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2. Τίτλοι Σπουδών
• Πτυχίο Φυσικής, Τµήµα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Αθήνα 1988.
• Μaster of Science (M.Sc.), Τµήµα Φυσικής, California Institute of Technology, ΗΠΑ
1990.
• ∆ιδακτορικό (Ph.D.), Τµήµα Φυσικής, California Institute of Technology, ΗΠΑ 1994.

3. Επιστηµονικά Βραβεία – Υποτροφίες –
Προσωπικά Ερευνητικά προγράµµατα
• 3η θέση στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Μαθηµατικών (1984).
• Αργυρό Μετάλλιο στη Βαλκανιάδα Μαθηµατικών, Αθήνα (1984).
• Συµµετοχή, ως µέλος της εξαµελούς ελληνικής αντιπροσωπείας, στην 25η Ολυµπιάδα
Μαθηµατικών, Πράγα (1984).
• Υποτροφία κληροδοτήµατος Παπαδάκη κατά τις προπτυχιακές σπουδές (1987-1988).
• Υποτροφία υπό τη µορφή Teaching Assistanship και Research Assistanship κατά τις
µεταπτυχιακές σπουδές (1989-1994).
• Χρηµατοδότηση για ερευνητική συνεργασία µε γερµανικά πανεπιστήµια- ΙΚΥDA
(2010-2011).

4. Επιστηµονικές Κοινότητες
• Μέλος της Hellenic Astronomical Society (HEL.A.S.).
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5. Ερευνητική Προϋπηρεσία
• Research Assistant, Τµήµα Φυσικής, California Institute of Technology, ΗΠΑ
(καλοκαιρινή περίοδος των ετών 1991, 1992, 1993, 1994).
• Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Max-Planck Group ‘Gravitationstheorie’, Friedrich
Schiller Universitat Jena, Γερµανία (1994 – 1996).
• Λέκτορας, Τµήµα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα
(Απρίλιος 1998 – 2004).
• Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, Αθήνα (2005 – σήµερα).

6. ∆ιδακτική Εµπειρία
• Βοηθός ∆ιδασκαλίας στο µάθηµα Physics 1a,b,c, Caltech, 1989 – 1990.
• Βοηθός ∆ιδασκαλίας στο µάθηµα Quantum Mechanics 12b, Caltech, 1992.
• Λέκτορας στο Εργαστήριο Physics 3, Caltech, 1990 – 1991.
• Λέκτορας στα Εργαστήρια Physics 5,6,7 (εργαστήρια γενικής φυσικής, από απλές
ηλεκτρονικές διατάξεις µέχρι πυρηνική φυσική), Caltech, 1992 – 1994.
• Μεταφραστής του βιβλίου «Black Holes and Time Warps / Einstein’s outrageous
legacy» του Kip. S. Thorne (Μαύρες Τρύπες και Στρεβλώσεις του Χρόνου, εκδ.
Κάτοπτρο).
• ∆ιδασκαλία κατόπιν ανάθεσης των υποχρεωτικών Προπτυχιακών µαθηµάτων του
Φυσικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών:
(i) Μηχανική Ι, (σε συνεργασία µε τον Αν. Καθ. Π. Ιωάννου), 1999 – σήµερα,
(ii) Μηχανικής ΙΙ, (σε συνεργασία µε τον Αν. Καθ. Π. Ιωάννου), 1998 – σήµερα,
(iii) Ειδική Σχετικότητα, (σε συνεργασία µε τον Αν. Καθ. Θ. Χριστοδουλάκη και τον
Επ. Καθ. Μ. Τσαµπαρλή), 1999 –σήµερα,
(iv) Εργαστήρια Φυσικής Ι, 1999 – σήµερα,
(v) Εργαστήρια Αστροφυσικής, 1998 – 2005,
(vi) Εργαστήρια Φυσικής IV, 2002 – 2004.
• ∆ιδασκαλία κατόπιν ανάθεσης των Μεταπτυχιακών µαθηµάτων του Φυσικού
Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών:
(i) Μηχανική, (σε συνεργασία µε τον Αν. Καθ. Π. Ιωάννου), 2000-σήµερα,
(ii) Γενική Σχετικότητα, (σε συνεργασία µε τον Αν. Καθ. Ι. Κωνσταντόπουλο), 2002
– 2004).
• Συγγραφή σηµειώσεων, σε συνεργασία µε τον Αν. Καθηγητή Π. Ιωάννου, σε
ηλεκτρονική µορφή, των µαθηµάτων Μηχανικής Ι, ΙΙ, Μηχανικής Μεταπτυχιακού από το
1999 οι οποίες ανανεώνονται κάθε χρόνο [συνολικό πλήθος σελίδων περίπου 500 µαζί µε
πρωτότυπες ασκήσεις και τα θέµατα των τελευταίων εξεταστικών περιόδων]
(http:/www.uoa.gr/~pji/mech1, http:/www.uoa.gr/~pji/mech2 και http:/www.uoa.gr/~pji/
mechgrad).
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• Συγγραφή Πανεπιστηµιακού εγχειριδίου «Στοιχεία Θεωρητικής Μηχανικής» (εκδόσεις
Leader Books, Αθήνα, 2004 και 2η επαυξηµένη έκδοση υπό τον τίτλο «Θεωρητική
Μηχανική», Αθήνα, 2007).
• Οργάνωση οµάδας εργασίας φοιτητών πάνω σε διάφορα προβλήµατα θεωρητικής
φυσικής (σε συνεργασία µε τον Οµότιµο Καθηγητή Φ. Χατζηιωάννου, τον Αν. Καθηγητή
Π. Ιωάννου και τον Επ. Καθηγητή Άρη Μουστάκα).
• Επίβλεψη ερευνητικής οµάδας µεταπτυχιακών φοιτητών σε θέµατα σχετικιστικής
αστροφυσικής (Χρονόπουλος, Σωτηρίου, Παππάς, Μαρκάκης, Σαραντίδης, ∆εληγιάννης,
Λούκες).
• Παρακολούθηση διπλωµατικών προπτυχιακών εργασιών:
(i) Β. Μοσχοβίτης, ‘Βαρυτική τετραπολική ακτινοβολία’ (2001),
(ii) Γ. ∆ούζας, ‘Σκέδαση στην κλασική Μηχανική, Κβαντοµηχανική και Γενική
Σχετικότητα’ (2001),
(iii) Γ. Παππάς, ‘Σχετικιστική βαρυτική κατάρρευση σφαιρικά συµµετρικών αστέρων’
(2001),
(iv) Π. Κουράκος, ‘Βαρυτικά κύµατα’ (2002),
(v) Κ. Παπακωνσταντίνου, ‘Εκποµπή βαρυτικών κυµάτων από περιστρεφόµενη ράβδο
και µελέτη τροχιών σωµατιδίων εντός κεντρικών σχετικιστικών πεδίων’ (2002),
(vi) Θ. Σωτηρίου, ‘Ανίχνευση βαρυτικών κυµάτων από ανιχνευτές στο διάστηµα’
(2003),
(vii) Α. Κοϊµάς, ‘Σκέδαση βαρυτικών κυµάτων σε καµπύλο υπόβαθρο’ (2004),
(viii) Θ. Σαραντίδης, ‘Η αρχή ελάχιστης δράσης στη Σχετικότητα’ (2004),
(ix) Γ. Γεντίµης, ‘Μελέτη διαφόρων συστηµάτων συντεταγµένων στην περιοχή των
µελανών οπών Schwarzschild’ (2005).
(x) Α. Στεργίου, ‘Τροχιές σωµατιδίων σε χωρόχρονο Schwarzschild - Ανάλυση
φανταστικών διαστηµικών ταξιδιών κοντά σε µελανές οπές’ (2005).
(xi) ∆. Καλαντζής, ‘Η βαρύτητα ως ένα σπιν-2 πεδίο – Η συναλλοίωτη διαταρακτική
µέθοδος’ (2005).
(xii) Ν. Καλαντζής, ‘Θεωρία Οµάδων και εφαρµογές στη Φυσική’ (2006).
(xiii) Η. Πετράκης, ‘∆ιαταραχές στην τροχιά πλανητών από άλλους πλανήτες’ (2006).
(xiv) Ι. Φλωράκης, ‘Άλγεβρες Lie και εφαρµογές στη Φυσική’ (συνεπιβλέπον µε τους
Οµ. Καθ. Φ. Χατζηιωάννου και Αν. Καθ. Θ. Χριστοδουλάκη) (2005).
(xv) Θ. Σαραντίδης, ‘Η γεωµετρία της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας και οι
εξισώσεις πεδίου του Einstein από την αρχή του Hamilton’ (2005).
(xvi) Ι. Καµαρέτσος, ‘Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και Βαρυτικά κύµατα –
Θεωρία και πειραµατικός έλεγχος’ (2009).
(xvii) Α. Σελαµσής, ‘Μελέτη σχετικιστικών αντιδράσεων µε ευκλείδεια τρίγωνα’
(2009).
(xviii) Λ. Καρπαθόπουλος, ‘Παλίρροιες’ (2009).
(xix) Χ. Πλεµµένου, ‘Πειραµατικοί έλεγχοι Γενικής Σχετικότητας’ (2009).
(xx) Α. Μακρής, ‘Γυροσκόπιο: Θεωρία και πειραµατική επίδειξη’ (2010).
(xxi) Α. Τσιάτση, ‘Η θεωρία των κυµάτων πυκνότητας στους σπειροειδείς γαλαξίες’
(2010) µε συνεπιβλέποντα τον Θ. Παπαγιαννόπουλο.
(xxii) A. Ιωακειµίδου ‘Κοσµολογικά µοντέλα και προβλήµατα αυτών –Μέρος Ι’
(2010).
(xxiii) Σ. Άρτης, ‘Κοσµολογικά µοντέλα και προβλήµατα αυτών –Μέρος ΙΙ’ (2010).
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(xxiv) Α. Λιακατάς, ‘Μέθοδος Hamilton-Jacobi στο πρόβληµα των δύο βαρυτικών
κέντρων’ (εν εξελίξει).
(xxv) Κ. Χατζηιωάννου, ‘Αναλογίες της µελανής οπής Kerr µε το ολοκληρώσιµο
νευτώνειο πρόβληµα του Euler’ (εν εξελίξει).
• Κυρίως επίβλεψη Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµάτων Ειδίκευσης:
(i) Α. Χρονόπουλος, ‘Κυµατοµορφές ανίχνευσης βαρυτικών κυµάτων’ (2001).
(ii) Θ. Σωτηρίου, ΄Πολυπολικές Ροπές και Αξονικά Συµµετρικοί Χωρόχρονοι’ (2005).
(iii) Γ. Παππάς, ‘Μέθοδοι παραγωγής λύσεων των εξισώσεων πεδίου του Einstein’
(2006).
(iv) Ι. ∆εληγιάννης, ‘∆ιαστηµικοί ανιχνευτές βαρυτικών κυµάτων: Βελτιστοποίηση,
απόδοση και διαµόρφωση σήµατος αυτών’, (2007).
(v) Θ. Σαραντίδης, ‘Η µέθοδος του Geroch για την παραγωγή λύσεων κενού των
εξισώσεων του Einstein, από έναν αρχικό χωρόχρονο που επιδέχεται διανύσµατα
Killing’ (2008).
(vi) Ά. ∆ακανάλης, ‘Αιτιακή δοµή και αιτιοκρατία στο Χωρόχρονο’ (2009) µε
συνεπιβλέποντα τον Αν. Καθ. Ε. Θεοδοσίου.
(vii) ∆. Αντωνοπούλου, ‘Αιτιακή δοµή και αιτιοκρατία στο Χωρόχρονο’ (2009) µε
συνεπιβλέπουσα την Αν. Καθ. Ε. Μαυροµµάτη.
• Κυρίως επίβλεψη ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών:
(i) Μ. Leclerc, ‘Θεωρίες βαθµίδας για τη βαρύτητα: Κατάρρευση συµµετρίας, σύζευξη
µε την ύλη και όριο Κλασικής Σχετικότητας’ (2002 – 2006) µε συνεπιβλέποντα τον
Οµ. Καθ. Φ. Χατζηιωάννου.
(ii) Γ. Παππάς, ‘Μελέτη αξονικά συµµετρικών στάσιµων χωροχρόνων και εκµετάλλευση
αυτών για την περιγραφή του περιβάλλοντος συµπαγών αστέρων’ (2006 – εν
εξελίξει).
(iii)
Ι. ∆εληγιάννης, ‘Σχεδόν αναλλοίωτα µεγέθη τροχιών σε φυσικά ρεαλιστικούς
χωρόχρονους και συσχέτιση αυτών µε εκπεµπόµενα βαρυτικά κύµατα’ (2007 – εν
εξελίξει).
(iv) Θ. Σαραντίδης, ‘Πολυπολικές ροπές στη Σχετικότητα κατ’ αναλογία των
νευτώνειων ροπών’ (2007 – εν εξελίξει).

7. Σύντοµο Βιογραφικό
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1966. Το 1984 αποφοίτησα από το Λύκειο Ζωγράφου µε
βαθµό 19+3/12. Το ίδιο έτος κατέλαβα την τρίτη θέση στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό της
Μαθηµατικής Εταιρείας και µαζί µε πέντε άλλους µαθητές επιλέχθηκα να αντιπροσωπεύσω
την Ελλάδα στη Βαλκανιάδα Μαθηµατικών (Αθήνα, 1984) –όπου και τιµήθηκα µε το
αργυρό µετάλλιο– καθώς επίσης και στην 25η Ολυµπιάδα Μαθηµατικών (Πράγα, 1984).
Το 1984, µετά από Εισαγωγικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, ξεκίνησα τις σπουδές µου στο
Τµήµα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου. Κατά τη διάρκεια της
φοίτησής µου το ενδιαφέρον µου στράφηκε στη Θεωρητική Φυσική. Εργάστηκα σε διάφορα
προβλήµατα Κβαντοµηχανικής υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Φωκίωνα Χατζηιωάννου, ο
οποίος αργότερα επέβλεψε και τη διπλωµατική µου εργασία. Αποφοίτησα από το
Πανεπιστήµιο Αθηνών το Σεπτέµβριο του 1988 µε βαθµό 9,49, τον υψηλότερο βαθµό του
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έτους µου. Το επόµενο έτος εργάστηκα ως βοηθός του Καθηγητή Φ. Χατζηιωάννου στη
συγγραφή ενός πανεπιστηµιακού εγχειριδίου Κβαντοµηχανικής.
Το Σεπτέµβριο του 1989 έγινα δεκτός για µεταπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα Φυσικής
του Caltech και τον Ιούνιο του 1990 έλαβα το Master of Science. Από το Σεπτέµβριο του
1990 άρχισα να δουλεύω ως µέλος της ερευνητικής οµάδας του Καθηγητή Kip Thorne πάνω
σε διάφορα προβλήµατα σχετικιστικής αστροφυσικής. Το Νοέµβριο του 1994 ολοκλήρωσα
τη ∆ιδακτορική µου ∆ιατριβή µε θέµα «Προβλήµατα στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας:
γυµνές ανωµαλίες και θεωρητικές πλευρές των βαρυτικών κυµάτων, τα οποία εκπέµπονται
από συστήµατα συµπαγών διπλών αστέρων που οδηγούνται σε συνένωση» και έλαβα το
∆ιδακτορικό µου ∆ίπλωµα (Ph.D.). Η ∆ιδακτορική µου ∆ιατριβή εκπονήθηκε υπό την
επίβλεψη του Καθηγητή K. Thorne.
Από το ∆εκέµβριο του 1994 µέχρι το Μάιο του 1996 εργάστηκα ως µεταδιδακτορικός
υπότροφος στην ερευνητική οµάδα Max-Planck ‘Gravitationstheorie’ στην Ιένα της
Γερµανίας σε συνεργασία κυρίως µε τον Καθηγητή Gerhard Schäfer και κατά διαστήµατα
µε τους Καθηγητές Κωνσταντίνο Κόκκοτα και Andrzej Krolak.
Τον Ιούνιο του 1996 επέστρεψα στην Ελλάδα για να εκπληρώσω τις στρατιωτικές µου
υποχρεώσεις και απολύθηκα τον Ιούλιο του 1997. Το Νοέµβριο της ίδιας χρονιάς εκλέχθηκα
στην προκηρυγµένη θέση Λέκτορα του Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας, και Μηχανικής
του Τµήµατος Φυσικής µε αντικείµενο «Μηχανική» και από τον Απρίλιο του 1998 ανέλαβα
επίσηµα τα διδακτικά µου καθήκοντα, διδάσκοντας τα µαθήµατα της Μηχανικής Ι και
Μηχανικής ΙΙ, Ειδικής Σχετικότητας, Μηχανικής (µεταπτυχιακού προγράµµατος), Γενικής
Σχετικότητας (µεταπτυχιακού προγράµµατος), καθώς και των εργαστηρίων Φυσικής Ι,
Φυσικής IV και Αστροφυσικής. Εκπαιδευτικά, συνεργάζοµαι στενά µε τον Αν. Καθηγητή Π.
Ιωάννου, τον Αν. Καθηγητή Θ. Χριστοδουλάκη και τον Επ. Καθηγητή Μ. Τσαµπαρλή. Οι
σηµειώσεις των µαθηµάτων Μηχανικής που διδάσκω, οι οποίες βρίσκονται σε ηλεκτρονική
µορφή ελεύθερης πρόσβασης στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, και το εγχειρίδιο Θεωρητικής Μηχανικής που συνέγραψα µε τον Αν. Καθ. Π.
Ιωάννου αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της εκπαιδευτικής µου δραστηριότητας. Ανάλογη
προσπάθεια έχει ξεκινήσει σε ηλεκτρονική µορφή και για το µάθηµα της Ειδικής
Σχετικότητας, ως συµπληρωµατικό βοήθηµα για τους φοιτητές.

8. Ερευνητική ∆ραστηριότητα
8.1 Ερευνητικά Πεδία
Από το 1990 έχω εργαστεί πάνω στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:
• Γυµνές Ανωµαλίες και Κοσµική Λογοκρισία: Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους
των µεταπτυχιακών µου σπουδών διερεύνησα το ρόλο της περιστροφής στη βαρυτική
κατάρρευση υπό το πρίσµα της αναπόδεικτης, επί του παρόντος, εικασίας του Penrose
περί κοσµικής λογοκρισίας. Ειδικότερα, απέδειξα ότι ένας απείρου µήκους κυλινδρικός
φλοιός αποτελούµενος από µη συγκρουόµενα σωµατίδια σκόνης ξεφεύγει από τη
µοίρα της κατάρρευσης σε µια γραµµική γυµνή ανωµαλία, αν τα σωµατίδια
περιστρέφονται γύρω από τον άξονα συµµετρίας του κυλίνδρου, ακόµη και µε
απειροελάχιστη γωνιακή ταχύτητα. Αν και το αποτέλεσµα της εργασίας αυτής δεν
µπορεί να δώσει καθοριστική απάντηση στο αν η εικασία του Penrose είναι ορθή ή
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όχι, εντούτοις προσφέρει µια σαφή ένδειξη υπέρ της εν λόγω εικασίας και δίνει µια
πιθανή εξήγηση της εµφάνισης γυµνών ανωµαλιών στα αριθµητικά πειράµατα
βαρυτικής κατάρρευσης έντονα επιµηκυµένων, µη περιστρεφόµενων αστέρων που
διεξήγαγαν οι Shapiro και Teukolsky το 1990. Η εργασία εκπονήθηκε σε συνεργασία
µε τον K. S. Thorne και αποτελεί τµήµα της ∆ιδακτορικής µου ∆ιατριβής. Σχετικές
δηµοσιεύσεις: [Α-1, Β-1].
• Συστήµατα ∆ιπλών Αστέρων και ∆ιπλών Πάλσαρ: Σε συνεργασία µε τα µέλη της
ερευνητικής οµάδας του K. S. Thorne, E. Poisson, A. Ori και D. Kennefick µελέτησα
την εξέλιξη των ελαφρώς έκκεντρων τροχιών διπλών συµπαγών σωµάτων υπό την
επίδραση της βαρυτικής τους ακτινοβολίας. Η µελέτη µας έδειξε ότι η βαρυτική
ακτινοβολία έχει ως αποτέλεσµα να µειώσει εν γένει την εκκεντρότητα των τροχιών,
εκτός και αν τα σώµατα βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Το συµπέρασµα
αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να θεωρούµε, µε µεγάλη µάλιστα ακρίβεια, τις τροχιές
των διπλών αστέρων που δηµιουργήθηκαν στο µακρινό παρελθόν κυκλικές,
απλοποιώντας έτσι τους οποιουσδήποτε υπολογισµούς που αναφέρονται σε αυτά.
Αργότερα ασχολήθηκα, σε συνεργασία µε τους K. Thorne και C. Cutler µε τη
µετάπτωση των τροχιακών επιπέδων συστηµάτων διπλών αστέρων, που αποτελούνται
από περιστρεφόµενους αστέρες νετρονίων και/ή περιστρεφόµενες µελανές οπές,
εξαιτίας της ιδιοπεριστροφής αυτών (φαινόµενο ανάλογο της σύζευξης LS που
παρουσιάζεται σε ατοµικό επίπεδο). Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν τµήµα της
∆ιδακτορικής µου ∆ιατριβής. Αργότερα, επεξεργάστηκα τις λεπτοµέρειες της
µετάπτωσης που υφίσταται ένας πάλσαρ που περιφέρεται σε τροχιά γύρω από µια
µελανή οπή πολύ µεγάλης –σε σύγκριση µε τον πάλσαρ– µάζας και έδειξα ποσοτικά
ότι µέσω της παρατήρησης ενός τέτοιου συστήµατος µπορούµε να «δούµε» άµεσα το
σχετικιστικό αυτό φαινόµενο. Σχετικές δηµοσιεύσεις: [Α-1, Β-3, Β-4, Β-6, Β-8, ∆-2,
∆-3].
• Βαρυτικά Κύµατα και Ανάλυση ∆εδοµένων: Σε συνεργασία µε άλλα µέλη της
ερευνητικής οµάδας του Κ. Thorne εξερεύνησα διάφορες πτυχές των βαρυτικών
κυµάτων που εκπέµπονται από συστήµατα διπλών συµπαγών αστέρων, όπως για
παράδειγµα την επίδραση της τροχιακής µετάπτωσης των διπλών αστέρων εξαιτίας
της ιδιοπεριστροφής τους, στις κυµατοµορφές των βαρυτικών κυµάτων που αυτοί
εκπέµπουν. Μετά την απόκτηση του ∆ιδακτορικού µου ∆ιπλώµατος ασχολήθηκα για
αρκετό διάστηµα µε το θέµα των ανιχνευτικών κυµατοµορφών (search templates) που
χρησιµοποιούνται σήµερα από τους σύγχρονους συµβολοµετρικούς ανιχνευτές
βαρυτικών κυµάτων ως φίλτρα για την ανίχνευση βαρυτικών κυµάτων. Όρισα ένα
αυστηρό µέτρο καταλληλότητας των ανιχνευτικών κυµατοµορφών (FFT) και το
χρησιµοποίησα για να ελέγξω την καταλληλότητα χρησιµοποίησης των διαφόρων
µετα-νευτώνειων οικογενειών κυµατοµορφών και να εκτιµήσω το µέγεθος της
υπολογιστικής δύναµης που απαιτείται για να γίνει δυνατή µια ρεαλιστική ανίχνευση.
Ως Λέκτορας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, µελέτησα σε συνεργασία µε τον
µεταπτυχιακό φοιτητή Ανδρέα Χρονόπουλο, τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της
ανιχνευτικής ικανότητας των ανιχνευτών µέσω της χρήσης κυµατοµορφών, οι οποίες,
αν και είναι λιγότερο πιστά αντίγραφα των πραγµατικών σηµάτων, παρουσιάζουν
µεγαλύτερο ανιχνευτικό εύρος. Η µελέτη µας αποτελεί αφετηρία για τη µελέτη ενός
γενικότερου προβλήµατος ανίχνευσης: ∆εδοµένης της διακριτότητας του πλέγµατος
ενός συνόλου κυµατοµορφών, πώς πρέπει να γίνει η επιλογή αυτών ώστε ένα σήµα,
µέλος µιας συγκεκριµένης ολιγοπαραµετρικής οικογένειας, να καθίσταται ανιχνεύσιµο
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µε την οικονοµικότερη επιλογή οικογένειας κυµατοµορφών. Μέρος των εργασιών
αυτών συµπεριλαµβάνεται στη ∆ιδακτορική µου ∆ιατριβή. Σχετικές δηµοσιεύσεις: [Α1, Β-2, Β-4, Β-5, Β-7, Β-10, ∆-1, ∆-2, ∆-3, ∆-4].
Παλλόµενοι αστέρες Νετρονίων ως Πηγές Βαρυτικών Κυµάτων: Σε συνεργασία µε
τον Καθηγητή του ΑΠΘ Κωνσταντίνο Κόκκοτα, µελετήσαµε την πιθανότητα
εντοπισµού των f- και w-τρόπων ταλάντωσης έντονα παλλόµενων αστέρων νετρονίων
µέσω της βαρυτικής τους ακτινοβολίας. Η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου θα µας
πρόσφερε πιθανώς τη δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων σχετικά µε την
καταστατική εξίσωση που διέπει τη συµπεριφορά της πυρηνικής ύλης. Ακολούθησε
µελέτη της επίδρασης της διαφορικής περιστροφής στο φάσµα των ταλαντώσεων των
αστέρων νετρονίων, δεδοµένου ότι στα πρώιµα στάδια της ζωής τους οι αστέρες αυτοί
παρουσιάζουν έντονη διαφορική περιστροφή και ταλαντώνονται έντονα. Η εργασία
αυτή, σε συνεργασία αργότερα µε τον Ν. Στεργιούλα και τον J. Font οδήγησε στην
εύρεση νέων τρόπων ταλάντωσης που σχετίζονται µε τη διαφορική περιστροφή και η
οποία µπορεί εν δυνάµει να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση του µεγέθους της
διαφορικής περιστροφής του αστέρα. Παράλληλα τα αποτελέσµατα είναι πολύ
αισιόδοξα όσον αφορά στην ανίχνευση των παραγόµενων βαρυτικών κυµάτων από
τέτοιες πηγές, αφού η διαφορική περιστροφή επιτρέπει ταλαντώσεις πολύ πιο
χαµηλόσυχνες απ’ ό,τι είχαν βρεθεί µέχρι σήµερα και εποµένως πολύ ευκολότερα
ανιχνεύσιµες από τους συµβολοµετρικούς ανιχνευτές βαρυτικών κυµάτων. Σχετικές
δηµοσιεύσεις: [Β-9, Β-12].
Κατασκευή αναλυτικών εκφράσεων για τη µετρική γύρω από συµπαγή σώµατα
Τα τελευταία πέντε έτη έχω ξεκινήσει, µαζί µε διάφορους φοιτητές της ερευνητικής
µου οµάδας, να µελετώ τη δυνατότητα αναλυτικής κατασκευής χωροχρόνων γύρω από
αξονικά συµµετρικά και στάσιµα (stationary) βαρυτικά σώµατα µε τη βοήθεια των
δυναµικών Ernst. Ευελπιστούµε ότι το αποτέλεσµα της εργασίας µας θα συµβάλει
στην ακριβέστερη µελέτη αστροφυσικών συστηµάτων µε κεντρικό αντικείµενο κάποιο
σχετικιστικό συµπαγές σώµα. Σε συνεργασία µε το Γ. Παππά (υποψήφιο ∆ιδάκτορα)
δείξαµε πως πρέπει να µετασχηµατίζονται ορθά οι ισοτροπικές συντεταγµένες του
χωροχρόνου, όταν αυτός δίδεται µέσω µιας αριθµητικής λύσης γύρω από έναν αστέρα
νετρονίων σε συντεταγµένες Weyl-Παπαπέτρου ώστε να είναι δυνατό να συγκρίνει
κανείς τη µετρική αυτή µε κάποια αναλυτική µετρική. ∆είξαµε έτσι ότι παρόµοιες
συγκρίσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν ήταν λανθασµένες µε συνέπεια να
θεωρηθούν υπερβολικά απαισιόδοξες. Σχετικές ∆ηµοσιεύσεις: [Β-16].
Μελέτη των σχετικιστικών πολυπολικών ροπών: Με τον υποψήφιο για το
µεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης Θ. Σωτηρίου µελετήσαµε έναν τρόπο µέτρησης
των πολυπολικών ροπών ενός συµπαγούς αξονικά συµµετρικού βαρυτικού σώµατος
από τα βαρυτικά κύµατα που εκπέµπει ένα µικρής µάζας σώµα που στριφογυρίζει
γύρω από το κεντρικό σώµα σε σχεδόν κυκλικές και ισηµερινές τροχιές. Στη
διερεύνηση του προβλήµατος χρειάστηκε να διορθώσουµε προηγούµενα
αποτελέσµατα στη βιβλιογραφία όσον αφορά στον τρόπο υπολογισµού των
πολυπολικών ροπών του βαρυτικού πεδίου εξαιτίας της ύπαρξης ηλεκτροµαγνητικών
πεδίων. Τα διορθωµένα αυτά αποτελέσµατα χρησιµοποιήθηκαν από διάφορους
ερευνητές στη συνέχεια. Σχετικές ∆ηµοσιεύσεις: [Β-13, Β-14].
Κινηµατική του διαστηµικού ανιχνευτή LISA και βελτιστοποίηση της απόδοσης
αυτού: Σε συνεργασία µε τον υποψήφιο ∆ιδάκτορα Ι. ∆εληγιάννη δείξαµε ότι µε
κατάλληλες µικροαλλαγές στις τροχιές των 3 διαστηµοπλοίων, που θα αποτελούν το
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διαστηµικό ανιχνευτή βαρυτικών κυµάτων σε χαµηλές συχνότητες LISA, µπορούµε να
βελτιώσουµε το θόρυβο στον ανιχνευτή έως και 100 φορές. Σχετική εργασία [Γ-1].
Χαρακτηριστικά τροχιών σε χωρόχρονους οι οποίοι δεν είναι µελανές οπές Kerr:
Προσφάτως, ύστερα από συνεργασία µε την ερευνητική οµάδα του K. Thorne,
διερεύνησα ένα ιδιαίτερα απρόσµενο αποτέλεσµα. Σε τεχνητά κατασκευασµένους
χωρόχρονους οι οποίοι δεν περιγράφουν µελανές οπές Kerr αλλά άλλα συµπαγή
βαρυτικά σώµατα, αν και µπορούν µε κατάλληλη ρύθµιση κάποιων παραµέτρων να
µετατραπούν σε Kerr, οι γεωδαισιακές τροχιές φαίνονται να µοιράζονται κάποια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Kerr. Οι τροχιές µοιάζουν να είναι οργανωµένες, ωσάν
να υπάρχει κάποια επιπλέον διατηρούµενη ποσότητα, ανάλογη της σταθεράς Carter
για την Kerr. Λεπτοµερής αριθµητική µελέτη έδειξε ότι στην πραγµατικότητα οι
τροχιές είναι χαοτικές αλλά µε πολύ µικρό βαθµό χαοτικότητας. Από ρεαλιστικής
άποψης οι τροχιές µπορούν να θεωρηθούν απολύτως οργανωµένες, αλλά µε χρήση του
θεωρήµατος KAM µπορούν να διακριθούν από αυτές τις Kerr µέσω ενός απλού
διαγνωστικού εργαλείου κατά την ανίχνευση των αντιστοίχων βαρυτικών κυµάτων το
οποίο και προτείνουµε σε αντίστοιχη εργασία. Στη συνέχεια προσβλέπουµε στη
θεωρητική εξιχνίαση του ερωτήµατος που ανακύπτει γιατί διάφοροι τύποι
χωροχρόνων που εξετάστηκαν παρουσιάζουν αυτή την ιδιαίτερα οργανωµένη δοµή.
Σχετική δηµοσίευση: [Γ-3].
Αναλογίες νευτώνειων βαρυτικών πεδίων µε αντίστοιχα σχετικιστικά: Η
ολοκληρωσιµότητα των γεωδαισιακών εξισώσεων σε µια µετρική Kerr παρουσιάζει
αξιοσηµείωτες οµοιότητες µε το ολοκληρώσιµο πρόβληµα του Euler στη νευτώνειο
µηχανική. Συγκεκριµένα πολλά χαρακτηριστικά των τροχιών στις δύο περιπτώσεις
έχουν ποιοτικά την ίδια µορφή, ενώ τα αντίστοιχα ολοκληρώµατα της κίνησης στις
δύο περιπτώσεις παρουσιάζουν µια µοναδική φορµαλιστική αναλογία. Η αναλογία των
δύο προβληµάτων καθιστά το νευτώνειο πρόβληµα µοναδικό στην εξαγωγή
πολύπλοκων συµπερασµάτων όσον αφορά στην εξέλιξη των τροχιών στην Kerr, είτε
όταν αυτές εξελίσσονται αδιαβατικά λόγω βαρυτικής ακτινοβολίας, είτε όταν οι
γεωδαισιακές εξελίσσονται σε ένα ελαφρώς διαταραγµένο (και εποµένως µη
ολοκληρώσιµο) βαρυτικό πεδίο. Σχετική δηµοσίευση σε εξέλιξη.
Εκπαιδευτικά εργαλεία κατανόησης δύσκολων προβληµάτων Μηχανικής και
Σχετικότητας: Κατά την εκπαιδευτική µου δραστηριότητα έχω προσπαθήσει να
κατασκευάσω µεθόδους που απλοποιούν την επίλυση δύσκολων υπολογιστικά
προβληµάτων. Πιο συγκεκριµένα έχω χρησιµοποιήσει την έννοια της οδογράφου που
εισήχθη για πρώτη φορά από τον Hamilton στα µέσα του 1800, προκειµένου να
απλοποιήσω την επίλυση διαφόρων προβληµάτων κίνησης σε οµογενές βαρυτικό
πεδίο. Σχετική ∆ηµοσίευση: [Β-11]. Επίσης, προτείνοντας τη χρήση του πυθαγορείου
θεωρήµατος για τα ορθογώνια τρίγωνα στη µελέτη των σχετικιστικών κρούσεων,
κατασκεύασα απλές γεωµετρικές λύσεις σε προβλήµατα των οποίων η συνήθης
ανάλυση µε τετραορµές είναι ιδιαίτερα επίπονη. Σχετική ∆ηµοσίευση: [Γ-2].
Επέκταση Λαγκρανζιανού φορµαλισµού σε αναλωτικά συστήµατα: Πρόκειται για
την κατασκευή Λαγκρανζιανής για ηλεκτρικά φορτία, τα οποία κινούνται σε
µαγνητικά πεδία, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε µέσο το οποίο ασκεί και δυνάµεις
τριβής. Αν και δεν είναι δυνατόν κατ΄ αρχάς να διαµορφωθεί κατάλληλα η
Λαγκρανζιανή σωµατιδίων µε ηλεκτρικό φορτίο, ώστε να συµπεριληφθούν οι
δυνάµεις τριβής, κατάφερα τελικά να κατασκευάσω µια χρονοεξαρτώµενη τέτοια
Λαγκρανζιανή. Οι εφαρµογές είναι σηµαντικές στην ανάλυση του κβαντικού
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φαινοµένου Hall, όταν η κίνηση των ρευµάτων συνοδεύεται από ανάλωση, αλλά και
στην ανάλυση, µε τη βοήθεια των εργαλείων της αναλυτικής µηχανικής, των
ατµοσφαιρικών κινήσεων µεγάλων αέριων µαζών, αφού οι εξισώσεις κίνησης σε
περιστρεφόµενα συστήµατα αναφοράς προσοµοιάζουν αυτά των φορτίων σε
µαγνητικά πεδία. Σχετική ∆ηµοσίευση: [Γ-4].
• Τοπικές θεωρίες βαθµίδας σε χώρους µε στρέψη: Σε συνεργασία µε τον Οµ. Καθ.
Φ. Χατζηιωάννου, επιβλέψαµε και κατευθύναµε τον ∆ιδάκτορα M. Leclerc στην
προσπάθειά του να κατασκευάσει µιας θεωρία βαθµίδας Yang-Mills η οποία θα έχει
ως όριο τη θεωρία της Γενικής Σχετικότητας, χρησιµοποιώντας ένα χώρο de Sitter ως
υπόβαθρο. Η ακτίνα της σφαίρας de Sitter επιφέρει κοσµολογικές διορθώσεις στην
κλασσική Σχετικότητα. Σχετικές ∆ηµοσιεύσεις: [συνέγραψε ο M. Leclerc κατά τη
διάρκεια εκπόνησης του ∆ιδακτορικού του].
• Εκθετική διέγερση γραµµικών ταλαντωτικών συστηµάτων µέσω θορύβου:
Μελετώντας σε συνεργασία µε τον Οµ. Καθ. Φ. Χατζηιωάννου και τον Επ. Καθ. Ν.
Σαρλή τη χρονική εξέλιξη ενός αρµονικού ταλαντωτή µε απόσβεση και ταλαντούµενη,
υπό µορφή θορύβου, συχνότητα δείξαµε ότι µε κατάλληλο, αλλά αρκετά γενικής
µορφής, θόρυβο ο ταλαντωτής µπορεί να έχει εκθετική διέγερση. Η ανάλυση επιτρέπει
την επέκταση των συµπερασµάτων σε ένα Ν-διάστατο ταλαντωτή. Σχετική
∆ηµοσίευση: [Β-15].

8.2 Ενεργή Συµµετοχή σε Επιστηµονικά Συνέδρια
8.2.1 ∆ιεθνή Συνέδρια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘Pacific Coast Gravity Meeting’, Claremont, Καλιφόρνια ΗΠΑ, 8-9 Μαρτίου 1991.
‘Pacific Coast Gravity Meeting’, Salt Lake City, Γιούτα ΗΠΑ, 6-7 Μαρτίου 1992.
‘Pacific Coast Gravity Meeting’, Santa Barbara, Καλιφόρνια ΗΠΑ, Μάρτιος 1993.
‘Conference on quantum aspects of black holes’, Santa Barbara, Καλιφόρνια
ΗΠΑ, 21-27 Iουνίου 1993.
‘Workshop on gravitational waves from coalescing compact binaries’, Caltech,
Pasadena, Καλιφόρνια ΗΠΑ, 7-9 Ιανουαρίου 1994.
‘Pacific Coast Gravity Meeting’, Corvalis, Όρεγκον ΗΠΑ, 25-26 Μαρτίου 1994.
‘7th Marcel Grossman Conference’, Stanford, Καλιφόρνια ΗΠΑ, 24-30 Ιουλίου
1994.
‘GR14 International Conference’, Φλωρεντία, Ιταλία 6-12 Αυγούστου 1995.
‘Mathematical aspects of theories of gravitation. Workshop on post-Newtonian
expansions, alternative theories of gravity, pulsar data analysis’, Βαρσοβία,
Πολωνία 18-23 Μαρτίου 1996.
‘3rd Capra Meeting on Gravitational Radiation Reaction’, Caltech, Καλιφόρνια
ΗΠΑ, 5-9 Ιουνίου 2000.
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• ‘1st VIRGO-EGO Scientific Forum Meeting’, Pisa, Ιταλία, 31 Μαρτίου – 1
Απριλίου 2005.
8.2.2 Ελληνικά Συνέδρια – ∆ιεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα
• ‘2ο Πανελλήνιο - Συµπόσιο Αστρονοµίας’, Θεσσαλονίκη 29 Ιουνίου-1 Ιουλίου
1995.
• ‘ΝΕΒ VII’ (Νεώτεραι Εξελίξεις εις την Βαρύτητα), Αθήνα, Σεπτέµβριος 1996.
• ‘3ο Πανελλήνιο - Συµπόσιο Αστrονοµίας & 6o JENAM’, Χαλκιδική, Ιούλιος 1997.
• ‘NEB VΙΙΙ’, Σάµος, Αύγουστος 1998.
• ‘2nd EU Network Meeting’, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2001.
• ‘ΝΕΒ Χ’, Χαλκιδική, Αύγουστος 2002.
• ‘ΝΕΒ ΧΙ’, Μυτιλήνη, Ιούνιος 2004.
• ‘6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστρονοµίας’, Πεντέλη, Σεπτέµβριος 2003.
• ‘7ο ∆ιεθνές Συνέδριο HELASET’, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, Σεπτέµβριος 2005.
• ‘ΝΕΒ ΧΙΙ’, Ναύπλιο, 2006.
• ‘ΝΕΒ ΧΙΙΙ’, Θεσσαλονίκη, 2008.
• ‘ΝΕΒ XIV’, Ιωάννινα, 2010.

8.3 Συµµετοχή σε ∆ιοργάνωση Συνεδρίων
• ‘Workshop on gravitational waves from coalescing compact binaries’, Caltech,
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