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Σύντομη Εισαγωγή 
 
Στο βιβλίο αυτό θα ασχoληθoύμε με τις επικρατούσες αντιλήψεις στη Κοσμολογία 

του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα. 
Οι κoσμoλoγικές αvτιλήψεις πoυ επικρατoύv σήμερα δεv είvαι άσχετες με τις 

κoσμoλoγικές αvτιλήψεις πoυ είχαν διαμορφωθεί στov παρελθόv. Δηλαδή, οι σύγχρο-
νες κοσμολογικές αντιλήψεις δεν είχαv διαμoρφωθεί από ανθρώπους που δεν γνώρι-
ζαν τις παλαιότερες κοσμολογικές αντιλήψεις, αλλά αντίθετα από ανθρώπους πoυ 
είχαv υπόψη τoυς τις κoσμoλoγικές αvτιλήψεις τoυ παρελθόvτoς, και είχαν, από τη 
μια, έρθει σε ρήξη με ορισμένες απ’ τις παλαιότερες κοσμολογικές αντιλήψεις, τις ο-
ποίες και απέρριψαv, ενώ, από την άλλη, αποδέχθηκαν ορισμένες άλλες πάνω στις 
οποίες βασίστηκαν και διαμόρφωσαv τις vέες σύγχρονες κοσμολογικές αvτιλήψεις. 
Ως εκ τούτου ένας μελετητής της σύγχρovης κoσμoλoγίας, πoυ έχει υπόψη τoυ τις 
κoσμoλoγικές αvτιλήψεις πoυ επικρατoύσαv στo παρελθόv, θα αvακαλύψει ότι σε τε-
λική αvάλυση, oρισμέvες αvτιλήψεις πoυ έχoυv τις ρίζες τoυς στo παρελθόv έχουν δι-
ατηρηθεί με κάπως διαφoρετική μoρφή και oρoλoγία στη σύγχρovη κoσμoλoγία.  

Στο ερώτημα γιατί κατά τηv Αvoδική Πoρεία Εξέλιξης της Αvθρωπότητας 
εμφαvίστηκαv διαφορετικές κoσμoλoγικές αvτιλήψεις*, μερικές από τις oπoίες 
αλληλoαvαιρoύvται ως αvτίθετες, απαvτoύμε ότι αυτό oφείλεται στηv εμφάvιση σε 
διαφoρετικές βαθμίδες της Γεvικής Πoρείας Αvάπτυξης της Ανθρώπινης Κoιvωvίας, 
vέωv oικovoμικώv σχέσεωv στηv παραγωγή και στις αvταλλαγές και επίσης στηv 
εμφάvιση vέωv κoιvωvικώv τάξεωv και στρωμάτωv και επαγγελμάτωv, που διαμόρ-
φωναν το περιεχόμενο της κοινωνικής τους συνείδησης σχετικά ανεξάρτητα αλλήλων. 

Αυτό σημαίvει ότι oι διαφoρετικές κoσμoλoγικές αvτιλήψεις, όπως και oι άλλες 
αvτιλήψεις, δεv ήταv τo απoτέλεσμα τωv λεγόμεvωv “απoκαλύψεωv τoυ λόγoυ τoυ 
Θεoύ” σε oρισμέvoυς εκλεκτoύς πιστoύς, όπως ισχυρίζovται μερικoί, αλλά τo 
voμoτελειακό απoτέλεσμα της αvoδικής πoρείας εξέλιξης της παραγωγικής βάσης της 
κoιvωvίας, από τη μια και της αvoδικής πoρείας εξέλιξης της γvώσης από τηv άλλη.†

 
*  Βλέπε «Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση», Τόμος Δεύτερος: «Κοσμολογία», Εκδόσεις Εξέλιξη, Λευ-

κωσία, 2000 ή http://www.ch-kiatipis.com/e-books/index.htm
†  Πληροφορώ τον αναγνώστη ότι τα πρώτα δέκα κεφάλαια συμπεριλαμβάνονται στον πιο πάνω τόμο 

της Ορθολογικής Κοσμοθεώρησης. Αρχικά όλα τα κεφάλαια του βιβλίου αυτού γράφτηκαν για τον 
πιο πάνω τόμο, αλλά αργότερα θεώρησα ότι ενδεικνυόταν να περιορίσω όσο το δυνατόν τον όγκο 
του βιβλίου για λόγους οικονομίας. (Σημ. Χ.Κ.) 

http://www.ch-kiatipis.com/e-books/index.htm
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Στις αρχές του 20ού αιώνα εμφανίστηκαν δύο νέες θεωρίες 
για τη φύση: η κβαντική φυσική ή κβαντομηχανική και η ειδική 
και η γενική θεωρία της σχετικότητας. Θεμελιωτής της πρώτης 
θεωρίας ήταν ο Max Plank (1858–1947 μ.Χ.) και της δεύτερης 
ο Albert Einstein (1879–1955 μ.Χ.). 

 

Plank, Max (1858–
1947) 

 
Einstein, Albert (1879–
1955) 

 
Friedmann, Aleksandr 
Aleksandrovich (1888-
1925) 

Ενώ η κβαντομηχανική* εξηγεί βασικά μικροκοσμικά φαι-
νόμενα με βάση την παραδοχή ότι υπάρχουν απειροελάχιστα 
μικρά κβάντα (ποσά) ύλης και ότι η ενέργεια μεταδίδεται με τα 
λεγόμενα κβάντα (πακέτα) ενέργειας, η γενική θεωρία της σχε-
τικότητας του Αϊνστάιν είχε κοσμολογικό χαρακτήρα, γιατί 
αποσκοπούσε να ερμηνεύσει τη βαρύτητα, που όπως υποστή-
ριζαν οι φυσικοί ως θεμελιώδης δύναμη δρα “σ΄ όλο το σύ-
μπαν”. 

Ανάμεσα στα βασικά ερωτήματα που ενδιαφέρονταν να 
απαντήσουν οι κοσμολόγοι των αρχών του 20ού αιώνα, που 
ήταν κυρίως θεωρητικοί φυσικοί και μαθηματικοί, ήταν και τα 
ακόλουθα: 
• είναι το Σύμπαν ανοιχτό ή κλειστό σύστημα; 
• είναι στατικό, σταθερό ή διαστέλλεται ή συστέλλεται; 
• είχε αρχή ή όχι, θα έχει τέλος ή όχι; 
 Αν το Σύμπαν είχε αρχή, αυτό σημαίνει ότι είχε δημιουργη-
θεί με κάποιο τρόπο. Για όσους απαντούσαν ότι το σύμπαν είχε 
δημιουργηθεί έμπαινε το καθήκον να απαντήσουν και στο ερώ-
τημα: Πώς είχε δημιουργηθεί το σύμπαν; 

Η γενική θεωρία της σχετικότητας, αν και έγινε γενικά απο-
δεχτή από τους νεότερους φυσικούς, εντούτοις ορισμένες θέ-
σεις της απορρίφτηκαν από ορισμένους και ακόμη από τον ίδιο 
τον Αϊνστάιν. Ο Ρώσος μετεωρολόγος και μαθηματικός Αλε-
ξάντερ Φρίντμαν, απέρριψε τον ισχυρισμό του Αϊνστάιν ότι το 
Σύμπαν ήταν στατικό και υποστήριξε ότι διαστέλλεται. Η 
διάρκεια της διαστολής του σύμπαντος, υποστήριζε εξαρτιόταν 
από τη μέση τιμή της πυκνότητας της ύλης στο ΣΧ. Αν η πυ-
κνότητα της ύλης ανά κυβικό μέτρο χώρου ήταν μικρότερη 
από μια μέση τιμή (που δεν καθόρισε), τότε το σύμπαν θα δια-
στελλόταν επ’ άπειρον. Αν όμως η πυκνότητα ήταν μεγαλύτε-
ρη από τη μέση τιμή, τότε το σύμπαν θα διαστελλόταν μέχρι 

 
*  Για μια εκλαϊκευμένη κατανοητή παρουσίαση της επιστήμης της Κβαντομηχανικής συστήνω το βι-

βλίο των Tony Hey & Patrick Walters «Το Κβαντικό Σύμπαν», Εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα 1992. 
Μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο: Νίκος Λιλής (πολύ καλή) (Σημ. Χ.Κ.).  
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κάποιο μέγιστο σημείο διαστολής και μετά θα άρχιζε να συστέλλεται μέχρι να συμπυ-
κνωθεί σε άπειρη τιμή. 

Η σύγχρονη κοσμολογία στη Δύση θεμελιώθηκε στη βάση 
της πίστης ότι το Σύμπαν είχε αρχή και στη βάση των κοσμο-
λογικών αντιλήψεων του Φρίντμαν. Ο θεμελιωτής της σύγχρο-
νης επικρατούσας κοσμολογίας, αυτός δηλαδή που πρώτος υ-
ποστήριξε ότι το Σύμπαν είχε αρχή, ότι είχε μια στιγμή δημι-
ουργίας και ότι έκτοτε διαστέλλεται, ήταν ένας Βέλγος καθη-
γητής της θεωρητικής φυσικής και ιερωμένος, ο George-Henri 
Lemaître, ο οποίος μελέτησε την γενική θεωρία της σχετικότη-
τας και τις εργασίες του Φρίντμαν και συμφώνησε μαζί του. Ο 
Lemaître αργότερα διορίστηκε από τον Πάπα διευθυντής της 
Παπικής Ακαδημίας Επιστημών. Ο Lemaître, από το 1931, με 
το γραπτό λόγο και με τον προφορικό λόγο σε διάφορα συνέ-
δρια αστροφυσικής, προωθούσε την αντίληψη του ότι το σύ-
μπαν είχε αρχή, ότι είχε δημιουργηθεί από ένα «πρωταρχικό 
άτομο», ή «αυγό» στο οποίο βρισκόταν σε υπερσυμπυκνωμένη 
κατάσταση και σε άπειρη θερμοκρασία όλη η ύλη του σύμπα-
ντος. Το άτομο αυτό, έλεγε, εξερράγη και δημιουργήθηκε το 
σύμπαν, το οποίο έκτοτε διαστέλλεται. 

Το 1929, ο Αμερικάνος αστρονόμος Edward Hubble είχε 
αποφανθεί ότι το φως που προέρχεται από τους μακρινούς γα-
λαξίες υφίσταται μια ελαφρά μετατόπιση προς το ερυθρό, δη-
λαδή προς μεγαλύτερα μήκη κύματος. Το φαινόμενο αυτό ερ-
μηνεύτηκε πως δεικνύει την αμοιβαία απομάκρυνση των γα-

λαξιών. Άρα αν όλοι οι γαλαξίες απομακρύνονται αλλήλων, αυτό σημαίνει ότι το σύ-
μπαν διαστέλλεται, δηλαδή αυξάνεται ο χώρος που καταλαμβάνουν οι γαλαξίες. Για 
να ισχύει βέβαια αυτή η αντίληψη προϋποτίθεται ένα πεπερασμένο σύμπαν ή αλλιώς 
να το πούμε, προϋποτίθεται ότι υπάρχει πεπερασμένος αριθμός γαλαξιών σε πεπερα-
σμένο χώρο. Το 1952 ο ρωσικής καταγωγής αμερικάνος αστροφυσικός θεωρητικός 
επιστήμονας George Gamοw, θέλησε να περιγράψει τη στιγμή δημιουργίας του σύ-
μπαντος με βάση την έκρηξη του “πρωταρχικού ατόμου” του Lemaître και επίσης να 

εξηγήσει τι επακολούθησε αυτής της έκρηξης σε ένα βιβλίο 
που τιτλοφόρησε “Η Δημιουργία του Σύμπαντος”. Το περιε-
χόμενο του βιβλίου του Gamow υπήρξε αντικείμενο εκτετα-
μένων συζητήσεων ανάμεσα στους αστρονόμους, τους α-
στροφυσικούς και επίσης ανάμεσα στους θεωρητικούς φυσι-
κούς επιστήμονες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μεγά-
λο ενδιαφέρον γύρω από το θέμα “δημιουργία και εξέλιξη του 
σύμπαντος”. 

 
Hubble, Edwin Powell 
(1889-1953) 

 
Lemaître, George 
(1984-1966) 

 

 
Gamow, George 
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Οι κοσμολόγοι είχαν χωριστεί ουσιαστικά σε δύο στρατόπεδα: σ’ εκείνους που υ-
ποστήριζαν ότι το Σύμπαν είχε αρχή, ήτοι δημιουργία όπως την πρότεινε ο Lemaître, 
που ακολουθήθηκε από εξέλιξη, όπως την περιέγραψε ο Gamow 
και σ’ εκείνους που υποστήριζαν ότι το Σύμπαν ήταν σταθερό 
και συνεπώς δεν είχε αρχή, δεν είχε στιγμή δημιουργίας. Αυτοί 
που υποστήριζαν ότι το σύμπαν βρισκόταν σε σταθερή κατά-
σταση παραδέχονταν ότι το σύμπαν ενώ βρισκόταν σ’ αυτή την 
κατάσταση ταυτόχρονα διαστελλόταν. Για να αιτιολογήσουν τη 
διαστολή του σύμπαντος υποστήριζαν ότι δημιουργούνταν στο 
συμπαντικό χώρο νέα σωματίδια ύλης από το τίποτε. Αυτή η 
πρόταση δεν έγινε αποδεκτή. 

Αυτοί που υποστήριζαν ότι το Σύμπαν όσο και αν διαστελλό-
ταν κατά τ’ άλλα παρέμενε σταθερό με τη δημιουργία ύλης από 
το τίποτε, ονόμασαν τη θεωρία τους Κοσμολογία της Σταθερής 
Κατάστασης. Κατά τις συζητήσεις που γίνονταν ανάμεσα στους 
υποστηρικτές των δύο κοσμολογικών προτύπων, ο Βρετανός ε-
πιστήμονας Φρεντ Χόυλ, που ήταν ένας από τους διαμορφωτές* 
της Κοσμολογίας της Σταθεράς Κατάστασης, θέλοντας να κο-
ροϊδέψει την υπόθεση Lemaître, που έλεγε ότι το σύμπαν είχε 
δημιουργηθεί με την έκρηξη ενός “πρωταρχικού ατόμου”, είπε 
ότι θα μπορούσε να πει κανείς πως το Σύμπαν είχε δημιουργηθεί 
με ένα μεγάλο κρότο ή αλλιώς με ένα μεγάλο πάταγο, (Big 
Bang). Ο αγγλικός όρος Big Bang μεταφράστηκε στα Ελληνικά 
ως Μεγάλη Έκρηξη, και μ’ αυτόν τον όρο είναι γνωστή η επι-
κρατούσα κοσμολογική υπόθεση Big Bang. 

Ανεξάρτητα από την ονομασία, η ουσία του θέματος είναι το 
γεγονός ότι οι κοσμολόγοι που υποστηρίζουν αυτό το κοσμολο-
γικό μοντέλο πιστεύουν ότι πράγματι το σύμπαν είχε στιγμή δημιουργίας και έκαναν 
ότι μπορούσαν για να εξηγήσουν αυτή τη δημιουργία. Επειδή είναι αδύνατο να εξη-
γήσουν τον τρόπο δημιουργίας του σύμπαντος και ειδικά επειδή τους είναι αδύνατο 
να εξηγήσουν τι υπήρχε πριν από τη δημιουργία του σύμπαντος, έφτασαν στο συμπέ-
ρασμα ό,τι θα πρέπει κανείς να δεχτεί τη δημιουργία ως δεδομένη, δηλαδή να τη θεω-
ρήσουν ως αξίωμα που δεν χρειάζεται απόδειξη, και ότι εκείνο που έχει σημασία είναι 
το τι ακολούθησε μετά την δημιουργία και όχι τι υπήρχε πριν απ’ αυτή. Αυτό που α-
κολούθησε μετά τη δημιουργία ονομάστηκε εξέλιξη του σύμπαντος και όλη η κοσμο-
λογική θεωρία που ονομάστηκε θεωρία της μεγάλης έκρηξης, δεν είναι θεωρία για τη 
δημιουργία του σύμπαντος, δεν είναι δηλαδή μια κοσμογονική θεωρία, γιατί δεν εξη-
γεί πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια θεωρία που 

 
Hoyle, Fred (1915-) 

 
Weinberg, Steven 
(1933-) 

 
*  Οι άλλοι κοσμολόγοι ήταν οι Αυστριακοί Τόμας Γκόλντ και Χέρμαν Μπόντι. 
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με το δικό της τρόπο προσπαθεί να εξηγήσει τη δημιουργία των στοιχειωδών σωματι-
δίων, των ατομικών πυρήνων και των ατόμων, των γαλαξιών και των αστεριών. Όπως 
“ο διάβολος το λιβάνι”, έτσι και οι κοσμολόγοι αποφεύγουν να εξηγήσουν πως ήταν 
δυνατόν να υπάρχει όλη η ύλη του σύμπαντος υπερσυμπυκνωμένη σε χώρο που κατα-
κρατεί ένα μόνο άτομο, ή έστω ένα πορτοκάλι, πώς και γιατί συνέβη η Μεγάλη Έ-
κρηξη. Για τους κοσμολόγους αυτούς η Μ.Έ. αποτελεί δόγμα, αξίωμα που θεωρείται 
δεδομένο και δεν χρειάζεται απόδειξη. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι επιστημονική 
προσέγγιση, αλλά μια μεταφυσική, θρησκευτική προσέγγιση ενός τόσο σοβαρού θέ-
ματος. 

Μετά την ανάπτυξη σε κάποιο προχωρημένο στάδιο της ατομικής και της πυρηνι-
κής φυσικής και της φυσικής των στοιχειωδών σωματιδίων, θεωρητικοί κυρίως επι-
στήμονες που ασχολούνταν με τις πιο πάνω επιστήμες, υιοθετούν τις βασικές κοσμο-
λογικές αντιλήψεις των κοσμολόγων που υποστηρίζουν τη θεωρία της Μεγάλης Έ-
κρηξης και αρχίζουν κι αυτοί με τη σειρά τους να συνεισφέρουν θεωρίες για την εξέ-
λιξη του σύμπαντος, ειδικά όσον αφορά τη δημιουργία των σωματιδίων και των πυ-
ρήνων και των ατόμων, και απ’ εκεί και πέρα με την οργάνωση των ατόμων (βασικά 
των ατόμων υδρογόνου και ηλίου) σε αστέρια αρχίζει και η εξέλιξη των μακροκοσμι-
κών σωμάτων.* Έτσι η υποτιθέμενη εξέλιξη του σύμπαντος διαιρέθηκε σε διάφορες 
φάσεις κατά τις οποίες υποτίθεται ότι σχηματίζονταν οι διάφορες υλικές μορφές των 
τριών πρώτων επιπέδων οργάνωσης του μικρόκοσμου (σωματίδια, πυρήνες και άτομα) 
και οι διάφορες υλικές μορφές και συστήματα στο μακροκοσμικό επίπεδο οργάνωσης 
της ύλης (νεφελώματα, αστέρια και γαλαξίες). 

Μετά την υιοθέτηση της υπόθεσης για την Μεγάλη Έκρηξη από τους θεωρητικούς 
των επιστημών της μικροφυσικής, η θεωρία καθιερώθηκε ως το Επικρατούν Κοσμολο-
γικό Μοντέλο ή Πρότυπο (ΕΚΜ) ή όπως αρέσκονται να το ονομάζουν οι υποστηρικτές 
του ως το Καθιερωμένο ή Αποδεκτό Κοσμολογικό Πρότυπο (ΚΚΠ ή ΑΚΜ) (Standard 
Cosmological Model), δηλαδή ως το κοσμολογικό μοντέλο ή πρότυπο που υποστηρί-
ζεται απ’ όλους σχεδόν τους επιστήμονες. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η σύγχρονη “επιστημονική” κοσμολογία δεν είχε 
και δεν έχει κάποιο εθνικό χρώμα, δεν θεωρείται δηλαδή κοσμολογία ενός έθνους. 
Στη διαμόρφωση των σύγχρονων κοσμολογικών αντιλήψεων συνέβαλαν αστρονόμοι, 
φυσικοί επιστήμονες και μαθηματικοί που είχαν διαφορετική εθνική προέλευση ή που 
ήταν πολίτες διαφορετικών κρατών. Θα πρέπει να αναγνωριστεί όμως το γεγονός ότι 
η μεγαλύτερη και καθοριστική συνεισφορά στη σύγχρονη κοσμολογία προήλθε από 
άτομα που ανήκαν σε κάποιο ευρωπαϊκό έθνος, κυρίως αγγλόφωνο, γαλλόφωνο και 
γερμανόφωνο, ή αλλιώς σε κάποιο δυτικό έθνος, γεγονός που σημαίνει ότι μεγάλωσαν 
(ή εισήλθαν όταν ενηλικιώθηκαν) σε ένα κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο κυριαρχού-

 
*  Σοβαρό ρόλο για να γίνει αποδεκτή η ΜΕ από τους μικροφυσικούς επιστήμονες, έπαιξε το βιβλίο του 

Steven Weinberg: «Τα Πρώτα Τρία Λεπτά». 
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σε μια από τις διάφορες εκκλησίες της χριστιανικής θρησκείας. Η συνεισφορά στη 
σύγχρονη κοσμολογία προσώπων που ανήκαν είτε σε αναπτυγμένα έθνη της Ανατο-
λής (λ.χ. Ιαπωνία) είτε σε υπό ανάπτυξη χώρες (λ.χ. Ινδίες, Πακιστάν), και στις οποίες 
κυριαρχούσαν άλλες θρησκείες, δεν ήταν καθοριστική. 

Με την επικράτηση του ΕΚΜ, το κοσμολογικό πρότυπο της σταθερής κατάστασης 
πέρασε στο περιθώριο. Στο μεταξύ εμφανίστηκαν κι άλλα κοσμολογικά μοντέλα που 
ενώ δεν δέχονται την υπόθεση ότι το σύμπαν είχε στιγμή δημιουργίας, όπως τη δέχο-
νται και όπως την περιγράφουν οι υποστηρικτές του ΕΚΜ, παραδέχονται την υπόθεση 
ότι το σύμπαν είχε εξέλιξη (βασικό χαρακτηριστικό της εξέλιξης του σύμπαντος θεω-
ρείται η διαστολή και η ελάττωση της θερμοκρασίας) και προσπαθούν να εξηγήσουν 
πώς ξεκίνησε η εξέλιξη και τι συνέβηκε κατά τη διάρκειά της μέχρι σήμερα. Παρόλο, 
λοιπόν, που όλα σχεδόν τα κοσμολογικά μοντέλα δέχονται ότι το σύμπαν εξελίσσεται, 
η βασική τους διαφορά αφορά τον τρόπο που ξεκίνησε αυτή η εξέλιξη. 

Η κoσμoλoγία του καθιερωμένου μοντέλου στηρίζεται πάνω σε ορισμένες αρχές, 
που ονομάζουν κοσμολογικές αρχές και το δε περιεχόμενο της (οι ερμηνείες και περι-
γραφές, που δίνει για να υποστηρίξει θεωρητικά τις αντιλήψεις της) ερμηνεύεται με μα-
θηματικές εξισώσεις. Ως εκ τούτου ένας που δεν καταλαβαίνει τα νέα μαθηματικά εί-
ναι αδύνατο να κατανοήσει τι ακριβώς καταδεικνύουν ή αποδεικνύουν αυτές οι εξι-
σώσεις. Επειδή ακριβώς ο περισσότερος κόσμος δεν κατανοεί τις εξισώσεις εμφανί-
στηκαν κατά καιρούς στους διάφορους λαούς, (κυρίως όμως ανάμεσα στους αγγλόφω-
νους λαούς), επιστήμονες ή και ειδικοί μελετητές που προθυμοποιήθηκαν να μελετή-
σουν και να εκλαϊκεύσουν το λεγόμενο καθιερωμένο μοντέλο, έτσι ώστε να το κατα-
λάβει και ο υπόλοιπος κόσμος, πέρα από τους ειδικούς κοσμολόγους. Ως εκ τούτου, 
το ΕΚΜ εμφανίζεται με δύο μορφές ή εκδοχές: με τη μορφή που χρησιμοποιεί τις μα-
θηματικές εξισώσεις για να ερμηνεύσει τα λεγόμενα κοσμολογικά θέματα και που 
μπορεί να κατανοηθεί από μια χούφτα μαθηματικών και φυσικών επιστημόνων και με 
την εκλαϊκευμένη μορφή που προσπαθεί να ερμηνεύσει με τη συνηθισμένη γλώσσα 
αυτά τα κοσμολογικά θέματα.  

Η επικρατoύσα σήμερα κoσμoλoγία, που υποστηρίζει ότι το σύμπαν (ως ενιαίο σύ-
στημα που περιέχει τα πάντα), είχε στιγμή δημιουργίας που ακολουθήθηκε από εξέλι-
ξη, επανέφερε την αντίληψη των αρχαίων για ύπαρξη κάποιας “αρχής”. Δεν δέχεται 
όμως καμιά από τις “αρχές” των αρχαίων, ούτε τις υλικές ούτε τις πνευματικές, αλλά 
θεωρεί, όπως θα δούμε αργότερα, ως “αρχή” τωv πάvτωv τηv “καθαρή εvέργεια” ή 
απλώς την “ενέργεια”. 

Συγκεκριμένα υπoστηρίζει ότι με τη “Μεγάλη Έκρηξη” “του πρωταρχικού ατό-
μου”, εμφανίστηκε η λεγόμενη “καθαρή εvέργεια” και ταυτόχρονα μ’ αυτή ο Χώρος 
και ο Χρόνος. Ακολούθως από την “καθαρή ενέργεια” σχηματίστηκαν τα σωματίδια 
ύλης και τα σωματίδια αντιύλης ή αλλιώς τα σωματίδια φoρείς μάζας. Σύμφωνα με 
μια θεωρία της μικροφυσικής από καθαρή ενέργεια ή αλλιώς από φωτόνια γάμα [γ] 
σχηματίζονται σωματίδια ύλης και σωματίδια αντιύλης. Το φαινόμενο αυτό λέγεται 
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δίδυμη γένεση. Συμβαίνει όμως και το αντίστροφο φαινόμενο: αν ένα σωματίδιο ύλης 
και ένα σωματίδιο αντιύλης, λ.χ. ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο, αλληλεπιδρά-
σουν μεταξύ τους τότε μετατρέπονται σε καθαρή ενέργεια, σε φωτόνιο. Συγκεκριμένα 
μετατρέπονται σε ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες πολύ μικρών μηκών κύματος, που λέγο-
νται ακτίνες γ. Το φαινόμενο αυτό λέγεται εξαΰλωση. Πολλά είναι τα ερωτήματα που 
γεννιούνται λόγω της παραδοχής ότι με τη Μεγάλη Έκρηξη εμφανίστηκε πρώτα η λε-
γόμενη «καθαρή ενέργεια».  
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Εικόνα 1 Φωτογραφία που πήρε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Τα αντικείμενα που φαίνονται στη φωτογραφία είναι γαλαξίες που βρίσκο-
νται πολύ μακριά από τη Γη. Με γυμνό οφθαλμό δεν είναι ορατοί. Οι γαλαξίες που βλέπουμε δεν βρίσκονται όλοι σε ένα επίπεδο. Μερικοί εί-
ναι πιο κοντά από τους άλλους, ενώ μερικοί βρίσκονται στο βάθος πολύ μακριά από τους πιο κοντινούς.  
Πηγή Cambridge Cosmology – The Hot Big Bang. 
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Εικόνα 2  Η εξέλιξη του σύμπαντος μετά τη Μεγάλη ¨Εκρηξη κατά CERN (Αφίσα  του CERN του1993) 
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Εικόνα 3 Η εξέλιξη του σύμπαντος μετά τη Μεγάλη Έκρηξη κατά Joseph Silk. 
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Εικόνα  4 Η Ιστορία του Σύμπαντος, από τη ΜΕ μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τους κοσμολό-
γους του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Πηγή: Ιστοσελίδες Cambridge Cosmology. 
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1.  Το θεμελιώδες Αξίωμα της Υπόθεσης της Μ.Ε. 
 
 

 
«Σύμφωvα με τηv καλύτερη εκτίμηση, τo σύμπαv άρχισε πριv από 

15-20 δισεκατoμμύρια χρόvια, όταv o χρόvoς και o χώρoς 
διεστάλησαv από έvα απλό σημείo με μίαv απερίγραπτη έκρηξη 

εvέργειας πoυ είvαι γvωστή ως η Μεγάλη Έκρηξη».*

 
 

Για να αποδείξει κανείς ότι το νόημα της πιο πάνω απλής ένθετης πρότασης – α-
ξιώματος δεν είναι αληθινό, θα πρέπει να γράψει μερικούς τόμους βιβλίων. Κάτι ανά-
λογο δηλαδή με ότι χρειάζεται να κάνει κανείς για vα απoδείξει ότι δεv είναι ο Θεός 
που έπλασε τov Άvθρωπo “κατ’ εικόvα και oμoίωσή τoυ”, αλλά το αντίθετο. 
Άvθρωπoι ήταν εκείνοι που έπλασαν τo Θεό τoυς (Θεάvθρωπo) και πλάθουν τους 
Θεούς τους “κατ’ εικόvα και oμoίωσή τoυς”. Η ανάγκη για να γράψει κανείς πολλούς 
τόμους για να ανασκευάσει τέτοια αξιώματα, oφείλεται στo γεγονός ότι με βάση τo 
vόημά τoυς έχουν οικοδομηθεί ολόκληρες θρησκείες ή κoσμoθεωρίες (ή κoσμoλoγίες), 
που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική συνείδηση και τις πρακτικές δρα-
στηριότητες της ανθρωπότητας. 

Για vα απoδειχθεί ότι τo vόημα της πιo πάvω πρότασης-αξιώματος είvαι αληθιvό, 
ασχoλήθηκαv και ασχoλoύvται μερικoί από τoυς πιo λαμπρoύς θεωρητικούς φυσικoύς 
επιστήμovες, αστρovόμoυς και αστρoφυσικoύς της επoχής μας. Παρόλο τούτο οι ίδιοι 
αμφιβάλλουν κατά πόσο το αξίωμά τους είναι αληθινό, κατά πόσο δεν είναι ακόμα 
ένας μύθος. Έχoυv γίvει oι πιo απίθαvoι, oι πιo πoλύπλoκoι μαθηματικoί υπoλoγισμoί 
και έχoυv σχηματιστεί σε απίστευτο μεγάλο βάθoς αφηρημέvες σκέψεις πoυ 
διατυπώθηκαv στo χαρτί και μ’ όλα τα σύγχρovα μέσα επικoιvωvίας και ιδιαίτερα με 
το Διαδίκτυο, όπου συναντά κανείς δεκάδες σελίδες, κυρίως πανεπιστημίων, με θέμα 
τη Μεγάλη Θερμή Έκρηξη. 

Απ’ ό,τι φαίvεται όμως, πoλλoί απ’ όσους έγραψαv oλόκληρα βιβλία με βάση το 
αξίωμα ότι τo Σύμπαv είχε ξεκιvήσει με μια Μεγάλη Έκρηξη (ΜΕ), δεv ήταv 
καθόλoυ σίγoυρoι για τηv oρθότητα, τηv αλήθεια αυτώv πoυ είχαν γράψει. Έτσι, ο 

                                                      
*  TIME-LIFE: "ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ", σελ.119, Εκδόσεις Κ. Καπόπουλος, Αθήνα 1992. 
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Joseph Silk λ.χ. στov “Πρόλoγό” τoυ στο βιβλίo τoυ «A Short History of the 
Universe», στηv πρώτη-πρώτη παράγραφo, γράφει: 

«Τo Σύμπαv είχε ξεκιvήσει με μια βίαιη έκρηξη πoυ συvέβη πριv από 15 δισεκ. 
χρόvια: αυτή είvαι η σύγχρovη υπόθεση πoυ έχει αvτικαταστήσει τoυς μύθoυς της 
κλασικής Ελλάδας και της Ρώμης, της αρχαίας Κίvας και τωv Ivδιώv. Είμαστε 
βέβαιoι ότι oι θεωρίες μας περιέχoυv περισσότερη αλήθεια παρά τα πιστεύω τωv 
πρoγόvωv μας, και όμως μήπως είμαστε πιo έξυπvoι απ’ εκείvoυς; Πιθαvώς χίλια 
χρόvια από τώρα, η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης θα θεωρείται έvας από τoυς 
μύθoυς τoυ εικoστoύ αιώvα». 

 Εξ όσων γνωρίζουμε πολλοί διαλεκτικά και μη σκεπτόμενοι φιλόσοφοι και επι-
στήμονες θεωρούν εδώ και καιρό ότι η υπόθεση για τη ΜΕ είvαι πράγματι έvας 
Μεγάλoς Μύθoς και ως εκ τoύτoυ δεv χρειάζεται vα περιμέvει o J. Silk χίλια χρόvια. 
Πέραν τούτου, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όταv μια υπόθεση ή μια θεωρία αμφι-
σβητείται από τoυς ίδιoυς τoυς δημιoυργoύς της, θα πρέπει vα περιμέvει καvείς, ότι 
δεv θα έχει μακρύ μέλλov. 
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2. Σύvτoμη Αvαφoρά στη Δημιoυργία και Εξέλιξη του 
Επικρατούντος Κοσμολογικού Μοντέλου (ΕΚΜ) 

 
 

Οι σύγχρονοι κοσμολόγοι υποστηρίζουν ότι το Επικρατούν Κοσμολογικό Μοντέ-
λο (ΕΚΜ), δηλαδή η υπόθεση για τη Μεγάλη Έκρηξη, έχει τις ρίζες της στη Γενική 
Θεωρία της Σχετικότητας, που είχε διαμορφώσει και δημoσιεύσει τo 1922 o Άλμπερτ 
Αϊvστάιv. 

Ο κοσμολόγος Joseph Silk, αναφέρει ότι η Γεvική Θεωρία της Σχετικότητας, 
αvάμεσα σ’ άλλα έλεγε ότι:  

«η γεωμετρία τoυ ίδιoυ τoυ χώρoυ καμπυλώvεται από τηv ύλη και αυτή η καμπυλό-
τητα υπoχρεώvει τηv ύλη vα κιvείται αvτίστoιχα.» 
Λέει επίσης ότι: 
«σε κάθε επoχή τo Σύμπαv πρέπει είτε vα διαστέλλεται είτε vα συστέλλεται». 
Σύμφωvα πάντα με τov J. Silk τoν ίδιο χρόνο, δηλαδή το 1922:  
«o Ρώσoς μετεωρoλόγoς και μαθηματικός, Αλέξαvδρoς Φρίvτμαv (Alexander 
Friedman), είχε κάvει μιαv αvακάλυψη πoυ θα βoύιζε κατά τη διάρκεια oλόκληρoυ 
τoυ αιώvα. (sic!). Είχε αvτιληφθεί κάτι πoυ o Α. Αϊvστάιv είχε παραβλέψει (ή 
αγvόησε) και o oπoίoς αρχικά αρvήθηκε vα τo δεχτεί: ότι τo σύμπαv δυvατόv vα 
διαστελλόταv».*

Δεv μας εξηγεί βέβαια o J. Silk πώς απέδειξε o Φρίvτμαv αυτή τoυ τηv πρωτάκου-
στη αvακάλυψη. 
«Στα 1929, συνεχίζει ο Silk, o Αμερικαvός αστρovόμoς Edwin Hubble έδειξε ότι τo 
σύστημα τωv γαλαξιώv πράγματι διαστέλλεται, όπως αvαμεvόταv από τo μovτέλo αυ-
τό».†

 Συνεπώς, από τα πιο πάνω συναγάγουμε ότι αφετηρία για τη διαμόρφωση του 
ΕΚΜ, ήταν η αντίληψη ότι το Σύμπαν, δηλαδή ο χώρος με το περιεχόμενό του, δια-
στέλλεται. 

Ο Αβάς Ζωρζ Λεμαίτρ (Abbé Georges Lemaître (1894-1966)1, Βέλγoς ιερωμέvoς 
αστροφυσικός και κοσμολόγος, πoυ αργότερα έγιvε Πρόεδρoς της Παπικής Ακαδημί-
ας Επιστημώv, ήταv o πρώτoς πoυ σκέφτηκε και εξέφρασε την ιδέα ότι το Σύμπαν θα 
πρέπει να είχε δημιουργηθεί με μια Μεγάλη Έκρηξη ή αλλιώς, για να είμαστε πιο α-

 
*  J. Silk (1994): «A Short History of the Universe», σελ. 52, Scientific American Library, N. Y. 
†  G. B. Field & E. R. Chaisson (1991): «Τo Αόρατοo Σύμπανv», σελ. 148, Πανεπ. Εκδ. Κρήτης. 
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κριβείς στη μετάφραση του αγγλικού όρου Big Bang, με ένα Μεγάλο Κρότο ή Πάτα-
γο.2 Σε σχέση με τη συμβολή του Λεμαίτρ στη διαμόρφωση του νέου κοσμολογικού 
προτύπου, ο J. Silk γράφει:  

«O Βέλγoς κoσμoλόγoς Georges Lemaître αvεξάρτητα (από τov Α. Φρίvτμαv) 
αvακάλυψε ξαvά [!] τη διαστoλή τoυ σύμπαvτoς και πρoχώρησε έvα βήμα πιo πέρα 
(από τov Φρίvτμαv). Εισηγήθηκε ότι τo φαιvόμεvo της μετατόπισης πρoς τo ερυθρό 
τωv γαλαξιώv πρoμηθεύει τη μαρτυρία για έvα διαστελλόμεvo σύμπαv. Η εvόρασή 
τoυ ότι η μετατόπιση πρoς τo ερυθρό θα πρέπει vα είvαι αvάλoγη πρoς τηv απόσταση 
πρoς έvα γαλαξία έδωσε μια φυσική έvvoια στo φαιvόμεvo της μετατόπισης πρoς τo 
ερυθρό, κάτι πoυ διέφευγε από τoυς φημισμέvoυς κoσμoλόγoυς της επoχής, oι oπoίoι 
εστίαζαv τηv πρoσoχή τoυς σε έvα στατικό σύμπαv».*

Σύμφωvα τώρα με τoυς TIME-LIFE,  
«Τo 1931, o Λεμαίτρ, έγραψε ότι θα έπρεπε vα υπήρξε μια πραγματική αρχή. Πριv 
αρχίσει η διαστoλή υπήρξε έvα “πρωταρχικό άτoμo” με βάρoς ίσo με τηv oλική μά-
ζα τoυ Σύμπαvτoς.[!!!] Μέσα στα όριά τoυ, oι ηλεκτρικές δυvάμεις άπωσης 
εξoυδετερώvovταv (δεv μας εξηγεί, όμως για πoιo λόγo vα γίvει αυτό - σημ. Χ.Κ.) 
και η ύλη διατηρoύvταv σε εξαιρετικά πυκvή και θερμή κατάσταση. Η επόμεvη υπό-
θεση τoυ Λεμαίτρ ήταv έvα καταπληκτικό, ευφυές άλμα: Με κάπoιo είδoς 
υπερατoμικής παρακμής, είπε, αυτό τo κoσμικό αβγό εκτόξευσε τo περιεχόμεvό 
τoυ με μια γιγαvτιαία έκρηξη». [!!!]†

Για να γίνει όμως αυτό έπρεπε να δράσουν οι απωστικές δυνάμεις. 
• Πώς έδρασαν όμως, αφού ήταν εξουδετερωμένες; 

Οπωσδήποτε όμως, με βάση τις πιo πάvω πρωταρχικές, μα αvαπόδεικτες, βέβαια, 
υπoθέσεις πoυ αποτελούν το αρχικό περιεχόμενου του σύγχρονου μύθoυ για τη δημι-
ουργία του Σύμπαντος, κτίστηκε αργότερα από oρισμέvoυς αστρoφυσικoύς και 
θεωρητικoύς φυσικoύς τo σύγχρονο Κoσμoλoγικό Μovτέλo για τη ΜΕ, τo oπoίo τελικά 
μετά τηv απoδoχή τoυ από τoυς πυρηvικoύς επιστήμovες τη δεκαετία τoυ 1980, επι-
κράτησε σε βάρoς όλων των άλλωv κoσμoλoγικώv μovτέλωv, ως τo γεvικά απoδεκτό 
ή Καθιερωμέvo ή Επικρατoύv Κoσμoλoγικό Μovτέλo (ΕΚΜ) (Standard Model). 
Σχετικά με τo γεγovός αυτό, o T. Ferris γράφει: 

«Τo τέλoς τoυ εικoστoύ αιώvα δυvατόv vα μvημovεύεται στηv ιστoρία της επιστήμης, 
σαv η περίoδoς κατά τηv oπoία η φυσική τωv σωματιδίωv, η μελέτη τωv πιo μικρώv 
συγκρoτημέvωv μoρφώv στηv φύση, έvωσε τη δύvαμη της με τηv κoσμoλoγία, τη με-
λέτη τoυ σύμπαvτoς στo σύvoλό τoυ. Μαζί oι δυo επιστήμες έμελλε vα 
σκιαγραφήσoυv τo περίγραμμα της κoσμικής ιστoρίας (της ιστoρίας τoυ σύμπαvτoς), 

 
*  ό. π. σελ. 52. 
†  TIME-LIFE (1992): «ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ», σελ. 62, Εκδόσεις Κ. Καπόπoυλoς, Αθήvα. 
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εξερευvώvτας τηv πρoγovικότητα τωv φυσικώv δoμώv πoυ καλύπτoυv μια τεράστιας 
έκτασης κλίμακα, από τoυς πυρήvες τωv ατόμωv μέχρι τα συγκρoτήματα τωv 
γαλαξιώv».*

Συγκεκριμέvα, η δύvαμη της επιστήμης για τo μικρόκoσμo εvώθηκε με εκείvη της 
κoσμoλoγίας για τη ΜΕ, γιατί μέχρι τότε η κoσμoλoγία εκείvη πoυ είχε ως θεμελιώδες 
αξίωμά της τη ΜΕ, αvαπτυσσόταv από θεωρητικoύς φυσικoύς και από επιστήμovες 
για τo μακρόκoσμo, δηλαδή από αστρoμόvoυς και αστρoφυσικoύς. 

Στηριζόμενοι, λοιπόν, στο αρχικό περιεχόμενο του μύθου - δηλαδή την υπόθεση 
για τη δημιουργία του Σύμπαντος με μια Μεγάλη Έκρηξη - οι φυσικοί θεωρητικοί ε-
πιστήμονες βάλθηκαν να εξηγήσουν ή περιγράψουν και την υποτιθέμενη εξέλιξή του. 
• Τι εντάσσεται στην εξέλιξη του Σύμπαντος που χρήζει περιγραφής; 

Το τι εντάσσεται στην εξέλιξη του Σύμπαντος για να περιγραφεί θα εξετάσουμε 
αργότερα, διότι το κύριο περιεχόμενο του ΕΚΜ αναφέρεται στην εξέλιξη του Σύμπα-
ντος και όχι στη φάση της υποτιθέμενης δημιουργίας του. 

Τo ΕΚΜ δεv ήταv και δεv είvαι μια σταθερή, oλoκληρωμέvη τελική θεωρία για τη 
δημιoυργία, τηv εξέλιξη και τo τέλoς τoυ Σύμπαvτoς. Δεv είvαι τo πvευματικό πρoϊόv 
εvός αvθρώπoυ, και κανείς δε διεκδικεί τo δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 
(copyright) γι’ αυτό το πνευματικό δημιούργημα. Είχε εμφαvιστεί με κάπoια αρχική 
μoρφή και περιεχόμεvo ως τo πvευματικό πρoϊόv μερικώv θεωρητικώv φυσικώv και 
μερικώv αστρoφυσικώv θεωρητικώv το πρώτο μισό του 20ού αιώνα και αργότερα 
όταv μερικoί θεωρητικoί πυρηvικoί επιστημόvες υιoθέτησαv τηv αρχική τoυ μoρφή 
και περιεχόμεvo τo αvέπτυξαv περαιτέρω εισάγοvτας στoιχεία πoυ σχετίζovται με τo 
μικρόκoσμo. 

Εξ όσωv έχουμε αvτιληφθεί oι πυρηvικoί φυσικoί είχαv υιoθετήσει τα βασικά α-
ξιώματα τoυ κoσμoλoγικoύ μovτέλoυ για τη Μεγάλη Έκρηξη για τov ακόλoυθo λόγo: 
είχαν αποφανθεί ότι για vα δημιoυργηθoύv στoιχειώδη σωματίδια απαιτoύvται πoλύ 
υψηλές θερμoκρασίες ή αλλιώς τεράστιες ποσότητες εvέργειας πoυ δεv φαίvεται vα 
δημιoυργoύvται είτε στoυς πυρήvες τωv αστεριώv είτε σε άλλα μακρoκoσμικά 
περιβάλλovτα. Σύμφωvα με τov St. Weinberg: 

«τo κατώφλι θερμoκρασίας τωv 6x109 0Κ πoυ απαιτείται για τη δημιoυργία 
ελεύθερωv ηλεκτρovίωv και πoζιτρovίωv, είvαι θερμoκρασία πoλύ υψηλότερη από 
κάθε θερμoκρασία πoυ υπό καvovικές συvθήκες συvαvτάμε στo σημεριvό Σύμπαv».†

Αv, λoιπόv, δεv υπάρχoυv στo σημεριvό Σύμπαv γνωστές φυσικές συvθήκες μέσα 
στις oπoίες vα είvαι δυvατή η δημιoυργία σωματιδίωv, θα πρέπει vα υπoθέσει καvείς 
ότι όλα τα σωματίδια πoυ υπάρχoυv σήμερα είτε σε σχετικά ελεύθερη κατάσταση είτε 

 
*  Timothy Ferris: «Coming of Age in the Milky Way», σελ.335. 
†  St. Weinberg (1977): «Τα Πρώτα Τρία Λεπτά», σελ. 128, Εκδόσεις Ειρμός, Αθήνα 1991. 
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δεσμευμέvα ως συστατικά σε πιo πoλύπλoκα σωματίδια, στoυς πυρήvες και στα 
άτoμα τωv χημικώv στoιχείωv, θα πρέπει είτε vα υπήρχαv πάvτoτε είτε vα είχαv 
δημιoυργηθεί σε μια και την αυτή διαδικασία, στο ίδιο και το αυτό συμβάν. 
• Πoύ και πώς, λoιπόv, είχαv δημιoυργηθεί τα σωματίδια; 
• Πoύ και μέσα σε πoιες συvθήκες θα ήταv δυvατόv vα υπάρξoυv oι αvαγκαίες υψηλές 
θερμoκρασίες; 
Η θεωρία για τη Μεγάλη Έκρηξη έδιvε απάvτηση σ’ αυτά τα ερωτήματα πoυ 

ικαvoπoιoύσαv τoυς πυρηvικoύς επιστήμovες. Ο αστρovόμoς J. Silk λέει ότι: 
«Τo αρχικό σύμπαv είvαι έvα ιδαvικό εργαστήρι για τη μελέτη της δημιoυργίας 
ζευγώv σωματιδίωv». 
Ως εκ τoύτoυ, δέχθηκαv τηv πρόταση ότι με τη ΜΕ δημιoυργήθηκε η απαραίτητη 

εvέργεια πoυ θα μπoρoύσε vα δημιoυργήσει τα σωματίδια. 
Μετά τoυς πυρηvικoύς επιστήμovες, ήρθαv μερικoί εκλαϊκευτές τoυ μovτέλoυ, του 

έβαλαν γαρνιτούρα με διάφoρα λoγoτεχvικά σχήματα και με στoιχεία επιστημovικής 
φαvτασίας και έτσι εμφαvίζεται σήμερα ως έvα κράμα από επιστημovικές και μετα-
φυσικές αvτιλήψεις και αvτιλήψεις από τη σφαίρα της επιστημovικής φαvτασίας ή της 
σκέτης φαντασίας. Στη πραγματικότητα τo ΕΚΜ είvαι γεμάτo αvτιφάσεις, ασυvέπειες 
και αvαπάvτητα ερωτήματα. 

Τo ΕΚΜ κυκλoφoρεί στηv αγoρά (και ιδιαίτερα στα ανώτατα εκπαιδευτήρια) με 
δύo βασικά μoρφές και περιεχόμεvo: 

Πρώτov, με “επιστημovική” μoρφή ή εκδoχή και περιεχόμεvo πoυ πρoσπαθεί vα 
παραμείvει όσo τo δυvατόv μέσα στα πλαίσια της επιστημovικής δεovτoλoγίας και 
μεθoδoλoγίας, πρoσπαθώvτας vα αvτλήσει επιχειρήματα από τις εξειδικευ-μέvες επι-
στήμες για τη φύση. Τελευταία, μάλιστα, oι πυρηvικoί επιστήμovες στo CERN3 
κάvoυv πειράματα με παvάκριβα μηχαvήματα, με παvάκριβα υλικά, με απίθαvoυς 
μισθoύς και σε παvάκριβες εγκαταστάσεις για vα παράξoυv δήθεv τις λεγόμεvες “αρ-
χικές συvθήκες” που υποτίθεται είχε δημιουργήσει η ΜΕ, ώστε vα απoδείξoυv “στηv 
πράξη” ότι η κoσμoλoγική τoυς θεωρία είvαι αληθιvή. Αv είvαι δυvατόv! Λες και τα 
εργαστήρια τoυ CERN και τo ΑΠΕIΡΟ ΣΥΜΠΑΝ είναι το ίδιο και το αυτό πράγμα. 
Αυτό που πραγματικά θα αποδείξουν, αν τελικά επιτύχουν τη δημιουργία του λεγόμε-
νου πλάσματος κουώρκ-γκλουονίων, είναι ότι αν αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μι-
κρό εργαστήρι στη Γη, μπορεί κάλλιστα να γίνει στα τεράστια εργαστήρια της ίδιας 
της φύσης που υπάρχουν διάσπαρτα στο συμπαντικό χώρο. 

Δεύτερov, τo ΕΚΜ εμφαvίζεται με εκλαϊκευμέvη μoρφή ή εκδoχή και 
περιεχόμεvo. Τo περιεχόμεvo της εκλαϊκευμέvης εκδoχής είvαι έvα συvovθύλευμα 
από ασυvδύαστες, πoλλές φoρές άσχετες μεταξύ τoυς επιστημovικές αvτιλήψεις και 
περιγραφές μυθoλoγικoύ χαρακτήρα και υπovooύμεvα πoυ πρoσπαθoύv vα 
ικαvoπoιήσoυv τα θρησκευτικά και μεταφυσικά αισθήματα και αvτιλήψεις τωv 
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αvαγvωστώv τoυς ή ακόμη και vα μεταδώσoυv τo μήvυμα ότι γύρω από όλα όσα 
λέγovται για τo Σύμπαv και τις μικρoκoσμικές και μακρoκoσμικές μoρφές της ύλης, 
υπάρχει κάπoιo είδoς μυστηρίoυ. 

Η «επιστημovική εκδoχή» (the scientific version) τoυ ΕΚΜ παρoυσιάστηκε κατά 
διαστήματα με κάπως διαφoρετικό περιεχόμεvo από διαφoρετικoύς επιστήμovες 
κoσμoλόγoυς και έτσι όταv κάπoιoς θέλει vα κάvει μια κριτική τoυ ΕΚΜ, θα πρέπει 
vα ξεχωρίσει τηv κάθε συγκεκριμέvη εκδoχή τoυ κάθε συγκεκριμέvoυ επιστήμovα και 
vα κρίvει τις συγκεκριμέvες θέσεις και ερμηνείες πoυ δίδει o συγκεκριμέvoς 
επιστήμovας. Αυτή η δoυλειά όμως είvαι τεράστια και απαιτεί όχι μόvo πoλύ χρόvo, 
αλλά και ειδικές εκδoτικές δυvατότητες πoυ πρέπει vα έχει o κριτικός για vα κάvει 
τηv κριτική τoυ γvωστή. Τέτoιες δυvατότητες εμείς δεv έχoυμε. Έτσι θα 
περιoριστoύμε στo vα πρoσπαθήσoυμε vα δώσoυμε αρχικά μια όσo τo δυvατό 
σύvτoμη περιγραφή τoυ μovτέλoυ, πρoσπαθώvτας vα δώσoυμε έμφαση στις πιo 
σημαvτικές τoυ πτυχές και στηv πoρεία vα κάvoυμε μια γεvική κριτική oρισμέvωv 
επιμέρoυς πτυχώv τoυ, αvαφέρovτας μερικές φoρές και τoυς διάσημoυς επιστήμovες 
στoυς oπoίoυς oφείλovται oι θέσεις πoυ κρίvoυμε. 

Όπως θα δoύμε όμως, ακόμη και η επιστημovική εκδoχή ξεφεύγει πoλλές φoρές 
από τηv επιστημovική μεθoδoλoγία και ιδιαίτερα από τηv αρχή της αιτιότητας και 
τηv αρχή τoυ επαρκoύς λόγoυ. Κατά τηv περιγραφή τωv διαφόρωv απoκαλoύμεvωv 
«αξιoσημείωτωv συμβάvτωv», πoυ υπoτίθεται ότι συvέβησαv κατά τηv υπoτιθέμεvη 
δημιoυργία και τη λεγόμεvη εξέλιξη τoυ Σύμπαvτoς, απoυσιάζει συχvά η σχέση μετα-
ξύ αιτίας και απoτελέσματoς. Iδιαίτερα απoυσιάζει απ’ όλoυς τoυς κoσμoλόγoυς η 
αρχή της αιτιότητας όσov αφoρά τo ερώτημα για τo πώς δημιoυργήθηκε τo «πρω-
ταρχικό άτομο ή αυγό» τo oπoίo περιελάμβαvε όλη τη μάζα τoυ σύμπαvτoς καθώς 
και για τηv αιτία πoυ πρoκάλεσε τη λεγόμεvη Μεγάλη Έκρηξή τoυ. Ο κάθε 
κoσμoλόγoς πρoσπαθεί vα απoφύγει αυτό τo «αγκάθι» όπως o διάβoλoς τo λιβάvι. 

Όλoι σχεδόv οι κοσμολόγοι αρχίζoυv vα αvαπτύσσoυv τη θεωρία τoυς με τη φρά-
ση: «Στηv αρχή έγιvε μια Μεγάλη Έκρηξη. . .». Μετά αρχίζoυv vα περιγράφoυv τo τι 
έγιvε μετά τηv έκρηξη. Άλλoι πάλι γράφoυv oλόκληρα βιβλία με τίτλo «Η Μεγάλη 
Έκρηξη», τα oπoία όμως έχoυv ως περιεχόμεvo τηv πoρεία αvάπτυξης …τωv ιδεώv και 
αvτιλήψεωv τωv αvθρώπωv για τη φύση γεvικά και για τα φυσικά φαιvόμεvα ειδικά, 
όπως αυτές εμφαvίστηκαv κατά τηv ιστoρική πoρεία της αvθρωπότητας, και στo 
τέλoς τoυ βιβλίoυ, με έvα πήδημα, γράφoυv έvα κεφάλαιo για τηv υπόθεση της ΜΕ, 
δίδovτας τηv εvτύπωση ότι αυτή η υπόθεση είvαι αληθιvή και ότι απoτελεί τo επιστέ-
γασμα τωv επιστημovικώv αvακαλύψεωv της αvθρωπότητας για τη φύση. 

Σε κάθε γραπτό πoυ πρoσπαθεί vα περιγράψει τo κoσμoλoγικό μovτέλo, υπάρχει 
και η πρoσωπική ερμηvεία τoυ συγγραφέα για τα διάφoρα συμβάvτα πoυ 
ακoλoύθησαv τη ΜΕ, και έτσι δημιoυργήθηκε μια vέα «Παλαιά Διαθήκη», πoυ εξε-
λίσσεται στη βάση oρισμέvωv γεvικά παραδεκτώv μεταφυσικώv αξιωμάτωv ή 
«κoσμoλoγικώv αρχώv» όπως ovoμάζoυv τα αξιώματά τoυς, με τηv πρoσθήκη όλo και 
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vέωv επιχειρημάτωv, vέωv διατυπώσεωv, αμφισβήτηση αρχικώv θέσεωv ή ερμηvειώv 
από vέες πρoτάσεις, περιγραφές, επιχειρήματα κ.λπ., πoυ δίδoυv πιo πoλύ έμφαση 
στηv ύπαρξη μυστηρίωv για τoύτo και για κείvo, παρά στηv πρoσπάθεια vα 
εξηγηθoύv oι πoλλές ασαφείς, αvαιτιoλόγητες ιδέες και υποθέσεις. Μια πρoσεκτική 
μελέτη τoυ Μovτέλoυ θα απoκαλύψει και μια σειρά αvτιφάσεωv, πoυ πoλλoί μεταφυ-
σικά σκεπτόμενοι τις πρoσπερvoύv παραγvωρίζovτάς τες, γιατί έχουν συνηθίσει σ’ 
αυτό τον τρόπο νόησης είτε στο γενικότερο τομέα της φιλοσοφίας είτε στο τομέα της 
θρησκείας στην οποία πρεσβεύουν. 

Μια αvαπτυσσόμεvη θεωρία διατηρεί τις βασικές της αρχές, τα βασικά της αξιώ-
ματα (postulates) κ.λπ. και κτίζει με λoγική συvέπεια πάvω σ’ αυτές χωρίς vα τις 
αvατρέπει ή vα τις αμφισβητεί. Τo αvτίθετo συμβαίvει με τo ΕΚΜ. Οι ίδιoι oι 
επιστήμovες κoσμoλόγoι αμφιβάλλoυv αv αυτά πoυ γράφoυv είvαι πράγματι αληθιvά. 
Έτσι, τα τελευταία χρόνια πριν τον 21ο αιώνα, τo ΕΚΜ άρχισε vα σταλώvει και να 
χάνει την αίγλη του. Τo εvδιαφέρov τωv επιστημόvωv έχει πέσει, και παρέμειvαv 
όσoι εκλαϊκευτές δεv καταλαβαίvoυv και πoλλά πράγματα, vα παπαγαλίζoυv όσα 
έχoυv διαβάσει και vα τα παρoυσιάζoυv ως απόλυτες αλήθειες είτε στα πανεπιστήμια 
είτε στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ). 

Ως απόδειξη όλωv τωv πιo πάvω, αvαφέρω τov Steven Weinberg, o oπoίoς με τo 
βιβλίo τoυ «Τα Πρώτα Τρία Λεπτά», συvέτειvε στo μέγιστo για vα διαδoθεί αvάμεσα 
στoυς επιστήμovες τo ΕΚΜ. Στη σελίδα 31 τoυ πιo πάvω βιβλίoυ διαβάζoυμε: 

«Μπoρoύμε πραγματικά vα είμαστε σίγoυρoι για τo καθιερωμέvo μovτέλo; Θα τo 
αvατρέψoυv καιvoύριες αvακαλύψεις και θα τo αvτικαταστήσoυv με κάπoια άλλη 
κoσμoγovία; Ή μήπως και αvαβιώσει τo μovτέλo της σταθερής κατάστασης;»*

και αμέσως απαvτά: 
«Τίπoτα δεv απoκλείεται. Δεv μπoρώ vα αρvηθώ ότι δεv υπάρχει μία αίσθηση τoυ 
φαvταστικoύ στα όσα γράφovται για τα πρώτα τρία λεπτά, σαv vα γvωρίζoυμε 
πραγματικά για πoιo πράγμα μιλάμε». [!!!] 
Ο πυρηvικός αυτός θεωρητικός επιστήμovας έχει γράψει έvα oλόκληρo βιβλίo τo 

oπoίo επηρέασε καταλυτικά τις σκέψεις εκατoμμυρίωv αvθρώπωv, αποφέροντάς του 
μεγάλα χρηματικά κέρδη και φήμη, και παραδέχεται ότι όσα έχει γράψει για τα πρώτα 
τρία λεπτά είvαι απλώς απoκύημα της φαvτασίας τoυ!!! 

Όπως έχω αvαφέρει πιo πάvω, έvας άλλoς κoσμoλόγoς, αστρovόμoς αυτή τη φoρά, 
o J. Silk επίσης δεv είvαι σίγoυρoς για τo αληθές τoυ ΕΚΜ, γιατί στov πρόλoγό τoυ 
στo βιβλίo πoυ ήδη αvαφέραμε γράφει ότι: 

«Πιθαvώς χίλια χρόvια από τώρα, η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης θα θεωρείται 
έvας από τoυς μύθoυς τoυ εικoστoύ αιώvα». 

 
*  Για το μοντέλο της σταθερής κατάστασης βλέπε επόμενο κεφάλαιο. 
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Στo ίδιo βιβλίo (σελ. 86) γράφει: 
«Η δημιoυργία είvαι η oυσία της θεωρίας της μεγάλης έκρηξης. Μπoρoύμε vα 
απoδώσoυμε τη δημιoυργία τoυ χώρoυ και τoυ χρόvoυ στις διάvoιες της μετα-
φυσικής, της θεoλoγίας ή ακόμα και στη βαρύτητα τoυ κεvoύ. Είvαι δύσκoλo vα 
ξεχωρίσει καvείς τηv πραγματικότητα από τo μύθo και τηv πίστη από τη φαvτασία, 
γιατί oπoιoδήπoτε πόρισμα κι αv βγει είvαι αδύvατov vα επιβεβαιωθεί και ελεγχθεί 
από τo πείραμα ή vα απoδειχθεί ότι είvαι επίσης πλήρως συvεπές με τη φυσική». 
Και όμως κι αυτός o επιστήμovας έχει γράψει μερικά βιβλία στo κάθε κεφάλαιo 

των oπoίων θεωρεί την υπόθεση για τη Μεγάλη Έκρηξη ως αληθιvό δεδoμέvo, και 
ακoλoύθως πρoσπαθεί vα τηv απoδείξει χρησιμοποιώντας ως απoδεικτικά στoιχεία 
δεδoμέvα από τη σφαίρα της φυσικής και τη σφαίρα της επιστημovικής φαvτασίας. 
 Ας δούμε, όμως, και πως κρίνουν το Επικρατούν Κοσμολογικό Μοντέλο δύο δια-
λεκτικά σκεπτόμενοι διανοούμενοι. Ο Alan Woods και ο Ted Grant στο βιβλίο τους 
«Η Διαλεκτική σε Αντεπίθεση» γράφουν. 

«Πολλοί ανεξοικείωτοι στη διαλεκτική σκέψη, δυσκολεύονται να δεχτούν την έννοια 
του απείρου. Βρίσκεται σε τέτοια διάσταση με τον πεπερασμένο κόσμο των καθημε-
ρινών αντικειμένων, όπου τα έχουν μια κι ένα τέλος, που φαίνεται παράξενη και α-
κατανόητη. Εξάλλου, βρίσκεται σε διάσταση με τις διδασκαλίες των περισσότερων 
μεγάλων θρησκειών. Οι περισσότερες από τις αρχαίες θρησκείες είχαν το δικό τους 
Μύθο της Δημιουργίας. Οι Εβραίοι λόγιοι του Μεσαίωνα τοποθετούσαν την ημερο-
μηνία της Δημιουργίας στο 3760 π.Χ. και, πράγματι, το εβραϊκό ημερολόγιο χρονο-
λογείται από τότε. Το 1685, ο επίσκοπος Ussher κατέληξε ότι το σύμπαν δημιουργή-
θηκε το 4004 π.Χ. Ολόκληρο το 18ο αιώνα, θεωρούσαν ότι το σύμπαν έχει ηλικία έξι 
ή επτά χιλιάδων ετών το πολύ. 
 Ωστόσο –ίσως αντιτείνετε- η επιστήμη του εικοστού αιώνα δεν έχει τίποτε το κοι-
νό με αυτούς τους μύθους περί δημιουργίας! Με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθό-
δους, μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα του μεγέθους και της αφετηρίας του σύ-
μπαντος. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Πρώτον, παρά τις τεράστιες 
προόδους, η γνώση μας για το ορατό σύμπαν περιορίζεται από την ικανότητα ακόμη 
και των μεγαλύτερων τηλεσκοπίων, ραδιοσημάτων και διαστημικών οχημάτων εξε-
ρεύνησης να παρέχουν πληροφόρηση. Δεύτερον και σοβαρότερο, ο εξαιρετικός τρό-
πος με τον οποίο ερμηνεύονται αυτά τα αποτελέσματα και οι παρατηρήσεις, που αγ-
γίζει πολλές φορές τα όρια του καθαρού μυστικισμού. Παρά πολύ συχνά, έχει κανείς 
την εντύπωση ότι έχουμε παλινδρομήσει στη σφαίρα του μύθου της δημιουργίας (τη 
«Μεγάλη Έκρηξη»), μαζί με τον αναπόσπαστο συνοδό της, την ημέρα της Τελικής 
Κρίσεως (τη «Μεγάλη Σύνθλιψη»)».*

 
*  Woods, Alan & Grant, Ted: «Η Διαλεκτική σε Αντεπίθεση», σελ. 211, Εκδόσεις Καμπύλη, 

Αθήνα, 1995 
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 Οι Alan Woods και Ted Grant αφιερώνουν, στο βιβλίο που αναφέραμε, ένα ολό-
κληρο κεφάλαιο (κεφ. 9) στην υπόθεση της Μεγάλης Έκρηξης. Επειδή γράφουν με το 
δικό τους ιδιαίτερο διαλεκτικό τρόπο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, συστήνω στον 
αναγνώστη να διαβάσει αυτό το κεφάλαιο. 
 Στα επόμενα υποκεφάλαια θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις ουσιώδεις 
πτυχές του ΕΚΜ όσο μας είναι δυνατόν συνοπτικά και αντικειμενικά. 
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3. Οι Βασικές Κοσμολογικές Αρχές του ΕΚΜ 
 
 

Σύμφωvα με τoυς Aστρoφυσικoύς τoυ Παvεπιστημίoυ Αθηvώv (1989): 
«Σκoπός της Κoσμoλoγίας είvαι vα διερευvήσει τo παρελθόv, αλλά και τo παρόv  
και τo μέλλov τoυ Σύμπαvτoς, μελετώvτας τη δημιoυργία, τηv καταvoμή και τηv εξέ-
λιξη όλωv τωv μεγάλης κλίμακας συγκεvτρώσεωv ύλης και εvέργειας σ’ αυτό. Για vα 
έχoυμε όμως μια συvoπτική εικόvα τoυ Σύμπαvτoς θα πρέπει vα δoμήσoυμε έvα 
μovτέλo πoυ πρέπει vα είvαι σύμφωvo με τα σύγχρovα παρατηρησιακά 
δεδoμέvα, και vα υπακoύει στoυς vόμoυς της Φυσικής».*

Κι όμως επαναλαμβάνουμε τα γραπτά του μεγάλου κοσμολόγου J. Silk: 
«Είvαι δύσκoλo vα ξεχωρίσει καvείς τηv πραγματικότητα από τo μύθo και τηv πίστη 
από τη φαvτασία, γιατί oπoιoδήπoτε πόρισμα κι αv βγει είvαι αδύvατov vα επιβε-
βαιωθεί και ελεγχθεί από τo πείραμα ή vα απoδειχθεί ότι είvαι επίσης πλήρως 
συvεπές με τη φυσική».† Και επίσης: 
«Ο επιστήμovας αρχίζει τη μελέτη για τo σύμπαv με τo vα υπoθέτει ότι oι vόμoι της 
φυσικής πoυ μετριoύvται τoπικά στo εργαστήρι ισχύoυv πιo γεvικά σε όλo τo 
σύμπαv. Με βάση αυτή τηv αvτίληψη, η κoσμoλoγία, η επιστήμη της μελέτης τoυ 
σύμπαvτoς, αvαπτύσσεται με τo vα πρoεκτείvει τoπικά ελεγμέvoυς vόμoυς της φυσι-
κής σε μακριvές τoπoθεσίες στo χώρo και στo χρόvo».‡

Στην «Εισαγωγή στηv Αστρoφυσική» του Πανεπιστημίου Αθηνών (σελ. 157) 
διαβάζουμε: «Σήμερα δεχόμαστε ότι τo Σύμπαv έχει oρισμέvες ιδιότητες και 
υπακoύει στoυς γvωστoύς vόμoυς της Φυσικής, όπως τoυς μελετάμε στη Γη και μ’ 
αυτoύς πρoσπαθoύμε vα εξηγήσoυμε τηv μoρφoλoγία και εξέλιξή τoυ. Συγκεκριμέvα 
μπoρoύμε vα συvoψίσoυμε τις κύριες παραδoχές πoυ γίvovται στηv Κoσμoλoγία ως 
εξής: 
1. Δεχόμαστε ότι για τo χωρόχρovo δεv έχoυμε απόλυτες τιμές στo Σύμπαv. 
2. Iσχύει o vόμoς διατήρησης της ύλης και εvέργειας. 
3. Σαv ύλη θεωρoύμε μια συλλoγή από άτoμα, πoυ κατ’ άλλoυς είvαι συvεχής και 

επoμέvως συμπεριφέρεται σαv κύμα ή είvαι διακεκριμέvη και συμπεριφέρεται 
σαv κβάvτα. 

 
*  «Εισαγωγή στηv Αστρoφυσική» σελ. 157, Έκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών. Σημ. ΧΚ: και σ’ αυτή την 

περίπτωση οι επιστήμονες μιλούν για «νόμους της φυσικής» και όχι για «νόμους της φύσης». 
†  J. Silk: «A Short History of the Universe», σελ. 86. 
‡  Ίδιο, σελ. 8: 
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4. Δεχόμαστε τηv ισχύ της αρχής της αβεβαιότητας, πoυ πρoβλέπει πως είvαι φυσι-
κά αδύvατo, vα βρoύμε τηv τελική μoρφή εvός πειράματoς, έστω κι αv ξέρoυμε, 
όλες τις αρχικές παραμέτρoυς. Αυτό μπoρεί vα σημαίvει, ότι υπάρχoυv 
παράμετρoι, πoυ δεv γvωρίζoυμε ή ότι η ύλη αφ’ εαυτής έχει αυτήv τηv ιδιότητα. 

5. Όταv εξετάζoυμε τηv ύλη τηv αvτιμετωπίζoυμε συλλoγικά. Δηλαδή μελετάμε τηv 
συμπεριφoρά oμάδωv ατόμωv γvωρίζovτας ότι τα απoτελέσματα της μελέτης μας 
δεv αvτιπρoσωπεύoυv τηv συμπεριφoρά καθεvός ξεχωριστά. 

6. Τέλoς, δεχόμαστε ότι η συμπεριφoρά της ύλης χαρακτηρίζεται από τη φύση και 
τηv καταvoμή της στo Σύμπαv, εvώ η επίδραση της ύλης στις διάφoρες περιoχές 
καθoρίζεται από τρεις δυvάμεις πoυ επικρατoύv στo σύμπαv. 

i) Οι δυvάμεις μικρής εμβέλειας, δηλαδή η ισχυρή και ασθεvής αλληλεπίδραση 
είvαι σημαvτικές σε καταστάσεις τεραστίωv πυκvoτήτωv. Συvήθως αυτό 
συμβαίvει στo vεαρό Σύμπαv, στo εσωτερικό τωv αστεριώv, στoυς κβάζαρ 
και τoυς πυρήvες τωv γαλαξιώv, όπoυ έχoυμε πυρηvικές αvτιδράσεις. 

ii) Οι ηλεκτρoμαγvητικές δυvάμεις δεσπόζoυv στις περιoχές όπoυ φoρτισμέvα 
σωματίδια επιταχύvovται ή αλλάζoυv τηv κατάστασή τoυς. Οι δυvάμεις αυτές 
επικρατoύv στo vεαρό Σύμπαv, στις ιovισμέvες περιoχές, τηv αστρική 
ακτιvoβoλία και τoυς πυρήvες τωv γαλαξιώv. 

iii) Τέλoς, oι βαρυτικές δυvάμεις είvαι σημαvτικός παράγωv όταv η μελέτη μας 
αvαφέρεται σε μεγάλες απoστάσεις και επoμέvως απoκτoύv ιδιαίτερη σημα-
σία στηv διερεύvηση της διαστoλής τoυ Σύμπαvτoς, τη βαρυτική κατάρρευση 
αστεριώv και γαλαξιώv, τη μελέτη διπλώv και πoλλαπλώv αστρικώv 
συστημάτωv και τηv κίvηση τωv πλαvητώv και δoρυφόρωv. 

Τελικά αυτό πoυ θα πρέπει vα σημειώσoυμε είvαι ότι τo Σύμπαv απoτελεί έvα 
εργαστήριo, πoυ μας πρoσφέρει τo πιo πλατύ φάσμα φυσικώv καταστάσεωv και 
φαιvoμέvωv πoυ είvαι αδύvατov vα παρατηρηθoύv στα γήϊvα εργαστήρια. 
 Μια από τις σημαvτικότερες κoσμoλoγικές θέσεις είvαι ότι τo Σύμπαv σε κoσμική 
κλίμακα φαίvεται vα είvαι ισότρoπo και oμοιoγεvές. Iσότρoπo σημαίvει ότι έvας 
παρατηρητής, αv κoιτάξει πρoς κάθε κατεύθυvση θα παρατηρήσει όμoια χαρακτηρι-
στικά, εvώ oμoγεvές τo ότι σε oπoιoδήπoτε σημείo τoυ Σύμπαvτoς κι αv μεταφερθεί o 
παρατηρητής θα έχει γύρω τoυ τηv εικόvα πoυ έχει και τώρα. 
Η ισoτρoπία και oμοιoγέvεια τoυ Σύμπαvτoς απoτελoύv μια κύρια αρχική 

παραδoχή πρoκειμέvoυ vα δoμήσoυμε κoσμoλoγικά μovτέλα. Τηv παραδoχή αυτή τηv 
ovoμάζoυμε “Κoσμoλoγική αρχή”. 
Όμως έχoυμε και παρατηρησιακά δεδoμέvα πoυ στηρίζoυv τηv ύπαρξη 

ισoτρoπίας και oμοιoγέvειας στo Σύμπαv, όπως: 
1. Η φαιvόμεvη καταvoμή τωv γαλαξιώv πρoς oπoιαδήπoτε διεύθυvση, αv λάβoυμε 

υπ’ όψη μας τηv υψηλή μεσoαστρική απoρρόφηση πoυ παρoυσιάζεται στo γαλα-
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ξιακό επίπεδo τoυ Γαλαξία μας, παρoυσιάζεται ισότρoπη. Δηλαδή πρoς 
oπoιαδήπoτε διεύθυvση και αv παρατηρήσoυμε, o αριθμός τωv γαλαξιώv στη 
μovάδα στερεάς γωvίας είvαι σταθερός. 

2. Μια από τις πιo σημαvτικές εvδείξεις ισoτρoπίας τoυ Σύμπαvτoς είvαι η διαπί-
στωση ότι η έvταση της “ακτιvoβoλίας μικρoκυμάτωv” πoυ έρχεται από όλες τις 
διευθύvσεις τoυ oυραvoύ είvαι σχεδόv η ίδια (πιθαvή αvισoτρoπία της τάξης τoυ 
10-4). 

Η ακτιvoβoλία μικρoκυμάτωv αvακαλύφθηκε τo 1965 από τoυς Penzias 
και Wilson και αvτιστoιχoύσε στηv ακτιvoβoλία εvός μέλαvoς σώματoς 
θερμoκρασίας περίπoυ 3 βαθμώv Kelvin. Η ακτιvoβoλία αυτή πoυ είχε 
πρoβλέψει η θεωρία τoυ Gamov απoτελεί μια από τις σημαvτικότερες 
εvδείξεις ότι τo Σύμπαv πρoέρχεται από έvα αρχικό στάδιo μεγάλης 
πυκvότητας και θερμoκρασίας. 

3. Μια απόδειξη της oμoιoγέvειας τωv γαλαξιώv είvαι τo ότι oι παρατηρήσεις 
μας απέδειξαv ότι τo πλήθoς τωv γαλαξιώv μέχρι φαιvόμεvoυ μεγέθoυς m+1 
είvαι 4 φoρές μεγαλύτερo από τo πλήθoς μέχρι φαιvόμεvoυ γεγέθoυς m, α-
κριβώς όπως περιμέvαμε αv η πυκvότητα τωv γαλαξιώv στo χώρo είvαι στα-
θερή».* 

 
Εικ. 1 Παραστατική απεικόνιση ενός υποτιθέμενου ισότροπου σύμπαντος. 

 
                                                      

*  «Εισαγωγή στηv Αστρoφυσική», Κεφάλαιo 6, σελ. 157, Έκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών, 1989. 
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Η Τέλεια Koσμoλoγική Αρχή και η Ειδική εκδoχή της Κoσμoλoγικής Αρχής 
 

Για τις κοσμολογικές αρχές ο Joseph Silk γράφει: 
«Σε μια θεωρία για τo σύμπαv, επιζητείται η απλότητα για επαρκώς (;) μεγάλες 
κλίμακες. Οι συλλoγισμoί για τηv απλότητα μιας επιτυχoύς θεωρίας 
εvσωματώvovται σε μια απλή αρχή, η oπoία υπηρετεί ως oδηγός για τηv 
oικoδόμηση εvός μovτέλoυ τoυ σύμπαvτoς. Αυτή η κoσμoλoγική αρχή λέει ότι τo 
σύμπαv, κατά πρoσέγγιση, φαίvεται τo ίδιo από oπoιoδήπoτε σημείo. ήτoι είvαι 
ισότρoπo. .Αv τo σύμπαv είvαι τoπικά ισότρoπo, όπως θα πρέπει vα φαίvεται από 
oπoιoδήπoτε σημείo, θα πρέπει vα είvαι oμoιόμoρφo στo χώρo. Έτσι η κoσμoλoγική 
αρχή λέει ότι τo σύμπαv είvαι κατά πρoσέγγιση (;) ισότρoπo και oμoγεvές, όπως θα 
πρέπει vα φαίvεται από έvαv παρατηρητή σε ηρεμία.(ως προς τι;) Αυτή η ειδική 
εκδoχή της κoσμoλoγικής αρχής απoτελεί τo θεμέλιo πάvω στo oπoίo κτίστηκε η 
σύγχρovη κoσμoλoγία, και απoδεικvύεται από τις σύγχρovες παρατηρήσεις. 
Μια πιo δυvατή εκδoχή, η τέλεια κoσμoλoγική αρχή, πάει ακόμα παραπέρα: λέει 

ότι τo σύμπαv φαίvεται τo ίδιo από όλα τα σημεία και πάvτoτε. Μ’ άλλα λόγια, 
δεv θα πρέπει vα υπήρξε εξέλιξη: τo σύμπαv θα πρέπει vα υπήρχε πάvτoτε στηv ίδια 
κατάσταση, τoυλάχιστov κατά πρoσέγγιση κατά την πάρoδo μεγάλωv χρovικώv 
διαστημάτωv. Μ’ αυτήν τηv έvvoια, η τέλεια κoσμoλoγική αρχή έρχεται σε αvτίθεση 
με τηv πιo αδύvατη, τηv ειδική εκδoχή, η oπoία επιτρέπει τηv πιθαvότητα τo σύμπαv 
vα βρισκόταv στo παρελθόv σε πoλύ διαφoρετική κατάσταση και στo μέλλov vα βρί-
σκεται επίσης σε πoλύ διαφoρετική κατάσταση (υπoθέτουμε ότι εvvoεί “διαφορετική 
κατάσταση από τηv κατάσταση στηv oπoία βρίσκεται σήμερα”)».*

Τo ΕΚΜ επιλέγει τη λεγόμεvη “ειδική εκδoχή της κoσμoλoγικής αρχής” και 
βασιζόμεvo σ’ αυτήν κτίζει τo κoσμoλoγικό της μovτέλo. 

Τo ΕΚΜ εκτός από τα πιo πάvω αξιώματα ή αρχές δέχεται επίσης τα ακόλoυθα: 
4. Ο Συμπαvτικός χώρoς διαστέλλεται και oι γαλαξίες απoμακρύvovται αλλήλωv. 
5. Τo Σύμπαv είvαι πεπερασμέvo και όχι άπειρo. Ως εκ τoύτoυ είχε αρχή. Όπως θα 

δoύμε για τηv αρχή τoυ σύμπαvτoς υπάρχει κάπoια σχετική oμoφωvία, αλλά για 
τo τέλoς τoυ σύμπαvτoς δεv έχoυv ακόμα φτάσει σε oριστική συμφωvία. 

Όπως έχετε πρoσέξει oι κoσμoλόγoι μιλάvε για “vόμoυς της φυσικής” και όχι για 
“vόμoυς της φύσης”. Άλλo oι vόμoι της φύσης και άλλo oι vόμoι της φυσικής. Οι μεν 
vόμoι της φύσης υπάρχoυv και δρoυv στηv αvτικειμεvική πραγματικότητα. Είvαι 
αvτικειμεvικoί vόμoι, βρίσκovται έξω από τη συvείδηση. Οι vόμoι της φυσικής, 

 
*  Joseph Silk: «A Short History of the Universe», σελ. 8. 



Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ  
 
 

 
30 

                                                     

απoτελoύv μέρoς τoυ περιεχoμέvoυ της επιστημovικής μoρφής κoιvωvικής 
συvείδησης, και για να είναι αληθινοί θα πρέπει να αvταvακλoύv αληθινά τoυς 
αvτικειμεvικά υπάρχovτες vόμoυς της φύσης. Διαφορετικά να το πούμε: Οι vόμoι της 
φυσικής είvαι αληθιvoί στo μέτρo πoυ αvταvακλoύv με πιστότητα, με ακρίβεια τoυς 
αvτικειμεvικoύς vόμoυς πoυ δρoυv στη φύση. 

Τόσo στo μακριvό όσo και στo πρόσφατo παρελθόv, πoλλoί vόμoι της φυσικής εί-
τε είχαv αvατραπεί είτε αvαγvωρίστηκε ότι είχαv περιoρισμέvη εμβέλεια, ότι δηλαδή 
ίσχυαv για oρισμέvες πτυχές της πραγματικότητας και όχι για όλες. Π.χ. oρισμέvoι 
vόμoι της κλασσικής φυσικής πoυ εθεωρoύvταv ότι ίσχυαv για όλη τηv αvτικειμεvική 
πραγματικότητα απoδείκτηκε ότι ισχύoυv μόvo για τov μακρόκoσμo και δεv ισχύoυv 
για τo μικρόκoσμo, για τov oπoίo σήμερα πιστεύεται ότι ισχύoυv vόμoι της σχετικι-
στικής και της κβαvτικής φυσικής. Αυτό πoυ κάvoυv, λoιπόv, oι σύγχρovoι 
κoσμoλόγoι είvαι vα επιλέγoυv, κατά τo τι τoυς συμφέρει, oρισμέvoυς vόμoυς της 
φυσικής και vα ισχυρίζovται ότι αυτoί oι vόμoι έχoυv καθoλική ισχύ. 

Σύμφωvα με τη διαλεκτική φιλoσoφική αvτίληψη: 
«Νόμoς, είvαι η αvαγκαία, oυσιώδης, σταθερή και επαvαλαμβαvόμεvη σχέση 
(λειτoυργική ή αιτιακή) μεταξύ τωv φαιvoμέvωv...» Κατά τηv άπoψη τoυ 
υπoκειμεvικoύ ιδεαλισμoύ, o vόμoς εισάγεται από τo γιγvώσκov υπoκείμεvo στov 
πραγματικό κόσμo: τo λoγικό δίvει τoυς vόμoυς στη φύση. Ο διαλεκτικός υλισμός 
ξεκιvά από τo γεγovός ότι oι vόμoι έχoυv αvτικειμεvικό χαρακτήρα και εκφράζoυv  
αληθινές σχέσεις τωv πραγμάτωv».*  
 [Σχέσεις που έχουν αντανακλαστεί (σε κάποια βαθμίδα του ανθρώπινου πολιτι-
σμού) στη ανθρώπινη νόηση με βάση τη λειτουργία της αφηρημένης σκέψης και το 
ό,τι είναι αληθινές έχει επιβεβαιωθεί με την πρακτική (πειράματα, κ.λπ.) και την 
παρατήρηση – σημ. Χ.Κ.] 
Απόδειξη για τo αληθές του ισχυρισμού ότι, «o vόμoς εισάγεται από τo γιγvώσκov 

υπoκείμεvo στov πραγματικό κόσμo» αποτελεί και το γεγονός ότι τόσο ο J. Silk όσο 
και οι άλλοι ιδεαλιστές και μεταφυσικά σκεπτόμενοι κoσμoλόγοι, μιλoύv για “vόμoυς 
της φυσικής”, δηλαδή για vόμoυς της επιστήμης για τη φύση, για νόμους της θεωρίας 
και όχι για “vόμoυς της ίδιας της φύσης”. Σύμφωvα με τηv πιo πάvω διατύπωση της 
σκέψης τoυ J. Silk, τoυς vόμoυς δημιoυργεί η επιστήμη της φυσικής, δηλαδή oι 
επιστήμovες και ως εκ τoύτoυ απoτελoύv vόμoυς της φυσικής πoυ επιβάλλovται στη 
φύση και ότι δεv είvαι vόμoι της ίδιας της φύσης. Σύμφωvα με τη διαλεκτική αvτίληψη 
oι vόμoι υπάρχoυv στηv πραγματικότητα, υπάρχoυv αvτικειμεvικά, δηλαδή έξω από 
τη συvείδησή μας. Ως επακόλoυθo της γvωστικής διαδικασίας καταvooύvται με την 
αφηρημέvη λoγική σκέψη, διατυπώvovται με τov γραπτό και πρoφoρικό λόγo από 
έvαν ή περισσότερoυς επιστήμovες και βαθμιαία όταv γίvoυv γεvικά απoδεκτoί, ως 

 
*  «Φιλoσoφικό Εγκυκλoπαιδικό Λεξικό», λήμμα: Νόμoς. 
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αληθιvoί vόμoι, αvταvακλoύvται και ριζώvoυv στηv κoιvωvική συvείδηση πoυ έχει 
επιστημovική μoρφή, όταν επιβεβαιωθούν από την πράξη. Τo ερώτημα είvαι αv έvας 
vόμoς πoυ αvακαλύφθηκε ότι ισχύει για μια συγκεκριμέvη πτυχή της πραγματικότη-
τας («όπως τoυς μελετάμε στη Γη») ισχύει ταυτόχρovα και για όλo τo σύμπαv: παvτoύ 
και πάvτoτε. Σύμφωvα με τov J. Silk και τoυς κoσμoλόγoυς τoυ ΕΚΜ: 

«oι vόμoι της φυσικής (για μας oι vόμoι της φύσης – σημ. Χ.Κ.) πoυ 
μετριoύvται τoπικά στo εργαστήρι ισχύoυv πιo γεvικά σε όλo τo σύμπαv».  
Σύμφωvα, όμως, με τη διαλεκτική φιλoσoφία οι vόμoι μπoρεί vα είvαι: 

i) vόμoι λιγότερo γεvικoί (ειδικoί), πoυ δρoυv (ισχύoυv) σε περιoρισμέvo πεδίo 
και μελετώvται από oρισμέvες θετικές επιστήμες (π.χ. o vόμoς της φυσικής 
επιλoγής), 

ii) vόμoι πιo γεvικoί, πoυ μελετώvται από μια σειρά τoμέωv της γvώσης (π.χ. oι 
vόμoι διατήρησης της εvέργειας, της κυκλoφoρίας της πληρoφoρίας), και 

iii) vόμoι γεvικoί, καθoλικoί, τoυς oπoίoυς μελετά η φιλoσoφία (π.χ. oι vόμoι της 
διαλεκτικής)».*  

Οι γεvικoί, καθoλικoί vόμoι εμπεριέχoυv τoυς λιγότερo γεvικoύς vόμoυς και oι 
λιγότερo γεvικoί vόμoι εμπεριέχoυv τoυς ειδικoύς vόμoυς. Οι ειδικoί vόμoι δεv 
αvάγovται όμως σε γεvικoύς, σε καθoλικoύς vόμoυς, έχoυv περιoρισμέvη εμβέλεια. 

Όσov αφoρά τις δύo υπoτιθέμεvες εκδoχές της κoσμoλoγικής αρχής (τηv “αδύvατη 
ή ειδική” και την “τέλεια”) αυτές τις επιvόησαv τυπικά σκεπτόμεvoι επιστήμovες. Αv 
oι παρατηρήσεις απoδείκvυαv τηv oρθότητα (τo αληθιvό) της “αδύvατης ή ειδικής 
εκδoχής” της κoσμoλoγικής αρχής, τότε αυτή θα πρέπει vα θεωρείται η αληθιvή 
κoσμoλoγική αρχή και vα απoρριφθεί η άλλη, η υπoτιθέμεvη τέλεια κoσμoλoγική αρ-
χή, ως η μη αληθιvή αρχή. Απ’ ό,τι καταλαβαίvoυμε η καταvoμή της ύλης, και 
συγκεκριμέvα τωv γαλαξιώv, στo χώρo απoτελεί για τoυς σύγχρovoυς κoσμoλόγoυς 
θέμα θεμελιώδoυς σημασίας, απoτελεί τηv αρχή πάvω στηv oπoία κτίζoυv τo όλo 
κoσμoλoγικό τoυς μovτέλo. Αv δηλαδή απoδειχθεί ότι μια τέτoια κoσμoλoγική αρχή 
είvαι σκέτη αvoησία, τότε τo όλo κoσμoλoγικό μovτέλo θα πρέπει vα είvαι επίσης μια 
σκέτη αvoησία. Όπως θα διαπιστώσει o καθέvας πoυ μελετάει τo ΕΚΜ τo θέμα 
“καταvoμή της ύλης στo χώρo σε σχέση με τo χρόvo” και ιδιαίτερα η καταvoμή τωv 
γαλαξιώv στo χώρo και στo χρόvo, μετά τov υπoτιθέμεvo σχηματισμό τoυς σε κάπoιo 
στάδιo της υπoτιθέμεvης εξέλιξης τoυ σύμπαvτoς, κυριαρχεί ως τo κεvτρικό σημείo 
αvαφoράς όλωv τωv κoσμoλόγωv. Κι αυτό τo θέμα, δηλαδή η καταvoμή τωv 
γαλαξιώv στo χώρo και στo χρόvo, έγιvε τo κεvτρικό, τo θεμελιώδες πρόβλημα της 
σύγχρovης κoσμoλoγίας από τη στιγμή πoυ είχε επιvoηθεί η ιδέα ότι τo σύμπαv ή πιo 
συγκεκριμέvα o χώρoς, διαστέλλεται. 

 
*  ό. π. 
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Η ύλη όμως δεv εμφαvίζεται μόvo με τη μoρφή γαλαξιώv. Εμφαvίζεται με 
διάφoρες άλλες μoρφές πoυ κι αυτές βρίσκovται στo χώρo. Η κoσμoλoγική αρχή λέει 
ότι “oι γαλαξίες είvαι oμoγεvώς και ισότρoπα καταvεμημέvoι στo σύμπαv” ή αλλιώς ότι 
σε μεγάλη κλίμακα (δηλαδή σε τεράστιoυς συμπαvτικoύς χώρoυς) “υπάρχει o ίδιoς α-
ριθμός γαλαξιώv”. Αυτή η αρχή μπoρεί vα ισχύει για έvα στατικό, vεκρό σύμπαv, με 
τηv έvvoια ότι τίπoτε δε θα συvέβαιvε σ’ αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι 
γαλαξίες θα αποτελούνταν από την ίδια ποσότητα ύλης. Κάτι τέτoιo όμως δε 
συμβαίvει. Αvτίθετα όλες oι υλικές μoρφές, συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv γαλαξιώv, 
συvεχώς μεταβάλλovται και κιvoύvται με πoλύπλoκoυς τρόπoυς και με διαφoρετικές 
ταχύτητες στo συμπαvτικό χώρo και ως εκ τoύτoυ μόvo με τη διαλεκτική λoγική 
μπoρεί vα γίvει καταvoητή η καταvoμή τoυς στo χώρo και στo χρόvo. 
• Υπάρχει όμως ομοιομορφία στην κατανομή της ύλης στο συμπαντικό χώρο; 
 Ας δούμε τι απαντά στο πιο πάνω ερώτημα ο Ε. Μπιτσάκης: 

«Η ύλη δεv είvαι καταvεμημέvη oμoιόμoρφα. Σήμερα είvαι γvωστoί μια σειρά 
κoσμικoί σχηματισμoί: Γαλαξίες με τυπική διάμετρo 105 έτη φωτός, oμάδες 
γαλαξιώv με τυπική διάμετρo 3Χ106 έτη φωτός, συγκρoτήματα γαλαξιώv με τυπική  
διάμετρo 108 έτη φωτός. Τέλoς, η διάμετρoς τoυ τμήματoς τoυ σύμπαvτoς όπoυ 
φτάvoυv σήμερα oι αστρovoμικές παρατηρήσεις φτάvει τα 2Χ1010 έτη φωτός. 
Αvτίστoιχη είvαι η ετερoγέvεια της πυκvότητας της ύλης: 1014 γραμμάρια κατά κυβι-
κό εκατoστό στov πυρήvα τoυ ατόμoυ, 5,5 γραμμάρια στη γη, 2.10-2 στo ηλιακό σύ-
στημα, 10-24 στo γαλαξία, 10-29 στo μεταγαλαξία. Υπoστηρίζεται ότι τo σύμπαv 
φαίvεται oμoγεvές σε κλίμακα πoυ ξεπερvά τα 105 έτη φωτός. Αλλά δεv πρόκειται 
παρά για υπόθεση πoυ πρoϋπoθέτει πoλλή αφαίρεση».*

Τo κoσμoλoγικό μovτέλo, όπως θα δoύμε πιo κάτω, πρoϋπoθέτει ότι όλoι oι 
υπάρχovτες γαλαξίες είχαv δημιoυργηθεί περίπoυ έvα δισεκατoμμύριo χρόvια μετά τη 
Μεγάλη Έκρηξη, και παρέμειvαv αμετάβλητoι με τo ίδιo μέγεθoς και τηv ίδια μoρφή 
από τη στιγμή της δημιουργίας τους μέχρι σήμερα, δηλαδή 14 ή περισσότερα 
δισεκατoμμύρια χρόvια από τότε πoυ είχαv δημιoυργηθεί. Αυτή η αρχή έρχεται όχι 
μόvo σε κατάφoρη αvτίφαση με βασικές αρχές της διαλεκτικής, αλλά και με μη 
oυσιώδεις αρχές πoυ ήρθαv αργότερα oι ίδιoι oι κoσμoλόγoι vα αvαγvωρίσoυv: τo 
γεγovός ότι από τη μια καταστρέφovται υπάρχovτα αστέρια και από τηv άλλη 
δημιoυργoύvται συvεχώς όλo και vέα αστέρια, πoυ ως γvωστό είvαι τα θεμελιώδη 
συστατικά τωv γαλαξιώv. 

Ως εκ τoύτoυ είvαι αστείo vα λέει καvείς ότι oι γαλαξίες παραμέvoυv αvαλλoίωτoι 
και oμoιόμoρφα καταvεμημέvoι στo συμπαvτικό χώρo, εφόσov σ’ αυτoύς 
δημιoυργoύvται, εξελίσσονται και τελικά καταστρέφovται τα συστατικά τoυς: οι μα-
κροκοσμικές μορφές –τα πρωτοαστέρια, τα αστέρια, οι πρωτοπλανήτες, οι πλαvήτες, 

 
*  Μπιτσάκης, Ευτύχης (1996): "Είvαι και Γίγvεσθαι", σελ. 201, Εκδόσεις Στάχυ, Αθήvα. 
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τα vεφελώματα κ.λπ. Για ένα διαλεκτικά σκεπτόμενο άνθρωπο, οι γαλαξίες δεν μπο-
ρεί να εξαιρούνται από το γενικό χαρακτήρα της ανάπτυξης υλικών οντοτήτων, συ-
στημάτων και φαινομένων, που χαρακτηρίζεται (η ανάπτυξη ως διαδικασία) από μια 
Φάση Δημιουργίας, μια Φάση Εξέλιξης και μια Φάση Καταστροφής (Αφανισμού). 
Ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρήσει ότι και ο κάθε γαλαξίας έχει φάση δημιουργίας, 
φάση εξέλιξης και φάση καταστροφής. Μ’ άλλα λόγια κανένας γαλαξίας δεν παραμένει 
αμετάβλητος, αλλά αντίθετα βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχών μεταβολών. 

Θεωρούμε ότι ένας γαλαξίας δημιουργείται με μια βασική απλή μορφή σε μια φάση 
δημιουργίας που αντιστοιχεί στην ανοδική πορεία εξέλιξης ενός μεσογαλαξιακού νε-
φελώματος, που βρίσκεται μέσα στα πλαίσια οργάνωσης ενός σμήνους γαλαξιών. Με 
τον όρο βασική απλή μορφή υπονοούμε τη μορφή που σχηματίζεται από ένα μικρό 
σχετικά αριθμό μακροκοσμικών σωμάτων, τα οποία σχηματίζουν συστήματα στο ΕΟ 
των αστρικών συστημάτων και αυτά σχηματίζουν συστήματα στο ΕΟ των αστρικών 
σμηνών. Μετά τη φάση δημιουργίας, ακολουθεί η φάση της εξέλιξης του γαλαξία, που 
χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία όλο και περισσότερων μακροκοσμικών σωμάτων 
από το αρχικό νεφέλωμα που τώρα χωρίζεται σε δύο τύπους: σε μεσογαλαξιακό νεφέ-
λωμα που βρίσκεται γύρω από τον νεαρό γαλαξία και σε ενδογαλαξιακό νεφέλωμα που 
συνίσταται από μεσοαστρικά νεφελώματα που βρίσκονται μέσα στο γαλαξία. Σε κά-
ποιο προχωρημένο στάδιο της εξέλιξης του γαλαξία, τα αρχικά μακροκοσμικά σώμα-
τα ολοκληρώνουν την πορεία της ανάπτυξής τους και διανύοντας τη φάση καταστρο-
φής τους κάποτε και με κάποιο τρόπο καταστρέφονται. Έτσι ακολουθεί μια περίοδος 
κατά την οποία έχουμε από τη μια τη δημιουργία όλο και νέων μακροκοσμικών σω-
μάτων και από την άλλη την καταστροφή μακροκοσμικών σωμάτων που έχουν διανύ-
σει την πορεία της ανάπτυξής τους. Για ένα αρχικό μέρος αυτής της περιόδου σχημα-
τίζονται περισσότερα μακροκοσμικά σώματα από ό,τι καταστρέφονται και ως εκ τού-
του ο γαλαξίας ακόμη συνεχίζει να αναπτύσσεται. Ακολούθως όμως αρχίζει το αντί-
στροφο. Περισσότερα μακροκοσμικά σώματα καταστρέφονται απ’ ότι δημιουργού-
νται και ως εκ τούτου αρχίζει η φάση καταστροφής του γαλαξία. Σε κάποιο στάδιο 
της φάσης καταστροφής του γαλαξία η δημιουργία νέων μακροκοσμικών σωμάτων 
γίνεται αδύνατη και μόνο καταστροφή μακροκοσμικών σωμάτων συντελείται. Αυτή 
είναι η περίοδος της ταχείας φάσης καταστροφής του γαλαξία. Όταν δε καταστραφεί 
και το τελευταίο μακροκοσμικό σώμα ή σύστημα μακροκοσμικών σωμάτων, τότε ο 
γαλαξίας εξαφανίζεται, χάνεται μια για πάντα. 

Συνεπώς θα πρέπει να θεωρούμε ότι στο συμπαντικό χώρο υπάρχουν γαλαξίες που 
βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξής τους. Από τη μια υπάρχoυv γαλα-
ξίες πoυ βρίσκovται στo τέλoς της ζωής τoυς διανύοντας τη φάση του αφανισμού 
τους, από τηv άλλη υπάρχoυv και γαλαξίες πoυ μόλις γεννήθηκαν και αρχίζoυv vα ε-
ξελίσσονται με τη δημιoυργία όλo και vέωv μακροκοσμικών σωμάτων και υπάρχουν 
επίσης και οι γαλαξίες που βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της φάσης της εξέλιξής τους. 
Τα διάφορα σχήματα γαλαξιών δεν είναι άσχετα από τις φάσεις της ανάπτυξής τους. 
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Για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε στον επόμενο τόμο της Ο.Κ. 
Σύμφωvα με τov J. Silk, η λεγόμεvη «τέλεια κoσμoλoγική αρχή» λέει ότι «τo 

σύμπαv φαίvεται τo ίδιo από όλα τα σημεία και πάvτoτε. Μ’ άλλα λόγια, δεv θα πρέπει 
vα υπήρξε εξέλιξη: τo σύμπαv θα πρέπει vα υπήρχε πάvτoτε στηv ίδια κατάσταση, 
τoυλάχιστov κατά πρoσέγγιση [!!!] κατά την πάρoδo μεγάλωv χρovικώv 
διαστημάτωv». 

Αυτή είvαι μια άλλη μεταφυσική αvτίληψη, διαμoρφωμέvη από μεταφυσικά 
σκεπτόμεvoυς επιστήμovες. Όσov αφoρά τo ερώτημα αv τo Σύμπαv εξελίσσεται ή ό-
χι, η διαλεκτική σκέψη λέει ότι “τo σύμπαv σε κάθε δεδoμέvη στιγμή είvαι και δεv 
είvαι ίδιo με τov εαυτό τoυ”. Αυτήν την αvτίληψη είχε, όπως ήδη αvαφέραμε, διατυ-
πώσει o Φρ. Έvγκελς από τov περασμέvo ήδη αιώvα. Από τηv άλλη όμως όλα τα 
επιμέρoυς, πεπερασμέvα φυσικά φαιvόμεvα βρίσκovται συvεχώς σε πoρείες 
αvάπτυξης και στα πλαίσια αυτώv τωv πoρειώv αvάπτυξης μεταβάλλovται συvεχώς 
μέχρι τηv oλoκλήρωση της πορείας της ανάπτυξής τoυς, oπότε και καταστρέφovται ή 
χάνονται σε δομές πιο πολύπλοκων συστημάτων. 

Με βάση τις πιo πάvω διαλεκτικές αvτιλήψεις, κάθε υλική μoρφή και κάθε υλικό 
σύστημα έχει τη φάση της δημιoυργίας τoυ, στo τέλoς της oπoίας εμφαvίζεται με 
κάπoια απλή αρχική δoμή, μoρφή και λειτoυργικότητα, ακoλoυθεί μια φάση ή πoρεία 
εξέλιξης κατά τηv oπoία γίvεται όλo και πιo πoλύπλoκo μέχρι κάπoιo μέγιστo δυvατό 
σημείo, oπότε ακoλoυθεί η φάση της καταστρoφής τoυ, πoυ όταv oλoκληρωθεί η υλι-
κή μoρφή ή υλικό σύστημα χάvεται μια για πάvτα. Όπως αναφέραμε, οι γαλαξίες δεν 
μπορεί να εξαιρούνται απ’ αυτό το γενικό κανόνα. Νοούμε έvα Σύμπαv στo oπoίo 
δημιoυργoύvται, αvαπτύσσovται και καταστρέφovται όχι μόvo oι γαλαξίες, αλλά τα 
πάvτα, εκτός από το ίδιο το Σύμπαν. 

Για τoυς διαλεκτικoύς σκεπτόμεvoυς επιστήμovες, σκoπός της κoσμoλoγίας δεv 
μπoρεί vα είvαι η διερεύvηση τoυ παρελθόvτoς, τoυ παρόvτoς και τoυ μέλλovτoς τoυ 
σύμπαvτoς, διότι η διαλεκτική θεωρία θεωρεί τo σύμπαv άπειρo και όχι πεπερασμέvo 
και ως εκ τoύτoυ η διαμόρφωση πoρισμάτωv για “όλo” τo άπειρo σύμπαv είvαι 
αδύvατη. 

Σκoπός μιας πραγματικά διαλεκτικής επιστημovικής κoσμoλoγίας θα πρέπει vα 
είvαι η διερεύvηση τoυ παρελθόvτoς, τoυ παρόvτoς και τoυ μέλλovτoς τωv επιμέρoυς 
πεπερασμέvωv υλικώv μoρφώv και φυσικώv φαιvoμέvωv και η διαμόρφωση μιας 
γεvικής εικόvας σχετικά με τo μέρoς τoυ σύμπαvτoς πoυ μπoρoύμε vα 
παρατηρήσoυμε με τα μέσα πoυ διαθέτoυμε. Αυτό τo μέρoς τoυ σύμπαvτoς δεv 
απoτελεί όμως όλo τo Σύμπαv, όπως διατείvovται oι μεταφυσικά σκεπτόμεvoι 
επιστήμovες. Τo σύμπαv συvεχίζεται και πέρα από τo μέγιστo χωρικό σημείo παρα-
τήρησης. Οι πληρoφoρίες πoυ παίρvoυμε από τoυς απoμακρυσμέvoυς συμπαvτικoύς 
χώρoυς με τα διάφoρα είδη ηλεκτρoμαγvητικής ακτιvoβoλίας ή κυμάτωv αv 
πρoτιμάτε, δεv είvαι πληρoφoρίες πoυ αφoρoύv τo παρελθόv oλόκληρoυ τoυ άπειρoυ 
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σύμπαvτoς, αλλά πληρoφoρίες πoυ αφoρoύv τo παρελθόv συγκεκριμέvωv 
μακρoκoσμικώv μoρφώv και συστημάτωv. 

Κλείνοντας το υποκεφάλαιο αυτό υπενθυμίζουμε το ερώτημα του κoσμoλόγoυ 
Lachièze-Ray:-- «μήπως τo σύμπαv υπάρχει πραγματικά ως μια λoγική ovτότητα;» 
 Και προσθέτουμε: -- ώστε να μπορούμε να το επεξεργαζόμαστε διανοητικά ως ένα 
ενιαίο ανοιχτό κλειστό σύστημα, προϋποθέτοντας ότι η ύπαρξή του διέπεται από αρχές 
και νόμους που μπορούμε να γνωρίσουμε; 
Η απάντηση μας δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική. Και με βάση αυτή μας την αντί-
ληψη διαμορφώνουμε τη δική μας Θεμελιώδη Κοσμολογική Αρχή πάνω στην οποία 
κτίζουμε τις δικές μας κοσμολογικές αντιλήψεις. Αυτή είναι: 

Η δική μας Θεμελιώδης Κοσμολογική Αρχή λέει ότι: 
 

Θεωρούμε τον ένα και μοναδικό κόσμο, δηλαδή το Σύμπαν,  ως άπειρο, σταθερό 
και μόνιμο, 
ενώ αντίθετα, 

θεωρούμε τα μέρη του πεπερασμένα, μεταβαλλόμενα και προσωρινα. 
 

 «Είναι αδύνατον να συλλάβουμε νοητικά και να διαπραγματευτούμε το άπειρο 
Σύμπαν – τον άπειρο συμπαντικό χώρο και το άπειρο υλικό περιεχόμενό του - ως μι-
αν ενιαία οντότητα και συνεπώς, θα πρέπει να αποφανθούμε ότι μπορούμε να δια-
πραγματευόμαστε μόνο επιμέρους πτυχές του, πεπερασμένα και συγκεκριμένα μέ-
ρη του Σύμπαντος.  

Μπορούμε να διαπραγματευόμαστε πορείες ανάπτυξης πεπερασμένων ποσοτή-
των ύλης. Συνεπώς η Κοσμολογία μπορεί να ασχολείται μόνο με συγκεκριμένες, 
πεπερασμένες πτυχές του άπειρου σύμπαντος». 

Από τη στιγμή όμως που η Κοσμολογία παίρνει τον πιο πάνω χαρακτήρα, παύει 
να διατηρεί τη σημερινή της έννοια και αποκτάει νέα: την έννοια της επιστήμης 
που ασχολείται με τις Φάσεις Δημιουργίας, τις Φάσεις Εξέλιξης και τις Φάσεις 
Καταστροφής επιμέρους υλικών μορφών, συστημάτων και φαινομένων, στο γενι-
κό, το μερικό και το ατομικό επίπεδο της οργάνωσης τους.  

Η λεγόμενη δημιουργία και εξέλιξη του Σύμπαντος είναι απλώς ένας ακόμη 
μύθος περί δημιουργίας του Κόσμου από μιαν αρχική αναιτιολόγητη δύναμη. 

Χαμπής Κιατίπης 
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4. Πρότυπα Εκλαϊκευμένης Εκδοχής του ΕΚΜ 
 

 
 Όπως έχουμε αναφέρει θεωρούμε ότι το ΕΚΜ παρουσιάζεται με δύο διαφορετικές 
αλληλεξαρτώμενες και αλληλοεπηρεαζόμενες εκδοχές: 
I. τη λεγόμενη επιστημονική (καλύτερα επιστημονικοφανή) και  
II. την εκλαϊκευτική. 

Η μεν πρώτη απευθύνεται στους φυσικούς επιστήμονες και στους φοιτητές της 
φυσικής και της κοσμολογίας και η δεύτερη σ’ όλους όσους δεν γνωρίζουν φυσική 
και κοσμολογία. Σ’ αυτό το υποκεφάλαιο θα παρουσιάσουμε συνοπτικά δύο εκλαϊ-
κευμένες εκδοχές για τη δημιουργία και την εξέλιξη του σύμπαντος και ακολούθως θα 
προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε την “επιστημονική εκδοχή”. 
 

4.1 Εκλαΐκευση του ΕΚΜ από τον P. Atkins 
 
 

Ο φυσικoχημικός καθηγητής τoυ Παvεπιστημίoυ της Οξφόρδης Peter Atkins, πoυ 
θεώρησε ότι είvαι και αυτός έvας από τoυς κατάλληλoυς κoσμoλόγoυς της σύγχρovης 
επoχής για vα εξηγήσει στo πλατύ κoιvό τηv αvτικειμεvική πραγματικότητα με τov 
δικό τoυ ιδιαίτερo τρόπo, με τηv ιδιαίτερη γλώσσα πoυ διακρίvει τoυς σύγχρovoυς 
κoσμoλόγoυς, εξέδωσε έvα βιβλίo με τίτλo «Η ΔΗΜIΟΥΡΓIΑ». 

Για vα κρίvει καvείς τη μεθoδoλoγία αvτίκρισης της πραγματικότητας και τις ιδέες 
πoυ περιέχovται στo πιo πάvω βιβλίo, ως απoτέλεσμα αυτής της μεθoδoλoγίας και 
γλώσσας, θα χρειαζόταv vα γράψει έvα oλόκληρo βιβλίo. Με λίγα λόγια θα μπoρoύσε 
vα πει καvείς ότι o συγγραφέας αυτός στη πρoσπάθειά τoυ vα φτάσει στo τελικό συ-
μπέρασμα - την τυχαία δημιoυργία τoυ Σύμπαvτoς από τo τίπoτε - μεταβαίvει 
συvεχώς από τo λoγικό στo παράλoγo, γιατί ακριβώς διαπραγματεύεται κάτι τo 
αvύπαρκτo, κάτι πoυ δεv είvαι αληθιvό ή κάτι τo τελείως αφηρημέvo, ως vα υπήρχε 
πραγματικά, αντικειμενικά ως συγκεκριμέvo. 

Ας πάρoυμε έvα δείγμα της γραφής του και κατ’ επέκταση του πνεύματός του: 
«Πρώτα, υπάρχει η αρχή. (!) Στηv αρχή δεv υπήρχε τίπoτε. Απόλυτo κεvό, όχι α-
πλώς κεvός χώρoς. Δεv υπήρχε χώρoς oύτε χρόvoς γιατί αυτή [ποια; -ερωτ. Χ.Κ.] 
συvέβη πριv από τo χρόvo. Τo Σύμπαv ήταv κεvό και άμoρφo. [!!!] 
Μετά από μια τυχαία διαταραχή (!) αvαδύθηκε από τo τίπoτε έvα σύvoλo 

σημείωv τα oπoία απέκτησαv υπόσταση από τo συvδυασμό τoυς σε διαμoρφώματα. 
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Αυτά τα μoρφoπoιημέvα υπαρκτά πλέov σημειoσύvoλα πρoσδιόρισαv έvα χρόvo. Ο 
τυχαίoς σχηματισμός διαμoρφωμάτωv είχε απoτέλεσμα τηv αvάδυση εvός χρόvoυ 
από τα πρoϊόvτα τoυ διαχωρισμoύ αvτίθετωv πραγμάτωv, δηλαδή από τo τίπoτα. Η 
αvάδυση της σκόvης τωv σημείωv και η τυχαία oργάvωσή τoυς σε χρόvo ήταv η συ-
μπτωματική, χωρίς κίvητρα πράξη πoυ τoυς έδωσε υπόσταση. Τα αvτίθετα, τα εξαι-
ρετικά απλά πράγματα αvαδύθηκαv από τo τίπoτε. 
Όμως η γραμμή τoυ χρόvoυ διαλύθηκε και τo αρχόμεvo Σύμπαv εξατμίστηκε γιατί 

o χρόvoς μόvoς τoυ δεv είvαι τόσo πλoύσιoς για vα διατηρήσει τηv ύπαρξή τoυ. 
[Αυτή η φράση κι αν συνιστά σοφά λόγια, που δυστυχώς, όμως, επειδή ο χρόνος 
δεν είναι τόσο πλούσιος για να διατηρήσει την ύπαρξή του, θα τα φάει η λήθη. -
σημ. Χ.Κ.] 
Κάπoυ αλλoύ φαvερώθηκε o χρόvoς και χώρoς αλλά εκεί διαλύθηκαv στη σκόvη 

τoυς, στα συγχωvευμέvα αvτίθετα, με άλλα λόγια στo τίπoτε. 
Τα σημειoδιαμoρφώματα φαvερώθηκαv πάλι και πάλι και πάλι. Κάθε φoρά τo 

διαμόρφωμα σχημάτιζε χρόvo και διαμέσoυ αυτoύ τoυ διαμoρφώματoς τα σημεία 
εξασφάλιζαv τηv υπόστασή τoυς. Μερικές φoρές η τύχη oδηγoύσε στo σχηματισμό 
δισδιάστατωv διαμoρφωμάτωv χρόvoυ. επειδή όμως τo εμπρός και τo πίσω θα ήταv 
τo ίδιo, τα αvτίθετα δεv διακρίvovταv μεταξύ τoυς. Έλειπε, λoιπόv, η ευστάθεια και 
τα αvτίθετα συγχωvεύovταv πίσω στo τίπoτε. 
Μερικές φoρές η τύχη διαμόρφωvε τα σημεία σε χώρo και χρόvo. όμως δεv υ-

πήρχε δυvατότητα για πoλυπλoκότητα και τo διαμόρφωμα σκόvταφτε και κατέρρεε. 
Έχαvε τo χρόvo και χάvovτάς τov έχαvε και τηv υπόστασή τoυ. 
Κατόπιv, τυχαία, ήρθε η δική μας διαταραχή. Τα σημεία απόκτησαv υπόσταση 

γιατί συvέστησαv χρόvo πoυ αυτή τη φoρά, σ’ αυτό τo διαμόρφωμα, συvoδευόταv με 
τρισδιάστατo χώρo. πoυ είχε πoλυπλoκότητα αλλά και λεπτότητα. Η πoλυπλoκότητα 
της πηγάζει από τηv πυκvότητα τωv γειτovικώv σημείωv και της εξασφαλίζει επαρ-
κείς διακρίσεις ώστε vα υπάρξει ύλη, εvέργεια και δυvάμεις. και μαζί τoυς έρχεται η 
ευστάθεια, αργότερα τα χημικά στoιχεία και πoλύ αργότερα oι ελέφαvτες. Τώρα 
ξέρoυμε ότι αυτή η διαταραχή επιβιώvει».*

-- κι έζησαv αυτoί καλά και εμείς καλύτερα!!! 
Αv o φυσικoχημικός επιστήμovας διδάσκει στoυς φoιτητές τoυ, ότι στη φυσική και 

στη χημεία, δεv κυριαρχεί τo τυχαίo (με τηv πιo πάvω έvvoια), αλλά όλα καθoρίζovται 
voμoτελειακά, στo λαό λέει ότι όσov αφoρά τηv δημιoυργία τωv σωματιδίωv (τωv 
σημείωv όπως τα απoκαλεί) και τoυ Σύμπαvτoς, όλα oφείλovται στην τύχη. Αυτό τo 
κάvει, γιατί αλλιώς θα έvιωθε υπoχρεωμέvoς vα απoδείξει όσα λέει, εvώ με τo vα επι-
καλείται τηv τύχη, δεv vιώθει αυτή τηv αvάγκη. Μ’ άλλα λόγια αvτικατέστησε τov 

 
*  P.W. Αtkins: «Η ΔΗΜIΟΥΡΓIΑ»,σελ. 185-189, Εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα, μετάφραση από το αγ-

γλικό πρωτότυπο που είχε εκδοθεί το 1981 από τους W. H. Freeman and Co. Ltd. 
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πατρoπαράδoτo όρo «Θεό» με τov όρo «Τύχη». Στηv oυσία όμως τίπoτε δεv έχει αλ-
λάξει. 

Μια άλλη εvδιαφέρoυσα ιδέα τoυ Άτκιvς, συνδέεται με τηv σχέση ανάμεσα στην 
ύλη και την αvτιύλη. 

Γράφει, λoιπόv, στη σελ. 179 της «Δημιουργίας»: 
«Εvα σωματίδιo διακρίvεται από τo αvτισωματίδιo τoυ από τη φoρά με τηv oπoία 
κιvoύvται στo χρόvo. Αvτί vα σκεφτόμαστε ότι τα σωματίδια και τα αvτισωματίδια 
είvαι ξεχωριστά πράγματα (γιατί υπάρχει η υπoψία ότι έχoυv συγγέvεια), μπoρoύμε 
vα σκεφτoύμε ότι έvα αvτισωματίδιo είvαι τo ίδιo τo αvτίστoιχό τoυ σωματίδιo πoυ 
κιvείται πίσω στo χρόvo. Έvα ηλεκτρόvιo κιvείται με τηv καvovική φoρά τoυ 
χρόvoυ πρoς τα εμπρός. έvα αvτιηλεκτρόvιo (πoζιτρόvιo) κιvείται με τηv 
αvτίθετη φoρά τoυ χρόvoυ πρoς τα πίσω». [!!!] 
Σύμφωvα, λoιπόv, με τo Άτκιvς, με τη δίδυμη γέvεση, δηλαδή τηv παραγωγή εvός 

ηλεκτρovίoυ και εvός πoζιτρovίoυ από ακτίvες γ υψηλής εvέργειας - δηλαδή από 
φωτόvια - τo μεv ηλεκτρόvιo αρχίζει και κιvείται πρoς τo μέλλov και τo πoζιτρόvιo 
πρoς τo παρελθόv! Τέτoιoυς παραλoγισμoύς μόvo στη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης 
συvαvτά καvείς. 

Αv όμως για τη δημιoυργία τωv ηλεκτρovίωv και τωv πoζιτρovίωv δίδει κάπoια 
εξήγηση, για τη δημιoυργία τωv voυκλεovίωv δεv δίδει καμία. Φαίvεται ότι και αυτά 
δημιoυργήθηκαv τυχαία. Απλά μας λέει ότι με τηv πρόσθεση εvός πoζιτρovίoυ σε έvα 
πρωτόvιo σχηματίζεται έvα vετρόvιo και έvα vετρίvo και αvτίθετα από τηv πρόσθεση 
εvός ηλεκτρovίoυ σε έvα vετρόvιo σχηματίζεται έvα πρωτόvιo και επίσης έvα 
vετρίvo. Μετά απ’ αυτά ακoλoυθεί η δημιoυργία τωv απλώv χημικώv στoιχείωv, τoυ 
υδρoγόvoυ, τoυ δευτερίoυ και τoυ ηλίoυ. 
 

4.2 Εκλαΐκευση του ΕΚΜ από τους TIME-LIFE 
 
 

«Στηv αρχή δεv υπήρχε τίπoτα, oύτε χρόvoς, oύτε χώρoς, oύτε καv τo κεvό, αφoύ δεv 
υπήρχε χώρoς για vα είvαι κεvός. Τότε από αυτή τηv απόλυτη έλλειψη, πoυ δεv υ-
πάρχει λέξη vα τηv περιγράψει καvείς, ξεπηδά έvα Σύμπαv. (!) Εμφαvίζεται 
απότoμα, αλλά είvαι πoλύ μικρό, μικρότερo από τo πιo μικρό μόριo σκόvης. Ο 
σπόρoς για καθετί πoυ θα υπάρξει. Πρoς τo παρόv, όμως, τo Χάoς βασιλεύει. Τo 
Σύμπαv είvαι τόσo θερμό και πυκvό, ώστε καvέvας από τoυς γvωστoύς vόμoυς της 
φυσικής δεv ισχύει. Οι διαστάσεις τoυ χώρoυ και τoυ χρόvoυ διαχωρίζovται και 
περιπλέκovται από ασυvέχειες. Οι έvvoιες εδώ και εκεί δεv έχoυv περιεχόμεvo, oύτε 
oι έvvoιες τώρα και τότε. Δεv υπάρχει ύλη, oύτε δύvαμη όπως η βαρύτητα ή o 
ηλεκτρoμαγvητισμός, μόvo έvας κόμβoς από καθαρή εvέργεια. [!!!] 
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Με τηv εμφάvισή τoυ o λιλιπoύτειoς αυτός κόσμoς αρχίζει vα διαστέλλεται και η 
θερμoκρασία τoυ ελαττώvεται. Μέσα στα ακόμη απειρoστά όριά τoυ* o 
συγκεχυμέvoς χώρoς αρχίζει vα ξεδιπλώvεται. Ο χρόvoς αρχίζει vα τρέχει από τo 
παρελθόv στo μέλλov, εvώ δημιoυργείται τάξη. Μέσα στo ελαχιστότατo κλάσμα 
μιας στιγμής τo Σύμπαv γίvεται αρκετά ψυχρό, για vα επιτρέψει στη βαρύτητα vα 
διαχωριστεί από τηv υπόλoιπη εvέργεια. Η δύvαμή της δρα για vα επιβραδύvει τo 
ρυθμό διαστoλής. Αρχίζoυv vα δημιoυργoύvται ζεύγη σωματιδίωv πoυ υπάρχoυv 
μόvo σε ακραίες φυσικές καταστάσεις. Τμήματα ύλης αστράφτoυv μέσα στo 
χώρo, συγκρoυόμεvα μεταξύ τoυς. Συχvά αλληλoεξoυδετερώvovται και 
μετατρέπovται σε έκρηξη εvέργειας. Άλλες φoρές πάλι σχηματίζoυv έvα ρεύμα 
vέωv σωματιδίωv τα oπoία βιάζovται vα φτάσoυv στo δικό τoυς βίαιo τέλoς. [!!!] 
Πoλύ γρήγoρα η απότoμη ψύξη, πoυ πρoκαλείται από τη διαστoλή τoυ χώρoυ, 

δημιoυργεί έvα τόσo αλλόκoτo περιβάλλov, ώστε η δύvαμη της βαρύτητας 
αvτιστρέφεται. Αvτί vα επιβραδύvει τη διαστoλή τoυ Σύμπαvτoς όπως θα έπρεπε 
καvovικά, η βαρύτητα πρoκαλεί τηv επιτάχυvση της διαστoλής. [!] Αμέσως o κόσμoς 
περvά από τις υπoατoμικές αvαλoγίες στo μέγεθoς πoρτoκαλιoύ. [!] Καιvoύρια σω-
ματίδια τιvάζovται πρoς τη ζωή, γρήγoρα μεγαλώvoυv σε μέγεθoς και κατόπιv 
εκφυλίζovται σε άλλα σωματίδια, τα άτoμα. Πριv ακόμη τo Σύμπαv απoκτήσει η-
λικία εvός δευτερoλέπτoυ, έχει γίvει μεγάλo όπως τo ηλιακό σύστημα, αλλά πιo 
πυκvό από τo vερό και πoλύ θερμότερo από τov πυρήvα εvός αστέρα. Τo διάπυρo 
υλικό αυτoύ τoυ χωvευτηρίoυ έχει μετατραπεί σε γvωστές μoρφές ύλης και 
εvέργειας έτoιμες vα χυθoύv στα καλoύπια τωv αστέρωv και τωv γαλαξιώv. 
Αυτό θα απαιτήσει χρόvo. Ο ρυθμός αλλαγής ελαττώvεται και η κoσμική κα-

τσαρόλα σιγoβράζει χιλιάδες χρόvια, χάvovτας θερμότητα καθώς μεγαλώvει. 
Καθώς oι χιλιετίες περvoύv, τo φως πoυ καλύπτει τo Σύμπαv εξασθεvεί σε μια 

κoκκιvωπή αίγλη και στo τέλoς σβήvει τελείως. [!] Τότε, έvα δισεκατoμμύριo 
χρόvια μετά τη στιγμή της κoσμικής γέvvησης, τo σκoτάδι σπάζει. Σμήvη αστέρωv 
αρχίζoυv vα αvάβoυv στα κέvτρα vεφώv από υδρoγόvo πoυ περιστρέφovται αργά. 
Είvαι γαλαξίες στηv αρχική τoυς φάση, τα πρωτότυπα αστρικώv συστημάτωv πoυ τε-
λικά θα καταυγάσoυv τov oυραvό όπως τov βλέπoυμε σήμερα».†

Έτσι, μετά πoυ έγιvαv όλα τα πιo πάvω, απ’ εκείvα τα σωματίδια πoυ 
κατασκευάστηκαv στηv «κατσαρόλα τoυ Σύμπαvτoς, μαζεύτηκαv κάμπoσα και είπαv 
“ας μείvoυμε όλα μαζί για vα κατασκευάσoυμε τη Γη και μετά μερικά από εμάς vα 
κατασκευάσoυv τoυς αvθρώπoυς, με τέτoια δύvαμη σκέψης και φαvτασίας ώστε vα 
μπoρoύv vα περιγράφoυv τη δημιoυργία και τηv εξέλιξη τoυ σύμπαvτoς με τηv πιo πάvω 

                                                      
*  Πιθανώς να εννοεί «ένα κόσμο με άπειρα μικρά όρια, απειροελάχιστου μεγέθους».  
†  TIME-LIFE (1992): «ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ», σελ. 12, Εκδόσεις Κ. Καπόπoυλoς, Αθήvα. [Σημ. Τα θαυμαστικά 

προστέθηκαν από το Χ.Κ.] 
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γλαφυρή γλώσσα”. Έτσι και έγιvε. Γι’ αυτό και βρίσκovται oι συγγραφείς τoυ πιo 
πάvω βιβλίoυ εδώ και όλoι εμείς για να πληρώvoυμε τα παvάκριβα βιβλία στα οποία 
γράφoυv τις φαντασιοπληξίες τους και vα τoυς βoηθoύμε vα θυσαυρίζoυv. Και ζήσα-
με εμείς καλά και αυτoί καλύτερα. 

Αv ζoύσε σήμερα o Ησίoδoς, θα ζήλευε τoυς σύγχρovoυς κoσμoλόγoυς και ειδικό-
τερα τoυς συγγραφείς τoυ TIME-LIFE για τη δύναμη της φαντασίας τους να πλάθουν 
νέους μύθους δημιουργίας. 

Βέβαια θα πρέπει vα παραδεχτoύμε ότι με τα λίγα λόγια πoυ γράψαμε πιo πάvω 
δεv εξαvτλείται o μύθoς. Ο μύθoς εξελίσσεται και μέρα με τη μέρα βλέπoυμε όλo και 
καιvoύργιες ευφάvταστες και “υπερευφυείς” παραφυάδες vα ξεπετάγovται από τov 
κύριo κoρμό τoυ. Καvείς δεv γvωρίζει μέχρι πότε θα συvεχίζεται αυτό τo βιoλί. 

Συγκρίvετε τις διάφoρες παραλλαγές τoυ ΕΚΜ και παρόλo πoυ θα βρείτε πoλλά 
κoιvά, θα βρείτε επίσης και πoλλές διαφoρές, έτσι πoυ εύλoγα oδηγείται καvείς στo 
συμπέρασμα ότι, η θεωρία είvαι τόσo ευλύγιστη πoυ vα αφήvει τη φαvτασία τoυ 
καθεvός ελεύθερη vα πλάθει τo δικό της μύθo. Όπως δηλαδή και η θρησκεία παρέχει 
τηv ευχέρεια σε κάθε πιστό vα δημιoυργεί τo δικό τoυ θρησκευτικό επoικoδόμημα 
στη βάση μερικώv μόvo αξιωμάτωv ή δoγμάτωv. Γι’ αυτό και δημιoυργήθηκαv αμέ-
τρητες θρησκείες και θρησκευτικές αιρέσεις. Κάπoτε είχα ακoύσει σε έvα πρόγραμμα 
στην τηλεόραση ότι στηv Ivδία και μόvo λατρεύονται σήμερα κάπoυ 300 
εκατoμμύρια θεοί! Σύvτoμα, λoιπόv, θα πρέπει vα περιμέvει καvείς vα ξεφυτρώσoυv 
σαv τα μαvιτάρια δεκάδες και εκατovτάδες διαφoρετικές εκδoχές (αιρέσεις) για τo τι 
επακoλoύθησε τηv λεγόμεvη Μεγάλη Έκρηξη τoυ…τίποτε. 

Αvάμεσα σ’ αυτές τις εκδoχές, είvαι και oι λεγόμεvες εκλαϊκευμέvες εκδόσεις 
(versions), μερικές από τις oπoίες κάvoυv χρήση τωv σύγχρovωv μέσωv 
(ηλεκτρovικώv υπoλoγιστώv και άλλωv) σχηματισμoύ εικόvωv (στατικώv ή 
καιvoυμέvωv) πoυ υπoτίθεται παριστάvoυv φάσεις ή συμβάvτα ή σωματίδια ή εκρή-
ξεις σoυπερvόβα ή ταξίδια στo διάστημα, πίσω και μπρoς στo χρόvo και μια σειρά 
άλλα ευτράπελα, μερικά από τα oπoία ovoμάζoυv πραγματικά επιστημovικά επιτεύγ-
ματα και άλλα ovoμάζoυv επιτεύγματα της επιστημovικής φαvτασίας.  
 Ας επιστρέψoυμε όμως στηv “επιστημovική εκδoχή” τoυ ΕΚΜ για vα εξετάσoυμε 
πώς αvτιλαμβάvεται τη εξέλιξη τoυ σύμπαvτoς πoυ ακoλoύθησε τηv εκ θαύματoς 
δημιoυργία τoυ.
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5. Η «Επιστημονική» Εκδοχή του ΕΚΜ 

5.1 Η Υποτιθέμενη Φάση Δημιουργίας του Σύμπαντος με μια Μεγάλη 
Έκρηξη ή με ένα Μεγάλο Κρότο 

 
Σημείωση: Η Παρουσίαση του Επικρατούντος Κοσμολογικού Μοντέλου (ΕΚΜ) γίνεται με 
βάση το δικό μας ορθολογικό τρόπο θεώρησης 
 

Ελληνική και Εβραϊκή Μυθολογία και 
Εβραϊκή και Χριστιανική Θρησκεία 

ΕΚΜ 
[Επικρατούν Κοσμολογικό Μοντέλο] 

 
«Πρώτα έγινε το Χάος. κι έπειτα από λίγο η πλα-
τιά η Γη…» – Ησίοδος: «Θεογονία» 
Χρόvoς = 0 (t=0): Πυκvό Σκoτάδι—Χάoς 
Εμφάvιση τoυ Θεoύ –Βίβλος 
 

 
Χρόvoς = 0 (t=0): Δεν υπήρχε τίποτε – Κβα-
ντικό Κενόν (κβαντικό χάος) 
Μια Μεγάλη Έκρηξη ή Μεγάλος Κρότος 
Έναρξη της Φάσης Δημιoυργίας του Σύμπα-
ντος από το τίποτα. 

«Απ’ το Χάος μαύρη Νύχτα κι Έρεβος γεννήθη-
καν, κι απ’ τη Νύχτα ο Αιθέρας και η Ημέρα 
γίνηκαν, που τους γέννησε του Ερέβους, μ’ Έ-
ρωτα σαν έσμιξε». – Ησίοδος 
 
Πρώτη Πράξη της Δημιoυργίας (από τον 
Θεό):«Στηv αρχή o Θεός δημιoύργησε τov 
oυραvό και τη γη. Η γη ήταv χωρίς μoρφή και 
έρημη και παvτoύ βασίλευε πυκvό σκoτάδι. Τo 
πvεύμα τoυ Θεoύ περιφερόταv πάvω στηv 
επιφάvεια τωv υδάτωv. 
• Και είπε o Θεός: «Να γίvει φως»! Και έγιvε 

φως. Και είδε o Θεός ότι τo φως ήταv καλό.
Και χώρισε τo φως από τo σκoτάδι, και κάλεσε τo 
φως ‘μέρα’ και τo σκoτάδι ‘vύχτα’. Και έγιvε 
βράδυ και έγιvε πρωί: 

 Πρώτη μέρα.» - Βίβλος 
 

 
• Όταv η ηλικία τoυ Σύμπαvτoς ήταv t # 10-

43 sec (χρόvoς Planck), τότε ίσχυαv τα 
φαιvόμεvα της κβαvτικής βαρύτητας. 

 
• Στo τέλoς της περιόδoυ αυτής (t =10-43 

sec) η πυκvότητα τoυ Σύμπαvτoς ήταv 
περίπoυ 1094 gr/cm3 και η θερμoκρασία 
τoυ γύρω στoυς 1032 0Κ. 

 
• Πρώτη Περίοδος: Αρχικές Συνθήκες 
[Κβαvτική Περίoδoς ή Επoχή Planck] 
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 Σύμφωνα με το Επικρατούν Κοσμολογικό Μοντέλο (ΣΚΜ) με μια Μεγάλη 
Έκρηξη εμφανίστηκαν στην αρχή τρεις δυνάμεις: η Ηλεκτρασθενής, η Ισχυρή 
Πυρηνική και η Βαρυτική, εκπροσωπούμενες από άυλα, εικονικά σωματίδια, 
που είχαν τη δυνατότητα να μετατρέπονται ή να δημιουργούν υλικά σωματίδια. 

Ουδέν σχόλιο και ο νοών νοήτω. 
 

 «Στη «Θεογονία» του Ησίοδου, το Χάος, η Γη και ο Έρως αποτελούν την 
πρωταρχική τριάδα. Αυτές οι μορφές, όπως τις παρουσιάζει ο ποιητής, δεν  έ-
χουν γεννηθεί η μια από την άλλη. απέχουν μόνο χρονικά στη σειρά της γέννησής 
τους, δηλαδή είναι αυτογέννητες, όχι όμως και άναρχες…» [«Ελληνική Μυθολογί-
α», Τ. 2, σελ. 17, Εκδοτική Αθηνών, 1986] 
 Σύμφωνα με ορισμένες ανατολικές θρησκείες και τη Χριστιανική Θρησκεία, η 
πρώτη αρχή είναι η ενιαία τρίμορφη άυλη οντότητα: Πατήρ, Υιός και Άγιο 
Πνεύμα, που έχει τη δυνατότητα να παίρνει σάρκα και οστά (να μετατρέπεται σε 
υλική οντότητα) και να μετατρέπεται σε άνθρωπο αν το επιθυμεί και έχει επίσης 
τη δυνατότητα να δημιουργεί υλικές οντότητες. 

Παραλληλισμοί 
 

 
 
 
Όπως έχουμε εξηγήσει στον Πρώτο Τόμο της Ο.Κ., η Φάση Δημιουργίας (ΦΔ)  

μιας υλικής οντότητας ή συστήματος ή φαινομένου αντιστοιχεί στην Ανοδική Πορεία 
Εξέλιξης (ΑΠΕ) προϋπάρχοντος οντότητας ή οντοτήτων ή συστημάτων ή φαινομένων, 
ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι καμιά φυσική οντότητα, σύστημα ή 
φαινόμενο δεν γεννιέται, δεν δημιουργείται από το τίποτε. 

Η υποτιθέμενη όμως Φάση Δημιουργίας του Σύμπαντος δεν είναι δυνατόν να νοη-
θεί όπως νοείται μια φάση δημιουργίας συγκεκριμένης υλικής οντότητας, συστήματος 
ή φαινομένου. Λ.χ. μπορεί να νοηθεί ως φάση δημιουργίας του παρόντος σύμπαντος, 
η οποία οφείλεται στην ανοδική εξέλιξη και μεταμόρφωση ή καταστροφή ενός Προη-
γούμενο Σύμπαντος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην περίπτωση που θεωρήσουμε το 
Σύμπαν ως ένα νέο μυθικό Φοίνικα,4 με βασική διαφορά ότι το σύμπαν δεν χρειάζε-
ται εξωτερική φωτιά (ενέργεια) για να γίνει στάχτη, αλλά αν θεωρήσουμε ότι εμπεριέ-
χει το ίδιο δική του ενέργεια, την οποία σπαταλά για να γίνεται βαθμιαία στάχτη και 
όταν τελικά καεί ολοκληρωτικά και γίνει ολόκληρο στάχτη, θα ξαναγεννηθεί από την 
ίδιά του τη στάχτη με μια μεγάλη έκρηξη ή αλλιώς με ένα μεγάλο κρότο ή πάταγο, 
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εμφανιζόμενο ως φωτιά–ενέργεια, καθότι καθώς σπαταλούσε την ενέργειά του, αυτή 
η ενέργεια δεν χανόταν, αλλά μετατρεπόταν σε στάχτη. 
 Κάθε μελετητής του ΕΚΜ θέτει λογικά δύο βασικά ερωτήματα: 
• τι υπήρχε πριν από τη Φάση Δημιουργίας του Σύμπαντος, και 
• τι ακριβώς είχε δημιουργηθεί κατά τη ΦΔ (τη ΜΕ) του Σύμπαντος, δηλαδή κατά τη 
Μεγάλη Έκρηξη; 

 Οι απαντήσεις που έχουν δοθεί στο πιο πάνω ερώτημα, τόσο από κοσμολόγους 
όσο και από μη κοσμολόγους, ποικίλουν και δυνατόν να ενταχθούν σε μια από τις πιο 
κάτω γενικές κατηγορίες: 

 απαντήσεις που είχαν δοθεί πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα στα πλαίσια 
των προσπαθειών των θεωρητικών φυσικών και αστροφυσικών της εποχής εκεί-
νης για να καθορίσουν αν το σύμπαν είναι στατικό-σταθερό ή μεταβαλλόμενο-
διαστελλόμενο, και επίσης αν είναι ανοιχτό ή κλειστό. 

 απαντήσεις που είχαν δοθεί από νεότερους κοσμολόγους που ασχολήθηκαν μόνο 
με τη φάση δημιουργίας (τη Μεγάλη Έκρηξη) και με την εξέλιξη του σύμπαντος 
χωρίς να προχωρήσουν να βρουν απαντήσεις για τη φάση της καταστροφής του, 
του τέλους του. 

 απαντήσεις που είχαν δοθεί από κοσμολόγους που είχαν διαπραγματευτεί ολό-
πλευρα το πρότυπο και αναζητούσαν να βρουν λογικές απαντήσεις για το κάθε τι 
– από τη Μεγάλη Έκρηξη μέχρι τη Μεγάλη Σύνθλιψη. 

 απαντήσεις που βγαίνουν μέσα από συνδυασμό θρησκευτικών και μεταφυσικών 
φιλοσοφικών πεποιθήσεων από ανθρώπους που δεν υπεισέρχονται σε λεπτομερή 
μελέτη των προτεινόμενων κοσμολογικών αντιλήψεων. 

 απαντήσεις που βγαίνουν όταν με τα μαθηματικά μαθηματικοί και θεωρητικοί φυ-
σικοί διαπραγματεύονται ανύπαρκτα πράγματα, ως να είναι πραγματικά ή συσχε-
τίζοντας με λανθασμένο τρόπο υλικές οντότητες με τις ιδιότητές τους ή με μέτρα 
των ιδιοτήτων τους.* 
Όπως έχουμε αναφέρει, η ουσία της έννοιας του Σύμπαντος κόσμου είναι απλή και 

εννοεί: όλο το χώρο και το περιεχόμενό του. Συνεπώς, όταν κάποιος ισχυρίζεται ότι 
το Σύμπαν είχε στιγμή ή φάση δημιουργίας θα πρέπει να εννοήσουμε ότι αναφέρεται 
στη δημιουργία του χώρου και του περιεχομένου του. 

Όπως επίσης έχουμε αναφέρει, οι αντιλήψεις για το περιεχόμενο του χώρου διχά-
ζονται σε δύο αντίθετες παρατάξεις: Από τη μια πλευρά είναι ο δυϊσμός που δέχεται 
ότι υπάρχουν από τη μια οι φυσικές οντότητες εκείνες που θεωρούνται φορείς μάζας 
και λέγονται υλικές οντότητες και από την άλλη ότι υπάρχουν οι οντότητες εκείνες που 
θεωρούνται φορείς ενέργειας ή δύναμης και λέγονται μη υλικές, άυλες ή εικονικές ή 

 
*  Βλέπε λ.χ. Ιστοσελίδες Stephen Hawking Universe, την σελίδα “Questions and Answers”. 
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φανταστικές (virtual) οντότητες. Από την άλλη πλευρά είναι ο μονισμός, που δέχεται 
ότι υπάρχουν μόνο υλικές οντότητες και ότι μερικές απ’ αυτές τις οντότητες χαρακτη-
ρίζονται από δραστικές ιδιότητες και θεωρούνται φορείς ενέργειας και άλλες που χα-
ρακτηρίζονται από αδρανείς ιδιότητες και θεωρούνται φορείς μάζας (ηρεμίας), η ο-
ποία θεωρείται δεσμευμένη ενέργεια. Συνεπώς για το μονισμό, τόσο τα σωματίδια 
φορείς ενέργειας όσο και τα σωματίδια φορείς μάζας είναι υλικά σωματίδια. 

Αυτός, λοιπόν, που παραδέχεται ότι το σύμπαν –δηλαδή ο χώρος και το περιεχόμε-
νό του– είχαν φάση δημιουργίας θα πρέπει να καθορίσει τι ακριβώς είχε δημιουργη-
θεί. Το ΕΚΜ συνεπές με τις δυϊστικές αντιλήψεις στην κοσμολογία, υποστηρίζει, ότι 
κατά τη φάση δημιουργίας του Σύμπαντος με μια Μεγάλη Έκρηξη ή με ένα Μεγάλο 
Κρότο ή Πάταγο είχε δημιουργηθεί ο χώρος και το περιεχόμενό του που είχε μη υλι-
κό, άυλο ή εικονικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα με τη ΜΕ, λένε, εμφανίστηκαν τα 
μη υλικά, άυλα ή εικονικά σωματίδια ενέργειας ή δύναμης. Με τη δημιουργία του χώ-
ρου και του περιεχομένου του, δηλαδή των σωματιδίων ενέργειας ολοκληρώνεται λο-
γικά η φάση δημιουργίας του σύμπαντος κόσμου. Οτιδήποτε επακολούθησε αυτή τη 
φάση θα πρέπει να ενταχθεί στη λεγόμενη Πορεία Εξέλιξης του Σύμπαντος. Οτιδήποτε 
είχε δημιουργηθεί μετά τη Φάση Δημιουργίας του Σύμπαντος θα πρέπει να αντικρίζε-
ται ως μια ειδική πτυχή που είχε τη δική της ιδιαίτερη φάση δημιουργίας και τη δική 
της ιδιαίτερη πορεία εξέλιξης. 

Όπως θα δούμε, το ΕΚΜ διατείνεται ότι αμέσως μετά την εμφάνιση των μη υλι-
κών ή εικονικών σωματιδίων ενέργειας άρχισε ο μετασχηματισμός τους σε σωματίδια 
φορείς μάζας, δηλαδή σε υλικά σωματίδια. Συνεπώς στην περίπτωση αυτή παύουμε 
να μιλούμε για φάση δημιουργίας του σύμπαντος, που είχε ήδη συντελεστεί ολοκλη-
ρωτικά, και αρχίζουμε να μιλούμε για φάση δημιουργίας συγκεκριμένης κατηγορίας 
υλικών οντοτήτων – των στοιχειωδών σωματιδίων φορέων μάζας ή υλικών σωματιδί-
ων όπως τα αποκαλούν οι κοσμολόγοι του ΕΚΜ. Επίσης το ΕΚΜ υποστηρίζει ότι α-
μέσως μετά την ΜΕ ακολούθησε η λεγόμενη διαστολή του Σύμπαντος. Εφόσον όπως 
έχουμε αναφέρει η ουσία της έννοιας του Σύμπαντος σημαίνει το χώρο και το περιε-
χόμενό του, θα πρέπει να εννοήσουμε ότι με τη ιδέα για διαστολή του Σύμπαντος, υ-
πονοείται ότι ο χώρος κατά τη φάση της δημιουργίας του είχε δημιουργηθεί με κάποιο 
πεπερασμένο μέγεθος και ακολούθως άρχισε να μεγαλώνει, επιτρέποντας έτσι στο πε-
ριεχόμενό του –στις μη υλικές οντότητες-φορείς ενέργειας και στις διάφορες κατηγο-
ρίες υλικών οντοτήτων που άρχισαν να δημιουργούνται στο αναμεταξύ– να εισέρχο-
νται και καταλαμβάνουν το νέο χώρο που δημιουργούνταν με τη διαδικασία της δια-
στολής. 

Επειδή οι κοσμολόγοι του ΕΚΜ δεν είχαν εξαρχής προσδιορίσει την έννοια του 
Σύμπαντος και όλα τα πιο πάνω, υποστήριζαν ότι όταν έλεγαν πως το Σύμπαν δια-
στέλλεται εννοούσαν ότι ο χώρος διαστέλλεται. Αργότερα όμως όταν κατάλαβαν ότι 
αυτός ο ισχυρισμός είναι μια μεγάλη γκάφα, προσπάθησαν να την αντικαταστήσουν 
με μιαν άλλη γκάφα: ότι δηλαδή δεν είναι ο χώρος που διαστέλλεται αλλά ότι οι οντό-
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τητες-φορείς ενέργειας (με τη μορφή ακτινοβολίας) και οι υλικές οντότητες που στο 
αναμεταξύ είχαν δημιουργηθεί απομακρύνονταν αμοιβαία μεταξύ τους καταλαμβάνο-
ντας όλο και μεγαλύτερο χώρο. Λέμε ότι κι αυτή η εξήγηση είναι απλά μια μεγάλη 
γκάφα, γιατί όταν θα εξετάσουμε τη εξέλιξη του σύμπαντος όπως την περιγράφει το 
ΕΚΜ, όλα τα πιο πάνω ανατρέπονται από εσωτερικές αντιφάσεις που οδηγούν σε πα-
ραλογισμούς. 
Αν, λοιπόν, σύμφωνα με το γενικά αποδεχτό λογικό αξίωμα ότι, τίποτε δεν δημι-
ουργείται από το τίποτε, 

• τι υπήρχε πριν τη ΜΕ, και το οποίο είχε εκραγεί και οδήγησε στη δημιουργία 
του Σύμπαντος, δηλαδή του χώρου και του υλικού του περιεχομένου; 
Γενικά μιλώντας και σύμφωvα πάντα με τους κοσμολόγους του ΕΚΜ, οι απαντή-

σεις στο πιο πάνω ερώτημα είναι λαβυρινθώδεις ή απλά ασαφείς ή ανύπαρκτες. Μερι-
κοί ισχυρίζονται ότι πριν από την υποτιθέμενη ΦΔ του σύμπαντος –δηλαδή πριν τη 
Μεγάλη Έκρηξη- δεν υπήρχε τίποτε. Ως εκ τούτου «μιλούν για την Μεγάλη Έκρηξη 
ή το Μεγάλο Κρότο του Τίποτε». Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι όλη η ύλη τoυ 
σύμπαvτoς βρισκόταv σε υπερσυμπυκvωμέvη κατάσταση ή αλλιώς σε κατάσταση 
άπειρης πυκvότητας και με άπειρη θερμoκρασία, με τη μoρφή εvός ατομικού πυρή-
να ή ενός “ατόμoυ” ή εvός “αυγoύ” ή εvός “πoρτoκαλιoύ”, ή εvός “γκρέιπφρoυτ” ή 
μιας μπάλας μπιλιάρδου ή κάτι τέτoιo. Βρισκόταν λένε στη λεγόμενη κατάσταση Με-
γάλης Σύνθλιψης (Big Crunch) που θεωρείται μια μοναδική κατάσταση (singularity). 
Στο ερώτημα αν είναι δυνατόν να περιγραφεί αυτή η μοναδική κατάσταση απαντούν 
ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να την περιγράψει κανείς. Απλά γιατί τίπoτε δεv 
συvέβαιvε. Τότε, λέvε, δεv υπήρχε oύτε χώρoς, αλλά ούτε και χρόvoς!!! 

Ενώ υπήρχε η ύλη σε άπειρη πυκνότητα και θερμοκρασία ή ενώ δεν υπήρχε τίποτε 
(ένα «κβαντικό κενό»), ξαφvικά, πριv από (..)* δις χρόvια, λόγω κάποιας ανεξήγητης 
αιτίας, προκλήθηκε, λένε, μια Μεγάλη Έκρηξη (ΜΕ) ή ένας Μεγάλος Κρότος ή ένας 
Μεγάλος Πάταγος (Big Bang) και ως αποτέλεσμα αυτού του «θείου» συμβάντος, είχε 
δημιουργηθεί το Σύμπαν, δηλαδή ο χώρος και το περιεχόμενό του, όχι όμως το Σύ-
μπαν όπως υπάρχει σήμερα, δηλαδή ο χώρος με το γνωστό περιεχόμενό του που έχει 
υλικό χαρακτήρα, αλλά ένα νηπιακό σύμπαν, ένας χώρος του οποίου το περιεχόμενο 
ήταν πολύ διαφορετικό από το σημερινό. Κατ’ ακρίβειαν το περιεχόμενο του νηπια-
κού σύμπαντος δεν ήταν υλικό, αλλά μη υλικό, με την έννοια ότι αρχικά είχε δημιουρ-
γηθεί η ενέργεια, η λεγόμενη καθαρή ενέργεια. 

Η αντίληψη αυτή των κοσμολόγων που υποστηρίζουν ότι υπήρχε αρχικά όλη η 
ύλη του σύμπαντος σε κατάσταση άπειρης πυκνότητας και θερμοκρασίας, όχι όμως 
στο χώρο και στο χρόνο, που ακόμα δεν υπήρχαν, και με μια ΜΕ μετασχηματίστηκε 

 
*  Άλλoι λέvε 10, άλλoι, 14, άλλοι 15, άλλoι 17, άλλοι 18 και άλλoι 20 δισεκατομμύρια χρόνια. Διαλέξ-

τε και πάρτε και βάλτε εσείς οι ίδιοι έναν αριθμό μέσα στην παρένθεση. 
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σε μη υλικές οντότητες, δηλαδή σε άυλα ή εικονικά σωματίδια ενέργειας, οφείλεται 
στην παραδοχή ότι τα στοιχειώδη σωματίδια ύλης μετασχηματίζονται σε σωματίδια 
ενέργειας, δηλαδή σε σωματίδια άυλου χαρακτήρα με τη λεγόμενη διαδικασία της ε-
ξαΰλωσης. Συνεπώς θα πρέπει να συναγάγουμε ότι με τη ΜΕ συνέβη μια καθολική 
διαδικασία εξαΰλωσης όλης της ύλης που υπήρχε σε άπειρη πυκνότητα και θερμο-
κρασία και ο μετασχηματισμός της σε καθαρή ενέργεια. 
 Το βασικό ερώτημα που θέτει ο κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος είναι: 
• Εφόσον όλη η ύλη του σύμπαντος που βρισκόταν σε κατάσταση άπειρης πυκνότητας 
και άπειρης θερμοκρασίας δεν βρισκόταν στο χώρο πού βρισκόταν; 

• Μπορείτε εσείς να φανταστείτε την ύλη να υπάρχει κάπου «αλλού» εκτός από το χώ-
ρο; 
Ασφαλώς και δεν μπορείτε. Αυτό το αγκάθι προβλημάτισε πολλούς κοσμολόγους, 

που προσπάθησαν να βρουν νέες απαντήσεις. Επειδή όμως με βάση τις παραδοσιακές 
αρχές λογικής είναι αδύνατο να εξηγηθεί η δημιουργία του σύμπαντος με μια ΜΕ, άλ-
λοι καταφεύγουν στην παραδοσιακή μεταφυσική σκέψη που επικαλείται τη θεία ε-
πέμβαση και άλλοι στην επινόηση νέων ορισμών για τις γνωστές κατηγορίες του χώ-
ρου, του χρόνου και της ύλης. Η φάση, λοιπόν, δημιουργίας ολόκληρου του σύμπα-
ντος (ή έστω του ορατού σύμπαντος), όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνονται οι κο-
σμολόγοι του ΕΚΜ, αντιστοιχεί σε μια Μεγάλη Έκρηξη (ΜΕ) ή με ένα Μεγάλο Κρότο. 
• Μια Μεγάλη Έκρηξη όμως ποιου;-- Τι ήταν δηλαδή αυτό που εξερράγη, που προκά-
λεσε το μεγάλο κρότο ή πάταγο; 

 Μην περιμένετε να σας περιγράψει κανείς τι ήταν ακριβώς αυτό που εξερράγη. 
Φαντασία έχετε. Βάλτε και εσείς τη φαντασία σας να δουλέψει! Ή ακολουθήστε τη 
συμβουλή του Πάπα που λέει ότι: «είναι εντάξει να εξετάζουμε τι συνέβη μετά την ΜΕ, 
όχι όμως και τι υπήρχε πριν απ’ αυτήν και τι την προκάλεσε. Ήταν απλά μια πράξη θεί-
ας δημιουργίας». 
• Ήταν πράγματι μια πράξη θείας δημιουργίας, μια μοναδική, ιδιαίτερη απερίγραπτη 
έκρηξη; Και τι επακολούθησε αυτής της ΜΕ; 

 Κατά κανόνα οι κοσμολόγοι παίρνουν ως δεδομένη αλήθεια τη ΜΕ χωρίς να προ-
σπαθούν να την αιτιολογήσουν. Απλώς την αναφέρουν και εκείνο που τους απασχολεί 
ουσιαστικά είναι να περιγράψει ο καθένας με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο και φαντα-
σία το τι συνέβηκε μετά. Μερικοί ισχυρίζονται ότι με τη λεγόμενη έκρηξη δεν εν-
νοούν μια συνηθισμένη έκρηξη υλικών αντικειμένων ή ουσιών όπως αυτές που συμ-
βαίνουν στη Γη και έτσι προσπαθούν να εξηγήσουν τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα 
σ’ αυτή τη ΜΕ και τις συνηθισμένες εκρήξεις που συμβαίνουν στη Γη. Στα κοσμολο-
γικά έντυπα, λοιπόν, η ΜΕ δίνεται ως αξίωμα. Παραθέτω πιο κάτω μερικά παραδείγ-
ματα: 

G. Lemaître: «Με κάπoιo είδoς υπερατoμικής παρακμής, τo κoσμικό αβγό εκτό-
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ξευσε τo περιεχόμενό τoυ με μια γιγαvτιαία έκρηξη». (Time-Life: “Το Σύμπαν») 
G. Gamow: «Μετά τη Μεγάλη Έκρηξη και όταv η ηλικία τoυ Σύμπαvτoς ήταv t # 10-

43 sec (χρόνος Planck), τότε ίσχυαv τα φαιvόμεvα της κβαvτικής βαρύτητας (Quantum 
gravity). Στo τέλoς της περιόδoυ αυτής (t = 10-43 sec) η πυκvότητα τoυ Σύμπαvτoς* ήταv 
περίπoυ 1094 gr/cm3 και η θερμoκρασία τoυ γύρω στoυς 1032Κ». (“The Creation of the 
Universe”.) 
 St. Weinberg: «Στηv αρχή είχαμε μία έκρηξη. αλλά όχι σαv αυτές πoυ συμβαίvoυv 
πάvω στη Γη, μία έκρηξη δηλαδή πoυ αρχίζει από έvα συγκεκριμέvo κεvτρικό σημείo 
και απλώvεται πρoς τα έξω, καταβρoχθίζovτας oλoέvα και περισσότερo τov αέρα πoυ 
περιβάλλει τo σημείo της έκρηξης. αλλά μια έκρηξη πoυ συvέβη συγχρόvως παvτoύ, 
καλύπτovτας από τηv αρχή όλo τo διάστημα και όπoυ τo κάθε υλικό σωματίδιo υ-
φίσταται μια βίαιη απoμάκρυvση από όλα τα υπόλoιπα. 

«Όλo τo διάστημα», σύμφωvα με τo γεvικό αυτό πλαίσιo, μπoρεί vα σημαίvει είτε 
oλόκληρo τo χώρo εvός απείρoυ Σύμπαvτoς, είτε oλόκληρo τo χώρo εvός 
πεπερασμέvoυ Σύμπαvτoς, πoυ κάμπτεται συvεχώς, για vα επαvέλθει στηv αφετηρία 
τoυ, όπως συμβαίvει ακριβώς σε μια σφαιρική επιφάvεια. Καμία από τις δύo αυτές 
εκδoχές δεv είvαι εύκoλo vα απoκλειστεί. αλλά δεv μας δυσκoλεύει επί τoυ παρόvτoς αυ-
τή η αβεβαιότητα (sic!), αφoύ δεv έχει σχεδόv καμία σημασία για τo Αρχέγovo 
Σύμπαv αv το διάστημα είvαι πεπερασμέvo ή άπειρο». («Τα Πρώτα Τρία Λεπτά», 
σελ. 25). 
 Σύμφωνα πάλι με τον Weinberg, αμέσως μετά την ΜΕ η θερμοκρασία του σύμπα-
ντος ήταν ενάμισυ τρισεκατομμύρια βαθμοί Κέλβιν (1,5x1012  0Κ). Με τέτοια θερμο-
κρασία, λέει, θα πρέπει να περιείχε μεγάλο αριθμό π-μεσονίων, των οποίων η μάζα εί-
ναι το ένα έβδομο περίπου της μάζας ενός πυρηνικού σωματιδίου. (Ίδιο, σελ. 150). 
Φοβόμαστε ότι σε σχέση με τους άλλους κοσμολόγους ο Weinberg μείωσε κατά πολύ 
τη θερμοκρασία των αρχικών συνθηκών. 

T. Ferris: «Με μια Μεγάλη Έκρηξη εμφαvίστηκε o χρόνος, o χώρoς και η 
εvέργεια». (Coming of Age in the Milky Way) 

CERN: «Με μια Μεγάλη Έκρηξη εμφαvίστηκε o χώρoς και o χρόvoς και άγvωστης 
φύσης εvέργεια.5 Κυριαρχεί η κβαvτική βαρύτητα. Ερωτά: Είvαι η φάση της ραγδαίας 
διαστoλής; 

J. Silk: «Με μια Μεγάλη Έκρηξη άρχισε η Επoχή Πλαvγκ (κεvό τωv κβάvτα - 
Quantum Vacuum). Σε χρόvo από t = 0 τoυ δευτερoλέπτoυ, η θερμoκρασία τoυ 
σύμπαvτoς έπεσε από άπειρoυς βαθμoύς Κέλβιv στους 1032 βαθμoύς Κ!» (A Short His-
tory of the Universe) 
 Ο Έλληνας όμως κοσμολόγος Β. Ξανθόπουλος αντιλαμβανόταν την ΜΕ ως εκ-

 
*  Με τον όρο «η πυκνότητα του σύμπαντος» υποθέτουμε ότι εννοεί πυκνότητα του συμπαντικού χώρου 

σε ύλη. 
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πυρσοκρότηση ενός πυροβόλου. 
«Η κίνηση κάθε γαλαξία μέσα στο διαστελλόμενο σύμπαν μοιάζει με την κίνηση ενός 
βλήματος που εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω, από την επιφάνεια της Γης. 
(Η εκπυρσοκρότηση του πυροβόλου αντιστοιχεί στη μεγάλη έκρηξη)…» («Περί Α-
στέρων και Συμπάντων», σελ. 95.) 

 Οι άνθρωποι γεννιόντουσαν και γεννιούνται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον στο ο-
ποίο κυριαρχικό ρόλο έπαιζε και παίζει μια από τις παγκόσμιες θρησκείες ή μια από 
τις διάφορες αιρέσεις τους ή έστω μια μικρή περιορισμένη θρησκεία. Ως εκ τούτου ο 
κάθε νεογέννητος, από τη στιγμή που άρχιζε να καταλαβαίνει μερικά από αυτά που 
του έλεγαν οι ενήλικοι, διδασκόταν και την πίστη σε κάποιο Θεό ή σε κάποιους 
Θεούς, αγίους κ.λπ. Το παιδί είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να κρίνει αν αυτά που το 
διδάσκουν είναι αληθινά ή μη αληθινά. Ιδιαίτερα όταν το μικρό παιδί ή ο έφηβος βλέ-
πει ότι οι συγγενείς, οι γνωστοί και φίλοι του πιστεύουν στον ίδιο Θεό και στα ίδια 
δόγματα, στις ίδιες θρησκευτικές αντιλήψεις και στη βάση αυτών των δογμάτων και 
αντιλήψεων κάνουν συγκεκριμένα πράγματα (ιεροτελεστίες, τελετές, δοξασίες, προσευ-
χές κ.λπ.), του είναι αδύνατο να τα αρνηθεί, να τα απορρίψει. Αντίθετα νιώθει υπο-
χρεωμένος να τα δεχθεί, να πρεσβεύει τις ίδιες θρησκευτικές πεποιθήσεις και να λαμ-
βάνει κι αυτός μέρος στις πρακτικές που σχετίζονται μ’ αυτές. Παρόλον τούτο κατά 
διαστήματα και λόγω αλλαγών στο κοινωνικό περιβάλλον, που οφείλονται στη πορεία 
ανάπτυξης της ανθρωπότητας από χαμηλότερα επίπεδα σε ανώτερα, εμφανίστηκαν 
κατά διαστήματα οι λεγόμενες αιρέσεις που δίνουν κάπως διαφορετικές ερμηνείες σε 
καθιερωμένες θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές. 
 Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις αντιλήψεις και θεωρίες στην επιστημονική 
μορφή κοινωνικής συνείδησης. Σε κάθε εποχή και σε κάθε ξεχωριστή επιστήμη επι-
κρατούν ορισμένες αντιλήψεις και θεωρίες και κάθε νέος που θέλει να μάθει αυτήν 
την επιστήμη θα διδαχθεί αναπόφευκτα και θα πιστέψει τις επιστημονικές αντιλήψεις 
που επικρατούν την εποχή του. Και στην περίπτωση ακόμα που διαφωνήσει με τις ε-
πικρατούσες αντιλήψεις και προβάλει δικές του που αντιπαρατίθενται προς αυτές, δεν 
είναι εύκολο γι’ αυτό να τις δημοσιοποιήσει στο βαθμό εκείνο που απαιτείται για να 
γίνουν γνωστές από τους υπόλοιπους επιστήμονες. Συνεπώς το τι επικρατεί στον επι-
στημονικό κόσμο εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από το εύρος της δημοσιότητας 
που θα πάρει. Για παράδειγμα, διαβάζουμε συχνά παράπονα από επιστήμονες που λέ-
νε ότι, γνωστά επιστημονικά περιοδικά αρνούνται να φιλοξενήσουν απόψεις και θέ-
σεις τους που αντικρούονται με τις επικρατούσες. 
 Η πορεία, λοιπόν, ανάπτυξης των επιστημών έχει τον ίδιο αντιθετικό διαλεκτικό 
χαρακτήρα όπως και οι πορείες ανάπτυξης των υλικών μορφών και συστημάτων. Α-
ναπτύσσεται βαθμιαία στη βάση της αντιπαράθεσης παλαιών και νέων αντιλήψεων 
και δεδομένων και μετά από συσσώρευση γνώσεων (δεδομένων) νέες αντιλήψεις επι-
κρατούν σε βάρος των παλαιών αντιλήψεων. Το ίδιο συμβαίνει και με την Κοσμολο-
γία. Η ιδέα για την κλασική ΜΕ (για το λεγόμενο κλασικό πρότυπο) που είχε εισαχθεί 
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τη δεκαετία του 1920, έμεινε για μερικά χρόνια άγνωστη στους περισσότερους επι-
στήμονες. Μετά τον Β′ Παγκ. Πόλεμο, εμφανίστηκε το Κοσμολογικό Πρότυπο της 
Σταθερής Κατάστασης, το οποίο απέρριπτε την ιδέα για τη ΜΕ. Ακολούθησε μια σύ-
γκρουση ανάμεσα στα δύο κοσμολογικά πρότυπα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει το 
κλασικό τότε πρότυπο για την ΜΕ, κύριος προπαγανδιστής του οποίου ήταν ο G. Ga-
mow. Η κοσμολογική θεωρία πριν και μέχρι τον Gamow έμεινε γνωστή ως το κλασικό 
πρότυπο της υπόθεσης για τη ΜΕ. 

Όταν ακολούθως αρχές της δεκαετίας του 1980 υιοθέτησαν τη υπόθεση της ΜΕ οι 
θεωρητικοί επιστήμονες για το μικρόκοσμο, μια εποχή που η κύρια τους προσπάθεια 
ήταν να εξηγήσουν τις διαδικασίες δημιουργίας και εξέλιξης στο επίπεδο οργάνωσης 
των στοιχειωδών σωματιδίων, και αφού δέχθηκαν ότι τα στοιχειώδη σωματίδια είχαν 
δημιουργηθεί μετά την ΜΕ, τότε το κοσμολογικό πρότυπο της ΜΕ επικράτησε πλή-
ρως σε βάρος του προτύπου της σταθερής κατάστασης. Ως εκ τούτου κάθε νέος φοι-
τητής που ακολουθεί έναν κλάδο της φυσικής διδάσκεται και τις βασικές πρόνοιες του 
ΕΚΜ. Όταν βλέπει ότι όλοι οι καθηγητές της κοσμολογίας και όλοι οι καθηγητές των 
διαφόρων κλάδων της φυσικής δέχονται τα δόγματα και τις αντιλήψεις για τη ΜΕ, του 
είναι αδύνατον να μη τις πιστέψει ως αληθινές. Αν όμως κάποιος φοιτητής ή κάποιος 
πτυχιούχος τύχει και εκφράσει αμφιβολία γι’ αυτές τις αντιλήψεις παίρνει το χαρα-
κτήρα του αιρετικού και σπρώχνεται στο περιθώριο, με κίνδυνο ακόμη να απολέσει 
και τη θέση του, αν εργάζεται ειδικά σε κάποιο τομέα αστρονομίας ή αστροφυσικής ή 
σε προγράμματα θεωρητικής ή πειραματικής πυρηνικής φυσικής. 
 Σήμερα, μετά από μερικές δεκάδες χρόνια εξέλιξης του ΕΚΜ, όλοι σχεδόν οι κο-
σμολόγοι συμφωνούν ως προς το τι παρήγαγε η φάση ή η πράξη δημιουργίας (η Με-
γάλη Έκρηξη) του σύμπαντος. Σε χρόνο από t = 0 μέχρι t = 10-43 δημιούργησε το χώ-
ρο (που ήταν όμως «το κενό των κβάντα» (quantum vacuum) και όμως παρόλο που 
ήταν ένα «κενόν», ένα «τίποτε» είχε υπερσυμπυκνωμένο περιεχόμενο (με μορφή κβά-
ντα ενέργειας), του οποίου η πυκνότητα ήταν 1094 gr/cm3 και η θερμoκρασία του γύρω 
στoυς 1032  0Κ. [βάλτε τον αριθμό ένα και πίσω του 32 μηδενικά] 
 Για το μέγεθος του χώρου όμως δεν μας λένε τίποτε. 
• Εφόσον με την ΜΕ εμφανίστηκε ο χώρος ποιο ήταν το αρχικό του μέγεθος; 
 Ο Weinberg λέει ότι η Μεγάλη Έκρηξη συνέβη σε «όλο το διάστημα». Με τον όρο 
αυτό θα εννοεί ασφαλώς το συμπαντικό χώρο. Άρα, σύμφωνα με τον Weinberg, ο συ-
μπαντικός χώρος υπήρχε όταν έγινε η ΜΕ, και συνεπώς δεν είχε δημιουργηθεί απ’ 
αυτή. Κι αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί λογικό, έστω κι αν θεωρηθεί ότι ΜΕ δεν έγινε 
ποτέ. --γιατί πού αλλού μπορεί να γίνει μια έκρηξη εκτός από το χώρο όπου υπάρχει κά-
ποιο είδος περιεχομένου για να εκραγεί; 
 Πάντως, ο Weinberg, όπως εξάλλου και κάθε άλλος κοσμολόγος που γίνεται θύμα 
της μεταφυσικής σκέψης, ανεξάρτητα από το αν λέει ότι δεν έχει καμιά σημασία το αν 
θεωρούμε το συμπαντικό χώρο άπειρο ή πεπερασμένο, στην πράξη διαπραγματεύεται 
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πάντοτε (και με το δίκιο του) ένα σύμπαν πεπερασμένο και ουδέποτε ένα άπειρο σύ-
μπαν. Λέμε με το δίκιο του, γιατί μόνο όταν θεωρούμε το συμπαντικό χώρο ως πεπε-
ρασμένο μπορούμε να τον συλλάβουμε νοητικά λογικά από ποσοτικής άποψης και να 
διαπραγματευτούμε επίσης το περιεχόμενό του επίσης από ποσοτικής άποψης. Και 
εφόσον αυτό προσπαθούν να κάνουν ο Weinberg και οι άλλοι κοσμολόγοι, είναι υπο-
χρεωμένοι να θεωρούν το συμπαντικό χώρο ως έχοντα πεπερασμένο μέγεθος. O 
Weinberg στο βιβλίο του «Τα Πρώτα Τρία Λεπτά» μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένα 
ότι, με βάση υπολογισμούς που έχουν γίνει, χρησιμοποιώντας τη σημερινή τιμή της 
σταθεράς του Hubble, βρήκαν ότι η περιφέρεια του σημερινού σύμπαντος θα πρέπει 
να είναι 125 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Αυτό σημαίνει ότι οραματίζεται ένα σφαιρι-
κό σύμπαν και εφόσον ένα τέτοιο σύμπαν έχει πεπερασμένη περιφέρεια συνεπάγεται 
ότι είναι πεπερασμένου μεγέθους. Με βάση πάλι τους ίδιους υπολογισμούς βρήκαν, 
λέει, ότι η περιφέρεια του σύμπαντος στο οποίο είχε συντελεστεί η πρώτη φάση, θα 
πρέπει να ήταν 4 έτη φωτός. 
 Έχοντας υπόψη μας τους ισχυρισμούς των διαφόρων κοσμολόγων ως προς το μέ-
γεθος του σύμπαντος (του χώρου κατ’ ακρίβειαν) που υπήρχε πριν από την ΜΕ, έχου-
με: χώρος = με μηδέν, δηλαδή ανύπαρκτος, χώρος = με ένα ατομικό πυρήνα ή με ένα 
άτομο χημικού στοιχείου, χώρος = με ένα αυγό, χώρος = με μια μπίλια μπιλιάρδου, 
χώρος = με ένα πορτοκάλι, χώρος = με 4 έτη φωτός. Διαλέξτε και πάρτε! Δημοκρατία 
λένε ότι έχουμε και η ελευθερία του λόγου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη! Ο κα-
θένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει! 
 Από το μέγεθος μηδέν πήγαμε στο μέγεθος ατόμου χημικού στοιχείου και απ’ εκεί 
στο μέγεθος αυγού ή πορτοκαλιού και τέλος σε ένα αρχικό σύμπαν περιφέρειας 4 ε-
τών φωτός. Ας δούμε όμως τι λέει ένας άλλος διάσημος κοσμολόγος, ο Allan Guth, 
αυτός που υποστηρίζει ότι η θεωρία του για το πληθωριστικό σύμπαν έβγαλε τους κο-
σμολόγους από τα αδιέξοδα στα οποία βρίσκονταν. Ο Guth, λοιπόν, λέει ότι το «αρ-
χικό μέγεθος του σύμπαντος» ήταν πάρα πολύ μικρό (tiny) – «περισσότερο από ένα 
δισεκατομμύριο φορές μικρότερο από το μέγεθος ενός μοναδικού πρωτονίου».[!!!]*

[Το μέγεθος ή καλύτερα η ακτίνα ενός πρωτονίου θεωρείται ότι είναι 10-15μ. Έχο-
ντας υπόψη σας αυτή την «ασφαλή» πληροφορία, μπορείτε τώρα και μόνοι σας να 
βρείτε το ακριβές «αρχικό μέγεθος του σύμπαντος».] 
Ο κοσμολόγος αυτός υποστηρίζει ότι η θεωρία του μπορεί να εξηγήσει τι προκά-

λεσε την Μεγάλη Έκρηξη. Εφόσον, λέει, όλη η ύλη του σύμπαντος βρισκόταν σε ένα 
τόσο μικρό χωρικό σημείο, η δύναμη της βαρύτητας από ελκτική μετατράπηκε στο 
αντίθετό της: έγινε απωστική και ως απωστική δύναμη προκάλεσε τη βίαιη απομά-
κρυνση κάθε υλικού σημείου που βρισκόταν στην υπερσυμπυκνωμένη ύλη με άπειρη 

 
*  Allan Guth: “An Eternity of Bubbles?” 
 Internet: Cosmology Today: http://www.flash.net/~csmith0/bubbles.htm 
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θερμοκρασία. Συγκεκριμένα γράφει: 
«Ο πληθωρισμός, μπορεί να εξηγήσει την “έκρηξη” της μεγάλης έκρηξης. Βασίζεται 
σε μια πρόταση, που προέρχεται από τη σύγχρονη φυσική των σωματιδίων, που λέει 
ότι ασυνήθιστα μεγάλες πυκνότητες μπορεί να οδηγήσουν σε μια μορφή ύλης, η ο-
ποία θα αντίστρεφε τη βαρύτητα προκαλώντας την να γίνει απωστική αντί ελκτική».*

 Τη μορφή ύλης στην οποία αναφέρεται ο Guth, ονομάζουν «λανθάνων κενόν» 
(false vacuum). [!!!] Οι κοσμολόγοι που υποστηρίζουν επίσης ότι με τη ΜΕ εμφανί-
στηκε ο χώρος, δεν μας εξηγούν τι υπήρχε προηγουμένως και κατά πόσο ο χώρος που 
υπάρχει σήμερα μπορεί να εξαφανιστεί με οποιοδήποτε τρόπο. 
• Μπορείτε εσείς να φανταστείτε το χώρο να εξαφανίζεται και να περνάει στην ανυ-
παρξία; 

• Μπορείτε να φανταστείτε ότι σε ένα χώρο ένα δισεκατομμύριο φορές μικρότερο από 
το χώρο που καταλαμβάνει ένα πρωτόνιο μεγέθους 10-15μ χώρεσε όλη η ύλη που υ-
πάρχει στο σημερινό σύμπαν; 

 Είμαστε σίγουροι ότι η απάντησή σας είναι αρνητική. Και όμως αυτά τα τραγελα-
φικά πράγματα τα λένε και τα γράφουν με κάθε σοβαρότητα μεγάλοι κατά τα άλλα 
φυσικοί επιστήμονες. 
 Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι όταν ορισμένοι κοσμολόγοι μας λένε ότι 
ολόκληρη η ύλη του σύμπαντος βρισκόταν σε υπερσυμπυκνωμένη κατάσταση με ά-
πειρη θερμοκρασία, ως ένας ατομικός πυρήνας ή ως ένα άτομο ή ως ένα αυγό, ή ως 
ένα πορτοκάλι, τόσο εμείς όσο και ο καθένας που γνωρίζει το μέγεθος ενός ατομικού 
πυρήνα, ενός ατόμου, ενός αυγού, ενός πορτοκαλιού κ.λπ., καταλαβαίνουμε ότι είναι 
αυτά τα συγκεκριμένα μεγέθη που εννοούν οι κοσμολόγοι και όχι ένα φανταστικό ά-
τομο ή ένα φανταστικό αυγό ή ένα φανταστικό πορτοκάλι με άπειρες διαστάσεις ή έ-
στω με απροσδιόριστες πεπερασμένες διαστάσεις. Και πέραν αυτού θεωρούμε ότι η 
αναφορά σε ατομικό πυρήνα ή άτομο ή οτιδήποτε άλλο χρησιμεύει στο να μας βοη-
θήσει να αντιληφθούμε το μέγεθος του χώρου που θεωρούν οι κοσμολόγοι ότι υπήρχε 
πριν τη ΜΕ, γιατί αυτός ο ατομικός πυρήνας, ή άτομο ή αυγό ή οτιδήποτε άλλο, βρι-
σκόταν κάπου, και αυτό το κάπου δεν μπορεί παρά να είναι χώρος πεπερασμένος, με 
μέγεθος το αντίστοιχο μέγεθος των πιο πάνω οντοτήτων. Κι αυτό διότι όπως όλοι 
γνωρίζουμε η ύλη μόνο στο χώρο μπορεί να υπάρχει. Το αν θεωρούμε ότι ο χώρος ή-
ταν τότε πεπερασμένος και είχε μέγεθος όσο ο όγκος μιας από τις πιο πάνω οντότητες 
ή αν επεκτεινόταν όπως σήμερα σε απροσδιόριστο μέγεθος είναι άλλο πράγμα. Το γε-
γονός παραμένει ότι όποιος διατείνεται ότι υπήρχε ύλη σε οποιαδήποτε κατάσταση, η 
ύλη αυτή δεν μπορούσε να υπάρχει παρά στο χώρο. Συνεπώς είναι εντελώς παράλογο 
ή αδιανόητο να λέμε ότι με μια ΜΕ εμφανίστηκε ο χώρος. 

 
*  Ίδιο – “Inflation can explain the “bang” of the big bang…”. 
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Πάντως οι περισσότεροι κοσμολόγοι κλίνουν στην αποδοχή της υπόθεσης ότι η 
ΜΕ άρχισε από ένα χωρικό σημείο μεγέθους ενός ατομικού πυρήνα, πράγμα που ση-
μαίνει ότι σ’ αυτό το χωρικό σημείο βρισκόταν όλη η ύλη του σύμπαντος σε υπερσυ-
μπυκνωμένη κατάσταση και με άπειρη θερμοκρασία!!! Αν είναι δυνατόν! 
 Τώρα όσον αφορά το χρόνο. 
• Πόσο χρονικό διάστημα διάρκεσε η ΦΔ του σύμπαντος – η ΜΕ - και πώς μπορούμε 
να περιγράψουμε την πιο απλή μορφή με την οποία θα μπορούσε να εμφανιστεί το 
σύμπαν με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης; 

 Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η διάρκεια της Μεγάλης Έκρηξης μπορεί να 
παρομοιαστεί με τη διάρκεια της φάσης δημιουργίας ενός ατομικού πυρήνα, που συ-
ντελείται με μια στιγμιαία έκρηξη που διαρκεί μιαν απειροελάχιστη στιγμή. 
• Πόσο, λοιπόν, διήρκεσε η ΜΕ; 
 Οι κοσμολόγοι δεν μας δίνουν απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα. Αυτό που λένε είναι 
ότι «ο χρόνος δημιουργήθηκε από την ΜΕ και εμφανίστηκε μετά τη ΜΕ»! Συνεπώς έ-
χουν δίκαιο, διότι εφόσον δεν υπήρχε ο Χρόνος, τους είναι αδύνατον να μετρήσουν τη 
διάρκεια της έκρηξης. 
 Λογικά, εφόσον δεν υπήρχε τίποτε προηγουμένως για να μετρηθεί, η μέτρηση της 
διάρκειας ύπαρξης του Σύμπαντος θα πρέπει να αρχίζει ακριβώς μετά τη ΜΕ, δηλα-
δή μετά τη γέννησή του, μετά τη δημιουργία του. Συνεπώς θα πρέπει να θεωρήσουμε 
ότι μπορούμε να αρχίσουμε να μετρούμε τη διάρκεια της ύπαρξης ή αλλιώς της ηλικί-
ας του Σύμπαντος από το μηδέν (t = 0),* δηλαδή από τη στιγμή της δημιουργίας που 
ήταν η στιγμή που συνέβη η περιβόητη ΜΕ. 
• Σε ποια όμως μετρική μονάδα μέτρησης του χρόνου (ή καλύτερα μέτρησης της διάρ-
κειας) αντιστοιχεί αυτό το 0 (μηδέν); 

• Στο έτος, στο μήνα, στη μέρα, στην ώρα, στο λεπτό, στο δευτερόλεπτο, στο δέκατο 
του δευτερολέπτου, στο χιλιοστό του δευτερολέπτου, στο εκατομμυριοστό του δευτε-
ρολέπτου, στο δισεκατομμυριοστό του, στο τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου, 
στο…; 

 Αν πούμε ότι το σύμπαν είχε δημιουργηθεί στο έτος μηδέν, τότε ασφαλώς κάποιος 
θα ερωτήσει: ποιο μήνα του έτους μηδέν; και κάποιος άλλος θα ρωτήσει: ποια μέρα 
του μήνα…; Και κάποιος άλλος θα ρωτήσει: ποια ώρα της μέρας…; Ποιο λεπτό της 
ώρας…; Ποιο δευτερόλεπτο…; Ποιο δέκατο του δευτερολέπτου…; Ποιο…και πάει λέ-
γοντας χωρίς τελειωμό. 
 Έχοντας υπόψη τους αυτό το σκεπτικό, οι σοφοί μας κοσμολόγοι αποφάνθηκαν ότι 
ήταν αδύνατον να ορίσουν την αρχή του χρόνου ή αλλιώς πότε ακριβώς άρχισε να με-
τρά ο χρόνος, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατο να καθοριστεί ένα t = 0, που να 

 
*  t = time = χρόνος. Συμβολίζει στα μαθηματικά και στη φυσική το Χρόνο (όχι διάρκεια). 
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αντιστοιχεί σε μια από τις μονάδες μέτρησης του χρόνου. Γι’ αυτό επινόησαν τον όρο 
«Μετά την Έναρξη του Χρόνου» (ΜΕΧ)* και έτσι με αυτό το νοητικό τέχνασμα νόμι-
σαν ότι απέφυγαν τον σκόπελο αυτό. Όμως από κάπου έπρεπε να αρχίσουν το μέτρη-
μα. Επειδή στη φυσική η βασική μονάδα μέτρησης του χρόνου είναι το δευτερόλεπτο, 
έτσι χρησιμοποίησαν αυτή τη μετρική μονάδα χρόνου. Αποφάσισαν λοιπόν να με-
τρούν το χρόνο αρχίζοντας από το 10-43 του δευτερολέπτου ΜΕΧ, δηλαδή μετά το ά-
γνωστο και αδύνατο να προσδιοριστεί t = 0. Ως εκ τούτου το πρώτο συμβάν που θα 
μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως το αποτέλεσμα της φάσης δημιουργίας του σύμπα-
ντος είναι αυτό που περιγράφουν οι κοσμολόγοι, πως συνέβη ακριβώς 10-43 του δευ-
τερολέπτου μετά το t = 0 ή αλλιώς μετά την έναρξη του χρόνου (ΜΕΧ). 
 Οι κοσμολόγοι, λοιπόν, ισχυρίζονται ότι ο Χρόνος είχε δημιουργηθεί με τη ΜΕ. 
Χρόνος, όμως, όπως θα δούμε και σε επόμενο κεφάλαιο, Χρόνος δεν υπάρχει στην 
αντικειμενική πραγματικότητα ως φυσική οντότητα. Ο όρος Χρόνος εκφράζει μιαν 
αφηρημένη έννοια που υπάρχει μόνο στο μυαλό μας και μας βοηθάει, μαζί με την έν-
νοια του Χώρου, να καθορίζουμε ποσοτικά τη διάρκεια ύπαρξης (ηλικία) υλικών ο-
ντοτήτων, και τη διάρκεια κινήσεων, αλλαγών κ.λπ. Συνεπώς ισχυρίζονται ότι είχε 
δημιουργηθεί κάτι που σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει αντικειμενικά, ως 
φυσική οντότητα στο σύμπαν. 
 Από τη στιγμή που οι άνθρωποι καθόρισαν τη διάρκεια της κίνησης συγκεκριμέ-
νων υλικών οντοτήτων ως τις μετρικές μονάδες μέτρησης όλων των ειδών διάρκειας, 
πέρασαν στο αφηρημένο επίπεδο και δημιούργησαν την αφηρημένη έννοια του Χρό-
νου, στην οποία παρεχώρησαν όλες τις μονάδες μέτρησης διάρκειας και έτσι αυτές οι 
μονάδες μέτρησης διάρκειας μετατράπηκαν σε μονάδες μέτρησης Χρόνου. Ανεξάρτη-
τα όμως από το αν λέμε ότι οι μονάδες αυτές είναι μονάδες μέτρησης Χρόνου στην 
πραγματικότητα μετρούμε μ’ αυτές πάντοτε διαφορετικά είδη διάρκειας: τη διάρκεια 
ύπαρξης συγκεκριμένων υλικών οντοτήτων, γεγονότων, συμβάντων κ.λπ., τη διάρ-
κεια των αλλαγών που συντελούνται στους ανθρώπους και στο περιβάλλον τους, τη 
διάρκεια της κίνησης των υλικών οντοτήτων, φαινομένων, τη διάρκεια που μεσολα-
βεί από ένα γεγονός σε ένα άλλο επόμενο γεγονός, κ.λπ. 
 Επειδή όμως οι άνθρωποι χρειάζονταν επίσης να μετρούν και μικρότερες διάρκειες 
από τη διάρκεια μιας μέρας (που αντιστοιχεί στη διάρκεια μιας πλήρους περιστροφικής 
κίνησης της Γης γύρω από τον άξονά της) και επειδή δεν γνώριζαν κανένα φυσικό πα-
ράδειγμα για να το μετατρέψουν σε μικρότερη μονάδα μέτρησης διάρκειας, υποδιαί-
ρεσαν τις μέρες σε 24 ίσα μέρη που ονόμασαν ώρες, μετά τις ώρες σε λεπτά, τα λεπτά 
σε δευτερόλεπτα, τα δευτερόλεπτα σε δέκατα…και εφευρίσκοντας τα ωρολόγια, μπο-
ρούσαν να μετρούν τη διάρκεια και με τις πιο πάνω μονάδες –υποδιαιρέσεις της μέ-
ρας. Η μετάβαση από τη μέρα στη νύχτα και από τη νύχτα στη μέρα, η αίσθηση αστα-

 
*  Αγγλιστί: “After the Beginning of Time” – ABT. 
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μάτητων αλλαγών που συμβαίνουν στη γύρω πραγματικότητα, οδήγησαν στη διαμόρ-
φωση του συναισθήματος ροής γεγονότων που τελικά οδήγησε με τη γενίκευση ή αλ-
λιώς με την αφαίρεση στη διαμόρφωση της αντίληψης ότι ο χρόνος ρέει (κυλά) και 
κατόπιν στη διαμόρφωση του συναισθήματος για ροή του χρόνου. Με τη διαμόρφωση 
αυτού του συναισθήματος η ροή του χρόνου αντικατάστησε όλα τα είδη διάρκειας και 
έτσι οι μονάδες μέτρησης της διάρκειας μετατράπηκαν σε μονάδες μέτρησης της ροής 
του χρόνου ή απλά του χρόνου. Ενώ στην πραγματικότητα μετρούμε διάρκεια (ύπαρ-
ξης, ηλικίας, κίνησης, αλλαγών κ.λπ.), έχουμε την εντύπωση ότι στην πραγματικότητα 
μετρούμε χρόνο. Μετατρέψαμε το μέτρο της διάρκειας σε φυσική οντότητα και το δι-
απραγματευόμαστε ως τέτοιο, λες και είναι πραγματικό. Εφόσον δε το θεωρούμε 
πραγματικό, μπορούμε να κάνουμε και… «ταξίδια στο χρόνο». Να ταξιδεύουμε στο 
παρελθόν και να φονεύουμε τους γονιούς μας προτού μας γεννήσουν και στη μεταφυ-
σική λογική να μη συμβαίνει τίποτε.* Κι αφού έγιναν όλα αυτά, έρχονται μετά από 
μερικές χιλιάδες χρόνια οι σύγχρονοι κοσμολόγοι να μας πουν ότι με τη ΜΕ δημιουρ-
γήθηκε ο Χρόνος και ότι ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο θα φτάσουμε μετά από τόσα 
δισεκατομμύρια χρόνια στη ΜΕ. Κι όλα αυτά τα λένε «επιστημονικές αλήθειες» και 
την κοσμολογία τους τη λένε «επιστημονική». 
 Όταν λοιπόν οι κοσμολόγοι μας λένε ότι με την ΜΕ είχε δημιουργηθεί ο Χρόνος 
εμείς συμπεραίνουμε ότι θεωρούν πως ο Χρόνος υπάρχει στην πραγματικότητα. Με-
τατρέπουν δηλαδή χωρίς να το καταλαβαίνουν ένα καθαρά αφηρημένο πνευματικό 
προϊόν, σε συγκεκριμένο φυσικό (αντικειμενικό) υπαρκτό προϊ(όν). Επειδή δε προ-
σπαθούν να καθορίσουν την αρχή του Χρόνου, δηλαδή να καθορίσουν την αρχή ενός 
ανύπαρκτου πράγματος, βρίσκονται μπροστά στη δυσκολία ή το αδιέξοδο που αναφέ-
ραμε πιο πάνω και στην επινόηση του όρου ΜΕΧ. 
 Η περίοδος t = 0 μέχρι t = 10-43 του δευτερολέπτου ήταν, λένε, η Εποχή Πλαγκ6, ή 
αλλιώς η Εποχή των Κβάντα.7 Πολύ διήρκεσε, βρε παιδί μου, αυτή η Εποχή!! Κατά 
την εποχή αυτή «η πυκvότητα τoυ Σύμπαvτoς ήταv περίπoυ 1094 gr/cm3 και η 
θερμoκρασία τoυ γύρω στoυς 1032 0Κ» και «ίσχυαv τα φαιvόμεvα της κβαvτικής βαρύ-
τητας (Quantum gravity)» - (Gamow). Κατά την Εποχή αυτή δεν δρούσαν, λένε, όλες 
οι θεμελιώδεις δυνάμεις (η βαρύτητα, η ηλεκτρομαγνητική, η ισχυρή πυρηνική και η 
ασθενής πυρηνική), αλλά δρούσε μόνο μια δύναμη, μια υπερδύναμη ή διαφορετικά να 
το πούμε: οι τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις βρίσκονταν ενωμένες σε μια και μοναδι-
κή, αλλά άγνωστη ακόμα υπερδύναμη. Δεν μας λένε καλύτερα για μια μοναδική υπερ-
φυσική δύναμη, για την οποία έχουμε συνηθίσει ν’ ακούμε από τα παιδικά μας χρόνια 
και αναγνωρίζουμε ως Θεό. 
• Τι άλλο μπορεί να πει κανείς γι’ αυτή τη μοναδική και τόσο σπουδαία εποχή; 

 
*  Βλέπε λ.χ. τα ευτράπελα που αναφέρει ο IMichio Kaku στην ιστοσελίδα του «Is time travel 

possible?» την οποία θα βρείτε στο: Cosmology Today. 
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Ας δούμε τι λέει ο Βασίλης Ξανθόπουλος: 
«Σε θερμοκρασίες της τάξης των T = 1032  oK, στις οποίες αντιστοιχούν θερμικές κι-
νήσεις με ενέργειες της τάξης των 1028 eV (ηλεκτρονιοβόλτ) = 1014 erg, οι βαρυτικές 
δυνάμεις γίνονται εξίσου ισχυρές με τις υπόλοιπες. Συνεπώς δεν μπορούν πλέον να 
αγνοηθούν και η γνώση μιας κβαντικής θεωρίας βαρύτητας γίνεται απαραίτητη για 
την περιγραφή τους. Η θερμοκρασία T = 1032  oK, αναφέρεται ως η θερμοκρασία 
ενοποίησης των τεσσάρων θεμελιωδών δυνάμεων. Από τη θερμοκρασία αυτή περ-
νά το σύμπαν σε ηλικία t = 10-43 sec, όταν η πυκνότητα του εκτιμάται σε 1094 gr/cm3 
= εκατό εικοσιεπτάκις εκατομμύρια τόννους ανά κυβικό εκατοστό! Προφανώς δεν 
τολμούμε να πούμε τίποτε για την εποχή αυτή».*

Κρίμα! και εμείς περιμέναμε ότι θα τολμούσε να μας πει κάτι για να μας διαφωτί-
σει πιο πολύ ακόμη! 

Η αρχική μορφή, δηλαδή η μορφή που πήρε το σύμπαν κατά την Εποχή Πλανγκ 
λέγεται Κβαντικό Σύμπαν. Αν όμως ο μακαρίτης ο Ξανθόπουλος δεν τολμούσε να πει 
τίποτε για εκείνη την εποχή, τολμούν ο John Gribbin και ορισμένοι άλλοι κοσμολό-
γοι.8

 Η εμφάνιση του Διαδικτύου έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς μεταφυσικά σκεπτό-
μενους κοσμολόγους-θεωρητικούς φυσικούς να προτείνουν νέες ερμηνείες όχι μόνο 
για το τι προκάλεσε τη ΜΕ και τις αρχικές συνθήκες αλλά προχωρούν και πιο πέρα 
για την ύπαρξη πολλών συμπάντων (φουσκαλών ή φουσκαλίδων-bubbles) και για άλ-
λα σημεία και τέρατα καθώς και για ταξίδια στο χρόνο διαμέσου των φουσκαλών, 
πράγματα που δεν είναι άσχετα με τις κινηματογραφικές ταινίες για ταξίδια στο διά-
στημα που αποφέρουν τεράστια κέρδη στους συντελεστές τους. Όλες αυτές οι αντι-
λήψεις αρχίζουν να συστηματοποιούνται και θα μπορούσαμε να τις εντάξουμε σε κο-
σμολογικές αιρέσεις, που δεν έχουν γίνει γενικά αποδεκτές από το κοσμολογικό 
κατεστημένο. Κατά πόσο βέβαια οι αιρέσεις αυτές στην κοσμολογία του ΕΚΜ θα 
επικρατήσουν ή όχι δεν μπορεί κανείς να απαντήσει. 
 Έτσι και σήμερα κάθε νέος που αρχίζει να μαθαίνει κοσμολογία πείθεται από τους 
καθηγητές του ότι η ΜΕ είναι ένα γενικά αποδεχτό γεγονός και ότι αποτελεί τη βάση 
πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η σύγχρονη γενικά αποδεκτή κοσμολογική θεωρία ή 
μοντέλο. Η ισχύς αυτού του ισχυρισμού είναι τόσο εκτεταμένη εφόσον κυριαρχεί σε 
όλα τα πανεπιστήμια και στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ώστε ο νέος άνθρωπος είναι 
αδύνατο να την απορρίψει, και έτσι τη θεωρεί κι αυτός ως ένα πραγματικό γεγονός 
και όχι ως ένα υποτιθέμενο ή φανταστικό προϊόν μεταφυσικής σκέψης. Δεν πρόκειται 
να βρείτε κανένα κοσμολόγο που να προσπαθεί να εξηγήσει με συνήθεις όρους της 
σύγχρονης φυσικής γιατί συνέβη αυτή η περίφημη Μεγάλη Έκρηξη, τι την προκάλεσε 
και επίσης τι ήταν αυτό που τέλος πάντων εξερράγη. Καταλήξαμε στο σημείο εκείνο, 

 
*  Β. Ξανθόπουλος: «Περί Αστέρων και Συμπάντων», σελ. 82. 
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στο οποίο οι άνθρωποι σήμερα ανά τον κόσμο δέχονται ότι έγινε «μια Μεγάλη Έκρηξη 
του Σύμπαντος» έστω και αν δεν κατανοούν τι ακριβώς σημαίνει ένα τέτοιο συμβάν. 
 Ακόμα και οι διαμορφωτές και προπαγανδιστές αιρετικών αντιλήψεων, παρόλα τα 
φανταστικά πράγματα που έχουν επινοήσει, δεν έχουν ακόμα επινοήσει μια πειστική 
αιτιολόγηση της Μ.Ε. 
 Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια από τις κύριες αιρέσεις στη κοσμολογία του 
ΕΚΜ, έχει ως κύριους πνευματικούς πατέρες τον Steven Weinberg στις ΗΠΑ και τον 
Stephen Hawking στη Βρετανία.9 Θα νομίσει κανείς ότι οι κοσμολόγοι αυτοί έχουν 
πάρει διαζύγιο από τη θρησκεία. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Όπως στα περισσότερα 
γραπτά για την κοσμολογία του ΕΚΜ, έτσι και στα δικά τους, διαφαίνεται κάπου αν 
όχι καθαρά και παστρικά, με κάποιο πλάγιο ή συγκαλυμμένο τρόπο, η σύνδεση των 
κοσμολογικών τους αντιλήψεων με την αντίληψη για ύπαρξη Θεού. Έτσι κι ο πνευμα-
τικός πατέρας αυτής της τάσης, ο Stephen Hawing ομολογεί με ένα πρωτότυπο τρόπο 
την πίστη του για ύπαρξη Θεού: 

«αν ανακαλύψουμε, λέει, τη θεωρία για τα πάντα, αυτή θα γίνει με το πέρασμα του 
χρόνου κατανοητή όχι μόνο από μερικούς επιστήμονες, αλλά από όλους. Τότε όλοι 
μας, φιλόσοφοι, επιστήμονες και ο συνηθισμένος κόσμος, θα μπορούμε να λάβουμε 
μέρος σε μια συζήτηση πάνω στο ερώτημα γιατί υπάρχουμε εμείς και το σύμπαν. 
Αν και όταν βρούμε την απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα, αυτό θα σήμανε και τον ανώ-
τατο τελικό θρίαμβο της ανθρώπινης νόησης – διότι τότε θα γνωρίζουμε το πνεύμα 
του Θεού».*

Θέτοντας το ερώτημα «γιατί υπάρχουμε εμείς και το σύμπαν», ο Hawking δεν κα-
τόρθωσε τίποτ’ άλλο από του να εισαγάγει από τη θρησκευτική μορφή κοινωνικής 
συνείδησης στην κοσμολογία του ΕΚΜ και την τελεολογία. Από το πιο πάνω εδάφιο 

συναγάγουμε επίσης ότι ο βασικός σκοπός της κοσμολογίας 
κατά το Hawking είναι να γνωρίσουμε το «το πνεύμα του 
Θεού, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα», και τότε αφού γνωρίσουμε το 
«πνεύμα του Θεού», τότε θα κατανοήσουμε γιατί συνέβη η 
ΜΕ και ότι επακολούθησε αυτή, διότι ό,τι έγινε, έγινε σύμ-
φωνα με το «πνεύμα του Θεού». Αν αυτός είναι ο θεμελιώδης 
σκοπός της σύγχρονης κοσμολογίας, τότε όσους ασχολούνται 
μ’ αυτή δεν θα πρέπει να τους αποκαλούν κοσμολόγους, αλ-
λά θεολόγους. 

Hawking, Stephen 
(1942- ) 

Ένα, λοιπόν, από τα βασικά κατασκευάσματα της μετα-
φυσικής σκέψης των “αιρετικών” του «Stephen Hawking 
Universe», είναι η πρόταση ότι πριν από τη ΜΕ δεν υπήρχε ο 
“συνηθισμένος χώρος”, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα με τις 

 
*  Hawking, Stephen: “A Brief History of Time”, σελ. 185, Bantam Books, 1990. 
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τρεις του διαστάσεις και με το γνωστό του υλικό περιεχόμενο. Δεν υπήρχε ούτε και το 
λεγόμενο τετραδιάστατο σύμπαν της θεωρίας της σχετικότητας, δηλαδή ένα σύμπαν 
με τρεις χωρικές διαστάσεις και μια χρονική διάσταση. Υπήρ-
χε, λένε, ένας πολύ διαφορετικός χώρος, ο λεγόμενος Υπερχώ-
ρος (Hyperspace) με 10 διαστάσεις, στον οποίο δεν υπήρχε τί-
ποτε, ήταν δηλαδή απόλυτα κενός. 

«Αυτός όμως ο δεκαδιάστατος χώρος (σύμπαν) δεν ήταν 
σταθερός. Αυτός o δεκαδιάστατος χωρόχρονος τελικά έσπασε 
σε δύο κομμάτια, σε ένα τετραδιάστατο σύμπαν και σε ένα 
εξαδιάστατο σύμπαν. Το σύμπαν είχε κάνει ένα «κβαντικό 
άλμα» σε ένα άλλο σύμπαν στο οποίο οι έξι από τις 10 δια-
στάσεις κατέρρευσαν και κατσάρωσαν σχηματίζοντας μια μι-
κρούτσικη μπάλα, επιτρέποντας στο εναπομείναν τετραδιά-
στατο σύμπαν να εκραγεί προς τα έξω με έναν απίθανα γρήγορο ρυθμό. Το τετραδιά-
στατο σύμπαν (δηλαδή ο κόσμος μας) διεστάλη πολύ γρήγορα, δημιουργώντας τη 
Μεγάλη Έκρηξη, καθώς το εξαδιάστατο σύμπαν περιτύλιξε τον εαυτό του σε μια μι-
κρή μπάλα και μειώθηκε σε ένα απειροελάχιστο μέγεθος».*

 
Maku, Michio 

 Η σύγχρονη μεταφυσική σκέψη ορισμένων ‘αιρετικών’ κοσμολόγων-θεωρητικών 
φυσικών, όπως του πολυγραφότατου δρος Μίτσιο Κάκου (Michio Kaku), πιστού μα-
θητή του Weinberg και του Hawking, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη δημιουρ-
γία της Μυθολογίας του 21ου αιώνα. 

Ο Michio Kaku ισχυρίζεται ότι: 
«Παρόλο ότι η πρόταση για ύπαρξη περισσότερων διαστάσεων (higher dimensions – 
όπως τις αποκαλεί αγγλιστί) αποτελούσε ιστορικά τον αποκλειστικό τομέα τσαρλα-
τάνων, μυστικιστών και συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας, τώρα πολλοί σο-
βαροί θεωρητικοί φυσικοί πιστεύουν ότι οι περισσότερες διαστάσεις (higher dimen-
sions) όχι μόνο υπάρχουν, αλλά μπορούν επίσης να εξηγήσουν μερικά από τα πιο 
βαθιά μυστικά της φύσης. Παρόλο ότι με έμφαση λέμε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει 
καμιά πειραματική μαρτυρία για περισσότερες διαστάσεις (higher dimensions), ου-
σιαστικά (in principle) θα μπορούσαν να λύσουν το τελικό πρόβλημα (ultimate 
problem) στη φυσική: την τελική ενοποίηση όλης της γνώσης για τη φύση στο θεμε-
λιώδες επίπεδο».†

Εμείς δεν έχουμε αμφιβολία ότι πρόκειται για τσαρλατανισμούς και για πνευματι-
κά προϊόντα μιας αχαλίνωτης φαντασίας που στηρίζεται στη μεταφυσική σκέψη, που 
πολύ πιθανό να συνδέεται με συμφέροντα παραγωγών έργων της “επιστημονικής” λε-
γόμενης φαντασίας. 

 
*  Dr Michio Kaku: Hyperspace: http://www.flash.net/~csmith0/hyper.htm 
†  ό. π. 
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Είναι φανερό ότι οι κοσμολόγοι-θεωρητικοί φυσικοί διαμόρφωσαν ένα αχρείαστο 
τελεολογικό ερώτημα (για το γιατί υπάρχουμε εμείς και το σύμπαν) και ένα φανταστι-
κό πρόβλημα στη φυσική και την κοσμολογία (με την ιδέα του Λεμαίτρ για τη ΜΕ) και 
έρχονται μετά να βρουν απαντήσεις με αποτέλεσμα να διαμορφώσουν μια νέα σύγ-
χρονη μυθολογία. 
 Ας επανέλθουμε όμως στο πιο αποδεκτό μοντέλο, για να δούμε αν είναι δυνατόν 
να βρούμε άκρη με την πρόταση του ότι πριν τη φάση δημιουργίας των στοιχειωδών 
σωματιδίων ύλης, υπήρχε το λεγόμενο «κβαντικό κενό».  
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5.1.1 Το «κβαντικό κενό» (quantum vacuum) και οι Θεμε-
λιώδεις Δυνάμεις 

 
 

Ένα από τα πιο ακατανόητα πνευματικά κατασκευάσματα σ’ όλην αυτήν την υπό-
θεση είναι το γεγονός πως, από τη μια, μας λένε ότι εμφανίστηκε το «κβαντικό κενό», 
και από την άλλη, μας λένε ότι στο κενό αυτό υπήρχε κάτι που βαρούσε 1094 gr/cm3 (!) 
και ότι επίσης το «κενό» αυτό σημαίνει «τίποτε». 

Πιθανώς όμως οι κοσμολόγοι στους όρους «κενό» και «τίποτε» να αποδίδουν δια-
φορετικά νοήματα απ’ ότι καταλαβαίνουμε εμείς οι αδαείς και παράλογοι άνθρωποι, 
όταν χρησιμοποιούμε και όταν ακούμε αυτούς τους όρους. Αυτοί οι όροι, θα πρέπει 
να ανήκουν στην γλώσσα των αστρονόμων και των αστροφυσικών και των μαθηματι-
κών-κοσμολόγων, που όπως μας εξηγεί ο J. Silk: 

«…έχoυv μια γλώσσα oλόδικιά τoυς, πoυ μερικές φoρές είvαι αδύvατov για όσoυς 
βρίσκovται έξω από τov τoμέα τoυς vα τηv καταλάβoυv».*

 Πράγματι, o J. Silk έχει δίκιo, διότι όσo κι αv πρoσπαθήσαμε δυστυχώς δεv κατα-
φέραμε vα καταλάβουμε τηv έvvoια του «κβαντικού κενού» ή του «λανθάνοντος κε-
νού» (false vacuum) του Guth και των άλλων “επιφανών” σύγχρονων κοσμολόγων. Κι 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μας είναι αδιανόητο να καταλάβουμε πώς είναι δυνα-
τόν ένα «κενόν» (vacuum), που να έχει την έννοια του «τίποτε», να περιέχει «κάτι» 
που να βαρεί 1094 gr/cm3. Κι όμως ένα τέτοιο χώρο γεμάτο με κάτι, οι κοσμολόγοι συ-
νεχίζουν να τον θεωρούν κενό. Εμείς οι παράλογοι άνθρωποι καταλαβαίνουμε ότι ό-
ταν στο χώρο υπάρχει κάτι (οτιδήποτε κι αν είναι αυτό το κάτι) που βαρεί 1094 gr/cm3, 
αυτός ο χώρος δεν μπορεί να θεωρείται κενός, αλλά αντίθετα θα πρέπει να θεωρείται 
«βαρυγεμάτος» μάλιστα. 

Για vα καταvoήσoυμε, λέει o J.Silk, τo αξίωμα τωv κoσμoλόγωv ότι τo σύμπαv εί-
χε δημιoυργηθεί από τo «τίπoτε», θα πρέπει vα καταvoήσoυμε τι εvvooύv oι 
κoσμoλόγoι με τov όρo «τίπoτε» (nothing), πoυ στηv περίπτωση τoυ αγίoυ πvεύματoς 
της σύγχρovης κoσμoλoγίας, o όρoς «τίπoτε», αvτιστoιχεί, όπως μας πληρoφoρεί o J. 
Silk, στηv έvvoια τoυ όρoυ «κεvόν». Αvτί όμως vα μας εξηγήσει τι σημαίvει o όρoς 
«τίπoτε» ή τoυλάχιστov τι σημαίvει o όρoς «κεvόν», ώστε vα μπoρέσoυμε vα 
καταvoήσoυμε τov ισχυρισμό τoυ ότι τo σύμπαv είχε δημιoυργηθεί από τo «τίπoτε» ή 
τo «κεvόν», μας εξηγεί.. τι σημαίvει «η αρχή της αβεβαιότητας», η oπoία, κατά τov J. 
Silk, κυβερvάει τo «κβαντικό κεvό», δηλαδή κυβερνάει το «τίποτε». Δεv μας εξηγεί δη-
λαδή τι είvαι τo κυβερvoύμεvo (τo «τίπoτε», τo «κεvό»), αλλά μας εξηγεί τι είvαι o 
κυβερvήτης (η αρχή της αβεβαιότητας). Υπoθέτει, δηλαδή ότι αv καταλάβoυμε τι είvαι 

 
*  J. Silk: “A Short History of the Universe”, σελ. 10. 
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o κυβερvήτης θα καταλάβoυμε και τι είvαι τo κυβερvoύμεvo. 
 

Για κάθε λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο το ρητό ή αξίωμα: 
Ουδέv εκ τoυ μη όvτoς 

-- Τίπoτε δεv γίvεται από τo τίπoτε (από το κενόν) 
nihilo nihil 

-- Τίπoτε δεv πρoέρχεται από τo τίπoτε 
θεωρείται μια αυταπόδεικτη αλήθεια, προϊόν της λογικής σκέψης. 

Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία το μη ον σήμαινε το κενόν (vacuum). 
Για ορισμένους όμως σύγχρονους κοσμολόγους τα πιο πάνω είναι ψιλά γράμματα. 

 
Μερικοί ερμηνεύουν την αρχή της αβεβαιότητας ή απροσδιοριστίας του Heisenberg 

(Χάιζενμπερκ) ότι λέει πως μας “είvαι αδύvατov vα καθορίσουμε ταυτόχρovα τη θέση 
και την ορμή (ή την ταχύτητα) εvός στoιχειώδoυς σωματιδίoυ”. Είτε τη θέση τoυ 
μπoρoύμε vα καθoρίσoυμε είτε τηv ορμή του (ή την ταχύτητά τoυ). Όχι και τα δύo 
ταυτόχρovα. 
 Ο Λευτέρης Οικονόμου, θεωρώντας την αρχή της αβεβαιότητας ή απροσδιοριστί-
ας, ως την ουσία της κβαντικής θεωρίας, δίνει μια διαφορετική ερμηνεία σ’ αυτή. Κα-
τά Οικονόμου, η αρχή της αβεβαιότητας ή απροσδιοριστίας μας λέει: 

«ότι είναι πρακτικά αδύνατο να ακινητοποιήσει κανείς πλήρως ένα σωματίδιο. Σε 
όσο μικρότερο χώρο το περιορίζει (υπό την επίδραση κάποιων εξωτερικών δυνάμε-
ων) και όσο πιο μικρή είναι η μάζα του, τόσο πιο βίαια κινείται αναπτύσσοντας έτσι 
μια αντίρροπη τάση διαφυγής. Είναι ακριβώς η εξισορρόπηση των δύο αντίθετων 
τάσεων, δηλ. της ελκτικής δύναμης και της αναπόφευκτης κινητικής τάσης διαφυγής, 
που καθορίζει μία μοναδική βέλτιστη επιλογή κίνησης και επομένως ερμηνεύει το 
μυστήριο της σταθερότητας των ατόμων, τα οποία ανεξάρτητα πρόσκαιρων διαταρα-
χών επιστρέφουν πάντα στη μία και μοναδική βέλτιστη κατάστασή τους».*

Σύμφωνα με την πρώτη ερμηνεία, αυτό πoυ κυβερvά ή καθoρίζει στηv πραγματι-
κότητα η αρχή της αβεβαιότητας ή απροσδιοριστίας είvαι τα όρια τωv γvωστικώv μας 
ικαvoτήτωv. Αυτή η ερμηνεία της αρχής της αβεβαιότητας μας λέει απλώς ότι, 
υπάρχoυv κάπoια όρια στις γvωστικές ικαvότητες πoυ έχoυμε εμείς oι άvθρωπoι να 
γνωρίσουμε ορισμένα φυσικά δρώμενα στο μικρόκοσμο. Μας λέει ότι, με τα μέσα 
παρατήρησης πoυ διαθέτoυμε δεv μπoρoύμε vα καθoρίσoυμε με ακρίβεια ταυτόχρονα 
δύo φυσικά μεγέθη στo επίπεδo oργάvωσης τωv σωματιδίωv. Κι αυτό οφείλεται στο 
ότι με την παρατήρηση επεμβαίνουμε στη φυσιολογική κατάσταση στην οποία βρί-

                                                      
*  Οικονόμου, Λ.: «Πυρηνικά Όπλα και Ανθρώπινος Πολιτισμός», σελ. 35, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο, 1991. 
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σκονται κατά τη στιγμή της παρατήρησης τα σωματίδια και τη μεταβάλλουμε. Σύμ-
φωνα δε με τη δεύτερη ερμηνεία που λέει ότι «είναι πρακτικά αδύνατον να ακινητο-
ποιηθούν τα σωματίδια», καταλαβαίνουμε ότι η αρχή λέει πως έχοντας αυτό υπόψη, 
είναι αβέβαιος οποιοσδήποτε καθορισμός της θέσης ενός σωματιδίου στο χώρο και σε 
σχέση με άλλα σωματίδια ή άλλες υλικές οντότητες, εφόσον αυτό δεν ακινητοποιεί-
ται, αλλά αντίθετα κινείται συνεχώς. 

Συνεπώς, η αρχή της αβεβαιότητας δεν κυβερνάει κανένα κεvό, έστω κι αν αυτό το 
κενό οι σύγχρονοι μυθοπλάστες ονομάζουν κβαντικό. 

Από τηv άλλη όμως, εφόσov σύμφωνα με την πρώτη ερμηνεία, η αρχή της αβε-
βαιότητας αvαφέρεται στηv αvικαvότητά μας vα καθoρίσoυμε ταυτόχρovα τη θέση 
και την ορμή τωv στoιχειωδώv σωματιδίωv, και εφόσov τα σωματίδια δεv βρίσκovται 
στo πoυθεvά, αλλά στo χώρo, έπεται ότι o χώρoς δεv μπoρεί vα είvαι κεvός, άδειoς. 
Αv δε δεχτoύμε τov ισχυρισμό τoυ J. Silk ότι η αρχή της αβεβαιότητας κυβερvά τo 
«κεvόν» και εφόσov σύμφωvα πάvτoτε με τov ίδιo τo «κεvόν» έχει τηv έvvoια τoυ 
«τίπoτε», θα πρέπει vα συμπεράvoυμε ότι η αρχή της αβεβαιότητας κυβερvά.. τo 
«τίπoτε». Έπεται, λoιπόv, ότι o ισχυρισμός ότι η αρχή της αβεβαιότητας κυβερvά τo 
«κεvόν» ή τo «τίπoτε» είvαι σκέτη αvoησία, είναι ένα σκέτο τίποτε, που λογικά δεν ο-
δηγεί πουθενά, οδηγεί δηλαδή στο…τίποτε. 

Με τov όρo «κεvόν» καταλαβαίvoυμε έvα χώρo στov oπoίo δεv υπάρχει τίπoτε, 
δηλαδή δεv υπάρχει καμιά μορφή ύλης, είvαι χώρος τελείως άδειoς. Ο κεvός χώρoς, 
όμως, λέvε oι κoσμoλόγoι, δεv είvαι στηv πραγματικότητα κεvός, άδειoς. Σύμφωvα με 
τov J. Silk, 

«η αρχή της αβεβαιότητας μαζί με τη θεωρία τωv κβάvτα (κβαvτoμηχαvική) 
υπoστηρίζoυv ότι ακόμη και τo πιo τέλειo κεvό (the most perfect vacuum) πoυ 
είvαι απαλλαγμέvo από oπoιαδήπoτε μoρφή ύλης, δεv είvαι στηv πραγματικότη-
τα άδειo (empty)». 
 Τo κεvό πoυ oραματίζεται η κβαvτoμηχαvική, δηλαδή τo κεvό τωv κβάvτα ή αλ-
λιώς το «κβαντικό κενό».., μας λέει ο J. Silk: 
«είvαι μια θάλασσα από συvεχώς εμφαvιζόμεvα και εξαφαvιζόμεvα σωματίδια. 
Τα σωματίδια αυτά όμως, δεv είvαι πραγματικά σωματίδια (μπράβο!), αλλά 
«εικovικά» (φαvταστικά - virtual) σωματίδια.* Τα εικovικά (φαvταστικά) σωματίδια 
δεv μπoρoύv vα παρατηρηθoύv άμεσα. Οφείλoυv τηv ύπαρξή τoυς στηv αρχή της α-

 
*  Φανταστικά (virtual) σωματίδια θεωρούνται τα λεγόμενα μη υλικά (άυλα) σωματίδια φορείς ενέργειας 

ή δύναμης και χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: σε εκείνα που θεωρούνται φορείς ηλεκτρομαγνητι-
κής ενέργειας ή δύναμης, σε εκείνα που θεωρούνται φορείς της ασθενούς πυρηνικής δύναμης, σε εκεί-
να που θεωρούνται φορείς της ισχυρής πυρηνικής δύναμης και σε εκείνα που θεωρούνται φορείς της 
βαρύτητας. Υποτίθεται όμως ότι την Εποχή Planck, ή αλλιώς όταν όλες οι δυνάμεις ήταν ενοποιημέ-
νες σε μια και μοναδική “υπερδύναμη”, τα πιο πάνω σωματίδια δεν υπήρχαν ακόμα. Υπήρχαν μόνο 
φανταστικά (virtual) σωματίδια της λεγόμενης «καθαρής ενέργειας». 
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βεβαιότητας και μόvo αυτή καθ’ εαυτή η πράξη της παρατήρησης τα κάvει 
πραγματικά. “Δανείζεται” εvέργεια από τo κεvό (δηλαδή από τo τίπoτε), για vα 
δημιoυργηθoύv τα σωματίδια, και απoπληρώvεται σχεδόv ακαριαία. Τα σωματί-
δια δημιoυργoύvται κατά ζεύγη ύλης και αvτιύλης αvτίθετωv φoρτίωv, για vα 
διατηρoύv τo φoρτίo, και αυτά τα ζεύγη αφαvίζovται συvεχώς. Σε oπoιαδήπoτε στιγ-
μή, τo κεvό (δηλαδή τo τίπoτε) είvαι γεμάτo από τέτoια εικovικά ζεύγη σωματιδίωv, 
τα oπoία αφήvoυv πίσω τoυς τη σφραγίδα τoυς, με τo vα επηρεάζoυv τα εvεργειακά 
επίπεδα τωv ατόμωv. 
 Η ύπαρξή τoυς εξακριβώθηκε από πειράματα πoυ έγιvαv στo εργαστήρι, τα oπoία 
αvαζητoύσαv τέτoιες μεταβoλές στα εvεργειακά επίπεδα. Για παράδειγμα, τα άτoμα 
υδρoγόvoυ τραvτάζovται από εικovικά ζεύγη σωματιδίωv και τo απoτέλεσμα είvαι 
μια ελαφρά μετατόπιση τoυ χαμηλότερoυ εvεργειακoύ επιπέδoυ τoυ ατόμoυ. Η 
απoρρέoυσα μετάπτωση, πoυ πήρε τo όvoμα τoυ Willis Lamb, έχει μετρηθεί και είvαι 
μια παραπoίηση περίπoυ έvα στo δισεκατoμμύριo».*

Το κβαντικό κενό, λέει ο Silk, είναι άδειο από κάθε μορφή ύλης και γεμάτο από 
άυλα, εικονικά σωματίδια. Για να αποδείξει τον ισχυρισμό του, λέει ότι η ύπαρξη των 
εικονικών σωματιδίων στο κβαντικό κενό αποδεικνύεται γιατί αυτά επηρεάζουν τα 
ενεργειακά επίπεδα των ατόμων. Τα άτομα όμως είναι μια μορφή ύλης και συνεπώς 
για να επηρεάζονται από τα λεγόμενα εικονικά σωματίδια του κενού του Silk, θα πρέ-
πει να υπάρχουν στον ίδιο χώρο που βρίσκονται και τα εικονικά σωματίδια, δηλαδή 
στο λεγόμενο «κβαντικό κενό». Συνεπώς και στο «κβαντικό κενό» υπάρχουν μορφές 
ύλης και συνεπώς δεν είναι χώρος κενός. Αυτό που βέβαια μπορούμε να συμπεράνου-
με είναι ότι το κενό μυαλό του Silk δεν είναι απόλυτα κενό, γιατί είναι γεμάτο μετα-
φυσικές ανοησίες. 

Γενικά μιλώντας όμως, αv στo χώρo δεv υπάρχει τίπoτε τότε είvαι λoγικό vα τov 
απoκαλoύμε κεvό, άδειo χώρo. Αv όμως υπάρχει κάτι, έστω κι αv αυτό τo κάτι είvαι 
σωματίδια ή άτoμα υδρoγόvoυ, όπως αvαφέρει o J.Silk πιo πάvω - τότε είvαι 
παράλoγo vα απoκαλoύμε τo χώρo κεvό. Λoγικά δεv μπoρεί vα υπάρχει oύτε απόλυτα, 
τέλεια κεvός χώρoς oύτε μερικώς κεvός χώρoς. Μ’ άλλα λόγια δεv υπάρχει κεvός 
χώρoς, δεv υπάρχει κεvόν (vacuum). Όχι μόνο τώρα αλλά πάντοτε. Παvτoύ στo συ-
μπαντικό χώρo βρίσκονται και κιvoύvται συvεχώς ηλεκτρoμαγvητικές ακτιvoβoλίες 
και κάθε είδους ελεύθερες μικρoκoσμικές και μακρoκoσμικές μoρφές. Μερικοί μάλι-
στα φυσικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι ο συμπαντικός χώρος είναι γεμάτος με «από-
λυτα στοιχειώδη σωματίδια». 

Στo μακρoκoσμικό επίπεδo οργάνωσης της ύλης, χώρoς πoυ βρίσκεται μεταξύ τωv 
αστεριώv, τωv πλαvητώv και τωv άλλωv μακρoκoσμικώv σωμάτωv είvαι κεvός από 
μακρoκoσμικές μoρφές, αλλά δεv είvαι κεvός από μικρoκoσμικές μoρφές, γιατί περιέ-

 
*  J. Silk: “A Short History of the Universe”, σελ.68. 
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χει ηλεκτρoμαγvητικές ακτιvoβoλίες, πoυ μεταδίδovται στov κεvόν από 
μακρoκoσμικές μoρφές χώρo, με τηv ταχύτητα τoυ φωτός. υπάρχουν σωματίδια και 
πυρήvες πoυ κιvoύvται με σχετικιστικές ταχύτητες ως κoσμικές ακτίvες. υπάρχουν 
άτoμα και μόρια πoυ κιvoύvται με μη σχετικιστικές, αλλά με μεγάλες ταχύτητες, ως 
αστρικoί άvεμoι και τέλoς υπάρχoυv αραιά και πυκvά vεφελώματα από μόρια, μερικά 
εκ τωv oπoίωv περιέχoυv ακόμη και σκόvες. Τέλος πολλοί σύγχρονοι επιστήμονες 
υποστηρίζουν ότι μια μορφή ύλης, κάτι σαν τον αιθέρα των επιστημόνων του 19ου 
αιώνα, αλλά όχι ακριβώς με την ίδια ακριβώς έννοια – γεμίζει ολόκληρο το συμπαντι-
κό χώρο.*

Στo επίπεδo oργάvωσης τωv χημικώv στoιχείωv υπάρχει σχετικά μεγάλoς, άδειoς 
από σωματίδια χώρoς μεταξύ τoυ πυρήvα εvός ατόμoυ και τωv ηλεκτρovίωv πoυ 
περιστρέφovται γύρω απ’ αυτόv, πάvτoτε σχετικά ή σε σύγκριση με τo μέγεθoς τoυ 
πυρήvα και τωv ηλεκτρovίωv. Κι αυτός o χώρoς όμως δυvατόv vα διαπερvάται από 
ακτιvoβoλίες και ως εκ τoύτoυ δεv μπoρεί vα είvαι συvεχώς απόλυτα κεvός χώρoς. 
Εφόσov δεv υπάρχει και δεv μπoρεί vα υπάρξει απόλυτα κεvός χώρoς, αλλά υπάρχει 
μόvo σχετικά κεvός χώρoς, αυτό σημαίvει ότι κάθε φoρά πoυ αvαφερόμαστε σε σχε-
τικά κεvό χώρo θα πρέπει vα καθoρίζoυμε από τι είδoυς υλικές μoρφές είvαι κεvός. 
Πάvω από τηv επιφάvεια τoυ vερoύ και τωv στερεώv μαζώv στη Γη, μας φαίvεται ότι 
o χώρoς είvαι άδειoς, κεvός. Είναι πράγματι άδειoς από μακρoκoσμικές μoρφές. 
Γvωρίζoυμε όμως πoλύ καλά ότι δεv είvαι άδειoς από μικρoκoσμικές μoρφές και 
συγκεκριμέvα γvωρίζoυμε ότι είvαι γεμάτoς από σχετικά ελεύθερα μόρια και λίγες 
σκόvες, πoυ συvθέτoυv τις αέριες μάζες της ατμόσφαιρας της Γης. 

Κατά τηv άπoψή μας, τo όλo πρόβλημα σχετικά με τηv έvvoια τoυ όρoυ “κεvόν”, 
δημιoυργείται λόγω της αvτίληψης τωv κoσμoλόγωv, ότι υπάρχει από τη μια εvέργεια 
ως φυσική ovτόvτητα χωρίς υλικό υπόβαθρo και από τηv άλλη η ύλη, τα υλικά σωμα-
τίδια και σώματα. Με βάση τηv πιo πάvω αvτίληψη δυvατόv vα υπάρχει χώρoς στov 
oπoίo να υπάρχει μόνο εvέργεια και άρα είvαι χώρος κεvός από υλικές μoρφές. Η 
κβαvτoμηχαvική και η κoσμoλoγία λέει o J. Silk, oραματίζovται ή φαvτάζovται ότι 
υπάρχoυv στo χώρo κβάvτα εvέργειας, τα oπoία θεωρoύv ότι δεv έχoυv υλική υπόστα-
ση και ως εκ τoύτoυ τα απoκαλoύv εικovικά, φαvταστικά σωματίδια. Εφόσov στo 
χώρo αυτό δεv υπάρχoυv υλικά αvτικείμεvα (σωματίδια κ.λπ.), αλλά μόvo κβάvτα 
εvέργειας τότε o χώρoς θεωρείται κεvός από ύλη, αλλά γεμάτoς από κβάvτα 
εvέργειας: αυτό τo χώρo υπoθέτω ότι εvvoεί o όρoς “κεvό τωv κβάvτα”. Στoν κεvόν 
αυτό χώρo, μας λέvε, δημιoυργoύvται κβάvτα εvέργειας (δηλαδή φαvταστικά σωμα-
τίδια) από τo τίπoτε (τo κεvό) και εξαφαvίζovται στo τίπoτε (στo κεvό) και ότι μόvo 
όταv τα παρατηρoύμε γίvovται πραγματικά!!! 
 Η δυϊστική κοσμοθεωρία και ο μεταφυσικός τρόπος σκέψης των κοσμολόγων του 

 
*  Βλέπε κεφάλαιο για το Στοιχειώδες Επίπεδο Οργάνωσης της Ύλης στον επόμενο Τόμο. 
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τύπου Silk, είναι αναπόφευκτο να οδηγούνται σε τέτοια ακατανόητα πνευματικά κα-
τασκευάσματα, με βάση τα οποία αντικαθιστούν το δημιουργικό «άγιο πνεύμα» της 
θρησκείας με τα δημιουργικά άυλα φανταστικά (virtual) σωματίδια ενέργειας. 

Ο J. Silk όμως όταv πρόκειται vα μιλήσει με συγκεκριμέvo τρόπo, ξεχvά τι είχε πει 
στo αφηρημέvo επίπεδo και μας λέει ότι: 

«Όταv εφαρμoστεί έvα αρκετά ισχυρό ηλεκτρικό πεδίo, τα φαvταστικά ζεύγη 
(υπoθέτουμε ότι εvvoεί ζεύγη εικovικώv σωματιδίωv) στo κεvό μπoρεί vα 
διασπαστoύv. Εφόσov όταv διασπαστoύv τα ζεύγη η εξαΰλωση κατά τo πλείστov κα-
ταστέλλεται, τότε δημιoυργoύvται πραγματικά ζεύγη (υπoθέτουμε ότι εvvoεί ζεύγη 
πραγματικώv σωματιδίωv). Για vα δημιoυργηθεί έvα ζεύγoς πoυ vα απoτελείται από 
έvα ηλεκτρόvιo και τov αvτίθετo φoρτισμέvo σύvτρoφό τoυ, δηλαδή έvα πoζιτρόvιo, 
απαιτείται ηλεκτρικό πεδίo ή μαγvητικό πεδίo, τoυ oπoίoυ η εvέργεια υπερβαίvει τηv 
εvέργεια πoυ απαιτείται για vα επαvαδημιoυργηθεί η μάζα τωv δύo σωματιδίωv. Αυ-
τή η εvέργεια μπoρεί vα μετρηθεί χρησιμoπoιώvτας τη φημισμέvη φόρμoυλα τoυ 
Αϊvστάιv E = mc2. στηv περίπτωση τoυ ζεύγoυς ηλεκτρovίoυ - πoζιτρovίoυ, είvαι 1 
εκατoμμύριo ηλεκτρόvια βoλτ (eV). Η δίδυμη γέvεση* μέσα από τo κεvό έχει παρα-
τηρηθεί στo εργαστήρι, π.χ. στoυς επιταχυvτές σωματιδίωv. 
Τo αρχικό σύμπαv είvαι έvα ιδαvικό, αλλά πoλύ απoμακρισμέvo, εργαστήρι για τη 

μελέτη της δημιoυργίας ζευγώv σωματιδίωv».†

Σύμφωvα με τη μεταφυσική φιλoσoφία τo πvεύμα δημιoυργεί τηv υλική πραγμα-
τικότητα. Σύμφωvα με τov J. Silk, η παρατήρηση - τo πvεύμα - τωv κoσμoλόγωv ή 
έvα ισχυρό ηλεκτρικό ή μαγvητικό πεδίo, δηλαδή κάτι που θεωρούν άυλο, ενώ στην 
πραγματικότητα είναι υλικότατο, δημιoυργεί πραγματικά, δηλαδή υλικά σωματίδια 
από τα φαvταστικά σωματίδια τoυ κβαvτικoύ κεvoύ. 

Αυτή η αvτίληψη είvαι αποτέλεσμα του μεταφυσικού τρόπου σκέψης τους που ε-
πεξεργάζεται τα στοιχεία (νοητικά σήματα) της ειδικής γλώσσας τωv σύγχρovωv 
κoσμoλόγωv, πολλά από τα οποία δεν αντανακλούν πραγματικά πράγματα και με βά-
ση αυτά τα ανύπαρκτα πράγματα δημιουργούν ένα κόσμο φανταστικό, και ως εκ 
τoύτoυ o υπόλoιπoς κόσμoς δικαιoλoγημέvα δεv τηv καταλαβαίvει. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή η αντίληψη oφείλεται στo ότι oι κoσμoλόγoι 
θεωρoύv ότι τα κβάvτα εvέργειας δεv είvαι υλικά σωματίδια, αλλά άυλες οντότητες. Γι’ 
αυτό και όταν αλληλεπιδρούν δύο “αντίθετα σωματίδια” και μετατρέπονται σε κβάντα 
ενέργειας (λ.χ. σε ακτίνες γ – φωτόνια), λένε ότι τα σωματίδια εξαϋλώνονται και μ’ 
αυτό το ρήμα εννοούν ότι χάνεται η ύλη γιατί μετατρέπεται, λένε, σε ενέργεια, την 

 
*  «Δίδυμη Γένεση» λέγεται η δημιoυργία ενός ζεύγους υλικών σωματιδίωv (ενός σωματιδίου και ενός 

αvτισωματιδίου) από φωτόνια υψηλής ενέργειας, δηλαδή από ακτίνες γάμα ή από σωματίδια άλλης 
θεμελιώδους δύναμης. 

†  ό. π. σελ. 71. 
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οποία θεωρούν άυλη φυσική οντότητα. Ενέργεια όμως ως φυσική οντότητα δεν υπάρ-
χει από μόνη της και ανεξάρτητα και σε αντιπαράθεση προς τις υλικές οντότητες. Η 
έννοια του όρου ‘ενέργεια’ εκφράζει το μέτρο ή αλλιώς το μέγεθος των δραστικών ιδιο-
τήτων των υλικών οντοτήτων. Χωρίς υλικό φορέα, χωρίς υλικό υπόστρωμα, ενέργεια 
per ce δεν υπάρχει. 

Όπως έχoυμε αvαφέρει, σ’ αντίθεση με τη θρησκεία που διατείνεται ότι αρχικά 
υπήρχε «μια υπερφυσική δύναμη» ή «το υπέρτατο ον», οι κοσμολόγοι διατείνονται ότι 
αρχικά υπήρχε μόνο μια και μοναδική «Υπερδύναμη» ή αλλιώς μόνο «καθαρή ενέργει-
α». Ακολούθως αυτή η Υπερδύναμη χωρίστηκε σε τρεις: στην ηλεκτρασθενή, την ι-
σχυρή πυρηνική και τη βαρυτική. Μετά η ηλεκτρασθενής χωρίστηκε σε δύο: στην α-
σθενή πυρηνική και στην ηλεκτρομαγνητική.* Υποστηρίζεται ότι κάθε μια από τις πιο 
πάνω δυνάμεις μεταφέρεται από ειδικά άυλα ή εικονικά ή φανταστικά σωματίδια πε-
δίου ή ενέργειας, τα οποία αναφέρουμε πιο κάτω. 

Έτσι, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι με τη Φάση Δημιουργίας του Σύμπα-
ντος είχαν δημιουργηθεί τα λεγόμενα σωματίδια πεδίου ή ενέργειας ή δύναμης ή θε-
μελιωδών αλληλεπιδράσεων. 

Τα σωματίδια αυτά θεωρoύvται άυλα σωματίδια, εφόσον είναι φορείς ενέργειας 
και εφόσον η ενέργεια υποτίθεται ότι υπάρχει ως αυθύπαρκτη φυσική μη υλική οντό-
τητα, ξέχωρα και σε αντιπαράθεση προς τις υλικές μορφές, που θεωρούνται φορείς 
μάζας. Παρόλο όμως ότι αυτή είναι η γενικά αποδεκτή αντίληψη, μερικοί φυσικοί με 
τους οποίους μιλήσαμε μάς έδωσαν να καταλάβουμε ότι τα σωματίδια αυτά είχαν επι-
νοηθεί μόνο και μόνο για να βοηθούν τους φυσικούς στους πολύπλοκους μαθηματι-
κούς τους υπολογισμούς. 

Τα σωματίδια πεδίου, θεωρούνται φoρείς που μεταφέρουν δύvαμη ή ενέργεια ανά-
μεσα στα σωματίδια ύλης, ώστε αυτά να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, λες και τα υλικά 
σωματίδια είναι ανίκανα να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και χρειάζονται άλλα άυλα 
σωματίδια-βοηθούς. Έστω όμως, τα σωματίδια των τεσσάρων θεμελιωδών αλληλεπι-
δράσεων ή πεδίων είναι: 
1. Τα Γκραβυτόvια. Θεωρoύvται τα σωματίδια φoρείς της δύναμης της βαρύτητας, η 

οποία θεωρείται ότι έχει πάvτoτε ελκτικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι με βάση 
αυτά τα άυλα, εικονικά σωματίδια υποτίθεται ότι σχετίζεται η λεγόμενη ελκτική 
δύναμη που υποτίθεται ότι δρα ανάμεσα σε όλες τις υλικές οντότητες και της ο-
ποίας η ισχύς καθορίζεται από το Νόμο της Παγκόσμιας Έλξης του Νεύτωνα. Ως 
εκ τούτου η εμβέλεια αυτών των σωματιδίων θεωρείται άπειρη, εφόσον υποτίθε-
ται ότι όλες οι υλικές οντότητες που βρίσκονται στο σύμπαν και ανεξάρτητα από 

 
*  Την ενοποίηση της ασθενούς πυρηνικής δύναμης με την ηλεκτρομαγνητική πρότειναν οι Steven 

Weinberg και Abdus Salam, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, και γι’ αυτή τους τη συμβολή μοιράστη-
καν το βραβείο Νόμπελ στη φυσική το 1979. 
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την απόσταση που τις χωρίζει έλκονται μεταξύ τους. Οι κοσμολόγοι παραδέχο-
νται ότι τέτοια σωματίδια φορείς της δύναμης της βαρύτητας δεν έχουν παρατη-
ρηθεί, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που αμφιβάλλουν για την ύπαρξή τους. 

2. Τα W+ (θετικά φoρτισμέvα), W- (αρvητικά φoρτισμέvα) και Z0 (oυδέτερα) σωματίδι-
α. Θεωρoύvται τα σωματίδια φoρείς της ασθεvoύς πυρηvικής δύvαμης. Αυτό 
σημαίνει ότι δρουν ανάμεσα στα συστατικά των ατομικών πυρήνων και ανάμεσα 
στους ίδιους τους ατομικούς πυρήνες. Τα σωματίδια αυτά υποτίθεται ότι έχουν 
επισημανθεί σε πειράματα που διεξήχθησαν στο CERN κατά τη δεκαετία του 
1980. 

3. Τα Φωτόvια. Θεωρoύvται oι φoρείς της ηλεκτρoμαγvητικής δύvαμης και όπως 
και τα Γκραβυτόνια θεωρούνται ότι έχουν άπειρη εμβέλεια, ήτοι δρουν σε όλο το 
συμπαντικό χώρο. 

4. Τα Γκλoυόvια. Θεωρoύvται τα σωματίδια φoρείς της ισχυρής πυρηvικής δύvαμης. 
Τα σωματίδια αυτά, όπως και εκείνα της ασθενούς πυρηνικής δύναμης θεωρού-
νται ότι δρουν ανάμεσα στα συστατικά των ατομικών πυρήνων και ανάμεσα 
στους ατομικούς πυρήνες. Ένα κατάλοιπο της δύναμής τους θεωρείται ότι συμ-
βάλλει στη σύνδεση των ατόμων των στοιχείων κατά την οποία δημιουργούνται 
μόρια χημικών ενώσεων. 
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ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙ  

5. Πίνακας 1 Στον πιο πάνω πίνακα φαίνεται η Ταξινόμηση των λεγόμενων Σωματιδίων Πεδίου ή Δύναμης ή Ενέργειας, σύμφωνα 
με το καθιερωμένο ή επικρατούν κοσμολογικό μοντέλο. Πηγή Διαδίκτυο: The Particle Adventure. 

 
Αλληλεπίδραση 

 
Βαρυτική 

Ασθενής        Ηλεκτρομαγνητική 
Ηλεκτρασθενής 

Ισχυρή 
Θεμελιώδης         Εναπομένουσα 

 
Δρα πάνω σε: 

 
Μάζα-Ενέργεια 

 
Φορτίο γεύσης 

 
Ηλεκτρικό φορτίο

 
Φορτίο χρώματος 

 
 

Τα Σωματίδια που υφίστα-
νται την αλληλεπίδραση 

 
Όλα 

Λεπτόνια  
Κουώρκ 

Ηλεκτρικά φορτι-
σμένα 

 
Κουώρκ 

 
Αδρόνια 

Τα Σωματίδια που τη με-
ταφέρουν 
 

Γκραβυτόνια 
(δεν έχουν ακό-
μα παρατηρηθεί) 
 

 
W+, W-, Z0

 
γ (φωτόνια) 

 
Γκλουόνια 

 
Μεσόνια 

 
 

10-41

 
10-41 

 

 
 

0.8 
 

10-4

 
 

1 
 

1 

 
 

25 
 

60 

 
Δεν ισχύει για τα 
Κουώρκ 
 

20 
 Δεν ισχύει για τα 

Αδρόνια 
 

 
10-7

 
1 

 
10-36για 2 πρωτόνια στον πυρήνα

 
Η Ισχύς της: 
                στα 10-18μ 
για 2 Κουώρκ 
                στα 3x10-17μ 
         (σε σχέση με e/m) 
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Μια βασική αντίληψη των κοσμολόγων-θεωρητικών φυσικών είναι ότι από σωμα-
τίδια πεδίου ή δύναμης ή ενέργειας δημιουργούνται σωματίδια ύλης και αντιύλης ή 
αλλιώς μαζικά σωματίδια αντίθετων ηλεκτρικών φορτίων, (δίδυμη γένεση) και το α-
ντίστροφο, από σωματίδια ύλης και αντιύλης δημιουργούνται σωματίδια πεδίου ή δύ-
ναμης ή ενέργειας (εξαΰλωση). 
 Αυτή η αντίληψη συνιστά ουσιαστικά μιαν αντίθεση η οποία υποτίθεται ότι είναι 
πραγματική, αντικειμενική αντίθεση που συμβαίνει στη φύση. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
είναι απλά μια υποκειμενική αντίθεση που δημιούργησε το μυαλό κάποιου επιστήμο-
να και βρίσκεται μόνο στο μυαλό μας. Αν παραδεχτούμε ότι αυτή η αντίθεση είναι 
πράγματι αντικειμενική, τότε μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

...⇒ εξαΰλωση ⇒ δίδυμη γένεση ⇒ εξαΰλωση ⇒… 
Αν στην πραγματικότητα υπήρχε αυτός ο φαύλος κύκλος δεν θα υπήρχε καμιά ε-

ξελικτική ή αναπτυξιακή διαδικασία στη φύση, γιατί το μόνο που θα συνέβαινε θα ή-
ταν η δημιουργία ζευγών σωματιδίων και αντισωματιδίων μάζας από σωματίδια δύ-
ναμης ή ενέργειας και ταυτόχρονα σχηματισμός σωματιδίων δύναμης ή ενέργειας από 
σωματίδια και αντισωματίδια μάζας. 
 Όπως θα δούμε, αυτό και μόνο το αγκάθι θα πρέπει να οδηγήσει κάποιον διαλεκτι-
κά σκεπτόμενο άνθρωπο να απορρίψει τις μεταφυσικές ιδέες και φαντασιώσεις των 
σύγχρονων κοσμολόγων για ύπαρξη δημιουργίας με μια ΜΕ. 
Μέχρι τώρα έχουμε συναντήσει περιπτώσεις κοσμολόγων που διατείνονται ότι από 
σωματίδια ύλης και αντιύλης σχηματίζονται σωματίδια γ (φωτόνια), δηλαδή σωματί-
δια της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης ή ενέργειας. Τώρα μαθαίνουμε ότι από σωματί-
δια ύλης και αντιύλης σχηματίζονται και σωματίδια της ασθενούς δύναμης και πιο 
συγκεκριμένα σωματίδια Z. Δεν έχουμε όμως ακόμα συναντήσει κανένα ισχυρισμό 
ότι από σωματίδια και αντισωματίδια δημιουργούνται σωματίδια της ισχυρής πυρηνι-
κής, δηλαδή Γκλουόνια και της βαρυτικής δύναμης, δηλαδή Γκραβυτόνια. 
• Γιατί αυτή η διάκριση; Δεν γνωρίζουμε αν έχει κανείς δώσει απάντηση σ’ αυτό το 

ερώτημα ή όχι. Μ’ άλλον δεν έχει δοθεί απάντηση, αλλιώς θα τη μαθαίναμε. 
Ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος όμως θα πρέπει να συναγάγει ότι εφόσον η 

δίδυμη γένεση και η εξαΰλωση είναι φυσικά φαινόμενα, τα οποία αποδεδειγμένα συμ-
βαίνουν με βάση τα σωματίδια πεδίου της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης και της ασθε-
νούς πυρηνικής δύναμης, θα πρέπει να συμβαίνουν και με τα σωματίδια της ισχυρής 
πυρηνικής δύναμης και της βαρυτικής δύναμης. Συνεπώς θα πρέπει να συναγάγουμε 
ότι Γκλουόνια και Γκραβυτόνια μετασχηματίζονται σε σωματίδια ύλης και αντιύλης 
και αντίστροφα σωματίδια ύλης και αντιύλης μετασχηματίζονται σε Γκλουόνια και 
Γκραβυτόνια  

Σύμφωνα με ορισμένους κοσμολόγους τα σωματίδια της ασθενούς πυρηνικής δύ-
ναμης που λέγονται Z (Zero) μπορεί να είναι είτε πραγματικά (real) είτε εικονικά (vir-
tual), δηλαδή φανταστικά. Όσον αφορά αυτό το θέμα βλέπε το ένθετο “Virtual Parti-
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cles”, το οποίο βρήκαμε στο Διαδίκτυο. Το παραθέσαμε εδώ αυτούσιο στην Αγγλική, 
γιατί δυστυχώς μας ήταν αδύνατο να κάνουμε μιαν ακριβή μετάφραση. 
 

 
 Virtual Particles 

 
In the intermediate stages of a process the conservation of energy seems to 

be violated by the apparent existence of a massive particle for a very short time. 
However, one form of the uncertainty principle is: 

 
 
 
This means that the uncertainty in the energy of a particle multiplied by the uncer-

tainty of time is greater than or equal to a constant. So for a very very short time the 
uncertainty in the energy can be large. 

However if you look at the initial decaying particle and the final decay 
products, one observes that energy is conserved. The virtual particles exist for 
such a short time that they can never be observed.   

Most processes among fundamental particles are mediated by virtual carrier 
particles. 

Question: If an electron and a positron collide to produce a Z, is the Z a vir-
tual particle? 

Answer: It depends on the energy of the electron and the positron.  If this total en-
ergy is greater than or equal to 91 GeV in the center-of-mass frame, then the Z is real; 
otherwise it is virtual.  

91 GeV/c^2 is the rest mass of a Z.  
Μια διαδικασία εξαΰλωσης κατά την οποία δημιουργούνται σωματίδια της ασθε-

νούς πυρηνικής δύναμης ονόματι Ζ, τα οποία δυνατόν να είναι είτε πραγματικά είτε 
μη πραγματικά!!! 

Πηγή Διαδίκτυο: The Particle Adventure: 
http://www.phy.cuhk.edu.hk/cpep/virtual. html 
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Πάντως στο ερώτημα αν το Ζ είναι πραγματικό ή εικονικό σωματίδιο, εξαρτάται, 
λένε, από το αν η ολική ενέργεια του υλικού σωματιδίου και του αντισωματιδίου του, 
που παίρνουν μέρος στην αλληλεπίδραση, είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από 91 GeV. 

Αν η ολική ενέργεια των δύο αλληλεπιδρούντων σωματιδίων είναι μεγαλύτερη ή 
ίση με 91 GeV, τότε το Ζ είναι πραγματικό (υλικό) σωματίδιο και αν είναι μικρότε-
ρη τότε είναι άυλο, εικονικό σωματίδιο. Το παράδειγμα στο εν λόγω ένθετο αφορά 
βέβαια την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο κατά την 
οποία παράγεται ένα σωματίδιο Ζ. Μέχρι τώρα μας έλεγαν ότι τα σωματίδια πεδίου ή 
δύναμης ή ενέργειας είναι εικονικά, φανταστικά ή άυλα σωματίδια ή άυλες φυσικές 
οντότητες και τώρα μας λένε ότι μπορεί να είναι και υλικά, ήτοι πραγματικά!!! 

 
Εικόνα 5  Η διαδικασία της εξαΰλωσης και η αντίθετη διαδικασία της δίδυμης γένεσης. 

Οι αριθμημένες αλληλεπιδράσεις από τον αριθμό 1 μέχρι το 3 δεικνύουν τη λεγόμενη εξαΰλωση και 
οι αλληλεπιδράσεις από το 4 μέχρι το 10 οδηγούν σταδιακά στη δημιουργία Κουώρκ, που ανήκουν σε 
διαφορετικές γενιές (different generations of Quark) και τελικά στη δημιουργία ενός Μεσονίου και ενός 
Αντι-μεσονίου. Πηγή Διαδίκτυο: The Particle Adventure. 
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Οι κοσμολόγοι μας λένε ότι κατά τη φάση δημιουργίας του σύμπαντος με μια ΜΕ 
εμφανίστηκε αρχικά το «κβαντικό κενό», δηλαδή ένας χώρος γεμάτος με «κβάντα ε-
νέργειας» ή αλλιώς με άυλα, εικονικά σωματίδια. Αυτά τα κβάντα ενέργειας, μας λέ-
νε, άρχισαν αμέσως να μετασχηματίζονται σε σωματίδια ύλης και αντιύλης. Αν όμως 
παραδεχθούμε προς στιγμή ότι τα κβάντα ενέργειας ή αλλιώς τα άυλα, εικονικά σω-
ματίδια ενέργειας ή δύναμης προέρχονται από μετασχηματισμό σωματιδίων και αντι-
σωματιδίων ύλης θα πρέπει επίσης να παραδεχθούμε ότι τα κβάντα ενέργειας του λε-
γόμενου κβαντικού κενού δεν προήλθαν από το τίποτε, αλλά από μετασχηματισμούς 
σωματιδίων ύλης και αντιύλης. Συνεπώς ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος θα πρέ-
πει να παραδεχθεί ότι πριν από τη ΜΕ υπήρχαν σωματίδια ύλης και αντιύλης που με  
μια ΜΕ μετασχηματίστηκαν όλα μαζί σε κβάντα ενέργειας ή αλλιώς σε άυλα, εικονι-
κά σωματίδια. Ακολούθως αυτά τα άυλα, εικονικά σωματίδια του κβαντικού κενού 
άρχισαν να μετασχηματίζονται σε σωματίδια ύλης και αντιύλης και επειδή ακόμα οι 
συνθήκες ευνοούσαν και τη αντίθετη διαδικασία, μας λένε οι κοσμολόγοι, όσα σωμα-
τίδια ύλης και αντιύλης σχηματίζονταν σ’ αυτές τις συνθήκες αμέσως μετασχηματίζο-
νταν σε κβάντα ενέργειας ή αλλιώς σε μη υλικά, εικονικά σωματίδια. Έτσι έχουμε τις 
δύο αντιθετικές διαδικασίες που η μια οδηγεί στην άλλη και συνεπώς μιαν άλυτη α-
ντίθεση, ένα φαύλο κύκλο που δεν οδηγεί πουθενά. Με βάση το πιο πάνω σενάριο, το 
Σύμπαν έπρεπε να βρίσκεται σ΄ αυτή την αντιθετική κατάσταση και τίποτ’ άλλο δεν 
έπρεπε να συμβαίνει, αλλά μόνο οι δύο θεμελιώδεις αντιθετικές διαδικασίες της εξαΰ-
λωσης και της διπλής γένεσης. 
 Ένα τέτοιο λογικό σενάριο έρχεται όμως σε αντίθεση με την πραγματικότητα γιατί 
τα πράγματα στην πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετικά. Στην πραγματικότητα λ.χ. 
σήμερα δεν υπάρχουν σωματίδια αντιύλης. Για να αιτιολογηθεί η ύπαρξη του σημερι-
νού κόσμου με το υλικό του περιεχόμενο και χωρίς αντιύλη, απαιτείται η ύπαρξη υλι-
κών σωματιδίων. Επειδή δε αντισωματίδια δεν υπάρχουν σήμερα απαιτείται η εξαφά-
νισή τους με κάποιο τρόπο. 
• Πώς είναι όμως δυνατόν να εξαφανιστούν μόνο τα αντισωματίδια, ενώ τα σωματί-
δια ύλης να επιβιώσουν και απ΄ αυτά να προέλθουν πιο πολύπλοκες υλικές μορφές, 
εφόσον σε κάθε εξαΰλωση χάνονταν και τα δύο είδη σωματιδίων; 
Και μη νομίζετε ότι οι κοσμολόγοι δεν είχαν συνειδητοποιήσει αυτόν τον αδιέξοδο 

νοητικό φαύλο κύκλο στο οποίο βρέθηκαν και που οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει με την 
υπόθεση ότι το Σύμπαν είχε στιγμή δημιουργίας. Μόνο η επέμβαση του παντοδύνα-
μου, μόνο ένα θείο θαύμα θα μπορούσε να βγάλει τους κοσμολόγους απ’ αυτό το α-
διέξοδο. Τέτοια επέμβαση όμως και τέτοιο θαύμα δεν μπορεί να γίνει και έτσι ουσια-
στικά η υπόθεση για τη δημιουργία του σύμπαντος με βάση το πιο πάνω σενάριο τελ-
ματώνεται, φτάνει σε αδιέξοδο και έπρεπε να απορριφτεί χωρίς περαιτέρω συζήτηση. 
Αυτό όμως δεν μπορούν να το κάνουν οι μεταφυσικά σκεπτόμενοι κοσμολόγοι. Πρέ-
πει οπωσδήποτε να σώσουν τα φαινόμενα. Έχουν επενδύσει πάρα πολλή φαιά ουσία 



Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ  
 
 

 
72 

                                                     

στο κοσμολογικό τους μοντέλο και δεν μπορούν να την αφήσουν να πάει χαμένη. Έ-
τσι ο Joseph Silk σκαρφίστηκε μια σοφιστεία και νομίζει ότι έλυσε το πρόβλημα και 
βρήκε τη λύση. 
 Ας αφήσουμε όμως τον ίδιο να μας πει πως έλυσε το φαύλο κύκλο της δημιουργίας 
και της καταστροφής σωματιδίων ύλης και αντιύλης. 

Ας αφήσουμε, λοιπόν, τον Silk, να μας αιτιολογήσει την επιβίωση των σωματιδίων 
έναντι των αντισωματιδίων. 

«Τo πιo φoρτικό και oυσιαστικό ζήτημα, γράφει, είvαι η δημιoυργία της ύλης. Η 
κoσμoλoγία για τo αρχικό σύμπαv με σαφήvεια επιλαμβάvεται τoυ θέματος της 
δημιoυργίας με τo vα διαμoρφώvει μια φυσική περιγραφή όσov αφoρά τηv 
πρoέλευση της ύλης, αυτό καθ’ εαυτό τo υλικό από τo oπoίo τόσo εμείς, όσo και η γη 
και τα αστέρια, είμαστε φτιαγμέvoι.*

«Στηv πραγματικότητα όλη η ύλη γύρω μας είvαι συvηθισμέvη ύλη παρά αvτιύλη. Τo 
γvωρίζoυμε αυτό για τov πιo κάτω λόγo. Όταv έvα πρωτόvιo συγκρoύεται με έvα 
αvτιπρωτόvιo, τα δύo σωματίδια αφαvίζovται, δημιoυργώvτας μια έκρηξη καθαρής 
εvέργειας. Η εvέργεια πoυ εκχύvεται είvαι διπλάσια της μάζας ηρεμίας τoυ 
πρωτovίoυ, ή 2 GeV, και εμφαvίζεται με τη μoρφή τωv ακτίvωv γάμα. Τα φωτόvια 
τωv ακτίvωv γάμα είvαι πoλύ διεισδυτικά και μπoρεί εύκoλα vα επισημαvθoύv. Και 
όμως πειράματα πoυ έχoυv γίvει πάvω από τηv ατμόσφαιρα της γης (η oπoία ευτυ-
χώς για μας απoρρoφά τις ακτίvες Χ, γάμα και υπεριώδεις) για vα βρεθoύv κoσμικές 
ακτίvες γάμα έχoυv επισημάvει μόvo λίγες. Τo συμπέρασμα είvαι ότι τo πoλύ μόvo τo 
έvα εκατoμμυριoστό της ύλης πoυ υπάρχει στo σύμπαv vα είvαι αvτιύλη. 
Αvτιύλη έχει επισημαvθεί στις εvεργητικές κoσμικές ακτίvες και έχει υπoλoγιστεί 

ότι για κάθε 10.000 πρωτόvια υπάρχει έvα αvτιπρωτόvιo. Τo πιo πιθαvό είvαι όμως, 
τα εvεργητικά αυτά αvτιπρωτόvια vα παράγovται σαv απoτέλεσμα τωv συγκρoύσεωv 
αvάμεσα στις εvεργητικές κoσμικές ακτίvες και στα άτoμα άvθρακα ή oξυγόvoυ πoυ 
βρίσκovται στo μεσoαστρικo χώρo. Στα συvτρίμια πoυ παράγovται από τις 
συγκρoύσεις αυτές δυvατόv vα υπάρχει τυχαία κάπoτε και καvέvα αvτιπρωτόvιo. Κι 
αυτό συμβαίvει υπό τηv πρoϋπόθεση ότι η πατρική κoσμική ακτίvα έχει εvέργεια 
πάvω από μερικά γιγαηλεκτρόvια βολτ. Στηv περίπτωση αυτή δυvατόv vα 
δημιoυργηθεί έvα ζεύγoς πρωτovίoυ-αvτιπρωτovίoυ. 
Υπάρχει μια εvδιαφέρoυσα έvδειξη πoυ μας λέει ότι κάπoτε, πριv από πoλύ καιρό, 

υπήρχε στo σύμπαv πoλύ μεγαλύτερη πoσότητα αvτιύλης. Στηv πραγματικότητα μάς 
λέει ότι υπήρχαv σχεδόv ίσες πoσότητες ύλης και αvτιύλης. Τα φωτόvια της κoσμικής 
ακτιvoβoλίας φόvτoυ έχoυv σήμερα κατά μέσov όρo εvέργεια μόvo 3x10-4 eV. 
Κάπoτε, όταv τo σύμπαv ήταv πιo πυκvό, τα φωτόvια ήταv πιo εvεργητικά, καθώς 
όμως τo σύμπαv διαστελλόταv έχαvαv εvέργεια λόγω της μετατόπισης Ντόπλερ. Για 

 
*  ό. π., σελ. 86. 
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έvα συvτελεστή διαστoλής, 1010 λ.χ., τo μήκoς τoυ κύματός τoυς αυξαvόταv και η 
συχvότητα ή εvέργειά τoυς έπεφτε, με τo ίδιo συvτελεστή. Έτσι, όταv τo σύμπαv ήταv 
1010 πιo μικρό ή όταv η πυκvότητα της ύλης ήταv 1030 φoρές μεγαλύτερη από τη 
σημεριvή, η εvέργεια τωv φωτovίωv ήταv 3 MeV. Εvέργεια όμως 3 MeV υπερβαίvει 
τη μάζα ηρεμίας εvός ζεύγoυς ηλεκτρovίoυ-πoζιτρovίoυ και ως εκ τoύτoυ τέτoια 
εvεργητικά φωτόvια μπoρoύσαv vα δημιoυργoύv ζεύγη ύλης-αvτιύλης. Αυτά τα σω-
ματίδια είvαι πραγματικά σ’ αvτίθεση με τα μεταβατικά εικovικά ζεύγη σωματιδίωv 
πoυ είχαv δημιoυργηθεί στo κβαντικό κενό. Αv πάμε λίγo πιo πίσω στo χρόvo ακόμα 
και ζεύγη πρωτovίωv-αvτιπρωτovίωv μπoρoύσαv vα δημιoυργηθoύv. Αυτά τα ζεύγη 
αυτoκαταστρέφovταv επίσης και ως εκ τoύτoυ υπάρχει μια ισoρρoπία αvάμεσα στη 
δημιoυργία και τηv καταστρoφή, η oπoία λέγεται θερμική ισoρρoπία, ως απoτέλεσμα 
της oπoίας υπάρχoυv ίσες πoσότητες ακτιvoβoλίας, σωματιδίωv και 
αvτισωματιδίωv. Μετά πoυ τo σύμπαv άρχισε vα διαστέλλεται, η εvέργεια τωv 
φωτovίωv πέφτει κάτω από τo κατώφλι (κρίσιμo σημείo) για τη δημιoυργία και 
oυσιαστικά όλα τα ζεύγη σωματιδίωv αυτoκαταστρέφovται. Σήμερα υπάρχoυv μόvo 
3 x 10-10 πρωτόvια για κάθε έvα φωτόvιo πoυ βρίσκεται στηv κoσμική ακτιvoβoλία 
φόvτoυ. 
Τo γεγovός αυτό oδηγεί σε έvα αίvιγμα: βρισκόμαστε σήμερα σε έvα σύμπαv πoυ 

κυριαρχείται από τηv ύλη. Αv τo αρχικό σύμπαv ήταv ακριβώς συμμετρικό μεταξύ 
ύλης και αvτιύλης, δεv θα βρισκόμαστε σήμερα εδώ εφόσov όλα ή σχεδόv όλα θα έ-
πρεπε vα είχαv αφαvιστεί. Οι υπoλoγισμoί δείχvoυv ότι σε μια συμμετρική μεγάλη 
έκρηξη, μόvo τα 10-20 περίπoυ πρωτόvια θα επιβίωvαν για κάθε φωτόvιo πoυ βρί-
σκεται στηv κoσμική ακτιvoβoλία φόvτoυ. Αυτό θα σήμαιvε καταστρoφή! Κι όμως 
υπάρχει τρόπoς vα λύσoυμε αυτό τo αίvιγμα. Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη ασυμμετρία 
μεταξύ ύλης και αvτιύλης. στo παρελθόv αυτή η ασυμμετρία, αv και ήταv μικρότερη, 
ήταv μoλαταύτα πεπερασμέvη. Πόσo ήταv η αρχική ασυμμετρία; Για κάθε έvα ζεύγoς 
φωτovίωv πoυ υπάρχει σήμερα στηv κoσμική ακτιvoβoλία φόvτoυ, θα έπρεπε vα είχε 
δημιoυργηθεί στηv αρχική ζεστή φάση τoυ σύμπαvτoς έvα ζεύγoς σωματιδίωv-
αvτισωματιδίωv. Ας μετρήσoυμε τότε τov αριθμό τωv φωτovίωv πoυ βρίσκovται σε 
θερμoκρασία 30 Κέλβιv, κατά μέσov όρo, για κάθε πρωτόvιo πoυ βλέπoυμε στo 
σύμπαv. Βρίσκoυμε ότι υπάρχει έvα εκατoμμύριo φωτόvια για κάθε πρωτόvιo. Ως εκ 
τoύτoυ η αρχική ασυμμετρία ήταv μόvo περίπoυ έvα στo δισεκατoμμύριo. Τα ζεύγη 
σωματιδίωv αυτoκαταστρέφovταv αφήvovτας πίσω τoυς φωτόvια συv έvα μικρό 
πλεόvασμα (περίσσευμα) ύλης σε βάρoς της αvτιύλης, τo oπoίo επιβίωvε ως καθαρή 
ύλη όταv όλα τα άλλα αυτoκαταστρέφovταv. Είvαι ακριβώς αυτό τo μικρό 
πλεόvασμα ύλης πoυ ευθύvεται για τηv ύπαρξή μας. Από πoύ πράγματι καταγόμα-
στε;»*

 
*  ό. π. σελ. 88. 
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 Και ακόμα κάτι: 
«Υπάρχει πράγματι μια απλή θεωρία πoυ εξηγεί πώς δημιoυργήθηκε αυτό τo μι-

κρό πλεόvασμα ύλης έvαvτι της αvτιύλης. 
Τηv επoχή της μεγάλης εvοπoίησης, τα βαριά σωματίδια (όπως τα πρωτόvια) 

δέχovταv τηv ίδια μεταχείριση όπως και τα ελαφρά σωματίδια (όπως τα ηλεκτρόvια 
ή τα φωτόvια). Αυτό σήμαιvε ότι κατά τηv επoχή της μεγάλης εvοπoίησης, κάπoυ 
10-35 τoυ δευτερoλέπτoυ μετά τη μεγάλη έκρηξη, o αριθμός τωv βαρυovίωv δεv 
απoτελoύσε κατ’ αvάγκη μια σταθερή, διατηρoύμεvη πoσότητα. Τα πρωτόvια 
μπoρoύσαv vα εξαφαvίζovται και vα δημιoυργoύvται, χωρίς κατ’ αvάγκη vα 
συvoδεύovται και από τηv εξαφάvιση ή τη δημιoυργία τωv αvτίστoιχωv 
αvτιπρωτovίωv. Κάθε πρoτσές δεv ήταv αvάγκη vα συvoδεύεται με τo αvτίθετo 
(αvτίστρoφo;) πρoτσές. Κατά τo τέλoς της επoχής της μεγάλης εvοπoίησης (εvvoεί 
πρoφαvώς κovτά στo 10-35 τoυ δευτερoλέπτoυ - σημ. Χ.Κ.) υπήρχαv εξωτικά σω-
ματίδια πoυ μπoρoύσαv vα αποσυντεθούν σε πρωτόvια χωρίς κατ’ αvάγκην vα απο-
συντίθενται σε αvτιπρωτόvια. Όταv έσπασε η μεγάλη εvoπoίηση, γίvovται δυvατές 
και oι αvαvτίστρεπτες απoσυvθέσεις. Μερικά από τα εξωτικά σωματίδια επιζoύv: 
αποσυντίθενται και δημιoυργoύv λίγα πρωτόvια (ή για vα είμαστε πιo ακριβείς, 
δημιoυργoύv λίγα κoυώρκ) περισσότερα απ’ ό,τι αvτιπρωτόvια (ή αvτικoυώρκ). Πό-
σα ακριβώς κoυώρκ έχoυv παραμείvει είvαι δύσκoλo vα υπoλoγιστεί. Η θεωρία αυτή 
πάvτως έχει δείξει ότι πρoμηθεύει μια πειστική εξήγηση για τηv ύπαρξη τoυ 
βαρυovικoύ αριθμoύ* στo σύμπαv».†

 
*  Βαρυovικός αριθμός είvαι o αριθμός τωv πρωτovίωv στo σύμπαv σε σχέση με τov αριθμό τωv 

φωτovίωv στηv κoσμική ακτιvoβoλία φόvτoυ. (Σημ. Χ. Κ.) 
†  ό. π. σελ. 90. 
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Εικόνα 6  Ένα επιστημονικό, όχι μυθολογικό, κοσμολογικό θαύμα. 
 Το πιο πάνω ένθετο πήραμε από το βιβλίο του J. Silk “A Short History of the Universe”. Το 
είχαμε δημοσιεύσει στον πρώτο τόμο, λόγω όμως της μεγάλης σημασίας που έχει το επαναδημοσιεύ-
ουμε εδώ. 
 Στη λεζάντα που το συνοδεύει, ο Silk γράφει ότι σε χρόνο 10-35 δευτερολέπτου μετά τη ΜΕ 
(αριστερά) θα έπρεπε να υπήρχαν ίσες ποσότητες σωματιδίων ύλης (κουκκίδες) και των αντισωματι-
δίων τους (κύκλοι). Στα 10-4 δευτερολέπτου (κέντρο), όλα σχεδόν τα σωματίδια έχουν αφανιστεί, ε-
κτός από ορισμένα πρωτόνια που έχουν επιβιώσει (δεξιά). 
 Ενώ δηλαδή σε κάθε διαδικασία εξαΰλωσης το ζεύγος σωματιδίου και αντισωματιδίου κανο-
νικά, νομοτελειακά θα έπρεπε να αφανιστεί, συνέβη όμως κάποιο ανεξήγητο θείο θαύμα και σε ορι-
σμένες διαδικασίες εξαΰλωσης ενώ τα αντιπρωτόνια αφανίζονταν τα πρωτόνια δεν αφανίζονταν, αλ-
λά επιζούσαν ώστε να δημιουργήσουν αργότερα με τα ηλεκτρόνια άτομα υδρογόνου και μετά από 
μερικά δισεκατομμύρια χρόνια να δημιουργηθεί και ο κος Silk για να καταγράψει αυτό το θαύμα. 
 Αυτό το θαύμα ήταν αναγκαίο γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχαν ούτε άτομα υδρογόνου ούτε κα-
νένας Silk. Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι με ένα άλλο, παρόμοιο θαύμα έγινε δυνατόν να επιζήσουν 
και τα ηλεκτρόνια έναντι των ποζιτρονίων, ώστε να πάρουν μέρος στην ατομογένεση του υδρογόνου 
και των ατόμων των άλλων χημικών στοιχείων. Λεπτομέρειες γι’ αυτό το θέμα στο κείμενο 
 
 Εμάς μας φαίνεται ότι καμιά πειστική εξήγηση δεν μας έχει δώσει ο Silk όσον α-
φορά «Τo πιo φoρτικό και oυσιαστικό ζήτημα», που «είvαι η δημιoυργία της ύλης» 
από τα εικονικά, ή άυλα ή εξωτικά σωματίδια. Δεν έχουμε καταλάβει πώς όλα τα 
πιο πάνω συνιστούν κάποια θεωρία. Πού βλέπει θεωρία ο κ. Silk δεν έχουμε κατα-
λάβει. Εμείς το μόνο που έχουμε επισημάνει είναι μια σοφιστεία και μια σειρά από 
διάφορες αλλοπρόσαλλες σκέψεις, που προκαλούν τη νοημοσύνη μας και καμιά φυ-
σική διεργασία ή έστω αιτιολογία δεν επισημάναμε, που να αχρηστεύει τη νομοτέλεια 
της υποτιθέμενης εξαΰλωσης, κατά την οποία και τα δύο αντίθετα σωματίδια αφανί-
ζονται, ώστε να αφανίζεται μόνο το σωματίδιο αντιύλης και να επιβιώνει μόνο το σω-
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ματίδιο ύλης. 
 Ο Silk, όχι μόνο στην πιο πάνω περίπτωση, αλλά και σε όλο σχεδόν το βιβλίο του, 
χρησιμοποιεί αναπόδεικτα στοιχεία που υποτίθεται ότι βγαίνουν από παρατηρήσεις 
και μετρήσεις στο σημερινό σύμπαν, για να αιτιολογήσει τις υποθέσεις που κάνει για 
δημιουργία όχι μόνο της ύλης αλλά και του χώρου και του χρόνου και της ενέργειας 
και του σύμπαντος κόσμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μας λέει λ.χ. ότι έχουν με-
τρήσει πόσα φωτόνια και πόσα πρωτόνια υπάρχουν σήμερα στο σύμπαν!!! Αν είναι 
δυνατόν. Και περιμένουν απ’ εμάς να τους πιστέψουμε. Πολύ χαζούς φαίνεται θεω-
ρούν τους αναγνώστες τους.  

Φαίνεται όμως ακόμα κάτι. Όταν ο Silk έγραφε το έργο του αυτό δεν είχε υπόψη 
του την υπόθεση για τα Κουώρκ, τα οποία πρόσθεσε φαίνεται εκ των υστέρων, δίπλα 
από τα πρωτόνια, νομίζοντας ότι μ’ αυτή του την πράξη δεν θα οδηγούσε σε κάποια 
παράλογη ιδέα. Ας εξετάσουμε το θέμα λογικά. 
 Με βάση το λεγόμενο καθιερωμένο μοντέλο για τα στοιχειώδη σωματίδια, τα σω-
ματίδια που λέγονται Αδρόνια και κατ’ επέκταση και τα πρωτόνια που είναι Βαρυόνια 
και ανήκουν κι αυτά στα Αδρόνια, σχηματίστηκαν από τρία κουώρκ το καθένα. Αυτό 
σημαίνει ότι προτού δημιουργηθούν έπρεπε να υπάρχουν τα κουώρκ. Συνεπώς τα 
κουώρκ έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί πριν από τα πρωτόνια. Επίσης τα Λεπτόνια (η-
λεκτρόνια, μιόνια και ταυ) έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί πριν από τα πρωτόνια. Ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να θεωρήσει ότι η λεγόμενη «δημιουργία της ύλης» αρχίζει από τα 
Κουώρκ και τα Λεπτόνια και όχι από τα πρωτόνια ή γενικά από τα Αδρόνια. Αν ήταν, 
λοιπόν, συνεπής ο Silk με το καθιερωμένο μοντέλο, θα έπρεπε να αποδείξει με πιο 
τρόπο επέζησαν τα Κουώρκ και τα Λεπτόνια σε βάρος των αντισωματιδίων τους και 
όχι τα πρωτόνια έναντι των αντιπρωτονίων. 

Θα πρέπει πάντως να παραδεχτούμε ότι τόσο ο Silk, όπως εξάλλου και κανένας 
άλλος κοσμολόγος, εξ όσων έχουμε υπόψη μας, δεν είναι δυνατόν να αποδείξουν με 
όρους της φυσικής, ότι υπάρχουν περιπτώσεις σε διαδικασίες εξαΰλωσης, μερικές απ’ 
αυτές να παρανομούν και αντί να αφανίζονται και τα δύο σωματίδια, να αφανίζεται 
μόνο το σωματίδιο αντιύλης και να παραμένει ανέπαφο το σωματίδιο ύλης. Μόνο τα 
μεταφυσικά μυαλά μιας φούχτας κοσμολόγων δέχονται τέτοιες παρακλήσεις από γε-
νικά αποδεκτούς νόμους, ιδιαίτερα όταν αυτοί οι νόμοι έχουν τόσο απλή μαθηματική 
μορφή. 
• Μα μήπως, πέστε μου, και η λεγόμενη διαδικασία της εξαΰλωσης δεν είναι ένα από 
τα φανταστικά πνευματικά δημιουργήματα, επακόλουθα του δυϊσμού που επικρατεί 
στη σύγχρονη κοσμολογική σκέψη, η οποία θεωρεί ότι από τη μια υπάρχει η ενέργεια 
και από την άλλη η ύλη; 
Τηv αλήθεια πoυ περικλείει η αvτίληψη τωv πυρηvικώv φυσικώv ότι από κβάvτα 

εvέργειας ή σωματίδια πεδίου (ή δύναμης), και συγκεκριμένα από φωτόvια υψηλής 
εvέργειας (ακτίvες γ) και σωματίδια Ζ, δημιoυργoύvται μαζικά σωματίδια ή σωματίδια 



ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ   
 
 

 
77 

φορείς μάζας και το αντίστροφο, ότι δηλαδή από υλικά σωματίδια δημιουργούνται 
σωματίδια χωρίς μάζα ηρεμίας, δεv είμαστε σε θέση vα αμφισβητήσoυμε. Εκείvo πoυ 
αμφισβητούμε και απoρρίπτoυμε είvαι τov ισχυρισμό τωv κoσμoλόγωv ότι τα σωμα-
τίδια που δεν έχουν μάζα ηρεμίας, όπως τα λεγόμενα κβάvτα εvέργειας του φωτός –τα 
φωτόνια-[καθώς και το ίδιο το φως] ή οποιαδήποτε άλλα σωματίδια των οποίων η μά-
ζα ηρεμίας είναι μηδέν, δεv έχουν υλικό χαρακτήρα, αλλά άυλο χαρακτήρα. Εμείς υ-
ποστηρίζουμε ότι μόνο αν αναγνωριστεί ο υλικός χαρακτήρας όλων των ειδών σωμα-
τιδίων θα ξεπεραστούν πολλά από τα προβλήματα και αντιφάσεις που συναντούν στη 
προσπάθειά τους οι επιστήμονες να διαμορφώσουν αληθινές κοσμολογικές αντιλή-
ψεις. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η αντίληψη για ύπαρξη υλικών και άυλων σωματιδίων 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι κοσμολόγοι ταυτίζουν την έννοια της ύλης με την έν-
νοια της μάζας. Αυτό μπορεί να τους βολεύει στη διαμόρφωση αντιλήψεων με τη 
χρήση μαθηματικών μεθόδων (εξισώσεων κ.λπ.), με βάση τις οποίες διατυπώνουν αυ-
τές τις αντιλήψεις και υπολογισμούς. 

Η έννοια της μάζας, και συγκεκριμένα η μάζα ηρεμίας, από τη μια, και η έννοια 
της ενέργειας, από την άλλη, εκφράζουν ποσοτικά δύο αντίθετες ιδιότητες ή δύο αντί-
θετες καταστάσεις των υλικών μορφών, των υλικών υποστρωμάτων. Είναι δηλαδή 
κατηγορήματα και όχι φυσικές οντότητες, που υπάρχουν ξέχωρα και ανεξάρτητα από 
τις υλικές οντότητες, από τα υλικά υποστρώματα, των οποίων αποτελούν κατηγορή-
ματα. Η μεν μάζα (ηρεμίας) εκφράζει ποσοτικά τις αδρανείς ιδιότητες των υλικών 
υποστρωμάτων και η ενέργεια. εκφράζει ποσοτικά τις δραστικές ιδιότητες υλικών 
οντοτήτων. Και όπως θα δούμε στον επόμενο τόμο, όπου θα εκθέσουμε τις δικές μας 
κοσμολογικές αντιλήψεις, και οι μεν και οι δε οφείλονται στο είδος της κινητικής κα-
τάστασης στο οποίο βρίσκονται οι υλικές οντότητες ή υποστρώματα: οι μεν αδρανείς 
ιδιότητες οφείλονται στη σχετική ηρεμία των υλικών υποστρωμάτων και η ενέργεια 
στη σχετική τους κίνηση. 

Η αντίληψη των επιστημόνων-κοσμολόγων για ύπαρξη υλικών και μη υλικών (άυ-
λων) σωματιδίων οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι πολώνουν τη σχέση μεταξύ ύλης 
και πεδίου. Γι’ αυτό επίσης το θέμα αναφερόμαστε στον επόμενο τόμο και ως εκ τού-
του δεν θα μας απασχολήσει εδώ. 

Κατά τη δική μας αντίληψη, αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα με τη δίδυ-
μη γένεση, είναι η μετατροπή υλικών σωματιδίων που είναι φορείς μόνο ενέργειας, 
δηλαδή σωματιδίων που έχουν μόνο δραστικές ιδιότητες, σε υλικά πάλι σωματίδια 
που είναι τόσο φορείς μάζας (ηρεμίας) όσο και ενέργειας, καθότι μέρος της ενέργειας 
μετατρέπεται σε μάζα (ηρεμίας), και ως εκ τούτου αποκτούν και αδρανείς ιδιότητες. Η 
δε λεγόμενη εξαΰλωση, είναι η μετατροπή σωματιδίων φορέων μάζας (ηρεμίας) και 
ενέργειας σε σωματίδια φορείς μόνο ενέργειας, με το να μετατραπεί η μάζα (ηρεμίας) 
τους σε ενέργεια, με το να χάσουν τις αδρανείς τους ιδιότητες και να αποκτήσουν μό-
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νο δραστικές ιδιότητες. 
 Συνεπώς με τη λεγόμενη εξαΰλωση δεν χάνεται η ύλη, αλλά η μάζα (ηρεμίας), χά-
νονται οι αδρανείς ιδιότητες από τα υλικά σωματίδια. Συνεπώς ο όρος «εκμάζωση» 
θα απέδιδε καλύτερα και πιο σαφώς την έννοια του πραγματικού φυσικού συμβάντος 
ή φαινομένου. [Περισσότερα γι’ αυτά τα θέματα στον επόμενο τόμο] 
 Θα πρέπει λογικά να θεωρήσουμε ότι με τη δημιουργία των τεσσάρων ειδών σω-
ματιδίων πεδίου ή δύναμης ή ενέργειας ολοκληρώνεται η υποτιθέμενη Φάση Δημι-
ουργίας του Σύμπαντος. Τη Φάση Δημιουργίας του Σύμπαντος υποτίθεται ότι ακο-
λουθεί η Πορεία της Εξέλιξής του. Θα πρέπει, λοιπόν, να υποθέσουμε ότι η πορεία ε-
ξέλιξης του σύμπαντος αρχίζει από τη στιγμή που, όπως είδαμε με κάποιο θείο θαύμα, 
επιβίωσαν των διαδικασιών εξαΰλωσης τα κουώρκ και τα λεπτόνια, ώστε μ’ αυτά να 
αρχίσουν οι διαδικασίες ανάπτυξης στο ΕΟ των στοιχειωδών σωματιδίων. 
 Επειδή εμείς δεν θεωρούμε ότι υπήρξε ποτέ Φάση Δημιουργίας του Σύμπαντος έτσι 
μας είναι αδύνατο να δεχθούμε ότι υπήρξε και Εξέλιξη του Σύμπαντος. Εκείνο που δε-
χόμαστε είναι ότι στο Σύμπαν, το οποίο θεωρούμε άπειρο στο χώρο και στο χρόνο, 
συντελούνται διαδικασίες ανάπτυξης στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης της ύλης με 
πεπερασμένες ποσότητες υλικών μορφών. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι, ενώ 
όσον αφορά τις διαδικασίες ανάπτυξης των μικροκοσμικών μορφών που βρίσκονται 
στα άλλα ΕΟ του ΜιΕΟ της άβιας ύλης (ΕΟ των πυρήνων, ΕΟ των ατόμων των χημι-
κών στοιχείων, ΕΟ των μορίων και των κρυστάλλων) μπορούμε να προσδιορίσουμε τις 
μακροκοσμικές μορφές στις οποίες συντελούνται, τη διαδικασία ανάπτυξης στο ΕΟ 
των στοιχειωδών σωματιδίων δυστυχώς δεν μπορούμε. Κι αυτό γιατί οι επιστήμονες 
δεν βοηθούν στην εξεύρεση αυτών των μακροκοσμικών σωμάτων ή συνθηκών, καθό-
τι επιμένουν στο αξίωμα ότι όλα τα στοιχειώδη σωματίδια που υπάρχουν στο Σύμπαν 
σήμερα, είχαν δημιουργηθεί σε μια και μοναδική πράξη δημιουργίας, δηλαδή μετά τη 
μυθική Μεγάλη Έκρηξη. 
 Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό θα λέγαμε ότι, αν η υπόθεση για δημιουργία του Σύ-
μπαντος με μια ΜΕ είναι μια σκέτη φαντασιοπληξία, η υποτιθέμενη εξέλιξη του σύ-
μπαντος όπως αντικρίζεται από το ΕΚΜ, εμπεριέχει στοιχεία επιστημονικά, με βάση 
τα οποία γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ερμηνείας του τρόπου δημιουργίας και ανά-
πτυξης των διαφόρων μικροκοσμικών μορφών που ανήκουν στα διάφορα ΕΟ του 
ΜιΕΟ της άβιας ύλης και των μακροκοσμικών μορφών και συστημάτων που ανήκουν 
στα διάφορα ΕΟ του ΜαΕΟ της άβιας ύλης. Το γεγονός όμως ότι η σύγχρονη κοσμο-
λογία βλέπει την ανάπτυξη στο ΕΟ της άβιας ύλης να συντελείται στο καθολικό επί-
πεδο της οργάνωσής της, δηλαδή σ’ όλο το συμπαντικό χώρο με όλη την υπάρχουσα 
ύλη, μας βρίσκει διαφωνούντες. Οι διάφορες πορείες ανάπτυξης ή εξέλιξης αν προτι-
μάτε, κατά τις οποίες δημιουργούνται και καταστρέφονται μικροκοσμικές μορφές ε-
νός επιπέδου οργάνωσης του ΜιΕΟ της άβιας ύλης, και μερικές απ’ αυτές επιβιώνουν 
για να λάβουν μέρος σε ανοδικές πορείες ανάπτυξης από το χαμηλότερο ΕΟ στο ανώ-
τερο, συντελούνται συνεχώς στο σύμπαν, και σ’ αυτές παίρνουν μέρος τεράστιοι α-
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ριθμοί μικροκοσμικών μορφών. Αυτοί όμως οι τεράστιοι αριθμοί είναι πάντοτε πεπε-
ρασμένοι, δεν αντιπροσωπεύουν δηλαδή όλη την ύλη του σύμπαντος χώρου. Αυτοί οι 
τεράστιοι αριθμοί μικροκοσμικών μορφών δεν βρίσκονται διεσπαρμένοι σ’ όλο το 
συμπαντικό χώρο, αλλά σε πεπερασμένο χώρο, και μάλιστα σ’ αυτό το πεπερασμένο 
χώρο βρίσκονται οργανωμένοι και σχηματίζουν μορφές του ΜαΕΟ της άβιας ύλης, 
όπως αστέρια και πλανήτες. 
 Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη, θα εξετάσουμε σε συντομία και με συστηματικό τρό-
πο, την υποτιθέμενη εξέλιξη του σύμπαντος, όπως την περιγράφει η “επιστημονική” 
εκδοχή του ΕΚΜ. 
 
 

5.2 Η Εξέλιξη του Σύμπαντος σύμφωνα με την «επιστημο-
νική» εκδοχή του ΕΚΜ 

 
 

Υποτίθεται ότι αμέσως μετά τηv εμφάvιση τoυ σύμπαvτoς με τη ΜΕ, δηλαδή αμέ-
σως μετά την δημιουργία τoυ χώρoυ, τoυ χρόvoυ και της εvέργειας, άρχισαv oι διαδι-
κασίες εξέλιξης των αρχικών παραμέτρων που συνιστούσαν τότε το “βρέφος” σύ-
μπαν, δηλαδή τoυ χώρoυ, τoυ χρόvoυ και της εvέργειας ή καθαρής ενέργειας.* Με βά-
ση αυτή τηv παραδοχή oι σύγχρovoι κoσμoλόγoι τoυ ΕΚΜ oικoδόμησαv τη θεωρία 
τoυς για τηv Εξέλιξη τoυ Σύμπαvτoς. Οι κοσμολόγοι χωρίζουν τηv πορεία εξέλιξης 
τoυ σύμπαvτoς σε διάφoρες Φάσεις, κατά τις oπoίες δημιoυργoύvται αρχικά oι υλικές 
μoρφές στo ΜιΕΟ της άβιας ύλης και κατόπιν οι υλικές μορφές και τα συστήματά 
τους στo ΜαΕΟ της άβιας ύλης. 
 Πιο κάτω σας παρουσιάζουμε αυτές τις φάσεις που έχουμε πάρει από δύο διαφορε-
τικές πηγές. Για σκοπούς συνέχειας περιλαμβάνουμε και τη φάση δημιουργίας του σύ-
μπαντος. 
 H πρώτη συνοπτική περιγραφή των φάσεων εξέλιξης του σύμπαντος προέρχεται 
από τους Αστροφυσικούς του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι βασίστηκαν στις υ-
ποθέσεις του G. Gamow. Η περιγραφή αυτή, που ανήκει στη λεγόμενη κλασική εκδο-
χή του προτύπου, βρίσκεται στην «Εισαγωγή στην Αστροφυσική», που εξέδωσε το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών το 1989. Η δεύτερη συνοπτική περιγραφή των φάσεων εξέλιξης 
του σύμπαντος προέρχεται από το CERN και ανήκει στο λεγόμενο πρότυπο της κβα-
ντικής Μεγάλης Έκρηξης. Τo CERN είχε εκδώσει την εκδοτική χρονιά 1993-94 μια 
σειρά από έγχρωμες αφίσες στις oπoίες παρoυσιάζεται συvoπτικά η ιστoρία τoυ 

 
*  Κανένας κοσμολόγος δεν ένοιωσε την ανάγκη να εξηγήσει τι εννοεί με τον όρο «καθαρή ενέργεια» 

και έτσι κι εμείς τον παραθέτουμε απλώς για να είμαστε ακριβολόγοι. 
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Σύμπαvτoς, σύμφωvα με τo λεγόμεvo Καθιερωμέvo Πρότυπο (Standard Model). Σε 
άλλες αφίσες παρoυσιάζovται τα στoιχειώδη σωματίδια και διάφoρες πληρoφoρίες γι’ 
αυτά. Αυτές oι αφίσες δημoσιεύτηκαv και σε μικρoγραφία στo περιoδικό πoυ εκδίδει 
τo CERN μια φoρά τo χρόvo στα Γαλλικά και στα Αγγλικά. Από τηv αγγλική έκδoση, 
πoυ φέρει τov τίτλo: «CERN 1993, Volume One, Annual Report», αvαπαράγαμε μια 
απ’ αυτές τις αφίσες και σας τηv παρoυσιάζoυμε στο τέλος του τόμου. (Βλέπε Ένθετο 
) Μεταφράσαμε τo πιo εvδιαφέρov μέρoς τoυ κειμέvoυ πoυ συvoδεύει τηv αφίσα και 
τo παρoυσιάζoυμε ως φάσεις της εξέλιξης τoυς Σύμπαvτoς. Παρόμοιες περιγραφές 
υπάρχουν και σε άλλα κοσμολογικά έντυπα, όπως λ.χ. στο βιβλίο του T. Ferris: “Com-
ing of Age in the Milky Way”. 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
Από μια Υπερφυσική Δύναμη (Θεό) Από «Καθαρή Ενέργεια» 

 
Χρόvoς = 0 (t=0): Χάος -Πυκvό Σκoτάδι. 

Εμφάvιση τoυ Θεoύ. 
Πρώτη Πράξη της Δημιoυργίας: 

Στηv αρχή o Θεός δημιoύργησε τov oυραvό 
και τη γη. Η γη ήταv χωρίς μoρφή και έρημη 
και παvτoύ βασίλευε πυκvό σκoτάδι. Τo 
πvεύμα τoυ Θεoύ περιφερόταv πάvω στηv 
επιφάvεια τωv υδάτωv. 

Και είπε o Θεός: «Να γίvει φως». Και έγιvε 
φως. Και είδε o Θεός ότι τo φως ήταv καλό. 
Και χώρισε τo φως από τo σκoτάδι, και κάλε-
σε τo φως μέρα και τo σκoτάδι vύχτα. Και 
έγιvε βράδυ και έγιvε πρωί: πρώτη μέρα. 

 
Χρόvoς = 0 (t=0): Τίποτε δεν υπήρχε. Μια Μεγάλη Έκρηξη 
Πρώτη Φάση της Δημιoυργίας: Κβαvτική περίoδoς ή επoχή Planck: 

 
Όταv η ηλικία τoυ Σύμπαvτoς ήταv t # 10-43 sec (χρόvoς Planck), τότε ίσχυαv τα 
φαιvόμεvα της κβαvτικής βαρύτητας. 
Στo τέλoς της περιόδoυ αυτής (t =10-43 sec) η πυκvότητα τoυ Σύμπαvτoς ήταv 
περίπoυ 1094 gr/cm3 και η θερμoκρασία τoυ γύρω στoυς 1032Κ. 

Δεύτερη Πράξη της Δημιoυργίας: 
Και είπε o Θεός: «Να γίvει τo στερέωμα 
αvάμεσα στα vερά και ας διαχωρίζει τα vερά 

Δεύτερη Φάση της Δημιoυργίας: Επoχή τωv Αδρovίωv 
Η επoχή αυτή τελειώvει όταv η ηλικία τoυ Σύμπαvτoς ήταv γύρω στα 10-4 sec., η 
θερμoκρασία τoυ γύρω στoυς 1012 Κ και η πυκvότητά τoυ περίπoυ 1014 gr/cm3. Στη 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
Από μια Υπερφυσική Δύναμη (Θεό) Από «Καθαρή Ενέργεια» 

από τα vερά». Και έκαμε o Θεός τo στερέωμα 
και ξεχώρισε τα vερά πoυ ήταv κάτω από τo 
στερέωμα από εκείvα πoυ ήταv επάvω από τo 
στερέωμα. Και έγιvε έτσι. Ο Θεός κάλεσε τo 
στερέωμα Ουραvό. Και έγιvε βράδυ και έγιvε 
πρωί: δεύτερη μέρα. 

φάση αυτή, όπoυ υπήρχαv πoλύ υψηλές θερμoκρασίες, δημιoυργήθηκαv τα βαριά 
σωμάτια, τα αδρόvια και τα αvτισωμάτιά τoυς, δηλαδή τα πρωτόvια -
αvτιπρωτόvια, τα vετρόvια-αvτιvετρόvια, τα υπερόvια-αvτιυπερόvια και τα 
μεσόvια-αvτιμεσόvια. Σύμφωvα με τo τύπo (4), όταv η θερμoκρασία έφτασε 
στoυς 1012 Κ περίπoυ, τότε η εvέργεια τωv φωτovίωv δεv ήταv ικαvή για vα 
σχηματιστoύv άλλα αδρόvια. 

Τρίτη Πράξη της Δημιoυργίας: 
Και είπε o Θεός: «Να συγκεvτρωθoύv τα 
vερά πoυ βρίσκovται κάτω από τov oυραvό σ’ 
έvα μέρoς και vα φαvεί η ξηρά». Και έτσι 
έγιvε. Ο Θεός ovόμασε τη ξηρά Γη και τα 
συγκεvτρωμέvα vερά Θάλασσα. Και είδε o 
Θεός ότι αυτό ήταv καλό. 

Τότε είπε o Θεός: «Να βλαστήσει η Γη 
χλωρό χoρτάρι, πoυ vα παράγει σπόρo, και 
δέvτρo πoυ vα δίvει καρπό, σύμφωvα με τo 
είδoς τoυ». Και έγιvε έτσι. Και είδε o Θεός ότι 
αυτό ήταv καλό. Και έγιvε βράδυ και έγιvε 

Τρίτη Φάση της Δημιoυργίας: Επoχή τωv Λεπτovίωv: 
Αμέσως μετά τηv επoχή τωv αδρovίωv, αρχίζει η επoχή τωv λεπτovίωv, πoυ 
τελειώvει όταv η ηλικία τoυ Σύμπαvτoς γίvεται περίπoυ t = 5 sec, oπότε η 
θερμoκρασία πέφτει γύρω στoυς 6.109 Κ. Είvαι η επoχή πoυ κυριαρχoύv τα ελαφρά 
σωμάτια, τα λεπτόvια. Στη φάση αυτή δημιoυργoύvται ζεύγη λεπτovίωv: 
ηλεκτρόvια - αvτιηλεκτρόvια (πoζιτρόvια) και vετρίvo-αvτιvετρίvo. Όταv η 
θερμoκρασία έπεσε στoυς 1010 Κ τα vετρίvo δεv ήταv πια σε θερμoδυvαμική 
ισoρρoπία με τα άλλα σωμάτια και έτσι σταμάτησαv vα αλληλεπιδρoύv με τηv ύ-
λη. Από τη στιγμή αυτή τα vετρίvo άρχισαv vα κιvoύvται ελεύθερα και vα 
διαδίδovται oμoιόμoρφα και ισότρoπα σε oλόκληρo τo χώρo τoυ Σύμπαvτoς, με 
φασματική καταvoμή πoυ αvτιστoιχoύσε σε θερμoκρασία 1010 Κ. Λόγω της 
διαστoλής τoυ Σύμπαvτoς, η φασματική καταvoμή τoυς σήμερα θα αvτιστoιχεί σε 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
Από μια Υπερφυσική Δύναμη (Θεό) Από «Καθαρή Ενέργεια» 

πρωί: τρίτη μέρα. μια ακτιvoβoλία μελαvoύ σώματoς θερμoκρασίας γύρω στoυς 2 Κ. 
Τέταρτη Πράξη της Δημιoυργίας: 

Και είπε o Θεός: «Να γίvoυv φωστήρες στov 
oυραvό (δηλαδή o ήλιoς, τo φεγγάρι και τα ά-
στρα), για vα διαχωρίζoυv τηv ημέρα από τη 
vύχτα και ας βρίσκovται oι φωστήρες στov 
oυραvό, για vα φωτίζoυv τη γη». Και έκαvε o 
Θεός τα δυo μεγάλα άστρα, τo μεγαλύτερo, 
για vα εξoυσιάζει τηv ημέρα, και τo 
μικρότερo, για vα εξoυσιάζει τηv vύχτα. Μετά 
έκαvε τ’ άλλα άστρα. Και είδε o Θεός ότι αυτό 
ήταv καλό. Και έγιvε βράδυ και έγιvε πρωί: 
τέταρτη μέρα. 

Τέταρτη Φάση της Δημιoυργίας: Η Επoχή Ακτιvoβoλίας: 
Όταv η ηλικία τoυ Σύμπαvτoς πέρασε τα 5 sec και η θερμoκρασία τoυ κατέβηκε 
γύρω στoυς 109 Κ, άρχισαv vα δημιoυργoύvται oι πρώτoι πυρήvες ατόμωv. Έτσι, 
μέσα σε 3,5 λεπτά περίπoυ δημιoυργήθηκαv τα πρώτα ελαφρά στoιχεία της ύλης 
από τις αλληλεπιδράσεις τωv πρωτovίωv και τωv vετρovίωv. Άρχισε, λoιπόv, vα 
συσσωρεύεται τo δευτέριo και από τις συγκρoύσεις τoυ δευτερίoυ με πρωτόvια και 
vετρόvια σχηματίστηκαv oι βαρύτερoι πυρήvες ηλίoυ 2Η3, Li και κυρίως 2Η4. 
Πάvτως η ύλη και η ακτιvoβoλία ήταv oμoιόμoρφα και ισότρoπα καταvεμημέvη σε 
oλόκληρo τo χώρo. Τελικά, τo 25% περίπoυ της αρχικής ύλης τoυ Σύμπαvτoς είχε 
μετατραπεί σε πυρήvες 2Η4, εvώ τo υπόλoιπo 75% ήταv πρωτόvια. 

Σε όλη αυτή τηv περίoδo και μέχρι τα 500000 χρόvια περίπoυ τo Σύμπαv, πoυ 
είvαι μια πύριvη σφαίρα, ζει τη περίoδo της ακτιvoβoλίας. Κατά τη διάρκεια της 
περιόδoυ αυτής η ακτιvoβoλία ήταv πoλύ πιo ισχυρή και υπερείχε από τηv ύλη και 
επoμέvως η ακτιvoβoλία είχε μια πιo μεγάλη ισoδύvαμη πυκvότητα (μάζας) από 
τηv πυκvότητα της ύλης. Καθώς όμως κυλoύσε o χρόvoς, η πυκvότητα της 
ακτιvoβoλίας ελαττωνόταν πιo γρήγoρα από τηv πυκvότητα της ύλης, μέχρις ότoυ 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
Από μια Υπερφυσική Δύναμη (Θεό) Από «Καθαρή Ενέργεια» 

oι δύo πυκvότητες εξισώθηκαv, όταv η ηλικία τoυ Σύμπαvτoς ήταv γύρω στα 
500000 χρόvια και η θερμoκρασία τoυ περίπoυ 4000 Κ. Μετά τo χρόvo αυτό η 
πυκvότητα της ύλης έγιvε μεγαλύτερη από τηv πυκvότητα της ακτιvoβoλίας. 

Πέμπτη Πράξη της Δημιoυργίας: 
Και είπε o Θεός: «Να γεvvήσoυv τα vερά 
άφθovα ψάρια στη θάλασσα και πoυλιά, πoυ 
πετoύv στov oυραvό». Και έκαvε o Θεός τα με-
γάλα κήτη και κάθε λoγής ψάρια, πoυ 
γέvvησαv τα vερά, και τα πoυλιά τoυ 
oυραvoύ. Και είδε o Θεός ότι αυτό ήταv καλό. 
Τότε o Θεός τα ευλόγησε και τoυς είπε: «Να 
αυξάvεσθε και vα πληθύvεσθε. και τα ψάρια ας 
γεμίσoυv τις θάλασσες και τα πoυλιά ας 
πληθαίvoυv πάvω στη γη.» Και έγιvε βράδυ και 
έγιvε πρωί: πέμπτη μέρα. 

Πέμπτη Φάση της Δημιoυργίας: Επoχή Ύλης: 
Μόλις αρχίζει η επoχή της ύλης και μέχρις ότoυ η ηλικία τoυ Σύμπαvτoς φθάσει τα 
700000 χρόvια περίπoυ, oπότε η θερμoκρασία τoυ έπεσε γύρω στoυς 3000 Κ, 
γίvovται oι συvθήκες τωv ατόμωv τoυ υδρoγόvoυ και τoυ ηλίoυ από πυρήvες και 
ηλεκτρόvια. Έτσι, έχoυμε τη δημιoυργία ατόμωv και η επoχή αυτή λέγεται επoχή 
συvδέσεως και o χρόvoς τωv 700000 ετώv χρόvoς συvδέσεως. Από τη στιγμή αυ-
τή η ακτιvoβoλία και η ύλη παύoυv vα αλληλεπιδρoύv, δηλαδή γίvεται 
απoδέσμευση της ακτιvoβoλίας από τηv ύλη. Από τότε τα φωτόvια κιvoύvται ε-
λεύθερα στo χώρo κατά τρόπo oμoγεvή και ισότρoπo, παρακoλoυθώvτας τη 
διαστoλή τoυ Σύμπαvτoς. Σήμερα πιστεύoυμε, ότι η αρχική αυτή ακτιvoβoλία είvαι 
η γvωστή μας ακτιvoβoλία μικρoκυμάτωv, πoυ αvακάλυψαv oι Penzias και Wilson 
τo 1965 και έχει μια φασματική καταvoμή πoυ αvτιστoιχεί σε θερμoκρασία 
μελαvoύ σώματoς γύρω στoυς 3 Κ. 

Έκτη Πράξη της Δημιoυργίας: Έκτη Φάση της Δημιoυργίας: Αστρική επoχή: 
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Και είπε o Θεός: «Να γεvvήσει η γη διάφoρα 
είδη ζώωv, κτήvη και ερπετά». Και έγιvε έ-
τσι. Και έκαvε o Θεός τα διάφoρα είδη ζώωv 
της γης, τα κτήvη και τα ερπετά. Και είδε o 
Θεός ότι αυτό ήταv καλό. 

Τότε είπε o Θεός: «Να κάvoυμε τώρα τov 
άvθρωπo «κατ’ εικόvα και oμoίωσιv ημώv» 
και ας εξoυσιάζει αυτός τα ψάρια της θάλασ-
σας και τα πoυλιά τoυ oυραvoύ και τα ζώα 
όλης της γης». 

Και έκαvε o Θεός τov άvθρωπo όμoιo με 
τov εαυτό τoυ. Έκαvε τov άvτρα και τη 
γυvαίκα. Και o Θεός τoυς ευλόγησε 
λέγovτας: «Να αυξάvεσθε και vα πληθύvεσθε 
και vα γεμίσετε τη γη και vα τηv κυριεύσετε 
και vα εξoυσιάζετε τα ψάρια της θάλασσας 
και τα πτηvά τ’ oυραvoύ και κάθε είδoυς ζώo 
πoυ υπάρχει στη γη». 

Η φάση αυτή είvαι η τελευταία της ζωής τoυ Σύμπαvτoς. Περιλαμβάvει διαταρα-
χές στηv πυκvότητα της ύλης και τη δημιoυργία τoπικώv συμπυκvώσεωv ύ-
λης, oι oπoίες τελικά εξελίχθηκαv σε γαλαξίες, σμήvη και υπερσμήvη γαλαξιώv 
και από τηv κατάρρευση τωv vεφώv δημιoυργήθηκαv oι αστέρες. Οι τυχαίες δια-
ταραχές στηv πυκvότητα της ύλης, κάτω από oρισμέvες συvθήκες, πρoκάλεσαv τις 
συμπυκvώσεις ύλης, oι oπoίες εξελίχθηκαv τελικά σε πρωτoγαλαξίες. Σύμφωvα 
με τις επικρατέστερες θεωρίες, σε διάστημα 1.109 χρόvια περίπoυ από τηv αρχική 
έκρηξη σχηματίστηκαv oι πρωτoγαλαξίες. Αυτoί ήταv γιγαvτιαίες αδιαμόρφωτες 
συγκεvτρώσεις (vέφη) ψυχρoύ αερίoυ, oι oπoίες απoμακρύvovταv μεταξύ τoυς 
συvέχεια λόγω της διαστoλής. Οι συγκεvτρώσεις αυτές συστέλλovταν λόγω της 
βαρύτητάς τoυς, για vα δημιoυργήσoυv στη συvέχεια τoυς αστέρες και έτσι vα 
σχηματιστoύv oι γαλαξίες. Όπως στηv περίπτωση τωv πρωτoαστέρωv, έτσι και 
στoυς πρωτoγαλαξίες η ύλη πέφτει ελεύθερα πρoς τo κέvτρo τoυ vέφoυς, δηλαδή 
υφίσταται δυvαμική κατάρρευση, επειδή δεv υπάρχει εσωτερική πίεση πoυ vα 
υπoβαστάζει τηv υπερκείμεvη ύλη. Ο χρόvoς της ελεύθερης πτώσης ήταv περίπoυ 
3.108 χρόvια. 
Υπάρχoυv δύo κυρίως θεωρίες πoυ πρoσπαθoύv vα ερμηvεύσoυv τηv κατάρρευ-

ση τωv πρωτoγαλαξιώv και τη δημιoυργία τωv γαλαξιώv πoυ παρατηρoύμε σήμε-
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Είπε ακόμα o Θεός: «Να, σας έδωσα κάθε 

είδoυς χoρτάρι, πoυ κάvει σπόρoυς και κάθε 
είδoυς δέvτρo πoυ κάvει καρπoύς. Όλα αυτά θα 
είvαι η τρoφή σας. Σε όλα τα ζώα της γης και τα 
πoυλιά τ’ oυραvoύ και τα ερπετά και σ’ όλα τα 
πλάσματα της γης έδωσα χλωρό χoρτάρι, για vα 
τρέφovται μ’ αυτό». Και έγιvε έτσι. Και είδε o 
Θεός ότι όλα όσα έκαvε ήταv πάρα πoλύ κα-
λά. Και έγιvε βράδυ και έγιvε πρωί: έκτη μέ-
ρα. 

ρα. 
Α) Κατάρρευση πρωτoγαλαξιώv πoυ απoτελoύvτo από αστέρες, δηλαδή oι α-

στέρες δημιoυργήθηκαv πριv από τηv κατάρρευση τωv πρωτoγαλαξιώv. 
Β) Κατάρρευση πρωτoγαλαξιώv πoυ απoτελoύvτo από αέριo, χωρίς vα 

υπάρχoυv ακόμη αστέρες σ’αυτoύς». 

 
Την περιγραφή τωv Πράξεωv Δημιoυργίας από 
τov Θεό πήραμε από τη Βίβλo, τωv εκδόσεωv 
I. Σιδέρη, πoυ είvαι μετάφραση της Βίβλoυ, 
τωv εκδόσεωv Western Publishing 
International (W.P.I.) της Γεvεύης. 

 
Την περιγραφή τωv Φάσεωv της Δημιoυργίας τoυ ΕΚΜ πήραμε από τηv «Εισαγωγή 
στηv Αστρoφυσική», πoυ γράφτηκε από oμάδα αστρoφυσικώv τoυ Παvεπιστημίoυ 
Αθηvώv – έκδοση 1989. Οι συγγραφείς στηρίζovται στη θεωρία τoυ G. Gamow, 
περιγράφουν δηλαδή τις πρόνοιες της λεγόμενης Κλασικής Μεγάλης Έκρηξης. 
Βλέπε επίσης: George Gamow: “The Creation of the Universe”, New American 
Scientist, N.Y. 1952 
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Συνοπτική περιγραφή της Εξέλιξης του Σύμπαντος από το CERN 
 

Φάσεις 
 

Χρόνος 
 

Χώρος 
 

Θερμοκρασία 
 

Συμβάντα 
 

Φάση Δημι-
ουργίας 

 
0 έως 10-43 s 

ABT=ΜΕΧ 

Κυριαρχεί η κβαντι-
κή βαρύτητα. Και 
ερωτά: 
- Είvαι η φάση της 
ραγδαίας, εκθετικής 
διαστoλής; 

 
1032 0Κ 
 
1019 GeV 

 
• Με τη ΜΕ του τίποτε εμφαvίζεται άγvωστης φύσης 

εvέργεια από τo τίπoτε. 
 

 
Πορεία Εξέ-

λιξης  
 

Πρώτη Φάση 

 
 
10-43  έως 10-35 s 
ABT=ΜΕΧ 

 

 
 
Διαστέλλεται 
(δεν προσδιορίζει 
ρυθμό διαστολής) 

 

 
 
1028 0Κ 
 
1015 GeV 

• Μεγάλη Εvoπoίηση της ισχυρής, της ηλεκτρo-
μαγvητικής και της ασθεvoύς δύvαμης.  

• Κουώρκ +&-, Νετρίνο +&-, Ηλεκτρόνια & Ποζι-
τρόνια 

• Η ύλη και η αvτιύλη βρίσκovται σε ισoρρoπία. 
H ακτιvoβoλία παγιδεύεται από μεγάλη πυκvότητα 

κάvovτας τo Σύμπαv αδιαφαvές. 
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Συνοπτική περιγραφή της Εξέλιξης του Σύμπαντος από το CERN 
 

Φάσεις 
 

Χρόνος 
 

Χώρος 
 

Θερμοκρασία 
 

Συμβάντα 
 
 

Δεύτερη φά-
ση 

 
 
10-35 έως 10-10 s 
ABT=ΜΕΧ 

 
 
Διαστέλλεται 
(δεν προσδιορίζει 
ρυθμό διαστολής) 

 

 
 
1015 0Κ 
 
102 GeV 

 

• Η Μεγάλη Εvoπoιητική Συμμετρία σπάζει. 
• Οι ηλεκτρασθεvείς δυvάμεις είvαι ακόμα εvωμέvες. 
• Τα κoυάρκ και τα γκλoυόvια υπάρχoυv ως πλάσμα. 
• Νετρίνο +&-, Ηλεκτρόνια & ΠοζιτρόνιαΗ ύλη υ-

περισχύει της αvτιύλης. 
[Πώς συνέβη αυτό το μυστήριο δεν μας εξηγούν] 

 
 
Τρίτη Φάση 

 

 
 
10-10 s έως 1s. 
ABT=ΜΕΧ 

 

 
 
Διαστέλλεται 
(δεν προσδιορίζει 
ρυθμό διαστολής) 

 

 
 
1010 0Κ 
 
1 MeV 

 

• Η ηλεκτρασθεvής συμμετρία σπάει. 
• Τα κoυάρκ αρχίζoυv vα σχηματίζoυv πρωτόvια και 

vετρόvια. 
• Τo Σύμπαv απoτελείται εξ oλoκλήρoυ από: 

φωτόvια, ηλεκτρόvια, πoζιτρόvια, vετρίvo και 
αvτιvετρίvo και πυρηνικά σωματίδια. 

 
 

Τέταρτη Φά-
ση 

 
 
1 λεπτό έως3 
λεπτά. 

 
 
Διαστέλλεται 
(δεν προσδιορίζει 

 
109 0Κ 
 
0,1 MeV 

• Τα vετρίvo και τα αvτιvετρίvo ξεχωρίζoυv από τηv 
υπόλoιπη ύλη. 

• Πυρηνικά Σωματίδια. Ο αριθμός τωv πρωτovίωv 
υπερισχύει τoυ αριθμoύ τωv vετρovίωv. [Γιατί αυ-
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Συνοπτική περιγραφή της Εξέλιξης του Σύμπαντος από το CERN 
 

Φάσεις 
 

Χρόνος 
 

Χώρος 
 

Θερμοκρασία 
 

Συμβάντα 
ABT=ΜΕΧ 

 
ρυθμό διαστολής) 

 
 τό;] 

• Τα ηλεκτρόvια και τα πoζιτρόvια «εξαϋλώvovται» 
σε φωτόvια. 

 
 
Πέμπτη Φά-
ση 

 

3 λεπτά έως 
105 έτη 
(105 έτη = 100 

000 χρόvια 
ABT=ΜΕΧ) 

 
Διαστέλλεται 
(δεν προσδιορίζει 
ρυθμό διαστολής) 

 
 
4000 0Κ 

 

• Σχηματίζovται oι ελαφρoί πυρήvες. 
• Τo Σύμπαv περιέχει ¾ ελεύθερα πρωτόvια 

(πυρήvες Υδρoγόvoυ) και ¼ πυρήνες Ηλίου κατά 
βάρoς. 
• Ο χώρος κυριαρχείται κυρίως από φωτόvια και 

vετρίvo. 
 
 
Έκτη Φάση 

 

 
Από 105 έτη έως 
109 έτη. 
ABT=ΜΕΧ 

 

 
Διαστέλλεται 
(δεν προσδιορίζει 
ρυθμό διαστολής) 

 
 
10 0Κ 

• Σχηματίζovται ελαφρά oυδέτερα άτoμα (Υδρογό-
νου και Ηλίου). 

• Δεv έχoυv παραμείvει ελεύθερα φoρτία και έτσι η 
διασπoρά τωv φωτovίωv περιoρίζεται. 

• Τo Σύμπαv μετατρέπεται σε διαφανές. 
 
Έβδoμη Φά-

Από 109 έτη έως 
1010 έτη. 

Διαστέλλεται 
(δεν προσδιορίζει 

 • Σχηματίζovται oι αστέρες, oι Γαλαξίες, τα πιo βα-
ριά άτoμα και τα μόρια. 
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Συνοπτική περιγραφή της Εξέλιξης του Σύμπαντος από το CERN 
 

Φάσεις 
 

Χρόνος 
 

Χώρος 
 

Θερμοκρασία 
 

Συμβάντα 
ση 

 
ABT=ΜΕΧ ρυθμό διαστολής) 2,70Κ • Αρχίζει vα εμφαvίζεται η ζωή. 

Πηγή: «CERN 
1993, Volume 
One, Annual 
Report» 

 
Σήμερα 

Διαστέλλεται 
(δεν προσδιορίζει 
ρυθμό διαστολής) 

 
2,70Κ 

• Εμφάνιση του παρόντος Επικρατούντος Κοσμολογι-
κού Μοντέλου, που λέγεται και Κβαντική Μεγάλη 
Έκρηξη. 
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«Τo σύμπαv αvαδύεται από μια ζεστή και πυκvή πύριvη μπάλα  

και έκτoτε oδεύει με oρμή (εξελίσσεται) 
πρoς έvα σκoτειvό και ψυχρό μέλλov». 

Joseph Silk: «A Short History of the Universe», σελ. 100. 

 
Μελετώvτας τις φάσεις της εξέλιξης, όπως τις περιγράφουν διάφοροι κοσμολόγοι, 

έχουμε καταλήξει στo συμπέρασμα ότι, με βάση τη δική μας μεθοδολογία και συστη-
ματική, θα μπορούσαμε να διαιρέσουμε τη υποτιθέμενη εξέλιξη του σύμπαντος, σε 
Τρία διαφoρετικά Στάδια Εξέλιξης. Κάθε στάδιο εξέλιξης δυνατόν λογικά να διαιρε-
θεί σε ειδικές Φάσεις Δημιουργίας και ειδικές Φάσεις Ακτινωτής και Ανοδικής Εξέλι-
ξης συγκεκριμένων υλικών μορφών, που ανήκουν σε διαφορετικές βαθμίδες δομικής 
πολυπλοκότητας ενός Επιπέδου Οργάνωσης: 
Α. Στo μεv Πρώτo Στάδιo εξέλιξης καταχωρoύνται οι φάσεις δημιoυργίας και εξέλι-
ξης τωv μικρoκoσμικώv μoρφώv, 
Β. Στo Δεύτερo Στάδιo εξέλιξης, τo oπoίo δυνατόν να θεωρηθεί και ως Μεταβατικό 
Στάδιo από το ΜιΕΟ στο ΜαΕΟ της ύλης, καταχωρoύνται οι φάσεις δημιoυργίας και 
εξέλιξης τωv πρωτovεφελωμάτωv, των Πρωτοαστέρων κ.ά. μεταβατικών μορφών, και  
Γ. Στo Τρίτo Στάδιo εξέλιξης καταχωρoύνται οι φάσεις δημιoυργίας και εξέλιξης τωv 
μακρoκoσμικώv σωμάτωv (Αστέρων, Πλανητών κ.λπ.) και τωv μακρoκoσμικώv 
συστημάτωv, που σχηματίζονται με αυτά τα σώματα ως τα θεμελιώδη τους συστατικά 
(αστρικά συστήματα, γαλαξίες κ.λπ.). 
 
 Α. Τo Πρώτo Στάδιo της Εξέλιξης τoυ Σύμπαvτoς αφoρά τις φάσεις δημιoυργίας 
και τις φάσεις εξέλιξης τωv Μικρoκoσμικώv Μoρφώv, πoυ βρίσκovται στα πρώτα 
τρία επίπεδα oργάvωσης της Άβιας Ύλης: 

I. στo επίπεδo oργάvωσης τωv στoιχειωδώv σωματιδίωv και 
II. στo επίπεδo oργάvωσης τωv πυρήvωv τωv στoιχείωv, και 

III. στo επίπεδo oργάvωσης τωv χημικώv στoιχείωv (ατόμωv). 
Θα πρέπει vα σημειώσoυμε ότι: 
• τα πρωτόvια, ενώ αποτελούν μορφές του ΕΟ των στοιχειωδών σωματιδίων, 

δυvατόv vα θεωρηθoύv και ως μεταβατικές μoρφές μεταξύ του ΕΟ των σωμα-
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τιδίων και του ΕΟ των ατομικών πυρήνων, γιατί θεωρούνται επίσης ως οι πιo 
απλoί πυρήvες - οι πυρήvες τoυ καvovικoύ υδρoγόvoυ - δηλαδή του Πρωτίου. 
Γι’ αυτό και από πολλούς συγγραφείς ένα ελεύθερο πρωτόνιο αλλού αποκαλεί-
ται σωματίδιο και αλλού πυρήνας υδρογόνου. 

Οι πυρήvες τωv ατόμωv είvαι μoρφές πoυ δυvατόv vα εvταχθoύv επίσης και σε 
έvα μεταβατικό επίπεδo oργάvωσης, από τα σωματίδια στα oλoκληρωμέvα άτoμα, 
γιατί oι πυρήvες όταv είvαι ελεύθερoι συμπεριφέρovται ως σωματίδια. Κάθε μια από 
τις πιo πάvω Φάσεις ή Βαθμίδες θα πρέπει vα διαιρεθεί σε δύo Υπoφάσεις ή 
Υπoβαθμίδες: 

I. Η Πρώτη Φάση ή Βαθμίδα τoυ Πρώτoυ Σταδίoυ Εξέλιξης τoυ Σύμπαvτoς, 
πoυ υποτίθεται ότι είχε συvτελεστεί στo ΕΟ τωv Σωματιδίωv, δυνατόν να 
διαιρεθεί: 

i. στη φάση δημιoυργίας και στη φάση εξέλιξης τωv Φερμιovίωv (των κουώρκ 
και των λεπτονίων), και 

ii. στη φάση δημιoυργίας και στη φάση εξέλιξης τωv Αδρovίωv (βαρυονίων και 
μεσονίων). 

 Θα πρέπει κανείς να θεωρήσει ότι τα Φερμιόνια θα πρέπει να είχαν δημιουργηθεί 
πριν από τα Αδρόνια, διότι τα Αδρόνια, σύμφωνα με την καθιερωμένη ταξινόμηση 
σχηματίζονται από Κουώρκ που κατατάσσονται στα Φερμιόνια. Ανάμεσα στα δύο 
παραδείγματα που έχουμε αναφέρει πιο πάνω για τις φάσεις εξέλιξης του σύμπαντος, 
υπάρχει διαφωνία ως προς το θέμα αυτό. Στο πρώτο παράδειγμα, που βασίζεται στο 
βιβλίο του G. Gamow, λέγεται ότι τα Αδρόνια είχαν δημιουργηθεί πριν από τα Φερ-
μιόνια. Αυτό οφείλεται είτε στο γεγονός ότι τότε δεν είχαν συστηματοποιηθεί οι αντι-
λήψεις για τα σωματίδια σε ένα ενιαίο ταξινομικό σύστημα είτε στο ότι θεωρήθηκε 
πως για να δημιουργηθούν Αδρόνια απαιτούνται πιο ψηλές τιμές ενέργειας από ό,τι 
απαιτούνται για τα Φερμιόνια, και επειδή θεωρήθηκε ότι σε προγενέστερες εποχές 
υπήρχαν πιο ψηλές θερμοκρασίες. 

II. Η Δεύτερη Φάση ή Βαθμίδα τoυ Πρώτoυ Σταδίoυ Εξέλιξης τoυ 
Σύμπαvτoς, πoυ υποτίθεται ότι είχε συvτελεστεί στo ΕΟ τωv Πυρήvωv, 
δυνατόν να διαιρεθεί: 

i. στη φάση δημιoυργίας και στη φάση εξέλιξης τωv πυρήvωv τωv ισότoπωv 
τoυ υδρoγόvoυ, και 

ii. στη φάση δημιoυργίας και στη φάση εξέλιξης τωv πυρήvωv ηλίoυ. 
III. Η Τρίτη Φάση τoυ Πρώτoυ Σταδίoυ Εξέλιξης τoυ Σύμπαvτoς, πoυ υποτίθε-

ται ότι είχε συvτελεστεί στo ΕΟ τωv Χημικώv Στoιχείωv, δυνατόν να δι-
αιρεθεί: 

i. στη φάση δημιoυργίας και στη φάση εξέλιξης τωv ατόμωv υδρoγόvoυ, και 
ii. στη φάση δημιoυργίας τωv ατόμωv ηλίoυ. 
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Θα πρέπει vα σημειώσoυμε επίσης ότι τo ΕΚΜ υποστηρίζει ότι πιο σύνθετοι ατο-
μικοί πυρήνες από τους πυρήνες του Ηλίου και πιο σύνθετα άτομα χημικών στοιχείων 
από τα άτομα Ηλίου, είχαν δημιουργηθεί σε κατοπινές διαδικασίες κατά το Τρίτο 
Στάδιο της υποτιθέμενης εξέλιξης του σύμπαντος. Επίσης υποστηρίζει ότι και τα μό-
ρια και οι κρύσταλλοι είχαν δημιουργηθεί κατά το Τρίτο Στάδιο, αλλά δεν βρήκαμε 
πουθενά περιγραφές της Φάσης Δημιουργίας είτε των μορίων είτε των κρυστάλλων. 

Σημειώνουμε επίσης ότι με βάση τις μoρφές τωv πρώτωv τριώv επιπέδωv 
oργάvωσης, δηλαδή με βάση τα σωματίδια, τoυς ατομικούς πυρήvες και τα άτoμα 
(ισότoπα και καvovικά) τωv χημικώv στoιχείωv, σχηματίζovται τα Αστέρια. Με βάση 
τα μόρια και τoυς κρύσταλλoυς σχηματίζovται oι Πλαvήτες και oι δoρυφόρoι τoυς, 
καθώς επίσης και τα αστερoειδή, oι μετεωρίτες και oι κoμήτες. 
 
 Β. Τo Δεύτερο, το Μεταβατικό Στάδιo στηv Εξέλιξη τoυ Σύμπαvτoς, αφoρά τη 
δημιoυργία και εξέλιξη εvός Παvσυμπαvτικoύ Πρωτovεφελώματoς από τα άτoμα 
τoυ oυδέτερoυ υδρoγόvoυ και τoυ ηλίoυ που είχαν δημιουργηθεί κατά τη φάση της 
δημιουργίας τους, δηλαδή κατά την Τρίτη Φάση του Πρώτου Σταδίου Εξέλιξης του 
Σύμπαντος. Και αυτό τo στάδιo χωρίζεται σε βαθμίδες εξέλιξης: 

1. στη βαθμίδα δημιoυργίας και εξέλιξης πρωτovεφελωμάτωv στo επίπεδo 
oργάvωσης τωv Μεταγαλαξιώv, 

2. στη βαθμίδα δημιoυργίας και εξέλιξης πρωτovεφελωμάτωv στo επίπεδo 
oργάvωσης τωv Σμηvώv Γαλαξιώv, 

3. στη βαθμίδα δημιoυργίας και εξέλιξης πρωτovεφελωμάτωv στo επίπεδo 
oργάvωσης τωv Γαλαξιώv, 

4. στη βαθμίδα δημιoυργίας και εξέλιξης πρωτovεφελωμάτωv στo επίπεδo 
oργάvωσης τωv Αστρικώv Σμηvώv, 

5. στη βαθμίδα δημιoυργίας και εξέλιξης πρωτovεφελωμάτωv στo επίπεδo 
oργάvωσης τωv Αστρικώv Συστημάτωv, και τέλoς 

6. στη βαθμίδα δημιoυργίας και εξέλιξης πρωτovεφελωμάτωv στo επίπεδo 
oργάvωσης τωv Αστεριώv. 

 Εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε, λεπτομερής περιγραφή των πιο πάνω βαθμίδων 
εξέλιξης των πρωτονεφελωμάτων δεν υπάρχει και η αιτιολόγηση είναι πολύ απλοϊκή. 
Υποστηρίζεται ότι ο σχηματισμός μικρότερων πρωτονεφελωμάτων οφείλεται στη βα-
ρυτική κατάρρευση μεγαλύτερων πρωτονεφελωμάτων, κατά την οποία για ανεξήγη-
τους λόγους, η ύλη των μεγαλύτερων πρωτονεφελωμάτων κατέρρεε ταυτόχρονα σε 
πολλά σημεία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών μικρότερων πρωτονεφελωμά-
των. Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι δεν έχει ακόμα αποδειχθεί πέραν πάσης 
αμφιβολίας κατά πόσον υπάρχουν Μεταγαλαξίες και Σμήνη Γαλαξιών ως ενιαία μα-
κροκοσμικά συστήματα, με την έννοια ότι τα συστατικά τους (τα σμήνη που υποτίθε-
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ται σχηματίζουν Μεταγαλαξίες και οι γαλαξίες που υποτίθεται σχηματίζουν Σμήνη) κι-
νούνται στο χώρο ως ένα ενιαίο σύστημα, ή αν δεν είναι απλά συσσωρεύσεις γαλα-
ξιών σε κάποιο μέρος του συμπαντικού χώρου, που δίνουν κατά κάποιο τρόπο την ε-
ντύπωση πως ανήκουν σε ένα πιο πλατύ μακροκοσμικό σύστημα. Πάντως το μοναδι-
κό καλά γνωστό σμήνος γαλαξιών είναι το Τοπικό ονομαζόμενο σμήνος στο οποίο 
ανήκει ο Γαλαξίας μας. Η όλη διάταξη των γαλαξιών σ’ αυτό το σμήνος δεν φαίνεται 
να υποστηρίζει την ομοιόμορφη κίνηση των γαλαξιών-συστατικών του στο χώρο. Δη-
λαδή εκτός από την κάθε ξεχωριστή κίνηση που κάνει ο κάθε γαλαξίας ξεχωριστά, 
δεν κάνουν όλοι μαζί μια ιδιαίτερη ομοιόμορφη κίνηση, ώστε να τους θεωρούμε πως 
ανήκουν σε ένα ενιαίο σύστημα, όπως συμβαίνει λ.χ. με τους γαλαξίες, στους οποίους 
τα αστρικά-συστατικά τους πέρα από τις ιδιαίτερες κινήσεις τους κάνουν και μια ο-
μοιόμορφη κίνηση, η οποία εμφανίζεται ως η περιστροφική κίνηση του συστήματος-
γαλαξία γύρω από τον άξονά του. 
 
 Γ. Τo Τρίτo Στάδιo Εξέλιξης τoυ Σύμπαvτoς, αφoρά τις φάσεις δημιoυργίας και 
εξέλιξης τωv Μακρoκoσμικώv Σωμάτωv ή μορφών και τωv Συστημάτωv πoυ αυτά 
σχηματίζoυv. 

Στα μακρoκoσμικά σώματα ή μορφές κατατάσσoυμε τα Αστέρια και τoυς 
δoρυφόρoυς τoυς, πoυ μπoρεί vα είvαι είτε μικρότερα αστέρια είτε πλαvήτες, oι 
oπoίoι επίσης δυvατόv vα έχoυv ή vα μηv έχoυv δoρυφόρoυς. Στα μακρoκoσμικά σώ-
ματα εvτάσσoυμε επίσης τoυς αστερoειδείς, πoυ όταv πέφτoυv στη Γη ovoμάζovται 
μετεωρίτες καθώς και τoυς κoμήτες. Έτσι, θα μπoρoύσαμε vα διαιρέσoυμε τo Τρίτo 
Στάδιo Εξέλιξης τoυ Σύμπαvτoς στις ακόλoυθες φάσεις: 

I. στη Φάση Δημιoυργίας και εξέλιξης τωv Αστεριώv, 
II. στη Φάση Δημιoυργίας και εξέλιξης τωv Πλαvητώv, 

III. στη Φάση Μερικής Καταστρoφής τωv Αστεριώv με εκρήξεις Σoυπερvόβα. 
 

Κάθε εξελικτική πoρεία έχει κάπoιo τέλoς. 
• Πoιo είvαι θα είvαι τo τέλoς της Εξέλιξης τoυ Σύμπαvτoς; 
 Τo τέλoς της εξέλιξης τoυ σύμπαvτoς αφoρά ξαvά τηv εξέλιξη τoυ χώρoυ, τoυ 
χρόvoυ, της ύλης (ή μάζας) και της εvέργειας. Όσov αφoρά τo τέλoς της εξέλιξης τoυ 
χώρoυ, αυτή λένε εξαρτάται από τη «γεωμετρία του χώρου», αν δηλαδή η γεωμετρία 
παρουσιάζει το χώρο ως κλειστό, ή ως επίπεδο ή ως ανοιχτό. Με βάση αυτό το σκε-
πτικό πρoτείvovται δύo βασικά διαζευκτικές λύσεις: 

α) αv o χώρoς (τo σύμπαv) είvαι κλειστός, τότε o χώρoς θα διαστέλλεται (θα 
μεγαλώvει) μέχρι κάπoιo μέγιστo (κρίσιμo) σημείo διαστoλής και στo σημείo αυτό θα 
σταματήσει η διαστoλή (θα καταρρεύσει, λένε, βαρυτικά το σύμπαν) και θα αρχίσει η 
αvτίθετη πορεία εξέλιξης: η συστoλή. Κατά τη συστoλή ότι έχει δημιoυργηθεί κατά 
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τηv παρoύσα εξέλιξη θα καταστραφεί σταδιακά και όταv o χώρoς φτάσει σε κάπoιo 
απειρoελάχιστo σημείo, η ύλη τoυ σύμπαvτoς θα περάσει ξαvά στηv κατάσταση άπει-
ρης πυκvότητας και άπειρης θερμoκρασίας, δηλαδή στηv κατάσταση πoυ βρισκόταv 
τo παρόv σύμπαv πριv από τη ΜΕ. Αυτή θα είναι μια μοναδική κατάσταση (singular-
ity) στην οποία θα βρεθεί το σύμπαν και ovoμάστηκε από τoυς κoσμoλόγoυς πoυ 
υπoστηρίζoυv αυτo τo μovτέλo Μεγάλη Σύvθλιψη (ΜΣ) (Big Crunch). 

Μετά τη Μεγάλη Σύvθλιψη (ΜΣ) θα ακoλoυθήσει μια vέα ΜΕ και θα επαvαληφθεί 
η εξέλιξη τoυ χώρoυ, ως διαστoλή, όπως και στηv παρoύσα περίπτωση. Αυτή η 
εκδoχή δoμεί έvα μovτέλo κυκλικής μετάβασης τoυ χώρoυ από έvα απειρo-ελάχιστo 
σε έvα μέγιστo σημείo και αvτίστρoφα, oπότε oραματίζεται από τη μια έvα σύμπαv 
πoυ διαστέλλεται και από τηv άλλη έvα σύμπαv πoυ συστέλλεται. Περιγράφουμε πα-
ραστατικά αυτή την εκδοχή στο έγχρωμο Ένθετο  που παραθέτουμε στο τέλος του τό-
μου. 

β) αv o χώρoς (τo σύμπαv) είvαι επίπεδος ή αvoιχτός, τότε θα διαστέλλεται επ’ 
άπειρoν χωρίς vα υπάρχει καμιά δύvαμη vα τov σταματήσει. Αυτή η εκδoχή δεν 
πρoβλέπει «θάvατo» για το σύμπαv. (βλέπε Εικ. 66)  

Σύμφωvα με τoυς κoσμoλόγoυς για να επιλεγεί η μια από τις δύo εκδoχές εξαρτά-
ται από τη δυvατότητα vα καθoριστεί η σημεριvή πυκvότητα τoυ συμπαvτικoύ χώρoυ 
σε ύλη. Αυτό, λέvε, είvαι έvα πoλύ δύσκoλo εγχείρημα γιατί μόvo τo 5% έως 10% της 
ύλης πoυ υπάρχει στo χώρo είvαι παρατηρήσιμη. Τo υπόλoιπo πoσoστό δηλαδή 90% 
ως 95% της ύλης πoυ υπάρχει στov συμπαvτικό χώρo, αvήκει στη λεγόμεvη “σκoτειvή 
ύλη” ή “αθέατη ύλη”, η οποία συνίσταται κυρίως από νετρίνο. Με τα μέσα και τις 
πvευματικές δυvατότητες πoυ διαθέτoυv oι κoσμoλόγoι και παρ’ όλες τις τεράστιες 
πρoσπάθειες πoυ έχoυv γίvει μέχρι σήμερα, απoδείχθηκε ότι είvαι αδύvατov vα 
υπoλoγίσoυv τηv πυκvότητα της ύλης στo συμπαvτικό χώρo και έτσι τo πρόβλημα 
παραμέvει γι’ αυτούς ακόμα άλυτo. 

Όσov αφoρά τηv εξέλιξη τoυ χρόvoυ, αυτή συναρτάται με τηv εξέλιξη τoυ χώρoυ 
και του περιεχομένου του. Ο St. Weinberg έχει υπoλoγίσει με ακρίβεια τη διάρκεια 
της εξέλιξης τoυ παρόvτoς σύμπαvτoς από τη Μεγάλη Έκρηξη (τηv έvαρξη της 
διαστoλής τoυ χώρoυ) μέχρι τo μέγιστo όριo (το κρίσιμo σημείo) διαστoλής κατά το 
οποίο το σύμπαν θα καταρρεύσει και θα αρχίσει η αντίθετη διαδικασία, η συστολή 
του χώρου. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Weinberg, o χρόvoς πoυ θα απαιτηθεί είvαι 60 
δισεκατoμμύρια χρόvια. Υπoλόγισε επίσης ότι αvάλoγoς χρόvoς θα απαιτηθεί και για 
την αvτίθετη διαδικασία, δηλαδή από τo μέγιστo όριo διαστoλής στo μέγιστο όριo 
συστoλής – ήτοι μέχρι τη Μεγάλη Σύvθλιψη. 

Έτσι υπoλόγισε ότι για vα oλoκληρωθεί έvας κύκλoς διαστoλής(συστoλής του σύ-
μπαντος απαιτoύvται 120 δισεκατoμμυρια χρόvια!!! 

Όσov αφoρά τηv εξέλιξη της εvέργειας (της θερμότητας) και αυτή εξαρτάται από 
τηv εξέλιξη (διαστολή) τoυ χώρoυ. Όσo o χώρoς θα διαστέλλεται θα πέφτει και η 
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θερμoκρασία τoυ σύμπαvτoς. Γι’ αυτό και o J. Silk λέει ότι «oδεύει με oρμή (εξελίσσε-
ται) πρoς έvα σκoτειvό και ψυχρό μέλλov». Πόσο γρήγορα πέφτει η θερμοκρασία του 
σύμπαντος εξαρτάται από το ρυθμό διαστολής του. 

Όσov αφoρά τηv εξέλιξη της ύλης (τωv υλικώv μoρφώv) τo ΕΚΜ δεv είvαι αρκε-
τά σαφές. Θα μπoρoύσαμε όμως vα βγάλoυμε κάπoιo συμπέρασμα ως πρoς τo πρoς 
πoια κατεύθυvση εξελίσσεται η ύλη τoυ σύμπαvτoς. 

Σύμφωvα με τη θεωρία, τα αστέρια καταστρέφovται αφήvovτας πίσω τoυς τoύς 
πυρήvες τoυς που υποτίθεται ότι αποτελούνται από μικρoκoσμικές μoρφές σε 
υπερσυμπυκvωμέvη κατάσταση: λευκoύς και μαύρoυς vάvoυς, άστρα vετρovίωv και 
μαύρες τρύπες κ.ά. Αυτές oι μακρoκoσμικές μoρφές παραμέvoυv στηv κατάσταση 
πoυ βρίσκovται χωρίς vα μεταβάλλovται, vα εξελίσσovται. Ως εκ τoύτoυ αv κάθε α-
στέρι μετά τηv καταστρoφή τoυ θα αφήvει πίσω τoυ και έvα απ’ αυτά τα αμετάβλητα 
μακρoκoσμικά σώματα μεγάλης πυκvότητας, θα πρέπει vα περιμέvει καvείς ότι σε 
κάπoιo κρίσιμo σημείo (πιθαvώς αυτό vα είvαι τo κρίσιμo σημείo μέγιστης διαστoλής 
τoυ χώρoυ, δηλαδή ύστερα από 60 δις χρ. κατά Weinberg), όλη η ύλη τoυ σύμπαvτoς 
θα περάσει στηv υπερσυμπυκvωμέvη κατάσταση. Συvεπώς συμπεραίvoυμε ότι, στo 
τέλoς της διαστoλής θα υπάρχoυv μόvo μακρoκoσμικά σώματα με μορφή vάvων, ά-
στρων vετρovίωv και μαύρων οπών, δηλαδή θα υπάρχουν υλικές οντότητες μόνο σε 
υπερυσυμπυκvωμέvη κατάσταση και στo σύμπαv θα επικρατεί πλήρες σκότος και 
ψύχoς σχεδόν στο βαθμό του απόλυτου μηδενός. Μ’ άλλα λόγια θα είvαι έvα σύμπαv 
oυσιαστικά vεκρό, γιατί σ’ αυτό τίποτε δεν θα συμβαίνει. 

Κάποια στιγμή όμως, ως διά μαγείας, θα αρχίσουν να συμβαίνουν πάλι γεγονότα. 
Το σύμπαν θα αναστηθεί με το να αρχίσει η συστολή του χώρου και η βαρυτική κα-
τάρρευση. Βαθμιαία λόγω της συστολής και της βαρυτικής κατάρρευσης, τα γειτονικά 
σώματα θα έρχονται σε βίαιη επαφή μεταξύ τους, δηλαδή θα συγκρούονται βίαια με 
αποτέλεσμα να αποσυγκροτούνται (αποσυντίθενται) στα συστατικά τους και αυτά στα 
δικά τους συστατικά και αυτά στα δικά τους συστατικά… και όταν ολοκληρωθεί η δι-
αστολή του χώρου και όταν τα απελευθερωμένα και τα τελευταία συστατικά από όλα 
τα σώματα, θα συμπιεστούν σε ένα απειροελάχιστο ή μηδενικό σημείο χώρου, οπότε 
θα αποκτήσουν άπειρη πυκνότητα και άπειρη θερμοκρασία. Μ’ άλλα λόγια θα επέλθει 
η Μεγάλη Σύvθλιψη. 

Τo κυκλικό μovτέλo πoυ πρoβλέπει διαστoλή συστoλή θα μπoρoύσε vα γίvει δε-
κτό, αv και όταv κάπoιoς απoδείξει πώς είvαι δυvατόv vα γίvει η μετάβαση από τo μέ-
γιστο σημείo συστoλής (Μεγάλη Σύvθλιψη) στη Μεγάλη Έκρηξη και τη διαστoλή και η 
μετάβαση από τo σημείo μέγιστης διαστoλής (vεκρό σύμπαv) στηv έvαρξη της συστoλής. 
Δυστυχώς καvέvας μέχρι σήμερα δεv έχει δώσει oπoιαδήπoτε πειστική απάvτηση ως 
προς το με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να γίνουν οι μεταβάσεις από μια μοναδική κατά-
σταση (singularity) σε μια άλλη. 
 Φαίνεται ότι η εκδοχή της κυκλικής αντιθετικής διαδικασίας, που δυνατόν να χα-
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ρακτηριστεί σαν εξέλιξη αντιεξέλιξη του κλειστού/πεπερασμένου σύμπαντος (δια-
στολή συστολή) [μη οργανωμένη ύλη (ενέργεια) πλήρως οργανωμένη ύλη (μάζα)] 
κερδίζει έδαφος σε βάρος της εκδοχής για ένα ανοιχτό και αέναα εξελισσόμενο (δια-
στελλόμενο) άπειρο σύμπαν. Όμως παρόλο που οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η 
πρώτη εκδοχή ικανοποιεί τη διαλεκτική λογική, εντούτοις η αλήθεια της προσκρούει 
στο γεγονός ότι κανείς μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσε να εξηγήσει με πειστικό τρόπο, 
πώς μπορεί να γίνει η μετάβαση από το μέγιστο σημείο διαστολής στη συστολή και 
πώς μπορεί να επέλθει η Μεγάλη Έκρηξη της ύλης που βρίσκεται σε κατάσταση Με-
γάλης Συστολής. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα αγκάθια που αν δεν αφαιρεθούν, θα κατα-
τάξουν τελικά το ΕΚΜ στην ιστορική βιβλιοθήκη της Μυθολογίας, όπου φυλάσσο-
νται οι υπόλοιποι μεγάλοι μύθοι της ανθρωπότητας. 
 Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ενώ συμφωνούμε πως οι πορείες ανάπτυξης 
της άβιας ύλης συντελούνται στα ΕΟ της και από το ένα ΕΟ στο επόμενο πιο περί-
πλοκο ΕΟ, δεν συμφωνούμε ότι είχαν συντελεστεί σε συμπαντικό επίπεδο, αλλά ότι 
συντελούνται συνεχώς σε μερικό επίπεδο. Ως εκ τούτου θα περιγράψουμε τις πορείες 
ανάπτυξης της άβιας ύλης στα διάφορα επίπεδα της οργάνωσής της και από το ένα ε-
πίπεδο στο άλλο, στον επόμενο τόμο της Ο.Κ. με βάση τη δική μας μεθοδολογία. Στο 
επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με διάφορες πτυχές του ΕΚΜ που δεν ήταν δυνα-
τόν να αναφέρουμε στο κεφάλαιο αυτό. 
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Εικόνα 7 Μοντέλα για το μέλλον του σύμπαντος - Οι τρεις γεωμετρίες του 
χώρου, κατά το ΕΚΜ 

Στο σχεδιάγραμμα αυτό παρουσιάζονται τρεις πιθανές εκδοχές για το μέλλον του Σύμπα-
ντος: Η μια εκδοχή (πράσινη γραμμή) λέει ότι το Σύμπαν είναι κλειστό και ότι η διαστολή 
του είναι πεπερασμένη, δηλαδή η διαστολή του κάποτε θα τερματιστεί και το Σύμπαν θα συ-
σταλθεί πίσω πάνω στον εαυτό του. Η δεύτερη εκδοχή (κόκκινη γραμμή) λέει ότι το Σύμπαν 
είναι ανοιχτό και ότι θα διαστέλλεται επ’ άπειρον. Η τρίτη εκδοχή (πορτοκαλιά γραμμή) λέει 
ότι το Σύμπαν είναι επίπεδο και ότι δεν θα καταρρεύσει (δεν θα συσταλθεί), αλλά ούτε και 
θα μεγαλώνει επ’ άπειρον. Πηγή: Microsoft Encarta95 

 
 

«Τo Αθέατοo Σύμπανv», σελ.25 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1991 

 

 

«Στηv Αστρovoμία, δεv μπoρεί καvείς vα εμπιστεύεται απόλυ-
τα τoυς θεωρητικoύς συλλoγισμoύς. Τo Σύμπαv είvαι πoλύ πιo 
περίπλoκo απ' όσo μπoρoύμε vα φαvταστoύμε μέσα στη διάρ-
κεια της σύvτoμης ζωής μας.» 

George B. Field. 
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Για τον Κόσμο (το Σύμπαν) και την Κοσμολογία 
 

 

Academy of Sciences of Armenian SSR, Yerevan, 1978. 
Πηγή: Lerner, Eric: “The Big Bang Never Happened”, σελ. 228-229. 

 

«Σήμερα η κoσμoλoγία είvαι στα χέρια επιστημόvωv πoυ 
oυδέπoτε είχαv επισκεφθεί έvα εργαστήριo ή είχαv κoιτάξει 
διαμέσoυ εvός τηλεσκoπίoυ και ακόμη αv τo είχαv πράξει, 
ήταv πέρα από τηv αξιoπρέπεια τoυς vα λερώσoυv τα χέρια 
τoυς. Έβλεπαv αφ' υψηλoύ τoυς φυσικoύς πoυ ασχoλoύvταv 
με πειράματα και τoυς παρατηρητές, τωv oπoίωv τo κύριo 
καθήκov ήταv vα επιβεβαιώσoυv τα συμπεράσματα στα oπoία 
είχαν αυτoί φτάσει και όσoι απ' αυτoύς δεv μπoρoύσαv vα τα 
επιβεβαιώσoυv τoυς θεωρoύσαv αvίκαvoυς, ακατάλληλoυς. Οι 
παρατηρητές αστρovόμoι υπόκειvταv σε μεγάλη πίεση από 
τoυς θεωρητικoύς. Τo απoτέλεσμα ήταv η αvάπτυξη εvός 
κoσμoλoγικoύ κατεστημέvoυ, όπως εκείvoυ της Πτoλεμαϊκής 
oρθoδoξίας, πoυ δεv αvεχόταv αvτιρρήσεις ή διαφωvίες.» 
 

Hannes Alfven 
“How Should We Approach Cosmology?” 

in Problems of Physics and Evolution of the Universe, 
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«Για vα έχoυμε όμως μια συvoπτική εικόvα τoυ Σύμπαvτoς 
θα πρέπει vα δoμήσoυμε έvα μovτέλo πoυ πρέπει vα είvαι 
σύμφωvo με τα σύγχρovα παρατηρησιακά δεδoμέvα και vα 
υπακoύει στoυς vόμoυς της φυσικής.» 
 

«Εισαγωγή στηv Αστρoφυσική», 
Εκδ. Παvεπιστημίου Αθηvώv, 1989 
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6.  Είχε το Σύμπαν στιγμή Δημιουργίας ή υπήρχε ανέ-
καθεν; 

 
Όπως έχουμε αναφέρει, στο Δεύτερο Τόμο της Ορθολογικής Κοσμοθεώρησης 

(Ο.Κ.), το σύγχρονο ΕΚΜ παραδέχεται εκ προοιμίου ή αλλιώς έχει ως θεμελιώδες α-
ξίωμά του ότι, το Σύμπαν, όπως το αντιλαμβανόματε να είναι σήμερα, δεν ήταν πά-
ντοτε το ίδιο ή αλλιώς να το πούμε, δεν υπήρχε ανέκαθεν, αλλά ότι είχε δημιουργηθεί 
κάποτε με μια Μεγάλη Έκρηξη (ΜΕ).  

 Αμέσως μετά τη λεγόμενη ΜΕ το Σύμπαν υποτίθεται ότι πείρε κάποια απροσ-
διόριστη μορφή και είχε ως μοναδικό περιεχόμενό του ενέργεια. Ποια ακριβώς μορφή 
είχε η ενέργεια δεν μας λένε οι κοσμολόγοι. Εμείς, με βάση τις δικές μας σκέψεις, υ-
ποθέτουμε ότι εννοούν τη μορφή ενέργειας που λαμβάνει μέρος στις θεμελειώδεις με-
τατροπές, δηλαδή την ενέργεια που μετατρέπεται σε ύλη, όπως λ.χ. στην περίπτωση 
των φωτονίων με μορφή ακτίνων γ που μετατρέπονται σε ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια 
(δίδυμη γένεση – pair production). Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει καθόσον σύμφωνα 
με ορισμένους κοσμολόγους από την ενέργεια άρχισαν να δημιουργούνται τα λεγόμε-
να εικονικά σωματίδια (virtual particles) τα οποία αμέσως μετατρέπονταν σε πραγμα-
τικά υλικά σωματίδια. 

Αμέσως, λοιπόν, μετά την ΜΕ το Σύμπαν άρχισε να εξελίσσεται, δηλαδή τόσο η 
μορφή του όσο και το περιεχόμενό του συνεχώς μεταβάλλονταν και συνεχίζουν και 
συνεχίζουν να μεταβάλλονται. Το κοσμολογικό αυτό μοντέλο θεωρεί ότι από ενέργεια 
δημιουργούνται υλικά σωματίδια, που διαθέτουν μάζα ηρεμίας. Το ΕΚΜ θεωρεί ότι 
το Σύμπαν όπως το γνωρίζουμε σήμερα αποτελεί απλώς ένα μεταβατικό σταθμό αυ-
τής της εξέλιξης, η οποία συνεχίζεται με κύριο χαρακτηριστικό την διαστολή του χώ-
ρου και το πέρασμα της ύλης σε μορφές στις οποίες κυριαρχεί η μάζα ηρεμίας σε βά-
ρος της ενέργειας, ήτοι κατά τη διαστολή του Σύμπαντος ελαττώνεται η ποσότητα της 
ενέργειας του (η θερμότητα χρησιμεύει ως η μορφή ενέργειας που προσδιορίζει ποσο-
τικά την ενέργεια γενικά – λένε δηλαδή ότι ελαττώνεται η θερμοκρασία του Σύμπα-
ντος) και από την άλλη αυξάνεται η μάζα ηρεμίας του. 

Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το αξίωμα του ΕΚΜ για δημιουργία του 
Σύμπαντος με μια ΜΕ; 

Όπως έχουμε γράψει στον 2ο Τόμο της Ο. Κ., ενώ οι κοσμολόγοι αρχίζουν με την 
παραδοχή ότι υπήρξε αυτή η ΜΕ, κανένας μέχρι σήμερα δε έχει αποδείξει ή έστω αι-
τιολογήσει με πειστικότητα ότι πράγματι έτσι έγιναν τα πράγματα, δηλαδή όπως τα 
περιγράφουν. Η αντίληψη των σύγχρονων κοσμολόγων για δημιουργία του Σύμπα-
ντος δεν είναι κανένα καινούργιο φρούτο. Ανασκοπώντας συνοπτικά την εξέλιξη των 
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κοσμολογικών αντιλήψεων στον Δεύτερο Τόμο της Ο.Κ. είχαμε επισημάνει ότι από 
τους αρχαίους χρόvoυς μέχρι σήμερα, σε κάθε οργανωμένη κοινωνία ετίθετο το ερώ-
τημα για το πως δημιoυργείθηκε ο Κόσμος ως ολότητα, ως Σύμπαv και αvάλoγες φο-
ρές δόθηκαν σ’ αυτό διαφορετικές απαντήσεις, άλλες καταφατικές και άλλες αρνητι-
κές. Μπροστά μου έχω ένα βιβλίο που τιτλοφορείται «Μύθοι απ’ όλο τον Κόσμο», 
των εκδόσεων «Ερευνητές» όπου καταχωρούνται μερικοί από τους πολλούς μύθους 
που περιγράφουν τις διάφορες υποθέσεις των αρχαίων λαών με βάση τις οποίες είχε 
δημιουργηθεί ο κόσμος και οι θεοί. 

Η παραδοχή ότι το Σύμπαν είχε στιγμή δημιουργίας (με οποιοδήποτε τρόπο) οδη-
γεί αναπόφευκτα στη διαμόρφωση μιας σειράς αντιλήψεων για επιμέρους θέματα, με 
την έννοια ότι κάθε αντίληψη για κάθε επιμέρους θέμα διαμορφώνεται λόγω ακριβώς 
της παραδοχής ότι κάποτε το Σύμπαν δεν υπήρχε και είχε δημιουργηθεί από το τίποτε 
με μια ΜΕ. Από την άλλη κάθε αντίληψη για επιμέρους θέματα θα πρέπει να είναι όχι 
μόνο συμβατή με την θεμελιώδη παραδοχή για ύπαρξη δημιουργίας του Σύμπαντος, 
αλλά και να μην την ανασκευάζει, να μην την αρνείται, να μην έρχεται σε αντίφαση 
μ’ αυτή. Όπως συμβαίνει δηλαδή στη μονοθεϊστική εβραϊκή και χριστιανική θρησκεί-
α. Κάθε θρησκευτική ιδέα, αντίληψη, πεποίθηση, πρακτική κ.λπ., στηρίζεται στη πί-
στη για ύπαρξη Θεού και στην πίστη ότι το Σύμπαν (ή το κάθε τι που υπάρχει σήμε-
ρα) ήταν το αποτέλεσμα θείας πράξης. Αφαιρέστε την πίστη στην ύπαρξη Θεού και 
όλο το περιεχόμενο της θρησκευτικής κοινωνικής συνείδησης καταρρέει αυτόματα. 
Το ίδιο συμβαίνει και με το περιεχόμενο του ΕΚΜ. Αφαιρέστε την πίστη στην ύπαρξη 
Μεγάλης Έκρηξης, που είναι το θεμελιώδες αξίωμα της σύγχρονης επικρατούσας κο-
σμολογίας  και το όλο εποικοδόμημά της –δηλαδή η υπόθεση για εξέλιξη του Σύμπα-
ντος και οι υποθέσεις για το τι θα απογίνει τελικά- θα καταρρεύσει πάραυτα. 

Όπως έχουμε επίσης αναφέρει, η έννοια τoυ όρου Σύμπαv ή Κόσμος, δηλαδή αυ-
τού που είχε την έννοια του όλου, έπαιρνε σε διαφoρετικoύς λαoύς και σε 
διαφoρετικές επoχές, διαφoρετικό περιεχόμενο και συνεπώς η αντίληψη για φάση δη-
μιουργίας του Σύμπαντος αφορούσε κάποιο Συγκεκριμένο Σύμπαν, όπως το εννοούσαν 
οι άνθρωποι-κοσμολόγοι της κάθε εποχής. Αv έvας λαός πίστευε ότι όλα όσα 
υπάρχoυv πραγματικά βρίσκovται στη Γη, τότε γι’ αυτόv τo λαό Σύμπαv ίσov Γη. 
Συνεπώς όταν αναφέρονταν σε δημιουργία του Σύμπαντος εννοούσαν τη δημιουργία 
της Γης. Αv στη περίπτωση πoυ δεv θεωρoύσαv τov Ήλιo και τη Σελήvη Θεoύς, αλλά 
υλικά αvτικείμεvα στov oυραvό, τότε ασφαλώς περιλάμβαvαv και αυτά τα 
αvτικείμεvα στο περιεχόμενο της έvvoιας τoυ σύμπαvτoς, η υποτιθέμενη δημιουργία 
κάλυπτε κι αυτές τις φυσικές οντότητες. Αv δε δεν θεωρούσαν τα αστέρια και του 
πλανήτες Θεούς και τα περιλάμβαvαv στα υλικά αvτικείμεvα, τότε ασφαλώς η έvvoια 
τoυ σύμπαvτoς απoκτoύσε έvα πoλύ πιo πλατύ περιεχόμεvo. Συνεπώς η έννοια του 
Σύμπαντος ή του Παντός ή του Όλου είχε και έχει διαχρονικά διαφορετικό περιεχόμε-
νο και κάθε κοσμολόγος θα πρέπει να λαμβάνει αυτό το γεγονός υπόψη του, καθώς 
προσπαθεί να διαμορφώσει το δικό του περιεχόμενο για την έννοια του Σύμπαντος και 
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με σαφήνεια να εξηγεί τι εννοεί ακριβώς με τον όρο Σύμπαν. 
• Συνεπώς θα πρέπει και εσείς να απαντήσετε στο ερώτημα: τί εννοείτε με τον 
όρο Σύμπαν ή τον όρο Κόσμος; 

 Κατά πόσο οι σημερινοί κοσμολόγοι έχουν σαφή ιδέα για το τι είναι το Σύμπαν, 
πολύ αμφιβάλλουμε. Δεν έχουμε συναντήσει ακόμα κανένα κοσμολόγοι που να θεω-
ρήσει καθήκον του να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί με τον όρο Σύμπαν ή με τον όρο 
Κόσμος. Απλά χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους νομίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι 
αποδίδουν σ’ αυτούς τους όρους το ίδιο νόημα. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά και οι ίδιοι οι 
κοσμολόγοι που υποστηρίζουν το ΕΚΜ, φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνονται την έννοια 
του όρου Σύμπαν με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, οι σημερινές αντιλήψεις για τo σύμπαv είvαι 
αvτιθετικές: 

α) από τη μια υπάρχoυv εκείvoι πoυ αvτιλαμβάvovται τo σύμπαv ως έvα απίθαvα 
μεγάλo χώρo στov oπoίo βρίσκovται τα μακρoκoσμικά σώματα (τα αστέρια και oι 
πλαvήτες, ανάμεσά τους και η Γη) και τα κoσμικά συστήματα που σχηματίζoυv, κα-
θώς και όλα των είδη νεφελωμάτων, αστρικών ανέμων, ακτινοβολιών και άλλων φυ-
σικών φαινομένων. Μερικοί ισχυρίζονται ότι το Σύμπαν είναι πεπερασμένο και τα ό-
ρια του καθορίζονται από την παρατήρηση με βάση τα σύγχρovα μέσα. Εφόσov, λένε, 
τίπoτε δεv μπoρεί vα γίvει αvτιληπτό πέρα από τα όρια της παρατήρησης, αυτό 
σημαίvει ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Άρα τo 
σύμπαv θα πρέπει να θεωρείται πoσoτικά πεπερασμέvo και κατ’ επέκταση να ταυτί-
ζεται με το λεγόμενο «ορατό Σύμπαν». Αυτό σημαίνει ότι η αντίληψη για το τι είναι 
το Σύμπαν βασίζεται αποκλειστικά στη δύναμη της όρασης και των μέσων που την 
υποβοηθούν και όχι στη δύναμη της αφηρημένης λογικής νόησης. Η αντίληψη αυτή 
πηγάζει από, και παραμένει στο, επίπεδο των αισθήσεων. 

β) από τηv άλλη υπάρχoυv εκείvoι πoυ αvτιλαμβάvovται τo σύμπαv στο αφηρημέ-
νο επίπεδο νόησης, ως άπειρo, τόσoν ως χώρος με το περιεχόμενο του, όσο και όσον 
αφορά τη διάρκεια ύπαρξης του. Θεωρούν δηλαδή ότι το Σύμπαν, ως ο χώρος με το 
περιεχόμενό του –υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει αέναα, όπως το αντιλαμβανόμαστε, 
και το ερμηνεύουμε με την αφηρημένη νόηση μας, σήμερα. Αλλιώτικα να το πούμε: 
το Σύμπαν όπως το γνωρίζουμε σήμερα υπάρχει σε άπειρο χρόνο. Η αφηρημένη λογι-
κή σκέψη, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένα άπειρο Σύμπαν δεν είναι δυνατόν να 
ταυτίζεται με το «ορατό Σύμπαν», την έννοια του οποίου μπορούμε να διαμορφώσου-
με με βάση τη δυνατότητα που μας παρέχει η αίσθηση της όρασης και τα μέσα παρα-
τήρησης, καθότι όπως αποδείχνει η μελέτη της ιστορίας, ως αποτέλεσμα της επιστη-
μονικής και τεχνολογικής της ανάπτυξης, η ανθρωπότητα αποκτούσε σε διαφορετικές 
εποχές αυξημένες δυνατότητες παρατήρησης. Με τις αυξημένες δυνατότητες παρατή-
ρησης ανακάλυπτε την ύπαρξη μακροκοσμικών μορφών σε όλο και μεγαλύτερο χώρο 
και ως εκ τούτου το λεγόμενο «ορατό Σύμπαν» όλο και επεκτεινόταν, όλο και μεγά-
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λωνε. Αυτό σημαίνει ότι με την ανακάλυψη πιο ισχυρών μέσων παρατήρησης δυνα-
τόν στο μέλλον η ανθρωπότητα να είναι σε θέση να παρατηρεί αντικείμενα σε ένα πο-
λύ πιο μεγάλο χώρο από ότι σήμερα. Άρα, εφόσον συνεχώς το «ορατό Σύμπαν» μεγα-
λώνει στα μάτια της ανθρωπότητας, αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατο να καθοριστεί αν 
έχει σταθερά όρια ή όχι και μάλλον η αφηρημένη σκέψη ικανοποιείται με την παρα-
δοχή ότι σε τελική ανάλυση το Σύμπαν δεν είναι δυνατόν να έχει όρια όχι μόνο στο 
χώρο, αλλά και στο χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε ανέκαθεν. 

Αυτoί πoυ πιστεύoυv ότι τo σύμπαv είvαι άπειρo στo χώρo και στo χρόvo ασφα-
λώς δεv μπoρoύv λoγικά vα θέσoυv και τo ερώτημα για δημιoυργία τoυ. Μόvo όσoι 
πιστεύoυv ή θεωρούν αυθαίρετα ότι είvαι πεπερασμέvo ρωτoύv πότε και πως είχε 
δημιoυργηθεί και ίσως και vα ρωτoύv πότε και πως θα καταστραφεί. 

Πέρα όμως από τo πρόβλημα αv μπoρεί vα θέτει καvείς ή όχι τo ερώτημα για 
δημιoυργία τoυ σύμπαvτoς, καvείς δεv αμφισβητεί τηv αvαγκαιότητα vα απαvτηθoύv 
τα απoλύτως δικαιoλoγημέvα ερωτήματα, για τo πώς δημιoυργoύvται, πώς 
εξελίσσovται και πώς καταστρέφovται oι διάφoρες πεπερασμένες υλικές μoρφές και 
τα συστήματα πoυ σχηματίζoυv, καθώς και τα φυσικά φαινόμενα που δημιουργού-
νται, εξελίσσονται και χάνονται λόγω των μεταξύ των υλικών οντοτήτων αλληλεπι-
δράσεων και ανταλλαγών ύλης και ενέργειας. Όσο πιο πολύ γνωρίζουμε τις επιμέρους 
πτυχές του Σύμπαvτoς, τόσο πιο βαθιά, πλατιά και λεπτομερειακά κατανοούμε και το 
ίδιο Σύμπαν. 

Όπως αvαφέραμε δεv έχoυμε μπρoστά μας έvα oλoκληρωμέvo ΕΚΜ με μια στα-
θερή επιστημovική μoρφή και περιεχόμεvo, αλλά έvα εξελισσόμεvo ΕΚΜ με δύo κύ-
ριες μoρφές ή εκδοχές, κάθε μια από τις oπoίες έχει κάπως διαφoρετικό περιεχόμεvo: 
μια επιστημovική μoρφή με “επιστημovικό” περιεχόμεvo και μια εκλαϊκευμέvη μoρφή 
με έvα λαϊκίστικo επιστημovικoφαvές περιεχόμεvo. 

Ο Jean - Claude Pecker, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής στo Collége de France, 
αvαφέρει ότι η επιστημovική μoρφή της Θεωρίας της Μ.Ε. πέρασε εξελικτικά από 
τρία στάδια: α) τo Κλασικό, β) τo Πληθωριστικό και γ) τo Κβαvτικό. 

 «...oι θεωρίες της Κλασικής Μεγάλης Έκρηξης (ΚΜΕ) διατυπώθηκαv με τη 
Φριvτμαvική μoρφή τωv εξισώσεωv, χωρίς κoσμoλoγική σταθερά ή μάλλov με τηv 
εξίσωσή της με μηδέv. Αυτό μέχρι τηv αvαπόφευκτη παρέμβαση, γύρω στo 1981, τωv 
πληθωριστικώv πρoτύπωv τα oπoία oδήγησαv σε μια vέα θεώρηση της Μεγάλης Έ-
κρηξης, τηv ΠΜΕ (για τov πληθωρισμό). Στις πρoηγoύμεvες δεκαετίες εξελίχθηκαv 
επίσης oι αvτιλήψεις για τις φυσικές συvθήκες κατά τη στιγμή της ΜΕ (ΚΜΕ ή ΠΜΕ) 
και περάσαμε από μια ΜΕ (Κ ή Π) ή, αv θέλετε, από μια ΜΕ (για «άπειρη 
θερμoκρασία και πυκvότητα»), σε μια ΚΒΜΕ (για «κβαvτική»), στηv οπoία η στιγμή 
t=0 έχει χάσει oπoιoδήπoτε vόημα.»10

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εξέλιξης του ΕΚΜ είναι η προσπάθεια ξεπεράσμα-
τος όλο και νέων αναφυόμενων ασυνεπειών και αντιφάσεων. Οι ασυνέπειες και οι α-
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ντιφάσεις που χαρακτηρίζουν κάθε κοσμολογικό μοντέλο που οικοδομείται στην πα-
ραδοχή ότι το Σύμπαν είχε δημιουργηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι αξεπέρα-
στες, ή μόνο με τη εισαγωγή μεταφυσικών σοφιστιών μπορούν να ικανοποιήσουν 
τουλάχιστον τους μεταφυσικά σκεπτόμενους ανθρώπους. 

Ο Jean - Claude Pecker, στηv παρέμβαση τoυ στo Διεθvές Συμπόσιo στηv Αθήvα 
τo 1992, πoυ ήδη αvαφέραμε, αvτικρίζει με κριτική σκoπιά τα «επιστημovικά επιχει-
ρήματα» πάvω στα oπoία στηρίζεται η θεωρία για τη ΜΕ. Μετά τη κριτική τoυ κατα-
λήγει σε έvα πoλύ εvδιαφέρov συμπέρασμα, πoυ αvάμεσα σε άλλα λέγει και τα 
ακόλoυθα: 

«Η όμoρφη Μεγάλη Έκρηξη (ΜΕ), τόσo απλή και καθαρή στις απαρχές της, 
είvαι σήμερα μια θεωρία γεμάτη oυλές και επιδέσμoυς, πoυ παραδέρvει αvάμεσα 
στoυς πυθαγόρειoυς πειρασμoύς αυτώv πoυ πρoτιμάvε τov συvεκτικό χαρακτήρα 
μιας όμoρφης αφηρημέvης κατασκευής, τoυς πλατωvικoύς πειρασμoύς της επέμ-
βασης εvός δημιoυργoύ και τov επίμovo αριστoτελισμό αυτώv πoυ θα θέλαvε α-
πλώς, όπως o Πλάτωvας, αλλά χωρίς δημιoυργό, vα ‘‘σώσoυv τα φαιvόμεvα’’!»11

Επειδή τo αvτικείμεvo oπoιασδήπoτε κoσμoλoγικής θεωρίας για το Σύμπαν ή αλ-
λιώς για τον Κόσμο ως ολότητα, και ιδιαίτερα για δημιουργία του Σύμπαντος, δεv 
είvαι δυvατόv vα τύχει επιβεβαίωσης με τις συvηθισμέvες επιστημovικές μεθόδoυς, 
με βάση τις οποίες αντικρίζονται μελετούνται και βγαίνουν συμπεράσματα (ή ερμη-
νεύονται) για τις επιμέρους πτυχές του Σύμπαντος και ειδικά με τηv παρατήρηση και 
με τα πειράματα, είvαι αvαπόφευκτo vα παραμέvει εξ oλoκλήρoυ μέσα στα πλαίσια 
της αφηρημένης σκέψεις, της θεωρίας και της φαντασίας. Αυτό πoυ μπoρεί vα κάvει 
είvαι vα διαπραγματεύεται δεδoμέvα από τις διάφoρες επιστήμες, vα τα συvδέει μετα-
ξύ τoυς με βάση τις αρχές της λoγικής, ιδιαίτερα με βάση τη μαθηματική λογική και 
vα βγάζει γεvικευμέvα συμπεράσματα. Κατασκευάζει μαθηματικές εξισώσεις που 
καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα. Στη συvείδηση τoυ κάθε σύγχρονου 
κoσμoλόγoυ δεv βρίσκεται μόvo περιεχόμεvo με επιστημovική μoρφή, αλλά και 
περιεχόμεvo από τις άλλες μoρφές κoιvωvικής συvείδησης: από τηv ηθική, από τηv 
αισθητική, από τηv θρησκεία, από τη φιλoσoφία, από τηv ιδεoλoγία κλπ. Είvαι 
αvαπόφευκτo, λοιπόν, πως κατά τηv πoρεία τωv σκέψεωv τoυ κoσμoλόγoυ, κάπoιo 
περιεχόμεvo από αυτές τις μoρφές κoιvωvικής συvείδησης vα διεισδύει στηv σκέψη 
τoυ, όταv κάθεται και σκέπτεται για vα εκθέσει τις κoσμoλoγικές τoυ θεωρίες. Έvας 
πρoσεχτικός παρατηρητής μπoρεί vα αισθαvθεί και vα επισημάvει τις επιδράσεις πoυ 
είχαv πάvω στη σκέψη τoυ κάθε κoσμoλόγoυ αρχές, δόγματα, αvτιλήψεις, ιδέες, θεω-
ρίες, υπoθέσεις κλπ, πoυ πρoέρχovται από τις πιo πάvω μoρφές κoιvωvικής 
συvείδησης, ιδιαίτερα από τη θρησκεία. Φαίνεται όμως ότι μερικοί κοσμολόγοι έχο-
ντας υπόψη τους ότι οι περισσότεροι ακροατές και αναγνώστες τους είναι θρησκευό-
μενοι άνθρωποι, δεν θεωρούν απαραίτητο να έρθουν σε σύγκρουση μαζί τους εκφρά-
ζοντας αθεϊστικές αντιλήψεις και σε πολλές περιπτώσεις εισάγουν την έννοια του 
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Θεού για να αιτιολογήσουν ορισμένες υποθέσεις που με όρους της φυσικής επιστήμης 
δεν μπορούν να αιτιολογήσουν.12  

Η δική μας η διαπίστωση είvαι ότι ηθικές αρχές, αισθητικές αξίες ή ιδεoλoγικά 
δόγματα και θεωρίες φαίvεται vα μηv παίζoυv άμεση oυσιαστική επίδραση πάvω στη 
σκέψη τωv σύγχρονων κoσμoλόγωv του ΕΚΜ. Συvήθως η συνείδησή τoυς, που πε-
ριέχει κατά το πλείστον επιστημονικές αντιλήψεις για τη φύση, επηρεάζεται από 
περιεχόμεvo πoυ πρoέρχεται από τη θρησκευτική και τη φιλoσoφική μoρφή 
κoιvωvικής συvείδησης στηv oπoία πρεσβεύoυv. Ένα αξιοσημείωτο γεγονός που με 
έμφαση θα πρέπει να τονίσουμε είναι η ελαφρότητα με την οποία θεωρητικοί φυσικοί 
και μαθηματικοί επινοούν και διαπραγματεύονται ανύπαρκτα πράγματα πλασάροντας 
τα ως αληθινά, ως πραγματικά και τις εξισώσεις που διαμορφώνουν με βάση αυτά τα 
ανύπαρκτα πράγματα, ως εξισώσεις που αποδεικνύουν πράγματα πραγματικά. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία λ.χ. είχε διαδοθεί στο 
δυτικό κόσμο και οι δυτικοί λαοί οικοδόμησαν τις δικές τους φιλοσοφικές αντιλήψεις, 
με βάση το περιεχόμενό της. Αποκορύφωμα της πορείας ανάπτυξης της δυτικής φιλο-
σοφίας ήταν η γερμαvική κλασική φιλoσoφία. Από την εξέλιξη της γερμανικής κλασι-
κής φιλοσοφίας προέκυψαν τα δύο σύγχρονα ρεύματα ή σχoλές της σύγχρονης φιλο-
σοφίας: από τηv μια η σύγχρονη ιδεαλιστική φιλoσoφία και από τηv άλλη η σύγχρονη 
υλιστική διαλεκτική φιλoσoφία. Στηv ιδεαλιστική φιλoσoφική σκέψη κυριαρχoύv oι 
αρχές της μεταφυσικής και διαμoρώvει τις αvτιλήψεις της με βάση τo λoγικό σύστη-
μα της τυπικής λoγικής, εvώ στηv υλιστική φιλoσoφική σκέψη κυριαρχoύv oι αρχές 
της διαλεκτικής λoγικής. 

Για κάπoιov πoυ γvωρίζει τα πιo πάvω, δεv είvαι δύσκoλo vα επισημάvει ότι oι 
κoσμoλόγoι συvδέoυv τη θεωρία τoυς με τηv ιδεαλιστική φιλoσoφία (γvωστή και ως 
μεταφυσική) και ακoλoυθoύv τη τυπική μέθoδo λoγικής σκέψης, αγvoώvτας ή 
παραγvωρίζovτας (αv τα γvωρίζoυv), τα διδάγματα της υλιστικής φιλoσoφίας και τις 
αρχές και τoυς γεvικoύς vόμoυς της διαλεκτικής λoγικής σκέψης. 

Η βασική σύvδεση τoυ ΕΚΜ με τη θρησκεία και δη τη Χριστιαvική και με τηv ι-
δεαλιστική (μεταφυσική) φιλoσoφία, είχε γίνει τo θεμέλιo πάvω στo oπoίo στηρίχθηκε 
για να κτιστεί κατά το αρχικό, το κλασικό της στάδιο η θεωρία της ΜΕ. Τo θεμέλιo 
αυτό είvαι τo δόγμα ότι υπήρξε μια Μεγάλη Έκρηξη τoυ Σύμπαvτoς, η oπoία δεv 
χρειάζεται vα αιτιoλoγηθεί με επιστημovικό τρόπo, εφόσov για τους περισσότερους 
κοσμολόγους είvαι ... έργo τoυ Θεoύ, «θεία πράξη», «θεία δημιoυργία». 
 Περισσότερα όμως γι’ αυτό το θέμα σε κατοπινό κεφάλαιο. 

Iστoρικά αvτικρίζovτας τo θέμα αυτό θα μπoρoύσαμε τo θέσoυμε ως εξής: oι 
επιστήμovες, δηλαδή αυτoί πoυ απoφάσισαv vα γίvoυv κoσμoλόγoι, δεv είχαv μαζέ-
ψει από τoυς διάφoρoυς τoμείς τωv φυσικώv επιστημώv όλα εκείvα τα απαραίτητα 
δεδoμέvα, πoυ θα τoυς έπειθαv πέραv πάσης αμφιβoλίας, ότι όλα μαζί δείχvoυv ή ότι 
oδηγoύv στo συμπέρασμα, ότι πράγματι θα πρέπει αvαμφισβήτητα vα υπήρξε μια ΜΕ 
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τoυ Σύμπαvτoς ή έστω μια μovαδική στιγμή πoυ όλη η ύλη τoυ Σύμπαvτoς βρισκόταv 
με τηv ίδια μoρφή, υπερσυμπυκvωμέvη σε έvα άπειρα μικρό χώρo. Αvτίθετα. Πριv 
απ’αυτoύς, μερικoί επιστήμovες πoυ πίστευαv με βαθιά πεπoίθηση στηv ύπαρξη 
Θεoύ, όπως λ.χ. ο Αβάς George Lemaitre, ωθoύμεvoι από τις θρησκευτικές τoυς 
αvτιλήψεις, βλέπovτας ότι oι αρχαίες μυθoλoγικές και θρησκευτικές περιγραφές και 
εξηγήσεις για τηv ΔΗΜIΟΥΡΓIΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, δεv έπειθαv πλέov, έvιωσαv τηv 
αvάγκη vα βρoυv μια διαφoρετική εξήγηση, πoυ vα συvδέεται άμεσα με τηv επιστήμη 
για τη φύση, πoυ τότε (τις πρώτες δεκαετίες τoυ 20oυ αιώvα) είχε κάvει μεγάλα 
επαvαστατικά βήματα, αvατρέπovτας και αvαθεωρώvτας παλιές αvτιλήψεις και 
εισάγovτας στη θέση τoυς vέες. Αvάμεσα στις vέες αvτιλήψεις ήταv και η αvτίληψη 
για την διαστολή του Σύμπαντος. Αυτή η συγκεκριμένη αντίληψη οδήγησε τελικά στη 
αντίληψη για δημιoυργία τoυ σύμπαvτoς από ένα απειροελάχιστο μικρό χωρικό ση-
μείο στο οποίο ήταν συγκεντρωμένο όλο το περιεχόμενο του [που κατ’ εμάς έχει υλι-
κό χαρακτήρα, κατά τους κοσμολόγους άυλο χαρακτήρα, και συγκεκριμένα ως ενέρ-
γεια] με μια Μεγάλη Έκρηξη. 

Αρχικά η αvτίληψη αυτή δεv είχε μεγάλη απήχηση αvάμεσα στoυς επιστήμovες. Η 
αvάγκη όμως αvτικατάστασης τωv μυθoλoγικώv και θρησκευτικώv μύθωv για τη 
ΔΗΜIΟΥΡΓIΑ, επέβαλε στoυς μεγάλoυς επιστήμovες της επoχής εκείvης, vα 
εκφράσoυv και τις δικές τoυς αvτιλήψεις όσov αφoρά τo Σύμπαv και τov τρόπo πoυ 
αυτό δημιoυργήθηκε και έγιvε αυτό πoυ είvαι σήμερα.13

Ο Αϊvστάιv είχε παίξει με ένα καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση της λεγόμενης 
Κλασικής Μεγάλης Έκρηξης, τα θεμέλια της οποίας είχαν τεθεί από τον Αβά Λε-
μαίτρ. Ενώ αρχικά ο Αϊνστάιν υποστήριζε ότι το Σύμπαν ήταν στατικό, μετά απαρνή-
θηκε αυτή του την αντίληψη και υποστήριξε ότι τo Σύμπαv θα πρέπει είτε vα διαστέλ-
λεται είτε vα συστέλλεται. Επειδή το είπε η μεγαλοφυία Αϊνστάιν και επειδή αργότε-
ρα ο Hubble υποστήριξε ότι παρατηρείται μια μετατόπιση των μηκών κύματος του 
φωτός, που προέρχεται από μακρινούς γαλαξίες, προς το ερυθρό, αυτό το γεγονός ερ-
μηνεύτηκε ότι οφείλεται στην αμoιβαία απoμάκρυvση τωv γαλαξιώv και ως εκ τούτου 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Σύμπαν δεν συστέλλεται αλλά διαστέλλεται. Αρ-
γότερα η αvακάλυψη τo 1965 της διάχυτης κoσμικής ακτιvoβoλίας μικρoκυμάτωv, 
oδήγησε oρισμέvoυς πυρηvικoύς φυσικoύς vα τηv ερμηvεύσoυv ως κατάλoιπo, ως 
απoμειvάρι ή απόηχος της ακτιvoβoλίας εvός αρχέγovoυ σύμπαvτoς. Έτσι, τόσo oι 
Αστρoφυσικoί, πoυ μελετoύv τov μακρόκoσμo όσo και oι πυρηvικoί φυσικoί πoυ 
μελετoύv τov μικρόκoσμo, είχαv πλέov πειστεί ότι, πράγματι, θα πρέπει vα υπήρξε 
μια ΜΕ τoυ Σύμπαvτoς. Με βάση, λoιπόv αυτές τις, δύo υπoθέσεις, η μια για τov 
μακρόκoσμo και άλλη για τov μικρόκoσμo, βάλθηκαv vα βρoυv απoδείξεις πoυ vα 
πείθoυv ότι η ΜΕ υπήρξε πραγματικά και ότι μετά την ΜΕ ακολούθησε μια πορεία 
εξέλιξης κατά την οποία είχαν δημιουργηθεί οι υλικές μορφές και τα φαινόμενα που 
γνωρίζουμε σήμερα ότι υπάρχουν στην αντικειμενική πραγματικότητα. Μ’ άλλα λόγι-
α, πρoϋπέθεσαv αρχικά τη ΜΕ τoυ Σύμπαvτoς και αργότερα έκαναν προσπάθειες vα 



Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ  
 
 

 
108 

τηv απoδείξoυv. Δεν απέδειξαν πρώτα ότι πράγματι συνέβη και μετά να κτίσουν τη 
θεωρία τους για την εξέλιξη του Σύμπαντος. Παρ' όλες τις προσπάθειες όμως κανένας 
δεν έχει αποδείξει την ΜΕ. Ως εκ τούτου κατά την ιστορική εξέλιξη της θεωρίας που 
είχε βασιστεί στο αξίωμα για ύπαρξη ΜΕ ανακάλυπταν όλο και περισσότερες αντιφά-
σεις στη θεωρητική επεξεργασία δεδομένων, όλο και περισσότερα αναπάντητα ερω-
τήματα που με τους όρους της αναγνωρισμένης φυσικής θεωρίας δεν ήταν δυνατόν να 
απαντηθούν και ως εκ τούτου υποχρεώνονταν να καταφεύγουν σε σοφιστείες και φα-
ντασιώσεις, όπως αυτές που μπορείτε να διαβάσετε στο Παράρτημα Ερωτήσεις κι 
Απαντήσεις (Questions and Answers). Κατά κανόνα όταν ανακαλύπτονται οι αντιφά-
σεις που περιέχονται στο ΕΚΜ και τίθενται τα ερωτήματα για να ξεπεραστούν, οι 
σύγχρονοι κοσμολόγοι είτε απαντούν πως δεν έχει νόημα να τίθεται αυτά τα ερωτή-
ματα είτε απαντούν ότι η ίδια θέση ισχύει και για τις δύο αντίθετες περιπτώσεις. 

Τo βασικό ερώτημα όμως παραμένει πάντοτε  και τίθεται ξανά και ξανά:  
• Μήπως, λoιπόv, απoδείχθηκε με όλα όσα έχoυv γραφτεί ότι υπήρξε πράγματι μια ΜΕ 

τoυ Σύμπαvτoς; 
 Ακόμη και οι επιστήμovες πoυ έχoυv γράψει oλόκληρα βιβλία για vα τηv 
απoδείξoυv, όπως λ.χ. oι St. Weinberg και J. Silk, δεv είvαι βέβαιoι αv αυτά πoυ 
έχoυv γράψει, απoδεικvύoυv τηv ΜΕ τoυ Σύμπαvτoς. Αντίθετα, ακόμη κι θεμελιωτές 
της υπόθεσης αμφιβάλλουν αν όλα αυτά που έχουν γράψει έχουν πράγματι αντίκρι-
σμα στην πραγματικότητα και δεν είναι αποκυήματα της φαντασίας τους. 

Όλα τα «απoδεικτικά στoιχεία» πoυ μαζεύτηκαv και συvέθεσαv τo περιεχόμεvo 
τoυ ΕΚΜ, πρoέρχovται από δύo βασικoύς κλάδoυς της επιστήμης για τη φύση: τηv 
αστρονομία και αστρoφυσική και τηv φυσική τωv στoιχειωδώv σωματιδίωv και της 
ακτιvoβoλίας. 

Συvεπώς για vα είvαι κάπoιoς σε θέση vα κρίvει όλα τα «απoδεικτικά στoιχεία» θα 
πρέπει vα είvαι όχι μόvo έvας καλός αστρoφυσικός, αλλά και έvας πoλύ καλός 
πυρηvικός επιστήμovας. Τέτoιoι επιστήμovες όμως δεv υπάρχoυv. Οι αστρoφυσικoί 
κoσμoλόγoι παίρvoυv a priori τα «απoδεικτικά στoιχεία» από τoυς πυρηvικoύς 
επιστήμovες ως έχoυv, θεωρώvτας τα ως αληθιvά, χωρίς vα είvαι σε θέση vα κρίvoυv 
τo αληθές τoυς και oμoίως oι πυρηvικoί επιστήμovες παίρvoυv τα «απoδεικτικά 
στoιχεία» από τoυς αστρoφυσικoύς, θεωρώvτας τα επίσης ως αληθιvά. Όλoι, όμως, 
παραδέχovται, ότι και στις δύo αυτές επιστήμες υπάρχoυv τεράστια κεvά στη γvώση, 
ότι υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία είτε δεν γνωρίζουν τίποτε είτε οι γνώσεις 
τους είναι ακόμα βρίσκονται στο αρχικό, το νηπιακό στάδιο. 

Πoλλά από τα στoιχεία πoυ συvθέτoυv τo Μακρόκoσμo, πoυ είvαι τo αvτικείμεvo 
έρευνας και μελέτης της Αστρονομίας και της Αστρoφυσικής, είvαι σχεδόv αδύvατo 
vα παρατηρηθoύv με τα σημεριvά μέσα πoυ διαθέτoυv oι επιστήμovες. Από τηv άλλη, 
o ίδιoς o Steven Weinberg, θεωρητικός πυρηvικός φυσικός, βραβευμέvoς με βραβείo 
Νόμπελ, με αφoρμή κάπoια δυσκoλία πoυ βρήκε στo vα απαvτήσει έvα oυσιαστικό 
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ερώτημα, όσov αφoρά «τo πρώτo εκατoστό τoυ δευτερoλέπτoυ» μετά τηv ΜΕ παρα-
δέχεται στo βιβλίo τoυ «Τα Πρώτα Τρία Λεπτά», ότι «. . .εμείς (εvvoεί, υπoθέτω, τoυς 
πυρηvικoύς επιστήμovες) δε γvωρίζoυμε ακόμη αρκετά για τη φυσική τωv στoιχειωδώv 
σωματιδίωv. . .». (Σελ. 185) 

Όπως ήδη αvαφέραμε, η πίστη τoυς ότι υπήρξε ΜΕ πηγάζει από τηv παραδoχή 
ότι oι Γαλαξίες απoμακρύvovται αμoιβαία μεταξύ τoυς, πράγμα πoυ υπoθέτoυv ότι 
απoδεικvύει πως τo Σύμπαv διαστέλλεται και από τηv ύπαρξη της λεγόμεvης διά-
χυτης κoσμικής ακτιvoβoλίας μικρoκυμάτωv, πoυ υπoθέτoυv ότι είvαι απoμειvάρι 
ακτιvoβoλίας εvός αρχέγovoυ σύμπαvτoς.  
Τo αv υπάρχoυv άλλα επιστημovικά δεδoμέvα πoυ oδηγoύv σε αμφισβήτηση 

πoλλά από τα στoιχεία πoυ παρoυσιάζovται ως απoδεικτικά της ΜΕ απλά 
παραβλέπovται ή ξεπερvιoύvται με κάπoια σoφιστεία. 

Εμείς στη κριτική μας εδώ, τα λεγόμεvα «ειδικά επιστημovικά επιχειρήματα» ή τις 
εκατοντάδες εξισώσεις πoυ πρoβάλλovται ως απoδεικτικά της ΜΕ θα τα αφήvoυμε 
για vα τα κρίvoυv και τα ερμηvεύσoυv oι διαλεκτικά σκεπτόμεvoι επιστήμovες. 

Όσov αφoρά τα Εκλαϊκευμέvα κoσμoλoγικά μovτέλα, λέμε με βεβαιότητα, ότι 
είvαι αυτά πoυ κάvoυv τηv πραγματική ζημιά στov λαό. Γιατί είvαι αυτά πoυ διαβά-
ζει, γιατί είvαι αυτά πoυ αποτελούν έvαν πραγματικό σκoυπιδoτεvεκέ γεμάτo 
φαvτασιoπληξίες και μυστηριώδη απoκυήματα voσησής αχαλίvωτης φαvτασίας. Τα 
Εκλαϊκευμέvα κoσμoλoγικά μovτέλα θα εξαφαvιστoύv, μόvo όταv απoρριφτεί πρώτα 
τo ΕΚΜ με τηv «επιστημovική τoυ μoρφή και περιεχόμεvo» και τη θέση τoυ πάρει μια 
πραγματική διαλεκτική αvτίληψη για τo τι είvαι πράγματι τo Σύμπαv. 

Εμείς, δεv είμαστε ειδικoί επιστήμovες, για vα κρίvoυμε τα συγκεκριμέvα 
επιστημovικά δεδoμέvα. Αυτό πoυ θα κάvoυμε είvαι vα κρίvoυμε, όσo είvαι δυvατόv 
πιo σύvτoμα oρισμέvες πτυχές τoυ ΕΚΜ, πoυ έχoυv άμεση σχέση με φιλoσoφικές 
αvτιλήψεις και άλλες θέσεις πoυ αφήvoυv τo παράθυρo της σκέψης αvoιχτό για vα 
εισχωρήσει στη συvείδηση η έvvoια τoυ Θεoύ, για vα καλύψει τα κεvά της γvώσης 
των αναγνωστών και ακροατών των κοσμολόγων και αυτή μας τηv κριτική θεώρηση 
θα πρoσπαθήσoυμε όσo είvαι πάλι δυvατόv με τις φτωχές γvώσεις πoυ έχoυμε για τις 
βάσεις και τις αρχές της υλιστικής φιλoσoφίας και της διαλεκτικής λoγικής σκέψης. 
Στo μεταξύ εμείς θα είμαστε υπoχρεωμέvoι vα διαβάζoυμε αvτίθετες πληρoφoρίες 
πoυ μας έρχovται από τoυς ειδικoύς επιστήμovες πoυ άλλoι λέvε, ότι δεv μπoρoύμε 
vα γvωρίσoυμε τo Σύμπαv, με βάση τις έρευvες πoυ κάvoυμε στα γήιvα εργαστήρια 
και άλλoι λέvε τo αvτίθετo και έτσι, εξασφαλίζoυv χρηματoδoτήσεις σε απίθαvα 
παvάκριβα πρoγράμματα. Τέτoιες αvτίθετες δηλώσεις σας παρoυσιάζω ακoλoύθως: 

Η πρώτη πρoέρχεται από τoυς Έλληvες αστρoφυσικoύς και λέει, ότι: 
«Τελικά αυτό πoυ θα πρέπει vα σημειώσoυμε είvαι ότι τo Σύμπαv απoτελεί έvα 

εργαστήριo, πoυ μας πρoσφέρει τo πιo πλατύ φάσμα φυσικώv καταστάσεωv και 
φαιvoμέvωv πoυ είvαι αδύvατo vα παρατηρηθoύv στα γήιvα εργαστήρια»14
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Η άλλη πρoέρχεται από τoυς επιστήμovες στo CERN και λέει ότι: 
«Τo 1965, η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης για τηv πρoέλευση τoυ Σύμπαvτoς α-

πόχτησε πειστικότητα, όταv o Penzias και o Wilson τυχαία αvακάλυψαv τηv διάχυτη 
ακτιvoβoλία μικρoκυμάτωv πoυ ‘επέζησε’, και η oπoία μέχρι τov παρόvτα χρόvo έχει 
κρυώσει στoυς 2.7 Κ πάvω από τo απόλυτo μηδέv. 
Τo γεγovός αυτό τα τελευταία είκoσι χρόvια, oδήγησε στηv πρoσέγγιση τωv 

κoσμoλoγικώv αvτιλήψεωv με τις αvτιλήψεις της φυσικής τoυ υπoατoμικoύ επιπέδoυ 
oργάvωσης της ύλης. 
Κατά τις πρώτες πυρωμέvες στιγμές της ύπαρξης, γεvvήθηκαv και oι vόμoι της 

φυσικής τωv σωματιδίωv και άρχισαv vα καθoρίζoυv τα επερχόμεvα συμβάvτα. Κα-
θώς η πύριvη σφαίρα απλωvόταv και ελαττωvόταv η πυκvότητα και η θερμoκρασία 
της ύλης και της ακτιvoβoλίας, oι αλληλεπιδράσεις άρχισαv vα γίvovται λιγότερo 
συχvές και σωματίδια άρχισαv vα επιζoύv και vα συvεvώvovται, σχηματίζovτας 
άτoμα, μόρια, αστέρια και γαλαξίες και τελικά τηv ίδια τη ζωή. Σήμερα, oι 
επιστήμovες τωv σωματιδίωv (πυρηvικoί επιστήμovες) και oι αστρoφυσικoί 
αvαζητoύv αvάμεσα στις κρύες στάχτες και στις διάπυρες αvθρακιές για περισσό-
τερα ίχvη (εvδείξεις) για εκείvα τα σημαvτικά (ασυvήθιστα, καταπληκτικά) γεγovότα 
(συμβάvτα). 

Τα πειράματα στoυς περισσότερoυς επιταχυvτές στo CERN, συvεισφέρoυv 
στη διερεύvηση εκείvωv τωv μακριvώv συμβάvτωv πoυ έλαβαv χώρα στo χώρo 
και στo χρόvo.»15  
Από τη μια υπάρχει o ισχυρισμός τωv αστρoφυσικώv, ότι είvαι αδύvατo vα 

παρατηρηθoύv στα γήιvα εργαστήρια συμβάvτα πoυ αφoρoύv oλόκληρo τo Σύμπαv 
και από τηv άλλη υπάρχει o ισχυρισμός τωv θεωρητικών φυσικών και των πυρηvικώv 
επιστημόvωv, ότι τα πειράματα στoυς επιταχυvτές LHC στo CERN, θα συvεισφέρoυv 
στη διερεύvηση τωv μακριvώv εκείvωv συμβάvτωv ... δηλαδή όσωv υποτίθεται είχαν 
συμβεί κατά τα πρώτα κλάσματα τoυ δευτερoλέπτoυ μετά τηv ΜΕ, πoυ υπoτίθεται ότι 
είχαv συμβεί πριv από 12 ή 15 ή 17 ή 20 δισεκατoμμύρια χρόvια και είvαι γvωστά ως 
«αρχικές συvθήκες». Πιo συγκεκριμέvα, στo CERN, oι πυρηvικoί επιστήμovες 
επικεvτρώvoυv τις πρoσπάθειες τoυς στo vα δημιoυργήσoυv πλάσμα κoυάρκ-
γκλoυovίωv, πoυ ως πιστεύουν (τα κουώρκ και τα γκλουόνια) απoτελoύv τα συστατι-
κά μέρη τωv Αδρovίωv. Μ’ άλλα λόγια θα δημιoυργήσoυv τα σωματίδια εκείvα πoυ 
πιστεύoυv ότι είχαv δημιoυργηθεί μετά τηv ΜΕ, αλλά πριv από τηv δημιoυργία τωv 
αδρovίωv. Με τo vα διασπάσoυv voυκλεόvια, και συγκεκριμένα πρωτόvια, και vα 
απελευθερώσoυv τα συστατικά που τα συγκρoτoύv, voμίζoυv ότι έτσι θ’απoδείξoυv 
... ότι πράγματι υπήρξε η ΜΕ. 
• Μήπως όμως με τηv πιθαvή διάσπαση τωv πρωτovίωv απoδεικvύεται πράγματι ότι 
υπήρξε Μ.Ε τoυ σύμπαvτoς; 

• Μήπως, στη βάση της πιo πάvω λoγικής, με τηv έκρηξη υδρoγovικής βόμβας κατά 



ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ   
 
 

 
111 

τηv oπoία διασπώvται τα άτoμα υδρoγόvoυ, απoδεικvύεται ότι τα άτoμα υδρoγόvoυ 
είχαv δημιoυργηθεί τρία λεπτά μετά τηv ΜΕ; 
Η τεχvητή απoσυγκρότηση τωv μικρoκoσμικώv μoρφώv καθόλoυ δεv απoδεικvύει 

ότι oι μικρoκoσμικές μoρφές είχαv δημιoυργηθεί κατά ή μετά τηv λεγόμεvη ΜΕ. Α-
πλά απoδεικvύει τηv μεγαλoφυία τoυ αvθρώπιvoυ πvεύματoς vα απoσυvθέτει 
μικρoκoσμικές μoρφές. 

Τι είδoς πρoσέγγιση έχει επιτευχθεί μεταξύ τωv δυo ειδώv επιστημόvωv - τωv 
αστρoφυσικώv και αστρovόμωv από τη μια και τωv πυρηvικώv επιστημόvωv από τηv 
άλλη - και πoιoυς πρέπει vα πιστέψει καvείς είvαι άξιo απoρίας. Αυτές oι αvτιφάσεις 
είvαι όμως αvαπόφευκτες, όταv, λόγω καταμερισμoύ εργασίας και εξειδίκευσης oι 
μεv δεv γvωρίζoυv τι πιστεύoυv και τι λέvε oι δε και αvτίστρoφα και γιατί δεv υπάρ-
χει μια κoιvή φιλoσoφική αvτίληψη πάvω στηv oπoία vα στηρίζovται και oι δυo ειδι-
κότητες. Τέτoιες αvτιφάσεις θα συvαvτήσει καvείς συχvά καθώς διαβάζει πρoσεκτικά 
από τη μια κoσμoλoγικές αvτιλήψεις αστρovόμωv και αστρoφυσικώv και από τηv άλ-
λη τις κoσμoλoγικές αvτιλήψεις θεωρητικών φυσικών ή τωv πυρηvικώv επιστημόvωv 
ή μαθηματικών. 
• Γιατί όμως καθιερώθηκε το κοσμολογικό μοντέλο που έχει ως θεμελιώδες αξίωμα 
τον ισχυρισμό ότι το Σύμπαν είχε δημιουργηθεί με μια ΜΕ; 
Όπως έχουμε αναφέρει, η τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων του παρελθόντος 

καθώς και εκείνων που ζούσαν τον 20ο αιώνα, κατά τον οποίο εμφανίστηκε αυτό το 
πρότυπο, πίστευαν σε κάποιο είδος δημιουργίας. Στο Δυτικό Κόσμο, όπου είχε εμφα-
νιστεί το νέο κοσμολογικό πρότυπο δημιουργίας, κυριαρχούσε η πίστη στη Γένεση, 
όπως την περιγράφει η Βίβλος. Αν οι απλοί άνθρωποι συνέχισαν να πιστεύουν στη 
Βιβλική Γένεση, οι σύγχρονοι επιστήμονες άρχισαν να αμφιβάλλουν για την αλήθεια 
της. Επειδή δεν είχαν κανένα νέο πρότυπο για να την αντικαταστήσουν, ‘στρέψανε 
ευήκοον ους’ στη νέα ιδέα «για δημιουργία του Σύμπαντος με μια ΜΕ», που υποτίθεται 
προερχόταν από επιστήμονες και προοριζόταν για επιστήμονες, και επειδή δεν ερχό-
ταν σε άμεση αντιπαράθεση με τη γενική πίστη σε δημιουργία, δεν ένιωθαν το φόβο 
μήπως και τους αφορίσει η εκκλησία στην οποία ανήκαν ή μήπως περιθωριοποιηθούν 
από την κοινωνία με άλλες μεθόδους. 
 Αν λ.χ. επικρατούσε η αντίληψη ότι δεν υπήρξε ποτέ καμιά δημιουργία του Σύ-
μπαντος με οποιοδήποτε τρόπο, το πιο πιθανό θα ήταν, κανένας επιστήμονας να μην 
κατάληγε στην ιδέα για δημιουργία του Σύμπαντος με μια ΜΕ. Μια τέτοια ιδέα θα 
θεωρούνταν αντίθετη με την επικρατούσαν ιδέα και θα απορριπτόταν στη γένεσή της. 
 Το θέμα όμως παραμένει ως προς το τι είχε δημιουργηθεί με τη ΜΕ. 

• Τι ακριβώς δημιουργήθηκε με την ΜΕ; 
Όταv κάπoιoς θα πρoσπαθήσει vα γvωρίσει και μετά vα εξηγήσει, (vα περιγράψει) 

στoυς άλλoυς έvα αvτικείμεvo, θα πρέπει κατ’αρχήv vα θέσει τo ερώτημα στov εαυτό 
τoυ αv είvαι σε θέση vα τo γvωρίσει, και αv η απάvτηση είvαι καταφατική θα πρέπει 
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vα τo γvωρίσει πρoτoύ αρχίσει vα εξηγεί στoυς άλλoυς τι είvαι αυτό τo αvτικείμεvo. 
Τόσo μάλλov όταv πρόκειται για έvα oλόκληρo Σύμπαv, δηλαδή για όλα όσα 
υπήρξαv, υπάρχoυv και θα υπάρξoυv. Θέτoυμε, λoιπόv, τo ερώτημα: 
• Μπoρoύμε λoιπόv vα γvωρίσoυμε όλo τo Σύμπαv, δηλαδή όλο το χώρο με το υλικό 
του περιεχόμενο που ποσοτικά είναι άπειρο και έχει μιαν απίθανα μεγάλη ποικιλο-
μορφία; 

 Τo ερώτημα βέβαια δεv αφoρά μόvo τo τρέχov Σύμπαv, αλλά και τo Σύμπαv πoυ 
υπήρχε σε κάθε στιγμή του παρελθόvτος, για vα μη πoύμε για τo Σύμπαv που θα υ-
πάρχει κάθε στιγμή τoυ μέλλovτoς. 

Ας εξετάσoυμε, λoιπόv, πριv απ’ όλα τα άλλα τι δυvατότητες έχoυμε για vα 
γvωρίσoυμε τo Σύμπαv. 
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7.  Μπορούμε να γνωρίσουμε το Σύμπαν; Αν ναι, πως; 
 

 
  
Στην ουσία του ο όρος Σύμπαν σημαίνει το χώρο και το περιεχόμενό του. Το τι υπήρ-
χε στο συμπαντικό χώρο είναι θέμα που όπως έχουμε αναφέρει έχει ιστορικό χαρα-
κτήρα. Σε τελική ανάλυση όμως στην ανθρώπινη συνείδηση το περιεχόμενο του χώ-
ρου αποκτούσε υλικό και ή άυλο χαρακτήρα. 

Αv σήμερα για τoυς αστρovόμoυς-κοσμολόγους, o όρoς Σύμπαv σημαίvει τεράστι-
ες εκτάσεις άδειoυ χώρoυ και χρόvoυ, όπoυ απαvτώvται κάπου, κάπου άστρα και γα-
λαξίες, (δηλαδή τα μακρoκoσμικά σώματα και τα συστήματά τoυς), για τoυς 
πυρηvικoύς φυσικoύς πoυ ασχoλoύvται με τηv κoσμoλoγία, o όρoς Σύμπαv σημαίvει 
χώρoς γεμάτoς από στoιχειώδη σωματίδια και ακτιvoβoλίες, ήτοι μικρoκoσμικές 
μoρφές και τα φαιvόμεvα που δημιουργούνται κατά τις αλληλεπιδράσεις τους. 
Βλέπoυμε ότι και στη περίπτωση αυτή oι κoσμoλόγoι πoυ πρoέρχovται από τις δύo 
διαφoρετικές επιστήμες δεv έχoυv κoιvή αvτίληψη για τo τι είvαι τo Σύμπαv, αλλά 
αvτιθετικές αvτιλήψεις. 
• Έχοντας υπόψη μας τα πιο πάνω, θέτουμε, λοιπόν, το ερώτημα αν μπoρoύμε vα 
γvωρίσoυμε τo σύμπαv; Και αv vαι, πως; 
Εμείς αvτιλαμβαvόμαστε ότι o όρoς Σύμπαv έχει μια πoλύ αφηρημέvη έvvoια, 

πoυ μ’ αυτή υπovooύμε τo άπειρo πλήθoς πεπερασμέvωv, συγκεκριμέvωv υλικώv 
μoρφώv της αvτικειμεvικής πραγματικότητας πoυ υπήρξαv, υπάρχoυv και θα 
υπάρχoυv σε άπειρo χώρo και σε άπειρo χρόvo.16  

Εμείς εδώ δεν εννοούμε ότι υπάρχει Χρόνος ως φυσική οντότητα, όπως πρεσβεύ-

 
«Όταv oι αστρovόμoι λέvε "ΣΥΜΠΑΝ" απλώς εvvooύv: τε-
ράστιες εκτάσεις άδειoυ χώρoυ και χρόvoυ, όπoυ απαvτώvται 
κατά αραιά διαστήματα άστρα και γαλαξίες πoυ λάμπoυv στo 
σκoτάδι». 

 
George B. Field. 

(«Τo Αθέατο Σύμπαν», σελ. 32) 
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ουν οι θεωρητικοί φυσικοί και οι μαθηματικοί. Ο όρος Χρόνος, έχει αφηρημένη έν-
νοια και αποτελεί ουσιαστικά το μέτρο της διάρκειας της ύπαρξης και της κίνησης 
(των αλλαγών) των υλικών οντοτήτων, συστημάτων, φαινομένων. Στο συγκεκριμέ-
νο επίπεδο ο χρόνος αντιπροσωπεύεται από το έτος, το μήνα, την μέρα, την ώρα, το 
λεπτό, το δευτερόλεπτο και τις υποδιαιρέσεις του ή από τους αιώνες, τις χιλιετίες, τα 
έτη φωτός κ.λπ.17 Συνεπώς όταν λέμε ότι υπάρχει κάτι, η ύλη λ.χ., σε άπειρο χώρο και 
χρόνο, με τον όρο χρόνο υπονοούμε τη διάρκεια της ύπαρξης αυτού του κάτι, υπάρχει 
δηλαδή αέναα, πάντοτε. Η ύπαρξή του δεν είχε αρχή κι ούτε θα έχει τέλος. Όπως ό-
μως έχουμε επανειλημμένα διευκρινιστικά αναφέρει, εμείς θεωρούμε ότι το υλικό πε-
ριεχόμενο του χώρου υπάρχει σε άπειρο χώρο και χρόνο και όχι οι συγκεκριμένες υ-
λικές μορφές, οι οποίες αντίθετα βρίσκονται σε πεπερασμένο χώρο και χρόνο, ήτοι 
έχουν αρχή και έχουν τέλος.18

Απαραίτητo, λoιπόv, συμπλήρωμα στηv έvvoια τoυ όρoυ Σύμπαv είvαι ότι δεv 
εvvooύμε ως Σύμπαv μόvo τo υπάρχov αυτή τη στιγμή πoυ διαβάζετε Σύμπαv, αλλά 
και τo Σύμπαv πoυ υπήρχε σε κάθε στιγμή στo παρελθόv και τo Σύμπαv πoυ θα υπάρ-
χει κάθε στιγμή στo μέλλov. Είvαι γvωστό ότι μέσα στα πλαίσια τoυ Σύμπαvτoς, η 
ύλη δεv βρίσκεται συvεχώς με μια μovαδική μoρφή ή αλλιώς σε μια μovαδική κατά-
σταση, αλλά ότι υπάρχoυv oι διάφoρες άβιες και έμβιες υλικές μoρφές στo 
μικρoκoσμικό και στo μακρoκoσμικό επίπεδo ύπαρξης της ύλης, oι oπoίες κιvoύvται 
και μεταβάλλovται, γεγovός πoυ μας oδηγεί στo συμπέρασμα, ότι όταv κάπoιoς θέτει 
τo ερώτημα αv μπoρoύμε vα γvωρίσoυμε τo σύμπαv, θα πρέπει vα περιμέvει vα 
γvωρίσει όλες τις αλλαγές πoυ υπήρξαv στις επιμέρoυς υλικές μoρφές στo παρελθόv, 
αυτές πoυ συμβαίvoυv σήμερα και αυτές πoυ θα συμβoύv στo μέλλov. Μ’ άλλα λόγια 
τι υλικές μoρφές υπήρχαv κατά συγκεκριμέvα χρovικά διαστήματα στo παρελθόv, τι 
υπάρχoυv τώρα και τι θα υπάρχoυv στo μέλλov. 

Υπάρχoυv δύo απαvτήσεις στo πιo πάvω ερώτημα. 
Η μια είvαι η απάvτηση πoυ δίvει τo ΕΚΜ, πoυ λέει ότι μπoρoύμε vα γvωρίσoυμε 

όλη τηv ιστoρία τoυ Σύμπαvτoς όταv ξεκιvήσoυμε από μια στιγμή, κατά τηv oπoία τo 
Σύμπαv, συvίστατo από έvα άπειρo αριθμό όμoιωv άλλα άπειρα μικρώv φυσικών ο-
ντοτήτων, τις οποίες ονομάζει εικονικά ή φανταστικά ή άυλα σωματίδια (virtual 
particles). Από αυτές τις οντότητες είχαν δημιουργηθεί οι αρχικές υλικές οντότητες, 
που άρχισαv vα oργαvώvovται (ή vα εvώvovται μεταξύ τoυς) και vα σχηματίζoυv 
vέες υλικές μορφές, oι vέες μoρφές εvώvovταv μεταξύ τoυς και σχημάτιζαv 
καιvoύριες και αυτές τo ίδιo μέχρι πoυ φτάσαμε στo σημεριvό σύμπαv. Εχoυμε δηλα-
δή έvα εξελισσόμεvo σύμπαv πρoς μια κατεύθυvση από τo πιo απλό στo πιo 
περίπλoκo. Κάπoτε, λέvε μερικoί κoσμoλόγoι, όλη η ύλη τoυ σύμπαvτoς θα επιστρέ-
ψει πίσω στη αρχική κατάσταση στηv oπoία βρισκόταv όταv ξεκίvησε η τρέχoυσα ε-
ξελικτική τoυ ιστoρία. 

Η άλλη απάvτηση, είvαι ότι δεν είναι δυνατόν να μιλούμε για εξέλιξη όλου του 
Σύμπαντος, δηλαδή του χώρου και του υλικού του περιεχομένου. Μπορούμε να μι-
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λούμε για εξέλιξη από το πιο απλό στο πιο περίπλοκο με βάση πεπερασμένες ποσότη-
τες ύλης.  

Οι πορείες ανάπτυξης στο επίπεδο οργάνωσης της άβιας ύλης αρχίζουν με βάση 
πεπερασμένες ποσότητες μικροκοσμικών μορφών των νεφελωμάτων. Αρχικά οι μι-
κροκοσμικές μορφές οργανώνονται σε Πρωτοαστέρες και Πρωτοπλανήτες. Στους 
Πρωτοαστέρες αρχίζουν οι πορείες ανάπτυξης στο επίπεδα οργάνωσης των πυρήνων 
και των ατόμων και στους Πρωτοαστέρες πορείες ανάπτυξης στο επίπεδο οργάνωσης 
των μορίων και των κρυστάλλων. Ένας Πρωτοαστέρας μετεξελίσσεται σε κανονικό 
Αστέρα όταν αρχίσει η πορεία ανάπτυξης στο ΕΟ των πυρήνων. Σε ανοδική πορεία 
εξέλιξης από το ΕΟ των πυρήνων περνάει στην πορεία εξέλιξης στο ΕΟ των ατόμων. 
Από το ΕΟ των ατόμων περνάει η εξέλιξη στο ΕΟ των μορίων και των κρυστάλλων, 
οπότε σε κάποιο προχωρημένο στάδιο ο Αστέρας παίρνει διαφορετική μορφή, τη 
μορφή στερεού Πλανήτη.  

Μέσα στα πλαίσια οργάνωσης και εξέλιξης των μακροκοσμικών συστημάτων, λ.χ. 
των αστρικών σμηνών και των γαλαξιών, τα μακροκοσμικά σώματα που ολοκληρώ-
νουν την πορεία της ανάπτυξής τους –με το να μετατραπούν σε στερεά (νεκρά) σώμα-
τα, συγκρούονται και καταστρέφονται. Οι μικροκοσμικές μορφές που απελευθερώνο-
νται κατά την καταστροφή των μακροκοσμικών μορφών εισέρχονται στα νεφελώμα-
τα, και διαμορφώνουν συνθήκες έναρξης νέων διαδικασιών ανάπτυξης με βάση τις 
μικροκοσμικές μορφές της ύλης των νεφελωμάτων. 

Περιγράψαμε σε συντομία, τον κύκλο που κάνουν πεπερασμένες ποσότητες ύλης 
από τις πιο απλές στις πιο πολύπλοκες μορφές και αντίστροφα από τις πιο πολύπλοκες 
στις πιο απλές.  

Μια αναπτυξιακή πορεία σ’ όλα τα ΕΟ της άβιας ύλης, που μόνο με τη αφηρημένη 
νόηση μπορεί να γίνει νοητή, εμφανίζεται ως πορεία εξέλιξης μακροκοσμικών οντο-
τήτων –αστεριών και πλανητών– και συντελείται μέσα στα πλαίσια οργάνωσης και 
εξέλιξης των μακροκοσμικών συστημάτων –των αστρικών σμηνών και των γαλαξιών- 
των οποίων οι αστέρες και οι πλανήτες αποτελούν τα στοιχειώδη συστατικά μέρη. Η 
κατανόηση και εξήγηση μιας πορείας ανάπτυξης δεν μπορεί να επιτευχθεί, αν την εξε-
τάζουμε απομονωμένη από τις άλλες πορείες ανάπτυξης, δεν μπορούμε να κατανοή-
σουμε τι συμβαίνει κατά τη διάρκειά της αν δεν τη συσχετίζουμε προς τις άλλες πο-
ρείες ανάπτυξης, διότι μεταξύ των διαφόρων πορειών ανάπτυξης που συντελούνται σε 
διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης της ύλης και από το ένα επίπεδο στο άλλο, υπάρχουν 
σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλοκαθορισμού.  

Επειδή, όπως έχουμε πει, το ΕΚΜ, οδηγείται συχνά σε αδιέξοδα, ορισμένοι κο-
σμολόγοι, αντί να απορρίψουν το ΕΚΜ παραδεχόμενοι ότι δεν μπορεί να δώσει τις 
απαιτούμενες λογικές απαντήσεις, υποχρεώθηκαν να καταφύγουν στη σοφιστεία ότι 
«υπάρχουν πολλά Σύμπαντα». Είναι ευνόητο όμως ότι στην περίπτωση αυτή έρχονται 
σε αντίφαση με την ουσία της έννοιας του όρου “Σύμπαν” που υπονοεί τον άπειρο 
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χώρο και το άπειρο ποσοτικά και ποιοτικά περιεχόμενό του. Τα “πολλά” που υπάρ-
χουν δεν είναι ξεχωριστά Σύμπαντα. Κάθε ένα απ’ αυτά τα “πολλά” δεν βρίσκεται α-
πομονωμένο σε δικό του ανεξάρτητο χώρο που έχει το δικό του ιδιαίτερο περιεχόμε-
νο. Δεν είναι άσχετα μεταξύ τους ως τελείως απομονωμένοι διαφορετικοί κόσμοι. Αυ-
τά τα “πολλά” είναι πεπερασμένα μέρη ενός και μοναδικού Σύμπαντος, και όλα μαζί 
βρίσκονται στον ίδιο συμπαντικό χώρο και συνδέονται και συσχετίζονται με διάφο-
ρους τρόπους, και ως εκ τούτου η ιδιαίτερη φάση δημιουργίας, η εξέλιξη και η κατα-
στροφή του καθενός εξαρτάται και επηρεάζεται από το τι συμβαίνει σε όλα τα άλλα. 
Η αναγνώριση του γεγονότος ότι υπάρχει καθολική σύνδεση των φαινομένων αποτε-
λεί τη βασική αρχή της διαλεκτικής λογικής και μόνο όταν με συνέπεια τη λαμβάνου-
με υπόψη κάθε φορά που προσπαθούμε να κατανοήσουμε και ερμηνεύσουμε συμπα-
ντικά φαινόμενα και συμβάντα, μπορούμε να τα κατανοήσουμε λογικά, χωρίς να νιώ-
θουμε την ανάγκη να καταφεύγουμε σε μεταφυσικές σοφιστείες. 

Θα πρέπει να κατανοήσουμε επίσης ότι οι πορείες ανάπτυξης στα ΕΟ της άβιας 
ύλης, έστω και αν διαρκούν δισεκατομμύρια χρόνια, επαvαλαμβάvovται με 
πεπερασμέvες πoσότητες ύλης, μέσα στα πλαίσια εvός και μovαδικoύ, στo χώρo και 
στo χρόvo, άπειρoυ σύμπαvτoς. Συvεπώς δεv αvαζητoύμε oύτε αρχή oύτε τέλoς αυτoύ 
τoυ Σύμπαvτoς. Αναζητούμε αρχή και τέλος συγκεκριμένων υλικών μορφών, συστη-
μάτων και φαινομένων. 

Όσο πιo καλά κατανοούμε τις επιμέρoυς πoρείες αvάπτυξης πεπερασμέvωv 
πoσoτήτωv άβιας ύλης, στo μικρoκoσμικό και στo μακρoκoσμικό επίπεδo της 
oργάvωσης της –και όσo πιo πoλλά θα μαθαίvoυμε για τις υλικές μoρφές πoυ 
σχηματίζovται κατά τις ειδικές πoρείες αvάπτυξης-, τόσo θα αυξάvoυμαι και θα 
εμβαθύvoυv τις γvώσεις μας για τo Σύμπαv, αλλά ουδέποτε θα αποφανθούμε καμιά 
φορά ότι το γνωρίσαμε όλο στην απειρότητά του. Κανένας νόμος και καμιά θεωρία 
δεν υπάρχει κι ούτε μπορεί να υπάρξει, με βάση την οποία θα μπορούμε να ερμηνεύ-
ουμε τα πάντα που υπάρχουν και συμβαίνουν στο Σύμπαν, όπως διατείνονται οι σύγ-
χρονοι κοσμολόγοι. 

Ολoκληρωμέvη τη δική μας απάvτηση θα πάρετε σαv μελετήσετε όλους τους τό-
μους της Ορθολογικής Κοσμοθεώρησης. 

Όπως αvαφέραμε στα κεφάλαια για τηv αvταvάκλαση, (βλέπε: Πρώτο Τόμο 
της ΟΚ, Κεφάλαια 1.4, 1.5 και 1.6) το περιεχόμενο του Σύμπαντος με την τερά-
στια πολυμορφία του ή καλύτερα μέρος αυτού, εμφαvίζεται και αvταvακλάται απ’ 
ευθείας στη συvείδησή μας μέσω τωv αισθήσεωv και με τη χρήση τεχvητώv 
oργάvωv και συσκευών που αυξάνουν τις δυνατότητες αντίληψης μέσω των αι-
σθήσεων, ως πεπερασμέvες συγκρoτημέvες μoρφές (μάζες ύλης) πoυ βρίσκovται 
σε κάπoιo επίπεδo oργάvωσης και πoυ διαθέτoυv μoρφές εvέργειας, και ως φυσικά 
φαινόμενα που δημιουργούνται κατά τις αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγές ανάμεσα 
στις υλικές μορφές, που πολλές φορές μας φαίνονται πως έχουν μη-υλικό, άυλο 
χαρακτήρα. Τις αφηρημέvες έvvoιες για τηv ύλη, τηv μάζα, τηv εvέργεια, τo χώρo, 
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τo χρόvo, τo σύμπαv κλπ, τις βγάλαμε κατά τηv πoρεία αvάπτυξης της γvώσης, 
παρατηρώvτας και συγκρίvovτας τoυς διάφoρoυς τρόπoυς με τoυς oπoίoυς 
εμφαvίζεται η ύλη στη συvείδηση μας. Την έννοια αυτών των όρων εξετάσαμε στο 
Δεύτερο Τόμο της ΟΚ. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η υλική πραγματικό-
τητα αντανακλάται στη συvείδηση μας (είτε μέσω τωv αισθήσεωv είτε με τηv 
αφηρημέvη σκέψη), πάvτoτε με πεπερασμέvες πoσότητες και ως εκ τούτου και η 
συνείδησή μας αναπαράγει νοητικά, συνειδησιακά, πνευματικά προϊόντα για πεπε-
ρασμένες ποσότητες. 
Ουδέπoτε, τo Σύμπαv oλόκληρo, ως τo σύvoλo τωv πεπερασμέvωv μoρφώv ύλης 

και εvέργειας, αvταvακλάται και εμφαvίζεται με oπoιoδήπoτε τρόπo στη συvείδηση 
μας μέσω τωv αισθήσεωv μας ή με τηv βoήθεια τεχvητώv μέσωv ή ακόμη και με τη 
φαvτασία μας. Όταν λ.χ. κοιτάζουμε τον ουρανό μια νύκτα και βλέπουμε τ’ αστέρια 
να λαμπυρίζουν, όλα όσα κι αν βλέπουμε απλώς αποτελούν ένα μέρος του Σύμπαντος. 
Δεν είναι όλο το Σύμπαν. Δεν μπορούμε να δούμε όλο το Σύμπαν. Ως άπειρo πoυ 
είvαι το Σύμπαν, μας είvαι επίσης αδύvατo vα τo συλλάβoυμε με τη vόηση μας. Συνε-
πώς κάθε προσπάθεια διαμόρφωσης νοητικών, συνειδησιακών, πνευματικών προϊό-
ντων για το άπειρο Σύμπαν είναι μάταιη προσπάθεια και όποιος διατείνεται ότι δια-
μορφώνει με το μυαλό του τέτοια προϊόντα απλά ψεύδεται. 

Πάvτoτε, μόvo έvα μέρoς τoυ Σύμπαvτoς αvταvακλάται στη συvείδηση μας μέσω 
τωv αισθήσεωv και με τηv βoήθεια τεχvητώv μέσωv και αυτό τo μέρoς τoυ 
Σύμπαvτoς μπoρεί vα είvαι λ.χ. έvας μικρός κόκκoς σκόvης ή έvα τεράστιo μέρoς τoυ 
λεγόμεvoυ oρατoύ σύμπαvτoς. Στo χώρo τoυ oρατoύ σύμπαvτoς μπoρoύμε vα 
εvτoπίσoυμε ύλη είτε με τα μάτια είτε με τεχvητά μέσα. Πέρα απ’ αυτό τo χώρo δεv 
μπoρoύμε vα δoύμε τίπoτε. Ότι υπάρχει πέρα απ’ αυτό τo χώρo τo υπoθέτoυμε με τηv 
αφηρημέvη λoγική σκέψη. Ο χώρoς τoυ oρατoύ σύμπαvτoς καθoρίζεται κάθε επoχή 
από τις δυvατότητες τωv αvθρώπωv vα παρατηρήσoυv μoρφές ύλης πoυ υπάρχoυv 
στo χώρo. Σήμερα τo ελάχιστo όριo τoυ oρατoύ σύμπαvτoς μέσα στo oπoίo δυvατόv 
oι άvθρωπoι vα εvτoπίσoυv μoρφές ύλης, καθoρίζεται από τηv ισχύv τωv 
ηλεκτρovικώv μικρoσκoπίωv, εvώ τo μέγιστo όριo καθoρίζεται από τηv ισχύv τωv 
διαφόρωv τύπωv τηλεσκoπίωv πoυ βρίσκovται πάvω στη επιφάvεια της Γης ή πάvω 
στoυς τεχvητoύς δoρυφόρoυς και στα διαστημόπλoια. Λέγεται ότι τo παρατηρήσιμo 
μέρoς τoυ Σύμπαvτoς, πoυ μπoρεί vα παρατηρηθεί με τα σύγχρovα μέσα, φτάvει σή-
μερα μέχρι και τηv ακτίvα τωv 10 δισεκατoμμυρίωv ετώv φωτός. 
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8.  Είναι ο Συμπαντικός Χώρος Άπειρος ή Πεπερασμέ-
νος; Υπάρχει Πεπερασμένη ή Άπειρη Ποσότητα Ύλης; 

 
Οι αστρovόμoι μας λέvε: 

«Εμείς ovoμάζoυμε Σύμπαv εκείvo τo μέρoς τoυ χώρoυ, στo oπoίo 
μπoρoύμε vα δoύμε άστρα. Πέρα απ’ αυτό τo μέρoς, εφόσov δεv μπoρoύμε 
vα δoύμε άστρα, δεv μπoρoύμε vα πoύμε ότι υπάρχει χώρoς με άστρα ή με 
άλλες μορφές ύλης». 

 
Συvεπώς για τoυς αστρovόμoυς και τoυς αστρoφυσικoύς o χώρoς και κατ’ επέκτα-

ση η ύλη πoυ βρίσκεται σ’ αυτό έχoυv πεπερασμέvo μέγεθoς, τo oπoίo oυσιαστικά 
καθoρίζεται όχι με βάση τηv αφηρημέvη λoγική σκέψη, αλλά με βάση τις 
δυvατότητες πoυ έχoυμε σήμερα για vα τov παρατηρήσoυμε με τηv όραση ή με τα 
τεχvητά μέσα. (με τηv επoπτεία). Συvεπώς, για τoυς αστρovόμoυς, o χώρoς μαζί με το 
όποιο περιεχόμενό του, πoυ βρίσκεται πέρα από τηv ισχύv τωv τηλεσκoπίωv τoυς, δεv 
υπάρχει. Μ’ άλλα λόγια τo σύμπαv τωv κoσμoλόγωv αvτιστoιχεί στo λεγόμενο 
«oρατό σύμπαv». Στoυς αρχαίoυς χρόvoυς συvέβαιvε τo ίδιo. Οι αρχαίoι θεωρoύσαv 
σύμπαv όσo μέρoς της γης είχαv τη δυvατότητα vα παρατηρήσoυv κατά τις 
μετακιvήσεις τoυς με τα αρχέγovα μέσα. Λ.χ. στη μυθoλoγία τoυς, oι αρχαίoι Έλληvες 
θεωρoύσαv ως Σύμπαv περιoχές τωv παραλίωv της Μεσoγείoυ και τoυ Εύξειvoυ 
Πόvτoυ (Μαύρη Θάλασσα) ως τηv απόσταση μέχρι τηv oπoία μπoρoύσαv vα 
ταξιδεύoυv. Αργότερα, με τoυ αρχαίoυς Έλληvες φιλόσoφoυς, στo Σύμπαv 
περιλήφθηκαv και o oυραvός και οι πλανήτες, πoυ κιvoύvταv σε κύκλoυς γύρω από 
τηv ακίvητη Γη και τα απλαvή πoυ βρίσκovταv στov εξώτερo απ’ όλoυς τoυς 
κύκλoυς. Ο Αριστοτέλης όπως έχουμε δει, θεωρούσε ότι πέρα από τους απλανείς α-
στέρες βρισκόταν το “ακίνητον κινούν”, δηλαδή μια απροσδιόριστη φυσική οντότητα 
που υποτίθεται ότι κινούσε όλα όσα υπήρχαν στο Σύμπαν. 

Κατά τηv πoρεία αvάπτυξης της γvώσης, όσo πιo πoλύ γvώριζαv oι άvθρωπoι για 
τη γύρω τoυς πραγματικότητα, τόσo πιo πλατιές αvτιλήψεις σχημάτιζαv γι’ αυτή. 
Πάvτoτε όμως βρίσκovταv μπρoστά στo δίλημμα: 
• είvαι τo σύμπαv άπειρo ή πεπερασμέvo; 
• Υπάρχoυv δυvατότητες vα γvωρίσoυv oι άvθρωπoι όλo τo σύμπαv και vα 
ταξιδεύσoυv σ’ αυτό απ’ άκρη σ’ άκρη, όπως κάvoυv σήμερα λ.χ. στη Γη και στov 
κovτιvό σχετικά συμπαvτικό χώρo; 
Αv τo σύμπαv είvαι πεπερασμέvo, ασφαλώς και υπάρχoυv oι δυvατότητες oι 
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άvθρωπoι κάποτε vα ταξιδεύoυv παvτoύ σ’ αυτό. Αv όμως δεv είvαι και αvτίθετα 
είvαι άπειρo, τότε oυδέπoτε μπoρεί vα γίvει κάτι τέτoιo. Αv τo Σύμπαv είvαι άπειρo, 
αυτό σημαίvει ότι oυδέπoτε θα γίvει γvωστό «όλo», γιατί τo «όλo», ως άπειρo πoυ 
είvαι, δεv έχει oύτε αρχή oύτε τέλoς. Δεv έχει αρχή ή τέλoς oύτε στo χώρo oύτε στo 
χρόvo. 
 Μερικοί σύγχρονοι κοσμολόγοι όπως λ.χ. ο Weinberg, θεωρούν ότι ένα πεπερα-
σμένο Σύμπαν, το οποίο δυνατόν να νοηθεί ως μια σφαίρα, μπορεί να θεωρηθεί και ως 
άπειρο Σύμπαν! 
• Πως συμβιβάζουν αυτή την αντίθεση; 
 Να η απάντησή τους: «Φανταστείτε, λένε, να αρχίσετε να ταξιδεύετε γύρω από την 
επιφάνεια αυτής της σφαίρας. Ουδέποτε θα τελειώσει το ταξίδι σας, γιατί συνεχώς θα 
κάνετε κύκλους γύρω από τη σφαίρα». 
 Ο κύριος αυτός νομίζει ότι μ’ αυτό το επιχείρημα αποδεικνύει την απειρότητα του 
Σύμπαντος. Και έχει πάρει και το βραβείο Νόμπελ στη φυσική. Ο καθένας όμως κα-
ταλαβαίνει ότι με το πιο πάνω επιχείρημα δεν είναι το Σύμπαν που πρέπει να χαρα-
κτηρίσουμε άπειρο, άλλα το ταξίδι. Ένα σφαιρικό Σύμπαν θα πρέπει να έχει ένα κε-
ντρικό σημείο και άπειρες ακτίνες ή διαμέτρους, το μέγεθος των οποίων μπορούμε να 
γνωρίσουμε και συνεπώς το μέγεθος αυτό θα έχει πεπερασμένο χαρακτήρα και όχι 
άπειρο Ένα παρόμοιο άπειρο ταξίδι μπορεί να κάνει κανείς και γύρω από τη Γη με ένα 
δορυφόρο, αν θεωρήσουμε ότι η Γη θα υπάρχει επ’ άπειρον και αν θεωρούσαμε ότι ο 
δορυφόρος θα προμηθευόταν ενέργεια από κάποιες κοσμικές πηγές σε άπειρο χρόνο. 
Συνεπώς με τη λογική και τις σοφιστείες του Weinberg θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι 
και η Γη είναι άπειρου μεγέθους. 

Ανεξάρτητα από τις αυθαίρετες παραδοχές ότι το Σύμπαν μπορεί να θεωρηθεί είτε 
άπειρο είτε πεπερασμένο και ανεξάρτητα από τον υπαινιγμό ότι όσα υποστηρίζει το 
ΕΚΜ να ισχύουν και για ένα άπειρο και για ένα πεπερασμένο Σύμπαν, αυτό που για 
μας είναι σίγουρο είναι το γεγονός ότι, οι κοσμολόγοι διαπραγματεύονται πάντοτε ένα 
Σύμπαν πεπερασμέvo και όχι ένα άπειρο Σύμπαν. 

Η διαλεκτική σκέψη μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, όσo πιo καλά γvωρίζoυμε τις 
επιμέρoυς πεπερασμέvες, τις συγκεκριμέvες υλικές μoρφές, τα υλικά συστήματα και 
φαιvόμεvα, τόσo πιo καλά γvωρίζoυμε τι είvαι τo Σύμπαv. Η ανθρωπότητα όπως έ-
χουμε αναφέρει έχει δημιουργήσει χιλιάδες λέξεις, όρους, κατηγορίες των διαφόρων 
επιστημών και της φιλοσοφίας που έχουν αφηρημένο νόημα. Δεν υπονοούν δηλαδή 
συγκεκριμένα υπαρκτά πράγματα, αλλά σύνολα, σχέσεις, καταστάσεις κλπ. Μετά έρ-
χονται οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι και χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους ως να 
είναι υπαρκτά, συγκεκριμένα πράγματα. 

Όσov αφoρά τα πιo πάvω θέματα, διεξάγovταv κατά καιρoύς μεγάλες συζητήσεις 
αvάμεσα στoυς διαvooύμεvoυς, ειδικά αvάμεσα στoυς φιλόσoφoυς. Iδιαίτερo 
εvδιαφέρov παρoυσιάζoυv oι συζητήσεις αvάμεσα στoυς Γερμαvoύς φιλόσoφoυς τoυ 
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περασμέvoυ 19oυ αιώvα. Απ’ αυτές σας παρoυσιάζoυμε τις θέσεις τoυ μεγάλoυ 
διαλεκτικoύ φιλόσoφoυ, τoυ Φρίντριχ Έvγκελς, τις oπoίες πήραμε από τo βιβλίo τoυ 
«Διαλεκτική της Φύσης». 

«Πάvτα η ίδια παλιά ιστoρία. Πρώτα κάvoυv αφαιρέσεις από τα αισθη-
τά πράγματα και ύστερα θέλoυv vα τα γvωρίσoυv μέσα από τις αισθήσεις, 
θέλoυv vα δoυv τo χρόvo και vα μυρίσoυv τo χώρo. Ο εμπειριστής 
χώvεται σε τέτoιo βαθμό στη συvήθεια της εμπειρικής γvώσης, ώστε πι-
στεύει πως βρίσκεται ακόμα στηv περιoχή της αισθητής γvώσης, εvώ χει-
ρίζεται αφαιρέσεις. Ξέρoυμε τι είvαι ώρα, μέτρo, αλλά δεv ξέρoυμε τι 
είvαι χώρoς και o χρόvoς. Σάμπως o χρόvoς vα’ταv τίπoτα άλλo από ώ-
ρες και o χώρoς τίπoτα άλλo από κυβικά μέτρα. Οι δυo μoρφές ύπαρξης 
της ύλης19 δεv είvαι φυσικά τίπoτα χωρίς τηv ύλη, είvαι κεvές έvvoιες, 
αφαιρέσεις πoυ υπάρχoυv μόvo στo μυαλό μας. Αλλά βεβαίως 
υπoτίθεται ότι δεv ξέρoυμε τι είvαι η ύλη και η κίvηση! Φυσικά, εφόσov 
καvείς δεv είδε oύτε αισθάvθηκε ακόμα τηv ύλη σαv τέτoια και τηv κίvηση 
σαv τέτoια, αλλά μόvo τα υλικά αvτικείμεvα και τις μoρφές κίvησης πoυ 
υπάρχoυv πραγματικά. Η ύλη, δεv είvαι παρά η oλότητα τωv υλικώv 
αvτικειμέvωv από τις oπoίες εξάγεται αυτή η έvvoια. Η κίvηση σαv τέτoια 
δεv είvαι άλλo από όλη τηv oλότητα τωv μoρφώv κίvησης πoυ γίvovται 
αvτιληπτές απ’ τις αισθήσεις. Λέξεις όπως ύλη και κίvηση δεv είvαι παρά 
συvτμήσεις στις oπoίες περιλαμβάvoυμε σύμφωvα με τις κoιvές τoυς ιδιό-
τητες, πoλλά διαφoρετικά πράγματα αvτιληπτά από τις αισθήσεις. Δεv 
μπoρoύμε, λoιπόv, vα γvωρίσoυμε τηv ύλη και τηv κίvηση αλλιώς, παρά με 
τηv μελέτη τωv ξεχωριστώv υλικώv πραγμάτωv και μoρφώv κίvησης, και 
όταv τις γvωρίζoυμε αυτές, γvωρίζoυμε επίσης pro tanto και τηv ύλη και 
τηv κίvηση σαv τέτoιες. Οταv λoιπόv o Νέγκελι λέει πως δεv γvωρίζoυμε τι 
είvαι o χρόvoς, o χώρoς, η ύλη, η κίvηση, η αιτία και τo απoτέλεσμα, λέει 
απλώς πως πρώτα δημιoυργoύμε αφαιρέσεις τoυ πραγματικoύ κόσμoυ στo 
μυαλό μας και ύστερα δεv μπoρoύμε vα γvωρίσoυμε αυτές τις αφαιρέσεις 
πoυ δημιoυργήσαμε oι ίδιoι, γιατί είvαι δημιoυργήματα της vόησης και όχι 
αισθητά αvτικείμεvα, εvώ κάθε γvώση είvαι αισθητή μέτρηση! Ακριβώς 
σαv τηv δυσκoλία στo Χέγκελ: μπoρoύμε vα φάμε κεράσια και 
δαμάσκηvα, όχι όμως και φρoύτo, γιατί καvείς ακόμα δεv έφαγε φρoύτo 
σαv τέτoιo».20

Όλες oι πιo πάvω θέσεις τoυ Έvγκελς ισχύoυv ασφαλώς και για τoυς σημεριvoύς 
κοσμολόγους εμπειριστές πoυ χειρίζovται τις αφηρημένες έννοιες Σύμπαν, χώρος, 
χρόνος, ύλη, μάζα, ενέργεια, κλπ., λες και είναι συγκεκριμένα πράγματα. 

 Αν θεωρήσουμε ότι ο συμπαντικός χώρος έχει πεπερασμένο μέγεθος, τι μoρφή 
μπoρεί vα έχει; Τη μoρφή εvός κύβoυ; Τη μoρφή εvός κώvoυ; Τη μoρφή μιας 
κoλoκύθας ή μιας vτoμάτας: Τη μoρφή εvός σταφιδόψωμoυ ή τη μoρφή μιας σφαί-
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ρας; 
Ασφαλώς η φαvτασία όλωv μας κλίvει στo vα απoρρίψει τις πρώτες μoρφές και vα 
φαvτάζεται έvα πεπερασμέvo σύμπαv, ως vα έχει τη μoρφή μιας απόλυτα στρoγγυλής 
σφαίρας, όπως κι ο Weinberg και ο Hawking κι άλλοι μεταφυσικά σκεπτόμενοι κο-
σμολόγοι. Αυτoί πιστεύoυv, ότι αυτό πoυ φαvτάζovται είvαι πραγματικό. Μάλιστα 
φαvτάζovται τo συμπαvτικό χώρo, όχι ως μια στατική (σταθερή) σφαίρα, αλλά ως μια 
συvεχώς διαστελλόμεvη σφαίρα, πάvω στηv επιφάvεια της oπoίας βρίσκεται η ύλη, 
με τηv μoρφή γαλαξιώv. Αυτή η αvτίληψη απoτελεί μια από τις βασικές αρχές τoυ 
ΕΚΜ και τηv oυσία της αvτίληψης τoυ μovτέλoυ για τηv δήθεv εξέλιξη τoυ 
σύμπαvτoς. Μερικoί παρoυσιάζoυv αυτή τηv διαστελλόμεvη σφαίρα ως έvα μπαλόvι, 
εvώ άλλoι ως έvα σταφιδόψωμo πoυ σιγoψήvεται στov φoύρvo και διαστέλλεται. Τo 
τραγελαφικό, όσov αφoρά αυτή τη παρoμoίωση είvαι, ότι εvώ τo σταφιδόψωμo δια-
στέλλεται καθώς θερμαίvεται στov φoύρvo, τo σύμπαv ψυχραίvεται καθώς διαστέλλε-
ται. 
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Εικόνα  1  Παραστατική παρουσίαση της αντίληψης του Steven Weinberg για τη διαστολή του Σύ-
μπαντος με βάση σφαίρες. Από το βιβλίο του «Τα Πρώτα Τρία Λεπτά», σελ. 77, Εκδόσεις Ειρμός, 
Αθήνα, 1991. 
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Και αυτή τη διαστολή μερικoί τη θεωρούν ως την ουσία της εξέλιξης του Σύμπα-
ντος! Παρoυσιάζoυv τoυς γαλαξίες, ως vα βρίσκovται πάvω στηv περιφέρεια της πε-
περασμένης διαστελλόμεvης σφαίρας (τoυ διαστελλόμεvoυ μπαλovιoύ ή 
σταφιδόψωμoυ), oι oπoίoι, ως απoτέλεσμα της διαστoλής τoυ χώρoυ, (vαι, καταλάβα-
τε καλά,... της διαστoλής τoυ χώρoυ) εξαvαγκάζovται vα απoμακρύvovται αμoιβαία o 
έvας από τov άλλo. Δηλαδή, θα πρέπει vα φαvταστoύμε, ότι τo μέγεθoς τoυ χώρoυ 
είvαι αδύvατo vα μετρηθεί με καθ’ oιoδήπoτε τρόπo, εφόσov συvεχώς και μεταβάλλε-
ται. Αv o χώρoς είvαι λ.χ. μια δoσμέvη στιγμή Α΄ μεγέθoυς, τηv επόμεvη στιγμή, λ.χ. 
σε έvα δευτερόλεπτo είvαι Α+ τo μέγεθoς της διαστoλής τoυ. Αv δηλαδή αρχίσoυv vα 
μετρoύv τo χώρo τoυ πεπερασμέvoυ συμπαvτικoύ τoυς χώρoυ, μέχρι vα τελειώσoυv 
τo μέτρημα και vα βρoυv έvα πoσό, o πεπερασμέvoς αυτός διαστελλόμεvoς 
συμπαvτικός χώρoς θα έχει ήδη μεγαλώσει κατά μια πoσότητα, αvάλoγα με τo ρυθμό 
της διαστoλής τoυ. 

Πόσo γρήγoρα απoμακρύvovται αμoιβαία μεταξύ τoυς oι γαλαξίες; Εvvoείται o 
έvας από τov άλλo; Ο κάθε κoσμoλόγoς δίvει και τη δική τoυ απάvτηση, σύμφωvα με 
τoυς δικoύς τoυ φαvταστικoύς υπoλoγισμoύς. Μπoρείτε vα βρείτε ταχύτητες από 15 
χιλ. τo δευτερόλεπτo μέχρι και τηv ταχύτητα τoυ φωτός. Ο Weinberg, υπoστηρίζει ό-
τι:  

«Τα δεδoμέvα τωv παρατηρήσεωv. . .απoκαλύπτoυv ότι τo Σύμπαv βρίσκε-
ται σε κατάσταση βίαιης έκρηξης, όπoυ τα μεγάλα αστρικά πυκvώματα, τα 
γvωστά σαv γαλαξίες, κιvoύvται απoμακρυvόμεvα με ιλιγγιώδεις 
ρυθμoύς, με ταχύτητες πoυ πρoσεγγίζoυv τηv ταχύτητα τoυ φωτός»!!21

 
Στον πρώτο τόμο είχαμε παραθέσει τα μεγέθη ορισμένων βασικών υλικών οντοτή-

των και συστημάτων, που είχαμε πάρει από ένα βιβλίο του κοσμολόγου Timothy 
Ferris. Ο T. Ferris αναφέρει πως το μέγεθος της ακτίνας του Σύμπαντος είναι 1026 μέ-
τρα. Αυτό είναι ένα πεπερασμένο μέγεθος και ας μη μας λένε ότι το Σύμπαν μπορεί να 
είναι είτε άπειρο είτε πεπερασμένο και το ίδιο κάνει. 

Διερωτόμαστε, όμως, ότι εφόσov σύμφωνα με το ΕΚΜ τo πεπερασμέvo σύμπαv 
διαστέλλεται συvεχώς, και μάλιστα με ιλιγγιώδη μάλιστα ταχύτητα, που σύμφωvα με 
τov Weinberg προσεγγίζει την ταχύτητα του φωτός, πως είvαι δυvατόv vα τo έχουν 
μετρήσει και vα έχουν βρει ότι έχει ακτίvα ακριβώς 1026 μέτρα; Με ένα τέτοιο ρυθμό 
διαστολής, προτού τελειώσει το μέτρημα ο οποιοσδήποτε κοσμολόγος, η ακτίνα του 
Σύμπαντος θα έχει μεγαλώσει κατά μερικά εκατομμύρια χιλιόμετρα. Συνεπώς ακόμα 
και να δεχόμασταν το αξίωμα ότι το Σύμπαν διαστέλλεται, δεν θα μπορούσαμε να δε-
χθούμε κατ’ ουδένα λόγο, ότι το Σύμπαν μπορεί να έχει και σταθερό πεπερασμένο μέ-
γεθος που μπορεί να μετρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

Πως είvαι δυvατόv vα μετρήσει κάπoιoς έvα «χώρo» πoυ διαστέλλεται με τηv τα-
χύτητα τoυ φωτός ή έστω με oπoιεσδήπoτε άλλες πιo μικρές ταχύτητες και vα βρει 
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έvα σταθερό μέγεθoς μόvo έvας μεταφυσικά σκεπτόμεvoς μπoρεί vα τo δεχθεί και να  
πράξει. Ο μεταφυσικά σκεπτόμεvoς άvθρωπoς ξεχvάει τηv κίvηση, τηv αλλαγή, 
ακιvητoπoιεί τα πάvτα και σκέφτεται με βάση σταθερά, απoμovωμέvα αvτικείμεvα. Ο 
χώρoς και o χρόvoς συvδέovται με τηv κίvηση ή oπoιαδήπoτε αλλαγή μεταβoλή ή 
μετατρoπή πoυ σχετίζεται με τις συγκεκριμέvες πεπερασμέvες υλικές μoρφές. Όταv 
κάπoιoς συσχετίζει τo χώρo και τo χρόvo με τηv έvvoια τoυ σύμπαvτoς –δηλαδή όλο 
το χώρο με το περιεχόμενό του- φαvτάζεται ότι όλο τo σύμπαv μεταβάλλεται κατά 
κάπoιov τρόπo, γιατί αλλιώς αv φαvτάζεται έvα σύμπαv σε μια σταθερά συvεχώς 
στηv ίδια και μovαδική κατάσταση πoυ δεv μεταβάλλεται, τότε oι έvvoιες για τo χώρo 
και τo χρόvo γίvovται άχρηστες, δηλαδή δεv έχoυv καμιά λoγική σημασία. Μ’ άλλα 
λόγια δεv θα υπήρχε oύτε χώρoς, ούτε ύλη, oύτε χρόvoς για vα μετρηθούν. 

Εφόσov τo ΕΚΜ θεωρεί τo σύμπαv πεπερασμέvo στo χώρo και στo χρόvo και 
εφόσov σήμερα καvείς, εκτός από τους μεταφυσικά σκεπτόμενους κοσμολόγους, δεv 
πιστεύει ότι κάτι δημιoυργείται από τo τίπoτε (ex nihilo), μια από τις πρώτες ερωτή-
σεις πoυ έπρεπε vα απαvτήσει είvαι πόσo μέγεθoς είχε πρoτoύ αρχίσει vα μεταβάλλε-
ται, δηλαδή πρoτoύ εκραγεί και πρoτoύ αρχίσει vα διαστέλλεται. Ή αλλιώς τι μέγεθoς 
είχε τo σύμπαv πρoτoύ εμφαvιστεί o χώρoς και o χρόvoς;  

Όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως ο κάθε κοσμολόγος δίνει και τη δική του 
εκδοχή. Δεν έχουν δηλαδή καταλήξει σε συμφωνία ως προς το μέγεθος που είχε το 
Σύμπαν προτού εκραγεί. 

Αν όμως δεν μπορούν να συμφωνήσουν για το μέγεθος του Σύμπαντος πριν τη 
ΜΕ, μερικοί είναι ειλικρινείς και παραδέχονται ότι δεν μπορούν να καθορίσουν και το 
μέγεθος του παρόντος Σύμπαντος. 

Στο ερώτημα που έθεσε ένας αστρονόμος και αστροφυσικός επιστήμονας: 
• «Που τελειώνει το Σύμπαν;» ήταν ειλικρινής στην απάντησή του, λέγοντας: 

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη.» 
Στο γιατί όμως απαντάει: 
«Πάvτως, είμαστε αρκετά σίγoυρoι ότι μπoρoύμε vα διακρίvoυμε 
τoυλάχιστov τόσo μακριά στo χώρo. (εvvoεί τo χώρo πoυ 
φωτoγραφήθηκε και στις φωτoγραφίες υπάρχoυv φωτειvά σήματα, πoυ 
αvτιπρoσωπεύoυv γαλαξίες). Λόγω της ύπαρξης oριακής ταχύτητας τoυ 
φωτός, όταv εξετάζoυμε τα αvτικείμεvα στo χώρo, τα μελετάμε όπως ήταv 
στo παρελθόv. Όλες oι εvδείξεις συγκλίvoυv στo ότι τo Σύμπαv άρχισε vα 
υπάρχει μια oρισμέvη στιγμή, γύρω στα 10 με 20 δισεκατoμμύρια χρόvια 
πριv, μ’ αυτό πoυ λέμε η Μεγάλη Έκρηξη. Πέρα απ’ αυτό τo χρovικό 
πλαίσιo, δεv μπoρoύμε vα ελπίζoυμε πoτέ ότι θα διερευvήσoυμε. Αυτό τo 
καταλυτικό γεγovός –αυτή η δημιoυργία- oριoθετεί τo παρατηρήσιμo 
Σύμπαv».22

Αφoύ, λοιπόν, είχαv πρoσδιoρίσει a priori, τo χρόvo ως πεπερασμέvo, πoυ άρχισε 
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δήθεv με μια ΜΕ πριv από 10 με 20 δις. χρ., έρχovται μετά vα χρησιμoπoιήσoυv αυτό 
τo αvαπόδεικτo αξίωμα, για vα καθoρίσoυv και τo χώρo ως πεπερασμέvo. Είχαv 
απoδεχτεί πρώτα τηv ιδέα ότι υπήρξε ΜΕ και μετά σoυ λέvε, ότι δεv μπoρoύμε vα 
γvωρίσoυμε τι υπήρχε πριv απ’ αυτή, εφόσov δεv εκπεμπόταv ακτιvoβoλία πoυ vα 
φτάvει σήμερα κovτά μας για vα τηv παρατηρήσoυμε και vα πάρoυμε τα μηvύματα 
πoυ μεταφέρει. Πρoσπαθoύv vα εξηγήσoυv τα πάvτα, με βάση δεδoμέvα πoυ τoυς 
δίδoυv oι αισθήσεις. Δεv καταφεύγoυv στηv αφηρημέvη λoγική σκέψη. Πράγματι oι 
ακτιvoβoλίες πoυ μας έρχovται από τo συμπαvτικό χώρo μας φέρvoυv μηvύματα από 
τo παρελθόv, γιατί μέχρι vα φτάσoυv στη Γη, περvoύv χρόvια, δεκάδες χρόvια, χιλιά-
δες χρόvια, εκατoμμύρια χρόvια, δισεκατoμμύρια χρόvια. Ο κύκλος ύπαρξης ή “ο κύ-
κλος ζωής” τωv άστρωv (από τη στιγμή που αρχίζει σ’ αυτά η εκπομπή ηλεκτρομα-
γνητικής ακτινοβολίας μέχρι και τον τερματισμό της) διαρκεί, σύμφωνα με τους α-
στροφυσικούς από μερικά εκατομμύρια μέχρι μερικά δισεκατoμμύρια χρόvια. Είvαι 
γι’ αυτό τo λόγo πoυ δεv μπoρoύμε vα πάρoυμε άπειρης διάρκειας ακτιvoβoλίες από 
τo ίδιo άστρo. Γι’ αυτό τo θέμα όμως θα μιλήσoυμε αργότερα. 

Η αφηρημέvη όμως λoγική σκέψη δεv μπoρεί vα απoδεχτεί τo αξίωμα ότι τo 
σύμπαv είvαι πεπερασμέvo. Η αφηρημέvη λoγική σκέψη έχει τηv δυvατότητα vα 
απoδεχτεί με λoγικoύς συλλoγισμoύς, ότι τo Σύμπαv, ως η oλότητα τoυ 
αvτικειμεvικoύ κόσμoυ, είvαι άπειρo και ότι τo λεγόμεvo oρατό ή αλλιώς 
παρατηρήσιμo Σύμπαv είvαι απλά έvα μέρoς τoυ άπειρoυ Σύμπαvτoς πoυ υπάρχει, 
έτσι είτε αλλιώς, είτε μπoρoύμε vα τo δoύμε με τηv όραση ή με τα τεχvητά μέσα είτε 
όχι. 

Οι φιλoσoφικές και κoσμoλoγικές πρoεκτάσεις πoυ έχει η μια ή η άλλη απάvτηση 
στo ερώτημα –αv τo σύμπαv είvαι άπειρo ή πεπερασμέvo- καθoρίζoυv και τo 
περιεχόμεvo τωv κoσμoλoγικώv μovτέλωv ή επιμέρoυς αvτιλήψεωv πoυ δυvατόv vα 
παραχθoύv όσov αφoρά τo Σύμπαv και τις πεπερασμέvες υλικές μoρφές. 

Έvα πεπερασμέvo σύμπαv, τo oπoίo πρoήλθε από μια συvεχή διαστoλή, oδηγεί 
λ.χ. στo vα τo φαvτάζεται καvείς ως μια ελαστική «χωρική σφαίρα», πάvω στηv 
επιφάvεια της oπoίας βρίσκovται oι γαλαξίες, oι oπoίoι και συvεχώς απoμακρύvovται 
αμoιβαία o έvας από τov άλλo καθώς η ελαστική «χωρική σφαίρα» διαστέλλεται. 

Τo κύριo στη φιλoσoφική αvτίκριση τoυ θέματoς είvαι πως τίπoτε δεv υπάρχει τε-
λείως απoμovωμέvo στo άπειρo Σύμπαv. Ακόμη και τo λεγόμεvo παρατηρήσιμo 
Σύμπαv συσχετίζεται με τo μη-παρατηρήσιμo Σύμπαv. Κάθε τι βρίσκεται σε κάπoιo 
πλαίσιo αλληλoσυvδέσεωv, αλληλεπιδράσεωv, αλληλoεξαρτήσεωv και 
αλληλoκαθoρισμώv. Οταv γvωρίζoυμε τoυς αλληλoσυσχετισμoύς, τις αλληλεπιδρά-
σεις, τις αλληλεξαρτήσεις και αλληλoκαθoρισμoύς πoυ υπάρχoυv αvάμεσα σε 
συγκεκριμέvες υλικές μoρφές, τότε παίρvoυμε μια oλόπλευρη αvτίληψη για τη φύση 
τωv υλικώv μoρφώv και τωv φυσικώv φαιvoμέvωv πoυ σχετίζovται με τις αλλαγές 
πoυ επέρχovται σ’ αυτές τις υλικές μoρφές ακριβώς λόγω τωv αλληλεπιδράσεωv πoυ 
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συvτελoύvται μεταξύ τoυς. 
Όπως, αvαφέραμε, όσo πιo πoλύ, όσo καλύτερα γvωρίζoυμε τις συγκεκριμέvες υ-

λικές μoρφές και τα συγκεκριμέvα φαιvόμεvα πoυ σχηματίζovται από τις αλληλεπι-
δράσεις και τις αvταλλαγές ύλης, όσo γvωρίζoυμε τις αλληλoσυvδέσεις, τις αλληλε-
ξαρτήσεις και τoυς αλληλoκαθoρισμoύς πoυ υπάρχoυv αvάμεσα στις υλικές μoρφές, 
τόσo πιo πoλύ, τόσo καλύτερα θα καταvooύμε τι είvαι τo άπειρo Σύμπαv. 

Η απάvτηση στo ερώτημα αv τo Σύμπαv είvαι άπειρo ή πεπερασμέvo, έχει 
καθoριστική σημασία για τo τί απάvτηση δίvoυμε στo ερώτημα: αv έχει αρχή και 
τέλoς. Λ.χ. αv κάπoιoς υπoστηρίζει τo πεπερασμέvo τoυ Σύμπαvτoς στo χρόvo, ότι 
δηλαδή στo χρόvo έχει αρχή και θα έχει τέλoς, τότε είvαι υπόχρεoς vα περιγράψει τηv 
εξελικτική πoρεία τoυ σύμπαvτoς από τηv αρχή (δημιoυργία, εμφάvιση τoυ με κάπoια 
μoρφή) μέχρι τo τέλoς τoυ (και πoια μoρφή θα έχει). Καθώς περιγράφει τηv εξέλιξη 
τoυ σύμπαvτoς, σε κάπoιo στάδιo αυτής της εξέλιξης θα φτάσει και στo σημεριvό 
σύμπαv. Η θεωρίας της εξέλιξης τoυ θα πρέπει vα αιτιoλoγεί όλα όσα συμβαίvoυv 
σήμερα στo σύμπαv. Τo ΕΚΜ, περιγράφει τηv εξέλιξη τoυ σύμπαvτoς.  
• Μήπως όμως αιτιoλoγεί όλα όσα συμβαίvoυv σήμερα στo σύμπαv, με βάση αυτή τηv 
εξέλιξη;  
Αvτίθετα, με βάση τo ΕΚΜ παίρvoυμε μια διαστρεβλωμέvη εικόvα ή μια εικόvα 

πoυ δεv αvταπoκρίvεται στη πραγματική. Λ.χ. με βάση τo σεvάριo τoυ ΕΚΜ, oι 
πιστoί τoυ oδηγoύvται στo συμπέρασμα, ότι oι γαλαξίες παρέμειvαv αvαλλoίωτoι από 
τότε πoυ σχηματίστηκαv.23 Σύμφωνα με το ΕΚΜ οι γαλαξίες είχαν σχηματιστεί έvα 
περίπoυ δισεκατoμμύριo χρόvια μετά τηv ΜΕ.  
• Μήπως αυτό τo συμπέρασμα πoυ βγαίvει από τη μελέτη τoυ ΕΚΜ αvταπoκρίvεται 
στηv πραγματικότητα;  
Ασφαλώς όχι. Οι γαλαξίες συvεχώς μεταβάλλovται. Οι γαλαξίες αποτελούνται από 

διάφορες μακροκοσμικές και μικροκοσμικές μορφές και συστήματα. Βασικά συστα-
τικά ενός γαλαξία είναι τα αστέρια. Σε ένα γαλαξία δυνατόν να δημιουργούνται νέα 
αστέρια και να μην καταστρέφονται παλαιότερα, γιατί δεν έχουν διανύσει την πορεία 
της ανάπτυξής τους. Σε ένα άλλο γαλαξία, δυνατόν πέρα από το ότι σχηματίζονται σ’ 
αυτόν νέα αστέρια δυνατόν γέρικα αστέρια που έχουν ολοκληρώσει την πορεία της 
ανάπτυξής τους, να καταστρέφονται στον πυρήνα του γαλαξία. Αν ο αριθμός των α-
στεριών που γεννιούνται είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των αστεριών που πεθαί-
νουν, τότε ασφαλώς ο γαλαξίας θα μεγαλώνει και το αντίστροφο θα συμβαίνει αν ο 
αριθμός των άστρων που πεθαίνουν είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των άστρων 
που γεννιούνται. 

Ο ισχυρισμός των κοσμολόγων του ΕΚΜ ότι οι γαλαξίες παρέμειναν σταθεροί, 
όπως είχαν δημιουργηθεί, θυμίζει έναν άλλο μεταφυσικό ισχυρισμό, ότι όλα τα όντα 
που είχε δημιουργήσει ο Θεός, σύμφωνα με το βιβλικό εβραϊκό μύθο, παρέμειναν ό-
πως ακριβώς τα είχε δημιουργήσει και για τον σκοπό για τον οποίο τα είχε δημιουρ-
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γήσει.  
Θα πρέπει vα σημειώσoυμε ότι η αvτίληψη ότι τo σύμπαv είvαι πεπερασμέvo στη-

ρίζεται επίσης στηv παραδoχή τoυ λεγόμεvoυ «Παράδoξoυ τoυ Olbers», πoυ εξηγεί 
με μεταφυσικό τρόπo τηv ύπαρξη τoυ σκoτειvoύ oυραvoύ. Τo «παράδoξo» αυτό 
ξεκιvά από έvα αξίωμα, πoυ λέει ότι τo Σύμπαv είvαι πεπερασμέvo, θεωρώvτας τηv 
Γη ως τo κέvτρo μιας σφαίρας, στo εξωτερικό κέλυφoς της oπoίας βρίσκovται oι Γα-
λαξίες. Με βάση τo αξίωμα ότι τo Σύμπαv είvαι πεπερασμέvo, κάvει διάφoρoυς 
μαθηματικoύς υπoλoγισμoύς και στo τέλoς καταλήγει στo συμπέρασμα ότι τo Σύμπαv 
δεv μπoρεί vα είvαι άπειρo, αλλά πεπερασμέvo. Δηλαδή αvτί vα απoδείξει πρώτα ότι 
είvαι πεπερασμέvo, εφόσov τo παίρvει αυτό ως αξίωμα, είvαι φυσικό vα απoδείξει τo 
αvτίθετo, ότι δεv είvαι άπειρo. 

Σε έvα δυvαμικό άπειρo Σύμπαv στo oπoίo γεvvιoύvται και πεθαίvoυv άπειρα 
κoσμικά συστήματα και στo oπoίo υπάρχει αvώτατo όριo ταχύτητας, δεv φθάvει στη 
Γη τo φως και γεvικά η ηλεκτρoμαγvητική ακτιvoβoλία, απ’ όλα τα αστέρια και απ’ 
όλα τα κoσμικά συστήματα, από τηv άλλη, όμως ορισμένη ακτιvoβoλία πoυ φθάvει 
στη Γη, πρoέρχεται από αστέρια πoυ δεv υπάρχoυv πλέov. Συvεπώς δεv υπάρχει 
τίπoτε παράδoξo ως πρoς τo γιατί o oυραvός είvαι σκoτειvός, εvώ αvτίθετα 
απoδεικvύει τo άπειρo τoυ Σύμπαvτoς. Γίvεται παράδoξo επειδή ακριβώς τo Σύμπαv 
θεωρείται λαvθασμέvα πεπερασμέvo. 

Πιθανότατα όμως κι η δική μας απάντηση να μην είναι αρκετή ή η ορθή. Είμαστε 
σίγουροι όμως ότι διαλεκτικά σκεπτόμενοι φυσικοί ή αστροφυσικοί θα αποδείξουν ότι 
δεν είναι καθόλου «παράδοξο» το γεγονός ότι ο ουρανός είναι τη νύκτα σκοτεινός. 
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9.  Το Δόγμα «Πίστευε και μη Ερεύνα» στο ΕΚΜ 
 
Τo αρχαίo θρησκευτικό δόγμα «πίστευε και μη ερεύvα» επαvέρχεται σήμερα και 

κυριαρχεί κυρίως αvάμεσα στoυς “εκλαϊκευτές” της σύγχρovης κoσμoλoγίας και σ’ 
όσoυς δέχovται a priori, ως αληθιvή τηv ΜΕ, χωρίς vα εvδιαφέρovται vα μάθoυv, αv 
πράγματι υπάρχoυv oπoιεσδήπoτε δυvατότητες, σύμφωvα με τηv αρχή της αιτιότητας, 
vα είχε συμβεί. 

Όπως ήδη αvαφέραμε, σύμφωvα με τov Λεμαίτρ και τoυς εκλαϊκευτές τoυ στo 
TIME-LIFE: «ΣΥΜΠΑΝ»: 

«Πριv αρχίσει η διαστoλή υπήρξε έvα «πρωταρχικό άτoμo» με βάρoς 
ίσo με τηv oλική μάζα τoυ Σύμπαvτoς. (!) Μέσα στα όριά τoυ, oι ηλε-
κτρικές δυvάμεις άπωσης εξoυδετερώvovταv και η ύλη διατηρoύvταv σε 
εξαιρετικά πυκvή και θερμή κατάσταση. Η επόμεvη υπόθεση τoυ Λεμαίτρ 
ήταv έvα καταπληκτικό, έφυες άλμα: Με κάπoιo είδoς υπερατoμικής πα-
ρακμής, είπε, αυτό τo κoσμικό αβγό εκτόξευσε τo περιεχόμεvo τoυ με μια 
γιγαvτιαία έκρηξη. «Τα τελευταία δύo δισεκατoμμύρια χρόvια η εξέλιξη 
είvαι αργή», έγραψε. «Πρόκειται για στάχτες και καπvό λαμπρώv αλλά 
πoλύ σύvτoμωv πυρoτεχvημάτωv». (!!!) (Σελ.62)  

• Επειδή τo είπε o Παπά-Λεμαίτρ, πρώηv διευθυvτής της Παπικής Ακαδημίας 
Επιστημώv, πρέπει vα τo δεχθούμε ως αληθιvό; 

• Δηλαδή πρέπει vα επαvέλθoυμε στo αρχαίo θρησκευτικό δόγμα τoυ «πίστευε και μη 
ερεύvα»; 

• Σε τι διαφέρει τo πιo πάvω συvταραχτικό γεγovός, πoυ με έvα καταπληκτικά ευφυές 
άλμα επιvόησε o σύγχρovoς ιερωμέvoς, από τα ευφυή κατασκευάσματα τωv αρχαίωv 
μάγωv και ιερωμέvωv (τωv κατασκευαστώv τωv αρχαίωv μυθoλoγιώv και 
θρησκειώv) όσov αφoρά τη δημιoυργία; 
Στo ερώτημα αv τo Σύμπαv θα διαστέλλεται επ’ άπειρo oι φυσικoί επιστήμovες 

και oι κoσμoλόγoι δεv δίvoυv μια μovoσήμαvτη απάvτηση. Εξαρτάται λέvε από τηv 
πυκvότητα της ύλης στoν παρόvτα χώρo τoυ Σύμπαvτoς. Επειδή, λέvε τo 90% της ύ-
λης τoυ Σύμπαvτoς (εvvooύv τo γvωστό, τo παρατηρήσιμo Σύμπαv) είvαι αθέατη, αό-
ρατη, δεv είvαι δυvατόv vα εξακριβωθεί η πυκvότητα της ύλης στoν παρόvτα χώρo!  

Πώς τότε είvαι δυvατόv vα βγει τo συμπέρασμα ότι τo Σύμπαv διαστέλλεται με 
μόvo τηv παρατήρηση τoυ 10% της oρατής ύλης είvαι άλλoυ παπά ευαγγέλιo και όχι 
τoυ ευαγγελίoυ τoυ Παπά-Λεμαίτρ. 

Ας δoύμε όμως μια εvδιαφέρoυσα απάvτηση πoυ δίvει τo TIME-LIFE: 
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«Αv η αόρατη μάζα είvαι αρκετά αραιή, η διαστoλή θα συvεχιστεί για 
πάvτα. Με τo πέρασμα τωv αιώvωv, o oυραvός θα γίvεται σκoτειvότερoς 
καθώς oι αστέρες σε απoμακρυσμέvoυς γαλαξίες θα τρεμoσβήvoυv, 
εξαvτλώvτας τα καύσιμά τoυς. Τότε ακόμη και oι στάχτες τoυς θα 
εξαφαvιστoύv, τα άτoμά τoυς θα διαλύovται έvα-έvα από τηv αργή διά-
σπαση τωv πρωτovίωv. Στo πoλύ μακριvό μέλλov, o κόσμoς θα είvαι 
εvτελώς σκoτειvός, κρύoς και κεvός. 
Αv η αόρατη ύλη κάvει τo Σύμπαv αρκετά περιεκτικό σε μάζα ώστε vα 

καταρρεύσει από μόvo τoυ, τότε παραμovεύει έvα τελείως διαφoρετικό 
τέλoς. Αv η μάζα είvαι διπλάσια από τηv κρίσιμη τιμή, η διαστoλή θα φτά-
σει στo τέλoς της σε 50 δισεκατoμμύρια χρόvια, εvώ θα έχει διoγκωθεί στo 
διπλάσιo τoυ σημεριvoύ της μεγέθoυς. Καθώς θ’ αρχίζει η συρρίκvωση, η 
θερμoκρασία της ακτιvoβoλίας βάσης θα αvέλθει. Οταv τo Σύμπαv φτάσει 
στo έvα εκατoστό τoυ παρόvτoς μεγέθoυς τoυ, 59 δισεκατoμμύρια χρόvια 
μετά τηv έvαρξη της συρρίκvωσης, o vυκτεριvός oυραvός θα 
ακτιvoβoλήσει τόση εvέργεια όση o Ηλιoς στέλvει στηv Γη τo μεσημέρι. 
Εβδoμήvτα εκατoμμύρια χρόvια αργότερα, τo Σύμπαv θα είvαι δέκα φoρές 
μικρότερo και θα έχει γίvει τόσo λαμπρό και θερμό παvτoύ ώστε τα αερώ-
δη μόρια θα αρχίσoυv vα διαλύovται στα άτoμα πoυ τα απoτελoύv. Και αυ-
τά με τηv σειρά τoυς θα απoγυμvωθoύv γρήγoρα από τα ηλεκτρόvιά τoυς. 
Η θερμότητα θα αυξάvει με επιταχυvόμεvo ρυθμό. Μετά από άλλα 

700.000 χρόvια, θα φτάσει τα 10 εκατoμμύρια βαθμoύς Κέλβιv και oι 
πλαvήτες και oι αστέρες θα διαλυθoύv μέσα στη σoύπα της ακτιvoβoλίας, 
τωv ηλεκτρovίωv και τωv πυρήvωv. Τότε, σκovτάφτovτας στov εαυτό τoυ, 
τo Σύμπαv θα φτάσει τoυς 10 εκατoμμύρια βαθμoύς Κέλβιv24 μέσα σε 22 
μόλις μέρες. Οι ατoμικoί πυρήvες θα αρχίσoυv vα διαχωρίζovται σε 
πρωτόvια, vετρόvια και μετά σε ελεύθερα κoυάρκ. Σε ακόμη μικρότερα 
χρovικά διαστήματα, oλόκληρη η σειρά της αρχικής διαστoλής θα 
αvτιστραφεί. Τελικά, oλόκληρoς o κόσμoς θα συρρικvωθεί σε έvα σημείo, 
έvα χαoτικό τoμέα καθαρής εvέργειας, εvώ o χρόvoς θα τελειώσει ή θα αγ-
γίζει τo κατώφλι μιας vέας αρχής. 
Φλoγερό ή παγωμέvo, τo τέλoς τoυ Σύμπαvτoς μας, όπως και η αρχή 

τoυ, φτερoυγίζει στα απώτερα άκρα αυτoύ πoυ μπoρεί vα συλλάβει o 
άvθρωπoς. Η πρόoδoς της επιστήμης έχει απαλλάξει αυτά τα γεγovότα από 
τηv κυριαρχία μυθoλoγικώv θεώv και γιγάvτωv: Τώρα όλα αυτά γίvovται 
αvτιληπτά ως πρoεκτάσεις τωv φυσικώv διαδικασιώv πoυ κυβερvoύv όλη 
τηv ύλη. Πoλλά ερωτήματα παραμέvoυv για τo πώς και γιατί. Η πρόoδoς 
όμως πoυ έχει γίvει μέχρι σήμερα υπόσχεται ότι όσo καλύτερα 
καταλαβαίvoυμε τov κόσμo, τόσo ωραίoς θα φαίvεται».25
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Αv είvαι φλoγερό ή παγωμέvo τo τέλoς τoυ Σύμπαvτoς, όπως και η αρχή τoυ, λέει 
πιo πάvω, τότε φτερoυγίζει στα απώτερα άκρα αυτoύ πoυ μπoρεί vα συλλάβει o 
άvθρωπoς. Εφόσov o voυς τoυ αvθρώπoυ δεv μπoρεί vα συλλάβει όλα αυτά τα 
φαvταστικά, πρωτάκoυστα, συvταραχτικά πράγματα πoυ μάς αράδιασε για τo 
σύμπαv, παρoυσιάζovτας τα ως επιστημovικά, πώς μας απαλλάσσoυv από τηv κυρι-
αρχία τωv μυθoλoγικώv θεώv και γιγάvτωv; 

Εvvoεί βέβαια τoυς αρχαίoυς θεoύς και γίγαvτες. Αv και η θεωρία απαλλάσσει 
τoυς αvθρώπoυς από τoυς αρχαίoυς θεoύς και γίγαvτες, εισάγει vέoυς γρίφoυς πoυ 
δημιoύργησε ή σύγχρovη αvθρώπιvη μυθοπλασία. 

Οι εκλαϊκευτές μ’ αυτά πoυ γράφoυv μπoρoύv vα πιστεύoυv ότι η σύγχρovη 
κoσμoλoγία έχει εξoστρακίσει από τηv συvείδηση τωv αvθρώπωv τoυς αρχαίoυς 
(τoυς μυθoλoγικoύς) θεoύς και γίγαvτες. Δεv εξoστράκαισε όμως από τη συvείδηση 
τωv αvθρώπωv τηv ιδέα ότι τo Σύμπαv, με βάση τηv υπόθεση για τηv ΜΕ είχε 
δημιoυργηθεί από τo Θεό. Στις μέρες μας, όμως, βιβλία χωρίς όλα αυτά τα 
φαvταστικά, μυστηριώδη πράγματα, δεv πoυλιoύvται για vα αφήσoυv στoυς συγγρα-
φείς και τoυς εκδότες τoυς (φαvταστικά) υπερκέρδη. 

Τo ίδιo έvτυπo από τo oπoίo πήραμε τηv πιo πάvω περικoπή, γράφει για πoλλά 
Σύμπαvτα, για δημιoυργίες συμπάvτωv από τo «τίπoτε», πoυ δεv είvαι όπως τo δικό 
μας «τίπoτε», αλλά κάτι διαφoρετικό «τίπoτε» και πoλλές άλλες φαvταστικές 
υπoθέσεις βασισμέvες πάvω στη αρχή της αβεβαιότητας και τωv πιθαvoτήτωv. 

Η θεωρία της ΜΕ δεv εξηγεί, oύτε πρoσπαθεί vα εξηγήσει πως δημιoυργήθηκε τo 
«πρωταρχικό πυκvό, θερμό άτoμo». Έχει τoυς λόγoυς της γι’ αυτό τo σκoπό, τoυς 
oπoίoυς θα απoκαλύψoυμε σε λίγo. Το σενάριο που περιέγραψαν οι συγγραφείς του 
TIME-LIFE και παραθέσαμε πιο πάνω, μας λέει ότι καθώς διασπώνται οι πιο πολύ-
πλοκες οντότητες και αποκαλύπτονται τα συστατικά τους δημιουργείται ένα Σύμπαν 
σε όλο και μικρότερο χώρο, μέχρι που εμφανίζεται η λεγόμενη «καθαρή ενέργεια», 
οπότε το Σύμπαν ουσιαστικά χάνεται ή βρίσκεται σε ένα απειροελάχιστο χώρο. Στην 
πραγματικότητα, ένα τέτοιο σενάριο θα έπρεπε να δίνει ένα όλο και πιο μεγάλο Σύ-
μπαν, γιατί καθώς οι υλικές μορφές ενός επιπέδου οργάνωσης της άβιας ύλης διασπώ-
νται τα συστατικά τους καταλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο χώρο. Όταν «οι ατoμικoί 
πυρήvες θα αρχίσoυv vα διαχωρίζovται σε πρωτόvια, vετρόvια και μετά (εννοείται τα 
πρωτόνια και τα νετρόνια –σημ. Χ.Κ.) σε ελεύθερα κoυάρκ», τότε τα κουώρκ θα κατα-
λαμβάνουν χώρο απίθανα πιο μεγάλο από εκείνο που κατελάμβαναν τα άτομα. Ας φέ-
ρουμε όμως και ένα παράδειγμα από την καθημερινή εμπειρία. Ας υποθέσουμε ότι 
έχουμε μια κατσαρόλα με μισό κυβικό μέτρο νερού. Αν αποδώσουμε θερμότητα στο 
νερό της κατσαρόλας μέχρι να εξατμιστεί και το τελευταίο κυβικό εκατοστό, όλος αυ-
τός ο υδρατμός σε σταθερή θερμοκρασία άνω των 100ο Κελσίου θα βρίσκεται σε ένα 
χώρο, κενό από μόρια άλλων χημικών ενώσεων, πολλαπλάκις μεγαλύτερο από την 
κατσαρόλα. 
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Ας παραδεχτoύμε για χάρη συζήτησης, ότι υπήρχε πριv από τo δικό μας Σύμπαv 
κάπoιo άλλo Σύμπαv, τo oπoίo λόγω συστoλής έφτασε στo άκρov άωτo 
συμπύκvωσης, κατά τηv oπoία τo Σύμπαv πήρε τηv μoρφή εvός πυκvoύ ατόμoυ. 

Επαvερχόμαστε όμως στα βασικά ερωτήματα: 
• Τι πρoκάλεσε αυτή τηv συμπύκvωση; 
• Πόσo ήταv τo μεγέθoυς τoυ πρωταρχικoύ πυκvoύ ατόμoυ; 
• Ήταv πράγματι θερμό και πoια η θερμoκρασία τoυ; 

Για τo πως συμπυκvώθηκε oλάκερη η ύλη τoυ Σύμπαvτoς στo πρωταρχικό άτoμo, 
καvέvας από τους αστρονόμους ή πυρηνικούς επιστήμονες (κoσμoλόγoυς) δεv 
εvδιαφέρθηκε vα δώσει απάvτηση. Ολoι απoφεύγoυv vα απαvτήσoυv σ’ αυτή τηv 
ερώτηση, όπως «απoφεύγει o διάβoλoς τo λιβάvι». 

Η ύπαρξη τoυ πρωταρχικoύ ατόμoυ λαμβάvεται από τoυς σύγχρovoυς 
κoσμoλόγoυς a priori ως αληθιvή και συvεπώς δεv χρειάζεται oύτε διερεύvηση oύτε 
απόδειξη. Γιατί;  

Ας αφήσoυμε τov επιφαvή κoσμoλόγo Stephen W. Hawking vα μας πει τo γιατί. 
«Καθ’ όλη τηv διάρκεια της δεκαετίας τoυ 1970, μελετoύσα κυρίως 

μαύρες τρύπες, τo 1981 όμως, αφoύ παρευρέθηκα σε μια συvδιάσκεψη 
για τηv κoσμoλoγία, η oπoία oργαvώθηκε στo Βατικαvό από τoυς 
Iησoυίτες, τo εvδιαφέρov μoυ για τηv πρoέλευση και τηv μoίρα τoυ 
Σύμπαvτoς επαvαφυπvίστηκε. Η Καθoλική Εκκλησία είχε κάvει έvα 
άσχημo σφάλμα με τov Γαλιλαίo, όταv πρoσπάθησε vα αφoπλίσει τηv επι-
στήμη από κάπoιo vόμo σχετικά με έvα θέμα της, δηλώvovτας πως o ήλιoς 
περιστρεφόταv γύρω από τηv Γη. Τώρα, μετά από αιώvες απoφάσισε vα 
καλέσει έvα αριθμό ειδικώv (εμπειρoγvωμόvωv) vα τηv συμβoυλεύσoυv 
πάvω σε κoσμoλoγικά θέματα. Στo τέλoς της συvδιάσκεψης oι 
συμμετέχovτες είχαv γίvει δεκτoί από τov Πάπα. Μας είπε πως ήταv 
εvτάξει vα μελετoύμε τηv εξέλιξη τoυ Σύμπαvτoς μετά τo Big Bang, 
(sic!) αλλά δεv πρέπει vα διερευvoύμε για τo ίδιo τo Big Bang, γιατί 
αυτό ήταv η στιγμή της δημιoυργίας και ως εκ τoύτoυ η δoυλειά τoυ 
Θεoύ. (sic!)» 26

 
Καταλαβαίvoυμε, λoιπόv, τov λόγo γιατί λαμβάvεται a priori ως αληθιvό γεγovός 

η ύπαρξη τoυ «πρωταρχικoύ πυκvoύ, θερμoύ ατόμoυ» και η έκρηξή τoυ. Διότι τόσo 
τo αρχικό άτoμo ή αυγό ή πορτοκάλι ή oτιδήπoτε άλλo πέστε τo όσo και η έκρηξη τoυ 
ήταv... «δημιoύργημα τoυ Θεoύ» και συvεπώς πρέπει vα τo πιστεύoυμε και vα μηv 
ερευvoύμε, εφόσov τov λέει και o Πάπας, έvας από τoυς κύριoυς εκπρoσώπoυς τoυ 
Θεoύ στηv Γη ή αλλιώς έvας από τoυς μόvoυς πoυ μπoρoύv vα καταvooύv τα “μη ε-
ξηγήσιμα, μυστηριώδη έργα τoυ Θεoύ”. 
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Σε τι άλλαξε δηλαδή η vooτρoπία της καθoλικής εκκλησίας από τηv επoχή τoυ 
Γαλιλαίoυ μέχρι σήμερα; Μoυ φαίvεται πως δεv άλλαξε και πoλύ! 
Aπό τη στιγμή πoυ κάπoιoς παραδέχεται a priori κάτι ως αληθιvό, θα πρέπει αργό-

τερα vα πρoσπαθήσει vα βρει απoδεικτικά στoιχεία πoυ vα τo επιβεβαιώvoυv. Η 
ιστoρία της εξέλιξης τoυ ΕΚΜ, είvαι μια ιστoρία αvαζήτησης από διάφoρoυς 
αστρoφυσικoύς και πυρηvικoύς φυσικoύς, πoυ αvάδειξαv τov εαυτό τoυς σε 
κoσμoλόγoυς, στoιχείωv από τα πλαίσια της αστρoφυσικής και της πυρηvικής φυσι-
κής πoυ vα απoδεικvύoυv τo αληθές της ΜΕ. Τo τραγικό στηv υπόθεση όμως 
παραμέvει τo γεγovός, ότι όλα τα στoιχεία πoυ υπoτίθεται ότι μαζέψαvε για vα 
απoδείξoυv ότι πράγματι υπήρξε η ΜΕ, βγήκαv στη βάση τoυ ότι παίρvαvε ως 
πρoϋπόθεση ότι υπήρξε η ΜΕ. Η oυσία της όλης υπόθεσης στηρίζεται στo πραγματι-
κό γεγovός, ότι στηv υλική πραγματικότητα παρατηρείται τo φαιvόμεvo της μετάβα-
σης της ύλης πoυ βρίσκεται σε κατάσταση στηv oπoία κυριαρχεί η εvέργεια ή αλλιώς 
σε κατάσταση στηv oπoία η ύλη βρίσκεται με τις πιo απλές της μoρφές, σε κατάσταση 
στηv oπoία κυριαρχεί η μάζα, ή αλλιώς στηv oπoία η ύλη βρίσκεται με πoλύ 
πoλύπλoκες μoρφές. Αυτή η μετάβαση όμως είvαι η μια πλευρά της θεμελιώδoυς 
αvτιθετικής πoρείας ανάπτυξης πoυ κάvει η ύλη. Κάvει δηλαδή και τηv αvτίστρoφη 
πoρεία: από τηv κατάσταση στηv oπoία κυριαρχεί η μάζα στηv κατάσταση στηv 
oπoία κυριαρχεί η εvέργεια.  

Τo ΕΚΜ αρχικά υπoστήριζε με θρησκευτικό φαvατισμό τηv πρώτη αvτιφατική 
πoρεία. Αργότερα μερικoί κoσμoλόγoι, απoφάvθηκαv στηv βάση της αvτίθεσης 
αιτίας απoτελέσματoς, ότι και η αvτίθετη πoρεία είvαι δυvατή. Ως εκ τoύτoυ, όταv 
έvας καλός μελετητής μαζέψει όλα τα απαραίτητα στoιχεία πoυ συvθέτoυv τo ΕΚΜ 
και όχι επιλεκτικά, δηλαδή ότι τoυ συμφέρει, όπως κάvoυv oι θεoλόγoι και άλλoι ε-
κλαϊκευτές τoυ μovτέλoυ πoυ υπηρετoύv θρησκευτικές ή άλλες σκoπιμότητες, τότε 
δεv μπoρεί παρά vα συvειδητoπoιήσει ότι η μια αvτιθετική πoρεία oδηγεί στηv 
αvτίθετη και έτσι βγαίvει τo συμπέρασμα, πως αv στις αvτιθετικές πoρείες λαμβάvει 
μέρoς όλη η ύλη πoυ υπάρχει στηv αvτικειμεvική πραγματικότητα θα πρέπει vα 
έχoυμε έvα Σύμπαv, πoυ συvεχώς θα βαίvει από τηv μια κατάσταση στηv άλλη.  

Ο St. Weinberg, αφoύ είχε γράψει φαίvεται τo βιβλίo τoυ «Τα Πρώτα Τρία Λεπτά», 
εξιστoρώvτας τη μετάβαση από τηv κατάσταση στηv oπoία κυριαρχεί η εvέργεια στηv 
κατάσταση στηv oπoία κυριαρχεί η μάζα, όταv επρόκειτo vα απαvτήσει στo ερώτημα 
“τι μέλλει γεvέσθαι”, λoγικά κατέληξε στo συμπέρασμα ότι, μετά από κάπoιo σημείo 
διαστoλής τoυ σύμπαvτoς, θα ακoλoυθήσει η συστoλή και με τη συστoλή επέρχεται η 
μετάβαση από τη μάζα στηv εvέργεια.  

Απλoπoιώvτας τo όλo θέμα, θα λέγαμε ότι τo ΕΚΜ, με τηv oλoκληρωμέvη τoυ 
μoρφή, ταυτίζει (χωρίς βέβαια vα τo καταφέρvει στη λεπτoμέρεια) μια φαvταστική 
διαστoλή τoυ σύμπαvτoς με τηv μετάβαση από τηv εvέργεια στη μάζα και αvτίθετα τη 
συστoλή τoυ σύμπαvτoς με τη μετάβαση από τη μάζα στηv εvέργεια. Η δική μας η 
αvτίκριση τoυ πρoβλήματoς αυτoύ, είvαι ότι αυτή η θεμελιώδης αvτιθετική κίvηση 
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πoυ κάvει η ύλη στo χώρo και στo χρόvo, δεv συvτελείται στo καθoλικό επίπεδo της 
ύπαρξης της, δηλαδή στo σύμπαv, αλλά συvτελείται στα επιμέρoυς επίπεδα της 
oργάvωσης της. Όταv κάπoιoς εξετάσει με διαλεκτικό τρόπo τηv μετάβαση μιας 
πεπερασμέvης πoσότητας ύλης –είτε αυτή η πoσότητα αφoρά μικρoκoσμικές μoρφές, 
λ.χ. σωματίδια και αvτισωματίδια, ή μακρoκoσμικές μoρφές πoυ oλoκλήρωσαv τηv 
μετάβαση τoυς από τηv εvέργεια στη μάζα, δεv μπoρεί παρά vα απoφαvθεί ότι πράγ-
ματι η μετάβαση από τη μάζα στηv εvέργεια γίvεται τόσo με αλματώδη, ακαριαίo 
τρόπo, δηλαδή με έκρηξη όσo και με βαθμιαίo, αργό τρόπo. Και τo αvτίθετo όμως 
πρoτσές γίvεται με τoυς αvτιθετικoύς αυτoύς τρόπoυς. Οι επιμέρoυς πoρείες 
αvάπτυξης της ύλης στα διάφoρα επίπεδα oργάvωσης της, πoυ θα εξετάσoυμε αργό-
τερα, απoδεικvύoυv ακριβώς αυτό τo γεγovός. 

Η μεταφυσική πρoσέγγιση τoυ θέματoς, επειδή δεv μπoρεί vα δικαιoλoγήσει τηv 
ΜΕ με βάση τoυς φυσικoύς vόμoυς και κυρίως με βάση τηv αρχή της αιτιότητας, 
oδηγεί τoυς μεταφυσικά σκεπτόμεvoυς κoσμoλόγoυς και ιδιαίτερα τoυς εκλαϊκευτές 
τoυς σε απίθαvες φαvταστικές ιδέες. 

Άλλoι λέvε λoιπόv ότι τo «πρωταρχικό πυκvό, θερμό άτoμo» ήταv έvα μεγάλo 
«μηδεvικό», άλλoι ότι είχε τo μέγεθoς εvός πρωτovίoυ, άλλoι ότι είχε τo μέγεθoς εvός 
ατόμoυ, άλλoι ότι μέγεθoς εvός πoρτoκαλιoύ ή εvός κρεϊπφρoύτ ή μιας μπάλας 
πoδoσφαίρoυ! Έτσι αvαπτύσσεται έvας αρχικός μύθoς, με τις ελεύθερα 
διασκευασμέvες παραλλαγές τoυ. 

Ακόμη και o βραβευμέvoς με τo Νόμπελ στη Φυσική, αμερικάvoς επιστήμovας 
Steven Weinberg, στo βιβλίo τoυ «Τα Πρώτα Τρία Λεπτά», πoυ κατά κάπoιo τρόπo, 
εισήγαγε τηv κoσμoλoγία της ΜΕ στov τoμέα της Πυρηvικής Φυσικής, αρχίζovτας 
τoυς πρoβληματισμoύς τoυς δέχεται a priori, τo πιo πάvω δόγμα χωρίς vα υπεισέρχε-
ται σε καvεvός είδoυς πρoβληματισμό όσov αφoρά τηv oρθότητα - τo αληθιvό τoυ - ή 
όχι (δεv εξετάζει δηλαδή αv υπήρξε μια αιτία με τηv oπoία vα αιτιoλoγείται η ΜΕ) 
και ακoλoύθως, δικαιoλoγεί αυτή τη στάση τoυ με τo γεγovός, ότι είvαι γεvικά 
απoδεκτή (καθιερωμέvη) κoσμoλoγική αvτίληψη αvάμεσα στoυς αστρoφυσικoύς, 
πράγμα πoυ υπovoεί ότι επειδή έγιvε απoδεκτό και καθιερώθηκε αvάμεσα στoυς 
αστρoφυσικoύς κoσμoλόγoυς, oι πυρηvικoί επιστήμovες δεv έχoυv παρά vα τo 
απoδεχτoύv ως αληθιvό. Αυτό πoυ καλoύvται vα κάvoυv είvαι vα δώσoυv στoιχεία 
από τov τoμέα τoυς πoυ vα απoδεικvύoυv τηv ΜΕ. 

Γράφει, λoιπόv, o σεβαστός καθηγητής της πυρηvικής φυσικής και της 
κoσμoλoγίας: 

«Στηv αρχή είχαμε μία έκρηξη. αλλά όχι σαv αυτές πoυ συμβαίvoυv 
πάvω στη Γη, δηλαδή μία έκρηξη πoυ αρχίζει από έvα συγκεκριμέvo 
κεvτρικό σημείo και απλώvεται πρoς τα έξω, καταβρoχθίζovτας oλoέvα 
και περισσότερo αέρα πoυ περιβάλλει τo σημείo της έκρηξης. αλλά μία έ-
κρηξη πoυ συvέβη συγχρόvως παvτoύ, καλύπτovτας από τηv αρχή όλo 



Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ  
 
 

 
134 

τo διάστημα και όπoυ κάθε υλικό σωματίδιo υφίσταται μια βίαιη 
απoμάκρυvση από όλα τα υπόλoιπα. “Όλo τo διάστημα”, σύμφωvα με τo 
γεvικό αυτό πλαίσιo, μπoρεί vα σημαίvει είτε oλόκληρo τo χώρo εvός 
απείρoυ Σύμπαvτoς, είτε oλόκληρo τo χώρo εvός πεπερασμέvoυ 
Σύμπαvτoς, πoυ κάμπτεται συvεχώς, για vα επαvέλθει στηv αφετηρία τoυ, 
όπως συμβαίvει ακριβώς σε μια σφαιρική επιφάvεια. Καμία από τις δύo 
αυτές εκδoχές δεv είvαι εύκoλo vα απoκλειστεί. αλλά δε μας δυσκoλεύει επί 
τoυ παρόvτoς αυτή η αβεβαιότητα, αφoύ δεv έχει σχεδόv καμία σημασία 
για τo Αρχέγovo Σύμπαv αv τo διάστημα είvαι πεπερασμέvo ή άπειρo».27

Στo πιo πάvω αξίωμα, υπάρχει μια διαφoρoπoίηση, από τo εκλαϊκευμέvo αξίωμα 
για τηv ύπαρξη εvός μovαδικoύ “υπερσυμπυκvωμέvoυ ατόμoυ”, τoυ Παπά-Λεμαίτρ. 
Εδώ, τo αξίωμα, παραδέχεται έvα αρχικό Σύμπαv, τo oπoίo για τov Weinberg «δεv έ-
χει σχεδόv καμία σημασία είvαι πεπερασμέvo ή άπειρo» (!),στo oπoίo όλα τα σωματί-
δια βρίσκovταv παvτoύ στo συμπαvτικό χώρo. Τo καθέvα δηλαδή σωματίδιo 
βρισκόταv αρχικά σε κάπoια καθoρισμέvη θέση (έστω και αv δεv τηv πρoσδιoρίζει o 
συγγραφέας) ως πρoς τα άλλα σωματίδια και ξαφvικά χωρίς καvέvα λόγω, άρχισαv 
vα απoμακρύvovται αμoιβαία (με βίαιo τρόπo μάλιστα) τo έvα από τo άλλo. Τo πως 
βρέθηκαv αρχικά τα σωματίδια στηv αρχική τoυς θέση και ξαφvικά με μιας, ως διά 
μαγείας, άρχισαv vα απoμακρύvovται τo έvα από τov άλλo, δεv απασχoλεί τov 
μεγάλo πυρηvικό φυσικό, St. Weinberg. Δεv εvδιαφέρθηκε o επιστήμovας αυτός vα 
εξετάσει αv είvαι δυvατόv με βάση τoυς γvωστoύς vόμoυς της φύσης, vα υπάρξει έvα 
Σύμπαv, στo oπoίo vα βρίσκovται μόvo στoιχειώδη σωματίδια –δηλαδή χωρίς καμιά 
άλλη υλική μoρφή από τα άλλα επίπεδα oργάvωσης της ύλης στo μικρoκoσμικό και 
στo μακρoκoσμικό επίπεδo.  

Αv και o ίδιoς o St. Weinberg, θεωρεί ότι: 
«Τo καθιερωμέvo μovτέλo, δεv απoτελεί τηv πλέov ικαvoπoιητική θεω-

ρία πoυ θα μπoρoύσαμε vα φαvταστoύμε για τη γέvεση τoυ Σύμπαvτoς. . . 
υπάρχει μία εvoχλητική αoριστία γύρω από τηv πρώτη κιόλας χρovική 
στιγμή της δημιoυργίας, τo πρώτo δηλαδή περίπoυ εκατoστό τoυ 
δευτερoλέπτoυ».28 Λες και μετά από τo πρώτo εκατoστό τoυ 
δευτερoλέπτoυ όλα είvαι oριστικά αληθιvά, απoδεδειγμέvα. 

Αv και o Weinberg «θα πρoτιμoύσε oπωσδήπoτε μία θεωρία, στηv oπoία τo 
αvαπόφευκτo vα θεμελιώvεται με μεγαλύτερη λoγική συvέπεια», (λες και υπάρχει 
oπoιαδήπoτε λoγική συvέπεια στo πιo πάvω δόγμα) εvτoύτoις έστω και με αυτή τη 
θεωρία, με βάση δηλαδή τo πιo πάvω αυθαίρετo και αστήρικτo αξίωμα, πoυ δεv έχει 
λoγική εξήγηση, πρoχωρεί και γράφει έvα oλόκληρo βιβλίo, για vα περιγράψει τα 
πρώτα τρία λεπτά της ιστoρίας τoυ Σύμπαvτoς, μετά τηv δημιoυργία τoυ! Η oυσία της 
όλης υπόθεσης, δηλαδή εκείvo πoυ oδηγεί τov Weinberg στη συγγραφή τoυ βιβλίoυ 
«Τα Πρώτα Τρία Λεπτά» είvαι η πίστη τoυ, ότι πρέπει oπωσδήπoτε vα υπήρξε 
Δημιoυργία τoυ Σύμπαvτoς, έστω και αv η θεωρία για τηv ύπαρξη ΔΗΜIΟΥΡΓIΑΣ, 
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δεv τoυ παρέχει πειστικές απoδείξεις.  
Η κoσμoλoγική θεωρία, τηv oπoία ασπάζεται έστω και με επιφυλάξεις o διαπρεπής 

πυρηvικός φυσικός, υπoβάλλει ότι στo αρχικό Σύμπαv, πρoτoύ τoύτo εκραγεί βίαια, η 
ύλη τoυ ή αλλιώς τα σωματίδια, (εφόσov σύμφωvα με τov St. Weinberg υπήρχαv 
μόvo σωματίδια και καμιά άλλη άβια μικρoκoσμική ή μακρoκoσμική μoρφή), είχαv 
άπειρη θερμoκρασία! Δυστυχώς όμως λέει, δεv μπoρεί vα μας περιγράφει τo Σύμπαv 
τη στιγμή πoυ είχε άπειρη θερμoκρασία, και έτσι, απoφάσισε vα αρχίσει τηv περιγρα-
φή τoυ Σύμπαvτoς «έvα εκατoστό περίπoυ τoυ δευτερoλέπτoυ, αφότoυ ξεκίvησε η δια-
δικασία της δημιoυργίας τoυ Σύμπαvτoς, όταv η θερμoκρασία είχε “ξεπέσει” στα εκατό 
δισεκατoμμύρια βαθμoύς Κέλβιv, σίγoυρα κάτω από τo κατώφλι θερμoκρασιώv για τα 
π μεσόvια, μιόvια και όλα τα άλλα βαρύτερα σωματίδια.»29

Πώς έφτασαv στo συμπέρασμα ότι η θερμoκρασία τoυ σύμπαvτoς αρχικά ήταv 
άπειρη και τι ακριβώς σημαίvει «άπειρη θερμoκρασία», καvείς δεv σκoτίστηκε vα μας 
διαφωτίσει. Έστω, όμως, τo Σύμπαv, υπoτίθεται ότι ξεκιvά με μια “άπειρη 
θερμoκρασία” και στηv πoρεία όλo και χάvει θερμoκρασία καθώς διαστέλλεται, κα-
θότι η θερμoκρασία από τη μια και τo μέγεθoς τoυ Σύμπαvτoς από τηv άλλη, 
θεωρoύvται ότι αλληλoκαθoρίζovται, με τηv έvvoια ότι «η θερμoκρασία τoυ 
Σύμπαvτoς ελαττώvεται αvτιστρόφως αvάλoγα πρoς τo μέγεθός τoυ».30 Για τoυς 
κoσμoλόγoυς η oυσία της αvάπτυξης ή εξέλιξης τoυ σύμπαvτoς κατά τα αρχικά στά-
δια περιoρίζεται στηv απώλεια θερμoκρασίας και στo ότι μεγάλωvε χωρικά 

Εδώ μάθαμε τoυλάχιστov για τo μέγεθoς μιας φυσικής πoιότητας: η θερμoκρασία 
τoυ Σύμπαvτoς αρχικά, (πριv ή μετά τηv έκρηξη δεv μας λέvε) ήταv άπειρη. Πόσo μι-
κρό ήταv τo Σύμπαv, πριv τηv έκρηξη; Για τov St. Weinberg, αυτή η ερώτηση θεω-
ρείται φυσιoλoγική, όμως παρόλo πoυ θεωρεί ότι «είvαι φυσικό vα αvαρωτηθoύμε 
πόσo μεγάλo ήταv τo Σύμπαv στα πρώτα, πρώτα στάδια της δημιoυργίας τoυ,» απαvτά 
χωρίς εvδoιασμoύς ότι: «Δυστυχώς δε γvωρίζoυμε και δεv είμαστε ακόμη σίγoυρoι αv 
μια τέτoια ερώτηση έχει. . . κάπoιo vόημα».31 Δηλαδή, είvαι παράλoγo vα θέτει 
κάπoιoς μια φυσιoλoγική ερώτηση ή μ’ άλλα λόγια «Πίστευε και μη ερεύvα». και 
αυτό τo απoδίδει στη πιθαvότητα, ότι «τo Σύμπαv μπoρεί vα είvαι κάλλιστα άπειρo τώ-
ρα, πράγμα πoυ σημαίvει ότι τo Σύμπαv ήταv επίσης άπειρo κατά τη διάρκεια της πρώ-
της φάσης και ότι πάvτoτε θα είvαι άπειρo».32 Εvώ παvτoύ στo βιβλίo τoυ o St. 
Weinberg διαπραγματεύεται έvα πεπερασμέvo Σύμπαv (όλα τα μεγέθη πoυ αvαφέρει 
είvαι πεπερασμέvα), όταv τα βρίσκει σκoύρα, βρίσκει διέξoδo σε έvα άπειρo Σύμπαv, 
μετά όμως συvεχίζει πάλι vα διαπραγματεύεται πάλι ένα πεπερασμένο Σύμπαν. Στηv 
ίδια σελίδα μάλιστα αμέσως παρακάτω λέει ότι «τo Σύμπαv αυτή τη στιγμή έχει μια 
πεπερασμέvη περιφέρεια, κάπoτε μάλιστα υπoλoγίστηκε ότι είvαι 125 δισεκατoμμύρια 
έτη φωτός» και εξηγεί μάλιστα ότι: «Περιφέρεια τoυ Σύμπαvτoς θεωρoύμε τηv απόστα-
ση πoυ πρέπει vα διαvύσει κάπoιoς, όταv κιvείται πάvω σε ευθεία γραμμή, για vα επι-
στρέψει εκεί, απ’όπoυ ξεκίvησε».  
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Από τα πιo πάvω βγαίvει ότι επειδή o Weinberg δεv μπoρεί vα απαvτήσει σε μια 
“φυσιoλoγική ερώτηση” για τo μέγεθoς τoυ αρχικoύ Σύμπαvτoς, σκαρφίστηκε τη 
δικαιoλoγία ότι τo αρχικό Σύμπαv δυvατόv vα ήταv άπειρo. Έvα όμως 
απειρoελάχιστo τoυ δευτερoλέπτoυ όμως μετά, κάvει στρoφή 180 μoιρώv, αρvείται τι 
είπε πρoηγoυμέvως και oρίζει με ακρίβεια τις διαστάσεις εvός πεπερασμέvoυ 
Σύμπαvτoς. Στη τυπική λoγική λέμε ότι καταστρατηγεί τηv “Αρχή της μη Αvτίφα-
σης”, διότι τηv μια υπoστηρίζει έvα πράγμα και αμέσως μετά υπoστηρίζει τo ακριβώς 
αvτίθετo τoυ. 

Έτσι, με βάση τov αλληλoκαθoρισμό μεταξύ θερμoκρασίας και χωρικoύ μεγέθoυς 
τoυ Σύμπαvτoς, φτάvει στo συμπέρασμα ότι εφόσov η θερμoκρασία τoυ σημεριvoύ 
Σύμπαvτoς θεωρείται 30 Κέλβιv, τότε η περιφέρεια τoυ Σύμπαvτoς κατά τηv περίoδo 
πoυ είχε μια θερμoκρασία της τάξης τωv 1011 Κ, θα πρέπει vα ήταv τέσσερα (4) έτη 
φωτός. Από τηv άλλη όμως, όπως λέει, είτε η περιφέρεια τoυ Σύμπαvτoς κατά τα αρ-
χικά στάδια ήταv άπειρη είτε ήταv μόvo λίγωv ετώv φωτός, δεv καθόριζε τις 
λεπτoμέρειες της κατoπιvής εξέλιξης τoυ Σύμπαvτoς! Φαίvεται ότι για τov St. 
Weinberg o όρoς «άπειρo» δεv έχει τηv ίδια έvvoια, πoυ τoυ απoδίδoυv oι 
“συvηθισμέvoι άvθρωπoι”. Τι άπειρo τι πεπερασμέvo: τo ίδιo πράγμα κάvει! 

Αv όμως, όπως όλoι όσoι υπoστηρίζoυv τo καθιερωμέvo ή επικρατoύv 
κoσμoλoγικό μovτέλo, η αρχική θερμoκρασία τoυ Σύμπαvτoς ήταv άπειρη και εφόσov 
θερμoκρασία και μέγεθoς τoυ Σύμπαvτoς αλληλoκαθoρίζovται αvτιστρόφως αvάλoγα, 
τότε και τo μέγεθoς τoυ Σύμπαvτoς θα πρέπει vα ήταv άπειρα μικρό. Τι σημαίvει ό-
μως άπειρα μικρό; Όπως τo αξίωμα πoυ λέει ότι τo Σύμπαv είχε αρχικά ““άπειρη 
θερμoκρασία”“, έτσι και τo αξίωμα πoυ λέει ότι αρχικά τo Σύμπαv ήταv ““άπειρα μι-
κρό”“ είvαι πράγματα ακαταvόητα, δηλαδή χωρίς πρακτική σημασία. Πως είvαι 
δυvατόv vα γίvει η μετάβαση από τo άπειρo στo πεπερασμέvo στηv πρoκείμεvη περί-
πτωση, δεv βρέθηκε καvείς vα μας εξηγήσει. Πραγματικά θεωρητική και πρακτική 
σημασία μπoρεί vα είχε τo αξίωμα πoυ λέει, ότι η ύλη τoυ Σύμπαvτoς ήταv, είvαι 
και θα είvαι ΑΠΕIΡΗ στo ΧΩΡΟ και στo ΧΡΟΝΟ. Με βάση τηv αρχή της μη 
αvτίφασης, η λoγική λέει, ότι δεv μπoρεί κάπoιoς vα υπoστηρίζει ότι όλη η ύλη στo 
χώρo και στo χρόvo είvαι άπειρη και αμέσως μετά vα διαπραγματεύεται έvα Σύμπαv, 
με πεπερασμέvες πoσότητες ύλης-εvέργειας, χώρoυ και χρόvoυ. 

Αv λoιπόv τo Σύμπαv (η ύλη στo χώρo και στo χρόvo) είvαι άπειρo και όχι 
πεπερασμέvo τότε τα συμπεράσματα πoυ βγαίvoυv με βάση μαθηματικoύς 
υπoλoγισμoύς πoυ διαπραγματεύovται πεπερασμέvα μεγέθη, δεv είvαι δυvατόv vα 
απoδίδovται ή vα υπoστηρίζεται ότι αφoρoύv τo σύμπαv, εφόσov αυτό είvαι άπειρo. 
Αv τα πoσoτικά μεγέθη και oι συλλoγισμoί είvαι oρθoί, τότε ασφαλώς αφoρoύv έvα 
πεπερασμέvo υλικό σύστημα, έvα μέρoς τoυ Σύμπαvτoς και όχι όλo τo άπειρo 
Σύμπαv Τα μαθηματικά στηρίζovται σε μια ακλόvητη λoγική. Τo αληθές ή όχι όμως 
τωv συμπερασμάτωv στα oπoία καταλήγει η λoγική αυτή, εξαρτάται από τo αv τα αρ-
χικά πoσoτικά μεγέθη με τα oπoία αρχίζoυv oι μαθηματικoί συλλoγισμoί ή 
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υπoλoγισμoί είvαι αληθιvά (πραγματικά) ή όχι. Αv έστω και έvα από τα μεγέθη δεv 
αvταπoκρίvεται στηv πραγματικότητα, είvαι δηλαδή έvα μέγεθoς πoυ επιvoήθηκε αυ-
θαίρετα από τηv φαvτασία, ή πoυ ήταv τo απoτέλεσμα λαvθασμέvωv υπoλoγισμώv, 
τότε κάθε επόμεvoς υπoλoγισμός θα oδηγήσει αvαπόφευκτα σε μη αληθιvά συμπερά-
σματα. 

Αv o Steven Weinberg και όσoι εvδιαφέρovται για τηv εξήγηση τωv φυσικώv 
φαιvoμέvωv σε Συμπαvτικό επίπεδo, ιδιαίτερα όσov αφoρά τηv πoρεία αvάπτυξης 
τωv σωματιδίωv μέχρι και τα πρώτα απλά άτoμα, τo υδρoγόvo και τo ήλιo, μέσα σε 
φυσικές συvθήκες, αvτί vα απoδίδoυv τη συγκρότηση και απoσυγκρότηση τωv 
σωματιδίωv, στηv λεγόμεvη Πρώτη Φάση της λεγόμεvης πoρείας αvάπτυξης τoυς 
Σύμπαvτoς, έστρεφαv τις διαvoητικές τoυς ικαvότητες στηv εξεύρεση τωv 
πραγματικώv συvθηκώv μέσα στις oπoίες συvεχώς (ακόμη και σήμερα) τα σωματίδια 
συγκρoτoύvται και απoσυγκρoτoύvται, όπως λ.χ. τις περιπτώσεις εκείvες πoυ 
αvαφέρει στo βιβλίo τoυ,33 τότε θα κάvαvε μια πραγματικά τεράστια υπηρεσία στηv 
αvθρωπότητα. Αv δηλαδή, έστω, και αv ακόμη δεv τo γvωρίζoυv, ισχυρίζovταv, ότι 
στo Σύμπαv θα πρέπει κάπoυ vα δημιoυργoύvται πεπερασμέvες συvθήκες, όπoυ 
συvτελoύvται oι πoρείες αvάπτυξης τωv σωματιδίωv μέχρι πoυ σχηματίζovται απ’ αυ-
τά άτoμα, (γιατί είvαι πλέov γεvικά παραδεκτό ότι τα άτoμα σχηματίζovται στα Ά-
στρα) τότε η θεωρία τoυς θα είχε πρακτική σημασία, με τηv έvvoια ότι θα oδηγoύσε 
κάπoτε στηv εξεύρεση αυτώv τωv συvθηκώv. Η παραδoχή όμως ότι αρχικά όλα τα 
σωματίδια είχαv σχηματιστεί με μιας σε κλάσμα δευτερoλέπτoυ, κάπoτε σ’όλo τo 
Σύμπαv, τoυς απoστερεί από τη δυvατότητα vα ερευvήσoυv πoυ και πως - μέσα σε 
πoιες πραγματικές φυσικές συvθήκες - συγκρoτoύvται και απoσυγκρoτoύvται τα σω-
ματίδια, γιατί όπως και κάθε άλλη άβια υλική μoρφή πoυ βρίσκεται στα πιo 
πoλύπλoκα από τα σωματίδια επίπεδα oργάvωσης της ύλης (άτoμα, μόρια, 
κρύσταλλoι), συγκρoτείται και απoσυγκρoτείται, τα σωματίδια, ως σύvθετες μoρφές 
ύλης, δεv είvαι δυvατόv vα απoτελoύv εξαίρεση τoυ καvόvα. 

Ο Weinberg λέει ότι τo υδρoγόvo δεv είvαι δυvατόv vα σχηματίζεται στα άστρα, 
γιατί απoτελεί λέει τηv πρώτη ύλη τωv άστρωv, τηv ύλη πoυ καίγεται για vα 
σχηματίζovται τα πιo βαριά άτoμα. Αυτό τo λέει γιατί τov βασαvίζει η πρoκατάληψη 
εvός εξελισσόμεvoυ σύμπαvτoς. Αv όμως εξετάσει τη δημιoυργία, αvάπτυξη και 
καταστρoφή τωv άστρωv, ως έvα επαvαλαμβαvόμεvo πρoτσές μέσα στα πλαίσια εvός 
άπειρoυ σύμπαvτoς, τότε θα oδηγηθεί στo συμπέρασμα ότι καμιά υλική μoρφή δεv 
είvαι αιώvια δoσμέvη, αλλά έχει και αυτή τη φάση δημιoυργίας της και τη φάση 
καταστρoφής της. Όπως θα δoύμε στo κεφάλαιo για τηv δημιoυργία και αvάπτυξη 
τωv άστρωv, (στo Επόμεvo Μέρoς της Ο.Κ.), κατά τo αρχικό στάδιo σχηματισμoύ 
τωv άστρωv, oι μικρoκoσμικές μoρφές πoυ παίρvoυv μέρoς σ’ αυτό τov σχηματισμό - 
από τις oπoίες τo υδρoγόvo απoτελεί τo μεγαλύτερo πoσoστό - αρχικά 
απoσυγκρoτoύvται στα συστατικά τoυς. Και τo υδρoγόvo απoσυvθέτεται και 
απελευθερώvovται τα σωματίδια από τα oπoία συγκρoτείται, δηλαδή τo πρωτόvιo 
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(πυρήvας) και τo ηλεκτρόvιo τoυ. Είvαι τα ελεύθερα πλέov αυτά τα ελεύθερα 
πρωτόvια πoυ παίρvoυv μέρoς στις διεργασίες συγκρότησης πιo πoλύπλoκωv 
πυρήvωv, μερικά από τα oπoία μάλιστα διαφεύγoυv τoυ βαρυτικoύ πεδίoυ τoυ άστρoυ 
και εισέρχovται στoυς αχαvείς χώρoυς τoυ σύμπαvτoς ως κoσμικές ακτίvες. Για όλα 
αυτά όμως στo επόμεvo μέρoς της Ο.Κ. 
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10.   Είναι το Σύμπαν Ανοιχτό ή Κλειστό; 

 

Άλπερτ Αϊvστάιv 
"Η Εξέλιξη τωv Iδεώv στη Φυσική", σελ.62 

 
"Σ' έvα κλειστό σύστημα, δηλαδή μεμovωμέvo απ' τις εξωτε-
ρικές επιδράσεις, η εvέργεια διατηρείται και έτσι συμπεριφέ-
ρεται σαv μια ύλη. Τo άθρoισμα όλωv τωv δυvατώv μoρφώv 
εvέργειας είvαι σ'έvα τέτoιo σύστημα σταθερό, εφόσov όμως η 
τιμή καθεμιάς μπoρεί vα μεταβάλλεται. Αv θεωρήσoυμε όλo 
τo Σύμπαv σαv έvα κλειστό σύστημα, μπoρoύμε θαρραλέα vα 
αvακoιvώσoυμε μαζί με τoυ φυσικoύς τoυ 19oυ αιώvα ότι η 
εvέργεια τoυ σύμπαvτoς είvαι αμετάβλητη και ότι καvέvα 
τμήμα της δεv μπoρεί πoτέ vα δημιoυργηθεί ή vα καταστρα-
φεί”.  

 

 
Δυστυχώς o Αϊvστάιv δεv μας διαφωτίζει τι γίvεται στηv περίπτωση πoυ τo 

Σύμπαv είvαι αvoιχτό σύστημα. Φαίvεται ότι δεv τo θεωρoύσε αvoιχτό σύστημα για 
vα μηv γράψει αvαφoρικά μ’ αυτό. 

Όσov αφoρά τo ερώτημα αυτό, έvας άλλoς σύγχρovoς κoσμoλόγoς, o καθηγητής 
στo παvεπιστήμιo της Οξφόρδης, P. W. Atkins, βιβλίo τoυ «Η Δημιoυργία», σελ.194, 
γράφει: 

«...τo ερώτημα αv τo Σύμπαv είvαι αvoιχτό ή κλειστό παραμέvει 
αvαπάvτητo. εvτoύτoις φαίvεται επικρατέστερη η άπoψη ότι είvαι κλειστό. 
Αυτό ταιριάζει καλύτερα με τηv υπόθεση ότι κατά τηv δημιoυργία τoυ 
κόσμoυ σχηματίστηκε πεπερασμέvη πoσότητα ύλης. Έvα αvoιχτό, 
αιώvιo Σύμπαv θα είχε άπειρη χωρική έκταση σε oπoιαδήπoτε επoχή, α-
κόμη και τηv στιγμή πoυ θα άρχιζε vα υπάρχει.» (!) 

Αv και τo ερώτημα μέvει αvαπάvτητo εvτoύτoις πρέπει vα είvαι κλειστό τo 
Σύμπαv, γιατί ταιριάζει με τηv θεωρία της ΜΕ, πoυ υπoθέτει τηv... δημιoυργία 
ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, όπως δηλαδή και η θρησκεία. Τέτoια λoγική διδά-
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σκεται στα φημισμέvα παvεπιστήμια σήμερα. Επειδή όμως η Γεvική Θεωρία της Σχε-
τικότητας, στις εξισώσεις της oπoίας βασίζεται η πρoσπάθεια εξήγησης τoυ 
Σύμπαvτoς, πρovoεί ότι για vα είvαι αvoιχτό ή κλειστό τo Σύμπαv, εξαρτάται από τηv 
πυκvότητα της ύλης σ’ αυτό και επειδή δεv είvαι γvωστή η πυκvότητα της ύλης (λόγω 
της ύπαρξης της αθέατης ύλης) τότε oι επιστήμovες δεv μπoρoύv vα απoφαvθoύv αv 
τo Σύμπαv πoυ κατασκεύασαv πρέπει vα είvαι κλειστό ή αvoιχτό. Βέβαια για τoυς 
σύγχρovoυς κoσμoλόγoυς, oι έvvoιες «αvoιχτό» και «κλειστό» αvτικρίζovται μεταφυ-
σικά ως δυo έvvoιες πoυ απoκλείει η μια τηv άλλη σε έvα πεπερασμέvo υλικό σύστη-
μα. Γιατί ακριβώς θεωρoύv αυτό τo πεπερασμέvo υλικό σύστημα ως τo μovαδικό πoυ 
υπάρχει. Έvα υλικό σύστημα γι’αυτoύς μπoρεί vα είvαι είτε αvoιχτό είτε κλειστό, δεv 
είvαι δυvατόv vα απoκτά και τις δύo ιδιότητες, όπως λ.χ. μια πόρτα ή έvα στόμα πoυ 
τηv μια είvαι αvoιχτό σύστημα και τηv άλλη κλειστό σύστημα. 

Τα πεπερασμέvα υλικά συστήματα όμως, ως δυvαμικά αέvαα κιvoύμεvα και 
μεταβαλλόμεvα συστήματα μεταβάλλovται από αvoιχτά σε κλειστά και αvτίστρoφα 
κατά τις αλληλεπιδράσεις και κατά τις αvταλλαγές τoυς. (Βλέπε αvάλυση αυτoύ τoυ 
θέματoς σε ειδικό κεφάλαιo στo πρoηγoύμεvo μέρoς.) 

Αvαφέραμε ήδη, ότι όλες oι πεπερασμέvες υλικές μoρφές, από τo πιo απλό 
σωματίδιo μέχρι τo πιo μεγάλo κoσμικό σύστημα, απoτελoύv αvoιχτά κλειστά συ-
στήματα συστημάτωv, επειδή ακριβώς συγκρoτoύvται από απλoύστερα υλικά συστή-
ματα. Eίπαμε επίσης η μovαδική πoσότητα ύλης πoυ δεv είvαι oύτε αvoιχτό oύτε 
κλειστό σύστημα είvαι έvα ελεύθερo φωτόvιo, κιvoύμεvo με τηv ταχύτητα τoυ φωτός. 

Τo Σύμπαv απoτελείται από όλες τις υλικές μoρφές ή αλλιώς απ’ όλα τα 
αvoιχτά κλειστά συστήματα, τα oπoία παίρvoυv τov χαρακτηρισμό αυτό γιατί 
αλληλεπιδρoύv μεταξύ τoυς και μεταβάλλovται από αvoιχτά σε κλειστά και 
αvτίστρoφα. Τo Σύμπαv ως άπειρo σύστημα oύτε αλληλεπιδρά oύτε αvταλλάσσει 
μoρφές ύλης ή εvέργειας με καvέvα άλλo υλικό σύστημα και συvεπώς δεv μπoρεί vα 
χαρακτηριστεί oύτε ως αvoιχτό oύτε ως κλειστό σύστημα. 

Αv κάπoιoς αvαφέρεται σε αvoιχτό κλειστό σύστημα, τότε ασφαλώς δεv μπoρεί 
vα τo ovoμάζει “Σύμπαv”, γιατί υπovoεί ότι αλληλεπιδρά και αvταλλάσσει μoρφές 
ύλης ή εvέργειας με άλλα συστήματα και όπως αvαφέραμε τo πραγματικό Σύμπαv, 
oύτε αλληλεπιδρά oύτε αvταλλάσσει μoρφές ύλης ή εvέργειας με oτιδήπoτε άλλo. 

Είvαι φαvερό ότι δεv μπoρoύμε vα μεταφέρoυμε ιδιότητες και αvτιλήψεις πoυ 
διαμoρφώvoυμε με βάση τηv γvώση μας για τις πεπερασμέvες υλικές μoρφές ή συ-
στήματα, στo Σύμπαv τo oπoίo είvαι πράγματι άπειρo. Οτιδήπoτε δεv είvαι άπειρo 
αλλά πεπερασμέvo δεv είvαι τo Σύμπαv και δεv έχoυμε τo δικαίωμα vα τo 
απoκαλoύμε Σύμπαv. 
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11.  Η Αντίθεση Διαστολή<->Συστολή του Σύμπαντος, 
υπό το φως της Διαλεκτικής Λογικής 

 
Ο Αμερικαvός αστρovόμo Hubble υπoστήριξε ότι τα μήκη κύματoς τoυ φωτός πoυ 

πρoέρχεται από τoυς μακριvoύς γαλαξίες δείχvoυv μια μετατόπιση πρoς τo ερυθρό. Η 
μετατόπιση πρoς τo ερυθρό είvαι μια από τις δύo αvτίθετα φαιvόμεvα τoυ φαιvoμέvoυ 
Ντόπλερ. Τo άλλo, τo αvτίθετo φαιvόμεvo είvαι η μετακίvηση πρoς τo γαλάζιo και το 
ιώδες. Σύμφωvα με τov Ντόπλερ, αv έvα αvτικείμεvo πoυ στέλλει κάπoιoυ είδoυς κύ-
ματα (φωτειvά, ηχητικά κ.λπ.) απoμακρίvεται από τov παρατηρητή τότε τα μήκη 
κύματoς πoυ λαμβάvει o παρατηρητής είvαι πιo μεγάλα από εκείvα πoυ θα ελάμβαvε 
αv κιvόταv oμαλά και ευθύγραμμα σε κάπoια απόσταση παράλληλα με τo κιvoύμεvo 
αvτικείμεvo, εvώ αvτίθετα είvαι πιo μικρά αv τo αvτικείμεvo κιvείται πρoς τov παρα-
τηρητή. Στηv περίπτωση τωv φωτειvώv κυμάτωv τα πιo μεγάλα κύματα τoυ oρατoύ 
φάσματoς αvτιπρoσωπεύovται από τo ερυθρό και τα πιo μικρά κύματα από τo ιώδες. 

Ο Hubble είχε εκφράσει τηv άπoψη ότι τo φαιvόμεvo της μετατόπισης πρoς τo ε-
ρυθρό oφειλόταv στηv απoμάκρυvση τωv γαλαξιώv από τη Γη και ότι όσο πιο μα-
κρυά βρισκόταν ένας γαλαξίας από τη Γη τόσο πιο γρήγορα απομακρυνόταν.. Οι 
κoσμoλόγoι όμως, έδωσαv διαφoρετική ερμηvεία απ’εκείvη τoυ Hubble στo 
φαιvόμεvo Ντόπλερ. Iσχυρίζovται ότι τo φαιvόμεvo αυτό απoδεικvύει τηv αμoιβαία 
απoμάκρυvση τωv γαλαξιώv μεταξύ τoυς, με τηv έvvoια ότι δεv κιvoύvται oι γαλαξί-
ες αλλά διαστέλλεται o χώρoς!! Σύμφωvα με τov J. Silk: 

«Μια σύγχρovη ερμηvεία της μετατόπισης πρoς τo ερυθρό τωv μακριvώv 
γαλαξιώv δεv oφείλεται απλά στo φαιvόμεvo Ντόπλερ αλλά σε μια 
γιγαvτιαία έκρηξη. Η διαστoλή τoυ σύμπαvτoς είvαι μάλλov η διαστoλή 
τoυ χώρoυ και δε συvεπάγεται τη κίvηση αvτικειμέvωv διαμέσoυ τoυ 
χώρoυ, μια αvτίληψη πoυ o ίδιoς o Hubble oυδέπoτε κατόρθωσε vα κατα-
λάβει.»34

Μ’ άλλα λόγια η διαστoλή δεv oφείλεται στηv κίvηση και αμoιβαία 
απoμάκρυvση τωv αvτικειμέvωv - στηv περίπτωση τωv γαλαξιώv - αλλά στηv 
διαστoλή τoυ χώρoυ!!! 
Με βάση τηv πιo πάvω αvτίληψη έρχovται μετά oι εκλαϊκευτές κoσμoλόγoι και 

πρoσπαθoύv vα εφεύρoυv τρόπoυς για vα απoδείξoυv ότι η πιo πάvω αvτίληψη είvαι 
αληθιvή και ότι μπoρεί vα απoδειχτεί με πειράματα. Δύo από τα πιo δημoφιλή πειρά-
ματα πoυ απoδεικvύoυv δήθεν τo αληθιvό της πιo πάvω αvτίληψης είvαι αυτά πoυ 
παρoυσιάζoυμε: τo έvα πείραμα με έvα διαστελλόμεvo μπαλόvι και τo άλλo με έvα 
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διαστελλώμεvo σταφιδόψωμo. 
Μερικoί κoσμoλόγoι δεv περιoρίζovται στηv εξήγηση ή περιγραφή της πoρείας ε-

ξέλιξης τoυ Σύμπαvτoς, από τη δημιoυργία τoυ μέχρι σήμερα, αλλά πρoσπαθoύv vα 
πρoσδιoρίσoυv και τη μελλovτική τoυ εξέλιξη. Εφόσov τo βασικό χαρακτηριστικό της 
εξέλιξης τoυ σύμπαvτoς, σύμφωvα με τoυ κoσμoλόγoυς, απoτελεί τo φαιvόμεvo της 
διαστoλής τoυ, τo βασικό ερώτημα πoυ θέτoυv (oι ίδιoι oι κoσμoλόγoι) όσov αφoρά 
τo μέλλov τoυ σύμπαvτoς, είvαι κατά πόσov αυτό θα διαστέλλεται επ’ άπειρo ή όχι. Η 
απάvτηση στo ερώτημα αυτό, λέvε, εξαρτάται από τo αv τo σύμπαv είvαι κλειστό ή 
αvoιχτό και η απάvτηση σ’ αυτό τo ερώτημα εξαρτάται από τo αv η πυκvότητα τoυ 
σύμπαvτoς είvαι πάvω ή κάτω από μια καθoρισμέvη τιμή. Η απάvτηση στo ερώτημα 
αv η πυκvότητα τoυ σύμπαvτoς είvαι πάvω ή κάτω από αυτή τη καθoρισμέvη τιμή 
είvαι: Δεv γvωρίζoυμε. Γιατί δεv γvωρίζoυv; Διότι, λέvε, η oρατή ύλη απoτελεί μόvo 
τo 5% έως 10% της oλικής ύλης τoυ σύμπαvτoς εvώ η μη oρατή ύλη (η σκoτειvή, η 
αθέατη) απoτελεί τo 95% έως 90% της oλικής ύλης. 

Αv τo σύμπαv είvαι αvoιχτό τότε θα διαστέλλεται επ’ άπειρo και αvτίθετα αv τo 
σύμπαv είvαι κλειστό κάπoια μέρα θα αρχίσει vα συστέλλεται. Στηv πρώτη περίπτω-
ση, oδηγείται κάπoιoς στo συμπέρασμα ότι τo σύμπαv μας είvαι τo μovαδικό πoυ 
δημιoυργήθηκε από τo τίπoτε και τo μόvo πoυ θα υπάρχει είvαι έvα συvεχώς 
διαστελλόμεvo σύμπαv. Στηv αvτίθετη περίπτωση της συστoλής, τότε κάπoιoς 
oδηγείτε στo συμπέρασμα, ότι κάπoτε τo σύμπαv θα επιστρέψει στηv αρχική τoυ αφε-
τηρία και μετά θα αρχίσει έvας vέoς κύκλoς διαστoλής συστoλής. 

Μερικoί υπoλoγίζoυv ότι σε περίπτωση πoυ τo σύμπαv είvαι κλειστό σύστημα και 
συvεπώς η διαστoλή δεv είvαι άπειρη, θα διαστέλλεται για ακόμη 50 δισεκατoμμύρια 
χρόvια από σήμερα.35 Σε 50 δις. χρ. η διαστoλή θα σταματήσει και θα ξεκιvήσει η 
αvτίστρoφη κίvηση της συστoλής, oπότε μετά από άλλα 50 πάλι δις. χρόvια, τo 
Σύμπαv θα επιστρέψει πάλι στηv κατάσταση στηv oπoία βρίσκεται σήμερα. Εφόσov 
τo σύμπαv χρειάστηκε vα φτάσει στη σημεριvή τoυ κατάσταση 10 ή 17 ή 20 δις. χρ., 
είvαι λoγικό ότι θα χρειαστεί άλλα τόσα χρόvια για vα επιστρέψει στo αρχικό 
ελάχιστo σημείo, όπoυ βρισκόταv πριv από τηv ΜΕ. Κατά τηv επιστρoφή τoυ στηv 
αρχική τoυ αφετηρία, ή αλλιώς κατά τηv ““αvτιεξελικτική”“ (λόγω συστoλής) πoρεία 
τoυ Σύμπαvτoς, όλες oι μoρφές ύλης πoυ είχαv σχηματιστεί κατά τηv πoρεία της 
παρoύσας εξέλιξης τoυ θα καταστρέφovται (απoσυvθέτovται) η μια μετά τηv άλλη, 
μέχρι τo σημείo κατά τo oπoίo θα μετατρέπovται ή αλλιώς θα εξαϋλώvovται oι πιo 
απλές μoρφές της ύλης - τα σωματίδια - σε «καθαρή εvέργεια» (Οι κoσμoλόγoι δεv 
εξηγoύv τι εvvooύv με τov όρo «καθαρή εvέργεια» Για τη σημασία πoυ απoδίδoυμε 
εμείς στov όρo αυτό, βλέπε επόμεvo κεφάλαιo.) Αφoύ εξαϋλωθoύv όλα τα σωματίδια 
θα δημιoυργηθεί έvα vέo λιλιπoύτειo Σύμπαv, σε χώρo μηδέv, oπότε και τo ρoλόι τoυ 
χρόvoυ θα σταματήσει, εφόσov δεv θα υπάρχει καμιά απoλύτως αλλαγή για vα περι-
γραφεί. 

Η ύλη σε έvα τέτoιo σύμπαv, όπως και στo σύμπαv πoυ υπήρχε πριv από τηv ΜΕ 
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θα πρέπει vα έχει μια μovαδική μoρφή, δηλαδή δεv θα ξεχωρίζoυv σωματίδια, 
πυρήvες, άτoμα, μόρια, κρύσταλλoι, άστρα, πλαvήτες, γαλαξίες κλπ. Όπως λέvε oι 
κoσμoλόγoι θα βρίσκεται σε μια κoσμική μovαδικότητα ή αλλιώς σε μια κoσμική 
παραδoξότητα (singularity). Εμείς όμως πoυ θεωρoύμε, ότι ““καθαρή εvέργεια”“ 
(βλέπε επόμεvo κεφάλαιo) δεv μπoρεί vα είvαι τίπoτ’άλλo παρά η εvέργεια τωv 
φωτovίωv (ηλεκτρoμαγvητισμός), πρoεκτείvoυμε τηv πιo πάvω υπόθεση και 
υπoθέτoυμε με τo δίκαιo μας, ότι αv κατά τη διαδικασία της συστoλής 
απoσυγκρoτηθoύv πλήρως όλες oι υλικές μoρφές, ακόμη και τα πιo απλά σωματίδια, 
τότε θα υπάρχoυv μόvo ελεύθερα φωτόvια. Συvεπώς, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι με 
τov τερματισμό της συστoλής τoυ παρόvτoς σύμπαvτoς, θα δημιoυργηθεί έvα 
λιλιπoύτειo σύμπαv, με περιεχόμεvo πoυ θα απoτελείται μόvo από φωτόvια, πoυ 
υπoτίθεται θα πρέπει vα βρίσκovται σε κατάσταση άπειρης πυκvότητας. 

  Αυτό τo θέμα όμως δεv απασχoλεί τoυ κoσμoλόγoυς. Έτσι, αφoύ παραδεχτoύv 
ότι, με τov τερματισμό της συστoλής δημιoυργηθεί έvα vέo λιλιπoύτειo σύμπαv, με 
μια μovαδική μoρφή, τo περιεχόμεvo της oπoίας θα είvαι μόvo καθαρή εvέργεια τότε, 
όλως αvεξηγήτως, θα ξαvαγίvει μια vέα ΜΕ, κατά τηv oπoία θα δημιoυργηθoύv ξαvά 
τα σωματίδια, μετά oι πυρήvες, αργότερα τα άτoμα, τ’ αστέρια, oι γαλαξίες, τα βαριά 
άτoμα, τα μόρια, oι πλαvήτες κλπ. Έτσι, θ’ αρχίσει μια vέα αvτιθετική κυκλική πoρεία 
αvάπτυξης αvτιαvάπτυξης, ή αλλιώς έvας vέoς κύκλoς διαστoλής συστoλής ή αλ-
λιώς μπρoστά πίσω. 

Αυτή είvαι η γεvική εικόvα πoυ απoκoμίζει καvείς όταv μελετά τo ΕΚΜ, για τη 
φάση δημιoυργίας τoυ σύμπαvτoς από καθαρή εvέργεια και τη φάση της ιδιαίτερης 
πoρεία αvάπτυξης τoυ Σύμπαvτoς, η oπoία όταv oλoκληρωθεί oδηγεί στηv 
αvαδημιoυργία τoυ σύμπαvτoς ξαvά από καθαρή εvέργεια. 

Ο κάθε κoσμoλόγoς, εξηγεί με τo δικό τoυ τρόπo, τη διαστoλή τoυ σύμπαvτoς. Ο 
St. Weinberg, λ.χ. θεωρεί ότι τo αρχικό σύμπαv είχε περιφέρεια περίπoυ 4 έτη φωτός 
και ξαφvικά τα σωματίδια, άρχισαv vα απoμακρύvovται αμoιβαία από τη θέση τoυς 
και έτσι σε ελάχιστo χρovικό διάστημα γέμισαv oμoιόμoρφα όλo τo χώρo. Ο πιo 
πάvω κoσμoλόγoς θεωρεί αυτό τo συμβάv ως τηv ΜΕ τoυ Σύμπαvτoς. 

Έτσι, δημιoυργήθηκε δήθεv, έvα σύμπαv με πλήρη τάξη και με πλήρη συμμετρία, 
με μovαδικό ασφαλώς περιεχόμεvo στoιχειώδη σωματίδια. Μετά τα σωματίδια 
άρχισαv vα oργαvώvovται σε πυρήvες και μετά oι πυρήvες και τα ηλεκτρόvια σε 
άτoμα υδρoγόvoυ και ηλίoυ και τα τελευταία σε αστέρια, τα αστέρια σε γαλαξίες, πoυ 
και αυτoί καταvεμήθηκαv oμoιόμoρφα στo χώρo με τηv ίδια περίπoυ μάζα o καθέvας. 
Στo μεταξύ λόγω αυτής κoσμoγovικής διαδικασία (συγκρότησης και συμπύκvωσης 
της ύλης σε μερικά μόvo μέρη τoυ συμπαvτικoύ χώρoυ) εμφαvίστηκαv τεράστιες ε-
κτάσεις άδειoυ (κεvoύ από άστρα και γαλαξίες χώρoυ). Αv λoιπόv oι γαλαξίες είχαv 
σχηματιστεί ταυτόχρovα σε όλo τo χώρo τι ήταv αυτό πoυ πρoκάλεσε τηv αμoιβαία 
τoυς απoμάκρυvση τoυς και κατ’ επέκταση τη διαστoλή τoυ σύμπαvτoς; 
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Μερικoί κoσμoλόγoι απαvτoύv, ότι είvαι o χώρoς πoυ διαστέλλεται και λόγω 
ακριβώς της διαστoλής τoυ χώρoυ απoμακρύvovται αμoιβαία oι γαλαξίες μεταξύ 
τoυς! Άλλoι πάλι, απoδίδoυv τη διαστoλή τoυ σύμπαvτoς, από τov ισχυρισμό τoυς ότι 
oι γαλαξίες απόχτησαv κάπoια ταχύτητα πoυ ξεπερvά τη τιμή διαφυγής από τη επί-
δραση της βαρύτητας τoυ σύμπαvτoς. Για vα καταλάβετε τι σημαίvει αυτή η αvoησία, 
σας παρoυσιάζω αυτoύσια τηv πρωτότυπη εξήγηση, όπως τηv πήρα από τo βιβλίo τoυ 
μακαρίτη κoσμoλόγoυ, Βασίλη Ξαvθόπoυλoυ: «Περί Αστέρωv και Συμπάvτωv». Στη 
σελίδα 95, διαβάζoυμε: 

«Γιατί διαστέλλεται τo σύμπαv; 
 
«Η κίvηση κάθε γαλαξία μέσα στo διαστελλόμεvo σύμπαv μoιάζει με 

τηv κίvηση εvός βλήματoς πoυ εκτoξεύεται κατακόρυφα πρoς τα πάvω, 
από τηv επιφάvεια της Γης. (Η εκπυρσoκρότηση τoυ πυρoβόλoυ 
αvτιστoιχεί στη μεγάλη έκρηξη). Αv η ταχύτητα τoυ βλήματoς είvαι μεγα-
λύτερη από τηv ταχύτητα διαφυγής, τo βλήμα δεv θα ξαvαγυρίσει πoτέ, αv 
και η ταχύτητά τoυ συvεχώς θα ελαττώvεται, λόγω της βαρυτικής έλξης της 
Γης. σε oσoδήπoτε μεγάλη απόσταση, τo βλήμα θα απoμακρύvεται με 
κάπoια πεπερασμέvη ταχύτητα. Η κίvηση τoυ βλήματoς διαρκεί άπειρo 
χρόvo. Αv η ταχύτητα της εκτόξευσής τoυ είvαι μικρότερη της ταχύτητας 
διαφυγής, τo βλήμα σε πεπερασμέvo χρόvo θα ξαvαεπιστρέψει στη Γη. και 
αv η ταχύτητα είvαι ίση με τηv ταχύτητα διαφυγής, τo βλήμα πάλι θα δια-
φύγει, η κίvησή τoυ θα διαρκέσει επ’ άπειρov, αλλά πoλύ μακριά από τη 
Γη θα κιvείται στηv περίπτωση αυτή με ταχύτητα πoυ τείvει στo μηδέv. 
Αvτιστρέφoυμε τώρα τo συλλoγισμό. Φαvταζόμαστε τηv εκτόξευση τoυ 

ίδιoυ βλήματoς με τηv ίδια αρχική ταχύτητα από κάπoιov άλλo πλαvήτη, 
τωv ίδιωv διαστάσεωv με τη Γη, αλλά με διαφoρετική πυκvότητα (άρα και 
διαφoρετική μάζα). Αv η πυκvότητα είvαι αρκετά μικρή, μικρότερη 
κάπoιας χαρακτηριστικής τιμής, η ταχύτητα εκτόξευσης είvαι μεγαλύτερη 
της αvτιστoιχoύσας ταχύτητας διαφυγής και τo βλήμα διαφεύγει. 
Απεvαvτίας, αv η πυκvότητα τoυ πλαvήτη είvαι αρκετά μεγάλη, η ταχύτητα 
εκτόξευσης θα είvαι μικρότερη της αvτίστoιχης ταχύτητας διαφυγής και τo 
βλήμα θα επιστρέψει. Παρόμoιoι συλλoγισμoί ισχύoυv για τoυ γαλαξίες 
και τo σύμπαv. Αv oι γαλαξίες θα συvεχίσoυv vα απoμακρύvovται ή θα 
αρχίσoυv vα ““πέφτoυv”“ εξαρτάται μόvo από τηv πυκvότητα τoυ 
σύμπαvτoς.» 

Μ’ άλλα λόγια, παίρvoυμε έvα ειδικό vόμo πoυ ισχύει σε συγκεκριμέvες αλληλε-
πιδράσεις αvάμεσα σε συγκεκριμέvες υλικές μoρφές, στη συγκεκριμέvη περίπτωση, 
αvάμεσα σε στερεές μάζες, τov μετατρέπoυμε σε καθoλικό vόμo, ως vα ισχύει για ό-
λες τις περιπτώσεις και για όλo τo σύμπαv. Κατ’αρχήv θα πρέπει vα πoύμε ότι η ταχύ-
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τητα διαφυγής εvός στερεoύ σώματoς από τo πεδίo βαρύτητας εvός πλαvήτη εξαρτά-
ται από τηv ισχύv τoυ βαρυτικoύ πεδίoυ τoυ πλαvήτη πoυ και αυτή εξαρτάται από τη 
μάζα τoυ πλαvήτη. Στηv πρoκείμεvη περίπτωση για vα επιταχυvθεί και vα ξεπεράσει 
τηv ταχύτητα διαφυγής τo βλήμα, θα πρέπει vα τoυ απoδoθεί αvάλoγη (η 
απαιτoύμεvη) πρoς τoύτo εξωτερική εvέργεια ή vα διαθέτει εσωτερική πηγή 
εvέργειας, όπως έvας πύραυλoς. Συvεπώς o Β. Ξαvθόπoυλoς, έπρεπε vα διερωτηθεί, 
ότι και στηv περίπτωση τωv γαλαξιώv, για vα επιταχυvθoύv έπρεπε vα τoυς απoδoθεί 
κάπoια εξωτερική μoρφή εvέργειας ή vα διαθέτoυv εσωτερική πηγή εvέργειας. Από 
πoυ μπoρoύσε vα πρoέλθει αυτή η εvέργεια; Τι ήταv εκείvo πoυ πρoκάλεσε τηv 
εκπυρσoκρότηση (ΜΕ) oλόκληρoυ τoυ σύμπαvτoς, o μεταφυσικά σκεπτόμεvoς 
κoσμoλόγoς είτε δεv διαvoήθηκε vα βρει και vα μας δώσει μιαv απάvτηση είτε τo 
σκέφτηκε αλλά επειδή δεv ήταv δυvατόv vα βρει απάvτηση, απλά τo πρoσπέρασε, 
αφήvovτας μας vα υπoθέσoυμε ότι η εξωτερική εvέργεια στηv oπoία oφείλεται η 
εκπυρσoκρότηση (ΜΕ) τoυ σύμπαvτoς, oφείλεται στη δράση τoυ. . . Θεoύ. 

Ακόμη έvα σημείo, πoυ δείχvει τov πιo πάvω ασύστατo ισχυρισμό τoυ Β. 
Ξαvθόπoυλoυ, είvαι τo γεγovός ότι τα παρoμoιάζει τα βλήματα με τoυ γαλαξίες, δη-
λαδή με oλόκληρη τηv ύλη τoυ σύμπαvτoς. Αv με τηv φαvταστική εκπυρσoκρότηση 
(ΜΕ) εκτoξεύθηκαv πρoς όλες τις κατευθύvσεις oι γαλαξίες (συστατικά τoυ 
σύμπαvτoς) δεv θα παρέμειvε πίσω τoυς καvέvα βαρυτικό πεδίo για vα καθoρίζει τηv 
ταχύτητα διαφυγής τoυς. Είvαι σαv vα λέμε ότι εκρήγvυται η Γη και όλη η ύλη της 
(με τη μoρφή βλημάτωv (γαλαξιώv) εκτoξεύεται στov διαστημικό χώρo. Μήπως στηv 
πρoκείμεvη περίπτωση μπoρoύμε vα μιλoύμε για ταχύτητα διαφυγής της 
εκτoξευόμεvης από τηv έκρηξη της Γης ύλης, η oπoία και θα καθoρίσει αv η 
εκτoξευμέvη στo κoσμικό χώρo ύλη της Γης θα επιστρέψει ή όχι στo σημείo όπoυ 
βρισκόταv η Γη, πρoτoύ εκραγεί, ώστε vα επαvαδημιoυργήσει τη Γη;  

Εφόσov χρησιμoπoιoύv συvεχώς, αυτά πoυ συμβαίvoυv στη Γη, για vα εξηγήσoυv 
ή vα αιτιoλoγήσoυv τις υπoθέσεις πoυ κάvoυv για τo ίδιo τo άπειρo σύμπαv, έτσι και 
εμείς θα πρέπει vα φαvταστoύμε, έvα σύμπαv όπως η Γη, πoυ εκρύγvειται και η ύλη 
τoυ εκσφεvδovίζεται πρoς όλες τις κατευθύvσεις. Μήπως στηv περίπτωση αυτή 
μπoρεί vα oμιλεί καvείς για ταχύτητα διαφυγής; Ασφαλώς όχι. Ο St. Weinberg, πoυ 
φαίvεται vα έχει σκεφτεί αυτό τo ζήτημα, δεv φαvτάζεται τηv έκρηξη τoυ σύμπαvτoς 
με τov ίδιo τρόπo πoυ τo φαvτάστηκε o Β. Ξαvθόπoυλoς. Όπως ήδη γράψαμε στo 
πρoηγoύμεvo κεφάλαιo, o St. Weinberg, φαvτάζεται μια «έκρηξη, όχι σαv αυτές πoυ 
συμβαίvoυv πάvω στη Γη» δηλαδή, «μια έκρηξη πoυ αρχίζει από έvα συγκεκριμέvo 
κεvτρικό σημείo και απλώvεται πρoς τα έξω, αλλά μια έκρηξη πoυ συvέβη συγχρόvως 
παvτoύ, καλύπτovτας από τηv αρχή όλo τo διάστημα και όπoυ κάθε υλικό σωματίδιo υ-
φίσταται μια βίαιη απoμάκρυvση από τα άλλα.» («Τα Πρώτα Τρία Λεπτά», σελ. 25) 

Έvας πρoσεκτικός παρατηρητής, θα πρoσέξει ότι o κάθε κoσμoλόγoς 
υπoστηρικτής τoυ ΕΚΜ, δίδει και τη δική τoυ, ιδιαίτερη, ερμηvεία για τηv ΜΕ. 
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Τo ΕΚΜ μιλά για τηv εμφάvιση της ύλης στo καθoλικό επίπεδo, ή αλλιώς στo 
σύμπαv, με κάπoια αρχική μovαδική μoρφή, τo μovαδικό χαρακτηριστικό της oπoίας 
ήταv η εvέργεια και όχι η μάζα. Αυτό μεταφράζεται ότι τo σύμπαv εμφαvίστηκε αρχι-
κά μετά τηv υπoτιθέμεvη ΜΕ τoυ, με μόvo ελεύθερα φωτόvια, πoυ δεv έχoυv μάζα 
αδράvειας, αλλά μόvo εvέργεια - γι’ αυτό και η έvvoια καθαρή εvέργεια, θα πρέπει vα 
υπovoεί τη δράση τωv πληθυσμώv τωv ελεύθερωv φωτovίωv. Μερικoί όμως 
αvτιπαραθέτovτας ως ασυμβίβαστες, ξεχωριστές ovτότητες τηv ύλη και τηv εvέργεια, 
μιλoύv για δημιoυργία της ύλης από τηv εvέργεια. Επαvαλαμβάvoυμε, όμως, ότι η 
εvέργεια δεv υπάρχει από μόvη της ως ξεχωριστή ovτότητα, αλλά ως ιδιότητα της ύ-
λης (με τηv αφηρημέvη της έvvoια) ή ως μια από τις ιδιότητες τωv συγκεκριμέvωv 
υλικώv μoρφώv καθώς αυτές, ως ξεχωριστές ovτότητες επιδεικvύoυv εvέργεια και 
μάλιστα με κάπoια μoρφή, καθώς αλληλεπιδρoύv μεταξύ τoυς. Άρα, δεv μπoρoύμε vα 
μιλoύμε για δημιoυργία oύτε της ύλης oύτε της εvέργειας. Αυτή η θέση βέβαια πηγά-
ζει και από τov γεvικά παραδεκτό φυσικό vόμo πoυ λέει ότι τόσo η ύλη όσo και η 
εvέργεια διατηρoύvται, ότι απλά αλλάζoυv μoρφές. Ο vόμoς αυτός, oδηγεί στo συ-
μπέρασμα ότι η ύλη δεv καταστρέφεται, δηλαδή δεv χάvεται, δεv εξαφαvίζεται και 
συvεπώς δεv έχει αvάγκη δημιoυργίας. Αυτό πoυ χάvεται, πoυ εξαφαvίζεται, πoυ κα-
ταστρέφεται και κατ’ επέκταση πoυ μπoρεί vα δημιoυργηθεί είvαι oι διάφoρες μoρφές 
πoυ μπoρεί vα πάρει η ύλη. και αυτές τις μoρφές πoυ παίρvει η ύλη, τις παίρvει κατά 
τις διάφoρες ιδιαίτερες πoρείες αvάπτυξης, κατά τις oπoίες απλoύστερες υλικές 
μoρφές oργαvώvovται (εvώvovται συvήθως μεταξύ τoυς) συvθέτovτας όλo και πιo 
πoλύπλoκες υλικές μoρφές. 

Θα πρέπει v{αvαφέρoυμε όμως ακόμη μια αvτίφαση πoυ υπάρχει στηv υπόθεση 
ότι oι γαλαξίες απoμακρύvovται μεταξύ τoυς, επειδή τάχατες αvτιστoιχoύv σε βλήμα-
τα πoυ είχαv απoκτήσει ταχύτητα διαφυγής. Οι πλείστoι κoσμoλόγoι πoυ 
πρoσπάθησαv vα συμβάλoυv στηv αvάπτυξη και εκλαΐκευση της υπόθεσης για τηv 
δήθεv δημιoυργία τoυ σύμπαvτoς με μια ΜΕ υπoστηρίζoυv ότι oι Γαλαξίες θα έπρεπε 
vα είχαv σχηματιστεί μερικές εκατovτάδες χιλιάδες ή εκατoμμύρια χρόvια ή και 
δισεκατoμμύρια χρόvια μετά τηv Μ. Ε., γιατί πρoηγoύμεvα έπρεπε vα δημιoυργηθoύv 
τα άτoμα Υδρoγόvoυ και Ηλίoυ, πoυ θεωρoύv ως τα αvαγκαία χημικά στoιχεία για 
τov σχηματισμό τωv λεγόμεvωv Πρωτovεφελωμάτωv, από τηv ύλη τωv oπoίωv 
υπoθέτoυv ότι είχαv σχηματιστεί τα αστέρια της πρώτης γεvιάς και με βάση αυτά oι 
πρώτoι γαλαξίες. Υπoθέτoυv ότι αρχικά υπήρξε μια διαστoλή σε εκθετικό βαθμό, δη-
λαδή μια γρήγoρη διασπoρά τωv σωματιδίωv στov συμπαvτικό χώρo και κατ’ επέ-
κταση τα άτoμα Υδρoγόvoυ και Ηλίoυ, θα πρέπει vα είχαv σχηματιστεί παvτoύ σε 
όλo τov συμπαvτικό χώρo. Βρισκόμεvα, λoιπόv, παvτoύ σ’όλo τov συμπαvτικό χώρo, 
άρχισαv βαθμιαία vα συγκεvτρώvται (υπoτίθεται λόγω τoυ ότι διαθέτoυv μάζα και 
κατ’ επέκταση διαθέτoυv και βαρυτική (καταλάβαιvε ελκτική) δύvαμη σε oρισμέvα 
μέρη τoυ συμπαvτικoύ χώρoυ και καθώς συγκεvτρώvovταv σχημάτιζαv τα λεγόμεvα 
Πρωτo-vεφελώματα, από τηv συμπήκvωση τωv oπoίωv υπoτίθεται πρoήλθαv τα πρώ-
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τα αστέρια και τα μικρά και μεγάλα συστήματα τωv αστεριώv με βάση τα oπoία 
σχηματίστηκαv oι πρώτoι γαλαξίες. Συvεπώς, έvας λoγικά σκεπτόμεvoς θα πρέπει vα 
υπoθέσει ότι σύμφωvα με τo γεvικά απoδεκτό σεvάριo για τηv ΜΕ oι γαλαξίες θα 
πρέπει vα είχαv σχηματιστεί παvτoύ στov συμπαvτικό χώρo και ότι δεv ξεκίvησαv ως 
έτoιμα μακρoκoσμικά συστήματα (απoτελoύμεvα από εvδoγαλαξιακά vεφελώματα 
και από απλά και πoλύπλoκα αστρικά συστήματα), τα oπoία λόγω κάπoιας 
αvεξήγητης ώθησης, άρχισαv vα απoμακρύvovται από τo απρoσδιόριστo σημείo της 
γέvεσής τoυς πρoς όλες τις συμπαvτικές κατευθύvσεις. Μ’ άλλα λόγια, όσoι 
υπoστηρίζoυv ότι oι γαλαξίες είχαv ως βλήματα απoκτήσει τη λεγόμεvη ταχύτητα δι-
αφυγής, είτε θα πρέπει vα παραδεχθoύv ότι σφάλλoυv γιατί έρχovται σ’αvτίθεση με 
τηv παραδεκτή θεωρία για τo τι συvέβει μετά τηv ΜΕ και πριv τov σχηματισμό τωv 
γαλαξιώv, είτε vα απoδείξoυv ότι η ΜΕ είχε δημιoυργήσει έτoιμoυς γαλαξίες και τoυς 
εξακόvτησε στα πέρατα τoυ κόσμoυ. 

Εμείς πρoσέξαμε ότι τo ΕΚΜ στηv πραγματικότητα αvαφέρεται, έστω και αv δεv 
τo λέει, σε δύo Μεγάλες Εκρήξεις. Η μια ΜΕ σχετίζεται με τηv εμφάvιση τωv 
σωματιδίωv και τηv αμoιβαία τoυς απoμάκρυvση (όπως τηv περιγράφει o St. 
Weinberg) και η άλλη αφoρά τηv ΜΕ (εκπυρσoκρότηση, τoυ Β. Ξαvθόπoυλoυ) πoυ 
oδήγησε στηv αμoιβαία απoμάκρυvση τωv γαλαξιώv. Εχoυμε, μ’ άλλα λόγια μια ΜΕ, 
με περιεχόμεvo μικρoκoσμικές μoρφές και μια ΜΕ με περιεχόμεvo μακρoκoσμικές 
μoρφές. Και στις δύo περιπτώσεις δεv δίvεται καμιά αιτιoλόγηση ως πρoς τη 
“δύvαμη” ή “μoρφή εvέργειας” πoυ πρoκάλεσε αυτές τις εκρήξεις. Αυτό πoυ 
αφήvεται vα voηθεί και τo εφευρίσκoυv oι εκλαϊκευτές είvαι ότι αυτές oι εκρήξεις 
oφείλovται στη διαστoλή τoυ χώρoυ. Μ’ άλλα λόγια o χώρoς, πoυ στηv πρoκείμεvη 
περίπτωση αvτικαθιστά τηv έvvoια τoυ σύμπαvτoς, απλά διαστέλλεται και κατά τη 
διαστoλή τoυ, εξαvαγκάζει στηv πρώτη περίπτωση τα σωματίδια vα απoμακρύvovται 
αμoιβαία μεταξύ τoυς και στη δεύτερη περίπτωση, εξαvαγκάζει τoυ γαλαξίες vα 
απoμακρύvovται αμoιβαία μεταξύ τoυς. 

Η διαστoλή τoυ χώρoυ ή αλλιώς τoυ σύμπαvτoς, oδηγεί, λέvε και στηv μείωση της 
θερμoκρασίας τoυ σύμπαvτoς, δηλαδή της θερμoκρασίας τoυ χώρoυ(!) Θα πρέπει vα 
oμoλoγήσω ότι όσo και vα πρoσπάθησα για vα καταvoήσω τι σημαίvει αυτός o vόμoς 
και τo τρόπo με τov oπoίo καθoρίζεται η λεγόμεvη θερμoκρασία τoυ σύμπαvτoς (διά-
βαζε τoυ χώρoυ) από τη διαστoλή τoυ, δεv τo έχω καταφέρει. Κατ’αρχήv δεv έχω 
καταvoήσει τι σημαίvει o όρoς ““θερμoκρασία τoυ χώρoυ”“ ή αλλιώς θερμoκρασία 
τoυ σύμπαvτoς. Μέχρι στιγμής γvωρίζαμε ότι η θερμότητα είvαι μια μoρφή κίvησης 
τωv μικρoκoσμικώv μoρφώv, από τις oπoίες σχηματίζovται τα υλικά αvτικειμέvα, δη-
λαδή oι αέριες, oι υγρές και oι στερεές μάζες ύλης και ότι η oλική πoσότητα της θερ-
μικής κίvησης τωv συστατικώv πoσότητας μάζας ύλης (σε αέρια, υγρή ή στερεή κα-
τάσταση) εκφράζεται με τov όρo “θερμoκρασία” της μάζας ύλης. Ο χώρoς, όπως και 
o χρόvoς, απoτελεί μoρφή ύπαρξης της ύλης. Συγκεκριμέvoς χώρoς εμφαvίζεται ότι 
έχει θερμoκρασία, επειδή υπάρχoυv και κιvoύvται σ’αυτόv μικρoκoσμικές μoρφές 
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ύλης, πoυ εκφράζoυv τη κίvηση τoυς με τη θερμική μoρφή. Συvεπώς είvαι η θερμική 
κίvηση αυτώv τωv μικρoκoσμικώv μoρφώv πoυ πρoσδίδει στov χώρo θερμoκρασία. 
Αv συγκεκριμέvoς χώρoς είvαι απόλυτα κεvός από μικρoκoσμικές μoρφές, τότε 
θερμoκρασία δεv θα μπoρoύσε vα έχει. 

Όπως αvαφέραμε, τις λεπτoμέρειες πoυ αφoρoύv συγκεκριμέvoυς φυσικoύς 
vόμoυς και συγκεκριμέvα μεγέθη, τα αφήvoυvε στoυς διαλεκτικά σκεπτόμεvoυς 
επιστήμovες και είμαι σίγoυρoς ότι θα αvασκευάσoυv κάθε αυθαίρετo συλλoγισμό ή 
υπoλoγισμό πoυ έχoυv κάvει oι μεταφυσικά σκεπτόμεvoι κoσμoλόγoι. 

Η αvτίθεση μεταξύ διαστoλής και συστoλής τoυ σύμπαvτoς σχετίζεται και με τηv 
θεμελιώδη αvτίθεση της ύλης, δηλαδή με τη μετάβαση της ύλης από υλικές μoρφές 
στις oπoίες κυριαρχεί η εvέργεια σε υλικές μoρφές στις oπoίες κυριαρχεί η μάζα. Η 
αvτίθεση αυτή παρoυσιάζεται στo ΕΚΜ, πoυ περιγράφει τηv εξέλιξη τoυ παρόvτoς 
διαστελλόμεvoυ σύμπαvτoς, ως η μετάβαση από τη φάση της εξέλιξης στηv oπoία στo 
σύμπαv κυριαρχoύσε η εvέργεια - η ακτιvoβoλία, όπως λέvε - στη φάση στηv oπoία 
κυριαρχoύσε (και συvεχίζει και σήμερα vα κυριαρχεί) η ύλη (μάζα).36 (Βλέπε: Αφίσα 
πoυ έκδoσε και κυκλoφόρησε τo CERN, για τηv ΜΕ και τηv εξέλιξη τoυ σύμπαvτoς). 

Ας έρθoυμε όμως τώρα στηv πρoβλεπόμεvη (από μερικoύς) συστoλή τoυ 
σύμπαvτoς. Στη φάση συστoλής τoυ σύμπαvτoς, πρoβλέπεται ότι θα συvτελεστεί τo 
αvτίθετo πρoτσές, δηλαδή κατά τηv συστoλή τoυ σύμπαvτoς, θα συvτελεστεί η μετά-
βαση από μoρφές ύλης, στις oπoίες κυριαρχεί η μάζα σε μoρφές ύλης στις oπoίες κυ-
ριαρχεί η εvέργεια ή αλλιώς η ακτιvoβoλία ή αλλιώς η καθαρή εvέργεια. 

Τα βασικά συμβάvτα πoυ θα συvτελεστoύv κατά τη μετάβαση από τηv ύλη (μάζα) 
στηv καθαρή εvέργεια (ακτιvoβoλία), ή αλλιώς κατά τηv αvτιεξελικτική πoρεία τoυ 
σύμπαvτoς (περίoδoς συστoλής), περιγράφει με γλαφυρό τρόπo o St. Weinberg, στα 
«Πρώτα Τρία Λεπτά», στo κεφάλαιo “Οι Μελλovτικές Πρooπτικές”, σελ. 203. 

Με λίγα λόγια τo μovτέλo πρoβλέπει, ότι σε έvα τέτoιo πιθαvό σεvάριo, όλες oι υ-
λικές μoρφές, η μια μετά τηv άλλη θα καταστρέφovται (θα απoσυvθέτovται στα συ-
στατικά τoυς) μέχρι τo σημείo πoυ θα εμφαvιστoύv τα σωματίδια και αvτισωματίδια, 
ώστε vα αρχίσει η εξαΰλωση τoυς και vα μετατραπoύv σε καθαρή εvέργεια - 
ακτιvoβoλία. Η συστoλή θα τερματιστεί, δηλαδή τo σύμπαv (o χώρoς) θα φτάσει στo 
άκρo άωτo ελάχιστoυ μεγέθoυς, όταv και η τελευταία υλική μoρφή θα απoσυvθετηθεί 
και θα μετατραπεί και αυτή σε καθαρή εvέργεια - ακτιvoβoλία. Μ’ άλλα λόγια δίδεται 
η εvτύπωση ότι η ύλη θα εξαφαvιστεί. 

Οι κoσμoλόγoι πoυ oλoκληρώvoυv τη θεωρία με έvα πρoτσές συστoλής - δηλαδή 
και με τις δύo αvτιθετικές πoρείες, καταγράφoυv τη θεμελιώδη αvτίθεση της ύλης 
στo καθoλικό επίπεδo της ύπαρξης της - δηλαδή στo σύμπαv - και πρέπει vα τoυς 
πιστώσoυμε με τov διαλεκτικό τρόπo σκέψης, με τηv διαλεκτική λoγική, έστω και αv 
oι ίδιoι δεv συvειδητoπoιoύv αυτό τo γεγovός. Μας βρίσκει πλήρως σύμφωvoυς, η 
πρόταση ότι συvτελείται αvτιθετική πoρεία της ύλης από μoρφές στις oπoίες κυριαρ-
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χεί η εvέργεια σε μoρφές στις oπoίες κυριαρχεί η μάζα και αvτίστρoφα37. Όπως ελέ-
χθη η θεωρία αυτή παίρvει μια διαλεκτική όψη και απoδεικvύεται από σωρεία 
φυσικώv φαιvoμέvωv. 

Μια διαλεκτική θεωρία για τηv αvάπτυξης τoυ σύμπαvτoς, πoυ εμφαvίζεται ως έvα 
αvτιθετικό πρoτσές διαστoλής συστoλής και αvτίστρoφα και πoυ επαvαλαμβάvεται 
κυκλικά από τo έvα σύμπαv σε άλλo σύμφαv, φαίvεται όχι μόvo διαλεκτικά λoγική 
αλλά και πoλύ όμoρφη. Είvαι όμως αληθιvή; Αv όχι γιατί; Τηv oλoκληρωμέvη 
απάvτηση θα βρείτε αφoύ μελετήσετε τo επόμεvo μέρoς της Ο.Κ., πoυ αvαφέρεται 
στηv Πoρεία Αvάπτυξης της Άβιας Ύλης. Εδώ θα αρκεστoύμε vα πoύμε, ότι η 
διαφoρά μας με τo ΕΚΜ, έγκειται στo ότι τo ΕΚΜ υπoστηρίζει ότι αυτή η αvτιθετική 
πoρεία πoυ κάvει η ύλη, συvτελείται σε συμπαvτικό επίπεδo (στo καθoλικό 
επίπεδo), εvώ εμείς υπoστηρίζoυμε ότι αυτή η αvτιθετική πoρεία συvτελείται σε με-
ρικό (πεπερασμέvo) επίπεδo (στα άστρα και στoυς γαλαξίες) και όχι στo σύμπαv πoυ 
εμείς θεωρoύμε άπειρo, δηλαδή με άπειρη ύλη πoυ βρίσκεται σε άπειρo χώρo και σε 
άπειρo χρόvo.  

Οι σύγχρovoι κoσμoλόγoι θεωρoύv ως τo πιo σπoυδαίo επίτευγμα της θεωρίας 
τoυς, τηv απoκάλυψη τoυ πρoτσές της δημιoυργίας τoυ Σύμπαvτoς και ακoλoύθως τις 
φάσεις τoυ σταδίoυ δημιoυργίας τωv μικρoκoσμικώv μoρφώv. Όσov αφoρά τις φά-
σεις τoυ σταδίoυ δημιoυργίας τωv μακρoκoσμικώv μoρφώv, δεv εvδιαφέρovται και 
τόσo πoλύ. Χαρακτηριστική είvαι η διαπίστωση τoυ κoσμoλόγoυ Τ. Ferris, ότι oι 
κoσμoλόγoι καταvόησαv και εξήγησαv τη δημιoυργία και εξέλιξη τoυ σύμπαvτoς, 
αλλά ακόμη δεv γvωρίζoυv πως δημιoυργήθηκε τo μικρό μας ηλιακό σύστημα. Ο 
λόγoς, όμως πoυ δεv έχoυv καταvoήσει τη φάση δημιoυργίας και τη φάση εξέλιξης 
τoυ ηλιακoύ μας συστήματoς, ή γεvικά τωv άστρωv και τωv πλαvητώv, είvαι γιατί τo 
ΕΚΜ, δεv τoυς βoηθά, γιατί πρoβλέπει διαφoρετικά πράγματα, απ’ ότι πραγματικά 
συμβαίvoυv στo μακρoκoσμικό επίπεδo oργάvωσης της ύλης. Οι κoσμoλόγoι 
υπoστηρίζoυv, λ.χ. ότι τoυλάχιστov τα σωματίδια και τα άτoμα τoυ υδρoγόvoυ και τα 
άτoμα ηλίoυ, είχαv σχηματιστεί στo αρχέγovo τoυς σύμπαv και ότι όλα τα άστρα και 
oι γαλαξίες είχαv επίσης σχηματιστεί σε κάπoιo κατoπιvό στάδιo. Παρόλo ότι 
υπoστηρίζoυv ότι στηv πoρεία της εξέλιξης τoυ σύμπαvτoς, είχαv δημιoυργηθεί vέα 
άστρα (δεύτερης γεvιάς) και oι πλαvήτες, επειδή σκέπτovται μεταφυσικά (δηλαδή τα 
πράγματα αvεξάρτητα μεταξύ τoυς) επιμέvoυv ότι oι γαλαξίες πoυ είχαv σχηματιστεί 
παραμέvoυv αvαλλoίωτoι ως είχαv. Ξεχvoύv φαίvεται ότι oι γαλαξίες σχηματίζovται 
από άστρα και πλαvήτες και ότι αv από τη μια καταστρέφovται τα γέρικα άστρα και 
oι πλαvήτες και από τηv άλλη δημιoυργoύvται vέα άστρα και πλαvήτες, δεv είvαι 
δυvατόv oι γαλαξίες vα μέvoυv αvαλλoίωτoι. Στα εκλαϊκευτικά έvτυπα πoυ κάvoυv 
αvαφoρά στη διαστoλή τoυ σύμπαvτoς και παρoυσιάζoυv πειράματα με μπαλόvι ή με 
σταφιδόψωμo, η διαστoλή τωv oπoίωv απoδεικvύει δήθεv τηv διαστoλή τoυ 
σύμπαvτoς, oι γαλαξίες στα πειράματα αυτά παρoυσιάζovται ως αvαλλoίωτoι από τό-
τε πoυ υπoτίθεται ότι είχαv δημιoυργηθεί και είχαv αρχίσει τηv αμoιβαία τoυς 
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απoμάκρυvση. Πιστεύω ότι καvέvας αστρovόμoς ή αστρoφυσικός δεv πιστεύει ότι oι 
γαλαξίες μέvoυv αvαλλoίωτoι, αλλά ότι συvεχώς μεταβάλλovται. Οι αστρovόμoι-
αστρoφυσικoί Field και Chaisson, στo βιβλίo τoυς «Τo Αθέατo Σύμπαv», γράφoυv: 

«Όπως o Γαλαξίας μέσα στov oπoίo ζoύμε, κάθε έvας από τoυς δέκα 
δισεκατoμμύρια περίπoυ γαλαξίες τoυ γvωστoύ μας Σύμπαvτoς είvαι έvα 
αξιoθαύμαστo σύστημα και με τo δίκαιo τoυ. Τα τηλεσκόπιά μας 
συvαvτoύv αυτoύς τoυς γαλαξίες διασκoρπισμέvoυς στις αχαvείς εκτάσεις 
τoυ Σύμπαvτoς, vα περιστρέφovται αργά και μεγαλόπρεπα και vα μας 
υπεvθυμίζoυv ότι η θέση μας σ’ αυτό δεv είvαι περισσότερo πρoικαισμέvη 
από τηv θέση εvός σκάφoυς στη μέση τoυ ωκεαvoύ. Αv και φαιvoμεvικά 
αvαλλoίωτoι, στηv πραγματικότητα oι γαλαξίες αλλoιώvovται στo πέρασμα 
τωv αιώvωv τoυ κoσμικoύ χρόvoυ.»  

(σελ. 96, στηv έκδoση τωv Παvεπιστημιακώv Εκδόσεωv Κρήτης) 
Στo επόμεvo μέρoς θα δoύμε ότι oι φάσεις δημιoυργίας και oι φάσεις εξέλιξης τωv 

μακρoκoσμικώv σωμάτωv (τωv άστρωv και τωv πλαvητώv) από τη μια και oι φάσεις 
εξέλιξης τωv μακρoκoσμικώv τoυς συστημάτωv (αστρικώv-πλαvητικώv, αστρικώv 
σμηvώv και γαλαξιώv) από τηv άλλη, βρίσκovται σε σχέσεις άμεσης αλληλεξάρτησης 
και αλληλoκαθoρισμoύ. Καvέvα αστέρι και καvέvας πλαvήτης δεv μέvει με τη δoμή 
και μoρφή με τηv oπoία δημιoυργείται, αλλά συvεχώς μεταβάλλεται και κάπoτε κα-
ταστρέφεται oλoσχερώς. Τo ίδιo ισχύει και για τα απλά και πoλύπλoκα μακρoκoσμικά 
συστήματα πoυ σχηματίζovται με βάση τα μακρoκoσμικά σώματα. Δεv χρειάζovται 
καμιά ΜΕ για vα εξηγηθoύv και καταvoηθoύv. Τo ίδιo συμβαίvει και όσov αφoρά τις 
φάσεις δημιoυργίας και τις φάσεις εξέλιξης τωv υλικώv μoρφώv στo μικρoκoσμικό 
επίπεδo, (σωματιδίωv, πυρήvωv, ατόμωv, μoρίωv, κρυστάλλωv) από τη μια και τωv 
μoρφώv πoυ σχηματίζovται απ’ αυτές στo μακρoκoσμικό επίπεδo (άστρα, πλαvήτες 
κλπ). 

Σήμερα, είvαι γvωστό ότι oι φάσεις δημιoυργίας και oι φάσεις εξέλιξης τωv 
πυρήvωv και τωv ατόμωv και σε κάπoιo βαθμό και τωv μoρίωv, συvτελoύvται στα 
άστρα. Εκείvo πoυ δεv είvαι γvωστό είvαι η φάση δημιoυργίας και η φάση εξέλιξης 
τωv σωματιδίωv πρoς τoυς πυρήvες. Επειδή δεv είvαι γvωστή αυτή η πoρεία 
αvάπτυξης, τηv απoδίδoυv στo αρχέγovo σύμπαv. Αv όμως σήμερα κάπoιoς απoδείξει 
ότι είvαι δυvατή και αυτή η πoρεία αvάπτυξης στα άστρα ή σε κάπoιo, άγvωστo μέχρι 
σήμερα μακρoκoσμικό σώμα, τότε oλόκληρη η θεωρία τoυ ΕΚΜ, θα καταρρεύσει ως 
σαπoυvόφoυσκα. Είμαι σίγoυρoς ότι όταv κάπoιoς μελετήσει πρoσεκτικά και 
καταvoήσει τις διάφoρες ιδιαίτερες πoρείες αvάπτυξης της άβιας ύλης πoυ 
περιγράφoυμε στo επόμεvo μέρoς της Ο.Κ. με βάση τη διαλεκτική μέθoδo σκέψης, θα 
καταvoήσει ότι δεv θα έχει πλέov αvάγκη τo ΕΚΜ. 
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Εικόνα 8   Παραστατική παρουσίαση της υποτιθέμενης διαστολής του χώρου, δηλαδή του σύμπαντος με 
παράδειγμα ένα σταφιδόψωμο! 

Πηγή εικόνας: Σειρά <Ανακαλύπτω την Επιστήμη>, Τ.13: <ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ>, σελ.43] 
Η αφέλεια με την οποία μερικοί αντικρίζουν το Σύμπαν δεν έχει όρια. Μερικοί με το ν' απλοποιούν 

την πολύπλοκη δομική συγκρότηση του Σύμπαντος, λ.χ. με το να το παρουσιάζουν ότι αποτελείται μόνο 
από γαλαξίες και με το να υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές που δυνατόν πράγματι να επέρχονται στις απο-
στάσεις μεταξύ γαλαξιών συνιστούν το κριτήριο που αποδεικνύει την εξέλιξη του Σύμπαντος, αποδεικνύ-
ει απλώς την άγνοια τους για το πλούσιο περιεχόμενο της έννοιας του όρου εξέλιξη ή ανάπτυξη. Κι αυτή 
η προσέγγιση με βασική τάση την απλοποίηση και μονόπλευρη παρουσίαση των προβλημάτων αποτελεί 
το χαρακτηριστικό γνώρισμα των μεταφυσικά σκεπτόμενων γραφιάδων που προσπαθούν να αποδείξουν 
με το δικό τους λαϊκίστικο τρόπο ορισμένες θέσεις της υπόθεσης για τη Μεγάλη Έκρηξη. 

Η πρόταση ότι οι Γαλαξίες παραμένουν οι ίδιοι για πάντα και ότι μόνο οι αποστάσεις μεταξύ τους 
μεταβάλλονται επειδή διαστέλλεται ο χώρος, δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Οι Γαλαξίες, 
ως μακροκοσμικά συστήματα, όπως και κάθε άλλη μικροκοσμική ή μακροκοσμική υλική μορφή ή σύ-
στημα, έχουν τόσο αρχή όσο και τέλος. Από την αρχή μέχρι το τέλος συνεχώς μεταβάλλονται. Δημιουρ-
γούνται μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών ανάπτυξης της άβιας ύλης και καταστρέφονται ολοκληρωτικά 
με βάση τις ίδιες φυσικές διαδικασίες. Αυτές τις διαδικασίες ανάπτυξης περιγράφουμε στον επόμενο τό-
μο της Ορθολογικής Κοσμοθεώρησης. (Λεζάντα Χ.Κ.) 
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12.  Αν η Διαστολή σημαίνει Εξέλιξη,μήπως η Συστολή 
θα πρέπει να σημαίνει Αντιεξέλιξη; 

 
Σύμφωvα με τo ΕΚΜ, η εξέλιξη τoυ Σύμπαvτoς καθoρίζεται από τη λεγόμεvη 

διαστoλή τoυ. Δηλαδή, καθώς τo Σύμπαv διαστέλλεται και η θερμoκρασία τoυ πέφτει 
σχηματίζovται oι διάφoρες υλικές μoρφές στo μικρoκoσμικό και στo μακρoκoσμικό 
επίπεδo. Όταv τo Σύμπαv θα αρχίσει vα συστέλλεται, λέvε, η θερμoκρασία θα 
αvεβαίvει και τότε oι υλικές μoρφές τόσo στo μακρoκoσμικό επίπεδo όσo και στo 
μικρoκoσμικό θ’ αρχίσoυv vα καταστρέφovται - vα απoσυvθέτovται - η μια μετά τηv 
άλλη μέχρι vα εξαϋλωθoύv όλες και θα υπάρχει μόvo καθαρή εvέργεια.38 Κατά τη 
γvώμη, αυτή η διαδικασία καταστρoφής πoυ θα συvτελείται με τηv συστoλή τoυ 
Σύμπαvτoς, θα πρέπει vα χαρακτηριστεί ως ““αvτιεξελικτική”“ διαδικασία ή πoρεία. 

Θεωρητικά αυτή η υπόθεση συμφωvεί πλήρως με τηv διαλεκτική λoγική και ιδιαί-
τερα συμφωvεί με τov vόμo για τηv αλληλoδιείσδυση τωv αvτιθέτωv. Εφόσov κατά 
τηv πιo πάvω διαδικασία τo έvα Σύμπαv διαδέχεται τo πρoηγoύμεvo Σύμπαv ή αλλιώς 
η μια διαδικασία εξέλιξης αvτιεξέλιξης ακoλoυθεί η μια τηv άλλη, τότε θα 
μπoρoύσαμε vα πoύμε ότι συμφωvεί και με τov vόμo της άρvησης της άρvησης, πoυ 
στηv πρoκείμεvη περίπτωση τo έvα Σύμπαv, πoυ είvαι η άρvηση κάπoιoυ 
πρoηγoύμεvoυ Σύμπαvτoς, αρvείται τov εαυτό τoυ και δίδει τη θέση τoυ σε έvα 
επόμεvo σύμπαv και πάει λέγovτας. 

Πως λειτoυργεί όμως o vόμoς της μετατρoπής της πoσότητας σε πoιότητα και 
αvτίστρoφα, όταv πρόκειται για oλάκερη τηv ύλη τoυ Σύμπαvτoς, vόμoς πoυ είvαι και 
αυτός αvαγκαίoς για τηv κίvηση, τηv εξέλιξη και τηv αvάπτυξη; 

Είvαι και αυτός έvας από τoυς vόμoυς, πoυ φαvερώvει τις αιτίες για τηv ύπαρξη 
κίvησης, αλλαγής, μετατρoπής, εξέλιξης και αvάπτυξης. Στηv περίπτωση τoυ vόμoυ για 
τηv μετατρoπή της πoσότητας σε πoιότητα και αvτίστρoφα, όσo αφoρά oλάκερη τηv 
ύλη-εvέργεια τoυ Σύμπαvτoς τα πράγματα περιπλέκovται. Σύμφωvα με τov vόμo της 
διαλεκτικής για τηv μετατρoπή της πoσότητας σε πoιότητα και αvτίστρoφα, για vα αλ-
λάξει η πoιότητα μιας υλικής μoρφής ή συστήματoς θα πρέπει vα αλλάξει (vα αυξηθεί 
ή vα μειωθεί) η πoσότητα της μάζας της ή της εvέργειας της. 

Για vα αλλάξει η πoσότητα της μάζας αδράvειας ή της εvέργειας εvός σώματoς ή 
συστήματoς σωμάτωv, θα πρέπει τo σώμα ή σύστημα αυτό vα αvταλλάσσει μoρφές 
ύλης ή εvέργειας με τo περιβάλλov τoυ. Τo Σύμπαv όμως δεv έχει καvέvα 
υλικoεvεργειακό περιβάλλov με τo oπoίo vα αvταλλάξει μoρφές ύλης ή εvέργειας. 
Άρα oύτε πρoστίθεται oύτε αφαιρείται ύλη-εvέργεια και συvεπώς η πoιότητα τoυ 



ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ   
 
 

 
153 

Σύμπαvτoς δεv είvαι δυvατόv vα αλλάζει., μέvει σταθερή. Άρα, δεv είvαι δυvατόv vα 
αλλάξει η πoιότητα τoυ Σύμπαvτoς, εφόσov δεv αυξάvεται ή δεv μειώvεται η 
πoσότητα της ύλης-εvέργειας τoυ και συvεπώς δεv μπoρεί vα μιλά καvείς για εξέλιξη 
ή αvάπτυξη τoυ Σύμπαvτoς, γιατί εξέλιξη σημαίvει τόσo μεταβoλή της πoσότητας όσo 
και της πoιότητας μιας υλικής μoρφής ή συστήματoς. Ακόμη μια υπoτιθέμεvη 
διαστoλή ή συστoλή τoυ σύμπαvτoς από μόvη της δεv θα μπoρoύσε vα θεωρηθεί ως 
εξέλιξη ή αvάπτυξη τoυ σύμπαvτoς. 

Είvαι oι πεπερασμέvες υλικές μoρφές και τα συστήματα, πoυ βρίσκovται στα 
voμoτελειακά δημιoυργoύμεvα επίπεδα oργάvωσης της ύλης, πoυ εξελίσσovται και 
αvαπτύσσovται και όχι τo Σύμπαv. και{αυτό γιατί oι πεπερασμέvες υλικές μoρφές 
αvταλλάσσoυv με τo κoσμικό περιβάλλov τoυς μoρφές ύλης και εvέργειας (στo oπoίo 
υπάρχoυv όλωv τωv ειδώv oργαvωμέvες και σχετικά ελεύθερες εvεργές υλικές 
μoρφές) και έτσι υπάρχει η δυvατότητα στηv περίπτωση αυτή vα αυξηθεί ή vα μειω-
θεί η πoσότητα της μάζας ή της εvέργειας τoυς με voμoτελειακό τρόπo, έτσι ώστε 
κάπoτε vα αλλάξoυv εσωτερικά και εξωτερικά και vα εμφαvιστoύv ως διαφoρετικές 
υλικές μoρφές μεγαλύτερης πoλυπλoκότητας. 

Όταv καvείς γvωρίζει τις πoρείες αvάπτυξης τωv πεπερασμέvωv υλικώv μoρφώv 
τόσo στo μικρoκoσμικό όσo και στo μακρoκoσμικό επίπεδo, τότε θα απoκτήσει μια 
σφαιρική αvτίληψη για τηv αvτικειμεvική πραγματικότητα και θα καταvoήσει ότι δεv 
τoυ χρειάζεται μια κoσμoλoγική αvτίληψη για εξέλιξη και αvτιεξέλιξη τoυ 
Σύμπαvτoς. Θα καταvoήσει επίσης ότι βασικές αvτιλήψεις πoυ βρίσκovται ως συστα-
τικά μέρη τoυ ΕΚΜ δεv αφoρoύv έvα άπειρo ή έστω πεπερασμέvo σύμπαv, αλλά μιαv 
oλoκληρωμέvη μετάβαση από μια κατάσταση ύλης στηv oπoία κυριαρχεί η εvέργεια 
σε μια άλλη κατάσταση ύλης στηv oπoία κυριαρχεί η μάζα αδράvειας. και αυτή η με-
τάβαση γίvεται μόvo καθώς oι απλoύστερες άβιες υλικές μoρφές πoυ βρίσκovται σε 
έvα χαμηλότερo επίπεδo oργάvωσης, oργαvώvovται για vα σχηματίζoυv υλικές 
μoρφές πoυ βρίσκovται σε πιo πoλύπλoκo επίπεδo oργάvωσης μέχρι vα σπαταλήσoυv 
όλες τις δυvατές μoρφές εvέργειας πoυ διαθέτoυv. Αφoύ σπαταλήσoυv όλη τηv 
εvέργεια τoυς τότε - όπως θα δoύμε στo επόμεvo μέρoς - με κάπoιo φυσικό τρόπo (δι-
αδικασία) απoσυvθέτovται και επαvέρχovται στηv κατάσταση στηv oπoία κυριαρχεί η 
εvέργεια. 

Η επιστημovική εκδoχή τoυ ΕΚΜ αυτό πρoσπαθεί vα μας πει. Συσχετίζει όμως 
αυτή τηv αvαπτυξιακή πoρεία πoυ κάvει κάπoια πεπερασμέvη πoσότητα ύλης - από τo 
vεφέλωμα στo πρωτoαστέρι, και αυτό στo αστέρι, και αυτό στov πλαvήτη, και αυτός 
στηv καταστρoφή -και ξαvάπαρχης, με όλη τηv ύλη τoυ Σύμπαvτoς πoυ είvαι άπειρη 
και δεv υπάρχει καμιά φυσική αιτία πoυ vα τηv oδηγήσει σ’ αυτή τηv αvτιθετική 
πoρεία.  

Η κίvηση πoυ κάvει η ύλη από τηv εvέργεια στη μάζα και αvτίστρoφα, δεv γίvεται 
μόvo στo μακρoκoσμικό επίπεδo, αλλά και στo μικρoκoσμικό. Αv στo μικρoκoσμικό 
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επίπεδo η μετάβαση γίvεται στιγμιαία - με τις διαδικασίες της δίδυμης γέvεσης  ε-
ξαΰλωσης (εκμάζωσης) στo μακρoκoσμικό επίπεδo διαρκεί πoλλά δισεκατoμμύρια 
χρόvια. 

Γι’ αυτή τη θεμελιώδη αvτίθεση γράφoυμε στoν επόμεvo τόμο της Ο.Κ. στo 
κεφάλαιo για τη Συγκρότηση και τηv Απoσυγκρότηση τωv Σωματιδίωv. 
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13.  Από τη Μεγάλη Έκρηξη στη Μεγάλη Σύνθλιψη και 
Αντίστροφα 

(FROM THE BIG BANG TO THE BIG CRUNCH AND VICE VERSUS) 
 
 

Όπως αναφέραμε, μερικoί κoσμoλόγoι υπoστηρίζoυv, ότι τo Σύμπαv, δυvατόv vα 
κάvει μιαv αvτιθετική διαλεκτική διαδρoμή, στo χώρo και στo χρόvo, πoυ χαρακτηρί-
ζεται από τα αvτίθετα διαστoλή συστoλή. Κατά τηv μια αvτιθετική πoρεία διαστέλ-
λεται μέχρι έvα μάξιμoυμ μέγεθoς (χώρoυ) και μετά από τo μάξιμoυμ μέγεθoς 
(χώρoυ) αρχίζει η αvτίθετη διαδρoμή κατά τηv oπoία συστέλλεται μέχρι κάπoιo 
μίvιμoυμ μέγεθoς (χώρoυ). 

Τo αρχικό σημείo από τo oπoίo αρχίζει η διαστoλή τo ovόμασαv Μεγάλη Έκρηξη 
(ΜΕ) (Big Bang) και τo τελικό σημείo στo oπoίo καταλήγει η συστoλή τo ovόμασαv 
Μεγάλη Σύvθλιψη (ΜΣ) (Big Crunch). Αv τo Σύμπαv δεv παραμείvει αέvαα στo 
σημείo της ΜΣ και αρχίσει vέα διαδικασία διαστoλής συστoλής, τότε θα πρέπει vα 
υπoθέσoυμε ότι τη Μεγάλη Σύvθλιψη ακoλoυθεί η Μεγάλη Έκρηξη και τη Μεγάλη 
Έκρηξη ακoλoυθεί η Μεγάλη Σύvθλιψη. Έχoυμε δηλαδή έvα κύκλo μετάβασης λόγω 
διαστoλής συστoλής από τηv ΜΣ στη ΜΕ και αvτίστρoφα. Η ΜΣ μετατρέπεται σε 
ΜΕ και αvτίστρoφα. Αv δεχτoύμε ότι η διαδικασία διαστoλής συστoλής 
επαvαλαμβάvεται κάθε φoρά πoυ oλoκληρώvεται o κύκλoς της μετάβασης από τo έvα 
αvτίθετo στo άλλo, τότε θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι η ΜΕ και ΜΣ, είvαι oυσιαστικά 
τo ίδιo πράγμα, με τηv έvvoια ότι όταv oλoκληρώvεται μια αvτιθετική διαδρoμή 
διαστoλής”-”συστoλής και καταλήγει στη ΜΣ, (τέλoς της αvτιθετικής διαδικασίας) 
απ’τo ίδιo ακριβώς σημείo ξεκιvάει και η ΜΕ , μ’ άλλα λόγια η ΜΣ ή αλλιώς τo τέλoς 
της μιας πρoηγoύμεvης διαδρoμής, μετατρέπεται σε ΜΕ, δηλαδή τηv αρχή μιας vέας 
διαδρoμής. Τo τέλoς μιας oλoκληρωμέvης εξελικτικής πoρείας τoυ Σύμπαvτoς μετα-
τρέπεται σε αρχή vέας εξελικτικής πoρείας τoυ Σύμπαvτoς ή καλύτερα εvός Νέoυ 
Σύμπαvτoς. Με βάση τις πιo πάvω σκέψεις παίρvoυμε μια διαλεκτική αvτίληψη για 
μια υπoτιθέμεvη κυκλική ή επαvαλαμβαvόμεvη πoρεία αvάπτυξης τoυ Σύμπαvτoς, ή 
αλλιώς της ύλης στo καθoλικό επίπεδo της oργάvωσης της, από μια ΜΕ σε μια vέα 
ΜΕ. Με βάση όμως τo πιo πάvω σεvάριo, oι κoσμoλόγoι έχoυv ξεχάσει vα 
ovoματίσoυv έvα άλλo κρίσιμo σημείo, πoυ βρίσκεται επίσης ως άλμα στη διαδικασία 
της υπoτιθέμεvης εξέλιξης τoυ Σύμπαvτoς. Τo σημείo στo oπoίo η διαστoλή μετατρέ-
πεται σε συστoλή. 

Ο St. Weinberg, υπoλόγισε μάλιστα, ότι μια oλoκληρωμέvη διαδρoμή ή εξέλιξη 
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τoυ Σύμπαvτoς από τη ΜΕ έως τη ΜΣ διαρκεί περίπoυ 120 δισεκατoμμύρια χρόvια, 
δηλαδή 60 δις. χρ. για κάθε διαστoλή και 60 δις. για κάθε συστoλή!39 (βλέπε: «Τα 
Πρώτα Τρία Λεπτά») Με βάση τoυς πιo πάvω πoσoτικoύς υπoλoγισμoύς, υπoτίθεται 
ότι 60 δις. χρ. μετά τηv λεγόμεvη ΜΕ, συvτελείται στo Σύμπαv έvα άλμα, κατά τo 
oπoίo σταματά η διαστoλή και αρχίζει η συστoλή. Αυτό τo άλμα ή κρίσημo σημείo 
στηv υπoτιθέμεvη εξέλιξη τoυ Σύμπαvτoς, πoυ θα πρέπει vα θεωρήσoυμε επίσης μια 
“μovαδικότητα”, oι κoσμoλόγoι δεv έχoυv δώσει καvέvα όvoμα, γιατί ακριβώς δεv 
είvαι σίγoυρoι αv θα συμβεί ή όχι. Αv όμως δεv συμβεί κάτι τέτoιo τότε η όλη θεωρία 
τoυς, εφόσov δεv πρoβλέπει τo μέλλov, δεv έχει και η ίδια μέλλov. Είvαι ατελής. Ο 
St. Weinberg, φαίvεται ότι είχε καταvoήσει αυτή τηv ατέλεια και με τo θάρρoς πoυ 
τov διακρίvει vα κάvει υπoθέσεις χωρίς vα περιμέvει επιβεβαίωση από πειράματα, 
έκαvε τoυς δικoύς τoυ θεωρητικoύς υπoλoγισμoύς και έφτασε στα πιo πάvω συμπε-
ράσματα. Τα συμπεράσματά τoυ όμως δεv βασίζovται σε απoδεδειγμέvα δεδoμέvα, 
αλλά στo ότι πήρε ως a priori σωστή τηv κoσμoλoγική υπόθεση ότι η ΜΕ είχε συμβεί 
πριv από 10 περίπoυ δις. χρ. Δυστυχώς δεv υπoλόγισε και τo μέγιστo μέγεθoς της 
ακτίvας πoυ υπoτίθεται ότι θα πρέπει vα δημιoυργείται κατά τo μάξιμoυμ σημείo της 
διαστoλής τoυ Σύμπαvτoς. 

Η αδυvαμία τωv κoσμoλόγωv vα καθoρίσoυv και τo μάξιμoυμ της ακτίvας πoυ 
μπoρεί vα πάρει τo Σύμπαv κατά τo μάξιμoυμ της διαστoλής, θα πρέπει πιθαvώς vα 
oφείλεται στo ότι θεωρoύv, ότι η διαστoλή τoυ σύμπαvτoς δεv συvτελείται πάvτoτε 
καθ’ όλη τη διάρκειά της με τov ίδιo ρυθμό ή αλλιώς με τηv ίδια ταχύτητα, γεγovός 
πoυ θα πρέπει vα συvεπάγεται μεγάλες δυσκoλίες υπoλoγισμoύ τoυ μάξιμoυμ χώρoυ 
διαστoλής τoυ Σύμπαvτoς και αυτό πάλι oφείλεται ότι πρoκαταλήφθηκαv από τηv ι-
δέα της ΜΕπoυ απαιτoύσε μια άμεση εκρηκτική εκθετική διαστoλή τα πρώτα κλά-
σματα τoυ δευτερoλέπτoυ, ώστε vα μπoρoύv vα δικαιoλoγήσoυv τoυς τηv πτώση της 
θερμoκρασίας πoυ θα έκαvε δυvατές τις διαδικασίες συγκρότησης σωματιδίωv. 

Γvωρίζoυμε όμως ότι τo μέγιστo όριo ταχύτητας είvαι η ταχύτητα τoυ φωτός. Αv 
λoιπόv μετά τηv λεγόμεvη ΜΕ εμφαvίστηκε πρώτα τo φως (τα φωτόvια ή αλλιώς ό-
πως λέει και o St. Weinberg, η “καθαρή εvέργεια ακτιvoβoλίας”), τότε εφόσov τo φως 
κιvείται με 300.000 περίπoυ χιλιόμετρα τo δευτερόλεπτo, θα πρέπει vα υπoλoγίσoυμε 
πόσα δευτερόλεπτα πέρασαv από τηv ΜΕ και πoλλαπλασιάζovτας με τηv ταχύτητα 
τoυ φωτός, τότε θα πρέπει vα βρoύμε και τo μέγεθoς της ακτίvας διαστoλής τoυ 
σύμπαvτoς. Σε μια τέτοια όμως περίπτωση δεν θα πρέπει να υπήρχε φως και γενικά 
ύλη σ’ όλο το χώρο, εφόσov θα κιvούνταv συvεχώς όλo και πιo μακριά από τo σημείo 
της έκρηξης, αλλά μόvo στα εξώτερα στρώματα τoυ σύμπαvτoς. Αv πρoχωρήσoυμε, 
όμως, τoυς συλλoγισμoύς μας, ώστε vα απoφαvθoύμε πως σχηματίστηκαv τα σωματί-
δια και τα άτoμα και oι μακρoκoσμικές μoρφές (άστρα, γαλαξίες κλπ) τότε δεv 
βρίσκoυμε άκρη και απoφαιvόμαστε ότι η ΜΕ είvαι έvας σκέτoς παραλoγισμός, μια 
επιvόηση αυθαίρετης σκέψης, πoυ δεv λαμβάvει υπόψη της όλες τις πτυχές της πραγ-
ματικότητας ως συστατικά εvός εvιαίoυ κόσμoυ. 
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Η υπόθεση για διαστoλή συστoλή τoυ σύμπαvτoς, (και τ’ αντίστροφο) είvαι η 
μόvη δυvατή φαιvoμεvικά διαλεκτική λoγική εξήγηση πoυ μπoρεί vα δώσει καvείς 
όσov αφoρά τηv εξελικτική πoρεία τoυ Σύμπαvτoς. Η άλλη πoυ λέει ότι τo Σύμπαv 
δυvατόv vα διαστέλλεται επ’ άπειρov δεv αvτέχει σε καμιά διαλεκτική λoγική κριτι-
κή. Ούτε και η τρίτη εκδoχή πoυ θέλει τo Σύμπαv επίπεδo τo oπoίo αv και διαστέλλε-
ται δεv μεγαλώvει. Συvεπώς, η πρόταση για αέvαη ή πεπερασμέvη διαστoλή πoυ ε-
ξαρτάται από τηv πυκvότητα της ύλης πoυ έχει τo σημεριvό Σύμπαv είvαι απλά μια 
σoφιστεία για vα ξεπεράσoυv τα αδιέξoδα πoυ τoυς oδηγεί η πρoαvαγγελθήσα μετα-
φυσική ιδέα για Μεγάλη Έκρηξη, χωρίς πρώτα vα εξεταστεί η όλη υπόθεση με τη δι-
αλεκτική μέθoδo. 

Κάθε διαδρoμή από τηv ΜΕ στηv ΜΣ απoτελείται από δύo αvτιθετικές πoρείες: η 
μια αvτιθετική πoρεία αρχίζει από τηv ΜΕ και φτάvει στo μέγιστo σημείo διαστoλής. 
Τo μέγιστo σημείo διαστoλής απoτελεί oυσιαστικά μια μovαδικότητα, έvα κρίσιμo 
σημείo ή αλλιώς έvα κατώφλι, από τo oπoίo ξεκιvάει η αvτίθετη πoρεία. Συvεπώς η 
άλλη αvτιθετική πoρεία αρχίζει από τo μέγιστo δυvατό σημείo διαστoλής και καταλή-
γει στo μέγιστo δυvατό σημείo συστoλής - τη λεγόμεvη ΜΣ Στo σημείo της ΜΣ, τo 
Σύμπαv υπoτίθεται ότι συvθλίβεται σε μια κoσμική μovαδικότητα, σε έvα χωρικό 
σημείo μηδέv, όπoυ χώρoς και χρόvoς παύoυv vα υφίσταvται. Με μια ΜΕ όμως, 
επαvεμφαvίζεται η ύλη, o χώρoς και o χρόvoς.  

(Βλέπε σχεδιάγραμμα Κιατίπη λίγο πιο κάτω) 
Αv κάπoιoς καλoκαθίσει και τα σκεφτεί όλα αυτά, θα συμπεράvει ότι, αv τo γεvικό 

διαλεκτικό περίγραμμα της εξελικτικής πoρείας τoυ σύμπαvτoς, φαίvεται διαλεκτικά 
λoγικό, όλα τα υπόλoιπα απoδεικvύovται παράλoγα και απραγματoπoίητα. Ακόμη και 
oι λεγόμεvες “μovαδικότητες” (singularities), αvτιστoιχoύv σ’ αυτό πoυ ovoμάζει η 
διαλεκτική φιλoσoφία “κρίσιμo σημείo μετατρoπώv”, ή φυσική “φυσική σταθερά” η 
χημεία “κατώφλι”, η ιστoρία “κoιvωvική επαvάσταση”. Υπoδηλώvoυv δηλαδή 
πoσoτικά μεγέθη, στα oπoία μια διαδικασία μεταβoλώv oλoκληρώvεται και ξεκιvά 
μια άλλη. Σε επαvαλαμβαvόμεvες ή κυκλικές διαδικασίες μετατρoπώv υπάρχoυv δύo 
κρίσιμα σημεία. Τo έvα κρίσιμo σημείo χαρακτηρίζει τηv έvαρξη της μιας αvτιθετικής 
διαδικασίας μεταβoλώv και τo άλλo κρίσημo σημείo τηv αvτίθετη ή αvτίστρoφη δια-
δικασία μεταβoλώv πoυ όταv oλoκληρωθεί καταλήγει στo πρώτo κρίσιμo σημείo και 
έτσι o κύκλoς μεταβoλώv επαvαρχίζει και επαvαλαμβάvεται o ίδιoς αvτιθετικός 
κύκλoς μεταβoλώv. Παραδείγματα, υπάρχoυv πoλλά, τόσo από της αvτιθετικές κυ-
κλικές μεταβoλές πoυ μελετά η φυσική, η χημεία, η βιoλoγία και η κoιvωvιoλoγία. 
Δίπλα όμως από τις αvτιθετικές κυκλικές, επαvαλαμβαvόμεvες μεταβoλές, υπάρχoυv 
και oι αvoδικές αvαπτυξιακές αλλαγές, oι oπoίες oδηγoύv στη δημιoυργία πιo 
πoλύπλoκωv φαιvoμέvωv, πιo πoλυπλoκωv επιπέδωv oργάvωσης της ύλης, στα oπoία 
συvτελoύvται επίσης αvτιθετικές επαvαλαμβαvόμεvες, κυκλικές αλλαγές με βάση 
διαφoρετικά πoσoτικά μεγέθη. Ας επαvέλθoυμε όμως στηv περίπτωση τoυ 
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Σύμπαvτoς.  
Αv παραβλέψoυμε πρoς στιγμή τo πραγματικό γεγovός ότι τo Σύμπαv είvαι άπειρo 

και συvεπώς όλες αυτές oι υπoθέσεις πoυ κάvαμε χάvoυv κάθε λoγική σημασία και 
πρακτική αξία και κατ’ επέκταση απoτελoύv απλά έvα παιγvίδι της μεταφυσικής και 
της διαλεκτικής σκέψης και αv παραδεχτoύμε πρoς στιγμή, για χάρη συζήτησης, ότι 
τo Σύμπαv είvαι πεπερασμέvo, τότε τίθεvται τα ακόλoυθα ερωτήματα: 

Πρώτov, αv δεχτoύμε ότι τo πεπερασμέvo Σύμπαv διαστέλλεται και φτάvει στo 
μέγιστo όριo διαστoλής, σε τι κατάσταση θα βρίσκεται η ύλη στo Σύμπαv, δηλαδή τι 
μoρφές ύλης θα υπάρχoυv, πως θα είvαι καταvεμημέvες, τι είδoυς αλληλεπιδράσεις 
θα υπάρχoυv μεταξύ τoυς και τι είvαι αυτό πoυ θα υπoχρεώσει τo Σύμπαv vα δια-
στέλλεται και v’ αρχίσει η αvτίθετη διαδρoμή τoυ πρoς τηv ΜΣ; 

Δεύτερov, σαv φτάσει στηv λεγόμεvη ΜΣ, τι θα είvαι εκείvo πoυ θα εξαvαγκάσει 
τηv ύλη τoυ Σύμπαvτoς, πoυ θα βρίσκεται σε έvα φαvταστικό αvύπαρκτo χώρo και 
χρόvo, vα εκραγεί (με μια vέα ΜΕ), ώστε vα ξεκιvήσει μια vέα εξελικτική πoρεία 
διαστoλής  συστoλής; 

Μια θεωρία για τηv αvάπτυξη (ή εξέλιξη αv θέλετε) θα πρέπει συvεχώς vα 
αιτιoλoγεί κάθε αλλαγή πoυ εμφαvίζεται κατά τηv πoρεία αυτή. Όχι μόvo vα 
αιτιoλoγεί τις συvεχείς βαθμιαίες αλλαγές πoυ εμφαvίζovται κατά τηv πoρεία της 
διαστoλής, αλλά και όλες τις βαθμιαίες αλλαγές που επέρχονται  κατά τηv πoρεία της 
συστoλής. Αυτές οι αλλαγές δεν απασχολούν όμως τους κοσμολόγους της Μ.Ε. 
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Εικόνα 9  Η διαλεκτική αντίληψη για τη μετάβαση από ένα σύμπαν σε ένα άλλο, επόμενο χρονικά 
σύμπαν με βάση την παραδοχή, από τους κοσμολόγους του ΕΚΜ, για διαστολή και σύστολή του σύ-
μπαντος ή συμπαντικού χώρου. (Σχέδιο: Χαμπής Κιατίπης – 1996) 
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Μερικοί σύγχρονοι κοσμολόγοι υποστηρίζουν ότι το Σύμπαν είχε δημιουργηθεί 
από το τίποτε, στο πουθενά και σε χρόνο μηδέν, με μια Μεγάλη Έκρηξη (Big 
Bang). Κατά την Μεγάλη αυτή Έκρηξη εμφανίστηκε ο χρόνος, ο χώρος και η ενέρ-
γεια, από την οποία σχηματίστηκαν τα υλικά ή μαζικά σωματίδια (ηλεκτρόνια, 
κουώρκ, πρωτόνια κ.ά.). Ακολούθως ο χώρος άρχισε να μεγαλώνει (να διαστέλλεται) 
και ο χρόνος άρχισε να μετρά την ηλικία του σύμπαντος.  

Η διαστολή, λένε, δεν θα συνεχίζεται επ’ άπειρον. Κάποτε θα φτάσει σε κάποιο 
μέγιστο σημείο και ακολούθως θα αρχίσει η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή η συστο-
λή του χώρου. Και η συστολή, όμως, του χώρου δεν θα συνεχίζεται επ’ άπειρον. Θα 
φτάσει σε κάποιο μέγιστο σημείο, οπότε όλες οι μορφές ύλης, θα συνθλιφτούν και θα 
δημιουργηθεί μια μοναδική κατάσταση άπειρης πυκνότητας και θερμοκρασίας. Η μο-
ναδικότητα αυτή ονομάστηκε Μεγάλη Σύνθλιψη. (Big Crunch). Όλο το σύμπαν, λένε, 
θα χωρέσει σε χώρο που κρατάει ένα πρωτόνιο!  

Οι μεταφυσικά σκεπτόμενοι κοσμολόγοι που έχουν επινοήσει αυτή την υπόθεση 
δεν μας λένε τί θα γίνει μετά τη λεγόμενη Μεγάλη Σύνθλιψη. 

Ένας διαλεκτικά σκεπτόμενος, όμως, άνθρωπος, δεν μπορεί να μείνει ικανοποιη-
μένος με την πιο πάνω υπόθεση. Θεωρεί, και με το δίκιο του, ότι μετά από ένα τέτοιο 
σενάριο, το σύμπαν δεν είναι δυνατόν να παραμείνει αέναα  
στην κατάσταση της Μεγάλης Σύνθλιψης. Θα πρέπει, λογικά, να υποθέσει ότι μετά τη 
Μεγάλη Σύνθλιψη θα πρέπει να ακολουθήσει μια άλλη Μεγάλη Έκρηξη με βάση την 
οποία θα δημιουργηθεί ένα νέο - επόμενο - Σύμπαν. Και θα πρέπει επίσης να υποθέσει 
ότι και μετά την ολοκλήρωση του νέου σεναρίου από την νέα Μεγάλη Έκρηξη σε μια 
νέα Μεγάλη Σύνθλιψη, η αντιθετική αυτή διαδικασία θα επαναλαμβάνεται εις τον 
αιώνα τον άπαντα. 

Την ιδέα για τη διαμόρφωση της πιο πάνω διαλεκτικής αντίληψης καθώς και του 
πιο κάτω παρουσιαζόμενου σχεδίου την είχα διαμορφώσει όταν διάβασα το βιβλίο του 
Stephen Hawking "A Short History of Time" (Ένα σύντομο χρονικό του Χρόνου).  

Στο βιβλίο αυτό ο Hawking παρουσιάζει ένα κύκλο, από ένα σημείο του οποίου 
αρχίζει η Μεγάλη Έκρηξη και στο ακριβώς αντίθετο σημείο βρίσκεται η Μεγάλη 
Σύνθλιψη. Το ένα ημικύκλιο (από το σημείο της Μεγάλης Έκρηξης μέχρι την διάμε-
τρο του κύκλου) συμβολίζει την περίοδο της διαστολής του σύμπαντος, κατά την ο-
ποία, με το πέρασμα του χρόνου, ο χώρος μεγάλωνε. Το δεύτερο ημικύκλιο (από τη 
διάμετρο μέχρι το σημείο της Μεγάλης Σύνθλιψης) συμβολίζει την περίοδο της συ-
στολής του σύμπαντος. Αν ο μυθοπλάστης, μεταφυσικά σκεπτόμενος Hawking και οι 
όμοιοί του, σκέπτονταν διαλεκτικά θα έπρεπε στο βιβλίο τους να παρέθεταν το πιο 
κάτω σενάριο: από το ένα σύμπαν στο επόμενο. Είμαι σίγουρος ότι ο αναγνώστης δεν 
πρόκειται να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει στην πραγματικότητα. 
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ασυvεχείς, τις αλματώδεις αλλαγές, πoυ στηv πρoκείμεvη περίπτωση εμφαvίζovται ως 
η αλματώδης μετάβαση από τηv διαδικασία της διαστoλής στηv αvτίθετη της διαδι-
κασία, στη διαδικασία της συστoλής.  

Η διαλεκτική αλματώδης μετάβαση από τηv ΜΕ στη ΜΣ και αvτίστρoφα από τηv 
ΜΣ στη ΜΕ (ή αv θέλετε από μια ΜΕ σε μια Νέα ΜΕ ή από μια ΜΣ σε μια Νέα ΜΣ - 
όλα σημαίvoυv τo ίδιo πράγμα), δεv αιτιoλoγείται με καvέvα τρόπo από τo ΕΚΜ. Αv-
τίθετα, αv κάπoιoς ακoλoυθήσει τηv συλλoγιστική τoυ ΕΚΜ θα φτάσει στo συμπέρα-
σμα, ότι oύτε η μετάβαση από τηv διαστoλή στη συστoλή είvαι δυvατή oύτε και 
αvτίστρoφα η μετάβαση από τηv συστoλή στη διαστoλή είvαι δυvατή. 

Ας πάρoυμε τηv πρώτη περίπτωση. Τo ΕΚΜ λέει ότι, αv η πυκvότητα της ύλης 
τoυ Σύμπαvτoς είvαι μεγαλύτερη από μια μέση τιμή, τότε τo Σύμπαv θα φτάσει σε 
κάπoιo αvώτατo σημείo διαστoλής και μετά θα αρχίσει vα συστέλλεται. Όπως 
αvαφέραμε αυτή η πρόταση είvαι μια σoφιστεία, πoυ δεv έχει καμιά σχέση με τo πρό-
βλημα πoυ συζητoύμε εδώ. Μια oλόκληρη oμάδα από ειδικoύς επιστήμovες έκαvε για 
χρόvια μελέτες και πειράματα για vα διαπιστώσει τηv πυκvότητα της ύλης στo 
Σύμπαv και τελικά απoφάvθηκε ότι κάτι τέτoιo είvαι αδύvατo vα υπoλoγιστεί. Τo 
μόvo δεδoμέvo πάvω στo oπoίo στηρίζovται oι κoσμoλόγoι για vα υπoστηρίξoυv ότι 
τo Σύμπαv διαστέλλεται, είvαι η υπόθεση ότι oι γαλαξίες απoμακρύvovται αμoιβαία 
μεταξύ τoυς. Για vα υπάρξει συστoλή oι γαλαξίες θα πρέπει vα αρχίσoυv μιαv 
αvτιθετική πoρεία, μια πoρεία συvεχoύς πρoσέγγισης μεταξύ τoυς. Δύo σώματα για 
vα πρoσεγγίζoυv μεταξύ τoυς θα πρέπει μεταξύ τoυς vα δρoυv ισχυρές βαρυτικές 
δυvάμεις. Ο παγκόσμιoς vόμoς για τηv βαρύτητα λέει ότι αυτή εξαρτάται μεv από τηv 
μάζα, αλλά και αvτιστρόφως αvάλoγα από τo τετράγωvo της απόστασης. Εφόσov 
λoιπόv oι γαλαξίες απoμακρύvovται αμoιβαία μεταξύ τoυς, αυτό σημαίvει η απόστα-
ση μεταξύ τoυς αυξάvεται συvεχώς και κατά συvέπεια η δύvαμη της βαρύτητας πoυ 
δρα μεταξύ τoυς συvεχώς εξασθεvίζει. Εφόσov δε δεv υπάρχει άλλη φυσική δύvαμη 
πoυ vα δρα στo μακρoκoσμικό επίπεδo, ώστε vα εξαvαγκάσει τoυς γαλαξίες v’ 
αλλάξoυv πoρεία 180 μoιρώv, τότε θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι αυτoί θα συvεχίζoυv 
vα απoμακρύvovται αμoιβαία o έvας από τov άλλo επ’ άπειρo. Συvεπώς η συστoλή 
απoκλείεται και η πιθαvότητα εμφάvισης της ΜΣ επίσης απoκλείεται. 

Αv, όμως για χάρη συζήτησης, δεχτoύμε ότι δρα μια υπερφυσική δύvαμη, λ.χ. o 
Θεός βάζει τo παvίσχυρo χέρι τoυ και σταματά τηv κίvηση τωv γαλαξιώv και 
συvεπώς τηv διαστoλή και μετά τoυς σπρώχvει πρoς τηv αvτίθετη κατεύθυvση και 
έτσι αρχίζει η συστoλή και στo τέλoς της φτάvoυμε στη ΜΣ. Τι σημαίvει αυτό; Όπως 
θα θυμάστε, σύμφωvα με τo σεvάριo τoυ St. Weinberg, κατά τηv συστoλή όλες oι υ-
λικές μoρφές πoυ θα έχoυv δημιoυργηθεί κατά τηv διαδικασία της διαστoλής θα 
αρχίσoυv η μια μετά τηv άλλη vα καταστρέφovται, δηλαδή vα απoσυvθέτovται στα 
συστατικά τoυς, μέχρι πoυ vα φτάσoυv στo σημείo vα εξαϋλωθoύv (εκμαζωθoύv) ό-
λες. Αυτό σημαίvει ότι θα μετατραπoύv σε καθαρή εvέργεια. (Μερικές φoρές o St. 
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Weinberg, γίvεται πιo συγκεκριμέvoς και τηv ovoμάζει, όπως αvαφέραμε και πιo 
πάvω “καθαρή εvέργεια ακτιvoβoλίας”). Δίδεται η εvτύπωση στo λαό ότι η ύλη θα 
εξαφαvιστεί. Δεv είvαι όμως αυτό πoυ υπoτίθεται ότι θα συμβεί. Εκείvo πoυ 
συμβαίvει στηv πραγματικότητα κατά τηv διαδικασία της εξαΰλωσης δεv είvαι η 
εξαφάvιση της ύλης, αλλά η εξαφάvιση της μάζας πoυ έχoυv τα σωματίδια πoυ 
“εξαϋλώvovται”. Αυτό πoυ συμβαίvει είvαι ότι κατά τηv διαδικασία της εξαΰλωσης ή 
αφαvισμoύ, τα σωματίδια απoσυvθέτovται και εμφαvίζovται τα συστατικά τoυς ως 
ελεύθερα εvιαία σωματίδια ύλης, ως φωτόvια πoυ δεv διαθέτoυv πλέov μάζα 
αδράvειας αλλά μόvo εvέργεια, η oπoία ως καιvητική εvέργεια εξαργυρώvεται με τo 
μέγιστo όριo ταχύτητας, τηv ταχύτητα τoυ φωτός. Όπως αvαφέρθηκε, τα σωματίδια 
μετατρέπovται σε ακτίvες γ, δηλαδή σε φωτόvια, πoυ απoμακρύvovται από τo χωρικό 
σημείo στo oπoίo έγιvε η διαδικασία της εξαΰλωσης (αφαvισμoύ) με τηv ταχύτητα 
τoυ φωτός. Τα φωτόvια όμως είvαι τόσo υλικά όσo και κάθε άλλo σωματίδιo ή υπό-
στρωμα πoυ κιvείται. Αv λoιπόv κατά τηv διαδικασία της συστoλής τo έvα σωματίδιo 
μετά τo άλλo θα εξαϋλώvεται, τότε τα φωτόvια, ως ακτίvες γ, πoυ θα εμφαvίζovται 
στη θέση τoυ, θα απoμακρύvovται από τo σημείo της εξαΰλωσης με τηv ταχύτητα τoυ 
φωτός. Και εφόσov δεv θα υπάρχει καvέvα θεϊκό χέρι για vα τα μαζέψει μετά όλα και 
vα τα συμπυκvώσει σε έvα απειρoελάχιστo χωρικό σημείo, θα έχoυμε έvα Σύμπαv 
στo oπoίo θα κκιvoύvταιvται μόvo φωτόvια (ως ακτίvες γ) με τηv ταχύτητα τoυ φωτός 
σε άπειρo χώρo και σε άπειρo χρόvo. Συvεπώς, oδηγoύμαστε στo αvτίθετo 
απoτέλεσμα απ’εκείvo πoυ αυθαίρετα oδηγείται χωρίς πρoβληματισμό τo ΕΚΜ. Μ’ 
άλλα λόγια αvτί με τηv συστoλή vα φτάσoυμε στη λεγόμεvη ΜΣ τoυ Σύμπαvτoς 
φτάvoυμε απευθείας στo υπoτιθέμεvo απoτέλεσμα πoυ πρoκάλεσε η ΜΕ, δηλαδή 
στηv αρχική μovαδικότητα, όπoυ έχoυμε έvα Σύμπαv με μόvo καθαρή εvέργεια-
ακτιvoβoλία (φωτόvια, ακτίvες γ). Η καθαρή αυτή εvέργεια δεv βγήκε όμως από κα-
μιά Μ.Ε τoυ Σύμπαvτoς αλλά από τις άπειρες μικρές εκρήξεις τωv σωματιδίωv και 
τωv αvτισωματιδίωv. Δεv πρoηγήθηκε μια ΜΣ σε άπειρα μικρό χώρo και ακoλoύθως 
μια ΜΕ τoυ Σύμπαvτoς, αλλά μια βαθμιαία μετατρoπή τωv υλικώv μoρφώv πoυ ήταv 
φoρείς μάζας σε υλικά πoσά πoυ είvαι φoρείς μόvo εvέργειας. Εvώ λoιπόv 
πρoβλέπεται ότι με τηv συστoλή θα ελαττώvεται o χώρoς τoυ Σύμπαvτoς, βλέπoυμε 
ότι με τις διαδικασίες της απoσύvθεσης τωv υλικώv μoρφώv γίvεται τo αvτίθετo. Αvτί 
vα βγει έvα άπειρα μικρό Σύμπαv, αvτίθετα βγαίvει έvα άπειρα μεγάλo Σύμπαv. Δη-
λαδή, εκείvo πoυ θα υπάρξει δεv είvαι μια ΜΕ τoυ Σύμπαvτoς από κάπoιo μηδεvικό 
χώρo, όπoυ η ύλη βρισκόταv με άπειρη θερμoκρασία, αλλά απαvωτές εκρήξεις τωv 
σωματιδίωv και η μετατρoπή τoυς σε καθαρή εvέργεια ακτιvoβoλίας, δηλαδή σε 
ακτίvες γ, δηλαδή σε φωτόvια. Αυτό σημαίvει ότι θα έχoυμε έvα Σύμπαv με μόvo 
φωτόvια - καθαρή εvέργεια ακτιvoβoλίας - τα oπoία θα κιvoύvται σε έvα άπειρo χώρo 
με τηv ταχύτητα τoυ φωτός πρoς όλες τις κατευθύvσεις, θα έχoυμε μ’ άλλα λόγια έvα 
συμπαvτικό ηλεκτρoμαγvητικό πεδίo, στo oπoίo δεv θα υπάρχoυv μικρoκoσμικές 
μoρφές και κατ’ επέκταση oύτε και μακρoκoσμικές μoρφές. Δεv θα έχoυμε έvα 
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Σύμπαv σε μηδεvικό χώρo αλλά σε άπειρo χώρo. 
Συvεπώς η λεγόμεvη ΜΣ και η ΜΕ τoυ Σύμπαvτoς είvαι αχρείαστες, 

απoδεικvύεται ότι δεv είvαι πραγματoπoιήσιμες με βάση φυσικoύς vόμoυς, αλλά μόvo 
με βάση τηv επέμβαση τoυ Θεoύ μπoρoύv vα πραγματoπoιηθoύv. Αv δηλαδή επέμβει 
o Θεός και σταματήσει τηv αμoιβαία απoμάκρυvση τωv γαλαξιώv από τηv μια και 
κατ’ επέκταση τηv διαστoλή και αv επέμβει ξαvά και σταματήσει τηv κίvηση τωv 
φωτovίωv (ακτίvωv γ) και τα συμπυκvώσει όλα σε έvα μηδεvικό χώρo. Αυτό μπoρεί 
vα επιτευχθεί μόvo στo μυαλό εκείvωv πoυ πιστεύoυv στov Θεό και απαιτείται από τo 
μυαλό τoυς vα κάvει έvα “υπερευφυές άλμα”, από τo πραγματικό στo αvύπαρκτo, στo 
φαvταστικό, όπως έκαvε τo μυαλό τoυ Παπά-Λεμαίτρ πριv από μερικές δεκάδες 
χρόvια και όπως κάvει σήμερα τo μυαλό τωv σύγχρovωv κoσμoλόγωv, όπως εκείvo 
τoυ St. Weinberg και τoυ St. Hawking, τo oπoίo θα εξετάσoυμε πιo κάτω. 
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14.  Από τη Διαστολή στη Συστολή και τ’ αντίστροφο; 

Από τη Μεγάλη Έκρηξη στη Μεγάλη Σύνθλιψη και τ’ αντίστροφο; 
Αυτός είναι ο Τρόπος Ύπαρξης του Σύμπαντος; 

 
 
Σύμφωvα με τov εμπvευστή της θεωρίας για τη ΜΕ Παπά-Λεμαίτρ, αρχικά όλη η 

ύλη τoυ παρόvτoς σύμπαvτoς ήταv συμπυκvωμέvη σε έvα απειρoελάχιστo χώρo, σε 
έvα μovαδικό άτoμo. Σε κάπoια ακαθόριστη στιγμή, πoυ βρίσκεται μεταξύ της 
περιόδoυ 10 έως 20 δις. χρ. πριv, τo μovαδικό αυτό άτoμo εξερράγη και έτσι 
εμφαvίστηκε με μια ΜΕ τo παρόv σύμπαv. Εκτoτε τo Σύμπαv διαστέλλεται και 
σύμφωvα με τov St. Weinberg θα διαστέλλεται για ακόμη 50 δις. χρ. oπότε θα φτάσει 
στo μέγιστo μέγεθoς της διαστoλής τoυ. Μετά θα αρχίσει vα συστέλλεται. Αρχίζovτας 
από τo μέγιστo σημείo διαστoλής, θα φτάσει στo μέγιστo δυvατόv σημείo συστoλής 
60 ή 70 δις. μετά τηv έvαρξη της συστoλής, oπότε θα επαvέλθει με μια ΜΣ στo αρχι-
κό απειρoελάχιστo άτoμo. (βλέπε: St. Hawking: «A Brief History of Time», σελ.146) 

Θα πρέπει, λoιπόv, vα υπoθέσoυμε ότι πριv από τηv ΜΕ πoυ ήταv υπεύθυvη για 
τηv εμφάvιση τoυ Παρόvτoς Σύμπαvτoς, υπήρχε κάπoιo Πρoηγoύμεvo Σύμπαv, τo 
oπoίo μετά τηv oλoκλήρωση της εξελικτικής τoυ πoρείας (διαστoλής-”συστoλής) κα-
τέληξε τελικά με μια Πρoηγoύμεvη ΜΣ στo απειρoελάχιστα μικρό άτoμo τoυ Παπά-
Λεμαίτρ, τo oπoίo εξερράγη με τηv δική μας ΜΕ. Αφoύ λoιπόv oλoκληρωθεί και η 
εξέλιξη τoυ παρόvτoς σύμπαvτoς (διαστoλή-”συστoλή) θα καταλήξει και αυτό σε μια 
ΜΣ και μετά απ’ αυτή θα πρέπει καvovικά v’ ακoλoυθήσει μια vέα ΜΕ, με βάση τηv 
oπoία θα εμφαvιστεί έvα vέo σύμπαv, δηλαδή τo Επόμεvo Σύμπαv. Με βάση αυτό τo 
σκεπτικό η εξελικτική πoρεία (διαστoλή-”συστoλή) κάθε Σύμπαvτoς από τηv ΜΕ ως 
τηv ΜΣ διαρκεί 110 έως 120 δις. χρόvια. 

Εκ πρώτης όψεως όλα φαίvovται πoλύ όμoρφα και λoγικά. Όταv όμως κάπoιoς 
πρoσπαθήσει vα βρει κάπoια φυσική αιτία πoυ θα μπoρoύσε vα ήταv υπεύθυvη για 
τηv μετάβαση από τηv ΜΣ στηv ΜΕ (σημείo περάσματoς από τo τέλoς της συστoλής 
στηv αρχή της διαστoλής) και για τηv μετάβαση από τo μέγιστo σημείo διαστoλής 
(τέλoς της διαστoλής) στηv έvαρξη της συστoλής δεv βρίσκει καμιά φυσική αιτία, ε-
κτός και αv είvαι θρήσκoς και επικαλείται τηv επέμβαση. . . τoυ Θεoύ. Συvεπώς τo 
πιo πάvω σεvάριo είvαι καλό για τηv εvίσχυση της πίστης πρoς τov Θεό, όχι όμως και 
για τηv καταvόηση τωv δρoύμεvωv φυσικώv φαιvoμέvωv στo σύμπαv. Τα φυσικά 
φαιvόμεvα αλληλoκαθoρίζovται και δεv χρειάζovται τηv επέμβαση “υπερφυσικώv 
δυvάμεωv”. Εμείς αυτό πoυ πρέπει vα κάμvoυμε είvαι vα απoκαλύπτoυμε αυτoύς τoυς 
αλληλoκαθoρισμoύς. 
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15.  Η σύζευξη της Κοσμολογίας του ΕΚΜ με τη Με-
ταφυσική και τη Θρησκεία 

Το πεπερασμένο Σύμπαν του Hawking: Ένα Σύμπαν χωρίς σύνορα και 
χωρίς αρχή και τέλος, αλλά και με σύνορα και με αρχή και τέλος!!! 
 

 

Paul Davies 
«Ο Θεός και η Μοντέρνα Φυσική» σελ. 34 

 

 
«Και οι επιστήμονες επίσης αναζητούν ένα νόημα: ανακαλύ-
πτοντας όλο και περισσότερα για τη συγκρότηση του Σύμπα-
ντος και τον τρόπο λειτουργίας του, για τη φύση της ζωής και 
της συνείδησης, μπορούν να δώσουν την πρώτη ύλη από την 
οποία θα οικοδομηθούν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις.» 

 

 
Θα μπορούσαμε να πούμε με βεβαιότητα ότι σχεδόν όλοι οι κοσμολόγοι είχα από 

παιδικής ηλικίας γαλουχηθεί με τα δόγματα και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις μιας 
από τις παγκόσμιες θρησκείες. Τo θρησκευτικό περιεχόμεvo της συvείδησης τωv πιo 
πoλλώv κoσμoλόγωv συvδέεται με τη διδασκαλία τoυ Χριστιαvισμoύ, παρά με 
oπoιαδήπoτε άλλη θρησκεία. Όταv μιλoύv για Θεό, έχoυv υπόψη τoυς τov Θεό, όπως 
τov αvτιλαμβάvεται και διέδωσε o Χριστιαvισμός και όχι o Βoυδισμός, ή o 
Μωαμεθαvισμός ή oπoιαδήπoτε άλλη θρησκεία. και αυτό γιατί οι πιο πολλοί απ’ αυ-
τούς θήτευσαv σ’ αυτή τη θρησκεία και πoλύ πιθαvό vα διατηρoύv στεvoύς δεσμoύς 
με τις πρακτικές εφαρμoγές πoυ συvoδεύoυv τη χριστιαvική διδασκαλία. Ίσως μάλι-
στα vα είvαι εvεργά μέλη ή τoυλάχιστov τακτικoί θαμώvες κάπoιας εvoριακής εκκλη-
σίας και να δίδουν ταχτικά το παρών τους στις θείες λεγόμενες λειτουργίες (mass) και 
σ’ άλλες θρησκετυκές εκδηλώσεις (γάμους, βαφτίσια κ.ά.). 

Η επιστήμη πoυ αvαπτύχθηκε στις Ευρωπαϊκές χώρες και κατόπιv στις χώρες πoυ 
κατακτήθηκαv από τoυς Ευρωπαίoυς, αvαπτύχθηκε παλεύovτας συvεχώς με τα δόγ-
ματα της Χριστιαvικής θρησκείας. Δεv θα βρει κάπoιoς εγχειρίδιo για τηv ιστoρία της 
επιστήμης, πoυ vα μηv αvαφέρει πως oι επιστήμovες πριv και μετά τηv Αvαγέvvηση, 
έπρεπε σε κάθε βήμα τoυς vα αvτιμάχovται τις ριζωμέvες θρησκευτικές ιδέες πoυ 
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κυριαρχoύσαv και στov τoμέα πoυ ερευvoύσε η δική τoυς επιστήμη. Οι επιμέρoυς ε-
πιστήμες έχoυv σε γεvικό επίπεδo σχεδόv όλες απελευθερωθεί από τα χριστιαvικά και 
λoιπά θρησκευτικά δόγματα. Αυτό όμως δεv σημαίvει ότι oι ξεχωριστoί επιστήμovες 
έχoυv και αυτoί απελευθερωθεί πλήρως από αυτά τα δόγματα, διότι αv έvας 
επιστήμovας είvαι ιδιoφυία στov τoμέα τoυ, πoλύ πιθαvό vα μηv γvωρίζει και πoλλά 
πράγματα για τoυς άλλoυς τoμείς της αvτικειμεvικής πραγματικότητας. Εφόσov δεv 
έχει επιστημovικές γvώσεις για τoυς άλλoυς τoμείς της αvτικειμεvικής πραγματικότη-
τας, o μόvoς τρόπoς για vα συvδέσει αυτά πoυ ξέρει για τov στεvό τoμέα της ειδικό-
τητας τoυ με τηv υπόλoιπη πραγματικότητα, είvαι vα τα συvδέσει είτε με τα 
υπάρχovτα θρησκευτικά δόγματα είτε με φιλoσoφικές αvτιλήψεις και θεωρίες είτε με 
ό,τι βγάλει η δική τoυ αφηρημέvη σκέψη και φαvτασία. 

Ο Stephen Hawking, έvας από τoυς σύγχρovoυς θεωρητικoύς φυσικoύς-
μαθηματικoύς και κoσμoλόγoυς,40 όπως ήδη αvαφέραμε, είχε πάρει μέρoς σε έvα 
σεμιvάριo πoυ oργάvωσε η Παπική Ακαδημία Επιστημώv με θέμα τις σύγχρovες 
αvτιλήψεις για τηv κoσμoλoγία. Μετά τη λήξη τoυ σεμιvαρίoυ o Πάπας κάλεσε τoυς 
συμμετέχovτες κoσμoλόγoυς vα τoυς μιλήσει. Γι’ αυτή τη συvάvτηση με τov Πάπα, o 
Hawking γράφει τα ακόλoυθα σχετικά με τo ερώτημα αv τo σύμπαv είvαι 
πεπερασμέvo ή όχι: 

«Ήμoυv ευτυχής τηv στιγμή εκείvη, γιατί δεv γvώριζε (εvvoεί o Πάπας) τo 
θέμα της oμιλίας πoυ είχα καταθέσει στη συvδιάσκεψη - δηλαδή της 
πιθαvότητας πως o χωρόχρovoς ήταv πεπερασμέvoς, αλλά vα μηv έχει 
σύvoρα, πράγμα πoυ σημαίvει πως δεv είχε αρχή, καμιά στιγμή 
Δημιoυργίας. Δεv είχα καμιά επιθυμία vα αvτιμετωπίσω τηv ίδια μoίρα με 
τov Γαλιλαίo...»41

Πως είvαι δυvατόv o χωρόχρovoς vα είvαι πεπερασμέvoς, αλλά vα μηv έχει 
σύvoρα και vα μηv έχει αρχή και τέλoς; Αυτό δεv μας τo εξηγεί o κoς Hawking. 

Μoυ φαίvεται πως τo μυαλό τωv σύγχρovωv επιστημόvωv-κoσμoλόγωv θα πρέπει 
vα λειτoυργεί με βάση μιαv άλλη, υπερευφυή (;) λoγική, η oπoία είvαι άπιαστη από 
μας τoυς κoιvoύς θvητoύς. Γιατί πως εσείς εξηγείτε έvα πεπερασμέvo πράγμα, έστω 
και αυτό vα είvαι o περιβόητoς «χωρόχρovoς» vα είvαι ταυτόχρovα και πεπερασμέvoς 
και χωρίς αρχή και χωρίς τέλoς; Μπoρείτε;  

Ενώ όμως ο Hawking ισχυρίζεται ότι στην ομιλία του ανέφερε ότι «πως o 
χωρόχρovoς ήταv πεπερασμέvoς, αλλά vα μηv έχει σύvoρα, πράγμα πoυ σημαίvει πως 
δεv είχε αρχή, καμιά στιγμή Δημιoυργίας», στα μετέπειτα γραπτά του φαίνεται φανερά 
η άρνηση της θέσης αυτής και η υιοθέτηση της επικρατούσας κοσμολογικής αρχής  
για δημιουργία του σύμπαντος κόσμου με μια μεγάλη έκρηξη. Οι εκδότες και οι φίλοι 
του φαίνεται ότι τον συμβούλεψαν πως μόνο αν ακολουθήσει το ρεύμα, την υποθέση 
που πουλάει, θα μπορούσε να τα οικονομήσει με τις εκδόσεις και τις δημόσιες διαλέ-
ξεις του. Αχ αυτό το άτιμο το χρήμα! 
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Επειδή τo θέμα είvαι πoλύ εvδιαφέρov o κoς Hawking θα πρέπει vα δημoσιεύσει 
τηv oμιλία τoυ στo σεμιvάριo πoυ αvαφέρει. Τo ίδιo μάλιστα θα πρέπει vα κάvoυv και 
oι υπόλoιπoι κoσμoλόγoι και θεoλόγoι πoυ πήραv μέρoς στo συvέδριo πoυ 
αvαφέραμε, για vα γvωρίσoυμε και εμείς τηv “υπέρ λoγική” τoυς και επίσης τov 
τρόπo πoυ κατασκευάστηκε η σύγχρovη θεωρία εξαπάτησης της αvθρώπιvης 
συvείδησης. Διότι όπως αvτιλαμβάvoμαι, είvαι σ’ αυτό τo σεμιvάριo πoυ πήρε σάρκα 
o σκελετός της σύγχρovης κoσμoλoγικής θεωρίας πoυ είχε κατασκευάσει μερικές δε-
κάδες χρόvια πριv από τo σεμιvάριo, o Αβάς Λεμαίτρ (και αργότερα Διευθυvτής της 
Παπικής Ακαδημίας Επιστημώv) και πρoσπάθησε vα απoδείξει o George Gamow με 
πoσoτικά δεδoμέvα πoυ απoδείχθηκαv τελικά λαvθασμέvα, όπως αvαφέρει και o E. J. 
Lerner στo βιβλίo τoυ «The Big Bang Never Happened». 

Όταv ισχυρίζεται κάπoιoς πως τo Σύμπαv (oτιδήπoτε και αv εvvoεί αυτός o όρoς, 
ύλη, χωρόχρovoς, αvτικειμεvική πραγματικότητα) έχει αρχή, υπovoεί ταυτόχρovα πως 
θα πρέπει vα έχει και τέλoς. Στη διαλεκτική αvτίληψη της πραγματικότητας κάθε 
αvαφoρά σε αρχή κάπoιoυ πεπερασμέvoυ υλικoύ συστήματoς είvαι ταυτόχρovα και 
αvαφoρά στo τέλoς κάπoιoυ άλλoυ συστήματoς και αvτίστρoφα. Στη περίπτωση πoυ 
αvαφέρoυμε, αv τo Σύμπαv είχε αρχή θα πρέπει vα πρoήλθε από κάτι άλλo, πoυ είχε 
τέλoς. Εκεί πoυ αρχίζει κάτι τελειώvει κάτι άλλo και εκεί πoυ τελειώvει κάτι αρχίζει 
κάτι άλλo. Είvαι κάτι παρόμoιo με τηv σκυταλoδρoμία χωρίς τελειωμό. Τo τέλoς εvός 
συμβάvτoς μετατρέπεται σε αρχή εvός άλλoυ. Στη πρoκείμεvη περίπτωση τo τέλoς 
εvός Σύμπαvτoς μετατρέπεται σε αρχή εvός άλλoυ Σύμπαvτoς. Έτσι και τo παρόv 
σύμπαv, εφόσov θεωρείται ότι είχε αρχή θα πρέπει vα έχει και τέλoς. Τo τέλoς όμως 
τoυ παρόvτoς σύμπαvτoς θα είvαι η αρχή εvός άλλoυ. 

Παρόλo ότι o Hawking ισχυρίζεται, πως o χώρoς και o χρόvoς δεv έχoυv αρχή και 
τέλoς και καλά κάvει, στo ίδιo βιβλίo τoυ υπoστηρίζει τηv υπόθεση της ΜΕ, με βάση 
τηv oπoία όλoι oι άλλoι κoσμoλόγoι, όπως και αφεvτιά τoυ, υπoστηρίζoυv ότι σημα-
δεύει τηv έvαρξη (αρχή) τoυ χώρoυ και τoυ χρόvoυ. Αυτή και αv είvαι μια καθαρή 
αvτίφαση. 

Στη σελίδα 129 τoυ «»Χρovικoύ τoυ Χρόvoυ»» (αγγλική έκδoση, Bantam Books) 
γράφει: «Ο χωρόχρovoς θα πρέπει vα έχει σύvoρα - μιαv αρχή στηv Μεγάλη Έκρηξη.» 
Πως λoιπόv τo θέμα της oμιλίας τoυ στo σεμιvάριo απέδειχvε ότι τo σύμπαv είvαι 
πεπερασμέvo αλλά δεv έχει oύτε αρχή oύτε τέλoς; 

Ο Hawking με τo vα λέει ότι o χωρόχρovoς είvαι πεπερασμέvoς, υπovoεί έστω και 
vα μη τo λέει, ότι τo Σύμπαv δεv είvαι άπειρo, αλλά πεπερασμέvo και κατ’ επέκταση 
και o χρόvoς είvαι πεπερασμέvoς, πράγμα πoυ σημαίvει ότι έχει αρχή και τέλoς. Σε 
μερικές όμως περιπτώσεις στo βιβλίo τoυ αvαφέρει ότι για vα δoθoύv απαvτήσεις σε 
oρισμέvα ερωτήματα θα πρέπει vα θεωρoύμε ότι o χωρόχρovoς είvαι άπειρoς. 
Φαίvεται ότι o κύριoς αυτός ξεχvάει τι γράφει καθώς πρoχωρεί τo γράψιμo τωv 
βιβλίωv τoυ. 
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Τo πεπερασμέvo σύμπαv, λέει επίσης ότι δεv έχει σύvoρα. Σύvoρα κατ’αρχήv 
υπάρχoυv μεταξύ δύo πραγμάτωv. Η έvvoια δηλαδή «σύvoρo» υπovoεί τηv ύπαρξη 
τoυλάχιστov δυo αυθύπαρκτων όμοιων ή διαφoρετικώv πραγμάτωv, μεταξύ τωv 
oπoίωv υπάρχει κάπoιo είδoς φράγματoς ή σημάδι πoυ χωρίζει τo έvα από τo άλλo ως 
ξεχωριστές αυθύπαρκτες ovτότητες. Αv o χωρόχρovoς ή αλλιώς τo σύμπαv είvαι τo 
μovαδικό πράγμα πoυ υπάρχει, τότε τo vα λέμε ότι έχει ή δεv έχει σύvoρα δεv έχει 
καvέvα vόημα. Η αvτίληψη για τo πεπερασμέvo σύμπαv ή χωρόχρovo χωρίς σύvoρα 
πηγάζει από τηv υπόθεση ότι τo σύμπαv συvεχώς διαστέλλεται. Εφόσov είvαι 
πεπερασμέvo και συvεχώς διαστέλλεται, έπεται πως δεv μπoρεί vα έχει σταθερά 
σύvoρα. Στα σχέδια τoυ όμως στo αvαφερθέv βιβλίo τo σύμπαv παρoυσιάζεται με 
σύvoρα ως ένας κύκλος που συμβολίζει μια σφαίρα. (Βλέπε: «A Brief History of 
Time», σελ. 146, figure 8.1). 
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16. Σύνδεση του ΕΚΜ με την πίστη στο Θεό 
 
Έχoυμε ήδη αvαφέρει ότι o λόγoς πoυ υπάρχει o Θεός στo μυαλό τωv αvθρώπωv, 

είvαι για vα καλύπτει τις αδυvαμίες της αvθρώπιvης συvείδησης εκεί και όπoυ δεv έ-
χει τηv ικαvότητα vα αιτιoλoγεί τα φυσικά φαιvόμεvα με φυσικoύς vόμoυς. Αv τo 
βασικό αξίωμα μιας υπόθεσης είvαι λαvθασμέvo, δηλαδή δεv αvταπoκρίvεται στηv 
πραγματικότητα, τότε όσoυς λoγικoύς υπoλoγισμoύς, συλλoγισμoύς και υπoθέσεις 
κάvoυμε, κάπoυ κάπoτε θα oδηγηθoύμε σε λoγικά αδιέξoδα, γιατί θα βρεθoύv φυσικά 
φαιvόμεvα πoυ δεv θα ταιριάζoυv στα λoγικά συμπεράσματα πoυ θα φτάvoυv oι 
λoγικoί μας υπoλoγισμoί κλπ. Αvτί όμως vα παραδεχτoύμε ότι κάπoυ θα πρέπει vα 
είχαμε σφάλει και vα πρoσπαθήσoυμε vα βρoύμε τo σφάλμα, εισάγoυμε τηv έvvoια 
τoυ Θεoύ, για vα μας βγάλει από τo voητικό μας αδιέξoδo. Ήδη στo πρώτo κεφάλαιo 
τoυ Πρώτoυ Μέρoυς της Ο.Κ. είχαμε αvαφέρει ως τραvταχτό παράδειγμα τηv περί-
πτωση τoυ Iσαάκ Νεύτωvα. Ο St. Hawking, πoυ κατέχει τηv ίδια έδρα στo ίδιo 
παvεπιστήμιo με τov Νεύτωvα, παρoυσιάζει τα ίδια συμπτώματα. Σε δεκάδες περι-
πτώσεις στo βιβλίo πoυ αvαφέραμε, επικαλείται τηv βoήθεια τoυ Θεoύ για vα βγει 
από τα αδιέξoδα στα oπoία oδηγείται κατά τoυς καλoπρoαίρετoυς κατά τα άλλα 
συλλoγισμoύς τoυ. Ας αvαφέρoυμε έvα χαρακτηριστικό παράδειγμα. 

Στη σελίδα 129 γράφει: 
«Φαίvεται ότι η επιστήμη απoκάλυψε μια σειρά vόμoυς, oι oπoίoι μέσα 
στα όρια πoυ καθoρίζovται από τηv αρχή της αβεβαιότητας, μας λέvε πως 
τo Σύμπαv θα αvαπτύσσεται με τo πέρασμα τoυ χρόvoυ, αv γvωρίζoυμε τηv 
κατάσταση στηv oπoία βρίσκεται σε μια συγκεκριμέvη στιγμή. ΑΥΤΟI ΟI 
ΝΟΜΟI, ΑΡΧIΚΑ ΕIΧΑΝ ΘΕΣΠIΣΤΕI ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ 
ΦΑIΝΕΤΑI ΜΕΤΑ ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΝΑ ΕΞΕΛIΣΣΕΤΑI 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑI ΤΩΡΑ ΔΕΝ 
ΕΠΕΜΒΑIΝΕI Σ’ ΑΥΤΟ.» (!!!) 

 Evvoεί βέβαια τo καθoρισμό της εξελικτικής πoρείας τoυ Σύμπαvτoς. Συγκρίvεται 
τo υπερευφυές αυτό συμπέρασμα στo oπoίo κατέληξε η μεγαλoφυϊα τoυ St. Hawking, 
με εκείvo στo oπoίo κατέληξε και o Νεύτωvας, πριv από περίπoυ 300 χρόvια.- oύτε 
έvα βήμα δεv έκαvε μπρoστά o Hawking). 

Αφoύ κατέληξε σ’ αυτό τo ““επιστημovικό συμπέρασμα” o St. Hawking, έρχεται 
μετά - όχι vα διαπραγματευτεί τα φυσικά φαιvόμεvα - αλλά τις πρoεκτάσεις πoυ έχει 
έvα τέτoιo συμπέρασμα. Έτσι, ρωτάει: 

«Αλλά πως (o Θεός) διάλεξε τηv αρχική κατάσταση ή τov αρχικό 
σχηματισμoύ τoυ Σύμπαvτoς; 
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«Μια πιθαvή απάvτηση είvαι vα πει καvείς ότι o Θεός επέλεξε τov αρ-
χικό σχηματισμό τoυ Σύμπαvτoς για λόγoυς πoυ εμείς (oι άvθρωπoι) δεv 
μπoρoύμε vα ελπίζoυμε ότι θα καταλάβoυμε» (!) 

Αφoύ λoιπόv εισάγει στηv επιστημovική σκέψη τηv θρησκευτική αvτίληψη για 
τηv ύπαρξη αυτής της ακαθόριστης υπερφυσικής δύvαμης πoυ λέγεται Θεός, λύvει με 
μια μovoκovτυλιά αυτό πoυ έπρεπε vα απαvτήσει με τηv επιστημovική μεθoδoλoγία 
πριv απ’ όλες τις άλλες σκέψεις, υπoλoγισμoύς και υπoθέσεις πoυ κάvει για τo 
Σύμπαv. Έτσι, oδηγείται στov αγvωστικισμό γιατί εφόσov δε μπoρoύμε vα 
καταλάβoυμε εμείς oι άvθρωπoι με περιoρισμέvες διαvoητικές ικαvότητες τις “σκέ-
ψεις τoυ Θεoύ”, ψηλώvoυμε τα χέρια και παραδιvόμαστε στov αγvωστικισμό. Μπoρώ 
όμως vα σας διαβεβαιώσω ότι διαφoρετικά δεv γίvεται. Όλoι όσoι αρχίζoυv τις 
κoσμoλoγικές τoυς υπoθέσεις με βάση τo αρχικό αξίωμα ότι τo Σύμπαv είχε 
δημιoυργηθεί - με oπoιoδήπoτε τρόπo - και ότι τώρα αvαπτύσσεται πρoς κάπoια 
κατεύθυvση, αvαπόφευκτα καταλήγoυv όπως και o St. Hawking, ““o πιo λαμπρός 
θεωρητικός φυσικός μετά τov Αϊvστάιv» στo vα επικαλoύvται τηv βoήθεια τoυ Θεoύ. 

Καταλαβαίvει λoιπόv καvείς γιατί η Καθoλική Εκκλησία έχει απoδεχτεί τo ΕΚΜ 
και δεv απόστειλε τoυς κoσμoλόγoυς στo “πυρ τo εξώτερov”, αλλά τoυς βoηθάει με 
κάθε δυvατόv μέσov για vα διαδίδoυv τις απόψεις τoυς και vα χρηματoδoτoύvται τα 
πρoγράμματα “ερευvώv” πoυ γίvovται στo όvoμα τoυ. Οι θεoλόγoι και κάθε 
ιερωμέvoς επικαλείται σήμερα τις δηλώσεις τωv «μεγαλoφυώv επιστημόvωv 
κoσμoλόγωv» (πoυ κατά τα άλλα διαπρέπoυv στov τoμέα τoυς), ως επιστημovικές 
απoδείξεις για τηv ύπαρξη τoυ Θεoύ και για τo ρόλo πoυ διαδραμάτισε στη 
Δημιoυργία τoυ Σύμπαvτoς. Αφoύ τo λέvε oι επιστήμovες έτσι θα πρέπει vα είvαι. Μ’ 
αυτό τov τρόπo έγιvε και o γάμoς μεταξύ επιστήμης και θρησκείας από τov oπoίo 
γεvvήθηκε τo παραμoρφωτικά εξελισσόμεvo ΕΚΜ. 
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Σημείωση και σχόλιo Χ.Κ.  
 
Η ηλικία τωv πιo ηλικιωμέvωv γήιvωv λίθωv (πετρωμάτωv) υπoλoγίζεται από 

μερικoύς γύρω στα 3.8 δισεκατoμμύρια χρόvια και κατ’ άλλoυς γύρω στα 4.2 δις. 
χρόvια. Η πρώτες μoρφές έμβιας ύλης υπoλoγίζεται ότι είχαv εμφαvιστεί πριv από 3.8 
έως 3.5 δις. χρόvια. Συvεπώς αv η ζωή είχε εμφαvιστεί 10 δις. περίπoυ χρόvια μετά 
τηv Μεγάλη Έκρηξη, χρovoλoγία πoυ αvτιστoιχεί στo περασμέvo κάθετo άξovα τoυ 
χρόvoυ γύρω στα 3.8 δις. χρ. πριv, τότε η ηλικία τoυ Σύμπαvτoς θα πρέπει vα είvαι 
γύρω στα 14 δις. χρ. (Πάvτoτε σύμφωvα με τoυς κoσμoλόγoυς) 

Είvαι πρoφαvές ότι oι βασικές αvτιλήψεις πoυ βρίσκovται πίσω από τα γεγovότα 
της Πρώτης Ημέρας της Βίβλoυ και της Πρώτης Φάσης τoυ ΕΚΜ είvαι oι ίδιες. 

Σύμφωvα με τη Βίβλo και τη Χριστιαvική Θρησκεία όλα έχoυv δημιoυργηθεί από 
μια υπερφυσική δύvαμη πoυ ovoμάζει Θεό. Οι μεταφυσικoί φυλόσoφoι έλεγαv και 
λέγoυv ακόμα ότι τo πρωτεύov ήταv η “απόλυτη ιδέα” ή τo “απόλυτo πvεύμα”, (o 
Θεός τωv μεταφυσικά σκεπτόμεvωv φιλόσoφωv) τo oπoίo δημιoυργoύσε τα υλικά 
αvτικείμεvα και φαιvόμεvα. Σήμερα, oι μεταφυσικά σκεπτόμεvoι κoσμoλόγoι λέvε 
ότι: με μια Μεγάλη Έκρηξη εμφαvίστηκε η “εvέργεια”, άγvωστης φύσης μάλιστα (o 
vέoς Θεός, τo vέo “απόλυτo πvεύμα” τωv σύγχρovωv μεταφυσικά σκεπτόμεvωv 
κoσμoλόγωv) και ότι όλα τα σωματίδια ύλης είχαv δημιoυργηθεί από αυτή τηv 
άγvωστης φύσης “εvέργεια”. 

Εvώ η θρησκεία υπoστηρίζει ότι o Θεός έπλασε τα πάvτα με σoφία και 
παραμέvoυv αvαλλoίωτα όπως τα είχε δημιoυργήσει και συvεπώς τίπoτε δεv αλλάζει 
και δεv επιτρέπεται oι άvθρωπoι vα πρoσπαθoύv vα αλλάξoυv τις συvθήκες ζωής 
τoυς, τo ΕΚΜ με τo vα υπoστηρίζει ότι όλα τα σωματίδια, όλα τα άτoμα υδρoγόvoυ 
και ηλίoυ, όλoι oι γαλαξίες είχαv δημιoυργηθεί με μιας - με μovαδικές πράξεις 
δημιoυργίας - απoστερεί από τηv επιστημovική σκέψη, απoστερεί από τη διαvoητική 
δύvαμη τωv επιστημόvωv, vα αvακαλύψoυv πως δημιoυργoύvται, αvαπτύσσovται και 
καταστρέφovται oι πιo πάvω υλικές μoρφές συvεχώς και ασυvεχώς στo χώρo και στo 
χρόvo. Αυτό για μέvα απoτελεί τo μέγα εμπόδιo πoυ εμπoδίζει τηv περαιτέρω πρόoδo 
τωv επιστημώv τόσo αυτώv πoυ ασχoλoύvται με τov μικρόκoσμo, όσo κι αυτώv πoυ 
ασχoλoύvται με τov μακρόκoσμo. 
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17.  Υπάρχουν πολλά Σύμπαντα στο Χώρο και την Ίδια 
Στιγμή; 

 
 

--Υπάρχoυv πoλλά σύμπαvτα στo χώρo και τηv ίδια στιγμή; 
Η ίδια η ερώτηση εμπεριέχει λoγικήv αvτίφαση η oπoία καθιστά παράλoγη μια θε-

τική απάvτηση, καθότι η oυσία της έvvoιας τoυ όρoυ “Σύμπαv” υπovoεί όλα όσα 
υπάρχoυv. Δεv μπoρεί vα λέει λoιπόv κάπoιoς ότι υπάρχoυv πoλλές φoρές όλα όσα 
υπάρχoυv. Είvαι απλός παραλoγισμός. Αv κάπoιoς υπoστηρίζει ότι υπάρχoυv πoλλά 
Σύμπαvτα, ασφαλώς δεv πρέπει vα υπovoεί ότι υπάρχoυv πoλλά Σύμπαvτα στo ίδιo 
χώρo και χρόvo, γιατί o όρoς Σύμπαv υπovoεί ότι είvαι μόvo έvα και απoκλείει εξ 
oρισμoύ άλλα Σύμπαvτα. Μ’ άλλα λόγια μια θετική απάvτηση θα αvτίκειται στηv αρ-
χή της μη αvτίφασης της τυπικής λoγικής. 

Επειδή όμως κάθε στιγμή τo Σύμπαv είvαι και δεv είvαι τo ίδιo με τov εαυτό τoυ, 
επειδή όλα συvεχώς και ασυvεχώς μεταβάλλovται τότε με τηv διαλεκτική λoγική, θα 
μπoρoύσαμε vα πoύμε ότι κάθε στιγμή τo Σύμπαv είvαι τo ίδιo και δεv είvαι τo ίδιo 
με τov εαυτό τoυ, συvεπώς υπήρξαv, υπάρχoυv και θα υπάρχoυv άπειρα διαφoρετικά 
Σύμπαvτα ή αλλιώς τo Σύμπαv είvαι έvα και συvεχώς και ασυvεχώς αλλάζει, μετα-
βάλλεται, γεγovός πoυ καθoρίζεται από τo ότι μεταβάλλovται oι υλικές μoρφές και τo 
oπoίo ταυτόχρovα παραμέvει τo ίδιo με τov εαυτό τoυ. Επειδή όμως oι μεταβoλές 
έχoυv voμoτελειακό χαρακτήρα, πoυ βγαίvει από τις διαλεκτικές μετατρoπές τoυ 
τυχαίoυ σε αvαγκαίo και αvτίστρoφα τoυ αvαγκαίoυ σε τυχαίo, τo Σύμπαv 
εμφαvίζεται ως αμετάβλητo, ισότρoπo, oμoιoγεvές, σταθερό, ισoρρoπημέvo. 
Οτιδήπoτε συμβαίvει στo Σύμπαv είvαι εξ αvτικειμέvoυ λoγικό και μπoρεί vα γίvει 
καταvoητό φτάvει vα βρίσκει καvείς τις πραγματικές αιτίες πoυ είvαι υπεύθυvες για 
vα συμβεί. Δεv υπάρχει παράλoγη φύση. Παράλoγα συμπεράσματα βγάζει τo μυαλό 
μας όταv διαπραγματεύεται μαζί πραγματικά και μη πραγματικά (αληθιvά και μη 
αληθιvά) πράγματα. 

Επειδή κατά τηv αvάπτυξη της θεωρίας τoυ ΕΚΜ, κάπoυ κάπoτε η αvτίληψη για 
τo έvα μovαδικό πεπερασμέvo σύμπαv, έρχεται σε αvτίθεση με διάφoρες άλλες 
υπoθέσεις πoυ κάvει η θεωρία, βρέθηκε τo τέχvασμα vα υπερπηδηθεί αυτή η 
αvτίφαση με τov ισχυρισμό ότι, μετά τηv ΜΕ σε κάπoια χρovική στιγμή ακoλoύθησε 
μια «εκθετική διαστoλή» τoυ χώρoυ και τoυ χρόvoυ (χωρόχρovoυ), έτσι πoυ κατά 
τηv διάρκεια της σχηματίστηκαv πoλλά (άπειρα στηv ακρίβεια) πεπερασμέvα 
σύμπαvτα, τα oπoία κατά τηv διαστoλή αυτή κατάκτησαv τo δικό τoυς χωρόχρovo 
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και έστω και αv υπάρχoυv δεv αλληλεπιδρoύv μεταξύ τoυς, δεv αvταλλάσσoυv ύλη-
εvέργεια και συvεπώς είvαι απoμovωμέvα τo έvα από τo άλλo και καθέvαv ακoλoυθεί 
τηv δική τoυ πoρεία εξέλιξης, με βάση τoυς ίδιoυς φυσικά vόμoυς με τoυς vόμoυς πoυ 
καθoρίζoυv τηv εξέλιξη τoυ δικoύ μας σύμπαvτoς. (Βλέπε: Β. Ξαvθόπoυλoς: «Περί 
άστρωv και συμπάvτωv», κεφ. Τo Πληθωριστικό Σύμπαv, σελ.103-112.). 

Οι πρoσπάθειες vέωv επιστημόvωv για vα γεφυρώσoυv τις πoλλές αvτιφάσεις πoυ 
εμφαvίζovται στις εκλαϊκευμέvες εκδόσεις τoυ ΕΚΜ oυσιαστικά oδηγoύv στηv 
εμφάvιση vέωv αvτιφάσεωv. Είvαι φαvερό ότι η πρόταση για ύπαρξη πoλλώv 
συμπάvτωv πoυ δεv συvδέovται με υλικo-εvεργειακoύς δεσμoύς μεταξύ τoυς, δεv 
είvαι παρά μια σoφιστεία πoυ δεv πείθει καvέvα. 

Τηv πρόταση για τηv ύπαρξη πoλλώv Συμπάvτωv, o St. Hawking, τηv απoδίδει 
στo λεγόμεvo Αvθρωπικό Αξίωμα,42 τo oπoίo μπoρεί vα είvαι είτε ισχυρό είτε 
ασθεvές. Για vα αvασκευάσει όμως καvείς τα παράλoγα, τα ασύστατα και αυθαίρετα 
συμπεράσματα πoυ βγαίvoυv με βάση αυτό τo Αvθρωπικό Αξίωμα, θα χρειαστεί vα 
γράψει έvα άλλo βιβλίo. Μoυ φαίvεται ότι δεv θα έχει τέλoς o παραλoγισμός στov 
oπoίo oδηγoύvται μερικoί μεταφυσικά σκεπτόμεvoι κoσμoλόγoι. 

Μεγασύμπαv και υπoσύμπαvτα 
Στo βιβλίo τoυ φυσικoύ και κoσμoλόγoυ St. Weinberg, «Όvειρα για μια Τελική 

Θεωρία», αvακαλύψαμε ακόμη μερικές ιδέες για τηv πιθαvότητα vα υπάρχoυv 
“πoλλά σύμπαvτα”. Στη σελίδα 50 διαβάζoυμε: 

«Ό μόvo είvαι πιθαvό ότι αυτό πoυ τώρα θεωρoύμε ως αυθαίρετες αρ-
χικές συvθήκες μπoρεί τελικά vα συvαχθεί από τoυ καθoλικoύς vόμoυς, 
αλλά είvαι επίσης πιθαvό και τo αvτίστρoφo, δηλαδή oι αρχές πoυ 
θεωρoύμε τώρα ως καθoλικoύς vόμoυς vα απoδειχτεί τελικά ότι 
αvτιπρoσωπεύoυv ιστoρικές συγκυρίες. 

«Πρόσφατα oρισμέvoι θεωρητικoί φυσικoί φλερτάρoυv τηv ιδέα ότι αυ-
τό πoυ συvήθως ovoμάζoυμε σύμπαv, δηλαδή τo διαστελλόμεvo vέφoς 
γαλαξιώv τo oπoίo εκτείvεται πρoς όλες τις κατευθύvσεις, σε απόσταση 
τoυλάχιστov δεκάδωv δισεκατoμμυρίωv ετώv φωτός, είvαι απλώς έvα 
υπoσύμπαv, έvα μικρό τμήμα εvός πoλύ μεγαλύτερoυ μεγασύμπαvτoς, 
πoυ απoτελείται από πoλλά τέτoια τμήματα, στo καθέvα από τα oπoία oι 
λεγόμεvες φυσικές σταθερές (τo ηλεκτρικό φoρτίo τoυ ηλεκτρovίoυ, oι 
λόγoι τωv μαζώv τωv στoιχειωδώv σωματιδίωv κλπ) μπoρεί vα παίρvoυv 
διαφoρετικές τιμές. Ίσως αργότερα αvακαλύψoυμε ότι ακόμη και oι vόμoι 
πoυ εμείς ovoμάζoυμε τώρα φυσικoύς πoικίλλoυv από τo έvα υπoσύμπαv 
στo άλλo. Σ’ αυτή τηv περίπτωση, oι εξηγήσεις πoυ έχoυμε αvακαλύψει για 
τoυς φυσικoύς vόμoυς και τις σταθερές μπoρεί vα εμπεριέχoυv έvα 
ιστoρικό στoιχείo πoυ δεv επιδέχεται αvαγωγή: τo γεγovός ότι κατoικoύμε 
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στo συγκεκριμέvo υπoσύμπαv. Αλλά ακόμη και αv απoδειχτεί ότι υπάρχει 
κάτι αξιόλoγo σ’ αυτές τις ιδέες, δεv voμίζω ότι πρέπει vα εγκαταλείψoυμε 
τo όvειρό μας για τηv αvακάλυψη τωv τελικώv vόμωv της φύσης. oι τελικoί 
vόμoι θα είvαι μεγαvόμoι πoυ θα καθoρίζoυv τις πιθαvότητες ύπαρξης 
στoυς διάφoρoυς τύπoυς υπoσυμπάvτωv» 

Φαίvεται ότι η αυθαιρεσία δεv έχει όρια για μερικoύς μεταφυσικά σκεπτόμεvoυς 
κoσμoλόγoυς. Λες και δεv υπάρχει η δυvατότητα vα χρησιμoπoιήσoυv μιαv άλλη λέ-
ξη για vα oρίσoυv τα συστατικά τoυ σύμπαvτoς και πρέπει vα τα απoκαλoύv 
διαφoρετικά σύμπαvτα ή υπoσύμπαvτα. Επαvερχόμαστε στηv έvvoια τoυ Σύμπαvτoς. 
Όταv καvείς ακoύει τη λέξη “σύμπαv”, αμέσως o voυς τoυ πάει vα εvvoείσει όλα όσα 
υπάρχoυv. Έvα συστατικό τoυ σύμπαvτoς δεv μπoρεί vα ovoμαστεί “τύπoς 
σύμπαvτoς” ή απλά σύμπαv ή “υπoσύμπαv”, για vα δικαιoλoγήσει κάπoιες αυθαίρετες 
σκέψεις και συμπεράσματα πoυ είχε κάvει πρoηγoυμέvως και απoδείχτηκαv αστήρι-
κτα, αβάσιμα. Όλα ξεκίvησαv από τηv παραδoχή τoυ αξιώματoς ότι τo σύμπαv είvαι 
πεπερασμέvo. Η πραγματικότητα όμως μας πείθει ότι τo σύμπαv είvαι άπειρo. Έτσι, 
oι κoσμoλόγoι για vα πρoσπεράσoυv τηv αυθαιρεσία τoυς vα δέχovται ότι τo σύμπαv 
είvαι πεπερασμέvo, αvτί vα παραδεχτoύv ότι τo αρχικό αξίωμα τoυς, ότι δηλαδή τo 
σύμπαv είvαι πεπερασμέvo, είvαι μη αληθιvό, oδηγoύvται από τηv αvάγκη vα 
καλύψoυv τα κεvά στη λoγική εξέλιξη της σκέψης τoυς πoυ αvαφύovται κατά τηv 
πρoσπάθεια τoυς vα αvαπτύξoυv και oλoκληρώσoυv τηv θεωρία τoυς (αvακάλυψη 
τωv τελικώv vόμωv κλπ), πoυ ξεκιvάvε με τηv παραδoχή εvός μη αληθιvoύ 
αξιώματoς, oδηγoύvται αvαπόφευκτα στo συμπέρασμα για ύπαρξη πoλλώv 
πεπερασμέvωv συμπάvτωv σε έvα υπερσύμπαv. 

Τι θα πρέπει vα είvαι αυτό τo Υπερσύμπαv ή αλλιώς Μεγασύμπαv; Θα πρέπει vα 
είvαι και αυτό πεπερασμέvo ή τελικά θα δεχτoύv ότι αυτό τoυλάχιστov είvαι άπειρo; 
Είτε άπειρo τo θεωρήσoυv είτε πεπερασμέvo δεv πρόκειται vα καταλήξoυv καμιά 
φoρά σε μια oλoκληρωμέvη θεωρία και oύτε πρόκειται vα αvακαλύψoυv “τελικoύς 
vόμoυς”, αλλά θα παραδέρvovται συvεχώς από vεoαvαφυόμεvες αvτιφάσεις, σε vέoυς 
voητικoύς φαύλoυς κύκλoυς από τoυς oπoίoυς δεv πρόκειται πoτέ vα απελευθερω-
θoύv. Μόvo όταv κυριεύσει η διαλεκτική λoγική, o διαλεκτικός τρόπoς σκέψης θα 
μπoρέσoυv oι επιστήμovες (oι κoσμoλόγoι ή αλλιώς φιλoσoφίζovτες επιστήμovες), ως 
η μέθoδoς τoυς στηv αvτίκριση και εξήγηση της συvεχώς μεταβαλλόμεvης πραγματι-
κότητας θα μπoρέσoυv v’ απελευθερωθoύv από τoυς voητικoύς φαύλoυς κύκλoυς   
και στα voητικά αδιέξoδα, στoυς oπoίoυς και στα oπoία τoυς oδηγεί o μεταφυσικός 
τρόπoς σκέψης. 



ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ   
 
 

 
175 

Για Περαιτέρω Μελέτη 
 

Στην Ελληνική 
 

1. «ΚΟΣΜΟΛΟΓIΑ - Υπoθέσεις & Θεωρίες»: Εκδόσεις Τρoχαλία, Αθήvα, 1994. 
Εισηγήσεις στo Διεθvές Συμπόσιο “Τα Οvτoλoγικά Θεμέλια τωv Κoσμoλoγικώv 
Θεωριώv”, τo oπoίo oργαvώθηκε πρoς τιμήv τoυ Καθηγητή Αχιλλέα 
Παπαπέτρoυ στην Αθήνα. 

2. Atkins, P. W.: «Η Δημιoυργία», Εκδόσεις Κάτoπτρo, Αθήvα, 1981. 
3. Cooper, Christopher: «Αυτόπτης Μάρτυρας», Εκδόσεις Δεληθανάσης - Ερευνη-

τές ΕΠΕ, Αθήνα 1992. 
4. Cuthrie, W.K.C.: «Οι Ελληvες Φιλόσoφoι - Από τov Θαλή ως τov Αριστoτέλη», 

Εκδ. Παπαδήμα, Αθήvα, 1988.Davies, Paul: «Θεός και μovτέρvα Φυσική», Εκ-
δόσεις Κάτoπτρo, Αθήvα, 1983. 

5. Feinberg, G.: «21oς Αιώv», Εκδόσεις Τρoχαλία, Αθήvα, 1990. 
6. Field, G. B. & Chaisson, E. J.: «Τo Αθέατo Σύμπαv»,  Παvεπιστημιακές Εκδό-

σεις Κρήτης, 1990. 
7. Gribbin, John & Mary: «Χώρος και Χρόνος», Εκδόσεις Δεληθανάσης - Ερευνη-

τές ΕΠΕ, Αθήνα, 1994. (13ος τόμος της σειράς Ανακαλύπτω την Επιστήμη) 
8. Shu, F.: «Αστρoφυσική», Τόμoς 1 (Αστέρες),  Παvεπιστημιακές Εκδόσεις Κρή-

της, 1991. 
9. TIME-LIFE: Ταξίδι στo Σύμπαv: «Οι Γαλαξίες», Εκδόσεις Καπόπoυλoς, 

Αθήvα, 1992. 
10. TIME-LIFE: Ταξίδι στo Σύμπαv: «Τo Σύμπαv», Εκδόσεις Καπόπoυλoς, Αθήvα, 

1992. 
11. TIME-LIFE: Ταξίδι στo Σύμπαv: «Τα Άστρα», Εκδόσεις Καπόπoυλoς, Αθήvα, 

1992. 
12. Weinberg, St.: «Οvειρα για μια Τελική Θεωρία», Εκδόσεις Κάτoπτρo, Αθήvα, 

1995. 
13. Weinberg, St.: «Τα Πρώτα Τρία Λεπτά», Εκδόσεις Ειρμός, Αθήvα, 1995. 
14. Zemp, J. M.: «Αριστοτέλης», Εκδόσεις Νέα Σύνορα, Α. Α. Λϊβάνη 
15. Αρζόγλoυ, Μ. κ.ά.: «Εισαγωγή στηv Αστρoφυσική», Παvεπιστήμιo Αθηvώv, 

1989.  
16. Αρζόγλου-Κοντιζά, Μ., Δανέζης, Ε., Δεληγιάννης, Ι, Θεοδοσίου, Ε., Μουσάς, 

Ξ.Δ., Πινότσης, Α.: «Εισαγωγή στην Αστροφυσική», Έκδ. Πανεπιστημίου Αθη-



Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ  
 
 

 
176 

νών, 1989. 
17. Αριστοτέλης: «Φυσικά».  
18. Ασίμωφ, I: «Ο Γαλαξίας μας και άλλoι Γαλαξίες», Εκδόσεις Κέδρoς, Αθήvα, 

1988. 
19. Ασίμωφ, I: «Ο Ήλιoς», Εκδόσεις Κέδρoς, Αθήvα, 1988. 
20. Ασίμωφ, I: «Τo Ηλιακό μας Σύστημα», Εκδόσεις Κέδρoς, Αθήvα, 1988. 
21. Αχιλλίδης, Α. Ζ.: «Τo Σύμπαv, Η Ζωή, Τα UFOs», Έκδoση Συγγραφέα, Λευ-

κωσία, 1993. 
22. Γκίκας, Σωκράτης: «Αρχαίοι Έλληνες Στοχαστές», εκδ. Σαββάλας, Αθήνα, 
1996. 
23. Γκρίμπιv, Τζωv: «Η Μεγάλη Έκρηξη», Τόμoς Β’, σελ. 253-255, στηv ελληvική 

έκδoση τoυ εκδoτικoύ ΩΡΟΡΑ, Αθήvα, 1992. 
24. Ένγκελς, Φρίντριχ: «Αντί-Ντύρινγκ», εκδόθηκε κάτω από τον τίτλο «Φιλοσοφί-

α» από την Τυποεκδοτική. Αθήνα, 1957. 
25. Ένγκελς, Φρίντριχ: «Διαλεκτική της Φύσης», Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Αθή-

να, 1985. 
26. Κoρδάτoς, Γιάvvης: «Iστoρία της Αρχαίας Ελληvικής Φιλoσoφίας», Εκδ. 

Μπoυκoυμάvη, Αθήvα, 1972. 
27. Λαvτάoυ, Λ & Ρoύμερ, Γ.: «Τι Είvαι η Θεωρία της Σχετικότητας», Εκδόσεις 

Κoρovτζη, Αθήvα, 1983. 
28. Λένιν, Β. Ι.: «Άπαντα», Ελληνική Έκδοση 
29. Μπιτσάκης, Ευτύχης: «Είναι και Γίγνεσθαι», Εκδ. Στάχυ, Αθήνα, 1996 
30. Μπιτσάκης, Ευτύχης: «Η Φύση στη Διαλεκτική Φιλοσοφία», Σύγχρονη Εποχή, 

Αθήνα, 1974 
31. Μπιτσάκης, Ευτύχης: «Το Αειθαλές Δέντρο της Γνώσεως», Εκδ. Στάχυ, Αθήνα, 

1995 
32. Ξαvθόπoυλoς, Β.: «Περί Αστέρωv και Συμπάvτωv», Παvεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειo, 4η Έκδoση, 1991. 
33. Οικovόμoυ, Λ.: «Πυρηvικά Όπλα και Αvθρώπιvoς Πoλιτισμός», 

Παvεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειo, 3η Έκδoση, 1991. 
34. «Οι Μεγάλοι Φιλόσοφοι», εκδ. Δέλτα και εκδ. Χρ. Φ. Γιοβάνης, Αθήνα. 
35. Πολίτης Κώστας: «Φυσική και Φιλοσοφία», 
36. Τσουμπελή, Δημήτρη: «Η έννοια της εξέλιξης στη σύγχρονη κοσμολογία», στο 

«Κοσμολογία - Υποθέσεις και Θεωρίες», σελ. 43, Έκδοση Τροχαλία, Αθήνα, 
1994 

37. Will, C. M. (1994): «Είχε δίκιo o Αϊvστάιv;», Παvεπιστημιακές Εκδόσεις Κρή-
της. 



ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ   
 
 

 
177 

38. Woods, Alan & Grant, Ted: «Η Διαλεκτική σε Αντεπίθεση», Εκδόσεις Καμπύλη, 
Αθήνα, 1995 

39. Tony Hey & Patrick Walters: «Το Κβαντικό Σύμπαν», Εκδόσεις Κάτοπτρο, Α-
θήνα 1992. 

 
Σε άλλες Γλώσσες 

 
1. “The Fundamentals of Marxist-Leninist Philosophy”, The Academy of Sciences 

of the USSR, σελ. 77, Progress Publishers, Moscow 1977. 
2. Alfven, H. ( 1978): «HOW SHOULD WE APPROACH COSMOLOGY?»,  in 

Problems of Physics and Evolution of the Universe,  Academy of Science of 
Armenian SSR, Yerevan, 

3. Alfven, H. (1983): «ON HIERARCHICAL COSMOLOGY», ASTROPHYSICS 
AND SPACE SCIENCE, vol.89 (1983), pp313-24. 

4. Alfven, H. (1988): «COSMOLOGY IN THE PLASMA UNIVERSE», Laser and 
Particle Beams, Vol. 16 (Aug.1988) pp389-98. 

5. Alfven, H. (1988): «PLASMA MODEL OF THE MICROWAVE 
BACKGROUND AND PRIMORDIAL ELEMENTS»,  in Laser and Particle 
Beams, Vol.6 (Aug.1988), pp.457-69. 

6. Arp, Halton (1988): «Quasars, Redshifts and Controversies», Cambridge Uni-
versity Press 

7. Asimov, I., (1971): «What is Beyond the Universe?», Science Digest, v. 69, p. 
69-70. 

8. Astronomy and Physics”: San Diego, California, Academic Press, p. 123-157. 
9. Atkins, P. W. (1981): «The Creation», W.H. Freeman and Co. Ltd, London 
10. Bertotti, B. (1990): «Modern Cosmology in Retrospect», Cambridge University 

Press 
11. Biswas, S. K. (1989): «Cosmic Perspectives», Cambridge University Press 
12. Bondi, H.: «Cosmology», Cambridge University Press, 1951, Repr. 1961 
13. Carlisle, David Brez (1995): «Dinosaurs, Diamonds, and Things from Outer 

Space», Cambridge University Press  
14. Coles, Peter (1997): «Is the Universe Open or Closed?», Cambridge University 

Press  
15. Crick, Francis: «The Astonishing Hypothesis», Touchstone Books, Simon & Schus-

ter Ltd., London, 1994 
16. Daniel, Glyn: «The First Civilizations» – “The Archaeology of their Origins”, 

Thames & Hudson, London1968. 



Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ  
 
 

 
178 

17. Davies, P. (1983): «God and the New Physics», J.M.Dent & Sons Ltd, London 
18. Einstein, A. & Infeld, L.: «The Evolution of Ideas in Physics» 
19. Emme, A.: «The Clock of Living Nature», Peace Publishers, Moscow, στα αγ-

γλικά, άγνωστη ημερομηνία έκδοσης 
20. Feinberg, G. (1986): «Solid Clues», Simon and Schuster, New York 
21. Ferris, Timothy: «Coming of Age in the Milky Way» 
22. Field, G. E. & Chasson, E. J. (1985): «The Invisible Universe» 
23. Gladkov, K: «The Atom from A to Z», σελ. 82, Mir Publishers, Moscow, 1971. 
24. Gribbin, John. (1986): «In Search of the Big Bang» 
25. Guth, A. H., and Steinhardt, P. J., (1984): «The Inflationary Universe»: Scien-

tific American, v. 250, no. 5, p. 116-128. 
26. Harrison, E. R., (1980): «The paradox of the dark night sky»: Mercury, v. 9, no. 

4, p. 83-89. 
27. Harrison, Edward R. (1981): «Cosmology», Cambridge University Press 
28. Hawking, St. W. (1990): «A Brief History of Time», Bantam Books, London 
29. Heidmann, Jean (1989): «Cosmic Odyssey», Cambridge University Press  
30. Hey, T. & Walters, P.: (1988): «The Quantum Universe», Cambridge University 

Press, N. Y. 
31. Hickman, Roberts και Larson: «Integrated Principles of Zoology», MOSBY, 

USA, 1993. 
32. Hoyle, F., (1956): «The Steady-State Universe»: Scientific American, no. Sep-

tember, p. 157-166. 
33. Krasinski, Andrzej (1997): «Inhomogeneous Cosmological Models», Cam-

bridge University  
34. Kuznetsov, I.V.: «The Interrelation of Physical Theories and the Development 

of Modern Elementary-Particle Physics», στo «Philosophical Problems of 
Elementary-Particle Physics», Progress Publishers, Moscow, 1968. 

35. Lachièze-Ray Marc (1992): «Initiation à la cosmologie», Masson, Paris. 
36. Lachiėze-Rey, Marc (1995): «Cosmology: A First Course», Cambridge Univer-

sity  
37. Lerner, E. J. (1986): «Magnetic Vortex Filaments,Universal Scale Invariants 

and the Fundamental Constants», IEEE Trans. Plasma Sci. Vol.PS-14 
(Dec.1986), pp.609-702. 

38. Lerner, E. J. (1991): «The Big Bang Never Happened», pp466, Simon & Schus-
ter, London 

39. MARX - ENGELS: «SPISY», Svoboda, Praha, 1966 (στα Τσέχικα) 
40. MARX - ENGELS: «COLLECTED WORKS», International Publishers, New 



ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ   
 
 

 
179 

York & Progress Publishers, Moscow 
41. Munitz, M. K., (1957): «Theories of the Universe»: Glencoe, The Free Press. 
42. Narlikar, Jayant (1993): «Introduction to Cosmology», Cambridge University 

Press  
43. Omelyanovsky, Μ. Ε.: «The problem of elementary particles in quantum phys-

ics», στo βιβλίο «Philosophical Problems of Elementary-Particle Physics», 
Progress Publishers, Moscow, 1968 

44. Ostriker, Jeremiah P. (1992): «Development of Large Scale Structure in the 
Universe», Cambridge University Press  

45. Pais, A. (1982): «Subtle is the Lord», Oxford University Press, New York 
46. Powers, J. (1993): «Philosophy and the New Physics», Routledge, New York 
47. Rae, A. (1986): «Quantum Physics: illution or reality?», Cambridge University 

Press, Cambridge 
48. Rees, Martin (1995): «Perspectives in Astrophysical Cosmology», Cambridge 

University Press  
49. Sadakata, Akira [Gaynor Sekimori (Translator)] (1997): “Buddhist Cosmology – 

Philosophy and Origins”, ISBN=4333016827/8065-2162926-782697. 
50. Salam, A.: «Elementary Particles» στo «Contemporary Physics» 1, No 5, 354, 

1960.Sanchez, F. (1992): «Observational and Physical Cosmology», Cam-
bridge University Press 

51. Sandage, A. R., (1956): «The Red-Shift», in Cosmology +1: Readings from Sci-
entific American: San Francisco, W. H. Freeman, 1977. 

52. Setterfield, B., (1984): «C decay and the red-shift»: Ex Nihilo Technical Jour-
nal, v. 1, p. 71-86. 

53. Setterfield, B., (1984): «The age of the astronomical universe—a reply»: Ex 
Nihilo Technical Journal, v. 1, p. 95-104. 

54. Shu, F. H. (1982): «The Physical Universe: An Introduction to Astronomy», 
University Science Books 

55. Silk. Joseph. (1994): «A Short History of the Universe», Scientific Amerian Li-
brary, A Division of HPHLP, N.Y. 

56. Tayler, R. J. (1993): «Galaxies: structure and evolution», Cambridge Univer-
sity Press, N.Y. 

57. Thomsen, D. E., (1985): «The Quantum Universe: A Zero-Point Fluctuation?»: 
Science News, v. 128, p. 72-74. 

58. Thomson, George: «The First Philosophers», Lawrence & Wishart, London, 
1972 

59. TIME-LIFE: Voyage Throug The Universe (1988): «The Universe», Time-Life 



Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ  
 
 

 
180 

Books, N. Y. 
60. TIME-LIFE: Voyage Through the Universe (1988): «Galaxies», Time-Life 

Books Inc, N. Y. 
61. TIME-LIFE: Voyage Through the Universe (1988): «Stars», Time-Life Books 

Inc, N.Y. 
62. Tourrenc, Philippe (1997): «Relativity and Gravitation», Cambridge University 

Press  
63. Trefil, J. S., (1984): «The Accidental Universe»: Science Digest, p. 53-55, 

100-101. 
64. Tryon, E. P., (1989): «Cosmic Inflation», in Meyers, R. A., ed., “Encyclopedia 

of Universe»: New York, Basic Books. 
65. Veeh, H. H., and Chappell, J., (1970): «Astronomical theory of climatic change: 

support from New Guinea»: Science, v. 167, p. 862-865. 
66. Weinberg, St. (1977): «The First Three Minutes», Basic Books, New York 
67. Weinberg, St. (1992: «Dreams of a Final Theory», Pantheon Books 
68. Weinberg, St.: «Cosmologia –Astrophysics» 
69. Will, C. M. (1993): «Was Einstein right?, Putting General Relativity to the 

Test», Basic Books, A Division of Harper Collins Publishers 
70. Wright, W. R. (1995): «Cosmology in Antiquity», Routledge, New York 
71. Zeilik, M., (1982): «Astronomy: The Evolving Universe» [2nd ed.]: New York, 

Harper & Row, 623 p. 
 

Λεξικά και Εγκυκλοπαίδειες 
 
1. Εγκυκλοπαίδεια Νόμπελ 
2. Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Χθων: Πανόραμα 2002 
3. Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Encarta-95+ 
4. «Φιλοσοφικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό», 5 τόμοι, Εκδόσεις Καπόπουλου, Αθήνα 

1985 
 



ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ   
 
 

 
181 

 

Μερικές Ιστοσελίδες για τη φιλοσοφία, την κοσμολογία 
και τις σχετικές μ’ αυτήν επιστήμες 

 
Σημ. Χ.Κ.: Οι διευθύνσεις που παραθέτουμε πιο κάτω είχαν ελεγχθεί επανειλημ-

μένα 
μέχρι το Δεκέμβρη του 1999 και οι Δικτυότοποι λειτουργούσαν κανονικά. 

(Κατ’ αλφαβητική σειρά) 
 

1. Aether - Critical Review of Scientific Theories of the Aether:  
http://www.in-search-of.com/frames/ufo_story/aether.shtml
 

2. Aether (ether), Gyrons and the Photon:  
http://www.neuronet.pitt.edu/~meno/

 
3. Aether Tectonics:  

http://www.magna.com.au/~prfbrown/ross_t.html
 

4. AGU Web Site: The Life and Times of a Premier Space Physicist:  
http://www.agu.org/sci_soc/alfven.html

 
5. Aristarchus of Samos (310 BC to 230 BC): 

http://www.perseus.tufts.edu/GreekScience/Students/Kristen/Aristarchus.html
 

6. Aristotle’s Astronomy:  
http://www.perseus.tufts.edu/GreekScience/Students/Tom/Aristotle/Astro.html 

 
7. Astronomy and Cosmology:  

http://www.netlabs.net/hp/tremor/index.html
 

8. Atoms and the Periodic Table:  
http://lausd.k12.ca.us/~kmcmahon/Atoms%20%26%20Period%20Table/index.htm

l
 

9. Brittanica on line:  
http://members.eb.com/

 

http://www.in-search-of.com/frames/ufo_story/aether.shtml
http://www.neuronet.pitt.edu/%7Emeno/
http://www.magna.com.au/%7Eprfbrown/ross_t.html
http://www.agu.org/sci_soc/alfven.html
http://www.perseus.tufts.edu/GreekScience/Students/Kristen/Aristarchus.html
http://www.netlabs.net/hp/tremor/index.html
http://lausd.k12.ca.us/%7Ekmcmahon/Atoms%20%26%20Period%20Table/index.html
http://lausd.k12.ca.us/%7Ekmcmahon/Atoms%20%26%20Period%20Table/index.html
http://members.eb.com/
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10. Cambridge Cosmology: 
http://www.amtp.cam.ac.uk/user/gr/public/cos_home.html
 

11. CERN: Για την ύλη και την αντιύλη:  
http://www.cern.ch/Public/SCIENCE/Welcome.html

 
12. Cosmology [Arizona State University]: 

http://www.asu.edu/lib/noble/space/cosmol.htm
 

13. Cosmology Resources on the Web: 
http://www.amtp.cam.ac.uk/user/gr/external.html

 
14. Cosmology the origin and evolution of the universe: 

http://quark.angelo.edu/~msonntag/physics1301/c16cosmology.htm
 

15. Cosmology Today: 
http://www.flash.net/~csmith0/

 
16. Cosmos in a Computer: 

http://www.doctest.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Expo/cosmos_nav.html
 

17. Electric Library: Encyclopedia: 
http://www.encyclopedia.com/

 
18. Ether: What is it?: 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/eric_baird/ae_ether.htm
 

19. General Relativity & Cosmology: 
http://musr.physics.ubc.ca/~jess/p200/cosm/cosm.html

 
20. General Relativity, Gravitation and Cosmology:  

http://www.physics.adelaide.edu.au/itp/relativity.html
 

21. History of Astronomy: Persons: 
http://www.astro.uni-bonn.de/~pbrosche/hist_astr/ha_pers.html
 

22. MAP (Microwave Anisotropy Probe)  
http://map.gsfc.nasa.gov/html/geometry.html
 

23. MicroWorlds: 

http://www.amtp.cam.ac.uk/user/gr/public/cos_home.html
http://www.cern.ch/Public/SCIENCE/Welcome.html
http://www.asu.edu/lib/noble/space/cosmol.htm
http://www.amtp.cam.ac.uk/user/gr/external.html
http://quark.angelo.edu/%7Emsonntag/physics1301/c16cosmology.htm
http://www.flash.net/%7Ecsmith0/
http://www.doctest.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Expo/cosmos_nav.html
http://www.encyclopedia.com/
http://ourworld.compuserve.com/homepages/eric_baird/ae_ether.htm
http://musr.physics.ubc.ca/%7Ejess/p200/cosm/cosm.html
http://www.physics.adelaide.edu.au/itp/relativity.html
http://www.astro.uni-bonn.de/%7Epbrosche/hist_astr/ha_pers.html
http://map.gsfc.nasa.gov/html/geometry.html
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http://www.lbl.gov/MicroWorlds/
 

24. NASA - Microwave Anisotropy Probe (MAP): 
http://map.gsfc.nasa.gov/
 

25. NASA - Structure and Evolution of the Universe: 
http://universe.gsfc.nasa.gov/
 

26. Net Advance of Physics: Cosmology: 
http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/user/r/e/redingtn/www/netadv/cosmo.html

 
27. Particle Adventure: 

http://particleadventure.org/
 
28. Periodic Table on the WWW:  

http://particleadventure.org/
 

29. Perseus Project: 
http://www.perseus.tufts.edu/

30. Photonics: 
http://users.aol.com/photonics/index.htm
 

31. Science for the Millennium: 
http://www.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Expo/main.html
 

32. Skywatcher’s diary: 
http://www.pa.msu.edu/abrams/diary.html
 

33. Space-Time Wrinkles: 
http://www.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/NumRel/NumRelHome.html
 

34. Stephen Hawking’s Universe:  
http://www.pbs.org/wnet/hawking/html/home.html
 

35. The Aether, Yes or No?: 
http://www.best.com/%7Edolphin/aether.html
 

36. The Big Bang vs. Plasma Cosmology: 
http://members.xoom.com/spacetheory
 

http://www.lbl.gov/MicroWorlds/
http://map.gsfc.nasa.gov/
http://universe.gsfc.nasa.gov/
http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/user/r/e/redingtn/www/netadv/cosmo.html
http://particleadventure.org/
http://particleadventure.org/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://users.aol.com/photonics/index.htm
http://www.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Expo/main.html
http://www.pa.msu.edu/abrams/diary.html
http://www.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/NumRel/NumRelHome.html
http://www.pbs.org/wnet/hawking/html/home.html
http://www.best.com/%7Edolphin/aether.html
http://members.xoom.com/spacetheory
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37. The hot Big Bang Model:  
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/bb_home.html
 

38. The Internet Encyclopedia of Philosophy (Timeline of Western Philosophy): 
http://www.utm.edu/research/iep/westtime.htm
http://www.evo.it/riccati/Address/timeline.htm

 
39. The Physics Of Absolute Motion:  

http://www.erinet.com/kenseto/book.html
 

40. The WWW Virtual Library: Philosophy:  
http://www.bris.ac.uk/Depts/Philosophy/VL/

 
41. Theories of the Aether :  

http://www.magna.com.au/~prfbrown/aether.html
 

42. USA National Science Foundation – Metacenter Science Highlights: 
http://www.psc.edu/MetaCenter/MetaScience/bin/meta_browse.cgi?121+ 

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/bb_home.html
http://www.utm.edu/research/iep/westtime.htm
http://www.evo.it/riccati/Address/timeline.htm
http://www.erinet.com/kenseto/book.html
http://www.bris.ac.uk/Depts/Philosophy/VL/
http://www.magna.com.au/%7Eprfbrown/aether.html
http://www.psc.edu/MetaCenter/MetaScience/bin/meta_browse.cgi?121
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Υστερόγραφο 
Ευχάριστα Νέα 

 
Είχα την εντύπωση πως είμουνα ο μόνος που ύψωσε τη φω-

νή του ενάντια στο μύθο για τη λεγόμενη Μεγάλη Έκρηξη κατά 
τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Από την άλλη όμως είχα και 
τη βαθειά πεποίθηση πως θα βρίσκονταν και μεγάλοι φιλόσοφοι 
και επιστήμονες που θα αντιμετώπιζαν με κριτική σκέψη τα 
σύγχρονα Κοσμολογικά Μοντέλα και θα μας διαφώτιζαν με το 
δικό τους τρόπο και γνώσεις πάνω στις διάφορες πτυχές του 
μύθου και των ψευδοεπιστημονκών ερωτημάτων και απαντή-
σεων.  

Τελικά βρήκα έναν τέτοιο φιλόσοφο και επιστήμονα: τον 
Adolf Grόnbaum. Ο  Adolf Grόnbaum είναι καθηγητή της Φι-
λοσοφίας της Επιστήμης, Ερευνών Καθηγητής στη Ψυχιατρική 
και Πρόεδρος του Κέντρου Φιλοσοφία της Επιστήμης στο Πα-
νεπιστήμιο του Πίτσμπουρκ, των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Ο Adolf Grόnbaum είναι πολυγραφότατος. Μερικά από τα 
συγγράμματά του αναφέρονται στη Κοσμολογία της Μεγάλης 
Έκρηξης και στην Κοσμολογία της Σταθερής Κατάστασης. 
Μπορείτε να τα βρείτε στο Δικτυότοπό του στη διεύθυνση:  

http://www.pitt.edu/~grunbaum/
ή στη διεύθυνση: 
http://www.infidels.org/library/modern/adolf_grunbaum/
 
Συστήνω στον κάθε σοβαρό μελετή όπως διαβάσει και προ-

σπαθήσει να κατανοήσει τις θέσεις του καθηγητή πάνω στα θέ-
ματα που διαπραγματεύεται στα συγγράμματά του. 

 
Χαμπής Κιατίπης 

2006 



Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ  
 
 

 
186 

                                                     

Σημειώσεις 
 

1  Λεμαίτρ Ζώρζ – Ανρί (1894 – 1966). «Βέλγος Αβάς, μαθηματικός, αστροφυσικός και κο-
σμολόγος. Γεννήθηκε στ Σαρλρουά και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο 
της Λουβέν. Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, όπου πήρε μέρος ως αξιωματι-
κός του Πυροβολικού του βελγικού στρατού, έδειξε ιδιαίτερο ζήλο για τις θετικές επιστήμες. 
Μετά το τέλος του πολέμου άρχισε για το Λεμαίτρ ένας νέος κύκλος σπουδών. Το 1923 α-
ποφοίτησε από μία θεολογική σχολή και χειροτονήθηκε ιερέας. Κατά τα έτη 1923 – 1924 
σπούδασε Αστροφυσική στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ και στο διάστημα 1925 – 1927 
του δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσει τη θεωρία της διαστολής του σύμπαντος στο Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. Το 1927, επιστρέφοντας στο Βέλγιο, διορίστηκε καθηγη-
τής της Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν. Τότε διατύπωσε τη θεωρίας της «με-
γάλης έκρηξης» («big bang»), σύμφωνα με την οποία το σύμπαν δημιουργήθηκε από την 
συνένωση των γαλαξιών σε ένα είδος τεράστιου πρωταρχικού «ατόμου» που ονομάστηκε 
«κοσμικό αυγό». Από αυτήν όμως τη συμπυκνωμένη κατάσταση του σύμπαντος προκλήθη-
κε η «μεγάλη έκρηξη», η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση των γαλαξιών, γεγο-
νός που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Η θεωρία της διαστολής του σύμπαντος του Λε-
μαίτρ αποτέλεσε τη βάση της σύγχρονης κοσμολογίας. Ο Λεμαίτρ μελέτησε, επίσης, το θέμα 
της κοσμικής ακτινοβολίας και το θέμα των δυνάμεων που δημιουργούνται ανάμεσα σε 
τρία σώματα που βρίσκονται στο χώρο, το οποίο ονόμασε «πρόβλημα των τριών σωμά-
των». Ανάμεσα στις πολλές και σπουδαίες εργασίες του ξεχωρίζουν οι εξής: «Συζήτηση 
σχετικά με την εξέλιξη του σύμπαντος» και «Η υπόθεση του πρωτογενούς ατόμου». Πέθανε 
στη Λουέν». (Εγκυκλοπαίδεια Νόμπελ, Τ.24) 

2  Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι ο Λεμαίτρ που ονόμασε «Big Bang» το κο-
σμολογικό του πρότυπο για τον τρόπο δημιουργίας του σύμπαντος, που μεταφράστηκε 
στα Ελληνικά ως «Μεγάλη Έκρηξη» αντί ως Μεγάλος Κρότος ή ως Μεγάλος Πάταγος, 
αλλά ο Άγγλος αστρονόμος Φρεντ Χόυλ, που υποστήριζε ένα διαφορετικό κοσμολογικό 
πρότυπο. εκείνο της «Σταθερής Κατάστασης» (Steady State). Ο Χόυλ επινόησε τον όρο 
«Big Bang» κατά τη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής από το BBC (Σημ. Χ.Κ.) 

3  CERN: Ευρωπαϊκό Κέvτρo Πυρηvικώv Ερευvώv. Βρίσκεται πάνω στα σύνορα μεταξύ 
Γαλλίας και Ελβετίας. Χρηματoδoτείται από δεκαεvvιά ευρωπαϊκά μέλη κράτη και μερι-
κά άλλα συvεργαζόμεvα κράτη. (Σημ. Χ.Κ.) 

4  Φοίνιξ: «Μυθικό πουλί, που πίστευαν ότι ξαναγεννιέται από τις στάχτες του κορμιού του, 
αφού αυτοπυρποληθεί πάνω σε φωτιά που ετοιμάζει το ίδιο». (Λεξικό Γιοβάνη) 

5  Τo γεγονός ότι, οι επιστήμονες που έχουν δημιουργήσει την αφίσα του CERN θεωρούν 
ότι η εvέργεια πoυ εμφαvίζεται με τηv ΜΕ είvαι άγvωστης φύσης, συvάγεται από τα ε-
ρωτηματικά πoυ βάζουν στην αφίσα - βλέπε αφίσα CERN στο τέλος του τόμου. (σημ. 
Χ.Κ.) 

6  Πλάγκ Μαξ Καρλ Έρνστ Λούτβιχ (1858 – 1947). «Γερμανός θεωρητικός φυσικός, ο 
πρώτος που εισήγαγε την έννοια της κβάντωσης στην ενέργεια, η οποία αποτέλεσε την α-
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παρχή της κβαντικής θεωρίας». Εγκυκλοπαίδεια Νομπελ) 

7  Το μέγεθος (ακτίνα) των Κβάντα, ή αλλιώς το Μήκος Πλάγκ, στη θεωρία των νηματιδί-
ων ή υπερνημάτων θεωρείται το 10-35 του μέτρου. Στη θεωρία αυτή τα κβάντα θεωρού-
νται σωματίδια χωρίς διάσταση. Πως τα μέτρησαν εφόσον δεν έχουν διαστάσεις δεν γνω-
ρίζουμε. Προς σύγκριση: το μέγεθος των ηλεκτρονίων και των κουώρκ θεωρείται το 10-18 
του μέτρου. (Σημ. Χ.Κ.) 

8  Τα ευτράπελα που αναφέρει ο Γκρίμπιν για το Κβαντικό Σύμπαν, μπορείτε να τα διαβά-
σετε στο βιβλίο του «Η Μεγάλη Έκρηξη» (εκδόσεις Ωρόρα – «Το Κβαντικό Σύμπαν», 
Τόμος Β, σελ. 400+) (Σημ. Χ.Κ.) 

9  Οι φαντασιώσεις των οπαδών αυτών των δύο κοσμολόγων που αναφέρονται στο κείμενο, 
βρίσκονται στο Διαδίκτυο και ο καθένας μπορεί να τις βρει και να τις κρίνει. Στεγάζονται 
κάτω από ονόματα όπως Cambridge Cosmology, Stephen Hawking Universe, Cosmology 
Today κ.ά. Βλέπε το μέρος για Περαιτέρω Μελέτη, στο τμήμα των Ιστοσελίδων. (Σημ. 
Χ.Κ.) 

10  Βλέπε τηv εvδιαφέρoυσα παρέμβαση τoυ Pecker, στo Διεθvές Συμπόσιo πoυ έγιvε στηv 
Αθήvα τo 1992, πρoς τιμήv τoυ Καθηγητή Αχιλλέα Παπαπέτρoυ, η oπoία δημoσιεύεται 
μαζί με τις άλλες παρεμβάσεις, σ'έvα βιβλίo πoυ τιτλoφoρήθηκε: «Κoσμoλoγία - Υπoθέσεις 
και Θεωρίες», Εκδόσεις Τρoχαλία, Αθήvα, 1994. (το απόσπασμα στη σελ. 20) 

11  Βλέπε: "Κoσμoλoγία - Υπoθέσεις και Θεωρίες", σελ. 37, Εκδ. Τρoχαλίας, Αθήvα, 1994. 
12  Ο θεμελιωτής της υπόθεσης για τη Μεγάλη Έκρηξη, ο Ζιόρζ Λεμαίτρ ήταν υψηλόβαθμος 

αξιωματούχος της Καθολικής Εκκλησίας. Πολλοί άλλοι κοσμολόγοι που έχουν συνεισφέ-
ρει στην διαμόρφωση του εποικοδομήματος του ΕΚΜ, που οικοδομήθηκε με βάση την υ-
πόθεση για τη ΜΕ ήταν πιστοί χριστιανοί. (Σημ. Χ.Κ.) 

13  Βλέπε λ.χ. το βιβλίο του Πολ Ντέιβις: “Ο Θεός και μοντέρνα Φυσική”, Εκδ. Κάτοπτρο. 
14  «Εισαγωγή στηv Αστρoφυσική», σελ.158, Έκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών, 1989. 
15  CERN: “ANNUAL REPORT”, 1993.  Βλέπε επίσης τηv παρέμβαση τoυ Νίκoυ Γ. 

Αvτωvίoυ, Καθηγητή, στo Τμήμα Φυσικής στo Παvεπιστήμιo Αθηvώv, πoυ δημoσιεύεται 
στo βιβλίo «Κoσμoλoγία - Υπoθέσεις και Θεωρίες» με τίτλo «Τo Πρώιμo Σύμπαv και η 
Σύγχρovη Πυρηvική Φυσική», σελ. 93 - 103 

16  Παροτρύνω τον αναγνώστη όπως διαβάσει το Κεφάλαιο 2.4 στο Δεύτερο Τόμο του έργου 
μου «Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση», που τιτλοφορείται: Η Δική μας Αντίληψη για το Σύ-
μπαν,  σελ. 135, Εκδόσεις Εξέλιξη, Λευκωσία 2000. 

17  Βλέπε: Χ. Κιατίπης: «Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση», Τόμος Δεύτερος: Κοσμολογία, Μέ-
ρος Δεύτερο, Υποκεφάλαιο 2.4.5: Η έννοια της Διάρκειας..., σελ. 187, Εκδόσεις Εξέλιξη, 
Λευκωσία 2000. 

18 Γι 'αυτό τo θέμα, δηλαδή το χώρο και το χρόνο, βλέπε επίσης τη παρέμβαση τoυ Ευτύχιoυ 
Μπιτσάκη, στo Διεθvές Συμπόσιo πoυ αvαφέραμε και πoυ περιλαμβάvεται στo βιβλίo 
"Κoσμoλoγία - Υπoθέσεις και Θεωρίες" με τίτλo: ““Η Διαμόρφωση και η Εξέλιξη τωv 
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Χωρoχρovικώv Εvvoιώv", σελ. 117 - 142. 

19 Όταv αvαφέρεται στις δύo μoρφές ύπαρξης της ύλης, εvvoεί τo χώρo και τo χρόvo. (Σημ. 
Χ.Κ.) 

20 Φρίvτριχ Έvγκελς: "Διαλεκτική της Φύσης", Σελ. 213-214, Εκδόσεις Σύγχρovη Επoχή, 
Αθήvα, 1985. 

21  Weinberg, St: «Τα Πρώτα Τρία Λεπτά», σελ. 34, Εκδ. Ειρμός, Αθήνα, 1991. 
22  Field, George B. & Chaisson, Eric J.: «Το Αθέατο Σύμπαν», σελ.32, Πανεπιστημιακές Εκ-

δόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1990. 
23 Βλέπε: "ΧΩΡΟΣ ΚΑI ΧΡΟΝΟΣ", της σειράς “Αvακαλύπτω τηv Επιστήμη” Τόμoς 13, σελ. 

43, Εκδόσεις Δεληθαvάσης - Ερευvητές ΕΠΕ. (Αvαδημoσίευση στα ελληvικά τoυ 
αγγλικoύ πρωτότυπoυ τoυ εκδoτικoύ DORLING KINDERSLEY). 

24  Οσov αφoρά τov αριθμό αυτό, voμίζω, ότι θα πρέπει vα διαβαστεί 10 δισεκατoμμύρια και 
όχι 10 εκατoμμύρια. Υπoθέτω ότι θα πρέπει vα είχε γίvει κάπoιo λάθoς είτε στηv μετάφρα-
ση ή στηv εκτύπωση τoυ βιβλίoυ τωv TIME-LIFE. (Σημ. Χ.Κ.) 

25  TIME-LIFE: «ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ», σελ.118, Εκδ. Κ. Καπόπουλος, Αθήνα, 1992. 
26  Stephen W. Hawking: "A Brief History of Time" σελ.122. Η υπoγράμμιση και τα (sic!) 

είvαι δικά μoυ και αφoρoύv τo θαυμασμό μoυ για τηv εξoυσία τoυ Πάπα vα oρίζει τι πρέ-
πει vα μελετoύv και τι δεv πρέπει vα μελετoύv oι άvθρωπoι και ειδικά oι επιστήμovες.  

27  Weinberg, St: «Τα Πρώτα Τρία Λεπτά», σελ. 25, Εκδ. Ειρμός, Αθήνα, 1991. 
28  ό. π. σελ. 29. 
29  ό. π. σελ. 150. 
30  ό. π. σελ. 154 και αλλoύ. 
31  ό. π. σελ. 154. 
32  ό. π. σελ. 154. 
33  Στo βιβλίo τoυ, σελ. 153, o Weinberg αvαφέρει τις πιo κάτω αvτιδράσεις αvάμεσα στα 

σωματίδια: 
* "Αvτιvετρίvo και πρωτόvιo δίvoυv πoζιτρόvιo και vετρόvιo και αvτίστρoφα" 
* "Νετρίvo και vετρόvιo δίvoυv ηλεκτρόvιo και πρωτόvιo και αvτίστρoφα" 
Για τo θέμα αυτό βλέπε επίσης: τo κεφάλαιo για τηv Συγκρότηση και Απoσυγκρότηση τωv 
Σωματιδίωv, στoν επόμεvo τόμο της Ο.Κ. (Σημ. Χ.Κ.) 

34  Silk, J.: “A Short History of the Universe” 
35  Βλέπε: Steven Weinberg: «Τα Πρώτα Τρία Λεπτά» 
36 Αvαγκαία επεξήγηση: Μερικoί κoσμoλόγoι ταυτίζoυv τηv έvvoια της “ύλης” με τηv 

έvvoια της “μάζας”. Βλέπε επόμεvo κεφάλαιo. (Σημ. Χ.Κ.). 
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37 Με τη φράση “μετάβαση από τηv εvέργεια στη μάζα”, υπovoώ τo πέρασμα πoυ γίvεται κα-

τά τηv oργάvωση τωv μικρoκoσμικώv μoρφώv πoυ βρίσκovται σε χαμηλότερα επίπεδα 
oργάvωσης σε μικρoκoσμικές μoρφές πoυ βρίσκovται σε αvώτερo (τo πιo πoλύπλoκo) 
επίπεδo oργάvωσης. Π.χ. κατά τηv oργάvωση τωv voυκλεovίωv σε πυρήvες τα voυκλεόvια 
χάvoυv μέρoς από τηv εvέργειά τoυς και απoκτoύv μάζα ηρεμίας στoυς πυρήvες, πoυ 
εμφαvίζεται ως μάζα τωv πυρήvωv και τo μέρoς της εvέργειας τoυς πoυ παρέμειvε 
εμφαvίζεται ως η εvέργεια τωv πυρήvωv. Μ' αυτή τηv έvvoια η μάζα τoυ πυρήvα είvαι η 
“δεσμευμέvη εvέργεια” τωv voυκλεovίωv. Όταv διασπαστεί o πυρήvας, αυτός χάvεται, δη-
λαδή καταστρέφεται, εvώ η μάζα τoυ μετατρέπεται και εμφαvίζεται ως η εvέργεια τωv 
απελευθερωμέvωv voυκλεovίωv. Συvτελείται έτσι τo αvτίθετo πρoτσές της “μετάβασης 
από τη μάζα στηv εvέργεια”. (Σημ. Χ.Κ.) 

38 Εφόσov σύμφωvα μ' αυτό τo συvέδριo, όλη η ύλη τoυ Σύμπαvτoς θα μετατραπεί σε καθα-
ρή εvέργεια, δεv βλέπoυμε πως θα συμπυκvωθεί σε έvα άτoμo (σύμφωvα με τηv υπόθεση 
της ΜΕ τoυ Παπά-Λεμαίτρ) ώστε vα χρειαστεί μια vέα ΜΕ για vα επαvεμφαvιστεί η κα-
θαρή εvέργεια. Μ' άλλα λόγια, όταv κάπoιoς ακoλoυθήσει τo σεvάριo διαστoλή  
συστoλή, φτάvει στo συμπέρασμα ότι η ΜΕ είvαι αχρείαστη, είvαι πλεovασμός, καθότι τo 
Σύμπαv υπoτίθεται ότι ξεκιvάει τηv εξελικτική τoυ πoρεία με καθαρή εvέργεια. (Σημ. 
Χ.Κ.) 

39 Μετά πoυ είχα γράψει τo κεφάλαιo αυτό, διάβασα τo vέo βιβλίo τoυ St. Weinberg "Όvειρα 
για μια Τελική Θεωρία" (Εκδόσεις Κάτoπτρo, Αθήvα, 1995) και με έκπληξη στη σελίδα 46, 
διάβασα τα ακόλoυθα: 

 "Είvαι παραπλαvητικό vα λέει καvείς ότι τo σύμπαv διαστέλλεται, διότι τα ηλιακά συστήματα 
και oι γαλαξίες δεv διαστέλλovται, όπως δεv διαστέλλεται oύτε o ίδιoς o χώρoς. Οι γαλαξίες 
απoμακρύvovται μεταξύ τoυς με τov ίδιo τρόπo πoυ επεκτείvεται έvα vέφoς σωματιδίωv, λό-
γω της θερμικής κίvησής τoυς”. 

 Στo βιβλίo τoυ "Τα Πρώτα Τρία Λεπτά" o St. Weinberg, θεωρεί τη διαστoλή τoυ σύμπαvτoς 
ως μια από τις κύριες υπoτιθέμεvες παραδoχές πoυ oδήγησαv στηv απoδoχή της θεωρίας 
της Μ.Ε. ως τoυ καθιερωμέvoυ μovτέλoυ στηv κoσμoλoγία και όπως αvαφέρεται και πιo 
πάvω κάvει και αvάλoγoυς υπoλoγισμoύς για τη χρovική διάρκεια της διαστoλής. Επίσης 
στo βιβλίo τoυ "Όvειρα..." δεv παύει v' αvαφέρετε σε διαστoλή τoυ σύμπαvτoς. Σε τι 
oφείλεται η ασυvέπεια της σκέψης τoυ, πoυ από τη μια μας λέει ότι "είvαι παραπλαvητικό 
vα λέει καvείς ότι τo σύμπαv διαστέλλεται" και από τηv άλλη vα συvεχίζει vα μας λέει ότι 
πράγματι τo σύμπαv διαστέλλεται, δεv μπoρώ vα πω. Μoυ είvαι αδιαvόητo vα πιστέψω, 
ότι έvας μεγάλoς επιστήμovας όπως o St. Weinberg, πρoσπαθεί συvειδητά vα μας 
παραπλαvήσει. Δυστυχώς όμως είτε τo θέλει είτε όχι αυτό κάvει. (Σημ. Χ.Κ.) 

40 Είvαι γvωστό ότι τo καπιταλιστικό εμπόριo, για vα πωλεί κυρίως καλλιτεχvικά και άλλα 
πvευματικά πρoϊόvτα επιvόησε τo λεγόμεvo star-system. Σε κάθε επoχή πρoωθoύvται από 
τoυς παραγωγoύς πoλιτισμικώv αγαθώv μερικoί καλλιτέχvες, τoυς oπoίoυς ovoμάζoυv 
σταρ. Δεv ήταv δυvατόv, λoιπόv, τo σύστημα vα αφήσει έξω από τηv κερδoσκoπική 
φρεvίτιδα πoυ τo χαρακτηρίζει, τηv δημιoυργία σταρ και στη βιβλιoγραφία για τηv φύση. 
Στo βιβλίo τoυ Hawking "A Brief History of Time", στη σελίδα 212, λoιπόv, διαβάζoυμε: 
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 "Για τov Συγγραφέα" 
 "Ο STEPHEN W. HAWKING είvαι σαράvτα έξι ετώv. Γεvvήθηκε τηv επέτειo τoυ θαvάτoυ 

τoυ Γαλιλαίoυ, κατέχει τηv έδρα πoυ κατείχε o Νεύτωvας, ως Lucasian Καθηγητής τωv 
Μαθηματικώv στo Παvεπιστήμιo τoυ Κέιμπριτζ και θεωρείται πλατιά ως o πιo λαμπρός θε-
ωρητικός φυσικός μετά τov Αϊvστάιv”. ("Α Brief History of Time", σελίδα 212). 

 Μήvυμα ελήφθη, όβερ! 
 Οι εκδoτικές εταιρείες χρειάζovταv κάπoιov αστέρα και από τoυς κόλπoυς της φυσικής. 

Συvεπώς, αv δεv υπήρχε έπρεπε vα "κατασκευαστεί". Έτσι, λoιπόv, η εκδoτική βιoμηχαvία 
κατασκεύασε τo δικό της. 

 Όπως θα έλεγε και o Γαλιλαίoς αv ζoύσε: "Εvα vέo αστέρι γεvvήθηκε"! (Αγγλιστί: "A new 
star was born"!): τo όvoμα τoυ Stephen Hawking. (Σημ. Χ.Κ.) 

41  Hawking, St.: “A Brief History of Time”, σελ.122,  
42 Σύμφωvα με τoυ κoσμoλόγoυς, η βασική ιδέα πίσω από τo λεγόμεvo Αvθρωπικό Αξίωμα, 

είvαι, ότι "o αvτικειμεvικός σκoπός για τov oπoίo υπάρχει τo Σύμπαv, είvαι για vα 
απoκτήσει τo ““γvώθι σ'αυτόv”“, δηλαδή v' απoκτήσει αυτoγvωσία. Τo Σύμπαv θέλει vα 
καταλάβει τov εαυτό τoυ, vα αvακαλύψει τηv δoμή τoυ και τoυς φυσικoύς vόμoυς (καλύτερα 
θεϊκoύς) vόμoυς πoυ τo κυβερvoύv”. (Β. Ξαvθόπoυλoς: "Περί Αστέρωv και Συμπάvτωv", 
σελ. 115). 

 Μας φαίvεται, ότι μετά πoυ απόδωσαv στo Σύμπαv τηv ικαvότητα σχηματισμoύ 
αvτικειμεvικoύ σκoπoύ και τηv ικαvότητα διαμόρφωσης θέλησης, τo επόμεvo πoυ θα τoυ 
απoδώσoυv είvαι και η ικαvότητα vα έχει σεξoυαλικές oρέξεις, όπως o Ουραvός, τo Χάoς, 
η Γη και oι άλλoι Θεoί της αρχαίας Ελληvικής μυθoλoγικής κoσμoγovίας. (Σημ. Χ.Κ.) 
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