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Πενίπμο πνζκ 13,7 δζζεηαημιιύνζα πνόκζα, μθόηθδνμ ημ 

ζύιπακ ήηακ ζοιπζεζιέκμ ζηα όνζα εκόξ αημιζημύ 

πονήκα. Μζα ηαηάζηαζδ βκςζηή ςξ ζδζμιμνθία, είκαζ 

δ ζηζβιή πνζκ από ηδ δδιζμονβία όηακ δεκ οπήνπε 

μύηε πώνμξ μύηε πνόκμξ.  





   ύιθςκα ιε ημ ηαεζενςιέκμ ημζιμθμβζηό ιμκηέθμ 

πμο ελδβεί ημκ Κόζιμ ιαξ, ιζα απίζηεοηδ έηνδλδ, 

εενιμηναζίαξ ηνζζεηαημιιονίςκ ααειώκ ηαζ απείνςξ 

ποηκή, δδιζμύνβδζε όπζ ιόκμ ηα εειεθζώδδ 

οπμαημιζηά ζςιαηίδζα ηαζ από εηεί ηδκ οπόθμζπδ ύθδ, 

αθθά ηαζ ημκ ίδζμ ημκ πώνμ ηαζ πνόκμ.  



      Καηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ δδιζμονβίαξ αθθά ηαζ 

ελαΰθςζδξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ημ ζύιπακ οπμαθήεδηε 

ζε έκα νοειό επέηηαζδξ πμθθαπθάζζα αοηήξ ηδξ 

ηαπύηδηαξ ημο θςηόξ. ηδκ επμπή αοηή πμο έιεζκε 

βκςζηή ςξ πθδεςνζζηζηή επμπή, ημ ζύιπακ ζε 

θζβόηενμ από έκα πζθζμζηό ημο δεοηενμθέπημο 

δζπθαζζάζηδηε ζε ιέβεεμξ ημοθάπζζημκ εηαηό θμνέξ.  



Έηζζ λεηίκδζε ιε δζαζηάζεζξ εκόξ αημιζημύ 

πονήκα ηαζ ζήιενα θηάκεζ ηα 1030 ιέηνα. 



ΚΟΜΟΛΟΓΗΑ είκαζ δ επζζηήιδ πμο ελεηάγεζ ημ ύιπακ 
ςξ ζύκμθμ, ιεθεηώκηαξ ηδκ ανπή, ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηδκ 

ηεθζηή ημο ηύπδ. Όζμκ αθμνά ηζξ ζδέεξ, είκαζ δ 
ιεβαθύηενδ από ηζξ ιεβάθεξ επζζηήιεξ. Όζεξ 
πθδνμθμνίεξ βζα ημ ύιπακ πνδζζιμπμζμύκ μζ 

ημζιμθόβμζ ζοθθέβμκηαζ από βζβάκηζα ηδθεζηόπζα ή 
δζαζηδιζηά ενεοκδηζηά μπήιαηα, ηαζ ιεβάθμζ 

δθεηηνμκζημί οπμθμβζζηέξ πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα κα 
βίκμοκ μζ οπμθμβζζιμί.    



Πνζκ από πενίπμο100 πνόκζα, μ Άικπεξη 
Ατλζηάηλ ακέπηολε ηδ βεκζηή εεςνία ηδξ 

ζπεηζηόηδηαξ, εέημκηαξ ηα εειέθζα ηδξ 

εεςνδηζηήξ ημζιμθμβίαξ.  



Με ηδκ αοβή ημο 20μύ αζώκα μζ επζζηήιμκεξ 

οπμπνεώεδηακ κα ακαεεςνήζμοκ ηζξ ζδέεξ 

ημοξ βζα ηδ θύζδ ημο θςηόξ, ηαζ κα βίκεζ ηεθζηά 

ιζα επακάζηαζδ πμο αβηάθζαζε μθόηθδνδ ηδ 

θοζζηή — ε θβαληηθή επαλάζηαζε.  



 Οζ δύμ ιεβάθεξ επακαζηάζεζξ ζημ πώνμ ηδξ επζζηήιδξ: 

 δ γεληθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο ημο Ασκζηάζκ 

είκαζ δ ηαθύηενδ εεςνία πμο δζαεέημοιε βζα ημκ ηνόπμ 

πμο θεζημονβεί δ αανύηδηα ηαζ                                             

 δ θβαληηθή ζεσξία ελδβεί πώξ θεζημονβμύκ όθα ηα 

οπόθμζπα πνάβιαηα ημο οθζημύ ηόζιμο.   



Οζ ελζζώζεζξ πμο ακέπηολε μ Ασκζηάζκ βζα κα πενζβνάρεζ 
ηδκ παναιόνθςζδ ημο πςνμπνόκμο από ηδκ 

πανμοζία ιάγαξ, επέιεκακ όηζ μ πςνόπνμκμξ ζημκ 
μπμίμ είκαζ εκζςιαηςιέκμ μθόηθδνμ ημ ύιπακ δεκ 

ιπμνμύζε κα είκαζ ζηαηζηόξ. Θα έπνεπε είηε κα 

δζαζηέθθεηαζ είηε κα ζοζηέθθεηαζ.  



ηα επόιεκα δέηα πνόκζα μζ παναηδνήζεζξ πμο έηακε 

μ Edwin Hubble ι’ έκα κέμ ζζπονό ηδθεζηόπζμ από 

ιζα αμοκμημνθή ζηδκ Καθζθόνκζα, έδεζλακ όηζ ημ 

ύιπακ φλησο δζαζηέθθεηαζ.  



• Γζα ηδκ αηνίαεζα, μζ βαθαλίεξ απμιαηνύκμκηαζ μ έκαξ 
από ημκ άθθμκ ηαζ όπζ ηα ιειμκςιέκα άζηνα, εκόζς 
ημ Γζάζηδια ιέζα ζημ μπμίμ ανίζημκηαζ δζαζηέθθεηαζ 

παναζύνμκηάξ ημοξ. 

• Αοηή δ πνόαθερδ ηδξ βεκζηήξ εεςνίαξ ηδξ 
ζπεηζηόηδηαξ ήηακ αηόιδ πζμ εηπθδηηζηή ηαζ 

εκηοπςζζαηή από ηδκ ηαιπύθςζδ ημο θςηόξ. 



Οζ ελζζώζεζξ είπακ πνμαθέρεζ ηάηζ πμο ηαζ μ ίδζμξ μ 

Ασκζηάζκ ανκήεδηε ζηδκ ανπή κα ημ πζζηέρεζ, αθθά μζ 

ηαημπζκέξ παναηδνήζεζξ απέδεζλακ ηδκ μνεόηδηά ημο. 

Οζ επζπηώζεζξ ζηδκ ακηίθδρδ ηςκ επζζηδιόκςκ βζα 

ημκ Κόζιμ ήηακ ζοβηθμκζζηζηέξ. Σμ ύιπακ δεκ ήηακ 

ηεθζηά ζηαηζηό αθθά ελεθζζζόηακ.  



ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1920, μζ παναηδνήζεζξ ηαζ δ 
εεςνία ζοιθςκμύζακ όηζ ημ ύιπακ δζαζηέθθεηαζ.  Ζ 

ζδέα όηζ ημ ύιπακ βεκκήεδηε από ιζα Μεβάθδ 
Έηνδλδ απμηεθεί ζήιενα ημκ αηνμβςκζαίμ θίεμ ηδξ 

επζζηήιδξ, πνεζάζηδηε όιςξ πμθύξ πνόκμξ — πάκς 
από πεκήκηα πνόκζα — βζα κα ακαπηοπεεί δ ζπεηζηή 

εεςνία.  



   Ζ ηαακηζηή εεςνία πνμηείκεζ όηζ θίβεξ ζηζβιέξ ιεηά από 

ηδκ Έηνδλδ, μζ ηέζζενζξ δοκάιεζξ ηδξ θύζδξ, δ ζζπονή 

πονδκζηή, δ αζεεκήξ πονδκζηή, δ δθεηηνμιαβκδηζηή 

ηαζ ηέθμξ δ αανύηδηα ήηακ εκςιέκεξ ζε ιζα «οπεν-

δύκαιδ».  





Από έκα ιζηνό ζπεηζηά ανζειό ζημζπεζςδώκ ζςιαηζδίςκ 

(πνςηόκζα, κεηνόκζα, δθεηηνόκζα, θςηόκζα, κεηνίκα) 

πμο οπήνπακ ζημ οπένποηκμ ηαζ οπένεενιμ 

ανπέβμκμ ύιπακ πνζκ 14 δζζεηαημιιύνζα πνόκζα, 

ζπδιαηίζηδηακ ζηαδζαηά μζ εθαθνμί πονήκεξ (ιέζα 

ζηα πνώηα θεπηά),  



  ηα πνώηα άημια (έπεζηα από ηνζαηόζζεξ πζθζάδεξ 

πνόκζα), ηα πνώηα αζηένζα (έπεζηα από ιενζηέξ 

εηαημκηάδεξ εηαημιιύνζα πνόκζα) ηαζ μζ πνώημζ 

βαθαλίεξ (ζπδιαηζζιμί από δζζεηαημιιύνζα αζηένζα 

ηαζ ιεζμαζηνζηό αένζμ).   



 



    Ζ δδιζμονβία ηςκ ζπδιαηζζιώκ αοηώκ (πονήκεξ, 

άημια, ιόνζα, ηόηημζ ζηόκδξ, πθακήηεξ, αζηένζα, 

βαθαλίεξ) έβζκε ηάης από ηδκ επίδναζδ ηςκ 

εειεθζςδώκ δοκάιεςκ ηδξ θύζδξ (πονδκζηή, 

δθεηηνμιαβκδηζηή, αανύηδηα)  



Μζα ινγαξηζκηθή ακαπανάζηαζδ ημο ζύιπακημξ από ημκ Pablo Carlos Budassi.       
Ο Ήθζμξ, δ Γδ ηαζ μζ οπόθμζπμζ πθακήηεξ ανίζημκηαζ ζημ ιέζμκ ηδξ εζηόκαξ. 

Αημθμοεμύκ μ Γαθαλίαξ ιαξ, μζ ημκηζκμί ιαξ βαθαλίεξ, όπςξ δ Ακδνμιέδα, πζμ 
απμιαηνοζιέκμζ βαθαλίεξ, μ οπόθμζπμξ ημζιζηόξ ζζηόξ, ηαζ ζημ όνζμ δ ημζιζηή 

αηηζκμαμθία ηςκ ιζηνμηοιάηςκ ηαζ μ αδζαθακήξ ημίπμξ ημο πθάζιαημξ οδνμβόκμο 
πμο ηδ δδιζμύνβδζε, όηακ ημ ύιπακ ιαξ είπε δθζηία ιόκμ 400.000 πνόκζα.  



 



Γμιή ημο ζύιπακημξ.  



Γαιαμίεο 

Οη γαιαμίεο είλαη ζπγθεληξψζεηο δηζεθαηνκκπξίσλ αζηεξηψλ θαη 

πνζνηήησλ ζθφλεο θαη αεξίσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ βαξπηηθή 

αιιειεπίδξαζε. Όια ηα αζηέξηα πνπ βιέπνπκε ζηνλ νπξαλφ αλήθνπλ 

ζην δηθφ καο γαιαμία πξνο ην άθξν ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε Γε. Σε 

ζθνηεηλνχο νπξαλνχο κπνξνχκε λα δνχκε ην γαιαμία καο ζαλ θσηεηλέο 

ινπξίδεο πνπ δηαζρίδνπλ ην λπρηεξηλφ νπξαλφ. Πνιινί άιινη γαιαμίεο 

είλαη νξαηνί κε ηειεζθφπηα θαη πξνζθέξνπλ ζπλαξπαζηηθφ ζέακα. Ο πην 

εχθνια νξαηφο γαιαμίαο θαη πην θνληηλφο ζε εκάο είλαη ν Γαιαμίαο ηεο 

Αλδξνκέδαο. 



Τα αλνηρηά ζκήλε είλαη αζηέξηα πνπ γελλήζεθαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή 

αεξίσλ θαη πνπ ζηγά ζηγά απνκαθξχλνληαη θαη ην ζκήλνο "αλνίγεη". 

Τα αλνηρηά ζκήλε ή «αλνηρηέο ζπζηξνθέο» «άκνξθεο ζπζηξνθέο» 

απνηεινχληαη απφ ιίγα ζρεηηθά άζηξα - ήιηνπο (ην πνιχ κεξηθέο 

εθαηνληάδεο) πνχ είλαη δηαζπαξκέλα ζε κηθξή πεξηνρή ηνχ νπξαλνχ. 

Όια ηα αλνηρηά ζκήλε βξίζθνληαη ζην Γαιαμία καο θαη είλαη 

δηαζθνξπηζκέλα ζρεδφλ θνληά ζην επίπεδφ ηνπ (ιίγν πάλσ ή θάησ) θαη 

ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο απφ ην θέληξν ηνπ. 

Αλνηθηά ζκήλε 
 



Αστέρες 

Αστέρια. Φωτίδοσν τις νύττες μας, ασάλεστα καθώς τα 
βλέποσμε στο νσττερινό στερέωμα.  

Ονειρεσόμαστε να τα κατακτήσοσμε και να μάθοσμε τα 
μσστικά τοσς.  

Και μερικές υορές αναρωτιόμαστε… Άραγε από τι είναι 
υτιαγμένα; 



 

Σηελ Αζηξνλνκία γεληθά αζηέξαο ή απιαλήο, νλνκάδεηαη ην 
θάζε νπξάλην ζψκα πνπ δηαηεξεί φιεο εθείλεο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

δηθνχ καο Ηιίνπ γχξσ ηνπ νπνίνπ πεξηζηξέθεηαη ε Γε. 

Σπλεπψο φινη νη αζηέξεο είλαη Ήιηνη εθ ησλ νπνίσλ θαη 

παξαηεξείηαη θαηάζηηθηνο ν νπξάληνο ζφινο. 



 

Καηά ηελ Αζηξνθπζηθή ν θάζε αζηέξαο είλαη έλα ιακπεξφ 

αέξην νπξάλην ζψκα πνπ παξάγεη ελέξγεηα απφ ππξεληθέο 

αληηδξάζεηο ζχληεμεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπ. Όηαλ 

ε κάδα ηνπ ζψκαηφο ηνπ είλαη κηθξφηεξε απφ 0.08 θνξέο ηεο 

κάδαο ηνπ ήιηνπ νη πηέζεηο θαη νη ζεξκνθξαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην θέληξν ηνπ, δελ επαξθνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

αξρίζνπλ νη ππξεληθέο ζπληήμεηο. Επνκέλσο ε κάδα φισλ ησλ 

αζηέξσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αλσηέξσ πνζφηεηα. 



Δνκή αζηέξσλ 

Σθφλε θαη αέξην. Απφ απηά απνηειείηαη ν κεζναζηξηθφο 
ρψξνο θαη απηά είλαη ηα αξρέγνλα πιηθά απφ ηα νπνία 
ζρεκαηίδνληαη ηειηθά νη αζηέξεο.  Όηαλ κηιάκε γηα αέξην 

ελλννχκε θπξίσο πδξνγφλν (74%), ήιην (24%) θαη ζε πνιχ 
κηθξφηεξν πνζνζηφ άιια βαξχηεξα ζηνηρεία (2%). Η ζθφλε 

πηζαλνινγείηαη φηη απνηειείηαη απφ ζσκαηίδηα δηάθνξσλ 
ζηνηρείσλ, φπσο γξαθίηεο, ζίδεξνο, ππξίηην, 

παγνθξχζηαιινη .  





• Μεηά ηδκ έηνδλδ ςξ ζμοπενκόαα, ηα αζηένζα ζοκήεςξ 
ηαηαννέμοκ ζε αζηένζα κεηνμκίςκ ή ιαύνεξ ηνύπεξ. Καζ ηα δύμ 
είκαζ ελαζνεηζηά ποηκά ακηζηείιεκα πμο αζημύκ ιζα πάνα πμθύ 
ζζπονή αανοηζηή δύκαιδ, ηάιπημκηαξ ημκ πςνμπνόκμ βύνς 
ημοξ, όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ δζάβναιια. 

• Οζ ιαύνεξ ηνύπεξ ηάιπημοκ ημ πςνμπνόκμ ηόζμ έκημκα πμο δ 
ύθδ, ημ θςξ ηαζ μπμζαδήπμηε άθθδ ιμνθή δθεηηνμιαβκδηζηήξ 
αηηζκμαμθίαξ δεκ ιπμνμύκ κα λεθύβμοκ. 

• Ο Γαθαλίαξ ιαξ – όπςξ ηαζ μζ πενζζζόηενμζ βαθαλίεξ – έπεζ ιζα 
ηενάζηζα ιαύνδ ηνύπα ζημ ηέκηνμ ημο. 



Τν ζησπειφ ζβήζηκν 

      Αο θαληαζηνχκε έλα αζηέξη ζαλ ηνλ ήιην καο. Σ’ απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ην πηζαλφηεξν είλαη ηα εμσηεξηθά ηνηρψκαηα ηνπ αζηεξηνχ 

είλαη ζρεηηθά ςπρξά (ςπρξά φηαλ ιέκε ελλννχκε ζε ζρέζε κε ηνλ 

ππξήλα πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αγγίδεη ηα εθαηφ εθαηνκκχξηα 

βαζκνχο) θαη δηαζηέιινληαη, θάηη πνπ ηα θάλεη λα θξπψλνπλ αθφκα 

πην πνιχ. Σαλ απνηέιεζκα απνκαθξχλνληαη πνιχ απφ ηνλ ππξήλα 

θαη ηειηθά απνβάιινληαη απφ απηφλ, ζρεκαηίδνληαο έλα λεθέισκα. 



Λεπθνί Νάλνη 

Σ’ απηά ηα άζηξα πνπ νλνκάδνληαη ιεπθνί λάλνη νη ππξεληθέο αληηδξάζεηο έρνπλ 

ζηακαηήζεη, απηά φκσο αθηηλνβνινχλ εμαηηίαο ηεο πςειήο ηνπο ζεξκνθξαζίαο. Η 

ιακπξφηεηα φκσο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο ζπλερψο κεηψλνληαη, θαζψο ην 

αζηέξη ςχρεηαη θαη έξρεηαη ζηγά – ζηγά ζε ζεξκηθή ηζνξξνπία κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπ. Ο ρξφλνο πνπ παίξλεη έλαο ιεπθφο λάλνο γηα λα θξπψζεη είλαη κεξηθέο 

δεθάδεο δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα – ρξφλνο πνπ μεπεξλάεη ηελ ειηθία ηνπ 

ζχκπαληνο! 



Μαχξνη λάλνη 

Όηαλ ν ιεπθφο λάλνο ράζεη φιε ηνπ ηελ ζεξκηθή ελέξγεηα θαη 
ζηακαηήζεη λα αθηηλνβνιεί, ηφηε ζεσξεηηθά ζα κεηαηξαπεί ζε 

καχξν λάλν, δειαδή έλα νπξάλην αληηθείκελν πνπ έρεη ράζεη ηελ 
ιάκςε ηνπ. Αθνχ βέβαηα δελ αθηηλνβνιεί, είλαη αδχλαην λα ην 

δνχκε κε ηειεζθφπην. Καηαιαβαίλνπκε φκσο φηη απφ ηελ ζηηγκή 
πνπ έλαο ιεπθφο λάλνο θάλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα ζβήζεη 

απφ ηελ ειηθία ηνπ ζχκπαληνο, ηφηε αθφκα δελ έρεη παξαρζεί 
θαλέλαο ιεπθφο λάλνο κέρξη ζήκεξα. 



 
  Αζηέξαο λεηξνλίσλ 
 

Αζηέρας νεηρονίων νλνκάδεηαη ε κία απφ ηηο ηξεηο κνξθέο ησλ 

κφληκσλ ηειηθψλ ππνιεηκκάησλ ηεο εμέιημεο ελφο αζηέξα: είλαη 

ην έλα είδνο «αζηξηθνχ πηψκαηνο» (ηα άιια δχν είλαη ν ιεπθφο 

λάλνο θαη ε καχξε ηξχπα). Ο αζηέξαο λεηξνλίσλ ζρεκαηίδεηαη 

απφ ηε βαξπηηθή θαηάξξεπζε ελφο αζηέξα κεγάιεο κάδαο κεηά 

απν κηα ππεξθαηλνθαλή έθξεμε. Οη αζηέξεο λεηξνλίσλ είλαη 

πνιχ κηθξνί γηα λα αληρλεχνληαη ζηνλ νπξαλφ σο άζηξα, αιιά 

βξέζεθε φηη νη ζεσξεηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο αληηζηνηρνχλ κε ηηο 

παξαηεξνχκελεο ηδηφηεηεο ησλ ξαδηνπεγψλ πάιζαξ, πνπ 

αλαθάιπςαλ νη ξαδηναζηξνλφκνη ην 1967, θαη έθηνηε ηαπηίζηεθαλ 

κε απηέο.  



 

Πάιζαξ 

 

Οη πάλζαρ είλαη αζηέξεο λεηξνλίσλ κε ηζρπξφ καγλεηηθφ 

πεδίν πνπ πεξηζηξέθνληαη ηαρχηαηα γχξσ απφ άμνλα θαη θαζψο 

ηνπο παξαηεξνχκε απφ ηελ Γε θαηαγξάθνπκε αιιεινπρία 

ζρεδφλ πεξηνδηθψλ παικψλ. Είλαη κία θαηεγνξία παιιφκελσλ 

νπξάλησλ ξαδηνπεγψλ, νπξάληα δειαδή ζψκαηα πνπ 

εθπέκπνπλ αληρλεχζηκε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κε ηε 

κνξθή ξαδηνθσληθψλ θπκάησλ. ε νλνκαζία ηνπο: pulsar = 

PULSating stAR (παιιφκελνο αζηέξαο), ελψ θαηαγξάθνληαη κε 

ην ζχκβνιν PSR. Σηελ ειιεληθή γισζζα, επηρεηξήζεθε, ρσξίο 

λα επηθξαηήζεη, ν φξνο παλμίηης αζηέρας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/Μαγνητικό_πεδίο


 

Σπλεπψο, νη πάιζαξο είλαη αζηέξεο λεηξνλίσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κεηά απφ ηε θαηάξξεπζε ή εθθπιηζκφ 

πξνυπάξρνληνο θαλνληθνχ αζηέξα πνπ λαη κελ ε κάδα ηνπο είλαη 

παξαπιήζηα ηνπ Ήιηνπ, πιελ φκσο ε δηάκεηξφο ηνπο είλαη πνιχ 

κηθξή, ιίγεο δεθάδεο ρικ. Παξφια απηά, ε δηαδηθαζία εθπνκπήο ησλ 

πάιζαξο ζε αληίζεζε κε φηη αθνξά ηε θίλεζή ηνπο, δελ έρεη αθφκε 

εμεγεζεί ηθαλνπνηεηηθά. Η έληνλε ιακπξφηεηα ηεο εθπνκπήο ηνπο, 

πνπ ηνπο έρεη δψζεη ην εθιατθεπκέλν πξνζσλχκην θάροι ηοσ 

διαζηήμαηος νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζε ηζρπξά καγλεηηθά πεδία.  



Μαχξε Τξχπα  

     Μαύρη ηρύπα (ή μαύρη οπή, είλαη κηα ζπγθέληξσζε κάδαο 
ζεκαληηθά κεγάιεο ζε κηα πνιχ κηθξή πεξηνρή ηνπ ρψξνπ ψζηε ε 
δχλακε ηεο βαξχηεηαο λα κελ επηηξέπεη ζε νηηδήπνηε λα μεθεχγεη απφ 
απηή, παξά κφλν κέζσ θβαληηθήο ζπκπεξηθνξάο. Τν βαξπηηθφ 
πεδίν είλαη ηφζν δπλαηφ, ψζηε ε ηαρχηεηα δηαθπγήο θνληά ηνπ 
μεπεξλά ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα φηη 
ηίπνηα, νχηε θαλ ην θσο, δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηε βαξχηεηα ηεο 
καχξεο ηξχπαο, εμ νπ θαη ε ιέμε «καχξε». Ο φξνο "καχξε ηξχπα" 
είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλνο θαη επηλνήζεθε ην 1967 απφ ηνλ 
Ακεξηθαλφ αζηξνλφκν θαη ζεσξεηηθφ θπζηθφ Τδνλ Γνπίιεξ. Δελ 
αλαθέξεηαη ζε ηξχπα κε ηε ζπλήζε έλλνηα (νπή), αιιά ζε κηα πεξηνρή 
ηνπ ρψξνπ, απφ ηελ νπνία ηίπνηα δελ κπνξεί λα επηζηξέςεη. 



     Μία καχξε ηξχπα είλαη ην ζεκείν εθείλν 
ηνπ δηαζηήκαηνο, φπνπ θάπνηε ππήξρε ν ππξήλαο 
ελφο γηγάληηνπ άζηξνπ, έλαο ππξήλαο πνπ πεξηείρε 
πεξηζζφηεξα πιηθά απφ δπφκηζη ειηαθέο κάδεο θαη ν 
νπνίνο ζηελ ηειηθή θάζε ηεο εμέιημεο ηνπ άζηξνπ 
έραζε ηελ πάιε ηνπ ελάληηα ζηε βαξχηεηα, κε 
απνηέιεζκα ηα πιηθά ηνπ λα θαηαξξεχζνπλ θαη λα 
ζπκπηεζηνχλ πεξηζζφηεξν αθφκα θαη απφ ηα πιηθά 
ελφο αζηέξα λεηξνλίσλ. 



Ιδηφηεηεο θαη δνκή 

 
    Σχκθσλα κε ηελ θιαζζηθή γεληθή ζρεηηθφηεηα, νχηε χιε νχηε 
πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα θηλεζνχλ απφ ην εζσηεξηθφ κηαο καχξεο 

ηξχπαο πξνο έλαλ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή. Γηα παξάδεηγκα, δελ 
κπνξεί θάπνηνο λα πάξεη δείγκα ηνπ πιηθνχ ηεο ή λα δερηεί ηελ 

αλάθιαζε απφ κηα θσηεηλή πεγή (π.ρ. θαθφ) νχηε λα πάξεη 
πιεξνθνξίεο γηα ην πιηθφ απφ ην νπνίν απνηειείηαη ε καχξε ηξχπα. 

Κβαληνκεραληθά θαηλφκελα κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ 
ζε χιε θαη ελέξγεηα λα δξαπεηεχζνπλ απφ καχξεο ηξχπεο. Εηθάδεηαη, 

φκσο, φηη ε θχζε ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ απηά πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζηε 
καχξε ηξχπα θαηά ην παξειζφλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο καχξεο ηξχπεο 
γίλεηαη απψιεηα πιεξνθνξίαο ζε ζρέζε κε ην είδνο ησλ ζσκαηηδίσλ 
(ηα κφλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ «δηαηεξεί ζηε κλήκε» ε καχξε ηξχπα 

είλαη ε κάδα θαη ην θνξηίν ηεο απνξξνθεκέλεο χιεο). Επνκέλσο, κηα 
καχξε ηξχπα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα νξηζκέλε εληξνπία. 





    ε απόζηαζδ ηνζαημζίςκ πζθζάδςκ ηνζζεηαημιιονίςκ 

πζθζμιέηνςκ από ημ ηέκηνμ ημο Γαθαλία ιαξ ανίζηεηαζ 

έκα ιζηνό ηίηνζκμ άζηνμ. Διθακίζηδηε ζπεηζηά ανβά 

ιέζα ζημ ιεβαθόπνεπμ βαθαλζαηό δίζημ, όηακ πμθθά 

από ηα αζηένζα ηδξ πνώηδξ βεκζάξ είπακ ήδδ πεεάκεζ.  



 Από ηδ ζηζβιή πμο ζπδιαηίζηδηε ημ ιζηνό αζηένζ δζαβνάθεζ 

αδζάημπα ηδκ ηοηθζηή πμνεία ημο βύνς από ημ ηέκηνμ ημο 

Γαθαλία, όπςξ ηαζ δεηάδεξ δζζεηαημιιύνζα όιμζά ημο. Πανά 

ηδκ εηπθδηηζηή ημο ηαπύηδηα ηςκ 800.000 πζθζμιέηνςκ ηδκ ώνα 

πενίπμο, πνεζάγεηαζ 250 εηαημιιύνζα πνόκζα βζα κα δζαηνέλεζ 

ηδκ πενίιεηνμ ηδξ πεθώνζαξ ηνμπζάξ ημο.  



Μέπνζ ζήιενα, ηάπμο 4,5 δζζεηαημιιύνζα πνόκζα ιεηά ηδ βέκκδζή 

ημο, έπεζ πναβιαημπμζήζεζ θζβόηενεξ από είημζζ πενζζηνμθέξ. 

Μζα αημθμοεία από μηηώ πθακήηεξ ηαζ ιονζάδεξ ιζηνά μονάκζα 

ζώιαηα ημ ζοκμδεύμοκ πζζηά ζημ ιαηνύ ημο ηαλίδζ, 

ζπδιαηίγμκηαξ μθόβονά ημο έκα αθδεζκό ιζηνμζύιπακ: ημ 

Ζθζαηό ιαξ ζύζηδια.  



ΖΛΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ 



ύλζεζε 

Σμ δθζαηό πθακδηζηό ιαξ ζύζηδια απανηίγεηαζ από ηα ελήξ ζώιαηα:  

Σνλ Ήιην  

Σμ αζηένζ ηζηνζκςπμύ πνώιαημξ πμο ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ημο ζοζηήιαημξ ιαξ ηαζ απμηεθείηαζ από αένζμ οδνμβόκμ (H) ηαζ ήθζμ 

(He) ηαζ ζημ μπμίμ είκαζ ζοβηεκηνςιέκμ ημ ιεβαθύηενμ ιένμξ ηδξ ιάγαξ ημο πθακδηζημύ ιαξ ζοζηήιαημξ.   

Σνπο Πιαλήηεο  

Ζ ζεζνά ηςκ πθακδηώκ από ημκ ήθζμ πνμξ ημ ελςηενζηό ημο ζοζηήιαημξ είκαζ δ ελήξ: Δνιήξ, Αθνμδίηδ, Γδ, Άνδξ, Γίαξ, Κνόκμξ, 

Οονακόξ, Πμζεζδώκαξ. Οζ πθακήηεξ ηαηαηάζζμκηαζ ζε δύμ ηαηδβμνίεξ, ημοξ αναπώδεζξ ηαζ ημοξ αένζμοξ ή δίζμοξ πθακήηεξ.  

Σνπο Πιαλήηεο – Νάλνπο 

Όπμο ζύιθςκα ιε ηδ ζοκέθεοζδ ηδξ Γζεεκμύξ Αζηνμκμιζηήξ Έκςζδξ ημ 2006, ηαηαηάζζμκηαζ μζ: Γήιδηνα, Πθμύηςκαξ ηαζ δ Ένζδα 

ηδξ γώκδξ Kuiper.  

Σνπο Γνξπθόξνπο ησλ πιαλεηώλ.  

Σνπο Αζηεξνεηδείο 

Σνπο Κνκήηεο 



Από όθα ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Ήθζμο ιόκμ μ ηνίημξ 
πθακήηδξ είδε κα ακαπηύζζεηαζ ζηδκ επζθάκεζά ημο ηάπμζα 

ιμνθή γςήξ. ε δζάζηδια εηαημιιονίςκ ηαζ δζζεηαημιιονίςκ 
πνόκςκ δζάθμνα είδδ γςήξ, μθμέκα πζμ πμθύπθμηα, 

ηαηέηηδζακ ημοξ ςηεακμύξ, ηδ ζηενζά ηαζ ημκ αένα ημο 
πθακήηδ.   



Ο πθακήηδξ Γδ ήηακ μ ηνίημξ ανάπμξ από ημκ ήθζμ – 

αθθά όπζ όπςξ ημκ λένμοιε. Ήηακ ιζα 

ζθαίνα  ποναηηςιέκμο θεζςιέκμο ανάπμο, πμο 

έθαιπε ζακ έκα ιζηνμζημπζηό αζηένζ ιέζα ζηα 

ζημηάδζα  ημο δζαζηήιαημξ. Πάκς από ημοξ ςηεακμύξ 

ημο ιάβιαηόξ ημο δεκ οπήνπε ηαιία αηιόζθαζνα, 

αθθά έκα θεπηό πέπθμ, πνμσόκ ηςκ ελαηιίζεςκ από ημ 

θζώζζιμ ηςκ ανάπςκ ζημ ηεκό πενζαάθθμκ. 



Μεβάθμζ αζηενμεζδείξ, αηόια ηαζ ζημ ιέβεεμξ εκόξ 

ιζηνμύ πθακήηδ, έπεθηακ ζηδ Γδ ηαηά ηδ πνώηδ θάζδ 

ηδξ ζζημνίαξ ηδξ, όηακ δεκ είπε αηόια δζαιμνθςεεί 

ζηδ ζδιενζκή ηδξ ιμνθή.  Οζ ζοβηνμύζεζξ αοηέξ 

πνμηάθεζακ ζοκεπείξ ιεηααμθέξ ζημ ιέβεεμξ αθθά ηαζ 

ζηδ πδιζηή ηδξ ζύζηαζδ δδιζμονβώκηαξ ηεθζηά ημ 

απμηέθεζια πμο βκςνίγμοιε. 



Κακέκαξ δεκ εα θακηαγόηακ όηζ αοηόξ μ πθακήηδξ, πμο 

ήηακ ζακ ηόθαζδ, ιζα διένα εα βζκόηακ έκα πνάζζκμ 

ηαζ εοπάνζζημ ιένμξ, όπμο γςκηακμί μνβακζζιμί εα 

ιπμνμύζακ κα ενβαζημύκ, κα γήζμοκ ηαζ κα παίλμοκ 

ζε αοηό πμο – ζηδκ ημζιζηή ηθίιαηα – είκαζ έκαξ 

πναβιαηζηόξ ηήπμξ ηδξ Δδέι. 



Σα απαναίηδηα ζημζπεία βζα ηδ γςή, πμο ζοκακηάιε 

ζήιενα άθεμκα ζηδ Γδ, ζοκηέεδηακ πμθύ πνζκ από ηδ 

βέκεζδ ημο πθακδηζημύ ιαξ ζοζηήιαημξ ζημκ πονήκα 

ηάπμζμο αζηένα πμο δεκ οπάνπεζ πζα. Σα άημια ηςκ 

ζημζπείςκ αοηώκ δζαπύεδηακ, ηαηά ηδκ έηνδλδ ημο 

αζηένα ( εηνήλεζξ ηςκ ηαζκμθακώκ ηαζ ηςκ 

οπενηαζκμθακώκ) ζηδ ιεζμαζηνζηή ύθδ. 



• Σα ζημζπεία ημο  οδνμβόκμο, άκεναηα, μλοβόκμο, 

αγώημο , θςζθόνμο ζοβηνμημύκ ιεβαθμιόνζα πμο 

μζημδμιμύκ ηύηηανα από ζοκδοαζιμύξ. Δπζπθέμκ, 

άθθα ζημζπεία, όπςξ αζαέζηζμ, ηάθζμ, κάηνζμ, 

ιαβκήζζμ, ζίδδνμξ, πονίηζμ η.ά. είκαζ απαναίηδηα βζα 

ημ ζπδιαηζζιό ηςκ μζηώκ, ηςκ ζηεθεηώκ ηαζ ηςκ 

ηεθοθώκ πμο παναηηδνίγμοκ ηδ ιμνθμθμβία πμθθώκ 

εζδώκ.  



• Γεκ  οπάνπεζ  αιθζαμθία  όηζ  μ  δνόιμξ  από  

αοηέξ  ηζξ  πδιζηέξ  εκώζεζξ  ςξ  ημ  ηύηηανμ -ηδ  

ααζζηή  ιμκάδα  ηδξ  γςήξ- είκαζ  ιαηνύξ  ηαζ  

δαζδαθώδδξ.  Γζόηζ  ημ  ηύηηανμ  απμηεθεί  ιζακ  

αλζμεαύιαζηδ  ζύκεεζδ  εκόξ  δζζεηαημιιονίμο  

ιμνίςκ,  δζαηεηαβιέκςκ  ζε  πμθύπθμηεξ  δμιέξ. 

 



   Οζ επζζηήιμκεξ όθςκ ηςκ εζδώκ – αζηνμκόιμζ, 

βεςθόβμζ, πδιζημί, αζμθόβμζ – πνμζπαεμύκ κα 

ζοκεέζμοκ ημ πάγθ ή ηαθύηενα κα ηαλζδέρμοκ 

πίζς ζημκ πνόκμ βζα κα δδιζμονβήζμοκ ηδκ 

εζηόκα ημο πώξ ήηακ δ κεανή Γδ ηαζ πώξ 

ιεηαιμνθώεδηε ιε έκακ ηέημζμ εαοιαζηό ηνόπμ. 



Όπςξ ηαζ ημ κενό, μζ ημιήηεξ είπακ δζακείιεζ, επζδώζεζ, 
πζεακώξ ηζξ πνώηεξ ύθεξ ηδξ γςήξ ζηδ κέα Γδ. Όηακ 

ημ πνςημπμνζαηό ζηάθμξ ηδξ Δονώπδξ βζα ηδκ 
ελέηαζδ ηςκ ημιδηώκ, Giotto, πέηαλε πένα από ημκ 
ημιήηδ Halley, ιζα από ηζξ ιεβάθεξ εηπθήλεζξ ήηακ δ 

ζηόκδ ημο ημιήηδ. Ήηακ πθμύζζμ ζε 
άκεναηα,  οδνμβόκμ, μλοβόκμ ηαζ άγςημ ή CHON από 

ηα ανπζηά ημοξ – ηα ζοζηαηζηά ηςκ γςκηακώκ 
ηοηηάνςκ. 



Αθθά εα ιπμνμύζακ ηα θεπηά ιόνζα ηδξ γςήξ κα 
επζγήζμοκ ηδξ ηαοηήξ εζζόδμο ημοξ ιέζς ηδξ βήζκδξ 
αηιόζθαζναξ ηαζ εκ ζοκεπεία από ηδκ ηαηαζηνεπηζηή 
ζύβηνμοζδ ηςκ ιεηεςνζηώκ ιε ημ έδαθμξ; Ζ Jennifer 
Blank ημο Δεκζημύ Δνβαζηδνίμο Lawrence Livermore 

απμθάζζζε όηζ δ εεςνία δεκ ήηακ επανηήξ βζα κα 
απακηήζεζ ζηδκ ενώηδζδ. Ζ απάκηδζή ηδξ ανέεδηε ζε 
έκα πείναια πμο έηακε Πονμδόηδζε ιζα ζθαίνα – πμο 

ακηζπνμζςπεύεζ ηδ βήζκδ ζηενεά επζθάκεζα – ιε 
ηαπύηδηα 16.000 km/h πνμξ έκακ ζηαεενό ζηόπμ, πμο 
πενζέπεζ ημ είδμξ ηςκ απθώκ ιμνίςκ πμο ανίζημκηαζ 

ιέζα ζημοξ ημιήηεξ. «Δθπίγαιε ηόηε όηζ ηάπμζμ ιένμξ 
αοηώκ ηςκ ιμνίςκ εα επζγμύζε ηδξ θμαενήξ 

ζύβηνμοζδξ», θέεζ, «αθθά αοηό πμο ανήηαιε ήηακ πζμ 
ζοκανπαζηζηό». 



Μεηά ηδ ζύβηνμοζδ δ  Blank ενεύκδζε ημ ιίβια ηςκ 
απθώκ αιζκμλέςκ ζημ δείβια. Ακηί ηδξ ηαηαζηνμθήξ 

ημοξ, δ ζύβηνμοζδ είπε ηάκεζ ημ ακηίεεημ – ηα 
ζοβηόθθδζε. «Ζ εκένβεζα πμο απμδεζιεύηδηε από ηδ 

ζύβηνμοζδ αμήεδζε ζημ ηηίζζιμ ιεβαθύηενςκ ιμνίςκ – 
ζε πεπηίδζα.» 

 



Σα πεπηίδζα είκαζ απθέξ ιμνθέξ πνςηεσκώκ, μζ δμιζηέξ 
ιμκάδεξ ηδξ γςήξ. Έηζζ μζ πνμζηνμύζεζξ ηςκ 

ημιδηώκ, ηαεώξ  επίζδξ ηαζ ιεηεςνζηώκ πθμύζζςκ ζε 
άκεναηα, όπζ ιόκμ ελαζθάθζζε ηδ Γδ ιε ηζξ πνώηεξ 
ύθεξ ηδξ γςήξ, αθθά αμήεδζακ ζημ κα θηζαπημύκ ηα 
πναβιαηζηά ιόνζα πμο έπνεπε κα ζπδιαηίζμοκ ηα 

γςκηακά ηύηηανα. 





Δδώ ηαζ ιενζηά εηαημιιύνζα πνόκζα ηάπμζα από αοηά ηα 

πθάζιαηα ζδηώεδηακ πνμμδεοηζηά ζηα δομ πζζζκά 

ημοξ πόδζα, πνδζζιμπμίδζακ ηα ιπνμζηζκά ημοξ ιέθδ 

βζα κα πεζνζζημύκ όπθα ηαζ ενβαθεία, ηαζ ακέπηολακ 

έκα θςκδηζηό ζύζηδια βζα κα επζημζκςκμύκ ιεηαλύ 

ημοξ.  



Υάνδ ζε αοηέξ ηζξ πνςημθακείξ ζηακόηδηεξ ημοξ 
ιπόνεζακ κα επζαθδεμύκ ζηα άθθα είδδ ηαζ κα 

δζαζημνπζζημύκ ζε μθόηθδνδ ζπεδόκ ηδκ επζθάκεζα 

ημο πθακήηδ.  

 



 δηώκμκηαξ ηα ιάηζα ημοξ ζημ κοηηενζκό ζηενέςια ηα 

δίπμδα πθάζιαηα ακηίηνζζακ πζθζάδεξ θςηεζκά ζδιεία 

κα πενζζηνέθμκηαζ βύνς από ηδ Γδ, πμο εεςνμύζακ 

ηέκηνμ ημο ύιπακημξ. Γζα πμθύ ηαζνό 

πνμαθδιαηίζηδηακ πάκς ζηδ θύζδ αοηώκ ηςκ 

ζδιείςκ.  



    ζβά-ζζβά ηα δίπμδα πθάζιαηα λεπέναζακ ημ ζηάδζμ 

ημο ιύεμο ηαζ ακηζθήθεδηακ όηζ μύηε δ Γδ, μύηε μ 

Ήθζμξ ημοξ ανίζημκηαζ ζημ ηέκηνμ ημο ύιπακημξ. 

Καηάθααακ επίζδξ όηζ μζ κόιμζ ηδξ θύζδξ πμο ζζπύμοκ 

«εδώ ηάης» ζηδ Γδ ζζπύμοκ ηαζ «εηεί πάκς» ζημκ 

μονακό ηζ όηζ ηα θςηεζκά ζδιεία ήηακ ιαηνζκμί ήθζμζ 

πμο ανίζημκηακ πμθύ πζμ πένα από όηζ μζ πνμβμκμί 

ημοξ ιπμνμύζακ κα θακηαζημύκ.  



ΚΟΠΔΡΝΗΚΟ 



Δλίζμο εκηοπςζζαηή απμδείπηδηε ηαζ δ ζύκδεζή ημο 

βήζκμο ηόζιμο ημοξ ιε ηα ιαηνζκά αζηένζα, μ εάκαημξ 

ηςκ μπμίςκ είκαζ απαναίηδημξ ώζηε από ηα αανζά 

οθζηά πμο εηηζκάζζμκηαζ ζημ ιεζμαζηνζηό πώνμ κα 

ιπμνμύκ κα ζπδιαηζζημύκ πθακήηεξ ηαζ πάκς ημοξ, 

ζε ιζα ημοθάπζζημ πενίπηςζδ, δ γςή.  



Λίβμ ανβόηενα, ηα πθάζιαηα αοηά ηαηάθααακ όηζ όπζ 

ιόκμ ηα ακηζηείιεκα βύνς ημοξ (πμηάιζα ηαζ αμοκά, 

ήπεζνμζ ηαζ εάθαζζεξ, πθακήηεξ ηζ αζηένζα) 

βεκκζμύκηαζ, ιεηααάθθμκηαζ ηαζ πεεαίκμοκ, αθθά ηζ 

μθόηθδνμ ημ ύιπακ ελεθίζζεηαζ, μζ ζδζόηδηεξ ημο 

αθθάγμοκ, ιε ηνόπμ πμο εοκμεί ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

πμθοπθμηόηδηαξ, ηαζ ηεθζηά, ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ κόδζδξ.   



«Γεκ  βεκκδεήηαιε  πεεξ Ζ  ύπανλδ  ιαξ  λεηζκάεζ  
ιέζα  από  ηδκ  αζηναπμαόθα  έηνδλδ  πμο  βέκκδζε  

ημ  ύιπακ.  οκεπίγεηαζ  ιεξ  ζηδ  θθμβζζιέκδ  
ηανδζά  ηςκ  άζηνςκ,   ιέζα  ζηα  απακή  

ιεζμαζηνζηά  δζαζηήιαηα,  ιέζα  ζημκ  πνςηόβμκμ  
ςηεακό  ηδξ  Γδξ,  ζηδκ  επζθάκεζα  ηςκ  δπείνςκ.  
Οθόηθδνμ  ημ  ύιπακ  είκαζ  ημ  ημοημύθζ  ιαξ». 

βνάθεζ  ιε  βθώζζα  πμζδηζηή  μ  αζηνμθοζζηόξ  Ζ.  
Reeves  



«Ζ γςή ιπμνεί κα ιεηαδίδεηαζ από έκα αζηνζηό ζύζηδια 

ζε έκα άθθμ ιε έκακ ηνόπμ πανόιμζμ ιε ημ λέζπαζια 

ιζαξ επζδδιίαξ. Θα ιπμνμύζε έηζζ ηάπμζμξ κα πεζ όηζ 

μ Γαθαλίαξ ιαξ ιπμνεί κα ιμθοκεεί ηάπμζα ζηζβιή 

από πμθθμύξ εύθαηεξ πμο πενζέπμοκ γςή» ακαθένεζ 

μ Αβη Λεκπ ημο Κέκηνμο Αζηνμθοζζηήξ Harvard-

Smithsonian  



Ακ ηαζ ηα δθζαηά ζοζηήιαηα ζημκ Γαθαλία ιαξ πμο είκαζ 
«θζθζηά» ζηδκ ακάπηολδ γςήξ εκδεπμιέκςξ θηάκμοκ 
ηα ιενζηά δζζεηαημιιύνζα, μ πθδζζέζηενμξ ελςβήζκμξ 

πμθζηζζιόξ πζεακόηαηα ανίζηεηαζ ζε ηόζμ ιεβάθδ 
απόζηαζδ από ηδ Γδ πμο είκαζ πναηηζηά αδύκαημκ κα 
ένεμοιε ζε επαθή ιαγί ημο. ε αοηό ημ ζοιπέναζια 

ηαηέθδλε μ αζηνμαζμθόβμξ Amri Wandel,  



ηδκ ένεοκά ημο, μ Wandel ααζίζεδηε ζηδκ ελίζςζδ 

Drake, δ μπμία δζαηοπώεδηε ημ 1961 ηαζ οπμθμβίγεζ ηδκ 

πζεακόηδηα κα οπάνπμοκ ελςβήζκμζ πμθζηζζιμί ζημκ 

Γαθαλία.  





Αλζμθμβώκηαξ ηα ζημζπεία ηαζ ηδ βκώζδ πμο 

απμημιίζαιε έηημηε, δ Sara Seager, ηαεδβήηνζα 

θοζζηήξ ηαζ πθακδημθμβίαξ ζημ MIT, ηαηέθδλε ζε ιζα 

εκαθθαηηζηή ελίζςζδ, θαιαάκμκηαξ οπόρδ 

δζαθμνεηζηέξ παναιέηνμοξ από όηζ δ                   

ελίζςζδ Drake.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Drake_equation


Ζ εμίζσζε Seager (www.cfa.harvard.edu)  

http://www.cfa.harvard.edu/events/2013/postkepler/Exoplanets_in_the_Post_Kepler_Era/Program_files/Seager.pdf


 ηδκ πενίπηςζδ ηςκ κμήιμκςκ όκηςκ, ηα μπμία εα 

έπμοκ ακαπηύλεζ έκακ πνμδβιέκμ πμθζηζζιό, μζ 

εηηζιήζεζξ αολάκμοκ αηόιδ πενζζζόηενμ ηδκ 

απόζηαζδ – δ μπμία ζηδκ ηαθύηενδ πενίπηςζδ είκαζ 

ιενζηέξ πζθζάδεξ έηδ θςηόξ. Με δεδμιέκμ όηζ ηα ηάεε 

θμβήξ ηδθεπζημζκςκζαηά ζήιαηα ηαλζδεύμοκ ιε ηδκ 

ηαπύηδηα ημο θςηόξ, ημ ζοιπέναζια αοηό ζδιαίκεζ 

πςξ εα πνεζάγμκηακ ιενζηέξ πζθζάδεξ πνόκζα βζα κα 

ένεμοιε ζε «επαθή» ιαγί ημοξ.  



Δίιαζηε ιόκμζ ιαξ ζημ ύιπακ ή ιήπςξ οπάνπμοκ όκηα 

ζε άθθμοξ πθακήηεξ πμο αοηήκ ηδ ζηζβιή δζενςηώκηαζ 

αηνζαώξ ημ ίδζμ πνάβια; ακανςηζέηαζ μ ηαεδβδηήξ 

Υάνδξ Βάναμβθδξ. Πζζηεύς όηζ έπμοιε πμθύ δνόιμ 

αηόιδ ιπνμζηά ιαξ ζηδκ ακαγήηδζδ ηάπμζμο 

πμθζηζζιμύ πμο εα ―ζπάζεζ‖ ηδ ιμκαλζά ιαξ.  



Απμιέκμοκ ηνία ζδιακηζηά ενςηήιαηα πνμξ απάκηδζδ, 
βζα κα ιπμνέζμοιε κα εηηζιήζμοιε ηδκ πζεακόηδηα κα 

―ζπάζεζ‖ δ ιμκαλζά ιαξ ζημ ύιπακ. 

• Σν Ζιηαθό ύζηεκα, από άπνςε αξρηηεθηνληθήο, 
είλαη έλα “ηππηθό” πιαλεηηθό ζύζηεκα ή είλαη ε 

εμαίξεζε ζηνλ θαλόλα; 

• Πνηνο  είλαη ν ηξόπνο εκθάληζεο δσήο ζε έλαλ 
“θαηνηθήζηκν” πιαλήηε; 

• Πόζε είλαη ε κέζε δηάξθεηα ηεο δσήο ελόο 
ηερλνινγηθά πξνεγκέλνπ πνιηηηζκνύ; 
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