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      Τι έκανε ο Θεός πριν δημιουργήσει το σύμπαν ; 

« Πριν δημιουργήσει τον Ουρανό και τη 
Γη , ο Θεός έφτιαξε την κόλαση για να 
στέλνει εκείνους που θέτουν τέτοιου 
είδους ερωτήματα .» 

 Ιερός Αυγουστίνος  ,  
Εξομολογήσεις

Στο πρόσωπο και στην διδασκαλία του Αυγουστίνου πραγματοποιήθηκε η συνένωση όλων των 
τάσεων της φιλοσοφίας των Πατέρων της Εκκλησίας και της ελληνιστικής φιλοσοφίας σε μία νέα ιδέα 
που οδήγησε στην φιλοσοφία του μέλλοντος.

Windelband W. – Heimsoeth H., Εγχερίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας, μτφρ. Σκουτερόπουλος Ν., ΜΙΕΤ, Αθήνα 2003, σελ. 19



 Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται ευρεία συζήτηση σχετικά με 
τον όρο της  «εποικοδομητικής καταστροφής»  (constructive 
destruction),  με την έννοια ότι οι μεγάλες καταστροφές 
συνιστούν «παράθυρα ευκαιρίας».  Δηλαδή μία κοινωνία που 
πλήττεται από φυσικές ή άλλες καταστροφές μπορεί να 
αποκομίσει και ορισμένα πλεονεκτήματα , αφού μετά την 
καταστροφή , της δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσει το γεγονός 
με διαφόρους τρόπους, επιφέροντας αλλαγές στις δομές της. 
Επίσης  οι φυσικές καταστροφές παρέχουν ευκαιρίες για  
«μάθηση»  και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αντλώντας 
διδάγματα για μελλοντικές παρόμοιες καταστάσεις.  Η 
αποκτηθείσα εμπειρία και η μνήμη διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο ως βασικές συνιστώσες της εποικοδομητικής 
καταστροφής.

(Καραμάνου , 2014)

Η ... «εποικοδομητική καταστροφή» (constructive destruction) 



ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΟΡΟΣΗΜΑ 
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΑΣΗΣ -  ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ 

ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΑΝ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ              ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

          1. 1906 Σεισμός ακολουθούμενος από πυρκαγιά στο San Fracisco
     ( τέθηκαν οι βάσεις της σύγχρονης σεισμολογίας )
2. 1923 0 Μεγάλος σεισμός του Kanto που έπληξε το Τόκιο και τη    
     Yokohama ( πολεοδομικός σχεδιασμός ).
3. 1953 Πλημμύρες στην Ολλανδία , το Ηνωμένο Βασίλειο και το   
     Βέλγιο ( σχέδιο Delta ).
4. 1976 Σεισμός στο Tangshan της Κίνας με 750.000 νεκρούς                      
     (ο  φονικότερος  σεισμός -  κολοσσιαία επιχείρηση ανοικοδόμησης).
5. 2003 Καύσωνας στη Γαλλία ( 15.000 νεκροί- τίθεται μετ' επιτάσεως    
     το  ζήτημα της κλιματικής αλλαγής ).
6. 2004 Τσουνάμι πλήττει την νοτιοανατολική Ασία ( σχεδιασμός 
     εργαλείων παρακολούθησης και προειδοποίησης με αξιοποίηση     
     δορυφορικών δεδομένων ).
7. 2005 Τυφώνας Κatrina - προκαλεί πλημμύρες στη Νέα  
    Ορλεάνη  ( αναθεώρηση ορίων των συστημάτων προειδοποίησης 
    και  διαχείρισης καταστροφών στις ΗΠΑ ).



ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΣΥΝΟΡΑ

          
1. 1986 Πυρηνικό ατύχημα στο Chernobyl 
    ( Ώθησε σε διαδικασίες διεθνούς συνεννόησης και συνεργασίας για 
       τη διαχείριση των κινδύνων και συνέβαλε στην επέκταση και  
       εμβάθυνση της γνώσης γύρω από τα πυρηνικά ατυχήματα ).

2. 2011  Η καταστροφή της Fukushima ( σεισμός , τσουνάμι και 
                  τεχνολογικό ατύχημα )
      Ποια επίπεδα ασφαλείας είναι αρκετά ασφαλή για την παγκόσμια 
      κοινότητα και ποιος είναι αρμόδιος να αποφασίσει γι΄αυτά;

 
( Σαπουντζάκη & Δανδουλάκη , 2015 ) 



 Η Πορτογαλλία το 1755 είναι μια χώρα που έχει ασπαστεί τον καθολικισμό  
(είναι σε πλήρη εξέλιξη η αντιμεταρρύθμιση) με βασιλικό πολίτευμα. Η εκκλησία 
παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, ενώ συγχρόνως 
ασκεί επιρροή στη βασιλική αυλή. Επιπλέον έχει διαμορφωθεί η άποψη, πως 
όλα όσα λαμβάνουν χώρα είναι αποφάσεις του Θεού και πως ακόμη  και μια 
φυσική καταστροφή πρέπει να θεωρηθεί ως  θεϊκός οιωνός.

Η κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην Πορτογαλία 
την εποχή της καταστροφής 



Επίσης συνέτασσαν τους  Indices librorum proibitorum,  καταλόγους 
απαγορευμένων βιβλίων θρησκευτικής και κοσμικής θεματολογίας, των 
οποίων διέτασσαν την καταστροφή. Πολλά από τα έργα που σήμερα 
θεωρούνται κομβικά στην ιστορία της επιστημονικής σκέψης 
εντάχθηκαν σε αυτούς τους καταλόγους . 

Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του συνόλου των έργων 
του Έρασμου, του Μακιαβέλλι και του Ραμπελαί.

Η Εταιρεία του Ιησού, υπήρξε η αιχμή του δόρατος της Αντιμεταρρύθμισης. 
Ιδρύθηκε το 1539 από τον ισπανό ιππότη Ιγνάθιο Λογιόλα. Τα μέλη της 
δραστηριοποιήθηκαν στις Αυλές (ως εξομολόγοι ηγεμόνων και αριστοκρατών). Ως 
τον 17ο αιώνα υπήρχαν περισσότερα από 500 ιησουιτικά σχολεία, ενώ οι μέθοδοι 
διδασκαλίας τους και η κατάρτιση σταθερών ακαδημαϊκών προγραμμάτων 
αποτέλεσαν τη βάση πολλών σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων.



 Στο μεταίχμιο δύο κόσμων: του Μεσαίωνα που άρχιζε να 
αργοσβήνει  και της Αναγέννησης που άνοιγε το δρόμο 

στη νεώτερη εποχή.

1558 Πανεπιστήμιο των Ιησουιτών στην Evora
Το πρόγραμμα σπουδών περιλάμβανε : Αριστοτέλη , Ιερό Αυγουστίνο , 

Θωμά Ακινάτη .   Απουσίαζαν   Έρασμος , Κοπέρνικος. 
 Ο ουμανισμός και οι επαναστατικές ανακαλύψεις των φυσικών 

επιστημών ήταν εξοβελιστέα ζητήματα. 
Το 1641 απαγορεύεται η διδασκαλία των έργων του Καρτέσιου. 



Δεν παρέδιδε ούτε ένα μάθημα φυσικών επιστημών! 
Το 1746 εκδίδεται εγκύκλιος, η οποία απαγόρευε την 
προβολή οποιασδήποτε θεωρίας αντίθετης  με το 
αριστοτέλειο σύστημα με έμφαση στις “καινοφανείς 
δοξασίες” των  Καρτέσιου ,  Γκασεντί , Νεύτωνα κ.α. 

 Το Πανεπιστήμιο της Coimbra,
 η κορωνίδα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

Στα μέσα του 18ου αιώνα , οι Ιησουίτες συμπλήρωναν δύο 
αιώνες απόλυτου ελέγχου της δημόσιας παιδείας με παντελώς 

αρχαϊκά προγράμματα σπουδών.

 «Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ» του NICHOLAS SHRADY (εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ)



  
Περί σεισμών...

Ακόμα και η πρώιμη επιστημονική 
αντιμετώπιση του Αριστοτέλη υπονομευόταν

 από τους καθολικούς θεολόγους ,  οι οποίοι 
ισχυρίζονταν ότι τα υπόγεια αέρια και οι φωτιές 

που ανέφερε ως αίτια ήταν απλώς ... 
η κόλαση!



Προτείνεται η ίδρυση περισσότερων από 800 
δημοσίων δημοτικών και γυμνασίων !

 Ιδρύεται η εμπορική σχολή Aula do Comercio που 
πλέον δέχεται μαθητές από λαϊκές τάξεις ενώ πριν η 

εκπαίδευση προοριζόταν αποκλειστικά για τους 
γόνους της αριστοκρατίας. 

 Η παιδεία καθίσταται για 
πρώτη φορά στην ιστορία της 
Πορτογαλίας κτήμα του λαού !

Από το 1759  και έπειτα : με αναθεώρηση του εσωτερικού 
κανονισμού τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες γίνονται 

μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματος. 

 «Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ» του NICHOLAS SHRADY (εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ)



«Η μήνις  ( η οργή ) της φύσης θέτει επί τάπητος το 
θεμελιώδες ζήτημα του νοήματος της ζωής, 

γεννώντας υπαρξιακές, φιλοσοφικές και 
θρησκευτικές αναζητήσεις » 

( Schrady, 2010 ) 



Ο Μαύρος Θάνατος  ( πανούκλα 1348 – 1350 ) κλόνισε 
την απόλυτη αυθεντία της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας και  είχε σαν  αποτέλεσμα την επιτάχυνση 
του ερχομού της Αναγέννησης και του Ανθρωπισμού 
στην Ευρώπη, που ως γνωστό κορυφώθηκε τον 15ο 
αιώνα. Επίσης τέθηκαν οι βάσεις της σύγχρονης 
Ιατρικής – φαρμακευτικής. 

  Philip Ziegler «The Black Death» (1998)



Royal Opera House

 Lisbon cathedral 
 Se de Lisboa 

Η καταστροφή της Λισαβόνας το 1755 άλλαξε την  εξέλιξη της 
ευρωπαϊκής ιστορίας.  Ο παράλογος χαρακτήρας της 
καταστροφής προξένησε ισχυρά ρήγματα στη θρησκευτική 
πίστη και στην αυτονόητα δεδομένη φυσική καλοσύνη του 
Θεού, δημιουργώντας ευνοϊκό έδαφος στους Διαφωτιστές 
για να προωθήσουν τις κοσμικές, ορθολογιστικές τους ιδέες.  
 



Στην καρδιά του Διαφωτισμού, 
οι διαμάχες με φόντο το σεισμό αντανακλούν 

αλλά και ανανεώνουν  τη σύγκρουση  ανάμεσα 
στις κατεστημένες ιδέες  και στο αίτημα για 

ορθολογισμό.

Οι Ρουσσώ και  Βολταίρος 
ήγειραν ενστάσεις, 
αμφιβάλλοντας εάν

 τόσο ολέθρια συμβάντα 
μπορούν να ερμηνευτούν



      2000 χρόνια μετά τους Ίωνες φιλοσόφους, 
τίθεται το αίτημα να επανέλθουμε στη 

φυσιοκρατική θεώρηση των πραγμάτων. 
 

 
Ο  Ιμάνουελ Καντ δημοσιεύει τρεις πραγματείες, αντιμετωπίζοντας το σεισμό 

περισσότερο ως επιστημονικό παρά ως ηθικό φαινόμενο. Έγραψε τρία δοκίμια 
περί σεισμών σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα. Κεντρικό σημείο της σκέψης του 
ήταν ότι σεισμοί δεν συμβαίνουν στην Πρωσία, επομένως το φαινόμενο μπορεί 

να ερμηνευτεί χωρίς τη θεία ανάμειξη. Η θεωρία του όμως δεν ξέφυγε από τα 
πλαίσια της θεωρίας του εσωτερικού πυρός. 

 

Η  δημοσίευση της  : Γενικής Ιστορίας της Φύσης 
και Θεωρίας του Ουρανού, το 1755, αποτελεί την 

πιο σημαντική συμβολή του στον τομέα των 
φυσικών επιστημών. 

 



Ο πρώτος τόμος του εγκυκλοπαιδικού  έργου 
Υπόγειος Κόσμος (Mundus Subterraneus)  που 
εκδόθηκε το 1665, από τον διανοούμενο  Ιησουίτη 
 Aθανάσιο Κίρχερ. Σχεδόν όλη η γεωγραφική 
γνώση του περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς 
αναπτύσσει τη  θεωρία του εσωτερικού πυρός. 
Ο Κίρχερ το 1638 ήταν αυτόπτης μάρτυρας της 
εξαφάνισης της πόλης Ευφημία στην Καλαβρία 
από έκρηξη του Βεζούβιου μέσα σε ένα 
«ηφαιστειακό κατακλυσμό», που άφησε μία λίμνη 
στη θέση της.    

Athanasius Kircher : 
Ο τελευταίος Αναγεννησιακός άνθρωπος



Η ανθρώπινη ευθύνη και η ανάγκη ορθότερης  
διαχείρισης της κρίσης από τους κατοίκους  αναφέρεται 

για πρώτη φορά στο :

 Discours sur L' origine de L' inegalite parmi 
les hommes  

“...δέχομαι ότι δεν είναι έργο της φύσης η κατασκευή 
σπιτιών με έξι και επτά πατώματα το καθένα και επομένως, 

αν οι κάτοικοι ήσαν πιο ισομερώς κατανεμημένοι και 
στεγασμένοι σε ελαφρότερα κτίσματα οι ζημιές θα ήταν πολύ 

λιγότερες και ίσως ασήμαντες...”    
“...πόσοι δυστυχείς άνθρωποι χάθηκαν σε αυτή την 

καταστροφή επειδή προσπάθησαν να διασώσουν τα ρούχα 
τους , τα χαρτιά τους ή τα χρήματά τους;”

Ο Ρουσσώ τοποθετεί για πρώτη φορά τη
 φυσική καταστροφή σε κοινωνικό και

 επιστημονικό πλαίσιο 



Απόσπασμα επιστολής της 24ης Νοεμβρίου 1755 του Βολταίρου προς 
τον τραπεζίτη και οικονομικό του σύμβουλο Jean – Robert Tronchin 

μια μέρα αφότου πληροφορήθηκε τα νέα της καταστροφής  

“Στοιχηματίζω ότι και εκείνοι οι ευσεβείς πατέρες, οι 
ιεροεξεταστές, καταπλακώθηκαν επίσης όπως και οι άλλοι. 

Αυτό πρέπει να διδάξει τους ανθρώπους να μην 
καταδιώκουν άλλους ανθρώπους  : διότι, όταν μερικοί 
θρησκευόμενοι φανατικοί καίνε ζωντανούς κάποιους 

αθώους, η γη ανοίγει ξαφνικά και τους καταπίνει όλους.”

Ο Βολταίρος συνέλαβε αμέσως τη σημασία 
τη κατακλυσμιαίας καταστροφής και των 

επιπτώσεών της για την κρατούσα 
ιδεολογία της εποχής του. 



Για λόγους εθνικής υπερηφάνειας 
και ακραίας αίσθησης κρατικής κυριαρχίας, 

η έννοια της εξωτερικής βοήθειας 
ήταν μέχρι τότε αδιανόητη. 

Ο σεισμός πυροδότησε μια έκρηξη 
οικουμενικής συμπάθειας.

Για πρώτη φορά εκδηλώνεται 
σε μεγάλη κλίμακα κύμα 
διεθνούς αλληλεγγύης!



“Από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα, 
οι φυσικές καταστροφές τροφοδοτούν 

θρησκευτικές και μεταφυσικές ερμηνείες.”
( Steinberg, 2000 ) 

Η σύνδεση των καταστροφών με τη θεία δίκη είναι τόσο 
παλιά πρακτική όσο και ο άνθρωπος



Κύριος εκφραστής της θεοκρατίας στη χώρα, το Τάγμα των 
Ιησουιτών υπήρξε και το βασικό εμπόδιο   στην οργάνωση της 
πολιτικής προστασίας και στον   εξορθολογισμό του φαινομένου του 
σεισμού. 

Γκόγια, Escena de Inquisición 
  (1808 -1812)



Μάθε , ω Λισαβόνα , ότι οι καταστροφείς των 
σπιτιών , των παλατιών , των  εκκλησιών και 
των μοναστηριών μας , η αιτία θανάτου τόσων 
ανθρώπων και οι φλόγες που κατάπιαν τόσους 
θησαυρούς είναι οι απεχθείς αμαρτίες σου και όχι 
κομήτες  , άστρα , ατμοί και αναθυμιάσεις καθώς 
και άλλα συναφή φυσικά φαινόμενα.

 Πατήρ Gabriel Malagrida  ,  
Juizo da verdadeira causa do terramoto, 1756

( Ο Malagrida , σε μια έσχατη κίνηση ταπείνωσης των Ιησουιτών, οδηγήθηκε 
ενώπιον της Ιεράς Εξέτασης, καταδικάστηκε ως αιρετικός και  ειρωνεία της 
ιστορίας  εκτελέστηκε τον Σεπτέμβριο του 1761 στην πλατεία Rossio, σε ένα 
από τα θεαματικότερα autos da fe. )



“…με την κατάρρευση κάποιων φυλακών, οι δρόμοι της πόλης γέμισαν 
εγκληματίες και κλέφτες, καθώς και πολλούς λιποτάκτες, που σύμφωνα με 
μαρτυρίες αφθονούσαν τότε στην περιοχή. Το σεισμό ακολούθησε ένα 
«κύμα» ληστειών, οι ηθικοί αυτουργοί των οποίων διέδιδαν ασύστολα 
διάφορες φήμες που προκάλεσαν πανικό, ώστε οι εναπομείναντες πολίτες 
να εγκαταλείψουν την πόλη και να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο για ανελέητο 
“πλιάτσικο’’ σε ό,τι είχε απομείνει...”

                                                                         Russell R. Dynes





Όλη η ζωή του  Sebastiao Jose de Carvalho 
e Melo      (Μαρκήσιου de Pombal)    
τον προετοίμαζε να   αντιμετωπίσει τις  
επιπτώσεις του σεισμού  του 1755  και να 
πάρει στα  χέρια του το δύσκολο έργο της 
ανόρθωσης της  Λισσαβώνας.



-  « Τι πρέπει να γίνει για να 
ανταποκριθούμε σε αυτή την 
επιβολή θείας δικαιοσύνης ; »

αναφώνησε ο βασιλιάς.

 Joaquim Jose Moreira de Medonca ,  
    Historia Universal dos terramotos …

do primeiro de Novembro de 1755.

      «Να θάψουμε τους νεκρούς και να ταίσουμε τους 
επιζώντες,» απάντησε ο Carvalho….»



Λίγες ημέρες μετά το 
σεισμό καταυλισμοί έξω 
από την κατεστραμμένη 

πόλη και εκτέλεση ληστών 
και πλιατσικολόγων. 

(Χαρακτικό σε χαλκό) 
Source: The Kozak Collection

 Η συνειδητοποίηση της ανάγκης 
οργάνωσης της πολιτικής 

προστασίας



Με  βασιλικό διάταγμα θεσπίστηκε 
επείγουσα προφορική δικαστική 
διαδικασία και άμεση εκτέλεση 
όλων όσων συλλαμβάνονταν να 
λεηλατούν. Στήθηκαν αγχόνες στις  
πολυσύχναστες πλατείες και οι 
κατάδικοι αφήνονταν εκεί μέρες 
κρεμασμένοι.

Οι πρώτες ενέργειες για 
αποκατάσταση της έννομης τάξης



1. Οργανώθηκαν συσσίτια
2. Απαγορεύτηκε η έξοδος των επαγγελματιών από την πόλη 
3. Επιβλήθηκε αυστηρός έλεγχος στις τιμές των ειδών διατροφής
4. Απαγορεύτηκε η διάδοση φημών για νέες καταστροφές 
5. Ανακατασκευάστηκαν κτίρια συμβολικής σημασίας

    Η ανασυγκρότηση        
   της Λισσαβώνας από τον        
   Μαρκήσιο de Pombal    
   μετά το σεισμό   του 1755      
   έγινε   στη βάση  
   ριζοσπαστικών  νέων 
   προτύπων και  προδιαγραφών. 



     Lisbon Cathedral

Royal Hospital 
of All Saints

Το σχέδιο ανασυγκρότησης της Λισσαβώνας αποτελεί 
“σημείο καμπής στην ανθρώπινη ιστορία” .

    Tο σχέδιο ανασυγκρότησης των  Eugenio dos 
Santos  και Carlos Mardel αποτέλεσε  πρότυπο 

πολεοδομίας του Διαφωτισμού κατά τον 18ο αιώνα.

Πηγή :“1755, 
ο Terramoto 
de Lisboa”, 
J.D.Fonseca



Τοποθέτηση κλωβού μέσα στους 
σοβαντισμένους τοίχους των σπιτιών.
Το πλαίσιο αποτελούνταν από 
παραλληλόγραμμα ξύλινα στοιχεία σε 
οκτώ σχεδόν ίσα τρίγωνα που όλα 
μαζί αποδεικνύονται εξαιρετικά 
ελαστικά , ικανά να απορροφήσουν 
πολύ μεγάλους κραδασμούς.



Gaiola (κλουβί),
 Μια ξύλινη πέργκολα, η οποία στερεωνόταν στους τοίχους. 
Αυτό έδινε στο κτίριο ελαστικότητα και στήριξη, αν η 
λιθοδομή κατέρρεε εξαιτίας ενός σεισμού.
Η τεχνική gaiola χρησιμοποιούνταν στα κτίρια της 
Λισσαβώνας έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, και 
τελικά έπαψε με την έλευση του οπλισμένου σκυροδέματος.



The Pombal Survey , Ένα από τα θεμελιωτικά κείμενα 
της σύγχρονης σεισμολογίας

Τον Ιανουάριο του 1756, Ο Carvalho δημοσίευσε ένα κατάλογο δεκατριών 
ερωτήσεων , ένα είδος σεισμολογικού ερωτηματολογίου που στάλθηκε 
στις ενορίες ολόκληρης της Πορτογαλίας.

Πρόκειται για τα ίδια ερωτήματα
που θα έθετε οποιοσδήποτε
σύγχρονος σεισμολόγος ! 



Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Υπήρχαν ήδη οι βάσεις για μια θεωρία κυματοειδούς επέκτασης από τους 
Robert Hooke και Jean Le Rond d' Alebert ο σεισμός όμως προσέφερε το 
κατάλληλο κίνητρο στον αιδεσιμότατο John Michell , καθηγητή Γεωλογίας 
και Ορυκτολογίας στο Cambridge.

Ο  John Michell και οι υποθέσεις του έθεσαν τις 
βάσεις για τη γέννηση της σύγχρονης 
σεισμολογίας αναλύοντας την κυματοειδή φύση 
του σεισμού στο ριζοσπαστικό του δοκίμιο : 
Conjectures concerning the Cause of 
Observations upon the Phaenomena of 
Earthquakes , 1760 

Οι επιζώντες της Λισσαβώνας συνεχώς αναφέρονταν στην κίνηση του 
εδάφους παρομοιάζοντάς τη με θαλάσσιο κυματισμό ή με κυματισμό  
χωραφιού δημητριακών με τον αέρα



Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ

           Η πρόβλεψη για την πιθανή τους ύπαρξη έγινε για πρώτη   
φορά το 1783 από τον  John Michell , 

    καθηγητή Γεωλογίας και Ορυκτολογίας στο Cambridge.

Οι υπολογισμοί του Μίτσελ 
παρουσιάστηκαν επίσημα 
στη Βασιλική Εταιρεία στις 
27 Νοεμβρίου του 1783 και 
δημοσιεύτηκαν στη σελίδα 
35 του τόμου 74 των 
Φιλοσοφικών πραγματειών 
της Βασιλικής Εταιρείας 
στα 1784.



Ο σεισμός της Νάπολης το 1857 βοήθησε τη 
σεισμολογία να πραγματοποιήσει περισσότερο 
εμπεριστατωμένη ανάλυση των σεισμικών δονήσεων

Ο  Robert Mallet κατέληξε στο σημαντικό 
συμπέρασμα ότι κάθε σεισμός γεννιέται σε 
ορισμένη σεισμική εστία, που σήμερα
ονομάζουμε υπόκεντρο, και στη συνέχεια 
διαδίδεται σε μεγαλύτερες αποστάσεις. 

στην έρευνά του με τίτλο «Δυναμική των Σεισμών» χρησιμοποίησε για πρώτη φορά 
τους όρους σεισμική εστία, επίκεντρο και χάρτης ισόσειστων καμπυλών. 





Συνοψίζοντας ,  τα γεγονότα του 1755  :

- Βοήθησαν στην πραγματοποίηση σημαντικών βημάτων 
εκσυγχρονισμού καθώς το κράτος αναδείχθηκε σε κύριο διαχειριστή 
των φυσικών καταστροφών. ( Αναγνωστόπουλος, 2000 ) 

- Αποδείχθηκαν ορόσημο για τη διάδοση του ορθολογισμού και του 
Διαφωτισμού και οδήγησαν στην κατάργηση του τάγματος των 
Ιησουιτών ( 1773 ) .

- Μετέτρεψαν τον σεισμό από θεομηνία σε γεωφυσικό φαινόμενο.



Η κυρίαρχη άποψη της φυσικής καταστροφής ως υπερφυσικoύ – θεϊκού 
οιωνού, μετατοπίζεται σε μία πιο ουδέτερη ή κοσμική πρωτο-
επιστημονική θεώρηση σχέσης αιτίου-αιτιατού.

Μέσα από τη μελέτη της αιτιότητας κερδίζουμε γνώση, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την απόκτηση δύναμης πάνω στη φύση. 
Εάν δηλαδή γνωρίζουμε τα αίτια κάποιων ανεπιθύμητων γεγονότων που 
διαδραματίζονται στη φύση, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες ή σεισμοί 
μπορούμε να προσπαθήσουμε να τα αποτρέψουμε από το να συμβούν.



Για τον Kuhn η επιστημονική πρόοδος δεν είναι μια συνεχής 
και γραμμική διαδικασία συσσώρευσης νέων γνώσεων. 
H ιστορία της επιστήμης χαρακτηρίζεται από σοβαρές 

ασυνέχειες, από τομές και άλματα. 
Μια νέα θεωρία δεν είναι απλώς μια προσθήκη σε αυτό που 

μας είναι ήδη γνωστό. Είναι κατά κανόνα το προϊόν μιας 
ρήξης με την επιστημονική παράδοση,  το αποτέλεσμα μιας 

επαναστατικής διαδικασίας που τροποποιεί ριζικά το 
θεωρητικό πλέγμα μέσα από το οποίο η επιστημονική 

κοινότητα αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

Το βιβλίο του Thomas Kuhn (Τόμας Κουν)
 Η Δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων, το 
οποίο εξεδόθη το 1962, είναι το σημείο αναφοράς 

για τη  νέα   φιλοσοφία της επιστήμης.

           



H επικράτηση μιας νέας θεωρίας προκύπτει από έναν αγώνα 
ανάμεσα σε αντιμαχόμενες σχολές επιστημονικής σκέψης. H 
νεότερη θεωρία δεν συνεχίζει αλλά αντίθετα απορρίπτει την 
προηγούμενη.

προ-επιστήμη
κανονική επιστήμη
κρίση, επανάσταση

νέα κανονική επιστήμη
νέα κρίση

Υπάρχουν περίοδοι “κρίσης”, οπότε το πλαίσιο αλλάζει απότομα. 
Γιατί συμβαίνει αυτό; Ασφαλώς επειδή τα αποτελέσματα μερικών 
πειραμάτων ή ορισμένα φαινόμενα αποτελούν “ανώμαλες 
περιπτώσεις”, δηλαδή κάποιοι ‘γρίφοι’ δεν επιλύονται ούτε 
ερμηνεύονται με τρόπο απλό μέσα στο πλαίσιο της “κανονικής 
επιστήμης”.

Βασικό στοιχείο της θεωρίας του Thomas Kuhn είναι ο 
επαναστατικός τρόπος με τον οποίο προοδεύει η επιστήμη.

Τα βήματα που ακολουθεί η επιστημονική εξέλιξη : 



Η συσσώρευση ανωμαλιών οδηγεί σε κατάσταση κρίσης  που 
προκαλεί αναστάτωση και ανησυχία στους επιστήμονες  οι οποίοι 
χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο Παράδειγμα (σύνολο πεποιθήσεων 
και αξιών που απάζονται μέλη μιας ομάδας επιστημόνων). Αρχίζουν 
έτσι να αμφισβητούν τις θεμελιώδεις αρχές του κλάδου. Η περίοδος 
κρίσης είναι δυνατό να διαρκέσει πολύ, ωσότου οι επιστήμονες δουν 
τον κόσμο με άλλη «οπτική» την οποία ο Kuhn ονομάζει  ενορατική 
έκλαμψη (intuition).  



      « Ο σεισμός  του 1755 υπήρξε 
κάτι παραπάνω από φυσική 
κατακλυσμιαίων διαστάσεων 

καταστροφή , υπήρξε 
ηθική επανάσταση » 

 Joaquim Pedro de Oliveira Martins ,  
    Historia  de Portugal 1880.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !
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