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Για το βιβλίο

1. Η ιστορία

η Εύα, μια ανήσυχη φοιτήτρια του τμήματος πλατωνικής φυσικής του 
πανεπιστημίου των καθαρών επιστημών, καταλαμβάνεται κάποια στιγμή 
από την «αμαρτωλή» περιέργεια του πραγματικού κόσμου και αποφασίζει 
να δραπετεύσει για λίγο από τα υψίπεδα της καθαρής θεωρίας, στα οποία 
κινείται η σχολή της, και ν᾽ αφήσει την περιέργειά της να την οδηγήσει. Και 
δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινά τις αναζητήσεις της από τον έναστρο ουρανό. 
Θέλει ν᾽ αφεθεί στην παράξενη έλξη που πάντα αισθάνονταν οι άνθρωποι 
γι' αυτόν, και υπήρξε η κινητήρια δύναμη για να γεννηθεί η ιδέα της νομο-
κρατούμενης φύσης, πρώτα απ' όλα, και η ίδια η επιστήμη, στη συνέχεια.

αρχίζει έτσι η Εύα μια σειρά νυχτερινών παρατηρήσεων ―Αστρονομία 
Γυμνού Οφθαλμού τις λέει η ίδια― με «έδρα» την αγαπημένη της ερημική 
νότια παραλία, λίγο έξω από τη μικρή ιστορική πόλη όπου είναι εγκατε-
στημένη η σχολή της. Εκεί είναι που θέτει τα πρώτα ―καθαρά δικά της― 
ερωτήματα, κάνει την πρώτη της αστρονομική πρόβλεψη και γεύεται τη 
χαρά να τη δει να επαληθεύεται. Και καταλαβαίνει στην πορεία ότι αυτό 
που της δίνει γνήσια ευχαρίστηση δεν είναι η παθητική εκμάθηση έτοιμων 
γνώσεων αλλά η διαδικασία της ανακάλυψής τους. Όπου το βασικό κίνη-
τρο είναι η έμφυτη περιέργεια του είδους μας. η ανάγκη μας να θέτουμε 
ερωτήματα για τον κόσμο γύρω μας και ν᾽ αναζητούμε τις απαντήσεις 
τους. «ςτη μάθηση, όπως και στην επιστήμη, πιο σπουδαίες είναι οι ερω-
τήσεις, όχι οι απαντήσεις», θα είναι το αγαπημένο της σύνθημα από κει  
και πέρα.

λίγο αργότερα θα ενώσουν δυνάμεις με την Εύα οι τρεις καλύτεροι 
φίλοι και συμφοιτητές της ―η Νεφέλη, ο Φοίβος και ο ορέστης―, και η 
«παρέα των τεσσάρων» θα είναι πλέον αυτή που θα πάρει τη σκυτάλη 
για τη συνέχιση του ταξιδιού τους στους ουρανούς. Για τον εξοπλισμό που 
θα πάρουν μαζί τους, συμφώνησαν να είναι μόνο νευτώνεια μηχανική, στο 
επίπεδο της λυκειακής φυσικής, και το ίδιο για τα αντίστοιχα μαθημα τικά  



14

Το αμαρΤημα Της Εύας: ΦύςΙΚη ΚαΤΩ αΠο Τ’ αςΤρα ΚαΙ ΔημΙούρΓΙΚη μαΘηςη

εργαλεία: Τίποτε περισσότερο από στοιχειώδεις αλγεβρικές ή αριθμητι-
κές πράξεις. ςυμφώνησαν επίσης να κρατούν αναλυτικές σημειώσεις των 
ευρημάτων τους, γραμμένες με τον τρόπο που συμβούλευσε την Εύα ο 
αγαπημένος καθηγητής τους στη σχολή. Δηλαδή ανοίγοντας έναν νοητό 
διάλογο με τον «αυθάδη μαθητή» μέσα τους. αυτόν που δεν έχει μάθει 
να προσποιείται ότι καταλαβαίνει το «μάθημα» και ρωτά όσα οι άλλοι 
δεν τολμούμε να ρωτήσουμε. αυτές οι σημειώσεις, μαζί με τις «ηχογραφη-
μένες» συνομιλίες των τεσσάρων, είναι το υλικό από το οποίο συντέθηκε 
τούτο το βιβλίο. από τις ίδιες σημειώσεις προήλθε και το σκίτσο του εξω-
φύλλου του: Το δαγκωμένο μήλο που πέφτει. Το σκίτσο που έκανε η Εύα 
για το αυτοσχέδιο εξώφυλλο των σημειώσεών της και σύντομα έγινε γι᾽ 
αυτήν το σύμβολο της δημιουργικής μάθησης και του δημιουργικού σχο-
λείου στο οποίο ονειρεύεται κάποτε να διδάξει. η ακατανίκητη επιθυμία 
της γνώσης από τη μια μεριά (το δαγκωμένο μήλο της βιβλικής Εύας) και 
η έμφυτη ανθρώπινη περιέργεια για τον κόσμο από την άλλη (το μήλο του 
Νεύτωνα που πέφτει).

2. Το βιβλίο

ςτην τελική του μορφή ―έτσι λέει ο επιμελητής του― το βιβλίο έχει σίγου-
ρα περισσότερους αποδέκτες από τον αυθάδη μαθητή που είχαν αρχικά 
στο μυαλό τους οι τέσσερις φίλοι. Πρώτοι ανάμεσα σ' αυτούς οι ανήσυχοι 
εκπαιδευτικοί καθώς και οι πολίτες με γνήσιο ενδιαφέρον για την επι-
στήμη. Και βέβαια μαθητές λυκείου ή φοιτητές που ασφυκτιούν ―όπως 
και οι ήρωες του βιβλίου― μέσα στη στειρότητα του τρόπου διδασκαλίας 
της επιστήμης στη χώρα μας. Όποιοι κι αν είναι, το βιβλίο καλεί τους 
αναγνώστες του να αφεθούν στη γοητεία του έναστρου ουρανού και να 
ταξιδέψουν μαζί με τους τέσσερις σε μια εξερευνητική αποστολή στην κο-
σμική γειτονιά μας, γεμάτη απρόοπτα και μικρές ανακαλύψεις, όχι όμως 
κονσερβαρισμένη γνώση και εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες που τώρα πια 
ο «μεγάλος αδελφός» μάς τις σερβίρει πάραυτα στο κινητό μας. Τους κα-
λεί δηλαδή, εκτός των άλλων, να εκτεθούν και ―γιατί όχι;― να μολυνθούν 
με τον… ιό της Εύας! Έναν νέο τρόπο μάθησης, που φέρνει στην επιφάνεια 
το «φιλέρευνο παιδί μέσα μας». αυτό που ανακάλυψαν οι τέσσερις φίλοι 
και το θεωρούν το πιο πολύτιμο «εύρημά» τους.

η δημιουργική μάθηση και η διερεύνηση των προϋποθέσεών της δεν 
είναι λοιπόν ένα χωριστό ―ή παράλληλο― θέμα του βιβλίου, αλλά οργα-
νικό στοιχείο του ίδιου του τρόπου προσέγγισης της φυσικής του. Και 
οι σχετικές ιδέες κρίνονται κι αυτές μαζί της: εκ του αποτελέσματος. αν 
κάνουν τη φυσική του βιβλίου διαυγέστερη και πιο ενδιαφέρουσα ή όχι. 
Τέλος ―διευκρινίζει πάλι ο επιμελητής του―, το βιβλίο δεν είναι ακριβώς 
εκλαΐκευση της επιστήμης, διότι περιέχει πολύ περισσότερους τύπους και 
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αριθμητικούς υπολογισμούς απ' ό,τι επιτρέπεται σε τέτοια βιβλία. Είναι 
όμως σαφώς απλούστερο ως προς τις φυσικές έννοιες που απαιτούνται και 
επίσης απλούστερο λόγω της διερευνητικής προσέγγισης που ακολουθεί, 
η οποία φέρνει στην επιφάνεια και συζητά όλες τις εύλογες πλάνες του 
κοινού νου για τον τρόπο που δουλεύει ο φυσικός κόσμος. Επομένως ―κα-
ταλήγει ο επιμελητής του―, το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί άνετα από κάθε 
πολίτη που απλώς δεν πανικοβάλλεται από τη θέα ενός τύπου λυκειακής 
φυσικής ή ενός απλού αριθμητικού υπολογισμού. η έγνοια του επιμελητή-
συγγραφέα για την ποιότητα της επιστημονικής εκπαίδευσης στη χώρα 
μας διαπερνά βεβαίως ολόκληρο το βιβλίο και προσφέρει τροφή για σκέψη 
σε όλους τους αναγνώστες του.

3. …και οι απαρχές του

μιλώντας πλέον σε πρώτο πρόσωπο, μπορώ να δω τις απαρχές του βιβλίου 
πολλά χρόνια πίσω. οι βασικές του ιδέες ήταν όλες παρούσες στις ομιλίες 
μου1 ―κυρίως σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς― αλλά και στα πανεπι-
στημιακά μου μαθήματα και βιβλία, όπου οι εκτιμήσεις τάξης μεγέθους 
και η σύνδεση των φυσικών νόμων με βασικά χαρακτηριστικά του κόσμου 
γύρω μας ήταν ένα πολύ ευδιάκριτο γνώρισμά τους. ακόμα περισσότερο 
σε θέματα αστροφυσικής, τα οποία είχαν πάντα μια ξεχωριστή θέση στα 
μαθήματά μου αλλά και στο βιβλίο μου της κβαντομηχανικής, ήδη από 
την πρώτη του έκδοση. Ώστε να μπορώ να πω ότι η Αστρονομία Τάξης  
Μεγέθους ―μαζί με την Αστρονομία Γυμνού Οφθαλμού― ήταν η… ειδι-
κότητά μου!

Τέλος, η χρήση σωκρατικών διαλόγων ήταν ένα από τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του βιβλίου μου Το φάντασμα της όπερας: Η επιστήμη στον 
πολιτισμό μας, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014, και ήταν η εμπειρία της 
συγγραφής του που μου αποκάλυψε την αξία της διαλογικής μορφής για 
το ξεκαθάρισμα κρίσιμων εννοιών, ιδίως εκείνων που αναδύονται μέσα 
από μια επιστημονική επανάσταση, σε ρήξη με την κατεστημένη σκέψη.

αλλά όπως συμβαίνει πάντα σε κάθε πραγματικό βιβλίο, το τελικό απο-
τέλεσμα το διαμόρφωσε πολύ περισσότερο η ίδια η συγγραφή του ―και 
η «αυτόνομη ζωή» των χαρακτήρων του―, παρά οι αρχικές ιδέες του, όσο 
ώριμες κι αν ήταν. Όπως το βλέπω εκ των υστέρων, αυτές οι ιδέες ήταν 
απλώς οι σπόροι σε ένα καλά προετοιμασμένο έδαφος. Τη συντελούμενη 
εδώ και μερικά χρόνια στροφή των ενδιαφερόντων μου προς τη διδασκαλία 
της επιστήμης στη μέση Εκπαίδευση και ειδικότερα στη διδασκαλία της 
κβαντικής φυσικής. με ορίζοντα τη συγγραφή ενός σχετικού  διδακτικού 

1 ςυνδέσμους σε αυτές τις ομιλίες θα βρει ο αναγνώστης στην ιστοσελίδα του βιβλίου, στον 
ιστότοπο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.
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βιβλίου και τη δημιουργία ενός αντίστοιχου διαδικτυακού μαθήματος. Ενώ, 
στο πλαίσιο του Κέντρου ανοικτών Διαδικτυακών μαθημάτων Mathesis 
πήραμε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός κύκλου σχετικών μαθη-
μάτων με τίτλο: Εύρηκα – Εύρηκα: Για μια πιο δημιουργική εκπαίδευση, 
σε συνεργασία με καταξιωμένους εκπαιδευτικούς της μέσης και με προ-
βληματισμούς πολύ παρόμοιους με αυτούς που εκτέθηκαν πιο πάνω. ας 
πούμε λοιπόν ότι τούτο το βιβλίο είναι η προσωπική μου συμβολή σε αυτή 
την ευρύτερη προσπάθεια.

4. Το διαδικτυακό συμπλήρωμα

Έστω και ένα μικρό μέρος των αναγνωστών του βιβλίου να είναι μαθη-
τές λυκείου, τότε η απουσία κάθε αναφοράς σε εργαστηριακά πειράματα  
―και όχι μόνο σε παρατηρήσεις― αφήνει ένα μεγάλο κενό στην εικόνα που 
θα σχηματίσουν για τον τρόπο που δουλεύει η επιστήμη. Όντας και εγώ 
«προϊόν» μιας εκπαίδευσης πλατωνικού τύπου ―την οποία διόρθωσα όσο 
μπορούσα στην πορεία―, δεν θα αποτολμούσα να καλύψω αυτό το κενό, 
αν ο νέος συνάδελφος Γιάννης Καραδάμογλου δεν προσφερόταν να ανα-
λάβει τη βασική ευθύνη γι᾽ αυτό. Διδάκτορας του τμήματος φυσικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής επί χρόνια στο Πειραματικό Γυμνάσιο 
ηρακλείου και τώρα ξανά με μετάταξη στο τμήμα φυσικής ―με πολύτι-
μη συμβολή στο διδακτικό του έργο―, ο Γιάννης Καραδάμογλου θα είναι 
υπεύθυνος, σε συνεργασία μαζί μου, για τη δημιουργία ενός διαδικτυα-
κού συμπληρώματος του βιβλίου στη σχετική ιστοσελίδα του εκδοτικού 
οίκου ή σε έναν χωριστό ιστότοπο αργότερα. ςτο συμπλήρωμα αυτό θα 
περιγράφονται ενδιαφέροντα απλά πειράματα, σε στενή σύνδεση με τα 
θέματα που αναπτύσσονται στο βιβλίο, και θα προτείνονται κάποια άλλα 
που θα μπορούν να εκτελεστούν με τα απλούστερα δυνατά υλικά. Επίσης, 
σε συνεργασία με την αστρονομική ομάδα των φοιτητών του Φυσικού 
Κρήτης θα σχεδιαστούν αντίστοιχες σειρές παρατηρήσεων για τα βασικά 
αστρονομικά θέματα που συζητούνται στο βιβλίο και προσφέρονται για 
μελέτη με ένα απλό ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο. η φιλοδοξία μας είναι να 
εξελιχθεί αυτή η ιστοσελίδα σε ένα ζωντανό και διαρκώς εμπλουτιζόμενο 
διαδι κτυακό «αδελφάκι» του βιβλίου.

Ένα ξεκαθάρισμα είναι όμως αναγκαίο εδώ. Τα πειράματα από μόνα 
τους ―όπως και οι τεχνολογικές εφαρμογές που προωθούν διάφορα ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα― δεν έχουν αυτομάτως θετικό πρόσημο, ερήμην 
της εκπαιδευτικής τους ποιότητας. Διότι, δυστυχώς, οι «αυτοματισμοί» 
που έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια σε αυτό το πεδίο ―Πειράμα-
τα + Τεχνολογία = Καλό, Βασική Επιστήμη = Κακό, Εκπαιδευτική Καινο-
τομία = Καλό, Παραδοσιακές μορφές μάθησης = Κακό, κ.λπ. κ.λπ.― έχουν 
εξοστρακίσει από τον δημόσιο διάλογο, αλλά και από τις αξιολογήσεις των 
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σχετικών προγραμμάτων, το μοναδικό γνήσιο κριτήριο των εκπαιδευτικών 
πειραματισμών μας: Το κριτήριο της διδακτικής τους ποιότητας. Το κριτή-
ριο της ποιότητας εν γένει.

Όπως ελπίζω να διαπιστώσει ο αναγνώστης του, τούτο το βιβλίο, καθώς 
και το διαδικτυακό του συμπλήρωμα, προσπερνά τους παραπάνω πλα-
στούς διαχωρισμούς και εστιάζει στη μόνη εκπαιδευτική αξία που θεωρεί 
γνήσια: Την ποιότητα. Κατά πόσον την επιτυγχάνει, θα το κρίνει βεβαίως 
ο ίδιος ο αναγνώστης.

5. Η ευθύνη και η χαρά του τρίτου… δεκαδικού ψηφίου!

αν η εκπαιδευτική συνιστώσα του βιβλίου είναι εμφανής από τα παραπάνω 
―έστω υπό την έννοια του συνεχούς προβληματισμού πάνω στις προϋποθέ-
σεις της δημιουργικής μάθησης―, είναι εύλογο να διερωτάται ο συνάδελφος 
εκπαιδευτικός για την πιθανή χρήση ιδεών ή θεμάτων από το βιβλίο στη 
σχολική τάξη. αν όχι στη γενική τάξη, τουλάχιστον στους ομίλους ειδικών 
ενδιαφερόντων, όπου τα περιθώρια για τον δάσκαλο είναι πολύ μεγαλύτε-
ρα. Χωρίς εμπειρία σχολικής τάξης από την πλευρά μου, είναι φανερό ότι 
η δική του κρίση είναι σημαντικότερη πάνω σε αυτό το θέμα, και αυτήν θα 
πρέπει να εμπιστευθεί, κάνοντας έναν έντιμο διάλογο με τις ιδέες που ανα-
πτύσσονται στο βιβλίο. αν ήταν όμως αναγκαίο να εκφράσω την προσωπι-
κή μου γνώμη γι' αυτό το ζήτημα ―πέραν των όσων λέγονται στο ίδιο το 
βιβλίο―, θα το έκανα υπό μορφήν ενός μικρού δοκιμίου με τίτλο «Εγκώμιο 
στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο». Και θα ήταν πράγματι ένα εγκώμιο στις μικρές 
«σημειακές» αλλαγές, που είναι στα όρια της προσωπικής μας ευθύνης ως 
δασκάλων να πραγματοποιήσουμε και ίσως γι' αυτό μπορούν να έχουν μια 
διαρκέστερη επίδραση στην ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρουμε. 
Και την ευθύνη αυτού τουλάχιστον του δεκαδικού ψηφίου δεν μπορούμε να 
την απεμπολήσουμε. Είναι όλη δική μας. Όπως δική μας είναι και η χαρά 
όταν κάτι καταφέρνουμε. η υπέροχη χαρά του τρίτου δεκαδικού ψηφίου! 
ςε αυτό το δεκαδικό ψηφίο κινούνται λοιπόν οι προσδοκίες του βιβλίου να 
επηρεάσει τον τρόπο διδασκαλίας της επιστήμης στη χώρα μας.

Όμως η πρώτη υποχρέωση ενός βιβλίου δεν είναι να επηρεάσει τα 
πράγματα στον χώρο του ―στο τρίτο ή στο πέμπτο δεκαδικό ψηφίο―, αλ-
λά να προσφέρει διανοητική ευχαρίστηση στους αναγνώστες του. Όλη μου 
η προσπάθεια εκεί ήταν στραμμένη γράφοντάς το. Εξάλλου, πόσο πειστικό 
μπορεί να είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τη χαρά της μάθησης, όταν το 
ίδιο δεν την προσφέρει;

ηράκλειο Κρήτης            ςτέφανος Τραχανάς
    αύγουστος 2020   Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
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ΒραΒΕΙο ΔΙΔαςΚαλΙας ΓΙα Τη μΕςη ΕΚΠαΙΔΕύςη

με απόφαση της διεύθυνσης των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων 
Κρήτης και του συγγραφέα, όλα τα καθαρά έσοδα της πρώτης έκ-
δοσης τούτου του βιβλίου (συμπεριλαμβανομένων των συγγραφι-
κών δικαιωμάτων) θα διατεθούν για την αρχική στήριξη ενός βρα-
βείου δημιουργικής διδασκαλίας για τη μέση εκπαίδευση. με τίτλο  
«Εύρηκα, Εύρηκα!», την πιο διάσημη κραυγή χαράς για μια επι-
στημονική ανακάλυψη, το βραβείο θα απονέμεται σε καθηγητές 
φυσικών επιστημών που σχεδιάζουν και θέτουν σε εφαρμογή 
πρωτότυπες διδακτικές δραστηριότητες εμπνεόμενες από το πιο 
ελκυστικό και ταυτόχρονα το πιο δυναμικό κομμάτι της θεμελιώ-
δους φυσικής σήμερα: την αστρονομία.

Το βραβείο υποστηρίζεται θεσμικά από το Ινστιτούτο αστροφυ-
σικής, τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και το Κέντρο ανοι-
κτών Διαδικτυακών μαθημάτων Mathesis ―τμήματα όλα του Ιδρύ-
ματος Τεχνολογίας & Έρευνας―, και ο βασικός σκοπός του είναι 
«να ασκήσει μια μικρή αντίστροφη επίδραση σε μια μακροχρόνια 
τάση ποιοτικής υποβάθμισης της επιστημονικής εκπαίδευσης στη 
χώρα μας».

Τις βασικές πληροφορίες για το βραβείο θα τις βρει εύκολα ο 
αναγνώστης μέσω διαδικτύου ή κατ' ευθείαν στον ιστότοπο του 
βρα βείου:

w w w. e u r e k a p r i z e . g r



ΜΕΡΟΣ Α ´

Από τη Γη στον ουρανό: Το ξεκίνημα

Σε τούτο το πρώτο μέρος του ταξιδιού της στον έναστρο ουρανό, η Εύα 

θα μας εξηγήσει πρώτα απ’ όλα την Αρχή της Μέγιστης Απλότητας, που 

σκο πεύει να ακολουθήσει και βασίζεται μόνο σε απλή φυσική Λυκείου, 

στοιχειώ δεις αριθμητικούς υπολογισμούς και δεδομένα της κοινής εμπει-

ρίας. Και μ’ αυτά τα εργαλεία στο σακίδιό της, θα υπολογίσει πόσο μακριά 

βρίσκονται τα άστρα που βλέπουμε, θα μας εξηγήσει πώς ξεχωρίζουμε τα 

άστρα από τους πλανήτες στον ουρανό και θα τολμήσει την πρώτη της 

αστρονομική πρόβλεψη. Και βέβαια, θα γευτεί την παράξενη χαρά να τη 

δει να επαληθεύεται. «Το θαύμα της νομοκρατούμενης φύσης» μπροστά 

στα μάτια της, όπως θα πει αργότερα η ίδια.
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κεΦάλάιο  

1

Άστρα: Πόσο μακριά είναι  
αυτά που βλέπουμε;

Είναι μακριά από μας τ᾽ αστέρια
μακριά μακριά, πολύ πολύ μακριά
Ανάμεσα στ’ αστέρια η γη μας είναι μια κουκκίδα
μια τόση δα κουκκίδα
κι η Ασία το ᾽ να πέμπτο είναι της γης μας.
Μια χώρα της Ασίας είναι οι Ινδίες.
Μες στις Ινδίες μια πόλη είναι η Καλκούτα.
Ο Μπενερτζή δεν είναι παρά μοναχά ένας άνθρωπος

μες στην Καλκούτα.
Ναζίμ Χικμέτ, Μικρόκοσμος (μτφρ. Γιάννης ρίτσος)

Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο ερώτημα που έθεσε η Εύα μια ξεχωριστή 
αφέγγαρη νύχτα, όταν η περιέργεια για τον πραγματικό κόσμο φούντωσε 
μέσα της και διεκδίκησε με επιτυχία ένα κομμάτι ―ίσως το καλύτερο― 
από τον εαυτό της. Ξεκαθάρισε όμως και κάτι άλλο την ίδια μέρα. Ότι θα 
προσπαθήσει να απαντά στα ερωτήματά της βασιζόμενη όσο γίνεται στις 
δικές της δυνάμεις και με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Και τα κωδικο-
ποιεί όλα αυτά στην Αρχή της Μέγιστης Απλότητας ―έτσι την αποκαλεί 
η ίδια― που συνοψίζεται στους εξής βασικούς κανόνες:

α) Χρησιμοποιούμε τα απλούστερα δυνατά δεδομένα: Δηλαδή δεδομένα 
της κοινής εμπειρίας, σε συνδυασμό με τα απολύτως αναγκαία φυσικά 
δεδομένα.

β) Κάνουμε τους απλούστερους δυνατούς υπολογισμούς. Επιτρέπονται 
μόνο στοιχειώδεις αλγεβρικές πράξεις ―όχι παράγωγοι ή ολοκληρώμα-
τα― και αριθμητικοί υπολογισμοί με έμφαση στην τάξη μεγέθους.



26

Το αμαρΤημα Της Εύας: ΦύςΙΚη ΚαΤΩ αΠο Τ’ αςΤρα ΚαΙ ΔημΙούρΓΙΚη μαΘηςη

γ) οι φυσικοί νόμοι που χρησιμοποιούμε είναι στο επίπεδο της λυκειακής 
φυσικής. Δεν επικαλούμαστε εξεζητημένα φυσικά φαινόμενα ή τύπους, 
παρά μόνον όσους εκφράζουν θεμελιώδεις φυσικούς νόμους όπως, π.χ., 
τον νόμο κίνησης του Νεύτωνα, τον νόμο της παγκόσμιας έλξης ή την 
αρχή διατήρησης της ενέργειας.

Ειδικότερα σε τούτη την πρώτη εφαρμογή του σχεδίου της, η Εύα δεσμεύε-
ται να μην χρησιμοποιήσει άλλο έτοιμο δεδομένο πέρα από την απόσταση 
Γης-Ήλιου, δηλαδή την απόσταση από μας του πιο κοντινού μας άστρου.1  
η οποία είναι r  150  106 km ή περίπου 8 λεπτά φωτός, αφού ο χρόνος 
που χρειάζεται το φως για να τη διανύσει είναι

i

ΚΕΦ. 1

t =
r

c
=

150× 106 km
300.000 km/s

= 500 s ≃ 8 λεπτά.

103 × 8 λεπτά φωτός ≃ 133ώρες φωτός ≃ 5-6 μέρες φωτός.

(αριθμός μεταξύ 1 και 10)× 10ν

I =
∆E

∆t ·∆S

I · 4πr2 = ολική ακτινοβολούμενη
ισχύς από την πηγή = P

⇒ I =
P

4πr2
∼ 1

r2

I ∼ 1 kW/m2 = 103 W/m2. (1)

Imin ≃
P

4πr2
≃ 60Watt

4π × (5 km)2
≃

≃ 60

12× 25× 106
W
m2

= 2× 10−7 W
m2

≃ 10−7 W
m2

, (2)

d ≃ 105 × 8 λεπτά φωτός.

1 έτος = 365 μέρες× 24ώρες× 60 λεπτά ≃ 5× 105 λεπτά,

d ≃ 2 έτη φωτός

d ≃ λίγα έτη φωτός,

√
1010

√
1010 = 105

 
λεπτά.

Ξεκινάει λοιπόν η Εύα γνωρίζοντας μόνο τούτο: Ότι τα ορατά άστρα 
θα είναι αρκετά πιο μακριά από τα 8 λεπτά φωτός που απέχει ο ήλιος 
μας. Πόσο πιο μακριά όμως; Εκατοντάδες φορές, χιλιάδες φορές, δεκάδες 
χιλιάδες ή εκατομμύρια φορές πιο μακριά;

ςυνειδητοποιεί έτσι η Εύα ότι, αν αδειάσει το μυαλό της από ετοιμα-
τζίδικες πληροφορίες, δεν θα έχει την παραμικρή ιδέα για το πόσο μακριά 
ή κοντά μας βρίσκονται αυτές οι φωτεινές κουκκίδες στον ουρανό. αν εί-
ναι μέρες, μήνες, έτη, χιλιάδες έτη ή εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. αν 
επομένως καταφέρει ―χρησιμοποιώντας πλέον μόνο δεδομένα της κοινής 
εμπειρίας― να προσδιορίσει έστω την τάξη μεγέθους αυτής της απόστα-
σης, τότε σίγουρα θα έχει στα χέρια της ένα καλό αποτέλεσμα, που θα 
την ενθαρρύνει να συνεχίσει. Θα τα καταφέρει όμως; Θα το δούμε στην 
απάντηση-λύση που μας δίνει η ίδια παρακάτω.

Ύστερα από λίγη σκέψη, καταλαβαίνουμε ότι θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε2 τη 
ζητούμενη απόσταση, εφόσον έχουμε τα εξής δύο εμπειρικά δεδομένα:

1 η Εύα υποθέτει εδώ ότι όλοι γνωρίζουμε κάποιες βασικές πληροφορίες οικείες σε κά-
θε μορφωμένο πολίτη με γενικά επιστημονικά ενδιαφέροντα. μεταξύ αυτών, ότι όλα τα 
άστρα που βλέπουμε στον ουρανό είναι «ήλιοι», περίπου όπως ο δικός μας, και ότι ως 
μο νάδα μέτρησης των αποστάσεών τους από μας παίρνουμε τον χρόνο που χρειάζεται το 
φως ―τρέχοντας με ταχύτητα c = 300.000 km/s― να φτάσει ώς εδώ. η απόσταση Γης-
Ήλιου (r  150 εκατομμύρια χιλιόμετρα) λαμβάνεται συνήθως ως μονάδα μέτρησης των 
απο στάσεων μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, και αποκαλείται μια αστρονομική μονάδα 
(AU   Astronomical Unit).

2 με την έκφραση να εκτιμήσουμε (μια φυσική ποσότητα), εννοούμε πάντα έναν προσεγγι-
στικό υπολογισμό τάξης μεγέθους. αντίθετα, για έναν ακριβέστερο υπολογισμό ―π.χ. με 
κομπιουτεράκι― χρησιμοποιούμε το ρήμα υπολογίζω.
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1. αςΤρα: Ποςο μαΚρΙα ΕΙΝαΙ αύΤα Πού ΒλΕΠούμΕ;

α)  Την ένταση I του ηλιακού φωτός πάνω στη Γη.
β)  Την ελάχιστη φωτεινή ένταση Imin που γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο 

μάτι.

Γιατί αυτά τα δύο δεδομένα αρκούν για τον σκοπό μας; Η απάντηση είναι απλή: 
Έστω, παραδείγματος χάριν, ότι γνωρίζουμε τα I και Imin και βλέπουμε ότι το 
Imin είναι κατά 106 φορές μικρότερο από το I. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να 
απομακρύνουμε τον ήλιο μας κατά 

i

ΚΕΦ. 1B

√
106 = 103

√
x

√
x ≡ x1/2

(10µ)ν = 10µν−

(10µ)ν = 10µν

√
10µ = 10µ/2.

φορές ―θυμηθείτε τον νόμο του 
αντιστρόφου τετραγώνου για τη φωτεινή ένταση3― και αυτός να είναι ακόμα ορα-
τός ως ένα πολύ αμυδρό άστρο. Θα μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε τότε  
―δεχόμενοι ότι τα περισσότερα άστρα είναι περίπου σαν τον ήλιο μας― ότι η 
τυπική απόσταση από μας των άστρων που βλέπουμε στον νυχτερινό ουρανό είναι

103 * 8 λεπτά φωτός M 133 ώρες φωτός M 5-6 μέρες φωτός.

Και στρογγυλεύοντας στην κοντινότερη τάξη μεγέθους,4 θα λέγαμε ότι η απόστα-
ση που ζητάμε θα είναι της τάξης των 10 ημερών φωτός.

Πράγματι, λοιπόν, η γνώση των ποσοτήτων I και Imin ―ένταση του ηλιακού 
φωτός πάνω στη Γη και ελάχιστη φωτεινή ένταση που βλέπει το μάτι μας― αρκεί 
για να εκτιμήσουμε την απόσταση των ορατών άστρων από μας. Ας δούμε λοιπόν 
πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτές τις δύο ποσότητες.

Υπενθυμίζουμε κατ' αρχάς ότι η φωτεινή ένταση μιας πηγής σε κάποια απόστα-
ση από αυτήν ορίζεται ως η φωτεινή ενέργεια ΔE που πέφτει σε μια επιφάνεια ΔS  
―κάθετη στην κατεύθυνση της φωτεινής ροής― ανά μονάδα χρόνου και ανά μο-
νάδα επιφάνειας. Είναι δηλαδή

3 ο οποίος λέει ότι, αν απομακρύνουμε κατά x φορές μια φωτεινή πηγή, η ένταση του φωτός 
που φτάνει σε μας θα μειωθεί κατά x2 φορές. Και αντίστροφα: Για να μειωθεί η έντασή της  
κατά x φορές, πρέπει να την απομακρύνουμε κατά       φορές. ύπενθυμίζουμε ακόμα ότι 
είναι                και επομένως ―σύμφωνα με τον κανόνα                     ―    

4 Για όσους δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με υπολογισμούς τάξης μεγέθους, ας σημειώ-
σουμε κατ’ αρχάς ότι ο σωστός τρόπος γραφής των αριθμών σε τέτοιους υπολογισμούς 
είναι

 (αριθμός μεταξύ 1 και 10)  10ν,

 όπου ν θετικός ή αρνητικός ακέραιος. Τάξη μεγέθους σε αυτήν την περίπτωση είναι ο 
παρά γοντας 10ν, δηλαδή η δύναμη του δέκα. Επιπλέον, όταν ο υπολογισμός μας είναι 
πολύ χονδροειδής και μόνο η τάξη μεγέθους έχει σημασία, στρογγυλεύουμε τον αριθμητι-
κό συντελεστή είτε προς τη μονάδα, αν είναι μικρότερος του 5, είτε προς το 10, αν είναι 
μεγαλύτερος του 5.

i
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= 500 s ≃ 8 λεπτά.

103 × 8 λεπτά φωτός ≃ 133ώρες φωτός ≃ 5-6 μέρες φωτός.

(αριθμός μεταξύ 1 και 10)× 10ν
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4π × (5 km)2
≃
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12× 25× 106
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, (2)

d ≃ 105 × 8 λεπτά φωτός.

1 έτος = 365 μέρες× 24ώρες× 60 λεπτά ≃ 5× 105 λεπτά,

d ≃ 2 έτη φωτός

d ≃ λίγα έτη φωτός,

√
1010

√
1010 = 105

Σχήμα 1.1: Ορισμός της φωτεινής έντασης.
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Το αμαρΤημα Της Εύας: ΦύςΙΚη ΚαΤΩ αΠο Τ’ αςΤρα ΚαΙ ΔημΙούρΓΙΚη μαΘηςη

και οι μονάδες του I είναι, προφανώς, Joule/s · m2 ή Watt/m2. Όσο για τον νόμο 
του αντιστρόφου τετραγώνου για τη φωτεινή ένταση, αυτός προκύπτει αμέσως 
από το γεγονός ότι η ισχύς P μιας σφαιρικά συμμετρικής φωτεινής πηγής δια-
νέμεται ισομερώς πάνω σε μια σφαιρική επιφάνεια εμβαδού 4πr2, οπότε ―λόγω 
διατήρησης της ενέργειας― θα είναι

Μάθαμε λοιπόν επ’ ευκαιρία ότι ο νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου για τη 
φωτεινή ένταση είναι ένας από τους «υπερνόμους» της φυσικής, γιατί απορρέει 
από τις γενικότερες δυνατές φυσικές αρχές: Από τη διατήρηση της ενέργειας ―η 
οποία (για όσους το γνωρίζουν) βασίζεται μόνο στην ομοιογένεια του χρόνου 5 ― και 
από την ισοδυναμία όλων των κατευθύνσεων του χώρου γύρω από μια σφαιρικά 
συμμετρική πηγή, δηλαδή από την ισοτροπία του χώρου.

Και ερχόμαστε τώρα στην εκτίμηση που υποσχεθήκαμε. 

i) Εκτίμηση της έντασης του ηλιακού φωτός πάνω στη Γη

Αυτή προκύπτει αμέσως από το κοινό εμπειρικό γεγονός ότι το ηλιακό θερμοσί-
φωνο… δουλεύει! Και κάνει την ίδια δουλειά ―απλώς σε 4-5 φορές περισσότερο 
χρόνο― με το ηλεκτρικό θερμοσίφωνο το οποίο, όπως όλες οι ηλεκτροβόρες 
οικιακές συσκευές (ηλεκτρική κουζίνα, ηλεκτρική θερμάστρα κ.λπ.), καταναλώνει 
ισχύ της τάξης των λίγων κιλοβάτ. Δεδομένου ακόμα ότι η ηλιοσυλλεκτική επιφά-
νεια του ηλιακού πάνελ στην ταράτσα μας ―αυτού που αντικαθιστά το ηλεκτρικό 
θερμοσίφωνο― είναι της τάξης του τετραγωνικού μέτρου, το συμπέρασμα που 
προκύπτει αμέσως είναι ότι η ένταση I της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω στη Γη είναι 
της τάξης τού
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Και εννοείται βεβαίως ―αυτό είναι το πνεύμα των εκτιμήσεων τάξης μεγέθους― ότι 
η ακριβής τιμή μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη ή λίγο μικρότερη, ποτέ όμως πολύ 
μεγαλύτερη ή πολύ μικρότερη. Παρεμπιπτόντως, η ακριβής τιμή είναι 1,4 kW/m2.

5 Ομοιογένεια του χρόνου σημαίνει ότι όλες οι χρονικές στιγμές είναι ισοδύναμες. Δεν έχει 
καμιά σημασία αν ένα πείραμα γίνει σήμερα ή αύριο, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει αλλαγή 
στις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται. Δείτε σχετικά το Επίμετρο του βιβλίου.
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Σχήμα 1.2: Πώς προκύπτει ο νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου για τη φωτεινή ένταση.

I • 4πr2 = ολική ακτινοβολούμενη ισχύς 
από την πηγή = P
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1. αςΤρα: Ποςο μαΚρΙα ΕΙΝαΙ αύΤα Πού ΒλΕΠούμΕ;

ii) Εκτίμηση της ελάχιστης φωτεινής έντασης που βλέπει το μάτι

Ας ρωτήσουμε το εξής: Πόσο μακριά μπορούμε να απομακρύνουμε ―σε ένα 
περιβάλλον με ελάχιστο διάχυτο φως― έναν κοινό λαμπτήρα φωτισμού (με τυ-
πική ισχύ 60W ) και αυτός να συνεχίσει να είναι οριακά ορατός; Δεν χρειάζε-
ται όμως να κάνουμε ένα ελεγχόμενο πείραμα για να το μάθουμε. Αν το έχου-
με στο μυαλό μας, μπορούμε να το δούμε να συμβαίνει ενόσω οδηγούμε νύχτα 
σε ένα απομονωμένο μέρος, και σε κάποια βουνοπλαγιά απέναντί μας υπάρχει 
ένα μοναχικό σπιτάκι με ένα αναμμένο φως στην εξώπορτά του. Και είναι μό-
λις ορατό αν η βουνοπλαγιά είναι σχετικά μακριά μας. Και μια κι ενδιαφερόμα-
στε μόνο για μια χονδρική εκτίμηση ―όπου έχει σημασία κυρίως η τάξη μεγέ-
θους―, μπορούμε να πούμε ότι η απόσταση που βρίσκεται το σπίτι είναι γύρω 
στα 5 km και ότι η ισχύς του λαμπτήρα στην εξώπορτα έχει την τυπική τιμή 
των 60 W. Με αυτά τα δεδομένα, η ένταση του φωτός που φτάνει στο μάτι μας  
θα είναι

όπου στρογγυλέψαμε στην κοντινότερη τάξη μεγέθους, αγνοώντας τον παράγοντα 2.  
Η (2) είναι, βέβαια, η ελάχιστη αντιληπτή ένταση που ζητάμε, αφού στην από-
σταση των 5 km ο απομονωμένος λαμπτήρας των 60 W είναι μόλις ορατός. (Θα 
βοηθούσε να τον δούμε, αν σβήναμε για λίγο και τα φώτα του αυτοκινήτου μας.)

Συγκρίνετε τώρα τα νούμερα (1) και (2). Όπως θα δείτε αμέσως, η ελάχιστη 
φωτεινή ένταση που βλέπει το μάτι μας είναι 1010 φορές μικρότερη από την έντα-
ση του ηλιακού φωτός. Μπορούμε επομένως (νόμος του αντιστρόφου τετραγώ-
νου) να απομακρύνουμε τον ήλιο μας κατά 
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√
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√
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είναι ορα  τός από μας. Τότε η απόστασή του από τη Γη θα είναι

d M 105 * 8 λεπτά φωτός.

Και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι

1 έτος = 365 μέρες * 24 ώρες * 60 λεπτά M 5 * 105 λεπτά,

η εκτίμησή μας για το d θα είναι

d M 2 έτη φωτός

ή, πιο απλά,

d M λίγα έτη φωτός,

που είναι ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα, όπως προκύπτει από μια γρήγορη επίσκεψη 
στη Βικιπαίδεια, όπου διαβάζουμε ότι η πλειονότητα των ορατών άστρων απέχουν 
από μας το πολύ λίγες δεκάδες έτη φωτός. Και όπως θα δούμε αργότερα, ο λόγος 
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που βλέπουμε μακρύτερα από τα λίγα έτη φωτός (ακόμα και άστρα σαν τον ήλιο 
μας) είναι γιατί υπό ορισμένες συνθήκες η ευαισθησία του ματιού μας στο φως 
μπορεί να γίνει μεγαλύτερη από τα 10–7 W/m2. Εννοείται βέβαια ότι κάποια από 
τα ορατά άστρα είναι λίγο πιο κοντά ή λίγο πιο μακριά, διότι δεν είναι όλα ίδια με 
τον ήλιο μας ―κάποια είναι πολύ λαμπρότερα― κι ούτε εξαντλούν όλα το όριο 
ορατότητας. Αυτό όμως δεν είναι το πνεύμα των εκτιμήσεων τάξης μεγέθους; Ότι 
αγνοούμε τις λεπτομέρειες για να επικεντρωθούμε στο κύριο;

ο έλεγχος των απαντήσεων που δίνει η Εύα στα ερωτήματά της ―πόσο 
σωστές είναι ή πού, ενδεχομένως, «μπάζουν»― είναι ένα θέμα που την 
απασχόλησε από πολύ νωρίς. Πώς θα είναι σίγουρη για όσα σκέφτεται και 
γράφει αν ένας έμπειρος τρίτος δεν τα διαβάσει και δεν τα κρίνει;

Για προφανείς λόγους, δεν θέλει να ζητήσει τη γνώμη των περισσοτέ-
ρων από τους καθηγητές της στη σχολή, ούτε θέλει να εμπλέξει ακόμα 
στις αντισυμβατικές αναζητήσεις της τους φίλους συμφοιτητές της. Θεωρεί 
επίσης ότι είναι ακόμα πρόωρο να μοιραστεί τις σκέψεις της με τον μό-
νο καθηγητή της στη σχολή ―τον Δάσκαλο, όπως τον αποκαλεί αυτή και 
οι φίλοι της―, που την έχει έμμεσα επηρεάσει προς την κατεύθυνση που 
σήμερα κινείται. από αυτόν έμαθε, μεταξύ άλλων, την «τέχνη» των εκτι-
μήσεων τάξης μεγέθους ―παράξενα πράγματα για το… αγνό πνεύμα της 
σχολής της―, και του είναι επίσης ευγνώμων για μια συμβουλή που της 
έδωσε έναν χρόνο πριν και η οποία αποδείχτηκε πολύτιμη στη συνέχεια.

μην θεωρήσεις ποτέ ―έτσι της είπε― ότι έχεις πραγματικά καταλάβει 
κάτι, αν δεν προσπαθήσεις πρώτα να το εξηγήσεις γραπτά σε έναν υποθε-
τικό μαθητή σου που δεν θα προσποιείται ότι καταλαβαίνει, όπως μάθαμε 
να κάνουμε οι περισσότεροι. μπορεί να είσαι κι εσύ η ίδια αυτός ο «αυ-
θάδης» μαθητής σου. Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό σε όλα τα θέματα 
―απαιτεί χρόνο και μεγάλη ένταση προσπάθειας―, μην το αμελήσεις όμως 
ποτέ σ’ εκείνα που εσύ θεωρείς σημαντικά. Κάτσε και γράψε αυτό που 
σκέφτεσαι.

η Εύα δεν ακολούθησε συχνά αυτή τη συμβουλή μέχρι τώρα ―δεν είναι 
εύκολη, όπως την προειδοποίησε ο καθηγητής της―, όποτε όμως το έκανε 
ήταν αποκαλυπτικό να διαπιστώνει πόσο ατελής ήταν η κατανόησή της 
πάνω σε θέματα που πίστευε ότι τα γνώριζε καλά. Έχοντας λοιπόν αυτή 
την εμπειρία, αποφασίζει αυτή τη «συνταγή» να υιοθετήσει και στην τωρι-
νή φάση των πιο προσωπικών αναζητήσεών της. Έτσι, το μοντέλο ελέγχου 
που επιλέγει τελικά είναι εκείνο του «δασκάλου / αυθάδους μαθητή», με 
την ίδια και στους δύο ρόλους. Γράφει τις λύσεις που δίνει, έχοντας έναν 
νοητό διάλογο με έναν τέτοιο μαθητή της, και ανακαλύπτει καθ’ οδόν πόσο 
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1. αςΤρα: Ποςο μαΚρΙα ΕΙΝαΙ αύΤα Πού ΒλΕΠούμΕ;

της αρέσει να τον υποδύεται! Και συζητά, επίσης, κάποια σημεία που θα 
ήθελαν μεγαλύτερο ξεκαθάρισμα, διατυπώνοντάς τα υπό μορφήν ασκή-
σεων ―τρο φή για σκέψη τις λέει η ίδια―, ώστε να μείνει χώρος για προσω-
πική εμπλο κή και αυτενέργεια σε κάθε πιθανό αναγνώστη των σημειώσεών 
της, αν ποτέ αυτός υπάρξει.

Νά η πρώτη «δόση» τέτοιων ασκήσεων.

άςκήςεις ― τροΦή Γιά ςκεΨή

1. Κάποιος ισχυρίζεται ότι η ένταση I του ηλιακού φωτός πάνω στη Γη είναι 
της τάξης των 10 mW/m2. Τι θα του λέγατε για να τον πείσετε ότι έχει κάνει 
λάθος; Το ίδιο ερώτημα και αν σας έλεγε ότι αυτή η ένταση είναι της τάξης 
των 100 kW/m2. η συγκεκριμένη άσκηση θα σας πείσει ―πιστεύουμε― ότι κά-
ποιοι λανθασμένοι ισχυρισμοί μας μπορούν να απορριφθούν όχι με «βαθείς» 
θεωρητικούς συλλογισμούς αλλά επειδή αντιφάσκουν με δεδομένα της κοινής  
εμπειρίας.

2. ύποθέστε ότι η δική σας εκτίμηση για την απόσταση μέχρι την οποία είναι μόλις 
ορατό το μοναχικό σπιτάκι με τον λαμπτήρα των 60 W στην εξώπορτά του δεν 
είναι 5 km που είπαμε εμείς αλλά μόνο 1 km. Ποια θα είναι τότε η δική σας εκτί-
μηση για την τυπική απόσταση των ορατών άστρων από μας; Θα δείτε ότι και 
πάλι πρέπει να είστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα που βρήκατε, 
αφού η αρχική μας άγνοια για το μέγεθος αυτής της απόστασης ήταν μάλλον… 
απέραντη. Θα μπορούσε να είναι από μέρες φωτός έως και εκατομμύρια έτη 
φωτός!

3. ο Ξερόλας της παρέας σας ―σχεδόν σε κάθε μεγάλη παρέα υπάρχει ένας 
τέτοιος― ισχυρίζεται (με ύφος εμπειρογνώμονα!) ότι η τυπική απόσταση των 
περισσότερων άστρων που βλέπουμε είναι της τάξης των πολλών χιλιάδων ετών 
φωτός και όχι των λίγων ετών φωτός που εσείς λέτε. Κάνετε έναν απλό υπολο-
γισμό, για να του εξηγήσετε ότι, αν είχε δίκιο, εκείνο το ερημικό σπιτάκι που 
λέγαμε θα μπορούσε να βρίσκεται ακόμα και στα Ιμαλάια, και πάλι να είναι 
ορατό από μας εδώ. αν βέβαια αυτή η… άτιμη Γη δεν ήταν στρογγυλή και η 
κορυφή των Ιμαλαΐων δεν ήταν κάτω από τον ορίζοντά μας! (Δείξτε το.) Άλλο 
ένα παράδειγμα λοιπόν, που ένας ισχυρισμός ―ο οποίος αφορά μάλιστα τα 
μακρινά άστρα― αντιφάσκει με την κοινή ανθρώπινη εμπειρία.

4. ο Ξερόλας μιας άλλης παρέας, όταν η συζήτηση ήταν για άλλα ουράνια «αντι-
κείμενα» ―εκτός των άστρων―, που είναι ορατά με γυμνό μάτι, σπεύδει να σας 
πληροφορήσει ότι ένα τέτοιο «αντικείμενο» είναι ο γαλαξίας της ανδρομέδας 
κοντά στον αστερισμό του Περσέα ή του Πήγασου, που έχει ένα τρισεκατομμύ-
ριο ―δηλαδή 1012― άστρα και απέχει από μας 2,54 δισεκατομμύρια έτη φωτός. 
Πάρτε ένα φύλλο χαρτί και αποδείξτε στον Ξερόλα ότι η απόσταση που έδωσε 
είναι λάθος κατά τρεις τάξεις μεγέθους!

 ςήμειωςή 1: οι Ξερόλες όλου του κόσμου, ιδίως αυτοί που αρέσκονται να κά-
νουν επίδειξη αριθμογνωσίας, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. οι αριθμοί 
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που δίνουν είναι σωστοί στα δεκαδικά ψηφία, αλλά «χάνουν» στην… τάξη 
μεγέθους. ςτη δική μας περίπτωση, το 2,54 ―μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό  
ψηφίο!― είναι όντως σωστό, όμως η μονάδα δεν είναι τα δισεκατομμύρια αλλά 
τα εκατομμύρια χρόνια!

 ςήμειωςή 2: Θα μπορούσατε βέβαια να ανοίξετε το κινητό σας, να πάτε στη 
Βικιπαίδεια και να δείξετε το σωστό νούμερο στον ―όποιο― συνομιλητή σας. 
Όμως οι πραγματικά επιστημονικές συζητήσεις διαφέρουν από τους διαγωνι-
σμούς γνώσεων ακριβώς σ' αυτό: στην επιστημονική συζήτηση ένας ισχυρισμός 
δεν απορρίπτεται ως λανθασμένος αντιπαραθέτοντας απλώς το σωστό. Πρέπει 
και να προσκομίσουμε κάποιο τεκμήριο για να αποδείξουμε ότι είναι λανθα-
σμένος. Και μόνο τότε η συζήτηση είναι διαφωτιστική για όλους και όχι άλλη 
μια κοκορομαχία για την ανάδειξη ενός (ακόμη) νικητή!

 ςυμπεράςμά: ακόμα κι ο Ξερόλας ―παρά την άπωση που εύλογα μας προκα-
λεί― επιτελεί μια χρήσιμη λειτουργία στις επιστημονικές συζητήσεις. Δίνει την 
ευκαιρία να συζητηθούν περισσότερο κάποια θέματα που αλλιώς θα τα είχαμε 
προσπεράσει, πιθανόν χωρίς να τα έχουμε κατανοήσει καλά. η αντίκρουση 
λανθασμένων ισχυρισμών είναι μια θεμελιώδης διαδικασία μάθησης.

5. Διαβάζετε σε μια έγκυρη πηγή ―π.χ., Βικιπαίδεια― ότι ένα ορατό από μας 
άστρο είναι 200.000 φορές φωτεινότερο από τον Ήλιο. η φωτεινή ισχύς την 
οποία εκπέμπει στο Διάστημα είναι δηλαδή 200.000 φορές μεγαλύτερη απ᾽ ό,τι 
του ήλιου μας. με βάση αυτό το δεδομένο, ποια είναι η εκτίμησή σας για την 
απόστασή του από μας; αν σας δίνονταν οι παρακάτω τιμές

 α) 30 έτη φωτός β) 900 έτη φωτός γ) 300 έτη φωτός
 ποια θα επιλέγατε;
 ςε πόση απόσταση από το παραπάνω «υπεράστρο» θα πρέπει να βρίσκεται 

ένας πλανήτης ώστε η ένταση του αστρικού φωτός εκεί να είναι όση και στη 
Γη; Δηλαδή 1 kW/m2; Εκφρασμένη σε αστρονομικές μονάδες (AU) ―δηλαδή σε 
πολλαπλάσια της απόστασης Γης-Ήλιου―, η απάντησή σας είναι (επιλέξτε την 
κοντινότερη στη δική σας από τις παρακάτω τιμές)

 α) 450 AU           β) 900 AU           γ) 150 AU

6. μια ισοτροπική φωτεινή πηγή έχει ισχύ 6.000 W. με έναν τετριμμένο υπολογι-
σμό (που μπορεί να γίνει με το μυαλό) πείτε πόσο μακριά από μας μπορεί να 
πάει και να είναι ακόμα ορατή.

7. Όταν ο Voyager βρισκόταν σε απόσταση 30 AU από τον Ήλιο, πόση θα ήταν 
εκεί (σε W/m2) η ένταση του ηλιακού φωτός; αν ήσασταν επιστημονικός σύμ-
βουλος σε μια σχετική ταινία, με ποια γήινη φωτεινή πηγή θα παρομοιάζατε τον 
Ήλιο ώστε να τον απεικονίσει σωστά ο σκηνοθέτης;


