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BIG BANG 
 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ 
 

           Υπάρχουν τρεις κύριες θεωρίες για την δημιουργία του κόσμου, τις οποίες 

εμπνεύσθηκαν φιλόσοφοι και οι αρχηγοί των θρησκειών. Αυτές είναι: 

 

 

(1)   Ένας κόσμος άπειρης διάρκειας 

 

      Ο Αριστοτέλης πίστευε πως ο κόσμος υπήρχε από πάντα. Κάποιοι φιλόσοφοι 

θεωρούσαν ότι αυτός ο κόσμος δεν είχε αλλάξει ποτέ, ότι ήταν σταθερός. Άλλοι πάλι, 

πίστευαν ότι περνούσε από διαφορετικά στάδια, αλλά στο τέλος πάντα θα επέστρεφε 

στο προγενέστερο στάδιο. Ωστόσο, κάθε τέτοια πίστη σε μια άπειρη ηλικία του κόσμου 

ποτέ δεν ήταν πολύ δημοφιλής. Φαίνεται ότι υπήρχε έντονη η επιθυμία να 

προσδιορισθεί η αφετηρία, να εξηγηθεί το ξεκίνημα. 

Επίσης ο κόσμος για τον Ηράκλειτο δεν είναι αποτέλεσμα δημιουργίας ή γένεσης, αλλά 

προϋπάρχει προαιώνια και περιγράφεται ως ζωντανή φωτιά, η οποία εναλλάξ 

δυναμώνει και εξασθενεί, χωρίς ποτέ να σβήνει εντελώς. 

 

 

(2)   Ένας σταθερός κόσμος βραχείας διάρκειας 

 

      Αυτή ήταν φυσικά, η χριστιανική άποψη, όπως παρουσιάστηκε στη βίβλο. Υπήρξε η 

επικρατούσα άποψη στον δυτικό κόσμο κατά τον Μεσαίωνα και μέχρι τα μέσα του 

19ου αιώνα. Βασιζόταν στην πίστη πως ένα υπέρτατο ον, ένας Θεός, ο οποίος είχε 

δημιουργήσει ολόκληρο τον κόσμο και τον άνθρωπο όπως περιγράφει η Δημιουργία 

στη βίβλο (γένεση). 

Η πίστη ότι ο κόσμος έχει δημιουργηθεί από έναν παντοδύναμο θεό καλείται 

δημιουργισμός (creationism). Οι περισσότεροι από όσους πρεσβεύουν αυτή την πίστη, 

πιστεύουν επίσης ότι ο θεός σχεδίασε την δημιουργία του τόσο “σοφά” ώστε όλα τα 

ζώα και τα φυτά να είναι “τέλεια προσαρμοσμένα” μεταξύ τους και στο περιβάλλον 

τους. Καθετί στον κόσμο σήμερα εξακολουθεί να είναι όπως ήταν όταν δημιουργήθηκε. 

Κάτι τέτοιο φαίνεται λογικό αν εξετάσει κανείς τις γνώσεις που είχαν οι άνθρωποι την 

εποχή που γράφτηκαν οι ιερές γραφές των χριστιανών. 
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(3)   Ένας εξελισσόμενος κόσμος 

 

      Σύμφωνα με αυτή την τρίτη άποψη, ο κόσμος είχε μεγάλη διάρκεια και συνεχώς 

μεταβάλλεται, εξελίσσεται. Παρότι μπορεί να μας φαίνεται παράξενο σήμερα, η έννοια 

της εξέλιξης ήταν αρχικά ξένη προς τη δυτική σκέψη.  

Η ισχύς του χριστιανικού φονταμενταλιστικού δόγματος ήταν τόσο δυνατή ώστε 

απαιτήθηκε μια μακρά σειρά από διαδικασίες αλλαγής και ανάπτυξης στον 17ο και 18ο 

αιώνα προτού γίνει πλήρως αποδεκτή η ιδέα της εξέλιξης. 

Όσον αφορά την επιστήμη, η αποδοχή της εξέλιξης σήμαινε ότι ο κόσμος δεν μπορούσε 

πλέον να θεωρείται απλώς το κέντρο δράσης των φυσικών νόμων, αλλά έπρεπε να 

ενσωματώσει την ιστορία και το πιο σημαντικό τις παρατηρούμενες αλλαγές στον 

έμβιο κόσμο προϊόντος του χρόνου. Σταδιακά, ο όρος “εξέλιξη” κατέληξε να σημαίνει 

αυτές τις αλλαγές. 

Μέσα στις αλλαγές αυτές υπάρχει και μια κατευθυντήρια συνιστώσα. Η μεταβολή αυτή 

ονομάζεται εξέλιξη. Η πρώτη ευρέως διαδεδομένη αίσθηση ότι ο κόσμος δεν είναι 

στατικός, όπως αφήνεται να εννοηθεί από τις ιστορίες περί Δημιουργίας, αλλά ότι 

μάλλον εξελίσσεται μπορεί να εντοπιστεί στον 18ο αιώνα. Τελικά έγινε αντιληπτικό ότι 

η στατική scala naturae μπορούσε να μετατραπεί σε ένα είδος βιολογικής κυλιόμενης 

κλίμακας, οδηγώντας από τους κατώτερους οργανισμούς σε όλο και ανώτερους και 

τελικά στον άνθρωπο. Όπως ακριβώς η βαθμιαία αλλαγή κατά την ανάπτυξη ενός 

συγκεκριμένου οργανισμού οδηγεί από το γονιμοποιημένο αυγό στο πλήρως 

ανεπτυγμένο ενήλικο άτομο, ομοίως πιστευόταν ότι και ο οργανικός κόσμος ως σύνολο 

μετακινούνταν από τους απλούστερους οργανισμούς σε όλο και πιο πολύπλοκους, με 

αποκορύφωμα τον άνθρωπο. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Βαβυλωνιακή Κοσμολογία 

     Ο Κοσμολογιακός μύθος των Βαβυλωνίων σώζεται σε σειρά πήλινων 

πλακών που χρονολογούνται στο 700 π.Χ. και φυλάσσονται 

στη βιβλιοθήκη Ασσουρμπανιπάλ. Σύμφωνα με το Βαβυλωνιακό μύθο 

στην αρχή βασίλευε το Χάος. Από το Χάος αυτό γεννήθηκε ο θεός 

γεννήτορας του κόσμου Απσού και η σύντροφός του Τιαμάτ από την 

ένωση των οποίων γεννήθηκαν τερατώδη πλάσματα με την 

μορφή δράκοντα. Με το πέρασμα του χρόνου νέοι θεοί γεννήθηκαν 

ένας από αυτούς ο Έα θεός των υδάτων σκότωσε τον Απσού σε μια 

μονομαχία. Η Τιαμάτ εκδικούμενη τον θάνατο του συντρόφου της 

άρχισε να σκοτώνει τους άλλους θεούς σε μια προσπάθεια επιβολής της 

κυριαρχίας της στο Σύμπαν. Όμως ο θεός Μαρντούκ γιος 

του Έα κατάφερε να αποκαταστήσει την κοσμική τάξη νικώντας τη. 

     Στη συνέχεια τεμάχισε στα δύο το κορμί της και από το ένα κομμάτι 

δημιούργησε την Γη και από το άλλο τον ουράνιο θόλο αποτρέποντας 

έτσι στα Άνω Ύδατα να την πλημμυρίσουν. Στο τέλος χρησιμοποιώντας 

το αίμα του και χώμα έπλασε τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τον μύθο ο 

ουρανός ήταν διαιρεμένος σε τρία μέρη: 

• Ανώτατο : κατοικία του μεγάλου θεού Ανού 

• Μεσαίο: κατοικία Μαρντούκ 

• Κατώτατο : αστερισμοί που ήταν τα ομοιώματα των  θεών 

 Ανάλογα και η Γη ήταν διαιρεμένη σε τρία μέρη: 

• Ανώτατη:  κατοικία ανθρώπων 

• Μεσαία:  βασίλειο θεού υδάτων Έα 

• Κατώτατη : κατοικία θεών Κάτω Κόσμου 

 

Κινεζική Κοσμολογία 

 

      Κατά την Αρχαία Κινεζική Κοσμολογική δοξασία τον Κόσμο 

δημιούργησε ο Παν-Κου, ένας θεός-μάγος, από το ίδιο του το σώμα, 

2.500.000 έτη πριν την γέννηση του Κομφούκιου. 

Τα διάφορα μέρη του σώματος του μετατράπηκαν σε: 
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1. Ανάσα = Αέρας 

2. Φωνή = Κεραυνός 

3. Φλέβες = Ποταμοί 

4. Οστά = Μέταλλα 

5. Τρίχες = Φυτά 

6. Ιδρώτας = Βροχή 

7. Σάρκα = Έδαφος 

8. Έντομα που κατοικούσαν στο σώμα του = Άνθρωποι 

     Η μεταγενέστερη Ταοϊστική φιλοσοφία δεν αναφέρει δημιουργό, 

αλλά μία πρωτογενή υπέρτατη αιτία, το Τάο, το οποίο προκύπτει 

διαμέσου δύο, διαμετρικά αντίθετων, δυνάμεων. Οι δυνάμεις αυτές 

καλούνται: Γιν και Γιανγκ. Ο άνθρωπος αποτελεί αναπόσπαστο 

αρμονικό στοιχείο του φυσικού κόσμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ινδουιστική Κοσμολογία  

 Ο Ινδουιστικός Κοσμολογικός μύθος μπορεί να ανασυντεθεί μέσα από 

την μελέτη των ιερών βιβλίων των Ινδουιστών,  τις Βέδες.  

Αρχικά πίστευαν ότι επικρατούσε ότι το Σύμπαν βρισκόταν σε 

ακατανόητη κατάσταση ύπνου. Το υπέρτατο πνεύμα το ξύπνησε 

γονιμοποιώντας το θεϊκό σπέρμα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

εκτυφλωτικού αυγού μέσα στο οποίο το πνεύμα μεταμορφώθηκε 

σε Βραχμάνο και έζησε εκεί ένα βραχμανικό έτος περίπου 

518.400.000.000 γήινων ετών. Το αυγό τελικά εξερράγη (αυτή η έκρηξη 

λένε ότι ενέπνευσε την (θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης) και χωρίστηκε σε 
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δύο μεγάλα κομμάτια, Γη και Ουρανό, και σε πολλά μικρά που 

δημιούργησαν κάθε τι στο Σύμπαν. Το σύμπαν συγκρατείται 

στο κενό από ένα Φίδι πάνω στο οποίο ακουμπά μια τεράστια 

θαλάσσια Χελώνα που στηρίζει με την σειρά της 4 Ελέφαντες που 

στηρίζουν την Γη.  

 

Εβραϊκή βιβλική κοσμολογία 

Τα δύο πρώτα κεφάλαια της Γένεσης, του πρώτου βιβλίου 

της Πεντατεύχου αλλά και ολόκληρης της Βίβλου, μας δίνουν δύο διηγήσεις 

για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. 

• Στην πρώτη διήγηση, τη λεγόμενη "ιερατική" (Γεν. 1:1-2:4α), σε μια 

μεγαλειώδη εικόνα ο Θεός, φέρνει στην ύπαρξη το σύμπαν. Ο Θεός είναι 

δημιουργός της πρώτης άμορφης πραγματικότητας που μέσα σε σκοτεινά και 

ακαθόριστα νερά αποκαλείται "ουρανός και γη". Ο Ουρανός και η Γη γίνονται 

αντιληπτά ως το παν. 

 

     Έπειτα σε έξι φάσεις πραγματώνεται η διαμόρφωση του σύμπαντος: 

1. γένεση του φωτός (πιθανόν αυτό το πρώτο φως να έχει μια υπαρξιακή σημασία:  

εμφάνιση των θεϊκών ενεργειών. Ο Θεός φωτίζει τα βήματα του ανθρώπου (Παρ. 

6:23), αλλιώς ο άνθρωπος περπατά στο σκοτάδι (Ησ 59:9 εξ)) 

2. σχηματισμός της ατμόσφαιρας, 

3. διαμόρφωση ξηράς και θάλασσας, και εμφάνιση του φυτικού βασιλείου, 

4. δημιουργία του ήλιου, της σελήνης και των αστεριών 

5. δημιουργία των θαλάσσιων οργανισμών και των πετεινών του ουρανού και 

6. δημιουργία των τετραπόδων, και τελικά του ανθρώπου ως "άρσεν και θήλυ" (Γέν 

    1: 27) κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν του Θεού. 

7. Το δημιουργικό έργο των έξη ημερών κλείνει η ανάπαυση του Θεού την εβδόμη  

    ημέρα. 

     Η δεύτερη βιβλική διήγηση περί δημιουργίας (Γεν. 2:4β-2:25) έχει κύριο θέμα τη 

δημιουργία του πρώτου ανθρώπινου ζεύγους, του Αδάμ και της Εύας. 

Αρχίζει από την πλάση του άντρα, ακολουθεί η δημιουργία του κήπου της Εδέμ ως 

κατοικίας του ανθρώπου, και μετά έρχεται η δημιουργία των παντός είδους ζώων. 

Κατόπιν, ο Θεός δημιουργός, δημιουργεί τη γυναίκα και μετά η διήγηση οδηγεί στα 

περί της πτώσεως των πρωτοπλάστων. 
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Big Bang και διαλεκτικός υλισμός 

      Ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο όλα τα χρόνια, είναι το πώς έγινε ο κόσμος 

μας. Φυσικά στις παλιότερες συντηρητικές κοινωνίες αλλά και σήμερα ακόμα, ένα 

πολύ μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας πιστεύει ότι τον κόσμο, το σύμπαν, τα πάντα 

δηλαδή τα έφτιαξε ένας θεός, ή μια οντότητα με βούληση . 

   Αυτή όπως καταλαβαίνουμε είναι η ιδεαλιστική άποψη και είναι η πιο διαδεδομένη 

στον κόσμο. Ακόμα κι άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση με θρησκεία, δεν 

πηγαίνουν στις εκκλησίες και τα τζαμιά, δεν προσεύχονται, ακόμα-ακόμα δεν 

πιστεύουν ότι ο θεός ή θεοί παρεμβαίνουν με κάποιο τρόπο στον κόσμο και όλα 

κινούνται με τους νόμους της φύσης, στο πιο μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα “πώς έγινε ο 

κόσμος”, οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν ότι φτιάχτηκε από “κάτι”. Κι αυτό το 

κάτι, για να πάρει απόφαση να φτιάξει ένα σύμπαν ολόκληρο, είχε κάποιον λόγο, είχε 

(και έχει) μια συνείδηση. 

Πράγματι, αν ακολουθήσουμε με το μυαλό μας την αιτία κάθε πράγματος και 

φτάσουμε πολύ-πολύ πίσω στο χρόνο θα διαπιστώσουμε ότι κάπου σταματάει η σκέψη 

μας. Πέρα απ’ αυτό το όριο, επειδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε παραπάνω, λογικό 

είναι να λέμε ότι υπερβαίνει την αντίληψή μας το ερώτημα της δημιουργίας, οπότε 

κάτι ανώτερο απ’ τη σκέψη μας γέννησε το σύμπαν. 

 Η πιο διαδεδομένη επιστημονική θεωρία για τη γένεση του σύμπαντος, σχεδόν όλοι 

την ξέρουν, είναι αυτή του big bang, της μεγάλης έκρηξης. Η θεωρία αυτή, που έχει 

μερικές παραλλαγές, λέει χοντρικά ότι όλη η ύλη που υπάρχει στο σύμπαν, όλα τα 

άστρα, όλοι οι γαλαξίες ήταν κάποτε συγκεντρωμένη σ’ ένα μικρούτσικο σημείο, οπότε 
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φανταστείτε πόσο τεράστια πυκνότητα είχε αυτή η κουκίδα, και κάποια στιγμή 

“εξερράγη”, σκορπίστηκε όλη η ύλη παντού κι έτσι έγινε το σύμπαν. 

Αυτό το σκόρπισμα της ύλης διαρκεί μέχρι και σήμερα. Με παρατηρήσεις που κάνουν 

οι αστρονόμοι διαπιστώνουν ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται ο ένας απ’ τον άλλον, 

δηλαδή όσο πάει η πυκνότητα του σύμπαντος μικραίνει, αραιώνει η ύλη. Οπότε, 

ακολουθώντας αυτή τη πορεία αντίστροφα στο χρόνο καταλήγουμε σ’ ένα τόσο δα 

μικρούτσικο σημείο με ασύλληπτα μεγάλη πυκνότητα. Κι αυτό το σημείο από που 

προήλθε όμως; Πολύ λογική ερώτηση. 

      Κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ένα-δυο πράματα να το καταλάβουμε καλύτερα. 

Λέμε η ύλη απ’ αυτή την έκρηξη σκορπίστηκε παντού. Αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό 

όμως, γιατί είναι σα να λέμε ότι υπήρχε κάποιος χώρος πιο πριν, το κενό ας πούμε. 

Αυτό το κενό πώς έγινε; και σε πιο σημείο του τεράστιου αυτού κενού βρισκόταν αυτή 

η πυκνή κουκίδα; 

     Η απάντηση σ’ αυτό είναι ότι όχι, δεν μπορούσε να υπάρχει κανένας χώρος, δεν 

μπορούσε να υπάρχει τίποτα! Η ύλη δεν περιέχεται μέσα σε κάποιο χώρο, η ίδια 

φτιάχνει το χώρο και τις διαστάσεις του. Λίγο δύσκολο να το χωνέψουμε στην αρχή. 

Αυτό, αλλα για σκεφτείτε: Αν πούμε ότι η ύλη σκορπίστηκε σε κάποιο χώρο, σημαίνει 

ότι αυτός ο κάποιος χώρος είχε οριστεί από πριν για να χωρέσει την ύλη. Ποιος έφτιαξε 

αυτόν τον χώρο; πάλι φαύλος κύκλος που καταλήγει σε κάποια θεία βούληση. 

       Επιπλέον, τι ερέθισμα δόθηκε σ’ αυτή την κουκίδα με τη πυκνή ύλη ξαφνικά να 

εκραγεί; πριν δηλαδή η κουκίδα αυτή ήταν ακίνητη; κι αν δεν ήταν τι ήταν; τρίτος 

φαύλος κύκλος ερωτημάτων. Όλ’ αυτά μας οδηγούν σε μια απλή σχετικά, αλλά τελείως 

εμπειρική παραδοχή: ότι όσο πίσω στο χρόνο και να πάμε, αρχή του χρόνου, άρα και 

του σύμπαντος δεν θα βρούμε. Μήπως τελικά το σύμπαν υπήρχε από πάντα; Ένας 

Γερμανός φυσικός, ο Max Planck κάποτε υπολόγισε πόσο μικρή μπορεί να ήταν αυτή η 

κουκίδα. Έτσι έβγαλε την περίφημη κλίμακα Planck. Σύμφωνα μ’ αυτή την κλίμακα, π 

Planck έλεγε ότι αυτή η κουκίδα είχε διάμετρο ένα πολύ μικρό κλάσμα του εκατοστού , 

κι όταν το σύμπαν είχε “ηλικία” σα να λέμε, ένα πολύ μικρό κλάσμα του 

δευτερολέπτου , πρίν απ’ αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έγινε γιατί η ύλη, σ’ αυτή 

την τεράστια πυκνότητα παύει να έχει τις ιδιότητες που ξέρουμε, καταρρέουν όπως 

έλεγε οι νόμοι της φύσης.  

Δηλαδή, με τους νόμους της φύσης που ισχύουν και μπορούμε να περιγράψουμε, δεν 

μπορούμε να δούμε με τίποτα αν υπήρξε ποτέ χρονική στιγμή μηδέν. Αυτό από πρώτη 

άποψη είναι αγνωστικισμός: Όταν λες “δεν μπορώ να ξέρω” ουσιαστικά βάζεις όρια 

στις γνώσεις σου. Βεβαίως, σ’ αυτό το σημείο της ανθρώπινης σκέψης που δύσκολα η 
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επιστήμη ξεχωρίζει απ’ την φιλοσοφία, οι γνώσεις μας όντως φτάνουν στα όριά τους 

γιατί είμαστε στα όρια των πάντων, του σύμπαντος δηλαδή.   

                        ΥΛΙΣΜΟΣ 

 Στον υλισμό λέμε ότι η ύλη υπήρχε και θα 

υπάρχει για πάντα. Όχι γιατί την 

θεοποιούμε, αλλά γιατί δεν έχει νόημα το 

ερώτημα ότι “κάτι” έφτιαξε την ύλη, γιατί 

πάλι θα αναγκαστούμε να ρωτήσουμε: και τί 

ή ποιος έφτιαξε αυτό το “κάτι”; Δεν έχει 

νόημα να μπαίνουμε σ’ ένα τέτοιον φαύλο 

κύκλο προσπαθώντας να φτάσουμε σε μια 

αρχική αιτία των πραγμάτων, είναι σα να 

κυνηγάμε τη σκιά μας. Όμως η θεωρία του 

μπιγκ μπανγκ είναι αρκετά τεκμηριωμένη 

επιστημονικά. Όντως το σύμπαν 

διαστέλλεται (για την ώρα), άρα ξεκίνησε 

από ένα μικρό σημείο πολύ πολύ παλιά (οι 

υπολογισμοί λενε ότι η στιγμή της μεγάλης 

έκρηξης ήταν πάνω κάτω πριν από 15 

δισεκατομύρια χρόνια!). Οι διάφορες 

μορφές που μπορεί να έχει το σύμπαν π.χ 

λένε ότι μπορεί να είναι άπειρο σε μέγεθος, 

αλλά μπορεί να είναι και πεπερασμένο, να έχει δηλαδή συγκεκριμένη 

ποσότητα ύλης, ήδη εμπλουτίζονται με νέα στοιχεία, όπως π. χ. ότι μπορεί να 

υπάρχουν “παράλληλα” σύμπαντα, σαν φυσαλίδες που βγαίνουν απ’ το δικό 

μας, ή κι εμείς να είμαστε μια φυσαλίδα που βγαίνουμε απ’ αλλού. Συνεχώς 

βλέπουμε νέα επιστημονικά δεδομένα να μακραίνουν τα όρια της ύλης. 

Η διαλεκτική όπως είδαμε μας λέει ότι από τη σύγκρουση δυο αντιθέτων βγαίνει κάτι 

καινούριο κι αυτό ισχύει παντού. Και μάλιστα μας λέει ότι το καινούριο που βγαίνει 

μέσα απ’ το παλιό, τελικά συγκρούεται μαζί του, επικρατεί μέχρι που το ίδιο να 

παλιώσει και να γεννήσει κάτι καινούριο πάλι που θα το αντικαταστήσει. Αυτά που 

έλεγε ο Planck δεν συγκρούονται μ’ αυτή τη διαλεκτική αρχή. Το σύμπαν πάντα 

υπήρχε απλά, πριν απ’ τη λεγόμενη κλίμακα Planck είχε πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα 

και διεπόταν από άλλους νόμους. Είναι λάθος να πούμε ότι ήταν “μικρότερο σε 

μέγεθος” απ’ ότι σήμερα καθώς η έννοια του μεγέθους σε κάτι που περιέχει όλα τα 

μεγέθη είναι ουσιαστικά άχρηστη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συγκριθεί από άποψη 

μεγέθους το σύμπαν: το λέει κι η λέξη είναι το συν-παν, τα πάντα όλα δηλαδή, ότι 
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υπήρξε και θα υπάρξει στον αιώνα τον άπαντα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έξω απ’ αυτό 

να το συγκρίνεις σε μέγεθος. Η ύλη στην κλίμακα Planck ήρθε σε μια πολύ κρίσιμη 

φάση όπου οι αντικρουόμενες δυνάμεις συγκρούστηκαν, έγινε μια μεγάλη αλλαγή, 

ένα διαλεκτικό άλμα όπως λέμε και το σύμπαν πέρασε σε μια νέα ποιότητα. Έγινε το 

σύμπαν με τους φυσικούς νόμους που ξέρουμε σήμερα. Πώς θα εξελιχτεί στο μέλλον; 

θα συνεχίσει να διαστέλλεται επ’ άπειρον; ή μήπως κάποια στιγμή θα αρχίσει να 

ξαναμαζεύεται, να συστέλλεται και να ξαναεκραγεί πάλι κ.ο.κ.; (αυτό το ονομάζουμε 

παλλόμενο σύμπαν). Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε αρκετή γνώση πάνω στην ύλη 

για να προβλέψουμε πώς θα εξελιχτεί το σύμπαν. Ωστόσο, κι εδώ η διαλεκτική, η 

απότομη μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη, η μεταβολή από τούτο σ’ εκείνο, 

ισχύει κι εδώ. Αυτή η απλή σχετικά εξήγηση, δεν χρειάζεται θεούς και εξωυλικές 

οντότητες για εξηγήσει με επάρκεια την ιστορία και την εξέλιξη του σύμπαντος και 

των φυσικών νόμων. Στην επιστήμη λένε ότι, όταν για ένα πρόβλημα υπάρχουν 

περισσότερες από μια λύσεις, η πιο απλή είναι και η πιο σωστή (ξυράφι του Όκκαμ τη 

λένε αυτή την αρχή). Γιατί; γιατί η φύση, η ύλη πάντα επιλέγει την πιο απλή 

διαδρομή, όπως το νερό που σχηματίζει το ρυάκι. 
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ΠΛΑΝΗΤΕΣ 

ΕΡΜΗΣ 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

 

Ο Ερμής είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον  Ήλιο ώστε είναι πολύ 

δύσκολο να τον διακρίνουμε καθαρά από τη Γη. Απέχει λίγο λιγότερο 

από 70 εκατομμύρια χιλιόμετρα από αυτόν και είναι ο δεύτερος 

μικρότερος πλανήτης του Ηλιακού μας Συστήματος. Η ζέστη εκεί είναι 

ανυπόφορη και στον Ερμή δεν υπάρχει νερό ούτε ζωή. Η ηλιακή 

του ημέρα (από ανατολή σε 

ανατολή) διαρκεί 176 ημέρες, αν 

και μια πλήρης περιστροφή γύρω 

από τον άξονά του διαρκεί 59 

γήινες ημέρες ενώ μια πλήρης 

περιφορά του γύρω από τον Ήλιο 

διαρκεί μόνο 88 γήινες ημέρες. Ο 

Ερμής δεν έχει κανέναν 

δορυφόρο. Ο Ήλιος λόγω της 

τεράστιας βαρύτητας του 

προσελκύει διαστημικούς 

βράχους με αποτέλεσμα ο Ερμής 

να βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρο των επερχόμενων εισβολέων. Η 

επιφάνια του καλύπτεται από κρατήρες ανοιγμένους από μετεωρίτες 

που έπεσαν πριν πολλά χρόνια. Η επιφάνεια του είναι καλυμμένη με 

λάβα και περίεργους ρηχούς «λάκκους», που δεν έχουν το όμοιό τους 

σε όλο το ηλιακό σύστημα. 

 Η επιφάνεια του Ερμή μοιάζει πάρα πολύ με την επιφάνεια της 

Σελήνης, ενώ το εσωτερικό του μοιάζει περισσότερο μ’ αυτό της Γης 

παρ’ όλο που ο πυρήνας του είναι αναλογικά μεγαλύτερος απ’ αυτόν 

της Γης. Ο πυρήνας αυτός αποτελεί το 80% της μάζας του Ερμή και έχει 

διάμετρο 3.600 χιλιομέτρων. Ανάμεσα στα διάφορα χαρακτηριστικά της 

επιφάνειας που εντόπισε η διαστημική συσκευή Μάρινερ 10 ήταν και 

ένα τεράστιο λεκανοπέδιο που ονομάστηκε Λεκανοπέδιο των Θερμίδων  

το οποίο έχει διάμετρο 1.400 χιλιομέτρων και είναι αποτέλεσμα μιας 

τεράστιας σύγκρουσης του Ερμή με έναν αστεροειδή που πρέπει να 

είχε διάμετρο 100 χιλιομέτρων. Ο αστεροειδής αυτός έπεσε στην 
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επιφάνεια με ταχύτητα 500.000 χιλιομέτρων την ώρα, αφού δεν υπήρχε 

κανένα είδος ατμόσφαιρας για να ελαττώσει την ταχύτητά.  

Ολόκληρη η επιφάνεια του Ερμή συγκλονίστηκε τότε από την 

σύγκρουση αυτή, ενώ τεράστιες ποσότητες λάβας διασκορπίστηκαν 

στην επιφάνεια.  

Η επιφάνεια του Ερμή καλύπτεται επίσης και από τεράστιες χαράδρες 

με μήκη που ξεπερνούν τα 500 χιλιόμετρα και ύψη που ξεπερνούν τα 

3.000 μέτρα. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης ότι τα πετρώματα του Ερμή 

περιέχουν πολλά οργανικά χημικά στοιχεία και εκτιμούν ότι τα 

περίεργα κοιλώματα σχηματίζονται όταν αυτά τα στοιχεία που 

εξαερώνονται εύκολα απελευθερώνονται από την επιφάνεια, 

αφήνοντας πίσω τους ένα σπογγώδες εύθραυστο έδαφος, το οποίο 

καταρρέει στη συνέχεια, με συνέπεια να δημιουργείται ένα κοίλωμα. 

Ένα μέρος αυτών των αερίων επίσης μπορεί να προέρχεται από 

ηφαιστειακές εκρήξεις και να είχαν θαφτεί κάτω από τη λάβα, ώσπου 

βρίσκουν τρόπο να απελευθερωθούν, αφήνοντας πίσω τους ένα κενό, 

που προκαλεί την κατάρρευση του βράχου και τη δημιουργία λάκκου. 

 

Ατμόσφαιρα: 

 

Ο Ερμής περιβάλλεται από ένα λεπτό στρώμα ηλίου, 

οξυγόνου και υδρογόνου, ενώ οποιοδήποτε άλλο είδος ατμόσφαιρας κι 

αν είχε χάθηκε πριν από 

δισεκατομμύρια χρόνια, αφού η 

βαρύτητά του δεν κατόρθωσε να 

την συγκρατήσει. Το ήλιο 

προέρχεται από τον ηλιακό 

άνεμο και φυλακίζεται από το 

μαγνητικό του πεδίο, ενώ η 

ποσότητα που υπάρχει είναι τόσο 

μικρή ώστε για να γεμίσουμε ένα 

απλό παιδικό μπαλόνι θα έπρεπε 

να συγκεντρώναμε όλο το αέριο που περιλαμβάνεται σε μια σφαίρα με 

διάμετρο 6,5 χιλιομέτρων. 

 

Θερμοκρασία: 

 

Χωρίς ουσιαστική ατμόσφαιρα γύρω από τον Ερμή δεν υπάρχουν 

ούτε άνεμοι ούτε βροχές, δεν υπάρχει όμως ούτε προστασία από τη 
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ζέστη ή το κρύο. Στο αφήλιο* (69.816.900km) τους 285 βαθμούς 

Κελσίου, ενώ στο περιήλιο*(46.001.200km)  

 η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 430 βαθμούς Κελσίου. 

 

*Αφήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος του Ηλιακού 

Συστήματος που βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από τον Ήλιο. 

*Περιήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος Ηλιακού 

Συστήματος που βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από τον Ήλιο.  

 

Ονομασία: 

Ονομάστηκε με το όνομα του ελληνικού θεού Ερμή (Mercurius= 

Ρωμαϊκό). Το αστρονομικό σύμβολό του είναι ένας κύκλος με ένα 

σταυρό από κάτω και ένα ημικύκλιο από επάνω (☿☿☿☿). Συμβολίζει το 

κεφάλι του Θεού με το κερατοειδές κράνος του. Ο πλανήτης είχε δύο 

ονόματα καθώς εμφανίζεται εναλλάξ και στις δύο πλευρές του Ήλιου. 

Το βράδυ ήταν ο Ερμής και το πρωί ο Απόλλων. Πιθανολογείται ότι 

πρώτος ο Πυθαγόρας διατύπωσε την άποψη ότι πρόκειται για τον ίδιο 

πλανήτη.   

 

Αφροδίτη 
 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος πλανήτης σε απόσταση από τον Ήλιο. 

Είναι το πιο λαμπρό αντικείμενο στον νυκτερινό ουρανό μετά 

τον Ήλιο και τη Σελήνη. Μπορεί κανείς να τη δει με γυμνό μάτι νωρίς το 

πρωί, πριν την ανατολή του ηλίου (Αυγερινός), ή λίγο μετά τη δύση 

(Αποσπερίτης). Η Αφροδίτη δεν έχει δορυφόρους, ούτε δακτυλίους. Η 

Αφροδίτη είναι ένας από τους 

τέσσερις, γαιώδεις πλανήτες 

του Ηλιακού Συστήματος. Απέχει 

κατά μέσο όρο 108 εκατομμύρια 

χιλιόμετρα από τον Ήλιο. Η τροχιά 

της περιφοράς της Αφροδίτης γύρω 

από τον Ήλιο είναι σχεδόν κυκλική, 

αντίθετα με τους άλλους πλανήτες 

των οποίων οι ελλειπτικές τροχιές 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη εκκεντρότητα. Περιστρέφεται γύρω από τον 

εαυτό του σε 243 περίπου γήινες ημέρες, με φορά αντίστροφη από 
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αυτή της Γης, και περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο σε 224 γήινες ημέρες, 

αυτό την κάνει τον πιο αργό πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. 

 

Ατμόσφαιρα-θερμοκρασία: 

Είναι παρόμοια στη Γη σε μέγεθος, αλλά πολύ διαφορετική σε φυσικά 

χαρακτηριστικά.  

Καλύπτεται κυρίως από πυκνά νέφη διοξειδίου του άνθρακα (96%) και 

Άζωτο (3%), χωρίς ίχνος υδρατμών. Τα προηγούμενα νέφη 

αποτελούνται από σταγονίδια θειικού οξέως. Η πίεση και θερμοκρασία 

στην επιφάνεια της είναι πολύ 

μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της 

Γης. Η μέση επιφανειακή της 

θερμοκρασία είναι 482 βαθμοί 

Κελσίου υψηλότερη και από αυτή 

του Ερμή παρόλο που  αυτός 

βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιου 

εξαιτίας 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.  

 

Ονομασία: 

Η Αφροδίτη ήταν γνωστή από τους αρχαίους χρόνους, καθώς είναι 

εύκολα ορατή στον ουρανό. Στην αρχαιότητα 

ονομάζονταν Εωσφόρος ("αυτός που φέρνει φως") όταν εμφανίζονταν 

το πρωί και Έσπερος το βράδυ. H Αφροδίτη κατά την αρχαιότητα  ήταν 

η προσωποποίηση της ομορφιάς και η προστάτιδα του έρωτα. Έτσι 

είναι προφανής ο λόγος που δόθηκε το όνομα της πιο λαμπερής θεάς 

στο συγκεκριμένο πλανήτη.  

ΓΗ 
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Γενικά χαρακτηριστικά: 

 Είναι ο τρίτος σε απόσταση πλανήτης από τον Ήλιο, ο πέμπτος 

μεγαλύτερος σε μάζα από τους πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήματος  

και ο μεγαλύτερος μεταξύ των τεσσάρων πλανητών που διαθέτουν 

στερεό φλοιό. Φιλοξενεί νερό σε υγρή, στερεή και αέρια κατάσταση και 

ζωή. Ο πλανήτης σχηματίστηκε πριν από 4,5 δισεκατομμύρια έτη και 

έχει έναν φυσικό δορυφόρο, την Σελήνη. Σχηματίζει την Βιόσφαιρα η 

οποία  μπορεί να ταξινομηθεί σύμφωνα με ζώνες γεωγραφικού 

πλάτους που περιέχουν σχετιζόμενη χλωρίδα και πανίδα. 

Το εσωτερικό της Γης είναι διαχωρισμένο σε: 

α)έναν ρευστό εξωτερικό πυρήνα, 

β)έναν στερεό εσωτερικό πυρήνα , 

γ)έναν ημίρρευστο μανδύα και 

δ)ένα πυριτικό εξωτερικό φλοιό 

 

Πυρήνας 

Ο ρευστός εξωτερικός πυρήνας δημιουργεί ένα ασθενές μαγνητικό 

πεδίο αγώγιμου υλικού. Οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό της Γης 

φθάνουν ως τους 5.650 ± 600 βαθμούς K.  Στα πρώτα στάδια της 

δημιουργίας του πλανήτη, πριν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, η Γη ήταν 

ολοσχερώς σε ρευστή κατάσταση, λόγω της βαρύτητας, πυκνότερα 

υλικά έρρευσαν προς το κέντρο κατά τη διάρκεια μίας διαδικασίας που 

καλείται πλανητική διαφοροποίηση, ενώ τα λιγότερο πυκνά υλικά 

έμειναν στην επιφάνεια. Εκτιμάται πως αποτελείται από ρευστό σίδηρο 

αναμεμειγμένο με ρευστό νικέλιο και ίχνη ελαφρύτερων στοιχείων, 

ωστόσο άλλα πυκνότερα υλικά όπως το ουράνιο και ο μόλυβδος, είτε 

είναι σπάνια για να αποτελούν σημαντικό ποσοστό του πυρήνα, είτε 

έχουν την ιδιότητα να προσκολλώνται σε ελαφρύτερα υλικά και γι' αυτό 

απαντώνται κυρίως στον φλοιό. 

Ο εσωτερικός πυρήνας πιστεύεται πως είναι στερεός και πως 

αποτελείται κυρίως από σίδηρο και νικέλιο. Ο εξωτερικός πυρήνας που 

περιβάλλει τον εσωτερικό  
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Ο μανδύας  

 Ο μανδύας Γης εκτείνεται σε 

ένα βάθος 2.890 χλμ. 

Η πίεση στην βάση του 

μανδύα είναι  περίπου 1,4 

εκατομμύρια φορές 

μεγαλύτερη της 

ατμοσφαιρικής πίεσης. 

Αποτελείται κατά μεγάλο 

μέρος από υλικά πλούσια σε 

σίδηρο και μαγνήσιο.  

Ο φλοιός  

Ο φλοιός κυμαίνεται μεταξύ 5 και 70 km σε βάθος. Τα λεπτά τμήματα 

του φλοιού είναι κάτω από τους ωκεανούς και αποτελούνται από πυκνά 

πετρώματα μαγνησίου, σιδήρου και πυριτίου. Τα παχύτερα τμήματα 

του φλοιού είναι τα ηπειρωτικά τα οποία είναι λιγότερο πυκνά από τα 

ωκεάνια και αποτελούνται από πετρώματα πλούσια σε 

νάτριο, αλουμίνιο και πυρίτιο.  

 

Υδρόσφαιρα  

Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης του Ηλιακού μας Συστήματος όπου στην 

επιφάνειά της κυριαρχεί το υγρό 

στοιχείο. Το νερό καλύπτει το 

71% της γήινης επιφάνειας (από 

το οποίο 97% είναι θαλάσσιο 

νερό και 3% γλυκό νερό και την 

χωρίζει σε πέντε ωκεανούς και 

επτά ηπείρους. Η τροχιά της Γης 

σε συνδυασμό με την ηφαιστειακή δραστηριότητα, τη βαρύτητα, 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το μαγνητικό πεδίο και την 
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ατμόσφαιρα πλούσια σε οξυγόνο είναι οι βασικές αιτίες που κάνουν τη 

Γη τον πλανήτη του νερού.  

Ατμόσφαιρα: 

Η Γη έχει μία σχετικά πυκνή ατμόσφαιρα η οποία την προστατεύει από 

τις υπεριώδης ακτίνες του Ήλιου και 

αποτελείται από 78% άζωτο, 

21% οξυγόνο και 1% αργό, με ίχνη από 

άλλα αέρια, 

συμπεριλαμβανομένων διοξείδιο του 

άνθρακα και υδρατμούς. Η ατμόσφαιρα 

δρα ως ένα παρέμβλημα μεταξύ της Γης 

και του Ηλίου. Η σύσταση της 

ατμόσφαιρας της γης είναι ασταθής, η 

ισορροπία διατηρείται από την βιόσφαιρα.  

Τα στρώματα της ατμόσφαιρας, δηλαδή η τροπόσφαιρα, 

η στρατόσφαιρα, η μεσόσφαιρα, η θερμόσφαιρα και η εξώσφαιρα, 

μεταβάλλονται από τόπο σε τόπο και εξαρτώνται και από τις εποχιακές 

μεταβολές. 

Συνολικά, η σύσταση της Γης κατά μάζα είναι: 

1. 33,1%- Σίδηρος 

2. 27,2% -Οξυγόνο 

3. 17,2%- Πυρίτιο 

4. 15,9% -Μαγνήσιο 

5. 1,6%-Νικέλιο 

6. 1,6% -Ασβέστιο 

7. 1,5% -Αργίλιο 

8. 0,7% -Θείο 

9. 0,25% -Νάτριο 

10. 0,071%- Τιτάνιο 

11. 0,019% -Κάλιο 

12. 0,86% -Άλλα στοιχεία 

 

Ο πλανήτης γη πραγματοποιεί 4 κινήσεις: 
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1. Την περιστροφή  γύρω από τον άξονά της. 

2. Την Περιφορά γύρω από τον Ήλιο, 

3. Την Ηλιακή μεταβατική περιφορά, που πραγματοποιεί 

ακολουθώντας την περιστροφή του Ηλιακού συστήματος και 

4. Την Γαλαξιακή μεταβατική περιφορά, που πραγματοποιεί 

ακολουθώντας την περιστροφή του Γαλαξία. 

Οι δύο πρώτες είναι και οι σημαντικότερες. Οι δύο τελευταίες είναι 

μικρότερης σημασίας.  Παρουσιάζουν επίσης και τις τροχιακές 

περιφορές στον αστρικό χώρο 

που θα μπορούσαν έτσι να 

υπολογιστούν σε έξι . 

Η περίοδος περιστροφής της 

γης περί τον άξονα της είναι 23 

ώρες, 56 λεπτά και 4.09 

δευτερόλεπτα (μία αστρική 

ημέρα). 

 Έτσι παρατηρώντας από την γη τα ουράνια σώματα, η κύρια φαινόμενη 

κίνησή τους είναι από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Η περιφορά της Γης 

γύρω από τον Ήλιο διαρκεί 365,2564 μέσες ηλιακές ημέρες (ή ένα 

αστρικό έτος).  

 

Ονομασία: 

Η λέξη Γη προέρχεται από το όνομα 

της αρχαιοελληνικής θεάς με το 

όνομα Γαία. Ο αστρονομικός 

συμβολισμός της γης αποτελείται 

από έναν περικυκλωμένο σταυρό, 

αναπαριστώντας 

έναν μεσημβρινό και 

έναν παράλληλο· μία παραλλαγή, 

τοποθετεί τον σταυρό πάνω από τον 

κύκλο (⊕ ή ♁). 

Άρης 
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Γενικά χαρακτηριστικά: 

Ο Άρης είναι ο τέταρτος πλανήτης σε απόσταση από τον Ήλιο, ο 

δεύτερος πλησιέστερος στη Γη, και ο έβδομος σε μέγεθος και μάζα του 

Ηλιακού μας Συστήματος. Λέγεται «κόκκινος πλανήτης» εξαιτίας του 

κόκκινου χρώματος που παρουσιάζει και οφείλεται στο τριοξείδιο του 

σιδήρου  στην 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. 

Φαίνεται να έχει περιοδικά 

επαναλαμβανόμενες «εποχές». Έχει δύο 

δορυφόρους τον Δείμο και τον Φόβο, οι 

οποίοι κατά πάσα πιθανότητα 

είναι αστεροειδείς που αιχμαλωτίστηκαν κάποτε από το βαρυτικό πεδίο 

του Άρη. Ο Φόβος περιφέρεται γύρω από τον Άρη σε 7 ώρες και 39 

λεπτά εικάζεται ότι, κάποια στιγμή στο μέλλον θα πλησιάσει αρκετά 

κοντά στον Άρη ώστε να διασπαστεί και να σχηματίσει 

έναν δακτύλιο γύρω από τον πλανήτη. Ο άλλος δορυφόρος, ο Δείμος, 

είναι αρκετά μικρότερος από το Φόβο και περιφέρεται αρκετά 

μακρύτερα, σε απόσταση  από τον Άρη, συμπληρώνοντας μια περιφορά 

κάθε 1,2 μέρες. 

Έχει το ιδιόμορφο χαρακτηριστικό ότι αποτελείται από δυο 

μορφολογικά ανόμοια «τμήματα»: το βόρειο ημισφαίριο αποτελείται 

από «πεδιάδες», ενώ το νότιο ημισφαίριο βρίσκεται σε μεγαλύτερο 

υψόμετρο και είναι εμφανώς πιο καταπονημένο από προσκρούσεις 

μετεωριτών.  

Επίσης υπάρχουν τεράστια ηφαίστεια μεταξύ 

αυτών και το Όρος Όλυμπος, το ψηλότερο 

(24km)  γνωστό όρος στο Ηλιακό μας Σύστημα το 

μεγάλο ύψος του ηφαιστείου οφείλεται στο 

γεγονός ότι στον Άρη δεν υπάρχει κίνηση 

τεκτονικών πλακών, κι έτσι η εκροή μάγματος 

συνεχίστηκε για εκατομμύρια χρόνια στο ίδιο 

σημείο ψηλώνοντας ολοένα τον Όλυμπο, καθώς και το φαράγγι  
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Μαρινέρις το μεγαλύτερο του ηλιακού συστήματος (~4.500km) 

προήλθε από τη ρήξη του φλοιού του Άρη λόγω του βάρους των 

τεράστιων ηφαιστείων που βρίσκονται βορειότερα. Εκεί βρίσκεται και ο 

κρατήρας Hellas basin, ο μεγαλύτερος του πλανήτη (2.300km) σημάδι 

μιας εξαιρετικά βίαιης πρόσκρουσης περίπου 4 δις. χρόνια στο 

παρελθόν. Μια εξήγηση αυτής της διαφοράς μεταξύ των δυο 

ημισφαιρίων είναι ότι οι βόρειες «πεδιάδες» αποτελούσαν κάποτε τον 

πυθμένα ενός ωκεανού που κάλυπτε μεγάλο μέρος του πλανήτη.  

Τα γενικά χαρακτηριστικά της μορφολογίας του ότι είναι παρόμοια με 

αυτά της Γης. Η ομοιότητα αυτή έδωσε βάση αφενός σε μια εκτεταμένη 

συζήτηση για την ύπαρξη ζωής σε αυτόν, αφετέρου σε σκέψεις 

μελλοντικής αποίκισής του. Είναι εύκολα προσεγγίσιμος και 

υπολογίζεται πως ένα  ταξίδι στο Άρη απαιτεί χρόνο περίπου έξι μηνών 

όταν οι θέσεις Γης και Άρη είναι ευνοϊκές, κάτι που συμβαίνει περίπου 

ανά δυο χρόνια. Για τους λόγους αυτούς  είναι ο καλύτερα 

εξερευνημένος πλανήτης έως σήμερα.
 

 

Ατμόσφαιρα:
 

 O Άρης είναι ένας «γήινος πλανήτης»
 

 με λεπτή ατμόσφαιρα, με 

επιφάνεια που συνδυάζει τους κρατήρες σύγκρουσης της Σελήνης και 

τα ηφαίστεια, τις κοιλάδες, τις ερήμους και τα πολικά παγοκαλύμματα 

της Γης.  

Η ατμόσφαιρα του αποτελείται κυρίως από Διοξείδιο του 

Άνθρακα (95%), Άζωτο, Αργό και ελάχιστο νερό, αρκετό όμως για να 

δημιουργεί λίγα νέφη. 

Ονομασία: 

Η ονομασία του προέρχεται από τον Ολύμπιο θεό του πολέμου 

της Ελληνικής Μυθολογίας τον Άρη. Οι δε ονομασίες των δορυφόρων 

του δόθηκαν από τούς δύο γιους του Άρη, τον Δείμο και τον Φόβο . 

Το αστρονομικό σύμβολο του πλανήτη Άρη είναι η λογχοφόρος 

στρογγυλή ασπίδα.  

 

Δίας 
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Γενικά χαρακτηριστικά: 

Ο Δίας είναι ο πέμπτος 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. Ο Δίας, μαζί με τον Κρόνο, 

τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα, αναφέρονται ως αέριοι γίγαντες.  

Ο Δίας αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, με το ένα τέταρτο της μάζας 

να είναι ήλιο. Μπορεί επίσης να έχει βραχώδη πυρήνα που αποτελείται 

από βαρύτερα στοιχεία. Λόγω της ταχείας περιστροφής του, το σχήμα 

του Δία είναι αυτό ενός πεπλατυσμένου σφαιροειδούς. 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. Η 

θερμοκρασία μειώνεται με το 

ύψος, άρα η έντονη εσωτερική 

θερμοκρασία του Δία 

μετατρέπεται στα υψηλά 

στρώματα σε παγερό αέρα 

που φθάνει σε θερμοκρασία 

τους-150οC. Γύρω από τον 

πλανήτη είναι ένα αχνό 

πλανητικό σύστημα δακτυλίων 

και μια 

ισχυρή μαγνητόσφαιρα. Περιβάλλεται επίσης από τουλάχιστον 67 

φεγγάρια, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων μεγάλων φεγγαριών 

του Γαλιλαίου (Γανυμήδης, Καλλιστώ, Ιώ και Ευρώπη), όπως 

ονομάζονται αυτά που ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά από τον 

Γαλιλαίο το 1610. Ο Γανυμήδης, ο μεγαλύτερος , έχει διάμετρο 

μεγαλύτερη από εκείνη του πλανήτη Ερμή.  

 

Ατμόσφαιρα: 
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Η εξωτερική ατμόσφαιρα είναι εμφανώς χωρισμένη σε διάφορες ζώνες 

σε διάφορα γεωγραφικά πλάτη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

καταιγίδες κατά μήκος των ορίων τους. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα 

είναι η Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα, μια τεράστια καταιγίδα που είναι 

γνωστό ότι υπήρχε τουλάχιστον από τον 17
ο 

αιώνα.  

 

 

Ονομασία: 

Ο πλανήτης ήταν γνωστός από τους αστρονόμους της αρχαιότητας και 

συνδέθηκε με τη μυθολογία και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις πολλών 

πολιτισμών. Οι Ρωμαίοι ονόμασαν τον πλανήτη από το ρωμαϊκό θεό Δία 

(Jupiter). Όταν φαίνεται από την Γη, ο Δίας είναι το τρίτο φωτεινότερο 

αντικείμενο στον ουρανό τη νύχτα μετά από τη Σελήνη και 

την Αφροδίτη .Στην αστρονομία έχει το σύμβολο .  

  

Κρόνος 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

Ο Κρόνος είναι ο έκτος πλανήτης σε σχέση με την απόστασή του από 

τον Ήλιο και ο δεύτερος μεγαλύτερος του Ηλιακού Συστήματος μετά 

τον Δία και ανήκει στους λεγόμενους γίγαντες αερίων. Περιστρέφεται 

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

Ήλιο σε 29.5 γήινα χρόνια και η μέση επιφανειακή του θερμοκρασία 

είναι -130 βαθμοί Κελσίου. 

Λόγω της μεγάλης μάζας του Κρόνου και της μεγάλης βαρύτητας, οι 

συνθήκες που παράγονται στον Κρόνο είναι ακραίες. Οι εσωτερικές 

πιέσεις και θερμοκρασίες είναι πέρα από οτιδήποτε μπορεί να 

αναπαραχθεί πειραματικά στη Γη.  

Το εσωτερικό του Κρόνου πιθανώς αποτελείται από έναν στερεό 

πυρήνα σιδήρου, νικελίου, πυριτίου και ενώσεις οξυγόνου και 
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περιβάλλεται από ένα βαθύ στρώμα μεταλλικού υδρογόνου, ένα 

ενδιάμεσο στρώμα του υγρού υδρογόνου και υγρού ηλίου, καθώς και 

ένα εξωτερικό στρώμα αερίων. 

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. Η σύνθεση των δακτυλίων μας είναι άγνωστη, αλλά 

δείχνουν να έχουν κομμάτια πάγου δείχνουν να περιστρέφονται μαζί με 

θραύσματα μετάλλων, κόκκους σκόνης και κομμάτια βράχων.  

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. 

Έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 62 δορυφόρων διαφόρων μεγεθών σε 

τροχιά γύρω από τον Κρόνο, 53 από τους οποίους έχουν λάβει ονόματα. 

Ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο Τιτάνας που είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος δορυφόρος στο Ηλιακό Σύστημα και ο μοναδικός με πυκνή 

ατμόσφαιρα. 

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. 

Ονομασία: 

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. Το όνομά 

του προέρχεται από τον Κρόνο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και 

σχετίζεται με την λέξη χρόνος.  
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Ουρανός 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

Ο Ουρανός είναι ο έβδομος πλανήτης σε απόσταση από τον Ήλιο και 

τέταρτος σε μάζα καθώς δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι από τη Γη. Ο 

Βόγιατζερ 2 το 1986 μελέτησε την δομή των δακτυλίων και ανακάλυψε 

10 ακόμη δορυφόρους ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 15. Όλοι οι 

δακτύλιοι και οι δορυφόροι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Ο Ουρανός 

έχει έναν πετρώδη πυρήνα που καλύπτεται από ένα βαθύ ωκεανό 

νερού και αμμωνίας ο οποίος περιβάλλεται από μια ατμόσφαιρα από 

υδρογόνο, ήλιο και μεθάνιο. 

Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τον Ουρανό από όλους τους άλλους 

πλανήτες του ηλιακού συστήματος είναι ότι ο άξονας περιστροφής 

γύρω από τον εαυτό του βρίσκεται σχεδόν πάνω στο επίπεδο στο οποίο 

βρίσκεται η τροχιά του γύρω από τον Ήλιο. Έτσι, καθώς ο Ουρανός 

περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και τον εαυτό του, μοιάζει σαν να 

"κυλά" πάνω στην τροχιά του, καθώς οι δορυφόροι και οι δακτύλιοί του 

περιστρέφονται κάθετα στον ισημερινό του πλανήτη. Το αποτέλεσμα 

στο «ημερολόγιο» του Ουρανού είναι ότι κάθε πόλος έχει πολύ μεγάλη 

περίοδο νύκτας και μια πολύ μεγάλη περίοδο ημέρας για την ακρίβεια  

21 γήινα έτη.  

Ο Ουρανός έχει 27 γνωστούς δορυφόρους. Οι δορυφόροι του  παίρνουν  

τα ονόματά τους από ήρωες των θεατρικών έργων του Σαίξπηρ 

(Άριελ, Ουμβριήλ, Τιτάνια, Όμπερον, Μιράντα, Κορδήλια, Οφηλία, Μπιά

νκα, Χρυσηίδα,Δεισδαιμόνα, Ιουλιέτα, Πόρσια, Ροζαλίντα, Μπελίντα, Πα

κ, Κάλιμπαν, Σύκοραξ, Πρόσπερο, Σέτεβος, Στεφάνο, Τρινκούλο, Φρανσί

σκο,Μαργαρίτα, Φερδινάνδος, Περδίτα, Μάμπ και Κιούπιντ.)  

Αρκετοί από τους δορυφόρους του 

Ουρανού παρουσιάζουν ιδιομορφίες 

που τους κάνουν εξαιρετικά 

ενδιαφέροντες για τους ειδικούς 

επιστήμονες. Τα περισσότερα 

φεγγάρια του Ουρανού είναι μαύρα, 

λόγω της διάσπασης των υλικών που 
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βρίσκονται στην επιφάνειά τους από την ακτινοβολία. 

Ο Ουρανός έχει ένα πολύπλοκο σύστημα δακτυλίων, το οποίο ήταν το 

δεύτερο που ανακαλύφθηκε στο ηλιακό σύστημα μετά απ´ αυτό του 

Κρόνου.  

Οι 13 δακτύλιοι αποτελούνται από εξαιρετικά σκούρα σωματίδια εκ των 

οποίων λαμπρότερος είναι ο δακτύλιος e. Όλοι με την εξαίρεση δύο 

είναι πολύ στενοί, με πλάτος λίγων χιλιομέτρων.  

 

Ατμόσφαιρα: 

 

 

 

 

 

 

 

Αν και δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένη στερεή επιφάνεια στον 

Ουρανό, το ακραίο τμήμα του αέριου περιβλήματος του Ουρανού που 

είναι προσβάσιμο με τηλεανίχνευση ονομάζεται ατμόσφαιρα. Με βάση 

παρατηρήσεις το 2012, είναι γνωστό πως στον πλανήτη οι άνεμοι 

πνέουν συνήθως από τα ανατολικά, με ταχύτητες που φτάνουν τα 900 

χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στο βόρειο πόλο διακρίνονται φορά ρεύματα 

μεταφοράς θερμότητας. Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας είναι 

περιορισμένη στους -240 βαθμούς Κελσίου.   

 

Ποσειδώνας 

Γενικά χαρακτηριστικά: 
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Ο Ποσειδώνας είναι ο όγδοος σε απόσταση από τον ήλιο πλανήτης 

του Ηλιακού Συστήματος. Δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι, ενώ αν 

παρατηρηθεί με ισχυρό τηλεσκόπιο μοιάζει με πράσινο δίσκο.  

Στην αστρονομία συμβολίζεται με την τρίαινα Ο Ποσειδώνας ήταν ο 

πρώτος πλανήτης που ανακαλύφθηκε εξαιτίας της επίδρασης που είχε 

πάνω στην τροχιά ενός άλλου πλανήτη, συγκεκριμένα του Ουρανού. 

Ο Ποσειδώνας έχει παρόμοια σύνθεση με τον Ουρανό, ενώ και οι δύο 

έχουν συνθέσεις που διαφέρουν από εκείνες των μεγαλύτερων 

γιγάντων αερίων (Δία και Κρόνου). Η ατμόσφαιρα του Ποσειδώνα, ενώ 

είναι παρόμοια με του Δία και του Κρόνου στο ότι αποτελείται κυρίως 

από υδρογόνο και ήλιο, μαζί με τα ίχνη υδρογονανθράκων και αζώτου, 

περιέχει μεγαλύτερο ποσοστό των «πάγων», όπως νερό,   αμμωνία και   

μεθάνιο. Οι αστρονόμοι κατηγοριοποιούν τους δύο αυτούς γίγαντες ως 

«γίγαντες του πάγου», προκειμένου να τονίσουν τις διακρίσεις αυτές. 

Το εσωτερικό του Ποσειδώνα, όπως και του Ουρανού, αποτελείται 

κυρίως από πάγο και βράχους.
 
 Ίχνη μεθανίου στις εξώτερες περιοχές 

του πλανήτη ευθύνονται εν μέρει για την μπλε εμφάνιση του πλανήτη. 

Σε αντίθεση με τη σχετικά ήρεμη ατμόσφαιρα του Ουρανού, η 

ατμόσφαιρα του Ποσειδώνα είναι αξιοσημείωτη για τα ενεργά και 

ορατά καιρικά φαινόμενα της. Όταν το Βόγιατζερ 2 προσέγγισε τον 

Ποσειδώνα  στο νότιο ημισφαίριο του πλανήτη υπήρχε μία μεγάλη 

σκοτεινή κηλίδα, συγκρίσιμη με τη Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα του Δία. 

Ο πυρήνας του Ποσειδώνα αποτελείται από σίδηρο, νικέλιο και πυρίτιο. 

Ο Ποσειδώνας, όπως όλοι οι γίγαντες πλανήτες, έχει δακτυλίους, αλλά 

επειδή δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα από τη Γη φαίνονται μόνο 

τμήματα αυτών. Το Voyager αποκάλυψε πως οι δακτύλιοι είναι πλήρεις 

και πως κάποια μέρη τους είναι πιο λαμπερά από τα άλλα. Στον 

Ποσειδώνα παρατηρήθηκαν πέντε οι οποίοι είναι αρκετά λεπτοί και 

αμυδροί. 

 Αποτελούνται από παγωμένο μεθάνιο και από σωματίδια σκόνης που 

προέρχονται από θραύσματα συγκρούσεων. Ο εξωτερικός δακτύλιος 

ονομάζεται Δακτύλιος Άνταμς και περιέχει τρία ανεξάρτητα τόξα: την 

Ελευθερία, την Ισότητα και την Αδελφότητα. Ο αμέσως επόμενος 
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ονομάζεται Λεβεριέ, ενώ στη συνέχεια βρίσκονται ο Λάσελ και 

ο Αραγκό και τέλος ο αμυδρός αλλά πλατύς δακτύλιος Γκάλε. 

 Ο Ποσειδώνας έχει 13 γνωστούς δορυφόρους 

(Ναϊάδα, Θάλασσα, Δέσποινα, Γαλάτεια, Λάρισσα, Πρωτέας, Τρίτωνας, 

Νηρηίδα, Αλιμήδη,Σαώ, Λαομέδεια, Ψαμάθη, Νησώ) εκ των οποίων από 

τη Γη ανακαλύφθηκε η ύπαρξη δύο δορυφόρων, της Νηρηίδας και του 

Τρίτωνα ο οποίος  είναι ο μόνος με σφαιρικό σχήμα, και ανακαλύφθηκε 

μόλις 17 μέρες μετά τον Ποσειδώνα. Επίσης, ο Τρίτωνας είναι ο μόνος 

μεγάλος δορυφόρος που περιστρέφεται ανάδρομα, υποδεικνύοντας ότι 

πιθανόν ήταν ένας πλανήτης νάνος  που αιχμαλωτίστηκε από τη 

βαρύτητα του Ποσειδώνα. 

 

Ατμόσφαιρα: 

 

 Όπως και με τον Ουρανό, αυτή η 

απορρόφηση του ερυθρού φωτός 

από τον ατμοσφαιρικό μεθάνιο 

είναι μέρος αυτού που δίνει στο 

Ποσειδώνα το μπλε χρώμα του, αν 

και η έντονη γαλάζια απόχρωση 

του Ποσειδώνα διαφέρει από την 

ηπιότερη, γαλαζοπράσινη του 

Ουρανού. Δεδομένου ότι η 

ατμοσφαιρική περιεκτικότητα σε 

μεθάνιο του Ποσειδώνα είναι παρόμοια με αυτή του Ουρανού, κάποιο 

άγνωστο ατμοσφαιρικό συστατικό θεωρείται ότι συμβάλλει στο χρώμα 

του Ποσειδώνα. Για λόγους που παραμένουν ασαφείς, η θερμόσφαιρα 

του Ποσειδώνα είναι σε ανώμαλα υψηλές θερμοκρασίες περίπου 750 Κ. 

 Ο πλανήτης είναι πολύ μακριά από τον Ήλιο για να έχει παραχθεί αυτή 

η θερμότητα από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ένας υποψήφιος 

μηχανισμός θέρμανσης είναι η ατμοσφαιρική αλληλεπίδραση με τα 

ιόντα του μαγνητικού πεδίου του πλανήτη. Άλλοι υποψήφιοι είναι 

κύματα βαρύτητας από το εσωτερικό τα οποία διαχέονται στην 

ατμόσφαιρα.  
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Η θερμόσφαιρα περιέχει ίχνη διοξειδίου του άνθρακα και νερό, που 

μπορεί να έχουν κατατεθεί από εξωτερικές πηγές, όπως 

οι μετεωρίτες και σκόνη.  
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Ο ΗΛΙΟΣ 

O Ήλιος είναι το κεντρικό σώμα του ηλιακού μας συστήματος, μια 

πυρακτωμένη σφαίρα 

πλάσματος. Είναι ο 

πλησιέστερος στη Γη 

αστέρας. 

 Οι επιστήμονες 

υποθέτουν για τη δομή 

του Ήλιου ότι η 

συγκέντρωση του 

υδρογόνου κατά μάζα 

είναι το 70%, του ηλίου 

περίπου 27% και των 

υπολοίπων στοιχείων 

2,5%. Βασιζόμενοι σ’ 

αυτές τις υποθέσεις 

υπολόγισαν ότι η 

θερμοκρασία στο 

κέντρο του Ήλιου είναι 

20.000.000ο C. 

Θεωρείται ότι η πηγή ενέργειας που αναπληρώνει τις απώλειες 

ακτινοβολίας και συντηρεί την υψηλή θερμοκρασία του Ήλιου είναι οι 

πυρηνικές αντιδράσεις που συντελούνται στο εσωτερικό του. Στις 

πυρηνικές αυτές αντιδράσεις το υδρογόνο μετατρέπεται σε ήλιο. Ο 

φωτισμός που δημιουργεί αυτός πάνω στη Γη είναι περίπου 100.000 Lux, 

όταν βρίσκεται στο ζενίθ. Εκτός ατμόσφαιρας, στη μέση απόσταση από τον 

Ήλιο, ο φωτισμός είναι 127.000 Lux. 

Η επιφάνειά του συχνά αναστατώνεται και διασχίζεται από μαγνητικούς 

κυκλώνες που προέρχονται από τις εσωτερικές περιοχές του ήλιου και 

μετακινούν συνέχεια την ηλιακή μάζα, αναστατώνοντας και 

παραμορφώνοντας απέραντες εκτάσεις ηλιακής επιφάνειας. 

Η λαμπρότητα του Ήλιου είναι πολύ μεγαλύτερη από τη λαμπρότητα 
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άλλων αστέρων, γι’ αυτό και οι άλλοι αστέρες δε φαίνονται κατά τη 

διάρκεια της ημέρας. Ο Ήλιος έχει εντελώς σφαιρική μορφή σε αντίθεση 

με τη Γη και τους άλλους πλανήτες, που έχουν πεπιεσμένους τους πόλους 

και είναι πεπλατυσμένοι στα ισημερινά σημεία.   

 

 

 

 

 

 

 

Έκρηξη ηλίου  

Η έκρηξη του ηλίου, είναι από τις πιο ρεαλιστικές θεωρίες καταστροφής 

του πλανήτη μας, από 

όλες τις άλλες. 

Σύμφωνα με 

υπολογισμούς των 

αστρονόμων, σε 5 

εκατομμύρια χρόνια 

περίπου, ο ήλιος μας 

θα έχει εξαντλήσει όλο το υδρογόνο (H) που διαθέτει και καίει αυτή τη 

στιγμή, και έτσι θα αρχίσει να καίει ήλιο (He). Κατά τη διάρκεια αυτή, ο 

ήλιος μας, θα έχει κόκκινο χρώμα και θα μεγαλώσει δραματικά το μέγεθός 

του, αυξάνοντας την μάζα του κατά 30%. Η φάση αυτή, ονομάζεται «red 

giant», δηλαδή «ερυθρός γίγαντας». Το γεγονός ότι θα αυξήσει τη μάζα 

του, σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή για τους πλανήτες που 

βρίσκονται κοντά του, συμπεριλαμβανομένης και της Γης, μιας και θα 

απορροφηθούν από τον ήλιο. 

Κατά την διάρκεια της φάσης του «ερυθρού γίγαντα», οι κοντινότεροι στον 

Ήλιο πλανήτες θα απορροφηθούν από αυτόν. 

 



31 

 

Αμέσως μετά την φάση του «ερυθρού γίγαντα», ο ήλιος θα γίνει 

εξαιρετικά συμπαγής με αποτέλεσμα να εκραγεί, δημιουργώντας αυτό που 

λέμε «supernova». 

 

Δημιουργία ενός Supernova. 

Στην περίπτωση που η Γη μας γλιτώσει χωρίς να απορροφηθεί από τον 

ήλιο, και πάλι θα είναι καταστροφικό το φαινόμενο του «ερυθρού 

γίγαντα», καθώς ο ήλιος θα έρθει πολύ κοντά στην Γη, και θα υπάρξει 

τεράστια αύξηση στην θερμοκρασία του πλανήτη μας, με αποτέλεσμα να 

εξαφανιστεί κάθε είδους ζωντανού οργανισμού. 
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Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

Ο  Ήλιος είναι ο μοναδικός αστέρας στον οποίο μπορούμε να 

παρατηρήσουμε λεπτομέρειες της επιφάνειας του και των αερίων που τον 

περιβάλλουν.Η δομή λοιπόν της ατμόσφαιρας του είναι γνωστή. 

Αποτελείται από τα εξής στρώματα: 

• Τη φωτόσφαιρα 

• Τη χρωμόσφαιρα 

• Το στέμμα και  

• Τον ηλιακό άνεμο 

             Η ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ 

 Η φωτόσφαιρα είναι το πρώτο στρώμα της ηλιακής ατμόσφαιρας.. 

Πρόκειται για τη λαμπρή ορατή επιφάνεια του Ηλίου. Ακριβέστερα είναι το 

θερμό αδιαφανές κέλυφος, που παράγει το παρατηρούμενο συνεχές 

φάσμα του Ηλίου και αρχίζει ακριβώς μετά τη ζώνη μεταφοράς .Η 

φωτόσφαιρα έχει κοκκώδη υφή ,σαν την επιφάνεια ενός παχύρευστου 

υγρού που βράζει Καθεμιά από τις φυσαλίδες-κόκκους της φωτόσφαιρας 

έχει ακανόνιστο σχήμα με μέση διάσταση 2.000 Km.Το φαινόμενο αυτό 

λέγεται φωτοσφαιρική κοκκίαση και οφείλεται σε ανοδικά ρεύματα 

ζεστών αερίων που σχηματίζονται στη 

βάση της φωτόσφαιρας. �  
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 Η ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Ακριβώς πριν και μετά τη στιγμή μιας ολικής έκλειψης του Ήλιου 

παρατηρείται μια λαμπρή κοκκινωπή λάμψη στο άκρο της 

φωτογραφίας.Αυτή είναι η χρωμόσφαιρα,δηλαδή το τμήμα της 

ατμόσφαιρας του Ηλίου που εκτείνεται μόλις 2.000Km.Το κοκκινωπό της 

χρώμα προέρχεται από την εκπομπή ακτινοβολίας από τη γραμμή Hα του 

ουδέτερου υδρογόνου.Η πυκνότητα της χρωμόσφαιρας είναι χίλιες φορές 

μικρότερη από αυτή της φωτόσφαιρας,και αυτός είναι ο λόγος που είναι 

διαφανής στο φως.Η χρωμόσφαιρα μελετάται καλύτερα κατάτην ολική 

έκλειψη του Ηλίου,όμως μπορεί να μελετηθεί καθημερινά και με ένα 

ειδικό όργανο,το στεμματογράφο,που δημιουργεί τεχνητή ηλιακή έκλειψη. 

 

 ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ 

Πάνω από τη χρωμόσφαιρα βρίσκεται το εντυπωσιακό στέμμα που 

μπορούμε να δούμε ακριβώς τη στιγμή της ολικής ηλιακής έκλειψης.Η 

λαμπρότητα του στέμματος 

είναι αντίστοιχη με αυτήν της  

πανσελήνου. Το φάσμα του 

στέμματος έχει κάποιες 

λαμπρές γραμμές που 

αποτελούσαν μυστήριο για 

πολλά χρόνια,μια και δεν 

μπορούσαν οι αστρονόμοι να 

καταλάβουν ποιο στοιχείο τις 

προκαλεί.Τελικά αποδείχτηκε ότι προέρχονταν από έντονα ιονισμένα 

άτομα στοιχείων,ο ιονισμός των οποίων οφείλεται στην εξαιρετικά υψηλή 

θερμοκρασία του στέμματος. Μια ακόμα συνέπεια της υψηλής 

θερμοκρασίας του στέμματος είναι η εκπομπή από ακτίνων Χ.Το 

φαινόμενο αυτό σχετίζεται και με το μαγνητικό πεδίο του Ηλίου και την 

κίνηση των στεμματικών αερίων. Η εκπομπή ακτίνων Χ από το στέμμα 

είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα. Οι έρευνες για την πλήρη κατανόησή 



34 

 

του συνεχίζονται ακόμα και σήμερα.  

 

 Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 

Οι πρώτοι δορυφόροι που εκτοξεύτηκαν στις αρχές του 1950 

επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του ηλιακού ανέμου, μια υπόθεση που ήδη 

υπήρχε και βασιζόταν στην εκτροπή των ουρών των κομητών. 

Ο ηλιακός άνεμος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι προέκταση της 

ατμόσφαιρας του Ηλίου. Σχηματίζεται από την ηλιακή ακτινοβολία μαζί με 

την έντονη ροή πρωτονίων, ηλεκτρονίων και πυρήνων ηλίου, που 

εκτοξεύονται από την ατμόσφαιρα του Ηλίου με ταχύτητες εκατοντάδων 

χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο. Τα σωματίδια αυτά ταξιδεύουν κατά 

μήκος των ανοιχτών μαγνητικών γραμμών του στέμματος. 

 

Η ποσότητα της ηλιακής μάζας που 

διαφεύγει με τον ηλιακό άνεμο φτάνει 

τους ένα εκατομμύριο τόνους ανά 

δευτερόλεπτο. Παρ’ όλα αυτά στα 4,6 

δισεκατομμύρια χρόνια που λειτουργεί 

ο μηχανισμός του ηλιακού ανέμου 

μόλις το 0,1% της αρχικής ηλιακής 

μάζας έχει χαθεί μέσω αυτού. 

 

Ο Ήλιος είναι αστέρι ή πλανήτης και γιατί? 

Ο ήλιος είναι αστέρι (άστρο). Διότι είναι αυτόφωτος. Παράγει δηλαδή 

μόνος του το φως που εκπέμπει. Το φως είναι συνέπεια των πυρηνικών 

συντήξεων που γίνονται στο εσωτερικό του (μετατροπή του υδρογόνου σε 

ήλιο με έκκληση τεράστιας ποσότητας ενέργειας, αυτήν που βλέπουμε ως 

φως και νιώθουμε ως θερμότητα). 
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Αντίθετα οι πλανήτες (όπως η Γη λ.χ.) είναι ετερόφωτοι. Δεν παράγουν 

δικό τους φως αλλά αντανακλούν το φως που δέχονται από το άστρο γύρω 

από το οποίο περιστρέφονται. Οι πλανήτες, δηλαδή, εκτός από 

ετερόφωτοι “ανήκουν” και σε ένα άστρο. 

Κομήτης στον Ήλιο: Έναυσμα για ηλεκτρομαγνητικό Αρμαγεδώνα. 

 

Σύμφωνα με τον David Eichler, κύριο συγγραφέα του Astrophysical Letters 

ένας κομήτης περίπου με μέγεθος του Hale-Bopp (με πυρήνα περίπου 30 

χιλιόμετρα σε διάμετρο), εάν χτυπούσε τον Ήλιο θα μπορούσε να 

προκαλέσει μια κοσμική ακτίνα (Shockwave) αρκετά μεγάλη για να 

ξεκινήσει ένα παγκόσμιο ηλεκτρομαγνητικό Αρμαγεδώνα στη Γη. 

Ο Eichler, ένας αστροφυσικός στο πανεπιστήμιο Ben-Gurion του Ισραήλ, 

υποστηρίζει ότι εάν συμβεί αυτό τότε οι δορυφόροι που δεν ήταν σε 

λειτουργία προστασίας θα εξαφανίζονταν μαζί με το μεγαλύτερο μέρος 

των ηλεκτρονικών του κόσμου - τα πάντα θα εξαφανίζονταν από ένα μικρό 

κύκλωμα για κινητά τηλέφωνα, ως και ένα πλήρη σταθμό παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η λάμψη που θα δημιουργούσε κάτι τέτοιο θα ήταν 

πολύ μεγαλύτερη από ότι οποιαδήποτε ηλιακή έκλαμψη έχουμε δει ποτέ. 

Ο κομήτης συμπιεσμένος εκρήγνυται στην ηλιακή ατμόσφαιρα, η οποία με 

τη σειρά της δημιουργεί μια κοσμική ακτίνα shockwave, λέει ο Eichler. 

Ο Eichler πιστεύει ότι μια μεγάλη ηλιακή έκλαμψη κοσμικών ακτίνων, που 

παρόμοιά της είχαμε μόλις το 775 μ. Χ., όπως προκύπτει από την ανάλυση 

δακτυλίων στα δέντρα, που δείχνει ότι συνέβη πάλι το φαινόμενο αυτό, θα 



36 

 

ταξιδεύει με 1000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο, και το κρουστικό της 

κύμα θα έφτανε στη Γη σε περίπου μία ημέρα και 12 ώρες. 

Θα ήταν πιθανό πολύ χειρότερο από ότι το 1859 στο Carrington Event, 

όπου ένας ηλιακός superstorm έπληξε τις τηλεγραφικές γραμμές και 

προκάλεσε το βόρειο σέλας να είναι ορατό ως το μακρινό νότο και ως το 

Τέξας. 

ΕΞΩΓΗΙΝΗ ΖΩΗ 

 
Ο πλανήτης μας είναι ένας ενιαίος τόπος, για κάθε μορφή ζωής, η οποία 

έχει βρει στην Γη τις απαραίτητες συνθήκες και προϋποθέσεις για την ανά-

πτυξη και εξέλιξη της, μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Ο άνθρωπος δεν 

είναι παρά ένας πολύ κρίκος της τεράστιας αλυσίδας, η οποία συμπληρώ-

νεται από χιλιάδες άλλα είδη.  

Αν ένας χώρος τόσο περιορισμένος όσο ο πλανήτης σφύζει από ζωή και 

μάλιστα από τόσες πολλές διαφορετικές μορφές ζωής, γιατί το απέραντο 

σύμπαν να είναι ερημικό και να μας δίνει την αίσθηση ότι είμαστε μόνοι; 

Η άποψη ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε μόνο για εμάς φαντάζει πολύ 

εγωιστική. Είναι δυνατόν τα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων άστρων 

που βρίσκονται διάσπαρτα εκεί έξω να δημιουργήσουν και να συντηρή-

σουν ζωή;  

Ασφαλώς! Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι 

συνηγορούν στην άποψη αυτή. Πρώτον, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αρι-

θμός πλανητών, που θα μπορούσαν να έχουν ευνοϊκές συνθήκες για την 

δημιουργία και την ανάπτυξη ζωής. Δεύτερον, θεωρείται εξαιρετικά μεγά-

λη η ηλικία του σύμπαντος, η οποία αγγίζει τα 13 δισεκατομμύρια χρόνια , 

σε σχέση με την ηλικία της ζωής στον πλανήτης μας. Ας αναλογιστούμε 

μόνον το παράδειγμα που ακολουθεί: αν συμπιέσουμε τον χρόνο από την 

εμφάνιση της ζωής στον πλανήτη μας στο χρονικό διάστημα των 365 

ημερών που διαρκεί ένα γήινο έτος, τότε η δική μας εμφάνιση σαν είδος, 

δεν έγινε παρά μόνο 1 ώρα πριν την λήξη αυτού του υποθετικού έτους. 

Παρά τις ανωτέρω αμφισβητήσεις όμως, το ερώτημα παραμένει:  

Είμαστε πράγματι μόνοι; 

Και δυστυχώς το μοναδικό στοιχείο που διαθέτουμε ως τώρα για την πα-

ρουσία εξωγήινης ζωής είναι η απουσία της. Ασφαλώς όμως δεν πρέπει η 

απουσία της παρουσίας να αποτελεί απόδειξη ανυπαρξίας. Το μόνο 
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βέβαιο στην όλη ιστορία είναι ο ότι ο άνθρωπος θα συνεχίσει την 

αναζήτηση, αφού η δίψα για γνώση και η διαρκής αναζήτηση είναι 

στοιχεία της φύσης του και του χαρακτήρα του. Οι προσπάθειές μας μέχρι 

σήμερα για να έρθουμε σε επαφή με κάποιο εξωγήινο πολιτισμό ή να 

εντοπίσουμε κάποια ίχνη του έχουν αποβεί άκαρπες και μάταιες. Αν 

πράγματι υπάρχουν εξωγήινα όντα με νοημοσύνη, τότε θα είχαν φτάσει 

στη Γη και θα τους “βλέπαμε”. Όμως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Ας 

υποθέσουμε ακόμα ότι οι εξωγήινοι δεν μπορούν να φτάσουν στον 

πλανήτη μας.  

 

Αλλά γιατί δεν τους ακούμε; έστω και από απόσταση ; Εδώ υπεισέρχεται 

ένα ερώτημα του Ενρίκο Φέρμι ( γνωστό ως το παράδοξο του Φέρμι ) όπου 

μέσα σε τρεις λέξεις κατάφερε να εντάξει και να περιγράψει τους προβλη-

ματισμούς και τις απορίες ολόκληρης της ανθρωπότητας “ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ;  

”.  

Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικές απαντήσεις για το παράδοξο του 

Φέρμι και τον προβληματισμό στην ύπαρξη της εξωγήινης νοημοσύνης  

Εξωγήινοι, ουγγρικής καταγωγής. Μεταξύ σοβαρού και αστείου ήταν η 

πρώτη εξήγηση που προτάθηκε, από ένα φίλο του Φέρμι τον Λίο Σίλαρντ. 

Σύμφωνα με αυτή την εξήγηση, Αρειανοί πριν από εκατομμύρια χρόνια 

εγκατέλειψαν τον πλανήτη τους και μετοίκησαν στη Γη, βρίσκοντας σαν 

τόπο διαμονής την σημερινή Ουγγαρία. Η αφομοίωση τους από τους 

ανθρώπους εκείνης της εποχής υπήρξε τέλεια, αφού πιθανή αναγνώριση 

ξένων από τις βάρβαρες φυλές που κατοικούσαν την περιοχή θα θεωρείτο 

ως εισβολή, με απρόβλεπτες συνέπειες για το είδος τους. Γιατί όμως οι 

εξωγήινοι να είναι Ούγγροι;  

Πρώτον, λόγω της γλώσσας τους. Τα ουγγρικά δεν έχουν καμιά απολύτως 

σχέση με τις υπόλοιπες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Αλλά μήπως έχουν τα 

φιλανδικά ή τα εσθονικά;  

Δεύτερον, ένα διακριτικό των “εξωγήινων Ούγγρων” είναι η εξαιρετική 

τους ευφυΐα που πραγματικά συχνά ξεπερνά τον αντίστοιχο μέσο όρο της 

ανθρώπινης νοημοσύνης. Ένα ιδιαίτερο παράδειγμα λαμπρού επιστήμονα 

είναι ο John von Neumann, αλλά και άλλοι οι οποίοι κατά την διάρκεια του 

20ου αιώνα απέδειξαν την ευστροφία τους και την ευφυΐα τους. Μάλιστα 

για τον Neumann λέγεται το εξής παράδοξο: ότι ήταν παρών σε πολλά 

αυτόκινητιστικά δυστυχήματα από τα οποία κατάφερνε πάντα να διαφεύ-

γει τον κίνδυνο χωρίς το παραμικρό ίχνος τραυματισμού ή ακόμα και 
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απλής γρατσουνιάς. Παράδειγμα ύπαρξης εξωγήινης ζωής με υπερφυσικές 

δυνατότητες ή απόδειξη για την ύπαρξη ενός κακού οδηγού ακόμα;  

 

Αλήθεια, είδα UFO. 

 

Είναι πάρα πολλοί αυτοί που ισχυρίζονται ότι έχουν δει στον ουρανό πα-

ράξενα αντικείμενα. Κάποιοι από αυτούς πιστεύουν ότι πράγματι είδαν 

UFO και κάποιοι άλλοι σκεπτόμενοι ορθολογιστικά, προσπαθούν να 

εξηγήσουν λογικά το φαινόμενο βασιζόμενοι στα άπειρα φαινόμενα που 

παρουσιάζονται στο νυκτερινό ουρανό. Στις περισσότερες των περιπτώσε-

ων θέασης UFO έχει δοθεί κάποια λογική εξήγηση. 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ανεξιχνίαστες και ανεξήγητες. Είναι άραγε 

σκάφη εξωγήινων ή πρόκειται για απλές λάμψεις στον ουρανό; 

Τόσο η θέαση παράξενων διαστημοπλοίων όσο και οι ισχυρισμοί ορισμέ-

νων για προσωπική επαφή με τους εξωγήινους είναι προβληματικές,καθώς 

και στις δύο περιπτώσεις εξωγήινοι και UFO υπήρχαν, αλλά χωρίς αποδεί-

ξεις.  

 

Μήπως καταγόμαστε από εξωγήινους; 

 

Η προέλευση και κυρίως ο μηχανισμός που ανέδειξε την ζωή στη Γη, 

αποτελεί ένα μεγάλο αίνιγμα και άλυτο γρίφο ακόμα, για τους επιστή-

μονες. Είναι δυνατό όλα τα όντα να έχουν μια κοινή καταγωγή, από εξω-

γήινη προέλευση; Στην ερώτηση δίνει απάντηση η θεωρία της πανσπερμί-

ας, με σοβαρές όμως αμφισβητήσεις και αντίλογο, αφού μεταφέρει το 

πρόβλημα της προέλευσης της ζωής έξω από τα πλανητικά μας σύνορα. 

Πολλοί επιστήμονες έχουν ενστερνιστεί την άποψη ότι η ζωή ξεκίνησε στον 

Άρη και μεταφέρθηκε στη Γη με την μορφή μικροβίων που υπήρχαν σε 

μετεωρίτες. Ο σκεπτικισμός όμως της συγκεκριμένης άποψης παραμένει 

έντονος, ακόμα και αν οι συνθήκες στον Άρη που επικρατούσαν παλαιό-

τερα, θα μπορούσαν να ευνοήσουν την ανάπτυξη ζωής. 

Οι Κρικ και Οργκελ πρότειναν το 1973 την θεωρία της “κατευθυνόμενης 

πανσπερμίας”, σύμφωνα με την οποία, ένας αρχαίος εξελιγμένος εξω-

γήινος πολιτισμός, έστειλε επιλεκτικά την ζωή σε πλανήτες, όπου θα ήταν 

δυνατόν να αναπτυχθεί, είτε για λόγους μεγάλης καταστροφής που θα 

έπληττε τον πολιτισμό τους είτε απλά για την δημιουργία αποικιών στο 

σύμπαν. Η παραπάνω πρόταση αποτελεί ένα εξαιρετικό συνδυασμό σύ-
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ζευξης της θεωρίας της πανσπερμίας και ευφυΐας, που αν ισχύει τότε είμα-

στε όλοι απόγονοι των εξωγήινων. 

 

Οι φίλοι μας τα ζώα.  

 

Το 1973 επίσης, ο Τζον Μπελ, πρότεινε την υπόθεση του ζωολογικού 

κήπου. Αυτή λέει απλά ότι οι εξωγήινοι μας αντιμετωπίζουν σαν είδος 

προς εξαφάνιση. Το σημείο αναφοράς της θεωρίας είναι ότι αν πράγματι 

υπάρχει εξωγήινη νοημοσύνη, τότε κάποιος πρέπει να είναι ο ηγέτης και 

να ελέγχει το σύμπαν. Οι άνθρωποι αφήνουν ελάχιστο χώρο στα άλλα είδη 

του πλανήτη μας για να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν. Έτσι ακριβώς και 

οι εξωγήινοι που βρίσκονται στον πλανήτη μας δεν επεμβαίνουν αλλά 

παρατηρούν. Για αυτούς η Γη δεν αποτελεί παρά ένα μικρό ζωολογικό 

κήπο η ισορροπία του οποίου δεν πρέπει να διαταραχθεί.  Πρόκειται για 

μια πολύ ανθρωποκεντρική ιδέα που ακόμα και αν αληθεύει δεν έχουμε 

την ικανότητα να την ερευνήσουμε. Στο κάτω – κάτω είμαστε τόσο 

ξεχωριστοί ώστε να αξίζουμε της προσοχής και της προστασίας των 

εξωγήινων; 

 

Πόσο διαρκεί ένα ταξίδι μέχρι τη Γη; 

 

Η πιο λογική απάντηση στο παράδοξο του Φέρμι είναι ότι τα ταξίδια στα 

άστρα είναι ουσιαστικά αδύνατα, καθώς οι μεταξύ τους αποστάσεις είναι 

τεράστιες. Εκείνο βέβαια που αποτρέπει την πραγματοποίηση ενός τέ-

τοιου εγχειρήματος, δεν είναι ή έλλειψη τεχνολογικών μέσων  (άλλωστε 

πολλές χώρες έχουν αποτολμήσει διαστημικές αποστολές), αλλά ο χρόνος. 

Με ποιο τρόπο ο άνθρωπος θα ήταν ικανός να νικήσει το χρόνο, ώστε να 

ταξιδέψει στο διάστημα και να το εξερευνήσει; Δείτε το παράδειγμα που 

ακολουθεί και θα καταλάβετε.  

Το φως (ή καλύτερα μια δέσμη φωτονίων) η οποία ξεκινά από τον Εγγύ-

τατo του Κενταύρου (που είναι το πιο κοντινό άστρο στον Ήλιο μας), 

χρειάζεται 4,22 χρόνια για να καλύψει την απόσταση αυτή έχοντας 

ταχύτητα την ταχύτητα του φωτός που ισούται με 299.742.458 χλμ/δευτ. 

(1c).  

Αν για παράδειγμα το Voyager I είχε κατεύθυνση τον Εγγύτατο του Κεν-

ταύρου θα έφτανε στον προορισμό του μετά από 73.000 χρόνια αφού 

κινείται μόνο με ταχύτητα ίση με 0,000085c. Θα χρειαζόταν πολλές λοιπόν 
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ανθρώπινες γενιές που θα ήταν επιβάτες σε ένα διαστημικό σκάφος για να 

επιτευχθεί ένα τέτοιο ταξίδι. 

Τα εμπόδια που υπάρχουν, τεχνικά, οικονομικά, επιστημονικά και  

πολιτιστικά δυσκολεύουν τον άνθρωπο και ίσως και κάποιο εξωγήινο 

πολιτισμό να αποτολμήσει μια τέτοια προσπάθεια και να καταφέρει να δει 

την αποστολή του μάλιστα να επιστρέφει. 

 

 Μήπως έχουμε μεγάλη ιδέα για το είδος μας; 

 

Γιατί θεωρούμε ότι η πρώτη επιλογή των εξωγήινων θα ήταν να 

επισκεφτούν τη Γη; Πιθανότατα στο σύμπαν να υπάρχουν μέρη πολύ πιο 

ελκυστικά από τη Γη μας, ώστε να αποφασίσει κάποιος να τα επισκεφτεί. 

Αν κάποιος εξωγήινος πολιτισμός διαθέτει αναπτυγμένη τεχνολογία, η 

επιλογή του κάλλιστα μπορεί να είναι να “γυρίζει αλητεύοντας” σ΄ όλο το 

σύμπαν, δημιουργώντας ταυτόχρονα αποικίες παρά να αρκεστεί στην 

εξερεύνηση και μετοίκηση του σε ένα μόνο πλανήτη. Με τον τρόπο αυτό 

θα ήταν δυνατό να ταξιδεύει από το ένα άστρο στο άλλο, παίρνοντας 

ενέργεια από αυτό πριν καταλήξει σε ένα άστρο κόκκινο γίγαντα ή ένα 

σουπερνόβα.  Γιατί λοιπόν θα επέλεγε το ηλιακό μας σύστημα και τον Ήλιο 

μας, όταν υπάρχουν παντού και πολλά μάλιστα άστρα, φασματικού τύπου 

Ο5 .(άστρα που ανήκουν σε αυτό το φασματικό τύπο έχουν επιφανειακή 

τους θερμοκρασία που αγγίζει τους 30.000 °C) και αποδίδουν 800.000 

φορές περισσότερη ενέργεια από τον Ήλιο μας. Που να πάμε τώρα εκεί 

πέρα… 

Προβλήματα οικονομικής φύσης μπορεί να ταλανίζουν και “αυτούς” όπως 

κι εμάς άλλωστε, μαζί με ένα γενικότερο κλίμα ωχαδελφισμού και απάθει-

ας. Αλήθεια πότε πέρασαν 38 χρόνια από την μέρα που ο άνθρωπος 

πάτησε το πόδι του στη Σελήνη; 38 χρόνια και είμαστε ακόμα εδώ, χωρίς 

σχεδόν καμία άλλη προσπάθεια για επανδρωμένη αποστολή στο διάστη-

μα, έστω στους κοντινούς πλανήτες του ηλιακού μας  συστήματος. Γιατί; 

θα μπορούσε ποτέ αυτό να αλλάξει; 

Ο άνθρωπος βέβαια κάποια στιγμή θα θελήσει να επεκταθεί και σε άλλους 

πλανήτες. Τίποτα όμως προς το παρόν δεν τον ωθεί να προβεί σε μια τόσο 

επικίνδυνη και πολυδάπανη ταυτόχρονα ενέργεια. Μόνο αν υπήρχε άμε-

σος κίνδυνος που θα απειλούσε την ύπαρξη του ανθρώπινου γένους, όπως 

η πρόσκρουση ενός μετεωρίτη, ή η έκρηξη κάποιου ηφαιστείου ή ακόμα η 

δραματική επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών, θα μπορούσαν να 
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οδηγήσουν τον άνθρωπο στην αναζήτηση ενός νέου πλανήτη όπου θα 

μετοικούσε και παράλληλα θα διασφάλιζε την διαιώνιση του είδους του. 

Μέχρι όμως να αισθανθούμε την απειλή του αφανισμού θα παρατείνουμε 

την παραμονή μας στη Γη. Μήπως με τον ίδιο τρόπο αντιδρούν και οι 

εξωγήινοι;  

 

Over, μας ακούει κανείς;  

 

Παραδεχόμαστε λοιπόν ότι πράγματι υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί και 

τα διαστρικά ταξίδια είναι αδύνατα λόγω των τεραστίων αποστάσεων, άρα 

το γεγονός ότι δεν τους έχουμε δει φαίνεται λογικό. Γιατί δεν τους ακούμε 

όμως: Ασφαλώς και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα ή να χάσουν κάτι στην 

προσπάθεια τους για επικοινωνία μαζί μας, σε αντίθεση μάλιστα θα γνώρι-

ζαν ένα “εξελιγμένο” πολιτισμό. Αυτό που σίγουρα δεν είμαστε θέση να 

γνωρίζουμε είναι το επίπεδο της τεχνολογικής τους εξέλιξης και ικανότη-

τας και μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, καθώς τα στοιχεία που 

διαθέτουμε είναι μηδενικά. Αν έχουν αναπτύξει κάποια τεχνολογία και τον 

τρόπο με τον οποίο θα επέλεγαν να μεταδώσουν τα σήματα τους δεν εί-

μαστε σε θέση να τον γνωρίζουμε. Άρα, δεν ξέρουμε πώς να τους 

ακούσουμε.  

 

SETI 

 

Από τότε που ξεκίνησε η έρευνα του SETI (Search for Extra Terrestrial 

Intelligence) ένας τεράστιος όγκος δεδομένων και πληροφοριών έχει 

συλλεχθεί και επεξεργαστεί. Ο οποιοσδήποτε θα έθετε την εύλογο ερώ-

τηση; μα καλά σε όλες αυτές τις πληροφορίες δεν υπάρχει το “σημάδι” 

ενός εξωγήινου πολιτισμού; Είναι αρκετές οι φορές που οι αισθητήρες του 

SETI έχουν ξεγελαστεί από σήματα, που έχουν γήινη προέλευση, προερχό-

μενα είτε από κινητά τηλέφωνα, είτε από τα ραντάρ κάποιων στρατιω-

τικών συσκευών. Οι επιστήμονες βέβαια που επεξεργάζονται τα σήματα 

έχουν την ικανότητα να τα ξεχωρίσουν και να αναγνωρίσουν τις πηγές 

εκπομπής τους. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις για τις οποίες οι 

επιστήμονες ψάχνουν ακόμα να δώσουν απαντήσεις. Μεγαλύτερο ενδια-

φέρον όμως, παρουσιάζει το μυστήριο όπου κάθε φορά που οι επιστή-

μονες στρέφουν τα τηλεσκόπιά τους στην κατεύθυνση από την οποία 

προήλθε το προηγούμενο σήμα, αυτό να μην επαναλαμβάνεται. Οι πιο 
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αισιόδοξοι πιστεύουν και ελπίζουν ότι αν κάποιος εξωγήινος πολιτισμός 

αποφασίσει κάποτε να έλθει σε επικοινωνία μαζί μας, τότε τα σήματα του 

θα είναι τόσο ευδιάκριτα και σαφή, ώστε να μην υπάρξει καμία αμφισβή-

τηση για την προέλευσή τους. 

1+1=2, Είμαστε σίγουροι γι΄ αυτό; Αδιαμφισβήτητα, τα μαθηματικά 

κατέχουν εξέχουσα θέση στη ζωή μας και στις δραστηριότητές μας. 

Επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, 

ακόμα και την εξέλιξή μας. Μάλιστα, κάποιοι τους προσδίδουν έναν 

ιδανικό χαρακτήρα, ικανό να μας ανοίξει το δρόμο προς την απόλυτη 

αλήθεια. Μια άλλη άποψη όμως «προσγειώνει» τα μαθηματικά στη 

σφαίρα του ανθρώπινου, θεωρώντας ότι δεν είναι τίποτε περισσότερο από 

μια εφεύρεση του μυαλού και μέρος του πολιτισμού μας. Με άλλα λόγια, 

πρόκειται για μια σύμβαση, σκοπός της οποίας είναι να εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες της ανθρωπότητας. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε οι εξωγήινοι 

πολιτισμοί ενδέχεται να έχουν αναπτύξει διαφορετικά μαθηματικά, 

σύμφωνα με τις συνθήκες του περιβάλλοντός τους, τις ανάγκες τους και 

τον τρόπο ζωής τους. Ίσως τα «εξωγήινα» μαθηματικά να βασίζονται 

περισσότερο στα σχήματα και στα μεγέθη, παρά στους αριθμούς. Μήπως 

όμως τελικά τα μαθηματικά των ανθρώπων είναι τα μοναδικά που 

οδηγούν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας; 

 

Δεν θέλουν καμιά επαφή μαζί μας.  

Ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα που αφορούν στην ύπαρξη της 

εξωγήινης νοημοσύνης είναι το γεγονός ότι εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε 

δεδομένη την επιθυμία των εξωγήινων να επικοινωνήσουν μαζί μας. Πώς 

όμως είμαστε τόσο σίγουροι γι’ αυτό, όταν δεν ξέρουμε πώς σκέφτονται 

και πώς αντιδρούν; Υπάρχουν πραγματικά άπειροι λόγοι που θα κρατού-

σαν τους εξωγήινους πολιτισμούς μακριά μας. Ο φόβος είναι ένας από 

αυτούς. Στις κινηματογραφικές ταινίες, οι εξωγήινοι παρουσιάζονται ως 

εισβολείς που σκορπούν τον τρόμο και τον πανικό στους δρόμους των 

μεγαλουπόλεων της Γης. Μια ανάλογη ανησυχία μπορεί να τους διακατέ-

χει και αυτούς. 

Ταυτόχρονα, υποθέτουμε ότι η ύπαρξη εξωγήινης νοημοσύνης θα 

συνοδευόταν οπωσδήποτε από την επιθυμία για αναζήτηση ζωής στο 

υπόλοιπο σύμπαν. Αυτό όμως ενδέχεται να αποτελεί ένα από τα 

ξεχωριστά χαρακτηριστικά μόνο των ανθρώπων. Η συνεχής δίψα για 

γνώση και η ανάγκη για επικοινωνία δεν πρέπει να θεωρούνται 
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δεδομένες και για τους εξωγήινους. Τέλος, δεν πρέπει να απορρίπτουμε το 

ενδεχόμενο να είναι απλώς αδιάφοροι απέναντί μας. Εάν υπάρχουν, θα 

πρέπει να έχουν εξαιρετικά προχωρημένο πολιτισμό και δεν θα 

περιμένουν να μάθουν κάτι καινούργιο από εμάς. Μόνο η θρησκεία, η 

τέχνη και τα έθιμά μας θα τους ενδιέφεραν πραγματικά. Αλλά και πάλι, 

είναι δυνατόν να επικρατεί τέτοια καθολική αδιαφορία; Γίνεται κανένας 

από τους εξωγήινους πολιτισμούς που υπάρχουν εκεί έξω να μη θέλει να 

επικοινωνήσει; 

 

 Έχουμε λάθος αντίληψη και δίνουμε διαφορετική ερμηνεία.  

 

Γνωρίζουμε άραγε την αλήθεια των πραγμάτων; Εξηγούμε σωστά τα φαι-

νόμενα που συμβαίνουν τριγύρω μας; Μια απάντηση στο παράδοξο του 

Φέρμι μπορούμε να δώσουμε, εάν εικάσουμε ότι ο άνθρωπος έχει κάνει 

κάπου λάθος στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το σύμπαν, για πα-

ράδειγμα. Μια πρώτη πρόταση είναι ότι οι εξωγήινοι διαφέρουν ριζικά 

από εμάς. Εμείς, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να επι-

κοινωνήσουμε. 

Οι εξωγήινοι ίσως επικοινωνούν με τηλεπάθεια! Μια άλλη εξήγηση,  η 

οποία βασίζεται περισσότερο στην κβαντομηχανική, είναι αυτή που προ-

τείνει τα παράλληλα σύμπαντα. Ένας παρατηρητής στο σύμπαν Α πειρα-

ματίζεται και συμπεραίνει τα ακριβώς αντίθετα από τον παρατηρητή που 

βρίσκεται στο σύμπαν Β. Βασική κατάληξη όλων αυτών είναι η ύπαρξη 

άπειρων παράλληλων συμπάντων, τα πλάσματα των οποίων αδυνατούν να 

συναντηθούν. 

 

Υπάρχουμε γιατί μιλάμε; 

 

Είναι ο άνθρωπος το μοναδικό είδος (από τα 50 δισεκατομμύρια που 

έχουν υπάρξει) που έχει αναπτύξει τη γλώσσα;  Αν ναι, τότε ίσως να μην 

είμαστε οι μόνοι που μιλούν στη Γη,  αλλά σε ολόκληρο το σύμπαν. Είναι 

γεγονός ότι η γλώσσα αποτελεί εργαλείο προόδου και κοινωνικότητας, με 

πιο απλά λόγια πρόκειται για ένα μέσο επικοινωνίας. Βέβαια, και τα ζώα 

επικοινωνούν μεταξύ τους. Μιλούν όμως; Όταν ένας σκύλος γαυγίζει, θα 

μπορούσε όντως να μας μιλάει. Εμείς όμως αδυνατούμε να καταλάβουμε 

και ταυτόχρονα πέφτουμε σε μια αναπόφευκτη παγίδα. Τείνουμε να 
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σκεφτόμαστε τα πάντα ανθρωπομορφικά και να τα εξηγούμε σύμφωνα με 

τα δικά μας μέτρα και σταθμά. 

Ακούμε το σκύλο να γαυγίζει και εμείς αναρωτιόμαστε αν μιλάει. Αν μιλού-

σε όμως, πολύ απλά δεν θα ήταν σκύλος! Μπορεί όμως να ακούει ήχους, 

τους οποίους εμείς δεν ακούμε και να εντοπίζει μυρωδιές που εμείς ούτε 

καν διανοούμαστε πως υπάρχουν. Η βιοποικιλότητα βασίζεται στα μονα-

δικά χαρακτηριστικά κάθε είδους, που του επιτρέπουν να εξελιχθεί και να 

προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Ο έναρθρος λόγος είναι αυτό το χαρα-

κτηριστικό στοιχείο του είδους μας. Αν κάποια μέρα επισκεφθούμε κά-

ποιον άλλο κόσμο, τότε είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε αντιμέτωποι με 

έναν εξωγήινο πολιτισμό με ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Μπορεί όμως να 

μη διαθέτει ότι εμείς: τη γλώσσα. Και προφανώς, πρώτα από όλα η ικανό-

τητα για επικοινωνία είναι απαραίτητη για την ίδια την επικοινωνία. 

 

Δεν έχω αυτοκίνητο καρδιά μου…. 

 

Εάν κάποιος εξωγήινος πολιτισμός ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μας, θα 

χρειαζόταν τα απαραίτητα μέσα για να το επιτύχει. Ακόμα όμως και αν 

υποθέσουμε ότι τα έχει, θα έπρεπε να τα χρησιμοποιήσει με το σωστό 

τρόπο. Ίσως μόνο ο άνθρωπος έχει βρει το δρόμο προς… την επιστήμη. 

Εξάλλου, ακόμα και αυτός άργησε πολύ να τα καταφέρει. Οι απαρχές της 

μοντέρνας επιστήμης εντοπίζονται στην ελληνιστική περίοδο, πριν από 

2.500 χρόνια, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεινε περιορισμένη 

στην παρατήρηση. 

Αν αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους η επιστήμη διαφόρων 

πολιτισμών δεν έφτασε στο απόγειό της, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν 

πολλοί, όπως η τύχη και οι πολιτιστικοί παράγοντες. Αυτοί οι λόγοι είναι 

αρκετοί για να υποθέσουμε ότι οι εξωγήινοι πολιτισμοί δεν έχουν αναπτύ-

ξει τις επιστημονικές τεχνικές που θα τους επέτρεπαν να έρθουν σε επαφή 

μαζί μας. 

 

Τεκτονικές Πλάκες, τι ρόλο παίζουν; 

 

Πρόκειται για μια ακόμα παράξενη εξήγηση στο παράδοξο του Φέρμι. Ο 

πλανήτης μας χαρακτηρίζεται από τρία μοναδικά στοιχεία: τη ζωή, το νερό 

των ωκεανών και τις τεκτονικές πλάκες. Γιατί όμως οι τελευταίες είναι 

τόσο σημαντικές για την εξέλιξη της ζωής; 
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Οι τεκτονικές πλάκες αποτελούν μηχανισμό αναζωογόνησης και ανανέω-

σης της Γης, καθώς «καταναλώνουν» και γεννούν νέα στεριά. Ταυτόχρονα, 

απελευθερώνουν την ενέργεια που υπάρχει στο εσωτερικό της Γης και 

βοηθούν την εξελικτική πορεία και τη βιοποικιλότητα των οργανισμών. 

Φανταστείτε ένα απλό σενάριο με μακροχρόνιες συνέπειες. Η απομά-

κρυνση δύο κομματιών στεριάς λόγω τεκτονικών δυνάμεων θα επέφερε 

μια σημαντική αλλαγή στα είδη των ζώων που θα ζούσαν σε αυτά. Ένα 

είδος πουλιού, για παράδειγμα, θα ήταν αναγκασμένο να ζει και στην 

παλιά γη αλλά και στο νησί που μόλις σχηματίστηκε. Κάθε σμήνος θα 

έπρεπε να αντιμετωπίσει διαφορετικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να εξε- 

λιχθεί διαφορετικά και με το πέρας των αιώνων να οδηγήσει σε ένα νέο 

είδος πουλιών. Στην περίπτωση ενός μαζικού αφανισμού, οι τεκτονικές 

πλάκες θα λειτουργούσαν θετικά, καθώς όσο περισσότερα είδη 

οργανισμών υπάρχουν τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να επιζήσει 

κάποιο από αυτά. 

 

Η γέννηση της ζωής είναι ένα σπάνιο φαινόμενο; 

 

Ο πλανήτης μας θεωρείται ξεχωριστός, χάρη στην ύπαρξη της ζωής σε 

αυτόν. Πραγματικά, όποτε ο άνθρωπος κάνει λόγο για το στοιχείο της ζωής 

αναφέρεται με μοναδικό και θαυμαστό τρόπο προς αυτό το μοναδικό αγα-

θό. Είναι πράγματι έτσι; 

Το απέραντο σύμπαν φαίνεται στείρο από κάθε είδους ζωή. Αν και δεν 

γνωρίζουμε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο ξεπρόβαλε αρχικά η ζωή, 

υπάρχει ένα μοναδικό στοιχείο που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι 

και άλλοι πλανήτες θα μπορούσαν να έχουν δείγματα ζωής, έστω και αν 

πρόκειται για απλά μικρόβια: το νερό. 

Στο παρελθόν, ο Άρης φαίνεται ότι διέθετε νερό και επομένως θα μπορού-

σε να υπάρχει σε αυτόν και κάποιο ίχνος ζωής. Μόνο η εύρεση απολιθω-

μάτων όμως θα μας οδηγούσε σε ασφαλή συμπεράσματα. Εκτός από τη 

Γη, τρία ακόμα ουράνια σώματα είναι πιθανό να έχουν ωκεανούς. Τα δύο 

από τα φεγγάρια του Δία –η Ευρώπη και η Καλλιστώ– ενδέχεται να διαθέ-

τουν ωκεανούς, επειδή όμως βρίσκονται μακριά από τη «ζεστασιά» του 

Ήλιου, τους καλύπτει ένα λεπτό στρώμα πάγου. Το τρίτο ουράνιο σώμα 

είναι ο Τιτάνας, το φεγγάρι του Κρόνου, που μπορεί να διαθέτει ωκεανούς 

υγρής αμμωνίας και νερού κάτω από την επιφάνειά του.  
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Και στις τρεις περιπτώσεις, η ύπαρξη ζωής θα σχετίζεται με πολύ αρχικές 

μορφές ζωντανών οργανισμών, με τους οποίους σε καμιά περίπτωση δεν 

θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε.  

Παρ’ όλα αυτά, δεν θα ήταν αρκετό να γνωρίζουμε ότι η ζωή δενγεννήθηκε 

μόνο μία φορά και άρα δεν είναι και τόσο σπάνια; 

 

Ο μόνος μάστορας είναι ο άνθρωπος ! 

 

Ο άνθρωπος ανέκαθεν διέθετε μια μοναδική ικανότητα, την οποία εκμετα-

λεύθηκε στο μέγιστο βαθμό, για να εξελιχθεί και να προοδεύσει: τη χρήση 

και την κατασκευή εργαλείων. 

Φυσικά, κάποιος θα ισχυριζόταν ότι, εκτός από τον άνθρωπο, υπάρχουν 

και ορισμένα ζώα που χρησιμοποιούν εργαλεία. Τα ζώα μπορούν όντως να 

χρησιμοποιήσουν εργαλεία και αυτό αντανακλά ταυτόχρονα την εξυπνάδα 

και την ικανότητα που διαθέτουν. 

Ο άνθρωπος όμως όχι μόνο τα χρησιμοποιεί, αλλά και τα κατασκευάζει ο 

ίδιος. Αν ο άνθρωπος είναι το μόνο είδος ζωντανού οργανισμού που κατέ-

χει το «κατασκευάζειν», τότε δεν θα περίμενε πραγματικά κανείς να δει ή 

να ακούσει εξωγήινους, αφού χωρίς την κατασκευή των απαραίτητων με-

σων (διαστημόπλοιο, σταθμός μετάδοσης σημάτων κ.λπ.) δεν έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν γνωστή την παρουσία τους. 

 

Πρωταθλητές στη ζωή. 

 

Το SPONCH είναι το κλειδί αυτής της υπόθεσης. Αντιπροσωπεύει τα έξι 

στοιχεία από τα οποία εξαρτάται η βιοχημεία των γήινων και των εξωγήι- 

νων οργανισμών. Το θείο (S), ο φώσφορος (P), το οξυγόνο (Ο), το άζωτο(Ν), 

ο άνθρακας (C) και το υδρογόνο (Η) είναι τα απαραίτητα υλικά για τη συν-

ταγή της ζωής. Αμέσως όμως μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, τα μοναδικά στοι-

χεία που υπήρχαν στο σύμπαν ήταν το υδρογόνο και το ήλιο, ενώ όλα τα 

υπόλοιπα σχηματίστηκαν από πυρηνικές αντιδράσεις, που έλαβαν χώρα 

μέσα σε αστέρια. 

Τα μέταλλα αυτά απελευθερώθηκαν, όταν έληξε ο παραγωγικός κύκλος 

των άστρων, ενώ σιγά - σιγά συγκεντρώθηκαν σε μεγάλα ποσοστά στο 

σύμπαν. 

Οι πλανήτες γύρω από παλιά άστρα στερούνται των μετάλλων SPONCH, σε 

αντίθεση με αυτούς που βρίσκονται γύρω από νέα αστέρια, όπως ο Ήλιος, 
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όπου η γέννηση της ζωής είναι εφικτή. Γι’ αυτό και είμαστε τα πρώτα 

δείγματα ζωής στο σύμπαν! 

 

Είναι επικίνδυνα εκεί έξω…. 

 

Τι μπορεί να απειλήσει τον πλανήτη μας, να τον οδηγήσει στην ολοκληρω-

τική καταστροφή και εμάς στον απόλυτο αφανισμό; Οι κίνδυνοι είναι 

πολλοί. Μπορούν ανά πάσα στιγμή να χτυπήσουν την πόρτα μας και να 

έρθουν είτε από το διάστημα (πρόσκρουση ενός τεράστιου μετεωρίτη) είτε 

από τις δυνάμεις της ίδιας της Γης (έλευση παγετώδους περιόδου, έκρηξη 

ενός υπέρ-ηφαιστείου). 

Η πρόσκρουση μετεωρίτη στη Γη είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

φόβους των επιστημόνων. Μικροί μετεωρίτες πέφτουν στη Γη σχεδόν κάθε 

μέρα, αλλά ένας μεγάλος αστεροειδής μπορεί να χτυπά τον πλανήτη μας 

κατά διαστήματα που απέχουν μεταξύ τους μερικές εκατοντάδες εκατομ-

μύρια χρόνια. Ένας τέτοιος αστεροειδής, με μέγεθος 20 χιλιόμετρα, θα 

αφάνιζε ένα μεγάλο μέρος των ζωντανών οργανισμών από το πρόσωπο 

της Γης. 

Θα μπορούσαν άραγε οι εξωγήινοι πολιτισμοί να αντιμετωπίζουν παρό-

μοιες απειλές; Αν ναι, τότε αποδεικνύεται ότι το σύμπαν είναι πολύ πιο 

επικίνδυνο από όσο νομίζουμε. Οι προσκρούσεις μετεωριτών, για παρά-

δειγμα, είναι πολύ συχνό φαινόμενο στα πλανητικά συστήματα. Οι μαζικοί 

αφανισμοί μοιάζουν αναπόφευκτοι και ίσως συνιστούν μια εξήγηση για 

την ανυπαρξία ζωής σε άλλους πλανήτες. 

Η Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου, με το πλεονέκτημά της να δίνει 

λογικές εξηγήσεις στη βάση μίας ενιστικής και παραγωγικής άποψης, 

επιτρέπει μία γενική προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σύμφωνα με 

αυτή την κοσμολογική θεωρία, μέσα στο Σύμπαν όλα εξελίσσονται με 

προκαθορισμένα όρια, με κοινή βάση τη σταθερότητα του Σύμπαντος σε 

ένα μέγιστο χρονικό διάστημα. Η περιοδικότητα, η επανάληψη, η 

ομοιότητα, η αναλογία, η συνέχεια, η ύπαρξη κοινών ορίων, η ισοτροπία 

του χώρου και οι παγκόσμιες ιδιότητές του είναι οι αναπόφευκτες 

συνέπειες και μαζί οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη ολόκληρου του 

Σύμπαντος.  

Όλες οι επιμέρους εξελίξεις δια μέσου της ύλης γίνονται με τέτοιους 

τρόπους που δεν αποσταθεροποιούν την ποιότητα του Σύμπαντος και τη 

νομοτέλειά του. 
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1)  Εξ’ αρχής, όλα τα επιμέρους πράγματα δημιουργούνται από τους 

ελάχιστους φορείς αλληλεπίδρασης που ονομάζουμε «ύλη» και αυτοί οι 

φορείς «αντιπροσωπεύουν» τις αρχικές (ελάχιστες) στιγμές ύπαρξης του 

Σύμπαντος και στη ροή της ενέργειας. Όλα τα πράγματα, χωρίς καμία 

εξαίρεση, αντλούν -στην κυριολεξία- την ύπαρξή τους από τους ίδιους 

υλικούς φορείς. Οι τελευταίοι για να υπάρχουν και για να διατηρούν τη 

σχετική σταθερότητά τους προϋποθέτουν ένα Σύμπαν, το οποίο είναι 

πάντοτε το ίδιο και «τελειωμένο» μέσα στα μέγιστα όρια ενός και του 

ίδιου χρόνου. Με το "ολοκληρωμένο" Σύμπαν συνδέονται όχι μόνο από 

την έμμεση, εξωτερική και απομακρυσμένη σύνδεσή τους αλλά και άμεσα 

με την παρουσία του "κενού" χώρου, στον οποίο βρίσκονται σαν περιοδι-

κές και συγχρονισμένες μεταβολές της ενέργειάς του. 

 

2) Στη Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου, ένα από τα αναπόφευκτα 

φαινόμενα περιοδικότητας είναι η αρχή και το τέλος.  

Η αρχή και το τέλος με τη μεγαλύτερη ταχύτητα κάνουν δυνατή την 

ύπαρξη της ύλης. Η ύλη προϋποθέτει κάποια ροή ενέργειας με πολύ 

γρήγορο ρυθμό και η μεταβίβαση της ενέργειας δεν μπορεί να γίνεται σε 

απεριόριστη ποσότητα ούτε γρηγορότερα από ένα όριο. (Έχει δοθεί 

εξήγηση και σε αυτό). Αυτή η κυματοειδής, με «φρένο» και με όρια 

μεταβίβαση της ενέργειας δημιουργεί σε γενικές γραμμές τις ξεχωριστές 

μικροσκοπικές ποσότητες των υλικών φορέων. 

 

3) Ανάμεσα στα επιμέρους πράγματα, συμπεριλαμβάνονται και εκείνα τα 

οποία είναι έμβια. Η παρουσία των εσωτερικών και διανοητικών 

φαινομένων δεν οφείλεται στην ύπαρξη άλλου είδους υλικών ή τελείως 

διαφορετικών πραγμάτων, που ξεφεύγουν από τους όρους του ενιαίου 

και σταθεροποιημένου Σύμπαντος. (Ας μην παρεμβάλλουμε με επιπλέον 

αναλύσεις και εξηγήσεις το παρών συναισθηματικά φορτισμένο ζήτημα). 

 

4) Η Συμπαντική Ποιότητα δε θα μπορούσε να είναι σταθεροποιημένη και 

η αρχή διατηρήσεως της ενέργειας θα παραβιαζόταν, αν κάποια από τα 

λεγόμενα μέρη της είχαν μία ατελείωτα εξελισσόμενη ποιότητα ή 

απεριόριστες δυνατότητες. Όμως η παύση της ύπαρξης δεν μπορεί να 

είναι παντοτινή, για τον ίδιο λόγο που πρέπει να γίνεται. 

Έπειτα, το Σύμπαν είναι τελειωμένο (άμεσα) στην ίδια στιγμή, που τα 

επιμέρους πράγματα γίνονται σαν εξωτερικά και αλληλενεργούν με τα 
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υπόλοιπα σε εξωτερικές στιγμές τους. Όλα τα δυνατά σε κάθε περιοχή του-  

συμπεριλαμβανομένων και των έμβιων υπάρξεων- επηρεάζουν και 

επηρεάζονται (σε μικροσκοπικό επίπεδο και με πολύ έμμεσο τρόπο) από 

την πραγματικότητα που βρίσκεται σε άλλους χώρους και χρόνους. 

 

5) Η παρουσία των εσωτερικών και διανοητικών φαινομένων και ευρύτερα 

το φαινόμενο της ζωής μέσα από τη μικροσκοπική δομή της ύλης είναι η 

παρουσία ιδιοτήτων μέσα στο χρόνο και στο χώρο, που προϋπάρχουν σαν 

γενική Έννοια στην ταυτόχρονη και άμεση ύπαρξη του συνολικού 

Σύμπαντος. 

Το πλήθος των ψυχικών φαινομένων και ιδιοτήτων ξεκινούν από την 

ικανότητα που αποκτάει η οργανωμένη ύλη να “αφαιρεί” όλη την 

πραγματικότητα και να “λαμβάνει” μόνο τις επιδράσεις εκείνες που 

επηρεάζουν την ύπαρξή της. Η αφαίρεση πλήθους εξωτερικών επιδράσεων 

είναι ένα φαινόμενο που θα βρούμε κοινό για όλες τις μορφές ζωής και 

αναπόσπαστα συνδεμένο με την “εσωτερικότητα” (ή την αμεσότητα). Η 

δυνατότητα αυτή προϋποθέτει να υπάρχει κάτι το σταθερό μέσα στο 

βάθος της οργανωμένης ύλης. Η παρουσία της ψυχής ή της εσωτερικότη-

τας είναι λειτουργία της νόησης, που ξεκινάει με την οργάνωση της ύλης 

μέσα σε κάποιο περιβάλλον και φυσικά απευθύνεται στο περιβάλλον που 

“αναγνωρίζει”. Είναι λειτουργία της νόησης και όχι μίας άλλης ψυχικής 

ιδιότητας, διότι η "ψυχή" υπάρχει και ενεργεί με τον ίδιο τρόπο που η 

ανθρώπινη νοημοσύνη δημιουργεί τη γλώσσα και μεταδίδει κάθε πληρο-

φορία με τις έννοιες. Το έμβιο ον, η εμφάνιση ψυχής στην οργανωμένη 

ύλη δημιουργούν μία νέα πραγματικότητα που δεν “υπολογίζει” ολόκληρο 

το Σύμπαν, και που λαμβάνει σαν πραγματικότητα μόνο όσα το “αγγίζουν!  

Η νοημοσύνη δεν είναι ένα από τα τυχαία χαρακτηριστικά της ζωής, ούτε 

ένα όπως τα πολλά χαρακτηριστικά της. Είναι αυτό που απροσδιόριστα και 

συνολικά καθορίστηκε με τη λέξη «ψυχή». Η ψυχή συνδέει το υλικό 

πράγμα με το περιβάλλον αφαιρώντας το μεγαλύτερο μέρος της πραγματι-

κότητας και διατηρεί πληροφορίες, παρόμοια όπως οι σκέψεις, οι οποίες 

σχηματίζονται με “αφαίρεση” και επιλογή των “κοινών στοιχείων” και 

προσφέρουν έτσι στην ανθρώπινη ψυχή ευρύτερη προοπτική, με την 

«αποδέσμευση» της διάνοιας από τα αισθητά και από τα περιορισμένα 

στο χρόνο και στο χώρο δεδομένα. 
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Με δεδομένες τις παραπάνω κεντρικές θέσεις της Θεωρίας Τελειωμένου 

Χρόνου, μπορούμε να αποτολμήσουμε μερικές προβλέψεις για την ύπαρξη 

εξωγήινης ζωής. Σε πρώτη έκφραση μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, 

ότι: 

 

1)Υπάρχουν αναρίθμητες περιοχές του Σύμπαντος με εξελιγμένες μορφές 

ζωής. Αυτή η πρόβλεψη δεν γίνεται μόνο με την επιστημονική πληροφορία 

για τις τρομερές διαστάσεις του Σύμπαντος και τους αμέτρητους γαλαξίες 

με τα δισεκατομμύρια άστρων που περιλαμβάνουν. Βγαίνει σαν λογικό 

συμπέρασμα όταν θεωρήσουμε το φαινόμενο της ζωής σαν έμμεση 

παρουσία (με τους υλικούς φορείς) της άμεσης και διανοητικής ύπαρξης 

του ολοκληρωμένου Σύμπαντος.  

Η έμμεση παρουσία (υλοποίηση) της σκέψης/νόησης του ολοκληρωμένου 

και σταθεροποιημένου Σύμπαντος αναγκαστικά πρέπει να παρακολουθεί 

και συνδέεται (τουλάχιστον έμμεσα) με τις εξελίξεις της ζωής που γίνονται 

σε πολλές περιοχές του Σύμπαντος και στους διαφορετικούς χρόνους. 

Αυτός ο συγχρονισμός για την εμφάνιση όλων των δυνατών μορφών ζωής 

και με όλους τους δυνατούς τρόπους επιβάλλεται από την ίδια γενική αρχή 

που επιβάλλει τη διατήρηση των ίδιων ορίων στις φυσικές μεταβολές και 

τη μεσολάβηση των ίδιων δομικών στοιχείων για την ύπαρξη των ξεχωρι- 

στών πραγμάτων. 

 

2)Αυτές δεν θα είναι τελείως διαφορετικές από τη ζωή εδώ στη Γη και 

φυσικά θα "αντανακλούν" το περιβάλλον τους.  

Οι ενδεχόμενες εντυπωσιακές διαφορές στην εμφάνιση και στην κατά-

σκευή δεν θα είναι πιο παράξενες από τις διαφορές που έχουμε παρα-

τηρήσει ήδη στις μορφές ζωής του πλανήτη μας. 

 

3) Θα είναι θνητές και θα υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χάσουν πρόωρα 

την ύπαρξή τους (αφού γενικότερα η αρχή και το τέλος αποτελούν όρια 

για κάθε περιορισμένη ύπαρξη). 

 

4)Θα έχουν αισθητικότητα, διότι αυτή είναι η πρώτη ιδιότητα κάθε 

εξελιγμένης ζωής μέσα στο περιβάλλον της. Το έμβιο πράγμα φέρει ένα 

εσωτερικό φορτίο, βιώνει κάποια αίσθηση και δέχεται υλικές επιδράσεις 

από το περιβάλλον του. 

Ορισμένες από αυτές τις επιδράσεις προκαλούν κάποια μεταβολή στη 
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σταθερότητά του και τότε λέμε ότι αυτό αισθάνεται. Στη μεταβολή αυτή 

αντιδρά αναλόγως πως εκλαμβάνεται, σαν ωφέλιμη ή σαν αποσταθερο-

ποιητική. Η επανάληψη της μεταβολής αυτής, την κάνει αναγνωρίσιμη. 

 

5)Οι εξελιγμένες μορφές ζωής των άλλων περιοχών και πλανητών δεν θα 

περιορίζονται σε επίπεδο αισθήσεων και στιγμιαίας νοημοσύνης. Εάν 

αναγνωρίσουμε, ότι η διαφορά του ανθρώπου από τα άλλα ζώα προέρχε-

ται από τη δυνατότητα να συγκρατεί στη μνήμη και με τη γλώσσα του τα 

δεδομένα των αισθήσεων και να τα συγκρίνει, τότε δεν θα μας φανεί με-

γάλο το άλμα στην πορεία της εξέλιξης της ζωής. 

 

6)Στην πορεία εξέλιξης του πολιτισμού σε άλλες περιοχές του Σύμπαντος, 

θα υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Θα υπάρχουν παρόμοια προβλήματα, 

παρόμοιες ανακαλύψεις και θα κατέχουν πολλές ίδιες γνώσεις με τις δικές 

μας. Η πορεία της εξέλιξής τους θα περιλαμβάνει μορφές κοινωνίας, 

επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, ανακαλύψεις και τεχνολογίες που 

πρέπει να προηγούνται για να μπορέσουν να ακολουθήσουν οι εξελίξεις, η 

αξιοποίηση της εμπειρίας και της συσσωρευμένης γνώσης. 

 

7)Στις εξελιγμένες μορφές ζωής των άλλων πλανητών θα υπάρχουν και 

πλάσματα όπως οι άνθρωποι, με τα βασικά χαρακτηριστικά της ανατομίας 

και της βιολογίας του, όπως τα δύο πόδια, το κεφάλι και τα χέρια, ο 

σκελετός, η όρθια στάση, κυτταρική δομή, ανάγκες αυτοσυντήρησης, 

ικανότητα σκέψης και συναισθηματικές καταστάσεις. 

 

8)Αναπόφευκτα θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση τους, στη 

γλώσσα και σε βιολογικά χαρακτηριστικά που θα οφείλονται στο διαφορε-

τικό περιβάλλον τους και στη χρονική περίοδο της γέννησής τους. 

Οπωσδήποτε, τουλάχιστον στο αρχικό χρονικό διάστημα της παρουσίας 

τους και της ιστορίας τους, θα υπάρχουν και ομαδικές διαφοροποιήσεις, 

ξεχωριστές κοινωνίες, πολιτισμικές διαφορές και παρόμοια προβλήματα 

συμβίωσης και συνεργασίας. 

 

9) Εάν στην πορεία του ανεξάντλητου χρόνου πραγματοποιούνται όλες 

οι δυνατές εξελίξεις όλων των πραγμάτων, τότε, κατά πάσα πιθανότητα 

στο βάθος του χώρου υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός πλανητών όπως 

ο δικός μας, άνθρωποι όπως εμείς και τελικά εμείς οι ίδιοι σε άλλες 
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συνθήκες και περιστάσεις. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Η πρώτη συστηματική αναζήτηση εξωγήινων μορφών ζωής ξεκίνησε το 

1960, με επικεφαλής τον Frank Drake, ο οποίος σήμερα είναι αστρονόμος 

στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στη Santa Cruz. Χρησιμοποιώντας μια 

εξαιρετικά μεγάλη κεραία, όπως ένα δορυφορικό πιάτο, ο Drake σάρωνε 

τον ουρανό, προσπαθώντας να ακούσει σήματα και να καταφέρει να 

επικοινωνήσει με... εκπροσώπους προηγμένων εξωγήινων πολιτισμών. 

Με βάση μια πολύπλοκη εξίσωση την περίφημη Εξισωση Drake, ο Drake 

υπολόγισε τις πιθανότητες να υπάρχει ζωή σε κάποιον άλλο πλανήτη. Και 

κατέληξε στο συμπέρασμα πως θα πρέπει να υπάρχουν αρκετές χιλιάδες 

έξυπνα εξωγήινα όντα, ανάμεσα στα 400 εκατομμύρια αστέρια του 

γαλαξία μας, τα οποία να ζουν στην επιφάνεια πλανητών, που βρίσκονταν 

γύρω από αστέρια όπως ο Ήλιος και θερμαίνονταν από το φως τους. 

 

Όμως, στη δεκαετία του 1970 εμφανίστηκε ο Dr. Μichael Ηart, ένας 

φυσικός από το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών Ερευνών στο Βoulder, ο 

οποίος, με επιστημονικά επιχειρήματα, υποστήριζε πως πράγματι 

υπάρχουν ορισμένες πολύ μικρές «κατοικήσιμες» ζώνες γύρω από τους 

αστέρες, ελάχιστες όμως. 

Οι ζώνες αυτές βρίσκονται εκεί όπου υπάρχει ασφάλεια, μακριά από τους 

πόλους των πλανητών, όπου η θερμοκρασία είναι είτε εξαιρετικά υψηλή 

είτε απελπιστικά ψυχρή. Το σημαντικότερο επιχείρημά του ήταν πως η 

ύπαρξη ζωής σε κάποιον άλλον πλανήτη είναι ζήτημα... τύχης. Και το 

κυριότερο παράδειγμά του ήταν πως «αν η τροχιά της Γης ήταν κατά ένα 

ελάχιστο ποσοστό μικρότερη ή μεγαλύτερη, δεν θα υπήρχε ζωή ούτε καν 

σε αυτόν τον δικό μας πλανήτη. Το γεγονός ότι υπάρχει είναι καθαρή τύχη. 

Είμαστε τυχεροί που η Γη βρίσκεται μέσα σε μια μικρή κατοικήσιμη ζώνη». 

 

Στους χρόνους εκείνους, η θεωρία του Ηart βρήκε αρκετούς υποστηρικτές 

από τον χώρο της επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι θεώρησαν τα 

επιχειρήματά του «επαρκή». Ωστόσο, η διαμάχη συνεχίστηκε και 

αναθερμάνθηκε. Τότε ήταν που άρχισε να κερδίζει έδαφος μια νέα, 

ριζοσπαστική προσέγγιση η οποία στηριζόταν στις μελέτες επιστημόνων 

που δεν γίνονταν στο διάστημα αλλά στη Γη και, συγκεκριμένα, στα βάθη 
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των ωκεανών. Αναζητώντας να βρουν τι κρύβεται στον σκοτεινό βυθό και 

έπειτα από αναρίθμητες καταδύσεις στα βαθιά νερά των Νησιών 

Γκαλαπάγκος το 1977, οι ειδικοί εντόπισαν ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και 

πλούσιο οικοσύστημα, στην πανίδα του οποίου περιλαμβάνονταν μεγάλες 

αποικίες σκουληκιών και μικροοργανισμών μέσα σε υποβρύχια ρήγματα. 

Ήταν ένας ζωντανός κόσμος, που απεδείχθη πως έπαιρνε ενέργεια από τα 

υποθαλάσσια ηφαίστεια. Η εσωτερική θερμότητα της Γης απελευθέρωνε 

χημικές ουσίες με τις οποίες τρέφονταν διάφοροι μικροοργανισμοί κι 

αυτοί με τη σειρά τους γίνονταν τροφή για είδη που βρίσκονταν πιο ψηλά 

στην τροφική αλυσίδα. Σήμερα, έχουν πια ανακαλυφθεί περισσότερες από 

100 τέτοιες σκοτεινές οάσεις ζωής, στα βάθη των ωκεανών της Γης, κατά 

μήκος των ηφαιστειακών ρηγμάτων που διασχίζουν απ' άκρη σ' άκρη τον 

θαλάσσιο πυθμένα. 

Στηριζόμενος σε αυτές τις ανακαλύψεις, όπως επίσης και στον εντοπισμό 

μικροβίων αρκετά χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της γης, ο Dr. 

Τhomas Gold, από το Πανεπιστήμιο Cornell, ανακοίνωσε το 1992 πως με 

την ίδια λογική τέτοιοι οργανισμοί θα πρέπει να ζουν και στα βάθη άλλων 

πλανητών. Ανάμεσα στους πλανήτες αυτούς, είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, η 

Σελήνη, οΆρης, οι μεγάλοι αστεροειδείς Δήμητρα, Παλλάς και Εστία, δύο 

δορυφόροι του Δία, η Ευρώπη και ο Γανυμήδης, ο Τιτάνας (ένας 

δορυφόρος του Κρόνου), ο Τρίτων (ένας από τους δορυφόρους του 

Ποσειδώνα) και ο Πλούτων, ο πιο μακρινός και πλέον ανεξερεύνητος από 

τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. 

Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό νοήμον πλάσμα. Αυτό όμως δεν συνεπάγε-

ται ότι όλος ο υπόλοιπος γαλαξίας είναι έρημος. Απλούστερες μορφές 

ζωής είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν σε άλλους πλανήτες. Το μόνο αναμ-

φισβήτητο γεγονός είναι ότι ο άνθρωπος διαφέρει από όλους τους 

ζωντανούς οργανισμούς του πλανήτη μας, χάρη στη γλώσσα, στην ηθική 

και στη συνείδηση που τον διακρίνουν. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι αρκετά 

για να μας θεωρούμε μοναδικούς! 
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ & ΔΙΑΣΤΗΜΑ  

Η εξερεύνηση του διαστήματος προσπαθεί να απαντήσει στην ερώτηση του τι 

κρύβουν τα ουράνια σώματα που βλέπουμε σε μια νύχτα με καθαρό έναστρο 

ουρανό. Με  αφορμή τα 50 και πλέον χρόνια της εξερεύνησης του διαστήματος 

από τους αμερικανούς, αλλά και το έτος αστροφυσικής, διαλέξαμε τα 

σημαντικότερα γεγονότα που έγραψαν την ιστορία της κατάκτησης του 

διαστήματος. Οι πρωταγωνιστές της απέδειξαν ότι η επιστημονική φαντασία 

του χθες είναι η πραγματικότητα του σήμερα. 

 

Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 το πρόγραμμα Απόλλων των ΗΠΑ και οι 

μη επανδρωμένες αποστολές Luna της τότε Σοβιετικής ένωσης και 

Surveyor των ΗΠΑ επικεντρώθηκαν στην επιφάνεια της ορατής πλευράς 

της Σελήνης, άφησαν όμως αναπάντητα αρκετά κομβικά ερωτήματα. Η 

εποχή του διαστήματος ξεκίνησε  στις 4 Οκτωβρίου 1957 με την εκτόξευση 

του πρώτου Sputnik με έναν πύραυλο R-7. Η χρήση της τεχνολογίας που 

οδήγησε στη δημιουργία του πυραύλου R-7 ήταν κάτι που προκαλούσε την 

ανησυχία του Δυτικού κόσμου. Αποτελούσε μια απόδειξη των 

τεχνολογικών δυνατοτήτων της Σοβιετικής Eνωσης σε περίπτωση 

πολεμικής της εμπλοκής με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δε αποστολή της 

Λάικα τον επόμενο μήνα απέδειξε και κάτι άλλο: αφού  μπορούν να 

στείλουν ένα σκύλο γιατί να μην μπορούν να στείλουν έναν άνθρωπο στο 

διάστημα; Αυτή η πρόκληση της Ε.Σ.Σ.Δ. οδήγησε στη δημιουργία του 

πρώτου Αμερικάνικου δορυφόρου: του Explorer 1. Που ήταν και η  πρώτη 

επιτυχημένη προσπάθεια εκτόξευσης δορυφόρου από τις Η.Π.Α. 
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 
4 Οκτωβρίου 1957: Πρώτος τεχνητός δορυφόρος 

Μια νέα εποχή εγκαινιάζεται με την εκτόξευση του Sputnik 1: η εποχή του 

διαστήματος. Ο δορυφόρος, που είχε το μέγεθος μιας μπάλας ζύγιζε 84 

κιλά και χρειάστηκε 98 λεπτά για να μπει σε τροχιά με τη Γη. Εκτοξεύτηκε 

από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, στο Καζακστάν, ως συμβολή της 

Σοβιετικής Ένωσης στο Διεθνές Γεωφυσικό Έτος 1957. 

 

3 Νοεμβρίου 1957: Η Λαϊκά στο διάστημα 

Το Sputnik 2 είναι ο πρώτος δορυφόρος στην ιστορία της ανθρωπότητας 

που θα μεταφέρει μαζί του έναν ζωντανό οργανισμό. Το σκυλάκι με το 

όνομα «Λάικα» επιβίωσε στην εκτόξευση, αφού της είχε γίνει ειδική 

εκπαίδευση, αλλά πέθανε μερικές ώρες αργότερα από την καταπόνηση και 

την υπερθέρμανση. Έτσι, έγινε και το πρώτο θύμα της διαστημικής 

εξερεύνησης. 

 

12 Απριλίου 1961: Η ρώσικη πρωτοπορία 

Ο Γιούρι Γκαγκάριν είναι ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στο διάστημα 

και μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη. 

 

20 Φεβρουαρίου 1962: Σε τροχιά γύρω από τη γη 

Ο Τζον Γκλεν είναι ο πρώτος Αμερικανός αστροναύτης που τέθηκε σε 

τροχιά γύρω από τη Γη. 

 

27 Ιανουαρίου 1967: Τραγωδία στο διάστημα 

Apollo 1. Πρόκειται για την πρώτη τραγωδία στο πλαίσιο του αμερικανικού 

διαστημικού προγράμματος. 

 

11 Οκτωβρίου 1968: Apollo 7 

Το Apollo 7 είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή του προγράμματος 

Apollo που εκτοξεύτηκε. 

 

21 Δεκεμβρίου 1968: Χριστούγεννα στο διάστημα 

Το Apollo 8 είναι το πρώτο επανδρωμένο διαστημικό ταξίδι που κατάφερε 

να μπει στη ζώνη βαρύτητας ενός άλλου ουράνιου σώματος. Και το πρώτο 

που κατάφερε να επιστρέψει από τη ζώνη ενός άλλου ουράνιου σώματος 
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στη Γη. Από αυτό το διαστημικό σκάφος έγινε επίσης η πρώτη ζωντανή 

τηλεοπτική αναμετάδοση των Χριστουγέννων από το διάστημα. 

 

13 Απριλίου 1970: «Χιούστον, έχουμε πρόβλημα» 

Δύο μέρες μετά την εκτόξευση του Apollo 13 ένα ηλεκτρολογικό σφάλμα 

προκάλεσε μια μικρή έκρηξη σε μια δεξαμενή οξυγόνου του σκάφους 

αστροναύτες συγκεντρώθηκαν στον θάλαμο του κυβερνήτη που ήταν σε 

πλήρη λειτουργία. Από αυτήν την αποστολή, η φράση του αστροναύτη 

Λάβελ «Houston, we had a problem» μετατράπηκε και καθιερώθηκε ως 

«Houston, we have a problem». 

 

30 Ιουλίου 1971: Driving on the moon 

Η αποστολή του Apollo 15 ήταν σε πρώτη φάση να μεταφέρει ένα όχημα 

Rover στη Σελήνη. Oι αστροναύτες μπόρεσαν να απομακρυνθούν 

περισσότερο από το σημείο προσεδάφισής τους και να συλλέξουν ακόμη 

περισσότερα αντικείμενα. 

 

17 Ιουλίου 1975: When Apollo met Soyuz 

H αποστολή που έμεινε γνωστή και ως «Apollo - Soyuz Test Flight» ήταν η 

πρώτη πτήση που έκαναν από κοινού οι αμερικανικές και σοβιετικές 

διαστημικές υπηρεσίες. Για τις ΗΠΑ αυτή η πτήση ήταν και η τελευταία 

πτήση Apollo, όπως και η τελευταία επανδρωμένη πτήση που θα έκαναν 

μέχρι την εκτόξευση διαστημικού λεωφορείου Columbia 

 

20 Ιουλίου 1976: Αποστολή στον Αρη 

Το Viking 1 ήταν το πρώτο από τα δύο διαστημόπλοια που στάλθηκαν στον 

Αρη στο πλαίσιο του προγράμματος της ΝΑSΑ. 

 

18 Ιουνίου 1983: Sally took a ride 

Η δόκτωρ Σάλι Ριάντ ήταν η πρώτη και νεότερη Αμερικανίδα που ταξίδεψε 

στο διάστημα. Αυτό έγινε με το διαστημικό λεωφορείο Challenger, που 

μετέφερε πέντε αστροναύτες: Τη Σάλι Ράιντ, τον κυβερνήτη Ρόμπερτ 

Κρίπεν, τον Φρεντερικ Χοκ (πιλότος), τον Τζον Φάμπιαν και τον Νόρμαν 

Θάγκαρντ. Οι πρώτες γυναίκες στο διάστημα ήταν οι Ρωσίδες Βαλεντίνα 

Τερεσκόβα το 1963 και η Σβετλάνα Σαβίτσκαγια το 1982. 
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25 Απριλίου 1990: HUBBLE 

Το Hubble είναι το πρώτο διαστημικό τηλεσκόπιο που μας επέτρεψε να 

παρατηρήσουμε το διάστημα χωρίς τη μεσολάβηση της γήινης 

ατμόσφαιρας μετέφερε το αμερικανικό διαστημόπλοιο Discovery και από 

τη στιγμή που το έθεσαν σε τροχιά γίνονται αποστολές για να περνούν στο 

εν λόγω τηλεσκόπιο βελτιώσεις και ενημερώσεις. 

 

Οκτώβριος 2002: Θεόδωρος Γιουρτσίχιν 

Ο Φιοντόρ Γιουρτσίχιν είναι ελληνικής καταγωγής Ρώσος 

κοσμοναύτης.Γεννήθηκε στο Βατούμι της αυτόνομης δημοκρατίας της 

Αζαρίας από την Πόντια Ελληνίδα Μικρούλα Σοφοκλέβνα Γιουρτσίχινα, το 

γένος Γραμματικοπούλου. Τον Οκτώβριο του 2002 ο Γιουρτσίχιν 

συμμετείχε στην αποστολή που πήρε την κωδική ονομασία ?STS 112? ως 

μέρος του πληρώματος του διαστημικού λεωφορείου Ατλαντίς. Από εκεί 

μίλησε με τη μητέρα του μέσω δορυφορικού τηλεφώνου στα ποντιακά. 

 

26 Ιουλίου 2005: Επιστροφή στην πτήση 

Η εκτόξευση του Discovery από το Ακρωτήριο Κένεντι της ΝΑSΑ κλείνει μια 

περίοδο αναμονής δυόμισι χρόνων μετά την καταστροφή του Columbia. Οι 

αστροναύτες Νογκούτσι και ο Ρόμπινσον έκαναν τρεις περίπατους στο 

διάστημα και τον διεθνή διαστημικό σταθμό όπου το Dicscovery μετέφερε 

τόνου εξοπλισμού και τροφοδοσίας προς και από τον σταθμό  
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ 
 

Το 1969 οι Νηλ Άρμστρονγκ (Neil Armstrong) και Μπαζ Αλντριν (Buzz 

Aldrin) κατά την αποστολή Απολλο 11 του (Apollo11) έγιναν οι πρώτοι 

άνθρωποι που πάτησαν στην επιφάνεια της σελήνης. Πριν από λίγες 

ημέρες συμπληρώθηκαν σαράντα χρόνια από την ημέρα που ο Νηλ 

Άρμστρονγκ πατούσε το πόδι του στο σεληνιακό έδαφος, εκφέροντας την 

περίφημη φράση: «Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα 

για την ανθρωπότητα» . Στις 20 Ιουλίου του 1969 ολόκληρο το αμερικανικό 

έθνος αλλά και εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο, καθηλωμένοι 

μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες ή στους ραδιοφωνικούς δέκτες, 

παρακολουθούσαν λεπτό προς λεπτό τα στιγμιότυπα μιας ημέρας που 

σηματοδοτούσε για πολλούς το σημαντικότερο κομβικό σημείο στην 

ιστορία της ανθρωπότητας: Τη μετάβαση από την ιστορία του 

παρελθόντος στην ιστορία του μέλλοντος. 

Η επιτυχής αποστολή του «Apollo 11» το 1969 ολοκλήρωνε μια δεκαετή 

τουλάχιστον προσπάθεια των ΗΠΑ να «απαντήσουν» στις επιτυχίες που 

είχαν ήδη σημειώσει οι Σοβιετικοί στο Διάστημα. Ο «Σπούτνικ Ι» είχε τεθεί 

σε τροχιά γύρω από τη Γη ήδη από το 1957, ενώ ακολούθησε η πτήση σε 

τροχιά του Γιούρι Γκαγκάριν τον Απρίλιο του 1961. Περίπου έναν μήνα 

αργότερα ο πρόεδρος Τζ. Φ. Κένεντι ανακοίνωνε σε μια περίφημη ομιλία 

του στο αμερικανικό Κογκρέσο ότι ο κύριος στόχος του αμερικανικού 
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έθνους για την επόμενη δεκαετία θα ήταν η πραγματοποίηση της 

αποστολής ενός ανθρώπου στη Σελήνη και η ασφαλής επιστροφή του στη 

Γη. Σήμερα, σαράντα χρόνια μετά, οι ΗΠΑ γιορτάζουν την επιτυχή 

αποστολή του «Apollo 11», επικαιροποιώντας τις θριαμβευτικές εκείνες 

στιγμές. Την τελευταία εβδομάδα η εταιρεία ΑΟL και το Προεδρικό 

Μουσείο και η Βιβλιοθήκη του Τζ. Φ. Κένεντι στη Βοστώνη παρέχουν στους 

επισκέπτες του κυβερνοχώρου την ευκαιρία να ακούσουν λεπτό προς 

λεπτό, σε συνεχή ροή, όλες τις επικοινωνίες μεταξύ του «Αpollo 11» και 

του κέντρου ελέγχου εδάφους τον Ιούλιο του 1 

 

 

ΜΥΘΟΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ¨ 
 

Υπάρχουν όμως άνθρωποι που πιστεύουν ότι η προσσελήνωση ήταν απλά 

μια «ταινία» των ΗΠΑ και . πως στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος δεν 

πάτησε ποτέ στην επιφάνεια της Σελήνης, αλλά οι εικόνες που έκαναν τον 

γύρω τού κόσμου, προέρχονται από γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν 

σε…κινηματογραφικά στούντιο και στην έρημο της Νεβάδα, όπου 

βρίσκεται η στρατιωτική βάση, πιο γνωστή ως «Περιοχή 51» (Area 51), 

όπου οι Αμερικανοί πραγματοποιούν τα πειράματά τους και είναι μια 

περιοχή με αυστηρή απαγόρευση προσέγγισης. Εκατομμύρια άνθρωποι σε 

Αμερική και Ευρώπη εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να πιστεύουν τους 

ισχυρισμούς ορισμένων «επιστημόνων» και «ερευνητών», οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι έχουν ανακαλύψει όλες εκείνες τις απαραίτητες 

αποδείξεις που αποκαλύπτουν τη σκοτεινή αυτή πλεκτάνη. 
 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Κάποια από τα δεδομένα που επικαλούνται οι αμφισβητίες είναι τα 

εξής: 

1. Όταν οι αστροναύτες έστησαν την αμερικανική σημαία, αυτή φαίνεται 

να κυματίζει, πράγμα αδύνατο, αφού στο φεγγάρι δεν υπάρχει άνεμος:  

2. Δεν διακρινόταν, κατά την προσσελήνωση και τις βόλτες των 

αστροναυτών, καμία πληθώρα λαμπών άστρων στον σκοτεινό ουρανό της 

Σελήνης, παρόλο που δεν υποφέρει από τη ηχορύπανση, αντίθετα με τη 

Γη: 

3. Δεν φαίνεται στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν, κανένας μικρός 

κρατήρας να έχει δημιουργηθεί κάτω από το σημείο προσσελήνωσης του 

σκάφους 

4. Η σεληνάκατος που ζυγίζει 17 τόνους, δεν φαίνεται να αφήνει κανένα 

αποτύπωμα στην σεληνιακή άμμο, όμως ακριβώς δίπλα είναι ορατά τα 

ίχνη των παπουτσιών των κατά πολύ ελαφρύτερων αστροναυτών: 

5. Τα ίχνη των παπουτσιών στη λεπτή σκόνη, παρά την ανυπαρξία 

υγρασίας ή ατμόσφαιρας ή ισχυρής βαρύτητας, είναι απρόσμενα έντονα 

και καλοδιατηρημένα, σαν να έχουν γίνει από το περπάτημα ποδιών σε 

βρεγμένη άμμο: 

6. Τη στιγμή που η σεληνάκατος φεύγει από τη Σελήνη, δεν διακρίνεται 

κάποια φλόγα να βγαίνει από τους πυραύλους της. 

7. Αν κανείς παίξει γρήγορα το φιλμ του περιπάτου των αστροναυτών στο 

φεγγάρι, φαίνεται σαν να έχει τραβηχτεί στη Γη και μετά παίχτηκε σε αργή 

ταχύτητα. 

 

Στην πραγματικότητα η NASA  τα αρνήθηκε όλα δίνοντας σε όσους δεν 

πίστεψαν ότι ο άνθρωπος όντως πήγε στο φεγγάρι απάντησε 

τεκμηριωμένα σε όλες τις ερωτήσεις που για κάποιους κοινούς ανθρώπους 

δεν ήταν δυνατόν να ξέρουν τόσα πράγματα γύρω από ένα τόσο 

περίπλοκο θεμα.Αρκετοι ήταν αυτοί που ήθελαν τις απαντήσεις για να 

πειστούν για το γεγονός άλλοι όμως συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να 

πιστεύουν ότι όλο αυτό είναι απλά μια ταινία που έκανε  NASA απλά για 

να αναδεχθεί καλύτερη από τους Ρώσους. Επίσης λένε όσοι ακόμη 

αμφισβητούν το γεγονός, θα μπορούσε να δώσει τέλος σε αυτή τη 

συζήτηση χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο  Hubble  για να 

φωτογραφίσει όλο τον εξοπλισμό που έχει παραμείνει στην επιφάνεια της 

Σελήνης. 

 



61 

 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 

Μέχρι τώρα η  ανθρωπότητα έχει επιχειρήσει και κατορθώσει πολλά 

σπουδαία και ακατόρθωτα για το παρελθόν πράγματα που 

αναμφισβήτητα είναι εξαίρετα.. Ακόμα και σήμερα  η ΝΑSA  δεν έχει 

αναπαυτεί αλλά κατασκευάζει δορυφόρους που μας επιτρέπουν να 

βλέπουμε και να ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει έξω από την 

ατμόσφαιρα. Σίγουρα όμως περά από μια αμέτρητη γνώση που αποκτάμε 

έχουμε πολλά ερωτήματα να απαντήσουμε ακόμα που ίσως μας πάρουν 

και χρονιά για να τα βρούμε. Ο αμερικανός πρόεδρος Μπαρακ Όμπαμα   

έχει απαγορεύεσαι την οποιαδήποτε αποστολή ανθρώπου στο φεγγάρι και 

για αυτό δεν έχει σταλθεί  νέα αποστολή στην  Σελήνη. Ωστόσο θεωρούμε 

ότι αυτά που γνωρίζουμε για το συμπάν είναι όσα μέχρι τώρα έχουμε δει 

από μια κάμερα και είναι πολύ λίγα σε σχέση με τα όσα έχει έξω από τον 

γαλαξία μας.  Σίγουρα όμως οι νέες  γενιές που θα έχουν μεγαλύτερο υλικό 

θα μπορέσουν να μελετήσουν το έργο των ανθρώπων και να μας πάνε ένα 

βήμα παραπέρα ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το όνειρο 

του ανθρώπου δηλαδή να φτάσουμε στα πέρατα  του σύμπαντος.!!! 
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