ΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ: 100 χρόνια συναρπαστικών ανακαλύψεων στην
Αστροφυσική και την Κοσμολογία.
Σύμφωνα και με τον τίτλο, το βιβλίο αφηγείται τις κυριότερες ανακαλύψεις
στην Αστρονομία και την Κοσμολογία, βήμα-βήμα από το 1919, το έτος
ιδρύσεως της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (International Astonomical
Union IAU) μέχρι σήμερα. Αυτές συμπεριλαμβάνουν, για παράδειγμα:
αναπά ντεχες ανακαλύ ψεις ταχύ τατα περιστρεφομένων πά λσαρς, αινιγματικών
μελανών οπών και μυστηριωδών κβάζαρς, ερυθρών γιγά ντων και λευκών
νά νων, βαρυτικών φακών, σκοτεινή ς ύ λης και σκοτεινή ς ενέ ργειας, αλλά και τις
παρατηρήσεις της χωρική ς κατανομή ς των γαλαξιών σε έ ναν αραχνέ νιο κοσμικό
ιστό με συγκεντρώσεις σε σμή νη, υπερσμή νη και νή ματα. Επίσης, περιγρά φει
διεξοδικά τη διαστολή του Σύμπαντος και ως εκ τούτου την παραδεκτή σήμερα
θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang) που οδήγησε στη διά χυτη κοσμική
ακτινοβολία μικροκυμά των και τις ανισοτροπίες της, τα πρώτα σπέρματα
γαλαξιών, αλλά και την παραδό ξως επιταχυνόμενη διαστολή του Σύ μπαντος, τον
κοσμολογικό πληθωρισμό, τη σκοτεινή ύλη και ενέργεια, τα βαρυτικά κύ ματα
που ανιχνεύ ονται από τις συγχωνεύ σεις αστεριών νετρονίων και μελανών οπών,
τη θεωρία της σχετικό τητας του χωροχρό νου του Αϊ νστά ιν, την πιθανή ύ παρξη
πολυ-Συμπά ντων, κ.ά . Το βιβλίο εστιάζεται σε ερωτήματα, όπως:
➢ Πότε και πώς ανακαλύφθηκαν οι λευκοί νάνοι και οι πάλσαρς που
περιστρέφονται εκατοντάδες φορές ανά δευτερόλεπτο;
➢ Ποιά η συνεισφορά των ερευνητριών της αστρονομίας σε αυτές τις
ανακαλύψεις;
➢ Ποιό θα ήταν το βάρος σας, αν πηγαίνατε στο λευκό νάνο του Σείριου;
➢ Πώς και πότε ανακαλύφθηκαν οι μυστηριώδεις κβάζαρς, στις παρυφές
του γνωστού μας Σύμπαντος;
➢ Τί είναι οι βαρυτικοί φακοί;
➢ Πώς γιγαντιαίες ποσότητες πλάσματος εκτοξεύονται μακρυά από
ιδιόμορφους γαλαξίες και υπέρλαμπρους κβάζαρς, με φαινόμενες
ταχύτητες που υπερβαίνουν ακόμη και την ταχύτητα του φωτός;
➢ Πώς η αυτοομοιότητα στα jets που εκτείνονται σε κλίμακες από έτη
φωτός ως εκατομμύρια έτη φωτός χρησιμοποιείται για να
κατασκευάσουμε αναλυτικά μοντέλα τους;
➢ Πώς ανιχνεύουμε υπερμεγέθεις μελανές οπές στο κέντρο του Γαλαξία μας
(Nobel φυσικής 2020) και στα κέντρα πολλών άλλων γαλαξιών;
➢ Πώς ανακαλύφθηκαν οι εκλάμψεις ακτίνων-γ, οι ισχυρότερες εκρήξεις
στο Σύμπαν μετά τη Μεγάλη Έκρηξη και πως μπορεί να σχετίζονται με
κατακλυσμικούς αφανισμούς ζωντανών ειδών στη Γη;
➢ Ποιό είναι το απειροελάχιστο πλάτος των βαρυτικών κυμάτων που
ανιχνεύουμε;
➢ Πώς δημιουργήθηκαν τα ευγενή μέταλλα χρυσός και λευκόχρυσος που
έχουμε στα κοσμήματά μας κατά τη σύγκρουση δύο αστέρων νετρονίων;
➢ Πώς ανακαλύφθηκε θεωρητικά η ύπαρξη των εξωτικών μελανών οπών
από ένα Φυσικό που υπηρετούσε στο μέτωπο του πρώτου παγκοσμίου
πολέμου;

➢ Πώς φωτογραφήθηκε μια υπερμεγέθης μελανή οπή στο κέντρο ενός
μακρυνού γαλαξία;
➢ Πώς ένας ημιονηγός συνεισέφερε σημαντικά σε μιά από τις μεγαλύτερες
ανακαλύψεις της Κοσμολογίας;
➢ Πώς ένας διδακτορικός φοιτητής προέβλεψε την πυρηνοσύνθεση και τη
διάχυτη κοσμική ακτινοβολία μικροκυμάτων;
➢ Πώς όλη η ύλη του Σύμπαντος δημιουργήθηκε σε λίγα μόνο λεπτά μετά
τη Μεγάλη Έκρηξη;
➢ Πώς ανακαλύφθηκε κατά λάθος το αρχαιότερο διάχυτο φώς στο Σύμπαν;
➢ Πώς οι γαλαξίες συνυπάρχουν σε παρέες σμηνών και υπερσμηνών,
σχηματίζοντας έναν αραχνένιο κοσμικό ιστό;
➢ Τι είναι ο κοσμολογικός πληθωρισμός;
➢ Πού οφείλεται η επιταχυνόμενη διαστολή του Σύμπαντος;
➢ Πώς ανιχνεύεται η σκοτεινή ύλη;
➢ Πώς συνάγεται η ύπαρξη σκοτεινής ενέργειας στο Σύμπαν;
➢ Ποιά είναι τα όρια του παρατηρήσιμου Σύμπαντος;
➢ Γιατί η κοσμολογική σταθερά έχει μια πολύ χαμηλή τιμή;
➢ Τί συνέπειες έχει η παρατήρηση ότι ζούμε σε ένα Σύμπαν Ευκλείδειας
γεωμετρίας;
➢ Είναι το Σύμπαν πεπερασμένο ή άπειρο;
➢ Τί συνέπειες για τη ζωή έχει το γεγονός ότι οι διαστάσεις του
χωρόχρονου είναι 3+1;
➢ Γιατί υπάρχει η αβάσταχτη ελαφρότητα της βαρύτητας στο Σύμπαν;
➢ Γιατί ο ηλιακός θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας έχει μια προσεκτικά
ρυθμισμένη απόδοση;
➢ Γιατί υπάρχει ακριβώς ίσος αριθμός θετικών και αρνητικών ηλεκτρικών
φορτίων στο Σύμπαν;
➢ Γιατί στο τέλος-τέλος είμαστε εμείς εδώ ως homo sapiens;
Το βιβλίο παρουσιάζει τις συναρπαστικές ανακαλύψεις των τελευταίων 100
ετών που απάντησαν σε αυτά τα ερωτήματα.
Μέσα από τις 350 σελίδες του - 32 έγχρωμες - απευθύ νεται στο μέσο
σκεπτό μενο συμπολίτη μας που δεν διαθέ τει ενδεχομέ νως τις σχετικές τεχνικέ ς
γνώσεις.
Γι’ αυτό είναι πρώτιστα γραμμέ νο εκλαικευτικά , χωρίς δύ σκολες προχωρημέ νες
έ ννοιες, έ τσι ώστε ό λα να εξηγού νται απλά και με κατανοητό τρό πο. Ο
αναγνώστης δεν απαιτείται καν να έ χει γνώσεις θετικών επιστημών αλλά για
την κατανό ησή τους αρκεί μό νο έ να υπό βαθρο ανθρωπιστικών επιστημών, ή
ακό μα Λυκείου.
Η υπό λοιπη αφή γηση εστιά ζει σε μια εκλαϊκευτική περιγραφή της γνώσης που
έ χουμε σή μερα αποκτή σει για το Σύ μπαν, στο διά βα των τελευταίων 100 ετών.
Στοχεύ ει, δηλαδή , προς ά παντες ό σους Αριστοτελικά «του ειδέ ναι ορέ γονται
φύ σει» και επιθυμού ν να κατανοή σουν τη θέ ση μας στο ευρύ τερο κοσμικό
περιβά λλον όπου ζού με.
Και μια πρακτική συμβουλή προς τον αναγνώστη που αφορά το πώς είναι δομημέ νη η διή γηση του βιβλίου:

Καταρχή ν, δεν περιέ χονται μαθηματικές εξισώσεις, ή οποιαδή ποτε τεχνική
ιδιαιτερό τητα θα μπορού σε να δυσχερά νει τον αναγνώστη.
Ξεκινά με ένα συνοπτικό χρονολογικό πίνακα που περιέχει όλες τις σημαντικές
ανακαλύψεις του τελευταίου αιώνα - πολλές από αυτές τιμήθηκαν με βραβεία
Nobel, όπως πρόσφατα τα δύο έτη 2019 και 2020.
Ακολουθεί λεπτομερής ανάπτυξη, με χρονολογική σειρά στα επιμέρους
κεφάλαια των σημαντικότερων ανακαλύψεων, και τα κεφάλαια κλείνουν με 16
σελίδες αντιπροσωπευτικών έγχρωμων εικόνων.
Παρά λληλα όμως, εκτίθενται σε ξεχωριστό πλαίσιο και γκρι φό ντο πολλέ ς
σύ ντομες αφηγή σεις οι οποίες περιγρά φουν με γλαφυρό τρό πο τα πλέ ον
εντυπωσιακά χαρακτηριστικά αυτών των ανακαλύ ψεων. Πρό κειται για
εύ ληπτες περιγραφέ ς που εύ κολα θα θυμά ται ο αναγνώστης, για να διηγηθεί και
να συζητήσει πιθανώς σε μια φιλική παρέ α, όπως:
✓ Η αμφίδρομη πορεία της κατανό ησης των ά στρων και των ατό μων (σελ.
19):
«..ο δρό μος της κατανό ησης των ά στρων πρέ πει να διέ ρχεται μέ σα από την
κατανό ηση του ατό μων και ο δρό μος της κατανό ησης των ατό μων πρέ πει να
διέ ρχεται μέ σα από την κατανό ηση των ά στρων (Eddington)»
✓ Η εξωτική πυκνό τητα της ύ λης ενό ς Λευκού Νά νου (σελ. 26):
(Τι έλεγαν διεκεκριμένοι επιστήμονες όταν ανακαλύφθηκαν οι Λευκοί Νάνοι)
“Μαθαίνουμε για τους αστέ ρες αποκωδικοποιώντας τα μηνύ ματα που μας
στέ λνουν με το φως τους. Συγκεκριμέ να, το μή νυμα που μας στέ λνει ο συνοδό ς
του Σείριου, ό ταν αποκωδικοποιηθεί, μας λέ ει περίπου το εξή ς: «H υλική
σύ στασή μου είναι πολλέ ς χιλιά δες φορέ ς πυκνό τερη από οτιδή ποτε ά λλο έ χετε
ποτέ συναντή σει εσείς στη Γη. Ένας τό νος από την ύ λη μου μπορεί να χωρέ σει
μέ σα σε έ να σπιρτό κουτο». Τι απαντάμε σε έ να τέ τοιο μή νυμα; Η απά ντηση που
οι περισσό τεροι από εμά ς έ δωσαν αρχικά ή ταν: «Πά ψτε, μη λέ τε ανοησίες, αυτό
δεν γίνεται! (Eddington)»..
✓ Βά ρος ανθρώπου στο Λευκό Νά νο του Σείριου (σελ. 22):
.. έ νας ά νθρωπος μέ σου βά ρους 70 κιλών στη Γη, αν πή γαινε στην επιφά νεια του
Λευκού Νά νου του Σείριου, θα ζύ γιζε 28 εκατομμύ ρια κιλά (μά λλον δύ σκολο
βέβαια να επιβιώσει!) ..
✓ Το σφάλλειν είναι ανθρώπινον, όμως το να επιμένεις στο ίδιο σφάλμα είναι
διαβολικό (Σενέ κας) - Το πίπτειν ανθρώπινον, το εμμένειν εωσφορικόν, το
μετανοείν θείον! (Αγ. Ιωά ννης ο Χρυσό στομος) (σελ. 46):
.. και οι Έντινγκτον (που ποτέ δεν δέ χθηκε την πρό βλεψη του διδακτορικού του
φοιτητή S. Chandrasekhar για την ύ παρξη των υπέ ρπυκνων τελικών μελανών
οπών) και Αϊνστά ιν (που έγραψε ότι το φαινό μενο των βαρυτικών φακών δεν
θα ή ταν ποτέ παρατηρή σιμο) έ καναν μεγάλα λά θη..
✓ Όλα τα ραδιοτηλεσκό πια έ χουν συλλέ ξει περίπου την ενέ ργεια που έ χει
μια νιφά δα χιονιού ό ταν πέ φτει στο έ δαφος (σελ. 37):
..η ενέργεια κοσμικής προέλευσης που φθάνει στη Γη στα ραδιοκύματα είναι
εξαιρετικά ασθενική. Συγκεκριμένα, η ενέργεια που έχει μέχρι σήμερα συλλεγεί

από όλα τα ραδιοτηλεσκόπια δεν υπερβαίνει αυτήν που ελευθερώνει μιά νιφάδα
χιονιού όταν διασχίζοντας την ατμόσφαιρα φθάνει στο έδαφος..
✓ Ένας «Ηρά κλειος» ραδιογαλαξίας (Hercules A) (σελ. 47, 122):
.. από την γιγαντιαία κεντρική μελανή οπή του αναβλύ ζουν πίδακες μή κους
εκατομμυρίων ετών φωτό ς...
✓ Ανακά λυψη μελανή ς οπή ς στο κέ ντρο του Γαλαξία μας (σελ. 60):
.. μιά ανακάλυψη για την οποία δόθηκε το βραβείο Nobel φυσικής 2020.
Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν ο Roger Penrose, (University of Oxford, UK) για την
ανακάλυψη ότι ο σχηματισμός των μαύρων τρυπών είναι μια ισχυρή πρόβλεψη
της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, ο Reinhard Genzel (Max Planck Institute
for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany) και η Andrea Ghez (University
of California, Los Angeles, USA), για την ανακάλυψη ενός υπερμεγέθους
συμπαγούς αντικειμένου στο κέντρο του γαλαξία μας. (H Andrea Ghez είναι η 4η
γυναίκα που βραβεύεται με Νόμπελ Φυσικής ..
✓ Supernova ASSASN-15lh (σελ. 64):
.. αριθμοί που πραγματικά σε ζαλίζουν: σε έ να μό νο δισεκατομμυριοστό του
δευτερολέ πτου, ο υπερκαινοφανής ASSASN-15lh ακτινοβό λησε περισσό τερη
ενέ ργεια από ό ,τι θα μπορού σαν να παρά γουν σε πλή ρη ισχύ ό λοι οι σταθμοί
παραγωγή ς ηλεκτρική ς ενέ ργειας επί Γης, για 2,8 δισεκατομμύ ρια χρό νια ...
✓ Οι πά λσαρς είναι γιγά ντιοι, ταχύτατα περιστρεφό μενοι ατομικοί πυρή νες
(σελ. 69):
.. οι συνθή κες που επικρατού ν σε έ να ά στρο νετρονίων είναι για εμά ς πραγματικά αδιανό ητες. Ένα μικρό σφαιρίδιο από τα υλικά ενό ς τέ τοιου ά στρου, μεγέ θους ενό ς χιλιοστού του μέ τρου (δλδ, ό σο εί ναι το κεφά λι μιας καρφίτσας), θα
ζύ γιζε περίπου πεντακό σιες χιλιά δες τό νους, δηλαδή ό σο πέ ντε μεγά λα αεροπλανοφό ρα των 100 χιλιά δων τό νων το καθέ να! ..
✓ Ο ταχύ τερα περιστρεφό μενος πά λσαρ (σελ. 80):
... που είναι γνωστό ς μέ χρι σή μερα έχει περίοδο 14 χιλιοστά του δευτερολέ πτου,
δηλ., πραγματοποιεί 42.960 περιστροφέ ς ανά λεπτό , ή, πλέ ον των 700
περιστροφών κά θε δευτερό λεπτο!! Αυτό αντιστοιχεί σε μια ταχύ τητα
περιστροφή ς στον ισημερινό του μεγαλύ τερη από 70.000 χλμ το δευτερό λεπτο.
Το άστρο ευρέσκεται πολύ κοντά στο ό ριο θραύ σης του, ό που η ισχυρό τατη
βαρύ τητά του δεν θα ή ταν ικανή να συγκρατή σει το υλικό του από τις τερά στιες
αντίπαλες φυγό κεντρες δυνά μεις. Πρό κειται επομέ νως για πολύ εξωτικά
αντικείμενα στα ό ρια της Φυσική ς ..
✓ Μεγά λοι κατακλυσμικοί αφανισμοί ζωντανών ειδών στη Γη και η πιθανή
σχέ ση τους με τις εκλά μψεις ακτίνων-γ (σελ. 90):
..οι εκλάμψεις ακτίνων-γ είναι οι ισχυρότερες εκρήξεις στο Σύμπαν μετά την BigBang και αν συμβεί μια τέ τοια έκλαμψη ακτίνων-γ στον Γαλαξία μας, διαρκέσει
μόνο 10 δευτερόλεπτα και στοχεύ σει τη Γη, θα μπορού σε να εξαφανίσει κά θε
ίχνος ζωή ς από τον πλανή τη μας ...

✓ Το απειροελά χιστο πλά τος των βαρυτικών κυμά των (σελ. 94):
.. ο κά θε βραχίονας μή κους 4 χλμ των σύ γχρονων συμβολομέ τρων ανίχνευσης
βαρυτικών κυμά των LISA και VIRGO παραμορφώνεται κατά 10–18 του μέ τρου,
δηλ., έ να δισεκατομμυριοστό του ενό ς δισεκατομμυριοστού του μέ τρου, ή έ να
δεκά κις χιλιοστό της ακτίνας ενό ς πρωτονίου! Ακό μη και αν ο βραχίονας του
συμβολομέ τρου είχε μή κος ό σο η από σταση του εγγύ τερου αστέ ρα, δηλ. 4 έ τη
φωτό ς, τό τε το πλά τος του βαρυτικού κύ ματος θα ή ταν μικρό τερο του πά χους
μιας τρίχας! Και ό μως τα βαρυτικά κύ ματα ανιχνεύ θηκαν! (Ο Αϊνστά ιν έ κανε και
εδώ λά θος, ό σον αφορά την δυνατό τητα ανίχνευσης τέτοιων βαρυτικών
κυμά των – αλλά και ο Αϊνστά ιν εί παμε έ κανε λά θη) ...
✓ Ψίθυροι του Σύ μπαντος (σελ. 95):
… το φά σμα των βαρυτικών κυμά των εκτεί νεται από 10–7 Hz ως 1011 Hz. Οι
ακουστικέ ς συχνό τητες για τον ά νθρωπο εκτείνονται κατά προσέ γγιση από τα
20 Hz έ ως τα 20 KHz. Έτσι, επειδή οι συχνό τητες των βαρυτικών κυμά των είναι
συχνό τητες που μπορεί να ακού σει το ανθρώπινο αυτί, σή μερα μπορού με να
ακού σουμε για πρώτη φορά τους «ψιθύ ρους» του Σύ μπαντος να μας «μιλά νε» …
✓ Η κολοσσιαία ενέ ργεια που παρά γεται κατά τη συγχώνευση δύ ο μεγά λων
μελανών οπών (σελ. 97):
... κατά τη διά ρκεια των 20 χιλιοστών του δευτερολέ πτου της συγχώνευσης των
δύ ο μελανών οπών, η μέγιστη τιμή της ισχύ ος της ακτινοβολίας του βαρυτικού
κύ ματος έ φθασε να είναι 50 φορέ ς μεγαλύ τερη από τη συνολική ενέ ργεια ανά
δευτερό λεπτο αυτής που ακτινοβολού ν ό λοι μαζί οι αστέ ρες του παρατηρή σιμου Σύ μπαντος ...
✓ Η πρωτοφανή ς παγκό σμια επιστημονική κινητοποίηση της ανίχνευσης
της πηγή ς βαρυτικών κυμάτων GW170817 (σελ. 99):
...συμπεριέλαβε εκτός από τα συμβολό μετρα LIGO και VIRGO και 70 επίγεια και
δορυφορικά τηλεσκό πια ...
✓ Κατά τη σύ γκρουση των 2 αστέ ρων νετρονίων (σελ. 111):
...παράγεται χρυσός που ζυγίζει όσο η Γη και έχει σημερινή αξί α
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 $. Σε κάποια τέτοια κοσμική
σύγκρουση παρήχθη ο χρυσός και ο λευκόχρυσος των κοσμημάτων μας ...
✓ Ένας γαλαξίας που «χωρά ει» μέ σα σε έ να μικρό πλανητικό σύ στημα (σελ.
111):
...η ακτίνα των 500.000 ετών φωτό ς του γαλαξία Μ87 είναι περί τα 250
εκατομμύ ρια φορέ ς μεγαλύ τερη της ακτίνας της μελανή ς οπή ς στο κέ ντρο του!
Με ά λλα λό για αν η μελανή οπή μά ζας 6,5 δισεκατομμυρίων ηλιακών μαζών στο
κέ ντρο του Μ87 είχε το μέ γεθος που έ χει έ να μπαλά κι του πιγκ-πογκ, ο γαλαξίας
αυτός με συνολική μά ζα περί τα 2,4 τρισεκατομμύ ρια ηλιακέ ς μά ζες, θα είχε
ακτίνα 2.500 χλμ. (περίπου ό σο η από σταση Αθή να - Παρίσι). Πρό κειται δηλ.,
για μια τερά στια συγκέ ντρωση μά ζας στην πά ρα πολύ μικρή (σχετικά ) περιοχή
των διαστά σεων ενό ς πλανητικού συστή ματος (130 φορές την απόσταση ΓηςΉλιου) ...

✓ Η πρώτη φωτογράφηση των εξωτικών μελανών οπών (σελ. 112 ):
στις 10 Απριλίου 2019 δημοσιεύ θηκε η πρώτη στην ιστορία ά μεση εικό να μιας
γιγαντιαίας μελανή ς οπή ς που λουφά ζει στην καρδιά ενό ς μακρινού γαλαξία σε
από σταση δεκά δες εκατομμύ ρια έ τη φωτό ς και η οποία καταπίνει λαίμαργα
ολό κληρες ηλιακέ ς μά ζες κά θε έ τος και εκτοξεύ ει τα περισσεύ ματα του
«δείπνου» της με ταχύ τητες κοντά στην ταχύ τητα του φωτό ς.
✓ Η πρόβλεψη ύπαρξης των εξωτικών μελανών οπών (σελ. 141) :
Ο Αϊνστά ιν διετύ πωσε αλλά δεν έ λυσε τις εξισώσεις της ΓΘΣ. Την πρώτη ακριβή
λύ ση των εξισώσεων της Σχετικό τητας βρή κε ο χαρισματικό ς Αυστριακό ς
φυσικό ς Karl Σβά ρτσιλντ (Schwarzschild). Ο Σβά ρτσιλντ, μπό ρεσε να παρά γει
μια ακριβή λύ ση την οποία κοινοποίησε για πρώτη φορά σε μια επιστολή του
προς τον Αϊνστά ιν την 22α Δεκεμβρίου 1915, γραμμέ νη ενώ υπηρετού σε κατά
τον Πρώτο Παγκό σμιο Πό λεμο στο Ρωσικό μέ τωπο. Ο Σβά ρτσιλντ κατέ ληγε σε
αυτή την επιστολή προς τον Αϊνστά ιν ως εξή ς:
«Όπως βλέ πετε, ο πό λεμος με αντιμετωπίζει αρκετά ευγενικά , και παρά τους
κανονιοβολισμού ς τριγύ ρω, μου επιτρέ πει να ξεφύ γω από ό λα αυτά τα πεζά
δεινά και να κά νω έ να ευχά ριστο περί πατο στη χώρα των ιδεών σας». Ο
Αϊνστά ιν θαύ μασε τους υπολογισμού ς του Σβά ρτσιλντ, ωστό σο θεώρησε ό τι
αυτοί ή ταν απλά και μόνο μια μαθηματική θεωρία! Όμως, όπως είπαμε και πριν,
και ο Αϊνστά ιν έκανε λάθη ...
✓ Η «μετριοπά θεια;» του Eddington (σελ. 149)...:
..κατά τη διά ρκεια μιας από τις διαλέ ξεις του Έντινγκντον, κάποιος τον
ρώτησε: «Καθηγητά Έντινγκντον, πρέ πει να είσθε έ να από τα τρία ά τομα
στον κό σμο που κατανοεί τη Γενική Σχετικό τητα». Ο Έντινγκντον
κοντοστά θηκε, για λίγο αλλά ο ακροατής επανήλθε: «Μην είσθε μετριοπαθή ς,
καθηγητά Έντινγκντον, μη διστάζετε να μας απαντήσετε!» Τό τε, ο Έντινγκντον
του απά ντησε: «Όχι! Αντίθετα, προσπαθώ να σκεφτώ ποιό είναι το τρίτο
ά τομο!» ..
✓ Το Σύ μπαν έ χει δημιουργηθεί από έ ναν Δημιουργό (σελ. 157):
..παρότι ο Lemaître ή ταν έ νας ευσεβή ς καθολικό ς ιερέας, αντιτά χθηκε στην
ανά μειξη της επιστή μης με τη θρησκεία, της φυσική ς με την μεταφυσική , αν και
θεωρού σε ό τι οι δύ ο τομείς δεν ή ταν καθό λου σε σύ γκρουση …
✓ Πώς ένας ημιονηγό ς συνεισέφερε σημαντικά σε μια από τις μεγαλύ τερες
ανακαλύ ψεις της κοσμολογίας (σελ. 162):
Ο Milton Humason (Μίλτον Χιού μασον), συνεργάτης του Hubble, έχει μια
ενδιαφέ ρουσα βιογραφία. Καταρχή ν, σε μικρή ηλικία εγκατέ λειψε το σχολείο, κι
έ τσι η εκπαίδευσή του σταμά τησε στα 14 χρό νια του. Επειδή του ά ρεσαν τα
βουνά , ζή τησε να εργασθεί ως ημιονηγό ς (οδηγό ς μουλαριών), από αυτού ς που
προσελή φθησαν για να μεταφέ ρουν τα υλικά κατασκευή ς και τον εξοπλισμό του
μεγάλου Αστεροσκοπείου του ό ρους Wilson στην Καλιφό ρνια… Στη συνέχεια
πραγματοποίησε πολύ σημαντικέ ς παρατηρησιακέ ς ανακαλύ ψεις, λαμβά νοντας
φωτογραφί ες και δύ σκολα φασματογραφή ματα αμυδρών γαλαξιών, που
διαδραμά τισαν σημαντικό ρό λο στην ανά πτυξη της Κοσμολογίας, βοηηθώντας
τον Edwin Hubble να διατυπώσει τον νό μο της διαστολή ς του Σύ μπαντος ..

✓ Όλοι τελικά χρειά ζονται (σελ. 167):
.. και οι «κοινωνικοί» αστέ ρες εντός ενό ς γαλαξία, καθώς αυτοί μας
αποκαλύ πτουν την κατανομή της φωτεινή ς του μά ζας, αλλά και οι
«ακοινώνητοι» και «ατίθασοι» αστέρες που ζούν εκτός αυτού, καθό τι αυτοί μας
αποκαλύ πτουν την κατανομή της σκοτεινή ς μά ζας στη μεγά λη κλίμακα του
σμή νους ..
✓ Πώς ο Κό σμος ά ρχισε να υπά ρχει σε 5 λεπτά (σελ. 174):
η διδακτορική εργασία του Alpher (1948) εί χε τό σο εντυπωσιά σει ώστε την
παρακολού θησαν εκατοντά δες ά τομα, συμπεριλαμβανομέ νων πολλών
δημοσιογρά φων. Η ανακά λυψη αυτή είχε μεγά λη απή χηση και στις 14 Απριλίου
1948 η αμερικανική εφημερίδα Washington Post είχε τον πρωτοσέ λιδο τίτλο
«World Began in 5 Minutes – ο Κό σμος ά ρχισε να υπά ρχει σε 5 λεπτά » …
✓ Από τη δημιουργία την ύ λης τα πρώτα λεπτά , στην πολύ μεταγενέ στερη
δημιουργία του ανθρώπου στο Σύ μπαν (σελ. 175):
…το γεγονό ς ό τι τα χημικά στοιχεία υδρογό νο και ή λιο, τα οποία μαζί συνιστού ν
πλέ ον του 99,9% της (βαρυονική ς) μά ζας του Σύ μπαντος, δημιουργή θηκαν στα
λίγα πρώτα λεπτά της ζωή ς του, αποτελεί αναμφίβολα έ να από τα
συναρπαστικό τερα γεγονό τα στην ιστορία της επιστή μης. O George Gamow είχε
χαρακτηριστικά σχολιά σει:
«χρειά στηκε περίπου μια ώρα για να δημιουργή σει τα ά τομα, μερικά
εκατομμύ ρια έ τη για να δημιουργή σει τους γαλαξίες, αλλά πέ ντε
δισεκατομμύ ρια έ τη για να δημιουργή σει τον ά νθρωπο!» ..
✓ Οι προοβλέψεις της «Ανθρωπική ς Αρχή ς» (σελ. 178):
Όπως, χαρακτηριστικά επεσή μανε ο Hoyle, «αν δεν συνέ βαινε αυτή η διαδικασί α
εντό ς των αστέ ρων εγώ δεν θα υπή ρχα».
Σύμφωνα με την Ανθρωπική Αρχή , «Οι θεμελιώδεις παρά μετροι του Σύ μπαντος
πρέ πει να είναι τέ τοιες ώστε να επιτρέ πουν τη δημιουργία παρατηρητών στο
Σύ μπαν σε κά ποιο στά διο».
Παραφρά ζοντας τον Rene Descartes (Καρτέ σιο) που έ γραψε: Je pense, done je
suis, δηλ. σκέ πτομαι, ά ρα υπά ρχω, μπορούμε να πούμε: cogito ergo sum, cogito
ergo mundus talis est (σκέ πτομαι, ά ρα ο κό σμος είναι ό πως εί ναι)…
✓ Τα ενοχλητικά «παρά σιτα» (σελ. 182):
.. ο ηλεκτρικό ς «θό ρυβος» που απασχολού σε τους Penzias και Wilson, δεν ή ταν
τίποτε ά λλο παρά η αρχέ γονη κοσμική ακτινοβολία, η «ηχώ» από την τιτά νια
Δημιουργία του Σύ μπαντος, στη Μεγά λη Έκρηξη αυτή καθευατή . Δηλ., τα ενοχλητικά «παρά σιτα», από τα οποία προσπαθού σαν να απαλλαγού ν οι Penzias
και Wilson, ή ταν η σημαντικό τερη παρατηρησιακή ανακά λυψη στην ιστορία της
Κοσμολογίας, μετά την ανακά λυψη της διαστολή ς του Σύ μπαντος …
✓ Το «σκοτεινό » μέ λλον του Σύ μπαντος (σελ. 191):
Αν η επιταχυνό μενη διαστολή του Σύ μπαντος συνεχισθεί, τρεις θεωρίες μπορού ν
να περιγρά ψουν το πιθανό τέ λος του: η «Μεγά λη Ψύ ξη – Big Freeze», η
«Μεγά λη Σχά ση – Big Rip», ή, η «Μεγά λη Συντριβή – Big Crunch» ..

✓ Η επερχόμενη σύ γκρουση Γαλαξία – Ανδρομέ δας (σελ. 193):
.. σή μερα, ο γαλαξίας της Ανδρομέ δας προσεγγίζει απειλητικά τον δικό μας
Γαλαξία, με μια ταχύ τητα περίπου 400.000 χλμ την ώρα! Πρέ πει να ανησυχού με;
✓ Οι συντροφιέ ς των γαλαξιών (σελ. 194):
...παρατηρησιακέ ς μελέ τες έ χουν δείξει ό τι οι γαλαξίες στο Σύ μπαν
συμπεριφέ ρονται ως κοινωνικά ό ντα: σπά νια εμφανίζονται απομονωμέ νοι μέ σα
στην απεραντοσύ νη του Διαστή ματος. Λες και φοβού νται τη μοναξιά ,
σχηματίζουν μικρέ ς ή μεγά λες «παρέ ες»! ...
✓ Ένα περίπλοκο δίκτυο διαστημικών αυτοκινητό δρομων (σελ. 197):
..στον μεγά λο οδικό χά ρτη του Σύ μπαντος, οι πολυσύ χναστοι κό μβοι των
γαλαξιακών υπερσμηνών συνδέ ονται αναμεταξύ τους με μεγά λους
αυτοκινητό δρομους πλά σματος που περικλεί ουν τις ερή μους των Kοσμικών
Kενών (Cosmic Voids). Αυτοί οι διαστημικοί αυτοκινητό δρομοι είναι γνωστοί ως
Κοσμικά Νή ματα (Cosmic Filaments) και μπορού ν να εκτείνονται για
εκατοντά δες εκατομμύ ρια έ τη φωτό ς, γεμά τοι μό νο από σκό νη, αέ ριο και
πολυά σχολα ηλεκτρό νια που «οδηγού ν» πολύ κοντά στο καθολικό ό ριο
ταχύ τητας, δηλ., την ταχύ τητα του φωτό ς! …
✓ Μια εφιαλτική τελική κοσμική εξέ λιξη (σελ. 232):
..αν η σκοτεινή ενέ ργεια συνεχίσει τον «καλπασμό » της με το σημερινό ρυθμό ,
τό τε ξεπροβά λλει στον ορίζοντα έ να εφιαλτικό τελικό κοσμικό σενά ριο, όπου
στο μέ λλον τα πά ντα θα έ χουν απομακρυνθεί πια τό σο πολύ από τη Γη, ώστε
τίποτε να μην είναι ορατό στον ουρανό , όπου η Γη και κά θε ά λλος πλανή της θα
ζουν μέ σα στο από λυτο σκοτά δι. Πρόκειται για το σενά ριο της υπέ ρτατης
κοσμική ς καταστροφή ς...
✓ Ένας γαλαξίας στα ό ρια του παρατηρή σιμου Σύ μπαντος (σελ. 235):
..η σημερινή από σταση του πιο από μακρου γαλαξία GN-z11 από τη Γη είναι 32
δις έ τη φωτό ς, παρό λο που η ηλικία του Σύ μπαντος δεν υπερβαίνει τα 13,8 δις
έ τη. Πώς εξηγείται αυτό;..
✓ Πότε και πώς σχηματίσθηκαν και πώς λά μπουν τα αινιγματικά Κβά ζαρς;
(σελ. 236) :
..οι μελανέ ς οπέ ς στα Κβάζαρς, τα οποία σχηματίσθηκαν στα πρώτα
δισεκατομμύρια της ηλικίας του Σύμπντος, μπορού ν να μετατρέ ψουν μέχρι 32%
της μά ζας ενό ς αντικειμέ νου σε ενέ ργεια, σε σύ γκριση με μό λις το 0,7% της
μετατροπή ς της μά ζας σε ενέ ργεια που συμβαίνει στην πυρηνική σύ ντηξη της
αλυσίδας πρωτονίου -πρωτονίου, κατά την παραγωγή ενέ ργειας σε αστέ ρια σαν
τον Ήλιο ..
✓ Το μεγά λο ταξίδι του φωτό ς στο Σύ μπαν (σελ. 239):
Οι σύ γχρονες αστρονομικέ ς παρατηρή σεις, διεισδύ ουν μέ χρι την εποχή δημιουργίας των νεό τερων και πιο από μακρων αστέ ρων, γαλαξιών και αινιγματικών Κβά ζαρς, από τους οποίους ό ταν ξεκίνησε το φως να έ λθει προς εμά ς, αυτοί μό λις είχαν γεννηθεί και ευρίσκονταν στα πρώτα στά δια της ζωή ς τους. Το
φως αυτών των απομακρυσμέ νων κοσμικών αντικειμέ νων που φτά νει σή μερα

στη Γη, έ χει ηλικία περί τα 13 δισεκατομμύ ρια χρό νια. Ξεκίνησε, δλδ το μεγά λο
ταξίδι του από πολύ μακρινά μέ ρη μέ χρι να έ λθει προς εμά ς, σε μία περίοδο που
ο Γαλαξίας μας δεν είχε καν αρχίσει να γεννιέ ται ού τε βέ βαια ο Ήλιος και η Γη
μας! ..
✓ Το κενό διά στημα ανά μεσα σε 2 φωτογραφί ες του νεαρού Σύ μπαντος
(σελ. 242):
.. περίπου 400.000 χρό νια μετά τη Μεγά λη Έκρηξη, το Σύ μπαν κρύ ωσε στους
περίπου 4.000 βαθμού ς Κέ λβιν, μια θερμοκρασία αρκετά χαμηλή για τα
ηλεκτρό νια και τα πρωτό νια να συνδεθού ν και να σχηματίσουν ά τομα
ουδέ τερου υδρογό νου από το προϋ πά ρχον αέ ριο ιό ντων και ηλεκτρονίων,
οπόταν το Σύμπαν έγινε διαφανέ ς. Έχουμε επίσης «φωτογραφίες» ενό ς ακό μη
πιο πρό σφατου Σύ μπαντος, ό ταν οι γαλαξίες ή ταν γεμά τοι αστέ ρια, περίπου έ να
δισεκατομμύ ριο χρό νια μετά τη Μεγά λη Έκρηξη, οπό ταν το Σύ μπαν ξανά γινε
διαφανέ ς… Αλλά τι συνέ βη μεταξύ αυτών των δύ ο «φωτογραφιών» ;
✓ Το «φού σκωμα» του Σύ μπαντος στη φά ση του πληθωρισμού (σελ. 255):
..όταν η ηλικία του Σύ μπαντος ή ταν ίση με το έ να δισεκατομμυριοστό του ενό ς
δισεκατομμυριοστού του ενό ς δισεκατομμυριοστού του ενό ς δισεκατομμυριοστού του δευτερολέ πτου, αυτό πέ ρασε από μια συντομό τατη περίοδο υπερταχείας διαστολή ς, φουσκώνοντας από το μέ γεθος ενό ς πρωτονίου μέ χρι πολύ
μεγαλύ τερο από το μέ γεθος ενό ς πορτοκαλιού , διαστελλό μενο με μια ταχύ τητα
πολλέ ς-πολλέ ς φορέ ς την ταχύ τητα του φωτό ς. Στη συνέ χεια, η διαστολή
επιβραδύ νθηκε κατά έ να σημαντικό ρυθμό . Όσο απίθανο και αν αυτό σας
ακού γεται, συμφωνεί με κά θε παρατή ρηση που κατά φεραν να κά νουν οι
αστρονό μοι!» [Περιοδικό Time, 58, Nov 29, 2004]…
✓ Γιατί η σταθερά της λεπτή ς υφή ς α=1/137 έχει την τιμή 1/137; (σελ.
287):
…στις αρχέ ς του 21ου αιώνα, πολλοί φυσικοί, συμπεριλαμβανομέ νου του
Stephen Hawking (βλ. το βιβλίο του «Το χρονικό του χρό νου») ά ρχισαν να
συζητού ν την ιδέ α των πολυσυμπά ντων. Στο πλαίσιο αυτό , η σταθερά της
λεπτή ς υφή ς ή ταν μία από τις καθολικέ ς σταθερέ ς που οδηγού σαν στην ιδέ α ό τι
ζού με σε έ να Σύ μπαν επιλεγμέ να ρυθμισμέ νο (fine tuned) με μεγά λη ακρίβεια...
✓ Γιατί ο ηλιακό ς θερμοπυρηνικό ς αντιδραστή ρας έ χει μια προσεκτικά
ρυθμισμέ νη από δοση ε=0,007 (σελ. 250);
Αν η από δοση αυτή ς της θερμοπυρηνική ς σύ ντηξης ή ταν 0,006 ή 0,008, δλδ,
διέ φερε κατά 1 χιλιοστό της τιμή ς του 0,007 που έ χει εντό ς του Ήλιου, τό τε ο
Ήλιος δεν θα υπή ρχε και κατ’ επέ κταση και εμείς δεν θα είμαστε εδώ χωρίς αυτή
την απαραίτητα ηλιακή ενέ ργεια
✓ Γιατί υπά ρχει ακριβώς ί σος αριθμό ς θετικών και αρνητικών ηλεκτρικών
φορτίων στο Σύ μπαν, Qολ=0 (σελ. 291);
.... δεν γνωρίζουμε γιατί παντού στο Σύ μπαν υπά ρχει αυστηρή ηλεκτρική ουδετερό τητα. Έγινε αυτό από τύ χη; έ γινε από σύ μπτωση; καθορίσθηκε από τη Θεία
Πρό νοια; ή , έ γινε για κά ποιον ά λλο λό γο;

✓ Τύ χη ή Θεία Πρό νοια; (σελ. 249):
εκτιμάται ότι υπάρχουν μεταξύ 1078 - 1082 άτομα στο γνωστό, παρατηρήσιμο
Σύμπαν. Δηλ., η μονάδα ακολουθούμενη από 78 – 82 μηδενικά. Αυτά είναι
κυρίως άτομα υδρογόνου, με ένα θετικό πρωτόνιο και ένα αρνητικό ηλεκτρόνιο.
Αν λοιπόν ο αριθμός των ηλεκτρονίων στο Σύ μπαν διέ φερε από τη μονά δα
κατά έ να μέ ρος στα 1037 – δηλ. σε κά θε 100 ενδεκά κις εκατομμύ ρια ζεύ γη
πρωτονίων πλεό ναζε ή έ λειπε έ να ηλεκτρό νιο – οι απωστικέ ς ηλεκτρικέ ς
δυνά μεις θα υπερίσχυαν των ελκτικών βαρυτικών και δεν θα είχαν σχηματισθεί
γαλαξίες, αστέ ρες, πλανή τες, ζωή . Το ά κρως εντυπωσιακό λοιπό ν είναι, ό τι ο
αριθμό ς των θετικά φορτισμέ νων σωματιδίων στο Σύ μπαν είναι ακριβώς (!)
ίσος με τον αριθμό των αρνητικά φορτισμέ νων σωματιδίων…
✓ Μιά αδύνατη χειραψία 2 ηλεκτρικά φορτισμένων ανθρώπων (σελ. 293):
...η δύ ναμη ηλεκτρική ς ά πωσης 2 ανθρώπων που είναι ηλεκτρικά φορτισμέ νοι
μό νο με το 1% του συνολικού τους ηλεκτρικού φορτίου και ευρίσκονται σε
απόσταση ενός μέτρου θα ισού νταν με το βά ρος ολό κληρης της Γης, δλδ, θα
ή ταν ικανή να σηκώσει ό λη τη Γη! Άρα, μιά τέτοια χειραψί α τους θα ή ταν
αδύ νατη (Feynman) ...
✓ Γιατί οι διαστά σεις του χωρό χρονου είναι Δ=3+1 (σελ. 301);
..οι τροχιέ ς των πλανητών γύ ρω από τον Ήλιο, αλλά και των ηλεκτρονίων γύ ρω
από τον πυρή να των ατό μων είναι ευσταθεί ς μό νο στον τρισδιά στατο χώρο μας!
Τα άτομα και οι πλανήτες γύρω από τον Ήλιο δεν θα υπήρχαν αν οι διαστάσεις
του χώρου δεν ήταν 3..
✓ Γιατί υπά ρχει η «αβά σταχτη ελαφρό τητα της βαρύ τητας» στο Σύ μπαν,
με μια ασύ λληπτα ασθενική ισχύ , Ι=10–39; (σελ. 296);
Εά ν η βαρύ τητα ή ταν ασθενέ στερη, τό τε στο εσωτερικό του Ήλιου και των
ά λλων αστεριών η δύναμη που αντιστοιχεί στην εσωτερική πίεση, η οποία
πά ντα εί ναι σε ισορροπία με το βά ρος των υπερκείμενων στρωμά των τους, θα
ή ταν χαμηλό τερη. Αλλά χαμηλό τερη εσωτερική πίεση θα αντιστοιχού σε σε
χαμηλό τερη θερμική ενέ ργεια των πρωτονίων του ηλιακού εσωτερικού . Με τη
σειρά τους αυτά τα πρωτό νια δεν θα μπορού σαν να ξεπερά σουν το φρά γμα
Coulomb για να ξεκινή σει η θερμοπυρηνική σύ ντηξη. Το αποτέ λεσμα θα ή ταν ό τι
ο Ήλιος και τα ά λλα αστέ ρια να μην λά μπουν! Αντίθετα, εά ν η βαρύ τητα ή ταν
ισχυρό τερη στο ηλιακό εσωτερικό , η πίεση ισορροπίας θα ή ταν υψηλό τερη. Έτσι
ό μως τα θερμοπυρηνικά καύ σιμα θα καίγονταν και θα εξαντλού νταν πολύ πιο
γρή γορα. Ως αποτέ λεσμα, τα αστέ ρια θα ζού σαν μια μικρό τερη διά ρκεια ζωή ς,
πριν δοθεί τελικά σε κά ποιο γειτονικό τους πλανή τη η ευκαιρί α στη ζωή να
εξελιχθεί και να αναπτυχθεί!
✓ Γιατί η πυκνό τητα του Σύ μπαντος ισούται με την κρίσιμη (Ω=1); (σελ.
302);
.. η τιμή Ω=1 του λόγου της πυκνότητας του Σύμπαντος προς την κρίσιμη
πυκνότητα φαίνεται να έ χει προσεκτικά ρυθμιστεί και να εί ναι έ να προαπαιτού μενο για την εμφά νιση ανώτερης μορφή ς, ενσυνείδητης ζωή ς στο Σύ μπαν ..
✓ Γιατί η κοσμολογική σταθερά Λ έ χει τη χαμηλή τιμή Λ=10–52; (σελ. 304);

.. έ να Σύ μπαν με μικρότερη κοσμολογική σταθερά Λ, θα ήταν σί γουρα έ να
κλειστό Σύ μπαν. Όμως τό τε, η διά ρκεια ζωή ς αυτού του κλειστού Σύ μπαντος θα
ή ταν μικρό τερη από την ηλικία του Σύ μπαντό ς μας, πιθανώς πολύ πιο σύ ντομη
από ό τι απαιτείται για να διαμορφωθεί νοή μων ζωή . Από την ά λλη πλευρά , έ να
Σύ μπαν με μεγά λη θετική κοσμολογική σταθερά Λ, θα διαστέ λλονταν πολύ
γρή γορα, εμποδίζοντας έ τσι το σχηματισμό γαλαξιών και αστέ ρων. Μό νο στη
σχετικά σπά νια περίπτωση – η οποί α αντιστοιχεί στο δικό μας Σύ μπαν, ό που η
ενέ ργεια του κενού δίνει την παρατηρού μενη τιμή της κοσμολογική ς σταθερά ς Λ
– είναι συμβατή η ανά πτυξη της ζωή ς, ό πως την γνωρίζουμε! ..
✓ Στο τέλος-τέλος, γιατί είμαστε εδώ ως homo sapiens; (σελ. 307);
.. θα μπορού σε να πει κά ποιος ό τι αυτοί οι επτά αριθμοί καθορίζουν έ να Σύ μπαν
κατά λληλα ρυθμισμέ νο έ τσι ώστε να προκύ ψει η δομή του σε γαλαξίες, αστέ ρες, πλανή τες και τελικά ζωή . Είναι τού τη η ρύ θμιση μια σύ μπτωση, ή
αποτέ λεσμα Θεί ας Πρό νοιας; Όλοι ά λλωστε οι φυσικοί νό μοι μοιά ζουν να είναι
σχεδιασμέ νοι για την δημιουργία ζωή ς. Εί ναι αυτό τυχαίο; Είμαστε τό σο
απίθανα τυχεροί ώστε να ζού με στο πιο τυχερό Σύ μπαν που θα μπορού σε να
υπά ρξει ποτέ ; Η μή πως ό λα αυτά εί ναι μέ ρος ενό ς μεγαλειώδους σχεδίου;
Μή πως η απλό τητα, συμμετρία, αρμονία και σκοπιμό τητα των φυσικών νό μων
καταμαρτυρού ν την αδή ριτη παρουσία ενό ς πανσό φου Δημιουργού /Νομοθέ τη;..
Σ τον πρόλογο του βιβλίου,ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος, αστροφυσικός
στο Harvard μαζί με τον συγγραφέα (1981), μεταξύ άλλων γράφει και τα εξής:
«Διαβά ζοντας το υπέ ροχο αυτό βιβλίο του καθηγητή Κανά ρη Τσίγκανου,
αισθά νεσαι σαν να έ χεις βά λει το μά τι σου στο τηλεσκό πιο και να βυθίζεσαι
στην από λαυση της θέ ας του μαγευτικού μας κό σμου. Βλέ πεις τα επιτεύ γματα
του παρελθό ντος και ενορά ς και φαντά ζεσαι αυτά του μέ λλοντος. Συχνά
νοιώθεις σαν να ψηλαφείς τα από μακρα, τα δυσνό ητα, αυτά που δεν πιά νονται,
τον χρό νο, το μέ λλον. Ατέ λειωτες σελίδες με ασύ λληπτες περιγραφέ ς, με
μοναδικέ ς εμπνεύ σεις, με θαυμαστά επιτεύ γματα, ό πως οι απεικονιστικέ ς
πιστοποιή σεις της σύ γκρουσης δύ ο αστέ ρων νετρονίων, με ανίχνευση
ταυτό χρονης εκπομπή ς βαρυτικών κυμά των σε ό λο το ηλεκτρομαγνητικό
φά σμα, η πρώτη «φωτογρά φηση» γιγά ντιας μελανή ς οπή ς στο κέ ντρο ενό ς
μακρινού γαλαξί α (Μ87), η καταγραφή πλέ ον των 4000 εξωπλανητών, κά ποιων
σε πλανητικά συστή ματα που προσομοιά ζουν με το δικό μας (π.χ. με 7
πλανή τες), η διαπίστωση ύ παρξης νερού σε ό λο το ηλιακό σύ στημα, η ανίχνευση
νετρίνων από τον πυρή να του Ήλιου, που καθώς ταξιδεύ ουν από τον Ήλιο στη
Γη αλλά ζει η «ταυτό τητά » τους, η ανακά λυψη της ανισοτροπίας της
ακτινοβολίας υποβά θρου, δηλαδή των σπερμά των των πρώτων γαλαξιών, και
τό σα ά λλα, έ τσι ό πως παρουσιά ζονται σε αυτή ν την, αν μπορώ να το πω,
Εγκυκλοπαίδεια της σύγχρονης Αστροφυσικής, μαζί με τον θαυμασμό της
τεχνολογίας και των ιδιοφυών συσκευών μας (COBE/WMAP/Planck, LIGO +
VIRGO, Event Horizon Telescope), μαζί με την από λαυση της ομορφιά ς του
κό σμου και του μεγαλείου της Φυσική ς, αφή νουν και μια πικρή αί σθηση της
επιστημονική ς ανεπά ρκειας και αδυναμίας να δοθού ν απαντή σεις για τα μεγά λα
ερωτή ματα και τους λό γους της ύ παρξή ς μας. Τα βλέ πουμε ό λα, αλλά τα
βαθύ τερα μυστικά παραμέ νουν κρυμμέ να.

Μαζί με το Σύ μπαν θαυμά ζεις τον ά νθρωπο, χωμέ νο κά που στο πουθενά , που
ό μως σκέ πτεται, που το παρατηρεί, που το σπουδά ζει Ως υλική ύ παρξη είναι τό σο μικρό ς συγκρινό μενος με το μεγαλειώδες Σύ μπαν. Κά τι μικρό τερο από έ να
γονίδιο, κά τι πιο ελά χιστο από έ να σωμά τιο, πιο λίγο από τη σκό νη. Ένα
βιολογικό τίποτα, έ να υλικό μηδέ ν! Ένα ό μως σκεπτό μενο Σύ μπαν ο ίδιος, που
μελετώντας την ομορφιά μπορεί να ανακαλύ ψει την πραγματικό τητα και στη
συνέ χεια να ψηλαφή σει την αλή θεια, να υποψιασθεί την Αλή θεια. Ένα
διαστελλό μενο Σύ μπαν ο ίδιος!. … Παντού , αχνά διακρίνεις, σαν μια ακτινοβολία
υποβά θρου, τον λό γο και το αίτιό του, το μυστή ριο της αλή θειας του. Το ά λλο
εκπληκτικό Σύ μπαν!
Το Σύ μπαν εί ναι πολύ σκοτεινό , έ χει ελά χιστα φωτό νια. είναι και πολύ ψυχρό ,
μό λις 2,7 βαθμοί πάνω από το απόλυτο μηδέν, είναι κενό , ά δειο, αν και
απέ ραντο. Η τερά στια ποσό τητα ύ λης του είναι πολύ μικρό τερη από το ά πειρο
κενό του. Θα μπορού σε μελετώντας το να νοιώθεις συντριπτικά μικρό ς,
ασή μαντος, μέ σα στο σκοτά δι και την ψύ χρα του, μέ σα στο τερά στιο κενό του,
χαμέ νος, μέ σα στους κοσμικού ς χρό νους του η διά ρκεια της ζωή ς σου πολύ
μικρό τερη και από τη μικρό τερη στιγμή .
Το βιβλίο ωστόσο «Το εκπληκτικό Σύ μπαν» του ερευνητή και πανεπιστημιακού
δασκά λου για σχεδό ν μισό αιώνα Κανά ρη Τσίγκανου, ανιστορώντας με απλό και
κατανοητό τρό πο τις μεγά λες και συναρπαστικέ ς αστρονομικέ ς ανακαλύ ψεις
του ανθρώπου κατά την τελευταί α εκατονταετία, αναστρέ φει τα πά ντα και
καταστρέ φει αυτή τη λογική . Κά νει το σκοτεινό Σύ μπαν φωτεινό , το ψυχρό
θερμό , το ά δειο γεμά το. Και αποδεικνύ ει τον ά νθρωπο πιο μεγά λο και συνεχώς
διαστελλό μενο. Του προσθέ τει κι ά λλες διαστά σεις. Του δίνει αξί α, ομορφιά ,
μεγαλείο. Τον κά νει... κό σμο. Γιατί το Σύ μπαν ό πως παρουσιά ζεται έ χει σοφία,
αρμονία, ομορφιά , έ χει φως, ζεστασιά , παρουσία. Μαζί με τον μικρό σε
υλικό τητα αλλά τερά στιο σε αξία ά νθρωπο, κρύ βει και τον αθέ ατο στις
αισθή σεις μας αλλά ορατό στην παρουσία Του Θεό . «Οἱ οὐ ρανοί, ό ντως,
διηγοῦ νται δό ξαν Θεοῦ »! Γιά ό σους βέ βαια το βλέ πουν. »
Πρόλογος, πίνακας περιεχομένων και δείγμα του βιβλίου υπάρχει στο site του
εκδοτικού οίκου (ΖΗΤΗΣ, Θεσσαλονίκη):
https://ziti.gr/wp-content/uploads/2020/10/tsigkanos-ekplhktiko-sympan.pdf
https://ziti.gr/vivlio/tsigganos-to-ekpliktiko-sympan/
Η εικόνα του εξωφύλλου του βιβλίου:
Σχηματική αναπαράσταση της κεντρικής περιοχής του γιγαντιαίου ελλειπτικού
γαλαξία Μ87 που βρίσκεται σε απόσταση 55 εκατομμυρίων ετών φωτός, στο
κέντρο του σμήνους των γαλαξιών της Παρθένου.
Στο κέντρο του Μ87 φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά (2019) μια υπερμεγέθης
μελανή οπή με μάζα περί τα 6,5 δισεκατομμύρια ηλιακές μάζες.
Αυτό έγινε εφικτό με τη συστοιχία ραδιοτηλεσκοπίων Event Horizon Telescope
(EHT) που εκτείνονται σε όλη τη Γη. Το EHT έχει την πολύ μεγάλη διακριτική
ικανότητα που μπορεί να φωτογραφήσει μια πιστωτική κάρτα πάνω στη
Σελήνη. Στη σύνθετη εικόνα του εξωφύλλου διακρίνονται:

ο δίσκος προσρόφησης της ύλης με τις αψίδες του μαγνητικού του
πεδίου,
ο λεπτός πίδακας (jet) κάθετα στο δίσκο, διαγώνια στην εικόνα και
η τεράστια κεντρική μελανή οπή (σε μεγέθυνση, στην ένθετη εικόνα
αριστερά).
Η τερατώδης αυτή μελανή οπή (μαύρη τρύπα) τρέφεται «τρώγοντας» περίπου
μια ηλιακή μάζα κάθε έτος, «προσροφώντας» πλάσμα ηλεκτρονίων, ποζιτρονίων
και πρωτονίων, μια συμπεριφορά παρόμοια αυτής των εξωτικών κβάζαρς. Το
τεράστιο αυτό υλικό που καταβροχθίζει λαίμαργα χάνεται βαθιά μέσα στην
άβυσσό της. Με τα «περισεύματα όμως του δείπνου της» πυροδοτεί τον πίδακα
(jet), τον οποίο εμείς παρατηρούμε να εκτοξεύεται με φαινόμενη ταχύτητα που
υπερβαίνει την ταχύτητα του φωτός..
Αυτό το jet του Μ87 παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1917. Διαδίδεται χωρίς
να «σπάζει» σε αποστάσεις που εκτείνονται απο το περίπου ένα έτος φωτός της
εικόνας μέχρι χιλιάδες έτη φωτός, εκπέμποντας στο δρόμο του ισχυρή
ακτινοβολία στο ορατό, τα ραδιοκύματα, το υπέρυθρο και τις ακτίνες-Χ και γ. Οι
αψίδες πάνω στο δίσκο ιχνογραφούν τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου του
δίσκου το οποίο εστιάζει το jet και έτσι αυτό διαδίδεται ανέπαφο για χιλιάδες
φορές τη διάμετρό του. Η σκοτεινή σιλουέττα της μελανής οπής στο κέντρο του
ελλειπτικού γαλαξία Μ87, φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά με το Event
Horizon Telescope και αποτελεί την πρώτη εικόνα μελανής οπής που
φωτογραφήσαμε στο Σύμπαν. O ορίζοντας των γεγονότων αυτής της μελανής
οπής έχει ακτίνα μόνο 130 AU (AU=αστρονομική μονάδα, δλδ η απόσταση ΓηςΉλιου), δηλ, περίπου όσο είναι η απόσταση που ευρίσκεται σήμερα το
διαστημόπλοιο Voyager 2. Η σκοτεινή σιλουέττα είναι περίπου 2.5 φορές
μεγαλύτερης διαμέτρου, δηλ, περί τα 40 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Ο δίσκος
προσρόφησης εκτείνεται μέχρι τις 25.000 αστρονομικές μονάδες, δηλ., περί τα
0.4 έτη φωτός, αλλή η εσωτερική του ακτίνα είναι μερικές φορές την ακτίνα του
ορίζοντα γεγονότων της μελανής οπής.
Η συνολική ακτίνα των 500.000 ετών φωτό ς του γαλαξία Μ87 είναι περί τα 250
εκατομμύ ρια φορέ ς μεγαλύ τερη της ακτίνας της μελανή ς οπή ς στο κέ ντρο του!
Με ά λλα λό για, αν η μελανή οπή μά ζας 6,5 δισεκατομμυρίων ηλιακών μαζών στο
κέ ντρο του Μ87 είχε το μέ γεθος που έ χει έ να μπαλά κι του πιγκ-πογκ, ο γαλαξίας
αυτός με συνολική μά ζα περί τα 2,4 τρισεκατομμύ ρια ηλιακέ ς μά ζες, θα είχε
ακτίνα 2.500 χλμ. (περίπου ό σο η από σταση Αθή να - Παρίσι). Στη μελανή αυτή
οπή επομένως έχουμε μια τερά στια συγκέ ντρωση μά ζας σε μια πά ρα πολύ μικρή
(σχετικά ) περιοχή που έχει τις διαστά σεις ενό ς πλανητικού συστή ματος (130
φορές την απόσταση Γης-Ήλιου). Είναι δηλ. η μελανή αυτή οπή σαν να έχουμε
ένα ολόκληρο γαλαξία μάζας 6,5 δισεκατομμυρίων ηλιακών μαζών
«στριμωγμένο» μέ σα σε έ να πλανητικό σύ στημα.
Το βραβείο NOBEL φυσικής 2020 δόθηκε στον θεωρητικό αστροφυσικό και
δάσκαλο του S. Hawking, Roger Penrose, (University of Oxford, UK) για την
ανακάλυψη ότι ο σχηματισμός των μαύρων τρυπών είναι μια ισχυρή πρόβλεψη
της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, και τους παρατηρησιακούς
αστροφυσικούς Reinhard Genzel (Max Planck Institute for Extraterrestrial
Physics, Garching, Germany) και Andrea Ghez (University of California, Los

Angeles, USA), για την ανακάλυψη ενός υπερμεγέθους συμπαγούς αντικειμένου
(μελανής οπής) στο κέντρο του Γαλαξία μας.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα ανωτέρω περιγράφονται στο βιβλίο.

