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… ένα ταξίδι … ένα ταξίδι  στον κόσμο στον κόσμο τηςτης
σύγχρονης σύγχρονης  Φυσικής                            Φυσικής                            

ΜέχριΜέχρι πρινπριν απόαπό 1515 χρόνιαχρόνια δενδεν γνωρίζαμεγνωρίζαμε κανένακανένα πλανητικόπλανητικό σύστημα,σύστημα, εκτόςεκτός βέβαιαβέβαια απόαπό τοτο

δικόδικό μαςμας ΗλιακόΗλιακό ΣύστημαΣύστημα.. ΤοΤο πρώτοπρώτο εξωηλιακόεξωηλιακό πλανητικόπλανητικό σύστημασύστημα ανακαλύφθηκεανακαλύφθηκε τοτο

19951995 καικαι απόαπό τότετότε υπάρχειυπάρχει μιαμια έντονηέντονη ερευνητικήερευνητική δραστηριότηταδραστηριότητα γιαγια ανακάλυψηανακάλυψη

στο Τμήμα Φυσικήςστο Τμήμα Φυσικής

19951995 καικαι απόαπό τότετότε υπάρχειυπάρχει μιαμια έντονηέντονη ερευνητικήερευνητική δραστηριότηταδραστηριότητα γιαγια ανακάλυψηανακάλυψη

εξωγήινωνεξωγήινων πλανητώνπλανητών.. ΓνωρίζουμεΓνωρίζουμε ήδηήδη τηντην ύπαρξηύπαρξη περίπουπερίπου 400400 εξωηλιακώνεξωηλιακών πλανητών,πλανητών,

καικαι οο αριθμόςαριθμός τουςτους αυξάνειαυξάνει συνεχώςσυνεχώς.. ΗΗ ύπαρξηύπαρξη πλανητώνπλανητών είναιείναι προϋπόθεσηπροϋπόθεση γιαγια ανάπτυξηανάπτυξη

ζωήςζωής σεσε άλλουςάλλους κόσμους,κόσμους, καικαι υπάρχειυπάρχει έναένα ειδικόειδικό πρόγραμμαπρόγραμμα τηςτης NASANASA γιαγια τηντην ανακάλυψηανακάλυψη

πλανητώνπλανητών όμοιωνόμοιων μεμε τητη ΓηΓη.. ΜέχριΜέχρι σήμερασήμερα δενδεν παρατηρήθηκεπαρατηρήθηκε κανέναςκανένας ΓήινοςΓήινος πλανήτηςπλανήτης..

ΥπάρχουνΥπάρχουν όμωςόμως 100100 δισεκατομμύριαδισεκατομμύρια αστέρεςαστέρες στοστο ΓαλαξίαΓαλαξία μαςμας πολλοίπολλοί απόαπό τουςτους οποίουςοποίουςΥπάρχουνΥπάρχουν όμωςόμως 100100 δισεκατομμύριαδισεκατομμύρια αστέρεςαστέρες στοστο ΓαλαξίαΓαλαξία μας,μας, πολλοίπολλοί απόαπό τουςτους οποίουςοποίους

έχουνέχουν πλανήτες,πλανήτες, καικαι υπάρχουνυπάρχουν 100100 δισεκατομμύριαδισεκατομμύρια γαλαξίεςγαλαξίες.. ΜήπωςΜήπως κάπουκάπου υπάρχειυπάρχει ζωήζωή;;

ΑξίζειΑξίζει νανα αναφέρουμεαναφέρουμε ότιότι πολλοίπολλοί διανοητέςδιανοητές τηςτης αρχαιότητας,αρχαιότητας, όπωςόπως οο ΔημόκριτοςΔημόκριτος καικαι οο

Επίκουρος,Επίκουρος, αλλάαλλά καικαι τουτου μεσαίωνα,μεσαίωνα, όπωςόπως οο GiordanoGiordano BrunoBruno,, μίλησανμίλησαν γιαγια ύπαρξηύπαρξη ζωήςζωής σεσε

άλλουςάλλους κόσμουςκόσμους..

Ο κ Ι Χατζηδημητρίου πήρε το πτυχίο του Μαθηματικού από το ΑΠΘ το 1955 Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο

Από τις Από τις 
12:30 12:30 θα θα 

σερβίρονται σερβίρονται 
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αναψυκτικά αναψυκτικά 

Ο κ. Ι. Χατζηδημητρίου πήρε το πτυχίο του Μαθηματικού από το ΑΠΘ το 1955. Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο
Τμήμα Φυσικής και Αστρονομίας του πανεπιστημίου του Manchester Αγγλίας, η οποία ολοκληρώθηκε το 1965. Το 1968
αναλαμβάνει καθήκοντα Υφηγητή στη Φυσικομαθηματική Σχολή του ΑΠΘ, ενώ το 1970 εκλέγεται τακτικός καθηγητής στην
Έδρα Μηχανικής της ίδιας σχολής. Από το 2004 είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ ενώ από το 2008 είναι
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα στην μακρά ακαδημαϊκή του πορεία
μπορούν να συνοψιστούν στις κινήσεις σωμάτων με μεταβαλλόμενη μάζα, περιοδικές τροχιές στο πρόβλημα των τριών
σωμάτων, χαοτικές κινήσεις στο ηλιακό σύστημα, εξωηλιακά πλανητικά συστήματα.
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