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Αναγνωρίζω ότι αποτελεί  δύσκολο εγχείρημα η προσπάθεια 
παρουσίασης κεντρικών σημείων  της σύγχρονης  φυσικής σε μία 

διδακτική ώρα γιατί:

«…τίποτα δεν είναι πιο ξένο προς  τις καθημερινές μας εμπειρίες, 
από τις ιδέες που απαρτίζουν τις σημερινές φυσικές θεωρίες.» 

(Ι.Ηλιόπουλος, Εργ. Θεωρητικής Φυσικής, Ecole Normale
Superieure, Paris),

πολλές από τις ιδέες   που θα παρουσιαστούν βρίσκονται σε πλήρη 
εξέλιξη, δεν έχουμε τελειωτικές απαντήσεις αλλά πολλά πολλά
ερωτηματικά, βρίσκονται στην αιχμή της σύγχρονης θεωρητικής 
φυσικής  και ευελπιστούμε ότι θα διευκρινιστούν σε μελλοντικές 

έρευνες.

«Οι νόμοι της Φυσικής ξαναγράφονται αυτή την εποχή» (L.Smolin)
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

• «O χρόνος, η ύλη, η ενέργεια δεν ορίζονται» - (Μ.Δανέζης επ.καθηγητής, Φυσικό Αθήνας)

• «Σύμπαν ή Κόσμος: όλα τα πράγματα που υπάρχουν δηλαδή γαλαξίες και η μεταξύ τους 
ύλη, όλες οι μορφές ενέργειας, οι μαύρες τρύπες, τα κύματα βαρύτητας και ο χώρος μέχρι 

το άπειρο». (Paul Davies, Κέντρο Αστροβιολογίας Παν. Macquire, Σίδνεϋ και Imperial College, Λονδίνο)

Το Σύμπαν αποτελείται περίπου κατά 74% από σκοτεινή ενέργεια (dark energy), 22% από 
σκοτεινή μάζα (dark matter). Το υπόλοιπο είναι η εμφανής ύλη και ενέργεια. 

Η εμφανής ύλη και ενέργεια είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος σύμφωνα με την εξίσωση 
E=mc2 (σχέση από τη θεωρία της Σχετικότητας).

«Η ύλη σύμφωνα με τη σχέση E=mc2 μπορεί να αντιμετωπιστεί ως εγκλωβισμένη-
συμπυκνωμένη ενέργεια. Αν υπήρχε τρόπος να ελευθερωθεί η ύλη θα εξαφανιζόταν μέσα σε 

μία έκρηξη ενέργειας. Αν υπήρχε τρόπος να συμπυκνωθεί η ενέργεια θα εμφανιζόταν ως ύλη». 
(Paul Davies)

Η μάζα-ύλη διακρίνεται σε βαρυτική (που δεν αλλάζει) και 
σε αδρανειακή που μεταβάλλεται όσο η ταχύτητα του 
σώματος πλησιάζει στην ταχύτητα του φωτός, με την 
έννοια ότι αυξάνεται η απαιτούμενη δύναμη για να 

διατηρηθεί σταθερή η επιτάχυνση του. Nasa



Το καθιερωμένο μοντέλο:
η σημερινή επικρατούσα εικόνα περιγραφής των δομικών λίθων της εμφανούς ύλης

Να διευκρινιστεί ότι το «πλανητικό» μοντέλο των ηλεκτρονίων 
δεν είναι σωστό-είναι μια υπεραπλούστευση

H.Young



Οι 4 δυνάμεις που διέπουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
δομικών λίθων στη φύση

• Η βαρυτική δύναμη παρότι είναι η ασθενέστερη απ΄όλες, παρά ταύτα κυριαρχεί σε 
συμπαντική κοσμολογική κλίμακα. 

• Αν όμως δεν υπήρχαν και οι άλλες δυνάμεις τα βαρυτικά συστήματα θα κατέρρεαν. Η Γη 
δεν καταρρέει υπό την επίδραση της βαρύτητάς της γιατί αυτή εξουδετερώνεται από τη 

σκληρότητα των πετρωμάτων (δηλ. τις ηλεκτρικές δυνάμεις).

H.Young



Βαρύτητα

• Ο χρόνος «τρέχει» γρηγορότερα κοντά σε περιβάλλοντα του σύμπαντος με μικρή βαρύτητα, 
ενώ «τρέχει» πιο αργά σε χώρους με μεγάλη βαρύτητα (Γενική θεωρία της Σχετικότητας).

• ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: «Πώς  λοιπόν ισχυριζόμαστε ότι το 1ο δευτερόλεπτο του Σύμπαντος  
μετά τη Μεγάλη έκρηξη έγινε το τάδε συμβάν, το 2ο δευτερόλεπτο το δείνα κ.ό.κ. Στις 

ισχυρότατες συνθήκες χρονοστρέβλωσης που επικρατούσαν τη στιγμή της Μεγάλης έκρηξης η 
διάρκεια του κάθε δευτερολέπτου είναι πολύ πιθανόν να διαφέρει από τη διάρκεια του 

σημερινού δευτερολέπτου» (Μ. Δανέζης)

• Η ροή του χρόνου για έναν παρατηρητή πάνω στη Γη σε σχέση με τη ροή ενός παρατηρητή 
στον  Ήλιο διαφέρει. Δηλαδή 4,5 δις έτη πάνω στη Γη (όση και η ηλικία της) αντιστοιχούν σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα πάνω στον ήλιο.  ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ…

• Η βαρύτητα 
παραμορφώνει-

καμπυλώνει το χώρο και το 
χρόνο, αποτελεί  ή 
καλύτερα είναι μια 

στρέβλωση του χώρου και 
του χρόνου σύμφωνα με τη 

Γενική σχετικότητα. 
Καμπυλώνει την τροχιά του 

φωτός.



Οι πλανήτες στο ηλιακό σύστημα έχουν την κατάλληλη ταχύτητα και ακτίνα ώστε η 
περιστροφή τους γύρω από το βαρυτικό πεδίο του ήλιου να νοείται ως μια λεπτή ισορροπία 

ανάμεσα στην πτώση πάνω στον ήλιο και στην απομάκρυνσή τους για πάντα από αυτόν.  
Αυτό ισχύει και για κάθε άλλη κοσμική περιστροφή λόγω βαρύτητας.

Βαρύτητα-κίνηση πλανητών 
(υπό το πρίσμα της Γενικής Σχετικότητας)



ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ 

• Η συζήτηση για τη σκοτεινή ύλη άρχισε από τo 1930  (F.Zwicky, California Institute of 
Technology)

• Σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια  εικάζεται ότι δημιουργήθηκαν τη στιγμή της 
μεγάλης έκρηξης.

• Η σκοτεινή ύλη φαίνεται ότι μάλλον έχει (καθώς δεν υπάρχουν αποδείξεις) τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. είναι βαρυτικά ελκτική,
2. λειτουργεί ως «σκαλωσιά-σκελετός» πάνω στον οποίο οικοδομείται η εμφανής 

«γνωστή» μας ύλη στο διάστημα (νεφελώματα, γαλαξίες κ.ά),
3. έρχεται από το διάστημα στη Γη με τη μορφή δισεκατομμυρίων/sec βαριών 

σωματιδίων (ενδεικτικά ονόματα: machos, wimps, axiοns),
4. τα οποία σωματίδια δεν αλληλεπιδρούν με το φως, αλλά το καμπυλώνουν,

5. δεν αλληλεπιδρούν με την ύλη αλλά περνούν μέσα από αυτή,
6. έχουν ταχύτητες πολύ μικρότερες από αυτή του φωτός, 

7. εντοπίζονται με «βαρυτικούς φακούς» όπου έχουν καταγράψει-χαρτογραφήσει 
πιθανές περιοχές σκοτεινής ύλης κυρίως στη άλω των γαλαξιών (macho: massive 

compact halo objects) 



ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. είναι βαρυτικά απωστική δηλαδή δρα ανταγωνιστικά σε σχέση με τη 
βαρύτητα,

2. δρα αντίθετα από την σκοτεινή ύλη η οποία έλκει,
3. επιταχύνει τη διαστολή του Σύμπαντος,

4. δημιουργεί ολοένα και περισσότερο χώρο ανάμεσα στους γαλαξίες 
παρασύροντάς τους να απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο,

5. είναι η ενέργεια του κενού χώρου (το κενό βρίθει ενέργειας),
6. συνυπάρχει μαζί με τη βαρύτητα από την εποχή της Μεγάλης 

Έκρηξης,
7. τα πρώτα 9 δις χρόνια (από τα 14 περίπου) ζωής του Σύμπαντος 

επικρατεί η βαρύτητα έναντι της σκοτεινής ενέργειας με 
επιβράδυνση της διαστολής του Σύμπαντος,

8. τα επόμενα 5 δις χρόνια επικράτησε η σκοτεινή ενέργεια έναντι της 
βαρύτητας η οποία επιταχύνει τη διαστολή του Σύμπαντος 

Χρόνος σε δις έτη
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ΕΜΦΑΝΗΣ ΥΛΗ

• Η εμφανής ύλη του Σύμπαντος αποτελείται περίπου από 75% Η 
(υδρογόνο) και περίπου από 25% Ηe (ήλιο) και μικρό ποσοστό βαρύτερων 

στοιχείων ως προϊόντα της πυρηνικής δραστηριότητας των άστρων.  

• Σε προγενέστερες εποχές και  όσο πλησιάζουμε προς τη μεγάλη έκρηξη το 
ποσοστό του Η ήταν όλο και μεγαλύτερο.

• Το Η (υδρογόνο) ως συστατικό του νερού που έχουμε στο σώμα μας, έχει 
ηλικία μια δεκάδα δις χρόνια και κάτι!!

• Για τα άτομα έχει γίνει λόγος από την αρχαιότητα αλλά ουσιαστικά μόνο 
τον 20ο αιώνα φτάσαμε σε μία αξιόπιστη εικόνα για την δομή του 

ατομικού κόσμου (άτομα,  ηλεκτρόνια, πυρήνες κ.ά.).



Οι 3 πυλώνες της σύγχρονης φυσικής

ΚΒΑΝΤΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ 

(η θεωρία για 
τον 

μικρόκοσμο-
ατομικές 

διαστάσεις)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ της 
ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(η θεωρία για τις 
μεγάλες διαστάσεις 

Κοσμολογία-
Σύμπαν)

Η 
ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

(της ύλης, της 
βαρύτητας, των 
μελανών οπών-

τρυπών)

Αναζητούμε την ενοποιημένη θεωρία της 
ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(Θεωρία των Πάντων;;).

Αυτή υποψιαζόμαστε ότι θα ερμηνεύσει τις 
συνθήκες που επικρατούσαν στις μικρές 
διαστάσεις και στις τεράστιες βαρυτικές

στρεβλώσεις της Μεγάλης Έκρηξης .



Η πιθανή ιστορία του Σύμπαντος (η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης)

Κάποια σημειακή (κυριολεκτικά χωρίς διαστάσεις) στρέβλωση του χωρόχρονου έδωσε την Μεγάλη 
έκρηξη-Big bang πριν 14 δις χρόνια παράγοντας σταδιακά τα ακόλουθα:

• αρχικά υποατομικά σωματίδια, 
• από τα οποία προήλθαν πρωτόνια και ηλεκτρόνια,

• ακολούθως σχηματίστηκαν άτομα υδρογόνου, ηλίου,
• μετά στροβιλιζόμενα νεφελώματα,

• και τέλος αστέρες, γαλαξίες, εκρήξεις αστέρων και πάλι νεφελώματα, αστέρες, εκρήξεις αστέρων κ.ό.κ.
• Ταυτόχρονα Ο ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΔΙΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ



Η πιθανή ιστορία του Σύμπαντος (η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης)

Κατά τη στιγμή της Μεγάλης Έκρηξης οι χωρικές διαστάσεις ήταν υπερβολικά μικρές (κβαντική
αντιμετώπιση-την έχουμε) και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ οι βαρυτικές στρεβλώσεις τεράστιες (γενική 

σχετικότητα-την έχουμε). Χρειαζόμαστε μία ενοποιημένη θεωρία της κβαντικής βαρύτητας (την 
αναζητούμε διακαώς) για να διευκρινίσουμε τι ακριβώς συνέβη στη Μεγάλη Έκρηξη.

A.Beiser



Οι πιθανές αρχικές και κατοπινές συνθήκες (στη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης)

Θερμοκρασία: 1032 βαθμοί σε χρόνο 10-43 sec μετά τη μεγάλη έκρηξη που πέφτει με ταχείς ρυθμούς. 
Σήμερα έχει πέσει στους 3ο Kelvin.

Ενέργεια: πάνω από 1028 eV στο χρόνο 10-43 sec μετά τη μεγάλη έκρηξη (για σύγκριση: οι μεταβάσεις 
μεταξύ των ηλεκτρονικών σταθμών του υδρογόνου είναι της τάξης των eV)



Η αποδέσμευση των διαφόρων αλληλεπιδράσεων

«Οι νόμοι της φύσης,  οι δυνάμεις-αλληλεπιδράσεις  και τα υποατομικά σωματίδια φαίνεται 
ότι χάνουν την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά τους σε θερμοκρασίες πολύ κοντά στους 1032

βαθμούς.   ΟΙ 4 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ όσο πλησιάζουμε στη 
Μεγάλη έκρηξη ενώ αντίθετα αποδεσμεύονται όσο απομακρυνόμαστε» (Paul Davies). 

Η ενέργεια που έχουν φτάσει 
οι επιταχυντές σήμερα

π.χ. CERN, FERMILAB

H.Young



Η επικράτηση της αντιύλης έναντι της ύλης στα πρώτα στάδια της ζωής του 
Σύμπαντος

• Στα εργαστήρια η ύλη κι αντιύλη (ηλεκτρόνια και 
αντιηλεκτρόνια-ποζιτρόνια, πρωτόνια κι αντιπρωτόνια) 

παράγονται ταυτόχρονα και αποθηκεύονται σε «μαγνητικές 
φιάλες» .

• Μυστήριο αποτελεί η επικράτηση της ύλης έναντι της αντιύλης 
στα πρώτα στάδια της ζωής του Σύμπαντος.



Μία άλλη πιθανή ιστορία του Σύμπαντος 
(η θεωρία της Συνεχούς Δημιουργίας-Σταθερής Κατάστασης)

• H Θεωρία της Συνεχούς Δημιουργίας-Σταθερής Κατάστασης των Bond, Gold, Hoyle, 
ισχυρίζεται ότι το Σύμπαν  έχει άπειρη διάρκεια αντίθετα με τη θεωρία της 

Μεγάλης Έκρηξης που ισχυρίζεται ότι το Σύμπαν είχε αρχή πριν 14 δις χρόνια.

• Ισχυρίζεται επίσης ότι ο Σύμπαν  είναι άπειρο, χωρίς αρχή και συνεχώς 
δημιουργούνται μέσα σε αυτό περιοχές μικρής εντροπίας, ώστε η πυκνότητα των 

γαλαξιών να παραμένει σταθερή παρά την διαστολή του Σύμπαντος.

• Με τον παραπάνω μηχανισμό το Σύμπαν 
δεν θα γνωρίσει «θερμικό θάνατο»-ψύξη 

που προβλέπεται στη Θεωρία της 
Μεγάλης Έκρηξης.

• Το πειραματικό δεδομένο που ουσιαστικά 
οδήγησε στην  περιθωριοποίησή της είναι 
η μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου 

που θα αναλυθεί πιο κάτω.

P.Davies

Το Σύμπαν στη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης

Το Σύμπαν στη θεωρία της Συνεχούς Δημιουργίας



Μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου 
(γνήσιο απομεινάρι και απόδειξη της Μεγάλης Έκρηξης)

Ψύξη του Σύμπαντος

• Οι Penzias και Wilson εργαζόμενοι στα εργαστήρια της Bell λάμβαναν στις 
κεραίες τους «περίεργα παράσιτα» στην περιοχή των μικροκυμάτων 
προερχόμενο ισότροπα απ΄όλες τις κατευθύνσεις  του διαστήματος.

• Συμπέραναν γύρω στο 1960 ότι επρόκειτο για ακτινοβολία μέλανος 
σώματος θερμοκρασίας 3ο Kelvin, γνήσιο απομεινάρι  της υπέρθερμης 

Μεγάλης Έκρηξης.

• Δηλαδή το ίχνος του σημείου της Μεγάλης Έκρηξης υπάρχει σφαιρικά 
παντού γύρω μας .

• Η ψύξη του Σύμπαντος συντελείται περίπου ως εξής: σε κάθε διπλασιασμό 
του όγκου του V η θερμοκρασία του T γίνεται μισή.



Διαστολή του Σύμπαντος-χώρος ανάμεσα 
κι έξω από τους γαλαξίες

• Τη στιγμή της Μεγάλης Έκρηξης δημιουργήθηκε ο χώρος και ο χρόνος. Οι διαστάσεις 
του χώρου άρχισαν να  μεγαλώνουν.

• «Ο χώρος ανάμεσα στους γαλαξίες δεν είναι κενός αλλά βρίθει κβαντικών 
δραστηριοτήτων και φευγαλέων δομών» (Paul Davies).

• Τι νόημα έχει ερώτημα: τι υπήρχε πριν; Αφού δεν υπήρχε ο χρόνος.

• Τι νόημα έχει το  ερώτημα: τι υπάρχει έξω από το Σύμπαν που ζούμε; Αφού αυτός 
καθ΄αυτός ο χώρος του Σύμπαντος που ζούμε δημιουργήθηκε τη στιγμή της Μεγάλης 

Έκρηξης.

• Κι αν όπως θα δούμε παρακάτω υπάρχει η πιθανότητα να υφίστανται κι άλλα 
Σύμπαντα δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με αυτά καθώς το καθένα έχει το 

«χώρο» του.

• «Κατηγορηματικά: πιθανά παράλληλα Σύμπαντα είναι φυσικώς απομονωμένα 
μεταξύ τους» (H. Εverett, 1957, B.DeWitt Πανεπιστήμιο Όστιν, Τέξας δεκαετία 70-80).

• Όλοι οι γαλαξίες, προς όλες τις κατευθύνσεις  
φαίνονται να απομακρύνονται  με ταχύτητα που 
μεγαλώνει όσο περισσότερο απέχουν από εμάς 

(Νόμος του Hubble). 

• Ουσιαστικά διαστέλλεται ο χώρος μεταξύ τους.

H.Young



Διαστολή του Σύμπαντος-ηλικία του Σύμπαντος

• Η ηλικία του 
Σύμπαντος 

προσδιορίζεται 
περίπου από 14-18 

δις χρόνια. Με ποιο 
μέτρο-χρόνου  όμως 
αφού ο χρόνος είναι 

ελαστικός; 
• Κοιτάζοντας προς 
όλες τις κατευθύνσεις 

στο νυχτερινό 
ουρανό βλέπω 

παντού το αρχικό 
σημείο της Μεγάλης 
Έκρηξης διευρυμένο;ΝASA



Τα στάδια της ζωής ενός αστέρα-ήλιου

• Κυρίως άτομα υδρογόνου στην αρχή της ζωής του Σύμπαντος σχημάτισαν στροβιλιζόμενες αστρικές 
συμπυκνώσεις-νεφελώματα λόγω βαρύτητας.

• Πάλι λόγω βαρύτητας συμπυκνώθηκαν ακόμα περισσότερο σχηματίζοντας αστέρια-ήλιους μετρίου ή 
μεγάλου μεγέθους.

• Οι βαρυτικές δυνάμεις οδήγησαν σε περαιτέρω συμπίεση κι έναρξη πυρηνικών συντήξεων μετατροπής 
4 ατόμων Η (υδρογόνου) σε  2 άτομα Ηe (ηλίου). Η αιτία της λάμψης των αστέρων είναι η διαφορά 

στις μάζες «αντιδρώντων-προϊόντων» μετατρεπόμενη σε ενέργεια μέσω τη σχέσης Ε=mc2.
• Μετά την περάτωση των πυρηνικών τους καυσίμων και ανάλογα με την αρχική τους μάζα εκρήγνυνται 

και καταλήγουν πάλι σε νεφελώματα, λευκούς-μαύρους νάνους ή για μεγαλύτερους ήλιους σε 
υπερκαινοφανείς, αστέρες νετρονίων ή μαύρες τρύπες. Σκορπίζουν βαρύτερα χημ. στοιχεία στο  χώρο.
• Άρα η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ, παρότι έχει εξωτικές ιδιότητες δεν  είναι παρά η «κατάληξη», το «αστρικό 

πτώμα» ενός αστέρα μεγάλου μεγέθους, πολλαπλάσιου του δικού μας ήλιου.
• Τα καινούρια νεφελώματα αποτελούν εργαστήριο παραγωγής αστέρων επόμενης γενιάς και πάλι από 

την αρχή….



Τι είναι αυτό που βλέπω έξω στο διάστημα;

Όσο πιο μακριά βλέπω, τόσο πιο πίσω στον χρόνο βλέπω, λόγω της σταθερής ταχύτητας 
του φωτός

Από ομιλία  του 
Μ.Δανέζη



Τι είναι αυτό που βλέπω έξω στο διάστημα;

Όσο πιο μακριά βλέπω, τόσο πιο πίσω στον χρόνο βλέπω, λόγω της σταθερής ταχύτητας 
του φωτός

Αδιαφανής περίοδος: 

η ακτινοβολία αντιδρά 

συνεχώς με την φορτισμένη 

ύλη μη μπορώντας να διαφύγει

Από ομιλία  του 
Μ.Δανέζη

χρόνος



Χρόνος- θεωρία σχετικότητας-θερμοδυναμική (1 από 4)

• Στη Νευτώνεια κλασσική Μηχανική, στην Κβαντική φυσική, στον Ηλεκτρομαγνητισμό:  
ο χρόνος θεωρείται απόλυτος και καθολικός.

• Στη Γενική θεωρία της Σχετικότητας: ο χρόνος θεωρείται ελαστικός και συστέλλεται ή 
διαστέλλεται εξαιτίας κινήσεων με ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του φωτός κι εξαιτίας 

της βαρύτητας. Όσο μεγαλώνει η ταχύτητα ενός αντικειμένου ή/και η βαρύτητα του 
περιβάλλοντος χώρου, τόσο παραμορφώνεται ο χρόνος αλλά και ο χώρος.

• Διευκρίνηση: ο χρόνος στο δικό μου (αδρανειακό) σύστημα δεν παραμορφώνεται, ούτε ο 
χρόνος κάποιου άλλου στο δικό του (αδρανειακό) σύστημα. Αν όμως συγκριθούν οι δύο 

χρόνοι μεταξύ τους είναι διαφορετικοί και δεν συμβιβάζονται .

• Η θεωρία της Σχετικότητας θεωρεί ότι δεν μπορεί κάποιο σώμα ή πληροφορία να κινηθεί 
με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός c η οποία είναι σταθερή για όλα τα αδρανειακά 

συστήματα. Αν ξεπεραστεί η ταχύτητα του φωτός αυτό προβλέπει αντιστροφή του 
χρόνου. (Αδρανειακά συστήματα: συστήματα αναφοράς που κινούνται ευθύγραμμα και 

ομαλά μεταξύ τους).

• ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ «ΤΩΡΑ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ» ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ.

• Το παρελθόν για κάποιον μπορεί να είναι παρόν για άλλον και μέλλον για κάποιον τρίτο. 
Ο S.Hawking επισημαίνει όμως ότι πρέπει να τηρείται η αρχή της αιτιότητας δηλαδή κάθε 

γεγονός να επηρεάζεται μόνο από το παρελθόν του.



Χρόνος- θεωρία σχετικότητας-θερμοδυναμική (2 από 4)

• Όσο μεγαλώνει η ταχύτητα ενός σώματος προς την ταχύτητα του φωτός c, τόσο ο χρόνος 
του παραμορφώνεται, συγκεκριμένα περνά πιο αργά κι άρα διαστέλλεται (διαστολή 

χρόνου).

• Όσο μεγαλώνει η ταχύτητα ενός σώματος προς την ταχύτητα του φωτός c, τόσο ο χώρος του 
(και συγκεκριμένα η διάσταση προς την διεύθυνση κίνησής του) ελαττώνεται (συστολή 

μήκους).

• Συνολικά όσο μεγαλώνει η ταχύτητα ενός σώματος προς την ταχύτητα του φωτός c, τόσο 
παραμορφώνονται ταυτόχρονα ο χρόνος (1 διάσταση) και ο χώρος (3 διαστάσεις) ως να 

είναι ένα ενιαίο σύστημα 4 διαστάσεων. Το σύστημα αυτό του χωροχρόνου 4 διαστάσεων 
ονομάζουμε χώρο Minkowski

• Ερμηνεία της συστολής μήκους και της διαστολής χρόνου
c=x/t

(c:ταχύτητα του φωτός, x: διανυόμενο από το φως διάστημα, t: απαιτούμενος χρόνος). Στα 
διάφορα αδρανειακά συστήματα όταν ένα αντικείμενο ταξιδεύει με ταχύτητες κοντά στην 

ταχύτητα του φωτός, το x και το t μικραίνουν ταυτόχρονα ώστε το πηλίκο τους (η ταχύτητα του 
φωτός να μείνει σταθερή). Την ελάττωση του x ονομάσαμε συστολή του μήκους και την 

ελάττωση του t ονομάσαμε διαστολή του χρόνου.



Χρόνος- θεωρία σχετικότητας-θερμοδυναμική (3 από 4)

• Στο μακρόκοσμο (ανθρώπινες και κοσμικές διαστάσεις) ο β΄  θερμοδυναμικός
νόμος (δηλαδή η καθολική μετάβαση σε καταστάσεις μεγαλύτερης εντροπίας)  

επιβάλλει την ασυμμετρία του χρόνου και τη διάκριση σε παρελθόν, παρόν και
μέλλον. 

• Δηλαδή το βέλος του χρόνου καθορίζεται από την κατεύθυνση της μετατροπής 
της τάξης (μικρής εντροπίας) σε αταξία (μεγάλη εντροπία).

• Στο μικρόκοσμο  των ατόμων-μορίων δεν παρατηρούμε τέτοια ασυμμετρία στο 
χρόνο (π.χ. αν παίξουμε ανάποδα το βίντεο της σύγκρουσης δύο ατόμων ενός 

ιδανικού αερίου δεν θα καταλάβουμε κάποια διαφορά).

Βέλος του χρόνου



Χρόνος- θεωρία σχετικότητας (4 από 4)
(επεξηγηματικό βίντεο από το Youtube της ομάδα LONDON CITY GIRLS με τίτλο 

THEORY OF RELATIVITY, όπου παρουσιάζονται πολύ εύληπτα οι περισσότερες από τις 
έννοιες που αναφέρθηκαν)



Θερμοδυναμική της ύλης, θερμοδυναμική της βαρύτητας, το μέλλον του Σύμπαντός μας 
(1 από 3)

• Εντροπία είναι το μέτρο της αταξίας ενός συστήματος, ισοδύναμα είναι το μέτρο της 
χαμένης πληροφορίας για το σύστημα αυτό και άλλα τινά….  

• Διαπιστωμένα ισχύει ο β΄ θερμοδυναμικός νόμος για την ύλη που προβλέπει για ένα 
απομονωμένο σύστημα αύξηση της αταξίας-εντροπίας ή το πολύ πολύ διατήρησή της, 
μα ποτέ μείωση της. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Πώς όμως μπορούμε να απομονώσουμε ένα 
οποιοδήποτε σύστημα,  αφού δεν υπάρχει βαρυτική ασπίδα να το «προστατεύσει» από 

τη βαρύτητα και η βαρύτητα είναι παντού. Αλλά κι αν μπορούσαμε να το απομονώσουμε 
το σύστημα αυτό θα ήταν υποκείμενο στη δική του βαρύτητα.

• «Δεν γνωρίζουμε αν ισχύει ο νόμος αύξησης της εντροπίας για τη βαρύτητα. Κανείς δεν 
μπορεί να μετρήσει την εντροπία μίας χρονοστρέβλωσης όπως είναι η βαρύτητα» 

(P.Davies).

• «Η προσπάθεια ερμηνείας της θερμοκρασίας και της εντροπίας της ύλης οδήγησε πριν 
100 χρόνια στην ανακάλυψη των ατόμων (ΚΒΑΝΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ). Ακολούθως η 

προσπάθεια ερμηνείας της θερμοκρασίας και της εντροπίας για την ακτινοβολία οδήγησε 
στην ανακάλυψη των κβάντων ακτινοβολίας (ΚΒΑΝΤΩΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ). Ίσως η 

προσπάθεια ερμηνείας της θερμοκρασίας κι εντροπίας των μαύρων τρυπών οδηγήσει 
στην ανακάλυψη της «ατομικής» δομής του χώρου και του χρόνου (ΚΒΑΝΤΩΣΗ 

ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ-ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ)» (L.Smolin). 



Θερμοδυναμική της ύλης, θερμοδυναμική της βαρύτητας, το μέλλον του Σύμπαντός μας 
(2 από 3)

Ιδανικό αέριο 
Η βαρύτητα εδώ θεωρείται αμελητέα:
α) μια αρχικά εύτακτη διάταξη μορίων,
β) μετά από χρόνο καταλήγει σε πλήρη 

ομοιομορφία

Ένα σύστημα αστέρων ή γαλαξιών 
Η βαρύτητα εδώ έχει τον πρώτο λόγο

εξελίσσεται ακριβώς αντίθετα:
γ) δηλαδή από μία αρχικά ομοιόμορφη 

διευθέτηση, 
δ) μετά από χρόνο δημιουργούνται 

συσσωματώματα-γαλαξίες και μαύρες 
τρύπες

P.Davies

• Τα συστήματα όπου η βαρύτητα  είναι αμελητέα καταλήγουν σε πλήρη απουσία δομών 
(θερμοδυναμική της ύλης). Αντίθετα η βαρύτητα προκαλεί δομές από μία αρχικά 

ομοιόμορφη διάταξη (θερμοδυναμική της βαρύτητας).

• O R.Penrose ισχυρίζεται ότι το βαρυτικό πεδίο στη Μεγάλη Έκρηξη είχε πολύ μικρή 
εντροπία άρα είχε τάξη. Ο S.Hawking ισχυρίζεται το αντίθετο. 



Θερμοδυναμική της ύλης, θερμοδυναμική της βαρύτητας, το μέλλον του Σύμπαντός μας 
(3 από 3)

• Φαίνεται ότι στη θερμοδυναμική της βαρύτητας η εντροπία αυξάνει με το 
χρόνο όπως και στη θερμοδυναμική ύλης.  Όμως η αύξηση της βαρυτικής

εντροπίας εκφράζεται ως ανομοιογένεια μορφής ενώ η αύξηση της εντροπίας 
της ύλης εκφράζεται αντίθετα με ομοιογενείς κατανομές (βλέπε σχήμα). 

• Φαίνεται ότι  η ολική εντροπία του Σύμπαντος (θερμοδυναμική της ύλης, της 
βαρύτητας και των μαύρων τρυπών) αυξάνει και ο Κόσμος αλλάζει με μη 

αντιστρεπτό τρόπο.

• Η διαφαινόμενη τάση είναι ότι το Σύμπαν οδεύει προς έναν «θερμικό θάνατο» 
δηλαδή σε σταδιακή ψύξη και αποδόμηση της ύλης του.



Στοιχεία Κβαντικής φυσικής (1 από 7)

• Είναι η φυσική του μικρόκοσμου. Πρόκειται για πολύ αινιγματική θεωρία.

• «Η μαθηματική της διατύπωση είναι μία και χρησιμοποιείται χωρίς προβληματισμό από 
όλους…. Όμως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΙΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  για τους ισχυρισμούς της 
κβαντικής σχετικά με την πραγματικότητα και τον παρατηρητή... Ακόμα και ο Αϊνστάιν, ο 

Bohr, ο Heisenberg, ο Schrödinger δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν στα εν λόγω 
ζητήματα…όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα» (L.Smolin).

• Για την κβαντική ο κόσμος χωρίζεται σε δύο μέρη: α) το υπό μελέτη σύστημα και β) το 
σύστημα του παρατηρητή και τα όργανα μέτρησης.

• Παρά τις «περίεργες» απόψεις της κβαντικής κάποιοι (L.Smolin, S.Hawking κ.α.) 
ισχυρίζονται ότι μακροσκοπικά «ο κόσμος είναι βαθιά αιτιακός, κάθε γεγονός επηρεάζεται 

από το παρελθόν του, δηλαδή έχει την αιτία του. Αυτό εξηγεί γιατί σήμερα το πρωί η 
καρέκλα ήταν σήμερα το πρωί εκεί που την άφησα χθες βράδυ. Αν δεν υπήρχε αιτιότητα 
τίποτε δεν θα έμενε στη θέση του. Έπιπλα, σπίτια θα εξαφανίζονταν αναίτια» (L.Smolin).

• ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: «Πώς όμως η πλήρης αβεβαιότητα του μικρόκοσμου συνδυάζεται 
ώστε να δίνει σταθερές δομές στο μακρόκοσμο και ποια είναι η ιδιαιτερότητα του 

ανθρώπου να αντιλαμβάνεται ένα σύνολο ακαθόριστων ατόμων ως σαφή 
πραγματικότητα;;» (P.Davies).

• Αντίθετα για τη Γενική σχετικότητα η αιτιότητα είναι κοινός τόπος. 



Στοιχεία Κβαντικής φυσικής (2 από 7)

• Όμως κάποιοι άλλοι έχουν διατυπώσει κι αντίθετες απόψεις: «Ο 
συνειδητός παρατηρητής του Σύμπαντος μπορεί να είναι υπεύθυνος 

για την ανεστραμμένη δημιουργία της πραγματικότητας ακόμα κι αν η 
πραγματικότητα αυτή υπήρχε πριν την ύπαρξη του ανθρώπου-
παρατηρητή» (διάλεξη του J.Wheeler, Πανεπ. Princeton, 1979). 

Πρόκειται δηλαδή για γεγονότα-αιτίες που δημιουργούν συνέπειες στο 
παρελθόν και για ανεστραμμένη αιτιότητα (J.Wheeler, Genesis and the 

observer ship, foundational problems in the special sciences, Reidel, 
1977) 

• Παρότι στα βιβλία που παρουσιάζουν την κβαντική αναφέρεται 
συνεχώς ότι στο μικρόκοσμο συμβαίνουν γεγονότα χωρίς αιτία, πρέπει 

να διευκρινιστεί ότι χωρίς αιτία σημαίνει χωρίς πρόβλεψη μάλλον 
γιατί υπάρχει άγνοια του γενικότερου θεωρητικού πλαισίου που 

εντάσσεται η κβαντική. Το πλαίσιο αυτό είναι η ζητούμενη Θεωρία της 
κβαντικής βαρύτητας (Θεωρίας των Πάντων).

• Οι εφαρμογές που απορρέουν από την κβαντική στον μακρόκοσμο 
μας είναι πάρα πολλές: οι ακτίνες laser, το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, 
τα τρανζίστορς, οι υπεραγωγοί, η πυρηνική ενέργεια, η ερμηνεία των 

χημικών δεσμών, η δομή των ατόμων, η ηλεκτρική αγωγιμότητα, η 
ερμηνεία των μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων της ύλης και της 

παραγωγής ενέργειας στα άστρα κ.λ.π.

Από P.Davies σελ.181
«Η ουρά είναι 
παρελθοντικά στάδια 
του Σύμπαντος που 
όμως μπορούν να 
διαμορφωθούν από 
έναν πολύ 
μεταγενέστερο 
παρατηρητή-
ανεστραμμένη 
αιτιότητα» (J.Wheeler, 
1979).



Στοιχεία Κβαντικής φυσικής (3 από 7)

• Οι θέσεις της κβαντικής θεωρίας είναι πολύ περίεργες για την κοινή λογική, όπως η ακόλουθη: 
«Ο παρατηρητής παίζει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των μετρήσεων…τα ανθρώπινα όντα 

σύμφωνα με την Κβαντική επηρεάζουν τη δομή του φυσικού κόσμου…και χωρίς παρατηρητή 
δεν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα» (P.Davies). Παρά ταύτα υπάρχει μία ιεραρχία 

δομών.
• Ο κόσμος μας φαίνεται ότι αποτελεί ένα δίκτυο συζευγμένων σχέσεων κι όχι μία συλλογή 

μεμονωμένων πραγμάτων. «Μεμονωμένες κβαντικές διαδικασίες (όπως η διάσπαση ενός 
ραδιενεργού πυρήνα) είναι απρόβλεπτες, όταν όμως λαμβάνουν χώρα σε μεγάλο πλήθος 

σωματιδίων υπακούουν στους νόμους της στατιστικής» (P.Davies). 

• Εξαύλωση: προέρχεται από τη σύγκρουση ύλης και αντιύλης και οδηγεί στην παραγωγή 
ενέργειας (φωτονίων). Δίδυμη γένεση: ακτίνες-γ περνώντας μέσα από βαριά στοιχεία (π.χ. ο 

μόλυβδος) παράγουν ζεύγος ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου (θετικού ηλεκτρονίου). 
Οι δύο παραπάνω διαδικασίες (εξαϋλωση-δίδυμη γένεση) επαληθεύουν τη σχέση E=mc2 του 
Αϊνστάιν  κι επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα μετατροπής ύλης σε ενέργεια κι ενέργειας σε ύλη.

• Η ορθότητα και η ισχύς της κβαντικής επιβεβαιώνονται από τεράστιο όγκο πειραματικών 
δεδομένων. 

• Το ηλεκτρόνιο δεν φαίνεται για την Κβαντική να ακολουθεί καλά ορισμένη τροχιά. Οι λύσεις 
της εξίσωσης Schrödinger είναι η πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου σε κάποια θέση.

• Το πλανητικό μοντέλο του ατόμου είναι λανθασμένο για την Κβαντική φυσική. 



Στοιχεία Κβαντικής φυσικής (4 από 7)-Συνοπτικές γνώσεις

• Αυτή η αβεβαιότητα είναι εγγενής ιδιότητα του μικρόκοσμου κι άρα της Κβαντικής φυσικής 
κι εκτός από τη θέση αφορά κι άλλες ιδιότητες. Η αβεβαιότητα οδηγεί στην αδυναμία 

προβλεψιμότητας.

• Ονομάζεται αβεβαιότητα Heisenberg. Η πλήρης διατύπωση της είναι ότι αδυνατούμε να 
γνωρίζουμε ταυτόχρονα τη θέση και την ταχύτητα οποιουδήποτε σωματιδίου του 

μικρόκοσμου (Δx.Δp<h). Μία συμπληρωματική της έκφραση είναι: ότι αδυνατούμε να 
γνωρίζουμε ακριβώς την ενέργεια  μίας  κατάστασης και το χρόνο παραμονής  σε αυτή, 
οποιουδήποτε μικροσκοπικού σωματιδίου (ΔΕ.Δt<h).  Για σύγκριση αναφέρεται ότι στο 

μακρόκοσμο η ενέργεια παραμένει σταθερή.

• «Στην κβαντική μπορεί να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται ενέργεια, αυθόρμητα κι 
απρόβλεπτα στον κενό χώρο (κβαντική ενεργειακή διακύμανση)… Όσο μεγαλύτερη ενέργεια 

εμφανιστεί ή εξαφανιστεί τόσο πιο γρήγορα πρέπει να επιστραφεί γιατί ΔΕ.Δt<h.. Να 
επιστραφεί ή να δανειστεί από πού; ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ» (P.Davies). Η διακύμανση αυτή της 
ενέργειας διαρκεί χρονικά διαστήματα της τάξης 10-21 sec, μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση 

ζεύγους σωματιδίου-αντισωματιδίου (ηλεκτρόνιο-ποζιτρόνιο, ή πρωτόνιο-αντιπρωτόνιο κ.ό.κ.). 
Άρα ακόμα και ο κενός χώρος εμφανίζει ένα είδος ενεργειακού κοχλασμού και ουσιαστικά δεν 

είναι κενός. Έχουμε «συλλάβει-καταγράψει» τέτοιες διακυμάνσεις.

Για όλα τα υποατομικά σωματίδια, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονίου 
αλλά και ολόκληρων ατόμων, υπάρχει μία αβεβαιότητα ακριβούς 
εντοπισμού τους σε κάποια θέση ή κάποια συγκεκριμένη τροχιά.



Στοιχεία Κβαντικής φυσικής (5 από 7)-Συνοπτικές γνώσεις

• Το ηλεκτρόνιο δεν «πέφτει» στον θετικό πυρήνα του ατόμου γιατί όσο περιορίζεται η 
θέση του πλησιάζοντας στον πυρήνα, τόσο αυξάνει τρελά η ταχύτητά του και 

απομακρύνεται εκ νέου.

• «Η αρχή απροσδιοριστίας του Heisenberg ισχύει και για ηλεκτρικά-μαγνητικά πεδία 
του χώρου και για δυνάμεις από μαγνήτες ή ρεύματα. Π.χ. αν σε ένα σημείο  

μετρήσουμε επακριβώς την τιμή του ηλεκτρικού πεδίου θα πρέπει να έχουμε 
παντελή άγνοια του μαγνητικού πεδίου, πράγμα που σημαίνει ότι αν μετρήσουμε το 

ηλεκτρικό και το μαγνητικό ταυτόχρονα αποκλείεται να τα βρούμε και τα δύο 
ταυτόχρονα μηδέν. Άρα ακόμα και σε μηδενική θερμοκρασία θα παρέμεναν τυχαίες 
διακυμάνσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων (κβαντικές διακυμάνσεις κενού)» 

(L.Smolin).



Στοιχεία Κβαντικής φυσικής (6 από 7)-Συνοπτικές γνώσεις

• Μέτρηση και παρατηρητής στην κβαντική: «Ο νεφελώδης κόσμος του ατόμου γίνεται 
πραγματικότητα μόνο αν επιχειρήσουμε να τον μετρήσουμε. Αλλιώς το άτομο είναι ένα 

φάντασμα. Υλοποιείται μόνο αν το παρατηρούμε» (N.Bohr). 

• «Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην άγνοιά μας, αυτή τη στιγμή, όλης της αλήθειας των 
νόμων που διέπουν την Κβαντική ….. την αδεξιότητά μας να χειριστούμε τα τόσο λεπτά 

αντικείμενα του μικρόκοσμου» (P.Davies).

• Στην Κβαντική τα φαινόμενα δεν λειτουργούν αιτιοκρατικά-ντετερμινιστικά (σαν τη 
ΡΟΥΛΕΤΤΑ), ενώ στο μακροσκοπικό κόσμο λειτουργούν αιτιοκρατικά (σαν το 

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ).

• Η Κβαντική φυσική χαρακτηρίζεται από τον κυματοσωματιδιακό δυισμό. Αυτό 
σημαίνει ότι υπό τις κατάλληλες πειραματικές συνθήκες, τα μικροσκοπικά σωματίδια 

ύλης συμπεριφέρονται ως κύματα και τα κύματα συμπεριφέρονται ως σωματίδια ύλης.

• Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός αναδεικνύεται στο πείραμα της διπλής σχισμής του 
Young.



Στοιχεία Κβαντικής φυσικής (7 από 7)-Συνοπτικές γνώσεις

• Οι λύσεις της εξίσωσης Schrödinger δεν είναι συνηθισμένα κύματα αλλά  κύματα 
γνώσης, πληροφορίας και πιθανότητας όσον αφορά την θέση, την ταχύτητα, την 

ενέργεια των μικροσκοπικών σωματιδίων. 

• Δεν ισχυριζόμαστε ότι το άτομο μπορεί να απλωθεί στο χώρο, αλλά ότι απλώνεται αυτό 
που μπορεί να μάθει ο παρατηρητής για το άτομο.

• Όταν ένας παρατηρητής μέσω οργάνου παρατηρεί ένα μικροσκοπικό σωματίδιο τότε το 
κύμα πιθανότητα από την εξίσωση Schrödinger «καταρρέει» και δίνει για τη 

μετρούμενη ιδιότητα μόνο μία τιμή, την παρατηρούμενη. Αυτό αποτελεί μυστήριο με 
τη μέχρι τώρα γνώση μας. Χωρίς παρατηρητή το στοιχειώδες σωμάτιο μπορεί να 

βρίσκεται οπουδήποτε. 



Στοιχεία Κβαντικής φυσικής (3 από 3)
(επεξηγηματικό βίντεο από το Youtube της ομάδα LONDON CITY GIRLS με τίτλο 

QUANTUM MECHANICS, όπου παρουσιάζονται πολύ εύληπτα οι περισσότερες από 
τις έννοιες που αναφέρθηκαν). 

•



Γενική Θεωρία Σχετικότητας και Κβαντική Φυσική

• Η Γενική Σχετικότητα άλλαξε ριζικά την έννοια του χώρου και του χρόνου, αλλά 
διατήρησε απαράλλακτη τη Νευτώνεια σχέση ανάμεσα σε παρατηρητή και στο 

μετρούμενο αντικείμενο-φαινόμενο.

• Αντίθετα η Κβαντική άλλαξε ριζικά την σχέση παρατηρητή και μετρούμενου 
αντικειμένου-φαινομένου αλλά διατήρησε απαράλλακτη τη Νευτώνεια σχέση 

ανάμεσα στο χώρο και το χρόνο που τους θεωρεί αμετάβλητους και παγκόσμιους. 



Γενική Θεωρία Σχετικότητας και Γεωμετροδυναμική

• Η πυκνότητα της μάζας ρ (ή ισοδύναμα ενέργειας) ενός «σώματος» είναι ισοδύναμη με την 
καμπυλότητα του χώρου (ε) που κατέχει. (Γενική θεωρία της σχετικότητας-1915)

• Ερμηνεία: Μεγάλη πυκνότητα μάζας ή ισοδύναμα ενέργειας ρ σημαίνει μεγάλη 
καμπύλωση του χώρου ε. Κοντά σε αντικείμενα μεγάλης μάζας (δηλαδή μεγάλου ρ) ο 

χώρος εμφανίζεται ιδιαίτερα καμπυλωμένος. Η μάζα καμπυλώνει το χώρο. Αυτός ο τύπος 
αντιμετωπίζεται κι αντίστροφα: η ύλη μπορεί να προκύπτει ως μία στρέβλωση του χώρου 

(J.Wheeler, Γεωμετροδυναμική, Geometrodynamics).

• Επίσης όσο αυξάνεται η ταχύτητα φυγής ενός υλικού (π.χ. η ταχύτητα φυγής των γαλαξιών 
από τη Γη από το νόμο του Hubble), τόσο αυξάνεται η καμπυλότητα του χώρου.

• «Ο βαθμός καμπύλωσης 
του χωρόχρονου-

γεωμετρία υπαγορεύει 
στην ύλη πώς να 

κινηθεί και  η ύλη λέει 
στο χωρόχρονο  πώς να 

καμπυλωθεί-
παραμορφωθεί» 

(J.Wheeler) 



Πορεία προς την ενοποίηση Κβαντικής φυσικής και Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, 
«ατομική δομή» του χώρου και του χρόνου (1 από 9) (L.Smolin)

• Πόσο μπορούμε να τμήσουμε την ύλη; Μέχρι τα quarks ή και ακόμα περισσότερο;

• Ο χώρος και ο χρόνος είναι συνεχείς; Μήπως και αυτοί τέμνονται σε θεμελιώδεις δομές 
χώρου και χρόνου αντίστοιχα, δηλαδή μήπως είναι κβαντισμένες ποσότητες; Ο χώρος και ο 
χρόνος φαίνονται συνεχείς στην ανθρώπινη κλίμακα όπως και η ύλη δείχνει συνεχής παρά 

τη διαπιστωμένη πλέον ατομική δομή της ύλης.

• Αναζητούμε πλέον συστηματικά μία ενοποιημένη θεωρία που θα περιλαμβάνει τις 
αντιφατικές ιδιότητες της Κβαντικής φυσικής (φυσική του μικρόκοσμου) με τη Γενική 

Σχετικότητα (φυσική των βαρυτικά μεγάλων σωμάτων). Την ονομάζουμε κβαντική 
βαρύτητα. Θα μας διαφωτίσει για τα περισσότερα δεδομένα (ή μπορεί και όλα) που 

σχετίζονται με το Σύμπαν και το μικρόκοσμο. 

• Προς το παρόν ακολουθούνται από τους ερευνητές 3 προσεγγίσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση:

1. Θεωρία των χορδών

2. Θεωρία των βρόχων

3. Θερμοδυναμική των μαύρων τρυπών 



Πορεία προς την ενοποίηση Κβαντικής φυσικής και Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, 
«ατομική δομή» του χώρου και του χρόνου (2 από 9 ) (L.Smolin)

• Και για τις 3 προσεγγίσεις ο χώρος και ο χρόνος θεωρούνται κβαντισμένα μεγέθη, δηλαδή  
αποτελούνται από στοιχειώδεις «ψηφίδες». Ο χώρος από ψηφίδες-κύβους με ακμή 10-33

cm, άρα όγκου 10-99 cm3 και ο χρόνος από  ψηφίδες χρόνου 10-43 sec. Ο χωρόχρονος σε 
αυτές τις διαστάσεις λέγεται χωρόχρονος κλίμακας  Planck.

• Εικάζεται ότι η κλίμακα Planck εκφράζει τα δεδομένα στις πρώτες στιγμές της Μεγάλης 
Έκρηξης κι έτσι η κβαντική βαρύτητα θα φωτίσει τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε.

• Ποτέ δεν έχει παρατηρηθεί τέτοιo «άτομο» χώρου της κλίμακας Planck. Οι διαστάσεις του 
είναι περίπου 20 τάξεις μεγέθους μικρότερες από το μέγεθος των σωματιδίων του 

ατομικού πυρήνα.

• Στην κλίμακα Planck έχει οριστεί επίσης θερμοκρασία και μάζα. Συγκεκριμένα ως μάζα 
Planck ορίζεται η μάζα μιας μαύρης τρύπας, 10-19 της μάζας πρωτονίου και διαστάσεων 

μήκους Planck. Θερμοκρασία Planck είναι η περίπου 1032 βαθμοί, η θερμοκρασία 
σωματιδίων αερίου με μάζα Planck που κινούνται με ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του 

φωτός.

• Παρατηρείστε πώς συνδέονται έννοιες των μεγάλων διαστάσεων (ταχύτητα φωτός, μαύρες 
τρύπες) με έννοιες του μικρόκοσμου (ασύλληπτα μικρές διαστάσεις).



Πορεία προς την ενοποίηση Κβαντικής φυσικής και Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, 
«ατομική δομή» του χώρου και του χρόνου (3 από 9) (L.Smolin)

• Δεν γνωρίζουμε αν οι θεωρίες είναι σωστές, δεν έχουμε πειραματικές αποδείξεις και 
υπάρχουν για καθεμία από αυτές (κυρίως για τις θεωρίες χορδών) διαφορετικές απόψεις.

ΘΕΩΡΙΑ ΧΟΡΔΩΝ
• Για τη Θεωρία χορδών ξεκινάμε από την κβαντική φυσική. Όλες οι εκδοχές της είναι 

εξαρτημένες από υπόβαθρο χώρου και χρόνου όπως το χειριζόμαστε στη Νευτώνεια 
Μηχανική (σταθερό και αμετάβλητο). Καταβάλλεται προσπάθεια όλες οι εκδοχές της να 

συμπεριληφθούν μόνο σε μία έκδοση, τη Θεωρία Μ. 

• Δεν γνωρίζουμε τις αρχές της, δεν γνωρίζουμε ορισμό, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι.

• Υπάρχει πιθανότητα οι χορδές της συγκεκριμένης θεωρίας να είναι η άλλη όψη των 
κβαντικών πεδίων. Στη θεωρία χορδών δεν υπάρχουν σωματίδια αλλά χορδές.

• Οι συνεπείς εκδοχές της Θεωρίας χορδών μπορεί να περιγράφονται σε χώρους από 1 έως 
και 9 διαστάσεις.

• Οι χορδές είναι αρκετά μεγαλύτερες από το μήκος Planck και ταυτόχρονα αρκετά μικρότερες 
από τα πρωτόνια. Πάλλονται με διάφορους «τρόπους» ταλάντωσης όπως μία χορδή 
εγχόρδου οργάνου. Πιστεύεται ότι οι χαμηλοί τρόποι ταλάντωσης αντιστοιχούν στα 

«γνωστά» μας στοιχειώδη σωματίδια του «καθιερωμένου μοντέλου».



Πορεία προς την ενοποίηση Κβαντικής φυσικής και Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, 
«ατομική δομή» του χώρου και του χρόνου (4 από 9) (L.Smolin)

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
• Η Θεωρία χορδών γίνεται πολύ απλούστερη στην  έκφρασή της σε ένα χώρο 9 διαστάσεων 

όπου οι 3 διαστάσεις περιγράφονται από τις γνωστές μας (μήκος, πλάτος, ύψος) και οι 
άλλες 6 είναι «συμπαγοποιημένες», πολύ καλά περιελιγμένες και καμπυλωμένες ώστε δεν 

μπορούμε να τις αντιληφθούμε. Ο χρόνος είναι μία επιπλέον διάσταση.

Απόσπασμα 
από 

ντοκιμαντέρ 
με τίτλο: Η 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ



Πορεία προς την ενοποίηση Κβαντικής φυσικής και Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, 
«ατομική δομή» του χώρου και του χρόνου (5 από 9) (L.Smolin)

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
• Γενικά «διπλώνοντας μία διάσταση» μπορώ να περάσω στην αμέσως επόμενη. π.χ. 

ένα τεντωμένο σχοινί συγκεκριμένου μήκους αντιπροσωπεύει τη μία διάσταση 
(μήκος). Αν διπλώσω το σχοινί ώστε να ενωθεί η αρχή και το τέλος του και να 

σχηματίσει έναν κύκλο, τότε το δίπλωμα της μίας διάστασης μας πήγε σε μία ανώτερη, 
την δεύτερη (μήκος, πλάτος). 

• Ένα φύλλο χαρτιού Α4 πάνω στο τραπέζι αντιπροσωπεύει τις δύο διαστάσεις (μήκος, 
πλάτος). Αν διπλώσω το δισδιάστατο χαρτί ώστε να σχηματιστεί ένας κύλινδρος, τότε 
το δίπλωμα της δεύτερης διάστασης μας πήγε στην τρίτη διάσταση (μήκος, πλάτος, 

ύψος). 

• Κάπως έτσι πρέπει να είναι και το πέρασμα σε τέσσερις και πάνω χωρικές διαστάσεις, 
π.χ. την τέταρτη, πέμπτη κ.ό.κ.

• Απλά ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε η φυσιολογία του να 
αντιλαμβάνεται μόνο τρισδιάστατα αντικείμενα έστω κι αν πιθανά ζει μέσα σε έναν 

κόσμο υψηλότερων διαστάσεων.  



Πορεία προς την ενοποίηση Κβαντικής φυσικής και Γενικής Θεωρίας της 
Σχετικότητας, «ατομική δομή» του χώρου και του χρόνου (6 από 9) (L.Smolin)

ΘΕΩΡΙΑ ΒΡΟΧΩΝ
• Για τη Θεωρία βρόγχων ξεκινάμε από τη Γενική Σχετικότητα και εισάγονται 

προσεκτικά κβαντικά φαινόμενα. Οι βρόχοι έχουν διαστάσεις της κλίμακας Planck.

(L.Smolin)

• Ίσως οι 
χορδές είναι 

μεγάλοι 
βρόχοι



Πορεία προς την ενοποίηση Κβαντικής φυσικής και Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, 
«ατομική δομή» του χώρου και του χρόνου (7 από 9) (L.Smolin)

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΥΡΩΝ ΤΡΥΠΩΝ

• «Δεν γνωρίζουμε αν ισχύει ο νόμος αύξησης της εντροπίας για τη βαρύτητα. Κανείς δεν 
μπορεί να μετρήσει την εντροπία μίας χρονοστρέβλωσης όπως είναι η βαρύτητα» 

(P.Davies). Παρόλα αυτά προσπαθούμε…

• Οι  Bekenstein & Hawking τόλμησαν να εφαρμόσουν τύπους κβαντική θεωρίας του 
μικρόκοσμου στις μαύρες τρύπες και υπολόγισαν κάποια τιμή για την εντροπία της που 

είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα αστέρι του ίδιου μεγέθους. 

• Φαίνεται ότι όλοι οι γαλαξίες έχουν στο κέντρο τους μια μαύρη τρύπα αλλά υπάρχουν και 
διάσπαρτες μέσα στις γαλαξίες.

• Υπάρχουν  περίπου 1018 μαύρες τρύπες στο Σύμπαν μας.

• Τα μη εγκλωβισμένα από μία μαύρη τρύπα φωτόνια που ταξιδεύουν προς το μέρος μας 
χάνουν πολύ ενέργεια λόγω της ισχυρής βαρύτητας με αποτέλεσμα να μειώνεται η 

συχνότητά τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η έλξη τόσο η συχνότητά τους μειώνεται. Αυτά που 
βρίσκονται στον ορίζοντα γεγονότων της μαύρης τρύπας δεν φτάνουν σε μας 

δημιουργώντας τη μαύρη επιφάνεια της μαύρης τρύπας.



Πορεία προς την ενοποίηση Κβαντικής φυσικής και Γενικής Θεωρίας της 
Σχετικότητας, «ατομική δομή» του χώρου και του χρόνου (8 από 9) (L.Smolin)

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΥΡΩΝ ΤΡΥΠΩΝ

• Οι μαύρες τρύπες έχουν εντροπία και θερμοκρασία (κάποια δισεκατομμυριοστά 
πάνω από το απόλυτο μηδέν και συγκεκριμένα Τ=k/m όπου m είναι η μάζα της). Η 
εντροπία μιας μη περιστρεφόμενης τρύπας χωρίς ηλεκτρικό φορτίο είναι ανάλογη 

της επιφάνειας της Α:

S=A/4hG (G: η σταθερά βαρύτητας του Νεύτωνα).

• Η  επιφάνεια της μαύρης τρύπας μπορεί να θεωρηθεί ότι δομείται από «ψηφίδες» 
επιφάνειας διαστάσεων Planck δηλαδή 10-66 cm2. Μπαίνει και στις μαύρες τρύπες 

η προσέγγιση του κβαντισμένου χώρου, επιφάνειας. 

• Για τη Γενική Σχετικότητα οι μαύρες 
τρύπες είναι απλά αντικείμενα με 

μάζα, ηλεκτρικό φορτίο και 
στροφορμή.



Πορεία προς την ενοποίηση Κβαντικής φυσικής και Γενικής Θεωρίας της 
Σχετικότητας, «ατομική δομή» του χώρου και του χρόνου (9 από 9) (L.Smolin)

ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΧΗ
• Και οι τρεις δρόμοι προς την κβαντική βαρύτητα φαίνεται ότι διαποτίζονται από 

την ολογραφική αρχή:  Η πιο επαρκής πληροφορία που μπορούμε να 
αποκομίσουμε για ένα αντικείμενο στο Σύμπαν είναι όση πληροφορία 

αναπαρίσταται στην επιφάνειά του την οποία περιγράφουμε με εικονοστοιχεία
εμβαδού μεγέθους Planck.

• «Δεν υπάρχει συμφωνία για το ακριβές νόημα της αρχής αυτής» (L.Smolin).

• Μία ερμηνεία είναι: όπως η δισδιάστατη γνωστή μας ολογραφία αναπαριστά τον 
τρισδιάστατο χώρο, έτσι κι ό,τι βλέπουμε στο Σύμπαν είναι απεικόνιση στις 3 

διαστάσεις πληροφορίας από χώρο 4ης ή ανώτερης διάστασης.

• Φαίνεται ότι το Σύμπαν μας δεν είναι τρισδιάστατο, ούτε Ευκλείδειο και ό,τι 
βλέπουμε είναι ισομορφισμοί-απεικονίσεις του πολυδιάστατου Σύμπαντος στον 

ψευδοτρισδιάστατο χώρο που μπορούν οι περιορισμένες αισθήσεις μας να 
αντιληφθούν.    



Αυτό  που αντιλαμβανόμαστε ως Σύμπαν δεν είναι το πραγματικό Σύμπαν! 

Από ομιλία  του 
Μ.Δανέζη



Βαρυτικά κύματα

• Όπως όταν ταλαντώνεται ένα ηλεκτρικό φορτίο παράγεται ηλεκτρομαγνητικό κύμα
και στο κύμα αυτό αντιστοιχεί ένα φωτόνιο, έτσι κι όταν ταλαντώνεται μία μάζα 
παράγονται βαρυτικά κύματα δηλαδή ρυτιδώσεις του χωρόχρονου της Γενικής 

Σχετικότητας. Στα βαρυτικά κύματα αντιστοιχούν κατ΄αναλογία βαρυτόνια.

• Όσο η ταλαντούμενη μάζα αυξάνεται τόσο το φαινόμενο γίνεται εντονότερο. Η 
ενέργεια δε του βαρυτονίου είναι ανάλογη της συχνότητας ταλάντωσης της μάζας.

• Λόγω της πολύ ασθενούς φύσης της βαρυτικής δύναμης τα βαρυτικά κύματα είχαν 
προβλεφθεί αλλά όχι ανακαλυφθεί, κάτι που έλαβε χώρα πρόσφατα. Και πάλι η 

παραμόρφωση που ανιχνεύθηκε στο συμβολόμετρο Lisa στη Λουιζιάνα ήταν μόλις 4 
χιλιοστά της διαμέτρου του πρωτονίου



Νεότερα δεδομένα περί της Μεγάλης Έκρηξης-Παράλληλα σύμπαντα

• Η λευκή οπή είναι ένας αστρικός σχηματισμός που αποβάλλει τεράστιες ποσότητες 
ενέργειας και ύλης ακριβώς αντίθετα από τη μελανή οπή.

• Η Μεγάλη Έκρηξη: μοιάζει  σαν μία λευκή οπή-άσπρη τρύπα η οποία βγάζει ό,τι 
καταπίνει μία μελανή οπή-μαύρη τρύπα κάποιου άλλου Σύμπαντος! 



Νεότερα δεδομένα περί της Μεγάλης Έκρηξης-Παράλληλα σύμπαντα

• «Υπάρχουν σήμερα θεωρητικοί κοσμολόγοι οι οποίοι έχουν προτείνει την ύπαρξη 
μεγάλου πλήθους παράλληλων Συμπάντων μανάδων-μωρών…. Για να γίνει κατανοητό 
φανταστείτε τις 3 διαστάσεις του χώρου του μητρικού Σύμπαντος ως 2 διαστάσεων π.χ. 

ως επιφάνεια ενός μπαλονιού. Σε αυτή την επιφάνεια φανταστείτε τώρα μία μικρή 
φουσκάλα που είναι μία ‘ανώμαλη ιδιομορφία’ μίας μαύρης τρύπας στο μητρικό 

Σύμπαν... Η φουσκάλα μεγαλώνει σε ένα νέο πλαίσιο διαστάσεων χώρου και χρόνου 
έξω και αυτόνομα από το χώρο και το χρόνο του αρχικού Σύμπαντος. Το νέο μπαλόνι 

φουσκώνει αυτόνομα σαν ένα νέο διαστελλόμενο Σύμπαν το οποίο συνδέεται με το 
μητρικό με μία σήραγγα που λέγεται σκουληκότρυπα (wormhole)…

• Σε αυτή την περίπτωση τα δύο Σύμπαντα (μητρικό-θυγατρικό) συνεχίζουν κανονικά 
την αυτόνομη εξέλιξή τους χωρίς όμως καμία επικοινωνία μεταξύ τους, όπως ίσως 

έγινε και στο δικό μας Σύμπαν κατά τη Μεγάλη Έκρηξη» (Δ.Σιμόπουλος, ΜΑΥΡΕΣ 
ΤΡΥΠΕΣ, Ίδρυμα Ευγενίδου, 2006, σελ. 108).  

P.Davies

Μητρικό 
Σύμπαν

Θυγατρικό 
Σύμπαν 

Συνδυασμός μαύρης τρύπας 
(μητρικού Σύμπαντος) με λευκή 
τρύπα (θυγατρικού Σύμπαντος)



Παράλληλα σύμπαντα

Καλλιτεχνική αναπαράσταση Πολλαπλών Συμπάντων. Κάθε φυσαλίδα αποτελεί 
διαφορετικό σύμπαν. Το καθένα εξελίσσεται αυτόνομα χωρίς καμία επικοινωνία με τα 

υπόλοιπα, μέσω σκουληκοτρυπών.
(Δ.Σιμόπουλος, ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ, Ίδρυμα Ευγενίδου, 2006)



Προβληματισμοί περί της ζωής και  του ανθρώπου στο σύμπαν (1 από 10)

• «Οι βιολόγοι οι οποίοι κάποτε έθεταν ως αξίωμα 
τον προνομιακό ρόλο του ανθρώπινου νου στην 
ιεραρχία της φύσης, στράφηκαν αμείλικτα προς 

τον απόλυτο υλισμό των φυσικών του 19ου

αιώνα. Την ίδια στιγμή οι φυσικοί έχοντας  
πειστικές πειραματικές μαρτυρίες, στράφηκαν 

σε μία άποψη κατά την οποία ο ανθρώπινος 
νους παίζει αποφασιστικό ρόλο σε όλα τα 

φυσικά συμβάντα». (H.Morovitz, To εγώ της 
νόησης. Εκδ. Κάτοπτρο 1993).

• «Κάθε βιολογικός οργανισμός είναι 
κατασκευασμένος από εντελώς συνήθη άτομα. 

Τα άτομα άνθρακα, υδρογόνου, οξυγόνου ή 
φωσφόρου σε έναν ζωντανό οργανισμό δεν 
διαφέρουν σε τίποτα από τα αντίστοιχα στο 

Σύμπαν…. Το σύνολο όμως άψυχων ατόμων δίνει 
ένα ζωντανό ον…στα έμβια όντα το όλον είναι 
πολύ περισσότερο από την απλή συνάθροιση 
των επιμέρους συστατικών τους» (Paul Davies, 
Κέντρο Αστροβιολογίας Παν. Macquire, Σίδνεϋ 

και Imperial College, Λονδίνο).



Προβληματισμοί περί της ζωής και  του ανθρώπου στο σύμπαν (2 από 10)

• «Παρότι ο β΄ θερμοδυναμικός νόμος απαιτεί αύξηση της αταξίας,  το φαινόμενο της ζωής 
μειώνει την αταξία και αυξάνει την τάξη». (Paul Davies) 

• Η γενική θεωρία της σχετικότητας διατείνεται ότι ο χρόνος κυλά διαφορετικά σε περιοχές με 
διαφορετικό βαρυτικό πεδίο. Άρα…

• η διάρκεια του δευτερολέπτου στον Ήλιο διαφέρει συγκρινόμενο με τη διάρκεια του 
δευτερολέπτου στη Γη και γενικά η διάρκεια του δευτερολέπτου την εποχή εμφάνισης ζωής 

στη Γη διαφέρει σχετικά με το σημερινό δευτερόλεπτο, λόγω διαφορετικών βαρυτικών
συνθηκών τότε και σήμερα. Το δευτερόλεπτο της Γης είναι βραχύτερο-συντομότερο του 

δευτερολέπτου του Ήλιου. Πώς συνδυάζονται αυτά με τη βεβαιότητα στους χρόνους που 
δίνει η βιολογία για την εξέλιξη της ζωής πάνω στη Γη;

• «Η κβαντική θεώρηση του κόσμου ότι ο παρατηρητής άνθρωπος επηρεάζει τη δομή του 
φυσικού κόσμου. Επίσης  καταρρίπτεται πλεόν και πειραματικά η ιδέα της αντικειμενικής 
πραγματικότητας» (P.Davies). «Σε κβαντικό επίπεδο, δεν υπάρχει τίποτε πραγματικό εκεί 
έξω στο Σύμπαν. Η πραγματικότητα προκύπτει μόνο σε σχέση με τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων» (Niels Bohr)

• Επιπλέον  απόψεις ειδικών (όπως ο J.Wheeler, Πανεπ. Princeton, 1979) αναφέρουν «είναι 
νοητό αυτό που θα κάνει στο μέλλον ο παρατηρητής να καθορίζει ότι συμβαίνει στο 

παρελθόν ακόμα και στο πολύ μακρινό παρελθόν-ανεστραμμένη αιτιότητα» (J.Wheeler, 
Genesis and the observer ship, foundational problems in the special sciences, Reidel, 1977



Προβληματισμοί περί της ζωής και  του ανθρώπου στο σύμπαν (3 από 10)

• «Οι απαντήσεις των βιολόγων δεν ικανοποιούν τους φυσικούς». (Μ.Δανέζης επ.καθηγητής
Αστροφυσικής, Φυσικό Αθήνας).

• Σήμερα πιστεύουμε ότι οι πρώτες μορφές ζωής εμφανίστηκαν πάνω στη Γη πριν 3,3 δις 
χρόνια και η ηλικία της Γης υπολογίζεται γύρω στα 4,5 δις χρόνια.

• «Για να τοποθετηθούν στη σωστή θέση τα αμινοξέα ενός απλούστατου έμβιου συστήματος 
πρέπει να επιτελεστούν 102.000.000 μεταλλάξεις.

Δηλαδή 100000000000000000000000……………..00000000000000000 (με  δύο εκατομμύρια 
μηδενικά) μεταλλάξεις.

…Το γινόμενο το πλήθους των μεταλλάξεων x  το χρόνο κάθε μετάλλαξης δίνει 
το χρόνο που απαιτείται για να συγκροτηθεί ένα απλό έμβιο σύστημα που είναι ένας αριθμός 
πολλαπλάσιος της ηλικίας του Γης. Δεν μας φτάνει η ηλικία της Γης.. » (Μ.Δανέζης, M. Eden, The 

inadequacy of neo-Darwinian evolution as a scientific theory, Massachusetts Institute of 
Technology M.I.T. conference paper, 1967 και J.Bergman, Marcel-Paul Schützenberger—French 

Darwin doubter, Journal of creation, 28(2), 2014)

«Αυτό σημαίνει ότι η ζωή πάνω στη Γη πρέπει να δημιουργήθηκε με έναν τρόπο που σήμερα δεν 
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε» (Μ.Δανέζης).



Προβληματισμοί περί της ζωής και  του ανθρώπου στο σύμπαν (4 από 10)

• Η δημιουργία DNA απαιτεί τα ακόλουθα βήματα: 1ο στάδιο:δημιουργία αμινοξέων, 2ο

στάδιο: δημιουργία πρωτεϊνών μέσω των αμινοξέων, 3ο στάδιο: μεταβολή κι ανάπτυξη 
των πρωτεϊνών.

• «Δημιουργήσαμε αμινοξέα  από μεθάνιο, αμμωνία υδρογόνο, νερό και κεραυνό στο Παν. 
Σικάγο το 1953 (Miller-Urey), δηλαδή το 1ο στάδιο, όμως η στατιστική δίνει ασύλληπτα 

μικρή πιθανότητα αυθόρμητης σύνθεσης DNA από τα παραπάνω». (Paul Davies) καθώς:

• εργαστηριακά δεν έχει ακόμα επιτευχθεί σχηματισμός πρωτεϊνών από τα αμινοξέα
δηλαδή το 2) στάδιο. Επίσης εργαστηριακά δεν έχει ακόμα επιτευχθεί ούτε το 3) στάδιο 

δηλαδή μεταβολή και ανάπτυξη των πρωτεϊνών του 2ου σταδίου.



Προβληματισμοί περί της ζωής και  του ανθρώπου στο σύμπαν (5 από 10)

• Ο χρόνος εξέλιξης των ειδών που απαιτεί η θεωρία του Δαρβίνου είναι κατά  πολύ 
μεγαλύτερος  από τον απαιτούμενο για να αρχίσουν οι διαδικασίες γέννησης της ζωής. 

(Στρ. Θεοδοσίου, αν.καθηγητής Αστροφυσικής, Φυσικό Αθήνας).

Απόσπασμα 
από 

ντοκιμαντέρ 
της σειράς με 

τίτλο: ΤΟ 
ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ 

ΑΓΑΠΗΣΑ 
της ΕΤ3 

των Μ.Δανέζη
και 

Στρ.Θεοδοσίου
καθηγητών του 

Φυσικού 
τμήματος του 
Παν. Αθηνών



Προβληματισμοί περί της ζωής και  
του ανθρώπου στο σύμπαν (6 από 10)

ΘΕΩΡΙΑ της ΓΑΙΑΣ 
(Τ. Λάβλοκ, συνεργάτης NASA)

• Οι οργανισμοί τροποποιούν 
δραστικά το περιβάλλον τους 
ώστε να καταστήσουν τη Γη 

κατοικήσιμη...αυτό αντιτίθεται 
στην δαρβινική εξέλιξη.

• Οι οργανισμοί μπορούν να 
προσαρμόζουν τα δεδομένα του 
πλανήτη στις ανάγκες τους ώστε 

να καταστήσουν τον πλανήτη 
βιώσιμο….

• Οι μεταβολές στις εξωτερικές 
αντιδράσεις προκαλούν 

«ομοιοστατικές» συμπεριφορές 
στους οργανισμούς (οι 

μηχανισμοί ανάδρασης) που 
επηρεάζουν τις συνθήκες του 

πλανήτη…

2015



Ανθρωπική αρχή
• «Φαίνεται ότι το Σύμπαν που ζούμε είναι πολύ ιδιαίτερο. Για να υπάρχει για τόσα χρόνια και να 

περιέχει τα απαιτούμενα συστατικά για τη ζωή, πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένες ειδικές 
συνθήκες: οι μάζες των στοιχειωδών σωματιδίων, η ισχύς των θεμελιωδών δυνάμεων να έχουν 

κάποιες τιμές…αν το σύμπαν είχε τιμές στις παραπάνω παραμέτρους διαφορετικές από τις 
υφιστάμενες, το σύμπαν θα ήταν αφιλόξενο για ζωή» (L.Smolin, Παν. Πενσυλβάνια, Τρεις 

δρόμοι προς την κβαντική βαρύτητα, εκδ. Κάτοπτρο, 2002).

• «Η πιθανότητα οι τιμές των θεωριών για τα στοιχειώδη σωμάτια και την κοσμολογία αν 
επιλέγονταν τυχαία να οδηγούσαν στη χημεία του άνθρακα που είναι απαραίτητα για τη ζωή, 
είναι 1:10220» (L.Smolin, Παν. Πενσυλβάνια, Τρεις δρόμοι προς την κβαντική βαρύτητα, εκδ. 

Κάτοπτρο, 2002, σελ.276).

• «Όποιο δρόμο κι αν  ακολουθήσουμε είναι εξαιρετικά απίθανο το Σύμπαν να έχει την ομαλή 
και κανονική διάταξη που έχει» (L.Smolin, Παν. Πενσυλβάνια, Τρεις δρόμοι προς την κβαντική 

βαρύτητα, εκδ. Κάτοπτρο, 2002, σελ.279).

• Το Σύμπαν έχει τις αναγκαίες τιμές χαρακτηριστικών φυσικών μεγεθών ώστε να εμφανιστεί ζωή  
σε αυτό ....το σύμπαν δεν είχε καμία πιθανότητα να εμφανιστεί με τον συγκεκριμένο βαθμό 
τάξης που είναι απαιτούμενος για να αναδυθεί η ζωή, όμως εμφανίστηκε.. (B. Carter, 1974, 

G.Kontopoulos, D.Kotsakis, Cosmology, Springer Verlag, 1987)

Προβληματισμοί περί της ζωής και  του ανθρώπου στο σύμπαν (7 από 10)



Ανθρωπική αρχή

• «Φτάσαμε σε ένα μυστήριο με διαστάσεις σκανδάλου… Το θαυμαστό αποτέλεσμα της 
τυχαίας ‘εκλογής’ των αριθμητικών τιμών των θεμελιωδών παραμέτρων του κόσμου…Ποιος 

έδωσε στις θεμελιώδεις φυσικές τιμές αυτές τις βιολογικά κατάλληλες τιμές τους;» 
(Στ.Τραχανάς, Ερευν. Κέντρο Κρήτης, Η Φυσική σήμερα, Παν. Εκδ. Κρήτης, 1995, σελ.391) 

• «Το Σύμπαν δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της ζωής» (R.Dickie, 
B.Ξανθόπουλος, Παν. Κρήτης, Περί Αστέρων και Συμπάντων, Παν. Εκδ. Κρήτης, 1986, 

σελ.101).

• «Αν στο χρόνο 10-43 sec η ισχύς της Μεγάλης Έκρηξης διέφερε κατά 1 στα 1060 το Σύμπαν 
δεν θα υπήρχε όπως είναι σήμερα. Για να το αντιληφθούμε είναι πιθανότητα να πετύχουμε 
ένα κέρμα από τη μία άκρη του Σύμπαντος στην άλλη (20 δις έτη φωτός μακριά)» (P.Davies, 

σελ.284)

• Η πιθανότητα το Σύμπαν μας να είχε αυτές τις αρχικές συνθήκες που έχει είναι:     
(Χ.Αναστόπουλος, Φυσικό Πάτρας, σελ. 47, Μάρτιος 2015)

Προβληματισμοί περί της ζωής και  του ανθρώπου στο σύμπαν (8 από 10)



Προβληματισμοί περί της ζωής και  του ανθρώπου στο σύμπαν (9 από 10)

• Στα βιβλία βιολογίας στα σχολεία μας δεν υπάρχει καθόλου ή υποβαθμίζεται η αναφορά σε άλλες 

θεωρίες σχετικές με την εμφάνιση της ζωής στη Γη και προβληματισμοί όπως οι παραπάνω. Γιατί;

• Σε εισήγηση-διδακτική πρόταση συναδέλφου για την καταγωγή του ανθρώπου που έλαβε χώρα το 
2016 εδώ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ , υπάρχει η παρακάτω ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ 

διαφάνεια. ΠΟΥΘΕΝΑ δεν γίνεται αναφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις και σε νέες 
συμπληρωματικές ιδέες από άλλες συγγενείς επιστήμες.

• Γιατί αρνούνται να αναφέρουν οι εξελικτικοί τις ενστάσεις στη θεωρία του Δαρβίνου που 
προέρχεται από άλλες επιστήμες:

1. τη θεωρία της ΓΑΙΑΣ, 
2. την ανθρωπική αρχή, 

3. τη διαφορετική ροή του χρόνου της Γενικής θεωρίας της σχετικότητας;
4. το μεγαλύτερο απαιτούμενο χρόνο για την επιτέλεση των μεταλλάξεων σε σχέση με την 

ηλικία της Γης;
5. το ρόλο του παρατηρητή στη διαμόρφωση της πραγματικότητας του παρατηρούμενου 

Σύμπαντος, Wheeler, 1979 , Παν. Princeton ) που συζητήθηκε πιο πριν;
6. την αποσπασματικότητα των απολιθωμάτων (1 στα 1000)



Προβληματισμοί περί της ζωής και  του ανθρώπου στο σύμπαν (10 από 10)

• Αναρωτιέμαι:  Είναι 
επιτρεπτή η απόκρυψη 

απόψεων διαφορετικών από 
τις δικές μου, αν θέλω να 

ονομάζομαι επιστήμονας και 
αν θέλω να επιτελώ ό,τι η 

απαιτεί η επιστημονική 
δεοντολογία; 

• Πόσο είναι επιστημονικά 
έντιμο να αποκρύπτουμε  

άλλες απόψεις στην 
περίπτωση της καταγωγής 

του ανθρώπου στους μαθητές 
μας ως να μην υπάρχουν; Δεν 

αποτελεί αυτό ένα είδος 
«επιστημονικού 

ολοκληρωτισμού»;
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