ΕΝΑ ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΕΤΡΑΔΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 100 χρό νια συναρπαστικών
ανακαλύ ψεων της θέ σης της Γης μας στο Σύ μπαν
Στο βιβλίο αυτό, η αφήγηση τοποθετεί τη Γη στο τοπικό αστρονομικό
επίκεντρο, με τον Ήλιο, το μητρικό της ά στρο, από τη μια πλευρά της και τα
αδέ λφια της πλανή τες και τα ξαδέ λφια της εξωπλανή τες, από την ά λλη. Γιαυτό,
τα 3 κύρια κεφάλαιά του αναφέρονται στις ανακαλύψεις του τελευταίου αιώνα:
για την κατανό ηση του ζωοδό του ά στρου μας Ήλιου,
τη ρομποτική εξερεύνηση του πλανητικού μας συστήματος, και
τη γένεση άλλων άστρων και εξωπλανητών.
Θέματα και ερωτήσεις που τίθενται περιλαμβάνουν και τα εξής:
❖ Πώς παράγει την ενέργεια του ο Ήλιος μας και ποιες πυρηνικές
αντιδράσεις καίνε για χάρη μας στα σωθικά του;
❖ Με τι ρυθμό παράγει τα ακριβοθώρητα νετρίνα στον πυρήνα του και
πόσα μας διαπερνούν κάθε δευτερόλεπτο;
❖ Τι μουσική παίζει στο εσωτερικό του;
❖ Θα σβήσει ποτέ, και αν ναι, πόσο γρήγορα;
❖ Πώς παράγονται τα μαγνητικά του πεδία και πώς αυτά πυροδοτούν
συνεχώς εκρηκτικά φαινόμενα στην ατμόσφαιρά του, όπως γιγάντιες
εκρηκτικές προεξοχές, δολοφονικές εκλάμψεις και τεράστιες εκτινάξεις
πλάσματος;
❖ Ποιά ριψοκίνδυνα διαστημόπλοια τον κρυφοκοιτάζουν σήμερα,
κινούμενα κοντά στο ηλιακό καμίνι;
❖ Πώς φυσάει ο Ηλιακός Άνεμος;
❖ Πώς ο Διαστημικός καιρός απειλεί τη Γη, αστροναύτες και
διαστημόπλοια;
❖ Παράγονται παρόμοια φαινόμενα σε άλλους πιο «άγριους» αστέρες που
απειλούν τους πλανήτες που στροβιλίζονται γύρω τους;
❖ Πώς οι προσπάθειες παρατήρησης του Ήλιου προάγουν την τεχνολογία
μας;
o Είναι κατοικήσιμοι η Αφροδίτη και ο Άρης;
o Υπάρχει μικροβιακή ζωή στους ωκεανούς κάτω από την παγωμένη
επιφάνεια των φεγγαριών Ευρώπη του Δία και Εγκέλαδου του Κρόνου;
o Τι είναι η «παγωμένη καρδιά» του Πλούτωνα;
o Μοιάζει η ατμόσφαιρα του Τιτάνα με την πρωτόγονη ατμόσφαιρα της
Γης και τι λίμνες και ποταμοί τρέχουν στην επιφάνειά του;
o Υπάρχουν τεράστια ενεργά ηφαίστεια στο πλανητικό σύστημα; Πού
βρίσκονται σήμερα τα Voyager 1 και 2 και πότε θα φθάσουν στο
εγγύτερο άστρο;
▪
▪

Παρατηρούμε σήμερα νεογέννητα πλανητικά συστήματα;
Πώς επεμβαίνει ο «από μηχανής Θεός» για να γεννηθούν μέσα στη
σκοτεινή μήτρα σκοτεινών και «αραχνιασμένων» αδιαφανών
νεφελωμάτων νέοι ήλιοι με πλανήτες τριγύρω τους;

▪

Πώς και γιατί, ενώ έχουμε ανακαλύψει τα τελευταία 25 χρόνια χιλιάδες
μακρινούς εξωπλανήτες, μας περιβάλλει «κοσμική σιωπή» και
αστρονομική μοναξιά με απουσία οποιασδήποτε επαφής με εξωγήινες
μορφές ζωής;

Το βιβλίο (390 σελίδες- 48 έγχρωμες). παρουσιάζει τις συναρπαστικές
ανακαλύψεις των τελευταίων 100 ετών που απάντησαν στα παραπάνω
ερωτήματα.
Η διή γηση στο βιβλίο δεν περιέ χει μαθηματικές εξισώσεις, ή οποιαδή ποτε
τεχνική ιδιαιτερό τητα η οποία 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 κάθε κεφάλαιο κλείνει 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, όπως και στον διδυμό του τόμο, «Το εκπληκτικό Σύμπαν».
Στο βιβλίο 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, όπως:
✓ Το παράδοξο του Fermi (σελ. 26):
.. γιατί δεν έ χει ανευρεθεί μέ χρι σή μερα κανέ να ίχνος εξωγή ινων πολιτισμών εδώ
στη Γη, ή στο ηλιακό σύ στημα, ή , σε μια ηπιό τερη εκδοχή , γιατί δεν βλέ πουμε
καθό λου σημά δια νοή μονος ζωή ς αλλού στο Σύ μπαν; ..
✓ Πώς δουλεύει ο γιγαντιαίος ηλιακός θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας
(σελ. 42);
.. στον ηλιακό πυρήνα κά θε δευτερό λεπτο, 650 εκατομμύ ρια τό νοι του χημικού
στοιχείου υδρογό νου συντή κονται σε 645,5 εκατομμύ ρια τό νους του χημικού
στοιχείου ηλίου και η διαφορά μά ζας, 4,5 εκατομμύ ρια τό νοι, μετατρέ πεται,
σύ μφωνα με την ισοδυναμία ενέ ργειας και μά ζας του Einstein (Ε = mc2), σε
ενέ ργεια: 4 ×1017 Γιγαβά τ, δλδ, 400 τετρά κις εκατομμύ ρια Γιγαβά τ. Αυτή η
συνολική ισχύ ς της ακτινοβολίας που παρά γει και εκπέ μπει ο Ήλιος, είναι 40
τετρά κις εκατομμύ ρια φορέ ς την Ελληνική εγκατεστημέ νη ισχύ , η οποία είναι
μό νο μερικέ ς δεκά δες Γιγαβά τ! ..
✓ Ποιά είναι η κοσμική μουσική των παλλόμενων αστέρων (σελ. 64);
.. οι ηλιοσεισμολό γοι αποτυπώνουν τα «τραγού δια» του Ήλιου ως μια κοσμική
μουσική , από μια μπά ντα που παίζει συγχρονισμέ να, με ηχείο το ίδιο το «σώμα»
του Ήλιου μας. Πρό κειται για μια θαυμά σια μουσική της ηλιακή ς ορχή στρας,
μέ σω της οποίας ο Ήλιος και οι ά λλοι αστέ ρες μας αποκαλύ πτουν τα καλά
κρυμμέ να κά τω από τη φωτό σφαιρα μυστικά τους!

✓ Θα σβήσει κάποτε ο ΄Ήλιος (σελ. 76);
.. η σύ ντομη απά ντηση στο ερώτημα αυτό εί ναι: «ναι», θα σβή σει, αλλά ό χι και
τό σο γρή γορα, αλλά μετά από μερικά δισεκατομμύρια χρόνια! ..
✓ Πόσο συχνές και πόσο σφοδρές είναι οι σωματιδιακές συγκρούσεις
μέσα στην καρδιά των ά στρων (σελ. 80);
.. σε έ να κυβικό εκατοστό του αστρικού πυρή να βρίσκονται στριμωγμέ να
περισσό τερα από έ να τρισεκατομμύ ριο τρισεκατομμυρίων ά τομα, περίπου
διπλά σια ελεύ θερα ηλεκτρό νια και 20 δισεκατομμύ ρια τρισεκατομμυρίων
φωτόνια ακτίνων-Χ. Τα ά τομα τρέ χουν με ταχύ τητα περίπου 500 χιλιομέ τρων
το δευτερό λεπτο. Με αυτές τις ταχύ τητες μπορείτε κά λλιστα να φανταστείτε τη
συχνό τητα και τη σφοδρό τητα των συγκρού σεων που επακολουθού ν! ..
✓ Chandrasekhar: Truth and Beauty - Αλή θεια και Ομορφιά (σελ. 86):
... ο S. Chandrasekhar υπηρέ τησε την επιστή μη για περισσό τερο από 70 χρό νια,
με συνέ πεια και πίστη, με σκληρή δουλειά , με ταπεινοφροσύ νη και αφοσίωση,
ό πως έ νας μοναχό ς υπηρετεί σε έ να μοναστή ρι. Στη σταδιοδρομία του ενατέ νισε
μερικέ ς φορέ ς βαθιά στην ίδια την ψυχή της επιστή μης, την αισθητική και τα
κίνητρά της και τη σχέ ση της με την ανθρώπινη φύ ση (Σ. Περσίδης) ..
✓ Chandrasekhar: ένας αφιερωμέ νος ακαδημαϊκό ς δά σκαλος (σελ. 87):
.. κατά τη διά ρκεια μιας βαρυχειμωνιά ς του Σικάγο, οδηγού σε σε μια επικίνδυνη
από σταση πά νω από 100 χιλιό μετρα κά θε εβδομά δα από το αστεροσκοπείο του
Yerkes, ό που διέ μενε, μέ χρι να φθά σει στο Πανεπιστή μιο, για να διδά ξει έ να
μά θημα. «Ξέ ρεις πό σους φοιτητέ ς είχα σε αυτή την τά ξη;» μου εί πε. «Μό νο 2,
τους Yang και Lee, οι οποίοι αργό τερα έ λαβαν το βραβείο Nobel Φυσική ς (1957)
για την μη διατή ρηση της κατοπτρική ς συμμετρίας (parity) στη Φυσική » ...
✓ Τα ισχυρά μαγνητικά πεδία στον Ήλιο και ο κυρίαρχος ρό λος τους στην
ηλιακή ατμό σφαιρα (σελ. 88):
.. ο Ήλιος περιβά λλει τη Γη συγχρό νως με αγάπη και μίσος. Με αγά πη, γιατί κά θε
μορφή ζωή ς πά νω στη Γη εξαρτά ται από τη ζωογό νο ηλιακή ακτινοβολία. Με
μίσος, διό τι από την ατμό σφαιρά του εκπορεύ ονται τιτά νιας ενέ ργειας εκρή ξεις,
υψηλο- ενεργειακά φορτισμέ να σωματίδια και τερά στιες ποσό τητες πυρωμέ νης
μά ζας που κατευθύ νονται προς τη Γη, τους πλανή τες και το Διά στημα. Αυτό που
δεν συνειδητοποιού με είναι ό τι πίσω από όλη αυτή την γιγά ντια συνεχή
αναταραχή της ηλιακή ς ατμό σφαιρας κρύ βεται το ηλιακό μαγνητικό πεδίο ..
✓ Η ά νοδος του μαγνητικού πεδίου από το ηλιακό εσωτερικό είναι
παρό μοια με την άνοδο αέριων φυσαλίδων σε έ να ενυδρείο! (σελ. 96):
.. οι αναδυό μενοι στη φωτό σφαιρα μαγνητικοί σωλή νες που έ χουν επιβιώσει
κατά την ά νοδό τους μέ σα από τη ζώνη μεταφορά ς, δεν έ χουν μεγαλύ τερες
διαμέ τρους από μερικέ ς εκατοντά δες χιλιό μετρα, ό πως και παρατηρείται! ..
✓ Τα ηλιακά «πυροτεχνήματα» (σελ. 102 ):
.. οι φωτοσφαιρικοί πυρσοί («πυγολαμπίδες» της κατώτερης ηλιακή ς ατμό σφαιρας), το χρωμοσφαιρικό δίκτυο (έ νας φωτεινό ς «ιστό ς αρά χνης» απλωμέ νος πά νω στη χρωμό σφαιρα) οι χρωμοσφαιρικοί πίδακες (έ να «φλεγό μενο λιβά δι», με εκατοντά δες χιλιά δες φλό γες) οι ηλιακοί στεμματικοί πίδακες (τα γιγα-

ντιαία ανά λογα στον Ήλιο του θερμοπίδακα «Old Faithful» του Εθνικού Πά ρκου
των ΗΠΑ στο Yellowstone), οι ηλιακοί βρό χοι (οι πανταχού παρού σες μαγνητικέ ς «αψίδες» της ηλιακή ς ατμό σφαιρας, οι δομικοί λίθοι του ηλιακού στέ μματος), οι εκρηκτικέ ς προεξοχέ ς (τερά στιες αιωρού μενες ασταθείς «κουρτίνες»
ψυχρό τερου/πυκνό τερου πλά σματος από το στέ μμα, που εκτοξεύ ονται στο
διά στημα), οι ηλιακέ ς εκλά μψεις (το από λυτο ηλιακό «μέ νος») ..
✓ Ηχητικά κρουστικά κύ ματα από εκατομμύρια καμπάνες (σελ. 109):
.. το ηλιακό εσωτερικό πά λλεται συνεχώς και οι «κωδωνοκρουσίες» που ηχού ν
εκεί από εκατομμύ ρια «καμπά νες» διαδίδονται μέ σα από τους μαγνητικού ς
κυματαγωγού ς που δρουν σαν κανά λια μεταφορά ς των ή χων. Αυτά τα μαγνητικά κανά λια ανοίγουν τη διατομή τους καθώς εκτείνονται προς την χρωμό σφαιρα και τα ακουστικά κύ ματα μετατρέ πονται σε κρουστικά κύ ματα, για να
αποθέ σουν τελικά την ενέ ργειά τους στη χρωμό σφαιρα. Το μαγνητικό πεδίο
ενεργεί σαν τον θυρωρό που ανοίγει και κλείνει τις πό ρτες του ηλιακού εσωτερικού για να διαφύ γουν από εκεί τα ηχητικά κύ ματα προς τη χρωμό σφαιρα ..
✓ Το «επεισόδιο του Κάρινγκτον» την 1-9-1859 (σελ. 119):
.. ήταν η ισχυρό τερη ηλιακή έκλαμψη εδώ και τουλά χιστον 500 χρό νια και
προκά λεσε τη μεγαλύ τερη γεωμαγνητική καταιγίδα στα 160 χρό νια διαθέ σιμων
παρατηρή σεων. Τα καλώδια του τηλέ γραφου και το τηλεγραφικό χαρτί έ πιασαν
φωτιά και οι τηλεγραφιστέ ς πά θαιναν ηλεκτροπληξία. Ακό μη και ό ταν
αποσυνδέ θηκαν οι τροφοδοτικέ ς μπαταρίες, τα επαγωγικά ρεύ ματα που
δημιουργού νταν στο ισχυρό πολικό σέ λας συνέ χιζαν να επιτρέ πουν τη μετά δοση
των μηνυμά των. Ο ουρανό ς σε ολό κληρη σχεδό ν τη Γη φωτίστηκε από έ να
κό κκινο, πρά σινο και γαλά ζιο σέ λας, ορατό ακό μα και στους τροπικού ς κύ κλους,
από την Κού βα και τη Τζαμά ικα μέ χρι το Ελ Σαλβαδό ρ και τη Χαβά η. Στις ΗΠΑ,
στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 1859, το πολικό σέ λας τη νύ χτα ή ταν τό σο λαμπρό στα
Βραχώδη ό ρη, ώστε οι εργά τες των εκεί ανθρακωρυχείων ξύ πνησαν νωρίς και
ά ρχισαν μέ σα στη νύ χτα να ετοιμά ζουν το πρωινό τους, νομίζοντας ό τι είχε έ λθει
το ξημέ ρωμα! Παρά λληλα στην Ευρώπη ανακοινώθηκε ό τι το φως από το σέ λας
πά νω από τη Ρώμη αρκού σε για να διαβά σει κανεί ς εφημερίδα μέ σα στη νύ χτα!
✓ Καταστροφικέ ς και δολοφονικές εκλάμψεις (σελ. 120):
.. η ισχυρή έ κλαμψη στις 13 Μαρτί ου 1989 έ θεσε εκτό ς λειτουργίας έ να
υδροηλεκτρικό εργοστά σιο στο Κεμπέ κ και ά φησε χωρίς ρεύ μα, για 9 ώρες
περίπου, 6 εκατομμύ ρια κατοίκους της περιοχή ς. Τα επαγωγικά ρεύ ματα από το
ισχυρό σέ λας έ λιωσαν μετασχηματιστέ ς στο New Jersey των ΗΠΑ και
προκά λεσαν διαταραχέ ς στις δορυφορικέ ς επικοινωνίες και στο δίκτυο GPS. Η
διακοπή κρά τησε μό νο δέ κα λεπτά , αλλά σίγουρα κανείς δεν θά θελε να είναι
επιβά της κά ποιου αεροπλά νου, που στο διά στημα αυτό θα προσπαθού σε να
προσγειωθεί χρησιμοποιώντας το σύ στημα GPS, μιας και θα μπορού σε να βγά λει το αεροπλά νο εκτό ς πορείας ..
✓ Ατυχείς πλανή τες γύ ρω από «άγριους» αστέ ρες εκλά μψεων (σελ. 125):
... το μητρικό ά στρο σε πολλού ς εξωπλανή τες που έ χουν πρό σφατα
ανακαλυφθεί είναι ένας αστέ ρας εκλά μψεων. Δυστυχώς, το περιβά λλον στους
πλανή τες αυτού ς είναι ιδιαίτερα εχθρικό για την ανά πτυξη της ζωή ς. Είμαστε
τυχεροί που δεν ζού με στην κοντινή αυλή ενό ς πιο ά γριου αστέ ρα εκλά μψεων! ..

✓ Το άλυτο μέ χρι σή μερα πρό βλημα της θέ ρμανσης του ηλιακού
στέ μματος (σελ 135):
.. η χρωμό σφαιρα, το κατακό κκινο λεπτό πύ ρινο δακτυλίδι που περιβά λλει τον
ηλιακό δίσκο, έ χει θερμοκρασία περί τους 10.000 βαθμού ς και ευρίσκεται
ανά μεσα στην ψυχρό τερη φωτό σφαιρα με θερμοκρασία 5.000 βαθμού ς και το
πολύ θερμό τερο ηλιακό στέ μμα, με θερμοκρασία εκατομμύρια βαθμού ς. Το πώς
αυξά νει η θερμοκρασία καθώς απομακρυνό μαστε από την ψυχρό τερη
φωτό σφαιρα προς το υπέρθερμο στέ μμα διαμέ σου της χρωμό σφαιρας, είναι έ να
αναπά ντητο ερώτημα που ταλανίζει για πολλά χρό νια τους θεωρητικού ς
ηλιακού ς φυσικού ς. Δηλ. είναι σαν να βρισκό μαστε κοντά σε μια μεγά λη
πυρκαγιά , και, καθώς απομακρινό μαστε από τη φωτιά (τη φωτό σφαιρα), να
αυξά νει η θερμοκρασία (στη χρωμό σφαιρα και το στέ μμα)! ..
✓ Το παρασκήνιο της δημοσίευσης της κλασικής θεωρίας του ηλιακού
ανέ μου (σελ. 138):
.. η περίφημη αρχική εργασία του Parker για τον ηλιακό ένεμο παρελή φθη από
το περιοδικό Astrophysical Journal προς δημοσίευση στις 2 Ιανουαρίου 1958.
Προς το τέ λος της ά νοιξης του 1958 στά λθηκε στον Parker η αρνητική αναφορά
του κριτή , προτείνοντας στον συγγραφέ α να εξοικειωθεί κά πως περισσό τερο με
το θέ μα πριν επιχειρή σει να γρά ψει έ να επιστημονικό ά ρθρο πά νω στην ηλιακή
σωματιδιακή ακτινοβολία! Δεν υπή ρχε καμιά συγκεκριμέ νη αντίρρηση στα
επιχειρή ματα ή στους υπολογισμού ς της. Ο Parker επεσή μανε στον διευθυντή
σύ νταξης του περιοδικού , τον καθηγητή S. Chandrasekhar, την απουσία
οποιουδή ποτε βά σιμου και αντικειμενικού επιχειρή ματος. Ο Chandrasekhar
έ στειλε την εργασία σε έ ναν δεύ τερο κριτή . Το καλοκαίρι του 1958, και ο
δεύ τερος κριτή ς απά ντησε ομοίως, ό τι η εργασί α έ δινε λανθασμέ νες
κατευθύ νσεις και πρό τεινε να μη δημοσιιευθεί, αλλά πά λι χωρίς κά ποιο
συγκεκριμέ νο επιχείρημα. Μερικέ ς μέ ρες αργό τερα, ο Chandrasekhar πή γε στο
γραφείο του Parker κρατώντας ανά χεί ρας την εργασία και του εί πε τα εξή ς:
Parker, θέ λεις πραγματικά να δημοσιεύ σεις αυτή την εργασία;
O Parker απά ντησε πως δεν έ βλεπε κά ποιο λό γο που δεν θα έ πρεπε να δημοσιευθεί αυτή η εργασία. Τό τε, ο Chandrasekhar του είπε:
Την έ στειλα σε δύ ο διακεκριμέ νους επιστή μονες, ειδικευμέ νους σ’ αυτό το
επιστημονικό πεδίο, αλλά και οι δύ ο απεφά νθησαν ό τι η εργασία παραπλανεί
και απέ χει πολύ από το να έ χει το απαιτού μενο επιστημονικό επίπεδο!
Ο Parker απά ντησε ψύχραιμα ό τι το πρό βλημα με τους κριτέ ς ή ταν ό τι, ενώ
σαφώς δεν τους ά ρεσε η εργασία αυτή καθεαυτή , δεν είχαν τίποτα περισσό τερο
και πιο συγκεκριμέ νο να πουν. Ο Chandrasekhar έ μεινε σιωπηλό ς για μια στιγμή
και μετά είπε:
Εντά ξει Parker, θα τη δημοσιεύ σω. Και έ τσι η εργασία χωρίς τον ό ρο «ηλιακό ς
ά νεμος» τελικά εμφανί στηκε στο τεύ χος του Νοεμβρίου 1958 του περιοδικού
Astrophysical Journal, μετά από τις εργασίες που είχαν γραφτεί αργό τερα και
χρησιμοποιού σαν ή δη τον ό ρο «ηλιακό ς ά νεμος».
Αρκετέ ς φορέ ς ο Parker αναρωτή θηκε τι θα είχε συμβεί αν κά ποιος ά λλος ή ταν ο
διευθυντή ς σύ νταξης του περιοδικού . Ο Parker μά λλον θα αναγκαζό ταν να
υποβά λλει την εργασία σε κά ποιο ά λλο περιοδικό με λιγό τερο κύ ρος, π.χ. σε
κά ποιο περιοδικό που δεν χρησιμοποιού σε τό σο «διαπρεπείς»(!) επιστή μονες
για κριτέ ς, με αποτέ λεσμα, βέ βαια, περαιτέ ρω καθυστερή σεις...

✓ ∆απανηρά blackouts ηλιακή ς προέ λευσης (σελ.152):
.. κατά τη διά ρκεια ισχυρότατων μαγνητικών καταιγίδων και υποκαταιγίδων, τα
επαγωγικά ρεύ ματα που αναπτύσσονται μπορού ν να καταστρέ ψουν λόγω
υπερθέ ρμανσης μεγά λους μετασχηματιστέ ς του δικτύ ου ηλεκτροδό τησης και να
προκαλέ σουν διακοπέ ς ρεύ ματος. Το πιο γνωστό περιστατικό είναι το «Quebec
Blackout» που συνέ βη στις 13 Μαρτίου του 1989 στο Montreal του Καναδά στο
Κεμπέ κ. Λό γω της ισχυρή ς γεωμαγνητική ς καταιγίδας, κατά τη διάρκεια της
12ωρης διακοπής ρεύματος που ακολούθησε, 6 εκατομμύρια άνθρωποι ξαφνικά
βρέθηκαν σε σκοτεινά κτίρια γραφείων και υπόγειες σήραγγες πεζών, ή εγκλωβίσθηκαν σε ανελκυστήρες. Η διακοπή ηλεκτροδότησης έκλεισε επίσηςπολλά
σχολεία και επιχειρήσεις, το μετρό του Μόντρεαλ κατά τη διάρκεια της πρωινής
ώρας αιχμής και το αεροδρόμιο Dorval. Το μπλακά ουτ αυτό κό στισε περισσό τερο από 500 εκατομμύ ρια δολά ρια! Έχει υπολογιστεί ό τι αν το ίδιο αυτό γεγονό ς
συνέ βαινε στην πυκνοκατοικημέ νη περιοχή των βορειοανατολικών ΗΠΑ, εκεί θα
στοίχιζε τουλά χιστον 5 δισεκατομμύ ρια δολά ρια ..
✓ Όταν ο Ήλιος «βρυχάται», οι τεχνητοί δορυφό ροι «τρέμουν».. (σελ.
155):
.. στις 13 Μαρτίου 1989 μια ισχυρή μαγνητική καταιγίδα «χτύ πησε» τη Γη κατά
τη διά ρκεια του μεγίστου της ηλιακή ς δραστηριό τητας του κύ κλου 22. Της
μαγνητική ς αυτή ς καταιγίδας στη Γη προηγή θηκε μια ισχυρή ηλιακή έ κλαμψη
κατηγορίας Χ15 στις 6 Μαρτίου 1989, την οποία ακολού θησε μια μεγά λη
στεμματική εκτίναξη πλάσματος (ΣΕΠ) από το ίδιο κέ ντρο δρά σης του Ήλιου
στις 9 Μαρτίου 1989. Τα υψηλή ς ενέ ργειας φορτισμέ να σωματίδια της ΣΕΠ
έ φθασαν στη Γη μετά από 3,5 μέ ρες. Η καταιγίδα έδωσε έ να φαντασμαγορικό
πολικό σέ λας που ή ταν ορατό νότια, ακό μη και στο Τέ ξας και τη Φλό ριντα των
ΗΠΑ. Κατά τη διά ρκεια αυτού του επεισοδί ου διαστημικού καιρού χά θηκε η
επαφή με πολλά διαστημικά αντικείμενα και δορυφό ρους που βρίσκονταν σε
πολική τροχιά . Για παρά δειγμα, χά θηκε η επικοινωνία με επιχειρησιακού ς
δορυφό ρους του Αμερικανικού GOES (Geostationary Operational Environmental
Satellite System), το οποίο διαχειρίζεται το NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) για να παρέ χει πολύ τιμες μετεωρολογικέ ς πληροφορίες
και δεδομέ να πρό γνωσης καιρού , παρακολού θηση της πορείας κυκλώνων,
καθώς επίσης και για τη μετεωρολογική έ ρευνα. Στο διάστημα, ορισμένοι
δορυφόροι πραγματικά βγήκαν εκτός ελέγχου για αρκετές ώρες. Ο τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος της NASA TDRS-1 παρουσίασε πάνω από 250 ανωμαλίες,
καθώς σωματίδια υψηλής ενέργειας εισέβαλαν στα ευαίσθητα ηλεκτρονικά το.
Ακόμη και στο Space Shuttle Discovery προξενήθηκαν προβλήματα. Ένας
αισθητήρας σε μια από τις δεξαμενές που τροφοδοτούν με υδρογόνο μια κυψέλη
καυσίμου παρουσίασε ασυνήθιστα υψηλές μετρήσεις πίεσης στις 13 Μαρτίου ..
✓ Η διαστημική κακοκαιρία επιφέ ρει επίγεια ταλαιπωρία: η ημέρα που ο
ήλιος έφερε το σκοτάδι (σελ. 156):
.. μια μαγνητική καταιγίδα στις 20 Μαίου 1998 έ θεσε εκτό ς λειτουργίας προσωρινά τον αμερικανικό τηλεπικοινωνιακό δορυφό ρο Galaxy IV σε γεωστατική
τροχιά , ο οποίος έ χασε επαφή με το 80% των πελατών της εταιρείας PanAmSat
για ά μεσες κλή σεις (pagers) με βομβητέ ς (beepers). Αυτό που είχε συμβεί ή ταν
μια αστοχία του κεντρικού επεξεργαστή της μνή μης του δορυφό ρου λό γω

«κτυπή ματος» από κά ποιο ηλιακό ενεργητικό σωματίδιο. Ο εφεδρικό ς κεντρικό ς
επεξεργαστή ς είχε επίσης παρουσιά σει παρό μοιο πρό βλημα και έ τσι η
PanAmSat αναγκά στηκε να δηλώσει οριστική απώλεια του δορυφό ρου της στις
20 Μαίου 1998. Ιδού μερικέ ς από τις ά μεσες συνέ πειες: πολλέ ς εταιρείες πώλησης καυσίμων με σύ στημα αυτό ματης πληρωμή ς (βενζινά δικα με αυτό ματες
αντλίες) που ή ταν συνδρομητέ ς της εταιρείας δεν μπορού σαν να επαληθεύ σουν
τα υπό λοιπα πελατών τους και να προχωρή σουν στην πώληση βενζίνης. Μεγά λα
πρακτορεί α ειδή σεων, ό πως το Reuters, επηρεά στηκαν, διακό πτοντας τις
αναμεταδό σεις τους. Το τηλεοπτικό δίκτυο CBS ά λλαξε πά ροχο για να συνεχίσει
το πρό γραμμά του. Όλοι οι 600 σταθμοί του εθνικού αμερικανικού
ραδιοφωνικού δικτύ ου NPR (National Public Radio) τέ θηκαν εκτό ς λειτουργί ας,
καθώς και πολλοί ά λλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Τελικά η εταιρεία μετέ φερε
ά λλον δορυφό ρο στην τροχιακή θέ ση του Galaxy IV για να καλύ ψει προσωρινά
την απώλειά του, πριν θέ σει σε τροχιά τον νέ ο της δορυφό ρο Galaxy VΙ ..
✓ Εξαφάνιση των Ινδιάνων Ανασάζι λό γω μεγά λης ξηρασίας κατά τη
θερμή περίοδο του μεσαιωνικού μεγίστου ηλιακή ς δραστηριό τητας (σελ.
169):
.. στο Εθνικό Πά ρκο των ΗΠΑ Mesa Verde, στο Κολορά ντο είχα την ευκαιρία να
επισκεφθώ πολλά από τα περίπου 150 σπιτάκια των Ινδιά νων Ανασάζι τα οποία
καταλαμβά νουν μια βαθιά εσοχή κά τω από το χείλος ενό ς φαραγγιού . Οι
Ινδιά νοι Ανασά ζι είχαν έ ναν πρωτοπό ρο πολιτισμό , κατασκευά ζοντας δρό μους
στα γοητευτικά Ινδιά νικα χωριά τους (cliff pueblos) και συστή ματα ά ρδευσης
για το πό τισμα των καλλιεργειών τους. Παρά λληλα ή ταν επιμελείς και
συστηματικοί στις κατασκευέ ς τους. Το γιατί εγκατέ λειψαν από τομα αυτέ ς τις
εντυπωσιακέ ς κατοικίες τους κατά το τέλος της μεσαιωνικής ζεστής περιόδου
(950 – 1250), αποτελεί μέ χρι σή μερα μυστή ριο για τους ερευνητέ ς. Η πλέ ον
αποδεκτή εξήγηση είναι ό τι μια παρατεταμένη περίοδος αυξημέ νης ηλιακή ς
δραστηριό τητος κατά το μεσαιωνικό μέ γιστο οδή γησε σε μια θερμή περίοδο
παρατεταμέ νης ξηρασί ας, η οποία συντό μευσε την καλλιεργητική περίοδο των
σιτηρών περί τα μέ σα του 13ου αιώνα. Αυτό προκά λεσε έ λλειψη τροφίμων,
ό ταν και ο πληθυσμό ς τους είχε ή δη αρκετά μεγαλώσει …
✓
Η μεταβλητή μακροπρό θεσμα ηλιακή δραστηριό τητα επηρεά ζει το κλί μα
της Γης! (σελ. 172):
.. αυτό που έ χουμε σίγουρα διαπιστώσει είναι πως ό ταν μειώνεται μακροπρό θεσμα η ηλιακή δραστηριό τητα, οι παγετώνες κατεβαίνουν προς τα μέ σα γεωγραφικά πλά τη και το κλίμα ψύ χεται. Σε περιό δους υψηλή ς μακροπρό θεσμα ηλιακή ς δραστηριό τητας, το κλίμα θερμαίνεται καιοι παγετώνες υποχωρού ν προς
τους πό λους της Γης …
✓ Η κατώτερη των περιστά σεων Ελληνική διαστημική πολιτική (σελ.174):
..η πολιτική διαχείριση της εκπροσώπησης της χώρας μας στην ESA, μέ σω της
Γενική ς Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ, 2013) υπή ρξε κατώτερη
των περιστά σεων. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά της αποστολή ς Proba-3
ανετέ θησαν τελικά από την ESA σε Πολωνικέ ς εταιρείες, επειδή η ΓΓΕΤ απαξίωνε επί 1 έτος να απαντήσει στην ESA αν θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή
τους από Ελληνικές εταιρείες …

✓ Ζωή στον Άρη; (σελ. 211):
..

σε περιοχέ ς του υπεδά φους του Άρη μπορεί να υπή ρξαν
μικροοργανισμοί που πιθανό ν να ζουν εκεί στο υπέ δαφος του πλανή τη,
ακό μη και σή μερα. Το ερώτημα λοιπό ν αν υπά ρχει σή μερα, ή υπή ρξε ποτέ
στο παρελθό ν, βιολογική δραστηριό τητα στον Άρη δεν φαίνεται ό τι έ χει
απαντηθεί ακό μη. Η αποστολή Insight της NASA που προσεδαφίστηκε
στον Άρη στις 26/11/2018 θα ερευνή σει το Αρειανό υπέ δαφος, μιας και
είναι εφοδιασμέ νη και με έ να τρυπά νι που θα τρυπή σει μέ χρι 5 μέ τρα
βά θους. Ας περιμέ νουμε λίγο λοιπό ν για να μά θουμε τα νεό τερα ..
✓ ∆ιαστημικό μπιλιά ρδο (σελ. 212):
.. ό ταν ένα διαστημό πλοιο σκεδασθεί ελαστικά από το πεδίο βαρύ τητας του Δία
αυξά νει την ταχύ τητά του, ό πως ακριβώς το μπαλά κι του πινγκ-πονγκ αυξά νει
την ταχύ τητά του ό ταν ανακλά ται από την κινού μενη ρακέ τα μας! Ακριβή ς υπολογισμό ς δίδει ό τι ο συνολικό ς χρό νος για να φθάσουμε στον πλανή τη Ουρανό
είναι σχετικά σύντομος, περί τα 5 έ τη. Τελικά , ιδού και έ νας έ ξυπνος τρό πος να
εκμεταλλευθού με προς ό φελό ς μας τη βαρύ τητα, η οποί α έ χει το «κακό ό νομα»,
ό τι ό λα τα έ λκει και τα «ρουφά ει» γύ ρω από μια μελανή οπή ..
✓ Η ηφαιστειογενή ς, πολύ χρωμη και βασανισμέ νη Ιώ...(σελ. 220):
.. τα ηφαίστεια στην πολύ χρωμη ερωμένη του Δία, τη βασανισμέ νη από την Ήρα
Ιώ ανακαλύ φθηκαν το 1979 από το διαστημικό σκά φος Voyager 1, ενώ η
επιφά νειά της τοπογραφή θηκε από το Galileo. Υπολογίζεται ό τι στην Ιώ
παρά γεται κά θε χρό νο 100 φορέ ς περισσό τερη λά βα από ό ,τι σε ό λα μαζί τα
ηφαίστεια της Γης! Λό γω και της μειωμέ νης βαρύ τητας στην Ιώ, ορισμέ να από
τα περίπου 400 ενεργά ηφαί στειά της εκτοξεύ ουν τα πυρακτωμέ να τους υλικά
σε ύ ψος εκατοντά δων χιλιομέ τρων, ενώ καπναγωγοί διοξειδίου του θείου
απελευθερώνονται από το εσωτερικό και ανερχό μενοι παγώνουν και πέ φτουν
πά λι στο έ δαφος σαν ό μορφο χρωματιστό χιό νι που καλύ πτει την Ιώ με ρυθμό
10 εκατοστών τον χρό νο. Έτσι, η ηφαιστειακή δραστηριό τητα στην Ιώ
χρωματίζει την επιφά νεια της με διά φορες κό κκινες, κίτρινες, λευκέ ς, πρά σινες
και μαύ ρες αποχρώσεις. Στην ίδια έ ντονη δραστηριό τητα οφείλεται και το
μεγά λο ύ ψος που έ χουν ορισμέ να από τα βουνά της που φτά νουν σε ύ ψος
μεγαλύ τερο από το ό ρος Έβερεστ εδώ στη Γη ...
✓ Υπάρχει ζωή στον υπό γειο αλμυρό ωκεανό της Ευρώπης; (σελ. 220):
.. σύ μφωνα με μια εκτί μηση, ο υπό γειος ωκεανό ς της Ευρώπης, βά θους 60 έ ως
150 χιλιομέ τρων, διαθέ τει διπλά σιο ό γκο νερού από ό λους μαζί τους ωκεανού ς
της Γης! Επειδή διαταρά σσει το μαγνητικό πεδίο του Δία συνά γεται ό τι το νερό
αυτό είναι αγώγιμο, δηλαδή περιέ χει αλά τι. Ο αλμυρό ς αυτό ς ωκεανό ς
διατηρείται ρευστό ς από τη θερμό τητα που εκλύ εται ό ταν το εσωτερικό της
Ευρώπης «πλά θεται» από τις διαδοχικέ ς μαλά ξεις και αλλεπά λληλες συμπιέ σεις
που του επιφέ ρουν οι παλιρροιακέ ς δυνά μεις του Δία και των ά λλων γειτονικών
της δορυφό ρων. Μά λιστα, μέ σα σε αυτό ν τον τερά στιο ωκεανό είναι πιθανό να
υπά ρχουν συνθή κες φιλικέ ς για την ανά πτυξη ζωή ς. Μπορεί να έ χουμε
υδροθερμική δραστηριό τητα στους σκοτεινού ς βυθού ς της Ευρώπης, ό που

μπορεί να υπά ρχουν οικοσυστή ματα αναερό βιων οργανισμών που τρέ φονται
από μεθά νιο ή υδρό θειο ..
✓ Μοριακό υδρογό νο και πολύ πλοκα οργανικά μό ρια στον ωκεανό του
Εγκέ λαδου ...(σελ. 225):
.. ένα εξαιρετικά ενδιαφέ ρον αποτέ λεσμα που ανακά λυψε το διαστημόπλοιο
Cassini είναι ό τι ανιχνεύ θηκε μοριακό υδρογό νο μέ σα σε τους πίδακες του
Εγκέ λαδου, πιθανώς προϊόν βιολογική ς δραστηριό τητας. Το υδρογό νο αποτελεί
πηγή χημική ς ενέ ργειας που ευνοεί την ανά πτυξη και επιβίωση μικροβίων στους
ωκεανού ς της Γης (έ χουν εντοπιστεί γεωσκώληκες κοντά σε γεωθερμικού ς
πό ρους στον πυθμέ να ωκεανών) και κά τι ανά λογο θα μπορού σε να συμβαίνει
και στον Εγκέ λαδο! Επίσης, ανιχνεύ θηκαν πολύ πλοκα οργανικά μό ρια, πά νω
από δέ κα φορέ ς βαρύ τερα από ό ,τι το μεθά νιο, που προέ ρχονται πιθανό τατα
από χημικέ ς αντιδρά σεις ανά μεσα στο βραχώδη πυρή να του δορυφό ρου και στο
ζεστό νερό του υπό γειου ωκεανού του. Έτσι, ο Εγκέ λαδος με την ανακά λυψη
πολύ πλοκων μορίων να αναδύ ονται από τον υγρό ωκεανό νερού που διαθέ τει,
φαίνεται να είναι το μό νο σώμα πέ ρα από τη Γη, το οποίο είναι γνωστό ό τι
ικανοποιεί ταυτό χρονα ό λες τις βασικέ ς απαιτή σεις ύ παρξης ζωή ς, ό πως την
ξέ ρουμε. Αποτελεί επομέ νως έ να περιβά λλον ιδιαίτερα γό νιμο για την ανά πτυξη
της ζωή ς ..
✓ 1990, έ να φωτεινό γαλά ζιο πετραδά κι, από την από σταση του μακρινού
Πλού τωνα ...(σελ. 231):
.. στις 14 Φεβρουαρίου 1990, το Voyager 1, βρισκό ταν στη μακρινή από σταση
των 6,5 δισεκατομμυρίων χλμ, στο ανή λιαγο και ψυχρό βασίλειο του Πλού τωνα,
στην είσοδο του Άδη. Εκεί βασιλεύ ει το σκό τος και η παγωνιά !
Πριν όμως εγκαταλείψει οριστικά την Ηλιό σφαιρα και κατευθυνθεί προς τον
ά γνωστο ενδοαστρικό χώρο, έ ριξε μια τελευταία νοσταλγική ματιά πίσω του.
Από αυτή τη μακρινή από σταση, η κά μερά του αποτύ πωσε τη Γη, σαν ένα
μικροσκοπικό φωτεινό γαλά ζιο πετραδά κι, να αρμενίζει μοναχικά μέ σα σε έ να
αχανή ωκεανό από ά λλους πλανή τες και ά στρα. Εδώ βασιλεύ ει το φως και η
ζεστασιά ! Στη μακρινή αυτή φωτογραφί α φαί νεται ο πλανή της μας να αιωρείται
στο κενό, αβοή θητος, παντέ ρμος και εύ θραυστος ..
✓ Κοσμικοί ταξιδιώτες (σελ. 233):
.. το Voyager 1 απομακρύ νεται με ταχύ τητα περί τα 61.000 χλμ την ώρα,
κατευθυνόμενο προς τον ερυθρό νά νο AC +79 3888 (Gliese 445), κοντά στον
πολικό αστέ ρα στον αστερισμό της Καμηλοπά ρδαλης, που απέ χει από τον Ήλιο
17,6 έ τη φωτό ς. Στοχεύ ει να περά σει πολύ κοντά στον Gliese σε περίπου 40.000
έ τη. Επίσης, σε περί που 40.000 χρό νια, το Voyager 2 θα περά σει 1,7 έ τη φωτό ς
από το άστρο Ross 248. Ας έ χουμε λίγη υπομονή ως τό τε! Μετά , οι κοσμικοί μας
ταξιδιώτες προορίζονται – ίσως αιώνια – να περιπλανηθού ν στον Γαλαξία ..
✓ «Τρύπες» στον ουρανό ... (σελ. 255):
.. μια καθαρή βραδιά του 1784, ο γερμανική ς καταγωγή ς Βρετανό ς αστρονό μος,
κατασκευαστή ς τηλεσκοπίων και μουσικό ς William Herschel παρατηρού σε με
το τηλεσκό πιό του μια περιοχή του ουρανού , στον αστερισμό του Σκορπιού .
Δίπλα του στεκό ταν η αδελφή του Καρολίνα, η οποί α κρατού σε σημειώσεις από

τις παρατηρή σεις. Κά ποια στιγμή , μέ σα στην ή συχη νύ χτα, ο Herschel γυρνά
από τομα και λέ γει έ κπληκτος στην Καρολί να:
Hier ist wahrhaftig ein Loch im Himmel!
(Εδώ φαίνεται καθαρά μια τρύ πα στον Ουρανό !)
Εκείνη τη στιγμή είχαν ανακαλυφθεί τα σκοτεινά ή μοριακά νεφελώματα, ό πως
τα ονομά ζουμε σή μερα! ..
• Το νεφέ λωμα της «πά πιας» (Duck nebula), στον αστερισμό του Κηφέ α
(σελ. 256),
• Το νεφέ λωμα «E» στον αστερισμό του Αετού (σελ. 256),
• Το νεφέ λωμα του «φιδιού » (Snake nebula) στον αστερισμό του
Οφιού χου (σελ. 256),
• Ξεχωρίζοντας τα δύ ο φώτα ενό ς υποθετικού αυτοκινή του πά νω στη
Σελή νη (σελ. 257),
• Βλέ ποντας περισσό τερο φως μέ σα από το σκοτά δι ... (σελ. 257),
• Οι στή λες της δημιουργίας ... (σελ. 259),
• Μια πά πια που δεν γεννά αυγά αλλά αστέ ρια ... (σελ. 260),
• H προβοσκίδα του ελέ φαντα ... (σελ. 261),
• 1028 μπουκά λια ουίσκυ σε έ να νεφέ λωμα στο ∆ιά στημα ... (σελ. 261),
• Αστρικά «βρεφοκομεί α» ... (σελ. 262),
• Το αστρικό «μαιευτή ριο» με τα 1.000 νεογνά στην ά κρη του ξίφους του
μυθικού κυνηγού Ωρίωνα (σελ. 263),
• Ένα διαστημικό πιστό λι που πυροβολεί κά θε 2-3 χρό νια... (σελ. 266):
• Ένα φαντασμαγορικό μυστικιστικό βουνό ... (σελ. 269),
• Star Wars Episode VII: The Force Awakens ... (σελ. 271).
•

Ο «σιωπηλό ς δολοφό νος» στη Γη, μας πληροφορεί που ξεκινά ζωή στο
∆ιά στημα... (σελ. 276):
.. το μονοξείδιο του άνθρακα (CO ) είναι έ να ά χρωμο, ά οσμο και ά γευστο αλλά
εξαιρετικά τοξικό αέ ριο για τον ά νθρωπο. Έχει χαρακτηρισθεί ως σιωπηλός
δολοφόνος, επειδή είναι τελείως ά οσμο και τα αρχικά συμπτώματα της
δηλητηρίασης που προκαλεί, συχνά συγχέ ονται με εκείνα ενό ς απλού
κρυολογή ματος. Συσσωρεύ εται εύ κολα στα σπίτια που θερμαίνονται με την
καύ ση ξύ λων, ή κά ρβουνου σε μαγκά λια, σε περιπτώσεις κακή ς συντή ρησης των
απαγωγών των αερίων καύ σης. Πολλέ ς περιπτώσεις δηλητηριά σεων έ χουν
επίσης συμβεί σε κλειστά γκαρά ζ, ό ταν αφή νεται σε λειτουργί α η μηχανή των
αυτοκινή των. Έτσι, εξαιτίας του έ χουν χά σει τη ζωή τους πολλοί ά νθρωποι. Η
εκπομπή από το CO είναι η κύ ρια μέ θοδος για τον εντοπισμό των μοριακών
νεφελωμά των, επειδή είναι έ να εύ κολα ανιχνεύ σιμο μό ριο στην ηλιακή γειτονιά
και τις εσωτερικέ ς περιοχέ ς του Γαλαξί α.. Ειρωνικά λοιπό ν, ο σιωπηλός
δολοφόνος μας δίνει κρίσιμες πληροφορίες για τα νεφελώματα ό που γεννώνται
αστέ ρες, πλανή τες και σε κά ποιους από αυτού ς μπορεί να ανθίζει η ζωή ..
• Αστρικοί πίδακες: «ο από μηχανή ς Θεό ς» (σελ. 283):
.. οι πίδακες από νεογέ ννητους αστέ ρες παίζουν το ρό λο του ex machina Deus,
διό τι κλέ βοντας στροφορμή αφή νουν ελεύ θερη τη βαρύ τητα να φτιά ξει το
ά στρο. Για τον λό γο αυτό , ίσως να μην υπή ρχαμε εμείς σή μερα εδώ, αν οι
πίδακες δεν συνό δευαν την αστρογέ νεση, αφού ο φυσικό ς νό μος της
διατή ρησης της στροφορμή ς του δίσκου δεν θα επέ τρεπε την κατά ρρευση του

υλικού για τον σχηματισμό του πρωτοά στρου και εν συνεχεί α των πλανητών
από το εναπομέ νον υλικό του! ..
✓ Η αστρονομική μας μοναξιά ... (σελ. 284):
.. για να κατανοή σουμε πό σο μεγά λες είναι οι αποστά σεις ανά μεσα σε εμά ς και
τους ά λλους αστέ ρες, μπορούμε να κατασκευά σουμε έ να μοντέ λο του Γαλαξία
σε κλίμακα 1:100 δισεκατομμύ ρια. Τό τε, αποστά σεις ίσες με 1 εκατοστό του
μέ τρου στο μοντέ λο μας αντιστοιχού ν σε πραγματικέ ς Γαλαξιακέ ς αποστά σεις
ίσες με 1 εκατομμύ ριο χιλιό μετρα. Στο μοντέ λο, η διά μετρος του Ήλιου θα ή ταν
1,5 εκατοστά του μέ τρου (ό σο η χά ντρα ενό ς κομπολογιού ), ενώ σε από σταση
από τον Ήλιο ίση με 1,5 μέ τρα θα βρισκό ταν η Γη με διά μετρο μικρό τερη από το
1/10 του χιλιοστού του μέ τρου, δλδ, ό σο η μύ τη μιας καρφίτσας. Σε από σταση
7,5 μέ τρων θα συναντού σαμε το μεγαλύ τερο των πλανητών Δία με διά μετρο
περί το 1,5 χιλιοστό του μέ τρου, δλδ, ό σο το κεφά λι μιας καρφίτσας, ενώ ο
μακρινό ς Πλού των θα βρισκό ταν σε από σταση περίπου 60 μέ τρων. Ο
πλησιέ στερος αστέ ρας, ο Εγγύ τατος του Κενταύ ρου θα ευρισκό ταν σε
από σταση 400 χιλιομέ τρων, και ο λαμπρό ς Σείριος θα απείχε περί τα 800
χιλιό μετρα. Δηλ. σύ μφωνα με αυτό το μοντέ λο, αν ο Ήλιος ευρισκό ταν στην
Αθή να και ή ταν σαν τη χά ντρα ενό ς κομπολογιού , ο πλησιέ στερος απλανή ς
αστέ ρας θα ευρίσκετο περίπου στην από σταση της Λά ρισας από την Αθή να, ενώ
τα περίχωρα του Γαλαξία θα ευρίσκονταν σε από σταση περί τα 2 εκατομμύ ρια
χιλιό μετρα , δηλ., έ ξω από τη Γη, μακριά στο διά στημα. Είναι προφανέ ς λοιπό ν
ό τι σε αυτέ ς τις τερά στιες αποστά σεις από τον Ήλιο εί ναι εξαιρετικά δύ σκολη η
ανίχνευση αμυδρών πλανητών γύ ρω από ά λλους αστέ ρες ..
✓ Οι δυσκολίες παρατή ρησης εξωπλανητών... (σελ. 285):
.. για να συνειδητοποιή σουμε πό σο δύ σκολη υπό θεση είναι η ανακά λυψη μικρών
πλανητών που περιφέ ρονται γύ ρω από ά λλους απλανείς αστέ ρες, αρκεί να σκεφθού με ό τι αν κά ποιος εξωγή ινος παρατηρού σε τη Γη από έ να μακρινό ά στρο,
θα έ βλεπε ό τι το φως που ανακλά και λά μπει ο μικρό ς μας πλανή της είναι μό νο
το έ να δισεκατομμυριοστό του φωτό ς που εκπέ μπει ο Ήλιος. Και, αν προσπαθού σε να παρατηρή σει τη μείωση του ηλιακού φωτό ς, ό ταν η Γη περνού σε
έ μπροσθεν του ηλιακού δίσκου, θα έ πρεπε να είναι ικανό ς να ανιχνεύ ει μια μείωση της ηλιακή ς λαμπρό τητας κατά το έ να δεκά κις χιλιοστό (1/10.000)..
Για να ανιχνευθεί έ νας πλανή της μεγέ θους σαν τη Γη, δηλ. με μά ζα περίπου
300.000 φορέ ς μικρό τερη αυτή ς του Ήλιου, πρέ πει να υπά ρχει η δυνατό τητα
ανίχνευσης ακτινική ς ταχύ τητας ίσης με 10 εκατοστά του μέ τρου ανά
δευτερό λεπτο. Μια τό σο μικρή ταχύ τητα είναι μό λις στα ό ρια των σημερινών
δυνατοτή των παρατή ρησης ...
✓ Bραβείο Nobel Φυσική ς στους Michel Mayor και Didier Queloz για την
ανακά λυψη του πρώτου εξωπλανή τη γύ ρω από έ να ηλιακού τύ που
ά στρο, τον 51 του Πηγά σου σε από σταση περί τα 50 ε.φ. (σελ. 287)
✓ Ένας εξωπλανή της ό που βρέ χει σίδηρο... (σελ. 301):
.. που παρατή ρησε το Πολύ Μεγά λο Τηλεσκό πιο (VLT) του ESO. O εξωτικό ς
πλανή της WASP-76 b, σε από σταση περίπου 640 ετών φωτό ς περιστρέ φεται
εντό ς μό λις 43 ωρών με τροχιακή ακτίνα περί τα 5 εκατομμύ ρια χλμ γύ ρω από
έ να θερμό ά στρο (τύ που F), ατμοσφαιρική ς θερμοκρασίας πλέ ον των 6.250

βαθμών. Το περίεργο φαινό μενο με τη «σιδερέ νια βροχή » συμβαίνει επειδή ο
πλανή της στρέ φει μό νο το ημερή σιο ημισφαίριό του προς το γονικό του αστέ ρι,
ενώ το ψυχρό τερο νυχτερινό ημισφαίριό του παραμέ νει βυθισμέ νο σε αέ ναο
σκοτά δι. Δηλ., Όπως και η Σελή νη στην τροχιά της γύ ρω από τη Γη, έ τσι και ο
WASP-76 b είναι «κλειδωμέ νος» να βλέ πει η ίδια πά ντα πλευρά του συνέ χεια το
θερμό ά στρο του· παίρνει τό σο χρό νο να περιστραφεί γύ ρω από τον ά ξονά του,
ό σο για να περιστραφεί γύ ρω από το αστέ ρι του. Κατά τη διά ρκεια της ημέ ρας
του, δέ χεται χιλιά δες φορέ ς περισσό τερη ακτινοβολία από το γονικό αστέ ρι από
ό σο η Γη από τον Ήλιο. Η ατμό σφαιρά του είναι τό σο καυτή , ώστε τα μό ρια
διαχωρίζονται σε ά τομα και τα μέ ταλλα ό πως ο σίδηρος εξατμίζονται. Η ακραία
διαφορά θερμοκρασί ας μεταξύ της ημερή σιας και της νυχτερινή ς πλευρά ς του
έ χει ως αποτέ λεσμα έ ντονους ανέ μους που φέ ρνουν τους ατμού ς σιδή ρου από
την υπερβολικά ζεστή ημέ ρα με τους 2.400 βαθμού ς Κελσίου, θερμοκρασίες
αρκετά υψηλέ ς ώστε να εξατμίζονται τα μέ ταλλα, στην πιο ψυχρή νυχτερινή
πλευρά , ό που οι θερμοκρασίες μειώνονται περί που στους 1.500 βαθμού ς
Κελσίου, οπό τε ο σίδηρος υγροποιείται. Οι ισχυροί ά νεμοι πά νω από 18.000 χλμ
την ώρα μεταφέ ρουν τους ατμού ς σιδή ρου στην ψυχρό τερη νυχτερινή πλευρά ,
ό που και συμπυκνώνονται σε σταγονίδια βροχή ς σιδή ρου! ..
✓ Ο «Ελληνικό ς» εξωπλανή της HAT-P-42 b, Ιό λαος (σελ. 303):
.. με αφορμή τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυσή της, η Διεθνή ς
Αστρονομική Ένωση (IAU) ξεκίνησε τον Ιού νιο του 2019 το διεθνέ ς πρό γραμμα
NameExoWorlds (δώστε ό νομα σε έ να εξωπλανή τη), το οποίο παρείχε το
δικαίωμα σε πολλέ ς χώρες να δώσουν ό νομα σε έ να επιλεγμέ νο εξωπλανή τη, καθώς επίσης και το μητρικό ά στρο του. Στην Ελλά δα ανετέ θη από την IAU η «υιοθεσία» και τα «βαφτίσια» του εξωπλανή τη HAT-P-42 b. Μετά από διαδικτυακή
ψηφοφορία ό που κατατέ θηκαν περισσό τερες από 2.200 προτά σεις, μια εθνική
επιτροπή με πρό εδρο τον συγγραφέ α προέ κρινε οκτώ από αυτέ ς για τη δεύ τερη
τελική ψηφοφορία, η οποία διή ρκεσε μέ χρι τις 11 Νοεμβρίου (2019) και από
αυτήν επιλέ χθηκε το ζευγά ρι (Ιό λαος και Λέ ρνα). Ως γνωστόν, ο Ιό λαος ή ταν
ανιψιό ς, βοηθό ς και ηνίοχος του Ηρακλή , ο οποίος συνέ βαλε στην επιτυχία των
ά θλων του, ιδιαίτερα της εξό ντωσης της Λερναίας Ύδρας, ενό ς αθά νατου
μυθικού ό ντος με εννέ α κεφά λια που ζού σε στη λίμνη Λέ ρνα. Από τα νερά της
Λέ ρνας σχηματίζονταν κατά την αρχαιό τητα πολλά τέ λματα, από τα οποία
γεννή θηκε ο μύ θος της Λερναίας Ύδρας, αλληγορικά ως πρώτη προσπά θεια
αποξή ρανσης ελών στον Ελλαδικό χώρο από τους μυθικού ς κατοίκους,
προσωποποιού μενους στη μορφή του Ηρακλή . Όταν ο Ηρακλή ς έ κοβε έ να
κεφά λι, έ βγαιναν δύ ο και μό νο καίγοντας την πληγή με φωτιά κατά φερε να
σταματή σει τον πολλαπλασιασμό . Αυτό το κατά φερε με τη βοή θεια του Ιολά ου.
Ο Ιό λαος κινείτο γύ ρω από τη Λέ ρνα βοηθώντας τον Ηρακλή να εξοντώσει τη
Λερναία Ύδρα. Παρό μοια και ο εξωπλανή της Ιό λαος που ευρίσκεται στον
αστερισμό της Ύδρας, κινείται γύ ρω από το μητρικό ά στρο Λέ ρνα! ..
✓ Μια ανά λαφρη νό τα... (σελ. 306):
.. ο διά σημος σύ γχρονος Κινέ ζος συγγραφέ ας επιστημονική ς φαντασίας Σισίν
Λιου (Cixin Liu) έ χει δημοσιεύσει πρό σφατα μια τριλογία βιβλίων επιστημονική ς
φαντασίας με τον τίτλο Remembrance of Earth’s Past: The Three Body Problem,
The Dark Forest, Death’s End, ό που περιγρά φει τη μεγά λη μά χη ενό ς εξωγή ινου
πολιτισμού με τον δικό μας. Ο εξωγή ινος πολιτισμό ς που έ ρχεται για να μας

καταστρέ ψει βρίσκεται πολύ μακριά , γύ ρω από τον κοντινό τερο εξωπλανή τη
στον Ήλιο, στα 3 αστέ ρια του τριπλού αστρικού συστή ματος α του Κενταύ ρου
Α, Β και C. Γύ ρω από τον α Centauri C λοιπό ν ευρίσκεται και ο εγγύ τερος σε εμά ς
εξωπλανή της, ο α Centauri C b, ο επονομαζό μενος από τον Σισίν Λιού Trisolaris.
Αυτό που κά νει τον α Centauri C b να εί ναι έ νας ενδιαφέ ρων εξωπλανή της κατά
τον Σισίν Λιού είναι ό τι αφενό ς το μέ γεθό ς του είναι παρό μοιο με αυτό της Γης
και αφετέ ρου περιφέ ρεται γύ ρω από τον α Centauri C στην κατοική σιμη ζώνη
του. Λό γω ό μως της ιδιό τητας του προβλή ματος των τριών σωμά των, ο α
Centauri C b θα έ χει κακό τέ λος, αφού ό ταν τα τρία αστέ ρια του α Κενταύ ρου Α,
Β, C ευθυγραμμισθού ν πρό κειται τελικά να τον απορροφή σουν, έ τσι ώστε να
πέ σει σε βουτιά θανά του πά νω στον α Centauri C και να καταστραφεί! Αυτό το
γνωρίζουν πολύ καλά οι κά τοικοι του Trisolaris, οι οποίοι αναζητώντας κοντινό καταφύ γιο, επιθυμού ν να έ λθουν εδώ στην «διπλανή » τους ασφαλή Γη και
να την αποικίσουν, αφού ωστό σο την «καθαρίσουν» πρώτα από εμά ς τους
ανεπιθύ μητους κατοίκους της. Όμως, από εκεί τα διαστημό πλοιά τους
χρειά ζονται να ταξιδέ ψουν περίπου 400 χρό νια για να φτά σουν εδώ σε εμά ς.
Επειδή είναι πολύ ανεπτυγμέ νοι ως πολιτισμό ς, παρακολουθού ν τη Γη με κά τι
στοιχειώδη σωματίδια τα «σοφό νια», τα οποία, διαπερνού ν το σώμα μας με
ρυθμό εκατοντά δες δισεκατομμύ ρια κά θε δευτερό λεπτο, χωρί ς να τα
αντιλαμβανό μαστε, διαπερνώντας το κεφά λι μας χωρίς να καταστρέ ψουν ού τε
έ να μας κύ τταρο. Tα μικροσκοπικά αυτά νετρίνα («σοφό νια») έ χουν πά ρει
«οδηγίες» να κά νουν το CERN να βγά ζει αλλό κοτα και τρελλά αποτελέ σματα,
καθυστερώντας έ τσι κά θε τεχνολογική πρό οδο στη Γη. Κατά συνέ πεια, οι
θεωρητικοί φυσικοί δεν μπορού ν να ανοίξουν τον δρό μο για τις απαραίτητες
τεχνολογικέ ς εξελίξεις που θα χρειαστεί η ανθρωπό τητα για να αμυνθεί
απέ ναντι στους εξωγή ινους του Trisolaris που είναι καθοδόν προς τη Γη και θα
καταφθά σουν εδώ σε 400 χρό νια. Με αυτό τον τρό πο, οι εχθρικοί εξωγή ινοι
προετοιμά ζουν την επέ λασή τους, καθυστερώντας κά θε τεχνολογική πρό οδο
στον πλανή τη μας που θα μπορού σε να μας προστατεύ σει τα επό μενα 400
χρό νια. Το αποτέ λεσμα είναι η σίγουρη νίκη τους που θα επιφέ ρει συγχρό νως
και την εξαφά νιση του δικού μας πολιτισμού ! [Για να μην υπά ρξει λό γος
ανησυχίας, ό λα αυτά συμβαίνουν μό νον ελέ ω της επιστημονική ς φαντασίας του
κυρίου Σισίν Λιού , οπό τε δεν χρειά ζεται να πανικοβληθού με ό τι πλησιά ζει το
τέ λος μας σε 400 χρό νια !]..
Εικόνα εξωφύλλου: Φωτογραφία της Γης κάτω από το σύστημα των
δακτυλιδιών του πλανήτη Κρόνου με την κάμερα του διαστημικού σκάφους
Cassini την 19η Ιουλίου 2013, από την απόσταση των 1,4 δισεκατομμυρίων
χιλιομέτρων.
Εικόνες οπισθόφυλλου: Τα διαστημόπλοια Parker Solar Probe και Cassini της
NASA στον Ήλιο και τον Κρόνο, παρατηρώντας αδελφωμένοι το εύθραυστο
γαλάζιο πετράδι στο Διάστημα, ανίχνευση εξωπλανητών, η ιστορική
προσεδάφιση στη Σελήνη (1969).
Σύμφωνα με τον ακαδημαικό Σταμάτη Κριμιζή, που προλογίζει αυτό τον τόμο:
«Πρέ πει να ομολογή σω ό τι βιβλίο στο εν λό γω θέ μα αυτού του επιπέ δου,
απευθυνό μενο στο ευρύ κοινό , δεν έ χει περιέ λθει στην αντίληψή μου, ού τε στην
Αγγλική γλώσσα. Δηλαδή ο αναγνώστης είναι στην προνομιακή θέ ση να
ενημερωθεί για την ιστορία και τις σύ γχρονες εξελίξεις και γνώση του ηλιακού
συστή ματος, και πέ ραν αυτού , με έ να βιβλίο που δεν υπά ρχει σε ά λλη χώρα».

Πρόλογος, πίνακας περιεχομένων και δείγμα του βιβλίου υπάρχει στο site του
εκδοτικού οίκου (ΖΗΤΗΣ, Θεσσαλονίκη):
https://ziti.gr/wp-content/uploads/2020/11/tsigganos-ena-galazio-petradisto-diastima.pdf
https://ziti.gr/vivlio/tsigganos-ena-galazio-petradi-sto-diastima/

