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Ειλικρινής Ομολογία  Είναι μεγάλη η συγκίνησή μου, διαπιστώνοντας, ότι στο μόνιμο 
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πολλαπλώς χρήσιμης και αμοιβαίας αλληλεπίδρασης. Τέλος  στους οργανωτές εκφράζω τα θερμά 

συγχαρητήριά μου γι’ αυτήν την προσφορά τους και εύχομαι επιτυχία στις μετέπειτα  ανάλογες 

δραστηριότητές  τους, στις οποίες, αναμφίβολα, μπορούν να με θεωρούν ενεργό συνεργάτη και αρωγό.  

 

Σημείωση  Με την ευγενή φροντίδα των τριών οργανωτών, η ανωτέρω σειρά ομιλιών έχει 

βιντεοσκοπηθεί και, μαζί με την παρούσα  έντυπη απόδοση όλων των ομιλιών και όλο το συνοδευτικό  

δημοσιευμένο υλικό τους, είναι  ηλεκτρονικά διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της 

(www.anatolia.edu.gr). 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

                                                                                                                   

1.1. Ευχαριστίες 

 

Αγαπητέ κύριε Καλαμπόκη, 

 

Σας ευχαριστώ πολύ και στο πρόσωπό σας ευχαριστώ το 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ για την  πρόσκληση αυτών των ομιλιών, την 

ευγενική εισαγωγή σας  και την θερμή φιλοξενία. 

 

Περίπου επτά ολόκληρα χρόνια μετά την αφυπηρέτησή μου από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.), το 2011,  και 

περισσότερο από εικοσιπέντε χρόνια από την τελευταία συνεργασία μου 

με το  ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, είναι μεγάλη η συγκίνησή μου, διότι μου 

δίνεται η ευκαιρία αυτής της διδακτικής και ερευνητικής, αλλά και 

άδολης και αγνής προσφοράς. 

 

 Εδώ σήμερα, νοιώθω, να το πω έτσι, άνετα,  1) ως  συνεργάτης,  

από  παλιά, του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, 2) ως  ένας από τους 

Καθηγητές στα Τμήματα Φυσικής  και Μαθηματικών Α.Π.Θ., οι οποίοι 

δίδαξαν ορισμένους από τους διδάσκοντες εδώ, Φυσικούς και 

Μαθηματικούς, τους μεγαλύτερης ηλικίας, βεβαίως, και, τέλος, 3) ως 

διδάξας ή συνάδελφος ορισμένων  γονέων ή/και συνοδών  των 

μαθητών/μαθητριών του ακροατηρίου. 

  

Όπως και να το κάνουμε, είναι, ιδιαίτερη η συγκίνησή μου 

συναντώντας σήμερα εδώ παλιούς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς  
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φοιτητές και φοιτήτριές μου, πριν από  σαράντα ή και πενήντα χρόνια, 

συνοδούς μαθητών και μαθητριών τους  στο σχολείο, ίσως, και παιδιών 

τους. 

 

Σας παρακαλώ να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μου  στον κύριο 

Παναγιώτη Βλάχο, Πρόεδρο του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ. 

 

Αγαπητές Μαθήτριες-Αγαπητοί Μαθητές, 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι εν Διδασκαλία, 
Κυρίες και Κύριοι,  

 

Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την τιμητική παρουσία σας εδώ 

σήμερα και για την απόφασή σας να παρακολουθήσετε αυτήν την σειρά 

ομιλιών με  θέμα την  Αστρονομία. 

 

 

 1.2. Το «Γιατί» των Ομιλιών 

 

Θα προσπαθήσω να σας πείσω για το πόσο λανθασμένη είναι η 

κρατική απόφαση αποκλεισμού της Αστρονομίας από το πρόγραμμα 

διδασκαλίας, για το πόσο χρήσιμη, στ’ αλήθεια, είναι η Αστρονομία ως 

επιστήμη, για το πόσο συνδεδεμένη  είναι με την καθημερινή ζωή μας, 

και, επίσης, σε αντίθεση με άλλες επιστημονικές περιοχές, πόσο 

σημαντική είναι ως παράγων, κρίσιμος παράγων διαμόρφωσης  

χαρακτήρα, ώστε να γίνει κατανοητό, ότι η νέα γενιά πρέπει, όχι 

απλώς να μάθει για την Αστρονομία, αλλά να μάθει την Αστρονομία. 

 

Σ΄ αυτήν την προσπάθειά μου, διαχρονικά, έχω πάντα  οδηγό  τους 

αρχαίους και τους σοφούς.  
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Η Αστρονομία έχει ένα σημαντικό γνώρισμα και χαρακτηριστικό 

που δεν το έχουν οι άλλες επιστήμες. Δηλαδή, ο Αστρονόμος έχει 

μπροστά του ανακατεμένα όλα τα στάδια  της αστρικής, γαλαξιακής, 

συμπαντικής εξέλιξης και μπορεί να τα παρατηρήσει με μια απλή αλλαγή 

της διεύθυνσης  παρατήρησης. Πρέπει, λοιπόν, να είναι αρκετά 

υπομονετικός, παρατηρητικός  και έξυπνος, ώστε να μπορέσει, όλα αυτά 

τα ανακατεμένα στάδια να τα βάλει σε μια λογική σειρά και, έτσι, να 

διατυπώσει μια συνεπή και πλήρη θεωρία για την δημιουργία, εξέλιξη, 

σύσταση και μέλλον του Σύμπαντος και όλων των επί μέρους 

συστατικών του (πλανητών, αστέρων, ηλιακών συστημάτων, γαλαξιών, 

σμηνών γαλαξιών, υπερσμηνών γαλαξιών και, τέλος, του Σύμπαντος ως 

συνόλου). 

 

Σήμερα, θα  σας μιλήσω, εν πολλοίς, από κειμένου και καθιστός,  

και θα σας πω  περισσότερα για τα περί την Αστρονομία και λιγότερα για 

την ίδια Αστρονομία, η οποία θα είναι το θέμα μας από την ερχόμενη 

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018. 

 

Και θα επιχειρήσω να σας προβληματίσω και να σας προκαλέσω 

ευθέως, αναμένοντας την αντίδρασή σας και την συνεισφορά σας, όλων 

σας, για ορισμένα θέματα,  εκπαιδευτικά και ερευνητικά και 

αστρονομικά και γενικότερα, τα οποία δεν φαίνεται να μας ενδιαφέρουν, 

δεν τα συζητούμε, δεν θέλομε να τα συζητούμε και αδικαιολόγητα τα 

αποφεύγουμε,  ίσως, μάλιστα, και να μας ενοχλούν  και, μάλιστα, πολύ 

(γι’ αυτό, βεβαίως, και  είναι  ενδιαφέροντα !). 

 

Ελπίζω, σύντομα, το πλήρες κείμενο της σημερινής ομιλίας να 

είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμο, όπως, ακριβώς, και με τις, προ τριετίας 
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περίπου (2015), αντίστοιχες ομιλίες στο Εργαστήριο Αστρονομίας ΑΠΘ, 

με πρωτοβουλία της ΕΕΦ και με γενικό τίτλο «Το …Κρυφό Σχολείο της 

Αστρονομίας», οι οποίες, μαζί με άλλες, ανεξάρτητες ομιλίες,  είναι 

διαθέσιμες  ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της ΕΕΦ (www.eef.gr).   

 

Τέλος, η ηλεκτρονική διεύθυνσή μου (spyrou@auth.gr), κατά 

πάγια τακτική μου, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του 

ακροατηρίου.  

 

Για μία ακόμη φορά, λοιπόν, επιθυμώ να ευχαριστήσω  το  

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ  και όλους τους συντελεστές για την ευκαιρία 

αυτής της επικοινωνίας μας, στην αποδοτικότητα της οποίας και 

προσβλέπω, πρωτίστως, για το καλό της νέας γενιάς και των 

διδασκόντων της/την.  

 

 

1.3. Η Διαχρονική Συνεργασία μου με το ΚΟΛΛΕΓΙΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΑ, την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και τον Όμιλο 

Φίλων Αστρονομίας 

 

Στην αρχή θα ήθελα να τοποθετήσουμε εν χώρω και χρόνω την 

συνεργασία μου με τους  διοργανωτές  και, συνεπώς, λίγο 

αναλυτικότερα, το γιατί αυτών των ομιλιών.  

 

Η συνεργασία μου, λοιπόν,  με το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, πάει 

πολύ πίσω στον χρόνο, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, πριν από 

περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα. Εντελώς ενδεικτικά, 

σταχυολογώ μερικές μνήμες μου από εκείνη την εποχή. Θυμάμαι, π.χ., 
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την  συνεργασία μας, κατά την εποχή που αρμόδια για την  Career Day 

ήταν η  ευγενώς παρούσα Καθηγήτριά σας κα Νινέτα Γώδη. Αν θυμάμαι, 

μάλιστα, σωστά, οι  ομιλίες εκείνης της περιόδου είχαν βοηθήσει 

ορισμένους από τους αποφοίτους του  ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ (δεν 

θυμάμαι ονόματα, εξάλλου, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία),  να 

εξελιχθούν αργότερα σε επαγγελματίες Αστρονόμους στο εξωτερικό. Θα 

ήταν ευχής έργο, κάτι τέτοιο να επαναληφθεί και τώρα.  

 

Η συνεργασία με το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ συνεχίσθηκε και με 

άλλες μορφές, όπως στο πλαίσιο του περιοδικού Journal of Liberal Arts – 

The Journal of Interdisciplinary Studies και την δημοσίευση σ’ αυτό, με  

την τόσο αποδοτική συνεργασία μου με την τότε, το 1998,  υπεύθυνη της 

έκδοσης του περιοδικού κα Ντέμπυ Καζάζη,  πρωτοποριακών ιδεών (γι’ 

αυτές θα πούμε περισσότερα αργότερα) για την  πρωτοεμφανιζόμενη 

εκείνη την εποχή ιδέα-έννοια μιας νέας μορφής περιβάλλοντος (“Space 

Environment, Astronomy and Everyday Life”, Journal of Liberal Arts – 

The Journal of Interdisciplinary Studies, 4 (1), 47-65, American 

College of Thessaloniki, Thessaloniki, 1998).   

 

Δεν πρόκειται για το γνωστό σε όλους μας  Ατμοσφαιρικό και 

Υποατμοσφαιρικό Περιβάλλον, αλλά για το Εγγύς προς την Γη Διαστημικό 

Περιβάλλον και την σημασία του στην ζωή μας. Αυτό, βέβαια, ήδη από 

τότε, κατέχει κεντρική θέση στην καθημερινή ζωή μας. Παρ’ όλ’ αυτά, 

όπως και τα άλλα δύο είδη περιβάλλοντος, χωρίς κανέναν 

προβληματισμό μας, υφίσταται τα πάνδεινα, δυστυχώς από εμάς, αφού  

κάνομε ό,τι μπορούμε για την ρύπανση και μόλυνση και αυτού του 

περιβάλλοντος, αφελώς προσποιούμενοι, όμως, ότι δεν γνωρίζομε, δεν 

μας ενδιαφέρει δήθεν,  ότι, οτιδήποτε απερίσκεπτα  προσθέτομε «εκεί 

πάνω»,  στο τέλος θα πέσει στο κεφάλι μας.  
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Εντελώς παρενθετικά σ’ αυτήν την Εισαγωγή, αναφέρω, ότι  η 

Αστρονομία είναι μια πολυθεματική επιστήμη, η οποία  συνδυάζει 

πολλές άλλες επιστήμες, π,χ., Μαθηματικά, Πληροφορική, Μηχανική, 

Οπτική, Ηλεκτρομαγνητισμό, Γεωλογία, Χημεία, Πυρηνική Φυσική, 

Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Φυσική Υλικών,  Γενική Θεωρία της 

Σχετικότητας  (οι πρώτες επαληθεύσεις των προβλέψεων της οποίας, 

μάλιστα, και όχι μόνον αυτές , ήλθαν από τον αστρονομικό χώρο), έτσι, 

για να αναφέρω μερικές.    

 

Αλλά, επίσης, γνωρίζετε, ότι η  βαρύτητα (π.χ., η βαρύτητα του 

πλανήτη μας, της Γης, η οποία μας κρατά επάνω της)  δεν αστειεύεται 

και, όπως θα διαπιστώσετε από τις διαλέξεις, είναι, πάντα και πανταχού, 

παρούσα και είναι ο τελικός νικητής σε κάθε αστρονομική φυσική 

διεργασία στο Σύμπαν (και στην ζωή μας εδώ). Δύσκολα, λοιπόν, και 

μοιραία, θα έλεγα, μπορεί κανείς να την παραβλέψει! Αυτό, να το 

θυμάστε, διότι (και εδώ, λέγοντας αυτό, μπορεί να θίγω ευαίσθητες 

χορδές πολλών, αλλά): Αστρονομία, χωρίς την Βαρύτητα και τα αίτιά 

της, δεν είναι Αστρονομία! 

 

Πραγματικά,  την καθημερινή ζωή μας στην επιφάνεια της Γης, 

ποιος μπορεί να την φαντασθεί χωρίς βαρύτητα, χωρίς, δηλαδή, την 

δύναμη η οποία μας τραβά προς τα κάτω; Για να το κάνει αυτό, αρκεί να 

έχει δει λίγες φωτογραφίες ενός/μιας αστροναύτη  που, πραγματικά, 

«κολυμπά» στο Διάστημα μακριά από την Γη, ή ενός αστροναύτη που 

περπατά στην επιφάνεια της Σελήνης. 

 

Επίσης, π.χ., η μελέτη της γήινης ατμόσφαιρας, ή μιας αστρικής 

ατμόσφαιρας, του Ηλίου ή ενός άλλου αστέρα ή ενός αστρικού 
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πτώματος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αντίστοιχο πεδίο βαρύτητας, 

είναι αστρονομικώς ατελής και μπορεί να είναι, απλώς,  Υδροδυναμική ή 

Φυσική Πλάσματος, όχι, όμως, Αστρονομία. 

 

 Άλλο παράδειγμα, η μελέτη των χαρακτηριστικών των αστρικών 

ανέμων και της συντήρησης ενός γαλαξιακού πίδακα, στην οποία 

αδιαφορούμε για την μελανή οπή στο κέντρο ( δηλαδή, αδιαφορούμε για 

την περιοχή και το αίτιο δημιουργίας του πίδακα), είναι Υδροδυναμική ή 

Ηλεκτρομαγνητισμός, όχι Αστρονομία. 

 

Όμως, αυτή η πολυθεματικότητα της επιστήμης της Αστρονομίας 

υποδηλώνει  και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό και για σας, την νέα γενιά. 

Δηλαδή, ότι, πλέον, έχει περάσει η εποχή της αμοιβαίας απομόνωσης 

των επιστημών. Στην εποχή μας, οι διαφορετικές επιστήμες  βρίσκονται 

σε έντονη αλληλεπίδραση, και στα σημεία τομής τους συμβαίνει 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα,  κι’ αυτό, σίγουρα, θα το 

αντιμετωπίσετε στην πορεία σας στον κόσμο, αν δεν το έχετε, ήδη, 

συνειδητοποιήσει, 

 

Κλείνω, λοιπόν, αυτήν την σύντομη παρένθεση επαναλαμβάνοντας 

και τονίζοντας ιδιαίτερα: Αστρονομία, χωρίς την Βαρύτητα και τα αίτιά 

της, δεν είναι Αστρονομία! 

 

Τώρα, σημειώστε, ότι τις δραστηριότητες του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΑ, με ενδιαφέρον και ανελλιπώς, τις παρακολουθούσα συνεχώς 

και από μακριά.  Πρόσφατα, λοιπόν, η συνεργασία μου με το ΚΟΛΛΕΓΙΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΑ αναζωπυρώθηκε, σε συνεργασία με τον Πρόεδρό του, κο 

Παναγιώτη Βλάχο,  μετά από πρωτοβουλία που ανέπτυξε ο  καθηγητής 

σας κος Ηλίας Καλαμπόκης, σε συνεργασία με την καθηγήτριά σας  κα 



 

 

 

 16 

 

Ηρώ Κολιάκου και τον Καθηγητή σας κο Θεοχάρη Βλαχοπαναγιώτη, στο 

πλαίσιο του STEM αρχικά, για την οργάνωση αυτής της σειράς 

διαλέξεων για την Αστρονομία. 

 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση γι’ αυτές τις διαλέξεις (η οποία 

παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρακάτω), ευγενείς συνδιοργανωτές 

του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ στην συγκεκριμένη σειρά ομιλιών είναι η 

Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) και   ο  Όμιλος Φίλων Αστρονομίας 

(Ο.Φ.Α.).  

 

Η συνεργασία μου με την Ε.Ε.Φ.  είχε αρχίσει από τότε που ήμουν 

φοιτητής στο Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, κατά τις αρχές της δεκαετίας του 

΄60 και, με σύντομες διακοπές, συνεχίζεται μέχρι σήμερα, για, δόξα τω 

Θεώ, περίπου εξήντα χρόνια  με ομιλίες σε συνέδρια, θερινά σχολεία και 

ημερίδες της Ε.Ε.Φ., με διαλέξεις, παρουσιάσεις και άλλες εκδηλώσεις 

και δραστηριότητες συνεργασίας, εντός και εκτός  Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.  

 

Απ’ αυτές, τις πολλές, κοινές δραστηριότητές μας, δεν θα αναφέρω 

τίποτε για την όλη, χρήσιμη κατά την γνώμη μου, απ’ τις αρχές της 

δεκαετίας του 80’, διαδικασία που λέγεται Αξιολόγηση και των 

Μαθημάτων και των Διδασκόντων, παρά μόνον, ότι, ως τυπικό 

χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας,  έπρεπε να περάσουν από τότε 

περισσότερα από τριανταπέντε ολόκληρα χρόνια (!!!), ώστε η ιδέα της 

αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των διδασκόντων σας από εσάς, 

τους φυσικούς, ως προς την διδασκαλία, κριτές τους, να ωριμάσει και να 

αποτελέσει νόμο του κράτους. Βέβαια, δεν μπορεί κανένας να 

παραβλέψει τους διάφορους, μέχρι και σήμερα,  δύσκολα (ή, εύκολα!) 

κατανοητούς, αν και , κατά την προσωπική γνώμη μου, αδικαιολόγητους 
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και πονηρούς (ως έκφραση αισθήματος ανασφάλειας) συνδικαλιστικούς 

κλυδωνισμούς εναντίον της εφαρμογής  αυτού του μέτρου. 

 

Πιστεύω, ότι,  με βάση την εμπειρία σας, μπορείτε εσείς οι 

ίδιοι/ίδιες να επαληθεύσετε την αλήθεια για τα πραγματικά προσόντα των 

καλών και ικανών ομιλητών και δασκάλων.  

 

Απ΄ αυτές, λοιπόν, τις δραστηριότητές μου με την Ε.Ε.Φ., θα 

αναφέρω μόνον δύο, στις οποίες εμπλέκεται κατά πολύ ενεργό τρόπο η 

Ε.Ε.Φ.. Η μία είναι η προ διετίας περίπου, διοργάνωση, με πρωτοβουλία 

του κου Κώστα Βουρλιά, στο Εργαστήριο Αστρονομίας ΑΠΘ, σειράς 

επτά τρίωρων ομιλιών με τίτλο «Το…Κρυφό Σχολείο της Αστρονομίας», 

οι οποίες αποτελούν τον κατ’ αρχάς οδηγό και της τωρινής σειράς 

ομιλιών στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ.  

 

Η άλλη, εντελώς ενδεικτική του παλαιόθεν μεγάλου ενδιαφέροντος 

της Ε.Ε.Φ. για την Αστρονομία, είναι, ότι, όπως σαφώς, δηλώνουν 

επίσημοι παράγοντές της,  πολλά από τα συνέδρια της Ε.Ε.Φ.  έχουν 

πάντοτε ως πυρήνα τους την Αστρονομία, την Αστροφυσική και την 

Κοσμολογία. Ακριβώς, όπως το πρόσφατο 170 Πανελλήνιο Συνέδριο 

Φυσικής, τον Μάρτιο 2018, εδώ στην Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, σημειώστε, και των μαθητών-μαθητριών και 

του Κολλεγίου. 

 

Τρανή  απόδειξη του ενδιαφέροντος, διαχρονικά, της Ε.Ε.Φ. για 

την Αστρονομία είναι το ίδιο, το βασικό περιοδικό της Ε.Ε.Φ. PHYSICS 

NEWS, στο οποίο, κατά μέσο όρο της τελευταίας τριετίας, τα 

δημοσιευόμενα άρθρα εμπίπτουν στην ευρύτερη θεματική περιοχή 

Αστρονομία σε ποσοστό τουλάχιστον  62% του συνόλου.  
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 (Παρένθεση-Ανέκδοτο: Ένας Καθηγητής, πιθανόν, όχι φίλος της 

Αστρονομίας, ρώτησε έναν μαθητή, «Παιδί μου, θα σου δώσω ένα ευρώ, 

αν μου πεις ένα  μόνον μέρος, στο οποίο υπάρχει  η Αστρονομία». Και ο 

μαθητής, ετοιμόλογος, αποφασισμένος και, προφανώς,  φίλοs της 

Αστρονομίας,  απάντησε «Και εγώ, Κύριε Καθηγητά,  θα σας δώσω δύο 

ευρώ, αν μου πείτε ένα μόνον μέρος, στο οποίο δεν υπάρχει  η 

Αστρονομία»). 

Αυτά τα λίγα για την Ε.Ε.Φ.. 

 

Όσο, για τον τρίτο  από τους διοργανωτές αυτών των διαλέξεων, 

τον γνωστό σας και δραστήριο Όμιλο Φίλων Αστρονομίας 

Θεσσαλονίκης,  προς το παρόν,  ένα  μόνο  θα πω, ως το πρώτο ιδρυτικό 

μέλος του, ότι, δηλαδή, αυτή η σειρά διαλέξεων θα κλείσει με μια ομιλία, 

την καταληκτική όγδοη ομιλία, αφιερωμένη στην μνήμη του Προέδρου 

του, αείμνηστου  Δημήτρη Γιαννόπουλου, ο οποίος μας άφησε πολύ 

γρήγορα και ανέλπιστα, και με την διοργάνωση, με την ευγενή προσφορά 

του Ο.Φ.Α., μιας βραδυάς-αστροπάρτυ  για αστροπαρατήρηση. 
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2. ΠΡΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ 

  

2.1. Προσφορά στην Αστρονομία - Μια Παιδευτική Εισαγωγή 

Προβληματισμού  

 

Το γενικό θέμα μας είναι η εξαιρετικά εκτεταμένη θεματικά 

Αστρονομία. Σ’ αυτήν την σειρά ομιλιών θα σας πω για θέματα και 

έννοιες αναφερόμενες σε  Γήινες και Πλανητικές Κλίμακες, στις Αρχές και 

Ρίζες της Αστρονομίας, στην NASA και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος  και στην Διαστημική Τεχνολογία, στον νεοεμφανιζόμενο 

Ελληνικό Οργανισμό Διαστήματος, σε θέματα αναφερόμενα σε Αστρικές 

Κλίμακες  και σε  Γαλαξιακές Κλίμακες και, τέλος, σε θέματα 

αναφερόμενα, μέσω της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας του Einstein, 

στην Κοσμολογία και στο Σύμπαν ολόκληρο. 

 

Για όλα αυτά, δεν θα σας μιλήσω σήμερα, αλλά από την επόμενη 

εβδομάδα. Όμως, εισαγωγικά και περιληπτικά, σας θυμίζω και 

επισημαίνω, το γνωρίζετε άλλωστε, ότι, σήμερα, το μάθημα Αστρονομία 

δεν διδάσκεται στα σχολεία υπό οποιαδήποτε μορφή του, την ώρα, 

μάλιστα που οι όμιλοι φανατικών φίλων και αγνών θιασωτών της 

Αστρονομίας (όπως ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας) φυτρώνουν  σαν τα 

μανιτάρια συνεχώς σ’ όλη την Ελλάδα. Αυτό το  γεγονός, όμως, ως 

κριτήριο ενδιαφέροντος και επιλογής, συστηματικά και υποκριτικά 

αγνοείται συνεχώς. Για ποιες άλλες θεματικές επιστημονικές περιοχές 

παρατηρείται κάτι τέτοιο, άραγε; Εσείς γνωρίζετε, έστω και μία; Σ’ 

αυτό το θέμα θα ξαναγυρίσω αργότερα. 
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Αυτή, όμως,  η απογοητευτική κατάσταση σημαίνει, ότι τα παιδιά 

του σχολείου δεν ακούν τίποτε συστηματικά ούτε για το κοντινό μας 

Διάστημα, αυτό της άμεσης γειτονιάς μας, ούτε για το μακρινό 

Διάστημα, δηλαδή, το κοσμολογικό υπό την ευρύτατη δυνατή αντιληπτή 

μορφή και προοπτική του. Συνεπώς, τα παιδιά φεύγουν από το σχολείο, 

χωρίς να γνωρίζουν, ως  συστατικά, χαρακτηριστικά της καθημερινής 

ζωής τους, για, π.χ.,  

-το Ηλιακό Σύστημα, τον Ήλιο, τους Πλανήτες και τους 

Δορυφόρους τους, τους Κομήτες και τα υπόλοιπα συστατικά του 

Ηλιακού Συστήματος, για την προέλευσή του, την ιστορία, την εξέλιξη 

και το μέλλον του (που είναι και το μέλλον μας ως ανθρώπινου είδους!), 

-για την έντονα συνεχιζόμενη εξερεύνηση του Ηλιακού 

Συστήματος και για τις σε εξέλιξη σήμερα πολλές διαστημικές 

αποστολές, τα αποτελέσματα των οποίων επηρεάζουν την καθημερινή 

ζωή μας ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα, σας αναφέρω τα ονόματα 

Rosetta-Philae για τον γνωστό «κυνηγό κομητών», New Horizons για την 

ιστορική προσέγγιση του Πλούτωνα και της πέραν αυτού παγωμένης  

Ζώνης Kuiper (για τα οποία, σύντομα, θα ξανακούσουμε) και, φυσικά, 

για το πολύ πρόσφατα Αλμυρό Ρέον Ύδωρ στην επιφάνεια του Άρη, έτσι, 

για να αναφέρω, τρεις μόνον, σχετικά  πρόσφατες και εντυπωσιακές, απ’ 

αυτές τις πολλές,  εν εξελίξει διαστημικές αποστολές στο Ηλιακό 

Σύστημα (με ακόμη πιο πρόσφατη, στις 8 Ιουνίου 2018, την ανακοίνωση  

της NASA  για τα ευρήματα της διαστημοσυσκευής Curiosity στον Άρη, 

σχετικά με την ανίχνευση στον Άρη μεθανίου και ορισμένων οργανικών 

ουσιών), 

- για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, 

- για την NASA  

- για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) και την 

σύνδεση της χώρας μας με αυτόν και την σημασία τη ς,  
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-  για τον υπό εκκόλαψη  Ελληνικό Οργανισμό Διαστήματος 

(ΕλΟΔ)  και την σημασία του, 

- για την καινοτόμο έρευνα διεπιστημονικού χαρακτήρα στο Εγγύς 

προς την Γη Διάστημα και τις ευρύτερες συνέπειές της,  

-  για τις άμεσες εφαρμογές και την χρησιμότητα του Διαστήματος 

για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου  στην Γη και 

στο Διάστημα, αλλά θα έλεγα, ακόμη, και για την διαμόρφωση των 

συνθηκών για την καθημερινή ζωή μας στην Γη, 

- για την νέα έννοια περιβάλλοντος «Εγγύς προς την Γη Διαστημικό 

Περιβάλλον», ίσως, και για την ίδια την Γη και τα πολλαπλά 

περιβαλλοντικά προβλήματά της, τα οποία, ως μελλοντικοί εν δυνάμει  

ταξιδιώτες του Διαστήματος, θα τα βρουν μπροστά τους αύριο (όπως και 

όλοι μας, βέβαια), 

- για την ρύπανση και μόλυνση, πέραν του ατμοσφαιρικού και 

υποατμοσφαιρικού περιβάλλοντός μας,  και της άμεσης διαστημικής 

γειτονιάς μας, εξαιτίας των δικών μας δραστηριοτήτων και εκεί (π.χ., με 

τους, ήδη, 180 τόνους σκουπιδιών, ανθρωπογενούς προέλευσης,  στην  

επιφάνεια της Σελήνης),  

- για τους πιθανούς κινδύνους για το ανθρώπινο είδος από το 

Διάστημα, κινδύνους ανθρωπογενούς ή όχι προέλευσης και αιτίας (π.χ., 

καταστροφικές  επανείσοδοι στην ατμόσφαιρα της Γης των διαστημικών 

εργαστηρίων Skylab, Mir, Tiangog),  

- για την δυστυχία να μην μπορεί κανείς να φαντασθεί και να 

θεωρήσει τον νυκτερινό ουρανό ως τμήμα του ευρύτερου περιβάλλοντος 

και να συνειδητοποιήσει το σοβαρό πρόβλημα που λέγεται  

«φωτορρύπανση»,  

- για τους άμεσους κινδύνους από την φωτορρύπανση (και) του 

νυκτερινού ουρανού για την ζωή ανθρώπων, ζώων και φυτών στην Γη 

και στο Διάστημα, 
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- για  την πιθανότητα ορισμένα απ’ αυτά τα παιδιά, λόγω της 

φωτορρύπανσης,  να μην δουν ποτέ τον νυκτερινό ουρανό και τις 

συνέπειες αυτής της «απώλειας» για τον ψυχισμό τους, τα πιστεύω τους 

και, τελικά, το εγώ τους,  

- για την σημασία της υπεύθυνης χρήσης του φωτός,  

-  για την σημασία όλων αυτών γενικώς και,  ιδιαίτερα, για  την 

χώρα μας,  

- για τις κλασικές αστρονομικές έννοιες, που, εντελώς, 

φυσιολογικά, εξάπτουν την φαντασία τους και όλων μας,  όπως αστέρες, 

γέννηση, εξέλιξη και θάνατος αστέρων, αστρικά πτώματα και 

επιστημονική σημασία τους, λευκοί νάνοι, αστέρες νετρονίων, μελανές 

οπές. 

- για  γαλαξίες, σμήνη γαλαξιών,  υπερσμήνη γαλαξιών, το Σύμπαν 

ολόκληρο, 

-για το ότι, σε ένα πιο φιλοσοφικό επίπεδο,  εμείς, αυτό το 

ασήμαντο είδος μικροβίων, προσκολλημένων σε έναν μικρό βράχο, 

περιφερόμενο γύρω από ένα τυπικό αστέρα ενός τυπικού γαλαξία από τα 

δισεκατομμύρια γαλαξιών ενός αχανούς και ακατάληπτου Σύμπαντος, 

καταφέρνομε να κατανοήσουμε αυτό το Σύμπαν. Και ότι αυτό 

αποδεικνύει όχι πόσο μικρό και ασήμαντο είναι το σώμα μας, αλλά πόσο 

δυνατό είναι το μυαλό μας.  

 

Είναι, λοιπόν, γεγονός, ότι, με τον…διωγμό της Αστρονομίας από 

τα σχολεία,  τα παιδιά χάνουν πολλά. Και δεν αναφέρομαι σε οτιδήποτε 

άλλο δεν χάνουν, δεν με ενδιαφέρει αυτό, αλλά αναφέρομαι σ’ αυτό που 

χάνουν. Και, πραγματικά, είναι κρίμα, διότι,  χωρίς τις βασικές γνώσεις 

της Αστρονομίας, τα παιδιά και μετέπειτα πολίτες της χώρας μας, αλλά  

της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου, 
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-δεν θα είναι ενήμερα για το πώς να εκμεταλλευτούν, άμεσα και 

έμμεσα, τα καλά του Διαστήματος, κοντινού και μακρινού, στην 

καθημερινή ζωή,  και να αντιμετωπίσουν τους  κινδύνους και τα 

αρνητικά του, 

-δεν θα ξέρουν πώς, από μακριά η  Γη μας φαίνεται σαν μια μικρή 

ωχρή κηλίδα στην απεραντοσύνη του Διαστήματος  και δεν θα έχουν το 

ερέθισμα φιλοσοφήσουν για την θέση μας στο Σύμπαν, ίσως για την 

μοναδικότητά μας ή όχι, για την προέλευσή μας και την πιθανή τύχη μας, 

έννοιες που, όπως δείχνουν πρόσφατες φιλόδοξες προσπάθειες και της 

Ε.Ε.Φ., γνωστές σε μένα, επηρεάζουν αφάνταστα την διαμόρφωση των 

«πιστεύω» τους, της φιλοσοφίας τους, του εγώ τους, και, άρα, την ζωή 

τους 

- και, για σας προσγειώσω λίγο, ως ανενημέρωτα, δεν θα μπορούν 

να απαντήσουν στην απλή, φυσιολογική και απολύτως δικαιολογημένη, 

ως αποτέλεσμα καθημερινής  παρατήρησης, ερώτηση του μπακάλη της 

γειτονιάς, ή του θυρωρού της πολυκατοικίας, ή, ακόμη, και του 

συμμαθητή ή της συμμαθήτριας: Γιατί, λίγο καρό πριν, έβλεπα τον Ήλιο 

να ανατέλλει από την εδώ μεριά του Χορτιάτη, ενώ τώρα τον βλέπω να 

ανατέλλει από την εκεί μεριά του Χορτιάτη;  (Σημειώστε, ότι αυτή η 

ερώτηση ανήκει σε εκείνες που, όταν δίδασκα  Αστρονομία, ήμουν πολύ 

ευχαριστημένος, αν οι φοιτητές/φοιτήτριες, τελειώνοντας τις 

παρακολουθήσεις του μαθήματος, μπορούσαν να την απαντήσουν). 

 

Όλα τα ανωτέρω είναι μερικές από τις γενεσιουργές αιτίες της 

σειράς ομιλιών του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ  με  γενικό τίτλο  «Η 

Άνοιξη της Αστρονομίας». Αυτά, δε, τα μαθήματα, όπως έχει επίσημα 

ανακοινωθεί από τους οργανωτές, γίνονται    για να ενημερωθούν τα 

παιδιά και οι  καθηγητές τους και, γενικώς, οι ενδιαφερόμενοι, για να 

διατηρήσουν την αγάπη και το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής και μη 
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κοινότητας για το μάθημα της Αστρονομίας, αλλά και, προσθέτω,  για να  

βοηθήσουν το κράτος να αναθεωρήσει μια λανθασμένη και, 

βραχυπρόθεσμα, καταστροφική  απόφασή του. 

 

Αυτή  η σειρά ομιλιών, με την μορφή που θα παρουσιασθούν,  

είναι μια μικρογραφία ενός τυπικού εξαμηνιαίου πανεπιστημιακού 

μαθήματος (εκτός από  τις τελικές εξετάσεις, βεβαίως!).  

 

Πράγματι, δε, μου θυμίζει αυτή η σειρά  ένα τέτοιο τυπικό 

πανεπιστημιακό μάθημα και μαζί μ’ αυτό και πολλά άλλα 

χαρακτηριστικά του μαθήματος. Συγκεκριμένα, λοιπόν, για μιαν 

ολόκληρη  πανεπιστημιακή ζωή,  το πρώτο μάθημά μου, της κάθε 

διδακτικής περιόδου, ήταν εισαγωγικό, γενικότερου ενδιαφέροντος, 

εκτεινόμενο και στον κόσμο έξω από το Πανεπιστήμιο και πέραν του 

αυστηρού  περιεχομένου του συγκεκριμένου διδασκόμενου μαθήματος.  

 

Αυτό θέλω να κάνω και τώρα, το κάνω, ήδη, δηλαδή, πριν να 

αρχίσουμε το καθαρά επιστημονικό περιεχόμενο των ομιλιών, να 

αναδείξουμε τον απαραίτητα παιδευτικό ρόλο, την αιτία και τον σκοπό  

αυτών των ομιλιών και τον γενικότερο προβληματισμό για τον χωρόχρονο 

μέσα στον οποίον ζούμε. 

 

Πιστεύω, λοιπόν, και πάντα πίστευα  και επεδίωκα τον πολλαπλό 

και, ειδικότερα, τον παιδευτικό ρόλο και σκοπό μιας ομιλίας μου, κάθε 

ομιλίας, δηλαδή,  όχι, μόνον και απλώς, το καθαρά επιστημονικό-

ενημερωτικό ρόλο της (όπως, ακριβώς!, πρέπει να ισχύει  και για την 

δέουσα μορφή π.χ. μιας παράδοσης μαθήματος, σχολικής ή και 

πανεπιστημιακής).  
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Ειδικότερα, η επιλογή  παρουσίασης  αυτής της σειράς ομιλιών 

συνιστά, ως γενικότερη φιλοσοφία ζωής,  την ελάχιστη, αλλά ειλικρινή  

(είτε προφορική είτε έντυπη) συνεισφορά-προσφορά μου προς τη 

σημερινή  νέα μαθητική γενιά και τους προβληματιζόμενους διδάσκοντές 

της, τόσο για την αστρονομική ενημέρωσή της/τους, όσο και για την  

ανύψωση, με την συνεισφορά των διδασκόντων, της επιστημονικής 

αυτοεκτίμησης της νέας, μαθητικής γενιάς, ενόψει κρίσιμων για το 

άμεσο μέλλον της επιστημονικών επιλογών της. 

  

Όσον αφορά, δε, σε σας, την νέα γενιά πιθανών, εν δυνάμει 

Αστρονόμων, θα σας πω μιαν είδηση, για να μοιραστώ μαζί σας ένα 

μήνυμα. Η είδηση, λοιπόν, λέει  ότι «κάποιος βρέθηκε νεκρός στην βάρκα 

του στα ανοιχτά των εκβολών του Αμαζονίου. Η μηχανή της βάρκας 

υπέστη βλάβη και, τελικά,  μετά από πολλά,  ο  άνθρωπος πέθανε από 

αφυδάτωση. Το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν 

γνώριζε, ότι το νερό του ποταμού, εκεί στις εκβολές του, εισχωρεί στην 

θάλασσα (σε έκταση περίπου 30 km x 10 km, δηλαδή, τριακόσια 

τετραγωνικά χιλιόμετρα!!!) και μετατρέπει εκεί το αλμυρό επιφανειακό 

θαλασσινό νερό σε πόσιμο νερό. Το θύμα αγνοούσε αυτήν την ζωτική 

πληροφορία και δεν δοκίμασε να πιει νομίζοντας ότι το νερό είναι 

θαλασσινό και, έτσι, θα τον έκανε να διψά περισσότερο. Γι’ αυτό πέθανε 

από αφυδάτωση!». 

 

Προφανώς, η είδηση αυτή δεν σας λέει και πολλά πράγματα. 

Εξάλλου, δυστυχώς, κοντεύομε να πάθουμε  αδιαφορία έως ανοσία  σ’ 

αυτές, τις τόσες πολλές καθημερινές ειδήσεις. 

 

Όμως, σ’ αυτήν την ιστορία, μπορεί να αποδοθεί μια αλληγορία, 

δηλαδή, η βαθύτερη αιτία του θανάτου αυτού του ανθρώπου ήταν η 
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…άγνοια. Είν’ αλήθεια, ότι μια τέτοια τραγωδία εκτυλίσσεται, σε 

αφάνταστα μεγαλύτερη έκταση, στην λαοθάλασσα της μαθητιώσας 

νεολαίας. Πραγματικά, ως προς την αστρονομική ενημέρωσή σας, να 

θυμάστε, ότι, σε ένα δραματικό αστρονομικό αυτοπεριορισμό  σας, ο 

«εξόριστος» δεν είναι όσα αποκλείετε, αλλά εσείς οι ίδιοι. Μάλιστα, δε, 

είστε εξόριστοι από την πολυμέρεια της ζωής, αποκλεισμένοι, όχι από 

κάποια περιττή πολυτέλεια, αλλά,  ουσιαστικά, από πολύτιμες ανάσες 

επιστημονικής αναζωογόνησης. Συνεπώς, αυτή η  σειρά ομιλιών 

αντιμετωπίζει την άγνοια αστρονομικής πληροφόρησης και τις 

συνέπειές της, ώστε η παρακολούθηση των ομιλιών ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 

έχει νόημα, μόνον όταν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής άλλης λύσης ή  

πρότερης εμπειρίας. 

 

Τώρα, είναι σημαντικό, το ότι, με βάση πάντοτε την  

προσφερόμενη σε σας ενημέρωση, δεν θα πρέπει, έτσι χωρίς κανέναν 

προβληματισμό, ως ερευνητές και σκεπτόμενοι  επιστήμονες και 

προβληματιζόμενοι πολίτες, να είστε ικανοποιημένοι  με  και να 

αποδέχεσθε, ασυζητητί, τις «λεγόμενες κοινώς αποδεκτές 

επιστημονικές έννοιες και αντιλήψεις».  Να προσπαθείτε να 

κοιτάζετε πίσω από την παρεχόμενη πληροφόρηση.  Και, φυσικά, να  

μην διστάζετε να «τολμάτε, να ωθείτε, να παραβιάζετε  τα σύνορα».  

 

Να θυμάσθε, ότι η   φιλοσοφία «της πεπατημένης οδού», γενικώς, 

αλλά και, ειδικότερα, για έναν αστρονόμο, έναν  σχετικιστή, έναν 

κοσμολόγο, είναι σε πλήρη αντίθεση προς την ρήση  (μία ακόμη από τι 

πολλές και χρήσιμες ρήσεις) του Einstein: «Όποιος ακολουθεί το 

πλήθος, συνήθως, φθάνει, το πολύ, μέχρι εκεί που φθάνει το πλήθος. 

Αυτός, όμως, που περπατά μόνος του, μπορεί και να  βρεθεί εκεί που 

κανένας άλλος δεν βρέθηκε πριν».  
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2.2. Όροι και Κανόνες 

 

Για τα μαθήματα-διαλέξεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να 

διευκρινισθεί, είναι οι όροι και οι κανόνες, υπό τους οποίους θα γίνονται 

αυτά τα μαθήματα. Και αυτοί οι όροι, συνθήκες και κανόνες είναι ό,τι 

ακριβώς ισχύει για κάθε άλλη, αξιοπρεπή  εκπαιδευτική διαδικασία. Π.χ., 

κανένας και καμιά σας δεν μπορεί ούτε πρέπει να αισθάνεται, ότι είναι 

αναγκασμένος/η να βρίσκεται σ΄ αυτήν την αίθουσα,  ότι πρέπει να 

είμαστε στην ώρα μας, εγώ πρώτος και εσείς όλοι και όλες, πριν αρχίσει 

η ομιλία, ότι ενεργά κινητά τηλέφωνα, καφέδες, τυρόπιτες, τσίχλες 

«αγένειας» και  το (ούτως ή άλλως,  παντελώς άχρηστο) κάπνισμα,  όλα 

να τα αφήνετε έξω πριν μπείτε στην αίθουσα και, φυσικά, ότι το  μάθημα 

θα τελειώνει, όταν το αποφασίσουμε έτσι από κοινού και οι δύο μας, 

εσείς και εγώ. 

 

Ως προς, δε, τις ερωτήσεις, βεβαίως, οι ερωτήσεις από το 

ακροατήριο, όχι απλώς επιτρέπονται, αλλά επιβάλλονται και 

ενθαρρύνονται. Μην διστάζετε να ρωτάτε. Να ξέρετε, δε, ότι δεν 

υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις, υπάρχουν μόνον ανόητες απαντήσεις. 

Εξάλλου, μην ξεχνάτε, ότι «Ρωτώντας πας στην Πόλη!», όπως 

συνεχίζομε να  λέμε μέχρι σήμερα. 

 

Ασφαλώς, εδώ μέσα, οι ρόλοι μας είναι απολύτως και σαφέστατα 

διακριτοί, δηλαδή, εγώ έχω την υποχρέωση να σας διδάξω και εσείς 

έχετε την υποχρέωση να καταβάλλετε συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια 

για να μάθετε. 
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Και να θυμάστε πάντοτε, ότι, σε μια τέτοια  σχέση αμφίδρομης 

επιστημονικής-ερευνητικής επίδρασης, δύο πράγματα δεν έχουν θέση: 

το άγχος και η δημοκρατία. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, σε ένα πλήρως 

ισοπεδωτικό πνεύμα, να πάτε και να κτυπήσετε στην πλάτη τον 

Καθηγητή σας, λέγοντας π.χ. «Γεια σου, Άκη», έστω κι’ αν ο ίδιος ο Άκης 

μπορεί να  έρχεται στο μάθημα «με σαγιονάρες» και, έτσι, να σας δίνει 

τέτοιο δικαίωμα.  

 

Τέλος, η φιλοσοφία μου για την έκφραση της επιστημονικής 

γνώμης των πραγματικά ειδικών εκφράζεται με την απόφασή μου για την 

ανάγκη ο ερευνητής να μοιράζεται με τους άλλους (όχι μόνον με τους 

ειδικούς) τα ευρήματα της έρευνάς του. Αυτή η φιλοσοφία μου για τον 

σεβασμό που επιβάλλεται προς αυτήν την γνώμη από όλους, ειδικούς και 

μη ειδικούς, εκφράζεται, πολύ πετυχημένα, από τις επόμενες δύο 

εννοιολογικά ακριβέστατες  ρήσεις:  «If you can’t explain it simply, you 

don’t understand it well enough» (Albert Einstein) και «The greatest 

danger of knowledge is not ignorance; it is the illusion of knowledge» 

(Stephen Hawking). 

 

Ξαναγυρίζω για λίγο στον διωγμό της Αστρονομίας. Λοιπόν,   

«γιατί είμαστε εδώ σήμερα»;  Και, για να γίνω πιο σαφής και 

ενημερωτικός, σας θυμίζω, ότι…  

 

2.3. Η Αστρονομία βρίσκεται υπό Απηνή Διωγμόν…Συνεχώς, 

…Δυστυχώς 
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Εδώ και πάρα πολλά  χρόνια η Αστρονομία βρίσκεται υπό συνεχή 

και απηνή διωγμόν, έστω κι’ αν, με την μια ή την άλλη μορφή της και 

αφορμή,  είναι ζωντανή συνεχώς. Και βρίσκεται συνεχώς υπό διωγμόν, 

παρά το γεγονός που ήδη ανέφερα, ότι, συνεχώς, οι Όμιλοι Φίλων 

Αστρονομίας φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια σ’ όλη την χώρα μας, γεγονός 

που, υποκριτικά και επιδεικτικά, αγνοείται συνεχώς. 

  

Αν θυμάμαι καλά, μέχρι περίπου το 2000, η Αστρονομία ήταν 

υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο. Από τότε άρχισαν τα διάφορα 

προβλήματα με το μάθημα. Πριν, λοιπόν, από μία εικοσαετία (περίπου το 

2000), η Αστρονομία έγινε μάθημα επιλογής. Και θυμάμαι, σε πολλές 

περιπτώσεις, τον αγώνα των ενδιαφερομένων, όχι απλώς για να γίνει το 

μάθημα, αλλά για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο για τον σκοπό 

αυτόν αριθμό των ενδιαφερόμενων μαθητών/μαθητριών (και, πολλές 

φορές, για να εξασφαλισθούν οι ενδιαφερόμενοι για να το διδάξουν 

καθηγητές/καθηγήτριες). 

 

Αν, λοιπόν, εξαιρέσει κανένας ορισμένα φωτεινά, έντονα και 

επίμονα παραδείγματα, όπως το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, η Ε.Ε.Φ. και 

ο Ο.Φ.Α., ο συνεχιζόμενος διωγμός της Αστρονομίας σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας μας μάλλον θα πρέπει να αναζητηθεί 

και να αποδοθεί είτε σε φαινόμενα σαδομαζοχισμού και ανωριμότητας, 

ίσως, και ανεπάρκειας-ως χαρακτηριστικών πολλών εκ των αρμοδίων, 

διδασκόντων και μη, έστω και δήθεν φίλων της Αστρονομίας-είτε στην 

ανικανότητα των  «αρμοδίων», εντός και εκτός των εκάστοτε 

κυβερνήσεων, να αντιληφθούν το ουσιαστικό νόημα και της παιδείας και 

των πραγματικά αναγκαίων αξόνων πάνω στους οποίους πρέπει να 

κινηθεί η παιδεία.  
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Eρωτώ: 

Ποιος ρωτήθηκε από ποιον, με ποιον τρόπο και πότε  γι’ αυτόν τον 

διωγμό της «Αστρονομίας» και, όπως πληροφορούμαι, εσχάτως, και της 

«Φυσικής»; Ποιοι έχουν την ικανότητα και αρμοδιότητα να πάρουν μια 

τέτοια απόφαση διωγμού και με ποια κριτήρια να πουν, δηλαδή, «αυτό 

χρειάζεται αλλά εκείνο δεν χρειάζεται»; 

Και, ακόμη, όμως: 

Πόσοι εξέφρασαν μιαν επίσημη γνώμη συμφωνίας γι’ αυτόν τον 

διωγμό, έστω, μια ελεύθερη  γνώμη; Φοβάμαι, υποκριτικά, ελάχιστοι, 

ελαχιστότατοι, από τους, περίπου, 1 400 000 μαθητές  και περίπου 140 000 

διδάσκοντες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 

χώρα μας.  

Μήπως, και για την Αστρονομία μας χρειάζεται ένα 

δημοψήφισμα; Μα, υπό τις ισχλυουσες συνθήκες, και μόνον η  

συμμετοχή σας εδώ σήμερα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως  ένα τέτοιο 

δημοψήφισμα! 

 

Με ειλικρίνεια σας λέω, ότι, ίσως,  αυτές οι απαισιόδοξες 

προοπτικές   αποτελούν και  μια πολύ σοβαρή δικαιολογία της παρουσίας  

μου εδώ σήμερα. 

 

Και ένας τελευταίος λόγος για και προς την «εξουσία», υπό την 

γενικότερη έννοιά της,  με αφορμή την σημασία στην παιδεία της 

λεγόμενης «ετερότητας  στην έρευνα και στην διδασκαλία». Είναι 

προφανές, ότι στην έρευνα και στην ενημέρωση,  κανένα θέμα, ως 

προσωπική επιλογή, δεν μπορεί, κατ’ αρχήν,  να αποκλεισθεί και 
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απαγορευθεί. Όλα είναι, κατ’ αρχήν, «χρήσιμα και επιτρεπτά» (αλλά, 

δυστυχώς, και  «καταλλήλως εκμεταλλεύσιμα» από τους επιτήδειους), 

εφόσον, βέβαια, τηρούνται οι κανόνες  της νομιμότητας και της 

αποφυγής της παραπληροφόρησης και των συνεπειών της. Όμως, «οι 

δυσκολίες και τα προβλήματα» αρχίζουν και απαιτείται η «διάκριση» 

των θεματικών ενοτήτων, όταν φθάνουμε στα κρίσιμα  θέματα της  

απαιτούμενης διδασκαλίας-πληροφόρησης της νεολαίας (τουλάχιστον) 

και  της χρηματοδότησης της έρευνας. Είναι, ακριβώς, τότε που, από 

την εκάστοτε αρμόδια εξουσία, σε πνεύμα ευθύνης και ρεαλισμού, 

απαιτείται η σοφία, το κουράγιο, η συνέπεια σκέψης,  το ανοικτό μυαλό 

και η δυνατότητα και ικανότητα  διάκρισης των «χρήσιμων» από τις «μη 

χρήσιμες», για διδασκαλία και χρηματοδότηση,  θεματικές ερευνητικές 

περιοχές, πέραν και μακριά από κομματικές και άλλων μορφών 

σκοπιμότητες, ιδίως μάλιστα, στη σημερινή εποχή των, εθνικώς και 

διεθνώς, «ισχνών οικονομικών αγελάδων», ενόψει των οποίων και παρ’ 

όλα τα σχετικά  ανερμάτιστα που ακούμε, η «αριστεία» είναι 

επιβεβλημένη!  

 

2.4. Ανιδιοτελής και Εθελοντική Προσφορά: Μια 

Αναγκαιότητα 

 

Πάντοτε πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω, ότι, εάν  κάποιος 

μορφώνεται, δεν (πρέπει να) το κάνει λόγω ενός πιθανού συμπλέγματος 

(complex) ανωτερότητας έναντι  των άλλων, αλλά, ευθέως αντίθετα προς 

αυτό, για να προσφέρει στους άλλους αυτά που ο ίδιος γνωρίζει και δεν 

γνωρίζουν οι άλλοι.  

 



 

 

 

 32 

 

Αυτό, ακριβώς, σημαίνει διάχυση της επιστήμης και αυτή η 

διάχυση είναι απαραίτητη, σε πλήρη αντιδιαστολή, προς έναν απόκοσμο, 

αλλόκοτο  και, μάλλον, προβληματικό (για το υπόλοιπο σύνολο) 

επιστήμονα-ερευνητή, ο οποίος, εντελώς σχηματικά, πιθανόν με την 

παρέα του συνέχεια, είναι πάντα κλεισμένος στο δωμάτιό του  και  

απομονωμένος από όλους τους άλλους, και ο οποίος, από καιρού εις 

καιρόν, ανοίγει το μοναδικό παράθυρο του δωματίου του, πετά έξω ένα 

καινούργιο επιστημονικό άρθρο του και…ξανακλείνει το παράθυρο 

ερμητικά. Προφανώς, αυτή η κάθε άλλο παρά σπάνια  συμπεριφορά και 

τακτική δεν συνιστά διάχυση της επιστήμης και έναν τέτοιο, όχι σπάνιο, 

ερευνητή-επιστήμονα τον απορρίπτω ασυζητητί και διαρρήδην.   

 

Για μένα, Αγαπητές Φίλες και Αγαπητοί  Φίλοι, αν θέλετε: 

«Ευτυχισμένος είναι εκείνος που όταν δίνει δεν θυμάται και όταν παίρνει 

δεν ξεχνά!». Συμφωνείτε; 

 

Πέραν αυτών, αν, μάλιστα, ο επιστήμονας-ερευνητής συμβαίνει να  

είναι και εκπαιδευτικός, τότε αυτή η υποχρέωση ή η εθελοντική 

προσφορά περιλαμβάνει και την, τόσον  ουσιαστική, διαμόρφωση  της 

κοινωνικής εμπιστοσύνης των νέων (με την συμβολή, ασφαλώς, και της 

οικογένειας και του σχολείου).  

 

Συνεπώς, μια ουσιαστική δικαιολογία για την σημερινή 

συνεισφορά μου εδώ   θα μπορούσε να είναι το ότι, «Σωστός πολίτης 

είναι ο πάντα πλήρως και σωστά ενημερωμένος πολίτης», κάτι που πάντα 

πίστευα και ανελλιπώς δίδασκα και, με κάθε τρόπο, επεδίωκα. 

 

Με αυτόν, ακριβώς, τον αντικειμενικό σκοπό-στόχο για σωστή 

ενημέρωση, δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον είναι, αλλά, σε ένα πιο 
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προσωπικό επίπεδο,  επτά  χρόνια μετά την αφυπηρέτησή μου (το 2011), 

εξακολουθώ, όπως και πριν απ’ αυτήν, να προτιμώ  (και αυτό, επίσης,  

φαίνεται παράξενο, διότι δεν είμαι πολιτικός!)  να λένε για μένα 

«Αυτός δεν θα μιλήσει;», παρά να λένε, όπως, δυστυχώς, πολύ συχνά 

διαπιστώνομε,  «Πάλι αυτός;», «Πάλι τα ίδια θα μας πει;». 

  

Κυρίως, δε, Αγαπητές και Αγαπητοί μου, δεν είναι του χαρακτήρα 

μου να παριστάνω τον σοφό και τον ειδικό επί παντός του επιστητού και, 

μάλιστα, συνεχώς και χωρίς καμιά επιλογή και αιδώ, να παριστάνω τον 

απαραίτητο μαϊντανό των αδηφάγων ΜΜΕ. Όλα αυτά δεν είναι ίδιον 

της ακαδημαϊκής φιλοσοφίας και συμπεριφοράς μου, ούτε προσιδιάζουν 

προς το προς τα έξω αξιοπρεπές παράδειγμα που θέλω να προβάλλω, 

ιδίως προς την νεολαία. 

  

Και θεωρώ, ότι, έτσι, πράττω σωστά, διότι, όπως πανηγυρικά 

επιβεβαιώνει καθημερινά και η σύγχρονη πραγματικότητα,  οι κατά 

τεκμήριον ειδικοί προτιμούν να σιωπούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 

και καλά κάνουν, μέχρι να έλθει η ώρα τους. Μην ξεχνάτε, δε, ότι, όπως 

έλεγε και ο Γερμανός-Βαυαρός δραματουργός, σκηνοθέτης και ποιητής  

του 20ού αιώνα Bertold Brecht, «το καλύτερο σκηνικό στο θέατρο είναι 

αυτό που δεν προσέχει ο θεατής!». Και συμπληρώνω εγώ δειλά και 

ταπεινά, «όχι, βεβαίως, το σκηνικό που, με τα πολλά φουρφούρια, τα 

φώτα, τα χρώματα και τα τσαπράζια, βγάζει και θέλει να βγάζει μάτι!!!» 

 

Όλοι δε αυτοί οι λόγοι είναι σε πλήρη συνέπεια προς την γνωστή  

ρήση του ηθοποιού Groucho Marx  «I refuse to join any club that would 

have me as a member» ( «Δεν θα δεχόμουν ποτέ να γίνω μέλος μιας 

λέσχης, η οποία δέχεται μέλη σαν και μένα» , Γκράουτσο Μαρξ). 
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Όπως και να το κάνουμε, δεν μου αρέσουν τα  επαναλαμβανόμενα, 

πολλά και ανούσια λόγια και, αντ’ αυτών, προτιμώ την πράξη και την 

ανιδιοτελή  προσφορά. Ξέρετε, εξάλλου, ότι η άτακτη πολυλογία είναι 

γέννημα της άτακτης σκέψης. Σπάνια βρίσκεται πολύ νόημα κάτω 

απ’ τα πολλά λόγια.  Αλλά, και σε ένα εντελώς φιλοσοφικό επίπεδο, 

προτιμώ την πράξη και την προσφορά,  διότι, με μια τέτοια 

φιλοσοφία ανιδιοτελούς προσφοράς, η ζωή, έτσι, γίνεται απλούστερη 

και η απλότητα στην ζωή  οδηγεί στην φιλοσοφημένη ζωή. 

 

Eπί πλέον, η φιλοσοφία προσφοράς είναι αναγκαία και διότι στην 

εποχή μας, δυστυχώς, και σε ακαδημαϊκό επίπεδο (ιδίως σ’ αυτό!) δεν 

κυριαρχεί ο ακαδημαϊκός λόγος, αλλά ο λόγος ο πολιτικός, ο 

μικροπολιτικός, ο προσωπικός, ο εγωπαθής, ο εμπαθής, ο κακεντρεχής, 

όπως, στο προηγούμενο εναρκτήριο μήνυμά του προς τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, ανέφερε ο αγαπητός σημερινός (2018) 

Πρύτανης Α.Π.Θ. .Αυτό,  πάλι δυστυχώς,  δεν μας  βοηθά, να δούμε τον  

κόσμο μας χωρίς τα πολλά άσχημα και αρνητικά χαρακτηριστικά του: 

υποκρισία, πενία και σκληρότητα, οκνηρία και εκδικητικότητα,  κλεψιά,  

αόρατες δυνάμεις, αναλγησία και αμετροέπεια, ώστε να μπορούσαμε να 

είχαμε  την τύχη  να  ζήσουμε βίο αδιάφθορο, βίο χωρίς την ομόρριζή 

του βία. 

 

Αλλά, επί πλέον, η φιλοσοφία προσφοράς είναι αναγκαία και διότι, 

αν και είναι φυσικό, δυστυχώς (μέσα στο πλαίσιο των σοβαρότερων 

προβλημάτων σήμερα της πατρίδας μας), δεν γίνεται πάντοτε αρμοδίως 

αποδεκτό ή, έστω, κατ’ αρχήν,  αντιληπτό και κατανοητό, το ότι η 

παιδεία είναι ένα πολύ σοβαρό, πολύ δομικό θέμα μιας κοινωνίας, 

ώστε ως τέτοιο πρέπει πάντα να αντιμετωπίζεται. Όχι, βεβαίως, με 

περιστασιακά νομοσχέδια και με  μονομερείς και ιδεοληπτικής 
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αιτιολογίας και περιεχομένου αλλαγές νομικών πλαισίων. Χρειάζεται 

σοβαρή σκέψη, σεβασμός σε ό,τι καλό συμφωνήσαμε στο παρελθόν, 

μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και πνεύμα συνεργασίας μεταξύ όλων, όσοι 

ενδιαφέρονται για το μέλλον της παιδείας μας, που είναι και το μέλλον 

της πατρίδας μας, δηλαδή, όλων μας.  

 

Μπορεί, πράγματι, τα τελευταία χρόνια να έχουμε κάποιες 

επιστημονικές επιδόσεις που υποβοηθούνται και με τα μεταπτυχιακά 

προγράμματα, όμως, ξεχνούμε, ότι, η παιδεία είναι επένδυση, όχι  

δαπάνη και ότι, κατά τον Πλάτωνα, η πεμπτουσία της παιδείας  δεν 

περιλαμβάνει μόνο τεχνική κατάρτιση, αλλά περιλαμβάνει φιλοσοφία, 

κρίση, αρετή και πρόσβαση στην ευτυχία. Και με αυτές τις ιδιότητές 

της, η πραγματική παιδεία βδελύσσεται, σιχαίνεται, διαχρονικά,  τις 

(συγχωρείστε μου τον όρο!)  αδίστακτες «παράτσεπες» 

δραστηριότητες, ειδικά, μερικών από όσους, κατά καιρούς, ανέρχονται 

στους θώκους της οποιασδήποτε εξουσίας. 

 

Και, τέλος, ας μην ξεχνούμε,  ότι η πραγματική παιδεία 

περιλαμβάνει και το ευγενές εκείνο στοιχείο που θέλουν να υπηρετούν τα 

πρότυπα ερευνητικά εκπαιδευτήρια, δηλαδή, την έρευνα, την επινόηση, 

την καινοτομία. Σε σχέση μ’ αυτό, δίνω ιδιαίτερη σημασία στο  ότι 

«Μόνον κομίζοντας ετερότητα μετέχεις ενεργά στην ιστορία», ή, 

ισοδύναμα (και παρακαλώ τους διδάσκοντες αυτό να το προσέξουν 

ιδιαίτερα), ότι οι σπουδαίοι μαθητές, τουλάχιστον από την εποχή του 

Θαλή του Μιλησίου, δεν «αντέγραψαν» τους δασκάλους τους. Αντίθετα, 

με την καλή έννοια του όρου, τους  «αμφισβήτησαν». Για  να 

προχωρήσει, δε,  η γνώση,  αυτός ήταν και  είναι ο πιο σίγουρος τρόπος, 

ο τρόπος επιδίωξης του «νέου, του διαφορετικού, του έτερου» και όχι της 

«επανάληψης του ίδιου και του ίδιου για μια ολόκληρη ζωή», δηλαδή, 
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ήταν και είναι η καινοτομία και όχι η δημιουργία μιας σχεδόν κενής 

κόπιας του δασκάλου και  άλλης μιας τέτοιας κόπιας και  άλλης 

μιας…κ.ο.κ. !   

Με λίγα και απλά λόγια και χωρίς περιστροφές, υψηλή παιδεία  

σημαίνει το να έρθουν ο μαθητής και ο σπουδαστής στο σημείο να 

διατυπώσουν ερωτήματα,  όχι απαντήσεις και αυτό είναι και ο σκοπός 

μου εδώ σήμερα.  

Και, φυσικά,  Αγαπητές και Αγαπητοί μου, Διδάσκοντες και 

Διδασκόμενοι, κάτι τέτοιο θα το πετύχει και, έτσι, θα μπορέσει να 

βοηθήσει την πατρίδα του (πέρα από τον εαυτόν του), με πνευματικό 

κάματο μέσα στους ναούς της παιδείας, αρκεί, βεβαίως, να βοηθηθεί, για 

να μπορέσει  να το καταλάβει αυτό, δηλαδή, να καταλάβει την αξία της 

καταπόνησης με σπουδές, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, με 

εκμαθήσεις ξένων γλωσσών, και με πολύωρες αναγνώσεις, πολύ-πολύ  

διάβασμα !  

 

Η ορθότητα αυτής της γνώμης και, γενικότερα, αυτής της  

ιδεολογίας, πολύ πρόσφατα, πριν από λίγες  μόνον μέρες, επαληθεύτηκαν 

με την εκλογή της (όπως και τριών άλλων Ελλήνων επιστημόνων της 

διασποράς), ως μέλους  (μελών) της US National Academy of Sciences, 

της παλιάς φοιτήτριά μου κας Βασιλικής Καλογερά (E.O. Haven 

Professor of Physics and Astronomy, as well as  Director of the Center 

for the Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics at 

Northwestern University, USA). Η Βασιλική (Βίκυ) σε παλαιότερο 

συγχαρητήριο μήνυμά μου για άλλη διάκρισή της, σχετική με την 

παρατηρησιακή επαλήθευση των κυμάτων βαρύτητας, μου είχε 

απαντήσει ως εξής (σας το παραθέτω αυτούσιο και ως αναγνώριση, από 
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τον δάσκαλο, της συνεισφοράς του μαθητή,  και διότι, στην σημερινή 

εκπαιδευτική ζούγκλα που ζούμε, «αν, ως δάσκαλος, δεν παινέσεις το 

σπίτι σου,  αυτό θα πέσει να σε πλακώσει»!):   

 

 

 

Αγαπητε Νικο,  

 

ευχαριστω πολυ, τα μαθηματα σου Αστροφυσικης στο υπογειο του 

Αστεροσκοπειου ηταν η βαση για ολα τα υπολοιπα.  

 

Να σαι καλα!  

 

Βικυ   

 

 

2.5. Η Θεματολογία 

 

Τώρα, προσεγγίζοντας τον ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό της 

σημερινής ομιλίας,  είναι πεποίθηση και εμπειρία μου, ότι στην 

διδασκαλία και την έρευνα, απαιτείται η πρότερη  ενασχόληση με την 

ευρύτερη αστρονομική-αστροφυσική-κοσμολογική  παιδεία. Πάντοτε, 

όμως, με αρχή, απαραίτητη προϋπόθεση και «εκ περιουσίας»,  την 

αρχαία Ιωνική-Ελληνική φιλοσοφία, η οποία είναι η βάση και  δημιουργός 

της επιστημονικής σκέψης. 

 

 Αυτό το τελευταίο το υποστηρίζω από πάρα πολύ καιρό, όχι, 

βέβαια, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε μορφής αρχαιοπληξίας. Το 

υποστηρίζω για έναν επί πλέον λόγο. Είναι γνωστό, για να μείνω στο 
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σχετικά πρόσφατο παρελθόν, ότι ο 17ος αιώνας ονομάστηκε ο αιώνας των 

Μαθηματικών Επιστημών και της Λογικής. Ο 18ος των Φυσικών 

Επιστημών και του Διαφωτισμού. Ο 19ος  της Βιολογίας και του 

Θετικισμού. Ο 20ος των Τηλεπικοινωνιών και της Κατάκτησης του 

Διαστήματος, αλλά και της Μόλυνσης του Περιβάλλοντος, του Φόβου, του 

Άγχους και των Ψυχικών Ασθενειών (με το 70%των ασθενών, μάλιστα, 

να έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, ώστε, να έχει καθιερωθεί και η 

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, συγκεκριμένα η 10η Οκτωβρίου κάθε 

έτους!).  

 

 Είμαι, λοιπόν,  απόλυτα πεπεισμένος, ότι, από όλες (αυτές 

τουλάχιστον)  τις επιστημονικές θεματικές περιοχές και χωρίς καμιά 

διάθεση υποβιβασμού καμιάς εξ αυτών,  πέραν της ευρύτερης 

θεματικής περιοχής της Αστρονομίας, σήμερα, δεν γνωρίζω άλλες 

θεματικές περιοχές, αναμφίβολα, ως πηγές έμπνευσης και ανάτασης. 

Και κάνω αυτήν την επισήμανση, για να αντιδιαστείλω την Αστρονομία 

από άλλες επιστήμες θεωρούμενες, απλώς, πηγές πολλών χρημάτων, 

κριτήριο με το οποίο, δυστυχώς, σήμερα πολλοί, ελλείψει άλλων 

κριτηρίων και ικανοτήτων τους, επιμένουν να αξιολογούν τις επιστήμες 

και τους επιστήμονες.  

 

  Μήπως, λοιπόν, λέω, μήπως,  (με την ελπίδα να το ακούσουν 

οι αρμόδιοι, ώστε να εκπληρωθούν μερικοί από τους  αντικειμενικούς 

σκοπούς αυτών των ομιλιών) μια αστρονομική έμπνευση και ανάταση, 

σαν κι’ αυτήν που ανέφερα, είναι ό,τι απεγνωσμένα χρειάζεται 

σήμερα η μαθητική νεολαία και το σχολείο, μέσα και έξω από την 

σχολική τάξη; Και η ερώτηση έχει νόημα, διότι, όπως άλλοι πολύ πιο  

σοφοί υποστήριξαν πολύ πριν: «Είναι μεγάλη ντροπή να σπαταλήσουμε το 
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σήμερα και αργότερα να αναπολούμε το παρελθόν, όταν  πια σε τίποτε δεν 

θα μας ωφελεί μια τέτοια λύπη». 

 

 Εντελώς καλοπροαίρετα, με βάση και  τα όσα ανέλπιστα 

διαδραματίζονται  σήμερα στην παιδεία της χώρας μας, η ερώτηση αυτή 

τίθεται, ακόμη μία φορά, προς σκέψη και προβληματισμό. Πιστεύω, ότι  

μια, ακόμη και τώρα, ειλικρινής απάντηση και αρμοδίως  προώθησή της 

θα είναι πολύ  χρήσιμη και εποικοδομητική,  με βάση και την προϊστορία 

και την μακρόχρονη προσφορά όλων των οργανωτών αυτών των 

διαλέξεων. Τώρα, όμως, με μια νέα προσφορά τους για αλλαγή, ή, όπως 

έλεγε ο Σωκράτης,  «μια αλλαγή που επικεντρώνει όλη την ενέργειά της   

όχι στην καταπολέμηση του παλαιού αλλά στην δημιουργία του νέου». Σε 

μια τέτοια προσπάθειά της για δημιουργία αυτού του «νέου», Αγαπητές  

και Αγαπητοί μου, Διδάσκοντες και Διδασκόμενοι, οι οργανωτές αυτών 

των ομιλιών θα μπορούσαν να με συνυπολογίζουν στους συνεργάτες  και 

υποστηρικτές τους.  

 

 Με βάση όλα αυτά και όχι μόνον αυτά, γίνεται αντιληπτό το 

«γιατί» του συνεχιζόμενου διωγμού της Αστρονομίας, δηλαδή, η 

ανικανότητα, η ανεπάρκεια, η αδιαφορία ή/και  συμπλέγματα 

ανωτερότητας (ή κατωτερότητας!).  Οπότε, γίνεται και απολύτως 

αντιληπτός ό  γενικότερος τίτλος αυτών των ομιλιών,  «Η Άνοιξη της 

Αστρονομίας».  

 

Είμαστε, λοιπόν, σήμερα εδώ συγκεντρωμένοι  με πνεύμα 

ελεύθερο και ανοικτό, κυρίως, όμως,  με αγάπη και ενδιαφέρον για την 

Αστρονομία και με θεμελιωμένη την πεποίθηση, ότι, στο τέλος, κάτι καλό 
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θα προκύψει, χρήσιμο, όχι  μόνον για όσους και όσες είναι εδώ αλλά για 

όλες και όλους. 

 

Πριν προχωρήσω  στην θεματολογία των διαλέξεων, θα ενισχύσω, 

με μερικές ακόμη διαφάνειες, αυτόν τον προβληματισμό για την 

Αστρονομία και όχι μόνον γι’ αυτήν. 

 

Τώρα, ως προς την θεματολογία των ομιλιών, το τι θα σας 

αναπτύξω, στο πλαίσιο αυτών των ομιλιών, δεν εξαρτάται μόνον από 

μένα, αλλά, βεβαίως,  και από σας.  

 

Φυσικά, το θέμα μας είναι η Αστρονομία, η οποία είναι μια  

τυπική περιβαλλοντική επιστήμη, όσον αφορά στη σχέση της με την 

καθημερινή ζωή μας, στις ρίζες της,  στις ερευνητικές μεθόδους και  στις 

ερευνητικές περιοχές της. 

  

 

Στο γενικότερο, λοιπόν, πλαίσιο και πνεύμα που σας περιέγραψα, 

σκέφθηκα να σας προτείνω μια αρκετά γενική και εκτεταμένη 

θεματολογία, αλλά, φυσικά, αναμένω τις επιθυμίες, προτιμήσεις και 

σκέψεις σας, αλλά, προφανώς, και τις αντιρρήσεις σας, κυρίως, δε τις 

ερωτήσεις σας, όλων σας, μικρότερων και μεγαλύτερων, ηλικιακά. 

 

Πρέπει  να επισημάνω, ότι, γενικώς αλλά και ιδιαίτερα στην 

προβολή διαφανειών,  υποβοηθητική προϋπόθεση είναι η γνώση της 

Αγγλικής Γλώσσας (πέραν και απαραιτήτως της Ελληνικής Γλώσσας, 

φυσικά!). Η προτεινόμενη θεματολογία, λοιπόν, είναι: 

 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
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ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ  

Η Άνοιξη της Αστρονομίας και…Γιατί αυτός ο Τίτλος των Ομιλιών; 

  

 

ΓΗΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ  

Η Γη 

Η Αστρονομία  στην Καθημερινή Ζωή μας  

Αστρονομία Θέσεως  

Εγγύς Διαστημικό Περιβάλλον  

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου και Εγγύς Διαστημικού Περιβάλλοντος 

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός και η Σημασία του  

Άλλοι  Πλανητικοί Κόσμοι και Προορισμοί 

Τα Επιστημονικά Όργανα 

Ηλιακό Σύστημα-Συστατικά: Ήλιος, Πλανήτες, Δορυφόρoι… 

Εξερεύνηση του Ηλιακού Συστήματος  
Πλανητικές Κινήσεις και Καθημερινή Ζωή 

Συστατικά του Ηλιακού Συστήματος 

 

   

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Κοσμολογικά Πιστεύω  

 

 

EΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Από 

Desktop) 

 

ΑΣΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Φαινόμενα Μεγέθη και Φάσματα    

Τύποι Αστέρων  

Αστρική Εξέλιξη  

Αστρικά Πτώματα  

 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ  ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ  ΤΗΣ  ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γαλαξίας-

Γαλαξίες- Μεγάλες Κοσμολογικές Δομές 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Μεγάλα Ανοικτά Προβλήματα στην Επιστήμη και στην Έρευνα 

Χρηματοδότηση Έρευνας 

Η Θέση της Ελλάδας  

  

 

 

Στην σημερινή εναρκτήρια ομιλία, σε πλήρη συνέπεια με τον 

παιδευτικό-ενημερωτικό χαρακτήρα της, θα συνεχίσω με μερικές 

πληροφοριακές-διδακτικές διαφάνειες, χρήσιμες για  και εισαγωγικές σε 

όσα επί μέρους  θα ακολουθήσουν στις επόμενες ομιλίες, αλλά και 

υποβοηθητικές στην αντίληψη του πραγματικού χωροχρόνου στον οποίο 

ζούμε. 
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Συνεπώς, μετά από τις τελευταίες αυτές διαφάνειες,…ραντεβού 

εδώ την επόμενη Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018, την ίδια ώρα, φυσικά, Θεού 

θέλοντος και καιρού επιτρέποντος! 

 

Νικόλαος Κ. Σπύρου, 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, 

6 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη. 

 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ 

 

Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, εκτός από μια σύντομη περίληψη της, ήδη, 

προηγηθείσας, αυτούσιας  πρώτης ομιλίας,  περιλαμβάνονται σύντομες 

περιλήψεις των οκτώ ομιλιών και, επίσης, συμπληρωμένη και σχεδόν 

αυτούσια, παρατίθεται η τελευταία, όγδοη ομιλία. Εξάλλου, στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, στο τέλος,  αναφέρεται η ηλεκτρονική ανακοίνωση του 

ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ για  προβολή- διαφήμιση   των ομιλιών.  

Αναλυτικότερα: 

 

3.1. Πρώτη Ομιλία (Περιλαμβάνεται περίληψη ως συμπλήρωμα του  

προηγηθέντος Προλόγου, Διαφάνειες  40) 

Στην πρώτη ομιλία (6 Μαρτίου  2018, μετά από εβδομαδιαία 

καθυστέρηση λόγω κακών καιρικών συνθηκών), ο σκοπός ήταν, πριν από  

το καθαρά επιστημονικό περιεχόμενο αυτής και όλων των ομιλιών, να 

αναδειχθεί ο απαραίτητα παιδευτικός ρόλος, η  αιτία και ο σκοπός  αυτών 

των ομιλιών και ο γενικότερος προβληματισμός για τον χωρόχρονο μέσα 

στον οποίον ζούμε. Συνεπώς, στην πρώτη ομιλία ακούσθηκαν 

περισσότερα για τα περί την Αστρονομία και λιγότερα για την ίδια 

Αστρονομία, τα οποία σκοπό είχαν να  προκαλέσουν ευθέως το 
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ακροατήριο, του οποίου, με μεγάλη ικανοποίηση, σημειώθηκε η 

(αναμενόμενη) άμεση και θετική αντίδραση και η  συνεισφορά. Εξάλλου,  

τονίσθηκε και επιδιώχθηκε ο πολλαπλός και, ειδικότερα, ο παιδευτικός 

ρόλος και σκοπός αυτής της ομιλίας, όπως και κάθε ομιλίας, δηλαδή,  

όχι, μόνον και απλώς, ο καθαρά επιστημονικός-ενημερωτικός ρόλος της, 

όπως, ακριβώς(!), πρέπει να ισχύει  και για την δέουσα μορφή π.χ. μιας 

παράδοσης μαθήματος, σχολικής ή και πανεπιστημιακής. Επίσης, για 

κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, δικαιολογήθηκε πλήρως η σημασία και η 

χρησιμότητα της διδασκαλίας της Αστρονομίας, όπως και τα πολλά 

προβλήματα, οι σοβαρές συνέπειες και οι απώλειες, ιδιαίτερα για την 

νεολαία, από την μη διδασκαλία της σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.  

 

3.2. Δεύτερη Ομιλία (Περιλαμβάνεται Περίληψη, Διαφάνειες 62) 

 

Στην δεύτερη ομιλία (13 Μαρτίου 2018) έγινε εκτενής αναφορά 

στην έννοια Εγγύς Διάστημα και ειδικότερα στις έννοιες Εξερεύνηση 

του Διαστήματος, Τεχνητοί Δορυφόροι (Είδη, Χρήσεις και 

Εφαρμογές), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (Σημασία για 

την Χώρα μας), NASA, Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (Ιστορία 

Κατασκευής, Σκοπός, Οφέλη, Σημασία για την Χώρα μας και την 

Καθημερινή Ζωή μας), Εξωηλιακοί Πλανήτες).  

 

3.3.Τρίτη Ομιλία (Περιλαμβάνεται Περίληψη, Διαφάνειες 51) 

 

Στην τρίτη ομιλία (29/10/2015) έγινε εκτενής αναφορά στις 

έννοιες Ηλιακό Σύστημα (Γέννηση, Σύσταση, Μέλλον), Πλανητικές 

Κινήσεις και Ποικίλα Αστρονομικά και Πλανητικά Φαινόμενα 

Καθημερινής Ζωής και Στενή Σχέση τους μ’ αυτήν.  
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3.4. Τέταρτη Ομιλία (Περιλαμβάνεται Περίληψη, Διαφάνειες 168) 

 

Στην τέταρτη ομιλία (27 Μαρτίου 2018) έγινε εκτενής αναφορά 

στα  αστρονομικά επιστημονικά όργανα παρατήρησης (σύγχρονα και 

μελλοντικά, επίγεια και διαστημικά).  

Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά στις αστρονομικές γνώσεις των 

αρχαίων, Ελλήνων και μη,  και στην αποφασιστική συνεισφορά των 

αρχαίων Ιώνων Φιλοσόφων στην διαμόρφωση της σύγχρονης 

επιστημονικής σκέψης. Αποδεικνυόμενη έμφαση δόθηκε στον 

Αρίσταρχο τον Σάμιο, ως τον αποκλειστικό εισηγητή και πατέρα του 

Ηλιοκεντρικού Συστήματος, εις αντικατάσταση του μέχρι πριν από 

τριακόσια, περίπου, χρόνια αποδεκτού, αν και εσφαλμένου (όμως 

θαυμαστού!) Γεωκεντρικού Συστήματος του Κόσμου, πρότασης, 

επίσης, των αρχαίων Ιώνων φιλοσόφων.  

 

Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά  στις έννοιες Αστέρες, με έμφαση 

σε πλειάδα φαινομένων παρατηρούμενων σε αστρικές κλίμακες: 

Προέλευση Αστέρων, Είδη, Δημιουργία, Εξέλιξη, Θάνατος, 

Πυρηνικές Αντιδράσεις ως Πηγή Ενέργειας των Αστέρων, Αιτία και 

Διάρκεια Αστρικών Πυρηνικών Αντιδράσεων, Αστρικά Πτώματα 

(Λευκοί Νάνοι, Αστέρες Νετρονίων, Μελανές Οπές), Διεπιστημονική 

Σημασία και Χρήση τους με (κατά περίπτωση αναφορά στην Γενική 

Θεωρία της Σχετικότητας του  Einstein και την Σχετικιστική 

Αστροφυσική) και, ιδιαίτερα, η σημασία της παρατηρησιακής 

επαλήθευσης των κυμάτων βαρύτητας. 
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Τέλος, έγινε  αναφορά  στους Γαλαξίες, τα είδη τους, τις 

διαστάσεις τους και την σύστασή τους ως μια εισαγωγή όσων θα 

αναφερθούν γι’ αυτούς στην  στις επόμενες δύο ομιλίες. 

 

 

3.5. Πέμπτη Ομιλία  (Περιλαμβάνεται Περίληψη, Διαφάνειες 150) 

και 3.6. Έκτη Ομιλία (Περιλαμβάνεται Περίληψη, Διαφάνειες 48) 

 

Στην πέμπτη  ομιλία (17 Απριλίου 2018) και στην έκτη ομιλία (19 

Απριλίου), σε μερική αλληλοεπικάλυψη, έγινε  μια πολύ σύντομη 

αναφορά σε ένα από τα πιο «εγκεφαλικά» τμήματα της Αστρονομίας, 

δηλαδή, στην Αστρονομία Θέσεως ή, διαφορετικά,  Σφαιρικής 

Αστρονομίας. Ιδιαίτερα, αναπτύχθηκε η έννοια Σφαιρικό Τρίγωνο, με 

τα πολλά σχετικά φαινόμενα, όπως η Ουράνια Σφαίρα, η Αξονική 

Περιστροφή  της Γης, η περί τον Ήλιο Περιφορά της Γης, η 

Φαινόμενη Αξονική Περιστροφή της Ουράνιας Σφαίρας. Επίσης, ως 

συνέπειά της έννοιας του σφαιρικού τριγώνου, περιγράφηκαν πολλά 

αστρονομικά φαινόμενα  (π.χ. Αστρονομική Διάθλαση, Αστρονομική 

Παράλλαξη, Αποπλάνηση του Φωτός, Μετάπτωση και Κλόνηση του 

Άξονα του Κόσμου και συνέπειές τους, Ίδιες Κινήσεις Αστέρων) και, 

επίσης,  η Ανατολή και η Δύση, σε ένα τόπο, των αστέρων και, 

ιδιαιτέρως, του Ηλίου καθώς και η χρονική, ετήσια εξέλιξή τους.  

 

Επίσης, έγινε  εκτενής αναφορά στα σύγχρονα κοσμολογικά 

θέματα, όπως οι Παρατηρήσεις Κοσμολογικής Σημασίας, οι Μεγάλες 

Κοσμολογικές Δομές και οι Τύποι τους (Γαλαξίες, Σμήνη Γαλαξιών, 

Υπερσμήνη Γαλαξιών, Σύμπαν),  η Σύσταση των Κοσμολογικών 

Δομών, η Σύσταση του Κοσμικού Ρευστού (Βαρυονική/Φωτεινή 
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Μάζα, Σκοτεινή Μάζα, Σκοτεινή Ενέργεια, Θερμοδυναμικό 

Περιεχόμενο και Ιδιότητες του Κοσμικού Ρευστού), το Σύγχρονο 

Πρότυπο των Κοσμολογικών Δομών και του Σύμπαντος ως Συνεχών 

Βαρυτικών Ρευστών από, κυρίως, Σκοτεινή Μάζα με Θερμοδυναμικό 

Περιεχόμενο και Θερμοδυναμικές Ιδιότητες, το Σύγχρονο, αλλά 

Ανεπαρκές και Φυσικώς Ελλειμματικό Πρότυπο Περιγραφής του 

Σύμπαντος, η αναγκαία-επιβαλλόμενη αντικατάστασή του, το Νέο 

και Πλήρως Φυσικό και Αστρονομικό Πρότυπο Περιγραφής του 

Σύμπαντος. Τέλος, σχολιάσθηκε, ως παράδειγμα προς αποφυγήν,  η   

μέχρι τώρα, πλήρως μαθηματικώς και ελάχιστα φυσικώς-αστρονομικώς 

προσανατολισμένη μέθοδος μελέτης του Σύμπαντος   και ιδιαίτερα του 

μέσω των παρατηρήσεων προσιτού μας Σύμπαντος καθώς και οι 

συνέπειες αυτής της μεθόδου μελέτης στην επιστημονική-κοσμολογική 

πρόοδο. Είναι, δυστυχώς, αλήθεια, ότι, από πλευράς διεθνούς 

επιστημονικής κοινότητας, αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του 

κοσμολογικού φυσικού περιεχομένου του Σύμπαντος (δηλαδή, το μόνον 

κλασικό φυσικό  χαρακτηριστικό του κοσμικού ρευστού που λαμβάνεται 

υπόψη είναι η πυκνότητα της μάζας του ηρεμίας) παρέμεινε αμετάβλητος 

από την εποχή του Εinstein. 

 

 

3.7. Έβδομη Ομιλία (Περιλαμβάνεται Περίληψη) 

 

 Η έβδομη ομιλία (Σάββατο, 21 Απριλίου 2018) ήταν εμβόλιμη 

ομιλία με τίτλο «Σεμινάριο Αστρονομίας» και έγινε στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ  «Πανηγύρι Φυσικής» (21-22 

Απριλίου 2018). Η ομιλία απευθυνόταν σε νέο, ευρύτερο ακροατήριο 

(μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου, Καθηγητών, Γονέων) και περιελάμβανε 
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ανοικτή συζήτηση-ενημέρωση στη σύγχρονη αστρονομική επιστήμη, 

στηρίχθηκε, δε, στο σύστημα των ελεύθερων ερωτήσεων του 

ακροατηρίου.    

 

3.8. Όγδοη Ομιλία (Εισαγωγική Περίληψη) 

 

Η Όγδοη Ομιλία αφιερώνεται στην μνήμη του πρόωρα 

χαμένου Δημήτρη Γιαννόπουλου, προηγούμενου Προέδρου 

του ΟΦΑ και, με την ευγενή πρωτοβουλία-προσφορά του 

ΟΦΑ, συνοδεύτηκε, στο τέλος της, από μιαν ενδιαφέρουσα 

αστροπαρατήρηση στον αύλειο χώρο του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΑ.  

 

Μπορείτε, αν θέλετε, να ερμηνεύσετε  αυτήν την συγκεκριμένη 

αφιέρωση ως έκφραση εκ μέρους μου, ως του πρώτου ιδρυτικού μέλους 

του Ο.Φ.Α., της  βαθιάς εκτίμησης που τρέφω γι’ αυτόν τον Όμιλο και 

όλα, μα όλα τα μέλη του, από την ίδρυσή του. Και ο λόγος είναι, ότι ο 

ΟΦΑ, διαχρονικά, αποτελεί ένα τρανό παράδειγμα  πολλαπλής, άδολης 

και ειλικρινούς  αστρονομικής προσφοράς  (σαν το astrοparty-

αστροπαρατήρηση που ακολουθεί) προς το ευρύτερο κοινό και 

ενημέρωσης  στα θέματα της αγρίως, συνεχώς  και απηνώς διωκόμενης 

στην χώρα μας Αστρονομίας, μιας ενημέρωσης και προσφοράς, όπως, 

ακριβώς, ως φιλοσοφία της ζωής μου,  συνιστούν και αυτή η σειρά 

ομιλιών στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ και, ιδιαιτέρως, η σημερινή  

καταληκτική ομιλία.  
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  Η όγδοη ομιλία είναι η καταληκτική  και ανακεφαλαιωτική της 

σειράς, αποτελεί, εν πολλοίς, μια παρακαταθήκη για τη νέα γενιά και έχει 

τον ειδικότερο τίτλο:  

«Αντιμετωπίζοντας τον Διωγμό και τους Διώκτες της Αστρονομίας-Τα 

μεγάλα Ανοικτά Προβλήματα σήμερα στην Επιστήμη και στην  

Έρευνα και την Χρηματοδότηση της  Έρευνας- Προοπτικές για το 

μέλλον». 

 

  Αναλυτικότερα, 

 

 

 

 

4. ΟΓΔΟΗ ΟΜΙΛΙΑ (Περιλαμβάνεται παρακάτω η πλήρης μορφή 

της- Διαφάνειες 66) 

 

4.1. Ανακεφαλαίωση και Επίλογος των Ομιλιών 

 

Δίκην επιλόγου τους, αυτή η  σειρά των οκτώ δίωρων/τρίωρων 

διαλέξεων προέκυψε μετά από πρωτοβουλία-πρόσκληση του 

ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, της Ε.Ε.Φ. και του Ο.Φ.Α.. Οι διαλέξεις, 

απευθύνονται, κυρίως, σε μαθητές και μαθήτριες Λυκείου και Γυμνασίου 

και τους γονείς τους, αλλά και Καθηγητές/Καθηγήτριες της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμη και, κατ’ αρχήν, σε φοιτητές. Το  

ακροατήριο, περίπου σαράντα άτομα, επελέγη  με διαδικασίες του 

ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ. Οι διαλέξεις έγιναν στην αίθουσα του  Stacey 

του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ  κατά το διάστημα 6/13 Μαρτίου 2018 έως  

8 Μαΐου 2018, κάθε Τρίτη και ώρα 18:00-20:00 (21:00), καλύπτοντας, 
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συνολικά, είκοσι τέσσερις (24)  ώρες (3x8) διδασκαλίας και πολλαπλώς 

χρήσιμης και αμοιβαίας αλληλεπίδρασης (δηλαδή, ένα σύνολο διάρκειας 

ελαφρώς μικρότερης  της οριακά αποδεκτής για ένα συνηθισμένο 

εξαμηνιαίο πανεπιστημιακό μάθημα (χωρίς, βέβαια, εξετάσεις στο 

τέλος!). 

 

Κύριος οργανωτής και οργανωτική ψυχή των διαλέξεων ήταν ο  

Καθηγητής του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ και Συντονιστής STEM κος 

Ηλίας Καλαμπόκης, συνεπικουρούμενος αφενός μεν από την Καθηγήτρια 

κα Ηρώ Κολιάκου αφετέρου δε από τον κο Θεοχάρη Βλαχοπαναγιώτη, 

Πολιτικό Μηχανικό και  υπεύθυνο του Astronomy Club του Κολλεγίου, 

ο οποίος, ευγενώς, ανέλαβε την βιντεοσκόπηση των ομιλιών και την εν 

γένει τεχνική υποστήριξή τους.  (Σημειώνω, ως απορία μου, ότι  η 

παρουσία του Astronomy Club  του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ  στις 

ομιλίες  ήταν, μάλλον,  ανύπαρκτη, κι’ αυτό,  ομολογώ, ήταν κάτι 

οργανωτικά μη αναμενόμενο!).  

 

 Δεν πρέπει να ξεχάσω και την κα Βιργινία Αρβανίτη για την 

ηλεκτρονική, αποδοτική, αν και μακρόθεν, συνεργασία μας. Αυτούς τους 

τέσσερις  συντελεστές ευχαριστώ θερμά. Και, φυσικά, το ΚΟΛΛΕΓΙΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΑ, για μία ακόμη φορά,  ευχαριστώ θερμά στο πρόσωπο του 

Προέδρου, κου Παναγιώτη Βλάχου, για  την πρόσκληση και γι’ αυτήν την  

συνεργασία μας, ανταποδοτικώς αποδοτική, πιστεύω.  

 

Και, οπωσδήποτε, για το πνεύμα συνεργασίας και προσφοράς, 

διαχρονικά, ευχαριστώ τους άλλους δύο συνδιοργανωτές, την Ε.Ε.Φ. και 

τον Ο.Φ.Α., στα πρόσωπα των κυρίων Κώστα Βουρλιά και Σταύρου 

Κουκιόγλου, αντιστοίχως. 
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Η σημερινή, λοιπόν,  ομιλία, τελευταία, όγδοη της σειράς των 

ομιλιών, σε συνδυασμό με την έκτη ομιλία, είναι  λεπτομερειακή και 

ανακεφαλαιωτική όλης της σειράς ομιλιών με θέμα  «Η Άνοιξη της 

Αστρονομίας» και, επίσης, με έναν χαρακτήρα παρακαταθήκης. Όπως και 

η πρώτη, αυτή η ομιλία θα γίνει «από έδρας και από κειμένου» και, 

φυσικά, όπως πάντα,  με την βοήθεια διαφανειών.  

 

Σ’ αυτήν την όγδοη ομιλία (8/05/2018), κύριος αντικειμενικός 

σκοπός ήταν  η εκτενής αναφορά σε Μεγάλα Ανοικτά Προβλήματα στην 

Επιστήμη, με ιδιαίτερη έμφαση  στην  Έρευνα και στα Κριτήρια 

Χρηματοδότησης  της Έρευνας στην σημερινή εποχή των, διεθνώς, ισχνών 

οικονομικών αγελάδων. Εξετάσθηκαν οι παράλληλες διαδρομές δύο 

επιστημονικών προτύπων, του Καθιερωμένου Προτύπου της Θεωρητικής 

Φυσικής, και του Προτύπου Λ/CDM του χρησιμοποιούμενου στην 

Κοσμολογία. 

 

 

Επειδή, όμως, από την τελευταία συνάντησή μας,  πριν απ’ τις 

γιορτές του ΠΑΣΧΑ (Απρίλιος 2018), συνέβησαν στην χώρα μας και, 

ιδιαίτερα, στο κλεινόν άστυ των Αθηνών (ή, πιο σωστά, στο «κρατίδιο 

των Αθηνών»), πολλά και ενδιαφέροντα, αστρονομικά και διαστημικά, η 

τελευταία αυτή ομιλία θα διαρκέσει λίγο περισσότερο από το κανονικό. 

 

Θα ήθελα, δε, να μου επιτρέψετε να είμαι και σήμερα ιδιαίτερα 

λεπτομερής και ακόμη περισσότερο αποκαλυπτικός. Εξάλλου, αυτές οι 

ιδιότητές μου, λεπτομερής και αποκαλυπτικός, πηγάζουν και 

δικαιολογούνται πλήρως και από την ενασχόλησή μου με την Αστρονομία  

για μιαν ολόκληρη ζωή και με την ενασχόλησή μου με το Διάστημα επί 
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ευρωπαϊκού επιπέδου κατά την  πενταετή υπηρέτησή μου ως του Εθνικού 

Εκπροσώπου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. 

 

Και για τα δύο αυτά θέματα και την σημασία τους έχω πλήρως 

διαμορφωμένη επιστημονική γνώμη και παγκόσμια ιδεολογία, τις 

οποίες επί μιαν ολόκληρη ζωή πρόβαλλα και δίδασκα σε πολλές 

φοιτητικές γενιές στο Πανεπιστήμιο,  αλλά και προωθούσα προς τα έξω  

σε εθνικό επίπεδο, αλλά  οι οποίες, δυστυχώς, πόρρω απέχουν από όσα 

σήμερα παρατηρούμε να διαδραματίζονται ή να μην διαδραματίζονται 

στην πατρίδα μας!!! 

 

Αισθάνομαι, επομένως, την ανάγκη, με συχνή αναφορά στις 

προηγούμενες ομιλίες και στην επικαιρότητα και για μία ακόμη φορά,  να 

τοποθετηθώ ανοικτά και με ειλικρίνεια επ’ αυτών των θεμάτων για την 

υπεύθυνη ενημέρωση όλων και ιδιαίτερα της νέας γενιάς μας.  Τρία είναι, 

δε,  τα θέματα που σήμερα θα μας απασχολήσουν: Αστρονομία-

Κοσμολογία-Διάστημα (για τα οποία, ήδη, είπαμε πολλά), Ελληνικός 

Οργανισμός Διαστήματος και, τέλος, CERN, και τα τρία, προφανώς, 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ. 

 

Και δεν υπάρχει καλλίτερο και αποδοτικότερο βήμα γι’ αυτήν την 

τοποθέτηση, από την Διδακτική Έδρα, έστω κι’ αν λόγοι ματαιοδοξίας θα 

απαιτούσαν να έβλεπα σήμερα στο ακροατήριο  και εκπροσώπους του 

Τύπου. 

   

Η παρουσίαση των διαλέξεων, όπως, ήδη, αναφέρθηκε, 

συνοδεύτηκε, κατά αποφασιστικό και απολύτως ουσιαστικό τρόπο, από 

ικανό αριθμό διαφανειών (περίπου 600, δηλαδή, κατά μέσο όρο, 70 

διαφάνειες ανά διάλεξη), αλλά και από ήδη δημοσιευμένο σχετικό έργο 
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του ομιλητή, το οποίο, με φροντίδα του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ και 

των άλλων οργανωτών, είναι διαθέσιμο, ως  ηλεκτρονικά προσβάσιμο, 

στο ακροατήριο  των διαλέξεων και σε κάθε αρμοδίως 

ενδιαφερόμενο/νη.  

 

Αναμένω,  όπως στην περίπτωση της αντίστοιχης σειράς ομιλιών 

του 2015, και οι ομιλίες αυτές, ως κείμενο και, ίσως, ως  video,  να είναι 

πολύ σύντομα διαθέσιμες και ηλεκτρονικά. Αναμένω, δε, επίσης, να είναι 

διαθέσιμες και με την μορφή έντυπου κειμένου, το οποίο θα μπορείτε να 

το διαβάζετε με την ησυχία σας ως βιβλίο-Έκδοση του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΑ. Μην ξεχνάτε,  Scripta manent, ενώ Verba volant!!!  

 

Σκοπός μου   αντικειμενικός (ήταν και ) είναι να σας εισαγάγω, θα 

έλεγα αρκετά βαθειά και προχωρημένα, σε μιαν, εν πολλοίς,  άγνωστή 

σας και ενδιαφέρουσα επιστήμη, την Αστρονομία, ελπίζοντας και 

προσβλέποντας στο ότι θα σας δοθεί, τελικά, η ευκαιρία να ακούσετε, 

ίσως,  γι’ αυτήν πιο συστηματικά στο κανονικό  Σχολείο σας και όχι 

μόνον  εδώ, στην  Άνοιξη της Αστρονομίας του Κολλεγίου. 

 

Σε όλα τα θέματα που αναπτύχθηκαν,   προσπάθησα να σας 

παρουσιάσω την γνώση μας και, κυρίως, διότι  αυτό έχει μεγάλη σημασία 

για το μέλλον σας, τον τρόπο απόκτησης αυτής  της γνώσης. Σας 

τόνισα, δε, την σημασία της Φυσικής και του φυσικού τρόπου σκέψης για 

την μελέτη και την κατανόηση της Φύσης και του Σύμπαντος, πέραν της 

επιβεβλημένης στην Αστρονομία χρήσης των Μαθηματικών, δηλαδή,  

πέραν και ανεξάρτητα από τα Μαθηματικά και τον απλώς μαθηματικώς 

προσανατολισμένο τρόπο σκέψης σας.  
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Διότι, βεβαίως, σας είναι γνωστό, ότι, χωρίς Μαθηματικά δεν 

μπορεί κανείς να  κάνει Αστρονομία/Φυσική.  Αλλά, σας είναι, επίσης, 

γνωστό, ότι Αστρονομία δεν μπορεί κανείς να κάνεις μόνον με τα 

Μαθηματικά, αλλά χρειάζεται απαραιτήτως και η Φυσική.  Και αυτόν 

τον συλλογισμό περί αναγκαιότητας για «φυσική επένδυση» μπορώ να 

τον επεκτείνω, απευθυνόμενος και προς όλους σας  και προς την αρμόδια 

για τον καθορισμό της  διδασκόμενης ύλης  εξουσία, υποστηρίζοντας, ότι 

χωρίς γνώσεις  Φυσικής και, οπωσδήποτε Αστρονομίας, η ζωή μας, η 

καθημερινή ζωή μας γίνεται λιγότερο ενδιαφέρουσα και πολύ δυσκολότερη. 

 

 

4.2. Η Περιπέτεια της Αστρονομίας 
 

 

Πράγματι, αυτή η επιστήμη, η Αστρονομία, στην χώρα μας 

διώκεται συνεχώς,  αγρίως, απηνώς και αναισχύντως! Σας θυμίζω από 

την πρώτη ομιλία, ότι, σήμερα και ήδη από το 2000, το μάθημα 

Αστρονομία δεν διδάσκεται στα σχολεία υπό οποιαδήποτε μορφή του. 

Tην ώρα, μάλιστα, που οι όμιλοι φανατικών φίλων και αγνών θιασωτών 

της Αστρονομίας (όπως ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας από τους πρώτους) 

φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια συνεχώς σ’ όλη την Ελλάδα, γεγονός, 

όμως, το οποίο, ως κριτήριο ενδιαφέροντος και επιλογής, συστηματικά 

και υποκριτικά αγνοείται συνεχώς. Για ποιες άλλες θεματικές 

επιστημονικές περιοχές παρατηρείται κάτι τέτοιο, άραγε; Εσείς 

γνωρίζετε, έστω και μία; Στις ομιλίες, λοιπόν, ανέφερα και τόνισα, 

ιδιαιτέρως, μερικές από τις συνέπειες του διωγμού της Αστρονομίας από 

τα σχολεία και το τι, πραγματικά, χάνουν τα παιδιά μ’ αυτόν τον διωγμό.  

 

Αυτή η απογοητευτική κατάσταση σημαίνει, ότι, σύμφωνα με το 

επίσημο πρόγραμμα διδασκαλίας,  τα παιδιά στο σχολείο, επισήμως και 



 

 

 

 54 

 

συστηματικά,  δεν ακούν τίποτε ούτε για το κοντινό μας Διάστημα, αυτό 

της άμεσης γειτονιάς μας, ούτε για το μακρινό Διάστημα, δηλαδή, το 

κοσμολογικό υπό την ευρύτατη δυνατή αντιληπτή μορφή και προοπτική 

του. 

 Συνεπώς, τα παιδιά φεύγουν από το σχολείο ανενημέρωτα, χωρίς, 

δηλαδή, να διδάσκονται και να γνωρίζουν πολλά  συστατικά, 

χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής τους. Εντελώς επιγραμματικά: 

Ηλιακό Σύστημα, Εξερεύνηση του Ηλιακού Συστήματος, Διεθνής 

Διαστημικός Σταθμός, NASA, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, 

Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος, Ηλιακό Σύστημα, Εφαρμογές και  

χρησιμότητα του Διαστήματος για την βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης του ανθρώπου  στην Γη και στο Διάστημα, «Εγγύς προς την Γη 

Διαστημικό Περιβάλλον»,  Ρύπανση και μόλυνση της άμεσης διαστημικής 

γειτονιάς μας εξαιτίας των δικών μας δραστηριοτήτων και εκεί,  Πιθανοί 

κίνδυνοι για το ανθρώπινο είδος από το  Διάστημα,  Φωτορρύπανση και 

κίνδυνοι για την Αστρονομία με την «εξαφάνιση» του νυκτερινού 

ουρανού, Κλασικές αστρονομικές έννοιες,  όπως Αστέρες, Γαλαξίες, 

Σμήνη γαλαξιών,  Υπερσμήνη γαλαξιών, το Σύμπαν ολόκληρο, αλλά και 

για το πώς, παρά την μικρότητά μας, καταφέρνομε να κατανοήσουμε 

αυτό το Σύμπαν. 

 

Είναι, λοιπόν, γεγονός, ότι, με τον…διωγμό της Αστρονομίας από 

τα σχολεία,  τα παιδιά χάνουν πολλά, διότι τα παιδιά και μετέπειτα 

πολίτες της χώρας μας, αλλά  της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου, 

-δεν θα είναι ενήμερα για το πώς να εκμεταλλευτούν, άμεσα και 

έμμεσα, τα καλά και τις πολλές εφαρμογές του Διαστήματος, κοντινού 

και μακρινού, στην καθημερινή ζωή και σε διάφορα επαγγέλματα,  και 

να αντιμετωπίσουν τους  κινδύνους και τα αρνητικά του, 
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-δεν θα ξέρουν πώς, από μακριά η  Γη μας φαίνεται σαν μια μικρή 

ωχρή κηλίδα στην απεραντοσύνη του Διαστήματος  και δεν θα έχουν το 

ερέθισμα να φιλοσοφήσουν για την θέση μας στο Σύμπαν, ίσως για την 

μοναδικότητά μας ή όχι, για την προέλευσή μας και την πιθανή τύχη μας, 

έννοιες που, όπως δείχνουν πρόσφατες φιλόδοξες προσπάθειες και της 

Ε.Ε.Φ., γνωστές σε μένα, επηρεάζουν αφάνταστα την διαμόρφωση των 

«πιστεύω» τους, της φιλοσοφίας τους, του εγώ τους, και, άρα, την ζωή 

τους 

- και δεν θα μπορούν να απαντήσουν στην απλή, φυσιολογική και 

απολύτως δικαιολογημένη, ως αποτέλεσμα καθημερινής  παρατήρησης, 

ερώτηση: Γιατί, λίγο καρό πριν, έβλεπα τον Ήλιο να ανατέλλει από την 

εδώ μεριά του Χορτιάτη, ενώ τώρα τον βλέπω να ανατέλλει από την εκεί 

μεριά του Χορτιάτη;   

 

Αν έτσι έχουν τα πράγματα, ποιος είναι, άραγε, αν αυτός υπάρχει,  

ο αντικειμενικός στόχος και σκοπός της εξουσίας για το σχολείο και σε 

νεολαία ποιου πνευματικού επιπέδου, ενδιαφερόντων και ικανοτήτων 

προσβλέπει και αποσκοπεί η εξουσία; Ποιος θα απαντήσει, επί τέλους, 

σ’ αυτά τα ερωτήματα, ποιος αισθάνεται την ανάγκη να  απαντήσει, 

επί τέλους, σ’ αυτά τα ερωτήματα που, τόσα χρόνια τώρα, αν και 

υποβάλλονται, ανοικτά, δημόσια και με κάθε ειλικρίνεια, δυστυχώς, 

αγνοούνται επιδεικτικά; Φοβάμαι, ότι, μακροπρόθεσμα,  αυτό που 

συντελείται σήμερα στα σχολεία είναι «ένας φόνος εκ προμελέτης»! 

 

4.3. Περαιτέρω Συνέπειες Ενός Διωγμού 

 

Όμως, πέραν όλων αυτών των καθαρά αστρονομικής φύσεως 

απωλειών, ιδίως, για τη νέα γενιά,  λόγω του συστηματικού, άγριου, 
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συνεχούς  και απηνούς διωγμού της Αστρονομίας, υπάρχουν και άλλες, 

πολύ γενικότερες και σοβαρότατες συνέπειες αυτού του διωγμού, που 

δύσκολα μπορεί κανένας να φαντασθεί, τις οποίες, θέλω να αναφέρω, και 

τις οποίες, η νέα γενιά πρέπει και θέλω να γνωρίζει, δίκην 

παρακαταθήκης. 

 

4.3a  Αστρονομία και  Ελληνικός  Οργανισμός Διαστήματος 

 

Και, πρώτ΄ απ’ όλα, σε σχέση με τον νεοτεχθέντα Ελληνικό 

Οργανισμό Διαστήματος, βεβαίως, ορθώς, επιθυμούμε, σχεδιάζομε και 

φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε έναν Ελληνικό Οργανισμό 

Διαστήματος. Όμως, ταυτόχρονα, βλέπομε την αρμόδια εξουσία που 

προτείνει τον Ελληνικό Οργανισμό Διαστήματος, για την 

πραγματοποίηση του σκοπού αυτού, δυστυχώς, επιπόλαια και άκριτα, να 

απευθύνεται σε  μια νεολαία (την νεολαία μας!), η οποία στο σχολείο 

δεν διδάσκεται τίποτε για Αστρονομία και Διάστημα και συνεχώς 

λιγότερα για Φυσική. Άρα, ως προς τον Ελληνικό Οργανισμό 

Διαστήματος και την επιθυμητή και επιβαλλόμενη επιτυχία του, σε 

ποιους, άραγε, νομίζει ότι απευθύνεται, μακροπρόθεσμα, η εξουσία; 

Ποιοι αναμένει, ότι, μακροπρόθεσμα,  θα την βοηθήσουν στην 

πραγματοποίηση του οράματος που λέγεται  Ελληνικός Οργανισμός 

Διαστήματος;  Οι άσχετοι με το θέμα; Οι άσχετοι; 

 

Δυστυχώς, αποτελεί μια θλιβερή, για την «εξουσία», 

πραγματικότητα, ότι οι ευρείες αυτές έννοιες, Φυσική, Αστρονομία, 

Διάστημα,  διεθνώς, εξ’ αρχής  και δομικά, συνιστούν πρωταρχικές, 

ουσιαστικές, αναντικατάστατες και εκ των «ων ουκ άνευ» συνιστώσες 

του Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος (όπως, βεβαίως και όλων των  

άλλων Εθνικών Οργανισμών Διαστήματος!). Πώς είναι δυνατόν, αυτή η 
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αδιαμφισβήτητη, διεθνώς, πραγματικότητα, όχι, απλώς,  να μην 

λαμβάνεται υπόψη σοβαρά, αλλά να μην λαμβάνεται καν υπόψη;  

 

Αλλά, όπως, ήδη, από το 2010 ανέφερα στην επίσημη πρότασή 

μου για την δημιουργία, τότε, του Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος, η 

ευρύτερη εξουσία πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσει, ότι ένας 

Ελληνικός, δηλαδή, ένας Εθνικός Οργανισμός Διαστήματος δεν 

μπορεί κατά την δομή του, όπως, τουλάχιστον, ανακοινώθηκε 

επισήμως προς τα έξω, να περιορίζεται σε φιλοδοξίες του τύπου να 

«συνεισφέρουμε, απλώς, στην κατασκευή ενός δευτερεύοντος 

επιστημονικού οργάνου, ή ενός συμπληρωματικού τμήματος  ενός 

επιστημονικού οργάνου ή, τέλος, ενός τμήματος του λογισμικού 

(software)  ενός ευρύτερου υπολογιστικού συστήματος». Και αυτό, 

διότι,  για τέτοιες συνεισφορές, ως τεχνολογικές  μόνον εφαρμογές, 

δεν απαιτείται ένας ολόκληρος Εθνικός Οργανισμός Διαστήματος,  

αρκεί  μια απλή εταιρεία, ιδιωτική ή δημόσια. Και, είναι ενδιαφέρον, 

ότι μία (τουλάχιστον) τέτοια εταιρεία, σύμφωνα με την 

ειδησεογραφία, ήδη, υπάρχει στην χώρα μας! 

 

Οι φιλοδοξίες ενός Εθνικού Οργανισμού Διαστήματος σήμερα 

πρέπει να εκτείνονται πολύ περισσότερο  και, μάλιστα, πολύ 

περισσότερο από μόνον τα εξαιρετικώς περιορισμένα ερευνητικά 

ενδιαφέροντα μερικών  Ελληνικών πανεπιστημιακών εργαστηρίων. 

Πρέπει να έχουν ως σκοπό, όχι την μικροπολιτική εκμετάλλευση 

οικονομικών πόρων, αλλά την ενημέρωση και τον εθισμό όλων και, 

πρωτίστως, της νεολαίας,  ακόμη και στην συνειδητοποίηση της 

επίτευξης αυτού που τώρα μοιάζει αδύνατο,  π.χ., πάλι όπως 

ανακοινώθηκε προς τα έξω επισήμως, ότι είναι αδύνατος ο εποικισμός 

του πλανήτη Άρη! Ένα  τέτοιο επιχείρημα θα μπορούσε να εκφράζει, 
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και, πράγματι, εκφράζει ένα προσγειωμένο πνεύμα ρεαλισμού, αλλά 

μόνον στην αρχή, στα πρώτα στάδια του Ελληνικού Οργανισμού 

Διαστήματος, όχι ,όμως, πνεύμα  δομής του, ουσιαστικής δομής του. 

 

 Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι, με τέτοια επιχειρήματα 

«αποδοχής, εκ των προτέρων, αδυναμίας»,  όπως, π.χ., της αδυναμίας 

μόνιμης κατοικίας στον Άρη, υπάρχει κίνδυνος στην χώρα μας να 

αποκλεισθεί ο εποικισμός του διαστήματος γενικότερα. Όμως, η μοίρα 

του ανθρώπου είναι να φύγει από την Γη (και, βέβαια,  η ευχή είναι να 

μην φύγει τρέχοντας!). Η μοίρα του ανθρώπου είναι η επιστημονική 

πολλαπλότητα και  κίνηση όχι η στατικότητα, είναι η εκ φύσεως τάση 

του για φυγή προς τα έξω, για εξερεύνηση του άγνωστου κόσμου και για 

κατάκτηση και κατανόησή του.  

 

Ποιος μπορεί, λοιπόν, να αγνοήσει, ως ενδιαφέροντα και (για) την 

πατρίδα μας,  τα φιλόδοξα σχέδια που έχουν προταθεί από διεθνείς 

οργανισμούς για τον εποικισμό του Άρη, της Σελήνης των αστεροειδών 

κ.λ.π., π.χ., την γνωστή και διεθνούς εμβέλειας και παγκόσμιας 

συνεργασίας, ιδιωτών και κρατών, MOON VILLAGE ASSOCIATION, 

ή την εξόρυξη ορυκτών πρώτων υλών και ευγενών μετάλλων στην 

Σελήνη και τους αστεροειδείς, ή, ακόμη, και τον διαστημικό τουρισμό; 

Γιατί σε ένα οργανωτικό-διαστημικό  σχέδιο-πρόγραμμα εθνικής 

εμβέλειας θα έπρεπε όλα αυτά να αποκλείονται εκ προοιμίου, ως μη 

ενδιαφέροντα και μη πραγματοποιήσιμα; 

  

Πώς είναι δυνατόν οι εμπνευστές του νεοτεχθέντος Ελληνικού 

Οργανισμού Διαστήματος να αγνοούν ηθελημένα, ότι έχομε, ήδη, 

κατασκευάσει και χρησιμοποιήσει διαστημικά οχήματα, ικανά να 

ταξιδεύουν στο Διάστημα, να επιστρέφουν κατόπιν στην Γη και να 
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μπορούν να ξαναταξιδεύσουν στο Διάστημα; Πώς είναι δυνατό να  

ξεχνούν, ότι έχομε εκτοξεύσει τεχνητούς δορυφόρους, οι οποίοι βοηθούν  

την επικοινωνία και την εκπαίδευση σε κάθε γωνιά της Γης και, έτσι, μας 

ενώνουν όλους τους κατοίκους αυτού του πλανήτη;  Πώς είναι δυνατό 

να  ξεχνούν, ότι έχομε τοποθετήσει στο Διάστημα τηλεσκόπια, ικανά να 

βλέπουν σχεδόν την αρχή του χρόνου, και ικανά να μας προσφέρουν 

λύσεις και κατανόηση των προβλημάτων, αλλά και νέα προς λύση 

μυστήρια; Πώς είναι δυνατό να  ξεχνούν, ότι υπάρχει ο Διεθνής 

Διαστημικός Σταθμός, ως αποτέλεσμα, πολυεθνικής συνεργασίας, και ότι, 

τέλος, είμαστε μόνον στην αρχή αυτού του απίστευτου ταξιδιού, ενός 

ταξιδιού που πολλοί από μας το είχαν ονειρευθεί από τα παιδικά χρόνια 

τους; Πώς είναι δυνατόν οι εμπνευστές του Ελληνικού Οργανισμού 

Διαστήματος να μην αντιλαμβάνονται την ανάγκη ενημέρωσης  γι’ αυτόν 

όλων μας,  ώστε όλοι μας  στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα η νέα γενιά 

στα σχολεία μας,  το μέλλον μας, να γνωρίζουμε τον  Ελληνικό 

Οργανισμό Διαστήματος  και τι αυτός πραγματικά  εκπροσωπεί; 

 

Θα έπρεπε οι εμπνευστές του να έβλεπαν  τον   Ελληνικό 

Οργανισμό Διαστήματος ως το όραμα, την εικόνα  και την προβολή στο 

μέλλον αυτών, των πλέον των πενήντα, ετών  της ανθρώπινης ιστορίας,  

εμπειρίας μας  διαστημικής εξερεύνησης. 

 

 Διότι, τέλος, ο Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος δεν είναι, 

απλώς, μια  εταιρεία με  εξαιρετικώς περιορισμένα διαστημικά 

ενδιαφέροντα. Ως η έκφραση της αριστείας, της ακεραιότητας και της 

καινοτομίας, είναι η μοναδική  ευκαιρία  μας για να δείξουμε, ότι 

μπορούμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα από την μιζέρια της 

καθημερινής ζωής μας και, το πολύ, την μετριότητα. 
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Περαιτέρω, όμως, υπάρχουν και ορισμένες άλλες παρατηρήσεις-

προτάσεις, επίσης ως αποτέλεσμα της προσωπικής εμπειρίας μου ως 

επί πενταετία Εθνικού Εκπροσώπου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος, οι οποίες καλόν είναι να γίνουν τώρα στην αρχή του 

Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος, για την δημιουργία του οποίου έχω 

αφιερώσει πολύ χρόνο, κόπο και συναίσθημα. 

 

Το πραγματικό νόημα αυτής της εμπειρίας ήταν (και 

εξακολουθεί να είναι!) ένα τριπλό νόημα και μήνυμα:  

 

1) Ότι, δηλαδή, η Ελλάδα μπορεί να βγει από τον λήθαργο της 

μοναξιάς της.  

2) Ότι ο πνευματικός τρωγλοδυτισμός «απαξιώνει και 

περιθωριοποιεί» αντιμετωπίζοντας την παιδεία ως ασθένεια 

και με αποτέλεσμα, έτσι, την διαμόρφωση μιας κοινωνίας με 

την μορφή ενός συνονθυλεύματος ατόμων, τα οποία συμβιούν 

καταναγκαστικά συνδεόμενα μόνον με τον φθόνο και την 

καχυποψία και για τα οποία  η αριστεία  θεωρείται ρετσινιά 

και ο τρωγλοδυτισμός αρετή, και, τέλος, 

3) Ότι η ευρωπαϊκή πορεία δεν είναι μόνον συρραφή θεσμών και 

είσπραξη επιδοτήσεων, αλλά παιδεία δημοκρατίας,  

πολιτισμού και ανιδιοτελούς προσφοράς. 

 

Σας ομολογώ με απόλυτη ειλικρίνεια, ότι το θετικό αποτέλεσμα  

αυτού του τριπλού νοήματος-μηνύματος είναι, ακόμη και σήμερα, 

ζητούμενο για την χώρα μας. Για μένα τουλάχιστον και με  βάση το 

ό,τι ζούμε εδώ ως καθημερινή εμπειρία, δυστυχώς, είναι πολύ 

δυσδιάκριτο ένα τέτοιο το θετικό αποτέλεσμα. Πόσοι και πόσες 
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βλέπουν σήμερα, π.χ., να αντιμετωπίζεται από την Ελλάδα η Ευρώπη 

ως θεσμός αξιοπρέπειας και ρεαλισμού και όχι μόνον ως είσπραξη απ’ 

αυτήν χρημάτων και, μάλιστα, δίκην επαιτείας; 

 

 Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της εμπειρίας και με βάση αυτήν την 

εμπειρία, είναι εξαιρετικά απογοητευτικό, ότι, σύμφωνα με το ήδη 

εγκεκριμένο από την Ελληνική Βουλή σχετικό σχέδιο νόμου, η όλη 

προσπάθεια δημιουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος, από 

όλους τους αρμόδιους φορείς, κρατικούς και ιδιωτικούς (αν και υπήρξαν, 

αλήθεια,  προτάσεις από την Γ.Γ.Ε.Τ.)  δεν συσχετίζεται καθόλου με την 

εν γένει εκπαιδευτική διαδικασία, πανεπιστημιακή ή όχι, στην πατρίδα 

μας.  

 

 Η εξουσία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, εκπαιδευτικοί και 

επιστημονικοί,  μέσα σε μια δίνη (τουλάχιστον εκπαιδευτικών) 

παλινωδιών για την οποία είναι αποκλειστικά  υπεύθυνοι, πρέπει, 

γρήγορα, να συνειδητοποιήσουν, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία της δημιουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος, 

μακροπρόθεσμα,  είναι: «Η νέα γενιά, όχι απλώς να μάθει για την 

Αστρονομία, αλλά να μάθει την Αστρονομία» κι’ αυτό γίνεται 

συστηματικά μόνον στα σχολεία. Μόνον, έτσι θα θεμελιωθεί σε 

στερεές  βάσεις  και με προοπτική η δημιουργία του Ελληνικού 

Οργανισμού Διαστήματος.  

 

Ως προς αυτό, δε, το σημείο, είμαι απόλυτα πεπεισμένος, ότι ο 

Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος έχει και πρέπει να έχει κάτι να 

πει και να προτείνει, αν όχι να το θέσει αυτό ως απαράβατο όρο 

επιτυχίας του εγχειρήματός του. 
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Αυτό το τελευταίο, πραγματικά, το πίστευα απολύτως μέχρι πριν 

από λίγo, μια-δυο εβδομάδες μόνον. Δυστυχώς, με βάση τα όσα 

θαυμαστά συμβαίνουν στο κλεινό άστυ του λεκανοπεδίου Αθηνών (ή, 

ορθότερα, όπως, ήδη, προανέφερα,  του «κρατιδίου των Αθηνών») τις 

μέρες μας,  πολύ φοβάμαι, ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος 

και οι περί αυτόν αρμόδιοι και αναρμόδιοι δεν πρόκειται,  κάτι τέτοιο 

για την Αστρονομία  ούτε να πουν ούτε και να προτείνουν. Εξάλλου, 

όπως φαίνεται, αυτοί δεν  ενδιαφέρονται για την Αστρονομία και οι 

γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους (πέραν ενδεχομένως, της 

κομματικής-συνδικαλιστικής διοίκησης) επικεντρώνονται στο 

τεχνολογικά ενδιαφέρον θέμα  που λέγεται  mini δορυφόροι και 

micro δορυφόροι. Όμως, για τους επαΐοντες, αυτό είναι ένα θέμα στο 

οποίο, βεβαίως, εδώ και πολλά-πολλά χρόνια, αποδίδουν, με την 

βοήθεια αποκλειστικά των καθηγητών και των καθηγητριών τους, 

ακόμη και μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου και, μάλιστα, σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο!!!  

 

Αλλά και ποιος μπορεί ή θα έπρεπε να αγνοήσει το ότι τα 

ερευνητικά ενδιαφέροντα μερικών μόνον πανεπιστημιακών Ελληνικών 

εργαστηρίων δεν είναι δυνατόν να αποτελούν το αποκλειστικό 

περιεχόμενο, ενδιαφέρον και δραστηριότητες ενός ολόκληρου εθνικού 

διαστημικού οργανισμού; Για έναν τέτοιο σκοπό, αρκεί, άραγε, και 

είναι επιτρεπτή η διεκδίκηση  και η χρήση του  ποσού χορηγίας του 

Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος, όχι απ’ τον ίδιο τον Οργανισμό, 

αλλά από συντελεστές και κρατικούς φορείς ανεξάρτητους αυτού του 

οργανισμού, δηλαδή, από πολιτικούς; Πού αλλού στον πολιτισμένο 

κόσμο γίνονται αυτά; 
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Σας είχα αναφέρει την πεισματικά μαθηματικώς μόνον 

προσανατολισμένη έρευνα στην Κοσμολογία. Τώρα, στην περίπτωση του 

Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος, διαπιστώνομε και την 

αδικαιολόγητη  φιλοσοφία–προσπάθεια σφετερισμού ολόκληρου του 

επιστημονικού περιεχομένου ενός εθνικού οργανισμού (και του 

οικονομικού κεφαλαίου του!!!)  και την ταύτιση αυτού του περιεχομένου 

με εξαιρετικώς περιορισμένα  ερευνητικά ενδιαφέροντα λίγων 

επιστημόνων εκτός του οργανισμού. 

  

Επίσης, σύμφωνα με την (υποτίθεται αξιόπιστη) ειδησεογραφία 

(έντυπη και ηλεκτρονική)  των ημερών, οι επιδιώκοντες αυτά  δεν 

φαίνεται να γνωρίζουν καλά την Ελληνική γλώσσα. Πέραν, δε,  της 

γενικότερης αγραμματοσύνης και επιστημονικής ασχετοσύνης (συνήθως, 

τεκμαιρόμενης από την άμεση σχέση ερευνητικών και διδακτικών 

ενδιαφερόντων και καθηκόντων και την προσπάθεια δημοσιοποίησής 

τους), αυτοί φαίνεται να ενδιαφέρονται   και να   γνωρίζουν για την 

Αστρονομία όχι πολύ περισσότερα από  ό,τι   ένας  απλός πολίτης, ο 

οποίος αστρονομικά ενημερώνεται (το πολύ) από την τηλεόραση, σε, 

ασφαλώς, πολύ μικρότερη, μάλιστα, έκταση, από όσα διδάχθηκε ένα  

τυπικό μέλος του  ακροατηρίου αυτής της σειράς ομιλιών.  

 

Όλα  αυτά μαζί έχουν τη σημασία τους. Και όλα συμβάλλουν σε 

ένα αίσθημα αυξανόμενης ασφυξίας, που δεν έχει σχέση μόνον με 

οικονομικά μεγέθη ή με σκάνδαλα. Δυστυχώς,  η αλήθεια, σύμφωνα με 

ένα Βυζαντινό Λόγιο,  είναι, ότι «Όταν συγκρούονται η ανιδιοτέλεια με 

το θράσος, η επιθυμία για προσφορά με τη στυγνή εκμετάλλευση, η 

γνώση με την αμορφωσιά, η ακεραιότητα με την χυδαιότητα, 

θεωρούμε ότι το πρώτο σκέλος, συνήθως, ηττάται  κατά κράτος από 
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το  δεύτερο σκέλος!!!» Όπως και να το κάνουμε,  …«Ιχθύς εκ κεφαλής 

όζει»!  

  

  Είναι, λοιπόν, κρίμα, κρίμα! Εμείς, στην χώρα μας, να 

καταργούμε την Αστρονομία με κάθε τρόπο, μέσα και έξω από το 

σχολείο, την ώρα που ο κόσμος όλος κοιτά προς τα αστέρια (στην 

κυριολεξία, ο κόσμος όλος,  σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική, 

Αυστραλία, Ανταρκτική, Εγγύς Διάστημα) !   

  

Με βάση τα ανωτέρω, δεν μπορώ να μην αναφερθώ, για μία ακόμη 

φορά, στο βιβλίο ΔΙΑΣΤΗΜΑ Βάση Ευρώπη, από το οποίο θα σας 

υπενθυμίσω μέρος μόνον του περιεχομένου του. Ειδικότερα, θα σας 

υπενθυμίσω τους  προλόγους στο βιβλίο τριών προσωπικοτήτων, 

δηλαδή,  του Ακαδημαϊκού κ. Σταματίου Κριμιζή, του τότε  Πρύτανη του 

ΑΠΘ κ. Αναστασίου Μάνθου και της τότε Διευθύντριας της Διεύθυνσης 

Human Space flight, Microgravity and Exploration/ΕSA κας Simonetta di 

Pippo. Πραγματικά, αυτούς τους προλόγους τους θεωρώ προσωπική για 

μένα τιμή και αναγνώριση του βιβλίου, αλλά και της σημασίας και 

χρησιμότητας του περιεχομένου του. 

 

Προσέξτε! Σχεδόν όλη η θεματολογία αυτού του βιβλίου, ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ, ως επιλογή των εμπνευστών της, στην ανακοινωθείσα 

θεματολογία του Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος! Το πιστεύετε; 

 

 Το δε ανεξάρτητο ένθετο, το οποίο  φαίνεται στην διαφάνεια που 

σας δείχνω γι’ αυτό το βιβλίο, παρουσιάζει την από εξαετίας εν υπνώσει 

στο Α.Π.Θ.  Έδρα UNESCO για την Διαστημική Τεχνολογία και τις 

Εφαρμογές της, και υποδηλώνει, απλώς, την γενική αβελτηρία και 

ασυνέπεια του δημοσίου, με δεδομένον, μάλιστα, τον, ήδη, τεχθέντα, 
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αλλά και, ήδη, πλήρως αποπροσαντολισμένο Ελληνικό Οργανισμό 

Διαστήματος με κύριο άξονά του, βεβαίως, την Διαστημική Τεχνολογία!!!  

Το πιστεύτε κι’ αυτό; 

 

Αξίζει να (ξανα)αναφέρω, μετά από έξι ολόκληρα χρόνια, όσα, 

προφητικά, είχα αναφέρει, τον Απρίλιο 2012, ως επίλογο των προτάσεών 

μου προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  σχετικά με 

την διαμόρφωση της τελικής μορφής του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής 

για την θεματική περιοχή «Διάστημα»: 

 

«Συμπερασματικά, γίνεται φανερό ότι, για την Ευρώπη ολόκληρη 

αλλά και  ειδικώς για  την χώρα μας, μέσω της θεματικής περιοχής 

«Διάστημα»,  καθ’ υπέρβαση  σημαντική άλλων θεματικών περιοχών, 

ανοίγει μια λαμπρή  και αισιόδοξη ευκαιρία για την έρευνα, την 

εκπαίδευση, την τεχνολογία και την βιομηχανία της, τα οφέλη των 

οποίων είναι στο χέρι όλων μας, ως ενημερωμένων, ενστόλων και μη 

ενστόλων, επιστημόνων, μαθητών και απλών πολιτών, αλλά και αρχόντων, 

να τα διεκδικήσουμε και πετύχουμε στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής 

Ευρώπης.  

Με βάση όλα τα ανωτέρω, πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, ότι 

αυτό που κάποτε εθεωρείτο επιστημονική φαντασία, σήμερα είναι 

πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα πρέπει να γίνει κτήμα όλων 

μας. Αν αυτό το ενστερνισθούμε, τότε μερικά όνειρα που πολλοί από μας 

είχαν ή έχουν, μπορεί και να πραγματοποιηθούν, τελικά. 

 Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, απαιτείται, επί πλέον και 

κυρίως, η ευρύνεια, η καθαρότητα του πνεύματος, ο διαυγής πολιτικός 

λόγος και το πνεύμα ρεαλισμού των αρμόδιων αρχών για τις 

διαγραφόμενες σημαντικές αλλαγές στον επιστημονικό-ερευνητικό χάρτη 

της χώρας μας, η αναγκαστική πραγματοποίηση των οποίων  δεν 
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χρειάζεται, για μία ακόμη φορά, να μας επιβληθεί «από έξω» και, μάλιστα, 

μετά από διάφορες «προηγούμενες υποδείξεις». 

 

Με βάση τα όσα, λοιπόν, συμβαίνουν σήμερα στην πατρίδα μας, 

ως προς μια τέτοια φιλοσοφία και συμπεριφορά, το μόνο που μπορώ 

να πω, είναι, να εκφράσω την ευχή να υπάρχει ακόμη  χρόνος για… 

ανάνηψη!  Ώστε  να γίνει αντιληπτό, ότι, η όλη συζήτηση, σε 

τελευταία ανάλυση, δεν γίνεται ούτε για π.χ. την Αστρονομία, ούτε 

για το Ελληνικό Οργανισμό Διαστήματος.  Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ, ΟΣΟΝ ΑΥΤΟ 

ΤΟ ΑΠΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ…ΟΜΩΣ, 

ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟΥΣ !!! 

 

 

4.3β  Συνέπειες για την Κοσμολογία από τον Βίαιο Διωγμό της   

Αστρονομίας 

 

Όμως, εκτός από όλες τις ανωτέρω συνέπειες, τις αναφερόμενες 

στον Ελληνικό Οργανισμό Διαστήματος, σας υπάρχουν και ευρύτερες 

επιστημονικές-ερευνητικές συνέπειες του διωγμού της Αστρονομίας, 

πέραν του σχολείου και πέραν των Α.Ε.Ι. και Τ,Ε.Ι..  Κι’ αυτές 

αναφέρονται και στο πού οδηγείται η επιστημονική έρευνα στην ίδια 

την Αστρονομία  και ειδικότερα στην Κοσμολογία, ακόμη και στην 

Θεωρητική Φυσική, αλλά και στην χρηματοδότηση και 

αναγκαιότητα αυτής της  κατά περίπτωση σχετικής έρευνας.   

 

Σας θυμίζω, ότι η Κοσμολογία είναι   ένας  από τους πυλώνες της 

σημερινής επιστήμης και γνώσης και, στο πλαίσιο της Κοσμολογίας, η 

παντελώς άγνωστη και εξωτική  σκοτεινή ενέργεια, ως το κυρίαρχο 
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συστατικό (περίπου 70%) του Σύμπαντος, εδώ και είκοσι χρόνια, 

ματαίως αναζητείται ως το Ιερόν Δισκοπότηρον της Κοσμολογίας.  

 

Με τον όρο Φυσική Κοσμολογία, σαφώς  αντιδιαστελλόμενο προς 

τον όρο  Μαθηματική Κοσμολογία,  εννοώ την επιστήμη την 

αναφερόμενη  στην έρευνα του διαστημικού περιβάλλοντός μας, όμως, υπό 

την ευρύτατη δυνατή αντιληπτή μορφή και προοπτική του. Δηλαδή, την 

αναφερόμενη  στο σήμερα  παρατηρησιακώς προσβάσιμο και, άρα, 

αστρονομικώς ενδιαφέρον Σύμπαν, το οποίο,  και μόνον αυτό, μπορεί 

να συνιστά Φυσική Κοσμολογία  και, εν τέλει, να αποτελεί  

Αστρονομία. Τα υπόλοιπα είναι κάτι άλλο. 

 

 Τώρα, μια απλή, φαινομενικά άσχετη, ερώτηση προς όλους σας: 

Είναι δυνατόν να συντάξουμε ένα αξιόπιστο μετεωρολογικό δελτίο  καιρού, 

π.χ., λαμβάνοντας υπόψη μόνον την πυκνότητα μάζας της γήινης  

ατμόσφαιρας και, ταυτόχρονα, αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα, γνωστά και 

από τα περί ρευστών διδασκόμενα στο σχολείο,  φυσικά, θερμοδυναμικά 

χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας (π.χ. την πίεση, την θερμοκρασία, την 

θερμοχωρητικότητα, τον Ήλιο ως πηγή ενέργειας,  το θερμικό περιεχόμενο, 

την ταχύτητα του ανέμου, τη μεταφορά θερμότητας, την εντροπία, τις 

θερμοδυναμικές μεταβολές κ.α.). Μπορούμε; Όχι, βεβαίως! 

 

E, λοιπόν, ένα κομβικό και κρίσιμο  σημείο  της Κοσμολογίας  

(και όχι μόνον της Κοσμολογίας) σήμερα, θα το χαρακτήριζα, μάλιστα, 

πρόβλημα, είναι, ότι προσπαθούμε να  περιγράψουμε, να προβλέψουμε 

και να  εξηγήσουμε την πραγματικότητα των κοσμολογικών 

παρατηρήσεων  στηριζόμενοι, όμως, σε φυσικώς ελλειπείς έννοιες και  

χρησιμοποιώντας μόνον μεθόδους έρευνας, σαφώς και πλήρως  μόνον 

μαθηματικώς προσανατολισμένες, αλλά ελάχιστα έως καθόλου, επί 
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πλέον,  φυσικώς-αστρονομικώς προσανατολισμένες, με προφανή τον 

κίνδυνο επιστημονικών παρανοήσεων και ερευνητικών εκτροπών.  

 

Το έχω τονίσει και άλλοτε, πολύ πρόσφατα, και δεν θα σας 

απασχολήσω με λεπτομέρειες, αλλά αξίζει να το αναφέρω, έστω κι’ αν 

δεν ανήκει στην Κοσμολογία. Δηλαδή, η απλώς μαθηματικώς 

προσανατολισμένη  επιστημονική έρευνα, αν και κατά τα άλλα 

απολύτως σεβαστή και για πολλούς ενδιαφέρουσα, δεν είναι, από  μόνη 

της, πάντα η ενδεδειγμένη και  η πλέον αποδοτική.  Και, μάλιστα, και 

σε θεματικές περιοχές εκτός της ευρύτερης κοσμολογικής-αστρονομικής 

θεματικής περιοχής, όπως είναι π.χ. τα οικονομικά, μάλιστα, τα 

οικονομικά! 

Είναι, πλέον, γενικώς αποδεκτό, ακόμη και σε επίπεδο Βραβείου  

Nobel Οικονομίας 2017, ότι «Η καθολική επικράτηση των 

μαθηματικών μοντέλων στην οικονομία, την έχουν απομακρύνει από 

την πραγματικότητα των κοινωνικών δρώμενων και των ανθρώπινων 

αναγκών και, φυσικά, από το πρόταγμα της ικανοποίησής (αυτών) των 

(αναγκών). 

Δηλαδή, με άλλα, απλά λόγια, με την λογική του  «ρίξε τα σκέτα 

μαθηματικά μοντέλα (πρότυπα!!!) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

ό,τι  βγει»,  δεν είναι δυνατή η αποδοτική, ρεαλιστική και χρήσιμη 

περιγραφή της οικονομικής, τουλάχιστον, πραγματικότητας, αλλά , όπως 

θα σας δείξω αμέσως, και της κοσμολογικής πραγματικότητας.  

Ας θυμόμαστε, δε, επί πλέον, ότι,  κοντολογίς, δεν είναι δυνατόν 

να γίνει δεκτή η, για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε 

δικαιολογία,  υποκατάσταση της πρωτότυπης ερευνητικής σκέψης (το 
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μυαλό, δηλαδή!) από τα αριθμητικά αποτελέσματα ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (τα οποία, μάλιστα, μπορεί, όπως, δυστυχώς, πολύ-πολύ 

συχνά συμβαίνει, να μην  είναι  επαναλήψιμα από ανεξάρτητους 

ερευνητές).  

 

Εξ’ άλλου, ως προς τα… «σκέτα μαθηματικά», καλόν είναι να 

θυμόμαστε την σοφή ρήση, μεταξύ πολλών άλλων, του  Einstein, 

σύμφωνα με την οποία «As  far as the laws of mathematics refer to 

reality, they are not certain, and, as far as they are certain, they do not 

refer to reality!». 

 

Τώρα, σε  ένα πιο ερευνητικό πνεύμα,  σας θυμίζω, ότι, σήμερα, 

στην επιστήμη  και  στην επιστημονική έρευνα ισχύουν ορισμένοι 

γενικοί κανόνες. Σύμφωνα με έναν απ’ αυτούς τους κανόνες, η πρόοδος 

στην  επιστημονική έρευνα  και, γενικότερα, στην επιστήμη προχωρεί με 

και πρέπει να βασίζεται, αποκλειστιστικά, στην αμοιβαία 

αλληλεπίδραση παρατήρησης  (πείραμα) και  θεωρίας (θεωρητική 

πρόβλεψη),  με τη βασική, πάντα, υπόθεση, ότι, βεβαίως, και η 

θεωρητική πρόβλεψη και τα παρατηρησιακά-πειραματικά 

αποτελέσματα είναι αξιόπιστα. 

   

Τι γίνεται, όμως, όταν μια θεωρητική πρόβλεψη είναι 

αποδεκτή και, μάλιστα, γενικώς και παγκοσμίως αποδεκτή, παρά το 

γεγονός ότι,  κατά  εξωφθάλμως προφανή τρόπο,  δεν είναι 

αξιόπιστη; Ή, αναλόγως,  τι γίνεται, όταν μια παρατήρηση γίνεται 

αποδεκτή, ενώ δεν είναι αξιόπιστη; 
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Όσο κι’ αν ακούγεται παράξενο, τέτοιες, γενικώς και διεθνώς 

αποδεκτές αρχές και  κανόνες δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται στη 

σύγχρονη Φυσική Κοσμολογία. Αντίθετα, στην κυριολεξία, στην  

Φυσική Κοσμολογία κυριαρχεί, εν πολλοίς,  η επιστημονική φαντασία, 

εντυπωσιακή, ίσως για τον αμύητο, εις βάρος, όμως, του πλήρους  

φυσικού-αστροφυσικού ρεαλισμού.  

 

Αποτελεί, δε,  θλιβερή διαπίστωση, ότι στην εποχή μας, για τα 

κοσμολογικά θέματα, δυστυχώς, δεν διατυπώνονται νέες ερωτήσεις,  

αλλά, συνεχώς, δίδονται διάφορες απαντήσεις στις ίδιες και ίδιες προ 

ογδόντα πέντε ετών αναλλοίωτες  και επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις, 

χωρίς κανέναν ιδιαίτερο προβληματισμό γι’ αυτές καθ’ εαυτές τις 

ερωτήσεις. 

 

 

  Τι σημαίνει, όμως, αυτή η έλλειψη νέων και αναζωογονητικών  

ερωτήσεων στην Κοσμολογία;  Eπειδή η κυρίαρχη δύναμη στο Σύμπαν 

είναι η  δύναμη της βαρύτητας, η μελέτη των ιδιοτήτων, φυσικών και 

μαθηματικών, του Σύμπαντος, θεωρούμενου ως ενός συνεχούς μέσου, 

του κοσμικού βαρυτικού ρευστού, βασίζεται, κατ’ αποκλειστικό τρόπο, 

στην χρήση της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας (Γ.Θ.Σ.) του Einstein.  

Συνεπώς, τα χρησιμοποιούμενα  μαθηματικά της Γ.Θ.Σ.  είναι 

πλήρως καθορισμένα, τα γνωρίζομε.  

 

 

 Πέραν, όμως, των μαθηματικών, στην μελέτη του Σύμπαντος, 

κατά καθοριστικό τρόπο, υπεισέρχεται και το φυσικό περιεχόμενο της 
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θεωρούμενης φυσικής πηγής, στην περίπτωσή μας του βαρυτικού 

κοσμικού ρευστού.  

 

 Δηλαδή, από τι ακριβώς (θεωρούμε/υποθέτομε ότι) αποτελείται 

αυτό το (κοσμικό) ρευστό, ποιες είναι οι φυσικές παράμετροι που 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του και, βέβαια, με βάση τα ανωτέρω, 

πόσο φυσικώς αποδεκτά μπορεί να είναι τα θεωρητικά συμπεράσματα για 

τις ιδιότητες του κοσμικού ρευστού, τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια 

θεωρητική μελέτη και συγκρίνονται με τα παρατηρησιακά δεδομένα.  

 

 Ε, λοιπόν! Στο σημείο αυτό, ακριβώς, βρίσκεται και από 

καιρό παραμένει  το πρόβλημα με την σύγχρονη Φυσική Κοσμολογία. 

Δηλαδή, σχεδόν, με τη διατύπωση από τον Einstein της Γενικής Θεωρίας 

της Σχετικότητας  το  1916, πριν από  εκατόν δύο χρόνια, η εν πολλοίς 

κρατούσα κοσμολογική αντίληψη ήταν και είναι, ότι το κοσμικό ρευστό 

1) δεν απαιτείται να θεωρείται και να εξετάζεται ως ένα, πλήρες και 

πλήρως (φυσικώς και μαθηματικώς) ορισμένο, θερμοδυναμικό φυσικό 

σύστημα,  2) αρκεί να αποτελείται από ελάχιστα συνήθη, συμβατικά, 

φυσικά συστατικά-χαρακτηριστικά, συνήθως, μόνον ένα, την πυκνότητα 

μάζας και τίποτε άλλο (!), και 3)  οι ανωτέρω «δήθεν ακλόνητες και 

αδιαμφισβήτητες» ιδιότητες του κοσμικού ρευστού  αρκούν(μάλιστα, 

αρκούν!) για την πλήρη φυσική ερμηνεία των κοσμολογικών δεδομένων 

και παρατηρήσεων. 

 

  Αυτές, δε,  οι κρατούσες κοσμολογικές αντιλήψεις, τόσο 

απροβλημάτιστα θεωρείται ότι αρκούν, ώστε η οποιαδήποτε «ασυμφωνία 

με τις αξιόπιστες παρατηρήσεις»  να μην  δημιουργεί  (όπως, όμως, θα 

«έπρεπε»!) οποιοδήποτε προβληματισμό για το πόσο φυσικώς αποδεκτό 

είναι το θεωρούμενο-χρησιμοποιούμενο  πρότυπο του Σύμπαντος και για 
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το πόσο αξιόπιστες μπορεί να είναι οι θεωρητικές προβλέψεις αυτού του 

προτύπου! 

  

 Είναι, πράγματι, μια τραγική αλήθεια, ότι, μέχρι τώρα, το 

θερμοδυναμικό περιεχόμενο του βαρυτικού κοσμικού ρευστού (π.χ, σε 

αναλογία, η κινητική θερμική ενέργεια των μορίων του αέρα σ’ αυτήν 

την όμορφη αίθουσα) αγνοήθηκε πλήρως και το μόνο φυσικό 

χαρακτηριστικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν η πυκνότητα μάζας.  

 

  Συνεπώς, ποιο ήταν το προφανές και νομοτελειακά αναμενόμενο 

αποτέλεσμα; Ήταν η σαφέστατα, μέχρι τώρα, φυσικώς ελλειπής  

θεωρητική-δυναμική-αναλυτική  περιγραφή του κοσμικού ρευστού 

και η ασυζητητί αποδοχή των θεωρητικών προβλέψεων αυτής της 

περιγραφής. Οι θεωρητικές προβλέψεις, όμως, αυτής, ακριβώς, της 

ελλειπούς θεωρητικής περιγραφής συγκρίνονται με τα αξιόπιστα 

παρατηρησιακά δεδομένα.  

 

 Είναι, λοιπόν, πραγματικά,  επιστημονικά περίεργο, ότι, από την 

δεκαετία του 1930, ανελλιπώς,  στο αποδεκτό και μέχρι σήμερα 

χρησιμοποιούμενο κοσμολογικό πρότυπο (των Einstein και de Sitter) 

για την περιγραφή του Σύμπαντος, το φυσικό περιεχόμενο του 

κοσμικού ρευστού αποτελείται μόνον από μάζα και κανένα άλλο 

κλασικό, συμβατικό  φυσικό χαρακτηριστικό (Πρότυπο Λ/CDM). Ε!, 

δεν είναι, πράγματι, περίεργο αυτό;  

 

 

 Αλλά,  πέραν των ανωτέρω, υπάρχουν και άλλα περίεργα. 

Διεθνώς, δεν γίνεται  καμιά  προσπάθεια για τον φυσικό-αστροφυσικό 

εκσυγχρονισμό αυτού του, σαφώς, φυσικώς ελλειμματικού 



 

 

 

 73 

 

κοσμολογικού  προτύπου. Αντίθετα, επικρατεί μια ακλόνητη 

(μαθηματική) πίστη και απόφαση  για το πώς αυτό θα διατηρηθεί  

ζωντανό  δια της βίας, με κάθε θυσία,  με την αναγκαστική προσθήκη, 

όμως, σ’ αυτό (και, άρα,  στο Σύμπαν) απίθανων, μοναδικών και 

αφύσικων ιδιοτήτων του κοσμολογικού Σύμπαντος (ιδιοτήτων, 

βεβαίως, αφύσικων μεν, αλλά, κατά τα άλλα, άκρως εντυπωσιακών, 

ασφαλώς, για τους αμύητους, τους  μη προβληματιζόμενους και τους 

επιστημονικά άσχετους μιμητές, που δεν είναι και λίγοι, δυστυχώς).  

 

 

 Τέτοιες απίθανες και, φυσικά μη δικαιολογούμενες, μη 

απαραίτητες  και μη αναγκαίες ιδιότητες, οι οποίες, μάλιστα, σήμερα 

είναι γενικώς και αγογγύστως αποδεκτές  είναι, π.χ., η  δήθεν 

εξασθένηση του φωτός των μακρινών υπερκαινοφανών SNe Type Ia,  

η  παντελώς άγνωστη και εξωτική σκοτεινή ενέργεια (μη μηδενικής 

και, μάλιστα, αρνητικής πίεσης), η «επιτακτική», δήθεν, ανάγκη 

χρήσεως της Κβαντικής Θεωρίας για να περιγραφεί το σήμερα 

παρατηρησιακώς προσβάσιμο Σύμπαν, και οι «επιτακτικές», δήθεν, 

διαφοροποιήσεις  της κλασικής, όμως,  συνεχώς επιβεβαιούμενης από 

τις παρατηρήσεις, Γ.Θ.Σ..  

 

 Λίγα περισσότερα  θα σας αναφέρω γι’ αυτές τις δήθεν 

απαιτήσεις και, μάλιστα, ως έναν αντίλογο σ’ αυτές τις δια της βίας 

επιβαλλόμενες απίθανες ιδιότητες  του Σύμπαντος, τονίζω με έμφαση, 

ένα κλασικό παράδειγμα ασυνέπειας της επιστημονικής-ερευνητικής 

σκέψης και  κλασικό παράδειγμα μη φυσικής σκέψης των ημερών 

μας.  
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 Όλες και όλοι σας έχετε ακούσει για την περίφημη  «σκοτεινή 

ενέργεια» ως το κυρίαρχο συστατικό του Σύμπαντος (τουλάχιστον 70% 

του συνόλου).  Ειδικότερα, για τον τρόπο που μας προέκυψε αυτή η 

σκοτεινή ενέργεια, σας θυμίζω, ότι ευθύς εξ’ αρχής, αυθαίρετα και 

αψυχολόγητα, όλο το θερμοδυναμικό περιεχόμενο της συνολικής ύλης  

(και, ιδιαιτέρως, η πίεσή της) είχε θεωρηθεί αμελητέο και αγνοήσιμο και 

είχε αποκλεισθεί  παντελώς από  στις εξισώσεις πεδίου της Γ.Θ.Σ..  

 

 Σας θυμίζω, επίσης,  ότι, όταν, πριν από είκοσι χρόνια (1989), 

μέσα στην γενικότερη αυθαιρεσία της μη φυσικής, αλλά πλήρως 

μαθηματικοποιημένης επιστημονικής σκέψης εκείνης της εποχής, 

αναγκαστικά χρειάσθηκε να περιγραφεί ως  ένα ρευστό η, κατά τα άλλα 

ακόμη και σήμερα,  παντελώς άγνωστη και εξωτική «σκοτεινή ενέργεια», 

δεν υπήρξε κανένας προβληματισμός για να της αποδώσουμε την 

ιδιότητα της μη μηδενικής πίεσης  και, μάλιστα, αρνητικής πίεσης. Κι’ 

αυτό έγινε χωρίς να υπάρξει καμμιά, ουσιαστικά, αντίδραση, 

τουλάχιστον ως αποτέλεσμα φυσικής διαίσθησης και μόνον. 

 

 Η λογική ερώτησή μου, λοιπόν (δυστυχώς, εδώ και πάρα πολύ 

καιρό, αναπάντητη!), είναι: Όταν χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθεί  αυτή 

η μη μηδενική πίεση για την άγνωστη «σκοτεινή ενέργεια», γιατί το 

μυαλό κανενός δεν πήγε προηγουμένως, κατά φυσικό τρόπο, στην 

ανάγκη για μη μηδενική πίεση και της ύλης, ιδιαίτερα, δε,  της, επίσης, 

άγνωστης (και τότε και τώρα) σκοτεινής ύλης; Και, επίσης, γιατί αυτή 

η πίεση από τότε εξακολουθεί να θεωρείται αμελητέα και αγνοήσιμη; 

  

Και κάτι ακόμη. Ίσως, δεν είναι προφανές ότι υπάρχουν και 

σοβαρότατες και παραπλανητικές επιστημονικές-ερευνητικές 

συνέπειες  αυτού του φυσικώς ελλειμματικού θεωρητικού προτύπου, 



 

 

 

 75 

 

δηλαδή, του γεγονότος, ότι, μέχρι πρόσφατα, όλα τα εσωτερικά 

συμβατικά φυσικά χαρακτηριστικά του κοσμικού ρευστού, πλην της 

πυκνότητας μάζας ηρεμίας,  δεν λαμβάνονταν υπόψη  στη δυναμική 

περιγραφή του, π.χ., ως αιτία των παρατηρούμενων κινήσεων.  

 

Μια πρώτη, λοιπόν, συνέπεια, είναι, ότι, έτσι, σαφώς, αδικείται 

και υποβιβάζεται, από τους ίδιους τους σχετικιστές η (αναγκαστικά) 

χρησιμοποιούμενη Γ.Θ.Σ.. Γιατί; Διότι, απλώς,  έτσι,  υποβιβάζεται ο 

ρόλος της φυσικής πραγματικότητας και δίδεται έμφαση στην,  εν 

πολλοίς, απλώς, μαθηματικώς προσανατολισμένη και φυσικώς 

ελλειμματική περιγραφή του κοσμικού ρευστού, άρα, κατά προέκταση, 

και του Σύμπαντος. Αντίθετα, όμως, λαμβάνοντας υπόψη (όσο το 

δυνατόν περισσότερα από) τα εσωτερικά συμβατικά φυσικά 

χαρακτηριστικά του κοσμικού ρευστού, ενισχύεται ο ρόλος της φυσικής 

πραγματικότητας και δίδεται έμφαση και στην, σαφώς απαιτούμενη,  και 

φυσικώς προσανατολισμένη περιγραφή του Σύμπαντος  με βάση τη 

Γ.Θ.Σ..  

 

Είναι, δε χαρακτηριστικό, ότι η περίφημη επιτάχυνση της 

κοσμικής διαστολής, ως συνέπεια των εν χρόνω μεταβαλλόμενων 

εσωτερικών φυσικών χαρακτηριστικών, συμβαίνει όταν η σχετική  

αναλογία (επί του συνόλου)  αυτών των χαρακτηριστικών είναι πολύ 

μικρότερη της αντίστοιχης αναλογίας (επί του συνόλου) της συνολικής 

μάζας, γεγονός αποκαλυπτικό και της σημασίας των εσωτερικών 

φυσικών χαρακτηριστικών στην συμπεριφορά του Σύμπαντος. Δηλαδή, 

όχι μόνον δεν είναι δυνατό να αγνοηθούν τα εσωτερικά, 

θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά, αλλά και  ούτε χρειάζεται αυτά τα 

φυσικά χαρακτηριστικά να υπερτερούν της συνολικής μάζας, γεγονός 

που αποκαλύπτει και την σημασία των  (πεισματικά αγνοούμενων) 
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θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών στην συμπεριφορά και στην 

εξέλιξη του Σύμπαντος. 

 

 Επίσης (και επειδή το ένα λάθος φέρνει το άλλο!!!), είναι 

εξίσου σημαντικό το ότι λαμβάνοντας υπόψη μόνον την πυκνότητα 

μάζας {και, γενικότερα, εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό συνήθων,  

συμβατικών (!)  φυσικών χαρακτηριστικών}  ενδέχεται η πιθανή  

ασυμφωνία των θεωρητικών προβλέψεων της κλασικής Γ.Θ.Σ. με τα 

παρατηρησιακά δεδομένα, τα αναφερόμενα στο παρατηρησιακώς 

προσβάσιμο Σύμπαν, να «απαιτήσει» στο μυαλό πολλών, εντελώς 

επιπόλαια, πέρα από την «επινόηση» φυσικώς απίθανων και εξωτικών 

ιδιοτήτων του κοσμικού ρευστού, ακόμη και την «ανάγκη  δήθεν 

διαφοροποιήσεων  της κλασικής Γ.Θ.Σ.». Αυτήν την «δήθεν 

αναγκαιότητα» την ακούμε και την διαβάζομε συνέχεια να διατυπώνεται 

χωρίς κανέναν ενδοιασμό και προβληματισμό από πολλούς (και σοβαρούς, 

υποτίθεται) ερευνητές.  

 

 Και όλα αυτά τα τονίζω ιδιαίτερα, παρά το αδιαμφισβήτητο 

γεγονός, ότι η (κλασική, βεβαίως!) Γ.Θ.Σ. συνεχώς επιβεβαιώνεται από 

τις παρατηρήσεις (π.χ. με την πρόσφατη, βραβευθείσα και με το  Nobel  

Φυσικής 2017, ανακάλυψη των κυμάτων βαρύτητας από στενό ζεύγος 

μελανών οπών (και, πιο πρόσφατα, από στενό  ζεύγος αστέρων 

νετρονίων).  

 

 Επομένως, ουδεμία διαφοροποίηση της Γ.Θ.Σ.  είναι αναγκαία, 

τουλάχιστον προς το παρόν και τουλάχιστον όσον αναφερόμαστε στο 

σήμερα  παρατηρησιακώς  προσβάσιμο και, άρα,  αστρονομικώς 

ενδιαφέρον Σύμπαν (εκτός, βεβαίως, και αν ενδιαφερόμαστε, κυρίως 
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και αποκλειστικώς, για μαθηματικά παιχνίδια και, μάλιστα, κατ’ 

αυθαίρετη απαίτηση, χρηματοδοτούμενα!).  

4.3γ Η Πλάνη της Σκοτεινής Ενέργειας  

 

Και τώρα, λίγα ακόμη λόγια για την επιστημονική πλάνη που 

λέγεται «σκοτεινή ενέργεια». 

 

Σύμφωνα με το κοινώς αποδεκτό Κοσμολογικό Πρότυπο Λ/CDM 

(Λ/ Cold Dark Matter) [“Concordance ΛCDM (Λ / Cold Dark Matter) 

Cosmological Model”],  η σύσταση του διαστελλόμενου και 

επιταχυνόμενου κοσμικού ρευστού  είναι: 1) Ψυχρή  Βαρυονική-

Φωτεινή  Μάζα (αμελητέας πίεσης):5%, 2 )Ψυχρή Σκοτεινή Μάζα 

(μηδενικής πίεσης):25%, και  3) ένα Άγνωστο Έλλειμμα 

Ενέργειας:70% (περιγραφόμενο από την κοσμολογική σταθερά, ως ένα, 

κατά τα άλλα, εξωτικό και, συνεχώς και  παντελώς, άγνωστο ρευστό  

αρνητικής πίεσης, την ονομασθείσα σκοτεινή ενέργεια).  

 

Όμως, οι  μορφές της ύλης που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις 

και πρέπει να ληφθούν υπόψη στην θεωρητική έρευνα,  είναι μόνον δύο, 

η φωτεινή μάζα και η σκοτεινή μάζα, όχι η σκοτεινή ενέργεια. Το 

τρίτο, από παρατηρησιακής πλευράς δεν μπαίνει στην ίδια μοίρα με τα 

δύο πρώτα. Αυτό θα το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. 

 

Σύμφωνα με τις κοσμολογικές παρατηρήσεις, και τις γενικώς 

αποδεκτές αντιλήψεις,  οι γαλαξίες, στην πραγματικότητα,  είναι πολύ 

μεγαλύτερων διαστάσεων  και πολύ πιο σύνθετοι από ό,τι υποδηλώνει η 

οπτική εικόνα τους. Και αυτή η οπτική εικόνα είναι το φωτεινό καπελάκι 

που κάθεται πάνω στο σκοτεινό κυρίαρχο συνεχές υπόβαθρο, δηλαδή την 
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σκοτεινή ύλη. Δηλαδή, κατ’ αρχάς, το Σύμπαν είναι ένα συνεχές 

βαρυτικό ρευστό. Σ’ αυτό, την φωτεινή μάζα, προφανώς, την βλέπομε, 

ενώ  την ύπαρξη της  σκοτεινής μάζας την αντιλαμβανόμαστε από τις 

βαρυτικές επιδράσεις που αυτή ασκεί στο περιβάλλον της. Συνεπώς, και 

τα δύο αυτά συστατικά, φωτεινή μάζα και σκοτεινή μάζα, είναι 

αποτελέσματα παρατηρήσεων. 

 

Τώρα, το πώς, ακριβώς, προέκυψε αυτή η «σκοτεινή ενέργεια»,  

είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα  όσο και διδακτική ιστορία που πρέπει να 

την γνωρίσουν όλοι, ιδίως η  νέα γενιά και διότι, όπως, ήδη, ανέφερα, η 

σκοτεινή ενέργεια, εδώ και μια εικοσαετία, αναζητείται, ματαίως,   

ως το  Ιερόν Δισκοπότηρον της Κοσμολογίας και, καθημερινά,  

πολλοί  την πιπιλίζουν στο στόμα τους.  

Πριν, λοιπόν, από, σχεδόν, είκοσι χρόνια (το 1998), από μετρήσεις 

της απόστασης λαμπρότητας των μακρινών υπερκαινοφανών SNe Type Ia, 

προέκυψε, ότι  οι εν λόγω υπερκαινοφανείς  φαίνονταν να είναι πιο 

μακριά από ό,τι προβλεπόταν θεωρητικά.  

Χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό και χωρίς φυσική διαίσθηση ως 

προς αυτό το «θεωρητικά»,  αυτή η «απόκλιση από την θεωρητική 

πρόβλεψη» θεωρήθηκε πραγματική και έγινε αμέσως αποδεκτή ως 

φυσική πραγματικότητα. Ως συνέπεια, λοιπόν, αυτής, ακριβώς, της 

αποδοχής άρχισαν τα προβλήματα της Κοσμολογίας, τα οποία και  

έχουν ως αρχή τους την χρησιμοποίηση μόνον της πυκνότητας μάζας 

του κοσμικού ρευστού, με συνέπεια την δήθεν εμφάνιση  και ύπαρξη 

της ανωτέρω «απόκλισης». 

Δηλαδή, λίγο πιο αναλυτικά,  έγινε αποδεκτό ως φυσική 

πραγματικότητα και αναγκαιότητα το ότι οι μακρινοί υπερκαινοφανείς  
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SNe Type Ia, πράγματι, φαίνονταν να βρίσκονται μακρύτερα και, άρα, με   

πιο εξασθενημένο φως (Σημειώστε, πάντως, το περίεργο, ότι, δηλαδή, 

«αυτό ίσχυε μόνον για τους μακρινούς υπερκαινοφανείς, για κανένα 

άλλο, όμως,  μακρινό κοσμικό αντικείμενο οποιουδήποτε  τύπου!»). 

Στην συνέχεια, η  δήθεν εξασθένηση του φωτός,  όπως   και οι 

(φαινομενικά) μεγαλύτερες αποστάσεις των υπερκαινοφανών,  

αποδόθηκαν, χωρίς θεωρητική απόδειξη, στην επιτάχυνση της 

κοσμικής διαστολής (ορθή ως φυσική πραγματικότητα, όπως 

αποδεικνύεται ανεξάρτητα από τους υπερκαινοφανείς) . Η επιτάχυνση, 

πάλι αυθαίρετα και χωρίς θεωρητική απόδειξη,   αποδόθηκε 

(εσφαλμένα, χωρίς φυσικό λόγο, μάλιστα, χωρίς κανέναν φυσικό 

λόγο!) στην παντελώς άγνωστη και προ πολλού εγκαταλελειμμένη (από 

τον ίδιο τον  Einstein)   κοσμολογική σταθερά και, τέλος (ως μια καθαρά 

μαθηματική κίνηση απελπισίας!), η   κοσμολογική σταθερά, πάλι 

αυθαίρετα,  θεωρήθηκε, ότι περιγράφει  ένα  παντελώς  άγνωστο  και 

εξωτικό ρευστό αρνητικής πίεσης, το οποίο και ονομάστηκε « σκοτεινή 

ενέργεια», και το οποίο, από τότε, «είναι μαζί μας». 

 

Είναι κλασικό παράδειγμα ερευνητικής φιλοσοφίας προς 

αποφυγήν, το γεγονός, ότι, εξαιτίας της  ακράδαντης, απλώς 

μαθηματικώς εδραζόμενης  πεποίθησής μας, η συμβατική πίεση της ύλης 

είναι αμελητέα. Έτσι, η έννοια σκοτεινή ενέργεια  προέκυψε, αφενός 

μεν από μιαν φυσικώς ανεπαρκή ερμηνεία του Διαγράμματος Hubble, 

αφετέρου δε, από μιαν απλή αναδιάταξη των μαθηματικών όρων στις 

εξισώσεις πεδίου της ΓΘΣ, με σκοπό (ή και ως κίνηση απελπισίας!)  η 

αυθαίρετη και νεκρή  κοσμολογική σταθερά, Λ, να παίξει (μέσα σε έναν 

φαύλο και αδιέξοδο κύκλο επιχειρημάτων) τον διπλό ρόλο μιας επί πλέον 
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τεχνητής πίεσης και μιας επί πλέον τεχνητής πυκνότητας ενέργειας. 

Και, βέβαια,  με την εκ των προτέρων (σιωπηρή αν και περίεργη)  

συμφωνία, ότι  ό,τι προέκυψε απ’ αυτήν την αναδιάταξη  των όρων θα 

γίνει, αμέσως και χωρίς κανέναν φυσικό προβληματισμό και δισταγμό, 

αποδεκτό ως φυσική πραγματικότητα και ως φυσική αναγκαιότητα. Έτσι 

μας προέκυψε η σκοτεινή ενέργεια και αυτή είναι η αλήθεια!!! Και έτσι 

καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε!!! 

 

Αυτή είναι η απλή και ειλικρινής ιστορία της «σκοτεινής 

ενέργειας», αρκεί κανείς να «μην θέλει να εθελοτυφλεί, αλλά να θέλει 

να βλέπει και να λέει τα πράγματα με το όνομά τους»! 

 

Συνεπώς, η αυτή σκοτεινή ενέργεια, η οποία τόσο μας 

απασχολεί, δεν είναι αποτέλεσμα των παρατηρήσεων, όπως η φωτεινή 

μάζα και η σκοτεινή μάζα,  αλλά είναι μια  φαντασία, μια αυθαίρετη 

φαντασία, η οποία προέκυψε από  την  «αμοιβαία απόκλιση 

παρατήρησης και προβλέψεων του Προτύπου ΛCDM» και την 

λανθασμένη ερμηνεία του Διαγράμματος Hubble. Αν, λοιπόν, δεν 

υπήρχε αυτή η απόκλιση, δεν θα υπήρχε ούτε αυτή η σκοτεινή 

ενέργεια!  

 

Και τώρα το ερώτημα είναι: Τελικά, υπάρχει ή όχι αυτή η 

απόκλιση; Και, έτσι, ερχόμαστε στις νέες αιρετικές και ριζοσπαστικές 

ιδέες στη σύγχρονη Φυσική Κοσμολογία. 
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4.3δ Μερικές Νέες Αιρετικές και Ριζοσπαστικές Ιδέες στη 

Σύγχρονη Φυσική Κοσμολογία, ή Πώς Αντιμετωπίζομε τα Αδιέξοδα 

της Σύγχρονης Κοσμολογίας  

 

Σύμφωνα, λοιπόν, μ’ αυτές τις ιδέες, το κοσμικό ρευστό 

αποτελείται μόνον από μάζα, την σκοτεινή μάζα με μια μικρή 

πρόσμιξη βαρυονικής μάζας. Δεν περιλαμβάνει, όμως, την εξωτική 

«σκοτεινή ενέργεια» και, αντίθετα προς συνήθεις σύγχρονες 

πρακτικές, δεν χρειάζεται και, άρα, δεν χρησιμοποιείται η 

«κοσμολογική σταθερά».  

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, τα  συστατικά αυτής της 

(συνολικής) μάζας συγκρούονται μεταξύ τους και, εξ’ αιτίας αυτής 

της αλληλεπίδρασής τους,  αποκτούν κινητική ενέργεια (όπως, 

ακριβώς, συμβαίνει με τα μόρια του αέρα σ’ αυτήν την αίθουσα). Το  

αποτέλεσμα των ταχυτήτων των σωματιδίων είναι  η, παραμελημένη 

μέχρι τώρα, εσωτερική θερμοδυναμική ενέργεια του κοσμικού 

ρευστού.  

Αυτή η μορφή ενέργειας, απολύτως φυσική και κλασική, είναι  

η νέα ιδέα στην Κοσμολογία και, κάλλιστα, μπορεί να υποκαταστήσει 

την μονίμως  εξωτική και παντελώς άγνωστη σκοτεινή ενέργεια. Και 

αυτή η νέα μορφή ενέργειας, πλέον, λαμβάνεται υπόψη, πέραν της 

συνολικής μάζας (φωτεινής και σκοτεινής) ως  μία από τις πηγές του 

παγκόσμιου πεδίου βαρύτητας και των παρατηρούμενων σ’ αυτό 

κοσμικών κινήσεων. 

 Πώς; Με χρήση της Κλασικής Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας 

(σε επιτυχή-αποδοτική συνεργασία με την Κλασική Θερμοδυναμική και την 

Κλασική  Στατιστική Φυσική) και λαμβάνοντας υπόψη το θερμοδυναμικό 
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περιεχόμενο του κοσμικού ρευστού, στο πλαίσιο του λεγόμενου 

πολυτροπικού ρευστού σκοτεινής ύλης με συγκρούσεις! 

Με αυτόν τον απολύτως φυσικό και κλασικό τρόπο, έχουν 

ερμηνευθεί όλες οι σύγχρονες κοσμολογικές παρατηρήσεις  και έχουν 

προταθεί και άλλες θεωρητικές προβλέψεις, προς επαλήθευση ή 

απόρριψη από τις παρατηρήσεις. Η σημασία αυτών  των νέων 

προβλέψεων, όπως επιβάλλεται να ισχύει σε κάθε ανάλογη προσπάθεια, 

είναι, ότι, αν, έστω και μία απ’ αυτές δεν επαληθευθεί από τις (αξιόπιστες) 

παρατηρήσεις, τότε ολόκληρο το οικοδόμημα που σας περιγράφω (και 

κάθε ανάλογο και φιλόδοξο οικοδόμημα, αν υπάρχει), καταρρέει, 

αποδεικνύεται ανεπαρκές και εγκαταλείπεται. 

Από όλες αυτές τις νέες κοσμολογικές παρατηρήσεις, προβλέψεις  

και απαντήσεις, για την σημερινή παρουσίαση, επιλεκτικά, ξεχωρίζω 

μόνον δύο, σε θέματα που σήμερα αποτελούν βασικούς άξονες της 

Κοσμολογίας και, που, οπωσδήποτε, εσείς η ενδιαφερόμενη νεολαία θα 

συναντήσετε κάποτε. 

 

 Η μία είναι η αρχική παρατήρηση από την οποία, πριν από είκοσι 

χρόνια, προέκυψε η μεγάλη επιστημονική  κοσμολογική παραπλάνηση 

ως προς την δήθεν εξασθένιση του φωτός των μακρινών 

υπερκαινοφανών (η «απόκλιση» που αναφέρθηκε νωρίτερα). Πράγματι, 

έχει αποδειχθεί πλέον, ότι, αν, με συνέπεια, ληφθεί υπόψη το 

θερμοδυναμικό περιεχόμενου του κοσμικού ρευστού, αυτή η 

περίφημη απόκλιση δεν υπάρχει ούτε ως φυσική πραγματικότητα 

ούτε ως φυσική αναγκαιότητα. 

 

Συνεπώς,  αντίθετα προς τον σύγχρονο κοσμολογικό συρμό και 

παραλογισμό,  ουδεμία σχέση υπάρχει μεταξύ της πραγματικότητας που 
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λέγεται «επιτάχυνση της κοσμικής διαστολής» και της μη υπαρκτής 

«εξασθένησης του φωτός των μακρινών υπερκαινοφανών». Η 

προσπάθεια, οποιασδήποτε μορφής,  για αμφιμονοσήμαντη και αιτιατή 

συσχέτιση των δύο, δηλαδή,  ως αιτίου και αιτιατού, συνιστά μία από τις 

μεγαλύτερες πλάνες της σύγχρονης Κοσμολογίας, που  πρέπει να την 

έχει υπόψη της η νέα γενιά. 

 

Η δεύτερη κοσμολογική παρατήρηση  είναι, ότι η  επί τόσα χρόνια 

ματαίως αναζητούμενη εξωτική και παντελώς άγνωστη σκοτεινή 

ενέργεια είναι, απλώς, η κινητική ενέργεια των εσωτερικών 

θερμοδυναμικών κινήσεων της ύλης  του βαρυτικού κοσμικού 

ρευστού.  

 

Άρα, η «σκοτεινή ενέργεια» είναι συνέπεια της σκοτεινής μάζας, 

όχι ανεξάρτητη αυτής.  

 

Αυτό το τονίζω ιδιαίτερα, ότι, δηλαδή, η «σκοτεινή ενέργεια», 

είναι, απλώς, ένα φυσικό χαρακτηριστικό  της (άγνωστης, βεβαίως) 

σκοτεινής μάζας που, μέχρι τώρα, θέλαμε να το αγνοούμε. Αλλά, το 

τονίζω και διότι, πλέον, δεν έχουν, νόημα επιστημονικές ερωτήσεις, 

στις οποίες  η σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή μάζα, ως έννοιες και 

οντότητες, θεωρούνται ως ανεξάρτητες μεταξύ τους 

 

 Συνεπώς, στο  πνεύμα του επιστημονικού ρεαλισμού και της 

επιβαλλόμενης διεθνώς  οικονομίας, αυτή η εξωτική και, συνεχώς, 

παντελώς άγνωστη «σκοτεινή ενέργεια» δεν δικαιολογείται, πλέον, να 

αντιμετωπίζεται ως  κοσμολογικό πρόβλημα και, μάλιστα, παγκόσμιο και 

αδρώς  (αλλά αδίκως και χωρίς προοπτική !) χρηματοδοτούμενο. Προς 

τούτο,  υπάρχει άλλη, ευρύτερης ισχύος ερμηνεία: Το πολυτροπικό 
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κοσμικό βαρυτικό ρευστό της (παρατηρησιακά υποστηριζόμενης)  

αλληλεπιδρώσας σκοτεινής ύλης με θερμοδυναμικό περιεχόμενο! 

 

Συμπερασματικά, λοιπόν, ξεχάστε την προ, περίπου, 

εικοσαετίας διεθνή επιστημονική παραπλάνηση, αυτήν την  αφύσικη 

και μη αναγκαία  εκτροπή του ιστορικού ερευνητικού-εξελικτικού 

ρου της Κοσμολογίας. Πρόκειται για ένα λάθος, μια πλάνη και έναν 

κίνδυνο που προκύπτουν από την  αυθαίρετη παράλειψη  ή την 

αυθαίρετη χρήση μαθηματικών όρων και φυσικών ιδιοτήτων,  που, 

επιπόλαια, λαμβάνομε υπόψη, αν και δεν τις γνωρίζουμε, ή, πάλι 

επιπόλαια,  με την βοήθεια ενός  back-of-the-envelope calculation, 

παραλείπομε και αγνοούμε, επειδή, απλώς,  δεν μας βολεύουν (ωμέγα 

τετράγωνον αρνητικό).  

 

Αν, όμως, αντίθετα προς την μέχρι τώρα απλώς 

μαθηματικοποιημένη ερευνητική αντιμετώπιση, στις συνήθεις εξισώσεις 

πεδίου της Γ.Θ.Σ., ληφθεί υπόψη, με φυσική συνέπεια και φυσική 

πληρότητα, το θερμοδυναμικό περιεχόμενο του κοσμικού ρευστού και 

ιδιαιτέρως η κινητική ενέργεια αυτών των θερμοδυναμικών κινήσεων,  

τότε, όλα τα ανωτέρω δεν χρειάζονται και αυτή  η μορφή ενέργειας, 

απολύτως φυσική και κλασική, ως  η νέα ιδέα στην Κοσμολογία, 

μπορεί, κάλλιστα, να υποκαταστήσει την εξωτική και παντελώς 

άγνωστη σκοτεινή ενέργεια και, επίσης,  μπορεί άνετα να ερμηνεύσει 

όλες τις σύγχρονες κοσμολογικές παρατηρήσεις.  

 

Με βάση, λοιπόν, την καθ’ όλα επιτυχή αντιστοίχιση της σκοτεινής 

ενέργειας προς την (μέχρι τώρααναιτίως αγνοημένη) εσωτερική 

θερμοδυναμική ενέργεια ενός πολυτροπικού κοσμικού ρευστού με 

συγκρούσεις, συμπεραίνομε, ότι, πλέον, η χρηματοδότηση της έρευνας 
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για την σκοτεινή ενέργεια (αφ’ εαυτής, δηλαδή, ανεξάρτητα από την 

σκοτεινή μάζα) είναι  κενή νοήματος, για τον απλό λόγο ότι η σκοτεινή 

ενέργεια είναι μια απλή φυσική συνέπεια, μια απλή φυσική ιδιότητα 

της σκοτεινής μάζας. Κατά την γνώμη μου, δε, η θεωρητική έρευνα 

στο δίδυμο σκοτεινή ενέργεια-σκοτεινή μάζα  αρκεί, θεωρητικά και 

παρατηρησιακά,  να περιορισθεί, πλέον, μόνον  στην άγνωστη σκοτεινή 

μάζα και το ίδιο ισχύει για την αντίστοιχη χρηματοδότηση της 

έρευνας.     

 

4.3ε Μια  Προφανής Απάντηση και Ουσιαστική … Αστρονομική 

Αιτία  

 

Τέλος, για να μην ξεχνούμε και την Αστρονομία, υπάρχει και κάτι 

ακόμη που πρέπει να θυμάσθε, πιστεύω, πολύ σημαντικό. Θα με 

ρωτήσετε (είναι λογικό, εξάλλου) πώς δικαιολογείται  το περίεργο και 

ανησυχητικό γεγονός της, πρακτικά, κυριαρχίας, μέχρι και τώρα, της 

απλώς μαθηματικώς προσανατολισμένης κοσμολογικής έρευνας  επί της, 

επί πλέον, και φυσικώς-αστροφυσικώς προσανατολισμένης 

κοσμολογικής έρευνας.  Ποιος μπορεί να φταίει, άραγε, γι’ αυτό και για 

τα οδυνηρά, περιττά και μη αναγκαία, όπως κατ’ επανάληψη ανέφερα, 

σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα σε παγκόσμια κλίμακα; Οι 

διδάσκοντες, οι ερευνητές, η «εξουσία», το ακολουθούμενο σύστημα 

διδασκαλίας,  το ακολουθούμενο σύστημα χρηματοδότησης της έρευνας; 

Μήπως,  όλα αυτά; Μήπως, και κάτι άλλο;  

  

Στην προσπάθεια απάντησης σ’ αυτό το ουσιαστικό ερώτημα 

αξίζει τον κόπο να ληφθεί υπόψη, ως  ενδεικτικό και αποκαλυπτικό, το 

ότι, από τα φοιτητικά χρόνια μου (δεκαετία του 1960), θυμάμαι την 

διδακτική έμφαση που δινόταν πολύ περισσότερο στα Μαθηματικά και 
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πολύ λιγότερο στην Φυσική και στις φυσικές εφαρμογές της θεωρίας. 

Αυτό εξηγείται, εν μέρει μόνον, από το γεγονός, ότι στην Ελλάδα, μέχρι 

την δεκαετία του  ΄70,  οι Καθηγητές Αστρονομίας στα Α.Ε.Ι. της χώρας 

μας συνέβη, κατά την πλειοψηφία τους,  να είναι, κατά το πτυχίο τους, 

Μαθηματικοί, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.  

 

Από τότε και πέρα, ιδίως από την δεκαετία του 1980 και πέρα, 

υπήρξαν πολλοί Καθηγητές στα Α.Ε.Ι. της χώρας μας (και, ιδιαίτερα, 

Καθηγητές Αστρονομίας, οι οποίοι καθοδηγύηθκαν, βεβαίως, από τους  

Καθηγητές τους Αστρονομίας-Μαθηματικούς), οι  περισσότεροι Φυσικοί 

κατά το πτυχίο τους. Θα περίμενε, λοιπόν,  κανείς μια αλλαγή 

ερευνητικής νοοτροπίας προς την περισσότερο φυσικώς 

προσανατολισμένη  (και αστρονομική) έρευνα.  

 

Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν συνέβη και από τότε  εμφανίσθηκε 

έντονα στο ερευνητικό προσκήνιο   κάτι που, κατά την προσωπική γνώμη 

μου, μακροπρόθεσμα, υπήρξε εν πολλοίς αρνητικό. Αυτό είναι η 

λεγόμενη Υπολογιστική Φυσική και  τα λεγόμενα Υπολογιστικά 

Μαθηματικά με τα γνωστά πλήρως μαθηματικοποιημένα  αποτελέσματά 

τους, πολύ μακριά από την φυσική διαίσθηση (αν και σε πολλές 

περιπτώσεις, αναμφισβήτητα, πολύ χρήσιμα και αναγκαία). Και σαν να 

μην έφθανε αυτό, πολύ πρόσφατα, εμφανίσθηκαν στην έρευνα, ως 

συνεχιστές αυτής της ερευνητικής φιλοσοφίας, και οι λεγόμενοι (δεν 

συμβαίνει να γνωρίζω πολλά γι’ αυτούς!)  Κβαντικοί Υπολογιστές, με 

κύρια αποστολή τους  την εξοικονόμηση χρόνου. Έτσι, λοιπόν, 

συνεχίζεται η ενίσχυση της έλλειψης φυσικής διαίσθησης των 

ερευνητών, οι οποίοι, πλέον, στην κυριολεξία, «δουλεύουν για τους 

υπολογιστές», αντί, όπως θα έπρεπε, απλώς, να τους χρησιμοποιούν ως 

βοηθητικό εργαλείο στην ερευνητική εργασία τους με βάση, πάντα, το 
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μυαλό. Έτσι, οι ερευνητές συνεχώς απομακρύνονται και από την φυσική 

διαίσθηση  και, κατά συνέπειαν και δυστυχώς, και από την (και) φυσικώς 

προσανατολισμένη μέθοδο έρευνας.  

 

Γι’ αυτήν την κατάσταση, είναι, λοιπόν, προφανές ότι πολλά είναι 

δυνατόν να φταίνε, διεθνώς,  ταπεινά ή και σημαντικά. Όσον αφορά στην 

χώρα μας και πέραν των ανωτέρω, με βάση την μακροχρόνια εμπειρία 

μου, διδακτική, ερευνητική και κοινωνική, πιστεύω ακράδαντα, ότι, γι’ 

αυτήν την κατάσταση, δεν είναι άμοιρη ευθυνών η συνεχής υποβάθμιση, 

μέχρι πλήρους κατάργησής της, της διδασκαλίας της γυμνασιακής και της 

λυκειακής Αστρονομίας-Κοσμολογίας και, αναλόγως, της συνεχώς 

εντεινόμενης υποβάθμισης της  γυμνασιακής και της λυκειακής Φυσικής 

και πολύ πρόσφατα και των Μαθηματικών! Αυτή η κατάσταση στην 

χώρα μας μοιάζει με μια κατάρα  που έχει πέσει πάνω στις λεγόμενες 

φυσικές επιστήμες. Και το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης και 

παιδευτικής τακτικής και πολιτικής είναι η σταδιακή εξασθένηση, 

μέχρι τελικής εξαφάνισης, αυτού που λέγεται  «φυσική διαίσθηση για 

το Σύμπαν και την ζωή», η οποία φυσική διαίσθηση, δυστυχώς, 

εκθρονίζεται από την «μαθηματική διαίσθηση και την υπολογιστική-

αριθμητική διαίσθηση».  

 

 Και αυτό, παρά τις συνεχείς από πολλές διευθύνσεις, προς το 

αντίθετο, παρεμβάσεις και προτροπές ειδικών και ολιγότερο ειδικών, 

προς «τα ώτα μη ακουόντων της εκάστοτε εξουσίας»! Δυστυχώς, και 

αυτές, όλες,  οι μέχρι τώρα εθνικές  παρεμβάσεις και προτροπές 

συνιστούν για την «εξουσία»  «φωνήν βοώντος εν τη ερήμω!».(Ίσως, 

αξίζει τον κόπο, στο σημείο αυτό να επισημανθεί, ότι στο πρόσφατο 

Συνέδριο Φυσικής της Ε.Ε.Φ. (Θεσσαλονίκη, 2018), δηλαδή, σ’  αυτήν 

την πολυθεματική  επιστημονική συνάντηση για την Φυσική, μία  
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ολόκληρη, συνεδριακή η μέρα (από τις τρεις συνολικά) ήταν αφιερωμένη 

στις έννοιες Αστρονομία και Διάστημα, η, δε, θεματολογία σχεδόν των 

μισών (περίπου, του 44%) από τις κύριες ομιλίες  του Συνεδρίου ενέπιπτε 

στον ευρύτερο αστρονομικό χώρο).  

 

 Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου μη αναμενόμενο και  παράξενο, ως 

με συνέπεια επιδιωκόμενος αντικειμενικός σκοπός (!!!),  το ότι έχει 

εκμηδενισθεί πλήρως η Αστρονομία και η διδασκαλία της 

Αστρονομίας στα σχολεία μας και τα αποτελέσματα αυτής της 

εκμηδένισης! Το παράξενο και απαράδεκτο είναι, ότι, για την  

απαράδεκτη αυτή κατάσταση, γενικώς, η εξουσία, πολιτική και 

πνευματική, παραμένει ασυγκίνητη, μη προβληματιζόμενη και, κυρίως, 

αδρανής.  

 

 

‘Όπως, ήδη, έχω αναφέρει, αν έτσι έχουν τα πράγματα στο σχολείο, 

ποιος είναι, άραγε, αν υπάρχει,  ο αντικειμενικός στόχος και σκοπός της 

εξουσίας και σε νεολαία ποιου πνευματικού επιπέδου, προοπτικής και 

ικανοτήτων προσβλέπει και αποσκοπεί η εξουσία; Ποιος θα απαντήσει, 

επί τέλους, σ’ αυτά τα επαναλαμβανόμενα ερωτήματα, ποιος 

αισθάνεται την ανάγκη να  απαντήσει, επί τέλους, σ’ αυτά τα 

ερωτήματα που, τόσα χρόνια τώρα, αν και υποβάλλονται, ανοικτά, 

δημόσια και με κάθε ειλικρίνεια, δυστυχώς, αγνοούνται επιδεικτικά 

από τους αρμοδίους κάθε τύπου;  

 

  

4.3στ Αστροσωματιδιακή Φυσική, CERN, Επιταχυντές, 

Κοσμολογία και Καθημερινή Ζωή 
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 Στη συνέχεια, με έναν σύντομο και κατά το δυνατόν απλό,  

εννοιολογικά, τρόπο,  θα αναφερθώ σε μιαν ενδιαφέρουσα όσο και 

χρήσιμη επιστημονική δραστηριότητα και ιστορική εξέλιξη.  Μιαν 

εξέλιξη,  μάλιστα, θα έλεγα, παράλληλη προς την εξέλιξη των 

κοσμολογικών προτύπων και, όπως θα διαπιστώσετε, με πολλά κοινά και 

αρνητικά χαρακτηριστικά με την όλη υπόθεση «σκοτεινή ενέργεια».  

 

Πρόκειται για την επιστημονική-ερευνητική δραστηριότητα, η 

οποία λέγεται CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire,  

European Organization for Nuclear Research),   και η οποία,  πολύ 

συχνά, αναφέρεται στην Αστρονομία, αν και, δυστυχώς, 

ανταγωνιστικά προς την Αστρονομία, και ειδικότερα  προς ό,τι οι 

άνθρωποι της ευρύτερης  διεθνούς επιστημονικής κοινότητας CERN 

θέλουν να ονομάζουν   Κοσμολογία. 

 

 Μια τέτοια πληροφόρηση δεν υπάρχει περίπτωση να την 

ακούσετε από την πλευρά του CERN, χωρίς αυτό, όμως, να σημαίνει, 

ότι αυτή η πληροφόρηση δεν είναι ούτε αληθινή ούτε αναγκαία. 

Αντίθετα, είναι επιβεβλημένη ενημέρωση όλων και, ιδίως, των νέων μας 

η οποία, μάλιστα, δεν γίνεται εδώ για πρώτη φορά (!), όπως 

επιβεβλημένος και από πάρα πολύ καιρό  αναμενόμενος είναι, βεβαίως, 

και ο εκ μέρους των αρμοδίων επιστημόνων-ερευνητών σχετικός 

αντίλογος.   

 

Όπως προκύπτει από όσα σας ανέφερα, ένα πράγμα είναι, πλέον, 

γεγονός. Κι’ αυτό είναι η πλήρως θεμελιωμένη αμφισβήτηση του 

φυσικώς ελλειμματικού (θεωρητικώς και παρατηρησιακώς) Προτύπου 
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Λ/CDM, ως του «Καθιερωμένου Προτύπου της Κοσμολογίας» και η 

αντικατάστασή του από  το και μαθηματικώς και φυσικώς πλήρες, 

Κοσμολογικό Πρότυπο του Πολυτροπικού Ρευστού με Συγκρούσεις. 

 

 Αυτή η  ερευνητική φιλοσοφία σκέψης στο πλαίσιο του Προτύπου 

Λ/CDM, η προσανατολισμένη σαφώς μαθηματικά και ελάχιστα  έως 

καθόλου φυσικά-αστρονομικά, συνιστά, βεβαίως, και το μεγάλο 

πρόβλημά του.  

 

Είναι γνωστό, όμως, ότι και στην Θεωρητική Φυσική υπάρχει το 

λεγόμενο  Καθιερωμένο Πρότυπο της Θεωρητικής Φυσικής, για την 

περιγραφή των βασικών συστατικών του Σύμπαντος με χρήση πεδίων, 

δυνάμεων και σωματιδίων. Δεν είμαι ειδικός σ’ αυτά τα θέματα, αλλά 

θα κάνω μια προσπάθεια να αναφέρω μερικές ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες και χαρακτηριστικά αυτού του Προτύπου. 

 

Παρά, λοιπόν, την μεγάλη, όπως, συνεχώς, μονομερώς και 

συστηματικά, υποστηρίζεται, επιτυχία του, το Καθιερωμένο Πρότυπο 

της Θεωρητικής Φυσικής, παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις, με τις 

οποίες αξίζει να ασχοληθούν όλοι, οι ειδικοί, οι μη ειδικοί και, 

βεβαίως, η «εξουσία». Για παράδειγμα και με πολύ απλά λόγια (από 

έναν όχι ειδικό στο θέμα), αν τα μόνα συστατικά του Σύμπαντος είναι 

τα πεδία δυνάμεων και τα σωματίδια, τότε όλα τα σωματίδια θα 

έπρεπε να κινούνται με την ταχύτητα του φωτός, αντίθετα προς ό,τι 

παρατηρείται. Για να  «επιβραδύνουν», λοιπόν, οι Θεωρητικοί Φυσικοί  

τα σωματίδια, υποθέτουν την ύπαρξη ενός μυστηριώδους, πανταχού 

παρόντος και άγνωστου μέχρι σήμερα «ρευστού», που λέγεται  Πεδίο 

Higgs. (Σημειώστε την πλήρη αναλογία αυτής της υπόθεσης με την 
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υπόθεση ύπαρξης του εξωτικού, αφύσικου και παντελώς άγνωστου  

ρευστού της σκοτεινής ενέργειας στην Κοσμολογία!). 

 

Ως μια αρχική παρατήρηση, επισημαίνονται  στο σημείο αυτό  οι 

αβεβαιότητες αφενός μεν για την εν χρόνω μεταβολή ή όχι  του Πεδίου 

(Higgs), αφετέρου δε για την διεθνή πλάνη από την αντίστοιχη έρευνα για 

την «ανακάλυψη» της υποτιθέμενης αμετάβλητης σκοτεινής ενέργειας, στο 

πλαίσιο, πάντως, ενός κατά τα άλλα συνεχώς και δυναμικά 

μεταβαλλόμενου Σύμπαντος με επιταχυνόμενη την κοσμική διαστολή του. 

 

H κεντρική, λοιπόν, και συνήθης σ’ αυτήν την θεματική περιοχή 

ιδέα, είναι, ότι αναζητείται το αντίστοιχο Σωματίδιο (Higgs) ενός 

υποτιθέμενου (και όχι γνωστού) πεδίου, του Πεδίου (Higgs).  

 

Το  Πεδίο Higgs είναι ένα ενεργειακό πεδίο, το οποίο θεωρείται, 

ότι πληροί το Σύμπαν (όπως και η αυθαίρετη σκοτεινή ενέργεια), και, 

κατά συνήθη πρακτική, συνοδεύεται από ένα θεμελιώδες σωματίδιο, το 

Σωματίδιο Higgs, μέσω του οποίου  το πεδίο αλληλεπιδρά συνεχώς με 

άλλα σωματίδια. Τα σωματίδια, λοιπόν,  που αλληλεπιδρούν με το πεδίο 

«παίρνουν μάζα», με την ίδια, ακριβώς, έννοια που ένα σωματίδιο, το 

οποίο διέρχεται από ένα μέσο με ιξώδες, π.χ.  «μέλι» ή «μελάσα», 

επιβραδύνεται, ώστε το αποτέλεσμα αυτού του «κέρδους μάζας» είναι 

ότι  το σωματίδιο δεν μπορεί να κινηθεί με την ταχύτητα του φωτός. 

 

Από το Πεδίο Higgs, βέβαια,  δεν δημιουργείται  μάζα από το 

μηδέν, διότι αυτό θα παραβίαζε τους υποτιθέμενους νόμους διατήρησης. 

Εν τούτοις μάζα «δίδεται» στα σωματίδια από το Πεδίο Higgs, μέσω της 

χρήσης του Σωματιδίου  Higgs. Δηλαδή, το Σωματίδιο  Higgs περιέχει 

αυτήν την μάζα με την μορφή ενέργειας. Όταν, λοιπόν, μέσα  στο πεδίο 
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υπάρχει-κινείται ένα άλλο σωματίδιο μηδενικής, αρχικά, μάζας, το 

σωματίδιο αυτό γίνεται «βαρύτερο» εξαιτίας της ενέργειας που ήδη 

έλαβε από το Σωματίδιο  Higgs  και, άρα, θα επιβραδύνει την κίνησή του, 

διότι, έτσι, έχει, ήδη, γίνει «βαρύτερο».  

 

Όσον αφορά στην σημασία του Πεδίου Higgs, είναι σαφές το 

μόνιμο επιχείρημα, ότι,  αν το Πεδίο Higgs δεν υπάρχει, τα σωματίδια 

δεν θα είχαν την μάζα την απαραίτητη για  να έλκονται αμοιβαίως και, 

συνεπώς, θα κινούνταν ελεύθερα με την ταχύτητα  του φωτός. Επίσης, η 

βαρύτητα δεν θα υπήρχε, διότι δεν θα υπήρχαν μάζες να έλκονται 

αμοιβαίως. Αυτό το συνεχές  «δόσιμο μάζας» σε ένα αντικείμενο είναι 

γνωστό ως Φαινόμενο Higgs και, μέσω αυτού,  μάζα-ενέργεια 

μεταφέρεται σε κάθε σωματίδιο που περνά μέσα από το πεδίο Higgs.  

 

Ας σημειωθεί,  τέλος, ότι φως (φωτόνιο) διερχόμενο από το Πεδίο 

Higgs  κερδίζει ενέργεια, όχι μάζα, διότι, προφανώς,  το φωτεινό  κύμα 

(δηλαδή, η κυματική μορφή του φωτονίου) δεν έχει μάζα, οπότε η 

σωματιδιακή μορφή του κύματος (δηλαδή, το αντίστοιχο σωματίδιο 

(φωτόνιο)) μπορεί κινείται σταθερά με την ταχύτητα του φωτός.  

 

Περαιτέρω, υπό μια διαφορετική οπτική γωνία, το ~97% του 

ενεργειακού περιεχομένου του Σύμπαντος δεν αποτελείται από την 

συνηθισμένη  βαρυονική ύλη και επομένως αυτή η νέα μορφή ύλης 

παραμένει άγνωστη  στο πλαίσιο του  Καθιερωμένου Προτύπου. 

Συνεπώς, παραμένει ανοικτό το πρόβλημα της φυσικής οντότητας  

του αιτίου που προκαλεί το υποτιθέμενο Πεδίο Higgs (υπό την ίδια, 

ακριβώς, έννοια της φυσικής σύστασης της σκοτεινής ενέργειας, η 

οποία, υποτίθεται, είναι υπεύθυνη για την επιταχυνόμενη κοσμική 

διαστολή).  
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Πρόκειται περί κενού χώρου; Αν ναι, πώς αυτό δικαιολογείται; 

Αν όχι, είναι, δυνατόν, π.χ., το αίτιο αυτό να είναι το ενεργειακό 

περιεχόμενο του πολυτροπικού ρευστού με συγκρούσεις {με πιθανούς, 

επομένως,  συνειρμούς συσχέτισης του Σωματιδίου Higgs με το 

αναζητούμενο συστατικό σωματίδιο (π.χ. το WIMP)  του 

πολυτροπικού κοσμικού ρευστού με συγκρούσεις (σκοτεινή μάζα) 

WIM});  

 

 Κυρίως, όμως, και σε σχέση με το πρόβλημα της φύσης του αιτίου 

που προκαλεί το υποτιθέμενο Πεδίο Higgs,  το Καθιερωμένο Πρότυπο, 

αν και ενδιαφέρεται για την δημιουργία βαρυτικών μαζών, εν τούτοις 

δεν περιλαμβάνει καμιά περιγραφή των βαρυτικών αλληλεπιδράσεων. 

Αυτό το γεγονός κάνει προβληματική έως εννοιολογικά απαγορευτική 

την χρήση αυτού του  προτύπου στην και για την περιγραφή των πρώτων 

σταδίων του Σύμπαντος, δεδομένου ότι, σε εκείνη την εποχή, δεν είναι 

δυνατόν, ακόμη, να περιγραφεί με φυσική συνέπεια, αλλά ούτε και να 

παραβλεφθεί η κυρίαρχη ιδιότητα του Σύμπαντος, δηλαδή, το 

Παγκόσμιο Βαρυτικό Πεδίο. 

 

 Αυτή η παρατήρηση έχει ιδιαίτερη σημασία ως προς το συχνά 

αναφερόμενο, κατά τα άλλα άκρως εντυπωσιακό για τον αμύητο,  

συμπέρασμα-επιχείρημα, ότι «κατά τις συγκρούσεις των δεσμών  στο 

CERN/LHC, αναπαράγονται οι συνθήκες του πρώιμου Σύμπαντος». 

Φυσικά, το μόνο που δημιουργείται στο σημείο σύγκρουσης είναι η υψηλή 

θερμοκρασία, συγκρίσιμη, ίσως, με αυτήν των πρωταρχικών σταδίων του 

Σύμπαντος. Με κανέναν τρόπο, όμως, δεν μπορεί να υποστηριχθεί η 

αναπαραγωγή  «εκεί και τότε», στην δέσμη, των πρώτων σταδίων του 

Σύμπαντος, για τον απλό-απλούστατο λόγο, ότι «εκεί και τότε» ΔΕΝ 
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φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη η κυρίαρχη φυσική παράμετρος του 

Σύμπαντος τότε και τώρα, δηλαδή, το Βαρυτικό Πεδίο του. 

 

Εξάλλου, στο πλαίσιο του Πεδίου Higgs, θεωρείται  ως 

απαραίτητη συνθήκη το  ότι οι θεωρούμενες στο πλαίσιό του μάζες είναι 

θετικές και δημιουργούν πάντοτε ελκτική βαρύτητα, σε αντίθεση με 

όσα είναι δυνατόν, υπό συνθήκες, να συμβαίνουν στο πλαίσιο των ροών 

σε ρευστά, σε αντιδιαστολή προς τις γεωδαισιακές κινήσεις των 

δοκιμαστικών σωματιδίων της κλασικής υδροδυναμικής και της 

κλασικής μαγνητουδροδυναμικής.  Δεν είναι γνωστή η συμπεριφορά και 

απόδοση του Φαινομένου Higgs σε μια τέτοια, κλασική κατά τα άλλα, 

περίπτωση.  

 

Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να περάσουν απαρατήρητες  ελλείψεις, 

αβεβαιότητες  και  ανοιχτά  προβλήματα του Καθιερωμένου Προτύπου 

της Θεωρητικής Φυσικής (ερωτήματα φυσικής πληρότητας και φυσικής 

συνέπειας, ανάλογα με αυτά του Κοσμολογικού Προτύπου Λ/CDM), 

ιδιότητες, οι  οποίες, εντελώς φυσιολογικά, δημιουργούν στον μη ειδικό 

(αλλά και στον ειδικό (!), γιατί όχι;),  ορισμένα  ερωτήματα και για το  

Καθιερωμένο Πρότυπο της Θεωρητικής Φυσικής 

 

Το πώς, ενδεχομένως, θα αναβαθμιστεί το Καθιερωμένο 

Πρότυπο της Θεωρητικής Φυσικής, για να απαντηθούν αυτά τα 

ερωτήματα-μυστήρια, είναι ένα ανοικτό πρόβλημα. Μάλιστα, δε, είναι  

ένα, κατά την γνώμη μου, πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι, όπως διαβάζομε 

και ακούμε,  είναι ευρέως διαδεδομένη και, δυστυχώς, εδραιωμένη η 

αντίληψη μεταξύ των Θεωρητικών Φυσικών, ότι δηλαδή, η 

οποιαδήποτε, έστω και μικρή απόκλιση της συμπεριφορά ενός 

σωματιδίου από τις προβλέψεις του Καθιερωμένου Προτύπου της 
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Θεωρητικής Φυσικής θα μπορούσε να αποτελεί ίχνος Νέας 

Φυσικής!!!. Δυστυχώς, αυτό δεν διαφέρει καθόλου από την αντίστοιχη 

κοσμολογική εμμονή στις ανεξάρτητες μεταξύ τους έννοιες σκοτεινή μάζα-

σκοτεινή ενέργεια, ούτε και από την πρόταση, ότι για την ερμηνεία της 

σκοτεινής ενέργειας μας χρειάζεται Νέα Φυσική!!! 

 

 

 

 

Το ενδιαφέρον, λοιπόν, ερώτημα σήμερα  είναι, αν, στην 

οικογένεια της διεθνούς κοινότητας των Θεωρητικών Φυσικών,  αυτό το 

Καθιερωμένο Πρότυπο της Θεωρητικής Φυσικής είναι γενικώς αποδεκτό ή 

υπάρχουν λόγοι αμφισβήτησής του (Υπό την ίδια ακριβώς έννοια,  αν, 

στην οικογένεια της διεθνούς κοινότητας των Αστρονόμων-

Αστροφυσικών-Κοσμολόγων,   το Καθιερωμένο Κοσμολογικό ΛCDM 

είναι γενικώς αποδεκτό ή υπάρχουν λόγοι αμφισβήτησής του!). Τέτοια, δε,  

ερωτήματα  έχουν καθαρώς επιστημονικό χαρακτήρα και, σε μιαν εποχή, 

διεθνώς, ισχνών οικονομικών αγελάδων και ύπαρξης πολλών 

σημαντικών, μη αγνοήσιμων, με προοπτική και αποδεδειγμένα χρήσιμων 

προς χρηματοδότηση ερευνητικών θεματικών περιοχών. Αυτά τα 

ερωτήματα τίθενται  με καθαρά επιστημονικά-ερευνητικά κριτήρια, 

αλλά και με σαφή αναφορά και στην πιθανή επανεξέταση του ύψους  

χρηματοδότησης της έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, που 

διενεργείται στο CERN και, βεβαίως, αλλού. 

 

Λοιπόν, ένα, ιδιαιτέρως ενδιαφέρον  ερώτημα, τεχνικής, μάλλον,  

φύσεως  σχετίζεται με το αν υπάρχει ή όχι η  δυνατότητα ανεξάρτητης 

επαλήθευσης των ερευνητικών-πειραματικών αποτελεσμάτων του CERN  
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από άλλον οργανισμό, εκτός του CERN,  και ποιες θα μπορούσαν να 

ήταν οι συνέπειες της μη ύπαρξης αυτής της δυνατότητας.  

 

Το πρώτο από τα ανωτέρω δύο ερωτήματα αναφέρεται, μεταξύ 

άλλων, στην λεγόμενη  επαναληψιμότητα ή αναπαραγωγιμότητα, μια 

βασική έννοια της επιστημονικής έρευνας, ότι, δηλαδή,  τα ευρήματα 

μιας οποιασδήποτε μελέτης μένουν τα ίδια, όταν τα δεδομένα υφίστανται 

νέα ανάλυση, ή όταν νέα δεδομένα συλλέγονται με ίδιες μεθόδους. Μια 

τέτοια, δε,  ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

είναι βασικό κριτήριο για την αποδοχή τους σε οποιοδήποτε επιστημονικό 

πεδίο. 

 

Ως ένα σχετικό παράδειγμα, είναι γνωστό, ότι από την μεγαλύτερη 

μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί ως σήμερα (τουλάχιστον μέχρι πριν 

από δύο περίπου χρόνια) για το θέμα αυτό  διαπιστώνεται, ότι τα δύο 

τρίτα των δημοσιεύσεων σε θέματα Ψυχολογίας δεν είναι δυνατό να 

αναπαραχθούν από ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες  (μόνον 39 σε 

σύνολο 100 δημοσιεύσεων).  

 

Αλλά, περιέργως, σημαντικό έλλειμμα επαναληψιμότητας έχει 

αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλα επιστημονικά πεδία, 

πέραν της Ψυχολογίας. Σύμφωνα με επιστημονικές δημοσιεύσεις-

αναλύσεις (Nature, Μάρτιος 2012), από τις 53 σημαντικές μελέτες για τη 

Βιολογία του Καρκίνου που εξετάσθηκαν, διαπιστώθηκε, ότι  μόνο οι 6 

ήταν δυνατό να αναπαραχθούν, δηλαδή, μόνον το περίπου 11% του 

συνόλου. Εξάλλου, σε ανεξάρτητη  μελέτη μιας αμερικανικής εταιρείας 

βιοτεχνολογίας (της Glenn Begley, πρώην Amgen) διαπιστώθηκε, ότι 

μεταξύ 53 «κορυφαίων» μελετών Ογκολογίας στο διάστημα 2001-2011, 

μόνο το 11% ήταν δυνατό να αναπαραχθούν στα εργαστήρια της 
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εταιρείας, ενώ, επίσης, σε αντίστοιχη έρευνα άλλης εταιρείας (της Bayer 

Health) διαπιστώθηκε, ότι τα αποτελέσματα μόνον του 25% των 

ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων που εξετάσθηκαν είναι δυνατόν να 

αναπαραχθούν. 

 

Εδώ και χρόνια υπήρχε η ανησυχία για την μη επαναληψιμότητα 

των επιστημονικών ευρημάτων, όμως οι άμεσες, συστηματικές ενδείξεις 

ήταν περιορισμένες. Τώρα φαίνεται, ότι προκύπτουν σημαντικές 

ενδείξεις,  ότι οι ανησυχίες είναι πραγματικές και, ευτυχώς, 

αντιμετωπίσιμες.  

 

Μπορεί να υποστηριχθεί, ότι τρεις είναι οι βασικοί λόγοι, για τους 

οποίους  τα αποτελέσματα μιας μελέτης δεν είναι δυνατόν να 

αναπαραχθούν: 1) Το αρχικό αποτέλεσμα ήταν ψευδώς θετικό, 2) Η 

απόπειρα αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων της μελέτης χρησιμοποιεί 

ελαφρώς διαφορετικές μεθόδους και υλικά και 3) Η απόπειρα 

αναπαραγωγής αποτυγχάνει κατά τύχη να αναπαράγει το αρχικό 

αποτέλεσμα. 

 

Πάντως,  σύμφωνα με την γενικότερη αντίληψη των ημερών μας, 

δεν αποκλείεται,  τα κίνητρα των επιστημόνων, δυστυχώς, να μην 

συμβαδίζουν πάντα με την ανάγκη αναπαραγωγιμότητας. Αυτό, απλώς, 

σημαίνει, ότι οι επιστήμονες έχουν μεν στόχο να συνεισφέρουν αξιόπιστη 

γνώση, ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να παράγουν συνεχώς αποτελέσματα, τα 

οποία  τους βοηθούν να διατηρήσουν την δουλειά τους ως ερευνητών (με 

άλλα λόγια, «να βγάλουν το ψωμί τους»)! Αυτό το συμπέρασμα 

ενισχύεται από το γεγονός, ότι επιστημονικές μελέτες με αναπάντεχα, 

εντυπωσιακά αποτελέσματα είναι πολύ πιο εύκολο να δημοσιευθούν σε 

σύγκριση με άλλες  αξιόπιστες, αλλά  «βαρετές» μελέτες, αλλά και από 
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το ότι τα μέχρι τώρα  συμπεράσματα προήλθαν  από τρεις κορυφαίες 

εκδόσεις του χώρου και όχι από άλλες, λιγότερο αξιόπιστες. Εύκολα 

γίνεται αντιληπτό, τι σημαίνει αυτό το τελευταίο για την όλη υπόθεση 

«δημοσίευση-αναγνώριση».  

 

Ίσως, πράγμα δύσκολο, ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του 

ελλείμματος αναπαραγωγιμότητας να είναι η ελεύθερη πρόσβαση στα 

δεδομένα των πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιεύσεων. Ένας άλλος 

τρόπος αφορά στην χρηματοδότηση της ίδιας της έρευνας. Η διάθεση 

π.χ., για τον σκοπό αυτόν,  του 3% των ερευνητικών κονδυλίων για 

βελτίωση της επαναληψιμότητας θα είχε μεγάλη διαφορά, ενώ, σήμερα, το 

ποσοστό αυτό είναι, δυστυχώς, σχεδόν 0%. 

 

 

Με δεδομένη, λοιπόν, την σημασία και την αναγκαιότητα της 

επαναληψιμότητας ή αναπαραγωγιμότητας των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων, το πρώτο από τα ανωτέρω δύο ερωτήματα, δηλαδή, 

αυτό της δυνατότητας ή όχι ανεξάρτητης επαλήθευσης των ερευνητικών 

πειραματικών αποτελεσμάτων του CERN  από άλλον οργανισμό, εκτός 

CERN,  αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

 

 

Και ένας επιπρόσθετος λόγος γι΄ αυτό το ιδιαίτερο  ενδιαφέρον 

(και για το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ) που προκύπτει και από τις επίσημες 

ανακοινώσεις του CERN, είναι η αξιοπαρατήρητη και άκρως διδακτική  

«υπερατλαντική, πρακτικώς, απόσυρση» από την έρευνα «τύπου, 

αξιώσεων, επιπέδου και επιδιώξεων CERN». Αυτή η έρευνα των ΗΠΑ, 

κατά την τελευταία δεκαετία, εν πολλοίς,  έχει στραφεί σε άλλες 

κατευθύνσεις. Μία είναι η παρατήρηση και οι  ιδιότητες των εκρήξεων 
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ακτίνων γ (γ-ray bursts, π.χ. μέσω του προγράμματος του Fermi Gamma-

Ray Space Telescope, μεταξύ άλλων και για, πιθανόν, μεταβλητή 

ταχύτητα του φωτός). Μια άλλη είναι η παρατήρηση των συστατικών 

σωματιδίων της σκοτεινής ύλης, μέσω την ανακάλυψης των (νέων οκτώ) 

Νάνων Γαλαξιών (Dwarf Galaxies),  συνοδών του  δικού μας Γαλαξία 

{με τυπικές για τον καθένα μάζα ίση  το πολύ προς 10-3   (το ένα 

χιλιοστό!) και λαμπρότητα ίση περίπου προς 10-9    (το ένα 

δισεκατομμυριοστό!) των αντίστοιχων τιμών του ίδιου του Γαλαξία μας}  

και μελέτη-προσδιορισμό των ιδιοτήτων τους, ως των πρώτων 

συστατικών στοιχείων του Σύμπαντος και πιθανών «εκπροσώπων» της 

(προς το παρόν) άγνωστης σκοτεινής μάζας. 

  

Με τα σύγχρονα, λοιπόν,  οικονομικά και επιστημονικά δεδομένα 

και προοπτικές,  προς το παρόν, φαίνεται, λέω φαίνεται, ότι η 

ανεξάρτητη του  CERN επανάληψη και, κυρίως, επαλήθευση των 

αποτελεσμάτων του  CERN, στο ορατό μέλλον  δεν προβλέπεται να 

γίνει ποτέ και πουθενά αλλού πάνω στην Γη, εκτός από το ίδιο το 

CERN (Κάτι διάβασα για πιθανό σχεδιασμό σχετικού προγράμματος 

στην Κίνα, χωρίς, όμως, περαιτέρω πληροφορίες έκτοτε).  

 

Φυσικά, δεν αποκλείεται αυτή η ανεξάρτητη επαλήθευση ή όχι 

επαλήθευση να γίνει στο Διάστημα,  με τους αφάνταστα ισχυρότερους, 

εκεί,  κοσμικούς επιταχυντές. Αυτό είναι, κατ’ αρχήν, μια δυνατότητα 

συνεργασίας του CERN με την Αστρονομία, η οποία, όμως, δυνατότητα, 

παρά την ανάλογη  υπερατλαντική θετική εμπειρία του παρελθόντος, 

δεν φαίνεται να ενδιαφέρει το CERN, το αντίθετο, μάλιστα, θα έλεγα!.   
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Όμως, σε μια τέτοια  «διαστημικής φύσεως», νομοτελειακά 

αναγκαστική εξέλιξη για το CERN,  γίνεται σαφές, ότι η όλη υπόθεση 

CERN  τίθεται σε μια εντελώς διαφορετική βάση και  φιλοσοφία, η, δε,  

χρηματοδότησή της, και πάλι, αναγκαστικά, τίθεται υπό αμφισβήτηση, 

τουλάχιστον υπό την σύγχρονη μορφή του CERN  και υπό την σύγχρονη 

μορφή αυτής της χρηματοδότησής του. Γιατί; Διότι, προφανώς, η 

δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου και ανεξάρτητης επαλήθευσης των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων του CERN, σε συνδυασμό με σχετικές 

θεωρητικές αμφισβητήσεις για το Καθιερωμένο Πρότυπο,  είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή των αποτελεσμάτων αυτών 

(πολύ δε περισσότερο για την απονομή ενός Βραβείου  Nobel!).  

  

Αυτή η αναγκαιότητα αποτελεί, πλέον, μη αμφισβητούμενη 

πραγματικότητα και ιστορία και, γι’ αυτόν τον λόγο, εκφράζονται  

αμφιβολίες για τις προοπτικές και για το μέλλον του  CERN, τουλάχιστον 

υπό την σημερινή μορφή, δομή και λειτουργία του. Και το  θλιβερό και 

απογοητευτικό σχετικό αντιπαράδειγμα, το οποίο δεν πρέπει να 

ξεχνούμε ποτέ,  είναι τα, όπως αποδείχθηκε, αμφιλεγόμενα 

αποτελέσματα του γνωστού Πειράματος Background Imaging of Cosmic 

Extragalactic Polarization (BICEP 2) στην Ανταρκτική  για την, τελικώς, 

τότε, μη ανακάλυψη, ατυχώς, των κυμάτων βαρύτητας (η οποία, ούτως ή 

άλλως, συνέβη αργότερα).  

 

Αναμένονται, λοιπόν, από τους ειδικότερους ερευνητές  

επισημάνσεις  και υποδείξεις για το πού είναι  πιθανόν να γίνεται  

λάθος και τι μας διαφεύγει στον ανωτέρω συλλογισμό. Και, φυσικά, 

δεν αναφέρομαι ούτε στις συνθήκες λειτουργίας του CERN, ως διεθνούς 

«πολυπολιτισμικού» οργανισμού,  ούτε στα οφέλη που, πιθανόν,  έχουν 

προκύψει από την έρευνα που διενεργείται στο CERN και για την χώρα 
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μας. Αναφέρομαι, απλώς και μόνον, στο καθαρά επιστημονικό 

περιεχόμενο και στους αντικειμενικούς επιστημονικούς σκοπούς αυτής της 

έρευνας!  

 

 

Πέραν αυτού, όμως, ένα εξίσου ενδιαφέρον σημείο και ανοικτό 

ερώτημα, στο οποίο, ίσως, ως μη ειδικός, επίσης, διατηρώ ορισμένες 

επιφυλάξεις (μπορεί να κάνω και λάθος!),  σχετίζεται με το μεγάλο 

εύρος, προς το παρόν, όπως διαβάζω, των θεωρητικά προβλεπόμενων-

αναμενόμενων και,  κατ’ αρχήν, επιτρεπτών  τιμών της μάζας του  

του περίφημου Higgs Boson (ή Σωματιδίου του Θεού!). 

  

Ορισμένες, μάλιστα, απ’ αυτές  τις θεωρητικά προβλεπόμενες 

τιμές της μάζας διαφέρουν πάρα πολύ από την μετρηθείσα τιμή του 

Higgs Boson, γεγονός, που, ναι μεν δεν  είναι απορριπτέο, 

προβληματίζει, όμως, ιδιαίτερα.  Είναι ενδιαφέρον, ότι αυτή η 

αβεβαιότητα παρουσιάζεται από το CERN προς τα έξω, τεχνηέντως (και, 

ίσως, αφελώς!), με την μορφή της «αθώας» ερώτησης «Είναι το Higgs 

Boson μοναδικό ή είναι  μέλος μιας ευρύτερης οικογένειας συναφών 

σωματιδίων που δίνουν μάζα στα άλλα σωματίδια;». Προφανώς, το 

πραγματικό νόημα αυτής της ερώτησης, είναι, βεβαίως,  το εξαιρετικά 

μεγάλο εύρος τιμών της θεωρητικά προβλεπόμενης μάζας του Higgs 

Boson στο πλαίσιο του γενικώς αποδεκτού σήμερα  Καθιερωμένου 

Προτύπου της Θεωρητικής Φυσικής. 

 

Ενισχυτικά της ανωτέρω αβεβαιότητας είναι και τα παρακάτω 

«ανοικτά προβλήματα»  του Καθιερωμένου Προτύπου, τα οποία, όμως, 

περιέργως, δεν τονίζονται όσον θα έπρεπε : 1) H  άγνωστη φύση της 

σκοτεινής ύλης, 2) Η μη παρατήρηση, μέχρι τώρα, της αντιύλης, 3) Η 



 

 

 

 102 

 

ύπαρξη σωματιδίων γραμμικών διαστάσεων μικρότερων αυτών των  

quarks (π.χ των υπερσυμμετρικών σωματιδίων, καλούμενων και 

σωματιδίων s), και 4)  Η κβαντομηχανικής φύσεως δυνατή 

διακύμανση-μετάλλαξη του Higgs Boson προς/από άλλους τύπους 

σωματιδίων (π.χ το top quark, τα W and Z Bosons, και ακόμη τα ζεύγη 

Higgs Bosons).   

 

Ειδικότερα, η πιθανή διακύμανση-μετάλλαξη του Higgs Boson, 

συνεπάγεται (δεν αποκλείει) προβλεπόμενες τιμές της μάζας του, 

ορισμένες από τις οποίες είναι  συγκρίσιμες με την Μάζα Planck (την, 

θεωρητικά, μεγαλύτερη δυνατή-επιτρεπτή μάζα σωματιδίου), δηλαδή, 

περίπου 1015 φορές μεγαλύτερη της μετρηθείσας στον LHC/CERN!  Αν, 

όμως, τέτοιες αναμενόμενες μεγάλες τιμές της μάζας του Higgs Boson 

είναι θεωρητικά μη απαγορεύσιμες, τότε η πραγματική μάζα τoυ  Higgs 

Boson θα μπορούσε να είναι υπερβολικά έως «πειραματικά 

απαγορευτικά» μεγάλη. Σε μια τέτοια περίπτωση, όμως, προφανώς, είναι 

αμφίβολο, αν η ίδια η ανακάλυψη του Higgs Boson θα μπορούσε, κατ’ 

αρχήν, να θεωρηθεί δυνατή.  Συνεπώς, θα μπορούσε να είχε νόημα (και να 

απαιτεί απάντηση) το ερώτημα «Τι ακριβώς ανακαλύφθηκε στο  CERN, 

όπως ανακοινώθηκε προ τριετίας περίπου;».  

 

Ας σημειωθεί, δε, ότι αυτό το πρόβλημα  είχε γίνει αντιληπτό πολύ 

πριν από την ανακοίνωση παρατήρησης του Higgs Boson και 

εξακολουθεί να υφίσταται μετά την ανακοίνωση, δημιουργώντας και 

συντηρώντας, έτσι, αβεβαιότητες ως προς την πραγματική σημασία των  

μέχρι τώρα  πειραματικών αποτελεσμάτων στο CERN, οι οποίες και 

χρησιμοποιούνται ως άλλοθι και δικαιολογία για την περαιτέρω έρευνα 

και τους αντικειμενικούς σκοπούς της. 
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Συνεπώς,  είναι εντελώς λογικά  τα εξής  ερωτήματα, τα οποία δεν 

γνωρίζω να  έχουν απαντηθεί:  «Γιατί η μετρηθείσα μάζα του Higgs Boson 

είναι η πραγματική και μοναδική μάζα του, ώστε, έτσι και «πομπωδώς», 

λύθηκαν όλα  τα προβλήματα του Καθιερωμένου Προτύπου της 

Θεωρητικής Φυσικής;  Πώς αποφασίσθηκε, αν αποφασίσθηκε,  αυτή η 

αναγκαστική ταύτιση; Πώς και γιατί αποκλείεται  να είναι πραγματικό 

γεγονός  η μεγάλη κατ’ αρχήν ασυμφωνία μεταξύ της θεωρητικά 

προβλεπόμενης πραγματικής τιμής και της πειραματικά 

προσδιορισθείσας (στο LHC/CERN)  τιμής της μάζας του  Higgs Boson;»  

[Υπενθυμίζεται η ομοιότητα αυτού του επιχειρήματος προς την κατά 

πολλές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη, θεωρητικά προβλεπόμενη τιμή  της 

κοσμολογικής σταθεράς (ως ιδιότητας του κβαντικού κενού),  σε σχέση 

με την παρατηρησιακά «απαιτούμενη», μέσω του Διαγράμματος Hubble,  

τιμή της κοσμολογικής σταθεράς].  

 

Αν αποδεχθούμε, ως αξιόπιστα, ορθά και αποδεκτά, τα  

πειραματικά αποτελέσματα στο CERN για την ανωτέρω  μάζα  (όπως 

συμπεραίνεται, φυσικά,  από την επίσημες ανακοινώσεις του CERN), 

τότε, προφανώς, είναι επιβεβλημένο, με κάποιον τρόπο να δικαιολογηθεί, 

πειραματικά και θεωρητικά και εκ των προτέρων, ότι η πραγματική 

τιμή του  μοναδικού Higgs Boson ανήκει αναγκαστικά και μόνον  σε 

εκείνη την περιοχή τιμών, η οποία είναι πειραματικά ελέγξιμη-

επαληθεύσιμη με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες του CERN έως 

τώρα.   

 

Αν, όμως,  αυτό δεν είναι δυνατόν (π.χ., από τεχνικής, 

τουλάχιστον, πλευράς) και η πραγματική τιμή της μάζας του Higgs 

Boson είναι, από πειραματικής πλευράς, απαγορευτικά μεγάλη (ή 

απαγορευτικά μικρή), τότε αυτό το συμπέρασμα, αυτή η νέα «άλλη 
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πραγματικότητα» θα ήταν δυνατό να μας  «υποδεικνύει» την υπόνοια 

και την πιθανότητα επιστημονικής αυθαιρεσίας, αν όχι  μαθηματικής 

ατέλειας ή/και φυσικής ανεπάρκειας (ή και τα δύο) του γενικώς 

αποδεκτού, σήμερα  Καθιερωμένου Προτύπου της Θεωρητικής Φυσικής. 

Με άλλα λόγια, για την πιθανή, ίσως,  ασυμφωνία  μεταξύ της 

θεωρητικά προβλεπόμενης τιμής και της πειραματικά 

προσδιοριζόμενης τιμής  της μάζας του Higgs Boson, είναι δυνατό να 

μην φταίει το πείραμα και οι μετρήσεις, αλλά η χρησιμοποιούμενη 

θεωρία, δηλαδή, Καθιερωμένο Πρότυπο της Θεωρητικής Φυσικής.  

Δηλαδή, η πρόβλεψη της θεωρίας  γι΄ αυτήν την τιμή της μάζας δεν είναι 

ακριβής, ούτε μοναδική, ίσως, ούτε και ρεαλιστική, οπότε στερείται 

νοήματος κάθε προσπάθεια για ανακάλυψη του Higgs Boson, τουλάχιστον 

στο CERN!  Είναι προφανής η αναλογία ενός τέτοιου συλλογισμού-

συμπεράσματος  με την φυσικώς ανεπαρκή  (και μοιραία) (δήθεν) 

ερμηνεία του Διαγράμματος  Hubble των μακρινών υπερκαινοφανών  

στο πλαίσιο του Προτύπου Λ/CDM. 

 

Δεν αποκλείεται, λοιπόν, η πειραματικά προσδιοριζόμενη τιμή στο 

LHC/CERN, πράγματι,  να είναι πολύ μικρότερη της προβλεπόμενης 

από το Καθιερωμένο Πρότυπο της Θεωρητικής Φυσικής, η ορθότητα, 

πληρότητα και ισχύς του οποίου, όμως, μέχρι τώρα, δεν αμφισβητείται. 

Σημειώνεται, ότι ένα τέτοιο, αρνητικό για το  Καθιερωμένο Πρότυπο, 

πιθανό  συμπέρασμα ενισχύεται και από την ανακάλυψη  (και 

επιβεβαίωση με την απονομή, πρακτικώς, ενός Βραβείου Nobel  και ενός 

Βραβείου Θεμελιώδους Φυσικής) του φαινομένου της ταλάντωσης των 

νετρίνων, το οποίο  συνεπάγεται, ότι τα νετρίνα έχουν μη μηδενική 

μάζα, αντίθετα προς τις προβλέψεις του  Καθιερωμένου Προτύπου της 

Θεωρητικής Φυσικής. 
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Και στο σημείο αυτό, λοιπόν, αναμένονται από τους ειδικότερους 

ερευνητές  οι επιβαλλόμενες επισημάνσεις  και υποδείξεις για το πού 

είναι  πιθανόν να γίνεται  λάθος και τι μας διαφεύγει στον ανωτέρω 

συλλογισμό ως προς το καθαρά επιστημονικό περιεχόμενο και τους 

αντικειμενικούς επιστημονικούς σκοπούς αυτής της έρευνας (όχι, βεβαίως, 

όπως, ήδη, αναφέρθηκε, ούτε στις συνθήκες λειτουργίας του CERN, ως 

διεθνούς «πολυπολιτισμικού» οργανισμού,  ούτε στα οφέλη που, 

πιθανόν,  έχουν προκύψει από την έρευνα που διενεργείται στο CERN 

και για την χώρα μας). 

 

4.3ζ  Η «Απορία-Πρόκληση» των Νέων Γήινων Επιταχυντών  

  

Έτσι, φθάνομε στα «πολύ δύσκολα», διότι ένα άλλο, υπό τις 

παρούσες συνθήκες, σοβαρότατο θέμα για το άμεσο μέλλον, είναι η 

φιλοσοφία για την (αδιαμφισβήτητης, όπως συνεχώς υποστηρίζεται, 

σημασίας)  θεωρητική  πρόταση-πρόβλεψη-ύπαρξη-ανακάλυψη συνεχώς 

νέων σωματιδίων, όπως π.χ. των υπερσυμμετρικών σωματιδίων s. Όμως, 

μια τέτοια φιλοσοφία  θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή κατ’ αρχήν και 

μόνον, ως έκφραση  αγωνίας για επιστημονική-ερευνητική επιβίωση 

(γενικής ισχύος για κάθε θεματική ερευνητική περιοχή, βεβαίως!), 

όχι, όμως, και ως επιβαλλόμενη επιστημονική-ερευνητική 

αναγκαιότητα και, μάλιστα, χρηματοδοτούμενη!   

 

Στο πλαίσιο της διεθνούς και ιδιαιτέρως της εθνικής οικονομικής 

πραγματικότητας, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η συνεχώς 

προτεινόμενη-επιδιωκόμενη-αιτούμενη από το CERN  μόνιμη, καθ΄ 

υπέρβαση και κατά θεματική εξαίρεση (εις βάρος άλλων θεματικών 

περιοχών)   χρηματοδότηση της έρευνας με τους  επιταχυντές του 
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CERN.  Και, μάλιστα, με  αναφορά όχι αποκλειστικά στη συντήρηση των 

εν ενεργεία επιταχυντών στο CERN, αλλά, επί πλέον, στην κατασκευή 

νέων επιταχυντών και στο CERN και στην χώρα μας. 

 

 Το ενδιαφέρον επιχείρημα του CERN είναι ότι με τους νέους 

επιταχυντές στο CERN θα επιδιωχθεί η πειραματική επαλήθευση της 

ύπαρξης (ανακάλυψη!) των υπερσυμμετρκών σωματιδίων s (τα οποία, 

αναμφίβολα, ενδιαφέρουν, κυρίως, τους Θεωρητικούς Φυσικούς). Όμως, 

ταυτόχρονα  υποστηρίζεται (αφελώς!), ότι ένας αντικειμενικός 

αιτιολογικός σκοπός  των νέων επιταχυντών δεν είναι, απλώς, η 

ανακάλυψη αυτών των νέων σωματιδίων (s), αλλά η «τελική(;;;)» 

επαλήθευση (ή όχι, βεβαίως!)  της  «ήδη πειραματικά  μετρηθείσας» 

μάζας του Higgs Boson, η ανακάλυψη του οποίου, ούτως ή άλλως,  

επίσης, διατυμπανίσθηκε  υπέρμετρα και τόσο υπερβολικά και αμείφθηκε 

θορυβωδώς με ένα Βραβείο  Nobel! Δηλαδή, ρωτά ένας 

καλοπροαίρετος συζητητής: Σήμερα, χρειάζονται και άλλες αποδείξεις 

της (εν δυνάμει;)  πραγματικότητας που τόσο έντονα ζήσαμε με το 

Higgs Boson; 

 

Και όλα αυτά, μάλιστα, σε μιαν εποχή,  διεθνώς, ισχνών 

οικονομικών αγελάδων και με πολλές άλλες προς χρηματοδότηση 

θεματικές ερευνητικές περιοχές στη διεθνή ερευνητική σκακιέρα, 

τουλάχιστον εξίσου ενδιαφέρουσες και χρήσιμες, όπως π.χ. το Διάστημα 

και η Διαστημική Τεχνολογία, ή, και η Αστρονομική Κοσμολογία για την, 

ιδιαιτέρως, παρατηρησιακή επαλήθευση των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων 

του επιτυχημένου πολυτροπικού κοσμικού ρευστού με συγκρούσεις και 

των κοσμολογικών συνεπειών τους. Και, επίσης, σε μια εποχή που η 

χρήση των φυσικών, εν αφθονία επιταχυντών στο Διάστημα αποφεύγεται,  
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από το CERN, «όπως ο διάβολος αποφεύγει το λιβάνι», αν και κατ’ 

επανάληψη υποδεικνύεται ως θετική εμπειρία του παρελθόντος». 

 

Σημειώνω εδώ, ότι, για ένα τόσο σημαντικό θέμα οικονομικής 

στήριξης της έρευνας στην χώρα μας, σημαντικό λόγο αναμενόταν να 

έχει και ακόμη πιο σημαντικό ρόλο αναμενόταν να διαδραματίσει 

(κάτι που, όμως, μάλλον δεν αναμένεται, πλέον!) ο νεοτεχθείς και, 

δυστυχώς, ήδη, πλήρως αποπροσανατολισμένος,  Ελληνικός 

Οργανισμός Διαστήματος. 

 

 

4.3η  Μια Αισιόδοξη Ματιά στο Μέλλον 

  

Ως προς το μέλλον, σημειώνεται, ότι για την φύση και τις ιδιότητες 

της  σκοτεινής ύλης, για τις οποίες αποτελέσματα αναμένονται από το 

CERN, έχει, ήδη, προταθεί επισήμως η νεωτεριστική επαλήθευσή  τους 

στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος  Dark Energy Survey  (DES), 

(με την χρήση και  του μελλοντικού (για το 2019 περίπου) αστρονομικού 

οργάνου  DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), για την μελέτη 

των μεταβολών του ρυθμού κοσμικής διαστολής (και, περαιτέρω, των 

κενών φυσικού νοήματος, όπως παρουσιάζονται μέχρι σήμερα,  εννοιών 

κοσμολογική σταθερά και σκοτεινή ενέργεια). Πραγματικά, κάτι τέτοιο 

είναι αμέσως εφικτό, μέσω ενός αναπροσανατολισμού του προγράμματος 

DES, με σκοπό (και) τον προσδιορισμό του ρόλου των (αγνοημένων μέχρι 

τώρα) εσωτερικών φυσικών χαρακτηριστικών του κοσμικού ρευστού. 

Εξάλλου, στη νέα μορφή αυτού του προγράμματος,  το παρατηρούμενο 

φυσικό φαινόμενο είναι το ίδιο (κοσμική διαστολή και επιτάχυνση της ), 
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ενώ διαφέρει, απλώς το ζητούμενο, φυσικώς-αστροφυσικώς εντελώς 

διαφορετικό,  αίτιο.  

 

Σε σχέση με την αναγκαιότητα ενός τέτοιου αναπροσανατολισμού,  

είναι ενδιαφέρον, ότι, κατά την τελευταία περίπου δεκαετία, η κύρια 

συνεισφορά του προγράμματος Dark Energy Survey, προς το παρόν, δεν 

αναφέρεται στα ανωτέρω θέματα, αλλά,  έχει, ήδη,  στραφεί προς άλλα 

θέματα, με  έμφαση στην ανακάλυψη των Νάνων Γαλαξιών (Dwarf 

Galaxies),  συνοδών του  δικού μας Γαλαξία και στην μελέτη-

προσδιορισμό των ιδιοτήτων τους, ως των πρώτων συστατικών στοιχείων 

του Σύμπαντος και πιθανών «εκπροσώπων» της (προς το παρόν) 

άγνωστης σκοτεινής μάζας. 

 

Σε μια τέτοια προσπάθεια, θα ήταν, λοιπόν, πολύ χρήσιμο για 

όλους, να μπορούσε σύντομα το CERN να μας πει και κάτι χρήσιμο π.χ. 

για τα WIMPs, ως τα συστατικά της σκοτεινής μάζας. Διότι, πραγματικά, 

τα WIMPs εμφανίζονται    γενικώς σε όλες τις φυσικές υπερσυμμετρικές 

θεωρίες ασθενών κλιμάκων, πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου, αλλά 

και, προφανώς, σχετίζονται με την άμεση ή έμμεση ανακάλυψη της 

σκοτεινής μάζας, διότι συνδέονται με συγκεκριμένα προβλήματα του 

Καθιερωμένου Προτύπου.  

 

Περαιτέρω, δε, δεν πρέπει να αδιαφορούμε για την  εξαιρετικής 

σημασίας και  ενδιαφέροντος πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία η 

κοσμολογική σταθερά, η προβλεπόμενη  από την Θεωρητική Φυσική για  

κενό (ως ιδιότητα του κβαντικού κενού), είναι απίθανα μεγάλη ως 

πρόβλεψη, περίπου 10123 (!!!) φορές μεγαλύτερη από την απαιτούμενη με 

βάση τις παρατηρήσεις. Γιατί, λοιπόν, εκ νέου δεν διερωτήθηκε κανένας 

για το αν, για μια τέτοια απόκλιση, δεν φταίει η θεωρητική πρόβλεψη 
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αλλά το ίδιο το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο από το οποίο προέκυψε 

αυτή, αλλά, επίσης  και για την αψυχολόγητη εφαρμογή-χρήση αυτής της 

πρόβλεψης, για την ερμηνεία των κοσμολογικών παρατηρήσεων, με το  

κοσμικό ρευστό, βεβαίως, αυθαίρετα και με ελάχιστα φυσικό τρόπο 

σκέψης αυτό να  θεωρείται  σκόνη; 

    

Μια τέτοια αιρετική, αλλά πλήρως δικαιολογημένη (και συνεχώς 

επανερχόμενη)  αμφισβήτηση καθιερωμένων και γενικώς αποδεκτών 

αποτελεσμάτων και προτύπων, συνοδευόμενη, βεβαίως,  από την 

απολύτως θεμελιωμένη συμπλήρωση ή/και αντικατάστασή τους,  δεν 

είναι καθόλου  σπάνια και απίθανη στην επιστημονική έρευνα. Βεβαίως, 

αυτό, ακριβώς, συμβαίνει  σήμερα στην Αστρονομική Κοσμολογία, 

οπότε, γιατί όχι και αλλού. 

 

 Συνεπώς, ο επιστημονικός ρεαλισμός απαιτεί να είμαστε 

ανοιχτόμυαλοι, γιατί όχι και στην  αμφισβήτηση του Καθιερωμένου 

Προτύπου της Θεωρητικής Φυσικής.  Απαιτεί, επίσης, εκτός από 

ανοιχτόμυαλοι, να είμαστε  και καλόπιστοι και, πάντα,  μακριά από  

επιστημονικό πανικό, από επιστημονική υστεροβουλία,  από στενό 

επιστημονικό ορίζοντα και, οπωσδήποτε, κατά το δυνατόν, απαλλαγμένοι 

από το καταστροφικό σύνδρομον της βαρύνουσας γνώμης.   

 

Γι’ αυτόν τον αντικειμενικό σκοπό  χρειάζονται, επιτακτικά, 

νέες ιδέες, ιδίως, όταν, σύμφωνα με τα μηνύματα των καιρών, η διακοπή 

ή η μείωση της χρηματοδότησης της έρευνας είναι « επί θύραις», ούτως ή 

άλλως, για καθαρά οικονομικούς λόγους. Εξάλλου, οι επιστήμονες 

ερευνητές (πρέπει να) γνωρίζουν το δίδαγμα των τελευταίων ετών της 

χώρας μας, σύμφωνα με το οποίο,  «η πολιτική έχει πάντα οικονομικές 

αιτίες και λύσεις και η οικονομία  έχει πάντα πολιτικές αιτίες και λύσεις 
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!!!», μια αρχή που έχει απόλυτη ισχύ    και στην περίπτωση του CERN, 

δηλαδή, ενός  οργανισμού χρηματοδοτούμενου από πολλές εκλεγόμενες 

κυβερνήσεις λαών με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές 

προτεραιότητες (Δεν είναι δυνατόν να εθελοτυφλούμε μπροστά στις 

πρόσφατες ευρωπαϊκές  πολιτικώς-εκλογικώς σαφέστατες εξελίξεις, σαν να 

είμαστε απομονωμένοι μέσα σε μια γυάλα!). 

 

Ένας τέτοιος ρεαλισμός και αντιμετώπιση της πραγματικότητας δεν 

μπορεί να μην  ενδιαφέρει όλους και, βεβαίως, το ΚΟΛΛΕΓΙΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΑ, την Ε.Ε.Φ. και τον Ο.Φ.Α. και τις παντοειδείς δραστηριότητές 

τους, όπως  π.χ. αυτήν την σειρά ομιλιών και, κυρίως, το νεανικό 

ακροατήριό τους. 

 

Συμπερασματικά, με αφορμή την ανάλογη, καθ’ όλα θεμελιωμένη 

αμφισβήτηση  του αντίστοιχου Καθιερωμένου Προτύπου στο πλαίσιο της 

σύγχρονης Αστρονομικής Κοσμολογίας (Πρότυπο Λ/CDM), θεωρώ 

εξαιρετικά χρήσιμο για το μέλλον, όλες οι ανωτέρω ερωτήσεις-

αμφισβητήσεις για το Καθιερωμένο Πρότυπο της Θεωρητικής Φυσικής, 

τις οποίες άνετα θα  χαρακτήριζα «προκλητικές» και «αιρετικές» (για 

πολλούς),  να τεθούν προς ανοικτή, κοινή εξέταση και αναλυτική 

συζήτηση όλων των ενδιαφερομένων και σχετικών επιστημόνων.  

 

Ερωτήσεις (ή και πραγματικότητες), όπως οι ανωτέρω, δεν  είναι 

δυνατόν ούτε να αποσιωπούνται ούτε να αγνοούνται. Όμως, μέχρι τώρα, 

δεν έχουν υπάρξει  πρωτοβουλίες και ανοικτές συζητήσεις (ούτε και στο 

πλαίσιο εθνικών επιστημονικών συναντήσεων, πέρα και ανεξάρτητα, 

φυσικά, από τις συνήθεις παρουσιάσεις των διαφορετικών μεταξύ τους 

θεματικών περιοχών στα επιστημονικά συνέδρια).  
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Σε εθνικό επίπεδο,  απώτερος σκοπός   ενός τέτοιου 

γενικότερου προβληματισμού είναι να διευκρινισθούν ο τρόπος, οι 

επιλογές, οι κατευθύνσεις  και οι προτεραιότητες της 

χρηματοδότησης της έρευνας. Και αυτό πρέπει να γίνει ανεξάρτητα 

από τον ρόλο, τις απόψεις και τις πιέσεις  προς την εκάστοτε αρμόδια 

και υπεύθυνη για την χρηματοδότηση «εξουσία» από τους 

«ενδιαφερόμενους» σχετικούς επιστημόνες-ερευνητές και από το πλήθος 

τους (μια θλιβερή πραγματικότητα, δυστυχώς, και για την χώρα μας και 

για την δημοκρατία μας!). Αναλυτικότερα, απαιτείται  η σαφής 

διευκρίνιση-διάκριση αφενός μεν του εννοιολογικού-νοηματικού 

περιεχομένου όλων των ανωτέρω ερευνητικών απόψεων και θεματικών 

περιοχών  ενδιαφέροντος (και) Κοσμολογίας-Αστρονομίας, αφετέρου δε, 

της πραγματικής σχέσης καθεμιάς από όλες αυτές τις θεματικές 

περιοχές  με το παρατηρησιακά προσβάσιμο Σύμπαν, δηλαδή, το 

Σύμπαν που είναι παρατηρησιακά-πειραματικά ελέγξιμο). 

 

 Ως προς την σημασία του παρατηρησιακά προσβάσιμου των 

θεωρητικών  προβλέψεων μιας θεματικής περιοχής, σας  θυμίζω, ότι από 

την εποχή της πρότασής της από τον  Einstein (πριν από εκατόν δύο 

χρόνια, το 1916),  η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, λόγω ελλείψεως, 

πρακτικώς, εφαρμογών της, αντιμετωπιζόταν ως, απλώς, ένα ενδιαφέρον 

μαθηματικό παιχνίδι και ανάλογο, βεβαίως, ήταν και το ύψος της 

επίσημης χρηματοδότησης της σχετικής έρευνας. Έπρεπε, λοιπόν, να 

περιμένουμε περίπου πενήντα ολόκληρα χρόνια από το 1916, μέχρι την 

δεκαετία του ’60, οπότε και έγιναν  οι μεγάλες αστρονομικές 

ανακαλύψεις (π.χ. αστέρες νετρονίων, ημιαστέρες (quasars) κ.α., με 

ελέγξιμα σ΄ αυτούς τα σχετικιστικά αστροφυσικά φαινόμενα). Η 

συμπεριφορά και οι ιδιότητες αυτών των αντικειμένων  ερμηνεύθηκαν 

από την Γενική Θεωρία της Σχετικότητας ως εφαρμογές της. Έτσι, αυτή η 
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θεωρία σχετίσθηκε αμέσως με τις αστρονομικές παρατηρήσεις και το 

παρατηρησιακά προσβάσιμο Σύμπαν (ιδιότητές της, μάλιστα, οι οποίες 

μας έδωσαν και έναν εντελώς διαφορετικό, εξαιρετικά ενδιαφέροντα και, 

επί πλέον, αποδοτικό τρόπο διδασκαλίας της!). 

 

Μιαν ανάλογη κατάσταση αντιμετωπίζομε σήμερα με την περιοχή 

«Σωματιδιακή Φυσική» (Particle Physics), άμεσου ενδιαφέροντος του 

CERN, την σχέση της, ή όχι, με την Κοσμολογία και την προτεραιότητα  

χρηματοδότησης της σχετικής έρευνας.  Απλή αναδρομή στο Διαδίκτυο 

πληροφορεί, ότι η Σωματιδιακή Φυσική  έχει προκύψει ως αποτέλεσμα 

της Οπτικής Αστρονομίας. Αλλά, πρέπει, επίσης, να τονισθεί, ότι, με την 

συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας ανιχνευτών, στηρίζεται αναγκαστικά 

στην Αστροφυσική-Κοσμολογία, λόγω της αδυναμίας μας  παραγωγής 

πάνω στην Γη  σωματιδίων με ενέργειες συγκρίσιμες με τις ενέργειες που 

ανιχνεύουμε στο Διάστημα. Διότι, όπως είναι κοινώς γνωστό και, ήδη, 

αναφέρθηκε, π.χ.  το φάσμα των ακτίνων Χ περιλαμβάνει σωματίδια 

με ενέργειες της τάξης 1020 eV, ενώ οι δυνατότητες του LHC/CERN 

(συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου) δεν υπερβαίνουν τα μερικά  

ΤeV (1012 eV), δηλαδή, μόλις το ένα εκατοντάκις εκατομυριοστό των 

παρατηρούμενων αστροφυσικών-κοσμολογικών ενεργειών 

σωματιδίων. 

  

Συνεπώς, σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση,  η  

δυνατότητα «προσέγγισης» του  LHC/CERN στο παρατηρούμενο Σύμπαν 

(ιδιαίτερα, δε, στο λεγόμενο Πρώιμο ή, ορθότερα,  Πρωταρχικό Σύμπαν) 

είναι αμελητέα έως ανύπαρκτη. Αυτό είναι  μια πολύ απαισιόδοξη 

προοπτική για το μέλλον του CERN από παρατηρησιακής πλευράς,  όσον, 

δηλαδή,  αυτό θα θεωρείται εκτός και της Αστρονομικής επιστήμης και 
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εκτός του παρατηρησιακώς προσβάσιμου Σύμπαντος, από, δε, πλευράς  

χρηματοδότησης της έρευνας, θα διάκειται ανταγωνιστικά προς αυτήν. 

  

Με βάση τα ανωτέρω, σήμερα θα ήταν δυνατόν να υπάρξουν 

δικαιολογημένες υπόνοιες και να διατυπωθούν λογικές αμφιβολίες, 

σύμφωνα με τις οποίες   η  ανακοινωθείσα πειραματική επαλήθευση της 

ύπαρξης του Πεδίου  Higgs  και της ανακάλυψης του Σωματιδίου Higgs 

εξακολουθούν να δημιουργούν ερωτηματικά και ως προς την 

επαναληψιμότητά τους και ως προς την προοπτική τους και ως προς την 

φυσική διάστασή τους και, τελικά, ως προς την πιθανή ερμηνεία της 

απόκλισης  θεωρητικών προβλέψεων και πειραματικών δεδομένων για 

την μάζα του Higgs Boson {αλλά (τουλάχιστον!) και για την μάζα του 

νετρίνου και την θεωρητικά προβλεπόμενη τιμή της κοσμολογικής 

σταθεράς (ως ιδιότητας του κβαντικού κενού)}. Παρά τα όσα 

εντυπωσιακά  έχουν προηγηθεί, ερωτώ, απλώς ερωτώ, μήπως, η 

«ανακάλυψη» και, ιδιαιτέρως, η πειραματική  «επανάληψη-

επιβεβαίωση» της ανακάλυψης του σωματιδίου  Higgs θα μπορούσαν να 

χαρακτηρισθούν «έωλες»; 

 

Σε μια τέτοια  πιθανή περίπτωση, με βάση όλα τα ανωτέρω θέματα 

ανοικτά, με αιωρούμενη έως αβέβαιη την (αναγκαία και επιβαλλόμενη, 

όπως συνεχώς υποστηρίζεται αρμοδίως!) ανακάλυψη των 

υπερσυμμετρικών σωματιδίων, και σε πλήρη αντιστοιχία προς την 

αμφισβήτηση του γνωστού  Προτύπου ΛCDM  της Κοσμολογίας (ατυχώς 

καλούμενου Καθιερωμένο Πρότυπο της Κοσμολογίας),  θα ήταν δυνατή η 

(απολύτως καλοπροαίρετη, βεβαίως!) αμφισβήτηση του Καθιερωμένου 

Προτύπου της Θεωρητικής Φυσικής, ως π.χ. φυσικώς ελλειμματικού ή 
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μαθηματικώς ατελούς ή και τα δύο, οπότε θα προέκυπτε  η ανάγκη, 

τουλάχιστον, κατάλληλης συμπλήρωσης, ή, ακόμη, απόρριψης και 

ολοκληρωτικής και πλήρους αντικατάστασής του, με όλες τις πιθανές, 

ανατρεπτικές και οδυνηρές, συνέπειες, προς το παρόν, επιστημονικές, 

οργανωτικές και οικονομικές, τουλάχιστον!  

 

Περαιτέρω, η αμφισβήτηση του Προτύπου Λ/CDM   με βάση την 

καθ’ όλα επιτυχή αντιστοίχιση της σκοτεινής ενέργειας προς την 

(αναιτίως αγνοημένη) εσωτερική θερμοδυναμική ενέργεια ενός 

πολυτροπικού κοσμικού ρευστού με συγκρούσεις (και, άρα, η 

συνεπαγόμενη μη απαραίτητη, πλέον, χρηματοδότηση της έρευνας για την 

σκοτεινή ενέργεια, ως κενή νοήματος), θα μπορούσε να αποτελέσει το 

πρότυπο-μπούσουλα για μιαν ανάλογη προσπάθεια στην Θεωρητική 

Φυσική. 

 

Βέβαια, μια τέτοια αμφισβήτηση και πιθανή βελτίωση ενός 

προτύπου δεν είναι κάτι κακό, ούτε θέμα ταμπού, και, πέραν όλων των 

ανωτέρω, χαρακτηριστικό είναι το εξής,  επί πλέον, ερώτημα:  Tι μπορεί, 

π.χ., να μας πει για το Πεδίο Higgs η ανακάλυψη, όπως αυτή έχει 

ανακοινωθεί, του Σωματιδίου Higgs; Για την απάντηση σε  

ερωτήματα σαν κι’ αυτό δεν αρκεί  απλώς η «ανακάλυψη του  

Σωματιδίου Higgs», αλλά απαιτούνται  πολύ περισσότερα 

παρατηρησιακά αποτελέσματα, ως αποτέλεσμα περισσότερης 

δουλειάς, όχι κατ’ ανάγκην περισσότερων χρημάτων. Υπό την ίδια, 

ακριβώς, έννοια, ότι, πέραν της ερμηνείας του Διαγράμματος Hubble των 

μακρινών υπερκαινοφανών από το Πολυτροπικό Κοσμολογικό Πρότυπο 

απαιτήθηκε η ερμηνεία, όχι ενός μόνον, αλλά ΟΛΩΝ των διαθέσιμων 

κοσμολογικών παρατηρησιακών δεδομένων, ώστε αυτό να γίνει 
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αποδεκτό. Ποια είναι, λοιπόν, αντίστοιχη κατάσταση-πραγματικότητα με 

το  Πεδίο Higgs; Από πλευράς, όμως, των Θεωρητικών Φυσικών 

υπάρχει, άραγε, ενδιαφέρον για τέτοια ερωτήματα; 

 

Πόσο συχνά, άραγε, ακούγονται τέτοια συμπεράσματα και τέτοιοι 

προβληματισμοί; Λόγοι ειλικρίνειας και επάρκειας πληροφόρησης 

επιβάλλουν να αναφέρω, ότι αυτές τις απόψεις-προτάσεις δεν τις κάνω 

εδώ για πρώτη φορά. Αυτό έχει γίνει πολλές φορές, όπως, π.χ., με την 

σειρά διαλέξεων «Το Κρυφό… Σχολείο της Αστρονομίας» το 2015, 

και,  πολύ παλαιότερα,   με την,  από 6 Απριλίου 2012 (πριν από έξι 

ολόκληρα χρόνια),  λεπτομερειακή Εισήγησή μου  στην «Δημόσια 

Διαβούλευση» της ΓΓΕΤ, με υποβολή προτάσεων, αναγκών, 

σχολίων/παρατηρήσεων και  με σκοπό την διαμόρφωση της τελικής 

μορφής του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την θεματική περιοχή 

«Διάστημα» (Η εισήγηση είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο  

www.astro.auth.gr  OLD/Past Activities/ ESA Activities, όπως 

περιγράφεται λεπτομερειακά στην Βιβλιογραφία στο τέλος). 

  

Πιστεύω, ότι ένας τέτοιος ρεαλισμός και αντιμετώπιση της 

πραγματικότητας δεν μπορεί να μην  ενδιαφέρει όλους  τους φορείς και, 

βεβαίως, τους οργανωτές  αυτής της σειράς ομιλιών και, κυρίως, το 

νεανικό ακροατήριό τους. Ίδωμεν, λοιπόν! 

 

Αυτή είναι, δε, και η φιλοσοφία με την οποία, με χαρά και 

ευχαρίστηση, δέχθηκα της πρόταση του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ γι’ 

αυτήν την σειρά ομιλιών και αυτή είναι και η ειλικρινής δικαιολόγηση 

της απόφασής μου αποδοχής της πρότασης.  Επειδή, δε, εκ φύσεως, αντί 

των λόγων, προτιμώ την πράξη και την ανιδιοτελή προσφορά, είμαι, 

βέβαιος, ότι το  ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ (όπως, πριν, η  Ένωση Ελλήνων 

http://www.astro.auth.gr/
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Φυσικών), αλλά  και  οι πολλοί, πάρα πολλοί όμιλοι φανατικών φίλων 

και αγνών θιασωτών της Αστρονομίας θα συνεχίσουν τις σημαντικές 

προσπάθειές τους προώθησης της Αστρονομίας, μακροπρόθεσμα, για ένα 

γενικότερο καλό.  

 

Σημειώνω, ότι, μέχρι τώρα, δεν έχουν υπάρξει γενικότερες  

πρωτοβουλίες   και ανοικτές συζητήσεις  (ούτε και στο πλαίσιο εθνικών 

επιστημονικών συναντήσεων) προς την κατεύθυνση της διευκρίνισης 

του ακριβούς νοηματικού περιεχομένου όλων των ανωτέρω εννοιών-

ενεργειών-επιδιώξεων  για το  CERN και του μέλλοντός τους/του.  Π.χ., 

στο πλαίσιο του συνόλου των επιστημονικών-ερευνητικών θεματικών 

περιοχών, πρέπει να συζητηθεί ανοικτά και να γίνει εγκαίρως κατανοητό 

από όλους, αρμοδίους και μη αρμοδίους, ότι η ακολουθούμενη 

πρακτική, εκ μέρους του ευρύτερου οργανισμού CERN και της 

αρμόδιας Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας,  της συνεχούς, 

δηλαδή, απαίτησης, για χρηματοδότηση της κατασκευής όλο και 

ισχυρότερων επιταχυντών, είναι καταδικασμένη να καταλήξει σε  

οικονομικό αδιέξοδο. Για τον απλό λόγο, ότι η κατασκευή συνεχώς 

ισχυρότερων επιταχυντών (ανεξάρτητα από τις διεθνείς δυνατότητες 

ή όχι οικονομικής στήριξης), νομοτελειακά, θα καταστεί αδύνατη, 

ακόμη και σε επίπεδο παγκόσμιας  οικονομικής συνεργασίας, 

ιδιαιτέρως, δε, με δεδομένη την αδικαιολόγητη και 

«περιχαρακωμένη» άρνηση «προσφυγής στους και εκμετάλλευσης των 

φυσικών επιταχυντών  του Διαστήματος». 

 

Ως προς αυτό το θέμα, οι οργανωτές  αυτής της σειράς ομιλιών 

(και όχι μόνον αυτοί) θα μπορούσαν, μέσω κατάλληλων πρωτοβουλιών 

και ανοικτών συζητήσεων, να διαδραματίσουν σημαντικό και χρήσιμο 

εθνικό ρόλο.   
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 Διότι, δυστυχώς, η χρηματοδότηση της έρευνας  και, ιδιαιτέρως, 

το «περιεχόμενο» των χρηματοδοτούμενων θεματικών περιοχών   

εξαρτάται, συνήθως, από τις ιδέες-προκαταλήψεις-συμφέροντα όσων τις 

χρησιμοποιούν και, καλοπροαίρετα ή όχι,  αναφέρονται σ’ αυτές, 

πολιτικούς ή/και επιστήμονες. Αλλά, δυστυχώς, εξαρτάται και από το 

πλήθος των σχετικών επιστημόνων-ερευνητών, το οποίο και μόνον (και 

πάλι δυστυχώς και για την χώρα μας και πάλι δυστυχώς για την 

Δημοκρατία!)  είναι δυνατόν να «επιβάλλει στην αρμόδια και υπεύθυνη 

εξουσία απόψεις και χρηματοδότηση».   

 

Τυπικό παράδειγμα τέτοιας, προς αποφυγήν, συμπεριφοράς είναι η 

πρόσφατη  αναδυθείσα στην Ελληνική επικαιρότητα, προσπάθεια της 

σχετικής επιστημονικής κοινότητας στην χώρα μας για κατασκευή σ’ 

αυτήν και εκμετάλλευση  νέων επιταχυντών, αυτήν την φορά υπό το 

κάλυμμα των ιατρικών εφαρμογών. Αυτή η προσπάθεια εκδηλώθηκε 

πρόσφατα,  παρά το γεγονός, όμως, ότι, όπως επισήμως έχει 

υποστηριχθεί  εκ μέρους και κυβερνητικών αρμοδίων και αρμοδίων του 

ίδιου του CERN, δεν είναι δεδομένη ούτε η  δυνατότητα οικονομικής 

κάλυψης της κατασκευής αυτών των «ιατρικών επιταχυντών» ούτε 

και η βιωσιμότητα μιας τέτοιας προσπάθειας και κατασκευής, η 

πρωτοτυπία της οποίας ούτως ή άλλως αμφισβητείται διεθνώς. 

 

Εξάλλου, η σχετική τεχνολογία είναι  ευρέως διαδεδομένη, όπως  

επαληθεύεται από τον μεγάλο αριθμό χωρών, οι οποίες έχουν  ανάλογη 

εμπειρία. Συνεπώς η Ελλάδα δεν αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

έναντι των άλλων χωρών. Αντιθέτως, με πιθανή την κατασκευή ενός 

τέτοιου επιταχυντή για ιατρικές εφαρμογές, η χώρα μας θα επιβαρυνόταν 

με μια αφάνταστα ακριβή επένδυση σε ένα τομέα, στον οποίον υπάρχει, 
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ήδη, ισχυρός ανταγωνισμός από μεγάλο αριθμό χωρών, χωρίς καμία 

ελπίδα απόσβεσης της αρχικής επένδυσης. Και, δυστυχώς, μια τέτοια 

κατασκευή θα αιμορραγούσε οικονομικά συνεχώς μετά την αρχική 

επένδυση. 

 

Επί πλέον των ανωτέρω, όπως, ήδη, υποστηρίχθηκε εις απάντηση 

αυτής της   πρωτοβουλίας, δεν θα ήταν περιττό να επισημανθεί, ότι η 

Ελληνική κοινότητα της Φυσικής  Υψηλών Ενεργειών δεν μπορεί, 

προς το παρόν τουλάχιστον, να επιδείξει  στον τομέα της Φυσικής 

Επιταχυντών ούτε την απαραίτητη κρίσιμη μάζα ερευνητών ούτε την 

αριστεία των πειραματικών ομάδων του  CERN (φυσικά, ανεξάρτητα 

από την αριστεία της στην έρευνά της στο πλαίσιο των  πειραμάτων 

του/στο  CERN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1. Προοπτικές 
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Με αφορμή, λοιπόν,  τις τελευταίες εξελίξεις και στο θέμα του 

Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος και στο θέμα των «ιατρικών 

επιταχυντών», πιστεύω, ότι  είναι καταστροφικό  για την πατρίδα μας,  η 

ερευνητική πολιτική και οι ερευνητικές προτεραιότητες στην χώρα να  

υπόκεινται στην εξαντλητική, συστηματικά αναβλητική και, τελικά,  

αδιέξοδη βάσανο της αβελτηρίας των  εκάστοτε «αρμοδίων». Ακόμη, δε 

χειρότερα, να αποφασίζονται στα τηλεοπτικά κανάλια και να γίνονται 

αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης (για λόγους, ή όχι, προσωπικού 

συμφέροντος), όπως φαίνεται να επιχειρείται συχνά, αν όχι συστηματικά.  

 

Διότι, εξάλλου, είναι γνωστό σε όλους του «παροικούντες στην 

Ιερουσαλήμ»,  ότι τα θέματα ερευνητικής πολιτικής και επενδύσεων 

πρέπει να εξετάζονται ψύχραιμα και με καθαρά επιστημονικά κριτήρια 

από επιτροπές ειδικών, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την σχετική 

αίτηση-έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές ειδικών. Αυτές 

έχουν την εμπειρία της αξιολόγησης  μεγάλου αριθμού ερευνητικών προς 

χρηματοδότηση προτάσεων, αλλά και  αξιολογούν τις προτάσεις με 

κριτήρια την αριστεία της αρμόδιας επιστημονικής ομάδας,  την 

οικονομική βιωσιμότητα του προτεινόμενου προγράμματος και το 

ανταγωνιστικό όφελος για την Ελλάδα. 

  

 

Στην σημερινή Ελλάδα δεν μας χρειάζονται μηχανισμοί 

παραδιοίκησης με ποικίλα κέντρα ανεύθυνης εξουσίας, στους οποίους 

τον  κύριο ρόλο διαδραματίζουν οι εκπρόσωποι ενός λούμπεν 

πελατειακού "συνδικαλισμού", με αποκρουστικό για την κοινωνία 

πρόσωπο (ή, μήπως, προσωπείο ;) και αισθητική, ούτε αδιαφανείς 

σχεδιασμοί χωρίς διάλογο που, οργανωτικά, μας γυρίζουν  στον 
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προηγούμενο αιώνα, ούτε  διατάξεις σκανδαλώδεις και προκλητικές για 

την κοινωνία.  

 

Και, για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων, χρειάζεται ένα δραστικό 

μέτρο επιλογής των διανοητικώς και διαπρακτικώς αξιοτέρων, των 

σοβαρών και εργατικών. Διότι μόνον η ποιοτική διαφορά εγγυάται ότι 

μπορούμε να σταθούμε όρθιοι και ανταγωνιστικοί (δηλαδή, με άλλα 

λόγια, όπως και να το κάνουμε,  «δεν είμαστε όλοι ίσοι σε όλα»!). 

Ειδικότερα, δε, για τα θέματα εκπαίδευσης, μόνον έτσι θα ανέλθει το 

επίπεδο των σπουδών στην πατρίδα μας, χωρίς π.χ., 1) την αταξία, την 

απειθαρχία και την ασέβεια που επικρατεί στα εκπαιδευτικά ιδρύματά 

μας,  2) την ευρύτατη αντιγραφή, την παπαγαλία και τις απανωτές 

εξετάσεις, 3) τις πειρατικές καταλήψεις, τις καταστροφές και τους 

βανδαλισμούς (και, μάλιστα,  ως «κριτηρίων ανέλιξης»!),  4)  την προς 

τα κάτω ισοπέδωση, 5) την κατάργηση της πάντα απαραίτητης 

αξιολόγησης (και «από πάνω προς τα κάτω» και «από κάτω προς τα 

πάνω») και, τέλος,  6) το εκβιαστικό «δημοκρατικό πέντε», «τα 

καταχτημένα με αγώνες εκπαιδευτικά δικαιώματα», τους αιώνιους 

φοιτητές και την απροσδιόριστη διάρκεια σπουδών, με το συνακόλουθο 

υψηλό κόστος!   Συμπερασματικά και με απλά λόγια, για να φύγουμε 

από την ζώνη των ουραγών, χρειάζεται η  αποδοχή, θέσπιση και η 

αδιαπραγμάτευτη  εφαρμογή  κανόνων, αποδεκτών από και 

εφαρμοζόμενων σε κάθε πολιτισμένη χώρα. 

 

 

5.2   Μερικές Ανησυχητικές Διαπιστώσεις και Αναγκαιότητες για 

ένα Αισιόδοξο Μέλλον 
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Τελειώνοντας, θέλω να πω, με έναν τρόπο, περισσότερο αισιόδοξο 

και γλαφυρό και λιγότερο τεχνοκρατικό, ότι ελπίζω, για το γενικότερο 

καλό, η  λάμψη στα μάτια της νεολαίας μας στη διάρκεια αυτών των 

ομιλιών  να φωτίσει εκείνους που αποφάσισαν την κατάργηση  του 

μαθήματος  Αστρονομία από τα Ελληνικά σχολεία και να γίνει η αιτία 

πολλών-πολλών τέτοιων ευτυχισμένων ματιών. 

 

Σε ένα ελαφρώς διαφορετικό πνεύμα τώρα, για όλους τους 

ενδιαφερόμενους για την επιστήμη, βεβαίως, καλά είναι τα επιστημονικά 

θεωρητικά πρότυπα και οι παρατηρησιακές-πειραματικές επαληθεύσεις 

των ή όχι, όπως και η ρεαλιστική αντιμετώπιση από την εξουσία της 

πληγής που λέγεται χρηματοδότηση της έρευνας. Αρκεί, βέβαια, να 

υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση και όχι οι οικονομικοί προϋπολογισμοί 

να μειώνονται με σταθερό ρυθμό 50% ετησίως. 

 Όμως, ιδιαίτερα, για σας τις νέες και τους νέους, υπάρχουν και 

άλλα προβλήματα που ενδιαφέρουν την νέα γενιά, η οποία σήμερα 

σπουδάζει, όπως εσείς σε λίγο. Θα τελειώσω, λοιπόν, με μερικά σχόλια 

για τις πιθανές συνθήκες του επιστημονικού-ερευνητικού μέλλοντος των 

σπουδών της νέας γενιάς, ενδιαφέροντος  περισσότερο καθημερινής ζωής 

και λιγότερο επιστήμης και έρευνας.  

Σύμφωνα, λοιπόν,  με διεθνείς μελέτες (University of Texas, San 

Antonio) oι  γυναίκες υποαντιπροσωπεύονται στα κορυφαία 

επιστημονικά περιοδικά. Δηλαδή, το ποσοστό των γυναικών, οι οποίες  

έχουν τους κύριους ρόλους στις επιστημονικές δημοσιεύσεις, είναι πολύ 

μικρότερο έναντι των ανδρών συναδέλφων τους. Όσο πιο έγκυρο και με 

μεγαλύτερη διεθνή επιρροή είναι ένα περιοδικό, τόσο μικρότερο είναι το 

ποσοστό των γυναικών που έχουν τη θέση του πρώτου ή του τελευταίου 
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συγγραφέα στις επιστημονικές δημοσιεύσεις. Και, μάλιστα, όσο 

ανεβαίνει κανείς την (τυπική ή άτυπη) ιεραρχία στα πεδία STEM 

(SCIENCE-TECHNOLOGY-ENGINEERING-MECHANICS, 

Επιστήμη-Τεχνολογία-Μηχανική-Μαθηματικά), τόσο αραιώνει η 

παρουσία των γυναικών. Έτσι, για παράδειγμα, στο πεδίο της 

Νευροεπιστημών, ενώ το 2016 η πλειονότητα των φοιτητών στα 

πανεπιστήμια ήταν γυναίκες (σε ποσοστό 55%), στη συνέχεια οι γυναίκες 

αποτελούσαν ολοένα μεγαλύτερη μειοψηφία: Γυναίκες ήταν μόνον το 

45% των μεταδιδακτορικών ερευνητών και μόνο το 32% του διδακτικού 

προσωπικού στις πανεπιστημιακές σχολές. 

Με δεδομένο, τώρα, ότι η σταδιοδρομία ενός επιστήμονα 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν θα καταφέρει το όνομά του να 

εμφανισθεί σε δημοσιεύσεις σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά, η 

υποαντιπροσώπευση των γυναικών  βάζει εμπόδια στο να αναρριχηθούν 

αυτές σε ανώτερες θέσεις στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. 

Και, φυσικά, στο τέλος-τέλος, σημασία δεν έχει μόνο η ποσότητα του 

δημοσιευμένου έργου, αλλά, κυρίως, η ποιότητά του. 

{Ας σημειωθεί, όμως, ότι, σε αντίθεση προς την ανωτέρω 

διαπίστωση για την υποαντιπροσώπευση του γυναικείου φύλου, κατά τον 

τελευταίο, προ δεκαετίας περίπου, διαγωνισμό για την επιλογή των 

Ευρωπαίων Αστροναυτών, θυμάμαι, ότι, αναλογικά προς τον πληθυσμό 

της, η χώρα μας παρουσίασε τον μεγαλύτερο αριθμό υποψήφιων 

γυναικών. Διότι, προφανώς, το γυναικείο φύλλο δεν υστερεί σε τίποτε ως 

προς το ανδρικό και σε τέτοιες δραστηριότητες, όπως, εξάλλου,  η μέχρι 

τώρα  διεθνής εμπειρία έχει πανηγυρικά επιβεβαιώσει. (Βλέπε, π.χ., τους 

δικτυακούς τόπους « Global Survey of Mathematical, Computing and 

Natural Scientists» και «A Global Approach to the Gender Gap in 

https://statisticalresearchcenter.aip.org/cgi-bin/global18.pl
https://statisticalresearchcenter.aip.org/cgi-bin/global18.pl
https://icsugendergapinscience.org/
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Mathematical and Natural Sciences: How to Measure It, How to Reduce 

It?”»}.  

 

Πέραν και ανεξάρτητα αυτού, σύμφωνα με μια νέα διεθνή 

έρευνα, τα ποσοστά του άγχους και της κατάθλιψης μεταξύ των 

μεταπτυχιακών (master’s) και των διδακτορικών φοιτητών (PhD) διεθνώς 

είναι τουλάχιστον έξι φορές μεγαλύτερα από ό,τι στο γενικό πληθυσμό. 

Τέσσερις στους δέκα αισθάνονται ψυχική πίεση, μικρότερη ή 

μεγαλύτερη. 

Συνεπώς, στην μελέτη προτείνεται, τα πανεπιστήμια σε όλο τον 

κόσμο  να πάρουν πιο σοβαρά αυτό το ζήτημα και να παρέχουν στους 

μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές εκπαίδευση και 

υποστήριξη που θα τους βοηθήσει να διαχειρισθούν το άγχος (στρες) 

τους, το οποίο σε ένα βαθμό οφείλεται στη δυσκολία τους να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σπουδών τους, λόγω περιορισμένου 

διαθέσιμου χρόνου και οικονομικών δυσκολιών. 

 Δεν ξέρω τι να πω  (με κίνδυνο να χαρακτηρισθώ γραφικός ή  

και κινδυνολόγος) για τα δικά μας πανεπιστήμια και την πλήρη 

αδιαφορία τους για προβλήματα όπως τα ανωτέρω!!! 

 Πλησιάζοντας  προς το τέλος αυτής της ανακεφαλαιωτικής και 

διδακτικής  ομιλίας μου, θα σας δείξω μερικές διαφάνειες με, 

πραγματικά, σοφά λόγια, με σκοπό, όπως προανέφερα, την 

παρακαταθήκη και τον ευρύτερο προβληματισμό για το μέλλον  και 

με τον εξής, θεματικά πολλαπλό σκοπό:  

1) την επιμονή στην αγνή και ανιδιοτελή προσφορά, ακόμη και σε 

συνθήκες μοναξιάς, αποδεχόμενοι/ες, ότι, για το καλό και το 

https://icsugendergapinscience.org/
https://icsugendergapinscience.org/
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συμφέρον ενός συνόλου, λίγα μόνον μέλη αυτού του συνόλου είναι 

διατεθειμένα να «τραβήξουν το κουπί της βάρκας, στην οποία 

βρίσκονται όλα αυτά τα μέλη», 

2) την έμφαση, πάντα, στην αξιολόγηση και στην αναγκαιότητα της 

αξιολόγησης και στην, με κάθε θυσία, αποφυγή της «χαλάρωσης» 

στην εκπαίδευση και «ρευστότητας και της θολούρας» στην 

καθημερινή ζωή και διοίκηση,  ιδίως, μάλιστα, αν αυτά 

επιχειρούνται χωρίς την ύπαρξη κανόνων, προτύπων και οραμάτων, 

3) την επιμονή στον μοναχικό δρόμο στην έρευνα, με χρήση του 

μυαλού, σε αντιδιαστολή προς την τυφλή και χωρίς προβληματισμό 

άκριτη και ασυζητητί αποδοχή των λεγόμενων «καθιερωμένων 

απόψεων» (και χειρότερα, την ακατανόητη μονίμως, επιμονή σ’ 

αυτές), αλλά και σε αντιδιαστολή προς το επιστημονικά 

απογοητευτικό φαινόμενο των κατά χιλιάδες συνεργαζόμενων  και 

αγεληδόν  εμφανιζόμενων ερευνητών-συγγραφέων,  

3) την σημασία της περιβαλλοντικής συνείδησης και της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

φωτορύπανση και τις συνέπειές της στην Αστρονομία, 

5) την ικανότητα των ερευνητών να διαπιστώσουν και να 

συνειδητοποιήσουν την φυσική πραγματικότητα και  την αντίληψή 

τους για το τι, πραγματικά, σημαίνει ρεαλιστική περιγραφή της 

Φύσης,  

6) την αναλγησία της διεθνούς πολιτικής (συχνά σε σύγχυση, που, 

όμως, όλοι, διοικούντες και μη, πρέπει να λαμβάνουν πάντα σοβαρά 

υπόψη),  
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7) την νομοτέλεια των διαστημικών ταξιδιών και, φυσικά, 

8) τον σκοπό και την μεγάλη εικόνα της Αστρονομίας για πνευματική 

πλήρωσή μας, αλλά και για ανάπτυξη της τεχνολογίας στην 

καθημερινότητά μας, ιδιότητες οι οποίες βάζουν τις βάσεις για την 

οργάνωση της κοινωνικοπολιτικής ζωής μας και, τελικά, τις βάσεις 

για  μια καλύτερη ανθρωπότητα. Βάσεις, που, βεβαίως, έχομε την 

ικανοποίηση να διαπιστώνουμε και να εκτιμούμε, αλλά και την 

υποχρέωση να διαδίδουμε ότι είναι Ελληνικές! 

 

 Τέλος, μια και το θέμα μας είναι η Αστρονομία,  είναι ενδιαφέρον 

και ενημερωτικό, ότι, κατά το έτος 2019, θα εορτασθεί παγκοσμίως η 

100η επέτειος της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (International 

Astronomical Union, IAU) με τον γενικό τίτλο  “Uniting our World to 

Explore the Universe”.  

 

Γι’ αυτήν την επέτειο, ο Πρόεδρος της  IAU και Πρόεδρος της 

Επιτροπής Εορτασμού Ewine van Dishoeck, δήλωσε: “The IAU 100th 

anniversary provides us with another wonderful opportunity to highlight 

to the world the fantastic science, technology and inspiration that 

astronomy has brought us over the past century as well as its importance 

as a tool for education, development and diplomacy”. 

Πόσο συχνά, άραγε, δεν ακούμε για την σημασία των εννοιών 

education, development and diplomacy για την πατρίδα μας σήμερα; Και 

πόσο αποκαλυπτικά είναι αυτά για την ευρύτερη σημασία της Αστρονομίας 

για την πατρίδα μας; Πότε θα το συνειδητοποιήσουμε αυτό;  Πότε θα 
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συνειδητοποιήσει η «εξουσία» την σημασία της Αστρονομίας για την 

επίτευξη εθνικών σκοπών, όπως εκπαίδευση, ανάπτυξη και 

διπλωματία;! 

 

5.3 Επίλογος 

Με τέτοιες δηλώσεις  και μετά από όσα ακούσθηκαν  

αμφοτέρωθεν σ’ αυτές τις επτά διαλέξεις για την Αστρονομία και την 

πολλαπλή σημασία της, πιστεύω, ότι  είναι καιρός πια  όλοι να 

συνειδητοποιήσουν, μεταξύ πολλών άλλων, ότι, π.χ., είναι προς το 

συμφέρον της νεολαίας και της πατρίδας μας  

1) οι εκπαιδευτικές εκδρομές  των σχολείων να κατευθύνονται, 

πλέον,  στα κέντρα της  ESA και επίσης,   

2) η παλαιά ιεραρχία STEM να αντικατασταθεί από τη νέα ιεραρχία 

STEΑM, όπου το Α υποδηλώνει ΑSTRONOMY!!!  Τι λέτ 

Τελειώνοντας, για μία ακόμη φορά, ευχαριστώ τους οργανωτές γι’ 

αυτήν την ευκαιρία ενημερωτικής επικοινωνίας μας  και 

αλληλοενημέρωσής μας και τους αφιερώνω την παρακάτω ακροτελεύτια 

διαφάνεια, αναφερόμενη στην δεκαετία του 1950, όταν ήμουν μικρό, 

δεκάχρονο, περίπου, παιδί. Σ’ αυτήν την  διαφάνεια βλέπετε την γεμάτη 

ενδιαφέρον, απορία και δέος  «ματιά» δυο μικρών παιδιών στο 

Πλανητάριο, μια ματιά την οποία, σας διαβεβαιώνω, παρατήρησα πολλές 

φορές στα μάτια σας κατά την διάρκεια αυτών των ομιλιών για την 

Αστρονομία! 

Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους σας και, φυσικά, …τα  μέλη 

του Ο.Φ.Α. με τα  τηλεσκόπιά τους σας περιμένουν στον αύλειο χώρο  
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του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ για την προαναγγελθείσα 

αστροπαρατήρηση, με βάση και τις ιδιαίτερα  ευνοϊκές καιρικές 

συνθήκες ! 

 

Για την προσοχή, την υπομονή και την επιμονή σας, σας ευχαριστώ πολύ. 

  

Στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ , ΤΗΝ  Ε.Ε.Φ. και τον ΟΦΑ,  

για μία ακόμη φορά, Ευχαριστίες και Θερμά Συγχαρητήρια. 

  

Για τις Διδάσκουσες και τους Διδάσκοντες,  

Επιμονή, Υπομονή, Ρεαλισμό και Σοφές Επιλογές. 

  

Στη νέα γενιά, για το μέλλον, Καλή Επιτυχία 

και στις επιλογές σας και στις εξετάσεις σας. 

 

Και, φυσικά, σε όλες/ους σας, Καλή Συνέχεια με Υγεία και….  

 …ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ!!! 

Νικόλαος Κ. Σπύρου, 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, 

8 Μαΐου 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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 Η παρακάτω σχετική ανακοίνωση των ομιλιών περιλαμβάνεται και 

στον δικτυακό τόπο  

http://www.anatolia.edu.gr/cms.jsp?CMRCode=1C6S7J13N 

 

Η Άνοιξη της Αστρονομίας 

Το Κολλέγιο Ανατόλια και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) οργανώνουν από 

κοινού σειρά διαλέξεων με ομιλητή τον Καθηγητή Αστρονομίας του ΑΠΘ κ. 

Νικόλαο Κ. Σπύρου. Οι διαλέξεις θα γίνονται Τρίτη 18:00-20:00 στην αίθουσα Tracy 

(Τρέισι) του 2ου ορόφου του κτιρίου Μακεδονία, με έναρξη την Τρίτη 6  Μαρτίου. 

Απευθύνονται σε μαθητές/μαθήτριες, σε φοιτητές και σε ενήλικες με ενδιαφέρον για 

την Αστρονομία. 

Η Αστρονομία ήταν μία από τις τέσσερις πρώτες επιστήμες και γεννήθηκε στην 

αρχαία Ελλάδα. Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως διαστημική και αυτό φαίνεται 

από τις επιστημονικές έρευνες και δημοσιεύσεις, τις εκδηλώσεις που οργανώνονται, 

τους συλλόγους που ιδρύονται, καθώς και τους διαγωνισμούς και τα projects σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Εδώ και αρκετά χρόνια το μάθημα της Αστρονομίας, ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των 

παιδιών, καταργήθηκε από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο η βαθμιαία 

εισαγωγή των μαθητών σε ενδιαφέρουσες έννοιες της Αστρονομίας και του 

διαστήματος τους οδηγεί στο να μάθουν για το παρελθόν του σύμπαντος, να 

γνωρίσουν τη σημερινή πορεία της επιστήμης και να μάθουν για τις πιθανές 

μελλοντικές εξελίξεις, καθώς μεγάλο μέρος των τεχνολογικών εφαρμογών 

αναπτύσσονται και δοκιμάζονται στο διάστημα. 

Παράλληλα, το αντικείμενο της Αστρονομίας είναι ένα τέλειο υπόδειγμα της 

παγκόσμια κυρίαρχης εκπαιδευτικής προσέγγισης του STEM (Science, Technology, 

Engineering, Math), καθώς συνδυάζει γνώσεις όλων των Επιστημών, των 

Μαθηματικών και της Τεχνολογίας. 

Ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Κ. Σπύρου και η ΕΕΦ συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

αφιλοκερδώς 

 Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, το κόστος συμμετοχής είναι 40€ 

για 6 διαλέξεις στις 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 17/4, καθώς και μία εμβόλιμη 6η 

ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. 

 Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων του ενός μελών της ίδιας 

οικογένειας, το κόστος είναι 40€ για όλη την οικογένεια. 

 Το σχολείο εξυπηρετείται από τη γραμμή 58 του ΟΑΣΘ 

(http://oasth.gr/#el/routeinfo/list/102/63/1/). 

 Το κυλικείο στο American College of Thessaloniki (ACT) λειτουργεί και τις 

απογευματινές ώρες. 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ 

http://www.anatolia.edu.gr/cms.jsp?CMRCode=1C6S7J13N
http://oasth.gr/#el/routeinfo/list/102/63/1/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff0mT0WCQXn5zKJiQKGMPlUDBozBv9klDgOMNFHtF5hln6tA/viewform
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Πληρωμές: 

Μέσω κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα. 

ΙΒΑΝ:GR43 0110 8950 0000 8952 9800 024 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΦΟΡΟΙ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

Παρακαλούμε συμπληρώνετε ως αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του 

συμμετέχοντος και την κωδική ονομασία "Σεμινάρια Αστρονομίας". 

 

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 

γραφείο του STEM 
Ώρες λειτουργίας: Δευ-Παρ 10:00 - 15:00 

Τηλ: 2310 398 289 

Email: stem@anatolia.edu.gr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stem@anatolia.edu.gr
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7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
{Επιστημονική-Ερευνητική, αλλά και (Εκ)παιδευτική-Πληροφοριακή} 

 

7.1  Διευκρινιστική Σημείωση 

  

Η  Ενδεικτική Βιβλιογραφία, Διεθνής και Ελληνική,  παρατίθεται 

εντελώς επιλεκτικά.  Με δεδομένη την σύνθεση του ακροατηρίου των 

ομιλιών «Η Άνοιξη της Αστρονομίας», η  διαχρονική επιλογή της 

συγκεκριμένης βιβλιογραφίας έγινε με κριτήρια, όχι μόνον επιστημονικά-

ερευνητικά, αλλά και, κυρίως, (εκ)παιδευτικά-πληροφοριακά. Ικανό τμήμα 

αυτής της βιβλιογραφίας, όπως υποδεικνύεται στις κατάλληλες θέσεις, 

είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά. Περαιτέρω εκτεταμένη βιβλιογραφία 

περιλαμβάνεται και στις λοιπές συνοδευτικές αυτής της ομιλίας 

δημοσιεύσεις του ομιλητή. 

   

Ιδιαίτερη μνεία επιβάλλεται να γίνει σε όλες τις δραστηριότητες,  

του ομιλητή, εντός και εκτός Α.Π.Θ., ως Εθνικού Εκπροσώπου της 

Ελλάδας  στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (2005-2010),  μεταξύ 

των οποίων ενημερωτικές εκδηλώσεις, συνεντεύξεις, ομιλίες σε 

συνέδρια, διαλέξεις,  και προτάσεις εθνικής εμβέλειας για τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος {π.χ.,   

 

Η επιλογή των νέων Ευρωπαίων Αστροναυτών και η Ελληνική 

Συμμετοχή (16 Μαΐου 2008),  
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Το Πρόγραμμα European Life and Physical Sciences (E.L.I.P.S.) 

(23 Σεπτεμβρίου 2008),  

 

Οι Νέες Υποτροφίες ΙΚΥ, ΕΟΔ, ΓΓΕΤ για μετεκπαίδευση σε κέντρα 

του ΕΟΔ (Απρίλιος 2009), 

 

Το Σύγγραμμα  ΔΙΑΣΤΗΜΑ Βάση Ευρώπη για το Διεθνή 

Διαστημικό Σταθμό (Οκτώβριος 2009), Η Επίσημη Ελληνική Πρόταση για 

ονομασία του Ευρωπαϊκού διαστημικού οχήματος μεταφοράς φορτίου 

“Automated Transfer Vehicle-4” ως  “Aristarchos of Samos” 

(«Αρίσταρχος ο Σάμιος») (Μάιος 2010),  

 

Η Συμμετοχή στην Εθνική Διαβούλευση για τον καθορισμό της 

Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα "Διάστημα" (Απρίλιος 2012), 

 

Η  Επίσημη Ελληνική Πρόταση για την δημιουργία στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μιας ΕΔΡΑΣ ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO CHAIR) 

με τίτλο «SPACE TECHNOLOGY FOR NATURAL AND CULTURAL 

HERITAGE, EDUCATION, NATURAL SCIENCES, AND SOCIAL 

SCIENCES-Proposal to work in close cooperation with UNESCO 

Natural Sciences Sector supporting all sectors of UNESCO with space 

technologies»  (Ιούνιος 2012). 

 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι προσβάσιμες στον (δυστυχώς, 

δύσκολα προσβάσιμο, πλέον, για τον αμύητο!) πανεπιστημιακό δικτυακό 

τόπο: www.astro.auth.gr > Old ASTRO. AUTH. GR Website/Past 

Activities/ ESA Activities). Επίσης, όμως, πιο πρόσφατα, από το 2015, 

είναι προσβάσιμες  και στην σειρά ομιλιών, ανάλογη με την τωρινή, με 

τίτλο  «Το …Κρυφό Σχολείο της  Αστρονομίας» που  διοργάνωσε η 

http://www.astro.auth.gr/esa-Spyrou-bulletin.html
http://www.astro.auth.gr/esa-Spyrou-bulletin.html
http://www.astro.auth.gr/esa-Spyrou-aristarchos-June10.html
http://www.astro.auth.gr/esa-Spyrou-aristarchos-June10.html
http://www.astro.auth.gr/esa-Spyrou-aristarchos-June10.html
http://www.astro.auth.gr/esa-Spyrou-aristarchos-June10.html
http://www.astro.auth.gr/esa-e8nikh%20strathgikh%20tomea%20%27Diasthma%27.html
http://www.astro.auth.gr/esa-e8nikh%20strathgikh%20tomea%20%27Diasthma%27.html
http://www.astro.auth.gr/Esa_UNESCO_April11.html
http://www.astro.auth.gr/Esa_UNESCO_April11.html
http://www.astro.auth.gr/Esa_UNESCO_April11.html
http://www.astro.auth.gr/Esa_UNESCO_April11.html
http://www.astro.auth.gr/Esa_UNESCO_April11.html
http://www.astro.auth.gr/Esa_UNESCO_April11.html
http://www.astro.auth.gr/Esa_UNESCO_April11.html
http://www.astro.auth.gr/
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Ε.Ε.Φ. στο Α.Π.Θ. το 2015. Η σειρά αυτή, είναι προσβάσιμη και  στον 

δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Φ. (www.eef.gr), όπως αναλυτικά αναφέρεται 

στην Βιβλιογραφία αμέσως παρακάτω. 

 

 

7.2  Διεθνής Βιβλιογραφία 

1.“On the relation between the expansion and the mean density of the 

Universe” (A. Einstein and W. de Sitter), Proceedings of the National Academy of 

Sciences, Volume 18, Number 3, pp. 213 - 214, March 15, 1932. 

 

2.“Space Environment, Astronomy and Everyday Life”, Journal of Liberal 

Arts – The Journal of Interdisciplinary Studies, 4 (1), 47-65, American College of 

Thessaloniki, Thessaloniki, 1998.   

 

 3.“Geodesic motions versus hydrodynamic flows in a gravitating perfect fluid: 

dynamical equivalence and consequences” (K. Kleidis and N. K. Spyrou), Class. 

Quantum Grav. 17, 2965 - 2982, 2000.  

 

4.“On the determination of the masses of cosmological structures” (N. K. 

Spyrou), Invited Talk, Proceedings of the 2nd Hellenic Cosmology Workshop Modern 

Theoretical and Observational Cosmology, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 

Eds. M. Plionis and S. Cotsakis, Vol.276, pp. 35 - 43, 2002. 

 

5.“Covariant approach to the conformal dynamical equivalence in 

astrophysics” (N. K. Spyrou and C. G. Tsagas), Class. Quantum Grav. 21, 2435 - 

2444, 2004.  

 

6.“A Classical Treatment of the Problems of Dark Energy, Dark Matter, and 

Accelerating Expansion” (N.  K. Spyrou), J. Phys.: Conf. Ser. 8 122, 2005. 
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ενδιαφέρον για την Αστρονομία. Η Αστρονομία ήταν μία από τις τέσσερις 

πρώτες επιστήμες και γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Η σημερινή εποχή 

χαρακτηρίζεται ως διαστημική και αυτό φαίνεται από τις επιστημονικές έρευνες 

και δημοσιεύσεις, τις εκδηλώσεις που οργανώνονται, τους συλλόγους που 

ιδρύονται, καθώς και τους διαγωνισμούς και τα projects σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Εδώ και αρκετά χρόνια το μάθημα της Αστρονομίας, ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ 

των παιδιών, καταργήθηκε από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο η 

βαθμιαία εισαγωγή των μαθητών σε ενδιαφέρουσες έννοιες της Αστρονομίας και 

του διαστήματος τους οδηγεί στο να μάθουν για το παρελθόν του σύμπαντος, να 

γνωρίσουν τη σημερινή πορεία της επιστήμης και να μάθουν για τις πιθανές 

μελλοντικές εξελίξεις, καθώς μεγάλο μέρος των τεχνολογικών εφαρμογών 

αναπτύσσονται και δοκιμάζονται στο διάστημα. Παράλληλα, το αντικείμενο της 

Αστρονομίας είναι ένα τέλειο υπόδειγμα της παγκόσμια κυρίαρχης εκπαιδευτικής 

προσέγγισης του STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), 

καθώς συνδυάζει γνώσεις όλων των Επιστημών, των Μαθηματικών και της 

Τεχνολογίας. 

Ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Κ. Σπύρου και η ΕΕΦ συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα αφιλοκερδώς).  

 

19. «Αρχές, Εμμονές και Αναγκαιότητες στην Ευρύτερη 

Αστρονομική Έρευνα». Υπό Έκδοση. 

 

 

7.4  Ελληνική  Βιβλιογραφία 

1. «Επιστημονικά Όργανα, Παρατηρήσεις και Σημασία τους στην Αστρονομία 

των Αρχαίων Ελλήνων», Προσκεκλημένη Ομιλία, Πρακτικά Εργασιών του Πρώτου 

Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, Σελ. 169-174 (Εκδότες: Εταιρεία 

Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και 

Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ), 1997,Θεσσαλονίκη. 

 

2. «Κοσμικές Καταστροφές, Σημασία και Αντιμετώπισή τους», 

Προσκεκλημένη Ομιλία που δόθηκε στις 4 Μαΐου 1998 στο Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης: Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης, 

στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα: Αντιμετώπιση 

Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων στο Περιβάλλον  

 

3. «Παραινέσεις προς Νέους Πτυχιούχους», Φαινόμενον, Τεύχος Ιανουαρίου-          

Φεβρουαρίου-Μαρτίου 1998, Θεσσαλονίκη. 

 

4.  « Αρίσταρχος ο Σάμιος: Θεμελιωτής της Αστρονομίας», Προσκεκλημένη Ομιλία 

στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστρονομίας, Πυθαγόρειο Σάμου, 16-18 Σεπτεμβρίου 

1999. 
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5.  «Αρίσταρχος ο Σάμιος: Θεμελιωτής της Αστρονομίας», Προσκεκλημένη Ομιλία 

στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων της Κοσμητείας ΣΘΕ/ΑΠΘ με θέμα Επιστήμη και 

Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα, 1 Μαρτίου 2000. 

 

6. «Η Απειλή του Δορυφόρου», Προσκεκλημένο Άρθρο, Εφημερίδα Το Βήμα, 10 

Δεκεμβρίου 2000 (Ειδική Μορφωτική Έκδοση) Το Άλλο Βήμα με τίτλο Η 

Αστρονομία: Από τον Αρίσταρχο ως την Θεωρία του Χάους). 

 

7. «Αστρονομικοί Γεωκεντρισμοί και Ανθρώπινοι Εγωκεντρισμοί», Προσκεκλημένη 

Ομιλία στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Εκκλησία και Κόσμος κατά τον Απόστολο 

Παύλο (Στο πλαίσιο των  ετήσιων εκδηλώσεων Ζ' Παύλεια, Βέροια, 26-27 Ιουνίου 

2001a). 

 

8. «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου και Εγγύς Διαστημικού Περιβάλλοντος», 

Προσκεκλημένη Ομιλία στο πρόγραμμα περιόδου 2001 (25 Οκτωβρίου 2001) της 

Ανωτάτης Σχολής Πολέμου, Θεσσαλονίκη. 

 

9. «Οπλα στο Διάστημα», Προσκεκλημένη Ομιλία στο πρόγραμμα περιόδου 2001( 

Μάρτιος 2001β) της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου, Θεσσαλονίκη. 

 

10.  «Αρίσταρχος ο Σάμιος: Θεμελιωτής της  Αστρονομίας», Προσκεκλημένη Ομιλία 

που δόθηκε την 9η Αυγούστου 2003 κατά τα αποκαλυπτήρια του πρώτου γνωστού 

στον κόσμο ανδριάντος για τον Αρίσταρχο τον Σάμιο στον προαύλιο χώρο του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου-Παλαιοντολογικού Μουσείου Μυτιληνιών Σάμου, 

Σάμος. 

 

11.  «Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδακτικής Ικανότητας», Προσκεκλημένo Άρθρο, 

Φαινόμενον, Τεύχος 18, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2003, σελ. 8-9. 

 

12.  «Προγραμματικό Πλαίσιο της Απόφασης του ΕΟΔ για την επιλογή των Νέων 

Ευρωπαίων Αστροναυτών», Ομιλία  κατά την ενημερωτική συνέντευξη τύπου στο 

ΑΠΘ για την Πρόσληψη των νέων Ευρωπαίων Αστροναυτών (16/05/08). 

 

13. Το Πρόγραμμα  European Life and Physical Sciences (E.L.I.P.S.)», Εισαγωγική 

Ομιλία  κατά την ενημερωτική εκδήλωση στο ΑΠΘ για το πρόγραμμα  E.L.I.P.S. 

(23/09/2008). 

 

14. «Ελλάδα και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος»,  Προσκεκλημένη Εισαγωγική 

Ομιλία κατά τον επίσημο εορτασμό στο ΑΠΘ για τα 80 Χρόνια του Τμήματος 

Φυσικής (30/11/2008 και 01/12/2008), Θεσσαλονίκη. 

 

15. «Ελλάδα και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, Ευκαιρία για την Ελλάδα», 

Προσκεκλημένο Άρθρο στην Εφημερίδα  «Καθημερινή» με την ευκαιρία του 

Παγκόσμιου Έτους Αστρονομίας 2009 (IAY 2009), 25 Απριλίου 2009, Αθήνα. 
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16. «Η Eπιλογή των Nέων Ευρωπαίων Αστροναυτών κα η Ελληνική Συμμετοχή», 

Ομιλία κατά την κοινή συνέντευξη τύπου στην Αίθουσα της Συγκλήτου του ΑΠΘ με 

θέμα την Ελληνική συμμετοχή κατά την διαδικασία επιλογής των νέων Ευρωπαίων 

Αστροναυτών (16 Ιουνίου 2009). 

 

17.  «Ελλάδα- Διάστημα -Προοπτικές», Προσκεκλημένη Ομιλία  στο πλαίσιο των 

Σεμιναρίων του Τμήματος Φυσικής του Τμήματος Φυσικής ΣΘΕ/ΑΠΘ, 25 Μαΐου 

2011, Θεσσαλονίκη (Βλ. www.auth.gr/  Έρευνα και Εκπαίδευση/Συνδέσεις/Σεμινάρια 

του Τμήματος). 

 

18. «Η Σκοτεινή Ενέργεια και η Επιταχυνόμενη Διαστολή του Σύμπαντος  είναι 

Έννοιες Κλασικές!» (Ν.Κ. Σπύρου), Προσκεκλημένη  Ομιλία στον Όμιλο Φίλων 

Αστρονομίας (ΟΦΑ) Θεσσαλονίκης κατά την Εαρινή Ισημερία του έτους 2015. (Με 

αφορμή την επέτειο των δεκαεπτά χρόνων λειτουργίας του ΟΦΑ, η επετειακή αυτή 

ομιλία αφιερώνεται στον ΟΦΑ, εις αναγνώριση της παντοειδούς προσφοράς του 

στην εθελοντική και υποδειγματική υπηρέτηση-προβολή-προώθηση της 

αστρονομικής επιστήμης, σε ερασιτεχνικό επίπεδο). Η ομιλία, σε έντυπη μορφή και 

σε ηλεκτρονική μορφή, είναι προσβάσιμη στους δικτυακούς τόπους       

https://www.youtube.com/watch?v=KsnAIBBJpCw,  

 http://www.ofa.gr/enimerotika/50-Spyrou-Dark_energy-2015.pdf   και 

,http://bit.ly/ofa-video  

 

 19. «Η Αστρονομία στη Ζωή μας» (Ν. Κ. Σπύρου), Προσκεκλημένη Ομιλία στην 

εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ. ) με τίτλο  «Τα  Παιδιά Συναντούν 

την Φυσική και η Φυσική Μαγεύει», 9 Μαΐου 2015, Αίθουσα  Α31/Σχολή Θετικών 

Επιστημών/ΑΠΘ) (http://eef.gr/enimerosi/955-fisiki-mageyei-sti-thessaloniki.html)  

 

20.«Ζωή Χωρίς Αστρονομία …Δεν Γίνεται !» (Ν. Κ. Σπύρου), Επιλεκτική περίληψη 

στο περιοδικό Physics News της  Ένωσης Ελλήνων Φυσικών,  της ομότιτλης ομιλίας 

στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών με τίτλο  «Τα  Παιδιά Συναντούν την 

Φυσική και η Φυσική Μαγεύει» (20 Δεκεμβρίου 2015,  ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, Αιγάλεω, 

Αγίου Σπυρίδωνος). (Ηλεκτρονκά  προσβάσιμη  στον δικτυακό τόπο της 

Ε.Ε.Φ..www.eef.gr). 

Ε.Ε.Φ.-ΑΘΗΝΑ-PHYS
ICS NEWS-ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ.docx

 

 

 

21. “Ζωή χωρίς ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ… Δεν Γίνεται” (Ν. Κ. Σπύρου), Προσκεκλημένο            

Άρθρο, Physics News, Τρίμηνη Έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 14, 30-35, 

Aπρίλιος 2016. 

 

22. «Αστρονομία, Σύμπαν, Διάστημα και…Σχολείο» (Ν. Κ. Σπύρου),  Καταληκτήρια  

Προσκεκλημένη Oμιλία  στο Θερινό Σχολείο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών  «Η 

Φυσική των Ονείρων μας στην Θεσσαλονίκη»   (27 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2016, 

Θεσσαλονίκη). 

http://www.auth.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=KsnAIBBJpCw
http://www.ofa.gr/enimerotika/50-Spyrou-Dark_energy-2015.pdf
http://bit.ly/ofa-video
http://eef.gr/enimerosi/955-fisiki-mageyei-sti-thessaloniki.html
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23. «Ρευστά στο Σχολείο, στην Ζωή μας… και Αλλού» (Ν. Κ. Σπύρου), Εναρκτήρια 

Ομιλία  στις 4 Δεκεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της σειράς «Επιμορφωτικές Συναντήσεις 

Φυσικών», τις οποίες η  « Ένωση Ελλήνων Φυσικών», σε συνεργασία με την  

«Αμερικανική Γεωργική Σχολή», διοργάνωσε  το 2016 στην Θεσσαλονίκη 

(Εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Αμφιθέατρο Seth Frank του 

Κολεγίου Perrotis). H έντυπη απόδοση μόνον της «Παιδευτικής Εισαγωγής 

Προβληματισμού» της περιλαμβανόμενης στην   ανωτέρω εναρκτήρια ομιλία είναι 

ηλεκτρονικά προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο http://eef.gr/enimerosi/1375-

spyroy.html της Ε.Ε.Φ. (www.eef.gr) 

 

24.«Σκοτεινή Ενέργεια: Η Σκιώδης Αντανάκλαση της Σκοτεινής Μάζας» (Ν. Κ. 

Σπύρου), Προσκεκλημένη Ομιλία στο  16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης 

Ελλήνων Φυσικών  «Σύγχρονη Φυσική και Μεγάλα Επιτεύγματα» [17-20 (18) 

Μαρτίου 2016, Αίγινα]. Προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο  

( http://eef.gr/enimerosi/1212-omilia-eef.html) της Ε.Ε.Φ. (www.eef.gr). 

 

25.«Το Μετέωρο Βήμα της Σύγχρονης Φυσικής Κοσμολογίας» (Ν. Κ. Σπύρου) 

Προσκεκλημένη Καταληκτήρια  Ομιλία στο 5ο Διεπιστημονικό Διεθνές Συνέδριο 

«Φιλοσοφία και Κοσμολογία»  [(18-19-) 20  Οκτωβρίου 2016,  Αθήνα].  Προσβάσιμη 

στον δικτυακό τόπο http://eef.gr/enimerosi/1350-omilia-spirou.html της Ε.Ε.Φ. 

(www.eef.gr). 

 

26.«Ευχαριστίες και Αλήθειες» (Αντιφώνηση του κου Ν. Κ. Σπύρου, στο πλαίσιο της 

τιμητικής εκδήλωσης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για την βράβευσή του, σε 

αναγνώριση της πολυετούς, επιστημονικής-ερευνητικής, διδακτικής και κοινωνικής 

προσφοράς του, στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, τη Φυσική, την Αστρονομία και 

γενικότερα την Παιδεία (Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας 

ΝΟΗΣΙΣ (Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου»), Θεσσαλονίκη, Πέμπτη, 8 Ιουνίου 

2017 και ώρα 20:00).  

Προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο (www.eef.gr) της Ε.Ε.Φ. και ειδικότερα: 

{http://eef.gr/enimerosi/1496-thessaloniki-2017-1.html  (Φωτογραφίες 

εκδήλωσης  και Αντιφώνηση τιμωμένου) και 

Βράβευση του καθηγητή Σπύρου Νικολάου από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών 

(Video  εκδήλωσης)}. 

 

27. “Space Education”, Προσκεκλημένη  Συμμετοχή (Mentor) στο Εργασιακό 

Συνέδριο (Workshop) του Space Generation Advisory Council (SG-Greece) στο  

Corallia/ si-Cluster “α2-innohub” (Λεωφόρος Κηφισίας 44, Μαρούσι, Αθήνα), 18 

Φεβρουαρίου 2017. 

 

28. «Αρίσταρχος ο Σάμιος-Ίωνες Φιλόσοφοι και Κοσμολογική Επιστήμη», 

Εναρκτήρια για το 2017, ομιλία, η οποία δόθηκε στο Δημαρχείο Σάμου, στο πλαίσιο 

των  εκδηλώσεων «Πυθαγόρεια-Ηραία» (26 Μαΐου 2017, Βαθύ, Σάμος). 

Προσβάσιμη, μετά από σχετικό αίτημα  στον δικτυακό τόπο της εφημερίδας 

ΣΑΜΙΑΚΟ ΒΗΜΑ 

http://samiakonvima.blogspot.gr/2017/10/blog-post_383.html#.WeiShK2B3uQ. 

 

 

http://eef.gr/enimerosi/1375-spyroy.html
http://eef.gr/enimerosi/1375-spyroy.html
http://www.eef.gr/
http://eef.gr/enimerosi/1212-omilia-eef.html
http://www.eef.gr/
http://eef.gr/enimerosi/1350-omilia-spirou.html
http://www.eef.gr/
http://www.eef.gr/
http://eef.gr/enimerosi/1496-thessaloniki-2017-1.html
https://youtu.be/fNzFbZeZCeE
http://samiakonvima.blogspot.gr/2017/10/blog-post_383.html#.WeiShK2B3uQ
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29. «Ποια Κοσμολογική Κληρονομιά αφήνομε στη Νέα Γενιά;»,  Physics News 

(Τρίμηνη Έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών), Τεύχος 20, Σελ. 8-14, 

Σεπτέμβριος 2017. 

 

30. «Πού Πάει η Κοσμολογία Σήμερα; Αλήθειες και Αναγκαιότητες», Έντυπη και 

ελαφρώς επαυξημένη απόδοση  της ομότιτλης προσκεκλημένης ομιλίας στο 17ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής με θέμα: «Η ΦΥΣΙΚΗ  ΣΥΝΑΝΤΑ  ΤΗN ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Ανακαλύψεις - Επιτεύγματα - Προοπτική για τη Φυσική του 21ου Aιώνα» που 

διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (15-18 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη). 

Προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (www.eef.gr) και, 

επίσης, προσβάσιμη, μετά από σχετικό αίτημα, και στην έντυπη μορφή της 

εφημερίδας ΣΑΜΙΑΚΟ ΒΗΜΑ  (Έκδοση Σαββάτου, 26 Μαΐου 2018, Σελ.7 και 8)  

και στον δικτυακό τόπο της εφημερίδας, 

http://samiakonvima.blogspot.com/2018/06/blog-post_74.html#.WyulLi2B1cA 

 

 

31.  «Πού Πάει η Κοσμολογία Σήμερα; Αλήθειες και Αναγκαιότητες;»,  Physics 

News (Τρίμηνη Έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών), Τεύχος 23, Σελ. 52-56, 

Ιούνιος 2018. 

 

 

32. «17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής-Αποφώνηση», Η αποφώνηση και τα 

συμπεράσματα του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής με θέμα: «Η ΦΥΣΙΚΗ  

ΣΥΝΑΝΤΑ  ΤΗN ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ανακαλύψεις - Επιτεύγματα - Προοπτική για τη Φυσική 

του 21ου αιώνα» που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (15-18 Μαρτίου 2018, 

Θεσσαλονίκη). Προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 

(www.eef.gr). 

 

 33. «Είμαστε Αστρόσκονη: Σύμπαν, Μια Ιστορία χωρίς Τέλος»-

Βιβλιοπαρουσίαση, Έντυπη και ελαφρώς επαυξημένη απόδοση  της 

βιβλιοπαρουσίασης του ομότιτλου  βιβλίου του κου Διονύση Σιμόπουλου  (Εκδόσεις 

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 2017) που έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη (Παρασκευή, 16 Μαρτίου 

2018, Κατάστημα PUBLIC, Τσιμισκή 24 -Μητροπόλεως 33).Προσβάσιμη στον 

δικτυακό τόπο www. fractalart.gr. 

 

34. «Αστρονομία, Σύμπαν, Διάστημα και…Σχολείο», Προσκεκλημένη Oμιλία  στο 3ο 

Θερινό Σχολείο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών  στην Θεσσαλονίκη   (Tο Σχολείο των 

Oνείρων μας)  25- (27)-29  Ιουνίου 2018, Θεσσαλονίκη. Προσβάσιμη στον δικτυακό 

τόπο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (www.eef.gr). 

  

35. «Σύγχρονες  Τάσεις και Αναγκαιότητες στην Επιστημονική Αστρονομική 

Έρευνα». Προσκεκλημένη Oμιλία  στο 3ο Θερινό Σχολείο της Ένωσης Ελλήνων 

Φυσικών  στην Θεσσαλονίκη   (Tο Σχολείο των Oνείρων μας)  25- (28)-29  Ιουνίου 

2018, Θεσσαλονίκη. Προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 

(www.eef.gr). 

 

36. www.kathimerini.gr 

 

37. www.in.gr 

  

http://www.eef.gr/
http://samiakonvima.blogspot.com/2018/06/blog-post_74.html#.WyulLi2B1cA
http://www.eef.gr/
http://www.eef.gr/
http://www.eef.gr/
http://www.kathimerini.gr/


 

 

 

 142 

 

 
 
 

Νικόλαος Κ. Σπύρου,  

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, 
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 8 Μαΐου 2018. 

 

 


