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 Ο Aρχαίος Ελληνικός πολιτισµός  ήταν, είναι και θα είναι 
αντικείµενο διεθνούς θαυµασµού  και έρευνας. Ο  πλούτος των 
αρχαιολογικών ευρηµάτων που κρύβει ο Ελληνικός χώρος αποτελεί από 
τους πλέον βασικούς παράγοντες ανάπτυξης του κλάδου της 
Αρχαιοµετρίας. Η Αρχαιολογία έχει την ανάγκη της επιστήµης µια και η 
έρευνα του πολιτιστικού παρελθόντος µας προχωρά ολοένα και 
περισσότερο. Η Φυσική, όπως και άλλες, συγγενείς προς αυτή 
επιστήµες, τίθεται στην υπηρεσία της Αρχαιοµετρίας. Στα επόµενα, θα 
προσπαθήσουµε να κάνουµε µια, όσο το δυνατόν πληρέστερη, 
προσέγγιση σε δύο από τις ευρύτερα χρησιµοποιούµενες µεθόδους της 
Αρχαιοµετρίας, που αποτελούν αντικείµενο της Φυσικής. Θα 
αναφερθούµε στην µέθοδο χρονολόγησης µε θερµοφωταύγεια και στην 
µέθοδο χρονολόγησης του ραδιενεργού άνθρακα. Υπάρχουν και πολλές 
άλλες µέθοδοι χρονολόγησης, που όµως ο περιορισµένος χώρος, δεν µας 
επιτρέπει να αναπτύξουµε. 

 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ 
 
Σύντοµη ανάπτυξη της µεθόδου 
 
Η χρονολόγηση µε θερµοφωταύγεια είναι µία απόλυτη µέθοδος 

χρονολόγησης,διότι δεν απαιτεί υλικά γνωστής ηλικίας για επαλήθευση. 
Φυσικά, η χρονολόγηση υλικών πολύ καλά γνωστής ηλικίας µε την 
µέθοδο της θερµοφωταύγειας δίνει πού χρήσιµα συµπεράσµατα για την 
αξιοπιστία τις µεθόδου. 
Με την µέθοδο τις θερµοφωταύγειας χρονολογούνται τα αντικείµενα 

τα οποία περιέχουν πάσης φύσεως ανόργανα κρυσταλλικά υλικά (π.χ. 
χαλαζίας, απατίτες ανθρακικά κ.λ.π.) 
Η µέθοδος βασίζεται στην ιδιότητα τον ανόργανων κρυσταλλικών 

υλικών να διεγείρονται από την ακτινοβολία άλφα, βήτα και γάµµα, η 
οποία προέρχεται από τις ραδιενεργές σειρές του Ουρανίου και Θορίου, 
το µακρόβιο ισότοπο του καλίου το Κ-40 και την κοσµική ακτινοβολία. 

 

σ ' α υ τ ό  τ ο  τ ε ύ χ ο ς  

Περί Φαινοµένου ο λόγος... 

Φυσική και Αρχαιολογία  

Προβλήµατα Φυσικής και όχι µόνο 

Θουκιδίδης Αθηναίος συνέγραψε... 

>> Σελίδα 4 

Φαινοµενικά . . .  
...κρατάτε στα χέρια σας άλλο 

ένα αριστουργηµατικά γραµµένο 
τεύχος το οποίο θα αποτελέσει ένα 
ακόµα συλλεκτικό κοµµάτι για την 
κλειστή συλλογή σας {γνωρίζουµε 
ότι οι αναγνώστες µας αποτελούν 
ιδιάζουσα κοινωνική οµάδα  µε 
ειδικές ανάγκες τις οποίες µόνο 
ΕΜΕΙΣ (οποία µετριοφροσύνη!!) 
µπορούµε να καλύψουµε}. 

   Στην πραγµατικότητα κρατάτε 
στα χέρια σας ένα τεύχος µε 
προσωπικότητα το οποίο αποφεύ-
γοντας (από λεπτότητα) να 
ασχοληθεί µε "ζουµερά" επίκαιρα 
θέµατα αφού αυτά έχουν καλυφθεί 
από τα Μ.Μ.Ε (Μέσα Μισής 
Ενηµέρωσης) αποφάσισε να 
ασχοληθεί µε ό,τι ενδιαφέρον έχει 
αποµείνει.'Ετσι περιλαµβάνει µια 
νεκρολογία στη µνήµη του Karl 
Popper ενώ το κύριο άρθρο µας 
ασχολείται µε την αρχαιοµετρία (= 
δηλαδή µε το πώς παίρνανε τα 
"µέτρα" στους αρχαίους). 
Επιπλέον, ένας φίλος από τα 

παλιά (φορτωµένος µε χιλιάδες 
αναµνήσεις...) µιλά για τον 
εµφύλιο στη Γιουγκοσλαβία, που 
σ`ένα µήνα µπαίνει στον τέταρτο, 
µακελάρη, χρόνο του. 
Το πλέον, όµως, ελκυστικό µας 

άρθρο αφορά τους κλέφτες,όχι 
εκείνους τους ηρωικούς προγό-
νους µας αλλά εκείνους τους 
αξιολύπητους σύγχρονούς µας 
φοιτητές που το άδικο  
σύστηµα κι η σκληρή και  
άτιµη κοινωνία τους έριξαν  
  στο βούρκο της αµαρτίας. 

     'Αντε και καλό  
     ...χειµώνα 
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Στο  τεύχος  αυτό  
συνεργάστηκαν  

 
Βακιρλή Γεωργία 
Κυράτση Θεοδώρα 

Μαργαρίτης Ηρακλής 
Φούρλαρη Σοφία 

 
 

Η µορφοποίηση του εντύπου έγινε 
στο περιβάλλον  

WINDOWS for Workgroups 
  στον εξοπλισµό που διέθεσε 

ο Τοµέας  
Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 

 
Η εκτύπωση έγινε   

στο εργαστήριο τυπογραφίας  
UNIVERSITY STUDIO 

Συµπληρώθηκε ένας χρόνος από όταν ο Karl Raymond 
Popper, ένας από τους σηµαντικότερους φιλοσόφους του αιώνα 
µας, πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Ο Πόπερ υπήρξε εισηγητής της 
“ανοιχτής κοινωνίας”, µιας κοινωνίας δηλαδή της οποίας τα 
µέλη µπορούν και πρέπει να κρίνουν ανοιχτά τους θεσµούς και 
τις δοµές της εξουσίας, χωρίς φόβους ή αναστολές, µιας 
κοινωνίας στην οποία η µόρφωση δεν έχει καµία σχέση µε τη 
χειραγώγηση και όπου η ελευθερία της σκέψης, της δράσης και 
των πεποιθήσεων είναι επιτρεπτή στο µεγαλύτερο βαθµό.  
Ο Πόπερ δεν αντιµετώπιζε την επιστήµη ως µια µηχανική 

συσσώρευση των ευρηµάτων της παρατήρησης και της έρευνας: 
το κλειδί της επιστηµονικής µεθόδου είναι να προχωρεί διά 
µέσου εικασιών και αρνήσεων, υποστήριζε. Βεβαιότητες δεν 
υπάρχουν. Οι συνεχείς διαψεύσεις είναι που οδηγούν στην 
προσέγγιση κάποιας σχετικής, πάντοτε, αλήθειας. 
Ο Πόπερ γεννήθηκε στη Βιέννη, από οικογένεια εβραϊκής 

καταγωγής το 1902. Φιλελεύθερος ριζοσπάστης ο πατέρας του, 
ανήσυχη φύση η πιανίστρια µητέρα του, του δίδαξαν την αγάπη 
για τα βιβλία και το πάθος της πνευµατικής αναζήτησης. 
Τελείωσε το σχολείο µέσα στο µεταπολεµικό χάος και 
γράφτηκε στο πανεπιστήµιο. Αυτή είναι η ευκαιρία για να 
βρεθεί στο κέντρο της βιεννέζικης διανόησης, να συνδεθεί µε 
τον Άλφρεντ Άντλερ και τις οµάδες του κοινωνικής εργασίας, 
να ερωτοτροπήσει µε το σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα. Το 1928 
πήρε το διδακτορικό του µε µια διατριβή πάνω στην ψυχολογία 
της σκέψης: σ` αυτό το έργο αποτυπώνεται εν σπέρµατι η 
µεταγενέστερη πεποίθησή του, ότι το µυαλό δεν κατακτά τη 
γνώση µε την παθητική καταγραφή εντυπώσεων από τον έξω 
κόσµο, αλλά αντιµετωπίζει τον κόσµο µε εγγενείς προσδοκίες. 
Εκείνο τον καιρό θα συνδεθεί µε τη Σχολή της Βιέννης, αλλά 
ποτέ δε θα υιοθετήσει απόλυτα τον λογικό θετικισµό, όπως 
αποκαλύπτει και στο πρώτο του βιβλίο, “Η Λογική της 
Επιστηµονικής Ανακάλυψης” (1934). Η άνοδος του ναζισµού 
στην Αυστρία και η επιτυχία της “Λογικής” τον οδήγησαν στο 
Παν/µιο της Νέας Ζηλανδίας, στο Καντέρµπουρι, όπου και 
παρέµεινε έως το 1946. Εκεί θα επεξεργαστεί τη µελέτη του της 
πολιτικής φιλοσοφίας, “Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί 
της” και την “Πενία του ιστορικισµού”. Σ` αυτά τα δύο έργα, 
που ο ίδιος τα χαρακτήριζε “έργα πολέµου”, θα υποστηρίξει ότι 
δεν είναι καθήκον της ιστορίας και των κοινωνικών επιστηµών 
να κάνουν προγνώσεις για τη γενική πορεία της ιστορικής 
εξέλιξης και δε θα διστάσει να µιλήσει µε σκληρή γλώσσα για 
τον Πλάτωνα, τον Χέγκελ και τον Μάρξ και να τους αποδώσει 
τυφλό ιστορικισµό. 
Από το 1945 έως το 1969 η δραστηριότητα του Πόπερ θα 

επικεντρωθεί στο London School of Economics, όπου θα 
διδάξει λογική και επιστηµολογία και θα δηµιουργήσει µια 
οµάδα πιστών οπαδών.  
 

In Memoria. . .  

Τo φετινό Nobel Φυσικής µοιράστηκαν οι Frederick Reines 
(University of California) και Martin Perl (University of 
Stanford) για την πειραµατική εύρεση του νετρίνο του 
ηλεκτρονίου και του ταυ-λεπτονίου, αντίστοιχα. 
Σε επόµενο άρθρο µας. θα αναφερθούµε διεξοδικά στη 
σπουδαιότητα της ανακάλυψής τους.  
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Μια και δε µπορώ να ελπίζω πως θα γυρίσω ξανά 
Για τούτο χαίροµαι, πούχω να φτιάξω κάτι 
Από το οποίο να αντλώ χαρά.  

Αρχή του παραµυθιού. Καληµέρα σας. 
...Και στις τέσσερις του Οκτώβρη, Σωτήριον έτος 

1995, οργανώθηκε η καθιερωµένη πλέον, υποδοχή 
των πρωτοετών του Τµήµατος. Κατάµεστη η Α31. 
Είναι εξάλλου από τις λίγες στιγµές της 
ακαδηµαϊκής χρονιάς, κατά την οποία το Τµήµα 
προσπαθεί να γίνει µια κοινωνία ανθρώπων. Και 
παύει να είναι απλώς ο γεωµετρικός τόπος 
συνάντησης "διδασκόντων" και "διδασκοµένων". 
Παύει να είναι το "γραφείο", το "εργαστήριο", το 
"κυλικείο", η "βιβλιοθήκη", το "αµφιθέατρο". 
Γίνεται Τµήµα, ολότητα, συν-άθροιση. 
Θα µπορούσε να ήταν µια ωραία στιγµή για το 

Τµήµα µας. Αλλά, δυστυχώς, η εποχή µας 
αποστρέφεται το ωραίο. Την ελκύουν άλλες 
εύσχηµες σατραπείες, κατάπως λέει και ο 
Καβάφης. Η συνθηµατολογία, οι αντεγκλήσεις, η 
αντιπαράθεση, ο µονόλογος... 
Όσοι ήταν µέσα στην Α31 στις τέσσερις του 

Οκτώβρη ξέρουν πολύ καλά τι συνέβη. Όσο για 
τους υπόλοιπους... τι να σας πω, δε µ` αρέσει να 
διηγούµαι θλιβερές ιστορίες... 
Όµως, πρέπει να απαντήσω σε µία 

πρόκληση - προσβολή, που έγινε προς το 
"Φαινόµενον". ∆εν απαντώ µόνο εξ 
ονόµατός µου. Απαντώ εκ µέρους όλων 
αυτών οι οποίοι εργάστηκαν και 
εργάζονται επί ενάµισι χρόνο για να 
µπορείτε εσείς που µας διαβάζετε να 
παίρνετε, κάθε µήνα, αυτές τις λίγες 
τυπωµένες σελίδες.  
Ελέχθη ότι το "Φαινόµενον" αποτελεί µία από τις 

πριµοδοτούµενες δραστηριότητες του Τµήµατος οι 
οποίες, ηθεληµένα, κινούνται έξω από τα πλαίσια 
και τον έλεγχο του Συλλόγου φοιτητών. 
Αρχικά θα αναλύσω το "έξω από τα πλαίσια και 
τον έλεγχο του Συλλόγου φοιτητών".  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου 

Φοιτητών του Τµήµατος Φυσικής, µέχρι τώρα, µας 
έχει τιµήσει µε την αδιαφορία του. Προσωπικά, 
καρφί δε µου καίγεται, διότι είµαι πεπεισµένος ότι 
το συγκεκριµένο όργανο έχει να ασχοληθεί µε πιο 
σηµαντικά θέµατα όπως την εκάστοτε κυβερνητική 
κρίση, τον πόλεµο στη Βοσνία, την εξέγερση των 
Ζαπατίστας. Θέµατα τόσο σοβαρά και συνάµα 
τόσο άσχετα µε τη δύσµοιρη σχολή µας... 
Παρακαλώ τα παραπάνω να µην ερµηνευθούν ως 

µοµφή εναντίον συγκεκριµένων προσώπων αλλά 
ως κριτική εναντίον του Συλλογικού οργάνου, το 
οποίο έχει πέσει σε µακάριο ύπνο. 
Όσον αφορά τα άτοµα που αποτελούν το παρόν 

∆.Σ... δε τους γνωρίζω τους κυρίους, ούτε 
ντυµένους, ούτε γδυµένους, όπως έλεγε 
χαριτολογώντας και ο µακαρίτης ο Γεώργιος 
Παπανδρέου. 

Είµαι βέβαιος ότι πρόκειται περί ατόµων 
δραστήριων και µε όραµα, διότι αδυνατώ να 
πιστέψω ότι εκλέξαµε στα ανώτερα όργανα της 
Σχολής ανθρώπους ανεύθυνους και αριβίστες. 
Ας έλθουµε στο "πριµοδοτούµενες δραστη-
ριότητες". 
Οµολογώ ότι είµαι άνθρωπος περιορισµένης 

αντιληπτικής ικανότητας και δε µπορώ να 
καταλάβω το ακριβές νόηµα του επιθέτου 
"πριµοδοτούµενες". Καλώ τον καθ` ύλην αρµόδιο 
να µε διαφωτίσει.  
∆ε θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει έστω και ένας 

συµφοιτητής µας που να νοµίζει ότι όσοι 
δουλεύουν, εθελοντικά, στο "Φαινόµενον" 
τυγχάνουν οποιοδήποτε είδους "διευκολύνσεων". 
Και για να τα πούµε απλά και σταράτα: Κύριοι, 
ούτε λεφτά παίρνουµε για τη δουλειά µας, ούτε 
"περνάµε" µαθήµατα για τα ωραία µας τα µάτια, 
ούτε καριέρα στις εφηµερίδες θα κάνουµε, ούτε 
τίποτα. Απλώς, πιστέψαµε ότι οφείλουµε να 
κάνουµε κάτι µικρό, κάτι ελάχιστο, για να γίνει η 
Σχολή µας πιο ανθρώπινη, πιο ζεστή, πιο δική  µας.  
Και αυτό δε το γράφω για να µας πείτε "µπράβο" 

και "εύγε". Το γράφω γιατί είναι η αλήθεια. 
Και είναι ντροπή, είναι αθλιότητα, είναι 

µικροπρέπεια, να έρχονται κάποιοι και 
να οµιλούν, µπροστά σε ένα αµφιθέατρο 
γ ε µ ά τ ο  π ρ ω τ ο ε τ ε ί ς ,  γ ι α 
"πριµοδοτούµενες δραστηριότητες".  
∆ε ζητάω, και δεν περιµένω, να µετά-
νοήσει κανείς ή να ζητήσει συγγνώµη. 
Στοιχηµατίζω ότι δε θα ιδρώσει κανενός 
το αυτί µ` αυτά που γράφω. Αλλά δε το 
κάνω γι` αυτό. Αυτό το κείµενο αποτελεί 

την κατακλείδα µιας τετράχρονης πορείας µου 
µέσα σε τούτο το Τµήµα. Και είναι η προσωπική 
µου µαρτυρία. Αποτελεί την έκφραση αηδίας και 
αποστροφής ενός ανθρώπου που πίστεψε ότι 
κάποια πράγµατα µπορούν να αλλάξουν και, 
αλίµονο, βλέπει τα πάντα να ξαναγυρίζουν στο 
απόλυτο, στο γνώριµο, γκρίζο. Σ` αυτό το γκρίζο 
που µας καταπίνει κάθε µέρα λίγο-λίγο, και στο 
φινάλε, πολύ φοβάµαι, θα µας καταπιεί... 
Τέλος του παραµυθιού. Καληνύχτα σας. 
Και προσευχήσου στο Θεό να µας ελεήσει  
Και εγώ προσεύχοµαι να µπορέσω να ξεχάσω 
Αυτά τα πράγµατα που µε τον εαυτό µου υπερβολικά 
συζητώ 
Υπερβολικά εξηγώ 
Επειδή δεν ελπίζω να γυρίσω ξανά 
Άσε αυτές τις λέξεις ν` απαντήσουν 
Για ό,τι γίνηκε, µη γίνει ξανά 
Μακάρι η κρίση να µην πέσει πάνω µας πολύ βαριά  

T.S. Elliot "Ash Wensday"   

Μποτετζάγιας Ιωσήφ 
επί πτυχίω φοιτητής 
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Η  διέγερση  µακρόβιων 

ενεργειακών καταστάσεων ενός 
κρυστάλλου ισοδυναµεί µε αυτό 
πού συνήθως αναφέρεται ως 
αποθήκευση ενέργειας µέσα στον 
κρύσταλλο. Η χρονική διάρκεια 
τις αποθήκευσης µπορεί να είναι 
από  εκα τ ον τάδ ε ς  µ έ χρ ι 
εκατοµµύρια χρόνια εφόσον το 
υλικό βρίσκεται σε συνήθεις 
θερµοκρασιακές  συνθήκες 
περιβάλλοντος. 

 
Σε συνθήκες όµως εργαστηρίου 

µπορούµε να µεταβάλουµε τις 
συνθήκες αυτές θερµαίνοντας 
π.χ. το υλικό µέχρι τους 500ο C. 
Με την θέρµανση παρέχεται  
ενέργεια στον κρύσταλλο οπότε 
αυτός αποδιεγείρεται εκλύοντας 
την  αποθηκευµένη ενέργεια υπό 
µορφή φωτονίων τα οποία 
µπορούν να καταµετρηθούν.  
Στο σηµείο αυτό υπάρχει µία 

πολύ βασική ιδιότητα. Η 
ποσότητα του φωτός πού 
εκπέµπεται είναι ευθέως ανάλογο 
του ποσού της  εκλυόµενης 
αποθηκευµένης ενέργειας. Άρα 
µετρώντας φως είναι σαν να 
µετράµε την αποθηκευµένη 
ενέργεια.  Η µέτρηση αυτή είναι 
πολύ σηµαντική, διότι η αποθη-
κευµένη ενέργεια   αποθηκεύ-
τηκε εντός χρονικού διαστήµατος 
το οποίο είναι ίσο µε την  
ζητούµενη ηλικία του αντικει-
µένου. 
Αν σε ένα επόµενο στάδιο 

υπολογίσουµε την ενέργεια πού 
αποθηκεύεται σε ένα έτος τότε η 
διαίρεση τις συνολικής ενέργειας 
µε την  ενέργεια ανά  έτος έχει 
πηλ ί κο  τ η ν  ηλ ι κ ί α .  Η 

αποθηκευµένη ενέργεια ανά έτος 
εκτιµάται µε υπολογισµό τις 
περιεκτικότητος του αντικει-
µένου σε ουράνιο, θόριο και 
κάλιο.  

Εφαρµογές 
 
Νεολιθικά όστρακα αγγείων 

από διάφορα µέρη του κόσµου 
συµπεριλαµβανοµένης  της 
Ελλάδος, χρονολογήθηκαν µε τις 
τεχνικές λεπτών κόκκων (ΛΚ) 
και µεγάλων κόκκων (ΜΚ). Τα 
σφάλµατα κυµάνθηκαν από 5% 
έως 10%. Ιδίως στην Ελλάδα, η 
µέθοδος ΘΦ µεγάλων κόκκων 
έχει εφαρµοστεί σε νεολιθικά 
αγγεία από τους νεολιθικούς 
οικισµούς Σέσκλου και ∆ιµηνίου. 
Ψηµένοι πηλοί, όπως από τα 

τοιχώµατα κλιβάνων ή εστίες 
πύρωσης. Εχουν χρονολογηθεί 
Μινωικοί κλίβανοι στην Κρήτη. 
Πήλινα κεραµικά, έχουν 

χρονολογηθε ί  και  έχουν 
εφαρµοστεί τεστ αυθεντικότητας.  
Λάβα, χρονολογήθηκε µε 

ηλικίες 33000- 2000 χρόνων. 
ΘΦ χρονολόγηση καµένων 

πυριτολίθων από την παλαιο-
λιθική θέση Combe Grenal, µια 
επιφανειακή  σπηλιά  στην 
περιοχή Perigord της Γαλλίας. 
Μεταλλουργικές σκουριές. Οι 

σκουριές προέρχονται από προ-
ϊστορικές και Ρωµαϊκές θέσεις 
τήξης µολύβδου και αργύρου 
από τα νησιά Σίφνος και Θάσος.  
Καµένες πέτρες και κεραµικά 

από προϊστορικές θέσεις της 
∆ανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας. 
Το σφάλµα στις ηλικίες αυτές 
κυµάνθηκε µεταξύ 5-7% για 
αντικείµενα που προέρχονταν 

από το 310-1350 µΧ. 
Χρονολόγηση κεραµικών από 

Σαξωνικό µοναστήρι του τέλους 
του 17ου αιώνα στην Αγγλία. 
Χρονολόγηση πορσελάνης µε 

την τεχνική της προδόσης για 
επιβεβαίωση της γνησιότητάς 
τους. Με επιτυχία  έχουν 
χρονολογηθεί πορσελάνες του 
3ου µΧ αιώνα κινέζικης 
προέλευσης. 
 
Αυθεντικότητα 
 
 Μερικές αξιοσηµείωτες εφαρ-
µογές που αφορούν στην 
αυθεντικότητα κεραµικών ή 
µπρούντζινων αντικειµένων 
περιλαµβάνουν: 
την  πιστοποίηση γνησιότητας 

αρχαίου χάλκινου αλόγου πάνω 
στο οποίο υπήρχαν κρυσταλλικοί 
κόκκοι άµµου και ζιρκονίου στο 
µουσείο Metropolitan  της 
Ν.Υόρκης, από τον Tiimmerman. 
Μελέτη της γνησιότητας 

κινέζικων γυάλινων βάζων της 
δυναστείας  Tang  µε την τεχνική 
της προδόσης. 
Μελέτη της ηλικίας κεραµικών 

ειδωλίων από την νεολιθική θέση 
Hacilar της Ανατολίας, διέκρινε 
σε µερικά την µη γνησιότητά 
τους. 
Επιτάφια αντικείµενα από την 

Κίνα έχουν χρονολογηθεί για 
επιβεβαίωση της γνησιότητάς 
τους. Μεταξύ αυτών, ένα 
αγαλµατίδιο αλόγου που αρχικά 
πίστευαν ότι προέρχεται από την 
δυναστεία Tang γύρω στον 8ο 
µΧ αιώνα, αποδείχτηκε ότι ήταν 
προϊόν του 20ου αιώνα. 
 
Ραδιενεργός Άνθρακας (C-14) 
 
O ραδιενεργός άνθρακας ή C-14 
είναι µία από τις 3 ισοτοπικές 
µορφές του χηµικού στοιχείου C-
12 (C-12,13,14). Υπάρχει (C-14) 
στην ατµόσφαιρα 1.5 10-12%. 
Σχηµατίζεται στην ανωτέρα 
ατµόσφαιρα διά βοµβαρδισµού 
των ατόµων του αζώτου µε 
νετρόνια που παράγονται από 
κοσµικές ακτινοβολίες. Είναι 
ραδιενεργό στοιχείο δηλαδή 

 
Σελίδα 1 
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εκπέµπει β-σωµατίδια και µετα-
στοιχειούται σε άζωτο (Ν-14). Ο 
C-14 αναµειγνύεται ταχέως µε το 
οξυγόνο στην τροπόσφαιρα, 
βιόσφαιρα και τους ωκεανούς 
υπό τη µορφή CO2 που κατόπιν 
απορροφάται από τους ζώντες 
οργανισµούς σταθερά  και 
συνέχεια. 
 To τέλος ενός τέτοιου 
οργανισµού (θάνατος) χαρακτη-
ρίζεται µε την παύση αυτής της 
διαδικασίας πρόσληψης CO2 
ώστε η ανταλλαγή ατόµων C-14 
διά µέσω της αναπνοής, τροφής, 
φωτοσύνθεσης δεν υφίσταται 
πλέον. Αυτό το γεγονός θέτει ένα 
χρόνο µηδέν (t=0) από όπου η 

ραδιενεργός συγκέντρωση των 
ατόµων  C-14 στον οργανισµό 
αρχίζει και διασπάται µε σταθερό 
χ ρ ό ν ο  δ ι ά σ π α σ η ς  π ο υ 
συνεπάγεται ελάττωση της 
συγκέντρωσης C-14 και ακο-
λουθεί τον εκθετικό νόµο: 
όπου Ν η παραµένουσα συγκέ-

ντρωση C-14 για κάθε χρονική 
στιγµή, t ο παρερχόµενος χρόνος 
µε το θάνατο του οργανισµού και 
τ ο χρόνος µέσης ζωής, χαρακτη-
ριστικής για κάθε ραδιοϊσότοπο, 
που για τον C-14 είναι 8000 
χρόνια. 

 Αναφέραµε ότι η ηλικία από 
ένα δείγµα σχετίζεται µε το 
θάνατο του οργανισµού αυτού 
(φυσικό γεγονός). Συνήθως, 
όµως, αυτό δεν είναι το γεγονός 
που ενδιαφέρει τον αρχαιολόγο, 
εκτός αν είναι δυνατή η 
συσχέτιση του "ιστορικού γεγο-
νότος" µε αυτό το "φυσικό 
γεγονός" του δείγµατος, διαφο-
ρετικά η ηλικία είναι άνευ 
σηµασίας. 
 Στην περίπτωση υπολειµ-
µάτων ζώων π.χ. οστά, δέρµα και 
υπολειµµάτων  φυτών  π .χ . 
ύφασµα καλάµι, κάρβουνο, είναι 
δυνατό να βγάλουµε συµπέρα-
σµα για µια στενή σχέση των δύο 
γεγονότων ιδίως σε περιπτώσεις 
όπου απαιτείται υψηλή ακρίβεια. 
Όταν όµως εξετάζουµε ξύλο και 
κάρβουνο  από  τεράστιους 
δοκούς, θα πρέπει να γνωρίζουµε 
ότι η διαφορά στην ηλικία 
µεταξύ της καρδιάς του κορµού 
και του φλοιού ίδιων δέντρων 
είναι αρκετές εκατοντάδες 
χρόνια. 

 Σ' αυτές τις περιπτώσεις θα 
πρέπει να βρούµε µια στενή 
σχέση µεταξύ της πτώσης του 
ξύλου και του ιστορικού 
γεγονότος, ως επίσης και τη θέση 
του δείγµατος σε σχέση µε τους 
εξωτερικούς δακτυλίους στη 
σειρά των δενδροδακτυλίων. 
Ενδεικτικές πρόσφατες βελ-

τιώσεις της µεθόδου αυτής είναι:  
α) Εµπλουτισµός µε Laser: 
Οι Hall και Hedges (1977) 

έχουν πετύχει παράγοντες 
εµπλουτισµού του C-14 σε σχέση 
µε το C-12 µέχρι το βαθµό 100:1 
χρησιµοποιώντας ακτίνες laser. 
β) Κύκλοτρον:  
Η χρήση του κύκλοτρου σαν 

ένας  πολύ  ευαίσθητος 

N=Noexp(-t/τ) 

Το Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας 
του ∆ηµόκριτου ιδρύθηκε βάσει 
προεδρικού διατάγµατος το 
1987 και πρόκειται για τον 
µοναδικό χώρο στην Ελλάδα 
που ασχολείται επίσηµα µε την 
αρχαιοµετρία. 
Στόχος του εργαστηρίου είναι 

η εξαγωγή εξειδικευµένων 
πληροφοριών µε φυσικοχηµικές 
µεθόδους από αρχαιολογικά 
ευρήµατα, µνηµεία, έργα τέχνης 
και υλικά οι οποίες συµβάλλουν 
σ τ η ν  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  γ ι α 
πληρέστερη κατανόηση της 
εξέλιξης του Πολιτισµού. 
Η έρευνα του εργαστηρίου 

Αρχαιοµετρίας κλιµακώνεται σε 
τρία επίπεδα: 
 Ερευνα για την βελτίωση ή 
και ανάπτυξη νέων τεχνικών 
και µεθόδων µε σκοπό την 
πολύπλευρη µελέτη των 
αρχαιολογικών υλικών 
 Εφαρµογή των τεχνικών 
αυτών σε συγκεκριµένα 
αρχαιολογικά προβλήµατα 
 Ε κ π α ί δ ε υ σ η  ν έ ω ν 
επιστηµόνων, οργάνωση 
σεµιναρίων και διεπιστη-
µονικών διαλέξεων. 

Οσον αφορά το αντικείµενο 
έρευνας του εργαστηρίου, οι 
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς  τ ο υ 
περιστρέφονται γύρω από τα 
παρακάτω θέµατα: 
 Χρονολόγηση  (οργανικά 

υλικά, κεραµικά, ασβεστίτες, 
πυριτικά υλικά) 
 Ελεγχος αυθεντικότητας 
(Kεραµικά, µάρµαρα) 
 Μελέτη αρχαίας τεχνολογίας 
(αρχαία κεραµική 
τεχνολογία, τεχνολογία 
κατασκευής χαρτιού, µελέτη 
διακόσµησης, τοιχογραφιών 
και εικόνων) 
 Μελέτη προέλευσης 
αντικειµένου  
 Πιστοποίηση κάθε τύπου µη 
οργανικού υλικού 
αρχαιολογικού ή σύγχρονου. 
 Τεχνική υποδοµή του 
Εργαστηρίου Αρχαιοµετρίας 

Το εργαστήριο διαθέτει 
σηµαντική υλικοτεχνική  και 
επιστηµονική υποδοµή, η οποία 
ανήκει τόσο στο εργαστήριο 
Επιστήµης υλικών τόσο και σε 
άλλα εργαστήρια µε τα οποία 
αυτό συνεργάζεται.  
Ο εξοπλισµός που χρησι-

µοποιείται απαρτίζεται, κατά 
κύριο λόγο, από πλήρες 
εργαστήριο C-14, πλήρες εργα-
στήριο θερµοφωταύγειας, εργα-
στήριο παρασκευής δειγµάτων 
και τον πυρηνικό αντιδραστήρα 
του κέντρου, ο οποίος χρησι-
µοποιείται για Νετρονική 
ενεργοποίηση, που αποτελεί και 
αυτή µια από τις µεθόδους 
χρονολόγησης. 

 

Το Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας του ∆ηµόκριτου 

>>  
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φασµατογράφος  µάζας 
ανίχνευσης    C-14 έχει συζη-
τηθεί από το Muller  (1977). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

γ) Επιταχυντής Van der Graaf: 
Η χρήση του επιταχυντού 

µπορεί να ανιχνεύσει C-14 
άτοµα σε πολύ µικρή ποσότητα 
δείγµατος. Κύριο πρόβληµα 
είναι η σταθερότητα της 
µηχανής στη µέτρηση, η 
εξάλειψη του  υποστρώµατος 
τ ο υ  θ ο ρ ύ β ο υ  κ α ι  η 
επαναµέτρηση. 
Όλες αυτές οι  µέθοδοι απο-

σκοπούν την ανίχνευση µικρών 
ποσοτήτων C-14 (ppm) σε 
µικρά δείγµατα (mgr) και κατά 
συνέπεια στην επέκταση της 
χρονικής κλίµακος εφαρµογής 
της µεθόδου µέχρι τα 80 - 
100000 χρόνια πριν. 

 Οι ξένες προσµίξεις C-14 
όµως εδώ παρεµβαίνουν σαν 
εµπόδια άλυτα, χωριστά από το 
πρόβληµα του θορύβου στη 
µ έ τ ρ η σ η  α υ τ ώ ν  τ ω ν 
υπερευαίσθητων οργάνων, που 
συγχέεται µε τη στατιστική 
καταµέτρηση ιχνών C-14 και τη 
διατήρηση  σταθερού  του 
ισοτοπικού λόγου C-14/C-12 
κατά την επιτάχυνση της 
ακτινοβολίας µε C-14.  
Τέλος, η χρήση της Φυσικής 

σε ένα τόσο συναρπαστικό αλλά 
και ανοιχτό χώρο, αναδεικνύει  
νέες κατευθύνσεις εργασίας-
σπουδών  που σε µια χώρα σαν 
την Ελλάδα θα έπρεπε να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη.    

Το θέµα επιµελήθηκαν οι Βακιρλή Γεωργία (3ο εξάµηνο), Κυράτση Θεοδώρα (επί πτυχίω) και Φούρλαρη 
Σοφία (επί πτυχίω). Το Φαινόµενον ευχαριστεί θερµά την κ. Α. Πιλάλη-Παπαστερίου επίκουρη  καθηγήτρια 
του Αρχαιολογικού Τµήµατος του Α.Π.Θ. και τους κ. ∆. Παντερµαλή καθηγητή του Αρχαιολογικού Τµήµατος 
του Α.Π.Θ., τον ∆ρ. Γ. Μανιάτη προϊστάµενο του Εργαστηρίου Αρχαιοµετρίας του ∆ηµόκριτου και τον Γ. 
Κίτη επίκουρο καθηγητή του Τµήµατος Φυσικής του Α.Π.Θ. για την συµβολή τους στην ολοκλήρωση του 

>>  
Στην προσπάθειά µας να κάνουµε µια προσέγγιση στο θέµα 

"Φυσική και Αρχαιολογία", ήρθαµε σε επαφή µε την κυρία Αγγελική 
Πιλάλη-Παπαστερίου επίκουρη καθηγήτρια του Αρχαιολογικού 
τµήµατος του ΑΠΘ. Η κυρία Παπαστερίου µας έδωσε,  όσο αυτό 
ήταν δυνατόν, µια πρώτη άποψη από την πλευρά της Αρχαιoλογίας. 
Μας µίλησε για τα υλικά µε τα οποία έχει ασχοληθεί  κατά την 
διάρκεια των ανασκαφών της: τον οψιδιανό και τον πηλό. 
Για την χρονολόγηση των ευρηµάτων χρησιµοποιήθηκαν η 

µέθοδος του  C14 , η µέθοδος της νετρονικής ενεργοποίησης καθώς 
και το σαρωτικό µικροσκόπιο. 
Ενα από τα ερωτήµατα που τέθηκαν είναι πού σταµατά η βοήθεια 
που µπορεί να παρέχει η Φυσική και αρχίζει ο ρόλος της 
αρχαιολογίας.  
Η κυρία Παπαστερίου µας είπε πως αυτό που κάνει η Φυσική 
είναι να εξάγει κάποια αποτελέσµατα, τα οποία χρησιµοποιούν οι 
Αρχαιολόγοι για να εξάγουν τα συµπεράσµατά τους. 
Ωστόσο, η κυρία Παπαστερίου τόνισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις 
ευρηµάτων όπου η Φυσική δεν έχει ιδιαίτερη βοήθεια να προσφέρει 
διότι τα ευρήµατα αυτά µπορούν να χρονολογηθούν εύκολα µε την 
βοήθεια  κάποιων ειδικών χαρακτηριστικών λόγω τεχνοτροπίας και 
κατασκευής. 
Η χρονολόγηση µε µεθόδους Φυσικής (και άλλων επιστηµών 
όπως θα φανεί  πιο κάτω) χρειάζεται ιδιαίτερα για περιόδους οι 
οποίες δεν είναι πολύ καλά µελετηµένες και υπολείπονται αρκετά 
στοιχεία για την πλήρη χρονολόγηση του ευρήµατος. Ενα 
παράδειγµα είναι η Μακεδονία. 
Για τον προσδιορισµό της αυθεντικότητας ενός ευρήµατος 
χρησιµοποιείται η µέθοδος της θερµοφωταύγειας. 
Οσον αφορά στα εργαστήρια µελέτης και χρονολόγησης 

ευρηµάτων, δεν υπάρχει παρά το τµήµα αρχαιοµετρίας του ∆ηµό-
κριτου, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε αυτές τις 
µελέτες.  
Σύµφωνα µε την κυρία Παπαστερίου, υπάρχει έντονο πρόβληµα 
στην Ελλάδα όσον αφορά στο θέµα των εργαστηρίων καθώς επίσης 
και στο θέµα της χρηµατοδότησης έρευνας των ευρηµάτων µε 
επιστηµονικές µεθόδους.  Χαρακτηριστικά µας είπε ότι υπήρξε 
περίπτωση να περιµένουν τα αποτελέσµατα µιας ανάλυσης για έναν 
ολόκληρο χρόνο εφόσον η εξαγωγή του αποτελέσµατος εξαρτάται 
µόνο από την καλή θέληση του εκάστοτε υπεύθυνου εργαστηρίου 
που θα αναλάβει οικειοθελώς  αυτήν της εργασία. Ολη αυτή η 
αναµονή και γενικά όλα τα εµπόδια που εµφανίζονται και ψυχικό 
κόστος έχουν και παρεµποδίζουν την συστηµατοποίηση της δουλειάς 
των αρχαιολόγων. 
Κλείνοντας, η κυρία Παπαστερίου µας ανέφερε και κάποιους άλλους 
τοµείς της επιστήµης που µπορούν να φανούν πρόσφορες στην 
µελέτη αρχαιολογικών ευρηµάτων, όπως η γεωλογία, όταν 
πρόκειται για δειγµατοληψία και αναπαράσταση παλαιοπεριβάλ-
λοντος, η παλαιωκεανογραφία, η παλαιοδενδρολογία και πολλοί 
άλλοι και  ανάλογοι τοµείς. 
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Γ,82.ΚΑΙ ΕΠΕΠΕΣΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΛΕΠΑ 
ΚΑΤΑ ΣΤΑΣΙΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙ, που  όσο η 
φύση του ανθρώπου παραµένει η ίδια, έτσι θα 
συµβαίνουν και θα συµβαίνουν πάντα, άλλοτε πιο 
άγρια και άλλοτε πιο ήπια, µε διαφοροποιήσεις ως 
προς τις µορφές τους, ανάλογα δηλαδή µε το πως 
εκδηλώνονται κάθε φορά οι µεταβολές των 
συνθηκών. Γιατί τον καιρό της ειρήνης και οι πόλεις 
και τα άτοµα σκέφτονται ορθότερα αφού δεν 
παρασύρονται από ακούσιες βιαιότητες, ενώ ο 
πόλεµος, περιορίζοντας σιγά σιγά τις καθηµερινές 
ανέσεις, γίνεται δάσκαλος της βίας και τον ψυχικό 
κόσµο των πολλών τον διαµορ-
φώνει σύµφωνα µε τις συνθήκες 
που επικρατούν. Απλωνόταν 
λοιπόν ο εµφύλιος στις πόλεις και 
όσες για οποιονδήποτε λόγο είχαν 
αργήσει να µπούν σε τέτοιες 
αναταραχές, µαθαίνοντας το τι 
είχε συµβεί αλλού, πήγαιναν 
ακόµη µακρύτερα σε συλλήψεις 
νέων σχεδίων, σε επιθετικά τεχνά-
σµατα όσο και σε ασυνήθιστες 
εκδικήσεις.  
Επίσης  την  καθιερωµένη 

σηµασία των λέξεων για τις 
ανθρώπινες πράξεις την άλλαξαν 
κατά πώς τους βόλευε. Έτσι το 
παράτολµο θάρρος το ονόµασαν 
παλικαριά από αγάπη για το 
σύντροφο, την προνοητικότητα 
αναβλητικότητα  και εύσχηµη 
δειλία, τη σωφροσύνη πρόσχηµα 
ανανδρίας, και τη συνετή αντι-
µετώπιση κάθε πράγµατος νω-
θρότητα για το κάθε τι. Την παράφορη ορµή την 
κατέταξαν στις αντρίκειες ιδιότητες και το να κάνει 
κανείς σχέδια εναντίον του εχθρού παίρνοντας τα 
µέτρα του, το θεωρούσαν εύλογη πρόφαση για να τα 
εγκαταλείψει. Και αυτόν που αγανακτούσε 
θορυβώντας τον είχαν για άνθρωπο της παντοτινής 
τους εµπιστοσύνης, ενώ αυτόν που τον παρατηρούσε 
για τη συµπεριφορά του, τον υποπτεύονταν. Και αν 
κάποιος µηχανορραφούσε και τα κατάφερνε, τον 
χαρακτήριζαν έξυπνο, κι ακόµα πιο φοβερό στην 
εξυπνάδα όποιον µπορούσε να υποπτευθεί τις 
επιβουλές των αντιπάλων. Αντίθετα, αν κανείς 
κοίταζε από πριν πώς να µη χρειαστεί να κάνει 
τίποτα από αυτά, τον θεωρούσαν διασπαστή της 
πολιτικής τους παράταξης, καταπτοηµένο από τους 
αντιπάλους. Γενικά επαινούσαν και όποιον πρώτος 
έκανε το κακό, προλαβαίνοντας αυτούς που 
σκόπευαν να κάνουν τέτοιες πράξεις, και όποιον 
παρακινούσε στο κακό αυτούς που δεν το είχαν 

καθόλου στο µυαλό τους.  
Κι ακόµα η συγγένεια είχε καταντήσει δεσµός πιο 

ξένος από τον παραταξιακό, επειδή µέσα στην 
παράταξη ήταν κανείς πιο πρόθυµος να ριχτεί 
αδίστακτα στον κίνδυνο. Γιατί τέτοιου είδους 
συνασπισµοί δεν επιζητούσαν να ωφεληθούν 
σεβόµενοι τους κείµενους νόµους, αλλά να 
αποκτήσουν περισσότερα οφέλη παραβιάζοντάς 
τους. Και στερέωναν τους δεσµούς πίστης µεταξύ 
τους όχι τόσο µε το θείο νόµο όσο µε τη συµµετοχή 
τους στην παράνοµη δράση.  
Τις ορθές προτάσεις των αντιπάλων για 

συνδιαλλαγή τις δέχονταν για να 
π ρ ο φ υ λ α χ τ ο ύ ν  α π ό  τ ι ς 
αντιδράσεις τους, σε περίπτωση 
που είχαν οι αντίπαλοι την 
υ π ε ρ ο χ ή ,  κ α ι  ό χ ι  α π ό 
γενναιοφροσύνη. Και προτιµούσε 
κανείς να πάρει εκδίκηση για το 
κακό που του έκαναν, παρά να 
κοιτάξει από πριν να µη γίνει ο 
ίδιος θύµα. Κι αν καµιά φορά 
δίνονταν όρκοι συµφιλίωσης, για 
λίγο µόνο ίσχυαν, επειδή και τα 
δύο µέρη τους έδιναν µπροστά 
στο αδιέξοδο, µια και δεν είχαν 
που αλλού να στηριχτούν. Στην 
πρώτη ευκαιρία, όµως, όποιος 
από τους αντιπάλους κατάφερνε 
να βρει το θάρρος του πριν από 
τον άλλο, αν τον έβρισκε 
αφύλακτο, τον εκδικιόταν µε 
µεγαλύτερη ικανοποίηση για την 
ευπιστία του στους όρκους, παρά 
αν έπαιρνε την εκδίκησή του ίσια 

και αντρίκεια. Και πίστευαν ότι έτσι υπολόγιζε την 
ασφάλεια του και το γεγονός ότι νίκησε µε δόλο το 
έγραφε στο ενεργητικό του σαν κατόρθωµα σύνεσης. 
Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι προτιµούν να τους 
αποκαλούν επιτήδειους όταν είναι φαύλοι, παρά 
αφελείς όταν είναι τίµιοι: για το πρώτο καµαρώνουν, 
ενώ για το δεύτερο αισθάνονται ντροπή.  
Αιτία για όλα αυτά είναι η επιθυµία της εξουσίας 

που προέρχεται από την πλεονεξία και τη φιλοδοξία. 
Και από τα δύο αυτά πάλι απορρέει ο ζήλος των 
ανθρώπων όταν έχουν µπεί σε εµφύλιο πόλεµο. Γιατί 
όσοι γίνονταν αρχηγοί των δύο παρατάξεων, 
χρησιµοποιώντας ωραία συνθήµατα, παρόλο που µε 
τα λόγια υπηρετούσαν τα κοινά, στην 
πραγµατικότητα τα θεωρούσαν ως βραβείο που τους 
ανήκε. Κι επειδή ο αγώνας τους ήταν να υπερισχύσει 
µε κάθε τρόπο ο ένας του άλλου, αποτόλµησαν 
πράξεις φοβερές κι εκτέλεσαν την εκδίκησή τους µε 
ακόµα σκληρότερο τρόπο.         

Ο Θουκιδίδης Ολόρου Αθηναίος, ο κορυφαίος ιστορικός της αρχαιότητας, µε αφορµή τον εµφύλιο πόλεµο στην 
Κέρκυρα το 427π.Χ. ,κάνει µια κλασσική, και γὶ  αυτό πάντα επίκαιρη, ανάλυση των δεινών του πολέµου. 

Παραθέτουµε αυτό το απόσπασµα ως ελάχιστο φόρο µνήµης στα χιλιάδες θύµατα, στους πρόσφυγες, στους 
ανθρώπους χωρίς αύριο που  αφήνει πίσω του ο τετράχρονος πόλεµος στη Γιουγκοσλαβία. Στον καθένα µένει να 

αναλογιστεί για τα αίτια, τις αφορµές και τους σκοπούς αυτού του πολέµου. 



 8                                                                                             Φαινόµενον 
Σ'αυτήν την καινούργια στήλη που 

εγκαινιάζουµε θα βρείτε µικρά, καθη-
µερινά ίσως, προβλήµατα φυσικής και 
όχι µόνο στα οποία καλείστε να 
απαντήσετε. Οι απαντήσεις που 
ζητάµε είναι περισσότερο ποιοτικές 
παρά ποσοτικές. Σε κάθε τεύχος θα 
παραθέτουµε ένα νέο πρόβληµα και 
την απάντηση από το προηγούµενο. 
Ελπίζουµε να βρείτε τα προβλήµατα 
αυτά διασκεδαστικά κι ενδιαφέροντα. 
ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ  ΦΩΤΕΙΝΑ  

ΤΡΙΓΩΝΑ  

Συχνά  αναπολούµε  κάποιες 
ροµαντικές βραδιές στην παραλία µε 
πανσέληνο. Γνωρίζετε ωστόσο γιατί 
όταν το φεγγάρι ανακλάται πάνω στη 
θάλασσα ή σε κάποια λίµνη 
σχηµατίζεται ένα φωτεινό τρίγωνο 
στην επιφάνεια του νερού; 

  Τι καθορίζει το σχήµα και το 
πλάτος της φωτεινής περιοχής; Γιατί 
υπάρχει ένα αντίστοιχο µαύρο 
τρίγωνο στον ουρανό πάνω από το 
νερό; 
 
Το πρώτο µας πρόβληµα, προέρχεται 

από µια παρτίδα µεταξύ του Καρόλου 
του ΙΒ`, βασιλιά της Σουηδίας και του 
πρωθυπουργού του, Γκροτγκούζεν. 
Ενώ, οι Τούρκοι πολιορκούσαν το 
Σουηδικό στρατό στο Αζόφ, οι δύο 
άνδρες έπαιζαν σκάκι στις επάλξεις 
του φρουρίου. Και µόλις έφτασε η 
παρακάτω θέση, ο Κάρολος, που 
έπαιζε µε τα Λευκά, ανακοίνωσε µατ 

σ ε 

 

Με βρήκε τ`άστρο της αυγής 
σε σηµειώσεις Οπτικής ξενυχτισµένο 
Στην πόλωση µπερδεύοµαι 
στην διάθλαση να µπλέκοµαι  
που µε κατάντησαν παιδί δυστυχισµένο 

Η αυτοθυσία 
Το "εισαγόµενο" γραπτό πωλείται 

στη Νοµική Αθηνών προς περίπου 
30.000 δρχ. Σύµφωνα µε διηγήσεις των 
φο ι τ η τών  τ ο  έ γ κληµα  ε ί να ι 
οργανωµένο .  Για  καθένα  που 
βρίσκεται µέσα στην αίθουσα εξέτασης 
υπάρχει και κάποιος που περιµένει 
απέξω. Μόλις δοθούν τα θέµατα 
"θυσιάζεται" κάποιος, παραδίνοντας 
λευκή κόλλα και φεύγοντας µε τα 
θέµατα ανά χείρας. Το άτοµο που 
φαινοµενολογικά θυσιάζεται µπορεί 
είτε να έχει ήδη περάσει το µάθηµα 
είτε να µην το έχει δηλώσει προς 
εξέταση. 
Τα θέµατα προωθούνται στο χώρο 

όπου βρίσκονται συγκεντρωµένοι οι 
συνεργοί. Οι απαντήσεις υπαγο-
ρεύονται από κάποιον "ειδικό". ∆ίδεται 
βέβα ι α  προσοχή  στη  δ ι α τύ-
πωση¨καθένας γράφει το κείµενο µε το 
δικό του τρόπο ώστε να µην φανεί η 
απάτη σε περίπτωση σύγκρισης των 
γραπτών. Η τρόποι διοχέτευσης των 
γραπτών εξαρτάται από την αίθουσα 
στην οποία βρίσκονται οι αντιγραφείς. 
Μια καµπάνα Αστρονοµία, 
µ` έπιασαν το φουκαρά 
Και µου βρήκαν τα σκονάκια 
µου τη ρίξανε στ` αυτιά! 

Η "µπούκα" 
Επιτυχής αποδεικνύεται και η 

µέθοδος της λεγόµενης "µπούκας": 
όταν λήγει ο χρόνος εξέτασης οι 
φοιτητές συνωστίζονται στο έδρανο 
των επιτηρητών, περιορίζοντας το 
οπτικό τους πεδίο. Συνήθως ακολουθεί 
εξέταση άλλου µαθήµατος στο ίδιο 
αµφιθέατρο και χωρίς να έχει 
ολοκληρωθεί η αποχώρηση των 
πρώτων εισέρχονται οι υποτιθέµενοι 
επόµενοι. Με θαυµαστοί ευκολία 
µπορούν να µπούν στη σειρά για να 
παραδώσουν το γραπτό που έχουν 
φέρει µαζί τους ή να κάνουν διανοµή 
γραπτών στα τελευταία έδρανα. 

Θέε µου, τη δεύτερη φορά, 
που δίνω εξετάσεις, 
βοήθα στην Πυρηνική 
Θέε µου, µη µε ξεχάσεις. 

Εφόδια από το σπίτι 
Η αντιγραφή διευκολύνεται πολύ από 

τις ασφράγιστες κόλλες: κάθε φοιτητής 

φέρνει τη δική του από το σπίτι! Στη 
Φι λοσοφ ι κή  Σχολή  Αθηνών , 
συνελήφθησαν φοιτητές που είχε µαζί 
του έτοιµες απαντήσεις για δέκα 
θέµατα. Ακόµη όµως και σε σχολές 
όπου σφραγίζονται οι κόλλες  µπορούν 
οι φοιτητές να χρησιµοποιήσουν δικό 
τους πρόχειρο, µε αχνογραµµένες µε 
µολύβι σηµειώσεις. Όσο για τα γνωστά 
πατροπαράδοτα "σκονάκια", που 
κρύβονται σε κάθε τσέπη, απαιτείται 
πολύς χρόνος προετοιµασίας. Σε 
σηµείο µάλιστα να ξεχνά ο φοιτητής 
που τα έχει κρύψει. Στη Νοµική 
Αθηνών, συνελήφθη φοιτητής, και 
µάλιστα δηµόσιος υπάλληλος, ο οποίος 
είχε  µαζί  του . . ."ευρετήριο  µε 
σκονάκια". Για να µην ξεχάσει που τα 
είχε βάλει! 

Αν κοπώ Στερεά, τι θα κάνω; 
θα πεθάνω, θα πεθάνω... 

  Στενογραφία στα θρανία 
Οι κάπως πιο ερασιτέχνες επιλέγουν 

µεθόδους που µπορούν εύκολα να τους 
προδώσουν. Πηγαίνουν νωρίς το πρωί 
και γράφουν πάνω στα έδρανα. Μια 
βόλτα στα αµφιθέατρα πείθει για του 
λόγου το αληθές: είναι απίστευτος ο 
πλούτος των γνώσεων που µπορεί να 
χωρέσει το µικρό εµβαδόν ενός 
θρανίου. 
Μόνο που αν ο φοιτητής µετακινηθεί 

για κάποιο λόγο από τη θέση του, χάνει 
τον κόπο του ενός διώρου που 
συνήθως  απα ι τ ε ί τα ι  γ ια  την 
προετοιµασία του. Οι καλύτερες θέσεις 
γι` αυτή τη µέθοδο είναι αυτές που 
περιορίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης 
του επιτηρητή, δηλαδή κοντά στον 
τοίχο ή στη µέση της σειράς. 
Αν δεν είχα και σένανε 
τι θα ήµουν στη γη; 
Και Μ.Μ.Φ. θα χρώσταγα, 
θα `χα καταστραφεί. 

Τα µυστικά του WC 
Η  µέθοδος  της  συχνοουρίας 

ακολουθ ε ί τ α ι  από  τ ο υ ς  π ι ο 
συντηρητικούς γιατί δεν αποδίδει 
σίγουρα καλό βαθµό. Μόλις δοθούν τα 
θέµατα, ένας από την παρέα ζητά να 
βγει από την αίθουσα. Ακόµη και αν 
συνοδεύεται από τον επιτηρητή, δε θα 
τον ακολουθήσει στα ενδότερα του 
WC Εκεί περιµένει ο συνεργάτης.  
Παίρνει τα θέµατα και τα µελετά στο 
κυλικείο. Μετά από εύλογο χρονικό 
διάστηµα, προσυµφωνηµένο, και αφού 
έχει γράψει τις απαντήσεις σε χαρτάκια 
ισάριθµα µε τα µέλη της παρέας, 
συναντά άλλο συνεργάτη, που έχει βγει 

Ολα  για  το  Πτυχίο  


