
                           
 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

Επικοινωνία:   
Γραφείο Επικοινωνίασ 
Τομζασ Προϊκθςθσ και Προβολισ, Πανεπιςτιμιο Κφπρου 
Τθλ. 22894304 
θλ. διεφκυνςθ: prinfo@ucy.ac.cy, ιςτοςελίδα: www.pr.ucy.ac.cy   

ΠΡΟ  ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
 

 

Λευκωςία, 06 Μαΐου 2010 

 
 «Σο αίνιγμα του φμπαντος» 

Η μορφι του Σφμπαντοσ και θ εξιγθςθ των αςτρονομικϊν παρατθριςεων ςε πολφ 
μεγάλθ κλίμακα, αποτελοφν ζνα από τα πιο επίμονα αλλά και ελκυςτικά αινίγματα τθσ 
κοςμολογίασ. Από τον καιρό τθσ διατφπωςθσ τθσ Γενικισ Θεωρίασ τθσ Σχετικότθτασ ζωσ 
ςιμερα, ζχουν προτακεί διάφορεσ υποκζςεισ για να ερμθνεφςουν κάκε φορά τα νζα 
πειραματικά δεδομζνα. Κακεμιά από αυτζσ όμωσ μασ φζρνει μπροςτά ςε ζνα νζο 
αίνιγμα…  

Σχεδιαςμζνθ ειδικά για το ευρφ κοινό και διανκιςμζνθ με πλοφςια παραδείγματα ιταν 
θ διάλεξθ που  ζδωςε ο δθμοφιλισ αςτροφυςικόσ Ζαν-Πιερ Λουμινζτ ςτο 
Πανεπιςτιμιο Κφπρου, με κζμα «Η μορφι του ςφμπαντοσ». 

Η διάλεξθ, θ οποία ζδωςε τθ δυνατότθτα να γνωρίςουμε καλφτερα τισ ιδζεσ όλων των 
επιςτθμόνων που ζφεραν τθν επανάςταςθ ςτον τρόπο με τον οποίο κοιτάηουμε τον 
ουρανό και καταλαβαίνουμε το ςφμπαν, του Κοπζρνικου, του Κζπλερ, του Γαλιλαίου, 
του Νεφτωνα και του Αϊνςτάιν, πραγματοποιικθκε τθν Τρίτθ 4 Μαΐου 2010, ςτθν 
κατάμεςτθ αίκουςα του Κτθρίου Συμβουλίου-Συγκλιτου «Αναςτάςιοσ Γ. Λεβζντθσ», 
ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ. 

Στο χαιρετιςμό του ο Αντιπρφτανθσ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων, Κακθγθτισ Κϊςτασ 
Χριςτοφίδθσ, ανζφερε ότι θ παρουςία του Dr. Jean Pierre Luminet ςτθν Κφπρο είχε 
ςκοπό να μασ ταξιδζψει ςε άλλουσ γαλαξίεσ και ςε άλλα ςφνορα.  Προςφωνϊντασ τον 
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ειςθγθτι τθσ διάλεξθσ, ο κ. Χριςτοφίδθσ ανζφερε ότι πρόκειται για ζναν καταξιωμζνο 
αςτροφυςικό, διεκνϊσ φθμιςμζνοσ για τθν εξειδίκευςι του ςτθ ςχετικιςτικι βαρφτθτα, 
τισ μαφρεσ τρφπεσ και τθν κοςμολογία, εφευρζτθσ του διάςθμου μοντζλου του 
«τςαλακωμζνου ςφμπαντοσ», που αναπτφχκθκε ξεκινϊντασ από τοπολογικζσ μελζτεσ 
τθσ δομισ του χϊρου, αλλά και ςυγγραφζασ και ποιθτισ.  Είναι διευκυντισ ζρευνασ 
του Εκνικοφ Κζντρου επιςτθμονικϊν ερευνϊν τθσ Γαλλίασ CNRS και διευκυντισ του 
Εργαςτθρίου UNIVERS ET THEORY. Εργάηεται κυρίωσ ςτο Αςτεροςκοπείο του Παριςιοφ 
ςτθ Μεντόμ κοντά ςτισ Βερςαλλίεσ κι ζχει βραβευκεί το 2007 με το «Ευρωπαϊκό 
βραβείο του ικανότερου ςτθ μετάδοςθ τθσ επιςτιμθσ» μετά το «Βραβείο Ζωρη Λεμζτρ» 
το 1999. 

Ο Ζιάν Πιζρ Λουμινζ πζραν από τα πολυάρικμα εξειδικευμζνα άρκρα που ζχει 
ςυγγράψει, ζχει εκδϊςει αμζτρθτα βιβλία επιςτθμονικοφ περιεχομζνου αλλά και 
μυκιςτοριματα όπωσ: «Η ράβδοσ του Ευκλείδθ» και θ ςειρά «Κτίςτεσ του Σφμπαντοσ» 
με τα βιβλία «Το μυςτικό του Κοπζρνικου», «Το μάτι του Γαλιλαίου» και «Η περοφκα 
του Νεφτωνα».  

Η εκδιλωςθ διοργανϊκθκε από το Πανεπιςτιμιο Κφπρου και το Γαλλικό Πολιτιςτικό 
Κζντρο.  Κατά τθ διάρκεια τθσ δεξίωςθσ που ακολοφκθςε, το κοινό είχε τθν ευκαιρία να 
δει τθν πολφ ενδιαφζρουςα ζκκεςθ φωτογραφίασ αφιερωμζνθ ςτο απόλυτο μυςτιριο 
του ςφμπαντοσ. 

Τζλοσ ανακοίνωςθσ 

 


