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Εισαγωγή  

Έναυσμα μας για να κάνουμε την βιβλιογραφική αυτή έρευνα ήταν η 
ενασχόληση μας με το μάθημα της Αστρονομίας, μέσα από το οποίο 

μπορούσαμε να ασχοληθούμε με οποιαδήποτε έρευνα θέλαμε σε σχέση με 
την Αστρονομία. Προτιμήσαμε να ασχοληθούμε με την γένεση του Σύμπαντος 

και πως ξεκίνησαν όλα σε σχέση με την δημιουργία του Σύμπαντος του 
ανθρώπου και γενικά της οποιασδήποτε ζωής υπάρχει στο Σύμπαν.  
Η εργασία μας είναι όλη βιβλιογραφική. Μέσα από το ψάξιμο ενημερωθήκαμε 

για την θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης και πως μέσα από αυτή την θεωρία 
έχουμε την δημιουργία πρώτα των πυρήνων και στη συνέχεια η δημιουργία 

των αστεριών και των γαλαξιών και επίσης.  
 
Η εργασία μας ξεκινά με μια σύντομη ιστορική αναδρομή για το τι πίστευαν οι 

αρχαίοι Έλληνες σχετικά με τη κοσμολογία και την δημιουργία του σύμπαντος. 
Συνεχίζουμε με την μεγάλη έκρηξη και το χρονικό της μεγάλης έκρηξης . Τι 
έγινε σύμφωνα με το μοντέλο της Μεγάλης Έκρηξης σε ένα χρονικό από τα 

πρώτα δευτερόλεπτα μέχρι σήμερα. Θα συνεχίσουμε με το πώς 
δημιουργήθηκαν τα άστρα και οι γαλαξίες και τέλος πως ένα άστρο πεθαίνει 

και την δημιουργία μια μαύρης τρύπας για τις εκρήξεις των υπερκαινοφανών 
αστέρων.  
 

Σίγουρα επειδή είναι μόνο βιβλιογραφική η εργασία μας δεν σημαίνει ότι δεν 
υπήρχε δουλειά και από μέρους μας αρκετή μέχρι να κατανοήσουμε πλήρως 

όλα όσα αναφέρουμε στην εργασία μας.  
 

Ιστορική Αναδρομή  

Κάνοντας μια μικρή ιστορική διαδρομή των κοσμολογικών αντιλήψεων μέσα 
στους αιώνες, δεν μπορούμε παρά να σταματήσουμε στην αρχαία Ελλάδα και 

να θαυμάσουμε τις φιλοσοφικές αναζητήσεις και τα συμπεράσματα στα οποία 
κατέληξαν οι πρόγονοί μας παρατηρώντας τη Φύση. Οι αρχαίοι Έλληνες 
στοχαστές, ιδιαίτερα οι Ίωνες, ήταν οι πρώτοι στην ιστορία του ανθρώπινου 

πολιτισμού που απορρίπτοντας τις μυστικιστικές δοξασίες και τις μυθολογικές 
διηγήσεις και ερμηνείες περί της γένεσης του κόσμου -διηγήσεις που 

κυριαρχούσαν στους λαμπρούς πολιτισμούς της Ανατολής.  Αποπειράθηκαν 
να εξηγήσουν το Σύμπαν παρατηρώντας διεξοδικά τα φαινόμενα, 
χρησιμοποιώντας βέβαια και τις αναλυτικές καταγραφές τους από 

προγενέστερους πολιτισμούς (Ασσυριακό, Βαβυλωνιακό αλλά και 
Αιγυπτιακό), και ερμηνεύοντας τα βάση αυτών που σήμερα ονομάζουμε 

Φυσικές επιστήμες. Πολλές φορές προσέγγισαν με εκπληκτική διορατικότητα 
σύγχρονες επιστημονικές αλήθειες, που για να τις κατακτήσει η ανθρωπότητα 
χρειάστηκε η συσσώρευση γνώσης δεκάδων αιώνων.  Παραδείγματος χάριν, 

δεκαοκτώ περίπου αιώνες πριν τον Κοπέρνικο, ο Αρίσταρχος ο Σάμιος 
επηρεασμένος πιθανώς από την Πυθαγορική κοσμολογία (όπως την 

διατύπωσε ο Φιλόλαος) ότι η Γη δεν βρίσκεται στο κέντρο του Σύμπαντος 
αλλά περιστρέφεται, μαζί με τον ήλιο και τους άλλους πλανήτες, γύρω από 
ένα κοινό κέντρο, το Κεντρικό Πυρ αλλά και από την εκπληκτική παρατήρηση 

του Ηρακλείδη του Πόντιου (ότι ο Ερμής και η Αφροδίτη έχουν μια μέγιστη 



 
 
 
 
 

γωνιακή απόκλιση από τον Ήλιο που ποτέ δεν υπερβαίνουν και συνεπώς 
περιστρέφονται γύρω από αυτόν), προτείνει, σε ένα κείμενο που δυστυχώς 

δεν έχει σωθεί (το γνωρίζουμε από μεταγενέστερες αναφορές), το 
Ηλιοκεντρικό σύστημα: "υποτίθεται γάρ τά απλανέα των άστρων και τόν άλιον 

μένειν ακίνητον, τάν δέ γαν περιφέρεσθαι περί τόν άλιον κατά κύκλου 
περιφέρειαν, ός έστιν έν μέσω τώ δρόμω κείμενος". Αυτή του η θέση δεν έγινε 
αποδεκτή από το φιλοσοφικό κατεστημένο της εποχής που αποδεχόταν την 

κυρίαρχη Αριστοτελική φιλοσοφική θεώρηση σύμφωνα με την οποία η Γη, η 
κατοικία Θεών και ανθρώπων, ήταν το κέντρο του Σύμπαντος.  

Επίσης ενδιαφέρουσα είναι η θέση του Ηράκλειτου του Εφέσιου (~500 πΧ), 
του πατέρα της Διαλεκτικής κατά πολλούς, ότι πυρός τε ανταμοιβή τά πάντα 
καί πύρ δέ πάντων, που διαισθητικά προσεγγίζει την ταυτότητα ύλης και 

ενέργειας μέσω της μετατροπής του ενός στο άλλο.  

Η Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης  

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές θεωρίες το σύμπαν πιθανόν να 

δημιουργήθηκε πριν 13,8 δισεκατομμύρια. Το σύμπαν ήταν συμπυκνωμένο 
σε μια ομογενής θερμή και πυκνή μάζα η 

οποία εξόρυξη. Η Θεωρία πήρε το όνομά 
της από τον Φρεντ Χου για να ειρωνευτεί 
τη θεωρία. Εισηγητής της θεωρίας αυτής 

όμως ήταν ο 
Βέλγος,της Φυσικής, αστρονόμος, κοστο

λόγος  και  μαθηματικός Ζωρζ Λεμαίτρ.  
Τι λέει η θεωρία του big bang; 
Όλη η μάζα του σύμπαντος είναι 

συγκεντρωμένη σε μόνο ένα σημείο ενώ 
ο χωροχρόνος ακόμη να δημιουργηθεί . 

Κάποτε η μάζα αυτή εξόρυξη και η ύλη 
που εκτοξεύτηκε δημιούργησε το σύμπαν 
μας. 

Η θεωρία αυτή επαληθεύετε  με τον νόμο 
του Ηubble   που λέει ότι το  σύμπαν 

διαστέλλεται ενώ οι γαλαξίες υποχωρούν 
από εμάς προς όλες τις κατευθύνσεις  . 
 

 Μια εναλλακτική θεωρία λέει ότι το σύμπαν 
ξεκίνησε ως μια μικρή και πυκνή 

μοναδικότητα (ζώνη που θεωρείται να 
υπάρχει στον πυρήνα της μαύρης τρυπάς) 
πριν 13,7 δις χρόνια πριν. Ακολούθως 

φούσκωσε επεκτάθηκε και ψήχθηκε , που 
από πολύ πολύ μικρό και ζεστό έφτασε στο 

μέγεθος και την θερμοκρασία του τρέχων σύμπαντος. 
 
 

 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC


 
 
 
 
 

Η εξέλιξη του σύμπαντος  

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται όλες οι σημαντικές στιγμές – 

χρονικές περιόδοι της εξέλιξης του Σύμπαντος 

(http://www.physics4u.gr/articles/2007/Big_Bang_theory.html)  

Ηλικία 
Θερμοκ
ρασία 

Κατάσταση 

Πριν το 

Big Bang  
  

Εποχή του Αυγουστίνου: Το 1952 ο George Gamow, ένας από τους 
πατέρες της θεωρίας της κοσμολογίας του Big Bang, πρότεινε ότι η 

περίοδος πριν το Big Bang λέγεται εποχή Αυγουστίνου, από τον φιλόσοφο 
Άγιο Αυγουστίνο, που πίστευε ότι ο χρόνος ήταν απλώς μια ιδιότητα του 
Θεού, που έφτιαξε το σύμπαν. Όπως έλεγε "Ο Κόσμος φτιάχτηκε μαζί με 

τον χρόνο κι όχι στον χρόνο". Ακόμα κι αν κάποιος θα μπορούσε 
φιλοσοφικά να υποστηρίξει την έννοια της φράσης "που έφτιαξε", μέσω της 

θεωρίας της γενικής σχετικότητας ο χρόνος και ο χώρος μπορεί να 
σχετίζονται. Η φράση "Εποχή του Αυγουστίνου" λοιπόν αναφέρεται σε μια 
"εποχή" όπου ούτε ο χώρος ούτε ο χρόνος υπήρχε.    

<10-43 sec άπειρη 

Εποχή Planck. Αν η υπερσυμμετρία είναι σωστή τότε κατά την διάρκεια 
αυτής της περιόδου όλες οι δυνάμεις είναι ενωμένες σε μια υπερ-δύναμη. 

Δεν ισχύουν οι γνωστοί νόμοι αυτή την περίοδο γι αυτό και δεν ξέρουμε τι 
ακριβώς υπήρχε τότε. Το σύμπαν έχει άπειρη πυκνότητα και θερμοκρασία 
και ξεκινά από ένα σημείο σχεδόν μηδενικής διαμέτρου. Η θεωρία του 

Αϊνστάιν προτείνει μια βαρυτική ανωμαλία πριν αυτή την εποχή, αλλά δεν 
μπορεί να προβλέψει τι συνέβαινε λόγω κβαντικών φαινομένων. Γι αυτό 

και οι φυσικοί ελπίζουν να αναπτυχθεί μια θεωρία κβαντικής βαρύτητας - η 
θεωρία υπερχορδών και η κβαντική βαρύτητα βρόγχων είναι οι πιο 
υποσχόμενες θεωρίες γι αυτήν - ώστε να καταλάβουμε το κρύβεται στην 

εποχή Planck. 

10-43 sec άπειρη Περίοδος κβαντικής βαρύτητας 

~10-43 sec 1032 C 

Το σύμπαν έχει διαστάσεις ~10-34  μέτρα, Όλα τα σωματίδια (κουάρκ, 
λεπτόνια, μποζόνια βαθμίδας, σωματίδιο Higgs, υπερ-συμμετρικά 
σωματίδια, βαρυτόνια) και τα αντισωματίδια τους είναι σε θερμική 

ισορροπία (δημιουργία και εξαΰλωση με ίσο ρυθμό). Συνυπάρχουν με τα 
φωτόνια της ακτινοβολίας. Μέσα από μια φάση μετάβασης η βαρύτητα 

'παγώνει' και χωρίζεται από τις υπόλοιπες τρεις δυνάμεις (Μεγάλη 
Ενοποίηση των υπόλοιπων δυνάμεων). Τα λεπτόνια και τα κουάρκ δεν 
ξεχωρίζουν την δράση των τριών δυνάμεων (ηλεκτρική, ασθενής, ισχυρή) 

πάνω τους. Είναι το πρώτο σπάσιμο της συμμετρίας ανάμεσα στις 
δυνάμεις.   

http://www.physics4u.gr/articles/2007/Big_Bang_theory.html


 
 
 
 
 

~10-36 sec 1027 C 

Εποχή πληθωρισμού: Το σύμπαν είναι ~10-32  μέτρα και περνά από μια 
υπερταχύτατη διαστολή, από 10-36 sec έως 10-32 sec, στην οποία 

διπλασιάζεται κάθε 10-34 sec. Αυτό σημαίνει ότι στα μέσα σε 10-32 sec 
διπλασιάζεται 100 φορές. Ήδη όμως έχει προλάβει και αυξήθηκε σε όγκο 

κατά 1078 φορές ή κατά 1026 φορές η γραμμική διάσταση. Γι αυτό και μια 
έκταση όσο 10-32 μέτρα έγινε μια έκταση όσο ένα πορτοκάλι 10 εκατοστά.   
Στο τέλος του πληθωρισμού μόνο το ορατό σύμπαν είχε διαστάσεις ~ 3 

μέτρα (από 10-32  μέτρα που ήταν στην αρχή, και το μέγεθος αυτό 
επιτεύχθηκε γιατί η διαστολή έγινε με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός.  

Γι αυτό (λόγω της διαστολής με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός) το 
σύμπαν πρόλαβε κι έγινε επίπεδο (η πυκνότητα του έγινε τόση ώστε το 
σύμπαν να είναι επίπεδο, κι αυτή η πυκνότητα λέγεται κρίσιμη), ενώ έγινε 

ομογενές και ισότροπο. 
Λύθηκε έτσι το κοσμολογικό πρόβλημα του ορίζοντα (πώς είναι δυνατόν 

δύο αντίθετα σημεία στο παρόν σύμπαν να είναι στην ίδια θερμοκρασία, 
αφού δεν πρόλαβαν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους πριν την 
επανασύνδεση) και της επιπεδότητας (δηλαδή η πυκνότητα του 

σύμπαντος να είναι κοντά στην κρίσιμη τιμή).  
Επίσης, κάποια ενέργεια από τα φωτόνια τότε μετατρέπεται σε εικονικά 

κουάρκ και υπερόνια, όμως αυτά τα σωματίδια διασπώνται γρήγορα. Ένα 
σενάριο λέει ότι πριν την κοσμική διαστολή (πληθωρισμός), το σύμπαν 
ήταν ψυχρό και άδειο, και η πυκνή ενέργεια και η έντονη θερμότητα που 

συνδέονται με τα αρχικά στάδια του big bang, δημιουργήθηκαν μέσω της 
αλλαγής φάσης που σχετίζεται με το τέλος του πληθωρισμού. 

Ας σημειωθεί πως η φάση αυτή της ταχύτατης διαστολής κράτησε πάρα 
πολύ λίγο, ενώ μετά από αυτή την περίοδο της εκθετικής διαστολής το 
σύμπαν μπορεί να περιγραφεί με τη παραδοσιακή φυσική.  

Στο τέλος της εποχής του πληθωρισμού το σύμπαν είναι ένα πυκνό μίγμα 
από κουάρκ (ύλη), αντικουάρκ (αντιύλη) και γκλουόνια.  

Ένα σενάριο που προτάθηκε από την κοσμολογία του πληθωρισμού λέει 
ότι, μετά από τον πληθωρισμό το σύμπαν επαναθερμαίνεται (reheating) 

γρήγορα σε μια θερμοκρασία, που είναι συγκρίσιμη με την ενεργειακή 
πυκνότητα που αποθηκεύεται στην αρχική συμμετρική προ-πληθωριστική 
φάση της ύλης. Αυτή η επαναθέρμανση εμφανίζεται λόγω της παραγωγής 

σωματιδίων από την ταλάντωση του πεδίου ινφλατον (inflaton).  

Είναι σημαντικό να πούμε πως στο πληθωριστικό σενάριο όλη η ύλη από 
την οποία αποτελείται το σύμπαν δημιουργήθηκε με την διαδικασία της 

επαναθέρμανσης.  

 

 

 



 
 
 
 
 

10-32 sec <1027 C 

Η ηλεκτρασθενής εποχή: Κρατάει από 10-36 sec έως 10-32 sec. Η ισχυρή 
δύναμη παγώνει και μένουν ενωμένες μόνο η ηλεκτρική και η ασθενής. 

Υπάρχει μια ελαφριά υπεροχή της ύλης έναντι της αντι-ύλης. Αυτή η 
υπεροχή είναι 1:1.000.000.000 και είναι ικανοποιητική για να φτιαχτεί το 

ορατό σύμπαν. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή ακόμα οπότε τα 
κουάρκ είναι ακόμα ελεύθερα. Γι αυτό και στην μετα-πληθωριστική εποχή 
του σύμπαντος ο Κόσμος αποτελείται από μια ταραγμένη, καυτή σούπα 

ηλεκτρονίων, κουάρκ και άλλων σωματιδίων.  

10-10 sec 1015 C 

Εποχή της βαρυογένεσης. Διαχωρίζεται η ασθενής από την ηλεκτρική 

δύναμη. Όλα τα αντι-κουάρκ εξαϋλώνονται από τα κουάρκ και μένει μόνο η 
ύλη, γιατί με την πτώση της θερμοκρασίας η ακτινοβολία δεν έχει πια την 
ενέργεια για να κάνει ζεύγη κουάρκ-αντικουάρκ. Οι συνθήκες του Sakharov 

εξηγούν γιατί έμεινε η ύλη και εξαφανίστηκε η αντιύλη. Τέλος, διασπώνται 
τα μποζόνια W και Z.  

10-4 sec 1013 C 
Αρχίζει η εποχή των αδρονίων: Μια ταχύτητα ψύξη του Κόσμου επιτρέπει 
στα κουάρκ να φυλακιστούν για πάντα μέσα στα πρωτόνια και νετρόνια. Το 
σύμπαν είναι τώρα στο μέγεθος του ηλιακού συστήματος.    

1 sec 1010 C 

Τα νετρίνα δεν συμμετέχουν πια στις αλληλεπιδράσεις. Όλα τα ποζιτρόνια 
εξαϋλώνονται με τα ηλεκτρόνια και δεν ξαναδημιουργούνται. Μένουν μόνο 

τα ηλεκτρόνια (ύλη) που περίσσεψαν. Ο λόγος νετρονίων-πρωτονίων 
πέφτει από 50:50 σε 25:75.   

100 sec 
 

Σχηματίζονται οι πρώτοι πυρήνες ηλίου 

3 min 109 C 

Οι συνθήκες είναι όμοιες με αυτές του εσωτερικού των άστρων. 
Σχηματίζονται δευτέριο, λίθιο και ήλιο απορροφώντας τα νετρόνια που 

περίσσευαν. Όποια νετρόνια περισσεύουν διασπώνται. Ο λόγος 
νετρονίων-πρωτονίων πέφτει σε 13:87. Το σύμπαν αποτελείται τώρα από 
75% πρωτόνια και 35% πυρήνες ηλίου. Είναι ακόμα πολύ καυτό το 

σύμπαν για να σχηματιστούν τα άτομα. Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια 
εμποδίζουν το φως να λάμψει. Το σύμπαν είναι μια υπέρθερμη ομίχλη.  

380.000 
έτη 

6.000 C 

Τα ηλεκτρόνια επιτέλους μπορούν να συνδεθούν με τα πρωτόνια ή τους 
άλλους πυρήνες φτιάχνοντας άτομα υδρογόνου, ηλίου και λιθίου. Το φως 
τώρα μπορεί τελικά να λάμψει γιατί κυκλοφορεί μέσα στο σύμπαν ελεύθερο 

χωρίς να σκεδάζεται συνεχώς.  

1 δισ. έτη -255 C 

Σχηματισμός γαλαξιών. Η βαρύτητα αναγκάζει το αέριο του υδρογόνου και 

ηλίου να σχηματίσουν τεράστια νέφη που θα γίνουν γαλαξίες, ενώ τα 
μικρότερα τμήματα νέφους γίνονται τα πρώτα άστρα. Μέσα στα άστρα 
αρχίζουν να σχηματίζονται βαρύτεροι πυρήνες από τον άνθρακα έως τον 

σίδηρο. Τα ακόμα βαρύτερα στοιχεία σχηματίζονται μόνο στις 
υπερκαινοφανείς εκρήξεις.  

13.7 δισ. 

έτη 

-270 C  
ή 2.7 

Κέλβιν 
 

 
Σχηματίζονται σμήνη γαλαξιών κάτω από την επίδραση της βαρύτητας, 
ενώ τα πρώτα άστρα πεθαίνουν, και διασκορπίζονται βαριά στοιχεία στο 

διάστημα. Αυτά τελικά θα σχηματίσουν νέα άστρα και πλανήτες.  
 

 

 



 
 
 
 
 

 

Δημιουργία πυρήνων και ατόμων (πρώτα δευτερόλεπτα της 

μεγάλης έκρηξης)  

Προβλέπεται ότι όλη η ύλη του σύμπαντος που 
βλέπουμε σήμερα δημιουργήθηκε σε χρονικό 
διάστημα 1-3 λεπτών μετά την Μεγάλη έκρηξη. 

Συγκεκριμένα, στη θύελλα της δημιουργίας 
υποατομικά σωματίδια, μικρότερα των 

ηλεκτρονίων, δηλ. μιόνια, πιόνια, μεσόνια κ.ά, 
αλληλοσυγκρούστηκαν και εκτινάχθηκαν. Μαζί 
όμως με τα σωματίδια της ύλης, υπήρχαν και 

σωματίδια αντιύλης. Τα σωματίδια της ύλης 
όμως ήταν  περισσότερα της αντιύλης και γί  

αυτό υπερίσχυσε, εκλύοντας μεγάλα ποσά 
ενέργειας. Φωτόνια ενέργειας μετατρέπονται σε 
ύλη , η ύλη σε ενέργεια, ενέργεια σε ύλη .  

Αφότου  η θερμοκρασία του Σύμπαντος 
μειώθηκε κατά 100 δισεκατομμύρια περίπου 

βαθμούς κελσίου, τα κουάρκ αρχίζουν να 
παγώνουν και να ενώνονται σε ομάδες δύο ή 
τριών. Αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκαν όλα τα 

πρωτόνια και νετρόνια που υφίστανται σήμερα. 
Τρία λεπτά μετά την ώρα μηδέν, αφότου η 
θερμοκρασία του σύμπαντος μειώθηκε στους 



 
 
 
 
 

ένα δισεκατομμύριο βαθμούς Κελσίου, τα πρωτόνια ενώθηκαν με τα νετρόνια 
σχηματίζοντας τους πυρήνες του υδρογόνου. Ωστόσο οι συνθήκες για να 

επιτρέψουν στους πυρήνες να συλλάβουν ηλεκτρόνια, χρειάστηκαν 379 000 
χρόνια μετά την Ώρα μηδέν όπου η θερμοκρασίες ήταν αρκετά χαμηλές και να 

δημιουργηθούν τα πρώτα ουδέτερα άτομα. Βαρύτερα άτομα δημιουργήθηκαν 
αργότερα με τη δημιουργία και καταστροφή αστέρων.  
 

Ενοποίηση Θεμελιωδών Δυνάμεων  
Αντιλαμβανόμαστε ένα σχετικά μεγάλο αριθμό διαφορετικών δυνάμεων: 
ηλεκτρικές, βαρυτικές, μαγνητικές, τριβής κ.α. Πιστεύουμε όμως ότι όλο αυτό 

το πλήθος των διαφορετικών αλληλεπιδράσεων που συναντάμε στην ύλη, 
μπορεί να καταταχθεί σε τέσσερις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις οι οποίες 
είναι: 

 Η βαρυτική  αλληλεπίδραση 

Αυτή η αλληλεπίδραση είναι υπεύθυνη για τη συγκρότηση των γαλαξιών, για 
την περιφορά της Γης και των άλλων πλανητών γύρω από τον Ήλιο. Η 
επαναφορά μας στο έδαφος, όταν πηδάμε, οφείλεται στη βαρύτητα. Είναι η 

δύναμη που ασκείται μεταξύ όλων των σωμάτων και είναι πάντοτε ελκτική. 

 

 Η Ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση  

Είναι υπεύθυνη για το "τίναγμα" που ασθανόμαστε όταν, περπατώντας πάνω 

σ' ένα χαλί, ακουμπάμε ένα σιδερένιο αντικείμενο. Είναι υπεύθυνη για τη 



 
 
 
 
 

λειτουργία όλων των ηλεκτρικών μηχανών. Αλλά είναι ακόμα υπεύθυνη για τη 
συγκρότηση των ατόμων: τα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα 

του ατόμου συγκρατούμενα από την ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση. 
Ασκείται μεταξύ όλων των σωμάτων που έχουν ηλεκτρικό φορτίο. Διακρίνουμε 

δυο ειδών φορτία: το θετικό και το αρνητικό. Τα ομόσημα φορτία (θετικό - 
θετικό ή αρνητικό - αρνητικό) απωθούνται ενώ τα ετερόσημα (θετικό - 
αρνητικό) έλκονται. Παραδείγματα φορτισμένων σωματιδίων είναι: το 

ηλεκτρόνιο (φορτίο -1), το πάνω (up) κουάρκ (φορτίο +2/3), ενώ το νετρίνο 
δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο (βλ. τον Πίνακα των Στοιχειωδών Σωματιδίων). 

 

 Ισχυρή πυρηνική  

Είναι η πρώτη από τις αλληλεπιδράσεις που δεν εμφανίζονται άμεσα στη 
καθημερινή μας ζωή. Η ισχυρή αλληλεπίδραση όμως είναι υπεύθυνη για την 

συγκρότηση των πυρήνων των ατόμων. Αυτή συγκρατεί τα πρωτόνια και τα 
νετρόνια ώστε να σχηματίσουν τον πυρήνα. Μην ξεχνάτε ότι οι δυνάμεις 
μεταξύ των ομόσημα (θετικά) φορτισμένων πρωτονίων είναι απωστικές. Τα 

σωματίδια που "αισθάνονται" την ισχυρή αλληλεπίδραση, όπως το πρωτόνιο 
και το νετρόνιο, λέγονται αδρόνια. Γνωρίζοντας τώρα ότι τα αδρόνια έχουν 

εσωτερική δομή, η θεμελιώδης αλληλεπίδραση είναι μεταξύ των κουάρκ που 
συγκροτούν τα αδρόνια (βλ. τον Πίνακα των Στοιχειωδών Σωματιδίων). Η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των κουάρκ περιγράφεται από την κβαντική 

χρωμοδυναμική. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αδρονίων είναι, ακριβώς, 
εκφάνσεις αυτής της αλληλεπίδρασης. 

 Ασθενής πυρηνική  

Είναι η δεύτερη αλληλεπίδραση που δεν είναι άμεσα αντιληπτή. Παρ' όλα 

αυτά η σημασία της είναι σημαντική. Απλά αναφέρουμε εδώ, ως παράδειγμα, 
ότι μια από τις βασικές πυρηνικές αντιδράσεις που γίνονται στον ήλιο και τον 

κάνουν να μας φωτίζει, οφείλεται ακριβώς σ' αυτήν την αλληλεπίδραση. Όσα 
σωματίδια αισθάνονται την ασθενή αλλά όχι την ισχυρή αλληλεπίδραση τα 
ονομάζουμε λεπτόνια (βλ. τον Πίνακα των Στοιχειωδών Σωματιδίων). 

 
Ας βάλουμε τώρα σε μια σειρά τις τέσσερις αλληλεπιδράσεις ανάλογα με την 

ισχύ τους. Ας πάρουμε την πιο ισχυρή από αυτές, την Ισχυρή Πυρηνική 
Αλληλεπίδραση ( η οποία στη δεύτερη στήλη του Πίνακα των 
Αλληλεπιδράσεων της δίνουμε αυθαίρετα ισχύ 1) και ας συγκρίνουμε τις 

υπόλοιπες ως προς αυτήν. Η Ηλεκτρομαγνητική είναι περίπου 100 (για πιο 
ακρίβεια 137) φορές μικρότερη, ενώ η Ασθενής Πυρηνική Δύναμη είναι 100 

000 φορές πιο ασθενής από τη Ισχυρή. Για τη Βαρυτική Αλληλεπίδραση, 
πραγματικά η ισχύς της είναι τραγικά μικρή: είναι 1038 (η μονάδα 
ακολουθούμενη από 38 μηδενικά!) φορές πιο ασθενής από την Ισχυρή. Γι' 

αυτό ακριβώς η βαρυτική αλληλεπίδραση δεν παίζει κανένα ρόλο στα 
πειράματα που γίνονται με στοιχειώδη σωματίδια. Την "σκεπάζουν" 

κυριολεκτικά οι άλλες αλληλεπιδράσεις. Το αποτέλεσμα είναι να μην 
μπορούμε να έχουμε από αυτά τα πειράματα στοιχεία για τη βαρυτική 
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αλληλεπίδραση. Μόνο σε πειράματα όπου επεισέρχονται τεράστιες μάζες 
(αστέρων ή γαλαξιών) έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τα αποτελέσματα 

αυτής της αλληλεπίδρασης. 

 

 Ενοποίηση των δυνάμεων  

Η έννοια της Ενοποίησης μπορεί να θεωρηθεί ως μια έμμονη ιδέα, όχι μόνο 

των Φυσικών, αλλά και πολλών άλλων ερευνητικών τομέων, ενώ ταυτόχρονα 
οι ρίζες της είναι πολύ παλιές. Με απλά λόγια θα λέγαμε ότι η ενοποίηση 
προσπαθεί να περιγράψει "όσο το δυνατόν πιο πολλά χρησιμοποιώντας όσο 

το δυνατόν πιο λίγα". Η τετράδα του Αριστοτέλη φωτιά, νερό, αέρας και γη 
αποτελούσε μια πρώτη ενοποίηση περιγραφής της ύλης. Η πρώτη σοβαρή 

ενοποίηση έγινε δυστυχώς πολύ αργότερα: μόλις τον 17ο αιώνα ο Νεύτωνας 
(I. Newton) ενοποίησε την ουράνια με την επίγεια μηχανική. Την επόμενη 
ενοποίηση την πραγματοποίησε ο Μάξουελ (J.C. Maxwell) τον 19ο αιώνα που 

περιέγραψε με τις τέσσερις περίφημες εξισώσεις του όλα τα γνωστά έως τότε 
(και όσα εμφανίστηκαν στο μέλλον!) φαινόμενα του ηλεκτρισμού και του 

μαγνητισμού και καθιέρωσε αυτό που σήμερα αποκαλούμε 
ηλεκτρομαγνητισμό. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Αϊνστάιν (A. Einstein) 
ενοποίησε το χώρο και το χρόνο με την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, ενώ 

η τελευταία ενοποίηση παρουσιάστηκε στα 1967 και περιλαμβάνει την 
ηλεκτρομαγνητική και την ασθενή αλληλεπίδραση ως διαφορετικές όψεις μιας 

ενιαίας δύναμης: της ηλεκτρασθενούς. Μετά από πολλές θετικές πειραματικές 
ενδείξεις, το 1982 ανακαλύφθηκε στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής 
Σωματιδίων, CERN (στη Γενεύη), το σωματίδιο Z0, ο φορέας της ασθενούς 
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αλληλεπίδρασης, με όλες τις ιδιότητες που προέβλεπε η νέα θεωρία. Οι 
δημιουργοί της Θεωρίας: Γκλάσοου (S. Glashow), Σαλάμ (A. Salam) και 

Ουάϊνμπεργκ (S. Weinberg) είχαν ήδη τιμηθεί με το βραβείο Νομπέλ, ενώ 
τους ακολούθησαν για την ανακάλυψη του Z0 οι Ρούμπια (C. Rubbia) και Βαν 

ντερ Μερ (S. van der Meer). 

 
Οι δυνάμεις αυτές, λόγω μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας, λειτουργούσαν σαν 
μία δύναμη την Ώρα Μηδέν και το αποτέλεσμα που έφερναν σε κάθε 

περίπτωση τότε ήταν με τη δράση της ενιαίας δύναμης. Σήμερα όμως λόγω 
χαμηλότερης ποσότητας ενέργειας, οι δυνάμεις χωρίστηκαν και λειτουργούν 

αυτόνομα, η κάθε μία φέρνοντας διαφορετικά αποτελέσματα.  
 

Η γέννηση, η ζωή και ο θάνατος των άστρων 

 Ο Σχηματισμός των Γαλαξιών. 

Τα στοιχειώδη σωματίδια και οι αλληλεπιδράσεις τους συντελούν 

αποφασιστικά στην κατανόηση των πρώτων στιγμών της δημιουργίας. Είναι η 
στιγμή που οι τέσσερις κοσμικές δυνάμεις (ισχυρή, ασθενής, 
ηλεκτρομαγνητική, βαρύτητα), που στην αρχή είναι ενοποιημένες, αλλά πολύ 

γρήγορα όμως διαχωρίζονται και γίνονται διακριτές, είχαν αναλάβει την 
ευθύνη για την οργάνωση της ύλης. Η ισχυρή δεσμεύει ανά τριάδες τα κουάρκ 

σε πρωτόνια και νετρόνια και πάλι η ισχυρή με την βοήθεια αυτή την φορά 
όμως της ασθενούς, συμμετέχει στον σχηματισμό των πυρήνων, από 
πρωτόνια και νετρόνια, ηλίου και πολύ λίγο δευτέριου.  

Αφού ολοκληρωθεί  και μάλλον με φτωχά αποτελέσματα η σύνθεση των 
πυρήνων (πυρηνοσύνθεση)  τώρα την σκυτάλη παίρνει η ηλεκτρομαγνητική 

δύναμη.  



 
 
 
 
 

  
Μετά τα αρχικά στάδια της δημιουργίας η εικόνα που εμφανίζει το Σύμπαν 

είναι παρόμοια με αυτή που θαυμάζουμε μέσα από ένα τηλεσκόπιο 
βλέποντας το Νεφέλωμα του Ωρίωνα. Ένα τεράστιο νέφος υδρογόνου με 

αρκετή ποσότητα πρόσμιξης από ήλιο. Κάτω από την επίδραση της 
βαρύτητας τώρα, στο τεράστιο νέφος αρχίζουν να εκδηλώνονται κάποιες 
μικρές μεταβολές. Παρ΄ όλο που η βαρυτική έλξη μεταξύ των μεμονωμένων 

ατόμων του υδρογόνου είναι αμελητέα, οι τεράστιες συγκεντρώσεις των 
ατόμων όμως την καθιστούν υπολογίσιμη. Με τον τρόπο αυτό, αν μια τυχα ία 

διακύμανση στο νέφος, και το τυχαίο εδώ υποδηλώνει την άγνοιά μας, 
δημιουργήσει σε μια περιοχή κάποια συσσώρευση ύλης, η συσσώρευση αυτή 
αποτελεί απ΄ εδώ και μετά πόλο έλξης και για τα υπόλοιπα άτομα που 

βρίσκονται κοντά. Με την συνεχή έλξη των ατόμων το κέντρο αυτό 
ισχυροποιείται και όπως η χιονοστιβάδα, έτσι κι αυτό αυξάνει τον όγκο του 

(την πυκνότητα) και την ύλη (μάζα) του. Επειδή παρόμοια ελκτικά κέντρα είναι 
δυνατόν να  δημιουργηθούν  πολλά, το αρχικά ομοιόμορφο νέφος εξελίσσεται 
σε διάσπαρτες περιοχές συμπυκνώσεων ύλης. Οι συμπυκνώσεις αυτές 

αποτελούν τους πρωτογαλαξίες, τους προγόνους δηλαδή των σημερινών 
γαλαξιών.  Τελικά είναι αυτοί οι πρωτογαλαξίες η υπόσχεση ότι η μεγάλη 

ευκαιρία δεν χάθηκε οριστικά. 
 
Οι γαλαξίες αποτελούν τεράστια βαρυτικά συστήματα αστέρων , γαλαξιακών 

αερίων, αστρικής σκόνης και πιθανώς αόρατης σκοτεινής ύλης. Ο όρος 
«γαλαξίας» προέρχεται από τις λέξεις «γάλα» και «άξονας» και δόθηκε λόγω 

της ορατής από τη Γη θαμπής γαλακτόχρωμης ζώνης (άξονα) του λευκού 
φωτός που εμφανίζεται στην ουράνια σφαίρα.  Οι τυπικοί γαλαξίες 
αποτελούνται από 10 εκατομμύρια μέχρι 1 τρισεκατομμύρια αστέρες, οι οποίοι 

βρίσκονται σε τροχιά γύρω από ένα βαρυτικό κέντρο. Οι περισσότεροι 
γαλαξίες έχουν διάμετρο από μερικές χιλιάδες ως μερικές εκατοντάδες  

χιλιάδες έτη φωτός και βρίσκονται σε απόσταση χιλιάδων ετών φωτών μεταξύ 
τους. Οι γαλαξίες ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθός τους. Αυτές οι μορφές 
είναι οι Ελλειπτικοί, οι Σπειροειδείς και οι Ανώμαλοι γαλαξίες. Αν και η 

λεγόμενη σκοτεινή ύλη φαίνεται να αποτελεί ακόμα και το 90% της μάζας των 
περισσοτέρων γαλαξιών, η φύση αυτών των αόρατων στοιχείων δεν είναι 

πλήρως κατανοητή.  
 

Το χρονικό της γέννησης ενός γαλαξία  

• Όλα αρχίζουν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη 
Έκρηξη, με ένα πυκνό και θερμό νέφος που αρχίζει να καταρρέει 

εξαιτίας της βαρύτητας. 

 Σαν αποτέλεσμα της βαρύτητας, η ύλη συμπιέζεται όλο και 

περισσότερο γύρω από την τεράστια κεντρική δίνη, όπου γεννιέται μια 
μαύρη τρύπα.  

 Σε διάστημα εκατομμυρίων ετών, η ύλη που αιχμαλωτίστηκε αύξησε τη 
μάζα της μαύρης τρύπας, μέχρι που έφτασε το ένα εκατομμύριο 
ηλιακές μάζες. Δημιουργείτε γύρω της ένα έντονο μαγνητικό πεδίο. 



 
 
 
 
 

Πίδακες ύλης εκσφενδονίζονται με εκπληκτικές ταχύτητες από τους 
πόλους της. 

 Πιο μακριά, οι πίδακες συγκρούονται με νέφη αερίων προκαλώντας 
βίαια ωστικά κύματα που παράγουν αστάθειες, καθώς διαπερνούν το 

αέριο νέφος γύρω από τη μαύρη τρύπα. Είναι οι «σπόροι» των 
πρώτων αστεριών. 

 Συναντώντας διάφορα αέρια νέφη, οι πίδακες αερίων έχουν 

προκαλέσει μια σχεδόν εκρηκτική δημιουργία αστέρων. Αρχίζει ένας 
χαοτικός αστρικός χορός, κάτω απ’ τη διακριτική βαρυτική επίδραση 

της μαύρης τρύπας. 

 Εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια αργότερα, n μαύρη τρύπα έχει 

αποκτήσει ένα πλήθος χιλιάδων εκατομμυρίων αστέρων που 
περιφέρονται γύρω της χάρη στην βαρυτική της έλξη. Οι πίδακες 
αερίων έχουν κλείσει κι ένας σπειροειδής γαλαξίας γεννιέται.  

Η Γέννηση ενός  Άστρου.   

Το χρονικό διάστημα που το Σύμπαν αποτελείται πια από διάσπαρτους 
πρωτογενείς γαλαξίες διαρκεί μερικά δισεκατομμύρια χρόνια μετά την Μεγάλη 
Έκρηξη. Όπως ακριβώς όμως η αρχική ομοιομορφία του αρχέγονου νέφους 

παραβιάστηκε από τους πρωτογαλαξίες, έτσι και τυχαία υποσυμπυκνώματα 
ύλης σε κάθε πρωτογαλαξία παραβιάζουν την ομοιομορφία του και είναι οι 

πρόγονοι των άστρων. 

 
Ένα τέτοιο υποσυμπύκνωμα έχοντας μεγαλύτερο σε ένταση βαρυτικό πεδίο 
από την υπόλοιπη περιοχή γύρω του, ισχυροποιείται συνεχώς. Κάποια στιγμή 

αποκολλάται από την υπόλοιπη ύλη. Σε αυτήν την αεριώδη μάζα που 
αποκολλήθηκε, η βαρυτική δύναμη εξακολουθεί να πιέζει και να συμπιέζει τα 

άτομά του. Ένα γνωστό φαινόμενο όμως εμφανίζεται τώρα, όπως τα άτομα 
συγκρούονται μεταξύ τους αυξάνεται η κινητική τους ενέργεια. Η αύξηση όμως 
της κινητικής ενέργειας συνεπάγεται αύξηση της θερμοκρασίας. Οι 

συγκρούσεις των ατόμων τώρα γίνονται όλο και πιο συχνές καθώς η 
πυκνότητα αυξάνει (ο αριθμός των ατόμων που συνεχώς έλκονται στο νέφος) 

και η θερμοκρασία και αυτή με την σειρά της αυξάνεται και ανεβαίνει διαρκώς. 



 
 
 
 
 

Τα άτομα διεγείρονται και το αέριο φωτοβολεί στο χαρακτηριστικό μήκος 
κύματος του Υδρογόνου. 

  
Η μετατροπή της βαρυτικής ενέργειας σε θερμότητα  συνεχίζεται για ένα πολύ 

μεγάλο χρόνο και το συμπύκνωμα γίνεται ολοένα θερμότερο και πυκνότερο. 
Οι ηλεκτρονικοί φλοιοί των ατόμων τώρα αρχίζουν να εφάπτονται. Όταν η 
συνολική μάζα του συμπυκνώματος είναι μικρή, όπως για παράδειγμα στον 

Δία, η απωστική δύναμη μεταξύ των ατόμων εξισορροπεί την βαρυτική 
δύναμη που τείνει να τα συνθλίψει . Αν η μάζα όμως του συμπυκνώματος 

είναι μεγάλη και φτάσει η τιμή της στο 0,6-0,8 της Ηλιακής μάζας, τότε η 
βαρυτική δύναμη επιμένει, τα άτομα διεισδύουν το ένα μέσα στο άλλο και η 
υψηλή θερμοκρασία αποδεσμεύει τα ηλεκτρόνια από τους πυρήνες αφού 

πλέον η ηλεκτρομαγνητική δύναμη δεν είναι ικανή να τα συγκρατήσει στις 
καθορισμένες τροχιές τους. 

Από τις συγκρούσεις των σωματιδίων και την ταχύτατη μετακίνηση των 
ηλεκτρονίων ανάμεσα στους γυμνούς πυρήνες, εκλύονται τεράστιες 
ποσότητες φωτός. Το φως που εκπέμπεται όμως δεν είναι πια το 

χαρακτηριστικό του υδρογόνου. Αρχικά εκπέμπεται στην περιοχή των 
ραδιοσυχνοτήτων και του υπέρυθρου, όμως καθώς αυξάνει η ενέργεια των 

φωτονίων μετατοπίζεται προς το ορατό ερυθρό μήκος του φάσματος και 
προδίνοντας την ύπαρξη του, ένας αστέρας έχει γεννηθεί.  

Ο γαλήνιος θάνατος ενός μικρού άστρου. 

Μετά την γέννηση ενός άστρου, το χρονικό αυτό διάστημα θα το ονομάζαμε 
νηπιακή ηλικία του άστρου, ακολουθεί μια περίοδος σταθερότητας και τέλος, 

φτάνει η χρονική εκείνη περίοδος που η αλόγιστη κατασπατάληση της 
ενέργειας είναι μια αναγκαστική και αναπόφευκτη διαδικασία. Η χρονική 

περίοδος που μεσολαβεί είναι ουσιαστικά μια μακρόχρονη και αργή πορεία 
προς τον θάνατο, έναν θάνατο μη αναστρέψιμο και μερικές φορές βίαιο και 
τρομακτικό. Ο τρόπος με το οποίο πεθαίνει κάθε άστρο είναι διαφορετικός, 

αλλά είναι αποκλειστική συνάρτηση της ολικής μάζας του άστρου. 
Κατατάσσουμε λοιπόν σε τρεις κατηγορίες τα αστρικά κατάλοιπα (πτώματα): 

Σε λευκούς νάνους, σε αστέρες νετρονίων και στις ακατανόητες για τον κοινό 
ανθρώπινο νου αλλά και τις εξάπτοντας την φαντασία μας μαύρες τρύπες.  
Όταν στο κέντρο (εσωτερικό) του άστρου, μετά τις συνεχόμενες πυρηνικές 

συντήξεις, δημιουργηθεί ο σίδηρος, τότε οι πυρηνικές αντιδράσεις του άστρου 
σταματούν, αφού ο πυρήνας του σιδήρου είναι ένας σταθερός πυρήνας. Τα 

αποθέματα των πυρηνικών καυσίμων έχουν εξαντληθεί και εδώ ισχύει κάτι 
πολύ παράδοξο και παράξενο ταυτόχρονα, τα καύσιμα καταναλώνονται με 
ρυθμούς μεγαλύτερους, όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα του αστεριού, άρα τα 

άστρα μεγάλης μάζας χρειάζονται περισσότερα καύσιμα. Αρκεί εδώ να πούμε 
ότι ο Ήλιος μας, που είναι συγκριτικά ένα μικρό-μεσαίο άστρο “καίει” εξακόσια 

εκατομμύρια τόνους υδρογόνου το δευτερόλεπτο (600.000.000 τόνους / δευτ.) 
μετατρέποντας το, σε ήλιο και ενέργεια, με έλλειμμα μάζας 3%. Αποτέλεσμα 
της διακοπής της πυρηνικής σύντηξης είναι, ότι η βαρύτητα κερδίζει πάλι και 

αυτή τη φορά ανενόχλητη, ολοκληρώνει το έργο της. Κάτω από το τρομακτικό 



 
 
 
 
 

βάρος των φλοιών που περιβάλλουν τον πυρήνα (σκεφτείτε κάτι σαν το 
κρεμμύδι), το άστρο συμπιέζεται και πεθαίνει. 

  

 
Το μέγεθος των λευκών νάνων είναι συγκρίσιμο του μεγέθους της Γης, αλλά 

διαφέρουν ως προς την πυκνότητα που είναι πολλαπλάσια. Ένα κουταλάκι 
του γλυκού από την  ύλη ενός λευκού νάνου θα ζύγιζε στη Γη περίπου 
πενήντα τόνους, αφού η πυκνότητα ενός λευκού νάνου είναι δεκάδες τόνοι 

ανά κυβικό εκατοστόμετρο. Η υψηλή επιφανειακή θερμοκρασία που επικρατεί 
σ΄ ένα λευκό νάνο έχει σαν αποτέλεσμα την εντυπωσιακή του λαμπρότητα και 

έτσι πολλοί έχουν εντοπισθεί από αστρονομικές παρατηρήσεις. Ο πιο 
γνωστός λευκός νάνος   περιστρέφεται, γύρω από τον Σείριο ένα από τα πιο 
φωτεινά και γνωστά άστρα του ουρανού. Ο Ήλιος μας μετά την ολοκλήρωση 

της φάσης του ερυθρού γίγαντα  θα καταλήξει και αυτός σε λευκό νάνο. Η 
συνεχής εκπομπή ακτινοβολίας από τους λευκούς νάνους τους οδηγεί 

σταδιακά στην απώλεια ενέργειας που δεν ανανεώνεται, με αποτέλεσμα η 
λαμπρότητά τους να μειώνεται συνέχεια και κάποια στιγμή το φως τους σβήνει 
οριστικά. Την περιπλάνηση τους στο Σύμπαν την συνεχίζουν πλέον σαν 

σκοτεινοί, ψυχροί και αόρατοι νάνοι. 
 
Τα άστρα νετρονίων. 

Τα παραπάνω γίνονται όταν η μάζα του αστεριού που πεθαίνει είναι σχετικά 
μικρή.  Ο Landau απέδειξε όμως ότι αν η μάζα του αστεριού είναι μια με δύο 

φορές μεγαλύτερη από αυτήν του Ήλιου, αλλά ακτίνα μικρότερη και από 
αυτήν των λευκών νάνων, τότε υπάρχει και ένα άλλο τελικό στάδιο για τον 

θάνατο του άστρου. Και σε αυτά τα άστρα η άπωση που προκύπτει από την 
απαγορευτική αρχή θα εξισορροπούσε την πίεση της βαρυτικής έλξης, αλλά 
στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν άπωση μεταξύ νετρονίων και 

πρωτονίων και όχι μεταξύ ηλεκτρονίων.  



 
 
 
 
 

 
Η τεράστια πλέον βαρυτική δύναμη που συνθλίβει το άστρο οδηγεί την ύλη σε 

μια περίεργη κατάσταση. Οι πυρήνες των ατόμων αρχίζουν να εφάπτονται 
μεταξύ τους και η αλληλεπίδραση με τα συμπιεσμένα ηλεκτρόνια μετατρέπει 

τα πρωτόνια σε νετρόνια. Το άστρο έχει αποκτήσει πλέον ένα γιγαντιαίο 
πυρήνα νετρονίων που συγκρατούνται από τη δύναμη της βαρύτητας και έχει 
μετατραπεί σε αστέρα νετρονίων. 

 

Οι υπέρ-θάνατοι των μεγάλων άστρων. 

Ο θάνατος ενός άστρου όταν τελειώσουν τα πυρηνικά του καύσιμα, σε λευκό 

νάνο ή αστέρα νετρονίων μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα ήπιο, ήρεμο και 
αξιοπρεπές τέλος. Τα άστρα όμως, που έχουν μάζα πολύ μεγαλύτερη από 
τον Ήλιο υπόκεινται στην διαδικασία   της ολοκληρωτικής κατάρρευσης της 

ίδιας της ύλης τους. Η  τελευταία τους προσπάθεια για να αποτρέψουν την 
κατάρρευση, είναι να εκτινάξουν ένα μεγάλο μέρος της ύλης του στο 

διάστημα. Οι εκρήξεις αυτές που η κάθε μια τους αντιστοιχεί σε λαμπρότητα 
ενός δισεκατομμυρίων ήλιων, είναι οι ονομαζόμενες εκρήξεις 
υπερκαινοφανών (supernova). Την έκρηξη την προκαλεί η τελική αδυναμία 

του πυρήνα να αποτρέψει τη βαρυτική του κατάρρευση και αυτό γίνεται γιατί 
ύστερα από διαδοχικούς κύκλους πυρηνικών συντήξεων, ο πυρήνας 

αποτελείται τώρα από σίδηρο και όπως εξηγήσαμε και προηγουμένως, ο 
σίδηρος είναι σταθερός και δεν προσφέρεται για σύντηξη.  



 
 
 
 
 

 

Με την έκρηξη του υπερκαινοφανούς, δεν εκτοξεύεται όλη η μάζα του άστρου 
στο διάστημα. Κάποιο κατάλοιπο του πυρήνα απομένει. Και έχει, αυτό το 

κατάλοιπο, τη δυνατότητα να τελειώσει την ζωή του σαν λευκός νάνος ή 
αστέρας νετρονίων. Αυτήν τη δυνατότητα προσπάθησε απεγνωσμένα να 
εξασφαλίσει, δραστικά μειώνοντας το βάρος του, το αρχικά μεγάλο αστέρι. Ο 

αστέρας νετρονίων που, όπως αναφέρθηκε, εκπέμπει τα κανονικά 
ραδιοσήματά του από το Νεφέλωμα του Καρκίνου είναι το νεκρό κατάλοιπο 

του υπερκαινοφανούς που παρατήρησαν οι Κινέζοι αστρονόμοι στην αρχή της 
χιλιετίας. Σε ένα άλλο νεφέλωμα , στον αστερισμό του Ιστία, που επίσης 
αποτελεί το κατάλοιπο ενός υπερκαινοφανούς, εντοπίσθηκε ένας αστέρας 

νετρονίων με ηλικία περίπου 11.000 χρόνων. Αν κάποια στιγμή, μια 
παλλόμενη ραδιοπηγή εκδηλώσει την παρουσία της στον SN 1987 Α, η 

θεωρητική αυτή εικόνα για την εξέλιξη ενός μεγάλου άστρου θα αποκτήσει ένα 
ακόμη ισχυρότατο έρεισμα. 
  
Οι Μαύρες Τρύπες ή η σκοτεινή προοπτική ενός πολύ μεγάλου άστρου. 

 

   Τα άστρα που η μάζα τους είναι μεγαλύτερη από το όριο Chandrasekhar 
αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα όταν εξαντλούν τα πυρηνικά τους 
καύσιμα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να εκραγούν ή να καταφέρουν να 

εκτινάξουν αρκετή μάζα ώστε να μειώσουν την υπόλοιπη μάζα τους κάτω από 
αυτά τα όρια και έτσι να αποφύγουν την καταστροφική βαρυτική κατάρρευση. 

Είναι όμως δύσκολο να πιστέψουμε ότι συμβαίνει πάντοτε κάτι τέτοιο, 
ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι ένα άστρο. Γιατί με ποιόν τρόπο 
γνωρίζουν τα άστρα ότι πρέπει να “αδυνατίσουν”. Και αν ακόμα τα άστρα 

κατάφερναν τελικά να χάσουν αρκετή μάζα για να αποφύγουν την 
κατάρρευση, τι θα συνέβαινε αν προσθέταμε περισσότερη μάζα σε ένα λευκό 



 
 
 
 
 

νάνο ή ένα άστρο νετρονίων έτσι που να ξεπερνούσε τα αντίστοιχα όρια; Θα 
κατέρρεε σε άπειρη πυκνότητα;  

 
Με πιο απλά λόγια, στα πολύ μεγάλα άστρα και μετά την έκρηξη του 

υπερκαινοφανούς, ο πυρήνα τους απειλείται από μια νέα και δραματική 
πιθανότητα. Την κατάρρευση της ίδιας της ύλης. Όταν η εναπομένουσα μάζα 
από το άστρο, έχει μάζα μερικές φορές μεγαλύτερη από αυτήν του Ήλιου, οι 

γραμμές άμυνας του πυρήνα για να σχηματιστεί ως λευκός νάνος ή άστρο 
νετρονίων είναι ανύπαρκτες. Η βαρύτητα υπερνικά και τη φαινομενικά 

ασυμπίεστη σφαίρα των νετρονίων, που αρχίζουν έτσι να εφάπτονται μεταξύ 
τους. Η ύλη οδηγείται σε μια κατάσταση ουσιαστικής ανυπαρξίας, ή σε μια 
κατάσταση που είναι άγνωστη σε εμάς. Κυριολεκτικά, αυτό που σχηματίζεται 

είναι μια μαύρη τρύπα. Μια καμπύλωση δηλαδή του χώρου και του χρόνου 
απ' όπου, λόγω του τεράστιου βαρυτικού πεδίου, κανένα σώμα, αλλά ούτε και 

το ίδιο το φως είναι δυνατόν να ξεφύγει. Η μαύρη τρύπα δηλώνει μια περιοχή 
του χώρου εξαιρετικά μικρή σε όγκο, όπου η τεράστια ύλη ενός θνήσκοντος 
άστρου αυτοαναιρείται.  

 
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι μαύρη τρύπα είναι μια συγκέντρωση 
μάζας σημαντικά μεγάλης ώστε η δύναμη της βαρύτητας να μην επιτρέπει σε 

οτιδήποτε να ξεφεύγει από αυτή. Το βαρυτικό πεδίο είναι τόσο δυνατό, ώστε η 
ταχύτητα διαφυγής κοντά του ξεπερνά την ταχύτητα του φωτός. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα ότι τίποτα, ούτε καν το φως, δεν μπορεί να ξεφύγει από τη 

βαρύτητα της μαύρης τρύπας, εξ ου και η λέξη «μαύρη».  Δεν αναφέρεται σε 
τρύπα με τη συνήθη έννοια (οπή), αλλά σε μια περιοχή του χώρου, από την 

οποία τίποτα δεν μπορεί να επιστρέψει. Μία «μαύρη τρύπα» είναι το σημείο 
εκείνο του διαστήματος, όπου κάποτε υπήρχε ο πυρήνας ενός γιγάντιου 
άστρου, ένας πυρήνας που περιείχε περισσότερα υλικά από δυόμισι ηλιακές 

μάζες και ο οποίος στην τελική φάση της εξέλιξης του άστρου έχασε την πάλη 
του ενάντια στη βαρύτητα, με αποτέλεσμα τα υλικά του να καταρρεύσουν και 

να συμπιεστούν περισσότερο ακόμα και από τα υλικά ενός αστέρα νετρονίων. 
Αν μπορούσαμε να συμπιέσουμε τη Γη μας ολόκληρη στο μέγεθος ενός 



 
 
 
 
 

κερασιού, θα την είχαμε μετατρέψει σε μία «μαύρη τρύπα». Παρομοίως, αν 
συμπυκνώναμε τον Ήλιο σε μια ακτίνα τριών χιλιομέτρων (στα 4 

εκατομμυριοστά του τωρινού του μεγέθους), θα είχε μετατραπεί σε μαύρη 
τρύπα. Φυσικά, δεν υπάρχει καμία γνωστή διαδικασία που θα μπορούσε να 

μετατρέψει τη Γη ή ακόμα και τον Ήλιο, σε «μαύρη τρύπα» 

 

Επίλογος – Το τρομακτικό τέλος του Σύμπαντος  

Σε περίπου 22 δισεκατομμύρια χρόνια υπολογίζεται ότι θα επέλθει η... ώρα 

μηδέν για τον κόσμο που γνωρίζουμε, ο οποίος θα υποστεί ένα τεράστιο 
"μάζεμα", πριν "εκτοξευθεί" στο άπειρο. 
 

Σενάρια τρόμου, αλλά για μετά από... 22 δισεκατομμύρια χρόνια για το τέλος 
του κόσμου, τον οποίο γνωρίζουμε ως σύμπαν, ανακοίνωσε γη επιστημονική 

κοινότητα στην τελευταία της έκθεση. Όπως ανέλυσαν κορυφαίοι 
επιστήμονες, ο "θάνατος" του σύμπαντος θα επέλθει σχεδόν με τον ίδιο 
τρόπο που δημιουργήθηκε. Θα υπάρξει μία τεράστια σμίκρυνση του κόσμου, 

πριν εκτοξευθεί στο άπειρο και πιθανόν τροφοδοτήσει με υλικό άλλους 
κόσμους. Η περιγραφή από μόνη της είναι τρομακτική. Το σύμπαν 

διαστέλλεται σε όλο το μέγεθός του, συμπεριλαμβάνοντας τους γαλαξίες, τα 
ηλιακά συστήματα και ότι υλικό κυκλοφορεί στο λεγόμενο κενό. Πριν την "ώρα 
μηδέν", θα ξεκινήσει μία βίαιη συστολή, κατά την οποία τα υλικά θα 

διαχωρίζονται μεταξύ τους και στο τέλος θα εξαφανιστούν στο άπειρο, προς 
άγνωστη κατεύθυνση. Οι επιστήμονες παραδέχονται πως πρόκειται για ένα 

δραματικό σενάριο, το οποίο όμως, παραπέμπει στις συνθήκες που 
"γεννήθηκε" το σύμπαν, με το λεγόμενο Big Bang. Ο Δρ. Μαρσέλο Ντισκόντζι, 
δήλωσε σχετικά: "Το μόνο πράγμα που σίγουρα γνωρίζουμε, είναι ότι το 

σύμπαν διαστέλλεται και ότι ο ρυθμός της διαστολής είναι επιταχυνόμενος. 
Μαθηματικά ξέρουμε τι σημαίνει αυτό". 



 
 
 
 
 

Μέσα από την ενασχόληση μας με αυτή την εργασία έχουμε μάθει αρκετά 
πράγματα σε σχέση με την δημιουργία του σύμπαντος αλλά και τι πιστεύουν 

οι επιστήμονες σήμερα. Η εργασία μας έκανε να μπορέσουμε να δουλέψουμε 
ομαδικά και να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο σας 

παρουσιάζουμε. Ελπίζουμε μέσα από αυτή την παρουσίαση και των 
αποτελεσμάτων που έχουμε εξαγάγει εμείς μέσα από την δική μας 
βιβλιογραφική ερευνητική ενασχόληση να έχουμε προσφέρει κάτι στις γνώσεις 

σε σχέση με την δημιουργία του Σύμπαντος σύμφωνα με τη Θεωρεία της 
Μεγάλης Έκρηξης  
 

Βιβλιογραφία  

Η εργασία μας ήταν όλη ερευνητική σε σχέση με το διαδίκτυο. Στη συνέχεια 

παραθέτουμε αρκετές ιστοσελίδες που έχουμε πάρει πληροφορίες για να 
μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εργασία μας  

• Θεωρία του Big bang  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB
%CE%B7_%CE%88%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BE%CE%B7  

• Εναλλακτική θεωρία  

www.big-bang-theory.com  
• Δημιουργία γαλαξιών  

http://lyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs/3%20-
%20Galaxies%20.pdf  

• Μαύρες τρύπες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_
%CF%84%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1 
       Τέλος του σύμπαντος 

http://www.protothema.gr/environment/article/490003/tromaktika-senaria-gia-

to-telos-tou-subados/  
• Άστρα 

 http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=295157&catID=3  

http://www.physics4u.gr/articles/2007/Big_Bang_theory.html  

http://www.iefimerida.gr/news/215260/epalitheyetai-pio-dramatiko-senario-gia-
telos-toy-kosmoy-tha-ginei-me-ena-big-bang 

https://www.pemptousia.gr/2015/09/o-thanatos-tou-simpantos/ 

http://www.protothema.gr/world/article/310383/idou-pos-tha-erthei-
to-telos-tou-kosmou/ 

http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cn
ode=164 
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