
 

 

Οι σκουληκότρυπες και η θεωρία για την ύπαρξή τους. 
 

(Κόκκαλης Αθανάσιος, Τμ. Β2) 

 

   Για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, νομίζαμε ότι το διάστημα ήταν πολύ απλά: 

Μια μεγάλη επίπεδη επιφάνεια οπού εξελίσσονται τα πάντα. Ακόμα και αν αφαιρεθούν τα αστέρια, 

οι πλανήτες και το φως, υπάρχει κάτι ακόμα. Αυτή η επιφάνεια είναι ο χώρος (Διάστημα) 

 

 

και...υπάρχει, αμετάβλητος και αιώνιος. 

   Αυτό το άλλαξε η θεωρία της σχετικότητας του Einstien. Λέει ότι ο χώρος και ο χρόνος 

συνθέτουν μαζί αυτή την επιφάνεια, και ότι δεν είναι οι ίδιοι παντού. 'Ότι υπάρχει στην επιφάνεια 

μπορεί να την επηρεάσει, τεντώνοντας και στρεβλώνοντας την. 

Aν η παλιά επιφάνεια ήταν σαν ακίνητο κούτσουρο, τότε η επιφάνεια που περιγράφει ο Einstein 

είναι σαν ένα στρώμα νερού, αυτός ο ελαστικός χώρος μπορεί να καμπυλωθεί ή ακόμα και να 

σχισθεί όπως και να μπαλωθεί, που θεωρητικά θα επέτρεπε την ύπαρξη των σκουληκότρυπων.  

 

 



 

Αυτό στις δυο διαστάσεις, με δεδομένο το ότι το σύμπαν είναι σαν ένα τεράστιο επίπεδο στρώμα, 

αν κυρτωθεί κατάλληλα, οι σκουληκότρυπες μπορούν να συνδέσουν 2 πάρα πολύ απομακρυσμένα 

σημεία με μια γέφυρα, η οποία διασχίζεται σχεδόν άμεσα, επιτρέποντας ένα διαγαλαξιακό ταξίδι 

ακόμα γρηγορότερο από το φως.  

 

 

 

   Ενώ καθαρά οι σκουληκότρυπες θα ήταν η μεγαλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας για ταξίδια στο 

σύμπαν, προς το παρόν βρίσκονται μόνο στην θεωρία, η γενική σχετικότητα λέει ότι ίσως είναι 

πιθανόν να, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν. Η γενική σχετικότητα είναι μια μαθηματική 



θεωρία, μια ομάδα εξισώσεων με πολλές πιθανές λύσεις, οι οποίες δεν ταυτίζονται πάντα με την  

πραγματικότητα, είναι όμως θεωρητικά πιθανές και είναι διαφορετικά είδη: 

 

 

 

 

 

 

 

Einstein-Rosen γέφυρες 
 

   To πρώτο είδος σκουληκοτρυπών στη θεωρία είναι οι Einstein-Rosen γέφυρες , περιγράφουν κάθε 

μαύρη τρύπα σαν μια πύλη σε ένα άπειρο παράλληλο σύμπαν.  

   Όπως και παραπάνω, αν κοιτάξουμε στις 2 διαστάσεις ο άδειος χωροχρόνος είναι επίπεδος αλλά 

καμπυλώνεται από τα αντικείμενα σε αυτόν. Αν συμπιέσουμε αυτά τα αντικείμενα ο χωροχρόνος 

καμπυλώνεται περισσότερο γύρω του. Αφού πολλή μάζα συγκεντρωθεί σε πάρα πολύ μικρό όγκο ο 

χωροχρόνος δεν έχει άλλη επιλογή από το να καταρρεύσει σχηματίζοντας μια μαύρη τρύπα.       

   Σχηματίζεται έτσι ο ορίζοντας γεγονότων, το μαύρο σύνορο πέρα από το οποίο τίποτα, ούτε καν 

το φως δεν μπορεί να διαφύγει, παγιδευμένο για πάντα στο κέντρο του που ονομάζουμε 

μοναδικότητα του πυρήνα ( εκεί η πυκνότητα είναι θεωρητικά άπειρη και έχει όγκο 0 ).  

   Ίσως όμως δεν υπάρχει  μοναδικότητα εκεί αλλά μία πιθανότητα η άλλη πλευρά του ορίζοντα 

γεγονότων να μοιάζει με το σύμπαν μας αλλά καθρεπτισμένο ανάποδα, οπού ο χρόνος κυλά 

αντίστροφα: Στο σύμπαν μας πράγματα πέφτουν στην μαύρη τρύπα, στο παράλληλο σύμπαν με 

αντίστροφο χρόνο, η καθρεπτισμένη μαύρη τρύπα ''φτύνει'' πράγματα προς τα έξω, κάπως σαν ένα 

Big Bang: αυτό είναι η λευκή τρύπα. 

 



 

    Δυστυχώς, όπως έδειξαν τα διαγράμματα Pernose, oι Einstein-Rosen γέφυρες δεν μπορούν να 

διασχιστούν στην πραγματικότητα: παίρνει ένα άπειρο χρονικό διάστημα (t = ∞) για να διασχίσει 

κανείς την απόσταση έως το παράλληλο σύμπαν οπότε ουσιαστικά και η μαύρη και η λευκή τρύπα  

δεν οδηγούν η μία στην άλλη. 

 

Άρα για να ταξιδέψουν στιγμιαία στο σύμπαν οι άνθρωποι χρειάζονται ένα άλλο είδος 

σκουληκότρυπας, μα διασχίσιμη σκουληκότρυπα. 

 

Σκουληκότρυπες παλιάς θεωρίας χορδών 

 

   Αν η θεωρία των χορδών ή μια από τις παραλλαγές της είναι η σωστή περιγραφή του σύμπαντός 

μας, τότε ίσως υπάρχει ήδη ένα δίκτυο αμέτρητων σκουληκοτρυπών. Λίγο μετά το Big Bang, 

κβαντικές διακυμάνσεις στις μικρότερες διαστάσεις, πολύ, πολύ μικρότερες από ένα άτομο (10
-35m)

, 

πρέπει να δημιούργησαν πολλές διασχίσιμες σκουληκότρυπες. Περασμένες μέσα τους είναι οι 

αποκαλούμενες  Κοσμικές Χορδές, oι οποίες τις κρατούν ανοιχτές.   



 

Μόλις μερικά τρισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου μετά το Big Bang, οι αρχή και το τέλος 

κάθε σκουληκότρυπας απομακρύνθηκε κατά χιλιάδες έτη φωτός παντού στο σύμπαν. Είτε με τις 

κοσμικές χορδές είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσαν να είναι ακόμα και σε 

αποστάσεις < 1ος έτους φωτός δίνοντας μας τη δυνατότητα όχι μόνο να τις παρατηρήσουμε, αλλά 

και να τις διασχίσουμε. Επίσης απ' έξω οι σκουληκότρυπες μπορούν να μοιάζουν πάρα πολύ με  

μαύρες τρύπες και υπάρχει πιθανότητα οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες στα κέντρα των γαλαξιών να 

είναι σκουληκότρυπες. Δυστυχώς δεν έχουμε προς το παρόν τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε προς το 

κέντρο του Milky Way για να το ανακαλύψουμε ( απόσταση 26.000 έτη φωτός !!! ). 

 

 

 

 

 

Aνθρώπινες Σκουληκότρυπες 

 

   Για να είναι διασχίσιμη και χρήσιμη, υπάρχουν τρεις ιδιότητες που χρειάζονται να έχει μια 

σκουληκότρυπα: 

 

 Προφανώς, πρέπει να συνδέει δύο απομακρυσμένα μέρη του χωροχρόνου ( π.χ. Γη —

Κρόνος ). 



 Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος ορίζοντας γεγονότων που θα εμπόδιζε ταξίδι με διπλή 

κατεύθυνση. 

 Θα πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος έτσι ώστε οι βαρυτικές δυνάμεις να μην 

σκοτώσουν αυτούς που την διασχίζουν. 

 

   Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι να κρατάμε τις σκουληκότρυπές μας ανοιχτές. Δεν 

έχει σημασία πως τις φτιάχνουμε, η βαρύτητα τις κλίνει σχεδόν ακαριαία. Η βαρύτητα θέλει 

κλειστές τις γέφυρες, αφήνοντας μόνο μαύρες τρύπες στα άκρα τους: Είτε είναι μια σκουληκότρυπα 

με τα δυο της άκρα στο σύμπαν μας ή μια σκουληκότρυπα σε ένα άλλο σύμπαν, η βαρύτητα θα 

προσπαθήσει να την κλείσει εκτός αν έχουμε κάποιο τρόπο για να την κρατήσουμε ανοιχτή.   

   Για τις σκουληκότρυπες της παλιάς θεωρίας των χορδών αυτή είναι η δουλειά των κοσμικών 

χορδών, για σκουληκότρυπες φτιαγμένες από τον άνθρωπο υπάρχει η Εξωτική Ύλη: ένα υλικό που 

δεν υπάρχει όμοιό του στη Γη ούτε μοιάζει στην αντιύλη.  

Η Εξωτική ύλη είναι υλικό με αρνητική μάζα: 

 

   Όπως είναι γνωστό η θετική μάζα όπως αυτή που αποτελεί τους πλανήτες, τους ανθρώπους και τα 

πάντα στο σύμπαν, είναι ελκτική λόγω της βαρύτητας αλλά η αρνητική μάζα θεωρητικά θα είναι 

απωθητική, φτιάχνοντας ένα είδος αντιβαρύτητας που πρέπει να ασκήσει τεράστια πίεση για να 

κρατήσει ανοιχτό τον χωροχρόνο. Οι κβαντικές διακυμάνσεις στον κενό χώρο δημιουργούν 

συνέχεια σωματίδια και αντισωματίδια αλλά επιβιώνουν τα πρώτα ( συνήθως 1/1.000.000.000 

αντισωματίδιο επιβιώνει). Επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα σωματίδια και 

κινώντας τα προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις  μπορεί να πάρουμε ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με 

την αρνητική μάζα που ψάχνουμε. Αφού δημιουργήσουμε με την Εξωτική ύλη τις σκουληκότρυπες 

μπορούμε να τις κρατήσουμε ανοιχτές, να τις μετακινήσουμε στο βαθύ διάστημα και να κάνουμε 

την Γη ένα κέντρο για ένα διαγαλαξιακό ανθρώπινο πολιτισμό, σκορπισμένο έτη φωτός σε 

απόσταση αλλά μόνο μια σκουληκότρυπα μακριά. 

 

     Παρόλα αυτά οι σκουληκότρυπες έχουν μια σκοτεινή πλευρά:  

Το άνοιγμα ακόμα και μίας, μοναδικής σκουληκότρυπας ανατρέπει θεμελιώδεις αρχές του 

σύμπαντος, πιθανότατα δημιουργώντας παράδοξα με χρονικά ταξίδια και παραβιάζοντας την δομή 

του σύμπαντος. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν πως είναι απίθανο να τις φτιάξουμε ή ακόμα και να 

μην υπάρχουν στην πραγματικότητα! Μέχρι τα όργανα παρατήρησης και ανίχνευσης να 

βελτιωθούν αρκετά και οι αμφιλεγόμενες θεωρίες όπως αυτή των χορδών να αποδειχτούν ή να 

καταρριφθούν, οι σκουληκότρυπες υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και στις εξισώσεις. Κανείς δεν ξέρει 

με σιγουριά τι υπάρχει έξω από τα όρια της έως τώρα γνώσης μας αλλά η επιστήμη προχωρά πάντα 



μπροστά, άλλοτε αργά και άλλοτε γρήγορα, και είναι σίγουρο ότι κάποια μέρα η ανθρωπότητα θα 

ξεκλειδώσει τα μυστικά των διαστημικών ταξιδιών.  
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