
Ολοι γνωρίζουµε ότι η θεωρία 
του Big Bang είναι µια προσπά-
θεια να εξηγήσουµε τι συνέβη 

στην αρχή του σύµπαντος µας.
Ωστόσο, µια αυστραλιανή οµά-

δα φυσικών στο Πανεπιστήµιο της 
Μελβούρνης, λένε ότι ήρθε η ώρα 
να αλλάξει η κατανόησή µας για αυτή 
τη διαδικασία. Αντί να σκεφτόµαστε 
την έναρξη του σύµπαντος ως ένα Big 
Bang, πρέπει να την φανταστούµε ως 
το πάγωµα νερού στον πάγο.

 Ο επικεφαλής της έρευνας του έρ-
γου, James Quach προτείνει ότι µε 
την έρευνα των ρωγµών και των ρωγ-
µών κοινώς για όλα τα κρύσταλλα - 
συµπεριλαµβανοµένου του πάγου, η 
κατανόηση της φύση του Σύµπαντος 
θα µπορούσε να φέρει επανάσταση.

Οι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι 
αναρωτήθηκαν από τι αποτελείται η 
ύλη: αν ήταν φτιαγµένη από συνεχή 
ουσία ή από µεµονωµένα άτοµα;

«Με πολύ ισχυρά µικροσκόπια, 
τώρα ξέρουµε ότι η ύλη αποτελείται 
από άτοµα.» «Χιλιάδες χρόνια αργό-
τερα, ο Albert Einstein θεώρησε ότι ο 

χώρος και ο χρόνος ήταν συνεχής και 
κυλούσε οµαλά, αλλά τώρα πιστεύου-
µε ότι η υπόθεση αυτή δεν µπορεί να 
ισχύσει πολύ στις µικρές κλίµακες.

Το «κβαντικό graphity» είναι ένα 
ανεξάρτητο πρότυπο υποβάθρου που 
παρέχει µια εναλλακτική άποψη στην 
έννοια και τη δοµή του διαστήµατος, 
βασισµένο στις συµπυκνωµένες έν-
νοιες αλλά που επεκτείνεται σε ένα 
δυναµικό πλέγµα της κβαντικής µηχα-
νικής, δηλώνουν στο έγγραφό τους ο 
Quach και οι συνάδελφοί του. Αυτή η 
νέα θεωρία του «κβαντικού graphity», 
προτείνει «ότι το διάστηµα µπορεί 
να αποτελείται από αδιαίρετες δοµι-
κές µονάδες, όπως τα µικροσκοπικά 
άτοµα. Αυτοί οι αδιαίρετοι φραγµοί 
µπορούν να θεωρηθούν παρόµοια µε 
τα pixels που συνθέτουν µια εικόνα 
σε µια οθόνη. Η πρόκληση είναι ότι 
αυτές οι δοµικές µονάδες του διαστή-
µατος είναι πολύ µικρές, κι έτσι είναι 
αδύνατο να τις δούµε άµεσα».

Ο James Quach και οι συνεργάτες 
του πιστεύουν ότι έχουν υπολογίσει 
έναν τρόπο για να τις δούµε έµµεσα.

«Σκεφτείτε το πρώϊµο σύµπαν, σαν 
ένα υγρό,» είπε.

«Στη συνέχεια, καθώς το σύµπαν 
ψύχεται, κρυσταλλώνεται» σε τρεις 
διαστάσεις και ενός χρόνου που βλέ-
πουµε σήµερα. Θεωρώντας αυτόν τον 
τρόπο, καθώς το σύµπαν ψύχεται, θα 
περιµέναµε ότι θα πρέπει να αποτε-
λείται από ρωγµές, παρόµοιες µε τις 
ρωγµές που σχηµατίζονται όταν το 
νερό παγώνει σε πάγο.

Και εάν τέτοιες ρωγµές υπάρχουν - 
«το φως και άλλα µόρια θα έκαµπταν 
ή θα απεικόνιζαν από τέτοιες ατέλει-
ες, και εποµένως θεωρητικά πρέπει 
να είµαστε σε θέση να ανιχνεύσου-
µε αυτά τα αποτελέσµατα,» σύµφωνα 
µε τον καθηγητή Andrew Greentree, 
πανεπιστηµιακό µέλος ερευνητικών 
οµάδων RMIT.

Η οµάδα έχει υπολογίσει µερικά 
από αυτά τα αποτελέσµατα και εάν οι 
προβλέψεις τους επαληθευτούν πει-
ραµατικά, το ερώτηµα ως προς το εάν 
το διάστηµα είναι οµαλό ή κατασκευ-
ασµένο από µικροσκοπικά αδιαίρετα 
µέρη θα λυθεί µια για πάντα.
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Σε διαθεσιµότητα τέθηκαν ένας πιλότος της αεροπο-
ρικής εταιρείας Qantas και ο συγκυβερνήτης του, 
ύστερα από έντονη λογοµαχία στο πιλοτήριο για τις 

παραµέτρους της απογείωσης ενός Boeing 747, πριν από 
την εκτέλεση της πτήσης Ντάλας - Μπρισµπέϊν, σύµφωνα 
µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Sydney Morning Herald.

«Ένας πιλότος και ο συγκυβερνήτης του τέθηκαν σε δι-
αθεσιµότητα και διεξάγεται έρευνα για το επεισόδιο αυτό 
στις 14 Αυγούστου στο αεροδρόµιο του Ντάλας (Τέξας)», 
επισηµαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. Η πτήση 
για το Μπρίσµπεϊν είχε αναβληθεί, ωστόσο, σύµφωνα µε 
την «Qantas», η αναβολή αυτή δεν σχετίζεται µε τον καβγά 
των δύο πιλότων. «Η πτήση της 14ης Αυγούστου αναβλή-
θηκε εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινοµένων στην 
περιοχή του Ντάλας», πρόσθεσε.

Στο ίδιο δηµοσίευµα αναφέρεται επίσης ότι η Qantas 
χρειάστηκε να επιστρατεύσει νέο πλήρωµα όταν οι δύο 
κυβερνήτες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

Μια απίστευτη είδηση µετέδωσε το αυστραλιανό ειδη-
σεογραφικό κανάλι ABC το οποίο έχει να κάνει µε 
τη Σερβία και το τραπεζικό της σύστηµα και το οποίο 

αποτελεί ένα ακόµη χτύπηµα κάτω από τη ζώνη ενάντια στο 
ευρώ. Ο Πρωθυπουργός της Σερβίας κ. Ίβιτσα Ντάτσιτς, 
είχε φέρει στη Βουλή έναν νόµο προς ψήφιση, ο οποίος 
είχε να κάνει µε σοβαρές αλλαγές στο τραπεζικό σύστηµα 
της χώρας και παρά τις έντονες διαφωνίες µέσα στην σερ-
βική κυβέρνηση για το κατά πόσον θα µπορούσε ο νόµος 
αυτός να αναβαθµίσει το τραπεζικό σύστηµα της χώρας, ο 
νόµος ψηφίστηκε προχθές και θα τεθεί σε εφαρµογή από το 
2013. Όπως µετέδωσε το ABC, σύµφωνα µε τον νέο αυτόν 
νόµο, η Τράπεζα της Σερβίας, υποχρεούται πλέον να µην 
τηρεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
και του ∆ΝΤ και φυσικά να ενάντια στις διεθνείς αγορές. 
Αυτό από µόνο του έχει σηµάνει συναγερµό τόσο στο διε-
θνές τραπεζικό σύστηµα, όσο και στους διεθνείς επενδυτές.

Αυτό καθ΄αυτό το γεγονός έχει τεράστια σηµασία τόσο για 
την οικονοµία της Σερβίας, όσο και για τη διεθνή οικονοµία 
και οι επιπτώσεις στο ευρώ θα είναι καταλυτικές, αφού ανα-
µένεται να ακολουθηθεί ντόµινο από χώρες που πλήττονται 
αυτή τη στιγµή από την ευρωπαϊκή κρίση του ευρώ, συµπε-
ριλαµβανοµένης και της Ελλάδας. Σχολιάζοντας το γεγονός 
ο Οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν 
Σουάν, είπε ότι «το συγκεκριµένο θέµα δε νοµίζω ότι θα 
επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό το διεθνές τραπεζικό σύστηµα, 
µιας και η κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες».

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αναµένεται να αντιδρά-
σει σφόδρα ενάντια στην απόφαση αυτή των Σέρβων, που 
ουσιαστικά θέτουν την κεντρική τους Τράπεζα στην υπηρε-
σία του λαού της Σερβίας.

Οι ηλικιωµένοι άνδρες µε υψη-
λά επίπεδα τεστοστερόνης 
ενδεχοµένως να διατρέχουν 

αυξηµένο κίνδυνο καρκίνου του προ-
στάτη, σύµφωνα µε αυστραλιανή µε-
λέτη που δηµοσιεύθηκε στο επιστη-
µονικό έντυπο Cancer Epidemiology 
Biomarkers & Prevention.

Οι ερευνητές του Κέντρου Υγείας 
και Γήρανσης του Πανεπιστηµίου 
της ∆υτικής Αυστραλίας µε επικεφα-
λής την ∆ρ Ζόε Χάϊντ διαπίστωσαν 
ότι οι άνδρες 70-88 ετών µε υψηλά 
επίπεδα τεστοστερόνης είχαν 9% 
περισσότερες πιθανότητες να εκδη-
λώσουν καρκίνο του προστάτη σε 
ορίζοντα επταετίας συγκριτικά µε συ-
νοµηλίκους τους που είχαν χαµηλό-
τερα επίπεδα.

Η τεστοστερόνη είναι αναγκαία για 
την φυσιολογική ανάπτυξη του προ-
στάτη, και είναι δυνατόν τα υψηλά 
επίπεδα της ορµόνης να επιταχύ-
νουν την ανάπτυξή του.

Πάντως, στη µελέτη διαπιστώθη-
κε η σχέση και όχι σύνδεση αιτίου-
αποτελέσµατος. Παλαιότερες µελέτες 
είχαν παρουσιάσει αντικρουόµενα 
αποτελέσµατα. Έρευνα που δηµο-
σιεύθηκε πριν από έναν µήνα στο 
Journal of Sexual Medicine, κατέλη-
ξε στο συµπέρασµα ότι οι άνδρες που 
υποβάλλονται σε θεραπεία µε τεστο-
στερόνη δεν διατρέχουν αυξηµένο 
κίνδυνο καρκίνου του προστάτη.

Το ερώτηµα πάντως που πρέπει να 
απαντηθεί είναι κατά πόσο τα επίπε-
δα της τεστοστερόνης σχετίζονται µε 
τον καρκίνο του προστάτη, δεδοµέ-
νης της αυξητικής τάσης χρήσης των 
θεραπειών υποκατάστασης µε βάση 
την τεστοστερόνη. 

Η ∆ρ Χάιντ και οι συνεργάτες της 
ανέλυσαν στοιχεία για 3.6000 ηλι-
κιωµένους άνδρες που ζούσαν στο 
Περθ της Αυστραλίας, και είχαν δώ-
σει δείγµατα αίµατος το διάστηµα 
2001-2004. Αναλύθηκαν τα επίπε-

δα της τεστοστερόνης και οι άνδρες 
ετέθησαν υπό ιατρική παρακολού-
θηση για 6,7 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της µελέτης, 
περίπου 300 άνδρες εκδήλωσαν 
καρκίνο του προστάτη. Όσο υψη-
λότερα τα επίπεδα της ελεύθερης 
τεστοστερόνης, τόσο µεγαλύτερος 
ο κίνδυνος καρκίνου του προστάτη. 
Η µεγαλύτερη ποσότητα της τεστο-
στερόνης δεν είναι ελεύθερη, αλλά 
προσδεδεµένη σε µια πρωτεΐνη. Η 
ελεύθερη ποσότητα πιστεύεται ότι 
έχει και την µεγαλύτερη επιρροή 
στον οργανισµό.

Ο συσχετισµός ίσχυε ακόµη και 
όταν οι ερευνητές συνεκτίµησαν πα-
ράγοντες που µπορεί να επηρεάζουν 
τον κίνδυνο καρκίνου του προστά-
τη, όπως η ηλικία, το κάπνισµα, το 
αλκοόλ και το ιστορικό καρκίνου.

Πάντως δεν εντοπίστηκε σχέση 
µεταξύ ολικής τεστοστερόνης και 
καρκίνου του προστάτη. 

ΟΜΑ∆Α ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ

«Ξεχάστε τη θεωρία του Big Bang!

Σε διαθεσιμότητα 
πλήρωμα της Qantas

Η Σερβία τινάζει στον αέρα 
τους τραπεζίτες 
με νέο νόμο!

Υψηλή τεστοστερόνη προδιαθέτει 
σε καρκίνο του προστάτη  


