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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Είναι ευνόητο ότι ως µέσο εκλαΐκευσης της επιστήµης, το Ευγενίδειο Πλανητάριο προσπαθεί 
συνεχώς να παρουσιάζει νέες παραστάσεις, των οποίων το περιεχόµενο βασίζεται ορισµένες 
φορές σε επίκαιρα γεγονότα, τα οποία εξάπτουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κοινού. Επειδή 
όµως η δηµιουργία και η παραγωγή µιας τέτοιας παράστασης αποτελεί µία διαδικασία που 
απαιτεί εντατική εργασία, διάρκειας αρκετών µηνών, η επικαιρότητα γίνεται σύντοµα παρελ-
θόν. Το γεγονός αυτό δίνει στην οµάδα παραγωγής την ευκαιρία να καταπιαστεί και µε θέ-
µατα που ενδιαφέρουν το κοινό διαχρονικά, υπερβαίνοντας έτσι την περίοδο κατά την οποία 
κάποιο θέµα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της ειδησεογραφίας. Αυτό συµβαίνει και µε το 
περιεχόµενο της παράστασης, της οποίας τον «Οδηγό» κρατάτε στα χέρια σας. 

Η ιδέα για τη δηµιουργία της νέας µας παράστασης µε τίτλο «Τα 7 Θαύµατα του Κόσµου» 
προήλθε από την πρωτοβουλία που είχε ένας έξυπνος επιχειρηµατίας πριν από µερικά χρόνια 
να διοργανώσει µιαν ανεπίσηµη ψηφοφορία µέσω του ∆ιαδικτύου για να ανακηρύξει τα «Επτά 
Νέα Θαύµατα του Κόσµου». Όπως είναι φυσικό, η πρωτοβουλία του αυτή δεν είχε καµιά επί-
σηµη αναγνώριση, ανάγκασε µάλιστα τον καθ’ ύλην αρµόδιο διεθνή οργανισµό της UNESCO 
να εκφράσει επίσηµα τη διαφοροποίησή του από την προσπάθεια αυτή. Παρόλα αυτά στις 
07-07-07 στις 7:00 µ. µ., και µε αφορµή την «οµοιοµορφία» της ηµεροµηνίας αυτής, ανακοινώ-
θηκαν τελικά τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας που δεν περιελάµβαναν όµως τον ανεπανά-
ληπτο Παρθενώνα ή το ναό της Αγίας Σοφίας του Ιουστινιανού, αλλά ούτε και το περίφηµο 
Στόουνχεντζ της Νότιας Αγγλίας.

Είτε έτσι όµως είτε αλλιώς, η προσπάθεια αυτή έδωσε στην οµάδα µας την ευκαιρία να συλ-
λάβει την ιδέα της δηµιουργίας µιας παράστασης µε παρόµοια θεµατολογία που δεν θα περι-
ελάµβανε όµως τις ανθρώπινες µόνο δηµιουργίες, αλλά επιπλέον θα περιέγραφε τα θαύµατα 
του Σύµπαντος. Ποιες όµως από τις θαυµαστές ανακαλύψεις των τελευταίων χρόνων θα 
επιλέγαµε να περιγράψουµε; Η επιλογή, φυσικά, ήταν πολύ δύσκολη και σίγουρα υποκειµε-
νική. Παρόλα αυτά το προσπαθήσαµε, κι έτσι δηµιουργήθηκε µια σπονδυλωτή παράσταση 
που ξεκινάει περιγράφοντας τα Κλασικά «7 Θαύµατα του Αρχαίου Κόσµου», συνεχίζει µε την 
παρουσίαση µιας επιλογής από τις 7 πιο εντυπωσιακές πρόσφατες ανακαλύψεις µας στο Ηλι-
ακό Σύστηµα και κλείνει µε την παρουσίαση 7 ακόµη ανακαλύψεων που έγιναν τα τελευταία 
χρόνια στο ∆ιαστηµικό χώρο, πέρα από το Ηλιακό µας Σύστηµα. 

Είναι φυσικό ότι λόγω της πληθώρας των παρουσιαζόµενων θεµάτων στην παράσταση αυτή, 
δεν ήταν δυνατή η εκτενέστερη χρονικά παρουσίαση καθενός απ’ αυτά, γι’ αυτό περιοριστή-
καµε απλώς σε µια περιληπτική περιγραφή τους. Μελλοντικές, όµως, παραστάσεις µας, όπως 
έχει γίνει και στο παρελθόν, θα έχουν πιο συγκεκριµένη θεµατολογία και άρα θα παρουσιά-



ζουν καθένα από τα θέµατα αυτά µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποια 
άλλη όµαδα θα µπορούσε να δηµιουργήσει έναν τελείως διαφορετικό κατάλογο παρόµοιων 
θαυµαστών κόσµων και φαινοµένων, αφού τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στην πρόοδο της 
αστρονοµικής έρευνας και της διαστηµικής επιστήµης, χάρη στην εξέλιξη των οργάνων και 
των εργαστηρίων που διαθέτουµε, ένα ολάκερο Σύµπαν, γεµάτο θαυµαστούς, παράξενους 
κόσµους, έχει ανοίξει µπροστά µας. 

Ο «Οδηγός» αυτός, όπως και οι προηγούµενοι, αποσκοπεί στην παρουσίαση περισσότερων 
πρόσθετων πληροφοριών απ’ όσες θα ήταν δυνατόν να παρουσιαστούν σ’ ένα σενάριο 40 
λεπτών.  Παρόλα αυτά, ακόµη κι εδώ, δεν είναι δυνατόν να δώσουµε όλες τις πιθανές απαντή-
σεις και πληροφορίες που ίσως κάποιος θα ήθελε να µάθει γύρω από τα διάφορα θέµατα που 
παρουσιάζονται στη διάρκεια της παράστασης. Στον «Οδηγό» µας µάλιστα αυτόν προσθέσαµε 
µία ακόµη ενότητα, η οποία δεν παρουσιάζεται στην παράσταση, στην προσπάθειά µας να 
ερµηνεύσουµε αφ’ ενός τη διαχρονική γοητεία που ασκεί ο αριθµός επτά στους διάφορους 
πολιτισµούς του κόσµου και να παρουσιάσουµε αφ’ ετέρου ορισµένα ακόµη θαυµαστά δηµι-
ουργήµατα της φύσης και επιτεύγµατα του ανθρώπου.

Μ’ αυτόν τον τρόπο ελπίζουµε ότι οι θεατές οποιασδήποτε ηλικίας θα µπορέσουν να αποκοµί-
σουν µεγαλύτερα οφέλη από την εµπειρία τους στη διάρκεια της παράστασης. ∆ιότι ο στόχος 
του Ευγενιδείου Πλανηταρίου συνεχίζει, όπως πάντα, να είναι η βελτίωση της ποιότητας της 
επιστηµονικής επιµόρφωσης των πολιτών της χώρας µας, ενώ αποσκοπεί επίσης στο να γνω-
στοποιήσει τα επιτεύγµατα της επιστήµης στο ευρύ κοινό και να διαφωτίσει τον κόσµο σχετι-
κά µε τη φύση της επιστηµονικής έρευνας και της Επιστήµης.

Κλείνοντας το σηµείωµα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους του φίλους-συνεργάτες 
της δηµιουργικής µας οµάδας που συµµετείχαν στη διαµόρφωση της νέας µας παράστασης και 
των οποίων τα ονόµατα παρατίθενται στην τελευταία σελίδα του παρόντος «Οδηγού». Αισθά-
νοµαι, επίσης, την ανάγκη να ευχαριστήσω θερµά το φίλο και συνεργάτη µου στη συγγραφή 
αυτού του «Οδηγού» Αλέξη Α. ∆εληβοριά, καθώς επίσης και τους συναδέλφους του Εκδοτι-
κού Τµήµατος του Ιδρύµατος Ευγενίδου, οι οποίοι για µιαν ακόµη φορά δηµιούργησαν µιαν 
ευπαρουσίαστη έκδοση.

∆ιονύσης Π. Σιµόπουλος
∆ιευθυντής Ευγενιδείου Πλανηταρίου
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Εδώ και πάνω από µισό αιώνα η µουσική και 
τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι (και 
τα δύο µε γιώτα γιατί όπως έλεγε το ήτα 
τον πάχαινε) γεµίζουν πάντα ευχάριστα 

τα καλοκαιρινά βράδια µας µε τις υπέροχες µελω-
δίες και τους αξέχαστους στίχους τους. Θυµηθείτε 
για παράδειγµα το πανέµορφο τραγούδι του «Εφτά 
τραγούδια θα σου πω…», από την κινηµατογραφική 
ταινία «Στέλλα», του Μιχάλη Κακογιάννη, µε στί-
χους του ίδιου του Κακογιάννη και τραγουδηµένο 
ανεπανάληπτα από τη Βούλα Ζουµπουλάκη, πίσω 
στα 1955 και ίσως αναρωτηθείτε: γιατί άραγε ο 
αριθµός «εφτά» ασκεί διαχρονικά µια τόσο ιδιαίτερη 
«γοητεία» στους ανθρώπους όλων σχεδόν των πολι-
τισµών και όλων των ηπείρων; 

Η απάντηση σ’ αυτήν την εύλογη ερώτηση είναι 
βέβαιο ότι θα σας ξαφνιάσει ακόµη περισσότερο, 
γιατί η ιδιαίτερη σηµασία του αριθµού αυτού οφείλε-
ται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι ανάµεσα στους 
απλανείς αστέρες του ουράνιου θόλου τα µόνα 
αντικείµενα που φαίνονταν να µετακινούνται στον 
ουρανό ήταν τα εξής εφτά: ο Ήλιος, η Σελήνη και οι 
πέντε ορατοί µε γυµνό µάτι πλανήτες (ο Ερµής, η 
Αφροδίτη, ο Άρης, ο ∆ίας και ο Κρόνος). Στην ίδια 
αυτή αντίληψη οφείλεται και η συγκέντρωση εφτά 

ηµερών σε µία εβδοµάδα, όπως και οι ονοµασίες 
των ηµερών που σε πολλές γλώσσες βασίζονται σ’ 
αυτούς τους εφτά ορατούς µε γυµνό µάτι πλανήτες 
αστέρες. Οι κινήσεις των πλανητών αυτών θεωρού-
νταν ότι είχαν ξεχωριστή σηµασία για τις ζωές των 
ανθρώπων.  Έτσι, ταυτίστηκαν µε τους θεούς τους, 
πλασµένοι «κατ’ εικόνα και οµοίωση» και µε τις ίδιες 
αδυναµίες και ελαττώµατα που είχαν οι άνθρωποι. 

Η «παρουσία» του αριθµού εφτά όµως στον ουρανό 
δεν σταµατάει στους πλανήτες, αλλά έχει κι άλλους 
εκπροσώπους, όπως είναι και τα εφτά κύρια άστρα 
των Πλειάδων, ένα λαµπερό ανοιχτό σµήνος στην 
πλάτη του αστερισµού του Ταύρου, που αντιπρο-
σωπεύουν τις εφτά αδελφές που κυνηγιούνται από 
τον Ωρίωνα. Οι Πλειάδες ήταν κόρες της Πλειό-
νης και του Άτλαντα, γι’ αυτό ονοµάζονταν επίσης 
και Ατλαντίδες. Με γυµνό µάτι µπορεί κάποιος να 
ξεχωρίσει εύκολα την Αλκυόνη, την Ηλέκτρα, τη 
Μαία, την Ταϋγέτη και τη Μερόπη, ενώ η Κελαινώ 
και η Αστερόπη είναι δυσκολότερα αναγνωρίσιµες. 
Στην πραγµατικότητα, ένα µεγάλο τηλεσκόπιο µας 
αποκαλύπτει ότι οι Πλειάδες είναι πολύ περισσότε-
ρες, αφού µπορούµε να διακρίνουµε εκατοντάδες 
γαλαζωπά, νέα και υπέρθερµα άστρα να κολυµπάνε 
στο νεφέλωµα που τα περιβάλλει. 
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άλλο ένα ανοιχτό αστρικό σµήνος, οι Υάδες. Στην 
αρχαιότητα, οι Υάδες ήταν κι αυτές εφτά, αν και τα 
ονόµατα που διασώθηκαν είναι πέντε: Κλαία, Ευ-
δώρα, Κορωνίς, Φαιώ και Φαισύλα. Τα άστρα του 
σµήνους φαίνονται να σχηµατίζουν ένα αναποδογυ-
ρισµένο κεφαλαίο λάµδα και βρίσκονται σε απόστα-
ση 130 ετών φωτός από τη Γη. Με βάση σύγχρονους 
υπολογισµούς το αστρικό σµήνος αποµακρύνεται 
από µας µε ταχύτητα 150.000 km την ώρα. Σύµφωνα 
µε τη µυθολογία ήταν κόρες του Άτλαντα και της 
Αίθρας και αποτελούσαν τις ∆ωδωνίδες νύµφες, στις 
οποίες ο ∆ίας είχε εµπιστευθεί την ανατροφή του 
Βάκχου. Όταν ο Λυκούργος, βασιλιάς ενός λαού που 
κατοικούσε στις όχθες του Στρυµώνα, τις καταδίωξε 
και τις έριξε στη θάλασσα, το µεν µωρό κατατρο-
µαγµένο κατέφυγε στην αγκαλιά της Θέτιδας, ενώ 
οι Υάδες διασώθηκαν από το ∆ία, ο οποίος τις τοπο-
θέτησε στον ουρανό.

Επί πλέον των ανοιχτών αυτών αστρικών σµηνών 
στον ουρανό έχουµε επίσης και τα εφτά άστρα που 
σχηµατίζουν τον αστερισµό της Μεγάλης, αλλά και 
της Μικρής Άρκτου. Τα εφτά λαµπρότερα άστρα της 
Μεγάλης Άρκτου ταυτίστηκαν µε τους εφτά σοφούς 
της αρχαιότητας, τους εφτά κύκνους που έσερναν 
τον ουράνιο θόλο και τα εφτά βόδια των Ρωµαίων 
(septem triones), εξ ου και η ονοµασία Septentrio 
που είχαν δώσει οι Λατίνοι στο βορρά. ∆ύο από τα 
επτά αυτά άστρα µάς πλησιάζουν και τα άλλα πέντε 
αποµακρύνονται από εµάς, ενώ µερικά απ’ αυτά 
αποτελούν µέλη ενός µικρού αστρικού σµήνους. Τα 
άστρα του σµήνους βρίσκονται σε µέση απόστα-
ση 75 ετών φωτός από τη Γη και καταλαµβάνουν 
έκταση 30x18 έτη φωτός. Ο αστερισµός της Μεγά-
λης Άρκτου είναι τόσο γνωστός σε όλους, ώστε δεν 

χρειάζονται ιδιαίτερες οδηγίες προκειµένου να ανα-
γνωριστεί εύκολα στο βόρειο νυχτερινό στερέωµα. 
Επειδή µάλιστα είναι ορατός οποιαδήποτε ώρα της 
νύχτας και οποιαδήποτε εποχή άνετα µπορεί να γίνει 
ο καλύτερος οδηγός µας στην προσπάθεια να «µε-
τακινηθούµε» εύκολα στη βόρεια ουράνια περιοχή 
και να «επισκεφτούµε» έτσι και αρκετούς άλλους 
αστερισµούς. 

Εάν, για παράδειγµα, προεκτείνετε κατά 5 περί-
που φορές την πλευρά του γνωστού σχήµατος της 
κατσαρόλας που σχηµατίζουν τα εφτά κύρια άστρα 
της Μεγάλης Άρκτου, θα συναντήσετε τον Πολικό 
αστέρα της Μικρής Άρκτου που κι αυτή αποτελείται 
από εφτά κύρια άστρα. Σε παλαιότερες εποχές τα 
εφτά κύρια άστρα της Μικρής Άρκτου θεωρούνταν 
ότι αντιπροσώπευαν τις Εσπερίδες, τις εφτά αδελ-
φές, κόρες κι αυτές του Άτλαντα. Σ’ αυτήν την εκδο-
χή ο αστερισµός αυτός, µαζί µε άλλους γειτονικούς 
αστερισµούς (όπως το Ζυγό, το Βοώτη, τη Μεγάλη 
Άρκτο και το ∆ράκο), συνδέεται µε το µύθο των 
Μήλων των Εσπερίδων, που ως γνωστόν ήταν ένας 
από τους δώδεκα άθλους του Ηρακλή. Επειδή ο 
Πολικός βρίσκεται στην προέκταση σχεδόν του άξο-
να περιστροφής της Γης πάνω από το βόρειο πόλο, 
σ’ οποιαδήποτε ώρα της νύχτας ή και της ηµέρας 
ακόµη (έστω κι αν δεν φαίνεται στα µάτια µας), και 
σ’ οποιαδήποτε εποχή, λάµπει ακίνητος σχεδόν στην 
ίδια πάντα θέση σηµαδεύοντας µε την παρουσία του 
το βορρά, ενώ όλα τ’ άστρα του ουρανού φαίνεται 
να περιστρέφονται γύρω του.

Υπάρχουν, φυσικά, κι άλλες εκφάνσεις του αριθµού 
εφτά στον ουρανό. Αλλά περιοριζόµαστε µόνο σ’ 
αυτά για να δείξουµε απλώς την αρχική προέλευση 
της «γοητείας» που εξασκούσε στον άνθρωπο, διά 
µέσου των αιώνων, ο περίφηµος αυτός αριθµός.



Τα Θαύµατα της Γης

Τα τελευταία χρό-
νια ένας έξυπνος 
«επιχειρηµατίας» 

διοργάνωσε µιαν ανεπίσηµη 
ψηφοφορία µέσω του ∆ιαδι-
κτύου προκειµένου να ανα-
κηρύξει τα «7 Νέα Θαύµατα 
του Κόσµου». Επρόκειτο 
φυσικά για µία «πρωτοβου-
λία» που δεν έτυχε καµιάς 
επίσηµης αναγνώρισης, 
αφού η UNESCO, ο καθ’ 
ύλην αρµόδιος διεθνής ορ-
γανισµός, εξέφρασε επίσηµα 
τη διαφοροποίησή του στην 
προσπάθεια αυτή. Στις 
αρχές Ιουλίου του 2007, και 
πιο συγκεκριµένα στις 07-
07-07, στις 7:00 µ.µ., και µε 
αφορµή την «οµοιοµορφία» 

της ηµεροµηνίας αυτής, 
ανακοινώθηκαν τελικά 
και τα αποτελέσµατα της 
ψηφοφορίας, που όµως 
δεν περιλάµβαναν όµως 
τον ανεπανάληπτο Παρθε-
νώνα ή το ναό της Αγίας 
Σοφίας του Ιουστινιανού, 
αλλά ούτε και το περίφηµο 
Στόουνχεντζ της Νότιας 
Αγγλίας.
Παρόλα αυτά δεν υπάρχει 
αµφιβολία ότι πάνω στον 
πλανήτη µας µπορεί ο καθέ-
νας να θαυµάσει πάµπολλα 
Θαύµατα, είτε αυτά είναι 
ανθρώπινες κατασκευές, 
είτε δηµιουργήµατα της 
Φύσης. Πριν από µερικά 
χρόνια, για παράδειγµα, 

το Πλανητάριο του Ιδρύ-
µατος Ευγενίδου πρόβαλε 
στον τεράστιο θόλο του µια 
ταινία θόλου 15/70 µε τίτλο 
7 Θαυµαστές Τοποθεσίες. 
Στην ταινία αυτή ο πλανή-
της µας «σκηνοθετούσε» 
τον ίδιο του τον εαυτό για 
να παρουσιάσει µια ταινία 
απίστευτης οµορφιάς, µε 
εικόνες που δεν αφήνουν 
ασυγκίνητο κανέναν! 
Τα Θαύµατα όµως της 
Γης δεν σταµατούν στον 
κατάλογο αυτόν. Πάρτε για 
παράδειγµα το στόχο που 
έχουν πολλοί πεπειραµένοι 
ορειβάτες να αναρριχηθούν 
στις «Εφτά Ψηλότερες Κο-
ρυφές» των ηπείρων. Όταν, 

φυσικά, αναφερόµαστε στις 
«Εφτά Ψηλότερες Κορυφές» 
δεν σηµαίνει ότι αυτές είναι 
απαραίτητα και οι ψηλότε-
ρες κορυφές του πλανήτη 
µας, αλλά ότι κάθε µία απ’ 
αυτές έχει το προνόµιο να 
είναι η ψηλότερη κορυφή 
στην ήπειρό της. Άλλες 
πάλι θαυµαστές περιοχές 
της Γης περιλαµβάνουν διά-
φορα Θαύµατα της Φύσης, 
ορισµένα περίφηµα κατα-
σκευάσµατα του ανθρώπου 
κατά τη διάρκεια των Με-
σαιωνικών χρόνων, καθώς 
και σύγχρονες κατασκευές 
που δίκαια προσελκύουν το 
θαυµασµό µας για πολλούς 
και διάφορους λόγους.





Η ιδιαίτερη γοητεία που διαχρονικά ασκούσε ο 
αριθµός εφτά αποτυπώνεται µε τον καλύτερο τρόπο 
στις µυθοπλασίες των πολιτισµών της αρχαιότητας. 
Η Ελληνική µυθολογία για παράδειγµα είναι γεµάτη 
µε αναφορές στον περίφηµο αυτόν αριθµό. Στο µύθο 
του Μινώταυρου οι εφτά νέοι και οι εφτά νέες ήταν 
το τίµηµα που πλήρωνε η Αθήνα προς την Κρή-
τη του Μίνωα, ενώ ο Όµηρος µας αναφέρει ότι οι 
αγέλες των βοδιών του Απόλλωνα ήταν εφτά, όπως 
εφτά ήταν και οι χορδές της λύρας που του χάρισε ο 
Ερµής. Στο θεό της µουσικής και του Ήλιου οι Σπαρ-
τιάτες έκαναν θυσίες την έβδοµη ηµέρα κάθε µήνα, 
ενώ ονοµάτιζαν τα νεογέννητα µωρά την έβδοµη 
ηµέρα από τη γέννησή τους. 

Εφτά ήταν επίσης και οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας: 
Θαλής ο Μιλήσιος, Βίας ο Πριηνεύς, Κλεόβουλος ο 
Ρόδιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Πιττακός ο Μυτι-
ληναίος, Σόλων ο Αθηναίος και Χείλων ο Λακεδαι-
µόνιος. Εφτά ήταν κι αυτοί που εκστράτευσαν κατά 
της Θήβας: ο Άδραστος, ο Πολυνείκης, ο Τυδεύς, 
ο Αµφιάραος, ο Καπανέας, ο Ιπποµέδοντας και ο 
Παρθενοπαίος, ενώ εφτά ήταν και οι ήρωες που 
την υπερασπίστηκαν: ο Ετεοκλής, ο Πολυφόντας, ο 
Μελάνιππος, ο Μεγαρέας, ο Ύπερος, ο Λασθένης και 
ο Άκτορας. Εφτά ήταν και οι λόφοι που περιέβαλ-
λαν την αρχαία Ρώµη, ενώ εφτά ήταν επίσης και οι 
Εκκλησίες της «Αποκάλυψης» του Ιωάννη: της Εφέ-
σου, της Σµύρνης, της Περγάµου, των Θυατείρων, 
των Σάρδεων, της Φιλαδέλφειας και της Λαοδικείας.

Η διδασκαλία του Πυθαγόρα θεωρούσε ότι ο αριθ-
µός αυτός ήταν αµήτωρ, επειδή δεν είναι γινόµενο 

παραγόντων, και σύµβολο της τελειότητας, επειδή 
τον αποτελούσαν οι αριθµοί τρία και τέσσερα που 
εκπροσωπούν δύο τέλεια σχήµατα, το ισόπλευρο 
τρίγωνο και το τετράγωνο. Αιώνες αργότερα ο Νεύ-
τωνας «είδε» κι αυτός µε τη σειρά του εφτά χρώµατα 
στο ορατό φάσµα και στο ουράνιο τόξο, αντί για τα 
πιο εµφανή χρώµατα που είναι έξι.

Προεκτάσεις παρόµοιων αντιλήψεων συναντάµε 
άλλωστε και σε πάρα πολλές άλλες εκφάνσεις της 
ανθρώπινης δραστηριότητας στη θρησκεία, στην 
κοινωνία και στη λογοτεχνία: οι εφτά ηµέρες της 
∆ηµιουργίας, η εφτάφωτος λυχνία, οι εφτά σφραγί-
δες και οι εφτά σάλπιγγες στην «Αποκάλυψη» κ.ά.. 
Ακόµα και στην Παλαιά ∆ιαθήκη ο αριθµός εφτά 
αναφέρεται 77 φορές, ενώ η Εκκλησία µας αναγνω-
ρίζει εφτά µυστήρια: το Γάµο, τη Βάπτιση, το Ευχέ-
λαιο, τη Μετάληψη, την Εξοµολόγηση, το Χρίσµα 
και την Ιεροσύνη. Εφτά είναι επίσης και οι αρετές: η 
ταπεινότητα, η ευσπλαχνία, η αγνότητα, η φιλαλλη-
λία, η επιείκεια, η καλοσύνη και η εργατικότητα, κα-
θώς και εφτά τα θανάσιµα αµαρτήµατα: η λαιµαργία, 
η οκνηρία, η λαγνεία, η αλαζονεία, η οργή, ο φθόνος 
και η φιλαργυρία.

Στα παραµύθια και στη λογοτεχνία, από τα 7 ταξίδια 
του Σεβάχ του Θαλασσινού στη Χιονάτη και τους 7 
νάνους και από εκεί στη σειρά των µυθιστορηµάτων 
του «Χάρυ Πότερ» ο αριθµός εφτά εµφανίζεται ξανά 
και ξανά, ενώ στη λαϊκή µας παράδοση δεν σηµα-
δεύει πάντα τα καλότυχα, αφού συνδέεται επίσης 
και µε όσους έχουν εφτά παπάδων νου, µε αυτούς 
που τους ζώνουν εφτά φίδια, µε τα εφτά κακά της 

Τα Εφτάρια του Ανθρώπου
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µοίρας µας, µε τα εφτά χρόνια φαγούρας των πα-
ντρεµένων, µε τα εφτά χρόνια γρουσουζιάς και µε 
τον εφτάγλωσσο (=αθυρόστοµο). 

Αυτή η εκπληκτική δύναµη και γοητεία που ασκού-
σε ο αριθµός εφτά, από τα αρχαία κιόλας χρόνια, 
οδήγησε και στην επιλογή των Εφτά Θαυµαστών 
Μνηµείων της Αρχαιότητας: την Πυραµίδα του Χέ-

οπα, τους Κρεµαστούς Κήπους της Βαβυλώνας, το 
Άγαλµα του ∆ία στην Ολυµπία, το Ναό της Αρτέµι-
δος στην  Έφεσο, το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, 
τον Κολοσσό της Ρόδου και το Φάρο της Αλεξάν-
δρειας. Θαύµατα που η θύµηση και ο θαυµασµός 
που αισθανόµαστε γι’ αυτά ακόµη και σήµερα, µας 
ανεβάζουν πράγµατι στον «έβδοµο ουρανό»!

Εφτά Θαυµαστές Τοποθεσίες
Οι θαυµαστές τοποθεσίες που βρίσκονται σε όλα τα 
µήκη και τα πλάτη της Γης άρχισαν να παίρνουν τη 
µορφή που έχουν σήµερα πριν από 200 εκατοµµύρια 
χρόνια, όταν η υπερήπειρος Παγγαία είχε αρχίσει 
να διασπάται. Νέες ακτογραµµές, ήπειροι, νησιά και 
οροσειρές σχηµατίστηκαν µε τροµερή βιαιότητα. Η 
Ινδία συγκρούστηκε µε την Ασία, δηµιουργώντας το 
µεγάλο οροπέδιο του Θιβέτ και τη Μαδαγασκάρη 
που αποχωρίστηκε από την Αφρική κι έγινε νησί.

Παρασυρµένη από τις γεωλογικές δυνάµεις, η Μαδα-
γασκάρη µετατράπηκε σε χρονοµηχανή, όπου η ζωή 
εξελίχθηκε αποµονωµένη για σαράντα εκατοµµύρια 
χρόνια. Αυτή η νησιώτικη κιβωτός, συντηρεί είδη 
ζωής που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού: ζωντανούς 
θησαυρούς του χώρου και του χρόνου. Από όλα τα 
νησιά του κόσµου, η Μαδαγασκάρη διαθέτει τα πιο 
πολλά αυτόχθονα είδη, µεταξύ των οποίων και τα 
δύο τρίτα σχεδόν απ’ όλα τα είδη χαµαιλέοντα στον 
κόσµο. Εδώ φύονται τα περισσότερα είδη του «ανα-
ποδογυρισµένου δέντρου», των περίφηµων «Μπαο-
µπάµπ», που µοιάζουν λες και οι ρίζες τους είναι στον 

αέρα και ζει για 1.000 χρόνια. Αυτή εν ολίγοις είναι η 
νησιωτική κιβωτός της Μαδαγασκάρης, µία από τις 
εφτά θαυµαστές τοποθεσίες της Γης µας.

Στη Μαδαγασκάρη φύονται τα περισσότερα είδη των περί-
φηµων δέντρων Μπαοµπάµπ.
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7
Μια δεύτερη θαυµαστή τοποθεσία της Γης µας είναι 
το Θιβέτ, το ψηλότερο οροπέδιο στον κόσµο, εκεί 
όπου η Ινδία και η Ασία συγκρούστηκαν και όρθω-
σαν τα Ιµαλάια, τα ψηλότερα βουνά του κόσµου. 
Μεγάλο όσο και η ∆υτική Ευρώπη, το οροπέδιο του 
Θιβέτ έχει έκταση δύο εκατοµµυρίων τετραγωνικών 
χιλιοµέτρων µε µέσο υψόµετρο 5.000 m, βρίσκεται 
δηλαδή ψηλότερα και από τις ψηλότερες κορυφές 
των Βραχωδών Ορέων της Βόρειας Αµερικής. Παρό-
λα αυτά σ΄ αυτό το µέρος που ονοµάζουν Τσονγκ-
Τονγκ, δηλαδή το Μοναχικό Μέρος, ζουν άνθρωποι 
εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι Βουδιστές του Θιβέτ 
πιστεύουν στον ιερό δεσµό που υπάρχει ανάµεσα 
στον Άνθρωπο και τη Φύση. Ζώντας ως νοµάδες, οι 
άνθρωποι εδώ σέβονται τη γη τους µε τις συνεχείς 
µετακινήσεις τους προκειµένου να θρέψουν τα γιακ, 
τα πρόβατα και τις κατσίκες τους. Η επιβίωσή τους 
εξαρτάται άµεσα από τα ζώα που έχουν. 

Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της Γης 
είναι και τα ποτάµια της, και ο µεγαλύτερος απ’ 
όλους τους ποταµούς είναι ο Αµαζόνιος, µε µήκος 

6.500 km, βάθος 91 m και πλάτος 4 km, που στη δι-
άρκεια των βροχών µπορεί να φτάσει τα 22 km. ∆ι-
ασχίζει µια έκταση µεγαλύτερη από τα δύο τρίτα της 
Νοτιοαµερικανικής ηπείρου και ενώνεται µε χίλιους 
άλλους ποταµούς προσφέροντας στους ανθρώπους 
έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Η λεκάνη του Αµαζονίου 
είναι µια τεράστια έκταση ποταµών και δασών, στο 
µέγεθος σχεδόν της Ευρώπης, που περιλαµβάνει 
εννέα διαφορετικές χώρες. 

Νότια της λεκάνης του Αµαζονίου, στα σύνορα της 
Βραζιλίας µε την Αργεντινή, η λάβα ανάβλυζε κά-
ποτε από τα αρχαία ηφαίστεια κι εκεί που η σκληρή 
λάβα τελειώνει, τα λιγότερο ανθεκτικά πετρώµατα 
διαβρώθηκαν. Οι ποταµοί σε όλο τον κόσµο όταν 
κυλούν µέσα από σκληρά και µαλακά πετρώµατα, 
δηµιουργούν καταρράκτες. Ο µεγαλύτερος καταρ-
ράκτης του κόσµου είναι ο Ιγκουαζού µε συνολικό 
πλάτος 3 km, τέσσερεις φορές µεγαλύτερο από τους 
καταρράκτες του Νιαγάρα. Εδώ, ο ποταµός Ιγκουα-
ζού καταλήγει σε 275 διαφορετικούς καταρράκτες. 

Το οροπέδιο του Θιβέτ είναι το ψηλότερο στον κόσµο.

Εντυπωσιακή άποψη του καταρράκτη Ιγκουαζού, του 
µεγαλύτερου στον κόσµο.



Κατά µήκος της νοτιοδυτικής ακτής της Αφρικής 
βρίσκεται η Ναµίµπια, µια έρηµος σε κίνηση. Οι 
άνεµοι που επικρατούν σ’ αυτήν την έρηµο που έχει 
ηλικία ογδόντα εκατοµµυρίων ετών, δηµιουργούν 
τους ψηλότερους αµµόλοφους της Γης. Αµµόλο-
φοι µε ύψος 300 m µετακινούνται σιγά-σιγά, ένας 
κόκκος άµµου κάθε φορά. Η Ναµίµπια είναι µία από 
τις πέντε παράλιες ερήµους του κόσµου, που απλώ-

νονται στις ακτές µιας κρύας θάλασσας σε έκταση 
43.000 km. Καθώς ο θερµός αέρας πνέει πάνω από 
το κρύο νερό, σχηµατίζεται οµίχλη που µεταφέρει 
τη ζωοδόχο υγρασία, η οποία όµως δεν πέφτει ποτέ 
µε τη µορφή βροχής. Αλλά η οµίχλη της Ναµίµπια 
µπορεί το ίδιο εύκολα να προκαλέσει και το θάνατο, 
σκορπώντας τα κόκαλα των απρόσεκτων πάνω στην 
ύπουλη έρηµο. 

Η έρηµος της Ναµίµπια.



ΤΑ ΕΦΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ187Στον Αρκτικό Κύκλο βρίσκεται το µεγαλύτερο νησί 
του κόσµου καλυµµένο από ένα µόνιµο στρώµα 
πάγου. Το τεράστιο βάρος των πάγων της Γροιλαν-
δίας, έχει βυθίσει το αρχαιότερο έδαφος της γης 
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το 84% της 
έκτασής της καλύπτεται από πάγους που στο κέντρο 
έχουν βάθος 3.000 m. Στη θάλασσα οι παγετώνες 
τεµαχίζονται σε παγόβουνα, επιπλέοντα βουνά µε 
όγκο πέντε φορές µεγαλύτερο κάτω από το νερό 
απ’ ό,τι πάνω από την επιφάνεια. Μόνο στις στενές, 
χωρίς πάγο ακτές υπάρχει ζωή. Εδώ ο Βίσωνας είναι 
εξοπλισµένος µε έναν από τους πιο ζεστούς µανδύες 
της φύσης.

Στη Μποτσουάνα, στο µέσον της Ερήµου Καλαχάρι, 
το δέλτα του ποταµού Οκαβάνγκο αποτελεί τη µε-
γαλύτερη όαση της Αφρικανικής ηπείρου µε έκταση 
10.000 τετραγωνικών χιλιοµέτρων. Κυλώντας από το 
βορρά, ο Οκαβάνγκο µεταφέρει εκατοµµύρια τόνους 
άµµου και ιζηµάτων, δηµιουργώντας ένα από τα 
µεγαλύτερα δέλτα ενδοχώρας στον κόσµο. ∆ηµι-
ουργείται έτσι ένας λαβύρινθος ξηράς και νερού. Ο 
ποταµός αυτός δεν φτάνει ποτέ στη θάλασσα. Αντί-
θετα, τα νερά του χύνονται στην έρηµο Καλαχάρι µε 

αποτέλεσµα να σφύζει από ζωή. Το τεράστιο αυτό 
δέλτα βασίζεται στα νερά που το τροφοδοτούν από 
απόσταση εκατοντάδων χιλιοµέτρων, και τα οποία 
χρειάζονται µήνες µέχρι να φτάσουν εκεί. Παντού, 
το νερό τροφοδοτεί τη ζωή. 

Μόνο σ’ αυτόν τον πλανήτη, απ’ όσα ξέρουµε, 
συνδυάστηκαν οι στοιχειώδεις διαδικασίες για τη 
δηµιουργία αυτών και άλλων τόσων Θαυµαστών 
Τόπων. Σ’ αυτόν τον αέναο δεσµό ανάµεσα στο 
θηρευτή και το θήραµα, η µια ζωή ανοίγει το δρόµο 
σε πάρα πολλές άλλες. Στο λίκνο της Αφρικής, αλλά 
και παντού σ’ ολόκληρο τον πλανήτη, γινόµαστε 
µάρτυρες και συµµέτοχοι στο πολύπλοκο πλέγµα 
της γης και της ζωής που βρίσκεται πάνω της. Αυτή 
η πλούσια ποικιλία τοπίων βρίσκεται σε έναν µόνο 
πλανήτη. Η εξερεύνηση των Θαυµαστών αυτών Τό-
πων µας επιτρέπει να αναγνωρίσουµε τους κοινούς 
µας δεσµούς, το γεγονός ότι µοιραζόµαστε µια αξιο-
θαύµαστη κατοικία, τον πιο ποικιλόµορφο πλανήτη 
του Ηλιακού µας Συστήµατος και ίσως και τον πιο 
ποικιλόµορφο στο Σύµπαν. Γιατί η Γη µας είναι, για 
µας τουλάχιστον, ο πιο Θαυµαστός Τόπος απ’ όλους!

Παγόβουνα στη Γροιλανδία. Το δέλτα του ποταµού Οκαβάνγκο στη Μποτσουάνα.
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Η Ασία διαθέτει δέκα από τις ψηλότερες βουνοκορ-
φές του πλανήτη µας που ξεπερνούν τα 8.000 m, 
οκτώ από τις οποίες βρίσκονται στα Ιµαλάια, τρεις 
παράλληλες οροσειρές που εκτείνονται σε µήκος 
2.900 km που περιλαµβάνουν και την ψηλότερη 
κορυφή του πλανήτη µας, το όρος  Έβερεστ, µε ύψος 

Εφτά Πανύψηλες Κορυφές

Έβερεστ, η κορυφή των Ιµαλαΐων.

8.850 m. Αν και οι πλαγιές του, που σχηµατίζουν µιαν 
ακανόνιστη τρίπλευρη πυραµίδα, δεν είναι τόσο από-
τοµες, εντούτοις το µεγάλο του ύψος και οι καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν εκεί το έκαναν σχεδόν 
απόρθητο µέχρις ότου «κατακτήθηκε» κι αυτό για 
πρώτη φορά στις 29 Μαΐου 1953. 

Στη Νότια Αµερική βρίσκουµε τη µεγαλύτερη ορο-
σειρά, τις Άνδεις, µε µήκος 6.500 km που διαθέτουν 
δέκα ψηλές κορυφές, µε ύψος πάνω από 6.600 m. Η 
ψηλότερη όµως απ’ όλες είναι το Cerro Aconcagua 
στην Αργεντινή. Η πρώτη αναρρίχησή της πραγµατο-
ποιήθηκε το 1897, ενώ το 2001 µία Ιταλική αποστολή 
µε υπερσύγχρονα όργανα GPS υπολόγισε ότι το 
ύψος του Aconcagua είναι 6.961,83 m. Εντούτοις, δεν 

καλύπτεται από ιδιαίτερα µεγάλες ποσότητες πάγου 
ή χιονιού γιατί βρίσκεται σε µια αρκετά ξηρή περιοχή 
των Άνδεων. Παρόλα αυτά το µεγάλο του ύψος και οι 
δυνατοί άνεµοι που επικρατούν το καθιστούν ιδιαίτε-
ρα επικίνδυνο για τους ορειβάτες. 

Η ψηλότερη κορυφή της Αφρικής βρίσκεται στην 

Τανζανία σ’ ένα από τα πιο διάσηµα βουνά της Γης, 
το Κιλιµάντζαρο, το λαµπερό βουνό στη γλώσ-
σα Σουαχίλι. Πρόκειται για ένα ανενεργό σήµερα 
ηφαίστειο µε τρεις ψηλές κορυφές, η ψηλότερη από 
τις οποίες φτάνει τα 5.892 m. Και τα τρία ηφαίστεια, 
που ήταν ενεργά πριν από 2.000.000 χρόνια, έχουν 
πάψει πριν από 100.000 χρόνια να έχουν οποιαδήπο-
τε δραστηριότητα, εκτός από τη διαρροή ορισµένων 
ηφαιστειακών αερίων. Είναι βέβαιο ότι οι ιθαγενείς 
της περιοχής είχαν προ πολλού αναρριχηθεί τις 
κορυφές του, αλλά η πρώτη καταγεγραµµένη αναρ-
ρίχησή του αναφέρεται πως έγινε το 1889. Σήµερα η 
πρόσβασή του είναι αρκετά εύκολη σε µια περιοδεία 
πέντε περίπου ηµερών. Τα τελευταία πάντως χρόνια 
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έχει καταγραφεί η ραγδαία υποχώρηση των ελάχι-
στων παγετώνων που διαθέτει, αφού βρίσκεται σε 
µία αρκετά ξηρή περιοχή του πλανήτη µας. Υπολογί-
ζεται µάλιστα ότι µέχρι το 2020 θα έχει χάσει τελεί-
ως τη µόνιµη παγοκάλυψή του.

Η ψηλότερη κορυφή της Βόρειας Αµερικής βρίσκε-
ται στην Αλάσκα και στο όρος Μακίνλεϊ, όπως ονο-

µάστηκε προς τιµή του 25ου Προέδρου των ΗΠΑ, 
αν και το όνοµα που χρησιµοποιούν οι Ινδιάνοι της 
περιοχής είναι Denali. Αποτελεί τµήµα µιας µεγάλης 
οροσειράς που εκτείνεται αψιδωτά σε µήκος 1.000 
km, και η οποία άρχισε να δηµιουργείται τα τελευ-
ταία 65 εκατοµµύρια χρόνια. Η Αλάσκα άλλωστε 
διαθέτει τις εφτά από τις δέκα ψηλότερες κορυφές 
της Βόρειας Αµερικής. Με υψόµετρο 6.194 m το 

Το Cerro Aconcagua είναι η ψηλότερη κορυφή των Άνδεων.
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7
όρος Μακίνλεϊ είναι το ψυχρότερο βουνό της Γης 
(εκτός Ανταρκτικής), ενώ η κορυφή του µαστιγώ-
νεται από έντονες ανεµοθύελλες. Η πρώτη πετυχη-
µένη αναρρίχησή του έγινε το 1913 και παρόλες τις 
δυσκολίες 1.000 περίπου ορειβάτες προσπαθούν να 
το κατακτήσουν κάθε χρόνο από τα µέσα Απριλίου 
έως τα µέσα Ιουλίου. Απ’ αυτούς οι µισοί περίπου 
τα καταφέρνουν, ενώ τρεις, περίπου, χάνουν τη ζωή 
τους από διάφορες αιτίες.

Στην άλλη άκρη της Γης, στην Ανταρκτική, βρίσκου-
µε την προέκταση των Άνδεων, που διασχίζουν την 
Ανταρκτική από τη µια άκρη στην άλλη σε µήκος 
3.200 km. Η ψηλότερη όµως κορυφή της ηπείρου 
είναι το όρος Vinson µε ύψος 4.897 m. Ο ορεινός 
του όγκος έχει µήκος 21 km και πλάτος 13 km. Ο 
εντοπισµός της κορυφής έγινε από αέρα το 1957, 
ενώ η πρώτη πετυχηµένη ανάβαση πραγµατοποιή-
θηκε το 1966. Η Ανταρκτική, µε συνολική έκταση 14 
εκατοµµυρίων τετραγωνικών χιλιοµέτρων, διαθέτει 
δέκα κορυφές ύψους πάνω από 4.300 m. Παρόλους 
τους πάγους όµως οι βροχοπτώσεις και το χιόνι δεν 
υπερβαίνουν τα 3 cm ετησίως καθιστώντας έτσι την 

Ανταρκτική την πιο ξηρή ήπειρο στον κόσµο.

Το ψηλότερο υψόµετρο στην Ευρώπη το διεκδικούν 
δύο κορυφές: το Elbrus στον Καύκασο και το Mont 
Blanc στις Άλπεις. Το Elbrus, µε υψόµετρο 5.642 m, 
είναι αρκετές εκατοντάδες µέτρα ψηλότερο από το 
Mont Blanc, που έχει ύψος 4.810 m. Η πρώτη πε-
τυχηµένη αναρρίχηση του Elbrus καταγράφηκε το 
1874. Επειδή όµως βρίσκεται µερικά µόνο χιλιόµε-
τρα δυτικά της διαχωριστικής γραµµής µεταξύ Ευ-
ρώπης και Ασίας, πολλοί θεωρούν ότι ο τίτλος της 
ψηλότερης κορυφής στην Ευρώπη ανήκει δικαιωµα-
τικά στις Άλπεις και στην κορυφή του Mont Blanc, 
της Λευκής Κυρίας, όπως την ονοµάζουν οι Γάλλοι. 
Οι Άλπεις δηµιουργήθηκαν από τη σύγκρουση της 
Αφρικανικής τεκτονικής πλάκας µε την Ευρωπαϊκή 
τα τελευταία 100 εκατοµµύρια χρόνια. Η κορυφή 
του, που σήµερα χωρίζει την Ιταλία από τη Γαλλία, 
κατακτήθηκε για πρώτη φορά το 1786. Επειδή όµως 
ο διαχωρισµός της Ευρώπης από την Ασία είναι µια 
από τις πολλές ανθρώπινες αυθαιρεσίες, η διαµάχη 
αυτή θα συνεχίζεται για αρκετά ακόµη χρόνια.

Το όρος Μακίνλεϊ στην Αλάσκα.
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Τα ίδια προβλήµατα έχουµε και στην ανακήρυξη της 
ψηλότερης κορυφής στην Ωκεανία, όπου τον τίτλο 
διεκδικούν το όρος Kosciuszko στην Αυστραλία, 
µε ύψος 2.228 m, και το Puncack Jaya στο Παπούα 
της Ινδονησίας, µε ύψος 5.029 m. Όπως και στην 
Ευρώπη η διαφορά είναι κι εδώ θέµα γεωγραφίας, 
αλλά η µεγάλη διαφορά στο υψόµετρο δεν αφήνει 
περιθώρια για διαφωνίες. Γι’ αυτό άλλωστε το όρος 

Νίκη, στη γλώσσα των Ινδονησίων, πρέπει επάξια να 
θεωρηθεί ότι είναι και ο νικητής, ως η έβδοµη από 
τις Εφτά Πανύψηλες Κορυφές του πλανήτη µας. Το 
ψηλό αυτό βουνό είναι επίσης γνωστό και µε την 
ονοµασία Πυραµίδα του Carstenz. Οι προσπάθειες 
αναρρίχησής του άρχισαν στη δεκαετία του 1930, 
αλλά η πρώτη πετυχηµένη ανάβαση επιτεύχθηκε 
τελικά το 1962.

Το όρος Vinson στην Ανταρκτική.



Τα Θαύµατα της Φύσης
Η τεράστια σηµασία ορισµένων Θαυµάτων της 
Φύσης στη διεύρυνση των επιστηµονικών µας 
γνώσεων ήταν τα κριτήρια, µε τα οποία επιλέξαµε 
τα τρία θέµατα της ενότητας αυτής. Αναφερόµαστε, 
φυσικά, στα Νησιά Γκαλαπάγκος, που αποτέλεσαν 
το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της θεωρίας της 
εξέλιξης από το ∆αρβίνο, το Μεγάλο Κοραλλιογε-
νές Φράγµα, για το οποίο έχει ειπωθεί ότι είναι ο 

µοναδικός «ζωντανός» οργανισµός που είναι ορατός 
από το διάστηµα, και το πανέµορφο και εντυπωσι-
ακό φαράγγι Grand Canyon, που κρύβει µέσα του 
εκατοµµύρια χρόνια της γεωλογικής ιστορίας της 
ευρύτερης περιοχής του. 

Το νησιωτικό σύµπλεγµα Γκαλαπάγκος, ένα ηφαι-
στειογενές σύµπλεγµα στα ανοιχτά των δυτικών 
ακτών της Λατινικής Αµερικής, ανακαλύφθηκε το 
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1535 και µε εξαίρεση τους πειρατές και τους φαλαι-
νοθήρες που το χρησιµοποιούσαν ως αγκυροβόλι, 
ελάχιστοι είχαν πατήσει το πόδι τους εκεί. Έτσι, 
όταν τα ξηµερώµατα της 17ης Σεπτεµβρίου 1835 
το βρετανικό πλοίο Beagle αγκυροβόλησε στο νησί 
Chatham, ο Κάρολος ∆αρβίνος (1809-1882), ο 
νεαρός και σχεδόν άγνωστος τότε φυσιοδίφης που 
επέβαινε σ’ αυτό, βρήκε µια περιοχή παρθένα, της 

οποίας η µελέτη έµελλε να αλλάξει ριζικά τις ιδέες 
µας για την εξέλιξη της ζωής. Η ριζοσπαστική του 
ερµηνεία γι’ αυτό το εντυπωσιακό και συνεχώς µε-
ταβαλλόµενο µωσαϊκό της ζωής είναι πλέον γνωστή 
ως Θεωρία της Εξέλιξης των Ειδών.

Μελετώντας συστηµατικά τη χλωρίδα και την πα-
νίδα των νησιών Γκαλαπάγκος, ο ∆αρβίνος παρα-
τήρησε µεταξύ άλλων ότι οι γιγάντιες χελώνες που 
ζούσαν σε νησιά µε σχετικά υψηλή βλάστηση είχαν 
προσαρµοστεί µε εκπληκτικό τρόπο στο περιβάλλον 
τους, διαµορφώνοντας καβούκια που τις «διευκό-
λυναν» να ανασηκώνουν το λαιµό τους προκειµέ-
νου να βρουν τροφή στους ψηλούς κάκτους. Με 
αντίστοιχο τρόπο φαίνεται να είχαν προσαρµοστεί 
στα επί µέρους οικοσυστήµατα του κάθε νησιού και 
άλλοι έµβιοι οργανισµοί, όπως τα ιγκουάνα και οι 
σπίνοι. Ο σπόρος µιας µεγαλειώδους ιδέας άρχισε 
σιγά-σιγά να παίρνει σάρκα και οστά. Ίσως εν τέλει 
τα ζώα και τα φυτά του πλανήτη µας να κατάγο-
νταν από κοινούς προγόνους, και ίσως, µε το πέρα-
σµα των χιλιετιών, κάθε οργανισµός να ανέπτυσσε 
διαφορετικά «χρήσιµα» χαρακτηριστικά, που του 
επέτρεπαν να επιβιώνει και να αναπαράγεται ευ-
κολότερα, χαρακτηριστικά τα οποία στη συνέχεια 
µεταβίβαζε και σε κάποιους από τους απογόνους 
του. Αυτή η διαδικασία της φυσικής επιλογής θα 
«άλλαζε» µε την πάροδο του χρόνου το κάθε είδος, 
ακριβώς όπως παρατήρησε ο ∆αρβίνος ότι συνέβη 
µε τις γιγάντιες χελώνες και τα ιγκουάνα των νη-
σιών Γκαλαπάγκος. 

Σε µια εποχή όµως που η θρησκευτική ερµηνεία για 
την προέλευση του κόσµου και την καταγωγή των 
ειδών θεωρούνταν ως δεδοµένη, τέτοιες ριζοσπαστι-
κές σκέψεις ήταν πολύ επικίνδυνες. Ελάχιστοι ήταν 
εκείνοι που, πριν από το ∆αρβίνο, είχαν τολµήσει να 

Ο Κάρολος ∆αρβίνος, πατέρας της θεωρίας της εξέλιξης.



αµφισβητήσουν το αλάθητο των Γραφών και να ανα-
ρωτηθούν εάν τα διαφορετικά ζωικά και φυτικά είδη 
του πλανήτη µας είχαν εξελιχθεί από κάποια άλλα. 
Γι’ αυτό και ο ∆αρβίνος δίσταζε να δηµοσιεύσει τη 
θεωρία του συνειδητοποιώντας ότι πολλοί θα την 
αντιµετώπιζαν ως µια επίθεση στη θρησκεία και ότι, 

προκειµένου να πείσει την ευρύτερη κοινωνία της 
εποχής του για την ορθότητά της, τα επιχειρήµατά 
του θα έπρεπε να είναι ακλόνητα. Τελικά, το κορυ-
φαίο του πόνηµα, µε τίτλο Περί της Καταγωγής των 
Ειδών Μέσω Φυσικής Επιλογής δηµοσιεύτηκε την 
Τετάρτη στις 24 Νοεµβρίου 1859. 





Τα θαύµατα της Γης 27

Το Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγµα, το πανέµορφο 
και ευαίσθητο αυτό οικοσύστηµα µε την εκπληκτι-
κή βιοποικιλότητα, εκτείνεται για περίπου 2.600 
km κατά µήκος των βορειοανατολικών ακτών της 
Αυστραλίας. Αποτελείται από 900 περίπου νησιά και 
τουλάχιστον 3.000 µικρούς και µεγάλους κοραλ-
λιογενείς υφάλους που αναγεννιούνται συνεχώς, 
καθώς δισεκατοµµύρια µικροσκοπικών οργανισµών 
συνεργάζονται αρµονικά µεταξύ τους, συγκροτώ-
ντας ολόκληρες αποικίες. Κάθε τέτοιος πολύποδας 
σχηµατίζει αρχικά γύρω του ένα µικρό και σκληρό 
κέλυφος από ανθρακικό ασβέστιο και καθώς µεγα-
λώνει στο εσωτερικό του, διαιρείται και διακλαδώνε-
ται, σχηµατίζοντας συνεχώς νέο σκελετό. Τα κοράλ-
λια του φράγµατος συµβιώνουν µε µια µονοκύτταρη 
άλγη, η οποία παρέχει τροφή στον πολύποδα και τον 
βοηθά να δηµιουργήσει το κέλυφός του. Γι’ αυτό και 
οι κοραλλιογενείς ύφαλοι του Μεγάλου Φράγµατος 
ευδοκιµούν συνήθως σε ρηχά νερά που µπορεί να 
φτάσει το φως του  Ήλιου.

∆υστυχώς, το υποθαλάσσιο περιβάλλον της περι-
οχής έχει ήδη επιβαρυνθεί από µεγάλες ποσότητες 
εντοµοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, λιπασµάτων και 
βιοµηχανικών λυµάτων, που διά µέσου των ποταµών 
και των χειµάρρων της Αυστραλίας παρασύρονται 
προς τη θάλασσα στη διάρκεια των τροπικών πληµ-
µυρών. Η σηµαντικότερη όµως απειλή προέρχεται 
από την αύξηση της θερµοκρασίας των νερών που 
οφείλεται στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Ήδη, σε 
πολλές περιοχές, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι ζουν σε 
θερµοκρασίες που αγγίζουν τα ανώτατα επιτρεπτά 
όρια αντοχής τους. Τα καλοκαίρια του 1998, 2002 
και 2006, µάλιστα, όπου οι υψηλές θερµοκρασίες δι-
ατηρήθηκαν για σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
τα κοράλλια άρχισαν να νεκρώνουν και να χάνουν 

τα χρώµατά τους, αποκαλύπτοντας τους άσπρους 
ασβεστολιθικούς σκελετούς τους, µε αποτέλεσµα 
το φράγµα να κινδυνεύει να καταστεί λειτουργικά 
νεκρό µέχρι το 2030. 

Το Grand Canyon, αυτό το µεγαλόπρεπο και εντυ-
πωσιακό σκηνικό µε τις αλλεπάλληλες χαράδρες και 
τα απόκρηµνα τοιχώµατα, διαµορφώθηκε από τη 
διάβρωση που προκάλεσε ο ποταµός Κολοράντο. 
Εκτείνεται σε µήκος 446 km και αποτελεί ένα από τα 
µεγαλύτερα και πλέον εντυπωσιακά φαράγγια του 
πλανήτη µας. Το Grand Canyon κρύβει στις πλαγιές 
του σχεδόν δύο δισεκατοµµύρια χρόνια της γεωλο-
γικής ιστορίας της περιοχής, αφού στον πυθµένα 
του φαραγγιού έχει εντοπιστεί ένα αρχέγονο πέ-
τρωµα, ο ογκόλιθος Βισνού, ο οποίος σχηµατίστηκε 
πριν από δύο περίπου δισεκατοµµύρια χρόνια και 
αποτελεί ό,τι απέµεινε από µία χαµένη τώρα, αρχέ-
γονη και πανύψηλη οροσειρά. 

Συνολικά 10 διακριτά στρώµατα πετρωµάτων και 
ιζηµάτων εναποτέθηκαν από τον πυθµένα ως την 
κορυφή του γιγάντιου χάσµατος, ανάµεσα στα οποία 
µπορεί κάποιος να εντοπίσει σπόγγους, κοράλλια, 
σαλιγκάρια και οστρακόδερµα. Οι αδιάψευστοι 
αυτοί µάρτυρες της δυναµικής γεωλογικής εξέλιξης 
του πλανήτη µας, αποδεικνύουν, µεταξύ των άλλων, 
ότι η συγκεκριµένη περιοχή καλυπτόταν κάποτε από 
τα νερά αρχαίων θαλασσών, τα οποία στη συνέχεια 
υποχώρησαν. Αντίθετα, το ίδιο το Grand Canyon 
είναι κατά πολύ νεότερο, καθώς δηµιουργήθηκε σε 
λιγότερο από 6 εκατοµµύρια χρόνια από τη ραγδαία 
διάβρωση που προκάλεσαν τα νερά του ποταµού 
Κολοράντο, όταν άλλαξε η ροή του και άρχισε να 
ρέει διά µέσου του πανάρχαιου αυτού οροπεδίου.

Με την πάροδο των αιώνων, η βροχή, το χιόνι, ο 



αέρας και οι αµέτρητοι χείµαρροι και παραπόταµοι 
σµίλεψαν αυτό το σύστηµα χιλιάδων µικρών και 
µεγάλων φαραγγιών που αποτελούν το καταφύ-
γιο µιας θαυµαστής βιοποικιλότητας. ∆υστυχώς, 
όµως, κι εδώ η επίδραση του ανθρώπινου παράγο-

ντα υπήρξε καταλυτική. Το 1963 το Φράγµα Glen 
Canyon ανέκοψε τη ροή του ποταµού Κολοράντο 
στο γιγάντιο φαράγγι, διαταράσσοντας έτσι για 
πάντα µια φυσική εξελικτική πορεία που επί χιλιετίες 
διαµόρφωνε τα οικοσυστήµατα του Grand Canyon.
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Οι αρχαίοι κάτοικοι της ∆υτικής Ευρώπης, παρόλο 
που δεν είχαν δηµιουργήσει κάποιο είδος γραφής, 
παρόλο που δεν µας άφησαν κανέναν συµβατικό 
ναό όπως αυτούς των άλλων λαών, µας άφησαν 
εντούτοις 50.000 πέτρινα µνηµεία, κάποια απ’ τα 
οποία αποτελούνται µόνο από µερικούς ογκόλιθους, 
ενώ τα περισσότερα δεν είναι παρά αρχαία νεκρο-
ταφεία. Το πιο εντυπωσιακό από τα µνηµεία αυτά 
είναι σήµερα γνωστό µε το όνοµα Στόουνχεντζ, τα 
µουντά ερείπια του οποίου προκαλούν µεγάλο θαυ-
µασµό αφού τώρα πια έχουµε αποκρυπτογραφήσει 
το µήνυµα που έκρυβαν οι ογκόλιθοι αυτοί.

Ένας από τους µύθους που καλύπτουν το Στόουν-
χεντζ, είναι ότι κατασκευάστηκε από τους ∆ρυΐδες. 
Σήµερα, όµως, µε τη βοήθεια της ραδιενεργού χρο-

νολόγησης των αρχαιότερων τµηµάτων του, αποκα-
λύφτηκε ότι είχαν τοποθετηθεί εκεί το 2800 π.Χ. και 
ότι η τελική φάση της κατασκευής του τελείωσε το 
1500 π.Χ., ενώ οι ∆ρυΐδες δεν εµφανίστηκαν στην 
Αγγλία παρά το 500 π.Χ. Έτσι, εύκολα συµπεραίνου-
µε ότι το Στόουνχεντζ είχε ήδη ηλικία 1.000 ετών 
πριν χρησιµοποιηθεί απ’ αυτούς. 

Η κατασκευή του άρχισε γύρω στο 2800 π.Χ. από 
έναν λαό που ούτε γραπτή γλώσσα διέθετε ούτε 
τροχούς ή µεταλλικά εργαλεία, αφού για το άνοιγ-
µα των λάκκων στο έδαφος χρησιµοποίησαν οστά 
ζώων. Η πρώτη κατασκευή οριοθέτησε τα βασικά 
σηµεία του Στόουνχεντζ µε ένα ανάχωµα διαµέτρου 
107 m περίπου, τέσσερεις λίθους, µερικούς λάκκους, 
και δύο ψηλούς ογκόλιθους, ένας από τους οποίους 

Τα Μυστικά του Στόουνχεντζ
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στοουν. Η κατασκευή συνεχίστηκε µε διαλείµµατα 
επί 1.300 χρόνια, ώσπου ξαφνικά και µυστηριωδώς 
οι εργασίες στο Στόουνχεντζ σταµάτησαν πριν από 
3.500 χρόνια.

Οι µεγαλύτεροι ογκόλιθοι του Στόουνχεντζ είναι οι 
λεγόµενοι Σαρσενικοί λίθοι. Αποτελούνται από ένα 
είδος πετρώµατος, το οποίο είναι σκληρότερο και 
από γρανίτη.  Έχουν ύψος 9 m περίπου και βάρος 
50 τόνων ο καθένας. Η µεταφορά τους έγινε από 
µια περιοχή που ονοµάζεται Μάρλµπορο Ντάουνς, 
30 km περίπου βόρεια του Στόουνχεντζ. Υπήρχαν 
επίσης και 80 µικρότεροι λίθοι, γνωστοί ως Γαλαζό-
λιθοι, µε βάρος 4 τόνων ο καθένας. Οι Γαλαζόλιθοι 
προέρχονται από µία µόνο περιοχή σ’ ολόκληρο τον 
κόσµο, η οποία βρίσκεται στην Ουαλία και σε από-
σταση 380 km περίπου από το Στόουνχεντζ.

Με τους Σαρσενικούς λίθους κατασκεύασαν ένα 
µεγάλο κύκλο µε διάµετρο 50 περίπου µέτρων. Οι 50 
από τους ογκόλιθους αυτούς στήθηκαν όρθιοι και 
πάνω τους τοποθετήθηκαν άλλοι λίθοι µετατρέπο-
ντας έτσι τον κύκλο σε συνεχείς αψίδες. Πέντε γιγά-
ντιες µεµονωµένες αψίδες που ονοµάζονται Τρίλιθοι 
στήθηκαν επίσης στο κέντρο του µεγάλου αυτού 
κύκλου. Κατόπιν, οι κατασκευαστές του Στόουν-
χεντζ πήραν τους Γαλαζόλιθους και τοποθέτησαν 59 
απ’ αυτούς σε έναν κύκλο εσωτερικά µέσα από τον 
κύκλο των Σαρσενικών λίθων, ενώ 19 άλλοι Γαλα-
ζόλιθοι τοποθετήθηκαν κοντά στο κέντρο σε σχήµα 
πετάλου. Έξω από τον κύκλο των Σαρσενικών λίθων 
κατασκεύασαν δύο σειρές από τρύπες που σχηµατί-
ζουν δύο οµόκεντρους κύκλους οι οποίοι ονοµάζο-
νται κύκλοι Υ και Ζ. Ο κύκλος Υ αποτελείται από 30 
τρύπες και ο κύκλος Ζ από 29, ενώ ακόµη πιο µακριά, 
γύρω στα 50 m από το κέντρο, υπάρχουν 56 ακόµη 

τρύπες, οι αποκαλούµενες τρύπες του Όµπρεϊ προς 
τιµή αυτού που τις ανακάλυψε το 1663.

Το ερώτηµα όµως παραµένει, γιατί άραγε οι πρωτό-
γονοι εκείνοι άνθρωποι κατασκεύασαν το µνηµείο 
αυτό; Τι ήταν τόσο σπουδαίο, ώστε επί εκατοντάδες 
χρόνια χιλιάδες άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους στην 
κατασκευή του Στόουνχεντζ, και γιατί ήταν ανάγκη 
να κατασκευαστεί ακριβώς µε τον τρόπο που κατα-
σκευάστηκε; Εάν το Στόουνχεντζ ήταν ένας ναός, 
και εάν οι θεοί ήταν τα αντικείµενα του ουρανού, 
τότε κατά κάποιον τρόπο το Στόουνχεντζ ήταν 
ένα είδος αρχαίου αστεροσκοπείου. Αυτή είναι µια 
θεωρία που διερευνήθηκε από τον Τζέραλντ Χόκινς, 
καθηγητή αστρονοµίας στο Πανεπιστήµιο της Βο-
στόνης, ο οποίος µεγάλωσε σε µια πόλη κοντά στο 
Στόουνχεντζ. Ο καθηγητής Χόκινς είχε υποψιαστεί 
ότι το Στόουνχεντζ είχε κάποια σχέση µε τον ουρανό 
και έτσι ξεκίνησε να αποδείξει τη θεωρία του στη 
δεκαετία του 1960 µε τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού 
υπολογιστή.

Ο Χόκινς προγραµµάτισε τις θέσεις όλων των λίθων 
του Στόουνχεντζ, καθώς και όλες τις πληροφορίες 
για τη θέση διαφόρων σωµάτων στον ουρανό, περι-
λαµβανοµένων των σηµείων της δύσης και της ανα-
τολής των πλανητών, του Ήλιου και της Σελήνης. 
Οι απαντήσεις που πήρε έδειξαν ότι τα 24 από τα 
πιο σηµαντικά σηµεία στον κύκλο του Στόουνχεντζ 
σηµάδευαν την ανατολή και τη δύση του Ήλιου και 
της Σελήνης ορισµένες σηµαντικές ηµεροµηνίες του 
έτους, όπως είναι τα ηλιοστάσια και οι ισηµερίες. 
Βρέθηκαν επίσης 9 επιπλέον σχετικές διατάξεις που 
στοχεύουν συγκεκριµένα σηµεία του ορίζοντα όπου 
ο  Ήλιος ή η Σελήνη ανατέλλουν ή δύουν, κατά τη 
διάρκεια µίας από της ξεχωριστής σηµασίας αυτές 
ηµέρες του έτους. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατον να 
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έγινε τυχαία, που σηµαίνει φυσικά ότι οι κατασκευα-
στές του Στόουνχεντζ γνώριζαν µερικά αστρονοµικά 
θέµατα καλύτερα από τους περισσότερους σύγχρο-
νους ανθρώπους.

Επιπλέον µε τη βοήθεια των τρυπών που υπάρχουν 
γύρω από τις λίθινες αψίδες µπορούσαν να υπολο-
γίσουν επακριβώς ακόµη και την ώρα της ανατολής 
της Σελήνης, τα άστρα που θα ήταν κοντά της και 
σε ποια φάση θα βρισκόταν η Σελήνη, ποια δηλα-
δή θα ήταν η µορφή της ένα οποιοδήποτε βράδυ. 
Επιπλέον, ο Χόκινς κατόρθωσε να ανακαλύψει και 
τον τρόπο µε τον οποίο ήταν δυνατόν το Στόουν-
χεντζ να υπολογίζει, σαν ένας παλαιολιθικός υπο-
λογιστής, τις ηµεροµηνίες των εκλείψεων του Ήλιου 
και της Σελήνης. Όλες αυτές οι πληροφορίες ήταν 

στα χέρια ή µάλλον στο κεφάλι ενός ανθρώπου. 
Αυτός ο άνθρωπος που κατείχε όλα τα µυστικά των 
λίθων και των ουράνιων φαινοµένων πρέπει να ήταν 
ο Μέγας Ιερέας του Στόουνχεντζ. Η διαδοχή των 
ιερέων µετέδιδε προφορικά τις πληροφορίες που 
κρατούσε το Στόουνχεντζ σε λειτουργία, δίνοντας 
έτσι στους Μεγάλους αυτούς Ιερείς τεράστια δύνα-
µη και επιρροή πάνω στους υπόλοιπους κατοίκους 
του Στόουνχεντζ. 

Μέρος του µυστηρίου έχει χαθεί από το Στόουνχεντζ 
και τη θέση του έχει λάβει ο απέραντος θαυµασµός 
µας για το καταπληκτικό αυτό κατόρθωµα ενός 
αρχαίου, αλλά ξεχασµένου λαού, που άφησε πίσω του 
τα πήλινα µόνο σκεύη του, τα οστέινα εργαλεία του  
και τον αστρονοµικό του υπολογιστή.

Τα ερείπια του Στόουνχεντζ.



Οι ενδείξεις που έχουµε για το στήσιµο 
των γιγάντιων ογκόλιθων του Στόουν-
χεντζ µας πληροφορούν ότι οι κατασκευ-
αστές του πιθανότατα να έσκαβαν πρώτα 
απ’ όλα ένα µεγάλο λάκκο ώστε να στερε-
ωθεί η βάση του κάθε ογκόλιθου (1). Κα-
τόπιν έσερναν πάνω σε κορµούς δέντρων 
καθέναν από τους Σαρσενικούς λίθους (2) 
µέχρις ότου η βάση του έµπαινε στο λάκκο 
(3). Με την κατασκευή µιας σκαλωσιάς 
από κορµούς δέντρων έγερναν τους λίθους 
µέχρις ότου αυτοί γλιστρούσαν µέσα στην 
ανοιγµένη τρύπα (4). Όταν ο κάθε ογκό-
λιθος έπαιρνε την προκαθορισµένη θέση 
του, άρχιζαν να γεµίζουν γρήγορα την 
τρύπα αυτή µε χώµατα, µικρότερες πέτρες 
και οτιδήποτε άλλο έβρισκαν εκεί γύρω. 
Και ο λόγος που βιάζονταν ήταν για να 
προλάβουν να στερεώσουν τον ογκόλιθο 
πριν αυτός πάρει διαφορετική κλίση από 
εκείνη που του είχαν δώσει. Έτσι µαζί µε τα 
χώµατα έριχναν µέσα στο άνοιγµα ακόµα 
και εργαλεία ή διάφορα άλλα σκεύη. Από 
την ανακάλυψη αυτών των αντικειµένων 
είµαστε σε θέση σήµερα να γνωρίζουµε 
πάρα πολλά πράγµατα για τους αρχαίους 
εκείνους κατασκευαστές, ενώ τα εργαλεία 
αυτά θα ήταν αδύνατον να είχαν διασωθεί 
αν δεν είχαν από απροσεξία θαφτεί στις 
βάσεις των ογκόλιθων. Στη συνέχεια, για 
να στερεώσουν τις επιτοµές πάνω στους 

32 ΤΑ ΕΦΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τα στάδια της κατασκευής
του Στόουνχεντζ

1.

2.

3.

4.



όρθιους λίθους (5), οι προϊστορικοί κα-
τασκευαστές του Στόουνχεντζ σκάλισαν 
ειδικές προεξοχές στην κορυφή των όρθι-
ων λίθων και έσκαψαν τρύπες στη βάση 
των οριζόντιων λίθων (6), έτσι ώστε οι 
προεξοχές να µπουν µέσα στις τρύπες και 
να µην γλιστράνε. Και µην ξεχνάτε ότι οι 
λίθοι αυτοί ήταν από γρανίτη και οι κατα-
σκευαστές δε διέθεταν κανένα µεταλλικό 
εργαλείο. Στη συνέχεια σήκωναν σιγά σιγά 
τους οριζόντιους λίθους µε στρώµατα κορ-
µών (7 και 8), µέχρις ότου έφταναν στην 
κορυφή των κάθετων Σαρσενικών λίθων, 
όπου οι οριζόντιοι λίθοι στερεώνονταν 
µε βάση τις προεξοχές που είχαν κατα-
σκευαστεί εκ των προτέρων. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο δηµιουργήθηκε σιγά σιγά ο µεγάλος 
λίθινος κύκλος των Σαρσενικών αψίδων, 
που είχε διάµετρο πενήντα µέτρα. Στην 
τελική µορφή του Στόουνχεντζ οι Σαρσε-
νικοί λίθοι ήταν καλυµµένοι από άλλους 
λίθους, ο εσωτερικός κύκλος από πενήντα 
εννέα Γαλαζόλιθους, ενώ µέσα σ’ αυτόν 
τον κύκλο υπήρχαν οι πέντε Σαρσενικές 
αψίδες των Τριλίθων και δεκαεννέα ακόµα 
Γαλαζόλιθοι τοποθετηµένοι σε σχήµα πε-
τάλου. Τέλος, έξω από το πέτρινο µνηµείο 
βρίσκονταν οι δύο κύκλοι των λάκκων Υ 
και Ζ και πιο µακριά οι πενήντα έξι «τρύ-
πες του Όµπρεϊ».
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Θαυµαστά Μνηµεία του Μεσαίωνα
Ακολουθώντας την παράδοση που εγκαινιάστηκε 
στη διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου, λόγιοι και 
φιλόσοφοι της εποχής µετά το Μεσαίωνα συνέτασ-
σαν κατά καιρούς καταλόγους µε τα αρχιτεκτονικά 
µνηµεία που κατά την κρίση τους θα έπρεπε να 
µνηµονευτούν σε µια νέα λίστα θαυµάτων, καθώς 
είχαν ήδη αρχίσει να γίνονται γνωστοί και κάποιοι 
άλλοι πολιτισµοί στην Ανατολή, που διέγειραν 
εξίσου τη φαντασία. Φυσικά, δεν υπάρχει ένας κοινά 
αποδεκτός κατάλογος µε τα θαύµατα του Μεσαι-
ωνικού κόσµου, ενώ πολλά από τα αρχιτεκτονικά 
επιτεύγµατα που προτάθηκαν κατά καιρούς είχαν 
κατασκευαστεί πολύ παλαιότερα. Το Κολοσσαίο της 
Ρώµης, το Σινικό Τείχος και ο ναός της Αγίας Σοφίας 
αποτελούν σίγουρα ορισµένα εντυπωσιακά επιτεύγ-
µατα που επιβάλλεται να αναφερθούν.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας, ο µεγαλύτερος χριστιανι-
κός ναός του κόσµου για µία σχεδόν χιλιετία, αποτέ-
λεσε αθάνατο σύµβολο της χριστιανοσύνης και της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας και ανεγέρθηκε επί αυτο-
κρατορίας Ιουστινιανού (527-565) από τους µηχα-
νικούς Ανθέµιο και Ισίδωρο. Αρχιτεκτονικά, ο ναός 
έχει ορθογωνική κάτοψη διαστάσεων 67x76 m, ενώ 
στο κέντρο του δεσπόζει ο τεράστιος τρούλος του 
που στηρίζεται σε 4 λοφία και 4 τόξα υποστηριζό-
µενα από ογκώδεις πεσσούς. Στη βάση του τρούλου 
40 παράθυρα δηµιουργούν έναν κύκλο από διάχυτο 
φως που προκαλεί την αίσθηση ότι ο τρούλος κρέµε-
ται από τον ουρανό. Τα παράθυρα αυτά εξυπηρετού-
σαν απ’ ό,τι φαίνεται και έναν στατικό σκοπό, αφού 
οι αρχιτέκτονές του, γνωρίζοντας ότι σε περίπτωση 
σεισµού η περιοχή γύρω από τον τρούλο ούτως ή 
άλλως θα είχε την τάση να ρηγµατωθεί κατά µήκος 

του άξονα των παραθύρων, χρησιµοποίησαν τα πα-
ράθυρα ως τεχνητές ρωγµές.

Πραγµατικά, εξαιτίας του γειτονικού ρήγµατος της 
Βόρειας Ανατολίας, ο ναός της Αγίας Σοφίας έχει 
χτυπηθεί, επανειληµµένα, από τον Εγκέλαδο. Το 
558, για παράδειγµα, µέρος του τρούλου του ναού 
κατέρρευσε, καθώς ο νεόδµητος ναός είχε καταπο-
νηθεί σηµαντικά από σειρά αλλεπάλληλων σεισµών. 
Την αναστήλωση τότε πραγµατοποίησε ο Ισίδωρος 
ο Νεότερος, ο οποίος ανύψωσε τον τρούλο κατά 6 
περίπου µέτρα, βελτιώνοντας την κατανοµή του βά-
ρους του και κατασκευάζοντας εξωτερικά αντιστη-
ρίγµατα. Εξίσου σηµαντικές καταστροφές υπέστη ο 
ναός, και κυρίως τα πανέµορφα ψηφιδωτά του, το 
1204 στη διάρκεια της 4ης Σταυροφορίας.

Με την άλωση της Πόλης το 1453, ο ακρογωνιαίος 
αυτός λίθος της ορθοδοξίας µετατράπηκε σε τζαµί. 
Για 500 περίπου χρόνια ο ναός λειτουργούσε ως 
µουσουλµανικό τέµενος και σ’ αυτήν την περίοδο 
σηµειώθηκε η δεύτερη µεγάλη καταστροφή των 
ψηφιδωτών του, πολλά από τα οποία καλύφθηκαν 
µε ασβέστη. Στις τέσσερεις άκρες της ορθογώνιας 
κάτοψης του ναού χτίστηκαν τέσσερεις µιναρέδες 
και ο σταυρός που έστεφε τον τρούλο αντικαταστά-
θηκε από µια µπρούτζινη ηµισέληνο. Εντούτοις, στη 
διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα έγιναν σηµαντικές 
προσπάθειες αποκατάστασης του ναού από τους 
σουλτάνους της οθωµανικής αυτοκρατορίας Μαχ-
µούντ Α΄ και Αµπντουλµεσίντ Α΄ αντίστοιχα, ενώ 
ο Τούρκος ηγέτης Κεµάλ Ατατούρκ το 1932-1935 
έκλεισε το τέµενος, αποκατέστησε τα ψηφιδωτά και 
το κτήριο ανακηρύχτηκε αρχαιολογικό µνηµείο.
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Ο Ναός της Αγίας Σοφίας.
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Η κατασκευή του Κολοσσαίου της Ρώµης ξεκίνη-
σε γύρω στο 72 µ.Χ. επί αυτοκρατορίας του Τίτου 
Φλάβιου Βεσπασιανού και ολοκληρώθηκε δέκα 
χρόνια αργότερα, στη διάρκεια της αυτοκρατορίας 
των δύο γιων του, Τίτου και ∆οµιτιανού. Με διαστά-

σεις αξόνων 188x155 m και ύψος 50 m περίπου, το 
αµφιθέατρο των Φλάβιων, όπως έχει µείνει γνωστό, 
µπορούσε να φιλοξενήσει τουλάχιστον 50.000 θεα-
τές και επί 18 περίπου αιώνες ήταν το µεγαλύτερο σ’ 
ολόκληρο τον κόσµο.

Το Κολοσσαίο της Ρώµης.
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Τα θεµέλια του Κολοσσαίου ήταν χτισµένα σε βάθος 
12 m και ο πρώτος όροφος, στο επίπεδο του εδά-
φους, στολιζόταν από δωρικούς κίονες που σχη-
µάτιζαν ανάµεσά τους 80 τόξα. Αντίθετα, οι κίονες 
του δευτέρου και τρίτου ορόφου έφεραν ιωνικά και 
κορινθιακά χαρακτηριστικά, ενώ τα τοξωτά ανοίγ-
µατα ανάµεσά τους διακοσµούνταν από αγάλµατα. 
Ο τελευταίος όροφος περιβαλλόταν από ένα συνεχή 
τοίχο µε κορινθιακές παραστάδες και προφυλασ-
σόταν από τον καιρό µε µία τέντα, η οποία άνοιγε 
και έκλεινε µε τη βοήθεια ενός συστήµατος από 
σχοινιά και τροχαλίες. Ολάκερη η εξωτερική όψη 
του αµφιθεάτρου ήταν επενδυµένη µε ένα σκληρό 
και ανθεκτικό ασβεστολιθικό πέτρωµα ηφαιστειακής 
προέλευσης. Συνολικά 100.000 m3 και 240.000 τόνοι 
αυτού του ορυκτού εξορύχθηκαν από λατοµεία 20 
km ανατολικά της Ρώµης και µεταφέρθηκαν αρχικά 
µε τη βοήθεια πλοιαρίων, που διέπλεαν κατά µήκος 
των ποταµών Άνιο και Τίβερη, και στη συνέχεια µε 
τη φόρτωσή τους σε κάρα.

Το καλυµµένο µε άµµο ξύλινο δάπεδο της αρένας 
κάλυπτε ένα πολύπλοκο σύστηµα από διαδρόµους, 
κλουβιά και ανελκυστήρες που επέτρεπαν έως και 
64 άγρια θηρία να εµφανίζονται ταυτόχρονα µέσα 
από καταπακτές, ενώ άλλες µηχανικές κατασκευές 
διαµόρφωναν το σκηνικό κατάλληλα. Στην αρένα 
του Κολοσσαίου οι αυτοκράτορες προσέφεραν άρτο 
και θεάµατα απλόχερα, προκειµένου να ικανοποι-
ήσουν τα πιο βάρβαρα ένστικτα του άπληστου και 
αδηφάγου κοινού. Με το πέρασµα των χρόνων το 
Κολοσσαίο καθιερώθηκε και ως τόπος µαρτυρίου 
χιλιάδων χριστιανών, µια αιµατηρή πρακτική που 
θα πρέπει να σταµάτησε γύρω στα 313 µ.Χ., όταν ο 
αυτοκράτορας Κωνσταντίνος υπέγραψε το διάταγµα 
των Μεδιολάνων.

Το Σινικό Τείχος, θρυλικό και αιώνιο σύµβολο ενός 
πανάρχαιου πολιτισµού, αλλά και ενός γίγαντα που 
παρουσιάζει σήµερα τη µεγαλύτερη οικονοµική 
ανάπτυξη στον κόσµο, πρόκειται για µια τεράστια 
σειρά οχυρωµατικών έργων που ξεδιπλώνεται σαν 
ένα τεράστιο φίδι ακολουθώντας τη διαµόρφωση 
του εδάφους από το Τζιαγιουγκουάν στη βορειο-
δυτική έρηµο µέχρι το Σανχαϊγκουάν, κοντά στην 
Κίτρινη Θάλασσα. Εάν µάλιστα συµπεριλάβουµε 
τα διπλά και τριπλά τείχη που είναι κατασκευασµέ-
να σε στρατηγικά σηµεία του, όπως επίσης και τα 
διαφορετικά τµήµατά του που κατασκευάστηκαν σε 
διαφορετικές εποχές και από διαφορετικές δυναστεί-
ες, το συνολικό του µήκος θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα 5.000 km. Όπως πιστεύεται, η ιδέα της ανέγερσης 
του Σινικού Τείχους ανήκει στον Τσιν Σι Χουάνγκ-τι, 
πρώτο αυτοκράτορα της Κίνας, ο οποίος συνέδεσε 
τα αρκετά µικρότερα τείχη που είχαν χτίσει προη-
γούµενοι τοπικοί ηγεµόνες για να προστατέψουν τα 
εδάφη τους, σε µια ενιαία γραµµή άµυνας κατά των 
νοµαδικών ορδών που εισέβαλλαν από τις µογγολι-
κές στέπες. Το µεγαλύτερο τµήµα αυτού του πρώτου 
Σινικού Τείχους έχει πλέον χαθεί. 

Το Σινικό Τείχος άρχισε να παίρνει τη σηµερινή του 
µορφή περίπου 15 αιώνες αργότερα, στα χρόνια της 
δυναστείας των Μινγκ. Αµέτρητοι πύργοι, παρατη-
ρητήρια, φυλάκια, ακόµα και ναοί κατασκευάστηκαν 
κατά µήκος του νέου τείχους, ενώ χιλιάδες πύργοι 
εξασφάλιζαν την άµεση επικοινωνία από τη µια άκρη 
του στην άλλη, χρησιµοποιώντας σήµατα καπνού 
στη διάρκεια της ηµέρας και φωτιές κατά τη νύχτα. 
Κι όµως το γιγάντιο αυτό αµυντικό έργο δεν κατά-
φερνε πάντα να απωθεί τους εισβολείς. Το 1644 οι 
Μαντσού κατάφεραν να παρακάµψουν τµήµα του, 
καταλαµβάνοντας περιοχές στα βορειοανατολικά 
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σύνορα και να τερµατίσουν τελικά τη δυναστεία 
των Μινγκ, εγκαθιδρύοντας τη δική τους. Το Σινικό 
Τείχος ωστόσο επέζησε. Εξερευνητές και έµποροι 
που ακολουθούσαν το δρόµο του µεταξιού και το 
είχαν δει µε τα µάτια τους συνέβαλλαν στη διάδοση 

της λαµπρότητάς του και στην Ευρώπη. Παρά τις 
εκτεταµένες φθορές που επέφεραν στο εντυπωσιακό 
αυτό µνηµείο ο χρόνος και τα δεινά του πολέµου, 
παραµένει ακόµη και σήµερα εντυπωσιακό και έχει 
ταυτιστεί µε το ίδιο το πνεύµα της Κίνας.

Τµήµα του Σινικού Τείχους.
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Τα Θαύµατα της Σύγχρονης Εποχής
Οι συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες των σύγχρονων 
κοινωνιών σε συνδυασµό µε τη ραγδαία εξέλιξη της 
τεχνολογίας οδήγησαν στην ανέγερση νέων θαυ-
µαστών οικοδοµηµάτων. Ακολουθώντας έτσι την 
πρακτική που καθιερώθηκε πριν από 2.500 περίπου 
χρόνια, η Αµερικανική Εταιρεία Πολιτικών Μηχανι-
κών επέλεξε το 1994 τα 7 Θαύµατα της Σύγχρονης 
Εποχής: το Empire State Building, το Φράγµα 
Ιταϊπού, τον Πύργο CN, τη ∆ιώρυγα του Παναµά, 
τη Σήραγγα της Μάγχης, τα Προστατευτικά Φράγ-
µατα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Γέφυρα Golden 
Gate. Η αναγκαστικά περιορισµένη έκταση του πα-
ρόντος Οδηγού µάς υποχρεώνει να αναφερθούµε εν 
συντοµία σε δύο µόνο απ’ αυτά. Το 1994 όµως δεν 
είχε ακόµη υλοποιηθεί ένα άλλο τεχνικό έργο που, 
κατά κοινή οµολογία, θα έπρεπε να περιληφθεί σε 
έναν τέτοιον κατάλογο. Αναφερόµαστε, φυσικά, στη 
δική µας Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου που σήµερα θεωρεί-
ται διεθνώς ως ένα κορυφαίο κατασκευαστικό επί-

τευγµα, η ολοκλήρωση του οποίου κατέρριψε σειρά 
τεχνικών επιδόσεων και ως εκ τούτου θα αποτελέσει 
την τρίτη µας επιλογή.

Η σύζευξη του Ρίου µε το Αντίρριο, η Γέφυρα «Χα-
ρίλαος Τρικούπης» όπως ονοµάστηκε προς τιµή του 
πολιτικού που πρώτος την οραµατίστηκε, ολοκλη-
ρώθηκε το 2004. Η υλοποίησή της αντιµετώπισε ένα 
σπάνιο συνδυασµό αντίξοων συνθήκων που περι-
λαµβάνουν πυθµένα µειωµένων αντοχών, µέγιστο 
βάθος θαλάσσης έως και 65 m, έντονη σεισµική 
δραστηριότητα και τεκτονικές µετακινήσεις που 
αποµακρύνουν το Ρίο από το Αντίρριο κατά 8 mm 
περίπου το χρόνο. Σήµερα, η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 
είναι η µεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών 
ανοιγµάτων στον κόσµο και, σύµφωνα µε τις προ-
διαγραφές της, αντέχει σε σεισµό τουλάχιστον 7,4 
βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, ενώ µπορεί ταυτόχρο-
να να «απορροφήσει» πιθανές µετατοπίσεις µεταξύ 
δύο οποιωνδήποτε βάθρων της έως και 2 m. Παράλ-

Η Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», η οποία συνδέει το Ρίο µε το Αντίρριο. 
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ληλα, αντέχει σε ταχύτητες ανέµων εντάσεως 250 
km/h και σε πρόσκρουση δεξαµενόπλοιου 180.000 
τόνων που πλέει µε ταχύτητα 18 κόµβων. 

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το σοβαρότατο 
πρόβληµα της στατικότητας του υπεδάφους των 
µειωµένων αντοχών, υιοθετήθηκε µια καινοτόµος 
πρακτική, η οποία βασιζόταν στην ενίσχυση του 
υπεδάφους, στις θέσεις όπου θα εδράζονταν τα πέλ-
µατα των τριών από τους τέσσερεις πυλώνες της γέ-
φυρας, µε την έµπηξη 200 χαλυβδοσωλήνων µήκους 
30 m περίπου. Το τµήµα τους που προεξείχε από τον 
πυθµένα καλύφθηκε από µια στρώση αµµοχάλικου 
πάχους τριών µέτρων. Τα γιγάντια πέλµατα των 
βάθρων των τεσσάρων πυλώνων της γέφυρας κατα-
σκευάστηκαν από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ειδικές 
δεξαµενές και ρυµουλκήθηκαν στις προεπιλεγµένες 
θέσεις τους, όπου και ποντίστηκαν. Ακριβώς πάνω 
από κάθε πέλµα ορθώνεται ένα βάθρο κωνοειδούς 
σχήµατος, το οποίο στηρίζει τη βάση του κάθε πυ-
λώνα. Τέσσερεις µηχανισµοί απόσβεσης κραδασµών 
συνδέουν το κατάστρωµα µε την κορυφή του κάθε 
βάθρου, περιορίζοντας την ταλάντωσή του κατά τη 
διάρκεια των σεισµών. Οι δύο κεντρικοί πύργοι της 
γέφυρας έχουν ύψος 220 m περίπου από τη βάση 
του πέλµατος ως την κορυφή του πυλώνα, ενώ το 
βάρος τους υπερβαίνει τους 170.000 τόνους. Χάρη 
στα µεγαλύτερα, τα βαθύτερα θεµελιωµένα και τα 
πλέον καινοτόµα θεµέλια γέφυρας που έχουν κατα-
σκευαστεί ποτέ, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου τιµήθηκε 
µε τρία, έως τώρα, διεθνή βραβεία.

Εκεί όµως που η υλοποίηση µιας γέφυρας δεν είναι 
δυνατή, ο άνθρωπος σκέφτηκε την υποθαλάσ-
σια σύνδεση, όπως αυτή που πρότεινε για πρώτη 
φορά στο Ναπολέοντα ο Γάλλος µηχανικός Albert 
Mathieu-Favier το 1802. Η σήραγγα εκείνη θα ένω-

νε τη Γαλλία µε την Αγγλία και θα ήταν επενδυµένη 
µε ξύλινα τοιχώµατα. Το 1881 µάλιστα πραγµατο-
ποιήθηκαν οι πρώτες διερευνητικές γεωτρήσεις, οι 
οποίες όµως σταµάτησαν δύο χρόνια αργότερα, 
καθώς η βρετανική στρατιωτική ιεραρχία θεώρησε 
την κατασκευή της υποθαλάσσιας σήραγγας επι-
κίνδυνη για την ασφάλεια της γηραιάς Αλβιόνος. 
Έπρεπε να περάσει ένας ακόµα αιώνας, προκειµέ-
νου να αµβλυνθούν οι εκατέρωθεν επιφυλάξεις και 
να συνειδητοποιήσουν και οι δύο πλευρές ότι τα 
οφέλη που θα προέκυπταν από την υλοποίηση µιας 
τέτοιας σύνδεσης ήταν πολύ πιο σηµαντικά. Τελι-
κά, το δύσκολο έργο εκσκαφής και κατασκευής της 

Μηχανικός εκσκαφέας που χρησιµοποιήθηκε για τη διάνοι-
ξη της Σήραγγας της Μάγχης επί τω έργω.
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σήραγγας ξεκίνησε το 1987 µε τη χρήση γιγάντιων 
µηχανικών εκσκαφέων, ενώ τα υλικά της εκσκαφής 
αποµακρύνονταν µε ατέρµονους ταινιοµεταφορείς 
και βαγονέτα. Η διάνοιξη της σήραγγας ξεκίνησε 
ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του Στενού της 
Μάγχης, τεχνική που είχε χρησιµοποιήσει πρώτος 
ο ιδιοφυής µηχανικός του 6ου π.Χ. αιώνα Ευπαλίνος 
από τα Μέγαρα για τη διάνοιξη στη Σάµο του οµώ-
νυµου ορύγµατος. Η Σήραγγα της Μάγχης αποτε-
λείται από δύο κύριες σήραγγες για την κυκλοφορία 
επιβατικών και εµπορικών αµαξοστοιχιών υψηλής 
ταχύτητας, καθώς και ηλεκτρικών συρµών για τη 
µεταφορά αυτοκινήτων. Ανάµεσά τους, υπάρχει µια 
µικρότερη σήραγγα υπηρεσίας, που επικοινωνεί µε 
τις δύο κύριες σήραγγες καλύπτοντας τις ανάγκες 
έκτακτων ανταποκρίσεων, εκκενώσεων, συντήρησης 
και εξαερισµού. Το υποθαλάσσιο τµήµα της σήραγ-
γας, µήκους 38 km περίπου, βρίσκεται 40 m κάτω 
από το θαλάσσιο πυθµένα και είναι το µεγαλύτερο 
στον κόσµο. Με τα εγκαίνιά της στις 6 Μαΐου 1994, 
το όνειρο της ένωσης της ηπειρωτικής Ευρώπης µε 
τη Μεγάλη Βρετανία έγινε πλέον πραγµατικότη-
τα για πρώτη φορά µετά την τελευταία Εποχή των 
Παγετώνων.

Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, προκειµένου 
να µεταβεί κάποιος από τη Νέα Υόρκη στο Σαν 
Φρανσίσκο θα έπρεπε είτε να διασχίσει από ξη-
ράς τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, είτε να 
πραγµατοποιήσει ένα επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι 
23.000 km. Ήταν προφανές ότι για να αποφευχθεί 
ο περίπλους της Νότιας Αµερικής χρειαζόταν µια 
διώρυγα στην Κεντρική Αµερική, η οποία θα περι-
όριζε τη χρονοβόρα δοκιµασία κατά 13.000 km. Το 
πρώτο σοβαρό εγχείρηµα διάνοιξης µιας ∆ιώρυγας 
στον Παναµά πραγµατοποιήθηκε το 1880 από τους 
Γάλλους, υπό την καθοδήγηση του Ferdinand de 

Lesseps (1805-1894), γνωστότερου για τη διάνοιξη 
της ∆ιώρυγας του Σουέζ. Το σχέδιό του όµως για 
µια διώρυγα στη στάθµη της θάλασσας αποδείχτη-
κε ανέφικτο. Ο τεράστιος όγκος των εκσκαφών 
που απαιτούνταν για την πραγµατοποίησή του σε 
συνδυασµό µε την ελονοσία και τον κίτρινο πυρετό 
που θέρισαν στην κυριολεξία το εργατικό δυναµικό, 
κοστίζοντας τη ζωή 20.000 εργατών, στάθηκαν αξε-
πέραστο εµπόδιο και 20 χρόνια αργότερα οι Γάλλοι 
το εγκατέλειψαν.

Το 1904 η κατασκευή ενός από τα δυσκολότερα 
τεχνικά επιτεύγµατα της εποχής µας αρχίζει εκ νέου. 
Αυτή τη φορά το έργο αναλαµβάνουν οι Αµερικα-
νοί, οι οποίοι έχοντας διδαχθεί από τα προβλήµατα 
που αντιµετώπισαν οι Γάλλοι συνάδελφοί τους, ξε-
κινούν µια γιγάντια προσπάθεια εξολόθρευσης των 
κουνουπιών της περιοχής. Παράλληλα, ο αρχιµηχα-
νικός του έργου John Stevens (1853-1943), συνειδη-
τοποιώντας τη σηµασία των σοβαρών υποδοµών για 
την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, ανακατασκεύα-
σε το σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας και επέβλεψε 
την κατασκευή δικτύων υδροδότησης και αποχέ-
τευσης. Κυρίως όµως κατάφερε να πείσει τον πρόε-
δρο Θήοντορ Ρούζβελτ ότι ο πλέον ενδεδειγµένος 
τρόπος διάνοιξης της διώρυγας ήταν η κατασκευή 
µιας κλιµακωτής διώρυγας µε δεξαµενές ανύψωσης. 

Για λόγους που δεν είναι απολύτως γνωστοί, ο 
Stevens υπέβαλε την παραίτησή του το 1907, οπότε 
το έργο ανέλαβε ο αντισυνταγµατάρχης του Σώµα-
τος Μηχανικού του Στρατού George Washington 
Goethals (1858-1928). Στις 15 Αυγούστου 1914, δέκα 
χρόνια µετά την έναρξη των εργασιών διάνοιξης, 
το ατµόπλοιο Ancon εισερχόταν στη ∆ιώρυγα του 
Παναµά από τον Ατλαντικό, και 10 ώρες αργότερα, 
έχοντας διανύσει 77 km, έφτανε στον Ειρηνικό. 



Τα 7 Θαύµατα
της Αρχαίας Εποχής

Αντίθετα απ’ ό,τι 
πιστεύουν ορισµέ-
νοι,  εκείνος που 

επινόησε τον κατάλογο 
µε τα Επτά Θαύµατα της 
Αρχαιότητας, όπως σήµερα 
τον γνωρίζουµε, δεν πρέπει 
να ήταν ο Ηρόδοτος (484-
426  π.Χ.). Εάν επιµείνουµε 
εντούτοις να αποδώσουµε 
στον Ηρόδοτο την επινόηση 
της καταγραφής µιας λί-
στας εντυπωσιακών µνηµεί-
ων θα χρειαστεί να ανα-
τρέξουµε στο τρίτο βιβλίο 
των Ιστοριών του (Θάλεια), 
στο οποίο αναφέρει ως τα 
µεγαλύτερα επιτεύγµατα 
που θα µπορούσε κάποιος 

να δει στην αρχαία Ελλάδα 
το Ευπαλίνειο όρυγµα, τον 
κυµατοθραύστη ενός λιµα-
νιού και τον εντυπωσιακό 
ναό της Ήρας. Και τα τρία 
αυτά έργα, κατασκευάστη-
καν στη Σάµο, όταν το νησί 
γνώρισε τη µεγαλύτερη 
άνθισή του, κάτω από τη δι-
ακυβέρνηση του τυράννου 
Πολυκράτη, στο 2ο µισό του 
6ου αιώνα π.Χ..
Ο πρώτος πάντως γνωστός 
κατάλογος µε τα επτά θαύ-
µατα του Αρχαίου κόσµου 
εµφανίζεται σε ένα σύντοµο 
ποίηµα, που αποδίδεται 
στον Αντίπατρο από τη 

Σιδώνα (2ος αιώνας π.Χ.): 
«Ατένισα τα τείχη της 
απόρθητης Βαβυλώνας, 
που πάνω τους άρµατα 
τρέχουν, και τον ∆ία στις 
όχθες του Αλφειού. Είδα 
τους Κρεµαστούς κήπους 
και τον Κολοσσό του 
Ήλιου, τον ανθρώπινο 
άθλο των αγέρωχων πυ-
ραµίδων και τον γιγάντιο 
τάφο του Μαυσώλου. 
Αλλά όταν είδα τον ιερό 
οίκο της Αρτέµιδος που 
υψώνεται στα σύννεφα, 
τα άλλα επισκιάστηκαν, 
γιατί ούτε ο ήλιος δεν έχει 
δει όµοιό του έξω από τον 
Όλυµπο...».

Και αυτή είναι στην ουσία 
η λίστα µε τα εφτά θαύµα-
τα της Αρχαιότητας που 
γνωρίζουµε σήµερα µε µόνη 
διαφορά την προσθήκη του 
φάρου της Αλεξάνδρειας 
αντί των τειχών της Βαβυ-
λώνας.

Απ’ όλα αυτά, όµως, µόνον 
οι πυραµίδες της Αιγύπτου 
σώζονται σήµερα, αν και 
όπως έγραφε ο Στράβων 
(65 π.Χ.–23 µ.Χ.): 

«Όλα όσα βλέπουµε µε το 
µάτι του µυαλού µας δεν 
µπορούν να καταστρα-
φούν ποτέ».
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Η Πυραµίδα του Χέοπα 
Γύρω στο 3200 π.Χ., οι τάφοι των Φαραώ ήταν 
επίπεδες κατασκευές που ονοµάζονταν «µασταµπά-
δες». Το 2780 π.Χ. όµως ένα νέο είδος µασταµπά 
κατασκευάστηκε στην περιοχή της Σακάρα, που 
δέσποζε στην αρχαία πόλη της Μέµφιδας, από τον 
αρχιτέκτονα του Φαραώ Ζοζέρ, τον Ιµχοτέπ. Αντί 
για ένα και µοναδικό επίπεδο, υπήρχαν έξι µαστα-
µπάδες, ο ένας πάνω στον άλλο, που σχηµάτιζαν 
την κλιµακωτή πυραµίδα του Ζοζέρ. Οι µετέπειτα 
κατασκευαστές κάλυψαν σιγά-σιγά τις βαθµίδες αυ-
τές δηµιουργώντας έτσι τις γνωστές µας πυραµίδες 
µε τις λείες αρχικά πλευρές. Συνολικά γύρω στις 80 
πυραµίδες έχουν διατηρηθεί µέχρι σήµερα, από όλες 
όµως αυτές η µεγαλύτερη και η πιο επιβλητική είναι 
η Μεγάλη Πυραµίδα του Χέοπα. 

Η πυραµίδα αυτή άρχισε να κατασκευάζεται γύρω 
στο 2550 π.Χ.. Σύµφωνα µε την επιθυµία του Χέοπα 
η πυραµίδα έπρεπε να είναι η µεγαλύτερη και η πιο 
επιβλητική απ’ όλες. Και πράγµατι, ακόµη και σή-

µερα, η πυραµίδα του Χέοπα είναι το ογκωδέστερο 
πέτρινο οικοδόµηµα στον κόσµο. Η τοποθεσία που 
επιλέχτηκε ήταν ένα χαµηλό ύψωµα σε µικρή από-
σταση από τον ποταµό Νείλο. Για να ισοπεδωθεί το 
έδαφος, ανοίχτηκε ένα ολόκληρο σύστηµα συγκοι-
νωνούντων χαρακωµάτων, στο οποίο διοχετεύτηκε 
το νερό του ποταµού. Το ύψος του νερού σηµειώ-
θηκε στις πλευρές των χαρακωµάτων και σ’ αυτό το 
ύψος ισοπεδώθηκε το έδαφος. Τα χαρακώµατα που 
έµειναν σκεπάστηκαν µε διάφορα υλικά, καθιστώ-
ντας τη βάση της πυραµίδας επίπεδη σε απόλυτο 
σχεδόν βαθµό. Ακριβείς µετρήσεις που έγιναν κατό-
πιν προσδιόρισαν τα σηµεία του ορίζοντα, προκειµέ-
νου οι πλευρές της πυραµίδας να προσανατολιστούν  
µε το βορρά, το νότο, την ανατολή και τη δύση.

Για την κατασκευή της χρειάστηκαν χιλιάδες ερ-
γάτες προκειµένου να κόψουν, να σύρουν και να 
τοποθετήσουν στην προκαθορισµένη θέση τους 
2.300.000 συνολικά ογκόλιθους, που είχαν κατά 
µέσον όρο βάρος 2,5 τόνων ο καθένας. Μερικοί από 
τους ογκόλιθους αυτούς λατοµήθηκαν από µια κο-
ντινή περιοχή, οι πιο λεπτές πλάκες του εξωτερικού 
περιβλήµατος µεταφέρθηκαν µε βάρκες από τα λα-
τοµεία του νότου, ενώ οι γρανίτες που χρησιµοποιή-
θηκαν για τη νεκρώσιµη αίθουσα του Φαραώ µετα-
φέρθηκαν από απόσταση 800 km. Η πέτρινη αυτή 
κατασκευή είναι ιδιαίτερα αξιοθαύµαστη γιατί κάθε 
ογκόλιθος σκαλίστηκε, κόπηκε και διαµορφώθηκε 
µε πέτρινα, ξύλινα και χάλκινα εργαλεία, αφού οι 
Αιγύπτιοι εκείνης της εποχής δεν είχαν ακόµη ανα-

Η κλιµακωτή πυραµίδα του Ζοζέρ.
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καλύψει το σίδηρο. Κάθε ογκόλιθος σηµαδευόταν 
προσεκτικά για τη δεδοµένη θέση που θα έπαιρνε, 
και κατόπιν µεταφερόταν συρόµενος από µια οµάδα 
εργατών που τον τοποθετούσε στην πυραµίδα, αφού 
οι Αιγύπτιοι δεν διέθεταν τροχοφόρα αµάξια.

Συνολικά, γύρω από τις πλευρές της πυραµίδας θα 

πρέπει να κατασκευάστηκαν τέσσερεις επικλινείς 
διάδροµοι από χώµα και πέτρες, προκειµένου να µε-
τακινηθούν πάνω τους οι ογκόλιθοι. Ώσπου τελικά 
ήρθε και η στιγµή που η κορυφή της πυραµίδας, κα-
λυµµένη µε φύλλα χρυσού, τοποθετήθηκε στη θέση 
της. Με την αποπεράτωση της κλιµακωτής πυρα-

Η επιβλητική πυραµίδα του Χέοπα.



Χαρακώµατα τα οποία γέµισαν νερό από το 
Νείλο. Με τη στάθµη των νερών στα χαρακώ-
µατα ισοπέδωσαν τη γύρω έκταση. Κατόπιν 
η τοποθεσία αποστραγγιζόταν, αλλά στα 
χαρακώµατα έµενε νερό.

Τα στάδια κατασκευής της
Μεγάλης Πυραµίδας

Πιστεύεται ότι χρειάστηκαν τουλάχιστον 
1.200 άντρες για την εξόρυξη των ογκόλιθων 
που χρησιµοποιήθηκαν. Συνολικά 100.000 
εργάτες απασχολήθηκαν για την κατασκευή 
της πυραµίδας.

Αρχίζοντας µε µια τετραγωνική βάση πλευ-
ράς 230 µέτρων τοποθέτησαν τους ογκόλι-
θους καλύπτοντας έκταση 53 στρεµµάτων.

Με χωµάτινους διαδρόµους (σαν τις σύγ-
χρονες «σκαλωσιές») άρχισαν να τοποθε-
τούν σιγά σιγά τους 2.300.000 ογκόλιθους. 
Έφθασαν σε ύψος 147 m.
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Από την κορυφή άρχισαν να κατεβαίνουν και 
πάλι προς τα κάτω (αποµακρύνοντας τα χώµατα 
των διαδρόµων), καλύπτοντας συγχρόνως τις 
βαθµίδες µε ίσιες πέτρινες πλάκες.

Όταν τελείωσε η βασική εργασία της κατασκευής, 
άρχισε η οριστική διαµόρφωση του περίγυρου, µε 
την κατασκευή τριών µικρότερων πυραµίδων και 
άλλων βοηθητικών χώρων.
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µίδας άρχισαν οι εργασίες για την τοποθέτηση των 
ειδικών πλακών που έκανε τις πλευρές της λείες, 
αρχίζοντας από πάνω προς τα κάτω και διώχνοντας 
συγχρόνως τα χώµατα από τους επικλινείς διαδρό-
µους. Έτσι, 20 περίπου χρόνια µετά την έναρξη των 
εργασιών της κατασκευής της, η Μεγάλη Πυραµίδα 
του Χέοπα είχε τελειώσει. Κάθε µία από τις τέσσε-
ρεις πλευρές της βάσης της είχε µήκος 230 m και κά-
λυπτε επιφάνεια 53.000 m2, ενώ το ύψος της έφτανε 
τα 147 m περίπου.

Βαθιά στο εσωτερικό της πυραµίδας, προστατευ-
όµενος από διαδρόµους που οδηγούσαν σε άδεια 
δωµάτια και από πόρτες και αίθουσες που ήταν 
αποκλεισµένες από τεράστιους ογκόλιθους, βρι-
σκόταν ο τάφος του Φαραώ. Στο εσωτερικό της 
πυραµίδας υπήρχαν επίσης και δύο στενά ανοίγµα-
τα που κατευθύνονταν προς τα πάνω υπό γωνία. 
Το ένα οδηγούσε από το νεκρικό θάλαµο προς τη 
νότια πλευρά της πυραµίδας και το άλλο προς τη 
βόρεια πλευρά. Το βόρειο άνοιγµα έχει γωνία 31ο 
και σηµαδεύει το βόρειο ουράνιο πόλο, το σηµείο 
δηλαδή στην ουράνια σφαίρα απ’ το οποίο διέρχεται 
η νοητή προέκταση του άξονα περιστροφής της Γης, 
και γύρω απ’ το οποίο, µε την πάροδο της νύχτας, 
φαίνονται να περιστρέφονται τα άστρα του βόρειου 
ουρανού.

Σήµερα ο βόρειος ουράνιος πόλος βρίσκεται πολύ 
κοντά στο τελευταίο άστρο της ουράς της Μικρής 
Άρκτου (το άλφα της Μικρής Άρκτου). Γύρω από 
αυτό το σηµείο όλα τα άλλα άστρα φαίνονται να 
κάνουν κύκλους, µια κίνηση που γνωρίζουµε σήµερα 
ότι οφείλεται στην περιστροφή της Γης γύρω από 
τον άξονά της. Το Πολικό όµως άστρο στην εποχή 
της Μεγάλης Πυραµίδας ήταν ένα µικρό αδύναµο 

άστρο µε την ονοµασία Θουµπάν, το άλφα στον 
αστερισµό του ∆ράκοντα. Γύρω από το Θουµπάν 
γυρνούσαν τότε όλα τα άλλα άστρα, σαν να απέτει-
ναν φόρο τιµής στο άστρο που ποτέ δεν ανέτελλε 
και ποτέ δεν έδυε, που ποτέ δεν πέθαινε και ποτέ δεν 
είχε ανάγκη να ξαναγεννηθεί. Το άστρο Θουµπάν 
και η µυστικιστική οµάδα των αειφανών άστρων του 
βορρά ονοµάζονταν από τους Αιγύπτιους «άφθαρ-
τα» και «αδιάφθορα». 

Το δεύτερο άνοιγµα της νότιας πλευράς είχε κλί-
ση 44ο σηµαδεύοντας έτσι το σηµείο του ουρανού 
όπου τα άστρα έφταναν στο ψηλότερο σηµείο της 
αναρρίχησής τους και από εκεί άρχιζαν την κάθοδό 
τους προς τη δύση. Την εποχή που κατασκευάστηκε 
η πυραµίδα, το άνοιγµα αυτό σηµάδευε το κέντρο 
του αστερισµού του Ωρίωνα, που στην Αιγυπτιακή 
µυθολογία ήταν ο Όσιρις, ο σοφός βασιλιάς που 
ξαναγεννήθηκε αθάνατος στον ουρανό. Πιο συγκε-
κριµένα όµως, το άνοιγµα αυτό σηµάδευε επακριβώς 
το άστρο Αλνιλάµ, το µεσαίο δηλαδή άστρο της 
ζώνης του Ωρίωνα, έτσι ώστε το άστρο αυτό ήταν 
που φαινόταν κάθε βράδυ από την προέκταση του 
νοτίου ανοίγµατος της πυραµίδας.

Φυσικά, τα δύο αυτά ανοίγµατα δεν καθιστούν τη 
Μεγάλη Πυραµίδα ως κάποιο είδος αρχαίου αστερο-
σκοπείου. Πρόκειται όµως για συµβολικούς διαδρό-
µους που ενώνουν το θεό της Γης, το Φαραώ, µε την 
προγονική και µελλοντική του κατοικία στους ουρα-
νούς. Είναι πάντως γεγονός ότι, από την εποχή του 
Ηροδότου και µέχρι σήµερα, η Μεγάλη Πυραµίδα 
του Χέοπα εντυπωσιάζει όχι µόνο µε την επιβλητική 
της εµφάνιση, αλλά κυρίως µε όλα όσα αντιπρο-
σωπεύει ως ένα από τα σπουδαιότερα µνηµεία της 
ανθρώπινης δηµιουργίας και διανόησης.
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Οι Κρεµαστοί Κήποι της Βαβυλώνας
Οι Κρεµαστοί Κήποι της Βαβυλώνας, ένας χαµένος 
παράδεισος, µια ευωδιαστή όαση οργιώδους βλά-
στησης, που φέρνει στο νου τα µαγικά παραµύθια 
της Ανατολής και τις Χίλιες και Μια Νύχτες. Ένα 
µνηµείο, όχι ταφικό σαν την πυραµίδα του Χέοπα ή 
το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, αλλά ένα ροµα-
ντικό µνηµείο, συνειδητά σχεδιασµένο και χτισµένο 
από έναν παντοδύναµο ηγεµόνα, προκειµένου να 
θυµίζει στην πριγκίπισσά του το ορεινό τοπίο της 
καταγωγής της.

Υπό την ηγεµονία του Χαµουραµπί (1792-1750 π.Χ.) 
η Βαβυλώνα, στις όχθες του ποταµού Ευφράτη, θε-
µελίωσε την κυριαρχία της σχεδόν σ’ ολόκληρη την 

περιοχή της Μεσοποταµίας, φτάνοντας στο µεσου-
ράνηµά της, στη διάρκεια της Νεο-Βαβυλωνιακής 
ή Χαλδαϊκής ∆υναστείας, ιδρυτής της οποίας θεω-
ρείται ο Ναβοπολάσσαρ (625-605 π.Χ.). Ο γιος του, 
Ναβουχοδονόσορ Β΄ (604-562 π.Χ.), ακολούθησε 
επιθετική πολιτική επέκτασης και εξασφάλισης της 
ηγεµονίας του, εκστρατεύοντας κατά της Συρίας, 
της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου και υπήρξε ίσως 
ο γνωστότερος από τους βασιλείς που τον διαδέ-
χτηκαν. Παράλληλα, κάτω από την επίβλεψη των 
βασιλικών αρχιτεκτόνων του, αµέτρητοι σκλάβοι 
κατασκεύασαν εντυπωσιακά ανάκτορα και ναούς, 
µεγαλοπρεπείς πύλες και πελώρια τείχη, µετατρέπο-
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ντας τη Βαβυλώνα σε µια πόλη που, κατά τον Ηρό-
δοτο, ξεπερνούσε σε µεγαλείο κάθε άλλη πόλη του 
τότε γνωστού κόσµου. Χαρακτηριστικό δείγµα της 
τεχνοτροπίας που αναπτύχθηκε εκείνη την εποχή 
ήταν, µεταξύ άλλων, η χρήση κυανών στιλβωµένων 
πλίνθων για την πρόσοψη των πιο επιβλητικών µνη-
µείων, όπως για παράδειγµα η περίφηµη Πύλη της 
Ιστάρ, µια ανακατασκευή της οποίας φυλάσσεται 
στο Μουσείο της Περγάµου στο Βερολίνο.

Μεγάλο µέρος της αρχαίας πόλης αποκαλύφθηκε 
χάρη στις ανασκαφές του Γερµανού αρχαιολόγου 
Robert Koldewey στις αρχές του προηγούµενου 
αιώνα. Τα ευρήµατα που έφερε στο φως η αρχαιολο-
γική σκαπάνη εκτός από ερειπωµένα κτήρια, τείχη 
και ναούς, περιλαµβάνουν και γραπτές σφηνοειδείς 
µαρτυρίες της εποχής εκείνης, στις οποίες περιγρά-
φονται µε λεπτοµέρειες τα οικοδοµικά προγράµµατα 
και οι αναστυλώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί 
από τους εκάστοτε ηγεµόνες, επιγραφές που, όπως 
πιστεύουν πολλοί µελετητές, θα πρέπει να αποτε-
λούσαν τµήµα των Βασιλικών αρχείων. Το παράξενο 
είναι ότι µέχρι σήµερα, καµµία Βαβυλωνιακή επι-
γραφή δεν έχει βρεθεί, η οποία να περιγράφει ή να 
αναφέρεται έστω σε κάποιο κτήριο που θα µπορού-
σε να ταυτιστεί µε τους θρυλικούς Κήπους. Όλες 
οι περιγραφές που έχουµε σήµερα στη διάθεσή µας 
είναι µεταγενέστερες.

Απ’ όσο γνωρίζουµε, ο πρώτος ιστορικός που ανα-
φέρεται στους Κρεµαστούς Κήπους της Βαβυλώ-
νας είναι ο Βαβυλώνιος Βηρωσσός, η γέννηση του 
οποίου τοποθετείται κάπου µετά το 350 π.Χ., στον 
οποίο και οφείλουµε τη ροµαντική αναφορά αιτιο-
λόγησης της κατασκευής τους. Αν και το βιβλίο του 
Βαβυλωνιακά δεν έχει σωθεί, ορισµένα του απο-
σπάσµατα που µνηµονεύονται από µεταγενέστερους 

συγγραφείς, αναφέρουν ότι οι Κρεµαστοί Κήποι της 
Βαβυλώνας χτίστηκαν από το Ναβουχοδονόσoρα 
για τη σύζυγό του Άµυτη, η οποία καταγόταν από τη 
Μηδία.

Ο Φίλωνας ο Βυζάντιος, που πρέπει να έζησε περί τα 
250 π.Χ., µιλάει για: 

…ρυάκια νερού που αναβλύζουν από υπερυ-
ψωµένες πηγές (και) κυλούν εν µέρει σε ευθεία 
γραµµή µέσα σε κατηφορικά αυλάκια και εν µέρει 
υποχρεώνονται (να κινηθούν) προς τα πάνω µέσα 
από στροφές και σπείρες για να ξεχυθούν ψηλό-
τερα, µε µηχανικές δυνάµεις, ωθούµενα µέσα από 
τις συστροφές αυτών των εφευρηµάτων….Αυτό 
είναι ένα έργο τέχνης βασιλικής ζωής (επί λέξει 
«έκλυτης ζωής») και το πιο εντυπωσιακό χαρα-
κτηριστικό της είναι ότι ο άθλος της καλλιέργειας 
κρέµεται πάνω από τα κεφάλια των θεατών.

Αυτές οι µετέπειτα περιγραφές των Κρεµαστών Κή-
πων που διασώζονται από τους ελληνιστικούς χρό-
νους περιέχουν πιο ακριβείς τεχνικές λεπτοµέρειες. 
Σύµφωνα µε τον ∆ιόδωρο το Σικελιώτη, για παρά-
δειγµα, ο οποίος έζησε στα µέσα του πρώτου αιώνα 
π.Χ., οι πολυεπίπεδοι κήποι στηρίζονταν σε µια 
σύνθετη κατασκευή από αλλεπάλληλους τοίχους, 
µε πλάτος ο καθένας περί τα 7 m, σε απόσταση 3 
m µεταξύ τους, οι οποίοι στήριζαν µε τη σειρά τους 
οριζόντια πέτρινα δοκάρια. Πάνω σ’ αυτά υπήρ-
χαν τρεις στρώσεις υλικών: καλάµια ανακατεµένα 
µε µεγάλες ποσότητες πίσσας, δύο ζώνες ψηµένης 
πλίνθου συναρµοσµένες µε γύψο και τέλος µια µο-
λύβδινη επικάλυψη, πάνω στην οποία είχε στρωθεί 
χώµα για τα δέντρα, ενώ το απαιτούµενο νερό για 
το πότισµά τους µεταφερόταν από τον Ευφράτη µε 
τη βοήθεια ειδικών κρυµµένων µηχανών που, ενδε-
χοµένως, να έµοιαζαν µε τους κοχλίες του Αρχιµήδη.
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Ανακατασκευή της Πύλης της Ιστάρ, που φυλάσσεται στο Μουσείο της Περγάµου στο Βερολίνο.
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Ο Στράβωνας, από την άλλη, αντλώντας όπως πι-
στεύεται από ένα χαµένο κείµενο του Ονησίκρητου, 
αναφέρει:

…το ύψος των πύργων είναι εξήντα πήχεις· και 
το πέρασµα στην κορυφή του τείχους είναι τέτοιο 
ώστε τα τέθριππα µπορούν άνετα να προσπερ-
νούν το ένα το άλλο· και γι’ αυτό το τείχος και ο 
κρεµαστός κήπος αποκαλούνται ένα από τα Επτά 
Θαύµατα του Κόσµου… (Γεωγραφικά, XVI, 1.5).

Αυτές είναι κάποιες µόνο από τις πολλές, συχνά 
αντικρουόµενες και πάντα µεταγενέστερες περι-
γραφές που έχουµε στα χέρια µας και αυτός είναι 
ίσως ένας από τους λόγους για τους οποίους πολλοί 
αµφέβαλλαν για το εάν οι Κρεµαστοί Κήποι της 
Βαβυλώνας υπήρξαν στην πραγµατικότητα. Επιπλέ-
ον, παρά τις µεγάλης έκτασης ανασκαφές που έχουν 
γίνει στην περιοχή δεν έχει εντοπιστεί µέχρι σήµερα 
κάποια κατασκευή που να µοιάζει στις µεταγενέστε-
ρες περιγραφές των συγγραφέων της ελληνιστικής 
και της ρωµαϊκής περιόδου.

Αρκετές πιθανές θέσεις έχουν προταθεί, όπως για 
παράδειγµα ένα µεγάλο θολωτό κτίσµα που ανα-
κάλυψε στις αρχές του προηγούµενου αιώνα ο 
Γερµανός αρχαιολόγος Koldewey, χωρίς όµως µέχρι 

σήµερα να συναντήσει την καθολική αποδοχή των 
αρχαιολόγων. Επιπλέον, εντύπωση προκαλεί και 
το γεγονός ότι ο Ηρόδοτος δεν αναφέρει πουθενά 
στις Ιστορίες του τους Κρεµαστούς Κήπους, πα-
ρόλο που χρονικά ήταν ο πλησιέστερος από τους 
προαναφερόµενους συγγραφείς στην εποχή της 
ηγεµονίας του Ναβουχοδονόσορα και παρόλο που ο 
ίδιος θεωρούσε τη Βαβυλώνα ως την πιο θαυµαστή 
πόλη του τότε γνωστού κόσµου. Το γεγονός αυτό, 
σε συνδυασµό και µε το ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν 
βρεθεί σφηνοειδείς επιγραφές που να τους περιγρά-
φουν ή έστω να αναφέρονται σ’ αυτούς αποτελούν 
οµολογουµένως µια σοβαρή δυσκολία και θέτουν σε 
αµφισβήτηση την ίδια την ύπαρξη των Κήπων.

∆εν µπορεί ωστόσο να αποκλειστεί η πιθανότητα 
ότι κάποια µέρα η αρχαιολογική έρευνα θα φέρει στο 
φως µια επιγραφή ή κάποιο χαµένο κείµενο που θα 
διαλευκάνει πλήρως το ζήτηµα. Έτσι, ενώ προς το 
παρόν το θέµα παραµένει ανοικτό, δεν αποκλείεται 
να αποδειχτεί µελλοντικά ότι οι Κρεµαστοί Κήποι 
όντως υπήρξαν στην πραγµατικότητα, οµορφαίνο-
ντας και δροσίζοντας κάποτε τα δειλινά κάποιας 
Ιρανής πριγκίπισσας ή γαληνεύοντας τα τελευταία 
λεπτά της ζωής του Αλεξάνδρου, του µεγάλου στρα-
τηλάτη, που έσβησε στα 33 χρόνια του.
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Ο Ναός της Αρτέµιδος στην Έφεσο
Εάν κάποιος µας ζητούσε σήµερα να µνηµονεύσου-
µε έναν αρχαίο ελληνικό ναό, οι περισσότεροι από 
εµάς σίγουρα θα σκεφτόµασταν τον Παρθενώνα της 
χρυσής εποχής του Περικλέους. Φανταστείτε όµως 
έναν άλλο, µεγαλύτερο ναό στην παραλιακή πόλη 
της Εφέσου στη Μικρά Ασία, µε πλούσια εξωτερική 
διακόσµηση και αγάλµατα φιλοτεχνηµένα από τους 
µεγαλύτερους γλύπτες της εποχής. Ένα ιερό και 
υπέροχο οικοδόµηµα για την ανέγερση του οποίου 
«συνωµότησαν οι τέχνες της Ελλάδας και ο πλούτος 
της Ασίας», όπως έγραφε το 1780 ο Άγγλος ιστορι-
κός Edward Gibbon.

Αυτός ήταν ο ναός της Αρτέµιδος στην Έφεσο, ένα 
από τα εφτά θαύµατα της αρχαιότητας, αλλά και το 
µόνο που υπέστη τόσες καταστροφές, µετατροπές 
και ανακατασκευές µέχρι την ολοκληρωτική του 
καταστροφή το 401 µ.Χ.. Πρόκειται για ένα µεγαλό-
πρεπο και επιβλητικό ναό, αφιερωµένο όµως σε µια 
θεά που σε τίποτα δεν έµοιαζε µε τη λυγερόκορµη 
παρθένα-κυνηγό θεά της καθαρά ελληνικής µυθο-
λογίας. Πραγµατικά, η Άρτεµις των Εφεσίων έλκει 
την καταγωγή της περισσότερο από την ανατολή 
και όχι τόσο από την αρχαία Ελλάδα, αφού, όπως 
αποδεικνύεται και από τα σωζόµενα λατρευτικά 
ξόανα της θεάς µε το χαρακτηριστικό πολύµαστο 
στήθος, θα πρέπει να σχετίζεται µε τις ασιατικές 
θεότητες της γονιµότητας.

Ρωµαϊκό αντίγραφο της Εφέσιας Αρτέµιδος, που φυ-
λάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης. 
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Ψηφιακή αναπαράσταση του ναού της Αρτέµιδος στην Έφεσο.
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Η κατασκευή του πρώτου µνηµειώδους ναού της 
Αρτέµιδος στην Έφεσο, του τέταρτου κατά σειρά 
ναού που υπήρξε στην ίδια τοποθεσία, θα πρέπει να 
ξεκίνησε περί το 560 π.Χ. επί βασιλείας του Κροίσου 
της Λυδίας, ο οποίος ανέλαβε και τη χρηµατοδό-
τηση για την κατασκευή των κιόνων. Επρόκειτο 
για έναν από τους πρώτους αρχαίους ναούς που 
κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου από µάρµαρο και 
σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Χερσίφρονα από 
την Κρήτη µε τη βοήθεια του γιου του Μεταγένη 
και του Θεόδωρου από τη Σάµο. Ο ναός εκείνος 
ήταν δίπτερος, είχε δηλαδή δύο σειρές κιόνων ύψους 
12 m περίπου, 20 κατά µήκος και 8 κατά πλάτος, 
ενώ εσωτερικά, δύο ακόµα κιονοστοιχίες σχηµάτι-
ζαν έναν διάδροµο, που οδηγούσε στο σηκό µε το 
ξόανο της θεάς. Το αέτωµα διακοσµούσαν 4 χάλκινα 
αγάλµατα αµαζόνων που, όπως περιγράφει ο Πλίνι-
ος ο Πρεσβύτερος, φιλοτεχνήθηκαν σε έναν καλλι-
τεχνικό διαγωνισµό στη γλυπτική τέχνη, ο οποίος 
θα πρέπει να πραγµατοποιήθηκε γύρω στο 450 π.Χ., 
προκειµένου να εορταστεί η οριστική περάτωση του 
ναού που θεµελιώθηκε επί Κροίσου. Στο διαγωνισµό 
αυτό συµµετείχαν ορισµένοι από τους µεγαλύτερους 
γλύπτες της εποχής: ο Φειδίας, ο Πολύκλειτος, ο 
Κρησίλας, ο Φράδµωνας και ο Κίδωνας µε νικητή 
τον Πολύκλειτο. Αργότερα, ο Πραξιτέλης πρέπει να 
φιλοτέχνησε άλλα αγάλµατα για το βωµό του ναού.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο ναός της Αρτέµιδος 
στην Έφεσο αποτέλεσε σηµαντικό πόλο έλξης για 
επισκέπτες και περιηγητές, φιλοσόφους και ποιητές, 
µέχρι που στις 21 Ιουλίου 356 π.Χ. καταστράφηκε 
σχεδόν ολοκληρωτικά από τον Ηρόστρατο, ο οποίος 
τον πυρπόλησε µε µοναδικό στόχο να µείνει το 
όνοµά του αθάνατο στην Ιστορία. Λέγεται µάλιστα 
από τον Πλούταρχο ότι τη νύχτα της καταστροφής 

του ναού η θεά Άρτεµις δεν µπόρεσε να τον προστα-
τέψει γιατί ήταν απασχοληµένη µε τη γέννηση του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία συνέπεσε µε τη νύ-
χτα της πυρκαγιάς. Η πυρπόληση του ναού προκά-
λεσε τόσο εκτεταµένες καταστροφές, που οι Εφέσιοι 
αποφάσισαν να τον χτίσουν εξ ολοκλήρου από την 
αρχή, χρησιµοποιώντας, όπως και οι πρόγονοί τους 
εξάλλου, τα ερείπια του προγενέστερου ναού ως 
θεµέλια για το νέο, τον πέµπτο κατά σειρά ναό που 
χτίστηκε στην ίδια τοποθεσία και που, λίγους αιώ-
νες αργότερα, θα συγκαταλεγόταν ανάµεσα στα 7 
θαύµατα της αρχαιότητας.

Αρχιτέκτονες αυτού του ύστερου κλασικού ναού 
ήταν ο Παιόνιος και ο ∆ηµήτριος, στους οποίους ο 
Στράβωνας προσθέτει και τον Χειροκράτη, ενώ ο 
Βιτρούβιος τον ∆εινοκράτη. Ο νέος ναός, ανακατα-
σκευασµένος στα πρότυπα του προγενέστερου, είχε 
διαστάσεις 65x125 m και συνολικό ύψος που υπε-
ρέβαινε τα 32 m, ενώ ήταν χτισµένος σε ένα βάθρο 
ύψους 5 m περίπου, ζωσµένο µε µια πλατιά κλίµακα 
µε 10 µαρµάρινα σκαλοπάτια, που οδηγούσε στον 
πρόδοµο. Σύµφωνα µε τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, 
ο οποίος σηµειωτέον δεν διευκρινίζει εάν αναφέ-
ρεται στον αρχαϊκό ή στον ύστερο κλασικό ναό, το 
Αρτεµίσιο αποτελούταν από 127 ραβδωτούς κίονες 
ύψους 18 m περίπου, οι 36 από τους οποίους στολί-
ζονταν µε περίτεχνες ανάγλυφες διακοσµήσεις, µία 
από τις οποίες ήταν φιλοτεχνηµένη από τον περίφη-
µο γλύπτη Σκόπα. Οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι θεω-
ρούν ότι ο Πλίνιος θα πρέπει να αναφερόταν στον 
ύστερο κλασικό ναό και ότι ο σωστός αριθµός των 
κιόνων θα πρέπει να ήταν 117 και όχι 127. Σύµφω-
να µ’ αυτήν την προσέγγιση, ο ναός ήταν και πάλι 
δίπτερος, µε δύο σειρές από 21 κίονες στις µακριές 
πλευρές του ναού, 3 σειρές από 8 κίονες στην είσοδο 
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του ναού και δύο σειρές από 9 κίονες στο πίσω 
µέρος του. Λέγεται µάλιστα ότι το 334 π.Χ. ο Μέγας 
Αλέξανδρος, ο οποίος είχε µόλις αρχίσει την εκστρα-
τεία του κατά της Περσικής αυτοκρατορίας, προ-
σφέρθηκε να αναλάβει τα έξοδα της ανοικοδόµησης 
του νέου Αρτεµισίου, υπό τον όρο να αναγραφεί το 
όνοµά του στο κτήριο. Οι Εφέσιοι όµως αρνήθηκαν 
ευγενικά την προσφορά του νεαρού βασιλιά, λέγο-

ντας διπλωµατικά ότι ως ου πρέπει θεώ θεοίς αναθή-
µατα κατασκευάζειν, ότι δηλαδή δεν αρµόζει σε ένα 
θεό να κάνει δώρα σ’ άλλο. Τόσο ο αρχαϊκός, όσο 
και ο ύστερος κλασικός ναός θα πρέπει να καλυ-
πτόταν εν µέρει από µία ελαφρά αµφικλινή στέγη, η 
οποία κάλυπτε µόνο την περιβάλλουσα κιονοστοι-
χία και κατέληγε σε γείσο ή αέτωµα, αφήνοντας έτσι 
ένα µεγάλο κεντρικό τµήµα ανοιχτό στον ουρανό 

Ο Θάνατος (αριστερά) και ο Ερµής -οδηγός των ψυχών- (δεξιά) συνοδεύουν την Άλκηστη στον κάτω κόσµο σε ανάγλυφο 
σπόνδυλο κίονα του νεότερου ναού (Βρετανικό Μουσείο).
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που σχηµάτιζε ένα είδος εσωτερικής 
αυλής.

Το 262/263 µ.Χ. το νέο Αρτεµίσιο κατα-
στράφηκε εκ νέου, αυτήν τη φορά από 
Γότθους εισβολείς. Οι ακαταπόνητοι 
Εφέσιοι όµως, τον αναστήλωσαν εν µέρει 
ξανά, καθώς εκτός από την τεράστια 
σηµασία που προσέδιδαν στη λατρεία της 
θεάς τους, αναγνώριζαν και τη ζωτική 
σηµασία που είχε ο ίδιος ο ναός για την 
ευηµερία τους. Μετά όµως από τις νέες 
ζηµιές που προξένησε ένας σεισµός, ο 
ναός καταστράφηκε πλέον ολοκληρωτι-
κά από τους ζηλωτές της νέας θρησκείας 
του Χριστιανισµού, που είχε εµφανιστεί 
τέσσερεις αιώνες νωρίτερα. Το 401 µ.Χ. 
ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης 
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος εξαπέλυ-
σε επίθεση κατά της αρχαίας θρησκείας η 
οποία οδήγησε στο γκρέµισµα του ναού, 
στη λεηλασία των έργων τέχνης, που 
είχαν επιβιώσει από τις προηγούµενες 
καταστροφές, και στη χρησιµοποίηση 
των αρχιτεκτονικών του µελών ως οικο-
δοµικό υλικό σε εκκλησίες, δρόµους και 
οχυρωµατικά έργα. Σήµερα µόνο ένας, 
µερικά αναστηλωµένος κίονας, ορθώνε-
ται στην περιοχή, για να θυµίζει τα λόγια 
του Αντίπατρου από τη Σιδώνα: 

«…αλλά όταν είδα τον ιερό οίκο της 
Αρτέµιδος να υψώνεται στα σύννεφα, 
τα άλλα επισκιάστηκαν, γιατί ούτε ο 
ήλιος δεν είχε δει όµοιό του έξω από 
τον Όλυµπο».

Ο µοναδικός, µερικά αναστηλωµένος, κίονας του ναού της Αρτέµιδος.
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Ψηφιακή αναπαράσταση του χρυσελεφάντινου αγάλµατος του ∆ία.
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Το Άγαλµα του ∆ία στην Ολυµπία

Το χρυσελεφάντινο άγαλµα του ∆ία στην αρχαία 
Ολυµπία φιλοτεχνήθηκε από το Φειδία, τον κορυ-
φαίο Αθηναίο γλύπτη, για τον οποίο έχει ειπωθεί ότι 
ήταν ο µοναδικός, ίσως, καλλιτέχνης που µπορούσε 
να αποδώσει πάνω σε άψυχο υλικό τη θεϊκή ουσία 
των µορφών που έπλαθε. Προτού αναλάβει την 
κατασκευή του χρυσελεφάντινου αγάλµατος του 
∆ία, ο Φειδίας είχε ήδη προλάβει να φιλοτεχνήσει 
δύο άλλα µνηµειακά αγάλµατα για την Ακρόπο-
λη των Αθηνών όταν, πληρώνοντας, σύµφωνα µε 
ορισµένους µελετητές, τη φιλία του µε τον Περικλή, 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αθήνα, κατηγο-
ρούµενος, µεταξύ άλλων, και για σφετερισµό µέρους 
του χρυσού που προοριζόταν για το πιο γνωστό από 
αυτά, το χρυσελεφάντινο άγαλµα της Αθηνάς Παρ-
θένου, που στόλιζε τον Παρθενώνα.

Το δεύτερο από τα δύο αγάλµατα που είχε φιλο-
τεχνήσει για την Ακρόπολη των Αθηνών ήταν το 
µπρούτζινο άγαλµα της Αθηνάς Προµάχου, για το 
οποίο λέγεται ότι η λάµψη από την αντανάκλαση 
του Ήλιου στην περικεφαλαία και στο δόρυ της 
θεάς ήταν ορατή από το Σούνιο. Αναγνωριζόµενος 
ως ο κορυφαίος ίσως γλύπτης της εποχής του, δεν 
είναι παράξενο που οι ιερείς της Ολυµπίας, του 
τόπου διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων, του 
ζήτησαν να φιλοτεχνήσει ένα άγαλµα του ∆ία που 
θα κοσµούσε το ναό του. Ένα άγαλµα που, αν και 
χαµένο εδώ και µιάµιση περίπου χιλιετία, παραµένει 
εντούτοις αθάνατο ως ένα από τα εφτά θαύµατα του 
αρχαίου κόσµου.

Ο αυστηρός, ∆ωρικού ρυθµού, ναός του ∆ία στην 

Ολυµπία σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Λίβωνα 
και η κατασκευή του θα πρέπει να ξεκίνησε γύρω 
στο 470 π.Χ. και να ολοκληρώθηκε περί το 456 π.Χ.. 
Ήταν περίπτερος ναός, διαστάσεων 28x64 m, µε 6 
κίονες στις στενές πλευρές του και 13 στις µακριές 
και συνολικού ύψους 20 m. Το ύψος των κιόνων 
ήταν 10,45 m µε διάµετρο, στο κάτω µέρος, 2,20 m. 
Πάνω στα τεράστια κιονόκρανα, πλάτους 2,65 m, 
στηριζόταν ο θριγκός, ολόκληρη δηλαδή η ανωδοµή 
πάνω από τα κιονόκρανα, που περιλαµβάνει το επι-
στύλιο, τα τρίγλυφα και τις µετόπες, µε ύψος 4,09 m.

Ο Φειδίας πρέπει να ξεκίνησε να φιλοτεχνεί το χρυ-
σελεφάντινο άγαλµα του ∆ία λίγο µετά τη φυγή του 
από την Αθήνα βασιζόµενος στις τεχνικές που είχε ο 
ίδιος αναπτύξει νωρίτερα για την κατασκευή γιγά-
ντιων αγαλµάτων από χρυσό και ελεφαντόδοντο. Οι 
τεχνικές αυτές βασίζονταν στην ανέγερση ενός ξύ-
λινου σκελετού, πάνω στον οποίο προσαρµόζονταν 
σκαλισµένα τµήµατα ελεφαντόδοντου για τα γυµνά 
µέρη του σώµατος και χυτά φύλλα χρυσού για τις 
πτυχώσεις των ενδυµάτων και τις άλλες λεπτοµέρει-
ες. Στο εργαστήριό του στην Ολυµπία, το οποίο εν 
µέρει σώζεται µέχρι σήµερα, σµίλευε τα διαφορετικά 
τµήµατα του αγάλµατος, προτού τα συναρµολογή-
σει µέσα στο ναό. Σύµφωνα µε τον Παυσανία:

Στο κεφάλι του φέρει στεφάνι από κλωνάρι ελιάς. 
Στο δεξί του χέρι κρατά µια Νίκη, επίσης χρυσελε-
φάντινη, η οποία κρατά ταινία και είναι στεφανω-
µένη. Ο θεός έχει στο αριστερό του χέρι σκήπτρο, 
στολισµένο µε κάθε λογής πολύτιµα µέταλλα. 
Το πτηνό που κάθεται πάνω στο σκήπτρο είναι ο 
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αετός. Τα υποδήµατα του θεού είναι χρυσά, όπως 
και το ιµάτιό του που είναι κεντηµένο µε µορφές 
ζώων και άνθη κρίνων. Ο θρόνος είναι ποικιλ-
µένος µε χρυσό και πολύτιµες πέτρες, έβενο και 
ελεφαντόδοντο.

Μπροστά από το άγαλµα του ∆ία υπήρχε µια δε-
ξαµενή από µαύρο µάρµαρο, η οποία χρησίµευε για 
να µαζεύει το λάδι ελιάς που περιχυνόταν πάνω στο 
άγαλµα, προκειµένου να προστατεύει το ελεφαντό-
δοντο από τις ρωγµές. Το άγαλµα είχε ύψος 13 m και 
ήταν τοποθετηµένο σε µια µαρµάρινη βάση  πλά-
τους 6,5 m, βάθους σχεδόν 10 m και πάνω από 1 m 
ύψους. Το γιγάντιο σώµα του ∆ία ήταν καθισµένο 
σε ένα εξίσου µεγάλο θρόνο. Τα πόδια του θρόνου 
ήταν διακοσµηµένα µε σφίγγες και φτερωτές Νίκες, 
ενώ οι βραχίονες του θρόνου πρέπει να στηρίζονταν 
από τη µορφή µιας ακόµη φτερωτής σφίγγας. Κάτω 
από τις σφίγγες ο Φειδίας είχε αναπαραστήσει τον 
Απόλλωνα και την Άρτεµη να σηµαδεύουν µε τα 
τόξα τους τα παιδιά της Νιόβης, ενώ στους πλού-
σια διακοσµηµένους οριζόντιους συνδέσµους που 
εκτείνονταν ανάµεσα στα πόδια του θρόνου απει-
κονίζονταν ο Ηρακλής και ο Θησέας στη µάχη τους 
κατά των Αµαζόνων. Τα πόδια του ∆ία στηρίζονταν 
σε ένα µεγάλο «θρανίο» στολισµένο µε σκαλισµέ-
νους χρυσούς λέοντες. Σύµφωνα µε τον Παυσανία, 
οι τοίχοι που εµπόδιζαν την πρόσβαση κάτω από 
το θρόνο είχαν ζωγραφιστεί από τον Πάναινο, έναν 
από τους κορυφαίους ζωγράφους της εποχής του, 
µε σκηνές από την πλούσια µυθολογία της αρχαίας 
Ελλάδας.

Στα µέσα του 2ου αιώνα π.Χ., έπειτα από ένα σεισµό 
που προξένησε σηµαντικές φθορές στο ναό και στο 
λατρευτικό άγαλµα του ∆ία, ο ∆αµοφώντας από τη 

γειτονική Μεσσήνη κλήθηκε να το επιδιορθώσει. 
Περίπου 200 χρόνια αργότερα, στη διάρκεια του 1ου 

αιώνα µ.Χ., ο Ρωµαίος αυτοκράτορας Καλιγούλας 
προσπάθησε ανεπιτυχώς να το µεταφέρει στη Ρώµη. 
Σχεδόν τρεις αιώνες αργότερα ο αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος, διέταξε, σύµφωνα µε τον ιστορικό 
Ευσέβιο, την αφαίρεση του χρυσού από τα ειδωλο-
λατρικά ιερά, γεγονός που ενδεχοµένως να απογύ-
µνωσε και τα αγάλµατα του Φειδία, από τα οποία θα 
πρέπει να απέµειναν πλέον µόνο ο ξύλινος σκελετός 
τους και η ελεφαντοστέινη επένδυσή τους. 

Μετά την απαγόρευση των Ολυµπιακών αγώνων 
ως παγανιστικές πρακτικές από τον αυτοκράτορα 
Θεοδόσιο Α΄ το 393 µ.Χ., ο ναός του ∆ία έκλεισε και 
το εργαστήριο του Φειδία στην Ολυµπία µετατράπη-
κε σε εκκλησία. Το ίδιο το χρυσελεφάντινο άγαλµα 
του ∆ία, ή ό,τι είχε αποµείνει από αυτό, θα πρέπει να 
µεταφέρθηκε λίγο αργότερα στην Κωνσταντινούπο-
λη από τον αξιωµατούχο στην αυλή του Θεοδοσίου 
Β΄ και συλλέκτη αρχαίων έργων τέχνης Λαύσιο. Εκεί 
θα πρέπει να καταστράφηκε ολοκληρωτικά από την 
πυρκαγιά που αποτέφρωσε το παλάτι του Λαύσιου 
στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα. ∆υστυχώς, µε 
εξαίρεση κάποια νοµίσµατα που έχουν βρεθεί, κανέ-
να αντίγραφο του αγάλµατος σε µικρότερη κλίµακα 
δεν διασώζεται σήµερα, λες και οι γλύπτες ήταν 
ανεξήγητα απρόθυµοι να αντιγράψουν, έστω και σε 
µικρογραφία, το κορυφαίο έργο του Φειδία, για τον 
οποίο ο Κικέρων, ο περίφηµος Ρωµαίος ρήτορας του 
1ου αιώνα π.Χ., παρατηρεί ότι είχε: «ένα τόσο τέλειο 
όραµα της οµορφιάς στο µυαλό του, ώστε συγκεντρώ-
νοντας τη σκέψη του σ’ αυτό µπορούσε να κατευθύνει 
το χέρι του καλλιτέχνη στη δηµιουργία µιας αληθινής 
οµοιότητας µε το θεό».
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Το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού
Το πέµπτο κατά σειρά από τα εφτά θαύµατα της 
αρχαιότητας, ήταν το µεγάλο ταφικό µνηµείο που 
οραµατίστηκε για τον εαυτό του ο Μαυσώλος, 
ηγεµόνας της Καρίας από το 377 έως το 353 π.Χ. 
και σατράπης υπό το βασιλέα της τεράστιας περσι-
κής αυτοκρατορίας. Η κατασκευή του Μαυσωλείου 
της Αλικαρνασσού θα πρέπει να άρχισε λίγο µετά 
τη µεταφορά της πρωτεύουσας της σατραπείας του 
Μαυσώλου στην Αλικαρνασσό περί τα 370-365 π.Χ. 
και θα πρέπει να ολοκληρώθηκε περίπου 3 χρόνια 
µετά το θάνατό του, και ευθύς µετά το θάνατο της 
συζύγου και αδελφής του Αρτεµισίας το 350 π.Χ.. 
Αρχιτέκτονες του Μαυσωλείου θεωρούνται ο Πύ-
θεος και ο Σάτυρος, οι οποίοι µάλιστα έγραψαν, 
σύµφωνα µε το Βιτρούβιο, µια τεχνική πραγµατεία 
για το Μαυσωλείο, η οποία έχει χαθεί. 

Παρά τις ζηµιές που υπέστη στη διάρκεια του 13ου 
αιώνα από έναν σεισµό, το Μαυσωλείο παρέµεινε 
σε σχετικά καλή κατάσταση µέχρι τα τέλη περίπου 
του 15ου αιώνα, όταν οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννη 
χρησιµοποίησαν ολόκληρα τµήµατα του Μαυσωλεί-
ου, προκειµένου να ενισχύσουν τις οχυρώσεις του 
κάστρου του Αγίου Πέτρου, που είχαν κατασκευά-
σει έναν περίπου αιώνα νωρίτερα στην είσοδο του 
λιµανιού στο σηµερινό Μποντρούµ. Η καταστρο-
φή αυτή θα πρέπει να συνεχίστηκε µέχρι το 1522, 
οπότε όλοι σχεδόν οι δοµικοί λίθοι, ακόµα και αυτοί 
των θεµελίων, είχαν αφαιρεθεί, ο νεκρικός θάλαµος 
είχε συληθεί και τα πανέµορφα µαρµάρινα αγάλ-
µατα κοµµατιάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν για 
την παραγωγή ασβέστη. Εντοιχισµένους στα τείχη 
του κάστρου ακόµα και σήµερα µπορεί κάποιος να 

διακρίνει ογκόλιθους από την πράσινη ηφαιστειακή 
πέτρα που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του 
πυρήνα του Μαυσωλείου και να εντοπίσει κοµµάτια 
λαξευµένης πέτρας και µαρµάρου. 

Οι προσπάθειες των µελετητών να το ανακατα-
σκευάσουν βασίζονται στις πληροφορίες που δίνουν 
οι αρχαίοι συγγραφείς, ιδιαίτερα ο Πλίνιος ο Πρε-

Ψηφιακή αναπαράσταση 
του Μαυσωλείου της Αλικαρνασσού.
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σβύτερος, στη µελέτη των σωζόµενων γλυπτών και 
αρχιτεκτονικών λίθων που είχαν εντοιχιστεί στο 
κάστρο του Αγίου Πέτρου και στα ευρήµατα που 
έχουν φέρει στο φως οι ανασκαφές. Όπως προκύπτει 
από τις αρχαιολογικές έρευνες και την ανάλυση των 
αρχαίων κειµένων, το Μαυσωλείο αποτελούνταν 
απο τρία διακριτά τµήµατα: το πόδιο, το περιστύλιο 
και την πυραµίδα. Από εκεί και πέρα οι λεπτοµέρειες 
της θεωρητικής ανακατασκευής του εντυπωσιακού 

αυτού ταφικού µνηµείου εξακολουθούν και σήµερα 
να αποτελούν πεδίο διαµάχης µεταξύ των αρχαιο-
λόγων. Σύµφωνα µε µια προσέγγιση το πόδιο του 
Μαυσωλείου ήταν µια σχεδόν ορθογώνια, ογκώδης 
και συµπαγής κλιµακωτή κατασκευή συνολικού 
ύψους σχεδόν 20 m και αποτελούνταν από τρεις 
διακριτές βαθµίδες διακοσµηµένες περιµετρικά µε 
δεκάδες αγάλµατα ανθρώπων και ζώων, που είχαν 
φιλοτεχνήσει ορισµένοι από τους κορυφαίους γλύ-

Σωζόµενο τµήµα της ανάγλυφης Αµαζονοµαχίας, που στόλιζε την κορυφή του πόδιου φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο. 
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πτες της αρχαίας Ελλάδας. Σύµφωνα µε τον Πλίνιο 
τον Πρεσβύτερο η ανατολική πλευρά ήταν φιλοτε-
χνηµένη από το Σκόπα, η βόρεια από το Βρύαξη, 
η νότια από τον Τιµόθεο και η δυτική από το Λε-
ωχάρη, ενώ ο Βιτρούβιος σηµειώνει ότι θα πρέπει 
να εργάστηκε εκεί αργότερα και ο Πραξιτέλης. Η 
κατώτερη βαθµίδα ήταν διακοσµηµένη µε αγάλµατα 
σε φυσικό µέγεθος, που αναπαριστούσαν σκηνές 
από µάχες µεταξύ Ελλήνων και Περσών. Στη µεσαία 
βαθµίδα ορθώνονταν αγάλµατα µε χαρακτηριστικές 
Ελληνικές, τοπικές και Περσικές ενδυµασίες ύψους 
2,4 m, ενώ την ανώτερη βαθµίδα του πόδιου στό-
λιζαν συµπλέγµατα αγαλµάτων ύψους 3 m σχεδόν, 
που αναπαριστούσαν θυσιαστήριες ποµπές και 
σκηνές κυνηγιού. Την κορυφή του πόδιου, ακριβώς 
πάνω από την τρίτη βαθµίδα, διέτρεχε µια ανάγλυφη 
αναπαράσταση Αµαζονοµαχίας ύψους 90 cm και 
συνολικού µήκους 116 m. 

Το ιωνικού ρυθµού περιστύλιο πάνω από το πόδιο 
αποτελούνταν από 36 κίονες ύψους 12 m περίπου  
σε διάταξη 11x9, ανάµεσα στους οποίους ορθώ-
νονταν 36 κολοσσιαίοι ανδριάντες-πορτρέτα της 
οικογένειας του Μαυσώλου. Απ’ αυτά έχουν σωθεί 
δύο εξαίσια αγάλµατα, µιας αντρικής και µιας γυναι-
κείας µορφής, σίγουρα ηγεµόνων της Καρίας, που 
ορισµένοι εικάζουν ότι αναπαριστούσαν τον ίδιο το 
Μαυσώλο και την αδελφή και σύζυγό του Αρτεµι-
σία, τα οποία φυλάσσονται σήµερα στο Βρετανικό 
Μουσείο. Το περιστύλιο µε τη σειρά του στήριζε µία 
στέγη σε σχήµα πυραµίδας µε 24 βαθµίδες και ύψος 
7 m περίπου, στολισµένη στη βάση της µε 56 µαρ-
µάρινα λιοντάρια, τοποθετηµένα εκατέρωθεν ενός 
κεντρικού άξονα σε κάθε πλευρά. Η κορυφή της 
πυραµίδας κατέληγε σε µια µικρή ορθογώνια βάση, 
περιµετρικά στολισµένη µε ανάγλυφες αναπαραστά-

Κολοσσιαία αγάλµατα, που ορισµένοι ταυτίζουν µε τον 
ίδιο τον Μαυσώλο και τη σύζυγό του Αρτεµισία (Βρετανι-
κό Μουσείο).

σεις Κενταύρων, ύψους 90 cm και συνολικού µήκους 
22 m, που στήριζε το κορυφαίο µαρµάρινο τέθριπ-
πο µε τον ηνίοχο, φιλοτεχνηµένο από τον Πύθεο. 
Το ύψος αυτού του µαρµάρινου συµπλέγµατος θα 
πρέπει να έφτανε τα 5 m περίπου, ανεβάζοντας έτσι 
το συνολικό ύψος του Μαυσωλείου στα 45 m. Το 
πώς ανυψώθηκε και τοποθετήθηκε το γιγάντιο αλλά 
λεπτεπίλεπτα σκαλισµένο τέθριππο στην κορυφή 
της πυραµοειδούς στέγης του Μαυσωλείου, σχεδόν 
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Ο Κολοσσός της Ρόδου, το τεράστιο άγαλµα του 
θεού Ήλιου που ορθωνόταν δίπλα από το λιµάνι της 
Ρόδου, είναι το πιο βραχύβιο από τα επτά θαύµατα 
της αρχαιότητας, αφού από την ανέγερσή του µέχρι 
την κατάρρευσή του από ένα σεισµό δεν πέρασε 
περισσότερο από µισός αιώνας περίπου. Είναι επίσης 
και εκείνο, για το οποίο γνωρίζουµε τα λιγότερα. 

Η Ρόδος βρίσκεται στη συµβολή δύο σηµαντικών 
αρχαίων θαλάσσιων οδών, από τις οποίες η µία 
περνά από τη Μίλητο στις ακτές της Ιωνίας για να 
καταλήξει ως τις παραλιακές πόλεις της Αιγύπτου 
και η άλλη κινείται από την κεντρική Ελλάδα προς 
τις πόλεις της Κύπρου και της Συρίας. Αρχικά το 
νησί ήταν χωρισµένο σε τρεις επικράτειες, σε τρεις 
πόλεις-κράτη: την Ιαλυσό στα βόρεια, την Κάµειρο 
στα δυτικά και τη Λίνδο στα ανατολικά, οι οποίες 
το 408 π.Χ. συνενώθηκαν, ιδρύοντας τη νέα πρω-
τεύουσα στο βόρειο άκρο του νησιού, την οποία και 
ονόµασαν Ρόδο. Με το θάνατο του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου το 323 π.Χ. η Ρόδος αρχικά προσπάθησε 
να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, στη συνέχεια 
όµως και για εµπορικούς κυρίως λόγους συντάχθη-
κε µε τον Πτολεµαίο Α΄ της Αιγύπτου εναντίον του 

Αντίγονου, µετέπειτα βασιλιά της Μακεδονίας και 
ιδρυτή της δυναστείας των Αντιγονιδών, στρατηγοί 
και οι δύο του Μακεδόνα στρατηλάτη. 

Το 307 π.Χ. ο Αντίγονος, ο οποίος φιλοδοξούσε να 
κυριαρχήσει στην αυτοκρατορία του νεκρού πια 
Αλέξανδρου, κάλεσε τους Ρόδιους να συµµαχήσουν 
µαζί του κατά του Πτολεµαίου, εκείνοι όµως αρνή-
θηκαν. Προσβλέποντας στα σηµαντικά οικονοµικά 
οφέλη που θα επέφερε ο έλεγχος του εµπορίου στο 
Αιγαίο πέλαγος και συνειδητοποιώντας ότι η στρα-
τηγική θέση του νησιού θα του επέφερε σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα έναντι του Πτολεµαίου, ο Αντίγονος 
αποφάσισε το 305 π.Χ. να επιτεθεί στους Ρόδιους, 
αναθέτοντας την πολιορκία της πόλης στο γιο του 
∆ηµήτριο τον Πολιορκητή. Επικεφαλής ενός εκ-
στρατευτικού σώµατος 200 πολεµικών πλοίων και 
40.000 ανδρών και µε τη βοήθεια γιγάντιων πολιορ-
κητικών µηχανών, συµπεριλαµβανοµένου και ενός 
τεράστιου θωρακισµένου πύργου µε καταπέλτες 
και σφενδονιστές, που ονοµαζόταν Ελέπολις (δηλ. 
πορθητής των πόλεων) ο ∆ηµήτριος µάταια προ-
σπαθούσε επί έναν ολάκερο χρόνο να διασπάσει 
τις αµυντικές οχυρώσεις της πόλης και να κάµψει 

Ο Κολοσσός της Ρόδου

40 m πάνω από το έδαφος, παραµένει ακόµα και σή-
µερα ανεξήγητο, αλλά και η καλύτερη απόδειξη της 
ευφυΐας των λαµπρών µηχανικών που το έστησαν. 

Η παράξενη µορφή του Μαυσωλείου, µε το ψηλό, 
σχεδόν τετράγωνο πόδιο, χαρακτηριστικό της 
λυκιακής ταφικής αρχιτεκτονικής, το Εφέσιας-ιω-
νικής προέλευσης περιστύλιο και η πυραµοειδής 

κατασκευή στην κορυφή του µνηµείου, που θυµίζει 
Αιγυπτιακή αρχιτεκτονική, οδήγησαν ορισµένους 
µελετητές να υποστηρίξουν ότι το εντυπωσιακό 
αυτό ταφικό µνηµείο αποτελεί απόπειρα να συν-
δυαστούν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των τριών 
αυτών διαφορετικών πολιτισµών: του Λυκιακού, του 
Ελληνικού και του Αιγυπτιακού.
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το αµυντικό φρόνηµα των Ροδίων, αναγκαζόµενος 
εντέλει να άρει την πολιορκία και να συµβιβαστεί 
υπογράφοντας συνθήκη ειρήνης. Οι τεράστιες πο-
σότητες του στρατιωτικού εξοπλισµού που άφησαν 
πίσω τους οι Μακεδόνες, πουλήθηκαν από τους 
Ρόδιους έναντι ενός υπέρογκου ποσού, το οποίο και 
διέθεσαν, προκειµένου να αναγείρουν ένα τεράστιο 
χάλκινο άγαλµα προς τιµή του θεού Ήλιου, προστά-
τη της πόλης τους.

Η κατασκευή του αγάλµατος, που ξεκίνησε το 294 
π.Χ. και θα πρέπει να ολοκληρώθηκε 12 χρόνια 
αργότερα, ανατέθηκε στο γλύπτη Χάρη από τη 
Λίνδο, µαθητή του φηµισµένου γλύπτη Λύσιππου, 
που ήταν γνωστός για τις ρεαλιστικές προτοµές 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γι’ αυτό ίσως ορισµένοι 
ιστορικοί υποστηρίζουν ότι ο Χάρης είχε δώσει στο 
πρόσωπο του θεού Ήλιου τα χαρακτηριστικά του 
µεγάλου στρατηλάτη. Στην πραγµατικότητα όµως 
ελάχιστα γνωρίζουµε, τόσο για την ακριβή όψη του 
αγάλµατος, όσο και για την ακριβή του τοποθεσία, 
ενώ οι αντικρουόµενες αρχαιολογικές ενδείξεις 
δυσχεραίνουν τις απόπειρες αναπαράστασης του 
Κολοσσού, που για ορισµένους κρατούσε στο δεξί 
του χέρι πυρσό, ενώ σύµφωνα µε άλλους το κεφάλι 
του στολιζόταν από ηλιαχτίδες. 

Οι περισσότερες πληροφορίες που διαθέτουµε σήµε-
ρα για το άγαλµα οφείλονται στις λιγοστές σωζό-
µενες αναφορές του Πλίνιου, του Στράβωνα και του 
Φίλωνα από το Βυζάντιο, καθώς και στις αναπαρα-
στάσεις του αγάλµατος πάνω σε ροδιακά νοµίσµατα 
της εποχής. 

Χαρακτηριστική όσο και λανθασµένη απεικόνιση του Κο-
λοσσού της Ρόδου µε τα πόδια ανοικτά να δρασκελίζουν 
την είσοδο στο λιµάνι της πόλης.
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Σύµφωνα µε την ανάλυση και ερµηνεία αυτών των 
δεδοµένων ο Κολοσσός της Ρόδου θα πρέπει να 
στηρίζονταν σε µια µαρµάρινη βάση ύψους 12 m, 
πάνω στην οποία στερεώθηκαν πρώτα τα πόδια 
και οι αστράγαλοι. Από το σηµείο αυτό και µετά το 
άγαλµα ανεγέρθηκε σταδιακά µε την κατασκευή 
ενός σκελετού από πέτρινα υποστυλώµατα και 
σιδερένιες ράβδους, πάνω στον οποίο προσαρµό-
στηκαν µπρούτζινα χυτά φύλλα. Τα ψηλότερα µέρη 
του Κολοσσού κατασκευάστηκαν µε τη βοήθεια µιας 
χωµάτινης ράµπας που είχε ανυψωθεί γύρω από το 
άγαλµα, η οποία µε την περάτωσή του αποµακρύν-
θηκε. Ολοκληρωµένος ο Κολοσσός υψωνόταν 33 
m από το έδαφος και όταν έπεσε «λίγοι άνθρωποι 
µπορούσαν να αγκαλιάσουν µε τα χέρια τους τον 
αντίχειρα του Κολοσσού», όπως έγραψε αργότερα ο 
Πλίνιος. 

Παρόλο που δεν γνωρίζουµε επακριβώς το πραγµα-
τικό του σχήµα και παρόλο που το ίδιο το άγαλµα 
έχει πια χαθεί στα βάθη του χρόνου, το αρχαίο αυτό 
θαύµα της αρχαιότητας θα πρέπει να ενέπνευσε 
σύγχρονους αρχιτέκτονες, όπως το Γάλλο γλύπτη 
Auguste Bartholdi, για παράδειγµα, γνωστότερο 
για την κατασκευή του αγάλµατος της Ελευθερίας. 
Πρόσφατες µελέτες συνηγορούν υπέρ της άποψης 
που θέλει το άγαλµα να είχε στηθεί στο ακρωτήρι 

ανατολικά του λιµανιού της αρχαίας πόλης ή ακόµα 
πιο ενδότερα. Πραγµατικά, σε αντίθεση µε πολλές 
αναπαραστάσεις καλλιτεχνών του Μεσαίωνα και 
της Αναγέννησης, ο Κολοσσός της Ρόδου δεν θα 
πρέπει να ορθωνόταν µπροστά στην είσοδο του 
λιµανιού, στο σηµερινό Μανδράκι, µε τα πόδια 
ανοιχτά, ώστε τα πλοία να περνούν ανάµεσα από τα 
σκέλη του, όπως το οραµατίστηκαν. ∆εδοµένου του 
ύψους του αγάλµατος και του πλάτους που είχε η 
είσοδος του λιµανιού, κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να 
ήταν µόνο απίθανο, αλλά αδύνατο.

Για µισόν αιώνα περίπου το τεράστιο άγαλµα ορ-
θωνόταν έξω από την πόλη, µέχρι που ένας ισχυρός 
σεισµός το γκρέµισε γύρω στο 224 π.Χ.. Σύµφωνα 
µε το Στράβωνα το άγαλµα έσπασε στα γόνατα και 
όταν ο Πτολεµαίος Γ΄ της Αιγύπτου προσφέρθηκε 
να χρηµατοδοτήσει την αποκατάστασή του οι Ρόδιοι 
αρνήθηκαν, καθώς ένας χρησµός τους το είχε απα-
γορέψει. Για σχεδόν 900 χρόνια το άγαλµα κείτο-
νταν στο έδαφος µέχρι το 654 µ.Χ., όταν Άραβες 
εισβολείς λεηλάτησαν τη Ρόδο και διαµέλισαν το 
γκρεµισµένο Κολοσσό πουλώντας τα κοµµάτια του 
σε έναν Εβραίο έµπορο από τη Συρία. Τόσο τεράστιο 
ήταν το άγαλµα που, όπως λέγεται, για τη µεταφορά 
των τµηµάτων του στη Συρία χρησιµοποιήθηκαν 900 
καµήλες.



Τα 7 Θαύµατα της Αρχαίας Εποχής 67

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας
Λίγο µετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο 
στρατηγός του Πτολεµαίος κατέλαβε την εξουσία 
στην Αίγυπτο και καθιέρωσε ως πρωτεύουσά του 
την Αλεξάνδρεια, την πόλη που είχε σχεδιάσει ο 
∆εινοκράτης ο Ρόδιος, βασισµένος στις αρχές της 
ορθογώνιας ρυµοτοµίας που είχε επινοήσει έναν 
αιώνα πριν ο Ιππόδαµος από τη Μίλητο. Η κανονι-
κή ρυµοτοµία της νέας πόλης µε τις µακριές ευθύ-
γραµµες λεωφόρους, η στρατηγική θέση της, που 
την καθιστούσε εµπορικό κόµβο ανάµεσα σε τρεις 
ηπείρους και ο συνεχώς αυξανόµενος πληθυσµός 
της την ανέδειξαν σύντοµα ως το δεύτερο µετά 
τη Ρώµη µεγαλύτερο αστικό κέντρο της ύστερης 
κλασικής περιόδου. Ποιητές, λόγιοι, καλλιτέχνες 
και φιλόσοφοι συνέρρεαν στην Αλεξάνδρεια για να 
επισκεφτούν το περίφηµο Μουσείο, που είχε ιδρύσει 
ο Πτολεµαίος Α΄, καθώς επίσης και την περίφηµη 
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Είναι γνωστή η ιστορία, σύµφωνα µε την οποία οι 
Πτολεµαίοι, στην προσπάθειά τους να εµπλουτί-
σουν τη συλλογή της βιβλιοθήκης είχαν διατάξει την 
κατάσχεση όλων των τόµων που βρίσκονταν στα 
πλοία, τα οποία κατέπλεαν στο λιµάνι της πολύβου-
ης πρωτεύουσας. Τα βιβλία αυτά αντιγράφονταν και 
τα αντίγραφα επιστρέφονταν στους κατόχους τους, 
κρατώντας τα πρωτότυπα για τη συλλογή της βιβλι-
οθήκης. Η τεράστια συλλογή που αριθµούσε περί 
το µισό εκατοµµύριο τόµους περιελάµβανε ολάκερη 
την πνευµατική κληρονοµιά της κλασικής εποχής, 
όπως επίσης και έργα σε «γλώσσες βαρβαρικές», τα 
οποία µεταφράζονταν και στα ελληνικά.

Τα δύο αυτά ιδρύµατα, το Μουσείο και η Βιβλιοθήκη 
της Αλεξάνδρειας, στα οποία ήταν συσσωρευµέ-
νη όλη η αρχαία σοφία, αποτελούσαν το φάρο της 
γνώσης, που έλαµπε τόσο, όσο εκτυφλωτικά έλαµπε 
και ο ίδιος ο Φάρος της Αλεξάνδρειας. Η καταστρο-
φή της Βιβλιοθήκης από πυρκαγιά αρχικά όταν ο 
Ιούλιος Καίσαρας κατέλαβε την Αλεξάνδρεια το 48 
π.Χ. και εν συνεχεία από Χριστιανούς ζηλωτές το 
391 µ.Χ. αποτέλεσε ανεπανόρθωτο πλήγµα για την 
πνευµατική κληρονοµιά ολάκερης της ανθρωπότη-
τας, αφού έργα µοναδικά χάθηκαν για πάντα.

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, το µοναδικό από τα εφτά 
θαύµατα της αρχαιότητας που είχε χρήση περισσό-
τερο πρακτική, αλλά και η ψηλότερη κατασκευή 
που είχε σχεδιάσει ως τότε ο άνθρωπος µε εξαίρεση 
τις πυραµίδες της Αιγύπτου, κατασκευάστηκε στο 
βραχώδες νησάκι Φάρος, λίγο έξω από την πόλη της 
Αλεξάνδρειας, το οποίο ενωνόταν µε την ακτή µε µια 
τεχνητή στενή λωρίδα γης µε µήκος µεγαλύτερο του 
ενός χιλιοµέτρου, που ονοµαζόταν Επταστάδιο. Απ’ 
ό,τι φαίνεται, η ανέγερση του Φάρου της Αλεξάνδρει-
ας θα πρέπει να ξεκίνησε προς τα µέσα ή τα τέλη της 
βασιλείας του Πτολεµαίου Α΄ του Σωτήρος (305-282 
π.Χ.) και να ολοκληρώθηκε µετά το θάνατό του, στη 
διάρκεια της βασιλείας του γιου του Πτολεµαίου Β΄ 
του Φιλάδελφου (284-246 π.Χ.).

Ο Σώστρατος από την Κνίδο εµπλέκεται, είτε µε τον 
ένα είτε τον άλλο τρόπο, στην κατασκευή του Φά-
ρου, είτε ως αρχιτέκτονας του έργου, είτε ως ο πλού-
σιος αυλικός και διπλωµάτης που ανέλαβε τα έξοδα 
της ανέγερσής του. Τόσο ο Στράβωνας, όσο και ο 
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Πλίνιος ο Πρεσβύτερος περιγράφουν το Φάρο µε τη 
θαυµάσια επικάλυψη από λευκό µάρµαρο και µιλούν 
µε θαυµασµό για τον καθρέφτη που ανακλούσε τις 
ακτίνες του Ήλιου δεκάδες χιλιόµετρα µακριά. Η 
πληρέστερη όµως περιγραφή που διαθέτουµε σήµε-
ρα για το φάρο της Αλεξάνδρειας προέρχεται από 
τον Άραβα περιηγητή Αµπού Χαγκάγκ Γιουσέφ Ιµπν 
Μοχάµετ ελ-Μπαλάβι ελ-Ανταλούσι, ο οποίος τον 
επισκέφτηκε το 1166 µ.Χ..

Σύµφωνα µε τη λεπτοµερέστατη περιγραφή του 
και την ανάλυσή της από τους µελετητές, ο Φάρος 
θα πρέπει να αποτελούταν από τρία επίπεδα, το 
πρώτο εκ των οποίων ήταν ένας πύργος τετράγω-
νης κάτοψης και κυλινδρικού πυρήνα, ύψους 58 m 
περίπου, απ’ όπου µια ελικοειδής ράµπα οδηγούσε 
στους ψηλότερους ορόφους. Το δεύτερο τµήµα είχε 
οκτάγωνο σχήµα µε µήκος πλευράς 18,3 m και ύψος 
περίπου 27,5 m απ’ όπου µία κλίµακα οδηγούσε στο 
κυλινδρικό τρίτο τµήµα ύψους 7,5 m. Το συνολικό 
ύψος του Φάρου της Αλεξάνδρειας, συµπεριλαµ-
βανοµένης και της πέτρινης βάσης, ύψους 10 m 
περίπου, ανερχόταν στα 117 m, όσο περίπου και µια 
σύγχρονη 40ώροφη πολυκατοικία. Την κορυφή του 
γιγάντιου χτίσµατος στόλιζε αρχικά ένα άγαλµα, 
που σύµφωνα µε ορισµένους ήταν του ∆ία Σωτήρα, 
µια έµµεση κολακευτική αναφορά στον ηγεµόνα που 
είχε θεµελιώσει το θαύµα αυτό της µηχανικής ή κατ’ 
άλλους του Ποσειδώνα.

Για αιώνες ο Φάρος της Αλεξάνδρειας διευκόλυνε 
τη διέλευση των πλοίων µε τη βοήθεια φωτιάς που 
έκαιγε στη διάρκεια της νύχτας και ανακλώντας τις 
ακτίνες του Ήλιου στη διάρκεια της µέρας. Όταν 
όµως οι Άραβες κατέλαβαν την Αίγυπτο και µετέ-
φεραν την πρωτεύουσα στο Κάιρο ο Φάρος έπεσε 
σε αχρηστία και παρακµή. Οι πρώτες φθορές στο 
κτίσµα προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός σεισµού 

το 956 µ.Χ., ενώ δύο ακόµα ισχυρότεροι σεισµοί το 
1303 και το 1323 προκάλεσαν εκτεταµένες κατα-
στροφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Άραβας 
περιηγητής Ιµπν Μπατούτα επισκέφτηκε την Αλε-
ξάνδρεια το 1326 τον βρήκε µισογκρεµισµένο και 
το 1349 όταν τον επισκέφτηκε ξανά ανέφερε ότι η 
κατάσταση του Φάρου είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ, 
που δεν ήταν πλέον δυνατό να µπει κάποιος µέσα ή 
να σκαρφαλώσει µέχρι την είσοδο.

Η αυλαία για το Φάρο της Αλεξάνδρειας έπεσε το 
1480 µ.Χ., όταν ο Σουλτάνος Καΐτ Μπέης αποφάσισε 
να ενισχύσει τα οχυρωµατικά έργα γύρω από την 
Αλεξάνδρεια χτίζοντας το κάστρο που βλέπουµε 
σήµερα στο λιµάνι της πόλης, στο σηµείο που κάποτε 
ορθωνόταν ο Φάρος, χρησιµοποιώντας τα πεσµέ-
να κοµµάτια ογκόλιθων και µαρµάρων που είχαν 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του. Υποβρύχιες 
έρευνες Γάλλων αρχαιολόγων και δυτών έφεραν 
πρόσφατα στο φως γλυπτά αγάλµατα και εντυπωσι-
ακά λαξευµένους ογκόλιθους που, ίσως, κάποτε να 
αποτελούσαν τµήµα του Φάρου. Πολλοί από τους 
ογκόλιθους που εντοπίστηκαν από τους Γάλλους δύ-
τες είναι από γρανίτη και ζυγίζουν έως και 75 τόνους.

Στο σχετικά µικροσκοπικό κόσµο που ήταν γνωστός 
στους αρχαίους Ελληνες, αυτά ήταν πράγµατι τα 
µεγαλύτερα θαύµατα του κόσµου. Σήµερα, όµως, ο 
σύγχρονος άνθρωπος είναι σε θέση να αναζητήσει 
νέα θαυµαστά δηµιουργήµατα σε µια περιοχή πολύ 
πιο µεγάλη απ’ αυτήν που γνώριζαν οι πρώτοι έµπο-
ροι, ναυτικοί και εξερευνητές της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Χάρη στην πρόοδο της αστρονοµικής έρευνας 
και της διαστηµικής επιστήµης, χάρη στην εξέλιξη 
των οργάνων και των εργαστηρίων που διαθέτουµε, 
ένα ολάκερο Σύµπαν, γεµάτο θαυµαστούς, παράξε-
νους κόσµους, έχει ανοίξει µπροστά µας.
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Ψηφιακή αναπαράσταση του Φάρου της Αλεξάνδρειας.



Τα 7 Θαύµατα
του Ηλιακού Συστήµατος

Ζούµε πραγµατικά σε 
µια εποχή που κάπο-
τε θα γίνει θρύλος. 

Μια εποχή που η ανθρω-
πότητα θα τη θυµάται για 
πάντα ως την πιο απίστευτη 
εποχή εξερευνήσεων που 
έχει γνωρίσει ποτέ ο άνθρω-
πος. Γιατί τις τελευταίες δε-
καετίες, µε τη βοήθεια των 
διαστηµοσυσκευών µας, 
κατορθώσαµε να εξερευ-
νήσουµε από κοντά όλους 
τους πλανήτες του Ηλια-
κού µας Συστήµατος και 
πολλούς από τους δεκάδες 
δορυφόρους τους. Γι’ αυτό 
δεν υπάρχει αµφιβολία ότι 

χάρη στις εξερευνητικές αυ-
τές αποστολές, πολλά από 
τα ερωτήµατα που είχαµε 
σχετικά µε τη σύσταση και 
την προέλευση των πλανη-
τών έχουν ήδη διευκρινιστεί 
µε αρκετές λεπτοµέρειες. 
Με τις εξερευνήσεις αυτές 
δεκάδες διαφορετικοί µετα-
ξύ τους κόσµοι µας έχουν 
αποκαλύψει µια µεγάλη 
ποικιλία χαρακτηριστικών 
που αποδεικνύουν καθαρά 
τη βίαιη φύση των αρχικών 
σταδίων της εξέλιξης του 
Ηλιακού µας Συστήµατος 
και τις συγκρούσεις τους µε 

τους αστεροειδείς. Γιατί η 
εξερεύνηση του ∆ιαστήµα-
τος τα τελευταία 40 χρόνια 
µας παρουσίασε δεκάδες 
παράξενους νέους κόσµους 
µε τροµακτικές καταιγί-
δες, πολλαπλά φεγγάρια, 
δηλητηριώδεις ατµόσφαιρες 
και παγωµένες επιφάνειες. 
Κόσµους εντελώς διαφορε-
τικούς από το δικό µας αν 
και όλοι έχουµε ένα κοινό 
σηµείο, αφού µοιραζόµαστε 
τον ίδιο Ήλιο και υπακού-
µε στους ίδιους φυσικούς 
νόµους. Σ’ όλα αυτά λοιπόν 
τα νέα χαρακτηριστικά που 
αντικρίσαµε ποια είναι άρα-

γε τα πιο εντυπωσιακά που 
έχουµε ανακαλύψει; 
Σ’ αυτήν τη σύντοµη πε-
ριγραφή θα περιοριστούµε 
αναγκαστικά σε ορισµένα 
µόνο απ’ αυτά. Κι όπως 
συµβαίνει σε παρόµοιους 
καταλόγους σ’ αυτή µας 
την επιλογή έχουµε βα-
σιστεί σε υποκειµενικά 
κριτήρια, ελπίζοντας να 
σας παρακινήσουµε το 
ενδιαφέρον, προκειµένου να 
εξετάσετε µόνοι σας κι άλλα 
πολλά από τα εντυπωσιακά 
«Θαύµατα του Ηλιακού µας 
Συστήµατος».
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Το Άστρο της Ηµέρας
Οι σύγχρονες µελέτες του άστρου της ηµέρας, που 
γίνονται είτε από τα ειδικά επίγεια ηλιακά κέντρα, 
είτε µε τη βοήθεια των οργάνων που µεταφέρουν 
τα τροχιακά µας αστεροσκοπεία, µας έχουν αποκα-
λύψει ορισµένα πραγµατικά απίστευτα χαρακτηρι-
στικά του Ήλιου. Οι µετρήσεις αυτές έχουν αυξήσει 
σηµαντικά τις γνώσεις µας για το πλησιέστερο σε 
µας άστρο, αλλά και για όλα τα άλλα άστρα, αφού 
ο Ήλιος είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών που 
έχουµε για τις διεργασίες που συµβαίνουν σ’ αυτά. 
Για τους αστρονόµους δηλαδή ο Ήλιος είναι ένα 
τεράστιο εργαστήρι που µας βοηθάει στη λεπτοµερή 
µελέτη της δοµής και της ενέργειας που εκπέµπουν 
τα άστρα. Απολαύστε λοιπόν ορισµένα από τα «απί-
στευτα, κι όµως αληθινά» του άστρου της ηµέρας. 
 Εάν θερµαίναµε το κεφάλι µιας καρφίτσας στη 
θερµοκρασία που επικρατεί στο εσωτερικό του 
Ήλιου και την τοποθετούσαµε στην Τρίπολη θα 
πέθαιναν ακαριαία όλες οι µορφές ζωής σ’ ολόκληρη 
την Πελοπόννησο.
 Η ενέργεια που εκπέµπει ο Ήλιος σε ένα δευτερό-
λεπτο καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώ-
πης για 13.000.000 χρόνια.
 Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει ο Ήλιος µετα-
τρέπει 4,5 εκατοµµύρια τόνους της µάζας του σε 
ενέργεια.
 Με το φτηνότερο τιµολόγιο της ∆ΕΗ, η ενέργεια 
την οποία εκπέµπει ο Ήλιος στο ∆ιάστηµα σε ένα 
δευτερόλεπτο θα είχε αξία ίση µε τον προϋπολο-
γισµό της Ελλάδας για 10.000 τρισεκατοµµύρια 
χρόνια. 

 Κάθε 42.000.000 χρόνια ο Ήλιος µετατρέπει σε 
ενέργεια µια ποσότητα υλικών ίση µε τη µάζα της 
Γης.
 Η ηλιακή ενέργεια που δέχεται στην επιφάνειά 
της η Γη κάθε δευτερόλεπτο είναι 100.000 φορές µε-
γαλύτερη από τη συνολική ενέργεια που παράγεται 
σ’ αυτήν.
 Από τη στιγµή που δηµιουργείται στον πυρήνα 
του Ήλιου µια ακτίνα φωτός, χρειάζεται 20.000 χρό-
νια για να φτάσει στην επιφάνειά του.
 Εάν σµικρύναµε τον Ήλιο στο µέγεθος ενός 
πορτοκαλιού η Γη θα βρισκόταν σε απόσταση 15 m 
µε το ίδιο µέγεθος που έχει ένας σπόρος από σουσά-
µι, ενώ το αµέσως επόµενο άστρο, ο Εγγύτατος του 
Κενταύρου, θα βρισκόταν σε απόσταση 4.000 km.
 Τις τελευταίες εκατοντάδες χρόνια η διάµετρος 
του Ήλιου µικραίνει 1,5 m περίπου την ώρα, πράγ-
µα που σηµαίνει ότι η διάµετρός του είναι σήµερα 
µικρότερη κατά 1.300 km περίπου απ’ ό,τι ήταν πριν 
από 100 χρόνια.
 Αν ολόκληρο το Ηλιακό µας Σύστηµα είχε το 
µέγεθος ενός καρυδιού, τότε ο Γαλαξίας µας θα είχε 
διάµετρο 160.000 km.
 Αν σµικρύναµε το Ηλιακό µας Σύστηµα ένα τρι-
σεκατοµµύριο φορές τότε θα είχε το µέγεθος ενός 
µεγάλου δωµατίου. 
 Στην ίδια σµίκρυνση ο Ήλιος µας θα είχε το µέ-
γεθος του κεφαλιού µιας καρφίτσας, ενώ το πλησι-
έστερο σε µας άστρο (ο Εγγύτατος του Κενταύρου) 
θα βρισκόταν σε απόσταση 42 km.
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 Στην ίδια σµίκρυνση ολόκληρος ο Γαλαξίας µας 
θα είχε διάµετρο 1.000.000 km και θα στολιζόταν 
µε 100 περίπου δισεκατοµµύρια άστρα, καθένα µε 
µέσο µέγεθος όσο το κεφάλι µιας καρφίτσας µε µέση 
απόσταση 40 km περίπου το ένα από το άλλο.
 Η µάζα του Ήλιου είναι 2.200 τρισεκατοµµύρια 
τρισεκατοµµυρίων τόνοι, όσο και η µάζα 332.270 
πλανητών όπως η Γη µας.
 Στο εσωτερικό του Ήλιου θα µπορούσαν να χω-
ρέσουν 1.000.000 πλανήτες όπως η Γη.
 Εάν το βάρος της Γης ήταν ένα κιλό, τότε ο Ήλιος 
θα ζύγιζε 330 τόνους.
 Η απόσταση Γης-Ήλιου ονοµάζεται Αστρονοµική 
Μονάδα και είναι ίση µε περίπου 149.600.000 km.
 Αν χρειαζόταν να περπατήσουµε από τη Γη στον 
Ήλιο µε 8 km/h, θα χρειαζόµασταν 2.123 χρόνια.
 Αν πάλι χρησιµοποιούσαµε αυτοκίνητο που θα 
έτρεχε αµείωτα µε µέση ταχύτητα 100 km/h, θα 
χρειαζόµασταν 170 χρόνια. 
 Την ίδια απόσταση µε αεροπλάνο που κινείται µε 
800 km/h θα την καλύπταµε σε 21 χρόνια.
 Κι όµως µια ακτίνα φωτός χρειάζεται µόνο 8 
λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να καλύψει την ίδια 
απόσταση!
 Η πίεση που επικρατεί στο κέντρο του Ήλιου εί-
ναι 450 δισεκατοµµύρια φορές µεγαλύτερη από την 
ατµοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της Γης.
 Οι σκοτεινές κηλίδες που είναι ορατές στην επι-
φάνεια του Ήλιου (Φωτόσφαιρα) έχουν θερµοκρα-
σία 3.500o C, αφού είναι πολύ πιο κρύες από τη γύρω 
τους περιοχή.
 Το κατώτερο στρώµα της ηλιακής ατµόσφαιρας 

ονοµάζεται Χρωµόσφαιρα, έχει πάχος 10.000 km 
και θερµοκρασία 20.000o C.
 Η ανώτερη ατµόσφαιρα του Ήλιου, που ονοµάζε-
ται Στέµµα, έχει θερµοκρασία 300 φορές µεγαλύτερη 
από τη θερµοκρασία της επιφάνειάς του.
 Ο ηλιακός άνεµος αποτελείται από σωµατίδια 
υψηλής ενέργειας που εκπέµπονται από τον Ήλιο µε 
ταχύτητες που φτάνουν τα 2,5 εκατοµµύρια km/h.
 Για να µπορέσει ένας πύραυλος να ξεφύγει από τη 
δύναµη της βαρύτητας του Ήλιου θα έπρεπε να ανα-
πτύξει ταχύτητα 2,25 εκατοµµυρίων km/h.
 Οι προεξοχές του Ήλιου εκτινάσσονται µε τερά-
στιες ταχύτητες πάνω από την επιφάνεια και ορι-
σµένες φορές φτάνουν την ταχύτητα των 4.000.000 
km/h.
 Μια τεράστια ηλιακή προεξοχή τον Ιούνιο του 
1946 εκτινάχτηκε σε ύψος 1,6 εκατοµµυρίων km.
 Η πιο έντονη δραστηριότητα του Ήλιου εµφανί-
ζεται µε τη µορφή ηλιακών εκλάµψεων. Μια τέτοια 
έκλαµψη το Φεβρουάριο του 1956 είχε τόση ένταση, 
ώστε εάν εµφανιζόταν στη διάρκεια µιας αποστολής 
του προγράµµατος «Απόλλων» στη Σελήνη και οι 
τρεις αστροναύτες θα πέθαιναν.
 Η περιστροφή του Ήλιου είναι διαφορετική στα 
διάφορα σηµεία της επιφάνειάς του. Στον Ισηµερινό 
φτάνει τις 24,7 ηµέρες, ενώ κοντά στους πόλους εί-
ναι περίπου 34 ηµέρες (γεγονός που ανακαλύφτηκε 
για πρώτη φορά το 1863).
 Ο Ήλιος έχει ηλικία 4,65 δισεκατοµµυρίων ετών 
και υπολογίζεται ότι θα ζήσει ακόµη άλλα τόσα. 
 Ο Θαλής ο Μιλήσιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος 
στην ιστορία που πρόβλεψε µια ολική ηλιακή έκλει-
ψη το 585 π.Χ..
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 Στη διάρκεια µιας ολικής ηλιακής έκλειψης η σκιά 
της Σελήνης πάνω στη Γη έχει διάµετρο 270 km και 
κινείται µε ταχύτητα 1.675 km/h.

 Η πρώτη φωτογραφία (δαγεροτυπία) του Ήλιου 
λήφθηκε το 1842.

Ηλιακές κηλίδες στην επιφάνεια του Ήλιου.
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∆ιαστηµικές Καταιγίδες και Σέλας
Καµιά περιγραφή, όσο γλαφυρή κι αν είναι, αλλά και 
καµιά φωτογραφία δεν µπορεί να αποδώσει πλή-
ρως τα πολύµορφα σχήµατα, τις αποχρώσεις και το 
θέαµα που παρουσιάζει η εµφάνιση του Σέλαος στα 
έκθαµβα µάτια του παρατηρητή. ∆ιά µέσου των αιώ-
νων ορισµένοι λαοί το έβλεπαν ως προσωποποίηση 
«χαρούµενων χορευτών», ενώ οι Βίκινγκς το θεω-
ρούσαν ως αντανάκλαση των ασπίδων που κρατού-
σαν οι έφιππες Βαλκυρίες. Το Σέλας άλλωστε είναι 
ένα φαινόµενο αρκετά συνηθισµένο στις περιοχές 
γύρω από τους δύο µαγνητικούς πόλους του πλανή-
τη µας αν και µερικές φορές, σε περιόδους ιδιαίτερα 
έντονης ηλιακής δραστηριότητας, εµφανίζεται και 
σε νοτιότερες περιοχές, όπως η Ελλάδα. Στις αρχές 
του Απριλίου 2000, για παράδειγµα, ο ουρανός της 
βόρειας Ελλάδας πήρε µία βαθυκόκκινη απόχρωση 
που οφειλόταν σ’ αυτό ακριβώς το φαινόµενο που οι 
Ρωµαίοι ονόµαζαν pluvia sanguinea ή βροχή αίµα-
τος. Ακόµη και ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) φαίνε-
ται ότι είχε παρατηρήσει µία τέτοια εµφάνιση το 344 
π.Χ. και το παροµοίασε µε φλόγες στον ουρανό.

Το φαινόµενο αυτό συνδέεται άµεσα µε την ηλιακή 
δραστηριότητα, η οποία κορυφώνεται περίπου κάθε 
11 χρόνια, ακολουθώντας τον αέναο και συνεχώς 
επαναλαµβανόµενο Ηλιακό Κύκλο της, γεγονός 
που ανακαλύφτηκε για πρώτη φορά πριν από 150 
περίπου χρόνια. Στη διάρκεια των εξάρσεων αυτών 
της ηλιακής δραστηριότητας, η ορατή επιφάνεια του 
Ήλιου εµφανίζει αυξηµένες ποσότητες σκοτεινών 
κηλίδων. Από τις περιοχές αυτές πηγάζουν οι ηλια-
κές εκλάµψεις που εκτινάσσονται µε τη βιαιότητα 
εκατοµµυρίων βοµβών υδρογόνου. Με τη βοήθεια 

των εκλάµψεων τρισεκατοµµύρια τόνοι πλάσµατος 
(δηλ. ένα µείγµα ελεύθερων φορτισµένων σωµα-
τιδίων) εκπέµπονται στο ∆ιάστηµα από ορισµένες 
κυρίως περιοχές της ηλιακής ατµόσφαιρας που 
ονοµάζονται τρύπες του στέµµατος, σχηµατίζοντας 
έτσι τον ηλιακό άνεµο που κινείται µε µέση ταχύ-
τητα 400 km/s, αν και η ταχύτητά του µπορεί να 
φτάσει ακόµη και τα 800 km/s. Η αυξηµένη όµως 
δραστηριότητα του Ήλιου στις περιόδους µέγιστης 
παρουσίας των ηλιακών κηλίδων εµφανίζει επίσης 
και µία έξαρση στην εκτίναξη τεράστιων ποσοτήτων 
ηλιακής µάζας στο ∆ιάστηµα. 

Σ’ αυτά τα φαινόµενα οφείλεται η εµφάνιση των 
µαγνητικών καταιγίδων που προσβάλλουν τη Γη µας 
κατά καιρούς, αφού µετά από ένα ταξίδι 150 εκατοµ-
µυρίων χιλιοµέτρων τα φορτισµένα σωµατίδια από 
τον Ήλιο φτάνουν στη Γη µας σε τέσσερεις περίπου 
ηµέρες. Όταν φτάσουν στη Γη η µαγνητόσφαιρά µας 
τα αποκρούει εξαναγκάζοντάς τα να κατευθυνθούν 
προς τους µαγνητικούς της πόλους όπου αιχµαλω-
τίζονται και αρχίζουν να µεταπηδάνε από τη µια 
πολική περιοχή στην άλλη επιταχυνόµενα συγχρό-
νως σχεδόν στην ταχύτητα του φωτός. Μ’ αυτήν την 
ταχύτητα συγκρούονται µε τα ανώτερα στρώµατα 
της γήινης ατµόσφαιρας και τα φορτισµένα σωµα-
τίδια που είναι εγκλωβισµένα εκεί, κι έτσι τα σωµα-
τίδια του ηλιακού ανέµου διοχετεύουν τελικά την 
ενέργειά τους πάνω από τους πόλους του πλανήτη 
µας, σχηµατίζοντας το βόρειο και το νότιο Σέλας σε 
ύψος που κυµαίνεται από 100 έως 1.000 km.

Τα διάφορα χρώµατα που παρατηρούµε στο Σέλας 
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εξαρτώνται από τα χηµικά στοιχεία της ιονόσφαιρας, 
µε τα οποία συγκρούονται τα ηλιακά φορτισµένα 
ηλεκτρόνια. Από τα µέσα του 19ου αιώνα παρατηρή-
θηκε ότι όταν διοχετεύαµε ηλεκτρικό ρεύµα µέσα σ’ 
ένα σωλήνα που περιείχε κάποιο αέριο µπορούσαµε 
να δηµιουργήσουµε µια αναλαµπή µε το φασµα-
τικό χρώµα, που είναι χαρακτηριστικό του αερίου 
αυτού. Στο φαινόµενο αυτό άλλωστε βασίζεται και 
η λειτουργία των φωτεινών επιγραφών νέον και οι 
λάµπες φθορισµού. Αυτό που συµβαίνει σ’ αυτήν την 
περίπτωση είναι ότι τα ηλεκτρόνια του ηλεκτρικού 
ρεύµατος συγκρούονται µε τα άτοµα που αποτελούν 
το αέριο και τα ενεργοποιούν. Η τάση όµως που 
έχουν τα άτοµα αυτά είναι να επανέλθουν όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα στην προηγούµενη σταθερή 
τους κατάσταση και προκειµένου να το επιτύχουν 
αποβάλλουν µερική από την ενέργεια που πήραν 
από τη σύγκρουσή τους µε τα ηλεκτρόνια. Η απο-
βολή της πρόσθετης αυτής ενέργειας παίρνει ένα 
συγκεκριµένο χρώµα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό 
για κάθε χηµικό στοιχείο. Είναι το ίδιο δηλαδή που 
συµβαίνει και στην περίπτωση της τηλεοπτικής µας 
οθόνης όπου µία ροή ηλεκτρονίων προσκρούει στην 
οθόνη σχηµατίζοντας τις διάφορες τηλεοπτικές 
εικόνες. Έτσι και τα ηλεκτρόνια από τον Ήλιο συ-
γκρούονται και ενεργοποιούν τα άτοµα και τα µόρια 
της γήινης ατµόσφαιρας αναγκάζοντάς τα να εκπέµ-
ψουν το χαρακτηριστικό φως του είδους τους.

Το πρασινωπό χρώµα του Σέλαος, για παράδειγµα, 
προέρχεται από τη σύγκρουση των ηλεκτρονίων µε 
το ατοµικό οξυγόνο, που αποτελείται από ένα µόνο 
άτοµο οξυγόνου, ενώ το µοριακό οξυγόνο που ανα-
πνέουµε αποτελείται από δύο άτοµα και το όζον από 
τρία. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις η σύγκρουση των 
ηλεκτρονίων µε το οξυγόνο µας δίνει και κόκκινους 

χρωµατισµούς, ιδιαίτερα στα ανώτερα στρώµατα της 
ιονόσφαιρας και όταν τα επερχόµενα ηλεκτρόνια 
έχουν µεγαλύτερη ταχύτητα, όπως συµβαίνει κατά 
τη διάρκεια των µαγνητικών καταιγίδων του Ήλιου. 
Στις περιπτώσεις αυτές τα ηλεκτρόνια εισχωρούν 
στην ατµόσφαιρα σε όλο και µεγαλύτερο βάθος και 
συγκρούονται µε περισσότερα είδη στοιχείων.

Η εµφάνιση όµως των ηλιακών καταιγίδων µπορεί να 
προκαλέσει µεγάλα προβλήµατα στους διακόσιους, 
τουλάχιστον, επικοινωνιακούς δορυφόρους που 
βρίσκονται σήµερα σε γεωσύγχρονη τροχιά. Αυτό 
είναι δυνατόν να συµβεί, αφού µία µεγάλη µαγνητική 
καταιγίδα θα αύξανε σηµαντικά την ταχύτητα των 
επερχόµενων ηλεκτρονίων, πρωτονίων και ιόντων, τα 
οποία θα µπορούσαν δυνητικά να χτυπήσουν τους 
δορυφόρους αυτούς και να βραχυκυκλώσουν τα 
ηλεκτρονικά τους κυκλώµατα θέτοντάς τους εκτός 
λειτουργίας. Επιπλέον, σε περιόδους αυξηµένης ηλια-
κής δραστηριότητας µπορεί να παρουσιαστούν προ-
βλήµατα και στα επίγεια ηλεκτρικά δίκτυα, αφού στη 
διάρκεια έντονων µαγνητικών καταιγίδων τα ηλε-
κτρικά ρεύµατα που δηµιουργούνται σε ύψος 100 km 
µπορεί να φτάσουν τις µερικές εκατοντάδες χιλιάδες 
αµπέρ. Αυτό επηρεάζει τις ηλεκτρικές και τηλεφωνι-
κές γραµµές ανάλογα µε την έκταση ενός δικτύου µε 
αποτέλεσµα την υπερφόρτωσή του µε εκατοντάδες 
ή και χιλιάδες βολτ. Τα ρεύµατα αυτά µπορούν να 
ενεργοποιήσουν διάφορα αυτόµατα συστήµατα και 
να προκαλέσουν ηλεκτρικά µπλακάουτ σε µεγάλες 
περιοχές, όπως συνέβη στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 
1980 και τον Απρίλιο του 1981.

Μία τέτοια καταιγίδα µπορεί να καταστρέψει επίσης 
και τους τεράστιους ηλεκτρικούς µετασχηµατιστές 
όπως έγινε στις 19 ∆εκεµβρίου 1980. Το βράδυ 
εκείνο ένας µεγάλος µετασχηµατιστής 735.000 βολτ 
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στον Καναδά χρειάστηκε να αντικατασταθεί, πράγ-
µα που επαναλήφθηκε και τον Απρίλιο του 1981. 
Παρόµοια προβλήµατα όµως παρουσιάστηκαν και 
το Μάρτιο του 1989 µε εκτεταµένα ηλεκτροδοτικά 

προβλήµατα, που απλώθηκαν από την Καλιφόρνια 
µέχρι τη Σουηδία, ενώ ολόκληρη η περιοχή του Κε-
µπέκ στον Καναδά βυθίστηκε στο σκοτάδι για δέκα 
περίπου ώρες.

Το Βόρειο Σέλας.
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Κοµήτες: Οι Μακρυµάλληδες Αστέρες

Στην αρχαιότητα οι κοµήτες ονοµάζονταν Άστρα µε 
Μακριά Μαλλιά ή Κοµήτες Αστέρες, ενώ ο Αρι-
στοτέλης πίστευε ότι αποτελούσαν ένα φαινόµενο 
της γήινης ατµόσφαιρας, µια άποψη που διατηρή-
θηκε για τα επόµενα 1.800 χρόνια. Και σ’ όλα αυτά 
τα χρόνια οι κοµήτες αντιµετωπίζονταν µε φόβο 
και δεισιδαίµονες αντιλήψεις, γιατί θεωρούνταν 
ότι προλέγουν ή ότι αποτελούν την αιτία φυσικών 
θεοµηνιών, πολιτικής αστάθειας, επιδηµιών, λοιµού, 
πολέµων και κάθε άλλου είδους καταστροφών. Το 
γεγονός φυσικά είναι ότι ο οποιοσδήποτε µπορεί 
να συνδυάσει την εµφάνιση ενός κοµήτη µε κάποια 
καταστροφή, γιατί καταστροφές συµβαίνουν τόσο 
συχνά, ώστε µία απ’ αυτές είναι βέβαιο ότι µπορεί 
να συµπέσει µε την εµφάνιση κάποιου κοµήτη από 
απλή σύµπτωση.

Το πιο εντυπωσιακό τµήµα ενός κοµήτη είναι αναµ-
φίβολα η ουρά του, η οποία εκτείνεται σε µήκος 
εκατοντάδων εκατοµµυρίων χιλιοµέτρων. Το σηµα-
ντικότερο όµως τµήµα ενός κοµήτη είναι ο πυρήνας 
του, αφού απ’ αυτόν σχηµατίζονται τόσο η ουρά 
του, όσο και η κεφαλή του. Γιατί στα απόµακρα, 
σκοτεινά και παγωµένα όρια του διαστήµατος, ένας 
κοµήτης δεν είναι παρά µια άµορφη, γκριζωπή µάζα 
µε µέση διάµετρο µερικών χιλιοµέτρων. Ο πυρήνας 
αυτός αποτελείται από παγωµένη σκόνη και αέρια 
που οδήγησαν τον αστρονόµο Φρεντ Γουίπλ να 
προσοµοιάσει τους κοµήτες µε βρόµικα παγόβουνα. 
Όταν όµως ο πυρήνας αυτός πλησιάσει τον Ήλιο, τα 
παγωµένα του αέρια εξατµίζονται από την ηλιακή 
ακτινοβολία και διασκορπίζονται αρκετές εκατοντά-
δες χιλιόµετρα προς όλες τις κατευθύνσεις σχηµατί-

Ο κοµήτης Hyakutake.
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ζοντας έτσι µια νεφελώδη, σχεδόν σφαιρική περιοχή 
που αποτελεί την κεφαλή του κοµήτη, µε διάµετρο 
150.000 km.

Ακόµη πιο κοντά στον Ήλιο, η ηλιακή ακτινοβολία 
παρασύρει τα σωµατίδια της κεφαλής σχηµατίζο-
ντας µία τεράστια κιτρινωπή ουρά σκόνης. Συγ-
χρόνως, η πίεση των φορτισµένων σωµατιδίων του 
ηλιακού ανέµου παρασέρνει τα ιονισµένα αέρια 
και σχηµατίζει µία δεύτερη ουρά πλάσµατος που 
έχει γαλαζωπή απόχρωση. Και οι δύο αυτές ουρές 
εκτείνονται πολλές φορές σε µήκος δεκάδων εκα-
τοµµυρίων χιλιοµέτρων πάντα προς την αντίθετη 
κατεύθυνση απ’ αυτήν που βρίσκεται ο Ήλιος. Πολ-
λές φορές µάλιστα παρατηρούµε κοµήτες οι οποίοι 
σχηµατίζουν ουρές σκόνης περισσότερες της µιας. Η 
πυκνότητα της θεαµατικής αυτής ουράς είναι µικρό-
τερη ακόµη και από το καλύτερο κενό που µπορεί να 
επιτευχθεί στα εργαστήρια της Γης.

Φυσικά, όλα αυτά συµβαίνουν όταν πρόκειται για 
κανονικούς κοµήτες, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που 
δεν είναι κανονικοί. Έτσι µερικοί δεν έχουν κεφα-
λή, ενώ άλλοι δεν έχουν ουρά. Άλλοι πάλι αντί να 
γίνονται όλο και πιο λαµπεροί καθώς πλησιάζουν 
στον Ήλιο, ξεθωριάζουν ή και χάνονται τελείως χω-
ρίς να αφήσουν κανένα ίχνος πίσω τους. Οι µελέτες 
πάντως που έχουν διεξαχθεί µέχρι σήµερα οδηγούν 
τους επιστήµονες στο συµπέρασµα ότι στα πρώτα 
χρόνια της ζωής ενός κοµήτη ο πάγος στην επιφά-
νειά του εξατµίζεται από τη θερµότητα του Ήλιου 
και η σκόνη που αποµένει σχηµατίζει µια µαύρη µο-
νωτική κρούστα. Κάθε φορά που ο κοµήτης περνάει 
κοντά στον Ήλιο, η ενέργεια που παγιδεύεται στο 
κοκκώδες εσωτερικό του πυρήνα ανεβάζει τη θερ-
µοκρασία στους 100ο C εξατµίζοντας τον πάγο κάτω 
από την επιφανειακή κρούστα. Με την πίεση που 

δηµιουργείται η κρούστα σπάζει επιτρέποντας στα 
αέρια να διαφεύγουν µε τη µορφή πιδάκων.

Κατά καιρούς βέβαια έχουν προταθεί διάφορα µο-
ντέλα για τους κοµητικούς πυρήνες. Για παράδειγ-
µα σύµφωνα µε το µοντέλο Γουίπλ, ο πυρήνας δεν 
είναι τίποτα άλλο από µια ακανόνιστη χιονόµπαλα, 
και οι αέριοι πίδακες δεν διαφεύγουν από ρωγµές, 
αλλά από ολόκληρα τµήµατα της επιφάνειάς της 
που θερµαίνονται από τον Ήλιο. Σύµφωνα µε µια 
άλλη προσέγγιση, ο πυρήνας παροµοιάζεται µε 
ένα παγωµένο µωσαϊκό από κοµµάτια πάγου στο 
µέγεθος ενός σπιτιού, τα οποία είναι συνδεδεµένα 
µεταξύ τους και περιβάλλονται από µια κρούστα. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση οι αέριοι πίδακες διαφεύγουν 
από τα µεσοδιαστήµατα των παγωµένων κοµµατιών. 
Σύµφωνα τέλος µε µια τρίτη θεωρία, ο πυρήνας 
ενός κοµήτη αποτελείται απο µεγάλους ογκόλιθους 
κολληµένους µεταξύ τους µε ένα βρόµικο παγωµένο 
κάλυµµα που απέκτησαν κατά τη γέννηση του Ηλι-
ακού µας Συστήµατος. Τα αέρια διαφεύγουν από τα 
γεµάτα πάγο διάκενα µεταξύ των ογκόλιθων. 

Χωρίς αµφιβολία οι κοµήτες αποτελούν τα απο-
µεινάρια των υλικών που δηµιούργησαν τον Ήλιο 
και τους πλανήτες, πρόκειται δηλαδή για τα πιο 
αρχέγονα υλικά του Ηλιακού µας Συστήµατος. Τα 
υλικά αυτά παρέµειναν άµορφα και ασχηµάτιστα, 
πραγµατικά βρόµικα παγόβουνα του διαστήµατος, 
περιβάλλοντας το Ηλιακό Σύστηµα σαν ένα τερά-
στιο σύννεφο στα εξωτερικά του όρια. Ο Ολλανδός 
αστρονόµος Ίαν Οόρτ πρότεινε το 1950 την ύπαρξη 
αυτού του νέφους σε απόσταση µέχρι και ενός έτους 
φωτός από τον Ήλιο. Στα όρια αυτά του Ηλιακού 
µας Συστήµατος, µε τη βοήθεια της ηλιακής ακτινο-
βολίας και της επίδρασης των απόµακρων άστρων, 
τα παγωµένα αέρια και η διαστηµική σκόνη συµπιέ-



στηκαν σχηµατίζοντας δισεκατοµµύρια «χιονόµπα-
λες» µε διάµετρο από 1 έως 150 km που αποτέλεσαν 
τους εµβρυακούς πυρήνες των κοµητών.

Το Ηλιακό µας Σύστηµα, καθώς περιφέρεται γύρω 
από το γαλαξιακό πυρήνα, είναι δυνατόν να περά-
σει µέσα από κάποια νεφελώµατα ή να προσεγγίσει 
ένα άλλο άστρο, γεγονός που ταράζει την ήσυχη 
διαβίωση των κοµητών στο Νέφος Οόρτ, ωθώντας 
ορισµένους απ’ αυτούς  σ’ ένα ταξίδι που µπορεί να 
διαρκέσει δεκάδες χιλιάδες χρόνια µέχρι να τους δει 
ανθρώπινο µάτι. Στο ταξίδι αυτό ορισµένοι από τους 
κοµήτες ακολουθούν παραβολική τροχιά, πραγµα-
τοποιώντας ένα και µοναδικό ταξίδι προς τον Ήλιο 
χωρίς επιστροφή. Άλλοι όµως επηρεάζονται βαρυτι-
κά από τους γίγαντες πλανήτες του Ηλιακού Συστή-
µατος και καθώς η κατεύθυνση και η ταχύτητά τους 

µεταβάλλεται, διαµορφώνουν µικρότερες ελλειπτι-
κές τροχιές γύρω από τον Ήλιο. Έτσι, οι κοµήτες 
αυτοί µετατρέπονται σε περιοδικούς επανεµφανιζό-
µενους επισκέπτες µας.

Μια πλήρης περιφορά ενός τέτοιου κοµήτη γύρω 
από τον Ήλιο µπορεί να διαρκέσει από µερικές 
χιλιάδες χρόνια µέχρι και µερικά εκατοµµύρια χρό-
νια, ανάλογα µε την τροχιά του. Οι συνεχείς όµως 
επισκέψεις στο εσωτερικό του Ηλιακού Συστήµατος 
είναι δυνατό να µεταβάλλουν την τροχιά τους, η 
οποία τότε µικραίνει όλο και περισσότερο, γεγονός 
που συντελεί και στη µείωση της περιοδικότητάς 
τους.  Ο κοµήτης µε τη µικρότερη περιοδικότητα εί-
ναι ο κοµήτης Ένκε, ο οποίος µας επισκέπτεται κάθε 
τρία χρόνια και 4 µήνες. 
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∆ιαστηµικά Ηφαίστεια
Λίγα µόνο χιλιόµετρα κάτω από τα πόδια µας, βρά-
ζει ένα καζάνι απίστευτης βίας, αφού σήµερα γνωρί-
ζουµε πολύ καλά ότι το εσωτερικό της Γης βρίσκεται 
σε υπέρθερµη και ρευστή κατάσταση. Αγγελιοφόροι 
των καταστροφικών δυνάµεων, οι οποίοι κρύβο-
νται βαθιά στο υπέδαφος του πλανήτη µας είναι τα 
λιωµένα βράχια που µε τη µορφή λάβας βρίσκουν 
διέξοδο προς την επιφάνειά του στη διάρκεια των 
ηφαιστειακών εκρήξεων. Γιατί πραγµατικά, τα ηφαί-
στεια είναι οι αδιάψευστοι µάρτυρες των τιτάνιων 
φυσικών δυνάµεων και των γεωλογικών αναταράξε-
ων που υφίστανται όχι µόνο στη Γη µας, αλλά και σε 
άλλους πλανήτες και δορυφόρους του Ηλιακού µας 
Συστήµατος. 

Η Αφροδίτη, για παράδειγµα, διαθέτει περισσότερα 
ηφαίστεια από οποιονδήποτε άλλον πλανήτη στο 
Ηλιακό µας Σύστηµα. Οι φωτογραφικές απεικονί-
σεις των ραντάρ της διαστηµοσυσκευής Μαγγελά-
νος µας αποκάλυψε στις αρχές της δεκαετίας του 
1990 πάνω από 1.600 κύρια ηφαίστεια και δεκάδες 
χιλιάδες µικρότερες ηφαιστειακές εστίες που ίσως 
σε τελική ανάλυση να υπερβαίνουν το 1.000.000! Κι 
όµως, κανείς δεν γνωρίζει ακόµη εάν και πόσα από 
τα ηφαίστεια αυτά είναι σήµερα ενεργά, αφού τα 
ραντάρ του Μαγγελάνου δεν είχαν τη δυνατότητα 
να καταγράψουν τέτοιου είδους δραστηριότητα. 
Οποιαδήποτε όµως ηφαιστειακή δραστηριότητα 
στην Αφροδίτη διαφέρει ουσιαστικά απ’ αυτήν της 
Γης µας για τρεις κυρίως λόγους: πρώτον γιατί η 
τεράστια ατµοσφαιρική πίεση εξαναγκάζει τη ροή 
της λάβας να είναι πολύ πιο ήρεµη απ’ ό,τι στη Γη, 
δεύτερον γιατί οι εκρηκτικές ηφαιστειακές εκρήξεις 

του πλανήτη µας οφείλονται κυρίως στην ύπαρξη 
νερού, κάτι που είναι σπάνιο στην Αφροδίτη, και 
τρίτον γιατί η ανυπαρξία οποιασδήποτε τεκτονικής 
δραστηριότητας στην Αφροδίτη ελαττώνει την πι-
θανότητα ύπαρξης εκρηκτικών ηφαιστείων σ’ αυτήν.

Τα περισσότερα από τα µεγάλα ηφαίστεια της 
Αφροδίτης έχουν βάση µερικών εκατοντάδων 
χιλιοµέτρων και ύψος που δεν υπερβαίνει τα µερι-
κά χιλιόµετρα. Πραγµατικά, οι φωτογραφίες του 
Μαγγελάνου και η ηλεκτρονική τους επεξεργασία 
µας αποκάλυψαν στην Αφροδίτη µερικά από τα 
πιο µεγάλα ηφαίστεια µε βάσεις διαµέτρου έως και 
700 km και ύψος που φτάνει τα 5,5 km. Τα µικρό-
τερα ηφαίστεια της Αφροδίτης, αντίθετα, που είναι 
και πολύ περισσότερα, έχουν διάφορες παράξενες 
µορφές, µερικά από τα οποία µοιάζουν µε Ανεµώνες 
λόγω των ηφαιστειακών τους ροών λάβας. Ένα από 
αυτά βρίσκεται στην Περιοχή Άτλα και έχει διάµε-
τρο µόλις 40 km. Άλλα πάλι, µικρότερα ηφαίστεια 
µοιάζουν µε τηγανίτες και θόλους µε διαµέτρους που 
κυµαίνονται από 22 έως 100 km και έχουν ύψος από 
70 έως 2.000 m, ενώ τέλος, άλλα ηφαιστειακά χαρα-
κτηριστικά ονοµάζονται Tick (τσιµπούρι) και έχουν 
διάµετρο µερικών µόνο χιλιοµέτρων.

Το µεγαλύτερο πάντως ηφαίστειο στο Ηλιακό µας 
Σύστηµα είναι το Όρος Όλυµπος στον Άρη µε βάση 
550 km, ύψος 24 km και κρατήρα διαµέτρου 80 km. 
Ο Άρης άλλωστε διαθέτει µερικά από τα πιο µεγάλα 
ηφαίστεια που έχουµε καταγράψει οπουδήποτε, αν 
και όλα τους έχουν πάψει να είναι ενεργά εδώ και δι-
σεκατοµµύρια χρόνια και βρίσκονται σε δύο κυρίως 
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περιοχές. Η πρώτη ονοµάζεται Θαρσίς και εκτείνε-
ται σε µήκος 4.000 km, ενώ το ύψος της φτάνει τα 
10 km. Η δεύτερη είναι η περιοχή των Ηλυσίων, µε 
µικρότερα ηφαίστεια, που βρίσκονται σε µια έκταση 
τεσσάρων εκατοµµυρίων χιλιοµέτρων. Στην περιοχή 
Θαρσίς εκτός από το Όρος Όλυµπος βρίσκουµε τρία 
ακόµη µεγάλα ηφαίστεια που ονοµάζονται Ασκρα-
εύς, Παβόνις και Άρσια και έχουν διαµέτρους βάσης 
που κυµαίνονται από 350 έως 450 km και ύψος 15 
km περίπου. Τα ηφαίστεια των Ηλυσίων είναι µικρό-
τερα, όπως η Εκάτη για παράδειγµα που έχει βάση 
160 επί 175 km και κρατήρα 103 km2. Ο µεγάλος 
πάντως όγκος των Αρειανών ηφαιστείων οφείλεται 
στο γεγονός της µη ύπαρξης τεκτονικών πλακών 

κι έτσι η µία εκροή λάβας προστίθεται πάνω στην 
προηγούµενη.

Ο πιο δραστήριος όµως γεωλογικά κόσµος στο 
Ηλιακό µας Σύστηµα και ο πιο βίαιος είναι ο δορυ-
φόρος του ∆ία, η Ιώ. Το 1979, ο Voyager 1 καθώς 
την προσπερνούσε, οι επιστήµονες αντίκρισαν 
έκπληκτοι την έκρηξη ενός πελώριου ηφαιστείου. 
Μετέπειτα φωτογραφίες µας αποκάλυψαν δεκάδες 
ακόµη ενεργά ηφαίστεια και γεωλογική δραστηριό-
τητα µεγαλύτερη και από της Γης ακόµη. Γιατί η Ιώ 
βρίσκεται αιχµαλωτισµένη σε µια βαρυτική παγίδα 
ανάµεσα στο ∆ία, που την έλκει από τη µια µεριά και 
τους γειτονικούς της δορυφόρους Ευρώπη και Γανυ-

Εκρήξεις παγωµένων ηφαιστείων στην επιφάνεια του 
Εγκέλαδου σε καλλιτεχνική απεικόνιση. 

Στον Τρίτωνα, δορυφόρο του Ποσειδώνα, εντοπίστηκαν 
ενδείξεις για την ύπαρξη παγωµένων ηφαιστείων.



µήδη, που την έλκουν από την άλλη και από διαφορετικές συνεχώς 
γωνίες. Μέσα σ’ αυτές τις παλιρροϊκές δυνάµεις η κατά τα άλλα 
στερεή επιφάνεια του εδάφους της Ιούς ανεβοκατεβαίνει συνεχώς 
µε διακυµάνσεις που φτάνουν τα 100 m. Οι τεράστιες αυτές παλίρ-
ροιες θερµαίνουν το εσωτερικό της Ιούς λειώνοντας τους βράχους, 
που µαζί µε θειούχα αέρια εκτινάσσονται στην επιφάνεια µε βίαιες 
ηφαιστειακές εκρήξεις.

Τα πυρακτωµένα υλικά από την έκρηξη ενός ηφαιστείου πετάγο-
νται σε ύψος µέχρι και 500 km περίπου, ενώ καπναγωγοί διοξειδίου 
του θείου απελευθερώνονται από το εσωτερικό και ανερχόµενοι 
παγώνουν και πέφτουν πάλι στο έδαφος σαν όµορφο χρωµατιστό 
χιόνι (µε µιαν απαίσια όµως µυρωδιά), που καλύπτει την Ιώ µε ρυθ-
µό 10 cm το χρόνο. Στα θερµότερα σηµεία των ηφαιστειακών εκρή-
ξεων η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 1.500ο C, ενώ στις υπόλοιπες 
περιοχές της επιφάνειας η θερµοκρασία αγγίζει τους –150ο C, αφού 
η αραιότατη ατµόσφαιρα της Ιούς δεν κατορθώνει να συγκρατήσει 
την ελάχιστη θερµότητα που φτάνει από τον Ήλιο ή τη θερµότητα 
των ηφαιστειακών της εκρήξεων και να τη διοχετεύσει έτσι οµοιό-
µορφα σ’ ολόκληρη την επιφάνεια.

Η ηφαιστειακή όµως δραστηριότητα δεν περιορίζεται σ’ αυτούς 
µόνο τους κόσµους. Στο δορυφόρο του Ποσειδώνα, τον Τρίτωνα, 
για παράδειγµα υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία παράξενων 
παγωµένων ηφαιστείων, τα οποία εκτοξεύουν παγωµένα υλικά, ενώ 
και ένας άλλος δορυφόρος του ∆ία, η Ευρώπη, πρέπει να έχει κάτω 
από την παγωµένη της επιφάνεια υποθαλάσσια ενεργά ηφαίστεια. 
Τελευταία µάλιστα ανακαλύφτηκαν ενεργά παγωµένα ηφαίστεια 
και στο δορυφόρο του Κρόνου Εγκέλαδο από τη διαστηµοσυ-
σκευή Κασίνι, η οποία περιφέρεται γύρω από τον Κρόνο και το δο-
ρυφορικό του σύστηµα από το 2004. Ακόµη κι ο δικός µας φυσικός 
δορυφόρος, η Σελήνη, αν και δεν διαθέτει µεγάλα ηφαίστεια, όπως 
αυτά που φωτογραφήθηκαν σε άλλους κόσµους, διαθέτει εντού-
τοις ορισµένα ηφαιστειακά χαρακτηριστικά που ανάγονται σε µία 
περίοδο της εξέλιξής της πριν από 3 έως 4 δισεκατοµµύρια χρόνια, 
ενώ ακόµη και οι νεότερες επικαθίσεις στις σεληνιακές θάλασσες 
έχουν ηλικία τουλάχιστον ενός δισεκατοµµυρίου ετών.
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Η Κοιλάδα του Μάρινερ στον Άρη
Όταν στις 30 Μαΐου 1971 η διαστηµοσυσκευή Μάρι-
νερ 9 ξεκινούσε το ταξίδι της µε προορισµό τον Άρη 
ελάχιστοι φαντάζονταν ότι λίγους µήνες αργότερα ο 
διαστηµικός αυτός θαλασσοπόρος θα άλλαζε τόσο 
δραµατικά τα όσα γνωρίζαµε ως τότε για τον κόκκι-
νο πλανήτη. Στην αποστολή του εκείνη, το Μάρινερ 
φωτογράφισε, µεταξύ άλλων, το τεράστιο ηφαίστειο 
Όρος Όλυµπος και το γιγάντιο κρατήρα Ελλάς, που 
µε βάθος 8 km και διάµετρο 2.300 km θα µπορού-
σε να καταπιεί ολόκληρο σχεδόν το Έβερεστ. Πιο 
σηµαντικό όµως απ’ όλα είναι ότι κατέγραψε επίσης 
και τα εντελώς απρόσµενα για πολλούς συστήµα-

τα κοιλάδων και καναλιών απορροής, που ήταν οι 
πρώτες σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη νερού 
στον Άρη. Έκτοτε, οι γνώσεις µας για το βραχώδη 
πλανήτη, που φέρει το όνοµα του θεού του πολέµου, 
αυξήθηκαν κατά πολύ.

Αν και ο Άρης είναι ένας µικρός σχετικά πλανήτης, 
τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της επιφάνειάς 
του είναι οµολογουµένως εντυπωσιακά. Το εντυ-
πωσιακότερο ίσως από αυτά είναι η ακραία διαφορά 
που παρατηρείται µεταξύ του γεωλογικά νεότερου, 
χαµηλότερου και σχετικά οµαλού βόρειου ηµισφαι-
ρίου, σε σχέση µε το πιο τραχύ, υπερυψωµένο κατά 

Τοπογραφικός χάρτης του Άρη, όπου τα «ψυχρά» χρώµατα υποδηλώνουν χαµηλότερο έδαφος. Η διαχωριστική γραµµή µε-
ταξύ µπλε και πράσινων περιοχών αντιστοιχεί στη Μεγάλη ∆ιχοτοµία του Φλοιού και η µπλε κηλίδα στον κρατήρα Ελλάς. 
Αριστερά ξεχωρίζει το Όρος Όλυµπος και τα ηφαίστεια Ασκραεύς, Παβόνις και Άρσια. ∆εξιότερα, η γιγάντια σχισµή της 
Κοιλάδας Μάρινερ (MOLA Science Team). 



Τα 7 Θαύµατα του Ηλιακού Συστήµατος 87

5 km περίπου και γεµάτο κρατήρες νότιο ηµισφαί-
ριο. Ακόµη και σήµερα δεν είναι κατανοητή η αιτία 
αυτής της Μεγάλης ∆ιχοτοµίας του Φλοιού, όπως 
έχει ονοµαστεί, που µοιάζει να σχηµατίστηκε από 
τα χέρια κάποιου γίγαντα, ο οποίος συνένωσε δύο 
εντελώς διαφορετικούς κόσµους. Το τεράστιο ηφαί-
στειο Όρος Όλυµπος βρίσκεται στη δυτική άκρη 
ενός άλλου τοπογραφικού «Λεβιάθαν», του Υψιπέ-
δου Θαρσίς, που καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το δυ-
τικό ηµισφαίριο του πλανήτη και είναι υπερυψωµένο 
κατά 10 km περίπου από τη µέση επιφάνειά του. Αν 
και δεν είναι απολύτως κατανοητό το πώς ακριβώς 
ξεπρόβαλε ο τεράστιος αυτός όγκος από τα έγκατα 
του πλανήτη, αρκετοί επιστήµονες υιοθετούν την 
άποψη ότι η δηµιουργία του έδωσε το έναυσµα για 
τη διαµόρφωση µιας γιγάντιας κοιλάδας που ονοµά-

στηκε Κοιλάδα Μάρινερ προς τιµή της διαστηµο-
συσκευής που πρώτη την ανακάλυψε. 

Η Κοιλάδα Μάρινερ, είναι ένα τεράστιο συνονθύλευ-
µα από φαράγγια, χαράδρες, ρωγµές και ρήγµατα και 
εκτείνεται για τουλάχιστον 4.000 km ανατολικά του 
Υψιπέδου Θαρσίς, καλύπτοντας το ένα τέταρτο περί-
που της περιφέρειας του πλανήτη. Αυτό το σύστηµα 
φαραγγιών είναι τόσο αχανές που, εάν βρισκόταν στη 
Γη, θα εκτεινόταν από τη Λισαβώνα µέχρι τα Ουρά-
λια. Στη βορειοδυτική άκρη της Κοιλάδας Μάρινερ, 
κοντά στην κορυφή του Υψιπέδου Θαρσίς, µία σειρά 
από µικρά και διασταυρούµενα φαράγγια σχηµατί-
ζουν το Λαβύρινθο της Νύχτας (Noctis Labyrinthus). 
Στο µεσαίο της τµήµα τα φαράγγια και οι ρωγµές 
εκτείνονται λίγο ως πολύ παράλληλα µεταξύ τους, 

Αυτή η εικόνα που ελήφθη από τη διαστηµοσυσκευή Mars Express της ESA δείχνει το Χάσµα Coprates, στη µέση περίπου 
της Κοιλάδας Μάρινερ [ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)].
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σχηµατίζοντας τρεις κύριες διακλαδώσεις: τα Χά-
σµατα Ophir, Candor και Melas. Τα χάσµατα αυτά 
ενώνονται στη συνέχεια µε το Χάσµα Coprates, που 
µε τη σειρά του τέµνει το Χάσµα Eos καταλήγοντας 
στη Χαοτική Περιοχή. 

Το πώς ακριβώς σχηµατίστηκαν αυτά τα εντυπωσι-
ακά χαρακτηριστικά στην επιφάνεια του Άρη πα-
ραµένει ακόµα και σήµερα πεδίο έντονης διαµάχης 
µεταξύ των επιστηµόνων. Ορισµένοι από αυτούς 
είναι υπέρ της άποψης ότι η Μεγάλη ∆ιχοτοµία του 
Φλοιού και το Υψίπεδο Θαρσίς σχηµατίστηκαν από 
την τιτάνια σύγκρουση ενός ή και περισσότερων 
αστεροειδών µε τον αρχέγονο Άρη. Σύµφωνα µε άλ-
λους, το Υψίπεδο Θαρσίς άρχισε να διαµορφώνεται 
πριν από περίπου 4 δισεκατοµµύρια χρόνια, εξαιτίας 
µιας ηφαιστειακής και τεκτονικής δραστηριότητας, 
εξωπραγµατικής για τα γήινα δεδοµένα. 

Καθώς τεράστιες ποσότητες καυτού µάγµατος 
άρχισαν να αναδύονται από τα έγκατα του πλανήτη 
διά µέσου µιας τεράστιας θερµικής «στήλης», ολάκε-
ρη η περιοχή άρχισε σιγά-σιγά να ανυψώνεται, σαν 
ένα γιγάντιο κέικ που «φουσκώνει» καθώς ψήνεται 
στο φούρνο, καλύπτοντας έτσι την επιφάνεια µε 
αλλεπάλληλες στρώσεις στερεοποιούµενης λάβας. 
Το τεράστιο εξόγκωµα άρχισε να παραµορφώνει τα 
πετρώµατα του φλοιού ανοίγοντας ρωγµές ή ενερ-
γοποιώντας ενδεχοµένως κάποια γεωλογικά ρήγµα-
τα. Τέτοιου είδους ρήγµατα θα µπορούσαν να είχαν 
δηµιουργηθεί εξαιτίας µιας αρχέγονης τεκτονικής 
δραστηριότητας, η οποία αν και ενεργή στα πρώτα 
χρόνια της ιστορίας του κόκκινου πλανήτη, φαίνε-
ται πλέον να έχει σταµατήσει.

Καθώς η επιφάνεια του Άρη άρχισε να σχίζεται από 
τις ρωγµές, το νερό και ο λειωµένος πάγος που 
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ήταν φυλακισµένα στο υπέδαφός του ξεχύθηκαν 
ορµητικά προς τα έξω προκαλώντας τεράστιες και 
καταστροφικές πληµµύρες, οι οποίες αποµάκρυναν 
µε τη σφοδρότητά τους µεγάλες ποσότητες φερτών 
υλικών. Η αδυσώπητη δύναµη του νερού υπονόµευε 
το έδαφος και τα σχεδόν κατακόρυφα τοιχώµατα 
των φαραγγιών της νεογέννητης κοιλάδας κατέρ-
ρευσαν διευρύνοντας τις γιγάντιες σχισµές όλο και 
περισσότερο. Στο ανατολικό άκρο της κοιλάδας µά-
λιστα, στη Χαοτική Περιοχή, οι επιστήµονες έχουν 
εντοπίσει ενδείξεις µιας πληµµύρας ανήκουστης 
για τα γήινα δεδοµένα. Ενδείξεις για µια αντίστοιχη 
καταστροφική πληµµύρα έχουν εντοπιστεί και στο 
βορειοδυτικό άκρο της Κοιλάδας του Μάρινερ. Εκεί, 
απ’ ό,τι φαίνεται, τα νερά ξεχύθηκαν ορµητικά µέσα 
από το Χάσµα Echus για να σχηµατίσουν ένα ακόµα 
κανάλι απορροής που ονοµάστηκε Valles Kasei.

Υπάρχουν, φυσικά, ακόµη πολλά τα οποία συνεχί-
ζουµε να αγνοούµε γι’ αυτήν τη βίαιη περίοδο της 
ιστορίας του Άρη που διαµόρφωσε την Κοιλάδα 
Μάρινερ. Απ’ ό,τι φαίνεται όµως, δεν ήταν µία µόνο 
η αιτία που σµίλεψε αυτό το µεγαλύτερο φαράγγι 
του Ηλιακού µας Συστήµατος. Προσκρούσεις µε-
τεωριτών, ακραία ηφαιστειακή και τεκτονική δρα-
στηριότητα, διάβρωση, κατολισθήσεις, τεράστιες 
πληµµύρες έπαιξαν, φαίνεται, όλα τους σηµαντικό 
ρόλο και ίσως µάλιστα όλες αυτές οι διαφορετικές 
φυσικές δυνάµεις να συνδέονται κατά κάποιον τρό-
πο µεταξύ τους σε µια αλυσίδα δραµατικών γεγονό-
των που έδωσαν στην κοιλάδα τη σηµερινή της όψη. 
Εντούτοις, παρόλο που οι επιστήµονες έχουν σκια-
γραφήσει το βασικό περίγραµµα της γέννησης και 
της εξέλιξης του κόκκινου πλανήτη, οι επί µέρους 
λεπτοµέρειες εξακολουθούν πεισµατικά να κρύβουν 
τα µυστικά τους, περιµένοντας µια νέα γενιά ερευ-
νητών να τις διαλευκάνουν..
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Τα ∆αχτυλίδια του Κρόνου

Χωρίς αµφιβολία το επικρατέστερο χαρακτηριστικό 
των φωτογραφιών που πήραµε από τον Κρόνο είναι 
το καταπληκτικό σύστηµα των δακτυλίων του. Στην 
αρχή οι επιστήµονες είχαν προβλέψει την ύπαρξη 
µερικών µόνο δακτυλίων, ενώ σήµερα υπολογίζουµε 
ότι θα πρέπει να υπάρχουν δέκα χιλιάδες δακτύλιοι 
που περικυκλώνουν τον πλανήτη, όπως οι ραβδώσεις 
ενός µουσικού δίσκου. Υπάρχουν κυκλικοί δακτύλι-
οι, συστραµµένοι δακτύλιοι, ογκώδεις δακτύλιοι και 
δακτύλιοι-πλεξούδες, οι οποίοι περιλαµβάνουν µόρια 
σκόνης, αµέτρητα κοµµάτια πάγου και βράχους µε 
µέγεθος λεωφορείων. Οι δακτύλιοι εµφανίζονται 
7.000 km πάνω από την κορυφή των νεφών του Κρό-
νου και εκτείνονται σε απόσταση 420.000 km, ενώ 
το πάχος τους σε µερικές µόνο περιοχές ξεπερνάει το 
ένα χιλιόµετρο. Συγκριτικά, είναι σαν να είχαµε µια 
πίτα µε διάµετρο 2.800 m και πάχος ενός εκατοστού.

Οι δακτύλιοι αυτοί έχουν µια κλίση 26o από το 
επίπεδο της τροχιάς του και λόγω αυτής της κλίσης 
αλλάζουν συνεχώς την εµφάνισή τους, όπως τους 
παρατηρούµε από τη Γη. Mερικές µάλιστα φορές, 
κάθε 15 περίπου χρόνια, «εξαφανίζονται» τελείως 
από το οπτικό µας πεδίο. Αυτό οφείλεται στο γεγο-
νός ότι οι δακτύλιοι είναι πολύ λεπτοί, παρόλο το 
µεγάλο πλάτος που έχουν. Ο δίσκος αυτός αποτε-

λείται από επί µέρους δακτυλίους οι οποίοι, όπως 
φαίνονται από τη Γη, χωρίζονται σε εφτά κύρια 
τµήµατα µε την ονοµασία (από µέσα προς τα έξω) D, 
C, B, A, F, G, E (η αλφαβητική σειρά των γραµµάτων 
υποδηλώνει τη σειρά κατά την οποία ανακαλύφτηκε 
ο κάθε δακτύλιος). Ο δακτύλιος D είναι ο πλησιέ-
στερος στον Κρόνο, µε πλάτος 4.000 km και διαχω-
ρίζεται από τον C µε ένα κενό που πήρε το όνοµα 
του Κρίστιαν Χόιγκενς µε πλάτος 2.200 km. Αµέσως 
µετά ακολουθεί ο δακτύλιος C, πλάτους 14.000 km 
και το κενό του Μάξγουελ πλάτους 4.700 km. Ο 
δακτύλιος Β βρίσκεται σε απόσταση 32.000 km 
από την επιφάνεια των νεφών του Κρόνου και έχει 
πλάτος 25.000 km ακολουθούµενος από το κενό της 
διαίρεσης του Κασίνι που έχει πλάτος 3.500 km.

Οι δακτύλιοι C και B αποτελούνται από επί µέρους 
µικρότερα δαχτυλίδια, ενώ στο δακτύλιο Β παρατη-
ρήθηκαν και ορισµένα παράξενα τριγωνικά µαύρα 
σηµάδια, που είναι διατεταγµένα σχεδόν κάθετα 
στο επίπεδο του δακτυλίου σαν ακτίνες ποδηλάτου. 
Οι ακτίνες αυτές πρέπει µάλλον να είναι ηλεκτρικά 
φορτισµένα σωµατίδια, τα οποία µαζεύονται όπως 
τα ρινίσµατα του σιδήρου γύρω από µια µαγνητική 
ράβδο και περιφέρονται µε την ίδια ταχύτητα που 
περιφέρεται και το τεράστιο µαγνητικό πεδίο του 



Κρό-
νου. Μετά 

τη διαίρεση του Κασί-
νι έχουµε το δακτύλιο Α που εκτεί-

νεται σε πλάτος 16.000 km. Στο εσωτερικό του Α 
βρίσκεται η διαίρεση του Ένκε, το κενό του Κήλερ 
και ο µικρότερος (µε διάµετρο 20 km) και πλησι-
έστερος (απόσταση 73.253 km από την επιφάνεια 
των νεφών) δορυφόρος του Κρόνου, ο Παν, ο οποί-
ος ανακαλύφτηκε στις φωτογραφίες του Voyazer το 
1990. Έξω από το δακτύλιο Α βρίσκεται ο δεύτερος 
σε απόσταση δορυφόρος του Κρόνου, ο Άτλας, και 
ακολουθεί ο δακτύλιος F.

Ο δακτύλιος αυτός, που ανακαλύφθηκε από τον 
Pioneer 11, βρίσκεται 3.600 km πέρα από το δακτύ-
λιο Α και έχει πλάτος 300 km και πάχος 3 km, ενώ 
αποτελείται από 10 τουλάχιστον επί µέρους δακτυ-
λίους. Στο δακτύλιο αυτόν διακρίνονται ορισµένοι 
σχηµατισµοί σαν «κόµποι», οι οποίοι µπορεί να είναι 
είτε συγκεντρώσεις διαφόρων υλικών µέσα στο δα-
κτύλιο, είτε ακόµη και µικροί δορυφορίσκοι. Ο δα-

κτύλιος αυτός βρίσκεται ανάµεσα σε δύο 
µικρούς δορυφόρους, τον Προµηθέα 
και την Πανδώρα, που µε τη βαρυτική 
τους έλξη, καθοδηγούν τα σωµατίδια 
που τον αποτελούν. Τέλος, σε από-
σταση 110.000 km από την επιφάνεια 
του Κρόνου βρίσκεται ο δακτύλιος G, 

ενώ ακόµη πιο µακριά βρίσκεται ο Ε 
που εκτείνεται µέχρι την απόσταση των 

420.000 km από την επιφάνεια. 

Αυτό όµως που εξέπληξε ιδιαίτερα τους 
επιστήµονες ήταν ένα από τα λεπτά εξωτερικά 

δαχτυλίδια του, αφού φαίνεται να σχηµατίζει µια 
καλοπλεγµένη πλεξούδα που οφείλεται είτε στο 
µαγνητικό πεδίο του Κρόνου, είτε στις παλιρροϊκές 
δυνάµεις των δορυφόρων του, είτε και στα δύο µαζί. 
Το σύστηµα των δακτυλίων αυτών παρουσιάζει 
όπως είδαµε και κάποιες κενές ζώνες ή «διαιρέσεις» 
µε πιο χαρακτηριστική αυτήν του Κασσίνι, που ξε-
χωρίζει τους δακτύλιους Α και Β, καθώς και η διαί-
ρεση του Ένκε που κόβει στα δύο το δακτύλιο Α. Οι 
Βόγιατζερ 1 και 2 όµως µας αποκάλυψαν ότι ακόµα 
και σ’ αυτές τις «κενές» περιοχές υπάρχουν αρκετά 
υλικά µε τη µορφή λιγότερο πυκνών δακτυλίων. 

Συγκρίνοντας τα τµήµατα του συστήµατος των 
δακτυλίων σε φωτογραφίες που πάρθηκαν από αντί-
θετες πλευρές του πλανήτη, ανακαλύφθηκε ότι οι 
δακτύλιοι δεν βρίσκονται διατεταγµένοι συµµετρικά 
γύρω από τον Κρόνο. Γι’ αυτό οι ειδικοί επιστήµο-
νες υποθέτουν τώρα ότι ολόκληρο το σύστηµα των 
δακτυλίων του Κρόνου πρέπει να είναι ένα µεγάλο 
πολύπλοκο σπιράλ, όπως αυτό ενός δίσκου µουσι-
κής. Ακόµη και σήµερα όµως δεν έχει διευκρινιστεί 
επακριβώς ο τρόπος, µε τον οποίο δηµιουργήθηκαν 
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οι δακτύλιοι αυτοί. Ίσως, όταν σχηµατί-
στηκε ο Κρόνος, να άφησε κοντά του 
αχρησιµοποίητα υλικά, τα οποία δεν 
κατόρθωσαν να συµπτυχθούν σχη-
µατίζοντας έναν ακόµη δορυφόρο. 

Ίσως πάλι, πριν από δισεκατοµ-
µύρια χρόνια, ένας από τους 
δορυφόρους του Κρόνου να 
τον πλησίασε πάρα πολύ, 
οπότε η βαρυτική δύνα-
µη του Κρόνου να τον 
διέσπασε σχηµατίζοντας 
µ’ αυτόν τον τρόπο το 
σύστηµα των δακτυλί-
ων του. Είναι πάντως 
γεγονός ότι οι βαρυτι-
κές δυνάµεις των δορυ-
φόρων του Προµηθέας 
και Πανδώρα παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην 
όλη δυναµική των 
δακτυλίων αυτών. 
Επειδή το σύστηµα των 
δακτυλίων του Κρόνου 
είναι ασταθές, ορισµένοι 
αστρονόµοι εικάζουν ότι 
θα πρέπει να «ανανεώνεται» 
από το διαµελισµό κάποιων 
από τους δορυφόρους του, ενώ 
σε µερικές εκατοντάδες χιλιάδες 
χρόνια οι ίδιοι οι δακτύλιοι εν-
δέχεται να εξαφανιστούν εντελώς, 
αφού τα σώµατα που τους αποτελούν 
έλκονται σιγά-σιγά προς την επιφάνεια 
του Κρόνου.
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Τιτάνας: Η Παγωµένη Γη
Ο Κρόνος, το οµορφότερο ίσως στολίδι του Ηλια-
κού µας Συστήµατος µε τους εντυπωσιακούς δα-
κτυλίους και τους δεκάδες δορυφόρους, γνωστός 
στους αρχαίους Έλληνες εδώ και 3.000 τουλάχιστον 
χρόνια, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά µε τηλε-
σκόπιο στη διάρκεια του 17ου αιώνα, αρχικά από το 
Γαλιλαίο (1564-1642) και αργότερα από τους Κρί-
στιαν Χόιγκενς (1629-1695) και Τζιοβάνι Κασίνι 
(1625-1712). Έκτοτε, και παρόλη την πρόοδο που 
παρατηρήθηκε, κυρίως τα τελευταία 30 χρόνια, µε 
τις διαστηµικές αποστολές Pioneer 11 και Voyager 
1 και 2, αλλά και µε τις παρατηρήσεις του διαστηµι-
κού τηλεσκοπίου Hubble, το δορυφορικό σύστηµα 
του Κρόνου εξακολουθούσε να κρύβει µε επιµέλεια 
πολλά από τα µυστικά του. Αυτήν ακριβώς την 
αποκρυπτογράφηση των µυστικών του Κρόνου, των 
δακτυλίων και των δορυφόρων του, και κυρίως του 
Τιτάνα, ανέλαβε να φέρει εις πέρας η διαστηµική 
αποστολή Cassini-Huygens. 

Εφοδιασµένη µε ακριβέστατα επιστηµονικά όργανα 
και ισχυρότατες κάµερες, η διπλή διαστηµοσυσκευή 
Cassini-Huygens που εκτοξεύτηκε από το Ακρωτή-
ριο Canaveral στις 15 Οκτωβρίου 1997, χρειάστηκε 
περίπου 7 χρόνια διαστηµικού ταξιδιού προκειµέ-
νου να φτάσει στον άρχοντα των δαχτυλιδιών του 
Ηλιακού µας Συστήµατος. Το τροχιακό παρατη-
ρητήριο Cassini παραµένει, ακόµα και σήµερα, σε 
τροχιά γύρω από τον Κρόνο, συνεχίζοντας να µας 
στέλνει τις πολύτιµες πληροφορίες που συλλέγει, 
ενώ η διαστηµική κάψουλα Huygens αποσυνδέθηκε 
από το µητρικό σκάφος στις 24 ∆εκεµβρίου 2004 
και τρεις εβδοµάδες αργότερα έφτασε στα εξώτατα 

στρώµατα της ατµόσφαιρας του Τιτάνα, ξεκινώ-
ντας την ελεγχόµενη µε αλεξίπτωτο κάθοδό της 
προς την παγωµένη του επιφάνεια. Σχεδόν 2,5 ώρες 
αργότερα το Huygens αναπαύθηκε στην παγωµένη 
και διαβρωµένη από µεθάνιο επιφάνεια του Τιτάνα, 
απ’ όπου συνέχισε την αποστολή δεδοµένων για 2 
ακόµα ώρες.

Ο Τιτάνας είναι ο δεύτερος σε µέγεθος δορυφόρος 
του Ηλιακού µας Συστήµατος µετά το Γανυµήδη του 
∆ία, αλλά και ο µοναδικός για τον οποίο γνωρίζουµε 
ότι διαθέτει πυκνή ατµόσφαιρα που αποτελείται από 
98% άζωτο και 1,5% µεθάνιο, µαζί µε προσµείξεις 
άλλων οργανικών ενώσεων. Η πυκνότητα της ατµό-
σφαιρας του Τιτάνα σε συνδυασµό µε την πορτοκα-
λόχρωµη καταχνιά που προκαλεί η παρουσία των 
οργανικών ενώσεων, εµποδίζουν την παρατήρηση 
της επιφάνειάς του στο ορατό φάσµα της ακτινοβο-
λίας. Ευτυχώς όµως, η ανάλυση και επεξεργασία των 
δεδοµένων που συνέλεξε το Huygens, όπως και εκεί-
νων που ακόµα και σήµερα συνεχίζει να αποστέλλει 
το Cassini, παρόλο που ακόµα δεν έχει ολοκληρω-
θεί, διεύρυνε σηµαντικά τις γνώσεις µας γι’ αυτόν το 
δορυφόρο, που οι επιστήµονες παροµοιάζουν µε µια 
αρχέγονη αλλά παγωµένη Γη. 

Για παράδειγµα, επειδή το µεθάνιο στην ατµόσφαιρα 
του Τιτάνα µετατρέπεται σε άλλες οργανικές ενώ-
σεις µε την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας 
του Ήλιου, θα έπρεπε κανονικά να έχει εξαντληθεί, 
εκτός κι εάν µε κάποιο τρόπο ανανεώνεται συνεχώς. 
Στη Γη, η συνεχής ανανέωση του µεθανίου στην 
ατµόσφαιρά της, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο µε-





ταβολισµό διαφόρων οργανισµών και στις ανθρώπι-
νες δραστηριότητες. Στον Τιτάνα, αντίθετα, η αιτία 
φαίνεται πως είναι διαφορετική. Όπως ανακοίνωσε 
η ESA το Φεβρουάριο του 2008, στο βόρειο ηµι-
σφαίριο του δορυφόρου εντοπίστηκαν εκατοντάδες 
µικρές και µεγάλες λίµνες, οι οποίες, σύµφωνα µε 
τους πρώτους υπολογισµούς, εµπεριέχουν περισ-
σότερους υγρούς υδρογονάνθρακες από όλα τα 
γνωστά αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στη Γη! Όπως πιστεύουν οι επιστήµονες, κάποιες απ’ 
αυτές «γεµίζουν» από έναν υπόγειο «µεθανοφόρο» 
ορίζοντα, ενώ κάποιες άλλες ανανεώνονται από 
βροχές µεθανίου. Πρόκειται µε άλλα λόγια για το 
µοναδικό εκτός Γης ουράνιο σώµα του Ηλιακού µας 
Συστήµατος, που έχει να επιδείξει έναν ενεργό υδρο-
λογικό κύκλο συνεχούς εξάτµισης και βροχής, µε τη 
µόνη διαφορά ότι δεν πρόκειται για νερό, αλλά για 
µεθάνιο! 

Επιπλέον, αναλύοντας δεδοµένα που συνέλεξε το 
τροχιακό παρατηρητήριο Cassini, οι αστρονόµοι επι-
βεβαίωσαν την παρουσία βαρέων αρνητικών ιόντων 
στα άνω στρώµατα της ατµόσφαιρας του Τιτάνα, µια 
εξίσου αναπάντεχη ανακάλυψη, αφού τα σωµατίδια 
αυτά, που αποτελούν τα δοµικά στοιχεία περισσό-
τερο πολύπλοκων οργανικών ενώσεων, απαιτούν, 
στη Γη τουλάχιστον, την παρουσία οξυγόνου που 
στον Τιτάνα απουσιάζει. Σύµφωνα µε ορισµένους 
ερευνητές, αυτά τα µεγάλα, σύνθετα και πολύπλοκα 
οργανικά µόρια είναι οι χηµικοί πρόδροµοι της ζωής. 
Η κατανόηση από τους επιστήµονες του τρόπου 
σχηµατισµού τους κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική. Όχι 
διότι ευελπιστούν να εντοπίσουν κάποιους πρωτό-
γονους έµβιους οργανισµούς, που θα ήταν άλλωστε 
απίθανο να επιβιώσουν σε θερµοκρασίες –180ο C, 
αλλά διότι θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν 

την προέλευση της ίδιας της ζωής στον πλανήτη 
µας, αφού εξαιρουµένης της εντελώς διαφορετικής 
θερµοκρασίας, οι συνθήκες που επικρατούν σήµερα 
στον Τιτάνα θεωρούνται παραπλήσιες µ’ αυτές που 
επικρατούσαν στην αρχέγονη Γη. 

Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ακόµη ότι η περι-
οχή, στην οποία προσεδαφίστηκε το Huygens, κα-
λύπτεται από αλλεπάλληλα στρώµατα εναποθέσεων 
οργανικής ύλης. Οι εναποθέσεις αυτές σχηµατίζο-
νται όταν η ηλιακή υπεριώδης ακτινοβολία και τα 
φορτισµένα σωµατίδια αντιδρούν µε το µεθάνιο που 
βρίσκεται στα ψηλότερα στρώµατα της ατµόσφαι-
ρας του Τιτάνα, δηµιουργώντας παράγωγα, τα οποία 
εναποτίθενται στην επιφάνεια του Τιτάνα, όπως πε-
ρίπου συµβαίνει µε τα σωµατίδια αιθαλοµίχλης στη 
Γη. Η διαφορά έγκειται στο ότι στον Τιτάνα συσσω-
ρεύονται σε στρώµατα που µπορούν να έχουν πάχος 
εκατοντάδες µέτρα. Αποκαλύφθηκαν, για παράδειγ-
µα, αλλεπάλληλοι «αµµόλοφοι» από τέτοιες εναπο-
θέσεις υδρογονανθράκων, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις 
πρώτες εκτιµήσεις, εµπεριέχουν οργανικά στοιχεία 
εκατοντάδες φορές περισσότερα από τα συνολικά 
αποθέµατα άνθρακα στη Γη. 

Τα µυστήρια όµως που κρύβει η πυκνή και νεφο-
σκεπής ατµόσφαιρα του Τιτάνα δεν σταµατούν εδώ. 
Ένα ραδιοκύµα εξαιρετικά χαµηλής συχνότητας 
(ELF) που ανίχνευσε η διαστηµοσυσκευή Huygens 
εξακολουθεί να προβληµατίζει τους επιστήµονες. 
∆εν πρόκειται βέβαια για εξωγήινους, αλλά για ένα 
µοναδικό φυσικό φαινόµενο που, απ’ όλους τους 
πλανήτες και τους δορυφόρους του Ηλιακού µας 
Συστήµατος, µόνο η Γη έχει να επιδείξει κάτι ανά-
λογο. Τα σήµατα αυτά δηµιουργούνται στη Γη από 
τις αστραπές, που εξαναγκάζουν τα ηλεκτρόνια 
της ατµόσφαιρας σε ταλάντωση, παράγοντας έτσι 

94 ΤΑ ΕΦΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



εξαιρετικά ασθενή ραδιοκύµατα, τα οποία ανακλώ-
νται µεταξύ της επιφάνειάς της και της ιονόσφαι-
ρας. Επειδή, όµως στην ατµόσφαιρα του Τιτάνα δεν 
φαίνεται να προκαλούνται αστραπές, η προέλευση 
αυτού του ασθενούς σήµατος παραµένει για την 
ώρα µυστήριο. 

Εάν οι ερευνητές επιβεβαιώσουν ότι όντως το σήµα 
αυτό οφείλεται σε κάποιο φυσικό φαινόµενο και δεν 
είναι το αποτέλεσµα του τρόπου λειτουργίας της 
διαστηµοσυσκευής ή του συντονισµού ενδεχοµέ-
νως µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων της, θα έχουν 

ανακαλύψει ένα ισχυρό εργαλείο για να µελετήσουν 
περαιτέρω όχι µόνο την ατµόσφαιρα, αλλά και το 
ίδιο το υπέδαφος του Τιτάνα. Εκεί, όπου, σύµφω-
να µε κάποιες εκτιµήσεις, εκτείνεται ένας υπόγειος 
ωκεανός από νερό και αµµωνία έως και 200 km 
βάθος, καλυµµένος από ένα στρώµα πάγου. Αν και 
οι συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτόν τον, υποθετικό 
ακόµα, υπόγειο ωκεανό θα πρέπει να είναι ακραίες 
σύµφωνα µε τα γήινα δεδοµένα, θα µπορούσαν σύµ-
φωνα µε ορισµένους επιστήµονες να συντηρήσουν 
πρωτόγονα είδη ζωής. 
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Τα 7 Θαύµατα
του Σύµπαντος

Ελάχιστοι άνθρω-
ποι ατενίζοντας 
τον αστροφώτιστο 

νυχτερινό ουρανό, δεν 
αναρωτήθηκαν κάποτε 
για το Σύµπαν που µας 
περιβάλλει, ενώ χιλιάδες 
ερωτήσεις έχουν τεθεί κατά 
καιρούς από τους πρωτό-
γονους νοµάδες µέχρι τους 
σύγχρονους αστρονόµους 
και αστροφυσικούς. Κι 
όλες αυτές οι µυριάδες των 
ερωτήσεων µπορούν να 
συµπυκνωθούν σε µία και 
µοναδική: Τι άραγε υπάρχει 
εκεί έξω; Παρόλο όµως που 

µια τέτοια ερώτηση µπορεί 
να τεθεί εύκολα, η απάντη-
ση δεν είναι και τόσο απλή. 
Γιατί µια πλήρης απάντηση 
είναι τόσο πολύπλοκη, όσο 
πολύπλοκο είναι και το ίδιο 
το Σύµπαν.

Σ’ αυτήν µας την περιήγη-
ση θα παρακολουθήσουµε 
εφτά µόνο κεφάλαια µιας 
ιστορίας χωρίς τέλος. Μιας 
ιστορίας που ανανεώνεται 
συνεχώς βασισµένη στις 
πολύχρονες και επισταµέ-
νες µελέτες και έρευνες µε 
όλα τα µέσα που διαθέτουν 

οι επιστήµονες. Είτε αυτά 
είναι τα τηλεσκόπια και τα 
ραδιοτηλεσκόπια, είτε µε 
τη βοήθεια των δορυφόρων 
και διαστηµοσυσκευών, είτε 
µε το χαρτί και το µολύβι 
στα θεωρητικά εργαστήρια, 
είτε µε τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές στη διερεύνηση 
των θεωρητικών µοντέλων, 
είτε τέλος στις υπόγειες 
σήραγγες των πυρηνικών 
επιταχυντών.

Φαίνεται όµως ότι ο άν-
θρωπος σ’ αυτόν το χρυσό 
αιώνα της Αστρονοµίας, 

πρέπει να βγάλει το χρυ-
σάφι από το ορυχείο της 
γνώσης κοµµάτι-κοµµάτι. 
Η τελική όµως απάντηση 
πάντα θα µας διαφεύγει, 
κρυµµένη εκεί έξω, πάνω 
στις επιφάνειες κάποιων άλ-
λων παράξενων και αλλό-
κοτων πλανητών, ανάµεσα 
στα πολύχρωµα παλιά και 
νέα άστρα, στους σπειροει-
δείς βραχίονες του Γαλαξία 
µας ή τέλος στις απόµακρες 
περιοχές που οριοθετούν τα 
κβάζαρ και οι γαλαξίες του 
Σύµπαντος. 
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Βρεφοκοµεία Άστρων στον Ωρίωνα
Σήµερα γνωρίζουµε ότι ανάµεσα στ’ άστρα βρίσκο-
νται άτοµα και µόρια όλων των χηµικών στοιχείων 
και ιδιαίτερα το πιο διαδεδοµένο και ελαφρύ στοι-
χείο, το υδρογόνο. Σ’ αυτές τις µεσοαστρικές περιο-
χές συγκεντρώνονται τεράστιες ποσότητες αερίων 
και σκόνης που σχηµατίζουν τα µεσοαστρικά µας νε-
φελώµατα. Σε γενικές γραµµές υπάρχουν δύο ειδών 
νεφελώµατα: τα διάχυτα σκοτεινά και τα διάχυτα 
φωτεινά. Τα µεγάλα τηλεσκόπια της Γης, καθώς και 
τα εξελιγµένα φωτογραφικά όργανα που διαθέτου-
µε, µας έχουν παρουσιάσει πληθώρα φωτεινών και 
σκοτεινών νεφελωµάτων, αν και η ύπαρξη των σκο-
τεινών νεφελωµάτων δεν είναι άµεσα εµφανής γιατί 
δεν υπάρχουν εκεί κοντά άστρα που να τα φωτίζουν. 
Η παρουσία τους εντούτοις γίνεται αισθητή γιατί 
εµποδίζουν το φως των άστρων που βρίσκονται 
πίσω τους να φτάσει µέχρις εµάς. 

Ο Αµερικανός αστρονόµος Έντουαρντ Έµερσον 
Μπάρναρντ ( 1857-1923 ), που φωτογράφησε δεκά-
δες σκοτεινές περιοχές του ουρανού, δηµοσίευσε για 
πρώτη φορά το 1919 µια συλλογή 182 σκοτεινών 
νεφελωµάτων που αποδείκνυαν πλέον ξεκάθαρα την 
ύπαρξη µεγάλων περιοχών µε διαστρική σκόνη. Στις 
φωτογραφίες αυτές περιέλαβε επίσης και ένα από τα 
πιο γνωστά σκοτεινά νεφελώµατα στον αστερισµό 
του Ωρίωνα, που λόγω του χαρακτηριστικού σχή-
µατός του ονοµάζεται Νεφέλωµα Κεφαλής Αλό-
γου. Η µεσοαστρική σκόνη στο νεφέλωµα αυτό θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα πυκνή, ενώ η διάµετρος της 
κεφαλής είναι ένα περίπου έτος φωτός (δηλ. 65.000 
φορές η απόσταση Γης-Ήλιου). Η απόστασή του 
από εµάς φτάνει τα 1.200 έτη φωτός, ενώ το φωτει-

νό νεφέλωµα, µπροστά από το οποίο βρίσκεται η 
κεφαλή, φωτίζεται από το άστρο ζήτα Ωρίωνος που 
βρίσκεται σε απόσταση 1.600 ετών φωτός.

Τα νεφελώµατα τώρα, των οποίων η σκόνη ανακλά 
και διαχέει το φως των άστρων που βρίσκονται κο-
ντά τους, ονοµάζονται νεφελώµατα ανάκλασης και 
γι’ αυτό έχουν µια γαλαζωπή εµφάνιση. Συµβαίνει 
δηλαδή κι εδώ ό,τι και µε το ηλιακό φως και τη σκό-
νη της γήινης ατµόσφαιρας, η οποία χρωµατίζει τον 
ουρανό της ηµέρας µ’ ένα γαλαζωπό χρώµα. Αντί-
θετα, τα φωτεινά νεφελώµατα που αποτελούνται 
κυρίως από αέρια εξασθενούν το φως των άστρων, 
καθώς αυτό περνάει ανάµεσα από περιοχές όπου η 
σκόνη είναι αραιή, µε αποτέλεσµα η σκόνη αυτή να 
απορροφάει το γαλάζιο, κυρίως, και το υπεριώδες 
φως και να εκπέµπει έτσι στην κόκκινη περιοχή του 
οπτικού φάσµατος. Συµβαίνει δηλαδή κι εδώ ό,τι 
συµβαίνει και µε το φως του Ήλιου, καθώς περνάει 
µέσα από τα γεµάτα σκόνη στρώµατα της ατµό-
σφαιράς µας κατά την ανατολή και τη δύση του, την 
κάνει να κοκκινίζει. 

Τα νεφελώµατα αυτά έχουν την ιδιότητα να εκπέ-
µπουν και δικό τους φως, γιατί η ακτινοβολία των 
άστρων που βρίσκονται µέσα τους διεγείρει τα υλικά 
που το αποτελούν. Αυτού του είδους τα νεφελώµατα 
ονοµάζονται νεφελώµατα εκποµπής και αποτελού-
νται κυρίως από ιονισµένο υδρογόνο (90%). Μερικά 
από τα πιο θεαµατικά φωτεινά ή διάχυτα νεφελώ-
µατα έχουν φωτογραφηθεί κατά καιρούς από τα 
µεγάλα τηλεσκόπιά µας και µας παρουσιάζουν ένα 
υπέροχο πραγµατικά θέαµα. Πάρτε, για παράδειγµα, 
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Η καρδιά του Μεγάλου Νεφελώµατος του Ωρίωνα.
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το Μεγάλο Νεφέλωµα του Ωρίωνα που βρίσκεται 
1.500 έτη φωτός µακριά από τη Γη.

Με ένα καλό ζευγάρι κιάλια, το µόνο που µπορούµε 
να δούµε είναι ένας µικροσκοπικός, πρασινωπός 
λεκές. Τα µεγαλύτερα τηλεσκόπια όµως µας αποκα-
λύπτουν µια πραγµατικά πολύπλοκη εικόνα. Ρεύµα-
τα και πίδακες από φωτεινά, πολύχρωµα, αεριώδη 
σύννεφα που ξεπετάγονται προς όλες τις κατευθύν-
σεις. Η λαµπρή αυτή εικόνα κατά περιοχές σκιάζεται 
και κρύβεται από µαύρες λωρίδες χωρίς φως και από 
σκοτεινά σφαιρίδια αερίων που µοιάζουν µε απύθ-
µενα κοσµικά πηγάδια. Οι σύγχρονοι αστρονόµοι 
και αστροφυσικοί ανακάλυψαν εδώ ένα πραγµατικό 
Βρεφοκοµείο Άστρων.

Το Μεγάλο Νεφέλωµα του Ωρίωνα αποδείχτηκε 
ένα πλήρες αστροφυσικό εργαστήρι. Στα αεριώδη 
πλοκάµια του έχουν ανακαλυφτεί ήδη πολλά αστρο-
νοµικά αντικείµενα, καθένα από τα οποία αντιπρο-
σωπεύει κι ένα διαφορετικό στάδιο στη διαδικασία 
γέννησης ενός άστρου. Χάρη σ’ αυτού του είδους 
τα εργαστήρια και στα αντικείµενα που ανακαλύ-
φτηκαν εκεί, κατορθώσαµε να δώσουµε σήµερα την 
πλήρη περιγραφή της κυοφορίας και της εξέλιξης 
των άστρων από τη σύλληψη µέχρι τη γέννησή 
τους.

Στο κέντρο σχεδόν του Μεγάλου Νεφελώµατος του 
Ωρίωνα βρίσκεται το άστρο θήτα του αστερισµού, 
το οποίο στην πραγµατικότητα αποτελείται από 
4 κύρια άστρα, που σχηµατίζουν ένα γεωµετρικό 
τραπέζιο, και από αρκετά µικρότερα. Η ηλικία της 
αστρικής οµάδας του τραπεζίου υπολογίζεται ότι 
φτάνει τα 300.000 χρόνια, ενώ η ενέργεια που προ-
έρχεται απ’ αυτό θερµαίνει το υδρογόνο της γύρω 
περιοχής του νεφελώµατος στους 10.000ο C. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο τα άτοµα του υδρογόνου ιονίζο-
νται, διαχωρίζονται δηλαδή σε αρνητικά φορτισµένα 
ηλεκτρόνια και θετικά φορτισµένα πρωτόνια, που 
κάνουν το νεφέλωµα να λάµπει.

Οι πιο πυκνές περιοχές, που φαίνονται σαν σκοτεινά 
σφαιρίδια, υποδεικνύουν στην πραγµατικότητα τις 
περιοχές όπου αρχίζουν να σχηµατίζονται νέα άστρα 
µε τη συµπίεση των αερίων. Ιδιαίτερα µε τις εκρήξεις 
σουπερνόβα στη γύρω περιοχή η διαδικασία αυτή 
επιταχύνεται ακόµη περισσότερο. Μέσα στα πρω-
τοάστρα που δηµιουργούνται η εσωτερική θερµο-
κρασία αυξάνεται συνεχώς. Και όταν φτάσει τους 
10 περίπου εκατοµµύρια βαθµούς Κελσίου συµβαί-
νει το θαύµα. Εξαιτίας των τεράστιων πιέσεων και 
θερµοκρασιών που αναπτύσσονται στο εσωτερικό 
τους, πυρήνες υδρογόνου αρχίζουν να συγχωνεύο-
νται µεταξύ τους σχηµατίζοντας ήλιο. Η βαρυτική 
πίεση προς το κέντρο αντισταθµίζεται από την προς 
τα έξω πίεση των συνεχιζόµενων θερµοπυρηνικών 
αντιδράσεων, η συστολή σταµατάει και έτσι ένα νέο 
άστρο γεννιέται στο Γαλαξία µας.

Όλα τα άστρα γεννιούνται στο εσωτερικό παρόµοι-
ων νεφελωµάτων αερίων και σκόνης και η ποσότητα 
των υλικών που περιέχει κάθε άστρο τη στιγµή της 
γέννησής του καθορίζει επακριβώς το χρωµατισµό 
του και τη θερµοκρασία του. Η µάζα όµως του κάθε 
άστρου δεν καθορίζει µόνο την εµφάνιση που θα έχει 
ένα άστρο όταν γεννηθεί, εάν δηλαδή θα είναι ένα µι-
κρό και κοκκινωπό άστρο ή ένας γαλάζιος γίγαντας, 
καθορίζει επιπλέον τι είδους άστρο θα γίνει, πόσα 
χρόνια θα ζήσει, πώς θα είναι στη γεροντική του 
ηλικία και τέλος πώς θα πεθάνει. Τα πάντα εξαρτώ-
νται από την ποσότητα της µάζας που διαθέτει και η 
ποσότητα αυτή καθορίζει επακριβώς τη µοίρα του, τη 
ζωή του και το θάνατό του.
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Το Σφαιρωτό Σµήνος «Ωµέγα Κενταύρου»
Χαµηλά στο νότιο ορίζοντα, κάτω από τους αστε-
ρισµούς του Ζυγού και της Παρθένου καλπάζει ο 
Κένταυρος, ένας από τους µεγαλύτερους και λα-
µπρότερους αστερισµούς του ουράνιου θόλου που, 
σύµφωνα µε την αρχαία ελληνική µυθολογία, αντι-
προσωπεύει το σοφό Κένταυρο Χείρωνα, δάσκαλο 
του Ηρακλή και του Ιάσονα. Παρόλο, που µόνο από 
το νότιο ηµισφαίριο φαίνεται σ’ όλη του τη µεγα-
λοπρέπεια, σηµαντικό τµήµα του αστερισµού του 
Κενταύρου είναι ορατό και από την Ελλάδα, κυρίως 
από τις νότιες περιοχές της, ενώ συµπεριλαµβάνεται 
στον κατάλογο µε τους 48 αστερισµούς που κατέ-
γραψε πριν από σχεδόν δύο χιλιετίες ο Πτολεµαίος. 
Εάν λοιπόν βρεθείτε µια µαγιάτικη νύχτα µε ξαστε-
ριά στην εξοχή προσπαθήστε να τον εντοπίσετε 
30ο περίπου νότια από το λαµπρό άστρο Στάχυ του 
αστερισµού της Παρθένου.

Στην περιοχή του ουρανού που καλύπτει ο αστε-
ρισµός του Κενταύρου κρύβονται πολλά ενδια-
φέροντα και εντυπωσιακά ουράνια σώµατα όπως, 
για παράδειγµα, και ο Εγγύτατος του Κενταύρου, 
ο οποίος, σε απόσταση µόλις 4,3 ετών φωτός, είναι 
το πλησιέστερο άστρο στη Γη µετά τον Ήλιο. Εάν 
µάλιστα παρατηρήσετε προσεκτικά, µπορείτε να 
διακρίνετε επίσης και µια αχνή γαλακτόχρωµη 
κουκκίδα που µοιάζει µε άστρο και ονοµάζεται 
Ωµέγα Κενταύρου. Πρόκειται για ένα σφαιρωτό 
αστρικό σµήνος, µια αστρική πολιτεία σε έναν πυκνό 
σφαιρικό σχηµατισµό µε διάµετρο 150 ετών φωτός, 
που περιλαµβάνει δέκα εκατοµµύρια άστρα. Για να 
καταλάβουµε καλύτερα το µέγεθος της πυκνότητας 
αρκεί να πούµε ότι τα άστρα στο κέντρο αυτού του 
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σµήνους είναι τόσο πολύ στριµωγµένα το ένα δίπλα 
στο άλλο, ώστε σε µια σφαίρα µε ακτίνα δέκα ετών 
φωτός είναι συσσωρευµένα περισσότερα από 45.000 
άστρα, ενώ σε µια ανάλογη περιοχή του ιδίου µεγέ-
θους στη διαστηµική µας γειτονιά µε τον Ήλιο, στο 
κέντρο της βρίσκονται 11 µόνο άστρα! Το Ωµέγα 
Κενταύρου βρίσκεται σε απόσταση περίπου 17.000 
ετών φωτός από τη Γη και είναι το µεγαλύτερο, το 
φωτεινότερο και το πιο όµορφο από τα 160 περίπου 
σφαιρωτά σµήνη που έχουν εντοπιστεί να περιφέρο-
νται στην αχανή άλω του Γαλαξία µας.

Καθώς τα σφαιρωτά σµήνη, όπως το Ωµέγα Κε-
νταύρου, εµπεριέχουν πολύ περισσότερα άστρα απ’ 
ό,τι τα ανοικτά, εξαιτίας της µεγαλύτερης βαρυτικής 
έλξης τους συγκροτούν ένα σφιχτό σφαιρικό σχήµα 
µε µεγάλη πυκνότητα άστρων. Εντοπίζονται κατά 
κύριο λόγο στην άλω που περιβάλλει το Γαλαξία µας 
και εµπεριέχουν ορισµένα από τα πλέον αρχέγονα 
άστρα του. Τα άστρα αυτά είναι γνωστά ως άστρα 
Πληθυσµού II κι έχουν σχετικά χαµηλή περιεκτικό-
τητα σε στοιχεία βαρύτερα από το υδρογόνο και το 
ήλιο, γιατί σχηµατίστηκαν πριν από πολλά δισεκα-
τοµµύρια χρόνια –όταν ακόµα ο Γαλαξίας µας ήταν 
νέος– και ως εκ τούτου τα πρώτα άστρα του δεν 
είχαν ακόµη προλάβει να εµπλουτίσουν το διάστη-
µα µε βαρύτερα στοιχεία. Τα σφαιρωτά σµήνη είναι 
τόσο αρχέγονα, ώστε ολόκληρη σχεδόν η αρχική 
τους περιεκτικότητα σε αέρια και σκόνη έχει ήδη 
µετατραπεί σε άστρα, γεγονός που σηµαίνει ότι η 
δηµιουργία νέων άστρων στο εσωτερικό τους έχει 
πλέον σταµατήσει. Τα σφαιρωτά σµήνη έχουν κοινή 
προέλευση, αλλά πρακτικά παραµένουν βαρυτικά 
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συνδεδεµένα µεταξύ τους σχεδόν για πάντα, αφού 
θα πρέπει να περάσουν άλλα 10 δισεκατοµµύρια 
χρόνια, προκειµένου κάποια απ’ αυτά να χάσουν τα 
άστρα τους.

Συνήθως, τα περισσότερα αστρικά σµήνη αυτού του 
τύπου εµπεριέχουν άστρα της ίδιας περίπου ηλικί-
ας και χηµικής σύνθεσης. Ωστόσο, τα άστρα του 
αινιγµατικού Ωµέγα Κενταύρου δεν φαίνεται να 
σχηµατίστηκαν ταυτόχρονα. Μια σχετικά πρόσφατη 
έρευνα κατέδειξε ότι τα άστρα αυτού του σφαιρωτού 
σµήνους γεννήθηκαν σε διαφορετικές εποχές αστρο-
γένεσης, σε µια περίοδο που διήρκεσε τουλάχιστον 

δύο δισεκατοµµύρια έτη και έδωσαν στα άστρα του 
σµήνους διαφορετικές περιεκτικότητες σε βαρύτε-
ρα στοιχεία. Το γεγονός αυτό ώθησε ορισµένους 
αστρονόµους να υποθέσουν ότι το Ωµέγα Κενταύ-
ρου είναι στην πραγµατικότητα το υπόλειµµα του 
πυρήνα ενός µικρού νάνου γαλαξία που συγχωνεύ-
τηκε µε το δικό µας Γαλαξία. Επειδή κατά κανόνα τα 
άστρα που εµπεριέχονται στα σφαιρωτά σµήνη είναι 
πολύ µεγαλύτερης ηλικίας από τον Ήλιο, η µελέτη 
τους είναι σηµαντική όχι µόνο για την ιστορία της 
εξέλιξης του Γαλαξία µας, αλλά κι επειδή µας παρέ-
χουν ένα κατώτατο όριο για την ίδια την ηλικία του 
Σύµπαντος.

Ήτα Τρόπιδας: Το Άστρο της Αποκάλυψης

Το Μάιο του 2007, για τον εορτασµό των 17ων  

γενεθλίων του, οι επιστήµονες του ∆ιαστηµικού 
Τηλεσκοπίου Χαµπλ δηµοσίευσαν ένα λεπτοµερές 
πορτρέτο του Μεγάλου Νεφελώµατος στο νότιο 
αστερισµό της Τρόπιδος, γνωστό και µε τον κωδικό 
NGC-3372. Πρόκειται για ένα πανέµορφο κολάζ 48 
συνολικά φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που απο-
τυπώνει µε λεπτοµέρεια µια έκταση 300 ετών φωτός 
της περιοχής αυτής του νεφελώµατος, το οποίο βρί-
σκεται σε απόσταση 7.500 ετών φωτός από τη Γη. 

Βαθιά στο εσωτερικό του νεφελώµατος αυτού βρί-
σκεται και το άστρο Ήτα Τρόπιδας (ή Carinae), ένα 
από τα µεγαλύτερα άστρα που έχουµε δει οπουδή-
ποτε στον ουρανό µε µάζα 120 φορές µεγαλύτερη 
από τη µάζα του Ήλιου µας. Έχει φτάσει δηλαδή στα 
ανώτερα δυνατά όρια της ύπαρξης ενός άστρου. Η 
λαµπρότητά του είναι τόσο µεγάλη, ώστε θα φαινό-

ταν το ίδιο λαµπερό, όσο φαίνεται και ο Ήλιος µας, 
από απόσταση 300 δισεκατοµµυρίων χιλιοµέτρων,  
απόσταση δηλαδή 2.000 φορές µεγαλύτερη από την 
απόσταση που χωρίζει τη Γη από τον Ήλιο.
Το Ήτα Τρόπιδας ανήκει σε µια σπάνια κατηγορία 
µεταβλητών άστρων που ονοµάζονται LBV. Αυτού 
του είδους τα µεταβλητά άστρα είναι γαλάζιοι υπερ-
γίγαντες µε µάζα 100-120 φορές τη µάζα του Ήλιου 
και θερµοκρασίες που κυµαίνονται από 20 έως 50 χι-
λιάδες βαθµούς Κελσίου, ενώ σε σύγκριση η επιφα-
νειακή θερµοκρασία του Ήλιου µας δεν υπερβαίνει 
τους 6.000ο C περίπου. Μόνο πέντε τέτοιου είδους 
άστρα έχουν µέχρι τώρα παρατηρηθεί στο Γαλαξία 
µας, ενώ καµιά τριανταριά ακόµη βρίσκονται διά-
σπαρτα σε οκτώ άλλους γαλαξίες της Τοπικής µας 
Οµάδας γαλαξιών.

Το 1843, λοιπόν, το Ήτα Τρόπιδας έλαµπε µε δεκά-
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δες φορές µεγαλύτερη λαµπρότητα απ’ ό,τι σήµερα. 
Ήταν εµφανές ότι τη χρονιά εκείνη το τεράστιο αυτό 
άστρο εκτόξευσε στο ∆ιάστηµα τεράστιες ποσότη-
τες από τα εξωτερικά του αέρια στρώµατα. Αργότε-
ρα µάλιστα υπολογίστηκε ότι στην περίοδο από το 

1835 έως το 1855 τα υλικά που εκτοξεύτηκαν από 
το Ήτα Τρόπιδας αντιστοιχούσαν σε τόσα υλικά όσα 
τριών άστρων µε µέγεθος ίσο µε αυτό του Ήλιου 
µας. Από τότε και έπειτα, το Ήτα Τρόπιδας άρχισε 
να φθίνει σε φωτεινότητα καταλήγοντας, σταθε-

Το Μεγάλο Νεφέλωµα στον αστερισµό της Τρόπιδας. 
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ροποιούµενο, σ’ ένα αµυδρό άστρο 7ου µεγέθους 
αόρατο µε γυµνό µάτι.

Τη χρονιά της µέγιστης φωτεινότητάς του (το 1843) 
η διάµετρος του Ήτα Τρόπιδας πρέπει να είχε φτάσει 
σε µέγεθος την τροχιά του Κρόνου, είχε δηλαδή διά-
µετρο ίση µε 3 περίπου δισεκατοµµύρια χιλιόµετρα! 
Τα τελευταία όµως χρόνια το µυστηριώδες αυτό 
άστρο άρχισε και πάλι τα ίδια αυξάνοντας σηµα-
ντικά τη φωτεινότητά του. Αυτή όµως τη φορά οι 
αστρονόµοι ήταν έτοιµοι, αφού είχαν στη διάθεσή 
τους ένα σπουδαίο οπλοστάσιο οργάνων, µεταξύ 
των οποίων και το ∆ιαστηµικό Τηλεσκόπιο Χαµπλ. 
Το 1994 οι φωτογραφίες που πήρε το Χαµπλ από 
την περιοχή εκείνη ήταν άκρως αποκαλυπτικές. Το 
άστρο αυτό καθαυτό είναι κρυµµένο σε ένα κουκού-
λι εκτινασσόµενων αερίων που προέρχονται από την 
αναλαµπή του 1843, ενώ από τους πόλους του έχουν 
εκτοξευτεί δύο «λοβοί» υλικών που διαστέλλονται 
µε ταχύτητα 2,5 εκατοµµυρίων χιλιοµέτρων την 
ώρα. Με µια τέτοια ταχύτητα ένα διαστηµόπλοιο θα 
έφτανε από τη Γη στη Σελήνη σε λιγότερο από 10 
λεπτά, ενώ στα 165 χρόνια που έχουν περάσει από 
την εκτόξευσή τους βρίσκονται σήµερα σε απόστα-
ση 6,5 περίπου τρισεκατοµµυρίων χιλιοµέτρων από 
το κεντρικό άστρο!

Εκτός όµως από τις µεγάλες εκτοξεύσεις που προέρ-
χονται από τους αστρικούς πόλους, οι φωτογραφίες 
του Χαµπλ µας αποκάλυψαν επίσης και ένα µικρότε-
ρο δίσκο υλικών που έχει εκτοξευτεί από τον ισηµε-
ρινό του άστρου. Στο δίσκο αυτό έχουν ανακαλυφτεί 
πολλά και παράξενα αντικείµενα. Μερικά από αυτά 
κινούνται µε ταχύτητα 150.000 km/h, ενώ άλλα 
υλικά διαστέλλονται µε ταχύτητα 50.000 km/h µόνο. 
Υπάρχουν όµως κι ορισµένοι πίδακες υλικών που κι-
νούνται σαν σφαίρες µε ταχύτητα 5,5 εκατοµµυρίων 

χιλιοµέτρων την ώρα. Ένας από τους πίδακες αυτούς 
παρασύρει στο διάβα του µεγάλες ποσότητες αερίου 
αζώτου που είχαν εκτοξευτεί νωρίτερα.

Παρόλο που στις φωτογραφίες του Χαµπλ οι µεγά-
λοι λοβοί των πολικών υλικών φαίνονται σχεδόν µε 
µια στερεά µορφή, εντούτοις το εσωτερικό τους εί-
ναι σχεδόν άδειο. Η δοµή τους όµως µας επισηµαίνει 
ότι στο κεντρικό άστρο πρέπει να υπάρχει κάτι το 
εξαιρετικό, ένα φαινόµενο που δεν έχουµε δει ποτέ 
και πουθενά µέχρι τώρα. Πρόκειται για ένα φαινό-
µενο που είναι τελείως αποκοµµένο από τα όργανα 
που διαθέτουµε, αφού τα εκτινασσόµενα υλικά 
έχουν καλύψει, σαν µια τεράστια κουκούλα, όλα όσα 
συµβαίνουν στο εσωτερικό τους. Η εκτόξευση όµως 
των υλικών του συνεχίζεται ακόµη και σήµερα, αφού 
όπως και όλα τα άλλα άστρα, εκπέµπει κι αυτό µια 
συνεχή ροή υλικών µε τη µορφή ενός υπέρπυκνου 
αστρικού ανέµου, παρόµοιου µε τη ροή του ηλιακού 
ανέµου που εκπέµπει και το δικό µας άστρο. Μόνο 
που στην περίπτωση του Ήτα Τρόπιδας η εκποµπή 
της ύλης αυτής φτάνει να είναι ίση µε δύο φορές 
τη µάζα της Γης µας κάθε ηµέρα! Αν ο Ήλιος µας 
εκτόξευε την ίδια ποσότητα υλικών στο ∆ιάστηµα µε 
τον ίδιο ρυθµό, θα είχε «εξατµιστεί» σε 300 περίπου 
χρόνια!

Όλα αυτά συµβαίνουν γιατί απλούστατα το σύστη-
µα του άστρου αυτού δεν είναι σίγουρο για το «τι 
θέλει να κάνει». Οι διεργασίες στο εσωτερικό του 
άστρου το εξαναγκάζουν να πάλλεται, να φουσκώ-
νει και να ξεφουσκώνει περιοδικά, αντί να παρα-
µένει σταθερό σε ένα µέγεθος όπως κάνει, προς το 
παρόν, ο Ήλιος µας. Αυτό όµως δεν µπορεί να γίνει 
στην περίπτωση του Ήτα Τρόπιδας, γιατί απλούστα-
τα το άστρο αυτό βρίσκεται ήδη στα πρόθυρα του 
θανάτου του. 
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Εκρήξεις Σουπερνόβα: SN1987-Α

Στις 24 Φεβρουαρίου του 1987, στο νότιο ηµισφαί-
ριο, ψηλά στην κορυφή ενός βουνού της Χιλής στο 
αστεροσκοπείο Las Campanas, ο µεταπτυχιακός 
Αστρονόµος Ίαν Σέλτον, δούλευε µ’ ένα µικρό και 
παραµεληµένο τηλεσκόπιο. Στη µία το πρωί ο Σέλ-
τον έστρεψε το µικρό του τηλεσκόπιο σκοπεύοντας 
το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου. Τη στιγµή εκεί-
νη µια ελάχιστη ποσότητα της φωτεινής ενέργειας 
από την έκρηξη ενός αστρικού θανάτου, καταγράφη-
κε πάνω στο φωτογραφικό φιλµ του τηλεσκοπίου. Η 
ανακάλυψη του Σέλτον, που ονοµάστηκε SN1987-Α, 
ήταν η πλησιέστερη και πιο λαµπερή σουπερνόβα 
των τελευταίων σχεδόν 400 ετών και η πρώτη ευκαι-
ρία που είχαµε να µελετήσουµε µε λεπτοµέρεια µια 
τέτοια αστρική έκρηξη, ενώ για πρώτη φορά µπο-
ρέσαµε, επιτέλους, να εντοπίσουµε επακριβώς ποιο 
ήταν το άστρο που µετατράπηκε σε σουπερνόβα.

Ο προγεννήτορας της σουπερνόβα SN1987-A φαι-
νόταν όπως ένα σχετικά αµυδρό άστρο 12ου µεγέ-
θους στο Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου µε την 
ονοµασία Sanduleak -69 0 202. Ήταν 100.000 φορές 
πιο λαµπρό από τον Ήλιο και στα 100 τελευταία 
χρόνια δεν είχε παρουσιάσει καµιά εµφανή διακύ-
µανση της φωτεινότητάς του. Στη δεκαετία του 1960 
ο Nicholas Sanduleak του Αστεροσκοπείου του Κλή-
βελαντ περιέλαβε το φάσµα του σ’ έναν κατάλογο, 
εξού και τ’ όνοµά του που σηµαίνει ότι ήταν το 202ο 

άστρο του καταλόγου, 69ο νότια του ουράνιου ιση-
µερινού. Είχε θερµοκρασία 20.000ο C και διάµετρο 
50 φορές µεγαλύτερη από τη διάµετρο του Ήλιου.

Υπολογίζεται ότι πρέπει να γεννήθηκε, µε µάζα 25 

φορές τη µάζα του Ήλιου, πριν από 20 περίπου εκα-
τοµµύρια χρόνια, ενώ η µετατροπή του υδρογόνου 
σε ήλιο το κράτησε σε ισορροπία επί 19 εκατοµµύρια 
χρόνια. Πριν από ένα εκατοµµύριο χρόνια όµως ξε-
κίνησαν οι διαδικασίες που το οδήγησαν στο θάνατό 
του. Ο πυρήνας του ηλίου συρρικνώθηκε, η κεντρι-
κή θερµοκρασία αυξήθηκε στους 50 εκατοµµύρια 
βαθµούς και το ήλιο άρχισε να µεταστοιχειώνεται σε 
άνθρακα µετατρέποντάς το σ’ έναν τεράστιο κόκκι-
νο υπεργίγαντα. Σ’ αυτό το στάδιο η βαρύτητα δεν 
ήταν ικανή να συγκρατήσει τα εξωτερικά του στρώ-
µατα αερίων κι έτσι πριν από 600.000 χρόνια άρχι-
σαν να αποχωρίζονται απ’ αυτό. Μεγάλες ποσότητες 
υλικών διέφυγαν έτσι στο ∆ιάστηµα µε ταχύτητα 
10 km/s.

Η διαρροή των υλικών αυτών συνεχίστηκε µε τον 
ίδιο ρυθµό επί χιλιάδες χρόνια αναγκάζοντας το 
άστρο να επιταχύνει την περιστροφή του σχηµατί-
ζοντας έτσι ένα διαρκώς διαστελλόµενο δίσκο στη 
θέση του αρχικού κελύφους υλικών. Πριν από 5.000 
χρόνια, όµως, ο «αστρικός άνεµος» των υλικών του 
είχε αυξήσει την ταχύτητά του στα 600 km/s. Έτσι, 
τα υλικά της δεύτερης αυτής, ταχύτερης διαρροής, 
πρόφτασαν τα προηγούµενα υλικά και τα συµπίεσαν 
σχηµατίζοντας ένα δακτύλιο αερίων που συνεχώς 
διαστελλόταν. Μ’ αυτόν τον τρόπο το άστρο έχασε 
το 20% της µάζας του και από κόκκινος υπεργίγα-
ντας έλαµψε σαν γαλάζιος υπεργίγαντας µε 20 φο-
ρές τη µάζα και 65.000 φορές τον όγκο του Ήλιου.
Πριν από 1.000 περίπου χρόνια η εσωτερική του 
θερµοκρασία έφτασε τους 800.000.000o C και ο κε-
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ντρικός πυρήνας του άνθρακα που είχε συσσωρευτεί 
άρχισε να µετατρέπεται σε νέον και νάτριο. Έτσι, 
στις αρχές του 1985, χωρίς καµιά εξωτερική προει-
δοποίηση, όταν η θερµοκρασία στον πυρήνα έφτασε 
τους 1,5 δισεκατοµµύριο βαθµούς Κελσίου, άρχισε 
η «καύση» του νέον και η µετατροπή του σε οξυγό-
νο και µαγνήσιο. Το καλοκαίρι του 1986 άρχισε η 
καύση του οξυγόνου και η µετατροπή του σε πυρίτιο 
και θείο, ενώ η θερµοκρασία του πυρήνα είχε φτάσει 
τους 2 δισεκατοµµύρια βαθµούς Κελσίου. Η καύση 
αυτή κράτησε έξι περίπου µήνες, οπότε στις 21 Φε-
βρουαρίου 1987 η κεντρική του θερµοκρασία έφτα-
σε τους 4 δισεκατοµµύρια βαθµούς και το πυρίτιο 
άρχισε να µετατρέπεται σε σίδηρο.

Σε λιγότερο από δύο ηµέρες το άστρο είχε αποκτή-
σει µια κυριολεκτικά, σιδερένια καρδιά µε 1,5 φορά 
τη µάζα του Ήλιου µας, ενώ γύρω της συνεχίζονταν 
σε στρώµατα οι καύσεις του πυριτίου, του οξυγόνου, 
του νέον, του άνθρακα και του ηλίου. Το 85% της 

µάζας του άστρου ήταν υδρογόνο που παρέµενε στα 
εξωτερικά του στρώµατα, αλλά το πραγµατικό του 
δράµα, κρυµµένο από οποιαδήποτε αδιάκριτα µάτια, 
παιζόταν στον πυρήνα του. Έτσι, η πρώτη ένδειξη 
της δηµιουργίας της SN1987-A πέρασε, προς στιγµή 
τουλάχιστον, απαρατήρητη στη Γη µας.

Στις 09 35ʹ 41ʹʹ ώρα Ελλάδος της 23ης Φεβρουαρίου 
1987 ο σιδερένιος πυρήνας του άστρου κατέρρευ-
σε απότοµα. Η τροµαχτική συµπίεση µετέτρεψε 
τα υλικά του σε νετρόνια µε µια θερµοκρασία που 
έφτανε τους 50 δισεκατοµµύρια βαθµούς. Τη στιγµή 
εκείνη, 41 εκατοστά του δευτερολέπτου µετά την 
έναρξη της κατάρρευσης του πυρήνα, η πυκνότη-
τα του κέντρου είχε φτάσει το ένα δισεκατοµµύριο 
τόνους ανά κυβικό εκατοστόµετρο. Τα φυλακισµένα 
νετρίνα µαζί µε τα υπόλοιπα υλικά δεν άντεξαν άλλη 
συµπίεση και εκτινάχθηκαν προς τα έξω. Έτσι, ένα 
τεράστιο κρουστικό κύµα ξεκίνησε προς τα εξωτε-
ρικά στρώµατα του άστρου που δεν έχει προφτάσει 

Η έκρηξη του SN1987-A άφησε πίσω της ένα αστρικό υπόλειµµα περιβαλλόµενο από εσωτερικούς και εξωτερικούς δακτύ-
λιους. Το πώς ακριβώς σχηµατίστηκαν αυτοί οι δακτύλιοι δεν είναι ακόµη απολύτως κατανοητό.
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ακόµη να «συνειδητοποιήσει» το τι συνέβαινε στον 
πυρήνα του. 

Το κρουστικό αυτό κύµα συνέτριβε τα αστροϋλικά 
που συναντούσε, παράγοντας έτσι αρκετές ποσό-
τητες όλων των βαρέων χηµικών στοιχείων όπως 
το ασβέστιο, το µόλυβδο και το ουράνιο, ενώ ο 
αστρικός πυρήνας εξέπεµπε τεράστιες ποσότητες 
νετρίνων, τα οποία µετέφεραν ανάλογες ποσότητες 
ενέργειας από την καρδιά του άστρου. Το κρουστικό 
κύµα διέσχισε το άστρο µέσα σε µερικές ώρες και η 
έκρηξη που επακολούθησε παρήγαγε ενέργεια ίση µ’ 
αυτήν που παράγει ο Ήλιος σε δέκα τρισεκατοµµύ-
ρια χρόνια, αν φυσικά µπορούσε να ζήσει τόσο πολύ. 
Με την κυριολεκτική αυτή διάλυση του άστρου η 
πρώτη φωτεινή του αναλαµπή ανακοινώθηκε στο 
Σύµπαν µε τη µορφή υπεριώδους ακτινοβολίας, 
αλλά µια ώρα αργότερα τα εκτοξευόµενα υλικά 
είχαν χάσει αρκετή από την ταχύτητά τους και η 

ακτινοβολία, που εκπέµφθηκε ήταν πια ορατή.

Μετά από µια έκρηξη σουπερνόβα και ενώ το µεγα-
λύτερο µέρος του άστρου καταστρέφεται εκτοξευ-
όµενο στο ∆ιάστηµα, ο πυρήνας του παραµένει στη 
θέση του ανέπαφος µεν, αλλά σε φοβερά ασταθή 
κατάσταση. Αν η µάζα του πυρήνα δεν ξεπερνάει τις 
3 περίπου ηλιακές µάζες, τότε οποιαδήποτε περαι-
τέρω συµπίεσή του σταµατάει. Αυτό που αποµένει 
όταν η κατάρρευση σταµατήσει, είναι ένας γιγάντιος 
ατοµικός πυρήνας νετρονίων µε διάµετρο 20 km 
περίπου που περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του 
εκατοντάδες φορές κάθε δευτερόλεπτο.  Πρόκειται 
για ένα άστρο νετρονίων γνωστό επίσης και µε 
την ονοµασία πάλσαρ. Αυτή είναι η κλασική  πε-
ριγραφή της δηµιουργίας των σουπερνόβα αυτού 
του τύπου, αν και ορισµένες µελέτες υποστηρίζουν 
ότι η SN1987-A προήλθε από την κατάρρευση ενός 
διπλού αστρικού συστήµατος.

Το Πάλσαρ στην Καρδιά ενός Κάβουρα
Πριν από 1.000 περίπου χρόνια, στις 4 Ιουλίου του 
1054 µ.Χ. ο αστρονόµος του Κινέζου αυτοκράτορα, 
ο Γιανγκ Γουέι-Τε, παρατήρησε ένα νέο λαµπερό 
σηµάδι στον αστερισµό του Ταύρου. Η λαµπρότητά 
του ήταν τόσο µεγάλη, ώστε το άστρο αυτό φαι-
νόταν στον ουρανό ακόµη και την ηµέρα για τρεις 
ολόκληρες εβδοµάδες. Σιγά-σιγά όµως άρχισε να 
ξεθωριάζει µέχρις ότου, 21 µήνες µετά την εµφάνισή 
του, ο λαµπρός αυτός επισκέπτης είχε πια χαθεί από 
τον ουρανό. Ο επισκέπτης αστέρας του 1054 µ.Χ. 
ήταν η επιθανάτια έκρηξη ενός τεράστιου γέρικου 
άστρου, το οποίο στα τελευταία στάδια της ζωής 

του µετατράπηκε σε σουπερνόβα. Το άστρο αυτό 
βρισκόταν σε απόσταση 6.300 ετών φωτός και στη 
µεγαλύτερή του ένταση έλαµπε µε ισχύ 500 εκα-
τοµµυρίων ήλιων. Από τη Γη ο Κινέζος αστρονόµος 
παρακολούθησε ένα γεγονός, το οποίο είχε συµβεί 
6.300 χρόνια νωρίτερα, γύρω στο 5200 π.Χ., όταν 
οι Σουµέριοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στη 
Μεσοποταµία.

Στο σηµείο εκείνης της έκρηξης τα σύγχρονα τηλε-
σκόπια µας έχουν αποκαλύψει ένα φωτεινό νεφέλω-
µα που µοιάζει µε κάβουρα και γι’ αυτό ονοµάστηκε 
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Το εντυπωσιακό Νεφέλωµα Καρκίνος στον αστερισµό του Ταύρου.
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Νεφέλωµα Καρκίνος. Πρόκειται για τα υπολείµµατα 
του κατεστραµµένου εκείνου άστρου που παρόλα 
αυτά λάµπει ακόµη και σήµερα µε τη φωτεινότητα 
30.000 ήλιων. Από τη µία άκρη στην άλλη το Νεφέ-
λωµα Καρκίνος έχει διάµετρο έξι ετών φωτός, που 
σηµαίνει ότι το µέγεθός του είναι 140.000.000 φορές 
µεγαλύτερο από την απόσταση Γης-Σελήνης. Το 
νεφέλωµα αυτό διαστέλλεται συνεχώς όλο και πιο 
πολύ µε ταχύτητα που αγγίζει τα 4.000.000 km/h. 
Αν η διαστολή αυτή συνεχιστεί µε τον ίδιο ρυθµό, τα 
υπολείµµατα αυτά της σουπερνόβα θα φτάσουν στη 
Γη σε 2.000.000 περίπου χρόνια.

Τον Οκτώβριο του 1968 Αµερικανοί ραδιοαστρονό-
µοι ανίχνευσαν στο Νεφέλωµα Καρκίνος εκποµπή 
ραδιοκυµάτων, ενώ αργότερα µ’ ένα ειδικό σύστηµα 
µπορέσαµε να φωτογραφήσουµε και την πηγή τους, 
η οποία ήταν ένα µικροσκοπικό άστρο νετρονίων 
12 km, στο κέντρο σχεδόν του νεφελώµατος, µε την 
καταπληκτική ιδιότητα να περιστρέφεται 30 φορές 
κάθε δευτερόλεπτο. Αυτού του είδους τα περιστρε-
φόµενα άστρα ονοµάζονται πάλσαρ. Κι όµως η 
ύπαρξη των παράξενων αυτών άστρων είχε προ-
βλεφθεί από τη δεκαετία ακόµη του 1930. Σύµφωνα 
µε τις τότε εκτιµήσεις η απότοµη και υπερβολικά 
γρήγορη βαρυτική κατάρρευση των υλικών της 
καρδιάς ενός γιγάντιου άστρου θα έπρεπε να είχε ως 
αποτέλεσµα την τροµαχτική συµπίεση του αστρικού 
κέντρου στην πυκνότητα ενός ατοµικού πυρήνα, 
ενώ παράλληλα θα επακολουθούσε και µία τροµερή 
έκρηξη σουπερνόβα που θα διέλυε το άστρο στα εξ 
ων συνετέθη. Μια τέτοια έκρηξη συµπιέζει τον πυ-
ρήνα του άστρου σε τροµακτικό βαθµό. Η ύλη από 
την οποία αποτελείται είναι τόσο πυκνά πακεταρι-
σµένη, ώστε, όταν στο τέλος της ζωής του τα υλικά 
που έχουν αποµείνει στο άστρο υπερβαίνουν το όριο 

Chandrasekhar, είναι δηλαδή πάνω από 1,4 αλλά 
κάτω από 3 ηλιακές µάζες, τότε το άστρο δεν πεθαί-
νει ως άσπρος νάνος, αλλά αντίθετα η συµπίεση των 
υλικών του συνεχίζεται πέρα κι από την πυκνότητα 
των άσπρων νάνων.

Κάτω από την τεράστια αυτή συµπίεση τα αρνητικά 
φορτισµένα ηλεκτρόνια των χηµικών στοιχείων του 
άστρου συγχωνεύονται µε τα θετικά φορτισµένα 
πρωτόνια του πυρήνα µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
νετρονίων και νετρίνων. Και ενώ τα νετρίνα δραπε-
τεύουν από το άστρο, µεταφέροντας µάλιστα και 
αρκετή από την ενέργειά του, τα νεοσχηµατισµένα 
νετρόνια παραµένουν εκεί και ενώνονται µε τα ήδη 
υπάρχοντα νετρόνια των ατοµικών πυρήνων. Όλα 
αυτά τα νετρόνια όµως είναι τόσο πολύ συµπιεσµένα, 
ώστε ακουµπάνε σχεδόν το ένα µε το άλλο. Αποτέ-
λεσµα αυτής της συµπίεσης είναι η δηµιουργία µιας 
σφαίρας µερικών χιλιοµέτρων µε την πιο λεία, «στε-
ρεή» επιφάνεια που έχει γνωρίσει ποτέ το Σύµπαν. 
Πρόκειται, µε άλλα λόγια, για ένα άστρο νετρονίων.

Αν µπορούσαµε να εισχωρήσουµε βαθιά στο κέντρο 
των φωτεινών αερίων, που αποτελούν το Νεφέλω-
µα Καρκίνος, θα βρισκόµασταν αντιµέτωποι µε µια 
απίστευτη αστρική ραδιοπηγή που εκπέµπει τόση 
ενέργεια, όση 10.000 άστρα όπως ο Ήλιος µας. 
Με διάµετρο µερικών µόνο χιλιοµέτρων, το άστρο 
αυτό είναι ο υπερσυµπιεσµένος αστρικός πυρήνας 
που απέµεινε µετά την κατακλυσµιαία έκρηξη της 
σουπερνόβα του 1054 µ.Χ. Η πυκνότητά του είναι 
τόσο µεγάλη, ώστε αν ένα κοµµάτι του µε µέγεθος 
ενός κόκκου άµµου έπεφτε πάνω στη Γη µας θα την 
διαπερνούσε τελείως από τη µιαν άκρη στην άλλη, 
µε την ίδια ευκολία που µια υπερθερµασµένη καυτή 
σιδερόβεργα διαπερνάει ένα λεπτό διαφανές φύλλο 
νάιλον. Για να µπορέσουµε µάλιστα να πούµε ότι 
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πλησιάσαµε κάπως τη φανταστική πυκνότητα ενός 
τέτοιου άστρου, τότε ολόκληρος ο σηµερινός πληθυ-
σµός του πλανήτη µας, πέντε δηλαδή δισεκατοµµύρια 
άνθρωποι, θα έπρεπε να συµπιέζονταν στο µέγεθος 
µιας σταγόνας νερού.

Ένα τέτοιο άστρο είναι πραγµατικά κάτι το αδιανό-
ητο. Τα υλικά από ένα άστρο νετρονίων, µε µέγεθος 
όσο είναι το κεφάλι µιας καρφίτσας, θα ζύγιζαν ένα 
εκατοµµύριο τόνους, δέκα δηλαδή φορές περισσό-
τερο από ένα σύγχρονο αεροπλανοφόρο! Επιπλέον, 
αν ρίχναµε έναν απλό σπόρο σταριού πάνω σ’ ένα 
τέτοιο άστρο θα δηµιουργούσε τόση ενέργεια, όση 
και η ατοµική βόµβα που έπεσε στη Χιροσίµα.
Η πυκνότητα των υλικών του δηµιουργεί επίσης 
πραγµατικά αδιανόητες βαρυτικές δυνάµεις. Ένα 
µωρό 5 κιλών, για παράδειγµα, στην επιφάνεια ενός 
άστρου νετρονίων θα «ζύγιζε» 50 δισεκατοµµύρια 
κιλά! Το ίδιο άλλωστε αυτό άστρο «ζυγίζει» 2.400 
τρισεκατοµµύρια τρισεκατοµµυρίων τόνους, 400.000 
δηλαδή φορές περισσότερο από τη Γη µας παρό-
λο που η διάµετρός του είναι 1.300 περίπου φορές 

µικρότερη. Αν µάλιστα η Γη µας είχε συµπιεστεί σε 
µια σφαίρα µε την πυκνότητα που έχει ένα άστρο 
νετρονίων θα χωρούσε άνετα στο εσωτερικό του 
κλειστού Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο. 
Η ανακάλυψη λοιπόν του πάλσαρ στο Νεφέλωµα 
Καρκίνος το 1968 και οι πραγµατικά εξωτικές του 
ιδιότητες, µας έφερε αντιµέτωπους µε µια πραγµατι-
κότητα που µέχρι τότε αντιµετωπίζαµε µόνο ως ένα 
θεωρητικό παιχνίδι.

Ένα από τα άστρα αυτά, που ανακαλύφτηκε 
στις 12 Νοεµβρίου 1982 και πήρε την ονοµασία 
PSR1937+214, έχει µια καταπληκτική περιστροφι-
κή περίοδο που φτάνει τα 0,001557806449023 του 
δευτερολέπτου, που σηµαίνει ότι το άστρο αυτό 
περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του 642 φορές 
κάθε δευτερόλεπτο! Αν η διάµετρός του είναι 20 km 
περίπου, τότε η περίµετρος του ισηµερινού του δεν 
υπερβαίνει τα 63 km περίπου, πράγµα που σηµαίνει 
ότι ένα οποιοδήποτε σηµείο στον ισηµερινό του 
περιστρέφεται µε ταχύτητα 40.446 km ή µε 13,5% 
περίπου της ταχύτητας του φωτός!

Γαλαξιακές Μαύρες Τρύπες: Μ-87
Στα τέλη Μαΐου 2007, στα πλαίσια του Συνεδρίου 
της Αµερικανικής Αστρονοµικής Εταιρείας στη 
Χαβάη, ανακοινώθηκε ότι εντοπίστηκε µια µαύρη 
τρύπα µε µάζα 20.000 φορές τη µάζα του Ήλιου. Η 
νέα αυτή «µεσαίου µεγέθους» µαύρη τρύπα εντοπί-
στηκε στο εσωτερικό του σφαιρωτού σµήνους G1 
στο γαλαξία της Ανδροµέδας (Μ-31) και σε από-
σταση 2,3 εκατοµµυρίων ετών φωτός από τη Γη. Ο 
εντοπισµός της πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια 

του συµπλέγµατος των 27 ραδιοτηλεσκοπίων VLA 
(Very Large Array) που βρίσκεται στο Σοκόρο του 
Νέου Μεξικού. Η ανίχνευση µιας τέτοιας «µικροµε-
σαίας» µαύρης τρύπας συµπληρώνει κατά κάποιον 
τρόπο τα «είδη» των παράξενων αυτών αστρονο-
µικών αντικειµένων, εκ των οποίων οι πιο συνηθι-
σµένες αστρικές µαύρες τρύπες προέρχονται από τις 
εκρήξεις σουπερνόβα και έχουν διάµετρο µερικών 
δεκάδων χιλιοµέτρων.
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Υπάρχουν όµως και µικροσκοπικές µαύρες τρύπες, 
µε τη µάζα ενός ολάκερου βουνού συµπιεσµένη 
στο χώρο που καταλαµβάνει ένα άτοµο. Το Σύµπαν 
µπορεί να περιλαµβάνει «άπειρο» αριθµό τέτοιων 
µίνι-τεράτων, που δηµιουργήθηκαν τη στιγµή της 
Μεγάλης Έκρηξης, κανείς όµως µέχρι τώρα δεν 
έχει ανακαλύψει έστω και κάποιες ενδείξεις για την 
πραγµατική τους υπόσταση, αφού υπολογίζεται ότι 
όλες τους έχουν ήδη «εξατµιστεί» εκπέµποντας την 
επονοµαζόµενη ακτινοβολία Χώκινγκ. Στο άλλο 
πάλι άκρο των µεγεθών, τα τελευταία χρόνια έχουµε 
εντοπίσει στο κέντρο των γαλαξιών υπερµεγέθεις 
µαύρες τρύπες που περιέχουν τη µάζα εκατοµµυρίων 
ήλιων, σ’ ένα χώρο που δεν υπερβαίνει τη διάµετρο 
του Ηλιακού µας Συστήµατος. Μια τέτοια τερατώ-
δης µαύρη τρύπα υπολογίζεται ότι έχει τη φωλιά της 
σε απόσταση 27.000 ετών φωτός στο κέντρο του 
Γαλαξία µας, στην πιο πλούσια σε αστρικές οµάδες 
και νεφελώµατα περιοχή της γαλαξιακής ζώνης που 
βρίσκεται στον αστερισµό του Τοξότη.

Σύµφωνα µε τις ενδείξεις που έχουµε συλλέξει ως 
τώρα, η γιγάντια µαύρη τρύπα του Γαλαξία µας πε-
ριβάλλεται από ένα φωτεινό δίσκο αστροϋλικών και 
καταβροχθίζει κυριολεκτικά ένα προς ένα τα άστρα 
του γαλαξιακού πυρήνα, καθώς αυτά εξελίσσονται 
και πέφτουν προς το κέντρο. Και βέβαια, εκτός από 
άστρα το αδηφάγο αυτό τέρας εξαφανίζει και οτιδή-
ποτε άλλο τολµήσει να το πλησιάσει µε αποτέλεσµα 
τη συνεχή του επέκταση. Υπολογίζεται δηλαδή ότι 
υλικά µιας ηλιακής µάζας παρασύρονται κάθε 1.000 
χρόνια από τις βαρυτικές δυνάµεις που κυριαρχούν 
στο γαλαξιακό κέντρο, ενώ η δραστηριότητα αυτή 
συνεχίζεται εδώ και αρκετά δισεκατοµµύρια χρό-
νια, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας τεράστιας 
µαύρης τρύπας µε διάµετρο δεκάδων εκατοµµυρίων 

Ο τεράστιος αυτός πίδακας σωµατιδίων, που εκτοξεύεται 
από τον πυρήνα του ελλειπτικού γαλαξία Μ-87, οφείλεται 
κατά πάσα πιθανότητα στη γιγάντια µαύρη τρύπα που 
κρύβει στο εσωτερικό του.
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χιλιοµέτρων και µάζα τριών εκατοµµυρίων ήλιων. 
Στην προσπάθειά µας όµως να αποκαλύψουµε τα 
µυστικά του δικού µας γαλαξιακού κέντρου, έχουµε 
ήδη στρέψει την προσοχή µας και έχουµε αρχίσει να 
µελετάµε πιο επισταµένα τα κέντρα και των άλλων 
γαλαξιών του Σύµπαντος, στους οποίους έχουµε ήδη 
εντοπίσει αναταραχές γιγαντιαίων διαστάσεων.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές γαλαξιακές µαύρες 
τρύπες για παράδειγµα, βρίσκεται σε απόσταση 
50.000.000 ετών φωτός, στον πυρήνα του γιγάντιου 
ελλειπτικού γαλαξία Μ-87. Ο πυρήνας του γαλαξία 
αυτού αποτελείται από ένα πυκνό µείγµα άστρων 

και υπερθερµασµένων αερίων. Πρόκειται για ηλε-
κτρόνια που επιταχύνονται σπειροειδώς, µέσα σε 
ισχυρά µαγνητικά πεδία, µε αποτέλεσµα την εκτό-
ξευση ενός τεράστιου πίδακα µε γαλακτερή από-
χρωση. Οι µέχρι σήµερα παρατηρήσεις, µας οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι το φαινόµενο αυτό θα πρέπει 
να είναι το αποτέλεσµα µιας αλυσιδωτής καταστρο-
φής εκατοµµυρίων άστρων στον πυρήνα τέτοιων 
γαλαξιών. Μία τέτοια όµως καταστροφή µπορεί να 
εξηγηθεί µόνο από την ύπαρξη µιας τεράστιας κε-
ντρικής µαύρης τρύπας που υπολογίζεται ότι περιέ-
χει υλικά µερικών δισεκατοµµυρίων άστρων.

Ψηφιακή αναπαράσταση του πίδακα, ο οποίος εκτοξεύεται από τον πυρήνα του γαλαξία Μ-87.
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Κάτι παρόµοιο συµβαίνει επίσης και σε ορισµένους 
ραδιογαλαξίες, στα κβάζαρ, στα επονοµαζόµενα 
αντικείµενα BL Σαύρας, καθώς και στους «γαλαξίες 
Σέιφερτ» που ονοµάστηκαν έτσι, επειδή τους πρω-
τοµελέτησε επισταµένα, από το 1943, ο Αµερικανός 
αστρονόµος Καρλ Κ. Σέιφερτ (1911-1960). Σύµφω-
να µε τις παρατηρήσεις του Σέιφερτ οι πυρήνες των 
γαλαξιών αυτής της κατηγορίας έχουν µιαν εξαιρετι-
κά λαµπερή εµφάνιση που πολλές φορές εκπέµπουν 
ενέργεια µεγαλύτερη από την ενέργεια που εκπέµπει 
ολόκληρος ο γαλαξίας. Στους πυρήνες αυτούς έχουν 
εντοπιστεί ορισµένα αινιγµατικά αντικείµενα, τα 
οποία όµως δεν υπερβαίνουν σε διάµετρο το ένα 
έτος φωτός, ενώ φαίνονται να απορροφούν τερά-
στιες ποσότητες αερίων από τη γύρω τους περιοχή, 
εµφανίζοντας συγχρόνως και πίδακες υλικών που 
εκπέµπονται µε ταχύτητες, οι οποίες κυµαίνονται 
από 500-4.000 km/s.

Η κατηγορία αυτή υπολογίζεται ότι περιλαµβάνει 
το 10% περίπου όλων των γαλαξιών που υπάρχουν 
στο Σύµπαν, ενώ έχει επίσης χωριστεί σε δύο υπο-
κατηγορίες, στους γαλαξίες Σέιφερτ 1 και 2. Στους 
πυρήνες των ενεργών αυτών γαλαξιών φαίνεται ότι 
ελλοχεύουν τεράστιες µαύρες τρύπες µε µάζα εκα-
τοντάδων χιλιάδων άστρων όπως ο Ήλιος µας. Η 
διαφορά άλλωστε ανάµεσα στους γαλαξίες Σέιφερτ 
1 και 2 έγκειται στη φωτεινότητα των πυρήνων τους 
µε τους Σέιφερτ 1 να είναι πολύ πιο λαµπεροί από 
τους Σέιφερτ 2. Η διαφορά φωτεινότητας πρέπει 
µάλλον να οφείλεται στον προσανατολισµό που 
έχει ο δίσκος επικάθισης των υλικών της τεράστιας 
µαύρης τρύπας του πυρήνα τους, ο οποίος στους γα-
λαξίες τύπου Σέιφερτ 2 φαίνεται ότι µας δείχνει το 
προφίλ του, το οποίο εµποδίζει το γήινο παρατηρη-
τή να διακρίνει εύκολα την ενεργό δραστηριότητα 

του γαλαξιακού πυρήνα.

Ένας σχετικά κοντινός ενεργός γαλαξίας Σέιφερτ εί-
ναι και ο Μ-106 (NGC-4258), ο οποίος εντοπίστηκε 
για πρώτη φορά το 1781 από το Γάλλο αστρονόµο 
Πιέρ Μεσέν. Βρίσκεται σε απόσταση 21 εκατοµµυ-
ρίων ετών φωτός προς την κατεύθυνση του αστερι-
σµού των Θηρευτικών Κυνών κι έχει διάµετρο µόλις 
30.000 έτη φωτός όταν συγκριτικά η διάµετρος του 
δικού µας Γαλαξία φτάνει τα 100.000 έτη φωτός. Στο 
κέντρο του γαλαξία αυτού εντοπίστηκε πρόσφατα 
ένα ζευγάρι πιδάκων που διασχίζει ολόκληρο το 
γαλαξία εντοπίζοντας έτσι τη θέση της τεράστιας 
κεντρικής του µαύρης τρύπας. Ο πιο παράξενος 
πάντως γαλαξίας Σέιφερτ εµφανίζεται µε τη µορ-
φή ενός τηγανητού αυγού και µε πολύ µικρότερη 
διάµετρο που δεν υπερβαίνει τα 3.000 έτη φωτός! 
Πρόκειται για το σπειροειδή γαλαξία NGC-7742, 
ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 72 εκατοµµυρίων 
ετών φωτός προς την κατεύθυνση του αστερισµού 
του Πηγάσου.

Η συνεχής πάντως αποκρυπτογράφηση των µυστι-
κών των διαφόρων αυτών γαλαξιών και των µαύρων 
τρυπών που ελλοχεύουν στον πυρήνα τους, είναι 
µια διαδικασία ενδελεχούς έρευνας και µελέτης του 
υπέροχου Σύµπαντος, στο οποίο ζούµε. Είναι µία 
προσπάθεια να δώσουµε απάντηση στα ερωτηµατι-
κά που περιβάλλουν την προέλευσή µας, θεατές κι 
εµείς του εξελισσόµενου θεατρικού έργου των ουρα-
νών που ξετυλίγεται µπροστά µας. Ενός έργου που 
ως σκηνικό έχει το Σύµπαν, ηθοποιούς τα φαινόµενα 
του ουρανού και πλοκή την ιστορία της φύσης. Ενός 
έργου πολύχρονου, κοπιαστικού, γεµάτου συναρπα-
στικές περιπέτειες, θριάµβους και απογοητεύσεις, 
που ιδίως τα τελευταία χρόνια, µας άνοιξε διάπλατα 
ένα παράθυρο στο Σύµπαν.
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Εξωηλιακοί Πλανήτες

Το 1995 ένας Ελβετός αστρονόµος παρακολου-
θούσε το άστρο 51 στον αστερισµό του Πηγάσου, 
ένα άστρο που µοιάζει πάρα πολύ µε τον Ήλιο και 
βρίσκεται σχετικά κοντά µας αφού η απόστασή του 
από εµάς δεν υπερβαίνει τα 50 έτη φωτός. Το τηλε-
σκόπιό του είχε διάµετρο κατόπτρου, λίγο µικρότερη 
των δύο µέτρων, ήταν δηλαδή ένα σχετικά µικρό 
τηλεσκόπιο, αλλά παρόλα αυτά οι παρατηρήσεις 
εκείνες ήταν αυτές που εντόπισαν για πρώτη φορά 
έναν πλανήτη έξω από το Ηλιακό µας Σύστηµα. 
Πρόκειται για έναν πλανήτη µε το ήµισυ της µάζας 
του ∆ία, αλλά µε περιφορά που διαρκεί τέσσερεις 
µόνο µέρες, σε αντίθεση µε τον ∆ία που η περιφορά 
του γυρω από τον Ήλιο διαρκεί 12 γήινα χρόνια. 
Ήταν µια ανακάλυψη χωρίς προηγούµενο, αφού 
όσοι ερευνητές έψαχναν µέχρι τότε για εξωηλιακούς 
πλανήτες προσπαθούσαν να τους εντοπίσουν σε 

παρόµοιες αποστάσεις που είχαν οι δικοί µας αέριοι 
γίγαντες πλανήτες.

Έκτοτε και µέχρι τις αρχές Ιουλίου 2008 είχαµε 
αποδείξεις για την ύπαρξη 307 πλανητών γύρω 
από 263 γειτονικά µας άστρα Κύριας Ακολουθίας 
(άστρα δηλ. στο στάδιο της ωριµότητάς τους), εκ 
των οποίων τα 31 έχουν αποδεδειγµένα περισσότε-
ρους από έναν πλανήτες. Πέντε επιπλέον πλανήτες 
βρίσκονται γύρω από δύο πάλσαρ, ενώ δεν έχει προς 
το παρόν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη µερικών δεκάδων 
ακόµη πλανητών. Ο µικρότερος από τους πλανήτες 
αυτούς έχει µάζα πέντε φορές µεγαλύτερη από τη 
µάζα της Γης µας, ενώ η µάζα των περισσότερων απ’ 
αυτούς είναι πολλαπλάσια της µάζας του ∆ία, του 
µεγαλύτερου από τους πλανήτες του Ηλιακού µας 
Συστήµατος. Παρόλα αυτά κανένας από τους πλα-
νητικούς αυτούς γίγαντες δεν έχει φωτογραφηθεί 
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µέχρι τώρα απ’ ευθείας, αφού οι περισσό-
τεροι από αυτούς είναι ένα δισεκατοµµύριο 
φορές αµυδρότεροι από τα άστρα, γύρω 
από τα οποία βρίσκονται. Θα ήταν σαν 
να µπορούσαµε να φωτογραφήσουµε ένα 
µικρό κερί δίπλα από το φως ενός υπέρλα-
µπρου φάρου.

Σήµερα, 60 περίπου αστεροσκοπεία και 
αστροφυσικά κέντρα σ’ ολόκληρο τον 
κόσµο ασχολούνται, µεταξύ άλλων, και 
µε έρευνες για την ανακάλυψη εξωηλια-
κών πλανητών µε τη βοήθεια οργάνων 
στην επιφάνεια της Γης. Θα ήταν ουτοπικό 
φυσικά να υποθέσουµε ότι θα µπορούσα-
µε να λάβουµε θεαµατικές φωτογραφίες 
τέτοιων πλανητών από την επιφάνεια της 
Γης µας. Εντούτοις, µπορούµε να ανα-
καλύψουµε εξωηλιακούς πλανήτες µε τη 
βοήθεια έµµεσων µεθόδων που βασίζονται 
στον εντοπισµό της επίδρασης που έχουν 
οι πλανήτες αυτοί πάνω στο µητρικό τους 
άστρο. Τέτοιου είδους εντοπισµός όµως 
είναι ιδιαίτερα δύσκολος διότι απλούστατα 
απαιτείται τροµερή ακρίβεια στις µετρήσεις 
αυτές.

Στην πρώτη µέθοδο, για παράδειγµα, µε-
τράµε τον τρόπο µε τον οποίο διαταράσσε-
ται η κίνηση ενός άστρου, αφού όσο µικρός 
κι αν είναι ένας πλανήτης η βαρυτική 
δύναµη που ασκεί στο µητρικό του άστρο 
προκαλεί µια ανεπαίσθητη διαταραχή στην 
κίνησή του και απ’ αυτήν υπολογίζουµε τη 
µάζα που έχει ο «αόρατος» πλανήτης. 

Μία άλλη µέθοδος βασίζεται στην αστρο-Καλλιτεχνική απεικόνιση της γένεσης ενός ηλιακού συστήµατος.
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µετρία και τον προσδιορισµό της επακριβούς θέσης 
ενός άστρου στο ∆ιάστηµα. Για τον εντοπισµό όµως 
µικρών πλανητών η καλύτερη µέθοδος βασίζεται 
στην καταγραφή της ελάττωσης της φωτεινότητας 
ενός άστρου όταν ένας πλανήτης διέρχεται µπροστά 
από το φωτεινό δίσκο του µητρικού του άστρου. Τέ-
λος, ο συνδυασµός πολλών τηλεσκοπίων µαζί µε τη 
βοήθεια της συµβολοµετρίας είναι άλλη µία µέθοδος 
εντοπισµού εξωηλιακών πλανητών. Για τον εντοπι-
σµό όµως πλανητών στο µέγεθος της Γης, οι έρευνες 
πρέπει αναγκαστικά να γίνουν από ειδικά όργανα 
στο ∆ιάστηµα.

Είναι επίσης ενδιαφέρον να επισηµάνουµε ότι η 
διερεύνηση των πρώτων εξωηλιακών πλανητικών 
συστηµάτων εντόπισε ότι το 20% των συστηµάτων 
αυτών βρίσκονται σε τροχιά διπλών ή πολλαπλών 
άστρων. Η διαπίστωση αυτή αποδεικνύει ότι η δηµι-
ουργία πλανητών δεν περιορίζεται γύρω από µονά 
µόνον άστρα, αλλά ότι οι πλανήτες µπορούν να 
επιβιώσουν κάτω από µια ποικιλία περιβαλλόντων. 
Με όλα αυτά είναι πλέον βέβαιο ότι µέχρι το 2020 
θα µπορέσουµε άνετα να εντοπίσουµε εκατοντάδες 
πλανήτες σαν τη Γη µας και ίσως επίσης κατορθώ-
σουµε να απαντήσουµε και στο ερώτηµα για το αν 
ο πλανήτης µας είναι ο µοναδικός πλανήτης µε το 
προνόµιο της ζωής, αφού τα χηµικά συστατικά της 
ζωής είναι εκεί έξω, παντού, διασκορπισµένα στο 
Σύµπαν. Τα σύννεφα διαστρικής σκόνης και αερίων, 
εκεί όπου γεννιούνται άστρα και πλανήτες, περιέ-
χουν δεκάδες διαφορετικά είδη οργανικών µορίων, 
µορίων που παλαιότερα πιστεύαµε ότι µπορούν 
να δηµιουργηθούν µόνο στο προστατευτικό περι-
βάλλον µερικών ειδικών πλανητών. Σήµερα, όµως, 
γνωρίζουµε ότι τα πρώτα χηµικά βήµατα προς τη 
ζωή γίνονται παντού, ακόµη και στα βάθη του δια-

στρικού κενού. Υπάρχει επίσης και ο απαιτούµενος 
χρόνος. Χρόνος για ανακάτεµα, ανάπτυξη, αλλαγή. 
Χρόνος που µετριέται σε δισεκατοµµύρια χρόνια.

Οι έρευνες πάντως που έχουν διεξαχθεί µέχρι τώρα 
µας έχουν αποδείξει ότι το δικό µας είδος ζωής, 
φαίνεται να εξελίσσεται πάνω σε πλανήτες που πα-
ρουσιάζουν µια σταθερή κατάσταση θερµοκρασίας. 
Ένας τέτοιος πλανήτης θα πρέπει να βρίσκεται σε 
σταθερή απόσταση από τον ήλιο του, έτσι ώστε να 
διαθέτει νερό σε υγρή µορφή. Γιατί το νερό φαίνεται 
ότι είναι απαραίτητο στη διαδικασία της ένωσης των 
χηµικών στοιχείων που θα οδηγήσουν στη δηµιουρ-
γία της ζωής. Με όλα αυτά λοιπόν καταλήγουµε στο 
συµπέρασµα ότι το Σύµπαν πρέπει να περιλαµβά-
νει τρισεκατοµµύρια τρισεκατοµµυρίων πλανήτες. 
Μερικοί µάλιστα απ’ αυτούς θα πρέπει να έχουν όχι 
µόνο την κατάλληλη απόσταση από το γονικό τους 
άστρο, αλλά και το σωστό µέγεθος και την απαραί-
τητη σύνθεση για τη δηµιουργία και τη συντήρηση 
κάποιου είδους ζωής.

Η άποψη, άλλωστε, που αποδέχονται σήµερα οι 
περισσότεροι βιολόγοι είναι ότι όταν σε κάποιο κα-
τάλληλο περιβάλλον δηµιουργηθεί τυχαία ο πρώτος 
µονοκύτταρος µικροοργανισµός, θα ακολουθήσει 
την αλυσίδα της εξέλιξης που δεν τελειώνει που-
θενά. Ακόµα και ο σηµερινός άνθρωπος δεν είναι 
παρά ένας µόνο κρίκος µιας τέτοιας αλυσίδας, και 
όχι το τελικό αποτέλεσµα. Και αν εδώ πάνω στη Γη 
υπάρχει άφθονη ζωή, τότε ποιες είναι οι πιθανότητες 
ζωής, νοήµονος ζωής και κάπου αλλού στο Σύµπαν; 
Οποιοσδήποτε υπολογισµός είναι, προς το παρόν 
τουλάχιστον, παρακινδυνευµένος, γιατί εξαρτάται 
από µεγάλο αριθµό παραγόντων, καθένας από τους 
οποίους είναι αβέβαιος.
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Σύµφωνα µε την έρευνα µιας οµάδας επι-
στηµόνων στο Πανεπιστήµιο της Αριζόνα 
που ανακοινώθηκε το καλοκαίρι του 2004, 
η γέννηση της ζωής πάνω στη Γη πρέπει να 

οφείλεται στο βοµβαρδισµό της αρχέγονης Γης µας 
από σιδηρούς µετεωρίτες πριν από τέσσερα περίπου 
δισεκατοµµύρια χρόνια. Οι µετεωρίτες αυτοί είναι 
οι µοναδικοί φορείς του φωσφόρου στις ποσότητες 
που είναι απαραίτητοι για την ύπαρξη της ζωής, 
όπως τη γνωρίζουµε στον πλανήτη µας. ∆ιότι ο φώ-
σφορος είναι ένα από τα κύρια χηµικά στοιχεία από 
τα οποία αποτελούνται οι ζώντες οργανισµοί, αλλά 
και βασικό στοιχείο των µορίων DNA και RNA, των 
ελικοειδών δηλαδή µορίων που µεταφέρουν όλες τις 
γενετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη 
βιολογική αναπαραγωγή.

H ζωή στη Γη βασίζεται στα χηµικά συστατικά ορ-
γανικών µορίων που έχουµε ήδη δηµιουργήσει στα 
εργαστηριακά µας πειράµατα. Τα πειράµατα αυτά 
αναπαριστούν τη χηµική σύνθεση της ατµόσφαιρας 
της αρχέγονης Γης και τις συνθήκες που επικρατού-
σαν τότε και είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
µορίων, όπως είναι τα αµινοξέα και οι οργανικές 
βάσεις, που αποτελούν τα θεµελιώδη συστατικά της 
ζωής. Με τη βοήθεια αυτών των οξέων και βάσεων, 
δηµιουργούνται οι πρωτεΐνες και τα µόρια RNA και 
DNA. Η συνταγή δηλαδή της ζωής είναι πολύ απλή: 
άνθρακας, οξυγόνο, άζωτο, υδρογόνο και φώσφο-
ρο, µε λίγο σίδηρο, κάλιο και νάτριο για ποικιλία. 
Η πολυπλοκότητά της όµως βασίζεται στον άπειρο 
σχεδόν αριθµό των συνδυασµών που σχηµατίζουν 
µεταξύ τους τα απλά αυτά στοιχεία, ακριβώς όπως 
τα 24 γράµµατα της αλφαβήτου σχηµατίζουν την 
ατέλειωτη µαγεία των κειµένων της παγκόσµιας 
λογοτεχνίας. 

Αυτό που συµβαίνει είναι ότι, λόγω της δοµής που 
έχουν, τα άτοµα των χηµικών στοιχείων µπορούν να 
συνδυαστούν µεταξύ τους σχετικά εύκολα. Το άτοµο 
του άνθρακα, για παράδειγµα, έχει αποδειχτεί ως το 
πιο επιδέξιο απ’ όλα, αφού µπορεί να συνδυαστεί όχι 
µόνο µε άτοµα διαφόρων άλλων χηµικών στοιχείων, 
αλλά και µε άλλα άτοµα άνθρακα σε µία σχεδόν 
άπειρη ποικιλία συνδυασµών. Γι’ αυτόν άλλωστε το 
λόγο και η ζωή που γνωρίζουµε στη Γη βασίζεται 
στον άνθρακα.

Από τα κύρια όµως χηµικά στοιχεία της ζωής ο 
φώσφορος δεν είναι τόσο διαδεδοµένος στο γήινο 
περιβάλλον. Οπότε το ερώτηµα που τίθεται είναι 
από πού προήλθαν όλες αυτές οι ποσότητες του φω-
σφόρου που βρίσκουµε στους ζώντες οργανισµούς 
του πλανήτη µας; Η έρευνα των επιστηµόνων στην 
Αριζόνα τους οδήγησε στους σιδηρούς µετεωρίτες, 
οι οποίοι τα πρώτα µερικά εκατοντάδες εκατοµµύρια 
χρόνια βοµβάρδιζαν ανελέητα την αρχέγονη Γη µας. 
Οι µετεωρίτες αυτοί είχαν τη δυνατότητα να µετα-
τρέπουν την επιφάνειά τους, µέσα από έναν απλό 
φυσικό µηχανισµό, σε φορέα µεγάλων ποσοτήτων 
φωσφόρου πριν από τη σύγκρουσή τους µε τη Γη. 
Έτσι, φτάνοντας στον πλανήτη µας προσέθεταν 
στην επιφάνειά του τα χηµικά τους συστατικά, µετα-
ξύ των οποίων και το φώσφορο.

Στα αρχικά στάδια της ζωής της η Γη µας είχε µε-
τατραπεί σε πύρινο «πεδίο µάχης», γεµάτη από 
συντρίµµια, βάραθρα και κρατήρες επί κρατήρων. 
Βαθµιαία όµως η Γη άρχισε να κρυώνει και οι πυκνές 
ποσότητες ατµού που τη σκέπαζαν δηµιούργησαν 
βαριά σύννεφα, τα οποία συµπυκνώθηκαν σχηµα-
τίζοντας τις πρώτες βροχές. Αυτές σχεδόν αµέσως 
εξατµίστηκαν και πάλι, δηµιουργώντας νέα σύννε-
φα και νέα βροχή. Τελικά, όµως, η επιφάνεια είχε 
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κρυώσει αρκετά και έτσι σχηµατίστηκαν οι πρώτες 
θάλασσες και οι πρώτοι ωκεανοί, ενώ οι κατα-
κλυσµιαίες βροχές συνεχίστηκαν για εκατοµµύρια 
χρόνια. Έτσι, µε την πάροδο εκατοµµυρίων χρόνων 
η υπεριώδης ακτινοβολία του Ήλιου, οι συνεχείς 
ηλεκτρικές εκκενώσεις των κεραυνών και τα πρω-
τογενή χηµικά συστατικά της ατµόσφαιρας, προε-
τοίµαζαν το έδαφος για τη δηµιουργία της ζωής. Τα 
διάφορα µόρια, στις χλιαρές θάλασσες και στους 
ωκεανούς, άρχισαν να συγχωνεύονται σε όλο και 
πιο πολύπλοκες χηµικές ενώσεις, σχηµατίζοντας τα 
πρώτα αµινοξέα, πυρηνικά οξέα και πρωτεΐνες. Στις 
συνθήκες που επικρατούσαν στην αρχέγονη Γη και 
µε την πάροδο εκατοντάδων εκατοµµυρίων χρόνων 
η συνταγή «έπιασε». 

Σύµφωνα µε τα λόγια του Κάρολου ∆αρβίνου: 
«Σε κάποια µικρή χλιαρή λιµνούλα της αρχέγονης 
Γης, γεµάτη µε αµµωνία και φωσφορικά άλατα, και 
µε τη βοήθεια της θερµότητας, του φωτός και των 
ηλεκτρικών εκκενώσεων από τις αστραπές και τους 
κεραυνούς, δηµιουργήθηκαν οι πρώτες ενώσεις των 
πρωτεϊνών που θα υφίσταντο αργότερα πιο πολύπλο-
κες αλλαγές». Τα χηµικά αυτά συστατικά ενώθηκαν 
σε τυχαίους συνδυασµούς άπειρες φορές, έως ότου, 
πριν από τέσσερα δισεκατοµµύρια χρόνια περίπου, 
δηµιουργήθηκε ένα µόριο που µπορούσε να αντι-
γράψει τον εαυτό του: ήταν ο πρώτος ζωντανός 
οργανισµός που γεννήθηκε στη Γη.

Επί δύο δισεκατοµµύρια χρόνια η εξέλιξη ήταν αργή, 
έως ότου η φωτοσυνθετική δραστηριότητα των µο-
νοκύτταρων οργανισµών δηµιούργησε τις κατάλλη-
λες συνθήκες για την ανάπτυξη πιο σύνθετων ειδών 
ζωής, πριν από 700 περίπου εκατοµµύρια χρόνια. 
Στα επόµενα 150 περίπου εκατοµµύρια χρόνια, οι 

ωκεανοί γέµισαν από τεράστιο αριθµό ειδών ζωής. 
Την εποχή εκείνη στη θάλασσα είχαν αναπτυχθεί 
οι τριλοβίτες, τα κοράλλια και τα φύκια, ενώ η 
επιφάνεια της Γης ήταν κερµατισµένη σε τεράστιες 
λιθοσφαιρικές πλάκες που έπλεαν πάνω στο ρευστό 
υπόστρωµα του γήινου φλοιού. Όµως, οι µελέτες 
που έχουν διεξαχθεί για την εξέλιξη της ζωής τα 
τελευταία 500 εκατοµµύρια χρόνια µας έχουν απο-
καλύψει τις ενδείξεις αρκετών µαζικών αφανισµών.

Αν και είναι αρκετά δύσκολο να εντοπίσουµε επα-
κριβώς πότε συνέβησαν οι µαζικές εξαφανίσεις 
µεγάλων ποσοστών των διαφόρων ειδών ζωής του 
πλανήτη µας, εντούτοις υπάρχουν αρκετές ενδείξεις 
που οδηγούν ορισµένους επιστήµονες να προσδιο-
ρίσουν ότι µαζικές εξαφανίσεις συµβαίνουν κάθε 26 
περίπου εκατοµµύρια χρόνια, πράγµα που σηµαίνει 
ότι τα τελευταία 500 περίπου εκατοµµύρια χρόνια 
είχαµε συνολικά 20 περίπου τέτοιους µαζικούς αφα-
νισµούς. Από όλους αυτούς τους αφανισµούς έχουν 
εντοπιστεί έξι περίπου που ήταν ιδιαίτερα έντονοι, 
µερικοί µάλιστα πρέπει να οφείλονται σε εξωγήινους 
παράγοντες, όπως είναι οι συγκρούσεις της Γης µας 
µε αστεροειδείς. Σε κάποια παρόµοια σύγκρουση, 
πρέπει να οφείλεται και ο θάνατος των δεινοσαύ-
ρων, πριν από 65 εκατοµµύρια χρόνια, όταν τότε 
πάνω από το 70% όλων των ειδών ζωής του πλανή-
τη µας καταδικάστηκε σε µαζικό αφανισµό, ενώ όλα 
τα είδη ζωής που βλέπουµε σήµερα γύρω µας είναι οι 
απόγονοι όσων επιβίωσαν από την τροµερή εκείνη 
σύγκρουση. Στο καταστροφικό αυτό γεγονός, που 
ίσως επαναληφθεί και στο µέλλον, οφείλουµε την 
ύπαρξή µας µιας και το µονοπάτι της εξέλιξης δεν 
είναι προκαθορισµένο, αφού υπάρχουν πολλές και 
κρίσιµες καµπές. 
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Μάνος Κιτσώνας

Φίλιππος Λούβαρης
Γιώργος Μαυρίκος

Χρήστος Χρηστογιώργος

Τεχνικοί Παραγωγής
Φίλιππος Λούβαρης
Γιώργος Μαυρίκος

Χρήστος Χρηστογιώργος

∆ιαφάνειες & Γραφικά
Μάριος Παρίσης

Εικονική Πραγµατικότητα
3D Αnimation - Computer Graphics

Allsky.de
Kiel, Germany

Kenan Bromann

Tom Kwasnitschka
Tim Florian Horn

The Animonauts
Θεσσαλονίκη
Guy Brochard

Ευγενία Τικταπανίδου

ArtFX
Αθήνα

Ιωάννης Βαµβακάς

Evans & Sutherland
Salt Lake City, Utah

Terrence Murtagh
Michael Daut

Don Davis
Kevin Scott
Marty Sisam

Mirage 3D
Hague, Netherlands

Robin Sip

WhiteTowerMedia
Θεσσαλονίκη

Κωνσταντίνος Γιάντζιος
Σάκης Καλέας

Μανώλης ∆ουβίτσας
Γιάννης Παπαδάκος

Μάριος Βλάχος
Γιάννης Κωνσταντίνου

∆ιεύθυνση Παραγωγής
Παναγιώτης Σιµόπουλος

Γιώργος Μαυρίκος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ

∆ιεύθυνση Λειτουργίας
Γιάννης Αποστολίδης

Κώστας Πανταζόπουλος

Τεχνική Υποστήριξη i-Werks
Γιώργος Τσεσµελής
Λουκάς Αρµπιλιάς

Άρης Νουκάκης

Xειριστές - Tεχνικοί Πλανηταρίου
Γιάννης Χειράκης

∆ωρόθεος Γιδόπουλος

Γραµµατεία - Κρατήσεις - Ταµείο
Νάντια Σινοπούλου

Σπυριδούλα Χαλικιοπούλου
Ευαγγελία Κοσιάδου

Γιώργος Παππούς
Ταρσίτσα Χρηστίδη

∆ιεύθυνση Επικοινωνίας
Γλυκερία Ανυφαντή

∆ηµόσιες Σχέσεις
Εύη Γαρδίκη

Νίκος Θωµαΐδης
Πένυ Θωµοπούλου
Ναυσικά Πολενάκη

Πωλίνα Τριανταφύλλου
Ζινέτ Χαΐδοπούλου

Studio Hχοληψίας
StarGazer Audio

Ιδρύµατος Ευγενίδου

Aναπαραγωγή Ήχου
6.1 SURROUND SOUND 40.000 w

Συστήµατα Προβολής & Παρουσίασης
DigitalSky2

Digital Universe
Digistar 3

Παραγωγή
Ίδρυµα Ευγενίδου

© 2008
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Γιατί άραγε ο αριθµός «εφτά» ασκεί διαχρονικά µια 
τόσο ιδιαίτερη γοητεία στους ανθρώπους όλων σχεδόν 
των πολιτισµών και όλων των ηπείρων; Η προσπάθεια 
να απαντηθεί αυτό το εύλογο ερώτηµα θα αποτελέσει 
και την αφετηρία για ένα συναρπαστικό ταξίδι γνωρι-
µίας µε «Τα 7 Θαύµατα του Κόσµου», θέµα που πραγ-
µατεύεται ο Οδηγός Παράστασης της νέας παραγω-
γής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Ξεκινώντας από τα 
θαύµατα που σµίλεψε η Φύση και ο Άνθρωπος στη Γη 
µας, θα αναζητήσουµε τα 7 Θαύµατα του Ηλιακού µας 
Συστήµατος και θα περιηγηθούµε στα βάθη του χώρου 
και του χρόνου, αναζητώντας  τα 7 Θαύµατα του Σύ-
µπαντος. Γιγάντια ηφαίστεια και τεράστιες χαράδρες, 
εντυπωσιακές εκρήξεις υπερκαινοφανών άστρων και 
γιγάντιες γαλαξιακές Μαύρες Τρύπες, είναι ελάχιστα 
µόνο από τα θαύµατα που κρύβει η απεραντοσύνη του 
διαστήµατος. Αφού, παραφράζοντας τον Άµλετ, υπάρ-
χουν πολλά περισσότερα εκεί έξω απ’ όσα µπορούµε να 
ονειρευτούµε.  


