
Νετρίνα φηµολογείται ότι µπορεί να έσπασαν το κοσµικό 
όριο της ταχύτητας στο CERN 

  

Ο κόσµος των φυσικών αναστατώθηκε από µια ανακοίνωση ότι εντόπισαν νετρίνα, που 
φαίνεται να σπάνε το κοσµικό όριο της ταχύτητας στον κόσµο, ταξιδεύοντας ταχύτερα και 
από το φως. 

Αν αυτό επιβεβαιωθεί – γιατί προς το παρόν υπάρχουν επιφυλάξεις- τότε απειλείται όχι µόνο 
η θεωρία του Άλµπερτ Αϊνστάιν, αλλά και όλο το οικοδόµηµα της σύγχρονης Φυσικής. 
Ακόµα και ο τρόπος που βλέπουµε τον κόσµο, ενώ µπορεί να ανοίξει ο δρόµος για ταξίδια 
στον χρόνο, ακόµα και στο παρελθόν. 

Η θεωρία της ειδικής σχετικότητας από το 1905 – ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της 
Φυσικής – απαγορεύει οτιδήποτε να κινηθεί πιο γρήγορα από την ταχύτητα των 299.792.458 
µέτρων ανά δευτερόλεπτο του φωτός. Μέχρι τώρα καµία έρευνα δεν είχε βρει το παραµικρό 
σώµα είτε µεγάλο είτε µικροσκοπικό να κινείται πιο γρήγορα από το φως. 

 

Όµως Ιταλοί φυσικοί του πειράµατος «OPERA», που πραγµατοποιείται 1.400 µέτρα κάτω 
από το έδαφος, στο Εθνικό Εργαστήριο Gran Sasso σε συνεργασία µε το CERN, από όπου 
στέλνονται στην Ιταλία ακτίνες νετρίνων, βρήκαν ενδείξεις ότι τα συγκεκριµένα σωµατίδια 
ταξιδεύουν ταχύτερα και από το φως. 
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Τα νετρίνο είναι ένα σωµατίδιο ουδέτερο ηλεκτρικά που σπανίως αλληλεπιδρά µε την κοινή 
ύλη. ∆ιέρχονται µέσα από τοίχους και τους πλανήτες χωρίς να αλληλεπιδράσουν µε την ύλη, 
ενώ έχουν πολύ µικρή µάζα. Υπάρχουν µάλιστα ολόγυρά µας καθώς αποτελούν υποπροϊόν 
των πυρηνικών αντιδράσεων στο εσωτερικό του ήλιου. ∆ισεκατοµµύρια τέτοια υποατοµικά 
σωµατίδια περνάνε κάθε δευτερόλεπτο µέσα από το σώµα χωρίς να το αντιλαµβανόµαστε. 

Περίπου 15.000 δέσµες νετρίνων απελευθερώθηκαν σε διάστηµα 3 ετών από το CERN προς 
το εργαστήριο του Gran Sasso κάπου 730 χλµ. µακριά, όπου εντοπίστηκαν από γιγαντιαίους 
ανιχνευτές. 

Το φως θα είχε καλύψει τη συγκεκριµένη απόσταση σε περίπου 2,4 χιλιοστά του 
δευτερολέπτου, αλλά τα νετρίνα έφτασαν σε 60 νανοδευτερόλεπτα ή 60 δισεκατοµµυριοστά 
του δευτερολέπτου νωρίτερα. 

Ο τεράστιος ανιχνευτής του πειράµατος «Opera» στην Ιταλία (βάρους 1.800 τόνων) εκτίµησε 
ότι τα νετρίνο που καταλήγουν σε αυτόν από το Cern κινούνται µε ταχύτητα περίπου 
0,0025% ταχύτερη από το φως.. 

«Είµαστε σοκαρισµένοι», δήλωσε ο Antonio Ereditato, φυσικός του πανεπιστηµίου της 
Βέρνης, επικεφαλής και εκπρόσωπος του «Opera». «Αν είναι αλήθεια, τότε είναι πραγµατικά 
εντυπωσιακό», δήλωσε ο φυσικός John Ellis, εκπρόσωπος του Cern, αλλά τόνισε την ανάγκη 
να υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση του γεγονότος. 

Οι φυσικοί του «Opera» ανέφεραν ότι έχουν πλέον αρκετή εµπιστοσύνη στα στοιχεία τους 
για να τα δηµοσιοποιήσουν, καθώς έχουν καταγράψει ίδια αποτελέσµατα σε περίπου 16.000 
µετρήσεις κατά την τελευταία διετία, συνεπώς δηλώνουν σίγουροι ότι δεν έχουν πέσει θύµα 
κάποιας πλάνης ή λάθους. 

Παλιές µετρήσεις των νετρίνων που εκπέµπονται από ένα σουπερνόβα στο Μεγάλο Νέφος 
του Μαγγελάνου, το 1987 (το Supernova 1987A), εξάλλου, έδειξαν ότι οι ταχύτητές τους 
διέφεραν από το φως λιγότερο από ένα µέρος στο ένα δισεκατοµµύριο. 

Είχε προηγηθεί ένα παρόµοιο πείραµα, το Minos στην Μινεσότα των ΗΠΑ, το 2007, όταν 
επίσης είχαν φανεί νετρίνα που κατέφθαναν από τον επιταχυντή Fermilab του Σικάγο, να 
κινούνται οριακά ταχύτερα από το φως, αλλά τότε υπήρχε µεγαλύτερη αβεβαιότητα για τις 
µετρήσεις. Όµως, οι αµερικανοί φυσικοί, ετοιµάζουν νέα πειράµατα που αναµένεται να 
έχουν ευρήµατα σε ένα – δύο χρόνια. Αν το Minos όντως επιβεβαιώσει τις µετρήσεις του 
«Opera», οι συνέπειες για τη φυσική και την επιστήµη γενικότερα θα είναι κολοσσιαίες. 

Ορισµένοι, όπως ο επίτιµος καθηγητής φυσικής του πανεπιστηµίου της Μπολόνια Antonio 
Ereditato, πιθανολογούν ότι τα νετρίνα κινούνται µέσα από τις πρόσθετες διαστάσεις στο 
χώρο, όπως προβλέπει η θεωρία των χορδών, για αυτό κινούνται ταχύτερα από το φως. Ίδια 
ακριβώς άποψη εξέφρασε και ο αστρονόµος νετρίνων Antonio Ereditato του πανεπιστηµίου 
της Χαβάης. 

Άλλοι παραµένουν σκεπτικιστές και δεν βιάζονται να κάνουν τη νεκρολογία της θεωρίας του 
Αϊνστάιν, θεωρώντας ότι κάποιο πειραµατικό λάθος έχει συµβεί. «Αν είναι αλήθεια, τότε 
πραγµατικά δεν έχουµε καταλάβει τίποτε για τίποτε. Ακούγεται πολύ µεγάλο, για να είναι 
αληθινό», σχολίασε ο φυσικός Alvaro de Rujula στο CERN. 



Ο Antonio Ereditato του «Opera» επιµένει πάντως ότι οι φυσικοί του πειράµατος δεν έχουν 
µπορέσει να βρουν κάποια άλλη εξήγηση για τα απρόσµενα ευρήµατά τους. Γι’ αυτό κάλεσε 
την επιστηµονική κοινότητα να εκφράσει τις δικές της απόψεις ανοιχτά.  
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