
Ας γυρίσουμε το χρόνο 13,8 δισεκατομμύρια πριν και ας προσπαθήσουμε να 

προσεγγίσουμε κορυφαία αναπάντητα ερωτήματα για την ιστορία του 

σύμπαντος , αλλά και  κορυφαίες αποδεδειγμένες θεωρίες. Ενδεικτικά: 

--Τι έγινε τη χρονική στιγμή μηδέν;  

--Γιατί και πως η ύλη επικράτησε κατά κράτος έναντι της ίσης αντιύλης; 

--Τι είναι ο κοσμικός πληθωρισμός; 

--Τι είναι η αρχέγονη πυρηνοσύνθεση και το αρχέγονο φως; 

--Πότε και πως σχηματίστηκαν τα πρώτα άστρα, οι πρώτοι γαλαξίες και οι 

πρώτες μαύρες τρύπες; 

 

Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΗΔΕΝ  

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των αστροφυσικών - κοσμολόγων το σύμπαν 

μπορεί να δημιουργήθηκε από μία γιγαντιαία διακύμανση του κενού(αυτό 

ονομάζουν big bang). Η συνολική ενέργεια του σύμπαντος ήταν μηδέν και 

εξακολουθεί να είναι μηδέν καθώς η αρνητική βαρυτική δυναμική ενέργεια 

εξισορροπεί την όποια θετική. Εν κατακλείδι εμείς και ο κόσμος γύρω μας 

είμαστε μία αναδιάταξη του τίποτα.  

Πάντως οι κοσμολόγοι πολύ θα ήθελαν να μην τους τίθεται ερώτημα για τη 

χρονική στιγμή μηδέν καθότι τίποτα δεν είναι αποδεδειγμένο και αναπόφευκτα 

η συζήτηση θα οδηγήσει στην άποψη ότι η  big bang είναι πράξη από έναν  

υπέρτατο δημιουργό. Δικαίως υποστηρίζουν ότι μία τέτοια αντιμετώπιση, 

ανεξάρτητα αν είναι σωστή ή όχι, αποτελεί τροχοπέδη στην επιστημονική 

εξέλιξη. Πολλές φορές στο παρελθόν η επιστήμη, κόντρα στον όποιον 

δημιουργό, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα με τον Κοπέρνικο, τον Γαλιλαίο, 

τον Δαρβίνο, τον Αϊνστάιν, τον Χάιζενμπεργκ, τον Χόκινς και τόσους άλλους. 

Σήμερα χρειαζόμαστε άλλο ένα μεγάλο βήμα στον τομέα της φυσικής για να 

απαντήσουμε σε βασανιστικά ερωτήματα που σχετίζονται με τη σκοτεινή ύλη 

και ενέργεια, την πρωταρχική αστρογέννεση, την εξέλιξη του σύμπαντος και 

πολλά άλλα επιμέρους. Όπλο μας η εξέλιξη της τεχνολογίας σε όλους τους 

τομείς ιδιαίτερα: Τα ραδιοσυμβολόμετρα, ο επιταχυντής αδρονίων του CERN 

και το διαστημικό τηλεσκόπιο James Web.     
Στο σημείο αυτό ας κάνουμε μία παρένθεση και  να τονίσουμε ότι πατέρας της 
big bang υπήρξε  ο Ιησουίτης ιερέας  καθηγητής φυσικής, αστρονόμος, 
κοσμολόγος και μαθηματικός Gorge  Lemaitre  ο οποίος ήταν ο πρώτος που το 



1927 στο έργο του υπό τον τίτλο «Ένα ομογενές Σύμπαν σταθερής μάζας και 
αυξανόμενης ακτίνας ως ερμηνεία για την ακτινική ταχύτητα των 
εξωγαλαξιακών νεφελωμάτων», παρουσίασε την θεωρία ενός 
διαστελλόμενου Σύμπαντος και εισηγήθηκε πρώτος αυτό που αργότερα έγινε 
γνωστό ως η θεωρία της  Big Bang  την οποία είχε ονομάσει «υπόθεση του 
πρωταρχικού ατόμου». Δηλαδή ο Lemaitre είχε μιλήσει για την διαστολή του 
σύμπαντος πριν τον Hubble. Στο έργο του όμως δεν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα 
η επιστημονική κοινότητα δεδομένης της δικαιολογημένης δυσπιστίας 
απέναντι στην εκκλησία.  Ο ίδιος ο Lemaitre πάντως ήταν πολύ προσεκτικός και 
υπενθύμιζε στους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Πάπα Πίου του 12ου, 
πως η πράξη της δημιουργίας από τον θεό δεν είναι κάτι που συνέβη πριν από 
13,8 δισεκατομμύρια χρόνια αλλά κάτι που συνέβη σε βάθος χρόνου. Τελικά η 
επιστημονική κοινότητα αναγνώρισε την προσφορά του Lemaitre και ο νόμος 
του Hubble για την απομάκρυνση των γαλαξιών ονομάστηκε νόμος των Hubble 
– Lemaitre. Το 2014 ο Πάπας Φραγκίσκος απευθυνόμενος στην παπική 
Ακαδημία των Επιστημών έκανε την «υπέρβαση» αποδεχόμενος δημόσια τις 
επιστημονικές θεωρίες περί της εξέλιξης των ειδών και αυτή για τη δημιουργία 
του κόσμου, το γνωστό Big Bang.  Η δήλωση του αυτή ήταν άκρως αντίθετη με 
τις θέσεις που είχε διατυπώσει ο προκάτοχός του παπικού θρόνου, Βενέδικτος 
16ος ο οποίος επέμενε στην βιβλική εκδοχή της δημιουργίας.  

Το 2017 το Βατικανό έκανε  ένα ακόμη βήμα καθώς τιμώντας την μνήμη του 
Lemaitre  προσκάλεσε κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο και κυρίως 
κοσμολόγους για να εξηγήσουν το Big Bang.                                                                  

Αναφέρθηκα στον Lemaitre για να κατανοήσουμε αυτό που πάντα έλεγε στον 
Πάπα «μην εμπλέκεις τη θρησκεία με την επιστήμη». Ο Lemaitre βέβαια 
γνώριζε ότι ο Κοπέρνικος αποκαθήλωσε τη γη από το κέντρο του ηλιακού 
συστήματος, ο ίδιος και ο Hubble αποκαθήλωσαν τη γη από το κέντρο του 
κόσμου, ο Δαρβίνος έσβησε το κεφάλαιο «γένεσις» της παλαιάς διαθήκης  και 
έπεται συνέχεια. Κλείνει η παρένθεση. 

ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
Το καθιερωμένο πρότυπο αποτελεί μία από τις πιο καλά αποδεδειγμένες 
θεωρίες της φυσικής. Είναι η θεωρία που μας έδωσε πειστικές απαντήσεις για 
τα πρώτα min της ζωής του σύμπαντος.  
Το καθιερωμένο πρότυπο με εργαλείο τη σωματιδιακή φυσική εξηγεί πάρα 
πολύ καλά τις τρείς από τις τέσσερις γνωστές αλληλεπιδράσεις στο σύμπαν 
πλην της βαρυτικής. 

http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/29799534/pope-francis-big-bang-and-evolution-confirm-god-exists
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/29799534/pope-francis-big-bang-and-evolution-confirm-god-exists
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/29799534/pope-francis-big-bang-and-evolution-confirm-god-exists
http://www.independent.co.uk/news/science/pope-francis-big-bang-scientists-vatican-catholic-church-realise-discuss-evolution-physics-space-a7725706.html?cmpid=facebook-post


Σε κάθε αλληλεπίδραση υπάρχουν υποατομικά σωματίδια ανταλλαγής τα 
οποία παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο στη μεταφορά της αλληλεπίδρασης και 
μετά διασπώνται σε απλούστερα σωματίδια. Οι 3 αλληλεπιδράσεις: 

1. Η γνωστή μας Ηλεκτρομαγνητική(πχ δύναμη Lorentz) με φορείς  
φωτόνια 

2. Η ισχυρή πυρηνική μεταξύ quark με φορείς γκλουόνια, 137 φορές 
ισχυρότερη από την ηλεκτρομαγνητική στο πεδίο δράσης της που 
περιορίζεται μέσα στους ατομικούς πυρήνες μόλις στα 1,5χ10-15 m. 

3. Η ασθενής πυρηνική με φορείς μποζόνια και 10.000 φορές ασθενέστερη 
από την ισχυρή. Είναι υπεύθυνη για τη β διάσπαση κατά την 
θερμοπυρηνική σύντηξη στον πυρήνα των άστρων και γενικά για την 
ραδιενέργεια. Ένεκα του γεγονότος ότι τα μποζόνια είναι πολύ βαριά 
υποατομικά σωματίδια η ασθενής αλληλεπίδραση εξελίσσεται πολύ 
αργά, κάτι που δικαιολογεί και τον μεγάλο χρόνο ζωής του ήλιου μας. 

4. Η ενοποιημένη ηλεκτρασθενής μέχρι τα 10-12 s από την δημιουργία του 
σύμπαντος. 

Η κβαντική ηλεκτροδυναμική εξηγεί από τη σκοπιά της κβαντικής θεωρίας 

πεδίου την αλληλεπίδραση φορτισμένων σωματιδίων με την ύλη και μεταξύ 
τους. 

Η κβαντική χρωμοδυναμική εξηγεί τη δράση της ισχυρής αλληλεπίδρασης. 

Ας μείνουμε λίγο εδώ που μας αφορά για τους σκοπούς αυτού του άρθρου. 
Είδαμε ότι η ισχυρή αλληλεπίδραση είναι μία «δύναμη» μεταξύ quark μέσα 
στους ατομικούς πυρήνες.  

Τα Quarks 
Είναι  ένας τύπος στοιχειώδους σωματιδίου και θεμελιώδες συστατικό της 
ύλης. Τα κουάρκ συνδυάζονται για να σχηματίσουν σύνθετα σωματίδια που 
ονομάζονται αδρόνια, τα πιο σταθερά από τα οποία είναι τα πρωτόνια και τα 
νετρόνια. Τα κουάρκ έχουν διάφορες εγγενείς ιδιότητες, όπως το ηλεκτρικό 
φορτίο, τη μάζα, το φορτίο χρώματος και το σπιν. Είναι τα μόνα στοιχειώδη 
σωματίδια στο καθιερωμένο πρότυπο της κβαντικής μηχανικής που βιώνουν 
και τις τέσσερις θεμελιώδεις καθώς και τα μόνα γνωστά σωματίδια των οποίων 
τα ηλεκτρικά φορτία δεν είναι ακέραια. 
Υπάρχουν έξι τύποι quark γνωστοί ως γεύσεις. Εδώ θα μας απασχολήσουν οι 
δύο γεύσεις, η up και η dawn .Τα άνω και κάτω κουάρκ έχουν τη χαμηλότερη 
μάζα από όλα τα κουάρκ. Τα βαρύτερα κουάρκ μετατρέπονται γρήγορα σε 
πάνω και κάτω κουάρκ μέσω μιας διαδικασίας διάσπασης σωματιδίων. 
Εξαιτίας αυτού, τα άνω και κάτω κουάρκ είναι γενικά σταθερά και τα πιο κοινά 

στο σύμπαν. Όλη η κοινώς παρατηρήσιμη ύλη αποτελείται από up 
quarks, down quarks και ηλεκτρόνια. 



Όπως στη δύναμη Coulomb χρησιμοποιούμε την έννοια του ηλεκτρικού 
φορτίου, έτσι και στην ισχυρή αλληλεπίδραση χρησιμοποιούμε το χρωματικό 
φορτίο. Υπάρχουν 3 είδη χρωματικών φορτίων: Μπλε, πράσινο, κόκκινο. 
Συνδυασμός και των τριών χρωμάτων δίνει μηδενικό χρωματικό φορτίο. 
 
Βασικά χαρακτηριστικά(μάζα, φορτίο, σπιν) του up και dawn quark: 
 
Up            u  (2,2 Mev/c2 , 2/3 , 1/2)         dawn     d  (4,7 Mev/c2 , -1/3 , 1/2)  

 

Η μάζα 2,2 Μev/c2  προέρχεται από την  m = E/c2  

1 ev = 1e.1 volt = 1,6x10-19qx1 volt = 1,6x10-19 joule 

2,2x106x1,6x10-19/(9x1016) => m = 3,911x10-30 kg  

 

Το πρωτόνιο(αριστερά κάτω) και το νετρόνιο(δεξιά κάτω) αποτελούνται από 

τρία quark διαφορετικού χρώματος που συγκρατούνται με ισχυρές 

αλληλεπιδράσεις(φορείς γκλουονια) 

 

    
 

p (u,u,d) φορτίο = 2/3 + 2/3 – 1/3 = +1 , χρωματικό φορτίο = 0 

n (u,d,d) φορτίο = 2/3 – 1/3 – 1/3 = 0 , χρωματικό φορτίο = 0 

μάζα πρωτονίου mp = 938,27209 Mev/c2 

μάζα νετρονίου mn = 939,56542 Mev/c2 

Όπως παρατηρούμε η μάζα των 3 quark συνισφέρει ελάχιστα στη μάζα του 

πρωτονίου και του νετρονίου(περίπου 1%) καθώς βασικό ρόλο παίζουν οι 

ενέργειες του πεδίου των quarks και των γκλουονίων(πχ κινητική).  

Το χρωματικό φορτίο των δύο σωματιδίων είναι μηδέν που σημαίνει ότι οι 

ισχυρές αλληλεπιδράσεις που συγκρατούν τα πρωτόνια και τα 

νετρόνια στους πυρήνες των ατόμων δεν είναι μεταξύ πρωτονίων 

και νετρονίων αλλά μεταξύ των quarks που τα αποτελούν. 

 



 

Απαγορευτική αρχή του Pauli 

“Αν δύο ηλεκτρόνια βρίσκονται στην ίδια ενεργειακή στάθμη 
υποχρεωτικά έχουν αντίθετο σπιν (+1/2, -1/2)».  

Η ανακάλυψη αυτή υπήρξε αρκετά σημαντική καθώς επέτρεψε την εξήγηση 
φαινομένων που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από την κλασική μηχανική. Θα 
τη συναντήσουμε στον σχηματισμό λευκών νάνων και αστέρων νετρονίων 
κατά τον «θάνατο» των άστρων.  Επίσης εξηγεί τη δομή των ηλεκτρονικών 
στιβάδων, το οποίο αποτελεί μία από τις βάσεις για το σχηματισμό 
του Περιοδικού πίνακα. Γενικά τα σωματίδια με ημιακέραιο σπιν υπακούουν 
στη στατιστική Fermi – Dirac και ονομάζονται φερμιόνια(πρωτόνια, νετρόνια 
κ.α), ενώ αυτά με ακέραιο spin υπακούουν στη σταστική Bose – Einstein και 
δεν υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli. Τα σωματίδια αυτά 
ονομάζονται μποζόνια(φωτόνια, ηλεκτρόνια κ.α). 

Η απαγορευτική αρχή του Pauli για ένα άτομο ισοδυναμεί με την πρόταση 
ότι σε κάθε ηλεκτρόνιο αντιστοιχεί ακριβώς μία τετράδα κβαντικών αριθμών. 
Η απαγορευτική αρχή του Παουλί καθορίζει δηλαδή οτι σε κάθε ατομικό 
τροχιακό μπορούν να τοποθετηθούν εως 2 ηλεκτρόνια με αντιπαράλληλα spin. 
Επίσης καθορίζει τον μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων που μπορούν να 
τοποθετηθούν σε μια στιβάδα και σε μια υποστιβάδα. Μαζί με τον κανόνα του 
Hund και την αρχή της ελάχιστης ενέργειας αποτελεί τη βάση 
της ηλεκτρονιακής δομής των ατόμων. 

 

Είμαστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσουμε στην ιστορία του 
σύμπαντος. 

Α)Οι νόμοι της κβαντικής μηχανικής αρχίζουν να εφαρμόζονται από το όριο 

Plank(χρόνος Plank) στα 10-43 sec   όταν το σύμπαν είχε διάμετρο 10-35 m που 

είναι το μήκος Plank ,δηλαδή το διάστημα που διανύει το φως σε χρονικό 

διάστημα όσο ο χρόνος Plank. 

Μέχρι τον χρόνο Plank οι νόμοι της φυσικής καταρρέουν, οι τέσσερις 

θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις είναι πιθανότατα ενοποιημένες. Η κατάσταση 

αυτή αποτελεί την θεωρία των πάντων. Από τη στιγμή που κβαντική βαρύτητα 

δεν έχει τεκμηριωθεί η θεωρία των πάντων δεν έχει κανένα θεωρητικό 

υπόβαθρο. 

 Στο όριο του χρόνου Plank το σύμπαν είχε τεράστια θερμοκρασία 1032 Κ  και  

τεράστια πυκνότητα   1094 gr/cm3.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE&action=edit&redlink=1


 

Β)Μετά το χρόνο Plank και μέχρι τα 10-36 s oι τρεις αλληλεπιδράσεις του 

καθιερωμένου προτύπου (ισχυρή πυρηνική, ασθενής πυρηνική και 

ηλεκτρομαγνητική) είναι ενωμένες σε μία όπως ισχυρίζονται οι μεγάλες 

ενοποιημένες θεωρίες(GUT). Οι GUT όμως ενώ έχουν θεωρητικό υπόβαθρο 

δεν μπορούν να θεμελιωθούν πειραματικά δεδομένου ότι οι ενέργειες που 

απαιτούνται(1016 Gev)  στον επιταχυντή αδρονίων του CERN είναι ακόμα πολύ 

μακριά από αυτές που απαιτούν τα βαριά σωματίδια των GUT για να 

αποκαλυφθούν. Αν το σύμπαν συνέχιζε σε αυτή την κατάσταση αν δεν 

κατέρρεε σε μία συμπαντική μαύρη τρύπα θα ήταν μία «θάλασσα» φωτονίων 

από τις συγκρούσεις ύλης αντιύλης. Η σημερινή μορφή του σύμπαντος 

οφείλεται εν πολλοίς στον κοσμικό πληθωρισμό. 

 

Γ) Κοσμικός πληθωρισμός 
Το 1981 ο αστροφυσικός του ΜΙΤ Alan Guth διατύπωσε την  θεωρία του 

κοσμικού πληθωρισμού σύμφωνα με την οποία  στα  10-36 s  και όταν η 

θερμοκρασία έπεσε στους 1029 Κ το σύμπαν μέσα σε 10-32 s υπέστη μία 

τεραστίων διαστάσεων εκθετική διαστολή με ταχύτητα διαστολής 100 φορές 

μεγαλύτερη από αυτήν του φωτός. Στο τέλος του πληθωρισμού  το σύμπαν είχε 

αυξήσει τις διαστάσεις του κατά 1026 φορές, σαν ένα μπιζέλι σε 10-32 s να έγινε 

όσο ο γαλαξίας μας.  

Ο κοσμικός πληθωρισμός απάντησε σε κορυφαία ερωτήματα που άφηνε 

αναπάντητα η big bang όπως:  

1.Η επικράτηση της ύλης έναντι της ίσης αντιύλης 

2.Η παρατηρούμενη ομογένεια και ισοτροπία του σύμπαντος 

3.Ο σχηματισμός μεγάλων δομών στο σύμπαν(γαλαξίες κλπ) 

4.Η εξαιρετική επιπεδότητα του σύμπαντος 

Εν κατακλείδι ο κοσμικός πληθωρισμός «έσωσε» κατά κάποιον τρόπο τη big 

bang παρά το γεγονός ότι δεν είναι μία πειραματικά ή παρατηρησιακά 

αποδεδειγμένη θεωρία. 

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι στο κέντρο αστροφυσικής του Χάρβαρντ 

προσπαθούν να εντοπίσουν βαρυτικά κύματα από τη χρονική στιγμή 10-36 s 

που άρχισε ο πληθωρισμός. Αν αυτό γίνει εφικτό εκτός του ότι θα 

επιβεβαιώσει τον κοσμικό πληθωρισμό, ενδεχόμενα να καταδείξει κάτι 

πραγματικά συγκλονιστικό, ότι δηλαδή κατά την πληθωριστική εποχή 



δημιουργήθηκαν και άλλα πολλά σύμπαντα ενδεχομένως με 

διαφορετικούς φυσικούς νόμους. Τελικά είμαστε μέρος ενός 

πολυσύμπαντος; Το ταξίδι για την αναζήτηση της προέλευσης του κόσμου 

μας κρύβει πολλές και μεγάλες εκπλήξεις καθώς και ανατροπές. Γι’ αυτό είναι 

συναρπαστικό. 

 

Δ)Η εποχή της ηλεκτρασθενούς αλληλεπίδρασης 

Με το τέλος της πληθωριστικής εποχής και μέχρι τα 10-12 s  το σύμπαν ήταν ένα 

καυτό πλάσμα κουάρκ και γκλουονίων ενώ παράλληλα άρχισε η περίοδος της 

επιβραδυνόμενης διαστολής του και συνεχούς ψύξης. Σε αυτές τις συνθήκες η 

ηλεκτρομαγνητική και η ασθενής αλληλεπίδραση ήταν ενοποιημένες στα 

πρότυπα της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας του Maxwell. Την εποχή αυτή 

εμφανίζονται τα μποζόνια  φορείς των ασθενών αλληλεπιδράσεων και το 

μποζόνιο Higgs των οποίων η ύπαρξη επαληθεύτηκε από τον   μεγάλο 

επιταχυντή αδρονίων του CERN με την πολύ υψηλή ενέργεια των 6,5 Tev που 

εφοδίασε τις δύο δέσμες πρωτονίων που συγκρούστηκαν μετωπικά. Εν ολίγοις 

η εποχή αυτή είναι η πρώτη που έχουμε κάποια θεωρητικά μοντέλα και 

παρατηρησιακά δεδομένα που την τεκμηριώνουν. Στα 10-12 s και ενώ η 

θερμοκρασία του σύμπαντος έχει πέσει στους 1015 Κ, έχουμε και το τελικό 

«σπάσιμο» της ηλεκτρασθενούς αλληλεπίδρασης. Πλέον οι 4 θεμελιώδεις 

αλληλεπιδράσεις παίρνουν την σημερινή τους μορφή. 

 

Στο σημείο αυτό να πούμε λίγα βασικά για τον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων 

του CERN, εκεί όπου συνεργάζονται αρμονικά οι κορυφαίοι θεωρητικοί 

φυσικοί και κοσμολόγοι προκειμένου να γυρίσουν τον χρόνο όσο γίνεται πιο 

κοντά στην big bang. Εμπόδια είναι οι μεγάλες ενέργειες που απαιτούνται για 

να σχηματιστούν τα βαριά υποατομικά σωματίδια(Ε = mc2) των 

ενοποιημένων θεωριών και ο απειροελάχιστος χρόνος ζωής τους. Πάντως οι 

φυσικοί του CERN δεν ψάχνουν πάντα αυτό καθ’ εαυτό το σωματίδιο αλλά και 

τυχόν «υπογραφές» που έχει αφήσει. 

Ας δούμε ένα αριθμητικό παράδειγμα με σύγκρουση δύο δεσμών πρωτονίων 

που έχουν επιταχυνθεί στα 6,5 Tev έκαστη(6,5 + 6,5 = 13 Tev). 

Τα πρωτόνια έχουν το καθένα κινητική ενέργεια Κ = 6,5 TeV = 6500 Gev. Αλλά 

Κ = Εολ – Ε0 = mc2 – m0c2 = γm0c2 - m0c2 => Κ = (γ – 1)m0c2 => 6500 Gev = (γ – 



1)938,272 (Mev/c2)c2 = 6500000 Mev => γ – 1 = 6927,63 => γ = 6928,63 =>  
1

√1−(
𝜐

𝑐
)2

 = 6928,63 => υ = 0,999999990c ή 3,1 m/s μικρότερη από την 

ταχύτητα του φωτός.    

Με αυτή τη ταχύτητα το πρωτόνιο χρειάζεται λιγότερα από 90 

μικροδευτερόλεπτα (μs) για να ταξιδέψει 26,7 km γύρω από τον κύριο 

δακτύλιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 11.245 στροφές ανά δευτερόλεπτο. 

Τώρα αν στην υ = 0,999999990 στη θέση του 0 βάλω 1 η ενέργεια γίνεται 7 Τev 

που είναι ο σημερινός στόχος και αν στη θέση του 0 βάλω 9 η ενέργεια φτάνει 

στα 65 Tev. Στα 10 τρις Tev των σωματιδίων της εποχής των μεγάλων 

ενοποιημένων θεωριών δεν υπολόγισα πόσα 9 βρίσκονται μετά την 

υποδιαστολή «πιασ’ τ’ αυγό και κούρευτο» όπως λέει ένας φίλος. Πάντως όσα 

9 και να βάλουμε ποτέ δε μπορούμε να πούμε υ = c. 

Σύγκριση: 7 Tev κινητική ενέργεια έχει ένα κουνούπι 60 mg κινούμενο με 0,2 

m/s.     

Το σωματίδιο Higgs συμμετέχει στην διαδικασία όπου το πεδίο Higgs που 

πλημυρίζει το σύμπαν αλληλεπιδρά με τα υποατομικά σωματίδια 

προσδίδοντάς τους μάζα. Η ανακάλυψή του έγινε στο CERN το 2012, 40 χρόνια 

μετά την θεωρητική θεμελίωση του πεδίου Higgs καθόσον η μάζα του είναι 

125,25 Gev/c2 = 125.250 Mev/c2 ή 133,5 φορές βαρύτερο από το πρωτόνιο. Η 

υπερβολική έκφραση «σωματίδιο του θεού» που υιοθέτησαν κυρίως 

εφημερίδες και περιοδικά για προφανείς λόγους, ενόχλησε τους φυσικούς του 

CERN γιατί εν τέλει δεν είναι το τελευταίο σωματίδιο πριν τη χρονική στιγμή 

μηδέν και δίνει λάθος μηνύματα. 

 

Ε)Η αρχέγονη πυρηνοσύνθεση 

Η αρχέγονη πυρηνοσύνθεση είναι το πρώτο στάδιο στην ιστορία του πρώιμου 

σύμπαντος που είναι πολύ καλά θεωρητικά τεκμηριωμένο και επιβεβαιωμένο 

καθόσον τις αναλογίες υδρογόνου και ηλίου που παρήχθησαν τότε, τις 

συναντάμε και σήμερα στο σύμπαν. 

Μετά τα 10-12 s όπου διαχωρίστηκαν οι 4 αλληλεπιδράσεις, τα quαrks έδωσαν 

τον πρώτο σταθερό πυρήνα στο σύμπαν, τον πυρήνα του υδρογόνου  ή 

πρωτόνιο, κυρίαρχου στοιχείου στο σύμπαν.  

Όταν η θερμοκρασία του σύμπαντος έπεσε κάτω από 1012 Κ  ξεκίνησαν οι 

πρώτες θερμοπυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης  που έδωσαν ήλιο και ελάχιστο 



Λίθιο και Βηρύλλιο. Στα 20 min το σύμπαν είχε ψυχθεί και αραιώσει λόγω 

συνεχούς διαστολής με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι θερμοπυρηνικές 

αντιδράσεις σύντηξη για δημιουργία βαρύτερων πυρήνων, διαδικασία που θα 

συνεχιστεί αργότερα στον πυρήνα των άστρων. 

 

Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 

𝒑𝟏
𝟏  + 𝒑𝟏

𝟏  => 𝑫𝟏
𝟐  + 𝒆𝟏

𝟎  + νe 
 

 

Η ασθενής αλληλεπίδραση με φορέα το μποζόνιο W+ 
αλλάζει τη γεύση ενός quark του πρωτονίου  από u σε 
d και το πρωτόνιο μετατρέπεται σε νετρόνιο 
σχηματίζοντας τον ασταθή πυρήνα δευτέριο. Το 
μποζόνιο W+ στη συνέχεια διασπάται σε ένα 
ποζιτρόνιο και ένα νετρίνο ηλεκτρονίου όπως 
επιβάλλεται από τις αρχές διατήρησης ενέργειας και 
ορμής. Η σύντηξη αυτή επειδή μεσολαβεί η ασθενής 
αλληλεπίδραση εξελίσσεται πολύ αργά. 

   

ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΠΥΡΗΝΑ ΗΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΙΣΧΥΡΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 

𝜢𝟏
𝟏  + 𝜢𝟏

𝟏  => 𝜢𝟏
𝟐  + 𝒆𝟏

𝟎  + νe 

𝜢𝟏
𝟏  + 𝜢𝟏

𝟏  => 𝜢𝟏
𝟐  + 𝒆𝟏

𝟎  + νe 

𝜢𝟏
𝟐 + 𝜢𝟏

𝟏 =>  𝑯𝒆𝟐
𝟑  

𝜢𝟏
𝟐 + 𝜢𝟏

𝟏 =>  𝑯𝒆𝟐
𝟑  

𝑯𝒆𝟐
𝟑 +  𝑯𝒆𝟐

𝟑 =>  𝑯𝒆𝟐
𝟒 +  𝑯𝟏

𝟏   + 𝑯𝟏
𝟏  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ   4 𝜢𝟏
𝟏   =>  𝑯𝒆𝟐

𝟒  + 2e+ + 2νe 

 

ΣΤ)Στο μεσοδιάστημα μέχρι τα 380.000 χρόνια μετά την big bang τα φωτόνια 

της ακτινοβολίας σκεδάζονται από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και το σύμπαν 
είναι αδιαφανές. Στα 380.000 χρόνια το σύμπαν έχει ακτίνα 42 εκατομμύρια  
ε.φ και η θερμοκρασία έχει πέσει στους 3000 Κ. 

 



Ε)Και …εγένετο φως  

Στα 380.000 χρόνια οι πυρήνες προσλαμβάνουν ηλεκτρόνια δίνοντας ουδέτερα 
άτομα και τα φωτόνια βρίσκουν την ευκαιρία να δραπετεύσουν στον κενό 
χώρο.  

Αυτή η ακτινοβολία που πλημύρισε το σύμπαν έρχεται σήμερα σε εμάς 
ισοτροπικά από όλο το χώρο στους 2,7 Κ  που είναι η σημερινή θερμοκρασία 
του σύμπαντος. Η ακτινοβολία αυτή είναι γνωστή σαν μικροκυματική 
ακτινοβολία υποβάθρου και ανακαλύφθηκε εντελώς τυχαία το 1965 από δυο 
φυσικούς (Penzias, Wilson) που την εντόπισαν σαν «θόρυβο» στην κεραία 
ραδιοκυμάτων τους.  

Κρίσιμο για την επιστημονική κοινότητα ήταν να απαντηθεί το ερώτημα του αν 
η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου είχε έστω και απειροελάχιστες 
ανισοτροπίες που να δικαιολογούν τις μετέπειτα δομές του σύμπαντος. Για το 
σκοπό αυτό εκτοξεύτηκαν τρεις δορυφόροι: ο COBE το 1989 από τη NASA, ο  
WMAP από τη NASA και ο Plank από τον ESA στο διάστημα μεταξύ 2000 και 
2013. Τα συμπεράσματα από αυτές τις αποστολές, πέραν του γεγονότος της 
απόδειξης της ανισοτροπίας της κοσμικής ακτινοβολίας μικροκυμάτων, ήταν 
ιδιαίτερα εντυπωσιακά και ενίσχυσαν την θεωρία της big bang ανοίγοντας 
νέους ορίζοντες στην παρατηρησιακή κοσμολογία. Η εικόνα κάτω προέκυψε 
από την σύνθεση των δεδομένων του WMAP και δείχνει την πρώτη ακτινοβολία 
που εξέπεμψε το σύμπαν. Στην εικόνα είναι εμφανής η ανισοτροπία που 
εμφανίζεται με θερμοκρασιακές διαφορές(μπλέ ψυχρές περιοχές , μέχρι 
κόκκινες ζεστές). 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

ΠΡΩΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΣΥΜΠΑΝ ΜΟΛΙΣ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 

«ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ» 380.000 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ. 



ΣΤ)ΜΕΤΑ ΤΑ 380000 ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΑΙΩΝΕΣ

 


