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Στην ταινία «Αρµαγεδδών» 
του 1998, ο ατρόµητος 
Μπρους Γουίλις καταφέρ-

νει να σώσει τον πλανήτη από 
µια επερχόµενη καταστροφή, 
ανατινάζοντας µε πυρηνικά έναν 
αστεροειδή που βρίσκεται σε 
τροχιά πρόσκρουσης στη Γη. Αν 
όµως κάτι ανάλογο επρόκειτο 
να συµβεί στην πραγµατικότητα 
-επιβεβαιώνοντας τις υποτιθέµε-
νες προφητείες των Μάγιας περί 
καταστροφής της Γης στις 21 
∆εκεµβρίου 2012- τότε µάλλον 
δεν θα αρκούσε ούτε ο πιο γεν-
ναίος ηθοποιός του Χόλιγουντ 
που θα ήταν ικανός να προσε-
δαφιστεί πάνω στον αστεροειδή 
και να πυροδοτήσει µία βόµβα, 
σύµφωνα µε δύο νέες πρωτότυ-
πες επιστηµονικές µελέτες.

Τέσσερις νεαροί µεταπτυχι-
ακοί φοιτητές φυσικοί δηµοσί-
ευσαν στο περιοδικό φυσικής 
«Journal of Special Physics 
Topics» του βρετανικού πανεπι-
στηµίου του Λέστερ δύο µελέτες 
µε τους χαρακτηριστικούς τίτ-
λους «Θα µπορούσε ο Μπρους 
Γουίλις να σώσει τον κόσµο;» 
και «Θα µπορούσε ο Μπρους 
Γουίλις να προβλέψει το τέλος 
του κόσµου;».

Στην ταινία, που «έσπασε 
ταµεία» σε όλο τον κόσµο, ο 
πρωταγωνιστής, ειδικός στις 
γεωτρήσεις πετρελαίων, κατα-
φέρνει να «φυτέψει» µια βόµβα 
στο υπέδαφος του απειλητικού 
αστεροειδούς και έτσι να τον 
ανατινάξει σε δύο ξεχωριστά 
κοµµάτια, τα οποία στη συνέχεια 
περνούν δίπλα από τη Γη, χωρίς 
να πέσουν πάνω της. Όµως, οι 

φυσικοµαθηµατικοί υπολογι-
σµοί των νεαρών Βρετανών δεί-
χνουν ότι για να επαναληφθεί 
µε επιτυχία κάτι τέτοιο στην 
πραγµατικότητα θα χρειαζόταν 
µία υδρογονοβόµβα ένα δισεκα-
τοµµύριο φορές ισχυρότερη από 
τον «Μεγάλο Ιβάν» της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης, τη µεγαλύ-
τερη βόµβα που πυροδοτήθηκε 
ποτέ στον πλανήτη. Κάνοντας 
υπολογισµούς µε βάση το µέ-
γεθος του αστεροειδούς (όπως 
αυτός εµφανίζεται στην ταινία), 
την πυκνότητα των υλικών του, 
την ταχύτητα και την απόστασή 
του από τη Γη, οι ερευνητές εκτι-
µούν ότι, για να σπάσει στα δύο 
ο αστεροειδής, θα απαιτείτο µια 
έκρηξη όπου θα εκλυόταν κινη-
τική ενέργεια 800 τρισεκατοµ-
µυρίων τερα-τζάουλ. Αντίθετα, η 
συνολική έκλυση ενέργειας από 
τον «Μεγάλο Ιβάν», τη βόµβα 
υδρογόνου ισχύος 50 µεγατό-
νων που εξερράγη σε δοκιµή 
της ΕΣΣ∆ το 1961, έφθασε µό-
λις τα 418.000 τερα-τζάουλ.

Με τόσο µικρή έκλυση ενέρ-
γειας, η µόνη λύση για να πε-
τύχει µία αποστολή τύπου «Αρ-
µαγεδδώνα», θα ήταν η έκρηξη 
να γίνει πολύ έγκαιρα, δηλαδή 

πολύ µακριά από τη Γη, όταν ο 
αστεροειδής θα βρισκόταν ακό-
µα στις εσχατιές της Ζώνης Κού-
ιπερ, της περιοχής του ηλιακού 
µας συστήµατος πέρα από την 
τροχιά του Ποσειδώνα, κοντά 
στην περιοχή του Πλούτωνα. 
Όµως αν και η Ζώνη Κούιπερ 
περιέχει διάφορα παγωµένα 
σώµατα και κοµήτες, περιλαµ-
βάνει ελάχιστους αστεροειδείς 
µε υψηλή περιεκτικότητα σε σί-
δηρο (όπως αυτός στην ταινία), 
άρα θα ήταν απίθανο ο εν λόγω 
αστεροειδής να έρχεται από 
τόσο µακριά (πιο πιθανό θα 
ήταν να προέρχεται από την πιο 
κοντινή «πυκνοκατοικηµένη» 
ζώνη των αστεροειδών µεταξύ 
‘Αρη-∆ία). Όπως είπε ο Μπεν 
Χιλ, ένας από τους νεαρούς φυ-
σικούς, σε αυτή την περίπτωση 
ο Μπρους Γουίλις (ή ο όποιος 
πραγµατικός «διάδοχός» του) 
δεν θα είχε αρκετό χρόνο να 
ταξιδέψει µέχρι τον αστεροειδή 
και να πυροδοτήσει τη βόµβα 
και µάλιστα στο κατάλληλο ση-
µείο. Μια εναλλακτική λύση 
θα ήταν, σύµφωνα µε τον Χιλ, 
να «εκτροχιαστεί» ο αστεροει-
δής µε κάποιο προωστικό µέσο 
που θα προσκολλάτο πάνω του. 
Όµως και πάλι, για να πετύχει 
κάτι τέτοιο, θα απαιτείτο αφε-
νός πολύ έγκαιρος εντοπισµός 
της επερχόµενης απειλής από 
το διάστηµα και, αφετέρου, να 
προϋπάρχει η κατάλληλη προ-
ετοιµασία και ο σχεδιασµός για 
το τι ακριβώς θα έπρεπε να γίνει 
στην περίπτωση που η επιβίω-
ση της ανθρωπότητας ξαφνικά 
κρεµόταν από µια κλωστή.

Οι Αµερικανοί γνωρίζουν 
εκ πείρας ότι αυτό το κα-
λοκαίρι στη χώρα τους 

είναι ασυνήθιστα καυτό και 
ξηρό. Τα στατιστικά στοιχεία 
όχι µόνο το επιβεβαιώνουν, 
αλλά υπερθεµατίζουν: Ο πε-
ρασµένος Ιούλιος ήταν ο θερ-
µότερος µήνας στην ιστορία 
των ΗΠΑ, τουλάχιστον από 
το 1895 οπότε υπάρχουν κα-
ταγεγραµµένα µετεωρολογικά 
δεδοµένα. Η οµοσπονδιακή 
Υπηρεσία Ωκεανών και Ατµό-
σφαιρας (NOAA) ανακοίνωσε 
την Τετάρτη ότι η µέση θερ-
µοκρασία στις ηπειρωτικές 
Ηνωµένες Πολιτείες κατά τη 
διάρκεια του Ιουλίου ήταν 
77,6 βαθµούς Φαρενάιτ (25,3 
βαθµούς Κελσίου).

Η θερµοκρασία αυτή είναι 
3,3 βαθµούς Φαρενάιτ υψη-

λότερη από οποιοδήποτε άλλο 
Ιούλιο στην µετεωρολογική 
ιστορία των ΗΠΑ. ∆εδοµένου 
δε ότι ο Ιούλιος είναι ο θερµό-
τερος µήνας του χρόνου, τότε 
πρόκειται γενικότερα για το 
ζεστότερο µήνα στη χώρα, από 
τότε που υπάρχουν στοιχεία. 

Οι υψηλότερες του µέσου 
όρου θερµοκρασίες στις ΗΠΑ 
άρχισαν να καταγράφονται 
από τον περασµένο Μάρτιο. 
Αυτό σε συνδυασµό µε τις θερ-
µοκρασίες-ρεκόρ του Ιουλίου 
έχει ως αποτέλεσµα το 2012 
να αποτελεί ήδη το ζεστότερο 
έτος για τη χώρα.

Η φετινές ζέστες στις ΗΠΑ 
συνοδεύονται από εξίσου ασυ-
νήθιστες συνθήκες ξηρασίας, 
κυρίως στις κεντρικές πεδιάδες 
και στις µεσοδυτικές πολιτείες. 
Οι συνθήκες αυτές ευνοούν 

τις πυρκαγιές οι οποίες έχουν 
κατακάψει µέχρι στιγµής πάνω 
από 2 εκατ. εκτάρια (8 εκατ. 
στρέµµατα) βλάστησης.

Η θερµοκρασιακές ανωµα-
λίες φυσικά δεν περιορίζονται 
στις ΗΠΑ. Στις αρχές του µη-
νός η NOAA έδωσε στη δηµο-
σιότητα στοιχεία που εξηγούν 
τα φαινόµενα τήξης που παρα-
τήρησαν οι δορυφόροι σχεδόν 
σε όλη την έκταση των παγετώ-
νων της Γροιλανδίας. 

Το λιώσιµο των παγετώνων 
ακολούθησε την ασυνήθιστη 
παραµονή βαροµετρικών υψη-
λών πάνω από τη Γροιλανδία, 
αλλά και γενικότερα το βορει-
οδυτικό Ατλαντικό, µε αποτέ-
λεσµα την αύξηση της θερµο-
κρασίας έως και 11 βαθµούς 
Φαρενάιτ πάνω από το µέσο 
όρο για την εποχή.

Τέσσερις φοιτητές καταρρίπτουν 
το µύθο της ταινίας «Αρµαγεδδών»
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Το θερµότερο µήνα στα χρονικά 
βίωσαν οι Ηνωµένες Πολιτείες
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