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   εικόνα στο εξώφυλλο  

 

Το αστέρια του φυσικού αερίου στον NGC 2174 και τα αστέρια κερδίζουν. Πιο 

συγκεκριμένα, το ενεργειακό φως και οι άνεμοι  εξατμίζονται και διασπείρονται από 

τα μαζικά νεοσυσταθείσα αστέρια στα σκοτεινά αστρικά βρεφοκομεία στα οποία 

σχηματίζονται . Ο NGC 2174 μπορεί να βρεθεί με κιάλια κοντά στο κεφάλι του 

ουράνιου κυνηγού. Περίπου 6.400 έτη φωτός μακριά, καλύπτει μια έκταση 

μεγαλύτερη από την πανσέληνο και περιβάλλει χαλαρά ανοιχτά σμήνη νέων 

άστρων. Η παραπάνω εικόνα είναι από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 
 

Αστέρες στον αστερισμό του Ωρίωνα 

 

Στην Αστρονομία γενικά αστέρας (star) ή απλανής (σε αντιδιαστολή με 

τον πλανήτη), ονομάζεται το κάθε ουράνιο σώμα που διατηρεί όλες εκείνες τις 

ιδιότητες του δικού μας Ηλίου πέριξ του οποίου περιστρέφεται η Γη. Συνεπώς όλοι 

οι αστέρες είναι Ήλιοι εκ των οποίων και παρατηρείται κατάστικτος ο ουράνιος 

θόλος. 

Κατά την Αστροφυσική ο κάθε αστέρας είναι ένα λαμπερό αέριο ουράνιο σώμα που 

παράγει ενέργεια από πυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης που συμβαίνουν 

στον πυρήνα του. Όταν η μάζα του σώματός του είναι μικρότερη από 0.08 φορές της 

μάζας του ήλιου οι πιέσεις και οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο κέντρο του, 

δεν επαρκούν προκειμένου να αρχίσουν οι πυρηνικές συντήξεις. Επομένως η μάζα 

όλων των αστέρων είναι μεγαλύτερη από την ανωτέρω ποσότητα. 

Οι αστέρες γεννιούνται σε νεφελώματα, όταν μία περιοχή καταρρεύσει από το βάρος 

της. Όταν είναι αρκετά πυκνό, αρχίζουν οι πυρηνικές αντιδράσεις, καθώς το 

υδρογόνο μετατρέπεται σε ήλιο μέσω της πυρηνικής σύντηξης. Όσο το άστρο κάνει 

αυτή τη διαδικασία, βρίσκεται στην κύρια ακολουθία. Η εσωτερική πίεση αποτρέπει 

το άστρο από την κατάρρευση. Όταν τελειώσει αυτή η φάση, αστέρες με μάζα 

τουλάχιστον 0,4 φορές ,όσο η ηλιακή, μετατρέπονται σε ερυθρούς γίγαντες και 

συντήκουν βαρύτερα στοιχεία. Στη συνέχεια αστέρες σαν τον ήλιο απομακρύνουν 

την ατμόσφαιρά τους και μετατρέπονται σε λευκούς νάνους. Αστέρια δέκα ή 

περισσότερες φορές μεγαλύτερα  από τον ήλιο, συντήκουν όλο και βαρύτερα 

στοιχεία, μέχρι να σχηματιστεί σίδηρος. Τότε εκρήγνυνται ως υπερκαινοφανείς 
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αστέρες και το αντικείμενο που μένει είναι απίστευτα συμπυκνωμένο. Αυτά τα 

αντικείμενα είναι οι αστέρες νετρονίων και οι μαύρες τρύπες. 
 

 
 

Αυτό που βλέπουμε είναι  ο εκρηκτικός θάνατος ενός άστρου με την μορφή μιας σουπερνόβα. Ένα 

από τα πιο θεαματικά φαινόμενα στο Σύμπαν. 

 

Όταν τα μεγαλύτερα άστρα στο Σύμπαν καταρρέουν, όλη η ενέργεια που είναι 

αποθηκευμένη στο εσωτερικό του διάπυρου πυρήνα τους εκτοξεύεται προς τα έξω με 

απίστευτη δύναμη. Με την έκρηξη του πυρήνα όλη αυτή η ενέργεια 

απελευθερώνεται σε μια κατακλυσμιαία στιγμή εξαλείφοντας την ύπαρξη του 

άστρου δημιουργώντας ένα τεράστιο νέφος αερίων και σκόνης. 

Με την πάροδο εκατομμυρίων ετών από τα λείψανα αυτά του άστρου θα 

δημιουργηθούν κι άλλα άστρα. Αυτός είναι, άλλωστε, κι ο κύκλος ζωής των άστρων, 

ο κύκλος ζωής του Σύμπαντος.  
 

 

 Η συντακτική επιτροπή 
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ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΟΛΟΣ 

 
 

 
 

Άστρα σε όλους τους χρωματισμούς στον 

ουράνιο θόλο 

  Οι αστέρες που βλέπουμε με γυμνό 

μάτι στον ουρανό παρουσιάζουν μια 

ποικιλία ως προς τη λαμπρότητα και το 

χρώμα τους. Άλλοι είναι λαμπροί και 

άλλοι αμυδροί. Μερικοί φαίνονται 

ερυθροί και άλλοι κίτρινοι ή γαλάζιοι. 

Παρατηρώντας τη νύκτα, στον 

Ουράνιο θόλο τους αστέρες, 

διαπιστώνεται ότι αυτοί δεν 

κατανέμονται ομοιόμορφα σ΄ αυτόν, 

ενώ παρουσιάζουν κάποια ευδιάκριτα 

συμπλέγματα τα οποία και 

ονομάζονται αστερισμοί. 

Οι αστέρες βρίσκονται καταχωρημένοι 

σε καταλόγους. Από 

τη παρατήρηση των αστέρων, αυτοί 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

Αειφανείς αστέρες, που 

παρατηρούνται όλο το 24ωρο, πάνω 

από τον ορίζοντα 

Αφανείς αστέρες, , που παραμένουν 

όλο το 24ωρο υπό τον ορίζοντα και η 

παρατήρησή τους δεν είναι εφικτή. 

 Αμφιφανείς αστέρες, που άλλοτε 

παρατηρούνται υπέρ τον ορίζοντα και 

άλλοτε όχι. 

Από τους αστέρες μόνο οι λαμπρότεροι 

φέρουν ο καθένας ιδιαίτερο όνομα, 

συνήθως ελληνικής προέλευσης όπως 

ο Αρκτούρος ή αραβικής όπως 

ο Αλτάιρ (= αετός ιπτάμενος). 

Τόσο όμως αυτοί οι  αστέρες, όσο και 

όλοι οι άλλοι οι ορατοί 

χωρίς τηλεσκόπιο, σε κάθε αστερισμό, 

έχουν καθορισθεί διεθνώς (ο καθένας) 

με ένα γράμμα (μικρό) του ελληνικού 

αλφαβήτου. Το γράμμα α έχει συνήθως 

ο λαμπρότερος αστέρας του 

αστερισμού, το β ο αμέσως 

αμυδρότερος κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν 

ο Βέγας, ο λαμπρότερος αστέρας του 

βορείου ουράνιου ημισφαιρίου, 

στον αστερισμό της Λύρας, λέγεται 

και α Lyr (ή α της Λύρας). 

Εάν κάποιος αστερισμός έχει 

περισσότερους από 24 αστέρες (αρκετά 

σύνηθες) τότε αμέσως μετά τον ω (του 

ελληνικού αλφαβήτου) 

χρησιμοποιούνται τα γράμματα του 

λατινικού αλφαβήτου. Μετά το τέλος 

του λατινικού αλφαβήτου 

χρησιμοποιούνται οι αραβικοί αριθμοί. 

Προκειμένου δε περί των υπολοίπων 

αστέρων που είναι ορατοί μόνο με 

τηλεσκόπια, αντί ονόματος 

χρησιμοποιείται ο αριθμός με τον 

οποίο και έχουν καταχωρηθεί 

στους αστρικούς καταλόγους. 
 

 
 

Κουιντέτο Στεφάνου Περίπου 300 

εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, μόνο 
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τέσσερις από τους πέντε γαλαξίες σε ένα 

κοσμικό χορό. 

  Γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά ότι το 

Σύμπαν αλλάζει συνεχώς με βίαιο 

τρόπο. Αναρίθμητοι γαλαξίες 

περιέχουν δισεκατομμύρια άστρα, και 

όλα τους γεννιούνται, ζουν, πεθαίνουν 

και ξαναγίνονται συνεχώς. 

Η γένεση, η εξέλιξη και το τέλος των 

αστέρων συνδέονται με τα πιο 

εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα, 

όπως είναι οι λευκοί νάνοι, οι μαύρες 

τρύπες, οι εκρήξεις των 

υπερκαινοφανών αστέρων κ.ά.  

Στην πρόσκαιρη ζωή μας πάνω στη Γη 

τίποτε δεν μας φαίνεται τόσο μόνιμο 

και σταθερό όσο τ’ άστρα στον 

ουρανό. 

 Χρόνια και χρόνια τώρα, τα ίδια 

άστρα, στους ίδιους αστερισμούς, 

λαμπυρίζουν σταθερά και αξιόπιστα 

όσο και ο Ήλιος. Με ελάχιστες μόνο 

εξαιρέσεις, τα άστρα που βλέπουμε 

στην εικόνα  στον ουρανό, για την ίδια 

ημερομηνία έχουν παραμείνει σταθερά 

στην ίδια αυτή θέση τους επί χιλιάδες 

χρόνια. 

 

 
 

Ουράνιος θόλος  9 – 3 – 2012 στις 20:56
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Στα νοτιοδυτικά υπάρχουν  τρία άστρα 

σε ευθεία γραμμή που 

αντιπροσωπεύουν τη ζώνη του 

φημισμένου κυνηγού Ωρίωνα.  

Αν προεκτείνουμε τη ζώνη του Ωρίωνα 

προς τ’ αριστερά θα βρούμε τον Σείριο, 

το λαμπρότερο άστρο στον ουρανό, 

στον αστερισμό του Μεγάλου Κυνός. 

Προς την αντίθετη κατεύθυνση θα 

οδηγηθούμε στον Αλντεμπαράν του 

Ταύρου. Ο Ταύρος ήταν ζώο ιερό για 

τους Βαβυλώνιους, τους Πέρσες και 

τους Κρήτες, ενώ για τους αρχαίους 

Αιγύπτιους ήταν το σύμβολο της 

αθανασίας. 

Πιο πάνω βρίσκονται δύο λαμπρά 

άστρα, ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης 

Στα ανατολικά τ’ ουρανού ένα αστρικό 

δρεπάνι μαζί με ένα τρίγωνο 

σχηματίζουν τον ζωδιακό αστερισμό 

του Λέοντα, με το λαμπρότερο άστρο 

του τον "Βασιλίσκο", ένα από τα 

άστρα-φύλακες των ουρανών. 

Τα πάντα εκεί πάνω μοιάζουν 

αναλλοίωτα, γαλήνια, και ειρηνικά!  

Κι όμως, όλα όσα βλέπουμε εκεί πάνω 

δεν είναι παρά μια καλοστημένη 

απάτη! Γιατί αν επιχειρούσαμε ένα 

ταξίδι ανάμεσα στ' άστρα, δεν θα 

βρίσκαμε ένα ήρεμο και αναλλοίωτο 

Σύμπαν, αλλά θ' ανακαλύπταμε απτές 

αποδείξεις για το αντίθετο.  

Μια συνεχής δημιουργία και 

καταστροφή, σ' ένα εξαιρετικά Βίαιο 

Σύμπαν! 

 
NGC 4676: Δυο γαλαξίες ενώνονται 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

HERTZSPRUNG – RUSSELL 
 

  Τα αστέρια που βλέπουμε στον 

ουρανό έχουν κύκλους ζωής, όπως και 

τα ανθρώπινα όντα, αλλά δεν έχουν 

όλα την ίδια ιστορία ζωής. Η 

κατανόηση της φύσης και της ιστορίας 

των αστεριών δεν ήταν εύκολη 

υπόθεση και ήρθε αργά στην 

ανθρωπότητα. 

Οι αστρονόμοι πάντα προσπαθούσαν 

να καταλάβουν πως γεννιούνται, πως 

εξελίσσονται και πως πεθαίνουν.  

Σκέφτηκαν λοιπόν πως αν έβρισκαν 

ομοιότητες μεταξύ τους, θα μπορούσαν 

να τα ομαδοποιήσουν και στη συνέχεια 

διαφοροποιώντας τη μια ομάδα από 

την άλλη θα άνοιγαν το δρόμο για την 

κατανόηση της εξέλιξή τους.       

Η αιτία της διαβάθμισης των 

χρωμάτων τους είναι η διαφορετική 

θερμοκρασία της ατμόσφαιρας του 

κάθε αστέρα. Οι θερμότεροι έχουν 

χρώμα μπλε, ενώ οι πιο ψυχροί 

κόκκινο. Οι αρχαίοι αστρονόμοι 

προσπάθησαν να βρουν έναν τρόπο, 

για να ταξινομήσουν τους αστέρες 

ανάλογα με το πόσο λαμπροί 

φαίνονταν, ή -με σημερινή ορολογία- 

ανάλογα με το φαινόμενο μέγεθός 

τους, που το συμβολίζουμε διεθνώς με 

το γράμμα m. 

Αφού δεν μπορούμε να έχουμε 

στοιχεία για τα στάδια της ζωής ενός 

αστέρα, αρκεί να μελετήσουμε ένα 

πλήθος αστέρων, που βρίσκονται σε 

διαφορετικά στάδια εξέλιξης.  

Κάτι ανάλογο συμβαίνει, όταν 

μελετάμε μια μεγάλη, τυχαία ομάδα 

ανθρώπων, όπου συναντάμε άτομα 

κάθε ηλικίας.  

Πρώτος ο Δανός αστρονόμος 

Χέρτζσπρουνγκ (Hertzsprung) το 1911 
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και αργότερα ο Αμερικανός Ράσσελ 

(Russel) το 1913 εργάστηκαν με βάση 

αυτήν τη σκέψη. Διερεύνησαν λοιπόν, 

ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το 

ενδεχόμενο ύπαρξης κάποιας σχέσης 

μεταξύ της επιφανειακής 

θερμοκρασίας ή του φασματικού τύπου 

και της λαμπρότητας ή του απόλυτου 

μεγέθους των αστέρων.  

 

 
Ejnar Hertzsprung 

 

   O Hertzsprung γεννήθηκε στις 8 

Οκτωβρίου 1873 στην Κοπεχγάγη. 

Είχε σπουδάσει χημικός μηχανικός και 

άρχισε να ασχολείται με την 

αστρονομία καθώς εργαζόταν πάνω 

στη χημεία του φωτογραφικού φίλμ.  

Μια μέρα καθώς εξέταζε το σχέδιο 

ταξινόμησης της Maury διαπίστωσε 

πως τα αστέρια στις υποδιαιρέσεις της 

(a, b και c), μετακινούνταν με 

διαφορετικούς ρυθμούς και κατάλαβε 

πως αυτά βρίσκονταν σε διαφορετικές 

αποστάσεις. Ιδιαίτερη εντύπωση του 

έκανε το γεγονός πως κάποια αμυδρά 

αστέρια κινούνταν γρήγορα, πράγμα 

που σήμαινε ότι αυτά ήταν κοντά στη 

Γη. Κάποια άλλα επίσης αμυδρά και 

κόκκινα κινούνταν αργά, άρα 

βρίσκονταν πολύ μακριά και φαινόταν 

αμυδρά εξαιτίας της απόστασής τους.  

Για την πρώτη περίπτωση αναγνώρισε 

πως αυτά τα αστέρια, ενώ βρίσκονταν 

κοντά στη Γη, διακρίνονταν δύσκολα 

γιατί όντως ήταν αμυδρά. Για τη 

δεύτερη περίπτωση η απάντηση δεν 

φαινόταν να είναι τόσο απλή.  Το 

σίγουρο ήταν ότι βρίσκονται αρκετά 

μακριά και ήταν κόκκινα γιατί η 

επιφανειακή τους θερμοκρασία ήταν 

χαμηλότερη από τη θερμοκρασία των 

μπλε και άσπρων αστεριών. Λογικό 

λοιπόν θα ήταν να μην διακρίνονται 

καν αφού η ποσότητα του φωτός που 

εξέπεμπαν ανά τετραγωνικό μέτρο 

ήταν σχετικά μικρή. Σκέφθηκε λοιπόν 

ότι για να εκπέμψει ένα τέτοιο αστέρι 

τόσο φως ώστε να διακρίνεται θα 

πρέπει να έχει μια τεραστίων 

διαστάσεων επιφάνεια. Αυτό ήταν μια 

εκπληκτική διαπίστωση. Σήμερα αυτά 

τα αστέρια τα αποκαλούμε ερυθρούς 

γίγαντες και υπεργίγαντες και τα 

αναγνωρίζουμε ως προχωρημένο 

στάδιο στη ζωή των αστεριών. 

Αυτή η ανακάλυψη του Hertzsprung 

σήμαινε ότι η θερμοκρασία ενός  

άστρου, δεν ήταν καθοριστική, για να 

γνωρίζουν οι αστρονόμοι ό,τι ήθελαν 

να μάθουν γι’ αυτό. Ο Hertzsprung 

σχεδίασε ένα διάγραμμα με 

συντεταγμένες, όπου συσχέτιζε το 

απόλυτο μέγεθος των άστρων με το 

δείκτη χρώματος (διάγραμμα 

φωτεινότητας-δείκτη χρώματος ή 

απολύτου μεγέθους-δείκτη χρώματος). 

Ασφαλώς πολύ σωστά αφού σήμερα 

γνωρίζουμε ότι η φωτεινότητα ή 

απόλυτη λαμπρότητα και το απόλυτο 

μέγεθος συνδέονται λογαριθμικά 

[Μ=m+5-5log(r)]. 

 Στο διάγραμμα αυτό τα αστέρια 

διακρίνονται σε δύο κύριες ομάδες. Τα 



 10 

περισσότερα αστέρια, οι νάνοι (δεν 

πρέπει να συγχέονται με του λευκούς 

νάνους), συνωστίζονται σε μία ζώνη 

που διασχίζει διαγώνια το διάγραμμα 

που την ονόμασε Κύρια Ακολουθία. 

Τα υπόλοιπα άστρα, οι γίγαντες, 

βρίσκονται σε μια άλλη ζώνη, τον 

Κλάδο των Γιγάντων.  

Ο Hertzsprung δημοσίευσε τα 

συμπεράσματα του δύο φορές, το 1905 

και το 1907, στο περιοδικό Zeitschrift 

fur Wissenschaftliche Photographie 

(Περιοδικό της Επιστημονικής 

Φωτογραφίας), που ήταν άσχετο με την 

αστρονομία. Ως εκ τούτου ήταν 

απίθανο να διαβάσουν την εργασία του 

άλλοι αστρονόμοι.  
 

 
Russell, Henry Norris 

 

 Την ίδια εποχή στο Πανεπιστήμιο του 

Princeton, ο Αμερικανός αστρονόμος 

Henry Norris Russell, εργαζόταν πάνω 

στην ταξινόμηση των άστρων 

ανεξάρτητα από τον Hertzsprung και 

με διαφορετικά κίνητρα. Ο Russell 

γεννήθηκε το 1877 στη Νέα Υόρκη, 

σπούδασε Αστρονομία στο 

πανεπιστήμιο του Princeton και 

απέκτησε το διδακτορικό του το 1899. 

Ενώ λοιπόν ο Hertzsprung προσπάθησε 

να βελτιστοποιήσει την ταξινόμηση 

των αστρικών φασμάτων, ο Russell 

προσπαθούσε να καθορίσει με πιο 

τρόπο εξελίσσονται τα αστέρια. Ο 

Russell ήταν εκείνος που βοήθησε να 

οργανωθεί ένα από τα πρώτα 

προγράμματα μέτρησης των 

αποστάσεων με τη χρήση 

φωτογραφικού φιλμ, αντί των οπτικών 

παρατηρήσεων.  

Έτσι όταν βρέθηκε μπροστά στο 

πρόβλημα των ερυθρών αστεριών, είχε 

άμεσα στοιχεία όσον αφορά στις 

αποστάσεις τους. Το 1909 ο Russell 

είχε ολοκληρώσει την εργασία του και 

είχε καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα με 

τον Hertzsprung:  Ότι υπάρχουν δύο 

είδη αστεριών, οι νάνοι και οι γίγαντες 

και ότι όσο θερμότερη είναι η 

επιφάνεια ενός άστρου τόσο 

περισσότερη ενέργεια εκπέμπει προς το 

διάστημα.  

Τον Ιούνιο του 1913 ο Russell  

παρουσίασε την εργασία του σε μία 

συνεδρίαση στο Λονδίνο και ξανά τον 

Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου στη 

συνεδρίαση της Αστρονομικής και 

Αστροφυσικής Εταιρείας στην 

Ατλάντα. Οι αστρονόμοι για να 

τιμήσουν και τους δύο ονόμασαν το 

διάγραμμα H-R 
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Σε ένα διάγραμμα με τετμημένες τις 

θερμοκρασίες των αστέρων και 

τεταγμένες τις λαμπρότητές τους 

τοποθετούνται  τα παρατηρησιακά 

δεδομένα. Το διάγραμμα αυτό -

γνωστό ως διάγραμμα 

θερμοκρασίας-λαμπρότητας ή 

συντομευμένα H-R (από τα αρχικά 

των ονομάτων των Hertzsprung και 

Russel)- οδήγησε τους αστρονόμους σε 

πολύ σημαντικά συμπεράσματα και 

σηματοδότησε μια καινούργια εποχή 

για τη μελέτη των αστέρων. 

Οι αστέρες δεν κατανέμονται 

ομοιόμορφα και τυχαία, αλλά 

ομαδοποιούνται σε τέσσερις βασικές 

περιοχές του διαγράμματος. Οι αστέρες 

κάθε ομάδας έχουν περίπου τις ίδιες 

μάζες και ακτίνες.   Πρέπει εδώ να 

τονισθεί πως ο κυριότερος παράγοντας 

που καθορίζει τη θέση ενός άστρου 

πάνω στην Κύρια Ακολουθία, είναι η 

μάζα του. Τα άστρα μεγάλης 

μάζας είναι τα μπλε και φωτεινά ενώ 

τα μικρότερης μάζας άστρα είναι τα 

κόκκινα και αμυδρά. Στο πάνω μέρος 

τη ζώνης παρατηρούμε μια επίσης 

σημαντική συγκέντρωση αστεριών που 

ονομάζεται Κλάδος των Γιγάντων 

αστέρων. 

 

 
 

 Διάγραμμα H-R. Οι λευκές γραμμές δείχνουν 

τις διαφορετικές ομάδες γνωστών αστέρων 

του ουρανού. Στον οριζόντιο άξονα μετράμε 

τις θερμοκρασίες και στον κατακόρυφο τη 

φωτεινότητα. Οι διαστάσεις των αστέρων της 

ίδιας ομάδας είναι ανάλογες με τις 

πραγματικές, ενώ δεν ισχύει αυτό μεταξύ των 

αστέρων διαφορετικών ομάδων 

Οι περισσότεροι αστέρες βρίσκονται 

κατά μήκος μιας ζώνης που διασχίζει 

διαγώνια το διάγραμμα και ονομάζεται 

Κύρια Ακολουθία. Οι αστέρες της 

Κύριας Ακολουθίας, ανάμεσα στους 

οποίους είναι και ο Ήλιος, ονομάζονται 

νάνοι αστέρες. Στο κάτω δεξιό άκρο 

της Κύριας Ακολουθίας αντιστοιχούν 

αστέρες χαμηλής θερμοκρασίας 

(χρώματος κόκκινου), ενώ στο επάνω 

αριστερό άκρο αστέρες υψηλής 

θερμοκρασίας (χρώματος μπλε). 

Το 90% των αστέρων που βλέπουμε 

στον ουρανό ανήκουν στην Κύρια 

Ακολουθία. Είναι λοιπόν εύλογο να 

συμπεράνουμε ότι οι αστέρες περνούν 

τον περισσότερο χρόνο της ζωής τους 

ως νάνοι αστέρες.  

Πάνω και δεξιά από την Κύρια 

Ακολουθία είναι κατά σειρά οι 

γίγαντες και οι υπεργίγαντες 

αστέρες. Ονομάζονται έτσι, επειδή οι 

διαστάσεις τους είναι πολύ μεγάλες σε 

σχέση με τις διαστάσεις των αστέρων 

της Κύριας Ακολουθίας. Οι γίγαντες 

είναι πολύ περισσότεροι από τους 

υπεργίγαντες. 

Οι γίγαντες, έχουν εξαντλήσει το 

υδρογόνο του πυρήνα τους, αλλά 

εξακολουθούν να καίνε υδρογόνο στα 

εξωτερικά τους στρώματα. Έχουν 

λοιπόν τις ίδιες επιφανειακές 

θερμοκρασίες από τους αντίστοιχους 

νάνους τις Κύριας Ακολουθίας, έχουν 

όμως αραιότερες ατμόσφαιρες, έχουν 

διασταλεί και είναι πολύ φωτεινά, 

εφόσον η φωτεινότητα τους εξαρτάται 

από την ακτίνα τους.

file:///D:/astronomy/glossary/d.htm%23tag1
file:///D:/astronomy/glossary/n.htm%23tag2
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.

 

  Πάνω από τον κλάδο των γιγάντων 

βρίσκονται οι υπεργίγαντες αστέρες. 

Είναι τα άστρα στα οποία το ήλιον του 

πυρήνα τους μετατρέπεται σε άνθρακα, 

η δε λαμπρότητα τους και η ακτίνα 

τους έχουν τη μέγιστη τιμή τους. 

Κάτω και αριστερά από την Κύρια 

Ακολουθία βρίσκονται οι λευκοί 

νάνοι. Οι λευκοί νάνοι, ενώ έχουν 

υψηλές θερμοκρασίες, όπως προκύπτει 

από το φάσμα τους, είναι αμυδροί 

αστέρες εξαιτίας των μικρών τους 

διαστάσεων. Σ’ αυτά τα άστρα, οι 

θερμοπυρηνικές αντιδράσεις έχουν 

σταματήσει τελείως, ενώ η 

ακτινοβολία τους προέρχεται από τις 

υψηλές θερμοκρασίες που έχουν 

εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τους. Θα 

μπορούσαμε να πούμε πως πρόκειται 

για καυτές αστρικές στάχτες. 

Είναι σωστό να υπογραμμίσουμε ότι τα 

άστρα, όχι μόνο αντιπροσωπεύονται 

από ένα σημείο πάνω στο διάγραμμα 

H-R, αλλά και ολόκληρος ο κύκλος της 

ζωής τους μπορεί να αντιπροσωπευθεί 

από μία τροχιά. Αυτό σημαίνει ότι τα 

αστέρια αλλάζουν θέσεις στο 

διάγραμμα καθώς αυτά εξελίσσονται. 

Μάλιστα καταλαμβάνουν θέση σ’ αυτό 

πριν ακόμα αρχίσουν να εξαντλούν  το 

υδρογόνο του πυρήνα τους. Όταν 

δηλαδή βρίσκονται στη φάση του 

τοκετού και δεν είναι παρά θερμές και 

αραιές μπάλες αερίου και σκόνης. Σ’ 

αυτή τη φάση τα ονομάζουμε 

πρωτοαστέρες. Τους πρωτοαστέρες 

τους εντοπίζουμε στο πάνω δεξιό 

μέρος του διαγράμματος, κοντά στους 

ερυθρούς γίγαντες.  

Επειδή η αδιαφάνεια του υλικού που 

τους συγκροτεί είναι μικρή στο σύνολο 

της, η δημιουργούμενη ακτινοβολία 
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φθάνει πολύ γρήγορα στα εξωτερικά 

τους στρώματα, με αποτέλεσμα να 

είναι πολλοί λαμπροί αλλά όχι στα 

ορατά μήκη κύματος. Η σκόνη που 

τους περιβάλλει απορροφά σχεδόν όλο 

το ορατό φως που ακτινοβολούν γι’ 

αυτό είναι δύσκολο να τους 

εντοπίσουμε. Μπορούμε όμως να τους 

αναζητήσουμε στο υπέρυθρο.  

Καθώς συνεχίζεται η κατάρρευση της 

ύλης προς το κέντρο τους, οι 

πρωτοαστέρες συστέλλονται και η 

φωτεινότητα τους ελαττώνεται επειδή 

μικραίνουν οι διαστάσεις τους. Από 

την πάνω δεξιά περιοχή στο διάγραμμα 

H-R αρχίζουν να κινούνται προς τα 

κάτω, αλλά ανάλογα με τη μάζα τους η 

τροχιά τους διαφοροποιείται.  

 

 Οι πρωτοαστέρες που έχουν μάζα ίση 

ή μικρότερη της Ηλιακής κινούνται 

σχεδόν κατακόρυφα στο διάγραμμα. 

Όσοι έχουν μάζες μεγαλύτερες της 

Ηλιακής κινούνται λοξά αριστερά στο 

διάγραμμα και καταλαμβάνουν θέση 

στην Κύρια Ακολουθία σε 

συντομότερο χρόνο από τους 

προηγούμενους. 

 Όλα τα άστρα καθώς θερμαίνονται και 

μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι 

πυρηνικές συντήξεις στον πυρήνα τους, 

χαράζουν μία τροχιά πάνω στο 

διάγραμμα. Ο γεωμετρικός τόπος που 

καταλαμβάνουν κάθε φορά, είναι στην 

ουσία μια γραμμή που την ονομάζουμε 

Κύρια Ακολουθία Μηδενικής Ηλικίας. 

Μόλις τ’ αστέρια αρχίσουν να καίουν 

το υδρογόνο τους έρχονται και 

κάθονται σε μία συγκεκριμένη θέση 

πάνω στην Κύρια Ακολουθία, για την 

οποία θα αποφασίσει η μάζα τους και 

εκεί θα παραμείνουν για το μεγαλύτερο 

διάστημα της ζωής τους. 
 

 
 

  Ο Ήλιος μας θα περάσει περίπου 11 

δισεκατομμύρια χρόνια στην Κύρια 

Ακολουθία μέχρι να εξαντληθεί το 

υδρογόνο στον πυρήνα του. Τότε θα 

αρχίσουν πιο σύνθετες πυρηνικές 

αντιδράσεις στο εσωτερικό του που θα 

αναγκάσουν την επιφάνειά του να 

ψυχθεί και να διογκωθεί. Τότε θα 

μετακινηθεί στο άνω δεξιό μέρος του 

διαγράμματος, στον Κλάδο των 

Γιγάντων. Εκεί θα μείνει ένα πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με 

το χρόνο που παρέμεινε στην Κύρια 

Ακολουθία. Και αυτό γιατί πολύ 

γρήγορα θα σταματήσουν όλες οι 

πυρηνικές αντιδράσεις και θα 

μετακινηθεί ταχύτατα στο κάτω 

αριστερό μέρος του διαγράμματος, την 

περιοχή των λευκών νάνων. Επομένως 

η ηλικία ενός άστρου καθορίζεται 

κυρίως από το πόσο χρόνο παραμένει 

πάνω στην Κύρια Ακολουθία. 
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ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ 

 
Τα στοιχειώδη σωματίδια και οι 

αλληλεπιδράσεις τους συντελούν 

αποφασιστικά στην κατανόηση των 

πρώτων στιγμών της δημιουργίας. 

Είναι η στιγμή που οι τέσσερις 

κοσμικές δυνάμεις (ισχυρή, ασθενής, 

ηλεκτρομαγνητική, βαρύτητα), που 

στην αρχή είναι ενοποιημένες, αλλά 

πολύ γρήγορα όμως διαχωρίζονται και 

γίνονται διακριτές, είχαν αναλάβει την 

ευθύνη για την οργάνωση της ύλης. Η 

ισχυρή δεσμεύει ανά τριάδες τα 

κουάρκ σε πρωτόνια και νετρόνια και 

πάλι η ισχυρή με την βοήθεια αυτή την 

φορά όμως της ασθενούς, συμμετέχει 

στον σχηματισμό των πυρήνων, από 

πρωτόνια και νετρόνια, ηλίου και πολύ 

λίγο δευτέριου. 

Αφού ολοκληρωθεί  και μάλλον με 

φτωχά αποτελέσματα η σύνθεση των 

πυρήνων (πυρηνοσύνθεση)  τώρα την 

σκυτάλη παίρνει η ηλεκτρομαγνητική 

δύναμη. 
 

 
 

Ο_χώρος και ο χρόνος δεν δημιουργήθηκαν 

μαζί με την αρχική "μεγάλη έκρηξη" του 

σύμπαντος, το γνωστό "Μπιγκ Μπανγκ", 

αλλά στην πραγματικότητα το σύμπαν μας 

κάνει συνεχείς κύκλους "γέννησης" και 

"θανάτου", μέσα από μια αιώνια διαδοχή 

φάσεων  

Τα ηλεκτρόνια συγκρατούνται και 

δεσμεύονται σε τροχιές γύρω από τους 

πυρήνες τους και δημιουργούν τα 

άτομα. Έχουν ήδη περάσει μερικές 

εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια μετά την 

Μεγάλη Έκρηξη και το διαρκώς 

διαστελλόμενο Σύμπαν που η 

θερμοκρασία του πέφτει συνεχώς, 

αποτελείται μόνον από άτομα 

υδρογόνου και ηλίου. 

Από την άποψη της οργάνωσης της 

ύλης, η πρώτη μέρα, δεν πήγε και τόσο 

καλά. Αντί των 92 διαφορετικών 

χημικών στοιχείων που θα μπορούσαν 

να δημιουργηθούν, τελικά 

δημιουργήθηκαν μόνον δύο: το 

Υδρογόνο και το Ήλιο. Έτσι η πρώτη 

μέρα με την πρώτη ματιά, φαίνεται να 

είναι η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την 

δημιουργία  ενός Σύμπαντος με 

δυνατότητα εξέλιξης σε ανώτερες 

μορφές υλικής οργάνωσης. 

  Η χαμένη ευκαιρία όμως έπρεπε να 

αποκατασταθεί, και αυτή την φορά θα 

μεσολαβήσει η τέταρτη δύναμη: η 

βαρύτητα. Η δύναμη αυτή της οποίας η 

σημασία είναι μηδενική ή ελάχιστη 

στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

στοιχειωδών σωματιδίων και 

προφανώς δεν έπαιξε κανένα ρόλο στα 

πρώτα στάδια της εξέλιξης του 

Σύμπαντος, έχει όμως άπειρη εμβέλεια 

και για αυτό τον λόγο η σημασία της 

θα είναι καθοριστική απ΄ εδώ και στο 

εξής. 

 Μετά τα αρχικά στάδια της 

δημιουργίας η εικόνα που εμφανίζει το 

Σύμπαν είναι παρόμοια με αυτή που 

θαυμάζουμε μέσα από ένα τηλεσκόπιο 

βλέποντας το Νεφέλωμα του Ωρίωνα. 

Ένα τεράστιο νέφος υδρογόνου με 
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αρκετή ποσότητα πρόσμιξης από ήλιο. 

Κάτω από την επίδραση της βαρύτητας 

τώρα, στο τεράστιο νέφος αρχίζουν να 

εκδηλώνονται κάποιες μικρές 

μεταβολές. 
 

 
Νεφέλωμα Ωρίωνα  

 

Παρ΄ όλο που η βαρυτική έλξη μεταξύ 

των μεμονωμένων ατόμων του 

υδρογόνου είναι αμελητέα, οι 

τεράστιες συγκεντρώσεις των ατόμων 

την καθιστούν υπολογίσιμη. Με τον 

τρόπο αυτό, αν μια τυχαία διακύμανση 

στο νέφος, και το τυχαίο εδώ 

υποδηλώνει την άγνοιά μας, 

δημιουργήσει σε μια περιοχή κάποια 

συσσώρευση ύλης, η συσσώρευση 

αυτή αποτελεί απ΄ εδώ και μετά πόλο 

έλξης και για τα υπόλοιπα άτομα που 

βρίσκονται κοντά. Με την συνεχή έλξη 

των ατόμων το κέντρο αυτό 

ισχυροποιείται και όπως η 

χιονοστιβάδα, έτσι κι αυτό αυξάνει τον 

όγκο του (την πυκνότητα) και την ύλη 

(μάζα) του. Επειδή παρόμοια ελκτικά 

κέντρα είναι δυνατόν να  

δημιουργηθούν  πολλά, το αρχικά 

ομοιόμορφο νέφος εξελίσσεται σε 

διάσπαρτες περιοχές συμπυκνώσεων 

ύλης. Οι συμπυκνώσεις αυτές 

αποτελούν τους πρωτογαλαξίες, τους 

προγόνους δηλαδή των σημερινών 

γαλαξιών.  Τελικά είναι αυτοί οι 

πρωτογαλαξίες η υπόσχεση ότι η 

μεγάλη ευκαιρία δεν χάθηκε οριστικά. 
 

 
 

Δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά 

από τη Γη, ταξιδεύουμε  προς το 

πλησιέστερο σε μας άστρο, τον 

Εγγύτατο του Κενταύρου, όπου θα 

φτάσουμε σε 8.000 χρόνια. 

Πολύ πιο μακριά υπάρχουν αμέτρητοι 

γαλαξίες που ταξιδεύουν στο Διάστημα 

σ’ ένα συνεχώς διαστελλόμενο 

Σύμπαν. 

 

 
Ο γαλαξίας μας 

 

Ο Γαλαξίας μας αποτελείται κι από 

δεκάδες ακόμη δισεκατομμύρια άστρα, 

τρισεκατομμύρια πλανήτες, καθώς και 

τεράστιες ποσότητες αερίων και 

σκόνης. Τα περισσότερα άστρα στους 

γαλαξίες βρίσκονται τόσο μακριά το 

ένα από τ’ άλλο, που είναι δύσκολο να 

συγκρουστούν. Υπάρχουν βέβαια και 

ορισμένες  σπάνιες εξαιρέσεις. 
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Αν ελαττώσουμε ταχύτητα στα 

περίχωρα του γαλαξία μας, θα δούμε 

τα άστρα που ανήκουν σ’ ένα 

σφαιρωτό σμήνος – ένα μέρος όπου τα 

αστέρια είναι τόσο πολύ στριμωγμένα 

το ένα κοντά στο άλλο ώστε μερικές 

φορές κάποιο απ’ αυτά μπορεί να 

συγκρουστεί με κάποιο άλλο – Κάτι 

τέτοιο είναι φυσικά ασυνήθιστο, αφού 

ακόμα κι εδώ τα άστρα συγκρούονται 

μια φορά κάθε εκατό χιλιάδες χρόνια.  
 

 
Το σφαιρωτό σμήνος Μεσιέ 80 στον 

αστερισμό Σκορπιό απέχει περίπου 

28.000 έτη φωτός από τη Γη και αποτελείται 

από εκατοντάδες χιλιάδες αστέρες 

 

Καθώς απομακρυνόμαστε από το 

Γαλαξία μας, είναι καιρός να δούμε τι 

επιφυλάσσει το μέλλον για το γαλαξία 

μας… αλλά και για το Σύμπαν στο 

οποίο ζούμε.  

Βρισκόμαστε δισεκατομμύρια χρόνια 

στο μέλλον και μισό εκατομμύριο έτη 

φωτός μακριά από τη Γη.  

Οι γαλαξίες, όπως και κάθε τι στο 

Σύμπαν, βρίσκονται σε διαρκή κίνηση. 

Αν και απέχουν πολύ μεταξύ τους, η 

ισχυρή δύναμη της βαρύτητας τους 

έλκει.  

Έτσι  ο δικός μας Γαλαξίας θα βρεθεί 

σε μια πορεία σύγκρουσης με τον 

πλησιέστερο μεγάλο μας γείτονα, τον 

γαλαξία της Ανδρομέδας. 

Οι δύο αυτοί μεγάλοι γαλαξίες θα 

στροβιλιστούν μεταξύ τους σ’ έναν 

γεμάτο χάρη κοσμικό χορό, 

γλιστρώντας ο ένας δίπλα στον άλλο 

για να απομακρυνθούν και πάλι στη 

συνέχεια. Τα άστρα και οι πλανήτες 

αυτών των γαλαξιών δεν πρόκειται να 

συγκρουστούν, γιατί απέχουν πολύ 

μεταξύ τους.  

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι δυο 

γαλαξίες θα γλιστρήσουν απλά ο ένας 

δίπλα από τον άλλο, ενώ αυτά που 

σίγουρα θα συγκρουστούν είναι τα 

αέρια και η σκόνη που υπάρχουν στο 

εσωτερικό κάθε γαλαξία. Και από τις 

συγκρούσεις αυτές… θα γεννηθούν 

αναρίθμητα άστρα και πλανήτες. 

Τελικά… δισεκατομμύρια χρόνια από 

σήμερα… ο δικός μας Γαλαξίας κι 

αυτός της Ανδρομέδας θα σχηματίσουν 

έναν τεράστιο νέο γαλαξία. 

Οι γαλαξιακές συγκρούσεις είναι ένα 

συνηθισμένο φαινόμενο στη ζωή όλων 

των γαλαξιών. Κι ο δικός μας Γαλαξίας 

άλλωστε σχηματίστηκε κι αυτός από 

συγκρούσεις που έγιναν με άλλους 

μικρότερους γαλαξίες. Χωρίς αυτές τις 

συγκρούσεις, ο Γαλαξίας μας δεν θα 

υπήρχε. Και πιθανότατα, ούτε κι εμείς. 

Κι όμως. Καμιά από τις διάφορες αυτές 

μορφές της βίας που έχουμε 

παρατηρήσει μέχρι τώρα, δεν μπορεί 

να συγκριθεί με αυτήν που γνώρισε το 

Σύμπαν τη στιγμή της γέννησής του 

πριν από 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια.  

Στις πρώτες στιγμές της ζωής του, το 

Σύμπαν βρισκόταν σε μια μεταβατική 

φάση, κατά την οποία το υπέρθερμο 

πλάσμα της γένεσης έδωσε τη θέση του 

στη «Σκοτεινή Ύλη» και τη «Σκοτεινή 

Ενέργεια» και σε ουδέτερες αέριες 

συγκεντρώσεις υδρογόνου και ηλίου. 
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ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΟΙ 
 

Σήμερα υπολογίζουμε ότι τα πρώτα 

άστρα πρέπει να δημιουργήθηκαν 200 

έως 500 εκατομμύρια χρόνια μετά τη 

γέννηση του Σύμπαντος, και ήταν 

γιγάντια, με μάζα εκατοντάδες φορές 

μεγαλύτερη από τη μάζα του Ήλιου 

μας. 

Λόγω της τεράστιας μάζας τους, τα 

πρώτα άστρα «κατανάλωναν» τα 

καύσιμά τους πολύ γρήγορα, και σε 

μερικά εκατομμύρια χρόνια μετά τη 

γέννησή τους κατέληγαν σε ένα 

εντυπωσιακό θάνατο με εκρήξεις 

σουπερνόβα, εμπλουτίζοντας έτσι το 

Σύμπαν με βαρέα στοιχεία. 

Έκτοτε το πιο σημαντικό στοιχείο στη 

ζωή και την εξέλιξη ενός άστρου 

καθορίζεται από την ποσότητα της 

μάζας που περιλαμβάνει τη στιγμή που 

γεννιέται, ορίζοντας επίσης και τον 

τρόπο με τον οποίο θα πεθάνει. 

Στα τέλη της ζωής του τα εξωτερικά 

στρώματα ενός άστρου σπρώχνονται 

προς τα πάνω μετατρέποντάς το σε 

κόκκινο γίγαντα: η αρχή του τέλους για 

κάθε άστρο. 
  

 
Ο Ήλιος σήμερα 

 

Η αρχή του τέλους όμως θα έρθει 

κάποτε και για τον Ήλιο. Σε πέντε 

δισεκατομμύρια χρόνια από τώρα, όταν 

το υδρογόνο στο κέντρο του θα έχει 

αρχίσει να λιγοστεύει, ο Ήλιος θα 

αρχίσει ν’ αλλάζει, να μεγαλώνει σε 

όγκο και να μετατρέπεται σιγά-σιγά σε 

κόκκινο γίγαντα. 
 

 
Ένας γίγαντας χάνει σιγά-σιγά  τον όγκο του 

 

Πάνω στον πλανήτη μας οι αλλαγές 

του Ήλιου θα κάνουν τους ωκεανούς 

να βράζουν και να εξατμίζονται. Κι 

έτσι όλες οι θάλασσες της Γης σιγά-

σιγά θα εξαφανιστούν καταστρέφοντας 

συγχρόνως κάθε είδος ζωής.  

Η διαστολή όμως του Ήλιου θα 

συνεχιστεί ακάθεκτη μέχρις ότου η 

διάμετρός του θα φτάσει τα 300 

εκατομμύρια χιλιόμετρα. 

Κι έτσι, η Γη μας θα συνεχίσει να 

ζεσταίνεται όλο και πιο πολύ. Οι 

βράχοι θ’ αρχίσουν να λιώνουν, και τα 

άλλοτε μεγαλόπρεπα βουνά μας θα 

λυγίσουν και θα βυθιστούν σ’ έναν 

απέραντο ωκεανό καυτής λάβας. Τον 

ίδιο καιρό ο διογκωμένος Ήλιος μας θα 

κοιτάζει από ψηλά ατάραχος την 

μετατροπή του αλλοτινού 

γαλαζοπράσινου πλανήτη μας σε μία 

καυτή κόλαση. 

Πολύ πιο πριν, όμως, ο άνθρωπος θα 

πρέπει να έχει μεταναστεύσει προς τα 
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εξωτερικά όρια του Ηλιακού μας 

Συστήματος, στους δορυφόρους του 

Δία και του Κρόνου, και ίσως ακόμη 

πιο πέρα στα γειτονικά άστρα του 

Γαλαξία μας. 

Εκατό εκατομμύρια χρόνια αργότερα ο 

Ήλιος θ’ αρχίσει να χάνει σιγά-σιγά 

τον γιγάντιο όγκο του και θα 

προσπαθεί να μετατραπεί σε άσπρο 

νάνο. Για να το κατορθώσει όμως ο 

Ήλιος θα αναγκαστεί να εκσφενδονίσει 

τα εξωτερικά του αέρια στρώματα σε 

μία απελπισμένη προσπάθεια να χάσει 

αρκετή από τη μάζα του και να 

σταματήσει την καταστροφική μοίρα 

που τον περιμένει. Τρισεκατομμύρια 

τόνοι από την μάζα του θα 

εκσφενδονίζονται ολόγυρα, 

σχηματίζοντας ένα διαστελλόμενο 

κέλυφος αερίων και μετατρέποντας τον 

Ήλιο σ’ ένα πλανητικό νεφέλωμα.

 

 
Το Μεσιέ 15 (γνωστό και ως M15 και NGC 7078) είναι ένα σφαιρωτό σμήνος σε απόσταση 

περίπου 33.600 ετών φωτός στον αστερισμό Πήγασος, και είναι ένα από τα παλιότερα γνωστά 

σφαιρωτά σμήνη με ηλικία περίπου 13,2 δισεκατομμύρια έτη φωτός.  
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Αυτό είναι ένα σφαιρωτό αστρικό 

σμήνος, μια τεράστια συγκέντρωση 

αρχέγονων άστρων. 

Πάνω από 150 σφαιρωτά σμήνη 

κατοικοεδρεύουν στον Γαλαξία μας, 

ενώ πολλά απ’ αυτά βρίσκονται σε 

τροχιά μακριά από το επίπεδο του 

Γαλαξία στην γαλαξιακή άλω. 

Στο εσωτερικό των σμηνών αυτών 

βρίσκονται άστρα πρώτης γενεάς τα 

οποία γεννήθηκαν πριν από 12 

δισεκατομμύρια χρόνια. Αποτελούνται 

σχεδόν αποκλειστικά από υδρογόνο 

και ήλιο, πολύ πριν δημιουργηθούν τα 

βαρέα χημικά στοιχεία. 

Τα λαμπρότερα άστρα είναι κόκκινοι 

γίγαντες, λαμπερά μεν, λόγω μεγέθους, 

αλλά σχετικά κρύα άστρα με το ήμισυ 

της θερμοκρασίας του Ήλιου, τα οποία 

έχουν φτάσει στα τελευταία στάδια της 

ζωής τους. 

Ο Ήλιος είναι ένα άστρο, σαν όλα τα 

άστρα που βλέπουμε στον νυχτερινό 

ουρανό. Είναι όμως πιο κοντά και γι’ 

αυτό μας φαίνεται διαφορετικός από τα 

υπόλοιπα άστρα, σαν μια ήρεμα 

φωτισμένη χρυσή σφαίρα. Ο Ήλιος 

μας όμως κάθε άλλο παρά ήρεμος 

είναι. 
 

 
Ηλιακή κηλίδα 

 

Οι σκοτεινές περιοχές στην επιφάνειά 

του ονομάζονται ηλιακές κηλίδες. 

Κάθε μια απ’ αυτές έχει το μέγεθος 

περίπου της Γης.   

Οι ηλιακές κηλίδες είναι σκοτεινές 

γιατί είναι οι πιο δροσερές περιοχές 

του Ήλιου… με θερμοκρασίες που δεν 

ξεπερνούν τους 3.700 βαθμούς 

Κελσίου, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές 

του Ήλιου είναι ακόμα πιο θερμές.  

 Η ενέργεια του Ήλιου – όπως και των 

υπόλοιπων άστρων – δημιουργείται 

από τις συγκρούσεις μικροσκοπικών 

σωματιδίων που ονομάζονται 

πρωτόνια. Κάθε δευτερόλεπτο, 

μυριάδες πρωτονίων στον πυρήνα του 

Ήλιου συγκρούονται και 

συγχωνεύονται, απελευθερώνοντας 

αδιανόητες ποσότητες ενέργειας. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της 

ενέργειας εκπέμπεται από τον Ήλιο ως 

φως. Ένα μέρος της όμως 

αποχωρίζεται από τον Ήλιο ως μια 

συνεχής ροή φορτισμένων σωματιδίων 

που ονομάζεται Ηλιακός Άνεμος, ο 

οποίος διατρέχει το ηλιακό μας 

σύστημα με ταχύτητα που ξεπερνά το 

1.500.000 χιλιόμετρα την ώρα… ενώ 

υπάρχουν λιγότερο συχνές αλλά 

ταχύτερες ηλιακές καταιγίδες που 

εκτοξεύονται. 
 

 
Εντυπωσιακές προεξοχές στην άκρη του 

Ήλιου. Ένα νέφος από ηλιακό ιονισμένο 

αέριο που συγκρατείται πάνω από την 

επιφάνεια του με τη βοήθεια του ηλιακού 

μαγνητικού πεδίου.  
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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ 
 

Το χρονικό διάστημα που το Σύμπαν 

αποτελείται πια από διάσπαρτους 

πρωτογενείς γαλαξίες διαρκεί μερικά 

δισεκατομμύρια χρόνια μετά την 

Μεγάλη Έκρηξη. Όπως ακριβώς όμως 

η αρχική ομοιομορφία του αρχέγονου 

νέφους παραβιάστηκε από τους 

πρωτογαλαξίες, έτσι και τυχαία 

υποσυμπυκνώματα ύλης σε κάθε 

πρωτογαλαξία παραβιάζουν την 

ομοιομορφία του και είναι οι πρόγονοι 

των άστρων. 

Όταν ένα άστρο μετατρέπεται σε 

σουπερνόβα, τεράστιες ποσότητες 

υλικών εκτοξεύονται στο Διάστημα. 

Με την πάροδο του χρόνου ορισμένα 

από τα νέφη αυτά των αερίων και της 

σκόνης σιγά-σιγά συμπυκνώνονται. 

Με την συγκέντρωση αρκετών υλικών, 

της κατάλληλης πίεσης και 

θερμότητας, ο πυρήνας μιας τέτοιας 

αέριας συγκέντρωσης μετατρέπεται σ’ 

έναν γιγάντιο πυρηνικό αντιδραστήρα 

με αποτέλεσμα την γέννηση ενός νέου 

άστρου. 
 

 
Νεφέλωμα Κύκνου. Περιοχή δημιουργίας 

νέων άστρων. 

 

Ένα τέτοιο υποσυμπύκνωμα έχοντας 

μεγαλύτερο σε ένταση βαρυτικό πεδίο 

από την υπόλοιπη περιοχή γύρω του, 

ισχυροποιείται συνεχώς. Κάποια 

στιγμή αποκολλάται από την υπόλοιπη 

ύλη. Σε αυτήν την αεριώδη μάζα που 

αποκολλήθηκε, η βαρυτική δύναμη 

εξακολουθεί να πιέζει και να συμπιέζει 

τα άτομά του. Ένα γνωστό φαινόμενο 

όμως εμφανίζεται τώρα, όπως τα 

άτομα συγκρούονται μεταξύ τους 

αυξάνεται η κινητική τους ενέργεια. Η 

αύξηση όμως της κινητικής ενέργειας 

συνεπάγεται αύξηση της 

θερμοκρασίας. Οι συγκρούσεις των 

ατόμων τώρα γίνονται όλο και πιο 

συχνές καθώς η πυκνότητα αυξάνει (ο 

αριθμός των ατόμων που συνεχώς 

έλκονται στο νέφος) και η 

θερμοκρασία και αυτή με την σειρά της 

αυξάνεται και ανεβαίνει διαρκώς. Τα 

άτομα διεγείρονται και το αέριο 

φωτοβολεί στο χαρακτηριστικό μήκος 

κύματος του Υδρογόνου. 
 

 
LL Orionis 

Αστέρας Τ Ταύρου 

Απόσταση : 1.500 έτη φωτός 

Καθώς οι πρωτοαστέρες μεγαλώνουν, το 

ρεύμα των θερμών σωματιδίων που 

εκπέμπουν εντείνεται και κι αρχίζει ν’ 

απεκδύεται το κέλυφος σκόνης κι αερίου που 

τους “ ανάθρεψαν ”. Αυτά τα τόσο 
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καλοσχηματισμένα αστέρια, έχουν 

ταξινομηθεί με το όνομα Τ Ταύρου. 

 

 Η μετατροπή της βαρυτικής ενέργειας 

σε θερμότητα  συνεχίζεται για ένα 

πολύ μεγάλο χρόνο και το 

συμπύκνωμα γίνεται ολοένα θερμότερο 

και πυκνότερο. Οι ηλεκτρονικοί φλοιοί 

των ατόμων τώρα αρχίζουν να 

εφάπτονται. Όταν η συνολική μάζα του 

συμπυκνώματος είναι μικρή, όπως για 

παράδειγμα στον Δία, η απωστική 

δύναμη μεταξύ των ατόμων 

εξισορροπεί την βαρυτική δύναμη που 

τείνει να τα συνθλίψει . Αν η μάζα 

όμως του συμπυκνώματος είναι μεγάλη 

και φτάσει η τιμή της στο 0,6-0,8 της 

Ηλιακής μάζας, τότε η βαρυτική 

δύναμη επιμένει, τα άτομα διεισδύουν 

το ένα μέσα στο άλλο και η υψηλή 

θερμοκρασία αποδεσμεύει τα 

ηλεκτρόνια από τους πυρήνες αφού 

πλέον η ηλεκτρομαγνητική δύναμη δεν 

είναι ικανή να τα συγκρατήσει στις 

καθορισμένες τροχιές τους.  

Από τις συγκρούσεις των σωματιδίων 

και την ταχύτατη μετακίνηση των 

ηλεκτρονίων ανάμεσα στους γυμνούς 

πυρήνες, εκλύονται τεράστιες 

ποσότητες φωτός. Το φως που 

εκπέμπεται όμως δεν είναι πια το 

χαρακτηριστικό του υδρογόνου. 

Αρχικά εκπέμπεται στην περιοχή των 

ραδιοσυχνοτήτων και του υπέρυθρου, 

όμως καθώς αυξάνει η ενέργεια των 

φωτονίων μετατοπίζεται προς το ορατό 

ερυθρό μήκος του φάσματος και 

προδίνοντας την ύπαρξη του, ένας 

αστέρας έχει γεννηθεί.  

Τα άστρα λοιπόν δεν γεννήθηκαν μια 

και έξω. Γεννιούνται εξελίσσονται και 

πεθαίνουν σε χρονικές κλίμακες που 

κυμαίνονται από μερικές δεκάδες 

εκατομμύρια έως και δισεκατομμύρια 

χρόνια. Μάλιστα τα μικρότερα σε μάζα 

άστρα ζουν πολύ περισσότερο. Όσο 

υπάρχει διαθέσιμη ύλη στο πρωτογενές 

νέφος συνεχώς νέα άστρα γεννιούνται 

και η μια γενιά διαδέχεται την άλλη. 

Το νεφέλωμα του Ωρίωνα είναι ένα 

μαιευτήριο άστρων στον δικό μας 

Γαλαξία που εκτείνεται σε μήκος 17 

ετών φωτός. Τα νεογέννητα άστρα 

συνήθως σχηματίζουν ομάδες ή αλλιώς 

σμήνη, που μετά από πολλά 

εκατομμύρια χρόνια χωρίζονται σε 

μικρότερες ομάδες. Οι Πλειάδες είναι 

ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

τέτοιου σμήνους σε νηπιακή μάλιστα 

ηλικία. Μόνο έξι άστρα του σμήνους 

αυτού είναι ορατά με γυμνό μάτι 
 

 
M45 σφαιρωτό σμήνος Πλειάδων 

 

Άρα σύμφωνα με το επικρατέστερο 

μοντέλο, οι αστέρες δημιουργούνται 

από τη βαρυτική κατάρρευση 

μεσοαστρικών νεφών που 

αποτελούνται κυρίως από υδρογόνο. 
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Το νέφος αρχίζει να συστέλλεται με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

πυκνότητά του. Με την αύξηση της 

πυκνότητας, το νέφος καταρρέει 

λόγω της βαρύτητας προς το κέντρο 

της μάζας του και ταυτόχρονα 

αρχίζει να περιστρέφεται. 

Βαρυτική κατάρρευση είναι η 
συστολή ενός σώματος πολύ μεγάλης 

μάζας, που οφείλεται στις έλξεις 

μεταξύ των σωματιδίων που το 

απαρτίζουν. Η κίνηση της ύλης κατά 

τη βαρυτική κατάρρευση γίνεται προς 

το κέντρο της μάζας του σώματος που 

καταρρέει. Στο φαινόμενο αυτό 

οφείλεται κατά κύριο λόγο ο 

σχηματισμός των γαλαξιών, των 

αστέρων και των πλανητικών 

συστημάτων. Ένα ωστικό κύμα που 

δημιουργείται από την έκρηξη ενός 

αστέρα μπορεί να πυροδοτήσει τη 

βαρυτική κατάρρευση ενός νέφους 

μεσοαστρικής ύλης. Καθώς το κύμα 

διαδίδεται συμπιέζει το νέφος και 

αυξάνει την πυκνότητά του. 

Η ταυτόχρονη συστολή και 

περιστροφή σε πολλές περιπτώσεις 

προκαλούν τη διάσπαση του νέφους σε 

κομμάτια. Καθένα από αυτά τα 

κομμάτια -οι πρωτοαστέρες, όπως 

λέγονται- συνεχίζουν να καταρρέουν 

ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Έτσι 

κάθε πρωτοαστέρας συστέλλεται 

διαρκώς. Η μάζα του συμπιέζεται σε 

όλο και μικρότερο χώρο, με 

αποτέλεσμα τη γρήγορη αύξηση της 

πίεσης και της θερμοκρασίας στο 

εσωτερικό του. 
 

 
Προσομοίωση δημιουργίας  πρωτοαστέρα 

 

Αν η θερμοκρασία φτάσει τους 10
6
 Κ, 

τότε αρχίζουν να πραγματοποιούνται 

στον πυρήνα του πυρηνικές 

αντιδράσεις σύντηξης υδρογόνου σε 

ήλιο. Η ενέργεια που ελευθερώνεται 

προκαλεί δραματική αύξηση της 

εσωτερικής πίεσης του πρωτοαστέρα, 

που αντισταθμίζει την βαρυτική του 

κατάρρευση. 

Η συστολή του πρωτοαστέρα 

σταματάει και δημιουργείται 

κατάσταση δυναμικής ισορροπίας. 

Τότε λέμε ότι γεννήθηκε ένας αστέρας. 
 

 
Χαρακτηριστική περιοχή γένεσης αστέρων 

είναι το Νεφέλωμα του Ωρίωνα, που 

βρίσκεται 1.500 έτη φωτός μακριά από τη Γη, 

στον ομώνυμο αστερισμό. 

 

Μια θεμελιώδης φυσική παράμετρος 

των αστέρων είναι και η μάζα τους που 

εκφράζεται με μέτρο σύγκρισης την 

ηλιακή μάζα. Έτσι υπάρχουν αστέρες 5 

ηλιακών μαζών ή αστέρες 0,3 ηλιακών 

μαζών κ.ο.κ. Οι μεγαλύτεροι αστέρες 

που έχουν παρατηρηθεί φτάνουν τις 

100 ηλιακές μάζες, ενώ οι μικρότεροι 

έχουν μάζες ίσες με το 1/10 της 

ηλιακής.  

Στην αρχή υπάρχει στο διάστημα μόνο 

ένα τεράστιο σκοτεινό νέφος αερίων 

και σκόνης, δηλαδή ένα νεφέλωμα. Για 

να αρχίσει η συστολή του απαιτείται 

ένας αρχικός μηχανισμός συμπίεσης. 

Υπάρχουν τρεις τέτοιοι μηχανισμοί για 

να ξεκινήσουν την αρχική 

συμπύκνωση. 
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* Ο πρώτος είναι όταν δύο ή 

περισσότερα νέφη συγκρούονται 

μεταξύ τους. Τότε, λόγω της 

σύγκρουσης τα νέφη συμπιέζονται και 

η πυκνότητά τους αυξάνει. 

* Ο δεύτερος τρόπος είναι όταν κοντά 

σε κάποιο ή κάποια νέφη γίνεται 

έκρηξη ενός υπερκαινοφανούς αστέρα. 

Σε μία τέτοια έκρηξη το μεγαλύτερο 

μέρος ενός αστεριού (ή και ολόκληρο 

το άστρο) διαλύεται και η ύλη του 

εκσφενδονίζεται βίαια στο διάστημα. 

Το ωστικό κύμα αυτής της έκρηξης 

συμπιέζει τα γειτονικά νέφη και δίνει 

το έναυσμα για τη βαρυτική συστολή. 

* Ο τρίτος τρόπος είναι όταν στην 

περιοχή των νεφών έχουν ήδη 

σχηματισθεί νέα μεγάλα άστρα. Αυτά 

τα άστρα εκπέμπουν τεράστια ποσά 

ακτινοβολίας, η πίεση της οποίας πάνω 

στην ύλη των γειτονικών νεφών μπορεί 

να τα συμπιέσει. 
 

 
Το Νεφέλωμα Rosette έχει πρόσφατα 

δημιουργήσει ένα αστρικό σμήνος. Το 

σμήνος των άστρων, που είναι στο μέσον, 

ελευθερώνει υπερηχητικούς ανέμους που 

διασκορπίζουν και τελικά εξαφανίζουν το 

νεφέλωμα. Περιέχει πολλά καυτά άστρα που 

εκπέμπουν σημαντικές ποσότητες υπεριώδους 

ακτινοβολίας, που ιονίζει το διαστρικό αέριο 

και σχηματίζεται ένα λαμπερό πλάσμα. Ας 

σημειωθεί ότι το κόκκινο χρώμα οφείλεται 

στο ιονισμένο υδρογόνο 

 

* Ο σημαντικότερος όμως τρόπος 

σχηματισμού αστεριών στο Γαλαξία 

μας είναι τα "σπειροειδή κύματα 

πυκνότητας". Αυτά είναι κύματα 

πίεσης τα οποία ξεκινούν από τον 

πυρήνα του Γαλαξία και ξετυλίγονται 

προς τα έξω σπειροειδώς στον δίσκο 

του γαλαξία. Καθώς αυτά τα κύματα 

περιφέρονται δια μέσου της 

μεσοαστρικής ύλης με διαφορετική 

γωνιακή ταχύτητα από αυτή, 

συμπιέζουν όσα νέφη συναντούν και 

προκαλούν τη δημιουργία αστεριών. 

Σ' αυτού του είδους τα κύματα 

οφείλεται η μορφολογία των 

σπειροειδών γαλαξιών όπως είναι και ο 

δικός μας Γαλαξίας. 

Όταν το υλικό μέσα σε ένα 

διαγαλαξιακό νεφέλωμα φθάσει σε μια 

συγκεκριμένη πυκνότητα, τότε οι 

ισχυρές δυνάμεις της βαρύτητας το 

αναγκάζουν να καταρρεύσει προς το 

εσωτερικό του. Σχηματίζεται τότε ένα 

μεγάλο σφαιροειδές αντικείμενο που 

περιστρέφεται αργά. 
 

 
Ένα πρωτοάστρο σε ένα σφαιροειδές 

αντικειμένου Bok 

 

Το αρχικό σφαιροειδές αντικείμενο 

ψύχεται γιατί εκπέμπονται 

ραδιοκύματα και υπέρυθρη 

ακτινοβολία. Εν συνεχεία συμπιέζεται 

από τις δυνάμεις βαρύτητας καθώς 

επίσης από τα κύματα κλονισμού της 

πίεσης της σουπερνόβα ή το καυτό 
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αέριο που απελευθερώνεται από τα 

κοντινά φωτεινά αστέρια. Αυτές οι 

δυνάμεις αναγκάζουν το κατά 

προσέγγιση σφαιρικό αντικείμενο να 

καταρρεύσει και να περιστραφεί. Η 

διαδικασία της κατάρρευσης διαρκεί 

από 10.000 έως 1.000.000 χρόνια. 

Καθώς η κατάρρευση του αρχικού 

σφαιροειδές αντικειμένου προχωρά, η 

θερμοκρασία και η πίεση μέσα του 

αυξάνει, δεδομένου ότι τα άτομα είναι 

πιο κοντά μεταξύ τους. Επίσης, το 

σφαιροειδές αντικείμενο περιστρέφεται 

ολοένα γρηγορότερα. Αυτή η 

περιστροφή προκαλεί μια αύξηση στις 

φυγόκεντρες δυνάμεις που αναγκάζει 

το αντικείμενο να έχει έναν κεντρικό 

πυρήνα και έναν δίσκο σκόνης που τον 

περιβάλλει (που λέγεται είτε 

πρωτοπλανητικός δίσκος ή δίσκος 

συσσώρευσης). Ο κεντρικός πυρήνας 

γίνεται το πρωτοάστρο, ενώ ο 

πρωτοπλανητικός δίσκος μπορεί τελικά 

να σχηματίσει πλανήτες, αστεροειδείς, 

κ.λ.π. 
 

 
 

Αυτό το στάδιο διαρκεί κατά 

προσέγγιση 50 εκατομμύρια χρόνια. 

Αν το πρωτοάστρο έχει πολύ υλικό 

τότε η βαρυτική κατάρρευση και η 

θέρμανση του συνεχίζεται.  

Αν δεν υπάρχει αρκετό υλικό στο 

πρωτοαστέρα, το πιο πιθανό είναι να 

γίνει ένας καφέ νάνος Ένας καφέ 

νάνος (ή καστανός νάνος) δεν είναι 

ούτε πλανήτης ούτε αστέρας. Αποτελεί 

κατά κάποιο τρόπο έναν αποτυχημένο 

αστέρα. Λόγω της πολύ μικρής του 

μάζας, η θερμοκρασία και η πίεση στον 

πυρήνα του δεν είναι αρκετά υψηλές 

ώστε να ξεκινήσουν ή να διατηρήσουν 

τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις. Αλλά 

σε αντίθεση με τους πλανήτες, 

ακτινοβολεί λίγο μέσω της δικής του 

θερμότητας. Ένας καφέ νάνος θα 

μπορούσε για κάποια εποχή να είχε 

ξεκινήσει αντιδράσεις θερμοπυρηνικής 

σύντηξης, αλλά να μην είχε φτάσει 

ποτέ σε μια σταθερή κατάσταση, με 

αποτέλεσμα τελικά να σβήσει.Οι καφέ 

νάνοι δεν παρατηρούνται εύκολα, 

εφόσον εκπέμπουν μόνο μικρή 

ποσότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας. Οι 

επιστήμονες μπόρεσαν να 

επιβεβαιώσουν την ύπαρξη τους μόλις 

στα μέσα της δεκαετίας του 1990. 

Όταν η θερμοκρασία του πρωτοάστρου 

γίνει περίπου 10.000.000 βαθμούς, 

αρχίζει η πυρηνική σύντηξη του 

υδρογόνου, που μετατρέπεται σε ήλιο 

συν ενέργεια. Αυτή η παραγωγή της 

ακτινοβολίας αποτρέπει την περαιτέρω 

συστολή του αστεριού. Επίσης, το 

πρωτοάστρο απελευθερώνει αστρικούς 

ανέμους που αναγκάζει το νεφέλωμα 

να διαλυθεί και τελικά να εξαφανιστεί. 
 

 
Νεφέλωμα πεταλούδα στο Σκορπιό 
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Τα νέα αστέρια εκπέμπουν πίδακες 

πυκνής ακτινοβολίας που θερμαίνουν 

το περιβάλλον υλικό στο σημείο στο 

οποίο λάμπει έντονα. Αυτοί οι στενοί 

στο πλάτος πίδακες μπορούν να έχουν 

μήκος τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα 

ενώ μπορούν να ταξιδέψουν με 

ταχύτητες 800.000 χλμ/ώρα. Όμως 

επειδή περιέχουν ιονισμένο υλικό 

μπορούν να εστιαστούν από το 

μαγνητικό πεδίο του αστεριού. 

Το πρωτοάστρο είναι τώρα πια ένα 

σταθερό άστρο της κύριας ακολουθίας 

που θα παραμείνει σε αυτή την 

κατάσταση (στην περίπτωση του δικού 

μας ήλιου) για περίπου 10 

δισεκατομμύριο χρόνια. 
 

 
Πρωτοπλανητικοί δίσκοι στο Νεφέλωμα του 

Ωρίωνα 

 

Στο κέντρο ενός νεφελώματος, ενός 

τεράστιου νέφους αερίων και σκόνης, 

γεννιόνται χιλιάδες νέα άστρα. Οι 

πληροφορίες από το «Χαμπλ» φτάνουν 

στη Γη με δυαδική μορφή μονάδων και 

μηδενικών που επεξεργασμένες 

μεταφράζονται σε πανέμορφα 

φωτογραφικά πορτρέτα. Οι αρχικές 

ασπρόμαυρες φωτογραφίες 

χρωματίζονται ανάλογα με την χημική 

περιεκτικότητα των νεφελωμάτων: 

κόκκινο για το υδρογόνο, πράσινο για 

το οξυγόνο, και γαλάζιο για τα νεαρά 

άστρα και την ακτινοβολία τους. 

Ένα νεογέννητο αστρικό σμήνος, για 

παράδειγμα, μας αποκαλύπτει λαμπερά 

νεαρά άστρα φωλιασμένα στο 

εσωτερικό ενός νεφελώματος. Τα 

νεογέννητα άστρα εκτοξεύουν στο 

Διάστημα αστρικούς ανέμους 

φορτισμένων σωματιδίων, 

σχηματίζοντας έτσι κούφιες περιοχές 

που μοιάζουν με απύθμενα σπήλαια.  

Καθώς, όμως, ο κύκλος της 

αστρογένεσης τελειώνει, ότι απομένει 

από κάθε νεφέλωμα είναι 

καταδικασμένο να καταστραφεί από 

την έντονη ακτινοβολία που εκπέμπουν 

όσα άστρα πρόφτασαν να γεννηθούν. 
 

 
Φωτεινό νεφέλωμα στον αστερισμό του 

Όφεως. Η φωτογραφία του Hubble μας 

δείχνει τα πρώτα στάδια γέννησης νέων 

άστρων. Τα εξατμιζόμενα αεριώδη σφαιρίδια 

είναι τα κοσμικά "αβγά', που αποτελούν τους 

πρωταστέρες. Βρίσκεται σε απόσταση 7000 

ετών φωτός στο ανοιχτό σμήνος Μ16. 

 

 
 

Το Νεφέλωμα Κεφαλή Αλόγου στον Ωρίωνα 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΣΤΕΡΑ 
 

Εξέλιξη ενός αστέρα ονομάζουμε τις 

μεταβολές των φυσικών του 

χαρακτηριστικών σε συνάρτηση με 

το χρόνο. Αιτία των μεταβολών είναι η 

αλλαγές του είδους των πυρηνικών 

αντιδράσεων που συμβαίνουν στο 

εσωτερικό του.  

Η αρχική μάζα ενός αστέρα είναι 

καθοριστική για την εξέλιξή του. 

Αστέρες με μεγάλη μάζα ακολουθούν 

έναν κύκλο ζωής εντελώς διαφορετικό 

από τους αστέρες με μικρή μάζα. Οι 

πρώτοι έχουν έναν κύκλο ζωής που 

διαρκεί λίγες χιλιάδες χρόνια, με πολύ 

βίαιο τέλος, ενώ οι αστέρες μικρής 

μάζας παραμένουν σχεδόν 

αμετάβλητοι για εκατοντάδες 

εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια.  
 

 
Αρκτούρος στον αστερισμό του Βοώτη 

 

Οι αστέρες δαπανούν περίπου το 90% 

της διάρκειας της ζωής στη σύντηξη 

υδρογόνου που μετατρέπεται σε ήλιο 

σε υψηλή θερμοκρασία και υψηλή 

πίεση κοντά στον πυρήνα. Ξεκινώντας 

από την μηδέν-ηλικία στην κύρια 

ακολουθία, η αναλογία του ηλίου στον 

πυρήνα ενός αστέρα θα αυξάνεται 

σταθερά. Κατά συνέπεια, προκειμένου 

να διατηρηθεί ο απαιτούμενος ρυθμός 

πυρηνικής σύντηξης στον πυρήνα, το 

αστέρι θα αυξήσει αργά τη 

θερμοκρασία και τη φωτεινότητά 

του. Στον Ήλιο, για παράδειγμα, 

εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί σε 

φωτεινότητα κατά 40%, δεδομένου ότι 

έφτασε στη κύρια ακολουθία εδώ και 

4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. 

Κάθε αστέρι δημιουργεί ένα αστρικό 

άνεμο σωματιδίων που προκαλεί μια 

συνεχή εκροή αερίου προς το 

διάστημα. Για τα περισσότερα αστέρια, 

το ποσό της μάζας που χάνεται είναι 

αμελητέο. Ο Ήλιος χάνει 10
-14 ηλιακές 

μάζες κάθε χρόνο, ή περίπου το 0,01% 

της συνολικής μάζας του για όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο πολύ 

ογκώδη αστέρια μπορούν να χάσουν 

10
-7 έως 10

-5 ηλιακές μάζες κάθε 

χρόνο, γεγονός που επηρεάζει 

σημαντικά την εξέλιξη τους. Τα 

αστέρια που αρχίζουν με πάνω από 50 

ηλιακές μάζες μπορεί να χάσουν πάνω 

από το ήμισυ της συνολικής μάζας 

τους κατά την παραμονή τους στην 

κύρια ακολουθία. 
 

 
Deneb (κάτω αριστερά) και δύο κοντινά 

νεφελώματα εκπομπής, SH2-112 (κάτω 

δεξιά) και SH2-115 (πάνω δεξιά) 
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Η χρονική διάρκεια που ένα αστέρι 

δαπανά στην κύρια ακολουθία 

εξαρτάται πρωτίστως από την 

ποσότητα καυσίμου που έχει να 

συντήξει και το ρυθμό με τον οποίο 

συντήκει αυτό το καύσιμο, δηλαδή από 

την αρχική του μάζα και φωτεινότητα. 

Για τον Ήλιο, αυτό το διάστημα 

εκτιμάται ότι είναι περίπου 10
10 χρόνια 

(10 δισεκατομμύρια χρόνια). Τα 

μεγάλα αστέρια καταναλώνουν τα 

καύσιμά τους πολύ γρήγορα και είναι 

βραχύβια. Τα μικρά αστέρια (που 

ονομάζονται κόκκινοι νάνοι) 

καταναλώνουν τα καύσιμά τους με 

πολύ αργό ρυθμό και διαρκούν δεκάδες 

έως εκατοντάδες δισεκατομμύρια 

χρόνια. Στο τέλος της ζωής τους, θα 

γίνουν απλά αχνότερα.  Ωστόσο, 

δεδομένου ότι η διάρκεια ζωής αυτών 

των αστέρων είναι μεγαλύτερη από την 

τρέχουσα ηλικία του σύμπαντος (13,7 

δισ. χρόνια), δεν αναμένεται ερυθροί 

νάνοι να έχουν φτάσει ακόμα σε αυτό 

το στάδιο. 
 

 
Proximacen Εγγύτατος Κενταύρου 

 

 Για παράδειγμα, ο εγγύτατος του 

Κενταύρου, παρά το ότι είναι το 

κοντινότερο άστρο σε μάς σε 

απόσταση 4.25 έτη φωτός, είναι ένας 

εξαιρετικά αμυδρός ερυθρωπός 

αστέρας, του οποίου η λαμπρότητα  

είναι ίση με το ένα δεκάκις χιλιοστό 

της λαμπρότητας του Ήλιου.  

Εκτός από τη μάζα, το ποσοστό των 

στοιχείων που είναι βαρύτερα από το 

ήλιο μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των 

άστρων. Στην αστρονομία όλα τα 

στοιχεία βαρύτερα από το ήλιο 

θεωρούνται «μέταλλα», και η 

συγκέντρωση αυτών των χημικών 

στοιχείων ονομάζεται μεταλλικότητα. 

Η μεταλλικότητα μπορεί να επηρεάσει 

τη διάρκεια που ένα αστέρι θα κάψει 

τα καύσιμά του, ελέγχει το σχηματισμό 

των μαγνητικών πεδίων και  μπορεί να 

τροποποιήσει τη δύναμη του αστρικού 

ανέμου.  
 Ο πληθυσμός αστέρων ΙΙ (παλαιοί 

αστέρες) έχουν σημαντικά μικρότερη 

μεταλλικότητα από ό, τι οι νεότεροι, οι 

αστέρες πληθυσμού I, λόγω της 

σύνθεσης των μοριακών νεφών από τα 

οποία σχηματίζονται.  

Με την πάροδο του χρόνου τα 

νεφελώματα, που γεννούνται τα 

αστέρια, εμπλουτίζονται όλο και 

περισσότερο με βαρύτερα στοιχεία, 

καθώς τα μεγαλύτερα αστέρια 

πεθαίνουν και απομακρύνουν τμήματα 

της ατμόσφαιράς τους. 
 

 
Albireo  Yandrik  Διπλό Άστρo
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ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ 
 

ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ 

ΑΣΠΡΟΙ ΝΑΝΟΙ 

Στο χειμωνιάτικο ουρανό ο αστερισμός 

του Ωρίωνα είναι ο αδιαφιλονίκητος 

κυρίαρχος, με μερικά από τα πιο 

λαμπρά άστρα του ουρανού. Το 

κοκκινωπό άστρο που σημειώνει έναν 

από τους ώμους του μυθικού αυτού 

ήρωα, ονομάζεται Μπετελγκέζ και 

είναι το 11ο σε λαμπρότητα άστρο του 

ουρανού. Το φως του χρειάζεται 520 

χρόνια, για να φτάσει μέχρι τη Γη, 

βρίσκεται δηλαδή σε απόσταση 520 

ετών φωτός από εμάς. Η μικρή του, 

σχετικά επιφανειακή, θερμοκρασία των 

3.000 βαθμών του δίνει ένα κοκκινωπό 

χρώμα, ενώ ο όγκος του είναι 500 

εκατομμύρια φορές μεγαλύτερος από 

του Ήλιου, που σημαίνει ότι αν 

βρισκόταν στη θέση του Ήλιου, οι 

τρεις πρώτοι πλανήτες, μαζί και η Γη 

μας, θα περιφέρονταν στο εσωτερικό 

του. 
 

 
Πάνω αριτερά ο Μπετελγκέζ στον αστερισμό 

του Ωρίωνα  

 

Αν και ο Μπετελγκέζ βρίσκεται στα 

τελευταία στάδια της ζωής του, λόγω 

του μεγάλου του όγκου εκπέμπει τη 

φωτεινότητα 12.000 Ήλιων. Ο 

Μπετελγκέζ δηλαδή είναι ένας 

Κόκκινος Γίγαντας. Για κάθε άλλωστε 

άστρο που ζει στο Σύμπαν το στάδιο 

του Κόκκινου Γίγαντα αποτελεί το 

προτελευταίο κεφάλαιο της ζωής του. 

Σ` αυτό το στάδιο ένα άστρο βρίσκεται 

στον προθάλαμο του θανάτου του. 

Ενός θανάτου που θ` αφήσει πίσω του 

ένα από τρία μόνο πιθανά "λείψανα" 

ανάλογα με τη μάζα που έχει κάθε 

άστρο. Όταν ένα άστρο με λιγότερα 

υλικά από τέσσερις ηλιακές μάζες γίνει 

Κόκκινος Γίγαντας, μπαίνει σε μία 

περίοδο αστάθειας. Η βαρυτική του 

δύναμη δεν είναι ικανή να συγκρατήσει 

τα εξωτερικά του στρώματα, τα οποία 

αποχωρίζονται σιγά-σιγά και 

διαφεύγουν στο διάστημα. Τα αέρια 

αυτά στρώματα περιλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο μέρος της αρχικής μάζας 

ενός άστρου και αποχωρώντας, 

σχηματίζουν ένα διαστελλόμενο 

κέλυφος, το οποίο στα τηλεσκόπιά μας 

φαίνεται σαν ένας δακτύλιος αερίων. 
 

 
Το πλανητικό νεφέλωμα Μ27,γνωστός και ως 

Νεφέλωμα του Αλτήρα  βρίσκεται στον 

αστερισμό της Αλεπούς και αποτελεί ένα από 

τα πιο εντυπωσιακά πλανητικά νεφελώματα 

στον γαλαξία μας, Περικλείει ένα άστρο σαν 

τον Ήλιο μας,  όμως πολύ γηραιότερο, που 

αποβάλλει τη μάζα του στο διάστημα καθώς 

πεθαίνει. Το Νεφέλωμα του Αλτήρα 
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βρίσκεται σε απόσταση 1200 ετών φωτός από 

τη Γη 

Οι αστρονόμοι των περασμένων 

αιώνων με τα μικρά τους τηλεσκόπια 

νόμιζαν ότι τα αντικείμενα αυτά 

έμοιαζαν με πλανήτες γι` αυτό και τα 

ονόμασαν πλανητικά νεφελώματα. 

Τα διαστελλόμενα αέρια των 

πλανητικών νεφελωμάτων 

περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος 

της αρχικής μάζας ενός άστρου και, 

καθώς αποχωρίζονται απ` αυτό, 

αφήνουν πίσω τους, αποκαλύπτοντάς 

τον συγχρόνως, το γυμνό 

υπερθερμασμένο πυρήνα του. 
  

 
Νεφέλωμα NGC 6543 που είναι πιο γνωστό 

με τον όνομα « Μάτι της Γάτας». Πρόκειται 

για ένα πλανητικό νεφέλωμα που παρουσιάζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον επειδή το κεντρικό 

άστρο του που έχει καταρρεύσει ανήκε στην 

ίδια κατηγορία με τον Ήλιο μας 

 

Αντικρίζουμε δηλαδή το "πτώμα" του 

αρχικού άστρου, που έχει φτάσει πια 

στο τέλος του. Το αρχικό μας δηλαδή 

άστρο έχει μετατραπεί σ` έναν άσπρο 

νάνο που εκπέμπει τεράστιες 

ποσότητες υπεριώδους 

ακτινοβολίας και έχει επιφανειακή 

θερμοκρασία 100.000 βαθμών 

Κελσίου. Η μεγάλη όμως αυτή 

θερμότητα οφείλεται στην τρομαχτική 

συμπίεση των υλικών του που έχουν 

περιοριστεί σε μία σφαίρα,  στο 

μέγεθος της Γης μας. Τα 

διαστελλόμενα αέρια του κελύφους 

που περιβάλλει τον άσπρο νάνο 

"ερεθίζονται" από την υπεριώδη 

ακτινοβολία του και λάμπουν. 

Χίλια μόνο πλανητικά νεφελώματα 

έχουν ανακαλυφτεί μέχρι τώρα, γιατί η 

διάρκεια της ζωής τους είναι σχετικά 

μικρή. Μέσα σε 50.000 χρόνια τα 

αέρια αυτά διασκορπίζονται στο 

διάστημα, παύουν να "ερεθίζονται" 

από τον κεντρικό τους άσπρο νάνο και 

δεν φαίνονται πια από τα τηλεσκόπιά 

μας. Το μεγαλύτερο και πλησιέστερο 

σε μας πλανητικό νεφέλωμα βρίσκεται 

στον αστερισμό του Υδροχόου και έχει 

διάμετρο δύο ετών φωτός. Στο κέντρο 

του νεφελώματος, βρίσκεται ο 

πυκνότατος, υπερθερμασμένος 

πυρήνας του που ακτινοβολεί ένα 

έντονο γαλαζόλευκο φως από μία 

επιφάνεια 16.000 φορές μικρότερη από 

την αρχική του. Δισεκατομμύρια όμως 

χρόνια αργότερα, ο άσπρος νάνος θα 

πάψει σιγά-σιγά να ακτινοβολεί, 

μετατρεπόμενος σ` έναν κρυστάλλινο, 

άψυχο, μαύρο νάνο. 
 

 
Το νεφέλωμα της Έλικας είναι το λαμπρότερο 

πλανητικό νεφέλωμα στον γήινο ουρανό 
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Η κατάληξη ενός λευκού νάνου σε 

μαύρο χρειάζεται, σύμφωνα με τη 

θεωρία, χρόνο περισσότερο από 

την ηλικία του σύμπαντος. Επίσης, 

λόγω του ότι δεν ακτινοβολεί 

 ενέργεια και θερμότητα, ουσιαστικά η 

παρατήρηση ενός μαύρου νάνου είναι 

αδύνατη. Αν πραγματικά υπήρχαν αυτά 

τα σώματα, θα μπορούσαν να 

ανιχνευτούν μέσω της βαρυτικής τους 

επίδρασης σε άλλα σώματα. Κατά 

συνέπεια, η ύπαρξη των μαύρων νάνων 

θα παραμείνει, για πολύ καιρό ακόμα, 

απλά μια θεωρητική πρόβλεψη. 
 

 
Επιθανάτιοι σπασμοί ενός άστρου παρόμοιου 

με τον Ήλιο μας, του NGC 2440, το οποίο 

παρατηρήθηκε με το Διαστημικό τηλεσκόπιο 

στις 6 Φεβρουαρίου 2007 στον αστερισμό 

Puppis Στην εικόνα όμως αυτή βλέπουμε 

στην πραγματικότητα το άστρο όπως ήταν 

πριν 4.000 χρόνια, όσο η απόστασή του από 

μας. Τεραστίων διαστάσεων φλεγόμενα αέρια 

νέφη εξακοντίζονται στο διάστημα ενώ τα 

υπολείμματα του αστεριού διακρίνονται ως 

μία λευκή κουκίδα, ένα λευκό νάνο στο 

κέντρο. Τα άτομα που δημιουργήθηκαν στο 

κέντρο του αστεριού, όπως και στον Ήλιο, 

διασκορπίζονται στο διάστημα 

εμπλουτίζοντας σε χημικά στοιχεία τα 

νεφελώματα από τα οποία μια ημέρα θα 

σχηματισθούν σταδιακά νέα αστέρια.  

 

Οι αστέρες ενδιάμεσης μάζας σαν τον 

Ήλιο που καίνε σχετικά συντηρητικά 

τα καύσιμά τους και ακτινοβολούν στο 

κίτρινο είναι εξαιρετικά μακρόβιοι,  

δηλ., η ζωή τους εκτείνεται σε μερικά 

δισεκατομμύρια έτη.  

Όταν εξαντληθεί το υδρογόνο στον 

αστρικό πυρήνα, οι θερμοπυρηνικές 

αντιδράσεις σταματούν ελλείψει 

καυσίμου. Τότε, ο πυρήνας καταρρέει 

ελλείψει δύναμης ικανής να αντισταθεί 

στην βαρύτητα. Στη συνέχεια, και ενώ 

ο πυρήνας συνεχίζει να καταρρέει, η 

παραγόμενη θερμότητα δημιουργεί στα 

περιφερειακά στρώματα τις υψηλές 

θερμοκρασίες των περίπου 100 

εκατομμυρίων βαθμών που 

απαιτούνται για την καύση του ηλίου 

σε άνθρακα, και η ζωή του αστέρα 

προσωρινά παρατείνεται. Ωστόσο, η 

θερμότητα από την περιφερειακή 

καύση του ηλίου και την κατάρρευση 

του πυρήνα προκαλεί μια απότομη 

διαστολή και επαγόμενη ψύξη των 

εξωτερικών στρωμάτων του αστέρα ο 

οποίος μετατρέπεται έτσι σε ένα 

ερυθρό γίγαντα. Συγχρόνως, τεράστιες 

ποσότητες του πλάσματος των 

εξωτερικών στρωμάτων του αστέρα 

χάνονται με τη μορφή ενός αργού αλλά 

πυκνού ανέμου που εκτοξεύεται 

κυρίως στο ισημερινό επίπεδο. Όταν σε 

μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια 

χρόνια η θερμοπυρηνική καύση του 

ηλίου επεκταθεί σε όλο τον πυρήνα και 

αυτός εξαντλήσει τα αποθέματα του 

ηλίου, ο πυρήνας αρχίζει αναπόφευκτα 

πάλι να καταρρέει ενώ τα εξωτερικά 

στρώματα του αστέρα διαστέλλονται 

περισσότερο. Επειδή όμως το άστρο 

έχασε σημαντικό μέρος της μάζας του 

στα προηγούμενα εξελικτικά του 

στάδια, η κατάρρευση του πυρήνα του 

δεν είναι ικανή να του επιφέρει την 

απαιτούμενη θερμοκρασία του περίπου 
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ενός δισεκατομμυρίου βαθμών για να 

καεί ο άνθρακας σε βαρύτερα στοιχεία. 

Ο μόνος τρόπος να σταματήσει η 

κατάρρευση του πυρήνα είναι μόνο με 

την βοήθεια της κβαντομηχανικής 

πίεσης των ηλεκτρονίων. Αυτό γίνεται 

όταν ο πυρήνας ενός άστρου ηλιακής 

μάζας συρρικνωθεί στις διαστάσεις της 

Γης, σχηματίζοντας έτσι τον γνωστό 

λευκό νάνο, δηλ., ουσιαστικά αστρική 

στάχτη όπου ωστόσο ένα κυβικό 

εκατοστό της ύλης ζυγίζει περίπου ένα 

τόνο. Η ατμόσφαιρα του λευκού αυτού 

νάνου είναι όμως εξαιρετικά θερμή με 

αποτέλεσμα η εκπεμπόμενη υπεριώδης 

ακτινοβολία να διεγείρει σε 

ακτινοβολία την δακτυλιοειδή 

συμπύκνωση στο ισημερινό επίπεδο 

που έχει σαρώσει ένας ταχύς αστρικός 

άνεμος που εκπέμπεται πίσω από τον 

αργό προγενέστερο άνεμο στο τελικό 

στάδιο της δημιουργίας του ερυθρού 

γίγαντα. Έτσι δημιουργούνται τα 

εντυπωσιακά πλανητικά νεφελώματα, 

που είναι τα πλέον φαντασμαγορικά 

αστρικά πυροτεχνήματα που έχουμε 

ποτέ παρατηρήσει.  
 

 
Τα μικρά, ετοιμοθάνατα αστέρια που 

βρίσκονται στην καρδιά του σφαιρικού 

σμήνους M4, είναι λευκοί νάνοι. Οι αρχαίοι 

αυτοί λευκοί νάνοι είναι περίπου 12 ή 13 

δισεκατομμυρίων ετών. 

ΥΠΕΡΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ 

ΑΣΤΕΡΕΣ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ 

 
Ένας κόκκινος υπεργίγαντας, 

εξακολουθεί να χρειάζεται ενέργεια για 

να στηρίξει την τεράστια μάζα που τον 

περιβάλλει. Έτσι, βαθιά στον πυρήνα 

του οι “στάχτες” του, τα “προϊόντα” 

δηλαδή των προηγούμενων πυρηνικών 

αντιδράσεών του, γίνονται το 

“καύσιμο” των επόμενων. Το άστρο σ’ 

αυτή τη φάση μοιάζει μ’ ένα κρεμμύδι 

του οποίου ο πυρήνας περιβάλλεται 

από στρώματα διαφορετικών 

πυρηνικών καύσεων. 

Όταν όμως φτάσει το τέλος τα πάντα 

γίνονται με αστραπιαία ταχύτητα. Το 

εσωτερικό τμήμα του πυρήνα 

καταρρέει ανεμπόδιστο προς το κέντρο 

συμπιέζοντας σε αφάνταστο βαθμό τα 

υλικά του, τα οποία δεν αντέχουν άλλη 

συμπίεση κι έτσι εξοστρακίζονται προς 

τα έξω. Ένα τεράστιο «κρουστικό 

κύμα» ξεκινάει σαν μια κοσμική 

μπουλντόζα συμπαρασέρνοντας τα 

πάντα. 
 

 
5 Σεπτεμβρίου 2011 Η σουπερνόβα αυτή 

βρίσκεται στον γαλαξία Pinwheel Το πιο 

σημαντικό όμως είναι πάρα πολύ κοντά στη 

γή, για τα διαστημικά δεδομένα τουλάχιστον, 
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μόνο 21 εκατομμύρια έτη φωτος, εκεί όπου οι 

συνήθεις υπερκαινοφανείς βρίσκονται στα 1 

δισεκατομμύρια έτη φωτός, 

 

Μια τέτοια έκρηξη σουπερνόβα, 

αφήνει πίσω της ένα λείψανο του 

αρχικού άστρου με διάμετρο 20 

περίπου χιλιομέτρων που 

περιστρέφεται όμως εκατοντάδες 

φορές κάθε δευτερόλεπτο. Πρόκειται 

για ένα άστρο νετρονίων, γνωστό με 

την ονομασία πάλσαρ. 

Η έκρηξη, όμως, ενός ακόμη πιο 

γιγάντιου άστρου αφήνει πίσω της μία 

Μαύρη Τρύπα. 

Όταν άστρα με πολλαπλάσια υλικά 

από του Ήλιου αναγκαστούν να 

εκραγούν, τότε η έκρηξη που 

επακολουθεί είναι ένα από τα πιο βίαια 

φαινόμενα στο Σύμπαν. Η έκρηξη 

σουπερνόβα  έχει ως αποτέλεσμα την 

κυριολεκτική διάλυση του άστρου που 

την προκάλεσε.   
 

 
Το Νεφέλωμα του Καρκίνου είναι τα αεριώδη 

συντρίμμια της κατάρρευσης του πυρήνα ενός 

σουπερνόβα που παρατηρήθηκε το 1054 μ.Χ.. 

Το πλάτος του φτάνει τα 11 έτη φωτός και 

επεκτείνεται με ένα ρυθμό περίπου 1.500 

χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Στο κέντρο 

είναι ένα άστρο νετρονίων που σκορπίζει 

σωματίδια, τα οποία αναγκάζουν το αέριο να 

καίγεται (μπλε χρώμα). Οι εξωτερικές ίνες 

αποτελούνται συνήθως από υδρογόνο και 

ήλιο από το διαλυμένο ογκώδες άστρο. 

Μία τέτοια έκρηξη παρατηρήθηκε από 

την Κίνα το 1054 μ.Χ. Ήταν η 

επιθανάτια έκρηξη ενός τεράστιου 

γέρικου άστρου, στα τελευταία στάδια 

της ζωής του, το οποίο μετατράπηκε σε 

σουπερνόβα. Το άστρο αυτό βρισκόταν 

σε απόσταση 6.300 ετών φωτός και 

στη μεγαλύτερή του ένταση έλαμπε με 

την ισχύ 500 εκατομμυρίων Ήλιων. 

Στο σημείο εκείνης της έκρηξης τα 

σύγχρονα τηλεσκόπια μας έχουν 

αποκαλύψει ένα φωτεινό νεφέλωμα 

που μοιάζει με κάβουρα και γι` αυτό 

ονομάστηκε Νεφέλωμα Καρκίνος. Από 

τη μια άκρη στην άλλη έχει διάμετρο 

έξι ετών φωτός ή 57 τρισεκατομμυρίων 

χιλιομέτρων. Το νεφέλωμα αυτό 

συνεχώς διαστέλλεται όλο και πιο πολύ 

με μία ταχύτητα που φτάνει τα τέσσερα 

εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα. Αν η 

διαστολή αυτή συνεχιστεί με τον ίδιο 

ρυθμό, τα υπολείμματα αυτά της 

σουπερνόβα θα φτάσουν στη Γη σε δύο 

περίπου εκατομμύρια χρόνια.  
 

 
Η φωτογραφία είναι εστιασμένη στο 

εσωτερικό του γνωστού Νεφελώματος του 

Καρκίνου, στο κέντρο δημιουργείται ένας 

αστέρας νετρονίων, που περιστρέφεται γύρω 

από τον εαυτό σαν περιστρεφόμενος φάρος  

 



 33 

Πριν από 30 περίπου χρόνια στο 

κέντρο του νεφελώματος Καρκίνος 

βρέθηκε ένας συμπιεσμένος 

μικροσκοπικός πυρήνας με διάμετρο 

10 περίπου χιλιομέτρων. Το παράξενο 

αυτό αντικείμενο έχει συμπιέσει τα 

υλικά του τόσο πολύ, ώστε η ύλη του 

αποτελείται αποκλειστικά και μόνο 

από νετρόνια. Αποτέλεσμα αυτής της 

συμπίεσης είναι η δημιουργία μιας 

σφαίρας μερικών χιλιομέτρων με την 

πιο λεία, στερεή επιφάνεια στο 

σύμπαν, ενώ ένας βόλος υλικών του 

ζυγίζει ένα δισεκατομμύριο τόνους. 

Βρισκόμαστε δηλαδή αντιμέτωποι μ` 

ένα άστρο νετρονίων, που 

περιστρέφεται 33 φορές κάθε 

δευτερόλεπτο, εκπέμποντας στο 

διάστημα τεράστιες ποσότητες 

ενέργειας σαν ένας πραγματικός 

διαστημικός φάρος. Το άστρο αυτό 

παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 

1968. Αργότερα όμως ανακαλύφθηκαν 

κι άλλα παρόμοια αντικείμενα που, 

λόγω των ραδιοακτινοβολιών που 

εκπέμπουν, ονομάστηκαν παλλόμενες 

ραδιοπηγές και έγιναν γνωστές με τη 

διεθνή συγκεκομμένη ονομασία τους 

ως Πάλσαρ. 
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Κάθε 100 χρόνια συμβαίνουν δύο μόνο 

σουπερνόβα εκρήξεις σε κάθε γαλαξία, 

αλλά τα συντρίμμια που αφήνει πίσω 

της, σαν το Νεφέλωμα Καρκίνος, 

επιβιώνουν για χιλιάδες ακόμη χρόνια 

Από έναν τέτοιο, όμως, αστρικό 

θάνατο, προβάλει το θαύμα της ζωής, 

αφού η ύπαρξη του κόσμου μας 

οφείλεται ακριβώς στα χημικά στοιχεία 

που γεννιόνται στη διάρκεια τέτοιων 

γιγάντιων αστρικών εκρήξεων. 

Πώς ένας αστέρας με μάζα 5 έως 10 

φορές τη μάζα του Ήλιου καταλήγει σε 

αστέρα νετρονίων; 

Όταν πρόκειται για μεγάλης μάζας 

αστέρες, π.χ. άστρο 10 ηλιακών μαζών, 

μετά από την καύση του ηλίου ο 

πυρήνας έχει αρκετή μάζα η οποία 

καταρρέει και επιτυγχάνονται 

κατάλληλες θερμοκρασίες έτσι ώστε 

να καύσει σε διαδοχικά στρώματα ήλιο 

σε άνθρακα, άνθρακα σε πυρίτιο, κλπ., 

μέχρι την παραγωγή του σιδήρου. Ο 

σίδηρος έχει τον πλέον σταθερό 

πυρήνα από όλα τα χημικά στοιχεία 

έτσι ώστε να απαιτείται να ξοδευτεί 

περισσότερη ενέργεια για την σύντηξη 

των πυρήνων του από όση ενέργεια 

παράγεται. Επομένως, μετά την 

παραγωγή σιδήρου ο αστρικός πυρήνας 

φθάνει σε ενεργειακό αδιέξοδο και 

είναι καταδικασμένος σε καταστροφή 

με δύο τελικά προϊόντα. Όταν ο 

πυρήνας είναι σχετικά ελαφρύς, ολίγων 

ηλιακών μαζών, τα πρωτόνια και τα 

ηλεκτρόνια συνενώνονται 

σχηματίζοντας νετρόνια και το τελικό  

προϊόν είναι ένα άστρο νετρονίων. Το 

μέγεθος ενός τέτοιου άστρου είναι 

μερικών μόνο χιλιομέτρων, αλλά η 

πυκνότητά του είναι τρομακτικά 

υψηλή –μια μικρή κουταλιά αυτής της 

ύλης ζυγίζει ένα δισεκατομμύριο 

τόνους και ολόκληρος ο πληθυσμός 

της Γης αν στέλνονταν σε ένα αστέρα 

νετρονίων θα συμπιεζόταν τόσο ώστε 

να χωρούσε μέσα σε μια ασπιρίνη. 

Στους πυρήνες των αστέρων αυτών η 

θερμοκρασία που αναπτύσσεται μετά 

την «καύση» του ήλιου, λόγω της 

βαρυτικής συστολής, είναι εξαιρετικά 

υψηλή. Το γεγονός ευνοεί την 

πραγματοποίηση θερμοπυρηνικών 

αντιδράσεων, κατά τις οποίες ο 

άνθρακας μετατρέπεται τελικά σε 

σίδηρο. 
 

 



 35 

Ο σχηματισμός σιδήρου σηματοδοτεί 

το τέλος της παραγωγής ενέργειας 

μέσω πυρηνικών αντιδράσεων. Για να 

πραγματοποιηθούν οι πυρηνικές 

αντιδράσεις του σιδήρου, απαιτείται 

ενέργεια, που όμως δεν παράγεται. 

Έτσι οι πυρηνικές αντιδράσεις 

σταματούν. Η πίεση του νέφους των 

ηλεκτρονίων δεν είναι αρκετά ισχυρή 

για να ανακόψει τη βαρυτική συστολή. 

Η βαρύτητα χωρίς ανταγωνιστή 

προκαλεί κατάρρευση του πυρήνα σε 

κλάσμα του δευτερολέπτου, με 

ταχύτητες που φτάνουν το 15 - 30% 

της ταχύτητας του φωτός. Η πυκνότητα 

του πυρήνα αυξάνει υπερβολικά, 

καθώς οι διαστάσεις του μειώνονται 

εκπληκτικά. Για παράδειγμα, ένας 

υποθετικός αστέρας με διάμετρο 

αντίστοιχη της Γης θα κατέληγε σε 

αντικείμενο διαμέτρου μόλις 50 mm. 

Όταν η πυκνότητα του πυρήνα, γίνει 

πολύ μεγαλύτερη από αυτή του λευκού 

νάνου, τα πρωτόνια και τα νετρόνια 

απελευθερώνονται από τους πυρήνες 

των ατόμων. Τα ηλεκτρόνια 

συγχωνεύονται με τα πρωτόνια και τα 

μετατρέπουν σε νετρόνια. 

Δημιουργείται έτσι ένα αέριο 

νετρονίων, του οποίου η πίεση είναι 

ικανή να σταματήσει απότομα την 

κατάρρευση του πυρήνα.  

Το υλικό των ανώτερων στρωμάτων 

του αστέρα, που συνεχίζει να 

καταρρέει, συγκρούεται με τον πυρήνα 

και αναπηδά. Αυτή η κατάσταση 

δημιουργεί ένα ισχυρότατο ωστικό 

κύμα που προκαλεί φοβερή έκρηξη, 

γνωστή με τον όρο έκρηξη 

υπερκαινοφανούς τύπου ΙΙ. 

Οι αστρικές υπερκαινοφανείς εκρήξεις 

συμβαίνουν στο τέλος της ζωής 

γιγάντιων άστρων με υλικά μερικές 

δεκάδες ηλιακές μάζες. Σ' ένα τέτοιο 

άστρο τα αποθέματα του υδρογόνου 

στον πυρήνα του εξαντλούνται μέσα σε 

μερικά εκατομμύρια χρόνια και το 

καύσιμο ήλιο σε μερικές χιλιάδες 

χρόνια. Μετά τα πάντα γίνονται σχεδόν 

αστραπιαία σε σύγκριση με την όλη 

διάρκεια της ζωής του άστρου. Οι 

πυρηνικές στάχτες του υδρογόνου και 

του ηλίου, δηλαδή ο άνθρακας 

εξαντλείται σε 200 χρόνια, ύστερα το 

νέον εξαντλείται σε ένα χρόνο και 

μερικοί μόνο μήνες είναι αρκετοί για 

να καεί το οξυγόνο σχηματίζοντας 

πυρίτιο και θείο. Τελικά το πυρίτιο, 

μέσα σε μία μόνον ημέρα,  

μεταστοιχειώνεται σε σίδηρο. Σ' αυτό 

το σημείο η ήρεμη ζωή του άστρου 

σταματάει και αρχίζει η διαδικασία της 

μετατροπής του σε σουπερνόβα. Όταν 

στον πυρήνα ενός άστρου η 

θερμοκρασία φτάσει τα τρία 

δισεκατομμύρια βαθμοί Κελσίου, το 

πυρίτιο που έχει συγκεντρωθεί εκεί 

αρχίζει να μετατρέπεται σε σίδηρο κι 

έτσι μέσα σε μερικές ώρες η ποσότητα 

του σιδήρου στο κέντρο αρχίζει να 

μεγαλώνει.  
 

 
Μία έκρηξη σουπερνόβα 

 

Όταν η σιδερένια καρδιά του 

υπεργίγαντα αρχίσει να συμπιέζεται 

από τη βαρύτητα των ανώτερων 
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στρωμάτων του, η θερμοκρασία του 

αυξάνει ακόμη πιο πολύ. 

 Έτσι φτάνει κάποια στιγμή που η 

κεντρική θερμοκρασία είναι αρκετά 

υψηλή για να αρχίσει η καύση του 

σιδήρου. Κάτι τέτοιο όμως οδηγεί σε 

πραγματικά καταστροφικές 

διαδικασίες γιατί ο σίδηρος διαθέτει 

τον πιο σταθερό ατομικό πυρήνα, άρα 

για να μετατραπεί ο σίδηρος σε 

βαρύτερα χημικά στοιχεία χρειάζεται 

ενέργεια που σημαίνει ότι η ενέργεια 

αυτή δεν είναι διαθέσιμη για να 

συγκρατήσει το τεράστιο βάρος των 

ανώτερων στρωμάτων του άστρου. Το 

αποτέλεσμα είναι η ακόμη μεγαλύτερη 

συμπίεση του σιδερένιου αστρικού 

πυρήνα και η ακόμη μεγαλύτερη 

αύξηση της  θερμοκρασίας μέσα σ' 

αυτόν. 
 

 
Έκρηξη σουπερνόβα 

 

Η ενέργεια που εκλύεται κατά την 

έκρηξη υπερκαινοφανούς εκπέμπεται 

στο διάστημα με ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία και με τη μορφή νετρίνων. 

Μόνον η ενέργεια της Η/Μ 

ακτινοβολίας ισοδυναμεί με τη 

συνολική ενέργεια που εκπέμπει ο 

Ήλιος μας σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του. Η μέγιστη λαμπρότητα ενός 

υπερκαινοφανούς ισοδυναμεί με τη 

συνολική λαμπρότητα 10 

δισεκατομμυρίων ηλίων, ίδιων με το 

δικό μας Ήλιο.  

Το υπόλειμμα της έκρηξης ενός αστέρα 

μεσαίας κατηγορίας είναι ο πυρήνας 

του, ο οποίος, όπως είδαμε, 

αποτελείται από νετρόνια  

Συνήθως η μάζα ενός αστέρα 

νετρονίων είναι ίση με 1,5 - 2,0 

ηλιακές. Η διάμετρός του είναι 15 - 20 

Km, δεν ξεπερνάει δηλαδή τη διάμετρο 

μιας μικρής πόλης! 

Όταν οι αστέρες νετρονίων 

περιστρέφονται ονομάζονται πάλσαρς, 

όπως είπαμε και εκπέμπουν περιοδικά 

ραδιοκύματα. 

Μερικές φορές όταν ένα άστρο 

εκρήγνυται, ένα μέρος του πυρήνα του 

συμπιέζεται υπερβολικά, αλλά 

παραμένει με την μορφή ενός πάλσαρ, 

ενός άστρου νετρονίων το οποίο 

εκπέμπει τεράστιες ποσότητες 

ενέργειας. 
  

 
Ο Βέλα πάλσαρ, φωτογραφημένος στο μήκος 

κύματος των ακτίνων Χ. Διακρίνεται δεξιά ο 

πίδακας ύλης από τους πόλους του άστρου. 

 

Ένα πάλσαρ περιστρέφεται γύρω από 

τον άξονά του με υπερβολική 
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ταχύτητα, μέχρι και αρκετές 

εκατοντάδες φορές το δευτερόλεπτο.. 

Όταν τα ραδιοτηλεσκόπιά μας 

ανακάλυψαν για πρώτη φορά τα 

πάλσαρ θεωρήθηκε ότι ίσως τα σήματα 

αυτά προέρχονταν από κάποιον 

απόμακρο εξωγήινο πολιτισμό. 

Οι γιγάντιοι πίδακες που εκτοξεύονται 

από τους μαγνητικούς τους πόλους 

είναι ακτίνες Χ που δημιουργούνται 

από υπερφορτισμένα ηλεκτρόνια. 

Οι ακτίνες Χ που προέρχονται από ένα 

πάλσαρ μας παρουσιάζουν την 

πραγματική του μορφή. 
 

 
 

Ένα πάλσαρ αποτελείται από τόσο 

υπερσυμπιεσμένα υλικά, ώστε μία 

μπάλα του τένις από τα υλικά του θα 

ζύγιζε όσο ολάκερη η Γη μας. 

Η πιο πρόσφατη κοντινή έκρηξη 

σουπερνόβα παρατηρήθηκε το 

Φεβρουάριο του 1987 στο νότιο 

ουράνιο ημισφαίριο, στο Μεγάλο 

Νέφος του Μαγγελάνου και σε 

απόσταση 169.000 ετών φωτός από τη 

Γη μας.  Η ανακάλυψη αυτή έγινε από 

τον Καναδό αστρονόμο Ian Shelton. Ο 

αστέρας που εξερράγη ήταν ένας ήδη 

γνωστός -καταγεγραμμένος- αστέρας 

20 ηλιακών μαζών. Μετά την έκρηξή 

του ονομάστηκε SN1987Α. Το 

φαινόμενο μέγεθος του αστέρα, πριν 

την έκρηξή του, είχε την τιμή 12 και 

κατά τη διάρκεια του φαινομένου 

φαινομένου έγινε 3. Δηλαδή η 

λαμπρότητά του αυξήθηκε κατά ένα 

συντελεστή 4.000! 

Αν λίγο πριν από την έκρηξη 

βρισκόμαστε σ` έναν πλανήτη εκεί 

κοντά, θα αντικρίζαμε ένα πραγματικά 

υπέροχο θέαμα. Στο γειτονικό μας 

αυτόν γαλαξία βρίσκεται το 

μεγαλύτερο φωτεινό νεφέλωμα που 

έχουμε παρατηρήσει στον ουρανό.  
 

 
Νεφέλωμα ταραντούλα 

 

Λόγω του σχήματός του ονομάζεται 

Νεφέλωμα Ταραντούλα, γιατί με λίγη 

φαντασία μοιάζει αρκετά με το είδος 

της αράχνης, της οποίας φέρει το 

όνομα. Χιλιάδες άστρα έχουν ήδη 

γεννηθεί κάτω από τις τεράστιες 

βαρυτικές πιέσεις που επικρατούν σε 

ορισμένες περιοχές του. Πριν από 

169.000 χρόνια ζούσε εκεί κοντά ένα 

γαλαζωπό άστρο με 65.000 φορές τον 

όγκο του Ηλίου και 25 φορές τη μάζα 

του. Είχε ήδη ζήσει 20 περίπου 

εκατομμύρια χρόνια, σπαταλώντας 

απερίσκεπτα τα υλικά του, με 

αποτέλεσμα να βρίσκεται τώρα στο 

τελευταίο στάδιο της ζωής του, παρόλο 

που η εξωτερική του εμφάνιση δεν 

έδειχνε τίποτα για το πραγματικό 

δράμα που παιζόταν στον πυρήνα του. 

Βαθιά μέσα στο άστρο οι 
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θερμοπυρηνικές του αντιδράσεις είχαν 

μεταστοιχειώσει το υδρογόνο σε ήλιο, 

το ήλιο σε άνθρακα, τον άνθρακα σε 

νέον και το οξυγόνο σε πυρίτιο και 

θείο. Όταν λοιπόν η σιδερένια καρδιά 

του άστρου άρχισε να συμπιέζεται, 

αυξάνοντας τη θερμοκρασία στους 

τέσσερα δισεκατομμύρια βαθμούς, το 

τέλος ήρθε αστραπιαία. Σ` ένα κλάσμα 

του δευτερολέπτου ο εσωτερικός 

πυρήνας του άστρου κατέρρευσε 

ανεμπόδιστος προς το κέντρο με 

ταχύτητα 80.000 χιλιομέτρων το 

δευτερόλεπτο, ενώ η θερμοκρασία 

πλησίασε τα 100 δισεκατομμύρια 

βαθμούς. Κάτω απ` αυτές τις συνθήκες 

τα υλικά του πυρήνα εξοστρακίσθηκαν 

με τεράστια δύναμη, σχηματίζοντας 

ένα κρουστικό κύμα, το οποίο με 

ταχύτητα 30.000 χιλιομέτρων το 

δευτερόλεπτο ξεκίνησε, σαν μία 

απόκοσμη τεράστια μπουλντόζα, προς 

τα εξωτερικά στρώματα του άστρου, 

συντρίβοντας στο διάβα του τα 

διάφορα αστροϋλικά και 

μετατρέποντάς τα σε βαρέα χημικά 

στοιχεία, από το κοβάλτιο μέχρι το 

ουράνιο. Μέσα σε μερικές μόνον ώρες 

το κρουστικό κύμα διέσχισε το 

εσωτερικό του άστρου και η τεράστια 

έκρηξη που επακολούθησε τα διέλυσε 

κυριολεκτικά, λάμποντας με τη 

συνολική ένταση 250 εκατομμυρίων 

Ήλιων. Ο συμπιεσμένος πυρήνας που 

άφησε πίσω του είχε ήδη μετατραπεί 

σε άστρο νετρονίων που 

περιστρεφόταν χίλιες σχεδόν φορές 

κάθε δευτερόλεπτο, φωτίζοντας με την 

ακτινοβολία του τα διαστελλόμενα 

αέρια της σουπερνόβα. 

Το αρχικό άστρο ονομαζόταν 

Σαντούλικ 69-202 και στα τηλεσκόπιά 

μας είχε μια γαλαζωπή απόχρωση. 

Αυτού του είδους τα άστρα κανονικά 

δεν έχουν κανένα λόγο, για να 

εκραγούν σ` αυτήν τη φάση της ζωής 

τους. Μετά την αρχική όμως έκρηξη οι 

φωτογραφίες της γύρω περιοχής μας 

αποκάλυψαν δύο τεράστιους 

δακτυλίους αερίων που διαστέλλονταν 

με μεγάλη ταχύτητα. Ενώ το μυστήριο 

της έκρηξης μας αποκάλυψε τελικά με 

μια φωτογραφία το Διαστημικό 

Τηλεσκόπιο "Χάμπολ". 
 

 
Μυστηριώδεις Δαχτυλίδια του Supernova 

1987A 

Στη φωτογραφία αυτή διακρίνουμε 

καθαρά έναν δακτύλιο αερίων που είχε 

αποχωρίσει από το άστρο πριν από την 

έκρηξη, όταν ήταν ακόμη στη φάση 

του Κόκκινου Γίγαντα. Η αποχώρηση 

όμως των εξωτερικών του αέριων 

στρωμάτων ανάγκασε το άστρο να 

υπερθερμανθεί, παρουσιάζοντάς μας 

έτσι μια γαλαζωπή απόχρωση αντί του 

αναμενόμενου κοκκινωπού χρώματος. 

Παρ` όλα αυτά ο πυρήνας του άστρου 

ήταν ήδη διαβρωμένος και η έκρηξη 

αποδείχτηκε τελικά αναπόφευκτη. 

Παρόλο όμως που έχουν περάσει 

πολλά χρόνια από την έκρηξη, το 

διαστελλόμενο νεφέλωμα δεν μας έχει 

επιτρέψει να διακρίνουμε ακόμη το 

περιστρεφόμενο πάλσαρ που άφησε η 

σουπερνόβα. 
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ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ 

 
Ελάχιστα μυστήρια στο Σύμπαν 

μπορούν να προκαλέσουν τον τρόμο 

και το δέος που προκαλεί μια μαύρη 

τρύπα. Σκοτεινά, απόκοσμα 

αντικείμενα από τα οποία τίποτε, ούτε 

κι αυτό ακόμη το φως, δεν μπορεί να 

δραπετεύσει.. 

Τα όρια μιας Μαύρης Τρύπας, 

ονομάζονται «ορίζοντας 

γεγονότων»,και σημαδεύουν την 

επιφάνεια από την οποία τίποτε δεν 

μπορεί να ξεφύγει. 

Μερικά, όμως, από τα πιο θεαματικά 

φαινόμενα του Σύμπαντος συμβαίνουν, 

όπως είδαμε, στο τέλος της ζωής των 

γιγάντιων άστρων όταν αυτά 

εκρήγνυνται με την μορφή μιας 

σουπερνόβα. Πρόκειται για τις 

μεγαλύτερες εκρήξεις της Φύσης 

Η μελέτη των υπολειμμάτων των 

σουπερνόβα μας διδάσκει πολλά για τη 

φύση της έκρηξης που τους 

δημιούργησε. 
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Συνήθως οι σουπερνόβα ταξινομούνται 

σε δύο τύπους που διαφέρουν μεταξύ 

τους ως προς την εξέλιξη της 

φωτεινότητας τους. Στον Τύπο Ι, η 

μέγιστη φωτεινότητα είναι μεγαλύτερη 

απ' ό,τι στον Τύπο ΙΙ, και η μείωση της 

είναι πιο ακανόνιστη, κατά διαδοχικά 

στάδια. 
 

 
Ο Κένταυρος Αείναι ένας γιγάντιος 

ελλειπτικός ενεργός γαλαξίας, 12 

εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Στην καρδιά 

του βρίσκεται μια μαύρη τρύπα με μάζα 55 

εκατομμυρίων ηλιακών μαζών. 

 

Ο Πληθυσμός II αποτελείται από 

γηραιούς αστέρες, σύγχρονους του 

σχηματισμού των γαλαξιών, οι οποίοι 

για αυτόν ακριβώς το λόγο, περιέχουν 

λίγα μόνο «μέταλλα» (όλα τα στοιχεία 

εκτός του υδρογόνου και του ήλιου). Ο 

Πληθυσμός ΙΙ επικρατεί στους 

ελλειπτικούς γαλαξίες, που έχουν χάσει 

σχεδόν όλη την ποσότητα των αερίων 

τους και όπου ο ρυθμός γενέσεων νέων 

αστέρων είναι μηδενικός, καθώς 

επίσης και στην άλω των σπειροειδών 

γαλαξιών. 

Ο Πληθυσμός Ι αντίθετα, αποτελείται 

από νεαρούς αστέρες που 

σχηματίσθηκαν στους δίσκους των 

σπειροειδών γαλαξιών, άρα 

εμπλουτισμένους από γεννησιμιού τους 

με «μέταλλα» που πλαστουργήθηκαν 

από ολόκληρες γενιές αστέρων. 

Οι σουπερνόβα, λοιπόν, του Τύπου Ι 

παρατηρούνται σε όλα τα είδη των 

γαλαξιών (σπειροειδείς ή 

ελλειπτικούς), ενώ του Τύπου II 

παρατηρούνται μόνο στους 

σπειροειδείς. Επομένως, θα ήταν 

εύλογο να υποθέσουμε πως οι 

σουπερνόβα τύπου II ανήκουν στον 

πληθυσμό Ι, ενώ οι σουπερνόβα τύπου 

Ι ανήκουν στον πληθυσμό ΙΙ. Ωστόσο, 

η αντιστοιχία αυτή είναι αν μη τι άλλο 

ανακριβής, μια και η κατάσταση είναι 

πολύ πιο περίπλοκη. 

Όταν η πυκνότητα της αστρικής 

καρδιάς γίνεται τέσσερις φορές 

μεγαλύτερη από την πυκνότητα ενός 

ατομικού πυρήνα, αναγκάζει όλα τα 

υλικά του εσωτερικού πυρήνα του 

άστρου (τα νετρόνια και τα νετρίνα 

όπως είπαμε) να εξοστρακιστούν με 

δύναμη προς τα έξω. Η εκτίναξη αυτή 

του εσωτερικού πυρήνα τον κάνει να 

συγκρουστεί βίαια με τον καταρρέοντα 

ακόμα εξωτερικό πυρήνα, 

δημιουργώντας έτσι ένα ωστικό κύμα 

με περισσότερη ενέργεια απ' αυτήν που 

εκλύει ένας ολόκληρος γαλαξίας σε 

περίπου δέκα χρόνια. Η δημιουργία 

του κρουστικού αυτού κύματος 

σηματοδοτεί τη γέννηση της 

σουπερνόβα. Κι έτσι, καθώς το κύμα 

αυτό μαζί με τα νετρίνα διαστέλλεται 

μέσα στον καταρρέοντα εξωτερικό 

αστρικό πυρήνα, επιτρέπει στα νετρίνα 

να διαφύγουν στο διάστημα. 

Τα νετρίνα αυτά με την ταχύτητα του 

φωτός μεταφέρουν τεράστιες 

ποσότητες ενέργειας από την καρδιά 

του άστρου και διαδίδουν πλέον στο 

Σύμπαν τα πρώτα μηνύματα του 

αστρικού θανάτου. 
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Τα νετρίνα είναι βασικά υποατομικά 

σωματίδια, που πιστεύεται ότι απορρέουν από 

τα απομεινάρια αστεριών που προέκυψαν από 

έκρηξη, γνωστά και ως υπερκαινοφανείς 

αστέρες, ή από υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες. 

 

Το ωστικό κύμα διασχίζει το άστρο 

μέσα σε μερικές ώρες και η τεράστια 

έκρηξη που επακολουθεί παράγει 

ενέργεια ίση με την ενέργεια που 

παράγει ο ήλιος σε δέκα 

τρισεκατομμύρια χρόνια, αν μπορούσε 

να ζήσει τόσο πολύ. Και όλη αυτή η 

ενέργεια εκλύεται σε μερικά μόνον 

δευτερόλεπτα! 

Το ωστικό κύμα μεταφέροντας την 

γιγάντια αυτή ποσότητα της ενέργειας, 

παρασύρει τα πάντα και σαρώνει 

κυριολεκτικά την επιφάνεια του 

αστέρα Αυτό είναι το φαινόμενο της 

σουπερνόβα ή της υπερκαινοφανούς 

έκρηξης. 

Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος 

δημιουργίας υπερκαινοφανών. Αυτός ο 

τρόπος οφείλεται στη βαρυτική 

κατάρρευση των εσωτερικών 

στρωμάτων των πολύ βαρέων άστρων. 

Το πρόβλημα είναι, ωστόσο, ότι ένα 

τέτοιο κρουστικό κύμα (λόγω της 

εκτίναξης προς τα έξω του εσωτερικού 

πυρήνα και της βίαιης σύγκρουσης του 

με τον καταρρέοντα ακόμα εξωτερικό 

πυρήνα), δεν είναι ικανό να διαμελίσει 

ένα βαρύ άστρο. Προσομοιώσεις 

δείχνουν ότι το ωστικό αυτό κύμα θα 

καταναλώσει την ενέργεια του και στο 

τέλος θα «σβήσει», καθώς η ενέργεια 

θα εξαπλώνεται αργά διαμέσου της 

ύλης. 

Αυτό έκανε τον Αμερικανό πυρηνικό 

φυσικό Stirling Colgate να υποστηρίζει 

ότι θα πρέπει να μελετηθούν και τα 

νετρίνα που σχηματίζονται κατά την 

κατάρρευση. Κανονικά δε θα έπρεπε 

κανείς να ασχοληθεί καθόλου με αυτά 

τα σωματίδια φαντάσματα, εφόσον 

αλληλεπιδρούν πολύ ανεπαίσθητα με 

άλλη ύλη, αλλά σε μια αστρική 

κατάρρευση η ενέργεια και η 

πυκνότητα αρκούν και με το παραπάνω 

ώστε οι αλληλεπιδράσεις του με την 

ύλη να είναι ισχυρές. Έτσι, τα νετρίνα 

μπορούν να θερμάνουν μια ζώνη γύρω 

από τον πυρήνα, αυξάνοντας με τον 

τρόπο αυτό την πίεση πίσω από το 

ωστικό κύμα, το οποίο και 

«αναζωογονούν». 
 

 
Καλλιτεχνική απεικόνιση του πώς 

σουπερνόβα τύπου Ia μπορεί να μοιάζει, όπως 

αποκαλύπτεται από παρατηρήσεις στην 

φασματοφωτομετρία-πολωσιμετρία. 

 

Μπορούν λοιπόν τα νετρίνα να 

ενεργοποιήσουν ξανά το ωστικό κύμα; 

Οι προσομοιώσεις δείχνουν 

ταυτόχρονα ότι, επειδή η έκρηξη 

ξεκινάει με σχετικά αργούς ρυθμούς, 

υπάρχει χρόνος ώστε να προλάβει το 
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θερμό, ανερχόμενο πλάσμα να 

αναμειχθεί με τα σχετικά ψυχρά υλικά 

που καταρρέουν προς το κέντρο του 

άστρου. Αυτό προκαλεί μια ασύμμετρη 

έκρηξη, κατά την οποία τα 

υπολείμματα του άστρου 

εκσφενδονίζονται με απίστευτη 

δύναμη προς μία κατεύθυνση, ενώ το 

άστρο νετρονίου εκσφενδονίζεται προς 

την αντίθετη. Αυτή η «στρεβλή» 

έκρηξη εξηγεί, επομένως, το λόγο για 

τον οποίο πολλά υπολείμματα υπέρ 

καινοφανών αυτού του τύπου έχουν 

ασύμμετρη όψη, κάτι που, για 

παράδειγμα, φαίνεται στο νεφέλωμα 

του Καρκίνου και στο Νεφέλωμα της 

Κιθάρας. Το νεφέλωμα της Κιθάρας 

είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

ασύμμετρου νεφελώματος που 

σχηματίστηκε από μια «στρεβλή» 

έκρηξη, που ξεκίνησε από το μικρό 

άστρο νετρονίου. 

Με την κυριολεκτική αυτή διάλυση 

του άστρου η πρώτη φωτεινή του 

αναλαμπή ανακοινώνεται στο Σύμπαν. 

Η αναλαμπή αυτή αποτελείται κυρίας 

από υπεριώδη ακτινοβολία που είναι 

αόρατη στα ανθρώπινα μάτια. Μια ώρα 

όμως αργότερα τα εκτοξευόμενα υλικά 

έχουν χάσει αρκετή από την ενέργεια 

τους και η ακτινοβολία που εκπέμπεται 

είναι ορατή. Έπειτα από μια τέτοια 

έκρηξη και ενώ το μεγαλύτερο μέρος 

του άστρου καταστρέφεται 

εκτοξευόμενο στο Διάστημα, ο 

πυρήνας του παραμένει στη θέση του 

ανέπαφος μεν αλλά σε φοβερά ασταθή 

κατάσταση. 

Το ανθρώπινο πνεύμα δυσκολεύεται να 

αντιληφθεί την κατακλυσμιαία φύση 

μιας έκρηξης σουπερνόβα. Εκτοξεύει 

μέσα σε λίγες μέρες τόση ενέργεια, 

όση απελευθερώνει ένας αστέρας κατά 

τη διάρκεια εκατοντάδων 

εκατομμυρίων ετών της ύπαρξης του 

στην Κύρια Ακολουθία. Η 

φωτεινότητα του αυξάνεται κατά 

πολλά δισεκατομμύρια φορές, έτσι 

ώστε επί αρκετές ημέρες ο «νέος» 

αστέρας να λάμπει όσο και ένας 

ολόκληρος γαλαξίας. 
 

 
Η εκπληκτική αυτή φωτογραφία της NASA 

απεικονίζει τη σκόνη που άφησε πίσω του 

ένας σουπερνόβα που εξερράγη 

 

Για σύγκριση, το φαινόμενο του 

πλανητικού νεφελώματος, που 

συνοδεύει τη συμπύκνωση ενός αστέρα 

σε λευκό νάνο, μοιάζει με ήσυχο 

θάνατο, με ένα είδος ταφής δεύτερης 

κατηγορίας, ενώ η έκρηξη ενός 

σουπερνόβα είναι ένας θάνατος 

παράφορα βίαιος, που εκτοξεύει πολύ 

περισσότερες στάχτες, 

εγκαταλείποντας πίσω του ένα 

εξαιρετικά πυκνό αστρικό κουφάρι. 

Εμπλουτίζοντας το διαστρικό 

περιβάλλον με όλα τα βαριά στοιχεία 

που διαμορφώθηκαν στο «φλοιό του 

κρεμμυδιού», το αέριο που 

εκτινάσσεται από τον σουπερνόβα 

παίζει ένα ρόλο ακόμη πιο σημαντικό 

απ' ό,τι τα πλανητικά νεφελώματα για 

την εξέλιξη των γαλαξιών. Τα αχανή 

μοριακά νέφη στους κόλπους των 

οποίων κυοφορήθηκαν ολόκληρες 
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γενιές από αστέρες, γονιμοποιούνται 

από τις εκρήξεις των εγγύτερων 

σουπερνόβα. Πριν από πέντε 

δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο Ήλιος 

και ολόκληρη η συνοδεία του από 

αστεροειδείς, μετεωρίτες, κομήτες και 

πλανήτες αναδύθηκαν από το αρχέγονο 

νέφος, ο Γαλαξίας είχε ήδη ηλικία δέκα 

δισεκατομμυρίων ετών, ενώ ένας 

μεγάλος αριθμός από αστέρες είχαν 

ήδη καεί, διασπείροντας τις στάχτες 

τους στις τέσσερις γωνιές όλης της 

έκτασης του Γαλαξία. Η Γη δεν έκανε 

άλλο παρά να περισυλλέξει τα βαριά 

στοιχεία που κατασκευάσθηκαν στους 

πυρήνες αυτών των από πολύ καιρό 

εξαφανισμένων αστέρων. 

Κατά την έκρηξη του σουπερνόβα εάν 

η μάζα του αστρικού πυρήνα δεν 

ξεπερνάει περίπου τις 2.5 ηλιακές 

μάζες, τότε οποιαδήποτε περαιτέρω 

συμπίεση του σταματάει. Αυτό που 

απομένει όταν η κατάρρευση και ο 

εξοστρακισμός σταματήσουν, είναι 

ένας γιγάντιος ατομικός πυρήνας 

νετρονίων. 

 

 
Εξομοιωμένη απεικόνιση μιας μαύρης τρύπας 

μπροστά από το Μέγα Νέφος του 

Μαγγελάνου. Ο λόγος μεταξύ της ακτίνας 

Schwarzschild της μαύρης τρύπας και της 

απόστασης του παρατηρητηή είναι 1 προς 9. 

Αξιοσημείωτο είναι το φακοειδές φαινόμενο 

γνωστό ως δακτυλίδι του Αϊνστάιν, που 

παράγει ένα ζεύγος δύο αρκετά λαμπρών και 

μεγάλων αλλά υψηλά παραμορφωμένων 

εικόνων του Νέφους συγκρινόμενου με το 

πραγματικό γωνιακό του μέγεθος 
 

Εάν όμως η μάζα του αστρικού πυρήνα 

ξεπερνάει τις 3 ηλιακές μάζες τότε δεν 

υπάρχει καμιά δύναμη στη φύση που 

να μπορεί να αντιταθεί στην ένταση 

της βαρύτητας του, με αποτέλεσμα την 

αστραπιαία κατάρρευση του αστρικού 

αυτού πυρήνα. Έτσι, και καθώς η 

ακτίνα του άστρου «μηδενίζεται», η 

ύλη του «αφανίζεται» κάτω από το 

τεράστιο βαρυτικό πεδίο που 

σχηματίζεται, δημιουργώντας σε 

τελική ανάλυση μια μαύρη τρύπα. Μια 

μαύρη τρύπα, δηλαδή, είναι το σημείο 

εκείνο του διαστήματος όπου κάποτε 

υπήρχε ο πυρήνας ενός γιγάντιου 

άστρου, το οποίο στην τελική φάση της 

εξέλιξης του χάνει την πάλη του 

ενάντια στη βαρύτητα, με αποτέλεσμα 

να καταρρεύσουν τα υλικά του και να 

συμπιεστούν περισσότερο και από τα 

υλικά ενός άστρου νετρονίων ακόμη. 
 

 
Μια τεράστια μαύρη τρύπα στο κέντρο ενός 

γαλαξία 

 

Αν μπορούσαμε να συμπιέσουμε τη Γη 

μας στο μέγεθος ενός κερασιού, θα την 

είχαμε μετατρέψει σε μια μαύρη τρύπα. 

Φυσικά δεν υπάρχει καμιά γνωστή 

διαδικασία που θα μπορούσε να 

μετατρέψει τη Γη, ή και τον ήλιο 

ακόμη, σε μαύρη τρύπα. Ο καταρρέων 
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πυρήνας μιας σουπερνόβα, με υλικά 

πάνω από 3 ηλιακές μάζες, είναι ένα 

από τα ελάχιστα αντικείμενα στο 

Σύμπαν που μπορούν να 

δημιουργήσουν κάτι τέτοιο. Και αυτού 

του είδους η «τρύπα» θα πρέπει, εκ 

των πραγμάτων, να είναι «μαύρη», να 

μην μπορεί να διαφύγει τίποτα από το 

βαρυτικό της πεδίο. 

Αν στην περίπτωση της Γης η 

ταχύτητα διαφυγής ενός αντικειμένου 

είναι 11 χλμ/δευτερόλεπτο, στην 

περίπτωση μιας μαύρης τρύπας η 

απαιτουμένη ταχύτητα διαφυγής 

υπερβαίνει την ίδια την ταχύτητα του 

φωτός (300.000 χιλιόμετρα το 

δευτερόλεπτο). Γι αυτό ακόμη και μια 

αχτίδα φωτός δεν μπορεί να ξεφύγει.  

 

 
Το έντονο βαρυτικό πεδίο μιας μαύρης 

τρύπας που κινείται σε τροχιά γύρω από έναν 

συνοδό αστέρα αποσπά ύλη από αυτόν, η 

οποία πέφτει σπειροειδώς προς τον ορίζοντα 

γεγονότων 

 

Μ' αυτή λοιπόν την έννοια 

χρησιμοποιείται και ο όρος «μαύρη 

τρύπα». «Τρύπα» γιατί ένα τέτοιο 

αντικείμενο έλκει σαν «διαστημική 

ρουφήχτρα» οτιδήποτε συναντήσει στο 

διάβα του, και «μαύρη» γιατί ούτε κι 

αυτό ακόμη το φως δεν έχει τη 

δυνατότητα να δραπετεύσει από την 

«επιφάνεια» του και να καταγραφεί 

από τα μάτια μας ή τα διάφορα άλλα 

ευαίσθητα όργανα των 

αστεροσκοπείων μας. Δεν υπάρχει 

άλλωστε τρόπος ούτε να καταλάβουμε 

ούτε να εξηγήσουμε τη φυσική 

κατάσταση μιας ύλης κάτω απ' αυτές 

τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν ένα 

σημείο «μοναδικότητας» για τη φυσική 

επιστήμη. Ένα σημείο, δηλαδή, όπου οι 

νόμοι της φυσικής παύουν να ισχύουν. 

 
Μια μαύρη τρύπα όπως φαίνεται από την 

ερμηνεία του χωροχρόνου 

 

Ας θυμηθούμε επίσης ότι η θεωρία της 

βαρύτητας του Αϊνστάιν μας λέει ότι 

κάθε τι το υλικό στο Σύμπαν 

δημιουργεί μια παραμόρφωση στο 

χωρόχρονο γύρω του. Η παραμόρφωση 

μάλιστα αυτή είναι τόσο μεγαλύτερη 

όσο μεγαλύτερη είναι και η ποσότητα 

των υλικών που περιέχονται στο 

αντικείμενο. Η θεωρία αυτή μας λέει 

ότι η δύναμη της βαρύτητας μιας 

μαύρης τρύπας παραμορφώνει το 

διάστημα γύρω της σε τέτοιο βαθμό 

που «ανοίγει» μια «τρύπα» στη δομή 

του Σύμπαντος και «χάνεται» για 

πάντα απ' αυτό. 
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Εξάλλου, λεπτομερή μοντέλα 

εκρήξεων σουπερνόβα, που έχουν 

καταρτιστεί με τη βοήθεια ισχυρών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

αποδεικνύουν ότι μια μαύρη τρύπα 

σχηματίζεται στις εξής περιπτώσεις: 

1. Όταν η μάζα του εκφυλισμένου 

αστρικού πυρήνα υπερβαίνει το όριο 

ευστάθειας των αστέρων νετρονίων 

(2.5 ηλιακές μάζες), η κατάρρευση 

οδηγεί απευθείας σε μια μαύρη τρύπα, 

αλλά αγνοούμε αν ο σχηματισμός της 

συνοδεύεται από εκτίναξη ύλης (επειδή 

το αστρικό περίβλημα είναι αδύνατο 

πια να αναπηδήσει προσκρούοντας 

πάνω στο σκληρό του πυρήνα, όπως 

στην περίπτωση ενός αστέρα 

νετρονίων). 
 

 
Μια διεθνής ομάδα αστρονόμων κατάφερε να 

εξηγήσει με παρατηρήσεις τηλεσκοπίων μια 

μαύρη τρύπα στον γαλαξία μας που εκτοξεύει 

με τεράστιες ταχύτητες ύλη προς το 

διάστημα. 

 

2. Όταν η μάζα του πυρήνα είναι 

μικρότερη από την οριακή μάζα, αλλά 

η ποσότητα μάζας που εκτινάσσεται 

είναι λίγη, θα μπορούσε κατ' αρχήν να 

δημιουργηθεί ένας αστέρας νετρονίων. 

Ωστόσο, δεν θα είχε τη δυνατότητα να 

στηρίξει το βάρος του περιβλήματος, 

θα ήταν ασταθής και θα κατέρρεε 

καταλήγοντας σε μια μαύρη τρύπα. 

Σε αυτές τις δυο πιθανότητες 

σχηματισμού μιας μαύρης τρύπας 

λίγων ηλιακών μαζών, προστίθεται 

ακόμη μία, που υλοποιείται σε πολλά 

διαδοχικά στάδια και σε πολύ 

μεγαλύτερη χρονική περίοδο. 

Πρόκειται για το σχηματισμό ενός 

αστέρα νετρονίων στο εσωτερικό ενός 

σουπερνόβα, που ακολουθείται από μια 

μεγάλη περίοδο σύλληψης και 

εναπόθεσης ύλης στην επιφάνεια του 

αστέρα νετρονίων (οι ευνοϊκότερες 

συνθήκες γι' αυτό είναι, ασφαλώς, 

εκείνες ενός διπλού συστήματος) έως 

ότου η συνολική μάζα να παραβιάσει 

το κρίσιμο όριο ευστάθειας. 

Προκειμένου να λειτουργήσει αυτός ο 

μηχανισμός - που είναι παρόμοιος με 

εκείνον της αιφνίδιας μετατροπής ενός 

λευκού νάνου σε αστέρα νετρονίων -, 

το αέριο που εναποτίθεται πάνω στον 

αστέρα νετρονίων δεν θα πρέπει να 

εκτινάσσεται συχνά με επιφανειακές 

πυρηνικές αντιδράσεις, όπως συμβαίνει 

λόγου χάρη στους νόβα. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε πως 

η μαύρη τρύπα εμφανίζεται στο 

προσκήνιο της αστρικής εξέλιξης ως ο 

υπέρτατος θρίαμβος της βαρύτητας και 

του ρυθμιστικού της ρόλου στη ζωή 

ενός αστέρα. Ωστόσο, είναι κάτι πολύ 

περισσότερο από αυτό. 

Ότι έμεινε από μια υπερκαινοφανή 

έκρηξη αποτελείται από ένα συμπαγές 

αντικείμενο και από ένα κύμα 

κλονισμού του υλικού που επεκτείνεται 

γρήγορα. Αυτό το νέφος των υλικών 

'σκουπίζει' ότι υπάρχει στο περιβάλλον 

διαστρικό μέσο κατά τη διάρκεια μιας 

φάσης ελεύθερης διαστολής, η οποία 

μπορεί να κρατήσει μέχρι και δύο 

αιώνες. Το κύμα κλονισμού έπειτα 

βαθμιαία υποβάλλεται σε μια περίοδο 

αδιαβατικής διαστολής, οπότε θα 

ψυχθεί αργά και θα αναμιχθεί με το 

περιβάλλον διαστρικό μέσο για μία 

περίοδο περίπου 10.000 ετών. 
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Ξέρουμε ότι οι μαύρες τρύπες δεν 

επιτρέπουν στο φως να ξεφύγει από 

αυτές. Ίσως, εύλογα κάποιος σκεφτεί 

ότι δεν μπορούμε να τις ανιχνεύσουμε.  

 

 
Φανταστική απεικόνιση μιας μαύρης τρύπας 

 

Η ανίχνευσή τους είναι ωστόσο δυνατή 

με διάφορους έμμεσους τρόπους στις 

εξής περιπτώσεις:  

Περίπτωση που η μαύρη τρύπα 

αποτελεί τμήμα διπλού αστέρα: Τότε 

θερμό υλικό από τον άλλο αστέρα του 

ζεύγους έλκεται από τη μαύρη τρύπα 

και απορροφάται από αυτήν. Κατά την 

κίνησή τους προς τη μαύρη τρύπα τα 

σωματίδια του υλικού αποκτούν πολύ 

μεγάλες επιταχύνσεις, με αποτέλεσμα 

να εκπέμπουν ακτίνες Χ.  
 

 
Φωτογραφία NASA  CXC  Μ. Weiss. Στο 

γράφημα αυτού του καλλιτέχνη 

παρουσιάζεται  ένα δυαδικό σύστημα που 

περιέχει  την  αστρική μάζα μίας  μαύρης  

τρύπας, η οποία  είναι γνωστή ως IGR J17091  

εν συντομία. 

Τέτοιου είδους πηγές ακτίνων Χ έχουν 

προσδιοριστεί από τον δορυφόρο 

Uhuru ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1970. Η πρώτη πηγή ακτίνων Χ 

που αποδείχθηκε ότι οφείλεται στο 

φαινόμενο που περιγράψαμε 

ονομάστηκε Κύκνος Χ-1. Η Κύκνος Χ-

1 προέρχεται από ένα ζεύγος αστέρων 

που αποτελείται από μια μαύρη τρύπα 

και τον υπεργίγαντα HDE 226868.  

 

Περίπτωση παρατήρησης εκτροπής 

του φωτός όταν διέρχεται κοντά από 

μια μαύρη τρύπα. Το φαινόμενο αυτό 

προβλέπεται από τη Γενική Θεωρία της 

Σχετικότητας του Αϊνστάιν. Καθώς οι 

ακτίνες του φωτός πλησιάζουν τη 

μαύρη τρύπα, καμπυλώνονται λόγω 

του ισχυρού βαρυτικού της πεδίου. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι ο επίγειος 

παρατηρητής βλέπει δύο εικόνες του 

αστέρα. Η μαύρη τρύπα λειτουργεί σαν 

ένας βαρυτικός φακός.  

 

 
Εδώ βλέπουμε ένα δίσκο επικάθισης: μια 

υπέρθερμη υπέρλαμπρη δίνη αερίων που 

δημιουργήθηκε από υλικά τα οποία 

προσελκύστηκαν από την μαύρη τρύπα. 

 

Οι μεγαλύτερες μαύρες τρύπες 

αποτελούνται από δισεκατομμύρια 

άστρα συμπιεσμένα σ’ έναν 

απειροελάχιστο χώρο που δεν 

υπερβαίνει το νυχάκι μας. Κι όλα αυτά 

file:///D:/astronomy/glossary/g.htm%23tag5
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τα υλικά περιορίζονται στη πιο βασική 

τους μορφή: την καθαρή μάζα. Δεν 

υπάρχει τίποτε άλλο γνωστό στο 

Σύμπαν που θα μπορούσε να 

περιορίσει τόσες τεράστιες ποσότητες 

υλικών σ’ έναν τόσο μικροσκοπικό 

χώρο. 

Η τεράστια βαρύτητα μιας μαύρης 

τρύπας την απομονώνει από τον έξω 

κόσμο.  

Τα όρια μεταξύ του κανονικού χώρου 

και μιας μαύρης τρύπας είναι οριστικά. 

Μερικές φορές μπορούμε να 

ξεκλέψουμε μια ελάχιστη ματιά αυτών 

των ορίων όταν η ύλη απορροφάται 

από την μαύρη τρύπα. Τα υπέρθερμα 

αέρια που στριφογυρίζουν ολόγυρα 

στον δίσκο επικάθισης λάμπουν 

έντονα, αλλά χάνονται τελείως ξαφνικά 

καθώς τα αέρια περνάνε ένα αόρατο 

όριο πέφτοντας στο εσωτερικό της 

αβύσσου. 

 Παρόλα αυτά, τις περισσότερες φορές, 

οι μαύρες τρύπες δεν έχουν δίσκους 

επικάθισης. Όταν δεν υπάρχει τίποτε 

για να πέσει στο εσωτερικό μιας 

μαύρης τρύπας το αόρατο όριο 

παραμένει γυμνό. 

Εάν μπορούσαμε να παρατηρήσουμε 

μια μαύρη τρύπα να προσπερνάει μια 

δέσμη λαμπερών άστρων, θα βλέπαμε 

το φως των άστρων αυτών να 

παραμορφώνεται σχηματίζοντας ένα 

στροβιλιζόμενο φεγγοβόλο δαχτυλίδι.  
 

 
Εδώ βλέπουμε την βαρύτητα της μαύρης 

τρύπας σε δράση. 

Το εσωτερικό όριο του δαχτυλιδιού 

είναι η απαρχή της μαύρης τρύπας, το 

σημείο της μη επιστροφής, όπου η 

βαρύτητα είναι τόσο ισχυρή ώστε 

τίποτε, ούτε κι αυτό ακόμη το φως να 

μην μπορεί να δραπετεύσει. 

Οι επιστήμονες αποκαλούν το όριο 

αυτό Ορίζοντα Γεγονότων, καθώς δεν 

είναι δυνατόν να δούμε το τι συμβαίνει 

στο εσωτερικό του. 

Ο Ορίζοντας Γεγονότων είναι το 

πλησιέστερο όριο που θα μπορούσαμε 

να αποκαλέσουμε επιφάνεια της 

μαύρης τρύπας, αν και δεν πρόκειται 

για κάποια φυσική επιφάνεια. 

Πρόκειται απλώς για μιαν αόρατη 

φυσαλίδα στον χώρο. Κι ενώ η μαύρη 

τρύπα μπορεί να αρχίζει στο ορίζοντα 

γεγονότων, όλη της η μάζα βρίσκεται , 

κρυμμένη στο κέντρο της φυσαλίδας.  
 

 
Αν διώχναμε τον ορίζοντα γεγονότων από μια 

μαύρη τρύπα θα μας αποκάλυπτε μια 

παράξενη και άγνωστη φυσική, λένε οι 

ερευνητές 

Σ’ αυτό το απειροελάχιστο σημείο, που 

ονομάζεται μοναδικότητα ή 
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ιδιομορφία, η ύλη είναι τόσο πολύ 

συμπιεσμένη ώστε οι γνωστοί νόμοι 

της φύσης καταρρέουν και οι εξισώσεις 

που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για 

την κατανόηση του Σύμπαντος δεν 

βγάζουν πλέον νόημα. 

Το ιδιόμορφο αυτό σημείο είναι ένα 

πραγματικό μυστήριο: κανείς δεν 

γνωρίζει με ποιόν τρόπο τόση πολύ 

μάζα μπορεί να περιοριστεί σε ένα 

τόσο ελάχιστο χώρο. 

Ο Ορίζοντας Γεγονότων είναι αυτός 

που μας χωρίζει από την εσωτερική 

μάζα της μαύρης τρύπας. Και όσο πιο 

μεγάλη είναι η μάζα που είναι 

κρυμμένη στο εσωτερικό του 

ιδιόμορφου αυτού σημείου, τόσο πιο 

μεγάλος είναι και ο ορίζοντας 

γεγονότων. 

Μαύρες Τρύπες με μάζα 5 φορές 

μεγαλύτερη από την μάζα του Ήλιου, 

ονομάζονται αστρικές μαύρες τρύπες 

κι έχουν ορίζοντα γεγονότων με 

διάμετρο 30 χιλιομέτρων, περίπου στο 

μέγεθος μιας μεγάλης πόλης. 

Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα 

μιας αστρικής μαύρης τρύπας είναι και 

η πρώτη που ανακαλύφτηκε. 
 

 
«Κύκνος Χ-1» 

 

Ονομάζεται «Κύκνος Χ-1» και έχει 8 

φορές μεγαλύτερη μάζα απ’ ότι ο 

Ήλιος, αλλά όλα αυτά τα υλικά είναι 

συμπιεσμένα στο εσωτερικό της 

ιδιομορφίας που δεν υπερβαίνει το 

μέγεθος του κεφαλιού μιας καρφίτσας. 

Στον νυχτερινό ουρανό, και ιδιαίτερα 

κοντά στη ζώνη του Γαλαξία μας, 

έχουν εντοπιστεί ήδη 20 ακόμη μαύρες 

τρύπες από τις 1.000 που υπολογίζεται 

ότι πρέπει να υπάρχουν. Και πρέπει να 

υπάρχουν 100 εκατομμύρια άλλες 

αστρικές μαύρες τρύπες σ’ ολόκληρο 

το Σύμπαν. 
 

 
Στο γαλαξιακό μας κέντρο μια μαύρη τρύπα 

 

Οι αστρικές μαύρες τρύπες δεν 

ανακαλύφτηκαν μέχρις ότου 

τοποθετήσαμε στο Διάστημα τα 

διαστημικά τηλεσκόπια ακτινών Χ. 

Αλλά, χωρίς να το έχουν κατανοήσει, 

οι επιστήμονες είχαν ήδη παρατηρήσει 

ένα διαφορετικό και απρόσμενο είδος 

μαύρης τρύπας. Πρόκειται για τις 

μεγαλύτερες μαύρες τρύπες που 

υπάρχουν, με μάζα όχι μερικές μόνο 

φορές την μάζα του Ήλιου, αλλά πάνω 

από ένα δισεκατομμύριο ηλιακές μάζες 

και με ορίζοντες γεγονότων με 

διάμετρο όση είναι η διάμετρος του 

Ηλιακού μας Συστήματος. 

Κι όμως εκ πρώτης όψεως οι 

υπεργιγάντιες αυτές μαύρες τρύπες 

έμοιαζαν με άστρα.  

Η ραδιοαστρονομία όμως μας έδειξε 

ότι επρόκειτο για κάτι διαφορετικό. Οι 

αστρονόμοι τα αποκάλεσαν κβάζαρ, ή 

αστρόμορφα αντικείμενα. 
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Τα ραδιοτηλεσκόπιά μας κατόρθωσαν 

να μας αποκαλύψουν ότι τα κβάζαρ 

ήσαν οι ασυνήθιστα υπέρλαμπροι 

πυρήνες απόμακρων γαλαξιών.  
 

 
Κολοσσιαίες μαύρες τρύπες σε πρώιμους 

Γαλαξίες 

 

Βρίσκονται δισεκατομμύρια έτη φωτός 

μακριά μας, πολύ πέρα από τα άστρα 

του Γαλαξία μας. Μόνο με την βοήθεια 

των σύγχρονων τηλεσκοπίων μας, 

όπως είναι το Διαστημικό Τηλεσκόπιο 

Χαμπλ, μπορούμε να διακρίνουμε τους 

αμυδρούς γαλαξίες στο εσωτερικό των 

οποίων κατοικοεδρεύουν. 

Γιατί, όμως, τα κβάζαρ είναι τόσο 

λαμπερά; Από που παίρνουν την 

τεράστια ενέργεια τους; Υπήρχε μία 

μόνον απάντηση: τα κβάζαρ θα έπρεπε 

να πυροδοτούνται από υπερμεγέθεις 

μαύρες τρύπες. 

Οι γιγάντιες μαύρες τρύπες διαθέτουν 

κι αυτές δίσκους επικάθισης, αλλά 

πολύ πιο μεγάλους, πολύ πιο θερμούς 

και πολύ πιο λαμπερούς. Το πιο 

καταπληκτικό όμως απ’ όλα είναι το 

ότι από τον δίσκο της επικάθισης 

εκτοξεύεται ένας πίδακας υποατομικών 

σωματιδίων. Τι είναι αυτό που 

προκαλεί τον πίδακα και πως 

κατορθώνει να υπερνικήσει την 

τεράστια βαρύτητα της μαύρης τρύπας 

είναι δύο μόνο από τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν σήμερα οι 

αστροφυσικοί. 

 

 
Ευρωπαίοι αστρονόμοι εντόπισαν φως από το πιο μακρινό «κβάζαρ» που έχει ποτέ βρεθεί στο 

νηπιακό σύμπαν. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η δημιουργία και εξέλιξη των αστέρων 

είναι μια συστηματική φυσική πορεία 

από την αταξία στην τάξη. Αυτή η 

μακρά και συνεχώς επαναλαμβανόμενη 

φυσική διαδικασία, ξεκινά από ένα 

ακανόνιστο, κρύο, σκοτεινό και 

ετερόφωτο νεφέλωμα αερίου και 

σκόνης για να σχηματίσει ένα 

σφαιρικό, θερμό, λαμπρό και 

αυτόφωτο κεντρικό άστρο, που ακόμη 

και όταν εξαντληθεί και σβήσει θα 

προσπαθήσει να γονιμοποιήσει μια νέα 

γενιά άστρων. Επιπλέον και κυριότερο, 

γύρω από αυτά τα δημιουργήματα 

(αστέρες) έχουν παρατηρηθεί να 

περιφέρονται σε ασφαλείς αποστάσεις 

από το κεντρικό inferno πλανήτες 

(πλέον των 300 μέχρι σήμερα) οι 

οποίοι ακολουθούν τους αρμονικούς 

νόμους του Kepler.  
 

 
Οι έξωπλανήτες είναι ο κανόνας στον 

γαλαξία μας 

 

Και, τουλάχιστον σε μια περίπτωση εξ 

αυτών, το Ηλιακό μας σύστημα, 

υπάρχει ένας πλανήτης στην 

κατάλληλη απόσταση από το άστρο, 

όπου ο καλύτερος χημικός διαλύτης, το 

νερό, ευρίσκεται στις τρεις δυνατές 

μορφές του, υπάρχει ατμόσφαιρα και 

προστατευτικό στρώμα του όζοντος, 

υπάρχει η σωστή κλίση του άξονα 

περιστροφής του πλανήτη που οδηγεί 

στις εναλλασσόμενες εποχές, κλπ, κλπ. 

Δηλ., υπάρχει μια μακρά σειρά από 

ευτυχείς «συγκυρίες» που οδήγησαν 

στην ανάπτυξη μιας οργανωμένης 

ανώτερης και ευφυούς ζωής η οποία 

προσπαθεί να κατανοήσει το γιατί και 

το πώς όλης αυτής της διαδικασίας. Με 

άλλα λόγια, να ψηλαφίσει στο σκοτάδι 

τα αποτυπώματα του Δημιουργού της.  
 

 
Τό τηλεσκόπιο Hubble που σχεδιάστηκε με 

ειδικά σχεδιασμένα κάτοπτρα για να μπορεί 

να φωτογραφίζει με λεπτομέρεια τα πιο 

απομακρυσμένα σημεία του γαλαξία λόγω 

και της προνομιακής του θέσης στο διάστημα 

μπορεί να αποκαλύψει στους επιστήμονες 

πλανήτες και άστρα δίνοντας εικόνες υψηλής 

ανάλυσης με έλάχιστο φώς.  

 

Στη διαδικασία αυτή δεν μπορούμε 

παρά να επισημάνουμε μια μεγάλη 

αλυσίδα από «συμπτώσεις». Ας 

αναπτύξουμε σύντομα δύο εξ αυτών.  

Καταρχήν, ένα μεγάλο εμπόδιο για τον 

σχηματισμό του άστρου αποτελεί ο 

νόμος διατήρησης της στροφορμής. 

Όλοι γνωρίζουμε το νόμο διατήρησης 

της ορμής που είναι υπεύθυνος για τα 

τόσα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. 

Υπάρχει ένας παρόμοιος νόμος, αυτός 

της διατήρησης της στροφορμής ενός 

περιστρεφόμενου σώματος.  

Η στροφική ορμή ορίζεται σαν το 

γινόμενο της μάζας του σώματος, της  
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μέσης περιστροφικής του ακτίνας και 

της γωνιακής του ταχύτητας. Σύμφωνα 

με τη Φυσική, αυτή η ποσότητα 

παραμένει σταθερή όταν δεν 

επενεργούν πάνω στο σώμα ροπές 

εξωτερικών δυνάμεων. Καθώς όμως το 

νεφέλωμα καταρρέει λόγω της 

βαρύτητας μικραίνοντας σημαντικά τις 

διαστάσεις του (από έτη φωτός σε 

εκατομμυριοστά του έτους φωτός, 

δηλ., την αστρική ακτίνα), εφόσον η 

στροφορμή του παραμένει σταθερή θα 

έπρεπε η γωνιακή περιστροφική 

ταχύτητα του σώματος να αυξηθεί 

κατά 12 τάξεις μεγέθους, κάτι όμως 

που θα σταματούσε τη δημιουργία του 

άστρου.  
 

 
Οι δορυφόροι STEREO  παρακολουθούν τις 

λεγόμενες στεματικές εκτινάξεις μάζας 

(CME), πίδακες φορτισμένων σωματιδίων 

που εκτινάσσονται από τον Ήλιο στο 

Διάστημα. (αναπαράσταση) 

 

Πώς λοιπόν το άστρο καταφέρνει να 

ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και να 

φθάσει στις μικρές αστρικές 

διαστάσεις;  

Αυτό γίνεται με τους πίδακες , οι 

οποίοι παίζουν το ρόλο του “ex macina 

deus” και κλέβουν στροφορμή, 

αφήνοντας έτσι ελεύθερη τη βαρύτητα 

να φτιάξει το άστρο. Έτσι, 

οδηγούμαστε στην υπέρβαση (αλλά όχι 

την κατάργηση) του νόμου της 

στροφορμής και τελικά στην αστρική 

δημιουργία. 

Σε πιο βασικό και θεμελιώδες επίπεδο, 

αξιοσημείωτη είναι η ελαφρότητα της 

βαρύτητας σε σχέση με τις άλλες 

δυνάμεις της Φύσεως. Συγκεκριμένα, 

τα συστατικά της ύλης, όπως την 

γνωρίζουμε σήμερα, διέπονται από τις 

ισχυρές πυρηνικές, τις 

ηλεκτρομαγνητικές, τις ασθενείς 

πυρηνικές και τις βαρυτικές δυνάμεις. 

Αν βαθμολογούσαμε την ένταση της 

ισχυρής πυρηνικής δύναμης με 1,  

τότε η ένταση της ηλεκτρομαγνητικής 

δύναμης θα ήταν 10 

Τι σημαίνει αυτό; Απλά, εάν ο λόγος 

του αριθμού των πρωτονίων και του 

αριθμού των ηλεκτρονίων στο Σύμπαν 

δεν ήταν ακριβώς μονάδα, αλλά 

διέφερε από τη μονάδα κατά ένα μέρος 

στα 10, οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις 

θα υπερίσχυαν των  

βαρυτικών και δεν θα είχαν 

σχηματισθεί γαλαξίες, αστέρες, 

πλανήτες, ζωή. Η πιθανότητα να έγινε 

αυτό από τύχη είναι όση το να 

τραβήξει ένας τυφλός μια μοναδική 

δραχμή που υπάρχει κρυμμένη  

κάπου ανάμεσα σε 10. 

Είναι πράγματι αυτές απλά κάποιες 

«τυχαίες συμπτώσεις»; Την απάντηση  

ας δώσει ο καθένας μας, μελετώντας με 

προσοχή το μέγα θαύμα της 

Δημιουργίας που καθημερινά 

βιώνουμε.  

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 

παρατηρήσουμε στον κύκλο της ζωής 

των άστρων, από την γέννησή τους 

μέχρι τον φυσικό τους θάνατο, είναι ο 

αγώνας τους για να μην καταρρεύσουν 

βαρυτικά, δηλαδή να μην πεθάνουν 

λόγω της πίεσης που υφίστανται από 

την ύλη, προς την συρρίκνωσή τους.
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ΛΣ 87: Μια μικρή ομάδα γαλαξιών Μερικές 

φορές σχηματίζουν ομάδες γαλαξιών. Για 

παράδειγμα, ο δικό μας Γαλαξία είναι μέρος 

της τοπικής ομάδας γαλαξιών .  Hickson 

συμπαγής ομάδα 87 ( HCG 87) φαίνεται από 

τα παραπάνω. Οι γαλαξίες του ΛΣ  87 έλκουν 

βαρυτικά ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια 

100-εκατομμύρια χρόνια γύρω από ένα κοινό 

κέντρο. Οι ελκτικές δυνάμεις  δημιουργούν 

σύγκρουση από αέριο που προκαλεί 

εκρήξεις και σχηματισμούς νέων άστρων που 

τροφοδοτεί τους ενεργούς γαλαξίες. 

 

Πώς αντιμετωπίζουν αυτό τον 

κίνδυνο;  

Με την παραγωγή ενέργειας μέσα τους 

και την εκπομπή της έξω από τον 

εαυτό τους, προς το περιβάλλον τους, 

δίνοντας ζωή στα ουράνια σώματα των 

συστημάτων τους, καθώς έτσι 

εξισορροπούν την πίεση της 

βαρύτητας.  

Θα μπορούσαμε να πούμε με άλλον 

τρόπο ότι τα άστρα δεν έχουν εγωισμό. 

Μοιράζουν την ενέργειά τους, το φως 

τους και την θερμότητά τους στο 

περιβάλλον τους, στηρίζοντας την 

εφαρμογή του νόμου της Ζωής στο 

Σύμπαν. Μήπως και ο άνθρωπος δεν 

καλείται, ακολουθώντας το παράδειγμα 

των άστρων, να μοιράζει γύρω του την 

ενέργεια της αγάπης του, το φως του 

και την θερμότητά του, ώστε και αυτός 

να στηρίζει την εφαρμογή του νόμου 

της Ζωής στον Κόσμο;  

Μήπως, έτσι, παίρνει την πραγματική 

της διάσταση η καθημερινή ζωή;
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ΕΝΑΣΤΡΗ ΝΥΧΤΑ 

Ο Βίνσεντ βαν Γκογκ (Vincent Willem van Gogh)  

(30 Μαρτίου 1853 – 29 Ιουλίου 1890) ήταν Ολλανδός ζωγράφος. 

 
            Αυτός ο διάσημος και τόσο υπέροχος νυκτερινός ουρανός με τα άστρα και το φεγγάρι  

                έγινε το 1889 στο St-Remy-de-Provence όπου νοσηλευόταν στην ψυχιατρική κλινική ,  

  ένα ακριβώς χρόνο πριν την αυτοκτονία του.  

Μέσα από το λάμψη των αστεριών είναι σαν να ακτινοβολεί ο εσωτερικός κόσμος του ζωγράφου . 

 Τα έντονα και βαθιά συναισθήματα είναι πάντα το όργανο που τον οδηγεί στην μοναχική  

και δημιουργική πορεία του. 

Σε μια επιστολή του στον αδελφό του Theo διερωτάται: 

" That is the eternal question , 

is life all that there is of life or do we only know 

one hemisphere before our death ? 

Speaking to myself I have no idea what answer is 

but the sight of the stars always starts me thinking." 

Ας κοιτάξουμε λοιπόν και εμείς τα άστρα στον βραδινό ουρανό  

και με την βοήθεια της τέχνης ακολουθώντας τα χνάρια του μεγάλου ζωγράφου 

 ίσος βρούμε κάποια απάντηση!!! 

 
 


