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H Κοςμολογία είναι θ επιςτιμθ που μελετά το ςφμπαν. Χρθςιμοποιϊντασ τθν επιςτθμονικι μζκοδο, 
προςπακεί να ανιχνεφςει τθν δθμιουργία του, τθν ςθμερινι του δομι και τθν εξζλιξι του. Όπωσ όλεσ οι 
επιςτιμεσ, θ κοςμολογία δθμιουργεί υποκζςεισ και κεωρίεσ για το ςφμπαν  οι όποιεσ κάνουν 
ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ για φαινόμενα που μποροφμε να τα επιβεβαιϊςουμε με παρατθριςεισ. 
Σιμερα θ επικρατζςτερθ κεωρία για τθ δθμιουργία και τθν εξζλιξθ του ςφμπαντοσ είναι θ κεωρία τθσ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ.  Στθ διάλεξθ κα παρουςιάςουμε τθ κεωρία αυτι και τισ παρατθριςεισ που τθ 
ςτθρίηουν αλλά και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει για να ερμθνεφςει τισ νεϊτερεσ παρατθριςεισ. 
Τζλοσ κα ςυηθτιςουμε τουσ περιοριςμοφσ που κζτουν τα ςφγχρονα πειράματα ςε όλεσ τισ κεωρίεσ για 
το ςφμπαν αλλά και τισ δικζσ ςασ ερωτιςεισ και ανθςυχίεσ ςε κζματα που ςυνδζονται με τθ ςφγχρονθ 
κοςμολογία. 

                                                           
1 Η ομηιία εκηάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηφκ εορηαζμώκ ποσ ζα γίκοσκ ζε όιο ηοκ θόζμο  ηο 2009 γηα ηο ΔΙΓΘΝΓ ΓΣΟ 

ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ. Σο 2009 αποηειεί έκα τρόκο ζηαζμό γηα ηεκ αζηροκομία, γηαηί ζσμπιερώκοκηαη  400 τρόκηα από ηεκ 

πρώηε τρήζε ηοσ ηειεζθοπίοσ από ηοκ Γαιηιαίο. Με αθορμή ασηήκ ηεκ επέηεηο ε Δηεζκής Αζηροκομηθή Έκφζε (IAU) θαη 

ε UNESCO  οργακώκοσκ ζε όιο ηοκ θόζμο ζεηρές από εθδειώζεης γηα ηα επηηεύγμαηα ηες ζύγτροκες αζηροκομίας θαη 

ηεκ προζθορά ηες ζηεκ ακζρφπόηεηα θαη ζηοκ  ποιηηηζμό μας (http://www.astronomy2009.org/general/). 

 
2 Ο Λ. Βιάτος είκαη θαζεγεηής αζηροθσζηθής ζηο Σμήμαηος Φσζηθής ηοσ Α.Π.Θ (http://www.astro.auth.gr/~vlahos). 

Απέθηεζε ηο πηστίο Φσζηθής από ηο Σμήμα Φσζηθής ηοσ Α.Π.Θ. ηο 1972 με άρηζηα θαη ζσκέτηζε μεηαπηστηαθές ζποσδές 

ζηο Πακεπηζηήμηο ηοσ Maryland , Η.Π.Α., όποσ θαη απέθηεζε ηα πηστία M.Sc. (1976) θαη Ph.D. (1979). Από ηο 1981 

μέτρη ηο 1985 εργάζηεθε ζηο Πακεπηζηήμηο ηοσ Maryland θαη ήηακ σπεύζσκος ερεσκεηηθώκ προγραμμάηφκ ποσ 

τρεμαηοδοηούζε ε NASA. Σο 1985 επέζηρευε ζηο Σμήμα Φσζηθής ηοσ Α.Π.Θ., όποσ θαη εργάδεηαη μέτρη ζήμερα.  Γίκαη 

μέιος ηοσ Δηοηθεηηθού σμβοσιίοσ ηες Γιιεκηθής Αζηροκομηθής Γηαηρίας (http://www.helas.gr/) θαη ποιιώκ δηεζκώκ 

οργακηζμώκ. 

 

http://www.astronomy2009.org/general/
http://www.helas.gr/

