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Π Λ Α Ν Η Τ Α Ρ Ι Ο

Πρόλογος – Εισαγωγή



Το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού και ιδιαίτερα της νέας γενιάς για οτιδήποτε υπάρχει σε ύψος άνω των 100 χιλιομέτρων 

είναι συνεχές και αδιάλειπτο. Το γνωρίζω προσωπικά από τις ομιλίες που κάνω σε όλη τη χώρα, σε σχολεία, συλλόγους και πα-

νεπιστήμια, τα τελευταία 15 χρόνια. Πολλές φορές σκέφτηκα ότι ένα βιβλίο πλούσια εικονογραφημένο, με απλό αλλά πρωτότυπο 

κείμενο, θα βοηθούσε πολύ στην επιμόρφωση του κόσμου, σε μια εποχή που η επιστημονική γνώση είναι απολύτως αναγκαία 

για τον σύγχρονο πολίτη. Ειδικά στο γνωστικό πεδίο της αστρονομίας/αστροφυσικής που έχει πλέον σταματήσει να διδάσκεται 

στα σχολεία.

Η ελληνική έκδοση του βιβλίου Πλανητάριο έρχεται να συμπληρώσει αυτό το κενό. Γραμμένο σε απλή, κατανοητή γλώσσα, 

περιέχει μια επικαιροποιημένη και ακριβή περιγραφή όλων των ανακαλύψεων της αστρονομίας/αστροφυσικής. Το βιβλίο αρχί-

ζει «γεωκεντρικά», επεκτείνεται προς τον Ήλιο και τους πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήματος, και προχωρεί στα άστρα, στους 

γαλαξίες, και τελικά στο Σύμπαν. Επιπλέον, ο συγγραφέας παρουσιάζει μια σύντομη περιγραφή των τηλεσκόπιων, γήινων και 

διαστημικών, μέσω των οποίων έγιναν οι παρατηρήσεις που στάθηκαν η αφετηρία της σημερινής μας γνώσης για το διάστημα.

Αυτό όμως που κάνει το βιβλίο συναρπαστικό είναι η πλούσια εικονογράφηση κάθε σελίδας, με εικόνες που βασίζονται κυ-

ρίως σε φωτογραφίες από διαστημόπλοια και τηλεσκόπια. Ο συνδυασμός του απλού και πρωτότυπου κειμένου με την εξαίρετη 

εικονογράφηση βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει και να απολαύσει ένα πρώτης τάξεως βιβλίο.

Τέλος, η μετάφραση του κ. Πρατικάκη αποδίδει το κείμενο σε κατανοητή και «ρέουσα» γλώσσα, που θα ικανοποιήσει και τον 

πιο απαιτητικό αναγνώστη. Ο κ. Πρατικάκης με βοήθησε στην απόδοση του δικού μου βιβλίου, του Ταξίδι στο Ηλιακό Σύστημα, 

και η εργασία του στο Πλανητάριο είναι εξίσου εντυπωσιακή.           

 

Σταμάτης Κριμιζής, Ακαδημαϊκός

Μόλις 100 χιλιόμετρα πάνω από τον πλανήτη μας, αρχίζει το διάστημα: ένα απέρα-

ντο κενό χωρίς αέρα, χωρίς ήχο, ένα κενό που εκτείνεται πιο μακριά από όπου φτά-

νει η φαντασία. Σαγηνεύει τους ανθρώπους από τότε που εμφανίστηκαν στη Γη, 

όμως μόλις τώρα αρχίζουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι με τα πολλά μυστήριά του.

Καθώς κοιτάζουμε πέρα από τον ορίζοντα του γαλαζοπράσινου πλανήτη μας, δεν μπορεί παρά να αναρωτηθούμε τι βρίσκεται 

εκεί έξω. Στην πορεία χιλιάδων ετών, οι ανθρώπινοι πολιτισμοί απέκτησαν σταδιακά μια εικόνα για τα άστρα και τους πλανή-

τες γύρω μας, και τον τελευταίο αιώνα έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προόδου στη διαστημική εξερεύνηση. Έχουμε στείλει μη 

επανδρωμένα σκάφη που μελέτησαν έναν προς έναν τους πλανήτες στο Ηλιακό Σύστημα, έχουμε ανακαλύψει ότι το Σύμπαν 

γεννήθηκε σε μια Μεγάλη Έκρηξη, έχουμε στείλει ακόμα και ανθρώπους στη Σελήνη. Οι γνώσεις μας αυξάνονται κάθε δεκαετία 

που περνά, χάρη στις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και την ακόρεστη περιέργειά μας.

Ζούμε σήμερα σε μια συναρπαστική εποχή εξερεύνησης του Σύμπαντος. Στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, η εκτόξευση 

νέων διαστημικών αποστολών και η κατασκευή γιγάντιων τηλεσκόπιων θα μας επιτρέψουν να κοιτάξουμε πιο μακριά από τον 

πλανήτη μας από ποτέ. Νέες παρατηρήσεις μπορεί να μας προσφέρουν στοιχεία για τα μεγαλύτερα αναπάντητα ερωτήματα 

του Σύμπαντος. Είμαστε μόνοι στο Σύμπαν; Υπάρχουν άραγε σύμπαντα πέρα από το δικό μας; Πώς μοιάζει το εσωτερικό μιας 

μαύρης τρύπας; Αν και δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε τι μπορεί να ανακαλύψουν οι μελλοντικοί αστρονόμοι, το σίγουρο 

είναι πως θα επεκτείνουν τα όρια της γνώσης μας. 

Μπροστά μας βρίσκεται ένα μεγάλο ταξίδι εξερεύνησης – και το ταξίδι ξεκινά εδώ, σε αυτό το μουσείο. Προχώρησε στις σε-

λίδες του για να απογειωθείς από την επιφάνεια του πλανήτη μας και να συμμετάσχεις σε ένα διαστρικό ταξίδι που δεν μοιάζει 

με κανένα.

Καθηγητής Ράμαν Πρίντζα, University College London
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Καλωσήρθες
στο Πλανητάριο

Είσοδος
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1

Το βιβλίο αυτό σε προσκαλεί σε ένα διαγαλαξια-

κό ταξίδι πολύ πέρα από τα σύνορα της Γης. Θα 

σε μεταφέρει ώς την άκρη του Ηλιακού Συστή-

ματος, θα διασχίσει τον Γαλαξία μας και θα φτά-

σει μέχρι τους πιο μακρινούς γαλαξίες. Μέσα στις 

αίθουσες του βιβλίου θα επισκεφτείς μέρη όπου 

δεν έχει πατήσει ποτέ ανθρώπινο πόδι και θα 

απολαύσεις εκθέματα υπερβολικά μεγάλα για να 

χωρέσουν σε οποιοδήποτε άλλο μουσείο – εκτός 

από αυτό εδώ.
Κάνε μια βόλτα στις σελίδες του Πλανητάριου και θαύμασε το Σύμπαν να ξετυλίγεται μπροστά 
στα μάτια σου. Καθώς ξεναγείσαι στις αίθουσές του, θα μεταφέρεσαι όλο και πιο μακριά από τη 
Γη, πριν τελικά βγεις από την έξοδο του πωλητηρίου στην άκρη του Σύμπαντος. Κοίταξε προσε-
κτικά τα εκθέματα στην πορεία: έχουν επιλεχθεί προσεκτικά από όλο τον χώρο και τον χρόνο του 
Σύμπαντος, από τόσο μακριά ώστε θα χρειαζόταν το διάστημα πολλών ανθρώπινων ζωών για να 
φτάσεις ώς εκεί από τη Γη.

Η ξενάγηση θα αρχίσει με την πρώτη και μοναδική ιστορική αίθουσα της συλλογής μας, η 
οποία εξετάζει την ιστορία της αστρονομίας και τη γοητεία που μας ασκούν τα άστρα από την αρ-
χαιότητα. Θα δεις εδώ πολλά εκθέματα που υπάρχουν και στις αίθουσες άλλων μεγάλων μουσείων 
σε όλο τον κόσμο. Καθώς όμως προχωράς, πετώντας ανάμεσα σε πλανήτες και αστεροειδείς, θα 
συναντήσεις αντικείμενα υπερβολικά μεγάλα και παράξενα για να στεγαστούν σε οποιοδήποτε κτί-
ριο. Θα δεις άστρα να γεννιούνται μέσα από αέρια και σκόνη, θα παρακολουθήσεις το εκρηκτικό 
τέλος τους και θα περάσεις επικίνδυνα κοντά από το κέντρο μιας μαύρης τρύπας. 

Καθώς πλησιάζεις στις τελευταίες αίθουσες του μουσείου, ετοιμάσου να απελευθερώσεις το 
μυαλό σου και να δοκιμάσεις τα όρια της φαντασίας σου, αφού εδώ θα συναντήσεις τις μεγαλύτερες 
δομές του Σύμπαντος. Μεγαλύτερα από τα άστρα, μεγαλύτερα από τους γαλαξίες, τα γαλαξιακά 
υπερσμήνη εκτείνονται στο διάστημα σαν γιγάντιος ιστός αράχνης, που ίσως μπορεί να μας βοη-
θήσει να κατανοήσουμε πώς άρχισε το ίδιο το Σύμπαν.
Αυτό είναι το μοναδικό μουσείο που μπορεί να φιλοξενήσει στους χώρους του ολόκληρα άστρα, 
απέραντους γαλαξίες και μυστηριώδη σκοτεινή ύλη. Μπες λοιπόν στο Πλανητάριο και ξεκίνα το 
ταξίδι σου στην περιπέτεια, για να αποκαλύψεις τα πολλά και υπέροχα θαύματα του Σύμπαντος.



Ηλιακό Σύστημα

Γη

Το Ορατό Σύμπαν

Λανιακέα



Ο Γαλαξίας μας

Τοπική Ομάδα

Υπερσμήνος της Παρθένου




