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#9 Βαρυτική κατάρρευση των
άστρων και δημιουργία μαύρης

τρύπας



• Μία μαύρη τρύπα είναι το σημείο εκείνο
του διαστήματος , όπου κάποτε υπήρχε ο
πυρήνας ενός γιγάντιου άστρου και ο οποίος
στην τελική φάση της εξέλιξης του άστρου
έχασε την πάλη του ενάντια στη βαρύτητα, με
αποτέλεσμα

• Αν συμπτυχθεί η Γη σε μαύρη τρύπα θα έχει
το μέγεθος ενός κερασιού.



• Δεν υπάρχει καμία γνωστή διαδικασία που θα
μπορούσε να μετατρέψει ένα πλανήτης σε
μαύρη τρύπα. 

• Τα υλικά του κατέρρευσαν και συμπιέστηκαν
περισσότερο ακόμα και από τα υλικά ενός. 
αστέρας νετρονίων



#8 Πτώση αστεροειδούς



• Αν μια δέσμη ακτινών χτυπήσει τη Γη, αρχικά
θα εξαφανιστεί το στρώμα του όζοντος μας

• Συνέπειες:

• υπεριώδους ακτινοβολίας

• όξινη βροχή

• oι καλλιέργειες θα μαραθούν

• η τροφική αλυσίδα θα καταρρεύσει σταδιακά

• η ζωή στους ωκεανούς θα εξαφανιστεί

• κατάρρευση τροφικής αλυσίδας



#7 Έκρηξη υπερηφαιστείου



• Είχαν συμβεί και στο παρελθόν εκρήξεις
υπερηφαιστείων (Σουμάτρας ηφαίστειο Τόμπα)

• Άλλα υπερηφαίστεια :
• Καλντέρα Γελλοουστόουν
• Λονγκ Βάλει
• Καλντέρα
• Λίμνη Τόμπα
• Ηφαίστειο Τάουπο
• Καλντέρα Άιρα



#6 Εχθρικοί εξωγήινοι



ΑΤΙΑΑΤΙΑ

Τα ΑΤΙΑ έχουν συνδεθεί εδώ και χρόνια με την
ύπαρξη ευφυών όντων από άλλους πλανήτες
και τις επισκέψεις τους στον πλανήτη μας. 
Κατά τη θεωρία αυτή,  τα ΑΤΙΑ είναι τα
μεταφορικά σκάφη (διαστημόπλοια)  των
εξωγήινων αυτών όντων από τον πλανήτη τους
στον δικό μας ή και αλλού.



ΙΠΤΑΜΕΝΟΙΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΙΣΚΟΙ

Τα φώτα που συνήθως τους περιβάλλουν, 
είναι πολύχρωμα και εκτυφλωτικά, κινούνται
με τεράστιες ταχύτητες και εκτελούν ελιγμούς
με τέτοιο θαυμαστό τρόπο που η σημερινή
γήινη τεχνολογία αδυνατεί να αναπαραγάγει
ή και να εξηγήσει ακόμα.



#5Φυσική πανδημία



• Επιδημία (επί + δήμος) ή λοιμός

• Οι παράγοντες επιδημίας είναι: 
• Αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές και χρήσεις της γης
• Κλιματική αλλαγή
• Αλλαγές στην κοινωνία και στην ανθρώπινη δημογραφία
• Μόλυνση νερού ή τροφίμων
• Διεθνές εμπόριο και μετακινήσεις
• Αποτυχία προγραμμάτων δημόσιας υγείας
• Κακή υγεία
• Ιατρικές πρακτικές
• Εξέλιξη του παθογόνου (αντοχή στα φάρμακα)



• Ιστορικές πανδημίες περιλαμβάνουν:

• Λοιμός των Αθηνών (430 π.Χ.).

• Μαύρη πανώλη, στο 14ο αιώνα..

• Πανδημίες χολέρας κατά τον 19ο αιώνα

• Ισπανική γρίπη (1918‐1920)



#4 Κλιματική καταστροφή



Συνέπειες

1. Η κλιματική αλλαγή είναι εξωφρενικά ακριβή υπόθεση

2. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα εκτοπιστούν μέχρι το
2050 

3. Εξάπλωση δάγκειου πυρετού και ελονοσίας

4. Οι πυρκαγιές θα οκταπλασιαστούν μέχρι το 2100           

5. Ενα επιπλέον 8% του παγκόσμιου πληθυσμού θα βιώσει
λειψυδρία μέχρι το 2100



6. Οι τυφώνες θα μπορούσαν να γίνουν μέχρι και 11% πιο
έντονοι και 20% πιο υγροί μέχρι το 2100                                   

7. Απειλούνται 136 από τα πιο ιστορικά μέρη του κόσμου

8. Κάποια μικρά νησιωτικά έθνη θα χαθούν

9. Το 100% των υφάλων απειλούνται με εξαφάνισης μέχρι το
2050 

10. Επιπλέον 20.000.000 περισσότερα παιδιά θα πεινάσουν
μέχρι το 2050



#3 Παγκόσμιος Πόλεμος



Παγκόσμιος λιμός, θανατηφόροι παγετοί, 
παγκόσμιες απώλειες όζοντος μέχρι και 50%. 

Αυτά θα ζήσουν εκείνοι που θα επιζήσουν μετά
από τον όλεθρο. Ο πυρηνικός πόλεμος είναι
ίσως ο μεγαλύτερος εφιάλτης της σύγχρονης

ανθρωπότητας.



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Έτος 1‐5

• Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης πέφτει
κατά 1 βαθμό Κελσίου. 

• Η περίοδος καλλιέργειας μειώνεται κατά 10‐40 
ημέρες. 

• Η Γη είναι κατά μέσο όρο 1,5 βαθμοί Κελσίου πιο
κρύα από ότι σήμερα, πιο κρύα από ότι υπήρξε τα
τελευταία 1.000 χρόνια. Η βροχόπτωση μειώνεται
κατά 9%, το όζον είναι κατά 25% πιο λεπτό, 
αυξάνοντας τις ακτίνες UV που φτάνουν στη Γη.



Έτος 5‐26

• Το όζον επανέρχεται οριακά, σε επίπεδα 8% 
κάτω από τα σημερινά. 

• Ο πλανήτης γίνεται ελαφρά πιο θερμός, κατά
0.5 βαθμούς Κελσίου κάτω από τη σημερινή
θερμοκρασία. 

• Η βροχή αυξάνεται, φτάνει στο 4,5% κάτω
από τα σημερινά επίπεδα. 



#2 Τεχνητή νοημοσύνη



• Δεν είναι υπερβολή να δηλώσουμε ότι
έχουμε ενταχθεί στην εποχή της μηχανής.

• Θα υπάρξουν περισσότερες μηχανές και θα
γίνουν περισσότερο εξελιγμένες. 

• Ένα ρομπότ θα γίνει πιο έξυπνο και πιο
ισχυρό από τους ανθρώπους. 

• Η συνεργασία με τις μηχανές μπορεί να
μετατραπεί σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι.



#1 Συνθετική βιολογία



Συνθετική βιολογία ονομάζεται η δημιουργία
νέων μορφών ζωής

• Η Σοβιετική Ένωση συνεχίζει να παράγει
ακόμα χιλάδες τόνους βιολογιών όπλων, τα
οποία είναι αρκετά για να σκοτώσουν
ολόκληρο το πυθησμό της γης.

• Επικίνδυνοι οργανισμοί μπορούν να
δημιουργηθούν, σκοπίμως ή από λάθος, που
μπορεί να δημιουργήσουν όλεθρο.



ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

• ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

• ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

• ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

• ΚΟΛΟΚΥΘΑ‐ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

• ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

• ΚΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

• ΚΡΙΤΖΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

• ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

• ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΞΑΝΘΗ

• ΛΑΣΠΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

• ΛΙΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

• ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

• ΜΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

•ΜΟΥΡΟΥΖΙ∆ΗΣ ΙΣΑΑΚ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
•ΜΠΑΡΤΣΟΚΑ ΝΙΚΗ
•ΜΠΑΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
•ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
•ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
•ΜΠΡΟΚΑ ΚΡΙΣΤΟ
•ΝΑΤΣΗ ΑΜΠΙΟΛΑ
•ΝΕΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
•ΝΕΡΟΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
•ΝΕΡΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
•ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
•ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
•ΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ


