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Βασιλειάδης Δημήτριος 

Βασιλός Νικόλαος 

Βογιατζής Μιχαήλ 

Γεωργιάδης Γεώργιος 

Γιόφκος Γεώργιος 

Γουδούσης Άγγελος 

Δασκαλούδης Χρυσόστομος 

Ζήγος Δημήτριος 

Ιωσηφίδης Αντώνιος 

Καλονικολάου Νικόλαος 
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Μαραγκού Μαρία 

Μαστοράκη Έλλη 

Μητρούση Αναστασία 

Μπαλιάμης Ευάγγελος Μάριος 

Μπάσια Αγγελική 

Μπραίλη Δήμητρα 

Ναζίρης Αλέξανδρος Νικόλαος 

Παναγιωτίδης Ελευθέριος 

 

 

  

 

 

 

 



Ημερολόγιο ερευνητικής εργασίας .  

 

• 17/9   Χωρισμός τετραμελών ομάδων – Γνωριμία με τα μέλη της ομάδας 

• 24/9   Συζήτηση – εμβάθυνση στο θέμα της ερευνητικής εργαίας 

• 1/10   Καταμερισμός των επιμέρους θεμάτων σε κάθε ομάδα 

• 8/10   Συγκέντρωση υλικού      

• 29/10   Ολοκλήρωση συγκέντωσης Υλικού  

• 5/11 -12/11  Παρουσίαση υλικού συζήτηση 

• 19/11  συνάντηση της ομάδας (σε τοπική βιβλιοθήκη) 

• 3/12  Ολοκλήρωση ερευνητικής εργασίας 

• 10/12 Προσθήκη ημερολογίου 

• 17/12   Τελικός έλεγχος της εργασίας 

•         14/01   Προετοιμασία για την προβολή της εργασίας 

 

 

 

 

Μέθοδος εργασίας 

 

Η εργασία της ομάδας μας χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. Αρχικά συγκεντρώσαμε το 

υλικό, το οποίο προήλθε κυρίως από το internet. Έπειτα η ομάδα συγκεντρώθηκε 

δυο φόρες και συνέταξε την εργασία. Τέλος, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις, 

προστέθηκε το ημερολόγιο και η βιβλιογραφία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Σύμπαν 

Θεωρίες για την Δημιουργία του Σύμπαντος 

    Βαβυλώνιοι 

Αιγύπτιοι 

   Κινέζοι 

  Αρχαίοι Έλληνες  

Νεώτερες Θεωρίες 

Το Ηλιακό μας Σύστημα 

Πόσοι γαλαξίες υπάρχουν;  Πόσα σύμπαντα 

Το Σύμπαν, οι Φυσικές και Θετικές Επιστήμες 

Δ. Νανόπουλος (Ζούμε σε δέκα διαστάσεις, αλλά δεν το αντιλαμβανόμαστε») 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σύμπαν 

Ως σύμπαν εννοούμε το σύνολο των πραγμάτων που υπάρχουν, το σύνολο 

δηλαδή των όντων. Σύμφωνα με την επιστήμη το σύμπαν αφορά 

το χωροχρονικό συνεχές, στο οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο της ύλης και 

της ενέργειας. 

Το σύμπαν, στις μεγάλες διαστάσεις του, είναι αντικείμενο μελέτης της 

επιστήμης της αστροφυσικής. Στις πολύ μικρές διαστάσεις το σύμπαν το 

εξερευνά η κβαντική μηχανική. Ενδιάμεσα προσπαθούν να κατανοήσουν τη 

λειτουργία του και την υπόστασή του όλες οι επιστήμες. 

 

Επί του ορισμού 

Οι γνωστές μορφές της ενέργειας, όπως το φως, η θερμότητα, κτλ 

συνδέονται με την ύλη μέσα από σχέσεις ανταλλαγής. Σύμφωνα με την 

σύγχρονη Φυσική υπάρχει ισοδυναμία μεταξύ ύλης και ενέργειας, οπότε και 

οι δύο συνολικά απαρτίζουν το σύμπαν. Μέσα στο σύμπαν ενδεχομένως 

περιλαμβάνεται και η σκοτεινή ύλη, όχι όμως απαραίτητα και η σκοτεινή 

ενέργεια. 

Το σύμπαν αφορά την τωρινή κατάσταση της ύλης και της ενέργειάς του. Η 

εικόνα της παρατήρησης αστέρων, γαλαξιών κλπ είναι ψευδής σε ότι αφορά 

το παρόν και δεν αποτελεί κατ' ανάγκη τη μορφή που έχει το σύμπαν 

σήμερα, καθώς ένας αστέρας πχ μπορεί να έχει πάψει να υπάρχει και να 

μην το γνωρίζουμε ακόμα γιατί δεν έχει ταξιδέψει ως εμάς η πληροφορία 

αυτή μέσω του φωτός. Υποθέτοντας πως στο σύμπαν δεν εισρέει ύλη ή 

ενέργεια, και ούτε χάνονται από αυτό, η εικόνα του παρελθόντος, με βάση 

την ισοδυναμία ύλης και ενέργειας, μας βοηθά να εκτιμήσουμε ποσοτικά το 

σύνολό τους. 

 



Σχήμα 

Το Σύμπαν υποστηρίζεται ότι δεν είναι ούτε «άμορφο» ούτε «άπειρο», αλλά 

έχει πέρατα. Απόψεις της τελευταίας πεντηκονταετίας συγκλίνουν σε αυτήν 

την άποψη, ότι δηλαδή το Σύμπαν είναι περιορισμένο, «περατό». Αυτή ήταν 

θέση και του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Θεωρίες όπως αυτή της μεγάλης 

έκρηξης εκτιμούν ότι το σχήμα του Σύμπαντος είναι, το 

πιθανότερο, υπερσφαιρικό. Μια υπερσφαίρα (η οποία ορίζεται σε 4 

διαστάσεις) μπορεί να νοηθεί αφαιρετικά ως μια σφαίρα τριών διαστάσεων 

της οποίας η ακτίνα συνεχώς μεταβάλλεται, μοιάζοντας με μπαλόνι που 

διαστέλλεται. Αυτή η διαστολή φαίνεται να συνεχίζεται από τη δημιουργία 

του μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το μοντέλο της μεγάλης έκρηξης. 

 

   

 

 

 

 



ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 

ΑΠΟ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ  

ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ 

Τα πράγματα στο Σύμπαν, σύμφωνα με τους Βαβυλώνιους ιερείς  και 

αστρολόγους είχαν ως εξής: 

Αρχικά υπήρχε το χάος, μέχρι που όλα άρχισαν να παίρνουν μορφή 

(τα ίδια πάνω – κάτω που λένε οι αστρονόμοι σήμερα για τη δημιουργία 

των γαλαξιών). Μετά ξεκίνησε μια πάλη των θεών, όπου ο Μαρντούκ (ο 

καλός) νίκησε την Τιτάμ (την κακή), διχοτόμησε το σώμα της, και με το 

μισό έκανε τη γη, ενώ με το άλλο μισό τον ουρανό. Η γη είναι σαν κούφιο 

βουνό που απάνω της έχει τρεις θόλους με τρύπες απ’ όπου τρέχουν τα 

πάνω νερά (η βροχή) και από κάτω της είναι οι θεοί του Άδη. 

Υπάρχουν και τα κάτω νερά απ’ όπου ξεπηδά το νερό των πηγών. Ο 

θόλος με τα αστέρια είναι ο χαμηλότερος στη Γη (πάνω από αυτόν είναι ο 

Μαρντούκ και ο Ανού) και από αυτόν κρέμονται χιλιάδες φώτα. Υπάρχουν 

μόνο εφτά πλανήτες. Ο Ήλιος και η Σελήνη ανήκουν σε αυτούς τους εφτά. 

Η Γη περιστοιχίζεται από νερό και βρίσκεται, μαζί με το νερό ολόγυρά 

της, μέσα σε ένα στρογγυλό κοχύλι, σε ένα πράγμα σαν στρείδι που το 

πάνω μέρος του είναι ο ουρανός θόλος. Και ο Ήλιος; Για τον Ήλιο 

υπάρχει εξήγηση: Ο θεός Ήλιος κάνει κάθε μέρα την ίδια διαδρομή με το 

άρμα του. Αυτό που βλέπουμε και είναι τόσο φωτεινό, είναι ο ένας τροχός 

του άρματος. Βγαίνει λοιπόν κάθε μέρα από μια πόρτα στον Ουρανό και 

χάνεται από μια άλλη πόρτα απέναντι. 

Για να σχολιάσουμε τα «επιστημονικά» συμπεράσματα των ιερέων 

των Βαβυλωνίων θα πρέπει να ξέρουμε πως μέχρι το 2100 π. Χ. τα 

γαϊδούρια ήταν το μεταφορικό μέσο των κατοίκων της περιοχής. Μετά την 

εμφάνιση του αλόγου από τα οροπέδια της κεντρικής Ασίας, το άρμα είναι 



το πιο σύγχρονο μεταφορικό μέσο. Ένας θεός λοιπόν αποκλείεται να 

τριγύρναγε με τα πόδια, αλλά μόνο με άρμα θα μετακινούνταν. Τώρα γιατί 

παρουσίαζε αυτήν την περιοδικότητα στην κίνηση του και κάθε πρωί 

έκανε την ίδια βόλτα σα λεωφορείο, αυτό ήταν δικό του θέμα. 

Μπορεί τώρα πια να μοιάζουν αστεία όλα αυτά αλλά και μόνο η 

βελτίωση και η καθιέρωση ημερολογίου, καθώς και η πρόβλεψη 

εκλείψεων είναι πολύ σημαντικά επιτεύγματα των Βαβυλωνίων. Από κει 

και μετά όλα τα μοντέλα εξήγησης του σύμπαντος που ανέπτυξαν άλλοι 

λαοί ήταν παρόμοια με αυτά των Βαβυλωνίων. Απλός  άλλαζε λίγο το 

«σχήμα» του κόσμου και το «μεταφορικό μέσο» του Ηλίου.      

ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ 

Τα συμπεράσματά τους είναι τα εξής: Η Γη βρίσκεται μέσα σε ένα 

ορθογώνιο κουτί . Γύρω της υπάρχει ένας ποταμός. Στο κέντρο της 

(φυσικά) η Αίγυπτος. Ο Ήλιος και η Σελήνη ταξιδεύουν με βάρκες στον 

ουράνιο ποταμό. Κάθε 15 μέρες μια άγρια γουρούνα (!) αρχίζει να τρώει 

την Σελήνη μέχρι που την εξαφανίζει. Μετά από δύο βδομάδες αυτή 

ξαναγεννιέται (πανσέληνος ). Μερικές φορές η γουρούνα είναι πιο 

επιθετική και την καταπίνει μονομιάς (έκλειψη σελήνης). Άλλοτε πάλι τον 

Ήλιο τον καταπίνει ένα φίδι (έκλειψη Ηλίου). 

Ενώ προσδιόρισαν με μεγάλη ακρίβεια τα σημεία του ορίζοντα, οι 

Αιγύπτιοι, δεν έδωσαν μεγάλη σημασία στις κινήσεις των πλανητών και 

στο ζωδιακό κύκλο. Το δε ημερολόγιό τους  (με 360+5 πρόσθετες ημέρες 

για διόρθωση) παρέμεινε λανθασμένο εξαιτίας των ισχυρών 

θρησκευτικών τους προκαταλήψεων που δεν επέτρεπαν αλλαγές. 

ΚΙΝΕΖΟΙ 

Στο δικό τους μοντέλο, θεωρούν τον κόσμο σαν μια άμαξα που γύρω 

της υπάρχου 4 θάλασσες. Ο Ουρανός είναι η σκεπή της άμαξας και έχει 



πολλά πατώματα. Ανάμεσα στον Ουρανό και τη Γη βρίσκονται τα 

αστέρια. 

Όταν ο δράκοντας τρώει τη Σελήνη ή τον Ήλιο τότε συμβαίνει έκλειψη. 

Το έτος έχει ως βάση το σεληνιακό μήνα και το ημερολόγιό τους έχει 

365,25μέρες. Για τη διόρθωση του πρόσθεταν ενδιάμεσους μήνες. 

  

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ 

Η Γη είναι μια μετέωρη κυλινδρική κολόνα που κρατάει και στηρίζει το 

κέντρο του σύμπαντος. Περιτριγυρίζεται από φλοιούς που έχουν τρύπες. 

Μέσα από τις τρύπες αυτές που βλέπουμε το «κοσμικό πυρ».Το φως 

που περνάει μέσα από τις τρύπες αυτές, είναι το φως των αστεριών που 

βλέπουμε τη νύχτα. 

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 

Η Γη είναι μετέωρη και βρίσκεται μέσα σε μιαδιάφανη σφαίρα . Πάνω 

στη  σφαίρα αυτή τα αστέρια είναι καρφωμένα (σαν πινέζες).Το μέγεθός 

τους είναι μεγάλο. 

ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ 

 Η Γη είναι ριζωμένη στο άπειρο. Δεν υπάρχουν αστέρια. Οι αναθυμιάσεις 

των αερίων της Γης κάθε νύχτα καίγονται μέχρι το ξημέρωμα. Το φως 

από την καύση αυτή είναι το φως των αστεριών. Οι σπινθήρες κάθε πρωί 

σχηματίζουν ένα καινούργιο Ήλιο. Η Σελήνη είναι ένα σύννεφο που κάνει 

ένα μήνα να διαλυθεί και τότε σχηματίζεται ένα νέο σύννεφο. Κάθε  

περιοχή της Γης έχει και τις δικές της αναθυμιάσεις. Συνεπώς 2 άνθρωποι 



που ζουν σε διαφορετικούς τόπους βλέπουν διαφορετικά αστέρια τη 

νύχτα και διαφορετικό Ήλιο την ημέρα. 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ 

Το σύμπαν, σύμφωνα με τους Πυθαγόρειους, είναι μια σφαίρα. Οι 

πλανήτες, ο Ήλιος και το Φεγγάρι γυρίζουν γύρω από τη Γη σε 

διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ τους. Οι  τροχιές περιγράφονταν με 

αριθμούς και οι αριθμοί αντιστοιχούσαν σε ήχους. Η Γη και η Σελήνη 

σχημάτιζαν ένα μουσικό διάστημα ενός τόνου. Η Σελήνη με τον Ερμή ένα 

ημίτονο. Το ίδιο και ο Ερμής με την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη με τον Ήλιο 

μια τρίτη ελάσσονα. Ο Ήλιος με τον Άρη ένα τόνο. Ο Άρης με τον Δία ένα 

ημίτονο. Το ίδιο ο Δίας με τον Κρόνο. Και ο Κρόνος με την εξωτερική 

σφαίρα που υπήρχαν τα ακίνητα αστέρια, μια τρίτη ελάσσονα. Αυτήν την 

Ουράνια μουσική των πλανητών δεν την ακούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά 

μόνο όσοι έχουν το χάρισμα.  

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

Στον ουρανό υπάρχουν γαλαξίες, νεφελώματα, αστέρια, πλανήτες , 

δορυφόροι, κομήτες. Οι γαλαξίες σχηματίζουν ομάδες ή σμήνη. Μέσα στους 

γαλαξίες συγκεντρώνονται τα άστρα. Οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω 

από τ' άστρα και οι δορυφόροι γύρω από τους πλανήτες. 

 



  

Πιθανολογείται ότι το Σύμπαν άρχισε να υπάρχει εδώ και 15 με 20 

δισεκατομμύρια χρόνια, μετά από μια μεγάλη έκρηξη, τη Μεγάλη Έκρηξη ή 

Μπιγκ Μπαγκ; 

  

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Σύνθεση 

Το ηλιακό πλανητικό μας σύστημα απαρτίζεται από τα εξής σώματα: 

Τον Ήλιο 

Το αστέρι κιτρινωπού χρώματος που βρίσκεται στο κέντρο του συστήματος 

μας και αποτελείται από αέριο υδρογόνο (H) και ήλιο (He) και στο οποίο 

είναι συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του πλανητικού μας 

συστήματος.  

Τους Πλανήτες 

Η σειρά των πλανητών από τον ήλιο προς το εξωτερικό του συστήματος 

είναι η εξής: Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός, 

Ποσειδώνας. Οι πλανήτες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, τους 

βραχώδεις και τους αέριους ή δίιους πλανήτες. 

Τους Πλανήτες – Νάνους 

Όπου σύμφωνα με τη συνέλευση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης το 

2006, κατατάσσονται οι: Δήμητρα, Πλούτωνας και η Έριδα της ζώνης 

Kuiper. 

Τους Δορυφόρους των πλανητών. 



Τους Αστεροειδείς 

Τους Κομήτες 

 

Όρια του Ηλιακού Συστήματος 

Τελικό σύνορο του Συστήματος είναι το Νέφος Oort. Είναι παρόμοιο με τη 

Ζώνη Kuiper όσον αφορά τα σώματα που το αποτελούν, βρίσκεται όπως 

πολύ πιο μακριά (στις 50.000-100.000 AU) και σχηματίζει σφαίρα που 

περικλείει το Ηλιακό Σύστημα. Από εκεί προέρχονται οι κομήτες με μεγάλες 

περιόδους, όπως ο κομήτης του Halley. Τυπικά, το όριο του Ηλιακού 

Συστήματος είναι εκεί που η βαρύτητα του Ήλιου παίζει μικρότερο ρόλο 

από τη βαρύτητα άλλων σωμάτων ή του Γαλαξία, δηλαδή περίπου στα μισά 

της απόστασης μέχρι το πιο κοντινό άστρο. Εναλλακτικά, το Ηλιακό 

Σύστημα τελειώνει εκεί που το μαγνητικό πεδίο του Γαλαξία γίνεται 

ισχυρότερο από το μαγνητικό πεδίο του Ηλίου, και δημιουργείται κρουστικό 

κύμα του ηλιακού ανέμου (Ηλιόπαυση). 

Ερμής 

 

 

Είναι μικρότερος σε μέγεθος από τον Γανυμήδη και τον Τιτάνα, δορυφόροι 

του Δία και του Κρόνου, αντίστοιχα. Ο Ερμής είναι ο εγγύτερος πλανήτης 

Η ύπαρξη του πλανήτη Ερμή ήταν γνωστή από την 
αρχαιότητα. Πήρε το όνομά του από τον Θεό Ερμή, που ήταν ο 
αγγελιοφόρος των Ολύμπιων Θεών, επειδή φαινόταν να 
κινείται γρηγορότερα στον ουρανό από οποιονδήποτε άλλο 
πλανήτη. Είναι ο μικρότερος πλανήτης στο ηλιακό σύστημα. Η 
διάμετρός του, 4900 km περίπου, είναι μόλις 40% μεγαλύτερη 
από της Σελήνης και 40% μικρότερη από της Γης. 



στον Ήλιο βρισκόμενος σε μέση απόσταση από αυτόν περίπου 58.000.000 

km. Το περιήλιο του είναι περίπου 47.000.000 km, ενώ το αφήλιο είναι 

σχεδόν 70.000.000 km. Η απόστασή του από τη Γη κυμαίνεται μεταξύ 

91.700.000 και 218.900.000 km και εξαρτάται από τις θέσεις των δύο 

πλανητών. Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του σε 59 περίπου γήινες 

ημέρες και περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο σε 88 γήινες ημέρες. Η 

επιφάνειά του είναι διάσπαρτη από κρατήρες όπως και της Σελήνης. Η 

μέση επιφανειακή του θερμοκρασία είναι περίπου 170 βαθμοί Κελσίου. Έχει 

μια αραιότατη ατμόσφαιρα που αποτελείται κυρίως από ήλιο, ενώ δεν έχει 

κανένα δορυφόρο. Αποτελείται κατά 65% περίπου από μέταλλα και κατά το 

υπόλοιπο 35% από πυριτικά πετρώματα. Επειδή είναι εσωτερικός 

πλανήτης και βρίσκεται κοντά στον Ήλιο μπορεί να παρατηρηθεί μόνο λίγο 

πριν από την ανατολή του Ήλιου ή λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα. 

  

Διαστημικές αποστολές 

Mariner 10 : Η πρώτη και μοναδική διαστημική αποστολή στον Ερμή είναι 

αυτή του Mariner 10,  που πέρασε και από την Αφροδίτη, το 1973-1975. 

Μέχρι τότε λίγα ήταν γνωστά για τον πλανήτη αυτόν επειδή ήταν δύσκολο 

να παρατηρηθεί με τα γήινα τηλεσκόπια. Πλησίασε τον πλανήτη Ερμή στις 

29 Μαρτίου του 1974 σε μια απόσταση 705 χιλιομέτρων από την επιφάνεια. 

Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1974 πέταξε γύρω από τον Ερμή για δεύτερη 

φορά και στις 16 Μαρτίου του 1975 για τρίτη φορά και έστειλε πάνω από 

2000 φωτογραφίες της επιφάνειας του πλανήτη. Ο Mariner 10 

πραγματοποίησε πολλά πειράματα. Από τα σημαντικότερα αποτελέσματα 

της αποστολής αυτής είναι η διαπίστωση ότι ο Ερμής αποτελείται κατά 65% 

περίπου από μέταλλα και κατά το υπόλοιπο 35% από πυριτικά πετρώματα. 

  



Messenger :Η αποστολή Messenger της ΝΑΣΑ. Το όχημα αυτό εκτοξεύτηκε 

από το Ακρωτήριο Canaveral στις 3 Αυγούστου του 2004. Επέστρεψε και 

μπήκε σε τροχιά γύρω από την Γη στις 2 Αυγούστου του 2005, ώστε να του 

δοθεί ώθηση βαρύτητας. Αναμένεται να περάσει γύρω από την Αφροδίτη 

δύο φορές, (τον Οκτώβριο του 2006 και τον Ιούνιο του 2007) και 

χρησιμοποιώντας τη βαρύτητά της θα μπει σε τροχιά προς τον Ερμή. 

Αρχικά θα γίνουν 3 μεταβάσεις γύρω από τον Ερμή, τον Ιανουάριο του 

2008, τον Οκτώβριο του 2008 και τον Σεπτέμβριο του 2009, οπότε τελικά 

θα μπει σε τροχιά γύρω από τον Ερμή το 2011. Αναμένεται να 

χαρτογραφήσει σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων και 

των περιοχών που δεν είχαν χαρτογραφηθεί από το Mariner 10. Επιπλέον, 

είναι προγραμματισμένο να μελετήσει τη σύνθεση της επιφάνειας, της 

ατμόσφαιρας και της μαγνητόσφαιρας. 

Αφροδίτη 

 

Ο πλανήτης αυτός είναι ο 2ος του πλανητικού μας συστήματος. Η ύπαρξη 

του είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Στο λαό μας είναι γνωστός και ως 

Αυγερινός ή Αποσπερίτης. Η Αφροδίτη είναι ορατή με γυμνό μάτι από τη 

Γη. Μπορεί κανείς να τη δει νωρίς το πρωί, πριν την ανατολή του ηλίου 

(τότε λέγεται Αυγερινός), ή λίγο μετά τη δύση (τότε λέγεται Αποσπερίτης). 



Όταν την παρατηρούμε με γυμνό μάτι είναι το πιο λαμπερό αντικείμενο 

στον ουρανό μετά από τον Ήλιο και τη Σελήνη. Με τηλεσκόπιο φαίνεται σαν 

ένας λευκός δίσκος ενώ παρατηρούμε φάσεις, όπως στη Σελήνη. 

 

Χαρακτηριστικά 

Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 108.000.000 km από τον Ήλιο. Η 

Αφροδίτη έχει διάμετρο 12100 km περίπου, περιστρέφεται γύρω από τον 

εαυτό του σε 243 περίπου γήινες ημέρες, με φορά αντίστροφη από αυτή 

της Γης, και περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο σε 224 γήινες ημέρες. 

 

Δορυφόροι-Δακτύλιοι 

Η Αφροδίτη δεν έχει δορυφόρους, ούτε δακτυλίους. 

 

Ατμόσφαιρα 

Η Αφροδίτη έχει παρόμοιο μέγεθος και πυκνότητα με την Γη αλλά πολύ 

διαφορετική σύσταση της ατμόσφαιρας της, που είναι πολύ πυκνή και 

αποτελείται κυρίως από Διοξείδιο του Άνθρακα (96%) και Άζωτο (3%), 

χωρίς ίχνος υδρατμών. Τα παρατηρούμενα νέφη αποτελούνται από 

σταγονίδια θειικού οξέως. 

 

Θερμοκρασία-Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 

Η μέση επιφανειακή της θερμοκρασία είναι 482 βαθμοί Κελσίου. Η 

υψηλότατη αυτή θερμοκρασία, ψηλότερη ακόμα και από του Ερμή παρόλο 



που αυτός βρίσκεται πλησιέστερα στον Ήλιο, είναι αποτέλεσμα του 

φαινομένου του θερμοκηπίου. Η ηλιακή ακτινοβολία περνά μέσα από τα 

νέφη και μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία λόγω της πυκνής 

ατμόσφαιρας διοξειδίου του άνθρακα δεν μπορεί να ξεφύγει με μορφή 

υπέρυθρης ακτινοβολίας και έτσι σταδιακά αυξάνεται η θερμοκρασία του 

πλανήτη. 

 

Μορφολογία της επιφάνειας-Χαρτογράφηση 

Λόγω της πλήρους νεφοκάλυψης της Αφροδίτης οπτικά μπορούμε να 

δούμε μόνο τα υψηλά στρώματα των νεφών. Με την βοήθεια ραντάρ οι 

διαστημικές αποστολές της ΝΑΣΑ, Pioneer Venus mission (1978) και 

Magellan Radar Mapping (1990-94) και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 

Venera 15 & 16, μπόρεσαν να χαρτογραφήσουν με μεγάλη ακρίβεια την 

επιφάνεια της, η οποία είναι διάσπαρτη από ηφαίστεια, κρατήρες, τεράστιες 

χαράδρες και από εμφανείς ροές λάβας. 

  

Διαστημικές αποστολές 

Έχουν γίνει πάνω από 27 απόπειρες να σταλούν διαστημικές αποστολές 

στην Αφροδίτη, τόσο από τις ΗΠΑ (Πρόγραμμα Mariner, Pioneer Venus 1, 

Galileo & Magellan) όσο και από την πρώην Σοβιετική Ένωση (σειρά 

Venera και Vega). Τελευταία αποστολή ήταν το Venus Express της ESA, το 

οποίο εκτοξεύτηκε στης 9 Νοεμβρίου 2005 και από τον Μάιο του 2006 είναι 

σε τροχιά γύρω από την Αφροδίτη. Συνολικά η αποστολή του θα διαρκέσει 

500 ημέρες και οι επιστήμονες περιμένουν να μάθουν πολλά περισσότερα 

για τον πλανήτη. 

 



Γη 

 

Ο τρίτος πλανήτης του ηλιακού συστήματος σε απόσταση από τον  Ήλιο. 

Είναι ο πέμπτος σε μάζα και όγκο πλανήτης του ηλιακού συστήματος. 

Φιλοξενεί νερό σε υγρή, στερεή και αέρια κατάσταση και ζωή. Περιφέρεται 

γύρω από τον Ήλιο, σε 365.25 ημέρες, ο άξονάς της παρουσιάζει κλίση 

23ο27' με το επίπεδο της  εκλειπτικής. 

 

Άρης 

 

Γενικά 

Ο Άρης είναι ο 4ος κατά σειρά πλανήτης του ηλιακού συστήματος και 

βρίσκεται σε απόσταση περίπου 228.000.000 km από τον Ήλιο. Η ύπαρξη 

του είναι γνωστή από την αρχαιότητα και το κόκκινο χρώμα του ενέπνευσε 

τους αρχαίους Έλληνες στο να του δώσουν το όνομα του θεού του 



πολέμου. Λέγεται και κόκκινος πλανήτης εξαιτίας του χρώματος που 

παρουσιάζει όταν τον παρατηρούμε με οπτικό τηλεσκόπιο. Περιβάλλεται 

από μια λεπτή ατμόσφαιρα που επιτρέπει την παρατήρηση της επιφάνειάς 

του. Για το λόγο αυτό ο Άρης είναι ο πλανήτης για τον οποίο έχουμε τις 

περισσότερες πληροφορίες για την επιφάνειά του. Ο Άρης έχει διάμετρο 

6800 km περίπου, περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του σε 1 περίπου 

γήινη ημέρα και περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο σε 1.9 γήινα χρόνια. Η 

μέση επιφανειακή του θερμοκρασία είναι -60 βαθμοί Κελσίου περίπου, αλλά 

η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 20 βαθμούς. 

 

Χαρακτηριστικά 

Η ατμόσφαιρα του αποτελείται κυρίως από Διοξείδιο του Άνθρακα (95%), 

Άζωτο, Αργό και ελάχιστο νερό, αρκετό όμως για να δημιουργεί λίγα νέφη. 

  

Γεωλογία-Μορφολογία 

Τα αρειανά πετρώματα της επιφάνειας φαίνονται να αποτελούνται από 

θραύσματα λάβας ενώ γενικά το έδαφος του αποτελείται από βασαλτικά 

πετρώματα. Η επιφάνειά του φαίνεται να έχει μια αφθονία σιδήρου στο 

οποίο οφείλεται το κόκκινο χρώμα του. 

Τα διάφορα διαστημικά οχήματα που τον επισκέφθηκαν, μας έδωσαν 

αρκετές ενδείξεις ότι το νερό κάλυπτε την επιφάνεια του Άρη σε βάθος 

δεκάδων μέτρων αφού οι φωτογραφίες αυτές μας έδειξαν κάποιες 

χαρακτηριστικές λεκάνες που πιθανόν να ήταν γεμάτες με νερό 

σχηματίζοντας λίμνες ή και ωκεανούς ακόμη. Η παρουσία κοιτών των 

ποταμών και τα στοιχεία της διάβρωσης λόγω ρέοντος υγρού δείχνουν ότι ο 

Αρης ήταν μιά φορά πολύ θερμότερος. Η ατμόσφαιρα που περιβάλλει τον 



Αρη είναι σήμερα ανεπαρκής για να διατηρήσει ένα κλίμα αρκετά θερμό για 

να ρεύσει το νερό. 

Η Αρειανή επιφάνεια δεν εμφανίζει στοιχεία τεκτονικής πλακών, έτσι η 

συνεχής επανακυκλοφορία του φλοιού δεν εμφανίστηκε ποτέ στον Αρη. 

Γενικά δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά ιδιαίτερη σεισμική δραστηριότητα. 

Οι πόλοι του, καλύπτονται από τα πολικά καπέλα, λευκές κηλίδες από ξηρό 

πάγο (στερεό διοξείδιο του άνθρακα), που εμφανίζονται περιοδικά κατά τον 

χειμώνα. Ακόμη, οι πορτοκαλί περιοχές είναι έρημοι από τις οποίες 

σηκώνονται ανεμοθύελλες σκόνης, ενώ ο Άρης έχει και αρκετά βουνά, 

όπως ο Όλυμπος (το υψηλότερο όρος του ηλιακού μας συστήματος), 

καθώς και βαθιές χαράδρες που εκτείνονται για εκατοντάδες χιλιόμετρα. 

 

Δορυφόροι 

Ο Άρης έχει δύο δορυφόρους τον Δείμο και τον Φόβο, οι οποίοι κατά πάσα 

πιθανότητα είναι αστεροειδείς που αιχμαλωτίστηκαν κάποτε από το 

βαρυτικό πεδίο του Άρη. 

Μαγνητικό πεδίο 

Ο Αρης έχει ένα πολύ αδύνατο μαγνητικό πεδίο (που φτάνει τα 2 μόνο 

χιλιοστά του γήινου), το οποίο δείχνει ότι πιθανώς δεν έχει έναν τηκόμενο 

πυρήνα σιδήρου. 

 Ύπαρξη ζωής και νερού στον Άρη 

Πριν την εξερεύνηση του από τις διαστημικές ακάτους Viking Landers 1 και 

2, που προσεδαφίστηκαν στον Άρη, υπήρχε η άποψη ότι μπορεί στον 

πλανήτη αυτόν να είχε αναπτυχθεί κάποιο είδος εξωγήινη ζωής 

(μικροοργανισμοί). Η άποψη αυτή δεν τεκμηριώθηκε από τα βιολογικά 



πειράματα που έγιναν στις ακάτους. Σχετικά πρόσφατα όμως 

ανακαλύφθηκε στην Ανταρκτική ένας μετεωρίτης που αποδείχθηκε ότι 

προέρχεται από τον Άρη. Μερικοί επιστήμονες θεωρούν ότι ορισμένοι 

τριχοειδείς σχηματισμοί που υπάρχουν στον μετεωρίτη είναι απολιθώματα 

μικροοργανισμών. Πρόσφατες έρευνες από τα διαστημικά οχήματα που 

βρίσκονται σε τροχιά γύρω του, έδειξαν την παρουσία νερού στον πλανήτη, 

προφανώς κάτω από την επιφάνειά του. Σε συνδυασμό με τη 

φωτογράφηση γεωλογικών σχηματισμών που θυμίζουν ποτάμια και λίμνες, 

εικάζεται ότι ο Άρης είχε κάποτε μεγάλες ποσότητες επιφανειακών νερών, 

οπότε είναι πιθανό να αναπτύχθηκε και εκεί ζωή, όπως στη Γη. Έχουν 

σχεδιασθεί διαστημικές αποστολές για να ελέγξουν αυτήν την υπόθεση. 

  

Διαστημικές αποστολές 

Μέχρι το 2000 είχαν γίνει πάνω από 30 απόπειρες να σταλούν διαστημικές 

αποστολές στον Άρη, τόσο από τις ΗΠΑ και την πρώην Σοβιετική Ένωση 

όσο και από τις διαστημικές υπηρεσίες της Ευρώπης και Ιαπωνίας. Τις 

περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες αυτού του πλανήτη τις έχουμε 

από τις επιτυχείς διαστημικές αποστολές Viking 1 & 2, Mars Pathfinder και 

Mars Global Surveyor, καθώς και από τις αποστολές Nozomi της Ιαπωνίας, 

Mariner (USA) και Mars (USSR). Τον Απρίλιο του 2001 εκτοξεύθηκε το 

Mars Odyssey και από τον Οκτώβριο του ίδιου έτους μπήκε σε τροχιά γύρω 

από τον Άρη συλλέγοντας συνεχώς πληροφορίες με σημαντικότερες 

επιτυχίες την ανακάλυψη τεραστίων αποθεμάτων παγωμένου νερού και την 

λεπτομερή καταγραφή της δομής της Αρειανής επιφάνειας και των ορυκτών 

της στοιχείων. Η αποστολή αυτή θα συνεχιστεί μέχρι και το 2006 με βασικό 

σκοπό την καταγραφή και μελέτη του Αρειανού κλίματος. Άλλες αποστολές 

που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι: Η αποστολή Mars Express από την ESA 

που εκτοξεύθηκε τον Ιούνιο του 2003 και περιελάμβανε το όχημα εδαφους 

Beagle 2. Δυστυχώς παρόλη την επιτυχή αποδέσμευση του Beagle 2 από 



το Mars Express στις 19 Δεκεμβρίου του 2003 χάθηκαν τα ίχνη του προτού 

προλάβει να προσεδαφιστεί. Η αποστολή Mars Reconnaissance Orbiter της 

ΝΑSA η οποία εκτοξεύθηκε στις 10 Ιουνίου 2003 και περιλαμβάνει 2 

σύγχρονα οχήματα προσεδάφισης (Spirit και Opportunity) τα οποία έχουν 

την δυνατότητα να εξερευνούν μια περιοχή διαμέτρου 100 μέτρων την 

ημέρα. Η λειτουργία των οχημάτων συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η αποστολή 

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) της ΝΑΣΑ (2005) βρίσκεται σε τροχιά 

γύρω από τον κόκκινο πλανήτη και συλλέγει δεδομένα. Πολλές μελλοντικές 

αποστολές έχουν προγραμματισθεί ανάμεσα στις οποίες είναι οι: Phoenix 

της ΝΑΣΑ (2007), Netlander με συνεργασία Φιλανδών, Γάλλων, Γερμανών 

και Αμερικάνων (2007) και το το Mars Science Laboratory, ένα μακράς 

διάρκειας όχημα εδάφους της ΝΑΣΑ (2009) 

 

Δίας 

 

Γενικά 

Ο Δίας είναι ο 5ος και μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος 

με μάζα περίπου 320 φορές μεγαλύτερη από τη Γη και σώμα της ίδιας 

χημικής σύνθεσης με τον Ήλιο. Η ύπαρξη του είναι γνωστή από την 

αρχαιότητα. Η τεράστια μάζα του, καθώς και τα φυσικά φαινόμενα που 

δημιουργούνται στο εσωτερικό και στην ατμόσφαιρά του, μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο πλανήτης αυτός μοιάζει να συμπεριφέρεται σαν ένα 



αστέρι που λόγω της μικρής του μάζας, σε σχέση με την απαιτούμενη που 

είναι κάπου 70 φορές μεγαλύτερη, δεν κατάφερε ποτέ να φθάσει στο σημείο 

που φτάνουν τα κανονικά άστρα στη διάρκεια της ζωής του (Κύρια 

Ακολουθία) και τώρα πεθαίνει όπως προβλέπει η αστρική εξέλιξη. 

Ο Δίας έχει διάμετρο 145000 km περίπου, περιστρέφεται γύρω από τον 

εαυτό του σε 10 περίπου Γήινες ώρες και γύρω από τον Ήλιο σε 12 γήινα 

χρόνια περίπου. Η μέση επιφανειακή του θερμοκρασία είναι -110 βαθμοί 

Κελσίου. 

  

Χαρακτηριστικά 

  

Σύσταση-Ατμόσφαιρα 

Πολύ διαφορετικός από τους κοντινότερους στη Γη πλανήτες, ο Δίας είναι 

στην ουσία μία τεράστια σφαίρα σκόνης υδρογόνου και ηλίου, ενώ περιέχει 

και ποσότητες αμμωνίας, μεθανίου, δηλαδή κάποια απ' τα συστατικά που 

περιείχε πιθανόν και η πρώιμη ατμόσφαιρα της Γης. Δεδομένου ότι η 

θερμοκρασία μειώνεται με το ύψος, η έντονη εσωτερική θερμοκρασία του 

Δία μετατρέπεται στα υψηλά στρώματα σε παγερό αέρα που φθάνει σε 

θερμοκρασία τους -150οC. 

Ο Δίας έχει έναν δυναμικά εξελισσόμενο καιρό με δομές νεφών που 

αλλάζουν μέσα σε χρονικό διάστημα ακόμα και λίγων ωρών. Οι διαταραχές 

της ατμόσφαιρας του δημιουργούν ανοιχτές και σκούρες ραβδώσεις που 

αποτελούν και το χαρακτηριστικό της εμφάνισής του, αποτέλεσμα της 

διαφορικής περιστροφής. Η περίφημη ερυθρά κηλίδα του, ιδιαίτερα, δεν 

είναι παρά μία φοβερή καταιγίδα, με πλάτος τρεις φορές το πλάτος της Γης 

και η οποία υπάρχει τα τελευταία 300 χρόνια. Πολλές καταιγίδες σαρώνουν 



την επιφάνεια του Δία για εβδομάδες ολόκληρες και προκαλούνται από την 

ηλιακή θερμότητα, καθώς αέρια εκτινάσσονται από το εσωτερικό του και 

παγιδεύονται στις ζώνες ισχυρών ανέμων αντίθετων διευθύνσεων. 

  

Μαγνητικό πεδίο 

Ο Δίας έχει ισχυρότατο μαγνητικό δίπολο, 1.600 φορές ισχυρότερο από 

εκείνο της Γης. Η μαγνητόσφαιρα του Δία μοιάζει με γιγάντια σφαιρική 

σταγόνα προς τον Ήλιο με ακτίνα 100 έως 150 ακτίνες του Δία, και 

ατρακτοειδής προς τη σκοτεινή πλευρά που εκτείνεται ίσως και πέρα από 

μία αστρονομική μονάδα. Ο Δίας έχει έντονες ζώνες ακτινοβολίας (ζώνες 

Van Allen) και εμφανίζεται πολικό σέλας όπως στη Γη. 

 

Ακτινοβολία 

Οι πιο πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι ο Δίας εκπέμπει 

περισσότερη ενέργεια από αυτή που δέχεται από τον Ήλιο. Αυτό οφείλεται 

στο ότι ακτινοβολεί στο διάστημα τη θερμότητα που έχει παραχθεί από τότε 

που σχηματίστηκε και στο ότι συστέλλεται. 

Δορυφόροι 

Ο Δίας διαθέτει 63 γνωστούς συνολικά δορυφόρους διαφόρων μεγεθών σε 

τροχιά γύρω του από τους οποίους οι τέσσερις Γανυμήδης, Καλλιστώ, Ιώ 

και Ευρώπη ανακαλύφθηκαν από τον Γαλιλαίο όταν παρατήρησε τον 

ουρανό με το τηλεσκόπιό του το 1610, είναι πολύ μεγάλοι με διάμετρο από 

4.980 έως 2880 χλμ. Οι δύο πρώτοι είναι μεγαλύτεροι της Σελήνης. Αυτοί οι 

τέσσερις φαίνονται με απλά κυάλια κατά τη διεύθυνση του ισημερινού του 

πλανήτη. Κατά τη κίνησή τους περί τον Δία άλλοτε υφίστανται εκλείψεις, 

άλλοτε διαβάσεις (προ του δίσκου του Δία) και άλλοτε επιπροσθήσεις. 



Εδώ και καιρό υπάρχουν ισχυρές υπόνοιες ότι στην Ευρώπη, στον 

μικρότερο από τους τέσσερις δορυφόρους του Δία που ανακάλυψε ο 

Γαλιλαίος, υπάρχει ένας ωκεανός κάτω από το λεπτό επιφανειακό φλοιό. 

Αυτός φαίνεται στις διάφορες φωτογραφίες που έστειλε κατά καιρούς η 

ρομποτική διαστημοσυσκευή Galileo. Μάλιστα, μετά από μελέτη χιλιάδων 

φωτογραφιών πολλοί ερευνητές εκτιμούν ότι ο επιφανειακός φλοιός της 

Ευρώπης δεν ξεπερνάει τα 5 χιλιόμετρα σε πάχος, ενώ ο ωκεανός που -

πιθανά- βρίσκεται από κάτω, μπορεί να φτάνει σε βάθος 50 χιλιομέτρων. 

Δακτύλιοι 

Ο Δίας έχει και ένα αχνό σύστημα δακτυλίων που ανακαλύφθηκε από την 

αποστολή Voyager 1 και που αποτελούνται κυρίως από μικροσκοπικά 

σωματίδια. Τα στοιχεία της διαστημικής αποστολής Galileo οδηγήσαν στην 

θεωρία πώς αυτοί οι δακτύλιοι προήλθαν από την σύγκρουση μετεωριτών 

με 4 από τους δορυφόρους του Δία (Μέτης, Αδραστέα, Θήβη και Αμαλθέα). 

 

Αν πάτε στον Δία 

Εξαιτίας της δηλητηριώδης σύνθεσης της ατμόσφαιρας του Δία από 

Υδρογόνο, Ήλιο, Μεθάνιο και Αμμωνία, δεν θα ήταν δυνατόν να 

αναπνεύσετε αν βρισκόσασταν στον γίγαντα των πλανητών. Παρόλα αυτά, 

ακόμα και αν προσπαθούσατε να πάτε εκεί με κάποιο είδος στολής, θα 

αντιμετωπίζατε δυσκολία στο περπάτημα, λόγο της μεγάλης μάζας του 

πλανήτη και της ισχυρότατης βαρυτικής έλξης. 

Καθώς θα πέφτατε με αλεξίπτωτο διαμέσου της ατμόσφαιρας, η πίεση και η 

υψηλή θερμοκρασία θα προκαλούσε την σύνθλιψη και το λιώσιμο του 

σώματός σας ή οποιουδήποτε διαστημικού σκάφους, το οποίο θα 

οδηγούσατε. Για παράδειγμα, το όχημα εισόδου που απελευθέρωσε η 

διαστημοσυσκευή Galileo επέζησε μονάχα μία ώρα στην προσπάθειά της 



να διεισδύσει με αλεξίπτωτο εντός της πυκνής και θυελλώδους 

ατμόσφαιρας. Οι πραγματικά εχθρικές συνθήκες που επικρατούν στον Δία 

δεν αφήνουν κανένα περιθώριο επίσκεψης του ανθρώπου. 

Ερωτήματα 

Το όχημα εισόδου που απελευθέρωσε η διαστημοσυσκευή Galileo μας 

πρόσφερε τα πρώτα αληθινά επιστημονικά δεδομένα για την χημεία ενός 

αεριώδη πλανήτη. Τα αρχικά δεδομένα που συλλέξαμε μας φέρνουν 

αντιμέτωπους με ένα ακόμα μυστήριο, γιατί υπάρχει τόσο λίγο νερό στην 

ατμόσφαιρα του Διός; Υπάρχουν αναφορές ότι έτυχε να εισέλθει εντός μιας 

ασυνήθιστα άνυδρης περιοχής, κάτι που πρέπει ακόμα να διαλευκανθεί. 

Σε πόσο μεγάλο βάθος εκτείνονται οι πολύχρωμες ζώνες που βλέπουμε 

μέσα από τα τηλεσκόπιά μας; 

Πως είναι δυνατόν να αντέχει τόσο πολύ η “Μεγάλη Ερυθρή Κηλίδα”; 

Υπάρχουν βέβαια αρκετά θεωρητικά μοντέλα ικανά να το εξηγήσουν, 

απαιτούνται όμως κι άλλα δεδομένα για να αποφασιστεί πιο είναι το 

ορθότερο. 

Πως μπορούμε να συλλέξουμε περισσότερα άμεσα δεδομένα από το 

εσωτερικό του Δία; Μεταλλικό υδρογόνο σε υγρή μορφή έχει κατασκευαστεί 

τεχνητός στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Livermore, πολλές όμως 

ιδιότητές του παραμένουν άγνωστες. 

Γιατί οι δακτύλιοι του Δία είναι τόσο σκοτεινοί σε αντίθεση με τους 

λαμπρούς δακτυλίους του Κρόνου; 

Διαστημικές αποστολές 

Μέχρι σήμερα έχουν προσπεράσει και μελετήσει τον Δία πέντε συνολικά 

διαστημόπλοια: τα Pioneer 10, 11, τα Voyager 1, 2 και το Galileo. Τα 

Pioneer τράβηξαν τις πρώτες φωτογραφίες, οι οποίες όμως, ποιοτικά δεν 



ήταν τόσο καλές όπως αυτές των Voyager που είχαν πιο προηγμένο 

εξοπλισμό. Ύστερα ακολούθησε η αποστολή του Galileo, η οποία στέφθηκε 

με μεγάλη επιτυχία στη μελέτη του γίγαντα των πλανητών και του 

περιβάλλοντός του. Η διαστημική αποστολή Cassini/Huygens καθώς 

προσπέρασε τον Δία στην πορεία του για τον Κρόνο, βρήκε πως η 

μαγνητόσφαιρα του Δία εκτείνεται σε εύρος 30 φορές την ακτίνα του. 

Η πιθανή μελλοντική αποστολή Jupiter Icy Moons Orbiter (~2015) θα 

μελετήσει την ιστορία της δημιουργίας 3 εκ των δορυφόρων του Δία, της 

Καλύστως, του Γανυμήδη και της Ευρώπης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

σε αυτούς τους δορυφόρους λόγω των σημαντικών ενδείξεων που 

υπάρχουν, από τα στοιχεία που συνέλεξε το διαστημόπλοιο Galileo, για την 

ύπαρξη ωκεανών κάτω από την παγωμένη επιφάνεια τους άλλα και 

χημικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ύπαρξη ζωής. Υπάρχει 

επίσης και η αμερικανική διαστημοσυσκευή Τζούνο. Θα κοστίσει 

700.000.000 δολλάρια και θα εκτοξευθεί στις 30/6/2010. Το διαστημόπλοιο 

θα τεθεί σε πολική τροχιά για να μελετήσει την μαγνητόσφαιρα του Δία, το 

εσωτερικό του πλανήτη (αν όντως έχει στερεό πετρώδη πυρήνα), την 

ποσότητα νερού στην ατμόσφαιρα και τους ανέμους του Δία (600 

χιλιόμετρα ανά ώρα). Θα είναι επίσης το πρώτο όχημα με φωτοβολταϊκά 

στοιχεία πέρα από τη Ζώνη των Αστεροειδών. 

 

 

 

 

 

 



Κρόνος 

 

Ο Κρόνος είναι ο 6ος του πλανητικού μας συστήματος σε απόσταση 

περίπου 1.430.000.000 km από τον Ήλιο. Η ύπαρξη του είναι γνωστή από 

την αρχαιότητα και πήρε το όνομα του από τον θεό Κρόνο, πατέρα του Δία. 

Είναι ίσως ο ομορφότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος με 

πολλούς επιφανειακούς χρωματισμούς και ένα πολύ εκτεταμένο σύστημα 

δακτυλίων, το οποίο είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισμα του πλανήτη 

αυτού. 

 

Γενικά 

Ο Κρόνος έχει διάμετρο 120.000 km περίπου και περιστρέφεται γύρω από 

τον εαυτό του σε 10.5 περίπου γήινες ώρες και γύρω από τον Ήλιο σε 29.5 

γήινα χρόνια. Η μέση επιφανειακή του θερμοκρασία είναι -130 βαθμοί 

Κελσίου. 

 

Ατμόσφαιρα 



Η ατμόσφαιρα του αποτελείται κυρίως από Υδρογόνο (97%), Ήλιο (3%) και 

λίγο Μεθάνιο. Είναι ενδιαφέρον ότι η πυκνότητα του είναι μικρότερη από 

αυτή του νερού. Έχουν παρατηρηθεί να πνέουν στην επιφάνεια του ισχυροί 

άνεμοι, με ταχύτητες περίπου 1500 km/h. 

 Δορυφόροι 

Έχει μεγάλο αριθμό δορυφόρων και πρόσφατα έχουν ανακαλυφθεί αρκετοί 

νέοι από τη διαστημοσυσκευή Cassini. Συνολικά έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής 

56 δορυφόροι. 

Δακτύλιοι 

Οι εντυπωσιακοί δακτύλιοι του Κρόνου παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά 

από τον Γαλιλαίο. Οι δακτύλιοι χωρίζονται σε αρκετές περιοχές με κενά 

ανάμεσά τους. Οι πιο εμφανείς περιοχές, οι δακτύλιοι Α και Β είναι και οι 

πιο φωτεινοί και οι δακτύλιοι C που είναι πιο αχνοί. Το γνωστότερο 

χώρισμα δακτυλίων είναι το χώρισμα Κασσίνι που χωρίζει τους Α από τους 

Β δακτυλίους. Το ανακάλυψε ο Giovanni Cassini to 1675. Το 1837 ο 

αστρονόμος Johann Encke, παρατήρησε ένα μικρότερο χώρισμα στη μέση 

περίπου των δακτυλίων A το οποίο και πήρε το όνομά του (χώρισμα Ένκε). 

Η προέλευση των δακτυλίων είναι άγνωστη. Πιστεύεται ότι δημιουργήθηκαν 

από μεγάλους δορυφόρους που περιστρέφονταν γύρω από τον πλανήτη 

και θρυμματίστηκαν από την πρόσκρουσή τους με κομήτες και 

μετεωροειδείς. 

Η σύνθεση των δακτυλίων δεν μας είναι γνωστή, αλλά δείχνουν να έχουν 

σημαντικές ποσότητες πάγου νερού. Κομμάτια πάγου δείχνουν να 

περιστρέφονται μαζί με θραύσματα μετάλλων, κόκκους σκόνης και κομμάτια 

βράχων. 

  



Μαγνητικό πεδίο 

Ο Κρόνος έχει μαγνητικό πεδίο, λιγότερο ισχυρό από της Γης (0,6% του 

γήινου). Σε συνδυασμό όμως με την γρήγορη περιστροφή του 

παρατηρούμε και σε αυτόν το φαινόμενο του Σέλαος και στους δύο πόλους 

του. 

 Διαστημικές αποστολές 

Πολλά από αυτά που γνωρίζουμε σήμερα για τον πλανήτη και τους 

δορυφόρους του, μας έγιναν γνωστά από την εξερεύνηση των Pioneer 11 

το 1979, Voyager 1 και 2 το 1980-81. Από το 2004, η διαστημοσυσκευή 

Cassini βρίσκεται σε τροχιά γύρω απ' τον πλανήτη, μελετώντας τον 

διεξοδικά αυτόν αλλά και τον δορυφόρο Τιτάνα κυρίως. 

 

Ουρανός 

 

Ο πλανήτης αυτός είναι ο 7ος του πλανητικού μας συστήματος και, σε 

μέγεθος, ο 3ος μετά το Δία και τον Κρόνο. Ανακαλύφθηκε το 1781 από τον 

William Herschel. 

Γενικά 

Έχει διάμετρο 51.000 km περίπου, περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του 

σε 18 περίπου γήινες ώρες και περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο σε 84 γήινα 

χρόνια. H απόστασή του από τον Ήλιο είναι περίπου 2.870.000.000 km και 



έχει τον άξονα περιστροφής του σχεδόν παράλληλο στο επίπεδο της 

τροχιάς του γύρω από τον Ήλιο. Πιστεύεται ότι η αιτία για αυτό το 

παράδοξο είναι μια σύγκρουσή του με κάποιο άλλο μεγάλο πλανητικό 

σώμα, σύγκρουση που πιθανά έγινε στην πρώιμη ιστορία του πλανητικού 

μας συστήματος. Η μέση επιφανειακή του θερμοκρασία είναι -200 βαθμοί 

Κελσίου. Στον πλανήτη Ουρανό οφείλεται η ονομασία του χημικού στοιχείου 

Ουράνιο, το οποίο ανακαλύφθηκε από τον Μαρτιν Χάινριχ Κλέπροτ το ίδιο 

έτος με την ανακάλυψη του πλανήτη από τον Ουίλιαμ Χέρσελ. 

  

Σύσταση-Ατμόσφαιρα 

Η ατμόσφαιρά του αποτελείται κυρίως από υδρογόνο (H) και ήλιο (He). Το 

χρώμα του πλανήτη Ουρανού είναι γαλάζιο και ο λόγος είναι ότι το λίγο 

Μεθάνιο που υπάρχει στην ατμόσφαιρά του απορροφά το κόκκινο φως. 

Δορυφόροι-Δακτύλιοι 

Οι πρώτοι τέσσερις δορυφόροι ανακαλύφθηκαν τον 18ο και 19ο αιώνα από 

τους αστρονόμους W. Herschel και W. Lassel. Ένας ακόμα ανακαλύφθηκε 

από τον G. Kuiper το 1948. Άλλοι δέκα δορυφόροι ανακαλύφθηκαν με τη 

διέλευση του Voyager 2 το 1986. Από τότε συνεχώς ανακαλύπτονται νέοι 

δορυφόροι αυτού του πλανήτη από παρατηρητήρια στη Γη. Οι δορυφόροι 

του Ουρανού παίρνουν τα ονόματά τους από τους ήρωες των θεατρικών 

έργων του Σαίξπηρ. Σήμερα είναι γνωστοί 27 δορυφόροι. Ένα άλλο 

ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτού του πλανήτη είναι ότι, όπως ο Κρόνος και 

ο Δίας, έχει ένα σύστημα λεπτών δακτυλίων. Οι δακτύλιοι αυτοί, που είναι 

τουλάχιστον 11, αποτελούνται από σωματίδια πετρώδους και ανθρακώδους 

σύστασης. 

  



Παρατήρηση από τη Γη 

Λόγω της απόστασής του από τη Γη, ο πλανήτης Ουρανός είναι δύσκολα 

ορατός με γυμνό μάτι. Μπορεί κανείς να τον δει με κιάλια. Με οπτικό 

τηλεσκόπιο, είναι ορατός σαν γαλαζοπράσινος δίσκος, και δεν είναι 

δυνατόν να δει κανείς λεπτομέρειες της επιφάνειάς του. 

 

Διαστημικές Αποστολές 

Τις περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες αυτού του πλανήτη τις 

έχουμε από την διαστημική αποστολή Voyager 2 της NASA, που πέρασε 

κοντά του τον Ιανουάριο του 1986. 

 

Ποσειδώνας 

 

Ο πλανήτης αυτός είναι ο 8ος του πλανητικού μας συστήματος και 

βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4.500.000.000 km από τον Ήλιο. 

Ανακαλύφθηκε το 1846. 

Ανακάλυψη 



Η ύπαρξη του Ποσειδώνα είχε προβλεφθεί θεωρητικά το 1843 από τον 

Γάλλο αστρονόμο Urbain Leverrier, λόγω της βαρυτικής του επίδρασης 

στον Ουρανό. Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στις 23 Σεπτεμβρίου του 

1846 από τον John Galle του αστεροσκοπείου του Βερολίνου, βάσει των 

προβλέψεων του Leverrier. 

  

Χαρακτηριστικά 

  

Γενικά 

Έχει διάμετρο 49500 km, περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του σε 16 

περίπου γήινες ώρες και περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο σε 165 γήινα 

χρόνια. Η μέση επιφανειακή του θερμοκρασία είναι -180 βαθμοί Κελσίου. 

  

Σύσταση-Ατμόσφαιρα 

Η ατμόσφαιρα του αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, ήλιο, υδρατμούς και 

μεθάνιο (μόλις 2%). Το χρώμα του πλανήτη Ποσειδώνα είναι γαλάζιο, όπως 

και του Ουρανού, και ο λόγος είναι το λίγο μεθάνιο που υπάρχει στην 

ατμόσφαιρά του και το οποίο απορροφά το κόκκινο φως. 

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό αυτού του πλανήτη είναι ότι έχουν 

παρατηρηθεί να πνέουν στην επιφάνεια του οι ισχυρότεροι άνεμοι από 

όλους τους άλλους πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος, με ταχύτητες 

μεγαλύτερες από 2000 km/h. Ο εντυπωσιακότερος σχηματισμός στην 

επιφάνεια του πλανήτη είναι η Μεγάλη Σκοτεινή Κηλίδα στο νότιο 

ημισφαίριο. Είναι περίπου η μισή από τη Μεγάλη Ερυθρή Κηλίδα του Δία, 

με διάμετρο ίση με της Γης. 



 

Δορυφόροι-Δακτύλιοι 

Ο Ποσειδώνας έχει 13 δορυφόρους. Μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο 

Τρίτων. Μερικοί ακόμα από αυτούς: Πρωτέας, Νηρηίδα, Θάλασσα, 

Ψαμάθεια, Ναϊάδα, Λάρισσα, Δέσποινα, Γαλάτεια. 

Άλλο ένα ενδιαφέρον γνώρισμα αυτού του πλανήτη είναι ότι όπως ο 

Κρόνος, ο Δίας και ο Ουρανός, έχει δακτυλίους, τέσσερις τον αριθμό, οι 

οποίοι είναι αρκετά λεπτοί και αμυδροί. Αποτελούνται από παγωμένο 

μεθάνιο και από σωματίδια σκόνης που προέρχονται από θραύσματα 

συγκρούσεων. Επειδή τα υλικά δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα, μερικά 

τμήματα των δακτυλίων φαίνονται πιο λαμπερά από άλλα. Εκτείνονται σε 

απόσταση από 40.000 χιλιόμετρα πάνω από την ατμόσφαιρα του πλανήτη 

και μέχρι τα 63.000 χιλιόμετρα, ενώ το πλάτος τους δεν ξεπερνάει τα 15 με 

20 χιλιόμετρα. Ο εξωτερικός δακτύλιος ονομάζεται Δακτυλιος Adams. Ο 

αμέσως επόμενος ονομάζεται Galatea. Στη συνέχεια βρίσκεται ο Le Verrier 

και τέλος ο αμυδρός αλλά πλατύς δακτύλιος του Galle. 

 

Μαγνητικό πεδίο 

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου του Ποσειδώνα είναι περίπου ίση με το 1/5 

της έντασης του γήινου μαγνητικού πεδίου. Ακόμα, το μαγνητικό του πεδίο 

έχει παράξενο προσανατολισμό. Ο άξονας του σχηματίζει γωνία περίπου 

50° με τον άξονα περιστροφής του πλανήτη. Ο λόγος της μεγάλης αυτής 

απόκλισης δεν είναι ακόμη γνωστός. 

  

Παρατήρηση από τη Γη 



Δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι. Μπορεί κανείς να τον εντοπίσει με κιάλια. 

Αν παρατηρηθεί με, ικανής διαμέτρου, τηλεσκόπιο βλέπουμε έναν 

γαλαζοπράσινο δίσκο και δεν είναι δυνατόν να διακρίνουμε λεπτομέρειες 

στην επιφάνειά του. 

  

Διαστημικές αποστολές 

Τις περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες αυτού του πλανήτη τις 

έχουμε από το διαστημόπλοιο Voyager 2 της ΝΑΣΑ, που πέρασε κοντά του 

τον Αύγουστο του 1989. Ωστόσο ο "Ταξιδιώτης" δεν θα είναι η μοναδική 

αποστολή στον Ποσειδώνα. Η αμερικανική διαστημοσυσκευή Neptune 

Orbiter θα εκτοξευθεί το 2016 και θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον 

Ποσειδώνα για να απαντήσει σε συμαντικά ερωτήματα για τον πλανήτη. 

 

Νάνοι Πλανήτες 

Σύμφωνα με τον ορισμό της της IAU που καθιερώθηκε τον Αύγουστο του 

2006, το Ηλιακό Σύστημα έχει 3 Νάνους-Πλανήτες: Δήμητρα, Πλούτωνας 

και Έριδα. 

 

 

Δήμητρα 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU), που 

καθιερώθηκε τον Αύγουστο του 2006, η Δήμητρα (Ceres) κατατάσσεται 

πλέον στους πλανήτες νάνους (πριν κατατασσόταν στους αστεροειδείς). 



Βρίσκεται στην ζώνη των αστεροειδών. Ήταν ο πρώτος αστεροειδής που 

ανακαλύφθηκε, τυχαία μάλιστα, το βράδυ της πρωτοχρονιάς του 1801 από 

τον Giuseppe Piazzι, στο αστεροσκοπείο του Παλέρμο στη Σικελία. Αρχικά 

ο Piazzι νόμιζε ότι είχε ανακαλύψει ένα καινούργιο άστρο, μετά ότι είναι 

κομήτης. Τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ένας μικρός πλανήτης. Ήταν ο 

μεγαλύτερος από τους αστεροειδείς της κύριας ζώνης των αστεροειδών. Το 

σχήμα της Δήμητρας είναι σχεδόν σφαιρικό, ελαφρώς πεπλατυσμένο, με 

μέγιστη διάμετρο 975 χιλιόμετρα και ελάχιστη 909 χιλιόμετρα. Λόγω του 

μικρού της μεγέθους, η Δήμητρα δεν έχει φωτογραφηθεί σε μεγάλη 

ανάλυση μέχρι σήμερα. 

Θα την επισκεφθεί το 2015 η διαστημοσυσκευή Dawn της NASA. 

  

Πλούτων 

Ο Πλούτωνας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πλανήτης νάνος του ηλιακού 

συστήματος. Ανακαλύφθηκε το 1930 από τον Αμερικανό αστρoνόμο Clyde 

Tombaugh. Το 1978 ανακαλύφθηκε ο δορυφόρος του, Χάροντας, ενώ το 

2006 ανακαλύφθηκαν κι άλλοι δύο μικροί δορυφόροι σε τροχιά γύρω του, οι 

οποίοι ονομάστηκαν Νύχτα (Νυξ), μητέρα του Πλούτωνα σύμφωνα με τη 

μυθολογία, και Ύδρα, από το εννιακέφαλο τέρας, φύλακα του Κάτω 

Κόσμου. Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης 

(IAU), που καθιερώθηκε τον Αύγουστο του 2006, ο Πλούτωνας δεν 

θεωρείται πλέον πλανήτης αλλά πλανήτης νάνος. Η διαστημοσυσκευή New 

Horizons, που εκτοξεύτηκε τον Ιανουάριο του 2006, είναι η πρώτη 

αποστολή που θα επισκευθεί τον Πλούτωνα και τα φεγγάρια του τον Ιούλιο 

του 2015. 

  

 



Έριδα 

Η Έριδα (επίσημο όνομα 136199 Eris), είναι ο μεγαλύτερος νάνος 

πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα. Βρίσκεται στην Ζώνη Kuiper και 

συνοδεύεται από έναν τουλάχιστον δορυφόρο, τη Δυσνομία. Η διάμετρός 

της, στηριζόμενη σε μετρήσεις του τηλεσκοπίου Hubble είναι περίπου 2400 

km, δηλαδή μεγαλύτερη από τη διάμετρο του Πλούτωνα. 

ΚΟΜΗΤΕΣ   

Οι κομήτες είναι σφαίρες από βρώμικο χιόνι. Αποτελούνται από πάγο και 

σκόνη. Η σκόνη έχει διάμετρο μερικών χιλιομέτρων που δημιουργεί μια 

μακριά ουρά από αέρια και σκόνη. Οι κομήτες κάνουν μεγάλες διαδρομές 

που τους φέρνουν άλλοτε μακρά και άλλοτε πολύ κοντά στον Ήλιο.  Όταν 

πλησιάζουν στον Ήλιο τα αέριά τους εξατμίζονται.  

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 

Στο κέντρο του ουρανού, ανάμεσα από τα λαμπερά αστέρια, ξετυλίγεται μια 

άσπρη ταινία, ο Γαλαξίας .Στη πραγματικότητα, αυτή η ταινία περιλαμβάνει 

χιλιάδες άστρα που που αποτελούν το Γαλαξία στον οποίο βρίσκεται η Γη, 

δηλαδή τον Γαλαξία μας. 

 

 

 



ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ 

Νεφέλωμα (αρχ. ελλ. Νεφέλη, από τη λέξη Νέφος), στην αστρονομία είναι 

ένα διαστρικό σύννεφο σκόνης, υδρογόνου, ηλίου και άλλων ιονισμένων 

αερίων. Αρχικά, νεφέλωμα ήταν ένα όνομα για κάθε αστρονομικό 

αντικείμενο διάχυτου και χαμηλής έντασης φωτός, συμπεριλαμβανομένων 

των γαλαξιών πέρα από το Γαλαξία μας. Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, για 

παράδειγμα, ονομαζόταν «το Νεφέλωμα της Ανδρομέδας» (και 

οι σπειροειδείς γαλαξίες σε γενικές γραμμές «σπειροειδή  νεφελώματα») 

πριν να επιβεβαιωθεί η αληθινή φύση των γαλαξιών στις αρχές του 20ού 

αιώνα από τον Έντγουιν Χαμπλ και άλλους. 

Τα νεφελώματα είναι χώρος γέννησης άστρων. Οι κλασσικοί τύποι 

νεφελωμάτων είναι οι εξής: 

 το διάχυτο νεφέλωμα (νεφέλωμα ανάκλασης, νεφέλωμα 

εκπομπής και σκοτεινό νεφέλωμα), η ευρύτερη κατηγορία νεφελωμάτων. 

Επίσης λέγεται και περιοχή ΗΙΙ, δηλαδή περιοχή με ιονισμένο υδρογόνο. 

 το πλανητικό νεφέλωμα, είναι το νεφελώμα που δημιουργείται καθώς 

άστρο μικρής μάζας αποβάλλει τα εξωτερικά τοιχώματά του και 

μετατρέπεται σε λευκό νάνο. Στην πραγματικότητα είναι και αυτά 

περιοχές ΗΙΙ, αλλά είναι πιο πυκνές και 

πιο συμπυκνωμένες από τα διάχυτα 

νεφελώματα. 

 το κατάλοιπο υπερκαινοφανή, το 

οποίο δημιουργείται μετά από 

ένα υπερκαινοφανή αστέρα (σουπερνόβα). 

Αποτελεί ιδιαίτερο τύπο νεφελώματος. 

 

 



ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ 

Μαύρη τρύπα είναι μια συγκέντρωση μάζας σημαντικά μεγάλης ώστε η 

δύναμη της βαρύτητας να μην επιτρέπει σε οτιδήποτε να ξεφεύγει από 

αυτή, παρά μόνο μέσω κβαντικής συμπεριφοράς. Το βαρυτικό πεδίο είναι 

τόσο δυνατό, ώστε η ταχύτητα διαφυγής κοντά του ξεπερνά την ταχύτητα 

του φωτός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι τίποτα, ούτε καν το φως, δεν 

μπορεί να ξεφύγει από τη βαρύτητα της μαύρης τρύπας, εξ ου και η λέξη 

«μαύρη». Ο όρος μαύρη τρύπα (black hole) είναι ευρύτατα διαδεδομένος 

και επινοήθηκε το 1967 από τον Αμερικανό αστρονόμο και θεωρητικό 

φυσικό Τζον Γουίλερ (John Wheeler). Δεν αναφέρεται σε τρύπα με τη 

συνήθη έννοια (οπή), αλλά σε μια περιοχή του χώρου, από την οποία 

τίποτα δεν μπορεί να επιστρέψει. 

Μία «μαύρη τρύπα» είναι το σημείο εκείνο του διαστήματος, όπου κάποτε 

υπήρχε ο πυρήνας ενός γιγάντιου άστρου, ένας πυρήνας που περιείχε 

περισσότερα υλικά από δυόμισι ηλιακές μάζες και ο οποίος στην τελική 

φάση της εξέλιξης του άστρου έχασε την πάλη του ενάντια στη βαρύτητα, 

με αποτέλεσμα τα υλικά του να καταρρεύσουν και να συμπιεστούν 

περισσότερο ακόμα και από τα υλικά ενός αστέρα νετρονίων. 

Αν μπορούσαμε να συμπιέσουμε τη Γη μας ολόκληρη στο μέγεθος ενός 

κερασιού, θα την είχαμε μετατρέψει σε μία «μαύρη τρύπα». Παρομοίως, αν 

συμπυκνώναμε τον Ήλιο σε μια ακτίνα τριών χιλιομέτρων (στα 4 

εκατομμυριοστά του τωρινού του μεγέθους), θα είχε μετατραπεί σε μαύρη 

τρύπα. Φυσικά, δεν υπάρχει καμία γνωστή διαδικασία που θα μπορούσε να 

μεατρέψει τη Γη ή ακόμα και τον Ήλιο, σε «μαύρη τρύπα». 

Σχηματισμος  

 

Οι μαύρες τρύπες προβλέπονται από την Γενική θεωρία της Σχετικότητας, η 

οποία όχι μόνο αναφέρει ότι οι μαύρες τρύπες (ή αλλιώς μελανές οπές) 

μπορούν να υπάρξουν, αλλά προβλέπει ότι σχηματίζονται στη φύση 



οποτεδήποτε συγκεντρώνεται σε ένα δεδομένο χώρο επαρκής ποσότητα 

μάζας, μέσω της διαδικασίας που καλείται βαρυτική κατάρρευση. Όσο η 

μάζα μέσα σε μία συγκεκριμένη περιοχή μεγαλώνει, η δύναμη της 

βαρύτητας γίνεται πιο ισχυρή – ή στη γλώσσα της σχετικότητας, ο χώρος 

γύρω της παραμορφώνεται όλο και εντονότερα. Όταν η ταχύτητα 

διαφυγής σε μια συγκεκριμένη απόσταση από το κέντρο φθάσει την 

ταχύτητα του φωτός, σχηματίζεται ένας ορίζοντας γεγονότων μέσα στον 

οποίο ύλη και ενέργεια αναπόφευκτα καταρρέουν σε ένα μοναδικό σημείο, 

σχηματίζοντας μία μοναδικότητα. 

Μια ποσοτική ανάλυση αυτής της ιδέας οδήγησε στην πρόβλεψη ότι 

ένας αστέρας που έχει τουλάχιστον 3 φορές την μάζα του ήλιου στο τέλος 

της εξέλιξής του, σχεδόν σίγουρα θα συρρικνωθεί μέχρι το κρίσιμο εκείνο 

μέγεθος που χρειάζεται για να υποστεί βαρυτική κατάρρευση. Μόλις αρχίσει 

η κατάρρευση, δεν φαίνεται να μπορεί να διακοπεί από καμία φυσική 

δύναμη και σχηματίζεται αστέρας νετρονίων. Αν η μάζα του είναι ακόμα πιο 

μεγάλη, τελικά σχηματίζεται μαύρη τρύπα. 

 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ  

 

Σύμφωνα με την κλασική γενική σχετικότητα, ούτε ύλη ούτε πληροφορίες 

μπορούν να κινηθούν από το εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας προς έναν 

εξωτερικό παρατηρητή. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να πάρει 

δείγμα του υλικού της ή να δεχτεί την ανάκλαση από μια φωτεινή πηγή (π.χ. 

φακό) ούτε να πάρει πληροφορίες για το υλικό από το οποίο αποτελείται η 

μαύρη τρύπα. Κβαντομηχανικά φαινόμενα μπορούν να επιτρέψουν 

σε ύλη και ενέργεια να δραπετεύσουν από μαύρες τρύπες. Εικάζεται, όμως, 

ότι η φύση τους δεν εξαρτάται από αυτά που έχουν εισέλθει στη μαύρη 

τρύπα κατά το παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι στις μαύρες τρύπες έχουμε 



απώλεια πληροφορίας σε σχέση με το είδος των σωματιδίων (τα μόνα 

χαρακτηριστικά που «διατηρεί στη μνήμη» η μαύρη τρύπα είναι η μάζα και 

το φορτίο της απορροφημένης ύλης). Επομένως, μια μαύρη τρύπα πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από μια ορισμένη εντροπία. 

                 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Πόσοι γαλαξίες υπάρχουν; 
Πόσα σύμπαντα; 

 

 

Credit: NASA, ESA, G. Illingworth, D. Magee, and P. Oesch (University of California, Santa Cruz), R. Bouwens (Leiden 

University), and the HUDF09 Team     Ονομάζεται Εξαιρετικά Βαθύ Πεδίο, ή XDF (Ε.Β.Π), η φωτογραφία συγκροτήθηκε 

συνδυάζοντας 10 χρόνια φωτογραφιών από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA που ελήφθησαν από ένα τμήμα του 

ουρανού στο κέντρο του αρχικού Εξαιρετικά Βαθέος Πεδίου του Hubble ή XDF, αντιπροσωπεύει ένα μικρό σημείο της γωνιακής 

διαμέτρου της Πανσελήνου.                            Η εικόνα κυκλοφόρησε 25 Σεπτεμβρίου του 2012. 

 

Γαλαξίες - αυτές οι τεράστιες συλλογές των αστέρων που καταλαμβάνουν 

το σύμπαν μας - είναι σε όλο το πεδίο.  



Ίσως το πιο ηχηρό παράδειγμα αυτού του γεγονότος, είναι το Εξαιρετικά 

Βαθύ Πεδίο του Hubble, μια συλλογή από φωτογραφίες από το διαστημικό 

τηλεσκόπιο Hubble, αποκαλύπτει χιλιάδες γαλαξίες σε μια ενιαία σύνθετη 

εικόνα. 

Η εκτίμηση, στο πόσοι γαλαξίες είναι σε όλο το σύμπαν, είναι μια σκληρή 

δουλειά.  

Οι απόλυτοι αριθμοί είναι ένα πρόβλημα - όταν η μέτρηση γίνεται σε 

δισεκατομμύρια, παίρνει λίγο χρόνο για να γίνει η προσθήκη.  

Ένα άλλο πρόβλημα, είναι ο περιορισμός των μέσων μας.  

Για να λάβουμε την καλύτερη θέα, ένα τηλεσκόπιο πρέπει να έχει ένα 

μεγάλο άνοιγμα (η διάμετρος του κύριου κατόπτρου ή του φακού) και να 

βρίσκεται πάνω από την ατμόσφαιρα για να αποφευχθεί η στρέβλωση από 

τον αέρα της Γης. 

Ενώ οι εκτιμήσεις μεταξύ των διαφόρων εμπειρογνωμόνων ποικίλλουν, ένα 

αποδεκτό εύρος είναι μεταξύ 100 και 200 δις γαλαξίες, όπως είπε στο 

Space.com, ο Mario Livio, αστροφυσικός στο Επιστημονικό Ινστιτούτο 

Διαστημικού Τηλεσκοπίου στη Βαλτιμόρη. 

Τι συμβαίνει με άλλα σύμπαντα; 

Δεδομένου ότι το πρώιμο σύμπαν διογκώνεται, υπάρχουν κάποιες θεωρίες 

που λένε ότι οι διάφορες «θήκες» ξέσπασαν και διαμόρφωσαν διαφορετικά 

σύμπαντα.  

Αυτά τα διαφορετικά μέρη, μπορούν να επεκταθούν με διαφορετικούς 

ρυθμούς, περιλαμβάνουν και άλλες μορφές της ύλης, και έχουν 

διαφορετικούς φυσικούς νόμους από το δικό μας σύμπαν. 

 



Ο Livio, επεσήμανε ότι μπορεί να υπάρχουν γαλαξίες σε αυτά τα άλλα 

σύμπαντα - αν υπάρχουν - αλλά δεν έχουμε τρόπο αυτή τη στιγμή να το 

γνωρίζουμε με βεβαιότητα.  

Έτσι, ο αριθμός των γαλαξιών θα μπορούσε ακόμη και να είναι 

μεγαλύτερος από 200 δισ., κατά την εξέταση άλλων συμπάντων. – 

περισσότερα στο : http://to-new-sas.blogspot.gr/2014/04/blog-

post_2817.html#sthash.Td0fP36n.dpuf 

 

 

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ και ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  

 

Κλασική Μηχανική  

Στη φυσική, η Κλασική Μηχανική είναι ένας από τούς δύο κύριους 

κλάδους της Μηχανικής, η οποία ασχολείται με το σύνολο τωνΦυσικών 

Νόμων που περιγράφουν την κίνηση σωμάτων υπό την επήρεια ενός 

συστήματος δυνάμεων. Η μελέτη της κίνησης των σωμάτων είναι αρχαία, 

κάνοντας την κλασική μηχανική έναν από τους παλαιότερους και 

ευρύτερους κλάδους της φυσικής, τηςμηχανικής και της τεχνολογίας. 

Η κλασική μηχανική περιγράφει την κίνηση μακροσκοπικών αντικειμένων, 

από βλήματα έως και μέρη μηχανικών συστημάτων, καθως 

και αστρονομικών αντικειμένων, όπως διαστημόπλοια, πλανήτες, αστέρια, 

και γαλαξίες. Εκτός αυτών, πολλές ειδικεύσεις μέσα στον τομέα 

ασχολούνται με Αέρια, Υγρά, Στερεά, και άλλα ειδικά ζητήματα. Η κλασική 

μηχανική παρέχει εξαιρετικά ακριβή αποτελέσματα εφόσον το πεδίο της 

μελέτης περιορίζεται σε μεγάλα αντικείμενα και σε ταχύτητες που δε 

πλησιάζουν αυτήν του φωτός. Όταν έχουμε να κάνουμε με αντικείμενα 



αρκετά μικρά, είναι απαραίτητο να εισάγουμε τον άλλο κύριο κλάδο της 

μηχανικής την, κβαντομηχανική, η οποία συνενώνει τους μακροσκοπικούς 

νόμους της φυσικής με την Ατομική φύση της ύλης και χειρίζεται 

την κυματο-σωματιδιακή δυικότητα των ατόμων και των μορίων. Σε 

περιπτώσεις που η ταχύτητα των αντικειμένων πλησιάζει αυτήν του φωτός, 

η κλασική μηχανική επεκτείνεται από την Ειδική Σχετικότητα. Η Γενική 

Σχετικότητα ενώνει την Ειδική Σχετικότητα με τον νόμο της 

παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα, επιτρέποντας στους φυσικούς να 

χειριστούν την βαρυτική έλξη σε βαθύτερο επίπεδο. 

Ο όρος κλασική μηχανική επινοήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα για να 

περιγράψει το σύστημα της φυσικής που ξεκίνησε ο Νεύτων και οι 

άλλοι φυσικοί φιλόσοφοι του 17ου αιώνα, χτίζοντας πάνω στις 

προηγούμενες αστρονομικές θεωρίες του Γιόχαν Κέπλερ, οι οποίες με την 

σειρά τους ήταν βασισμένες στις ακριβείς παρατηρήσεις του Τύχο 

Μπράχε και στις μελέτες του Γαλιλαίου για την κίνηση γήινων βλημάτων . 

Εφόσον αυτές οι πτυχές της Φυσικής αναπτύχθηκαν πολύ πριν την 

ανακάλυψη της κβαντικής μηχανικής και της σχετικότητας, μερικές πηγές 

εξαίρουν την θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν από αυτήν την 

κατηγορία. Παρ' όλα αυτά ένας μεγάλος αριθμός σύγχρονων πηγών 

περιλαμβάνουν την σχετιστική μηχανική, η οποία από την δική τους οπτική 

αντιπροσωπεύει την κλασική μηχανική στην πιο ανεπτυγμένη και ακριβή 

μορφή του. 

Κβαντική Μηχανική 

Η Κβαντική Μηχανική (ή Κβαντική Φυσική ή Κβαντομηχανική), είναι 

αξιωματικά θεμελιωμένη θεωρία της Φυσικής, που αναπτύχθηκε με σκοπό 

την ερμηνεία φαινομένων που η νευτώνεια μηχανική αδυνατούσε να 

περιγράψει. Η κβαντομηχανική περιγράφει τη συμπεριφορά της ύλης στο 

μοριακό, ατομικό και υποατομικό επίπεδο. Ο όρος κβάντο (quantum, μικρή 

ποσότητα - προέρχεται από τη λέξη quantus που στα Λατινικά 



σημαίνει πόσο) αναφέρεται σε διακριτές μονάδες που χαρακτηρίζουν 

συγκεκριμένες φυσικές ποσότητες, όπως η ενέργεια ενός ατόμου ύλης σε 

κατάσταση ηρεμίας. 

Η κβαντομηχανική είναι μια θεωρία της φυσικής μηχανικής. Θεωρείται 

πιο θεμελιώδης από την κλασική μηχανική, καθώς εξηγεί φαινόμενα που η 

κλασική μηχανική και η κλασική ηλεκτροδυναμική αδυνατούν να 

αναλύσουν, όπως: 

1. Την κβάντωση (διακριτοποίηση) πολλών φυσικών ποσοτήτων, όπως 

για παράδειγμα την κίνηση του ηλεκτρονίου μόνο σε συγκεκριμένες 

ενεργειακές τροχιές σε ένα άτομο. 

2. Τον κυματοσωματιδιακό δυϊσμό, δηλαδή την εκδήλωση, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, κυματικής συμπεριφοράς από σωματίδια ύλης, ύλης, 

κυρίως ηλεκτρόνια. 

3. Τον κβαντικό εναγκαλισμό, που σχετίζεται με την περιγραφή της 

κατάστασης ενός συστήματος από επαλληλία καταστάσεων. 

4. Το φαινόμενο σήραγγας, χάρη στο οποίο σωματίδια μπορούν να 

υπερπηδήσουν φράγματα δυναμικού και να βρεθούν σε περιοχές του 

χώρου απαγορευμένες από την κλασική μηχανική. 

Θεωρείται επίσης θεμελιώδης επειδή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για 

παράδειγμα όταν μελετώνται μακροσκοπικά σώματα, οι νόμοι που 

περιγράφουν τα κβαντικά φαινόμενα συγκλίνουν με τους νόμους της 

κλασικής μηχανικής, κι έτσι η δεύτερη θεωρείται οριακή περίπτωση της 

πρώτης. Η περίπτωση αυτή είναι γνωστή ως αρχή της αντιστοιχίας, που 

αρχικά διατύπωσε ο Νιλς Μπορ. 

    

 

 



Δ.Νανόπουλος: «Ζούμε σε δέκα διαστάσεις, αλλά 
δεν το αντιλαμβανόμαστε» 

 

    Δεν υπάρχει μόνο ένα, αλλά πάρα πολλά σύμπαντα –συγκεκριμένα δέκα 

εις την πεντακοσιοστή και δεν αποκλείεται στο μέλλον να δημιουργούμε 

σύμπαντα στο εργαστήριο, ενώ δεν αντιλαμβανόμαστε ότι πιθανότατα 

ζούμε σε δέκα διαστάσεις. Αυτές είναι μερικές νέες επιστημονικές ιδέες που 

ανέπτυξε πρόσφατα με την ερευνητική του ομάδα ο Δημήτρης 

Νανόπουλος, διακεκριμένος καθηγητής Φυσικής του πανεπιστημίου του 

Τέξας A&M και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, που μίλησε χθες στη 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών σχετικά με το πείραμα του CERN και την 

πειραματική διερεύνηση της ύπαρξης του Πολυσύμπαντος (multiverse). 

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου 

Ειδήσεων, ο κ. Νανόπουλος εκτιμά, με βάση μαθηματικές εξισώσεις, ότι 

είναι δυνατό να υπάρχουν δέκα εις την πεντακοσιοστή σύμπαντα, σύμφωνα 

με τη θεωρία της Υπερσυμμετρίας (SUSY) και των Υπερχορδών, η οποία 

προβλέπει ότι, εκτός από τις γνωστές τέσσερις «μεγάλες» διαστάσεις -τρεις 

του χώρου (μήκος, πλάτος, ύψος) και ο χρόνος- υπάρχουν ακόμα έξι ή 

επτά, που βρίσκονται «διπλωμένες» σε τρομερά μικρό χώρο, ανεβάζοντας 

σε 10 ή 11 τον συνολικό αριθμό των διαστάσεων. «Ζούμε σε δέκα 

διαστάσεις, αλλά δεν το αντιλαμβανόμαστε», είπε χαρακτηριστικά. 

 

Η θεωρία του πολυσύμπαντος ή των πολλών παράλληλων συμπάντων έχει 

διάφορες εκδοχές, μια από τις οποίες προωθεί σθεναρά ο κ. Νανόπουλος, 

ο οποίος τόνισε όμως ότι μια τέτοια θεωρία έχει νόημα μόνο αν καταστεί 

δυνατό να αποδειχτεί πειραματικά και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει ο 

Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών 

Ερευνών (CERN). 

 

Όπως υποστηρίζει ο Έλληνας φυσικός, κάθε επιμέρους σύμπαν (μεταξύ 

αυτών το δικό μας) μέσα σε αυτό το πολυσύμπαν μπορεί να έχει τους 

δικούς του ξεχωριστούς φυσικούς νόμους, που ισχύουν μόνο σε αυτό, ενώ 



στα άλλα σύμπαντα οι νόμοι που τα διέπουν, μπορεί να είναι αφάνταστα 

διαφορετικοί ή και σχετικά παρόμοιοι, έχουν όμως οπωσδήποτε ως κοινό 

παρονομαστή τη βαρύτητα. Το ένα σύμπαν «γεννάει» το άλλο, μέσα σε μια 

αέναη διαδικασία παραγωγής συμπάντων, η οποία, όπως είπε, καταργεί 

την έννοια της αρχής και του τέλους του χρόνου. 

Τα άλλα σύμπαντα, τα οποία χαρακτήρισε φυσαλίδες της 

πραγματικότητας» που απαρτίζουν το πολυσύμπαν, είναι δυνατό να 

βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. 

Δεν απέκλεισε όμως ότι είναι πιθανώς δυνατό να γίνει μετάβαση από το ένα 

σύμπαν στο άλλο. Όλα τα σύμπαντα με τους ιδιαίτερους νόμους τους 

προκύπτουν κατά βάση από μόνα τους, σαν μια «τοπική μετάλλαξη» του 

χώρου σε ένα προϋπάρχον σύμπαν. Ο κ. Νανόπουλος δεν απέκλεισε 

μάλιστα ως σενάρια επιστημονικής φαντασίας τολμηρές υποθέσεις ότι 

κάποια σύμπαντα θα μπορούσαν π.χ. να αποτελούν δημιούργημα ενός 

«χάκερ» σε κάποιο άλλο σύμπαν. Επεσήμανε ότι, αν τελικά αποδειχτεί η 

θεωρία του πολυσύμπαντος, τότε «θα καταλαβαίνουμε τον μηχανισμό 

παραγωγής συμπάντων», οπότε, όσο κι αν ακούγεται εξωφρενικό, «είναι 

πιθανό στο μέλλον να δημιουργηθεί ένα σύμπαν στο εργαστήριο». 

Ακόμα, ανέφερε ότι δεν αποκλείεται το σύμπαν που ζούμε τώρα, να 

δημιουργηθεί ξανά ακριβώς το ίδιο στο μέλλον, ενώ το τωρινό σύμπαν μας 

θα μπορούσε να είναι το νιοστό από το παρελθόν, να έχει δηλαδή ήδη 

προϋπάρξει πολλές φορές. Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι είναι νωρίς ακόμα 

για να επιβεβαιωθούν τέτοιες υποθέσεις, πρόσθεσε όμως ότι τελικά 

αποτελούν λογικές συνέπειες της ευρύτερης θεωρίας του πολυσύμπαντος, 

που θα έπρεπε κανείς να ακολουθήσει και να διερευνήσει. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύμπαν που βλέπουμε (της ορατής ύλης) και το 

οποίο έχει ηλικία 13,7 δισεκατομμυρίων ετών, δεν είναι παρά το 4%, καθώς 

το υπόλοιπο είναι αόρατο, αποτελούμενο κατά 23% από «σκοτεινή ύλη» και 

73% από «σκοτεινή ενέργεια». Υπολογίζεται ότι μόνο στο δικό μας σύμπαν 

υπάρχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες και κάθε ένας από αυτούς 

έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια ήλιους, γύρω από τους οποίους 

περιφέρεται ένας τεράστιος αριθμός πλανητών. Ο κ. Νανόπουλος είπε 

ακόμα ότι ο ήλιος κάποτε θα «σβήσει», όμως το σύμπαν μας, που συνεχώς 

διαστέλλεται, είναι «ανοιχτό», συνεπώς ποτέ δεν θα «πεθάνει», ενώ είναι 

πιθανό να κάνει «μετάβαση» σε ένα άλλο σύμπαν-φυσαλίδα. 

 



Επιτιθέμενος στους υπέρμαχους της «ανθρωπικής Αρχής» (που λένε ότι το 

σύμπαν είναι "κομμένο και ραμμένο" στα μέτρα των ανθρώπων), αντέτεινε 

ότι «δεν του καίγεται καρφάκι του σύμπαντος για εμάς», ενώ χαρακτήρισε 

τη θεωρία του πολυσύμπαντος «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της 

τελεολογίας». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, διευκρίνισε ότι δεν έχει 

χάσει το νόημα της η αναζήτηση μιας «ενοποιημένης θεωρίας του παντός» 

στην Φυσική, όμως δεν θα αφορά παρά μια λύση μοναδική για το δικό μας 

σύμπαν και τίποτε περισσότερο. 

 

Απαντώντας σχετικά με τις φιλοσοφικές προεκτάσεις της θεωρίας του 

πολυσύμπαντος, είπε ότι παραπέμπει σε «ένα νέο Διαφωτισμό» που 

ανοίγει νέους δρόμους για την ανθρωπότητα, ενώ αρνήθηκε ότι υπάρχουν 

φραγμοί και όρια στις δυνατότητες του ανθρώπινου νου να συλλάβει την 

πραγματικότητα του σύμπαντος, εκτός από τα αναπόφευκτα ποσοτικά όρια 

στη συσσώρευση γνώσης στο μυαλό του ανθρώπου. Όμως γι' αυτό, όπως 

είπε, υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως συμπαραστάτες μας, ενώ 

στο μέλλον η σχέση τους με τους ανθρώπους θα μπορούσε να γίνει ακόμα 

πιο στενή. Αρνήθηκε επίσης ότι συσσωρεύοντας ολοένα περισσότερες 

γνώσεις, οι άνθρωποι χάνουν τη σοφία τους. Παράλληλα, συμφώνησε με 

τις εκτιμήσεις άλλων επιστημόνων ότι η Γη αργά ή γρήγορα «δύσκολα θα 

αντέξει» στα προβλήματά της, γι' αυτό είναι ανάγκη να προετοιμαστεί η 

μετοίκηση της ανθρωπότητας σε άλλους πλανήτες. 

 

Όσον αφορά στον CERN, δήλωσε ότι πλέον «δουλεύει ρολόι», αν και οι 

φυσικοί που αναλύουν τις συγκρούσεις των σωματιδίων, είναι 

αναγκασμένοι «να ψάχνουν ψύλλους στα άχυρα». Πάντως, σε 

προηγούμενη ομιλία του στην Αθήνα, είχε δηλώσει ότι αν τελικά τα 

πειράματα του CERN δεν φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 

αποτυγχάνοντας να βρουν νέα σωματίδια και να επιβεβαιώσουν 

πειραματικά την υπερσυμμετρία, τότε «αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ 

μεγάλο πρόβλημα για τη Φυσική, θα προκαλέσει μια μεγάλη κρίση», καθώς 

θα σημαίνει, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, ότι «πήραμε λάθος δρόμο». 

 

Τέλος, αναφερόμενος σε πρόσφατο δημοσίευμα του περιοδικού «Nature», 

που θεωρεί πιθανή την κατάρρευση της θεωρίας της υπερσυμμετρίας, 



επειδή τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των πειραμάτων του CERN δεν την 

επιβεβαιώνουν, ο έλληνας φυσικός χαρακτήρισε υπερβολική και πρόωρη 

μια τέτοια εκτίμηση. 


