
Η αναηιτθςθ ςωματιδίων που κα μποροφςαν να αποτελζςουν τα ςυςτατικά τθσ μυςτθριϊδουσ ςκοτεινισ φλθσ είναι

μια από τισ πιο ενδιαφζρουςεσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ ςφγχρονθσ αςτροςωματιδιακισ φυςικισ. Ο

ςθμαντικότεροσ ίςωσ υποψιφιοσ είναι τα axions, αν και είναι ςωματίδια που ζχουν προκφψει ςτθν προςπάκεια

επίλυςθσ ενόσ βαςικοφ προβλιματοσ των πυρθνικϊν δυνάμεων. Ο ιλιοσ είναι μια ιςχυρι πθγι axions (αλλά και

άλλων εξωτικϊν ςωματιδίων). Σο τθλεςκόπιο CAST (με τθ μζγιςτθ δυνατι ευαιςκθςία του) ζχει τθ δυνατότθτα

ανακάλυψθσ τζτοιων ςωματιδίων.

τθ διάλεξθ παρουςιάηεται θ αρχι λειτουργίασ του CAST που ςυνεχίηει τθ λιψθ δεδομζνων για τθν άμεςθ αναηιτθςθ

θλιακϊν axions. Αν και το CAST δεν ζχει εντοπίςει ακόμθ axions, τα αποτελζςματα που προζκυψαν μζχρι ςτιγμισ το

κακιζρωςαν ωσ το καλφτερο θλιοςκόπιο axions. Από πρόςφατεσ μελζτεσ προζκυψε ότι το CAST ιταν εξαρχισ

ευαίςκθτο και ςε άλλα ςωματίδια, όπωσ είναι τα «παραφωτόνια» (από τον Κρυφό Σομζα) και οι «Χαμαιλζοντεσ»

(υποψιφια ςωματίδια τθσ ςκοτεινισ ενζργειασ του ςφμπαντοσ). Από τισ ιδιότθτεσ αυτϊν των ςωματιδίων προκφπτουν

νζου τφπου ςιματα, που κάνουν απαραίτθτθ μια νζα ανάλυςθ όλων των δεδομζνων του CAST. Εκτιμάται ότι θ

προβλεπόμενθ αναβάκμιςθ του CAST κα το κάνει ευαίςκθτο ενδεχομζνωσ και ςε axions που δθμιουργικθκαν ςτθν

αρχι του ςφμπαντοσ.

Σζλοσ κα αναφερκϊ εν ςυντομία ςτισ επιπτϊςεισ που τζτοια εξωτικά ςωματίδια μποροφν να ζχουν ςτθν θλιακι

φυςικι και τα εν δυνάμει "δακτυλικά τουσ αποτυπϊματα" ςε παρατθριςεισ που είναι μθ ςυμβατζσ με τθν γνωςτι

φυςικι.

Ο Κωνςταντίνοσ Ζιοφτασ ςποφδαςε Πυρθνικι Φυςικι ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Βόννθσ / Γερμανίασ. Εργάηεται ερευνθτικά και ςτο CERN από το

1976 και είναι κακθγθτισ Φυςικισ ςτο Πανεπιςτιμιο Πατρϊν από το 2005. Ερευνθτικά αςχολείται κυρίωσ με το πρόβλθμα τθσ ςκοτεινισ

φλθσ και ςκοτεινισ ενζργειασ του ςφμπαντοσ. Έχει προτείνει νζεσ πειραματικζσ μεκόδουσ μελζτθσ θλιακϊν axions, «παραφωτονίων» και

«χαμαιλεόντων», τα οποία είναι υποψιφια ςωματίδια του «ςκοτεινοφ ςφμπαντοσ». Από το 1999 είναι αρχθγόσ (spokesperson) του

πειράματοσ CAST του CERN, το οποίο πρότεινε όταν ιταν επίκουροσ κακθγθτισ ςτο Τμιμα Φυςικισ του ΑΠΘ. Παράλλθλα εργάηεται για τθν

πρωτοβουλία του “Open Access”, που το CERN προωκεί παγκοςμίωσ τα τελευταία χρόνια.
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