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ΟΝΟΜΑΤΑ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Τα παράξενα του σύμπαντος (σελίδες) 

 Θεωρία της σχετικότητας  

 Ταινίες επιστημονικής φαντασίας με το σύμπαν  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη των καθηγητών μας (κ.Φουντουλάκη, κ.Κοπιδάκη) και 

εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας Ά Λυκείου. Στην εισαγωγή αναφέρεται 

στο περιεχόμενο της εργασίας μας. Το Κύριο Μέρος αποτελείται από όλες τις πληροφορίες που έχουμε 

συλλέξει για την εργασία μας .  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία μας περιγράφουμε λεπτομερώς τα θέματα τα οποία αναλάβαμε (τα παράξενα του 

σύμπαντος, επιστημονικές ταινίες με θέμα το σύμπαν, θεωρία της σχετικότητας).  

Τα παράξενα: Θα αναπτύξουμε τα εξής θέματα: την αντιύλη, τον γαλαξιακό κανιβαλισμό, τους 

εξωπλανήτες, την ενέργεια κενού, τη σκοτεινή ύλη, τις μίνι μαύρες τρύπες και τα νετρίνα. Πληροφορίες που 

συλλέξαμε κυρίως από το διαδίκτυο αλλά και από ντοκιμαντέρ. Προσπαθήσαμε να παραθέσουμε όσο πιο 

απλά γίνεται. Πολλές από τις έννοιες είναι δύσκολο να τις κατανοήσουμε ακόμα και μετά από όλη την 

έρευνά μας.  

Επιστημονικές ταινίες: Θα αναλύσουμε τρεις ταινίες: «INTESTELLAR», «STAR WARS» και 

«GRAVITY». Στην εργασία μας υπάρχουν περιλήψεις των ταινιών αυτών. Συλλέξαμε πληροφορίες από το 

διαδίκτυο διαβάζοντας άρθρα και βρίσκοντας πληροφορίες.   



Θεωρία της σχετικότητας: Θα αναπτύξουμε ό,τι υποστηρίζει η θεωρία αυτή. Για ακόμη μια φορά 

είναι δύσκολο να μην έχουμε απορίες.  

  Γενικά, το θέμα της εργασίας απαιτεί την απλοποίηση των όρων για την πλήρη κατανόησή τους. 

Όσα γράφουμε στην παρουσίασή μας υπάρχει περίπτωση να μην ισχύουν σε μερικά χρόνια καθώς συνεχώς 

αλλάζουν οι απόψεις μας για το «άγνωστο»!                                                     

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην εργασία μας ερευνήσαμε τρία θέματα: α) Τα παράξενα του διαστήματος β) Την θεωρία της 

σχετικότητας γ) Ταινίες επιστημονικής φαντασίας με σχέση τα διάστημα. Χωρίσαμε τα τρία αυτά θέματα και 

να πάρει το κάθε μέλος της ομάδας από ένα θέμα. Αντλήσαμε πληροφορίες από ιστοσελίδες στο ίντερνετ 

καθώς και από ντοκιμαντέρ.  Προσπαθήσαμε να περικόψουμε όλα όσα βρήκαμε έτσι ώστε να τα 

απλοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να μην ξεπεράσουμε το χρονικό όριο που μας δίνεται, 

καθώς το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε προσφέρει πολλές ώρες συζήτησης. Σκοπός της εργασίας μας 

είναι να παρουσιάσουμε αυτά τα ενδιαφέροντα και παράξενα γεγονότα που συμβαίνουν στο σύμπαν. 

 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (εργασία) 

 

(Δημήτρης Ζιαμπάρας) 

Κοσμική ακτινοβολία μυκροκυματικη 

Κοσμική Ακτινοβολία Υποβάθρου  ονομάζεται η κοσμική ακτινοβολία όλου του φάσματος, από την Μικροκυματική 

Ακτινοβολία Υποβάθρου, τις Κοσμικές Ακτίνες Χ, τα Παντοκατευθυντικά Νετρίνα Υποβάθρου[3], την ακτινοβολία 

ζώντων και νεκρών αστέρων που διαχέεται στο Σύμπαν κτλ. Η Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου αποτελεί τμήμα 

(μόνο τα παλαιοφωτόνια ή πρωτοφωτόνια ή μικροκυματική ακτινοβολία χαμηλών συχνοτήτων) και όχι το σύνολο 

της Ακτινοβολίας Υποβάθρου (η ακτινοβολία υποβάθρου αφορά όλο το φάσμα, και φωτόνια μεταγενέστερα 

του Κοσμικού Ανασυνδυασμού ηλεκτρονίων-πρωτονίων, επίσης τα νετρίνα είναι παλαιότερα από τα παλαιοφωτόνια 

της Μικροκυματικής Ακτινοβολίας Υποβάθρου, διότι (τα νετρίνα) μπορούν να διαπερνούν ανεμπόδιστα την ύλη)  αλλά 

το ευρύ κοινό συχνά συγχέει τις δυο έννοιες. Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου ονομάζεται το ίχνος, ή 

υπόλειμμα της ακτινοβολίας που εξέπεμπε το σύμπαν όταν βρισκόταν σε κατάσταση εξαιρετικά μεγάλων 

θερμοκρασιών και πιέσεων. Αντιστοιχεί σε ακτινοβολία μέλανος σώματος, θερμοκρασίας 2,73 Κ (Kelvin) και έρχεται 

από όλες τις κατευθύνσεις. Παρουσιάζει μεγάλη ισοτροπία και ομοιογένεια. Η ύπαρξη μιας τέτοιας ακτινοβολίας είχε 

προβλεφθεί ήδη από το 1940 θεωρητικά από τον Τζορτζ Γκάμοφ και άλλους. Οι Άρνο Πενζίας (Penzias) και Ρόμπερτ 

Γουίλσον (Wilson) όμως ήταν αυτοί οι οποίοι επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις. Το 1965 με τη βοήθεια μιας κερατοειδούς 

σχήματος κεραίας, την οποία οι ίδιοι κατασκεύασαν, ανακάλυψαν μια ακτινοβολία για την οποία αγνοούσαν την πηγή 

της, καθώς την λάμβαναν από κάθε κατεύθυνση. Υπολόγισαν πως η ακτινοβολία αυτή αντιστοιχούσε σε ακτινοβολία 

μελανού σώματος 3,5 K. Την ονόμασαν Κοσμική Ακτινοβολία Μικροκυμάτων Υποβάθρου γνωστή και 

ως Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου. Αργότερα, ο δορυφόρος COBE (Cosmic Backround Explorer) έκανε πιο 

λεπτομερείς μετρήσεις και υπολόγισε την θερμοκρασία στα 2,7 K, όπως σήμερα είναι γνωστό. 
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Γαλαξιακός κανιβαλισμός 
 
Άστρα που περιστρέφονται με «λάθος τρόπο» στην καρδιά του γαλαξία μας αποτελούν πιθανόν τα απομεινάρια ενός 
άλλου γαλαξία που «φαγώθηκε» από τον δικό μας. 
Οι αστρονόμοι έχουν επισημάνει εδώ και χρόνια ότι στην καρδιά κάποιων γαλαξιών κάποια άστρα περιστρέφονται 
προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με άλλα γειτονικά άστρα. Μια ερμηνεία είναι ότι τα άστρα αυτά ήταν μέρος 
ενός μικρότερου γαλαξία που απορροφήθηκε, αλλά δεν υπήρχαν ισχυρά επιχειρήματα για να στηριχθεί αυτή η 
υπόθεση. Όμως τώρα σύμφωνα με τον Kaj Kolja Kleineberg του πανεπειστημίου της Τενερίφης στην Ισπανία, 
ενισχύεται η θεωρία του γαλαξιακού κανιβαλισμού. 
Ο Kleineberg και συνεργάτες του μέτρησαν το φάσμα του φωτός που εκπέμπουν τα άστρα του γαλαξία NGC 1700, 
ένας ελλειπτικός γαλαξίας 160 εκατομμύρια έτη φωτός από εμάς. 
Έτσι διαπίστωσαν ότι τα άστρα του πυρήνα φαίνονται νεώτερα απ’ αυτά που βρίσκονται σε εξωτερικές 

περιοχές – γεγονός που δεν έπρεπε να ισχύει αν τα άστρα είχαν «γεννηθεί» στον ίδιο γαλαξία. Τα άστρα στην 

καρδιά του γαλαξία που έχουν την «σωστή» τροχιά περιέχουν υψηλά επίπεδα βαρέων στοιχείων, γεγονός που 

δεν ισχύει για τα άστρα στο εσωτερικό του γαλαξία NGC 1700. Τούτο ενισχύει επίσης την άποψη ότι 

αποτελούσαν μέρος ενός μικρότερου γαλαξία. 
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Ενέργεια κενού 
 
Το κενό στην κβαντική θεωρία δεν είναι η κατάσταση του τίποτα. Η κατάσταση όπου τίποτα δεν υπάρχει και τίποτα δεν 
συμβαίνει.Το τίποτα για ένα κβαντικό πεδίο (ηλεκτρομαγνητικό, βαρυτικό κ.λ.π.) είναι απλώς η κατάσταση ελάχιστης 
ενέργειας αυτού του πεδίου. Και σ’ αυτήν το πεδίο είναι υποχρεωτικά μηδέν. 
Έχει μέση τιμή μηδέν αλλά με ισχυρότατες κβαντικές διακυμάνσεις γύρω απ’ αυτήν και οι διακυμάνσεις αυτές 
μπορούν να γίνουν αισθητές. 
Ποιός είναι όμως ο φυσικός μηχανισμός που προκαλεί αυτές τις διακυμάνσεις; Ποιός εμποδίζει το ηλεκτρομαγνητικό 
πεδίο να «ηρεμήσει» ακόμα και στην κατάσταση της ελάχιστής του ενέργειας; Η απάντηση είναι γνωστή. Είναι η αρχή 
της αβεβαιότητας. 
Η ίδια αρχή  εμποδίζει τον ταυτόχρονο μηδενισμό της θέσης και της ορμής ενός αρμονικού ταλαντωτή και το 
υποχρεώνει έτσι σε μια αδιάκοπη κίνηση. 
Αν περιορίσουμε ένα ηλεκτρόνιο σε μια μικρή περιοχή του χώρου, τότε, όσο κι αν προσπαθήσουμε να το 
ακινητοποιήσουμε, εξαιτίας της αρχής της αβεβαιότητας αυτό θα συνεχίσει να κινείται με τυχαίο και απρόβλεπτο 
τρόπο. Αυτή η εκφυλισμένη κίνηση δημιουργεί την πίεση με την οποία οι λευκοί νάνοι υποβαστάζουν το ίδιο τους το 
βάρος. 
Ομοίως, αν κάποιος προσπαθήσει να απαλείψει όλες τις ηλεκτρομαγνητικές ή βαρυτικές ταλαντώσεις από μια περιοχή 
του χώρου, ουδέποτε θα τα καταφέρει. 
Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο υπόκειται επίσης στην αρχή της αβεβαιότητας. Όπως η ορμή και η θέση δεν μπορούν να 
μηδενιστούν ταυτόχρονα, έτσι η αρχή της αβεβαιότητας απαγορεύει τον ταυτόχρονο μηδενισμό του ηλεκτρικού και 
του μαγνητικού πεδίου. Έτσι λοιπόν ακόμα και στην κατάσταση της ελάχιστής του ενέργειας – κατάσταση του «κενού» 
– το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αδυνατεί να «ηρεμήσει». Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό του πεδίο θα έχουν μέση τιμή 
μηδέν σ’ αυτή την κατάσταση, αλλά θα παρουσιάζουν και ισχυρές κβαντικές διακυμάνσεις γύρω απ’ αυτήν. 
Σύμφωνα λοιπόν με τους νόμους της κβαντικής μηχανικής, θα παραμένουν πάντοτε κάποιες τυχαίες και απρόβλεπτες 
ταλαντώσεις, δηλαδή κάποια τυχαία και αποβλεπτα ηλεκτρομαγνητικά κύματα (τα ίδια ισχύουν και για τα βαρυτικά 
κύματα). Τα κύματα αυτά είναι οι διακυμάνσεις κενού (κατά τον Zel’dovich) που υποχρεώνουν μια περιστρεφόμενη 
μεταλλική σφαίρα ή μια περιστρεφόμενη μαύρη τρύπα να ακτινοβολεί. 
Οι εν λόγω διακυμάνσεις του κενού δεν εξαφανίζονται αν αφαιρέσουμε την ενέργειά τους, διότι κατά μέσο όρο δεν 
περιέχουν καθόλου ενέργεια. Σε κάποια σημεία, κάποιες χρονικές στιγμές, έχουν θετική ενέργεια, την οποία 
«δανείστηκαν» από άλλα σημεία, τα οποία έχουν αποκτήσει αρνητική ενέργεια. Όπως μια τράπεζα δεν επιτρέπει 
στους πελάτες της να διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα αρνητικό υπόλοιπο λογαριασμού, έτσι και οι νόμοι της 
φυσικής αναγκάζουν τις περιοχές αρνητικής ενέργειας να απορροφήσουν γρήγορα ενέργεια από τις γειτονικές τους 
περιοχές θετικής ενέργειας, επαναφέροντας το ενεργεικό τους ισοζύγιο στο μηδέν ή σε θετικό επίπεδο. Αυτή η 
συνεχής τυχαία διαδικασία δανεισμού και επιστροφής ενέργειας αποτελεί το μηχανισμό που προκαλεί τις 
διακυμάνσεις κενού. 



Οι διακυμάνσεις κενού των ηλεκτρομαγνητικών και βαρυτικών κυμάτων είναι εντονότερες σε μικρές περιοχές παρά σε 
μεγάλες – δηλαδή, για μικρά μήκη κύματος παρά για μεγάλα. 
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ΕΞΩ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 

Εξωηλιακός πλανήτης 

Εξωηλιακός πλανήτης ή εξωπλανήτης ονομάζεται κάθε πλανήτης που δεν ανήκει στο δικό μας Ηλιακό Σύστημα, δεν 

περιφέρεται δηλαδή γύρω από τον Ήλιο. Μέχρι τηδεκαετία του 1990 οι πλανήτες αυτοί ήταν αποκλειστικά θέμα των 

θεωρητικών της Μικροκοσμογονίας και των συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας. Η ύπαρξή τους ή μη, ήταν από καιρό 

ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της Αστρονομίας, όμως δεν υπήρχαν τεχνικά μέσα με αρκετή ισχύ για να εντοπιστούν. Οι 

ανακαλύψεις όμως της δεκαετίας του 1990 άλλαξαν ριζικά το σκηνικό: Το 1992 ανακαλύφθηκαν οι πρώτοι τέτοιοι 

πλανήτες, να περιφέρονται γύρω από τον πάλσαρ PSR 1257+12, από τους Αλεκσάντερ Βόλσταν και Frail, και το 1995 οι 

πρώτοι εξωηλιακοί πλανήτες γύρω από ένα «συνηθισμένο» αστέρα όπως ο Ήλιος (τον 51 Πηγάσου), από τους Μισέλ 

Μαγιόρ και Ντιντιέ Κελόζ. 

Διαστημικά σώματα με τα ακριβή χαρακτηριστικά εξωηλιακών πλανητών φαίνεται να υπάρχουν και εκτός των ηλιακών 

συστημάτων και πιθανολογείται πως οι ελεύθεροι αυτοί πλανήτες ακολουθούν διαφορετικό μοντέλο σχηματισμού από αυτό 

ενός κλασικού πλανήτη που βρίσκεται σε τροχιά.  

Αριθμός εξωπλανητών 

Σήμερα (Αύγουστος 2015) είναι γνωστοί 1.946 εξωηλιακοί πλανήτες σε 1.230 πλανητικά συστήματα. Ο αριθμός 

αυτός μεταβάλλεται γρήγορα, καθώς νέες ανακαλύψεις προστίθενται κάθε λίγο. Ο κλάδος του «κυνηγιού πλανητών» 

είναι ένας από τους γρηγορότερα αναπτυσσόμενους της αστρονομίας, και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλο και 

περισσότερων επιστημόνων, αλλά και σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και κονδύλια. Οι ανακαλύψεις αυτές 

είναι όλες, πλην μίας, έμμεσες, δηλαδή τα σώματα αυτά δεν είναι παρατηρήσιμα με τηλεσκόπιο, εξαιτίας των 

τεράστιων αποστάσεών τους από τη Γη (δεκάδες έτη φωτός απέχουν οι πλησιέστεροι). Ανιχνεύσιμες 

είναι μόνο οι φασματοσκοπικές (συνήθως), φωτομετρικές ή αστρομετρικές μεταβολές που επιφέρει η κίνησή τους 

γύρω από τους αστέρες τους στο φως ή τη θέση των αστέρων αυτών. 

Τρόποι εντοπισμού 

Ο εντοπισμός των εξωηλιακών πλανητών σήμερα γίνεται με κυρίως τρεις τρόπους: 

 Με μέτρηση στη μεταβολή της ακτινικής ταχύτητας του αστέρα. Ένας πλανήτης που περιστρέφεται γύρω από 

ένα άστρο ασκεί πάνω του βαρυτική δύναμη και προκαλεί μια μικρή έκκεντρη κίνηση του αστέρα (για σύγκριση, 

η Γη βγάζει τον Ήλιο 500 km «εκτός θέσης»). Η μεταβολή αυτή γίνεται αντιληπτή καθώς ο αστέρας πλησιάζει 

και απομακρύνεται εξαιτίας αυτής της κίνησης από τη Γη, κάτι που προκαλεί αλλαγές στο φάσμα του εξαιτίας 

τουφαινομένου Ντόπλερ. Τα σημερινά φασματοσκόπια είναι αρκετά ευαίσθητα ώστε να μπορούν να εντοπίσουν 

τις μεταβολές αυτές, κυρίως για πλανήτες μεγέθους του Δία που κινούνται γύρω από άστρα σε μέσες 

αποστάσεις (έως μερικές εκατοντάδες έτη φωτός). 

 Με μέτρηση της μείωσης της φωτεινότητας του αστέρα, καθώς ο πλανήτης πραγματοποιεί διάβαση μπροστά 

από το δίσκο του αστεριού. Η μέθοδος αυτή εξαρτάται από τον (τυχαίο) προσανατολισμό της εκλειπτικής του 

πλανήτη σε σχέση με τη γη, έτσι ώστε οι διαβάσεις του πλανήτη να είναι παρατηρήσιμες (δηλαδή από τη δική 



μας θέσει παρατήρησης η τροχιά του πλανήτη να τέμνει το δίσκο του ήλιου του). Υπολογίζεται ότι το 10% των 

πλανητικών συστημάτων είναι έτσι προσανατολισμένα. Η αποστολή Kepler της NASA, που εκτοξεύτηκε το 

Μάρτιο του 2009, είναι εξοπλισμένη με ένα πολύ ευαίσθητο φωτόμετρο, που παρατηρεί συνεχώς ένα τμήμα του 

ουρανού στην κατεύθυνση των αστερισμών του Κύκνου και της Λύρας. Σήμερα (Μάιος 2015) το κέπλερ βάσει 

των παρατηρήσεων του έχει αναγνωρίσει 4.633 υποψήφιους εξωπλανήτες, ενώ από την επιστημονική ομάδα 

της αποστολής έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 1.020 νέων εξωπλανητών.  

 Με την παρατήρηση της βαρυτικής μικροεστίασης που προκαλείται από τυχόν πλανήτες που μπορεί να διαθέτει 

ένα άστρο. Η ύπαρξη πλανητών προκαλεί επιπλέον βαρυτική εκτροπή του φωτός που περνάει κοντά από ένα 

άστρο, σε σχέση με αυτή που προκαλεί το άστρο μόνο του. Με μέτρηση της διαφοράς στην εκτροπή 

διαπιστώνεται η ύπαρξη πλανητών. Η μέθοδος αυτή αποκαλύπτει κυρίως πλανητικά συστήματα που 

βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το δικό μας (χιλιάδες έτη φωτός). 

 Άλλες μέθοδοι για τον εντοπισμό πλανητών είναι αυτή της αστρομετρίας, που βασίζεται στη οπτικά 

παρατηρούμενη μετατόπιση ενός άστρου από την προβλεπόμενη θέση του λόγω της έλξης από τυχόν 

πλανήτες, και ηχρονομέτρηση πάλσαρ που αξιοποιεί τη μεταβολή στην περίοδο ενός πάλσαρ. Χρήσιμα 

συμπεράσματα για πιθανή ύπαρξη πλανητών μπορούν να εξαχθούν και από τη μελέτη του περιαστρικού 

δίσκου ενός άστρου. Κάποια «κενή» ζώνη σε έναν τέτοιο δίσκο μπορεί να έχει προκληθεί από έναν πλανήτη 

που «απορροφά» το υλικό που βρίσκεται εκεί. 

 

Χαρακτηριστικά των εξωηλιακών πλανητών 

Εξαιτίας των έμμεσων μεθόδων ανακαλύψεως, οι περισσότεροι εξωηλιακοί πλανήτες που βρέθηκαν είναι γιγάντιοι 

πλανήτες που μοιάζουν περισσότερο στον Δία παρά στη Γη, αλλά που απέχουν από τον κεντρικό τους αστέρα 

συνήθως πολύ λιγότερο από όσο ο Δίας από τον Ήλιο. Λόγω της εγγύτητάς του στο άστρο του και του μεγάλου του 

μεγέθους, ένας πλανήτης αυτού του τύπου κατατάσσεται συνήθως (ανεπίσημα) ως «Καυτός Δίας» ή «Καυτός 

Ποσειδώνας». Προς το παρόν, εντοπίζονται περισσότεροι πλανήτες αυτού του μεγέθους, και σε τέτοια μικρή 

απόσταση από τον κεντρικό αστέρα, επειδή αφενός οι διαταραχές που προκαλούνται στο φάσμα του αστέρα είναι 

μεγαλύτερες, και επομένως πιο εύκολα παρατηρήσιμες, αφετέρου η περίοδός τους είναι πολύ μικρή, και τα 

αποτελέσματα των παρατηρήσεων μπορούν να επαναληφθούν και να επαληθευτούν με ευκολία. 

Μεγάλη δραστηριότητα αναπτύχθηκε από τους θεωρητικούς επιστήμονες προκειμένου να εξηγηθεί η ύπαρξη αυτών 

των σωμάτων, ανεξήγητη από τις κλασικές θεωρίες σχηματισμού πλανητών. Μια από τις θεωρίες που προσπαθούν 

να εξηγήσουν την εγγύτητα αυτή των πλανητών στο άστρο τους, είναι αυτή της πλανητικής μετανάστευσης, 

σύμφωνα με την οποία αυτοί οι γίγαντες αερίου σχηματίζονται σε πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανητικού τους 

συστήματος και στη συνέχεια μετακινούνται στο εσωτερικό λόγω παλλιροϊκών δυνάμεων ή άλλων διαταραχών. 

           

Εξωηλιακοί πλανήτες και ζωή 

Εκτιμάται σήμερα ότι πάνω από το 10% των αστέρων του τύπου του Ηλίου διαθέτει πλανήτες. Η ανακάλυψη 

αρκετών εξωηλιακών πλανητών θέτει σε νέες βάσεις το ζήτημα της υπάρξεως εξωγήινης ζωής, καθώς δίνει μια 

καλύτερη εικόνα της στατιστικής πιθανότητας ανάπτυξης ζωής στο γαλαξία μας (σύμφωνα και με την εξίσωση 

Ντρέικ). Σήμερα, ο δεύτερος πλανήτης του ερυθρού νάνου αστέρα Gliese 581, που απέχει 20 έτη φωτός από τη Γη, 

φέρεται ως το καλύτερο μέχρι στιγμής παράδειγμα εξωπλανήτη λίγο μόνο μεγαλύτερου από τη Γη που περιφέρεται 

σε τέτοια απόσταση από τον αστέρα του (μέσα στη λεγόμενη «κατοικήσιμη ζώνη») ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση 



και η ανάπτυξη της ζωής πάνω του. Η ύπαρξη ζωής σχεδόν σε όλους τους υπόλοιπους εξωηλιακούς πλανήτες 

αποκλείεται, καθώς πρόκειται για γίγαντες αερίων με πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην ατμόσφαιρά τους. 

 

Ελεύθεροι πλανήτες 

Εκτός από τους πλανήτες που περιφέρονται γύρω από αστέρες, υφίστανται σώματα με χαρακτηριστικά όπως αυτά 

των εξωηλιακών πλανητών τα οποία δεν βρίσκονται σε τροχιά γύρω από άλλο ουράνιο σώμα, αλλά κινούνται 

ελεύθερα στον χώρο των γαλαξιών ή ενδεχομένως και εκτός αυτών. Αυτά τα ουράνια σώματα, που δεν είναι καφέ 

νάνοι, δεν είναι σαφές αν περιλαμβάνονται στον ορισμό του «πλανήτη» που δίνει η Διεθνής Αστρονομική Ένωση και 

γενικά αποδίδονται ως «rogue planets» ή «interstellar planets». Ένα τέτοιο ουράνιο σώμα που περιφέρεται εκτός 

τροχιάς είναι το PSO J318.5-22, που παρατηρήθηκε το φθινόπωρο του 2010, το οποίο αποδίδεται ανεπίσημα από 

επιστημονικούς κύκλους και από τον τύπο ως εξωηλιακός πλανήτης, όπως προτείνεται από τη δημοσίευση της 

ανακάλυψης και μελέτης του το φθινόπωρο του 2013.  

ΠΗΓΗ: «Wikipedia» 

 

Μαύρες τρύπες 

Οι μαύρες τρύπες αποτελούν, σύμφωνα με την επιστήμη κόμβους επαφής με παράλληλα σύμπαντα και επιτρέπουν τα 

ταξίδια στο χώρο και το χρόνο. Πρόκειται για τα πλέον μυστηριώδη ουράνια σώματα που φαίνεται πως παρεμβαίνουν 

στην ίδια τη δομή του σύμπαντος με έναν τρόπο που ελάχιστα κατανοούμε.  

Η Γέννηση μιας Μαύρης Τρύπας  
 
Όταν ξεκινήσει η βαρυτική κατάρρευση ενός άστρου με μάζα μεγαλύτερη από 3,2 ηλιακές μάζες, τίποτα δεν μπορεί 

να τη σταματήσει. Τα εξωτερικά στρώματα του αστέρα συγκλίνουν προς το κέντρο του και η ύλη οδηγείται σε πλήρη 

σύνθλιψη. Παύει να είναι ύλη όπως τη γνωρίζουμε. Η μάζα του άστρου συγκεντρώνεται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλο 

και μικρότερο χώρο και έτσι η πυκνότητα της ύλης τείνει να γίνει άπειρη. 

Όταν η πυκνότητα αυτού του υπό κατάρρευση άστρου ξεπεράσει μια συγκεκριμένη τιμή τότε το βαρυτικό πεδίο 

γίνεται τόσο ισχυρό που καμπυλώνει τον χωρόχρονο με ασύλληπτη ένταση και πλέον τίποτα δεν μπορεί να ξεφύγει 

από αυτό, ούτε και το ίδιο το φως. Με άλλα λόγια, τότε το άστρο επειδή ακριβώς δεν εκπέμπει φως δεν είναι ορατό 

και ουσιαστικά μετατρέπεται σε ένα σκοτεινό αντικείμενο και καθίσταται πρακτικά αόρατο. Δίνει την αίσθηση μια 

κενής περιοχής μέσα στο χώρο εξ ου και η ονομασία «μαύρη τρύπα» ή «μελανή οπή». Η ονομασία αυτή δόθηκε από 

τον αμερικανό αστρονόμο Τζον 'Aρτσιμπαλ Γουήλερ για να περιγραφτεί ένα τέτοιο σώμα τεράστιας πυκνότητας. 

Αν η Γη μας μπορούσε να μετατραπεί σε μαύρη τρύπα τότε όλη η μάζα της θα είχε το μέγεθος μιας ασπιρίνης ή ενός 

μαργαριταριού. 

Το βαρυτικό πεδίο μιας μαύρης τρύπας ρουφά οτιδήποτε βρεθεί μέσα μια περιοχή που ονομάζεται «ορίζοντας 

γεγονότων» (Μπορούμε να τον φανταστούμε ως μια σφαίρα γύρω από το υπό κατάρρευση άστρο, έξω από την οποία 

το άστρο δεν είναι ορατό. Εντός του ορίζοντα το άστρο θα είναι ορατό). 

Αν ένας αστροναύτης έπεφτε σε μια μαύρη τρύπα και υποθέσουμε ότι θα ζούσε, θα βίωνε τεράστιες επιταχύνσεις και 

βαρυτικές δυνάμεις που κυριολεκτικά θα τον επιμήκυναν σε αφάνταστα μεγέθη. Παρατηρητές που θα στέκονταν έξω 

από το πεδίο επιρροής της μαύρης τρύπας θα τον έβλεπαν στα όρια του ορίζοντα γεγονότων της ακίνητο στο χώρο και 

με σταματημένη τη ροή του χρόνου του. 

Όπως προαναφέρθηκε, ένα άστρο που έχει μετατραπεί σε μαύρη τρύπα δεν έχει κάποιον τρόπο να σταματήσει τη 

βαρυτική του κατάρρευση προς τα μέσα. Κατά κάποιον τρόπο είναι σαν να καταπίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Καθώς η 

συστολή συνεχίζεται, το άστρο ουσιαστικά παύει να υπάρχει μέσα στο χώρο και γίνεται σαν ένα σημείο άπειρης 

πυκνότητας και βαρύτητας. Πρόκειται για μια σημειακή ρουφήχτρα που ενώ υπάρχει δεν έχει διαστάσεις και 



ονομάζεται από τους αστρονόμους «σημειακή ανωμαλία». Σε αυτή τη σημειακή ανωμαλία το γνωστό μας σύμπαν με 

τους νόμους του παύει να υφίσταται καθώς δεν έχουμε τον τρόπο ούτε καν να τη φανταστούμε. Όλα όσα γνωρίζουμε 

στη ζωή μας μέσα εκεί παύουν να υπάρχουν και εισερχόμαστε σε έναν νέο κόσμο όπου μεσουρανεί το παράδοξο και 

δεν έχουμε τρόπο να τον περιγράψουμε αφού ξεφεύγει από τα όσα μπορεί να συλλάβει στην παρούσα φάση ο 

ανθρώπινος νους. Η σημειακή ανωμαλία συνιστά ένα «υπαρκτό τίποτα». Υπάρχει, αλλά για το νου μας δεν σημαίνει 

κάτι αφού δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το κάτι. Πρόκειται για μια άλλη κατάσταση ύπαρξης μια ανυπαρξία που όμως 

συνιστά ταυτόχρονα μια έντονη μορφή ύπαρξης.  

Οι Μίνι Μαύρες Τρύπες 

 

Εκτός από τον παραπάνω τρόπο δημιουργίας γιγάντιων μαύρων τρυπών η επιστήμη εξετάζει το ενδεχόμενο της 

ύπαρξης και μικροσκοπικών μαύρων τρυπών. Ο πασίγνωστος κοσμολόγος και μαθηματικός Στήβεν Χώκινγκ το 1971 

προέβλεψε θεωρητικά τη δημιουργία πολλών μικροσκοπικών μαύρων τρυπών (με μέγεθος όχι μεγαλύτερο από εκείνο 

του πυρήνα ενός ατόμου) κατά τα πρώτα στάδια της δημιουργίας του σύμπαντος. Κάθε τέτοια όμως μαύρη τρύπα θα 

έχει μάζα ανάλογη με εκείνη ενός μεγάλου βουνού. 

Ο τρόπος της δημιουργίας αυτών των μικροσκοπικών μαύρων τρυπών κατά τον Χώκιγκ δεν οφείλεται στη βαρυτική 

κατάρρευση ενός άστρου μετά την εξάντληση των πυρηνικών αποθεμάτων του. 

Αυτό που πρότεινε ο Χώκινγκ ήταν πως λίγο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη και λόγο της βιαιότητας της υπήρχε τοπική 

κατάρρευση της ύλης σε περιοχές υψηλότατης πυκνότητας με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου αριθμού «μίνι» 

μαύρων τρυπών ή αλλιώς «αρχέγονων» μαύρων τρυπών. 

Επίσης, ο Χώκινγκ υποστήριξε για τις μαύρες οπές ότι μπορούν κάτω από κατάλληλες συνθήκες να εξατμιστούν ή και 

να εκραγούν δίνοντας ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με εκείνο μια «λευκής τρύπας» (αναφέρονται παρακάτω). Αυτό 

όμως σύμφωνα με τη Θεωρία της Σχετικότητας δεν μπορεί να συμβεί διότι θα έπρεπε να υπάρξει κίνηση μάζας με 

ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη του φωτός (η Σχετικότητα δέχεται ότι τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί μέσα στο γνωστό 

μας σύμπαν γρηγορότερα από το φως). 

Προς το παρόν δεν υπάρχουν παρατηρησιακές ενδείξεις που να υποστηρίζουν την παρουσία μίνι μαύρων τρυπών, 

όπως υπάρχουν για τις γιγάντιες μαύρες τρύπες. 

 

Εντοπίζοντας Μαύρες Τρύπες στο Σύμπαν 

 

Θεωρητικά, γιγάντιες μαύρες τρύπες βρίσκονται στα κέντρα των γαλαξιών και υπάρχουν συγκλίνουσες ενδείξεις για 

αυτή την υπόθεση. Ωστόσο, άμεση παρατήρηση κάποιας μαύρης τρύπας δεν έχει υπάρξει ακόμη, αλλά η παρουσία 

τους μπορεί να ανιχνευθεί, έμμεσα, από την επίδραση που ασκούν στο περιβάλλον τους. 

Για παράδειγμα, μπορεί να ανιχνευθεί ταχύτατη κίνηση ύλης προς ένα κοντινό σημείο μέσα στο σύμπαν όπου δεν 

φαίνεται να υπάρχει κάποιο ουράνιο αντικείμενο. Αν ένα άστρο βρίσκεται κοντά σε μια μαύρη τρύπα τότε θα υπάρχει 

εμφανής ροή ύλης από αυτό προς ένα αόρατο σημείο. Αυτή η ύλη ακολουθεί μια σπειροειδή τροχιά και δημιουργεί 

έναν δίσκο που αναφέρεται ως «δίσκος συσσώρευσης». Σε αυτόν τον δίσκο οι ταχύτητες είναι μεγάλες και συνεπώς 

και οι θερμοκρασίες και έτσι υπάρχει έντονη εκπομπή ακτίνων Χ η οποία είναι εύκολα ανιχνεύσιμη. 

Ακόμη, η ύπαρξη μαύρης τρύπας μπορεί να ανιχνευθεί από τη μελέτη ισχυρών βαρυτικών επιδράσεων που δέχεται 

κάποιο ουράνιο σώμα δίχως να υπάρχει κάποιο ορατό σώμα που τις προκαλεί. 

Γενικά, οι παρατηρήσεις που εγείρουν υποψίες για την παρουσία μαύρης τρύπας είναι οι εξής: α) άστρα κοντά που 

κινούνται ταχύτατα γύρω από ένα αόρατο κέντρο βαρύτητας, β) παρουσία δίσκων συσσώρευσης που αποτελούνται 

κατά κύριο λόγο από «ιονισμένα» αέρια (πρόκειται για αέρια στα οποία οι εσωτερικές συγκρούσεις έχουν 

δημιουργήσει ιόντα, δηλαδή θετικά και αρνητικά ηλεκτρικά φορτισμένα σωμάτια), γ) εκτόξευση σε τεράστιες 

αποστάσεις γιγάντιων πιδάκων ιονισμένου αερίου κατά μήκος του άξονα περιστροφής του δίσκου συσσώρευσης. 

ΠΗΓΗ: «e-zine.gr» 



ΝΕΤΡΙΝΑ 

Το νετρίνο είναι ένα αφόρτιστο και πολύ ελαφρύ σωματίδιο, του οποίου η ύπαρξη προτάθηκε από 

τον αυστριακό φυσικό Βόλφγκανγκ Πάουλι, ώστε να ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής και 

της ενέργειας στην ραδιενεργήεκπομπή ηλεκτρονίων από τον ατομικό πυρήνα, τη λεγόμενη β διάσπαση.  

Παρατήρηση 

Τα νετρίνα παρατηρήθηκαν δεκαετίες μετά την πρόταση του Πάουλι. Πρόκειται για σωματίδια που αλληλεπιδρούν 

ασθενώς με την ύλη, συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να παρατηρηθούν. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ειδικές 

πειραματικές διατάξεις, γνωστές ως "τηλεσκόπια νετρίνων", τοποθετημένες βαθιά μέσα σε εγκαταλειμμένα ορυχεία ή 

στον πυθμένα της θάλασσας, προκειμένου να μην επηρεάζονται από την κοσμική ακτινοβολία· καθώς τα νετρίνα 

δύσκολα εντοπίζονται, απαιτείται μια τέτοιου είδους "μόνωση" από άλλες αλληλεπιδράσεις, αλλά και το μεγάλο 

μέγεθος της πειραματικής διάταξης. 

 

Είδη νετρίνων 

Σήμερα μετά τα τελευταία πειράματα έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν τριών ειδών ή όπως λέγεται "γεύσεων" νετρίνα. 

Η μάζα τους κυμαίνεται ανάλογα από μερικά ηλεκτρονιοβόλτ (eV) έως μερικά MeV. Οι τρεις τύποι νετρίνων διαφέρουν 

μεταξύ τους. Για παράδειγμα, όταν τα μιονικά νετρίνα αλληλεπιδρούν με κάποιο στόχο θα παράγουν πάντα μιόνια και 

ποτέ ταυ ή ηλεκτρόνια. Στις αλληλεπιδράσεις σωματιδίων, αν και τα ηλεκτρόνια και τα νετρίνα ηλεκτρονίων μπορούν 

να δημιουργούνται και να καταστρέφονται, το άθροισμα του αριθμού των ηλεκτρονίων και των νετρίνων των 

ηλεκτρονίων, διατηρείται σταθερό. Το γεγονός αυτό μας έχει οδηγήσει στη διαίρεση τωνλεπτονίων σε τρεις 

οικογένειες, που η καθεμιά περιλαμβάνει ένα φορτισμένο λεπτόνιο και το αντίστοιχό του νετρίνο. 

Το πείραμα και η διάψευσή του 

Το 2011, το πείραμα "OPERA" (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus), με ανιχνευτή ο οποίος βρίσκεται 

εγκατεστημένος κάτω από την οροσειρά Γκραν Σάσσο στην Ιταλία για να "μετρά" τα νετρίνο που διαφεύγουν από 

το CERN, ανακοίνωσε ότι οι χειριστές του ανιχνευτή μέτρησαν χρόνο άφιξης των νετρίνο τέτοιο που αντιστοιχεί σε 

ταχύτητά τους ελαφρά μεγαλύτερη αυτής του φωτός κατά 0,0024%. Αν αυτό ήταν αλήθεια θα ήταν αντίθετο με 

τη θεωρία της σχετικότητας και οι ερευνητές του "OPERA" κάλεσαν άλλες ομάδες να ελέγξουν τις μετρήσεις. Τον 

Μάρτιο του 2012 το πείραμα "ICARUS"[1] ανακοίνωσε ότι μέτρησε την ταχύτητα των νετρίνων να είναι ίδια με 

τηνταχύτητα του φωτός και δεν επιβεβαίωσε τις μετρήσεις του πειράματος "OPERA" 

 

ΠΗΓΗ: «Wikiedia» 
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ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ 

Η σκοτεινή ύλη στην αστρονομία και στην κοσμολογία, είναι ένας υποθετικός τύπος ύλης που συνεισφέρει κατά 

μεγάλο ποσοσό στη συνολική μάζα του σύμπαντος. Η σκοτεινή ύλη δε μπορεί να παρατηρηθεί απευθείας 

απότηλεσκόπια Προφανώς δεν εκπέμπει ούτε απορροφά φως ή άλλη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε σημαντικό 

βαθμό. Αντίθετα, η ύπαρξη και οι ιδιότητές της βασίζονται στις βαρυτικές επιδράσεις πάνω στην ορατή ύλη, 

ακτινοβολία και τη μεγάλης κλίμακας δομή του σύμπαντος. Σύμφωνα με την ερευνητική αποστολή Planck και πάνω 

στη βάση του Καθιερωμένου Προτύπου (Standard Model of Cosmology), η συνολική υλοενέργεια (ύλη-ενέργεια) του 

σύμπαντος περιέχει 4.9% συνηθισμένη ύλη, 26.8% σκοτεινή ύλη και 68.3% σκοτεινή ενέργεια. Συνεπώς, η σκοτεινή ύλη 

υπολογίζεται ότι συνεισφέρει κατά 84.5% στη συνολική ύλη και κατά 26.8% στο συνολικό περιεχόμενο του σύμπαντος  

 

Τρόποι εντοπισμού της[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Η ύπαρξή τους μπορεί να διαπιστωθεί από τα βαρυτικά αποτελέσματα σε ορατή ύλη, όπως τα αστέρια και οι γαλαξίες. 

Η υπόθεση της σκοτεινής ύλης έχει ως στόχο να εξηγήσει διάφορες αστρονομικές παρατηρήσεις που δεν συμφωνούν 

με τη θεωρία μας για τη βαρύτητα, όπως ανωμαλίες στην ταχύτητα περιστροφής των αστεριών στις παρυφές των 

γαλαξιών. Η ταχύτητα αυτή είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, πράγμα που εξηγείται είτε με την παραδοχή ότι η 

θεωρία μας για τη βαρύτητα είναι λάθος (γεγονός όμως για το οποίο υπάρχουν πολλά αντίθετα επιχειρήματα) είτε με 

τη θεώρηση της ύπαρξης μιας μεγάλης ποσότητας μάζας που, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν μπορούμε να δούμε. Η 

ύπαρξη της σκοτεινής ύλης θα έλυνε ένα πλήθος προβλημάτων συνέπειας στη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης. 

Το μέγεθός της σε σχέση με την παρατηρήσιμη ύλη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Αν η σκοτεινή ύλη υπάρχει, υπερβαίνει σημαντικά σε μάζα το ορατό μέρος του σύμπαντος. Σύμφωνα με τα πρόσφατα 

αποτελέσματα του διαστημικού τηλεσκοπίου Planck μόλις το 4.9% της συνολικής μάζας του σύμπαντος μπορεί να γίνει 

άμεσα ορατό. Περίπου το 26.8% υπολογίζεται ότι αποτελείται από σκοτεινή ύλη. Το υπόλοιπο 68.3% αποτελείται 

από σκοτεινή ενέργεια, ένα ακόμα πιο περίεργο στοιχείο, διάσπαρτο στο διάστημα, το οποίο πιθανότατα δεν μπορεί 

να λογιστεί σαν συνήθη σωματίδια. Ο καθορισμός της φύσης αυτής της χαμένης μάζας είναι ένα από τα πιο σημαντικά 

προβλήματα της σύγχρονης κοσμολογίας και της φυσικής των σωματιδίων.. 

Τα πρώτα δεδομένα βασισμένα στην παρατήρηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Η ιστορία ξεκίνησε το 1933, όταν ο αστρονόμος Fritz Zwicky μελετούσε την κίνηση μακρινών σμηνών γαλαξιών 

μεγάλης μάζας, συγκεκριμένα το Σμήνος της Κόμης κι αυτό της Παρθένου. Ο Zwicky υπολόγισε τη μάζα του 

κάθεγαλαξία του σμήνους βασισμένος στη λαμπρότητα του, κι άθροισε όλες τις γαλαξιακές μάζες για να υπολογίσει τη 

συνολική μάζα του σμήνους. Στη συνέχεια βρήκε ένα δεύτερο υπολογισμό ανεξάρτητο της συνολικής μάζας, που 

βασίστηκε στη μέτρηση των ατομικών ταχυτήτων των γαλαξιών του σμήνους. Προς μεγάλη του έκπληξη, αυτός ο 

δεύτερος υπολογισμός δυναμικής μάζας ήταν 400 φορές πιο μεγάλος από τον υπολογισμό που βασιζόταν στο φως των 

γαλαξιών. 

Περαιτέρω επαληθεύσεις 

Αν και τα πειραματικά δεδομένα ήταν ήδη σημαντικά την εποχή του Zwicky, μόνο από τη δεκαετία του '70 οι 

επιστήμονες άρχισαν να μελετούν συστηματικά αυτή τη διαφορά. Εκείνη την περίοδο η ύπαρξη της σκοτεινής ύλης 

άρχισε να λαμβάνεται στα σοβαρά υπ' όψιν. Η ύπαρξη τέτοιας ύλης δεν θα είχε μόνο επιλύσει την έλλειψη μάζας στα 

σμήνη γαλαξιών, αλλά θα είχε επίσης αποτελέσματα πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας σχετικά με την εξέλιξη και τη μοίρα 

του ίδιου του Σύμπαντος. 
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Ένα επιπρόσθετο παρατηρησιακό δεδομένο της λογικής συνοχής της σκοτεινής ύλης προκύπτει από τις καμπύλες 

περιστροφής των σπειροειδών γαλαξιών. Οι σπειροειδείς γαλαξίες περιλαμβάνουν έναν τεράστιο πληθυσμό αστέρων 

που διαγράφουν τροχιές σχεδόν κυκλικές γύρω από το γαλαξιακό κέντρο. Όπως ισχύει για τις τροχιές των πλανητών, 

αναμένεται ότι οι αστέρες με μεγαλύτερες γαλαξιακές τροχιές έχουν μικρότερες τροχιακές ταχύτητες (πρόκειται για 

απλό συμπέρασμα του τρίτου νόμου του Κέπλερ). Στην πραγματικότητα, ο τρίτος νόμος του Κέπλερ εφαρμόζεται 

μονάχα σ' αστέρες που βρίσκονται κοντά στην περιφέρεια ενός σπειροειδούς γαλαξία, εφόσον προϋποθέτει 

σταθερότητα της μάζας που περιλαμβάνει η τροχιά. 

Οι αστρονόμοι έχουν ωστόσο διεξάγει παρατηρήσεις των τροχιακών ταχυτήτων των αστέρων στην περιφέρεια 

μεγάλου αριθμού σπειροειδών γαλαξιών, και σε καμία περίπτωση δεν ακολουθήθηκε ο τρίτος νόμος του Κέπλερ. Αντί 

να μειώνονται σε μεγάλες ακτίνες, οι τροχιακές ταχύτητες παραμένουν απόλυτα σταθερές, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι η μάζα που περιλαμβάνει η τροχιά μεγάλης ακτίνας αυξάνεται, κι αυτό ισχύει για αστέρες που βρίσκονται 

φαινομενικά κοντά στα όρια του γαλαξία. Αν και βρίσκονται κοντά στα άκρα του φωτεινού τμήματος του γαλαξία, το 

τμήμα αυτό έχει περίγραμμα μάζας που φαινομενικά συνεχίζει πολύ πέρα από τις περιοχές στις οποίες κυριαρχούν 

αστέρες. 

Ορίστε ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος: ας λάβουμε υπ' όψιν τους αστέρες που βρίσκονται κοντά 

στην περιφέρεια ενός σπειροειδούς γαλαξία, με τροχιακές ταχύτητες της τάξης των 200 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο 

κατά γενική ομολογία. Αν ο γαλαξίας αποτελούταν μόνο από ύλη που μπορούμε να δούμε, οι αστέρες αυτοί θα τον 

εγκατέλειπαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι οι τροχιακές ταχύτητες τους είναι τέσσερις φορές πιο 

μεγάλες από την ταχύτητα διαφυγής από το γαλαξία. Δεδομένου ότι δεν παρατηρούνται γαλαξίες που έχουν 

διασκορπιστεί με τέτοιο τρόπο, στο εσωτερικό τους πρέπει να υπάρχει μάζα την οποία δεν λαμβάνουμε υπ' όψιν όταν 

αθροίζουμε όλα τα τμήματα που μπορούμε να δούμε. 

 

ΠΗΓΗ: «Wikipedia» 

 

(Ανδρέας Στρατάκης) 

Ταχύτητα του φωτός= 299 792 458 m / s 

 

Η θεωρία της σχετικότητας η απλά σχετικότητα αναφέρεται σε δυο βασικές θεωρίες. Στην ειδική και στη γενική 

θεωρία. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η γενική θεωρία της σχετικότητας βασίζεται σε δυο ή παρατηρητές. Όταν λοιπόν έχουμε δυο παρατηρητές και τίποτα 

άλλο , τότε δεν μπορούμε να πούμε ποιος κινείται και ποιος μένει ακίνητος. Πάντα θα πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς 

τους παρατηρητές με κάτι άλλο. Γενικά για τον ένα παρατηρητή, αυτός μένει ακίνητος και ο άλλος παρατηρητής μαζί 

με όλο το σύμπαν γύρω του κινούνται. Για τον άλλο παρατηρητή ισχύει πάλι το ίδιο. 

 

Στη γενική θεωρία συμπεριλαμβάνεται επίσης και η κίνηση και κάποιων σωμάτων σε σχέση με τους παρατηρητές.  
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Για παράδειγμα: 

 

Έχουμε έναν παρατηρητή μέσα σε ένα αυτοκίνητο , το όποιο τρέχει με ταχύτητα 100 km/h. Ο παρατηρητής αυτός 

πετάει μια μπάλα προς τα μπροστά με ταχύτητα 20 km/h. Για τον παρατηρητή μέσα στο αυτοκίνητο , η μπάλα κινείται 

με ταχύτητα 20 km/h . Για ένα παρατηρητή έξω , που μένει ακίνητος σε σχέση με το αμάξι , η μπάλα κινείται με την 

ταχύτητα του αμαξιού συν με την ταχύτητα της μπάλας . Άρα κινείται με ταχύτητα 120 km/h. 

 

Ο Einstein λοιπόν αναρωτήθηκε τι γίνεται με το φως. Αν το αυτοκίνητο ανάψει τα φώτα του την ώρα που κινείται , με 

τι ταχύτητα θα κινείται το φως ; Πολλοί άνθρωποι εκείνης της εποχής πίστευαν πως το φως θα κινείται με την 

ταχύτητα του φωτός + την ταχύτητα του αμαξιού . αυτό όμως δεν ισχύει , γιατί τι φως δεν είναι μάζα. Είναι ενέργεια , 

άρα δεν έχει αδράνεια . Με λίγα λόγια , η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή στο κενό. 

 

Μετά λοιπόν απ’ αυτήν την ανακάλυψη, ο Einstein συμπέρανε το εξής: 

 

 

Η ταχύτητα το φωτός ισούται με 299.792.458 m/s 

Ή αλλιώς περίπου 300.000 km/s. Το φως κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με σταθερή ταχύτητα στο κενό . 

Στην σταθερή λοιπόν ταχύτητα το φωτός στηρίζεται η θεωρία αυτή. 

 

Ας φανταστούμε δύο διαστημόπλοια. Το ένα κινείται με 90% της ταχύτητας το φωτός , και το άλλο παραμένει ακίνητο 

σε σχέση με αυτό που κινείται. Καθώς αυτό που κινείται περνάει δίπλα απ’ το ακίνητο, ανοίγουν ταυτόχρονα τα 

μπροστινά τους φώτα. Ο χρόνος που θα μετρήσει αυτό που κινείται θα είναι ο μισός για αυτό που μένει ακίνητο, 

καθώς επίσης και το μήκος αυτού που κινείται θα είναι το μισό απ’ αυτό που μένει ακίνητο. Αυτό φαίνεται απ’ την 

παρακάτω προσομοίωση (συμπεριλαμβάνεται βίντεο)  . 

Αυτές οι διαφορές του μήκους και του χρόνου ενός ανθρώπου που κινείται είναι εφικτές παντού. Αλλά είναι τόσο 

μικρές στην καθημερινότητα μας, που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε.  Πολλά πειράματα έχουν γίνει για να 

αποδειχθεί η θεωρία αυτή. Τα περισσότερα , έγιναν σε αεροπλάνο , με ειδικά ατομικά ρολόγια , τα οποία μπορούν να 

μετρήσουν μέχρι και ns (nano seconds) , τα οποία είναι δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου. Και πράγματι , η 

διαφορά που είχαν τα δύο ρολόγια, ήταν όσο είχε υπολογίσει ο Einstein, με την εξίσωση του. Το ρολόι στο αεροπλάνο 

ήταν μόλις 257 ns πίσω. Ο Einstein ήταν για άλλη μια φορά σωστός.  

 

 

 

 

 



 

Η εξίσωση με την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε την διαστολή το χρόνου είναι η εξής: 

 

 

E= ενεργεια 

M=μαζα 

C=ταχυτητα του φωτος 

 

 

Με λίγα λόγια , αν είχαμε ένα διαστημόπλοιο το οποίο μπορούσαμε να το επιταχύνουμε στο 99% της ταχύτητας του 

φωτός , μία ώρα θα περνάει στο διαστημόπλοιο και ένας ολόκληρος χρόνος στη Γή, κάνοντας έτσι το διαστημόπλοιο 

φυσική μηχανή του χρόνου. Με λίγα λόγια, το ταξίδι στο χρόνο είναι εφικτό, αλλά μόνο στο μέλλον.  

Δυστυχώς όμως δεν είναι δυνατό να επιταχύνουμε ένα διαστημόπλοιο και να φτάσει την ταχύτητα του φωτός. Και 

αυτό δεν γίνεται γιατί η αρχική μάζα που έχει ένα σώμα (αδρανειακή μάζα, μεγαλώνει ανάλογα με την ταχύτητα του 

σώματος. Άρα λοιπόν , για να επιταχύνουμε ένα διαστημόπλοιο στο 99% της ταχύτητας του φωτός θα χρειαστούμε να 

έχουμε τις μηχανές στη μέγιστη ισχύ για 6 ολόκληρα χρόνια. Η αδρανειακή μάζα αυξάνεται ανάλογα με την ταχύτητα 

και δίνεται απ τον τύπο : 

 

 

 

Aν στην τιμη της ταχύτητας βάλουμε το 99 % της ταχύτητας του φωτός η μάζα αυξάνεται 700 φορες. Αυτό είναι 

εμφανές και στον επιταχυντή του Cern, οπού τα πρωτόνια που επιταχύνουν κοντά στην ταχύτητα του φωτός, γίνονται 

όλο και πιο βαριά , μέχρι που φτάνουν στο σημείο που απαιτείται τεράστια ενέργεια για να αυξήσουν την ταχύτητα 

τους 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 



Σε αυτή τη θεωρία συμπεριλαμβάνεται η διαστολή του χρόνου που προκαλείται από την βαρύτητα. Όλα τα σώματα 

που έχουν μεγάλη βαρύτητα, προκαλούν μία μεταβολή του χωροχρόνου. Αυτή η μεταβολή είναι παρόμοια με έναν 

άνθρωπο πάνω σε ένα τραμπολίνο. Αυτό λοιπόν το γεγονός προκαλεί διαστολή του χρόνου στα σώματα που 

βρίσκονται δίπλα σε βαρητικό πεδίο. Αυτό έχει αποδειχθεί. Οι δορυφόροι του GPS έχουν ειδικά ρολόγια που μετράνε 

περίπου 600 ns περισσότερα για κάθε δευτερόλεπτο που περνάει πάνω στη Γη. Εάν δεν συμπεριλαμβανόταν αυτά τα 

δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου σε αυτούς τους δορυφόρους , το GPS δεν θα δούλευε. 

Ο Einstein ήταν για ακόμη μια φορά σωστος. 

 

 

ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ: 

 

Με τον όρο μαύρη τρύπα , πολλοί νομίζουν ότι είναι μία τρύπα η οποία ρουφάει τα πάντα και όλα που μπαίνουν μέσα 

σ’ αυτήν εξαφανίζονται. Αυτό είναι λάθος. Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της μάζας, μάζα δεν δημιουργείται απ’ το 

τίποτα , και η μάζα δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Η μαύρη τρύπα είναι μία σφαίρα από μάζα , όπως και τους πλανήτες με 

μία όμως τεράστια διαφορά.  

 

 

Η διαφορά είναι ότι ανάμεσα στα άτομα απ’ τα οποία αποτελείται η Μαύρη τρύπα δεν υπάρχει κενός χώρος. Τα άτομα 

είναι τόσο συμπιεσμένα μεταξύ τους που ούτε ηλεκτρόνια δεν χωράνε να περάσουν από μέσα. 

Έτσι λοιπόν μια μαύρη τρύπα έχει τεράστια μάζα, και συνεπώς τεράστια βαρύτητα.  

 

Στην πραγματικότητα τα πάντα μπορούν να γίνουν μαύρη τρύπα. Εάν για παράδειγμα, συμπιέσουμε έναν 

ουρανοξύστη στο μέγεθος ενός κόκκου άμμου , θα έχουμε μία μαύρη τρύπα ( και ο κόκκος άμμου, θα ζυγίζει όσο ο 

ουρανοξύστης). Εάν συμπιέσουμε ολόκληρη τη Γή στο μέγεθος ενός φιστικιού, θα έχουμε μία μαύρη τρύπα στο 

μέγεθος του φιστικιού , που θα ζυγίζει όσο ζυγίζει ολόκληρη η γη , και θα έχει και τη βαρύτητα της Γής. 

 

Οι μαύρες τρύπες γεννιούνται κυρίως από τον θάνατο τεράστιων αστέρων , 10-20 φορές μεγαλύτερων από τον δικό 

μας Ήλιο. Όταν ένα τέτοιο αστέρι , καταναλώσει όλα τα καύσιμα του, δεν μπορεί πλέον να αντισταθεί ενάντιας της 

Δακίας του βαρύτητας. Ο πυρήνας λοιπόν συμπιέζεται τόσο πολύ μέχρι που δημιουργείται η μαύρη τρύπα. 

 

Μετά από πολλές μελέτες επιβεβαιώθηκε πως οι μαύρες τρύπες υπάρχουν κυρίως στα κέντρα των γαλαξιών. Όπως 

είχε διατυπώσει ο Einstein, ο όποιος ήταν για ακόμη μια φορά σωστός. 

 

Οι μαύρες τρύπες έχουν τόση βαρύτητα , που στην πραγματικότητα , τα πράγματα που πλησιάζουν κοντά επιταχύνουν 

τόσο πολύ που φτάνουν την ταχύτητα του φωτός. Στα κέντρα όλων των γαλαξιών , τα αέρια και οι σκόνες που 

κινούνται γύρω απ την μαύρη τρύπα , κινούνται με το 99,9999999999991% της ταχύτητας του φωτός. Και γι αυτόν 

ακριβώς το λόγο φαίνεται φώς στα κέντα των γαλαξιών. Επειδή υπάρχει τεράστια τριβή. 



 

 

Έκρηξη υπερκαινοφανούς αστέρα. (supernova) 

 

Όλα τα άστρα όπως τον δικό μας Ήλιο, χρησιμοποιούν άτομα υδρογόνου (Η) στον πυρήνα τους και πραγματοποιεί 

πυρηνικές αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν άτομα υδρογόνου (Η) συγκρούονται μεταξύ τους και δημιουργούν άτομα ηλίου 

(He). Έτσι παράγεται όλη η ακτινοβολία και η ραδιενέργεια από τον Ήλιο μας , αλλά και από όλα τα άστρα στο σύμπαν. 

Επιπλέον , η ενέργεια αυτή κρατάει το άστρο σταθερό έναντι της δικιάς του βαρύτητας και δεν συρρικνώνεται.  

 

Για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια έκρηξη, πρέπει το άστρο να είναι 10-20 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο μας. 

 

Όταν λοιπόν το άστρο αυτό εξαντλήσει όλα τα άτομα υδρογόνου (Η) που έχει , προχωρεί σε πυρηνική σύντηξη ατόμων 

Ηλίου (He). Κατά την αντίδραση αυτή όμως δεν παράγει όση ενέργεια παρήγαγε από την σύντηξη ατόμων Υδρογόνου 

(H). Έτσι λοιπόν αυτά τα «καύσιμα» δεν διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την αντίδραση αυτή των ατόμων 

του Ηλίου, παράγονται άτομα οξυγόνου (O), έπειτα άτομα άνθρακα (C) και τέλος άτομα σιδήρου (Fe). Τα άτομα αυτά 

του σιδήρου , επειδή είναι πού βαριά σε σχέση με τα άλλα , δημιουργούν στερεό πυρήνα στο κέντρο του άστρου. Αυτά 

όμως τα άτομα δεν προχωρούν σε πυρηνική σύντηξη , επειδή είναι πού βαριά. Έτσι λοιπόν το άστρο έχει τελειώσει πια 

τη ζωή του. 

 

Από τη στιγμή που δεν πραγματοποιεί πια πυρηνική αντίδραση στον πυρήνα , δεν έχει πια δύναμη να αντισταθεί στην 

δικιά του βαρύτητα . Αρχίζει λοιπόν να συρρικνώνεται . Κατά τη συρρίκνωση αυτή , ο στερεός πυρήνας σιδήρου 

συμπιέζεται τόσο πολύ , που τα πρωτόνια συγκρούονται με τα ηλεκτρόνια και δημιουργούν νετρόνια. Τα νετρόνια 

αυτά συμπιέζονται μεταξύ τους τόσο πολύ μέχρι που φτάνουν το μέγιστο ποσό πυκνότητας . Έτσι δημιουργείται μια 

μαύρη τρύπα. Έπειτα από αυτό , εξαιτίας της συμπύκνωσης, δημιουργείται τεράστιο φορτίο στον πυρήνα (περίπου 10 

Coulomb) το οποίο ανατινάζει όλο το άστρο. Σπρώχνει όλη τη μάζα του στο διάστημα και μένει μόνο ο πυρήνας , ο 

οποίος είναι μαύρη τρύπα. 

 

Η έκρηξη αυτή είναι τόσο φωτεινή που ισοδυναμεί με την λαμπρότητα 1 δισεκατομμυρίων Ήλιων. 

 Είναι ορατή ακόμα και με γυμνό μάτι κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Ενώ τη νύχτα φαίνεται σαν μισό Ήλιο.  

 

ΠΗΓΗ: YouTube 

 

 

 



 

(Μάνος Κατσογριδάκης) 

 

STAR WARS 

Το 1977, ένα κινηματογραφικό κονκλάβιο με επικεφαλής τον σκηνοθέτη και παραγωγό Τζορτζ Λούκας παρουσίασε ένα 

από τα πρώτα blockbusters της σύγχρονης εποχής: τον Πόλεμο των Άστρων. Η άνευ προηγουμένου εμπορική επιτυχία 

της ταινίας, τα εκπληκτικά για την εποχή ειδικά εφέ, καθώς και η βιομηχανία Star Wars που ακολούθησε, με αφίσες, 

διαφημίσεις και παιχνίδια (από κούκλες Darth Vader μέχρι φωτόσπαθα και ρομπότ), έκαναν την ταινία μια από τις 

σημαντικότερες στην ιστορία του σινεμά. Υπό την καθοδήγηση του Λούκας γυρίστηκαν ακόμη 2 εξίσου επιτυχημένα 

σίκουελ, το 1980 και το 1983 αντίστοιχα, που ενίσχυσαν κι άλλο το image της σειράς και απέφεραν, με όλους τους 

τρόπους που προαναφέραμε, τεράστια έσοδα, αλλά η ιστορία με την τρίτη ταινία έφτασε στο τέλος της. Αυτό δε 

σήμαινε, όμως, πως δε μπορούσαν να γυριστούν prequels, ειδικά από τη στιγμή που η φήμη του franchise παρέμενε 

σε υψηλά επίπεδα και μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε με τον Πόλεμο των Άστρων. Έτσι, από το 1999 μέχρι το 2005 

γυρίστηκαν ακόμη τρεις ταινίες prequel της προηγούμενης τριλογίας, που απέφεραν ξανά τεράστια κέρδη και 

αναβίωσαν τον παροξυσμό που είχαν δημιουργήσει οι πρώτες ταινίες. Οι τελευταίες ταινίες πήραν εκ των υστέρων 

τους τίτλους 1,2,3 – και οι πρώτες 4,5,6 – καθώς κατατάσσονται σύμφωνα με τη χρονική σειρά των γεγονότων που 

αφηγούνται και όχι τη σειρά που γυρίστηκαν. Εκεί που νομίζαμε, όμως, πως δε μπορούσε να συνεχιστεί η ιστορία που 

αφηγείται η αρχική τριλογία, έρχεται το Δεκέμβριο το έβδομο φιλμ (με πρωταγωνιστές, όπως τότε, τους Harrison Ford 

και Mark Hamill), να μας αποδείξει το αντίθετο. Αυτό που αποδεικνύει, επί της ουσίας, είναι πως η σειρά Star Wars 

μπορεί να πετύχει τα πάντα. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από έξι ή επτά ταινίες, δεν είναι καν απλώς ένα 

κινηματογραφικό φαινόμενο: είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, 35 χρόνια τώρα. Εμείς εδώ θα γυρίσουμε στην αρχή του 

φαινομένου, και θα αναλύσουμε τις πρώτες τρεις ταινίες (4,5,6, σύμφωνα με την αρίθμηση που ανέλυσα 

προηγουμένως), που εγκαθίδρυσαν το σύμπαν του Πολέμου των Άστρων και θα τις θυμόμαστε όσα χρόνια κι αν 

περάσουν. 

 

 

INTERSTELLAR 

Αφού ταξιδέψαμε μαζί του στον κόσμο των ταχυδακτυλουργών και της τηλεμεταφοράς στο Prestige (2006), κατόπιν 

στον κόσμο των ονείρων και των πολλαπλών επιπέδων τους στο Inception (2010) και, φυσικά, στην ούτως ή άλλως 

φανταστική Gotham City και τον ανθρώπινο σουπερ-ήρωα προστάτη της μέσω της τριλογίας του Σκοτεινού Ιππότη 

(2005-2012), ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν μας δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο (πολύ) 

μακρινό διάστημα και στις πολλαπλές διαστάσεις. Μέσο του «ταξιδιού» μας η ταινία Interstellar, που διαδραματίζεται 

σε ένα ζοφερό κόσμο όπου τα τρόφιμα των ανθρώπων εξαντλούνται και ο θάνατος μοιάζει μαθηματικά βέβαιος. Μέσα 

στη μίζερη αυτή πραγματικότητα ο ιδεαλιστής Κούπερ (Matthew McCounaghey), μηχανικός και πρώην πιλότος της 

NASA , θα ανακαλύψει με τη βοήθεια της 10χρονης κόρης του Murph (Mackenzie Foy) και ενός περίεργου… 

φαντάσματος έναν μυστικό σταθμό της NASA που με αρχηγό τον καθηγητή Μπραντ (Michael Caine) προσπαθεί να 

σώσει τον κόσμο βρίσκοντας πλανήτες σε ένα μακρινό γαλαξία που ίσως να είναι κατοικήσιμοι. Ο Κούπερ θα 

συμφωνήσει να ηγηθεί της αποστολής εξερεύνησης των 3 επικρατέστερων για… μετανάστευση πλανητών, μαζί με την 

κόρη του καθηγητή (Anne Hathaway), δύο ακόμη ερευνητές και δύο περίεργα ρομπότ. Θα συναντήσουν άπειρες 

δυσκολίες, από μαύρες τρύπες που απειλούν να τους καταπιούν και καθυστερούν το χρόνο έτσι ώστε 1 ώρα στο 

μακρινό αυτό γαλαξία να ισοδυναμεί με 7 γήινα έτη μέχρι την έλλειψη καυσίμων και τις φιλονικίες που προκύπτουν 

μεταξύ τους από το ισχυρό ένστικτο αυτοσυντήρησής τους, ενώ παράλληλα στη γη η ενήλικη πια Murph (Jessica 

Chastain) επιχειρεί να λύσει το μυστήριο του φαντάσματος και να πετύχει εκεί που απέτυχε ο καθηγητής. Η λύση του 



προβλήματος τελικά είναι τόσο περίπλοκη όσο η έννοια των πέντε διαστάσεων και συνάμα τόσο απλή όσο η 

ανθρώπινη αγάπη και το συναίσθημα. 

 

GRAVITY 

Όμορφες εικόνες από το σύμπαν διαδέχονται η μία την άλλη που η τρισδιάστατη απόδοσή τους μεγεθύνει τις 

εντυπώσεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αφήγηση εμπλουτίζεται από συνεχείς εκπλήξεις και απρόσμενα 

γεγονότα, φορτίζεται με ένταση και κόβει την ανάσα του κοινού σε αρκετά σημεία.  

Αρχικά, παρακολουθούμε δύο αστροναύτες οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό τμήμα ενός διαστημικού λεωφορείου. 

Η ιατρική μηχανικός Δρ Ράιαν Στόουν (Σάντρα Μπούλοκ) κάνει το πρώτο της ταξίδι στο διάστημα, συνοδευόμενη από 

τον έμπειρο αστροναύτη Ματ Κοβάλσκι (Τζωρτζ Κλούνεϊ) που ετοιμάζεται να βγει στη σύνταξη. Χαρακτηριστικές είναι 

οι εικόνες της έλλειψης βαρύτητας καθώς συνεπαίρνουν με την εκφραστικότητα των κινήσεων του σώματος των 

ηθοποιών οι οποίοι περιφέρονται αμέριμνοι στο κενό. Από την αρχή της ταινίας δίνεται η εντύπωση ότι η ζωή τους 

«κρέμεται από μία κλωστή».  

Μια εντύπωση που θα επιβεβαιωθεί άμεσα. Ενώ οι αστροναύτες είναι αφοσιωμένοι στο έργο τους, μια ολοσχερής 

καταστροφή πραγματοποιείται, το διαστημικό λεωφορείο γίνεται θρύψαλα και τα δύο πρόσωπα βρίσκονται 

ολομόναχα να περιφέρονται στο σύμπαν. Μια εκκωφαντική σιωπή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. 

Έχουν μείνει ολομόναχοι, χάνοντας κάθε επαφή με τη γη ενώ ο χρόνος κυλά απειλητικά εις βάρος τους…  

Ο ίλιγγος και ο επερχόμενος πανικός μιας τέτοιας εμπειρίας μεταδίδεται από τα κινηματογραφικά μέσα με έναν πολύ 

πειστικό τρόπο σε σημείο που βάζει το θεατή στη θέση του περιπλανώμενου αστροναύτη. Η κάμερα εστιάζει σιγά-σιγά 

στο χαρακτήρα της ιατρού, οι κινήσεις της οποίας κινούν από ένα σημείο και μετά τα νήματα της αφήγησης. Το 

πρόσωπο του Κοβάλσκι αποσύρεται διακριτικά και μυστήρια.  

Η Δρ Ράιαν Στόουν θα βρεθεί, λοιπόν, απομονωμένη μέσα στην απεραντοσύνη του ουράνιου στερεώματος και θα 

ριχθεί σε έναν αγώνα επιβίωσης, παλεύοντας «με νύχια και με δόντια» να βρει μια λύση.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Μέσα από αυτήν την εργασία μπορέσαμε και καταλάβαμε περισσότερα πράγματα για το σύμπαν και για 

τον κόσμο γενικά. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία έχουμε αναλάβει και 

μπορούν να δημιουργήσουν ερεθίσματα και προβληματισμούς στον καθένα μας. Μέσω αυτής της εργασίας 

και των θεμάτων αυτών, υπάρχουν ευκαιρίες και για περισσότερες εργασίες καθώς και μεγαλύτερη 

εμβάθυνση.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (πηγές) 

Wikipedia 

Physicsgg 

e- Zine 

Giphy 

YouTube 



 

 

 

 

Μια πηγή στην τύχη 

                  -Ανδρέας Στρατάκης (απόσπασμα, «ΕΙΜΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ», 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


