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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η εργασία αυτή των μαθητών Βασίλη Σταύρο 
Θεργιάκη  Βρέντζο , Θοδωρή Καμπιτάκη 
Μαραγκάκη και Εμμανουήλ Ραφαήλ Χνάρη 
πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη των 
Ιωάννη Κοπιδάκη και Φανή Φουντουλάκη και 
εντάσεται στα πλαίσια του μαθήματος της 
ερυνητικής εργασίας Α’ Λυκείου. Στην εισαγωγή 
αναφέρεται η παρουσίαση του προβλήματος, ο 
τρόπος αναζήτησης πληροφοριών και ο 
απώτερος σκοπός της έρευνας με τίτλο: 
Θεωρίες Δημιουργίας του Σύμπαντος – 
Αντιύλη– Ζωή σε άλλους πλανήτες.  Στο κύριο 
μέρος  εμπεριέχονται όλες οι πληροφορίες με 
φόντο την ερευνητική μας εργασία. 
 

 
                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το κύριο μέρος παρουσιάζει  τις Διάφορες 
Θεωρίες περί δημιουργίας του Σύμπαντος, την 
Αντιύλη και τη ζωή σε άλλους πλανήτες. Όσο 
αναφορά τις Θεωρίες Δημιουργίας του 
Σύμπαντος ασχοληθήκαμε με τη θεωρία της 
Μεγάλης Έκρηξη (Big Bang) ,την Κοσμολογία 
της Συνεχούς Δημιουργίας και την θεωρία Λίντε. 
Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με την 
Αντιύλη(Anti-Matter) καθώς και με Ζωή σε 
άλλους πλανήτες. Τέλος γράψαμε για το Μέλλον 
του Σύμπαντος και τη σχέση μεταξύ Ανθρώπου 
και Σύμπαντος.  



                             ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ερευνήσαμε τις πιθανές θεωρίες του 
Σύμπαντος, τη σημασία και τη δομή της 
Αντιύλης, το μέλλον του Σύμπαντος σύμφωνα 
με διάφορες μελέτες καθώς και τη σχέση 
Ανθρώπου-Σύμπαντος. Συλλέξαμε τις 
πληροφορίες δουλεύοντας όλοι μαζί στα 
πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής 
εργασίας. Δεν έλλειψε η προσωπική δουλειά 
του καθενός στον τομέα που του είχε ανατεθεί. 
Σκοπός μας είναι η ενημέρωση για τις 
πολύπλευρες θεωρίες για τη δημιουργία και το 
μέλλον του σύμπαντος. Επιπλέον, ευθύνη μας 
ήταν να δώσουμε μια γεύση στους συμμαθητές 
μας για το «τι εστί» αντιύλη καθώς και για το 
αμφιλεγόμενο ζήτημα της ζωής σε άλλους 
πλανήτες. Τέλος δεν έλειψαν και οι δυσκολίες 
τις ερευνάς μας καθώς αντιμετωπίσαμε 
προβλήματα όπως έλλειψη γνώσεων 
δυσεύρετα άρθρα στα αγγλικά καθώς και η  
έλλειψη χρόνου. 
 



ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 
Θεωρία Μεγάλης Έκρηξης 

 Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang, Μπιγκ Μπανγκ), ακριβέστερα 

η Μεγάλη Αρχική Έκρηξη, είναι κοσμολογική θεωρία 
σύμφωνα με την οποία το Σύμπαν δημιουργήθηκε από μια 
υπερβολικά πυκνή και θερμή κατάσταση, πριν από περίπου 
13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Η θεωρία αυτή για τη δημιουργία 
του Σύμπαντος είναι η πιο διαδεδομένη σήμερα στην 
επιστημονική κοινότητα. Ο όρος Big Bang χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά από τον Φρεντ Χόυλ σε ραδιοφωνική εκπομπή 
του BBC, το κείμενο της οποίας δημοσιεύθηκε το 1950. Ο Χόυλ 
δεν χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει μία θεωρία, αλλά 
για να ειρωνευθεί τη νέα ιδέα. Παρόλα αυτά ο όρος επικράτησε, 
αποβάλλοντας το ειρωνικό του περιεχόμενου… 
 
 
Η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης με όλες τις σύγχρονες 
παραλλαγές και βελτιώσεις της είναι η πλέον αποδεκτή εκδοχή 
της Ιστορίας του Σύμπαντος σήμερα. 

 Παρά τα αναπάντητα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα, το 
μοντέλο αυτό εξηγεί πολύ ικανοποιητικά σχεδόν το σύνολο 
των παρατηρησιακών δεδομένων που υπάρχουν μέχρι 
στιγμής: Το νόμο του Hubble, την ακτινοβολία υποβάθρου, 
τον τρόπο σύνθεσης των ελαφρών στοιχείων (Η, He, Li κ.ά.), 
τη μεταβολή της πυκνότητας των γαλαξιών σε συνάρτηση με 
το χρόνο κτλ. 

 Η κατασκευή του μοντέλου στηρίζεται στις γενικότερες 
θεωρίες της Φυσικής. Η σχέση χώρου, χρόνου και ύλης 
απορρέουν από τη Γενική θεωρία της Σχετικότητας του 
Αϊνστάιν. Η συμπεριφορά της ύλης στις διαδοχικές φάσεις 
της ζωής του Σύμπαντος προβλέπεται από τη Κβαντική 
Φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων. 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ-ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 

 
Με δεδομένα τη διαστολή του Σύμπαντος και την ακτινοβολία 

υποβάθρου καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όσο πιο πίσω στο 
παρελθόν κοιτάζουμε τόσο πυκνότερο και θερμότερο ήταν το 
Σύμπαν. Οδηγούμαστε λοιπόν στην υπόθεση ότι το Σύμπαν, 
δηλαδή ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη και η ακτινοβολία, 



δημιουργήθηκαν με μια μεγάλη έκρηξη σε μια συγκεκριμένη στιγμή 
στο παρελθόν. Από τη στιγμή αυτή της δημιουργίας του χρόνου 
(t=0) ξεκίνησε και η διαστολή του Σύμπαντος. Υπολογίστηκε ότι 
αυτό συνέβη πριν από 10 έως 20 δισεκατομμύρια χρόνια. 
Η Μεγάλη Έκρηξη από την οποία γεννήθηκε το Σύμπαν είναι ένα 
φαινόμενο, του οποίου δεν υπάρχει ανάλογο στον κόσμο που 
ζούμε. Ο νους μας δεν μπορεί να το κατανοήσει στηριζόμενος στην 
εμπειρία του. Είναι, επομένως, απαραίτητες ορισμένες 
διευκρινίσεις: 

α) Δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι η Μεγάλη Έκρηξη έγινε σε 
κάποιο σημείο του χώρου, όπως π.χ. εκρήγνυται μια 
χειροβομβίδα, και από τότε το Σύμπαν διαστέλλεται μέσα σ' αυτόν. 
Αντίθετα, η έκρηξη συνέβη σε ολόκληρο το χώρο ταυτόχρονα τη 
στιγμή της δημιουργίας του. Η ύλη και η ακτινοβολία 
δημιουργήθηκαν ομοιόμορφα την ίδια στιγμή σε κάθε σημείο του 
χώρου και μαζί με αυτόν. 

β) Δεν έχει νόημα η ερώτηση «τι υπήρχε πριν τη Μεγάλη 
Έκρηξη;» Ο χρόνος δημιουργήθηκε μαζί με το χώρο, την ύλη και 
την ακτινοβολία ακριβώς τη στιγμή της Μεγάλης Έκρηξης. 
γ) Δε γνωρίζουμε γιατί και πώς έγινε η Μεγάλη Έκρηξη. Επίσης 

δεν είμαστε σε θέση να περιγράψουμε με την κατάσταση του 
Σύμπαντος από τη στιγμή της δημιουργίας του (t=0) μέχρι 10-

43 δευτερόλεπτα μετά από αυτήν1. Στις εξαιρετικά ιδιάζουσες 
συνθήκες της περιόδου αυτής οι έννοιες και οι νόμοι της 
σύγχρονης Φυσικής αποδεικνύονται ανεπαρκείς και μη 
εφαρμόσιμοι. 

Μπορούμε όμως σήμερα να περιγράφουμε την εξέλιξη του 
Σύμπαντος με βάση τις θεωρίες της Φυσικής των στοιχειωδών 
σωματιδίων 10-35s από τη Μεγάλη Έκρηξη και μετά2. Η ιστορία του 
Σύμπαντος μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τέσσερις περιόδους: α) Την 
περίοδο των αδρονίων (ή βαρέων σωματιδίων) β) Την περίοδο 
των λεπτονίων (ή ελαφρών σωματιδίων) γ) Την περίοδο 
του πλάσματος και δ) Την περίοδο της ύλης. Οι περίοδοι (α), (β) 
και (γ) συνιστούν τηνεποχή της ακτινοβολίας, ενώ η (δ) την εποχή 
της ύλης. Κατά την εποχή της ακτινοβολίας το μεγαλύτερο μέρος 
της ενέργειας του Σύμπαντος βρίσκεται στα φωτόνια. Αντίθετα, την 
εποχή της ύλης η ενέργεια βρίσκεται κυρίως σε υλική μορφή. 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των φάσεων της κοσμικής 
ιστορίας είναι η διαστολή του Σύμπαντος που ακολούθησε τη 
Μεγάλη Έκρηξη. 

Η διαστολή αυτή -που ήταν ταχύτατη στα αρχικά της στάδια- 
προκάλεσε συνεχή πτώση της θερμοκρασίας και της πυκνότητας 
του Σύμπαντος… 



  
α) Περίοδος των αδρονίων 
Διήρκεσε λιγότερο από 10-6s μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Η 

θερμοκρασία του Σύμπαντος ήταν μεγαλύτερη από 1012 Κ. Στην 
περίοδο των αδρονίων, τα φωτόνια έχουν τόσο μεγάλη ενέργεια, 
ώστε μετασχηματίζονται σε σωματίδια ύλης και αντιύλης (για 
παράδειγμα, πρωτόνια και αντιπρωτόνια). Ωστόσο, τα σωματίδια 
της ύλης, όταν συναντηθούν με τα αντισωματίδιά τους, 
καταστρέφονται αμοιβαία και παράγουν πάλι φωτόνια. Έτσι 
αποκαταστάθηκε μια πρόσκαιρη δυναμική ισορροπία. Η φάση 
αυτή χαρακτηρίζεται από ισόρροπη δημιουργία και καταστροφή 
αδρονίων. Το Σύμπαν αποτελείται από φωτόνια, σωματίδια ύλης 
και σωματίδια αντιύλης ομοιόμορφα κατανεμημένα σ' όλο το χώρο. 

  
β) Περίοδος των λεπτονίων 

Διήρκεσε από 10-6 έως 6s μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Η θερμοκρασία 
του Σύμπαντος μεταβλήθηκε από τους 1013 στους 6·109 Κ. Η 
γρήγορη διαστολή προκάλεσε πτώση της θερμοκρασίας και 
μείωση της ενέργειας των φωτονίων. Τα φωτόνια δεν μπορούν 
πλέον να δημιουργούν βαρέα σωματίδια. Μπορούν όμως να 

δημιουργούν ελαφρότερα (λεπτόνια) που απαιτούν λιγότερη 
ενέργεια. Οι πιο σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ στοιχειωδών 
σωματιδίων κατά την περίοδο των λεπτονίων ήταν. 

- Η παραγωγή φωτονίων υψηλής ενέργειας από την αμοιβαία 
καταστροφή αντισωματιδίων, που συνεχίστηκε από την 
προηγούμενη περίοδο. 

- Ο σχηματισμός ζευγών ηλεκτρονίων - ποζιτρονίων από 
φωτόνια γ. 

- Ο σχηματισμός νετρονίων από αντιδράσεις μεταξύ πρωτονίων 
και ηλεκτρονίων ή αντιπρωτονίων και ποζιτρονίων. 

 
 

γ) Περίοδος πλάσματος 
Διήρκεσε ένα εκατομμύριο χρόνια από τη Μεγάλη Έκρηξη. Η 

θερμοκρασία του Σύμπαντος μεταβλήθηκε από τους 109 στους 
3.000 Κ. 

Κατά την περίοδο αυτή από τα πρωτόνια και τα νετρόνια που 
είχαν σχηματιστεί σε προηγούμενες φάσεις, δημιουργήθηκαν οι 
πυρήνες των ελαφρότερων στοιχείων: Πυρήνες των ισοτόπων του 
υδρογόνου (δευτερίου και τριτίου), ηλίου και σε μικρότερες 
αναλογίες λιθίου (Li) και βηρυλλίου (Be). 
Λόγω της υψηλής ακόμα θερμοκρασίας, η ύλη είναι πλήρως 
ιονισμένη. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια γύρω από τους 
πυρήνες των ατόμων. Το Σύμπαν συμπεριφέρεται σαν ένα πολύ 



πυκνό και θερμό αέριο που αποτελείται από πρωτόνια, νετρόνια 
ηλεκτρόνια, πυρήνες ελαφρών στοιχείων και ακτινοβολία. 

Η ακτινοβολία αλληλεπιδρά ισχυρά με την ιονισμένη ύλη, το 
φάσμα της είναι συνεχές και διαχέεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το 
Σύμπαν. πρόκειται για τον πρόγονο της ακτινοβολίας υποβάθρου.     

 
δ) Περίοδος της ύλης 

Διαρκεί από το τέλος της περιόδου του πλάσματος μέχρι σήμερα. 
Όταν η θερμοκρασία έπεσε στους 3.000 Κ, έγινε δυνατός ο 

σχηματισμός των πρώτων ατόμων: Οι πυρήνες των ελαφρών 
στοιχείων, που είχαν ήδη συντεθεί, παγίδευσαν ηλεκτρόνια και 
δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα ουδέτερα άτομα: υδρογόνου, 
δευτερίου, τριτίου, ηλίου, λιθίου και βηρυλλίου. 

Η ακτινοβολία δεν παγιδεύεται από την ουδέτερη πλέον ύλη και 
αποδεσμεύεται απ' αυτήν. Καθώς το Σύμπαν διαστέλλεται και 
ψύχεται, η θερμοκρασία της μειώνεται μέχρι τη σημερινή τιμή των 
2,7 Κ. Η ακτινοβολία αυτή δεν είναι άλλη από την ακτινοβολία 
υποβάθρου, της οποίας η ανακάλυψη αποτέλεσε πραγματικό 
θρίαμβο για τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης. 

Κατά την περίοδο αυτή τοπικές διαταραχές της ομοιογένειας της 

κοσμικής ύλης προκάλεσαν το σχηματισμό των γαλαξιών και των 

αστέρων. Στους πυρήνες των αστέρων δημιουργήθηκαν τα 

υπόλοιπα γνωστά μας στοιχεία. Τελικά σε κάποιο (ή κάποια;) 

πλανητικά συστήματα διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις για την εμφάνιση της ζωής. 

  

 

Η  θεωρία  της  Μεγάλης Έκρηξης, παρά  τις  πειραματικές  της                  

επιβεβαιώσεις  αφήνει  και κάποια φυσικά  και φιλοσοφικά 

 ερωτήματα  αναπάντητα, τα  βασικότερα των οποίων είναι: 

1. Προβλέπει ένα μικρότερο Σύμπαν από αυτό που υπάρχει 

σήμερα. 

2. Δεν εξηγεί την Κοσμολογική Αρχή, αλλά τη δέχεται 

αξιωματικά, πράγμα ασυμβίβαστο με τη μαθηματική 

ανάλυση. 

3. Τι υπήρχε πριν; Πώς από το τίποτα προήλθαν τα πάντα; 

4. Γιατί δημιουργήθηκαν οι συγκεκριμένοι φυσικοί νόμοι και όχι 

κάποιο άλλοι; Γιατί για παράδειγμα ο χωροχρόνος είναι 

τετραδιάστατος; 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82


Κοσμολογία της Συνεχούς Δημιουργίας 
 
Κοσμολογική θεωρία που υποστηρίζει ότι στο Σύμπαν γεννιέται 
συνεχώς ύλη από το μηδέν. Είναι γνωστή και ως θεωρία Σταθερής 
Κατάστασης. Εισηγητές της θεωρίας ήταν το 1948 οι Φρεντ 
Χόυλ, Χέρμαν Μπόντι και Τόμας Γκολντ, όταν σε ξεχωριστές 
εργασίες τους υποστήριξαν ότι εκτός της Κοσμολογικής 
Αρχής πρέπει το Σύμπαν να είναι και σταθερής πυκνότητας. Αυτό 
ονομάστηκε τέλεια Κοσμολογική Αρχή. Δεδομένης όμως της 
πειραματικά διαπιστωμένης διαστολής του Σύμπαντος για να 
παραμείνει σταθερή η πυκνότητά του θα έπρεπε να 
δημιουργείται ύλη από το μηδέν. 
Η θεωρία προχώρησε με την διατύπωση του Σερ Φρέντ Χόυλ που 
υποστήριξε ότι η δημιουργία από την ανυπαρξία ενός 
ατόμου υδρογόνου ανά κυβική παλάμη κάθε 1.000.000.000 έτη 
είναι δυνατή και ικανή να κρατήσει την Πυκνότητα του Σύμπαντος 
σταθερή. Μολονότι δημιουργείται νέα ύλη από το μηδέν, το 
μοντέλο κατορθώνει να διατηρήσει την συνολική 
ποσότητα ενέργειας στο Σύμπαν σταθερή, με την ενέργεια 
αδράνειας της δημιουργούμενης ύλης να παρέχεται από την 
βαρυτική ενέργεια διαστολής του σύμπαντος. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί διότι η βαρυτική δυναμική ενέργεια έχει αρνητικό 
πρόσημο και εξισορροπεί έτσι την θετική ενέργεια που περικλείεται 
στην δημιουργούμενη ύλη. Το μοντέλο κατορθώνει έτσι να είναι 
συμβατό με τις θεμελιώδεις αρχές διατήρησης της Φυσικής.  
 

Θεωρία Λίντε 

 

Τα αναπάντητα ερωτήματα της θεωρίας της Μεγάλης Έκρηξης 

προσπάθησαν να απαντήσουν δύο επιστήμονες: Ο Αμερικανός 

αστροφυσικός, καθηγητής του ΜΙΤ Άλαν Γκουθ προσπάθησε να 

δώσει μια απάντηση στο πρώτο ερώτημα προσθέτοντας στην 

θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης την ιδέα ότι στην αρχή της 

δημιουργίας του Σύμπαντος η διαστολή γινόταν 

με ταχύτητα μεγαλύτερη από του φωτός. 

Ο Ρώσος φυσικός Αντρέι Λίντε διατύπωσε τη θεωρία ότι θα 
μπορούσαμε να έχουμε διαστολή του Σύμπαντος χωρίς την 
προϋπόθεση της κοινής αρχής από σημείο 
μεγάλης πυκνότητας και θερμοκρασίας. Εξέφρασε την ιδέα ενός 
αυτοαναπαραγόμενου και διαστελλόμενου Σύμπαντος το οποίο 
αναπτύσσεται σαν φράκταλ. Σχηματικά παρουσίασε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%A7%CF%8C%CF%85%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%A7%CF%8C%CF%85%CE%BB


το Σύμπαν σαν φυσαλίδα της οποίας η οποιαδήποτε διαταραχή 
δημιουργεί νέα συμπαντική φυσαλίδα. Οι φυσαλίδες περιορίζονται 
αρχικά και ύστερα επεκτείνονται με ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα 
του φωτός. Άρα στο μοντέλο αυτό το Σύμπαν μας δεν είναι παρά 
μια φυσαλίδα σε ένα Υπερσύμπαν φυσαλίδων. Αυτή η θεωρία είναι 
γνωστή ως Θεωρία Λίντε.  

 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 

Πριν μελετήσαμε την κοσμική ιστορία, σύμφωνα με το μοντέλο 
της Μεγάλης Έκρηξης. Ένα σημαντικό συμπέρασμα ήταν ότι ο 
βασικός δυναμικός παράγοντας της εξέλιξης και μεταβολής των 
καταστάσεων του Σύμπαντος είναι η διαστολή του.  
Γνωρίζουμε ότι το Σύμπαν εξακολουθεί να διαστέλλεται. Στη 
διαστολή του, ωστόσο, αντιτίθεται η βαρύτητα, η οποία και την 
επιβραδύνει. Είναι άραγε η βαρύτητα αρκετά ισχυρή, ώστε να 
ανακόψει κάποτε τη διαστολή εντελώς και να προκαλέσει συστολή 
του Σύμπαντος; Ή το Σύμπαν θα συνεχίσει να διαστέλλεται επ' 
άπειρον, έστω και με μειούμενο ρυθμό; Όλα τα πιθανά σενάρια 
απορρέουν από τη Γενική θεωρία της Σχετικότητας: Το τι θα 
συμβεί εξαρτάται αποκλειστικά από το αν η πυκνότητα της ύλης 
του Σύμπαντος είναι μεγαλύτερη, ίση ή μικρότερη από μια κρίσιμη 
τιμή. Η κρίσιμη τιμή της πυκνότητας υπολογίστηκε θεωρητικά. 
Οι μέχρι σήμερα μετρήσεις της τιμή( της πυκνότητάς του δείχνουν 
ότι είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή). Το Σύμπαν φαίνεται ότι 

είναι ανοιχτό. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η ανατροπή 
αυτής της εκδοχής, αν στο μέλλον ανακαλυφθεί ύλη που δεν έχει 
ακόμα ανιχνευτεί. Το ζήτημα αυτό αναφέρεται στην Αστρονομία ως 
«πρόβλημα της σκοτεινής ύλης του Σύμπαντος..»   
 
 
T O  Σ Υ Μ Π Α Ν  Κ Α Ι  Ο  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ   
 
Είμαστε μόνοι στο Σύμπαν; 

Πώς θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με άλλους εξωγήινους 
πολιτισμούς, εφόσον υπάρχουν; 

Η μεγάλη πρόοδος που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες 
στη Βιολογία και ιδιαίτερα στη Γενετική έχει αποτέλεσμα να 
συγκεντρωθεί αρκετή γνώση σχετικά με τη δομή, λειτουργία, 
αναπαραγωγή και εξέλιξη των έμβιων οργανισμών. 

Το ίδιο το φαινόμενο της ζωής είναι ένα από τα άπειρα γεγονότα 
στην Ιστορία του Σύμπαντος και μοιάζει απόλυτα συμβιβαστό και 



εναρμονισμένο με τους δεδομένους φυσικούς νόμους που διέπουν 
τη λειτουργία του. 

Οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα. Τα κύτταρα 
συγκροτούνται από μεγαλομόρια που οικοδομούνται από 
συνδυασμούς ατόμων στοιχείων, όπως υδρογόνο, άνθρακα, 
οξυγόνο, άζωτο, φωσφόρο κ.ά. Επιπλέον, άλλα στοιχεία, όπως 
ασβέστιο, κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο, σίδηρος, πυρίτιο κ.ά., είναι 
απαραίτητα για το σχηματισμό των οστών, των σκελετών και των 
κελυφών που χαρακτηρίζουν τη μορφολογία πολλών ειδών. Πώς 
όμως σχηματίστηκαν τα στοιχεία αυτά; Γιατί στο φλοιό της Γης 
υπάρχει άφθονο οξυγόνο, πυρίτιο, υδρογόνο, αργίλιο, νάτριο, 
σίδηρος; Έχουν ανιχνευτεί όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στο 
Σύμπαν; 

Η σύνθεση των στοιχείων ξεκίνησε στα πρώτα κιόλας στάδια της 
Ιστορίας του Σύμπαντος. Τα πρωτόνια - πυρήνες υδρογόνου- 
σχηματίστηκαν κατά τη φάση των αδρονίων. Μέσα στα πρώτα 
1.000 δευτερόλεπτα μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, όσο η θερμοκρασία 
ήταν ακόμα αρκετά υψηλή, ευνοήθηκαν πυρηνικές αντιδράσεις 
που οδήγησαν στο σχηματισμό των ισοτόπων του υδρογόνου, 
ηλίου και, σε μικρότερες αναλογίες, λιθίου και βηρυλλίου. Τα 

βαρύτερα στοιχεία ήταν σχεδόν ανύπαρκτα στο νεαρό Σύμπαν. Η 
σύνθεση τους πραγματοποιήθηκε μέσα στους αστέρες. Στους 
αστρικούς πυρήνες, όσο ο αστέρας βρίσκεται στην Κύρια 
Ακολουθία, η βαρυτική κατάρρευση ισορροπήθηκε από την 
πυρηνική καύση του υδρογόνου και τη μετατροπή του σε ήλιο. Με 
την εξάντληση του υδρογόνου η απαιτούμενη ενέργεια για την 
ισορροπία του αστέρα εκλύθηκε από νέες πυρηνικές αντιδράσεις, 
κατά τις οποίες συντέθηκαν οι πυρήνες βαρύτερων στοιχείων: 
οξυγόνου, νέου, μαγνησίου, πυριτίου, νικελίου, μέχρι και του 
σιδήρου. Τα βαρύτερα στοιχεία του σιδήρου συντέθηκαν μέσα από 
αρκετά περίπλοκες πυρηνικές διαδικασίες στους καινοφανείς και 
στους υπερκαινοφανείς αστέρες. 

Τα υλικά αυτά εκτοξεύτηκαν στη συνέχεια στο διάστημα μέσω 
του αστρικού ανέμου των γιγαντιαίων άστρων είτε με το 
σχηματισμό των πλανητικών νεφελωμάτων είτε κατά τις εκρήξεις 
των καινοφανών και των υπερκαινοφανών. 

Ώστε τα απαραίτητα στοιχεία για τη ζωή, που συναντάμε σήμερα 
άφθονα στη Γη, συντέθηκαν πολύ πριν από τη γένεση του 
πλανητικού μας συστήματος στον πυρήνα κάποιου αστέρα που 
δεν υπάρχει πια. Τα άτομα των στοιχείων αυτών διαχύθηκαν, κατά 
την έκρηξη του αστέρα, στη μεσοαστρική ύλη. Πολλά εκατομμύρια 
χρόνια μετά, από την εμπλουτισμένη με τον τρόπο αυτό 
μεσοαστρική ύλη ξεκινά η δημιουργία του Ηλίου και του 



πλανητικού μας συστήματος. Κατά το σχηματισμό των πλανητών 
οι φυσικοί νόμοι ευνόησαν τη συγκέντρωση των Βαρύτερων 
στοιχείων, κυρίως στους εσωτερικούς ή γήινους πλανήτες. Έτσι, η 
Γη, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Ερμής μορφοποιήθηκαν από τμήματα 
του πλανητικού νεφελώματος που περιείχαν σε σημαντικές 
αναλογίες όλα τα στοιχεία που συναντάμε στο Σύμπαν. 

Είναι όμως αυτή η μοναδική προϋπόθεση για την εμφάνιση της 
ζωής και του ανθρώπινου πολιτισμού πάνω στη Γη; 
Αναμφισβήτητα όχι. Ας δούμε λοιπόν ακόμα δύο συγκυρίες, χωρίς 
τις οποίες η ζωή στη Γη -τουλάχιστον με τη μορφή που εμείς τη 
γνωρίζουμε- θα ήταν αδύνατη. 

Ο σχηματισμός των πολύπλοκων μεγαλομορίων των κυττάρων 
και οι μηχανισμοί των Βιοχημικών αντιδράσεων μπορούν να 
πραγματοποιηθούν σε στενά μόνο όρια θερμοκρασιών, ούτε πολύ 
υψηλών ούτε πολύ χαμηλών. Η προϋπόθεση αυτή σχετίζεται αφ' 
ενός με την απόσταση της Γης από τον Ήλιο και αφ' ετέρου με το 
γεγονός ότι ο Ήλιος δεν ανήκει σε κάποιο σύστημα αστέρων. Ώστε 
η Γη, πέρα από τους θεμέλιους λίθους, διαθέτει και τη σωστή 
απόσταση από την απαραίτητη για την εκδήλωση και διατήρηση 
της ζωής ενεργειακή πηγή, τον Ήλιο. 

Τα πρώτα ίχνη ζωής πάνω στη Γη τοποθετούνται χρονολογικά 
περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια μετά το σχηματισμό της. Για 
την εμφάνιση του ανθρώπου 
και του ανθρώπινου πολιτισμού απαιτήθηκαν ακόμα τέσσερα 
δισεκατομμύρια χρόνια. Βλέπουμε ότι τα χρονικά διαστήματα που 
χρειάστηκαν για τη γένεση των ζωντανών οργανισμών και κυρίως 
για την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού είναι συγκρίσιμα με 
το χρόνο της ζωής ενός αστέρα. Γνωρίσαμε όμως ότι ο χρόνος της 
ζωής ενός αστέρα είναι συνάρτηση της μάζας του. Οι αστέρες που 
έχουν μάζα πολλαπλάσια του Ηλίου, τύπου Ο και Β, έχουν όριο 
ζωής μόλις μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Το 
φαινόμενο της ζωής δε θα προλάβαινε να εκδηλωθεί στο 
πλανητικό σύστημα ενός τέτοιου τύπου αστέρα. Ο Ήλιος, αντίθετα, 
θα εξακολουθεί να ακτινοβολεί για περίπου πέντε δισεκατομμύρια 
χρόνια ακόμα. Ο Ήλιος έχει, επομένως, χρόνο ζωής, μέγεθος και 
φασματικό τύπο που δημιούργησαν τα απαραίτητα χρονικά 
περιθώρια και τις κατάλληλες ενεργειακές συνθήκες για την 
εμφάνιση και διατήρηση της ζωής στη Γη. 

Το συμπέρασμα μας είναι ότι η ζωή και ο ανθρώπινος 
πολιτισμός στη Γη είναι φαινόμενα που συνέβησαν κάτω από τη 
σύγκλιση αρκετών προϋποθέσεων. 

Επιπλέον, το ίδιο το γεγονός της ανθρώπινης ύπαρξης μας 
Βεβαιώνει ότι η ζωή είναι μια δυνατότητα απόλυτα συμβιβαστή με 



τους φυσικούς νόμους, σύμφωνα με τους οποίους λειτουργεί το 
Σύμπαν. 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΗ ΓΗΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 

Είναι πολύ πιθανό στο Σύμπαν να υπάρχουν πλανήτες που 
μοιάζουν με τη Γη. Και είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι σ' αυτούς 
τους πλανήτες έχουν αναπτυχθεί μορφές ζωής ανάλογες με αυτές 
που υπάρχουν στη Γη. Οι απόψεις των επιστημόνων διίστανται 
όσον αφορά το μέγεθος αυτής της πιθανότητας. 

Στον υπολογισμό της εμπλέκονται μεγέθη, τα οποία μόνο κατά 
προσέγγιση μπορούν να εκτιμηθούν. Αν, για παράδειγμα, 
επιχειρήσουμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των πολιτισμών -
αντίστοιχων του δικού μας- που ενδεχομένως υπάρχουν στο 
Γαλαξία, θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε τους ακόλουθους 
παράγοντες: 
διπλοί ή πολλαπλοί ή να συνοδεύονται από ένα πλανητικό 
σύστημα. 

 Την πιθανότητα να υπάρχει πλανήτης του συστήματος που 
να έχει κατάλληλη τροχιά, ώστε οι θερμοκρασίες του να 
κυμαίνονται στα γήινα πλαίσια. 

 Την πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο είδος ζωής, με 
δεδομένες τις κατάλληλες γι' αυτό το ενδεχόμενο 
περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 Την πιθανότητα μέσα από μια εξελικτική διαδικασία οι 
αρχικές μορφές ζωής να οδηγήσουν στην εμφάνιση νοημόνων 
όντων, που τελικά θα αναπτύξουν έναν πολιτισμό ανάλογο του 
δικού μας. 

 Το χρονικό διάστημα που είναι πιθανό να επιβιώσει ένας 
τέτοιος πολιτισμός και να μην καταστραφεί σε μικρό χρονικό 
διάστημα ολοκληρωτικά είτε από εξωγενείς αιτίες είτε από τις 
δικές του αυτοκαταστροφικές λειτουργίες. 

Πολλοί από τους παράγοντες αυτούς μπορούν να υπολογιστούν 
με κάποια ακρίβεια. Για άλλους, όμως, δε διαθέτουμε κανένα 
επιστημονικά τεκμηριωμένο δεδομένο, κι έτσι μόνο υποκειμενικές 
προσεγγίσεις μπορούν να γίνουν. 

Πέρα από αυτές τις θεωρητικές επισημάνσεις έχει αναπτυχθεί 
σης ΗΠΑ εδώ και χρόνια ένα πρόγραμμα έρευνας για την 
ανίχνευση εξωγήινων πολιτισμών που ονομάζεται SETI (Search 
for Extraterrestrial Inteligence). To πρόγραμμα αυτό στηρίζεται 
στην υπόθεση ότι: «Αν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί σε 



απόσταση μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων ετών φωτός από τη 
Γη, είναι πιθανό να επικοινωνήσουμε μαζί τους με ραδιοκύματα 
κατάλληλης συχνότητας». Έτσι έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα 
ραδιοτηλεσκόπιων και κεραιών, με στόχο την εκπομπή και τη λήψη 
σημάτων, στα οποία θα μπορούσε κανείς να διακρίνει κάποιο 
μήνυμα. 

Μέχρι στιγμής ούτε μέσω του προγράμματος SETI ούτε από 
άλλες αξιόπιστες πηγές έχουν υπάρξει έστω κάποιες ενδείξεις για 
την ύπαρξη εξωγήινων πολιτισμών. 

Τα τελευταία χρόνια σημαντικές έρευνες γίνονται για την 
ανακάλυψη άλλων πλανητικών συστημάτων, παρόμοιων με το 
δικό μας. Μέχρι τώρα έχουν ανακαλυφθεί περισσότεροι από 10 
αστέρες, γύρω από τους οποίους υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
περιφέρονται ένας ή περισσότεροι πλανήτες. Μένει να 
εξακριβωθεί αν οι συνθήκες 

σ' αυτούς τους πλανήτες είναι ευνοϊκές  για την ανάπτυξη 
κάποιας μορφής ζωής. Οι έρευνες συνεχίζονται.  

 
                            
                        ΑΝΤΙΥΛΗ (Anti-matter) 

Η αντιύλη είναι υλικό που αποτελείται από αντισωματίδια με τον 
ίδιο τρόπο που η κανονική ύλη αποτελείται από σωματίδια. 
Στη σωματιδιακή φυσική, η αντιύλη είναι υλικό που αποτελείται 
από τα αντισωματίδια, τα οποία έχουν την ίδια μάζα με τα 
σωματίδια της συνηθισμένης ύλης, αλλά αντίθετα φορτία, καθώς 
και άλλες ιδιότητες, όπως το πλήθος των λεπτονίων και βαρυονίων 
και κβαντικές καταστάσεις του σπιν. Οι συγκρούσεις μεταξύ των 
σωματιδίων και αντισωματίδια οδηγήσουν στην εξόντωσή τους, η 
οποία οδήγησε σε διάφορες αναλογίες έντονων φωτονίων (ακτίνες 
γάμμα). Το συνολικό αποτέλεσμα του αφανισμού είναι μια 
απελευθέρωση της ενέργειας, ανάλογη με την συνολική υλική  και 
αντιυλική μάζα, σε συμφωνία με την εξίσωση ισοδυναμίας μάζας-
ενέργειας, E = mc2. Αντισωματίδια συνδέονται μεταξύ τους για να 
σχηματίσουν την αντιύλη, ακριβώς όπως τα συνηθισμένα 
σωματίδια συνδέονται για να σχηματίσουν την κανονική ύλη. Για 
παράδειγμα, ένα ποζιτρόνιο (το αντισωματίδιο του ηλεκτρονίου) 
και ένα αντιπροτώνιο (το αντισωματίδιο του πρωτονίου) μπορούν 
να σχηματίσουν ένα άτομο αντιυδρογόνου. Φυσικές αρχές 
υποδεικνύουν ότι υπάρχουν συμπλέγματα από αντι-άτομα που 
αντιστοιχούν στα γνωστά χημικά στοιχεία. Μελέτες πάνω στις 
κοσμικές ακτίνες έχουν εντοπίσει ότι τα ποζιτρόνια και 
αντιπρωτόνια, πιθανώς παράγονται από τις συγκρούσεις μεταξύ 
των σωματιδίων της συνηθισμένης ύλης. Υπάρχει ένα σημαντικό 



ερώτημα ως προς το γιατί το παρατηρήσιμο σύμπαν αποτελείται 
σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη συνηθισμένη ύλη, ενώ υπάρχουν 
εικασίες για ένα πιο ομαλό μείγμα ύλης και αντιύλης. Αυτή η 
ασυμμετρία ύλης και αντιύλης στο ορατό σύμπαν είναι ένα από τα 
μεγάλα άλυτα προβλήματα στη φυσική. Η κατάσταση στην οποία 
υπάρχει αυτή η ανισότητα μεταξύ των σωματιδίων και 
αντισωματιδίων που αναπτύχθηκε ονομάζεται baryogenesis. Η 
αντιύλη υπό μορφή αντι-ατόμων είναι ένα πολύ δύσκολο υλικό για 
παραγωγή. Η αντιύλη υπό μορφή μεμονωμένων αντι-σωματιδίων, 
ωστόσο, συνήθως παράγεται από επιταχυντές σωματιδίων. Ένας 
τρόπος για να συμβολιθεί ένα αντισωματίδιο είναι με την  
προσθήκη μιας μπάρας πάνω από το σύμβολο του σωματιδίου. 
Για παράδειγμα, το πρωτόνιο και αντιπρωτόνιο δηλώνονται ως p 
και p, αντιστοίχως. Ένα πρωτόνιο αποτελείται από uud κουάρκ, 
έτσι επομένως αντιπρωτονίων πρέπει να σχηματίζεται από uud 
κουάρκ. Μια άλλη σύμβαση είναι να διακρίνει τα σωματίδια με 
ηλεκτρικό φορτίο τους. Έτσι, το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο 
δηλώνονται απλά ως e- και e +, αντίστοιχα, για να αποφευχθεί η 
σύγχυση. Η ιδέα της αρνητικής ύλης εμφανίζεται στο παρελθόν με 
θεωρίες της ύλης που έχουν πλέον εγκαταλειφθεί. 

Χρησιμοποιώντας την κάποτε δημοφιλής θεωρία της δίνης της 
βαρύτητας, η δυνατότητα της ύλης με αρνητική βαρύτητα 
συζητήθηκε από τον William Hicks τη δεκαετία του 1880. Ο όρος 
αντιύλη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Arthur 
Schuster σε δύο μάλλον ιδιότροπα γράμματα στο Nature το 1898, 
με τα οποία επινόησε τον όρο. Υπέθεσε τα αντιάτομα, καθώς και 
ολόκληρα τα αντιύλικα ηλιακά συστήματα, και συζητήθηκε το 
ενδεχόμενο της ύλης και της αντιύλης να εξολοθρεύουν το ένα το 
άλλο. Η ιδέα του Schuster  δεν ήταν μια σοβαρή 
θεωρητική πρόταση, απλώς μια ακόμα εικασία, και όπως και οι 
προηγούμενες ιδέες, διέφερε από τη σύγχρονη έννοια της αντιύλης 
στο ότι διέθετε αρνητική βαρύτητα.  
Η σύγχρονη θεωρία της αντιύλης ξεκίνησε το 1928, με ένα 
έγγραφο από Paul Dirac. Ο Dirac συνειδητοποίησε ότι η 
σχετικιστική του εκδοχή της εξίσωσης του κύματος του 
Schrödinger για τα ηλεκτρόνια προβλέψει τη δυνατότητα των αντι-
ηλεκτρονίων. Αυτά ανακαλύφθηκαν από τον Carl D. Anderson το 
1932 και ονομάστηκαν ποζιτρόνια. Παρά το γεγονός ότι Dirac δεν 
έκανε χρήση του όρου αντιύλη, αυτός ο όρος επικράτησε. Ένας 
πλήρης περιοδικός πίνακας της αντιύλης είχε προβλεφθεί από τον 
Charles Janet το 1929. Η ερμηνεία του Φάινμαν-Stueckelberg  



αναφέρει ότι η αντιύλη και τα αντισωματίδια είναι κανονικά 
σωματίδια που ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο.. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CtR5EkvLNfg  
 

https://www.youtube.com/watch?v=CtR5EkvLNfg


 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Από τις παραπάνω έρευνες καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: 

    

1) Υπάρχουν διάφορες τεκμηριωμένες θεωρίες γύρω από την 

δημιουργία του Σύμπαντος 

  

  2) Η πιο θεμελιωμένη θεωρία είναι αυτή της μεγάλης έκρηξης 

   

 3) Το μέλλον του σύμπαντος εξαρτάται από το αν θα συνεχίσει να 

διαστέλλεται, αν θα σταματήσει  ή αν θα συστέλλεται. 

   

 4)Όσο αναφορά την εξωγήινη ζωή δεν υπάρχουν βάσιμες 

καταγραφές ζωής σε άλλους πλανήτης και το θέμα είναι ακόμα 

ανοιχτό. 

   

 5) Η σχέση Ανθρώπου-Σύμπαντος είναι αλληλοεξαρτώμενη. 

  

  6) Τέλος, για την αντιύλη γνωρίζουμε μόνο κάποιες στοιχειώδη 

πληροφορίες καθώς υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. 

   

7)Όλα τα κοσμολογικά μοντέλα θεμελιώνονται πάνω 

στην κοσμολογική αρχή. Ο όρος αναφέρεται σε τρεις βασικές 

υποθέσεις που αφορούν το Σύμπαν: 

α) Οι φυσικοί νόμοι έχουν παγκόσμια ισχύ. 

β) Το Σύμπαν είναι ομοιογενές. 

γ) Το Σύμπαν είναι ισότροπο. 



 

8)Το μοντέλο της Μεγάλης Έκρηξης οικοδομείται με βάση τη Γενική 

Θεωρία της Σχετικότητας και τη Φυσική των στοιχειωδών 

σωματιδίων. Η βασική του υπόθεση είναι ότι ο χώρος, ο χρόνος, η 

ύλη και η ακτινοβολία γεννήθηκαν ταυτόχρονα κάποια 

συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν. Από τη στιγμή αυτή μέχρι 

σήμερα το Σύμπαν συνεχίζει να διαστέλλεται. 

 

9)Η Ιστορία του Σύμπαντος μετά τη Μεγάλη Έκρηξη μπορεί να 

χωριστεί σε τέσσερις φάσεις-περιόδους: α) την περίοδο των 

καδρονιών, β) την περίοδο των λεπτονίων, γ) την περίοδο του 

πλάσματος και δ) την περίοδο της ύλης. 

 

10)Το μέλλον του Σύμπαντος εξαρτάται από την τιμή της 

πυκνότητας της ύλης που περιέχει. 

 

11) Μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστή ακριβώς η τιμή της πυκνότητας 

του Σύμπαντος, για να μπορούμε να αποφανθούμε με σιγουριά για 

το μέλλον του.. 

 

 

                            

 

 

 

 

 



 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Βικιπαιδεια :        

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE

%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%88%CE%BA%CF%81%CE%B7

%CE%BE%CE%B7  

 

<<https://en.wikipedia.org/wiki/Antimatter >> 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%

B9%CF%8D%CE%BB%CE%B7  

 

 

Newsbeast: 
 

http://www.newsbeast.gr/world/arthro/572119/ta-neotera-

dedomena-shetika-me-tin-uparxi-exogiinis-zois  

 

 

Ebooks: 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

B114/42/264,1232/ 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ! 
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