in earthquake resistant design, life losses
continue to increase, with the Haiti earthquake killing 250.000 people. And
this is not the only earthquake in recent years that caused comparable losses;
the earthquake of 2005 in Kasmir killed 79,000 people, while in the Sichuan
earthquake in China 51,000 people perished.

A comparison of earthquake losses with losses from other preventable
causes shows that in the period 1980-2010 the average number of people
killed annually by earthquakes worldwide is about 19,000, losses that can be
much reduced by appropriate siting and building of structures.

These losses are comparable to the number of people killed annually by
motor cars (35,000) or drugs (32,000) in the United States alone, while
preventable diseases kill more people. Yet, although an earthquake may be
more horrifying than road accidents, the impact of its destructiveness is more
traumatic because it involves wholesale rather than piecemeal catastrophe,
just a massacre appears more horrifying than a series of murders. Indeed,
the fact that road accidents and losses from earthquake can be reduced
makes the number of its victims infuriating, rather than terrible.

Of course, one may say that this increase in human losses is partly due
to the growth of population, urbanisation and industrial development. But
it can be shown that this increase is also due to the fact that scientific progress
and technical knowledge is not reflected in practice and that its application
in some countries is hindered to the extent that earthquake regulations and
building control are seen as instructions that must be followed, while in
other countries they are considered to be only suggestions, while in many
countries they are simply empty words. And the question is why. It is simply
the misapplication of technological knowledge that exists because of inability
to manage a corrupt social system, and sometimes because of inability to
apply such knowledge where it does exist.

It is not uncommon after an earthquake, particularly during the period
of reconstruction boom that the enforcement of building control is not
sufficiently strict and codes of practice are violated, becoming the victim of
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what might be called lack of transparency. Obviously one may ask why
despite the scientific and technological achievements in recent years loss of
lives keep on increasing steadily with time. Certainly, apart from the
scientific and technical reasons, which may be responsible, there must be also
other, non-technical causes, which are not so apparent, that could explain
these enormous losses of lives. One of these causes is in the way in which
engineered structures are sited, designed, built and maintained. Simply it is
not realised that earthquakes do not kill people; it is the houses we build that
do, and that acts of God of today are often tomorrows acts of criminal
negligence

The influence of corruption has been a subject in which there is
increasing concern among economists and engineering, not least among
politicians. The experience, common sense and intuition of the practicing
engineer do point to corruption as one of the most important and
responsible cause for the exorbitant material and life losses in earthquakes.

Corruption or lack of transparency may be defined as the abuse of
entrusted power for private gain, in our case, in the citing, designing,
building and maintaining of engineered structures in seismic regions. The
degree to which corruption is perceived to exist among the people, public
officials and politicians in different countries is ranked annually by the
Corruption Perceptions Index CPI. This Index is in fact a "poll of polls"
representing the average score which individual countries have been given
by international business and financial experts when polled in a variety of
contexts. It assesses the level at which corruption is perceived by
businessmen as impacting on commercial life and as such CPI is less reliable
for countries with fewer sources of information.

Experts who began to survey the CPI sources from 1995 were business
people from industrial of less developed countries and of emerging market
economies. A CPI score relates the perception of the degree of corruption as
seen by business analysts and marks countries with 0 for highly corrupt or
zero transparency and with 10 for highly clean or transparent.

As the CPI index is based on data from the past two to three years it is
by nature only an index and its values for different years are not necessarily
comparable. This means that a change in perceptions of corruption for a
particular country would only emerge in the index over longer periods of
time (see Transparency International 2010).

Year-to-year changes in a countrys score results not only from a
changing perception of a countrys performance but also from a changing
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sample and methodology. Each year, some sources are not updated and
must be dropped from the CPI, while new, reliable sources are added. With
different respondents and somewhat differing methodologies, a change in a
countrys score may also relate to the fact that different viewpoints have been
collected and different questions been asked, so it is often difficult to
improve a CPI score over a short period, such as one or two years.

One of the difficulties here is that what is legally defined or perceived to
be corruption, differs between different countries: a political donation legal
in some jurisdiction may be illegal in another; a matter viewed as acceptable
tipping or pourboire in one country may be viewed as bribery in another.
The causes and consequences of and solutions for corruption tend to be
intertwined but each case is a special case for which the lack of long-term
observational data prevents the derivation of general rules.

Fig. 1 shows the distribution of the standard deviation of the average
CPI estimates for 153 countries over the period 1995-2009 which is less than
10% and is not significant.
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Fig. 1. Standard deviations of the average Corruption Perceptions Indices (CPI) for 153
countries.

CPI estimates are available for more than 150 countries, but only for the
period 1995 to 2009. The variation of CPI with time for a number of
countries is shown, in Fig. 2.
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Fig. 2. Variation of the annual Corruption Perceptions Index (CPI) for seven countries for the
period 1995 to 2009.

The next question is which is the most important quantifiable parameter
that affects the values of CPI. If not the most important, the most obvious is
certainly the relative wealth of a country which has produced a stable
constitution guaranteeing the rule of law.

A standard measure that allows comparison of the wealth between
countries or across economies is the Gross National Income per capita GNI.
It provides a countrys final gross national income in dollar value divided by
its population and reflects the gross average income of a countrys citizen.

The World Bank uses two methods to estimate GNI, the Purchasing
Power Parities method PPP and the Atlas method A. In the Purchasing
Power Parity PPP method conversion factors take into account differences in
the relative prices of goods and services providing a better overall measure
of the real value of output produced by an economy compared to other
economies. GNI(PPP) is measured in current international dollars which, in
principal have the same purchasing power as a dollar spent on GNI in the
U.S. economy. Because GNI(PPP) provides a better measure of the standard
of living of residents of an economy, they are the basis for the World Banks
calculations of poverty rates at $ 1 and $2 a day.

In the Atlas method official estimate of the size of economies used by the
World Bank is the GNI(A) converted to current U.S. dollars using the Atlas
method. GNI takes into account all production in the domestic economy
(i.e., GDP) and smoothes exchange rate fluctuations by using a three year
moving average, price-adjusted conversion factor.
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The two methods, Atlas and PPP, therefore, give GNI estimates which
are numerically different, in most cases the latter method giving larger
values than the former. Fig. 3 shows this for 147 countries, GNI estimates
being larger for developing countries.

For the comparison of the wealth between countries using average GNI
estimates we chose the Atlas method with data averaged over the period
1960 to 2009 which is the longest period of reliable information about
earthquakes life losses.
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Fig. 3. Comparison of the 2008 GNI Atlas ($) with the GNI PPP estimates for 147 countries.

EFFECT OF GROSS NATIONAL INCOME PER CAPITA GNI ON COR-
RUPTION

The effect of the average GNI on the Corruption Perceptions Index CPI
was investigated using the minimum, maximum and average values of GNI
for each country, adopting finally average estimates.

I tested first the data for the European Union,that is for 27 countries for
the period 1995 to 2008. As can be seen from Figure 4 the data confirm
beyond doubt that the wealth in a country does affect the degree of
corruption.
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Fig. 4. Effect of average Gross National Income per capita (GNI Atlas) on the average
Corruption Perceptions Index (CPI). for the period 1995 to 2008 for countries of the
European Union.

Equally satisfactory results obtain from the correlation of the average
Gross National Income per capita (GNI Atlas) with the mean Corruption
Perceptions Index CPI. Figure 5 which shows a plot of the data from 130
countries for the period 1960 to 2008 leaves little doubt that clearly there is
a strong dependence of GNI on CPI.
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Lack of information and the uncertainties involved in the assessment of
the available CPI values, particularly of the actual regional distribution of
CPI within a large country, does not allow the refinement of the results by
taking into consideration other variables.

Life loss in a single earthquake depends on the population density of the
region and this must be taken into consideration when casualty numbers are
calculated or compared with those from other earthquakes or used in the
analysis. Even relatively small magnitude earthquakes can exact a terrible
toll when they happen to occur near or in a populous urban centre located
in an otherwise low density areas but they may pass almost unnoticed in a
very sparsely populated region.

Here, the main interest is in the effect of corruption on the number of
Deaths Resulting from a single Earthquake=DRE, which is defined as the
number of people killed from the collapse of houses due to ground shaking,
excluding life losses from aftershocks, and from zero-magnitude effects such
as landslides, fire, tsunami or missing people. It differs from DRe, which is
the commonly used designation of the number of fatalities caused not only
by ground shaking but also caused by secondary earthquake effects such as
landslides, fire, tsunami, or people missing.

In the original sources and local press one could find examples in which
the number of fatalities had been exaggerated, presumably with the purpose
of attracting attention for more generous assistance, or for various reason,
political biases downplaying or exaggerating life losses. Also there were
instances in which the intensity of the earthquake had been reported too
large, allegedly to justify the collapse of an unjustifiably large number of
otherwise substandard vulnerable houses with great loss of life. There were
also cases in which casualty figures did not exist at all because of official
restrictions to divulge or publish data about life losses related to
earthquakes, particularly in the USSR, in China, and to a lesser extent
elsewhere, a restriction that lasted for a long time.

There is a number of factors that affect the values of DRE which are
difficult to evaluate. Population density and the vulnerability of the building
stock in the epicentral region of an earthquake are two of them. Even within
the short period of the last 30 years, there has been a rapid decrease in rural
population and an increase in urban, particularly in developing countries.
This implies a time dépendance on both the population density and the
vulnerability of the built environment which is difficult to account for in the
assessment of DRE.
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Another difficulty is that DRE depends on the value of CPI, not of the
year in which an earthquake causes the collapse of houses but of the year
they were built, perhaps decades earlier. DRE values depend even on
whether an earthquake happens at night or in the daytime, in the winter or
in the summer, in a mountainous region or in a valley, after strong and
protracted foreshocks with or without warning. An earthquake occurring on
a winter night is likely to kill two to five times more people than if it
happened in a summer morning, particularly on a rural region. There are
other common factors between DRE and CPI that are not easy to identify.
The CPI-DRE relationship is unlikely to be a direct one, since other
variables, such as time effects intervene and involve considerable
uncertainties which there is no foreseeable way of estimating.

For the period 1980 to there are 132 earthquakes in 37 countries which,
in this 31-year period have caused a total loss of 590,564 lives, or on average
19,685 deaths per annum.

The location, depth, magnitude and aftershocks were reassessed and the
vulnerability of the predominant type of affected building stock was
recorded. An approximate classification of the perceived vulnerability of
houses was derived from reports, recent site visits and from opinions of
colleagues familiar with the affected region. Population density at the time
of the earthquake was estimated on a comparative basis and divided into
four categories

The period 1995 to 2010 is the only time period for which CPI values
are available and for which the effect of CPI on DRE can be assessed which
is a very short period of observations. However, since corruption does not
seem to change very rapidly with time, it may be safe to assume that on
average CPI values before 1995 remain constant up to 1980 and that the
observations may be extended backwards by 15 years. For the period 1980
to 2010 the influence of CPI on the death toll DRE was examined for
earthquakes of 7.9 ?M ? 6.8, a range of magnitudes for which information is
more complete.

In order to ensure that damage information was representative of an
epicentral area on land, earthquakes located more than 20 km off shore
were excluded as well as subcrustal events deeper than 35 km mostly in
subduction areas. Earthquakes with epicentral areas in very low density or
sparsely inhabited regions were also removed.

Fig. 6 is a plot of the data for the period 1980-2010 which is very similar
to that shown in Fig. 6. There are DRE estimates for 17 countries from 27
earthquakes which plot with CPI almost with a standard error of 0.65. This
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is a small data base which is clearly biased towards countries of small
transparency, to some extend inevitable as so far most large earthquakes
happen to occur there. It confirms, however, that in spite of the uncertainty
in precise numbers even at this low level of discrimination of the various
variables involved, the effect of corruption on the number of people killed
by earthquakes is valid.

It is obvious that these figures have no predictive value; they simply
portray the effect of corruption on life losses during the last three decades.

0 -I---------

123456789 10

CPI

1980-2010, 6.8, 35, -20, SPP, Q

Fig. 6. Death toll (DRE) during the period 1980-2010 as function of the average. Corruption
Perceptions Index (CPI) over the period 1995-2009, for shallow earthquakes on land of
7.9 a M a 6.8

At the end, it is not only the serious consequences of earthquakes that
matter but that earthquakes comparable in size have proportionately
negligible effects and that those serious consequences are not inevitable. The
data we used are crude and to some degree incomplete, nevertheless they do
show that there is an undeniable relation between corruption and death toll.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος αναγγέλλει τό θάνατο
τοΰ 'Ακαδημαϊκού Νικόλαου Άρτεμιάδη καί λέγει τά έξης:

«Άς μου έπιτραπεΐ, κύριοι 'Ακαδημαϊκοί, νά πώ λίγα λόγια γιά τόν μετα-
στάντα Νικόλαο Άρτεμιάδη. Ό Νικόλαος Άρτεμιάδης γεννήθηκε στήν Κων-
σταντινούπολη τό έτος 1917. Σπούδασε στό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τής
Θεσσαλονίκης, δίδαξε Μαθηματικά σέ σχολεία τής πρωτεύουσας κατά τά έτη
1943-1951, καί τό 1951 μετέβη στή Σορβόννη όπου έκπόνησε τή διδακτορική
του διατριβή.

Άπό τό 1958 έως τό 1975 δίδαξε στά Πανεπιστήμια τού Wisconsin, τού
Southern Illinois καί τής Θεσσαλονίκης. Μεταξύ τού 1975 καί τού 1984
υπήρξε Τακτικός Καθηγητής στό Πανεπιστήμιο Πατρών, τό όποιο παράλληλα
υπηρέτησε παντοιοτρόπως βάσει τών κατά καιρούς θέσεων καί διακρίσεών του.
Διετέλεσε Πρόεδρος καί Μέλος πολλών έθνικών καί διεθνών έπιτροπών έπί τού
άντικειμένου τής έπιστήμης τών Μαθηματικών. Δημοσίευσε σωρεία έρευνών καί
μελετών του, αύτοτελώς ή σέ έγκριτα διεθνή περιοδικά.

Τό 1986 έξελέγη Τακτικό Μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών καί διετέλεσε
Πρόεδρος της κατά τό έτος 2000».

Ή Όλομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τού έκλιπόντος.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 11ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ 2010

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΧΗ, 490 π.Χ.*
ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΑΡΒΕΛΗ

«"Οταν οι Πέρσες είδαν τούς Αθηναίους νά κατεβαίνουν χωρίς ιππικό
ή τοξότες καί μέ μικρή δύναμη, πίστεψαν οτι ήταν ένας στρατός τρελών
πού έτρεχε νά συναντήσει τήν καταστροφή του».

«ΤΗταν οί πρώτοι "Ελληνες, άπ' οσο ξέρω, πού έπιτέθηκαν τρέχοντας καί οί πρώτοι πού
αντίκρισαν χωρίς φόβο τή μηδική ενδυμασία καί τούς άνδρες πού τή φορούσαν γιατί, ώς
τότε, κανείς "Ελληνας δέν άντεχε ούτε ν' ακούσει τό ονομα Μήδος χωρίς νά νιώσει τρόμο».

Ηρόδοτος

Στόν ιερό χώρο τής Πνύκας, όπου λειτούργησε τό δημοκρατικό πολίτευμα
μέ τή συμμετοχή τών πολιτών στήν πλέον άμιγή καί αυθεντική μορφή του πριν
άπό άκριβώς δυόμισι χιλιάδες χρόνια (τό 490 π.Χ.), ελήφθη μία ιστορική από-
φαση άπό τούς 'Αθηναίους πολίτες.

Ή άπόφαση υπαγόρευε άντίσταση κατά τού Πέρση είσβολέως, καταπολέ-
μηση του καί έκδίωξή του άπό τό πάτριον έδαφος. Ή άπόφαση ήταν γενναία,
λαμβανομένων ύπ' όψιν τής ισχύος τού άντιπάλου ώς πολεμικής μηχανής τής
μεγαλύτερης τότε αυτοκρατορίας, τής Περσικής, τής άριθμητικής υπεροχής
του καί τής πολεμικής πείρας του, άφού μόλις είχε καταστείλει τήν 'Ιωνική
'Επανάσταση, άλλά καί τού υψηλού ήθικού του. 'Αναμφίβολα, ή άγάπη πρός
τήν ελευθερία καί τήν άνεξαρτησία πρέπει νά έπρυτάνευσαν στή λήψη τής
άπόφασης άπό τούς 'Αθηναίους πολίτες έναντι όλων τών υπολογισμών καί τών
στρατιωτικών άναλύσεων.

* Στο πλαίσιο ομιλιών γιά τά 2.500 χρόνια άπό τή μάχη του Μαραθωνος.
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Ό φανερός λόγος τής δεύτερης αυτής εκστρατείας τών Περσών κατά τής
Ελλάδος —ή πρώτη ήταν ή άποτυχημένη τού Μαρδονίου— ήταν έκδικητικός,
ή τιμωρία δηλαδή τών Ελλήνων, ιδιαίτερα τών 'Αθηναίων καί Έρετριέων, διό-
τι έστερξαν καί βοήθησαν μέ πολεμικά μέσα τούς έπαναστατήσαντες κατά τής
περσικής κατοχής "Ιωνες. Λόγος ομως άνεπαρκής γιά τήν επιμονή τών
Περσών σέ μία δεύτερη εκστρατεία κατά τής Ελλάδος, καί κυρίως γιά τό μέ-
γεθος τής προετοιμασίας της καί τόν όγκο τών στρατιωτικών δυνάμεων πού
συμμετείχαν. Λογικά, ό στόχος τού άντιπάλου ήταν μεγαλύτερος τής απλής
τιμωρίας. Άς τό ερευνήσουμε αύτό.

Ή Περσική Αύτοκρατορία είχε πλέον εξαντλήσει τά άσιατικά όρια τής
έπέκτασής της καί δ βασιλεύς Δαρείος δ Α ', παντοδύναμος, είχε άρχίσει νά
σκέπτεται τή μόνη κατεύθυνση πού τού είχε άπομείνει στον τότε γνωστό κό-
σμο πρός εξάπλωση τής κυριαρχίας του, τή δυτική, τουτέστιν τήν άγουσα στόν
ευρωπαϊκό χώρο. Άλλά τήν κατεύθυνση αύτήν παρεμπόδιζε ή Ελλάδα. Προη-
γούμενη προσπάθειά του μέ διάβαση τοϋ Δέλτα τοϋ Δουνάβεως καί επιδρομή
κατά τής χώρας τών Σκυθών δέν είχε άποφέρει τά προσδοκώμενα. "Επρεπε
λοιπόν νά κατακτηθεί ή Ελλάδα γιά νά άποτελέσει τό σκαλοπάτι, τό προγε-
φύρωμα, θά λέγαμε, μέ τή σημερινή στρατιωτική ορολογία, γιά τήν επέκταση
τής κυριαρχίας του πρός τόν ευρωπαϊκό χώρο.

Στή μάχη τοϋ Μαραθώνος, επομένως, τό διακύβευμα ήταν μέγα. Διότι εκεί,
στό Μαραθώνα, έλαβε χώρα ή σύγκρουση τών δύο κόσμων, τού άνατολικοϋ μέ
τό δυτικό. Δύο κόσμων διαφορετικών, τού κόσμου τής δημοκρατίας μέ αύτόν
τής δεσποτείας, τής παιδείας καί τής άπαιδευσίας, τού έλεύθερου πολίτη καί τοϋ
πολίτη-δούλου. Άπό τήν έκβαση τής σύγκρουσης δέν είναι υπερβολή νά πούμε
ότι άλλος θά ήταν στή συνέχεια δ ροϋς τής ιστορίας, αν επικρατούσε δ έξ άνα-
τολών άντίπαλος. Ή Ευρώπη πολύ πιθανόν νά είχε διαφορετική εξέλιξη, καί πο-
λιτισμικά νά διέφερε άπό τή σημερινή όπως τή γνωρίζουμε.

Ή μάχη λοιπόν στήν όποια άναφερόμαστε, καί καθόλου λιγότερο οί ναυμαχίες
τής Σαλαμίνος καί τής Μυκάλης καί οί μάχες τών Θερμοπυλών καί τών Πλα-
ταιών, άποτελεΐ ιστορικό όρόσημο όχι μόνον ελληνικής σημασίας άλλά παγκό-
σμιας, άκριβώς διότι επέδρασε καταλυτικά στήν πορεία τών πραγμάτων καί ιδιαί-
τερα σέ ο,τι εννοούμε άναφερόμενοι σήμερα στό δυτικό πολιτισμό, τόν δποΐο άφη-
σε νά εξελιχθεί άνεπηρέαστα, έξω άπό τήν άνατολική παρέμβαση καί επιρροή.

Βέβαια, ή κατά τοϋ ευρωπαϊκού χώρου έπέλαση τής 'Ανατολής στους χρό-
νους πού άναφερόμαστε δέν θά ήταν ή πρώτη καί τελευταία, άφοϋ αιώνες άργό-
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τερα έπανελήφθη ώς αραβική επέλαση καί αργότερα ώς οθωμανική, μέ ασπί-
δα προστασίας τό Βυζάντιο, καί αργότερα μέ ορόσημα τις μάχες τοΰ Πουατιέ
καί τής Βιέννης όπως και τή ναυμαχία τής Ναυπάκτου.

Ό ς πρός τήν καθαρά ελληνική διάσταση του γεγονότος τής μάχης τοΰ
Μαραθώνος αλλά καί γενικά τής αναμέτρησης τών Ελλήνων μέ τόν Πέρση
εισβολέα κατά τό πρώτο ήμισυ τοϋ 5ου π.Χ. αιώνος, άναμέτρησης που έμεινε
στήν Ιστορία ώς «Περσικοί ή Μηδικοί Πόλεμοι», δέν θά είχαμε φθάσει στό
αποκορύφωμα τοϋ κλασικού πολιτισμού, στό δεύτερο ήμισυ του αιώνος, αν ή
κατάληξη τών μαχών πού προανέφερα βάρυνε τήν ελληνική πλευρά. Δέν γνω-
ρίζω αν θά υπήρχε καν ό αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, άλλά καί αν υπήρχε
ποιά θά ήταν ή έννοια καί τό περιεχόμενο του.

Ή συντριβή τών Περσών στήν έξιστορούμενη μάχη κατέδειξε ότι ό περ-
σικός στρατός δέν ήταν αήττητος, οπως λίγο ή πολύ έπιστεύετο τότε, καί αύτό
είχε τήν ευεργετική έπίδραση του στό πανελλήνιο καί ήταν τό προανάκρουσμα
τών νικηφόρων μαχών πού ακολούθησαν τά επόμενα χρόνια.

Άλλά καιρός νά ασχοληθούμε καί μέ αύτό καθ' εαυτό τό γεγονός τής μά-
χης. Ή δεύτερη αύτή εκστρατεία τών Περσών κατά τής Ελλάδος δέν άκο-
λούθησε τό δρομολόγιο τής πρώτης, τού Μαρδονίου, όχι διότι οί Πέρσες ήσαν
προληπτικοί καί έφοβοϋντο τή θαλασσοταραχή τής χερσονήσου τού "Αθωνος
άλλά διότι ήθελαν νά άποφύγουν τά κτυπήματα τών Θρακών καί τών Μακε-
δόνων πού είχαν δεχθεί τά στρατεύματα τού Μαρδονίου καί νά ακολουθήσουν
ένα συντομότερο δρομολόγιο, τό θαλάσσιο, διά τών Κυκλάδων, γιά νά τιμω-
ρήσουν τή Νάξο, πού μάλλον είχε βοηθήσει τούς "Ιωνες, καί νά διαπεραιω-
θοΰν στήν Εύβοια, γιά νά τιμωρήσουν τήν Κάρυστο καί κυρίως τήν 'Ερέτρια.
"Ολα αύτά τά έπέτυχαν καί στις αρχές Σεπτεμβρίου τού 490 π.Χ. εμφανί-
ζονται στή θαλάσσια περιοχή τού Μαραθώνος καί άποβιβάζονται στό μυχό τού
κόλπου.

Τής όλης εκστρατείας ήγοΰντο δύο ικανοί καί έμπειροι περί τά πολεμικά
άνδρες, ό Δάτις καί ό 'Αρταφέρνης. Ό δεύτερος μάλιστα ήταν καί άνηψιός τού
Δαρείου. Κατά τόν Ηρόδοτο, ό Δαρείος είχε προαποστείλει κήρυκες σέ ελλη-
νικές πόλεις τού νησιωτικού καί ήπειρωτικού χώρου ζητώντας «γήν καί
υδωρ». Είναι γνωστό ότι οί Πέρσες άνεμειγνύοντο εις τά ελληνικά πράγματα
καί είχαν «φίλα προσκείμενους» μεταξύ τών Ελλήνων. 'Εξάλλου τούς Δάτι
καί 'Αρταφέρνη συνόδευε καί συμβούλευε ό "Ιππίας, υιός τού Πεισιστράτου, καί
όχι μόνον. Ή άποβίβαση στό Μαραθώνα είναι φανερό ότι είχε ώς στόχο τήν
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κατάληψη τής πόλεως τών Αθηνών, στήν οποία οί κήρυκες τοΰ Δαρείου είχαν
άσχημη υποδοχή καί κακό τέλος κατά τόν Παυσανία.

Ώς πρός τή δύναμη τώρα τής εκστρατείας, φαίνεται βέβαιο άπό πολλές
πηγές ότι ό στόλος άριθμούσε περί τά 600 συνολικά πλοία, πολεμικά καί με-
ταγωγικά, καί δ στρατός όχι περισσότερους τών 200 χιλιάδων άνδρών. Οί πα-
ραταχθέντες δμως στή μάχη Πέρσες μάλλον δέν υπερέβαιναν τόν άριθμό τών
40-50 χιλιάδων άνδρών.

Άπό πλευράς Ελλήνων ή δύναμη τών παραταχθέντων είναι επακριβώς
γνωστή, ήτοι 10.000 'Αθηναίοι καί 1.000 Πλαταιεΐς. Οί 'Αθηναίοι ζήτησαν
βοήθεια άπό άλλες ελληνικές πόλεις άλλά μόνον οί Πλαταιεΐς άνταποκρίθηκαν.
Οί Σπαρτιάτες δέν άρνήθηκαν, άλλά προφασισθέντες έθιμα έβράδυναν νά άνα-
χωρήσουν, μέ άποτέλεσμα μία δύναμη 2.000 Σπαρτιατών νά φθάσει στό πεδίο
τής μάχης τήν επομένη ήμερα τής διεξαγωγής της χωρίς νά λάβει μέρος στόν
άγώνα.

Οί 'Αθηναίοι έφθασαν στό Μαραθώνα καί ετάχθησαν έναντι τών Περσών,
πλήν επί ήμέρες ούτε δ ένας ούτε δ άλλος άπό τούς άντιπάλους προχωρούσε σέ
μάχη. Στό στρατόπεδο τών Ελλήνων πολέμαρχος ήταν ό Άφιδναίος Καλλί-
μαχος, μέ τήν άρχιστρατηγία νά περιέρχεται άνά ήμέρα σέ έναν άπό τούς δέκα
στρατηγούς. Τελικά επικράτησε ή άποψη —καί σέ αύτό φαίνεται ότι βοήθησε ό
Καλλίμαχος— νά .δοθεί ή άρχιστρατηγία μονίμως στόν Μιλτιάδη. Άνεγνωρίζε-
το έτσι ή υπεροχή σέ ικανότητα τού στρατηγού Μιλτιάδη καί ιδιαιτέρως ή γνώ-
ση πού είχε γιά τόν άντίπαλο καί τήν πολεμική τακτική πού άκολουθούσε.
Ήταν μία συνετή άπόφαση προ τού κινδύνου, ή οποία καί άπέφερε καρπούς.

Ό Μιλτιάδης πριν άπό τή μάχη μελετούσε τόν άντίπαλο, τόν κατασκό-
πευε καί συγκέντρωνε πληροφορίες γιά αύτόν. Τόν άπασχολούσαν αφενός μέν
ή άριθμητική υπεροχή τού εχθρού καί άφετέρου ή ικανότητα τών τοξοτών του
νά δημιουργούν φραγμό άπό βέλη καί νά έπιφέρουν απώλειες στόν έπιτιθέμενο.
Τρίτο πρόβλημά του ήταν τό ιππικό τών Περσών, πού ήταν ισχυρό καί αξιό-
μαχο ένώ δ ίδιος δέν διέθετε ιππική δύναμη γιά νά τό αντιμετωπίσει.

"Ας άρχίσουμε άπό τό πρόβλημα τού ιππικού. Ό Μιλτιάδης, άπό τις πλη-
ροφορίες πού συνέλεξε, έγνώριζε τις συνήθειες τών ιππέων καί σκέφθηκε νά
στερήσει άπό τό ιππικό τήν ευκαιρία συμμετοχής του στή μάχη. Πώς; Άπλά,
δέν θά άφηνε τήν πρωτοβουλία τής επίθεσης στους Πέρσες άλλά μέ αιφνιδια-
στική επίθεση εναντίον τους καί μάλιστα πολύ πρωΐ οί ιππείς δέν πρόφθαιναν
νά συγκεντρώσουν τούς ίππους των, πού τούς άφηναν ελεύθερους τή νύκτα,
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ούτε νά τούς χαλινώσουν, νά τούς αρματώσουν και νά τούς παρατάξουν γιά μά-
χη. "Οντως έτσι εξελίχθησαν τά πράγματα, καί πριν καν ετοιμαστεί τό περ-
σικό ιππικό ή μάχη είχε κριθεί.

Τόν κίνδυνο τών άπωλειών άπό τούς τοξότες τού άντιπάλου, οί οποίοι έφη-
μίζοντο γιά τις δυνατότητες τους στήν τοξοβολία, ό Μιλτιάδης τόν άντιμετώ-
πισε μέ τήν τακτική τής ταχείας έπίθεσης καί μέ τις εντολές του όταν οί επι-
τιθέμενοι θά έφθαναν στό βεληνεκές τών εχθρικών τόξων, περί τά 150 μ. άπό
τήν εχθρική παράταξη, νά επιταχύνουν τό ρυθμό τους ώστε νά μειώσουν τό
χρόνο παραμονής ύπό τά εχθρικά βέλη καί νά αποφύγουν τις άπώλειες. Ή τα-
κτική του αύτή άποδείχθηκε επιτυχής, σωτήρια, καί αύτό θά γίνει άντιληπτό
όταν θά άναφερθούμε στις εκατέρωθεν άπώλειες.

Τό τρίτο πρόβλημα τής άριθμητικής υπεροχής τών Περσών, πού ήταν καί
τό σοβαρότερο, ό Μιλτιάδης έγνώριζε εύθύς εξαρχής ότι μόνο μέ τόν κατάλ-
ληλο τακτικό ελιγμό θά μπορούσε νά τό αντιμετωπίσει. "Εναν ελιγμό προσαρ-
μοσμένο στήν τακτική πού ακολουθούσαν στούς πολέμους οί ήγήτορες τού
έχθρού καί πού ό ίδιος είχε γνωρίσει στό παρελθόν συμμετέχοντας στόν πόλε-
μο τών 'Ιώνων κατά τών Περσών.

'Εφόσον λοιπόν ήταν βέβαιος ότι οί Πέρσες θά έμάχοντο μέ ισχυρή φά-
λαγγα στό κέντρο τής όλης παράταξής των, σκέφθηκε νά τούς άντιμετωπίσει
μέ άσθενεΐς δυνάμεις στό δικό του κέντρο καί νά έχει έτσι μία ελεγχόμενη υπο-
χώρηση, καθ' ον χρόνον τά ισχυρά άκρα τής παράταξής του θά έπετίθεντο κατά
τών ασθενών άκρων τών Περσών. Ό ελιγμός αυτός θά είχε ώς άποτέλεσμα
τήν περικύκλωση τού εχθρού, μέ τή νικηφόρο προχώρηση καί στή συνέχεια σύ-
γκλιση τών δύο άκρων τής ελληνικής παράταξης.

Ή καινοφανής αύτή τακτική τού Μιλτιάδη, όπως κάθε νέα τακτική ή
στρατηγική ιδέα πού εφαρμόζεται γιά πρώτη φορά, τού έδωσε ένα σαφές πλε-
ονέκτημα στό πεδίο τής μάχης, άντισταθμίζοντας τήν άριθμητική υπεροχή τού
άντιπάλου. Τή νέα ιδέα, μέ τό χαρακτηρισμό «άσθενές κέντρο καί ισχυρά
άκρα» έχρησιμοποίησαν πολλοί στρατηγοί στή συνέχεια, ήμέτεροι καί ξένοι,
καθώς καί ό Μέγας 'Αλέξανδρος. Μέ σημερινή ορολογία θά λέγαμε ότι ήταν
ένας άμφίπλευρος κυκλωτικός ή ύπερκερωτικός ελιγμός. Μία τέτοια καινοτο-
μία δικαίως χάρισε στόν Μιλτιάδη τό χαρακτηρισμό τού ιδιοφυούς στρατηγού.

Ό Μιλτιάδης επέλεξε ή ήμέρα τής έπίθεσης νά είναι ή ήμέρα τής δικής
του άρχιστρατηγίας, χωρίς νά κάνει χρήση τού προνομίου πού τού είχε παρα-
χωρηθεί. "Αρχισε τήν 5η πρωινή ώρα, αιφνιδιάζοντας τόν άντίπαλο. Ένώ οί
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αντίπαλες παρατάξεις ευρίσκονταν σέ μία άπόσταση 1.500 μ. περίπου ή μία
άπό τήν άλλη, ή ταχύτητα τών Ελλήνων —γιά τούς λόγους πού εξηγήσαμε—
πολύ γρήγορα έφερε κοντά τις παρατάξεις καί μετέτρεψε τόν άγώνα σέ σώμα
μέ σώμα. Έδώ έγινε φανερή ή υπεροχή τών Ελλήνων σέ έκπαίδευση καί σω-
ματικά προσόντα άλλά καί στό φρόνημα. Γιά αύτό τό τελευταίο ή εξήγηση
είναι οτι οί μεν 'Αθηναίοι καί Πλαταιεΐς έμάχοντο κυριολεκτικά υπέρ βωμών
καί εστιών, γιά τό άγαθό τής έλευθερίας καί τήν άγάπη πρός τήν πατρίδα, ένώ
οί Πέρσες έμάχοντο σέ ξένη χώρα, μακριά άπό τούς δικούς τους καί τήν πα-
τρίδα τους, γιά τις φιλοδοξίες καί τά συμφέροντα τού βασιλέως. Περισσότερο
ομως άπό κάθε άλλο, ή παιδεία καί δ πολιτισμός στοιχειοθετούσαν τή διαφορά
τών δύο άντιπάλων.

'Αρχικά οί Πέρσες έξεπλάγησαν μέ τήν επίθεση τών Ελλήνων, ιδιαίτερα
μέ τό παράλογο τής ένέργειάς των, λόγω τής πολύ μεγάλης άριθμητικής υπε-
ροχής των. Πολύ σύντομα όμως συνειδητοποίησαν τή σοβαρότητα τής κατα-
στάσεως όταν, τό μέν ισχυρό κέντρο τους προχωρούσε μέ δυσκολία καί βραδύ-
τητα ένώ, άντιθέτως, τά άσθενή άκρα τους υποχωρούσαν πρό τής ορμής τού
άντιπάλου.

Τό σχέδιο τού Μιλτιάδη γρήγορα έγινε φανερό ότι άρχισε νά επιτυγχάνει.
Μέ τόν κίνδυνο εγκλωβισμού των οί Πέρσες άρχισαν νά τρέπονται σέ φυγή,
ένώ ή σύγχυση τής μάχης, ή έλλειψη συντονισμού καί ή άπώλεια τού ήθικού
τούς έσπρωχνε πρός τά πλοία των, πού τά έβλεπαν ώς τή μόνη οδό σωτηρίας.
Οί "Ελληνες «ένίκων» καί κατεδίωκαν τούς Πέρσες «κόπτοντες αυτούς». Μή
γνωρίζοντες έπακριβώς καί τήν περιοχή, στή φυγή τους πρός τά πλοία, οί
Πέρσες έπεσαν στό μεγάλο ελος πού υπήρχε εκεί, καί όπως γράφει ό Παυσα-
νίας «έσπίπτουσιν οί βάρβαροι [σσ. εις τό ελος] καί σφίσιν τόν φόνον τόν πολύν
επί τούτω συμβήναι», δηλαδή στό έλος είχαν τις περισσότερες άπώλειες.

Οί 'Αθηναίοι προσπάθησαν νά εμποδίσουν τήν επιβίβαση στά πλοία καί
άκόμα νά τά κατακαύσουν. "Ετσι, στον παράλιο χώρο έλαβε χώρα σκληρός
άγώνας σώμα μέ σώμα. Έκεΐ έπεσε δ άδελφός τού τραγικού ποιητή Αισχύλου
Κυναίγειρος, ένώ στή μάχη συμμετείχε καί δ Γδιος δ ποιητής.

Ή μάχη δέν διήρκεσε παρά τρεΤς έως τέσσερις ωρες. Τήν 9η πρωινή τά
πλοία τού εχθρού είχαν άπομακρυνθεΐ άπό τήν άκτή καί είχαν άνοιχθεΤ μέ κα-
τεύθυνση πρός τήν έξοδο του νοτίου Ευβοϊκού. Ή νίκη τών Ελλήνων ήταν
άδιαμφισβήτητη καί περιφανής. Οί Πέρσες εγκατέλειψαν στό πεδίο τής μά-
χης 6.400 νεκρούς, ένώ οί "Ελληνες είχαν 192 νεκρούς, 'Αθηναίοι ολοι έκτος
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άπό μία δεκάδα, ίσως κάτι περισσότερο, Πλαταιείς. Ή πολύ μεγάλη διαφορά
τών άπωλειών άντικατοπτρίζει τή διαφορά στρατηγικής, εκγύμνασης καί μα-
χητικότητας άλλά καί τή διαφορά ήθικοΰ, τακτικής σχεδίασης καί ποιότητας
ήγεσίας.

Κατά τή μάχη έπεσαν ό πολέμαρχος Καλλίμαχος καί ό στρατηγός Στη-
σίλαος, επικεφαλής τών τμημάτων τους. 'Αξίζει νά άναφερθεΐ ότι σέ αυτήν τή
μάχη συμμετείχε ώς στρατηγός ό 'Αριστείδης ό Δίκαιος άλλά καί ό μετέπει-
τα-νικητής τής ναυμαχίας τής Σαλαμίνος Θεμιστοκλής.

Τή μεγάλη νίκη άνήγγειλαν στούς 'Αθηναίους, είτε ό Φειδιππίδης -μάλλον
αδύνατον διότι ό ίδιος είχε διατρέξει καί τήν άπόσταση πρός τή Σπάρτη μετα-
φέροντας τό αίτημα τών 'Αθηναίων γιά βοήθεια—, είτε ό Εύκλέας, ή καί ό Θέρ-
σιππος, δ όποιος μετά τό «νενικήκαμεν» έξέπνευσε. Εις άνάμνησιν τού γεγο-
νότος έχει καθιερωθεί τό άθλημα τού μαραθωνίου δρόμου πού έχει συμπεριλη-
φθεί στά άγωνίσματα τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων.

Άπομακρυνόμενοι άπό τό πεδίο τής ήττας τους, οί Δάτις καί 'Αρταφέρνης
σκέπτονταν ότι ό κύριος στόχος τής εκστρατείας τους, πού ήταν ή τιμωρία τής
πόλης τών 'Αθηνών, δέν είχε εκπληρωθεί. Ή πόλη, έχοντας στείλει τό στρα-
τό της στό Μαραθώνα, έμενε άφρούρητη —ενδεχομένως νά είχαν καί σχετικό
μήνυμα άπό τούς άνθρώπους των—, καί αύτό ήταν πρόκληση καί συνάμα καλή
ευκαιρία. 'Αποφάσισαν νά περιπλεύσουν τό Σούνιο καί νά κατευθυνθούν πρός τό
Φάληρο γιά τή συνέχιση καί εκπλήρωση τού σκοπού τής εκστρατείας.

Στό άλλο στρατόπεδο, ό Μιλτιάδης άνησυχούσε. Σκεπτόταν ότι, παρά τήν
περιφανή νίκη τους, ή κύρια δύναμη τών Περσών δέν είχε έξοντωθεΐ καί παρέμε-
νε ικανή γιά συνέχιση τών επιχειρήσεων. Σκεπτόταν άκόμα ότι ή πόλη του έμε-
νε άφύλακτη αυτήν τήν ώρα καί ότι, αν ήθελαν οί Πέρσες νά τήν προσβάλουν, ή
συντομότερη οδός άπό ξηράς ήταν άπό τό Φάληρο. Καθόλου άπίθανο, καίτοι δέν
άναφέρεται άπό τούς ιστορικούς νά είχε άνθρώπους του οί όποιοι παρακολουθούσαν
τήν κίνηση τών περσικών πλοίων καί τον ένημέρωναν. "Ετσι, χωρίς χρονοτριβή,
καί άφού άφησε στό πεδίο τής μάχης μία δύναμη ύπό τόν 'Αριστείδη γιά τήν ταφή
τών νεκρών —άκόμα καί τών νεκρών τού έχθρού—, τήν περίθαλψη τών τραυμα-
τιών καί τήν περισυλλογή τών λαφύρων, έφερε μέ σύντονη πορεία τό στράτευμα
στό χώρο τού Φαλήρου, παρά τήν κόπωση τής μάχης, αυθημερόν.

"Οταν έφτασε ό στόλος τών Περσών καί οί Δάτις καί 'Αρταφέρνης αντε-
λήφθησαν τί είχε συμβεί, σκέφθηκαν ότι μία δεύτερη πανωλεθρία δέν θά ήταν
άνεκτή άπό τόν βασιλέα, ίσως μάλιστα νά ήταν έπικίνδυνη καί γιά τούς ίδιους.
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'Αποφάσισαν λοιπόν τήν άνάκρουση πρύμνας καί τήν επιστροφή στήν ασιατική
γη. Κατ' αυτόν τον τρόπο έληξε ή δεύτερη αυτή εκστρατεία τών Περσών κατά
τής Ελλάδος.

Στό πεδίο τής μάχης άνηγέρθησαν τύμβοι γιά τούς 'Αθηναίους καί τούς
Πλαταιεΐς νεκρούς καί τρόπαιο οπου καί τό επίγραμμα τού Σιμωνίδη «Ελλή-
νων προμαχούντες 'Αθηναίοι Μαραθώνι χρυσοφόρων Μήδων έστόρεσαν δύνα-
μιν» νά διαλαλεί τή μεγάλη νίκη άνά τό πανελλήνιο. Με τό αίσθημα ότι οί
θεοί βοήθησαν στή μάχη, άφιέρωσαν σέ αυτούς μέρος τών λαφύρων, κατα-
σκευάσθηκαν δ Θησαυρός τών 'Αθηναίων στούς Δελφούς καί άλλοι θησαυροί,
καθώς καί άγάλματα καί παραστάσεις στήν Ποικίλη Στοά καί άλλού. Έπίσης
τιμήθηκαν οί ήγέτες, μέ πρώτο τόν Μιλτιάδη, καί καθιερώθηκαν άθλητικοί
άγώνες γιά νά θυμίζουν τή μεγάλη νίκη.

'Άς δούμε τώρα πολύ σύντομα καί τήν άλλη πλευρά. Στήν περσική αυλή,
ή ήττα στό Μαραθώνα δέν ματαίωσε τούς κατά τής Ελλάδος έπιθετικούς
σχεδιασμούς τού βασιλέως. Ό Δαρείος άρχισε νά προετοιμάζει νέα έκστρατεία
κατά τής Ελλάδος. Τό γεγονός τού θανάτου του τό έτος 486 π.Χ. δέν άνέ-
κοψε τις προετοιμασίες τις όποιες δ υιός του Ξέρξης, δ νέος βασιλεύς, ένστερ-
νισθείς τά φιλόδοξα σχέδια τού πατέρα του, συνέχισε. Τελικά άνέλαβε καί προ-
σωπικά νά ήγηθεΐ δ 'ίδιος τής τελευταίας εκστρατείας κατά τών Ελλήνων. Ό
κίνδυνος γιά αυτούς τούς τελευταίους δέν είχε τελειώσει. Τουναντίον, ή μάχη
τού Μαραθώνος ήταν ή άρχή.

'Από μικρή έρευνα γιά τήν τοποθέτηση τών σημερινών 'Ιρανών ιστορικών
στό θέμα τής έξιστορούμενης μάχης καί κυρίως στή σημασία της γιά αυτούς,
διαπιστώθηκε δτι αύτή φαίνεται υποβαθμισμένη στά ιστορικά κείμενά τους καί
δ σκοπός της περιορίζεται στήν έπιδίωξη τιμωρίας τών ελληνικών πόλεων πού
είχαν βοηθήσει στρατιωτικά τούς "Ιωνες, χωρίς νά γίνεται λόγος γιά επεκτα-
τισμό στόν έλληνικό χώρο καί δι' αύτού στόν ευρωπαϊκό. Βέβαια δέν πείθουν,
διότι δπως προαναφέρθηκε καί έπ' αύτού έχουν άποφανθεϊ καί ξένοι ιστορικοί,
άφενός οί άλλεπάλληλες έκστρατεΐες κατά τής Ελλάδος, άφετέρου τό μέγε-
θος τών προπαρασκευών καί τό ύψος τών δυνάμεων κάθε έκστρατείας, προδί-
δουν τόν τελικό μεγαλεπήβολο στόχο τών Περσών.

Δέν θά έπεκταθώ στά έπακολουθήσαντα γεγονότα. Ή ομιλία άφορά άπο-
κλειστικά στή μάχη τού Μαραθώνος, μέσα στό πλαίσιο τού εορτασμού τών
2.500 ετών πού έχουν παρέλθει άπό τό μεγάλο αύτό, παγκόσμιας έμβέλειας,
ιστορικό γεγονός.
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Ή μάχη διδάσκεται σήμερα σέ όλες τις στρατιωτικές σχολές, δικές μας
καί ξένες. Τον Μιλτιάδη τον γνωρίζουν δλοι οί έπαγγελματίες στρατιωτικοί.
Γιατί δμως διδάσκεται; "Οχι άσφαλώς έπειδή ένδέχεται νά επαναληφθεί ένα
παρόμοιο πεδίο μάχης, μέ τήν τότε μορφή τοϋ πολέμου. Ούτε κατά διάνοιαν,
οί έποχές έχουν άλλάξει έντελώς τή μορφή τοϋ πολέμου. Διδάσκεται όμως γιά
τις άναλλοίωτες άρχές, τις διαχρονικές αρχές που άνέδειξε ή μάχη τοϋ Μα-
ραθώνος. "Οτι μία νέα ιδέα, σέ στρατηγικό ή καί σέ τακτικό έπίπεδο, ένώ δέν
έχει κόστος, επενεργεί ώς πολλαπλασιαστής δυνάμεως μέ εκπληκτικά άποτε-
λέσματα. Έδίδαξε ή μάχη ότι ισχυρότερος δέν σημαίνει καί αήττητος, ότι άξια
καί ικανή ήγεσία είναι αυτή που δίνει τό μέτρο τής άποδοτικότητας τοϋ στρα-
τεύματος κατά τόν άγώνα, ότι τό υψηλό φρόνημα καί τό ήθικό τών μαχητών
είναι άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά έπιτυχία.

Ή μάχη τού Μαραθώνος έχει διδάξει πολλά. Πρωτίστως δμως ότι ή ελευ-
θερία άπαιτεΐ συνεχή έπαγρύπνηση καί άγώνα. Δέν είναι έσαεί έξασφαλισμένη.

[Τό κείμενο συμπληρώνεται μέ εικόνες καί χάρτες, οί όποιοι παρατίθενται
στή συνέχεια. 'Ιδίως μέ τούς χάρτες γίνεται προσπάθεια χωροθέτησης τών
δραστηριοτήτων οί όποιες άναφέρονται στό κείμενο, καί καλύτερης κατανόη-
σης τού ελιγμού τοϋ ευφυούς Μιλτιάδη].
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Χάρτης 1. Ή Περσική Αυτοκρατορία κατά το 500 π.Χ. Το κίτρινο βέλος δείχνει τις στρατη-
γικές επιδιώξεις.
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Χάρτης 2. Οί τρεις εκστρατείες των Περσών κατά της Ελλάδος
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Χάρτης 3. Ή περιοχή τοΰ Μαραθώνος πριν άπό τή μάχη.

Φ**
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Χάρτης 4. Τά στρατόπεδα Ελλήνων καί Περσών.
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Χάρτης 5. Μαχη Μαραθώνος: Παραταξη τών αντίπαλων κ at έναρξη Α φάσης.
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Χάρτης 6. Μάχη Μαραθωνος: Συνέχιση Λ' φάσης, και Β ' φάση.
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Χάρτης 7. Μάχη Μαραθώνος: Γ ' φάση.

Είκ. 1. Ό Τύμβος τών πεσόντων 'Αθηναίων, οπως είναι διαμορφωμένος σήμερα.
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ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝ!
ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝ ΜΗΔΩΝ
ΕΣΤΟΡΕΣΑΝ ΔΥΝΑΜΙΝ

Σιμωνίδης

Είκ. 2. ΤΙ στήλη πλησίον του Τύμβου των 'Αθηναίων μέ το επίγραμμα του Σιμωνίδη.

Είκ. 3. Ό Θησαυρός των 'Αθηναίων στους Δελφούς.
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nil

Εικ. 4. Στο Σχοινιά, στή θέση Παναγία Μεσοσπορίτισσα, βρίσκεται το αντίγραφο του Τρο-
παίου —μια μαρμάρινη στήλη ύψους 20 μ.— που ανήγειραν οι 'Αθηναίοι μετά τή νί-
κη τους στη Μαχη του Μαραθώνος κατα τών Περσών το 490 π.Χ. Τμήματα τοΰ
τροπαίου βρίσκονται στο 'Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθο_>νος.

Εικ. 5. Αγαλμα του Μιλτιάδη στην
περιοχή του Τύμβου (προ-
σφορά τοΰ Έλληνοαμερικα-
νοϋ κ. Ευάγγελου Γ. Σπύ-
ρου στο Δήμο Μαραθώνος).
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Είκ. 6. 'Αναπαρασταση παραταξης φαλαγγας οπλιτών.

Εικ. /. 'Αρχαία παραστασή Περσών πολεμιστών. Τμήμα τής Ζωφόρου των Τοξοτών σ
παλατι τοΰ Δαρείου Α στα Σούσα. Πίνακας άπο εμφιαλωμένες πλίνθους, περ. 5
π.Χ. Παρίσι, Μουσείο Λούβρου.
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'Αθηναίος στρατηγός αφιερωσε
στο ιερο τοϋ Διος στην 'Ολυμπία
μετά τη μεγάλη νίκη.

Είκ. 9. Φανταστικές σκηνές-αναπαραστάσεις άπό τή μάχη τοϋ Μαραθώνος
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 16ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ 2010

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΤΟ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΤΣ κ. Γ. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΪΛΟΪ*

Είχα ασχοληθεί με το θέμα τής καταγωγής τών σύγχρονων Μακεδόνων πριν
περίπου σαράντα χρόνια. Μετά, ζώντας στό έξωτερικό καί μέ τή συνήθη ένταση
τής άκαδημάίκής καί έρευνητικής ζωής, ούσιαστικά ξέχασα τή Μακεδονία καί
τό λεγόμενο Μακεδονικό Ζήτημα.

"Επαιρνα έπιφανειακά καί παροδικά ερεθίσματα άπό τά γραφόμενα κατά
καιρούς στον ελληνικό Τύπο, άλλά αύτά δέν ήταν άρκετά γιά νά μοϋ κινήσουν τό
ένδιαφέρον. Στις συχνές έπισκέψεις μου στήν Ελλάδα δέν θυμάμαι αν ποτέ συ-
ζητήθηκε τό θέμα τής Μακεδονίας μέ γνωστούς καί φίλους. Στή μικρή κοινω-
νία τών Ελλήνων πανεπιστημιακών τού Πανεπιστημίου Washington δέν έχου-
με συζητήσει ποτέ γιά τή Μακεδονία. Ούτε στήν έλληνική κοινότητα τής πε-
ριοχής.

Ούσιαστικά κανένας στό περιβάλλον μου στό έξωτερικό ή στήν Ελλάδα δέν
φαινόταν νά ένδιαφέρεται γιά τή Μακεδονία. Τουλάχιστον άρκετά ώστε νά συζη-
τήσει αύτό τό θέμα μαζί μου. "Ετυχε όμως νά έχω μιά συζήτηση μέ συμπολίτη
'Αμερικανό καί έξεπλάγην άπό τήν έκταση τής γνώσης του στό θέμα τής Μα-
κεδονίας. Ρωτώντας πού έμαθε ο,τι έμαθε, κατευθύνθηκα στό internet, στό δια-
δίκτυο. Καί δέν μού άρεσε ό,τι είδα.

* Ό κ. Γεώργιος Σταματογιαννόπουλος είναι καθηγητής Γενετικής καί 'Ιατρικής Γενε-
τικής τοϋ Πανεπιστημίου Washington.
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1. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΓΟ

Το διαδίκτυο έχει ήδη αναδειχθεί ώς τό κύριο μέσο πληροφόρησης και εξά-
πλωσης ιδεών στις προηγμένες χώρες καί στό μέλλον θά καλύψει όλη τήν
άνθρωπότητα. Ή χρήση του στους επιστημονικούς καί πολλούς έπαγγελματι-
κούς τομείς είναι ανυπολόγιστη. Ή χρήση του στό έμπόριο αύξάνεται συνεχώς.
Άλλά έκείπού ή επιρροή του είναι ιδιαίτερα αισθητή είναι ή έκπαίδευση.

Σέ μιά έρευνα πού έγινε τό 2000 γιά τή χρήση τοϋ διαδικτύου άπό τις άμε-
ρικανικές οικογένειες βρέθηκε ότι τό 94% τών μαθητών τών σχολείων χρησιμο-
ποιούν τό διαδίκτυο γιά τή σχολική τους δουλειά καί γιά τό 71% τών μαθητών
τό διαδίκτυο ήταν ή κύρια ή ή μοναδική πηγή πληροφοριών. Τά τελευταία δέκα
χρόνια, στις ΗΠΑ, ή χρήση τού διαδικτύου ώς πηγής πληροφοριών άπό μαθητές
καί φοιτητές έχει πλησιάσει τό 100%. ΙΙαρόμοια είναι καί ή συχνότητα χρήσης
άπό δασκάλους, δημοσιογράφους, πολιτικούς συμβούλους, πολιτικούς, καί άπό
όλα τα άτομα πού ζητούν μιά ταχεία πληροφόρηση γιά ένα θέμα πού τούς ένδια-
φέρει.

'Ας ύποθέσομε τώρα ότι ένας σπουδαστής, ένας δάσκαλος ή ένας δημοσιο-
γράφος θέλει νά πάρει πληροφορίες γιά τήν άρχαία Μακεδονία. Πηγαίνει σέ ένα
πληροφοριακό κέντρο τοϋ διαδικτύου, όπως είναι τό λεγόμενο Google, καί γρά-
φει «Ancient Macedonians», όπως φαίνεται στήν κορυφή τής Εικόνας 1. Εμ-
φανίζεται ή πρώτη σελίδα μέ δέκα ίστοσελίδες. Ή σειρά πού εμφανίζονται οί
ίστοσελίδες στό δια δίκτυο είναι πολύ σημαντική γιατί έρευνες έχουν δείξει ότι
πολλοί χρήστες τού διαδικτύου συνήθως άνοίγουν καί διαβάζουν μόνο τις πρώτες
κατά σειρά ίστοσελίδες. Αύτό είναι πολύ σημαντικό άπό έμπορικής άπόψεως. Τό-
σο σημαντικό ώστε νά ύπάρχουν εταιρείες πού έξειδικεύονται, άντί σημαντικού
χρηματικού ποσού, στό νά έπεξεργάζονται τις ίστοσελίδες κατά τρόπο πού αύξά-
νει τήν πιθανότητα ότι θά έμφανισθοϋν μεταξύ τών πρώτων σέ μιά άναζήτηση
στό διαδίκτυο.

Ό άναγνώστης άνοιγε! έναν άπό τούς πρώτους τίτλους. Βρίσκεται στήν ίστο-
σελίδα τοϋ οργανισμού "Ιστορία τής Μακεδονίας (History of Macedonia.org),
πού λέει ότι είναι άφιερωμένος στή μελέτη τών 2.500 χρόνων τής ιστορίας τού
μακεδονικού έθνους. Έδώ κανείς βρίσκει πλήθος πληροφοριών γιά τήν άρχαία
Μακεδονία, τή ρωμαϊκή Μακεδονία, τή βυζαντινή Μακεδονία, τήν άρχαιολογία
τής Μακεδονίας κ.ο.κ. Βλέπει έναν τίτλο, «Γιατί οί Μακεδόνες δέν ήσαν ποτέ
"Ελληνες». 'Ανοίγει τόν τίτλο καί βρίσκει ένα άρθρο γραμμένο άπό έναν καθη-
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γητή τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Harvard πού εξηγεί λεπτομερώς γιατί οί Μακε-
δόνες δέν ήσαν ποτέ "Ελληνες. Ό αναγνώστης έπανέρχεται στήν ίστοσελίδα καί
βλέπει έναν άλλο τίτλο, «Γιατί οί Μακεδόνες δέν είναι Σλάβοι». Καί ό άθώος
ιστορικά άναγνώστης —καί έπιμένω έπ' αύτού, ότι δέν είσαστε έσείς καί έγώ πού
έχομε ιστορική μόρφωση γιά τόν ελληνικό χώρο άλλά ένας άπό τά εκατομμύρια
άτόμων πού χρησιμοποιούν κάθε ήμέρα τό διαδίκτυο—, ένα άτομο πού άγνοεΐ τήν
ελληνική ιστορία, διαβάζει σέ αύτήν τήν ίστοσελίδα γιατί οί Σκοπιανοί Μακεδό-
νες είναι άπόγονοι τών άρχαίων Μακεδόνων. Μαύρα βέλη στήν Είκ. 1 δείχνουν
σκοπιανές ίστοσελίδες. Επτά στίς δέκα ίστοσελίδες πληροφορούν τόν άναγνώ-
στη ότι οί Μακεδόνες δέν ήσαν "Ελληνες, καί ότι οί "Ελληνες σφετερίζονται τήν
ιστορία τής άρχαίας Μακεδονίας.

Άνοίγομε τώρα μιά άλλη ίστοσελίδα πού έχει τόν τίτλο «'Αρχαία Μακεδο-
νία» («Ancient Macedonia»). Μαθαίνομε γιά τούς Μακεδόνες βασιλείς, τόν Φί-
λιππο, τόν 'Αλέξανδρο, τόν Περδίκκα, τούς Πτολεμαίους. Μαθαίνομε γιά τήν ξε-
χωριστή έθνική ταυτότητα τών Σκοπιανών, γιατί δ Μέγας 'Αλέξανδρος μισούσε
τούς "Ελληνες, γιά τό πώς οί Γερμανοί ιστορικοί τού 19ου αιώνα βάφτισαν τούς
Μακεδόνες "Ελληνες καί γιατί οί σημερινοί "Ελληνες κλέβουν τή μακεδονική
ιστορία.

Ή έπόμενη ίστοσελίδα περιέχει παρόμοιες ιστορίες. Ή έπόμενη έχει τόν τίτ-
λο «Ιστορία». Άνοίγομε τόν ύπότιτλο «"Ελληνες, καί Μακεδόνες» καί βρίσκου-
με το περίφημο άρθρο τού καθηγητή τού Harvard. Άνοίγομε τόν ύπότιτλο
«έθνικότητα τών Μακεδόνων» καί βρίσκουμε πλήθος άρθρων πού υποστηρίζουν
ότι οί Μακεδόνες δέν είναι "Ελληνες.

Άς ύποθέσομε τώρα ότι άπλώς θέλομε νά πάρομε μιά γενική ιδέα γιά τήν
ιστορία τής Μακεδονίας. Γράφομε στήν άναζήτηση «Ιστορία τής Μακεδονίας»
καί βγαίνουν οί δέκα πρώτες ίστοσελίδες. Τέσσερις ίστοσελίδες άφορούν βιβλία,
στατιστικές, φωτογραφίες. "Εξι ίστοσελίδες είναι πληροφοριακές. Οί πέντε είναι
άνθελληνικές. Μόνο μία άπό τις έξι δίνει πληροφορίες πού έκπροσωπούν τις έλλη-
νικές άπόψεις.

'Άς ύποθέσομε ότι άπλώς θέλομε νά μάθομε τί είναι ή Μακεδονία. Γράφομε
τή λέξη «Macedonia». Βγαίνουν έννέα ίστοσελίδες. Ή μία περιέχει φωτογρα-
φίες κυρίως άπό τά Σκόπια. Οί επτά άναφέρονται στά Σκόπια. Μόνο ή μία άνα-
φέρεται στήν Ελληνική Μακεδονία.

Θά μπορούσα νά περάσω ώρες συζητώντας τό τί συμβαίνει στό διαδίκτυο
άναφορικά μέ τό θέμα τής Μακεδονίας καί τής καταγωγής τών Μακεδόνων. Ή
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εικόνα είναι σαφής. Τά εκατομμύρια τών ανά τόν κόσμο χρηστών τού διαδικτύ-
ου, όταν θέλουν νά πληροφορηθούν περί Μακεδονίας, έχουν 80-90% πιθανότη-
τες νά μάθουν ότι ή Μακεδονία καί οί Μακεδόνες δέν έχουν καμία σχέση μέ τούς
"Ελληνες και τήν Ελλάδα (1).

"Ας ύποθέσομε ότι διεγείρεται ή περιέργεια κάποιου χρήστη τού διαδικτύου
καί θέλει νά διαβάσει ένα βιβλίο περί Μακεδονίας. Έδώ έμφανίζεται μιά άλλη
μορφή τού διαδικτύου, ή έμπορική, καί τό έξαιρετικά έπιτυχές διαδικτυακό βι-
βλιοπωλείο. Στό διαδικτυακό βιβλιοπωλείο υπάρχει τεράστια έπιλογή βιβλίων
πού δέν είναι δυνατόν νά βρεθούν στά ράφια καί τών μεγαλύτερων διεθνών βι-
βλιοπωλείων. Επιπροσθέτως, στό διαδικτυακό βιβλιοπωλείο τής εταιρείας
Amazon, γιά πολλά βιβλία υπάρχουν βιβλιοκριτικές (2).

Πηγαίνομε λοιπόν στό διαδικτυακό βιβλιοπωλείο Amazon καί άναζητούμε
βιβλία πού έχουν στον τίτλο τους τή λέξη «Μακεδονία». Έν άντιθέσει μέ τις
ίστοσελίδες πού άνέφερα προηγουμένως στις οποίες ή σειρά εμφάνισης μπορεί νά
έπηρεασθει έξωγενώς μέ διάφορους χειρισμούς, ή σειρά μέ τήν όποια έμφανίζο-
νται τά βιβλία στό Amazon καθορίζεται βάσει δύο κριτηρίων, τό έτος έκδοσης
καί τόν αριθμό πωλήσεων τού βιβλίου. Στήν πρώτη σελίδα τού Amazon έμφα-
νίζονται πέντε βιβλία γιά τή Μακεδονία. Τέσσερα άπό τά πέντε βιβλία αφορούν
τή Σκοπιανή Μακεδονία ή τή σκοπιανή άποψη γιά τό Μακεδονικό Ζήτημα (3).
Τό πέμπτο βιβλίο παρουσιάζει τό Μακεδονικό Ζήτημα χωρίς νά παίρνει θέση.
'Από τά έπόμενα πέντε βιβλία, τρία είναι σκοπιανά ή φιλοσκοπίανά. "Ενα είναι ή
ιστορία τής Μακεδονίας άπό τόν Malcolm Errington (4). Επτά στά δέκα βι-
βλία πού έμφανίζονται πρώτα κατά σειρά στήν άναζήτηση στό Amazon είναι φι-
λοσκοπίανά. Πρέπει νά ψάξει κανείς σχολαστικά στο Amazon καί στά άλλα διε-
θνή ήλεκτρονικά βιβλιοπωλεία γιά νά βρει τά έλάχιστα βιβλία πού έκφράζουν τήν
έλληνική άποψη. Συμπέρασμα: Βιβλία γιά τήν Ελληνική Μακεδονία ή τήν ελ-
ληνική άποψη τού Μακεδονικού Ζητήματος γράφονται σχετικά σπάνια, καί όταν
γράφονται σπάνια άγοράζονται άπό τό εύρύ άναγνωστικό κοινό.

Σκέφθηκα ότι θά πρέπει νά ύπάρχει ένας τομέας όπου θά προβάλλεται ή
Ελληνική Μακεδονία στό διαδίκτυο: Ό τουρισμός. "Ενας τρόπος τουρι-
στικής προβολής είναι οί ταξιδιωτικοί οδηγοί. "Εκανα μιά έρευνα στό διαδί-
κτυο καί μέτρησα πόσοι διεθνείς ταξιδιωτικοί καί άρχαιολογικοί τουριστικοί
οδηγοί έχουν έκδοθεΐ στήν άγγλική γλώσσα κατά διαμερίσματα τής Ελλάδος
άπό τό έτος 2000 μέχρι τώρα. Ή Κρήτη είναι πρωταθλήτρια μέ 111 πρώτες
έκδόσεις ή έπανεκδόσεις άπό το 2000. Τά 'Ιόνια καί ή Κέρκυρα άκολουθούν
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μέ 48 καί οί Κυκλάδες μέ 45, ένώ τά Δωδεκάνησα μέ 29 καί ή Πελοπόννη-
σος μέ 15. Ρώτησα ποιοι γράφουν αυτά τά βιβλία. Πολλοί ταξιδιωτικοί οδηγοί
είναι άνώνυμοι. Άπό τους 111 ταξιδιωτικούς οδηγούς τής Κρήτης, οί 72 είναι
έπώνυμοι. 24% έξ αυτών, δηλαδή ένα στά τέσσερα βιβλία, έχουν γραφτεί άπό
"Ελληνες συγγραφείς.

Ρώτησα τώρα πόσα τουριστικά βιβλία έχουν γραφτεί γιά τή Μακεδονία. Ό
άριθμός είναι 3. Καί τά 3 γιά τή Σκοπιανή Μακεδονία. Κανένα γιά τήν Ελλη-
νική Μακεδονία. Είναι σάν νά μήν άνήκει στήν Ελληνική Μακεδονία ό "Ολυ-
μπος, ή Χαλκιδική, τό "Αγιο "Ορος, ή Θεσσαλονίκη, ή Βεργίνα καί οί πολλοί
άλλοι άρχαιολογικοί χώροι, οί φυσικές ομορφιές, τά βυζαντινά μνημεία.

Θά μπορούσε κανείς νά μιλήσει ώρα γιά τό τί συμβαίνει μέ τή Μακεδονία καί
τό διαδίκτυο. Τό συμπέρασμα είναι άπλό. "Ενας ξένος πού θά συμβουλευτεί τό
διαδίκτυο καταλήγει στό συμπέρασμα ότι υπάρχει μόνο μιά Μακεδονία. Ή Σκο-
πιανή Δημοκρατία τής Μακεδονίας, τής όποιας οί κάτοικοι κατάγονται άπό τους
φημισμένους άρχαίους Μακεδόνες.

"Ενας "Ελληνας καταλήγει στό συμπέρασμα ότι οί "Ελληνες έχουν τελείως
ξεγράψει τή Μακεδονία. Γιατί είναι γνωστό ότι όλες αυτές οί ίστοσελίδες καί ή
προπαγάνδα δέν είναι άπόρροια κυβερνητικών προσπαθειών άλλά άτομικών πρω-
τοβουλιών άπό Σλαβομακεδόνες τής Αυστραλίας, του Καναδά καί τών ΗΠΑ.
Έν συγκρίσει υπάρχουν πολύ λίγες άτομικές καί συλλογικές έλληνικές πρωτο-
βουλίες.

2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ

"Ερχομαι τώρα στό θέμα τής ιστορίας τής καταγωγής τών Μακεδόνων. Ή
ιστορία γιά τήν καταγωγή τών άρχαίων Μακεδόνων, πού όλοι σέ αύτό τό άκρο-
ατήριο γνωρίζουν, είναι ότι οί Μακεδόνες ήταν ένα δωρικό φύλο πού μιλούσε μιά
τοπική διάλεκτο τής ελληνικής γλώσσας καί κατά τήν περίοδο τών έπιγόνων τού
Μεγάλου Αλεξάνδρου διέδωσε τήν έλληνική γλώσσα καί τόν έλληνικό πολιτισμό
σέ ένα μεγάλο κομμάτι τής τότε γνωστής οικουμένης.

Τό 1980 έγινε ένα σημαντικό συνέδριο στήν πρωτεύουσα τών ΗΠΑ, τήν
Washington DC. Είχαν προηγηθεί τό 1977 οί άρχαιολογικές άνακαλύψεις τής
Βεργίνας καί άλλες άρχαιολογικές έρευνες στή Μακεδονία, οί όποιες θεωρούνται
διεθνώς άπό τις μεγαλύτερες άρχαιολογικές έπιτυχίες τού 20ού αιώνα. "Εγινε,
τότε, τό 1980, ένας έορτασμός τών άνακαλύψεων στήν Έλληνική Μακεδονία
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υπό τή μορφή μιας εκθέσεως γιά τά ευρήματα τής Βεργίνας καί άλλων μακεδό-
νικων ανασκαφών. Ή έκθεση γιόρταζε τήν ελληνικότητα τής Μακεδονίας (5).
Τής έκθέσεως προηγήθηκε μιά ομιλία τοΰ τότε Προέδρου τής Ελληνικής Δη-
μοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, τής όποιας τό θέμα ήταν ή ελληνικότη-
τα τής Μακεδονίας. Στό πλαίσιο αυτών τών έορταστικών έκδηλώσεων έγινε καί
ένα συνέδριο υπό τόν τίτλο Μακεδονία καί 'Ελλάς στό τέλος τών κλασικών χρό-
νων καί τις αρχές της Ελληνιστικής Περιόδου (6). Τό Συνέδριο οργανώθηκε άπό
τή National Gallery τών ΗΠΑ καί προσκεκλημένοι σύνεδροι ήταν ιστορικοί άπό
τήν 'Αμερική καί τήν Εύρώπη, αρχαιολόγοι, ιστορικοί τής τέχνης καί άλλοι ακα-
δημαϊκοί.

"Ενας άπό τούς οργανωτές τού Συνεδρίου ήταν ό Eugene Borza, καθηγητής
τής Ιστορίας στό πολιτειακό πανεπιστήμιο τής Πενσυλβανίας, ό όποιος είχε
άποκτήσει φήμη μέ τά βιβλία του γιά τόν Μέγα 'Αλέξανδρο. 'Από τούς 16 ομι-
λητές 3 ήταν άπό τήν Ελλάδα, ό άκαδημαϊκός Τρυπάνης, ό Μιλτιάδης Χατζό-
πουλος καί ό Νικόλαος Γιαλούρης. Ό 'Ανδρόνικος παρευρέθηκε στό Συνέδριο
άλλά δέν μίλησε. Ό κύριος ομιλητής ήταν ό Ernst Badian, καθηγητής τής
'Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο τού Harvard. Ο Badian, εβραϊκής καταγωγής Αύ-
στρο-'Αμερικανός, μιά άπό τις σημαντικότερες μορφές στή σύγχρονη άμερικα-
νική άκαδημαϊκή ιστορική έρευνα, ιδιόρρυθμος, σπουδαίος κλασικιστής, πολυμα-
θής, γλωσσομαθής, άπταιστος γνώστης τής άρχαίας έλληνικής καί ιστορικός ρε-
βιζιονιστής πού μέ τήν καταπληκτική του εύρυμάθεια καί τή συγγραφική του
δεινότητα, χρησιμοποιώντας εύχερώς άρχαϊες πηγές, καί μέ ισχυρή δόση φα-
ντασίας έπανερμήνευε τήν άρχαία ιστορία. Σέ ένα άπό τά έργα του μέ τίτλο Άπό
τις Πλαταιές στην Ποτίδαια, μελέτη στην ιστορία καί ιστοριογραφία της πεντη-
κονταετίας (7), τά βάζει μέ τόν Θουκυδίδη. Παρακάτω είναι άποσπάσματα άπό
μιά κριτική αύτού τού βιβλίου, γραμμένη άπό τόν καθηγητή Stadter καί δημο-
σιευμένη στό περιοδικό The Classical Review (8). Γράφει ό Stadter: «[...] Στήν
πάλη του μέ τόν Θουκυδίδη, δ Badian χρησιμοποιεί κάθε μέσο ιστορικής κρι-
τικής καί ρητορισμού γιά νά πετάξει τόν άτίθασο συγγραφέα στήν ψάθα. Ή μέ-
θοδος του συνδυάζει τή λεπτομερή έξέταση τών κειμένων καί τών λεπτών ση-
μείων τής χρήσης τής έλληνικής γλώσσας, τή λογική άνάλυση, τή σταθερή πε-
ποίθηση του γιά τήν προ-άθηναϊκή προκατάληψη τού Θουκυδίδη καί μιά εύφά-
νταστη άνασύνθεση τής 'Ιστορίας, παρουσιάζοντάς τα σέ ένα πλαίσιο έμπαθούς
ρητορικής». Καί παρακάτω: «[...] Ό Badian υποστηρίζει ότι ό Θουκυδίδης μας
έχει συχνά δώσει τό άπόλυτο άντίθετο τής άλήθειας, άποκρύπτοντας έτσι τήν
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άνηλεότητα τής αθηναϊκής ρεάλ πολιτίκ. Βρίσκει ότι μεγάλο μέρος τής ιστο-
ρικής περιγραφής γιά τά θέματα τής Μακεδονίας καί τής έγγύς περιοχής είναι
καθαρό άποκύημα φαντασίας». Καί καταλήγει: «[...] Ό Badian άρέσκεται νά
γίνεται υβριστικός έκβιάζοντας τους άναγνώστες του νά δουν τόν Θουκυδίδη μέ
νέο μάτι. Ή δριμεία του γλώσσα τρυπάει τήν πλαδαρή σκέψη [σ.σ. του ανα-
γνώστη] ακόμη καί όταν δέν πείθει. Επιπλέον, ή «εισαγγελική» ρητορική τοϋ
Badian δημιουργεί έναν Θουκυδίδη πού στό τέλος είναι ένας απλοϊκός συγγρα-
φέας, δόλιος καί έπιδέξιος (μέ τήν άρνητική έννοια τής λέξης), πού όμως εύκο-
λα γίνεται άντιληπτός άπό τόν παρατηρητικό άναγνώστη». Αύτά τά άποσπά-
σματα σάς δίνουν μιά ιδέα γιά τόν τρόπο άνακατασκευής τής "Ιστορίας άπό τόν
καθηγητή Badian.

Ή επιλογή τού Badian ώς κύριου ομιλητή άντί τού Hammond (9), πού ήταν
ό κορυφαίος μακεδονιστής ιστορικός τού 20ού αιώνα, είναι ιδιαίτερα ένδιαφέρουσα
καί περίεργη. Στήν ομιλία του ό Badian παρουσίασε μιά έμπεριστατωμένη έργα-
σία μέ τόν τίτλο «"Ελληνες καί Μακεδόνες», πού στήν έκδοση τών πρακτικών
τού συνεδρίου καταλαμβάνει έντεκα μεγάλου σχήματος σελίδες καί οκτώ σελί-
δες ύποσημειώσεις. Ό σκοπός αύτής τής έργασίας ήταν νά άποδείξει, μέ διάφο-
ρα ιστορικού περιεχομένου έπιχειρήματα, ότι οί Μακεδόνες δέν ήταν "Ελληνες
(10). "Ας φανταστείτε τώρα τό σκηνικό; Είσαστε στό Συνέδριο πού, έπ' εύκαι-
ρία τοϋ θριάμβου τής έλληνικής άρχαιολογίας καί τών εύρημάτων τής Βεργίνας,
έορτάζει τήν ελληνικότητα τής Μακεδονίας. Τό Συνέδριο άρχίζει μέ τήν ομιλία
τού κυρίως ομιλητού. Καί ό ομιλητής αύτός διακηρύσσει ότι κακώς έορτάζετε
τήν ελληνικότητα τής Μακεδονίας γιατί οί Μακεδόνες δέν ήταν ποτέ "Ελληνες.

"Εχω διαβάσει έπανειλημμένα αύτή τή διατριβή τού Badian. Είναι πολύ
προσεκτικά γραμμένη μέ πυκνή έπιχειρηματολογία πού βασίζεται στή ρεβιζίονι-
στική του ερμηνεία τών γεγονότων καί τών ιστορικών πηγών. Τά δύο του βα-
σικά έπιχειρήματα είναι, πρώτον, ότι όλα όσα γράφει ό Ηρόδοτος περί έλληνι-
κότητας τών Μακεδόνων, περί καταγωγής τών Μακεδόνων βασιλέων άπό τούς
Τημενίδες τού "Αργούς, περί τών πράξεων τού 'Αλεξάνδρου τού Α ', είναι όλα ψέ-
ματα. Ό Ηρόδοτος είναι άπλώς πράκτορας καί φερέφωνο τής μακεδονικής προ-
παγάνδας. Αύτή ή έρμηνεία τής "Ιστορίας στηρίζεται σέ διάφορα έπιχειρήματα
πού εύκολα πείθουν τόν μή ένημερωμένο άκροατή.

Τό δεύτερο έπιχείρημα γιά τήν —κατά τόν Badian— μή έλληνικότητα τών
Μακεδόνων είναι ή μακεδονική γλώσσα. Μέ σειρά λογισμών πού βασίζονται στήν
έρμηνεία κάποιων ιστορικών πράξεων καί στήν τέλεια άδιαφορία γιά τήν ύπαρξη
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άλλων ενδείξεων, συμπεριλαμβανομένων καί τών επιγραφών, ο Badian συμπε-
ραίνει δτι δ μακεδονικός λαός μιλούσε μια γλώσσα που δέν ήταν έλληνική (11).

Ή παρουσίαση αυτή τοϋ Badian ήταν περίτεχνη άλλα γεμάτη υποθέσεις καί
εικασίες. "Εχω μετρήσει σέ αυτήν τήν έργασία πάνω άπό τριάντα υποθέσεις καί
εικασίες (12). Άν είχε παρουσιασθεί σέ ένα άλλο forum, σέ μιάν άλλη έποχή,
αυτή ή διατριβή τοϋ Badian πιθανώς θά είχε πολύ μικρδ άντίκτυπο. Τώρα έχει
γίνει ευρύτατα γνωστή καί έχει δώσει σημαντική υποστήριξη στή σκοπιανή άπο-
ψη περί Μακεδονίας (13). Δυστυχώς έχει μείνει άναπάντητη. Δέν έχω δει κα-
μιά συστηματική μελέτη, άπό "Ελληνα ιστορικό, δημοσιευμένη στήν άγγλική
γλώσσα, πού νά άντικρούει ένα πρός ένα τά έπιχειρήματα τοϋ Badian.

Τά βήματα τού Badian άκολουθεΐό ιστορικός Borza (14). "Οπως θυμάστε,
δ Borza ήταν δ συνοργανωτής τού Συνεδρίου. Ό Badian είναι ιστορικός έρευνη-
τής. Ό Borza είναι ιστορικός άλλά καί έκλαϊκευτής. Γλαφυρός καί παραγωγικό-
τατος συγγραφέας πού γράφει βιβλία περί Μεγάλου 'Αλεξάνδρου καί περί Μακε-
δονίας τά όποια άπευθύνονται σέ δασκάλους καί σπουδαστές τής 'Ιστορίας. Τά βι-
βλία του βρίσκονται στά ράφια τών κολεγιακών βιβλιοθηκών τής 'Αμερικής. Βι-
βλία οπως Στη σκιά τοϋ 'Ολύμπου (15), Πριν άπό τόν 'Αλέξανδρο (16), Μακε-
δόνικα (17). Ό Borza έπαναλαμβάνει μέ έκλαϊκευμένο τρόπο τις ύποθέσεις καί
εικασίες τού Badian, όχι ώς ύποθέσεις άλλά σάν ιστορικά δεδομένα. Γιά παρά-
δειγμα, στό πρώτο κεφάλαιο τού βιβλίου του Πριν άπό τόν 'Αλέξανδρο γράφει συ-
νοπτικά δτι τά παραμύθια γιά τήν έλληνική καταγωγή τών Μακεδόνων βασιλέ-
ων είναι μακεδονική προπαγάνδα, ή συζητώντας γιά τόν 'Αλέξανδρο τόν Α ' γρά-
φει ότι «δ Ηρόδοτος μέ τή σιωπή καί άσάφειά του έκρυψε τήν άλήθεια γιά τις
δραστηριότητες τοϋ 'Αλεξάνδρου τοϋ Α'» (16).

Καί ή μή έλληνική καταγωγή τών Μακεδόνων άρχίζει νά θεωρείται άπό
νεώτερους 'Αμερικανούς ιστορικούς ώς δεδομένη. Παράδειγμα είναι ένα πρό-
σφατο βιβλίο περί Μεγάλου 'Αλεξάνδρου πού άπευθύνεται στό εύρύ κοινό καί
στά σχολεία (18). Είναι πλουσιότατα εικονογραφημένο μέ εικόνες άπό τήν
Έλληνική Μακεδονία καί εύρήματα άπό τά έλληνικά μουσεία. Στήν εισαγω-
γή της ή συγγραφέας συνοπτικά άποφαίνεται: «Οί Μακεδόνες δέν ήταν καν
Έλληνες» (18).

Τό πρόβλημα είναι ότι όλες αύτές οί δοξασίες άπό τούς Borza, Badian καί
άλλους ιστορικούς όπως ό Peter Green έχουν μείνει, μέ έλάχιστες έξαιρέσεις,
άναπάντητες (19).
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3. Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ

"Ερχομαι τώρα στο τρίτο μέρος αυτής τής ομιλίας, τή Γενετική. Γιά νά χει-
ρισθώ αύτό το θέμα θά πρέπει νά κάνω μιά μικρή εισαγωγή.

"Ολοι σέ αύτήν τήν αίθουσα έχουμε τον ίδιο άριθμό γονιδίων άλλά διαφέρου-
με μεταξύ μας. "Ενας άπό τούς λόγους πού διαφέρουμε είναι ότι έχουμε διαφο-
ρετικές παραλλαγές γονιδίων. Παραλλαγές πού είναι σχετικά συχνές τις ονομά-
ζουμε γενετικούς πολυμορφισμούς.

Οί ανθρώπινοι πληθυσμοί έχουν περίπου τούς ίδιους γενετικούς πολυμορφι-
σμούς άλλά σέ διαφορετικές συχνότητες. Έπί παραδείγματι οί συχνότητες τού
πολυμορφισμού τών ομάδων αίματος Α, Β, Ο διαφέρουν μεταξύ πληθυσμών.
'Αλλά οί ομάδες αίματος Α, Β, Ο υπάρχουν σέ όλους τούς πληθυσμούς καί είναι
άδύνατον βάσει μόνο αύτής τής ομάδας αίματος νά καθορίσουμε σέ ποιο πληθυ-
σμό άνήκει ένα άτομο, αν είναι "Έλληνας, 'Ισπανός ή Ιρλανδός.

Ή τεράστια πρόοδος τής Γενετικής καί τής Γονιδιωματικής τήν τελευταία
δεκαετία έχει άλλάξει τελείως τό σκηνικό γιατί μπορούμε νά προσδιορίσομε όχι
έναν, δέκα ή εκατό διαφορετικούς γενετικούς πολυμορφισμούς σέ έναν πληθυσμό
άλλά έκατοντάδες χιλιάδες ή καί εκατομμύρια. Μπορούμε έτσι νά καθορίσομε
ένα συνδυασμό συχνοτήτων γενετικών πολυμορφισμών πού νά άποτελεΐ ένα είδος
γενετικής ταυτότητας τού πληθυσμού. Καί μέ βάση αύτήν τή γενετική ταυτό-
τητα μπορούμε νά καθορίσομε, μέ μεγάλη πιθανότητα, σέ ποιο πληθυσμό άνήκει
ένα άτομο. Ουσιαστικά, άναλύοντας τό DNA ενός άτομου γιά χιλιάδες πολυμορ-
φισμούς, είναι δυνατόν νά προσδιορίσομε τόν τόπο καταγωγής τού άτομου σέ
άπόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων. Νά προσδιορίσομε δηλαδή αν ένα άτομο
είναι "Ελληνας, Κροάτης ή Σουηδός. Παρόμοιες μελέτες γίνονται στον ελληνικό
χώρο άπό τήν έρευνητική μου ομάδα καί τούς συνεργάτες μου.

Τά έρωτήματα Γενετικής πού θά συζητήσω είναι τέσσερα.

• Πρώτο έρώτημα: Είναι οί Νεο-"Ελληνες άπόγονοι τών Σλάβων;

Ό Fallmerayer πίστευε ότι οί Σλάβοι άντικατέστησαν στήν Πελοπόννησο
καί τήν υπόλοιπη Ελλάδα τούς άρχαίους "Ελληνες πού είχαν άφανισθεΐ άπό τις
έπιδημίες καί τις άλλεπάλληλες βαρβαρικές έπιδρομές. Βάσισε τή θεωρία του
στά σλαβικά τοπωνύμια τής Πελοποννήσου καί σέ κείμενα βυζαντινών καί άλλων
πηγών. Παρά τά περί τού άντιθέτου έπιχειρήματα διαφόρων ιστορικών όπως ό
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Παπαρρηγόπουλος, ή θεωρία επιζεί μέχρι σήμερα, κυρίως στά γραφόμενα από
Σλάβους ιστορικούς, καί άναφέρεται κατά κόρον στό δια δίκτυο. Χαρακτηριστικό
τής έπιρροής τού Fallmerayer στή σημερινή Γερμανία είναι ότι τό χειμώνα τού
'2010, όταν ή οικονομική κρίση τής Ελλάδας έγινε παγκόσμιο γεγονός καί με-
ρίδα τού γερμανικού Τύπου έξετράπη σέ προσβλητικά γιά τήν πατρίδα μας σχό-
λια, έπανεκδόθηκαν, στή Γερμανία, ώς paperbacks, δηλαδή βιβλία εύρείας κα-
ταναλώσεως, τά έργα τού Fallmerayer.

Ό Fallmerayer ορθώς υπέθεσε ότι οί Σλάβοι πού έπέδραμαν άπό τόν 6ο μέ-
χρι τόν 9ο αί. στήν Ελλάδα προέρχονταν άπό τή σλαβική κοιτίδα πού γεωγρα-
φικά τοποθετείται στήν Ούκρανία καί τή Νότια Ρωσία. Γιά αύτό όταν άναζη-
τούσε τή σλαβική άντιστοιχία πελοποννησιακών τοπωνυμίων, τήν έβρισκε στή
σλαβική κοιτίδα τής κεντροανατολικής Ευρώπης.

Τό 1/3 τού πληθυσμού τής Εύρώπης είναι Σλάβοι καί ώς έκ τούτου έρευνες
γιά τή γενετική δομή τών σλαβικών πληθυσμών άφθονούν. Χαρακτηριστικά, σέ
όλες τις μελέτες πού περιλαμβάνουν ελληνικούς καί σλαβικούς πληθυσμούς, οί
"Ελληνες διακρίνονται γενετικώς άπό τούς Σλάβους. Στήν Είκ. 2 δείχνω άπο-
τελέσματα μιάς άπό αύτές τις μελέτες γιατί είναι σχηματικά εύκολονόητα (20).
Μιά μεγάλη ομάδα, κυρίως Σλάβων έρευνητών, άποφάσισε νά καθορίσει, χρησι-
μοποιώντας πολυμορφισμούς τού χρωμοσώματος Τ, τή γενετική συγγένεια τών
σημερινών πληθυσμών πού κατοικούν στήν ίστορικογεωγραφικά σλαβική κοιτίδα
στή βορειοανατολική Εύρώπη. "Οπως δείχνει ή εικόνα, οί τρεις σλαβικοί πληθυ-
σμοί σχεδόν δέν ξεχωρίζονται γενετικά μεταξύ τους. "Αλλοι πληθυσμοί όπως Φιν-
λανδοί, Σουηδοί, Γερμανοί, 'Ιταλοί, Τούρκοι καί "Ελληνες χρησιμοποιήθηκαν ώς
controls, καί όπως είναι καταφανές ξεχωρίζουν τελείως άπό τούς Σλάβους. Οί
"Ελληνες άπέχουν άπό τούς Σλάβους καί είναι κοντά μέ τούς Τούρκους καί τούς
'Ιταλούς.

"Αν υπήρχε σημαντική σλαβική έπιμειξία στόν έλληνικό πληθυσμό οί
"Ελληνες θά έπρεπε νά έφάπτονται στήν Είκ. 2 μέ τούς σλαβικούς πληθυ-
σμούς. Αύτό δέν συμβαίνει. Πάμπολλες γενετικές μελέτες ξεχωρίζουν τούς
έλληνικούς άπό τούς σλαβικούς πληθυσμούς. Ή θεωρία τού Fallmerayer είναι
άπλώς μιά πολυσυζητημένη θεωρία τού 19ου αιώνα πού δέν υποστηρίζεται άπό
τά σημερινά δεδομένα τής Πληθυσμιακής Γενετικής. Αύτό δέν σημαίνει ότι δέν
υπάρχει στήν Ελλάδα έπιμειξία μέ Σλάβους έποικιστές. Υπάρχει, καί θά κα-
ταστεί δυνατόν νά μετρηθεί ποσοτικά μέ σύγχρονες γενετικές τεχνικές. 'Αλλά
αύτό δέν είναι άσχημο. "Ολοι οί ευρωπαϊκοί πληθυσμοί έχουν έπιμειξίες. Αύτά
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πού ακούγονται μερικές φορές περί καθαρότητας τής έλληνικής φυλής είναι, γε-
νετικώς, ανοησίες.

Θά ήθελα νά κάνω ένα σχόλιο γιά τή γενετική συγγένεια ελληνικών καί
τουρκικών πληθυσμών. "Οπως βλέπετε στήν Είκ. 2, οί δύο πληθυσμοί έφάπτο-
νται. Ή συγγένεια οφείλεται σέ δύο κυρίως λόγους:

Πρώτον, όπως γίνεται τώρα όλο καί περισσότερο άποδεκτό, ή άρχική πα-
τρίδα τών Ίνδοευρωπαίων δέν ήταν ή βορειοανατολική Εύρώπη, όπως πολλές
θεωρίες ύποστηρίζουν, άλλά ή 'Ανατολία. Οί Ίνδοευρωπαϊοι προφανώς μετακι-
νήθηκαν μέ τήν έξάπλωση τής γεωργίας πριν 9.000 μέ 11.000 χρόνια άπό τήν
'Ανατολία στήν Εύρώπη μέσω Θράκης καί Μακεδονίας. Μιά ομάδα έποίκισε τόν
έλληνικό χώρο. Πολλαπλές γενετικές μελέτες δείχνουν ότι οί Ίνδοευρωπαϊοι
ούσιαστικά είμαστε γενετικά άνατολίτες.

Ό δεύτερος καί κυριότερος λόγος έχει σχέση μέ τή γενετική δομή καθ'
έαυτήν τού τουρκικού πληθυσμού. Οί σημερινοί τουρκικοί πληθυσμοί είναι από-
γονοι τών παλαιών πληθυσμών τής Μικράς 'Ασίας, δηλαδή τών 'Ιώνων, Δω-
ριέων, Βυζαντινών, Παφλαγόνων, Καρύων, Καππαδόκων κ.λπ. Ή γενετική
συμβολή τών τουρκικών φύλων πού κατέκτησαν τή Μικρά 'Ασία έχει ύπολογι-
σθεϊσέ διάφορες γενετικές μελέτες νά κυμαίνεται άπό 10% μέχρι 30% (21, 22).
Μιά λεπτομερής μελέτη άπό μιά ομάδα Τούρκων καί έπιφανών δυτικών ερευ-
νητών μέτρησε τήν άρχική τουρκική γενετική συμβολή στό σημερινό τουρκικό
πληθυσμό άπό 5% μέχρι 8% (23). Ή Τουρκία είναι ένα άπό τά παραδείγματα
όπου μιά γενετική μειοψηφία κατακτητών έπιβάλλει τή γλώσσα άλλά όχι καί τά
γονίδιά της στήν πλειοψηφία τών μικρασιατικών πληθυσμών.

• Δεύτερο έρώτημα: Είναι οί Σκοπιανοί έκσλαβισμένοι άπόγονοι τών αρ-
χαίων Μακεδόνων;

Τό ότι οί Σκοπιανοί δέν είναι Σλάβοι προβάλλεται κατά κόρον στό διαδικτυο.
Τά έπιχειρήματα άφθονούν. Παραδείγματος χάριν:

— ύποστηρίζεται ότι οί ισχυρισμοί περί σλαβικής καταγωγής τών Σκοπιανών
είναι παλιά κομμουνιστική προπαγάνδα,

— ύποστηρίζεται ότι υπάρχουν ιστορικές άποδείξεις περί τής καταγωγής τών
Σκοπιανών άπό τούς άρχαίους Μακεδόνες,

— ύποστηρίζεται ότι οί γενετικές έρευνες άποδεικνύουν ότι οί Σκοπιανοί είναι
έκσλαβισμένοι άρχαϊοι Μακεδόνες, κ.ο.κ.

Διερωτώμαι άν αύτά περιλαμβάνονται στήν ιστορία πού διδάσκεται στά σκο-
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7πανά σχολεία καί πανεπιστήμια, άλλά φαίνεται οτι έχουν γίνει αποδεκτά καί άπό
Σκοπιανούς διανοούμενους. Πριν άπο χρόνια είχα μιά εμπειρία μέ τόν τότε Πρό-
εδρο τής Μακεδονικής 'Ακαδημίας Επιστημών, πού προσπαθούσε νά μέ πείσει
ότι οί Σλαβομακεδόνες είναι έκσλαβισθέντες άπόγονοι τών άρχαίων Μακεδόνων.
Είναι αύτό σωστό ή όχι; Μπορεί ή Γενετική νά άπαντήσει στό ερώτημα αν οί
Σκοπιανοί είναι Σλάβοι ή όχι;

Τό διάγραμμα τής Είκ. 3α δείχνει μιά γενετική μέθοδο μέ τήν οποία μπο-
ρούμε, χρησιμοποιώντας τις συχνότητες γενετικών πολυμορφισμών, νά καθορί-
σουμε τή συγγένεια μεταξύ διαφόρων πληθυσμών. Οί πληθυσμοί τοποθετούνται
σάν κλαδιά δένδρων. Πληθυσμοί πού άπέχουν μεταξύ τους, όπως οί Α καί Γ
έχουν μικρότερη συγγένεια σέ σχέση μέ πληθυσμούς όπως οί Δ, Ε, Ζ πού τοπο-
θετούνται ό ένας κοντά στόν άλλο. Ερευνητές άπό διάφορες σλαβικές χώρες
έρεύνησαν τή συγγένεια μεταξύ 25 σλαβικών πληθυσμών (24), καί ή Είκ. 3β
είναι άπό μία δημοσίευση πού συνοψίζει τά εύρήματά τους. Επικεντρώστε τήν
προσοχή σας στό μέρος τού διαγράμματος όπου είναι τά κλαδιά τοΰ δένδρου.
"Ενα κλαδί άνεβαίνει πρός τά έπάνω καί καταλήγει σέ μερικά κλαδάκια πού τά
έχω κυκλώσει. Οί πολύ μικρές άποστάσεις μεταξύ τών κλαδιών μέσα στόν κύ-
κλο δείχνουν ότι αύτοί οί πληθυσμοί είναι ούσίαστικά άδέλφια. Ποιοι είναι αύτοί
οί πληθυσμοί;

8ε=Σέρβοι, Βιι=Βούλγαροι, Βο=Βόσνιοι, Μ^=Σκοπιανοί Μακεδόνες

Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι οί Σκοπιανοί είναι γενετικά άποδεδειγμένα ένας
σλαβικός πληθυσμός. Τά περί καταγωγής άπό τούς άρχαίους Μακεδόνες είναι
φαντασιώσεις.

• Τό τρίτο έρώτημα: Είναι οί σημερινοί Μακεδόνες "Ελληνες ή είναι έξελ-
ληνισμένοι Σλάβοι;

Αύτό τό έρώτημα μέ άπασχόλησε πριν σαράντα χρόνια. Τότε είχαμε στή
διάθεσή μας έλάχιστους γενετικούς πολυμορφισμούς πού μπορούσαμε νά χρη-
σιμοποιήσουμε γιά νά κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ πληθυσμών. 'Αποφάσισα τό-
τε νά χρησιμοποιήσω 5 πολυμορφισμούς έρυθροκυτταρικών ένζύμων καί νά με-
λετήσω τις συχνότητές τους στους Μακεδόνες καί τούς άλλους "Ελληνες. Δέν
υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ Μακεδόνων καί τών άλλων Ελλήνων (25).

"Οταν έγραφα τήν έργασία, ή συνεργάτης μου Eloise Giblett, φημισμένη
αιματολόγος έρευνήτρια καί μέλος τής 'Αμερικανικής 'Ακαδημίας τών 'Επι-
στημών, βρήκε στή βιβλιογραφία μιά έργασία πού περιέγραφε τή συχνότητα
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αυτών τών ίδιων γενετικών πολυμορφισμών στο βουλγαρικό πληθυσμό. Όποτε
είχαμε μιά μοναδική ευκαιρία νά συγκρίνουμε τούς "Ελληνες Μακεδόνες με τούς
Βούλγαρους. Τά αποτελέσματα είναι στήν Είκ. 4 (βλ. δεξιά στήλη τής εικόνας,
κάτω άπό τό γράμμα ρ). Οί άριθμοί κάτω άπό τό ρ δείχνουν τήν πιθανότητα οί
διαφορές μεταξύ Μακεδόνων καί Βουλγάρων νά έχουν βρεθεί τυχαία. Ή πιθανό-
τητα ότι ή διαφορά στό δεύτερο πολυμορφισμό παρατηρήθηκε κατά τύχη είναι 8
στό εκατομμύριο. Γιά τόν τέταρτο πολυμορφισμό 3 στις 10.000. Γιά τόν πέ-
μπτο 2%. Καί τό συμπέρασμά μας ήταν ότι προφανώς είναι τελείως άπίθανο οί
σημερινοί Μακεδόνες νά είναι έξελληνισμένοι Σλάβοι (25).

• Τό τέταρτο έρώτημα: Τί ήταν οί άρχάϊοι Μακεδόνες; Δωρικό φύλο ή ένα
μή έλληνικό φύλο, όπως ό Badian καί ρεβιζιονιστές ιστορικοί υποστηρίζουν;
Είναι δυνατόν ή σύγχρονη Γενετική νά άπαντήσει σέ αύτό τό έρώτημα;

Ή άπάντηση είναι ναι, άλλά θά πάρει μερικά χρόνια.

"Αρχισα νά άσχολούμαι μέ τήν Άρχαιογενετική πριν άπό δέκα περίπου χρό-
νια, καί ό σκοπός μου ήταν νά μελετήσω όλους τους άρχαίους έλληνικούς πλη-
θυσμούς άλλά γρήγορα έπικεντρώθηκα στούς Μινωίτες. Ή προέλευση τών Μι-
νωιτών είναι άγνωστη. Ο Sir Arthur Evans πίστευε ότι Λίβυοι καί Αιγύπτιοι με-
τανάστευσαν στήν Κρήτη καί άνέπτυξαν τό μινωικό πολιτισμό. "Αλλες θεωρίες
έχουν έπίσης υποστηριχθεί. Ή έπικρατέστερη άποψη είναι ότι οί Μινωίτες δέν
άνήκουν στούς γλωσσικά ινδοευρωπαϊκούς πληθυσμούς πού έποίκισαν τήν Εύρώ-
πη τή Νεολιθική Εποχή. 'Από μινωικά οστικά ύπολείμματα 4.000 χρόνων άπο-
μονώσαμε DNA καί καθορίσαμε τούς πολυμορφισμούς τού μιτοχονδριακού DNA,
καθώς τό μιτοχονδριακό DNA είναι εύκολότερο νά άπομονωθεΐ άπό άρχαία οστά.
Οί πολυμορφισμοί τού μινωικού μιτοχονδριακού DNA έχουν τά χαρακτηριστικά
τοϋ εύρωπαϊκού πληθυσμού. Νομίζω ότι είναι πιθανό ότι οί Μινωίτες ήταν καί
αύτοί ένας κλάδος τών Ίνδοευρωπαίων πού μετακινήθηκαν στήν Εύρώπη κατά
τή Νεολιθική 'Εποχή άπό τήν 'Ανατολία.

'Αλλά γιά νά καθορίσει κανείς έπακριβώς άν οί άρχαΐοι Μακεδόνες ήταν
πράγματι δωρική φυλή δέν έπαρκεϊ ή άνάλυση τού μιτοχονδριακού DNA. Πρέ-
πει νά γίνει σύγκριση άρχαίων Μακεδόνων καί άλλων άρχαίων έλληνικών φύλων,
χρησιμοποιώντας έκατοντάδες χιλιάδες γενετικών πολυμορφισμών τού πυρηνικού
DNA. Αύτό θά ήταν καθαρή ούτοπία άκόμη καί πριν τρία χρόνια. Είναι όμως
σαφές ότι αύτό θά είναι έφικτό στό μέλλον.
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Τά τελευταία χρόνια έγινε μια αλματώδης ανάπτυξη τής τεχνολογίας τοΰ
αρχαίου DNA. Επετεύχθη ή άπομόνωση DNA άπό μουσειακά εκθέματα όστών
καί ό καθορισμός τού γονιδιώματος τών άνθρώπων Νεάντερταλ (26-28). "Ενα
άγνωστο μέχρι πρό ολίγου είδος άνθρώπου άνακαλύφθηκε μέ τήν άνάλυση τού
μιτοχονδριακού γονιδιώματος σέ οστά τριάντα χιλιάδων έτών (29). Τό γονιδίω-
μα ένός Παλαιο-Έσκιμώου, πού πέθανε πρό χιλιάδων έτών, καθορίστηκε χρησι-
μοποιώντας DNA άπό τις τρίχες τής κεφαλής του πού βρέθηκαν διατηρημένες
μέσα στόν πάγο (30). Αύτήν τήν καινούρια τεχνολογία, πού είναι εξαιρετικά δύ-
σκολη καί πανάκριβη, άναπτύσσομε τώρα στήν έρευνητική μου όμάδα μέ σκοπό
τή σύγκριση μεταξύ Μινωιτών καί Μυκηναίων.

Μέ τήν περαιτέρω ανάπτυξη καί άπλοποίηση τής τεχνολογίας τού άρχαίου
DNA πιστεύω ότι θά έχουμε τή δυνατότητα νά άπαντήσομε, μέ γονιδιακές με-
λέτες του DNA τών άρχαίων Μακεδόνων καί τών πληθυσμών τής κλασικής
έποχής, στό έρώτημα αν οί άρχαϊοι Μακεδόνες ήταν έλληνικό φύλο. Μέχρις ότου
αύτό καταστεί τεχνικά καί οικονομικά έφικτό, οί άρχαιολόγοι μας θά πρέπει νά
φυλάνε τά άρχάϊα οστά σάν κόρη όφθαλμού.

Γιατί, όσο καί νά είναι δύσκολο νά τό φανταστεί κανείς, στό έγγύς μέλλον θά
έχουμε τή δυνατότητα νά έρευνούμε σκοτεινά ή άμφισβητούμενα σημεία τής
'Ιστορίας μας άναλύοντας τό DNA τών άρχαίων προγόνων μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αύτή ή μονοπώληση στό διαδίκτυο τών λέξεων «Μακεδονία» καί «μακεδονικός»
άπό τούς Σκοπιανούς άφορα τά πάντα. 'Επί παραδείγματι στήν αναζήτηση «mace-
donian mountains» θά βγουν τά όρη τών γειτόνων μας, δέν θά βγει ό "Ολυμπος.
Στήν αναζήτηση «macedonian monasteries» θά βγουν μόνο τά μοναστήρια τών
Σκοπίων. Τό ί'διο καί στήν αναζήτηση «macedonian tourism». "Οσο καί νά ψάξει
κανείς δέν μπορεί νά βρει ίστοσελίδα γιά τόν τουρισμό τής Έλληνικής Μακεδονίας,
πιθανότατα γιατί δέν υπάρχει καν τέτοια ίστοσελίδα. Αύτό πιθανώς άντανακλά είτε
απάθεια τών Ελλήνων σχετικά μέ τή Μακεδονία ή απειρία στή χρησιμοποίηση τού
διαδικτύου, ή αμφότερα.

2. Ή ανθελληνική καί φΛοσκοπιανή προπαγάνδα επεκτείνεται καί στή βιβλιοκριτική.
"Οταν ένα βιβλίο παρουσιάζει μιά ούδέτερη άποψη τοΰ Μακεδονικοϋ Ζητήματος
ύφίσταται δριμεία επίθεση. Τά Γδια έπιχειρήματα κατά τής ελληνικότητας τής Μα-
κεδονίας επαναλαμβάνονται στίς κριτικές διαφόρων βιβλίων. Συχνά οί κριτικές βι-
βλίων πού παίρνουν ούδέτερη θέση στό Μακεδονικό Ζήτημα είναι καθαρά προπα-
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γανδιστικές. Δυστυχώς, λίγοι "Ελληνες σχολιάζουν βιβλία. Ή βιβλιοκριτική είναι
σημαντική γιατί επηρεάζει τά άτομα που δεν είναι επαρκώς πληροφορημένα έπί τοΰ
Μακεδονικοΰ Ζητήματος, καί εμμέσως τά αποτρέπει άπό το νά διαβάσουν βιβλία
που δέν προπαγανδίζουν τή σκοπιανή πλευρά τοϋ Μακεδονικοΰ Ζητήματος.

3. Τά πρώτα δυο βιβλία είναι τουριστικοί οδηγοί γιά τή Σκοπιανή Μακεδονία. Τό τρί-
το βιβλίο έχει τίτλο Macedonia and Macedonians, γραμμένο άπό τον Andrew Rossos,
καθηγητή τής "Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο τοΰ Τορόντο, στόν Καναδά. Τό βιβλίο
έχει εκδοθεί άπό τό "Ιδρυμα Hoover. Παρότι υποτίθεται ότι τά βιβλία πού εκδίδο-
νται άπό τό "Ιδρυμα Hoover δέν εκφράζουν τις απόψεις τοΰ 'Ιδρύματος, αύτή καθ'
εαυτή ή έκδοση βιβλίου άπό τό συγκεκριμένο οργανισμό προσδίδει κύρος στό βιβλίο.
Ό καθηγητής Ρόσσος είναι Σλαβομακεδόνας, καταγόμενος άπό τήν Ελληνική
Μακεδονία, καί σέ αύτό τό βιβλίο δίνει μια άποκλειστικά σκοπιανή άποψη γιά τό
Μακεδονικό Ζήτημα καί τήν ιστορία τής Μακεδονίας.

4. R. Malcolm Errington, A history of Macedonia, University of California Press 1990
(Barnes and Noble Books). Ή "Ιστορία της Μακεδονίας τοΰ Errington είναι μιά
καλογραμμένη καί σχετικώς συνοπτική ιστορία τής Μακεδονίας (320 σελίδες μέ
τή βιβλιογραφία). Τίποτα τό προ-έλληνικό. Δέν άπέφυγε τή δηκτική βιβλιοκριτική
τών Σκοπιανών. Γράφει ένας Σκοπιανός σχολιαστής: «Ό Errington συμπεραίνει
ότι οί Μακεδόνες ήταν "Ελληνες παρά τις συντριπτικές άρχαΐες ένδείξεις έπί τού
άντιθέτου [...]. Είναι λάθος νά συμπεραίνει κανείς ότι οί Μακεδόνες μιλοΰσαν μιά
ελληνική διάλεκτο, όταν καί ό Μέγας 'Αλέξανδρος έλεγε ότι ή μακεδονική γλώσσα
ήταν ή μητρική του γλώσσα». Ψάχνοντας καλύτερα στό Amazon, βρίσκουμε τό
δεύτερο τόμο τοΰ κλασικοΰ τρίτομου βιβλίου τοΰ Hammond '.Ιστορία της Μακεδο-
νίας. Τό βιβλίο έπισύρει τή μήνι τών Σκοπιανών. Γράφει ένας Σκοπιανός στήν κρι-
τική αύτοΰ τοΰ κλασικού βιβλίου: «[...] όταν οί "Ελληνες κατέκτησαν τή Μακεδο-
νία του Αιγαίου, σκότωσαν, βασάνισαν καί εκδίωξαν χιλιάδες Μακεδόνες». Προπα-
γάνδα αντί βιβλιοκριτικής! Τά άναφέρω αύτά γιά νά δείξω τό βαθμό φανατισμού
καθώς καί τό γεγονός ότι ή ελληνικότητα τής Μακεδονίας άμφισβητεΐται σέ όλα
τά έπίπεδα.

5. Ή έκθεση άρχισε άπό τή θεσσαλονίκη καί στή συνέχεια περιόδευσε στό έξωτερι-
κό. Στις ΗΠΑ πήγε τό 1980 μέ τόν τίτλο The Search for Alexander καί οργανώθη-
κε άπό τήν National Gallery τών ΗΠΑ σέ συνεργασία μέ τό Ελληνικό 'Υπουργείο
Πολιτισμού. Ή έκθεση έπιχορηγήθηκε άπό τήν Εθνική Τράπεζα καί τό Time
Inc., περιόδευσε σέ άρκετές πόλεις τής 'Αμερικής καί προσέλκυσε μεγάλα πλήθη.

6. Τά πρακτικά τοΰ Συνεδρίου έχουν εκδοθεί σέ έναν καλαίσθητο τόμο Macedonia and
Greece in Late Classical and Early Hellenistic Times. Study in the History of Art 10
(B. Barr-Sharrar & Ε. N. Borza, eds), National Gallery of Art, Washington DC
1982.
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7. Ε. Badian, From Plataea to Potidaea. Studies in the History and Historiography of the
Pentecontaetia. John Hopkins University Press, Baltimore and London 1993.

8. A. Städter, Badian on Thucydides. The Classical Review, 44: 337-338, 1994.

9. Ό Hammond ήλθε στήν Ελλάδα πριν άπο το Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο ώς φοιτη-
τής, υπηρέτησε στήν 'Αντίσταση στή διάρκεια τής Κατοχής ώς σύνδεσμος τών
συμμάχων, περπάτησε κυριολεκτικά όλη τήν "Ηπειρο καί τή Μακεδονία ώς αντάρ-
της, και μετά τόν πόλεμο σταδιοδρόμησε στή Βρετανία ώς ιστορικός καί ελληνι-
στής. Ή προσφορά του στήν ιστοριογραφία τής 'Ηπείρου καί τής Μακεδονίας είναι
ανυπολόγιστη. Τό 1980 ό Hammond ήταν ακμαίος καί σέ πλήρη δράση, καί αύτό
κάνει πιό ενδιαφέρουσα τήν επιλογή τού Badian ώς κύριου ομιλητή τοΰ Συνεδρίου.
Ή τρίτομη ιστορία τής Μακεδονίας είναι: Ν. G. L. Hammond, A History of
Macedonia, Volume I: Historical Geography and Prehistory, 1972, N. G. L. Hammond -
G. T. Griffith, A History of Macedonia, Volume 11:550-336 BC, Oxford University
Press 1979, N. G. L. Hammond - F. W. Walbank, A History of Macedonia, Volume
111:336-167 BC, Oxford University Press 1988.

10. E. Badian: Greeks and Macedonians. Studies in the History of Art Volume 10:
Macedonia and Greece in Late Classical and Early Hellenistic Times (B. Barr-Sharrar &
Ε. N. Borza, eds), Washington 1982, 33-51.

11. Ή σαθρότητα τών επιχειρημάτων προδίδεται στήν υποσημείωση 66 τής εργασίας
του, όπου ό Badian παραδέχεται ότι: «[...] I am not concerned with the argument
as to whether Macedonian was a 'dialect' (σ.σ. μιά ελληνική διάλεκτος) or a
language». Βεβαίως, χρησιμοποιώντας τό επιχείρημα οτι μιά ελληνική διάλεκτος
δέν σημαίνει ελληνικότητα, μπορεί κανείς νά αφαιρέσει τήν ελληνική ταυτότητα
άπό όλους όσους μιλούσαν τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους!

12. 'Αλλεπάλληλες ύποθέσεις καί εικασίες μετατρέπουν τήν ιστοριογραφία καί τήν
ιστορική έρευνα σέ ιστορικό μυθιστόρημα. 'Υπερβολικός αριθμός εικασιών καί υπο-
θέσεων είναι χαρακτηριστικά τών ρεβιζιονιστών ιστορικών, όπως είναι, στήν περί-
πτωση τής Μακεδονίας καί τής Ελληνικής Ιστορίας, οί Badian, Borza, Green.
Οί ιστορικοί καί οί ιστοριογράφοι, όπως καί οί θετικοί επιστήμονες, αγωνίζονται καί
αγωνιούν γιά τήν πρωτοτυπία τής ερευνάς τους. Οί βασικοί επιστήμονες επιδιώκουν
τήν πρωτοτυπία μέ τά πειράματά τους. Οί ιστορικοί καί ιστοριογράφοι έπιδιώκουν
την πρωτοτυπία μέ ερμηνείες αρχαίων πηγών καί πράξεων, ερμηνείες πού συχνά
επηρεάζονται άπό τή φαντασία τους. Ό Kenneth Μ. Setton, ένας άπό τούς πιό ση-
μαντικούς ιστορικούς τής μεσαιωνικής Εύρώπης καί τών Σταυροφοριών, σέ μιά
άπό τις εργασίες του, συνοψίζει αύτό τό πρόβλημα τών ιστορικών ερευνητών ώς
εξής: «Originality is the bane of historical scholarship. We all suffer from it.
When the facts are insufficient for logic (itself a source of deception), imagination
comes to our aid. Then we leave the pathway of history, narrow and confining,
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and turn aside into the open fields of speculation» (βλ. σελ. 319 τής έργασίας τοϋ
Κ. Μ. Setton, On the raids of the Moslems in the Aegean in the ninth and tenth
centuries and their alleged occupation of Athens, American Journal of Archaeology,
vol. 58: 311-319, 1954).

13. Ή εργασία τοϋ Badian αναπαράγεται συνεχώς σέ πλήθος σκοπιανών ίστοσελίδων
καί προβάλλεται σταθερά στά σκοπιανά άρθρα περί μή ελληνικότητας τής Μακε-
δονίας.

14. Ό αναγνώστης θά κατανοήσει καλύτερα τό πώς ό ιστορικός Borza βλέπει τό Μα-
κεδονικό Ζήτημα, τήν ελληνικότητα τής Μακεδονίας καί τή σημερινή Δημοκρατία
τής Μακεδονίας διαβάζοντας τήν έργασία, Alexander the Great: History and
cultural politics, δημοσιευμένη στό Journal of the Historical Society, 4: 411-442,
2007. Σημειωτέον δτι σέ αυτήν τήν έργασία ό Borza διακηρύσσει ότι είναι φιλέλ-
λην (σελ. 437, στ. 2). Καί ένώ βρίσκει διάφορους τρόπους νά είρωνευθεΐ καί νά κρι-
τικάρει τήν ευαισθησία τών Ελλήνων γιά τή Μακεδονία καί τή λατρεία τους γιά
τόν Μέγα 'Αλέξανδρο, δέν αναφέρει λέξη γιά τήν έκμετάλλευση τοϋ ονόματος καί
τής κληρονομιάς τοϋ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου άπό τούς Σκοπιανούς, παρότι ό υπό-
τιτλος τής έργασίας του είναι History and cultural politics! Σέ μιά διάλεξή του τό
1996, στο Συνέδριο τής 'Αμερικανικής Φιλολογικής Εταιρείας μέ τόν τίτλο Ποιοι
ήταν —καί είναι— οί Μακεδόνες, τής οποίας έχω διαβάσει τήν περίληψη, ούσιαστικά
επαναλαμβάνει τις ιστορίες πού προωθούνται στις σκοπιανές ίστοσελίδες: "Οτι ή
μακεδονική γλώσσα δέν είναι έλληνική, οτι οί αρχαίοι συγγραφείς θεωρούσαν τούς
"Ελληνες καί τούς Μακεδόνες δύο διαφορετικούς λαούς πού άλληλομισοϋνταν, οτι
οί Μακεδόνες βασιλείς δέν είχαν έλληνική καταγωγή, καί δτι αυτά πού γράφει ό
Ηρόδοτος ήταν μακεδονική προπαγάνδα. Είναι λυπηρό νά διαβάζει κανείς κείμενο
'Αμερικάνου καθηγητή τής Ιστορίας καί νά νομίζει δτι διαβάζει προπαγανδιστικό
φυλλάδιο. Ό Borza αποκαλύπτει πλήρως τή φιλοσκοπιανή του τοποθέτηση σέ μιά
άλλη του έργασία μέ τόν τίτλο Macedonian Redux πού δημοσιεύτηκε στόν τόμο
The Eye Expanded: Life and the Arts in Greco-Roman antiquity. Αυτός ό τόμος περιέ-
χει σειρά άρθρων, κυρίως γιά τήν Ελληνιστική 'Εποχή, καί ή εργασία τοϋ Borza
είναι τελείως έκτός θέματος γιατί ασχολείται αποκλειστικά μέ φιλοσκοπιανή προ-
παγάνδα. Αύτό τό βιβλίο θά μου διέφευγε τήν προσοχή αν δέν έβλεπα μιά περίλη-
ψη τής έργασίας τοϋ Borza σέ σκοπιανή ίστοσελίδα ώστε νά αναζητήσω τό βιβλίο.
Σέ αυτήν τήν έργασία ό Borza περιγράφει τό πώς, ξεκινώντας άπό πληροφορίες
μιας φοιτήτριας, έπισκέφθηκε ένα νεκροταφείο στήν πόλη Steelton τής Πενσυλβά-
νιας καί βρήκε τάφους άπό τά τέλη τοϋ 19ου καί τις άρχές τοϋ 20οϋ αιώνα, δπου
αναγραφόταν δτι ό αποθανών καταγόταν άπό τή Μακεδονία. Άπό εκεί ξεκινά καί
πλέκει ολόκληρη ιστορία περί μακεδονικής ταυτότητας. Δέν διερωτήθηκε τι άλλο
θά άναγραφόταν στις ταφόπλακες τών Μακεδόνων τόν καιρό πού ή Μακεδονία
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ήταν επαρχία τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οί ιστορικοί δέν φαίνεται νά γνω-
ρίζουν κάτι που οί θετικοί επιστήμονες χρησιμοποιούμε συνεχώς στήν ερευνά μας:
Controls! Καί τά controls τοΰ καθηγητή Borza βρίσκονται στά αμερικανικά νε-
κροταφεία οπου έχουν ταφει Κρητικοί πριν άπο τήν ένσωμάτωση τής Κρήτης στήν
Ελλάδα. Τί γράφουν αύτές οί ταφόπλακες; "Οτι ό μακαρίτης καταγόταν άπό τήν
Κρήτη. Κατά τόν ιστορικό Borza αύτό θά πρέπει νά θεωρηθεί ένδειξη μή έλληνικής
ταυτότητας τών Κρητικών. 'Αναφέρομαι ιδιαιτέρως στόν Borza γιατί σήμερα θεω-
ρείται ό κατ' εξοχήν μακεδονιστής ιστορικός στίς ΗΠΑ καί διεθνώς.

15. Ε. Ν. Borza, In the Shadow of Olympus: The Emergence of Macedon. Princeton
University Press, New Jersey 1990.

16. Ε. N. Borza, Before Alexander: Constructing Early Macedonia. Publications of the
Association of Ancient Historians no. 6, Regina Books, Claremont California 1999.

17. Ε. N. Borza, Makedonika. Regina Books 1995.

18. L. Foreman, Alemnder the Conqueror: The Epic Story of the Warrior King. Da Capo
Press 2004. Εκτός άπό αυτή τή φράση, τό βιβλίο είναι ακριβές, καλογραμμένο καί
θαυμάσια εικονογραφημένο.

19. Ή έλλειψη άντίλογου άπό τήν ελληνική πλευρά δέν έχει διαφύγει τήν προσοχή τών
Σκοπιανών ή καί ιστορικών τής ολκής του Borza ό οποίος επισημαίνει, σέ μιά άπό
τις έργασίες του, ότι τά μόνα συγγράμματα υπέρ τής ελληνικότητας τής Μακεδο-
νίας είναι αύτό τοΰ Α. Δασκαλάκη The Hellenism of the Ancient Macedonians
(Institute of Balkan Studies, 1965), καί τού Ν. Μάρτη The falsification of
Macedonian History (Athens 1984). Ό Borza απορρίπτει συνοπτικά καί τά δύο βι-
βλία σαν επιστημονικά ανάξια. Δέν έχει απόλυτο δίκιο γιά τό βιβλίο τού Δασκαλά-
κη πού, όσον άφορα τις αρχαίες πηγές, είναι άρκετά τεκμηριωμένο άλλά δυστυχώς
δέν άντιμετωπίζει κριτικά τή σύγχρονη ιστοριογραφία περί Μακεδονίας. Οί Borza,
Badian καί λοιποί ρεβιζιονιστές ιστορικοί συστηματικά άποσιωποϋν τήν έρευνητική
προσφορά Ελλήνων οπως ό Χατζόπουλος, τών οποίων ή έρευνα τεκμηριώνει τήν
ελληνικότητα τής Μακεδονίας (βλ. Μ. Β. Hatzopoulos, Macedonian Institutions
under the Kings. A Historical and Epigraphical Study, 2 vols, Athens 1996). Μέ αύτές
τις λιγοστές έξαιρέσεις, ή σπανιότητα τής ελληνικής προσφοράς στήν αγγλόφωνη
ιστοριογραφία τής Μακεδονίας είναι πασιφανής.

20. Ο. Balanovsky, S. Rootsi, Α. Pshenichnov et. al., Two Sources of the Russian
Patrilineal Heritage in Their Eurasian Context. Am. J. Hum. Geriet. 82: 2360-250,
2008.

21. Β. Rolf, Α. Röhl, Ρ. Forster et. al., On the genetic origins of the Turks: Study of
six Y-chromosomal short tandem repeats. Genomic Diversity: Applications in human
population genetics (S. Papiha, R. Deka, R. Chakraborty, eds), Kluwer Academic/
Plenum Publishers, New York 1999, 75-82.
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22. G. Di Benedetto, Α. Ergüven, M. Stenico et. al., DNA diversity and population
admixture in Anatolia. Am. J. Phys. Antropol. 115:144-156, 2001.

23. C. Cinnioglu, R. King, T. Kivisild et. al., Excavating Y-chromosome haplotype
strata in Anatolia. Hum. Genet. 114: 127-148, 2004.

24. K. Rebala, A. I. Mikulich, I. S. Tsybovsky et. al., Y-STR variation among Slavs:
Evidence for the Slavic homeland in the middle Dnieper basin. J. Hum. Genet.
52: 406-414, 2007.

25. G. Stamatoyannopoulos, A. Thomakos, E.R. Giblett, Red cell enzyme poly-
morphisms in the Greek populations. Humangenetik, 27: 23-30, 1975.

26. A. Gibbons, Close Encounters of the Prehistoric Kind. Science 328: 680-684, 2010.

27. R. Dalton, Ancient DNA set to rewrite human history. Nature 465: 148-148, 2010.

28. R. E. Green, J. Krause, A. W. Briggs et al., A draft sequence of the Neandertal
Genome. Science 328: 710-722,2010.

29. J. Krause, A. W. Briggs, M. Kircher et. al., A Complete mtDNA Genome of an
Early Modern Human from Kostenki, Russia. Current Biology, 20: 231-226, 2010.

30. M. Rasmussen, Ancient human genome sequence of an extinct Palaeo-Eskimo.
Nature, 463: 757-762, 2010.
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Ψ The Ancient Macedonian language (provisional ISO-DIS 639-3.5 XMK) was the tongue of the
ancient Macedonians It was spoken especially in the inland regions —

www.mlahanas.de/Greeks/LX/AucieiitMacedonianLanguage.html

Macedonia

Jul 17. 2006 ... The study of ancient Macedonia is bedeviled by the Macedonian question.
Scholars from modern Greece and the former Yugoslav republic of —

www.livius.org/maa-mam/macedonia/macedoiiia.html - Cached - Similar

Είκ. 1. Οί προχτές δέκα ίστοσελίδες πού εμφανίζονται μέ τήν αναζήτηση «αρχαία Μακεδο-
νία» στο Google. Τα βέλη δείχνουν φιλοσκοπιανές ιστοσελίδες.
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Είκ. 2. Σύγκριση του ελληνικού με σλαβικούς πληθυσμούς (βλ. κείμενο).
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Πληθυσμοί

Α Β Γ Δ Ε Ζ

Γενετικοί πολυμορφισμοί

α β y δ ε ζ

β)

Είκ. 3 α) 'Απλοποιημένη παράσταση γενετικής μεθόδου πού υπολογίζει τή συγγένεια με-
ταξύ πληθυσμών.

β) Μία από τις πολλές γενετικές μελέτες πού αποδεικνύουν ότι οί Σλαβομακεδόνες
τών Σκοπίων είναι γενετικά Νότιοι Σλάβοι (βλ. κείμενο).
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Red cell enzyme phenotypes and gene frequencies in the populations of
Greek Macedonia and Bulgaria

Examined individuals Gene frequencies X2 Ρ
Adenylate kinase AK1 AK2 AK*
Macedonians 160 0.963 0.034 0.003
Bulgarians 138 0.964 0.036 — 0.87 0.65

Phosphogl ucom utase POM{ PGM\

Macedonians 160 0.641 0.359

Bulgarians 127 0.835 0.165 23.38 0.000008

Adenosine deaminase ADA1 ADA2

Macedonians 101 0.901 0.099

Bulgarians 138 0.862 0.138 2.74 0.25

Acid phosphatase AcP& AcPb AcPc

Macedonians 155 0.313 0.629 0.058

Bulgarians 119 0.160 0.798 0.042 21.06 0.0003

6-phosphogluconate PGD*· POD» POD"
dehydrogenase

Macedonians 166 0.949 0.051 —

Bulgarians 138 0.989 0.011 — 7.32 0.02

ίκ. 4. Σύγκριση τών συχνοτήτων πέντε γενετικών πολυμορφισμών μεταξύ Ελλήνων καί
Βουλγάρων (βλ. κείμενο).
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ

των Αθανασίου Φωκά και Γεωργίου Καστή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΦΩΚΑ

Τά Μαθηματικά αποτελούν έ'να σημαντικό πολιτισμικά αγαθό. Αυτό οφείλε-
ται σέ δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, τά Μαθηματικά παίζουν καθορι-
στικό ρόλο στη δημιουργία λογικού τρόπου σκέψης. Είναι ενδιαφέ-
ρον οτι ο Δαρβίνος είχε εκφράσει τή λύπη του που δεν έμαθε Μαθηματικά γιατί
κατά τή γνώμη του αυτό θα του προσέθετε μια έκτη αίσθηση. Δεύτερον, οί βα-
σικοί νόμοι της φύσεως είναι γραμμένοι σέ μαθηματική γλώσ-
σα. Κατά συνέπεια, ή μαθηματική τους ανάλυση οδηγεί στο βαθύ-
τερο δυνατό επίπεδο κατανόησης τών μυστικών της φύσεως. Ό
Eugene Winger (Nobel Φυσικής) γράφει: «Τό θαΰμα, οτι ή γλώσσα τών Μα-
θηματικών αποτελεί τήν κατάλληλη γλώσσα γιά τή διατύπωση τών νόμων της
φύσεως, είναι έ'να υπέροχο δώρο το οποίο παραμένει ακατανόητο». Ό βιολόγος
Changeux πιστεύει ότι αυτό τό θαΰμα οφείλεται έν μέρει στό γεγονός οτι ο εγκέ-
φαλος έ'χει βιολογική προδιάθεση νά κατανοεί μαθηματικές δομές. Κατά συνέ-
πεια, και αν ακόμη υπάρχει άλλος τρόπος έκφρασης τών φυσικών νόμων, ό
άνθρωπος κατανοεί μόνο τό μαθηματικό τρόπο διατύπωσής τους. Υπάρχει όμως
πράγματι βιολογική προδιάθεση προς τά Μαθηματικά; Πρόσφατες έρευνες δεί-
χνουν οτι βασικές γεωμετρικές έννοιες καθώς έπίσης και ή ικανότητα της κατά
προσέγγιση άριθμητικής είναι έγγενής στον ανθρώπινο έγκέφαλο.

Γιά παράδειγμα, τό 2006 δημοσιεύθηκε στό περιοδικό Science μελέτη ή
οποί α έδειξε οτι ή «γεωμετρική διαίσθηση» 14 παιδιών της φυλής Mundoruku
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είναι παρόμοια με τή διαίσθηση 30 ενηλίκων τής ίδιας φυλής καθώς επίσης καί
26 παιδιών άπό τήν 'Αμερική. Ή φυλή Mundoruku ζει σέ μιά άπομονωμένη
περιοχή τοΰ 'Αμαζονίου, χωρίς χάρτες καί άλλα σχετικά έργαλεΐα που βοηθούν
στήν άνάπτυξη γεωμετρικής διαίσθησης. Έπίσης, αυτή ή φυλή δέν διαθέτει λέ-
ξεις γιά βασικές γεωμετρικές έννοιες, όπως παράλληλος καί συμμετρικός. "Αλλα
πειράματα έδειξαν τήν έγγενή ικανότητα τών παιδιών γιά πρόσθεση καί άφαίρε-
ση, άλλά μόνο κατά προσέγγιση. Φαίνεται ότι γιά τήν άκριβή άριθμητική, γιά
άριθμούς μεγαλύτερους τού 3, άπαιτεΐται άφ' ένός μέν ή ύπαρξη συγκεκριμένου
άλγόριθμου, άφ' έτέρου δέ ή ύπαρξη συγκεκριμένης λέξης ή τουλάχιστον άφη-
ρημένου συμβολισμού γιά κάθε άριθμό.

Τί έννοούμε, όμως, δταν λέμε ότι τά παιδιά έχουν έγγενή μαθηματική ικα-
νότητα; Μήπως ό έγκέφαλος έχει έμφυτη γνώση μαθηματικών έννοιών; Κατά
τή γνώμη μας όχι. Αύτό πού έχει δ έγκέφαλος είναι μιά βιολογικώς προκα-
θορισμένη γνωστική προδιάθεση. Ό έγκέφαλος μετατρέπει αύτήν τήν
προδιάθεση σέ γνώση, άφ' ένός μέν δεχόμενος συνεχείς έπιδράσεις άπό τό περι-
βάλλον, άφ' έτέρου δέ χρησιμοποιώντας πολύπλοκους μηχανισμούς. Εκπληκτι-
κά έπιτεύγματα στή Μοριακή Βιολογία, τήν Κυτταροβιολογία καί τις άπεικονι-
στικές τεχνικές μάς έπιτρέπουν γιά πρώτη φορά νά άνιχνεύουμε αύτούς τούς
έγκεφαλικούς μηχανισμούς. Γιά παράδειγμα, δ νευροεπιστήμων O'Keefe, μελε-
τώντας τήν ήλεκτρική ένεργοποίηση νευρώνων στόν ιππόκαμπο ποντικιών έδειξε
ότι δ ιππόκαμπος δημιουργεί μιά άναπαράσταση τού εξωτερικού κόσμου. Αύτό τό
έπιτυγχάνει χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κύτταρα τά οποία ο O'Keefe ονόμα-
σε «κύτταρα χώρου» (place cells). Καθώς ό ποντικός κινείται σέ ένα κλουβί, συ-
γκεκριμένα κύτταρα τού έγκεφάλου του ένεργοποιούνται μόνο δταν δ ποντικός
βρίσκεται σέ μιά συγκεκριμένη θέση. Φαίνεται δηλαδή πώς δ έγκέφαλος κατατέ-
μνει τόν έξωτερικό κόσμο σέ πολλές έπικαλυπτόμενες περιοχές καί κάθε μιά άπό
αύτές άναπαριστάται στόν εγκέφαλο άπό ένα συγκεκριμένο άριθμό κυττάρων.

Ή γενική ικανότητα τού έγκεφάλου νά δημιουργεί άναπαραστάσεις τού χώ-
ρου είναι έμφυτη. "Ενας συγκεκριμένος όμως χάρτης δημιουργείται μόνον ώς
άποτέλεσμα εμπειριών. Τά νευρικά κυκλώματα είναι παράδειγμα έμφυτης γνώ-
σης. Ή δημιουργία όμως ένός χάρτη είναι άποτέλεσμα άλλαγής συνάψεων. Ή
άλλαγή αύτή μέ τή σειρά της είναι άποτέλεσμα έμπειριών. Ό Eric Kandel
(Nobel 2000) έδειξε δτι γιά τήν άρχική δημιουργία ένός χάρτη άπαιτεΐται μόνο
άλλαγή στήν ένταση τών συνάψεων άλλά γιά τή διατήρηση αύτού τού χάρτη
άπαιτεΐται ένεργοποίηση γονιδίων καί παραγωγή νέων συνάψεων [1].
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'Αναφέρεται στο άρθρο [2] οτι «ό Πλάτωνας επιζεί στά νευρικά κυκλώματα
ενώ δ 'Αριστοτέλης επιζεί στις συνάψεις». Τί εννοούμε μέ αυτό; Μέ βάση τό διά-
λογο μέ τόν Φαίδωνα και τήν ερμηνεία τοϋ διαλόγου αύτοϋ άπό τους νεοπλατω-
νικούς φιλοσόφους (βλ. ιδιαιτέρως τά σχόλια τοΰ Συριανού τά όποια διέσωσε ό
μαθητής του Ερμείας), υπάρχουν οι άκόλουθες κατηγορίες ψυχών: Στό Ιο επί-
πεδο υπάρχουν οί ψυχές τών Θεών. Στό 2ο επίπεδο υπάρχουν οί άχραντες ψυ-
χές, οι οποίες κατεβαίνουν στή γη γιά να σώσουν τήν κατηγορία τών ψυχών πού
έχουν έκπέσει. Γιά τό λόγο αυτό άναφέρεται οτι ό Σωκράτης «κατεπέμφθη επί
ευεργεσία» γιά να λυτρώσει τις ψυχές τών νέων. Μέ βάση τήν πλατωνική θεω-
ρία, ακόμα και έκεΐνες οί ψυχές πού έχουν έκπέσει ήσαν κάποτε άχραντες. Κατά
συνέπεια περιέχουν «έν αύταΐς» a priori γνώση. Γιά τό λόγο αυτό ή διαδικασία
έκμάθησης είναι απλώς διαδικασία άνάμνησης (recollection). Μέσα σέ αυτό τό
πλαίσιο είναι προφανές ότι ή μαιευτική μέθοδος τοϋ Σωκράτη άποκτά ιδιαίτερη
σπουδαιότητα. Ό δάσκαλος, pi τις ερωτήσεις του, απλώς βοηθά τήν ψυχή πού
έχει έκπέσει νά ανακαλύψει ή Γδια τήν a priori γνώση πού είχε μέσα της.

Σέ αυτήν τήν άποψη τοϋ Πλάτωνα περί έμφυτης γνώσης τήν οποίαν άνέ-
πτυξαν περαιτέρω ό Leibniz και ό Kant, ό 'Αριστοτέλης και άργότερα ό Locke
άντιπαραθέτουν τήν άποψη ότι ή ψυχή είναι ένα λευκό πινάκιο τό όποιο γεμίζει
μόνο χάρη σέ συνεχείς έμπειρίες. Είναι ένδιαφέρον νά παρακολουθήσουμε τήν έξέ-
λιξη της γνώσης. Ό 'Αριστοτέλης και ό Locke θεωρούσαν ότι ή βάση τής μα-
θήσεως είναι ό συσχετισμός ιδεών, οί συνειρμοί (κατά αυτούς ό έγκέφαλος είναι
tabula rasa). 'Αργότερα, ό Pavlov και ό Thorndike παρουσίασαν πειραματική
απόδειξη ότι πράγματι μαθαίνουμε διά μέσου τοϋ συσχετισμού διαφόρων ερεθι-
σμάτων. Προσφάτως, ό Kandel αποσαφήνισε αυτήν τήν διαδικασία σέ μοριακό
επίπεδο. Επίσης άπό αυτό τό παράδειγμα γίνεται προφανές ότι θεμελιώδη έρω-
τήματα, όπως ή διαδικασία άπόκτησης γνώσης και ή γέννηση ηθικών άρχών,
μπορούν νά άπαντηθούν μόνο διεπιστημονικά. Σέ αυτήν τή διεπιστημονική διαδι-
κασία τά Μαθηματικά παίζουν σημαντικό ρόλο. Πράγματι, τά Μαθηματικά, βα-
σική γλώσσα τής 'Επιστήμης, όχι μόνο άποτελούν τό θεμέλιο τής Φυσικής,
άλλα είχαν και έχουν σημαντική προσφορά στή γενικότερη έπιστημονική πρόο-
δο. Γιά παράδειγμα, είναι δύσκολο νά διαχωρίσουμε τά Μαθηματικά άπό τήν έπι-
στήμη τής Πληροφορικής και τις έφαρμογές τους στους ήλεκτρονικούς υπολο-
γιστές. "Οσον άφορα στήν 'Ιατρική, τά Μαθηματικά τής προσέφεραν τήν εξαι-
ρετικά χρήσιμη τεχνική τής Στατιστικής. Στό Κέντρον Θεωρητικών και Έφηρ-
μοσμένων Μαθηματικών έχουμε εστιάσει τό ένδιαφέρον μας σέ μια άλλη προ-
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σφορά τών Μαθηματικών στήν 'Ιατρική: Στό ρόλο τους στίς ιατρικές απεικονί-
σεις.

1. CT - PET - SPECT

Ή μελέτη συγκεκριμένων νοητικών διεργασιών απαιτεί τή μελέτη in vivo
συγκεκριμένων νευρικών κυκλωμάτων. Οί πρόσφατες άπεικονιστικές τεχνικές
τοΰ λειτουργικού Μαγνητικού Τομογράφου, του Τομογράφου 'Εκπομπής Ποζι-
τρονίων (PET) καί του Τομογράφου 'Εκπομπής Φωτονίων (SPECT) μάς παρέ-
χουν τή δυνατότητα νά έντοπίζουμε τήν ένεργοποίηση συγκεκριμένων έγκεφα-
λικών περιοχών in vivo μέ ολοένα καί μεγαλύτερη ακρίβεια. Είναι σημαντικό νά
τονίσουμε οτι αύτές οί νέες άπεικονιστικές τεχνικές δέν έχουν μόνο έπιπτώσεις
έπί τής μελέτης τής λειτουργίας τού έγκεφάλου άλλά είναι καί εξαιρετικά χρή-
σιμες σέ πολλές περιοχές τής 'Ιατρικής, ιδιαίτερα στήν 'Ογκολογία, τήν Καρ-
διολογία καί τήν Ψυχιατρική.

Γιά μελέτες μέ PET δίδεται ένδοφλεβίως ή ούσία FDG, ή οποία είναι γλυ-
κόζη συνδεδεμένη μέ ραδιενεργό φθόριο. Τό φθόριο υπόκειται σέ ραδιενεργό διά-
σπαση καί τελικά άπελευθερώνει ένέργεια σέ μορφή άκτίνων γ τήν όποια κατα-
γράφει ό σαρωτής τού PET. Αύτό οδηγεί στήν άκόλουθη μαθηματική έξίσωση:

/ = e~ J~Lfds J^gdr.

To I παρέχεται άπό τις μετρήσεις τού σαρωτή καί τό /, δ λεγόμενος συντε-
λεστής άπόσβεσης άκτίνων χ, υπολογίζεται μέ άξονικό τομογράφο. Τό ζητούμε-
νο είναι νά βρεθεί τό g, δηλαδή ή κατανομή τού φθορίου καί κατά συνέπεια τής
γλυκόζης. Οί περιοχές πού είναι περισσότερο ένεργοποιημένες καταναλίσκουν πε-
ρισσότερη γλυκόζη καί τοιουτοτρόπως ό ύπολογισμός τού g άποτελεΐ έμμεσο
υπολογισμό ένεργοποίησης.

Ό άγνωστος g εμφανίζεται ώς όλοκλήρωμα επάνω στό εύθύγραμμο τμήμα
L. Τό μαθηματικό πρόβλημα συνίσταται στήν εύρεση μιας συνάρτησης g άπό τή
γνώση τού δλοκληρώματός της κατά μήκος τού L, Τό πρόβλημα αύτό άνήκει σέ
μιά μεγάλη κατηγορία μαθηματικών προβλημάτων τά όποια ονομάζονται «άντί-
στροφα προβλήματα». Τό συγκεκριμένο άντίστροφο πρόβλημα είναι τό 'ίδιο μέ
αύτό πού έμφανίζεται ώς πρός τόν άξονικό τομογράφο. 'Αντιθέτως, τό σχετικό
άντίστροφο πρόβλημα ώς πρός τόν SPECT είναι πολύ πιό δύσκολο καί ή άναλυ-



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 16ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ' 2010

295

τική του λύση κατασκευάσθηκε προσφάτως, μέ τή χρησιμοποίηση μιας μαθη-
ματικής μεθόδου πού παρουσιάστηκε στό [3].

Βασικός μας έρευνητικός στόχος είναι ή υλοποίηση αναλυτικών άλγορίθμων
γιά τόν SPECT βασισμένων στήν ανωτέρω άναλυτική λύση [4], Είναι ενδιαφέ-
ρον ότι οί νέοι υπολογιστικοί άλγόριθμοι πού άναπτύχθηκαν ώς πρός τόν SPECT,
παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα ακόμα καί ώς πρός τόν PET [5], [6].

2. SRT ΓΙΑ PET

Δύο άπεικονιστικά συστήματα, διαφορετικής κλίμακας καί διακριτικής ικα-
νότητας, χρησιμοποιήθηκαν γιά νά έκτιμήσουν τις δυνατότητες τού άλγόριθμου
Spline-Reconstruction-Technique (SRT).

OSEM FBP SRT

Είκ. 1. Σύγκριση μεταξύ ανακατασκευασμένων εικόνων χρησιμοποιώντας τούς αλγόριθ-
μους OSEM καί FBP, καί τοϋ SRT άλγόριθμου πού αναπτύσσεται στό ΚΕΘΕΜ.

2.1. ΣΑΡΩΤΗΣ PET/CT

Σέ συνεργασία μέ τό Εργαστήριο 'Ιατρικής Φυσικής τού Γενικού Νοσοκο-
μείου 'Αθηνών «Ό Ευαγγελισμός» συλλέξαμε δεδομένα άπό τό σαρωτή GE
Discovery ST PET/CT πού διαθέτει τό νοσοκομείο. Τό σύστημα αύτό άποτε-
λεΐται άπό 280 block άνιχνευτών διατεταγμένων σέ 24 δακτυλίους. Τό έγκάρ-
σιο οπτικό πεδίο (field-of-view) τού συστήματος είναι 70 cm καί ή χωρική δια-
κριτική του ικανότητα είναι περίπου 4,5 mm στό κέντρο τού όπτικού πεδίου. Σέ
άσθενή μέ πιθανές μεταστάσεις στόν πνεύμονα χορηγήθηκαν 370 MBq τού ρα-
διοφαρμάκου FDG (2-Deoxy-2-(,8F)fluoro-D-glucose) ένδοφλεβίως καί απει-
κονίστηκε γιά 20 λεπτά. Στήν Είκ. 1 παρουσιάζονται άνακατασκευασμένες
εικόνες άπό τούς διαθέσιμους άλγόριθμους τοϋ συστήματος (OSEM καί FBP)
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καθώς και άπό τόν SRT. Παρατηρούμε ότι και οί τέσσερις καρκινικές εστίες
στήν περιοχή τοϋ πνεύμονα διακρίνονται καθαρά και μέ τούς τρεις τρόπους ανα-
κατασκευής. 'Ωστόσο ό SRT παρουσιάζει καλύτερη άντίθεση άπό τόν FBP.

2.2. UNIVERSAL IMAGE QUALITY INDEX

Γιά πιο άντικειμενική σύγκριση τών εικόνων χρησιμοποιήσαμε τό Universal
Image Quality Index, (λ, όπως έχει προταθεί άπό τούς Wang και Bovik [7]. Ό
δείκτης αυτός δίδεται άπό τή σχέση:

ρ..... 4a*>xy

(σ2χ+σ*)[(χ)2 + ω2]

όπου τά χ, y, σχ, ay, axy δίδονται άπό τις ακόλουθες σχέσεις:

1 Ν 1 "

JV i-1 ly i-1
I N ι N γ N

=^ιΣ^-il(y>-=τη^·~my>"-?)·

Παρατηρούμε ότι ό δείκτης Q έχει εύρος [-1,1], και ή καλύτερή του τιμή
είναι τό 1. Αυτός ό δείκτης συγκρίνει κάθε άνακατασκευασμένη εικόνα μέ μία
προσομοιωμένη, «γνωστή» άρχική εικόνα, και μετράει τό συνδυασμό τριών δια-
φορετικών παραγόντων: Τής άπώλειας τής συσχέτισης (loss of correlation),
τής παραμόρφωσης τής φωτεινότητας (luminance distortion) και τής παρα-
μόρφωσης τής άντίθεσης (Contrast Distortion).

Ή Είκ. 2 παρουσιάζει τό συνολικό δείκτη Q καθώς και τούς έπιμέρους πα-
ράγοντές του γιά προσομοιωμένο ομοίωμα Hoffmann, γιά εικόνες άνακατα-
σκευασμένες μέ FBP (μέ φίλτρο RamLak), FBP (μέ φίλτρο Hann) και SRT. Ή
σύγκριση έχει γίνει συναρτήσει τοϋ συνολικού άριθμού προβολών.
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Είκ. 2. 'Αντικειμενική σύγκριση μεταξύ FBP (μέ φίλτρο RamLak), FBP (μέ φίλτρο Hann)
και του SRT αλγορίθμου που αναπτύσσεται στο ΚΕΘΕΜ.

2.3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PET/CT ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΖΩΑ ARGUS PET-CT

Ό τομογράφος ARGUS PET-CT τής Εταιρείας SEDECAL S.A. είναι ένας
εμπορικά διαθέσιμος τομογράφος πού συνδυάζει τομογραφία εκπομπής ποζιτρο-
νίων PET καί υπολογιστική τομογραφία CT (Computed Tomography). Είναι
ένα σύστημα υψηλής διακριτικής ικανότητας, σχεδιασμένο σέ μικρή κλίμακα γιά
νά απεικονίζει άποκλειστικά μικρά ζώα (small-animal PET/CT system), άφού
τό εγκάρσιο οπτικό του πεδίο δέν ξεπερνά τά 6,8 cm. Τό ARGLIS PET-CT άπο-
τελεΐται άπό 36 block ανιχνευτών διατεταγμένα σέ δύο δακτυλίους τών 18
block. Κάθε block άνιχνευτής άπαρτίζεται άπό μιά 13x13 διάταξη dual layer
phoswich. Ο καθε ανιχνευτής phoswich άποτελειται άπο ένα στρώμα κρυ-
στάλλου LYSO (μπροστά) καί GSO (πίσω). Τό σύστημα CT χρησιμοποιεί ανι-
χνευτές τεχνολογίας CMOS σέ συνδυασμό μέ σπινθηριστή Csl καί μία πηγή
άκτίνων χ.
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2 mm

Είκ. 3. Σχεδιάγραμμα τής διατομής του ομοιώματος Derenzo.

2.4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ

"Ενα ομοίωμα Derenzo, κατασκευασμένο σύμφωνα μέ τις προδιαγραφές τού
ΝΕΜΑ NU4-2008 image quality phantom, χρησιμοποιήθηκε γιά νά εκτιμήσει
τις διακριτικές ικανότητες τού SRT αλγόριθμου. "Ενα σχεδιάγραμμα τής δια-
τομής του ομοιώματος απεικονίζεται στήν Είκ. 3. Τό ομοίωμα Derenzo αποτε-
λείται άπό 3 1 πολύ μικρούς τριχοειδείς σωλήνες (72 mm μήκος καί όγκο 6,6
μΐ), πού είναι διατεταγμένοι σέ έξι τομείς μέ διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ γει-
τονικών τριχοειδών. Οί αποστάσεις αύτές έχουν προσδιοριστεί στά 2, 3, 4, 5, 6
καί 8 mm. Στό ομοίωμα προστέθηκαν 5.6 MBq τού ραδιοίσότοπου 18F καί απει-
κονίστηκε στόν PET γιά 60 λεπτά.
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OSEM FBP SRT

Εϊκ. 4. Σύγκριση μεταξύ ανακατασκευασμένων εικόνων χρησιμοποιώντας τούς αλγόριθ-
μους OSEM καί FBI', πού παρέχονται άπο το σύστημα ARGUS PET-CT, και τοΰ
SRT αλγόριθμου πού αναπτύσσεται στο ΚΕΘΕΜ.

Οί προβολές πού συλλέχθηκαν ανακατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας τούς
αλγόριθμους FBP καί OSEM πού είναι οί πιό συνήθεις αλγόριθμοι ανακατα-
σκευής εικόνας διαθέσιμοι από έμπορικά συστήματα PET/CT. Τά ί'δια δεδομένα
προβολών ανακατασκευάστηκαν μέ τόν SR I αλγόριθμο πού αναπτύσσεται στό
ΚΕΘΕΜ. Τά αποτελέσματα μας υποδηλώνουν ότι ό SRT προσφέρει καλή ποιό-
τητα εικόνας, ακόμη καί χωρίς κανένα φίλτρο (Είκ. 4). Οί κυκλικές πηγές τής
διατομής του ομοιώματος Derenzo, ακόμη και στά πιό κοντινά τριχοειδή των
μόλις 2 mm, διακρίνονται μέ σαφή όρια καί μεγαλύτερη αντίθεση στόν SRT άπό
ότι στόν FBP καί OSEM. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι οί παραπάνω υποκειμε-
νικές παρατηρήσεις μας είναι συνεπείς μέ τόν υπολογισμό τού λόγου σήματος
πρός θόρυβο (Signal-to-Noise Ratio, SNR) καί τής αντίθεσης (Contrast, CR).
Αύτοί οί ύπολογισμοί γιά π ρ ο σ ο μ ο ι ω μέ ν α ομοιώματα Hoffman καί ΝΕΜΑ δεί-
χνουν ότι οί ανακατασκευασμένες εικόνες μέ τόν SRT έμφανίζουν υψηλότερο
SNR καί CR σέ σύγκριση μέ τόν FBP, καί σέ ορισμένες περιπτώσεις, σέ σύ-
γκριση μέ τόν OSEM.

2.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ή αξιολόγηση μας ύποδηλώνει ότι ο ά/,γόριθμος SRT έχει σημαντικά πλε-
ονεκτήματα σέ σχέση μέ τόν FBP: α) δημιουργεί εικόνες μέ υψηλή αντίθεση καί
ψηλές τιμές SNR, β) δέν απαιτεί ομοιόμορφα κατανεμημένους ανιχνευτές καί συ-
νεπώς μπορεί νά χρησιμοποιηθεί σέ πολύπλοκες γεωμετρίες ανιχνευτών.
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ΠΙΡΗΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
(Ό κίνδυνος γιά τήν ανθρωπότητα)

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΑΡΒΕΛΗ

Στήν ωραία αυτή αίθουσα καί γενικά στό ναό αυτό τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
δπου κάνουν αισθητή τήν παρουσία τους οί επιστήμες, τά γράμματα καί οί τέ-
χνες, δέν αρμόζει ίσως δ λόγος γιά τους πυρηνικούς έξοπλισμούς, πού είναι τό θέ-
μα μας. "Ομως ή άναφορά στά πυρηνικά όπλα (π.ό.), πού είναι ό,τι πιο φονικό
καί καταστροφικό ανακάλυψε μέχρι σήμερα δ άνθρωπος, επιβάλλεται ' άφ-' ενός
μέν διότι αύτά συνιστούν μία πραγματικότητα, άφ' έτερου δέ διότι ή πραγματι-
κότητα αύτή έγκυμονεΐ μέγιστο κίνδυνο γιά τήν άνθρωπότητα. Ή άγνοια είναι
πάντα κακός σύμβουλος. Διευκρινίζουμε ότι ή δμιλία άναφέρεται μόνο στούς πυ-
ρηνικούς έξοπλισμούς καί καθόλου στήν ειρηνική χρήση τής πυρηνικής ενέργει-
ας, καί άκόμα δτι δέν υπεισέρχεται σέ τεχνικά θέματα τών π.ό.

Παρά τό γεγονός ότι δ κίνδυνος είναι μέγιστος, όπως έλέχθη, καί καθόλου
θεωρητικός, τό ένδιαφέρον σήμερα μονοπωλούν άλλα θέματα, πρωτίστως τά
οικονομικά καί τά περιβαλλοντικά, άλλά καί τά πολιτικά, τά θέματα υγείας, οί
φυσικές καταστροφές, οί τοπικοί πόλεμοι καί άλλα, καί πολύ λίγο τά π.ό. Γιά
αύτά τά τελευταία ούτε μαζικές άντιδράσεις βλέπουμε νά ύπάρχουν, ούτε καί νά
βρίσκονται στις άτζέντες τών διεθνών συναντήσεων τών διαφόρων ομάδων π.χ.
G8 ή G20 όπως τις άποκαλούν. "Αν, πρόσφατα, εί'δαμε στις οθόνες μας κινητο-
ποιήσεις στή Γερμανία, αύτές άφορούσαν τά άπόβλητα άπό τήν ειρηνική χρήση
πυρηνικού ύλικοΰ καί όχι τά π.ό.

'Εντούτοις, τό τρέχον έτος μπορούμε νά πούμε ότι είναι μία «καλή χρονιά»
γιά τούς πυρηνικούς εξοπλισμούς, άκριβώς λόγψ τών δραστηριοτήτων πού έλα-
βαν χώρα μέσα στό χρόνο, οί όποιες ναι μέν δέν έλυσαν τό πρόβλημα, δμως συ-
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γκρατημένα μπορούμε νά πούμε οτι ήσαν ένα βήμα άπό τά πάρα πολλά που πρέ-
πει νά άκολουθήσουν προς τή σωστή κατεύθυνση, πού δέν είναι άλλη άπο τον
άπόλυτο έλεγχο τών πυρηνικών έξοπλισμών και τελικά τον ολοκληρωτικά άφο-
πλισμό. Αυτές οί δραστηριότητες μας έδωσαν τήν άφορμή γιά τή σημερινή πα-
ρέμβαση και είναι κυρίως οί έξης:

• 8 'Απριλίου

• 12-13 'Απριλίου

• 17-18 'Απριλίου

• 3-28 Μαίου

• 17 Μαίου

Συμφωνία Πράγας μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας
Σύνοδος Κορυφής Ούάσιγκτον
Σύνοδος Τεχεράνης γιά τά π.ό.
Σύνοδος OHE (άναθεώρηση τής ΝΡΤ)
Σύνοδος NATO

Κρίνεται σκόπιμο, πριν προχωρήσουμε στήν έξέταση τών δραστηριοτήτων
αύτών, νά άφιερώσουμε κάποιο χρόνο γιά μία πολύ γενική πληροφόρηση γύρω
άπό τά π.ό. και τις προηγηθείσες γιά αύτά συμφωνίες, ώστε νά συνδέσουμε τό
χθές μέ τό σήμερα και έτσι ή ομιλία νά'είναι πληρέστερη. Άς άρχίσουμε μέ τις
υπάρχουσες κατηγορίες οπλικών συστημάτων, πού είναι:

• Τά Συμβατικά Όπλικά Συστήματα: Οί γομώσεις των είναι προϊόντα πυ-
ρίτιδος και εκρηκτικών υλών, στις όποιες όφείλεται και ή ισχύς των, δηλαδή άπό
τά άπλά φυσίγγια τών τυφεκίων έως τά βλήματα πυροβόλων, τις βόμβες άερο-
σκαφών και τις ρουκέτες-πυραύλους.

• Τά "Οπλα Μαζικής Καταστροφής (μαζικών άπωλειών). Αυτά είναι:

— Χημικά και Βιολογικά: Ή δράση των όφείλεται σέ χημικές ουσίες καί
σε μικροοργανισμούς-μικρόβια άντίστοιχα-

— Ραδιολογικά: Τά έκλύοντα ραδιενέργεια, π.χ. τά όπλα άπεμπλουτισμέ-
νου ούρανίου-

— Πυρηνικά: Ή ισχύς των όφείλεται στήν εκλυόμενη ένέργεια άπό τή
σχάση ή σύντηξη πυρηνικού υλικού.

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ

Άς έστιάσουμε τώρα στά π.ό. Ή ισχύς των έκφράζεται σέ ισοδύναμα τό-
νων TNT (τρινιτροτολουόλης). Ή βόμβα στή Χιροσίμα, γιά παράδειγμα, ήταν
ισχύος 20.000 τόνων TNT.

Τά άποτελέσματα τής έκρηξης ένός π.ό. είναι τό ώστίκό κύμα, ή θερμική
άκτινοβολία καί ή πυρηνική άκτινοβολία, ή όποία διακρίνεται σέ άμεση καί πα-
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ραμένουσα ραδιενέργεια. Ή πυρηνική ακτινοβολία συνιστά τή χαρακτηριστική
διαφορά μέ τά συμβατικά δπλα, διότι ώστικό κύμα καί θερμότητα παράγουν καί
αύτά. Ή παραμένουσα μάλιστα ραδιενέργεια έχει έξαιρετικά μεγάλη διάρκεια
ζωής, καλύπτει μεγάλες εκτάσεις ώς ραδιενεργός διασπορά καί ραδιενεργός
βροχή καί έχει νετρονοπαράγωγο άκτινοβολία, μέ καταστρεπτικές γιά τό περι-
βάλλον καί κυρίως τόν άνθρωπο συνέπειες, άκόμα καί γιά τις έπόμενες γενεές.

Τά π.ό. είναι άρρήκτως συνδεδεμένα μέ τά «μέσα μεταφοράς» των. Αύτά προ-
ωθούν τά π.ό. στούς στόχους των. Τά μέσα μεταφοράς είναι τά σχετικά μεγάλου
διαμετρήματος πυροβόλα (άπό 155 χιλ. καί άνω), οί μικρού καί μεγάλου βεληνε-
κούς διηπειρωτικοί πύραυλοι, τά πολεμικά σκάφη έπιφανείας, τά υποβρύχια καί τά
άεροσκάφη, ή καί συνδυασμοί, όπως τά ύποβρύχια πού φέρουν πυραύλους.

Τά πυρηνικά όπλα είναι δύο κατηγοριών, τά στρατηγικά καί τά τακτικά.
Χωρίς νά υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ τους, μπορούμε νά πούμε ότι τά
μέν στρατηγικά είναι μεγαλύτερης ισχύος, μέ μέσα μεταφοράς μεγάλων άπο-
στάσεων (πλανητικών) καί καλύπτουν άνάγκες θεάτρου πολέμου. Τά τακτικά
είναι μικρότερης ισχύος, βαλλόμενα άπό πυροβόλα καί πυραύλους μικρού καί μέ-
σου βεληνεκούς, καί καλύπτουν τό τακτικό πεδίο. Στά τακτικά υπάγονται καί
νάρκες καθώς καί τά Υλικά 'Ατομικών Καταστροφών (YAK) γιά καταστροφές
έδάφους καί δημιουργία κρατήρων ή άλλων έμποδίων, διά τής ραδιενεργού μο-
λύνσεως, π.χ. έδαφικών περιοχών πρός «απαγόρευση» (χρήσης άπό τόν έχθρό).

Τό διαβατήριο νά περάσει ή άνθρωπότητα στήν πυρηνική έποχή έδωσε τό
1945 ή χρήση δύο άτομικών βομβών έναντίον πόλεων τής έμπόλεμης 'Ιαπωνίας
άπό τις Ε.Δ. τών ΗΠΑ. Στή Χιροσίμα πρώτα (6.8.1945), ή όποια έπλήγη μέ
βόμβα ούρανίου, καί στό Ναγκασάκι μετά (9.8.1945) μέ βόμβα πλουτωνίου, μέ
άνω τών 130 χιλιάδων νεκρών καί 150 χιλιάδων τραυματιών συνολικά. Τά άπο-
τελέσματα τών έκρήξεων είναι άποτυπωμένα σέ άνθρώπους άκόμα καί σήμερα,
ύστερα άπό 65 χρόνια. Ό σκοπός τής χρήσεως αύτών τών άτομικών όπλων,
έπισήμως, ήταν δ ταχύς τερματισμός τού πολέμου καί ή εξοικονόμηση άνθρώπι-
νων ζωών (τις ύπολόγισαν σέ ένα έκατομμύριο, αν ό πόλεμος παρετείνετο).
'Αργότερα ό Ντήν Ράσκ, Υπουργός 'Εξωτερικών τών ΗΠΑ, ομολόγησε δτι γιά
τό συγκεκριμένο σκοπό άρκούσε ή μία μόνο βόμβα. Κάποιοι όμως πιστεύουν ότι
οί δύο βόμβες έρρίφθησαν διότι οί δοκιμές πού είχαν προηγηθεί έπρεπε νά έπιβε-
βαιωθούν καί σέ πραγματικούς στόχους.

Ή άρχή έγινε τό 1945, ένώ τά έτη 1952 καί 1953 οί ΗΠΑ καί ή ΕΣΣΔ
δοκίμασαν άντίστοιχα τή βόμβα υδρογόνου, χίλιες φορές ισχυρότερη άπό τις βόμ-
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βες Χιροσίμα καί Ναγκασάκι. Σήμερα υπάρχουν άκόμα πιο ισχυρές βόμβες.
Άπό τότε, χρόνο μέ τό χρόνο, τά πυρηνικά οπλοστάσια μεγάλωναν, καί παράλ-
ληλα νέες πυρηνικές δυνάμεις —κράτη— έκαναν τήν έμφάνισή τους. Που βρισκό-
μαστε σήμερα άπό πλευράς άριθμοϋ όπλων, πυρηνικών κεφαλών, όπως λέγονται;
Κανείς δέν γνωρίζει άκριβώς. Άλλά καί ποιά σημασία έχει ή άκρίβεια; "Οταν θά
προβληθούν οί άριθμοί θά συμφωνήσετε οτι 100 ή καί 1.000 πυρηνικές κεφαλές
πάνω ή κάτω δέν άλλάζουν τήν κατάσταση, τουλάχιστον γιά τις δύο υπερδυνά-
μεις (ΗΠΑ καί Ρωσία), άφού καί ύποπολλαπλάσιο τών ύπαρχουσών κεφαλών
έπαρκείγιά τήν ολοσχερή καταστροφή τού πλανήτη μας. Θυμίζει τό τρις εις θά-
νατον, άφού καί τό άπαξ είναι υπεραρκετό. 'Ακολουθεί ό πίνακας τών άριθμών μέ
τή μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση (στρατηγικά καί τακτικά πυρηνικά όπλα μα-
ζί, καί μόνον τά έξ αύτών ένεργοποιημένα).

ΗΠΑ 5.535 (1.032 πυρηνικές δοκιμές, 1945-1992)
Ρωσία 5.830 (715 πυρηνικές δοκιμές, 1949-1990)
Κίνα 200 (45 πυρηνικές δοκιμές, 1964-1996)
Βρετανία 180 (45 πυρηνικές δοκιμές, 1952-1991)
Γαλλία 350 (210 πυρηνικές δοκιμές, 1960-1996)
Πακιστάν 60 (2 πυρηνικές δοκιμές, 1998)
'Ινδία 60 (3 πυρηνικές δοκιμές, 1974-1998)
'Ισραήλ 200

Γιά τή Ρωσία ό άριθμός τών όπλων φθάνει τις 16.000 περίπου, ένώ στον
πίνακα άναφέρονται οί άριθμοί τών ενεργοποιημένων όπλων. Άναφερόμαστε σέ
ένα σύνολο π.ό. λίγο περισσότερων άπό 20.000. Γιά τό 'Ισραήλ υπάρχουν πλη-
ροφορίες ότι έχει προβεί σέ έναν άγνωστο άριθμό δοκιμών σέ περιοχές τής Νό-
τιας Αφρικής. Τπόψιν ότι καί ή Νότια 'Αφρική —δέν άναφέρεται στόν πίνακα—
διέθετε έναν άριθμό 10-15 όπλων, τά όποια άπό έτών έχει άπενεργοποιήσει καί
έχει δηλώσει ότι δέν είναι άναγκαΐα γιά τήν άσφάλειά της. Πιθανολογείται ότι
καί ή Β. Κορέα —πού καί αύτή δέν άναφέρεται στόν πίνακα— διαθέτει μικρό άριθ-
μό όπλων, όχι άνω τών δέκα, μέ δοκιμές πού έγιναν μεταξύ τών έτών 2006 καί
2009. Ή Λιβύη είχε θέσει σέ έφαρμογή ένα πρόγραμμα άπόκτησης π.ό. μέ βοή-
θεια τής Κίνας, τό όποιο όμως έγκατέλειψε τό 2003.

Χώρες μέ πυρηνικές έξοπλίστικές φιλοδοξίες είναι πρωτίστως τό 'Ιράν, άλλά
πιθανολογούνται καί ή Συρία, ή Βραζιλία καί ή Αργεντινή. Χώρες πού, ναι μέν
δέν έχουν έκδηλώσει φιλοδοξίες νά καταστούν πυρηνικές δυνάμεις, έχουν δμως
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τήν τεχνογνωσία καί τά υλικά ώστε μέσα σέ πολύ λίγο χρόνο νά μπορούν νά κα-
τασκευάσουν πυρηνικές βόμβες φέρονται ή Σουηδία, ή 'Ιαπωνία καί ό Καναδάς.

"Υστερα άπό όσα άνεφέρθησαν πρέπει νά ομολογήσουμε ότι ή άνακοπή τής
προόδου τής Επιστήμης, που είναι άδιανόητη, καί ή ένστικτώδης παρόρμηση
τοϋ άνθρώπου γιά όλο καί μεγαλύτερη άσφάλεια οδήγησαν στή σημερινή πραγ-
ματικότητα. Ώς πρός τήν 'Επιστήμη, άς μή παραβλέπουμε τό γεγονός τής με-
γάλης ώφέλειας πού προέκυψε άπό τήν πυρηνική ενέργεια, δηλαδή άς άποδε-
χθοϋμε ότι ή πυρηνική ενέργεια έχει καί τήν καλή, τή χρήσιμη πλευρά
της."Ομως έδώ σήμερα δέν ομιλούμε γιά αυτήν άλλα γιά πυρηνικά όπλα, δηλαδή
τήν κακή πλευρά τοϋ πράγματος.

Τό πυρηνικό όπλο είναι γιά τήν ώρα τό άπόλυτο όπλο. Τίποτε δέν θά μπορούσε
νά σταματήσει τήν προαιώνια καί έναγώνια δίψα κάθε χώρας γιά τήν άπόκτηση
πανίσχυρων όπλων, ώστε νά υπερτερεί τοϋ όποιου άντιπάλου. Τό άντίπαλο δέος
όντως ώθεί τόν άνθρωπο καί τή χώρα πρός αύτήν τήν κατεύθυνση, συνεπικου-
ρούμενο άπό ένα πρωτόγονο καί έντονα θεμελιωμένο ένστικτο, αύτό τής επιβίω-
σης. Ή ισχύς πού τά π.ό. προσδίδουν στις χώρες πού τά έχουν έρχεται στήν πρώ-
τη γραμμή τής ισχύος, θεωρούμενης ως γεωπολιτικού παράγοντα. Ενός παρά-
γοντα πού διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στις διακρατικές καί διεθνείς σχέσεις.
Σήμερα, ή ισχύς τών πυρηνικών έξοπλισμών είναι βασικό στοιχείο καθορισμού
μιάς χώρας ώς «υπερδύναμης» ή ως «πόλου» μέσα στό διεθνές γίγνεσθαι. 'Αντι-
λαμβάνεσθε λοιπόν τή μαγνητική έλξη πού αυτά τά όπλα άσκούν στά κράτη.

Είναι έξακριβωμένο ότι έπιστήμονες τής τάξης τοϋ 'Αϊνστάιν συμβούλευαν
τόν Πρόεδρο Ρούσβελτ στήν έπίσπευση τής κατασκευής τής άτομικής βόμβας,
προφανώς γιά νά προλάβουν τή Γερμανία καί νά μήν έπιτρέψουν στό ναζιστικό
καί φασιστικό σκοταδισμό νά σκεπάσει τήν Εύρώπη καί ένδεχομένως τόν κόσμο.
Τότε ίσως δέν μπορούσαν νά προβλέψουν τις διαστάσεις πού θά έπαιρναν οί πυ-
ρηνικοί έξοπλισμοί μελλοντικά καί τόν κίνδυνο πού θά προέκυπτε γιά τήν άνθρω-
πότητα. Κάποια στιγμή τά π.ό. έφθασαν στον άριθμό τών 36.000 τά όποια, μέ-
σα άπό τις κατά καιρούς συμφωνημένες μειώσεις, τήν άπενεργοποίηση τέτοιων
όπλων μετά τήν πτώση τοϋ υπαρκτού σοσιαλισμού καί τή διάσπαση τής ΕΣΣΔ,
άλλά καί τήν άναγκαστική άπομείωση λόγω παλαιότητας, εμειώθησαν στόν
προαναφερθέντα άριθμό τών περίπου 20.000 πυρηνικών κεφαλών. Βέβαια, άς
έχουμε υπόψη ότι ή μείωση τοϋ άριθμού τών π.ό. δέν σημαίνει καί πολλά πράγ-
ματα, άκόμα καί αν οί 20 χιλιάδες γίνουν 10 χιλιάδες ή καί 5 χιλιάδες, διότι ή
βελτίωση τής ποιότητας, ή μάλλον τής ισχύος τών νεώτερων π.ό. έχει ώς άπο-
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τέλεσμα ή συνολική ισχύς τών υπαρχόντων σήμερα π.ο. νά είναι κατά χιλιάδες
φορές μεγαλύτερη τού αρχικού άριθμού τών 36.000 π.ο.

'Αναφερόμενοι στούς επιστήμονες, διότι αύτοί είναι οί πατέρες τών π.ο., θέ-
τουμε αυτόματα τό έρώτημα τής εύθύνης των γιά τή σημερινή ιδιαίτερα επικίν-
δυνη κατάσταση γιά τήν ανθρωπότητα. Τό θέμα αύτό, βέβαια, δέν έμπίπτει στό
πλαίσιο αύτής τής ομιλίας, εντούτοις όφείλουμε νά άντιδιαστείλουμε τήν «άνα-
κάλυψη» άπό τήν «έκμετάλλευσή» της, πού είναι πάντα άποτέλεσμα τής ελεύ-
θερης επιλογής τού άνθρώπου, καί στό συγκεκριμένο θέμα, τής έλεύθερης επι-
λογής τών στρατιωτικών και πολιτικών ηγεσιών καί όχι τών επιστημόνων.

Μετά τά όσα μέχρι τούδε έλέχθησαν ας επικεντρωθούμε στό κρίσιμο σημείο
τής επικινδυνότητας τήν όποία τά π.ο. έγκυμονούν γιά τήν άνθρωπότητα. Θά
ήταν άσυγχώρητη άφέλεια νά επαναπαυόμαστε μέ τήν ιδέα ότι τά π.ο. ύπάρ-
χουν μεν, πλήν άφού δέν έχρησιμοποιήθησαν επί 65 χρόνια, μετά τή Χιροσίμα
καί τό Ναγκασάκι, ποτέ δέν ■ πρόκειται νά χρησιμοποιηθούν. Είναι όντως έ'να
όπλο άποτρεπτικού χαρακτήρα, ούδείς τό άρνεΤται καί θά επανέλθουμε σέ αύτό,
καί αύτός θά παραμείνει εσαεί ό ρόλος του, ή άποτροπή τού πολέμου χωρίς τή
χρήση του.

Μακάρι νά είναι έτσι τά πράγματα άλλά δέν είναι. Καί δέν είναι, πάντα ώς
πρός τήν επικινδυνότητα, γιά τούς παρακάτω λόγους:

— διότι οί πυρηνικές δυνάμεις έχουν εντάξει τά π.ο. τους στούς πολεμικούς,
επιχειρησιακούς σχεδιασμούς τους· μέρος αυτών είναι ενεργά καί μάλιστα κάτω
άπό κάποιο βαθμό έπιχειρησιακής ετοιμότητας·

— διότι οί πυρηνικές δυνάμεις έχουν επεξεργασθεί καί έκπονήσει δόγματα επι-
χειρησιακής χρησιμοποίησης καί έχουν εκπαιδεύσει καί εκπαιδεύουν συνεχώς
στρατιωτικό προσωπικό μέ υψηλή ετοιμότητα υπηρέτησης τών π.ο. σέ έφαρ-
μογή τών δογμάτων αυτών

— διότι ή διάταξη στό χώρο τών όπλων αυτών είναι τέτοια πού φανερώνει τήν
πρόθεση τών κατόχων γιά χρήση, αν τούτο κρίνουν άναγκαΐο· ή Γερμανία, π.χ.,
δέν είναι πυρηνική δύναμη, εντούτοις έχει διατεταγμένα στό έδαφος της π.ο. μέ-
σα στό πλαίσιο τού νατοϊκού σχεδιασμού-

— διότι οί κατέχοντες χρησιμοποιούν τήν πυρηνική απειλή πρός υποστήριξη
τής πολιτικής των καί τών στρατηγικών συμφερόντων τους, όταν τό κρίνουν
πρόσφορο· στό πρόσφατο δόγμα τών ΗΠΑ εύκρινώς άπειλούνται μέ π.ο. τό 'Ιράν
καί ή Β. Κορέα, άκόμα καί μέ πρώτη χρήση·

— διότι ή έξάπλωσή τους, δηλαδή ή άπόκτηση π.ο. άπο περισσότερες χώρες,
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κάτι πού δέν αποκλείεται γιά τήν ώρα, δυσχεραίνει τον έλεγχο τους καί αυξάνει
τήν πιθανότητα χρησιμοποίησης τους·

— διότι ή πρόοδος τής πυρηνικής τεχνολογίας οδεύει πρός τήν κατασκευή μι-
κράς ισχύος π.ό. (μίνι νιούκς, τύπου βαλίτσας) μέ άποτέλεσμα, άφ' ένός μέν νά
μειώνονται οί δισταγμοί τών στρατιωτικών καί πολιτικών ήγεσιών ώς πρός τή
χρήση τουλάχιστον τών μικρών π.ό., άφ' έτέρου δέ νά κινδυνεύουμε νά περιέλ-
θουν τέτοια όπλα στά χέρια τρομοκρατικών οργανώσεων (μικρός όγκος, εύκολη
μεταφορά καί απόκρυψη)·

— διότι ύπάρχει έκτεταμένο λαθρεμπόριο πυρηνικών ύλικών καί υπόγεια με-
ταφορά πυρηνικής τεχνολογίας, άκόμη περισσότερο μετά τή διάλυση τής ΕΣΣΔ,
μέ πολλούς ένδιαφερομένους ■

— διότι είναι πολλά τά μέχρι σήμερα λάθη καί άτυχήματα, κυρίως κατά τή με-
ταφορά π.ό. -άναφέρονται περί τά 230 σέ ΗΠΑ, Ρωσία καί Μ. Βρετανία, χωρίς
νά είναι καί όλα γνωστά—, άλλά καί μεγάλα καί δυσεπίλυτα τά προβλήματα τής
άπενεργοποίησής τους καί τής ασφαλούς έναποθήκευσης τών πυρηνικών ύλικών
τους· οί πυρκαίές δασών τό θέρος πού πέρασε σέ περιοχές τής εύρύτερης Μόσχας
δημιούργησαν μεγάλη άνησυχία γιά τήν άσφάλεια τών π.ό. τής περιοχής·

— διότι, άπαξ καί χρησιμοποιηθεί ένα π.ό., είναι περισσότερο άπό βέβαιο ότι
θά ύπάρξει άνταπόδοση (retaliation, αύτή είναι ή πρόβλεψη τής επιχειρησιακής
σχεδίασης), καί στή συνέχεια κλιμάκωση (escalation) μέ άπρόβλεπτη, ανεξέ-
λεγκτη έξέλιξη·

— διότι δέν υπάρχει καμία διεθνής συνθήκη μή χρήσης π.ό., ούτε τέτοιο θέ-
μα στό Διεθνές Δίκαιο —θά έπανέλθουμε σέ αύτό·

— διότι, τέλος, ή συσσωρευμένη ισχύς τών ύπαρχόντων π.ό. είναι τέτοια καί
τόση, ώστε νά μήν ύπάρχει άμφιβολία γιά τήν ολοκληρωτική καί ίσως άνεπα-
νόρθωτη καταστροφή τού πλανήτη Γή άπό ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα- τό λε-
χθέν ότι δέν γνωρίζουμε πώς θά διεξαχθεί ό Γ ' Παγκόσμιος Πόλεμος, όμως ό
Δ ' θά διεξαχθεί μέ ρόπαλα, αποδίδεται στόν Άϊστάιν.Ό κόσμος μας θά ξαναγυ-
ρίσει στήν άρχή τής ιστορίας του.

Αύτά όσον άφορα στήν έπικινδυνότητα τών πυρηνικών έξοπλισμών καί άς
έλθουμε τώρα νά ιδούμε τήν έπιχειρησιακή σχεδίαση τών π.ό. 'Ελέχθη ήδη ότι
τά όπλα αύτά είναι έντεταγμένα σέ πολεμικές σχεδιάσεις καί μάλιστα εύρίσκο-
νται καί κάτω άπό κάποιο βαθμό ετοιμότητας. Ή άνάπτυξη τών οπλοστασίων
αύτών συνέπεσε μέ τή δημιουργία καί παγίωση γιά δεκαετίες τού διπολικού συ-
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στήματος 'Ανατολής-Δύσης, μέσα σέ ατμόσφαιρα ψυχρού πολέμου. Ή στρα-
τιωτική έκφραση τών δύο πόλων ήσαν αντίστοιχα τό Σύμφωνο τής Βαρσοβίας
καί τό NATO, μέ τούς πρώτους ρόλους νά τούς έχουν οί δύο υπερδυνάμεις καί
συγχρόνως πυρηνικές δυνάμεις ΕΣΣΔ καί ΗΠΑ. Ή υπεροπλία σέ συμβατικές
δυνάμεις τού 'Ανατολικού Μπλόκ άντιμετωπίστηκε εύθύς έξαρχής μέ πυρηνικά
άντίποινα άπό τό Δυτικό Μπλόκ. Ή σχεδίαση τού NATO στηρίχθηκε στήν πυ-
ρηνική άποτροπή (deterrence), μέ έγκατάσταση τακτικών π.ό. στις χώρες τής
Ευρώπης, μεταξύ αύτών καί στήν Ελλάδα. Παράλληλα οί δύο υπερδυνάμεις
είχαν στοχοποιήσει ή μία τήν άλλη μέ στρατηγικά π.ό. Οί νατοϊκές στρατηγικές
τής deterrence καί άργότερα τής flexible response έστηρίζοντο στά π.ό., καί
έξ αύτού ή ισορροπία είχε χαρακτηρισθεί ώς ισορροπία τού τρόμου, όπως καί ή
ειρήνη πού άπολαύσαμε έκαλεϊτο ειρήνη τού τρόμου, δηλαδή τού τρόμου ενός πυ-
ρηνικού ολοκαυτώματος.

Ή διάλυση τού Συμφώνου τής Βαρσοβίας καί ή διάσπαση τής ΕΣΣΔ σέ άνε-
ξάρτητα κράτη έπέφερε, παρά τόν κοινοπολιτειακό χαρακτήρα ορισμένων, άνα-
σχεδιασμούς τών τακτικών π.ό. γιά τούς οποίους δέν υπάρχει βέβαιη πλη-
ροφόρηση. Άπό πλευράς NATO ό σκελετός της σχεδίασης παρέμεινε ό ίδιος
ύστερα, δμως, άπό άπόσυρση άριθμού π.ό. καί περιορισμό τού άριθμού τών χωρών
όπου καί είναι έγκατεστημένα. Σέ αύτές τις τελευταίες περιλαμβάνονται σήμερα
ή Γερμανία, τό Βέλγιο, ή Όλλανδία καί ή Τουρκία, καί φυσικά ή Βρετανία καί ή
Γαλλία. Άπό τή χώρα μας τά π.ό. άπεσύρθησαν στή δεκαετία τού 1990.

Βασικά, τά πυρηνικά οπλοστάσια τών ΗΠΑ καί τής Ρωσίας είναι αύτά πού
καθορίζουν τις πυρηνικές στρατηγικές σέ πλανητική κλίμακα, διότι αύτές καί
μόνο οί δύο χώρες, παράλληλα μέ τή διάθεση υψηλής ισχύος π.ό. —στρατη-
γικών—, διαθέτουν καί πλανητικής έμβέλειας μέσα μεταφοράς τών όπλων, όπως
άεροσκάφη στρατηγικού βομβαρδισμού, υποβρύχια πυρηνοκίνητα/πυραυλοφόρα
καί διηπειρωτικούς πυραύλους. Τά δόγματα τών π.ό., στρατηγικών καί τα-
κτικών, είναι πρωτίστως άμυντικά-άποτρεπτικά άλλά δέν άποκλείουν τήν επιθε-
τικότητα μέσα στό πλαίσιο τής «άνταπόδοσης» πυρηνικών πληγμάτων. Τό ζή-
τημα είναι ποιός πρώτος θά κάνει τή χρήση. Άλλά καί αύτή ή πρώτη χρήση δέν
άποκλείεται άπό τά δόγματα, υπό όρους.

Άν τόν πρωτεύοντα ρόλο στή διαμόρφωση πυρηνικής στρατηγικής έχουν οί
προαναφερθείσες υπερδυνάμεις, ούδόλως υστερούν οί μικρότερες πυρηνικές δυνά-
μεις στήν άνάπτυξη δόγματος γιά τή χρήση τους, μέσα στό πλαίσιο τών δικών
τους έθνικών συμφερόντων άσφαλείας καί τών δυνατοτήτων ισχύος καί έμβέ-
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λείας τών οπλών τους. 'Εδώ εμπίπτει ή ευρισκόμενη συνεχώς στήν επικαιρότη-
τα περίπτωση τοϋ Ιράν καί τοϋ πυρηνικού προγράμματος του. Μία χώρα όπως
τό Ιράν, ή οποία περιβάλλεται άπό χώρες μέ πυρηνικές δυνατότητες όπως ή
'Ινδία, τό Πακιστάν καί τό 'Ισραήλ, μέ τήν τελευταία μάλιστα νά έχει έκδηλώ-
σει άπειλητικές διαθέσεις έναντίον του, είναι, θά λέγαμε, φυσικό νά θέλει νά άπο-
κτήσει π.ό. "Ας έχουμε μάλιστα υπόψη μας ότι τό 'Ισραήλ δύο φορές μέχρι τώ-
ρα έχει προσβάλει μέ συμβατικά όπλα γειτονικές του χώρες όπως τό 'Ιράκ καί
τή Συρία γιά νά άνακόψει καί νά σταματήσει τά πυρηνικά προγράμματά τους.

"Ολοι είμαστε κατά τής άπόκτησης π.ό. άπό νέες χώρες, αλλά, προσέξτε,
πρώτον ουδείς έγγυάται σέ αυτές, όπως δέν έγγυώνται στό 'Ιράν, τήν άσφάλειά
τους, καί δεύτερον ούδεμία πυρηνική δύναμη τούς υπόσχεται —υπόσχεται στό
'Ιράν— ότι θά καταστρέψει καί τά δικά της όπλα. "Οταν ζητάς κάτι άπό τόν
άλλο εξυπακούεται ότι δέν θά εξαιρείς τόν εαυτό σου, διαφορετικά δέν πείθεις γιά
τό ζητούμενο. 'Εγγυήσεις άσφαλείας λοιπόν καί πειστική υπόσχεση, καί πάνω
άπό όλα δρομολόγηση ένός ολοκληρωτικού πυρηνικού άφοπλισμού είναι ή λύση,
καί όχι οί άναποτελεσματικές άπειλές καί τά εμπάργκο.

Κατά τό παρελθόν, οί άνησυχίες γιά τήν αύξητική τάση στους πυρηνικούς
έξοπλισμούς ώς πρός τήν ποσότητα καί τήν ποιότητα, άλλά καί ή άπόκτηση τέ-
τοιων όπλων άπό νέες χώρες, πλέον τών ΗΠΑ καί τής ΕΣΣΔ, οδήγησαν σέ
συμφωνίες καί συνθήκες, μέ γενική επιδίωξη τόν περιορισμό τής αύξησης καί τήν
παρεμπόδιση τής διάδοσης. Πολύ συνοπτικά θά άναφερθούμε στις κύριες μόνο
Συνθήκες τού παρελθόντος, οί όποιες έχουν τή συνέχειά τους καί σήμερα.

• 'Από τις παλαιότερες Συνθήκες είναι ή ΝΡΤ ή ΝΝΡΤ (Non Proliferation
Treaty ή Nuclear Non Proliferation Treaty), ή οποία είναι σέ ισχύ άπό τό
1970 καί έχει ώς σκοπό τήν αποθάρρυνση τής έξάπλωσης τών π.ό. Περί τις 189
χώρες έχουν προσυπογράψει τή Συνθήκη, όμως σέ αύτές δέν περιλαμβάνονται ή
Βόρεια Κορέα —άπεσύρθη τό 2003—, ή 'Ινδία, τό Πακιστάν καί φυσικά τό
'Ισραήλ, ένώ είναι κάτοχοι πυρηνικών οπλοστασίων.

Τό 'Ιράν, στό όποιο άναφερθήκαμε ήδη καί γιά τό οποίο γίνεται σήμερα τόσος
λόγος, έχει προσυπογράψει τή Συνθήκη. Αυτή περιλαμβάνει τρία κύρια κεφάλαια:
Τή μή διάδοση τών π.ό., τόν άφοπλισμό καί τήν ειρηνική χρήση τής άτομικής
ένέργειας. Χαρακτηριστικό είναι ότι άπό τότε (1970) στό δεύτερο κεφάλαιο πε-
ριλαμβάνεται ή προτροπή, όχι υποχρέωση, γιά παύση τής κούρσας τών εξοπλι-
σμών καί πλήρη άφοπλισμό.

Προβλέπεται ή Συνθήκη νά αναθεωρείται άνά πενταετία, καί τόν περασμένο
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Μάιο συνήλθε ή 8η άπο το 1970 Γενική Συνέλευση τών Μελών τοΰ OHE προς
τό σκοπό αυτό, τά άποτελέσματα τής οποίας θά μας άπασχολήσουν στή συνέ-
χεια. Ή Συνθήκη μπορούμε νά ποϋμε ότι είχε κάποια άποτελέσματα θετικά ώς
πρός τήν άνακοπή της εξάπλωσης τών π.ο., όμως ό μή υποχρεωτικός χαρα-
κτήρας της έχει άφήσει περιθώρια καταστρατήγησης.

• Μία δεύτερη Συνθήκη είναι ή CTBT (Comprehensive Test Ban
Treaty) ή οποί α συμφωνήθηκε άκριβώς γιά λόγους προστασίας τοΰ περιβάλ-
λοντος άπό τή ραδιολογική μόλυνση πού προκαλούν οί πυρηνικές δοκιμές.
Αύτές οί δοκιμές γίνονται γιά δύο κυρίως λόγους, άφ' ενός γιά τή δοκιμή νέων
πυρηνικών τεχνολογιών γιά νέα όπλα, άφ' έτερου γιά τήν άξιολόγηση τής λει-
τουργικότητας τών υπαρχόντων π.ο. Σκοπός τής Συνθήκης είναι ή άπαγόρευ-
ση δοκιμών π.ο. ή οποιωνδήποτε πυρηνικών έκρήξεων γιά στρατιωτικούς ή μή
σκοπούς σέ όλα τα είδη περιβάλλοντος, δηλαδή τών υπογείων, θαλασσίων καί
έναερίων έκρήξεων.

Υιοθετήθηκε άπό τή Γενική Συνέλευση τού OHE τή 10η Σεπτεμβρίου
1996. Τήν έχουν υπογράψει 182 κράτη-μέλη καί τήν έχουν έπικυρώσει 151. Ή
Ινδία, τό Πακιστάν καί ή Β. Κορέα δέν έχουν υπογράψει τή Συνθήκη, καίτοι
πυρηνικές δυνάμεις. Ή κωλυσιεργία τής έπικύρωσης άπό τά υπόλοιπα κράτη
τής άφαιρεΐ τόν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ή ιστορία τής Συνθήκης είναι μακρά,
άφού ξεκίνησε ώς ΡΤΒΤ (Partial Test Ban Treaty) άπό τό 1963. Σύμφωνα μέ
τις προβλέψεις τής Συνθήκης, τις σχετικές μέ τήν παρακολούθηση καί κατα-
γραφή τών έκρήξεων, έχουν κατασκευασθεί μέχρι σήμερα περί τις 250 εγκατα-
στάσεις στόν κόσμο γιά monitoring-verification, οί όποιες καί συλλέγουν τις
σχετικές πληροφορίες άπό εκρήξεις καί τις διοχετεύουν γιά περαιτέρω έπεξεργα-
σία στό κέντρο συγκέντρωσης τών στοιχείων πού λειτουργεί στή Βιέννη, ύπό τόν
OHE, διά τής ΔΥΑΕ (Διεθνής Υπηρεσία 'Ατομικής Ενέργειας), ή οποία είναι
θεσμικό όργανο του 'Οργανισμού.

Δεδομένου ότι ή Συνθήκη άφήνει ένα παράθυρο γιά δοκιμές μέ τόν όρο νά μήν
προκαλούν ραδιολογική μόλυνση πέραν τού τόπου όπου συμβαίνουν, άντιλαμβά-
νεται ό καθένας ότι οί δοκιμές δέν άποκλείονται παντελώς. Τή Συνθήκη υπονο-
μεύει καί ή τεχνολογία τών ήλεκτρονικών υπολογιστών διά τών οποίων λέγεται
ότι έχει έπιτευχθει ή άπεικονιστική παράσταση δοκιμών, ή οποία καί καθιστά τις
πραγματικές δοκιμές μή άναγκαϊες.

• Μία τρίτη κατηγορία συνθηκών μέ τήν ονομασία START (Strategic Arms
Reduction Treaty) γιά τόν περιορισμό τού άριθμού τών στρατηγικών π.ο. καί
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τών μέσων μεταφοράς των άφορα κυρίως τις ΗΠΑ καί τή Ρωσία άφού, όπως
έχει λεχθεί, αύτές οί δύο χώρες διαθέτουν τέτοια δπλα (στρατηγικά). Ή START

I χρονολογείται άπο το 1991, έτος λήξεως τού Ψυχρού Πολέμου, κατά τή διάρ-
κεια τού οποίου καί άνεπτύχθησαν τά στρατηγικά π.δ. ώς άποτέλεσμα τής αντι-
παλότητας 'Ανατολής-Δύσης, έκπροσωπουμένων κυρίως άπό τις ΗΠΑ καί τήν
τότε ΕΣΣΔ. Μέ τή Συνθήκη αύτή είχε τεθεί ένα όριο, αύτό τών 6.000 πυρη-
νικών κεφαλών (άπό περίπου 10.000) γιά κάθε χώρα, πάνω άπό τό οποίο δσα
δπλα ύπήρχαν έπρεπε νά άπενεργοποιηθούν.

Ή δεύτερη Συνθήκη, ή START II, ύπεγράφη τό 1993 καί έθετε ώς όριο
τόν άριθμό τών 3.000 έως 3.500 όπλων άνά χώρα, μέ άπενεργοποίηση τών έπι-
πλέον. Πρόδρομος τών Συνθηκών αύτών ύπήρξαν οί SALT (Strategic Arms
Limitation Talks) οί όποιες ύπεγράφησαν, ή μέν SALT I τό 1974, ή δέ SALT

II τό 1979, άπό τις ΗΠΑ καί τήν ΕΣΣΔ.

Τό έτος 2002 ή Ρωσία άπεσύρθη άπό τή Συνθήκη START II, σέ ένδειξη
διαμαρτυρίας διότι καί οί ΗΠΑ αίφνης άπεσύρθησαν άπό μία συνθήκη ή οποία
άφορούσε στόν περιορισμό τών πυραύλων τών άντιβαλλιστικών συστημάτων, τήν
ABM (Anti-Ballistic Missile Treaty). "Ετσι πάγωσε ή START II. 'Εντούτοις
τό ί'διο έτος (2002) συνήφθη μία ένδιάμεση Συνθήκη, ή SORT (Strategic
Offensive Reduction Treaty) μέ τόν ί'διο σκοπό, τήν περαιτέρω μείωση τού
άριθμού τών στρατηγικών π.ό. Δεδομένου δτι τόν περασμένο Δεκέμβριο (τού
2009) έξέπνευσε ή προθεσμία τών Συνθηκών START, μέ πρωτοβουλία τού
Προέδρου Όμπάμα καί συναίνεση τού Προέδρου Μεντβιέντεφ, άρχισαν έντονες
συνομιλίες οί όποιες κατέληξαν σέ νέα START τόν περασμένο 'Απρίλιο, τή
START III, μέ άποτελέσματα πού θά έξετάσουμε στή συνέχεια.

Σάς έχω κουράσει μέ τις Συνθήκες, καίτοι δέν άνέφερα παρά μόνον τις πλέ-
ον σημαντικές.Υπάρχουν καί άλλες, οί όποιες άναφέρονται στά μέσα μεταφοράς
τών π.ό. καί στά πυρηνικά ύλικά. Οί άναφερθεΐσες Συνθήκες συνοδεύονται άπό
πλήθος παραρτημάτων, μέ τεχνικές λεπτομέρειες, μέ διαδικασίες έλέγχου καί
έπαληθεύσεως, μέ χρονοδιαγράμματα κλπ., σέ σημείο ώστε ή κάθε μία νά απαι-
τεί άποκλειστική δμιλία. Μετά άπό τή διαδρομή αύτή στόν κόσμο τών πυρη-
νικών έξοπλισμών, μπορούμε νά προχωρήσουμε συνοπτικά σέ δ,τι άνέφερα στήν
αρχή τής ομιλίας ώς «καλή χρονιά» γιά τά π.δ., καί νά αναφερθούμε στίς δρα-
στηριότητες τού 2010 τής σελίδος 302, οί όποΤες έχουν ώς έξής:

• Συμφωνία Πράγας, 8.4.2010. Συνήφθη μεταξύ ΗΠΑ καί Ρωσίας καί
άφορα στόν περιορισμό τού άριθμού τών στρατηγικών π.ό. Μέ πρωτοβουλία
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Όμπάμα καί ανταπόκριση τοϋ Μεντβιέντεβ, τέσσερις μόλις μήνες μετά τήν
έκπνοή τών Συμφωνιών START, υπεγράφη ή νέα Συμφωνία START (START
III). Ή σπουδή αυτή δείχνει άναμφίβολα τή θέληση καί τών δύο πλευρών γιά
μειώσεις, πίσω άπό τήν οποία άσφαλώς κρύβεται καί ή κατανόηση τής επικιν-
δυνότητας τών όπλων αύτών γιά τήν άνθρωπότητα. Μετά τις μειώσεις στά
6.000 όπλα καί άργότερα στά 3.000-3.500 όπλα, πού προαναφέρθηκαν, ή νέα
Συνθήκη προβλέπει μειώσεις στά 1.550 γιά κάθε χώρα. Τό χρονοδιάγραμμα τών
επτά έτών γιά τήν άπενεργοποίηση τών όπλων, σχετικά μεγάλο, δείχνει ότι κά-
ποιος άριθμός όπλων άπό τις προηγούμενες Συνθήκες δέν έχει εισέτι άπενεργο-
ποιηθεΐ. Βλέπετε οί άπενεργοποιήσεις έχουν καί αύτές τά προβλήματά τους,
άδρανοποίηση πυρηνικών υλικών, έναπόθεση-άποθήκευση, έλεγχοι-έπαληθεύσεις
άμοιβαίως, καί βέβαια συνεπάγονται καί υψηλό κόστος.

Ή Συνθήκη αύτή θά άποκτήσει ισχύ μετά τήν έπικύρωσή της άπό τά κοι-
νοβούλια τών δύο χωρών (ΗΠΑ καί Ρωσίας), ή οποία έκτιμάται ότι δέν θά συ-
ναντήσει έμπόδια, αν καί ή ρωσική πλευρά έχει δισταγμούς λόγω τής έπιμονής
τών ΗΠΑ γιά τήν έγκατάσταση κάποιου άντιπυραυλικοϋ συστήματος καί τής
τάσεως τού NATO γιά διεύρυνση κατά τρόπο περισφίγγοντα τή Ρωσία. "Υπο-
μονή καί θά ιδούμε τή συνέχεια. Νά σημειωθεί ότι ή Συνθήκη αύτή άντανακλά
τις άπόψεις τού Νέου Δόγματος Πυρηνικής 'Ισχύος τών ΗΠΑ (έτους 2010).
Τό νέο δόγμα ναι μέν θέτει ώς στόχο τήν ολοσχερή έξάλειψη τών π.ό. άλλά αύτόν
τόν στόχο τόν βλέπει σέ ένα βάθος χρόνου άπροσδιόριστο, ένώ γιά τό παρόν έπι-
μένει στήν άνάγκη διατήρησης ένός άποτελεσματικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Ή Συνθήκη τής Πράγας μειώνει καί τόν άριθμό τών μέσων μεταφοράς πυ-
ρηνικών κεφαλών, περιλαμβάνει ρυθμίσεις γιά άμοιβαίους έλέγχους καί έπιθεω-
ρήσεις καί άφήνει άνοικτό τό σκηνικό γιά περαιτέρω μειώσεις όπλων.

• Σύνοδος Κορυφής της Ουάσιγκτον, 12-13 'Απριλίου 2010. Παρευρέθη-
σαν ήγέτες 47 κρατών, μέ σκοπό τήν άνταλλαγή άπόψεων καί τή συμφωνία σέ
θέματα άσφαλείας τών π.ό., τήν παρεμπόδιση τής διακίνησης πυρηνικών υλικών,
τήν άποφυγή άπόκτησής των άπό τρομοκρατικές οργανώσεις καί τήν έπίβολή
κυρώσεων σέ παραστρατημένα κράτη (outliners) άντί τών rogue states (έπί
Μπούς), μέ πρώτο τό 'Ιράν. Επίσης συζητήθηκε ή συνεργασία όλων μέ τή
ΔΥΑΕ. Ήταν ή πρώτη φορά σύγκλησης μιάς τόσο εύρείας ομάδας άντιπροσω-
πειών μέ θέμα τά π.ό. Τό άποτέλεσμα έκρίθη θετικό, αν καί γιά όλα τα προανα-
φερθέντα ζητήματα οί ληφθείσες άποφάσεις περί τού πρακτέου έπαφίενται στήν
καλή διάθεση τών κρατών.
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• Σύνοδος Τεχεράνης. "Ελαβε χώρα στις 17-18 'Απριλίου, σέ πολύ μικρό
διάστημα άπό τή Σύνοδο τής Ουάσιγκτον καί είχε τή σκοπιμότητα άντιπερι-
σπασμού πρός αυτήν τήν τελευταία. Κατά πληροφορίες, καί ένώ ό δυτικός Τύ-
πος τήν άγνόησε, προσήλθαν άντιπροσωπεΐες 15-17 κρατών καί κάποιων οργα-
νώσεων άλλά καί ειδικών περί τά π.ό., καί ό γενικός σκοπός τής Συνόδου ήταν
νά διακηρυχθεί τό αίτημα γιά έναν κόσμο έλεύθερο άπό π.ό. Τό 'Ιράν, χώρα πού
έχει υποστεί έπίθεση άπό όπλα μαζικής καταστροφής (χημικά άπό τό 'Ιράκ
κατά τόν μεταξύ τους πόλεμο στή δεκαετία τού '80), κατεδίκασε τά π.ό. ώς
άπειλή γιά τήν άνθρωπότητα. Κατηγγέλθησαν οί Πυρηνικές Δυνάμεις ότι δέν
έφαρμόζουν τις σχετικές μέ τά π.ό. υπάρχουσες Συμφωνίες, καί ιδιαίτερα οί
ΗΠΑ γιά άπειλή κατά τοϋ 'Ιράν μέ π.ό. ένώ δέν είναι κάτοχος τέτοιων όπλων.
Προεβλήθη τό αίτημα γιά μία Μέση 'Ανατολή άπαλλαγμένη άπό τήν παρουσία
π.ό., καί ή Σύνοδος έληξε μέ έκκληση γιά διεθνή κινητοποίηση πρός έξάλειψη
τών πυρηνικών έξοπλισμών.

• Σύνοδος τοϋ OHE. "Ελαβε χώρα τόν περασμένο Μάιο (2010, άπό 3 έως
28 τοϋ μηνός) μέ συμμετοχή άντιπροσωπειών άπό όλα σχεδόν τά κράτη πού
έχουν υπογράψει τή Συνθήκη ΝΡΤ (Non Proliferation Treaty), δηλαδή 172
κράτη άπό τά 189 πού τήν έχουν υπογράψει. Ή ΝΡΤ είναι ή εύρυτέρας άπο-
δοχής Συνθήκη, δημιούργημα καί ευθύνη τού OHE. 'Ανά πενταετία ό OHE, σέ
ευρεία σύνοδο, άξιολογεΐ τήν πρόοδο υλοποίησης τών λαμβανομένων άποφάσεων
καί έπανακαθορίζει στόχους. Πρώτιστο μέλημα είναι ή υπογραφή της άπό όλα
τά κράτη τοϋ πλανήτη μας άλλά καί ή επικύρωση της, διότι μέχρι τώρα δέν έχει
τύχει έπικύρωσης άπό όλους τούς ύπογράψαντες μέ άποτέλεσμα νά άμφισβη-
τεΐται ή ισχύς της.

Στό κείμενο τών συμπερασμάτων καί συστάσεων τής Συνθήκης γιά τή μή
διάδοση τών π.ό. βλέπει κανείς:

— τό βαθύ ένδιαφέρον τοϋ OHE γιά τις καταστροφικές άνθρωπιστικές επι-
πτώσεις πού έπιφυλάσσει ή χρήση π.ό., παραδέχεται δηλαδή τήν έπικινδυνότη-
τα τών π.ό. στήν οποία ήδη άναφερθήκαμε,

— τήν έπιδίωξή του γιά ένα άσφαλέστερο κόσμο άπαλλαγμένο άπό π.ό.

Ή Συνθήκη:

— καλεί τις Πυρηνικές Δυνάμεις νά συμμορφωθούν μέ τήν κατηγορηματική
άπαίτηση γιά έξάλειψη τών π.ό.,

— καλεί τις Πυρηνικές Δυνάμεις νά σταματήσουν τήν ποιοτική άναβάθμιση
τών π.ό. καί τήν άνάπτυξη νέων προηγμένων τύπων,
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— καλεί τις Πυρηνικές Δυνάμεις γιά διαφάνεια στις πυρηνικές δραστηριότη-
τες τους,

— στηρίζει τήν ΤΒΤ (Συνθήκη 'Απαγόρευσης Πυρηνικών Δοκιμών) καί τό
Σύστημα 'Επιτήρησης (monitoring system), αύτό στό όποιο ήδη έχουμε ανα-
φερθεί.

Τέλος, χαρακτηριστικό είναι ότι καί ό OHE στήν παρ. 80 τού κειμένου άπο-
δέχεται τόν κίνδυνο, «the continued risk for humanity represented by the
possibility that these weapons could be used [...]». Έπομένως, όπως έχουμε
ήδη αναφέρει, δέν είναι θεωρητικός ό κίνδυνος, τόν αποδέχεται καί ό OHE.

• Σύνοδος NATO. Ήταν μία Σύνοδος προπαρασκευαστική μιας Συνόδου
Κορυφής, ή οποία θά γίνει στή Λισσαβόνα τόν Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Οί
προτάσεις, οί οποίες κατετέθεσαν καί αναμένεται νά έγκριθούν στή Σύνοδο Κο-
ρυφής σχετικά μέ τή Νέα Στρατηγική τού NATO 2010-2020 ώς πρός τά πυ-
ρηνικά όπλα, έχουν ώς έξης: .

— Διατήρηση αξιόπιστης πυρηνικής δυνάμεως, ανεπτυγμένης καί επιχειρη-
σιακά υποστηριζόμενης."Εχει ήδη αναφερθεί ή ύπαρξη π.ο. σέ νατοϊκές χώρες
στήν Εύρώπη.

— Υποστήριξη τής απαγόρευσης διάδοσης π.ο.

— 'Ασφαλής χειρισμός π.ο. καί πυρηνικών ύλικών.

— Υποστήριξη τής αντιλήψεως μειώσεως τού αριθμού τών π.ο. πρός τήν κα-
τεύθυνση ενός κόσμου ελεύθερου άπό τό φόβο τών όπλων αυτών.

— Διαβουλεύσεις μέ τή Ρωσία γιά μειώσεις καί διαφάνεια ώς πρός τά π.ο.

Δέν πρέπει νά μας διαφεύγει ότι τήν πυρηνική πολιτική τού NATO καθο-
ρίζουν κυρίως οί ΗΠΑ, ή διαθέτουσα τά π.ο. χώρα στόν εύρωπαϊκό χώρο, ένώ
ταυτόχρονα υπάρχουν καί αύτά τής Μ. Βρετανίας καί τής Γαλλίας σέ εθνι-
κούς καί νατοϊκούς ρόλους. 'Από τά άνωτέρω γίνεται φανερό ότι ή Συμμαχία
δέν έπαψε νά στηρίζει τήν άσφάλειά της καί στήν πυρηνική ισχύ της, καίτοι
αύτή είναι σχετικά μειωμένη σέ σχέση μέ αύτήν τής έποχής τού Ψυχρού Πο-
λέμου.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή γενομένη Σύσκεψη Κορυφής στή Λισσαβόνα ενέ-
κρινε τις παραπάνω προτάσεις καί τό moto στό «strategic concept» της είναι:
«As long as there are nuclear weapons in the world, NATO will remain a
nuclear alliance».

Αύτές ήσαν οί δραστηριότητες πού μέ έκαναν νά άποκαλέσω τή φετινή χρο-
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νιά μιά «πλούσια χρονιά» δράσης σέ δ,τι άφορα τούς πυρηνικούς έξοπλισμούς.
Πολλή φιλολογία, άτέλειωτα κείμενα ήταν ή παραγωγή δλων τών Συνόδων, μέ
πολλή ύποσχεσιολογία καί καλές προθέσεις."Ιδωμεν στή συνέχεια.

Πριν τελειώσω θά ήθελα νά σάς πληροφορήσω γιά δύο τινά. Πρώτον δτι τό
Διεθνές Δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος τής Γενικής Συνέλευσης τού OHE, εξέ-
τασε τή νομιμότητα τής κατοχής π.δ., τής άπειλής χρήσης καί τής χρήσης τέ-
τοιων όπλων καί έξέδωσε τόν 'Ιούλιο τού 1996 μία άπόφαση τήν όποια άποκά-
λεσε advisory opinion. Σύμφωνα μέ αύτήν δέν υπάρχει κατηγορηματική κατα-
δίκη τών π.δ. ώς πρός τά τρία σημεία πού έξέτασε τό Δικαστήριο. Στό συμβα-
τικό καί έθιμικό Διεθνές Δίκαιο δέν ύπάρχει καμία άπαγόρευση. Άπλώς καί γιά
τά π.δ. πρέπει νά έφαρμόζονται οί περί πολέμου προβλέψεις τού Διεθνούς Δικαίου,
καθώς καί οί άνθρωπιστικής φύσεως κανόνες τού Δικαίου τού Πολέμου. Τίποτε
τό ιδιαίτερο γιά τά π.δ. Δεύτερον δτι δλοι άναμένουμε τήν έξάλειψη τών π.δ. μέ-
σα άπό τις Συνθήκες πού συνομολογούνται καί πού άναφέραμε. "Ομως κάποιοι
φρονούν δτι ή άπό τό 1990 περίπου δρομολόγηση άπό τις ύπερδυνάμεις ΗΠΑ
καί Ρωσία τής κατασκευής πολύ μεγάλης ισχύος συμβατικών βομβών θά δώσει
τή λύση. Διότι αύτές οί βόμβες, πού ήδη ύπάρχουν καί δοκιμάζονται, ένώ έχουν
τήν ισχύ π.δ. σέ ώστικό κύμα καί θερμική άκτινοβολία, δέν έχουν πυρηνική, ρα-
διενεργό, άκτινοβολία. Δέν προχωρώ σέ περισσότερη πληροφόρηση, άπλώς σκέ-
πτομαι ότι αύτές οί βόμβες θά μπορούσαν μία ήμέρα νά λειτουργήσουν ώς ύπο-
κατάστατα τών π.δ. Δέν είναι ή έπιθυμητή λύση, μάς άπαλλάσσει όμως άπό τή
ραδιενέργεια καί περιορίζεται ή ισχύς των σέ αύτήν τών μικρότερων π.δ.

Μία άλλη παράμετρος τών π.δ. πού τείνει σέ ύποβάθμισή τους, θέλουμε νά
ελπίζουμε, έχει νά κάνει μέ τήν άλλαγή τής μορφής τών νέων άπειλών μετά τόν
Ψυχρό Πόλεμο. Οί νέες αύτές προκλήσεις καί άπειλές, πού έχουν έπικρατήσει
μέ τήν ονομασία «άσύμμετρες άπειλές», δέν αντιμετωπίζονται, λόγω τής φύσε-
ώς των, άπό τά π.δ. Ή διεθνής τρομοκρατία, τό διεθνές έγκλημα, ή πειρατεία,
οί περιβαλλοντικές άπειλές, οί κοινωνικές άναταραχές, οί μεταναστεύσεις, άλλά
καί οί συγκρουσιακές καταστάσεις τύπου Αφγανιστάν, 'Ιράκ, Ίσραήλ-Παλαι-
στινίων, άδιαφορούν γιά τά π.δ. Ή διεθνής τρομοκρατία στήν περίπτωση τών δί-
δυμων πύργων άγνόησε τήν ισχυρότερη πυρηνική δύναμη τού πλανήτη μας. Τά
π.δ. σχεδιάσθηκαν γιά κλασικούς πολέμους, άλλά τέτοιοι δέν είναι ορατοί στό
μέλλον. Δέν είναι πλέον δεδομένη ή άσφάλεια ένός κράτους, έστω καί αν είναι πυ-
ρηνική δύναμη (παράδειγμα ή προσβολή τών ΗΠΑ τό 2001). Μία έπαναθεώ-
ρηση τού ρόλου τών π.δ. ύπό τό πρίσμα τών νέων δεδομένων άσφαλείας ένδεχο-
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μένως νά επηρέαζε τις Πυρηνικές Δυνάμεις καί νά τις αποσπούσε άπό τήν πυ-
ρηνική παθογένειά τους.

Ή μόνη λύση τού προβλήματος μπορεί νά προέλθει άπό έναν ολοκληρωτικό
πυρηνικό άφοπλισμό, κάτω άπό ένα γενικά άποδεκτό έλεγχο, ώστε νά παύσει νά
επικρέμαται ό κίνδυνος τοϋ πυρηνικού ολέθρου. 'Ιδού πεδίον λαμπρόν γιά τόν
OHE. Διερωτάται κανείς πόσο λογικό είναι, πόσο άπαραίτητο, δ άνθρωπος νά
διαθέτει τή δυνατότητα καταστροφής τών πάντων, άκόμα καί ολόκληρης τής
άνθρωπότητας.

"Εως πριν άπό τήν πυρηνική έποχή ήταν βέβαιο ότι μετά άπό έναν πόλεμο
ό νικητής θά έπιζοϋσε.Ή βεβαιότητα αύτή έπαψε νά ισχύει λόγω τών π.ό.
'Εκπλήσσουσα άνατροπή, άλλά μάς διαφεύγει. Μάς διακατέχει ένας έφησυχα-
σμός ότι τά π.ό. δέν πρόκειται νά χρησιμοποιηθούν. Άλλά άφού δέν θά χρησιμο-
ποιηθούν, πρός τί νά τά έχουμε, όσοι τά έχουν. Καί άκόμα, όσοι τά έχουν, αν
έχουν προειλημμένη απόφαση νά μή τά χρησιμοποιήσουν, τότε γιατί τά κατα-
σκεύασαν, μέ τεράστιες δαπάνες. Τά λέγω αύτά διότι έχω τήν έντύπωση ότι όλοι
μας άρεσκόμεθα στό νά αύταπατώμεθα ώς πρός τή χρήση τους, άδρανοποιούμε-
νοι. Υπάρχει κάτι τό μοιρολατρικό στή συμπεριφορά γύρω άπό τόν πυρηνικό κίν-
δυνο, ότι τάχα ύπάρχουν όρια καί δέν θά φθάσουμε ποτέ στό έσχατο, δηλαδή
στήν πρώτη χρήση τήν οποίοι, όπως έχει ήδη λεχθεί, θά άκολουθήσουν καί άλλες
έως τής συντέλειας τοϋ κόσμου μας.

Κλείνω τήν καθόλου εύχάρίστη αύτή ομιλία μου μέ ένα άπόσπασμα άπό επι-
στολή τού Γκαίτε πρός φίλο του, γραμμένη τό 1828, δηλαδή περισσότερο άπό
έναν αιώνα πριν άπό τήν πυρηνική έποχή: «Ή άνθρωπότης θά καταστεί σοφω-
τέρα καί εύφυεστέρα, πλήν δέν θά άποβεϊ ούτε καλλιτέρα, ούτε δραστηριοτέρα,
ούτε εύτυχεστέρα, έκτος αν άναμείνει λίαν μεμακρυσμένας έποχάς. Βλέπω έπερ-
χομένους τούς καιρούς, καθ' ους δ Θεός θά άποστρέψει άπ' αύτής τό πρόσωπον
καί θά καταλήξει διά μίαν άκόμη φοράν εις τήν άπόφασιν τής καταστροφής της,
ώστε νά φθάσει εις μίαν νέαν εύτυχεστέραν δημιουργίαν. Είμαι βέβαιος ότι πρός
τά έκεΐ βαδίζομεν καί ότι δ χρόνος καί ή στιγμή καθ' ην θά έπέλθει ή άνανέω-
σις τοϋ κόσμου είναι άπό τούδε καθωρισμέναι. Μέχρι τότε δμως θά παρέλθει χρό-
νος μακρός». Δέν τό σχολιάζω. Ό καθένας ας πάρει θέση μόνος του. "Απλά ση-
μειώνω ότι μέ τά λόγια αύτά δ μεγαλοφυής ποιητής καί δραματουργός θέλησε
νά έπισημάνει τήν αύτοκαταστροφικότητα τής άνθρώπινης φύσης. Είναι μία δρα-
ματική επίκληση, πού δδηγεί τή σκέψη στόν πυρηνικό όλεθρο.
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Είκ. 2. Ή ατομική βόμβα ή οποία, έρρίφθη στή Χιροσίμα μέ το κωίικο όνομα «Little boy»
στις 6 Αύγουστου 1945.
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Είκ. 3, Ή ατομική βόμβα ή οποία έρρίφθη στο Ναγκασάκι μέ τ ο κωδικό όνομα «Fat man»
στις 9 Αυγούστου 1945.

Είκ. 4. Ψυχρός ΙΙόλεμος: Ειρήνη του τρόμου.
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Είκ. 5. Σχηματική παράσταση πυρηνικης βόμβας-βαλιτσας.

Είκ. 6. Πύραυλος Trident h όποιος βάλλεται άπο υποβρύχιο με βαλλιστικούς πυραύλους
τοΰ Ναυτικού τής Βρετανίας.
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Είκ. 7. Υπογραφή τής Συνθήκης ΝΡΤ (1968).

Είκ. 8. Υπογραφή τής Συνθήκης START I (1991).
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Είκ. 10. Υπογραφή τής Συνθήκης SORT (2002).
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Υπογραφή τής Συνθήκης START III (2010)

■ ΝΡΤ Nuclear Weapon States (China, France, Russia, UK, US)

I Non-NPT Nuclear Weapon States (India, North Korea, Pakistan)
Undeclared Nuclear Weapon States (Israel)
Η States accused of having nuclear weapon programs (Iran, Syria)

■ NATO weapons sharing weapons recipients
Β States formerly possessing nuclear weapons

Ιν.κ. 12. Χάρτης χωρών πού διαθέτουν πυρηνικά οπλα.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΛΗΝΟ ΕΩΣ TON HARVEY

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΑΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΤΣ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΑΤΡΙΔΗ

«'Opdjj μεν οδφ πρώτος απάντων 'Ιπποκράτης έχρήσατο».

Galenus, De methodo medendi libri (10, 117, 17-18, Kühn).

Ή πρώτη ολοκληρωμένη ιστορία τής φυσιολογίας τοϋ ανθρώπου δημοσιεύ-
θηκε το 1953 άπο τον Karl Ε. Rothschuh, καθηγητή τής 'Ιστορίας τής Ια-
τρικής στο Πανεπιστήμιο τοϋ Μονάχου, τής τότε Δυτικής Γερμανίας. "Οπως
άναφέρει ό Rothschuh, γιά τούς ιπποκρατικούς ιατρούς φυσιολογία ήταν ή γνώ-
ση τής θέσης τοϋ ανθρώπου στήν έν γένει κοσμολογική «τάξη πραγμάτων»,
καθώς έπίσης καί ή θεραπευτική ικανότητα τής φύσεως (1). Ό Γαληνός ανα-
φέρει άπαξ τόν όρο φυσιολογία κατά τήν περιγραφή τών διαφόρων κλάδων τής
ιατρικής έπιστήμης, τή Φυσιολογία, τήν Αιτιολογία, τήν Παθολογία, τήν Υγι-
εινή, τή Σημειολογία καί τή Θεραπευτική (5). Ό 'Αριστοτέλης έξάλλου άναφέ-
ρεται στή φυσιολογία ώς τήν επιστήμη τής «γνώσης τής φύσεως» (2). Οί προ-
σωκρατικοί "Ελληνες φιλόσοφοι, κυρίως τής 'Ιωνίας, ασχολήθηκαν συστημα-
τικά μέ τή μελέτη τών άνόργανων καί οργανικών φαινομένων τής φύσεως (3).
'Επίσης μελέτησαν τή νεκρή καί τή ζωντανή φύση καί τή μετεξέλιξη τοϋ «μύ-
θου» σέ «λόγο» (3). Παρόλο πού οί προσωκρατικοί φιλόσοφοι ήσαν γνώστες τών
μέχρι τότε έπιτευγμάτων τών λαών τής Μεσοποταμίας, τής Αιγύπτου, τής Κί-
νας καί τής 'Ινδίας, τό έλληνικό πνεύμα ήταν έκεΐνο πού άποτέλεσε τήν άρχέ-
γονη πηγή τής ορθολογιστικής σκέψης τής ιατρικής έπιστήμης, καθώς καί
άλλων έπιστημών όπως τών Μαθηματικών, τής 'Αστρονομίας, τής Φυσικής,
τής Φιλοσοφίας, τής 'Ιστορίας καί άλλων (4). Ένώ ό Γαληνός θεωρείται ό πα-
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τέρας τής Φυσιολογίας, έντούτοις ό μαθητής τοϋ Πυθαγόρα ιατρός Άλκμαίων
(570-500 π.Χ.) άπό τόν Κρότωνα τής Κάτω Ιταλίας ήταν ό πρώτος που βα-
σίσθηκε στήν ισορροπία τών άντιθέτων πού κατ' αύτόν καθορίζει τήν υγεία, ένώ
ή διαταραχή τής έν λόγω ισορροπίας είναι ή αιτία τών νόσων. Ό Άλκμαίων πε-
ριέγραψε τή διαφορά μεταξύ τών άγγείων τού άνθρώπινου σώματος σέ έκεΐνα πού
περιέχουν αίμα καί σέ έκεΐνα πού είναι κενά περιεχομένου. Πολλοί σύγχρονοι
ιστορικοί θεωρούν τόν Άλκμαίωνα ώς τόν πρώτο "Ελληνα φυσιολόγο άφού ήταν
καί ό πρώτος πού μέ πειράματα σέ ζώα προσπάθησε νά λύσει βιολογικά ή καί
ιατρικά προβλήματα τής έποχής του (6).

Οί άρχαΐοι "Ελληνες, έρευνώντας τά φαινόμενα τής φύσεως, έθεσαν τά βα-
σικά έρευνητικά έρωτήματα «έστίν τί» καί «έστίν πώς», πού άποτελούν τήν
άπαρχή τής επιστημονικής έρευνας. Μετέπειτα δ Βασίλειος ό Μέγας πρόσθεσε
καί τό «έστίν αιτία», παρ' δλον δτι δ Θαλής ό Μιλήσιος άσχολήθηκε μέ τή θε-
ωρητική έρευνα τής «αιτίας» τών πραγμάτων. Άκόμα καί στις ήμέρες μας ή
βιοϊατρική έρευνα έρωτά «τί» είναι τό φυσικό ή βιολογικό φαινόμενο πού παρα-
τηρούμε, καί «πώς» ή «άπό τί» συνίσταται αύτό. Καί στήν άγγλική βιοϊατρική
έρευνα ρωτάμε «what is an existing phenomenon and how has it been pro-
duced». Τό «έστίν αιτία», δηλαδή τό «γιατί» υπάρχει τό έν λόγω φαινόμενο, ή
τό άγγλικό «why the said phenomenon exists», είναι τελεολογικό ή θεολογικό
έρώτημα (7). "Ετσι, οί προσωκρατικοί φιλόσοφοι έθεσαν διαχρονικά τις βάσεις
τής έπιστημονικής έρευνας πού ισχύουν μέχρι τών ήμερών μας. Ή έρευνα καί ή
έξέλιξη τής Φυσιολογίας διά μέσου τών αιώνων ήταν παράλληλη μέ τήν έρευνα
καί τή γνώση τής άνατομίας τού άνθρώπου (1).

Μέ τήν πάροδο τού χρόνου καί μέ τήν πρόοδο τής γνώσης τής άνατομί ας
τής καρδιάς καί τών μεγάλων άγγείων, διάφορες θεωρίες άναπτύχθηκαν όσον
άφορά τήν προέλευση τού αίματος καί τή μεταφορά του στά διάφορα ζωτικά
όργανα, θεωρίες πού έθεσαν τις βάσεις γιά τήν κατανόηση τής φυσιολογίας τού
κυκλοφορικού συστήματος (1). Στή σημερινή μου ομιλία θά προσπαθήσω νά πα-
ρουσιάσω συνοπτικά άλλά καί κάπως δλοκληρωμένα τή διαχρονική έξέλιξη καί
τή μελέτη τής φυσιολογίας τού κυκλοφορικού συστήματος άπό τήν έποχή τού
Γαληνού έως τόν Harvey ώς έξης:

1. Ή φυσιολογία τοϋ κυκλοφορικού κατά τήν προ τού Γαληνού περίοδο.

2. Ή καταγωγή καί τό έργο τού Γαληνού.

3. Ή θεωρία τοϋ Γαληνού γιά τή φυσιολογία τής κυκλοφορίας τοϋ αίματος.

4. Ή μεταξύ τού Γαληνού καί τού Harvey δεκαπέντε αιώνων περίοδος.
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5. Ή καταγωγή, οί ιατρικές καί ανατομικές σπουδές του Harvey.

6. Ή παρουσίαση τοΰ κυκλοφορικού συστήματος άπο τον Harvey.

1. Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟ

Ή πρώτη άναφορά στό κυκλοφορικό σύστημα βρίσκεται στόν άρχαιο αιγυ-
πτιακό πάπυρο Ebers Papyrus (13) τοΰ 16ου π.Χ. αι., όπου άναγνωρίζεται ή
σύνδεση τής καρδιάς μέ τις άρτηρίες. Οί Αιγύπτιοι πίστευαν ότι ό αέρας διά τοΰ
στόματος φθάνει στόν πνεύμονα καί στήν καρδιά καί άπό έκεϊ μεταβιβάζεται μέ
τις άρτηρίες σέ όλα τά μέλη τοΰ άνθρώπινου σώματος. Έπίσης οί Αιγύπτιοι θεω-
ρούσαν τήν καρδιά ώς τό κέντρο τών συναισθημάτων καί τής διανόησης (8).
Στήν άρχαία 'Ινδία, τόν 6ο αί. π.Χ., δ διαπρεπής χειρουργός Sushruta Samhita
άναγνώρισε τήν ύπαρξη τών άγγείων πού τά άποκαλούσε διαύλους (9, 10, 11).
Στήν Κίνα πίστευαν ότι ή καρδιά ήταν τό κέντρο τής εύτυχίας (12). Έπίσης,
θεωρούσαν δτι ή φωτιά περιέχει τήν καρδιά πού βρίσκεται έγκλωβισμένη μέσα
στό περικάρδιο.

"Οπως άναφέραμε παραπάνω, δ ιατρός 'Αλκμαίων περιέγραψε τά άγγεϊα
τοΰ άνθρώπινου σώματος καί τά διαχώρισε σέ άγγεϊα πού περιέχουν αίμα καί σέ
άγγεϊα κενά περιεχομένου (6). Ό Εμπεδοκλής (495-435 π.Χ.), άπό τόν
'Ακράγαντα τής Σικελίας, έντόπιζε τήν ψυχή στό αίμα πού υπάρχει γύρω άπό
τήν καρδιά («αίμα γάρ άνθρώποις περικάρδιον έστί νόημα»), τό δέ νοΰ καί τή
σκέψη τά έντόπιζε στήν καρδιά (4, 5). Ό 'Αριστοτέλης τοποθετούσε τήν ψυχή
στήν καρδιά, πού κατ' αύτόν ήταν τό κεντρικό όργανο τοΰ άνθρώπινου οργανι-
σμού (16). Ό Διογένης τής 'Απολλωνίας (435 π.Χ.) περιέγραψε τήν κατανομή
τών αιμοφόροι άγγείων στό άνθρώπινο σώμα (17). Ό 'Ιπποκράτης, αν καί δέν
γνώριζε τήν κυκλοφορία τού αίματος, έν τούτοις άναφέρει δτι ή καρδιά άποτε-
λεϊται άπό δύο κοιλίες καί άπό μεγάλο άριθμό άγγείων πού έκπορεύονται άπό
αύτήν (18, 19). Οί κοιλότητες τής άριστερής καρδιάς θεωρούσε ότι ήσαν κενές
αίματος, άναγνώριζε δμως τήν ύπαρξη καί τή λειτουργία τών βαλβίδων τής
καρδιάς, καί πίστευε ότι κατά τήν εισπνοή ή άριστερή καρδιακή κοιλία λαμβά-
νει τό «πνεύμα» άπό τούς πνεύμονες μέ τή βοήθεια τών πνευμονικών φλεβών
(19). Κατά τήν ελληνιστική περίοδο ή φυσιολογία καί ή άνατομία άναπτύχθη-
καν σημαντικά στήν 'Αλεξάνδρεια (20, 21, 22). Ό Πραξαγόρας (350-300
π.Χ.) άπό τήν Κώ, κατόπιν παρατηρήσεων σέ νεκρά ζώα, άναφέρει ότι οί άρτη-
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ρίες περιέχουν μόνον αέρα ή πνεΰμα. Επίσης περιγράφει διαφόρους τύπους
αρτηριακού σφυγμού, καί θεωρεί τήν καρδιά ώς τό κεντρικό όργανο τοϋ σώμα-
τος (23). Ό Πραξαγόρας είναι ό πρώτος πού διέστειλε τις άρτηρίες άπό τις
φλέβες λόγω διαφοράς παλμικής κινήσεως (23). Μαθητής τού Πραξαγόρα τού
Κώου καί τού Χρυσίππου τού Κνιδίου ήταν ό πατέρας τής 'Ανατομίας Ηρόφι-
λος (331-280 π.Χ.) άπό τή Χαλκηδόνα τής Μικράς 'Ασίας, πού διέπρεψε στήν
'Αλεξάνδρεια καί πού, μεταξύ άλλων λίαν σημαντικών άνατομικών ευρημάτων,
διέκρινε μέ άνατομικά κριτήρια τή διαφορά τών άρτηριών άπό τις φλέβες καί
άναγνώρισε τούς καρδιακούς κόλπους ώς ξεχωριστές κοιλότητες τής καρδιάς.
'Ακολουθώντας, όμως, τις θεωρίες τού δασκάλου του ΓΙραξαγόρα υποστήριζε
ότι οί άρτηρίες περιείχαν μόνον πνεύμα (24). Ό Ηρόφιλος, έπίσης, ήταν ό
πρώτος πού χρονομέτρησε τόν άρτηριακό σφυγμό μέ μιά κλεψύδρα. Ό περιώ-
νυμος ιατρός, φυσιολόγος καί άνατόμος Ερασίστρατος, πού γεννήθηκε τό 304
π.Χ. στήν Κέα ή στή Χίο ή στή Σάμο, θεωρείται άπό πολλούς ιστορικούς δ
πρώτος πού ανακάλυψε τήν κυκλοφορία τού αίματος, δεδομένου ότι περιέγραψε
μέ κάθε λεπτομέρεια τήν άνατομική δομή τής καρδιάς, τήν κοίλη φλέβα, τήν
πνευμονική άρτηρία καί τήν άορτή (25). Περιέγραψε έπίσης τό μηχανισμό τής
λειτουργίας τών καρδιακών βαλβίδων. "Οπως καί οί προγενέστεροι του, θεω-
ρούσε ότι ή άριστερή καρδιακή κοιλία περιείχε μόνον πνεύμα, πού διοχετευόταν
μέ τις άρτηρίες ώς «ζωτικό πνεύμα» σέ όλο τό άνθρώπινο σώμα (26). "Ενα χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα πού άναφέρεται όσον άφορα τή διαγνωστική ικανότη-
τα τού 'Ερασίστρατου είναι ή διάγνωση τής αιτίας τής μελαγχολίας καί τού πό-
θου πού κατέτρεχε τόν 'Αντίοχο γιά τήν πανέμορφη Στρατονίκη, νεαρά σύζυγο
τοϋ γηραιού πατέρα του Σέλευκου, πού όταν τήν άντίκριζε είχε αύξηση τών
σφυγμών, είχε δηλαδή ταχυκαρδία καί έρυθρίαζε λόγω τοϋ άνεκπλήρωτου έρω-
τικού του πάθους (27).

"Οπως γίνεται άντιληπτό, οί πρό τού Γαληνού, έν πολλοίς αυτοδίδακτοι ανα-
τόμοι καί φυσιολόγοι, προσπάθησαν νά ερμηνεύσουν τή λειτουργία τής καρδιάς
καί τών άγγείων βασιζόμενοι στις δοξασίες και τις ερευνητικές παρατηρήσεις τής
έποχής των. Είναι λίαν άξιόλογο πού άπομακρύνθηκαν άπό τή μυθοποίηση τών
φαινομένων τής ζωής καί έδωσαν μιά κάπως πιο έπιστημονική ερμηνεία στά διά-
φορα φυσιολογικά φαινόμενα. Ή παρουσία τού Γαληνού τό 2ο μ.Χ. αί. συνέβα-
λε στήν πιό συστηματική καί μεθοδική μελέτη τής φυσιολογίας καί άνατομίας
τού άνθρώπινου οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης καί τής κυκλοφορίας τοϋ
αίματος.
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2. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ TOT ΓΑΛΗΝΟΥ

Ό Γαληνός (28, 29, 30, 31) γεννήθηκε στήν Πέργαμο τό 2ο μ.Χ. αί. (129
μ.Χ.). Ό πατέρας του Νίκων ήταν αστρονόμος, αρχιτέκτονας και μαθηματικός.
Μέχρι τά δεκαεπτά του χρόνια, όπως όλοι οί νέοι τής έποχής του έτσι καί ό Γα-
ληνός, απέκτησε κλασική μόρφωση καί διδάχθηκε φιλοσοφία (Πλάτωνα, 'Αρι-
στοτέλη, Επίκουρο) (34). Στή συνέχεια άρχισε τις σπουδές του στήν 'Ιατρική,
στό φημισμένο 'Ασκληπιείο τής Περγάμου (31). Διδάχθηκε τήν ανατομική έπι-
στήμη άπό τόν Σάτυρο καί τήν ιπποκρατική ιατρική άπό τόν Στρατόνικο (29,
30, 31). Διαγνωστική ιατρική σπούδασε μέ τόν Φικιανό καί τήν άσκηση τής
έμπειρικής ιατρικής μέ τόν Αισχρίωνα (29, 30, 31). Κατόπιν ταξίδεψε στή
Σμύρνη όπου συνέχισε τις σπουδές του στήν άνατομία μέ τόν Πέλοπα, μαθητή
τού 'Αλεξανδρινού άνατόμου Κόίντου, καί στήν Κόρινθο μέ τόν έπίσης μαθητή
τού Κόίντου Νουμισιανό (32). Οί άνατομές άνθρώπων ήσαν άπαγορευμένες στήν
'Αλεξάνδρεια, ένώ στή σχολή τού Νουμισιανοΰ στήν Κόρινθο γίνονταν άνατομές
σέ πτώματα αιχμαλώτων πολέμου καί ληστών, καθώς καί σέ νεκρά έμβρυα. Ό
ιατρός Κ. Λαμέρας, πού μελέτησε διεξοδικά τό έργο τού Γαληνού, άναφέρει ότι ό
Γαληνός δέν έκτελούσε νεκροτομές άνθρώπων δημόσια (33). "Οπως είναι γνω-
στό ή χριστιανική θρησκεία άπαγόρευε τήν εποχή εκείνη νεκροτομές καί άνα-
τομές τού άνθρώπινου σώματος. Ό Γαληνός παραδέχεται ότι ήταν χριστιανός
καί όπως άναφέρει (32): «Δει δέ ήμάς τούς Χριστιανούς έπί τά καθ' ήμάς μέγι-
στα καί μυστηριώδη χωρεΤν. Τούτους γάρ έγώ πιστεύω καί ομολογώ μή μόνον τά
σωματικά πάθη φυγαδεύεσθαι, άλλά καί τά ψυχικά τελείως άφανίζεσθαι».

Στήν 'Αλεξάνδρεια, ό Γαληνός συμπλήρωσε τις ιατρικές καί άνατομικές
σπουδές του μέ τόν Μαρίνο καί άρχισε τό συγγραφικό του έργο (35). Μετά άπό
μιά τετραετία στήν Πέργαμο όπου άσκήθηκε στή χειρουργική, μεταβαίνει τό
162, καί σέ ήλικία 32 έτών, στή Ρώμη. Έκεΐ διακρίνεται γιά τις γνώσεις του
όσον άφορα τήν ιατρική, τήν άνατομία καί τή φυσιολογία. Προκαλεί όμως τήν
άντιζηλία καί τό φθόνο τών συναδέλφων του, πού τόν υποχρεώνουν νά εγκατα-
λείψει τή Ρώμη καί νά μεταβεί σέ Κύπρο, Συρία, Παλαιστίνη καί στή συνέχεια
νά επιστρέψει στήν Πέργαμο (29, 30, 31, 35). Πριν έγκαταλείψει τή Ρώμη,
συγγράφει τά πονήματά του Άνατομικαί εγχειρήσεις καί Περί χρείας μορίων.
Στήν Πέργαμο συνεχίζει τό συγγραφικό του έργο, καί στή συνέχεια μετακαλείται
στή Ρώμη άπό τόν νέο αύτοκράτορα Μάρκο Αύρήλιο. 'Αναχωρώντας άπό τήν
Πέργαμο μεταβαίνει στή Λήμνο, τή Θράκη, τή Μακεδονία καί τήν Άκυληία.
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Έκεϊ έμεινε αρκετά καιρό και συνέχισε τις μελέτες του καί το συγγραφικό του
έργο (34, 35). "Οπως αναφέρει ό Γδιος ό Γαληνός, συνέγραψε άνω τών πεντα-
κοσίων πονημάτων, ένα τεράστιο καί λίαν άξιόλογο έργο πού έπηρέασε τήν
ιατρική έπιστήμη καί τή μελέτη τής φυσιολογίας καί τής άνατομίας τοϋ άνθρώ-
που γιά δεκαπέντε περίπου αιώνες. Τά περισσότερα πονήματά του κάηκαν στήν
πυρκαγιά πού ξέσπασε στό ναό τής Ειρήνης στή Ρώμη. Τά διασωθέντα 180
περίπου έργα του δέν θεωρούνται ότι είναι όλα γνήσια. Πολλά άπό αύτά διασώ-
θηκαν σέ λατινικές, άραβικές καί εβραϊκές μεταφράσεις (34). Ό Γαληνός θε-
ωρείται έπίσης ό πατέρας τής άνατομικής επιστήμης (36). Στό έργο του περί
τής τού έμβρύου άνατομής άναφέρει: «[...] οί γεγυμνασμένοι, παιδία τών έκτε-
θειμένων νεκρά πολλάκις άνατέμνοντες, έπείσθησαν ώσαύτως έχειν τήν κατα-
σκευήν άνθρωπον πιθήκω», δηλαδή οί έξασκημένοι άνατέμνοντας νεκρά έμβρυα
πείσθηκαν ότι ή κατασκευή τους μοιάζει μέ έκείνη τών πιθήκων, διαπίστωση πού
τόν κατατάσσει μεταξύ άλλων καί στούς θεμελιωτές τής Συγκριτικής Άνατο-
μίας (37).

Ό Γαληνός, όπως καί ό "Ιπποκράτης, παραδέχεται ότι ή ιατρική είναι καί
τέχνη. Είναι, δηλαδή, ένα σύστημα γνώσεων πού προσπαθεί νά θεραπεύει καί νά
σώζει τόν άσθενή. Ή έπιρροή τοϋ Γαληνού ήταν τόσο μεγάλη πού έπί δεκαπέ-
ντε αιώνες ή ιατρική βασίστηκε στά πονήματά του. Ή έν λόγω έπιρροή του άνα-
φέρονταν ώς γαληνισμός (λατ. galenismus) (38). Στό τέλος τού βίου του επέ-
στρεψε στήν πατρίδα του τήν Πέργαμο δπου συνέχισε έως τό θάνατο του τό συγ-
γραφικό του έργο. "Ο Γαληνός άπεβίωσε σέ ήλικία 72 έτών στις άρχές τοϋ 3ου
μ.Χ. αι., τό 201 (38).

Ή έν λόγω συνοπτική έξιστόρηση τού βίου τού Γαληνού δέν είναι δυνατόν νά
παρουσιάσει τό μέγεθος τής τεράστιας συμβολής του στήν έπιστημονική έρευνα
καί στήν προβολή τής διαύγειας τοϋ ελληνικού πνεύματος πέρα άπό κάθε προ-
κατάληψη καί κάθε μυθοποίηση τής έπιστημονικής σκέψης. Ή άνθρωπότητα
τού οφείλει ένα μεγάλο εύχαριστώ γιατί ό Γαληνός μαζί μέ τόσους άλλους πρω-
τοέλληνες άποτελούν τόν πιό βασικό πυλώνα στήν έξέλιξη τού δυτικού πολιτι-
σμού όπως τόν γνωρίζουμε σήμερα.

3. Η ΘΕΩΡΙΑ TOT ΓΑΛΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ό Γαληνός ήταν δ πρώτος πού παρουσίασε μιά κάπως ολοκληρωμένη θεω-
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ρία όσον άφορα τήν κυκλοφορία τοϋ αίματος. Δέν άναφέρεται όμως στόν όρο κυ-
κλοφορία τοϋ αίματος, τόν οποίον είσήγαγε δ Harvey. Ό Γαληνός παραδέχεται
ότι τό αίμα παράγεται στό ήπαρ άπό στοιχεία καί ουσίες πού προέρχονται άπό
το στομάχι καί άπό τούς τέσσερις βασικούς χυμούς, κόκκινο αίμα, κίτρινη χολή,
μαύρη χολή καί φλέγμα (39, 40). Οί ουσίες πού προέρχονται άπό τό στομάχι
μεταβιβάζονται στό ήπαρ μέ τήν πυλαία φλέβα. "Οσες δέ ουσίες δέν τις χρησι-
μοποιεί τό ήπαρ περνούν στή χοληδόχο κύστη καί τόν σπλήνα όπου άνάλογα πα-
ράγουν τήν κίτρινη καί τή μαύρη χολή. "Οπως ό Ιπποκράτης έτσι καί ό Γα-
ληνός άναφέρει ότι οί τέσσερις χυμοί καθορίζουν καί τή φυσική διάθεση τοϋ άτο-
μου. Δηλαδή ή έπικράτηση τού κόκκινου αίματος καθιστά τό άτομο πιό «αιμά-
τινο», ή έπικράτηση τής κίτρινης χολής «χολιασμένο», ή έπικράτηση τής μέ-
λαινας (μαύρης) χολής «μελαγχολικό» καί τοϋ φλέγματος «φλεγματικό». 'Ακό-
μα καί στις ημέρες μας καί στήν ξένη έπίσης βιβλιογραφία άναφέρονται οί έν
λόγω άτομικές διαθέσεις τών άνθρώπων.

"Οπως άναφέρει ό Γαληνός, άπό τό αίμα πού παρασκευάζεται στό ήπαρ ένα
μέρος διοχετεύεται στή δεξιά καρδιακή κοιλία μέ τήν κοίλη φλέβα καί ένα άλλο,
μέ τό φλεβικό σύστημα, σέ όλα τά ζωτικά όργανα τού άνθρώπινου σώματος, με-
ταφέροντας έτσι διάφορες θρεπτικές ουσίες που περιέχει. Άπό τή δεξιά καρδιακή
κοιλία ό Γαληνός θεωρεί ότι ένα μέρος τοϋ αίματος διαπερνά τήν άριστερή καρ-
διακή κοιλία διά μέσου τών πόρων (άνοιγμάτων) τού μεσοκοιλιακοϋ διαφράγμα-
τος, καί έκεΐ άναμειγνύεται μέ το πνεύμα, τό όποιο εισέρχεται μέ τόν άέρα διά
τού στόματος καί τών πνευμόνων στήν άριστερή καρδιακή κοιλία όπου καί θερ-
μαίνεται (39). 'Από τήν άριστερή καρδιακή κοιλία τό μείγμα τοϋ αίματος μέ
πνεύμα διοχετεύεται μέ τις άρτηρίες, κατά τήν περίοδο τής καρδιακής συστολής,
σέ όλα τά ζωτικά όργανα. Συγχρόνως δέ τά άχρηστα άναπνευστικά προϊόντα με-
ταφέρονται μέ τις πνευμονικές φλέβες στους πνεύμονες γιά τήν άποβολή των.
"Ενα μέρος τού αίματος, όπως άναφέραμε παραπάνω, τό προερχόμενο άπό τό
ήπαρ μέ τήν κοίλη φλέβα, εισέρχεται στή δεξιά καρδιακή κοιλία καί έ'να άλλο
μέρος του διοχετεύεται μέ τις πνευμονικές άρτηρίες στους πνεύμονες (39, 40,
41).

Κατά τόν Γαληνό τό αίμα διοχετεύεται κυρίως στήν περιφέρεια μέ τις άρτη-
ρίες άλλά καί μέ τις φλέβες (41). Ύπό ορισμένες συνθήκες πού δέν τις κατονο-
μάζει, θεωρούσε ότι ήταν δυνατόν νά υπάρχει καί μιά άντίστροφη ροή τοϋ αίμα-
τος. Πίστευε ότι υπήρχε μικρή άνάμειξη τοϋ άρτηριακοϋ μέ τό φλεβικό αίμα
στους πνεύμονες ή καί σέ μερικές άρτηριοφλεβικές άναστομώσεις στήν περιφέ-
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ρεια, άφού μόνο μικρή ποσότητα πνεύματος βρισκόταν στίς φλέβες (39, 40, 41).
"Ετσι δέν ύπήρχε λόγος γιά τόν Γαληνό νά προτείνει τήν κυκλική ροή τού αίμα-
τος, δηλαδή τήν κυκλοφορία τού αίματος. "Οσον άφορα τήν άνατομική δομή τών
άγγείων, περιέγραψε λεπτομερώς τά μεγάλα άγγεϊα, τόν άρτηριακό σύνδεσμο
(ductus arteriosus) καί τή δεξιά στεφανιαία φλέβα πού έκβάλλει στό δεξιό καρ-
διακό κόλπο (41). Ό Γαληνός άνέφερε ότι ή άναπνοή προσφέρει τόν άπαραίτη-
το άέρα ή πνεύμα γιά τή διατήρηση τού άνθρώπου στή ζωή (40). Έγνώριζε τό
μηχανισμό τής άναπνοής καί τό ρόλο τού διαφράγματος καί τών μεσοπλεύριων
μυών σέ αύτήν. Έπίσης άνακάλυψε καί περιέγραψε μέ κάθε λεπτομέρεια τήν
νεύρωση τών έν λόγω μυών (39, 40, 41).

4. Η ΜΕΤΑΞΤ ΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ ΚΑΙ TOY HARVEY ΔΕΚΑΠΕΝΕ ΑΙΩΝΩΝ ΠΕ-
ΡΙΟΔΟΣ

Γιά δεκαπέντε περίπου αιώνες ή θεωρία τού Γαληνού σχετικά μέ τήν κυ-
κλοφορία τού αίματος παρέμεινε άμετάβλητη, άπό τή βυζαντινή καί τήν ισλα-
μική ιατρική μέχρι τήν 'Αναγέννηση καί τά πονήματα τού διακεκριμένου άνατό-
μου Vesalius (42). Υπήρξε όμως μιά έξαίρεση στήν παραδοχή τής θεωρίας τού
Γαληνού όσον άφορά τήν κυκλοφορία τού αίματος. Τό 1924 ένας νέος Αιγύπτιος
ιατρός ονομαζόμενος Moyyi el Din el Tatavi, άνακάλυψε ένα ξεχασμένο πόνημα
τού Ibn al-Nafïs (1213-1288), ένός 'Ισλαμιστή ιατρού, σχετικά μέ τόν Κανό-
να καί τήν άνατομία τού Avicenna, όπου δίαφωνεϊ μέ τις ιδέες καί τού Γαληνού
καί τού Avicenna σχετικά μέ τή μικρή (πνευμονική) κυκλοφορία τού αίματος
(43, 44). "Οπως άναφέρει ό Ibn al-Nafis: «[...] Τό αίμα άπό μέν τή δεξιά καρ-
διακή κοιλία πρέπει νά φθάνει στήν άριστερή κοιλία διά μέσου τών πνευμόνων καί
όχι διά μέσου τών μεσοκοιλιακών πόρων μεταξύ τών δύο κοιλιών σύμφωνα μέ τή
θεωρία τού Γαληνού». Ό Ibn al-Nafis άπέδειξε ότι τό μεσοκοιλιακό καρδιακό
διάφραγμα είναι συμπαγές. Ώς έκ τούτου, τό αίμα άπό τή δεξιά καρδιακή κοι-
λία μέ τή vena arteriosa, τήν πνευμονική άρτηρία, διοχετεύεται καί διαχέεται
στούς πνεύμονες όπου καί άναμειγνύεται μέ τόν άέρα. Τό μείγμα τού αίματος μέ
άέρα διοχετεύεται άπό τούς πνεύμονες μέ τήν arteria venosa, τήν πνευμονική
φλέβα, στήν άριστερή καρδιακή κοιλία. Έπίσης είναι δ πρώτος πού περιέγραψε
τά τριχοειδή άγγεϊα καί τή στεφανιαία κυκλοφορία τού μυοκαρδίου (43, 44). Γιά
αύτό μερικοί ιστορικοί τόν κατατάσσουν στούς μεγαλύτερους φυσιολόγους τού
Μεσαίωνα. Δυστυχώς, οί έν λόγψ άνακαλύψεις του δέν έτυχαν τής δέουσας προ-
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σοχής τήν εποχή εκείνη, και ως εκ τουτου δεν αναφέρονταν στήν ιατρική βι-
βλιογραφία για αρκετούς αιώνες.

Ό Ibn al-Nafis γεννήθηκε στή Δαμασκό τής Συρίας το 1213 καί άσκησε
το επάγγελμα του στο Κάιρο τής Αιγύπτου. Ήταν πολυμαθέστατος ιατρός καί
όπως αναφέρεται ήταν καί άνατόμος, φυσιολόγος, χειρουργός, οφθαλμίατρος, νο-
μικός, ψυχολόγος, Sunni θεολόγος, αστρονόμος, γεωλόγος, ιστορικός καί συγ-
γραφέας. Πολλοί τόν αποκαλούν καί πατέρα τής κυκλοφορίας τού αίματος, δε-
δομένου ότι ή περιγραφή καί ή άνακάλυψη τής πνευμονικής κυκλοφορίας αποτε-
λεί ένα βασικό πυλώνα τής ολοκληρωμένης περιγραφής τού κυκλοφορικού συ-
στήματος.

Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ό Leonardo da Vinci υπέθεσε τήν πιθανή
ύπαρξη τής μικρής, πνευμονικής, κυκλοφορίας τού αίματος (45). Περιέγραψε
όμως τή λειτουργία τών καρδιακών βαλβίδων στά πονήματα του. Καί δ δια-
πρεπής άνατόμος Andreas Vesalius (42) δέν βρήκε πόρους στό μεσοκοιλιακό
διάφραγμα άλλά δέν περιέγραψε τήν πνευμονική κυκλοφορία, διότι όπως πίστευε
ή δύναμη τού θεού ήταν εκείνη πού μετέφερε τό αίμα άπό τή δεξιά καρδιακή
κοιλία στήν άριστερή καρδιακή κοιλία (22). Ό "Ισπανός ιατρός καί θεολόγος
Miguel Serveto (1511-1553), πού σπούδασε άνατομία μέ τόν Sylvius καί τόν
Günther von Andernach στό Παρίσι, υπέθεσε καί αύτός τήν ύπαρξη τής μι-
κρής κυκλοφορίας διά μέσου τών πνευμόνων, άφού όπως άναφέρει δέν ύπάρχουν
πόροι στό μεσοκοιλιακό διάφραγμα (46, 47, 48). Ή έν λόγω μελέτη τού Serveto
δημοσιεύθηκε στό θεολογικό του σύγγραμμα Christianismi Restitutio καί όχι σέ
ιατρικό σύγγραμμα, καί ώς έκ τούτου τό έργο του παρέμεινε στήν άφάνεια γιά
άρκετό χρονικό διάστημα. Μερικά άντίγραφα τού έργου του όμως διασώθηκαν
άπό τήν πυρά, στήν όποία καί ό 'ίδιος είχε τραγικό θάνατο λόγω τών θεολογικών
του άντιλήψεων.

Μετά τό θάνατο τού Serveto, ό Ιταλός άνατόμος Realdo Matteo Colombo
άναφέρει στό πόνημά του De re anatomica πού δημοσιεύθηκε τό 1559 ότι τό αίμα
άπό τή δεξιά καρδιακή κοιλία διοχετεύεται στούς πνεύμονες καί μετά τήν ανά-
μειξη του μέ τόν άέρα, έπανέρχεται στήν άριστερή καρδιακή κοιλία (49). Ό
Colombo, σέ άνατομικές παρατηρήσεις σέ ζώα, άπέδειξε τή μή ύπαρξη πόρων
στό μεσοκοιλιακό διάφραγμα τής καρδιάς (49). Ό Harvey, στό έργο του On the
Motion of the Heart and Blood in Animals, άναφέρθηκε άρκετά στο έργο τοΰ
Colombo. Ό Colombo έκτελούσε δημόσιες άνατομές στή Ρώμη, παρουσία
καρδιναλίων, άρχιεπισκόπων, καθολικών ιερέων καί πλήθους κόσμου. Θεωρείται
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δέ ό Colombo ώς ένας άπό τούς πλέον διαπρεπείς δάσκαλους τής άνατομίας καί
τής φυσιολογίας τήν έποχή έκείνη. Οί Serveto καί Colombo περιέγραψαν σχεδόν
συγχρόνως, άλλά ξεχωριστά ό ένας άπό τόν άλλο, τή μικρή ή πνευμονική κυ-
κλοφορία. Ό Colombo όμως, όπως άναφέραμε παραπάνω, τεκμηρίωσε τήν άνα-
τομική παρατήρησή του πειραματικά. Ή έργασία τού Colombo όσον άφορά τήν
πνευμονική κυκλοφορία τοϋ αίματος έτυχε ευρείας άναγνώρισης τήν έποχή έκεί-
νη (50). Τήν έπιστημονική καί φυσιολογική έπιβεβαίωση τής ύπαρξης τής πνευ-
μονικής κυκλοφορίας τήν παρουσίασε τό 1661 δ Marcello Malpighi, πού μέ τή
βοήθεια τού μικροσκοπίου άπέδειξε τήν ύπαρξη τών πνευμονικών τριχοειδών
άγγείων καί τήν έπικοινωνία τών πνευμονικών άρτηριών μέ τις πνευμονικές φλέ-
βες (51).

Ό διακεκριμένος άνατόμος καί καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τής Ferrara
Giambattista Canano (1515-1579) θεωρείται λανθασμένα δ πρώτος πού διαπί-
στωσε τήν ύπαρξη τών φλεβικών βαλβίδων (52). Ό Amato Lusitano (1511-
1568) πού γεννήθηκε τό 1511 στό Castelo Branco τής Πορτογαλίας είναι ό
πρώτος πού άπέδειξε τήν ύπαρξη καί λειτουργία τών φλεβικών βαλβίδων. Σπού-
δασε 'Ιατρική στό Πανεπιστήμιο Salamanca τής "Ισπανίας καί δίδαξε στή Fer-
rara τής 'Ιταλίας. Οί γονείς του ήσαν κρυπτόίουδαΐοι καί διά τής βίας άσπάσθη-
καν τό χριστιανισμό. Ό Amato Lusitano, στό τέλος τοϋ βίου του, μετέβη στή
Θεσσαλονίκη δπου ξαναασπάσθηκε τόν ιουδαϊσμό καί δπου άπεβίωσε τό 1568 σέ
ήλικία 56 έτών. Στό Centuria I περιγράφει μιά έπίδειξη στό Πανεπιστήμιο τής
Ferrara, παρουσία σημαντικού άκροατηρίου, όπως καί τοϋ Giambattista
Canano, δπου άπέδειξε τήν ύπαρξη φλεβικών βαλβίδων όταν φύσηξε άέρα στήν
άζυγο φλέβα καί δέν διέστειλε τήν κοίλη φλέβα λόγω τής ύπαρξης βαλβίδας.
Είναι συγγραφέας άρκετών σημαντικών ιατρικών έργων όπως τό έπτάτομο πό-
νημα Curationum medicinalium centuri (52).

'Εν συνεχείς ό Hieronymus Fabricius (53), πού δίδαξε μαζί μέ τόν Galileo
στό Πανεπιστήμιο τής Padua τής 'Ιταλίας, έγραψε τό 1603 τό περίφημο πό-
νημα De Venarum Ostiolis (53), δπου περιγράφει έπίσης τις φλεβικές βαλβίδες.
'Ανέφερε δέ ότι δ λόγος ύπαρξης τών φλεβικών βαλβίδων ήταν ή παρεμπόδιση
τής παλινδρόμησης τού αίματος στήν περιφέρεια καί ή μή ύπεραιμάτωση τών
άνω καί κάτω άκρων. Ό Andrea Cesalpino (1519-1603) είναι δ πρώτος πού
περιέγραψε τή διάταση τών φλεβών στήν περιφέρεια μετά τή διακοπή τής κυ-
κλοφορίας μέ αιμοστατικό περίδεμα (tourniquet). 'Απέδειξε δέ τήν επιστροφή
τού αίματος στήν καρδιά μέ τις φλέβες καί τήν έκροή τού αίματος άπό τήν καρ-
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διά με τις άρτηρίες. Είναι χαρακτηριστικό οτι δ Cesalpino άναφέρει τή ροή τοϋ
αίματος μέ τον δρο circulatio,_Tzoù σημαίνει «κυκλοφορία» (54, 55). "Ετσι δ
Cesalpino θεωρείται άπο τους ιστορικούς inogurator, άφοϋ έγκαινίασε τδν όρο
κυκλοφορία, άλλά δχι discoverer, άφοΰ δέν είναι αυτός που μίλησε πρώτος γιά τήν
κυκλοφορία τοϋ αίματος. Ό τίτλος discoverer άνήκει στον διαπρεπή "Αγγλο ιατρό
William Harvey.

5. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ TOT HARVEY

Ό William Harvey γεννήθηκε τήν 1η 'Απριλίου τοϋ 1578 στήν πόλη
Folkestone τής Κομητείας Kent τής Νότιας 'Αγγλίας. Ό πατέρας του
Thomas Harvey ήταν μικροκτηματίας καί τό 1600 υπηρέτησε στό Δήμο τοϋ
Folkestone. Ό Thomas Harvey καί ή Joan Harvey άπέκτησαν έννέα παιδιά,
τους William, Sarah, John, Thomas, Daniel, Eliab, Miachael, Matthew καί
τήν Amye Harvey. Σέ ήλικία δέκα έτών δ William Harvey έγινε δεκτός στό
King's School στό Canterbury καί τό 1593 στό Gonville and Gaius College
τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Cambridge άπό όπου άποφοίτησε τό 1597 μέ δίπλω-
μα Bachelor of Art. Τό 1598 μετέβη, διά μέσου Γαλλίας καί Γερμανίας, στήν
Padua τής 'Ιταλίας καί έγγράφεται στήν έκεΐ ιατρική σχολή (56). Μέντορας
του ήταν ό διάσημος άνατόμος Hieronymus Fabricius, που διατηρούσε τις
άνατομικές παραδόσεις τών προκατόχων του καί κυρίως τοϋ Vesalius (42). Ό
Harvey, στήν Padua, μελέτησε έπισταμένως μεταξύ άλλων καί τό πόνημά του
Fabricius De Venarum Ostiolis (52). Ό Harvey άποφοίτησε στις 25 'Απριλί-
ου τού 1602 μέ τόν τίτλο τού διδάκτορος τής 'Ιατρικής άπό τό Πανεπιστήμιο
τής Padua (55). Μετά τήν έπιτυχή ολοκλήρωση τών σπουδών του στήν
Padua έπιστρέφει στήν 'Αγγλία καί το ίδιο έτος άνακηρύσσεται διδάκτωρ τής
'Ιατρικής άπό τό Πανεπιστήμιο τοϋ Cambridge.

Τό 1603 νυμφεύεται τήν Elizabeth Browne, κόρη τού ιατρού Lancelot
Browne πού χρημάτισε καί θεράπων ιατρός τής βασίλισσας Elizabeth. Τό 1607
έκλέγεται Fellow of the College of Physicians καί τό 1609 διορίζεται βοηθός
ιατρός στό Νοσοκομείο St. Bartholomew (56). Στό έν λόγω νοσοκομείο άσκη-
σε τήν ιατρική έπί σειρά έτών. Τό 1615 έκλέγεται Lumleian Lecturer στό
College of Physicians, όπου σέ μία διάλεξή του τό 1618 παρουσιάζει γιά πρώ-
τη φορά τις ιδέες του σχετικά μέ τήν κυκλοφορία τού αίματος (56, 57). Ή
ιατρική καί ή έρευνητική του σταδιοδρομία ήταν λίαν σημαντική. Διετέλεσε θε-
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ράπων ιατρός τών βασιλέων James I καί Charles I αλλά καί άλλων έπιφανών
προσωπικοτήτων τής 'Αγγλίας. Στίς 7 Δεκεμβρίου τοΰ 1642 το Πανεπιστήμιο
τής Oxford τοΰ άπένειμε έπίσης τον τίτλο τοΰ διδάκτορος τής 'Ιατρικής. Σέ
προχωρημένη ήλικία συνέχισε τις άνατομικές του μελέτες στο Morton College.
To 1654 καί σέ ήλικία 76 έτών δώρισε τή βιβλιοθήκη του στό College of
Physicians καί στίς 3 'Ιουνίου τοΰ 1657 καί σέ ήλικία 79 έτών άπεβίωσε στό
Roehampton, στό σπίτι τοΰ άδελφοΰ του Eliab καί ένταφιάσθηκε στό κοιμητή-
ριο τοΰ Hampstead. Ώς αιτία θανάτου άναφέρεται ή έγκεφαλική αιμορραγία

(56,57,58).

Ό Harvey συγκαταλέγεται μεταξύ τών πολύ μεγάλων έπιστημόνων ιατρών.
Τό έργο του άποτελεΐ σημαντικό ορόσημο στή διαχρονική έξέλιξη τής καρδιολο-
γίας καί στήν ταχεία άνάπτυξη τής ιατρικής έπιστήμης. Συνεχιστής τής έπα-
γωγικής σκέψης τών άρχαίων Ελλήνων, έθεσε έρωτήματα καί προσπάθησε νά
τά άπαντήσει πειραματικά, μέ έρευνα, άποφεύγοντας έτσι τις δοξασίες τοΰ Με-
σαίωνα.

6. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
HARVEY

Οί πρό τοΰ Harvey άνατόμοι καί φυσιολόγοι, παρ' ότι περιέγραψαν τή μικρή
ή πνευμονική κυκλοφορία τοΰ αίματος, δέν μπόρεσαν νά άναγνωρίσουν τή μεγά-
λη ή συστηματική κυκλοφορία τοΰ αίματος. Ό Harvey, μέ τή βοήθεια ένός
άπλοΰ μεγεθυντικού φακοΰ, μπόρεσε νά περιγράψει τή μεγάλη ή συστηματική
κυκλοφορία, παρόλο που τοΰ διέφυγε ή ύπαρξη τών τριχοειδών άγγείων.

Τό μνημειώδες έργο του Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in
Animalibus (1628), έκτασης 72 σελίδων, τό άφιέρωσε μέ μία λιτή άφιέρωση
στόν βασιλιά Charles I, άπαρτίζεται δέ άπό 17 κεφάλαια (59, 60). Στό πρώτο
κεφάλαιο περιγράφει παλιές δοξασίες καί θεωρίες σχετικά μέ τή φυσιολογία τής
καρδιάς καί τών πνευμόνων. Στή συνέχεια άναφέρει ότι ήταν σημαντικό νά με-
λετήσει καί νά έρευνήσει τήν καρδιά κατά τό στάδιο τής έν ζωή λειτουργίας της.
"Οπως άναφέρει όμως, αύτή ή μελέτη ήταν ένα πολύ δύσκολο έγχείρημα. Καί
παραθέτω πώς περιγράφει ό Harvey τις δυσκολίες πού άντιμετώπισε: «I found
the task so truly arduous [...] that I was almost tempted to think [...] that the
movement of the heart was only to be comprehended by GOD. For I could
neither righdy perceive at first when the systole and when the diastole took
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place by reason of the rapidity of the movement», καί σέ ελεύθερη μετάφρα-
ση: «'Ανακάλυψα οτι το έν λόγω έγχείρημα ήταν τόσο δυσχερές ώστε σχεδόν
ύπέπεσα στόν πειρασμό νά σκεφθώ ότι ή κίνηση τής καρδιάς ήταν δυνατόν νά
γίνει άντιληπτή μόνον άπό τόν ΘΕΟ. 'Αφού δικαιολογημένα δέν μπορούσα νά
άντιληφθώ κατ' άρχάς πότε ή συστολή καί πότε ή διαστολή λάμβαναν χώρα λό-
γω τής ταχύτητας τής κίνησης τής καρδιάς». Ό Harvey άπέδειξε ότι ή συ-
στολή τών καρδιακών κοιλιών γίνεται συγχρόνως καί στις δύο κοιλίες καί οφεί-
λεται σέ ενεργή σύσπαση τού μυοκαρδίου, ένώ ή διαστολή τών έν λόγω κοιλιών
οφείλεται σέ παθητική διάταση τού μυοκαρδίου (60, 61, 62). 'Επανέλαβε επί-
σης ότι ή κυκλοφορία τού αίματος άπό τή δεξιά πρός τήν άριστερή καρδιακή κοι-
λία έπιτυγχάνεται διά μέσου τών πνευμόνων. Ή μεταφορά τού αίματος άπό τή
δεξιά καρδιακή κοιλία πρός τούς πνεύμονες έπιτελείται μέ τήν πνευμονική αρτη-
ρία, καί άπό τούς πνεύμονες μέ τήν πνευμονική φλέβα μεταφέρεται στήν άρι-
στερή καρδιακή κοιλία (61, 62, 63). 'Επίσης περιέγραψε τή συστηματική κυ-
κλοφορία όπου τό αίμα άπό τήν άριστερή καρδιακή κοιλία μεταφέρεται μέ τήν
άορτή καί στή συνέχεια διά μέσου τού άρτηριακού δικτύου σέ όλο τό σώμα, καί
μέ τό φλεβικό δίκτυο τό αίμα έπιστρέφει στό δεξιό καρδιακό κόλπο μέ τήν άνω
καί κάτω κοίλη φλέβα. 'Αντιλήφθηκε τό ρόλο τών φλεβικών βαλβίδων πού πα-
ρεμποδίζουν τήν παλινδρόμηση τού αίματος στις άρτηρίες. Διαπίστωσε ότι σέ
κάθε καρδιακή συστολή τό αίμα προωθείται στις άρτηρίες. Στό όγδοο κεφάλαιο
τού έργου του υπολόγισε τό ποσό τού κυκλοφορούντος αίματος, τόν κατά λεπτό
όγκο αίματος καθώς καί τόν άριθμό τών κατά λεπτό συστολών τής καρδιάς, καί
ώς έκ τούτου παραδέχεται ότι ήταν άδύνατον όλο αύτό τό αίμα νά παράγεται άπό
τό ήπαρ, όπως ισχυριζόταν ό Γαληνός (60). Παρόλο πού ό Harvey παρουσίασε
μιά πιό ολοκληρωμένη θεωρία τής κυκλοφορίας τού αίματος, τού διέφυγε όμως
ή ύπαρξη τών τριχοειδών άγγείο^ν καί ό τρόπος μεταφοράς τού αίματος άπό τις
άρτηρίες στις φλέβες, παρόλο πού ό Ibn al-Nafïs περιέγραψε τά τριχοειδή άγγεΐα
τό 13ο αί. Ό Harvey έπίσης, μεταξύ άλλων σημαντικών, περιγράφει τήν ύπαρ-
ξη καί λειτουργία τού άρτηριακού συνδέσμου (ductus arteriosus), τήν έπικοινωνία
δηλαδή τής πνευμονικής άρτηρίας μέ τήν άορτή στά έμβρυα καί άναφέρει: «[...]
In embryos, whilst the lungs are in a stage of inaction, performing no
function, subject to no movement any more than if they had not been
present, Nature uses the two ventricles of the heart as if they but one for the
transmission of the blood [...]», καί σέ ελεύθερη μετάφραση, «[...] στό έμβρυο,
άφού οί πνεύμονες είναι σέ άνενεργή κατάσταση δέν έκτελούν καμιά λειτουργία,
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δέν υπόκεινται σέ καμιά κίνηση, ώς νά μήν είναι παρόντες, ή Φύση μεταχειρίζε-
ται τις δύο καρδιακές κοιλίες ώς νά άποτελούν μία, γιά τή διοχέτευση τού αίμα-
τος».

Ό Robert Fludd (1574-1637), ήταν ό πρώτος πού παραδέχθηκε τό μο-
ντέλο τού Harvey όσον άφορα τήν κυκλοφορία τού αίματος (63, 64). Ό διάση-
μος René Descartes (1595-1650), ένώ συμφωνούσε μέ τόν Harvey γιά τήν κυ-
κλοφορία τού αίματος, διαφωνούσε μέ τήν έρμηνεία τού μηχανισμού τής συστο-
λής τού μυοκαρδίου, πού κατά τόν Harvey οφείλεται σέ μηχανική ένέργεια ένώ
ό Descartes τήν άπέδωσε σέ ζωική ένέργεια τού μυοκαρδίου (65). Οί Thomas
Willis (1621-1675) (66) καί δ Richard Lower (1631-1691) (67) συμπλήρω-
σαν τή νέα θεωρία τής κυκλοφορίας τού αίματος, καί οί Marcello Malpigi
(1628-1694) καί Franciscus de la Boe, ό έπονομαζόμενος Sylvius (1614-
1694) (68), περιέλαβαν τήν προτεινόμενη θεωρία τού Harvey στό πρωτοποριακό
καί ολοκληρωμένο σχήμα τής φυσιολογίας πού παρουσίασαν τήν έποχή έκείνη.

Είναι προφανές ότι ό Harvey έδωσε νέα ώθηση στήν έπιστημονική καί έρευ-
νητική μελέτη τής βιοίατρικής, καί δπως άναφέρει ό Durant: «The steps to his
discovery illustrate the internationalism of Science», δηλαδή «Τά βήματα τής
άνακάλυψής του άποδείκνύουν τήν παγκοσμιότητα τής Έπιστήμης» (69). Σή-
μερα θά μπορούσαμε νά άναφερθούμε στήν «οικουμενικότητα τής Έπιστήμης».

7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ή ραγδαία άνάπτυξη τής Καρδιολογίας στίς ήμέρες μας οφείλεται σέ όλους
έκείνους τούς πρωτοπόρους ερευνητές πού διαχρονικά καί έπί πολλούς αιώνες με-
λέτησαν τό ρόλο τής κυκλοφορίας τού αίματος καί, προπάντων, τό ρόλο τής καρ-
διάς στή διατήρηση τού άνθρώπου στή ζωή. Πολύ σημαντική είναι ή συμβολή
τών φυσιολόγων καί άνατόμων ιατρών πού, χωρίς τεχνικά μέσα, μπόρεσαν νά
περιγράψουν καί νά θέσουν τις βάσεις τής μετέπειτα μελέτης τής φυσιολογίας
καί άνατομίας τού καρδιαγγειακού συστήματος. Όρόσημα τών έν λόγω μελετών
άποτελούν: (α) ή πρώτη σχηματική θεωρία τής κυκλοφορίας τού αίματος άπό
τόν μεγάλο Γαληνό, (β) ή περιγραφή τής πνευμονικής κυκλοφορίας άπό τόν διο-
ρατικό Ibn al-Nafis, καί (γ) ή συμπλήρωση καί όλοκλήρωσή της άπό τόν έπί-
σης μεγάλο άνατόμο Harvey. Στήν έποχή μας, ή ολοκλήρωση τής γνώσης τής
λειτουργίας καί άνατομίας τών διαφόρων τμημάτων τού καρδιαγγειακού συστή-
ματος επιτυγχάνεται μέ τήν Ηλεκτροφυσιολογία καί μέ τις διάφορες μορφές
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ύπερτεχνολογικής εικονογράφησης τοϋ καρδιαγγειακού συστήματος. Θά ήταν
μεγάλη παράλειψη εάν δέν άνέφερα τον διακεκριμένο φυσιολόγο Carl Ludwig
(1816-1895), που τό 1846 έπενόησε τόν κυμογράφο, ένα όργανο που βοήθησε
σημαντικά στή μελέτη πολλών φυσιολογικών φαινομένων και τή μελέτη τής λει-
τουργίας τής καρδιάς (70, 71).

Προτού όλοκληρώσω τή σημερινή μου ομιλία θά ήθελα νά παρουσιάσω μιά
πρόσφατη έργασία που δημοσιεύθηκε τόν Αύγουστο τού 2010 στό έπιστημονικό
περιοδικό Chest άπό τόν Timothy D. Woods καί συνεργάτες μέ τίτλο Small and
moderate size right-to-left shunts identified by saline contrast echo-
cardiography are normal and unrelated to migraine headache, καί παρα-
φράζω: «Μικρού καί μετρίου μεγέθους δεξιά πρός άριστερή καρδιακή παρέκκλι-
ση αίματος, πού άναγνωρίστηκε μέ τή νέα μέθοδο τής άλατούχου άντιθέτου φά-
σεως ήχοκαρδιογραφίας, είναι φυσιολογική καί δέν σχετίζεται μέ τήν ήμικρανία»
(73). Στήν έν λόγω μελέτη οί συγγραφείς άναφέρουν ότι άπό τά 104 υγιή άτο-
μα πού έξετάστηκαν μέ αύτήν τήν μέθοδο, 71% παρουσιάζουν δεξιά πρός άρι-
στερή καρδιακή παρέκκλιση αίματος, πού μερικώς επιβεβαιώνει τήν πρόταση
τού Γαληνού όσον άφορά τό κυκλοφορικό σύστημα. Πάντως ό Γαληνός δέν μπό-
ρεσε νά περιγράψει τήν πνευμονική ή μικρή κυκλοφορία τού αίματος. ■

Στήν έποχή μας, ή μελέτη τής Φυσιολογίας έστιάζεται κυρίως στή Μορια-
κή Βιολογία, καί θά τολμήσω νά άναφέρω ότι άσχολεΐται καί μέ τή μικροφυσιο-
λογία καί τή λειτουργία τών έπιμέρους κυττάρων. Καί έπιτρέψτε μου νά ολο-
κληρώσω τή σημερινή μου ομιλία μέ τήν άκόλουθη άναφορά τού δασκάλου,
'Ακαδημαϊκού καί όχι μόνον, Σπύρου Δοντά πού άναφέρει τό 1936 στήν εισα-
γωγή τοϋ δίτομου συγγράμματος του Φυσιολογία τά άκόλουθα σημαντικά: «[...]
Διότι ζωήν ύπό τήν μορφήν κυττάρων γνωρίζομεν, τά δέ ποικίλα φαινόμενα τής
ζωής τοϋ άνθρωπίνου όργανισμού ούδέν άλλο είναι ή τό σύνολον τών έκδηλώσε-
ων τής ζωής τών άπειραρίθμων κυττάρων, έξ ών άποτελεϊται τό σώμα τοϋ
άνθρώπου» (72).

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ
Σας εύχαριστώ πάρα πολύ γιά τήν προσοχή σας.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣ





ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Το ΚΕΑΕΜ κατά το έτος 2010 συνέχισε τις πολλαπλές δραστηριότητές
του μέ αξιόλογα έπιστημονικά αποτελέσματα πού δημοσιεύθηκαν σέ περιοδικά
διεθνούς κύρους, διεθνείς συνεργασίες, αποστολές σέ ιδρύματα τού έξωτερικού καί
έβδομαδιαΐα σεμινάρια μέ ομιλητές άπό τήν Ελλάδα καί τό έξωτερικό.

Κατά τό 2010 προήχθησαν στή Β ' βαθμίδα οί κ.κ. Σ. Βασιλάκος καί
Κ. Γοντικάκης.

Επόπτης τού Κέντρου είναι ό 'Ακαδημαϊκός κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, ή
δέ σύνθεση τοϋ προσωπικού κατά τό 2010 ήταν:

• Πάτσης Πάνος: Διευθύνων, 'Ερευνητής Α'.

• Εύθυμιόπουλος Χρήστος: 'Ερευνητής Β '.

• Κοντόπουλος 'Ιωάννης: 'Ερευνητής Β '.

• Βασιλάκος Σπύρος: Ερευνητής Β '.

• Γοντικάκης Κωνσταντίνος : 'Ερευνητής Β .

• Βαγενάς 'Ηλίας: 'Ερευνητής Γ '.

• Γεωργούλης Μανώλης: 'Ερευνητής Γ '.

• Δάρα Ελένη, Ζαχαριάδης Θεοδόσης, Τριτάκης Βασίλειος: 'Επιστημονικοί
Συνεργάτες.

• Χαρσούλα Μιρέλλα: Επιστημονικό Προσωπικό.

• Καλαποθαράκος Κωνσταντίνος: Μεταδιδακτορικός 'Ερευνητής.

• Ζούλιας Μανώλης: Τεχνικός "Υπεύθυνος.

• 'Αγγελοπούλου Γεωργία: Γραμματέας.

• Σταυρόπουλος 'Ιωάννης, Λούκες-Γερακόπουλος Γεώργιος, Τσούτσης Πά-
νος, Δελής Νίκος, Κατσανίκας Ματθαίος, Τσιγαρίδη Λιάνα: "Υποψήφιοι
Διδάκτορες.

• Ζαμπέλη Άδαμαντία, Πατσοΰ 'Ιωάννα, Πούρη 'Αθηνά, Χατζόπουλος Σω-
τήρης: Μεταπτυχιακοί φοιτητές πρός άπόκτηση μεταπτυχιακού διπλώ-
ματος ειδίκευσης.

"Η έρευνα τού ΚΕΑΕΜ εστιάσθηκε στά άκόλουθα πέντε έπιστημονικά πεδία:
• Θεωρητική καί Παρατηρησιακή Γαλαξιακή Δυναμική.
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• Μή Γραμμική Δυναμική καί Χάος.

• Ηλιακή Φυσική.

• Μαγνητούδροδυναμική.

• Κοσμολογία-Βαρύτητα.

Οί δραστηριότητες του ΚΕΑΕΜ κατά τό έτος 2010 ήταν οί εξής:

1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• «Χάος στή Σχετικότητα καί τήν Κοσμολογία» (Γ. Κοντόπουλος, Σ. Βα-
σιλάκος, Γ. Αούκες-Γερακόπουλος). Πρόγραμμα τής Επιτροπής Ερευ-
νών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (200/735).

• «Μή-γραμμικά φαινόμενα σέ γαλαξιακούς δίσκους» (Γ. Κοντόπουλος,
Π. Α. Πάτσης, Μ. Χαρσούλα, Μ. Κατσανίκας, Ε. Τσιγαρίδη). Πρόγραμ-
μα τής 'Επιτροπής 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (200/739).

• «'Εκρηκτική δραστηριότητα καί θέρμανση τών κέντρων δράσης στόν
Ήλιο» (Γ. Κοντόπουλος, Ε. Γεωργούλης, Κ. Γοντικάκης, Ε. Δάρα,
I. Κοντόπουλος, I. Πατσού). Πρόγραμμα τής 'Επιτροπής 'Ερευνών τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών (200/740).

• «Γαλαξιακή δυναμική» (Γ. Κοντόπουλος, Γ. Λοϋκες-Γερακόπουλος). Πρό-
γραμμα τής 'Επιτροπής 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (200/716).

• «Διάχυση έρευνητικών άποτελεσμάτων» (Γ. Κοντόπουλος, Κ. Καλαπο-
θαράκος). Πρόγραμμα τής 'Επιτροπής 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών (200/758).

• «Τό φαινόμενο τής κολλητικότητας τών χαοτικών τροχιών» (Γ. Κοντό-
πουλος, Μ. Χαρσουλα). Μή χρηματοδοτούμενο.

• «Δυναμική μελέτη μελανών όπών» [Γ. Κοντόπουλος, Γ. Αούκες-Γερα-
κόπουλος καί Θ. 'Αποστολάτος ('Επικ. Καθ. ΕΚΠΑ)]. 'Ενισχύθηκε οι-
κονομικά άπό τήν «Ελληνικό Κέντρο "Ερευνας Μετάλλων Α.Ε.».

• «Στρεφόμενα αύτοσυνεπή μοντέλα γαλαξιών» (Γ. Κοντόπουλος, I. Σταυ-
ρόπουλος, Κ. Καλαποθαράκος). Μή χρηματοδοτούμενο.

• «Ή δομή τού φασικού χώρου σέ χαμιλτονιανά συστήματα 3 βαθμών ελευ-
θερίας» (Π. Πάτσης, Μ. Κατσανίκας). 'Ενισχύθηκε οικονομικά άπό τήν
«Ελληνικό Κέντρο "Ερευνας Μετάλλων Α.Ε.».

• «The stellar and gaseous flows on galactic disks» [Π. Πάτσης,
P. Grosbol (European Southern Observatory-ESO, Μόναχο-Γερμανία),
Κ. Καλαποθαράκος, Λ. Τσιγαρίδη], Τό πρόγραμμα αύτό υποστηρίχθηκε
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οικονομικά άπο το ESO καί εν μέρει άπο τήν «Ελληνικά Κέντρο "Έρευ-
νας Μετάλλων Α.Ε.».

«Orbital classification in models of barred galaxies» [Π. Πάτσης,
Σ. Χατζόπουλος, Ch. Boily (Πανεπιστημιακό 'Αστεροσκοπείο τοΰ Στρα-
σβούργου, Γαλλία)]. Τό πρόγραμμα αύτό ύποστηρίχθηκε άπό τό Πανεπι-
στήμιο τού Στρασβούργου.

«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.
«Applications of Nekhoroshev Theory in the solar system and in
extrasolar planetary systems» [Χ. Εύθυμιόπουλος, C. Lhotka (Μεταδι-
δακτορικός Ερευνητής τού Πανεπιστημίου Ρώμης II)]. 'Ενισχύθηκε
οικονομικά άπό τό Πανεπιστήμιο τής Ρώμης II.

«Μελέτη αύτοσυνεπών βαρυτικών συστημάτων Ν-σωμάτων» (Χ. Εύθυ-
μιόπουλος, Κ. Καλαποθαράκος, Π. Τσούτσης, Γ. Λούκες-Γερακόπου-
λος). Μή χρηματοδοτούμενο.

«Συντονισμοί καί διάχυση στό Δίκτυο Arnold» (Χ. Εύθυμιόπουλος,
Μ. Χαρσούλα). Μή χρηματοδοτούμενο.

«Κβαντικές έξισώσεις κίνησης καί χρόνοι άφιξης» (Γ. Κοντόπουλος,
Χ. Εύθυμιόπουλος, Ν. Δελής). Ενισχύθηκε οικονομικά άπό τήν «Ελλη-
νικό Κέντρο "Ερευνας Μετάλλων Α.Ε.».

«Χαμηλοδιάστατοι τόροι καί ένεργειακός έντοπισμός σέ αλυσίδες Fermi-
Pasta-Ulam» [Χ. Εύθυμιόπουλος, Α. Μπούντης (Καθ. Παν/μίου Πα-
τρών), Ε. Χριστοδουλίδη (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΓΙαν/μίου Pa-
dova)]. Μή χρηματοδοτούμενο.

«NASA High-End Computing Program: Simulations of 3D Pulsar
Magnetospheres» [I. Κοντόπουλος, D. Kazanas (NASA, 'Αντεπιστέλλον
Μέλος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών), Κ. Καλαποθαράκος]. Μή χρηματοδο-
τούμενο.

«NASA Astrophysics Theory Program: Particle Acceleration and High
Energy Radiation from Pulsar Magnetospheres» [I. Κοντόπουλος,
A. Harding (NASA/Goddard), M. DeCesar (NASA/Goddard καί Uni-
versity of Maryland), Κ. Καλαποθαράκος (KEAEM και NASA/God-
dard)]. Μή χρηματοδοτούμενο.
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• «Μελέτη φωτοϊονισμένων ανέμων υψηλής ταχύτητας άπο δίσκους προ-
σαύξησης ώς πηγή τής άπορρόφησης UV/άκτίνων Χ σέ γαλαξίες Seyfert
καί quasars» [I. Κοντόπουλος, Κ. Fukumura (NASA/Goddard καί Uni-
versity of Maryland), Δ. Καζάνας (NASA/Goddard, 'Αντεπιστέλλον
Μέλος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών), Ε. Behar (Technion University)]. Μή
χρηματοδοτούμενο.

• «Μελέτη τής κοσμικής μπαταρίας Poynting-Robertson» [I. Κοντόπου-
λος, Δ. Καζάνας (NASA/Goddard, 'Αντεπιστέλλον Μέλος τής 'Ακαδη-
μίας 'Αθηνών), Δ. Χριστοδούλου (University of Massachusetts), D. Ga-
buzda (University College Cork, Ιρλανδία)]. Μή χρηματοδοτούμενο.

• «'Αριθμητική προσομοίωση τής δομής τού μαγνητικού πεδίου στό έσωτε-
ρικό ήλιακό στέμμα» [I. Κοντόπουλος, Κ. Καλαποθαράκος (ΚΕΑΕΜ
καί NASA/Goddard), Ε. Γεωργούλης], Μή χρηματοδοτούμενο.

• «Using starburst galaxies to trace the cosmic acceleration» [Σ. Βασι-
λάκος, Μ. Πλειώνης (Διευθυντής 'Ερευνών, 'Αστεροσκοπείο 'Αθηνών),
R. Terlevich (Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica-
-INAOE, Μεξικό καί Πανεπιστήμιο Cambridge)]. Πρόκειται γιά συνερ-
γασία τού ΚΕΑΕΜ μέ τό 'Εθνικό 'Αστεροσκοπείο 'Αθηνών, τό 'Ινστι-
τούτο ΙΝΑΟΕ τού Μεξικού καί τού Παν/μίου τού Cambridge. 'Ενισχύε-
ται οικονομικά άπό τό 'Ινστιτούτο ΙΝΟΑΕ.

• «Μελέτη τής δυναμικής τών Spicules στό ύπεριώδες άπό παρατηρήσεις
μέ τό τηλεσκόπιο τών 30 cm τού TRACE σέ συνδυασμό μέ άλλα όργα-
να» [Κ. Γοντικάκης, θ. Ζαχαριάδης, Κ. 'Αλυσσανδράκης (Καθ. Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων)]. Μή χρηματοδοτούμενο.

• «'Υλοποίηση τού διαστημικού στεμματογράφου ASPIICS», τό όποιο θά
παρατηρεί τόν "Ηλιο άπό τόν εύρωπαϊκό δορυφόρο PRO ΒΑ 3. Συντονιστής
τής έλληνικής ομάδας τού προγράμματος είναι ό Καθηγητής τού Πανεπι-
στημίου 'Αθηνών κ. Κ. Τσίγκανος. 'Από πλευράς τού ΚΕΑΕΜ συμμετέ-
χουν οί Ε. Γεωργούλης καί Κ. Γοντικάκης. Μή χρηματοδοτούμενο.

• «Τό παράδοξο τής άπώλειας πληροφορίας στίς μελανές οπές» [Η. Βα-
γενάς, D. Singleton (California State University, Fresno-Η ΓΙΑ)].

• «Κβαντικές διορθώσεις λόγω τής Γενικευμένης 'Αρχής τής 'Αβεβαιότη-
τας άπό τήν έποχή Planck έως σήμερα» [Η. Βαγενάς, S. Das, Α. Farag
Ali (Πανεπιστήμιο τού Lethbridge, Canada)].

• «Solar Dynamics Observatory (SDO) Feature Finder Team (FFT)». Διε-
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θνές consortium ερευνητών υποστηριζόμενο άπό τή NASA μέ σκοπό τήν
αυτόματη έπεξεργασία τών δεδομένων τής άποστολής SDO (διάρκεια
2008-2012). 'Από πλευράς τοϋ ΚΕΑΕΜ συμμετέχει δ κ. Ε. Γεωργούλης.
«The Fundamental Instability of Coronal Magnetic Fields». Πρόγραμ-
μα τοϋ Living With a Star (Guest Investigators) τής NASA [Ε. Γεωρ-
γούλης, Ν.Ε. Raouafï, D.M. Rust, P. Bernasconi (Johns Hopkins
University Applied Physics Laboratory)]. Μή χρηματοδοτούμενο.
«Space Weather at APL (SpW@APL)». 'Εσωτερικό πρόγραμμα τού Johns
Hopkins University Applied Physics Laboratory στό όποιο συμμετέχει ό
Ε. Γεωργούλης σέ συνεργασία μέ τούς Δρ. Larry Zanetti, Δρ. Simon
Wing καί Δρ. Nour-Eddine Raouafi. Μή χρηματοδοτούμενο.
«Working group on inferring magnetohydrodynamic velocities from
solar magnetograms». Συμμετοχή τού Ε. Γεωργούλη σέ διεθνή ομάδα
έργασίας μέ έρευνητές άπό πανεπιστήμια καί ινστιτούτα τών ΗΠΑ, τής
'Ιαπωνίας καί τής Κίνας μέ σκοπό τόν κατά τό δυνατό άκριβή υπολογι-
σμό τού πεδίου ταχυτήτων τού πλάσματος στήν ήλιακή φωτόσφαιρα. Μή
χρηματοδοτούμενο.

«Working group on forecasting the operational all clear». Συμμετοχή
τού Ε. Γεωργούλη σέ διεθνή ομάδα έργασίας μέ έρευνητές άπό πανεπι-
στήμια καί ινστιτούτα τών ΗΠΑ, τής NASA, καί τής 'Αμερικανικής 'Αε-
ροπορίας μέ σκοπό τήν πρόγνωση τού διαστημικού καιρού καί τών κινδύ-
νων πού αύτός έγκυμονεΐ γιά τή γειτονική περιοχή τής Γής. Μή χρημα-
τοδοτούμενο.

«Working group on comparing vector magnetograms from different
instruments». Συμμετοχή τοϋ Ε. Γεωργούλη σέ διεθνή ομάδα έργασίας
μέ έρευνητές άπό πανεπιστήμια καί ινστιτούτα τών ΗΠΑ, μέ σκοπό τή
σύγκριση καί τή βελτιστοποίηση τών τηλεπισκοπικών μετρήσεων τού
ήλιακού μαγνητικού πεδίου. Μή χρηματοδοτούμενο.
«'Επιπτώσεις τής κλιματικής άλλαγής στόν ελληνικό καί εύρύτερο χώρο
τής 'Ανατολικής Μεσογείου». Συντονιστής Β. Τριτάκης. Χρηματοδότη-
ση άπό τό Μαριολοπούλειο "Ιδρυμα, εκτέλεση άπό τήν Επιτροπή Inter-
national Geosphere-Biosphere Programme (IGBP).
«Εύρωπαϊκό Πρόγραμμα ERANET/CIRCLE». Συντονιστής Β. Τριτά-
κης, Μαριολοπούλειο "Ιδρυμα.
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2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κατά τό έ'τος 2010 έγιναν 51 δημοσιεύσεις, έκ τών οποίων 27 σέ περιοδικά
μέ σύστημα κριτών. Συγκεκριμένα οί δημοσιεύσεις είναι:

2.1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1. G. Contopoulos and M. Harsoula (2010), «Stickiness effects in
conservative systems». International Journal of Bifurcation and Chaos 20,
2005.

2. G. Contopoulos and M. Harsoula (2010), «Stickiness effects in Chaos».
Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 107, 77.

3. Contopoulos, G. and Efthymiopoulos, C. (2010), «Galactic dynamics».
Scholarpedia, http://www.scholarpedia.org/article/Galactic-dynamics

4. Lukes-Gerakopoulos, G., Apostolatos, T. and Contopoulos, G. (2010),
«Observable signature of a background deviating from the Kerr
metric». Physical Review D 81, 124005.
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3. «Barred-spiral galaxies as complex systems». Προσκεκλημένη ομιλία
στο Συνέδριο Nonlinear Dynamics and Complexity: Theory, Methods and
Applications (Θεσσαλονίκη, 12-16 'Ιουλίου 2010).
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

357

7 'Οκτωβρίου 2010). Έπίσης παρουσιάστηκε poster με θέμα «Modeling
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1. «Resonant Scattering in a microflare». Όμιλία στο Συνέδριο Solar
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«Άπο τή Γή στο Διάστημα: "Ενα Πάθος», τήν οποία διοργάνωσε ή Spot
Infoterra Ελλάς σε συνεργασία με τό Γαλλικό 'Ινστιτούτο Αθηνών
(Αθήνα, 7.10.2010).
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Methods and Applications (Θεσσαλονίκη, 12-16 'Ιουλίου 2010).
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1. Παρουσίαση δραστηριοτήτων τοΰ Ελληνικού Γραφείου GEO στήν Ευρω-
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2. Παρουσίαση δραστηριοτήτων τοϋ Μαριολοπούλειου—Καναγκίνειου 'Ιδρύ-
ματος 'Επιστημών Περιβάλλοντος στό Board of Directors τοϋ Climatic
Impact Research Change for a Larger Europe (CIRCLE) στό Δουβλί-
νο, καί στό Διεθνές Συνέδριο τής Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρεί-
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ποιήθηκαν στό Κέντρο σεμινάρια άναφερόμενα σέ θέματα 'Αστρονομίας, Αστρο-
φυσικής καί Μηχανικής. Στά σεμινάρια συμμετείχαν ώς ομιλητές, έκτος τών
έρευνητών καί τών φοιτητών τού Κέντρου, άκαδημαϊκοί, καθηγητές καί διακε-
κριμένοι έπιστήμονες άπό διάφορα πανεπιστήμια καί έρευνητικά κέντρα τής
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Ελλάδας και τού εξωτερικού. 'Ακολουθεί δ πλήρης κατάλογος τών σεμιναρίων
πού πραγματοποιήθηκαν.

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ
7.1.2010 Dr. P. Papadopoulos (Argelander-Institut fur Astronomie) «The demise of the Schmidt-Kennicutt relation for the Early Universe».
12.1.2010 Dr. Th. Sotiriou (Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge) «Might black holes reveal their inner  secrets?».
19.1.2010 Dr. S. Basilakos (Research Center for Astronomy and Applied Mathematics, Academy of Athens) «The Physical Properties of the Cosmic Acceleration».
26.1.2010 Dr. I. Contopoulos (Research Center for Astronomy Applied Mathematics, Academy of Athens) «MHD Accretion-Disk Winds as X-ray Absorbers in Active Galactic Nuclei».
1.2.2010 Prof. A. Zezas (University of Crete) «X-ray source populations and stellar populations in nearby galaxies».
9.2.2010 Prof. I. S. Nicolis (University of Patras) «Πολυπλοκότης καί δυναμική λήψεως αποφάσεων ύπό συνθήκες αβεβαιότητος καί ανταγωνισμού» (θεωρία Παραδόξων Παιγνίων).
16.2.2010 Dr. E. Christodoulidi (Center for Research and Applications of Nonlinear Systems, University of Patras) «Δυναμική χαμηλοδιάστατων τόρων καί Χάος σε χαμιλτόνια συστήματα πολλών βαθμών
ελευθερίας».
23.2.2010 Dr. G. Kastis  (Κέντρον Έρεύνης Θεωρητικών και Έφηρμοσμένων Μαθηματικών, 'Ακαδημία 'Αθηνών) «Μέθοδοι 'Ανακατασκευής 'Ιατρικής Εικόνας».
2.3.2010 Dr. M.K. Georgoulis (Research Center for Astronomy Applied Mathematics, Academy of Athens) «Ηλιακές εκρήξεις: Ή Φυσική τής χαμένης ισορροπίας».
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Η Μ/ΝΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ
9.3.2010 Dr. M. Guzzo (Department of Pure and Applied Mathematics, University of Padova) «Quasi-periodic motions, resonances and diffusion in Hamiltonian Systems».
16.3.2010 Dr. A. Bonanos (National Observatory of Athens, Institute of Astronomy and Astrophysics) «Α Survey of the Most Massive Stars in the Local Universe».
23.3.2010 Prof. T. Kalvouridis (National Technical University of Athens) «"Ενα απλέ γεωμετρικό μοντέλο πολλών σωμάτων: Τό δακτυλιοειδές πρόβλημα τών Ν+1 σωμάτων».
13.4.2010 Dr. N. Bakas (University of Athens) «'Αλληλεπίδραση κυμάτων άνωσης- κυμάτων στροβΛότητας και ανάμειξη».
20.4.2010 Dr. O. Malandraki (National Observatory of Athens) «'Ανάλυση καί ερμηνεία μετρήσεων πλάσματος, σωματιδίων καί μαγνητικού πεδίου από διαστημόπλοια τών ESA καί NASA».
27.4.2010 Prof. M. Tsamparlis (University of Athens) «Οί συμμετρίες Lie καί Noether τών δυναμικών συστημάτων καί οι γεωμε- τρικές συμμετρίες τοϋ χώρου εξέλιξης».
4.5.2010 Dr. A. Anastasiadis (National Observatory of Athens, Institute for Space Applications & Remote Sensing) «Particle Acceleration Processes in Solar Flares».
11.5.2010 Mr. C. Dialynas (University of Athens) «Ή μαγνητόσφαιρα τοϋ Κρόνου οπως αποκαλύπτεται άπό τις μετρήσεις τοϋ πειράματος Cassini/MIMI: 'Ανάλυση φασμάτων ένεργητικών ιόντων καί
άπεικόνιση ΕΝΑ σέ πλανητική κλίμακα».
26.5.2010 Prof. A. Burkert (University of Munich) «The Dynamics of High-Redshift galaxies».
1.6.2010 Dr. C. Efthymiopoulos (Research Center for Astronomy and Applied Mathematics, Academy of Athens) «Διάχυση Arnold καί Θεωρία Nekhoro- shev σέ περιοχές διπλοΰ συντονισμού».
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HM/ΝΙΑ ΟΜΙΛΗΊΉΣ ΤΙΤΛΟΣ
8.6.2010 Mr. I. Stavropoulos (Research Center for Astronomy and Applied Mathematics, Academy of Athens) «Στατιστική κατανομή τροχιών σέ αυτοσυνεπή βαρυτικά συστήματα».
11.6.2010 Dr. A. Vourlidas  (Naval Research Laboratory,  DC, USA) «The sub-arc second Upper Chromo- sphere Throught Lya Eyes».
15.6.2010 Mr. G. Lukes-Gerakopoulos (Research Center for Astronomy and Applied Mathematics, Academy of Athens) «Χάος στήν Κλασική Μηχανική καί τή Γενική θεωρία τής Σχετικότητας».
29.6.2010 Dr. A. Veronig (University of Graz, Austria) «On the dynamics and energetics of solar coronal mass ejections and flares».
6.7.2010 Mr. P. Tsoutsis  (Research Center for Astronomy and Applied Mathematics, Academy of Athens) «Τροχιακή καί δυναμική μελέτη γαλαξιακών δυναμικών συστημάτων».
20.7.2010 Prof. Yu-Qing Lou (Tsinghua University, Physics Department and Tsinghua Center for Astrophysics, THCA Beijing, 100084 China) «Galactic Magnetohydrodynamic DensityWaves and
Supermassive Black Holes in Galactic Bulges».
8.10.2010 Prof. Serge Koutchmy (Directeur de Recherche Emeritus, CNRS & UPMC, France) «Observations of the Solar Total Eclipse of July 11, 2010 to measure the solar diameter».
19.10.2010 Dr. Christos Efthymiopoulos (Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens) «Density matrix approach and characte- rization of the quantum 'times of
flight' in charged particle diffraction».
26.10.2010 Dr. Christos Efthymiopoulos (Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens) «Wavepacket approach to electron dif- fraction through material targets.
The Bohmian description and the problem of arrival times».
2.11.2010 Prof. M. Tsamparlis (University of Athens) «Potentials admitting Lie and Noether symmetries».
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ΗΜ/ΝΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ
9.11.2010 Prof. Houshang Ardavan (University of Cambridge) «Superluminal Emission Processes in Laboratory and in Nature».
16.11.2010 Dr. Ioannis Contopoulos (Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens) «Non-linear force-free reconstruction of the global solar magnetic field».
23.11.2010 Adamantia Zampeli (Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens) «Hawking radiation via the Anomaly Cancellation Method».
30.11.2010 Dr. E. Vagenas  (Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens) «Information Loss Paradox: Is there a possible resolution?».
7.12.2010 Dr. Panos A. Patsis & Dr. Ch. Efthymiopoulos (Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens) «Dark Matter in Galaxies» (A special seminar for Dark
Matter Awareness Week, DMAW2010).
14.12.2010 Sofia Carvalho  (Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens) «Gravitational lensing of the cosmic microwave background».
21.12.2010 Mr. N. Delis  (Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens) «Quantum Perturbation Theory via Lie Series».

7. ΑΙΙΟΣΤΟΛΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ TOT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Χ. ΕΥΘΤΜΙΟΠΟΪΛΟΣ

Προσκεκλημένη επίσκεψη στό Μαθηματικό Τμήμα τοϋ Πανεπιστημίου Ρώ-
μης Tor Vergata. Συνεργασία μέ τόν Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Christoph
Lhotka στό πρόβλημα τής διάχυσης τών αστεροειδών στις περιοχές συντο-
νισμών μέσης κίνησης στό Ηλιακό Σύστημα. Έπίσης, συνεργασία μέ τήν
Καθηγήτρια Alessandra Celletti γιά τή διατύπωση ενός μοντέλου τροχιών
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σέ περιστρεφόμενο γαλαξιακό δυναμικό μέ τήν προσθήκη απωλειών ενέργει-
ας (dissipation).

I. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ό κ. I. Κοντόπουλος έπισκέφτηκε κατόπιν προσκλήσεως τό Max-Planck-
Institut fur Kernphysik στή Χαϊδελβέργη της Γερμανίας στις 12-13 Ια-
νουαρίου 2010 γιά συνεργασία μέ τούς Felix Aharonian καί Sergei Bogo-
valov. Κατά τή διάρκεια τής έπίσκεψής του έδωσε ομιλία μέ θέμα τό μη-
χανισμό τής κοσμικής μπαταρίας γιά τήν παραγωγή μαγνητικών πεδίων στό
Σύμπαν.

Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

Δύο έπισκέψεις στό Ινστιτούτο 'Αστροφυσικής τού Μεξικού (ΙΝΑΟΕ)
στό πλαίσιο τού Ερευνητικού Προγράμματος «Using starburst galaxies
to trace the cosmic acceleration» (29.04-12.05.2010 καί 04.11-20.11.
2010).

Μ. ΓΕΩΡΓΟΥΑΗΣ

Ό κ. Γεωργούλης έπισκέφτηκε κατόπιν προσκλήσεως:

1. Τό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, Applied Physics Laboratory-
JHU/APL (Laurel, Maryland-ΗΠΑ) άπό 16 Αύγούστου έ'ως 10 Σεπτεμ-
βρίου 2010. Σκοπός τής έπίσκεψης ήταν ή συνεργασία μέ τούς Δρ. Raouafi,
Δρ. Bernasconi καί Δρ. Rust στό πλαίσιο έρευνητικού προγράμματος τής
NASA καθώς καί στό πλαίσιο τής Όμάδας 'Εργασίας Solar Dynamics
Observatory Feature Finding Team.

2. To 'Ινστιτούτο Naval Research Laboratory-NRL (Washington DC-
ΗΠΑ) στις 9 Σεπτεμβρίου 2010 γιά συνεργασία μέ τόν Δρ. Α. Βουρλίδα.
Κατά τή διάρκεια τής έπίσκεψής του έδωσε ομιλία με θέμα τήν εκρηκτική
ηλιακή δραστηριότητα.

Α. ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ

1. Ή κ. Τσιγαρίδη, ή όποια έκπονεΐ τή διδακτορική της διατριβή ύπό τήν
έπίβλεψη τού κ. Πάτση, μετέβη γιά έ'να μήνα (Αύγουστος) στό European
Southern Observatory (ESO) στό Μόναχο καί έργάσθηκε πάνω στά θέμα-
τα της διατριβής της συνεργαζόμενη μέ τόν Δρ. Ρ. Grosbol.
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Σ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

1. Ό κ. Χατζόπουλος, ό οποίος περάτωσε επιτυχώς εντός τοϋ 2010 τή δια-
τριβή του γιά άπόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης υπό τήν
έπίβλεψη τού κ. ΙΙάτση, μετέβη γιά 4 μήνες (Μάρτιος-'Ιούνιος) στό 'Αστε-
ροσκοπείο τού Πανεπιστημίου τοϋ Στρασβούργου, στή Γαλλία, συνεργαζό-
μενος μέ τόν Δρ. Ch. Boily.

Συνολικά, κατά τό 2010, οί δραστηριότητες τού ΚΕΑΕΜ (συμμετοχή σέ
συνέδρια, άποστολές στό έξωτερικό κλπ.) ένισχύθηκαν μέ ένα ποσό περίπου
33.700 εύρώ, κυρίως άπό ιδρύματα τοϋ έξωτερικού άλλά καί άπό δωρεές καί
υποτροφίες ιδρυμάτων τού έσωτερικού εκτός τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κατά τή διάρκεια τού 2010 άφιερώθηκε σημαντικός χρόνος στή συγγραφή
καί υποβολή έπιστημονικών προτάσεων πρός χρηματοδότηση έρευνητικών δρα-
στηριοτήτων. Άπό αύτές έγκρίθηκαν ή βρίσκονται άκόμα υπό κρίση οί άκόλου-
θες:

1. Marie Curie International Reintegration Grant: Τετραετές πρόγραμμα
τής Εύρωπαϊκής 'Επιτροπής πού άνατέθηκε κατόπιν επιτυχούς προτάσε-
ως. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Κοντόπουλος. Κύριος 'Ερευνητής: Ε.
Γεωργούλης. Συνολικός προϋπολογισμός: 100.000 εύρώ γιά 4 έτη μέ
άρχή τήν 1η Νοεμβρίου 2010.

2. 'Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Συμμετοχή τού κ. Γεωργούλη στό
Εύρωπαϊκό 'Ερευνητικό Πρόγραμμα μέ τίτλο «Extension of SREM SPE
Scientific Analysis». Χρηματοδότηση γιά ένα έτος μέ συνολικό ποσό
15.000 εύρώ (1.250 εύρώ μηνιαίως, μέ άρχή τόν Νοέμβριο τοϋ 2010).

3. 'Εγκρίθηκε αίτηση τής κ. Ε. Τσιγαρίδη γιά ενίσχυση τής έρευνας πού διε-
ξάγει υπό τήν έπίβλεψη τοϋ κ. Πάτση μέ θέμα «Μοντέλα άπόκρισης
σπειροειδών γαλαξιών» άπό τό "Ιδρυμα Λεβέντη (3.000 εύρώ).

4. 'Εγκρίθηκε ή ενίσχυση τοϋ προγράμματος «The stellar and gaseous
flows on galactic disks» άπό τό European Southern Observatory (Πά-
τσης, Grosbol, Τσιγαρίδη, Καλαποθαράκος). Ή κ. Τσιγαρίδη ένισχύθη-
κε γιά νά παραμείνει στό ESO γιά ένα μήνα μέ τό ποσό τών 1.700 εύρώ.

5. 'Εγκρίθηκε, κατόπιν αιτήσεως, χρηματοδότηση τού κ. Χατζόπουλου μέ
5.500 εύρώ άπό τό Πανεπιστήμιο τού Στρασβούργου γιά νά μεταβεί στό
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Πανεπιστημιακά 'Αστεροσκοπείο τοΰ Στρασβούργου για 4 μήνες καί νά
εργαστεί στο πλαίσιο τού Προγράμματος «Orbital classification in mo-
dels of barred galaxies» (Π. Πάτσης, Σ. Χατζόπουλος, Ch. Boily).

6. NASA Solar and Heliospheric Program (SHP): «Characterizing the
Solar Polar Regions: Magnetic Fields, Bright Points, Jets, and
Plumes». Πρόταση πού κατατέθηκε άπό τόν Dr. Nour-Eddine Raouafi
στή NASA, στήν οποία ό κ. Γεωργούλης συμμετέχει ώς Συνεργάτης
'Ερευνητής.

7. European Space Agency (ESA) PRODEX Office: «Greek Particip-
ation to Solar Orbiter Development». Πρόταση μέ Κύριο 'Ερευνητή
τόν κ. Μ. Γεωργούλη και Συνεργάτη τόν κ. Κ. Γοντικάκη.

8. Γενική Γραμματεία "Ερευνας καί Τεχνολογίας τού Υπουργείου Παιδείας,
«Hellenic National Network for Space Weather Research». Πρόταση
μέ Συνεργάτες 'Ερευνητές τούς κ.κ. Μ. Γεωργούλη καί Κ. Γοντικάκη.

9. Ό Δρ. Bibhas Ranjan Majhi (IUCAA, Ινδία) κατέθεσε πρόταση με
τίτλο «Black Holes, Hawking Effect and Thermodynamics» γιά με-
ταδιδακτορικό έρευνητικό πρόγραμμα Marie Curie Fellowship, ύπό τήν
έπίβλεψη τού κ. Βαγενά.

10. 'Επίσης ύπεβλήθησαν 6 προτάσεις γιά μεταδιδακτορικά έρευνητικά προ-
γράμματα στή Γενική Γραμματεία "Ερευνας καί Τεχνολογίας.

9. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Στό ΚΕΑΕΜ έργάζονται έκπονώντας τις διατριβές τους υποψήφιοι διδά-
κτορες καί μεταπτυχιακοί φοιτητές γιά τήν άπόκτηση διπλώματος ειδίκευσης.
'Επίσης, οί έρευνητές τού ΚΕΑΕΜ συμμετέχουν σέ έξεταστικές έπιτροπές.

Ύπό τήν έπίβλεψη μελών τού ΚΕΑΕΜ περάτωσαν μέ έπιτυχία τις διδα-
κτορικές τους διατριβές στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών οί:

1. Γ. Λούκες-Γερακόπουλος, «Χάος στήν Κλασική Μηχανική καί τή Γε-
νική Θεωρία τής Σχετικότητας» (έπιβλέπων Γ. Κοντόπουλος),

2. Π. Τσούτσης, «Δυναμική καί Κυματική Μελέτη Βαρυτικών Συστημά-
των» (έπιβλέπων Χ. Εύθυμιόπουλος), καί

3. I. Σταυρόπουλος, «Στατιστική κατανομή τών τροχιών σέ αύτοσυνεπή
βαρυτικά συστήματα» (έπιβλέπων Γ. Κοντόπουλος).

Συνεχίζουν νά έκπονούνται ύπό τήν έπίβλεψη μελών τού ΚΕΑΕΜ οί διδα-
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κτορικές διατριβές τών Μ. Κατσανίκα, «Ή δομή τοΰ φασικού χώρου σέ χαμιλ-
τονιανά συστήματα τριών βαθμών έλευθερίας» (έπιβλέπων Π. Πάτσης), Ε. Τσι-
γαρίδη, «Μή-γραμμικά φαινόμενα σέ μοντέλα απόκρισης δισκοειδών γαλαξιών»
(έπιβλέπων Π. Πάτσης), Ν. Δελή, «Μελέτη στοχαστικών τροχιών σε μή-γραμ-
μικά δυναμικά συστήματα» (έπιβλέπων Χ. Εύθυμιόπουλος), Α. Πούρη, «Ή με-
λέτη τής φύσης τής σκοτεινής ένέργειας χρησιμοποιώντας έξωγαλαξιακές πηγές
ύψηλών ένεργειών» (έπιβλέπων Σ. Βασιλάκος).

Ό κ. Η. Βαγενάς συμμετέχει στή συμβουλευτική επιτροπή τού ύποψήφιου
διδάκτορα κ. Μιλτιάδη Στάμου στό Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καί ό
κ. Σ. Βασιλάκος στή συμβουλευτική επιτροπή τού ύποψήφιου διδάκτορα κ. Κων-
σταντίνου Παρούση-Όρθόδοξου, έπίσης στό Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Ύπό τήν έπίβλεψη μελών τού ΚΕΑΕΜ περάτωσαν μέ έπιτυχία τις διατρι-
βές τους γιά άπόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στό Πανεπι-
στήμιο 'Αθηνών οί Α. Πούρη, «Μέτρηση τοΰ ρυθμού διαστολής τού Σύμπαντος
άπό έξωγαλαξιακές πηγές υψηλής ένέργειας» (έπιβλέπων Σ. Βασιλάκος), καί
Σ. Χατζόπουλος, «Αύτόματη κατηγοριοποίηση τροχιών στό γαλαξία NGC
4314» (έπιβλέπων Π. Πάτσης). Έπίσης, καί ή Α. Ζαμπέλη στό Έθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο μέ θέμα «'Ακτινοβολία Hawking μέ τή μέθοδο τών βαρυ-
τικών άνωμαλιών» (έπιβλέπων Η. Βαγενάς).

Συνεχίζει νά έκπονεΐ ύπό τήν έπίβλεψη τού κ. Βαγενά τή διατριβή της γιά
άπόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών
ή Μ. Γιαννοπούλου, μέ θέμα «Θερμοδυναμική Μελανών Όπών». Ό κ. Σ. Βα-
σιλάκος συμμετέχει στή συμβουλευτική επιτροπή τού κ. 'Αλέξανδρου Παπαγε-
ωργίου γιά τήν έκπόνηση διατριβής γιά άπόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών. Έπίσης ό κ. Γεωργούλης συμμετέχει
στή συμβουλευτική έπιτροπή τής διπλωματικής έργασίας τού Α. Σουλικιά στό
Πανεπιστήμιο Πειραιά, μέ θέμα «Τρισδιάστατη άναπαράσταση μαγνητικών πε-
δίων σέ σφαιρικές συντεταγμένες».

10. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ή διδασκαλία τού μεταπτυχιακού μαθήματος «Μή-Γραμμική Δυναμική»
τού Τομέα 'Αστρονομίας, 'Αστροφυσικής καί Μηχανικής τού Πανεπιστημίου
'Αθηνών, κατά τό 2010, έγινε άπό τόν διευθύνοντα τού ΚΕΑΕΜ κ. Π. Πάτση.

Ό κ. Βασιλάκος δίδαξε τό μάθημα της Κοσμολογίας στό Ιο Χειμερινό Σχο-
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λείο Αστροφυσικής, τό όποιο παρακολούθησαν φοιτητές τών Τμημάτων Φυσικής
τών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, 'Αθηνών καί 'Ιωαννίνων. Τό σχολείο έλαβε
χώρα στήν πόλη τής Καστοριάς (6.12.10-10.12.10).

11. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Τό ΚΕΑΕΜ ενδιαφέρεται νά προωθήσει τήν έπιστήμη τής 'Αστρονομίας στό
ευρύ κοινό. Κατά τό 2010 δόθηκαν οί έξης ομιλίες:

1. Ό κ. Βαγενάς έδωσε μιά ομιλία στό Πειραματικό Σχολείο 'Αγίων 'Αναρ-
γύρων στις 3.5.2010 μέ τίτλο «Μελανές όπές: 'Από τό Σύμπαν στό βυθό
τής θάλασσας».

2. Ό κ. I. Κοντόπουλος έδωσε ομιλία στήν Εταιρεία Φίλων τού Λαού μέ
θέμα «Μιά σύντομη αναφορά στήν ιστορία τού Σύμπαντος άπό τή Μεγά-
λη "Εκρηξη έως τις μέρες μας», στις 2 Δεκεμβρίου 2010.

3. Ό κ. Τριτάκης έδωσε σειρά ομιλιών στήν 'Εταιρεία Φίλων τού Λαού, στήν
Ελληνική 'Ονοματολογική Εταιρεία καί στά Πνευματικά Κέντρα Πεύ-
κης καί Σπάρτης.

12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οί έρευνητές καί έπιστημονικοί συνεργάτες τού ΚΕΑΕΜ συμμετέχουν σέ
έθνίκές καί ευρωπαϊκές έπιτροπές. "Ολοι είναι μέλη τής Ελληνικής 'Αστρονο-
μικής Έταφείας-HeI.A.S. καί της Διεθνούς 'Αστρονομικής Ενώσεως (IAU).
'Επιπλέον συμμετέχουν στις εξής 'Επιτροπές:

• 'Επιτροπή 'Επιστημονικού Προγραμματισμού (SPC) τού European Space
Agency-ESA (Β. Τριτάκης, άπό τόν Δεκέμβριο τού 2010, Ε. Γεωργούλης).

• 'Επιτροπή HLWG (High Level Working Group) GEO (Β. Τριτάκης).

• 'Επιτροπή Μελέτης τής Παγκόσμιας Μεταβολής-IGBΡ (Β. Τριτάκης).

• 'Επιτροπή 'Ερευνών τού Διαστήματος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (Γ. Κο-
ντόπουλος, Β. Τριτάκης).

• 'Επιτροπή Παγκόσμιας Μεταβολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (Γ. Κοντό-
πουλος-Πρόεδρος Β. Τριτάκης).

• International Coordinating Committee τού Διεθνούς Συνεδρίου 12th
Marcel Grossmann Meeting (Η. Βαγενάς).

• 'Επιτροπή τής Ελληνικής Εταιρείας Σχετικότητας, Βαρύτητας καί
Κοσμολογίας (Η. Βαγενάς).
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• Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τήν Ηλιακή Φυσική (European Solar Physics
Division-ESPD) τής Ευρωπαϊκής Φυσικής Εταιρείας (European Phy-
sical Society-EPS) (Ε. Γεωργούλης, Εκλεγμένο Μέλος τού Διοικητικού
Συμβουλίου).

• Διοικητικά Συμβούλιο τής Ελληνικής 'Αστρονομικής Έταιρείας-
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. (Χ. Εύθυμιόπουλος για τήν περίοδο 2010-12).

• Διοικητικό Συμβούλιο τής "Ενωσης Ελλήνων Φυσικών (Χ. Εύθυμιόπου-
λος γιά τήν περίοδο 2010-2012).

• Ό κ. Τριτάκης έλαβε μέρος ώς πολιτικός εκπρόσωπος τής Ελλάδος, μέ
έξουσιοδότηση τού 'Υπουργείου 'Εξωτερικών, στό Ministerial Summit
πού έγινε έπίσης στό Πεκίνο, στήν Κίνα, στό πλαίσιο τού «VIII Plenary
Meeting» τού Group on Earth Observations-GEO (4.11.2010).

Τέλος, όλοι οι έρευνητές τού ΚΕΑΕΜ είναι κριτές σέ διεθνή έπιστημονικά
περιοδικά κύρους, ένώ μερικοί είναι άξιολογητές διεθνών έπιστημονικών προ-
τάσεων καί συμμετέχουν στά εκδοτικά συμβούλια διεθνών περιοδικών. Ό
κ. Χ. Εύθυμιόπουλος είναι associate editor τού περιοδικού Celestial Mechanics
and Dynamical Astronomy (Springer) καί ό κ. Η. Βαγενάς είναι editor τού πε-
ριοδικού Central European Journal of Physics (Springer) καί μέλος τού Editorial
Advisory Board τού περιοδικού The Open Nuclear Particle Physics Journal
(Bentham Open).

[Πάνος Πάτσης - Διευθύνων τοϋ ΚΕΑΕΜ]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

'Επόπτης: Χρήστος Σ. Ζερεφός.
'Εφορευτική 'Επιτροπή:
Πρόεδρος: Πάνος Λιγομενίδης.

Μέλη: Γεώργιος Κοντόπουλος, Νικόλαος 'Αμβράζης, Σταμάτιος Κριμιζής,
Χρήστος Ζερεφός.

'Αναπληρωματικά Μέλη: 'Αντώνιος Κουνάδης, Λουκάς Χριστοφόρου.
Διευθυντής: Γεώργιος Β. Τσελιούδης.

'Ερευνητές: Παύλος Δ. Καλαμπόκας (Α' βαθμίδα), Κωνσταντίνος Μ. Φι-
λάνδρας (Β ' βαθμίδα).

'Επιστημονικοί Συνεργάτες: Κωνσταντίνος Δουβής, 'Ιωάννης Καψωμε-
νάκης, 'Ιωάννης Αιάκος, Μιχάλης Βρεκούσης, Νίκος Βιδιαδάκης.

'Επίτιμοι 'Επιστημονικοί Συνεργάτες: Χρήστος Ρεπαπής (τ. Διευθυ-
ντής του ΚΕΦΑΚ), "Ομηρος Μάντης (Καθηγητής, 'Αντεπιστέλλον Μέλος τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών), Διονύσιος Μεταξάς (Όμότιμος Καθηγητής Μετεωρολο-
γίας).

'Εξωτερικοί Συνεργάτες: J. Luterbacher (University of Glessen), I. Isaksen
(University of Oslo), Ε. Xoplaki (University of Bern), J. P. Cammas (CNRS-
Toulouse), A. Volz-Thomas (FZ-Juelich), Δ. Σαρηγιάννης (EU-JRC Ispra),
Π. Χατζηνικολάου (Cyprus Institute), Α. Παπαγιάννης (ΕΜΠ), Χ. Γιαννα-
κόπουλος (EAA), Κ. 'Ελευθεράτος (ΕΚΠΑ), Π. Ζάνης (ΑΠΟ), Ε. Κανελλο-
πούλου (ΕΚΠΑ), Ν. Μιχαλόπουλος (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Π. Νάστος
(ΕΚΠΑ), Α. Παλιατσός (ΤΕΙ Πειραιά).

Διοικητικό Προσωπικό: Σρπουή Γαζεριάν, Μαρίνα Σοίλεμεζίδου.

1. ΒΡΑΒΕΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ

1. Συμμετοχή στήν 'Επιτροπή 'Εμπειρογνωμόνων τής Διακυβερνητικής 'Επι-
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τροπής γιά τήν Κλιματική 'Αλλαγή στή Honolulu, στο Oslo καί στήν
Ουάσιγκτον, μέ καθήκοντα Γενικού Κριτοϋ τής Εκθέσεως του Παγκο-
σμίου Μετεωρολογικού 'Οργανισμού καί τοϋ Προγράμματος Περιβάλλο-
ντος τοϋ OHE γιά τήν 'Αναθεώρηση τοϋ Πρωτοκόλλου τοϋ Μόντρεαλ, καί
Κριτοϋ στήν υπό έκδοση "Εκθεση τής IPCC μέ τίτλο Managing the Risks
of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation.

2. Ή εργασία τών Kuglitsch et al. «Heat wave changes in the eastern
Mediterranean since 1960» που δημοσιεύθηκε στό διεθνές έπιστημονικό
περιοδικό GRL έπελέγει ώς «Research Spotlight» τής American
Geophysical Union (AGU).

3. Τόν Μάιο τοϋ 2010 ό Δήμος Μεγαραίων τόν ανακήρυξε 'Επίτιμο Δημότη.

4. Τόν Μάιο τού 2010 τό Παγκόσμιο Συνέδριο τής Διεθνούς Γεωλογικής
Εταιρείας τού άπένειμε διάκριση γιά τή συνεισφορά του στήν Επιστήμη
τής "Ερευνας τού Περιβάλλοντος.

5. Τόν 'Ιούνιο τού 2010 παρέλαβε τό βραβείο «European Union Prize for
Cultural Heritage/Europa Nostra Award» πού άπενεμήθη στό 'Εθνικό
'Αστεροσκοπείο 'Αθηνών γιά τή δημιουργία Μουσείου Γεωαστροφυσικής καί
τήν προστασία τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς στό Λόφο τών Νυμφών.

6. Τόν Σεπτέμβριο τοϋ 2010 έλαβε τιμητική διάκριση άπό τό Δήμο Πανο-
ράματος Θεσσαλονίκης.

7. Τόν Σεπτέμβριο τοϋ 2010 τιμήθηκε μέ τό Μετάλλιο τής Πόλεως τών
'Αθηνών.

8. Τόν 'Οκτώβριο τοϋ 2010 έλαβε τιμητική διάκριση άπό τό 'Υπουργείο
Παιδείας τής 'Αραβικής Δημοκρατίας τής Αιγύπτου καί άπό τό Μορφω-
τικό Κέντρο τής Πρεσβείας στήν 'Αθήνα.

9. Τόν Νοέμβριο τού 2010 άναγορεύθηκε Εταίρος τής Εύρωπαϊκής 'Ακα-
δημίας 'Επιστημών τού Βελγίου.

2. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2.1.1. Συνεργασία στό Πρόγραμμα τής EE «Quantifying the Climate
Impact of Global and European Transport Systems-QUANTIFY».
Υπεύθυνος Προγράμματος: R. Sausen. 'Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.
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2.2.2. Συνεργασία στο Πρόγραμμα τής EE «Environmentally Compatible
Air Transport System-ECATS». Υπεύθυνος Προγράμματος: R.
Grumann. Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.

2.2.3. Συνεργασία στό Πρόγραμμα τής EE «Climate Change and Impact
Research: The Mediterranean Environment-CIRCE». Υπεύθυνος
Προγράμματος: A. Navara. Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.

2.2.4. Συνεργασία στό Πρόγραμμα τής EE «Global Earth Observation and
Monitoring-GEOMON». Υπεύθυνος Προγράμματος: S. Godin-
Beekman. Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.

2.2.5. Συνεργασία στό Πρόγραμμα τής EE «Monitoring Atmospheric
Composition and Climate-MACC». Υπεύθυνος Προγράμματος:
Andreas Simon. Ερευνητής: Χ. Ζερεφός.

2.2.6. Συνεργασία στό Πρόγραμμα τού European Strategy Forum for
Research Infrastructures (ESFRI) «Δημιουργία Έθνικού Ερευνητι-
κού Δικτύου γιά τήν Εύρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή COPAL».
Υπεύθυνος Προγράμματος: 'Αλκιβιάδης Μπάης. Ερευνητές: Χ. Ζε-
ρεφός, Γ. Τσελιούδης.

2.2.7. Συνεργασία στό πλαίσιο τού Εύρωπαϊκού Προγράμματος «Health
Risk from Environmental Pollution Levels in Urban Systems-
HEREPLUS» (συντονισμός: Πανεπιστήμιο Sapienza, Ρώμη). Υπεύ-
θυνος Προγράμματος: F. Manes. Ερευνητής: Π. Καλαμπάκας.

2.2.8. Συνεργασία στό Πρόγραμμα τής EE «IS-ENES: Infrastructure for
the European Network for Earth System Modeling Project. FP7
EU Infrastructure». Υπεύθυνος Προγράμματος: S. Joussame. Ερευ-
νητής: Γ. Τσελιούδης.

2.2.9. Συνεργασία στό Πρόγραμμα τής EE «EUCLIPSE: EU Cloud Inter-
comparison, Process Study & Evaluation Project». Υπεύθυνος Προ-
γράμματος: P. Siebesma. Ερευνητής: Γ. Τσελιούδης.

2.2.10. Συνεργασία στό Πρόγραμμα τού European Strategy Forum for
Research Infrastructures (ESFRI) «ΑΡΓΩ: Ελληνική Υποδομή
Αύτόνομων Συστημάτων ARGO γιά τήν Παρατήρηση τών Ωκεανών».
Υπεύθυνος Προγράμματος: Γ. Κορρές. Ερευνητής: Γ. Τσελιούδης.

2.2.11. Συνεργασία στό Πρόγραμμα τού European Strategy Forum for
Research Infrastructures (ESFRI) «HellasHPC: National Network
of Excellence in High-Performance Computing». 'Υπεύθυνος Προ-
γράμματος: Ε. Φλώρος. Ερευνητής: Γ. Τσελιούδης.
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Συνεργασία στο πλαίσιο τοϋ Ερευνητικού Προγράμματος της Επιτροπής
Ερευνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών «Μελέτη τής κατακόρυφης κατα-
νομής τροποσφαιρικοϋ όζοντος στήν 'Ανατολική Μεσόγειο καί σύγκριση
μέ τήν Κεντρική Εύρώπη μέ βάση τις άεροπορικές μετρήσεις τοϋ Ευρω-
παϊκού Προγράμματος MOZAIC». 'Υπεύθυνος Προγράμματος: Π. Λιγο-
μενίδης. 'Ερευνητής: Π. Καλαμπάκας.

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1. Kuglitsch, F.G., Α. Toreti, Ε. Xoplaki, P.M. Della-Marta, C.S. Zerefos,
M. Turkes, J. Luterbacher (2010), «Heat wave changes in the eastern
Mediterranean since 1960». Geophys. Res. Lett. 37, L04802, doi:
10.1029/2009GL041841. Selected as «Research Spotlight» from the
American Geophysical Union (AGU).

2. Nastos, P.T., C. S. Zerefos (2010), «Cyclic modes of the intra-annual
variability of precipitation in Greece». Adv. Geosci. 25, 45-50.

3. Giannakopoulos, C., P. Hadjinicolaou, E. Kostopoulou, Κ. V. Va-
rotsos, C. Zerefos (2010), «Precipitation and temperature regime over
Cyprus as a result of global climate change». Adv. Geosci. 23, 17-24.

4. Hadjinicolaou, P., C. Zerefos, M. A. Lange, S. Pashiardis, J. Lelieveld
(2010), «Mid-21st century climate and weather extremes in Cyprus as
projected by six regional climate models». Reg. Environ. Change, doi:
10.1007/sl0113-010-0153-1.

5. Huijnen, V., H. J. Eskes, A. Poupkou, H. Elbern, Κ. F. Boersma,
G. Foret, M. Sofiev, A. Valdebenito, J. Flemming, O. Stein, A. Gross,
L. Robertson, M. DIsidoro, I. Kioutsioukis, E. Friese, B. Amstrup,
R. Bergstrom, A. Strunk, J. Vira, D. Zyryanov, A. Maurizi, D. Mêlas,
V. H. Peuch, C. Zerefos (2010), «Comparison of OMI N02 tropo-
spheric columns with an ensemble of global and European regional air
quality models». Atmos. Chem. Phys. 10, 3273-3296.

6. Luterbacher J., S. J. Koenig, J. Franke, G. van der Schrier, E. Zorita,
A. Moberg, J. Jacobeit, P. M. Della-Marta, M. Ruttel, E. Xoplaki,
D. Wheeler, T. Rutishauer, M. Stossel, H. Wanner, R. Brazdil,
P. Dobrovolny, D. Camuffo, C. Bertolin, A. van Engelen, F. J. Gon-
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zalez-Rouco, R. Wilson, C. Pfister, D. Limanowka, Ο. Nordli, L. Lei-
jonhufvud, J. Soderberg, R. Allan, M. Barriendos, R. Glaser, D. Rie-
mann, Ζ. Hao, C. S. Zerefos (2010), «Circulation dynamics and its
influence on European and Mediterranean January-April climate over
the past half millennium: Results and insights from instrumental data,
documentary evidence and coupled climate models». Clim. Change
101, 201-234, doi: 10.1007/sl0584-009-9782-0.

7. Oikonomou, C., H. A. Flocas, G. Katavoutas, M. Hatzaki, D. N. Asima-
kopoulos, C. Zerefos (2010), «On the relationship of orography with
extreme dry spells in Greece». Adv. Geosci. 25, 161-166. Doi: 10.5194/
adgeo-25-161-2010.

8. Kioutsioukis, I., D. Mêlas, C. Zerefos (2010), «Statistical assessment of
changes in climate extremes over Greece». Int. J. Climat. 30, 1723-
1737, doi:10.1002/joc.2030.

9. Giannakaki, E., D. Balis, V. Amiridis, C. Zerefos (2010), «Optical
properties of different aerosol types: Seven years of combined
Raman-elastic backscatter lidar measurements in Thessaloniki,
Greece». Atmos. Meas. Tech. 3, 569-578.

10. Ordonez, C., N. Elguindi, O. Stein, V. Huijnen, J. Flemming,
A. Inness, H. Flentje, E. Katragkou, P. Moinat, V. H. Peuch, A. Segers,
V. Thouret, G. Athier, M. van Weele, C. S. Zerefos, J. P. Cammas,
M. G. Schultz (2010), «Global model simulations of air pollution
during the 2003 European heat wave». Atmos. Chem. Phys. 10, 789-815.

11. Tselioudis, G., E. Tromeur, W. Rossow, C. Zerefos (2010), «Decadal
changes in tropical convection suggest effects on stratospheric water
vapor». Geophys. Res. Lett. 37, L14806, doi:10.1029/2010GL044092.

12. Poupkou, Α., T. Giannaros, Κ. Markakis, I. Kioutsioukis, G. Curci,
D. Mêlas, C. Zerefos (2010), «Α model for European Biogenic Volatile
Organic Compound emissions: Software development and first
validation». Environmental Modelling & Software 25, 1845-1856.

13. Romanou, Α., G. Tselioudis, C. S. Zerefos, C. A. Clayson, J. A. Curry,
A. Andersson (2010), «Evaporation-Precipitation Variability over the
Mediterranean and the Black Seas from Satellite and Reanalysis
Estimates»./, of Climate 23, 5268-5287.

14. Gerasopoulos, Ε., V. Amiridis, S. Kazadzis, P. Kokkalis, K. Elefthe-
ratos, M. O. Andreae, T. W. Andreae, H. El-Askary, C. S. Zerefos
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(2010), «Three-year ground based measurements of Aerosol Optical
Depth over the Eastern Meditterranean: the urban environment of
Athens». Atmos. Chem. Phys. Discuss. 10, 28273-28309.

15. Markakis, K., A. Poupkou, D. Mêlas, C. Zerefos (2010), «A GIS based
anthropogenic PM10 emission inventory for Greece». Atmos. Pollution
Res. 1, 71-81.

16. Amiridis, V., E. Giannakaki, D. S. Balis, I. Pytharoulis, P. Zanis,
E. Gerasopoulos, S. Kazadzis, D. Mêlas, C. Zerefos (2010), «Smoke
injection heights from agricultural burning in Eastern Europe as
seen by CALIPSO». Atm. Chem. & Phys. 10, 11567-11576.

17. P. D. Kalabokas, A. D. Adamopoulos, L. G. Viras (2010), «Atmo-
spheric PM10 particle concentration measurements at central and
peripheral urban sites in Athens and Thessaloniki, Greece». Global
NESTJ. 12, 71-83.

18. Philandras, C. M., P. T. Nastos, A. G. Paliatsos, C. C. Repapis (2010),
«Study of the rain intensity in Athens and Thessaloniki Greece». Adv.
In Geosc. 23, 37-40.

19. Eleftheratos, K., C. S. Zerefos, and C. Varotsos (2010), «Interannual
variability of cirrus clouds in the tropics at ENSO regions based on
ISCCP satellite data». Int. J. of Rem. Sens, (in press).

20. Eleftheratos, K., C. Zerefos, E. Gerasopoulos, I. Isaksen, B. Rogne-
rud, S. Dalsoren, C. Varotsos (2010), «A note on the comparison
between total ozone from Oslo CTM2 model and SBUV satellite
data». Int. J. of Rem. Sens, (in press).

21. Eleftheratos, K., G. Tselioudis, C. S. Zerefos, P. Nastos, C. Douvis,
I. Kapsomenakis (2010), «Observed and predicted climates changes
in Uruguay and adjacent areas». Hellenic J.of Geosc. (in press).
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διακριτικής ικανότητας, εξειδικευμένο σέ άπεικονίσεις μικρών ζώων).

• Γραφείο Βιόίατρικής Τεχνολογίας, "Ιδρυμα Ίατροβιολογικών 'Ερευνών
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (Monte-Carlo Simulations, 'Ανακατασκευή
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niques». Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine
EANM 2010 (Vienna - Austria, Oct. 9-13, 2010).
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