
 
1.  Ποια είναι η δομική ύλη από την οποία αποτελείται το Σύμπαν ;  
 
Το Σύμπαν αποτελείται από τα χημικά στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα,  
δλδ, αυτά ακριβώς που παρατηρούμε και στη Γη.  Μπορούμε να πούμε ότι 
βασικά το Σύμπαν αποτελείται από άτομα Υδρογόνου και Ηλίου.  
Η λεγόμενη “Κοσμική Αναλογία” των στοιχείων ειναι 75% άτομα Υδρογόνου και 
25% άτομα Ηλίου και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό τα υπόλοιπα άτομα των 
στοιχείων του περιοδικού πίνακα.  
  
 
2. Πώς εξελίσσεται το Σύμπαν και με ποια ταχύτητα ;   
 
Κάθε γαλαξίας απομακρύνεται από εμάς με ταχύτητα που είναι ανάλογη της 
απόστασής του από εμάς. Έτσι, οι μακρινοί γαλαξίες απομακρύνονται με πολύ 
μεγάλες ταχύτητες. Αυτή είναι η λεγόμενη διαστολή του Σύμπαντος. 
 
3. Ποιο είναι το σχήμα του Σύμπαντος ;  
 
Υπάρχουν τρείς δυνατότητες για το σχήμα του Σύμπαντος, ή καλύτερα για τη 
γεωμετρία του Σύμπαντος. 
 
Στην πρώτη δυνατότητα, το Σύμπαν μπορεί να έχει θετική καμπυλότητα, σαν 
μια σφαίρα. Στην περίπτωση αυτή, λέμε ότι έχουμε ένα «κλειστό» Σύμπαν, που 
είναι πεπερασμένο σε μέγεθος, αλλά χωρίς όρια, όπως και ένα μπαλόνι.  Σε ένα 
κλειστό Σύμπαν, θα μπορούσε, κατ 'αρχήν, να πετάξει ένα διαστημόπλοιο 
συνεχώς προς μια κατεύθυνση και να επιστρέψει στο σημείο από όπου ξεκίνησε, 
όπως όταν κινούμαστε πάνω σε ένα μεσημβρινό ή παράλληλο μιας σφαίρας  
επανερχόμαστε στο ίδιο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. Το κλειστό σύμπαν είναι 
επίσης κλειστό και στον χρόνο, δλδ,  θα σταματήσει κάποτε η διαστολή, και 
έπειτα το Σύμπαν θα φτάσει στο σημείο που ξεκίνησε.  Όλη η γνωστή γεωμετρία 
που γνωρίζουμε για τη σφαίρα ισχύει  και σε ένα κλειστό σύμπαν. Ετσι,  οι 
παράλληλες γραμμές τελικά συγκλίνουν (π.χ. οι μεσημβρινοί που είναι κάθετοι 
στον ισημερινό, συγκλίνουν τελικά στους  πόλους), τα τρίγωνα έχουν άθροισμα 
γωνιών μεγαλύτερο από 180 μοίρες, κλπ.  
 
Η δεύτερη δυνατότητα  είναι το Σύμπαν να είναι επίπεδο, ή με μηδενική 
καμπυλότητα. Το επίπεδο Σύμπαν είναι άπειρο σε έκταση στο χώρο, και δεν έχει 
όρια. Οι παράλληλες γραμμές είναι πάντα παράλληλες και τα τρίγωνα έχουν 
άθροισμα γωνιών ίσο με 180 μοίρες. Το επίπεδο σύμπαν θα διαστέλεται για 
πάντα, αν και ο ρυθμός διαστολής προσεγγίζει ασυμπτωτικά το μηδέν. 
 
Η τρίτη  δυνατότητα είναι  το Σύμπαν να είναι "ανοικτό", ή να έχει αρνητική 
καμπυλότητα. Αυτό είναι ένα είδος Σύμπαντος στο σχήμα μιας σέλας, το 
λεγόμενο  υπερβολικό Σύμπαν που είναι άπειρο και χωρίς όρια. Οι παράλληλες 
γραμμές αποκλίνουν, και τα τρίγωνα έχουν άθροισμα γωνιών μικρότερο από 
180 μοίρες. Ένα ανοικτο Σύμπαν θα διαστέλλεται για πάντα και ο ρυθμός της 
διαστολής δεν θα προσεγγίσει το μηδέν. 
 



Τι είναι όμως αυτό που καθορίζει το σχήμα του Σύμπαντος;  Είναι η πυκνότητα 
της ενέργειας και της ύλης  του Σύμπαντος. Ενώ είναι δύσκολο να υπολογίσουμε 
ποια είναι η ακριβής τιμή της πυκνότητας  της ενέργειας και της ύλης  του 
Σύμπαντος σήμερα, φαίνεται από πολλές μετρήσεις ότι το Σύμπαν είναι μάλλον 
επίπεδο κι όχι σφαιρικό ή υπερβολικό.  
 
4. Πώς δημιουργείται ένας γαλαξίας ; Πεθαίνει όπως και τα αστέρια ;  
 
Τα τρέχοντα κοσμολογικά μοντέλα του πρώιμου σύμπαντος βασίζονται στη 
θεωρία του Big Bang. Περίπου 300.000 χρόνια μετά το Big Bang, άρχισαν να 
σχηματίζονται τα πρώτα ουδέτερα άτομα υδρογόνου και του ηλίου. Τα πρώτα 
άστρα δεν είχαν ακόμη σχηματισθεί. Η περίοδος αυτή ονομάζεται «Σκοτεινοί  
Αιώνες» διότι τα ουδέτερα υδρογόνα απορροφούσαν εύκολα το φως. 
Διακυμάνσεις της πυκνότητας σε αυτή την αρχέγονη ύλη θα γίνουν τελικά οι 
γαλαξίες που βλέπουμε σήμερα καθώς η βαρύτητα συγκέντρωνε όλο και 
περισσότερη ύλη στις πυκνές περιοχές. 
Ο παλιότερος γαλαξίας που έχουμε παρατηρήσει σχηματίσθηκε 750 
εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang.  Μετά από ένα δισεκατομμύριο χρόνια 
από το σχηματισμό ενός γαλαξία, αρχίζουν να εμφανίζονται οι βασικές του 
συνιστώσες που είναι τα σφαιρωτά σμήνη, η κεντρική μαύρη τρύπα και η  
γαλαξιακή διόγκωση. Η τεράστια μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία φαίνεται 
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της πρώιμης εποχής, ο γαλαξίας σχηματίζει νέα  άστρα σε 
μεγάλους ρυθμούς.  Κατά τα επόμενα δύο δισεκατομμύρια χρόνια, σχηματίζεται 
ο γαλαξιακός δίσκος.  Ο γαλαξίας συνεχίζει να απορροφά υλικό από νέφη  που 
περιέχουν κυρίως υδρογόνο και ήλιο και περιφέρονται με υψηλή ταχύτητα 
γύρω από το κέντρο του. Ο κύκλος της αστρικής γέννησης και του θανάτου των 
αστέρων αυξάνει σιγά-σιγά την αφθονία των βαρέων στοιχείων, και τελικά 
επιτρέπει το σχηματισμό των πλανητών.  
Η εξέλιξη των γαλαξιών επηρεάζεται σημαντικά από τις αλληλεπιδράσεις και 
συγκρούσεις αναμεσά τους. Οι συγχωνεύσεις των γαλαξιών ήταν συχνές κατά 
την πρώιμη εποχή, και η πλειονότητα των γαλαξιών είχαν ανώμαλη  
μορφολογία. Λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις μεταξύ των αστεριών, η 
μεγάλη πλειονότητα των αστρικών συστημάτων των συγκρουόμενων γαλαξιών 
θα μείνουν ανεπηρέαστες.  Αργότερα σχηματίσθηκαν οι σπειροειδείς και 
ελλειπτικοί γαλαξίες.  
 
Κάθε γαλαξίας αποτελείται βασικά απο αστέρες και μεσοαστρική ύλη. Οι 
αστέρες έχουν πεπερασμένη ζωή, αλλά νέοι αστέρες που σχηματιζονται απο την 
μεσοαστρική ύλη αντικαθιστούν αυτούς που πεθαίνουν. Έτσι, όσο υπάρχει 
μεσοαστρική ύλη, ο γαλαξίας θα συνεχίσει να δημιουργεί αστέρες και να 
υπάρχει.  
 
5. Έχουμε μάθει ότι η ΝΑΣΑ έχει δικαίωμα αν βρει εξωγήινη ζωή να μην   
το αποκαλύψει. Έχει όντως αυτό το δικαίωμα ; Πιστεύετε ότι έχουν βρει   
κάποια στοιχεία τα οποία κρατούν κρυφά ;  
 
Δεν έχουμε απόδειξη για κάτι τέτοιο, επομένως είναι απλά μια φημολογία. Δεν 
πιστεύω ότι έχουν βρεί στοιχεία για εξωγήινη ζωή που τα κρατούν κρυφά.  


