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Το αφιερώνω:
α) Στους ηρωικούς μας Ικάρους που αφιέρωσαν τη ζωή τους, αλλά και στους
σημερινούς που δίνουν καθημερινή μάχη για να μείνει το Αιγαίο Ελληνικό
και η Ευρώπη ελεύθερη από τον ανατολικό απολυταρχισμό και ισλαμοφασι‐
σμό.
β) Στους κοσμοναύτες της NASA,της Ρωσίας και της Κίνας που δίνουν την δική
τους μεμονωμένη μάχη για την κατάκτηση του διαστήματος, παρά την διχό‐
νοια, την καχυποψία και τον σκοταδισμό που ακόμη κυριαρχούν στις διε‐
θνείς σχέσεις, γεγονός που ματαιώνει μια πανανθρώπινη προσπάθεια κατά‐
κτησης του διαστήματος.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ‐ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΜΠΑΝ
ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ ΔΙΟΣ & ΗΡΑΣ
Αγαπητοί Αναγνώστρια –Αναγνώστη
Εν αρχή ο Ανθρωπος

Ορφέας ο πρώτος αστρονόμος

Την πρώτη βουτιά στο Σύμπαν έκανα όταν ατένισα τον έναστρο ουρανό στην ομη‐
ρική Κυπαρισσία και θαύμασα το μεγαλείο της Δημιουργίας.
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Θέα της Κυπαρισσίας από το κάστρο

Τότε μας έλεγαν ότι εκεί βρίσκεται ο «θεούλης» κι’ εμείς το πιστεύαμε. Μας
έλεγαν να μην μετράμε τα άστρα διότι βγάζουμε σμηγματογόνες κύστεις «καρνα‐
βίτσες» κι’ εμείς το πιστεύαμε. Στην προπολεμική επαρχία που μεγάλωσα φτιά‐
χναμε ΄χαρτινους γλόμπους’ σε σχήμα πούρου με το ένα στόμιο ανοικτό. Στο ανοι‐
κτό στόμιο τοποθετούσαμε στουπί βουτηγμένο σε πετρέλαιο, το οποίον αναβαμε.
Ο γλόμπος γέμιζε με ελαφτότερο θερμό αέρα και ανυψωνόταν. Ηταν όντως φα‐
ντασμαγορικό.
Ομως για μας αυτό το άλμα προς τον ουρανό ήταν μιά ενδόμυχη εξερεύνηση
του Σύμπαντος. Με την ίδια λαχτάρα αντικρύζαμε ενίοτε κάποιο πολεμικό αερο‐
πλάνο να πετάει πάνω από την Κυπαρισσία, διότι νομίζαμε ότι ο πιλότος γινόταν
ένα υπερφυσικό ον. Να ευχαριστήσω την πρώτη μου δασκάλα αειμνηστη Κυρία
Μαριγούλα που μας δίδαξε πατριδογνωσία και την αείμνηστη καθηγήτρια Κυρία
Αφροδίτη, καθώς και τους λοιπούς καθηγητές του Γυμνασίου Κυπαρισσίας και
του Β’ Γυμνασίου Πατρών στα οποία εφοίτησα πιο πολύ τα πέτρινα χρόνια της κα‐
τοχής.
Την δεύτερη βουτιά στο Σύμπαν την έκανα όταν πρωτοπέταξα με αεροπλάνο
της Πολεμικής μας Αεροπορίας μετά το 1950 και αντίκρυσα την γη από ψηλά. Ητο
μιά θαυμάσια εμπειρία που ποτέ δεν θα ξεχάσω.

C‐47 Dakota της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας
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Δυστυχώς η επιθυμία μου να γίνω αεροπόρος δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω
δυσχρωματοψίας. Ομως η παιδική μου σταθερή επιθυμία για τον αέρα και το διά‐
στημα συνεχίσθηκε ως τώρα. Τις γνώσεις μου για το Διάστημα εμπλούτισα στις
Στρατιωτικές Σχολές και ιδιαίτερα στην Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, όπου διδά‐
χθηκα μαθήματα αεροναυτικής και διάστηματος. Τις γνώσεις στην Ηλεκτρονική
Τεχνολογία οφείλω στο Οπλο των Διαβιβάσεων Στρατού μας, στον οποίο υπηρέ‐
τησα καθώς και στις μετεκπαιδεύσεις στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Αγγλίας κ.α).
Την τρίτη και βαθύτερη βουτιά στα βαθειά του Σύμπαντος την έκανα με την με‐
λέτη του Ηρακλείτου και των άλλων Ελλήνων σοφών. Είναι ένα μακροβούτι « Δή‐
λιου κολυμβητού» ‐ όπως συνήθιζε να λέγει ο Σωκράτης ‐για τον σκοτεινό φιλό‐
σοφο Ηράκλειτο και ακόμη δεν έχω αναδυθεί.

Ηράκλειτος

Με μιά και μόνον ρήση του με έβγαλε από τα αδιέξοδα για το Σύμπαν. «Κό‐
σμον τόνδε, τόν αυτόν απάντων, ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ‘ήν
αεί και έστιν και έσται πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον μέτρα»
Αν βγάλεις απο την μέση τον Δημιουργό όλα γίνονται απλά και κατανοητά
παυει η διχόνοια για το ποιος είναι ο δημιουργός (γιαχβεί, θεός, ή αλλάχ) Εκτοτε
το βιβλίο του Ηρακλείτου και τα έργα του Ομήρου, τα έχω μαζί μου. Με τους
θεούς του Ολύμπου κάναμε αρκετές περιπλανήσεις στο διάστημα. Κι’ εκείνοι τα‐
ξίδευαν στον ουρανό πριν ακόμη υπάρξουν αεροπλάνα και διαστημόπλοια. Εκτοτε
κάθε φορά που κατεβαίνει ο Νεφεληγερέτης και Αιγιδοφόρος Δίας από τον αιθέρα
στην ατμόσφαιρα της Γης με το φτερωτό του άρμα, φέρνοντας νέφη βροχής ή κα‐
ταιγίδες με κεραυνούς τον χαιρετώ. Εχω την αίσθηση ότι με τα φαινόμενα αυτά
μας μεταφέρει την πνοή του Διαστήματος. Στην περιπλάνηση μου στο Διάστημα
πουθενά δεν συνάντησα τον θεό. Και όσοι επιστήμονες είχαν ανακαλύψει στο πα‐
ρελθόν το θεό τώρα διαψεύδονται από τα πορίσματα της σύγχρονης κοσμολογίας,
η οποία τείνει να συμφωνήσει με τον Ηράκλειτο. Εκείνο όμως που σε αφήνει στο
Σύμπαν εκστατικό είναι οι άτεγκτοι Νόμοι του. Τους συναντάς παντού σε κάθε ον,
σε κάθε φυσικό φαινόμενο. Εμφανίζεται με την προσωποποίηση του Δία στην Ελ‐
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ληνικκή Αρχαιολογία (κακώς την λένε Μυθολογία) Εμφανίζεται φυσικός, απλός,
ευεργετικός, ανθρώπινος αλλά και τιμωρητικός για τους παραβάτες των νόμων της
Φύσεως. Ποτέ όμως εκδικητικός και α‐φύσικος. Νόμοι φυσικοί αλλά σκληροί και
αμείλικτοι για τους παραβάτες, που δεν χαρίζεται σε «ημετέρους» και ξένους. Πι‐
θανόν σε άλλους κόσμους (διότι ένα το Σύμπαν) να ισχύουν διαφορετικοί νόμοι.
Στην πολύχρονη ζωή μου κατάλαβα ότι η ύλη είναι μια πλανη των αισθήσεων, α‐
ναγκαία, εκμαυλιστική, απολαυστική και ελκυστική σαν την γυναικεία οπτασία.
Στο πρόσωπο της αναγνώρισα την πλουτοδότρα Θεά Ηρα. Ητο το παράξενο αν‐
δρόγυνο που πάντα ζει μαζί στον Συμπαντικό Ολυμπο και πάντα χωριστά:Ο Ζεύς
στον αιθέρα και η Ήρα στην ατμοσφαίρα. Αλληγορούν την Ενέργεια (πνεύμα) και
την Υλη, τα Σωμάτια και τα Σωματίδια. πάντα χωρισμένα και πάντα μαζί, όλα το
αυτό από τα ίδια δομικά υλικά φτιαγμένα.
Πάντα φιλονικεί το ζεύγος και θέλει να χωρίσει από τα δεσμά ενός υποχρεωτι‐
κού γάμου. Ιδού και η Εντροπία!!! Αλλά δεν μπορούν να κάνουν χωριστά!! Αυτό με
έκανε να τους προσέξω και να εμπνευσθώ από τον παράξενο δεσμό τους. Με τον
χρόνο ωρίμασε η ιδέα ότι παντού στην φύση σμίγουν δύο οντότητες, το άρρεν με
το θύλη, το θετικό με το αρνητικό, το κρύο με το θερμό, η ύλη με την αντιύλη, η
ορατή ενέργεια με την μαύρη ενέργεια, η ορατή ύλη με την σκοτεινή ύλη κοκ Αν
επεκτείνουμε την αντίθεση αυτή φθάνουμε και στα πνευματικό πεδίο, όπως λ.χ το
φως με το σκοτάδι, ο θεός με τον διάβολο, το καλό με το κακό κοκ Τώρα πλέον έ‐
χει ωριμάσει μέσα μου η σκέψη ότι η Μητέρα Φύση είναι ο πραγματικός θεός. Η
Φύση δεν έχει άλλους νόμους για την Γη και άλλους για το Σύμπαν, άλλους νόμους
για τους θεούς και άλλους για τους ανθρώπους και τέλος άλλους για τους «ημετέ‐
ρους» και άλλους για τους μη.
Την τέταρτη και όχι τελευταία βουτιά την εκανα στο Ευγενίδιο Πλανετάριο όταν
παρακολούθησα τις σειρές των μαθημάτων εκείνων των μεγάλων καθηγητών της
Αστρονομίας, αείμνηστων: Κωνσταντίνο Χασάπη (1914 – 1972) από τη Βέροια και
Δημήτριο Κωτσάκη (1909 ‐ 1986) από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας
Επίσης οφείλω μεγάλο χρέος στους δύο διακεκριμένους καθηγητές Μ. Δανέζη
και Στ. Θεοδοσίου, διότι με την εκλαίκευση της πανέμορφης σειράς στη μικρή ο‐
θόνη «Το σύμπαν που αγάπησα» και «Κοσμολογία της Νόησης» με έκαναν να α‐
γαπήσω και να λατρέψω το Σύμπαν. Το έργο τους είναι τεράστιο και θα έλεγα ι‐
στορικό, διότι έκαναν τομή στην επιστημονική γνώση και επέφεραν σωστή επανά‐
σταση όχι μόνον σε ότι αφορά την κοσμολογία αλλά και στην επίδραση των συ‐
μπαντικών νόμων στον ίδιο τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τη ζωή μας σαν απει‐
ροελάχιστοι κόκκοι του σύμπαντος.
Τέλος να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον επίτιμο διευθυντή του Ευγενιδίου
Πλανεταρίου καθηγητήν κ. Διονύσης Σιμόπουλος (1943‐)εκ Πατρών, διακεκριμέ‐
νο φυσικό και αστρονόμο για τις ομιλίες και την διάδοση της μελέτης του ουρανού
στο ευρύτερο κοινό.
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Γνωρίζουμε ‘4’ συμπαντικές δυνάμεις:Βαρυτική, Ηλεκρομανητική, Ισχυρή (πυ‐
ρηνική) και Ασθενή (Ακτινοβολίες) Ισως να υπάρχει και κάποια άγνωστη που δεν
γνωρίζουμε ως τώρα.
Ο συμβολισμός τους δίνεται με την πανάρχαια Ελληνική Σουάστικα και με τον
Σταυρό. Ο θεός μου έχει συνέπεια. ΕΝΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Ωστε λοιπόν ο κόσμος (σύ‐
μπαν) γεννήθηκε από τον Δία και την Ηρα, όπως γεννήθηκε η εγγονή μου Ειρήνη
και ο εγγονός μου Κωνσταντίνος από τον Ελληνα γιό μου και τη νύφη μου που
ζουνβ στην Αμερική Αν έτσι έχουν τα πράγματα, ο Κόσμος (ΣΥΜΠΑΝ) συνελήφθη
στο: « ΣΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΡΑΣ» Ετσι έφθασα στον τίτλο του
ανά χείρας βιβλίου. Αυτή είναι η τελευταία μου βουτιά σ’ έναν κόσμο που προ‐
σεγγίζει τη μεταφυσική, τον εσωτερισμό.
Αυτά που μας έλεγαν για τον εξωσυμπαντικό, μοχθηρό, ρατσιστή, υλιστή, αντι‐
επιστημονικό, κακούργο και ανέραστο θεό Γιαχβέ, τον δήθεν ποιητή των πάντων,
είναι μέγας μύθος και μέγα ψέμμα. Θα την έλεγα παγκόσμια συνωμοσία που τα‐
λανίζει την ανθρωπότητα εδώ και 17 αιώνες.
Οι σύγχρονοι κοσμολόγοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο κόσμος γεν‐
νήθηκε από ένα Ενέργειο (=σπερματοζωάριο του Διός)και ένα Σωματίδιο (=ωάριο
της Ηρας). Από την Ενέργεια και την Υλη, από τα υποατομικά σωμάτια και τα σω‐
ματίδια, από το θετικό και το αρνητικό. Οι σύγχρονοι κοσμολόγοι έχουν κάνει ση‐
μαντικά βήματα και βρίσκονται στο κατώφλι συγκλονιστικών αποκαλύψεων με τις
θεωρίες των Μεμβρανών και των Χορδών. Τώρα δεν έχω καμιά αμφιβολία.
Την τελευταία μου βουτιά στο Σύμπαν την έκανα στο Διαδίκτο και ομολογώ ότι
με μετέφερε σε ένα Σύμπαν φαντασμαγορικό. Είναι το ταξίδι πάνω στα διαστημό‐
πλοια που στέλνει ο άνθρωπος στο Διάστημα. Κάτι μεταξύ πραγματικότητος και
ονείρου. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει ότι ο κόσμος τούτος είναι διαδικός. Τις
γνώσεις και τις εμπειρίες από τις βουτιές στο Σύμπαν απεφάσισα να τις εκδώσω
στο ανά χείρας βιβλίο, χωρίς αυτό να διεκδικεί τα εύσημα της επιστημονικής σο‐
φίας. Με τη γνώση ξεπεράσα το φόβο και το δέος του θανάτου. Να κυριαρχήσω
πάνω του. Αντιμετώπισα και την εσωτερική μοναξιά του συνταξιούχου, μια εποι‐
κοδομητική μοναξιά. Μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται τούτο είναι:
‐ Επιστημονικά θέματα εκ της Φυσικής, Αστρονομίας και Τεχνολογίας (Το Αιώ‐
νιο και Ανόλεθρο Σύμπαν‐Θεωρία της Σχετικότητος ‐Η Μεγάλη Εκρηξη (Big Bang ‐Ο
ΧώροΧρόνος‐Κβάντα (Μικρόκοσμος)‐Η Δομή των Κβάντα‐Υλη & Αντι Υλη‐Η Μαύρη
Υλη και Μαύρη Ενέργεια‐ Ο Κόσμος της Υλης απο το Φως‐ Δημιουργία του Σύμπα‐
ντος‐ Θεωρία της Εξελίξεως‐Υδρογόνο: το Καύσιμο του Σύμπαντος‐Τα Δομικά Υλικά
του Σύμπαντος‐Η Κατανομή της Συμπαντικής ύλης και ενέργειας‐Τα Μοντέλα του
Σύμπαντος‐ Θεωρίες Μεμβρανών και Χορδών‐Θεωρία Συμμετρίας Susy‐Σύμπαν 10
Διαστάσεων‐Η Αρχιτεκτονική του Σύμπαντος‐Κοσμική Ακτινοβολία‐Σχηματισμός
Γαλαξιών & Ουρανίων Σωμάτων (Νεφελώματα, Αστέρες Νετρονίων, Κβάσσαρ,
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Λευκοί Νάνοι κ.α)‐Το Ηλιακό μας Σύστημα‐ Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον‐
Τρισυπόστατη η Δομή της Υλης‐Σύμπαν και Αντι Σύμπαν‐Αδύνατη η Μετάβαση στο
Αντι Σύμπαν (Παρελθόν); Πως Δημιουργήθηκε ο Κόσμος της Υλης; ‐Υπήρξε το Γένος
των Αθανάτων; ‐ Το Μοιραίο Λάθος ‐Μαύρες Τρύπες ‐ Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρή‐
νες‐Τα Κβαντικά Παράδοξα‐ Πολλαπλά Σύμπαντα; ‐Επικοινωνία με Εξωγήινους ‐
Μορφή Μηνύματος προς Εξωγήινους‐Η Χημική Αντίδραση της Ζωής ‐Η Εντροπία
του Σύμπαντος‐Η Αρχή του Τέλους ‐Οι Απόψεις της Επιστήμης για το Σύμπαν κ. α)
‐ Φιλοσοφικά και Ιστορικά θέματα:
Το Χάος Δημιουργός Ζωής‐Ορφικές Αντιλήψεις για το Σύμπαν‐Η Κοσμογονία
του Ησιόδου ‐Ολυμπιακή πατρώα Θρησκεία: ‐Τα Παντα Υπακούουν στην Αναγκη
και Ειμαρμένη‐Οι Αρχαίοι Ελληνες Κοσμοναύτες‐Τι είπαν οι Αρχαίοι Ελληνες Φιλό‐
σοφοι για το Σύμπαν‐Ηράκλειτος: Πύρ Αείζωον‐Παρμενίδης: Ο Πρόδρομος της
Κβαντομηχανικής‐Λεύκιππος & Δημόκριτος: Το Ατομον‐Εμπεδοκλής: Τα Ριζώματα‐
Αναξαγόρας: Ο Νους‐Επίκουρος: Το Σύμπαν και ο Κόσμος‐ Θαλής: Βάση το Νερό
(Υδρογόνο)‐Αναξίμανδρος: Το Απειρον‐Πυθαγόρας: τα πάντα αριθμός‐Αναξαγό‐
ρας: Ο Κοσμικός Νους‐ Η Ιερά Τετρακτύς‐ Το Μηδέν και το Απειρον‐Ο Χάρτης του
Ιππάρχου (Ατλας Φαρνέζε)‐Το Νηπιακό Σύμπαν‐Το Προδημιουργικό Σύμπαν‐ ‐
Παρμενίδης: Το Ον,, Ουδέν εκ του Μηδενός‐ Το Ταξίδι του Ανρθώπου στο Διάστη‐
μα‐Η αποκόλληση του ανθρώπου από τη Γη‐τα διαστημικα ατυχηματα κοκ
3/ Θεολογικές και Μεταφυσικές απόψεις:
Ο Συμπαντικός Ζεύς και Ηρα‐Μυθολογία και αλληγορίες‐Η Αμφισβήτηση των
Ολύμπιων Θεών ‐Μονοθεισμός ή Πολυθεισμός‐Χριστιανισμός και Ελληνισμός: Δύο
Μεγέθη ασύμβατα ‐ Ο Υπέρτατος Νους‐Ανεξιχνίαστες Ενεργειακές Δυνάμεις‐
Ολυμπιακή Θρησκεία και τα Μυστήρια του Σύμπαντος‐Απόψεις των Δογματικών
για το Σύμπαν‐Τρισυπότατη η Δομή του Κόσμου‐ Μη συμβατά μοντέλα Εκκλησίας
& Επιστήμης‐Τα Αδιέξοδα της Δημιουργίας‐ Η Κονφουκιανή Φιλοσοφία του
YinYang‐Ανεξιχνίαστα Συμπαντικά Πεδία‐Το Πνεύμα και ο Πληροφοριακός Αιθέ‐
ρας‐Συμπαντική Συνειδητότητα‐Υλοενέργεια και Αιθερική Συνειδητότητα‐Η Συμπα‐
ντική Ψυχή‐Οι Συμπαντικοί Βιορρυθμοί‐Ερωτήματα και Απαντήσεις Προσωπικοτή‐
των για το Σύμπαν
4/ Προβληματισμοί για τα Εθνικά και Κοινωνικά Θέματα
Ο Διαστημικός Υπεράνθρωπος‐ ‐Πεθαίνουν οι Ανθρωποι Ζήτω οι Βιονικοί ‐Το
Διάστημα και οι Ανυδροι Πλανήτες‐Πως μας Βλέπουν οι Εξωγήινοι;‐Η Κοινωνία
«Θαλιαίων» «Εργατών» και «Κηφήνων»‐ Δημιούργηματα Εξυπνότερα απο τον Δη‐
μιουργό‐Από τους «Θαλιείς» στις Μη Εγωκεντρικές Μηχανές‐Η Μεγάλη Επανά‐
σταση του Ανθρωπίνου Γένους‐Η Ωρα της Τελικής Αναμέτρησης‐ Ελληνισμός Ασια‐
τισμός: Δύο Μεγέθη Αντίθετα‐Τα Αδιέξοδα Πολλαπλασιάζονται‐Οι Ιδεολογίες Πε‐
θαίνουν Ζήτω το Ελληνικό Πνεύμα‐Τα Μεγάλα Ψέμματα κατά της Ελλάδος και της
Ανθρωπότητος‐Ο Προκατακλυσμιαίος Πολιτισμός‐Τα Αρχαιολογικά Αδιέξοδα‐Τα
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Ανεξήγητα της Προιστορίας‐Διεθνής Συνωμοσία:Τα τρία θεολογικά Δόγματα για το
Σύμπαν‐Η Πνευματική Γενοκτονία του Κόσμου‐Μυθολογία: Η Αλληγορική Ιστορία‐
Η Δράση των Φοινικιστών & 5φαλαγγιτών‐Οι Τρεις Μεγάλοι Κατακλυσμοί‐Το
«Μαύρο Κουτί της Γνώσεως»‐Τα Πέντε Γένη της Γης‐ Οταν Κυβερνούσαν οι Θεοί
5/ Προβληματισμοί για το Περιβάλλον και το μέλλον του πλανήτη μας
Η Γη μας είναι ο Παράδεισος‐Ετσι συνετελέσθη η Καταστροφή της Φύσεως‐Η
Αύξηση της Πολυπλοκότητος‐Εντροπία κ.α
Προσπάθησα να άπλοποιήσω τα εξαιρετικά πολύπλοκα θέματα σε βαθμό ώστε
να γίνουν κατανοητά από τον μέσο άνθρωπο και παράλληλα να μην χάσουν την
επιστημονική τους αξιοπιστία. Αν το πέτυχα θα το κρίνεις εσύ και μόνον αναγνώ‐
στρια/στη.
Σκοπός της παρούσης Μελέτης να δώσει στον απλό άνθρωπο‐στον μη εξειδι‐
κευμένο περί την Κοσμολογία και το Σύμπαν‐ βασικές πληροφορίες γνώσεις, αλλά
και προβληματισμούς για τον άπειρο χώρο που μας περιβάλλει και για ό,τι υπάρ‐
χει και δεν υπάρχει μέσα μας, γύρω μας, άνω ‐κάτω, παντού ως το άπειρον.
Το άπειρον δεν μπόρεσε να συλλάβει ο νους του ανθρώπου, εκτός ελαχίστων,
με πρώτον τον Ηράκλειτον.
Ο Ηράκλειτος είναι μιά από τις πιό φωτεινές διάνοιες που παρουσιάσθησαν ως
τώρα στον κόσμο. Μονάχα μιάς τέτοιας διάνοιας η αλύγιστη δύναμη θα μπορούσε
να στηρίξει την τόσο βαριά θεωρία της αδιάκοπης ροής. Με την διεισδυτικότητα
μπόρεσε να απαλύνει σαν χαρωπή πρωτόβγαλτη ελπίδα στο δάκρυ που προκαλεί
η απέραντη θλίψη του Χάους και της μοναξιάς μας μέσα σ’ αυτό. Ο Ηράκλειτος,
αναζητώντας τον εαυτόν του ανάμεσα στην ασταμάτητη εσωτερική και εξωτερική
αλλαγή στην ακατάπαυστη ροή και στην ασίγαστη πάλη μέσα σε όλα τα συστατικά
στοιχεία του εαυτού μας και του κόσμου, αντίκρυσε κατάματα την αιώνια αλήθεια.
Ο Ηράκλειτος παρουσιάστηκε σαν ένας τεράστιος και ολόλαμπρος ήλιος στην επο‐
χή του, και το φως που σκόρπισε στο μυστήριο της ζωής και του κόσμου έμεινε
άσβηστο. Αν τα λόγια της Πυθίας, καθώς ο ίδιος είπεν, λένε προφητείες για χίλια
χρόνια, τα ίδια του τα λόγια είναι προφητικές αλήθειες που ξεπερνούν κάθε χρονι‐
κό όριο και αγκαλιάζουν την αιωνιότητα. Ενας διαχρονικός προφήτης της Επιστή‐
μης που είναι πάντα επίκαιρος, πάντα φρέσκος στο διάβα του χώρο‐ χρόνου.
Επειδή όμως κάθε θεωρία δίνει την θέση της σε κάποια νεώτερη, που βρίσκε‐
ται πιό κοντά στην επιστημονική Αλήθεια θα μου επιτρέψεις φίλε αναγνώ‐
στη/στρια να σου δώσω την πιό κάτω πάγια συμβουλή:
‐Μην πιστέψεις στην πλάνη των αισθήσεων σου γιατί είναι ατελείς και περιορι‐
σμένες. Περισσότερο να βασίζεσαι στη Λογική και στο Πνεύμα που είναι αθάνατο.
‐Μην πιστεύεις τιποτα, επειδή το είπε κάποιος διαφημιζόμενος ως σύγχρονος
σοφός.
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‐Μην πιστεύεις τίποτα, ακριβώς επειδή κατοχυρώθηκε ως γενική πεποίθηση
και παγιόθηκε σαν δόγμα.
‐Μην πιστεύεις τίποτα, επειδή είναι γραμμένο σε αρχαία βιβλία.
‐Μην πιστεύεις τίποτα, επειδή λέγεται πως ειναι θείας προέλευσης.
‐Μην πιστεύεις τίποτα, επειδή κάποιος άλλος ή οι πολλοί το πιστεύουν.
‐Μην πιστέψεις και τον γράφοντα, χωρίς προηγουμένως να ελέγξεις την αλή‐
θεια όσων διαβάζεις.
‐Πίστευε μόνον την επιστημονική Αλήθεια και εφ’ όσον εσύ την ήλεγξες εκανες
διασταύρωση και την έκρινες με την κρίση σου ως αληθινή.
‐Πάντα ν’ αμφιβάλεις και πάντα να ερευνάς, διότι στην εποχή μας όλα δια‐
στρεβλώνονται σκοπίμως‐ακόμη και η επιστημονική αλήθεια‐ προς χάριν του κέρ‐
δους και της προβολής.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Σύμπαν είναι το Παν, χωρίς να εξαιρείται κάτι. Είναι Ιερό, Αιώνιο, Ατελεύτη‐
το, Αγέννητο, Μονογενές, Αυτοδημιούργητο, Δημιουργικόν, Ανόλεθρο, Χαώδες,
Ατρεμές, Απόκρυφον, Φρικτόν, Τέλειο, Εννομον, Άναρχον (εν χρόνω), πλήρες Αρ‐
μονίας, το Κινούν‐ Ακίνητον και η Πρώτη των Πάντων Αρχή. Είναι επίσης αδιαίρε‐
τον, έμπλεον και συνεχές, ταυτόσημο με την Φύση και αυτό που ονομάζουμε αο‐
ρίστως «Θεό». Τούτο δεν είναι μέρος παντός άλλου, αλλά το Όλον, το Παν και το
ΟΝ. Όλες αυτές τις έννοιες είναι δύσκολο να τις συλλάβει ανθρώπινος Νους και η
φαντασία. Γι’ αυτό ο άνθρωπος τις ονόμασε Θεό. Τούτο το Σύμπαν προσπάθησα
να ερευνήσω με τις ταπεινές μου δυνάμεις και ζητώ να με κρίνετε με επιείκεια.
Κάθε νέα κατάκτηση στο διάστημα είναι μία νέα πρόκληση‐ένας κεραυνός του
Διός που φωτίζει το σκοτεινό μονοπάτι και οξύνει ολοένα και περισσότερο την
φαντασία και την επιθυμία μου για μάθηση. Πάντα έφθανα στα όρια του Σύμπα‐
ντος αλλά αδυνατούσα να ανοίξω τρύπα προς το άπειρον. Μπροστά μου έχαινε το
«τίποτα».
Ο Ηράκλειτος έβγαλε από το Σύμπαν τον Δημιουργό όλα έγιναν απλά και κατα‐
νοητά. Η δημιουργία είναι ανθρωποκεντρική ιδέα και καταλήγει στον παραλογι‐
σμό του «θεού‐δημιουργού» Αυτός έκανε μια λογική υπέρβαση και εξήγησε την
απειρότητα και αιωνιότητα σε ένα Σύμπαν χωρίς δημιουργό‐αφού είναι αυτοδη‐
μιούργητον‐χωρίς αρχή, χωρίς κέντρον, χωρίς τέλος και χωρίς σύνορα. Πως οι αρ‐
χαίοι πρόγονοι μας μπόρεσαν να συλλάβουν τέτοιες ιδέες αν δεν είχαν κάποια
προγενέστερη εμπειρία, ή έστω πληροφορία που να είχε μείνει απομεινάρι μιας
πανάρχαιας παράδοσης από κάποιον ξεχασμένο Προκατακλυσμιαίο Πολιτισμό;
Μήπως μέσα στα γονίδια μας υπάρχει η Μνημοσύνη του Σύμπαντος στο οποίον
ανήκουμε σε λανθάνουσα μορφή ένεκα της Λήθης;
Το πρόβλημα είναι να βρούμε την κλείδα για ν’ αποκρυπτογραφήσουμε τα μη‐
νύματα του. Οι σημερινοί επιστήμονες αναμασούν σκέψεις του μετά από ποικίλες
περιπλανήσεις ενίοτε και σε ανόητες και παράλογες θεωρίες, που διαψεύδονται
λογικά ως αστήρικτες και αίολες.
Εκείνο όμως που σε αφήνει έμπλεως στο Σύμπαν είναι οι άτεγκτοι Νόμοι του.
Τους συναντάς παντού, σε κάθε φυσικό φαινόμενο. Στην Ελληνική Αρχαιολογία
(κακώς την λένε Μυθολογία) εμφανίζονται προσωποποιημένοι στον Δία και στην
Ήρα, Ο Ζεύς είναι φυσικός, απλός, ευεργετικός, ανθρώπινος αλλά και πανίσχυρος
και τιμωρητικός για τους παραβάτες των φυσικών νόμων. Ποτέ όμως εκδικητικός
παράλογος και αφύσικος. Έχει θέσει Νόμους φυσικούς, αλλά σκληρούς και αμείλι‐
κτους για τους παραβάτες. Αυτός δεν χαρίζεται σε «ημετέρους» και ξένους, σε Έλ‐
ληνες και Εβραίους, σε λευκούς και μαύρους, ερυθρούς ή κίτρινους, σε πλούσιους
ή φτωχούς. Στην καθημερινή μας ζωή βλέπουμε την πλουτοφόρο Ήρα να εκπρο‐
σωπεί την ύλη. Γιατί η ύλη είναι πλανεύτρα, εκμαυλιστική, απολαυστική και ελκυ‐
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στική σαν την γυναίκα. Αμφότεροι είναι το παράξενο ανδρόγυνο που εσαε’ο ζει
μαζί στον Συμπαντικό Όλυμπο, αλλά χωρισμένοι
Ζεύς και Ήρα, Ενέργεια (πνεύμα) και Υλη, Σωμάτια και Σωματίδια. πάντα χωρι‐
σμένα και πάντα μαζί. Το ζεύγος πάντα φιλονικεί και θέλει να χωρίσει αλλά είναι
αδύνατον να γίνει ο χωρισμός διοτι η φύση το προστάζει με τους νόμους της. Οι
προστριβές αλληγορούν την επαφή του Αιθέρος (βασίλειον του Διός) με τον Αέρα
(=Αήρ=Ηρα με τον αναγραμματισμό) δηλα δει την ατμόσφαιρα όπου το βασίλειο
της Ηρας.
Τα πανάρχαια αρχέτυπα σύμβολα των Πελασγών Ελλήνων ήταν: Σβάστικα,
Σπείρα, Σταυρός, Μαίανδρος, Μέδουσα, Τρίαινα, αετώματα, ρόδακες, το «Ε» κ.α.
Ο που δείτε αυτά τα σύμβολα σε αρχαίους τόπους να ξέρετε ότι είναι Ελληνικά ή
έχουν Ελληνική επίδραση.
Η Ιερά Τετρακτύς:

Ισοσλελές τρίγωνον –Σουάστικα τα αρχέτυπα σύμβολα του Ελληνισμού

Η Σβάστικα (γαμάδιον) προϊστορικό αρχέτυπο σύμβολο του Ελληνισμού,
αναγόμενον στους πανάρχαιους Πελασγούς. Αυτοί το μετέδωσαν στα πέ‐
ρατα της οικουμένης με τις εξερευνήσεις και τα ταξίδια των. Ευρίσκεται σε
αφθονία στα Ελληνικά και ξένα αρχαιοελληνικά μνημεία, και εκτίθεται σε‐
πολλά μουσεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αν ερευνήσομε εις βάθος
την προιστορία των λαών που υιθέτησαν την σουάστικα σαν λατρευτικό
αρχέτυπο σύμβολο θα βρούμε το πέρασμα σε προιστορικούς χρόνους της
Ελληνικής φυλής και την επίδραση του Ελληνικού πολιτισμου στους λαούς
αυτούς (Ινδία, Κεντρική και Νότιος Αμερική, Βόρεια Ευρώπη, Κεντρική Ασία
κ.α) Αυτά τα μνημεία είτε κατασκευάστηκαν από Ελληνες είτε από ξένους
που δέχθηκαν την Ελληνική επίδραση.
Γαμάδιον και Αγκυλωτός Σταυρός Αυτός έχει ταυτιστεί με την πιο μαύρη
σελίδα της ιστορίας, το ναζισμό στη Γερμανία και με τον Χίτλερ. Όμως αυτό
δεν είναι λόγος για να το απορρίψουμε από τον Ελληνικό Πολιτισμό, όπως
οι Χριστιανοί δεν απέρριψαν τον Σταυρό‐ο οποίος είναι και αυτός
ταυτισμένος με τις Σταυροφορίες που ευθύνονται για εγκλήματα κατά
της ανθρωπότητος. Σημειωτέον ότι και ο στραυρός συναντάται σαν πανάρ‐
χαιο Ελληνικό λατρευτικό σύμβολο
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Η Σουάστικα (Γαμάδιον) ξαπλώθηκε από τους προϊστορικούς Πελασγούς
σε διάφορους πολιτισμούς (βουδιστές και ινδουιστές στην Ινδία) από τον
Διόνυσο και Ηρακλή κατά τις πανάρχαιες εκστρατείες τους, καθώς και στην
Αμερική από τους Αργοναύτες πολύ πριν την άφιξη του Κολόμβου. Αυτή έ‐
χει πολλές αλληγορίες: την ιερά Τετρακτύν, τις τέσσαρες δυνάμεις του σύ‐
μπαντος, τα τέσσερα στοιχεία της φύσεως (φωτιά, νερό, αέρας, γή) κ.α. Οι
σύγχρονοι κοσμολόγοι και αστροφυσικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι ο κόσμος γεννήθηκε από το Ενέργειο (=σπερματοζωάρια του Διός) και
το Σωματίδιο (=ωάριο της Ήρας). Από την Ενέργεια και την Υλη, από τα υ‐
ποατομικά σωμάτια και τα σωματίδια. Η σύγχρονη φυσική έχει κάνει άλμα‐
τα και βρίσκεται στο κατώφλι συγκλονιστικών αποκαλύψεων με τις θεωρίες
των παλλομένων Μεμβρανών και των απειροελάχιστων Χορδών και αργά
αλλά σταθερά ο άνθρωπος αποκαλύπτει τα μυστικά της!
Κατά τον Παρμενίδη και άλλους σοφούς της Αρχαίας Ελλάδος: Το Ον
υπάρχει πάντοτε, στην αιωνιότητα. Το Ον είναι τετελεσμένον και δεν υπάρ‐
χει έσχατο όριο σ’ αυτό. Μοιάζει με ολοστρόγγυλη σφαίρα. Από το μέσον
ασκεί πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι ίσον προς όλην του την έκτα‐
ση. Το Ον δεν αλλάζει το μέγεθος του στο χώρο
Το Ον είναι ακέραιον. Αποκλείεται να εγεννήθη από το ανύπαρκτον μη
Ον, αλλά και να μετεβλήθη από αυτό. Το Ον συγκρατείται ως έχει από την
Δίκην. Το Ον δεν μετέχει του γίγνεσθαι, διότι αν μετέχει ούκ εστί Ον, (δηλα‐
δή είναι μη Ον) Δεν υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στο Ον, ενώ αποκλείε‐
ται και η καταστροφή του. Η ισοτροπία του Όντος συνεπάγεται την εντός
ορίων ομοιομορφία του. Το Ον είναι η Αλήθεια. Και ο Θεός –αν υπάρχει –
είναι η Αλήθεια, αυτή που ψάχνουμε να βρούμε.
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1ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Οι πανάρχαιοι λαοί, μηδέ εξαιρουμένων και των Ελλήνων, λάτρευαν σαν θεό
τον Ήλιο, με διάφορα ονόματα, όπως: Βήλον οι Βαβυλώνιοι ‐Χαλδαίοι, Μίθραν ή
Ωρομάζνην οι Αμμωνίτες‐Ελαμίτες, Μολώχ ή Μαρδούχ οι Μωαβίτες, Αδωνέα οι
Άραβες, Ωρον, Αμμωνα ή Οσιριν οι Αιγύπτιοι, Μολώχ ή Βάαλ οι Εβραίοι ‐ Φοίνικες
κοκ. Απόγονος εξ άλλου του Ηλίου είναι και ο αυτοκράτωρ της Ιαπωνίας Μικάδο.
Επιδράσεις των ηλιακών παραδόσεων συναντώμεν και σε άλλους ανατολικούς
λαούς, στον Ταοϊσμό (Λάο‐Τσε), στον Κομφουκιανισμό των Κινέζων, στον Βουδι‐
σμό των Κορεατών, στον Μπον των Θιβετιανών. Ο θεός Οντίν των Σκανδιναυών
και ο Βοτάν των Γερμανών είναι επηρεασμένος από τους Ελληνες. Οι σημαντικό‐
τεροι θεοί των οποίων προήλθαν από το Ελληνικό Δωδεκάθεο. Πάντα ταύτα είναι
αδιάσειστη απόδειξη της πανάρχαιας επίδρασης των Λαών του Αιγαίου στους
λαούς αυτούς. (Βλέπε Ογυγίαν Αθαν. Σταγειρίτη τόμος Β’ σελ. 319 και 372 και των
DEGOUY‐CHAL, LAYE‐LEROY VIDAUD “Kίνα, Ιαπωνία, Θιβέτ, Κορέα» εκδόσεις στην
Ελληνική «Κοραή» 1928) και Εγκυκλ. «ΗΛΙΟΣ»)
Όμως κατά την πρωτόγονη Ελληνική Μυθολογία και Κοσμογονίαν‐ πρό των
Ορφικών ‐ ο Ουρανός και η Γη γέννησαν τον Τιτάνα Υπερίωνα. Παιδιά του Υπερίω‐
να και της Ευρυφάεσσας είναι ο υπέρλαμπρος Ήλιος, η γλυκιά Σελήνη και η αιθέ‐
ρια Ηώς η Αυγή. Αλλά ο Υπερίων κατά την Μυθολογίαν υπήρξε βασιλεύς των Ατ‐
λανταίων, οι οποίοι έζησαν στη Γη προ του κατακλυσμού του Ωγύγου. Πρώτοι οι
Έλληνες σε εποχές πανάρχαιες εγκατέλειψαν τις δοξασίες θεοποιήσεως των φυσι‐
κών φαινομένων και επιδόθηκαν στην έρευνα των φαινομένων, η οποία είναι η
απαρχή της επιστήμης.
Οι Ελληνες προ του κατακλυσμού του Ωγύγου και την καταβύθιση της Αιγηίδος,
δηλαδή ανέκαθεν από τότε που εμφανίσθηκε ο άνθρωπος και υπήρξε η φυλή αυ‐
τή, έζησε και ζει αδιατάρακτη και χωρίς να ξεριζωθεί ή να αλλοιωθεί εις τον ίδιο
χώρο στον οποίον ζει και σήμερον. Και αυτό αποδεικνύουν οι αδιάψευτες αστρο‐
νομικές μαρτυρίες
Να σημειωθεί ότ γίνεται συστηματική συσκότιση και διαστρέβλωση της αλή‐
θειας εν προκειμένω με φανεράν επιδίωξιν τον παραμερισμό των Ελλήνων, οι ο‐
ποίοι έδωσαν πρώτοι τον πρώτο πολιτισμό, χιλιετηρίδες πριν εμφανιστούν στο
προσκηνιο της ιστορίας: (Βαβυλώνιοι, Αιγύπτιοι, Χαλδαίοι, Χετταίοι, Κινέζοι κλπ),
ενώ άλλοι λαοί ήταν πρωτόγονοι και ζούσαν σε δάση, ζούγκλες και στην έρημο βίο
πρωτόγονο.
Εκ των Ορφικών οι πρώτες επιστημονικές γνώσεις.Η αλήθεια είναι ότι όλες οι
γνώσεις του ανθρώπου περί την Φυσική, Αστρονομία, αλλα και την Βιολογίαν, την
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Λογική, την Ηθικήν, την Θρησκειολογίαν και Κοινωνιολογίαν προήλθαν από τους
Ορφικούς. Αυτές αργότερα αναπτύχθησαν από τους Προσωκρατικούς και ακολού‐
θως από τον Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και τους άλλους αρχαίους Έλληνες
που έζησαν στην κλασική, αλεξανδρινή εποχή, αλλά και την Βυζαντινή ως την Ανα‐
γέννηση της Ευρώπης.
Το Ορφικό Αυγό. Πρώτοι οι Έλληνες με την Ορφική τους λατρεία μίλησαν για το
αγέννητο αυγό, που όταν έσπασε βγήκε από μέσα ο Φάνης, δηλαδή το Φως. Ο
Κρόνος =Χρόνος εγέννησε τον Αιθέρα και τον Έρωτα διφυή (τον καλούμενο Φάνη‐
τα) κάτι που πρεσβεύουν και οι σύγχρονοι κοσμολόγοι. Με το ραδιοτηλεσκόπιο
HUBBLE της NASA έλαβαν φωτογραφίες των ορίων του Σύμπαντος, ηλικίας άνω
των 10 δισεκατομμυρίων ετών. Τούτο σημαίνει ότι το φως για να έλθει σε μας
χρειάσθηκε 10 δισεκατ. Χρόνια και άρα αυτό το φως (φωτόνια) ή τα ηλεκτρόνια
και νετρόνια που φθάνουν ως εμάς ανήκουν στο παρελθόν, όταν το σύμπαν ήτο σε
νεανική ηλικία. Είναι αληθώς θαύμα!
Το νόημα του Ορφισμού. Ο Ορφισμός ήταν μια πλήρης θρησκεία και μάλιστα
διάφορος της δωδεκθειστικής. Παράλληλα, ήταν και μύηση σε μυστικιστικές γνώ‐
σεις που ποτέ δεν απεκαλήφθησαν. Αυτές μετέπειτα εδιδάσκοντο στα Ελευσίνια
Μυστήρια. Η διδασκαλία τους περιλαμβάνει:
1/ Ουρανόν (=αστρικόν κόσμο), Φύση.
2/ Η Αρχή του Κόσμου. Κατά τους Ορφικούς υπάρχει αρχή του κόσμου. Το Σύ‐
μπαν εγεννήθη σε κάποιαν χρονική στιγμήν προ αμνημονεύτων χρόνων.
3/ Η αφθαρσία και αιωνιότης του κόσμου. Το Σύμπαν είναι άφθαρτον, ακατά‐
λυτον και αιώνιον.
4/ Το μέγεθος του κόσμου. Αυτός αποτελείται από τον Ουρανό, τη Γη και τη
Φύση
5/ Η φύση του κόσμου. Είναι πυρίπνους (πύρινη) και σελασφόρος και πανταυ‐
γής΄ (λάμπουσα)
6/ Η Φύση έχει δημιουργική δύναμη. Ο Ουρανός παγγενήτωρ (πατέρας) Παμ‐
μήτωρ (μητέρα όλων) η Γαία Το σύμπαν είναι η αρχή πάντων και το τέλος απά‐
ντων.
7/ Η κοσμοκρατορική ισχύς του Σύμπαντος. Ο Ουρανός αποκαλείται Κοσμοκρά‐
τωρ και η Φύσις Παντοκράτειρα
8/ Το Σύμπαν, Τούτο καλείται Κόσμος δηλαδή κόσμημα‐στολισμός
9/ Η Φύσις δοτήρ και συντηρητής της ζωής. Επειδή κρατάει στη ζωή τα φυτά
και τα ζώα καλείται «φερέσβιος» και μάλιστα «Πολύσπορος ακόμη δε και «ωκυ‐
λόχεια» αλλά και αυξίτροφος, κομίστρια, τροφός, πανδώτειρα, πάντροφος αλλά
και αθάνατη πρόνοια. Μεγάλη η αγάπη των αρχαίων Ελλήνων προς την μητέρα
φύση.
10/ Ο Παγκόσμιος Νόμος και ο Χρόνος. Ολόκληρος ο οργανισμός του σύμπα‐
ντος υπακούει στον φυσικό νόμο. Ωστόσο επειδή υποπτεύονταν ότι ο Ουρανός
ενδέχεται να είχε και νόμους άγνωστους σ’ αυτούς γράφουν ότι ο Ουρανός «κρα‐

23
τεί εν εαυτώ τον φοβερόν και ασύλληπτον νόμον» Ο Κρόνος για τους Ορφικούς εί‐
ναι ο Χρόνος.
Κατά τον αείμνηστο αστρονόμο Κ. Χασάπην τα Ορφικά κείμενα παρέχουν απο‐
δείξεις και πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιθώθηκαν αστρονομικώς και τελευταί‐
ως απεδείχθηκαν και αρχαιολογικώς. Ο ίδιος αποδεικνύει ότι οι Ορφικοί και γενι‐
κως οι Αρχαιοέλληνες ασχολήθησαν πρώτοι με την έρευνα και εξήγηση των φυσι‐
κών φαινομένων και έφθασαν στις απίστευτες αστρονομικές παρατηρήσεις και
διαπιστώσεις που φθάνουν και προ του 10.000 π.Χ. Τούτο έχει εξακριβωθεί στους
Ορφικούς Ύμνους, πρώτοι δε οι Ορφικοί δια του Ορφέως ‐και όχι οι Ιουδαίοι‐
δίδαξαν την Μονοθείαν στους ανατολικούς λαούς και ακολούθως και στους άλ‐
λους λαούς. Ωστόσο σύμφωνα με τον συγγραφέα των Ορφικών Ιωάννη Πασσά και
ο Κ. Χασάπης σφάλλει σε ορισμένες χρονολογήσεις, διότι δίστασε να έλθει σε
πλήρη σύγκρουση με το κατεστημένο όπως και ο ίδιος αναφέρει.
Οι Ορφικοί διετύπωσαν Κοσμογονικές θεωρίες εμφανώς επιστημονικές, κατά
την οποίες το «πρωτογενές» αυγό που έσπασε και εξήλθε εξ αυτού ο Φάνης
(=Φως). Αυτές ολίγον διαφέρουν από την σύγχρονη θεωρία της Μ.Ε που ομιλούν
περί πολύ μικρής πρωταρχικής συμπυκνωμένης μάζας ύλης, που διερράγη και ε‐
πακολούθησε η δημιουργία του Σύμπαντος (ΟΡΦΙΚΑ του Γιάννη Πασσά,Εκδ. ΗΛΙ‐
ΟΣ).
Ζούμε όμως στην συνωμοσία της σιωπής και τα πάντα, ακόμη και η επιστημο‐
νική και ιστορική αλήθεια‐ πρέπει να συμμορφώνονται με το «πολιτικώς ορθόν»
δόγμα της εποχής μας. Σύμφωνα με αυτό όλα πρέπει να ξεκινούν από τον «εκλε‐
κτό λαό» ή από άλλους αόριστους φορείς (Ινδοευρωπαίοι, Αφρικανοί, Χετταίοι,
Βαβυλώνιοι, Αιγύπτιοι) Όχι όμωςαπό Ελληνες! Οσον αφορά τους Αιγυπτίους αυτοί
διδάχθηκαν από τον πάνσοφο Ερμή τον Τρισμέγιστο και ο πολιτισμός τους αρχίζει
από τον πρώτο φαραώ Μένες, Μην ή Μηνά γιό του Μίνωος της Κρήτης. Οι Αρχαι‐
οέλληνες έφθασαν στην Αμερική προ του Κολόμβου με τις Αργοναυτικές εκστρα‐
τείες, αλλά και στις Ινδίες και στην Κίνα με τον Διόνυσο, τον Ηρακλή, τον Μέμνονα
κ.α πολύ πριν από τον Μέγα Αλέξανδρον.
Η Ηλιοκεντρική θεωρία του Κοπέρνικου εκ του Αριστάρχου και αυτού εκ των
Ορφικών. Οπως απέδειξεν το 1930 ο αστρονόμος Ευγένιος Αντωνιάδης οι Ορφικοί
πρώτοι διετύπωσαν την ηλιοκεντρική θεωρία στους Υμνους των. Αυτήν χρησιμο‐
ποίησε κρυφίως ο Πολωνός αστρονόμος Κοπέρνικος, που γνώριζε την Ελληνική
γλώσσαν και έκτοτε δεν έχει επανορθωθεί η κλοπή και η παραχάραξη. Δυστυχώς
στα Ελληνόπουλα δεν διδάσκονται ούτε τα Ορφικά και τα Αρχαία Ελληνικά κείμε‐
να, αλλά ούτε καλά‐καλά η αρχαία Ελληνική γλώσσα. Τα θέλουν τυφλά και έρμαια
στις παραχαράξεις, παραπληροφόρηση και εκμετάλλευση των ξένων κέντρων. Οι
πανάρχαιοι Ελληνες Ορφικοί γνώριζαν την γραφή και έγραφαν σε σανίδες τις πα‐
ρατηρήσεις των.
Ποιός ήταν ο Ορφεύς; Γεννήθηκε στην Πίμπλαν της Πιερίας, στους πρόποδες
του Ολύμπου (Στράβων VIII 380 και Χ47) Ελέγετο Θράκς επειδή η περιοχή από του
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Ολύμπου και ανατολικά μέχρι Ελλησπόντου εκαλείτο τότε Θράκη. Ο Ορφεύς κατά
τον Ελλάνικον είναι πρόγονος του Ομήρου και κατά τον Ευσέβιον εγεννήθη 85 έτη
προ της καταστροφής της Τροίας
Μουσαίος ο πρώτος Ελλην αστρονόμος της εποχής του Ορφέως. Τα Ορφικά κα‐
τέγραψε ο Ιπαρχος γιός του Πεισιστράτου μεταξύ 527‐514 π.Χ διότι ως τότε μετα‐
δίδοντο δια μέσου των αιώνων από στόμα σε στόμα. Να σημειωθεί ότι στα Ομηρι‐
κά Έπη αναφέρονται γεγονότα του 1200 ή του 1380 π.Χ τα οποία διετυπώθησαν
για πρώτη φορά το 850π.Χ δηλαδή ύστερα από 350 ή 450 χρόνια, που δεχόμαστε
ότι έζησε ο Ομηρος. Υπάρχουν αστρονομικές παρατηρήσεις στα Ορφεικά κείμενα
που φθάνουν στο 12.000 χρόνια π.Χ
Το ταξίδι του Οδυσσέως στην Αμερική και η Αρκτος. Το γεγονος ότι ο Οδυσσεύς
ταξίδευσε στην Αμερική επιβεβαίωνεται αστρονομικώς από την πληροφορία της
Οδύσσειας του Ομήρου, όπως αναφέρεται στο πολύκροτο βιβλίο της Ενριέττας
Μερτζ. Ο Όμηρος αναφέρει την θέση του Οδυσσέως όταν επέστρεφε στην πατρίδα
ως εξής:«Είχε την Μεγάλη Αρκτο στα αριστερά του και αυτός ο αστερισμός ποτέ
δεν βυθίστηκε κάτω από τον ορίζοντα» Αυτή η πληροφορία μαρτυρεί ότι ο Οδυσ‐
σέας στο ταξίδι επιστροφής έπλεε από την Αμερική προς ανατολάς και βόρεια,
στις 20 μοίρες βορείου πλάτους. Τέτοια παρατήρηση δεν συνάδει σε κανένα μέρος
της Μάυρης Θάλασσας, που υποτίθεται ότι εταξίδευσε ο Οδυσσέας στο ταξίδι ε‐
πιστροφής. Οι αμαθέστατοι όμως δογματικοί επιμένουν.
Ητο γνωστή η Μεγάλη Αρκτος. Την αναφέει ο Απολλώνιος ο Ρόδιος εις το έπος
όταν μας δίνει το πλατος της Κολχίδος, όπου ο Ιάσων ευρέθη σύντομα (βιβλίον ΙΙΙ
1196) «Μόλις τα αστέρια της Μεγάλης Αρκτου εβυθίστηκαν και ο άνεμος εκόπασε
ο Ιάσων επήγε σε ένα έρημο σημείο»
Οι λόγιοι της δύσεως πέρασαν χωρίς αποδείξεις την άποψη ότι η «Αργώ» έ‐
πλευσε στη Μαύρη Θάλασσα και αυτό στερεοποιήθηκε και διδάσκεται στα σχο‐
λεία μας σαν θέσφατο. Παρά δε τις νεώτερες αδιάσειτες αστρονομικές αποδείξεις
δεν θέλησαν να διορθώσουν το ψέμα.
Ο Ορφισμός, πηγή της υπέρτατης γνώσεως και σοφίας, θεωρείται η πρώτη Ελ‐
ληνική μυστηριακή θρησκεία, οι ρίζες της οποίας ανάγονται στην προϊστορική αρ‐
χαιότητα. Ο εμπνευστής της φανέρωσε με τις διδασκαλίες του, τον σκοπό της
ζωής, τον λόγο γέννησης του κόσμου και των θεϊκών οντοτήτων. Διαμέσου των
«Ορφικών» ύμνων με ιερό περιεχόμενο στα οποία διασώζονται πολλές από τις δι‐
δασκαλίες του Θεολόγου Ορφέα, έγινε η αποκάλυψη του αληθινού λόγου, των
μυστηρίων της ψυχής και της σχέσεώς της προς το σώμα.
Ο Ορφισμός μονοθεϊστικό σύστημα. Εχει σαν επίκεντρό του την τέλεση αγνού
βίου, υποστηρίζοντας την ύπαρξη και ισχύ του νόμου της ανταποδοτικής Δικαιο‐
σύνης. Πιστεύει ότι η μεταθανάτια κρίση είναι ανάλογη των όσων διέπραξε ο άν‐
θρωπος κατά τον εκάστοτε κύκλο ενσαρκώσεώς του. Η πίστη στην Αθανασία της
Ψυχής αποτελεί τον κεντρικό άξονα της Ορφική διδασκαλίας. Οι μυστηριακές τε‐
λετές του διακρίνονται, στον Εξαγνισμό και στην Μύηση.
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Η τελετουργική δομή και υπόσταση του αποβλέπει στην διασφάλιση της ηθικής
αγνότητας, οδηγώντας στον επιδιωκόμενο σκοπό της Ψυχικής απελευθέρωσης. Η
Ορφική λατρεία εκδηλώνεται σε δύο επίπεδα: α/ σ’ αυτό της λατρείας του Θεολό‐
γου Ορφέα σαν Ήρωα, γιορτή ανοικτή, για όλο τον Δήμο και προσιτή στις μάζες
και β/σ’ αυτό της λατρευτικής αποθέωσης του Θεολόγου Ορφέα σαν Μύστη, με
μυστηριακά δρώμενα τα οποία απευθύνονται στους λίγους και «εκλεκτούς» της
εκάστοτε εποχής.

Το Ορφικό Αυγό

Η Αιώνια Αλήθεια Το Σύμπαν είναι μέσα μας, στην Γη, στο διάστημα, στο άπει‐
ρο. Άνω ‐κάτω η αυτή οδός εστί, όπως είπε ο Ηράκλειτος. Τα πάντα είναι στο κέν‐
ρον του Σύμπαντος. Εθεώρησα λοιπόν σκόπιμον να σας μεταφέρω όσες πληροφο‐
ρίες σταχυολόγησα για το Σύμπαν. Προσπάθησα να τις εκλαϊκεύσω όσο ήτο δυνα‐
τόν για να γίνουν κατανοητές στο ευρύ αναγνωστικό κοινό έννοιες όπως η θεωρία
της σχετικότητος, η κβαντομηχανική κ.α. Το θέμα τούτο θεωρείται λίαν επίκαιρο,
για να πλησιάσουμε μέσω της επιστημονικής αναζήτησης την Φύση, μέσα στην
οποίαν συντελούνται αενάως κοσμικές δημιουργίες και κρύβεται η Αιώνια Αλή‐
θεια, Αυτήν την άγνοια μας οικειοποιείται και εκμεταλλεύεται υλικά και εξουσια‐
στικά το Κατεστημένον εν συνεργασία με το πονηρόν Ιερατείον. Μέσα στο Σύμπαν
θα αντιληφθούμε την αδιάκοπη ροή και θα συμφιλιωθούμε με την διαρκή αλλαγή
και την απέραντη θλίψη που φέρνει αυτή στον θνητό άνθρωπο. Μέσα από το ανέ‐
βασμα της συνειδητότητας από την γνώση του Σύμπαντος –μέρος του οποίου εί‐
ναι και η ψυχή και το σώμα μας‐ θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε σαν άτομα και
να αντιμετωπίσουμε το σήμερα, το τώρα και τα μελλοντικά με θάρρος, αγωνιστι‐
κότητα και αρετή.
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Η Σύγχρονη Εποχή

Διάκριση των Περιοχών του Σύμπαντος

Υπάρχουν Άπειροι Κόσμοι; Πριν από το δικό μας Κόσμο, είχαν γεννηθεί άλλοι
ομοούσιοι Κόσμοι, που ήσαν δημιουργήματα του Ουρανού και αδελφοί του Συ‐
μπαντικού Διός και της Συμπαντικής Ήρας, αλλά τους κατάπινε ο Κρόνος=Χρόνος.
Άλλους εξ αυτών αμέσως μετά την γέννηση τους, κι’ άλλους όταν ωρίμαζαν και τε‐
λευτούσαν τον βίο τους, πλήρεις τρισεκατομμυρίων και βάλε ετών. Αυτούς τους
επανέφερε ο Ζευς στη ζωή, όταν κυριάρχησε στον Ουρανό και εξανάγκασε τον
Κρόνο να τους εξεμέσει. Προφανώς, η συγκρότηση του δικού μας Κόσμου ήτο η
αιτία να εξέλθουν και άλλοι από την αφάνεια και την καταστροφή τους και παρά
την παρέλευση δισεκατομμυρίων ετών να τους δούμε σε φωτογραφία ή στις οθό‐
νες. *Όλες αυτές οι Συμπαντικές πληροφορίες που περιέχονται συμβολικά στην
Ελληνική Μυθολογία δεν μπορεί να βγήκαν από άτομα με αχαλίνωτη φαντασία.
Πρέπει να προϋπήρξαν κάποιοι ξεχωριστοί Νόες με χαρισματική διάνοια που να
είχαν πλησιάσει νοητικά την θεία Δημιουργία, αλλιώς πως δεν εξηγείται η γνώση
των Μυστηρίων του Σύμπαντος. Επομένως, επαληθεύεται ότι προϋπήρξε ένας λα‐
μπρός Προκατακλυσμιαίος Πολιτισμός που εισχώρησε βαθιά στα μυστικά του Σύ‐
μπαντος. Αυτός ο πολιτισμός μετά την καταστροφή του από τον Κατακλυσμό του
Ωγύγου (Καταστροφή της Αιγηίδος) ή την σύγκρουση Διογενών‐ Ατλάντων παρέ‐
μεινε αμυδρά ως ανάμνηση και σαν «πολιτιστική μαγιά» στους επερχόμενους για
να αναπτύξουν τους δικούς τους πολιτισμούς.
Στον άπειρο Χωροχρόνο άπειρες συλλήψεις κόσμων ασφαλώς έχουν συμβεί
πριν από τον δικό μας και άπειρες θα γίνουν μετά τον δικό μας‐ο οποίος θα κατα‐
στραφεί κάποτε‐μέσα στην αιωνιότητα. Αυτή η διαρκής ροή του γίγνεσθαι και κα‐
ταστρέφεσται δεν έχει τέλος στην αιωνιότητα και το πρώτον εκφράσθηκε απο τον
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μεγαλύτερο φιλόσοφο του κόσμου, Ηράκλειτο, με την φράση «Τα Πάντα Ρει» Ε‐
πομένως δεν δυνάμεθα να υπολογίσουμε τις συμπαντικές συλλήψεις που έγιναν
πριν από τον δικό μας Κόσμο και αυτές που θα γίνουν μετά την καταστροφή του,
διότι είναι άπειρες, γεγονός που δεν μπορεί να συλλάβει ο νους μας. Βέβαια, ό‐
πως προείπαμε, κάθε σύλληψη δεν καταλήγει σε Κόσμο, όπως κάθε κύηση των
ζώντων οργανισμών δεν καταλήγει σε γέννα, διότι υπάρχουν και οι αποτυχίες (α‐
ποβολές), τόσον κατά την γονιμοποίηση, όσον κατά την εκκόλαψη και εν συνεχεία
την ανάπτυξη (Μεγάλη Έκρηξη). Αν τελικά επιζήσει από τις δίνες και τις πιέσεις της
καταστροφής και από την καραδοκούσα αντιύλη, τότε λίγο πολύ ακολουθεί την
διαδρομή του δικού μας Κόσμου. Η Ουσία του Κόσμου είναι τα Πρωτόγονα Σωμά‐
τια και η Θέουσα Ενέργεια. Οι δύο αυτές Ουσίες της Δημιουργίας, (ήτοι Υλη και
Ενέργεια) είναι θα λέγαμε τα δομικά υλικά του κόσμου. Τελικά όμως όπως απο‐
δεικνύεται εργαστηριακως και πειραματικώς η ύλη είναι ενέργεια. Το γεγονός ότι
την βλέπουμε σαν ύλη οφείλεται στην πλάνη των αισθήσεων μας. Θα μπορούσαμε
να πούμε ότι είναι ενεργειακά ρεύματα ή μια διακύμανση του χωροχρόνου. Η
προέλευση της μάζας είναι ένα από τα βαθύτερα μυστήρια της φύσης. Υπάρχει
όμως μία, αμφιλεγόμενη προς το παρόν, θεωρία που προτείνει ότι η μάζα προέρ‐
χεται από την αλληλεπίδραση της ύλης με το κβαντικό κενό που διαποτίζει το σύ‐
μπαν κι όχι από το πεδίο Higgs. Πριν από την συνένωση τους ήσαν μόνες αλλά και
μαζί, όπως είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο κρεβάτι ο ένας πλάι στον, άλλον
αλλά και χωριστά, κρατώντας ο καθένας την παρθενία και αγνότητα του. Είναι α‐
νεκδήλωτες, άμορφες και άρρητες και αποκτούν Μορφή και Είδος ή Λόγο, μέσω
της ενώσεως τους σε Κόσμο. Η Ελληνική Αρχαιολογία επιβεβαιώνει πλήρως τον
επιστημονικό της χαρακτήρα με την ύπαρξη δύο συμβολικών θεοτήτων Διός και
Ηρας και με ό,τι αυτοί αλληγορούν
Σύμφωνα με την Βίβλο ο θεός έφτιασε τον Κόσμο σε επτά ημέρες πριν από
4.200 περίπου χρόνια προ Χριστού… Το πιστεύετε;

Νέα τηλεσκόπια του SETI αναζητούν εξωγήινους ακόμα πιο μακριά
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'Ενα δίκτυο από 42 ραδιοτηλεσκόπια που θα αναζητήσουν σήματα εξωγήινων
πολιτισμών από ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις εγκαινιάστηκε πρόσφατα στην
Καλιφόρνια, στο πλαίσιο του γνωστού προγράμματος SETI. Η διάταξη σταδιακά θα
επεκταθεί στα 350 τηλεσκόπια. Ο Σες Σόστακ του Ινστιτούτου Αναζήτησης Εξωγήι‐
νης Νοημοσύνης παραδέχτηκε ότι η προσπάθεια είναι σαν να ψάχνει κανείς βελό‐
να στ' άχυρα. "Δεν γνωρίζουμε πόσες βελόνες υπάρχουν ανάμεσα στα γαλαξιακά
άχυρα με τα 400 δισεκατομμύρια άστρα, ωστόσο πιστεύω όχι θα έχουμε εντοπίσει
σήματα έως το 2025" εκτίμησε. Το γεγονός ότι είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε
με εξωγήινους πολιτισμούς οφείλεται:
1/ Στον βραχύ χρόνο ζωής μας. Ακόμη και αν ο κοντινότερος αστερισμός Α’ Κε‐
νταύρου που βρίσκεται σε απόσταση 4,37 έτη φωτός για να επικοινωνήσουμε‐αν
υπάρχει εκεί ζωή και βρίσκονται αυτοί στην ίδια φάση φυσικής και τεχνολογικής
εξέλιξης με εμάς‐ θα χρειαστούμε περισσότερο από 8, 74 χρόνια για να πάει το
μήνυμα μας και να επιστρέψει. Θα έχουν ως τότε την ίδια τεχνολογία και οι μεν
και οι δε για να έλθουν σε επαφή οι μακρινοί απόγονοι τους;
2/ Στην διαφορά επιπέδου βιολογικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Αν βρίσκο‐
νται σε ανώτερο ή κατώτερο επίπεδο αναπτύξεως είναι αδύνατη η επικοινωνία. Αν
δηλαδή είναι πρωτόγονοι ή σε ανώτερο πολιτιστικό και τεχνολογικό επίπεδο
3/ Μικρή πιθανότητα να υπάρχει ζωή σε κάποιον αστερισμό. Στο ηλικακό μας
σύστημα μόνον η Γη φαίνεται να διατηρεί συνθήκες ζωής
Εξωγήινος Πολιτισμός έκανε «πειρατεία» στο Διαστημόπλοιο Voyager 2;
Η NASA αποκάλυψε ότι ένα περίεργο περιστατικό θα μπορούσε να είναι η α‐
πόδειξη ότι ένας εξωγήινος πολιτισμός επιχειρεί να δημιουργήσει δεσμούς επικοι‐
νωνίας με την ανθρωπότητα.
Το 2010, το Voyager 2 έγινε το πρώτο διαστημικό σκάφος της Γης που εγκατά‐
λειψε το γνωστό ηλιακό σύστημα. Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα της NASA
Kevin Baines, τη στιγμή που το σκάφος εισήλθε στο διαστρικό διάστημα, η επικοι‐
νωνία του με την βάση στη Γη έγινε σε μια γλώσσα που ήταν εντελώς ακατανόητη
για τους επιστήμονες που την λάμβαναν.
Ο Baines είπε ότι η ομάδα αμέσως προχώρησε σε μια πλήρη αξιολόγηση των
συστημάτων για να μάθουν αν το διαστημικό σκάφος αντιμετώπιζε δυσλειτουργία
κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο, δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα λάθος εκτός από το
ότι ένας αριθμός στο δυαδικό σύστημα κωδικών είχε αλλάξει από 0 σε 1. Μετά την
εκτέλεση περαιτέρω ερευνών δεν υπήρχε κάποια άλλη εναλλακτική εξήγηση, ε‐
κτός από το ότι κάποιος ή κάτι είχε πάρει προσωρινά τον έλεγχο του διαστημικού
σκάφους.
Η αλλαγή στο δυαδικό κώδικα άφησε την εντύπωση ότι κάποιος ή κάτι εσκεμ‐
μένα προσπάθησε να αλλάξει τις πτυχές του συστήματος του υπολογιστή Voyager
Το διαστημικό σκάφος είχε προσωρινά αναληφθεί από χάκερ υπολογιστών. Ωστό‐
σο, δεν νομίζω ότι είναι πιθανό ότι οι χάκερ ήταν επίγειας προέλευσης, δεδομένου
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ότι δεν θα ήταν σε θέση να έρθουν σε επαφή με το διαστημικό σκάφος σε μια τέ‐
τοια τεράστια απόσταση.
Χρειάστηκαν ειδικοί της NASA για τρεις εβδομάδες για να είναι σε θέση να α‐
νακτήσουν τον έλεγχο από το σύστημα του υπολογιστή του διαστημικού σκάφους
και να διορθώσουν τον κώδικα. Επισήμως, η NASA παραδέχθηκε ότι δεν έχει κα‐
μία απολύτως ιδέα για το ποιος ή τι θα μπορούσε προσωρινά να αναλάβει τον έ‐
λεγχο του Voyager 2 που έστειλε το ακατανόητο μήνυμα προς την ομάδα που το
παρακολουθεί στο έδαφος. Ωστόσο, Γερμανός επιστήμονας Hartwig Hausdorff δεν
ήταν τόσο ντροπαλός και αποκάλυψε ότι – ο ίδιος είναι πεπεισμένος ότι το
μήνυμα στάλθηκε από ένα ξένο είδος

Οι Θεωρίες της Σχετικότητος
Αλβέρτος Αινσταίν και η Θεωρία της Σχετικότητος περιγράφει τον μεγάκοσμο
και χωρίζεται χρονολογικά σε δύο φάσεις:
‐Ειδική θεωρία της Σχετικότητος διατυπωθείσα το 1905 και
‐Γενική θεωρία της Σχετικότητος που κυκλοφόρησε το 1915.
Η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητος αναφέρεται συνοπτικά τα εξής σημεία:
1/ Η Ταχύτητα του Φωτός Σταθερή. Οι ταχύτητες κάθε μορφής ηλεκτρομαγνη‐
τικού κύματος είναι ίδιες και ίσες με την ταχύτητα του φωτός c (Ως γνωστόν η τα‐
χύτητα του φωτός είναι 300.000.000 μέτρα ανά/ δευτερόλεπτον ή 300.000 χλμ
ανά /δευτερόλεπτο) Επομένως ο Αϊνστάιν θεωρεί ότι η ταχύτητα του φωτός είναι
σταθερή.
2/ Η Ισοδυναμία Υλης και Ενέργειας δίδεται από τον πασίγνωστη εξίσωση όπου
Ε=mc² (όπου Ε = ενέργεια, m=μάζα και c= ταχύτητα του φωτός) Αυτό αποκωδικο‐
ποιούμενο από τα μαθηματικά σύμβολα μας λέγει τα εξής: Κάθε υλική μάζα που
υπάρχει στο σύμπαν δεν είναι τίποτα άλλο παρά «ένα πακέτο με αποθηκευμένη
ενέργεια» η ποσότητα της οποίας μπορεί να υπολογισθεί με τον πιό πάνω τύπο
Ε=mc². Επίσης αποκαλύπτει ότι η μάζα και η ενέργεια αποτελούν δύο όψεις του
ιδίου νομίσματος, δηλαδή δύο εκδηλώσεις του ιδίου πράγματος της ιδίας φυσικής
οντότητος. Ομοίως και η κίνηση της μάζας περιέχει μέσα της κινητική ενέργεια. Γι’
αυτό αν πέσει ένας αστεροειδής έστω και μετρίου διαμετρήματος μπορεί να προ‐
ξενήσει τεράστιες καταστροφές στην Γη. Στο φαινόμενο αυτό της κινητικής ενέρ‐
γειας οφείλονται και τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα.
Η Γενική Θεωρία της Σχετικότητος θεμελίωσε σημαντικά ευρήματα για τον με‐
γάκοσμο που αφορούν ταυτόχρονα τον χώρο, τον χρόνο και την ύλη. Ο Χώρος, ο
Χρόνος και η Υλη ενοποιούνται, δηλαδή γίνονται ουσιαστικά μιά ενότητα. Όπου το
καθένα από τα τρία επηρεάζει τα υπόλοιπα δύο, χωρίς ποτέ να παύουν και τα τρία
μαζί να αποτελούν ένα ενιαίο αδιαίρετο σύνολο. Θεωρήστε προς στιγμήν ότι στο
σύμπαν δεν υπάρχει καθόλου ύλη λχ Γαλαξίες, Αστέρες κλπ Τότε θα απουσίαζε το
ένα από τα τρία στοιχεία, δηλαδή η Υλη και θα έχουμε τα δύο άλλα, δηλαδή τον
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χώρο και τον χρόνο. Αυτά τα δύο στοιχεία συνθέτουν τον Χώρο‐Χρόνο. Αν υποθέ‐
σουμε ότι το Σύμπαν δεν είχε ύλη τότε ο Χώρο‐Χρόνος θα ήτο επίπεδος, σαν ένα
επίπεδο σεντόνι. Όμως στην πραγματικότητα έχουμε και τα ουράνια σώματα. Στην
περίπτωση αυτή το σεντόνι του χώρο‐χρόνου καμπυλώνει και κυρτώνει προ τα κά‐
τω. Όσο δε πιο μεγάλο είναι το ουράνιο σώμα τόσο περισσότερο κυρτώνει ο χώρο‐
χρόνος. Σ’ αυτήν την περίπτωση λέμε ότι ο χώρο‐χρονος είναι Μη Επίπεδος. Εκ των
ανωτέρω συνάγουμε ότι η Υλη ασκεί επίδραση στον Χωρο‐Χρόνο και τον κάνει το‐
πικά να κυρτώνει. Αυτή η κύρτωση δεν είναι τίποτα άλλο από την επίδραση της
Βαρύτητος. Η μάζα λοιπόν της ύλης των ουράνιων σωμάτων κάνει τον χωροχρόνο
να κυρτώνει εξ αιτίας της βαρύτητος και το σεντόνι του χωροχρόνου από επίπεδο
γίνεται γεμάτο στρεβλώσεις με ανομοιογενή κατανομή. Η κάθε μιά στρέβλωση εί‐
ναι ανάλογη με την μάζα εκάστου ουρανίου σώματος. Αν δεν υπήρχαν ουράνια
σώματα τότε το φως θα ταξίδευε ευθυγράμμως χωρίς καμία κάμψη. Το ίδιο και η
βολίδα του όπλου αν ήτο σε ένα χώρο που δεν υπήρχε βαρύτητα θα ταξίδευε ε‐
σαεί ευθυγράμμως. Όμως η τροχιά της κυρτώνει και στο τέλος πέφτει στο έδαφος
διότι επενεργεί επ’ αυτής η βαρύτης της Γης. Όμως τόσον οι ακτίνες του φωτός
κυρτώνονται, όσον και η βολίδα πέφτει, διότι επενεργεί η βαρύτητα της Γης. Η
κάμψη της πορείας του φωτός οφείλεται στην στρέβλωση του χωροχρόνου εξ αι‐
τίας της βαρύτητος που ασκεί το ουράνιο σώμα επ’ αυτού. Όταν βρισκόμαστε λοι‐
πόν σε μία περιοχή του χωροχρόνου που υπάρχει παραμόρφωση (στρέβλωση) τό‐
τε αντιλαμβανόμαστε ότι τούτο συμβαίνει διότι υπάρχει κάποιο ουράνιο σώμα
που ασκεί αυτήν την παραμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η Ευκλείδει‐
ος Γεωμετρία (4ος‐3ος αι. π.Χ), η οποία ορίζει ότι η συντομοτέρα οδός μεταξύ δύο
σημείων είναι η ευθεία, αλλά η Γεωμετρία του Υπερχώρου που θεμελίωσε πρώτος
ο Bernhard Riemann λέγει διαφορετικά.

Κύρτωση του Συμπαντικού Χωρο‐χρόνου

Ο Γερμανός μαθηματικός Ρίμαν (Georg Bernhard Riemann 1826‐1866). Σύμφω‐
να με αυτήν η συντομετέρα οδός μεταξύ δύο σημείων στο χώρο είναι η καμπύλη.
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Επί τη βάσει αυτής της Γεωμετρίας ο Αλβέρτος Αϊνστάιν διατύπωσε την θεωρία της
Σχετικότητος. Επομένως αντιλαμβανόμαστε ότι ο χωροχρόνος και η ύλη έχουν μία
στενή αλληλοσύνδεση και αμοιβαία αλληλεξάρτηση. Έτσι ο χωροχρόνος υπαγο‐
ρεύει στην ύλη πως να κινείται και η ύλη στον χωροχρόνο πως να καμπυλώνει. Η
θεωρία της Σχετικότητος ισχύει για το Σύμπαν και δεν ακυρώνει την θεωρία της
Βαρύτητος που θεμελίωσε ο Ισαάκ Νεύτον (Isaak Newton 1642‐1727) η οποία ι‐
σχύει για την Γη. Για τα χονδροειδή φαινόμενα (τροχιές ουρανίων σωμάτων) ισχύ‐
ει η θεωρία της Σχετικότητος, ενώ για τα επί μέρους η θεωρία του Νεύτωνος. Η
θεωρία της βαρύτητος είναι πιό εύκολο να κατανοηθεί εν αντιθέσει προς την θεω‐
ρία της Σχετικότητος που είναι δυσνόητη και έχει αρκετά μειονεκτήματα όπως δι‐
απιστώνουν οι σύγχρονοι φυσικοί που την αμφισβητούν. Η εξέλιξη της γνώσης
μας για το σύμπαν από τους δύο γίγαντες της επιστήμης, τον Νεύτωνα και τον Α‐
ϊνστάιν, δείχνει την ομορφιά της επιστημονικής σκέψης και ανέλιξης. Η επιστήμη
είναι κάτι το δυναμικό και κινητό, εν αντιθέσει προς το δόγμα που είναι ακίνητον
και στατικόν. Όταν το 1687 ο Νεύτων διετύπωσε την θεωρία της βαρύτητος, όλοι
τότε είπον ότι η φυσική έφθασε στο τέλος της, αφού τα ευρήματα του Νεύτωνα
έδωσαν την εντύπωση ότι περιείχον όλες τις απαντήσεις για το ότι συμβαίνει στο
σύμπαν. Αλλά η ζωή τους διέψευσε και απέδειξε το λάθος τους μετά από 230 χρό‐
νια περίπου. Διότι το 1915 ο Αϊνστάιν παρουσίασε την Γενική θεωρία της Σχετικό‐
τητος η οποία περιγράφει το σύμπαν με μεγαλύτερη πληρότητα και ακρίβεια. Με‐
τά από αυτό, η θεωρία του Νεύτωνα κατατάσσεται ως μια ειδική περίπτωση της
θεωρίας του Αϊνστάιν που, όπως είπαμε, ισχύει για τα ‘χονδροειδή’ φαινόμενα και
όχι για όλες τις ‘λεπτομέρειες’ που συμβαίνουν στο σύμπαν. Εξ άλλου ούτε ο Νεύ‐
των ούτε ο Αϊνστάιν είπαν τίποτα για την κβαντική φυσική, που βγήκε αρκετά
πρόσφατα. Κατά τον καθηγητή Ιαν Στίουρατ του Πανεπιστημίου Γουόρικ, όλα βα‐
σίζονται σε σενάρια που περικλείουν και εφαρμόζουν τις σημερινές θεωρίες της
Φυσικής: Κβαντομηχανική, Θεωρία Πεδίου, Σχετικιστικές θεωρίες, Θεωρία Κλίμα‐
κος. Κάθε 30‐40 χρόνια εκάστη γενιά αλλάζει τις θεωρίες και προσαρμόζει τα σε‐
νάρια σ’ αυτές, χωρίς να έχουν επαρκείς παρατηρήσεις, διαφοροποιήσεις και επα‐
ληθεύσεις. Το χειρότερο είναι ότι βασιζόμαστε σε ένα σχήμα από χιλιάδες άλλα
που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πιστεύοντας ότι τα πάντα ξεκίνησαν από ένα
και μοναδικό σημείο. Θεωρούμε ομοιόμορφη κατανομή της ύλης και την ισχύ των
εξισώσεων του Αϊνστάιν, κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει στο λάθος συμπέρα‐
σμα ότι εδώ έχουμε τη λύση. Την ίδια στιγμή δεν έχουμε ιδέα πόσο μεγάλο είναι
το Σύμπαν, τι σχήμα έχει, προς τα πού πηγαίνει. Αντιστρέφοντας την πορεία των
όσων έχουμε υποθέσει και πηγαίνοντας προς τα πίσω φαίνεται ότι καταλήγουμε
σε ένα και μοναδικό σημείο, ενώ έτσι έχουμε και λύση στις εξισώσεις του Αϊνστά‐
ιν. Αυτό μας κάνει να σπεύσουμε να φωνάξουμε ότι βρήκαμε το πως ξεκίνησε ο
κόσμος. Αλλά εγώ αμφιβάλλω λέγει ο διακεκριμένος μαθηματικός Ιαν Στιούρτ.
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Τα Παράξενα της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητος
Όταν στο σύμπαν συμβαίνει να έχουμε είτε ταχύτητες που να πλησιάζουν την
ταχύτητα του φωτός, είτε ουράνια σώματα, δηλαδή μάζες ή βαρυτικά πεδία τερα‐
στίων διαστάσεων, τότε συμβαίνουν παράξενα φαινόμενα που ο άνθρωπος δεν
μπορεί να συλλάβει με τις επίγειες εμπειρίες του όπως:
1. Όσο πιό γρήγορα ταξιδεύει ο άνθρωπος τόσο πιό αργά γηράσκει. Λ. χ ο α‐
στροναύτης πατέρας 30 ετών που θα τρέξει με ταχύτητα παραπλήσια της ταχύτη‐
τας του φωτός, όταν επιστρέψει στην γη μετά απουσία 2 ετών (χρόνο που μέτρησε
αυτός με το ρολόι του στο σύμπαν) όταν επιστρέψει στην γη ο γιός που ήτο 5 ετών
όταν αναχώρησε για το ταξίδι στο διάστημα θα είναι 85 ετών, ενώ ο πατέρας α‐
στροναύτης θα είναι μόλις 32 ετών.
2. Το φως δεν ταξιδεύει ευθεία γραμμή αλλά καμπυλώνει όταν συναντήσει μιά
μεγάλη μάζα ή ένα ισχυρό ηλετρομαγνητικό πεδίο.
3. Το φως που περνάει κοντά σε μιά Μαύρη Τρύπα απορροφάται από το γιγα‐
ντιαίο βαρυτικό της πεδίο και παραμένει για πάντα εκεί εγκλωβισμένο, χωρίς να
μπορεί να αποδράσει.
4. Η Μαύρη Τρύπα είναι ένα ρήγμα στον χώρο‐χρόνο. Όποιος μπει μέσα στην
Μαύρη Τρύπα πιθανόν να διαπεράσει το ρήγμα πιθανόν να βρεθεί ακόμη και σε
άλλο σύμπαν.
5. Ο άνθρωπος θεωρητικά μπορεί να επιστρέψει στο παρελθόν. Αυτό είναι βέ‐
βαια στα όρια της φαντασίας, διότι είναι εντελώς απίθανον να κατασκευασθεί μιά
μηχανή χρόνου που θα μας επιτρέπει επισκέψεις στο παρελθόν.
Ο Δυαδικός μας Κόσμος Από την αρχαιότητα είχε γίνει αντιληπτόν ότι ο κόσμος
είναι δυαδικός. Δεν είναι τυχαίον ότι οι Έλληνες έβαλαν στο βάθρο των θεών τους
το ζεύγος Δία ‐ Ηρα. Η αλήθεια αυτή γίνεται φανερή και από τον κόσμο της ύλης,
βασικό στοιχείο της οποίας αποτελεί το Υδρογόνο. Ως γνωστόν το άτομο του Υ‐
δρογόνου αποτελείται από δύο μέρη, ήτοι τον πυρήνα και ένα ηλεκτρόνιο, το ο‐
ποίον περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Αν παρομοιάσουμε τον Δία με το Πρωτόνιο
και την Ηρα με το Ηλεκτρόνιο, τότε οι δύο αυτοί θεοί είναι οι δημιουργοί του Κό‐
σμου.
Το Αιώνιο και Ανόλεθρον Σύμπαν. Δεν υπάρχει καμία Αρχή που να δημιούργη‐
σε το Σύμπαν όπως πιστεύουν οι οπαδοί της Δημιουργίας. Βάσει του κανόνος της
λογικής κάθε γεγονός οφείλεται σε μία προγενέστερη αιτία. Άρα και η δημιουργία
του Σύμπαντος ασφαλώς θα έχει σαν αιτία άπειρα γεγονότα που προϋπήρξαν. Αυ‐
τό σημαίνει ότι δεν υπήρξε ένα αρχικό γεγονός ή αιτία για την δημιουργία του Σύ‐
μπαντος. Εδώ βέβαια πρέπει να κάνουμε αντιδιαστολή μεταξύ του Σύμπαντος των
Ελλήνων και του Σύμπαντος των συγχρόνων.
Το Σύμπαν των Ελλήνων το δίνει η ίδια η λέξη ΣΥΝ‐ΠΑΝ που τα περιλαμβάνει
όλα, δηλαδή ότι υπάρχει και ότι δεν υπάρχει. Επομένως δεν μένει τίποτα που να
μην το περιλαμβάνει αυτή η έννοια. Αντίθετα, το Σύμπαν (Universe) των σύγχρο‐
νων κοσμολόγων είναι ο δικός μας αρχαιοελληνικός κόσμος και δεν περιλαμβάνει
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τυχόν άλλους κόσμους, που δυνατόν να υπάρχουν. Γι’ αυτό οι αρχαίοι Έλληνες δεν
τους απέκλειαν. Το σύμπαν κατά την γνώμην μας πρόκειται για έναν από τους
πολλούς Κόσμους, ένας εκ των οποίων είναι και ο δικός μας.
Επομένως φθάνουμε στην θεωρία του Ηρακλείτου κατά την οποίαν «το Σύμπαν
(Κόσμος) ήτο είναι και θα υπάρχει ως πυρ αείζωον που αναβοσβήνει με μέτρον».
Γιατί αν δεχθούμε την υπόθεση της Δημιουργίας, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί
και αυτός που δημιούργησε τον δημιουργό. Ο συλλογισμός όμως αυτός μας οδη‐
γεί σε αδιέξοδο. Όσον αφορά στον Κόσμο μας μερικοί πρεσβεύουν ότι υπήρχε για
πάντα. Όμως τότε γεννάται το ερώτημα πως δεν προόδευσε σε περισσότερο πολι‐
τισμένο επίπεδο; Αυτοί απαντούν ότι συνέβησαν επανειλημμένες κοσμολογικές
καταστροφές μεγάλης εκτάσεως και κατέστρεψαν τους προηγούμενους εξελιγμέ‐
νους πολιτισμούς. Αλλά και αν υπάρχουν είναι άγνωστοι σε μας.
Το Σύμπαν είναι άπειρο και ατελεύτητο, όπερ σημαίνει ότι δεν έχει όρια, ούτε
αρχή και πέρας. Στο σύμπαν υπάρχει μόνο ένας ωκεανός από κοχλάζουσα ενέρ‐
γεια. Η ενέργεια αυτή προσπίπτει στα όργανά μας, αυτά παίρνουν ένα τμήμα της,
το μεταφέρουν μέσω των νευρώνων στον εγκέφαλο και εκεί η ενέργεια μεταμορ‐
φώνεται σε αυτό που ονομάζουμε αισθητό κόσμο. Όμως εδώ ο ανθρώπινος νους
φθάνει σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Ο χώρος, η ύλη και η κίνηση είναι τα τρία συ‐
στατικά του Σύμπαντος. Το σκοτεινότερο μέγεθος στη φύση είναι ο χώρος, μετά
έρχεται το φως και έπειτα η ύλη και η κίνηση.
Ο φιλόσοφος Εμμανουήλ Καντ στο έργο του «Κριτική του Καθαρού Λόγου» αμ‐
φιβάλλει ότι η αρχή του Σύμπαντος μπορούσε να σχεδιασθεί, διότι πάντοτε θα
υπήρχε κάτι που θα ξέφευγε από την αρχική σχεδίαση. Αυτός απεκάλεσε την
«προέλευση του σύμπαντος» μία «άπειρη παλινδρόμηση» και αντίθεση ή αντινο‐
μία του καθαρού λόγου, διότι αμφότερα οδηγούν σε θέσεις που δεν υποστηρίζο‐
νται επιστημονικά και πειραματικά, και ακόμη ένα από αυτά που «πρέπει να είναι
σωστό» είναι ένα από τα δύο. Τούτο σημαίνει ότι όσο δίκαιο έχουν αυτοί που υ‐
ποστηρίζουν ότι το σύμπαν (των αρχαίων Ελλήνων) δεν γεννήθηκε αλλά υπάρχει
στην αιωνιότητα, άλλο τόσο δίκαιο έχουν κι’ αυτοί που υποστηρίζουν ότι το σύ‐
μπαν γεννήθηκε από κάποιο δημιουργό. Και ο λόγος είναι ότι ούτε οι μεν, ούτε οι
δε είναι σε θέση να αποδείξουν την ορθότητα του συλλογισμού τους, διότι δεν
μπορεί να γίνει επιστημονική τεκμηρίωση.

Χώρος: Το Μυστήριο των Μυστηρίων
Τι είναι χώρος; Είναι οι τρεις διαστάσεις μέσα στις οποίες εμπεριέχεται όλος ο
υλικός κόσμος, τα άστρα οι πλανήτες οι γαλαξίες, η μαύρη ενέργεια κλπ, το κάθε τι
που υπάρχει; Ο χώρος έχει διαστάσεις, έχει ιδιότητες έχει σχήμα, αποτελείται από
κάτι, από κάποια μορφή ύλης και ενέργειας άγνωστη σε εμάς; Εμπεριέχει κάποια
πεδία όπως το μαγνητικό, το ηλεκτρικό της βαρύτητας; Ας παραδεχθούμε ότι έχει
όλα τα παραπάνω, τότε πρέπει να αποτελείται από κάτι απαραιτήτως, ασχέτως αν
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δεν το παραδεχόμαστε. Αυτό το αθέατο στον ενδοαστρικό και ενδογαλαξιακό χώ‐
ρο το ονόμασαν Μαύρη Υλη και Μαύρη Ενέργεια.
Οι σύγχρονοι κοσμολόγοι πιστεύουν ότι:
1/ Ο Χρόνος δεν υφίστατο προ της αρχής του Σύμπαντος. Μάλιστα ο Άγιος Αυ‐
γουστίνος εισήγαγε αυτήν την αμφιβολία, από την ιδέα ότι ο Θεός δημιούργησε
τον χρόνον
2/ Οι Γαλαξίες απομακρύνονται αλλήλων και φαίνεται ότι δημιουργήθησαν σε
ένα ορισμένο χώρο και χρόνο. Αυτή είναι μιά παραδεκτή σήμερον μαρτυρία ότι το
Σύμπαν έχει μία αρχή, την οποίαν ονομάζουν Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang).
3/ Η ηλικία του Σύμπαντος υπολογίζεται σε 13,5‐14 δισεκατομμύρια περίπου
χρόνια, μηδαμινή μπρος στην αιωνιότητα. Επομένως αυτή δεν δίνει απαντήσεις
για την άπειρη περίοδο προ της στιγμής εκείνης. Όμως μπορεί να υπάρχουν κι’ άλ‐
λα πολλά σύμπαντα (Κόσμους κατά τον Ηράκλειτο) που δεν αντιλαμβανόμαστε.
Έτσι το ερώτημα παραμένει: Έχει το σύμπαν των πολλών κόσμων ‐αν υπάρχουν τέ‐
τοιοι‐ μία αρχή και ένα τέλος;

Ο Κόσμος της Ύλης από το Φως
Το Φως δημιουργός της Ύλης. Ας επιστρέψουμε στην ιδέα της δημιουργίας της
ύλης, η οποία λέγεται ότι έγινε από το Φως. Τι είναι όμως το Φως; Το φως παρά‐
γεται από τα ηλεκτρόνια των ατόμων του Υδρογόνου. Το στοιχείο τουτο κινείται
εσαεί και δημιουργεί την ιδέα του Σύμπαντος. Το Φως κατά τους φυσικούς είναι
μιά μορφή μετατρέψιμης ενέργειας. Τούτο μετατρέπεται από κάποια εξωτερική
δύναμη, αλλιώς αυτό παραμένει φως. Αυτή η εξωτερική δύναμη πρέπει να είναι
μιά άλλη ενέργεια η οποία δίδει την αρχική έναρξη. Σε επιστημονικούς όρους αυτή
πρέπει να είναι μιά ηλεκτρική ενέργεια του Νου. Στον άνθρωπο το Φως σχηματίζε‐
ται με τις χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στο οπτικό νεύρο του οφθαλμού
για να δεχθεί τις φωτεινές ακτίνες. Γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που γεννά‐
ται από την χημεία του σώματος, ενεργοποιεί τον εγκέφαλο. Αυτό το ρεύμα επη‐
ρεάζει την σύνδεση διαφόρων κυττάρων και νευρόνων μνήμης και ενεργοποιεί τα
κύτταρα να μας καταστήσουν ικανούς να εκτελέσουμε την καθημερινή ζωή μας
μέσω των αισθήσεων, όπως λχ η όραση
Ποιός δημιούργησε το Σύμπαν; Πως δημιουργήθηκε το Σύμπαν; Υπάρχει αρχή
και τέλος του Σύμπαντος; Είναι το Σύμπαν πεπερασμένο; Είναι τούτο ανοιχτό ή
κλειστό; Υπάρχει κάποιος σκοπός που έγινε το σύμπαν και ο κόσμος; Αιώνια ερω‐
τήματα που ίσως ποτέ δεν θα δοθεί οριστική απάντηση. Οι απαντήσεις των αν‐
θρώπων στο διάβα των αιώνων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τον πολιτισμό και την
επιστημονική και κοινωνική τους εξέλιξη.
Μόνον δογματικά μπορεί να γίνει πιστευτή η ύπαρξη του δημιουργού θεού. Με
λογική ερμηνεία ο δημιουργός θεός μας οδηγεί σε λογικά αδιέξοδα. Κατά τον με‐
γάλο μαθηματικό καθηγητή του Πανεπιστημίου Γουόρικ, Ιαν Στιουρατ, οι επιστή‐
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μονες δεν είναι περισσότερον υποχρεωμένοι να σέβονται αυτά που λέει η όπια
θρησκεία για τον κόσμο από ό,τι οι θεολογούντες γι’ αυτά που πιστεύουν οι επι‐
στήμονες. Μάλιστα συμβουλεύει να μην παίρνουν όσα λένε οι επιστήμονες και να
τα παρουσιάζουν ως απόψεις που ενισχύουν την ύπαρξη του θεού.
Πως ο Θεός στην πραγματικότητα δημιούργησε την ύλη από το μηδέν;
Ο,τι δεν ξέρουμε είναι Θεός. Αυτό οδήγησε τον άνθρωπο να σκεφθεί τα πιό
φανταστικά δόγματα και δεισιδαιμονίες και στην δημιουργία του Θεού και συνα‐
κόλουθα των θρησκειών και των ιερατείων. Όταν οι επιστήμονες ανακάλυψαν τις
«μαύρες τρύπες» έδωσαν την εξήγηση ότι πρόκειται για τον θάνατο ενός αστέρος
και τον σχηματισμό μιάς περιοχής υπέρ το δέον πυκνής, η οποία έλκει τα πάντα
στον περίγυρο της. Πράγματι μερικοί θεώρησαν αυτές σαν διόδους σε άλλα πα‐
ράλληλα ή γειτονικά σύμπαντα. Προσωρινώς καθυστερεί η τελική ερώτηση ανα‐
φορικά με την προέλευση του θεού και του σύμπαντος, αλλά δεν διαφεύγει από
το γεγονός ότι έχουμε μία τελική κατάσταση κατά την οποίαν κάτι γεννάται από το
τίποτα ή και ότι κάτι που υπάρχει εξαφανίζεται στην ανυπαρξία.
Είναι όμως τούτο αληθές; Ουδέν απόλλυται.
Διάφορα Πολύχρωμα Νεφελώματα
Το Νεφέλωμα του Αετού

Το Τρίχρωμο Νεφέλωμα της Λίμνης (Λαγκούν)

Ο Λαμπερός Γαλαξίας M81
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Bright Galaxy M81
Το Τρίχρωμο Νεφέλωμα του Πελεκάνου

Το Παράξενο Νεφέλωμα Antennae

Το ΄Νεφέλωμα του Δαχτυλιδιού M57:

The Ring Nebula
Η Νυξ και η Υδρα

Nix and Hydra
Το μέγα Νεφέλωμα του Κηφέως
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Το Νεφέλωμα της Κρδιάς

Ο Γαλαξίας NGC 2997

Το Νεφέλωμα NGC 1365

Το Νεφέλωμα Μερόπη

Το Νεφέλωμα Ροζέτε

Το Νεφέλωμα του Γλάρου
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2ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
Τι είναι το Σύμπαν και από τι αποτελείται;
Κατά τον διακεκριμένο αστρονόμο Διονύση Σιμόπουλο το Σύμπαν αποτελείται
από το «τίποτα» Ένα ελάχιστο ποσοστό του περιλαμβάνει την ύλη που βλέπουμε,
τα άτομα δηλαδή των 92 χημικών στοιχείων που βρίσκουμε ελεύθερα στην φύση.
Μέρος αυτής της υλικής μάζας είμαστε και εμείς, γιατί και εμείς δεν είμαστε παρά
μέρος της πρωτόγονης εκείνης ύλης που αρχικά δημιουργήθηκε με την βίαιη γέν‐
νηση του Κόσμου (Σύμπαντος) εκ του χάους. Αυτό θα προσπαθήσουμε να δείξου‐
με στην παρούσα συνοπτική περιήγηση.
Όλα στο σύμπαν κρέμονται στο Χάος και όλα κινούνται ακατάπαυστα. Κάνοντας
πολλαπλές κινήσεις. Η Γη μας λοιπόν μοιάζει από ψηλά με γαλάζοπράσινο και
λευκό διαστημόπλοιο. Πιλότος μας είναι η δύναμη της Βαρύτητος. Σ’ αυτήν υπα‐
κούουν απαρέγκλιτα όλα τα ουράνια σώματα. Το που πηγαίνουμε και πότε θα
φθάσουμε ούτε ο Δίας δεν γνωρίζει. Ο άνθρωπος βρίσκεται μπρος στην μεγαλύτε‐
ρη Οδύσσεια του να κατακτήσει το σύμπαν. Η γήινη συνείδηση του έχει αντικατα‐
σταθεί με την κοσμολογική τοιαύτη, Πρέπει να δείξει καλοσύνη και να αντιμετω‐
πίσει την γνώση και την τεχνολογία του με σύνεση, σωφροσύνη και ορθολογισμό.
Αυτές τις υπέροχες στιγμές ότι πολυτιμότερο διαθέτουμε είναι η ΓΝΩΣΗ

Ορισμός Σύμπαντος
Το σύμπαν είναι πλήρες από φωτεινή και σκοτεινή ενέργεια. Η ύλη είναι πύ‐
κνωση του χωροχρονικού συνεχούς και επομένως σε τελευταία ανάλυση είναι συ‐
μπυκνωμένη ενέργεια. Η μετατροπή της ύλης σε ενέργεια και τανάπαλιν είναι δυ‐
νατή. Ενέργεια δημιουργείται απο την κίνηση της ύλης, είτε εκ της τροχιακής κυ‐
κλικής κίνησης των αστέρων, είτε εκ της κίνησης των σωματιδίων (ηλεκτρονίων
κ.α) στο εσωτερικό των ατόμων. Με την διάσπαση του ατόμου ή την σύντηξη των
πυρήνων παράγεται ενέργεια. Επίσης όταν καίγεται ένα σώμα, δημιουργούνται με
την θερμότητα μεγάλες ταχύτητες στα άτομα, τους πυρήνες και στα ηλεκτρόνια
ούτως ώστε να αποσπασθούν από τις τροχιές τους, οπότε παράγεται ενέργεια.
Όμως το αντίθετον δηλαδή η δημιουργία ύλης και ενέργειας εκ του μηδενός,
σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής και την ανεπαρκή νοημοσύνη μας είναι α‐
δύνατη. Ο μεγάλος επιστήμονας Dolton δήλωσε στην ατομική του θεωρία ότι η
ύλη ούτε δύναται να παραχθεί, ούτε να καταστραφεί, μόνον να αλλάξει από μιά
κατάσταση στην άλλη.
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Υπό το φως αυτού του γήινου γεγονότος πρέπει να καταλήξουμε σε ένα άλλο
συμπέρασμα ότι υπήρξε κάποιος χρόνος όταν κάτι προήλθε απο το τίποτα και ότι
αυτό συνέβη την στιγμή της δημιουργίας. Είναι η εκδοχή της εβραιογενούς θεωρί‐
ας περί της υπάρξεως του Δημιουργού Θεού. Τούτο λένε επετεύχθη μέσω της δυ‐
νάμεως της σκέψεως. Αυτή είναι Μεταφυσική σύλληψη, δηλαδή η παραγωγή της
πραγματικότητος μέσω της ιδέας. Η αντίληψη αυτή οδήγησε το ιερατείο στην ε‐
κτέλεση θαυμάτων τη επενεργεία ενός υπέρτατου όντος που καθορίζει τα πάντα.
Εάν αυτό ήτο η πραγματικότητα τότε μήπως ο καθένας από εμάς είναι μόνον ένα
επινόημα της φαντασίας του Θεού; Η απάντηση σ’ αυτό βρίσκεται στην ιδέα ότι
εμείς έχουμε την φύση του ανθρώπου. Όταν δεχθούμε, ότι ο άνθρωπος είναι η
ένωση τριών πραγμάτων ήτοι: Σώματος, Νού και Ψυχής τότε η απάντηση είναι ξε‐
κάθαρη. Εκαστον από τα τρία αυτά πεδία επηρεάζει τά έτερα δύο και όλα μαζί αλ‐
ληλοεξαρτώνται. Λ.χ μιά ψυχική κούραση μας προκαλεί και σωματική και πνευμα‐
τική κούραση και κάμψη.Αν ο σχετικώς ανεπαρκής νους μας έχει μέσα του την δύ‐
ναμη της άπειρης δημιουργίας, τότε σίγουρα είναι δυνατόν για το Υπέρτατο Ον να
κατασκευάσει την πραγματικότητα του σύμπαντος μέσω της φαντασίας του. Αλλά
αυτό δεν έχει εισέτι επιτευχθεί και ισχύει μάλλον το αντίθετον. Αν όμως τούτο ί‐
σχυε, δηλαδή ότι ο δημιουργός με τον υπέρτατο Νού του δημιουργεί τους Κό‐
σμους τότε θα πρέπει να του καταλογίσουμε έλλειψη πρόνοιας, ευφυΐας και ηθι‐
κής για πολλά πράγματα της δημιουργίας του και πρώτιστα για την δημιουργία
του ανθρώπου, εξάμβλωματος της φύσεως.

Το Σύμπαν Δημιουργός των Πάντων
Περί του Διός και της Ηρας
Εχρημάτισαν 300 με το όνομα Δίας, αλλά ενταύθα θα απαριθμήσουμε τους κυ‐
ριότερους τρεις: α/ Τον υιό του Αιθέρος, β/ Τον υιό του Ουρανού και γ/ Τον υιό
του Κρόνου. Πολλαί χώραι οικειοποιήθησαν την γέννησιν του ήτοι: Αρκαδία, Μεσ‐
σηνία, Κρήτη, Βοιωτία, Αιτωλία, Αχαΐα, Φρυγία κ.α….. Ητον δε και η ιερά κορυφή
του όρους (Ολύμπου) του Διός, αλλά και η Ιδη της Κρήτης. Η Αμάλθεια ήταν η
τροφός του Δία στο Ιδαίο Άντρο, όπου τον είχε κρύψει η μητέρα του η Ρέα για να
γλυτώσει από τον πατέρα του, Κρόνο, ο οποίος έτρωγε τα παιδιά του. Άλλοτε πε‐
ριγράφεται ως νύμφη Υάδα και άλλοτε ως κατσίκα, από το κέρας της οποίας τρε‐
φόταν ο Δίας με γάλα και μέλι. Επολέμησε τους Τιτάνας και ηλευθέρωσε τον Κρό‐
νον…αργότερον τον εξηνάγκασε να εξεμέσει πάλιν τα τέκνα όλα, όσα έφαγε…Οι
Κύκλωπες κατεσκεύασαν τα όπλα, και τον βωμόν, το θυτήριον λεγόμενον, εις το
οποίον έβαλον τον Κεραυνόν, και έφερον αυτόν προς τον Δία σκεπασμένον…Και
επειδή ήσαν τρία αδέλφια έβαλον κλήρον για τα τέσσερα βασίλεια και έλαβον: ο
Ζευς το βασίλειον του Ουρανού, ο Ποσειδών της Θαλάσσης, ο Πλούτων του Αδου
και ήτο κοινόν το βασίλειο της Γης..Ελαβε γυναίκα την Ηραν αδελφή αυτού… Και
ευθύς ηγέρθησαν οι Γίγαντες κατ’ αυτού, έπειτα ο Τυφών, και τέλος οι Αλωείδαι
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κατετάραξαν τον Ουρανόν, απειλούντες να αρπάσουν ουχί μόνον το βασίλειο του
Ουρανού, αλλά και την γυναίκα αυτού Ηραν…προς την γυναίκα αυτού Ηραν εφέ‐
ρετο καταφρονετικώς, καταδιώκων και μοιχεύων τας αλλοτρίας γυναίκας, ώστε
εκείνη μη υποφέρουσα έφυγε εκ του Ουρανού (προφανώς ήλθε στη Γη όπως λέγει
το όνομα της ΗΡΑ=ΑΗΡ αναγραματισμένον). Αλληγορεί την εποχή καθ’ ήν ο άν‐
θρωπος βρισκόταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσία ένεκα μερεωρολογικών και κο‐
σμικών καταστροφών, μεταξύ αγρίων θηρίων και οι άνθρωποι εγεννούσαν πολλά
παιδιά για την επιβίωση του είδους και αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη της νοημο‐
σύνης του… Ο Ζευς δεν άλλαξε την γνώμην, αλλά μάλιστα εξέκλινεν εις τα χειρό‐
τερα, ώστε ενώ είχε τοσαύτας παλλακίδας, ήρπασε και τον Γανυμήδην και κατέ‐
στησεν αυτόν οινοχόον…. Η Ήρα συγκρότησε συνωμοσία με τον Ποσειδώνα, Α‐
πόλλωνα, και Αθηνάν….Η Θέτις του αποκάλυψε το μυστικό… Τον Ποσειδώνα και
Απόλλωνα εξόρισεν στην Γην, την Αθηνάν εσυγχώρησε, την Ήραν όμως έδησεν
χείρας και πόδας με αλύσους και την εκρέμασε εκ του Ουρανού από της κόμης της
κεφαλής…Πρώτην μεν γυναίκα έλαβεν την Μήτιν (= Σκέψιν) θυγατέρα του Ωκεα‐
νού την κατέστησεν έγγυον…μετά κατέπιεν αυτήν …και ότε ήλθεν ο καιρός της
γεννήσεως, εγέννησεν αυτός την Αθηνάν εκ της κεφαλής αυτού… Έπειτα έλαβε την
Θέμιν, εξ ής εγέννησε τας Ώρας και τας Μοίρας. Έπειτα την Ευρυνόμην, θυγατέρα
του Ωκεανού, εξ ής εγέννησε τας Χάριτας. Έπειτα την Τιτανίδα Μνημοσύνη εξ ής
εγέννησε τας Μούσας. Μερικοί λέγουν ότι και η Δήμητρα ήτο γυναίκα αυτού…Εκ
της Ήρας εγέννησε τέσσερα τέκνα, την Ηβην, Ήφαιστον, Αρην και Ειλείθυαν. Εκ
των Παλλακίδων αυτού εγέννησε άπειρα τέκνα, ως εκ της Λητούς την Αρτεμιν και
Απόλλωνα, εκ της Δήμητρος την Πεσεφόνην, εκ της Νιόβης του Φορμίωνος τον
Αργον και τον Πελασγόν, εκ της Καλλιστούς τον Αρκάδα, εκ της Δανάης τον Περσέ‐
α, εκ της Ευρώπης τον Σαρπηδώνα και Ραδάμανθυν, εκ της Λήδας την Ελένη, εκ
της Ταϋγέτης, θυγατρός του Άτλαντος, εγέννησε τον Λακεδαίμονα,…κ.ο.κ Εβίασε
μεν και κατήσχυνεν αδελφάς, ως είδομεν, θείας, θυγατέρας και την μητέρα αυτού
Ρέαν. (αλληγορεί την δημιουργία απείρων κόσμων καθ’ όσον αυτός ήτο Μέγιστος
Θεός και πατέρας Θεών και Ανθρώπων) Διοικούσε το Παν κατά την θέληση αυτού,
βρέχοντα, αστράπτοντα, βροντώντα, κεραυνοβολούντα, και όλας τας φυσικάς ε‐
νεργείας, και δυνάμεις εν τη χειρί αυτού διακρατούντα, υπέταξεν όμως αυτόν μό‐
νον εις τας αποφάσεις της Ειμαρμένης… Κρατούσε τον Κεραυνόν αντί δόρατος..και
φορών την Αιγίδα αντί θώρακος…γιγνώσκει τα παρελθόντα τα παρόντα και τα
μέλλοντα.. Η Ήρα δεν έζησε πατέ ειρηνικώς, φιλονεικούντες και διαφωνούντες εις
όλα τα πράγματα… Η Ήρα ελούετο κατ’ έτος εις την Αργείαν πηγήν Κάναθον για να
γίνεται παρθένος, αλλά ο Ζεύς δεν ικανοποιείτο, αλλά έτρεχεν, όπου ήκουεν ω‐
ραίαν γυναίκα. Πάντα τα ανωτέρω είναι κωδικοποιημένες πληροφορίες βιωμένης
προϊστορίας (μυθολογίας), οι οποίες χρήζουν αποκωδικοποιήσεως διότι αλληγο‐
ρούν γεγονότα, διάφορες καταστάσεις, γεωλογικές καταστροφές, κλιματικές αλ‐
λαγές κ.ο.κ
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Ζεύς: το ΠΑΝ (Σύμπαν). Κατά τον Ορφέα αλληγορείται και εις πολλά πράγματα,
και εις τον Ήλιον και εις άλλα πολλά φυσικά, μεταφυσικά, και ηθικά πράγματα.
Αυτός είναι ο πρώτος που εγέννησε αθάνατα και θνητά τέκνα. Αλληγορείται ακό‐
μη εις τον Αιθέρα, εις την λεπτοτάτην και πυρώδη ουσίαν υπεράνωτου αέρος. Διά
τούτο έλαβεν γυναικα του την αδελφήν του ΗΡΑ (=ΑΗΡ) ήτοι τον κατώτερον του
Αιθέρος ατμοσφαιρικόν αέρα, εξ ού και ο μύθος ότι εκρέμασε την Ηραν …κλπ και
έδεσε και δύο άκμονας εις τους πόδας αυτής (=εννοεί την Γην και την Θάλασσαν)
τα οποία είναι μετέωρα στο χάος. Όταν αυτός θελήσει, ανασπά μετέωρους πάντας
τους Θεούς, και την Γην και την Θάλασσαν…Επίσης αλληγορεί την ηλιακή και συ‐
μπαντική ενέργεια. Μεταφυσικώς αλληγορείται εις την κοινήν δύναμιν των όντων,
ήτις προνοεί περί γενέσεως, διατάξεως, διακοσμήσεως, και διατηρήσεως πάντων,
την οποίαν λέγουσι Νουν άυλον του παντός, οι χριστιανοί «Θείαν Πρόνοιαν» και οι
φυσικοί καλούν Νόμους της Φύσεως, ήτοι το καθαρώτερον και τιμιώτερον μέρος
του παντός. Ο ανθρώπινος νους συμμετέχει στον άυλον αυτόν Νου του Διός, δη‐
λαδή στην παγκόσμια Συνείδηση. Ηθικώς αλληγορείται εις τον συνετόν, πολιτικόν,
ηγεμονικόν, νουνεχή και δίκαιον βασιλέα ο οποίος έβαλε τάξη στη Γη.
*Ο Ζευς με την Μήτυν (Σκέψιν), έκαναν την θεά Αθηνάν και τον πολυτάλαντον
Ερμήν. Εζωγράφιζαν τον Δία με τα άνω αυτού γυμνά, ως μεν αιθήρ και ψυχή του
παντός τα δε κάτω κεκαλυμμένα για αυτούς που δεν μπορούν να ιδούν με τα μά‐
τια της φαντασίας…..Οι Αργείοι τον αποκαλούσαν Απιν, οι Αιγύπτιοι Σάραπιν. οι
Λίβυες Αμμωνα, οι Ασσύριοι και οι Πέρσες Βήλον, άλλοι λαοί Βάαλ, οι Αιθίοπες
Ασσαβίνον, οι Σκύθες Παππαίον και οι Βιθυνοί Πάππαν (εξ ού και ο πάπας της Ρώ‐
μης), οι Ρωμαίοι Jupiter, οι Γαλάτες Τάρανον κλπ Εκατοντάδες τα προσωνύμια του,
όμως το επικρατέστερον είναι Ολύμπιος. Οι Αθηναίοι του είχαν προσευχήν: «ύσον
ύσον, ώ! Φίλε Ζευ κατ’ αρούρης της των Αθηναίων» Σήμερα προσευχόμεθα στον
Εβραίο Γιαχβέ και έχουμε πολιούχο τον Αθηνών τον Διονύσιο Αρεοπαγίτην, τον
αποστάτη του Ελληνισμού!!
Ο Ιουδαϊκός Μύθος Μετά την κατάρριψη των μύθων της Βίβλου περί της Γενέ‐
σεως του κόσμου, τώρα επανέρχεται το ιερατείο με την θεϊκή ενέργεια που μπορεί
να κάνει Κοσμογονίες με την βοήθεια μεγάλων εκρήξεων και να δημιουργεί ακόμη
και Κόσμους. Οι οπαδοί της Δημιουργίας πιστεύουν ότι ο Κόσμος μας είναι το α‐
ποτέλεσμα μιάς Μ.Ε που οφείλεται στην ένωση των θετικών και αρνητικών ηλε‐
κτρικών φορτίων του εγκεφάλου του Θεού. Αυτή η θεοκρατική αντίληψη, που θέ‐
λει να συμβαδίσει με την σήμερον παραδεδεγμένη επιστημονική κοσμολογική α‐
ντίληψη, δεν φαίνεται να είναι και πολύ μακριά από την οριστική διατύπωση της.
Συνεπώς με επιστημονικούς όρους, ο Θεός μπορεί να περιγραφεί σαν η πληροφο‐
ρία (το μοντέλο) πίσω από κάθε ένωση, των θετικών και αρνητικών δυνάμεων, οι
οποίες επροξένησαν το αρχικό Φως κατά την έκρηξη της δημιουργίας, κι’ αυτό με
την σειρά του δημιούργησε το Σύμπαν.
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Αναπαραστάσεις της Μεγάλης Έκρηξης

Η αρχική κατάσταση που προξένησε την μεγάλη έκρηξη χαρακτηρίζεται ως «μοναδικό‐
τητα» (singularity). Παρατηρούμε ότι από το απειροελάχιστο σημείον (το αυγό των
Ορφικών) ξεκίνησε η Μεγάλη Έκρηξη και η περιπέτεια του Κόσμου. Βλέπουμε ότι ο
Κόσμος είναι επίπεδος και επεκτείνεται με την παρέλευση του χρόνου

Εχει η Φύση Σκοπούς;
Το Σύμπαν έχει μόνον Νόμους. Σκοπούς έχει μόνον το ιερατείο και οι θεολο‐
γούντες επιστήμονες. Η θεωρία της Μ.Ε δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα βα‐
σικά ερωτήματα που θέτει και επαναθέτει ο άνθρωπος, ερωτήματα που ίσως ποτέ
δεν θα λυθούν. Το βασικό ερώτημα είναι η προέλευση και ο σκοπός της άπειρης
Φύσης. Κατά τους φυσικούς επιστήμονες η φύση απλώς υπάρχει και δεν έχει σκο‐
πούς. Σκοπούς βάζουν στο μυαλό τους οι μικροί και πεπερασμένοι άνθρωποι και
το θεολογικό ιερατείο για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη του θεού. Εκείνο που
διακρίνει την Φύση είναι οι άτεγκτοι νόμοι της που δρουν χωρίς σκοπούς. Η λογι‐
κή του ανθρώπου δεν μπορεί να φαντασθεί μιά φύση χωρίς αρχή και τέλος, διότι
δεν υπάρχει προ και μετά τον άπειρο χώρο και χρόνο διαχωριστικές γραμμές με‐
ταξύ του σύμπαντος και των εκτός αυτού χώρου και χρόνου. Αναφέρουμε και τον
Χρόνον διότι το Σύμπαν δεν είναι στατικό. Μόνον η δογματική θρησκεία διαχωρί‐
ζει το σύμπαν σε φυσικό και μεταφυσικό. Στο μεταφυσικό τοποθετεί τον θεό ‐
Γιαχβέ ο οποίος θεωρείται ο δημιουργός του κόσμου/ων. Το Σύμπαν βρίσκεται σε
αέναη κίνηση και επομένως έχει μέσα του την διάσταση του χώρο‐χρόνου. Η Με‐
γάλη Έκρηξη έγινε επί τη βάσει μιάς αυθαίρετης λογικής σύμβασης. Τι υπάρχει
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όμως πριν από την έκρηξη; Εδώ οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια, ενώ το ιερα‐
τείο επικαλείται τον θεό. Ωστόσο νέες έρευνες των κοσμολόγων θέλουν να συ‐
μπληρώσουν την Μ.Ε ώστε να έχει και παρελθόν και μέλλον και αυτό επιτυγχάνε‐
ται με την θεωρία για την ύπαρξη Μεμβρανών και Χορδών.

Η Θεωρία της Διαρκούς Καταστάσεως
Το φαινόμενο της Μεγάλης Εκρηξης είναι συνήθης διαδικασία στο Σύμπαν.
Σύμφωνα με την θεωρία του Χόιλ και άλλων αστρονόμων και φιλοσόφων η Μεγά‐
λη Έκρηξη είναι μιά διαρκής διαδικασία στο Σύμπαν που συνέβαινε, συμβαίνει και
θα συμβαίνει και στο μέλλον ως την αιωνιότητα. Διότι αυτός είναι ο πρωταρχικός
νόμος του Σύμπαντος, η διαρκής ροή και η αέναος μεταβολή. Επομένως η Μεγάλη
Έκρηξη είναι ένα γεγονός που συμβαίνει άπειρες φορές στο άπειρο και αιώνιο Σύ‐
μπαν. Είναι παράλογο για τον σκεπτόμενο άνθρωπο να δεχθεί την θεολογική εκ‐
δοχή ότι η Μεγάλη Έκρηξη έγινε εκ του μηδενός, ex nihilo. Γι’ αυτό οι σύγχρονοι
επιστήμονες αρχίζουν να παίρνουν αποστάσεις από αυτήν και να αναζητούν νέα
μοντέλα, όπως αυτό των Μεμβρανών και Χορδών τα οποία δικαιολογογούν την
αέναη δημιουργία αλλά και την καταστροφή των κόσμων. Ο αστρονόμος Hugh
Ross πιστεύει ότι οι θεωρίες της Big Bang (Μεγάλη Έκρηξη) και Big Crunch (Μεγά‐
λη Συρρίκνωση) παρέχουν υποστήριξη σε διάφορες θρησκευτικές ιδέες περί της
δημιουργίας του κόσμου εκ του Μηδενός, αλλά και της καταστροφής του Κόσμου,
όπως προφητεύουν οι προφήτες της Εκκλησίας.
Ο Κόσμος έγινε από ένα σωμάτιο Ύλης και ένα Σωματίδιο Ενέργειας; Κοσμολό‐
γοι λένε ότι υπήρξαν δύο σωμάτια, δηλαδή ένα ενέργιον και ένα σωμάτιον ύλης
και ενώθηκαν και εκ της ενώσεως των προέκυψεν ο Κόσμος μας των ομάδων γα‐
λαξιών, των νεφελωμάτων, των αστέρων, των σούπερνόβα, των κβάσαρ κλπ.
Προ της Μεγάλης Εκρηξης δεν υπήρχε Χώρος και Χρόνος; Δεν μπορεί να νοηθεί
ότι έγινε η Μ.Ε σε Μη Χώρο και σε Μη Χρόνο, όπως ισχυρίζονται, και ότι από εκεί‐
νη την συγκεκριμένη στιγμή δημιουργήθηκαν και τα δύο ξαφνικά, δηλαδή ο χώρος
και ο χρόνος. Αλλά και το άπειρο Σύμπαν καταρρίπτεται, διότι όσο κι’ αν διασταλεί
η σφαίρα που προέκυψε από την έκρηξη πάντα θα υπάρχει χώρος που δεν θα έχει
καταληφθεί από τα υλικά και την ενέργεια της εκρήξεως. Το πιό σωστό είναι η αρ‐
χαία Ελληνική αντίληψη ότι ο Κόσμος μας δεν είναι ο μοναδικός. Υπάρχουν κι’ άλ‐
λοι Κόσμοι σαν τον δικό μας. Δεν είναι τυχαίον ότι ο Ηράκλειτος στο «Περί Φύσε‐
ως» έργον του είπε «Κόσμον τόνδε=αυτόν τον κόσμον». Το μόνο που είναι μονα‐
δικό είναι το Σύμπαν (Συν‐Παν) όπως ετυμολογεί και η λέξη που περιλαμβάνει τα
πάντα και τίποτα δεν μένει έξω από αυτό. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή στο Σύ‐
μπαν δεν υπάρχει κέντρον. Κάθε σημείον του απείρου είναι το κέντρον, άρα άπει‐
ρα κέντρα και άπειρος χώρος.
Το Σύμπαν δεν διαστέλλεται, μόνον ο Κόσμος εντός αυτού.Ένας άλλος παραλο‐
γισμός είναι η διαστολή του Σύμπαντος. Το Σύμπαν είναι στατικό και περιλαμβάνει
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τα πάντα αλλά και τον άπειρο χώρο και χρόνον. Επομένως υπάρχει χώρος και χρό‐
νος για διαστολή. Όσα όργανα κι’ αν αποκτήσει ο άνθρωπος ποτέ δεν θα μπορέσει
να εισδύσει στην έννοια του απείρου χώρο‐χρόνου του Σύμπαντος. Σ’ αυτόν μπο‐
ρεί να διεισδύσει μόνον με το πνεύμα, όπως έκαναν πρώτοι οι Έλληνες φιλόσοφοι
και φυσικοί. Οι κόσμοι του σύμπαντος κάποια ημέρα θα πεθάνουν και θα γεννη‐
θούν άλλοι. Επομένως κάθε τι που γεννιέται στο Σύμπαν η τελική του κατάληξη θα
είναι ο θάνατος, αυτή δε η διαδικασία είναι αέναος και αιωνία στο χώρο και στον
χρόνο, διότι από τον θάνατο γεννιέται η νέα ζωή. Αυτό θα συμβεί και στο Ηλιακό
μας σύστημα όταν ο Ήλιος θα εξαντλήσει τα καύσιμα του, δηλαδή το υδρογόνο
του, και θα σταματήσει κάποτε τις θερμοπυρηνικές του εκρήξεις. Τότε θα μεταπέ‐
σει σε λευκό νάνο και ύστερα πιθανόν και σε μελανή οπή, η οποία θα καταβρο‐
χθίσει τα πάντα γύρω της.

Αναπαράσταση Μαύρης Τρύπας.

Με την κοσμολογική έννοια του χωροχρόνου, όπως έχει αποτυπωθεί από τη
Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, είναι συνυφασμένη και η Θεωρία της Μ.E που εί‐
ναι αφετηριακό σημείο και στα τρία μοντέλα του Friedmann ήτοι της θετικής, αρ‐
νητικής ή μηδενικής καμπυλότητας. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή το Σύμπαν δημι‐
ουργήθηκε πριν από 15‐20 δισεκατομμύρια χρόνια από μία Μ. E, όταν όλο το πε‐
ριεχόμενό του ήταν συγκεντρωμένο σ' ένα σημείο με άπειρη –θεωρητικά– πυκνό‐
τητα, θερμοκρασία και καμπυλότητα του χωροχρόνου. Στο ιδιάζον αυτό σημείο,
στη μαθηματική σημειακή ιδιομορφία, καταρρέουν οι γνωστοί νόμοι της Φυσικής,
ενώ όλοι οι αστροφυσικοί προσβλέπουν στην Κβαντική Θεωρία της Βαρύτητας,
που όπως πιστεύουμε, θα μας απαλλάξει από τις όποιες δυσκολίες στη φυσική
σύλληψη του θέματος. Θα μπορέσει όμως να μας απαλλάξει από την ασύλληπτη
και ουσιαστικά ακατάληπτη έννοια του απείρου;
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3ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ
Η Θεωρία της Εξελίξεως. Η αρχή της εξελίξεως των Γαλαξιών και του Σύμπαντος
καθορίζεται επιστημονικώς επί τη βάσει της Εξελικτικής Θεωρίας των Ειδών του
Δαρβίνου. Αυτό αποτέλεσε ένα νέο δεδομένο το οποίον έφερε επανάσταση στην
επιστημονική σκέψη ώστε αυτή να αποκολληθεί τελικά από την θεολογική αντί‐
ληψη. Υπάρχει και η άλλη θεωρία της Δημιουργίας σύμφωνα με το θεολογικό
δόγμα. Ως γνωστόν αυτή έχει επηρεασθεί βαθειά από την Βιβλική Γένεση και την
θεοκρατική αντίληψη περί της Δημιουργίας (Αδάμ‐Εύα) σε τέτοια βαθμό ώστε στις
ΗΠΑ μετά την επικράτηση των πλέον ακραίων συντηρητικών στοιχείων απηγορεύ‐
θη σε ορισμένες πολιτείες και σχολεία η διδασκαλία της Εξελικτικής Θεωρίας, διό‐
τι θεωρείται βλάσφημος και προσβάλλει την θεολογική Δημιουργία της Βίβλου.
Επί τη βάσει της εξελικτικής θεωρίας μπορεί να εξηγηθεί η προέλευση του υδρο‐
γόνου στο Σύμπαν και η σωστή διαδικασία της εξελίξεως των γαλαξιών. Η θεωρία
της Μεγάλης Έκρηξης χαρακτηρίζεται ως δογματική. Όλοι δέχονται ότι συνεπεία
της μεγάλης έκρηξης δημιουργήθηκε ως διά μαγείας το υδρογόνο στο Σύμπαν.
Όμως αυτό είναι μιά αυθαιρεσία χωρίς ικανοποιητική απόδειξη.
Υδρογόνο; Το Στοιχείο Υδρογόνο παραμένει ένα πραγματικό μυστήριο στον πί‐
νακα των χημικών στοιχείων στο Σύμπαν. Ενώ θεωρούμε ότι υπάρχει μέσα στο
σύμπαν, γιατί δεν είναι ορατό, όπως οι γαλαξίες και τα λοιπά σώματα; Ιδού η α‐
πορία! Οι επιστήμονες επινόησαν την υπόθεση της ‘Μαύρης Ενέργειας’ και της
‘Μαύρης Ύλης‘.
Η θεωρία της Σχετικότητος καθώς και η Ειδική Θεωρία του Albert Einstein τα‐
λανίζει δογματικά τον κόσμο της Φυσικής εδώ και εκατό χρόνια. Δεν είναι υπερ‐
βολή να πούμε ότι όλοι οι φυσικοί επιστήμονες είναι «όμηροι» των θεωριών
Einstein. Για να μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν πρέπει να δηλώσουν επιστημο‐
νική «πίστη» στην εν λόγω θεωρία. Αυτή τελικά εδραιώθηκε σαν ‘επιστημονική
ταφόπετρα’ πάνω στην Φυσική επιστήμη και εμπόδισε νέες θεωρίες να διατυπω‐
θούν και ουσιαστικά αχρήστευσε λαμπρούς ερευνητές που προσπάθησαν να προ‐
βάλλουν διαφορετικές θεωρίες, για να διορθώσουν τα λάθη και τα κενά της θεω‐
ρίας της Σχετικότητος. Αυτοί είτε γελοιοποιήθηκαν και απαγορεύθηκε η έρευνα
τους από το επιστημονικό κατεστημένο, είτε αποσιωπήθηκαν. Τόση δε ήτο η δογ‐
ματική‐θρησκευτική θα λέγαμε‐ προσήλωση του κατεστημένου στις θεωρίες
Einstein που δεν επέτρεπαν ούτε την ελαχίστη αμφισβήτηση τους. Αυτές με το
χρόνο στερεοποιήθηκαν σε τέτοιο βαθμό ώστε απέκτησαν ισχύ θρησκευτικού
δόγματος στο διηνεκές, όπως ακριβώς οι τρεις Εβραιογενείς θρησκείες. Δηλαδή
ήτο ουσιαστικά απηγορευμένη κάθε αμφισβήτηση της.
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*O Δημήτρης Νανόπουλος είναι ο Έλληνας Φυσικός με παγκόσμια αναγνώριση, αλλά που
«έμεινε» εκτός Ελληνικών πανεπιστημίων. Προσφάτως εκλέχθηκε στην Ακαδημία Αθηνών
ως ακαδημαικός και σήμερον είναι πρόεδρος της.
Το Ραδιοτηλεσκόπιο των Καναρίων

Από την συνέντευξη του Δημ. Νανόπουλου στον flash 96 στον Α. Κοταρίδη στις
3/10/ 2007)
Quasars: Οι ανεξάντλητες πηγές Ενέργειας Ακόμη δεν έχουν δοθεί οριστικές
απαντήσεις για τους ενεργειακούς αστέρες «quasars»:
‐ Από τι αποτελούνται και πόθεν αντλούν αυτά τα ασύλληπτα φορτία σωματι‐
δίων που εξαπολύουν στο Σύμπαν;
‐Γιατί ορισμένοι quasars είναι έξω από τους γαλαξίες, ενώ άλλοι βρίσκονται ε‐
ντός του πυρηνικού κέντρου των γαλαξιών;
Και σ’ αυτό το ερώτημα καμία απάντηση δεν υπάρχει ως τώρα.
‐Γιατί υπάρχει το γιγάντιο ρεύμα πλάσματος (η πιό ισχυρή εκρηκτική δύναμη
του σύμπαντος) το οποίον ξεχύνεται ορμητικότατο από τις «μελανές οπές»;
Τεράστιες εστίες Βαρυτικής πυκνότητος.Ως γνωστόν οι «μελανές οπές», οι α‐
στέρες quasars και οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες διασκορπισμένοι σε κάθε γωνιά
του διαστημικού χώρου είναι οι μεγαλύτερες ως τώρα γνωστές εστίες βαρυτικής
πυκνότητας εντός του σύμπαντος. Ουδείς γνωρίζει όμως το γιατί. Καίτοι το κέντρο
του Γαλαξίου μας φαίνεται σκοτεινόν λόγω σκόνης και αερίων, διακρίνουμε τούτο
με την βοήθεια μικροκυμάτων διαφορετικών του ορατού φάσματος. Με την χρη‐
σιμοποίηση είτε υπερύθρων ακτίνων ή ακτίνων γ’ διακρίνουμε να ξεχύνονται από
το κέντρον του Γαλαξίου μας ισχυρότατες ακτινοβολίες ακτίνων γ‘, όπως βλέπετε
στην κατωτέρω φωτογραφία. Για όσους πιστεύουν ότι αυτό υπάρχει μέσα στο σύ‐
μπαν, προβάλλει και πάλιν η απορία γιατί δεν είναι ορατό, όπως οι γαλαξίες και τα
λοιπά σώματα; Αλλά ερωτήματα είναι:
‐Τι έγινε πρώτα; Οι γαλαξίες ή οι αστέρες;
‐Γιατί άραγε οι γαλαξίες έχουν σπειροειδείς και ελλιπτικές τροχιές;
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‐Από που τέλος έλκουν την δύναμη να κινούνται αενάως (το αεικίνητον) στο
Σύμπαν.

Αναπράσταση κολοσσιαίας Μαύρης Τρύπας (Artist impression of
a supermassive black hole). Image credit: ESA

Eτσι γεννήθηκε το Σύμπαν
Είδαν τα ίχνη των πρώτων ηχητικών κυματισμών που το διέσχισαν αμέσως με‐
τά την Μεγάλη Έκρηξη. Όπως εγράφη στους «The New York Times» και αναδημο‐
σιεύθηκε στην «Καθημερινή», ίχνη των ηχητικών κυμάτων που διέσχισαν το Σύ‐
μπαν ακριβώς μετά την Μεγάλη Έκρηξη κατάφεραν να «δουν» οι αστρονόμοι, με‐
λετώντας γαλαξίες και άστρα στον νυχτερινό ουρανό. Oι συμπαντικές δομές σχη‐
ματίστηκαν στα άκρα των κυματισμών του ήχου, όπου η ύλη ήταν κατά τι πυκνό‐
τερη και η ελκτική δύναμη της βαρύτητας πιο ισχυρή. Αυτοί ακριβώς οι κυματι‐
σμοί συνθέτουν μια εικόνα του σύμπαντος, όταν η ηλικία του δεν ξεπερνούσε το
ένα εκατομμύριο χρόνια. Σ’ αυτήν την περίοδο το Σύμπαν ήτο στην βρεφική του
ηλικία. Όπως υπογραμμίζουν οι επιστήμονες, τα νέα ευρήματα είναι απολύτως
συμβατά με τις θεωρίες σχετικά με τη δημιουργία του σύμπαντος, που ενώ ήταν
ομοιόμορφο, γέμισε με αστέρια, νέφη και διάφορους άλλους σχηματισμούς. Ε‐
ρευνήθηκαν οι περιοχές που εντοπίζονται χιλιάδες γαλαξίες σε δύο τομείς του ου‐
ράνιου στερεώματος. Οι ερευνητές κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα, τα οποία
ανακοίνωσαν πρόσφατα σε συνέδριο της Aμερικανικής Aστρονομικής Εταιρείας,
που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Nτιέγκο της Καλιφόρνιας. Προηγούμενες έρευνες
είχαν διαπιστώσει ορισμένα ίχνη αυτών των κυματισμών. «Τώρα έχουμε την από‐
λυτη απόδειξη», ανακοίνωσε ο δρ Nτάνιελ Αϊζενστάιν του Πανεπιστημίου της
Aριζόνας και συντονιστής σε μία από τις δύο ομάδες. Ξεκινώντας όμως από την
θεωρία της Εκρήξεως καταλήγουν στο ίδιο αρχικό σημείο.
Το Σύμπαν αποκαλύπτει τα μυστικά του
Ο δρ Mάρτιν Pις, καθηγητής κοσμολογίας και αστροφυσικής του Πανεπιστημί‐
ου του Kέμπριτζ υποστηρίζει ότι: «H σημαντική εικόνα του σύμπαντος που διαθέ‐
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τουμε δεν εμφανίζει καμιά ανακολουθία».Είπε δε ακόμη ότι: «Δυνάμεθα να ισχυ‐
ρισθούμε ότι είναι σχεδόν ολοκληρωμένη».
Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, την πρώτη στιγμή μετά την Mπιγκ Mπανγκ η
ύλη διασκορπίστηκε ισόποσα προς όλες τις κατευθύνσεις. Εξαιτίας των τοπικών
διαταραχών που προκλήθηκαν από αρχές της κβαντικής φυσικής, προκλήθηκαν
μικρές ατέλειες όπως τμήματα με αυξημένη πυκνότητα ύλης και σκοτεινής ύλης,
που συνθέτει το μεγαλύτερο τμήμα του σύμπαντος. Kαθώς ο κυματισμός άρχισε
να εκτείνεται ‐ακριβώς όπως συμβαίνει όταν ρίχνουμε ένα βότσαλο στη λίμνη‐ ξε‐
πήδησαν κύματα από τα σημεία αυξημένης πυκνότητας ταξιδεύοντας, με τη μισή,
περίπου, ταχύτητα του φωτός διαμέσου των θερμών αερίων, που αποτελούνταν
από ηλεκτρόνια, πρωτόνια και φωτόνια. Τετρακόσιες χιλιάδες χρόνια μετά την
Mπιγκ Mπανγκ, η θερμοκρασία του σύμπαντος είχε μειωθεί τόσο ώστε τα φορτι‐
σμένα ηλεκτρόνια και πρωτόνια συνέθεσαν άτομα υδρογόνου, επιτρέποντας στα
περισσότερα φωτόνια να δραπετεύσουν από τα θερμά αέρια»
Ο Ρόλος της Σκοτεινής Ύλης και των Κυματισμών
Ο Γαλαξίας Πέταγμα του Δράκου 44

Dragonfly 44

Το Σύμπαν είναι σχεδόν φτιαγμένο από σκοτεινή ύλη, το υλικό‐μυστήριο που
αποτελεί το 27% του σύμπαντος. Παρόλο που ο γαλαξίας αυτός είναι σχετικά κο‐
ντά με το δικό μας είναι τόσο σκοτεινός που οι επιστήμονες αγνοούσαν την ύπαρ‐
ξή του. Αλλά, τελικά, εντοπίσθηκε πέρυσι. Ανήκει στο σύμπλεγμα γαλαξιών που
ονομάζεται Coma, περίπου 330 εκ. έτη φωτός μακριά από την γη.
Όταν οι επιστήμονες ανέλυσαν περισσότερο τα χαρακτηριστικά του γαλαξία,
βρήκαν ότι δεν επρόκειτο μόνο για μια απλή ομάδα αστεριών, αλλά αντ’ αυτού
βρήκαν ένα «φάντασμα» φτιαγμένο από σκοτεινή ύλη. Παρόλο που έχει την ίδια
μάζα με τον δικό μας γαλαξία, μόνο το ένα εκατοστό του ενός τοις εκατό είναι
φτιαγμένο από την «κανονική ύλη», όπως τα αστέρια, η σκόνη και τα αέρια που
μας περιβάλλουν.
Με άλλα λόγια, είναι 99.99 % φτιαγμένο από μαύρη ύλη και κανείς δεν ξέρει
ακριβώς τι είναι, πως εμφανίσθηκε ή πως μπορεί ένας τέτοιος γαλαξίας να έρθει
σε ύπαρξη. Το Dragonfly 44 έχει και αυτό μερικά κανονικά αστέρια, αλλά ο γαλα‐
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ξίας μας έχει 100 φορές περισσότερα αστέρια από αυτόν. Οι αστρονόμοι βρήκαν
τον περιέργο γαλαξία κοιτώντας την κίνηση των αστεριών του γαλαξία. Ο καθηγη‐
τής Piete van Dokkum, ένα μέλος της ομάδας από το Yale University στης ΗΠΑ, δή‐
λωσε: «Οι κινήσεις των αστεριών σου λένε πόσο πολύ ύλη υπάρχει, Δεν νοιάζονται
για τι είδους ύλη είναι εκεί, απλά σου δείχνουν ότι είναι εκεί». «Στον γαλαξία
Dragonfly, τα αστέρια κινούνται πολύ γρήγορα, άρα υπάρχει μια τεράστια ασυμ‐
φωνία. Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει κάτι που να παρέχει
την βαρύτητα που χρειάζεται για να διατηρείται ενωμένος ο γαλαξίας. Αλλά η μά‐
ζα που φυσιολογικά θα παρείχε κάτι τέτοιο απλά δεν είναι εκεί. Ο καθηγητής
Roberto Abraham, από το πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά, δήλωσε: «Δεν
έχουμε καμία ιδέα πως γαλαξίες σαν το Dragonfly 44 μπορεί να έχουν δημιουργη‐
θεί.» Η σκοτεινή ύλη παραμένει πιθανόν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του
σύμπαντος.Ενώ οι επιστήμονες ξέρουν ότι πρέπει να υπάρχει – οι υπολογισμοί
που δείχνουν την συνεισφορά της στην «αρχιτεκτονική» του σύμπαντος απαιτεί
την ύπαρξή της – δεν την έχουμε δει ποτέ στην πραγματικότητα, και προσπάθειες
για να το κάνουμε έχουν αποτύχει.
Διακοσμημένος κόσμος.Μόνο το 5 % τοις εκατό της ανταλλάξιμης μάζας και ε‐
νέργειας του σύμπαντος είναι φτιαγμένη από το είδος της κανονικής ύλης που
μπορούμε να δούμε και να ακουμπήσουμε. Η σκοτεινή ύλη αποτελεί ένα μεγάλο
μέρος του υπόλοιπου. Παρόλο που η σκοτεινή ύλη αποτελεί το 27 τοις εκατό του
σύμπαντος, δεν αντανακλά φως και δεν μπορούμε να την δούμε και κανένα τρόπο
μέχρι στιγμής. Ένα, άλλο κομμάτι του σύμπαντος, ακόμα μεγαλύτερο, αποτελείται
από κάτι ακόμα πιο περίπλοκο την σκοτεινή ενέργεια. Αυτή αποτελεί το 68% του
σύμπαντος, και αποτελεί ένα είδος αντι‐βαρυτικής δύναμης που χωρίζει του γαλα‐
ξίες με ταχύτατο ρυθμό.
Υλη και Σκοτεινή Υλη H έρευνα έδειξε ότι τα άστρα και οι πλανήτες αποτελού‐
νται κατά 18% από ύλη και 82% σκοτεινή ύλη. Επίσης υπάρχουν σημαντικές απο‐
δείξεις ότι το σύμπαν είναι επίπεδο και το άθροισμα των γωνιών όλων των τριγώ‐
νων του είναι 180 μοίρες. Η διαπίστωση δικαιώνει τους αρχαίους Έλληνες σοφούς
που έλεγαν ότι το σύμπαν είναι επίπεδο.
Το Άγνωστο πέμπτο Στοιχείο‐ Ο Αιθέρας και η Αιθερική ενέργεια
Το μυθικό Πέμπτο Στοιχείο κρατά το κλειδί για την απάντηση του κορυφαίου
σύγχρονου μυστηρίου στον κόσμο της φυσικής και της κοσμολογίας. Οι επιστήμο‐
νες εκτιμούν ότι το 84% της ύλης στο σύμπαν αποτελείται από αόρατη σκοτεινή
ύλη, αλλά δεν έχουν ιδέα τι είναι. Με μια μικρή εξερεύνηση στον κόσμο της μετα‐
φυσικής, μπορείτε να μάθετε την απάντηση!
Στην αρχαία Ελλάδα πίστευαν ότι όλα τα υλικά πράγματα αποτελούνται από ένα
μείγμα από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης: την γη, την φωτιά, το νερό και τον αέρα.
Πίστευαν όμως ότι υπήρχε κι ένα πέμπτο στοιχείο, ανεπαίσθητο και διακριτικό. Το
ονόμαζαν πεμπτουσία (κυριολεκτικά, «πέμπτη ουσία=πέμπτο στοιχείο»), πράγμα
που σημαίνει την πολύ λεπτή ή εξευγενισμένη κατάσταση της ύπαρξης του.
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Για πολλούς αιώνες, οι φιλόσοφοι θεώρησαν ότι όλη η ύλη αποτελείται από
συνδυασμούς των βασικών στοιχείων βάση της ελληνικής παράδοσης. Στις αρχές
του 1500, ο Philip von Hohenheim άλλαξε το όνομά του σε Paracelsus (Παράκελ‐
σος), που σημαίνει «πέρα από την ιατρική πρωτοπορία του Κέλσου» και βγήκε με
μια αντι‐πρόταση. Δήλωσε ότι, αντί για τα παλιά στοιχεία, όλα τα πράγματα απο‐
τελούνται από τα δυσδιάκριτα βασικά στοιχεία που ονόμασε αλάτι, θείο και υ‐
δράργυρο. Ωστόσο, αυτό μόνο χρησίμευσε για να μπερδέψει την κατάσταση πε‐
ραιτέρω, καθώς οι δύο θεωρίες δεν προσδιόριζαν τις βασικές χημικές ουσίες που
συνδυάζονται για να σχηματίσουν την τεράστια ποικιλία των ενώσεων που βρί‐
σκονται στη φύση.
Εποχή του Διαφωτισμού. Στα τέλη του 1600, ο επιστήμονας Robert Boyle δη‐
μοσίευσε το Sceptical Chymist, απορρίπτοντας τις δύο σχολές σκέψης και εισάγο‐
ντας την νέα ιδέα ότι τα υλικά που αποτελούνται από μια ποικιλία βασικών χημι‐
κών προϊόντων τα οποία, σε αντίθεση με τις ενώσεις, δεν μπορούν να μειωθούν
περαιτέρω με χημικές διεργασίες. Αυτό, απομυθοποίησε την χημεία και έθεσε τις
βάσεις για την ανάπτυξή της ως επιστήμη, και επίσης έκανε δυνατή την ανάπτυξη
του πίνακα των στοιχείων που χρησιμοποιούμε σήμερα στην χημεία (περιοδικός
πίνακας).
Καθώς η επιστήμη της χημείας ανέπτυξε και συγκέντρωσε φυσική γνώση, δυ‐
στυχώς επικεντρώθηκε τελείως στην φυσική ύλη και ξέχασε την παλιά ιδέα του
πιο διακριτικού και αιθέριου στοιχείου.
Στο πέμπτο στοιχείο έχουν δοθεί διάφορα ονόματα στην παραδοσιακή ανατο‐
λική σκέψη‐ όπως πράνα, τσι‐τσι, και μάνα – αλλά μπορεί να γίνει καλύτερα κατα‐
νοητό αν το ονομάσουμε ζωτικής σημασίας ενέργεια ή αιθερική ενέργεια. Ο πιο
περιεκτικός όρος είναι αιθερική ενέργεια, πράγμα που σημαίνει μια πιο λεπτή ε‐
νέργεια από ηλεκτρική ενέργεια. Όταν ηλεκτρικές και μαγνητικές ενέργειες συν‐
δυάζονται σε συμπληρωματική κίνηση, παράγουν φυσικό φως και τα δομικά στοι‐
χεία της φυσικής ύλης. Το σώμα σας αποτελείται από ηλεκτρομαγνητική ενέργεια.
Η αιθερική ενέργεια είναι στην πραγματικότητα πιο κοινή στο σύμπαν από ό, τι η
ηλεκτρική ενέργεια. Η εκδήλωση της αιθερικής ενέργειας, η αιθερική ύλη αποτελεί
το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του σύμπαντος. Οι κοσμολόγοι γνωρίζουν ότι υ‐
πάρχει, ακόμα κι αν δεν μπορούν να την δουν (εξ ου και ο όρος ‘σκοτεινή ύλη’),
λόγω των βαρυτικών επιπτώσεων της στην φυσική ύλη.
Η αιθερική ενέργεια ή ζωτική ενέργεια, είναι η πρωταρχική ενέργεια του σύ‐
μπαντος. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι μία δευτερεύουσα, περισσότερο φυσική ε‐
νέργεια. Δεδομένου ότι ο άνθρωπος πλέει στον ωκεανό της αιθερικής ενέργειας
επηρεάζεται από αυτήν. Η αιθερική ενέργεια αλληλεπιδρά με το μαγνητικό πεδίο
του χώρου για να σχηματίσουν αιθερικό φως και αιθερική ύλη. Η αιθερική ενέρ‐
γεια είναι μια λεπτή, πρωτογενής, ζωτική ενέργεια, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια είναι
μια φυσική, δευτερογενής ενέργεια. Και οι δύο ενέργειες αλληλεπιδρούν με το
μαγνητικό πεδίο του χώρου, παράγοντας αιθερικό ύλη και φυσική ύλη. Το μεγάλο
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πλεονέκτημα της αιθερικής ενέργειας είναι ότι αυτή η ζωοποιός ενέργεια κρατά το
κλειδί για την πραγματική ευεξία. Η ζωτική ενέργεια χρησιμοποιείται σε όλα τα
αποτελεσματικά συστήματα θεραπείας. Στον βελονισμό, είναι το «τσι», ενέργεια
που ενισχύεται ή εξισορροπείται η ροή της κατά μήκος των μεσημβρινών. Είναι η
θεραπευτική ενέργεια που μεταδίδεται σε θεραπείες εξ’ αποστάσεως. Είναι η ίδια
θεραπευτική ενέργεια που μεταδίδεται στον παραλήπτη του Reiki.
Η ζωτική ενέργεια είναι η ουσία στα αιθέρια έλαια. Είναι η ενέργεια που ρέει
σε ένα άτομο που του ασκούν τσιγκόνγκ. Είναι η ενέργεια της ζωής στα βιολογικά
τρόφιμα, στο νερό που εκτίθεται στο ηλιακό φως, και το οξυγόνο που αναπνέου‐
με. Χωρίς ζωτική ενέργεια δεν θα υπήρχαμε φυσικά. Με επιπλέον ζωτική ενέργεια
μπορούν να συμβούν θαύματα.
Διαβάστε επίσης: Οι Επτά Πνευματικοί Νόμοι που λειτουργούν είτε τους γνωρί‐
ζεις είτε όχι. Ο μύθος Νίκολα Τέσλα, η Γνώση που επιτέλους χρειάζεται να ξυπνή‐
σουμε και να δούμε. (Μετάφραση Αγγελίνα Αγγελακοπούλου για την «Επιστήμη
του Πνεύματος»)
Ηχητικά Κύματα Φωτονίων
Πριν από αρκετά χρόνια, οι αστρονόμοι εντόπισαν τα ηχητικά κύματα που εί‐
χαν προκληθεί από τον απεγκλωβισμό φωτονίων. H διάδοση των κυμάτων εξακο‐
λούθησε επί 600 χιλιάδες χρόνια και όταν «δραπέτευσαν» και τα τελευταία φωτό‐
νια, τα κύματα σταμάτησαν σε απόσταση περίπου 500 χιλιάδων ετών φωτός από
εκεί που ξεκίνησαν,δηλαδή από τις εστίες πυκνότερης ύλης που τα είχαν δημιουρ‐
γήσει. O σχηματισμός των άστρων ξεκίνησε είτε γύρω από συμπυκνώματα σκοτει‐
νής ύλης ή πάνω στους κυματισμούς. Στις συμπυκνώσεις αυτές των κυμάτων δη‐
μιουργήθηκαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις με συνέπεια να αρχί‐
σουν πυρηνικές εκρήξεις και η δημιουργία γαλαξιών και αστέρων..Kαθώς το σύ‐
μπαν επεκτείνεται διαρκώς τα 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια που επακολούθησαν
από την Μεγάλη Έκρηξη, η απόσταση μεταξύ κύματος και σημείου αυξημένης πυ‐
κνότητας αγγίζει τα 500 εκατομμύρια έτη φωτός. Τούτο όμως δεν είναι τυχαίον.
Bότσαλα στη Συμπαντική Λίμνη H νέα έρευνα δείχνει το «υλικό» συστατικό των
αρχικών ηχητικών κυμάτων να έχει σχέση με την σημερινή απόσταση των γαλα‐
ξιών μεταξύ τους. H απόσταση μεταξύ γαλαξιών στον σημερινό κόσμο είναι συνή‐
θως 500 εκατομμύρια έτη φωτός. Oι εικόνες δεν δείχνουν σαφώς τους κυματι‐
σμούς, διότι είναι μικροί και σε πολλές περιπτώσεις επικαλύπτονται.
Η Αέναη Μεγάλη Έκρηξη
Η θεωρία για μία και μοναδική Μ.Ε δεν φαίνεται να επαληθεύεται σήμερον.
Και τούτο διότι κατ’ άλλους η διαδικασία των έκρηξεων είναι συνεχής ακόμη σή‐
μερα στο σύμπαν, παρότι τούτο (Κόσμος) έχει διανύσει‐κατά τους υποστηρικτές
της θεωρίας ταύτης ‐περίπου το ήμισυ της ζωής του. Και ευλόγως διερωτώνται ο‐
ρισμένοι:
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‐Μήπως και τώρα – αυτήν την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές ή την
στιγμή που τις διαβάζει ο αναγνώστης ‐συμβαίνει η «μεγάλη έκρηξη» και η πυρη‐
νική σύνθεση του υδρογόνου μπροστά στα μάτια μας;
‐Μήπως δηλαδή είμαστε μάρτυρες αυτής της διαδικασίας, αλλά την αγνοούμε,
διότι βρισκόμαστε στο όριο του γαλαξίου μας;
‐Μήπως μοιάζουμε με τους επιβάτες του τελευταίου βαγονιού της αμαξοστοι‐
χίας που δεν μπορούν να αντιληφθούν την σύγκρουση της ατμομηχανής του με‐
γάλου τραίνου;
Τι συμβαίνει στα πέρατα του Κόσμου μας; Υπάρχουν ενδείξεις ότι στα πέρατα
του κόσμου μας γίνονται φοβερές εκρήξεις που θυμίζουν τις γιγαντομαχίες και τι‐
τανομαχίες του Διός με τους Τιτάνες. Μερικοί μάλιστα επιστήμονες ισχυρίζονται
ότι εκεί συγκρούονται οι μεμβράνες της ύλης και αντιύλης σε ένα τιτάνιο αγώνα. Η
ύλη του δικού μας κόσμου κατατρώγεται και αναλίσκεται από την αντιύλη. Όμως
είναι ακόμη ενωρίς για να έχουμε χειροπιαστές και τεκμηριωμένες πληροφορίες
και μαρτυρίες. Η εξέλιξη και το μεγάλωμα των γαλαξιών γίνεται εκ των έσω προς
τα έξω, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλα τα είδη στο Σύμπαν. Όταν πρώτο‐άρχισαν
την εξελικτική τους πορεία αυτοί ήσαν φωτεινές μάζες (νεφελώματα) και με τον
χρόνο μετεβλήθησαν σε γαλαξίες. Κοντολογίς όλα στο σύμπαν ζουν και αλλάζουν
με το χρόνο και όταν ενηλικιωθούν, γερνούν και πεθαίνουν.
Ποιά ήτο λοιπόν η αιτία δημιουργίας των κβάσαρ; Μήπως η τεράστια μάζα
τους; Σύμφωνα με μιά θεωρία αρχίζουν από κβάσαρ, γίνονται κυανοί ακανόνιστοι
νάνοι και εν συνεχεία ελλειπτικοί για να καταλήξουν σε σπειροειδείς γαλαξιακούς
σχηματισμούς. Αυτό γίνεται ορατό από την εκτόξευση εκρηκτικού πλάσματος από
τους κβάσαρ και τους ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες, Το πλάσμα τούτο μετατρέ‐
πεται σε τεράστια νέφη υδρογόνου, σε μιά «σούπα» πλάσματος και ιόντων. Αν δε‐
χθούμε ότι το υδρογόνον είναι το στοιχείον που αποτελεί το κέντρον των γαλα‐
ξιών, αλλά και των αστέρων, και δημιουργεί τις πυρηνικές εκρήξεις, τότε είναι φα‐
νερόν ότι οι γαλαξίες είναι τα τεμάχια του εξελισσομένου σύμπαντος. Στην περί‐
πτωση αυτή δεν είναι η Μεγάλη Έκρηξη‐ούτε φυσικά ο Θεός‐ που δημιουργεί την
εξέλιξη των Κόσμων, αλλά το χημικό στοιχείον Υδρογόνον, το οποίον με την σύντη‐
ξη των πυρήνων του δημιουργεί πυρηνικές εκρήξεις, παρέχοντας έτσι ενέργεια,
πρωταρχικό παράγοντα για την δημιουργία του/των Κόσμου/ων.
Αφθονη Θερμοπυρηνική Ενέργεια‐ Πρόγραμμα ITER; Την λειτουργία της Ηλια‐
κής σύντηξης αντιγράφει τώρα και το ανθρώπινο γένος. Μετά την κατασκευή θερ‐
μοπυρηνικών όπλων τώρα κατήρτισε ένα κολοσσιαίο διεθνές πρόγραμμα με την
ονομασία ITER για την ειρηνική εκμετάλλευση της σύντηξης των πυρήνων του υ‐
δρογόνου προς παραγωγή φθηνής και φιλικής προς το περιβάλλον ηλεκτρικής ε‐
νέργειας. Αυτός θα παράγει άφθονη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος και ιδιαίτερα
καθαρής ενέργειας που να μην βλάπτει το φυσικό περιβάλλον. Οι δυσκολίες για
την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τεράστιες, αλλά και η ελπίδα να βάλει ο
άνθρωπος χέρι στην συμπαντική ενέργεια και να καθαρίσει το περιβάλλον είναι η
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μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε ποτέ το ανθρώπινο γένος. Ωστόσο δεν
λείπουν και οι πιθανοί κίνδυνοι καταστροφής. Μερικοί ισχυρίζονται ότι τόσον τα
πειράματα εντός των τεράστιων κυκλοτρονίων (υπογείων σηράγγων) στα οποία γί‐
νονται οι επιταχύνσεις των σωματιδίων, όσο και στην λειτουργία των τεράστιων
αντιδραστήρων υδρογόνου μπορεί να συμβεί τυχαία συνένωση δύο φωτονίων και
να γίνει μιά νέα μεγάλη έκρηξη με αποτέλεσμα την καταστροφή της Γης και του η‐
λιακού συστήματος. Τα πάντα θα είναι ελεγχόμενα, λένε οι επιστήμονες. Μάλλον
υπερβολικοί οι φόβοι. Όμως μέχρις αποδείξεως του εναντίου,κάθε άποψη είναι
σεβαστή
Ορατές 100 εκατ. Μεγάλες Εκρήξεις; Υπάρχουν ορατές από τα ραδιοτηλεσκό‐
πια Hubble του διαστήματος και το ραδιοτηλεσκόπιο Chandra στη Γη, 100 εκατομ‐
μύρια μεγάλες εκρήξεις που λαμβάνουν χώρα αυτήν την στιγμή. Τούτο σημαίνει
ότι και προ της Μ.Ε συνέβαιναν, ας τις ονομάσουμε «προ‐Μεγάλες Εκρήξεις» Αυ‐
τές δε θα συνεχισθούν και στο μέλλον, όσο θα υπάρχει υδρογόνον ελεύθερο να
προκαλεί θερμοπυρηνικές εκρήξεις στους γαλαξίες. Επειδή όμως ουδέν απόλλυται
στο Σύμπαν, διότι αλλιώς δεν θα ήτο άξιον του ονόματος του, τότε πάντα στον ά‐
πειρο χώρο‐χρόνο θα γίνονται μεγάλες εκρήξεις.
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4ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
Τα πάντα μέσα στο Σύμπαν είναι ενέργεια;
Ολα στο Σύμπαν Ένα.Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το σύμπαν δεν διέπε‐
ται από περιορισμόν αλλα από ενότητα. Ολο το Σύμπαν είναι Ένα Δεν υπάρχουν
εξατομικευμένα αντικείμενα. Δεν υπάρχεις Εσύ κι Εγώ. Δεν υπάρχω Εγώ και το
τραπέζι. Όλα είναι συγκροτημένα από τα ίδια υλικά, δηλαδή ενέργεια. Η Γη και το
Φεγγάρι… Τα πάντα μέσα στο Σύμπαν είναι ένας ωκεανός συνεχόμενης ενέργειας.
Μέσα σ’ αυτόν τον ωκεανό της ενότητας της ενέργειας κάπου, πιθανότατα, υπάρ‐
χουν κάποια μικροπυκνώματα, τα οποία ονομάζουμε ύλη, που οι αισθήσεις μας
αντιλαμβάνονται ως ύλη. Αν όμως η πυκνότητα της ενέργειας είναι λίγο μικρότε‐
ρη, τότε δεν τη βλέπουμε καθόλου. Τα πάντα ενώνονται μέσα στο Σύμπαν. Είναι
Ένα. Όπως καταλαβαίνεις μια τέτοια αντίληψη του φυσικού σύμπαντος δεν αλ‐
λοιώνει μόνο τις απόψεις μας περί Επιστήμης, αλλάζει τις απόψεις μας για το τι
είμαστε. Αλλάζει την κοινωνική θεωρία.
Είμαστε Ένα. Εσύ κι εγώ δεν είμαστε άλλο πράμα. Κι αν εγώ κάνω κάτι κακό σ’
εσένα είναι σαν να κάνω κακό σ’ εμένα. Γιατί υπάρχει μια ενότητα. Βλέπεις οι νέες
φυσικές απόψεις περί σύμπαντος, που είναι βεβαίως παλιές, αρχίζουν να αλλά‐
ζουν την κοινωνική φιλοσοφία. Κι όταν αλλάζει η κοινωνική φιλοσοφία, τότε αλλά‐
ζουν τα πολιτικά συστήματα.
Γι’ αυτό λέμε πάντοτε ότι μετά από μια μεγάλη επιστημονική επανάσταση ακο‐
λουθεί μια μεγάλη κοινωνική επανάσταση. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πως
είναι ένα τίποτα, ένα κομμάτι μάζας που θα καταστραφεί και θα πεθάνει, νιώθει
μια μικρότητα κι ασχολείται με μικρά πράγματα.
Ένας άνθρωπος όμως που έχει αίσθηση της συμπαντικότητάς του και της ενό‐
τητάς του με το Σύμπαν αναζητάει άλλα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι η μικρότητα
των ανθρώπων είναι η μη αίσθηση της συμπαντικότητάς τους, της μεγαλοσύνης
τους. Δεν μπορώ να είμαι αντίπαλός σου γιατί είναι σαν να είμαι αντίπαλος του
εαυτού μου. Γιατί εσύ κι εγώ και όλοι είμαστε ΈΝΑ.
Πόσες διαστάσεις έχει το Σύμπαν;
Πάντως περισσότερες από τρεις! Αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα, αποδει‐
κτικά από την Επιστήμη, είναι ότι η ανθρώπινη βιολογία, έτσι όπως είναι διαμορ‐
φωμένη και η οποία εκφράζεται μέσα από τις πέντε αισθήσεις μας, δεν έχει την τη
δυνατότητα να αντιλαμβάνεται μορφές και σχήματα που είναι παραπάνω από
τρεις διαστάσεις. Ακόμη κι αν είναι Ευκλείδεια η Γεωμετρία, αν οι διαστάσεις είναι
τέσσερις, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί καμιά τετρασδιάστατη μορφή ή
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σχήμα λόγω του DNA του, της ίδιας του της βιολογίας. Ότι όργανο και να φτιάξει
δεν αλλάζει τη βιολογία του ανθρώπου, απλώς επεκτείνει τις αισθήσεις μας. Γνω‐
ρίζουμε λοιπόν πως ένας χώρος, ακόμη κι αν είναι Ευκλείδειος, αν έχει παραπάνω
από τρεις διαστάσεις, τότε εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα.
Ο Αϊνστάιν και μας λέει πως είναι τέσσερις οι διαστάσεις και ο χώρος είναι ό‐
πως τον προσδιόρισε ο Ρίμαν και όχι Ευκλείδειος. Αν δεν είναι Ευκλείδειος ο χώ‐
ρος τότε σημαίνει ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ τίποτα, ακόμη κι αν είναι τριών,
δύο ή και μιας διάστασης. Επειδή ο χώρος είναι Ρίμαν δεν μπορούμε να δούμε τί‐
ποτε βάσει της βιολογίας μας και, εγώ συμπληρώνω, ακόμη κι αν ήταν Ευκλείδειος
δεν μπορούμε να δούμε τίποτε επειδή έχει τέσσερις διαστάσεις.
Γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα: Αφού βλέπουμε γύρω μας! Είμαστε ένα κομμά‐
τι του σύμπαντος. Βλέπουμε πράγματα γύρω μας. Άρα κάπως πρέπει να εξηγηθεί
αυτό το φαινόμενο. Κι αυτό το λύνει η Επιστήμη αρχίζοντας από τα Μαθηματικά,
που λένε τα εξής:
Αν πάρουμε αυτόν το περίεργο χώρο Ρίμαν του σύμπαντος, που δεν μπορούμε
να αντιληφθούμε, κόψουμε ένα πάρα πολύ μικρό κομματάκι, τότε αυτό συμπερι‐
φέρεται με πάρα πολύ καλή προσέγγιση σαν να ήταν Ευκλείδειος χώρος. Που ο‐
φείλεται λοιπόν;
Οι αισθήσεις μας μέσω μιας σειράς αδυναμιών τους αποκόπτουν πλαστά ένα
πολύ μικρό κομματάκι του σύμπαντος, το οποίο πλαστά μοιάζει σαν να είναι Ευ‐
κλείδειο. Δηλαδή γύρω μας δημιουργούμε ένα «κουκούλι», μια σφαίρα μέσα στην
οποία υπάρχουμε, την οποία σφαίρα έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είναι Ευκλεί‐
δεια.
Όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν έξω από αυτό το Ευκλείδειο «κουκούλι» μας,
αναγκάζονται να περάσουν μέσα από αυτό το «κουκούλι» για να έρθουν στις αι‐
σθήσεις μας. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σ’ αυτόν τον κόσμο που φτιάχνουν οι
αισθήσεις μας δεν είναι παρά ολογράμματα, απεικονίσεις όπως λένε στα Μαθη‐
ματικά: εικόνες‐Matrix αυτού που πραγματικά υπάρχει. Βλέπουμε τις σκιές του
σύμπαντος.
Δεν βλέπουμε το ίδιο το Σύμπαν. Καθετί που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας
δεν είναι πραγματικό, είναι απλώς η σκιά αυτού που πραγματικά υπάρχει! Αυτά
είναι γνωστά στην αστροφυσική.
Τα Δομικά Υλικά του Κόσμου.
Το Σύμπαν έχει δομηθεί από τον μεγάκοσμο και τον μικρόκοσμο, όπως ο άν‐
θρωπος έχει δομηθεί από τα διάφορα μέλη του αλλά και μόρια, κύτταρα, γονίδια
κ.α. Ο μεγάκοσμος έχει μελετηθεί με την Γενική Θεωρία της Σχετικότητος του Αϊν‐
στάιν, ενώ ο μικρόκοσμος με την Κβαντική Μηχανική.
Η θεωρία της Σχετικότητος εξετάζει τα ουράνια σώματα, ενώ η Κβαντική Μηχα‐
νική εξετάζει τα άτομα, τα σωματίδια και υποσωματίδια της ύλης και της ενέργει‐
ας:
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1/ Γαλαξίες: μεγάλες ομάδες αστέρων. Ο δικός μας γαλαξίας έχει περίπου 200
δισεκατομμύρια αστέρες και θεωρείται ένας μέτριος γαλαξίας. Όταν έχει ξαστεριά
βλέπουμε μόνον 3.000 αστέρες δια γυμνού οφθαλμού. Εκτιμάται ότι υπάρχουν
100 δισεκατομμύρια γαλαξίες στο Σύμπαν, αλλά εμείς δεν μπορούμε λόγο αβυσ‐
σαλέων αποστάσεων να τους διακρίνομε. Τον τελευταίο καιρό έχει γίνει σημαντι‐
κή βελτίωση των μέσων εξερευνήσεως του σύμπαντος, εις τρόπον ώστε να γίνουν
αντιληπτές ακτινοβολίες και να ληφθούν φάσματα που βρίσκονται σε αποστάσεις
ακόμη και 10 εκατομμυρίων ετών (ή 10 εις 23 δύναμιν) φωτός από εμάς. Στην α‐
πόσταση αυτή διακρίνονται οι γαλαξίες σαν κουκίδες και εδώ είναι προς το παρόν
το όριον των δυνατοτήτων του ανθρώπου να εισδύσει μέσα στο σύμπαν.
2/ Αστέρες. Υπάρχουν 200 δις. Αστέρες στον Γαλαξία μας. Εμείς ανήκουμε στο
Ηλιακό σύστημα και χρωστάμε την ζωή μας στην γενναιοδωρία του Ηλίου που μας
παρέχει άφθονο φως και θερμότητα. Μπορεί να είμαστε ο μοναδικός πλανήτης
του Ηλίου που διαθέτει ζωή, όμως δεν θα είμαστε ο μοναδικός στο γαλαξία μας ή
στο Σύμπαν που διαθέτει ζωή. Βέβαια ζωή που να έχει φθάσει στο επίπεδο ανά‐
πτυξης ανθρώπων αποκλείεται στο ηλιακό σύστημα.Τούτο αποκλείεται διότι δεν
είναι κατάλληλες για την διαβίωση του ανθρώπου το περιβάλλον των άλλων πλα‐
νητών αλλά και των δορυφόρων τους (υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασί‐
ες, έλλειψη νερού, έλλειψη ατμοσφαίρας, ύπαρξη δηλητηριωδών αερίων ‐όπως
μεθανίου‐ βομβαρδισμός μετεωριτών κλπ)
3/ Ουράνια σώματα πέριξ των αστέρων. Γύρω από κάθε αστέρα στρέφεται ένας
αριθμός ουράνιων σωμάτων και μερικά από αυτά διαθέτουν δορυφόρους, όπως
λχ η Γη έχει την Σελήνη
3/ Άτομα Οι ανακαλύψεις της φυσικής του 19ου αιώνος δικαίωσαν τον Δημό‐
κριτο, ο οποίος είπε ότι το έσχατο συστατικό της ύλης είναι μικροί σβώλοι που δεν
είναι δυνατόν να τμηθούν σε άλλους ακόμη μικρότερους σβώλους. Γι’ αυτό τους
ονόμασε «άτομα» Τα άτομα αποτελούνται από τον πυρήνα και από ηλεκτρόνια.
Το απλούστερο στοιχεί είναι το άτομο του υδρογόνου, το οποίον περιλαμβάνει
ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Όμως στις αρχές του 20 ού αιώνα διατυπώθηκε
μιά νέα θεωρία σύμφωνα με την οποία το άτομο αποτελείται από υποατομικά
σωματίδια (πρωτόνια και νετρόνια) συγκεντρωμένα στο κέντρον του ατόμου,το
οποίον αποκαλείται πυρήνας, και ότι γύρω από τον πυρήνα περιστρέφονται πολύ
ελαφρά σωματίδια (τα ηλεκτρόνια). Τα πρωτόνια έχουν θετικό φορτίο, ενώ τα η‐
λεκτρόνια έχουν ίσο αλλά αρνητικό φορτίο.
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Τα στοιχειώδη σωματίδια ύλης και ενέργειας
*Συγκεκριμένα περισσότερο από το 99, 9% της μάζας ενός ατόμου είναι ο πυρήνας του. Τα
ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα όπως περίπου οι πλανήτες περί τον ήλιο.

4/ Σωματίδια Κουάρκ‐Λεπτόνια. Τα στοιχειώδη συστατικά της ύλης είναι δύο
εξάδες σωματιδίων, συμμετρικές μεταξύ τους που ονομάζονται κουάρκ και λεπτό‐
νια. Συνδυασμός των έξη Κουάρκ και των έξη Λεπτονίων φτιάχνουν ό,τι υπάρχει
στο Σύμπαν. Πηγαίνοντας προς τα πίσω στην σμίκρυνση βλέπουμε το άτομο, τον
πυρήνα του, το DNA, το ηλεκτρόνια και στο έτερον όριο της σμικρύνσεως δηλαδή
σε 10 εις την μείον 16, 100 /στά του Atometer φθάνουμε στο έσχατον‐προς το πα‐
ρόν όριον της ύλης‐ δηλαδή στο σωματίδια quark. Προς το παρόν το κουάρκ θεω‐
ρείται ως το ελαχιστότατο δομικό συστατικό της ύλης. Ισως αργότερα με την εξέλι‐
ξη της επιστήμης ‐τεχνολογίας να ευρεθούν και έτερα σωμάτια ακόμη μικρότερα
που συνιστούν το κουάρκ. Επομένως σήμερον μπορούμε να πούμε ότι η ύλη που
υπάρχει σε ολόκληρο το Σύμπαν αποτελείται από κουάρκ και λεπτόνια Η διαφο‐
ροποίηση των ειδών γίνεται με τον συνδυασμό των εξάδων κουάρκ και λεπτονίων
μεταξύ τους. Θα είναι πράγματι μεγαλειώδης η στιγμή που θα ανακαλύψουμε αυ‐
τό που ο μέγας φυσικός φιλόσοφος της αρχαιότητος Δημόκριτος αποκάλεσε «ά‐
τομον», εννοώντας το βασικό συστατικό της ύλης. Ακόμη δεν είμαστε πεπεισμένοι
ότι το κουάρκ είναι το βασικό δομικό στοιχείο του σύμπαντος.
Βαρυόνια. Μεταξύ των σωματιδίων (λεπτόνια, πιόνια, νετρόνια, νετρίνα, quark
‐gluon κ.α) που συμβάλλουν στην Πυρηνική έκρηξη, υπάρχουν και τα Βαρυόνια, τα
οποία συμβάλλουν στην Βαρυτική σύμπτυξη σαν 4η διάσταση της εξελίξεως του
Σύμπαντος. Χωρίς την βαρυτονική δύναμη δεν θα είχε σχηματισθεί συμπαγής ύλη
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στο σύμπαν. Αυτή συμβάλει στην δημιουργία των αστέρων και όλων των ουράνι‐
ων σωμάτων και φυσικά και της γης μας. Το ζήτημα των Βαρυτονίων και της Βαρύ‐
τητος μελετάται εντατικά σήμερον από την επιστήμη.
*Είναι περίεργο πως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν με την φαντασία τους συλλάβει την έλλειψη
της βαρύτητος. Αναφέρεται ότι ο Ορφεύς με τον αυλό του παίζοντας έθετε σε κίνηση τους
λίθους για το χτίσιμο του τείχους της Βοιωτίας. Στην περίπτωση αυτή οι λίθοι ετίθεντο σε
κίνηση μόνοι τους, προφανώς λόγω ελλείψεως βαρύτητος.

Βιοκεντρισμός – Αθανασία της Συνειδήσεως
Η θεωρία αυτή του Δρ. Lanza διδάσκει ότι η ζωή και η συνείδηση είναι θεμε‐
λιώδεις στο σύμπαν. Πιστεύει πως η συνείδηση δημιουργεί το υλικό σύμπαν και
όχι κάτι άλλο πέρα από αυτή. Η νοημοσύνη υπήρχε πριν την ύλη. Ισχυρίζεται επί‐
σης ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι αντικείμενα ή πράγματα, αλλά μάλλον ερ‐
γαλεία της νόησης των όντων. Τον χώρο και τον χρόνο τον κουβαλάμε και τον με‐
ταφέρουμε γύρω με μας, όπως η χελώνα μεταφέρει το καβούκι της. Αυτό σημαίνει
ότι όταν το κέλυφος αποκολληθεί από πάνω μας (ο χώρος και ο χρόνος), εμείς ε‐
ξακολουθούμε να υπάρχουμε, δηλαδή η άυλη συνείδηση μας. Κατά την θεωρία
αυτή δεν υπάρχει θάνατος της συνείδησης. Υπάρχει μόνο η σκέψη του συνειδησι‐
ακού θανάτου, επειδή οι άνθρωποι ταυτίζονται με το υλικό τους σώμα. Εάν το
σώμα δημιουργεί τη συνείδηση, τότε η συνείδηση θα εξαφανιστεί μαζί με το θά‐
νατο του σώματος. Αλλά, αν το σώμα λαμβάνει τη συνείδηση με τον ίδιο τρόπο
που η καλωδιακή τηλεόραση λαμβάνει τα δορυφορικά σήματα, τότε, φυσικά, η
συνείδηση δεν τελειώνει με το θάνατο του υλικού περιβλήματος. Στην πραγματι‐
κότητα, η συνείδηση υπάρχει έξω από τους περιορισμούς του χρόνου και του χώ‐
ρου. Είναι σε θέση να είναι οπουδήποτε: στο ανθρώπινο σώμα και έξω από αυτό.
Με άλλα λόγια, είναι μη εντοπισμένη κατά τον ίδιο τρόπο που τα κβαντικά αντι‐
κείμενα είναι μη εντοπισμένα. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή υπάρχουν ταυτόχρο‐
να πολλαπλά σύμπαντα. Σε ένα από αυτά, το σώμα μπορεί να είναι νεκρό, ενώ σε
κάποιο άλλο να συνεχίζει να υφίσταται απορροφώντας τη συνείδηση, που μετα‐
πήδησε σε αυτό το σύμπαν. Αυτό σημαίνει ότι η συνείδηση κάποιου που πεθαίνει
ταξιδεύει μέσω ενός τούνελ και καταλήγει όχι στην κόλαση ή στον παράδεισο, αλ‐
λά σε έναν παρόμοιο κόσμο με αυτόν που κάποτε κατοικούσε, αλλά αυτή τη φορά
ζωντανή. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς και απείρως.
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Φωτογ.Μαγνητικού Αστέρος
(A Magnetar. Image credit: Aurore Simonnet SSU NASA E/PO)

Αστέρες Ακτίνων Γ’
Οι εκρήξεις Αστέρων Ακτίνων Γ’ είναι τα πιό βίαια συμβάντα του Σύμπαντος. Οι
εκρήξεις αυτές συμβαίνουν και λαμβάνουν χώραν ταχύτατα. Και ενώ όλα είναι
ήσυχα, την άλλη στιγμή συμβαίνει η μεγάλη έκρηξη, την οποίαν μπορούμε εμείς
να παρακολουθήσουμε από δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Και μετά από
δευτερόλεπτα αυτή συμβαίνει εκ νέου μετά την πρώτη έκλαμψη. Οι αστέρες αυτοί
όπως και οι λευκοί νάνοι και οι τοιούτοι νετρονίων σαν πίδακες του σύμπαντος ξε‐
χύνουν ενέργεια αφειδώς στο διαστημικό χώρα.

Φωτογ.Μαγνητικού Αστέρος
(A Magnetar. Image credit: Aurore Simonnet SSU NASA E/PO)

60

Ο Σούπερνόβα 1987A
Supernova 1987A. Image credit: ESA

Η εικόνα του Σούπερνόβα 1987A ελήφθη από το διαστημικό ραδιοτηλεσκόπιο
Hubble. Παράλληλα βλέπετε και μιά εικόνα του ίδιου Σούπερνόβα ληφθείσα από
το τηλεσκόπιο της ESA’s XMM‐Newton Observatory και δείχνει στο φάσμα ακτίνων
Χ τον Σουπερνόβα φαντασμαγορικό SN 1987A, ο οποίος καταυγάζει όλα τα γύρω
αντικείμενα με ακτίνες Χ. Αυτός εξερραγη στο Μεγάλο Σύννεφο του Μαγελάνου
προ 163.000 ετών.

Το Χάος Δημιουργός Κόσμων
Η Κατανομή της Συμπαντικής Υλης Στον κάτωθι χάρτη καταγράφονται τα δομικά
υλικά του Σύμπαντος. Σύμφωνα με το Μοντέλο ΛCDM μετά βίας το 95% είναι μιά
εξωτική ουσία που καλείται Μαύρη Υλη ή Μαύρη Ενέργεια. Αν το Σύμπαν είναι
κλειστόν εξ αυτών ουδέν απόλλυται και τα πάντα είναι ανακυκλώσιμα και επανα‐
χρησιμοποιούμενα στην αιωνιότητα του χρόνου. Επομένως μετά τον θάνατο μας
τα συστατικά μας θα ξαναγυρίσουν στην μεγάλη δεξαμενή του Σύμπαντος για να
χρησιμοποιηθούν εκ νέου σε κάποιο νεώτερο πρόγραμμα της Δημιουργίας νέων
κόσμων στο Σύμπαν. Από την άποψη αυτή είμαστε αθάνατοι, όχι φυσικά εμείς σαν
άνθρωποι, αλλά τα υλικά μας, δηλαδή η ύλη και η ενέργεια μας. Αυτά μας δίδο‐
νται με μιά χρονοχρέωση από την φύση και μας καλεί μετά τον θάνατο μας να τα
επιστρέψουμε στον συμπαντικό κάτοχο τους. Αυτήν την αλήθεια το πονηρό ιερα‐
τείο συνεπικουρούμενο και από το εξουσιαστικό κατεστημένο την μετέτρεψε σε
ανάσταση νεκρών για να εκμεταλλεύεται εσαεί τόσον τους ζωντανούς όσο και
τους πεθαμένους.
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Σχηματική Κατανομή της Συμπαντικής Πίττας

Συγκεκριμένα η συμπαντική υλοενέργεια κατανέμεται ως εξής:
‐ Η Μαύρη Ενέργεια 70%,
‐ Μαύρη Υλη 25%,
‐Υδρογόνο και Ήλιον 4%,
‐ Αστέρες 0,5%, (στερεά ύλη)
‐ Νετρίνα 0,3%
‐ Βαρέα στοιχεία 0,03%.
Αυτό σημαίνει ότι αν παρομοιάσουμε τα ουράνια σώματα με σκάφη πλανήτες
πλέουμε σε ένα απέραντο ωκεανό από Μαύρη Ενέργεια και Μαύρη Υλη, τα ουράνια
σώματα μέσα στον συμπαντικό ωκεανό είναι ελάχιστα. Ο Ηράκλειτος λοιπόν δι‐
καιώνεται που έλεγε ότι «Φύσις κρυπτεσθαι φιλεί» Μετά την Μαύρη Ενέργεια και
την Μαύρη Υλη το επικρατέστερο στοιχείο στο Σύμπαν είναι το Υδρογόνο. Είναι κι’
αυτό δομικό υλικό υπό την έννοια ότι συμβάλει στην παραγωγή ενέργειας. Εμείς
αποτελούμεθα κατά το πλείστον από ύδωρ, το οποίον παράγεται από το Υδρογόνον
και Οξυγόνον, και από ορισμένα από τα βαρέα στοιχεία. Ουσιαστικά όμως είμαστε
πλασμένοι από αστρόσκονη που βρέθηκε στην περιοχή του Γαλαξίου μας, στην γω‐
νιά αυτή του ηλιακού μας συστήματος και συγκεκριμένα στην Γη μας κάτω από τις
ευνοϊκές συνθήκες που μας δημιούργησε, όπως ακριβώς η μήτρα της μητέρας προ‐
νοεί για όλα στα θηλαστικά ζώα. Πάντως εκείνο που διαπιστώνουμε από τον πίνακα
κατανομής της υλοενέργειας στο σύμπαν είναι ότι οι αστέρες είναι εξαιρετικά λιγο‐
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στοί ήτοι το ήμισυ της εκατοστιαίας μονάδος αν όλο το σύμπαν θεωρηθεί ως το ε‐
κατό. Τούτο σημαίνει ότι το σύμπαν είναι κυριολεκτικά άδειο από πλευράς αστέ‐
ρων. Όμως δεν είναι άδειο από πλευράς ύλης και ενέργειας. Όπως δείχνουν οι α‐
ριθμοί της μαύρης ενέργειας και της μαύρης ύλης αυτή πληροί από το 85% του σύ‐
μπαντος. Όμως εδώ βλέπουμε κάποια ουσία χαμένη, αν αληθεύουν οι υπολογισμοί.
Διότι όλα μαζί τα στοιχεία συμπληρώνουν περίπου το 80%. Επομένως απομένουν
ακόμη 20% που δεν φανερώνεται πουθενά.
Σκοτεινή Υλη και Σκοτεινή Ενέργεια Πρόσφατη θεωρία υποστηρίζει ότι πέρα
από την ύλη του σύμπαντος υπάρχει και η σκοτεινή ύλη. Αυτή είναι διαφορετική
από την Αντιύλη, αλλά και διαφορετική από την Μαύρη Υλη και την Μαύρη Ενέρ‐
γεια. Η σκοτεινή ύλη λένε ότι κυριαρχεί στο σύμπαν, δεδομένου ότι πάνω από το
95% της ύλης του σύμπαντος είναι σκοτεινή.. Τα σώματα που είναι καμωμένα από
ορατή ύλη έλκονται, ενώ αντίθετα αυτά που είναι από σκοτεινή ύλη απωθούνται.
Η ιδιότητα αυτή φαίνεται ότι ευνοεί την διαστολή του σύμπαντος, δηλαδή το
σπρώχνει προς τα έξω και γι’ αυτό το σύμπαν συνεχώς διαστέλλεται. Ονομάζεται
δε σκοτεινή ύλη γιατί δεν ακτινοβολεί και δεν είναι ορατή. Αν αυτή η θεωρία είναι
σωστή το απέραντο σύμπαν που βλέπουμε είναι σταγόνα εν τω ωκεανώ σε σχέση
με την μαύρη ύλη και μαύρη ενέργεια, οι οποίες κυριαρχούν στο σύμπαν (το ορα‐
τό σύμπαν είναι 5% ενώ το αόρατο πάνω από 95%) Επομένως το ορατόν σύμπαν
είναι κόκκος άμμου μπρος στο σύμπαν που δεν βλέπουμε. Και αν επαληθευθεί η
θεωρία των άπειρων συμπάντων (κόσμων) τότε όλα ανατρέπονται στην κοσμολο‐
γία. Η σκοτεινή ενέργεια είναι απωθητική και επιταχύνει την διαστολή του σύμπα‐
ντος, εν αντιθέσει με την βαρυτική ελκτική ενέργεια που συγκρατεί και επιβραδύ‐
νει την διαστολή του σύμπαντος. Η ορατή και η σκοτεινή ενέργεια του σύμπαντος
είναι ίσες και επομένως η συνολική ενέργεια είναι μηδενική. Με βάση τα ανωτέρω
ενεργειακά η γενική κατανομή του σύμπαντος ισοδυναμεί με ΤΙΠΟΤΑ. Εξ αυτών
δικαιώνονται οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι που μίλησαν για το Σύμπαν.
Η «σκοτεινή» ενέργεια και «σκοτεινή» ύλη είναι περίπου πέντε φορές παραγω‐
γικότερες από την φυσική ενέργεια και φυσική ύλη αντίστοιχα, οπότε η επίδρασή
τους στο σύμπαν είναι εντονότερη. Η βαρυτική επίδραση είναι αποτέλεσμα του
γεγονότος ότι και οι δύο ενέργειες – φυσική ηλεκτρική ενέργεια και η πιο λεπτή
αιθερική ενέργεια – μοιράζονται μια κοινή αλληλεπίδραση με την μαγνητική ενέρ‐
γεια. Η μαγνητική συνιστώσα της ενέργειας παρέχεται από την πανταχού παρούσα
δομή του χώρου, την οποία χαρακτηρίζουν ως πεδίο του Θεού.
Με τη χρήση του όρου ‘πεδίο του Θεού’, μπορούμε να εξηγήσουμε μια κοινή
σύγχυση που υπάρχει σήμερα. Το ‘πεδίο του Θεού’, παραδοσιακά ονομαζόταν αι‐
θέρας και, αν αυτό μοιάζει με την αιθερική ενέργεια, είναι δύο εντελώς διαφορετικά
πράγματα. Το ‘πεδίο του Θεού’ είναι η δομή του χώρου. Είναι μια λεπτή, ισχνή, μα‐
γνητική ενέργεια που γεμίζει όλον τον χώρο. Έχει περισσότερη ένταση γύρω και μέ‐
σα στην ύλη όπου η ελκτική του φύση παράγει την δύναμη της βαρύτητας.
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Πρωτογενείς Διακυμάνσεις
Η Βαρυτική Δύναμη.Ενώ η ηλεκτρομαγνητική δύναμη μπορεί να είναι είτε ελ‐
κτική είτε απωστική ανάλογα με το φορτίο, αντίθετα η βαρυτική είναι μόνο ελκτι‐
κή. Τι λοιπόν κάνει διαφορετική την βαρύτητα από τις άλλες δυνάμεις; Η απάντη‐
ση φαίνεται να βρίσκεται στην κβαντική θεωρία πεδίου. Τα σωματίδια που μετα‐
δίδουν την ισχυρή ή την ασθενή πυρηνική δύναμη καθώς και την ηλεκτρομαγνητι‐
κή δύναμη έχουν διάφορους τύπους φορτίου, όπως π.χ. το ηλεκτρικό ή το φορτίο
χρώματος.
Αυτά λοιπόν τα φορτία επειδή μπορεί να είναι για παράδειγμα είτε θετικά είτε
αρνητικά οδηγεί σε διάφορες δυνατότητες για την μορφή της δύναμης. Όμως αυ‐
τό δεν συμβαίνει με τα βαρυτόνια, τα υποθετικά σωματίδια που η κβαντική θεω‐
ρία πεδίου λέει πως θα πρέπει να διαβιβάζουν την βαρύτητα. Τα βαρυτόνια εξαρ‐
τώνται από την ενεργειακή πυκνότητα, που είναι πάντα θετική", λέει ο Frank
Wilczek του MIT. Αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι θεωρητικοί αναμένουν την υ‐
περσυμμετρική θεωρία, μια θεωρία που πιστεύει ότι υπάρχει μια κρυφή συμμε‐
τρία στη φύση οπότε κάθε γνωστό σωματίδιο έχει κι ένα πολύ βαρύτερο δίδυμο
‘υπερ‐εταίρο’ σωματίδιο, που περιμένει να τα ανακαλύψουμε.
Οι επιστήμονες ωστόσο, προειδοποιούν ότι η θεωρία αυτή μπορεί να μην είναι
και η τελική απάντηση. "Είναι πιθανόν, επίσης, να χρειάζεται να βρεθεί μια άλλη
θεμελιώδης ιδέα”.
Η βαρύτική δύναμη είναι εκείνη που έσωσε το σύμπαν από την κατάρρευση λί‐
γο μετά τη Μ. Ε. Η έρευνά του CERN έχει στο επίκεντρο το μποζόνιο Higgs το οποί‐
ο, όπως επαλήθευσε ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων το 2012, δίνει μάζα στα
υπόλοιπα στοιχειώδη σωματίδια και έρχεται να απαντήσει σε προγενέστερες με‐
λέτες, σύμφωνα με τις οποίες η παραγωγή μποζονίων Higgs στη φάση της απότο‐
μης διαστολής του πρώιμου σύμπαντος, όπως προβλέπει το πληθωριστικό μοντέ‐
λο, θα έπρεπε να το έχει αποσταθεροποιήσει. Αυτές οι ανισορροπίες θεωρούνται
ότι είναι μιά στιγμιαία λήψη, σε χρόνο t =400.000 χρόνια, των πρωτόγονων διακυ‐
μάνσεων, οι οποίες οδήγησαν προς τον γαλαξία για μιά σύντομη ιστορία του Σύ‐
μπαντος. Τούτο σημαίνει απλουστευτικά ότι ανακάλυψαν τις πρωτόγονες διακυ‐
μάνσεις της αρχικής ακτινοβολίας όταν το Σύμπαν ήτο 400.000 ετών. Η ιστορία του
Σύμπαντος διαιρείται σε τρία μέρη ήτοι:
1/ Κανονική Κοσμολογία
2/ Κοσμολογία των Σωματιδίων
3/ Κβαντική Κοσμολογία
Η Κανονική Κοσμολογία αρχίζει από την εποχή του 1/100 του δευτερολέπτου
μετά την Μεγάλη Έκρηξη ώς σήμερα. Το κανονικό μοντέλο της εξελίξεως του Σύ‐
μπαντος (Κόσμου) αυτήν την εποχή έχει υποστεί πολυάριθμες αυστηρές δοκιμασί‐
ες. Κάθε εποχή ανάλογα με το γνωσιολογικό επίπεδο της κοινωνίας έδωσε διαφο‐
ρετική εξήγηση για το Σύμπαν, την γέννηση, την δομή και την εξέλιξη του. Παλαιό‐
τερα ελλείψει επιστημονικών μαρτυριών τον λόγο είχε η θεολογία. Σήμερον με την
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ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας πρωτοπόρος είναι η επιστήμη και έπεται η θε‐
ολογία.
Η Κοσμολογία των Σωματιδίων δημιουργεί την εικόνα του Σύμπαντος προ της
Μ.Ε σε θερμοκρασίες που είναι ήδη γνωστές στην φυσική. Σωματίδια υψηλής ε‐
νεργειακής επιταχύνσεως στα Ερευνητικά Κέντρα CERN και Fermilab μας επιτρέ‐
πουν να δοκιμάσουμε φυσικά μοντέλα για διαδικασίες που θα συνέβαιναν μόνον
σε 0.00000000001 δευτερόλεπτα μετά την Μ. Ε. Αυτή η περιοχή είναι περισσότε‐
ρον θεωρητική, διότι περιέχει κατ’ ελάχιστον μερικές έμμεσες μετρήσεις και συχνά
αντιμετωπίζει ανεξιχνίαστες υπολογιστικές δυσκολίες. Μερικοί κοσμολόγοι αμφι‐
σβητούν ότι λογικές έμμεσες μετρήσεις (δηλαδή συμπερασματικές μετρήσεις που
εξάγονται από άλλες γνωστές) μπορούν να γίνουν σε χρόνους τόσο πρώιμους σαν
μιά μεγάλη ενοποιητική μεταβατική φάση
Τι συνέβαινε προ της Μεγάλης Εκρηξης; Η Κβαντική Κοσμολογία εξετάζει ερω‐
τήματα σχετικά με την αρχή του Σύμπαντος. Αυτή τολμά να περιγράψει κβαντικές
διαδικασίες στους πιό πρώιμους χρόνους που μπορούμε να συλλάβουμε ενός
κλασικού χώρο‐χρόνου, δηλαδή την εποχή του Planck ήτοι σε
0.0000000000000000000000000000000000000000001 δευτερόλεπτα (απειροελά‐
χιστος πράγματι αριθμός που πλησιάζει το μηδέν). Δεδομένου ότι εμείς ακόμη δεν
έχουμε μιά πλήρως συνεπή θεωρία της κβαντικής βαρύτητος, αυτή η περιοχή της
κοσμολογίας είναι περισσότερο θεωρητική και λιγότερο πρακτική.
Το Συμπαντικό Πούρο Στην εικόνα διακρίνουμε την εξέλιξη του Σύμπαντος από
της δημιουργίας της Μ.Ε εως σήμερα. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε υπ’ όψιν
είναι η διαρκής επέκταση του σε σχέση με το αρχικό.

Εικόνα. Η Εξέλιξη του Σύμπαντος εν είδη Δέσμης (Πούρο)

Τι ‘Καιρό’ κάνει έξω από το Πούρο; Δηλαδή τι υπάρχει πέραν του δικού μας κό‐
σμου, στον άπειρο χώρο που περιβάλλει το πούρο; Είναι αυτός άπειρος χώρος ε‐
ντελώς άδειος και κενος από ύλη και ενέργεια; Η μήπως μέσα σ’ αυτόν σχηματίζο‐
νται, ωριμάζουν και πεθαίνουν άλλοι άπειροι κόσμοι διαφορετικών διαστάσεων
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από τον δικό μας, αλλά επειδή είναι πολύ μακριά δεν έχουμε την δυνατότητα να
τους δούμε; Από την άποψη αυτή η Μ.Ε και η δημιουργία του Σύμπαντος πά‐
σχουν, διότι γενικεύουν ένα φαινόμενο από τα άπειρα που μπορεί να συμβαίνουν
στο άπειρο σύμπαν.. Στο μοντέλο αυτό η αρχική θερμοκρασία είναι υψηλοτάτη
καθώς πλησιάζει πίσω στον χρόνον της Μεγάλης Έκρηξης και οι φυσικές διαδικα‐
σίες συμβαίνουν ταχύτερα. Όμως τίποτα μην θεωρείς δεδομένο και οριστικό, διότι
όλα μπορεί να αναθεωρηθούν στο μέλλον. Όπως έχει παρατητηθεί κάθε γενιά δι‐
ατυπώνει την δική της εν πολλοίς αυθαίρετη θεωρία περί του Σύμπαντος. Ολίγα
είναι γνωστά για τις αρχικές στιγμές του σύμπαντος, τότε που υποθέτουν ότι άρχι‐
σε η επέκταση. Οι αμφιβολίες επ’ αυτού εισάγουν τις θεωρίες της Βαρύτητος των
Κβάντουμ. Ως τώρα έχουν διατυπωθεί διάφορες προτάσεις όπως η θεωρία των
μεμβρανών, χορδών κ.α
Κοσμική Ακτινοβολία Φόντου.
Πως εξηγείται η προέλευση της Κοσμικής Ακτινοβολίας Περιβάλλοντος (Φό‐
ντου); Σύμφωνα με την θεωρία της Μ. Ε περίπου 100.000 χρόνια μετά ταύτην η
θερμοκρασία του Σύμπαντος είχε πέσει ικανοποιητικά ώστε τα ηλεκτρόνια και
πρωτόνια να συνδυασθούν σε άτομα υδρογόνου p+e> H. Από αυτήν την στιγμή
και μετά η ακτινοβόλα ήτο πρακτικά ανίκανη να αντιδράσει με το αέριο του περι‐
βάλλοντος. Από τότε τούτο είχε διαδοθεί ελευθέρως, ενώ σταθερά έχανε ενέργεια
διότι το μήκος κύματος είχε θερμοκρασία περίπου 3.000 βαθμοί Kelvin, ενώ σήμε‐
ρον έχει πέσει στους 3 μόνον βαθμούς Kelvin. Οι παρατηρητές που ανιχνεύουν αυ‐
τή την ακτινοβολία σήμερον είναι ικανοί να δουν το Σύμπαν στα πρώτα του στάδι‐
α, τα οποία είναι γνωστά ως «επιφάνεια της τελευταίας διασκόρπισης». Πρωτόνια
και φωτόνια στο κοσμικό μικροκυματικό περιβάλλον ταξιδεύουν προς εμάς για
άνω των δέκα δισεκατομμυρίων ετών και έχουν καλύψει μιά απόσταση ενός εκα‐
τομμυρίου δισεκατομμυρίων δισεκατομμυρίων μίλια. Η κοσμική ακτινοβολία θο‐
λώνει την λήψη των ραδιοφωνικών σημάτων, ιδιαίτερα πριν από την ανατολή και
μετά την δύση του ηλίου, ως τα μεσάνυχτα. Τότε οι δέκτες μετά δυσκολίας λαμβά‐
νουν λόγω του ενοχλητικού θορύβου‐δίκην θροίσματος‐ στα βραχέα και μεσαία
κύματα. Ρωτήσαμε τον διάσημο καθηγητή του ΕΜΠ Π. Σαντορίνη στη Σχολή Διαβι‐
βάσεων, στο Χαϊδάρι το 1950, περί του φαινομένου τούτου, κι’ αυτός σιβυλλικά
μας είπε: «Είναι η κοσμική ακτινοβολία την οποία καμιά διάταξη στους δέκτες δεν
μπορεί να αποφύγει. Ερχεται από πολύ μακριά. Είναι η ‘ανάσα’ του Σύμπαντος »
Παύλος Σαντορίνης ο εφευρέτης του Ραντάρ Ανακάλυψε το πρώτο ραντάρ που
λειτούργησε σε επιχειρησιακή βάση για την αεράμυνα της πόλης των Αθηνών.
Πριν φύγουν οι Αγγλοι το πήραν μαζί τους το 1941 και το μετέφεραν στο Λονδίνο.
Εκεί το τελειοποίησαν και κέρδισαν τη Μάχη της Αγγλίας. Όμως ποτέ δεν το ομο‐
λόγησαν. Ελάχιστοι το γνωρίζουν, αλλά και αυτοί σιωπούν. Γιατί κρύβουν την α‐
λήθεια;
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5ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ‐ΧΟΡΔΩΝ‐ΥΠΕΡΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ
Τα μοντέλα των Hartle‐Hawking περί των συνθηκών των ορίων. Κατ’ αυτούς ο
χώρο‐χρόνος είναι πεπερασμένος άρα και τα όρια του Σύμπαντος είναι πεπερα‐
σμένα
Θεωρία των Νημάτων ή Χορδών Bosons Αυτή είναι η αρχική έκθεση της θεωρί‐
ας των Νημάτων‐Χορδών της 10ετίας του 60’ Αυτή έχει αρκετά πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα. Προβλέπει την ύπαρξη των Bosons μαζί με τα πλείστα άλλα σωμά‐
τια που έχουν εισαχθεί ως τώρα, όπως τα fermions, αλλά και σωματίων που κι‐
νούνται με ταχύτητες μεγαλύτερες εκείνες του φωτός. Τα σωμάτια αυτά ονομάζο‐
νται tachyons (εκ του Ελληνικού ταχυόνια). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όλα όσα
γνωρίζουμε στην φυσική και τέτοια σωμάτια ποτέ δεν έχουν παρατηρηθεί.
Θεωρία Μεμβρανών
Oι θετικές επιστήμες, και δη η Φυσική, δεν είναι δογματικές, αλλά στηρίζονται
στο πείραμα που είναι ο τελικός κριτής αν μια θεωρία είναι σωστή ή λάθος! H
διαίσθηση όμως και η φαντασία είναι τα όπλα του θεωρητικού φυσικού και μερι‐
κές φορές αυτοί προτρέχουν πολύ πολύ μπροστά και «αναμένουμε στο ακουστικό
μας» για επαλήθευση. Αυτήν την επαλήθευση περιμένει ο διακεκριμένος φυσικό‐
μαθηματικός και αστροφυσικό κ. Νανόπουλος. Αν πράγματι το ΣYMΠAΝ είναι προ‐
ϊόν μιας τυχαίας σύγκρουσης δύο (D) Μεμβρανών που τυχαία αναβλύζουν από το
κβαντικό κενό, και που η εικόνα αυτή εξηγεί τελικά τι είναι η Μεγάλη Εκρηξη!
Kαινά δαιμόνια...θα μου πείτε. Αντίθετα πρόκειται για μιά λογική θεωρία που εξε‐
τάζει χωρίς δογματισμούς και χωρίς την επενέργεια κάποιου ανώτερου όντος τα
φυσικά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν και θα συμβαίνουν πάντα στο σύμπαν.
Επομένως απομυθοποιεί την Μεγάλη Έκρηξη η οποία επί 100 χρόνια ενήργησε
σαν τάπα στα μυαλά των φυσικών.
Η Θεωρία των Μεμβρανών περιλαμβάνει και την επέκταση των μεμβρανών.
Κατ’ αυτήν, η μεγάλη έκρηξη οφείλεται στην κίνηση των μεμβρανών σύμφωνα με
την θεωρία των χορδών, των προ της Big Bang συμβάντων, ήτοι του εκπυρωτικού
μοντέλου. Βάσει τούτου η Big Bang είναι αποτέλεσμα των συγκρούσεων που συμ‐
βαίνουν περιοδικώς μεταξύ των μεμβρανών. Οι θεωρίες αυτές έχουν το πλεονέ‐
κτημα να δίνουν εξηγήσεις στον προ της Μεγάλης Εκρήξεως χρόνο και όχι να αρχί‐
ζουν από την στιγμή ταύτη. Πάντα όμως ταύτα είναι αυθαίρετα.
Θεωρία Δημήτρη Νανόπουλου
“H Συμπαντολογία είναι ότι καλύτερο για να ανυψώσει την ανθρώπινη ζωή
πάω από το επίπεδο της φάρσας και να της δώσει λίγο από την ευγένεια και χάρη
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της τραγωδίας. Αν αποδειχθεί αληθινή η θεωρία των Μεμβρανών τότε θα έχουμε
κλέψει την παρθενία του σύμπαντος».

Χορδές

Υπερ‐Θεωρία‐Μ (Μεμβρανών) Η θεωρία Μ ‐σε σχέση προς τις 5 θεωρίες των
Υπέρ‐ Χορδών‐ έχει να κάνει με την επέκταση της θεωρίας της στις Υπερ‐ Χορδές.
Παρότι ευχάριστη στην κοινωνία της Φυσικής, αυτή στερείται εμπειρικής μαρτυ‐
ρίας,για να μην πούμε και πειραματικής αποδείξεως, αν ποτέ συμβεί τούτο. Η Θε‐
ωρία Μ (Μεμβρανών) και Χορδών αποτελούν αξιοσημείωτη πρόοδο στην επιστή‐
μη σήμερον. Στο κάτωθι διάγραμμα βλέπουμε την εξάρτιση όλων των θεωριών
των Χορδών εκ της θεωρίας των Μεμβρανών. Ουσιαστικά γίνεται μιά ενοποίηση
όλων αυτών των σχετικών θεωριών, όπως είχε κάνει στο παρελθόν ο Maxwell, ε‐
νοποιώντας τις θεωρίες του Ηλεκτρισμού και του Μαγνητισμού σε μία, την θεωρία
του Ηλεκτρομαγνητισμού. Το 1995 ο εμπνευστής της θεωρίας ‐Μ, Edward Witten
εισήγαγε την Δεύτερη Επαναστατική Θεωρία των Υπερ‐ Χορδών, αποκαλώντας αυ‐
τήν ως θεωρία ‐Μ.

Διάγραμμα Μεμβρανών
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Επεξήγηση ανωτέρω διαγράμματος
1.Μια βράνη με παράξενη φυσική, διαφορετική από τη δική μας, ορίζει το ένα
άκρο της 5ης διάστασης.
3. Άλλες βράνες κινούνται μέσα στην 5η διάσταση.
2. Μια άλλη βράνη προορισμένη να γίνει το σημερινό σύμπαν μας, ορίζει το άλ‐
λο άκρο της 5ης διάστασης.
4. Όταν η μια βράνη κτυπά με δύναμη την δική "μας" βράνη, τότε γεννάται το
σύμπαν στο οποίο ζούμε.
Η θεωρία αυτή συνδυάζει τις 5 διαφορετικές θεωρίες νημάτων, καθώς και την
προηγουμένως εγκαταληφθείσα προσπάθεια να ενοποιήσουν την θεωρία της Γε‐
νικής Σχετικότητας με την Κβαντομηχανική (ήτοι το μεγάκοσμο του σύμπαντος με
το μικρόκοσμο του σωματιδίου αποκαλουμένη 11 διαστάσεων υπερ‐Βαρύτητα) σε
μία θεωρία. Αυτό έγινε με τον συσχετισμό της μιάς θεωρίας με τις άλλες, το ο‐
ποίον απεκλήθη ‘δυαδισμός’ ήτοι: S‐duality, T‐dualisty και U‐dualisty. Εκάστη εξ
αυτών των Δυαδισμών παρέχει μιά οδό μετατροπής εκάστης εκ των θεωριών Νή‐
ματος στην άλλη/ες. Όμως είναι κι’ άλλοι που αμφισβητούν την εγκυρότητα της
θεωρίας των Υπερνημάτων ‐μεταξύ δε αυτών και οι Peter Woit και Lee Smolin‐
διότι:
α/ δεν έχει υποστεί τον δέοντα πειραματισμό,
β/ διότι δεν είναι επαρκώς καθορισμένη μαθηματικώς και
γ/ και τέλος διότι απορροφά όλα τα ερευνητικά κονδύλια της φυσικής και κάνει
την έρευνα σε άλλους τομείς δύσκολη.
Το Μ κατά τον εμπνευστή της Edward Witten σημαίνει μαγική (magic), μυστη‐
ριακή (mystery) ή και μήτρα (matrix)

Διάγραμμα Μ‐Θεωρίας σε σχέση προς τις άλλες πέντε θεωρίες Χορδών.
Η θεωρία ΙΙ είναι η ενοποίηση της ΙΙΒ και της ΙΙΑ.
*M‐theory in relation to the 5 other string theories,
Η=Heterotic Type I, and Type II A and B strings
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Σύμπαν Παλλόμενον και όχι Στατικόν
Για την κατανόηση της θεωρίας των Μεμβρανών θα πρέπει πρώτα να μιλήσου‐
με για την θεωρία των Χορδών. Επί εκατονταετίες η Φυσική είχε εργασθεί με το
μοντέλο ότι τα βασικά σωματίδια όπως το πολύ γνωστό μας Ηλεκτρόνιο είναι ση‐
μείο (ή στα μαθηματικά jargon=ασυνάρτητος) με διαστάσεις μηδέν. Εάν επρόκειτο
να συνοψίσουμε την θεωρία των Χορδών με μία γενική θεωρία, αυτή η παραδοχή
είναι λανθασμένη, λένε οι αντίπαλοι της θεωρίας αυτής. Αντίθετα η θεωρία των
Χορδών θεωρεί ότι στην βάση του το Σύμπαν αποτελείται από μιάς διαστάσεως
αντικείμενα (σωμάτια) τα οποία είναι όμοια με χορδές. Αυτά είναι τόσο μικρά ώ‐
στε ακόμη και στην μικροσκοπική κλίμακα των σωμάτων να φαίνονται σαν σημεία.
Σύμφωνα με την θεωρία των Χορδών κάθε βασικό σωμάτιο δημιουργείται κατά
κάποια έννοια υπό διαφόρους τύπους κραδασμών αυτών των νημάτων. Επομένως
ολόκληρο το Σύμπαν είναι παλλόμενον και όχι στατικόν. Αν ερωτήσετε γιατί έχουν
περιορίσει αυτά σε σημεία 0=Μηδέν διαστάσεων για όλο τον καιρό, η απάντηση
είναι ότι αντικείμενα 1 διαστάσεως είναι πολύ δυσκολότερα να συνεργασθούν και
συχνά προξενούν τεχνικά προβλήματα με την τυχαιότητα και τους κραδασμούς
της ειδικής θεωρίας της Σχετικότητος κατά την οποίαν τίποτα δεν μπορεί να ταξι‐
δεύσει με ταχύτητα ανώτερη από την ταχύτητα του φωτός. Η θεωρία των Χορδών
εκρίθη κυρίως αναγκαία διότι η Φυσική είχε βυθισθεί εδώ και 100 χρόνια σε μιά
δογματική κατάσταση εξ αιτίας των θεωριών του Αλμπερτ Αϊνστάιν. Όμως η θεω‐
ρία της Γενικής Σχετικότητος εξηγεί πράγματα σε συμπαντικό χώρο, δηλαδή σε ευ‐
ρεία κοσμολογική κλίμακα, αλλά δεν συμφιλιώνεται με την κβαντική μηχανική που
αφορά τα σωματίδια και το Βασικό Πρότυπο (Standard Model) το οποίον περι‐
γράφει τα μικρά υποατομικά σωματίδια στο Σύμπαν. Επίσης δεν συμφιλιώνει την
θεωρία της Γενικής Σχετικότητος με την Βαρύτητα και με τις τέσσερες βασικές δυ‐
νάμεις στο Σύμπαν. Με την θεωρία αυτή μειώνει τα βασικά στοιχεία από 20 σε
ένα και μόνον. Επίσης η θεωρία αυτή περιλαμβάνει το «γκραβιτόνιον» (gravitons)
δηλαδή το σωματίδιο που προξενεί την Βαρύτητα. Η θεωρία των Χορδών ενοποιεί
επιτυχώς την θεωρία της Γενικής Σχετικότητος με την Κβαντική Μηχανική. Ας ση‐
μειωθεί ότι ο θεμελιωτής της Edward Witten, όταν του λένε ότι δεν έχει δοκιμα‐
σθεί η θεωρία Μεμβρανών και Χορδών απαντά ότι δοκιμάζεται κάθε στιγμή που
νοιώθουμε την δύναμη της βαρύτητος να μας κρατάει στην Γη. Αυτό το γκραβιτό‐
νιο ή βαρυτόνιο ευθύνεται και για την κύρτωση μας και την αποστολή μας στον
τάφο όταν δεν μπορούμε να αντισταθούμε στην βαρύτητα.

Προβλήματα Θεωρίας Χορδών σε Σύμπαν 10 Διαστάσεων
1/ Απαιτεί Σύμπαν 10 διαστάσεων για την δόνηση των χορδών, σε αντίθεση
προς τις 4 διαστάσεις (ήτοι: 3 διαστάσεις χώρου και 1 μιά διάσταση χρόνου) που
κοινώς παραδεχόμαστε ως σήμερον. Αυτό μπορεί να φαίνεται αστείο, όμως αυτές
οι επιπλέον 6 διαστάσεις είναι εξαιρετικά μικροσκοπικές και καμπυλούμενες. Ό‐
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πως λ. χ αν κοιτάξουμε ένα σωλήνα από μεγάλη απόσταση αυτός φαίνεται να εί‐
ναι μιά μόνον γραμμή (1 διάσταση) Αν τον πλησιάσουμε αποκαλύπτει 2 διαστά‐
σεις, η μία είναι κατά μήκος του σωλήνα όταν τον είδαμε από μακριά και η άλλη
όταν περπατήσαμε γύρω από τον σωλήνα. Αν κοιτάξουμε και το εσωτερικό του τό‐
τε θα ανακαλύψουμε και άλλη μιά διάσταση και αν τον θέσουμε σε δόνηση τότε
θα πάρουμε κι’ άλλες περισσότερες διαστάσεις.
2/ Ενοποίση θεωριών χορδών Υπάρχουν όπως είδαμε ανωτέρω 5 παραπλήσιες
θεωρίες Χορδών, οι οποίες αν ενοποιηθούν θα μας δώσουν μίαν και μοναδική
θεωρία Υπερ‐Χορδών. Όμως οι εμπνευστές και υποστηρικτές των θεωρούν εκάστη
εξ αυτών σαν αυτοτελή θεωρία. Μήπως λοιπόν η ενοποίηση των 5 θεωριών των
Χορδών είναι η θεωρία του παντός ‐δηλαδή ο συμπαντικός φυσικός νόμος‐που
ψάχνουμε να βρούμε; Ως γνωστόν όνειρο όλων των μεγάλων ερευνητών και σο‐
φών ήτο να ανακαλύψουν τον παγκόσμιο συμπαντικό νόμο, ο οποίος νόμος ενο‐
ποιεί όλες τις μέχρι τούδε θεωρίες σε μιά και μοναδική. Όταν ανακαλυφθεί ο γενι‐
κός συμπαντικός νόμος τότε θα έχουμε σαφή απάντηση για την έννοια του σύ‐
μπαντος, τον τρόπο λειτουργίας, τους σκοπούς του ‐αν υπάρχουν τέτοιοι ‐ διότι
μερικοί κοσμολόγοι υποστηρίζουν ότι αυτό διέπεται από την τυχαιότητα. Τέλος θα
πάρουμε απάντηση στο φλέγον ερώτημα που ταλανίζει κυριολεκτικά την ανθρω‐
πότητα, αναφορικά με την δημιουργία ή όχι του σύμπαντος και την ύπαρξη ή όχι
δημιουργού θεού. Άλλοι ισχυρίζονται ότι η φύση κρύβει καλά τα μυστικά της και
αυτό δεν μπορεί να γίνει, εκτός και γίνουμε θεοί. Όμως αυτή η ιδέα είναι αντιεπι‐
στημονική και η έρευνα πρέπει να γίνεται χωρίς όρια για το καλό πάντα της αν‐
θρωπότητος και την ανακάλυψη της αλήθειας.

Το πείραμα Νανόπουλου
Θα ανατρέψει την Θεωρία της Σχετικότητος; O Έλληνας Φυσικός έρχεται να
«ταράξει εδώ και σχεδόν ένα αιώνα τα λιμνάζοντα νερά; Σε πρόσφατο πείραμα
του έρχεται να επιβεβαιώσει, ότι υπάρχει πιθανότητα η ταχύτητα του φωτός, που
όπως ξέρουμε εθεωρείτο ως τώρα σταθερή, (= 300.000 χλμ /δευτερόλεπτο) και εί‐
ναι βασικό στοιχείο στη θεωρία της Σχετικότητας του Einstein, να είναι μεν σταθε‐
ρά, αλλά αυτή η σταθερά να εξαρτάται από το χρώμα, δηλαδή από τη συχνότητα.
Αν τούτο επιβεβαιωθεί σημαίνει ότι κάθε χρώμα του φάσματος του φωτός τρέχει
με ιδιαίτερη ταχύτητα. Πριν δέκα περίπου χρόνια ο καθηγητής Νανόπουλος και η
ομάδα του, είχε προτείνει τη θεωρία των υπερχορδών. Τα χρώματα του φωτός δεν
έχουν την ίδια ταχύτητα δήλωσε πρόσφατα ο καθηγητής Νανόπουλος:
«Είχαμε δείξει σε κάποιες αναλύσεις που είχαμε κάνει ότι υπάρχει πιθανότητα
η ταχύτητα του φωτός, που όπως ξέρουμε είναι σταθερή και είναι βασικό στοιχείο
στη θεωρία της Σχετικότητας του Einstein, να είναι μεν σταθερά, αλλά αυτή η στα‐
θερά να εξαρτάται από το χρώμα, δηλαδή από τη συχνότητα».
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Αν αυτό είναι αληθεύει τότε αλλάζει πάρα πολλά πράγματα συμπεριλαμβανο‐
μένης και της ειδικής θεωρίας της Σχετικότητας. Είχαμε προτείνει τότε ότι είναι
δυνατόν εάν πάρουμε ακτίνες γάμα οι οποίες έρχονται από πάρα πολύ μακρινά
αντικείμενα, στον ουρανό και τα οποία εκτοξεύονται την ίδια ακριβώς στιγμή και
την ίδια πηγή, τότε θα περιμέναμε εάν η θεωρία μας είναι σωστή. Αν λοιπόν οι τα‐
χύτητες των διαφόρων χρωμάτων έφθαναν στη Γη την ίδια στιγμή τότε επαληθεύ‐
ετο η θεωρία του Αϊνστάιν. Αν όμως τα φωτόνια αυτά που έχουν διαφορετικές συ‐
χνότητες, δηλαδή έχουν διαφορετικά χρώματα ξεκινούν από την ίδια στιγμή και
φθάσουν σε διαφορετικές στιγμές στη Γη, τότε αποδεικνύεται ότι η ταχύτητα τους
εξαρτάται από την συχνότητα (χρώμα). Βέβαια δεν πρέπει να αναμένουμε ότι αυ‐
τές οι ταχύτητες θα είναι πολύ διαφορετικές. Όμως αν είναι έστω και ελάχιστα λε‐
πτά της ώρας τότε βεισκόμαστε ενώπιον μιάς διαφορετικής καταστάσεως.
Τον Αύγουστο του 2007 εκάναμε ένα πείραμα με ένα τηλεσκόπιο στα Κανάρια
νησιά. Σ’ αυτό παρατηρήσαμε από κάποιο κέντρο ότι φωτόνια τα οποία ξεκίνησαν
την ίδια χρονική στιγμή και ταξιδεύουν ‐ κάτι το απίστευτο‐ γύρω στο μισό δισεκα‐
τομμύριο χρόνια, δηλαδή όταν αυτά άρχισαν το ταξίδι τους το ανθρώπινο είδος
δεν υπήρχε καν. Τα φωτόνια αυτά φτάνουν με διαφορές τεσσάρων λεπτών!
Αυτό είναι ακριβώς που είχαμε προβλέψει πριν από 10 χρόνια, και η επιτυχία
του πειράματος μας προσφέρει ευχάριστα συναισθήματα
Όμως παρότι τα αποτελέσματα του πειράματος μας είναι θετικά, χρειάζονται
επιβεβαίωση του αποτελέσματος για να γίνουν επιστημονικά αποδεκτό. Δεν είναι
απλώς ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά έχει σχέση με αυτό που λέμε για τη σκο‐
τεινή ενέργεια. Αν επαληθευθει οριστικά, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία
διότι θα συγκλονίσει όλο το θεμέλιο της φυσικής των σωματιδίων και την αντίλη‐
ψη μας για το Σύμπαν Εάν τα πειραματικά δεδομένα είναι ακριβή,όπως θέλω να
πιστεύω‐ και αν δεν υπάρξει αμφισβήτηση ότι τα φωτόνια ίσως δεν ξεκίνησαν την
ίδια χρονική στιγμή από την πηγή, ή ότι κάναμε κάποιο λάθος στις πειραματικές
μετρήσεις είτε δεν ξέρω τι άλλο‐ τότε βέβαια αλλάζει:
1/ Η θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας
2/ Πρέπει να γίνουν και διορθώσεις στον γνωστό τύπο E=mc2 του Einstein
* Αν επαληθευθεί η θεωρία Νανόπουλου τότε θα έχει καταλυτικά αποτελέσμα‐
τα στην Φυσική, διότι θα καταρρίψει την θεωρία της Σχετικότητος. Ποιος ο Δημή‐
τρης Νανόπουλος O καθηγητής Δ. Νανόπουλος είναι ο Ελληνας Φυσικός με πα‐
γκόσμια αναγνώριση. Τώρα είναι πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Δ. Νανό‐
πουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1948. Σπούδασε φυσική στο Πα‐
νεπιστήμιο Αθηνών, από το οποίο απεφοίτησε το 1971. Συνέχισε τις σπουδές στο
Πανεπιστήμιο Sussex της Αγγλίας, αποκτώντας το διδακτορικό του δίπλωμα το
1973, στη θεωρητική φυσική Υψηλών Ενεργειών.
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(Από την συνέντευξη του Δημ. Ναννοπουλου στον flash 96 στις 3/10/ 2007)

Θεωρία της χαοτικής επεκτάσεως. Κατ’ αυτήν οι αστέρες λόγω τυχαίων αρχικών
συνθηκών του Σύμπαντος επεκτείνονται στο άπειρον. Όσο όμως θα επεκτείνονται
τόσο θα αυξάνει η ταχύτητα τους και ενδέχεται να ξεπεράσουν και αυτήν την τα‐
χύτητα του φωτός. Τότε θα διαλυθούν αφού πρώτα θα έχουν υποστεί ψύξη λόγω
της εξαντλήσεως των καυσίμων στους αστέρες και της απομακρύνσεως των πλα‐
νητών από τα ηλιακά συστήματα τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η καταστροφή
και ο θάνατος των μερών του σύμπαντος και αυτού του ιδίου κάποια ημέρα. Αυτές
είναι οι νεώτερες θεωρίες, οι οποίες είναι ποιοτικά βελτιωμένες και στηρίζουν η
μία την άλλη. Όμως όλες είναι υποθέσεις γιατί καμίας η αλήθεια δεν έχει δοκιμα‐
σθεί πειραματικώς. Όμως η καταστροφή του Σύμπαντος δεν είναι νοητή διότι το
σύμπαν καταστρέφεται και ταυτοχρόνως αναγεννάται. Αλλά και στην περίπτωση
της καταστροφής των μερών του σύμπαντος, τα υλικά της κατεδαφίσεως θα πα‐
ραμείνουν και πάλιν εντός του σύμπαντος. Επομένως το Σύμπαν δεν πρόκειται να
χάσει τίποτα, διότι ουδέν απόλλυται εντός του σύμπαντος και ουδέν αναγεννάται
εκ του μηδενός.
Νέες Κλίμακες Μεγεθών: Τα μεγέθη μετρήσεως της Φυσικής προς το παρόν έ‐
χουν φθάσει σε φανταστικά όρια, χωρίς όμως να μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι
έχουν φθάσει στο τέρμα.
*Προς την ανιούσα κλίμακα μεγεθών (μεγέθυνση) έχει φθάσει σε αποστάσεις
10 εκατομμυρίων ετών φωτός ή 10 εις την 23ην δύναμιν. Τούτο σημαίνει ότι ο άν‐
θρωπος σήμερα είναι εις θέσιν να βλέπει, με την βοήθεια ραδιοτηλεσκοπίων, σε
αποστάσεις 10 δισεκ. ετών φωτός.
Προς την κατιούσα κλίμακα (σμίκρυνση) μπορούμε να βλέπουμε σε αποστάσεις
της κλάσεως του 100 atometers (των 0.000001 εκατομμυριοστών) ήτοι: της 10 εις
την μείον 16 δύναμιν.
Το γιγαηλεκτροβόλτ. Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες χρησιμοποιούνται τα
γιγαέλεκτρον (GeV) Volts αντί την κλίμακα θερμοκρασιών Kelvin.
*Ένα GeV είναι ισοδύναμον με περίπου 10.000,000,000,000 Kelvin
Ισότροπη σφαιρική συμμετρία Ο χάρτης του ουρανού είναι η καλύτερη απόδει‐
ξη για την ισότροπη (δηλαδή την σφαιρική συμμετρία) του Σύμπαντος. Προς τούτο
το διαστημικό ραδιοτηλεσκόπιο Hubble από το1995‐96 προσέφερε τεράστιες υ‐
πηρεσίες στην αστρονομία διότι επέτρεψε να παρατηρηθούν γαλαξίες και κβά‐
σαρ, όπως ήσαν στην παιδική τους ηλικία, γεγονός που θέτει σοβαρές αμφιβολίες
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για την παρούσα δομή σχηματισμού των διαφόρων μοντέλων. Όταν θα φτιάξουμε
όργανα που θα εισδύσουν πιό βαθειά στο σύμπαν,ας πούμε σε αποστάσεις 14,5
δισεκατομμυρίων ετών φωτός, τότε θα μπορέσουμε θεωρητικά να ιδούμε την Μ.
Ε, αν αυτή αληθεύει.
Ο Γάλλος Lemaitre περιέγραψε την ιστορία της εξελίξεως του Κόσμου μας σαν
Πυροτέχνημα που μόλις έσβησε: « Αυτή μπορεί να συγκριθεί με την απεικόνιση
πυροτεχνημάτων τα οποία μόλις σβήσανε. Ακόμη δε υπάρχουν ορισμένες κόκκινες
δέσμες, στάχτες και καπνός πολύς. Έτσι φαίνεται στους κοσμολόγους ο κόσμος μας
σήμερον.Τα ηφαίστεια είναι τα υπολείμματα αυτών των πυρκαϊών, που έκαναν το
σύμπαν να φαίνεται πυρακτωμένο. Εμείς στεκόμαστε σε ένα κρύο κάρβουνο και
βλέπουμε τον ήλιο που βαθμιαίως σβήνει, και προσπαθούμε να θυμηθούμε την
εξαφανισμένη λαμπρότητα της αρχής του Κόσμου».
Θεωρία Υπερσυμμετρίας (Susy) Η κύρια υποψήφια θεωρία για τη σκοτεινή ύλη
και τη σκοτεινή ενέργεια, είναι γνωστή ως υπερσυμμετρία (Susy). Αυτή είναι μια
ιδέα μεγάλης αισθητικής ομορφιάς, αν και υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή μόνο
από μερικά υποδηλωτικά, αλλά έμμεσα πειράματα. Αυτή η θεωρία που πρωτοεμ‐
φανίστηκε το 1970 με σκοπό να ενοποιήσει τη φυσική των στοιχειωδών σωματι‐
δίων, έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό της την ενοποίηση των μποζονίων (με ημια‐
κέραιο σπιν) με τα φερμιόνια (με ακέραιο σπιν). Η πιο σημαντική συνέπεια της
υπερσυμμετρίας είναι ο διπλασιασμός των στοιχειωδών σωματιδίων προκειμένου
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις συμμετρίας που υπαγορεύονται από την αλγε‐
βρική δομή της θεωρίας. Γι αυτό και προτείνει ότι κάθε ένα από τα γνωστά σωμα‐
τίδια της φύσης συσχετίζεται με ένα ακόμα άγνωστο σε μας σωματίδιο "εταίρο ή
συνεργάτη" του. Το ελαφρύτερο σωματίδιο από αυτούς τους υπερσυμμετρικούς
εταίρους αναμένεται να είναι σταθερό και να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της
σκοτεινής ύλης.
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6ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
Οι Ιδιότητες της Μεγάλης Έκρηξης Οι παρατηρηθείσες τέσσαρες κυριότερες ε‐
πιτυχίες του κανονικού μοντέλου της θερμής Big Bang είναι:
1/ Η Συνεχής Επέκταση του Σύμπαντος προς το άπειρον
2/ Η Προέλευση της Βαθειάς Κοσμικής Ακτινοβολίας (του περιβάλλοντος)
3/ Η Πυρηνοσύνθεση (πυρηνική σύντηξη) των Ελαφρών Στοιχείων
4/ Ο Σχηματισμός Γαλαξιών και Ουράνιων Σωμάτων μεγάλου μεγέθους
Το μοντέλο Big Bang κάνει ακριβείς και επιστημονικώς αποδεκτές (δια πειρα‐
ματικών μεθόδων) υποθέσεις. Συμφωνούν όμως όλα με τα παρατηρούμενα στοι‐
χεία ή τα κάναμε εμείς να συμφωνούν; Η Μεγάλη Έκρηξη λένε ότι έχει επαληθευ‐
θεί ως τώρα στα τέσσερα ως άνω ζητήματα. Όμως είναι τόσο δογματικά σφηνω‐
μένη η θεωρία αυτή στο επιστημονικό κατεστημένο ώστε απαξιούν να εξετάσουν
έστω και υποτυπωδώς κάθε άλλη θεωρία. Θα λέγαμε ότι πρόκειται για την θεολο‐
γία της Κοσμολογίας. Επένδυσαν τόση φαιά ουσία τόσο πολλοί επιστήμονες ώστε
σήμερον είναι αντιοικονομική κάθε αλλαγή, αλλά και τόσο αντιεπιστημονική η
προσήλωση σ’ αυτήν
Ηλικία Σύμπαντος
Τούτο άρχισε προ 14 δισεκατομμυρίων έτών περίπου με μιά βιαία έκρηξη. Κά‐
θε σωματίδιο άρχισε να ορμά ξεχωριστά από τα άλλα σε μιά πρώιμη υπέρ‐πυκνή
φάση. Το γεγονός ότι η ‘'v'' (ταχύτητα) του Γαλαξίου είναι ανάλογη προς την από‐
σταση d από εμάς, ήτοι: V=Hd όπου H είναι η σταθερά Hubble. Προεκτείνοντας τις
τροχιές του γαλαξίου προς τα πίσω στο χρόνο αυτές συγκλίνουν σε ένα υψηλής
πυκνότητος σημείο –την αρχική πύρινη σφαίρα εκκινήσεως. Η Κοπερνίκεια‐ ή κο‐
σμολογική ‐αρχή δηλώνει ότι το Σύμπαν φαίνεται το ίδιο σε κάθε κατεύθυνση και
σε κάθε σημείο του διαστήματος. Τούτο έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η θέση μας
στο Σύμπαν‐εν σχέσει προς τις πολύ μεγάλες κλίμακες‐ δεν έχει καμία σημασία.
Υπάρχει εκ παρατηρήσεως σημαντική μαρτυρία που επιβεβαιώνεται από:
α/ Την μετρουμένη κατανομή των γαλαξιών
β/ Τις ασθενείς ράδιο‐πηγές,
γ/ Από την παραμείνασα αρχική ακτινοβολία
Η καλύτερη μαρτυρία έρχεται από την μερικώς παραμείνασα κοσμική ακτινο‐
βολία μικροκυμάτων του περιβάλλοντος (κοσμικής ακτινοβολίας φόντου). Τούτο
σημαίνει ότι ο κάθε παρατηρητής, όπου κι’ αν βρίσκεται στο Σύμπαν, θα απολαμ‐
βάνει την ίδια θέα και θα δέχεται την ακτινοβολία του περιβάλλοντος, όπως και
εμείς. Τούτ’ αυτό συμβαίνει και από την παρατήρηση των γαλαξιών που κινούνται
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μακριά από εμάς. Για τον απλό παρατηρητή θα μπορούσε να γευθεί αυτήν την
παράξενη και πρωτόγονη ακτινοβολία φόντου πολύ εύκολα. Τούτο μπορεί να επι‐
τευχθεί με ένα απλό ραδιοφωνικό δέκτη μικροκυμάτων. Θα ακούσει μαζί με τα
τυχόν σήματα ένα συνεχές βράσιμο, κάτι σαν θρόισμα που έρχεται από πολύ μα‐
κριά και είναι ασταμάτητο.
Το γεγονός ότι το Σύμπαν επεκτείνεται σε κάθε σημείο του χώρου είναι μιά δύ‐
σκολη ιδέα να την συλλάβουμε. Είναι κάτι ανάλογο με ένα μπαλόνι, το οποίον συ‐
νεχώς φουσκώνει με αέρα και συνεχώς μεγαλώνει προς όλες τις κατευθύνσεις.
Φαντασθείτε ότι διαμένετε σε κάποια επιφάνεια του μπαλονιού, όσο αυτό θα
φουσκώνει και θα μεγαλώνει όλα γύρω σας θα απομακρύνονται. Το δύο διαστά‐
σεων Σύμπαν αυξάνει αλλά δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο κέντρον.
Γεωμετρία του Σύμπαντος
Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον πέριξ χώρο του σε τρεις διαστάσεις (μήκος,
πλάτος, ύψος) Όμως το σύμπαν έχει τέσσερις διαστάσεις και αυτή είναι η κύρια
αιτία που δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Η Τετάρτη διάσταση είναι ο χώρο‐
χρόνος. Οι αστροφυσικοί υποπτεύονται ότι ενδέχεται το σύμπαν να διαθέτει έντε‐
κα διαστάσεις. Όταν αυτά συμβαίνουν τότε είναι δυνατόν να βρίσκεται δίπλα μας
ή εντός μας ένα άλλο σύμπαν και ελλείψει ικανότητος ανίχνευσης τους να μην γί‐
νεται αντιληπτό στις αισθήσεις μας, όπως δεν γίνεται αντιληπτό και ένα ηλεκτρό‐
νιο, ένα νετρίνο ή ένα κουάρκ.

Πόσες διαστάσεις έχει το Σύμπαν;
Ευκλείδεια η Γεωμετρία Αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα, αποδεικτικά από
την Επιστήμη, είναι ότι η ανθρώπινη βιολογία, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη και
η οποία εκφράζεται μέσα από τις πέντε αισθήσεις μας, δεν έχει την τη δυνατότητα
να αντιλαμβάνεται μορφές και σχήματα που είναι παραπάνω από τρεις διαστά‐
σεις. Ακόμη κι αν είναι Ευκλείδεια η Γεωμετρία, αν οι διαστάσεις είναι τέσσερις, ο
άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί καμιά τετρασδιάστατη μορφή ή σχήμα λόγω
του DNA του, της ίδιας του της βιολογίας. Ότι όργανο και να φτιάξει δεν αλλάζει τη
βιολογία του ανθρώπου, απλώς επεκτείνει τις αισθήσεις μας. Γνωρίζουμε λοιπόν
πως ένας χώρος, ακόμη κι αν είναι Ευκλείδειος, αν έχει παραπάνω από τρεις δια‐
στάσεις, τότε εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα.
Όχι τρεις αλλα τέσσαρες οι διαστάσεις Ο Αϊνστάιν μας λέει πως είναι τέσσερις
οι διαστάσεις. Και ο χώρος είναι Ρίμαν και δεν είναι Ευκλείδειος. Αν δεν είναι Ευ‐
κλείδειος ο χώρος τότε σημαίνει ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ τίποτα, ακόμη κι αν
είναι τριών, δύο ή και μιας διάστασης. Επειδή ο χώρος είναι Ρίμαν δεν μπορούμε
να δούμε τίποτε βάσει της βιολογίας μας. Αλλά ακόμη κι αν ήταν Ευκλείδειος δεν
μπορούμε να δούμε τίποτε επειδή έχει τέσσερις διαστάσεις. Αν πάρω αυτόν το
περίεργο χώρο Ρίμαν του σύμπαντος, που δεν μπορώ να αντιληφθώ τίποτε, κόψω
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ένα πάρα πολύ μικρό κομματάκι, τότε αυτό συμπεριφέρεται με πάρα πολύ καλή
προσέγγιση σαν να ήταν Ευκλείδειος χώρος.
Η πλάνη των αισθήσεων Οι αισθήσεις μας μέσω μιας σειράς αδυναμιών τους
αποκόπτουν πλαστά ένα πολύ μικρό κομματάκι του σύμπαντος, το οποίο πλαστά
μοιάζει σαν να είναι Ευκλείδειο. Δηλαδή γύρω μας δημιουργούμε ένα «κουκούλι»,
μια σφαίρα μέσα στην οποία υπάρχουμε, την οποία σφαίρα έχουμε την ψευδαί‐
σθηση ότι είναι Ευκλείδεια.
Όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν έξω από αυτό το Ευκλείδειο «κουκούλι» μας,
αναγκάζονται να περάσουν μέσα από αυτό το «κουκούλι» για να έρθουν στις αι‐
σθήσεις μας. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σ’ αυτόν τον κόσμο που φτιάχνουν οι
αισθήσεις μας δεν είναι παρά ολογράμματα, απεικονίσεις όπως λένε στα Μαθη‐
ματικά: εικόνες‐Matrix αυτού που πραγματικά υπάρχει. Βλέπουμε τις σκιές του
σύμπαντος.
Δεν βλέπουμε το ίδιο το Σύμπαν. Καθετί που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας
δεν είναι πραγματικό, είναι απλώς η σκιά αυτού που πραγματικά υπάρχει! Αυτά
που σου λέω τα γνωρίζουμε στην αστροφυσική, δεν είναι τίποτε το παράξενο.
Οι αισθήσεις μας παραπλανούν στην κατανόηση του σύμπαντος. Αυτές έχουν
βασικά τρεις αδυναμίες.
Πρώτη αδυναμία ο οφθαλμός.Το μάτι μας δεν αντιλαμβάνεται όλες τις ακτινο‐
βολίες παρά ελαχιστότατες, αυτό που λέμε οπτικό φάσμα. Από τον ωκεανό φωτός
αντιλαμβανόμαστε μόνο ελαχιστότατο φάσμα. Για παράδειγμα αν βλέπαμε όλες
τις ακτινοβολίες, τότε δεν θα βλέπαμε τίποτα! Θα ήταν ένας απέραντος ωκεανός
φωτός γύρω μας, που δεν θα διέκρινες τίποτα, θα ήταν απλά ένα εκτυφλωτικό
φως.
Η δεύτερη αδυναμία που έχει το μάτι μας είναι ότι δεν μπορεί ν’ αντιλαμβάνε‐
ται αντικείμενα που είναι μικρότερα από κάποια ελάχιστη διάμετρο. Με τον τρόπο
αυτό δεν καταλαβαίνουμε τη σκόνη που βρίσκεται μεταξύ μας, τα σωματίδια των
οσμών, τα μικρόβια κλπ. Αν βλέπαμε αντικείμενα που ήταν μικρά, τότε αυτός ο
χώρος μεταξύ μας δεν θα ήταν κενός. Θα ήταν το πιο πηχτό πράγμα που έχεις δει
στη ζωή σου! Ακόμη και το άρωμα που φοράω, τα μικροσωματίδια, θα τα έβλεπες.
Θα έβλεπες τη σκόνη, μικροοργανισμούς, κι ακόμη τις πτητικές ενώσεις, το καυ‐
σαέριο… Θα έβλεπες να μας ενώνει ένα πυκνότατο υλικό. Δηλαδή εσένα θα σε έ‐
βλεπα θαμπό, γιατί θα σε έβλεπα μέσα από ένα εκπληκτικά πυκνό υλικό
Η τρίτη αδυναμία που έχει το μάτι μας είναι αν δύο αντικείμενα είναι πιο κοντά
από μια συγκεκριμένη απόσταση δεν τα αντιλαμβανόμαστε σαν δύο αντικείμενα,
αλλά σαν ένα. Κοίταξε τώρα αν δεν είχαμε αυτές τις αδυναμίες του ματιού. Αν
μπορούσα να ξεχωρίσω ως ανεξάρτητα αντικείμενα όσο κοντά και να βρίσκονται.
Τότε δεν θα σε έβλεπα εσένα. Θα έβλεπα τα κύτταρά σου, θα έβλεπα τα μόρια
σου, τα άτομα σου, τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια, τα νετρόνια των ατόμων σου. Θα
έβλεπα τα στοιχειώδη σωμάτια. Κι επειδή αυτά δεν είναι σωματίδια μάζας αλλά
ρεύματα ενέργειας, θα έβλεπα την ενέργεια. Κι επειδή τα πάντα είναι φτιαγμένα
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από τα ίδια δομικά υλικά, τότε πως θα ξεχώριζα το τραπέζι από εσένα; Θα ζούσα
σ’ έναν ωκεανό στροβιλιζόμενης ενέργειας!
Είναι το Σύμπαν Κλειστό, Ανοιχτό, ή Επίπεδο; Οι κοσμολόγοι δεν έχουν ακόμη
καταλήξει στο συμπέρασμα, αν το Σύμπαν είναι Κλειστό, Ανοιχτό, ή Επίπεδο. Αυτό
θα εξαρτηθεί αν η Κοσμολογική Σταθερά Ωμέγα είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη
του 1. (Βλέπε σχήμα Γεωμετρίας Σύμπαντος.)

Σχήμα Γεωμετρίας Έξη Διαστάσεων
(Possible 6‐dimension geometry. Image credit: Andrew J. Hanson)

Επεξηγώντας το ως άνω σχήμα διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις:
Πρώτον. Όταν κοσμολογική σταθερά (Ω) είναι μεγαλύτερη από την Μονάδα τό‐
τε το Σύμπαν είναι σφαιρικό (κλειστόν).
Δεύτερον. Όταν το Ω είναι μικρότερη της Μονάδος τότε το Σύμπαν είναι κυρτόν
(ανοικτόν).
Τρίτον. Όταν το Ω είναι ίση με την Μονάδα τότε το Σύμπαν είναι επίπεδον
Γεωμετρία των 6 Διαστάσεων. Ας υποθέσουμε πως ο χώρος έχει διαστάσεις ό‐
ρια, πως είναι σαν ένα μεγάλο μπαλόνι μέσα στο οποίο είναι όλος ο αστρικός κό‐
σμος με τις τρομακτικές αποστάσεις των εκατομμυρίων ετών φωτός κλπ. Και ας
υποθέσουμε πως κάποιος άνθρωπος κάποτε φθάσει στα τοιχώματα (στο τέλος του
αστρικού χώρου) και θελήσει να δει τι υπάρχει έξω από τα τοιχώματα του χώρου,
από τι αποτελούνται τα τοιχώματα; τι θα δει άραγε; Θα δει έναν κόσμο σαν τον δι‐
κό μας σε μεγάλη κλίμακα, που όλος ο δικός μας κόσμος θα αντιπροσωπεύει ένα
άτομο ουρανίου του άλλου; ή θα δει χάος, σκοτάδι ατελεύτητο;
Το βέβηλο ερώτημα: Στο ερώτημα αυτό η φαντασία, η εγκυρότητα, η αλήθεια,
το ψέμα, η πραγματικότητα, η αντικειμενικότητα κλπ δεν έχουν κανένα νόημα.
Όλα μπερδεύονται, δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις, διότι δεν μπορεί να νοηθεί ένας
χώρος που να μην έχει τέλος και να μην περιέχει τίποτα. Ζούμε σε έναν κόσμο που
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όλα έχουν αρχή και τέλος, όλα έχουν κάποιο σχήμα κάποια ιδιότητα. Ο χώρος εί‐
ναι έξω από την ανθρώπινη δυνατότητα, είναι κάτι που ο ανθρώπινος εγκέφαλος
αδυνατεί να συλλάβει, να προσδιορίσει, ακόμη και να εντοπίσει χονδρικά. Ας
πούμε πως έχει τέλος, σχήμα και διάσταση. Τότε τίθεται το τρομερό ερώτημα, έξω
από τον δικό μας κόσμο τι υπάρχει; Συνεχίζεται η διαδικασία του δικού μας κό‐
σμου ή τελειώνει; αν ναι τότε που τελειώνει, αν όχι τότε τι υπάρχει πέραν αυτού;
Μήπως στα πέρατα του δικού μας κόσμου υπάρχει ένας άλλος, ο κόσμος δηλαδή
της αντιύλης που συγκρούεται συνεχώς και ακαταπαύστως με τον κόσμο της Ύλης;
Μήπως υπάρχουν άπειροι Κόσμοι όμοιοι ή διαφορετικοί από τον δικό μας;
Το Ραδιοτηλεσκόπιο Hubble Space το μάτι και το αυτί μας στο δίαστημα Πά‐
μπολλα χρωστάμε σ’αυτό. Καθώς το διαστημόπλοιο της NASA «New Horizon»
περνούσε κοντά στον Δία μερικοί στην Γη παρατηρούσαν για να βοηθήσουν να
δώσουν στην επιστήμη κάποια προοπτική. Το Ραδιοτηλεσκόπιο Hubble Space της
NASA και το Παρατηρητήριον της Chandra X‐Ray Observatory συγκέντρωναν εικό‐
νες του Διός επί πολλές ημέρες προ της πέριξ πτήσεως και συνεδύασαν τις φωτο‐
γραφίες τις οποίες βλέπετε κατωτέρω σε μια και μόνη.

Ραδιοτηλεσκοπίου HUBLE

Χώρος το μέγα Αίνιγμα
«...Η φύση ολόκληρη, λοιπόν, αφεαυτής, συνίσταται από δύο πράγματα από
σώματα και από το κενό, στο οποίο τίθενται, και στο οποίο ποκιλότροπα κινού‐
νται.Γιατί η κοινή αίσθηση του είδους μας διακηρύσσει ότι το σώμα αφεαυτού
υπάρχει...»‐ Titus Lucretius Carus, De rerum natura, I. 419‐423[1]
Στο παραπάνω απόσπασμα εκτός από το προφανές της οντολογίας του Λου‐
κρήτιου, διακρίνουμε το θεμέλιο της οντολογίας των Ατομικών φιλοσόφων. Τίποτα
δεν έρχεται σε ύπαρξη από το τίποτα ή χάνεται στο τίποτα. Οι δύο per se οντότη‐
τες είναι το σώμα και το κενό. Όλα τα άλλα είναι εγγενείς ή επίκτητες ιδιότητες
αυτών των πραγμάτων (coniuncta και eventa αντίστοιχα). Τα σώματα και το κενό ‐
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μια δυιστική οντολογική και κοσμολογική άποψη‐ είναι η βάση της ατομικής θεω‐
ρίας, που έγινε ‐ως ένα βαθμό‐ το θεμέλιο ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την ε‐
ξέλιξη της επιστημονικής σκέψης. Ο χώρος είναι ό,τι θέλεις, όπως τον θέλεις και
για ό.τι θέλεις. Έχει ότι ιδιότητα θέλουμε, είναι το ποιό σκοτεινό πράγμα. Ο άν‐
θρωπος έχει αίσθηση της αρχής και του πέρατος στον χώρο. Όμως στο Σύμπαν δεν
υπάρχουν όρια, αρχή και πέρας. Παντού είναι κέντρον. Τα ίδια αδιέξοδα ισχύουν
και το θέμα της δημιουργίας του κόσμου. Και εκεί το πρόβλημα καταλήγει σε α‐
διέξοδο. Παρά ταύτα στην Γη μας έχουμε δημιουργήσει πρόβλημα στενότητος και
μολύνσεως του χώρου. Επομένως μήπως θα πρέπει να αναζητήσουμε χώρο στο
αχανές διάστημα;
Ο χώρος Ρίμαν Στα μαθηματικά, ιδιαίτερα στη μιγαδική ανάλυση, η επιφάνεια
Ρίμαν που πήρε το όνομά της από τον Μπέρναρντ Ρίμαν ο οποίος ήταν και ο πρώ‐
τος που τη μελέτησε, είναι ένας μονοδιάστατος μιγαδικός τοπολογικός χώρος. Οι
επιφάνειες Ρίμαν μπορούν να θεωρηθούν ως "παραμορφωμένες εκδόσεις" του
μιγαδικού επίπεδου τοπικά κοντά σε κάθε σημείο που μοιάζουν με μπαλώματα
του μιγαδικού επιπέδου, αλλά γενικά η τοπολογία τους μπορεί να είναι αρκετά
διαφορετική. Παραδείγματος χάριν, μπορούν να μοιάσουν με μια σφαίρα ή με ένα
τόρο ή με φύλλα που κολλιούνται από κοινού.Το κύριο σημείο των επιφανειών Ρί‐
μαν είναι ότι οι ολομορφικές συναρτήσεις μπορούν να καθοριστούν μεταξύ τους.
Οι επιφάνειες Ρίμαν εξετάζονται σήμερα ως φυσική ρύθμιση για τη μελέτη της
σφαιρικής συμπεριφοράς αυτών των λειτουργιών, ειδικά σύνθετες συναρτήσεις
όπως η τετραγωνική ρίζα και άλλες αλγεβρικές συναρτήσεις, ή ο λογάριθμος
Στα απλά είναι η Δυσκολία. Δυστυχώς ο επεξεργαστής του ανθρώπου μπορεί
να επεξεργάζεται φαινόμενα σύνθετα, όταν όμως ένα πράγμα δεν είναι σύνθετο,
τότε αδυνατεί να το επεξεργαστεί περαιτέρω (περιορισμός του όχι συνθέτου) Πχ
το άτομο αποτελείται από πρωτόνια νετρόνια ηλεκτρόνια ποζιτρόνια κλπ. το πρω‐
τόνιο αποτελείται από ένα νετρόνιο και ένα ποζιτρόνιο, (θετικό ηλεκτρόνιο). Το
νετρόνιο από ένα πρωτόνιο ένα ηλεκτρόνιο και ένα αντινετρόνιο κλπ. Τι είναι ό‐
μως το ποζιτρόνιο, τι είναι το ηλεκτρόνιο, τι είναι το αντινετρόνιο, τι είναι το
κουάρκ, τι είναι το λεπτόνιο, τι είναι το γκραβιτόνιο κλπ; Τι είναι ηλεκτρικό φορτίο,
τι είναι μαγνητισμός; Τι είναι τέλος πάντων κάτι το οποίον δεν είναι σύνθετο; Είναι
το τείχος τις ανθρώπινης λογικής; Και το περίεργον είναι ότι η Φύση κρύβεται στα
πολύ απλά στον μικρόκοσμο (στα υποατομικά σωματίδια) πιό πολύ από ό,τι στα
σύνθετα, στον μεγάκοσμο (γαλαξίες, αστέρες κλπ). Γι’ αυτό έχουμε προχωρήσει
στην μεγέθυνση (μέτρηση του μήκους) στην δύναμη 10 εις την 23 ην δύναμιν, ενώ
στην σμίκρυνση μόνον στο 10 εις την μείον 16. Στην τελευταία αυτή σμίκρυνση
ανακάλυψαν‐ θεωρητικά‐ το κουάρκ.
Χώρος και Ταχύτης Αν δεχτούμε σύμφωνα με την θεωρία της Σχετικότητος ότι η
ταχύτης του φωτός και οποιαδήποτε κυματική ή υλική ακτινοβολία είναι η ανώτε‐
ρη δυνατή στο σύμπαν, τότε πρέπει να παραδεχθούμε πως ο χώρος μέσα τον ο‐
ποίον διαδραματίζονται όλες οι κινήσεις, αποτελείται από κάτι το οποίον περιορί‐
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ζει την ανάπτυξη μεγαλυτέρων ταχυτήτων, από την ρευστότητα του χώρου ή την
ανωτέρα δυνατή μετάθεση του, την αδράνεια του, την ταχύτητα διαταραχής του,
την ελαστικότητα του. Δηλαδή κάτι υπάρχει που εμποδίζει την ταχύτητα σε κάποιο
όριο που δεν μπορεί να υπερβεί την ταχύτητα του φωτός. Σε έναν χώρο εντελώς
κενό δεν μπορεί να νοηθεί περιορισμός, δεν μπορεί να νοηθεί ιδιότητα, κατάστα‐
σης, καμπυλότητα ενεργειακή στάθμη κλπ. Η ιδιότητα είναι κατάσταση της ύλης ή
κάποιας οντότητας. Η ιδιότητα προσδιορίζει μια κατάσταση συγκριτικώς με μια
άλλη, εμπεριέχει παρελθόν και παρόν και για να έχουμε παρελθόν και παρόν α‐
παιτείται μια κίνηση μια μορφή ενεργείας που προϋποθέτει ύλη ή κάτι άλλο σχε‐
τικό. Από όσα προκύπτουν όμως από όλες τις παρατηρήσεις πρέπει το Σύμπαν να
αποτελείται από κάτι το οποίον μας είναι άγνωστο, ή δεν μπορούμε να ανακαλύ‐
ψουμε ή να παραδεχθούμε, εκτός αν ο εγκέφαλος μας ως εκ της φύσεως του είναι
ακατάλληλος να επιλύσει αυτά τα προβλήματα με τις πάμπολλους αγνώστους πα‐
ράγοντες. Βρισκόμαστε όμως και πάλιν σε ένα αδιέξοδο διότι ούτε οι γνώσεις μας,
ούτε το λογισμικό μας όργανο επαρκούν για να φθάσουμε στην επίλυση τους. Για
να αλλάξει συμπεριφορά ένα πράγμα, πρέπει πρώτα να έχει συμπεριφορά. Για να
παραμορφωθεί να αλλάξει μορφή πχ. από ευθεία να καμπυλώσει η τροχιά του
φωτός πλησίον κάποιας μάζας ή κάποιου πεδίου κλπ. πρέπει αυτό το πράγμα εκ
των προτέρων να έχει κάποιο σχήμα, κάποια ιδιότητα, κάποια μορφή, κάποια ε‐
νεργειακή στάθμη, να είναι τέλος πάντων κάτι το οποίον θα υποστεί την αλλοίω‐
ση, την παραμόρφωση, την καμπυλότητα στα χαρακτηριστικά του. Πρέπει δηλαδή
εκ των προτέρων να έχει χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία θα υποστούν την
αλλοίωση την αλλαγή κλπ. Άρα είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε παραδεχόμαστε
πως ο χώρος‐το Σύμπαν‐ αποτελείται από κάτι. Τα φαινόμενα μας αναγκάζουν να
ενεργούμε ωσάν ο χώρος να αποτελείται από κάτι χωρίς να το παραδεχόμαστε για
διαφόρους λόγους. Τα πάντα είναι σχετικά και το φως δεν αποτελεί εξαίρεση. Ε‐
πομένως αν η ανώτερη δυνατή ταχύτητα είναι αυτή του φωτός‐γεγονός που αμ‐
φισβητείται σήμερον‐ τότε η ανάπτυξη άπειρης ταχύτητας περιορίζεται από το
μέσον της διαδόσεως του
Η Αλλαγή της Συμπεριφοράς του Χώρου. Μήπως είναι η Μαύρη Υλη και η
Μαύρη Ενέργεια που παρεμβάλουν εμπόδια στην κίνηση στο σύμπαν με ταχύτητα
όχι ανώτερη της ταχύτητας του φωτός; Μήπως με τα νέα πειράματα του καθηγητή
κ. Δημ. Νανόπουλου,η ταχύτητα του φωτός κυμαίνεται ανάλογα με το χρώμα (την
συχνότητα εκάστου χρώματος του φάσματος); Αν τούτο αληθεύει, τότε ανοίγουμε
ένα νέο παράθυρο στο σύμπαν.
Η Πυρηνοσύνθεση των Ελαφρών Στοιχείων
Ένα περίπου δευτερόλεπτο προ της Μ. Ε η ύλη ‐υπό μορφήν ελευθέρων νετρο‐
νίων και πρωτονίων‐ ήτο απείρως θερμή και πυκνή.
Η Μ. Ε δεν μας εξηγεί πως βρέθηκε αυτή η ύλη των ελευθέρων νετρονίων και
πρωτονίων που ήτο σε άπειρη θερμοκρασία και άπειρη πίεση.
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Καθώς το Σύμπαν επεκτείνετο, η θερμοκρασία έπεφτε και μερικοί από αυτούς
τους πυρήνες συντίθεντο ή σχημάτιζαν ελαφρά στοιχεία, όπως λ.χ Δευτέριον (D),
Ηλιον ‐3 και Ηλιον ‐4. Από θεωρητικούς υπολογισμούς για αυτήν την πυρηνική δι‐
αδικασία εκτιμάται, για παράδειγμα, ότι περίπου ένα τέταρτον του Σύμπαντος
αποτελείται από Ηλιον‐4. Το αποτέλεσμα τούτο συμφωνεί με την παρούσα αστρι‐
κή παρατήρηση. Τα βαρύτερα στοιχεία, από τα οποία εμείς αποτελούμαστε, σχη‐
ματίσθηκαν πολύ αργότερα στο εσωτερικό των αστέρων και διασκορπίσθησαν ευ‐
ρέως μέσω των εκρήξεων των αστέρων Σούπερνόβα.

Σχηματισμός Γαλαξιών και Ουρανίων Σωμάτων
Το κανονικό μοντέλο της Θερμής Μ. Ε προβλέπει ένα πλαίσιο βάσει του οποίου
γίνεται κατανοητή η κατάρρευση της ύλης στους Γαλαξίες και στα άλλα μεγάλης
κλίμακος άστρα που παρατηρούνται σήμερα στο Σύμπαν. Περίπου 10.000 χρόνια
μετά την Μ. Ε, η θερμοκρασία είχε πέσει σε τέτοια έκταση ώστε η πυκνότητα της
ενέργειας του Σύμπαντος άρχισε να κυριαρχείται από μαζικά σωματίδια. Τα φωτό‐
νια και άλλες ακτινοβολίες πιστεύεται ότι είχαν επικρατήσει νωρίτερα. Αυτή η αλ‐
λαγή στον τύπο της πυκνότητος της κύριας ύλης σήμαινε ότι οι βαρυτικές δυνά‐
μεις μεταξύ των μαζικών σωματιδίων μπορούσαν να αρχίσουν να λαμβάνουν χώ‐
ρα, ούτως ώστε οποιεσδήποτε μικρές διαταράξεις στην πυκνότητα θα ηύξαναν τη
βαρυτική κατάρρευση. Δέκα δισεκατομμύρια χρόνια αργότερα βλέπουμε τα απο‐
τελέσματα αυτής της κατάρρευσης. Σαν αποτέλεσμα της βαρυτικής δυνάμεως των
σωματιδίων υπήρξε η συμπύκνωση τους και η δημιουργία των ουράνιων σωμά‐
των. Η κανονική Κοσμολογία, προβλέπει το πλαίσιον για την κατανόηση του σχη‐
ματισμού των γαλαξιών, αλλά δεν μας λέει σχετικά με την προέλευση των πρωτό‐
γονων διακυμάνσεων που συνέβησαν στα 10.000 χρόνια. Χωρίς την βαρύτητα δεν
θα είχαν σχηματισθεί ουράνια σώματα και φυσικά και εμείς χρωστάμε την ύπαρξη
μας στην βαρυτική δύναμη
Αναπάντητα Συμπαντικά Ερωτήματα
Παρά την συνέπεια και την αξιοσημείωτη επιτυχία του μοντέλου της κανονικής
Θερμής Μ. Ε στην περιγραφή της εξελίξεως του Σύμπαντος, αυτή δεν απαντά στην
αρχικήν φάση (ήτοι στο 1/100 του δευτερολέπτου), πάνω σε αρκετά ζητήματα. Η
θεωρία της Μ. Ε μοιάζει ωσάν ο «δημιουργός» να σκηνοθέτησε την δημιουργία
του σύμπαντος κάπως έτσι: Με το μαγικό του ραβδί, ή με την νοητική του δύναμη
να έβαλε όλα τα εκρηκτικά του υλικά (νετρόνια, πρωτόνια, ηλεκτρόνια κ.α) στο
δεδομένο χώρο, τον οποίον εδημιούργησε προς τούτο, ανέβασε την θερμοκρασία
και συνακόλουθα και την πίεση στο άπειρο και την στιγμή Μηδέν πυροδοτήθηκε η
Μ. Ε. Η θεωρία αυτή ξεκινάει από ένα συμβατικό σημείο Μηδέν, και ουδέν μας
λέγει:
α/ Για την ύλη και ενέργεια που υπήρχαν πριν στο Σύμπαν,
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β/ Την θερμοκρασία, την πυκνότητα, τις δυναμικές, τα πεδία, το μέγεθος του
Σύμπαντος ή των μερών του, προ της εκρήξεως του
γ/ Την τάξη ή την αταξία σ’ αυτό.
Εν αντιθέσει με τους σύγχρονους κοσμολόγους οι αρχαίοι πρόγονοι μας δίνουν
μιά περισσότερο ολοκληρωμένη θεωρία, όχι κατ’ ανάγκη πειραματικά δομημένη,
αλλά με περισσότερη λογική και αληθοφάνεια. Το σπουδαιότερο ότι αφήνουν πε‐
ριθώρια στο άτομο να σκεφθεί και να προβληματισθεί μέσα από το γενικό πλαίσιο
που τοποθετούν την Κοσμογονία. Το ζήτημα τούτο μέχρι πρό τινός ήτο περισσότε‐
ρο φιλοσοφικό και λιγότερο επιστημονικό πρόβλημα. Τώρα με την ανάπτυξη της
τεχνολογίας που μπορούμε να ανιχνεύσουμε σε μεγάλα βάθη τόσον τον μεγαλό‐
κοσμο όσο και τον μικρόκοσμο τα πράγματα αλλάζουν.
Άλλα Ερωτήματα της Μ. Ε:
1/Το Επίπεδον Πρόβλημα
‐Γιατί η πυκνότης της ύλης στο Σύμπαν είναι τόσο κοντά στην κρίσιμη τιμή α‐
στάθειας μεταξύ της διαρκούς επεκτάσεως και της επανόδου σε μιά Μεγάλη Κα‐
τάρρευση (Big Crunch);
2/ Το Οριζόντιον Πρόβλημα
‐Γιατί το Σύμπαν φαίνεται το ίδιο από όλες τις διευθύνσεις όταν αυτό υψώνεται
εκτός των συνήθων αποσυνδεδεμένων περιοχών. Το πρόβλημα τούτο είναι το
πλέον οξύ για τις πολύ μαλακές κοσμικές ακτινοβολίες μικροκυμάτων του χώρου;
3/Το Πρόβλημα Διαταραχής της Πυκνότητος
‐Γιατί οι διαταράξεις με τις οποίες εγένετο η κατάρρευση της ύλης και ο σχημα‐
τισμός των Γαλαξιών, πρέπει να είναι πρωτογόνου προελεύσεως; Αν ναι πως γεν‐
νήθηκαν αυτές;
4/ Το Πρόβλημα της Μαύρης Ύλης
‐Από τι συνίσταται το πρωτόγονο υλικό του Σύμπαντος; Οι υπολογισμοί της πυ‐
ρηνοσύνθεσης συνηγορούν ότι η μαύρη ύλη του σύμπαντος δεν αποτελείται από
κανονική ύλη –νετρονίων και πρωτονίων; Τότε από τι αποτελείται;
5/ Το Πρόβλημα των Εξωτικών Λειψάνων
‐Οι εναλλαγές φάσεως στο πρώιμο Σύμπαν αναπόφευκτα εγείρουν τοπογραφι‐
κά ελαττώματα, όπως μονοπολικά και εξωτικά σωματίδια. Γιατί αυτά δεν τα βλέ‐
πουμε σήμερον;
6/ Το Πρόβλημα της Θερμικής Κατάστασης
‐Γιατί πρέπει το Σύμπαν να αρχίζει με θερμική ισορροπία, όταν δεν υπάρχει μη‐
χανισμός με τον οποίον να μπορεί να διατηρείται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες;
7/ Το Πρόβλημα της Κοσμολογικής Σταθεράς
8/ Γιατί είναι η κοσμολογική σταθερά 120 τάξεις σε μέγεθος μικρότερο απο την
αφελώς αναμενομένη βάσει της κβαντικής βαρύτητας;
9/ Το Πρόβλημα της Μοναδικότητος (singularity)
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‐Γιατί η κοσμολογική μοναδικότης στο t=0 (πρόκειται για την στιγμή ΜΗΔΕΝ της
ενάρξεως της Μ. Ε) είναι άπειρη ενεργειακώς κατάσταση πυκνότητος και θερμο‐
κρασίας, έτσι ώστε η θεωρία της Γενικής Σχετικότητας προβλέπει την διάσπαση
της.
Ως γνωστόν η Μ. Ε εξηγείται ως ένα μοναδικό φαινόμενο (singularity) που έγινε
άπαξ και αυτό είναι αδύνατον να επαναληφθεί στο Σύμπαν, διότι διαφορετικά δεν
θα ήτο μοναδικό. Όμως τέτοια λογική σκέψη στα πλαίσια του άπειρου και αιώνιου
χωροχρόνου είναι αν μη τι άλλο αδιανόητη.Ισοδυναμεί σαν να λέμε ότι σε ένα α‐
πέραντο αγρό ξεφύτρωσε μια μόνον παπαρούνα ή μέσα στο σύμπαν ζωή υπάρχει
μόνον στη Γη μας
10/ Το Πρόβλημα της Χρονικής Κλίμακος
‐Γιατί είναι οι ανεξάρτητες μετρήσεις της ηλικίας του Σύμπαντος σύμφωνες με
την χρησιμοποίηση της σταθεράς του Hubble's και προς τον αστρικό χρόνο ζωής;
11/ Το πρόβλημα της μη Ακτινωτής Φυγής των Αστέρων
Με την μεγάλη έκρηξη Big Bang θα έπρεπε κανονικά η φυγή των αστέρων να
είχε διάταξη ακτινωτή δηλαδή από το κέντρο προς την διάμετρο σφαιρικώς, ήτοι
προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει με το πυροτέχνημα. Όμως
από ότι φαίνεται δεν υπάρχει καμιά τέτοια ένδειξη.
α) Πως οι πλανήτες είναι δεσμευμένοι με την αμοιβαία έλξη και την ταχύτητα
περιστροφής τους και δεν έχουν ακτινωτή φυγή; (users.otenet.gr/~tzinis/FHYSICS‐
Gr.htm)
β) Γιατί οι πλανήτες κινούνται σε ένα επίπεδο γύρω από τον ήλιο, που είναι
ασυμβίβαστο και ανεξήγητο μετά από μια έκρηξη;
γ) Αν απομακρύνονταν θα έπρεπε η μετατόπιση του φάσματος να τείνει προς
το ερυθρό.
Όταν οι πηγές του φωτός (αστέρες‐ γαλαξίες) απομακρύνονται το λαμβανόμενο
φάσμα τείνει προς το ερυθρό. Αντίθετα όταν πλησιάζουν τούτο τείνει προς το ιώ‐
δες. Τούτο εξηγείται με το φαινόμενο Doppler κατά το οποίον όταν ένα τραίνο
πλησιάζει σφυρίζον, ο ήχος του είναι οξύς. Αντίθετα όταν απομακρυνόμενο, ο ήχος
του γίνεται αμβλύς.
Γιατί παρατηρείται τέτοια μετατόπιση; Ο συνδυασμός λογικής και αντικειμενι‐
κότητας και οι γνώσεις μας σε όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία φυσικής μας
φέρνει ποιο κοντά στην αλήθεια και στην πραγματικότητα. Ό,τι δεν ξέρουμε, είναι
υπό αμφισβήτηση μέχρι να το ερευνήσουμε, αν φυσικά η έρευνα είναι μέσα στις
δυνατότητες μας. Την φαντασία την χρησιμοποιούμε όταν έχουμε εξαντλήσει τα
συγκεκριμένα μέσα και τους γνωστούς φυσικούς νόμους με σοβαρότητα, και με
αντικειμενική, ερευνητική και εφευρετική φαντασία. Πάνω σε επιστημονικά θέμα‐
τα καλόν είναι να μην μιλάμε φανατικά και δογματικά, αλλά ερευνητικά και με
αμφισβήτηση.
Το Θεϊκό Ρολόι του Νεύτωνος. Ο Νεύτων ζήτησε από το θεό απο καιρού σε και‐
ρό να κουρδίζει το ρολόι του Σύμπαντος. Σήμερα κανένας αστροφυσικός δεν θα
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τολμούσε να κάνει μιά τέτοια εισήγηση, ακόμη και αν πίστευαν ότι ο δημιουργός
είναι σταθερώς κουρδίζων το ρολόι για να μην σταματήσει. Καθώς απέδειξαν τα
πειράματα των τελευταίων ολίγων αιώνων, οι καιροί για την θεοκοσμική δημιουρ‐
γία φαίνεται να έχει παρέλθει.
Η Επιστήμη και η Θεολογία έχουν προοδευτικά γίνει διακεκριμένες περιοχές
κατανόησης και η συγχώνευση τους κρίνεται ακατάλληλη. Παρά ταύτα υπάρχουν
ακόμη θεολογούντες επιστήμονες και επιστημολογούντες θεολόγοι που παραπλη‐
ροφορούν την κοινή γνώμη, εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των μη ειδικών. Σκόπιμα
λοιπόν αφήνουν την παιδεία σε αθλία κατάσταση ώστε να έχουν μάζα πρόθυμη να
γίνουν πιστοί των δογμάτων και οπαδοί των κομμάτων και των ποδοσφαιρικών
συγκροτημάτων.
Ως γνωστόν οι βιβλικές ημέρες της δημιουργίας του κόσμου και οι γεωλογικές
εποχές της γης βρίσκονται σε πλήρη ασυμφωνία και πρέπει κάποτε να αποκαλυφ‐
θεί πλήρως η αλήθεια. Όμως κανένας δεν τολμά να ξεστομίσει αυτήν την απλή και
οφθαλμοφανή αλήθεια.
Η θεολογία είναι Μύθος και δεν πρέπει να μπαίνει εμπόδιο στην επιστημονική
αλήθεια. Ωστόσο από της ελεύσεως της νέας φυσικής, η νοημοσύνη των επιστη‐
μόνων έχει αλλάξει κάπως. Ορισμένοι τείνουν να διατηρούν ακόμη σχέσεις μεταξύ
της κβανικής θεωρίας και ενίων εκ των απόψεων της ανατολικής ιδεοληψίας. Ομι‐
λούν λ.χ για τον «όγδοον δρόμο του ‘Hadrons=Ανδρόνια (ήτοι των οκτώ επιτευγ‐
μάτων της τετάρτης Ευγενούς Αλήθειας) Αυτά τα επιτεύγματα συνιστούν τον πυ‐
ρήνα των πνευματικών πρακτικών της Βουδιστικής θρησκείας. Τα Hadrons είναι τα
Baryons (=Βαρυόνια) και Mesons (=Μεσόνια) Η Ελληνική Γλώσσα και το Ελληνικό
Πνεύμα είναι παρόντα, ακόμη και στους μύθους της Ινδίας όπου μετεφέρθη μερι‐
κές χιλιετίες πριν από τον Διόνυσον, Ηρακλήν κ.α ο Πολιτισμός.
Το Βατικανό ‘Καπελώνει’ τη Κβαντική Θεωρία. Για να μην μείνει παραπονεμέ‐
νος ο Πάπας και το Βατικανό οι επιστήμονες αναζητούν περαιτέρω συσχετισμούς
μεταξύ της ιδέας της κβαντικής θεωρίας και του δόγματος της Καθολικής Εκκλησί‐
ας. Μόνον στον πρωτοπόρο Ελληνισμό, τον οποίον και παραχάραξαν αγρίως και
αντέγραψαν κακώς όλοι αυτοί δεν κάνουν μνεία. Έστω κι’ αν ο Ελληνισμός εκφρά‐
ζει αλληγορικώς τις μεγάλες συμπαντικές αλήθειες. Κανείς από τους σημερινούς
νάνους δεν κοιτάζει το μεγάλο δένδρο του Ελληνισμού που έδωσε τον κορμό και
τους καρπούς, αλλά τις μεταλλαγμένες παραφυάδες του. Και ας μιλάνε ακόμη με
επιστημονικούς όρους Ελληνικούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να απο‐
δώσουν φιλοσοφικά και επιστημονικά νοήματα.
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7ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΛΑΝΕΣ ΟΠΕΣ
Κβάντα‐Μικρόκοσμος
Όπως έχει λεχθεί ανωτέρω οι θεωρίες του Αϊνστάιν περιγράφουν τον Μεγάκο‐
σμο (γαλαξιών, άστρων και λοιπών ουράνιων σωμάτων), ενώ η Κβαντική Μηχανική
περιγράφει τον Μικρόκοσμο. Αυτή ανεκαλύφθη τα 30 χρόνια πρώτα χρόνια του
20ού αιώνα και έχει πολλούς πατέρες (Πλάνκ, Μπορ, Πάουλι, Σρέντιγκερ, Χάιζεν‐
μπεργκ, Ντιράκ κ. α), εν αντιθέσει με την θεωρία της Σχετικότητος που έχει έναν
και μόνον πατέρα, τον Αϊνστάιν.
Τι είναι η Κβαντομηχανική; Είναι ένας βασικός κλάδος της θεωρητικής Φυσικής
με ευρεία εφαρμογή στην πειραματική Φυσική, η οποία αντικαθιστά την κλασσική
Μηχανική και τον Ηλεκτρομαγνητισμό σε ατομικά και υποατομικά μεγέθη. Αυτή
έχει αντικαταστήσει την Νευτώνια Μηχανική και τον κλασσικό Ηλεκτρομαγνητισμό
υπό την έννοια ότι παρέχει ακριβείς μετρήσεις και περιγραφές αρκετών φαινομέ‐
νων, τα οποία οι κλασσικές θεωρίες δεν επεξηγούν επαρκώς στα ατομικά και υπο‐
ατομικά μεγέθη. Ομού με την Γενική θεωρία της Σχετικότητος η Κβαντική Μηχανι‐
κή‐αποκαλούμενη και κβάντουμ ηλεκτροδυναμική‐ είναι ένας πυλώνας της μο‐
ντέρνας Φυσικής για την μελέτη του εσωτερικού της Ύλης.
Η Δομή των Κβάντα. Πατέρας της κβαντικής μηχανικής είναι ο Πλάνκ, ο οποίος
το 1900 εισήγαγε το κβάντα. Τι είναι το Κβάντα; Κατά τον Πλάνκ, η ενέργεια εμφα‐
νίζεται, εκλύεται και απορροφάται σε μικρά πολύ μικρά «πακέτα», τα κβάντα. Ο
Δημόκριτος θεώρησε ότι αν συνεχίζεις αδιάκοπα να την τέμνεις την ύλη, θα φθά‐
σεις στο τέλος σε ένα μικρό σωμάτιο που δεν τέμνεται άλλο. Το σωμάτιο αυτό το
ονόμασε Α‐τομο (=Ατμητον). Κάτι παρόμοιο έκανε ο Πλάνκ για την Ενέργεια. Αυτός
θεώρησε ότι αν αδιάκοπα συνεχίζεις να τέμνεις την ενέργεια θα φθάσεις στο τέ‐
λος σε ένα μικρό μέγεθος ενέργειας που δεν διαιρείται άλλο. Το μικρό αυτό μέγε‐
θος ενέργειας το ονόμασε Κβάντα. Αυτό το μικρό μέγεθος ενέργειας, το κβάντα
έμελλε να οδηγήσει την επιστήμη σε μιά από τις μεγαλύτερες επιστημονικές επα‐
ναστάσεις, την κβαντική επανάσταση.
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Τηλεμεταφορά, τηλεπάθεια, παράλληλα σύμπαντα... Μπήκαν στο λεξιλόγιο της
επιστήμης χάρη σε μια ανατρεπτική και παράξενη θεωρία: την κβαντική μηχανική.
Ιδού η επεξήγηση:
Για πολλούς ο σπουδαιότερος φυσικός του 20ού αιώνα ήταν ο Αμερικανός Ρί‐
τσαρντ Φέινμαν. Κι όμως ακόμα και αυτός ο ιδιοφυής επιστήμονας και νομπελί‐
στας μπροστά στο μυστηριώδη κόσμο των κβάντων στεκόταν έκθαμβος, σε τέτοιο
βαθμό μάλιστα ώστε είχε δηλώσει «κανείς άνθρωπος στον κόσμο δεν καταλαβαί‐
νει πλήρως την κβαντική θεωρία». Πράγματι, μέχρι σήμερα είναι η πιο ανατρεπτι‐
κή, η πιο επαναστατική θεωρία που έχει υπάρξει. Περιγράφει έναν κόσμο που α‐
ποτελείται από σωματίδια που διαδίδονται σαν κύματα, τα οποία μπορούν να βρί‐
σκονται ταυτόχρονα σε διαφορετικές θέσεις, να διασχίζουν σαν φαντάσματα φαι‐
νομενικά αδιάβατα εμπόδια, να υπερτίθενται με τέλεια συγχρονισμένο τρόπο και
να δημιουργούν δεσμίδες λέιζερ που μπορούν να κόβουν μέταλλα.
Η κβαντική τηλεμεταφορά είναι γεγονός
Δύο ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες, μία κινεζική και μία καναδική, απέδειξαν
για πρώτη φορά κβαντική τηλεμεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις, με την μετάδο‐
ση κβαντικών πληροφοριών, κωδικοποιημένων σε σωματίδια του φωτός, μέσω
υπαρχόντων καλωδίων οπτικών ινών σε δύο πόλεις:
Η Κινεζική ομάδα, στη Χεφέι της Κίνας (σε απόσταση 12,5 χιλιομέτρων) και στο
Κάλγκαρι του Καναδά (6,2 χιλιόμετρα). Οι σχετικές δημοσιεύσεις, που παραπέ‐
μπουν σε ελαφρώς διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις, έγιναν στο περιοδικό φωτο‐
νικής "Nature Photonics" από τις δύο ομάδες, με επικεφαλής αντίστοιχα τον Ζιαν‐
Γουέι Παν του Πανεπιστημίου Επιστήμης & Τεχνολογίας της Κίνας στη Σαγκάη και
τον Βόλφγκανγκ Τίτελ του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι.
Η καναδική ομάδα πέτυχε ταχύτερη κβαντική τηλεμεταφορά πληροφοριών από
την κινεζική, αλλά με μειωμένη αξιοπιστία και σε μικρότερη απόσταση. Δεν απο‐
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κλείεται έτσι στο μέλλον, σύμφωνα με άλλους ειδικούς, να προκύψει ένας συνδυ‐
ασμός των δύο αυτών λύσεων.
Τα πρώτα πειράματα κβαντικής τηλεμεταφοράς έγιναν το 1997 σε απόσταση
μόνο λίγων δεκάδων εκατοστών. Το 2012 ο φυσικός 'Αντον Τσάϊλινγκερ του Πανε‐
πιστημίου της Βιέννης πέτυχε κβαντική τηλεμεταφορά στην απόσταση‐ρεκόρ των
143 χιλιομέτρων, αλλά σε κενό χώρο, πάνω από δύο Κανάρια νησιά. Όμως είναι
τελείως διαφορετικό πράγμα η κβαντική μετάδοση δεδομένων μέσω του καλωδι‐
ακού δικτύου τηλεπικοινωνιών μιας πόλης. Η κβαντική τηλεμεταφορά μέσω των
δικτύων οπτικών ινών έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια
και την ταχύτητα των συνδέσεων του διαδικτύου.
«Τα δύο νέα πειράματα μπορούν να θεωρηθούν ορόσημο στο δρόμο για τον
μακροπρόθεσμο στόχο, δηλαδή τη δημιουργία ενός κβαντικού Ίντερνετ μέσω ο‐
πτικών ινών, που θα συνδέουν μεγάλες πόλεις», δήλωσε ο Γιοχάνες Κόφλερ του
Ινστιτούτου Κβαντικής Οπτικής Μαξ Πλανκ του Μονάχου, σύμφωνα με το "New
Scientist". (Πληροφορίες ΑΠΕ‐ΜΠΕ)
Πρώτη συνθήκη Bohr: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινούνται γύρω από τον πυ‐
ρήνα μόνο σε ορισμένες κυκλικές τροχιές στις οποίες η ενέργειά τους είναι κβα‐
ντισμένη. Οι τροχιές αυτές ονομάζονται επιτρεπτές τροχιές. Οι επιτρεπτές τροχιές
έχουν ακτίνα (σύμβολο r) που καθορίζεται από την κβαντική συνθήκη: επιτρεπτές
τροχιές είναι οι τροχιές στις οποίες η στροφορμή (σύμβολο L) των ηλεκτρονίων εί‐
ναι ακέραιο πολλαπλάσιο του ħ (ħ=h/2π). Με αυτή τη συνθήκη η στροφορμή γίνε‐
ται μέγεθος κβαντισμένο αφού μπορεί να πάρει μόνο διακριτές τιμές. (h:Σταθερά
του Πλανκ, n:κύριος κβαντικός αριθμός)
Η Οπτική συνθήκη του Bohr: Το ηλεκτρόνιο όταν κινείται στις επιτρεπόµενες
τροχιές έχει ορισµένη ενέργεια και δεν εκπέµπει ακτινοβολία. Όταν ένα ηλεκτρό‐
νιο µεταπηδήσει από τροχιά µε ενέργεια Ε2 σε τροχιά µικρότερης ενέργειας Ε1,
τότε εκπέµπει ακτινοβολία ενώ αντίθετα όταν απορροφά ακτινοβολία µεταπηδά
από τροχιά χαµηλότερης ενέργειας σε τροχιά ψηλότερης ενέργειας. Σε κάθε περί‐
πτωση η ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται είναι ίση µε την διαφορά Ε2‐Ε1.
Η ενέργεια που εκπέµπεται γενικά από κάθε σύστηµα ατόµων είναι ακέραιο πολ‐
λαπλάσιο ενός στοιχειώδους ποσού ενέργειας, του κβάντου ενέργειας, γνωστού
και σαν φωτόνιο.
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Κβαντική υφή του χρόνο‐χώρου
Ταξίδια στο χρόνο και στο χώρο μέσω «σκουληκότρυπας»

Μεταξύ δύο περιοχών του αναδιπλωμένου Σύμπαντος, μπορεί να σχηματιστεί
σκουληκότρυπα (κοσμική σήραγγα), η οποία συνδέει μια λευκή με μια μαύρη τρύ‐
πα. Το φως ακολουθεί την καμπυλότητα του χώρου. Θεωρητικά ένας ταξιδιώτης
του Διαστήματος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια κοσμική σήραγγα που είναι
ακίνητη σε σχέση με τη Γη, για να κόψει δρόμο κατά τη μετάβασή του απο το γε‐
γονός Α στο Β και μετά να επιστρέψει,μέσω μιας κινούμενης κοσμικής σήραγγας,
στη Γη πριν από τη στιγμή που ξεκίνησε!!

89
Ταξίδι μέσω σκουλικότρυπας
Εδώ δίδεται η απάντηση στο παράδοξο φαινόμενο της μεταπτώσεως στην τα‐
χύτητα του φωτός: Το ίδιο το περιβάλλον δεν σε αναγνωρίζει σαν δικό του υλικό
αλλά κάτι που δεν υπάρχει γιατί έχει μεγάλη ταχύτητα και δεν μπορεί να σε φθεί‐
ρει άρα δεν υπάρχεις για αυτό. Επίσης όταν φθάνεις την ταχύτητα του φωτός εξα‐
ϋλώνεσαι και γίνεσαι διάσπαρτα μόρια και δεν μπορείς να φθαρείς από την ηλικία
γιατί δεν έχεις ύλη (γι αυτό βλέπεις ότι δεν γερνούν όσοι πάνε στο χρόνο π.χ στις
ταινίες) και ακόμη ότι δεν σε επηρεάζει η βαρύτητα,τίποτα,μόνο η μαύρες τρύπες.
Η έννοια του χρόνου αντικατοπτρίζει την ακολουθία των γεγονότων.
Στην εφαρμοσμένη ψυχολογία, χρόνος αντίδρασης είναι εκείνος που παρεμ‐
βάλλεται ανάμεσα σ’ ένα ερέθισμα (για παράδειγμα οπτικό ή ακουστικό) και στην
αντίδραση από το άτομο που εξετάζεται.

Μελανές Οπές
Μελανές Οπές: οι καταπακτές του διαστήματος Σύμφωνα με την θεωρία της
διαρκούς Μεγάλης Έκρηξης δεν είναι μιά στιγμιαία έκρηξη που δημιούργησε τα
πάντα –όπως πιστεύουν ως τώρα‐ αλλά μιά συνεχής διαδικασία που λαμβάνει χώ‐
ρα στο Σύμπαν αιωνίως. Αυτή η διαδικασία ανάγεται στην δημιουργία των νέων
κόσμων και ταυτόχρονα στην αποδόμηση των παλαιών μέσω των «μελανών ο‐
πών» οι οποίες καταβροχθίζουν τα πάντα λόγω της τεράστιας βαρύτητος την ο‐
ποίαν διαθέτουν. Ούτως εχόντων των πραγμάτων ο Ηλιος μας μετά από μερικά
δισεκατομμύρια χρόνια θα μεταβληθεί σε “λευκό νάνο” και εν συνεχεία θα κα‐
ταρρεύσει και θα σε «μαύρη τρύπα». Τότε θα καταβροχθήσει όλο το ηλιακό σύ‐
στημα και φυσικά και την Γη.
Η Μ. Ε ίσως να απετέλεσε το πρώτο εμπύρευμα για να γίνει η πρώτη ένωση
δύο αντίθετων σωματιδίων (ενός ενεργειακού σωματιδίου με ένα υλικό σωματίδι‐
ο) εκ των οποίων προέκυψεν ο Κόσμος. Κατ’ άλλους το σωματίδιο αυτό ήτο το φω‐
τόνιον, ενώ κατ’ άλλους άλλο. Τούτο είναι παραπλήσιο με την θερμοπυρηνική έ‐
κρηξη. Για να επιτευχθεί απαιτείται τεράστια θερμοκρασία ως εμπύρευμα. Άπαξ
όμως και δημιουργήθηκε η πρώτη αιτία –η πρώτη υδρογονική έκρηξη‐αυτή συ‐
ντηρείται διότι στα στόμια των τεράστιων «μελανών οπών» και των κβάσαρ συμ‐
βαίνουν πυρηνικές εκρήξεις από τις οποίες δημιουργούνται καινούργιοι γαλαξίες
και αστέρες και εξ αυτών γίνεται η γέννηση και εξέλιξη νέων Κόσμων εντός του
Σύμπαντος. Αν αυτή η θεωρία της συνεχούς εξελίξεως εγένετο αποδεκτή ασφαλώς
θα είχαμε μιά ανανέωση της επιστημονικής σκέψεως, αναφορικά με την προέλευ‐
ση της δημιουργίας του Κόσμου και της 4ης διαστημικής διαστάσεως.
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Μαύρη Τρύπα
blackholestorm_chandra

Κανείς δεν μπορεί να φαντασθεί από τούδε αν περάσει ενα διαστημοπλοίου
μέσα από την Μαύρη Τρύπα μακρυνού Γαλαξία. Τι νέους κόσμους ή νέα σύμπαντα
θα συναντήσει στην έξοδο του; (Artist illustration of a spacecraft passing through a
wormhole to a distant galaxy. Image credit: NASA) Όμως θα είναι τόσο τεράστια η
βαρυτική δύναμη εντός της μελανύς οπής ώστε θα κονιορτοποιήσει και το ισχυρό‐
τερο όχημα.
Όταν ένα αστέρι είναι μεγάλου μεγέθους υπάρχει η πιθανότητα όταν εξαντλή‐
σει τα καύσιμα του να καταρρεύσει (συρρικνωθεί) όχι σε αστέρι νετρονίων, αλλά
σε κάτι ακόμη πολύ‐πολύ μικρότερο με πυκνότητα μάζας που τείνει. στο άπειρο.
Τότε ο αστέρας γίνεται Μαύρη Τρύπα.. Ενα αντικείμενο απο την Γη σε μιά Μαύρη
Τρύπα θα ζύγιζε 100 δισεκατομμύρια φορές περισσότερο. Αν η Γη μας μετατρέπε‐
το σε Μαύρη Τρύπα, θα είχε το μέγεθος ενός κερασιού. Οι Μαύρες Τρύπες δεν
φαίνονται διότι το φως κυριολεκτικά απορροφάται λόγω της μεγίστης βαρύτητος
που επικρατεί εκεί μέσα. Επομένως η ανωτέρω απεικόνιση είναι φανταστική και
όχι πραγματική. Πως τις αντιλαμβανόμαστε τις Μαύρες Τρύπες; Από την ισχυρό‐
τατη βαρυτική τους έλξη. Στο κέντρο όλων των Γαλαξιών υπάρχει μιά μεγάλη
Μαύρη Τρύπα. Βεβαίως δεν γίνονται όλα τα αστέρια Μαύρες Τρύπες μετά την κα‐
τάρρευση τους. Είναι δυνατόν να γίνουν είτε Λευκοί
Οι σκουληκότρυπες είναι λύσεις στις εξισώσεις πεδίου του Einstein για τη βα‐
ρύτητα που ενεργούν ως «σήραγγες», συνδέοντας σημεία του χωρόχρονου κατά
τέτοιο τρόπο ώστε το ταξίδι μεταξύ των σημείων μέσω της σκουληκότρυπας να
μπορεί να διαρκέσει πολύ λιγότερο χρόνο από όσο το ταξίδι μέσω του συνηθισμέ‐
νου χώρου.Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι σκουληκότρυπων που ενδιαφέρουν τους
φυσικούς: Οι Λορεντζιανές (Lorentzian) σκουληκότρυπες (από τη Γενική Σχετικότη‐
τα) και οι Ευκλείδιες σκουληκότρυπες (από την σωματιδιακή φυσική).
Οι Λορεντζιανές σκουληκότρυπες είναι ουσιαστικά οι συντομότεροι δρόμοι μέ‐
σω του χώρου και του χρόνου. Μελετώνται κυρίως από τους εμπειρογνώμονες στη
βαρύτητα του Einstein, και εάν υπάρχουν στην πραγματική ζωή θα ήταν περισσό‐
τερο‐ή‐λιγότερο παρόμοιες με τη σκουληκότρυπα στο Star Trek: Deep Space 9.
(Αλλά να θυμηθείτε, ότι η ταινία είναι ακριβώς για ψυχαγωγία, έτσι μην προσπα‐
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θείτε να εξαγάγεται λεπτομερή φυσική από το DS9. Στην καλύτερη περίπτωση θα
σας δώσει μια ασαφή γενική ιδέα για το τι κάνει).

Κύρτωση χωρο‐χρόνου λόγω βαρύτητος

Η σχέση του χρόνου με εμάς είναι πολύ μικρή τόση μικρή όση η ύπαρξη μας σε
σχέση με όλο το σύμπαν. Και αυτό το λέω γιατί η ζωή μας είναι το
1/1.000.000.000.000. ενός δευτερόλεπτου του σύμπαντος όλου. Οπότε δεν γίνεται
να γιορτάζουμε το 2000 και να λέμε ότι όλα που συμβαίνουν με τον δικό μας κό‐
σμο είναι για μας,γιατί για το σύμπαν είναι ένα τίποτα ο χρόνος μας.Τώρα υπάρ‐
χουν θεωρίες για ταξίδια στο χρόνο σύμφωνα με τον τύπο E=mc2 που λέει ότι ό‐
ταν πλησιάζεις την ταχύτητα του φωτός μεταφέρεσαι στο χρόνο και το χώ‐
ρο.Λοιπόν αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι το εξής.Όταν μια οντό‐
τητα φτάσει το φως τότε ενώνεται με την αντί‐ύλη του και μεταφέρονται σε μια
διάσταση που ο χρόνος σταματά. Γιατί όμως σταματά;;
Οι εξισώσεις του Einstein δείχνουν ότι μια τέτοια ανωμαλία δεν προκαλεί απλά
μια λακκούβα στο φανταστικό επίπεδο φύλλο του χωροχρόνου, αλλά δημιουργεί
ένα τούνελ που τρυπάει το επίπεδο φύλλο και στιγμιαία μας συνδέει με την άλλη
του πλευρά. Που βρίσκεται η άλλη του πλευρά; Μπορεί να βρίσκεται κάπου αλλού
στο χωροχρόνο, είτε στο παρελθόν είτε στο μέλλον ή ακόμη να βρίσκεται και σε
ένα άλλο Σύμπαν. Υποτίθεται ότι στα μυθιστορήματα οι «Κυρίαρχοι του Χρόνου»
είναι εκείνοι που πρώτοι κατάφεραν να τιθασεύσουν τη δύναμη των μαύρων ο‐
πών για να αρχίσουν τα πειράματά τους με το ταξίδι στο χρόνο. Αν μπορούσατε να
περάσετε ένα διαστημόπλοιο μέσα από ένα τέτοιο τούνελ ή αλλιώς σκουληκότρυ‐
πα όπως λέγεται, θα είχατε ανακαλύψει το μυστικό των ταξιδιών στο χρόνο. Κάτι
τέτοιο είναι φυσικά αδύνατο με την παρούσα τεχνολογία αλλά στο μέλλον ποιος
ξέρει;
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Εικαστική Μελανή Οπή

Οι Μελανές Οπές λόγω της τεράστιας βαρύτητος την οποίαν διαθέτουν κατα‐
βροχθίζουν τα πάντα, ακόμη και το φως. Ούτως εχόντων των πραγμάτων ο Ήλιος
μας μετά από πέντε περίπου δισεκατομμύρια χρόνια θα μεταβληθεί σε “λευκό νά‐
νο” και εν συνεχεία θα καταρρεύσει και θα μεταβληθεί σε «μαύρη τρύπα». Τότε
θα καταβροχθίσει όλο το ηλιακό σύστημα και φυσικά και την Γη μας. Ίσως η Μ. Ε
να απετέλεσε το πρώτο εμπύρευμα για να γίνει η πρώτη ένωση δύο αντίθετων
σωματιδίων (ενός ενεργειακού σωματιδίου με ένα υλικό σωματίδιο) ή δύο χορ‐
δών, εκ των οποίων προέκυψεν ο Κόσμος. Κατ’ άλλους το σωματίδιο αυτό ήτο το
φωτόνιον, ενώ κατ’ άλλους άλλο. Τούτο είναι παραπλήσιο με την θερμοπυρηνική
έκρηξη. Για να επιτευχθεί απαιτείται τεράστια θερμοκρασία ως εμπύρευμα. Γι’ αυ‐
τό στις θερμοπυρηνικές βόμβες χρησιμοποιείται ατομική βόμβα, η οποία δημι‐
ουργεί την κατάλληλη θερμοκρασία για να ενεργοποιηθεί η θερμοπυρηνική σύ‐
ντηξη των πυρήνων του υδρογόνου. Άπαξ όμως και δημιουργήθηκε η πρώτη αιτία
–η πρώτη υδρογονική έκρηξη‐αυτή συντηρείται διότι στα στόμια των τεράστιων
«μελανών οπών» των κβάσαρ συμβαίνουν πυρηνικές εκρήξεις από τις οποίες δη‐
μιουργούνται καινούργιοι γαλαξίες και αστέρες και εξ αυτών γίνεται η γέννηση και
εξέλιξη νέων Κόσμων εντός του Σύμπαντος. Αν ζούσαμε τόσο πολύ ώστε να είμα‐
στε μάρτυρες της εξελίξεως του Κόσμου από δισεκατομμυρίων ετών ως σήμερον
και να επεκτείναμε την ζωή μας και στο μέλλον, τότε ασφαλώς θα είχαμε αξιόπι‐
στες πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή θα είμαστε εις θέσιν, είτε να επιβεβαιώ‐
σουμε την θεωρία της στιγμιαίας Μεγάλης Έκρηξης, είτε την θεωρία της ομαλής
και συνεχούς εξελίξεως του Κόσμου μας. Αν αυτή η θεωρία της συνεχούς εξελίξε‐
ως εγένετο αποδεκτή ασφαλώς θα είχαμε μιά ανανέωση της επιστημονικής σκέ‐
ψεως, αναφορικά με την προέλευση της δημιουργίας του Κόσμου και της 4ης δια‐
στηματικής διαστάσεως.
Με βάση την θεωρία της βαθμιαίας εξέλιξης, ο Κόσμος αυτός άρχισε να σχημα‐
τίζεται προ της Μ. Ε και συνεχίζει να εξελίσσεται βαθμιαία, ήτοι γαλαξίας προς γα‐
λαξίαν, και μετά την Μ.Ε. Το δομικό του υλικό είναι το υδρογόνο, το οποίον με την
σύντηξη κάτω από υψηλότατες θερμοκρασίες δημιουργεί τα πάντα, ήτοι: τους γα‐
λαξίες, τους αστέρες, τα νεφελώματα, τους κβάσαρ, τις «μαύρες τρύπες», αλλά
και τους ενεργούς πυρήνες του υδρογόνου, τα σωματίδια ήτοι πιόνια, λεπτόνια,
νετρόνια, νετρίνα, quark‐gluon κ. α Το υδρογόνο εκτοξεύεται από τους κβάσαρ εν
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είδη πελώριων πιδάκων στο Σύμπαν και σχηματίζει τα νεφελώματα, στο κέντρο
των οποίων συντελείται σύντηξη των πυρήνων του υδρογόνου και εξ αυτού με την
επενέργεια της βαρύτητος δημιουργούνται τα διάφορα ουράνια σώματα του με‐
γαλόκοσμου, αλλά και τα σωματίδια του μικρόκοσμου.
Κάθε φωτεινό στίγμα της φωτογραφίας είναι και μιά Μαύρη Τρύπα, δηλαδή
ένα εργαστήρι απορροφήσεως ενέργειας από τον πέριξ διαστημικό χώρο. Όμως
επειδή ουδέν απόλλυται στο Σύμπαν αυτή η ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί σαν δο‐
μικό υλικό για την δημιουργία άλλων Αστέρων, Γαλαξιών ή και Κόσμων Κατά τον
φυσικό‐μαθηματικό Πριγκοζίν, στο Σύμπαν επικρατούν χαοτικές συνθήκες δηλα‐
δή:« το Χάος έχει την ικανότητα να αυτοργανώνεται και να παράγει νέες ουσίες
και νέες καταστάσεις που ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να προβλέψει».
Τούτο σημαίνει ότι το Χάος δεν είναι στατικό αλλά δυναμικό και δημιουργός
των πάντων. Το Σύμπαν έχει εντροπίαν και κινείται διαρκώς προς την αλλαγήν και
αποσύνθεση του. Χαοτική όμως είναι και η ψυχή μας, η οποία συνεχώς μεταβάλ‐
λεται, χωρίς να είμαστε εις θέσιν να καθορίσουμε από ποιες δυνάμεις ωθείται
στην αλλαγή και τελικά στην γήρανση και στο θάνατο. Θαρρείς και υπάρχει κά‐
ποιος μυστικός κώδικας στο DNA όλων των πραγμάτων εντός του Σύμπαντος και
καθορίζει την συμπεριφορά αλλά και τον χρόνο ζωής των.

Διαφορετικά Σύμπαντα
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8ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ‐ΠΑΡΟΝ‐ΜΕΛΛΟΝ
Υλη και Αντιύλη
Η αντιύλη είναι η μορφή της ύλης που αποτελείται από τα αντισωματίδια των
σωματιδίων που συγκροτούν τη συνήθη ύλη. Για παράδειγμα, ένα άτομο αντι‐
υδρογόνου αποτελείται από ένα αρνητικά φορτισμένο αντιπρωτόνιο, γύρω από το
οποίο περιστρέφεται ένα θετικά φορτισμένο ποζιτρόνιο. Αν ένα σωματίδιο και ένα
αντισωματίδιο έρθουν σε επαφή, και τα δύο καταστρέφονται και παράγεται ηλε‐
κτρομαγνητική ακτινοβολία.
Στην πρώτη περίπτωση, όταν δηλαδή βρίσκεται το καθένα από αυτά τα φορτία
σε διαφορετική θέση, λέμε ότι είναι σε κατάσταση τάξεως, Τότε αυτά επιδέχονται
κάθε δυνατό συνδυασμό με την κάθε δυνατή μετάθεση τους. Στην κατάσταση αυ‐
τή συνιστούν την Υλη και την αντιύλη. Οι κοσμολόγοι έχουν καταλήξει ότι η Υλη εί‐
ναι περισσότερη από την Αντιύλη. Όμως ακόμη δεν έχει γίνει κατανοητόν γιατί
συμβαίνει τούτο. Το Σύμπαν φαίνεται να μην περιέχει σημαντικές ποσότητες α‐
ντιύλης, παρ' όλες τις προσδοκίες πως και οι δύο θα πρέπει να δημιουργήθηκαν
σε ίσες ποσότητες κατά τη διάρκεια της Μ.Ε. Που πήγε λοιπόν όλη η αντιύλη; Μία
πιθανή ερμηνεία θα ήταν πως μία λεπτή και μη αναμενόμενη διαφορά στις ιδιότη‐
τες ύλης και αντιύλης, οδήγησε σε μία μικρή υπεροχή της πρώτης που επέζησε τον
αρχικό κατακλυσμό εξαΰλωσης ύλης ‐ αντιύλης.
Πειράματα στο CERN, το Fermilab, το SLAC και το ΚΕΚ παράγουν αντιύλη σε επι‐
ταχυντές σωματιδίων για να εντοπίσουν και να μελετήσουν αυτή την διαφορά. Η
αντιύλη έχει επίσης σημαντικές εφαρμογές στην ιατρική, όπως π.χ. στην τομογρα‐
φία εκπομπής ποζιτρονίων ‐ σάρωση PET. Αλλά επειδή η παραγωγή αντιύλης, α‐
κόμα και σε απειροελάχιστες ποσότητες, είναι εξαιρετικά δύσκολη, δυστυχώς η
αντιύλη δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο σε κάποιο μελλοντικό
ταξίδι στο διάστημα.
Η Τοποθεσία Ύλης και Αντιύλης Θα μπορούσε να γίνει μιά τέτοια αναπαράστα‐
ση του φωτονίου; Και βέβαια λένε οι φυσικοί. Εντός του φωτονίου τα αντίθετα
φορτία του παρελθόντος και του μέλλοντος φέρουν και το φορτίο του παρόντος,
κατά τον ίδιο τρόπο όπως δύο αντίθετες δυνάμεις γεννούν σαν αποτέλεσμα μιά
άλλη δύναμη στο σημείο τομής τους. Άρα εμείς είμαστε αποτέλεσμα του παρελ‐
θόντος και του μέλλοντος, διότι χωρίς το παρελθόν δεν θα υπήρχαμε και χωρίς
εμάς δεν θα μπορούσε να υπάρξει το μέλλον. Αν κατανοούσαμε αυτήν την αλή‐
θεια τότε θα είμαστε περισσότερο ισορροπημένοι, διότι ενώ είμαστε αιχμάλωτοι
του παρελθόντος και του μέλλοντος συχνά ξεκόβουμε και χάνουμε την επαφή και
με τα δύο (παρελθόν και μέλλον) και βαδίζομε ως να είμαστε αιωρούμενοι στο
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χάος. Άλλοτε πάλι είμαστε προσκολλημένοι στο παρελθόν και δεν διακρίνουμε το
μέλλον, οπότε πλέουμε όπως το πλοίο στην ομίχλη που δεν έχει πυξίδα, ραντάρ
και συγκεκριμένο στίγμα πλεύσεως. Αλλά και το αντίθετον συμβαίνει όταν ξε‐
χνούμε το παρελθόν και κοιτάζουμε μόνον στο παρόν και το μέλλον. Τότε μοιά‐
ζουμε σαν να λησμονούμε το λιμάνι από όπου ξεκινήσαμε Χάνουμε δηλαδή τον ί‐
διο τον εαυτόν μας και τον τόπο από τον οποίον ξεκινήσαμε.

Τα Φορτία Χρωμάτων του Ηλεκτρονίου. Σύμφωνα με την θεωρία των Χρωμά‐
των, ολόκληρο το Σύμπαν είναι συγκροτημένο από ευκρινείς αλλά ίσες ομάδες
τριών επιλογών. Οι τρεις επιλογές είναι ευκρινείς από το φορτίο χρώματος, ανα‐
φερόμενες εδώ με τα προσωρινά τους φορτία: Παρόν, Παρελθόν και Μέλλον. Αυ‐
τά βρίσκονται στο ίδιο ‘πακέτο’. Τα τρία φορτία χρωμάτων είναι επίσης όμοια και
δεν υπάρχει προτεραιότης μεταξύ τους. Εμείς οι άνθρωποι με την δική μας λογική
τους δίνουμε χρονική προτεραιότητα και κατατάσσουμε πρώτα το παρελθόν μετά
το παρόν και ύστερα το μέλλον. Αντίθετα στο νομοτεχνείο του Σύμπαντος τα
πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί μπορεί να επικρατεί διαφορετική, όχι κατ’ ανά‐
γκην ανθρώπινη, αλλά συμπαντική λογική. Αυτές οι επιλογές είναι δυνατόν να εμ‐
φανίζουν το κάθε χρώμα είτε σε ιδιαίτερη θέση (κάθε φορά διαδοχικά), ή στην ί‐
δια θέση ταυτοχρόνως και τα τρία χρώματα. Τα τρία συστατικά του Σύμπαντος το
εμφανίζουν είτε δια της κατοχής διαφορετικών διαδοχικών θέσεων, είτε δια της
κατοχής της ιδίας θέσεως ταυτοχρόνως. Το λευκό χρώμα λ.χ αποτελείται από δέ‐
σμη χρωμάτων, αλλά εμείς το αντιλαμβανόμαστε σαν ενιαίο χρώμα, ενώ αποτε‐
λείται από επτά διαφορετικά χρώματα. Τούτο σημαίνει ότι το παρελθόν, παρόν
και μέλλον που αντιπροσωπεύονται από τα διάφορα χρώματα είναι έν και το αυ‐
τό.
Θεωρία των χρωμάτων. Το χρώμα στη σχεδίαση είναι πολύ υποκειμενικό.
Μπορεί να προκαλεί διαφορετική αντίδραση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μερικές
φορές το συναίσθημα που προκαλείται έχει να κάνει με τις προσωπικές προτιμή‐
σεις του καθενός, και άλλες φορές με πολιτιστικό υπόβαθρο. Η θεωρία των χρω‐
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μάτων είναι μια επιστήμη από μόνη της. Μερικές φορές, η αλλαγή της απόχρωσης
ή του κορεσμού ενός χρώματος μπορεί να προκαλέσει εντελώς διαφορετικά συ‐
ναισθήματα. Ο όρος πολιτιστικές διαφορές σημαίνει πως ένα χρώμα που μπορεί
να είναι χαρούμενο και ζωηρό σε ένα κράτος, σε ένα άλλο μπορεί να είναι κατα‐
θλιπτικό. Όλα αυτά μας εισάγουν στην σπουδή του φωτονίου το οποιον μας μετα‐
φέρει το φως και εμπεριέχει εντός του τα διάφορα χρώματα.

Συνδυασμός χρωμάτων

Το Θαυματουργό Φωτόνιο
Στην δευτέρα περίπτωση, όταν δηλαδή είναι και τα τρία φορτία χρωμάτων στην
ίδια θέση, αυτά είναι σε κατάσταση αταξίας. Και τούτο γιατί πρέπει και τα τρία
φορτία να καταλάβουν την ίδια θέση ταυτοχρόνως, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το
καθένα από αυτά να είναι εντός των δύο άλλων. Όταν συμβαίνει αυτή η συνθήκη,
δηλαδή της ταυτόχρονης συγκατοικήσεως των στην ίδια θέση αυτό καλείται Φω‐
τόνιον
Τι είναι το Φωτόνιο; Το Φως το εκπέμπουν τα ηλεκτρόνια των ατόμων του υ‐
δρογόνου. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια του φωτονίου θα παρα‐
σταθεί με ισοσκελές τρίγωνο. Έστω λοιπόν ένα ισοσκελές τρίγωνο με γωνίες α’, β’,
γ’ Τοποθετούμε τώρα στις τρεις γωνίες του ισοσκελούς τριγώνου τα τρία φορτία
χρωμάτων του ηλεκτρονίου. Αυτά αντιστοιχούν στις τρεις επιλογές εκ των οποίων
έχει δομηθεί το Σύμπαν. Τότε τα τρία φορτία χρωμάτων είναι σε κατάσταση τάξε‐
ως. Εάν τώρα συρρικνώσουμε το τρίγωνο όσο γίνεται ώστε να φέρομεν τις τρεις
γωνίες να συμπέσουν κατά μήκος των κάθετων διχοτόμων, αυτές όλες θα συμπέ‐
σουν στο αυτό σημείον και θα συναντηθούν ομού στο κέντρον του τριγώνου, 0.
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Τότε τα φορτία χρωμάτων μετατρέπονται σε φωτόνιο. Τα φορτία τότε είναι σε κα‐
τάσταση αταξίας, διότι το καθένα είναι εντός των δύο άλλων, ήτοι:
1/ Το α’ είναι εντός του β’ και του γ’
2/Το β’ είναι εντός του α’ και του γ’
3/ Το γ’ εντός του α’ και του β’.
Τα τρία φορτία χρωμάτων (βασικά συστατικά του σύμπαντος) συνυπάρχουν
ταυτοχρόνως εντός του φωτονίου, διότι το καθένα απο τα τρία συνυπάρχει εντός
των δύο άλλων. Επιστημονικώς τα τρία βασικά φορτία χρώματος του Σύμπαντος
συνυπάρχουν ταυτοχρόνως εντός του φωτονίου, έκαστον εκ των τριών ευρισκομέ‐
νων εντός των άλλων δύο.
Η τριχοτόμηση του φωτονίου εκπεφρασμένου ως (α, β, γ) εξηγεί γιατί αυτό υ‐
ποτίθεται ότι διασπάται σε έξη ομάδες, των τριών ζευγών φορτισμένων λεπτονίων
και αντιλεπτονίων, εκπεφρασμένων σε όλες τις δυνατές επιλογές ως (α,β,γ) (α,γ,β)
(β, α, γ) (β,γ, α) (γ,α,β) και (γ, β, α)
Καθώς η τριχοτόμηση απαιτεί το α’ να είναι εντός του β’ και του γ’, αυτό είναι
ταυτοχρόνως εντός του γ’ και του β’. Αυτό συμβαίνει διότι το β’ δεν δύναται να έ‐
χει προτεραιότητα επί του γ’, ούτε το γ’ επί του β’, ούτε φυσικά το α' επί του β' και
γ', ένεκα των ίσων φορτίων τους.
Οι δύο καταστάσεις (α’ εντός του β’ και γ’, και α’ εντός του γ’ και β’) συνυπάρ‐
χουν. Το ίδιο ισχύει και για το β’, το οποίον είναι εντός αμφοτέρων α’ και γ’, και γ’
και α’. Το αυτό ισχύει και για το γ’, το οποίον είναι εντός του β’ και α’, και εντός
του α’ και β’. Όθεν τα τρία φορτία χρωμάτων καταλαμβάνουν ήδη τις έξη κατα‐
στάσεις που αντιστοιχούν στις έξη εναλλαγές του (α, β, γ) οι οποίες σχηματίζουν
τα έξη φορτισμένα λεπτόνια και αντιλεπτόνια. Ετσι επαληθεύεται ο Ηράκλειτος
όταν έλεγε «το ΕΝ εις το ΠΑΝ», αλλά και ο Δημόκριτος που ήθελε τον Κόσμο συ‐
γκροτημένο από «άτομα» (δηλαδή μη τεμνόμενα, τα οποία θεωρούσε ως την κοι‐
νή δομική ουσία του κάθε πράγματος στο Σύμπαν. Εξ άλλου και ο Παρμενίδης
στον καθορισμό του Όντος, εννοούσε ότι αυτό εκφράζει το Σύμπαν.
Το τρισυπόστατον του σύμπαντος είναι η έκφραση του μυστηρίου του μοναδι‐
κού ΕΝΟΣ εκ του οποίου σχητατίζονται τα Πάντα. Δεδομένου ότι καθένα απο τα
τρία συστατικά του φωτονίου στην ύλη και αντί‐ύλη έχει δική του ευκρινή θέση
και μοιάζει καθ’ όλα με τα άλλα δύο συστατικά, αγόμεθα στο συμπέρασμα ότι και
οι άνθρωποι μοιάζουν μεταξύ τους στην βασική συγκρότηση, καίτοι είναι χωρι‐
σμένοι σε επί μέρους οντότητες.
Τρισυπόστατη η Δομή του Σύμπαντος;
Να σημειώσουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν ιδιαίτερα την Τριάδα διότι
κατά τον Πυθαγόρα «αντιπροσωπεύει την τρισυπόστατη δομή του κόσμου» Εξ αυ‐
τής έλκει την καταγωγή και η χριστιανική Αγία Τριάς ήτοι Πατήρ, Υιός και Αγιον
Πνεύμα, τα οποία εδανείσθη πολύ βραδύτερον ο Χριστιανισμός από την Ελληνική
Γραμματεία.
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Ο Ορφεύς δίδαξε ότι: «ο θεός εδημιούργησεν πρώτον τον Αιθέρα. Περί δε τον
Αιθέρα ήτο Χάος και Νυξ ζοφώδης, και εσκέπαζεν όλα όσα ήσαν υπό τον Αιθέρα.
Το σκότος ήτο πριν της διακοσμήσεως και εσκέπαζεν την Γην. Ύστερον δε διεπέρα‐
σεν, ή διέσχισεν το φως τον Αιθέρα και εφώτισεν όλη την κτίσιν. Λέγει το φως αρ‐
χαιότατον και υπέρτατον πάντων, το οποίον ονόμασεν τρισσώς (κατά τρεις τρό‐
πους) κατά τον χρησμόν του Απόλλωνος, ήτοι Μήτιν (Σκέψη), Φως, Ζωοδοτήρα.
Τας τρεις ονομασίας έλεγεν μίαν δύναμιν, και έν κράτος τούτων, τον θεόν, τον ο‐
ποίον ουδείς βλέπει, ούτε εννοεί την φύσιν και μορφήν αυτού. Και εξ αυτής της
δυνάμεως έγιναν πάντα Ήλιος, Σελήνη, άστρα, Γη, θάλασσα και λοιπά ορώμενα και
αόρατα. Διά των τριών δυνάμεων έγιναν, λέγει, τα πάντα και τα πάντα ήτον ο
θεός» [Ωγυγία τομ. Α! Αθ. Σταγειρίτης, εκδ. Ελευθέρα Σκέψις] Μήπως με τον συμ‐
βολισμό «Μήτιν (=Σκέψη), Φως, Ζωοδοτήρα“ εννοούσαν τα τρία φορτία χρωμά‐
των του φωτονίου; Διότι τα πάντα συμφωνούν με την θεωρία των φορτίων των
χρωμάτων εκτός από τα διαφορετικά ονόματα;
Πως εξηγείται οι αρχαίοι λαοί να βρίσκονται τόσο κοντά στην επιστημονική α‐
λήθεια; Ητο μήπως από ενορατική διαίσθηση; Η μήπως έμειναν αυτές οι γνώσεις
από κάποιον προγενέστερο προκατακλυσμιαίο Πολιτισμό;
Η μόνη εξήγηση είναι ότι είτε προϋπήρξαν προηγούμενοι πολιτισμοί που άφη‐
σαν αυτά τα ψήγματα και τα οποία επέζησαν διά μέσου των αιώνων και μετά την
καταστροφή των, ή η συμπαντική συνείδηση μπορεί να φανερώσει τα μυστικά της
μέσω της λογικής και της ενοράσεως (έκτης αίσθησης) σε ορισμένους χαρισματι‐
κούς ανθρώπους στη Γη αυτό είναι μια πραγματικότης.
Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον Είναι συμμετρικά αντίθετα και αποτελούν την
πηγή του παρόντος. Το παρόν ορίζεται ως το σημείον τομής του παρελθόντος και
του μέλλοντος. Για μας, ο χρόνος κινείται από το παρόν προς το μέλλον και αυτό
λέγεται θετική κίνηση. Η κίνηση από το παρόν προς το παρελθόν θεωρείται αρνη‐
τική και φυσικά αδύνατη. Προκειμένου να συνυπάρχει (το παρόν προς το μέλλον)
με την αντίθετη κατεύθυνση (ήτοι από το παρόν προς το παρελθόν) αυτή πρέπει
να τοποθετηθεί σε ένα άλλο σύμπαν, διότι δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν. Και
τούτο διότι ο χρόνος δεν μπορεί να ρέει ταυτοχρόνως σε δύο αντίθετες κατευθύν‐
σεις, δηλαδή και προς το μέλλον και προς το παρελθόν. Όθεν ένας ‐ας τον ονομά‐
σουμε‐«αντι‐χρόνο “ μπορεί να υπάρχει μόνον σε ένα “αντι‐σύμπαν“. Τούτο κα‐
λείται σύμπαν του Feynman's ή του «μειούμενου χρόνου» και αναπαρίσταται από
δύο τεμνόμενες σφαίρες εκ των οποίων η μιά αντιπροσωπεύει το μέλλον και η άλ‐
λη το παρελθόν. Το σημείο τομής των δύο σφαιρών είναι το παρόν. Αυτή είναι η
θεωρητική εξήγηση. Πως μπορεί όμως αυτό να εξηγηθεί πρακτικά χωρίς να παρα‐
τηρηθεί διαχωρισμός σύμπαντος και αντισύμπαντος;
Διαχωρισμός Σύμπαντος και αντι‐σύμπαντος Το 1928, ο A.M. Dirac επρότεινε
μία εξίσωση σχετικότητος για την λειτουργία του κύματος του ηλεκτρονίου. Όμως
καίτοι η ενέργεια σωματιδίου είναι πάντα θετική στην παραδοσιακή φυσική, αυτό
μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό σε σχετικιστική μηχανική, ένεκα της τε‐
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τραγωνικής ρίζας της εξισώσεως. Να πως, ενώ επιδιώκουμε την φυσική σημαντι‐
κότητα της αρνητικής ενεργειακής καταστάσεως, σκοντάφτουμε πάνω στην ύπαρ‐
ξη της αντι‐ύλης και των αντι‐σωματιδίων, τα οποία είναι λιγότερο ενεργητικά κα‐
θώς αυτά επιταχύνονται. Σημειωτέον ότι κάθε σωματίδιο έχει κι’ ένα συνοδό αντι‐
σωματίδιο. Αυτά ενεργούν παράξενα, ως δηλαδή να είναι προσδεδεμένα με ελα‐
στικό δεσμό και όσο απομακρύνονται αλλήλων, αντί να μειώνεται η αμοιβαία έλξη
τους, σ’ αυτά τόσο πιό πολύ αυξάνει η δύναμη έλξεως μεταξύ τους. Λογικά εκεί
πρέπει όθεν να είναι ένα σύμπαν αντι‐σωματιδίων ή αντιύλης που τα έλκει αρνη‐
τικά. Αυτό καλείται αντι‐Σύμπαν και εκφράζεται ως {U‐} (δηλαδή αρνητικό σύμπαν)
Στο αντι‐Σύμπαν, το φωτόνιον είναι το δικό του αντισωματίδιο, και η σταθερά
Planck είναι αρνητική. Οι ενοποιημένες θεωρίες απαιτούν την απόλυτη συμμετρία
των {U+} (θετικό Σύμπαν) και {U‐} (αρνητικό Σύμπαν) κατά την στιγμή της δημιουρ‐
γίας. Αλλά στην περίπτωση αυτή:
‐Γιατί δεν εξουδετέρωσαν η μία την άλλη;
‐Πως από την εξαφάνιση του αντι‐Σύμπαντος{U‐}καταλήγει η παρούσα κοσμική
ασυμμετρία; Επ’ αυτού οι αστροφυσικοί ασχολούνται με δύο κύριες υποθέσεις:
1η Υπόθεση: Το Σύμπαν {U+} και το αντι‐Σύμπαν {U‐} να διαχωρίζονται δι’ ενός
κενού, το οποίον εμποδίζει την καταστροφή αλλήλων,
2η Υπόθεση: Το Σύμπαν και αντι‐Συμπαν πιθανόν να είναι πολύ μακράν αλλή‐
λων στο χώρο, έτσι ώστε να μην επηρεάζει το ένα το άλλο.
Τούτο μπορεί να ανιχνευθεί μόνον από τηλεσκόπιο αντι‐νετρίνων ή του φαινο‐
μένου της μη διατήρησης του βαρυονικού αριθμού, που συνέβη πολύ ενωρίς όταν
συνέβη η μεγάλη έκρηξη. Τούτο εξηγείται με την θεωρία ότι πρωτόνια και αντι‐
πρωτόνια κατέστρεψαν τα μεν τα δε και μόνον τα περισσά πρωτόνια επιβίωσαν.
3η Υπόθεση: Η τρίτη υπόθεση είναι πολύ διαφορετική από τις δύο πρώτες, και
βασίζεται στις δύο περιπτώσεις επί τη βάσει της εκτεθείσης θεωρίας στα προη‐
γούμενα κεφάλαια για να εκφράσουμε μαθηματικώς την Μεγάλη Έκρηξη.Αυτή
αναπαρίσταται υπό δύο σχεδιαγραμμάτων του Euler‐Venn, τα οποία συμβολίζουν
την σχέση των δύο ίσων επιλογών.
4η Υπόθεση:Στην πρώτη περίπτωση προ της μεγάλης εκρήξεως (Big Bang) δε‐
χόμεθα ότι το (Σύμπαν) {U+} και (αντι‐Σύμπαν) {U‐} στο παρόν, στο παρελθόν και
στο μέλλον είναι ενωμένα.
Αν μπορούσε κάποιος να ζήσει στο χώρο αυτό, θα ζούσε ταυτοχρόνως στο πα‐
ρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Τούτο σημαίνει ότι όλα τα συμβαίνοντα στο
παρελθόν, παρόν και μέλλον θα εγένοντο ορατά από το άτομο αυτό ταυτοχρόνως.
Επομένως εκεί θα μπορούσε κάλλιστα να ζήσει την αρχαία μας ιστορία, ή να ξανα‐
δεί την Μεγάλη Έκρηξη, ή και να δει αυτά που θα συντελεσθούν στο μέλλον. Με‐
γαλειώδες και ασύλληπτο για την γήινη λογική.Δια της αμοιβαίας εξουδετερώσεως
εκείνα σχηματίζουν την τάξη των πρωτόγονων φωτονίων {U0}
Στην δεύτερη περίπτωση η Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang) έχει διαιρέσει το πρωτό‐
γονο Σύμπαν σε παρελθόν, παρόν και σε μέλλον.
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Το παρόν είναι το σημείον της τομής των δύο σφαιρών που προαναφέραμε με‐
ταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος. Το σημείο τομής τούτων σχηματίζεται
από την διπλή σφαίρα (υπερ‐σφαίρα) που ήδη περιγράψαμε ανωτέρω με τα τρία
στρώματα ήτοι:α/Παρελθόν, β/ Παρόν και γ/ Μέλλον που αναφέρονται Η ως Σύ‐
μπαν{U+}, αντι‐Σύμπαν {U‐}
Το g συμβολίζει τα πρωτόγονα φωτόνια τα οποία διέφυγαν από την Big Bang
και εμποδίζουν την μετάβαση μας στο παρελθόν.
Γιατί είναι Αδύνατη η Μετάβαση στο Αντι‐Σύμπαν;
Στο μοντέλο αυτό, το Παρόν, είναι το σημείον τομής μεταξύ του παρελθόντος
και μέλλοντος. Τούτο δεν είναι μία σφαίρα, αλλά αμφιβληστροειδείς φακοί, εάν οι
κύκλοι του σχεδιαγράμματος 2 αντικατασταθούν με σφαίρες. Στο δεύτερο διά‐
γραμμα τοποθετείται το Σύμπαν{U+}στην άνω επιφάνεια του φακού (προς την με‐
ριά του μέλλοντος) και το αντι‐Σύμπαν {U‐} στην κατώτερη (παρελθόν) πλευρά κά‐
τω απο την ύλη. Η τοποθεσία της αντιύλης έχει όθεν βρεθεί. Αυτή δεν έχει εξαφα‐
νισθεί, αλλά δεν δύναται να παρατηρηθεί από το Σύμπαν της κανονικής ύλης, κα‐
θώς αυτή χωρίζεται από αυτό με τον ενεργειακό φραγμό g (ήτοι τα πρωτόγονα
φωτόνια τα οποία διέφυγαν από την Big Bang)
Το τμήμα λοιπόν που περιλαμβάνεται μεταξύ των εφαπτόμενων μερών των
δύο σφαιρών είναι το Παρόν. Ας υποθέσουμε την άνω σφαίρα ότι συμβολίζει το
μέλλον και την κάτω σφαίρα ότι συμβολίζει το παρελθόν. Το σημείον τομής των
δύο σφαιρών συμβολίζει το στερεό Παρόν (ήτοι το μέρος που εφάπτονται οι δύο
σφαίρες) Ο παρόν Κόσμος είναι ό,τι υπάρχει στο εφαπτόμενο στερεό μέρος, ενώ ο
κάτω κόσμος είναι ό,τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια που βλέπει προς την κά‐
τω σφαίρα του παρελθόντος. Προς τα άνω (της ύλης) έχει το φανταστικό Μέλλον
του Σύμπαντος {U+} και προς τα κάτω (της ύλης) το άυλο παρελθόν του αντι‐
Σύμπαντος{U‐} Στο μοντέλο αυτό, Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον δημιουργούνται
ταυτοχρόνως, αλλά μόνον το παρόν είναι πραγματικό. Τα άλλα δύο είναι πιθανό‐
τητες της παρουσίας του Σύμπαντος και αντι‐Σύμπαντος.

Κύκλοι Σύμπαντος και Αντισύμπαντος

Στο σχεδιάγραμμα 1 εμφαίνονται δύο εφαπτομένοι κύκλοι του Σύμπαντος και
Αντισύμπαντος.
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Σφαίρα σύμπαντος και αντι‐σύμπαντος

Στο σχεδιάγραμμα 2 εμφαίνονται δύο εφαπτομένες σφαίρες του Σύμπαντος και
Αντισύμπαντος
Πώς Δημιουργήθηκε ο Κόσμος της Ύλης;
Στο διάγραμμα 2, η τομή του παρόντος μεταξύ του μέλλοντος και του παρελθό‐
ντος αποτελείται από στρώμα ύλης και στρώμα αντιύλης που χωρίζονται από ένα
στρώμα φωτονίων. Πως μπορεί αυτή η διαίρεση να εξαφανισθεί; Δύο διαδικασίες
που αρχίζουν στην ίδια κατεύθυνση, μπορούν να εμφανισθούν ως εξής:
Πρώτον, το στρώμα των φωτονίων διαλύεται σε ύλη και αντι‐ύλη, και το Σύ‐
μπαν{U+} και αντι‐Σύμπαν{U‐} αλληλοεξουδετερώνονται μεταξύ τους. Η αντίδραση
επεκτείνεται στο ζεύγος Σύμπαν/αντι‐Σύμπαν και τα μετατρέπει σε ενέργεια, δη‐
μιουργώντας ένα δεύτερο πρωτόγονο Σύμπαν μέσω μιάς αντιστρόφου Μ. Ε (Big
Bang) {U0} Τώρα είμαστε στο πρώτο στάδιο.
Δεύτερον. Η διαδικασία η οποία μεταλλάσσει το Σύμπαν από το στάδιον δύο
στο στάδιον τρία αρχίζει επίσης με την διάλυση των φωτονίων της ύλης και αντιύ‐
λης. Όμως αυτά επιστρέφουν στα αντίστοιχα Σύμπαντα, των οποίων είναι συ‐
μπληρώματα, και σχηματίζουν τις ξεχωριστές θετικές και αρνητικές τάξεις που πε‐
ριγράφηκαν ανωτέρω. Τα στοιχεία τούτων ποικίλουν από μηδέν έως θετικά και
άπειρα αρνητικά.
Τρίτον. Η μετάβαση από το στάδιο δύο στο τρία θα λάβει χώραν ως εξής: Έχου‐
με επιλέξει την υπόθεση από το προηγούμενο ένα διότι, σύμφωνα προς τις Γρα‐
φές, οι «Εκλεκτοί» και οι «Απόβλητοι» θα χωρισθούν σε δύο ευδιάκριτα σύμπα‐
ντα. Τότε εμείς θα είμαστε στο στάδιο τρία.
Ιδού πως δογματίζει η σημερινή επιστήμη με τους αθανάτους πρωτόπλαστους.
Αυτή η περιοχή του χαμένου Παραδείσου εξηγεί:
α/ γιατί το πρωτόγονο Σύμπαν διαλύθηκε,
β/ γιατί το γένος των θεών (Ζευς και Ηρα) ήσαν αθάνατοι, ενώ τα μετέπειτα γέ‐
νη θνητά. Παρεμφερείς δοξασίες εκφράζει και η Ιουδαιοχριστιαντική θρησκεία με
τον Αδάμ και την Εύα, κατ΄ αντι.
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9ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
Το Σύμπαν είναι το Παν, χωρίς να εξαιρείται κάτι. Είναι Ιερό, Αιώνιο, Ατε‐
λεύτητο, Αγέννητο, Μονογενές, Αυτοδημιούργητο, Δημιουργικόν και Ανόλε‐θρο.
Επομένως το σύγχρονο σύμπαν δεν είναι το Συν‐παν των αρχαίων Ελλήνων αλλά
ενας από τους πολλούς κόσμους.
Η Αρχή του Τέλους; Το ερώτημα αυτό γεννά δύο συμμετρικά ερωτήματα:
1/Πόσο πρωτόγονο συμπαντικό υλικό διαλύθηκε;
2/ Τι απέγινε η Μαύρη Ενέργεια και η Μαύρη Υλη που ξεχύθηκαν από την Μ. Έ:
Μαύρη Ενέργεια σύμφωνα με την θεωρία της Σχετικότητος είναι μιά υποθετική
αρνητική ενέργεια η οποία ασκεί ισχυρή αρνητική πίεση στο υπαρκτό Σύμπαν. Ετσι
εξηγούνται αφ΄ενός:
α/ η παρατηρουμένη επιταχυνομένη επέκταση του σύμπαντος
β/ το έλλειμμα της χαμένης ενέργειας μετά την Μ. Ε.
Πως θα τελειώσει ο Κόσμος (Σύμπαν); Σύμφωνα με τις απόψεις των κοσμολό‐
γων το τέλος του σύμπαντος είναι ζοφερόν, όχι διότι το προφητεύουν οι προφήτες
των διαφόρων θρησκειών, αλλά διότι έτσι δείχνουν τα δεδομένα της επιστήμης.
Βέβαια ακόμη δεν έχουν δοθεί οριστικές απαντήσεις στο θέμα τούτο. Αυτό θα ε‐
ξαρτηθεί αν το σύμπαν είναι ανοιχτό, κλειστό, ή επίπεδο. Σε περίπτωση που τούτο
είναι ανοιχτό, όπως δείχνει προς το παρόν η επιταχυνομένη επέκταση του, τότε θα
ξεπαγιάσουν τα συστατικά μας (εμείς δεν θα υπάρχουμε σαν βιολογικά άτομα) σε
τρομακτικά χαμηλές θερμοκρασίες. Διότι καθώς θα σβήσουν οι ήλιοι θα επέλθει
κάθοδος της θερμοκρασίας στο απόλυτο μηδέν. Αυτό για τον Ήλιο μας προβλέπε‐
ται σε πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, οπότε θα έχει εξαντλήσει τα καύσιμα του και
θα μεταβληθεί σε λευκό νάνο, ή σε μαύρη τρύπα.
Μαύρη Υλη: Αυτή βρίσκεται μεταξύ του διαστρικού και διαγαλαξιακού χώρου
και χρησιμοποιείται για την δημιουργία των νέων κόσμων. Έχει όμως παρατηρηθεί
ότι αυτή αναλώνεται ταχύτερα από την Μαύρη Ενέργεια και γι’ αυτό επιτρέπει την
συνεχή επέκταση του Σύμπαντος. Οι κοσμολόγοι ισχυρίζονται ότι αν μειωθεί η
Μαύρη Υλη τότε οι γαλαξίες θα απομακρυνθούν αλλήλων πέρα του ορατού φω‐
τός, διότι η ταχύτης των θα υπερβεί την ταχύτητα του φωτός. Τότε το φως των γα‐
λαξιών θα υστερεί να φθάσει ως εμάς ή τα δικά μας ηλεκτρομαγνητικά κύματα
που τρέχουν με την ταχύτητα του φωτός να φθάσουν σ’ αυτούς. Επομένως και
στην περίπτωση που αποκαταστήσουμε επικοινωνία αυτή θα διακοπεί λόγω της
απομακρύνσεως σε ιλιγγιώδεις αποστάσεις στα πέρατα του διαστήματος. Σύμφω‐
να με την θεωρία αυτή ο κόσμος θα καταστραφεί δια της απομακρύνσεως αλλή‐
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λων και της εξαντλήσεως των πυρηνικών καυσίμων του Ηλίου και των λοιπών α‐
στέρων.
Ο Αέναος Κύκλος: Γέννηση‐Ωρίμανση ‐ Θάνατος Ολα όσα δημιουργούνται, κά‐
ποια ημέρα θα πεθάνουν, διότι όλα στην φύση υπακούουν στο νομοτελειακό κύ‐
κλο Γέννηση‐Ωρίμανση και Θάνατος. Το Σύμπαν επειδή είναι αδημιούργητο είναι
ανόλεθρο, αδιαίρετο και αιώνιο. Εκείνο που μετασχηματίζεται και αλλάζει στο Σύ‐
μπαν είναι: ο/οι Κόσμος/οι σ’ αυτό. Διότι είναι νομοτέλεια η συνεχής αλλαγή και η
αέναος μεταβολή. Εάν υποθέσουμε, ότι το πρωτόγονο Σύμπαν ήτο φύσεως φωτο‐
νικής, το κάθε τι που περιλαμβάνεται σ’ αυτό είναι φωτόνια. Όμως τα φωτόνια τα‐
ξιδεύουν για δισεκατομμύρια έτη φωτός πριν αυτά ανιχνευθούν από τα τηλεσκό‐
πια μας, και αυτά στο διηνεκές θα συνεχίσουν τις τροχιές τους όσο χρόνο δεν συ‐
ναντούν κάποιο φυσικό εμπόδιο. Τούτο σημαίνει ότι το ελεύθερο φωτόνιο είναι
αιώνιο, όσο καιρό δεν συναντά μπροστά του κάποιο εμπόδιο για να του σταματή‐
σει την κίνηση. Στο σταθερό και πρωτόγονο Σύμπαν πριν δημιουργηθεί η ύλη, το
φωτόνιο ήτο αθάνατο και μπορούσε ως εκ τούτου να ταξιδεύει στο διηνεκές. Άρα
και σε ένα πλανήτη φωτονίων οι κάτοικοι του αποτελούμενοι από φωτόνια θα
ήσαν αθάνατοι. Αλλά υπήρξαν τέτοιοι αθάνατοι κάτοικοι; Με κίνδυνο να πέσουμε
σε μυθιστορηματική και φανταστική διήγηση ‐σαν αυτή των ουφολόγων‐οι επι‐
στήμονες λένε ΝΑΙ, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν κόσμοι φωτονίων. Και ενώ
δεν μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο, είσαι υποχρεωμένος να το δεχθείς σαν υ‐
ποθετικό και υπό εξέταση πρόβλημα. Δεν είναι ο μοναδικός υποθετικός μύθος, ο
οποίος είναι μιά παρέκλιση σ’ αυτό το κείμενο. Η Μεγάλη Έκρηξη που εξετάσαμε
εν εκτάσει είναι κι’ αυτή ένας υποθετικός μύθος ντυμένος με επιστημονική ενδυ‐
μασία και αληθοφάνεια, ως αυτή πράγματι να περιγράφει την αρχή της Γενέσεως.
Επομένως μπορούμε να εξετάσουμε κι' άλλες παρόμοιες υποθέσεις χωρίς δογμα‐
τισμό και αγκυλώσεις και προ παντός χωρίς παρεξηγήσεις.
SOS! Το Διαστημόπλοιο Γη κινδυνεύει; Η τυχαία πρόσκρουση ενός εξωγήινου
ουράνιου σώματος στη Γη δεν αποκλείεται σε βάθος χρόνου, όμως είναι ακραία
περίπτωση. Στο παρελθόν έχουν συμβεί παρόμοιες καταστροφές. Οι αστρονόμοι
έχουν αρχίσει να σκέπτονται το ενδεχόμενο προσκρούσεως ενός Αστεροειδούς και
ήδη εξετάζουν τον τρόπο αντιμετωπίσεως του φαινομένου τούτου.
Αστεροειδείς διαστάσεων μεγαλύτερων του 1 χλμ είναι εν δυνάμει μέγιστος
κίνδυνος για την Γη. Ιστορικοί και κοσμολόγοι δεν αποκλείουν η καταστροφή της
Ατλαντίδος, την οποία αναφέρει και ο Πλάτων στον «Τίμαιο » να προκλήθηκε απο
την πτώση Αστεροειδούς. Επίσης παραμένει ακόμη ανεξιχνίαστο μυστήριο η εξα‐
φάνιση των Δεινοσαύρων μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. (Ανεξήγητο το πως
βρέθηκαν θηρία με την τροφή στο στομάχι;)
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Κρατήρας που σχηματίσθηκε στη Γη από πρόσκρουση Αστεροειδούς
Impact crater here on Earth. Image credit: NASA

Αξιοι προσοχής είναι δύο επιβλητικοί κρατήρες στους Διδύμους Αργολίδας. Οι
επιστήμονες εικάζουν ότι μάλλον πρόκειται για κατακρήμνιση σπηλαίων αλλά η
όψη τους θυμίζει κρατήρες μετεωριτών, όπως αυτοί που βρίσκονται στο φεγγάρι.
Το βάθος του μικρού κρατήρα είναι 80 μέτρα μέσα στα στρώματα των προσχώσε‐
ων και η διάμετρος του είναι 150 μέτρα.

Από τις ανασκαφές στη Χαράδρα στο Πικέρμι
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Μια σπάνια φωτογραφία από τις ανασκαφές στο Πικέρμι. Ξεχωρίζουν τα αλλε‐
πάλληλα στρώματα μέσα στα οποία διατηρήθηκαν τα απολιθώματα από μαχαιρό‐
δοντες, πιθήκους, ρινόκερους, ύαινες, μαστόδοντα και άλλα είδη που δεν γνώρισε
ο άνθρωπος, αφού είχαν εξαφανιστεί πριν από την παρουσία του στον πλανήτη.
Πως βρέθηκαν όλα αυτά τα είδη που δεν συναντώνται στον Ελληνικό χώρο; Μή‐
πως από κάποια κοσμική καταστροφή που τα εναπόθεσε στην χαράδρα Πικερμίου;
Σενάρια τρόμου. Στα επόμενα λίγα χρόνια η επιταχυνόμενη εξέλιξη της υποπυ‐
ρηνικής φυσικής που σχετίζεται με την χρησιμοποίηση τεχνολογιών αυξανομένης
ισχύος θα καταστήσει δυνατή την δημιουργία υψηλών επιπέδων ενέργειας. Κά‐
ποια ημέρα εντός της τερατώδους κληρονομιάς ενός υπόγειου εργαστηρίου, μιά
ομάδα φυσικών ενόσω ερευνά για την αναζήτηση των μυστικών της ύλης, ενδέχε‐
ται να φθάσει στο κρίσιμο ενεργειακό κατώφλι, δημιουργώντας ένα διπλό και
μοιραίο φωτόνιο του οποίου η διάλυση θα προξενήσει μιά νέα Big Bang. Τότε αυ‐
τή η νέα ουσία θα εισδύσει στο μονωτικό στρώμα των φωτονίων g, και θα το δια‐
λύσει σε ύλη και αντι‐ύλη, πυροδοτώντας έτσι την διαδικασία που προαναφέρα‐
με. Τότε θα τελειώσει οριστικά τούτο το Σύμπαν. Τι θα προκύψει όμως μετά; Πι‐
θανόν μιά νέα πορεία σαν αυτή που γνώρισε το Σύμπαν στο οποίον ζούμε σήμε‐
ρον. Ερευνώντας την αρχική προέλευση του σύμπαντος ουσιαστικά ερευνούμε και
για την γνώση της τελικής διαλύσεως τούτου, η οποία θα έλθει κάποια ημέρα νο‐
μοτελειακά. Όμως μην ανησυχείτε, ηρεμίστε και ευτυχείτε.
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10ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΑΣ
Οι γαλαξίες αποτελούν τεράστια βαρυτικά συστήματα αστέρων, γαλαξιακών
αερίων, αστρικής σκόνης και (πιθανώς) αόρατης σκοτεινής ύλης.
Διαπιστώθηκε ότι στο Σύμπαν, εκτός των γαλαξιών, βρίσκεται και διασκορπι‐
σμένη αραιότατη ύλη, εξ αερίων και σκόνης ‐ συχνά πολύ αραιότερη του «κενού»
που επιτυγχάνεται πειραματικά. Έτσι η ύλη αυτή δύναται να θεωρηθεί ότι πληροί
εν γένει τον χώρο του Σύμπαντος. Και επειδή ακόμη τέτοια ύλη καταλαμβάνει όλο
τον «μεσογαλαξιακό» χώρο (διαγαλαξιακό διάστημα), δηλαδή το διάστημα μεταξύ
των γαλαξιών, γι' αυτό και ονομάζεται μεσογαλαξιακή ή διαγαλαξιακή ύλη.
Ο Γαλαξίας μας είναι ένας πολύπλοκος και μεγαλειώδης σπειροειδής γαλαξίας.
Πριν από 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια όταν άρχισε την ανάπτυξη του‐όπως όλοι οι
γαλαξίες από τα βασικά σωματίδια που σχηματίσθηκαν από την Μ.Έ ‐πρέπει να
ήτο κι’ αυτός όπως αυτός της φωτογραφίας. Αργότερα αναπτύχθηκε και από σχή‐
ματος σομπρέρο έγινε σπειροειδής και μετά άρχισε την δημιουργία των αστέρων,
των πλανητών και λοιπών ουράνιων σωμάτων. Αυτός ο γαλαξίας ασφαλώς σήμε‐
ρον θα έχει αλλάξει και θα είναι διαφορετικός, όμως εμείς σήμερον βλέπουμε
όπως αυτός ήτο προ δισεκατομμυρίων ετών. Επομένως με τα ραδιοτηλεσκόπια ε‐
πιστρέφουμε στο παρελθόν. Εάν δε εισδύσουμε σε χρόνο όσο η ηλικία του Σύμπα‐
ντος τότε θα ιδούμε θεωρητικά την στιγμή της εκρήξεως Big Bang Από την μιά ά‐
κρη ως την άλλη ο Γαλαξιακός δίσκος έχει διάμετρο 100.000 έτη φωτός,. Τούτο
σημαίνει ότι μιά ακτίνα φωτός τρέχοντας με την ταχύτητα αυτή, ήτοι 300.000 χλμ
ανά δευτερόλεπτον, χρειάζεται 100.000 χρόνια για να τον διασχίσει και να φθάσει
στην άλλη άκρη. Το Ηλιακό μας σύστημα ευρίσκεται περίπου στα 2/3 της αποστά‐
σεως από το κέντρον προς τα άκρα του γαλαξιακού δίσκου, ανάμεσα σε δύο από
τους βραχίονες του. Αυτή η μάλλον ευνοϊκή θέση μας μέσα στον Γαλαξία προσδι‐
ορίζει αυτά που βλέπουμε κάθε νύχτα στον ουρανό. Χάριν στην θέση αυτή μπο‐
ρούμε να διακρίνουμε τον γαλαξιακό δίσκο και την μεγάλη μάζα των αστέρων και
των νεφελωμάτων που τον αποτελούν. Ενώ όταν κοιτάζουμε προς τα επάνω ή
προς τα κάτω του γαλαξιακού δίσκου διακρίνουμε λίγα σχετικά άστρα.
Όταν αναφερόμαστε σε Γαλαξίες τους θεωρούμε σαν τον δικό μας ή σαν την
Ανδρομέδα, ένα μεγαλειώδες σπείρωμα που περιλαμβάνει εκατοντάδες δισεκα‐
τομμύρια αστέρες. Υπάρχουν και ακανόνιστοι γαλαξίες όχι τόσο μεγαλειώδεις
στην όψη, αλλά σχηματισμένοι από κανονική ύλη, όπως λ.χ αστέρες, πλανήτες,
ίσως ορισμένοι εξ αυτών να είναι κατοικίσιμοι στον γήινο άνθρωπο, ή να διατη‐
ρούν άλλου τύπου ζωής. Επίσης υπάρχουν και τα νεφελώματα τα οποία είναι συ‐
μπυκνώσεις ύλης, ενέργειας και σκόνης για την δημιουργία νέων γαλαξιών.
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Ο Γαλαξίας μας

Η Γαλαξιακή Λεωφόρος Η φωτεινή λωρίδα που φαίνεται στον ουρανό, την ο‐
ποία οι αρχαίοι πρόγονοι μας ονόμασαν «Γαλαξιακή Οδό» είναι το επίπεδο του
δίσκου του Γαλαξία, όπως αυτός φαίνεται από την Γη. Και ενώ εμείς τα βλέπουμε
σαν έναν ωκεανό άμμου, αυτός ο δίσκος αποτελείται από άπειρα σε αριθμό πολύ‐
χρωμα άστρα (άσπρα, κυανά, κίτρινα, κόκκινα) που συνωστίζονται μεταξύ τους, το
ένα κυριολεκτικά πάνω στο άλλο. Όμως όλα αυτά βρίσκονται σε τεράστιες απο‐
στάσεις μεταξύ τους και είναι μιά τεράστια ζούγκλα που τώρα που τα κοιτάμε άλ‐
λα έχουν πεθάνει, άλλα πεθαίνουν ή θα πεθάνουν λίαν συντόμως και άλλα γεν‐
νιούνται σε μιά αέναη και αιώνια διαδικασία καταστροφής και γεννήσεων. Όλη
αυτή η κοσμογονία καίτοι συντελείται σε χιλιάδες έτη φωτός απόσταση από εδώ
ασκούν τεράστια επιρροή πάνω στην ζωή της Γης. Γιατί στον πύρινο αυτό ποταμό
υπάρχουν απαντήσεις και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες που αφορούν
άμεσα τον χώρο και το χρόνο της ίδιας μας της ύπαρξης. Το ότι δεν βλέπουμε δια
γυμνού οφθαλμού ή με τις ατελείς μας αισθήσεις αυτές τι επιδράσεις δεν σημαί‐
νει ότι δεν ασκούνται. Το ίδιο συνέβαινε και όταν είχαμε άγνοια για άλλα θέματα
που τώρα τα πληροφορηθήκαμε, όπως λ.χ τα μικρόβια, τους υιούς, τα γονίδια κ. α,
που ενώ υπήρχαν και στο παρελθόν εμείς τα αγνοούσαμε πλήρως. Και όμως υ‐
πάρχει μιά σφαίρα ανεξήγητων φαινομένων στα οποία ακόμη δεν έχουν δοθεί ε‐
πιστημονικές εξηγήσεις και γι’ αυτό τα θεωρούμε είτε ως μη υπάρχοντα, είτε ότι
ανήκουν στην σφαίρα της μεταφυσικής και όχι της επιστήμης. Όμως με την αύξη‐
ση του γνωστικού μας επιπέδου ίσως αύριο δώσουμε επιστημονικές απαντήσεις
και τα εντάξουμε στις γνώσεις μας. Και δεν είναι λίγες οι φορές που ανακαλύ‐
πτουμε εκ νέου παλιές γνώσεις που χάθηκαν στο διάβα του χρόνου. Μιά τέτοια
περίπτωση είναι και η απάντηση στο ερώτημα:
«Από πόσο μακριά έρχεται αυτή η τεχνολογία που είχε ξεχασθεί εδώ και 2000
περίπου χρόνια; » Η φιλόξενη Ελληνική γη και οι θάλασσες κράτησαν στοργικά
στις αγκάλες τους και τους έκρυψαν από την καταστροφική μανία των βαρβάρων
και τώρα μας τους απέδωσαν σώους.
Κοιτάζοντας τα Άστρα μας δημιουργούνται πολλά ερωτήματα. Ο,τι συμβαίνει
στην γειτονιά μας λ.χ μιά μεγάλη πυρκαιά ή μία πλημύρα ή μια έκρηξη ηφαιστεί‐
ου, επηρεάζει και εμάς. Κατά παρόμοιο τρόπο ό, τι συμβαίνει στον Γαλαξία μας
επηρεάζει άμεσα τον Ήλιο και ο Ήλιος επηρεάζει άμεσα τη Γη και την ίδια τη ζωή
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μας. Ακόμη και η κατά πολύ μικρότερη Σελήνη επηρεάζει την ζωή μας με τους σε‐
ληνιακούς της κύκλους. Γι’ αυτό πρέπει να κοιτάζουμε προς τον ουρανό, διότι από
εκεί μπορεί να έλθει ή το όραμα, ή η σωτηρία (λ.χ μιά ευνοϊκή βροχή ή χαλάζι, α‐
κρίδες, κουνούπια, «γύπες» κλπ) αλλά και η καταστροφή (όπως λ.χ ένας τυφώνας,
ένας μεγάλος μετεωρίτης, ένας κομήτης, μιά ηλιακή έκλαμψη) κ.ο.κ Τώρα μάλιστα
με τις κλιματικές αλλαγές εκεί ψηλά άνοιξε η τρύπα του όζοντος και βομβαρδιζό‐
μαστε από τον Ήλιο με υπεριώδεις ακτινοβολίες. Ωστόσο κι’ εμείς με τις δραστη‐
ριότητες μας δημιουργήσαμε στρώμα όζοντος πάνω στις πόλεις μας με αποτελέ‐
σματα ολέθρια για την ζωή, την υγεία μας, την ανάπτυξη της Χλωρίδος, πανίδος
κλπ. Ως γνωστόν η ατμόσφαιρα της Γης εμποδίζει σοβαρά την παρατήρηση μας σε
μεγάλο βάθος του ουρανού. Για ν’ αποφύγουμε τούτο φτιάχναμε τα αστεροσκο‐
πεία σε υψηλές κορυφές μακράν των πόλεων, διότι αυτές θολώνουν με σωματίδια
και φως την ατμόσφαιρα. Αλλά και πάλι δεν ήτο δυνατόν να εισδύσουμε στα βάθη
του διαστήματος. Προς τούτο φτιάξαμε στις κορυφές τα Ηλεκτρονικά Ραδιοτηλε‐
σκόπια. Όμως και με τα μεγάλης εστιακής εμβέλειας Ηλεκτρονικά Ραδιοτηλεσκό‐
πια η παρατήρηση μας και πάλι περιορίζετο λόγω της παρεμβολής της ατμοσφαί‐
ρας. Αυτήν την αδυναμία ήλθε να άρει το Δορυφορικό Ραδιοτηλεσκόπιο. Περιττόν
να πούμε ότι η εικόνα του Γαλαξίου μας που βλέπουμε σήμερον είναι αυτή που
υπήρχε προ 100.000 ετών. Υπάρχουν 100 εκατομμύρια γαλαξίες στον πέριξ χώρο,
που είναι ορατοί από τα σύγχρονα τηλεσκόπια. Κάθε γαλαξίας υπολογίζεται ότι
περιλαμβάνει 100 δισεκατομμύρια αστέρες περίπου.
Το όνομα του Γαλαξίου μας. Προέρχεται απο την Ελληνική Μυθολογία και σχε‐
τίζεται με τον Ερμήν. Στον Γαλαξία μας υπάρχουν 200 δισεκατομμύρια άστρα,
πολλά δε είναι απείρως μεγαλύτερα και λαμπρότερα από τον δικό μας Ήλιο. Όμως
αυτά επειδή βρίσκονται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις φαίνονται σαν μία φωτεινή
λωρίδα που διασχίζει τον ουρανό. Το όνομα Γαλαξίας είναι Ελληνικό και σχετίζεται
με τον Ερμήν. Να τι γράφει η «Ωγυγία, τόμ. Α σελ. 397, του Αθαν. Σταγειρίτη, Ε‐
λευθέρα Σκέψις» για το όνομα του Γαλαξία:
Ο Ερμής εγεννήθη εις το όρος Κυλλήνη της Αρκαδίας, εις άνδρον, εις το οποίον
συνουσιάσθη η Μαία με τον Δία. Εκεί λοιπόν συνέλαβε τον Ερμήν, εκεί και τον ε‐
γέννησε. Έπειτα έλαβον αυτόν αι Νύμφαι και τον έλουσαν εις το όρος της Αρκαδί‐
ας Τρίκρηνα καλούμενον, επειδή είχεν τρεις κρήνας. Και δια τούτο αι πηγαί αυταί
ύστερον ήτον ιεραί του Ερμού. Ανέθρεψε δε τούτον ο Ακακος υιός του Λυκάωνος,
εις ένα λόφον Ακακήσιον απ’ αυτού καλόυμενον. Ενθα ήτον και πόλις ομώνυμος.
Κατ’ άλλους δε εγεννήθη εις Βοιωτίαν εις το Κηρύκιον όρος, και ανετράφη υπό το
δένδρον Ανδράχνη καλούμενον. Κατ’ άλλους έλαβεν αυτόν η Ηρα εις τον Ουρανόν
και τον εθήλαζεν, αγνοούσα τίνος υιός ήτον. Και αφ’ ού έμαθεν, ότι ήτον της Μαί‐
ας, τον έρριψεν από του στήθους αυτής, ενώ εθήλαζε, και εχύθη το γάλα απο του
στόματος αυτού, το οποίον εσχημάτισε τον Γαλαξίαν κύκλον εις τον Ουρανόν. Τέ‐
λος έδωσεν αυτώ ο Ήφαιστος μίαν ράβδον δια να παίζει, ότε ήτον βρέφος, η οποία
είχεν δύναμιν παράδοξον. Κατ’ άλλους δε, ο Απόλλων έδωκεν αυτήν.
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Τι είπαν άλλοι λαοί για τον Γαλαξία:
Oι Ρωμαίοι πήραν το όνομα από τους Έλληνες εκ των οποίων κατάγονται και
τον αποκαλούν «Via Lactea» (δρόμο με γάλα) Δηλαδή το γάλα από το μαστό που
θήλαζε η Ήρα τον Ηρακλή.
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τον είδαν σαν ένα μεγάλο κάμπο σπαρμένο με σιτάρι από
την θεά Ίσιδα (=Δήμητρα, ή Σελήνη, ή Περσεφόνη, Εκάτη, Νέμεσις κ.α) Οι ψαράδες
της Άπω Ανατολής είπαν τον Γαλαξία σαν ένα κοπάδι από χρυσόψαρα κ.ο.κ.
Οι αρχαίοι Ελληνες ανακάλυψαν την Αστρονομία Αυτοί εγνώριζον ότι είναι κυ‐
κλικός ο Γαλαξίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται σήμερον με την βοήθεια του δο‐
ρυφορικού ραδιοτηλεσκοπίου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα ουράνια σώ‐
ματα φέρουν Ελληνικές ονομασίες. Τούτο υποδηλώνει ότι πρώτοι οι Έλληνες ανα‐
κάλυψαν την αστρονομία και την εφήρμοσαν στην γεωργία για τον καθορισμό των
εποχών και της σποράς και προ παντός στην ναυσιπλοΐα για τον εντοπισμό του
στίγματος τους και της πορείας τους στις ανοιχτές θάλασσες και τους ωκεανούς.
Ανέκαθεν λοιπόν η ασημένια αυτή αψίδα του ουρανού εκκέντρισε το ενδιαφέ‐
ρον των ανθρώπων. Τα σύγχρονα ραδιοτηλεσκόπια εισχώρησαν βαθιά στα μυστι‐
κά του Γαλαξία και διαπιστώσαμε ότι αυτός είναι «ραβδωτός σπειροειδής» Τα πε‐
ρισσότερα άστρα του συγκεντρώνονται σε ένα γιγάντιο δίσκο που βρίσκεται στο
κέντρο. Παρ’ όλα αυτά οι σπείρες που τον περιβάλουν είναι πιό φωτεινές από τον
κεντρικό δίσκο, κι’ αυτό γιατί φωτίζονται από λαμπερά νέα αστέρια που γεννήθη‐
καν σχετικά πρόσφατα μέσα σε σύννεφα αερίων και σκόνης.
Ο Σχηματισμός των Γαλαξιών

Γαλαξίας σχήματος Σομπρέρο
(Sombrero Galaxy. Image credit: Hubble)

Υδρογόνο: Το Καύσιμο του Σύμπαντος
To υδρογόνο (λατινικά: hydrogenium, αγγλικά: hydrogen) είναι το αμέταλλο
χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο H και ατομικό αριθμό 1. Με ατομική μάζα
1,00794 (7) amu, το υδρογόνο είναι το ελαφρύτερο χημικό στοιχείο του περιοδι‐
κού πίνακα. Προσφάτως εγράφη ότι το παρήγαγον και σε ρευστή μορφή. Η μονο‐
ατομική αλλομορφή του (H1), είναι η πιο άφθονη χημική ουσία στο σύμπαν, του
οποίου θεωρείται ότι αποτελεί το 75% της συνολικής βαρυονικής μάζας.Τα άστρα
και τα υπολείμματα άστρων κύριας ακολουθίας αποτελούνται κυρίως από υδρο‐
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γόνο σε κατάσταση πλάσματος (ιονισμένου). Το πιο συνηθισμένο ισότοπο του υ‐
δρογόνου είναι το «πρώτιο» (1H), αν και η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται σπάνι‐
α, περιέχει μόνο ένα πρωτόνιο και κανένα νετρόνιο, στον πυρήνα του. Η συμπα‐
ντική δημιουργία του ατομικού υδρογόνου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά
τη διάρκεια της εποχής ανασυνδυασμού. Υπό «κανονικές συνθήκες περιβάλλο‐
ντος», δηλαδή σε θερμοκρασία 25°C και υπό πίεση 1 atm, το (χημικά καθαρό) υ‐
δρογόνο είναι ένα άχρωμο, άοσμο, άγευστο, μη τοξικό, αμέταλλο και πολύ εύφλε‐
κτο διατομικό αέριο, με μοριακό τύπο H2
Το Υδρογόνο δομικό στοιχείο του σύμπαντος παραμένει ένα πραγματικό μυ‐
στήριο στον πίνακα των χημικών στοιχείων. Όσον αφορά τα ελαφρότερα στοιχεία
που έπονται του υδρογόνου, όπως λ.χ το Ήλιον και εκείθεν κατά την ανιούσα κλί‐
μακα, αυτά σχηματίζονται μέσω της σύντηξης στους αστέρες και είναι κατανοητή
η διαδικασία. Όμως ο ρόλος του πρώτου στοιχείου στον πίνακα, δηλαδή του Υ‐
δρογόνου, είναι σκοτεινός. Για τον σχηματισμό τους έχουν φτιάξει τον από μηχα‐
νής θεό, την Μ. Ε, η οποία είναι ορατή:
α/ στα δύο άκρα των μελανών οπών,
β/ στις ενεργειακές πηγές κβάσαρ και
γ/ στους ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες.
Πόθεν το Συμπαντικό Υδρογόνο; Για όσους πιστεύουν ότι αυτό υπάρχει μέσα
στο σύμπαν, η απορία είναι γιατί δεν είναι ορατό, όπως οι γαλαξίες και τα λοιπά
σώματα; Οι επιστήμονες επινόησαν την υπόθεση της ‘Μαύρης Ενέργειας’ και της
‘Μαύρης Ύλης‘. Σύμφωνα με την θεωρία της μεγάλης έκρηξης όλο το υδρογόνο
στον Κόσμο δημιουργήθηκε εντός των πρώτων λεπτών από την μεγάλη έκρηξη. Εί‐
ναι όμως δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι στα πρώτα λεπτά δημιουργήθηκε όλο
αυτό το συμπαντικό υδρογόνο που πληροί τα πάντα. Μιά άλλη θεωρία δέχεται ότι
το υδρογόνο προυπήρχε της μεγάλης εκρήξεως. Μπορεί να μην είχε την μορφή
που έχει σήμερον, αλλά να ήτο υπό μορφήν πλάσματος, ιόντων, ή ατόμων και μο‐
ρίων εντός του συμπαντικού χάους και εξ αυτού να αντλήθηκε για την δημιουργία
των γαλαξιών και των αστρικών σωμάτων του Κόσμου. Τούτο είναι πρώτο στην
κλίμακα των χημικών στοιχείων και το πλέον διαδεδομένον στοιχείον στο Σύμπαν.
Το Υδρογόνον είναι το πρωταρχικό και κύριο στοιχείον της Δημιουργίας των κό‐
σμων. Είναι το πιό απλό στοιχείο στο Σύμπαν. Κάτω από λίαν υψηλές θερμοκρασί‐
ες εκατομμυρίων βαθμών τέσσερα άτομα Υδρογόνου μεταστοιχειώνονται σε Ήλι‐
ον, το οποίον διαθέτει δύο πρωτόνια και δύο ηλεκτρόνια. Έχει υπολογισθεί ότι η
μεταστοιχείωση αυτή του Υδρογόνου σε Ήλιον αποδίδει οκτώ χιλιοστά ενέργειας
της μάζας του υδρογόνου. Η ενέργεια αυτή υπολογίζεται με την εξίσωση του Αλ‐
μπερτ Αϊνστάιν (1879‐1955) κατά την οποίαν Ε=m.c². Ήτοι Ενέργεια ίσον με Μάζα
επί το τετράγωνο της ταχύτητος του Φωτός. Επειδή το φως κινείται με
300.000.000 μέτρα ανά/ δευτ, ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάζεται στο τετράγωνο
και γίνεται 900.000.000. Αυτή η εξίσωση ισχύει τόσον για την διάσπαση του ατό‐
μου όσο και για την σύντηξη. Έχει υπολογισθεί ότι με την διάσπαση του νερού ε‐
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νός μικρού ποτηριού θα μπορούσε να ηλεκτροδοτηθεί μιά χώρα σαν την Ελλάδα
επί ένα μήνα.
Αν επαληθευθεί η θεωρία σύμφωνα με την οποία η ταχύτητα του φωτός είναι
μεν σταθερή αλλά εξαρτάται από το χρώμα, δηλαδή από την συχνότητα τότε πολ‐
λά θα αλλάξουν στην Φυσική. Τούτο απεδείχθη ήδη στο πρώτο του πείραμα στις
Κανάριες νήσους, εάν δε αποδειχθεί και στα πειράματα που θα ακολουθήσουν τό‐
τε θα έχει καταλυτικά αποτελέσματα διότι θα καταρρίψει την θεωρία της Σχετικό‐
τητος και θα διορθώσει την εξίσωση Ε=m.c².
Πηγή Φωτός τα Ηλεκτρόνια των ατόμων του Υδρογόνου. Το Φως που κινείται
εσαεί, είναι αυτό που δημιουργεί την ιδέα του Σύμπαντος. Μέχρι σήμερα τίποτα
δεν έχει διαπιστωθεί να κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα του φωτός. Επειδή στο
Σύμπαν έχουμε τεράστιες αποστάσεις την ταχύτητα του φωτός την χρησιμοποιού‐
με για την μέτρηση των αστρονομικών αποστάσεων. Για να φθάσει το φως από
τον Ήλιο στην Γη χρειάζεται 8,3 λεπτά της ώρας, ενώ από τον Ήλιο στον Πλούτωνα
γύρω στις 5 ώρες. Από την Γη στην Σελήνη κάνει λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο,
ενώ για να φθάσει το φως από τον πλησιέστερο γαλαξία μας την Ανδρομέδα ως
εμάς, απαιτεί 2 εκατομμύρια έτη. Μετά από αυτά είναι δύσκολο να έρθουμε σε
επαφή με με τους μακρινούς γήινους πλανήτες που ενδέχεται να διατηρούν ζωή.
Στοιχείο Υδρογόνο: Ενα πραγματικό μυστήριο στον πίνακα των χημικών στοι‐
χείων. Το Υδρογόνο ως γνωστόν είναι το ελαφρότερον στοιχείο στο Σύμπαν, εξ
όσων γνωρίζουμε ως τώρα. Όσον αφορά τα επόμενα ελαφρότερα στοιχεία μετά το
υδρογόνο, όπως λ,χ το Ηλιον και εκείθεν, αυτά σχηματίζονται μέσω της σύντηξης
στους αστέρες και είναι κατανοητή η διαδικασία. Όμως ο ρόλος του πρώτου στοι‐
χείου στον πίνακα, δηλαδή του Υδρογόνου, είναι σκοτεινός. Για τον σχηματισμό
τους έχουν φτιάξει τον από μηχανής θεό, την Μ. Ε.
Σύντηξη υδρογόνου. Την λειτουργία της Ηλιακής σύντηξης απομιμείται τώρα
και ο άνθρωπος. Μετά την κατασκευή θερμοπυρηνικών υδρογονικών βομβών
προσφάτως κατηρτίσθη ένα κολοσσιαίο διεθνές πρόγραμμα με την ονομασία ITER
για την ειρηνική εκμετάλλευση της σύντηξης των πυρήνων του υδρογόνου. Αυτός
θα παράγει άφθονη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος και γενικότερον άφθονης κα‐
θαρής ενέργειας που να μην βλάπτει το φυσικό περιβάλλον. Οι δυσκολίες για την
ολοκλήρωση του προγράμματος τούτου είναι τεράστιες, αλλά και η ελπίδα να βά‐
λει ο άνθρωπος χέρι στην συμπαντική ενέργεια και να καθαρίσει το περιβάλλον
είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε ποτέ το ανθρώπινο γένος. Επίσης
και οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι καθώς ο άνθρωπος βαδίζει σε μιά άγνωστη πολυ‐
πλοκότητα, η οποία μπορεί να τον οδηγήσει σε κάτι λίαν σπουδαίο που όμοιο του
δεν ξαναείδε, ή και να τον οδηγήσει σε μιά μεγάλη καταστροφή εξ αιτίας κάποιας
παραμέτρου που δεν προέβλεψε.
Αν δεχθούμε ότι το υδρογόνον είναι το στοιχείον που δημιουργεί στο κέντρον
των γαλαξιών, αλλά και των αστέρων, πυρηνικές εκρήξεις, τότε είναι φανερόν ότι
οι γαλαξίες είναι οι μηχανές του εξελισσομένου σύμπαντος. Στην περίπτωση αυτή
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δεν είναι η Μ. Ε‐ούτε φυσικά ο Θεός‐ που δημιουργεί την εξέλιξη των Κόσμων, αλ‐
λά το χημικό στοιχείον Υδρογόνον, το οποίον με την σύντηξη των πυρήνων του
δημιουργεί πυρηνικές εκρήξεις, παρέχοντας έτσι ενέργεια, πρωταρχικό παράγοντα
για την δημιουργία του Κόσμου. Ερωτήματα που αναμένουν απαντήσεις:
‐Τι έγιναν πρώτοι; Οι γαλαξίες ή οι αστέρες;
‐Γιατί άραγε οι γαλαξίες έχουν σπειροειδείς και ελλειπτικές τροχιές;
‐Από που τέλος έλκουν την δύναμη να κινούνται αενάως (το αεικίνητον) στο
Σύμπαν.
‐ Από τι αποτελούνται και πόθεν αντλούν αυτά τα ασύλληπτα φορτία σωματι‐
δίων που εξαπολύουν στο Σύμπαν;
‐Γιατί ορισμένοι quasars είναι έξω απο τους γαλαξίες, ενώ άλλοι βρίσκονται ε‐
ντός του πυρηνικού κέντρου των γαλαξιών;
Και σ’ αυτό το ερώτημα καμμία απάντηση δεν υπάρχει ως τώρα.
‐Γιατί υπάρχει το γιγάντιο ρεύμα πλάσματος (η πιό ισχυρή εκρηκτική δύναμη
του σύμπαντος) το οποίον ξεχύνεται από τις «μελανές οπές»;

Το νεφέλωμα Εσκιμώος από το Hubble (The Eskimo Nebula from Hubble)

Τελικώς λόγω αγνοίας καταλήγουμε στο «κινούν ακίνητον» του Παρμενίδου.
Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Ακόμη δεν έχουν δοθεί οριστικές
απαντήσεις και για τους ενεργειακούς αστέρες «quasars»: Ως γνωστόν οι «μελανές
οπές», οι αστέρες quasars και οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες διασκορπισμένοι σε
κάθε γωνιά του διαστημικού χώρου είναι οι μεγαλύτερες ως τώρα γνωστές εστίες
βαρυτικής πυκνότητας εντός του σύμπαντος. Ουδείς γνωρίζει όμως το γιατί; Όλα
στην Αστρονομία και Κοσμολογία ξεκινούν από την Μ.Ε. Η θεωρία για μιά και μο‐
ναδική Έκρηξη δεν φαίνεται να επαληθεύεται σήμερον.
Λευκοί Νάνοι είναι λαμπροί αστέρες που έχουν περίπου το μέγεθος της Γης αλ‐
λά έχουν μεγάλη πυκνότητα. Λόγου χάριν ένα μικρό κομμάτι από Λευκό Νάνο σε
μέγεθος φασολιού θα ζύγιζε μερικούς τόνους. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι εί‐
ναι πολύ λαμπεροί αστέρες.
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Το Νεφέλωμα Κλεψύδρα μεταμορφώνεται σε λευκό νάνο

Αστέρες Νετρονίων έχουν διάμετρο 30‐40 χλμ και έχουν εξαιρετικά μεγάλη πυ‐
κνότητα ύλης. Είναι 100 εκατομμύρια φορές πιό πυκνός από τον Λευκό Νάνο.

Αστέρας Νετρονίων (img_1a69254879d3‐253x300)

Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες Ένας Ενεργός Γαλαξιακός Πυρήνας (Active Galactic
Nucleus or AGN) είναι μία συμπαγής περιοχή στο κέντρον του Γαλαξίου, η οποία
έχει πολύ υψηλότερη από την κανονική φωτεινότητα σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό
φάσμα (ράδιο, υπέρυθροι, ορατή, υπεριώδεις, ακτίνες Χ και ή ακτίνες Γ‘.) Ο Γαλα‐
ξίας που φιλοξενεί ένα (AGN) πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα της επαυξήσεως
μιάς υπερμεγέθους μαύρης τρύπας στο κέντρον του φιλοξενούντος γαλαξίου. Οι
AGN είναι οι πιό επίμονα φωτεινές πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο
Σύμπαν, και ως τέτοιες δύνανται να χρησιμοποιηθούν σαν μέσα αποκαλύψεως
μεμακρυσμένων αντικειμένων, την εξέλιξη των σαν λειτουργία ενός κοσμικού χρό‐
νου. Επίσης παρέχουν θέα στα κοσμολογικά πρότυπα.

Ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες (Galaxies‐AGN‐Inner‐Structure.svg)
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Η εξέλιξη και η αύξηση των Γαλαξιών γίνεται εκ των έσω προς τα έξω, όπως α‐
κριβώς συμβαίνει σε όλα τα είδη στο Σύμπαν. Όταν πρωτο‐άρχισαν την εξελικτική
τους πορεία αυτοί ήσαν φωτεινές μάζες (νεφελώματα) και με τον χρόνο μετεβλή‐
θησαν σε γαλαξίες. Ποιά ήτο λοιπόν η αιτία; Μήπως η τεράστια μάζα τους; Αρχί‐
ζουν από κβάσαρ, γίνονται κυανοί ακανόνιστοι νάνοι και εν συνεχεία ελλειπτικοί
για να καταλήξουν σε σπειροειδείς γαλαξιακούς σχηματισμούς. Αυτό γίνεται ορα‐
τό από την εκτόξευση εκρηκτικού πλάσματος από τους κβάσαρ και τους ενεργούς
γαλαξιακούς πυρήνες, το οποίον πλάσμα μετατρέπεται σε τεράστια νέφη υδρογό‐
νου εν είδη πλάσματος και ιόντων.
Τι καλείται πλάσμα; «Πλάσμα είναι ιονισμένο αέριο σε θερμοκρασία, περίπου,
109 βαθμών Kelvin. Πλάσμα είναι ένα μερικώς ιονισμένο αέριο, δηλαδή ένα αέριο
στο οποίο κάποια (αλλά όχι όλα) από τα σωματίδια από τα οποία αποτελείται είναι
ιόντα και ηλεκτρόνια. Το μερικώς ιονισμένο πλάσμα μπορεί να έχει πολύ χαμηλό‐
τερη θερμοκρασία από το πλήρως ιονισμένο πλάσμα, για παράδειγμα της τάξης
των 500 βαθμών Κελσίου. Πλάσμα είναι η κατάσταση της ύλης η οποία αποτελεί‐
ται από ελεύθερα ιόντα και ηλεκτρόνια»

Αστέρας Κβάσαρ

Αστέρες Κβάσαρ θεωρούνται οι Πίδακες της Δημιουργίας. Με βάση την θεωρία
της βαθμιαίας εξέλιξης, ο Κόσμος αυτός άρχισε να σχηματίζεται προ της Μεγάλης
Εκρήξεως και συνεχίζει να εξελίσσεται βαθμιαία, ήτοι γαλαξίας προς γαλαξίαν, και
μετά την Μεγάλη Έκρηξη. Το δομικό του υλικό είναι το υδρογόνο, το οποίον με την
σύντηξη κάτω από υψηλότατες θερμοκρασίες δημιουργεί τα πάντα, ήτοι: τους γα‐
λαξίες, τους αστέρες, τα νεφελώματα, τους κβάσαρ, τις «μαύρες τρύπες», αλλά
και τους ενεργούς πυρήνες του υδρογόνου, τα σωματίδια ήτοι πιόνια, λεπτόνια,
νετρόνια, νετρίνα, quark‐gluon κ. α Το υδρογόνο εκτοξεύεται απο τους κβάσαρ εν
είδη πελώριων πιδάκων στο Σύμπαν και σχηματίζει τα νεφελώματα, στο κέντρο
των οποίων συντελείται σύντηξη των πυρήνων του υδρογόνου και εξ αυτού με την
επενέργεια της βαρύτητος δημιουργούνται τα διάφορα ουράνια σώματα του με‐
γάκοσμου, αλλά και τα σωματίδια του μικρόκοσμου. Εμείς ορισμένα βαριά στοι‐
χεία έχουμε πάρει από κάποιον κβάσσαρ.
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Ημιαστέρας Κβάσσαρ, (QUASi‐stellar = ημι‐αστρικός radio source) είναι μία α‐
στρονομική πηγή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Εκπέμπει ράδιο κύματα και ορατό
φως. Ως το 2007 η επιστήμη εδέχετο ότι τα αντικείμενα αυτά είναι εξαιρετικά μα‐
κριά (κι’ αυτό εξηγείται από την μετακίνηση του φάσματος των προς το ερυθρόν).
Είναι οι λαμπρότεροι αστέρες στο Σύμπαν (εξηγώντας γιατί αυτοί δύνανται να ι‐
δωθούν παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά μακριά) και πολύ συμπαγείς (εξηγώντας
γιατί αυτοί δύνανται ταχέως να αλλάζουν λαμπρότητα) Αρκεί να πούμε ότι ο Κβά‐
σαρ 3C 273 στον αστερισμό Virgo είναι 100 φορές φωτεινότερος από όλους μαζί
τους αστέρες του Γαλαξίου μας.
Κβάσαρ Αστείρευτες πηγές Ενεργείας παρέχουν την απαιτουμένη ενέργεια υπό
μορφήν πλάσματος υδρογόνου για το χτίσιμο νέων γαλαξιών ή Κόσμων στο Σύ‐
μπαν. Αυτό το πρωτόγονο υδρογόνο εμφανίζεται σε σχήμα τεράστιων νεφών
(nebulae) εκ των οποίων γεννούνται οι αστέρες.

Κβάσαρ 3c‐273

Οι πλανήτες αποτελούνται είτε από αέρια είτε από στερεά μάζα και σχηματίζο‐
νται από αεριώδη νέφη και αστρόσκονη.Η μετατροπή τους σε στερεά σώματα γί‐
νεται τη επενεργεία της βαρυτικής καταρρεύσεως των υλικών των. Εάν δεν υπήρχε
δηλαδή η βαρύτης δεν θα μπορούσαν να σχηματισθούν στερεά σώματα και τα
πάντα θα ήσαν σε διάλυση. Επομένως, σύμφωνα με την θεωρία της διαρκούς Με‐
γάλης Έκρηξης δεν είναι μιά στιγμιαία έκρηξη που δημιούργησε τα πάντα –όπως
πιστεύουν ως τώρα‐ αλλά μιά συνεχής διαδικασία που λαμβάνει αιωνίως χώρα
στο Σύμπαν στους Γαλαξίες, στους κοινούς αστέρες, στους αστέρες κβάσαρ, στους
αστέρες νετρονίων, στις μελανές οπές κ.α. Αυτή η διαδικασία αφ’ ενός μεν γεννά
τους νέους αστέρες και τους νέους κόσμους και αφ’ ετέρου αποδομεί ταυτοχρό‐
νως τους παλαιούς όταν καταστούν λευκοί νάνοι ή αναρροφηθούν μέσω των «με‐
λανών οπών» προς το άγνωστον.
Οι αστέρες Κβάσαρ είναι πολύ μικροί αλλά υπερβολικά λάμποντα εξτρα‐
γαλακτικά (πέραν του γαλαξία μας) συστήματα, που ευρίσκονται σε τρομακτικά
μεγάλες αποστάσεις. Το φως των χρειάζεται μερικά δισεκατομμύρια χρόνια να
φθάσει στην Γη. Επομένως οι Κβάσαρ είναι αντικείμενα από το απώτατο παρελ‐
θόν, οι οποίοι δείχνουν ότι ολίγα δισεκατομμύρια χρόνια πριν η συγκρότηση του
σύμπαντος ήτο πολύ διαφορετική απο το σημερινή. Τώρα φυσικά αν ήτο δυνατόν
να δούμε τους κβάσαρ όπως θα έχουν εξελιχθεί, ασφαλώς δεν θα τους αναγνωρί‐
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ζαμε διότι θα έχουν ριζικά αλλάξει αν δεν θα έχουν εξαφανισθεί. Η θεωρία της
σταθερής κατάστασης δεν είναι πλέον παραδεκτή από το κατεστημένο των κο‐
σμολόγων, ιδιαιτέρως μετά την αποκάλυψη το 1965 της ακτινοβολίας φόντου των
μικροκυμάτων,τα οποία –κατά την αντίληψη των οπαδών της Μεγάλης Έκρηξης‐
δεν μπορεί να τα εξηγήσει η Θεωρία της Σταθερής Καταστάσεως. Εδώ πρέπει να
τονίσουμε ότι άπαξ και παγιωθεί μιά θεωρία σταθεροποιείται και στερεοποιείται,
δίκην οπλισμένου σιδηρομπετόν.

Τριπλός Αστέρας Κβάσαρ
Image credit: Caltech/EPFL

Πιστεύεται ότι είναι οι ενεργοί πυρήνες των νεαρών γαλαξιών. Είναι γνωστοί
άνω των 100.000 Κβάσσαρ. Όλοι όπως προαναφέραμε είναι σε εξαιρετικά μεγάλες
αποστάσεις. Ο κοντινότερος Κβάσαρ είναι σε 240 Mpc ή 780 εκατομμύρια έτη φω‐
τός και ο μακρύτερος είναι σε 4 Gpc ή 13 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Αυτοί αλλά‐
ζουν φωτεινότητα περιοδικών κάθε λίγους μήνες, εβδομάδες, ημέρες και ώρες
ακόμη, Στην ουσία βλέπουμε αντικείμενα όπως υπήρξαν προ δισεκατομμυρίων
ετών, ολίγον μετά την Μεγάλη Έκρηξη, διότι το φως τους τόσο έκανε για να ταξι‐
δεύσει και να φθάσει ως εδώ. Μάλιστα υποθέτουν ότι στις εσχατιές του Σύμπα‐
ντος συγκρούεται η ύλη με την αντιύλη. Ενεκα τούτου συμβαίνουν αυτές οι τρο‐
μακτικές εκρήξεις και εκχύνουν τεράστιες μάζες σωματιδίων εν είδη ραδιοσημά‐
των. Επομένως οι κβάσαρ είναι οι πηγές που παρέχουν την απαιτουμένη ενέργεια
υπό μορφήν πλάσματος υδρογόνου για το χτίσιμο των γαλαξιών των Κόσμων στο
Σύμπαν.
Γαλαξιακά Νέφη. Το πρωτόγονο υδρογόνο σχηματίζεται σε τεράστια νέφη
(nebulae) τα οποία γεννούν τους αστέρες. Αυτοί σχηματίζονται από νέφη σε στε‐
ρεά σώματα τη επενεργεία, αφ’ ενός των θερμοπυρηνικών εκρήξεων και αφ’ ετέ‐
ρου της βαρυτικής καταρρεύσεως των υλικών των εκρήξεων
Εκρήξεις Αστέρων Ακτίνων Γ’ είναι τα πιό βίαια συμβάντα του Σύμπαντος. Οι
εκρήξεις αυτές συμβαίνουν και λαμβάνουν χώραν ταχύτατα. Και ενώ όλα είναι
ήσυχα, την άλλη στιγμή συμβαίνει η μεγάλη έκρηξη, την οποίαν μπορούμε εμείς
να παρακολουθήσουμε από δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Και μετά από
δευτερόλεπτα αυτή συμβαίνει εκ νέου μετά την πρώτη έκλαμψη. Οι αστέρες αυτοί
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όπως και οι λευκοί νάνοι και οι τοιούτοι νετρονίων σαν πίδακες του σύμπαντος ξε‐
χύνουν ενέργεια αφειδώς στο διαστημικό χώρα.

Ο Σούπερνόβα 1987A
Supernova 1987A. Image credit: ESA

Η εικόνα του Σούπερνόβα 1987A ελήφθη από το διαστημικό ραδιοτηλεσκόπιο
Hubble. Παράλληλα βλέπετε και μιά εικόνα του ίδιου Σούπερνόβα ληφθείσα από
το τηλεσκόπιο της ESA’s XMM‐Newton Observatory και δείχνει στο φάσμα ακτίνων
Χ τον Σουπερνόβα φαντασμαγορικό SN 1987A, ο οποίος καταυγάζει όλα τα γύρω
αντικείμενα με ακτίνες Χ. Αυτός εξερραγη στο Μεγάλο Σύννεφο του Μαγελάνου
προ 163.000 ετών.

Οι Συζυγείς Αστέρες

Ο Αστέρας Μοίρα και οι Συζυγείς ή διπλοί αστέρες
Mira star system. Image credit: Caltech/Michael Ireland

Οι συζυγείς ή δυαδικοί αστέρες κινούνται ο ένας γύρω από τον άλλον και κανέ‐
νας δεν μπορεί να υπάρξει μόνος του. Όμως στην εικόνα βλέπουμε σε πρώτο πλά‐
νο και τον θνήσκοντα αστέρα Μοίρα Α, Οι αστρονόμοι έχουν ανακαλύψει ότι υλι‐
κό χύνεται από τον θνήσκοντα αστέρα και συλλαμβάνεται από τον πλανητικό δί‐
σκο γύρω από το συζυγές σύστημα αστέρων. Ο Μοίρα βρίσκεται από την Γη μας
350 εκατομμύρια έτη φωτός.
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Η δυαδικότητα δεν παρατηρείται μόνον σε ορισμένους αστέρες όπως στην ει‐
κόνα, αλλά και στην Γη. Εδώ γίνεται αντιληπτό με τα Τρανζίστορ. Κι’ αυτά έχουν
δύο μορφές έκφρασης: το ΜΗΔΕΝ;και το ΕΝΑ. Στον άνθρωπο την παρατηρούμε
υπό δύο μορφές: την Λογική και το Συναίσθημα. Στην πρώτη θα έχουμε τον στοχα‐
σμό του Αριστοτέλη, τον οποίον ακολούθησε δογματικά η Δύση και στην δεύτερη
περίπτωση τον Πλάτωνα που ακολούθησε δογματικά η Ανατολή. Τους ξέφυγε και
των δύο το «Μέτρον Πάντων Άνθρωπος» Αυτό το έκαναν πράξη μόνον οι Έλλη‐
νες.Άλλες εκφράσεις της δυαδικότητος είναι: Υλη‐ Αντι‐ύλη, Θετικό‐ Αρνητικό κοκ.
Οι αστρονόμοι λένε ότι αν ένας εκ των δύο συζυγών αστέρων καταστραφεί για
κάποιον λόγο, θα χαθεί και ο δεύτερος. Την ίδια κατάληξη λένε ότι έχουν τα συζυ‐
γή ζεύγη στη Γη, όπως λ χ το ζεύγος των συζύγων, των κομμάτων εξουσίας, των
δύο μεγάλων δυνάμεων του ψυχρού πολέμου κ. ο.κ
Μεσοαστρικός και Μεσογαλαξιακός Χώρος Είναι ο χώρος μεταξύ των αστέρων
σ’ ένα Γαλαξία και δεν είναι απολύτως κενός. Υπάρχει η λεγομένη μεσοαστρική
ύλη που γεμίζει το γαλαξία, μεταξύ των κενών των ουρανίων σωμάτων μέσα σ’
αυτόν. Οι Αστέρες μέσα στους Γαλαξίες είναι πολύ απομακρυσμένοι ο ένας από
τον άλλον. Στο Σύμπαν επικρατεί αστρική μοναχικότητα στους γαλαξίες. Αντίθετα
οι γαλαξίες δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους και λέμε ότι έχουν γαλαξιακή συντρο‐
φικότητα στο Σύμπαν. Η μεσοαστρική ύλη είναι εξαιρετικά αραιή και αποτελείται
από αέριο (κυρίως υδρογόνο)και κοσμική σκόνη. Ομοίως και ο χώρος μεταξύ των
γαλαξιών στο σύμπαν δεν είναι απολύτως κενός, αλλά υπάρχει η μεσογαλαξιακή
ύλη, περίπου της ιδίας σύνθεσης με την μεσοαστρική ύλη. Υπάρχουν ορατές από
τα τηλεσκόπια Hubble και Chandra στη Γη 100 εκατομμύρια Μ. Ε (Big Bangs) που
συμβαίνουν αυτήν την στιγμή. Τούτο σημαίνει ότι και προ της συνέβαιναν, ας τις
ονομάσουμε «προ‐μεγάλες εκρήξεις» Και αυτές θα συνεχισθούν και στο μέλλον,
όσο θα υπάρχει υδρογόνον ελεύθερο να προκαλεί θερμοπυρηνικές εκρήξεις στους
γαλαξίες στο Σύμπαν. Επειδή όμως ουδέν απόλλυται στο Σύμπαν, διότι αλλιώς δεν
θα ήτο άξιον του ονόματος του, τότε πάντα στον άπειρο χώρο‐χρόνο θα γίνονται
μεγάλες εκρήξεις, το αείζωον πυρ του Ηρακλείτου.
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11ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο ¨Ηλιος και οι Πλανήτες. Το Ηλιακό Σύστημα αποτελείται από τον Ήλιο, τους 8
επίσημους πλανήτες, πάνω από 130 δορυφόρους των πλανητών, ένα μεγάλο α‐
ριθμό από μικρά σώματα (τους κομήτες και τους αστεροειδείς), και τη μεσοπλανη‐
τική ύλη (interplanetary medium). (Υπάρχουν πιθανώς ακόμα περισσότεροι δορυ‐
φόροι πλανητών που δεν έχουν ανακαλυφτεί ακόμη.) Το εσωτερικό ηλιακό σύστη‐
μα περιλαμβάνει τον Ήλιο, τον Ερμή, την Αφροδίτη, τη Γη και τον Άρη:

Οι πλανήτες του εξωτερικού ηλιακού συστήματος είναι ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ου‐
ρανός και ο Ποσειδών (ο Πλούτων ανήκει στην κατηγορία των πλανητών νάνων):
Το ηλιακό σύστημα είναι σχεδόν κενό. Οι πλανήτες είναι πολύ μικροί σε σχέση
με το μεταξύ τους διάστημα. Ακόμα και το πάχος των τροχιών στα παραπάνω δια‐
γράμματα είναι πολύ μεγάλο αναλογικά προς τα πραγματικά μεγέθη. (Τα δια‐
γράμματα αυτά δείχνουν τις θέσεις των πλανητών κατά τον Οκτώβριο του 1996.)
Οι τροχιές των πλανητών αποτελούν ελλείψεις με τον Ήλιο στη μια εστία, ενώ
όλες πλην του Ερμή και του Πλούτωνα είναι σχεδόν κυκλικές. Οι τροχιές των πλα‐
νητών ανήκουν όλες λίγο πολύ στο ίδιο επίπεδο που ονομάζεται εκλειπτική και
καθορίζεται από το επίπεδο της γήινης τροχιάς. Η εκλειπτική έχει κλίση μόλις 7
μοιρών από το επίπεδο του ισημερινού του Ήλιου. Περισσότερο αποκλίνει η τρο‐
χιά του Πλούτωνα με 17 μοίρες. Στα παραπάνω διαγράμματα φαίνονται τα σχετι‐
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κά μεγέθη των 8 πλανητικών τροχιών, συν του Πλούτωνα, όταν τις κοιτά κανείς
από πάνω. Όλοι οι πλανήτες περιφέρονται με την ίδια κατεύθυνση, αριστερό‐
στροφα αν κοιτά κανείς πάνω από το βόρειο πόλο του Ήλιου. Επίσης με τον ίδιο
τρόπο περιστρέφονται όλοι οι πλανήτες, εκτός από την Αφροδίτη, τον Ουρανό και
τον Πλούτωνα. Ενας τρόπος για να το φανταστεί κανείς είναι αν μειώσει τα μεγέθη
κατά ένα δισεκατομμύριο φορές (1e9). Τότε η Γη θα έχει διάμετρο 1,3 cm. Η τρο‐
χιά της Σελήνης θα βρίσκεται 30 cm μακριά. Ο Ήλιος θα έχει διάμετρο 1,5 m και θα
βρίσκεται 150 m (περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο) μακριά από τη Γη. Ο Δίας θα
έχει διάμετρο 15 cm και θα απέχει 5 τετράγωνα από τον Ήλιο. Ο Κρόνος θα απέχει
10 τετράγωνα, ενώ ο Ουρανός κι ο Ποσειδών 20 και 30 αντίστοιχα. Ένας άνθρωπος
θα έχει το μέογεθος ενός ατόμου, ενώ το πλησιέστερο άστρο θα απέχει 40000 km.
Δορυφόροι, Αστεροειδείς Στο ηλιακό σύστημα υπάρχουν πολυάριθμα άλλα μι‐
κρά σώματα: είναι οι δορυφόροι των πλανητών, οι αστεροειδείς (μικρά βραχώδη
σώματα) που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο κυρίως ανάμεσα από τις τροχιές
του Άρη και του Δία αλλά και σε άλλες περιοχές, οι κομήτες (μικρά σώματα από
πάγο) που μπαινοβγαίνουν στο εσωτερικό ηλιακό σύστημα με πολύ επιμήκεις
τροχιές και τυχαίες ως προς την εκλειπτική και πολλά μικρά σώματα από πάγο πέ‐
ρα από την τροχιά του Ποσειδώνα, στη Ζώνη Kuiper (Kuiper Belt). Οι δορυφόροι
των πλανητών περιφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι πλανήτες και συνήθως
μέσα στο επίπεδο της εκλειπτικής. Αυτό όμως δεν ισχύει γενικά για τους κομήτες
και τους αστεροειδείς.

Θρυματισμένοι κομήτες
Crumbling Comet

Κομήτες: οι Αλήτες του Διαστήματος.Το φως του είναι ισοδύναμο με 12 πλήρεις
Σελήνες. Το λαμπρότερο θραύσμα του είναι το άνω F και το κάτωθι τούτου C. Μην
φοβηθείτε διότι η τροχιά του είναι 10 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη.
Οι φωτεινές ουρές είναι ιονισμένα από τον ήλιο αέρια σκόνης. Παρόμοιο φαινό‐
μενο παρατηρείται στα αέρια των αεροπλάνων κάτω από ορισμένες συνθήκες
Η ταξινόμηση αυτών των αντικειμένων υπήρξε θέμα κάποιων αντιπαραθέσεων.
Παραδοσιακά, το ηλιακό σύστημα διαιρείται σε πλανήτες (τα μεγάλα σώματα σε
τροχιά γύρω από τον Ήλιο), δορυφόρους (φεγγάρια, σώματα διαφόρων μεγεθών
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σε τροχιά γύρω από τους πλανήτες), αστεροειδείς (μικρά σώματα μεγάλης πυκνό‐
τητας σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο) και κομήτες (μικρά σώματα από πάγο με τρο‐
χιές μεγάλης εκκεντρότητας). Δυστυχώς, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά:
Ορισμένοι δορυφόροι είναι μεγαλύτεροι από τον Πλούτωνα και δύο εξ αυτών
μεγαλύτεροι από τον Ερμή
Κάποιοι μικροί δορυφόροι ίσως είναι αιχμαλωτισμένοι αστεροειδείς
Οι κομήτες κάποιες φορές ξεφουσκώνουν και συγχέονται με τους αστεροειδείς
Τα αντικείμανα της Ζώνης Kuiper (συμπεριλαμβανομένου του Πλούτωνα) και
κάποια άλλα όπως ο Χείρων δεν ταιριάζουν στο όλο σχήμα
Τα συστήματα Γη‐Σελήνη και Πλούτων‐Χάρων μπορούν να θεωρηθούν διπλοί
πλανήτεςΑλλες ταξινομήσεις βασίζονται στη χημική σύσταση ή άλλα φυσικά χα‐
ρακτηριστικά, όμως όλες τους παρουσιάζουν διάφορες ατέλειες. Αυτό οφείλεται
στο ότι πολλά σώματα είναι μοναδικά, ενώ οι γνώσεις μας προς το παρόν είναι
ανεπαρκείς για να τα κατηγοριοποιήσουμε.Πιο κάτω παρουσιάζονται διάφορες
συμβατικές κατηγοριοποιήσεις των πλανητών:
Βάσει της σύστασης:
Γήινοι (terrestrial planets) ή βραχώδεις (rocky planets) πλανήτες: Ερμής
(Mercury), Αφροδίτη (Venus), Γη (Earth) και Άρης (Mars):
Οι γήινοι πλανήτες αποτελούνται κυρίως από πετρώματα και μέταλλα, έχουν
σχετικά μεγάλη πυκνότητα, έχουν στερεό φλοιό, περιστρέφονται αργά, έχουν λί‐
γους δορυφόρους και καθόλου δακτύλιους.
Δίιοι (jovian planets) ή αεριώδεις (gas planets) πλανήτες: Δίας (Jupiter), Κρόνος
(Saturn), Ουρανός (Uranus) και Ποσειδών (Neptune):
Οι αεριώδεις πλανήτες αποτελούνται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο, έχουν γε‐
νικά μικρή πυκνότητα, πυκνή ατμόσφαιρα, μεγάλη ταχύτητα περιστροφής, ενώ
έχουν δακτύλιους και πολλούς δορυφόρους.
Βάσει του μεγέθους:
Μικροί πλανήτες (small planets): Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Άρης.
Οι μικροί πλανήτες έχουν διάμετρο μικρότερη από 13000 km.
Γιγάντιοι πλανήτες (giant planets): Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας.
Οι γιγάντιοι πλανήτες έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 48000 km.
Οι γιγάντιοι πλανήτες αναφέρονται και ως "αεριώδεις γίγαντες" (gas giants).
Βάσει της θέσης ως προς τον Ήλιο:
Εσωτερικοί πλανήτες (inner planets): Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Άρης.
Εξωτερικοί πλανήτες (outer planets): Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας.
Η ζώνη των αστεροειδών (asteroid belt) αποτελεί το όριο μεταξύ του εσωτερι‐
κού και του εξωτερικού ηλιακού συστήματος.
Βάσει της θέσης ως προς τη Γη:
Κατώτεροι πλανήτες (inferior planets): Ερμής και Αφροδίτη.
Βρίσκονται πιο κοντά στον Ήλιο από ό,τι η Γη.
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Οι κατώτεροι πλανήτες παρουσιάζουν φάσεις, όπως η σελήνη, όταν τους κοιτά‐
ζουμε από τη Γη.
Ανώτεροι πλανήτες (superior planets): Από τον Άρη έως τον Ποσειδώνα.
Βρίσκονται πιο κακριά από τον Ήλιο από ό,τι η Γη.
Οι ανώτεροι πλανήτες δεν παρουσιάζουν φάσεις, αλλά φαίνονται πάντα στρογ‐
γυλοί.
Βάσει της ιστορίας:
Κλασικοί πλανήτες (classical planets): Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας και Κρόνος.
Είναι γνωστοί από τις προϊστορικές εποχές.
Φαίνονται δια γυμνού οφθαλμού.
Μοντέρνοι πλανήτες (modern planets): Ουρανός και Ποσειδώνας.
Ανακαλύφτηκαν κατά τη σημερινή εποχή.
Είναι ορατοί μόνο με τηλεσκόπια.
Το 2006 η Διεθνής Αστρονομική Ένωση ( IAU) αποφάσισε ότι ο όρος "κλασικοί
πλανήτες" πρέπει να αναφέρεται και στους 8 πλανήτες (Ερμή έως τον Ποσειδώνα
κσι τη Γη, αλλά όχι στον Πλούτωνα ο οποίος κατατάσσεται στη νέα κατηγορία των
"πλανητών νάνων"). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή άποψη των 9
πλανητών, αλλά δίνει μια γεύση για τις απόψεις του 21ου αιώνα.

Η εικόνα δείχνει τη λόξωση (obliquity) των πλανητών.

Λόξωση πλανητών.Είναι η γωνία μεταξύ του επιπέδου του πλανητικού ισημερι‐
νού και του επιπέδου της πλανητικής τροχιάς. Λέγεται και κλίση του άξονα (axial
tilt). Βάσει σύμβασης της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (International
Astronomical Union ‐ IAU), ο βόρειος πόλος των πλανητών βρίσκεται πάνω από το
επίπεδο της εκλειπτικής. Σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση, η Αφροδίτη, ο Ουρανός
και ο Πλούτωνας περιστρέφονται ανάδρομα σε σχέση με τους άλλους πλανήτες.
Η μεσοαστρική ύλη
Το διάστημα μεταξύ των πλανητών δεν είναι κενό. Περιέχει ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία (φωτόνια), θερμό πλάσμα (ηλεκτρόνια, πρωτόνια και ιόντα) ή αλλιώς
ηλιακό άνεμο (solar wind), κοσμικές ακτίνες, μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης και
μαγνητικά πεδία (κυρίως του Ήλιου). Ενώ η ακτινοβολία του Ήλιου είναι προφα‐
νής, τα άλλα συστατικά της μεσοπλανητικής ύλης (interplanetary medium) δεν εί‐
χαν ανακαλυφτεί μέχρι πρόσφατα.
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Η θερμοκρασία της μεσοπλανητικής ύλης ανέρχεται στους 100.000° K. Η πυκνό‐
τητα είναι περίπου 5 σωματίδια ανά cm³ κοντά στη Γη, ενώ με την απομάκρυνση
από τον Ήλιο μειώνεται σύμφωνα με το νόμο του αντίστροφου τετραγώνου. Πα‐
ρόλα αυτά, η πυκνότητα παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και μπορεί να φτάσει
και τα 100 σωματίδια ανά cm³. Αν και πολύ αραιή, η μεσοπλανητική ύλη επιδρά
σημαντικά στις τροχιές των διαστημοπλοίων.
Το μεσοπλανητικό διάστημα καλύπτεται από το ηλιακό μαγνητικό πεδίο, εκτός
από περιοχές πλησίον ορισμένων πλανητών. Η αλληλεπίδρασή του με τον ηλιακό
άνεμο είναι περίπλοκη. Σε απόσταση μερικών ηλιακών ακτίνων από τον Ήλιο, το
μαγνητικό πεδίο καθορίζει τη ροή του ηλιακού ανέμου και ένα μεγάλο μέρος του
εγκλωβίζεται σε μαγνητικούς βρόχους. Όμως κάποιες περιοχές του ηλιακού μα‐
γνητικού πεδίου είναι ανοιχτές κι έτσι διαφεύγει ο ηλιακός άνεμος. Πιο μακριά
κυριαρχεί το πλάσμα και το μαγνητικό πεδίο εισέρχεται στη ροή των σωματιδίων.
Μαγνητικό Πεδίο. Ορισμένοι πλανήτες (όπως η Γη και Δίας) έχουν δικό τους
μαγνητικό πεδίο. Αυτό δημιουργεί μια πιο μικρή μαγνητόσφαιρα η οποία μέσα
στα όριά της υπερνικά τις επιδράσεις του Ήλιου. Η μαγνητόσφαιρα του Δία είναι
πολύ μεγάλη κι εκτείνεται σε ακτίνα πάνω από ένα εκατομμύριο χλμ προς όλες τις
κατευθύνσεις και φτάνει μέχρι και την τροχιά του Κρόνου. Της Γης είναι πολύ μι‐
κρότερη με έκταση μόνο λίγες χιλιάδες χλμ, όμως μας προστατεύει από τον πολύ
επικίνδυνο ηλιακό άνεμο. Οσο για τα σώματα που δεν διαθέτουν μαγνητικό πεδίο
όπως η Σελήνη, ο ηλιακός άνεμος προσκρούει απευθείας στην επιφάνειά τους.
Ο ηλιακός άνεμος κινείται στο διάστημα και δημιουργεί μια μαγνητισμένη φυ‐
σαλίδα θερμού πλάσματος γύρω από τον Ήλιο, που λέγεται ηλιόσφαιρα
(heliosphere). Τελικά, ο ηλιακός άνεμος καθώς εκτείνεται συναντά τα φορτισμένα
σωματίδια και το μαγνητικό πεδίο του μεσοαστρικού αερίου (interstellar gas). Το
όριο που σχηματίζεται μεταξύ του ηλιακού ανέμου και του μεσοαστρικού αερίου
λέγεται ηλιόπαυση (heliopause). Το ακριβές σχήμα και η απόσταση της ηλιόπαυ‐
σης δεν είναι γνωστά. Το σχήμα ίσως μοιάζει με της γήινης μαγνητόσφαιρας και η
απόσταση του μετώπου ίσως είναι 110 με 160 AU από τον Ήλιο. Τα διαστημόπλοια
Voyager και Pioneer πιθανώς να φτάσουν στην ηλιόπαυση σε μια δεκαετία περί‐
που. Το διαστημόπλοιο Ulysses διεξάγει εκτεταμένες μελέτες πάνω στον Ήλιο και
στον ηλιακό άνεμο.
Κοσμική Ακτινοβολία (cosmic rays). ονομάζονται τα σωματίδια υψηλής ενέρ‐
γειας μέσα στη μεσοπλανητική ύλη Κάποια προέρχονται από τον Ήλιο, όμως τα
πολύ υψηλής ενέργειας προέρχονται από άγνωστες πηγές εκτός του ηλιακού μας
συστήματος. Η αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με το γήινο μαγνητικό πεδίο
και την ανώτερη γήινη ατμόσφαιρα προκαλεί το σέλας (aurora). Και σε άλλους
πλανήτες με μαγνητικό πεδίο (πχ ο Δίας) εμφανίζεται παρόμοιο φαινόμενο.
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Κοσμικές Ακτίνες

Το ζωδιακό φως (zodiacal light) και το φαινόμενο gegenschein προκαλούνται
από τη μεσοπλανητική σκόνη.
Ο Φωτοδότης Ήλιος έχει ηλικία 5 δισεκατομμυρίων ετών και προβλέπεται να
ζήσει άλλα τόσα χρόνια. Η μέση εσωτερική θερμοκρασία του είναι 15 εκατομμύ‐
ρια βαθμοί Κελσίου, ενώ στην επιφάνεια φθάνει μόλις στους 5.500 βαθμούς Κελ‐
σίου.

Φωτογραφία: Ο Ηλιος με τους Πλανήτες συγκριτικά προς το μεγέθος τους.
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Η πλησιέστερη προς τον Ήλιο εσωτερική τετράδα κατά σειράν εξ αριστερών
προς τα δεξιά:Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Αρης και η εξωτερική και πιο απομακρυσμένη
πεντάδα Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδών, Πλούτων
Η μάζα του Ηλίου είναι τεράστια και ζυγίζει το 99,9% του αθροίσματος της μά‐
ζας όλων των άλλων. Ό Δίας είναι ένας δεύτερος ήλιος με μάζα το 71% των υπο‐
λοίπων πλανητών. Ο Ήλιος είναι για τον πλανήτη μας η πηγή της ζωής. Αυτός μας
φωτίζει και μας θερμαίνει αναλίσκοντας το υδρογόνον του. Η ακτίνα του Ηλίου εί‐
ναι 700.000 χιλιόμετρα, έναντι της Γης που είναι μόνον 6.378 χιλιόμετρα. Το μεγα‐
λύτερο μέρος της μάζας του Ηλίου αποτελείται από Υδρογόνο, δηλαδή το πιό α‐
πλό στοιχείο της Φύσεως. Το υδρογόνο αυτό που φέρει ένα ηλεκτρόνιο και ένα
πρωτόνιο κάτω από λίαν υψηλές θερμοκρασίες μετασχηματίζεται σε Ηλιον. Το
φως του Ηλίου αποτελείται από φωτόνια, τα οποία δημιουργούνται στον πυρήνα
του. Αυτά χρειάζονται 35 εκατομμύρια χρόνια για να φθάσουν στην επιφάνεια έ‐
νεκα των ισχυροτάτων μαγνητικών πεδίων. Απαξ και φθάσουν στην επιφάνεια τα‐
ξιδεύουν με 300.000 χλμ /ανά δευτερ. Ο Ήλιος είναι ένα πυρηνικό εργοστάσιο που
εδώ και 5 δισεκατομμύρια χρόνια παράγει ακατάπαυστα θερμότητα και φως και
θα συνεχίσει να λειτουργεί και άλλα τόσα. Ο Ήλιος καίει τα σωθικά του για μας και
δεν είναι τυχαίο που οι Έλληνες τον ταύτισαν με τον Δία, αλλά και άλλοι λαοί τον
λάτρευαν σαν θεό. Όλοι οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον εαυτόν τους εξ
Ανατολών προς Δυσμάς, με εξαίρεση την Αφροδίτη που περιστρέφεται αντιθέτως,
δηλαδή εκ Δυσμών προς Ανατολάς. Ο Ήλιος αποτελείται κυρίως από δύο στρώμα‐
τα: α/ το εσωτερικό και β/το εξωτερικό. Αυτά περιστρέφονται προς αντίθετες κα‐
τευθύνσεις και απαιτούν 22 χρόνια γιά μιά πλήρη περιστροφή. Σε μισή στροφή
εμείς παρατηρούμε τις ηλιακές κηλίδες, οι οποίες είναι ισχυρά μαγνητικά πεδία τα
οποία εμποδίζουν την διέλευση του φωτός. Αυτές εκτελούν τον 11ετή κύκλο τους.
(Τα στοιχεία προέρχονται απο τον Ιαπωνικό δορυφόρο και τον Ευρωπαϊκό δορυ‐
φόρο Ηλιος)

Φωτογραφία Ηλίου με τους πλανήτες και μια ηλιακή κηλίδα

126
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ
Παρατίθεται πίνακας φυσικών και τροχιακών παραμέτρων του Ήλιου καθώς και των οκτώ
πλανητών (δορυφόρων) του ηλιακού συστήματος.

Τροχιακή
Θερμο- Τροχιακή
Διάμετρος
Ιδιοπ/φή περίοδος
Απόσταση* σε γήϊνες
κρασία ταχύτητα
Αριθμός
σε γήϊνες (γήϊνα
μέση (χλμ/δευτ) δορυφόρων
(AU)
διαμέτρους
μέρες
έτη)
**
(°C)
****
***
Ήλιος

0.00

109

~ 26

−

5500

−

8

Ερμής

0 39

0.38

58.7

0.24

167

47.9

0

Αφροδίτη

0.72

0.95

243

0.62

465

35

0

Γη

1.00

1.00

~1

1.00

15

29.8

1

Άρης

1.52

0.53

1.03

1.88

−64

24.1

2

Δίας

5.20

11.2

0.41

11.86

−109

13.1

63

Κρόνος

9.54

9.44

0.43

29.5

−140

9.6

62

Ουρανός

19.2

4.01

0.75

84

−197

6.8

27

Ποσειδών

30.0

3.88

0.72

165

−202

5.4

13

* Η μέση απόσταση δίδεται σε αστρονομικές μονάδες (AU). Μία αστρονομική μονάδα ισούται με
150 εκατομμύρια χλμ. Η μέση απόσταση του Ποσειδώνα, για παράδειγμα, είναι περίπου 4.5 δισεκατομμύρια χλμ.
** Μία γήινη διάμετρος είναι περίπου 12750 χλμ.
*** Ένα γήινο έτος ισούται με 365.256 γήινες ημέρες.
**** Αναφέρεται στην ταχύτητα περιστροφής του κάθε πλανήτη γύρω από τον Ήλιο.

Είκοσι Εντυπωσιακά Στοιχεία
1. Οι τροχιές όλων των πλανητών του ηλιακού συστήματος οριοθετούνται πε‐
ρίπου στο ίδιο επίπεδο, το οποίο καλείται εκλειπτική.
2. Όλες οι τροχιές αυτές έχουν την ίδια φορά (αντίθετη με τους δείκτες του ρο‐
λογιού) και είναι πολύ περισσότερο κυκλικές παρά ελλειπτικές.
3. Η περισσότερο έκκεντρη τροχιά (ελλειπτική) ανήκει στον Ερμή και η λιγότερο
έκκεντρη (κυκλική) στην Αφροδίτη.
4. 'Ολοι οι πλανήτες αυτοπεριστρέφονται με φορά αντίθετη με αυτή των δει‐
κτών του ρολογιού (αριστερόστροφα), εκτός της Αφροδίτης και του Ουρανού που
περιστρέφονται δεξιόστροφα.
5. Οι 4 εσωτερικοί πλανήτες (πλούσιοι σε μέταλλα) παρουσιάζουν εντελώς δι‐
αφορετική χημική σύσταση από τους 4 εξωτερικούς (πλούσιοι σε ελαφρά στοιχεί‐
α). Οι πυκνότητες των μεν κυμαίνονται μεταξύ 4 – 5 gr/cm3, ενώ των δε είναι πε‐
ρίπου 1 gr/cm3. O Κρόνος έχει τόσο χαμηλή πυκνότητα (0.7 gr/cm3) ώστε θα επέ‐
πλεε στο νερό.
6. Η συνολική μάζα της κύριας ζώνης των αστεροειδών είναι κάτι λιγότερο από
το ένα χιλιοστό της μάζας της Γης. Ο μεγαλύτερος αστεροειδής (νάνος πλανήτης)
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είναι η Δήμητρα (μεγέθους 1 χλμ), η μάζα της οποίας καλύπτει περίπου το ένα τρί‐
το της συνολικής μάζας της ζώνης.
7. Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης και ο γρηγορότερος. Αυτοπεριστρέφε‐
ται σε περίπου 10 ώρες και η βαρύτητα του είναι 2.5 φορές ισχυρότερη από αυτήν
της Γης.
8. H περίφημη κόκκινη κηλίδα του Δία είναι μία τεράστια ατμοσφαιρική καται‐
γίδα με μέγεθος περίπου τριπλάσιο από αυτό της Γης.
9. Η Αφροδίτη είναι ο θερμότερος και λαμπρότερος πλανήτης. Η μέση επιφα‐
νειακή θερμοκρασία της είναι περίπου 465 βαθμοί.
10. Η μέρα της Αφροδίτης (243 γήινες μέρες) είναι μεγαλύτερη από τον χρόνο
που χρειάζεται για να συμπληρώσει μία περιστροφή γύρω από τον ήλιο (225 μέ‐
ρες).
11. Το ηφαίστειο Όλυμπος είναι το ψηλότερο όρος (27 χλμ) στο ηλιακό σύστη‐
μα και βρίσκεται στον Άρη. Το μέγεθός του είναι περίπου 600 χλμ.
12. Η επιφανειακή θερμοκρασία του Ήλιου είναι ~ 5500 βαθμοί, ενώ στις κε‐
ντρικές του περιοχές φτάνει τα δέκα εκατομμύρια.
13. Κάθε δευτερόλεπτο, 4.6 εκατομμύρια τόνοι ηλιακής μάζας μετατρέπονται
σε ηλιακή ενέργεια και ακτινοβολούνται.
14. Ο Ήλιος είναι 110 φορές σε μέγεθος μεγαλύτερος από την Γη, ενώ η βαρύ‐
τητά του είναι 28 φορές ισχυρότερη. Αν το βάρος ενός ανθρώπου στην Γη είναι 71
κιλά, τότε στον Ήλιο θα ζυγίζει περίπου 2 τόνους.
15. Η ιδιοπεριστροφή του Ήλιου καλύπτει περίπου 25 γήινες μέρες, ενώ η πε‐
ριστροφή γύρω από τον Γαλαξία μας περίπου 240 εκατομμύρια χρόνια. 16. Ο Ου‐
ρανός είναι ο μοναδικός πλανήτης του οποίου το επίπεδο περιστροφής είναι πολύ
κοντά στο τροχιακό του επίπεδο. Δηλαδή, περιστρέφεται σχεδόν ξαπλωμένος.
17. Ο Ποσειδώνας είναι ο πιο μακρινός πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος
και ο ψυχρότερος (‐220ο C). Από τότε που ανακαλύφθηκε (1846), μόλις το τρέχον
έτος (2011) ολοκληρώνει μία πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο (165 γήινα χρό‐
νια).
18. Η Γη είναι ο μεγαλύτερος από τους εσωτερικούς πλανήτες και αυτός που
έχει την υψηλότερη πυκνότητα σε όλο το ηλιακό σύστημα (5.5 gr/cm3), συμπερι‐
λαμβανομένου και του ήλιου.
19. Οι εξωτερικοί πλανήτες, αντίθετα με τους εσωτερικούς, έχουν συστήματα
δακτυλίων που αποτελούνται από πέτρα, πάγο και σκόνη.
20. Ο κοντινότερος αστέρας στο ηλιακό μας σύστημα είναι ο εγγύτατος του Κε‐
νταύρου (Proxima Centauri) και απέχει περίπου 4.22 έτη φωτός (~ 40 τρισεκατομ‐
μύρια χλμ).
Δίας: Ο Άρχοντας του Ηλιακού συστήματος. Γι’ αυτό και καλείται δεύτερος Ηλι‐
ος. Εχει χαμηλές θερμοκρασίες γύρω στους 130 βαθμούς Κελσίου κάτω του μηδε‐
νός. Ακολουθούν ο Κρόνος με 160 βαθμούς Κ. κάτω του μηδενός. Ο Ουρανός με
180 βαθμούς Κ κάτω του μηδενός και ο Πλούτων με 200 βαθμούς Κ. κάτω του μη‐
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δενός. [Τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλίον «ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΑ» του καθηγητού
ΕΜΠ κ. Παρασκευά Παρασκευόπουλου]
Ο Δίας και οι δορυφόροι του: Καλλιστώ, Γανυμήδης, Ευρώπη και η Ιώ, από την
κάμερα του Juno.
Οι εικόνες λήφθηκαν πριν από τις 30 Ιουνίου 2016. Το διαστημόπλοιο Juno της
NASA ολοκλήρωσε σήμερα ένα ταξίδι πέντε ετών, με προορισμό τον πλανήτη Δία.
Την πρώτη κοντινή διέλευσή του από τον Δία ολοκλήρωσε με επιτυχία το μη επαν‐
δρωμένο διαστημόπλοιο Juno («Ήρα»). Κινούμενο με ταχύτητα 208.000 χλμ./ώρα,
το σκάφος πέταξε μόλις 4.200 χιλιόμετρα πάνω από τους σχηματισμούς νεφών του
πλανήτη. Eκτοξεύθηκε από τη Γη τον Αύγουστο του 2011 και χρειάσθηκε πέντε πε‐
ρίπου χρόνια για να καλύψει μία απόσταση 2,89 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων και
να φτάσει στον προορισμό του. Στις 5 Ιουλίου 2016 έθεσε σε λειτουργία τους κινη‐
τήρες του, ώστε ώστε να εκμεταλλευθεί τη βαρυτική έλξη του πλανήτη και να τεθεί
σε τροχιά γύρω από αυτόν. Θα τελειώσει την αποστολή τον Φεβρουάριο του 2018.

Ο μεγαλοπλανήτης Δίας

Η φιλόξενη Γη μας έχει μέση θερμοκρασία 40° Κελσίου, διαθέτει ύδωρ, άφθονο
οξυγόνο και άλλα χρήσιμα για την ζωή στοιχεία. Όλα αυτά συνετέλεσαν στην δη‐
μιουργία μεγάλης ποικιλίας μορφών ζωής στον πλανήτη μας. Αντίθετα, όλοι οι άλ‐
λοι πλανήτες έχουν απαγορευτικές θερμοκρασίες και αντίξοες συνθήκες για την
ανάπτυξη της ζωής. Ακόμη όμως κι’ αν άλλοι πλανήτες στο σύμπαν διαθέτουν ζωή,
το ποσοστό της ζωής είναι εξαιρετικά απειροελάχιστο.
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Η Γή μας από το διάστημα

Μετά την δημιουργία του Ηλιακού μας συστήματος προ 5 περίπου δισεκατομ‐
μυρίων ετών από την αστρόσκονη γίναμε μονοκύτταροι οργανισμοί και εξ αυτών
μέσα από την εξελικτική πορεία φθάσαμε να γίνουμε άνθρωποι. Για να γίνουμε
όμως σωστοί άνθρωποι πρέπει πρώτα να γίνει η ένωση με τον εαυτό μας, με την
συμπαντική ψυχή και το πνεύμα. Να ενεργοποιήσουμε το «Γνώθι Σαυτόν» για να
αποκτήσουμε Αυτογνωσία. Τότε θα στραφούμε στον διπλανό μας, αν κι’ αυτός έ‐
χει συνειδητοποιήσει τον ρόλο του σαν συμπαντικό ον, ώστε να ενωθούμε σε μιά
ενιαία συμπαντική συνειδητότητα. Τα συνθήματα της Νέας Τάξεως Πραγμάτων
για Παγκοσμιοποίηση είναι κενά περιεχομένου και απατηλά για να επικρατήσουν
στον κόσμο και να εκμεταλλευθούν οικονομικά τους λαούς.
Ταξιδιώτες στο Διάστημα με το ‘διαστημόπλοιο Γη’ Κατά την διάρκεια αυτού
του μακρότατου ταξιδιού στο Ηλιακό μας σύστημα αλλά και γύρω από το Γαλαξία
μας διέρχεται κοντά από πλείστα όσα αστέρια, σμήνη αστέρων, αλλά και μελανές
οπές και την Μαύρη Ενέργεια‐όπως αποκαλείται η αφανής ενέργεια στο άδειο
σύμπαν ‐ και ασφαλώς υφίσταται τις επιδράσεις των. Επομένως δεν είναι τυχαίον
γιατί συμβαίνουν κάθε ορισμένα χρονικά διαστήματα φοβερές καταστροφές και
αναστατώσεις στην Γη. Στις επιδράσεις αυτές πρέπει να αποδοθούν οι μεγάλες
Κοσμογονικές Καταστροφές, οι Μεγάλοι Κατακλυσμοί, και η αλλαγή της κλίσης
του άξονα περιστοφής της Γης. Έχει αποδειχθεί ότι κάθε 26 εκατομμύρια χρόνια
περίπου συμβαίνουν μεγάλες γήινες καταστροφές. Σε τέτοιες καταστροφές οφεί‐
λεται ασφαλώς και η εξαφάνιση ορισμένων ζώων και φυτών.
Κατά πληροφορίας τα μαμούθ και οι δεινόσαυροι εξηφανίσθησαν πριν 65 εκα‐
τομμύρια χρόνια, από προσώπου της Γης και σήμερον βρίσκονται μόνον στα πα‐
λαιοντολογικά μουσεία.
Κοσμοβιολογία.
Εχθρικό το Διάστημα στη Ζωή Στο διάστημα επικρατούν εντελώς διαφορετικές
συνθήκες σε σχέσει με την επιφάνεια της Γης, στις οποίες έχουν εξοικειωθεί οι γή‐
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ινοι οργανισμοί. Ούτω σε ύψος από 1000‐2000 χλμ από την γήινη επιφάνεια εν
κυβικόν εκατοστόν αέρος περιέχει μόλις ένα εκατομμύριον σωματιδίων, ήτοι υφί‐
σταται κενόν μεγαλύτερον οιουδήποτε επιτευχθέντος εις επιστημονικόν εργαστή‐
ριον. Τα όρια μεταξύ ατμοσφαίρας και διαστήματος ποικίλλουν όσον αφορά τις
διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες. Ωνομάσθησαν δε οι περιοχές των ορίων «πε‐
ριοχές διαστημικών ισοδυναμιών» Η κατωτέρα περιοχή διαστημικής ισοδυναμίας,
ευρίσκεται εις ύψος μόλις 3 χλμ και χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της υποξίας
(μερική έλλειψη οξυγόνου) Εις ανώτερον ύψος ευρίσκεται η περιοχή της διαστημι‐
κής ισοδυναμίας της ανοξίας (μεγαλύτερη έλλειψη οξυγόνου) Εις ύψος 15 χλμ ε‐
ντός της ατμοσφαίρας το οξυγόνον ευρίσκεται εισέτι υπό αναλογίαν 21%, αλλά η
ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση προς εκείνην των ατμών του ύδατος και του διοξει‐
δίου του άνθρακος εντός των πνευμόνων του ανθρώπου. Εκεί ο ατμοσφαιρικός
αέρας δεν δύναται να εισέλθει εντός των πνευμόνων και ο άνθρωπος πεθαίνει
από ασφυξία. Εις ύψος 6,5 χλμ εμφανίζονται τα όρια της διαστημικής ισοδυναμίας
της πιέσεως. Άνωθεν ταύτης εμφανίζονται ισχυρότατες ανωμαλίες κατά την εναλ‐
λαγήν των αερίων προϊόντων του μεταβολισμού. Ούτω κατά τις απότομες μεταβο‐
λές της πιέσεως, παρατηρείται άφθονη έκλυση αζώτου εντός τω ιστών οδηγούσα
σε βαρύτατη βλάβη του νευρικού συστήματος (νόσος δυτών). Το σύνολον των α‐
νωμαλιών εκ της ελαττώσεως της πιέσεως ονομάζεται δυσβαρία. Εις ύψος 20 χλμ
η ατμοσφαιρική πίεση είναι τόσον μικρή ώστε το νερό ζέει εις τους 37° C, ήτοι
στην θερμοκρασία του ανθρωπίνου σώματος. Εκεί ο άνθρωπος θα υποστεί βρα‐
σμό των υγρών, γεγονός που οδηγήσει σε σοβαρή αφυδάτωση του σώματος του.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι αστροναύτες φορούν ειδικά σκάφανδρα.
Βουβό το Διάστημα Εις ύψος 130 χλμ εισερχόμεθα στην ζώνη της απολύτου σι‐
γής. Ως γνωστόν ο ήχος μεταβιβάζεται διά παλμικών κινήσεων των σωματιδίων. Σ’
αυτό το ύψος όπου η ύλη είναι τρομακτικώς αραιά, η μετάδοση του ήχου καθί‐
σταται αδύνατη και ο ουράνιος θόλος φαίνεται κυανομέλας, ο δε φωτισμός ο‐
μοιάζει με εκείνον της σεληνοφωτίστου νύχτας. Εις ύψος 150χλμ ο φωτισμός ο‐
μοιάζει με εκείνον ασελήνου νύχτας. Η μεγάλη πτώση της πυκνότητος επιδρά και
επί της θερμότητος. Εις τα ανώτερα ύψη η θερμότης μεταβιβάζεται μόνον δι’ ακτι‐
νοβολίας. Ούτω σε ύψος 1900 χλμ η πυκνότης είναι 1 έως 10 σωματίδια /ανά κυ‐
βικό εκατοστόν. Όσον αφορά στις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε
άλλους πλανήτες αυτές εξαρτώνται από την απόσταση τους από τον Ήλιο. Εις τους
εξωτερικούς πλανήτες ήτοι: Δίαν, Κρόνον, Ουρανόν, Ποσειδώνα, Πλούτωνα επι‐
κρατεί η καλουμένη πρωτοατμόσφαιρα, αποτελουμένη κυρίως εξ υδρογόνου, ηλί‐
ου, μεθανίου, αμμωνίας και ύδατος υπό μορφήν πάγου. Εις τους εσωτερικούς
πλανήτες, ήτοι: Ερμήν, Αφροδίτη, Γην και Άρην ή ύπαρξη υπεριώδους ακτινοβολί‐
ας από τον Ήλιο ευνοεί τις φωτοχημικές αντιδράσεις, τη βοηθεία των οποίων από
μοριακόν οξυγόνον σχηματίζεται διοξείδιον του άνθρακος, ύδωρ, ελεύθερον άζω‐
τον. Αυτά υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας μπορούν να οδηγήσουν σε
σχηματισμό αμινοξέων. Παρόμοιες αντιδράσεις επετεύχθησαν και εντός εργαστη‐
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ρίου πειραματικώς. Ειδικότερα η ατμόσφαιρα του Άρεως στερείται υδρογόνου και
μοριακού οξυγόνου, παρότι στους πόλους του κάτω από το έδαφος έχει ανιχνευ‐
θεί πάγος. Η ατμόσφαιρα της Αφροδίτης αποτελείται από δηλητηριώδη αέρια
(Μεθάνιο, Αμμωνία) και η θερμοκρασία της είναι υψηλή λόγω της εγγύτητος της
προς τον Ήλιο. Ελεύθερον Οξυγόνον διαθέτει μόνον η Γη μας,. Εις τους άλλους
πλανήτες εξηφανίσθη λόγω μικρής μάζας και υψηλής θερμοκρασίας.
Μοναδικό προνόμιο της Γης να διαθέτει ατμόσφαιρα και ελεύθερο οξυγόνο,
πλην όμως κινδυνεύει λόγω της επιδράσεως του ανθρώπου στο κλίμα να δημι‐
ουργήσει στο μέλλον μια ατμόσφαιρα που δεν θα είναι βιώσιμη στον άνθρωπο.
Και τούτο διότι το εκλυόμενο διοξείδιο του άνθρακος δημιουργεί το φαινόμενο
του θερμοκηπίου και συνακόλουθα ευθύνεται και για την δημιουργία οπής στο
στρώμα του Όζοντος. Στους πλανήτες του ηλιακού συστήματος δεν είναι απίθανον
θα υπάρχει κατώτερη ζωή εμβίου ύλης (διάφορες μορφές βακτηριδίων, λειχήνων).
Αυτά είναι πολύ ανθεκτικά ώστε να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέ‐
σεις. Να σημειωθεί ότι επί της Γης ευρίσκονται οργανισμοί επιζώντες σε χαμηλό‐
τατες θερμοκρασίες (‐270°) και υψηλότατες (+120°) Όσον αφορά την πίεση ανε‐
σύρθησαν θαλάσσιες ανεμώνες από το ρήγμα των Φιλιππίνων βάθους 12.000 μ.,
όπου πρέπει να επικρατεί πίεση 1000 ατμοσφαιρών. Έχει όμως εντελώς αποκλει‐
σθεί η ύπαρξη ανωτέρας μορφής ζωής, όπως ο άνθρωπος. Επομένως το πιθανότε‐
ρον είναι να υπάρχει κάποια μορφή ζωής στην Αφροδίτη και στην Άρη, ενώ έχουν
ήδη ανιχνευθεί τουλάχιστον πέντε πλανήτες έξω από το ηλιακό μας σύστημα που
πιθανολογείται, βάσει παρατηρήσεων, ότι διαθέτουν ατμόσφαιρα και συνθήκες
παρόμοιες με τις γήινες.
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12ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
Οι Σύμπαντικές Δυνάμεις.Στο Σύμπαν υπάρχουν 4 κύριες δυνάμεις ήτοι:
1/ Ηλεκτρομαγνητική
2/ Βαρυτι
3/ Ισχυρή Πυρηνική
4/ Ασθενής Δύναμη (Ελαφρά Ακτινοβολία.)
Δεν είναι τυχαίον ότι οι αρχαίοι πρόγονοι μας τιμούσαν ιδιαιτέρως τον αριθμό
τέσσερα και τον συμβόλιζαν με την προϊστορική Σουάστικα, ενώ οι Πυθαγόρειοι
ορκίζοντο στην Ιεράν Τετρακτύν. Αλλά ας εξετάσουμε τώρα την Ηλεκτρομαγνητική
δύναμη, ή το Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, όπως εμφανίζεται. Αυτό είναι σύνθετο
αποτελείται από το Ηλεκτρικό και το Μαγνητικό φάσμα. Οι διάφορες ακτινοβολίες
ανάλογα με το μήκος κύματος αυτών καλούνται: ακτινοβολία φωτός (ορατού φά‐
σματος), ραδιοφωνικού φάσματος, μικροκυμάτων, υπέρυθρου φάσματος, υπε‐
ριώδους φάσματος, ακτίνων χ’ και ακτίνων γ’. Ενδέχεται βέβαια να υπάρχουν και
άλλες αόρατες και άγνωστες συχνότητες που ακόμη δεν μας είναι γνωστές στο
φάσμα των συχνοτήτων. Διότι ακόμη δεν έχουν εξιχνιασθεί ορισμένα ανεξήγητα
φαινόμενα, όπως λ.χ η νόηση, η συνείδηση, η αύρα, η τηλεπάθεια κ. α. Ενώ όλα τα
φάσματα τρέχουν με την ταχύτητα του φωτός, και σύμφωνα με την θεωρία της
Σχετικότητος τίποτα δεν μπορεί να υπερβεί αυτήν την ταχύτητα, η Σκέψη δεν υπο‐
τάσσεται στον χωροχρόνο και τρέχει με ασύλληπτες ταχύτητες στο παρελθόν, στο
παρόν και στο μέλλον, ακόμη και στα όρια του Κόσμου. Έχει παρατηρηθεί ότι τα
θερμά αντικείμενα παράγουν περισσότερη ενέργεια από τα ψυχρά
Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ονομάζεται το εύρος της περιοχής συχνοτήτων που
καλύπτουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα εκτείνεται
θεωρητικά από σχεδόν μηδενικές συχνότητες έως το άπειρο. Με βάση κάποιες
χαρακτηριστικές ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων το ηλεκτρομαγνητικό
φάσμα χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες. Αυτές είναι τα ραδιοκύματα, τα μικροκύμα‐
τα, η υπέρυθρη ακτινοβολία, η ορατή ακτινοβολία (φως), η υπεριώδης ακτινοβο‐
λία, οι ακτίνες Χ’ και γ’.
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Ζώνες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος
Περιοχή του φάσματος

Περιοχή συχνοτήτων

Ενέργεια φωτονίων

Ραδιοκύματα

0‐300 ΜΗz

0‐10‐6 eV

Μικροκύματα

300 MHz ‐ 300GHz

10‐6 ‐ 10‐3 eV

υπέρυθρη ακτινοβολία

300GHz ‐ 400THz

10‐3 ‐ 1,6eV

ορατή ακτινοβολία

400‐800THz

1,6 ‐ 3,2 eV

υπεριώδης ακτινοβολία

17

800THz ‐ 3 ∙10 Hz
17

19

3eV ‐ 2000eV
Hz

1200 eV ‐ 2,4 ∙10 5 eV

ακτίνες Χ

3∙ 10 Hz ‐ 5∙ 10

ακτίνες γ

5 ∙10 19Hz ‐ 3∙ 10 22Hz

10 5eV ‐ 10 7eV

Κοσμικές ακτίνες

3 ∙10 22Hz ‐

10 7eV ‐

Ράδιοσυχνότητες. Είναι του αυτού είδους με την ενέργεια που εκπέμπουν οι
κεραίες των ραδιοσταμών ή του κινητού σας τηλεφώνου και συλλέγονται από τις
κεραίες των δεκτών για να ακούσετε την ομιλία ή την μουσική της προτιμήσεως
σας ανάλογα με την ραδιοσυχνότητα που θα επιλέξετε. Παρόμοιες ραδιοσυχνότη‐
τες εκπέμπουν και οι αστέρες ή οι μάζες αερίων στο διάστημα, οι οποίες συλλέγο‐
ντα από τα ραδιοτηλεσκόπια. Εκ της φύσεως αυτών των ραδιοσημάτων που λαμ‐
βάνονται στα ραδιοτηλεσκόπια οι αστρονόμοι με την φασματογράφηση και φα‐
σματομετρία πληροφορούνται από τι υλικό αποτελούνται τα διάφορα ουράνια
σώματα..
Τα Μικροκύματα παράγουν θερμότητα τόση ώστε να μπορείτε να ψήσετε ποπ‐
κόρν μέσα σε λίγα λεπτά. Τα μικροκύματα χρησιμοποιούνται από τους αστρονό‐
μους για να καθορίσουν την σύσταση των ουρανίων σωμάτων εντός του Γαλαξίου
μας. Μικροκύματα παράγει και το κινητό σας τηλέφωνο, αλλά και κάθε άλλη συ‐
σκευή μικροκυμάτων. Αυτά έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι είναι άκρως βλαβερά
για την υγεία και ευθύνονται για καρκινογενέσεις και άλλες ασθένειες Γι’ αυτό
πρέπει να λαμβάνουμε τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας.
Η Βαρυτική Δύναμη είναι η δύναμη της έλξεως μεταξύ δύο μαζών που βρίσκο‐
νται σε απόσταση μεταξύ τους. Αυτή είναι ανάλογη του γινομένου της αποστάσε‐
ως των δύο μαζών και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της αποστάσεως. Η
δύναμη της βαρύτητος είναι πάρα πολύ αδύναμη, γι’ αυτό δεν γίνεται αντιληπτή
παρά μόνον όταν πρόκειται για τεράστιες μάζες. Έτσι το μήλο από την μηλιά πέ‐
φτει στη Γη γιατί τα δύο σώματα, μήλο και Γη έλκει το ένα το άλλο, σύμφωνα με
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τον νόμο της βαρύτητος. Αλλά επειδή η Γη είναι πολύ πιό μεγάλη από το μήλο, το
μήλο πέφτει στη και όχι η Γη στο μήλο. Η Δύναμη αυτή κυριαρχεί στον μεγάκοσμο
και μαζί με τις λοιπές δυνάμεις ρυθμίζει τις κινήσεις στο Σύμπαν. Είναι αυτή που
κρατάει σε αρμονία το Ηλιακό μας σύστημα, Εξ αιτίας της εδώ και δισεκατομμύρια
χρόνια:
α/ οι δορυφόροι στρέφονται γύρω απο τους πλανήτες
β/ οι πλανήτες μαζί με του δορυφόρους τους γύρω από τον Ήλιο.
γ/ οι Γαλαξίες διατηρούνται εν αρμονία στο εσωτερικό τους, αλλά και μεταξύ
τους.
Το πεδίον Βαρύτητας δεν έχει φορά (δεν είναι κλειστό, καμπύλο όπως το μα‐
γνητικό και το ηλεκτρικό πεδίον) αλλά εκτείνεται προς τον χώρο. Μεταξύ Σελήνης
και Γης υπάρχει κάποιο σημείο που η έλξη της Γης και της Σελήνης είναι ίσες και
αντίθετες, και η έλξη είναι μηδέν. Η δύναμη που μας συγκρατεί κολλημένους στη
Γη είναι η βαρύτης. Στο διάστημα αιωρούμεθα. Αν η δύναμη της βαρύτητος ήτο
ισχυρότερη, δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί το σύμπαν. Αν ήτο μικρότερη δεν θα
μπορούσαν ν’ αναπτυχθούν τα ηλιακά συστήματα (τα άστρα δεν θα είχαν ανάψει
ποτέ) Αν η ισχυρή και η ασθενής αλληλοεπίδραση ήτο ελαφρά πιό ισχυρές εν σχέ‐
σει προς την ηλεκτρομαγνητική, το υδρογόνο δεν θα υπήρχε στη γνωστή του μορ‐
φή. Αλλά και ο άνθρακας και το οξυγόνο δεν θα εσχηματίζοντο ποτέ και κατά συ‐
νέπειαν και η ζωή. Αρα οι δυνάμεις στο σύμπαν είναι αρμονικά ρυθμισμένες ώστε
να γίνει το σύμπαν όπως είναι σήμερον
Ισχυρή Πυρηνική Δύναμη. Αυτή αφορά μόνον το υποατομικό επίπεδο και είναι
εκείνη που συγκρατεί τα πρωτόνια και τα νετρόονια στον πυρήνα του ατόμου. Εί‐
ναι μιά εξαιρετικά ισχυρή δύναμη και σ’ αυτήν οφείλεται και η σταθερότητα της
ύλης διότι συγκρατεί εξαιρετικά σταθερά και συνεκτικά τα στοιχεία του πυρήνα
κάθε ατόμου. Νεώτερες θεωρίες των Μεμβρανών και Νημάτων εισάγουν και τα
Βαρυτόνια, τα οποία συμβάλλουν στην Βαρυτική σύμπτυξη σαν 4η διάσταση της
εξελίξεως του Σύμπαντος. Η δύναμη της Βαρύτητος είναι η πιό ασθενής από τις 4
δυνάμεις του Σύμπαντος (Βαρυτική, Ηλεκτρομαγνητική, Πυρηνική και Ασθενής δύ‐
ναμη) Η Ισχυρή Πυρηνική σε σχέση με την Βαρυτική είναι τόσες φορές μεγαλύτερη
όσες ο αριθμός που αρχίζει από την μονάδα 1 και ακολουθείται από 40 μηδενικά,
δηλαδή 1000.….000 (σύνολον 40 μηδενικά) Χωρίς την βαρυτική δύναμη δεν θα εί‐
χε σχηματισθεί συμπαγής ύλη στο σύμπαν. Αυτή συμβάλει στην δημιουργία των
αστέρων και όλων των ουράνιων σωμάτων και της γης μας φυσικά. Το ζήτημα των
Βαρυτονίων και της Βαρύτητος τώρα μελετάται από την νέα Φυσική. Αυτά τα είχε
προβλέψει ο Αινστάιν αλλα σε πρόσφατα πειράματα (2016) απέδειξαν την ύπαρξη
των βαρυτικών κύματων. Αυτά είναι στρεβλώσεις του χωροχρόνου οι οποίες έχουν
απειροελάχιστη επίδραση στη Γη, και θα μπορούσαν να εντοπιστούν μόνο με τε‐
ράστιους ενισχυτές και ανιχνευτές όπως το παρατηρητήριο LIGO στις ΗΠΑ, ή τον
ανιχνευτή GEO‐600 στη Γερμανία. Αργότερα θα υπάρξουν όργανα που θα τα ανι‐
χνεύουν ευκολότερα.
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Βαρυτικά Κύματα

Ασθενής πυρηνική Δύναμη Συτή αφορά το υποατομικό επίπεδο και είναι εκείνη
που προκαλεί την ραδιενεργή διάσπαση των πυρήνων. Οπως δηλώνει και το όνο‐
μα της είναι αδύνατη. Οι βασικές σταθερές της φύσεως και οι αρχικές συνθήκες
που επέτρεψαν την εμφάνιση της ζωής δείχνουν ρυθμισμένες με ιλιγγιώδη ακρί‐
βεια. Για παράδειγμα αν αν το ποσοστό επέκτασης του σύμπαντος στην αρχική
του φάση είχε υποστεί μιά απόκλιση της τάξεως του 10 εις την ‐40 δύναμη, η αρ‐
χική ύλη θα είχε διασκορπισθεί στο σύμπαν και δεν θα είχε γεννήσει τους γαλαξί‐
ες, τα άστρα και φυσικά τη ζωή. Και να σημειωθεί ότι κατά τους κοσμολόγους η
δύναμη αυτή (10 εις την ‐40) είναι ασύλληπτα μικρή. Είναι σαν να παίζεις γκολφ
και να ρίξεις την μπάλα από την Γη στην συγκεκριμένη τρύπα στον Άρη.
Νάνοι, είτε Αστέρες Νετρονίων.

Φανταστική εικόνα αστέρα νετρονίων

Τι είναι το Φως; Είναι μια διαταραχή του χώρου που προέρχεται από την κίνη‐
ση τις ύλης των (e‐) Ηλεκτρονίων λόγω της περιστροφικής κινήσεως των πέριξ του
πυρήνος. Κάθε περιστροφή είναι και μια περίοδος, ένας κύκλος. Η διαταραχή του
χώρου μεταδίδεται με την ταχύτητα του φωτός που είναι 300.000 χλμ/δευτ. Αυτό
όμως δεν περιορίζει την ανάπτυξη μεγαλυτέρων ταχυτήτων υλικών σωματιδίων
διαστημοπλοίων κλπ. αν υπάρξει η ενέργεια που απαιτείται για αυτό τον σκοπό.
Δεν μπορούμε να αυξήσουμε την ταχύτητα του ήχου στο αέρα, διότι περιορίζε‐
ται από το μέσον τις διαδόσεως του. Παρόλα αυτά τα υπερηχητικά αεροπλάνα
τρέχουν περισσότερο, διότι δεν είναι κύμα. Κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι δυνατή η
ανάπτυξη ταχύτητος στο Σύμπαν ανώτερης και αυτής της ταχύτητος του φωτός, αν
φυσικά διαθέτουμε την ανάλογη ενέργεια ωθήσεως τούτου
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13ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
Η κβαντική θεωρία, επιστήμη και φυσική φαίνεται να επιβεβαιώνουν ακριβώς
την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και συγκεκριμένα, την ορφικοπυθαγόρεια‐
πλατωνική παράδοση. Η ψυχή είναι φορέας κάθε νέας πληροφορίας‐γνώσης μέσα
από τις πράξεις, τις εμπειρίες και τις σκέψεις της που λαμβάνουν χώρα κατά τους
πολλαπλούς ένσαρκους βίους της συνειδητοποιώντας προοδευτικά μέσα στην αι‐
ωνιότητα τον τρόπο που είναι φτιαγμένος ο κόσμος και τις λειτουργίες του. Ουσι‐
αστικά μέσα από το τρίπτυχο του φιλόσοφου Πρόκλου (Μονή‐Πρόοδος‐
Επιστροφή) με το πέρας καθεμιάς ενσάρκωσης (Πρόοδος) της ψυχής γίνεται "ενη‐
μέρωση" (Επιστροφή) του πρωταρχικού νου (Μονή) με τις πληροφορίες που λαμ‐
βάνει σε κάθε ενσάρκωση.
Η Αρχή της Αβεβαιότητος ή της Απροσδιοριστίας Ο μικρόκοσμος παρουσιάζει
φαινόμενα που δεν παρουσιάζει ο μεγάκοσμος. Ένα απο αυτά είναι της μέτρησης
και της παρατήρησης. Στον μικρόκοσμο δεν μπορούμε ούτε να μετρήσουμε ούτε
να παρατηρήσουμε επακριβώς τα φαινόμενα μέσα στα έγκατα της ύλης χωρίς να
επηράσουμε αυτό που θέλουμε να μετρήσουμε. Αυτό συμβαίνει γιατί τα στοι‐
χειώδη σωματίδια είναι απρόσιτα στην άμεση εποπτεία. Ταύτα υπάρχουν στη φύ‐
ση ανεξάρτητα από τον παρατηρητή. Λόγου χάριν είναι αδύνατον να γνωρίζουμε
την θέση και την ταχύτητα ενός υποατομικού σωματιδίου. Η απροσδιοριστία που
εμφανίζεται όταν πάμε να κοιτάξουμε τα πράγματα που συμβαίνουν στον μικρό‐
κοσμο των ατόμων είναι δείγμα ότι ακόμη δεν έχουμε καταλάβει κάτι σωστά, λέ‐
γει ο καθηγητής‐μαηματικός Ιαν Στιούρτ. Για να το δούμε πρέπει πρώτα να το φω‐
τίσουμε με μιά δέσμη φωτός ή να το ρίξουμε επάνω του ένα φωτόνιο, που είναι
τόσο μεγάλο όσο και το ηλεκτρόνιο. Το υποατομικό αυτό σωμάτιο μετά την σύ‐
γκρουση με το φωτόνιο θα φύγει από την θέση του και θα αλλάξει πορεία και τα‐
χύτητα.. Η διαπίστωση αυτή έγινε από τον εφευρέτη της Κβαντικής Φυσικής Βέρ‐
νερ Χάιζενμπεργκ (1901‐1976) το 1927 και φέρει τον τίτλο:
Αρχή Χάιζενμπεργκ: Η Αρχή της Αβεβαιότητος ή της Απροσδιοριστίας του Χάι‐
ζενμπεργκ απλοποιημένη λέει ότι: «Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη γνώση της α‐
κριβούς θέσεως και πορείας ενός υποατομικού σωματιδίου διότι με τις ενέργειες
μας να το εξιχνιάσουμε του αλλάζουμε την θέση και την ταχύτητα. Αν έχουμε πλή‐
ρη γνώση της ακριβούς θέσεως του, τότε δεν έχουμε γνώση της ταχύτητας του και
τανάπαλιν. Αφού δεν ξέρουμε επακριβώς που βρίσκεται και πόσο γρήγορα κινεί‐
ται, πόσο μάλλον να υπολογίσουμε την μελλοντική του θέση και ταχύτητα. Επομέ‐
νως το ηλεκτρόνιο δεν έχει προβλέψιμη τροχιά. Και αφού δεν έχει προβλέψιμη
τροχιά δεν έχει νόημα να προσπαθείς να προβλέψεις την μελλοντική του θέση».
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Αρχή Αβεβαιότητος Η ουσία της αρχής αυτής το λέει η ίδια η λέξη: αβεβαιότη‐
τα. Η ανακάλυψη αυτή είναι σοβαρή διότι ο Χάιζενμπεργκ μας είπε ότι στην κλί‐
μακα των υποατομικών σωματιδίων της ύλης του μικροκόσμου, στα φυσικά φαι‐
νόμενα που επικρατούν εκεί κυριαρχεί η αβεβαιότητα. Επομένως στα έγκατα της
ύλης η φύση είναι Αβεβαία, Απροσδιόριστη και Πιθανοκρατική. Άρα κάθε προ‐
σπάθεια να γνωρίσουμε το εσωτερικό της ύλης με βεβαιότητα θα πέσει στο κενό.
Ωστόσο ο Χάιζενμπεργκ όχι μόνον απέδειξε την Αβεβαιότητα των υποατομικών
σωματιδίων της ύλης αλλά και την υπελόγισε με απόλυτη ακρίβεια

Η Κυματοσυνάρτηση Ψ –Πτώση Ντερεμινισμού
Ένας άλλος πατέρας της Κβαντικής Φυσικής ο φυσικός Εργουιν Σρέντιγκερ
(1887‐1961) επρότεινε ένα μαθηματικό τρόπο για να περιγράψει και κατανοήσει
τα φαινόμενα σε υποατομικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό διεμόρφωσε μίαν δια‐
φορική εξίσωση που περιγράφει τα συμβαίνοντα στον μικρόκοσμο. Η κβαντική
θεωρία εκλαϊκεύεται και βρίσκει εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή. Η κβαντική
επανάσταση οδήγησε στην εξαφάνιση του ντετερμινισμού που χαρακτήριζε την
κλασική νευτώνεια μηχανική. Η κβαντική μηχανική είναι ίσως η πιο θεμελιώδης
επιστημονική θεωρία μέχρι σήμερα, που ξεχωρίζει για την πιθανοκρατική φύση
της: Δεν υπάρχουν διαισθητικές εξηγήσεις, ούτε απλές και ευθείες απαντήσεις σ’
αυτήν. Η εξίσωση «Κυματοσυνάρτηση Ψ» που πήρε το όνομα του είναι για τους
μαθηματικούς η καλύτερη και ομορφότερη εξίσωση της ανθρωπότητος. Είναι η
συνάρτηση κατανομής της πιθανότητος της θέσεως ενός υποατομικού σωματιδί‐
ου. Με απλά λόγια αυτή εκφράζει μόνον την πιθανότητα για ένα υποατομικό σω‐
ματίδιο, λ,χ για ένα ηλεκτρόνιο να βρίσκεται σε μιά ορισμένη θέση, χωρίς όμως να
μας αποκαλύπτει το που πραγματικά βρίσκεται τούτο. Η κυματοσυνάρτηση Ψ μας
δηλώνει μόνον το μέγεθος της πιθανότητος για να βρίσκεται το ηλεκτρόνιο στην
θέση Α ή Β κοκ (λ,χ έχει 10% πιθανότητα να βρίσκεται στην θέση Α και 25% στην
θέση Β) Αμφότερες οι θεωρίες των Χάιζενμπεργκ και Σρέντιγκερ λένε το ίδιο
πράγμα και αλληλοσυμπληρώνονται. Και οι δύο μας δηλώνουν κατά τον πιό κατη‐
γορηματικό τρόπο ότι στον Μικρόκοσμο του εσωτερικού της ύλης κυριαρχεί η Α‐
βεβαιότητα και κατόπιν τούτου ποτέ δεν θα έχουμε πλήρη γνώση της ουσίας της
φύσεως (Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί).
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Τα Παράδοξα της Κβαντικής Φυσικής Η Κβαντική φυσική είναι και δυσνόητη και
εξαιρετικά παράδοξη. Αρκεί να αναφέρουμε οτι σε μερικές περιπτώσεις υπερβαί‐
νει τα όρια της λογικής. Επομένως αντιλαμβανόμαστε ότι ο μικρόκοσμος είναι πιό
δυσνόητος και ερμητικά κλειστός παρά ο μεγάκοσμος των γαλαξιών, αστέρων κλπ
Και η δυσκολία έγκειται γιατί δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει εκεί
μέσα. Ενώ όλοι ομιλούν για ηλεκτρόνια ουδείς ως τώρα δεν είδε ‐και ούτε θα ιδεί
ποτέ‐ ένα ηλεκτρόνιο. Επομένως όταν προσπαθούμε να εντοπίσουμε ένα ηλεκτρό‐
νιο είναι σαν να παίζουμε την «τυφλόμυγα» Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι η
ίδια η Φύση μας εμποδίζει πεισματικά να την παρακολουθήσουμε, θαρρείς ότι ε‐
κεί μέσα βρίσκονται τα μεγαλύτερα μυστικά της δημουργίας του κόσμου. Ως τώρα
παρά την γενομένη πρόοδο, φαίνεται ότι ποτέ δεν θα γνωρίσουμε με ακρίβεια τον
μικρόκοσμο. Να σημειωθεί δε ότι οι ίδιες αρχικές συνθήκες δεν παράγουν πάντοτε
το αυτό αποτέλεσμα. Τούτο σημαίνει ότι ο μικρόκοσμος ΔΕΝ είναι Αιτιοκρατικός,
ΟΥΤΕ και Προβλέψιμος. Αντίθετα ο Μεγάκοσμος είναι Αιτιοκρατικός και Προβλέ‐
ψιμος (μπορούμε να προβλέψουμε τις εκλείψεις του ηλίου της σελήνης, την τρο‐
χιά των διαστημοπλοίων με μέγιστη ακρίβεια κοκ). Αστειευόμενοι θα λέγαμε οτι ο
Ζευς στον Μικρόκοσμο «παίζει ζάρια» (μπορεί και σημαδεμένα από τον ίδιο) ενώ
στον Μεγάκοσμο υπάρχει διαφάνεια «Δεν παίζει ζάρια» Αυτός είναι και ο λόγος
κατά τον οποίον ο Αϊνστάιν πιστός και δογματικός οπαδός της Αιτιοκρατίας, δεν
προχώρησε ποτέ στην αρχή της Απροσδιοριστίας, διότι δεν ήθελε να θίξει το πι‐
στεύω του στον Εβραίο θεό του Γιαχβέ.
Επ’ αυτού του θέματος υπήρξε επιστημονική διαμάχη μεταξύ του Αϊνστάιν και
των οπαδών του αφ’ ενός και του Νιελς Μπορ αφ’ ετέρου, η οποία κράτησε ως το
1982, οπότε είχαν πεθάνει και οι δύο. Και μάλιστα όταν σε συνέδριο στο Κόμο της
Ιταλίας το 1927 ο Αϊνστάιν είπε στο Μπορ ότι: «Ο θεός δεν παίζει ζάρια» ο Μπορ
του απήντησε: «σταμάτα να υποδεικνύεις στο θεό και τι παιχνίδια θα παίξει»
Τελικά νίκησε ο Μπορ και έχασε ο Αϊνστάιν. Η Φύση στον Μικρόκοσμο της εί‐
ναι Αναίτια και Απρόβλεπτη. Σήμερον η θεωρία της Σχετικότητος του Αϊνστάιν αμ‐
φισβητείται από νεώτερες που έρχονται να συμπληρώσουν τα κενά που άφησε
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αυτή. Και ενώ η θεωρία της Σχετικότητος ωφέλησε την επιστήμη εκείνη την εποχή,
τα επόμενα χρόνια λειτούργησε σαν τροχπέδη στους νεώτερους επιστήμονες να
προχωρήσουν στην αμφισβήτηση της, διότι αυτό ισοδυναμούσε με «επιστημονική
ιεροσυλία» αλλά και καταστροφή του επιστήμονα που θα αποτολμούσε να ενα‐
ντιωθεί προς την δογματική άποψη του Αϊνστάιν.
Προβλέψιμα Φαινόμενα: Όταν ρίξω την μπάλα θα πάει προς τα κάτω στη γη, ή
ο καπνός μιάς φωτιάς θα πάει προς τα πάνω κ.ο.κ.
Μη προβλέψιμα Φαινόμενα είναι:
1/ Ο Καιρός Μη‐ Προβλέψιμος γι’ αυτό και η Μετεωρολογική υπηρεσία κάνει
προβλέψεις με πιθανότητες και πάλι πέφτει συχνά έξω στις προβλέψεις της. Ειδι‐
κά στην Αττική οι μετεωρολόγοι έχουν δυσκολία προβλέψεως του καιρού διότι
αυτή συμπεριφέρεται σαν νήσος.
2/ Η Εξέλιξη της Κοινωνίας και της Οικονομίας είναι Μη προβλέψιμη (αποτυχία
της κομμουνιστικής κοινωνίας και των θεωριών του Κάρλ Μαρξ, η ανοησία του
Φουκογιάμα για το τέλος της Ιστορίας, αποτυχία της Παγκοσμιοποίησης και τώρα
οικτρά αποτυχία των προγραμμάτων των μνημονίων κοκ)
3/ Το αποτέλεσμα ενός πολέμου δεν είναι πάντα προβλέψιμο. (Βιετνάμ, Ιράκ,
Αλβανικό Επος κοκ)
4/ Η εξέλιξη ασθένείας σε βαριές μορφές δεν είναι πάντα προβλέψιμη
Η Αθέατη Αλήθεια Ξεκινάμε με μια ιστορική αναδρομή, παρακολουθώντας την
εξέλιξη της κβαντικής σκέψης από τους διάσημους φυσικούς Πλανκ, Αϊνστάιν,
Μπορ, Πάουλι, Ντε Μπρολί, Χάιζενμπεργκ, Σρέντιγκερ και Ντιράκ. Ο Αλ‐Καλίλι ι‐
σχυρίζεται ότι η Φύση δεν έχει προβλεψιμότητα: όταν κοιμόμαστε η πραγματικό‐
τητα είναι αθέατη και μόνο όταν ρίξουμε το βλέμμα μας αυτή παγιώνεται σε μια
εικόνα, ένα στιγμιότυπο μόνο από τη δυνατή πολυπλοκότητα. Για να μαντέψουμε
το επόμενο «στιγμιότυπο πραγματικότητας» δεν έχουμε στη διάθεσή μας παρά
μόνον πιθανότητες για να επιλέξουμε ανάμεσά τους με τη βοήθεια της «μαγικής»
κυματοσυνάρτησης. Ο Ηράκλειτο πρώτος είπε ότι: "Ο άνθρωπος στον ύπνο του εί‐
ναι σα νεκρός, και όταν κοιμάται κ' έχει χαμένο το φως του, είναι περίπου σαν κοι‐
μισμένος" Διότι και στην πρώτη περίπτωση του κοιμισμένου και στην δεύτερη πε‐
ρίπτωση του τυφλού στερείται "το στιγμιότυπο της πραγματικότητος" Δεν είναι τυ‐
χαίον ότι η μικρή οθόνη έχει γεμίσει απο εκπομπές του αθέατου κόσμου. Ολα α‐
νάγονται στην εμπνευσμένη διαμάχη των Μπορ και Αϊνστάιν: Ο πρώτος υποστήρι‐
ζε ότι «σκοπός της φυσικής δεν είναι να ανακαλύψει πώς είναι η Φύση αλλά περι‐
ορίζεται μόνο σε ό,τι μπορούμε να πούμε γι’ αυτήν». Αντίθετα, ο Αϊνστάιν πίστευε
με πάθος ότι «σκοπός μας είναι να προσεγγίσουμε όσο πιο πολύ γίνεται στην αλή‐
θεια της φυσικής πραγματικότητας» Χωρίς να είμαστε σε θέση να αμφισβητήσου‐
με τους δύο αυτούς γίγαντες της Φυσικής, η αναζήτηση της αλήθειας ενέχει μέσα
της και θεολογικές παγίδες. Διότι τι είναι αλήθεια; Χωρίς να καθορισθεί η έννοια
αυτή δεν μπορούμε να την επικαλούμεθα και πιό πολύ να επιζητούμε να την
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βρούμε. Επομένως θα συμφωνήσουμε με την άποψη Μπορ, δηλαδή να περιορι‐
σθούμε μόνον στην εξέταση της Φύσης.
Η Γάτα του Σρέντιγκερ ούτε Νεκρή ούτε Ζωντανή.
Ο Αλ‐Καλίλι στο βιβλίο του Κβαντικά Παράδοξα" αναλύει τις παράξενες έννοιες
της κβαντικής μηχανικής και τα φαινόμενα της υπέρθεσης, της μη τοπικότητας και
της εμπλοκής. Όταν δεν παρατηρούμε ένα σωματίδιο, αυτό μπορεί να βρίσκεται
σε οποιαδήποτε δυνατή κατάσταση, ενώ κάθε φορά που το παρατηρούμε, είναι
δυνατόν να επηρεάζουμε το αποτέλεσμα. Είπε ακόμη πώς ρίχνοντας ένα ζάρι στη
Γη επηρεάζουμε το αποτέλεσμα της ταυτόχρονης ρίψης ενός ζαριού στον Πλούτω‐
να. Οι έννοιες αιτίου ‐ αποτελέσματος καταρρέουν υπέρ της ακαριαίας επικοινω‐
νίας μεταξύ απομακρυσμένων κβαντικών σωματιδίων.
Τα "Κβαντικά Παράδοξα" Στο τέλος του βιβλίου, ο Αλ‐Καλίλι κάνει ένα άλμα στο
μέλλον και προτείνει για τα επόμενα 100 χρόνια τη δημιουργία ενός πανίσχυρου
κβαντικού υπολογιστή. Ακόμη και την κβαντική τηλε‐μεταφορά μας οραματίζεται
(το πρωτότυπο διαλύεται και επαναδημιουργείται απαράλλαχτο στον τόπο προο‐
ρισμού), δικαιώνοντας ύστερα από δεκαετίες την ιδέα του μεταφορέα του δια‐
στημοπλοίου «Εντερπράιζ» του Σταρ Τρεκ. Κατά τον συγγραφέα: «το μέλλον είναι
λαμπρό, αλλά, κυρίως, είναι κβαντικό». (Από «Τα Quantικά Παράδοξα του Αλ‐
Καλίλι» της Η κ. Ελένη Χατζηχρήστου είναι αστροφυσικός, τ. ερευνήτρια NASA ‐
Υale University, Mτφρ: Ανδρομάχη Σπανού)
Κλειστό ή Ανοικτό Σύμπαν;
Ο Σρέντιγκερ για πρώτη φορά αμφισβήτησε την θεωρία του Κλειστού Σύμπα‐
ντος που πρέσβευε ο Αϊνστάιν, καταρρίπτοντας την απολυτότητα της Ντετερμινι‐
στικής Θεωρίας. Αυτό προκύπτει από την παρατήρηση μιάς φλόγας σε ένα κερί.
Είναι ακαθόριστη και αβεβαία μπορεί να δυναμώσει, να αδυνατήσει, μπορεί ακό‐
μη και να σβήσει. Εξαρτάται λοιπόν όπως παίζει η φλόγα σε ένα κερί έτσι να συμ‐
βαίνουν και ορισμένα αβέβαια γεγονότα. Είναι αυτό που η Θερμοδυναμική το ο‐
νομάζει «Τυχαίο Δρόμο» (Random Walk) και που θυμίζει το βήμα ενός μεθυσμέ‐
νου που εδώ πέφτει εκεί πέφτει και ενώ τον περιμένουμε οπωσδήποτε να πέσει
στο τέλος τρικλίζοντας φθάνει στο σπίτι του. Πατέρας της Στατιστικής Θερμοδυνα‐
μικής είναι ο Μπόλτσμαν. Αυτός στο τέλος του 19 ου αιώνος διετύπωσε την Στατι‐
στική Θερμοδυναμική και έκτοτε διατυπώθηκε και η Θεωρία του Χάους το 1900
από τον Πουανκαρέ, το 1979 την διετύπωσε στα μαθηματικά ο Μάντελμπρότ και
πρόσφατα από την ανέπτυξε ο μεγάλος μαθηματικός και φυσικός Πριγκοζίν. Αυτά
τα μοντέλα μας καθορίζουν την διαμόρφωση του κλίματος, αφού όπως λέγεται
μέσα στην χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην ατμόσφαιρα, το πέταγμα μιάς
πεταλούδας στην Ιαπωνία μπορεί να προξενήσει ένα τυφώνα στην Καραϊβική. Να
σημειώσουμε ακόμη ότι τα «Κλειστά Συστήματα» είναι ελλείψεις, ενώ τα «ανοιχτά
συστήματα» είναι Σπειροειδή, όπως οι γαλαξίες. Στην προσπάθεια κατανόησης
του ανεξιχνίαστου προβλήματος της αλληλεπίδρασης παρατηρητή και παρατη‐
ρούμενου, ταξιδεύουμε μέσα από το κουτί με δηλητήριο, όπου βρίσκεται παγι‐
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δευμένη η περίφημη γάτα του Σρέντιγκερ περιμένοντας υπομονετικά να αποφα‐
σίσουμε αν είναι ζωντανή ή νεκρή.
Το ίδιο συμβαίνει στις ημέρες μας με την διεθνή Τρομοκρατία. Είναι αυτή νεκρή
ή ζωντανή; Είναι κρατική, made in deep state in USA, αριστερίστικη ή αναρχική; Οι
κουκουλοφόροι των Εξαρχείων είναι αναρχοαυτόνομοι, ή πράκτορες της αστυνο‐
μίας ή κάποιας μυστικής υπηρεσίας (οι ηγέτες) για να διαλύουν το μαζικό κίνημα;
Ο Αϊνστάιν είπε ότι το Σύμπαν μπορεί να περιγραφεί σαν ένα Κλειστό Σύστημα,
όπως είναι ένα μπαλόνι. Γιατί δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Μπορεί συνεπώς να
ανοίξει και μπορεί και να κλείσει, να επεκτείνεται στο άπειρο και επ’ άπειρον ή να
συρρικνωθεί σε μιά νέα συρρίκνωση και να καταλήξει σε νέα Μεγάλη Έκρηξη. Ιδού
η αοριστία Σρέντιγκερ. Οι αστρονόμοι παρατηρούν επέκταση του Σύμπαντος. Αλλά
είναι τόσο σύντομη η ζωή μας ώστε τούτο ισοδυναμεί με μιά στιγμιαία αναλαμπή
στον συμπαντικό χρόνο. Οι σύγχρονοι επιστήμονες αμφισβητούν την θεωρία του
Αϊνστάιν περί του κλειστού Σύμπαντος. Αυτοί το θεωρούν ανοιχτό και σπειροειδές.
Η ταχύτητα του φωτός είναι πεπερασμένη Ο κάθε παρατηρητής μπορεί να δει μόνο μία περιορι‐
σμένη όψη του Σύμπαντος. Βέβαια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι ταχύτητες, έξω από τους κώνους
φωτός του αισθητού Σύμπαντος, είναι μεγαλύτερες από την ταχύτητα του φωτός! Οπότε διαφορο‐
ποιούνται οι δυνατότητας παρατήρησης!
Το Κβαντικό μας Μέλλον Στην καθημερινή μας ζωή έχουμε παρουσία κβαντι‐
κών φαινομένων, με τρόπους που ούτε καν υποψιαζόμαστε: μικροτσίπ, λέιζερ, τη‐
λεοράσεις, υπολογιστές, εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως η θερμοπυρηνική
σύντηξη, προηγμένες τεχνικές ιατρικών διαγνωστικών μεθόδων, ο κατάλογος είναι
μακρύς, βασίζονται στην κβαντική μηχανική. Αυτή μπορεί να παίξει σημαντικό ρό‐
λο στις γενετικές μεταλλάξεις, και άρα στην ίδια την εξέλιξη της ζωής! Aλλωστε, ο
μεγάλος φυσικός Ρότζερ Πενρόουζ υποστηρίζει ότι η ίδια η ύπαρξη της ανθρώπι‐
νης συνείδησης οφείλεται στην κβαντική φυσική! Ακόμη δεν ανακαλύψαμε τα
σωματίδια που δημιουργούν την συνείδηση και άλλα ανεξήγητα φαινόμενα.
Το σύμπαν είναι μια ψευδαίσθηση;
Ζούμε λοιπόν σε έναν κόσμο που δεν αντιλαβανόμαστε αυτό που πραγματικά εί‐
ναι, αλλά αυτό που οι αισθήσεις μας έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν. Το σύ‐
μπαν και μεις, είμαστε ένα. Ευτυχισμένες οι γενιεές που θα νοιώσουν, όχι μόνο με
την λογική, αλλά με τη ψυχή και το νου, αυτή τη συμπαντική ενότητα. Μια ενότητα
ειρήνης, γαλήνης και συμπαντικής αγάπης. Ερευνητές του πανεπιστημίου του Παρι‐
σιού υπό την διεύθυνση του φυσικού Alain Aspect, ανακάλυψαν ότι υπό κατάλληλες
συνθήκες υποατομικά σωμάτια όπως τα ηλεκτρόνια, μπορούν να επικοινωνούν ακα‐
ριαία με άλλα υποατομικά σωμάτια ανεξάρτητα από την απόσταση που τα χωρίζει
τόσο αν πρόκειται για απόσταση 5 εκατοστών ή για απόσταση 100 δισεκατομμυρίων
χιλιομέτρων, ως να ήξερε κάθε ανεξάρτητο σωμάτιο ακριβώς τι κάνουν τα άλλα.
Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί μόνο με δύο τρόπους:
1/ ή με την αθέτηση της θεωρίας του Einstein, που αποκλείει ταχύτητες μεγα‐
λύτερες του φωτός
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2/ ή μεταξύ των υποατομικών σωματίων υπάρχουν συνδέσεις που δεν έχουν
μόνο τοπική σχέση μεταξύ των.
Ο διεθνούς φήμης Άγγλος φυσικός David Bohn, του Πανεπιστημίου του Λονδί‐
νου, υποστήριζε ότι η ανακάλυψη του Aspect στηρίζει τη θέση ότι το σύμπαν δεν
είναι αντικειμενική πραγαμτικότητα Δηλαδή ότι το σύμπαν παρά την φαινομενική
του στερεότητα στην πραγματικότητα είναι ένα φάντασμα, ένα γιγαντιαίο φαντα‐
σμαγορικό ολόγραμμα. (Το ολόγραμμα είναι μια τρισδιάστατη φωτογραφία που
γίνεται με τη βοήθεια ενός Laser. Εάν το ολόγραμμα ενός αντικειμένου κοπεί στα
δύο και ύστερα το φωτίσουμε πάλι με φως Laser, ανακαλύπτομε ότι το κάθε μισό
περιέχει ακόμη ολόκληρη την εικόνα του αντικειμένου). Ακόμη, συνεχίζοντας να
διαιρούμε τα δύο μισά θα δούμε ότι κάθε τεμάχιο από αυτά τα κομμάτια του φω‐
τογραφικού φιλμ θα περιέχει πάντοτε μια έκδοση μικρότερη μεν αλλά ανέπαφη
του αντικειμένου. Σε αντίθεση με τις κοινές φωτογραφίες κάθε μέρος του ολο‐
γράμματος περιέχει όλες τις πληροφορίες του ακέραιου αρχικά ολογράμματος.
Η δυτική επιστήμη διαιρετική Ενεργεί με την προϋπόθεση ότι ο καλύτερος τρό‐
πος για την κατανόηση ενός φυσικού φαινομένου, τόσο αν επρόκειτο για ένα βά‐
τραχο ή για ένα άτομο, είναι να το διαιρέσει και να μελετήσει τα επί μέρους τεμάχι‐
α, πάντα όμως αγνοούσε το ΟΛΟΝ. Τα ολογράμματα μας λένε ότι μερικά φαινόμενα
είναι δυνατόν να μην ακολουθούν αυτή την προσέγγιση. Ο Bohn το αντιλήφθηκε,
ανοίγοντας έτσι ένα δρόμο για την κατανόηση της θεωρίας του καθηγητή Aspect.
Κατά τον καθηγητή Bohn όλα είναι εξαρτημένα Ο λόγος για τον οποίο τα υποα‐
τομικά σωμάτια διατηρούν την επαφή μεταξύ τους ανεξάρτητα της απόστασης
που τα χωρίζει είναι το γεγονός ότι ο διαχωρισμός τους είναι μια ψευδαίσθηση.
Ήταν πράγματι πεπεισμένος ότι, σε ένα πιο βαθύ επίπεδο πραγματικότητας, τα
σωμάτια αυτά δεν είναι ίδιες οντότητες, αλλά προεκτάσεις του αυτού δομικού
«οργανισμού».
Ας φαντασθούμε ότι το ενυδρείο που δεν βλέπουμε απ’ ευθείας αλλά με δύο
τηλεκάμερες, η μία τοποθετημένη μετωπικά και η άλλη πλευρικά σε σχέση με το
ενυδρείο. Κοιτάζοντας τις δύο οθόνες τηλεοράσεως που δείχνουν το τι βλέπει η
κάθε τηλεκάμερα θα μπορούσαμε να σκεφθούμε ότι τα χρυσόψαρα είναι δύο δι‐
αφορετικές οντότητες καθόσον οι δύο τηλεκάμερες που βλέπουν το ίδιο χρυσό‐
ψαρο από διαφορετικές θέσεις θα μας δείχνουν δύο εικόνες διαφορετικές. Όμως
συνεχίζοντας να παρατηρούμε τα δύο ψάρια στο τέλος θα αντιληφθούμε ότι υ‐
πάρχει κάποιος δεσμός μεταξύ τους. Όταν γυρίζει το ένα και το άλλο θα κάνει το
ίδιο, όταν κοιτάζει το ένα μπροστά του το άλλο θα κοιτάζει προς τα πλάγια. Αν δεν
γνωρίζαμε τις συνθήκες λήψης αυτών των εικόνων θα πιστεύαμε ότι τα δυο ψάρια
είναι συνεννοημένα μεταξύ τους και ότι υπάρχει κάποιος δεσμός που τα ενώνει
νοητικά, άμεσα και κατά μυστηριώδη τρόπο.
Η συμπεριφορά των υποατομικών σωματίων δείχνει ότι υπάρχει ένα επίπεδο
πραγματικότητας του οποίου δεν είμαστε ενήμεροι, ότι υπάρχει μια διάσταση πέ‐
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ραν εκείνης μέσα στην οποία ζούμε. Πρόκειται προφανώς για την διάσταση που
δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
Τα υποατομικά σωμάτια, που αποτελούν το όλον από τον ανθρώπινο εγκέφαλο
μέχρι τα άστρα, τους γαλαξίες και το σύμπαν ολόκληρο, μας φαίνονται χωρισμένα
μεταξύ τους επειδή εμείς βλέπουμε μόνο ένα μέρος της πραγματικότητάς των, αυ‐
τά δεν είναι μέρη χωριστά του όλου αλλά όψεις τεμαχίων μιας βαθύτερης και βα‐
σικής ενότητας που προκύπτει τελικά εξ ίσου ολογραφική και αδιαίρετη.Εφόσον
κάθε πράγμα στην φυσική πραγματικότητα αποτελείται από αυτές τις « εικόνες »,
προκύπτει ότι το σύμπαν είναι μια προβολή ενός ολογράμματος.
Η κοσμική αποθήκη
Εκτός από την ψευδαισθητική του φύση, το σύμπαν θα είχε και άλλες κατα‐
πληκτικές ιδιότητες. Εφόσον ο διαχωρισμός μεταξύ των υποατομικών σωματίων
είναι μόνο φαινομενικός, αυτό σημαίνει ότι, σε ένα βαθύτερο επίπεδο όλα τα
πράγματα είναι απείρως συνδεδεμένα. Τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου του άνθρακα
του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι συνδεδεμένα με τα υποατομικά σωμάτια που
αποτελούν ένα κουνούπι που πετά, ένα καρχαρία που κολυμπά, μια καρδιά που
κτυπά και κάθε άστρο που λάμπει στον ουρανό.
Ο θάνατος της Γαρίδας λύπησε το φυλλόδενδρο; Σε ένα μικρό πυρίμαχο διαφα‐
νές δοχείο με νερό τοποθέτησαν μια γαρίδα ζωντανή. Στα φύλλα και στα κλαδιά ε‐
νός φυλλόδενδρου που βρισκόταν μέσα στο εργαστήριο, τοποθέτησαν αισθητήρες
που παρακολουθούσαν την λειτουργία του οργανισμού του. Στη συνέχεια τοποθέ‐
τησαν το πυρίμαχο δοχείο που περιείχε τη ζωντανή γαρίδα πάνω από τη φλόγα ενός
λύχνου Bunsen αρχίζοντας έτσι τη διαδικασία ψησίματος της γαρίδας. Όταν η γαρί‐
δα έπαψε να ζει τα καταγραφικά μηχανήματα της λειτουργίας του φυλλόδεντρου
κατέγραψαν μια ευθεία γραμμή δείχνοντας έτσι ότι το φυλλόδεντρο, τη στιγμή που
έπαψε να ζει ένας άλλος οργανισμός, το “αισθάνθηκε” έντονα.
Όλα διαποτίζουν τα πάντα. Παρ’ όλο του ότι η ανθρώπινη φύση προσπαθεί να
κατατάξει, να ταξινομήσει και να υποδιαιρέσει τα διάφορα φαινόμενα, κάθε υπο‐
διαίρεση προκύπτει αναγκαστικά τεχνητή και όλη η φύση δεν είναι τίποτε άλλο
παρά ένα απέραντο αδιάλειπτο και συνεχές δίχτυ. Στο σημείο αυτό υπερείχε η
Σκέψη των Αρχαίων Ελληνων που έβλεπαν την λειτουργικότητα της φύσεως και
όχι την το κάθε είδος χωριστά.
Παρελθόν‐ Παρόν‐ Μέλλον συνυπάρχουν συγχρόνως Σε ένα ολογραφικό σύ‐
μπαν ακόμη ο χρόνος και ο χώρος δεν θα αποτελούσαν πλέον θεμελιακές αρχές.
Έννοιες όπως ο χώρος συντρίβονται, αφανίζονται αναφερόμενες σε ένα σύμπαν
όπου τίποτε δεν είναι χωρισμένο από το υπόλοιπο. Επομένως και ο χρόνος αλλά
και ο τρισδιάστατος χώρος (όπως οι εικόνες του χρυσόψαρου στις δύο οθόνες) θα
πρέπει να ερμηνευθούν ως απλές προβολές ενός συστήματος που είναι ακόμη πιο
σύνθετο. Η πραγματικότητα δεν είναι άλλο παρά ένα είδος υπέρ‐ολογραφήματος
όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συνυπάρχουν συγχρόνως.
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Οταν η τεχνολογία δώσει τα κατάλληλα όργανα θα μπορούμε να οδηγούμαστε
σ’ εκείνο το επίπεδο πραγματικότητας ώστε να βλέπομε σκηνές από το παρελθόν
μας που από καιρό έχουμε ξεχάσει. Τι άλλο θα μπορούσε να περιέχει το υπέρ ‐
ολογράφημα παραμένει μια ερώτηση χωρίς απάντηση. Υποθετικά, δεχόμενοι ότι
αυτό υπάρχει, θα μπορούσε να περιέχει κάθε υποατομικό σωμάτιο που υπάρχει,
που υπήρξε και που θα υπάρξει και ακόμη κάθε δυνατή μορφή της ύλης και της
ενέργειας, από τις νιφάδες του χιονιού μέχρι τα άστρα και τους γαλαξίες, από τις
φάλαινες μέχρι τις ακτίνες γάμα (γ’).Πρέπει να το φαντασθούμε ως μια απέραντη
κοσμική αποθήκη του όλου εκείνου που υπάρχει. Κάθε σωμάτιο που υπάρχει πε‐
ριέχει μέσα του την εικόνα του όλου.
Επομένως και ο εγκέφαλος μας λειτουργεί ως ένα ολόγραμμα και η θεωρία του
Pribram θα μπορούσε να εξηγήσει πως ο εγκέφαλος κατορθώνει να αποθηκεύει
μια τόσο μεγάλη ποσότητα αναμνήσεων και δεδομένων σε ένα τόσο περιορισμένο
χώρο. Εμείς οι ίδιοι νομίζομε ότι είμαστε φυσικές οντότητες που κινούνται σε ένα
φυσικό κόσμο, αλλά αυτό είναι καθαρή ψευδαίσθηση. Στην πραγματικότητα εί‐
μαστε ένα είδος δεκτών που κολυμπούν σε μια απέραντη πολύχρωμη θάλασσα
παλλομένων σε κάποιες συχνοτήτες σωματιδίων και αυτό που δεχόμαστε το με‐
τασχηματίζομε μαγικά σε φυσική πραγματικότητα σε ένα από τα δισεκατομμύρια
κόσμων που υπάρχουν στο υπέρ – ολογράφημα
DNA το δομικό υλικό της ζωής, είναι σπειροειδές. Δεν είναι τυχαίο το σύμβολο
της ράβδου είναι το κηρύκιον του Ερμή ή το σήμα του Ιπποκράτους που φέρουν
τις διπλές έλικες του DNA.

Τα χρώματα του DNA

Ο βραβευμένος με βραβείο Νόμπελ διάσημος ερευνητής Δρ Watson ο οποίος με‐
λέτησε την Ελικα του DNA και έγραψε το 1968 το πολύκροτο βιβλίο του «The Double
Helix» απέδειξε ότι «η ευφυΐα κληρονομείται μέσω των γονιδίων«. Έτσι αποκαλύπτει
το πορτρέτο της πολιτικής με την ανταγωνιστική επιστήμη. Την επιστημονική του δή‐
λωση«οι μαύροι της Αφρικής δεν έχουν πιθανότητα εξελίξεως» επλήρωσε με τον
αποκλεισμό του από κάθε θέση Το «έγκλημα» του είναι ότι απεκάλυψε ένα μυστικό
της φύσεως που δεν το ανέχεται το δογματικό κατεστημένο. Είναι επιστημονικά ορ‐
θόν, αλλά δεν είναι «πολιτικά ορθόν» (Sunday Times of London).
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14ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ‐ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ
Η συμμετρία κλίμακας Αν και η έννοια του μεγέθους είναι συνυφασμένη με την
καθημερινή μας εμπειρία, ορισμένοι φυσικοί έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται την
ιδέα πως η φύση ίσως να μην έχει αίσθηση της κλίμακας. Αναμφισβήτητα, ένα αμά‐
ξι ζυγίζει περισσότερο από ένα έντομο, όμως μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν πως η
μάζα ή το μήκος δεν αποτελούν θεμελιώδη μεγέθη της περιγραφής του κόσμου. Η
ιδέα αυτή έχει πάρει το όνομα «συμμετρία κλίμακας» και συνιστά μία αιρετική ά‐
ποψη για τη φυσική πραγματικότητα καθώς αντίκειται στην καθιερωμένη γνώση.
Σύμφωνα με την υπάρχουσα θεωρία, ο βασικός μηχανισμός που δίνει τη μάζα στα
σωματίδια είναι ο μηχανισμός Χιγκς. Η συμμετρία κλίμακας θέλει να αλλάξει τα δε‐
δομένα, υποστηρίζοντας πως ίσως το σωματίδιο Χιγκς να μην υπάρχει καν και η πα‐
ρουσία του στα πειράματα να οφείλεται σε μία ψευδαίσθηση που παράγουν οι νό‐
μοι της δυναμικής. Η συμμετρία κλίμακας μετράει ήδη 20 χρόνια ζωής και ξεκίνησε
όταν ο Γουίλιαμ Μπαρντίν, θεωρητικός φυσικός στο εργαστήριο Φέρμι στο Σικάγο
των ΗΠΑ έδειξε πως η μάζα του μποζονίου Χιγκς και άλλων στοιχειωδών σωματιδί‐
ων μπορεί να υπολογιστεί ως συνέπεια μίας σπασμένης συμμετρίας.
Μια σημαντική ερώτηση για την κοσμολογία σήμερα, είναι πόση μάζα περιέχε‐
ται στο Σύμπαν και ποιες οι επιπτώσεις της μάζας αυτής στην γεωμετρία και τον
ρυθμό διαστολής του Σύμπαντος.
1/ Πόση ύλη περιέχει το Σύμπαν;
Αν δεν υπήρχε καθόλου μάζα στο Σύμπαν, αυτό θα διαστελλόταν για πάντα, και
η ταχύτητα με την οποία θα απομακρύνονταν μεταξύ τους τα αντικείμενα που θα
βρίσκονταν σε ακινησία ως προς το διαστελλόμενο σύμπαν, δεν θα μεταβαλλόταν
καθώς το Σύμπαν θα επεκτεινόταν.
Γνωρίζουμε φυσικά ότι το Σύμπαν δεν είναι άδειο αλλά γεμάτο με ύλη και η
συνηθισμένη ύλη έλκει άλλη ύλη μέσω των δυνάμεων βαρύτητας, προκαλώντας
έτσι επιβράδυνση στη διαστολή του σύμπαντος. Αν η πυκνότητα του σύμπαντος
υπερβαίνει κάποιο συγκεκριμένο όριο, γνωστό ως κρίσιμη πυκνότητα, αυτή η βα‐
ρυτική έλξη θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να σταματήσει τη διαστολή και στη συ‐
νέχεια να την αντιστρέψει κάνοντας το Σύμπαν να καταρρεύσει τελικά στη μεγάλη
σύνθλιψη (big cranch)
Από την άλλη πλευρά, αν η μέση πυκνότητα του σύμπαντος είναι μικρότερη
από την κρίσιμη πυκνότητα, το σύμπαν θα διαστέλλεται για πάντα, και μάλιστα
μετά από κάποιο σημείο η διαστολή προχωρεί σαν να ήταν το σύμπαν άδειο από
ύλη.
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Ένα "κρίσιμο σύμπαν", με μια κρίσιμη πυκνότητα ισορροπεί μεταξύ αυτών των
δύο δυνατοτήτων.
2/ Γιατί να έχουμε ένα σύμπαν με κρίσιμη πυκνότητα; Για αρκετό χρόνο πι‐
στεύαμε ότι η πυκνότητα του σύμπαντός μας συμφωνεί με την κρίσιμη πυκνότητα
αρκετά καλά (με διαφορά μικρότερη από ένα παράγοντα ίσο με 10.) Αν και το
σφάλμα αυτό στη συμφωνία φαίνεται μεγάλο, είναι αξιοσημείωτη η συμφωνία. Το
να επιτευχθούν αρχικές συνθήκες τέτοιες ώστε η μέση πυκνότητα να παραμείνει
πολύ κοντά στην κρίσιμη τιμή για έστω και απειροελάχιστο χρονικό διάστημα, εί‐
ναι σα να προσπαθεί κάποιος να ισορροπήσει ένα μολύβι στη μύτη του. Ένα σύ‐
μπαν που θα είχε αρχικά μια πυκνότητα ελαφρά μικρότερη από την κρίσιμη, κάνει
την πυκνότητα αυτή ακόμη μικρότερη από την κρίσιμη και σύντομα δεν διαφέρει
από ένα σχεδόν άδειο σύμπαν.
Παρόμοια, μια έστω και λίγο μεγαλύτερη πυκνότητα από την κρίσιμη κάνει το
σύμπαν να βρεθεί τάχιστα στην κατάσταση της μεγάλης σύνθλιψης, χωρίς να μπο‐
ρέσει να φτάσε την ηλικία που γνωρίζουμε ότι έχει το σύμπαν μας – κάπου 13,5
δισεκατομμύρια χρόνια. Για να πετύχουμε ένα σύμπαν όμοιο με το δικό μας πρέ‐
πει οι αρχικές συνθήκες πυκνότητας να έχουν συντονιστεί τόσο τέλεια ώστε να
συμφωνούν με την κρίσιμη πυκνότητα με μια ακρίβεια περίπου 1 προς 1060!
Για αρκετό διάστημα θεωρούσαμε απλούστερο και αισθητικά ευχάριστο να δε‐
χόμαστε αξιωματικά ότι το σύμπαν μας έχει ακριβώς την κρίσιμη πυκνότητα. Οι
εκδοχές της πληθωριστικής θεωρίας που αναπτύχθηκαν στις αρχές της δεκαετίας
του 1980 μας έδωσαν ένα μηχανισμό για να πάρουμε την κρίσιμη πυκνότητα για
το σύμπαν σχεδόν με απεριόριστη ακρίβεια. Για πολλά χρόνια ένα ακριβώς κρίσι‐
μο σύμπαν εθεωρείτο ως μια από τις σίγουρες προβλέψεις της πληθωριστικής
θεωρίας.
3/ Η γεωμετρία και η πυκνότητα του σύμπαντος
Στην Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Einstein που διατυπώθηκε το 1915, η
βαρύτητα προσεγγίζεται με όρους της γεωμετρίας παρά ως μια ακόμη δύναμη. Η
ύλη καθορίζει πως θα καμπυλωθεί ο χωροχρόνος, και η καμπύλωση του χωροχρό‐
νου καθορίζει πως θα κινηθούν τα σώματα.
Για την ειδική περίπτωση ενός Σύμπαντος το οποίο επεκτείνεται, που το θεω‐
ρούμε γεμάτο με ομοιόμορφη πυκνότητα ύλης, και αποτελεί μια καλή προσέγγιση
για τη μεγάλη κλίμακα, η γενική σχετικότητα προβλέπει μια διασύνδεση μεταξύ
της πυκνότητας του σύμπαντος (συγκριτικά πάντα με την κρίσιμη πυκνότητα) και
της γεωμετρίας του.
Ένα σύμπαν με κρίσιμη πυκνότητα (σε κάποιο σταθερό κοσμικό χρόνο) έχει τη
γνωστή Ευκλείδεια γεωμετρία, η οποία μας είναι πολύ γνωστή από την καθημερινή
μας εμπειρία και από την κλασσική προοπτική που διδάσκεται στη ζωγραφική. Ένα
σύμπαν όμως με πυκνότητα μικρότερη ή μεγαλύτερη από την κρίσιμη δεν έχει Ευ‐
κλείδεια γεωμετρία ‐έχει υπερβολική γεωμετρία αν η πυκνότητα είναι μικρότερη
από την κρίσιμη και σφαιρική αν η πυκνότητα είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη.
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Στις μικρές κλίμακες αυτές οι διαφορετικές γεωμετρίες μοιάζουν πολύ. Ένα
μυρμήγκι στην επιφάνεια ενός μήλου θα αντιλαμβανόταν το άμεσο περιβάλλον
του ως τελείως επίπεδο και θα δυσκολευόταν να διαπιστώσει ότι το μήλο είναι
κυρτό. Παρόμοια αν η καμπυλότητα του Σύμπαντος γινόταν εμφανής μόνο σε κλί‐
μακες αρκετών δισεκατομμυρίων ετών φωτός θα μπορούσαμε να καταλήξουμε
στην απατηλή αίσθηση ότι το σύμπαν μας είναι επίπεδο και η γεωμετρία του Ευ‐
κλείδεια. Μόνο στις πολύ μεγάλες κλίμακες, – μεγαλύτερες από τη λεγόμενη κλί‐
μακα καμπυλότητας – οι διαφορές μεταξύ των γεωμετριών θα έδιναν σημαντικά
αποτελέσματα ώστε να παρατηρηθούν. Τα ακόλουθα τρία σχήματα δείχνουν τις
διαφορές που εμφανίζονται κατά την παρατήρηση μακρινών αντικειμένων (προο‐
πτική) στην υπερβολική, την Ευκλείδεια και τη σφαιρική γεωμετρία. Και στις τρεις
περιπτώσεις ο χώρος διαιρείται σε όμοια κελιά των οποίων οι ακμές δείχνονται με
ράβδους. Οι σφαίρες εντός των κελιών έχουν όμοιο μέγεθος και η αυξανόμενη
απόστασή τους παριστάνεται με προοδευτικό χρωματισμό με κόκκινο χρώμα.

Στην Ευκλείδεια γεωμετρία ο χώρος διαιρείται σε κύβους.

Στην υπερβολική γεωμετρία ο χώρος γεμίζει μόνο αν υποδιαιρεθεί σε δωδεκάεδρα.
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Σημείωση. Ο σφαιρικός χώρος που φαίνεται στην ανωτέρω εικόνα, γεμίζει επί‐
σης με κανονικά δωδεκάεδρα. Η γεωμετρία του σφαιρικού χώρου μοιάζει με την
επιφάνεια της γης εκτός από το γεγονός ότι στην περίπτωσή μας θεωρούμε μια
τρισδιάστατη σφαίρα αντί για μια δισδιάστατη.
Στην Ευκλείδεια γεωμετρία ο χώρος διαιρείται σε κύβους, και κανείς αντιλαμ‐
βάνεται τη συνηθισμένη προοπτική: το φαινόμενο γωνιακό μέγεθος των αντικει‐
μένων είναι αντιστρόφως ανάλογο με την απόστασή τους. Στην υπερβολική γεω‐
μετρία ο χώρος γεμίζει μόνο αν υποδιαιρεθεί σε δωδεκάεδρα. Στον ευκλείδειο
χώρο ένα τέτοιο γέμισμα είναι αδύνατο. Το μέγεθος των κελιών εδώ είναι της ί‐
διας τάξης με την κλίμακα καμπυλότητας. Αν και η προοπτική των κοντινών αντι‐
κειμένων στον υπερβολοειδή χώρο είναι αρκετά όμοια με αυτή του ευκλείδειου
χώρου, το φαινόμενο γωνιακό μέγεθος των μακρινών αντικειμένων μειώνεται πο‐
λύ πιο γρήγορα, στην πραγματικότητα εκθετικά όπως φαίνεται και στην εικόνα. Ο
σφαιρικός χώρος που φαίνεται στην ανωτέρω εικόνα, γεμίζει επίσης με κανονικά
δωδεκάεδρα. Η γεωμετρία του σφαιρικού χώρου μοιάζει με την επιφάνεια της γης
εκτός από το γεγονός ότι στην περίπτωσή μας θεωρούμε μια τρισδιάστατη σφαίρα
αντί για μια δισδιάστατη. Η προοπτική στον σφαιρικό χώρο είναι ιδιόμορφη. Κα‐
θώς αυξάνεται η απόσταση, τα αντικείμενα πρώτα εμφανίζονται να μικραίνουν
(όπως στον Ευκλείδειο χώρο), φτάνουν ένα ελάχιστο, και τελικά εμφανίζονται να
μεγαλώνουν ξανά με την αύξηση της απόστασης. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται
στην δυνατότητα της σφαιρικής γεωμετρίας να προκαλεί εστίαση των ακτίνων.
4/ Ποιά γεωμετρία έχει το Σύμπαν μας;
Κατά τη δεκαετία του 1980 οι παρατηρήσεις ήταν αρκετά ατελείς και αυτό μας
έκανε να νομίζουμε ότι το Σύμπαν είχε την κρίσιμη πυκνότητα. Οι πιο πρόσφατες
όμως παρατηρήσεις μας είναι όλο και πιο δύσκολο να συμβιβαστούν με την κρίσι‐
μη πυκνότητα.
Είναι γνωστό ότι εκτός από την ύλη που φωτοβολεί και αποτελεί τα άστρα, το
σύμπαν περιέχει μια μεγάλη ποσότητα "σκοτεινής ύλης", ιδιαίτερα στην περιοχή
που αποτελεί την άλω των γαλαξιών. Συμπεραίνουμε την παρουσία της από τη
βαρυτική έλξη που ασκεί στην ύλη με την οποία γειτονεύει. Επειδή η σκοτεινή ύλη
κατανέμεται χωρίς να σχηματίζει τα έντονα συμπυκνώματα που σχηματίζει η ορα‐
τή, φωτεινή ύλη, η φαινόμενη μέση πυκνότητα μοιάζει να αυξάνει όλο και περισ‐
σότερο καθώς κοιτάζουμε σε ολοένα και μεγαλύτερες κλίμακες. Για αρκετό χρόνο
πιστεύαμε ότι ερευνώντας σε αρκετά μεγάλη κλίμακα θα αποκαλύπταμε κάποια
κρίσιμη πυκνότητα της σκοτεινής ύλης.
Σήμερα φαίνεται ότι μια τέτοια ελπίδα δεν θα πραγματοποιηθεί. Σήμερα είναι
δυνατόν να ερευνήσουμε τη μέση πυκνότητα του σύμπαντος σε κλίμακες αρκετά
μεγάλες ώστε να αποτελούν ένα ικανοποιητικό δείγμα του σύμπαντος. Θεωρούμε
την "αναλογία της συμπυκνωμένης ύλης βαρυονίων" σαν μια ισχυρή ένδειξη υπέρ
ενός σύμπαντος με πυκνότητα μικρότερη από την κρίσιμη. Σμήνη πλούσια σε γα‐
λαξίες, είναι τα μεγαλύτερα συστήματα του σύμπαντος που συγκρατούνται με βα‐
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ρυτικές δυνάμεις. Αν και σπάνια, αυτά τα συστήματα είναι θαυμάσια εργαστήρια
για να μελετήσουμε τη σύνθεση της ύλης που γεμίζει το σύμπαν.
Χρησιμοποιώντας πυρηνική φυσική βρίσκουμε την πυκνότητα του σύμπαντος
σε βαρυόνια. Με την πυκνότητα της βαρυονικής ύλης γνωστή, μπορούμε να καθο‐
ρίσουμε την ολική πυκνότητα μετρώντας την αναλογία των βαρυονίων.
Η βαρυονική μάζα ενός σμήνους μπορεί να βρεθεί προσθέτοντας τις μάζες των
γαλαξιών που αποτελούν το σμήνος ‐τις οποίες πάλι συμπεραίνουμε από το φως
τους – με τη μάζα του θερμού αερίου νέφους μεταξύ των γαλαξιών του σμήνους –
την οποία βρίσκουμε από παρατηρήσεις ακτίνων Χ εκπεμπόμενες από το αέριο
νέφος.
Η ολική μάζα μπορεί να βρεθεί με διάφορες μεθόδους. Οι κινήσεις των γαλα‐
ξιών του σμήνους, μας επιτρέπουν να καθορίσουμε το βάθος που έχει το "φρέαρ
δυναμικού" της βαρύτητας και κατ’ επέκταση η συνολική μάζα που δημιουργεί
αυτό το δυναμικό.
Παρατηρήσεις ακτίνων Χ μας επιτρέπουν να μετρήσουμε τη μάζα των διαγαλα‐
ξιακών αερίων, ενώ αξιοποιούμε και την εστιακή δυνατότητα της βαρύτητας του
σμήνους, επί του φωτός αντικειμένων που βρίσκονται πίσω από το σμήνος. Αυτή η
δράση του σμήνους ως βαρυτικού φακού προκαλεί παραμόρφωση των ειδώλων
των αντικειμένων που βρίσκονται πίσω από το σμήνος. Η μέθοδος αυτή λοιπόν
μας δίνει μια εντελώς ανεξάρτητη εκτίμηση για την συνολική μάζα. Οι τεχνικές αυ‐
τές καθώς και άλλες ανεξάρτητες τεχνικές, υποδηλώνουν ένα Σύμπαν με πυκνότη‐
τα ίση περίπου με το 1/3 της κρίσιμης πυκνότητας. Αν και ένα Σύμπαν με πυκνότη‐
τα ίση με την κρίσιμη δεν μπορεί ακόμα να αποκλειστεί τελείως, η πιθανότητα να
έχουμε την κρίσιμη πυκνότητα μοιάζει σήμερα μικρή.
5/ Συμβιβάζοντας ένα Σύμπαν χαμηλής πυκνότητας με την πληθωριστική θεω‐
ρία. Αν το Σύμπαν έχει πράγματι πυκνότητα κάτω της κρίσιμης, σημαίνει άραγε
αυτό ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα του πληθωρισμού; Αν ένα επίπεδο
σύμπαν είναι αυτό που προβλέπει η θεωρία του πληθωρισμού τότε θα πρέπει να
εγκαταλείψουμε την ιδέα του πληθωρισμού.Ωστόσο υπάρχει τρόπος να ξεφύγου‐
με από αυτό το δίλημμα. Ο πληθωρισμός μέσα σε μια μεμονωμένη φυσαλίδα
μπορεί να δημιουργήσει ένα ομαλό σύμπαν με υπερβολική γεωμετρία, όπως α‐
κριβώς απαιτείται για ένα σύμπαν με πυκνότητα μικρότερη της κρίσιμης.
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Σημείωση Η δημιουργία ενός ανοιχτού Σύμπαντος εντός μεμονωμένης φυσαλί‐
δας. Η κάθετη διεύθυνση δείχνει τον χρόνο και οι οριζόντιες κατευθύνσεις είναι
χωρικές κατευθύνσεις. Η τιμή του πεδίου inflaton είναι σταθερή στις διάφορες το‐
μές και τα χρώματα δείχνουν την ψύξη του σύμπαντος καθώς κανείς περνάει στο
εσωτερικό της φυσαλίδας. Η φυσαλίδα διαστέλλεται μέσα στον περιβάλλοντα χω‐
ροχρόνο ο οποίος διαστέλλεται πληθωριστικά παγιδευμένη μέσα στο ψευδο‐κενό.
Εμείς ζούμε στο εσωτερικό της φυσαλίδας
Ο ανοιχτός πληθωρισμός σε μεμονωμένες φυσαλίδες, βασίστηκε στις ιδέες του
S. Coleman, F. de Luccia και του J.R. Got στις αρχές της δεκαετίας του 1980, και α‐
ναπτύχθηκε παραπέρα στα μέσα της δεκαετίας του 1990 από τους M. Bucher, A.S.
Goldhaber, και N. Turok και αργότερα από τους M. Sasaki, T. Tanaka, και K.
Yamamoto.
Ο πληθωρισμός εξομαλύνει το σύμπαν καθώς παραδέχεται μια αρχική εποχή
του όπου συνέβη πολύ γρήγορη επέκταση, κατά τη διάρκεια της οποίας εξαλείφ‐
θηκαν οποιεσδήποτε ανωμαλίες υπήρχαν πριν από τον πληθωρισμό. Στη συνηθι‐
σμένη θεωρία πληθωρισμού, όπως αναπτύχθηκε από τους Guth, Linde, Albrecht,
και Steinhardt, αυτή η εξομάλυνση έκανε επίσης το Σύμπαν επίπεδο δημιουργώ‐
ντας τελικά ένα σύμπαν με κρίσιμη πυκνότητα. Στο συνηθισμένο πληθωρισμό, ένα
κρίσιμο σύμπαν θα μπορούσε κατ’ αρχή να αποφευχθεί αν ο πληθωρισμός ήταν
μικρότερος, αλλά στην περίπτωση αυτή η εξομάλυνση σε πολύ μεγάλη κλίμακα θα
παρέμενε ένα μυστήριο, που θα έκανε τη θεωρία του πληθωρισμού να χάσει αρ‐
κετή από την ελκυστικότητά της.
Το πεδίο inflaton Στον ανοιχτό πληθωρισμό μεμονωμένης φυσαλίδας υπάρχουν
δύο εποχές πληθωρισμού. Στον πληθωρισμό ο ρυθμός της διαστολής ελέγχεται
από ένα βαθμωτό πεδίο, γνωστό ως πεδίο inflaton. Το πεδίο inflaton θέλει να
βρεθεί στον πυθμένα του φρέατος δυναμικού κυλώντας στα τοιχώματα του φρέα‐
τος, και καθώς το πεδίο κατεβαίνει ο ρυθμός της επέκτασης του σύμπαντος ελατ‐
τώνεται, και προοδευτικά τερματίζεται η εποχή του πληθωρισμού. Στον ανοιχτό
πληθωρισμό, το πεδίο inflaton, αρχικά παραμένει παγιδευμένο σε ένα τοπικό ελά‐
χιστο του δυναμικού. Ενώ το πεδίο βρίσκεται σ’ αυτό το ελάχιστο, μια πρώτη επο‐
χή πληθωριστικής διαστολής συμβαίνει, κατά τη διάρκεια της οποίας το σύμπαν
εξομαλύνεται. Πράγματι κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής η συμμετρία του χω‐
ροχρόνου είναι τόσο μεγάλη ώστε καμιά ιδιαίτερη κατεύθυνση του χρόνου δεν
προτιμάται από οποιαδήποτε άλλη.
Σύμφωνα με την κλασσική φυσική, αν το πεδίο inflaton παγιδευτεί στο τοπικό
ελάχιστο δεν μπορεί να διαφύγει ποτέ. Στην κβαντομηχανική όμως, επιτρέπεται το
πεδίο να περάσει μέσα από το φράγμα δυναμικού με το φαινόμενο σήραγγας. Αυ‐
τό το φαινόμενο σήραγγας συμβαίνει μέσω της δημιουργίας φυσαλίδας, η οποία
διαστέλλεται, όπως περίπου διαστέλλεται μια φυσαλίδα μέσα σ’ ένα δοχείο με
νερό που βράζει.
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Στη συνέχεια η φυσαλίδα διαστέλλεται με την ταχύτητα του φωτός. Δεν μπορεί
να έχει καμιά άλλη ταχύτητα από την ταχύτητα του φωτός, γιατί αλλιώς θα έπρεπε
να υπάρχει μια προτιμητέα κατεύθυνση του χρόνου. Οι επιφάνειες στο εσωτερικό
της φυσαλίδας, επί των οποίων το βαθμωτό πεδίο έχει σταθερή τιμή έχουν μια
χωρική γεωμετρία υπερβολοειδή, και αυτές είναι οι επιφάνειες τις οποίες εμείς
που ζούμε εντός της φυσαλίδας αντιλαμβανόμαστε ως επιφάνειες με σταθερή τι‐
μή του κοσμικού χρόνου. Καθώς κανείς περνάει μέσα στη φυσαλίδα, το εσωτερικό
συνεχίζει να διαστέλλεται πληθωριστικά, δημιουργώντας ένα σύμπαν με τεράστια
ακτίνα καμπυλότητας. Ακόμα, στο εσωτερικό της φυσαλίδας, η ενέργεια του πεδί‐
ου inflaton μετατρέπεται σε συνηθισμένη ύλη και ακτινοβολία, και το υπερβολο‐
ειδές σύμπαν συνεχίζει να διαστέλλεται και να ψύχεται.
6/ Πως μπορούμε να ελέγξουμε τον ανοιχτό πληθωρισμό;
Βέλτιστη περίπτωση ελέγχου του ανοιχτού πληθωρισμό είναι να μετρήσουμε
τη γεωμετρία του σύμπαντος, πράγμα που μπορεί να γίνει με παρατήρηση των δι‐
ακυμάνσεων της κοσμικής μικροκυματικής ακτινοβολίας.

Η μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου αντιστοιχεί σε ακτινοβολία μέλανος
σώματος θερμοκρασίας 3,5Κ και είναι το απομεινάρι μιας εποχής περίπου 300.000
χρόνων μετά το Big Bang, όταν το σύμπαν είχε μέγεθος περίπου το ένα χιλιοστό
του σημερινού. Εκείνη την εποχή τα ηλεκτρόνια, εξαιτίας της ψύξης του σύμπα‐
ντος ενώνονταν με τα πρωτόνια και άλλους πυρήνες και σχημάτιζαν ουδέτερα ά‐
τομα υδρογόνου και άλλων στοιχείων. Εξαιτίας του περάσματος από μια κατάστα‐
ση σχεδόν πλήρους ιονισμού σε μια κατάσταση ουδέτερου αερίου, το σύμπαν που
μέχρι τότε ήταν αδιαφανές στην ακτινοβολία έγινε διαφανές. Οι ανομοιομορφίες
στην ακτινοβολία υποβάθρου μας δίνουν ένα στιγμιότυπο των διακυμάνσεων ε‐
κείνης της περιόδου, οι οποίες αργότερα μεταβλήθηκαν σε γαλαξίες και στις άλλες
δομές που παρατηρούμε σήμερα.
Το γεγονός ότι το σύμπαν μας δεν είναι μοναδικό υποστηρίζεται από τα δεδο‐
μένα που έλαβε το διαστημικό τηλεσκόπιο Planck. Βάσει τούτων, οι επιστήμονες
κατάφεραν να συνθέσουν τον πιο ακριβή χάρτη του κοσμικού μικροκυματικού
φόντου, που λέγεται επίσης κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, που οφείλεται στο
Big Bang και υπάρχει μέχρι σήμερα. Από αυτόν τον χάρτη διαπιστώθηκε επίσης ότι
το σύμπαν έχει πολλές σκοτεινές εσοχές που αντιπροσωπεύονται από μερικές
τρύπες και εκτεταμένα κενά.
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Η θεωρητικός φυσικός Laura Mersini‐Houghton του Πανεπιστημίου της Βόρειας
Καρολίνας με τους συνεργάτες της υποστηρίζει πως οι ανωμαλίες του μικροκυμα‐
τικού κοσμικού υποβάθρου υφίστανται λόγω του γεγονότος ότι το σύμπαν μας
επηρεάζεται από άλλα γειτονικά σύμπαντα. Οι τρύπες και τα κενά στον χάρτη εί‐
ναι άμεσο αποτέλεσμα των επιδράσεων των γειτονικών συμπάντων στο δικό μας.

Πολλαπλά Σύμπαντα
Απ’ όλες τις ερμηνείες της κβαντικής μηχανικής που παρατίθενται, η θεωρία
των πολλαπλών συμπάντων είναι η πιό εντυπωσιακή. Υποστηρίζεται από μερικούς
επιστήμονες ότι υπάρχουν κι’ άλλα σύμπαντα, τα οποία μπορεί να είναι πιό εντυ‐
πωσιακά και πιό ενδιαφέροντα από το δικό μας. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι υ‐
πάρχουν άλλα 10 (εις την 78η δύναμιν) Ο αριθμός 10 στην 78 δύναμη είναι η Μο‐
νάδα που ακολουθείται απο 78 μηδενικά, δηλαδή 1000.…..000, όπου ο αριθμός
των μηδενικών φθάνει τα 78μ. Οι φυσικοί και οι αστροφυσικοί συμφωνούν με την
ύπαρξη παράλληλων κόσμων και προτείνουν τις θεωρίες για τα πολλαπλά σύμπα‐
ντα. Υπερασπίζονται αυτές τις θεωρίες και πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν φυσικοί
νόμοι που απαγορεύουν την ύπαρξη παράλληλων κόσμων. Ο πρώτος που ανα‐
φέρθηκε σε παράλληλους κόσμους ήταν ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας
H.G. Wells, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτούς το 1895 στην ιστορία του «Η πόρτα
στον τοίχο». Μετά από 62 χρόνια, η ιδέα αυτή εξελίχθηκε από τον Δρ Hugh Everett
στη μεταπτυχιακή του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Princeton. Η βασική του δι‐
ατύπωση είναι ότι σε κάθε δεδομένη στιγμή, ο κόσμος χωρίζεται σε αναρίθμητα
παρόμοια αντίγραφα, τα οποία την αμέσως επόμενη στιγμή εξελίσσονται διαφο‐
ρετικά και χωρίζονται με τη σειρά τους σε άλλα. Σε ορισμένους από αυτούς τους
κόσμους που μπορεί να είστε παρόντες, μπορεί να διαβάζετε αυτό το άρθρο σε
ένα σύμπαν και σε άλλο να βλέπετε τηλεόραση. Κατά τον καθηγητή του Στάνφορντ
Andrei Linde: Το Διάστημα αποτελείται από πολλές διαστελλόμενες σφαίρες, οι
οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν παρόμοιες σφαίρες και ούτω καθεξής έως
το άπειρο. Απέχουν μεταξύ τους εντός του σύμπαντος και η κάθε μια δεν γνωρίζει
την ύπαρξη της άλλης, αλλά αποτελούν μέρη του ίδιου φυσικού σύμπαντος.

Πολλαπλά Σύμπαντα
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Το Σημείον Ωμέγα είναι το οριακό σημείον της ευθείας της Μη‐Ευκλείδιας Γεω‐
μετρίας. Αυτός ο όρος ανεκαλύφθη από τον Γάλλο Ιησουίτη Pierre Teilhard de
Chardin για να περιγράψει το εσχατολιγικό μέγιστο επίπεδο της πολυπλοκότητος
της συνείδησης και το σκοπό της εξελίξεως. Αντί να βρει την ιερότητα στους ουρα‐
νούς, αυτός υπεστήριξε ότι η εξέλιξη ήτο μία πορεία που συγκλίνει στην τελική
συνένωση όλων των έλλογων όντων, παρόμοια με το Έσχατον και το Θεό.
Βιοσφαίρα και Νοοσφαίρα Σύμφωνα με τον Teilhard και τον Ρώσσο βιολόγο
Vladimir Vernadsky (εκδότη της Γεωσφαίρας και της Βιοσφαίρας) ο πλανήτης είναι
σε μιά μεταμορφωτική πορεία, μεταμωρφούμενος από την Βιοσφαίρα στην Νοο‐
σφαίρα και υποστηρίζει για το Σημείον Ωμέγα:
α. Πρέπει να υπάρχει
β. Να είναι προσωπικό, διανοητικό Είναι και όχι μιά αφηρημένη Ιδέα
γ. Να είναι Υπερβατικό
δ. Να είναι Αυτόνομο και Ελεύθερον
ε. Αυτό πρέπει να είναι αδιαφιλονείκητον να είναι επιτευκτέον. Ο άνθρωπος
και η ελευθερία του δεν θα μπορέσουν να υπερβούν το Σημείον Ωμέγα, αλλά θα
υπερπροσωποποιηθούν. Η προσωπικότητα εμπλουτίζεται στο άπειρο.
Ο David Garcia επεξέτεινε την ιδέα στην δημιουργικότητα, σε συνδυασμό με
την ευφυΐα και το ήθος. Κατ’ αυτόν η αύξηση της δημιουργικότητος είναι ο κύριος
σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Αυτός απέρριψε σαν τελικό σκοπό την αύξηση της
απολαύσεως του ατόμου.
Το Σημείον Ωμέγα αντιπροσωπεύει ένα άπειρο διαρκείας μετά την ζωή, το ο‐
ποίον μπορεί να λάβει οποιονδήποτε φανταστικό τύπο, λ,χ της εικονικής πραγμα‐
τικότητος.
Ο Tipler προέβλεψε την χρησιμοποίηση Βαρυονίων για την προώθηση διαστη‐
μοπλοίων στο σύμπαν. Εάν τα Βαρυόνια κατεστρέφοντο στο διάστημα, τότε θα
ήτο ένδειξη ότι εκεί επικρατούσε το απόλυτο κενό (το πεδίον Higs) που ακυρώνει
την κοσμολογική σταθερά (επέκταση του σύμπαντος). Τότε θα σταματούσε η επι‐
τάχυνση και θα επέτρεπε να συρρικνωθεί και πάλι το σύμπαν στο Σημείον Ωμέγα.
Αξιον μνείας είναι αυτό που πρεσβεύουν οι ανθρωπιστές ότι αν ταξιδεύσουμε 40‐
140 χρόνια στο μέλλον θα φθάσουμε στο σημείον Vernor Vinge, που καλείται και
«Τεχνολογική Μοναδικότητα» ή τείχος προβλέψεως, στο οποίον τα άτομα θα είναι
ημι‐ενημερωμένα εξαρτήματα μίας υπολογιστικής κοινωνικής δομής μιάς τέτοιας
πολυπλοκότητας την οποία κανένα άτομο δεν μπορεί να εννοήσει, περισσότερο
από ένα ελάχιστο κλάσμα του συνόλου. Πιστεύουν δε ότι σύντομα θα εισέλθουμε
σε ένα χρόνο στον οποίον τελικά πρέπει να κάνουμε μιά μεταφορά σε ένα αφη‐
νιασμένο κύκλο θετικής αναδράσεως σε μιά υψηλής στάθμης αυτόνομη υπολογι‐
στική μηχανή. Τούτο θα έχει σαν αποτέλεσμα ότι τα τεχνολογικά και λογιστικά ερ‐
γαλεία, τελικά θα ξεπεράσουν τις ανθρώπινες ικανότητες και το δημιούργημα θα
ξεπεράσει τον δημιουργό του. Μήπως αυτή λοιπόν θα είναι η εξέλιξη του ανθρώ‐
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που από Ον σήμερα της Βιόσφαιρας σε Ον της σύμπαντικής Νοόσφαιρας; Ιδού τι
είπαν μερικοί για την εξέλιξη του ανθρώπου:
Ο Isaak Asimov γράφει: Η ανθρώπότης συγκλίνει στην συλλογική συνειδητότη‐
τα με την δική της δημιουργικότητα ενός πανίσχυρου κομπίουτερ.
Arthur Clarke γράφει στο Chilhood End: Το πεπρωμένο της ανθρωπότητος και
όλων των ευφυών ειδών στο σύμπαν φαίνεται να συγκλίνει σε μιά συγκεντρωτική
κοσμική ευφυΐα. Αυτή την πολυπλοκότητα, την αύξηση της συλλογικής συνειδή‐
σεως και της δημιουργικότητος του σημερινού ανθρώπου την ζούμε καθημερινά,
κολλημένοι στο δημιούργημα της συλλογικής πολυπλοκότητας, τον κομπιούτερ.
Η Τελική Κατάληξη οιασδήποτε μορφής ενεργείας κατά πρώτη προσέγγιση εί‐
ναι η θερμική ακτινοβολία, ή η αύξηση της ταχύτητας περιστροφής των ηλεκτρο‐
νίων ή και πρωτονίων, νετρονίων κλπ. Η ενέργεια αυτή ακτινοβολείται στον περι‐
βάλλοντα χώρο με συνεχείς μεταπτώσεις ταχύτητας μέχρι εξισορροπήσεως με το
περιβάλλον. Έτσι το περιβάλλον αυξάνει συνεχώς την θερμοκρασία του. Τα πάντα
τείνουν στο Σύμπαν να εξισωθούν με την θερμότητα του κενού που βρίσκεται πέ‐
ριξ της ύλης. Οι πηγές ενεργείας δηλαδή, οι ήλιοι, ψυχόμενοι τείνουν να αυξήσουν
την θερμοκρασία. Αν κάποια εποχή οι Ήλιοι του σύμπαντος με την ενέργεια (την
κίνηση) που εκπέμπουν, αδρανήσουν, τότε η θερμοκρασία στο Σύμπαν θα έχει αυ‐
ξηθεί σε μια στάθμη. Τότε όλα θα έχουν την αυτήν θερμική κίνηση (ταχύτητα), και
τότε θα πάψει και η σχέση κινήσεως που προσδιορίζει την ενέργεια, επόμενος και
οποιοδήποτε μορφή συγκριτικής κίνησης, εκτός της κεκτημένης ταχύτητας της ύ‐
λης (την αδράνεια), που θα είναι αποθηκευμένη με κάποια κίνηση στο σύμπαν.
Αλλά αφού όλα θα έχουν την αυτήν αδράνεια, αυτή δεν θα μπορεί να συγκριθεί
και τότε θα είναι σαν να μην κινούνται, διότι θα μοιάζουν όλα στατικά. Και τούτο
επειδή όλα είναι συγκριτικά και υφίστανται πάντα συγκριτικά με κάτι άλλο.
Η Κυματική Ακτινοβολία Για να κατανοήσουμε τα φαινόμενα του σύμπαντος
πρέπει να αναπτύξουμε ορισμένα στοιχεία της Φυσικής. Για στοιχεία με χαλαρό
δεσμό μορίων πχ. όπως το νερό, με την αύξηση της θερμοκρασίας αρχίζει η εξά‐
τμιση του νερού, ή η διάσπαση των δεσμών των μορίων, και εν συνεχεία ο βρα‐
σμός μέχρι ολικής εξατμίσεως του. Αν αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την ενέρ‐
γεια αυξάνεται και η συχνότητα κυματικής ακτινοβολίας (υπέρυθρη) και εν συνε‐
χεία αρχίζουν να εκσφενδονίζονται ηλεκτρόνια e‐ (θερμοϊονική εκπομπή ηλεκτρο‐
νίων) από τα μέταλλα. Η παραπάνω αύξηση, αυξάνει ακόμα περισσότερο την τα‐
χύτητα περιστροφής των e‐ (αύξηση συχνότητας ακτινοβολίας) διάσπαση των δε‐
σμών μετάλλων (τήξης) και παραγωγή φωτός, υπεριώδους ακτινοβολίας κλπ. Ε‐
πειδή τώρα λαμβάνουν μέρος ηλεκτρόνια e‐ πιο κοντινών φλοιών προς τον πυρή‐
να που εκτελούν μικρότερες διαμέτρου τροχιές. Όσο πιό κοντά προς τον πυρήνα‐
και άρα μικρότερης συχνότητος περιστροφής‐ είναι τα ηλεκτρόνια που εκσφενδο‐
νίζονται τόσο το φως πλησιάζει προς το ιώδες. Κάθε περαιτέρω αύξηση τις θερμό‐
τητας αποσπά όλο και ποιο κοντινών φλιών ηλεκτρόνια και μπορούμε να φτάσου‐
με σε θερμοπυρηνική διάσπαση.
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Ατομική Μηχανική. Ένα ηλεκτρόνιο συνδέεται με την ηλεκτροστατική έλξη του
πυρήνα (κεντρομόλος δύναμη)και την ανταγωνιστική φυγόκεντρο που δημιουργεί
η ταχύτητα περιστροφής των ηλεκτρονίων (θερμική στάθμη). Το ηλεκτρόνιο = (e‐)
περιφερόμενο γύρω από το άτομο εκπέμπει συνεχώς κυματική ακτινοβολία, (ε‐
νέργεια) σε αντίθεση με την θεωρία του Μπορ, κάθε περιστροφή του είναι και μια
περίοδος (συχνότητα) κυματικής ακτινοβολίας 3D που διαταράσσει τον χώρο. Με‐
τάδοση ενεργείας έχουμε με δυο μόνον τρόπους:
α/ Κυματικός και
β/Σωματιδιακός
Αν αναλύσουμε με αυτήν την θεωρία τα φαινόμενα, τότε εξηγούνται όλα τα
ανεξήγητα θέματα της φυσικής. Κάθε αύξηση σημαίνει αύξηση της θερμικής
στάθμης Όταν αυξάνουμε συνεχώς την ταχύτητα περιστροφής έχουμε:
1) βρασμός νερού, διάσπαση δεσμού μορίων,
2) τήξης μέταλλων και εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας,
3) θερμοϊονική εκπομπή ηλεκτρονίων (ηλεκτρονικές λυχνίες),
4) ορατό φως,
5) υπεριώδες ακτινοβολίες,
6) ακτίνες Χ,
7) σε τρομερά υψηλές θερμοκρασίες έχουμε θερμοπυρηνική διάσπαση,
8/ με την συμπίεση των αερίων θερμαίνονται και με την εκτόνωση ψύχονται,
(μηχανές ντίζελ ηλεκτρικά ψυγεία κλιματιστηκά. Από την τριβή των μορίων των
αερίων εκπέμπεται κυματική ακτινοβολία (υπέρυθρη), (ερτζιανά κύματα κλπ.)
Η Συμπεριφορά των Ατόμων Η εξωτερική ενέργεια αυξάνει την ταχύτητα περι‐
στροφής των ηλεκτρονίων e‐ στις τροχιές των ατόμων. Η αύξηση όμως της ταχύτη‐
τος δημιουργεί αύξηση της φυγοκέντρου δυνάμεως και αυτή με την σειρά της δη‐
μιουργεί αύξηση της διαμέτρου των τροχιών των ηλεκτρονίων e‐, με συνέπεια την
διαστολή των ατόμων και την αύξηση του όγκου των (διαστολή των στοιχείων) και
της πιέσεως από την ηλεκτροστατική άπωση των ηλεκτρονίων e‐ και ατόμων μετα‐
ξύ τους. Τελικώς η θερμότητα είναι το αποτέλεσμα τις συγκριτικής ταχύτητας των
ηλεκτρονίων e‐ ή των πυρήνων ενός στοιχείου.
Η Εντροπία του Σύμπαντος Κατά τον Γερμανό φυσικό Rundolf Clausius, (1882‐
1888) σύμφωνα με τον Δεύτερο Νόμο της Θερμοδυναμικής: « είναι αδύνατον να
κατασκευασθεί θερμική μηχανή που να μετατρέπει εξ ολοκλήρου την θερμότητα
σε ωφέλιμο έργον» Η κατασκευή μιάς «τέλειας» μηχανής είναι αδύνατη γιατί ένα
μέρος της ενέργειας θα χαθεί λόγω τριβών της μηχανής. Αυτός είναι ο λόγος που
δεν μπορεί να κατασκευασθεί το «αεικίνητον» Το μέρος της ενέργειας που χάνεται
μετατρέπεται σε χαοτικής μορφής θερμότητα, δηλαδή σε μορφή απολύτως άτα‐
κτης κίνησης μορίων της υλικής υποδομής της μηχανής. Αυτή η ενέργεια που χά‐
νεται στις τριβές καλείται κατώτερη ενέργεια ή κατάλοιπη. Τούτο σημαίνει ότι η
ποσότητα της αξιοποιήσιμης ενέργειας στο σύμπαν φθίνει σταθερά, διότι η παρα‐
γωγή έργου στους αστέρες ακολουθείται από την παραγωγή κατάλοιπης ενέργει‐
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ας που αυξάνει ανεπίτρεπτα το επίπεδο της κατώτερης ενέργειας. Η κατάλοιπη
αυτή ενέργεια ονομάζεται Εντροπία. Ο νόμος της Εντροπίας είναι ο κραταιότερος
νόμος της φυσικής και μας λέει καθαρά ότι η εντροπία κάθε κλειστού συστήματος
συνεχώς αυξάνει. Τηρουμένων των αναλογιών είναι σαν να λέμε ότι τα σκουπίδια
συνεχώς αυξάνουν. Όμως η συνεχής αύξηση των σκουπιδιών συνεπάγονται και
τον θάνατο μας. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με την εντροπία. Η συνεχής αύξηση
της εντροπίας είναι η αναπόφευκτη πορεία προς τον θάνατο του πλανήτου μας,
του ηλίου και όλου του Σύμπαντος. Αυτός ονομάζεται «Θερμικός Θάνατος» Ένας
άλλος σοφός, ο Μπόλτζμαν, συνέδεσε το μέγεθος της εντροπίας με την αταξία που
επικρατεί στα δομικά στοιχεία ενός συστήματος. Άρα, η αύξηση της εντροπίας ο‐
δηγεί σε αύξηση της αταξίας του συστήματος. Ομως η αναπόφευκτη πορεία προς
την αταξία θα επιφέρει αναπόφευκτα το χάος, το οποίον χάος ισοδυναμεί με τον
θερμικό θάνατο.
Τα χαρακτηριστικά της Εντροπίας συνοψίζονται ως κάτωθι:
1/ Συνεχώς αυξάνει. Αλλά αύξηση της εντροπίας σημαίνει αύξηση της αταξίας.
Πχ όταν ανοίγουμε μιά σήραγγα σε ένα βουνό, αυξάνουμε την αταξία του περι‐
βάλλοντος, όπερ σημαίνει ότι η εντροπία αυξάνει σ’ αυτό το σημείο του πλανήτη.
2/ Είναι μη αντιστρεπτή (μη αναστρέψιμη) Δηλαδή το κακό έγινε και δεν μπο‐
ρεί να διορθωθεί με τίποτα.
3/ Η αύξηση της εντροπίας οδηγεί στην ελάττωση της αντοχής του συστήματος.
Το ‘σαραβαλάκι’ αυτοκίνητο έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μας αφήσει στο δρό‐
μο διότι έχει υποστεί εντροπία.
4/ Το συμπαν θα πεθάνει όταν η εντροπία φθάσει στην μεγαλύτερη της τιμή.
Τότε ο κόσμος θα καταλήξει σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Κοντολογίς είναι σαν
να είναι το σύμπαν ένα κουρδισμένο ρολόι και σιγά‐σιγά ξεκουρδίζεται. Από την
άποψη αυτή η εντροπία παίζει ένα πρωταρχικό και εξαιρετικά θανατηφόρο ρόλο
στο κοσμικό γίγνεσθαι. Μερικοί ανάγουν στα θέματα της εντροπίας και τα κοινω‐
νικά και ψυχικά φαινόμενα όπως λ.χ την παρακμή, την πτώση των ηθών, του πολι‐
τισμού, της θρησκευτικής πίστης κ.α. Όμως οι επιστήμονες απορρίπτουν τα φαι‐
νόμενα αυτά από τον επιστημονικά αποδεδειγμένο νόμο της εντροπίας, διότι δεν
μπορούν να αποδειχθούν πειραματικώς. Όμως η εντροπία ισχύει για την κατα‐
στροφή του περιβάλλοντος, εξ αιτίας της αύξησης της παραγωγής λυμάτων, την
κυκλοφοριακή συμφόρηση και την έκλυση CO², την βιολογική και βακτηριολογική
μόλυνση. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: Πως μπορούμε να την αποφύγουμε ή καλύ‐
τερα να την επιβραδύνουμε, διότι το πρώτο (δηλαδή να την αποφύγουμε) είναι
ακατόρθωτο; Αυτό μπορεί να γίνει με σύγχρονες τεχνικές ελέγχου που θα μας ο‐
δηγήσουν στην μείωση της μολύνσεως του περιβάλλοντος και συνακόλουθα και
της εντροπίας.
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Υπάρχουν άλλα Σύμπαντα;
Το φανταστικό Φωτονικό Σύμπαν Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα φωτονικό
Σύμπαν και ζουν σ’ αυτό φωτονικά όντα. Όπως ξέρουμε, το Φως είναι αιώνιο και
ταξιδεύει αιωνίως στο άπειρο. Τα άτομα του γένους των Αθανάτων θα είναι αθά‐
νατα επειδή και τα φωτόνια κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις θεωρούνται αθά‐
νατα. Σε ένα τέτοιο φωτονικό Σύμπαν, έστω ότι υπήρχε ένα περίεργο ανθρώπινο
ζευγάρι αθανάτων, όπως οι θεοί των διαφόρων μυθολογιών. Το ζευγάρι αυτό κά‐
ποτε δελεάσθηκε από ένα ελκυστικό φωτόνιο, την ενέργεια του οποίου αποφάσι‐
σαν να μοιρασθούν οι δύο εραστές. Έτσι αποφάσισαν να το διασπάσουν. Τότε λέ‐
νε οι επιστήμονες συνέβη η μοιραία καταστροφή στο Σύμπαν. Η συμμετοχή (διαί‐
ρεση) του φωτονίου προξένησε την διάλυση της ύλης και αντιύλης στο Σύμπαν. Η
αντίδραση αυτή που κάποτε συνέβη κατά τους επιστήμονες, διέλυσε το πρωτόγο‐
νο Σύμπαν. Η διάλυση όμως του πρωτόγονου Σύμπαντος διεδόθη στο χώρο της
ύλης και αντιύλης και δημιούργησε το σημερινό Σύμπαν. Προφανώς το ζεύγος των
αθανάτων κατεστράφη, αλλά επειδή και στο νέο Σύμπαν οι συνθήκες ζωής ήσαν
ευνοϊκές για την ανάπτυξη μιάς υλικής ζωής, γεννήθηκαν νέα υλικά όντα. Όμως
αυτά τα όντα ήσαν θνητά γιατί η σύσταση τους δεν ήτο πλέον φωτονική, αλλά από
άνθρακα. Το ζεύγος, τούτο θεώρησε ότι μετατράπηκε σε ύλη διότι ο θεός το κατα‐
ράσθηκε για την περιέργεια του να πειραματισθεί με τα κοσμογονικά φωτόνια και
γι’ αυτό τους έκανε θνητούς. Το ζεύγος εξορίσθηκε στον πλανήτη Γη μέσω μιάς
προσωρινής διαστημικής διάβασης, από κάποιον άλλον αστερισμό και έκτοτε
νοιώθει μέγιστη μελαγχολία για την απώλεια της αιωνιότητος, εξ αιτίας ενός και
μοναδικού σφάλματος. Με την εξορία του στην γη το ζεύγος έγινε παρίας και έχα‐
σε.την δυνατότητα να βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις δυνάμεις της δημιουργίας.
Εκτοτε ασχολείται με παράλογα πράγματα, σαρκάζοντας έτσι την μοίρα του που
του στέρησε την αιωνιότητα. Το μοναδικό όμως κίνητρο που τον κινεί είναι η Ανά‐
γκη την οποίαν σέβεται και πειθαρχεί σ’ αυτήν. Αυτή την έκανε σαν τον μοναδικό
θεό του. Γι’ αυτό θεωρεί ότι το χρήμα είναι εκείνο που θα του θεραπεύσει όλες τις
Ανάγκες και θα τον βοηθήσει να ξαναβρεί την χαμένη αιωνιότητα. Είναι η αιωνία
πλάνη του που τον ταλαιπωρεί όπως τον Σύσσιφο της Ελληνικής Μυθολογίας. Ο
άνθρωπος από άνθρακα δεν μπορεί να δει τα μυστικά της δημιουργίας διότι πά‐
σχει από την πλάνη των αισθησεων του.
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15ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΧΡΟΝΟΣ: ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ
Χρόνος υπάρχει μόνον στο μυαλό μας και είναι η αίσθηση μιας ροής συμβά‐
ντων που τυπώνεται στη μνήμη από τις αισθήσεις μας. Όλες οι διαπιστώσεις με τα
μέχρι τώρα δεδομένα οδηγούν σε έναν καθολικό ορισμό: Για να υπάρχει ένα
πράγμα πρέπει να έχει ιδιότητες, αλλιώς δεν υπάρχει. Ο χρόνος δεν έχει καμιά ι‐
διότητα, δεν είναι αντικειμενικό μέγεθος δεν έχει καμιά οντότητα. Σε καμιά περί‐
πτωση δεν αφήνει σημάδια ο χρόνος, αλλά μόνον η κίνηση, η ροή συμβάντων που
εγγράφεται στη μνήμη μας. Αυτή προσδιορίζει τον άνθρωπο, και αν σβήσουμε την
μνήμη ή πεθαίνει ο άνθρωπος, τότε δεν υπάρχει χρόνος.
Εμείς κινούμεθα (γηράσκουμε) και όχι ο χρόνος. Φυσικά μας είναι αδύνατον να
το εννοήσουμε και έχουμε τόσο στενά ταυτισθεί με αυτόν ώστε αδυνατούμε να πει‐
σθούμε ότι δεν υπάρχει χρόνος, ότι είναι έννοια αόριστη, συμβατική αίσθηση. Τού‐
το το επιβεβαιώνουν τα δισεκατομμύρια ρολόγια που τον αντικείμενικοποιούν.
Τα ρολόγια είναι συγκριτές μηχανές "σταθερής" ταχύτητας και τίποτα παραπά‐
νω. Συγκρίνουν την ταχύτητα περιστροφής της γης με τους δείκτες τους, 15 μοίρες
ανά ώρα ή 0,25 μοίρες το λεπτό. κλπ. Ο Ίππαρχος μαθηματικός (190 π.Χ.) είναι ο
πρώτος που διαίρεσε τον κύκλο σε 360 μοίρες και με τον τρόπο αυτό έδωσε την
σωστή έννοια του χρόνου, δηλαδή την περιστροφή της Γης περί τον Ηλιον. Η λέξη
«ηλικία» ακριβώς ετυμολογει τις περιφορές γύρω από τον Ήλιο. Επομένως μαται‐
οπονούν οι επιστήμονες για τον τέλειο χρόνο και την ύπαρξη του. Πολύ περισσότε‐
ρο όμως ματαιοπονούν οι σύγχρονοι διευθυντές (μάνατζερ) που εξουθενώνουν
τους ανθρώπους σε μιά εργασία που δεν έχει ωράριο.
Είναι ο χρόνος πραγματικός; Η αλλαγή είναι η θεμελιώδης ιδιότητα του Σύμπα‐
ντος και ότι ο χρόνος προκύπτει από τις νοητικές προσπάθειές μας να οργανώ‐
σουμε τον μεταβαλλόμενο κόσμο που βλέπουμε γύρω μας. Ο μεγάλος αντίπαλος
του Νεύτωνος, ο Γκότφριντ Λάιμπνιτς, δήλωνε ότι ο χρόνος δεν είναι πραγματικός
αλλά δημιουργείται μέσα στον εγκέφαλό μας. Βρισκόμαστε λοιπόν απέναντι σε
ένα μεγάλο αίνιγμα: Η Κβαντομηχανική μπερδεύει ακόμη περισσότερο. οι απα‐
ντήσεις που θα δοθούν θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στην «θεωρία των πά‐
ντων» η οποία θα εξηγεί όλα τα σωμάτια και τις δυνάμεις της Φύσης. Οι θεωρίες
των χορδών ίσως μας οδήγησαν στην επανεκτίμηση των πραγμάτων. Αφού κατά
τους Ελληνες το «Σύν‐παν» ήταν, είναι και θα είναι αιώνιο το ίδιο συμβαίνει και με
τον χρόνο. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, θα πρέπει να παραδεχθούμε την άγνοιά
μας σχετικά με τον χρόνο. «Εν οιδα ότι ουδέν οίδα» προς το παρόν
Ακαριαίες ταχύτητες ή σε κατάσταση ακινησίας χρόνος δεν υπάρχει. Η επιστή‐
μη δεν πρέπει να καθυστερεί ψάχνοντας να βρει τρόπους να σταματήσει τον χρό‐
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νο, αλλά πώς να καθυστερήσει την διαδικασία γήρατος από ευσυνείδητους επι‐
στήμονες γιατρούς.
Αν ο άνθρωπος κατορθώσει να προγραμματίζει τα χρωμοσώματα (D.Ν.Α,) ή τον
εγκέφαλο του κατά βούληση τότε μπορεί να συντηρείται σε μία επιθυμητή ηλικία
ή να παρατείνει πολύ την ζωή του.
Μηχανή του Χρόνου. Ο Τζον Κράμερ έχει διατυπώσει την εναλλακτική ερμηνεία
για τη σύνδεση με το παρελθόν και την ακαριαία επικοινωνία πίσω στον χρόνο.
Αλήθεια, τι μας χρειάζεται ο μυστικισμός και η μεταφυσική, όταν η ίδια η Φυσική
προσφέρει τέτοιες συγκινήσεις; Διαπιστώνουμε εσχάτως ότι η φυσική εγκατέλει‐
ψε τον δογματισμό της να θεωρεί ως μεταφυσικό κάθε τι άγνωστο αντικείμενο και
να εξετάζει τώρα θέματα που βρίσκονταν στην ημερησία διάταξη απο την εποχή
των αρχαίων Ελλήνων. Αρκεί φυσικά να μην φθάνουμε στο άλλο άκρο της υπερ‐
βολής και της αστρολογίας.
Το Βέλος του Χρόνου Δεν υπάρχει λοιπόν χρόνος, αλλά μόνον η διαδικασία της
κινήσεως η οποία μας οδηγεί βάσει του συμπαντικού νόμου στην φθορά, που την
δημιουργεί η κίνηση και η διαρκής ροή των πάντων. Αυτή η φθορά μας φέρνει τον
θάνατο και τότε περνάμε στην υπαρκτή αιωνιότητα της ανυπαρξίας ή της συμμε‐
τοχής της υλοενέργειας μας σε μιά νέα συμπαντική δημιουργία. Διότι ότι και να
γίνει τα συστατικά μας (ύλη και ενέργεια) που μας δάνεισε η φύση όσο είμαστε εν
ζωή θα επιστραφούν και ποτέ δεν πρόκειται να χαθούν. Μπορεί να μεταστοιχειω‐
θούν αλλά όχι να χαθούν μέσα στο αιώνιο και ανόλεθρον Σύμπαν.
Ο Πριγκοζίν για το Χρόνο γράφει ότι σημαντικό ρόλο παίζει «η διάκριση μεταξύ
του παρελθόντος και του μέλλοντος μέσα στον φυσικό κόσμο». Ως τώρα μόνον νο‐
ερά συλλαμβάνουμε το παρελθόν στην εκμάθηση της ιστορίας. Σήμερα η φυσική
επιστήμη προχωρεί στην αμφίδρομη μελέτη του ‘βέλους του χρόνου’ προς το πα‐
ρελθόν και προς το μέλλον.Το σημείο τομής των δύο βελών εκπροσωπεί το παρόν.
Η Υλη όχι μόνον δεν είναι μία έννοια κενή περιεχομένου, αλλά είναι η πηγή και η
κινήτήρια δύναμη του γίγνεσθαι της φύσης.
Αριστοτέλης:«ούκ εστίν άνευ κινήσεως και μεταβολής χρόνος»
Συνδέει την ύλη με την μορφή, την δύναμη με την ενέργεια και η μετάβαση κά‐
θε φορά από την εν δυνάμει στην εν ενεργεία κατάσταση αποτελεί μιά πραγματι‐
κή διαδικασία που συντελείται μέσα στη φύση και χαρακτηρίζεται ως κίνηση, με
την έννοια της ποιοτικής μεταβολής, της γένεσης και της φθοράς. Κατά τον Σταγει‐
ρίτη η μετάβαση από την δύναμη στην ενέργεια εκφράζει μιά εσωτερική μορφή
κινήσεως. «Φανερόν ότι ούκ εστίν άνευ κινήσεως και μεταβολής χρόνος» Π.χ, το
πετρέλαιο χιλιάδες χρόνια στα βάθη της γης δεν έπαθε τίποτα από τον χρόνο. Αν
όμως το βάλουμε στα αυτοκίνητα αναλίσκεται και μετατρέπεται στα συστατικά
του, λόγω της ταχύτητας διαδικασίας, δηλαδή της καύσεως, που αυτή και μόνον
παίζει ρόλο. Επομένως ο χρόνος δεν παίζει κανέναν ρόλο αλλά μόνον η μεταβολή
της ύλης. Κατά τον Πριγκοζίν ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος θεωρητικός της ιδέας
του βέλους του χρόνου. Κατά τον Αριστοτέλη ο Χρόνος είναι πραγματικός και είναι
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συνυφασμένος με το γίγνεσθαι του φυσικού κόσμου, δαλαδή δεν υπάρχει χρόνος
χωρίς γίγνεσθαι (μεταβολή) Εξ άλλου κατά τον Πριγκοζίν όταν η εντροπία του Σύ‐
μπαντος φθάσει στην μεγίστη τιμή, στην κατάσταση δηλαδή της θερμοδυναμικής
ισορροπίας, θα επέλθει ο λεγόμενος θερμοδυναμικός θάνατος (2ος Νόμος Θερμο‐
δυναμικής). Ομως δεν κινούνται όλα πάντα προς την εντροπία (=αταξία). Σε κά‐
ποιες περιπτώσεις το βέλος του χρόνου μπορεί να κινηθεί προς την τάξη. Δηλαδή
μέσα από την αταξία μπορεί να πηγάσει η τάξη με την μορφή της αυτοοργανώσε‐
ως. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε την εξής πρόταση του Πριγκοζίν, αναφορικά
με την ανισορροπία του περιβάλλοντος.
«Όταν ένα χημικό σύστημα, το οποίον προηγουμένως βρισκόταν σε κατάσταση
ισορροπίας, φθάσει πέρα από ένα σημείο κρίσιμης απόστασης από την ισορροπία,
εμφανίζεται το εξής εκπληκτικό φαινόμενο: κάνει την εμφάνιση της μιά διχαλωτή
διακλάδωση και τότε η χημική αντίδραση πρέπει «να κάνει μιά επιλογή» ως προς
τον δρόμο που θα ακολουθήσει. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν εκ των προτέρων να
γνωρίζουμε ή να προβλέψουμε ποιό από τα δύο μονοπάτια θα επιλέξει κάθε φορά».
Μήπως λοιπόν φθάσαμε την μόλυνση του περιβάλλοντος σ’ αυτό το σημείον
της αοριστείας και της μη επιστροφής προς την τάξη και ισορροπία; Διότι σε κατα‐
στάσεις μακράν της ισορροπίας η ύλη μπορεί να συμπεριφερθεί με θαυμαστούς
τρόπους, όπου εμφανιζονται περιπτώσεις αυτοοργάνωσης, αυθόρμητης ανάπτυ‐
ξης συστημάτων και δομών. Ολα αυτά συνοδεύονται από την εμφάνιση απείρων
δυνατοτήτων και επιλογών, που καθιστούν μη προβλέψιμη τη μελλοντική εξέλιξη
του συστήματος. Επομένως η φύση έχει δυναμικό χαρακτήρα και λειτουργεί ελεύ‐
θερα με τους δικούς της λειτουργικούς νόμους‐και όχι τους ανθρώπινους μηχανι‐
κούς τοιούτους. Αλλά και η ύλη δεν είναι αδρανής, όπως ενομίζετο στο παρελθόν.
Ας τα έχουν υπ’ όψιν αυτά οι πολιτικοί μας και η διεθνής πλουτοκρατία που θεω‐
ρούν τους ανθρώπους σαν αντικείμενα που μπορούν να καθορίζονται από τους
κανόνες της αγοράς και όχι σαν ζώντες οργανισμούς, δηλαδή πολύπλοκα συστήμα‐
τα με ανάγκες και αυτοοργάνωση. Επίσης ας μην θεωρούμε το περιβάλλον και την
μητέρα φύση σαν μέσο πλουτισμού της αγοράς, αλλά σαν κάτι το ιερόν.
Η Απίθανη Πιθανότητα Τα πάντα στο Σύμπαν διέπονται από μια απίθανη κατά‐
σταση σε μια πιό πιθανή (σε αυτήν την φάση που περνάει τώρα το σύμπαν). Κάθε
μετάπτωση και μετασχηματισμός μιας απίθανης κατάστασης σε μια ποιό πιθανή,
εγκλείει κίνηση (ενέργεια). Κάθε δε πιθανή κατάσταση που μετατρέπεται για ο‐
ποιονδήποτε λόγο σε απίθανη θέλει κίνηση, δηλαδή ενέργεια. Η ποιο πιθανή κα‐
τάσταση της ύλης είναι αυτή του απόλυτου μηδενός, και η ποιο απίθανη είναι η
τρομακτική ενέργεια που εκλύουν οι Ηλιοι. Π.χ μια βερικοκιά είναι αδύνατον να
βγάλει πλαστικά παιδικά αυτοκινητάκια κλπ. πιθανόν όμως να βγάλει δαμάσκηνα.
Από το μηδέν δεν μπορεί να παραχθεί ένα σύμπαν. Αυτό χρειάζεται ύλη και ε‐
νέργεια για να γίνει. Μια πιθανή κατάσταση εξαρτάται από μια άλλη πιθανή στην
οποία βρίσκεται. Για παράδειγμα:
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Ένα αυτοκίνητο κινείται και ένα στέκεται. Ποιο έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να
συγκρουσθεί επάνω στο άλλο; Ασφαλώς αυτό που κινείται και πολύ λίγο αυτό που
στέκεται. Τώρα που δεν υπάρχουν κάρα η πιθανότητα να μας πατήσει κάρο είναι
απίθανη. Γι’ αυτό το Ιερατείο που πιστεύει στα θαύματα όρισε και τον Άγιο Χρι‐
στόφορο ως προστάτη των οδηγών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα, διότι το θέμα
τούτο φέρνει χρήμα.
Ως ένα βαθμό οι άνθρωποι ρυθμίζουν την μοίρα τους και όχι η μοίρα τους αν‐
θρώπους. Τελικώς όμως ασχέτως των διαφόρων μεταπτώσεων, τα πάντα τείνουν
από μια απίθανη κατάσταση σε μια ποιο πιθανή. Τα πάντα πηγάζουν αντλούν την
ενέργεια τους τον βαθμό της πιθανότητας τους από μια απίθανη πιθανότητα, την
δημιουργία.
Η Θεά Τύχη. Τύχη είναι να επιτύχεις το ανύπαρκτον και το απίθανον; Επομένως
το να κερδίσεις το λαχείο είναι απλώς πιθανότητα με πόσο τις εκατό συμμετέχεις,
ήτοι με ένα, δύο,… εκατό λαχεία κλπ. Δηλαδή αν έχουμε δύο λαχεία της αυτής σει‐
ράς με διαφορετικό αριθμό και η σειρά έχει 100.000 λαχεία (αριθμούς) τότε η τύχη
μας έχει δύο πιθανότητες μέσα σε εκατό χιλιάδες, ήτοι 2/100%

Νέες Απόψεις στην Φυσική
Η νέα επαναστατική Φυσική Ότι ειναι έξω από την λογική του κατεστημένου
θεωρείται επαναστατικό και αιρετικό, διότι ξεκινά από μηδενική βάση. Σύμφωνα
με αυτήν:
1) Η ενέργεια δεν προσδιορίζει την κίνηση, αλλά η κίνηση την ενέργεια. (Ο‐
ποιαδήποτε ενέργεια, είναι τελικά καθαρή Κίνηση).
2) Ο χρόνος δεν προσδιορίζει την κίνηση αλλά η κίνηση και μεταβολή τον χρό‐
νο. Χρόνος δεν υπάρχει, ούτε και συστολή του χρόνου. Ο χρόνος είναι αίσθηση
3) Το φαινόμενο Ντόπλερ έρχεται σε αντίθεση με την σωματιδιακή φύση του
φωτός και την σταθερή ταχύτητά του.
4) Το φως δεν είναι κβάντα αλλά μια διαταραχή του χώρου.
5) Ο χώρος είναι ό,τι θέλεις και για ό,τι τον θέλεις. Ο χώρος είναι απεριόριστος,
ατελεύτητος και αιώνιος.
6) Το ηλεκτρόνιο περιφερόμενο στην τροχιά του εκπέμπει συνεχώς κυματική
ακτινοβολία, σε αντίθεση με την θεωρία του Μπορ.
7) Όλες οι κυματικές ακτινοβολίες εξ όσων γνωρίζουμε οφείλουν την ύπαρξή
τους στην κίνηση (περιφορά) του ηλεκτρονίου.
8) Η θερμότητα είναι αποτέλεσμα της ταχύτητας περιστροφής των ηλεκτρονίων
στις τροχιές τους. (Διαταραχή του χώρου).
9) Φως: Το σκοτεινότερο πράγμα στην φύση μετά τον χώρο είναι το φως (Το
Φως είναι η διαταραχή του χώρου).
10) Η ενέργεια, η αδράνεια, η ορμή, η ταχύτητα είναι τα επιμέρους χαρακτηρι‐
στικά της σχετικής κίνησης της ύλης.
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11) Δεν υπάρχει όριο ταχυτήτων σε αντίθεση με τον Αϊνστάιν. Η ταχύτητα του
φωτός δεν είναι το τελικό όριο των ταχυτήτων διότι η σκέψη μας λ. χ κινείται ακα‐
ριαία. (Τώρα ανατρέπεται η σταθερή ταχύτητα του φωτός από τα πειράματα Να‐
νόπουλου και άλλων)
12) Η μάζα και η ταχύτητα είναι άσχετες μεταξύ τους.
13) Στο κέντρο της γης δεν υπάρχει βαρύτητα, όπως και στο μάτι του κυκλώνα
επικρατεί θεωρητικά νηνεμία.
14) Η ύλη και η κίνηση προσδιορίζει τον κόσμο μας εντός του χώρου.
15) Τα πάντα είναι σχετικά (με τον άνθρωπο) ακόμα και η έννοια της σχετικότη‐
τας. Και τούτο διότι υπόκειται σε πολλές κινήσεις ταυτοχρόνως. (Κίνηση του στην
γη, περιστροφή της γης, κίνηση περί τον ήλιο, του ηλίου περί τον γαλαξία κ.ο. κ)
Επομένως ο ντετερμινισμός είναι παρωχημένος και μόνον για λόγους σπουδής.
16) Αλήθεια είναι κάθε τι που δεν αποδεικνύεται ως ψέμα, είτε μας συμφέρει
είτε όχι.Επομένως χρήζει περαιτέρω μελέτης και εξετάσεως
Δείτε το βραδυ τον Ουρανό. Οταν ο ουρανός έχει ξαστεριά, τα πάντα το βράδυ
μοιάζουν γαλήνια και ειρηνικά. Κι όμως, το τι βλέπουν εκεί πάνω οι αστρονόμοι δεν
είναι παρά μια καλοστημένη απάτη! Γιατί στα μονοπάτια των άστρων του Γαλαξία
μας, δεν θα βρούμε έναν ήρεμο και αναλλοίωτο κόσμο, αλλά αντίθετα τις συχνά βί‐
αιες φυσικές διεργασίες μιας αέναης γένεσης και καταστροφής. Πραγματικά, χάρη
στην πρόοδο της αστρονομικής έρευνας και της διαστημικής επιστήμης, χάρη στην
εξέλιξη των οργάνων και εργαστηρίων που διαθέτουμε, οι θαυμαστοί, παράξενοι
κόσμοι του Γαλαξία μας παρελαύνουν μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας.

Αμφισβήτηση: Κινητήρια Δύναμη της Προόδου
Για να κατανοήσουμε ένα θέμα απαιτείται η καλή γνώση του αντικειμένου. Ο
Πυθαγόρας είπε «Μην ρίχνετε τα μαργαριτάρια στα γουρούνια» Διότι αν προσπα‐
θήσεις να μεταδώσεις ιδέες σε ένα αδαή κινδυνεύεις είτε να σε λοιδορήσει, είτε
να σε περάσει για τρελλό, είτε τέλος να σου κάνει και κακό, αν θίγεις τις θρησκευ‐
τικές, πολιτικές, ή άλλες πεποιθήσεις του και πιό πολύ τα οικονομικά του συμφέ‐
ροντα. Αυτοί που διαθέτουν τίτλους και διπλώματα μπορούν να περάσουν ευκο‐
λότερα τις ιδέες τους. Επομένως να μην απορείς ποιος τα λέγει, αλλά να απορείς
πως τα ξέρει και αν είναι αλήθεια ή ψέμματα. Προ πάντων όμως να μπορείς να τα
διαψεύσεις.

Εσαεί εσταυρωμένος ο Ελληνισμός
Έχουν ως τώρα λεχθεί τα μεγαλύτερα ψεύδη για τον Ελληνισμό και αγνοήθη‐
καν αγνοήθηκαν οι μεγαλύτερες αλήθειες δηλαδή ότι:
1/ Οι Έλληνες είναι γηγενείς και ΟΧΙ Ινδοευρωπαίοι, μας απεκάλεσαν.
2/ Ο Ευρωπαίος Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων (700.000 ετών) ανατρέπει τις
ψευδοθεωρίες τους ότι τάχα οι Ευρωπαίοι κατάγονται από την Αφρική.
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3/ Η γέννηση της ζωής δεν έγινε από τους Πρωτοπλάστες ‐σύμφωνα με την Ί‐
ουδαιοχριστιανική Βίβλο‐αλλά σύμφωνα με την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου.
Δεν αποκλείεται να ήλθαν και από άλλους πλανήτες λένε σύγχρονοι ειδικοί.
4/Οι τρεις εβραιογενείς θρησκείες (Ιουδαϊσμός –Χριστιανισμός‐Ισλαμισμός) εί‐
ναι ψεύτικος μύθος που κρατεί την ανθρωπότητα στο μεσαιωνικό σκοτάδι και δεν
την αφήνει να βγει στο ξέφωτο του πολιτισμού.
5/ Τα γράμματα είναι Ελληνικά ΟΧΙ Φοινικικά. Το Λατινικό αλφάβητο είναι
Χαλκιδικό.Ολες οι γλώσσες εμπλουτισμένες από την Ελληνική γλώσσα.
6/ Ο πρώτος πολιτισμός και ξεκίνησε απο τον χώρο του Αιγαίου και ΟΧΙ απο την
Ανατολή ή την Μαύρη Ηπειρο, αλλά από την Κρήτη.
7/ Το μαρτυρικό Ελληνικό έθνος υπέστη επανειλημμένες Γενοκτονίες‐ και ακό‐
μη και τώρα υφίσταται γενοκτονία‐ γιατί οι βάρβαροι αντιπαλοί του δεν μπόρεσαν
να εννοήσουν το νόημα του Πολιτισμού.
8/ Η Κύπρος ήταν, είναι και θα είναι Ελληνική και ΟΧΙ Τουρκική. Τελικά θα κα‐
ταρρεύσει η Αγγλική συνωμοσία για την διχοτόμηση της Κύπρου.
9/ Το Αιγαίον ήτο από τα πανάρχαια χρόνια θάλασσα Ελληνική και θα μείνει
Ελλληνικό. Οσον αφορά στις «γκρίζες ζώνες » θα παραμείνουν σαν λεκές της ιστο‐
ρίας των συνωμοτών και των Τουρκομογγόλων της Ασίας.
10/ Η ιερή γη της Μακεδονίας ήταν, είναι και θα είναι εσαεί Ελληνική όσα χρό‐
νια κι’ αν περάσουν και όσοι κι’ αν αναγνωρίσουν τα Σκόπια με το ψευδεπίγραφο
όνομα «Μακεδονία» πλανώνται πλάνην οικτρά και θα γελοιοποιηθούν.
Απαγορευμένη η Αλήθεια Αρκετοί δεν τολμούν να εκφράσουν μιά αλήθεια για‐
τί φοβούνται μήπως ανατρέψουν κάτι από την σύγχρονη κατεστημένη γνώση. η
οποία έχει επιβληθεί στην διεθνή κοινή γνώμη δίκην θρησκευτικού δόγματος. Συ‐
νήθως αυτοί που προσεγγίζουν την αλήθεια και την πραγματικότητα αγνοούνται ή
και αποσιωπούνται σκοπίμως από το εξουσιαστικό Σύστημα. Το πρόβλημα δεν εί‐
ναι τι λέμε, αλλά αν μας καταλαβαίνουν ή αν τους συμφέρουν αυτά που λέμε. Αυ‐
τή ενεργεί σάν Βιολογικός Ιός του εγκεφάλου, της διανόησης και χαλάει τα στε‐
ρεότυπα του κατεστημένου. Αποσυντονίζει τα βιολογικά κομπιούτερ τους και α‐
ποκαλύπτει τα ψεύδη. Το ακρογωνιαίο θεμέλιο της Μεγάλης Συνωμοσίας είναι η
Βίβλος και επάνω σ’ αυτήν οικοδομήθηκαν αλλεπάλληλα στρώματα από ψευδο‐
λογήματα τα οποία σχημάτισαν το σύγχρονο σιωνιστικό εξουσιαστικό οικοδόμη‐
μα. Όταν αναιρεθεί ένα απο αυτά τα βασικά και θεμελιώδη ψεύδη γκρεμίζεται
ένας κεντρικός στατικός στήλος, που στηρίζει το καταστημένο. Γι’ αυτό το κατε‐
στημένο όταν αποκρυσταλλώσει μία θεωρία την κάνει δόγμα και εφεξής δύσκολα
μπορείς να την αλλάξεις έστω κι’ αν αποδειχθεί ψευδής από κάποια άλλη νεώτερη
της. Δεν πρέπει να δεχόμαστε τίποτα συλλήβδην σαν αλήθεια, ασχέτως αν το δέ‐
χονται χιλιάδες ή και εκατομμύρια σύγχρονοι μαζάνθρωποι. Όπως είπε ο Ηράκλει‐
τος « Για μένα ο ένας αξίζει για 10.000, φθάνει να είναι άριστος»
Ο αντικειμενικός ερευνητής της αλήθειας στις ημέρες μας θεωρείται επανα‐
στάτης, αιρετικός, τελειομανής, ψώνιο, απροσάρμοστος ή βλάκας ακόμη και «να‐
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ζιστής». Επομένως «ουκ εν τω πολλώ το εύ» Στην παρούσα μελέτη δεν δεχόμαστε
εκ των προτέρων την αλήθεια, ή το ψεύδος, αλλά κατόπιν ενδελεχούς μελέτης και
διασταύρωσης των δεδομένων.
Να ερευνάς και να αμφισβητείς.Επομένως το κάθε τι μην το παίρνεις σαν θέ‐
σφατη αλήθεια, αλλά σαν εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα. Όταν δεν υπάρχει α‐
ντικειμενική απόδειξη αλήθειας τότε λαμβάνουμε ό,τι πλησιάζει με ποσοστά πε‐
ρισσότερο (επί τις %) προς την αλήθεια. Υπάρχουν βέβαια και οι ξενολάγνοι που
θεωρούν ό,τιδήποτε ξένο ως αληθινό, ενώ αντιστρόφως απορρίπτουν κάθε τι Ελ‐
ληνικό και το απαξιώνουν, το μισούν, το φθονούν, είτε από δουλικότητα, ραγιαδι‐
σμό, έμφυτη ζήλεια, είτε από συμφέρον, πριν ακόμη το μελετήσουν. Τέτοιους ευ‐
ρωλάγνους, αμερικανολάγνους, τουρκολάγνους και «φοινικίζοντες» έχουμε πολ‐
λούς στον τόπο μας, οι οποίοι κινούνται είτε από αμάθεια, είτε από υλικό συμφέ‐
ρον, είτε απο λαιμαργία προβολής. Οι τελευταίοι εξαργυρώνουν ακριβά με θέσεις
και χρήμα την υποστήριξη του διεφθαρμένου Κατεστημένου και των πολιτικών
κομμάτων, τα οποία δρουν δίκην συμμοριών. Και μετά διερωτώμεθα γιατί εντός
Ελλάδος δεν πάμε καλά; Διότι παραβιάζουμε τον συμπαντικό νόμο της αξιοκρατί‐
ας, διαστρεβλώνοντας την ίδια την εξέλιξη της φύσεως.
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16ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΠΑΤΡΩΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΓΑΜΟΣ ΔΙΟΣ – ΗΡΑΣ
Πατρώα Ιδεοκρατική Θρησκεία
Η Ελληνική πατρώα θρησκεία του 12θεου δεν ήταν ειδωλολατρική. Αντίθετα
ήταν ιδεοκρατική και φυσιολατρική. Οι θεοί τους αλληγορούσαν ιδέες, το πνεύμα,
τα στοιχεία της φύσεως κλπ
Ο Συμπαντικός Ζευς με τον κεραυνό αλληγογεί την συνεχώς διαχεομένη θέου‐
σα ενέργεια. Αυτός με την ενοποιητική του ενέργεια ως «Ζευς=ζευγνύω» πληροί
ολόκληρο το Σύμπαν και αποτελεί ενωτική δύναμη και σπόρο της υπάρξεως των
πάντων. Η ενέργεια είναι άπειρη και άρρητη, φωτινή και σκοτεινή. Ο Δίας. ο ανώ‐
τατος θεός των αρχαίων Ελλήνων, ο "πατήρ ανδρών τε θεών τε" κατά τον Όμηρο
ήταν γιος του Κρόνου και της Ρέας και αδερφός του Ποσειδώνα, του Άδη, της Ε‐
στίας, της Δήμητρας και της Ήρας. Της Ήρας ήταν και σύζυγος. Όταν τον γέννησε η
Ρέα, τον έκρυψε σε μια σκηνή της Κρήτης για να τον γλιτώσει από τον Κρόνο, που
κατάπινε τα αγόρια του, για να αποφύγει την πραγματοποίηση του χρησμού,
σύμφωνα με τον οποίο ένα από αυτά επρόκειτο να τον εκθρονίσει. Στην Κρήτη ο
Ζευς τρεφόταν με γάλα της κατσίκας Αμάλθειας. Όταν ανδρώθηκε, εκθρόνισε τον
πατέρα του Κρόνο, νίκησε τους Τιτάνες και τους Γίγαντες και μοιράστηκε με τους
αδερφούς του τον κόσμο. Κατά την κλήρωση η θάλασσα έπεσε στον Ποσειδώνα, ο
Κάτω Κόσμος στον Άδη και στον Δία ο Ουρανός και η Γη. Έτσι ο Ζευς έγινε ανώτα‐
τος κυβερνήτης και αποκατέστησε την ειρήνη στον κόσμο, τον οποίο διεύθυνε από
τις κορυφές του Ολύμπου. Ο Ζευς ήταν κύριος της βροχής, των κεραυνών και των
καταιγίδων, ήταν προστάτης του γάμου, των γενεών και των φατριών, ο επόπτης
της ηθικής τάξης του κόσμου και γι' αυτό τιμωρός των δολοφόνων, ληστών, των
ασέβών και όλων των παρεκτροπών που κλονίζουν την κοινωνία. Ήταν ακόμα
προστάτης του όρκου, του δικαίου, της φιλίας, των ξένων, των αγώνων κ.λ.π.
Η Συμπαντική Ήρα: Είναι η αρχέγονη και άπειρη θεά, που πάντοτε μοιράζεται
(διαιρείται) σε σωμάτια και πάντοτε ενώνεται κατά την εξουδετέρωση τους. Δηλα‐
δή βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία διαμελισμού και επανένωσης της στον υλι‐
κό κόσμο. Το μοίρασμα την κάνει να είναι μεριστή, όπως λέγει και ο Πλάτων στον
Φαίδωνα, αλλά η επιστροφή των σωματίων δίνει και πάλι την ενότητα στο σώμα
της. Ο κυρίαρχος Ζευς με την άπειρη και άρρητη ενέργεια του διαχέεται παντού,
στον Χωροχρόνο και στο πεδίο των Σωματίων, όπως ο αέρας διαχέεται παντού στη
Γη. Αυτές οι δύο συνιστώσες της Πρώτης Ουσίας συνυπάρχουν χωρίς προσμίξεις
και δημιουργούν ισορροπία, η οποία καταλήγει στην θερμοδυναμική αταξία, η
οποία συντελείται μέσα στον Συμπαντικό Χωροχρόνο. Η προσπάθεια για ζεύξη και
ένωση του Διός με την Ήρα αποτυγχάνει διότι αυτή είναι η ιδεώδης κατάσταση της
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απόλυτης ισοδυναμίας και συνεπώς απόλυτης αταξίας. Σ’ αυτήν την κατάσταση
κυριαρχεί η μέγιστη κβαντική αβεβαιότητα, όπως λέγει ο Heisneberg κι’ αυτό ση‐
μαίνει ότι το Σύμπαν είναι ακαθόριστο και απροσδιόριστο. Όμως το απόλυτο χάος
στο Σύμπαν δεν είναι νομοτελειακό, αφού η νομοτέλεια προϋποθέτει τάξη. Σ’ αυ‐
τό το επίπεδο δεν ισχύουν οι γνωστοί μας φυσικοί νόμοι. Επομένως, η προσπά‐
θεια για ανεύρεση της Ενιαίας Αρχής (Θεός), η οποία ν’ αγκαλιάζει τον Κόσμο και
το Σύμπαν είναι μάταια. Κάποια δόνηση στον Χωροχρόνο μπορεί να καταλήξει σε
Ιερή Σύλληψη και να δημιουργήσει κάποιον Κόσμο ή τους Κόσμους. Πως μπόρε‐
σαν οι μεγάλοι εκείνοι Νόες να συλλάβουν τα μυστικά του Σύμπαντος; Και γιατί
έδωσαν συμβολικά τις ιδιότητες της Πρώτης Ουσίας; Ίσως γιατί τις θεωρούσαν
θείες και γι’ αυτό άρρητες. Αν τις έδιναν ανοιχτά θα ήτο ίσως δύσκολο να τις κατα‐
νοήσουν οι άνθρωποι της εποχής τους. Κι’ όμως υπάρχουν παραπλανημένοι Έλλη‐
νες που κατηγορούν τους Πατρώους Θεούς σαν ψευτοθεούς κ.ο.κ. Είναι τόση η
ύβρις ώστε το όνομα των θεών μας το δίνουν στους σκύλους. Κάποτε όμως πρέπει
να τελειώσει αυτή η πλάνη και η παραποίηση της φύσεως, της ιστορίας και της
πραγματικότητος. Και σ’ αυτό οι επιστήμονες έχουν πρωταρχική ευθύνη.
Η Ηρα σύζυγος και αδερφή του Δία την ανέθρεψαν οι Τιτάνες: Ωκεανός και Τη‐
θύς. Είναι βασίλισσα του ουρανού και με την εξουσία της ρυθμίζει την κίνηση των
άστρων που διατρέχουν την απέραντη έκτασή του. Δεν εξισώνεται όμως με τον
κυρίαρχο του ουρανού Δία, γιατί είναι ακατανόητο να έχει ο ουρανός δύο κυρί‐
ους. Είναι λοιπόν γυναίκα σε κατώτερη μοίρα από το σύζυγό της, συμμετέχει όμως
στην εξουσία και στο μεγαλείο του. Ο θυμός της είναι τρομερός, όπως και του Δία,
και όταν κινείται πάνω στο θρόνο της τρέμει ολόκληρος ο Όλυμπος. Από ζηλοφθο‐
νία τιμωρεί πολλές γυναίκες που ερωτεύτηκε ο Δίας, ακόμα και αν του παραδόθη‐
καν με εξαναγκασμό ή απάτη. Η αδιάλλακτη οργή της ακολουθούσε όχι μόνο τις
ίδιες, αλλά και τα παιδιά τους. Ποτέ δε λησμονούσε μια προσβολή. Ο Τρωικός πό‐
λεμος θα τερματιζόταν σύντομα με έντιμη ειρήνη, χωρίς νικητές και νικημένους,
αν δεν υπήρχε το μίσος της για τον Πάρη, που έκρινε πιο όμορφη την Αφροδίτη
και της έδωσε το χρυσό "μήλον της Έριδος". Η προσβολή στην περιφρονημένη ο‐
μορφιά της κράτησε μέχρι που σωριάστηκε η Τροία σε ερείπια. Η Ηρα προστατεύ‐
ει το γάμο και φροντίζει ιδιαίτερα για τις παντρεμένες γυναίκες, τις οποίες βοηθά
στους πόνους του τοκετού. Κόρη της είναι η Ειλείθυια, η θεά της μητρότητας. Α‐
κόμα προστατεύει τους ήρωες και εμπνέει ηρωικές πράξεις. Η Ηρα αλληγορεί το
συμπαντικό σωμάτιο το οποίον γονιμοποιείται από το σωματίδιο του Διός.
«Η Ηρα, κατέτρεχεν ασπόνδως τας παλλακίδας του…Δια να ευχαριστήση δε την
ακόλαστον επιθυμίαν του Διός, κατέβαινε και ελούετο κατ’ έτος εις την πηγήν της
Αργείας Κάναθον καλουμένην, πλησίον της Ναυπλίας, και εγίνετο πάλιν παρθένος
(κάθαρση από προσμίξεις), επειδή το ύδωρ εκείνο είχε τοιαύτην ενέργειαν. Ο Ζευς
όμως, και με τούτο δεν ευαριστείτο, αλλά έτρεχεν (πληρούσε τον Χωροχρόνο), ό‐
που ήκουεν ωραίαν γυναίκα…Όθεν ο Ζευς μη υποφέρων πλέον, έδησεν αυτήν χεί‐
ρας και πόδας, με αλύσους, και την εκρέμασε εκ του Ουρανού από της κόμης της
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κεφαλής (πρόκειται για το κρέμασμα της Γης στο χάος (Ο εν ύδασι την Γην κραμά‐
σας)…
Ποσειδών. Γιος του Κρόνου και της Ρέας, αδερφός του Δία και του Πλούτωνα,
ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου. Κατά τη διανομή της παγκόσμιας εξουσίας,
μετά την εκθρόνιση του Κρόνου, πήρε το βασίλειο των θαλασσών. Το όνομά του
φαίνεται ότι σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις: πότος, πόντος και ποταμός. Ο
Ποσειδών αλληγορεί το συμπαντικό στοιχείον του Υδρογόνου το οποίον κατέχει το
75% της βαρυονικής μάζας.
Απόλλων. Ένας από τους μεγάλους θεούς του αρχαίου Ελληνικού δωδεκάθεου,
προσωποποίηση του φωτός, της μαντικής, του πολιτισμού και των τεχνών, που λα‐
τρευόταν κυρίως από τους Δωριείς και τους Ίωνες. Γιος του Δία και της Λητώς,
γεννήθηκε στη Δήλο μετά την αδερφή του Αρτεμιν. Όλα τα μέρη φοβήθηκαν να
φιλοξενήσουν την έγκυο Λητώ, όπως η Κρήτη, η Ρήνεια κλπ., για να μην πέσει πά‐
νω τους η οργή της Ήρας. Στο δύσκολο τοκετό της συμπαραστάθηκαν όλες οι θεές:
Διώνη, Ρέα, Θέμιδα, Αμφιτρίτη κ.ά., εκτός από την Ήρα, που για να δυσκολέψει τα
πράγματα κράτησε κοντά της την Ειλείθυια, τη θεά του τοκετού. Τα σύμβολά του
Απόλλωνα: τόξο, βέλη ‐ φόρμιγγα, λύρα ‐ τρίποδας, ομφαλός (Δελφών). Το σπου‐
δαιότερο και πιο ονομαστό κέντρο λατρείας του είναι οι Δελφοί και η νήσος Δή‐
λος. Ο Απόλλων αλληγορεί το Φως και γενικότερα στην ηλεκτρομαγνητική ακτινο‐
βολία (=ενέργεια φωτονίων), ως φορέας των ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσε‐
ων. Κατ’ επέκτασιν είναι προστάτης των Επιστημών, Γράμματων, Τεχνών και του
Πολιτισμού. Το συμπαντικό Φωτόνιο είναι μποζόνιο με σπιν 1, μάζα ηρεμίας και
φορτίο 0.
Αθηνά Κανένας άλλος θεός δεν αγαπήθηκε και δε λατρεύτηκε τόσο πολύ από
τους αρχαίους Έλληνες, όσο η Αθηνά. Είχε πάνω από 200 προσωνυμίες στα διά‐
φορα μέρη της Ελλάδας. Αυτό και μόνο φανερώνει την ιδιαίτερη εκτίμηση που έ‐
τρεφε στο πρόσωπό της ο λαός. Δεν υπήρχε σχεδόν ιδιότητα την οποία να μη της
απέδιδαν. Στις γυναίκες δίδασκε την οικιακή τέχνη και στους γεωργούς τις διάφο‐
ρες καλλιέργειες. Ήταν η θεά της υγείας και της σοφίας. Έδιωχνε το κακό από τους
ανθρώπους, προστάτευε τις γυναίκες στον τοκετό και εμψύχωνε τον πολεμιστή
στη μάχη. Ήταν γενικά μπροστά σ' όλες τις ειρηνικές και πολεμικές σκηνές της αν‐
θρώπινης ζωής και πρωταγωνιστούσε αποτελεσματικά. Σύμβολα της η ασπίδα και
το παλλόμενο δόρυ εξ ‘ού και το προσωνύμιον της Παλλάδα. Το μέγεθος της αγά‐
πης του λαού προς την Αθηνά φανερώνουν ακόμα οι πολλές και λαμπρές θρη‐
σκευτικές τελετές που της αφιέρωναν, ανάμεσα στις οποίες ξεχώριζαν τα Παναθή‐
ναια, που γιόρταζαν οι Αθηναίοι, και οι πολλοί ναοί που χτίστηκαν γι' αυτήν με
κορυφαίο και φημισμένο στους αιώνες Παρθενώνα στην Ακρόπολη της Αθήνας. Το
παλλόμενο δόρυ της Παλλάδας Αθηνάς αλληγορεί το παλλόμενο Σύμπαν, διότι
σύμφωνα με σύγχρονες αποδείξεις τα πάντα στο σύμπαν πάλλονται.
Ήφαιστος Ένας από τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου, θεός της φωτιάς και ό‐
λων των τεχνών που χρησιμοποιούν τη φωτιά κατά την άσκησή τους, όπως είναι

168
του χαλκουργού, του σιδηρουργού και γενικά εκείνων που καταγίνονται με την
κατεργασία των μετάλλων. Όλοι τιμούν τον οπλοποιό και τον κατασκευαστή των
κατοικιών τους. Στο εργαστήριό του έχει για εργάτριες κόρες, που κατασκεύασε
από χρυσάφι και που μπορούν να κινούνται και να τον βοηθούν στη δουλειά του
(μήπως είναι ο πρόδρομος της ρομποτικής;). Ανάμεσα στα έργα του συγκαταλέγο‐
νται το άρμα του Ήλιου, ο χρυσός θώρακας του Ηρακλή και του Διομήδη, η πανο‐
πλία του Αχιλλέα με τη θαυμάσια ασπίδα, η οποία περιγράφεται με λεπτομέρειες
στη Θ’ ραψωδία της Ιλιάδας. Εμφανίζεται στα νομίσματα να φορά κωνικό καπέλο
ή καθισμένος να κρατά σφυρί. Ο Ηφαιστος αλληγορεί το αείζωον συμπαντικό Πυρ
και το ένα από τα 4 στοιχεία της φύσεως ήτοι: αιθήρ, αήρ΄, ύδωρ και έδαφος
Διόνυσος. Ο πιο νέος, αλλά και ο πιο δημοφιλής από τους θεούς των αρχαίων
Ελλήνων, προστάτης των γονιμοποιών δυνάμεων και της αμπέλου, η προσωπο‐
ποίηση της ξεγνοιασιάς και του κεφιού. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Διόνυσος
ήταν γιος του Δία και μιας θνητής, της Σεμέλης, κόρης του Κάδμου. Όταν η Ήρα
έμαθε την εγκυμοσύνη της Σεμέλης, κυριεύτηκε από ζήλια και, για εκδίκηση, κα‐
τάφερε να πείσει τη Σεμέλη να ζητήσει να παρουσιαστεί ο Δίας μπροστά της με
όλη του τη μεγαλοπρέπεια, ανάμεσα στους κεραυνούς. Ο Διόνυσος και οι σύντρο‐
φοί του, οι Μαινάδες, οι Βάκχες, οι Σάτυροι και οι Σειληνοί που κρατούν το θύρσο
άρχισαν να περιπλανιούνται σε διάφορα μέρη μαθαίνοντας τους ανθρώπους να
καλλιεργούν την άμπελο. Πήγαν σε πολλές χώρες της Αφρικής και της Ασίας: Αίγυ‐
πτο, Λιβύη, Αραβία, Αιθιοπία, Ινδίες. Όλος ο κόσμος υποτασσόταν στην ακαταμά‐
χητη δύναμη του Διόνυσου. Σ' όσους τον αγαπούσαν χάριζε τη λησμονιά, το κέφι,
την ευθυμία, όσοι όμως τον μισούσαν, γνώριζαν την οργή του και την τιμωρία του.
Ο μύθος αυτός ήταν πιο διαδομένος στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και άλλοι μύθοι
γύρω από το Διόνυσο. Εμβλήματά του ήταν ο πυρσός, ο θύρσος, ο κρατήρας, ο
αυλός, τα τύμπανα. Ο Διόνυσος αλληγορεί τις μεταμορφώσεις της ύλης σε ενέρ‐
γεια και τανάπλιν, την συμπαντική ψυχή που διαχέει τα πάντα καθώς και τις μυ‐
στηριακές δυνάμεις του σύμπαντος που σχετίζονται με την ψυχή.
Δήμητρα. Θεά του αρχαίου Ελληνικού δωδεκάθεου, κόρη του Κρόνου και της
Ρέας, αδερφή του Δία. Είναι θεά της γεωργίας και των καρπών της γης. Η Δήμητρα
είναι η μητέρα της Περσεφόνης, που είναι καρπός του έρωτά της με το Δία. Την
Περσεφόνη έκλεψε ο Πλούτωνας τη στιγμή που μάζευε λουλούδια και τη μετέφε‐
ρε στο βασίλειο του Άδη (=κάτω κόσμο). Η Δήμητρα απελπισμένη, χωρίς να γνωρί‐
ζει ποιος έκλεψε την κόρη της, παρακαλεί τον Ήλιο να της το μαρτυρήσει. Πράγμα‐
τι, ο Ήλιος την πληροφορεί τα σχετικά με την αρπαγή της Περσεφόνης. Η Δήμητρα
οργισμένη εγκαταλείπει τον Όλυμπο, απειλώντας ότι θα μείνει για πάντα ανάμεσα
στους ανθρώπους, αν δεν της επιστραφεί η κόρη της. Η οργή της αυτή οδήγησε τη
γη σε αφορία και ο Δίας έστειλε τον Ερμή να ζητήσει από τον Πλούτωνα την Περ‐
σεφόνη. Επειδή όμως η Περσεφόνη είχε ήδη δεθεί με τη χώρα των νεκρών, συμ‐
φωνήθηκε το μισό χρόνο να μένει στον επάνω κόσμο με τη μητέρα της και τον άλ‐
λο μισό με τον σύζυγό της στον Άδη. Συμβολικά αυτό σημαίνει τη βλάστηση της
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γης το μισό χρόνο και την προετοιμασία του θαμμένου στη γη σπόρου, μέχρι να
έρθει η ώρα να βλαστήσει τον άλλο μισό. Μετά τη συμφωνία αυτή η Δήμητρα α‐
νέβηκε πάλι στον Όλυμπο, αφού προηγουμένως δίδαξε στους ανθρώπους την
καλλιέργεια της γης, δίνοντάς τους έτσι τις αρχές της πολιτισμένης ζωής, που στη‐
ρίζεται στους θεσμούς και στην πολιτική ευταξία. Γι' αυτό και οι αρχαίοι την απο‐
καλούσαν "Θεσμοφόρο", όπως επίσης και "χθονία και χλόη" ως θεά της εργασίας
που σχετιζόταν με τη γη. Η μυθολογία αναφέρει τον έρωτά της με τον Ποσειδώνα,
από τον οποίο απέκτησε τον Αρίωνα και τη Δέσποινα. Παριστάνεται με γλυκιά
μορφή, φορώντας στο κεφάλι της στέμμα, φτιαγμένο από στάχυα. Το σύμβολο της
ήταν το στάχυ. Η Δήμητρα αλληγορεί την αναγέννηση και τον θάνατο της ζωής και
την φωτινη και σκοτεινή ενέργεια και ύλη. Το στάχυ της πιθανόν να αλληγορεί τα
κουάρκ που συγκροτούν τα ύλικά πράγματα.
Αφροδίτη. Μία από τις θεότητες του αρχαίου ελληνικού κόσμου, προσωποποί‐
ηση του κάλλους, της ομορφιάς και προστάτρια του έρωτα. Ο τρόπος της γέννησής
της της χάρισε πολλά επίθετα: αφρογενής, παντογενής, αφρογένεια, παντογένεια,
ποντία, ειναλίη, θαλασσίγονος, αναδυομένη κ.α. Οι άνεμοι και τα μαύρα σύννεφα
φεύγουν από μπροστά της. Τα κύματα γελούν. Και αυτή κινείται μέσα σε ακτινο‐
βόλο φως. Γι' αυτό είναι: ουρανία, πασιφάη, παμφαής, ακραία, αερία. Έχει όμως
και πλήθος άλλες ιδιότητες: εγχεία (αυτή που κρατά έγχος = δόρυ), νικηφόρος, γα‐
ληναίη, εύπλοια, λιμενία, ναυαρχίς, δωρίτις, ανθεία, μήλεια, κουροτρόφος, γλυ‐
κυμείλιχος, ελικοβλέφαρος, φιλομειδής. Με όλες αυτές τις ιδιότητες κυριαρχεί
στον ουρανό, στη θάλασσα, στη γη. Τέλος, είναι η θεά του συμπαντικού έρωτα,
του αγνού (=ουρανία Αφροδίτη) και του χυδαίου (=πάνδημος Αφροδίτη).
Σύμφωνα με την Θεογονία Ησιόδου, ο Κρόνος έκοψε τα γεννητικά όργανα του
πατέρα του Ουρανού με σιδερένιο δρεπάνι και τα έριξε στη θάλασσα. Τα λείψανα
αυτά του θεού έπλεαν για πολύ καιρό πάνω στα κύματα και γύρω τους μαζεύτηκε
ένας λευκός αφρός, από όπου γεννήθηκε και αναπτύχθηκε μια παρθένα. Αυτή εί‐
ναι η εικόνα της "Αναδυόμενης Αφροδίτης", που τόσο αρέσει στους ποιητές και
τους καλλιτέχνες να την παριστάνουν, να βγαίνει από την αγκαλιά της θάλασσας σ'
όλη τη λαμπρότητα της παρθενικής της αθωότητας, με μοναδικό της στόλισμα την
ευγενική της γυμνότητα. Η θεά εμφανίζεται πάντα γυμνή. Στα νομίσματα είτε να
κρατάει ένα περιστέρι, είτε στην κεφαλή της, είτε με στεφανωμένο μπούστο. Η
Αφροδίτη αλληγορεί τον Ερωτα και την συνένωση των στοιχείων του σύμπαντος,
το αντίθετο είναι η Ερις η οποία αλληγορεί την διαίρεση, διχόνοια, αποσύνθεση
και την εντροπία του σύμπαντος
Άρτεμις. Θεά του αρχαίου ελληνικού δωδεκάθεου, κόρη του Δία και της Λητώς.
Είναι η Θεά της Γης, αδερφή του Απόλλωνα, θεά του κυνηγιού. Γεννήθηκε συγχρό‐
νως με τον Απόλλωνα στη Δήλο και του μοιάζει τόσο πολύ στο χαρακτήρα, ώστε
από μερικές απόψεις είναι απλώς η γυναικεία έκφραση της μορφής του. Θεά του
ουρανού η Άρτεμη, όπως και ο Απόλλωνας, σχετίζεται με το ουράνιο φως, γι' αυτό
και στα αρχαιότερα κείμενα τη βρίσκουμε ως "χρυσηλάκατον", "χρυσόθρονον" και
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"χρυσήνιον" θεά. Η διαφορά ανάμεσα στα αδέρφια είναι ότι ο μεν Απόλλωνας εί‐
ναι θεός ηλιακός, ενώ η Άρτεμη θεότητα σεληνιακή. Ως θεά του καθαρού φωτός η
Άρτεμη είναι η αγνή παρθένος, που δε γνώρισε ποτέ τον έρωτα. Το κύριο χαρα‐
κτηριστικό της είναι η άσπιλη αγνότητα. Γι' αυτό της αφιέρωναν λιβάδια, όπου
όμως ποτέ δεν έβοσκαν κοπάδια και που ποτέ δεν τα θέριζαν, τα ανοιξιάτικα άνθη
τους συμβόλιζαν την αγνότητα των παρθενικών ψυχών. Η Άρτεμη είχε στην προ‐
στασία της τις νέες που διαφύλαγαν την αγνότητά τους.
Στα βουνά της Αρκαδίας η Άρτεμη συνδέθηκε με τη Δήμητρα, την οποία είχε
συνοδεύσει στην αναζήτηση της κόρης της Περσεφόνης και θεωρήθηκε θεά του
κάτω κόσμου. Από τότε καθιερώθηκαν στην Πελοπόννησο γιορτές κοινές για τις
τρεις θεές: Δήμητρα, Περσεφόνη και Άρτεμη και συνδέθηκαν με την Εκάτη, που
είναι θεά του κάτω κόσμου και δέχεται νεκρικές θυσίες. Ως Εκάτη βρίσκεται και
στον επάνω κόσμο, όταν είναι βυθισμένος στο σκοτάδι. Η Εκάτη είναι θεά της σκο‐
τεινής και του αθέατου ημίσεως της Σελήνης, της μαύρης νύχτας, όταν το φεγγάρι
είναι κρυμμένο. Για σύμβολά της έχει το τόξο, την ημισέληνο, το κυπαρίσσι και
όλα τα άγρια ζώα, μα ιδιαίτερα το ελάφι, προς το οποίο έτρεφε πάντοτε μεγάλη
στοργή. Η Αρτεμη αλληγορεί τα ουράνια σώματα και την σκοτεινή πλευρά τους,
αλλά και την σκοτεινή ενέργεια και σκοτεινή ύλη.
Άρης. Ο Ελληνικός θεός του πολέμου, ένας από τους δώδεκα Ολύμπιους, γιος
του Δία και της Ήρας. Ο Άρης δεν είχε πόλεις λατρείας. Οι Έλληνες έλεγαν αόριστα
ότι είχε έρθει από τη Θράκη, όπου τον τιμούσαν, εκτός από τους Θράκες, οι Σκύ‐
θες και άλλοι άγριοι και σκληροί λαοί. Ο Ηρόδοτος μας δίνει πράγματι την πληρο‐
φορία ότι οι Θράκες τους μόνους θεούς που λάτρευαν ήταν ο Άρης, ο Διόνυσος
και η Άρτεμη και θυσίασαν, σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, τους αιχμαλώτους τους
στον Άρη και την ακόλουθό του Ενυώ. Αν και ο Άρης γεννήθηκε στη Θράκη, έμμε‐
ση μόνο σχέση έχει μόνο με τον ελληνικό Άρη, που ταυτίστηκε αργότερα με το
βαρβαρικό. Η λατρεία του μεταδόθηκε στην Ελλάδα από παλαιότατο ελληνικό γέ‐
νος της Θράκης, που μετανάστευσε στη Βοιωτία και την Αττική. Ο Άρης εμφανίζε‐
ται συνήθως με οπλισμό ηρώων της επικής εποχής. Τα όπλα του, αμυντικά και ε‐
πιθετικά, είναι χάλκινα. Ο Άρης είναι ο πιο μισητός θεός σε ολόκληρη την Ιλιάδα.
Ο Όμηρος τον ονομάζει φονικό, αιματοβαμμένο, ενσαρκωμένη κατάρα των θνη‐
τών και ακόμα δειλό, που μουγκρίζει πονεμένα και τρέχει να κρυφτεί, όταν πλη‐
γωθεί στη μάχη. Στο πεδίο της μάχης τον συνοδεύουν η αδερφή του Έρις (Διχόνοι‐
α), η θεά του πολέμου Ενυώ, που βαδίζει στο πλευρό του, και μαζί ο Φόβος, ο
Δείμος και ο Πανικός. Καθώς προχωρεί η φριχτή αυτή συντροφιά, πίσω τους α‐
κούγονται βογκητά και η γη ποτίζεται από άφθονο αίμα. Ο Αρης αλληγορεί τον
πόλεμο των αντιθέτων, την συμπαντική σύγκρουση και καταστροφη για να γεννη‐
θεί κάτι νέο. Είναι το αντίθετο του Ερωτος και της συνενώσεως, και ταυτίζεται με
το Νείκο, την φιλονεικίαν και διαίρεση. «Πόλεμος πατήρ πάντων» Ηράκλειτος
Οι Ελληνικοί μύθοι δεν είναι Μυθολογία Κρύβουν πραγματικότητες και βιωμέ‐
νη ιστορία και προιστορία. Εάν αποκωδικοποιήσεις το μυθο θα δεις την αλληγορια
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αχρονολόγητων‐ λόγω παλαιότητος ‐προιστορικών, γεωλογικών και άλλων γεγο‐
νότων ή φάσεων της ανθρώπινης προιστορίας. "Η Μυθολογία είναι το σύνολο των
μυθικών και των μυθολογικών παραδόσεων του λαού μας και έχει σχέση με τους
θαυμαστούς μύθους που έπλασε για τους πατρώους θεούς μας, τους ήρωες και
την Ολυμπιακή μας θρησκεία. Επίσης δίνει την εξήγηση διάφορων φαινομένων
που συνέβησαν στο απώτατο παρελθόν. Η Ελληνική μυθολογία με το πλήθος των
θελκτικών της μύθων, θεωρείται απ' τις πλουσιότερες και ποιητικότερες μυθολο‐
γίες όλου του κόσμου.
Η Αξία της Μυθολογίας Η Ελληνική Μυθολογία κοντολογίς είναι η Ελληνική Αρ‐
χαιολογία και πρέπει να γίνει κτήμα μας. Ο μέγας ιστορικός Αθανάσιος Σταγειρίτης
γράφει: «Η Μυθολογία» απλώς εννοούμενη, κατά το όνομα, φαίνεται ευλόγως, ως
περιττόν τι και ανωφελές, και ουδεμιάς προσοχής και περιεργείας άξιον, ειμή παι‐
διάς ένεκεν μόνον και διατριβής. Ως Αρχαιολογία δε θεωρουμένη, και ως ιστορία
της αρχής των αρχαιοτάτων εθνών, της καταστάσεως των εθίμων, της πολιτικής,
τακτικής, των τεχνών, επιστημών, της φιλολογίας και φιλοσοφίας, φαίνεται τω όντι
μάθημα πρώτιστον, και πολλής περιεργείας και ζητήσεως άξιον, ώστε ουδείς επι‐
στήμων, ή φιλόσοφος, ή φιλόλογος, ή πολιτικός, ή στρατηγικός, ή τεχνίτης εξαιρεί
εαυτόν της γνώσεως τούτου, όχι μόνον δια την υπόληψιν της αρχαιότητος, και α‐
πλήν περιέργειαν, αλλά εξ ανάγκης δια την απ’ αυτού ωφέλειαν. Και αν τις έλεγεν,
ότι δεν έχει χρείαν της γνώσεως ταύτης, έπιπτεν εις την αυτήν κατάκρισιν, ως ότε
έλεγεν, ότι δεν έχει χρείαν ιστορίας. Εγώ όμως μη έχων ήδη ούτε καιρόν, ούτε τό‐
πον να εκτανθώ εις απόδειξιν τούτου, λέγω ολίγα τινά μόνον, προς μικράν ιδέαν
του πράγματος. Και ίσως ερώ πλατύτερον εις τους έξης τόμους, ήν Θεός διδώ. Οι
αρχαιολόγοι διαιρούν την αρχαίαν ιστορίαν του κόσμου εις τρείς Αιώνας, κατά την
εθνική ιστορίαν” [ «Ωγυγία Τόμος Α, Βιέννη 1815 Αθαν. Σταγειρίτης] Τον μεν πρω‐
τον ονομάζουσιν Αδηλον, τον δεύτερον Μυθολογικόν (ή Ηρωικόν), και τον τρίτον
Ιστορικόν.
Πρώτον. Τον μεν Αδηλον ορίζουσιν απ’ αρχής του κόσμου, μέχρι του Κατακλυ‐
σμού του Ωγύγου, τον οποίον λέγουσιν και Αιώνα των Θεών, επειδή τότε εβασί‐
λευαν οι Θεοί, ο Ουρανός, ο Κρόνος, ο Ζεύς και οι λοιποί. Ετι δε εις τούτον τον
αιώνα ήτον και εκείνη η αρχαϊκή συνήθεια της αποθεώσεως των ανθρώπων.
Δεύτερον. Τον Μυθολογικόν ορίζουσιν από του κατακλυσμού του Ωγύγου μέχρι
της αρχής των Ολυμπιάδων, τον οποίον ονομάζουσιν και Ηρωικόν, επειδή τότε εις
αυτόν τον Αιώνα εχρημάτισαν και οι Ηρωες…..
Τρίτον. Τον δε Ιστορικόν ορίζουσι τινές από της αρχής των Ολυμπιάδων μέχρι
της γεννήσεως του Ιησού Χριστού, όθεν άρχεται η νέα ιστορία»
Γιατί όπως γράφει ο ο κορυφαίος σήμερα υποστηρικτής του Ομηρικού Έπους,
καθηγητής της Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας Joachim Lat‐
acz, «πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τον Όμηρο..» και συνεχίζει: «η ενασχόληση
με την Τροία και τον Όμηρο είναι κάτι παραπάνω από ένα πνευματικό παιχνίδι που
παριστάνει την επιστήμη. Είναι ένας δρόμος για την εξακρίβωση της καταγωγής
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μας» όπως γράφει ο Αθανάσιος Σταγειρίτης στον πρόλογο του προς προς τους ο‐
μογενείς νέους (Αθαν. Σταγειρίτης « ΩΓΥΓΙΑ Ή ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ τόμ. Α!)

Η λατρεία του Ηλίου
«Δι’ αιτίας ακαταλήπτους τας οποίας είδε μόνον αυτός, ο δημιουργός, όθεν ε‐
λάτρευσαν τον Ηλιον πρώτον, νομίσαντες αυτόν Ποιητήν, και Κυβερνήτην του πα‐
ντός, και τον ονόμασαν Κύριον του Ουρανού».
Παντού στο σύμπαν γίνεται μια σύγκρουση των αντιθέτων και μια διαρκής αλ‐
λαγή των πάντων. Η Ελληνική Μυθολογία έχει μέσα της συμπυκνωμένη σοφία, εις
τρόπον ώστε να την θεωρείς ως έργον υψηλότατο συλλογικού Νοός, ή ενός μεγά‐
λου Πολιτισμού, του πρώτου ανθρωπιστικού πολιτισμού που δημιουργήθηκε στην
Γη. Επομένως εκείνο που πρέπει να κάνει κάθε μορφωμένος άνθρωπος είναι να
μελετήσει την Μυθολογία και να προσπαθήσει να την ερμηνεύσει, αποκωδικο‐
ποιώντας τις αλληγορίες της».
Σύγκρουση Υλης με Αντι –Υλη Στις εσχατιές του Κόσμου η Υλη συγκρούεται με την
Αντιύλη και διεξάγονται σκληρότατες μάχες. Αντίπαλοι είναι ο Κόσμος της Ύλης και ο
Κόσμος της Αντιύλης. Οι άγριες συγκρούσεις γίνονται ορατές από τους κεραυνούς
άπειρης ενέργειας και λάμψης που στέλνουν ως εμάς εδώ, μέσω των ραδιοτηλε‐
σκοπίων και ιδιαιτέρως του διαστημικού Ραδιοτηλεσκοπίου HUBLE. Και να σκεφθεί
κανείς ότι διανύουν αποστάσεις που χρειάζεται το φως (με την ταχύτητα των
300.000 χλμ /ανά δευτερόλεπτο) να έλθει ως εμάς 13‐ 14 δισεκατομμύρια έτη.
Αν δηλαδή μπορούσαμε με την μηχανή του χρόνου να ταξιδεύσουμε με ταχύτητα
μεγαλύτερη του φωτός επι 14 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου προς τα πίσω, δηλα‐
δή στο παρελθόν, θα φθάναμε κάποτε και θα βλέπαμε την Μεγάλη Έκρηξη. Βέβαια
τούτο είναι αδύνατον διότι η αντιύλη ή η σκοτεινή ενέργεια το απαγορεύουν.
Η πλάνη των αισθήσεων μας Μην βασιστείς στις αισθήσεις σου γιατί είναι θνη‐
τές και περιορισμένες. Τα όργανα απλώς αυξάνουν τις αισθήσεις μας αλλα και πά‐
λι δεν μας αποκαλύπτουν όλη την αλήθεια. Περισσότερο να βασίζεσαι στο Πνεύμα
και τις ιδέες που είναι αθάνατες.
Οι αισθήσεις μας δεν μας βοηθούν στην κατανόηση του σύμπαντος;
Οι αισθήσεις μας έχουν βασικά τρεις αδυναμίες.
Η πρώτη αδυναμία. Ο οφθαλμός μας δεν αντιλαμβάνεται όλες τις ακτινοβολίες
παρά ελαχιστότατες, αυτό που λέμε οπτικό φάσμα. Μιλάμε για έναν ωκεανό φω‐
τός που δεν μπορούμε ν’ αντιληφθούμε και αντιλαμβανόμαστε μόνο ελαχιστότα‐
τες.
Η δεύτερη αδυναμία του οφθαλμού μας: Δεν αντιλαμβάνεται αντικείμενα που
είναι μικρότερα από κάποια ελάχιστη διάμετρο. Με τον τρόπο αυτό δεν καταλα‐
βαίνουμε τη σκόνη που βρίσκεται μεταξύ μας, τα σωματίδια των οσμών, τα μικρό‐
βια κλπ.
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Η τρίτη αδυναμία που έχει το μάτι μας είναι αν δύο αντικείμενα είναι πιο κοντά
από μια συγκεκριμένη απόσταση δεν τα αντιλαμβανόμαστε σαν δύο αντικείμενα,
αλλά σαν ένα.

Η Γραμμή του Μετώπου Ύλης και Αντιύλης
Οι αστροφυσικοί αποκαλούν τα φαινόμενα που συμβαίνουν στις εσχατιές του
Κόσμου, «Κβάσαρ» Στα σύνορα του Κόσμου μας με το Χάος αυτοί πιστεύουν ότι η
αδηφάγος αντιύλη ροκανίζει ακατάπαυστα τον υλικό μας Κόσμο. Είδατε κάπου
τον θεό; Κι’ όμως οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι που έβαλαν σε τάξη ακόμη και το
Χάος, μπόρεσαν να τα σκεφθούν όλα αυτά τα φιλοσοφικά θέματα και να τα δώ‐
σουν αλληγορικά αλλά με σαφήνεια στην Ελληνική Αρχαιολογία:
«Σύμφωνα με την Μυθολογία ο Ζευς αν και πολιορκούσε επί αιώνες την Ήρα,
κατόρθωσε κάποτε, μετά από 3.000 χρόνια εντατικής δίνης και καταδιώξεως να
την αποπλανήσει, χωρίς καν να το γνωρίζει ο πατέρας τους Κρόνος=Χρόνος.»
Ο καρπός της αποπλανήσεως είναι ο Κόσμος και η αποπλάνηση συμβολίζει την
ανωμαλία που αυτός εκφράζει. Σύμφωνα με τους κοσμολόγους η ανωμαλία συμ‐
βαίνει διότι οι Ουσίες αλλά και η Ενέργεια έχουν την τάση να διατηρούνται σε κα‐
θαρή μορφή και να απεχθάνονται την μείξη.
*Σε αντίθεση με τους σύγχρονους βιαστές της φύσεως, που θέλουν να δημιουρ‐
γήσουν μια παρά φύση μείξη του κόσμου φτιάχνοντας τροποποιημένα προϊόντα. Ε‐
πίσης συνεχώς νέες χημικές ουσίες που δεν υπάρχουν σε φυσική μορφή στην Γη μας
χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες στο περιβάλλον. Βέβαια η ύλη έχει την τάση να
επανέλθει στην προτέρα της καθαρή μορφή. Ομως ο συμπαντικός φυσικός νόμος τι‐
μωρεί την Υβριν και μας καταστρέφει μεταβάλλοντας μας σε μαζοπολτο.
Πιστεύουν ότι ο Κόσμος μας κατά την σύλληψη του ήτο απείρως μεγαλύτερος,
αλλά μετά την Μ. Ε επανήλθε ένα μέρος του στην προτέρα αταξία του Χάους, λό‐
γω της «νίκης» της αντιύλης επί της ύλης. Ισως αυτό έχει σχέση και με το ακόλου‐
θο απόσπασμα της Ελληνικής Αρχαιολογίας:
«Μετά την αποπλάνηση έγινε ο Ιερός Γάμος εκ του οποίου γεννήθηκαν παιδιά.
Αφού ό,τι εγονιμοποιείτο εκ του Ιερού Γάμου κατέληγε σε Κόσμο. Τα παιδιά των Συ‐
μπαντικών Ουσιών ήσαν όλα Κόσμοι παρόμοιοι ή και διαφορετικοί (λόγω διαφορε‐
τικής αναλογίας κατά την μείξη Ύλης‐Ενέργειας) με τον δικό μας » Συνεπώς δεν εί‐
μαστε μόνοι στον άπειρο Σύμπαν. Τούτο είναι Ατελεύτητο, Άπειρο, Απλό και Κρυφό
(φυλάει τα μυστικά του). Μόνον εμείς οι θνητοί και προσωρινοί στον Κόσμο τούτο
είμαστε αλαζονικοί, υπερόπτες και οιηματίες, σαν να είμαστε η καρδιά του σύμπα‐
ντος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη Υβρις για αυτούς που παριστάνουν τους θεοσεβείς.

Η Ιερά Σύλληψη
Συμβαίνει σε μέρη του Σύμπαντος να κυριαρχήσει προσκαίρως η Ήρα. Τότε ο
Ζευς τρέχει να αποκαταστήσει την ισορροπία και τανάπαλιν, όταν κυριαρχεί ο

174
Ζευς τρέχει η Ήρα να επαναφέρει την ισορροπία. Αυτό κάνει το σύστημα δυναμικό
και συνεχώς δονούμενο. Ενίοτε η δόνηση είναι υπερμεγέθης και τότε τα σωμάτια
σχηματίζουν μια δική τους χορδή και η ενέργεια μια άλλη χορδή. Το άρρεν υμέ‐
ναιος του Διός διέρηξε την ιεράν μεμβράνην της Ήρας
Δίας και Ηρα

Στα άκρα του σύμπαντος

Συμπαντικός Έρως Ο Έρως είναι η ελκτική δύναμη που συνεργεί στην ένωση
των αντιθέτων. Η Βαρύτης συνεργεί στην φυσική συνένωση των ομοειδών μερών
της ύλης και δημιουργεί τα στερεά σώματα. Είναι η ελκτική και συνεκτική δύναμη
που ενώνει τα αντίθετα και κρατεί τον κόσμο (Σύμπαν) ενωμένο. Το αντίθετο του
Έρωτος είναι η Έρις, η οποία διαιρεί και χωρίζει. Ομοίως και το διώνυμο Ζευς‐Δίας
έχει διττή σημασία. Ο Ζευς (εκ του ζευγνύω=ενώνω) ενώνει και Δίας (εκ του διαι‐
ρώ) διαχωρίζει, διότι στο Σύμπαν ότι γεννιέται κάποια στιγμή θα διαλυθεί και θα
καταστραφεί, όμως τα συστατικά του δεν καταστρέφονται, αλλαζουν μεν αλλα
παραμένουν αλώβητα και σταθερά.Δεδομένου δε ότι στο Χάος υπάρχουν υλικά
σωμάτια και ενεργειακά σωματίδια (ορισμένα βρίσκονται εν δυνάμει και γεννιού‐
νται εκ του μη όντος όταν βρεθούν σε παλλόμενο πεδίο) τούτο δίνει την δυνατότη‐
τα να δημιουργούνται στο διηνεκές μέσα στο χάος της αταξίας νέοι Κόσμοι, όμοιοι
με τον δικό μας, ή και διαφορετικοί.
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17ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Η ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Ταξίδι στο Σύμπαν
Σας προσκαλώ για ένα σύντομο συναρπαστικό ταξίδι στο άπειρο και ατελεύτη‐
το Σύμπαν; Θα ταξιδεύσουμε με κοσμική ταχύτητα και θα επισκεφθούμε τα μέρη
που θα δείτε στις φωτογραφίες. Πρώτα το ηλικακό μας σύστημα, μετά τον γαλαξία
μας και εν συνεχεία μέσα από το διαγαλαξιακό χώρο τους πιο μακρινούς γαλαξίες.
Δεν θα προσγειωθούμε διότι δεν διαθέτουμε ειδικές στολές.Σκοπός μας είναι να
ρίξουμε μιά φευγαλέα ματιά στο εξώτερο Σύμπαν.
Ο καλός φίλος κ. John Dimitroulias είχε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει ο‐
λόκληρη την σειρά των τελευταίων φωτογραφιών του Διαστήματος, αλλά ελλείψει
χώρου παραθέτω μόνον 47 φωτογραφίες. Είναι τα μέρη που θα επισκεφθούμε στο
συμπαντικό μας ταξίδι
Πτήση στο Διάστημα Εμπρός λοιπόν επιβιβασθείτε στο διαστημόπλοιο «Οδύσ‐
σεια» για ένα σύντομο περίπατο στον άπειρο χώρο‐χρόνο. Είμαστε ευτυχείς που η
Τεχνολογία μας έδωσε τα μέσα να κάνουμε τέτοια συναρπαστικά ταξίδια από την
πολυθρόνα μας. Αυτά στις μέρες των νεανικών μου χρόνων ήταν αδιανόητα και
άγνωστα. Χαλαρώστε και μην καπνίζετε, διότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την
υγεία και μολύνει το διάστημα. Μην φοβηθείτε διότι σας διαβεβαιώνω ότι θα επι‐
στρέψουμε σώοι και αβλαβείς στη Γη στό ίδιο μέρος που ξεκινήσαμε. Προσδεθείτε
όπως έκανε ο Οδυσσέας στο κατάρτι της «Οδύσσειας», όταν περνούσε από τα
Στενά της Σκύλλας και της Χάρυβδης για να μην μαγευτεί από το τραγούδι τους. Ι‐
διαίτερη προσοχή δείχνει ο κυβερνήτης του διαστημοπλοίου όταν πλησιάζουμε σε
Μελανές Οπές διότι υπάρχουν φοβερές δυνάμεις βαρύτητος με κίνδυνο να μας
αναρροφήσουν και να μείνουμε εσαεί αιχμάλωτοι, αφού τίποτα δεν μπορεί να ξε‐
φύγει από εκεί, ακόμη και το φως απορροφάται και χάνεται. Πέραν τούτου υπάρ‐
χει και ο κίνδυνος να βγούμε σε άλλο διπλανό ή μακρυνό σύμπαν. Γι’ αυτό θα πε‐
ράσουμε από το κέντρον, δηλαδή ούτε δεξιά ούτε αριστερά, όπως έκαναν και οι
αργοναύτες με την «Οδύσσεια» για να μην συντριβεί αυτή στα βράχια όπου πα‐
ραμόνευαν η Σκύλα και η Χάρυβδη. Με την χρυσή μεσότητα οι Έλληνες ξεπέρασαν
όλες τις δυσκολίες και έφτιαξαν τον ανώτερο πολιτισμό στον κόσμο. Εδώ βλέπετε:
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φωτογραφία APOD Τα υλικά συμπαντικά σώματα,
ας τα ονομάσουμε προίκα της της Ηρας

Μια ρήξη κομητικού νέφους
CG4: A Ruptured Cometary Globule

Η υπερ‐Γη με τον δορυφόρο της, δυνατόν
να περιστρέφεται σε άλλον αστέρα
Super‐Earths May Circle Other Stars
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«Όταν τα ρόδα δεν είναι κόκκιν» είναι γαλάζια
When Roses Aren't Red

Αστέρια και σκόνη κατά μήκος του Στέμματος Αουστράλις,
εδώ θα σκονιστούμε λιγάκι
Stars and Dust Across Corona Australis

Κομήτης συναντά το Νεφέλωμα του Δακτυλιδιού
Comet Meets Ring Nebula: Part I
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Παιχνίδι βομβαρδισμού στον LMC,
μην φοβάστε δεν υπάρχουν τρομοκράτες
Shell Game in the LMC

Ένα ενδιάμεσο Πολικό Διαδικό Σύστημα
An Intermediate Polar Binary System
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NGC 6164: Νεφέλωμα διαδικής εκπομπής, μην φοβάστε δεν έχει βροχη
NGC 6164: A Bipolar Emission Nebula

του ερασιτέχνη αστρονόμου Gabany.
Τρισχιδής του βορά (Ngc1579_gabany_c55 Trifid of the north)
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Ελλιπτικός Γαλαξίας Α’ του Κενταύρου από CFHT,
Elliptical Galaxy Centaurus A from CFHT

Νεφέλωμα της Ανδρομέδας, είναι πράγματι μεγαλειώδες

Ταξίδι από μελανές οπές σε άλλα σύμπαντα,
μακριά κυβερνήτα να μην μας ρουφήξει

Ελπίζω να μην μαγευτείτε από την ομορφιά του και τολμήσετε να βγείτε έξω
από το σκάφος. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας συλλάβουν οι Σειρήνες του διαστή‐
ματος, όπως τους αργοναύτες που τους έκανε η Κίρκη χοίρους.
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Υπάρχουν ΑΤΙΑ (UFO); Είναι πάντα ανοιχτός ο φάκελος για τα αγνώστου ταυτό‐
τητος ιπτάμενα αντικείμενα (Unidentified Flaying Objects. Πάμπολλοι ερευνητές
και όργανα παρακολουθήσεως κατέγραψαν τέτοια αντικείμενα στον ουρανό, που
σχετίζονται με εξωγήινους. Από επιστημονικής πλευράς το θέμα έχει μελετηθεί
αρκετά, αλλά ως τώρα δεν έχουν προκύψει συγκεκριμένα συμπεράσματα. Εκείνο
που μπερδεύει τα πράγματα είναι οι αμφιλεγόμενες μαρτυρίες των αυτοπτών
μαρτύρων, που συχνά δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Υπάρχουν υπερβολές εξ αιτί‐
ας φυσικών φαινομένων ή των διαλυομένων διαστημικών οχημάτων που καταπί‐
πτουν στη γη. Όλα αυτά δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις, παρερμηνείες και
αντιφάσεις. Αξίζει όμως να τονισθεί το γεγονός ότι όλες οι πανάρχαιες γραφές
(Ελληνικές, Ινδικές, Βαβυλωνιακές, Εβραϊκές, των Ίνκας, Μάγιας, Τολτέκων, Ολμέ‐
κων κ.α) κάνουν λόγο για εξωγήινους που επεσκέφθησαν σε πανάρχαιους χρόνους
τον πλανήτη μας.
Ιπτάμενα ΑΤΙΑ

Όπως φωτογραφήθηκε από τη ΝΑΣΑ

Η άποψη αυτή στηρίζεται σε σειρά από ευρήματα που τα συναρμολογούν και
τα ερμηνεύουν έτσι ώστε να θεμελιώσουν την άποψη τους και να πείσουν ότι αυ‐
τό έχει συμβεί. Και φυσικά κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι εμείς είμαστε οι
μοναδικοί στο Σύμπαν και επομένως να αποκλείσει την ύπαρξη εξωγήινων. Ο
σπόρος της ζωής βρίσκεται στο σύμπαν και μετεφέρθη με την αστρόσκονη από την
οποία και καταγόμαστε. Το ποτήρι της μοναξιάς σε ένα χωρίς όρια άπειρο και ατε‐
λεύτητο σύμπαν είναι πικρό. Όμως η επιστημονική έρευνα δεν έχει αποκαλύψει
ακόμη τίποτα οριστικό πάνω στο θέμα των εξωγήινων. Επομένως η στιγμή που ο
άνθρωπος θα μπορέσει να επικοινωνήσει με άλλα όντα από άλλους μακρινούς
πλανήτες του εξωηλιακού μας χώρου θα είναι μιά μεγάλη στιγμή, όχι μόνον για
την ανθρωπότητα αλλά και για το σύμπαν ολόκληρο. Δεν θα είμαστε πλέον μόνοι.
Μέχρι να συμβεί τούτο εμείς είμαστε οι μοναδικοί κληρονόμοι του σύμπαντος και
η συνείδηση του. Ο διάσημος μαθηματικός, καθηγητής του πανεπιστημίου Γουό‐
ρικ κ. Ιαν Στιούαρτ γράφει:
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«Δεν μπορώ να πιστέψω στις διάφορες περιγραφές για UFO, Μπορώ όμως να
φαντασθώ ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και να έχουν ταυτόχρονα ανυπέρβλη‐
τες δυσκολίες στο να επικοινωνήσουν μαζί μας αφού θα αντιλαμβάνονται τον κό‐
σμο διαφορετικά, είτε είναι πιο έξυπνοι είτε λιγότερο έξυπνοι από εμάς. Αν τα ό‐
ντα αυτά έχουν αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον σαν το δικό μας πιθανόν να μπορέ‐
σουμε να συνεννοηθούμε κάπως. Αν όμως το περιβάλλον το δικό τους είναι εντε‐
λώς διαφορετικό, ίσως δεν θα μπορούμε να αντληθούμε καν πως βλέπουν τον κό‐
σμο και δεν μπούμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον»
Υπάρχει Σκοπιμότης του Ανθρώπου στο Σύμπαν; Μέχρι την Αναγέννηση οι άν‐
θρωποι έλεγαν ότι το κέντρον του Σύμπαντος είναι η Γη. Σήμερα η Αστροφυσική
έχει εξοστρακίσει τη Γη από το κέντρον του Σύμπαντος. Πρόσφατα γεννήθηκε μιά
νέα άποψη που βάζει ξανά τον άνθρωπο στο κέντρον του ενδιαφέροντος. Και αυτή
η θεωρία ονομάζεται Ανθρώπινη Αρχή. Την βασίζουν στο γεγονός ότι στο σύμπαν
φαίνεται να υπάρχουν κάποια μεγέθη που είναι κοντά στην ανθρώπινη κλίμακα.
Με πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους αποδεικνύουν ότι ο γεωμετρικός μέσος
όρος του βάρους ενός από τα μεγαλύτερα ουράνια σώματα του μακρόκοσμου και
ενός από τα μικρότερα υποατομικά σωμάτια του μικρόκοσμου είναι πολύ κοντά
στο βάρος ενός ανθρώπου. Παρόμοιες μετρήσεις έχουν γίνει και στον ατομικό πυ‐
ρήνα και προσεγγίζει την συνήθη απόσταση μεταξύ δύο αστέρων. Ο γεωμετρικός
μέσος όρος των δύο αυτών μεγεθών είναι 3 μέτρα, μήκος που είναι πολύ κοντά με
το ύψος του ανθρώπου.
Κατά τον αστρονόμο J. Wheeller:
“Το σύμπαν έχει ανάγκη να δημιουργήσει τον άνθρωπο, για να υπάρξει και το
ίδιο. Χωρίς παρατηρητή τούτο είναι σαν να μην υπάρχει». Έως ότου ανακαλύψου‐
με άλλα όντα στο Σύμπαν θα δεχθούμε την θεωρία του μεγάλου φυσικού Χάιντε‐
γκερ, που είπε ότι:«για να διαπιστώσουμε αν ζει ή είναι πεθαμένη η γάτα στο κου‐
τί με το δηλητήριο θα πρέπει να ανοίξουμε το κουτί και να παρατηρήσουμε εντός»
Επομένως για να υπάρξει σύμπαν πρέπει απαραιτήτως να υπάρξει και παρατηρη‐
τής, κι’ αυτό ας μην θεωρηθεί μια μεταφυσική ή θεολογική άποψη. Αν όμως δε‐
χθούμε την ανθρώπινη αρχή τότε το σύμπαν παρουσιάζεται ως εξαιρετικά σπάτα‐
λο, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα απειροελάχιστο μόριο του σύμπαντος. Έβαλε δη‐
λαδή μόνο στην μικρούτσικη Γη τον «ανθρωπάκο» για να παρατηρήσει και να
μαρτυρήσει την ύπαρξη του σύμπαντος και του θεού; Μάλλον απίθανον!! Το πι‐
θανότερο είναι ότι μέσα στα δισεκατομμύρια γαλαξίες, στα δισεκατομμύρια αστέ‐
ρια σε κάθε γαλαξία, και πιθανόν και σε δισεκατομμύρια σύμπαντα να υπάρχει
ζωή σε κάποια από αυτά. Μέσα στην αφθονία‐και στην σπατάλη‐ βρίσκεται και η
αγωνία της φύσης για την διαιώνιση των ειδών της. Αν ψάξουμε καλά γύρω από
τις φωτιές των αστεριών θα βρούμε μορφές ζωής πάνω στους πλανήτες που θα
λιάζονται στην ζεστασιά κάποιων Ηλίων. Ένας τέτοιος πλανήτης είναι και η Γη μας.
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18ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΤΟ ΧΑΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΖΩΗΣ
Μόνιμοι Ενοικοι του Σύμπαντος Εκείνο που θεωρείται λογικά βέβαιον είναι ότι
τα συστατικά μας (ύλη ‐ ενέργεια) δεν πρόκειται να χαθούν και θα βρίσκονται στο
Σύμπαν εσαεί στους αιώνας των αιώνων. Από την άποψη αυτή είμαστε προς το
παρόν μόνιμοι οικιστές του Σύμπαντος. Βέβαια, για να αλλάξουν οι κυρίαρχες μο‐
νοδιάστατες θεοκρατικές και ανδροκρατικές αξίες, που ελέγχουν πνευματικά και
κοσμικά μυαλά μας, πρέπει να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε αλλιώς. Ο μεγάλος θε‐
τικός επιστήμων Νίλς Μπόρ, θαυμάζει τους ανθρώπους που συναντούν το παρά‐
δοξο δηλαδή το ασύμβατο, γιατί έτσι γεννιέται η ελπίδα να προοδεύσουμε. Τι πιό
παράδοξο όμως από το Άπειρο, αγέννητο και ατελεύτητο Σύμπαν;
Ο Αϊνστάιν λέγει: «Τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν μπο‐
ρούν να λυθούν, αν σκεπτόμαστε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο σκεπτόμασταν
όταν τα δημιουργήσαμε.» Αυτός είπε ακόμη ότι « το άπειρο του σύμπαντος δεν τον
φόβισε όσο το άπειρο της ανθρώπινης αγνοίας»
Ο Μαχές Γιόγκι λέγει: «Αυτό που είμαστε είναι αποτέλεσμα αυτού που έχουμε
σκεφτεί. Αυτό που σκεπτόμαστε γινόμαστε»
Καιρός λοιπόν να βγούμε από τον κόσμο της μιζέριας και των σπηλαίων στο
ξέφωτο της Γνώσεως. Να πετάξουμε με την φαντασία μας στο χώρο‐χρόνο που
μας περιβάλλει, ως το χωρίς όρια άπειρο Σύμπαν. Στα όρια του‐αν υπάρχουν τέ‐
τοια όρια‐ και πέρα από αυτά αν δεν υπάρχουν με τα μάτια της φαντασίας μας.
Να μάθουμε τέλος πάντων μέσα απο την νοητική μας περιπλάνηση τι μπορεί να
είναι εκεί πέρα στην άρρητη εκείνη και ατελεύτητη έκταση του άπειρου χώρου και
του χρόνου;
Προσωρινοί Οικιστές της Γης Αυτό εν τέλει που πρέπει να κατανοήσουμε, είναι
ότι είμαστε οικιστές‐ δηλαδή ένοικοι‐ της Γης και μάλιστα λίαν προσωρινοί, ενερ‐
γοί και συν‐δημιουργοί στην εξέλιξή του σύμπαντος. Το ζήτημα είναι πως θα φθά‐
σουμε από εδώ στο εκεί; Οι πρόγονοι μας πρώτοι άνοιξαν τις μεγάλες λεωφόρους
του σύμπαντος. Έκτοτε γυναίκες και άνδρες, φιλόσοφοι, επιστήμονες, αγωνιστές
από όλο τον κόσμο εργάζονται ήδη γι’ αυτόν τον σκοπό. Χρησιμοποιούν δυναμικά
την σύγχρονη φυσική επιστήμη και ιδίως την τεχνολογία, αλλά και την φιλοσοφία,
προκειμένου να κατανοήσουμε οι άνθρωποι ότι οφείλουμε να ζούμε μέσα στην
Φύση και σύμφωνα με τους νόμους της Φύσεως και όχι έξω από αυτήν παρά φύ‐
σιν. Εμείς οι Έλληνες έχουμε την φιλοσοφική παρακαταθήκη των προγόνων μας
που μπήκαν βαθειά στο Σύμπαν. Οι Θεοί μας ζούσαν μέσα στην Φύση και όχι έξω
από αυτήν, δεδομένου ότι δεν ήσαν εξωσυμπαντικοί αλλά φυσικοί θεοί που ήσαν
κοντά και δίπλα στον άνθρωπο. Σήμερα παρότι εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε την
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υλικοτεχνική υποδομή για επηνδρωμένα ή μη εξωγήινα ταξίδια, η σύγχρονη τε‐
χνολογική γνώση μας δίνει την δυνατότητα να ξαναμπούμε με την βοήθεια της ε‐
πιστήμης‐τεχνολογίας και σε συνεργασία με άλλους λαούς να εισχωρήσουμε και
πάλι νοητικά σ’ αυτό. Χρησιμοποιώντας τις αρχές της Θερμοδυναμικής μπορούμε
μόνο με την θερμότητα, την ζεστασιά, τον ήλιο της καρδιάς μας και του πλανήτη,
να μεταφερθούμε στην Ύψιστη Ηδονή: Πως είμαστε ως άτομα, γεμάτοι ερωτική
για το ειδέναι ενέργεια, ενθουσιασμό και λογική, ικανή να αναπτύξει το νοητικό
μας πεδίο για να έλκουμε κάθε φορά, αυτό που μας αξίζει. Να κατανοήσουμε πως
το Φως‐και στην περίπτωσή μας το Ελληνικό Φως‐είναι ο μόνος δρόμος για την
πρόοδό.

Συμπαντικές Κατεδαφίσεις
Η πρώτη Κατεδάφιση έγινε στον Ελληνισμό με την διαστρέβλωση των εννοιών
περί της Φύσεως και της Πρώτης Ουσίας. Τότε, σε σκοτεινούς και χαλεπούς και‐
ρούς, αμαθείς και δόλιοι εξ ανατολών είπαν ότι εφεύραν τον Θεό. Με το ψέμα, το
μίσος, το στιλέτο και την βία σαν το όπλο υποδούλωσαν το ανθρώπινο πνεύμα και
επέβαλαν την τερατώδη και καταπιεστική Ιουδαιο‐χριστιανική θρησκεία. Αποτέ‐
λεσμα τούτου ήτο να εισέλθει ο κόσμος και πάλι στο σκοτεινό Μεσαίωνα, απο το
οποίον είχε μόλις εξέλθει με την βοήθεια του Ελληνικού Πνεύματος. Θεώρησαν τη
Γη ως κέντρον του κόσμου, καίτοι φωτισμένα πνεύματα, όπως ο Πυθαγόρας, οι
Ορφικοί, ο Αρίσταρχος ο Σάμιος κ.α μίλησαν για το Ηλιοκεντρικό σύστημα.
Η δεύτερη κατεδάφιση ‐ αμφισβήτηση ήταν των θεών.
Η Ελληνική φυλή αν μεγαλούργησε και έφτιαξε τον ανώτερο στον κόσμο πολι‐
τισμό το οφείλει:
1/ Στο απαράμιλλο κλίμα μας, τη θάλασσα και τα ταξίδια σε ωκεανούς και πέ‐
λαγα από πολύ ενωρίς
2/ Στους αγώνες και στα παθήματα της φυλής μας που της έδωσαν εμπειρίες
και την δίδαξαν την ζωή
3/Η κυριότερη όμως αμφισβήτηση ήταν αυτή των θεών μας, των Ολύμπιων
θεών. Αυτό μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους λοιπούς λαούς. Τους κατεβάσαμε
από τον συμπαντικό Όλυμπο στον γήινο Όλυμπο της Μακεδονίας μας, ενώ τους
Ελληνες από την Γη τους ανυψώσαμε στον Όλυμπο με την παιδεία και τους κάνα‐
με θεούς, ανεβάζοντας την ψυχοπνευματική τους στάθμη με την τέχνη, την επι‐
στήμη, την φιλοσοφία και την αστρονομία. Οι θεοί μας ζούσαν μέσα στην μητέρα‐
Φύση κοντά στους ανθρώπους, σε αντίθεση με τον εξωσυμπαντικό Εβραίο θεό Γι‐
αχβέ που είναι στο υπερπέραν. Οι πρόγονοι μας λειτούργησαν μυητικά και όχι με
την κατήχηση, τον πειθαναγκασμό και τη βία. Ταξίδευσαν στο διάστημα με το άρ‐
μα του Φαέθωνος και κατέβηκαν ακόμη και στον Αδη για να εκτοξευθούν στην
υψηλότερη βαθμίδα του ανθρώπινου πολιτισμού.
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Ο Κόσμος της Ύλης από το Φως Μόνον δογματικά μπορεί να γίνει πιστευτή η
ύπαρξη του δημιουργού θεού. Με λογική ερμηνεία ο δημιουργός θεός μας οδηγεί
σε λογικά αδιέξοδα. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα του ανθρώπου.
‐Πως ο Θεός στην πραγματικότητα δημιούργησε την ύλη από το μηδέν;
Αυτό το μεταφυσικό σημείο οδήγησε τον άνθρωπο να σκεφθεί τα πιό φαντα‐
στικά δόγματα και δεισιδαιμονίες.Οταν οι επιστήμονες ανακάλυψαν τις «μαύρες
τρύπες» έδωσαν την εξήγηση ότι πρόκειται για τον θάνατο ενός αστέρος και τον
σχηματισμό μιάς περιοχής υπέρ το δέον πυκνής, η οποία έλκει τα πάντα στον πε‐
ρίγυρο της.
Ουδέν Απόλλυται. Αυτή η μετατροπή της ύλης σε ενέργεια και τανάπαλιν είναι
δυνατή. Στην πραγματικότητα η ενέργεια δημιουργείται από την κίνηση της ύλης,
είτε εκ της τροχιακής κυκλικής κίνησης των αστέρων, είτε εκ της κίνησης των σω‐
ματιδίων (ηλεκτρονίων κ.α) στο εσωτερικό των ατόμων.Όμως το αντίθετον δηλαδή
η δημιουργία ύλης και ενέργειας εκ του μηδενός, σύμφωνα με τους κανόνες της
λογικής και την ανεπαρκή νοημοσύνη μας είναι αδύνατη. Ο μεγάλος επιστήμονας
Dolton δήλωσε στην ατομική του θεωρία ότι η ύλη ούτε δύναται να παραχθεί, ού‐
τε να καταστραφεί, μόνον να αλλάξει μορφή από μία κατάσταση στην άλλη. Η θε‐
ωρία της Μ.Ε καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν προήλθε από το τίποτα
και ότι αυτό συνέβη την στιγμή της δημιουργίας. Είναι η εκδοχή της εβραιογενούς
θεωρίας περί της υπάρξεως δημιουργού θεού.
Η Δύναμη της Σκέψεως. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η δημιουργία επετεύχθη
μέσω της δυνάμεως της σκέψεως. Αυτή είναι μεταφυσική σύλληψη, δηλαδή η υ‐
λοποίηση της πραγματικότητος μέσω της ιδέας. Η αντίληψη αυτή οδήγησε το ιε‐
ρατείο στην εκτέλεση θαυμάτων τη επενεργεία ενός υπέρτατου όντος που καθορί‐
ζει τα πάντα. Εάν αυτό ήτο η πραγματικότητα τότε μήπως ο καθένας από εμάς εί‐
ναι μόνον ένα επινόημα της φαντασίας του Θεού; Η απάντηση σ’ αυτό βρίσκεται
στην ιδέα ότι εμείς έχουμε την φύση του ανθρώπου. Όταν δεχθούμε τούτο, ότι ο
άνθρωπος είναι η ένωση τριών πραγμάτων ήτοι: Σώματος, Νου και Ψυχής τότε η
απάντηση είναι ξεκάθαρη. Κάθε ένα από τα τρία αυτά πεδία του ανθρώπου επη‐
ρεάζει τα άλλα δύο και όλα μαζί αλληλοεξαρτώνται.

Το Πανόραμα του Βοότη. (βοσκός βοδιών)
(Image credit: NASA/CSC/CfA/R. Hickox)
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Η Κοσμογονία Ησιόδου γράφει ότι «Πρώτον εγεννήθη το Χάος, Έπειτα η Γη, Ύ‐
στερον τα Τάρταρα και Τέλος ο Έρως ο παλαιός λεγόμενος και όχι ο γιός της Αφρο‐
δίτης» (Εδώ πρόκειται για τον συμπαντικό Έρωτα (βαρύτητα) που κρατεί τα πάντα
ενωμένα στο Σύμπαν) Αυτές τις τέσσαρες αρχές (ήτοι Χάος, Γη, Τάρταρα και Έρω‐
τα) αναφέρει ως αυτογεννήτους, και όχι ότι εγεννήθη η μία από την άλλη, ή από
κάποιο Γιαχβέ, όπως θέλει η Ιουδαιοχριστιανική Θεολογία. Το Χάος είναι το Σκότος
(ο Αιθέρας), το οποίον εκάλυπτε το κενόν προ της διακοσμήσεως, δηλαδή της δη‐
μιουργίας του Κόσμου. Όμως επειδή ο κόσμος μας είναι πεπερασμένος, ενώ το Σύ‐
μπαν άπειρον, πέραν των ορίων του Κόσμου μας εκτείνεται το άπειρο χάος. Το Χά‐
ος, κατά την Ελληνική Κοσμογονία, εγέννησε το Έρεβος και την Νύχτα., δηλαδή το
καταχθόνιον σκότος των αρχαίων Ελλήνων.
Η Μορφή των Κόσμων. Η μορφή του κάθε Κόσμου εξαρτάται από το ποσοστό
και την αναλογία της ενέργειας και της ύλης που διαθέτει. Τούτο είναι συνάρτηση
του κώδικος δημιουργίας που ενυπάρχει μέσα σ’ αυτόν. Νεώτερες θεωρίας όπως
η θεωρία των Μεμβρανών και Νημάτων πρεσβεύει ότι η σύσταση των διαφόρων
πραγμάτων εξαρτάται από τον τρόπο σύνδεσης των διαφόρων απειροελάχιστων
χορδών. Παράλληλα με τις ελκτικές δυνάμεις στον Κόσμο, οι οποίες τον κρατούν
ενωμένο, επικρατούν και φυγόκεντρες δυνάμεις ‐ή δυνάμεις εντροπίας όπως απο‐
καλούνται‐οι οποίες τείνουν στην διάλυση του. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι
κάθε τι που γεννάται έχει μέσα του και το σπέρμα του θανάτου. Εδώ υπάρχει και
το λογικό αδιέξοδο της Χριστιανικής θρησκείας, η οποία θέλει κατά τας Ιουδαϊκάς
Γραφάς: «τον Χριστόν υιό του θεού γεννηθέντα εκ παρθένου Μαρίας και θανόντα
και ταφέντα και αναστάντα εκ του τάφου την τρίτην ημέραν κατά τας Γραφάς».
Κατά τους αρχαίους Έλληνες ό,τι γεννιέται κάποια ημέρα θα πεθάνει. Άρα και ο
Χριστός πέθανε και ποτέ δεν ανεστήθηκε διότι αυτό αντιβαίνει στην λογική και
ανάγεται στην σφαίρα των θαυμάτων. Το γεγονός ότι παρουσιάστηκε το όραμα
του στους μαθητές είναι θέμα που δεν ανάγεται στην φυσική αλλά στην θεολογία.
Μόνον το αγέννητο Σύμπαν είναι αθάνατο, άφθαρτο, άπειρο και ατελεύτητο. Ε‐
κείνο κατά τον Ηράκλειτο από κανέναν δεν γεννήθηκε αλλά ήτο, είναι και θα μένει
αθάνατο. Επομένως είναι αν μη τι άλλο παράλογο να λέμε ότι το Σύμπαν είναι δη‐
μιούργημα του Θεού, γιατί σαν δημιούργημα κάποια ημέρα θα πεθάνει. Τούτο εί‐
ναι άτοπον διότι το Σύμπαν είναι αιώνιο και ανόλεθρον. Αν ταυτίσουμε το Σύμπαν
με το θεό τότε τούτο είναι αιώνιο και αγέννητο, διότι αν είχε γεννηθεί είναι βέ‐
βαιον ότι κάποτε θα πεθάνει, άρα και ο θεός θα πεθάνει. Αν πάλι ο θεός είναι ε‐
κείνος που δημιούργησε το Σύμπαν ‐όπως υποστηρίζει η Ιουδαιοχριστιανική θεο‐
λογία‐ τότε μπορούμε να ερωτήσουμε: Ποιός εγέννησε τον θεό; Αρα λοιπόν αυτοί
που επικαλούνται το θεό επικαλούνται το σύμπαν
Τα Τάρταρα των αρχαίων Ελλήνων είναι ο διαστρικός και διαγαλαξιακός χώρος
ο οποίος δεν είναι κενός αλλά πληρωμένος από εν ενεργεία ή και εν δυνάμει σω‐
μάτιδια ύλης και ενέργειας, εκ της οποίας με την επενέργεια της βαρύτητος και
των ταλαντώσεων σχηματίζονται νέοι γαλαξίες και νέα ουράνια σώματα.
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Η διανομή της Μαύρης Ύλης στον διαστρικό χώρο
(Image credit: Max‐Planck Institute for Astrophysics)

Χαμένη ενέργεια και ύλη Οι κοσμολόγοι διαπιστώνουν ότι υπάρχει χαμένη ε‐
νέργεια και ύλη στο χαοτικό σύμπαν, Αυτό το έλλειμμα ενέργειας και ύλης ανάγε‐
ται στην αρχική Μ.Ε και πιστεύουν ότι έχει χαθεί. Το περίεργο είναι ότι η ενέργεια
είναι περίπου το 70% της ύλης που είναι μόνον το 30%. Ακόμη πάντως δεν έγινε
κατανοητόν γιατί η ενέργεια είναι περισσότερη από την ύλη. Αυτές τις κρυμμένες
ποσότητες τις ονόμασαν Μαύρη Ενέργεια και Μαύρη Υλη.
Το Σύμπαν είναι αυτοδημιούργητο και δημιουργικόν. Μια από τις τελευταίες
θεωρίες της αστροφυσικής και κοσμολογίας, λέει ότι το Σύμπαν δημιουργήθηκε
από μια «κβαντική διακύμανση του κενού» Δηλαδή απο κάποιον τυχαίο παλμό
που εδόνησε το χαοτικό Σύμπαν. Ο Παλμός‐ή η Πρώτη Αρχή‐ ήτο αρκούντως ισχυ‐
ρός ώστε να υπάρξει μιά ισχυρή τοπική ταλάντωση και διατάραξη της χαοτικής και
ασταθούς ισορροπίας, ήτοι πύκνωση και αραίωση, εκ της οποίας δημιουργήθηκε
άπειρη θερμότης και άπειρη πίεση. Εξ αυτής έγινε βιαία σύζευξη ενός ενεργειακού
σωματίδιου‐ ας το ονομάσουμε συμπαντικό σπερματοζωάριο‐με ένα υλικόν σω‐
μάτιον‐ας το ονομάσουμε συμπαντικόν ωάριον. Αν παραστήσωμεν το πρώτον ως
σπερματοζωάριον του Διός και το άλλο ως ωάριον της Ήρας, έχουμε αμέσως μιά
φυσιολογική δημιουργία ενός Κόσμου, όπως συμβαίνει σε όλα τα είδη της Φύσε‐
ως. Από αυτό το ένα και μοναδικό γονιμοποιημένο από το ενέργειο‐σωμάτιον
προέκυψε ό,τι υπάρχει στον Κόσμο, ήτοι οι ομάδες των γαλαξιών, οι γαλαξίες, τα
ηλιακά συστήματα και όλα τα άστρα, αλλά και ό,τι υπάρχει στον διαστρικό χώρο
που δεν είναι ορατό (σκοτεινή ήλη και σκοτεινή ενέργεια). Ο Έρως στην προκειμέ‐
νη περίπτωση είναι η έλξη της ενώσεως, ο παλμός, ή κραδασμός που δημιούργησε
την άπειρη θερμότητα και πίεση, ικανή να ενώσει το σωματίδιο (σπερματοζωάριο)
με το σωμάτιο (ωάριον), ήτοι την ενέργεια με την ύλη. Επομένως φαίνεται ότι όλα
στον κόσμο υπακούουν στον παλμό, και η αναπνοή, και η καρδιά, και η σύλληψη
του εμβρύου, ο κυματισμός της θάλασσας, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, η ακτι‐
νοβολία, οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων και στην κβαντική μηχανική, όλα διέ‐
πονται από τον Παλμό, τον κυματισμό ή την ταλάντωση. Ο Πυθαγόρας μίλησε για
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το δονούμενο Σύμπαν. Όλα τα συστατικά της Γης κάθε άτομο λουλουδιών και
βράχων, φωτιάς σύννεφου ή θάλασσας γεννήθηκε προηγουμένως σε κάποιους
άλλους ήλιους, κάποιας αρχέγονης παρελθούσας εποχής πριν από δισεκατομμύ‐
ρια χρόνια.
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19ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ – ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
Μοναδικότητα (Singularity) Η θεωρία αυτή έγινε για να δώσει εξήγηση για το
πως σχηματίσθηκε το Σύμπαν (ο Κόσμος μας) από την πρώτη στιγμή του. Η Μ.Ε
(BIG BANG) πρεσβεύει ότι για κάποια αιτία υπήρξε κάποια εναρκτήρια στιγμή που
πυροδότησε την έκρηξη για την δημιουργία του σύμπαντος. Κι’ αυτή την στιγμή
την τοποθετούν οι επιστήμονες στο πρώτο κλάσμα του χρόνου τότε που συνέβη η
Μ.Ε. Πριν από το σημείο αυτό του χρόνου, ουδέν υπήρχε τίποτα. Όλα λοιπόν άρ‐
χισαν από εκείνη ην μοιραία στιγμή και μετά. Η θεωρία αυτή πάσχει λογικά διότι
μας λέγει ότι το Σύμπαν έγινε εκ του μηδενός και πριν γίνει ουδέν υπήρχε. Άρα
μας παραπέμπει σε κάποιον υπερδημιουργό που το δημιούργησε εκ του μηδενός,
όπως ο ταχυδακτυλουργός παρουσιάζει τους άσσους από το μανίκι. Η θεολογία το
εξηγεί με θεολογικούς όρους στην Γένεση, διότι ο «από μηχανής θεός» μπορεί να
κάνει ό, τι θελήσει ακόμη και θαύματα σαν άριστος ταχυδακτυλουργός. Η επιστή‐
μη όμως αδυνατεί να δώσει συγκεκριμένη απάντηση στο ερώτημα τούτο. Πίσω
από την λέξη «μοναδικότητα» κρύβεται προφανώς η άγνοια των επιστημόνων,
που σημαίνει ότι έγινε κάτι κάτ’ εξαίρεσιν. Οι «Μοναδικότητες» είναι ζώνες που
προκαλούν το ενδιαφέρον των φυσικών. Πιστεύεται ότι ευρίσκονται στον πυρήνα
των «Μελανών Οπών» Σ’ αυτές επικρατεί έντονη βαρυτική πίεση, τόσο μεγάλη
ώστε τα αντικείμενα συνθλίβονται σε φανταστική άπειρη πίεση (όπως συμβαίνει
στα μαθηματικά με τους πραγματικούς και φανταστικούς αριθμούς) Το Σύμπαν
μας πιστεύεται ότι ξεκίνησε από το απείρως μικρό, το απείρως θερμόν, το απείρως
πυκνόν, δηλαδή μέσα απο μιά «Μοναδικότητα» Πως προήλθε αυτή η «Μοναδικό‐
τητα»; Δεν γνωρίζουμε. Γιατί εμφανίσθηκε; Ουδέν. Εξηγεί μόνον τι συνέβη απο την
αρχική στιγμή της μεγάλης εκρήξεως και μετέπειτα.

Παρανοήσεις και Ασάφειες της BIG BANG
Όλοι σήμερα πιστεύουν δογματικά και χωρίς αμφισβήτηση ότι όλα ξεκίνησαν
με μιά Μ.Ε. Στις μέρες μας υπάρχουν ενδέιξεις ότι επιχειρείται ανασκευή της αρχι‐
κής θεωρίας, λόγω της εντονης αμφισβήτησης της. Τώρα λένε ότι δεν συνέβη έ‐
κρηξη αλλά μιά συνεχής διαστολή του σύμπαντος. Αυτή συνέβη τότε και συνεχίζει
ως την παρούσα εποχή να επεκτείνεται. Φαντασθείτε ένα μικροσκοπικό μπαλόνι
το οποίον φουσκώνει και επεκτείνεται στις διαστάσεις του σημερινού σύμπαντος.
Μιά άλλη παρανόηση είναι ότι εμείς θεωρούμε την «μοναδικότητα» σαν μιά πύ‐
ρινη σφαίρα μέσα στο διάστημα. Όμως σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς δεν υ‐
φίστατο διαστημικός χώρος προ της BIG BANG. Στο τέλος της δεκαετίας του 60’
αρχάς δεκαετίας του 70’ όταν οι πρώτοι άνθρωποι περπάτησαν πάνω στην Σελήνη,
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τρεις Βρετανοί αστροφυσικοί, ο Steven Hawking, ο George Ellis και ο Roger
Penrose έστρεψαν την προσοχή τους στην θεωρία της Σχετικότητος και τις επι‐
πτώσεις της αναφορικά με την ιδέα του Χρόνου. Το 1968 και 1970 δημοσίευσαν
εργασίες στις οποίες επεκτείνουν την Γενική Θεωρία της Σχετικότητος του Albert
Einstein για την μέτρηση του Χρόνου και Χώρου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς
τους ο Χρόνος και ο Χώρος είχαν μιά πεπερασμένη αρχή (έναρξη) η οποία ανταπο‐
κρίνεται στην Υλη και στην Ενέργεια. Η «Μοναδικότης » δεν φαίνεται στο διάστη‐
μα και πιστεύεται ότι ο χώρος δημιουργήθηκε μέσα στην «Μοναδικότητα». Δηλα‐
δή προ της Μοναδικότητος δεν υπήρχε ΤΙΠΟΤΑ, ούτε διάστημα, ούτε χώρος, ούτε
χρόνος, ούτε ύλη, ούτε ενέργεια; Απολύτως τίποτα; Κάτω από αυτήν την προϋπό‐
θεση και εμείς (τα συστατικά και η ενέργεια μας) δεν υπήρχαμε ΠΟΥΘΕΝΑ ως τότε
και ξαφνικά εμφανιστήκαμε με στην «Μοναδικότητα» στην Μεγάλη Έκρηξη. Αυτό
κατά τον πρώτο οντολόγο, τον Ελεάτη Παρμενίδη δεν στέκει λογικά, διότι δεν
μπορεί από το ΜΗ ΟΝ να δημιουργηθεί το ΟΝ. Όμως όταν δεν μπορεί να υπάρξει
πείραμα και απόδειξη, ο καθένας μπορεί να διατυπώνει ανέξοδα και ανεύθυνα
οποιαδήποτε θεωρία –ακόμη και την πιό παράλογη και παράδοξη‐ χωρίς να έχει
μέχρις αποδείξεως του εναντίου καμία επίπτωση. Το θέμα λοιπόν της Πρώτης Αρ‐
χής ανάγεται περισσότερο στην χώρα της φιλοσοφίας παρά στο χώρο των φυσι‐
κών επιστημών. Εξ αυτού ορμώμενο το παγκόσμιο ιερατείο διατυπώνει τις πιό α‐
πίθανες θεολογικές δοξασίες περί του δημιουργού θεού, για να ελέγχει τον κόσμο.
Τα Αδιέξοδα της Μεγάλης Έκρηξης
Κατά τους αστροφυσικούς όλα άρχισαν από την Μ.Ε πριν 13,5‐14 περίπου δι‐
σεκατομμύρια χρόνια. Τότε όλο το Σύμπαν ήτο απειροελάχιστο και όχι μεγαλύτερο
από ένα αυγό, ή μιά φακή ή όσο δύο πρωτόγονα ηλεκτρόνια ή φωτόνια. Είχε όμως
άπειρη πυκνότητα και άπειρη θερμοκρασία. Από την μεγάλη έκρηξη δημιουργή‐
θηκε το σημερινόν άπειρο Σύμπαν. Πριν από την μεγάλη έκρηξη ο χρόνος και ο
χώρος δεν είχαν ακόμη δημιουργηθεί. Μετά την μεγάλη έκρηξη το Σύμπαν άρχισε
να διαστέλλεται και συνεχίζει ως σήμερα την μεγέθυνση του. Οι τρεις κατευθύν‐
σεις του Χρόνου δείχνουν το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον.
Το Σύμπαν Διαστέλλεται; Αυτό που γνωρίζουμε με κάποια βεβαιότητα είναι ότι
το Σύμπαν συνεχώς διαστέλλεται και ψύχεται. Μεταβαίνει δε από το πολύ πολύ
μικρόν και το πολύ πολύ θερμόν και το πολύ πολύ πυκνόν στο πολύ μαγάλο, στο
πολύ ψυχρόν και στο πολύ αραιόν, ήτοι σ’ αυτό που είναι σήμερον. Και εμείς εί‐
μαστε μέσα σ΄αυτό. Και τα συστατικά (δηλαδή η ύλη και η ενέργεια μας) ήτο και
κατά την γένεση του σύμπαντος και υπήρξε μάρτυρας όλων αυτών των κοσμολο‐
γικών δημιουργιών, αλλαγών και καταστροφών. Μήπως λοιπόν από τότε μας έχει
μείνει η φοβία στα αρχέτυπα συστατικά μας, την οποίαν έχουμε ακόμη και τώρα
σε κάθε αλλαγή και προ παντός ενώπιον του θανάτου; Αυτά τα απίστευτα δημι‐
ουργήματα που ζουν σ’ ένα μοναδικό πλανήτη που καλείται Γη και κάνουν κύ‐
κλους μέσα από όμορφα σμήνη αστέρων και αστερισμών και μέσα στο γαλαξία
μας, όπως κι’ αυτός πάλι ο γαλαξίας μας κινείται μαζί με πάμπολλους γαλαξίες
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μέσα στο συμπαντικό χάος σε ένα Σύμπαν χωρίς σύνορα, όλα αυτά συνεχώς επε‐
κτεινόμενα και ψυχώμενα ξεκίνησαν από μία απείρως μικρή «μοναδικότητα» από
το πουθενά γιά άγνωστους λόγους. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η θεωρία της
BIG BANG μοναδική στην αδυναμία της να εξηγήσει εκείνα που οι Έλληνες φιλό‐
σοφοι συνέλαβαν με τόση σαφήνεια, λογική και απλότητα.
Επαλήθευση της BIG BANG Αυτοί που υποστηρίζουν την θεωρία της Μεγάλης
Έκρηξης επικαλούνται τα κάτωθι επιχειρήματα:
1/ Είμαστε λογικά βέβαιοι ότι το Σύμπαν έχει αρχή. Αν αυτή η δήλωση δεν είναι
δογματική τότε και ο Ιουδαιοχριστιανισμός δεν είναι δόγμα αλλά επιστήμη της
απάτης. Όπερ άτοπον. Προσέξτε με πόσην βεβαιότητα ομιλούν οι σημερινοί κο‐
σμολόγοι και τα ΜΜΕ του κατεστημένο, προβάλλοντας την δογματική θεωρία της
BIG BANG δίκην θρησκείας στο διαδίκτυο. Όποιος δε τολμήσει να την αμφισβητή‐
σει τον ρίχνουν στον καιάδα, όπως συνέβαινε κατά τον Μεσαίωνα για όσους τολ‐
μούσαν να πουν ότι η Γη γυρίζει. Εκτός του ότι θα τον χλευάσουν, θα τον απορρί‐
ψουν απο την επιστημονική κοινότητα, θα τον βάλουν στον μαυροπίνακα τα ΜΜΕ
και θα τον αγνοήσουν, αν δεν τον βάλουν στην σύγχρονη πυρά τα βιβλία του κι’
αυτόν τον ίδιο
2/ Οι γαλαξίες απομακρύνονται από εμάς, με ταχύτητες που είναι ανάλογες
των αποστάσεων. Αυτός είναι ο νόμος του Hubble. O αστρονόμος Edwin Hubble
έζησε μεταξύ του 1889‐1953 και ανεκάλυψε τον φαινόμενον τούτο το 1979. Η α‐
πομάκρυνση των Γαλαξιών αποδεικνύεται από τους αστρονόμους δια της μετρή‐
σεως δι’ οργάνων. Επομένως μέχρις αποδείξεως του εναντίου είμαστε υποχρεω‐
μένοι να το δεχθούμε.

Τι Αντικείμενα υπάρχουν στον Πυρήνα του Γαλαξίου;

Ο Γαλαξίας μας,όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, φέρει στον πυρήνα του
μεγάλο αριθμό από Μελανές Οπές
3/ Τα Υπολείμματα της Εκρηξης.Εάν το Σύμπαν (Κόσμος) ήτο αρχικά απείρως
θερμόν –όπως υποστηρίζει η θεωρία BIG BANG‐τότε θα έπρεπε να βρούμε κάποια
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υπολείμματα αυτής της θερμότητος εντός αυτού. Το 1965 ο ραδιοαστρονόμος
Arno Penzias και Robert Wilson ανεκάλυψαν ‐2.725 βαθμούς Κελβίνου ή – 454.725
Farenheit ή ‐270.425 βαθμούς Κελσίου. Αυτά πιστεύεται ότι είναι τα υπολείμματα
της μεγάλης εκρήξεως, που οι επιστήμονες ερευνούσαν να βρουν Αλλά αυτή είναι
η Κοσμική Μικροκυματική στο Χώρο (CMB) η οποία διαπερνά το παρατηρούμενο
Σύμπαν δεν δικαιολογεί την άπειρη θερμοκρασία.
4/ Το Μυστηριώδες Υδρογόνον.Τελικά η αφθονία των «ελαφρών στοιχείων »
Υδρογόνου και Ηλίου που βρέθηκαν στο παρατηρούμενο Σύμπαν έρχονται να υ‐
ποστηρίξουν την θεωρία της BIG BANG. Πάντως να μην εκπλαγείτε αν δείτε στο
μέλλον αντικρουόμενες θεωρίες και μετρήσεις που να καταρρίπτουν τις παλαιές.
Από το Χάος ξεπήδησε ο Κόσμος Στο πρό της Μ.Ε χάος όπου δεν υπήρχε ΤΙΠΟΤΑ
επικρατούσε η Μη‐Υλη, ή Μη Ενέργεια και το Μη Διάστημα, όπως πιστεύεται. Πα‐
ράλογα πράγματα, όπως παράλογη είναι και η εποχή μας. Κάτω από αυτές τις θε‐
ωρίες οδηγούμεθα σε αδιέξοδους παραλογισμούς και δικαίως εγείρονται πά‐
μπολλα ερωτήματα. Μερικά τέτοια ερωτήματα είναι και τα ακόλουθα:
‐Αν δεν υπήρχε διάστημα προ της Μ.Ε τότε που σχηματίσθηκε η «Μοναδικότη‐
τα»;
‐ Πως δημιουργήθηκε η «Μοναδικότητα»; Εκ του ΜΗΔΕΝΟΣ μπορεί να δημι‐
ουργηθεί κάτι;
‐Χωρίς να υπάρχει Υλη και Ενέργεια μπορεί να δημιουργηθεί κόσμος/οι;
‐Μήπως απο κάποιο ΘΑΥΜΑ του Δημιουργού, όπως λένε οι θρησκείες;
‐Ο Δημιουργός ‐αν υπάρχει‐που κατοικούσε εφ’ έσον δεν υπήρχε ΤΙΠΟΤΑ;
‐Πως φαντάζονται τον δημιουργό και ποιός είναι ο σκοπός του;
Μήπως είχε αυτό υπ’ όψιν του ο Οδυσσεύς που είπε στον γίγαντα Πολύφημο
όταν ρωτήθηκε ποιός είναι ο «Ου Τις» δηλαδή ο «Κανένας»;
‐Και έκανε τόσο κόπο ο Δημιουργός να φτιάξει ΕΝΑ ΜΠΑΛΟΝΙ που φουσκώνει
και συνεχώς ψύχεται; Που είναι εξαιρετικά εχθρικό στους ζώντες οργανισμούς με
εχθρικές θερμοκρασίες που φθάνουν στο απόλυτο μηδέν, με δηλητηριώδη αέρια,
με υποπίεση που ο οργανισμός μας θα εκραγεί; Εκεί ονειρευόμαστε να πάνε οι
ψυχές μας όταν πεθάνουμε; Εκεί βάζουμε τον Παράδεισο;
‐ Και τι έκανε όλην την αιωνιότητα ο δημιουργός πριν να επινοήσει και υλο‐
ποιήσει την «Μοναδικότητα»;
‐Μήπως αδρανούσε σε κάποιο θέρετρο του ΜΗ ΧΩΡΟΥ, ΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΗΣ; στο ΤΙΠΟΤΑ;
Μήπως αυτοί οι επιστήμονες που υποστηρίζουν αυτές τις μεταφυσικές και μη
λογικές θεωρίες είναι επηρεασμένοι απο την Βιβλική τους πίστη που θέλει τον Γι‐
αχβέ να είναι εξωσυμπαντικός ξώμακρος απο τους ανθρώπους και θαυματοποιός;
Μήπως ονειρεύονται ένα θεό τρομοκράτη, ο οποίος να εισβάλει στον φυσικό Σύ‐
μπαν απο τα εξωσυμπαντικά του ανάκτορα για να καταστρέφει τον κοσμο και με‐
τά να τον ξανακτίζει, όπως αυτός τον θέλει και όπως πράττουν οι εδώ κάτω στη γη
εξουσιαστές αντιπρόσωποι του;
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‐Και τι υπάρχει πέραν των συνόρων του σύμπαντος, δηλαδή των συνόρων του
διακοσμημένου Κόσμου;
Το απόλυτο ΤΙΠΟΤΑ άνευ χώρου και χρόνου. Εμείς οι άνθρωποι με την ανθρώ‐
πινη λογική, την περιορισμένη γνώση και την πεπερασμένη ζωή μας δεν δυνάμεθα
να φαντασθούμε το διάστημα πέραν του υπαρκτού σύμπαντος, όπου δεν υφίστα‐
ται ούτε ύλη, ούτε ενέργεια και πολύ περισσότερον ο ανθρώπινος νους μας δεν
μπορεί να συλλάβει την μη ύπαρξη χώρου και, δηλαδή το απόλυτο ΤΙΠΟΤΑ. Ας
σημειωθεί ότι η διάρκεια της ζωή μας μπρος στην αιωνιότητα δεν αντιπροσωπεύει
σχεδόν τίποτα. Πως λοιπόν έχουμε την απαίτηση με σχεδόν μηδέν παρουσία μας
σαν ανθρώπινα όντα να αντιληφθούμε την ουσία και τους μηχανισμούς του σύ‐
μπαντος και πράγματα που έχουν να κάνουν με τις αιώνιες και άπειρες διαστάσεις
του χώρο‐χρόνου; Και πολύ περισσότερο με τον τρόπο δημιουργίας του. Όμως
φαίνεται ότι στην ανθρώπινη νόηση ενυπάρχει η συμπαντική συνείδηση και μέσω
αυτής μπορούμε και εισδύουμε στα σκοτεινά βάθη της δημιουργίας των κόσμων
στο σύμπαν. Υπάρχει η ένδειξη ότι στο βάθος της ανθρώπινης νόησης και ψυχής
ενυπάρχει ο συμπαντικός κώδικας –οι αρχαίοι πρόγονοι μας την είπαν Μνημοσύ‐
νη‐που καθορίζει χωρίς εμείς να το θέλουμε την συμπεριφορά μας. Τουλάχιστον
αυτό υπήρχε πριν ο άνθρωπος υποστεί την κακοήθη μετάλλαξη σε ένα εξάμβλωμα
της φύσεως. Γιατί τι μας κάνει να ενεργούμε χωρίς να το θέλουμε προς την κατεύ‐
θυνση της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, του έρωτα, της αγάπης προς το περιβάλ‐
λον, του μέτρου και τόσων άλλων ιδιοτήτων που κανείς δεν μας τις δίδαξε και ό‐
μως ενυπάρχουν μέσα στο DNA μας, σαν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται στον κώ‐
δικα της ύπαρξης μας και εκδηλώνεται με την γέννηση μας, μέσα στον υπολογιστή
του μυαλού και της ψυχής μας. Ο κώδικας αυτός είναι επικυρωμένος από το Νο‐
μοτεχνείο της Φύσεως και ενώ είναι ο ίδιος για κάθε είδος, διαφέρει από το ένα
άτομο στο άλλο.Ας αρχίσουμε όμως απο το τελευταίο ερώτημα: Πέραν των φυσι‐
κών συνόρων του σύμπαντος, εκεί επικαλούνται το Θεό, διότι η λογική του αν‐
θρώπου δεν μπορεί να προσπελάσει το άπειρο, αιώνιο, απόλυτο και αδημιούργη‐
το Σύμπαν.
Οι Σύγχρονοι Κοσμολόγοι για το Σύμπαν. Το Σύμπαν όπως προαναφέραμε δη‐
μιουργήθηκε πριν απο 14.5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια σύμφωνα με το γνω‐
στό μας μοντέλο της Μ.Ε (BIG BANG) Αυτή βασίζεται στην Γενική Θεωρία της Σχε‐
τικότητος και στην «Κοσμολογική Αρχή» η οποία κάνει οριστικές προβλέψεις για
την δομή και την εξέλιξη του σύμπαντος και καθορίζει την φύση και το ποσόν της
ύλης στο Σύμπαν. Σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, σε δεδομένη στιγμή του χρό‐
νου η θερμοκρασία και η πυκνότης υπήρξε άπειρη. Ωστόσο κανένας δεν είναι σε
θέση να δώσει εξηγήσεις πως και γιατί συνέβη τούτο, ούτε φυσικά να το παρα‐
στήσει με φυσικούς αριθμούς; Μήπως ο Δημιουργός είναι κι’ αυτός ο μέγιστος
τρομοκράτης στο άπειρο και θέλησε να ρίξει κάποια κόσμο‐βόμβα άπειρης ισχύος;
Μετά από 10 εις την μείον 12ην δύναμιν η θερμοκρασία έπεσε αρκετά (στους 10
στην 15ην δύναμιν σε βαθμούς) και από το σημείο αυτό μπορούμε να χρησιμοποι‐
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ήσουμε όρους της φυσικής. Το διάστημα γέμισε απο αέρια, τα οποία συντίθενται
εξ όλων των ειδών τα γνωστά βασικά σωματίδια και αντισωματίδια που συγκρού‐
ονται μεταξύ τους και αλληλοεξουδετερώνονται. Από την στιγμή της Μ.Ε το Σύ‐
μπαν (Κόσμος) επεκτείνεται και ψύχεται ταχέως, σε σχέση με την αρχική άπειρη
θερμοκρασία του. Η δημιουργία γίνεται βραδυτέρα απο ότι η εξουδετέρωση και
σχεδόν όλα τα σωμάτια και αντισωμάτια εξαφανίζονται. Έτσι ένα πλεόνασμα ύλης
από ελαφρά στοιχεία ατομικών πυρήνων έναντι της αντιύλης (περίπου 1/10 στην
10ην) σχηματίσθηκε κατά την διάρκεια των πρώτων ολίγων λεπτών. Ουδέτερα άτο‐
μα υδρογόνου δημιουργήθησαν μετά από 300.000 χρόνια. Από εκείνη την στιγμή
το Σύμπαν έγινε διαπεραστόν (διάτρητον) Όλα αυτά έγιναν σε μοντέλα ηλεκτρονι‐
κών υπολογιστών επί τη βάσει των δεδομένων της θεωρίας της σχετικότητος και
των εν συνεχεία κοσμικών μετρήσεων. Είναι παραδεκτόν ότι το Σύμπαν είναι ο‐
μοιογενώς πληρωμένον με ύλην και ενέργεια. Όμως τούτο ήτο ελάχιστα ομαδο‐
ποιημένον. Αργότερα σχηματίσθηκαν οι Γαλαξίες και τα Άστρα.. Το πλείστον των
βαρέων στοιχείων σχηματίσθηκε στο Σύμπαν (Κόσμος) όταν αυτό είχε το μισό του
μέγεθος. Το Ηλιακό μας σύστημα δημιουργήθηκε πριν από πέντε (5) δισεκατομ‐
μύρια χρόνια, όταν το Σύμπαν ήτο στα 2/3 του σημερινού του μεγέθους. Η Μεγά‐
λη Έκρηξη δεν ήτο μιά έκρηξη σε ένα ορισμένο σημείο του διαστήματος, μετά από
την οποίαν μερικά σωμάτια εκινούντο γρηγορότερα στο κενόν. Οι Γαλαξίες δεν γί‐
νονται μεγαλύτεροι, αλλά το διάστημα είναι εκείνο που επεκτείνεται. Τα σωμάτια
πληρώνουν όλο το διάστημα κατά ενιαίον τρόπο και η μέση πυκνότης συνεχώς
μειώνεται. Η επέκταση μοιάζει με το φούσκωμα ενός καρβελίου σταφιδόψωμου.
Όσο η ζύμη φουσκώνει (επεκτείνεται) τόσο οι σταφίδες απομακρύνονται μεταξύ
τους. Επιπροσθέτως, η ταχύτητα με την οποίαν οι σταφίδες απομακρύνονται με‐
ταξύ τους σχετίζεται αμέσως και θετικά με το ποσόν της ζύμης.
Θεωρία της Σταθερής Καταστάσεως Η θεωρία BIG BANG δεν είναι η μοναδική.
Υπάρχει και η θεωρία της «Σταθερής Καταστάσεως» την οποία θα δώσουμε κατω‐
τέρω. Αυτή είναι περισσότερο λογικοφανής και φιλοσοφικά συγκροτημένη. Γενικά
το Σύμπαν παρουσιάζεται σχεδόν ενιαίο και ομοιόμορφο. Τούτο είναι συνεχώς
επεκτεινόμενον και φαίνεται ότι στο παρελθόν ήτο θερμότερον. Μιά μαρτυρία της
θεωρίας BIG BANG περιλαμβάνει την διαφορετική μετακίνηση του ερυθρού φωτός
από τους μεμακρυσμένους Γαλαξίες και την ύπαρξη του φόντου των μικροκυμά‐
των της ακτινοβολίας. Οι πλανήτες κινούνται βραδέως κατά μήκος ενός σταθερού
φόντου του ίχνους των αστέρων και των αστερισμών με όρους των σχετικών απο‐
στάσεων από την Γη των δύο σειρών των αντικειμένων. Ο Ήλιος είναι ένας απο τα
πολλά εκατομμύρια των αστέρων σε ένα τεράστιο πλήθος καλούμενο Γαλακτώδης
Δρόμος (Milky Way) ή Γαλαξίας. Αυτός είναι ο δικός μας Γαλαξίας που έδωσε το
όνομα του και σ’ όλους τους άλλους. Το Σύμπαν (Κόσμος) είναι ένα σύστημα που
περιλαμβάνει ένα τρομακτικό αριθμό δισεκατομμυρίων Γαλαξιών. Οι αστέρες σαν
αντικείμενα γεννούν το δικό τους φως και την θερμική τους ενέργεια. Αυτοί σχη‐
ματίζουν τεράστια νέφη υδρογόνου, ηλίου και σκόνης η οποία πέφτει κάτω από
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την επενέργεια της βαρύτητος, ούτως ώστε ο πυρήνας γίνεται αρκετά καυτός. Κά‐
τω απο αυτές τις συνθήκες αρχίζουν πυρηνικές αντιδράσεις, όπως συμβαίνει και
στον Ήλιον μας. Η θερμική ενέργεια παράγεται στον πυρήνα των αστέρων εξ αιτί‐
ας της πυρηνικής συντήξεως, σε μιά αντίδραση που το υδρογόνον μετατρέπεται σε
ήλιον. Τούτο όμως έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της μάζης κατά την διάρκεια
της διαδικασίας συντήξεως. Ένεκα της απώλειας της μάζης των αστέρων είναι βέ‐
βαιον ότι ο Ήλιος μας σε κάποια χρονική στιγμή ύστερα απο μερικά δισεκατομμύ‐
ρια χρόνια θα μετατραπεί σε λευκόν νάνο και ύστερα θα καταρρεύσει δημιουργώ‐
ντας μιάν μελανή οπή. Αυτή θα καταβροχθίσει όλους τους πλανήτες και ό, τι υ‐
πάρχει στο ηλιακό σύστημα. Η θερμική ενέργεια που παράγεται στον πυρήνα ενός
αστέρος εμποδίζει την περαιτέρω κατάρρευση ένεκα της βαρύτητος μέχρι της εξα‐
ντλήσεως του υδρογόνου. Οι μικροί αστέρες, όπως ο Ήλιος μας, προοδευτικά με‐
ταβάλλονται σε ερυθρούς γίγαντες και βραδύτερον γίνονται λευκοί νάνοι. Ο πυ‐
ρήνας ενός μεγάλου αστέρος ξαφνικά μπορεί να καταρρεύσει οπότε σχηματίζει
ένα αστέρα Νετρονίων. Αυτός εκπέπει τα εξωτερικά στρώματα σε μιά έκρηξη σού‐
περνόβα.
Τα Κρίσιμα Ερωτήματα για το Σύμπαν:
Τί είδους ύλη και ενέργεια περιέχει το σύμπαν (κόσμος);
Πόση ύλη και ενέργεια έχει κάθε σύμπαν (κόσμος) αν πρόκειται για πολλά;
Πόση είναι η ηλικία του σύμπαντος σήμερα και ποσο θα ζησει ακομη;
Ποιό είναι το σχήμα του σύμπαντος;
Είναι τούτο επίπεδο, κλειστό ή ανοιχτό;
Ποιά είναι η επέκταση του σε σχέση με τον χρόνον;
Τέλος ποιά είναι η τελική τύχη του σύμπαντος;
Η θεωρία σταθερής κατάστασης διετυπώθη το 1948 από τον Herman Bondi,
Thomas Gold και Sir Fred Hoyle. Και την απεκάλεσαν «σταθερή κατάσταση» εν α‐
ντιδιαστολή της στιγμιαίας εκρήξεως, διότι δεν ήτο λογικό να παραδεχθούν την
ξαφνική έναρξη της δημιουργίας του σύμπαντος, όπως συμβαίνει με την θεωρία
της Μεγάλης Έκρηξης. Ο Herman Bondi και ο Thomas Gold εισηγήθηκαν ότι προ‐
κειμένου να κατανοήσουμε το Σύμπαν χρειαζόμαστε να κάνουμε παρατηρήσεις
των πιό ακραίων μερών του, οι οποίες θα ήσαν εξ ανάγκης παρατηρήσεις από το
παρελθόν. Αν λ. χ δούμε τα όρια του Σύμπαντος είναι σαν να μεταφερόμεθα στην
αρχική έκρηξη, τότε που σχηματίσθηκε τούτο. Για να ερμηνεύσουμε εκείνες τις
παρατηρήσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους νόμους της φυσικής, και αυτοί
οι νόμοι έχουν σχηματισθεί στην παρούσα εποχή. Εάν η κατάσταση του σύμπα‐
ντος ήτο διαφορετική κατά το παρελθόν πως θα μπορούσαμε να είμαστε βέβαιοι
ότι οι νόμοι της φυσικής δεν ήσαν επίσης διαφορετικοί κατά το παρελθόν; Εάν
ήσαν διαφορετικοί δεν θα μπορούσαν να εξαχθούν έγκυρα αποτελέσματα. Όμως
για τον Herman Bondi και Thomas Gold όχι μόνον οι νόμοι της φυσικής είναι δια‐
χρονικοί και πάντα οι ίδιοι σε όλα τα μέρη του Σύμπαντος, αλλά σε όλα τα χρόνια
επίσης, ήτοι απο της γεννέσεως του κόσμου, είναι ίδιοι και αναλλοίωτοι. Και τούτο

196
εξάγεται διότι η Φύση δεν είναι ελαστική, ούτε κάνει αλλαγές στους βασικούς νό‐
μους που την διέπουν, όπως κάνουν οι άνθρωποι, για να βολεύουν εαυτούς και
αλλήλους κατά εποχές σύμφωνα με τα συμφέροντα τους.

Είναι το Σύμπαν Στατικό;
Δύο ερωτήματα εγείρονται:
1/Είναι το Σύμπαν πάντα το ίδιο, πάντοτε στατικό, πάντοτε αντιτιθέμενο;
2/Είναι το Σύμπαν πάντοτε επεκτεινόμενο;
Το πρώτο ερώτημα μπορεί να αποκλεισθεί με απλή παρατήρηση,. Αν ήτο στα‐
τικόν τότε το φως της Μ. Ε θα κατηύγαζε τον ουρανόν μονίμως. Όμως τούτο δεν
συμβαίνει και το Σύμπαν ‐με εξαίρεση τους αστέρες‐είναι σκοτεινό. Γι’ αυτό βλέ‐
πουμε τον ουρανό μαύρο τη νύχτα
Ο Hoyle προσήγγισε το θέμα μαθηματικώς και προσπάθησε να λύσει το πρό‐
βλημα της δημιουργίας της ορατής πέριξ ύλης, η οποία κατά την θεωρία της BIG
BANG δημιουργήθηκε όλη εξ αρχής. Αυτός επρότεινε ότι η μείωση της πυκνότητος
του σύμπαντος που προξενήθηκε από την επέκταση του είναι ακριβώς σε ισοζυγία
προς τη συνεχή δημιουργία της συμπυκνουμένης ύλης στους γαλαξίες, οι οποίοι
λαμβάνουν την θέση των γαλαξιών οι οποίοι έχουν αποσυρθεί από τον Γαλαξία
(Milky Way), Επομένως διατηρείται για πάντα η σημερινή εμφάνιση του Σύμπα‐
ντος. Για την δημιουργία της ύλης, θα απαιτείτο μιά αποθήκη απο ενέργεια να την
τροφοδοτεί. Προκειμένου να εμποδισθεί η εξάντληση αυτού του αποθέματος, για
την δημιουργία της ύλης και της επεκτάσεως του Σύμπαντος, ο Hoyle κατασκεύασε
αυτό το απόθεμα αρνητικό. Η επέκταση και δημιουργία τώρα εργάζονται εναντίον
αλλήλων και τελικά εξουδετερώνονται. Έτσι η κατάσταση της ενέργειας διατηρεί‐
ται σταθερή. Οι θεωρητικοί της «σταθερής κατάστασης» εξήγησαν την αφθονία
Υδρογόνου‐Ηλίου με την παρουσία των Υπερνόβα, οι οποίοι ως γνωστόν ξεχύνουν
τρομακτικά ποσά ενέργειας στο διάστημα. Αρχικά η θεωρία της BIG BANG εισηγή‐
θηκε ότι όλα τα βαριά στοιχεία παρήχθησαν στην αρχή της γενέσεως του Σύμπα‐
ντος, αλλά τώρα δεχόμεθα ότι μόνον το Ήλιον και λίγο Λίθιον παρήχθη τότε. Αμ‐
φότερες οι θεωρίες τώρα δέχονται τον ρόλο των Σούπερνόβα για την δημιουργία
των βαρέων στοιχείων. Μιά σπουδαία και ολίγον γνωστή προσφορά της θεωρίας
της «Σταθερής Καταστάσεως » είναι η σπουδαιότης της όσον αφορά στον Ηλε‐
κτρομαγνητισμό και την θεωρία των Κβάντα. Η εξίσωση Μάξουελ περί του ηλε‐
κτρομαγνητισμού έχει δύο λύσεις, μιά θετική και μιά αρνητική. Εξετάστε την εξί‐
σωση Χ2=4. Αυτή έχει δύο λύσεις, ήτοι Χ=2 και Χ=‐2. Στην εξίσωση Μάξουελ η αρ‐
νητική λύση συνήθως απερρίπτετο, ως ανταποκρινομένη προς κάτι που ταξίδευε
προς τα πίσω στον χρόνο, δηλαδή προς το παρελθόν. Το 1941 ο John Wheeler και
Richard Feynman εισηγήθηκαν ότι αν πάρουν σοβαρά την ιδέα ότι δύο κύματα, το
ένα να ταξιδεύει μπροστά στο χρόνο και το άλλο να ταξιδεύει προς τα πίσω στο
χρόνο αυτά επειδή είναι αντίθετα εξαφανίζονται. Σύμφωνα με την θεωρία των
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Κβάντα αυτά παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρομαγνητικές αλληλο‐
επίδρασεις.
Και στο Διάστημα Φυσούν Άνεμοι

Άνεμοι του Διαστήματος
(Position of HD 5980. Image credit: ESA)

Ο θάνατος σου η ζωή μου και στο διάστημα. Στην φωτογραφία θα διαπιστώσε‐
τε ότι ο ένας αστέρας τρώει τον άλλον ή ενώνονται για να φτιάξουν ένα μεγαλύτε‐
ρο σύστημα, όπως κάνουν και οι πολυεθνικές. Στην εικόνα και ολίγον δεξιά του
βέλους διακρίνεται ένα συζυγής σε φάση συγκρούσεως ή καταβροχθίσεως με άλ‐
λον αστέρα και πιό κάτω μιά δέσμη αστέρων στο Μικρό Σύννεφο του Μαγγελά‐
νου. Η επικειμένη σύγκρουση τους σηκώνει τεράστιους τρομερούς ανέμους που
καταγράφονται στην φωτογραφία. Να σημειωθεί ότι οι δύο συζυγείς αστέρες‐
γνωστοί ως HD 5980‐ βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας από τον άλλο, ήτοι σε από‐
σταση μόλις 90 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Δικαιώνεται ο Ηράκλειτος με την ρήση
του «Πόλεμος Πάντων Πατήρ»
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20ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ
Η δημιουργία των Συμπάντων κατά μιαν θεωρία ακολουθεί τα εξής ‘3’ στάδια:
Πρώτον Στάδιον. Εις ένα σημείον πεδίου του συμπαντικού χάους, όταν οι δια‐
κυμάνσεις της γεωμετρίας του υποστούν ασυνήθως βίαιες δυναμικές αλλαγές από
κάποια τυχαία ακτινοβολία, τότε μπαίνει σε φάση ταλαντώσεως. Οι έντονοι αυτοί
κυματισμοί ή διαταραχή προκαλούν την μαζική εμφάνιση εν δυνάμει σωματιδίων
έτοιμων να μεταμορφωθούν σε σωμάτια ύλης και ενέργειας. Σε εκείνο το σημείον
το προς δημιουργίαν δυναμικόν φθάνει στο υψηλότατον σημείον. Τότε το ενερ‐
γειακό πεδίον φθάνει στα δημιουργικά επίπεδα των 10 στην 12ην, ή 10 στην 13ην
δύναμιν GeV και ακολουθεί μια μαζική μεταμόρφωση των εν δυνάμει σωματιδίων
σε πραγματικά σωματίδια. Ετσι ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο που είναι η γέν‐
νηση ενός νέου Σύμπαντος.
Δεύτερον Στάδιον. Εντός απειροελαχίστου κλάματος του χρόνου δημιουργείται
«σούπα» πλάσματος αποτελουμένη από ηλεκτρόνια, κουάρκ, φωτόνια και νετρί‐
να. Εντός του πρώτου δευτερολέπτου εμφανίζονται έντονες βαρυτικές δυνάμεις,
οι οποίες προκύπτουν συγχρόνως με την εμφάνιση της ύλης και οδηγούν στο τρίτο
στάδιον
Τρίτον Στάδιον. Κατ’ αυτό παρατηρείται η συμπύκωνση του νέφους σε μια πύ‐
ρινη μάζα η οποία στο κέντρο της έχει ένα στερεό πυρήνα. σωματιδίων και ακτι‐
νοβολίας και μια τρομακτική θερμοκρασία (10 στην 20ην έως 10 στην 26ην δύναμιν
Κelvin) Τότε οι θερμικές δυνάμεις υπερτερούν των βαρυτικών και το νέο σύμπαν
εισέρχεται στο τέταρτον στάδιον
Τέταρτον Στάδιον. Μετά την γνωστή BIG BANG το δημιουργηθέν σύμπαν θα
συνεχίσει να επεκτείνεται αν και με μια συνεχώς μειουμένη ταχύτητα. Το δικό μας
Σύμπαν επεκτείνεται εδώ και 14 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια έως ότου υπολο‐
γίζουν ότι θα καταλήξει σε πλήρη στάση. Η θερμοκρασία του θα ελαττωθεί και τε‐
λικά θα φθάσει το απόλυτο μηδέν. Τότε η βαρύτης θα κυριαρχήσει άνευ αντιπά‐
λου δυνάμεως και θ’ αρχίσει η φάση της συρρικνώσεως του, η οποία θα είναι α‐
κριβώς αντίστροφος. Το τέλος του σύμπαντος υποστηρίζουν οι κοσμολόγοι θα εί‐
ναι και πάλι μιά μεγάλη έκρηξη. Συνεχής Ροή ή Ζωή και Θάνατος φαίνεται ότι είναι
ο αδυσώπητος κύκλος του κόσμου. Πως βγήκαν όμως όλα αυτά;
Ενεργοποιημένα πεδία. Είμαστε όπως λέει ο Χόκινς, ο Αιστάιν, ο Μπόρς, ο Μάξ
Πλάνκ, ο Φαίημαν,σε ενεργοποιημένα πεδία με πολλές δυνατότητες. Στην μεγάλη
έκρηξη εμείς είμαστε εκεί εν δυνάμει αρχέγονα σωματίδια ή νημάτια ηλεκτρονίων
με μάζα και βάρος και όχι σημεία όπως πίστευαν μέχρι τούδε για τα ηλεκτρόνια.
Μετά την Μ.Ε και αφού περάσαμε μέσα απο την άπειρη πυκνότητα και άπειρη
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θερμότητα στο τέλος όταν δημιουργήθηκαν τα στεραιά σώματα γίναμε αστρόσκο‐
νη. Εκτοτε μετά την δημιουργία του Ηλιακού μας συστήματος προ 5 δισεκατομμυ‐
ρίων ετών από την αστρόσκονη γίναμε μονοκύτταροι οργανισμοί και εξ αυτών μέ‐
σα από την εξελικτική πορεία φθάσαμε να γίνουμε άνθρωποι. Ωστόσο μετά την
αποδόμηση του ηλιακού συστήματος και πάλι θα ξαναγίνουμε αστροσκονη μέσα
στο αχανές σύμπαν.
Για να γίνουμε όμως σωστοί άνθρωποι πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον εαυ‐
τόν μας, την ψυχή μας και να αναπτύξουμε το πνεύμα μας. Να ενεργοποιήσουμε
το «Γνώθι Σαυτόν» για να αποκτήσουμε Αυτογνωσία. Όταν αποκτήσουμε αυτό το
πεδίο μέσα μας τότε θα στραφούμε στον διπλανό μας, ο οποίος αν κι’ αυτός έχει
συνειδητοποιήσει τον ρόλον του σαν συμπαντικό ον, θα μπορέσουμε να ενωθούμε
σε μιά ενιαία συμπαντική συνειδητότητα. Τι υπολείπεται; Το ποτάμι δεν γυρίζει
πίσω. Ο κόσμος δεν πρέπει να προχωρήσει σε μία ολοκληρωτική παγκοσμιοποίηση
και μαζοποίηση του ανθρώπου. Χρειαζόμαστε μία νέα συλλογικότητα, οικουμενι‐
κότητα και συμπαντικότητα. Μόνον αν κατανοήσουμε ότι είμαστε όλοι σπόροι του
Σύμπαντος και η διαφορά μας έγκειται στο επίπεδο συνειδητότητος και γνώσης
που αλλάζουν την ψυχοπνευματική μας κατάσταση, τότε θα μπορέσουμε να συ‐
νεννοηθούμε.
Το Βρεφικό Σύμπαν.
Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου ονομάζεται το ίχνος, ή υπόλειμμα
της ακτινοβολίας που εξέπεμπε το σύμπαν όταν βρισκόταν σε κατάσταση εξαιρε‐
τικά μεγάλων θερμοκρασιών και πιέσεων. Αντιστοιχεί σε ακτινοβολία μέλανος
σώματος, θερμοκρασίας 2,73 Κ (Kelvin) και έρχεται από όλες τις κατευθύνσεις.
Παρουσιάζει μεγάλη ισοτροπία και ομοιογένεια. Η ύπαρξη μιας τέτοιας ακτινοβο‐
λίας είχε προβλεφθεί ήδη από το 1940 θεωρητικά από τον Τζορτζ Γκάμοφ και άλ‐
λους. Οι Άρνο Πενζίας (Penzias) και Ρόμπερτ Γουίλσον (Wilson) όμως ήταν αυτοί οι
οποίοι επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις. Το 1965 με τη βοήθεια μιας κεραίας κερα‐
τοειδούς σχήματος, την οποία οι ίδιοι κατασκεύασαν, ανακάλυψαν μια ακτινοβο‐
λία για την οποία αγνοούσαν την πηγή της, καθώς την λάμβαναν από κάθε κατεύ‐
θυνση. Υπολόγισαν πως η ακτινοβολία αυτή αντιστοιχούσε σε ακτινοβολία μελα‐
νού σώματος 3,5 K. Την ονόμασαν Κοσμική Ακτινοβολία Μικροκυμάτων Υποβά‐
θρου γνωστή και ως Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου. Αργότερα, ο δο‐
ρυφόρος COBE (Cosmic Backround Explorer) έκανε πιο λεπτομερείς μετρήσεις και
υπολόγισε την θερμοκρασία στα 2,7 K, όπως σήμερα είναι γνωστό.
Ενώ μερικοί ασχολούνται με ανόητους πολέμους, κάτι άλλοι ημίθεοι της γνώ‐
σης κοιτάζουν τον ουρανό και ψάχνουν να βρουν τον σκοπό και το νόημα της ζωής
στον πλανήτη μας. Αυτοί διεισδύουν υπερβολικά μπροστά και φθάνουν σε βάθος
άνω των 10 δισεκατομμυρίων ετών φωτός, σχίζουν τα διαδοχικά διαφράγματα
που μας χωρίζουν από το σύμπαν για να το ιδούν τότε που είχε γεννηθεί και είχε
βγει από το πρωτόγονο ‘αυγό’ του.
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Το βρεφικό Σύμπαν

Εχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα αρκετές ερμηνείες, οι οποίες προτείνουν νέες
φυσικές θεωρίες για να εξηγήσουν γιατί το σύμπαν δεν κατέρρευσε που έως τώρα
δεν έχουν επιβεβαιωθεί από πειράματα ή αστρονομικές παρατηρήσεις. Στη βαρύ‐
τητα αποδίδει μια ομάδα φυσικών από την Ευρώπη το γεγονός ότι το σύμπαν δεν
κατέρρευσε λίγο μετά τη Μ.Ε. Θεωρούν ότι η καμπύλωση του χωροχρόνου, δηλα‐
δή η βαρύτητα, σταθεροποίησε το σύμπαν σε εκείνο το στάδιο, με συνέπεια αυτό
να «επιβιώσει» από την απότομη διαστολή. Είναι γνωστό ότι το άθροισμα των θε‐
τικών και των αρνητικών δυνάμεων στο Σύμπαν ισούται με μηδέν. Σύμφωνα μ’ αυ‐
τή τη θεωρία το Σύμπαν δεν έχει ανάγκη κάποιου δημιουργού, είναι δηλαδή αυ‐
τοδημιουργητο. Κι εδώ μπαίνει το ερώτημα γιατί τα Ιερατεία θέλουν να μας κατα‐
ναγκάσουν να πιστεύουν σ’ έναν θεό‐δημιουργό…
Θα λέγαμε ότι οι επιστήμονες είναι μπροστά από τις εξελίξεις και κοιτάζουν στο
παρελθόν για να προσδιορίσουν το μέλλον. Κατά τον ίδιο τρόπο η ανθρωπότης εί‐
ναι πίσω από την νέα ηθική της Ειρήνης και της τεχνολογίας, που επιβάλλει η ρα‐
γδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Όταν θα προσαρμώσει την συμπερι‐
φορά της σύμφωνα με την νέα Ηθική της Ειρήνης και της Τεχνολογίας ο κόσμος
μας θα έχει προχωρήσει ορισμένες δεκαετίες ή και εκατονταετίες μπροστά. Αυτό
το κυνήγι της προσαρμογής στην ταχυτάτη και συνεχή αλλαγή και την προσαρμο‐
γή στις σύγχρονες εξελίξεις θα είναι ο μόνιμος βραχνάς της κοινωνίας μας. Οι φω‐
τογραφίες του νεαρού σύμπαντος ακόμη δεν έχουν αναλυθεί και μελετηθεί και
δεν έχουν δώσει απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα, ήτοι:
‐ Επεκτείνεται (διαστέλλεται) το Σύμπαν;
‐Πότε παρουσιάσθηκαν οι πρώτοι Γαλαξίες;
‐ Ποια είναι έκτοτε η εξέλιξη των Γαλαξιών;
Στα όρια του χώρου και του χρόνου Βρισκόμαστε στα όρια του χρόνου και του
χώρου κι’ αυτό είναι ένα μεγαλειώδες κατόρθωμα του ανθρώπου και της επιστή‐
μης που γεννήθηκε σ’ αυτόν τον ευλογημένο τόπο, χάρις στη σοφία του Ηρακλεί‐
του, την έμπνευση του Αναξιμάνδρου, την παρατηρητικότητα του Αρίσταρχου, την
λογική και τους ορισμούς του Σωκράτους, το πρώτο μαθηματικό θεώρημα του Πυ‐
θαγόρα και των λοιπών Ελλήνων σοφών. Η νέα συμπαντική συνειδητότητα που θα
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αφυπνίσει τον κόσμο μας οδηγεί στο Γνώθι Εαυτόν, στο σωκρατικό δαιμόνιο και
στην Γνώση που είναι ανάμνηση κατά Πλάτωνα και Γιούγκ των ξεχασμένων.
Να ενεργοποιήσουμε την Μνημοσύνη που έχει παραμεριστεί από την Λησμο‐
σύνη. Αυτά μας οδηγούν στην διεύρυνση της ψυχοπνευματικότητας μας για να
αποφεύγουμε τις κακοτοπιές. Να σταματήσουμε να αιτιόμεθα τους άλλους. Οτι
δηλαδή φταίει ο άλλος και όχι εμείς. Ο κάθε μορφής εξουσιαστής και όχι εμείς
που τον ψηφίσαμε και τον στρηρίζουμε θετικά ή παθητικά. Γιατί εμείς επιλέξαμε
τον ρόλο του εξουσιαζόμενου ενώ είμαστε πλασμένοι απο την ίδια ύλη και ενέρ‐
γεια και υπακούουμε στους ίδιους φυσικούς νόμους και κανόνες μέσα στο Σύμπαν
με τον εξουσιαστή μας. Να σταματήσουμε να ζητάμε βοήθεια απο το θεό που α‐
κόμη δεν τον συναντήσαμε, διότι πιθανόν να μην υπάρχει, αλλα και να υπάρχει
βρίσκεται σε απόσταση 14 δισεκατομ ετών φωτός, ή και σε άλλο σύμπαν ή και μέ‐
σα μας. Με εμας θα ασχοληθει;
Είμαστε μέρος του θείου. Είναι καιρός λοιπόν ν’ αντιληφθούμε ότι κι’ εμείς εί‐
μαστε μέρος του θείου και επομένως και εμείς εν μέρει είμαστε θεοί και συμμετέ‐
χουμε στην συμπαντική δημιουργία σαν συνδημιουργοί. Οι πολιτικοί και το ευρύ‐
τερο κατεστημένο είναι σχεδόν ανυποψίαστο για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας,
στον κόσμο και στο Σύμπαν. Έχουμε να κάνουμε με αμαθείς και αμόρφωτους ε‐
ξουσιαστές, που δεν κατανοούν την εποχή μας. Η τραγικότητα της εποχής μας ‐
που κυριαρχείται απο την Επιστήμη‐Τεχνολογία και την Γνώση‐είναι ότι οι ηγέτες
μας είναι αμαθείς, μικρόνοες υλιστές και στείροι γραφειοκράτες.
Οι πρώτοι Γαλαξίες Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν μια μικρή περιοχή του διαστή‐
ματος κοντά στην Μεγάλη Άρκτο που περιλαμβάνει 1500 Γαλαξίες συγκεντρωμέ‐
νους όλους μαζί, όπως ήσαν το πρώτο δισεκατομμύριο χρόνια μετά την Μ.Ε (Big
Bang). Όταν λέμε ότι ήτο ηλικίας ενός δισεκατομμυρίου ετών είναι πολύ μικρός
χρόνος για το σύμπαν, το οποίον είναι σήμερα 15‐17 δισεκατομμυρίων ετών. Είναι
ορατός ο ορίζοντας του μικρότατου τότε σύμπαντος, που ακόμη δεν είχε ξεχειλώ‐
σει στα σημερινά του όρια. Κι' εμείς είμαστε εκεί μέσα σ’ αυτήν την φωτογραφία
με τις αχνές και ελάχιστα ορατές κουκίδες των γαλαξιών, που ακόμη δεν είχαν ε‐
ξελιχθεί όπως είναι σήμερον. Τα μόρια μας έχουν ασφαλώς καταγράψει την αγω‐
νία και τον φόβο εκείνης της τρομακτικής εκρήξεως, που είχε συμβεί πριν ενός δι‐
σεκατομμυρίου χρόνων, αλλά όλες τις αλλαγές που υπέστημεν στο διάβα της αιω‐
νιότητας και της αέναης ροής μας μέσα στο ποτάμι του χρόνο‐χώρου, σύμφωνα με
την ρήση του Ηρακλείτου. Ανακαλύψαμε λοιπόν το Σύμπαν σε βρεφική του ηλικία.
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1500 Γαλαξίες στο βρεφικό σύμπαν

Ψάχνοντας δηλαδή στα παλαιά ντουλάπια του Σύμπαντος βρήκαμε αυτή την
μοναδική παμπάλαια οικογενειακή φωτογραφία, όταν τούτο ήτο σε παιδική ηλικί‐
α. Είναι το ίδιο σαν να βρεις τη φωτογραφία του μακρινού σου προγόνου που έζη‐
σε στα προϊστορικά χρόνια. Εσύ Άνθρωπε της αιωνιότητας μέσα στην φευγαλέα
ύπαρξη σου σαν άνθρωπος πάνω στην Γη, πριν πάρεις διαβατήριο για την επι‐
στροφή σου στην αιωνιότητα σαν συμπαντικό είδος, πρέπει να αποκτήσεις Συνεί‐
δηση. Όμως αντί να φιλοσοφείς εσύ κατατρύχεσαι με ανούσια πράγματα, υλική
αποθησαύριση, πολέμους και τον φόβο του θανάτου.

Οι Πλειάδες

Ο Προορισμός και η Κατάληξη του Σύμπαντος Μερικοί λένε ότι ο Κόσμος θα τε‐
λειώσει μέσα στο Πυρ, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε. Κάποιοι άλλοι λέγουν ότι
θα καταλήξει στον Πάγο, καθώς με την συνεχή επέκταση του θα χάσει όλη την
θερμότητα του. Ακρίβώς όπως ο Robert Frost φαντάσθηκε δύο πιθανές καταλήξεις
της Γης στο ποίημα του, οι κοσμολόγοι προβλέπουν δύο πιθανές καταλήξεις για το
Σύμπαν, ήτοι:
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Πρώτη εκδοχή. Ατελεύτητη επέκταση του στο χώρο‐χρόνο
Δεύτερη εκδοχή. Θα υπάρξει μεγάλη σύγκρουση (Big Crunch) ύστερα απο πολ‐
λά δισεκατομμύρια χρόνια.
Η εξέλιξη του Σύμπαντος διέπεται από δύο αντικρουόμενες τάσεις:
α/ της απωθητικής δύναμης που τείνει το σύμπαν προς επεέκταση και
β/ της έλκτικής δύναμης (δύναμη βαρύτητος) η οποία τείνει στην επιστροφή
στον αρχικό πυρήνα.
Το Σύμπαν επεκτείνεται.Στην παρούσα φάση σύμφωνα με τις επιστημονικές
μετρήσεις το σύμπαν ευρίσκεται σε επέκταση. Η τάση προς επέκτασιν μετράται
απο την σταθερά του Hubble, ενώ η δύναμη της βαρύτητος εξαρτάται από την πυ‐
κνότητα και πίεση της ύλης στο Σύμπαν. Εάν η πίεση της ύλης είναι χαμηλή, όπως
είναι η περίπτωση με τις περισσότερες γνωστές μορφές της ύλης, η μοίρα του Σύ‐
μπαντος θα καθοριστεί απο την πυκνότητα. Εάν η πυκνότητα είναι μικρότερη απο
την κρίσιμη πυκνότητα, η οποία είναι ανάλογη προς το τετράγωνο της σταθεράς
του Hubble, τότε το Σύμπαν θα επεκτείνεται για πάντα. Εάν η πυκνότητα του σύ‐
μπαντος είναι μεγαλυτέρα από την κρίσιμη πυκνότητα, τότε η βαρύτητα θα υπερι‐
σχύσει τελικά και το σύμπαν θα καταρρεύσει εκ νέου μόνον του. Αυτή η κατάρ‐
ρευση καλείται «Big Crunch» (Μεγάλη Σύγκρουση)σε αντιδιαστολή προς την Big
Bang (Μεγάλη Εκρηξη) Ωστόσο οι πρόσφατες παρατηρήσεις των Supernova δεί‐
χνουν ότι η επέκταση του σύμπαντος είναι στην πραγματικότητα επιταχυνόμενη,
δηλαδή τούτο αυξάνει την ταχύτητα του. Τούτο συνεπάγεται τον σχηματισμό ύλης
με ισχυρή αρνητική πίεση, όπως η κοσμολογική σταθερά. Αυτή η παράξενη δημι‐
ουργία ύλης αναφέρεται μερικές φορές ως «μαύρη ενέργεια» (dark energy). Εάν η
μαύρη ενέργεια παίζει στην πραγματικότητα ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του
σύμπαντος, τότε κατά πάσα πιθανότητα το Σύμπαν θα συνεχίσει την επέκταση του
για πάντα. Επ’ αυτού υπάρχει μεγάλη ομοφωνία μεταξύ των κοσμολόγων ότι η
συνολική πυκνότητα της ύλης είναι ίση προς την κρίσιμη πυκνότητα. Τούτο είναι
απόδειξη ότι το Σύμπαν είναι διαστημικώς επίπεδο, θέση που υποστήριζαν και οι
αρχαίοι Έλληνες. Κατά προσέγγιση τα 3/10 τούτου αποτελείται από ύλη χαμηλής
πιέσεως, το πλείστον εκ της οποίας πιστεύεται ότι είναι μη βαρυτική (non‐
baryonic), δηλαδή «μαύρη ύλη». Τα υπόλοιπα 7/10 πιστεύεται ότι είναι υπό αρνη‐
τικήν πίεσιν «μαύρη ενέργεια» (black energy), όπως η κοσμολογική σταθερά. Εάν
τούτο αληθεύει, τότε το Σύμπαν θα συνεχίσει την επεκτατική του απομάκρυνση.
Από φιλοσοφικής απόψεως κάθε τι που γεννάται είναι καταδικασμένο να πεθάνει,
δεδομένου ότι όλα μέσα στο Σύμπαν υπακούουν στον Συμπαντικό Νόμο: Το Το
σύμπαν είναι αθάνατο ως σύνολον δεν είναι δυνατόν να πεθάνει διότι κατά τους
Έλληνες είναι αγέννητο και αιώνιο. Οι Κόσμοι όμως μέσα σ’ αυτό που γεννήθηκαν
από κάποιο αίτιο (από κάποιον παλμό)‐μεταξύ δε αυτών και ο δικός μας‐ υπακού‐
ουν στον αδυσώπητο Νόμο της Γεννήσεως‐Ωριμάνσεως και του Θανάτου. Οι άτε‐
γκτοι Συμπαντικοί Νόμοι δεν θα κάνουν εξαίρεση στον δικό μας Κόσμο να επεκτεί‐
νεται και να φουσκώνει συνεχώς και να ζει στο διηνεκές.
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Ο Αέναος Κύκλος της Ζωής Βέβαια αυτά δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν
πειραματικά, διότι θα συμβούν σε δισεκατομμύρια χρόνια. Επομένως ο καθένας
μπορεί να καταθέσει την άποψη του, η οποία μολονότι δεν είναι άποψη ειδικού,
όμως ενέχει μιά φιλοσοφική σκέψη. Ο Κόσμος μας θα αποφύγει την τελεολογική
τύχη όλων των πραγμάτων μέσα στο Σύμπαν; δηλαδή: γέννηση‐ωρίμανσις‐
θάνατος; Τούτο γεννήθηκε με την Μ.Ε θα ωριμάσει σε 15 περίπου δισεκατομμύ‐
ρια χρόνια‐τόσο υπολογίζεται η μέση ζωή του‐ και τελικά σε ένα χρονικό διάστημα
θα πεθάνει, είτε με την Μεγάλη Συρρίκνωση ή και με την διάλυση του στο Χάος.
Ωστόσο, μεγάλο μέρος της επιστήμης λειτουργεί με βάση την αρχή ότι ο φυσικός
κόσμος είναι αυτο‐οργανωμένος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την αστρονομία και τη
βιολογία, οι οποίες κάποτε εξηγήθηκαν ως η δράση μίας θεότητας, και τώρα θεω‐
ρούνται φυσικές και αυτόματα αυτο‐οργανωμένες.[
Οι Έλληνες για τον Θεό και το Σύμπαν Η θρησκευτική αντίληψη στην αρχαία Ελ‐
λάδα δεν εκφράστηκε μόνο από την λατρεία των 12 Ολυμπίων θεών, αλλά και από
την Ορφική διδασκαλία, την θεογονία του Ησιόδου και τα Μυστήρια (Ελευσίνια,
Δελφικά, Καβείρια κ.α.) Η αρχαία Ελληνική θρησκεία είναι Ιδεοκρατική. Εκφράζει
την ενότητα και την ατομικότητα ταυτόχρονα. Θεός εξωσυμπαντικός, εκτός της
Κοσμικής νομοτέλειας, δεν υφίστανται στον Ελληνικό Κόσμο.
Θεότης η Συμπαντική Φύση. Ο Ξενοφάνης είπε:«`Εν το Παν» κι’ επίσης:«Είς και
ασώματος ο Θεός και δεν μοιάζει με τους θνητούς, ούτε στο σώμα ούτε στην σκέ‐
ψη».
«Κοσμικός Νούς» είναι το υπέρτατο όν, κατά τον Αναξαγόρα.
Ο Κόσμος είναι «αΐδιος» (άνευ αρχής ή τέλους), δίδασκε ο Φερεκύδης.
Ο Αναξίμανδρος αποκαλούσε το θείον «άπειρον, αθάνατον και ανώλεθρον». Ο
Πυθαγόρας (όστις ανήγαγε τα μαθηματικά σε μυστικιστική διδασκαλία), είπε ότι
υπάρχουν δύο Κόσμοι:
α/ Ο «νοητός» που έχει ως αρχή την «Μονάδα» (ο Κύκλος, που δεν έχει αρχή ή
τέλος) και
β/ ο αισθητός που εκφράζεται με την μορφή της «ιεράς»Τετρακτύος (1+2+3+4
= 10, τέλειος αριθμός. Αυτή συμβολίζει τις ‘4’ συμπαντικές δυνάμεις (ήτοι: Βαρυτι‐
κή, Ηλεκτρομαγνητικη, Πυρηνική, Ασθενής Ακτινοβολία), αλλά και τα ‘4’ στοιχεία
της Φύσεως ήτοι:[ (Γη (=σώμα), Υδωρ (=συναίσθημα), Αήρ (=διάνοια), Πυρ
(=ανωτέρα νοημοσύνη)].
Ο Πυθαγόρας δίδαξε και την «Τριμερή Φιλία», ήτοι:Την Φιλία των θεών προς
τους ανθρώπους, των ανθρώπων προς τους θεούς και της φιλίας μεταξύ των αν‐
θρώπων.
Την τελευταία αντέγραψε ο Χριστιανισμός με το «Αγαπάτε αλλήλους», αλλά
δυστυχώς δεν την τήρησαν οι Χριστιανοί και πρώτο το ιερατείο τους. Τις δύο άλλες
τις αγνόησε. Αντί της φιλίας προς τον Θεό επέβαλε τον φόβο Θεού. Και αντί της
φιλίας του θεού προς τους ανθρώπους επέβαλε έναν φοβερό, τρομερό και εκδικη‐
τικό Θεό.
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Ο Ηράκλειτος μίλησε για δύο θεμελιώδεις αρχές, ήτοι:
α/ το «αείζωον πυρ» (ή συμπαντική ενέργεια) και
β/τον θεϊκό Λόγο (Κοσμική Αρμονία)
Δίδαξε: «Από τα Πάντα το Εν και απο το Εν τα Πάντα» Οι“ εμπνευστές” της Και‐
νής Διαθήκης αντέγραψαν στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο με το γνωστό «Εν αρχή ήν
ο Λόγος και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν και Θεός ήν ο Λόγος».
Ο Χριστιανισμός χρησιμοποίησε την Ελληνική γλώσσα για να διαδοθεί και δανεί‐
στηκε αφειδώς από την Ελληνική φιλοσοφία και λατρεία για να αποκτήσει κύρος.
Ωστόσο ποτέ δεν ομολογούν την πρώτη πηγή εμπνεύσεως και ακόμη χειρότερον ότι
κατηγορούν τον Ελληνισμό ως ειδωλολατρικό και θέλουν να τον καταστρέψουν.
Οι αρχαίοι Έλληνες έβαλαν σε Τάξη το Σύμπαν Είπαν ότι το Σύμπαν είναι ένα
αδιαίρετο σύνολον και όλα σ’ αυτό συσχετίζονται προς άλληλα και αλληλοεπι‐
δρούν μεταξύ τους. Μέσα στον κόσμο (Σύμπαν) ισχύει ο Παγκόσμιος Φυσικός Νό‐
μος, που συμβάλλει στην συμπαντική ισορροπία. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν βαθειά
γνώση του Παγκόσμιου Συμπαντικού Νόμου και τον τηρούσαν με ευλάβεια, σεβό‐
μενοι τη Φύση και όλα τα όντα της.
Ο Λεύκιππος, Δημόκριτος, Επίκουρος κ.α δεν δέχονταν ότι θεός είναι ο δημι‐
ουργός του Σύμπαντος και διετύπωσαν ότι ο Μικρόκοσμος και Μακρόκοσμος είναι
ένα και το αυτό. Η Πυθαγόρεια Κοσμολογία δέχεται τον Ερωτα (=Βαρύτητα) και
την Εριν (=Εντροπία) σαν τις δύο αντίθετες συνιστώσες που διατηρούν την ισορ‐
ροπία του Σύμπαντος. Η Βαρύτης έλκει τα πράγματα και δημιουργεί δομές της
Φυσικής, ενώ η Εντροπία προσπαθεί να φέρει τα συστήματα της Φύσεως σε κατά‐
σταση αταξίας και να τα αποδομήσει. Η ισορροπία μεταξύ της βαρύτητος και της
εντροπίας καθορίζει την δομήν όλων των αστέρων. Επομένως οι εκάστοτε νίκες
του ενός επί του άλλου είναι προσωρινές και ποτέ τελικές. Όλα λοιπόν αλλάζουν
στο χωρο‐χρόνο σύμφωνα με την Ηράκλεια ρήση. Μετά την επιβολή των δογματι‐
κών κοσμοπολιτικών θρησκειών θέλουν τον κόσμο ακίνητο. Διεσπάσθη η κοσμοα‐
ντίληψη για το θείον και την Φύση, την οποία δαιμονοποίησαν κατηγόρησαν δε
τους Ελληνες σαν ειδωλολάτρες που πίστευαν σε δεισιδαιμονίες. Στον Ελληνικό
κόσμο η θεολογία με την επιστήμη συμβάδιζαν αρμονικά. Με την επιβολή του Ι‐
ουδαιοχριστιανισμου η θεολογία ακολούθησε τον δικό της δογματικό δρόμο και η
επιστήμη τον δικό της με αποκλίνουσα πορεία. Αυτή η ξεχωριστή πορεία αντικα‐
τοπτρίζει και την διάσταση μεταξύ της επιστήμης‐τεχνολογίας και της παγκόσμιας
κοινωνίας, μιάς διάστασης που αποκλίνει από την λογική και την αλήθεια και ρέ‐
πει προς το μεταφυσικό, τα θαύματα και τον άκρατο πλουτισμό.
Ο Πυθαγόρας μίλησε:
‐ για την διαστολή του Σύμπαντος την οποία και υπελόγισε,
‐ για το πεπερασμένο Σύμπαν, το οποίον και υπελογίζεται,
‐ για την ύπαρξη ουρανίου κανάβου συντεταγμένων και για Αστοφυσική,
‐ για την ύπαρξη ειδικών σφαιρικών μηνίσκων στα σύμπαντα, που οι ιδιότητες
τους και η συμπεριφορά τους μοιάζει με τις Μελανές Οπές,
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‐ για υποατομική Φυσική, για Φυσική υψηλής ενέργειας και για δονούμενο Σύ‐
μπαν Μας έδωσε ακόμη το περίφημο σχέδιο της Αρμονίας των Ουρανίων Συμπά‐
ντων κλπ («Μυστικός Κώδιξ του Πυθαγόρα», Ιων. Δάκογλου)
Συνολοθεωρία και Σχετικότητα‐ Εμπόδια στην Σκέψη Στις μέρες μας η επιστήμη
της Κοσμολογίας και της Φυσικής είναι υποταγμένες στο δόγμα της Συνολοθεωρί‐
ας και της θεωρίας της Σχετικότητος. Σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου δίκην
νέας θρησκείας έχουν επιβληθεί κατά τρόπον δογματικό, όχι προς εξυπηρέτησιν
της αλήθειας αλλά για να μην κλονισθεί το δόγμα της θεωρίας της Σχετικότητος
του «μεγάλου Εβραίου μύστη» Αλβέρτου Αϊνστάιν. Αυτή η νέα σχολή επιχειρεί να
κατεδαφίσει το μεγαλοπρεπές επιστημονικό και ορθολογικό οικοδόμημα των Θα‐
λή, Πυθαγόρα, Αρχιμήδη, Ευδόξου, Ευκλείδη και Πλάτωνα ως ξεπερασμένο και
αναχρονιστικό. Εάν τούτο επιτευχθεί ασφαλώς θα ζήσουμε ένα νέο μεσαίωνα και
το «ες γην φέρειν» τον πολιτισμό. Αυτήν την φορά δεν θα καταστρέψουν αγάλμα‐
τα και ναούς των Ελλήνων –αυτά τα τελείωσαν τον 3ον μ.Χ αιώνα ‐αλλά τα επι‐
στημονικά θεμέλια της ανθρωπότητος. Οι νέοι επιστημονικοί κατεδαφιστές είναι
οι εφευρέτες της θεωρίας των Συνόλων (Κάντορ, Χίλμπερτ, Κλάιν κ.α) Αυτή όχι μό‐
νον είναι ξεπερασμένη αλλά και οικτρά αποτυχημένη[Δαυλός τ. 291 Συνολοθεω‐
ρία και Σχετικότητα‐Το Σύμπαν παραμένει Ευκλείδειο, του μαθηματικού Παν. Αδα‐
μάκου ] Αλλά ας δούμε τι το καινούργιο προβάλλει η εν λόγω θεωρία;
Κατά τον μαθηματικό και φιλόσοφο Αδαμάκο:
1/ Η θεωρία της Σχετικότητος είναι ξεπερασμένη. Κι’ όμως αυτή ταλαιπώρησε
και ουσιαστικά έβαλε στο «καλαπόδι» την επιστημονική σκέψη εδώ και άνω του
ενός αιώνος.
2/ Οι αντιφάσεις. Από το βιβλίο του «πατριάρχη» της Συνολοθεωρίας Δαυίδ
Χίλμπερτ, «για το άπειρον» παρουσιάσθησαν αντιφάσεις, στην αρχή σποραδικά
και αργότερα οδυνηρές και απειλητικές.
3/ Η Επιστημονική Τρομοκρατία.Κανείς απο τους σύγχρονους επιστήμονες δεν
τολμά να αμφισβητήσει ανοιχτά τις ως άνω θεωρίες έστω κι’ αν πολλοί διαφω‐
νούν κατ’ ιδίαν. Εαν διαφωνήσουν επικρέμαται στην κεφαλή τους ο κίνδυνος της
απορρίψεως και του παραμερισμού τους. (περίπτωση Ντέντεκιντ και Φρέγκε οι
οποίοι ενέδωσαν στην θεωρία Κάντορ)
4/ Ο Γκέντελ απέδειξε ότι δεν θα μπορέσουν να αποδείξουν όλες τις αλήθειες
περί του σύμπαντος, διότι δεν μπορούν ούτε ν’ αποδειχθούν ούτε να απορριφ‐
θούν. Επομένως θα μείνουν στην σκιά του Ευκλείδη.
5/ Η Καντοριανή «σκέψη» επεβλήθη για να συμμορφωθούν προς την επιταγή
Αινστάιν, ο οποίος είπε ότι «πρέπει να εγκαταλειφθεί η Ευκλείδειος Γεωμετρία»
επειδή τάχα δεν ήτο συμβατή με το ελλειπτικό σύμπαν. Και ω! ΄του θαύματος α‐
ποβλήθηκε απο τα Ελληνικά σχολεία ο δικός μας Ευκλείδης για να τιμήσουμε τον
Εβραίο «θεό» της επιστήμης Albert Einstain. Το Αθηναικό Κράτος λοιπόν αρνείται
τα Παιδιά του.

207

21ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ
Το Σύμπαν είναι Επίπεδον; Ναι το λέγει η Αμερικανική ΝΑΣΑ. Τούτο είναι η με‐
γαλύτερη διάψευση αυτών που ομιλούν για ρομβοειδές ή σφαιροειδές σύμπαν.
Τούτο έρχεται να καταδείξει την διαχρονική ισχύ της Ευκλείδιας Γεωμετρίας. Παρά
την χρηματοδοτούμενη και επιβαλλόμενη διά διαταγμάτων σκέψη των Αινσταιν
και Καντορ αποδείχθηκε με την Ευκλείδια Γεωμετρία ότι το Σύμπαν είναι επίπεδο,
δηλαδή είναι ένα σύμπαν στο οποίον ισχύει το Πυθαγόρειο θεώρημα. Αντίθετα
δεν ισχύει η βαρύγδουπη θεωρία της Σχετικότητος που τόσο θόρυβο ξεσήκωσε τον
προηγούμενο αιώνα. Αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά η Αμερικανική NASA στην ιστο‐
σελίδα της με τίτλο «Is the Universe Infinite ;» Και πράγματι καταλήγει στο συμπέ‐
ρασμα ότι: Το σύμπαν είναι επίπεδο και συνεχώς επεκτεινόμενο» (The universe is
flat, like a sheet of paper. That is the result confirmed by the WMAP science) Κι’ αυ‐
τό φυσικά δεν βγήκε δογματικά, αλλά κατόπιν ενδελεχών επιστημονικών μετρή‐
σεων δι’ οργάνων.
Η Θεωρία της Σχετικότητος δεν είναι Πανάκεια. Παρά τις τροποποιήσεις των
Καραθεοδωρή –Γκρόσμαν σε πρώτο στάδιο και του Φρίντμαν και άλλων σε δεύτε‐
ρο, δεν μπόρεσε ουσιαστικά να δώσει καμιά αληθινή απάνταση, ή επαλήθευση
και εφαρμογή. Πέραν του ότι κατά τρόπον ανεπίτρεπτο έχει οικειοποιηθεί τις ανα‐
καλύψεις άλλων, όπως του Johann von Sondner (1776‐1833) «περί της στρεβλώ‐
σεως του φωτεινών ακτίνων του Ερμή», αντέγραψε ακόμη αυτούσια και τα σφάλ‐
ματα αυτής της θεωρίας ο «μεγάλος» σοφός.
Aντέγραψε ακόμη και την θεωρία των «μελανών οπών» οι οποίες ανεκαλύφ‐
θησαν δύο αιώνες πριν με την σωματιδιακή Φυσική και την Ευκλείδια Γεωμετρία
του John Mitchell. Η θεωρία της Σχετικότητος του Αϊνστάιν κατερρίφθη και απο τα
πειράματα του 1983 (επικοινωνία διδύμων φωτονίων) Το σύμπαν λοιπόν εις πεί‐
σμα των Αινστάιν, Κάντορ κλπ είναι επίπεδον με πιθανότητα λάθους μόλις 2%.
Τούτο είναι 100% Ευκλείδειο, δηλαδή ένα σύμπαν στο οποίον ισχύει το Πυθαγό‐
ρειο θεώρημα.
Ομως μην αναμένετε στην γενιά που ζούμε να ακούσετε ότι η θεωρία της Σχε‐
τικότητος είναι χρεωκοπημένη. Ισως αυτό θα γίνει όταν θα φύγουν όλοι αυτοί οι
δογματικοί που την έχουν αναγάγει σε Βιβλική Θρησκεία και επιστημονικό δόγμα.
Γιατί κάθε νέα αλήθεια που προκύπτει απο την επιστημονική έρευνα καπελώνεται
με την απλοποίηση ότι «κι’ αυτό είχε προβλεφθεί απο την θεωρία της σχετικότη‐
τος» Η σχολή των Κάντορ, Χίλμπερ, Κλάιν κατόρθωσε και έδωσε βραβείο Νόμπελ
στον Αινστάιν όχι για την δική του θεωρία, αλλά για την θεωρία του «φωτοηλε‐
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κτρικού φαινομένου» που είχε ανακαλυφθεί απο τους Ρίγκι, του Χερτζ (1887) και
Πλάνκ (1906).
Ολοι εργάσθηκαν για την προβολή ενός φανταστικού ειδώλου της επιστήμης,
όπως έγινε το ίδιο και στην ψυχανάλυση με τον επίσης Εβραίο Σίγκμουντ Φρόυντ.
Εκαναν σειρά τροποποιήσεων στην θεωρία του για να τις προσδώσουν επιστημο‐
νικό κύρος και να την κάνουν λειτουργική. Με την ίδια μέθοδο παλαιότερον κά‐
ποιος άλλος ομόθρησκος τους, ο Σαούλ (Παύλος) έκοβε και έρραβε τα Ευαγγέλια
για να θεμελιώση τον μύθο του Ιησού ως υιού του Θεού. Με τον Αινστάιν απο‐
σκοπούν να φτιάξουν το ίνδαλμα του θεμελιωτού της επιστήμης, τίτλο που έχουν
δικαιωματικά οι Ελληνες. Αποστερώντας αυτόν τον τίτλο απο τους Ελληνες, οι άλ‐
λοτε βοσκοί της ερήμου, επιδιώκουν να γίνουν οι πνευματικοί φωστήρες της οι‐
κουμένης. Θεωρούν ότι με μιά πανθρσκεία που θα βασίζεται στην εβραική Βίβλο
και μιά επιστήμη που να δοξάζει τον «Αγιο»Αινστάιν στους αιώνες των αιώνων θα
έχουν επιτύχει την απόλυτη πνευματική κυριαρχία (υποδούλωση) του κόσμου.

Η Αμφιλεγόμενη Προσωπικότητα του Αϊνστάιν

Ο Αϊνστάιν έκανε μια μεγάλη τομή με τη Θεωρία της Σχετικότητας, εισάγοντας
κάποιες ιδέες που δεν θέλουμε καν να τις συζητάμε, ενώ τις χρησιμοποιούμε. Έ‐
βαλε δύο καινούργια στοιχεία: το Σύμπαν μας δεν μετριέται με την Ευκλείδειο Γε‐
ωμετρία και οι διαστάσεις του είναι παραπάνω από τρεις. Εάν δεν αναλύσουμε, σε
πρακτικό επίπεδο, τι σημαίνει ένας χώρος να έχει περισσότερες από τρεις διαστά‐
σεις και να μην μετριέται με την Ευκλείδειο Γεωμετρία… Ο Αϊνστάιν όντως υπήρξε
μια μεγάλη προσωπικότητα που χάραξε νέους δρόμους στη μελέτη του σύμπα‐
ντος. Είναι δημιούργημα της εποχής του, αν και τελευταία οι θεωρίες του έχουν
ξεπερασθεί από νεώτερες. Ενεκα όμως σκοπιμοτήτων της «εκλεκτής φυλής» θεω‐
ρείται ο μέγιστος εγκέφαλος που γέννησε ως τώρα ο κόσμος. Αξιζε όμως αυτήν την
αποθέωση; Εδώ υπάρχει αρκετή αμφισβήτηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήτο
μεγάλος. Ομως με την δογματική θεωρία του έβαλε την κοσμολογία σε δογματικό
καλούπι. Και τότε πως έγινε ίνδαλμα; Οι αντίπαλοι του λένε ότι τότε που δεν υ‐
πήρχε η μικρή οθόνη τον περιέφεραν δίκην κλόουν απο πόλη σε πόλη στην τρίτη
θέση του τραίνου και αφού προκαταβολικά διαλαλούσαν με τον τύπο την άφιξη
του μεγάλου επιστημονικού εγκεφάλου, τον παρουσίαζαν σε κάποιο ξενοδοχείο
να παίζει το βιολί και κατόπιν σε κάποια αίθουσα να αναπτύσσει την βαρύγδουπη
διάλεξη περί της θεωρίας της Σχετικότητος. Οι καλεσμένοι φυσικά παραληρούσαν
απο επευφημίες που όμως στο τέλος κανείς δεν είχε καταλάβει τίποτα, όπως δεν
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καταλάβαιναν τίποτα και οι επιστήμονες περί της θεωρίας της Σχετικότητος. Ομως
όποιος τολμούσε να το πει αυτό, ή να εκφράσει κάποιο ερώτημα ή αμφιβολία ήτο
αυθορί και παρά χρήμα επιστημονικά κατεστραμμένος και εκτός επιστημονικής
κοινότητος, δακτυλοδεικτούμενος υπό όλων. Χρησιμοποίησαν πριν απο τον Γκέ‐
μπελς την αρχή της Γκεμπελικής προπαγάνδας σύμφωνα με την οποίαν «πέσε πέ‐
σε κάτι μένει». Και πράγματι έμεινε ο μύθος του Αινστάιν σαν ο άνθρωπος που
συνέλαβε με το επιστημονικό του δαιμόνιο το σύμπαν ολόκληρο και το κατέβασε
στην Γη. Εκτοτε εκατοντάδες πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι που ειδικεύθηκαν στο
αντικείμενο αυτό πήραν περίοπτες έδρες στα καλύτερα πανεπιστήμια και δίδαξαν
την στρέβλωση του χρόνο‐χώρου (με προέκταση πάντα την Σχετικοτητα) Αυτοί ερ‐
γάζονται εδώ και χρόνια να καταρρίψουν την Ευκλείδεια Γεωμετρία και να την ε‐
ξωστρακίσουν απο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ετσι μαζί με την στρέβλωση του
χώρου έχουν κατρορθώσει και την στρέβλωση και τύφλωση της νέας γενιάς, με
άφθονα χρήματα των ανύποπτων πολιτών. Το εξωφρενικότερο όμως ότι η προπα‐
γάνδα έχει περάσει και στην χώρα μας και εμείς οι απόγονοι του Ευκλείδη τον α‐
ποβάλλαμε απο τα σχολεία μας. Και μετά διερωτώμεθα. Γιατί στραβώθηκαν τα
παιδιά μας; Γιατί οι Ελληνες δεν είμαστε τώρα παραγωγικοί; Τι συνέβη που ξεπέ‐
σαμες.
Πλατωνική η Κβαντική Θεωρία Ομως υπάρχουν και οι αυθεντίες, όπως ο Χάι‐
ζενμπεργκ, που ομολογούν ότι «την Κβαντική θεωρία την πήραμε από τον Πλάτω‐
να». Τότε οι «εκλεκτοί του Θεού» εξαγριώνονται περισσότερο και χαρακτηρίζουν
απηρχαιωμένο, ξεπερασμένο και προγονολατρικό κάθε τι παλαιό. Μάλιστα φθά‐
νουν σε τέτοιο σημείο παράκρουσης ώστε να θεωρούν τις ιδέες των αρχαίων Ελ‐
λήνων σαν «ναζιστικές» και «εθνικιστικές» και να τις θέτουν εκτός νόμου,στην πυ‐
ρά, όπως έκαναν και κατά τον Μεσαίωνα.
Ο Ερως των Πυρήνων Οι Αρχαίοι πρόγονοι μας υποστήριζαν ότι δύο δυνάμεις
αντιμάχονται στον Κόσμο: Ο Ερως και η Ερις. Και για να φανεί πόσο όμοιες –αλλά
αντίθετες‐ ήσαν αυτές διαφέρουν μόνον κατά το τρίτο γράμμα. Ομως τούτο είναι
καθοριστικό της διαφοράς των. Το Ω συμβολίζει το Σύνολον, δηλαδή το όλον, ενώ
αντίθετα το Ι συμβολίζει το διάφραγμα που διαιρεί τα σύνολα. Σήμερα η Φυσική
προχώρησε σε βαθμό ώστε να εντοπίσει τις ελκτικές αυτές δυνάμεις εντός του πυ‐
ρήνος (στο εσωτερικό) του ατόμου. Ελπίζουν ότι κάποια μέρα θα φθάσουν στο
σημείο να εκπληρώσουν το μέγα όραμα «της εκπονήσεως της ενιαίας θεωρίας», ή
της «Θεωρίας των Πάντων», δηλαδή του Συμπαντικού Φυσικού Νόμου. Αυτός θα
ενοποιεί τις τέσσαρες δυνάμεις που επικρατούν στο Σύμπαν σε μία και μοναδική,
ήτοι την Βαρυτική, την Πυρηνική, την Ηλεκτρομαγνητική και την ασθενή Ακτινοβο‐
λία (η ασθενής δύναμη της ραδιενεργού αποσύνθεσης). Εδώ θα πρέπει να αναφέ‐
ρουμε ότι η δομή του ατόμου είναι εν σμικρογραφία πανομοιότυπη με την δομή
ενός ηλιακού συστήματος. Οι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Καλτέκ Σάντα
Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια και στο ΜΙΤ αντίστοιχα, προχώρησαν σε σημαντικές
θεωρητικές μελέτες επι του αντικειμένου που σχετιίζεται «με την ισχυρή δύναμη
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που κυριαρχεί στο εσωτερικό του πυρήνα». Η δύναμη αυτή ενεργεί μεταξύ των
κουάρκς (μικροσκοπικά σωμάτια) που βρίσκονται μέσα στα πρωτόνια και στα νε‐
τρόνια. Θεωρητικά φθάνουν στην θεωρία του Δημοκρίτου, ο οποίος πίστευε ότι η
ύλη συγκροτείται από βασικά στοιχεία τα οποία αποκαλούσε «άτομα» (μη τεμνό‐
μενα). Επομένως δεν έφθασαν ακόμη οι επιστήμονες στο άτομο του Δημοκρίτου.
Το γεγονός ότι επέτυχαν την τομή του –ούτω λεγομένου «ατόμου»‐δείχνει ότι δεν
έφτασαν στο πραγματικό άτομο, δηλαδή το βασικό δομικό στοιχείο των πάντων.
Το σύγχρονο άτομο δεν είναι αυτό που εννοούσε ο Δημόκριτος και Λεύκιππος. Κα‐
τά κυριολεξία η λέξη «άτομον» σημαίνει αυτό που δεν τέμνεται, δηλαδή δεν μπο‐
ρεί να διαιρεθεί περαιτέρω, Τούτο κατά τον Δημόκριτο είναι το βασικό υλικό των
Πάντων στο Σύμπαν.
Η αποκωδικοποίηση των μυστικών του Σύμπαντος Οι ανακαλύψεις της επιστη‐
μονικής ομάδος του Καλτέκ είχαν δημοσιευθεί το 1973 και οδήγησαν στη θεωρία
της Κβαντοχρωμοδυναμικής, ή QCD. Πρόκειται για εκπλήρωση παλαιού ονείρου
του ανθρώπου να εισχωρήσει στα μυστικά του Σύμπαντος και να αποκωδικοποιή‐
σει τον Συμπαντικό Φυσικό Νόμο που διέπει κάθε Συμπαντική Δημιουργία. Πι‐
στεύεται ότι αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με τις δυνάμεις όπως η Ηλεκτρομαγνητική
και η Βαρύτητα, οι οποίες αυξάνονται την ώρα που δύο σωματίδια πλησιάζουν
προς άλληλα, η ισχυρή δύναμη μειώνεται όταν δύο κουάρκ πλησιάζουν προς άλ‐
ληλα. Στα κουάρκ η δύναμη αυτή ενεργεί αντίστροφα και μοιάζει ωσάν να ήσαν
δεμένα με ελαστικό δεσμό και να έλκονται προς άλληλα κάθε φορά που προσπα‐
θούν να απομακρυνθούν. Οσο πιό μακριά απομακρύνονται αλλήλων τόσο εντονό‐
τερη είναι η επιθυμία (Ερως) τους να επανενωθούν. Οσο όμως πλησιάζουν προς
άλληλα τόσο περισσότερο αυτή μειώνεται. Οι δύο δυνάμεις που εμφανίζονται εί‐
ναι η ασθενής δύναμη που παρατηρείται στην διαδικασία της ραδιενεργού απο‐
σύνθεσης και η ισχυρή δύναμη, που ενεργεί μεταξύ των κουάρκς.
Κοινό Μοντέλο Κοινό Μοντέλο είναι η θεωρία η οποία περιγράφει κάθε γνώρι‐
σμα και στοιχείο της Φυσικής, που ενεργεί μεταξύ φορτισμένων σωματιδίων. Στον
πρακτικό τομέα το έργο τους βοηθάει στην εκπόνηση του Κοινού Μοντέλου και
στην ερμηνεία φαινομένων, όπως η κίνηση ενός νομίσματος που περιστρέφεται
πάνω στο τραπέζι.. Οι κινήσεις του νομίσματος εξαρτώνται απο θεμελιώδεις δυ‐
νάμεις μεταξύ των συστατικών του στοιχείων: πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια.
Παγκόσμιος Συμπαντικός Νόμος Οι επιστήμονες οραματίζονται να βρουν κά‐
ποια μέρα το πρότυπο της δημιουργίας του σύμπαντος, ήτοι τον Παγκόσμιο Συ‐
μπαντικό Νόμο. Εάν τούτο συμβεί θα γνωρίσουμε και το πρότυπο της λειτουργίας
και του θανάτου του σύμπαντος, λέει ο θεωρητικός Φυσικός Στινγκ Ερικ Σταρκ μέ‐
λος της Σουηδικής Ακαδημίας. Θα φθάσουν ποτέ σ’ αυτό το αποτέλεσμα; Μήπως η
Φύση κρύβει με μιά αδιαπέραστη απλότητα τα μυστικά της και δεν μπορούμε να
τα αποκρυπτογραφήσουμε; Η περιπέτεια του Προμηθέα που ο αετός του κατα‐
τρώγει τα σωθικά θα συνεχισθεί όσο υπάρχουν άνθρωποι. Αξίζει τον κόπο.
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Το πρώτο αδιέξοδο έχει σχέση με το φυσικό αλλά και τελεολογικό αξίωμα: γέν‐
νηση‐ ωρίμανση ‐ θάνατος. Λογικά αυτό που γεννήθηκε από τον δημιουργό, θα
αυξηθεί,δηλαδή θα ωριμάσει, και τελικά θα πεθάνει. Ομως με την λέξη Σύμπαν
εννοούμεν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει παντού. Το παν αλλάζει, αυτοδιοργανώ‐
νεται και μετασχηματίζεται σε κάτι άλλο, τίποτα όμως δεν χάνεται. Όλα είναι ε‐
ντός. Αλλά κι’ αν παραβλέψουμε την λογική αυτή σκέψη της «Γεννήσεως‐
Ωριμάνσεως‐Θανάτου» η θεωρία της «Δημιουργίας του Σύμπαντος απο τον Δημι‐
ουργό Θεό » προσκροούει σε ένα δεύτερο αδιέξοδο.
Το παραδοξο του Επικούρου Τούτο θέτει τα εξής ερωτήματα:
‐Θέλει ο θεός να αποτρέψει το κακό και δεν μπορεί;
‐Τότε δεν είναι παντοδύναμος…
‐Μπορεί, αλλά δεν το επιθυμεί;
‐Τότε είναι κακός..
‐Είναι και ικανός και το επιθυμεί;
‐Τότε από πού προέρχεται το κακό;
‐Μήπως είναι και ανίκανος και δεν το θέλει;
‐Τότε γιατί τον αποκαλούμε θεό;
Το δεύτερο αδιέξοδο έχει σχέση με την δημιουργία του Θεού. Εύλογον είναι το
ερώτημα: “Tον Θεό‐ που υποτίθεται είναι ο δημιουργός του Σύμπαντος ‐πoιός τον
έφτιαξε;” Εδώ βρίσκεται το αποκορύφωνα του δογματισμού διότι δεν έχει λογική
απάντηση. Πάντως το βασικό και κεφαλαιώδες ερώτημα της δημιουργίας του σύ‐
μπαντος είναι δύσκολο να απαντηθεί μετα βεβαιότητος. Η επιστήμη ακόμη δεν
μπόρεσε να δώσει οριστική απάντηση και μόνον εμμέσως, κατόπιν πνευματικής
διεργασίας ή με την μεταφυσική, μπορεί κανείς να προσεγγίσει το θέμα.Πριν απα‐
ντήσουμε στα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να πούμε οτι υπάρχουν δύο φιλοσοφι‐
κές απόψεις:
Ουδέν πέραν της φυσικής οντότητος Η μία πρεσβεύει ότι τίποτα δεν υπάρχει
πέραν της φυσικής πραγματικοτητος και φυσικά απορρίπτει την θεολογική και
δογματική άποψη ότι υπάρχει στο υπερπέραν ένας εξωσυμπαντικός θεός της δη‐
μιουργίας του κόσμου. Εξ άλλου δεν έχουμε καμμιά πειστική μαρτυρία περί του
αντιθέτου. Επομένως το ερώτημα «Εάν υπάρχει Θεός » είναι άσκοπον και παρά‐
λογον. «Οχι δεν υπάρχει» είναι η απάντηση. Και θα ερωτήσει κάποιος: « οι Εβραι‐
ογενείς Αβραμικές θρησκείες (Ιουδαισμός, Χριστιανισμό, Ισλαμισμός) τι αντιπρο‐
σωπεύουν;» Απάντηση: Είναι απλώς βιωμένοι μύθοι για την παρηγορία των πι‐
στών και την στήριξη των προ του θανάτου. Τελικά όμως κατέληξαν στην πιό εξευ‐
τελιστική εκμετάλλευση των πιστών απο το πονηρό ιερατείον. Οπως άλλωστε μύ‐
θος είναι και η θρησκεία του 12θεου, με την διαφορά ότι αυτός ο μύθος είναι Ελ‐
ληνικός και σαν δημιούργημα προηγμένων ψυχοπνευματικά ανθρώπων είναι
προοδευτικός, δημοκρατικός και αποτέλεσε την φιλοσοφική βάση για την εδραί‐
ωση του πιό λαμπρού πολιτισμού που έφτιαξε το ανθρώπινο γένος.
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Οι Πνευματικές Θρησκείες. Η πατρώα θρησκεία του 12θεου και ο Βουδισμός,
Κομφουκιασνισμός και Ταοισμός είναι πνευματικές θρησκείες πολύ διαφορετικές
απο τις τρεις κοσμοπολιτικές και δογματικές θρησκείες. Αυτές σέβονται την κάθε
μορφής ζωή. Παραδέχονται ότι στον πλανήτη μας και στο σύμπαν ολόκληρο το
κάθε τι είναι αλληλοεξαρτώμενον και το καθένα έχει ένα μοναδικό σκοπό για την
ύπαρξη του. Οπως πονάει όταν υποστεί τραυματισμό ένα μέλος του σώματος μας,
έτσι και όταν γίνεται παραβίαση της φύσεως ή του ηθικού κοσμικού νόμου τότε
έχουμε μιά ανισορροπία, η οποία κακώς θεωρείται ως εκδικητική πράξη εκ μέρους
της φύσεως προς ημάς. Πρόκειται για την αλλαγή προκειμένου να επιτευχθεί μιά
νέα ισορροπία. Επομένως οι άνθρωποι προσπαθούν να απαντήσουν στα ερωτή‐
ματα αυτά είτε με βάση τους φυσικούς κανόνες, είτε με την φαντασία τους. Οι
πρώτοι στηρίζονται στην λογική σκέψη, ενώ οι δεύτεροι στην βιωμένη πίστη και
τον δογματισμό τους. Ο φυσικός τρόπος σκέψεως εκπορεύεται και οδηγεί στην ε‐
πιστημονική έρευνα, ενώ ο δογματικός με βάση την πίστη οδηγεί στην αυθαιρεσί‐
α, στο δόγμα και στον σκοταδισμό. Γιά παράδειγμα η Καθολική Εκκλησία πίστευε
ως πρόσφατα ότι η Γη είναι το κέντρον του κόσμου και η Ορθόδοξη Εκκλησία πι‐
στεύει ακόμη στα λείψανα, στα τίμια ξύλα, στις εικόνες και στα θαύματα. Ετσι κα‐
ταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι θρησκείες είναι κατάλοιπα ενός σκοτεινού πα‐
ρελθόντος που αργά αλλά σταθερά αντικαθίσταται από την επιστήμη‐ τεχνολογία
και λογική σκέψη. Επομένως η απάντηση στο ερώτημα εάν υπάρχει θεός ή όχι ε‐
ξαρτάται από εμάς τους ιδίους, αν δεχόμαστε την λογική σκέψη ή είμαστε αποφα‐
σισμένοι να πιστεύουμε την ύπαρξη του θεού επι τη βάσει του πλέγματος της
θρησκευτικής μας πίστης. Εξ αυτού εκπορεύεται και το «Πίστευε και μη ερεύνα »
των κοσμοπολιτικών θρησκειών, ή το «Ερευνάτε τας Γραφάς». Αυτός είναι και ο
λόγος που αποτρέπουν τους πιστούς απο την γνώση και την έρευνα, διότι όσο φω‐
τίζεται ο πιστός τόσο ανοίγει τους ορίζοντες του και αμφισβητεί τον «Υπερδημι‐
ουργό Θεό».
Το Μυστήριο της Ζωής Όλοι βάζουμε αυτό το προαιώνιο ερώτημα και ακόμη
δεν έχουμε πάρει μια σαφή απάντηση:
‐Από που καταγόμαστε;
‐Γιατί βρισκόμαστε εδώ στη Γη;
‐Μήπως εξυπηρετούμε κάποιον σκοπό, ή είμαστε αποτέλεσμα της χημικής δι‐
εργασίας στο σύμπαν;
‐Εχουμε μονιμότητα στο Σύμπαν ή είμαστε προσωρινοί;
‐Εχουμε μήπως κάποια ουσιαστική αξία;
‐Μήπως είμαστε δημιούργημα των απατηλών αισθήσεων μας και όχι πραγμα‐
τικότης; Κάτι δηλαδή σαν μάτριξ;
‐Τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε;
Τι είμαστε μέσα σ’ αυτό το χάος;
Από πού έρχόμαστε; Πού πηγαινουμε;
Τι έχει γίνει πριν γεννηθούμε;
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Ταξιδιώτες στο «διαστημόπλοιο Γη» Είμαστε κολλημένοι στο «διαστημόπλοιο
Γη» που τρέχει με ασύλληπτη ταχύτητα στο Σύμπαν. Δεν το καταλαβαίνουμε αλλά
τρέχει! Αρχίζουν να δημιουργούνται μέσα μας καταστάσεις δέους, φόβου. Κατα‐
λαβαίνεις ότι τα πράγματα στην ψυχή ενός παιδιού μεγαλοποιούνται απ’ ό,τι στη
ψυχή ενός ενήλικα. Αυτό που αισθάνεσαι είναι δέος που υπερβαίνει το φόβο.
Νιώθεις πολύ μικρός σ’ ένα αχανές Σύμπαν. Δεν μπορείς να συμφιλιωθείς με την
αίσθηση ότι είσαι ένα τίποτα. Αναζητάς τις ρίζες σου. Νιώθεις κάτι να σε έλκει
προς τα άστρα. Η αίσθηση ενός νόστου… Φυσικά ακούγεται κάπως γνωστικιστικό.
Και οι αρχαίοι πίστευαν πως είναι ξένοι σ’ αυτόν τον κόσμο, πνευματικές οντότη‐
τες που εξέπεσαν στον κόσμο της ύλης, ενώ θεωρούν πραγματική τους πατρίδα
τον ουρανό…
Το πρώτο ερώτημα. Εχουμε ήδη δώσει κάποια απάντηση σε προηγούμενο κε‐
φάλαιο. Είναι πιθανότερο να δημιουργήθηκε η ζωή στη Γη παρά να ήλθε από κά‐
ποιον άλλο πλανήτη. Είναι βάσιμη πλέον η θεωρία κατά την οποία σπόροι ζωής
ήλθαν από το σύμπαν, με φορείς τους κομήτες, τους μετεωρίτες και αναπτύχθη‐
καν στη Γη. Διότι είναι παραδεκτόν ότι ζωή ασφαλώς υπάρχει και σε άλλους πλα‐
νήτες που τώρα ανιχνεύονται σε εξωηλιακά συστήματα όσοι διαθέτουν τις συνθή‐
κες που χρειάζεται για την ανάπτυξη της ζωής (νερό σε υγρή μορφή, κατάλληλη
θερμοκρασία κλπ) Όχι μόνο λοιπόν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, αλλά οι ξέ‐
νοι κάτοικοι έρχονται σε επαφή με εμάς, παρέχοντάς μας βοήθεια.
Οπως τονίζει ο Matt Mountain, επιστήμονας του Ινστιτούτου Διαστημικών Τη‐
λεσκοπίων στη Βαλτιμόρη, αυτό που δεν ξέραμε πριν πέντε χρόνια είναι ότι περί‐
που 10‐20% των αστεριών γύρω μας, έχουν πλανήτες στο μέγεθος της Γης, οι ο‐
ποίοι μάλιστα είναι και σε κατοικήσιμη ζώνη
Σε επιστημονικό συνέδριο στο Σικάγο ο ειδικός επιστήμων Άλαν Μπος ανακοί‐
νωσε ότι υπολογίζεται ότι 100 δισεκατομμύρια πλανήτες έχουν συνθήκες κατάλ‐
ληλες για ύπαρξη ζωής.
Το δεύτερο ερώτημα γιατί βρισκόμαστε στη Γη; Μπορεί να απαντηθεί απλά:
Εδώ υπήρξαν οι κατάλληλες και ευνοικές συνθήκες για την ανάπτυξη μας. Αναφο‐
ρικά με το δεύτερο ερώτημα βρισκόμαστε στην Γη διότι εδώ γεννηθήκαμε και εδώ
θα πεθάνουμε. Στο εγγύς μέλλον όμως ο άνθρωπος θα εισέλθει βαθιά στο σύμπαν
ίσως χωρίς επιστροφή. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι κάποτε ήλθαν στη γη εξωγήι‐
νοι από άλλον πλανήτη και έκαναν μοριακή μετάλλαξη στα γονίδια ορισμένων θυ‐
λαστικών‐όπως λ.χ πηθίκων‐ και από εκεί δημιουργήθηκε ο «Εχέφρων Ανθρωπος»
Οι βιολόγοι διαπιστώνουν ότι ο άνθρωπος ενώ έχει το μεγαλύτερο ποσοστόν των
γονιδίων του ζώου, διαθέτει και ελάχιστα διαφορετικά γονίδια, τα οποία τον κά‐
νουν να ξεχωρίζει από τα ζώα και τα οποία του δίνουν το πνεύμα, δηλαδή το χάρι‐
σμα της λογικής και της συνείδησης. Ισως στο μέλλον όταν θα έχουν αποκωδικο‐
ποιήσει όλο το DNA του ανθρώπου να μπορέσουν οι βιολόγοι να δώσουν απάντη‐
ση σ’ αυτό και σε άλλα ερωτήματα σχετικά με την προέλευση του ανθρώπου. Το
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πιθανότερο και απλούστερο είναι ότι είμαστε γηγενείς και όχι από άλλο πλανήτη,
όπως λέγουν ορισμένοι φαντασιόπληκτοι.
Όπως δηλώνουν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, χιλιετίες πριν, η Αίγυπτος ήρθε σε επαφή
με ξένη ζωή με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Η δημιουργία της πυραμίδας του Χέο‐
πα συνδέεται με τους εξωγήινους επισκέπτες. Αλλά και στα αρχαία Ελληνικά κεί‐
μενα γίνεται ιδιαίτερη μνεία στον αστερισμό του Ωρίων. Σήμερα μπορούμε να μά‐
θουμε ότι μερικές από τις πιο μυστηριώδεις δομές που δημιουργήθηκαν ήταν ευ‐
θυγραμμισμένες με τον αστερισμό του Ωρίωνα. Οι μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας,
οι πυραμίδες Teotihuacan και οι δομές των Χόπι στην έρημο της Αριζόνα. Όλα αυ‐
τά τα αρχαία μνημεία είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα και κατέχουν πολλούς μύ‐
θους για τους Θεούς του Ολύμπου που κατεβαίνουν στην Γη και δίνουν την ευλο‐
γία της δημιουργίας.
Το τρίτο ερώτημα Ο γράφων φρονεί ότι οι άνθρωποι δεν εξυπηρετούμε κά‐
ποιον συγκεκριμένο σκοπό, όπως δεν εξυπηρετούν κάποιο σκοπό και τα ζώα και
τα φυτά και τα πράγματα. Είμαστε το αποτέλεσμα της χημικής διεργασίας που
συμβαίνει στη φύση και μέσα μας όσο είμαστε εν ζωή. Εκείνο που θα μπορούσαμε
να πούμε είναι ότι συμβάλλουμε στην παγκόσμια ισορροπία, διότι είμαστε μέρος
του σύμπαντος. Οταν θα λείψουμε ασφαλώς θα δημιουργηθεί μιά νέα ισορροπία
στο σύμπαν. Τα πάντα εν σοφία είναι προγραμματισμένα στο Νομοτεχνείο του
Σύμπαντος.
Ως προ το τρίτο ερώτημα αν έχουμε κάποια ουσιαστική αξία σαν άνθρωποι δεν
φαίνεται να έχουμε καμμία ιδιαίτερη εκ θεού αξία, όπως υποστηρίζουν οι δογμα‐
τικοί. Ωστόσο επειδή είμαστε το μοναδικό ελλογο ον στη Γη έχουμε ίσως περισσό‐
τερη αξία επειδη διαθέτουμε συνείδηση και ψυχή. Ο Λόγος είναι το μοναδικό
γνώρισμα που μας χωρίζει από τα λοιπά όντα και μας ενώνει με θείον.
Το τέταρτο ερώτημα: Τι συμβαίνει μετά τον θάνατο; Επειδή δεν επέστρεψε ως
τώρα κανείς από τον Αδη; Το πιθανότερον είναι να διατηρείται η αθανασία της
ύλης και ενέργειας μας –διότι τίποτα στο σύμπαν δεν χάνεται‐αλλά η ύπαρξη μας
ως άνθρωποι έχει οριστικά και αμετάκλητα τελειώσει. Αρα δεν πρέπει να περιμέ‐
νουμε ανάσταση νεκρών, όπως παράλογα υποστηρίζουν οι δογματικές κοσμοπο‐
λιτικές θρησκείες για να ελέγχουν και εκμεταλλεύονται τους θνητούς με τον φόβο
του θανάτου. Διότι το μεν σώμα μας αποσυντίθεται εις τα εξ ών συνετέθημεν και
αλλάζει σύνθεση, ενώ η ενέργεια μας απελευθερώνεται στο σύμπαν και ξαναγυρί‐
ζει στην δεξαμενή ενέργειας του σύμπαντος. Αν αυτή η απελευθερούμενη ενέρ‐
γεια είναι η ψυχή κανείς δεν το γνωρίζει μετά βεβαιότητος. Πάντως κοινή είναι η
πίστη ότι η ψυχή είναι αθάνατη στο μέτρον που η ενέργεια –αλλά και η ύλη‐στο
σύμπαν είναι αθάνατη και απλώς μετασχηματίζονται εναλλάξ στο μεγάλο εργα‐
στήρι της δημιουργίας.
Ατομική ‐ Συμπαντική Συνείδηση Ανακύπτει το ερώτημα: «Ποιός έδωσε την συ‐
νείδηση;» Η απάντηση είναι: « η ίδια η φύση» γιατί και η φύση έχει την δική της
Συμπαντική Συνείδηση και μάλιστα υπεράνω της ανθρώπινης ηθικής και των νό‐
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μων μας. Αυτή την Συμπαντική Συνείδηση ή μέρος αυτής έχουμε όλοι μέσα μας
και είναι αυτή που μας κάνει να είμαστε υπέρμαχοι της Ελευθερίας, της Δικαιοσύ‐
νης, του Ανθρωπισμού, του Μέτρου, της Λογικής, της Φρόνησης, της Ανδρείας, της
Τιμής, της Αρμονίας, της απέχθειας προς το Έγκλημα κ.ο.κ. Η φύση δεν κάνει συ‐
ναλλαγές και παζάρια, ούτε κλέβει ή εξαπατά κανέναν, αρκεί να μην παραβιάζου‐
με τους νόμους της. Είναι δηλαδή άτεγκτη στην εφαρμογή των νόμων της και οι
παραβάτες «τιμωρούνται»‐δηλαδή υφίστανται αμέσως ή εμμέσως τις επιπτώσεις
για την ανατροπή της ισορροπίας που προξένησαν στο συμπαντικο σύστημα. Στην
περίπτωση αυτή αναπαράγει μιά καινούργια ισορροπία στην θέση της διαταρα‐
χθείσης από τον άνθρωπο ή από άλλα φυσικά αίτια.
Αθανασία Ψυχής‐Συνείδησης; Πριν αναπτύξαμε τις θεωρίες που δείχνουν πως
υπάρχουν πολλές επιλογές που θα μπορούσε να έχει η ψυχή ώστε να μεταναστεύ‐
σει μετά το θάνατο, αλλά μπορούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη της ψυχής; Υπάρχει
κάποια επιστημονική θεωρία που να επικυρώνει μια τέτοια αξίωση; Σύμφωνα με
τον Δρ Stuart Hameroff, οι επιθανάτιες εμπειρίες συμβαίνουν όταν οι κβαντικές
πληροφορίες, που βρίσκονται στο νευρικό σύστημα, εγκαταλείπουν το σώμα και δι‐
αλύονται μέσα στο σύμπαν. Σε αντίθεση με την υλιστική προσέγγιση της συνείδη‐
σης, ο Δρ Hameroff προσφέρει μια εναλλακτική εξήγηση, που μπορεί ίσως να βασί‐
ζεται τόσο στην ορθολογική επιστημονική προσέγγιση, όσο και στην προσωπική
διαίσθηση και εμπειρία. Η Συνείδηση κατοικεί, σύμφωνα με τον Stuart και τον Βρε‐
τανό φυσικό Sir Roger Penrose, στους μικροσωληνίσκους των κυττάρων του εγκε‐
φάλου, οι οποίοι είναι η αρχική τοποθεσία της κβαντικής επεξεργασίας. Μετά το
θάνατο, η κβαντική πληροφορία απελευθερώνεται από το σώμα, πράγμα που ση‐
μαίνει ότι η συνείδησή την ακολουθεί. Υποστηρίζουν ότι η αίσθηση της συνείδη‐
σής είναι το αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κβαντικής βαρύτητας σε αυτούς
τους μικροσωληνίσκους, μια θεωρία που ονομάστηκε ενορχηστρωμένη αντικειμε‐
νική μετατροπή (Orch‐OR).
Η Συνείδηση ή τουλάχιστον η ανεπεξέργαστη πρώιμη μορφή της θεωρείται πως
είναι μια θεμελιώδης ιδιότητα του σύμπαντος, σύμφωνα με τους παραπάνω επι‐
στήμονες. Δημιουργήθηκε από την πρώτη στιγμή του σύμπαντος κατά τη διάρκεια
του Big Bang. «Σε ένα τέτοιο σύστημα, η πρωτο‐συνειδησιακή εμπειρία είναι μια
από τις βασικές ιδιότητες της φυσικής πραγματικότητας προσπελάσιμη από τις
κβαντικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του εγκεφάλου»
Οι ψυχές μας, στην πραγματικότητα, αποτελούνται από το ίδιο υλικό με το οποίο
είναι κατασκευασμένο το σύμπαν και μπορεί να υπάρχουν από την αρχή του χρό‐
νου. Οι εγκέφαλοί μας είναι απλώς δέκτες της πρωτο‐συνείδησης την οποία ενισχύ‐
ουν, πράγμα που είναι ενύπαρκτο στη δομή του χωροχρόνου. Έτσι, πράγματι, ένα
μέρος της συνείδησής, το άυλο, θα ζήσει μετά το θάνατο του φυσικού σώματος.
Ο Δρ Hameroff δήλωσε στο ντοκιμαντερ Through the Wormhole του Science
Channel: «Αν η καρδιά σταματήσει να χτυπά, το αίμα σταματά να ρέει στις φλέβες,
έτσι οι μικροσωληνίσκοι χάνουν την κβαντική κατάσταση τους. Η κβαντική πληρο‐
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φορία εντός των μικροσωληνίσκων δεν καταστρέφεται, δεν μπορεί να καταστρα‐
φεί, απλώς διανέμεται και διασκορπίζεται στο σύμπαν». Ο Robert Lanza προσθέτει
εδώ ότι όχι μόνο θα υπάρχει στο υφιστάμενο σύμπαν, αλλά ίσως υπάρχει και σε
ένα άλλο σύμπαν.
Εάν ο ασθενής αναβιώσει, συνέλθει και η καρδιά του αρχίσει να χτυπά ξανά,
αυτή η κβαντική πληροφορία επανέρχεται πίσω στους μικροσωληνίσκους και ο
ασθενής περιγράφει την εμπειρία του. Και προσθέτει: «Αν ο ασθενής δεν αναβιώ‐
σει, και πεθάνει, είναι πιθανό αυτή η κβαντική πληροφορία να μπορεί να υπάρξει
έξω από το σώμα, ίσως επ ‘αόριστον, ως ψυχή» Η σύνδεση της συνείδησης με την
κβαντική θεωρία εξηγεί πράγματα όπως τις επιθανάτιες εμπειρίες, την αστρική
προβολή, τις εξωσωματικές εμπειρίες, ακόμα και τη μετενσάρκωση χωρίς να
χρειάζεται να προσφύγουμε σε θρησκευτικές ιδεολογίες. Η ενέργεια της συνειδη‐
τότητας μπορεί να ανακυκλώνεται εκ νέου σε διαφορετικά σώματα με κάποιον
τρόπο ή να υπάρχει έξω από το φυσικό σώμα σε κάποιο άλλο επίπεδο της πραγ‐
ματικότητας ή να μεταβαίνει σε ένα άλλο σύμπαν.
Η Υπαρξη Δημιουργού Η προέλευση της Θεωρίας της Μ.Ε δηλαδή της υπάρξεως
κάποιου Δημιουργού σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ενάρξεως της δημι‐
ουργίας σε αντίθεση με την εξελικτική πορεία, επινοήθηκε για να συμβιβασθεί με
την Ιουδαιο‐Χριστιανική δοξασία της υπάρξεως Θεού Δημιουργού. Η θεωρία αυτή
στηρίχθηκε στην Γενική Θεωρία της Σχετικοτητος του Εβραικής καταγωγής Αλβερτ
Αινστάιν και είναι σύμφωνος με τα θεολογικά του πιστεύω περί της δημιουργίας
του κόσμου από κάποιον υπερφυσικό και εξωσυμπαντικό θεό. Γι’ αυτό το ελεγχό‐
μενο από τους Εβραίους διανοητικό και πανεπιστημιακό Κατεστημένο έχει στερε‐
οποιήσει –δίκην δογματικού μπετόν αρμέ‐αυτήν την θεωρία και αρνείται κάθε δι‐
αφορετική θεωρία, όπως αυτή της «σταθερής καταστάσεως» του σύμπαντος. Τα
σημεία που στηρίζουν «επιστημονικά» την ύπαρξη του υπερδημιουργού είναι εν
συντομία τα εξής:
1/ Η Μ.Ε είναι για τους θεολογούντες επιστήμονες έργον θεού και συμφωνεί
σε γενικές γραμμές με την Γένεση της Βίβλου και του «αυγού» των Ορφικών.
2/ Η αποθήκευση των πληροφοριών στο DNA δείχνει κατά τους γενετιστές του
συστήματος, ότι υπάρχει κάποιος Δημιουργός που έγραψε τον κώδικα των πά‐
ντων. Αυτοί αρνούνται ότι η μητέρα Φύση με τους νόμους της εξελίξεως των ό‐
ντων έχει αυτή την ικανότητα.
3/ Οι θεολογούντες βιολόγοι και μαθηματικοί του συστήματος αμφιβάλλουν αν
μπορεί να αυτοδημιουργηθεί η ζωή χωρίς την παρέμβαση του Δημιουργού Θεού.
4/ Οι Νόμοι του Σύμπαντος κατ’ αυτούς μπήκαν από το Θεό.Δεν μπορούν όμως
να σου δώσουν άλλη εξήγηση για το πως εννοούν το θεό και ποιός δημιούργησε
το θεό;
5/ Παράλληλα και οι θεολογούντες φιλόσοφοι συμφωνούν με την ύπαρξη του
Δημιουργού θεού. Αυτοί πιστεύουν ότι η Ηθική των ανθρώπων είναι δημιουργημα
του θεού και όχι της Φύσεως. Με βάση όμως αυτή την αντίληψη τότε και η ηθική
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των ταλεμπάν του Ισλαμιστή Μπιν Λάντεν αλλά και των νεοσυντηρητικών ευαγγε‐
λιστών χριστιανών του Μπους είναι θεϊκά δημιουργήματα; Ασφαλώς δεν θα συμ‐
φωνήσετε.
Ο Φόβος του Θανάτου αντικείμενο εκμετάλλευσης
Η καθολική πίστη του κόσμου στο θείον και η συμμετοχή του σε κάποια θρη‐
σκεία δίνει το δικαίωμα στους θεολογούντες και στο ιερατείο να ομιλούν για την
ύπαρξη του Θεού. Τί είναι εκείνο που κάνει τους ανθρώπους κάθε φύλλου, φυλής,
χρώματος, παιδείας να έχουν δοκιμάσει κάποια εμπειρία υπερανθρώπινη; Να πι‐
στεύουν στα θαύματα, στην θεία ίαση, στις προφητείες, στις αποκαλύψεις, στα
υπερφυσικά και σε ανεξιχνίαστα φαινόμενα; Ολα αυτά τα εκμεταλλεύεται το πο‐
νηρό ιερατείο και κατευθύνει τις μάζες στο όνομα κάποιου θεού. Ομως ο θεός του
καθενός είναι διαφορετικός από του άλλου, γι’ αυτό μαίνονται θρησκευτικοί πό‐
λεμοι και συγκρούσεις για την επιβολή του θεού του ισχυρού. Στους αρχαίους
χρόνους η Θρησκεία και η Εξουσία ασκείτο απο το ίδιο πρόσωπο. Η παράδοση αυ‐
τή παρότι έπαυσε να ισχύει μετά τον διαχωρισμό του κράτους από την θρησκεία,
εν τούτοις υπάρχει ακόμη μιά σύζευξη των δύο και η μία πλευρά στηρίζει την άλλη
στην εξουσία. Στις μέρες μας επικρατούσα θρησκεία είναι αυτή του Αβραάμ και
των απογόνων του, ήτοι (Ιουδαισμός, Χριστιανισμός, Ισλαμισμός). Σε όποιο ξενο‐
δοχείο στον κόσμο αν μείνετε μπορεί να μην βρείτε προσόψιο να σκουπιστείτε ή
σαπούνι να πλυθείτε αλλά είναι βέβαιον ότι θα βρείτε την Βίβλο. Στην Βίβλο μας
παραπέμπουν και οι θεοσεβούμενοι επιστήμονες στην σχετική για το Σύμπαν ι‐
στοσελίδα.
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22ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Η ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ
Ο Αρμονικός Χορός του Σύμπαντος
Από αρχαιοτάτων εποχών οι άνθρωποι εστράφησαν προς τον Ουρανό με δέος
και αμηχανία για το αχανές σύμπαν που εκτείνεται εκείθεν του Ουρανού. Στην αρ‐
χή είδον δια γυμνού οφθαλμού 4.000 ουράνια σώματα άλλα να διαγράφουν περι‐
οδικούς κύκλους κι’ άλλα να φαίνονται ακίνητα στο στεραίωμα. Οι Αρχαίοι Ελλη‐
νες ήσαν μεταξύ των πρωτοπόρων στην έρευνα του ουρανού (Αριστοτέλης, Πυθα‐
γόρας, Αρίσταρχος, Πτολεμαίος κλπ) Πριν όμως από αυτούς ήταν οι Ορφικοί οι
οποίοι έχουν γράψει ύμνους στον Αιθέρα, στα Αστρα, στη Γη, στον Ερωτα, στον
Ζέφυρο, στον Ηλιο, στην Ηώ, στη Θάλασσα, Μνημοσύνης, Μουσών, Νεμέσεως,
Νυκτός, Νυμφών,Ουρανού, Σελήνης, Ωκεανού, Ωρών, Θεών κ.α. Και αυτά εγρά‐
φησαν σύμφωνα με αστρονομικές μετρήσεις είτε το 1.366 π.Χ είτε το 11.835π.Χ
διότι τότε εμηδενίσθη η γωνία φ του άξονος των αψίδων και της γραμμής των
τροπών (2,63) Ωστόσο σε άλλη ημερομηνία εγράφησαν οι Ορφικοί Υμνοι και σε
άλλη ασφαλώς προγενέστερη ημερομηνία είχαν αρχίσει οι παρατηρήσεις της κι‐
νήσεως της Γης, των Πλανητών, του Ηλιου κλπ.
Η διαφορά των Ελλήνων σε σχέση με Αιγυπτίους και Βαβυλωνίους είναι ότι οι
Ελληνες ήσαν αστρονόμοι, ενώ οι Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι και άλλοι ήσαν αστρολό‐
γοι και αστρολογούντες. Κατά την εποχή της Αναγεννήσεως εμφανίστηκε ο Κοπέρ‐
νικος με το Ηλιοκεντρικό σύστημα για να ταράξει την ως τότε αντίληψη του κατε‐
στημένου ότι κέντρον πάντων ήτο η Γη. Γνώστης της Ελληνικής γλώσσας ο Κοπέρ‐
νικος (1471‐1543) οικειοποιήθηκε την θεωρία του Σάμιου Αρίσταρχου και την εμ‐
φάνισε σαν δική του, διότι ενώ στο αρχικό σύγγραμμα του έκανε αναφαορά στο
έργο του Αρίσταρχου, μετέπειτα απαλείφθηκε αυτή ως διά μαγίας. Παρόμοια οι‐
κειοποίηση έκανε και ο Γαλιλαίος (1564‐1642) κ.α Ομως το Ηλιοκεντρικό σύστημα
ήτο γνωστό στον Ελληνικό Κόσμο από την εποχή ακόμη των Ορφικών.
Ορφικοί Υμνοι για τον Ήλιο [ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ, Ιωάννη Πασσά, Αθήνα Εγκυκλ. ΗΛΙΟΣ]
Τον χαρακτηρίζουν με τα κάτωθι επίθετα:
α/ «εύδρομος» (8,6) ταχέως ανερχόμενος στον ουρανόν
β/ «ακάμας» δηλαδή ακαταπόνητος (8,6)
γ/ «κυκλοέλικτος» και «πυρίδρομος» (8,11) δηλαδή ελισσόμενος εν κύκλω και
καυτερός
δ/ «συ χορεύων δια τεσσάρων ποδών (8,5) διατρέχεις την εκλειπτικήν»,
δηλαδή εκτελείς κινήσεις κυκλικάς δια των τεσσάρων εποχών.
ε/ «ελαύνει οίμον (8,7)...κυκλοέλικτος» σημαίνει κατά λέξιν ο ήλιος κινείται
στον δρόμον....κυκλικώς

219
στ/ τον ήλιο ονομάζει «κοσμοκράτορα (8,11) και δεσπότη του κόσμου, παντός
έχεις κόσμου σφραγίδα τυπώτιν (ότι έχει την σφραγίδα με την οποίαν ετυπώθη ο
κόσμος (34,26)»
ζ/ και «ήλιος έλκει τον κόσμον» (η βαρύτητα του Ηλίου κρατά το ηλιακό σύστη‐
μα ενωμένο)
η/ Η γη είναι σφαιρική (παραγ 34, 48,)
Και όλα αυτά πολλές χιλιετίες πριν ομιλήσει ο Νεύτων (1687 μ. Χ) για την έλξιν
του ηλίου
Ο Αρχιμήδης (250 π.Χ) εις τον Ψαμμίτην λέγει: «Ταν δε γαν περιφέρεσθαι περί
τον άλιον (Ηλιον) κατά κύκλου περιφέρειαν, ος έστιν εν τω μέσω των δρόμων κεί‐
μενος» Για τον ήλιον και την σελήνη είχε διατυπωθεί το φαινόμενον Σάρρος. Αυτός
ήτο διαρκείας 18 ετών και 11 ημερών ή 6.585 ημερών, ότι ο ήλιος και η σελήνη και
η γραμμή των δεσμών επανέρχονται εις την αυτήν σχέτωση προς άλληλα θέσιν.
Στο διάστημα αυτό οι σεληνικές φάσεις και οι ηλιακές εκλείψεις επανέρχονται εις
την αυτήν τάξιν. Είναι πράγματι εκπληκτικό ότι τα ουράνια σώματα κινούνται επι
δισεκατομμύρια χρόνια στις τροχιές τους χωρίς να συγκρούονται προς άλληλα.
Τούτο δείχνει τον σοφό προγραμματισμό από το Νομοτεχνείο της Φύσεως. Η με‐
λέτη των κινήσεων της γης βοηθά στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, όπως
λ.χ την πρόβλεψη σεισμών. Επίσης οι παρατηρήσεις του Ηλίου ‐και ιδιαιτέρως των
ηλιακών εκρήξεων‐ μας παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τον καιρό και την επίδραση
στις ασύρματες επικοινωνίες, γεωργία κ.α.
Ουράνια Αρμονία: Οι Κινήσεις των Ουρανίων Σωμάτων
Κάθε ουράνιον σώμα εκτελεί ‘8’ (οκτώ) κινήσεις. Αυτές συνεχώς μεταβάλλονται
και προσαρμόζονται προς τις νέες καταστάσεις που έχουν προκύψει απο την συ‐
νεχή αλλαγή της θέσεως του ουρανίου σώματος.
1η Κίνηση.Περιστροφή περί τον ατομικόν του άξονα με αριστερόστροφον κα‐
τεύθυνση, ως προς την έννοιαν κινήσεως, κατά μήκος του άξονος.
2α Κίνηση. Απο Βορά προς Νότον, κατά την κατεύθυνση του άξονος περιστρο‐
φης.
3η Κίνηση. Εκ Δυσμών προς Ανατολάς, ως προς το επίπεδον του ησιμερινού
του, περί το οποίον περιφέρεται ή εκατέρωθεν αυτού, όσον προκύπτει απο την
γωνίαν λοξώσεως.
4η Κίνηση. Περιφορά περί κατά πολύ μεγαλύτερου του ουρανίου σώματος επί
του επιπέδου του ισημερινού του ή άνω ή κάτω από αυτό, υπό σταθεράν γωνίαν,
ονομαζομένην λόξωσιν. Οι άξονες των δύο αυτών σωμάτων είναι πάντα παράλληλοι.
5η Κίνηση. Παλινδρομική εκ Δυσμών προς Ανατολάς με περίοδον ίση με τον χρό‐
νον περιφοράς περί το μεγαλύτερον του ουράνιον σώμα. Για την Γην η περίοδος αυ‐
τή περί τον Ηλιον είναι 365,25 ημέρες και το εύρος 300 εκατομ. Χλμ επί δύο.
6η Κίνηση. Παλινδρομική από Βορά προς Νότον, με περίοδον ίσην με την προ‐
ηγουμένην και εύρος ίσον με την γωνίαν λοξώσεως ή εις απόστασιν προκύπτου‐
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σαν απο αυτήν και την κάθετον εις την ακτίνα περιφοράς περί το μεγαλύτερον του
ουράνιον σώμα, κατά ‘4’ (τέσσαρας) φοράς.
7η Κίνηση. Παλινδρομική από Δυσμών προς Ανατολάς με περίοδον ίσην με τον
χρόνον περιστροφής περί τον άξονα του και εύρος ίσον με την κάθερον απόστασιν
του σημείου από τον άξονα περιστροφής κατά ‘4’ (τέσσαρας) φοράς. Για την Γην
είναι 24 ώρες, για τον Ηλιον 25 ημέρες και δια την Σελήνην ‘29’ ημέρες.
8η Κίνηση. Παλινδρομική από Βορά προς Νότον με περίοδον ίσην με την αμέ‐
σως προλεχθείσαν και εύρος ίσον με την γωνίας λοξώσεως και την κάθετον εις την
ακτίνα του σώματος τετράκις.
Είναι πράγματι απορίας άξιον πως δεν συγκρούονται μέσα στους ατελεύτητους
αιώνες δισεκατομμυρίων ετών τα ουράνια σώματα, τα οποία εκτελούν συνεχώς
και αυτομάτως τις οκτώ ως άνω συνδυασμένες κινήσεις. Αυτές τις προσαρμώζουν
κάθε στιγμή και ως προς τον εαυτόν τους αλλά πρωτίστως ως προς το μεγαλύτερο
ουράνιο σώμα, το οποίον παρακολουθούν αδιαλείπτως. Στην προκειμένη περί‐
πτωση στο ηλιακό μας σύστημα το σημείον αναφοράς είναι ο Ήλιος. Οι οκτώ ως
άνω κινήσεις έχουν την σκοπιμότητα τους, αλλά οι τέσσαρες τελευταίες έχουν ά‐
μεση σχέση με τον καιρό, οι δε έκτη και ογδόη με τους σεισμούς.
Ο άξων της Γης παραμένει πάντα σταθερός, και τούτο εμφαίνεται διότι δεικνύει
πάντοτε τον Πολικό αστέρα, με μικράν απόκλισιν κλάσματος της μοίρας ανά αιώ‐
να. Η περιστροφή του Ήλιου περί τον άξονα του είναι πάντοτε σταθερή και διαρκεί
25 ημέρες παρά τις φαινομενικές διαφοροποιήσεις. Από τις κινήσεις των ουρανί‐
ων σωμάτων αγόμεθα σε συμπεράσματα για άλλα κατοικήσιμα ουράνια σώματα.
Όσο πιό κυκλικές είναι οι τροχιές τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες το ουρά‐
νιο σώμα να είναι κατοικίσιμο. Επίσης όσο πιό ελλειπτικές είναι οι τροχιές τόσο το
ουράνιο σώμα δεν είναι φιλόξενο στην ζωή, διότι δημιουργούνται μεγάλες αυξο‐
μειώσεις στην θερμοκρασία. Βέβαια παίζει ρόλο και η απόσταση από τον πλησιέ‐
στερον αστέρα, διότι αν είναι πλησίον θα έχει υψηλότατες θερμοκρασίες, όπως
λ.χ ο Ήφαιστος και ο Ερμής, ενώ αν είναι απομακρυσμένος από τον αστέρα τότε
θα επικρατεί φοβερό ψύχος, όπως στον Πλούτωνα. Για να υπάρξει ζωή πρέπει το
ουράνιο σώμα να βρίσκεται σε μεσαία απόσταση, όπως συμβαίνει στην Γη.
Όμως αναφορικά με μιά κατηγορία ουράνιων σωμάτων όπως είναι τα κβάσαρς,
τα πούλσαρς και οι μελανές οπές, εκεί τα πράγματα διαφοροποιούνται, όπως και οι
κινήσεις τούτων αλλά και πάλιν παντού επικρατεί ο νόμος των ισορροπιών μεταξύ
τους με εξαίρεση τις μελανές οπές όπου εκεί επικρατούν ιδιόρρυθμες συνθήκες.
Η 1η Κίνηση της αυτοπεριστροφής μεταβάλλει το σώμα σε ένα γυροσκόπιο έτσι
ώστε να διατηρεί σταθερόν τον άξονα του και την δημιουργία ηλεκτρομαγνητικού
πεδίου. Η 2η και 3η Κίνηση έχουν επιδράσεις στις καιρικές συνθήκες, με βάσιν το
αριστερόστροφον αστεροειδές το οποίον δημιουργούν.
Η 4η Κίνηση δημιουργεί στενόν δεσμόν με το εγγύς μεγαλύτερον κατά πολύ
ουάνιον σώμα, στην προκειμένη περίπτωση της Γης προς τον Ηλιον, χωρίς ποτέ να
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φθάνει την οριακήν ταχύτητα. Οι υπόλοιπες παλινδρομικές κινήσεις, εξασφαλί‐
ζουν στα ουράνια σώματα:
α/ την διαμόρφωση της δομής των
β/ περιοδικές δυνάμεις με ποικίλους ωφέλιμους σκοπούς
γ/ κατάλληλες συνθήκες εναλλαγής του κλίματος και εύκολη επικοινωνία των
πολιτισμών στο Σύμπαν.
Το συμπέρασμα είναι ότι κάποιος μεγάλος Νους έφτιαξε αυτούς του Νόμους ή
αν θέλετε έθεσε σε εφαρμογή αυτό το μεγαλειώδες πρόγραμμα που ενώ είναι στο
έπεκρον λειτουργικό δεν ενέχει μέσα του τον παράγοντα του ατυχήματος, όπως
συμβαίνει στα ανθρώπινα τεχνολογικά προγράμματα. Η Φύση ενεργεί λειτουργικά
ενώ ο άνθρωπος τεχνολογικά. Τούτο σημαίνει ότι η Φύση μπορεί να συνδυάσει
εκατοντάδες ή και εκατομμύρια παράγοντες που πρέπει να συνλειτουργούν, ενώ ο
άνθρωπος δεν μπορεί να συνδυάσει ούτε μιά δεκάδα παράγοντες στα έργα του
μέσω της τεχνολογικής προσεγγίσεως των πραγμάτων.
Ο Αστρικός Χάρτης του Ιππάρχου Ο καθηγητής Μπράντλευ Σέφερ του Πανεπι‐
στημίου της Λουιζιάνας κατά την διάρκεια μιάς επιστημονικής ημερίδας στο Σαν
Ντιέγκο της Καλιφόρνιας έκανε μιά βαρυσήμαντη ανακοίνωση για τον Αστρικό
Χάρτη του Ιππάρχου. Κατά τον Αμερικανό καθηγητή ο Ιππαρχος μπορεί να χαρα‐
κτηρισθεί ως ο σημαντικότερος αστρονόμος της αρχαιότητος. Είναι αυτός που συ‐
νέταξε τον Κατάλογο των 1080 αστέρων και επηρέασε τα μέγιστα τον μεταγενέ‐
στερο του Πτολεμαίο. Στον Ίππαρχο αναφέρονται και οι μεταγενέστεροι του Στρά‐
βων, Πλούταρχος και Πλίνιος, τονίζοντας όλοι το χρέος στον «μεγάλο αστρονόμο»
που έβαλε τις βάσεις της αστρονομίας. Αντίγραφο του χαμμένου χάρτη του Ιππάρ‐
χου υπάρχει στο Ρωμαϊκό άγαλμα του μυθικού Ατλαντα, ο οποίος κρατά στους
ώμους του την υδρόγειο σφαίρα που.
Ο Κατάλογος αυτός έγινε από τον Ίππαρχο το 129 π.Χ και αντίγραφο του όπως
προείπαμε βρίσκεται πάνω στην υδρόγειο του Ατλαντα. Ο Ατλας του Φερνέζε
‐όπως ονομάζεται το άγαλμα‐ έχει ύψος 2,1 μ. ενώ η γήινη σφαίρα που κρατάει
στους ώμους του έχει διάμετρο 33,8 εκατ. και απεικονίζει 41 Ελληνικούς αστερι‐
σμούς, τον Ουράνιο ισημερινό, τους τροπικούς και την εκλειπτική. Οι ιστορικοί της
τέχνης εκτιμούν ότι το Ρωμαικό άγαλμα είναι αντίγραφο αρχαίου Ελληνικού πρω‐
τοτύπου, όπως συνηθιζετο απο τους Ρωμαίους. Το άγαλμα χρονολογείται από τον
2ον αιώνα μ. Χ και εμφανίζει αναλυτική απεικόνιση του χάρτη των αστέρων σε
ανάγλυφη παράσταση πάνω στην γήινη σφαίρα. Οι Άραβες άντλησαν απο τον Κα‐
τάλογο του Ιππάρχου τις αναγκαίες πληροφορίες για να κάνουν τις παρατηρήσεις
των αργότερα.
Το κατόρθωμα του καθηγητού Σέφερ ήτο ότι ταυτοποίησε τον χάρτη του Ιπ‐
πάρχου πάνω στον χάρτη της γήινης σφαίρας του Ατλαντος. Μπορεί και οι Βαβυ‐
λώνιοι και Αιγύπτιοι να ασχολούντο με την αστρολογία, αλλά εκείνο που ξεχωρίζει
τους Ελληνες ήτο ότι ήσαν πραγματικοί αστρονόμοι επιστήμονες με την σημερινή
έννοιαν. Και τούτο αποδεικνύεται απο το γεγονός ότι ο Ιππαρχος –σύμφωνα με
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τον καθηγητή Σέφερ‐ είναι ο πρώτος που ανακάλυψε το φαινόμενον της μετάπτω‐
σης των ισημερινών, σύμφωνα με το οποίον η θέση των αστερισμών μεταβάλλεται
ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Παρ’ όλα αυτά, μόνον ένα έργο του Ιππάρχου
σώθηκε μέχρι σήμερα, το «Εις Αστερισμούς»
Η ανακάλυψη των αστερισμών στο χάρτη του Ιππάρχου θα δώσει απάντηση σε
δύο σημαντικά για τους αστρονόμους ερωτήματα:
‐Ποιές συντεταγμένες χρησιμοποίησε ο Ίππαρχος στις παρατηρήσεις του;
‐ Τι ποσοστό του χάρτου χρησιμοποιήθηκε απο τον Πτολεμαίο;
Από το άπειρον του Αναξιμάνδρου στην αρχαία Ελλάδα έως την απειρία των
κόσμων στη σύγχρονη Κοσμολογία
Μέγιστη απώλεια η καταστροφή της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας Είναι γνωστοί
αυτοί που εξηφάνισαν την αρχαία γνώση απο τα μουσεία και τις βιβλιοθήκες για
να επιβάλλουν δια της βίας το Ανατολικό δόγμα. Αν εσώζετο η Μεγάλη Βιβλιοθήκη
της Αλεξανδρείας ασφαλώς σήμερα ο κόσμος θα ήτο διαφορετικός. Ως γνωστόν
την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ίδρυσεν ο Μέγας Αλέξανδρος το 332 π. Χ και εν
συνεχεία οι διάδοχοι του ίδρυσαν το Μουσείον της Αλεξανδρείας, το οποίον έγινε
κατά τα πρότυπα της Ακαδημίας Πλάτωνος και του Λυκείου του Αριστοτέλους των
Αθηνών. Τα Ελληνικά Μουσεία ήσαν κλειστά κέντρα λατρείας των Μουσών (Γραμ‐
μάτων και Τεχνών) Η βιβλιοθήκη διέθετε 700.000 τόμους πολύτιμων βιβλίων, πα‐
πύρων, περγαμηνών κ.α. Τότε που η τυπογραφία ήταν αγνωστη. Με την κατα‐
στροφή της χάθηκαν τα 4/5 της Ελληνικής Γραμματείας και της παγκόσμιας σο‐
φίας. Βιβλιοθήκες υπήρχαν σε πολλές πόλεις, όπως λ. χ στην Κωνσταντινούπολη,
Πέργαμο, Αντιόχεια, Αθήνα, Κρότωνα κ.α όλες όμως είχαν την ίδια τύχη με την ει‐
σβολή του Ιουδαιοχριστιανισμού. Παρανάλωμα του πυρός.
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23ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
Οι Ελληνες φυσικοί φιλόσοφοι.Τον 6ο π.Χ. αιώνα στην Ιωνία οι φιλοσοφικές
απόψεις ωρίμασαν πιο γρήγορα από την υπόλοιπη Ελλάδα, με αποτέλεσμα η ερ‐
μηνεία του Κόσμου που στηριζόταν στην πίστη ότι οι θεοί ρύθμιζαν με αυθαίρετες
επεμβάσεις τους τα συμβαίνοντα στον Κόσμο δεν ικανοποιούσε πλέον ούτε τη
γνώση, ούτε τις ηθικές αξιώσεις της εποχής. Οι φιλόσοφοι στράφηκαν στην έρευ‐
να του εξωτερικού κόσμου, μελετώντας την πραγματικότητα που βρισκόταν απέ‐
ναντί τους και τους περιέβαλε. Οι Ίωνες φιλόσοφοι παρατηρούσαν με μεγάλη
προσοχή τα φυσικά φαινόμενα και η συνεισφορά τους στην αμφισβήτηση των μύ‐
θων είναι σημαντικότατη. Προσπαθούσαν να εξάγουν όλα τα δυνατά συμπερά‐
σματα από την παρατήρηση της φύσης χρησιμοποιώντας κυρίως τη λογική και τις
αισθήσεις τους. Τους αρχαίους Έλληνες φυσικούς‐φιλοσόφους απασχολούσε το
πρόβλημα της «πρώτης αρχής», το ζήτημα της δομής ή της φύσης του Κόσμου
μας, καθώς επίσης και του τρόπου κατασκευής του. Πιθανόν να μην ενδιαφέρο‐
νταν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει σ’ ένα φαινόμενο ή πως συμβαίνει τού‐
το, αλλά μόνον να εξηγήσουν –στο πλαίσιο μιας θεωρίας– για ποιόν σκοπό συμ‐
βαίνουν τα φαινόμενα.
Την εποχή εκείνη έγινε μια απότομη και μάλλον απροσδόκητη μετάπτωση από
τον μυστικισμό και τη θρησκειολογία στην αιτιατή σκέψη, που αποτέλεσε και το
μεγαλείο της αρχαιοελληνικής Φιλοσοφίας. Μια μεταλλαγή που οι συνέπειές της
για την ανθρωπότητα υπήρξαν βαθύτατες. Βέβαια, οι περισσότεροι αρχαίοι Έλλη‐
νες προσωκρατικοί φιλόσοφοι ήταν φυσιολόγοι, με την έννοια ότι ενδιαφέρονταν
να ορίσουν την «πρώτη αρχή», δηλαδή το πρωταρχικό εκείνο στοιχείο από το ο‐
ποίο προήλθαν όλα τα πράγματα του Κόσμου μας.
Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι στην προσπάθεια προσέγγισης του Σύμπαντος
πρότειναν πολλαπλούς ή άπειρους κόσμους, θέσεις που μας δημιουργούν στους
αστρονόμους ποικίλα ερωτήματα για περαιτέρω έρευνα.
Συνεπώς οι πολλαπλοί ή άπειροι κόσμοι, με την έννοια ή μη της απειρότητας
του Σύμπαντος, η Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης και άλλοι προβληματισμοί θέτουν
θεμελιώδη οντολογικά φιλοσοφικά ερωτήματα, τα οποία είχαν τεθεί από την Αρ‐
χαιότητα. Ερωτήματα τα οποία παραμένουν από τότε ανοικτά, δεδομένου ότι η ί‐
δια η μοίρα του Σύμπαντος παραμένει ανοικτή και άγνωστη!
Την ίδια εποχή με τον Θαλή έδρασε στη Μίλητο, ο μαθητής και διάδοχός του
στη σχολή του, ο Αναξίμανδρος (610‐540 π.Χ.), ο οποίος, όπως παραδέχονται όλοι
οι μελετητές εκείνης της περιόδου, ήταν ισάξιος του δασκάλου του και ο πρώτος
που –μαζί με τον Εμπεδοκλή τον Ακραγαντίνο (500‐428 π.Χ.)– εισήγαγε την πειρα‐
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ματική έρευνα κατά τη μελέτη των φυσικών φαινομένων. Εξάλλου θεωρείται ο
πρώτος που παρουσίασε μια εικόνα του Κόσμου επιστημονική και τελείως απο‐
μυθοποιημένη, αφού ήταν ο πρώτος που έγραψε φιλοσοφικό σύγγραμμα για τη
φύση: «Εθάρρησε πρώτος ων ισμεν Ελλήνων λόγον εξενεγκειν περί φύσεως συγ‐
γεγραμμένον» (Themist. Οr. 36p. 317).
Το Απειρον του Αναξιμάνδρου
Την έννοια του απείρου στη φιλοσοφία, με τη σύγχρονη αντίληψη, πρώτος ει‐
σήγαγε ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αναξίμανδρος (6ος π.Χ. αιών).
Αυτός πρότεινε το άπειρον σαν αρχή από την οποία δημιουργήθηκαν τα πάντα.
Κατά την άποψή του, το άπειρον είναι η απροσδιόριστη ύλη που βρίσκεται σε αι‐
ώνια κίνηση. Από αυτό ξεπηδούν οι εναντιότητες – του θερμού και του ψυχρού,
του υγρού και του ξηρού – και η μεταξύ τους πάλη. Το αποτέλεσμα της αιώνιας δι‐
εργασίας το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος στην απέραντη πολυμορφία των πραγ‐
μάτων και απειρία των κόσμων.
Από κοσμολογική άποψη είναι θαυμάσια η σκέψη του Αναξίμανδρου ότι πολ‐
λοί κόσμοι πηγάζουν από το άπειρο και επαναπορροφώνται από αυτό καθώς κα‐
ταστρέφονται. Συνεπώς το άπειρον συνδέεται με μια ατέλειωτη μέσα στον χρόνο
κοσμογονική λειτουργία. Το κοσμολογικό πρόβλημα της απεραντοσύνης του Σύ‐
μπαντος ή της απειρίας των Κόσμων είναι βασικά φιλοσοφικό, ενώ με την κοσμο‐
λογική έννοια του χωροχρόνου είναι συνυφασμένη η Θεωρία της Μ.Ε αφετηριακό
σημείο για την κατανόηση των μοντέλων που περιγράφουν το Σύμπαν μας.
Ο Αναξίμανδρος βασικά πίστευε ότι στον Κόσμο υπάρχει μια μορφή φυσικού
νόμου, μια κοσμική δικαιοσύνη, που εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ των τεσ‐
σάρων κυρίαρχων στοιχείων, που συνεχώς αντιμάχονται εξαιτίας της διαφορετι‐
κής υφής τους και της ανομοιογενούς συστάσεώς τους. Η φυσική σχέση, κατά τον
Αναξίμανδρο, έπρεπε να συντηρείται και να διαιωνίζεται ούτως ώστε κανένα από
τα τέσσερα βασικά στοιχεία να μην μπορεί να υπερισχύσει στα άλλα. Απέρριπτε τη
θέση του δασκάλου του ότι η αρχή του Κόσμου ήταν το νερό, διότι εάν συνέβαινε
αυτό θα διασαλευόταν η φυσική σχέση δικαιοσύνης μεταξύ των βασικών στοιχεί‐
ων. Εάν ένα στοιχείο, όπως το νερό, ξεχώριζε και πλεονεκτούσε, τότε θα είχε α‐
πορροφήσει τα άλλα και ο Κόσμος όχι μόνον θα ήταν τελείως διαφορετικός, αλλά
θα όδευε και προς την οριστική καταστροφή του. Κάτω απ’ αυτήν την τοποθέτηση
το σημαντικό στοιχείο στη φιλοσοφική σκέψη του Αναξίμανδρου ήταν ότι υπάρχει
μία άχρονη και αναλλοίωτη κοσμική ουσία από την οποία απορρέουν τα πάντα και
στην οποία τελικά τα πάντα επιστρέφουν. Στη φιλοσοφία του Αναξίμανδρου, αυτή
η πρωταρχική κοσμική ουσία, που βρισκόταν έξω από τα τέσσερα βασικά στοιχεία
της φύσης, ονομαζόταν «αρχή» και ταυτιζόταν με το «άπειρον». Στην πρώιμη κο‐
σμολογία του, η αρχή «άπειρον» είναι στοιχείον «αΐδιον, αθάνατον και ανώλε‐
θρον». Ο Αναξίμανδρος, θεωρούσε το «άπειρον» ως μια πρωταρχική αδιαμόρφω‐
τη και αδιακόσμητη υλική μάζα, που δεν είχε όρια στον χώρο και στον χρόνο και
επιπλέον δεν είχε προσδιορισμένες ιδιότητες.
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Το άπειρον ήταν αθάνατον και ανώλεθρον, από αυτό γεννιώνταν και σ’ αυτό
επέστρεφαν αλληλοδιαδόχως άπειροι κόσμοι. Γεγονός, όμως, είναι ότι οι αρχαίοι
σχολιαστές αμφισβητούσαν αν το «άπειρον» ήταν ένα πρωταρχικό υλικό ή μια
ακαθόριστη –ως προς την ποιότητα– αμορφοποίητη και άφθαρτη πρωταρχική υλι‐
κή ουσία που ήταν συγχρόνως χρονικά και χωρικά απεριόριστη. Ουσιαστικά το
«άπειρον» μεταμορφωνόταν στα τέσσερα βασικά στοιχεία της φύσης, τα οποία
αλληλοσχετιζόμενα έδιναν τα όντα του Κόσμου μας, τα οποία φθειρόμενα επέ‐
στρεφαν τελικά σε εκείνο από το οποίο προήλθαν. Το φιλοσοφικό πιστεύω του
Μιλήσιου σοφού επικεντρωνόταν στο ότι αντιλαμβανόταν τον όρο «αρχή» τόσο με
τη σημασία της έναρξης, όσο και με τη σημασία του άρχω (κυβερνώ)· αναφερόταν,
δε, σε μια «αρχή» που δεν έμοιαζε με καμιά άλλη και με κανένα άλλο στοιχείο του
Κόσμου, δηλαδή σε μια αρχή που «περιέχει άπαντα και πάντα κυβερνάν» (Αρ.
Φυσ. Γ4, 203 b 11).
Ο Αναξίμανδρος, όπως και ο δάσκαλός του, απέρριψε εντελώς την ανθρωπο‐
μορφική έννοια της σεξουαλικής αναπαραγωγής μεταξύ όντων θεϊκών ή μη, που
αποτελούσε –έως την εποχή του– τη βάση όλων των μέχρι τότε μυθολογικών Κο‐
σμογονιών. Υπέθεσε ότι η μήτρα του Κόσμου, εν προκειμένω το «άπειρον», είχε τη
δύναμη να δημιουργεί ζωή και μάλιστα η ζωή άρχισε από το «σπέρμα γόνιμον»,
που βρισκόταν εντός του κοσμικού αυγού. Το σπέρμα γονιμοποιήθηκε με το αντί‐
θετό του, αποσπάσθηκε από το «άπειρον» και η ανάπτυξή του έγινε μέσα σε μια
πύρινη σφαίρα, που περιείχε μια ψυχρή μάζα. Στην αρχική αυτή φάση δημιουργί‐
ας χωρίστηκαν τα δύο αντίθετα: το θερμό που περιείχε το ξηρό, καθώς και το ψυ‐
χρό, που περιείχε το υγρό. Με την επίδραση του θερμού διαχωρίστηκαν το υγρό
και το ξηρό και σχηματίσθηκαν η θάλασσα και η ξηρά. Αυτή καθεαυτή η υγρασία,
που δημιουργήθηκε από την επίδραση του θερμού στο ψυχρό, ήταν ο φορέας της
ζωής. Σύμφωνα, δε, με τον Αέτιο ο Αναξίμανδρος υποστήριζε ότι η θάλασσα ήταν
το κατάλοιπο της πρωταρχικής υγρασίας: «Αναξίμανδρον την θάλασσαν φησιν ει‐
ναι της πρώτης υγρασίας λείψανον, ης το μεν πλειον μέρος ανεξήρανε το πυρ, τό
δέ υπολειφθέν δια την έκκαυσιν μετέβαλεν» [ (Αέτ. ΙΙΙ, 16, Ι (D, 381)].
Ο Αναξίμανδρος είχε συλλάβει την έννοια του «απείρου» με νόημα ευρύτερο
από ένα «άπειρο» με ακριβή μαθηματική έννοια. Ίσως να το ταύτιζε με μια αχανή
υλική μάζα ή ένα πρωταρχικό νεφέλωμα. Επιπλέον μπορεί να το θεωρούσε ως μια
φυσική δύναμη ή ενέργεια, απεριόριστο στον χώρο, απέραντο στον χρόνο και
μάλλον χωρίς εσωτερική διάρθρωση. Πάντως, υπάρχει συμφωνία των μελετητών
του, ότι από το άπειρο προέρχονταν το θερμό και το ψυχρό, τα οποία διαχωρίστη‐
καν στη συνέχεια και σχημάτισαν το μεν πρώτο έναν εξωτερικό πύρινο θόλο, το
πυρ, ενώ το δεύτερο –στο εσωτερικό του Κόσμου– τον αέρα, τη γη και το νερό. Τα
στοιχεία αυτά αναμιγνύονταν και διαχωρίζονταν σχηματίζοντας τη θάλασσα και
την ξηρά, ενώ από τη διάνοιξη της εξωτερικής πύρινης σφαίρας και τον αποκλει‐
σμό του πυρός σε τροχοειδείς κύκλους (δακτυλίους), σχηματίστηκαν ο Ήλιος, η Σε‐
λήνη και τα αστέρια. Τέλος, λόγω της θερμότητας του Ήλιου το νερό εξατμίστηκε
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δημιουργώντας τον αέρα, διαμέσου των ρευμάτων του οποίου προκαλείτο η κίνη‐
ση των ουρανίων σωμάτων.
Ο Ηράκλειτος: Πίστευε οτι ο άνθρωπος διαθέτει 2 όργανα για τη γνώση της α‐
λήθειας. Την αίσθηση και τον λόγο. Απο αυτά, τη μεν αίσθηση η θεωρούσε απατη‐
λή, δέχεται δε σαν κριτήριο τον λόγο.
Ο Παρμενίδης: Η φιλοσοφία ειναι δυτή. Η μία μορφή της είναι σύμφωνη με την
αλήθεια, ενώ η άλλη κατα εικασία. Καθόρισε δε τον λόγο σαν κριτήριο, διότι οι αι‐
σθήσεις δεν είναι ακριβείς.
Αρχικά ο Θαλής ο Μιλήσιος (624‐546 π.Χ.) υποστήριξε ότι η βάση των πραγμά‐
των ήταν το «νερό», ενώ ο μαθητής του ο Αναξίμανδρος (610‐564 π.Χ.) θεώρησε
ως τέτοιο το «άπειρον». Αν λάβουμε υπόψη τις αρχαιο‐ελληνικές φιλοσοφικές
απόψεις κατά τις οποίες η ύλη ταυτίζεται με το νερό, τον αέρα ή το πυρ, βλέπουμε
πως η έννοια του «απείρου» του Αναξιμάνδρου προερχόμενη ως λέξη από το στε‐
ρητικό «α» και το «πέρας», υποδηλώνει την απουσία αρχής και τέλους στον χρόνο
και το απεριόριστο στον χώρο. Σ’ αυτόν ακριβώς τον όρο θα επικεντρώσουμε, στην
προσπάθειά μας να δείξουμε πως από τον μύθο δημιουργήθηκαν τα θεμέλια της
Κοσμολογίας και της Φυσικής στην Ιωνία τον 6ο π.Χ. αιώνα, όπου –κατά τη γνώμη
μας– συντελέστηκε η πρώτη επιστημονική επανάσταση. Τότε ακριβώς οι Έλληνες
φιλόσοφοι επιχείρησαν να απαντήσουν στα δύο βασικά ερωτήματα που τους α‐
πασχολούσαν έντονα: Αυτό της αρχής του Κόσμου και εκείνο της δομής του. Γι’
αυτούς ακριβώς τους λόγους έγιναν οι θεμελιωτές του φιλοσοφικού στοχασμού
και οι ιδρυτές της Επιστήμης.
Διογένης ο Λαέρτιος (Φιλ. Βίοι ΙΙ, Ι) προσδιορίζει το «άπειρον» του Αναξίμαν‐
δρου ως εξής: «Ούτος έφασκεν αρχήν καί στοιχείον τό άπειρον. Ου διορίζων αέρα
ή ύδωρ ή άλλο τι, και τά μέν μέρη μεταβάλλειν, τό δέ παν αμετάβλητον ειναι».
«Αυτός θεωρούσε ως αρχή και στοιχείο των όντων το άπειρον, χωρίς να προσδιο‐
ρίζει αν αυτό είναι αέρας, νερό ή κάτι άλλο. Και έλεγε ότι τα μέρη μεταβάλλονται,
αλλά το όλον παραμένει αμετάβλητο».
Το Σύμπαν –σύμφωνα με τις απόψεις του Αναξιμάνδρου– ήταν άπειρο σε έ‐
κταση και οι κόσμοι άπειροι σε αριθμό. Από το στοιχείο «άπειρο», με την αέναη
κίνηση εκκρίνονταν τα «εναντία» που ενυπάρχουν σ’ αυτό. Δηλαδή ο Αναξίμαν‐
δρος πίστευε ότι τα δύο αντίθετα στοιχεία πυρ και ύδωρ δεν μπορούσαν να συνυ‐
πάρξουν και βρίσκονταν σε αδιάκοπη σύγκρουση.
Σκοταδιστές κατέστρεψαν τα έργα του Αναξιμάνδρου Δυστυχώς από το περί‐
φημο βιβλίο του μεγάλου φιλοσόφου, «Περί φύσεως», δεν διασώζεται παρά ένα
μικρό απόσπασμα, που παραθέτει ο Σιμπλίκιος, το οποίο περιλαμβάνει μια πολύ
γενική πρόταση για το άπειρο, μια παράφραση στη γένεση και στην καταστροφή
των Κόσμων και ένα παράθεμα που περιγράφει τη σχέση αντίθετων κοσμολογικών
παραγόντων με όρους ανταποδοτικής δικαιοσύνης: «αρχήν τε καί στοιχείον είρηκε
των όντων τό άπειρον… φύσιν άπειρον. έξ ης άπαντας γίνεσθαι τους ουρανούς καί
τούς εν αυτοίς κόσμους εξ ων δε η γένεσίς εστι τοις ούσι, καί τήν φθοράν εις ταύτα
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γίνεσθαι κατά το χρεών·διδόναι γάρ αυτά δίκην καί τίσιν αλλήλοις της αδικίας κα‐
τά τήν του χρόνου τάξιν [Β1] ποιητικωτέροις ούτως ονομάσιν αυτά λέγων»
[Simplic, Phys. 24, 13 (Z. 3‐8 aus Theophrastus Phys. Opin fr. 2 Dox. 476]. Δηλαδή:
«Ο Αναξίμανδρος είχε πει ότι αρχή των όντων είναι το άπειρον και από αυτή την
ουσία έγιναν όλοι οι ουρανοί και οι κόσμοι που υπάρχουν σ’ αυτούς και ότι η γέν‐
νησή τους προέρχεται από αυτή και σ’ αυτή καταλήγουν στη φθορά τους. Με τον
τρόπο αυτό δίνουν δικαίωση και αποζημίωση το ένα προς τα άλλα για την αδικία
που έγινε στην πορεία του χρόνου…» Κατά μία εκδοχή που αναφέρουν οι G. S.
Kirk, J. E. Raven και M. Schofield (1983), ο Αναξίμανδρος πίστευε σε μια χρονική
αλληλουχία μεμονωμένων κόσμων, καθένας από τους οποίους παράγεται από το
άπειρο και αποσυντίθεται στο άπειρο. Συνεπώς, σύμφωνα με την εκδοχή αυτή, ο
Αναξίμανδρος υπήρξε μάλλον υπέρμαχος της θεωρίας ενός παλλόμενου Σύμπα‐
ντος.
Ο Αριστοτέλης (384‐322 π.Χ.) μιλώντας για την έννοια του απείρου, όπως τη
θεωρούσε ο Αναξίμανδρος, παρατηρεί: «Άπαντα γάρ ή εξ' αρχης, του δέ απείρου
ουκ, εστιν αρχή·εύη γάρ άν αυτού πέρας… αθάνατον γάρ καί ανώλεθρον [Β3], ως
φησιν ο Αναξίμανδρος καί οι πλείστοι των φυσιολόγων» (Φυσικά Γ 4, 203b 6). Που
σημαίνει: «Όλα είναι η αρχή ή έχουν αρχή δηλαδή προέλευση, του απείρου δεν
υπάρχει αρχή· αν υπήρχε θα υπήρχε και τέλος… αθάνατο είναι και ακατάστρεπτο,
όπως λέει ο Αναξίμανδρος και οι πιο πολλοί από τους φυσιολόγους». Ο Αριστοτέ‐
λης στο έργο του, συζητεί το «άπειρον» του Αναξιμάνδρου. Ενδιαφέρεται για την
απόλυτη αρχή, που έχει διπλή αποστολή, την υλική αιτία και την κινητική αιτία. Η
απόπειρα της εξίσωσης της κίνησης με το «θείο» εκφράζεται και ως «άπειρον» και
«αθάνατον», όπως χαρακτηρίζεται στο απόσπασμα του Αναξιμάνδρου που ανα‐
φέρει ο Αριστοτέλης (Αριστοτέλης, Φυσικής Ακροάσεως, Γ4, 203b 10‐15). Ολοκλη‐
ρώνοντας, αναφέρουμε ότι, όπως γράφει ο Αέτιος: «Αναξίμανδρος δέ Πραξιάδου
Μιλήσιος φήσι των όντων αρχήν είναι τό άπειρον· εκ γάρ τούτου πάντα γίγνεσθαι
καί εις τουτο πάντα φθείρεσθαι. διό και γεννάσθαι άπειρους κόσμους καί πάλιν
φθείρεσθαι εις τό εξ ου γίγνεσθαι» [Αέτ. de plac. I 3, 3 (D.227)].
Ομοίως ο Σιμπλίκιος [Περί Ουρανού (De Caelo) 615, 15] αναφέρει: «άπειρον δέ
πρωτος υπέθετο, ίνα έχη χρησθαι πρός τάς γενέσεις αφθόνως η καί κόσμους δέ
απείρους ουτος καί εκαστοντων κόσμων εξ απείρου του τοιούτου στοιχείου υπέ‐
θετο ως δοκει».
Στον Αναξίμανδρο επίσης αποδίδεται άποψη ότι: «το άπειρον είναι πηγή πολ‐
λών κόσμων» (Simplicius, εις Φυσ., 24, 17).
Επομένως, σημειώνουμε εμείς, ο Αναξίμανδρος με τη βασική του υπόθεση πως
όλα προήλθαν από το «άπειρον» και ότι όλα εκεί θα καταλήξουν, δεχόταν, όπως
υποστηρίζουν ο Αέτιος και ο Σιμπλίκιος, ότι χιλιάδες Κόσμοι γεννιούνται και κατα‐
στρέφονται, όπως και ο δικός μας που κάποτε θα καταστραφεί. Δηλαδή ο Αναξί‐
μανδρος, όπως άλλωστε και ο Δημόκριτος, δεχόταν ότι στο Σύμπαν υπάρχουν ά‐
πειρα κοσμικά συστήματα, άπειροι κόσμοι. Μια άποψη που προσεγγίζει σε κατα‐
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πληκτικό βαθμό τις απόψεις της σύγχρονης Αστροφυσικής! Ίσως ο Αναξίμανδρος
να ξεχώριζε στο κοσμοείδωλό του τις απόψεις Κόσμος και Σύμπαν. Υποστήριζε,
αφενός μεν την κεντρική θέση της Γης στον δικό μας Κόσμο, αφετέρου, δε, δεν δε‐
χόταν την όποια κεντρική θέση της Γης σ’ ένα Σύμπαν, όπου υπάρχει άπειρο πλή‐
θος άλλων κόσμων!
Ωστόσο άλλοι μελετητές του έργου του διαφοροποιούνται και θεωρούν ότι ο
Αναξίμανδρος πρέσβευε πως τα ουράνια σώματα διαγράφουν περιστροφικές κι‐
νήσεις γύρω από τη Γη μέσα σ’ ένα Σύμπαν, που έχει το σχήμα σφαίρας. Ουσιαστι‐
κά πρέπει να παρατήρησε ότι τα άστρα φαίνονται να περιστρέφονται γύρω από
τον πόλο της ουράνιας σφαίρας, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια εκδήλωση της
περί άξονα περιστροφής της Γης. Άλλοι πάλι ερευνητές θεωρούν ότι στις τελευταί‐
ες απόψεις του Αναξίμανδρου φαίνεται η καθαρά γεωκεντρική διάταξη του Κό‐
σμου του στο σφαιρικό Σύμπαν που περιγράφει. Αυτό εξηγείται από την υπόθεσή
του ότι η Γη μένει μετέωρη, στο κέντρο μιας τεράστιας σφαίρας, ισορροπώντας
δηλαδή στη μέση του Σύμπαντος εξαιτίας των ίσων διαστημάτων της από τα όρια
αυτής της σφαίρας, στην εσωτερική επιφάνεια της οποίας βρίσκονται στερεωμένα
τα άστρα.
Οι Απόψεις άλλων Φιλοσόφων για το Απειρον.Το άπειρον από κοσμολογική και
φιλοσοφική άποψη αναφέρεται στο Σύμπαν, στη φύση γενικά, ουσιαστικά στην
ύλη και την κίνησή της. Το άπειρον εξ ορισμού γίνεται αντιληπτό μόνο σε σύγκρι‐
ση με το πεπερασμένο. Οι δύο αυτές φιλοσοφικές έννοιες, μέσα από τη διαλεκτική
τους ενότητα, εκφράζουν αντιθετικές ιδιότητες της ύλης –αυτού του φιλοσοφικού
κατηγορήματος– που υπάρχει μέσα στον χώρο και στον χρόνο και που κινείται αέ‐
ναα. Η ύλη γίνεται αφενός μεν αντιληπτή ως πεπερασμένη (εφόσον νοείται δια‐
μορφωμένη σε συγκεκριμένα ειδικά αντικείμενα, λειτουργίες και ιδιότητες που εί‐
ναι σχετικά περιορισμένα στον χώρο και στον χώρο), αφετέρου δε σαν άπειρη –
εφόσον νοείται ως μία ασταμάτητη (αέναη) κίνηση, μία ανεξάντλητη και αιώνια
διαδικασία μεταλλαγής της σε ποσοτικά και ποιοτικά απεριόριστη ποικιλία από
είδη, μορφές και ιδιότητες. Αυτό αντιστοιχεί αφενός μεν στο ορατό Σύμπαν που
μας περιβάλλει, αφ' ετέρου δε στην ακατάλυπτη «σκοτεινή» ύλη, πιθανώς εντός
ενός αντιπαράλληλου Σύμπαντος! Παρόμοιες απόψεις με τον Αναξίμανδρο για ένα
άπειρο κοσμικό γίγνεσθαι ή για την απειρία των κόσμων διατύπωσαν και άλλοι
προσωκρατικοί φιλόσοφοι, όπως ο Ηράκλειτος, ο Μέλισσος, οι πατέρες της Ατομι‐
κής Θεωρίας, Λεύκιππος και Δημόκριτος, οι Πυθαγόρειοι, ο Πλάτων, ο Αριστοτέ‐
λης, οι Νεοπλατωνικοί κ.ά. Επίσης στα κοσμολογικά συστήματα του Αναξιμένη
(585‐525 π.Χ.) και του Διογένη του Απολλωνιάτη (510‐400 π.Χ.) βρίσκονται έντονα
τα ίχνη της αναξιμάνδρειας επίδρασης. Ειδικότερα ο Αναξιμένης, μαθητής και συ‐
νεχιστής του έργου του Αναξίμανδρου, μολονότι ως αρχή του Κόσμου θεώρησε
τον αέρα, ωστόσο τον πρόβαλε σαν «άπειρο» απέναντι σε όλα τα πεπερασμένα
πράγματα, τα παράγωγά του. Σύμφωνα με τον Αέτιο: «Διογένης απείρους κόσμους
εν τω απείρω» [Αέτ. ΙΙ 1, 3 (D. 327; 5)], και τον Διογένη τον Λαέρτιο: «κόσμους α‐
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πείρους, καί κενόν άπειρον» (Φιλ. Βίοι ΙΧ, 57), ο Διογένης ο Απολλωνιάτης θεω‐
ρούσε πως το Σύμπαν ήταν άπειρο και ότι περιείχε άπειρους Κόσμους, που ήταν
πεπερασμένοι κινούμενοι εντός του απείρου αυτού χώρου. Ο Διογένης πίστευε ότι
ο Κόσμος μας ήταν καλύτερος από όλους τους δυνατούς, επειδή όλα τα φυσικά
φαινόμενα που παρουσιάζονται σ’ αυτόν ήταν ρυθμισμένα με καθορισμένο τρό‐
πο. Προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η τάξη έπρεπε, σύμφωνα με τον Διογένη, να
υπάρχει κάποια πνευματική δύναμη, η «Νόηση», που όχι μόνον θα τακτοποιούσε
τα πράγματα, αλλά επιπλέον θα επιτηρούσε τη διατήρηση της τελειότητας. Η βα‐
σική αυτή αρχή αφενός μεν ταυτιζόταν με τον αέρα, αφετέρου δε ονομαζόταν
«Θεός» και αντιστοιχούσε στον πνευματικό, κοσμοποιό Νου του Αναξαγόρα.
Οι Πυθαγόρειοι και ο Πλάτων πίστευαν ότι το άπειρον είναι μία απέραντη και
άμορφη αρχή, που μαζί με την αντίθετή της έννοια, το «πέρας», συναποτελούν
τους θεμελιακούς όρους του όντος, ενός όντος που νοείται σαν παθητική αρχή του
Κόσμου, η οποία και δίνει την αναγκαία «ύλη» για κάθε δημιουργία. Συνεπώς, το
άπειρον αποτελεί ουσιαστική κατηγορία της πυθαγόρειας σκέψης –το πέρας και
το άπειρον, στον γνωστό πυθαγόρειο πίνακα των αντιθέτων– και έχει να κάνει με
τον αριθμό σαν αρχή του χρόνου. Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν ότι ο κόσμος αποτε‐
λεί σύνθεση αντιθέτων και ότι δημιουργήθηκε από κάτι άπειρο, προσέθεταν, ό‐
μως, την ιδέα της επιβολής ενός πέρατος στο άπειρο και την έννοια της μουσικής
αρμονίας στο Σύμπαν. Ειδικότερα ο Πλάτων (427‐347 π.Χ.) διακρίνει στη δομή του
Κόσμου όλου τέσσερα είδη όντος: α) το άπειρο, β) το πέρας, γ) το μείγμα απείρου
και πέρατος και δ) την αιτία του μείγματος αυτού. Το άπειρο και εδώ σημαίνει το
αδιακόσμητο και απροσδιόριστο. Η διδασκαλία του Πλωτίνου για την ύλη αποτε‐
λεί μια αντίδραση κατά της διδασκαλίας του Αριστοτέλους και των Στωικών. Ως
κείμενο αναφοράς έχει τον πλατωνικό Φίληβο (15b‐17a και 23c‐25b), όπου γίνεται
λόγος για το άπειρον. Για τον Δημόκριτο (460‐370 π.Χ.) φαίνεται ότι η έννοια του
απείρου είχε μια συγκεκριμένη υλική υπόσταση, αφού αναφερόταν στο άπειρο
πλήθος των ατόμων και κατ’ επέκταση των όντων και των φαινομένων. Πιθανώς,
όμως, ο Δημόκριτος να θεωρούσε το κενό «άπειρον».
Οι απόψεις των ατομικών φιλοσόφων για τους απείρους κόσμους: Ο Λεύκιππος
(5ος π.Χ. αιώνας) υποστήριζε ότι: «κόσμου τε εκ τούτου απείρους ειναι καί διαλύ‐
εσθαι εις ταυταν» («από αυτό δημιουργούνται άπειροι κόσμοι που διαλύονται σ'
αυτά τα στοιχεία», Διογένης Λαέρτιος, Φιλ. Βίοι ΙΧ, 31ff) και σύμφωνα με τον Σι‐
μπλίκιο: «Λεύκιππος και Δημόκριτος απείρους τω πλήθει τούς κόσμους εν απείρω
τω κενω καί εξ απείρου των πλήθει των ατόμων συνίστασθαι φήσι» («Ο Λεύκιππος
και Δημόκριτος λένε πως υπάρχουν άπειροι σε πλήθος κόσμοι στο άπειρο κενό και
δημιουργούνται από άπειρα σε πλήθος άτομα», Simpl, de Caelo 202, 16). Ένας απ'
αυτούς τους αμέτρητους Κόσμους είναι κι αυτός στον οποίον ανήκουμε κι εμείς.
Ο Λεύκιππος και ο Δημόκριτος θεωρούνται οι ιδρυτές της Ατομικής Θεωρίας
ενός κοσμοθεωρητικού συστήματος με οργανική ενότητα, που κατά το μάλλον και
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ήττον αποτελεί τη μεγαλύτερη επιστημονική κατάκτηση του αρχαιοελληνικού
πνεύματος.
Ο Δημόκριτος θέλοντας να δώσει τη δική του άποψη για τη δομή του Κόσμου
προσπάθησε στην Ατομική Θεωρία του να συγκεράσει τις απόψεις τόσο του Παρ‐
μενίδη όσο και του Ηράκλειτου. Πράγματι, από μία άποψη τα άτομα ως μη δυνά‐
μενα να τμηθούν περαιτέρω παραμένουν αναλλοίωτες οντότητες, γεγονός που ι‐
κανοποιεί τις απόψεις του Παρμενίδη ότι πέρα και πίσω από τον μεταβαλλόμενο
Κόσμο μας υπάρχει μια σταθερότητα που την εξασφαλίζει η νόησή μας. Επιπλέον,
όταν ο Δημόκριτος ομιλεί για τους ποικίλους συνδυασμούς των ατόμων που δημι‐
ουργούνται από τη διαρκή κίνησή τους επικροτεί και υιοθετεί την άποψη του Η‐
ράκλειτου για την αέναη μεταβολή στον κόσμο.
Η Ατομική Θεωρία του Δημοκρίτου. Τα άτομα παρουσιάζουν απειρία σχημάτων
και με στροβιλώδεις κινήσεις ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας το πυρ, τον
αέρα, το ύδωρ και τη γη, δηλαδή τα τέσσερα βασικά στοιχεία. Πράγματι, οι δύο
σοφοί υποστήριζαν ότι διάφοροι βαθμοί συγκέντρωσης των ατόμων παρέχουν τη
διαφορετική πυκνότητα των σωμάτων, τα οποία κινούνται πάντα εν μέσω του κε‐
νού. Η κίνησή τους αυτή προκαλεί συνεχείς στροβιλισμούς και συνενώσεις ατό‐
μων, από τα οποία προκύπτει ο σχηματισμός τόσο των διαφόρων σωμάτων, όσο
και των διαφόρων Κόσμων. Υπάρχουν δύο μορφές γνώσης, μία γνήσια και μία νό‐
θα. Στη νόθα ανήκουν όλα τα παρακάτω, η όραση, η ακοή, η οσμή, η γεύση, η α‐
φή. Η άλλη μορφή γνώσης είναι γνήσια, που είναι ξέχωρη από αυτή.
Ο Λεύκιππος και Δημόκριτος υποστήριζαν την ύπαρξη ενός απείρου ατομιστι‐
κού Σύμπαντος, οι αναρίθμητοι κόσμοι του οποίου, γεμάτοι ζωή, ήταν το τυχαίο
αποτέλεσμα μιας απλής συσσωμάτωσης ατόμων. Σύμφωνα με τις απόψεις των
δύο φιλοσόφων, μέσω της περιδινητικής κίνησης των εκάστοτε συγκεντρωμένων
ατόμων, δημιουργούνται διάφοροι κόσμοι στο κενό διάστημα, από τους οποίους
κάποιοι μοιάζουν με τον δικό μας Κόσμο, ενώ άλλοι είναι τελείως διαφορετικοί.
Ο Ιππόλυτος στο δοξογραφικό του έργο «Κατά πασών των αιρέσεων έλεγχος»
[Ι, 13, 2‐4, (D. 565, W. 16)] για τις απόψεις του Λεύκιππου και του Δημόκριτου α‐
ναφέρει τα εξής: «απείρους δέ ειναι κόσμους καί μεγέθει διαφέροντας, εν τισί δέ
μή ειναι ηλιον μηδέ σελήνη, εν τισί δέ μείζω των παρ' ημιν καί εν τισί πλείω. ειναι
δέ των κόσμων ανισα τά διαστήματα καί τη μέν πλείους, τη δέ ελάττους καί τούς
μέν αυξεσθαι, τούς δέ ακμάζειν, τούς δέ φθίνει, καί τη μέν γίνεσθαι, τη δ' εκλεί‐
πειν. φθείρεσθαι δέ αυτούς υπ' αλλήλων προσπίπτοντας είναι δέ ενίους κόσμους
ερήυμους ζώων καί φυτων καί παντός υγρου». Δηλαδή: «Οι κόσμοι είναι άπειροι
και διάφοροι κατά το μέγεθος. Σε μερικούς από αυτούς δεν υπάρχει ούτε Ήλιος
ούτε Σελήνη, σε άλλους υπάρχουν με μεγαλύτερο μέγεθος και σε άλλους υπάρ‐
χουν περισσότεροι ήλιοι και σελήνες. Τα διαστήματα μεταξύ των κόσμων είναι ά‐
νισα και σε αυτό μεν το μέρος του κενού χώρου υπάρχουν περισσότεροι κόσμοι,
σε ένα άλλο δε λιγότεροι. Και άλλοι μεν από τους κόσμους βρίσκονται στη φάση
ανάπτυξής τους, άλλοι δε στην ακμή τους και άλλοι στην παρακμή τους, άλλοι
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γεννιούνται και άλλοι εξαφανίζονται. Οι κόσμοι καταστρέφονται αλληλοσυ‐
γκρουόμενοι. Υπάρχουν δε και μερικοί κόσμοι έρημοι από ζώα και φυτά και χωρίς
ύδατα».
Ο Αριστοτέλης, γράφει για το άπειρον ότι: υπάρχει μόνον «δυνάμει» και όχι «ε‐
νεργεία». Δηλαδή, ενώ δεχόταν την απειρία της κίνησης και του χρόνου απέρριπτε
την ιδέα ενός συμπαντικού απείρου χώρου.

Η απειρία των Κόσμων στην Αρχαιοελληνική Σκέψη
Ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (565‐488 π.Χ.) θεωρούσε το Σύμπαν αιώνιο, χωρίς
αρχική δημιουργία. Δίδασκε ότι μόνον τα επιμέρους μέρη του (οι Κόσμοι) υφίστα‐
νται συνεχή μεταβολή. Σύμφωνα με τον Διογένη τον Λαέρτιο ο Ξενοφάνης υπο‐
στήριζε ότι υπάρχουν άπειροι πανομοιότυποι κόσμοι: «κόσμους δέ απείρους, ου
παραλλακτούς δέ» (Φιλ. Βίοι ΙΧ, 19).
Ο Διογένης ο Λαέρτιος παρουσιάζει μια επιστολή του Επίκουρου (341‐270 π.Χ.),
προς τον Ηρόδοτο, όπου περιέχονται οι απόψεις του φιλοσόφου για την πολλαπλό‐
τητα των Κόσμων. Σε κάποιο σημείο της επιστολής αναφέρεται ότι: «Αλλά μήν καί
κόσμοι απειροι εισιν, οι θ' ομοιοι τούτω καί ανόμοιοι. Αι τε γάρ ατομοι απειροι ου‐
σαι ως αρτι απεδείχθη φέρονται καί πορρωτάτω. Ου γαρ κατανηλωνται αι τοιαυται
ατομοι εξ ων αν γένοιτο κόσμος η υφ' ων αν ποιηθείη, ουτ' εις ενα ουτ' εις πεπερα‐
σμένους, ουθ' οσοι τοιουτοι ουθ' οσοι διάφοροι τούτοις, ωστε ουδέν το εμποδοστα‐
τησόν εστι πρός τήν απειρίαν των κόσμων» (Βιβλιοθήκη των Ελλήνων, Γεωργιάδης,
Φιλοσόφων Βίοι, Διογ. Λαέρτ. Επίκουρος. Αρχαίον κείμενον. Βιβλίον Ι', 45).
«Ωστόσο, καί οι κόσμοι είναι άπειροι, καί κείνοι πού είναι όμοιοι μέ τούτον
εδώ καί οι ανόμοιοι. Δοθέντος ότι τά άτομα είναι άπειρα «ως άρτι απεδείχθη»
μπορούν νά πηγαίνουν ως τίς πιό μακρυνές αποστάσεις.
Γιατί τά άτομα από τά οποία μπορεί νά γεννηθή ή να σχηματισθή ένας κόσμος
δέν εξαντλούνται μ' έναν κόσμο ή με έναν πεπερασμένον αριθμό κόσμων, είτε ο‐
μοίων είτε ανομοίων πρός τόν δικόν μας. Επομένως «ουδέν τό εμποδοστάτησόν εστι
πρός την απειρίαν των κόσμων» (Βιβλιοθήκη των Ελλήνων, Γεωργιάδης, Φιλοσόφων
Βίοι, Διογ. Λαέρτ. Επίκουρος, Μετ. Ν. Κυργιόπουλος Βιβλίον Γ. 45, σελ. 510).
Ο Διογένης ο Λαέρτιος και ο Μέλισσος ο Σάμιος (5ος π.Χ. αιώνας), μαθητής του
Παρμενίδη, θεωρούσε ότι το Σύμπαν ήταν ένα, άπειρο, πλήρες, αναλλοίωτο, ακί‐
νητο και ομοιογενές: «εδόκει δέ αυτω τό παν άπειρον είναι καί αναλλοίωτον καί
ακίνητον καί εν καί ομοιον εαυτώ και πλήρες» (Φιλ. Βίοι ΙΧ 24, 1‐3).
Ο Σιμπλίκιος (Υπόμνημα εις την Αριστοτέλους Φυσικής Ακρόασιν 35,3) αναφέ‐
ρει ότι ο Αναξαγόρας (500 π.Χ.) πίστευε στην ύπαρξη άπειρων κόσμων, ενώ, όπως
ήδη αναφέραμε τόσο ο Λεύκιππος, όσο και ο Δημόκριτος πίστευαν ακριβώς τα ί‐
δια Ιππόλυτος (Κατά πασών αιρέσεων έλεγχος).
Ο Επίκουρος υποστηρίζει ότι: «Κόσμος εστί περιοχή τις του ουρανού, άστρα τε
καί γην καί πάντα τα φαινόμενα περιέχουσα, αποτομήν έχουσα από του απείρου
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καί καταλήγουσα εν πέρασι» (Διογένη Λαερτίου, «Βίος Επίκουρου», Επιστολή δευ‐
τέρα προς Πυθοκλέα, 7.88, στίχ. 4‐10 και Αετίου. «Περί Αρεσκόντων τοις Φιλοσό‐
φοις» Βιβλίο Β 877D. στίχ. 3‐5). Που σημαίνει: «Ο κόσμος είναι κάποια περιοχή
του ουρανού, που περιέχει τα άστρα και τη γη και όλα τα φαινόμενα, η οποία α‐
ποτελεί τμήμα του άπειρου και η οποία καταλήγει σε καθορισμένα όρια».
Ο Πλατων: αφού λοιπόν φτιάχτηκε έτσι το σύμπαν, καταλαβαίνουμε οτι φτιά‐
χτηκε σύμφωνα με το αμετάβλητο πρότυπο που γίνεται αντιληπτό μόνο απο την
σκέψη και τη λογική. Αφού επομένως δεχόμαστε όλα αυτά, τότε αναγκαστηκά αυ‐
τός ο κόσμος πρέπει να είναι εικόνα κάποιού άλλου πραγματικού κόσμου.
Ο διδάσκαλος του Επίκουρου, Μητρόδωρος ο Χίος, σύμφωνα με τον Αέτιο, έλε‐
γε: «Μητρόδωρος ο καθηγητής Επίκουρου φησίν ατοπον είναι εν μεγάλω πεδίω
ένα στάχυν γεννηθηναι καί εναν κόσμον εν τω απείρω, οτι δέ απειροι κατά το πλή‐
θος, δηλον εκ του απειρα τά αιτια ειναι ει γάρ ο κόσμος πεπερασμένο, τά δ' αιτια
πάντα απειρα, εξ ων οδ ο κόσμος γέγονεν, ανάγκη απείρους ειναι· όπου γάρ τα αί‐
τια άπειρα, εκει καί τα’ αποτελέσματα, αιτια δέ ητοι αι ατομοι η στα στοιχεια»
[Αέτ. 15, 4 D. 292)].
«Ο Μητρόδωρος λέει ότι είναι παράλογο να βγει ένα μόνο στάχυ σε μια ολό‐
κληρη πεδιάδα και ένας μόνο κόσμος μέσα στο άπειρο. Το ότι είναι άπειροι σε
πλήθος είναι φανερό από το ότι τα αίτια είναι άπειρα. Διότι, αν ο κόσμος ήταν πε‐
περασμένος και άπειρα όλα τα αίτια, από τα οποία έχει γίνει ο κόσμος, θα είναι
κατ' ανάγκην άπειροι και οι κόσμοι· διότι, όπου είναι άπειρα τα αίτια, είναι άπειρα
και τα αποτελέσματα. Και αίτια είναι ή τα άτομα ή τα στοιχεία» (Μετ. Φιλολογική
ομάδα Κάκτου)
Οσοι νοιώθετε γήινοι δεν είσαστε άνθρωποι
Κατωτέρω δίδεται ένα απόσπασμα διαλόγου μεταξύ Ερμή Τρισμέγιστου και
Ποιμάνδρη:
«ΕΡΜΗΣ στον Ποιμάνδρη: – Αλλά πως και με ποιο τρόπο θα προχωρήσει ο άν‐
θρωπος προς τη ζωή;
ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ στον Ερμή: – Ο προικισμένος με νουν άνθρωπος ας αναγνωρίσει
τον εαυτό του.
ΕΡΜΗΣ: ΟΣΟΙ ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΓΗΙΝΟΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ούτε καν το είδωλο του ιδεατού Ανθρώπου, αλλά ενέργειες θνητές, σάρκα δί‐
χως τον Λόγο, όντα άλογα, το ίδιο το σκοτάδι, διότι η σάρκα είναι ο θάνατος, ο
διάβολος! αυτός που σας έκανε ένα με την σάρκα και τον πλανήτη Γη, το πνεύμα
της Γαίας.
Αν πιστεύετε ότι πλαστήκατε για να ζείτε αποκλειστικά πάνω στην Γη, τότε γεν‐
νηθήκατε για να είσαστε σκλαβωμένοι για πάντα! διότι η ζωή στην Γη που θεωρεί‐
τε πως είναι το κέντρο του κόσμου, είναι ο ίδιος ο θάνατος»
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24ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
Συμπαντική Συνείδηση
Η Κοινή Συμπαντική Συνείδηση διαπερνά τα Πάντα. Όλα δείχνουν ότι αυτή η
συμπαντική συνείδηση διαπερνά και διασχίζει ολόκληρο το Σύμπαν και μεταφέρει
τον συμπαντικό Λόγο και τους συμπαντικούς νόμους στα δημιουργήματα του. Τη
φύση του δεν την γνωρίζουμε. Πάντως κάποιο λίαν ελαφρό πεδίο, κάποιος συ‐
μπαντικός κραδασμός κάποιας ασύλληπτης συχνότητος και άπειρης ταχύτητος.
Κάνει όλα τα δημιουργήματα να υπακούουν στους συμπαντικούς νόμους και να
λειτουργούν σύμφωνα με αυτούς, χωρίς να καταβάλλουν κάποια προσπάθεια για
να τους εκμάθουν και να προσαρμοσθούν σ’ αυτούς. Κατά τον διακεκριμένο μα‐
θηματικό καθηγητή Ιαν Στίουρατ του Πανεπιστημίου Γουόρικ: «πιθανόν να χρεια‐
σθούμε μια καινούργια Φυσική, που δεν θα έβγαζε σκάρτη όλη την παλιά αλλά θα
μας έδινε καινούργια στηρίγματα για να προχωρήσουμε». Ας μην ξεχνάμε ότι στεί‐
λαμε όχημα στον πλανήτη Άρη όχι με την θεωρία της Σχετικότητος αλλά με την
Νευτώνια μηχανική που υποτίθεται ότι δεν είναι απόλυτα σωστή. Πριν από μερικά
χρόνια θα εθεωρείτο γελοίος ένας μαθηματικός να ασχολείτο με την Συνείδηση.
Τώρα πιστεύουμε ότι η Νόηση είναι διαδικασία που σχετίζεται με την λειτουργία
του εγκεφάλου. Αλλά τι είδους λειτουργία είναι η νόηση; Μήπως η Συνείδηση α‐
ναπτύσσεται, χάρη στην μακροχρόνια εξέλιξη μέσα στον χρόνο κάποιου είδους
πολιτισμού φτιαγμένου με τη μεσολάβηση επικοινωνιακών μονάδων; Ναι μεν έ‐
χουμε εγκεφάλους Νόησης, αλλά αυτή αναπτύσσεται με τις εξωτερικές επιδράσεις
από την κοινή κουλτούρα όλων των ανθρώπων καθώς αυτή διαδίδεται μεταξύ
τους. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τις μηχανές με νοημοσύνη και τις μηχανές με συ‐
νείδηση. Άλλο πράγμα οι μεν και άλλο οι δε. Μια μηχανή με συνείδηση θα έκανε
πολλές εργασίες και κυρίως θα μας έδινε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με
άλλους πολιτισμούς. Που θα έχουν πιθανόν αναπτυχθεί έξω από τη Γη» Ακόμη και
τα νεογνά που μόλις για πρώτη φορά δουν το φως του κόσμου, γεννιούνται εξ εν‐
στίκτου με κάποιες εμπειρίες. Νεώτερες έρευνες έδειξαν ότι η μάθηση και η ε‐
μπειρία μεταφέρεται και μέσω των γονιδίων.
Τούτο εξηγείται διότι όλα στο Σύμπαν αποτελούνται από τα ίδια δομικά υλικά
και υπόκεινται στους ίδιους συμπαντικούς νόμους. Όλα είναι ξεχωριστά στο σύ‐
μπαν και ταυτοχρόνως Ενα: Παρελθόν‐ Παρόν ‐Μέλλον
Οι Σύγχρονοι Κοσμολόγοι για το Σύμπαν
Ως αστροφυσικοί θεωρούν ότι το πρόβλημα της απειρίας του Σύμπαντος είναι
βασικά φιλοσοφικό, όπως σε φιλοσοφικές βάσεις στηρίζεται η Κοσμολογία. Βε‐
βαίως, οι σύγχρονες προσπάθειες αντιμετώπισης του οντολογικού αυτού προβλή‐
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ματος αρχίζουν ουσιαστικά με τις μελέτες του Άλμπερτ Αϊνστάιν (1879‐1955), ο
οποίος –μέσω της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας– προσπάθησε να δώσει μια
ουσιαστική επιστημονική απάντηση στην ερώτηση του πεπερασμένου ή απείρου
χώρου. Αρωγός στην προσπάθειά του στάθηκε η μη‐Ευκλείδεια Γεωμετρία του
σπουδαίου Γερμανού μαθηματικού G. Riemann (1826‐1866), ο οποίος στα μέσα
του 19ου αιώνα είχε συλλάβει την έννοια του καμπυλωμένου χώρου προτείνοντας
ένα σφαιρικό Σύμπαν (θετικής καμπυλότητας), το οποίο αφενός μεν θα ήταν πε‐
περασμένο, αφετέρου δε χωρίς πέρας!
Ο Αϊνστάιν μέσω της «κοσμολογικής σταθεράς», που πρόσθεσε στις εξισώσεις
του, κατέληξε στο λεγόμενο «στατικό Σύμπαν», ένα μοντέλο στο οποίο το Σύμπαν
ήταν πεπερασμένο, αλλά χωρίς όρια.
Ο διάσημος Ρώσος μαθηματικός A. Friedmann (1888‐1925) –μέσω των αρχικών
εξισώσεων του Einstein– πρότεινε ένα μοντέλο διαστολής‐συστολής του Σύμπα‐
ντος, σύμφωνα με το οποίο ο χώρος και ο χρόνος είναι πεπερασμένοι, αλλά χωρίς
χωρικά όρια. Ο Friedmann ουσιαστικά πρότεινε (1922) την ύπαρξη ενός μη‐
στατικού Σύμπαντος που διαστέλλεται αργά στην αρχική του φάση και στη συνέ‐
χεια συστέλλεται λόγω της βαρυτικής έλξης μεταξύ των γαλαξιών.
Ο Αμερικανός αστρονόμος E. Hubble Την παρατηρησιακή τεκμηρίωση πρόσφερε,
το 1929, ο αστρονόμος E. Hubble (1889‐1953), ο οποίος παρατήρησε την απομά‐
κρυνση των γαλαξιών και ουσιαστικά τεκμηρίωσε πειραματικά την άποψη για τη δι‐
αστολή του Σύμπαντος! Οι θεωρητικές υποθέσεις του Friedmann αναφέρονται σε
δύο ακόμη μοντέλα που αντιστοιχούν σ’ έναν ουσιαστικά άπειρο χώρο και έναν
χρόνο, που συνεχίζεται (δηλαδή εκτείνεται) επ’ άπειρον (Theodossiou, E. and
Danezis, E., 2001). Οι απόψεις των αρχαίων προσωκρατικών φιλοσόφων για άπει‐
ρους κόσμους βρίσκουν τη δικαίωσή τους σε σύγχρονες απόψεις της Αστροφυσικής.
Ο Hugh Everett III μαθητής του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Prinston John
Archibald Wheeler, στη δεκαετία του ΄50, ήταν από τους πρώτους φυσικούς που
εφάρμοσε τους νόμους της Κβαντομηχανικής στην Κοσμολογία. Θεωρώντας μια
παγκόσμια κυματοσυνάρτηση προσπάθησε να μελετήσει την αλληλεπίδραση με‐
ταξύ διαφορετικών περιοχών του Σύμπαντος. Έκπληκτος ανακάλυψε τότε ότι η ί‐
δια ακριβώς αλληλεπίδραση μπορούσε να ερμηνευθεί σαν μια διαδικασία παρα‐
γωγής αντιγράφων του Σύμπαντος, που προέκυπταν από ένα μεγάλο σύνολο πι‐
θανών αποτελεσμάτων αυτής της αλληλεπίδρασης. Η θεωρία του αυτή είναι γνω‐
στή ως «Ερμηνεία των πολλών Κόσμων, ως θεωρία των πολλαπλών Κόσμων ή ως
θεωρία του διακλαδιζόμενου Σύμπαντος» (1957). Σύμφωνα με αυτήν ο παρατηρη‐
τής δεν έχει ειδικό ρόλο στη διαδικασία της κβαντικής μέτρησης, όπως για παρά‐
δειγμα, συμβαίνει στην πιθανοκρατική ερμηνεία της κυματοσυνάρτησης Ψ της
Κοπεγχάγης. Παρ’ όλα αυτά η θεωρητική ανάλυση δίνει ως αποτέλεσμα τη δια‐
κλάδωση του Σύμπαντος –εξ ου και θεωρία του διακλαδιζομένου Σύμπαντος– σε
τόσα ανεξάρτητα αντίγραφα όσα και τα δυνατά αποτελέσματα. Οι απόψεις του H.
Everett III μελετήθηκαν από πολλούς θεωρητικούς φυσικούς, από τους οποίους
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ξεχωρίζουν οι απόψεις των M. Gell Mann και J. B. Hartle, οι οποίοι διατύπωσαν
μια παραλλαγή της θεωρίας του H. Everett III, που την ονόμασαν «Οι ασύμφωνες
εξελίξεις» (Decoherent histories). Σύμφωνα μ’ αυτή την ερμηνεία το Σύμπαν μπο‐
ρεί να εξελιχθεί με ποικίλους τρόπους σε κάθε έναν από τους οποίους αντιστοιχεί
μια διαφορετική πιθανότητα. Η θεωρία υποστηρίζει ότι το Σύμπαν μας έχει ήδη
επιλέξει έναν απ’ αυτούς. Παράλληλα, όμως, αναπτύσσονται και απόψεις που υ‐
ποστηρίζουν ότι είναι πολύ πιθανόν το Σύμπαν, ενώ εξελίσσεται ταυτόχρονα με
όλους τους δυνατούς τρόπους, εμείς να αντιλαμβανόμαστε μόνο τον ένα. Στη συ‐
νέχεια ο H. Everett III και ο J. A. Wheeler σε μια εργασία τους (1968) εξέφρασαν τη
φιλοσοφική άποψη ότι: «Το Σύμπαν διαιρείται συνεχώς σε έναν εκπληκτικό αριθ‐
μό παράλληλων πραγματικοτήτων. Σε ένα τέτοιο Σύμπαν όχι μόνον υπάρχουμε σε
ένα απροσδιόριστο αριθμό κόσμων, αλλά στο ίδιο το Σύμπαν ενυπάρχουν και όλα
τα πιθανά αποτελέσματα οποιουδήποτε συμβάντος».
Σύμφωνα με την προηγούμενη άποψη οι H. Everett και J. A. Wheeler προτεί‐
νουν «ένα Σύμπαν το οποίο διαιρείται σταθερά σε έναν τεράστιο αριθμό κλάδων
(κόσμων), οι οποίοι προέρχονται από τις αλληλεπιδράσεις των χιλιάδων συστατι‐
κών του. Επιπλέον σ’ αυτό το Σύμπαν κάθε κβαντική μεταβολή που συμβαίνει σε
οποιοδήποτε άστρο, οποιουδήποτε γαλαξία του ή σε οποιαδήποτε απομακρυσμέ‐
νη γωνιά του Σύμπαντος, διαιρεί τον δικό μας γήινο κόσμο σε μυριάδες αντίγραφα
του εαυτού του».
Ο Ινδός αστροφυσικός Jayant Narlikar Πέρα από αυτές τις απόψεις, ενυπάρχει
στην αστρονομική κοινότητα και η ιδέα διατύπωσε ο Ινδός αστροφυσικός Jayant
Narlikar (1993). Σύμφωνα με την άποψή του το αισθητό σε μας Σύμπαν είναι μό‐
νον ένα, από άπειρα άλλα διαστελλόμενα Σύμπαντα, που όλα μαζί μορφοποιούν
ένα Υπερσύμπαν. Με βάση αυτή την άποψη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη
συνολική δημιουργία σαν ένα ρευστό γεμάτο φυσαλίδες, οι οποίες αντιστοιχούν
στα επάλληλα και ανεξάρτητα Σύμπαντα. Φαίνεται ότι οι ιδέες των αρχαίων Ελλή‐
νων φιλοσόφων αρχίζουν να βρίσκουν τη φυσική τους έκφραση και επιβεβαίωση!
Ο Ρώσος φυσικός Andrei. Πράγματι, σύμφωνα με τις θεωρίες του Ρώσου φυσι‐
κού Andrei Linde (1989, 1990, 1994), ο οποίος διδάσκει από το 1990 Φυσική και
Κοσμολογία στο Πανεπιστήμιο του Stanford, αν σχεδιάσουμε το Σύμπαν σαν μια
ομογενή φυσαλίδα, η δημιουργία κάθε νέας διαταραχής σ’ αυτήν θα δημιουργεί
μια νέα συμπαντική φυσαλίδα. Με τον τρόπο αυτόν έχουμε την εικόνα ενός «αυ‐
τοαναπαραγόμενου και διαστελλόμενου Σύμπαντος», το οποίο επεκτείνεται κατά
έναν τρόπο που οι μαθηματικοί ονομάζουν fractals (μορφοκλασματικές μορφές).
Fractal και φυσαλίδες. Ένα σχέδιο fractal χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της
αυτοομοιότητας. Δηλαδή μικρά τμήματα του σχεδίου αποτελούν ακριβές αντί‐
γραφο ολόκληρου του σχεδίου. Οι χώροι φυσαλίδες περιορίζονται αρχικά από α‐
κανόνιστα όρια, που συνεχώς εξομαλύνονται και έχουν την τάση να επεκτείνονται
με ταχύτητες που πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός. Με βάση τα προηγούμενα
η Θεωρία της Μ. Ε περιγράφει απλώς τη γέννηση μιας και μοναδικής φυσαλίδας,
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όπως αυτή μέσα στην οποία υπάρχουμε και όχι το μορφοκλασματικό Υπερσύμπαν
των φυσαλίδων. Από φυσική άποψη κάθε φυσαλίδα θα έχει τους δικούς της νό‐
μους άρα και διαφορετικές μαθηματικές δομές που τους περιγράφουν: Σύμφωνα
με τον αστρονόμο Μάρτιν Κλάττον Μπροκ: «Από τον ίδιο τον ορισμό της η λέξη
Σύμπαν περιλαμβάνει τα πάντα. Κατά συνέπεια είναι προτιμότερο να μιλάμε για
πολυάριθμους κόσμους, φανταζόμενοι ότι το Σύμπαν διακλαδώνεται σε απειρά‐
ριθμους τέτοιους. Εμείς γνωρίζουμε μόνον ένα από αυτούς. Υπάρχουν ανοικτοί και
κλειστοί κόσμοι. Υπάρχουν μερικοί πλήρως διαμορφωμένοι και μερικοί χαοτικοί.
Σε μερικούς δεν εκδηλώνεται ποτέ ζωή. Σε μερικούς υπάρχει, αλλά είναι υποτυ‐
πώδης. Τέλος σε ελάχιστους αφθονεί» (Από το βιβλίο του Μ. Talbot, «Μυστικισμός
και σύγχρονη Επιστήμη», εκδόσεις Ιάμβλιχος, Αθήνα 1993).
Ο διάσημος Ελληνας μαθηματικός Κωνστ/νος Καραθεοδωρής. Όταν ο Άλμπερτ
Αϊνστάιν εργαζόταν πάνω στη γενική θεωρία της σχετικότητας, αντιμετώπισε προ‐
βλήματα σε τρία βασικά θέματα. Έτσι ζήτησε τη βοήθεια από μερικούς διάσημους
και κορυφαίους επιστήμονες της εποχής. Ένας από αυτούς που του απάντησαν με
τρόπο απλό και κατατοπιστικό και βοήθησαν καθοριστικά στην εξέλιξη της θεωρί‐
ας ήταν ο Έλληνας μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Ένα από τα λαμπρό‐
τερα μυαλά που ανέδειξε η Ελλάδα. Όπως λένε οι θαυμαστές του, ίσως με δόση
υπερβολής, το IQ του ήταν ανώτερο του Ευκλείδη και ισάξιο του Αϊνστάιν. Οι δια‐
τριβές του έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια από τις κα‐
λύτερες ερευνητικές υπογραφές, στα διάσημα και έγκυρα περιοδικά μαθηματικών
της εποχής. Ο Καραθεοδωρή δημιουργεί νέες θεωρίες, αναμοχλεύει και «ανακαι‐
νίζει» παλιά αξιώματα.

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής

Η Απόρριψη από το Ελληνικό Κράτος. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε κορυφαίος
επιστήμονας και καθηγητής σε διάσημα πανεπιστήμια του εξωτερικού, στην Ελλά‐
δα γνώρισε την απόρριψη από την επιστημονική κοινότητα όταν προσπάθησε να
γίνει καθηγητής. «Αν θες να γίνεις δάσκαλος σε κάποιο σχολείο της επαρχίας έχει
καλώς» του είπαν χαρακτηριστικά, την περίοδο που είχε αναγορευτεί διδάκτωρ
στο Γκέτιγκεν! Έτσι άνοιξε ο δρόμος για το εξωτερικό όπου γνώρισε αμέσως την
αναγνώριση.
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Το «Φως εξ Ανατολών; Ο Ελευθέριος Βενιζέλος όμως πίστευε σε αυτόν. Έτσι τον
κάλεσε για πρώτη φορά το 1919 να ηγηθεί του νεοσύστατου ελληνικού πανεπι‐
στημίου της Σμύρνης. Χωρίς δεύτερη σκέψη ο Καραθεοδωρή παράτησε την έδρα
του στη Γερμανία και έσπευσε να βοηθήσει στην εκπλήρωση του οράματος του
Βενιζέλου. Ονόμασε το πανεπιστήμιο συμβολικά «Φως εξ Ανατολών» και εκτός
από την οργάνωσή του, έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταστεί ένα
κορυφαίο ίδρυμα.

Ο Νίκολα Τέσλα τι ήταν; Επιστήμονας ή τεχνολόγος;
Ο Τέσλα ήταν οξύνους επιστήμονας. Μπορεί να χρησιμοποίησε συσκευές αλλά
το έκανε για να πειραματιστεί. Αρχικά ήταν ένας επιστήμονας ο οποίος ήθελε να
ανακαλύψει νόμους της Φύσης. Για να ανακαλύψει νόμους της Φύσης έκανε διά‐
φορες εφευρέσεις. Μέχρι εδώ ο Τέσλα ήταν επιστήμονας και ήταν ένας πολύ επι‐
τυχημένος επιστήμονας. Ήταν μεγάλος. Όταν όμως ο Τέσλα έγινε επιχειρηματίας,
τότε απέτυχε! Γιατί; Απέτυχε γιατί ήταν επιστήμονας! Τα προσόντα τα οποία διέ‐
θετε τον έκαναν να είναι εκπληκτικός επιστήμονας, αλλά και πολύ κακό επιχειρη‐
ματία. Ο Τέσλα εφηύρε κάποια πράγμα για να ανακαλύψει νόμους της Φύσης.
Τεχνολόγος είναι αυτός που εφευρίσκει πράγματα για να τα ρίξει στην παρα‐
γωγή. Να κάνει π.χ. τον ηλεκτρισμό εμπορεύσιμο προϊόν.
Οποιος έχει μια πολύ ελεύθερη σκέψη, που αγκαλιάζει ολόκληρο το Σύμπαν,
δεν έχει τη δυνατότητα να ενσωματωθεί σε μικρά πράγματα. Γιατί είναι πάρα πο‐
λύ μικρό πράγμα να χρησιμοποιήσεις τις εφευρέσεις, την επιστημονική γνώση του
Τέσλα, για να φτιάξεις, έστω, τον μεγαλύτερο σταθμό παραγωγής ενέργειας στη
Αμερική. Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το μυστικό ενός ολόκληρου σύμπαντος
τι σημασία έχει η Νέα Υόρκη. Ακόμη και η Γη είναι πάρα πολύ μικρή!
Συμπέρασμα Το πρόβλημα της απεραντοσύνης του Σύμπαντος είναι βασικά φι‐
λοσοφικό. Αν μάλιστα συσχετισθεί το «άπειρο» με το ησιόδειο κοσμογονικό «χάος»
ή με τους «απείρους κόσμους» του Επίκουρου και των αρχαίων ατομικών φιλοσό‐
φων, τότε η διαχρονικότητα αυτών των προβλημάτων γίνεται ακόμη πιο εμφανής.
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25ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Το Ολον και το Μέρος
Το Όλον (Σύμπαν) είναι το σύνολο των επί μέρους και περιλαμβάνει τα πάντα,
ανέκαθεν και για πάντα. Το Όλον υπήρχε και προ της Μ. Ε και θα υπάρχει και μετά
από την καταστροφή του κόσμου μας, για πάντα, στους αιώνας των αιώνων. Το
Όλον είναι ο Συμπαντικός Νους. Ο καθείς εξ ημών φέρει ένα απειροελάχιστο μέ‐
ρος αυτού του συμπαντικού Νοός. Επομένως το κάθε τι στο Σύμπαν είναι μέρος
του Όλου. Για παράδειγμα ένα κουάρκ, ένα ηλεκτρόνιο, ένα γκλουόνιο, ένα νετρί‐
νο, ένα φωτόνιο ή λεπτόνιο, όπως και ένας άνθρωπος, ένα ζώο, ένα μικρόβιο, ένα
δένδρο, ένα φύλλο ένας πίθηκος της Ασίας, ένα πεινασμένο παιδάκι στην Μαύρη
Ήπειρο, ο Γαλαξίας μας, αλλά και η Κασσιόπεια, η Ανδρομέδα ή το Νεφέλωμα του
Μαγγελάνου και ενδεχομένως οι Κόσμοι που ποτέ δεν υποψιασθήκαμε έξω από
τον δικό μας είναι αυτά όλα μέρη του Όλου, δηλαδή του Σύμπαντος (Συν‐Παντός).
Όλα στο Σύμπαν είναι φτιαγμένα στην βάση τους από το ίδιο δομικό υλικό, το ά‐
τομον του Δημοκρίτου, που ακόμη δεν έχουν ανακαλύψει οι επιστήμονες πειρα‐
ματικά. Δεν αποκλείεται σε άλλους κόσμους να επικρατούν διαφορετικές συνθή‐
κες και να είναι συγκροτημένοι διαφορετικά. Όπως όλα προσαρμόζονται στο φυ‐
σικό γήινο περιβάλλον έτσι και σε διαφορετικά κοσμικά περιβάλλοντα θα επικρα‐
τούν διαφορετικά υλικά σωμάτια και ζωικά όντα. Ωστόσο η ενεργειακή των συ‐
γκρότηση το πιθανότερο να είναι ενιαία με αυτή του δικού μας κόσμου Στο Όλο
ανήκουν οι Νόμοι του Σύμπαντος, η Υλη, η Ενέργεια, το Πνεύμα, αλλά και η γέννη‐
ση και ο θάνατος που είναι μιά Νομοτέλεια. Οι γεννήσεις όμως και οι θάνατοι ση‐
μαίνουν συνεχείς αλλαγές, όπως πρώτος τις καθόρισε ο Εφέσιος Ηράκλειτος με
«Τα Πάντα Ρει». Στο Όλο ανήκει το πεπερασμένο και το άπειρο, το γνωστό και το
άγνωστο, η Γνώση και η Φιλοσοφία, η αισθητική και η τέχνη, η ενόραση και η συ‐
νείδηση, η ψυχή και η λογική. Στο Όλον ανήκουν τα κακά και τα καλά, η έρις και ο
νείκος, η κακία και η αγάπη, η δυσαρμονία και η αρμονία, ο πόλεμος και η ειρήνη
και όλα τα αντίθετα. Στο όλο ανήκουμε κα εμείς οι απλοί άνθρωποι. Όλα είναι
γραμμένα στον κώδικα του Νομοτεχνείου της Φύσεως και με ανάλογες μείξεις και
αναλογίες δημιουργούνται όλα, με βάση την ύλη και ενέργεια και τα χρώματα που
χρησιμοποιούνται για το καθένα. Όσοι είναι πιστοί εκεί πρέπει να τοποθετήσουν
και το θείο και όχι έξω από το Σύμπαν, διότι τότε διαπράττουν ύβρι προς το θείο,
αφού του απαγορεύουν να βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους που τον δη‐
μιούργησαν και τον βιώνουν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Γιατί χωρίς τον άν‐
θρωπο δεν θα υπήρχε θεός. όπως χωρίς τον παρατηρητή δεν θα υπήρχε χρόνος.
Ας μην ψάχνουν όμως για δημιουργό διότι τέτοιος είναι η ίδια η Φύση η οποία
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ακατάπαυστα και όχι άπαξ συνεχίζει την δημιουργία και καταστροφή, την ζωή και
τον θάνατο.
Είμαστε σάρκα του Σύμπαντος
Αυτό ακούγεται αρκετά φιλοσοφικά αλλά αποδεινύονται επιστημονικά σαν
αληθές. Σ’ αυτό το καινούργιο Σύμπαν επικρατούν, αποδεικτικά, καινούργιες ιδιό‐
τητες. Καμιά μορφή και κανένα σχήμα δεν έχει μέσα κι έξω. Το έξω είναι μέσα και
το μέσα είναι έξω. Τίποτε δεν έχει δύο ανεξάρτητες πλευρές! Αυτό αποδείκνύεται
και πρακτικά και το ξέραμε από τον 18ο αιώνα. Να δούμε τι προεκτάσεις έχει αυ‐
τό, αν θέλουμε να το φιλοσοφήσουμε.
Σκιές στο σύμπαν.Καθένας από εμάς είναι μια μορφή του σύμπαντος, μια μορφή‐
σκιά, οι αισθήσεις κατανοούν μόνο τη σκιά αυτού που είναι ο άνθρωπος. Δεν κατα‐
νοούν το σύνολο αυτού που είναι άνθρωπος, αυτό που ενώνεται με όλο το Σύμπαν.
Δεν αντιλαμβάνονται τη συμπαντική μορφή του, αντιλαμβάνονται μόνο την προβολή
του σ’ αυτό το ψεύτικο «κουκούλι», το Ευκλείδειο, που φτιάχνουν οι αισθήσεις του.
«Για σκέψου λοιπόν ότι εγώ είμαι έξω από εσένα κατά την άποψη σου συμπαντι‐
κά όμως είμαι μέσα σου, κι εσύ είσαι μέσα σ’ εμένα. Άρα οι δύο μας ταυτιζόμαστε.
Κι αν ταυτιζόμαστε οι δυο μας, ταυτιζόμαστε με τα πάντα! Γι’ αυτό βλέπεις πως οι
αρχαίοι Έλληνες και Ινδοί φιλόσοφοι έλεγαν πως για να μπορέσεις να καταλάβεις το
Σύμπαν, πρέπει πρώτα να χωθείς μέσα στον εαυτό σου, όσο βουτάς μέσα σου είναι
σαν να βγαίνεις έξω! Γιατί το μέσα μιας μορφής είναι το έξω μιας άλλης μορφής. Ενώ
όσο βγαίνεις προς τα έξω, νομίζεις πως κατακτάς το Σύμπαν, τόσο περιορίζεσαι προς
τα μέσα» μας λέγει ο καθηγητής της Αστροφυσικής Μάνος Δανέζης.
Ενότητα‐άρνηση της ατομικότητας Το μήνυμα που αναβλύζει μέσα από την ε‐
πανάσταση της Νέας Φυσικής η άρνηση του απομονωτισμού, η άρνηση ότι ο κάθε
άνθρωπος είναι κάτι το ξεχωριστό
Στη θέση του Εγώ το Εμείς «Στη νέα εποχή που επαγγέλλεται η σύγχρονη Φυσι‐
κή δεν υπάρχει Εγώ, υπάρχει το Εμείς. Δεν υπάρχει το Έχω, αλλά το Είμαι. Αυτό
δεν είναι αποτέλεσμα μιας φιλοσοφικής ενόρασης –γνωρίζω τις φιλοσοφικές ενο‐
ράσεις αλλά αρνούμαι να τις συζητήσω λέγει ο καθηγητής Δανέζης, συζητάω μόνο
Φυσική. Δεν υπάρχει Εγώ, υπάρχει το Εμείς. Δεν υπάρχει το Έχω, αλλά το Είμαι.
Δεν καταργείται ο εθνικισμός με την έννοια της κατάργησης της ταυτότητας, κα‐
ταργείται η ατομικότητα που οδηγεί στον εθνικισμό. Τα πάντα είναι Ένα.
Η πλάνη των αισθήσεων μας.
«Οι σκιές που μάχονται μεταξύ τους. Οι σκιές στο Matrix που η μια πολεμάει
την άλλη. Είναι αστείο. Οι σκιές να μάχονται μεταξύ τους, ενώ είναι οι ίδιες! Είναι
αντανακλάσεις του ίδιου πράγματος.
Αν δεν είχαμε αυτές τις αδυναμίες του ματιού. Για παράδειγμα αν βλέπαμε ό‐
λες τις ακτινοβολίες, τότε δεν θα βλέπαμε τίποτα! Θα ήταν ένας απέραντος ωκεα‐
νός φωτός γύρω μας, που δεν θα διακρίναμε τίποτα, θα ήταν απλά ένα εκτυφλω‐
τικό φως.
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Αν βλέπαμε αντικείμενα που ήταν μικρά, τότε αυτός ο χώρος μεταξύ μας δεν
θα ήταν κενός. Θα κολυμπούσαμε σε μια πηχτή σούπα σωματιδίων. Θα ήταν το
πιο πηχτό πράγμα που έχεις δει στη ζωή σου! Ακόμη και τα μικροσωματίδια που
εκβάλλουμε με το βήχα μας, θα τα έβλεπες. Θα έβλεπες τη σκόνη, μικροοργανι‐
σμούς, κι ακόμη τις πτητικές ενώσεις, το καυσαέριο… Θα έβλεπες να μας ενώνει
ένα πυκνότατο υλικό. Δηλαδή εσύ θα με έβλεπες θαμπά, γιατί θα με έβλεπες μέσα
από ένα εκπληκτικά πυκνό υλικό.
Αν μπορούσες να ξεχωρίσεις ως ανεξάρτητα αντικείμενα όσο κοντά και να βρί‐
σκονται. Τότε δεν θα σε έβλεπαν εσένα. Θα έβλεπαν τα κύτταρά σου, θα έβλεπαν
τα μόρια σου, τα άτομα σου, τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια, τα νετρόνια των ατόμων
σου. Θα έβλεπαν τα στοιχειώδη σωμάτια. Κι επειδή αυτά δεν είναι σωματίδια μά‐
ζας αλλά ρεύματα ενέργειας, θα έβλεπες την ενέργεια. Κι επειδή τα πάντα είναι
φτιαγμένα από τα ίδια δομικά υλικά, τότε πως θα ξεχώριζες μέσα σ’αυτήν την
σούπα τα διάφορα αντικείμενα αφού όλα θα ήταν ένα,τα ίδια, όλα μια συνέχεια;
Θα ζούσες σ’ έναν ωκεανό στροβιλιζόμενης ενέργειας!
Το ορατό φως δεν είναι παρά ένα ελάχιστο μόνο τμήμα της ακτινοβολίας που
εκπέμπουν τα ουράνια σώματα. Από τη στιγμή, όμως, που κατασκευάσαμε τηλε‐
σκόπια, τα οποία «βλέπουν και ακουνε» σε διαφορετικά μήκη κύματος, οι αστρο‐
νομικές μας γνώσεις πολλαπλα¬σιάστηκαν ραγδαία. Αν αυτά συνειδητοποιήσει ο
σύγχρονος άνθρωπος ασφαλώς θα κάνει την κοινωνική αλλαγή.
Επομένως η άρνηση του Εγώ, της ατομικότητας, αλλάζει τις κοινωνίες, φέρνει
επανάσταση
Υλη ‐ Ενέργεια και Ψυχή ο άνθρωπος Η φυσική θεώρηση των πάντων και του
ανθρώπου από την νέα Φυσική δεν δίνει απαντήσεις στα εξής:
1/ Πως συμβιβάζεται η συμπυκνωμένη ενέργεια σε ύλη να κινείται, να σκέπτε‐
ται να δημιουργεί και να αυτοδημιουργείται; Κάτι που είναι αδύνατον στο βράχο,
στο νερό, στο μετεωρίτη κοκ;
2/ Πως συμβιβάζεται η ύλη να ενεργεί σύμφωνα με τον Λόγο και συχνά να αυ‐
τοαναιρείται και να θυσιάζεται για τις ιδέες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης;
Πάντα ταύτα άγουν στο συμπέρασμα ότι πέραν της ύλης και ενέργειας ενυπάρ‐
χουν στον άνθρωπο ο Λόγος και η Ψυχή τα οποία συστατικά γονιμοποιούν και κι‐
νούν την ύλη και ενέργεια του. Ας την ονομάσουμε λεπτή ενέργεια ή πνεύμα. Υ‐
πάρχει η Ενδελεχεια, Ανάγκη και η Δικαιοσύνη που δεν εξηγούνται με το φυσικό
υλιστικό μοντέλο.
Οι σκιές η μια πολεμάει την άλλη. δηλαδή –το Matrix– που η μια πολεμάει την
άλλη. Είναι αστείο. Οι σκιές να μάχονται μεταξύ τους, ενώ είναι οι ίδιες! Είναι α‐
ντανακλάσεις του ίδιου πράγματος. Είναι δύο δικές σου εικόνες κι αυτές οι δύο ει‐
κόνες προσπαθούν η μία να σκοτώσει την άλλη.
Φυσικά οι απόψεις των ανθρώπων αλλάζουν με την αύξηση της γνώσεως και
την ανακάλυψη νέων εφευρέσεων. Ωστόσο ποτέ δεν θα μπορέσουν να κάνουν ό‐
λους τους ανθρωπους μια συμπαγή υλιστική ή ενεργειακή μάζα (δηλαδή μαζοπολ‐
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τό ή πυκνωτή ενέργειεας) διότι ο καθένας είναι φορέας διαφορετικής ψυχής και εκ
φύσεως ο καθένας είναι προικισμένος με διαφορετική λογική
Ολοι Μαζί στην περάσαμε της Μ.Ε την λαχτάρα! Πριν την Μ.Ε όλοι εμείς, δηλα‐
δή η υλοενέργεια μας, είμαστε σφιχταγκαλιασμένοι σε ένα απείρως μικρό χώρο‐
ας το ονομάσουμε σωμάτιο‐ και εκεί πάλι ενδέχεται να καταλήξουμε αν κάποτε
συντελεσθεί η μεγάλη σύγκρουση (big crunch) Μετά δε από την M.E ‐αν έτσι έγι‐
ναν τα πράγματα‐διασκορπισθήκαμε σε ένα απέραντο χώρο και συνεχώς επεκτει‐
νόμαστε μέσα σε μιά άβυσσο που δεν έχει όρια. Τίποτα όμως δεν έχει αλλάξει πα‐
ρά μόνον ο χώρος που μας χωρίζει. Θα ήτο αφύσικο να πιστεύουμε ότι το δικό μας
Σύμπαν είναι το μοναδικό, διότι τάχα εμείς έχουμε το προνόμιο της φύσεως να
υπάρχουμε. Αυτό θα ήτο στο έπακρον εγωιστικό, δηλαδή να πιστεύουμε ότι δημι‐
ουργήθηκε το Σύμπαν για να στεγάσει την αφεντιά μας για στιγμιαίο χρόνο. Κατά
τα φαινόμενα υπάρχουν πολλά‐ίσως άπειρα‐σύμπαντα ίσως και εντυπωσιακότερα
και ομορφότερα από το δικό μας. και αυτά υπήρξαν και πριν από την Μ.Ε και μετά
από αυτήν και θα υπάρχουν και στο μέλλον ως τον αιώνα τον άπαντα. Όμως επει‐
δή είναι πέραν των αισθήσεων μας, αδυνατούμε να το επιβεβαιώσουμε ή να το
διαψεύσουμε.
α/ Θεωρία της Εξελίξεως. Το Σύμπαν περιλαμβάνει την ύλη και την ζωή σ’ αυτό.
Να σημειωθεί ότι η ζωή στον πλανήτη μας αυτοσυγκροτήθηκε εξελικτικά. Κάθε
μορφή ζωής ανέπτυξε μηχανισμούς που μπορεί να αναπτύσσεται και να πολλα‐
πλασιάζεται. Ωστόσο για να μην είμαστε δογματικοί θα πρέπει να αναφέρουμε
όλες τις απόψεις επί του θέματος:
β/ Θεωρία της Δημιουργίας. Αυτή είναι έργο του Ιουδαϊκού ιερατείου. Σύμφω‐
να με αυτήν ο κόσμος επλάσθη από τον Γιαχβέ σε 7 ημέρες. Τότε έφτιαξε τον Αδάμ
και την Εύα κοκ
γ/ Θεωρία του Εξωγήινου Ανθρώπου, δηλαδή της αφίξεως του ανθρώπου από
τον Σείριο ή άλλους πλανήτες του διαστήματος.
Καταγόμαστε από τον Σείριο; Ο Σείριος είναι ένα λαμπερό αστέρι. Έχει ακτίνα 1,5
φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο, η μάζα του είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από την
μάζα του ηλίου και είναι 35 φορές φωτεινότερος από αυτόν. Έχει θερμοκρασία επι‐
φανείας 11.200C, τόση όση είναι σε χιλιόμετρα η απόσταση μεταξύ Πυραμίδων Χέ‐
οπος και Γιουκατάν Μεξικού, αλλά τόση είναι σε μέτρα ανα δευτερόλεπτο και η τα‐
χύτητα διαφυγής των σωμάτων από την έλξη της Γης. Είναι ο 4ος κατά σειράν απο‐
στάσεως εκ των πλησιεστέρων προς ημάς αστέρων. (Ο πλησιέστερος προς ημάς εί‐
ναι ο Α’ του Κενταύρου) Εκ των αστέρων του, ο Α’ του Κυνός είναι ο λαμπρότερος
του στερεώματος ήτοι ‐1,6 Το φως του Σειρίου για να έλθει ως τη Γη χρειάζεται 8 έτη
και 7 μήνες. Αυτός φέρει και συνοδούς αστέρας, ο κυριότερος όμως είναι ένας. Η
μέση απόσταση των δύο είναι 21,1 της αποστάσεως Γης‐ Ηλίου. Ο χρόνος περι‐
στροφής του συνοδού περί τον Σείριον είναι 49 έτη, ενώ η ακτίς του είναι 19.600
χλμ., δηλαδή τρεις φορές της ακτίνος της Γης. Η πυκνότης του συνοδού είναι τρεις
φορές πυκνότερος από τον Σείριο και φυσικά πολύ φωτεινότερος. Αν θεωρήσουμε
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τον κύριον αστέρα ως Α’ και τον συνοδόν ως Β’, τότε η περιστροφή του συνοδού Β’
περί τον κύριον αστέρα Α’ σχηματίζει μία ελλειπτική τροχιά. Τα τρία σημεία της ελ‐
λειπτικής, ήτοι η μακρά ακτίνα και οι δύο μικρές σχηματίζουν το αρχαιοελληνικό
γράμμα «Ε‐ ψιλον». Τούτο είναι κυριολεκτικά ένα αίνιγμα διότι παρουσιάζεται σε
πολλά μνημεία και σε χρηστικά αντικείμενα της Αρχαίας Ελλάδος.
Γιατί ο Σείριος αναφέρεται σε όλες τις θρησκείες του κόσμου με τα ονόματα
Σείριος, Ζούρια, Σουρ,Σήειρ, Οσιρις κλπ; Αλλά η πανίσχυρη χριστιανική θρησκεία,
για να σβήσει κάθε συσχετισμό της Γης με το ζωηφόρο άστρο, προσπάθησε να
αφανίσει κάθε στοιχείο, καταστρέφοντας τις βιβλιοθήκες (Αλεξανδρείας, Περγά‐
μου, Αθηνών κλπ). Επίσης ονόμασε το αστέρι διάβολο «Εωσφόρος» και απαγό‐
ρευε ακόμα και τη προφορά του ονόματος του, χωρίς καν να ξέρει τι σημαίνει (αυ‐
τός που φέρνει το Φως) Εισήγαγε επίσης στο δόγμα της πίστεως την Αποκάλυψη,
αιρετικό βιβλίο μη αποδεκτό αρχικά ως κανονικό, μέσα στο οποίο ο Χριστός απο‐
καλεί τον εαυτόν του «Πρωινό Αστέρι» έτσι όπως αποκαλείται εδώ και 22.000
χρόνια ο Σείριος.
Σε αδιάρρηκτη αλληλοσύνδεση και αλληλοεξάρτηση τα πάντα Έτσι ενώνονται
σε αδιάρρηκτη σύνδεση η ύλη με την ενέργεια, τα άψυχα με τα έμψυχα, η ζωή και
ο θάνατος, ο χώρος και ο χρόνος, το καλό και το κακό, το πεπερασμένο με το ά‐
πειρο, το σταθερό με το μεταβαλλόμενο, το αθάνατο με το θνητό, αυτό που υπάρ‐
χει με αυτό που δεν υπάρχει αλλά είναι εν δυνάμει και έπεται στην δημιουργία,
όπως ο ένας κύκλος του δρομέως των 3.000 μ, διαδέχεται το άλλον. Όλα φαίνεται
ότι τα δένει άρρηκτα με το Σύμπαν η συμπαντική συνείδηση. Θα το ονομάσουμε
συμπαντικό στημόνι και υφάδι που φτιάχνει τα πάντα και αυτά που φαίνονται και
τα άλλα που δεν φαίνονται και είναι εν δυνάμει. Ας ονομάσουμε συμπαντικό στη‐
μόνι την ενέργεια του Διός και συμπαντικό υφάδι την ύλη της Ήρας. Με την στε‐
ρεότητα της ενέργειας του Διός και την πολύτροπη ικανότητα της Ήρας να φτιά‐
χνει νέα σχέδια και καλλιτεχνήματα, διακοσμείται όλο το σύμπαν με κάλλος και
αρμονία. Η Ήρα δεν είναι μονότονη και τυποποιημένη στα σχέδια της και γι’ αυτό
δεν θα δούμε τίποτα όμοιο με το άλλο. Πάντα θα υπάρχει κάποια διαφορά μικρή
ή μεγάλη. Όλα όμως υπακούουν στους ίδιους νόμους διότι αποτελούνται από το
ίδιο στημόνι και το ίδιο υφάδι, το μόνο δε που διαφέρουν είναι τα σχέδια. Αυτά
είναι δοσμένα από το Νομοτεχνείο του Διός. Έστω και ύπό λανθάνουσα μορφή
όλα τα έμβια όντα υπακούουν στους ίδιους λειτουργικούς νόμους της Φύσεως,
γεγονός που δείχνει ότι όλα έχουν ενστικτωδώς μέσα τους, μέσα στα μόρια, στα
κύτταρα, στα DNA στα γονίδια και στα κουάρκ και ίσως και πιο βαθιά, σε κάτι άλ‐
λο που η φύση κρατεί μυστικό. Όλα έχουν συνείδηση του συμπαντικού Όλου. Λ, χ
ένα φύλλο δένδρου γεννιέται, αναπτύσσεται, μαραίνεται, πέφτει στη γη, σαπίζει,
γίνεται τροφή για το δένδρο και επαναλαμβάνει τον αέναο κύκλο της ζωής. Αντί‐
θετα ο άνθρωπος φτιάχνει λιπάσματα με τα οποία κάνει τελικά κακό στην φύση,
στην τροφική αλυσίδα και στον άνθρωπο. Για να μην επεκταθούμε στην άλογη κα‐
ταστροφή του δάσους, την μόλυνση του αέρος, του εδάφους, των υπόγειων υδά‐
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των, των ποταμών, καθώς και των θαλασσών και ωκεανών. Ειδικά ο άνθρωπος εί‐
ναι μία μοναδική σε πολυπλοκότητα γονιδιακή δεξαμενή από την οποία σε κάθε
γενιά βγαίνουν απόγονοι, οι οποίοι διαλύονται στην επόμενη γενιά, αλλά γενιά με
γενιά μένει ενωμένη για πάντα με κοινά γονίδια.
Παιδιά της Αστρόσκονης Από την άποψη αυτή υπάρχει αθανασία, όχι φυσικά
όπως την εννοούν οι μονοθεϊστικές Αβραμικές θρησκείες. (Ιουδαϊσμός, Χριστιανι‐
σμός, Ισλαμισμός) Γίναμε από αστρόσκονη‐τα πάντα έγιναν από αστρόσκονη‐ αλ‐
λά πήρε ζωή με την ενέργεια. Φαίνεται ότι υπάρχουν είδη ενέργειας διαφορετικής
καθαρότητος, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην ύλη. Η καθαρότερη όλων είναι η
άυλη ενέργεια που αποτελεί το συμπαντικό πνεύμα. Αυτό το σπερματικό πνεύμα
είναι εκείνο που έδωσε στον άνθρωπο την δυνατότητα να μπει βαθιά στα μυστικά
του σύμπαντος και να ενεργεί με βάση τον Λόγο. Φυσικά όλα αυτά εδόθησαν δα‐
νεικά και πρέπει να επιστραφούν σε δεδομένο χρόνο, οπότε και θα καταλήξουμε
κάποια ημέρα και πάλι σε αστρόσκονη. Από την άποψη αυτή είμαστε η έλλογη α‐
στρόσκονη στο σύμπαν και αυτή είναι απειροελάχιστη σε σχέση με την άλογη α‐
στερόσκονη.
Ιδιότητες του Σύμπαντος Το Σύμπαν δεν έχει ούτε κακία, ούτε αγάπη, δεν έχει
ούτε καλό ούτε κακό, ούτε κόλαση, ούτε παράδεισο, έχει μόνον Νόμους άτεγκτους
που όποιος τους παραβιάζει έχει αμέσως ή εμμέσως την ανταπόδοση. Από την
άποψη αυτή θα λέγαμε ότι είναι αγαθό διότι δεν μισεί, δεν επιβουλεύεται, δεν
εξαπατά, δεν εχθρεύεται τα είδη του. Γι’ αυτό πρέπει να ζούμε φυσιολατρικά και
όχι παρά φύσιν. Η Φύση είτε έχει δημιουργό ‐που φαίνεται απίθανον και παράλο‐
γον‐ είτε έγινε αφ’ εαυτής, το πιθανότερον, δεν έχει ανάγκη από τις προσευχές
μας, τις θυσίες μας, τις ικεσίες μας, διότι δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν. Είμα‐
στε τελείως ελεύθεροι και υπεύθυνοι για την μοίρα μας και για το Σύμπαν, εφ’
όσον διαθέτουμε συμπαντική συνείδηση. Σήμερα κατανοούμε ελάχιστα για το Σύ‐
μπαν διότι χρησιμοποιούμε ελάχιστη (9‐9,5%) από την φαιά ουσία του εγκεφάλου
μας. Ίσως ο μελλοντικός άνθρωπος που θα χρησιμοποιεί 20, 30, ή και 50% ασφα‐
λώς θα μπορέσει να απαντήσει στα προβλήματα και ερωτήματα που θέσαμε πιό
πάνω, Ίσως μέσα στην φυσιοκρατική θεώρηση του Σύμπαντος να βρούμε και τα
ηθικά ερωτήματα που είχαν προσεγγίσει με την φυσιοκρατική ενορατική τους λο‐
γική και την φιλοσοφία οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί και τα είχαν καταστήσει διαχρο‐
νικές αξίες. (Ηράκλειτος, Παρμενίδης. Εμπεδοκλής, Πλάτων κ. α)
Οι Τρεις Πυλώνες του Ψεύδους. Μετά την δια πυρός και σιδήρου επικράτηση
στον Ελληνικό Κόσμο της ξένης ασιατικής θρησκείας, η ανθρωπότητα οδηγήθηκε
στον Μεσαίωνα. Τότε οι άνθρωποι πίστευαν:
1ον Ψεύδος. Ότι η Γη είναι το κέντρο του κόσμου. Όταν όμως ο Γαλιλαίος, επα‐
νέφερε στο προσκήνιο την θεωρία του Αρίσταρχου του Σάμιου, είπε ότι η Γή δεν
είναι το κέντρο του Σύμπαντος. Έτσι γκρεμίσθηκε ο πρώτος πυλώνας.
2ον Ψεύδος. Ότι οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν με ιδιαίτερη θεϊκή φροντίδα και
είναι τα αγαπημένα πλάσματα του θεού τους. Στις αρχές του 19ου αιώνα ο Δαρβί‐
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νος είπε: «Δεν πλασθήκαμε από κάποιο θεό, αλλά προερχόμαστε εξελικτικά από
….κάτι πρωτόγονο».
Και προχωρώντας προς τα πίσω, στον πρώτο πρόγονο μας φθάνουμε πριν μερι‐
κές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια στην μονοκύτταρη αμοιβάδα. Η καταστροφή
του 2ου πυλώνα προκάλεσε τέτοιο πάταγο που ο αντίλαλός του ακούγεται ακόμη
στις ΗΠΑ. Ακόμη και σήμερον σε πολλές θεοκρατούμενες Πολιτείες των ΗΠΑ απα‐
γορεύεται η διδασκαλία της Εξελικτικής θεωρίας και διδάσκεται η Γένεση εκ του
Αδάμ και της Εύας, όπως γράφει η Ιουδαϊκή Βίβλος. Αυτή είναι η «πολιτικά ορθή»
εκδοχή, έστω κι’ αν έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επιστημονική αλήθεια.
3ον Ψεύδος. Οι πράξεις των ανθρώπων καθοδηγούνται από τη λογική ενώ τα
ζώα καθοδηγούνται από τα ένστικτα. Τουλάχιστον είχε απομείνει ο 3ος πυλώνας.
Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Φρόϋντ αντιγράφοντας τον Πλάτωνα είπε:«Το υπο‐
συνείδητο, και όχι η λογική, κατευθύνει τα συναισθήματα και τις πράξεις μας. Εί‐
μαστε ίδιοι με τους πιθήκους».
Χάθηκε και ο 3ος πυλώνας! Προσφάτως χάθηκε και ο πυλώνας της Αναστάσεως
του Ιησού, διότι απομυθοποιήθηκε το πρόσωπο του από το θείον. Τούτο έγινε με
την αποκάλυψη των ψευδών της Βίβλου και της Καινής Διαθήκης, αλλά και εξ αιτί‐
ας των αρχαιολογικών ανακαλύψεων. Κατά τα γραφόμενα βρέθηκε ο οικογενεια‐
κός τάφος του Ιησού, εγγύς της Ιερουσαλήμ και αναμένονται λίαν προσεχώς ανα‐
κοινώσεις των αρχαιολόγων. Ως τότε ας είμαστε επιφυλακτικοί. Όμως σε κάθε πε‐
ρίπτωση η θεότητα του Ιησού έχει υποστεί καθολικό κλονισμό και η Ιουδαιοχρι‐
στιανική θρησκεία έχει χάσει τη «θεία χάρη» που της είχαν προσδώσει το Χριστια‐
νικό Ιερατείο και οι μη Εβραίοι που εμβολιάσθηκαν με αυτόν.
Ο 4ος Πυλώνας του 20ού αιώνος. Ο άνθρωπος του 20ου αιώνα κατασκεύασε
έναν πυλώνα για να αντισταθμίσει την καταστροφή των τριών προηγουμένων:
«Ναι, λέγει μπορεί να είμαι ένας ασήμαντος πίθηκος πάνω σε έναν ασήμαντο πλα‐
νήτη αλλά είμαι το εξυπνότερο πλάσμα πάνω σ΄ αυτόν τον πλανήτη και δικαιούμαι
να χρησιμοποιώ όλο τον φυσικό πλούτο για τη δική μου ευχαρίστηση».
Μόνιμο ταξίδι στο διάστημα Μήπως ήρθε η στιγμή να καταστραφεί και αυτός ο
πυλώνας; Ο άνθρωπος είναι το εξυπνότερο πλάσμα στη Γή και η αποστολή του δεν
είναι για να καταστρέψει τον πλανήτη Γη πριν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για
την έξοδο του από την Γη για το αιώνιο ταξίδι του στο διάστημα. Πρέπει λοιπόν να
χρησιμοποιεί αυτή την ευφυΐα και τον φυσικό πλούτο για να δημιουργήσει ένα
άλλο πλάσμα ανώτερο (σε ευφυΐα και αντοχή) από τον ίδιο. Αυτό το αξίωμα γκρε‐
μίζει και τον τέταρτο πυλώνα και τελειώνει την καθοδική πορεία που χάραξαν οι
άνθρωποι της αντεξέλιξης. Πιο χαμηλά δεν γίνεται να κατέβει ο άνθρωπος: Από
αγαπημένο παιδί κάποιου θεού έγινε ένα απλό αναλώσιμο εργαλείο! Ο τελικός
στόχος της Δημιουργίας δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο όν αλλά μια διαδικασία. Ο
Άνθρωπος είναι εις θέσιν να επεμβαίνει και να κάνει αλλαγές στο Σύμπαν (κατα‐
στροφές, πυρηνικές εκρήξεις) και ίσως στο μέλλον να χρησιμοποιήσει ευρύτερες
αστείρευτες και πανίσχυρες δυνάμεις για να παρεμβαίνει σ’ αυτό. Αν όμως δεν
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κάνει λογική χρήση αυτών των φυσικών δυνάμεων μπορεί να καταστραφεί, όπως
αλληγορεί και ο μύθος της καταστροφής του Φαέθωντος με το άρμα του. Όλες αυ‐
τές οι λειτουργίες ανήκουν στο νου, στην ψυχή και στο πνεύμα του ανθρώπου.
Εδώ όμως καταλήγουμε στην θεωρία του Αναξαγόρα, ότι δηλαδή παράλληλα με
την νεκρή υλοενέργεια και τον χωροχρόνο, υπάρχει και ο «Κοσμικός Νούς» ή η
«ζωντανή αστρόσκονη ή ζωντανή υλοενέργεια » στο Σύμπαν. Και αυτά ανεξάρτητα
αν μας αρέσουν ή όχι. Τα δεχόμαστε ως αντικειμενικές αλήθειες. Ορισμένοι κο‐
σμολόγοι εισάγουν τον όρο του «Ανθρωπο‐χωροχρόνου» Θέλουν δηλαδή το Σύ‐
μπαν τρισυπόστατο, ήτοι από Χώρο, Χρόνο και τον Άνθρωπο. Διότι η έλλειψη ενός
εκ των τριών ακυρώνει την έννοια του Σύμπαντος. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν είχε
ανεπτυγμένη την συνείδηση του ώστε να αντιλαμβάνεται έννοιες πολύπλοκες,
όπως το Σύμπαν, τότε δεν θα υπήρχε κατ’ αυτούς Σύμπαν. Επομένως θεωρούν και
την συνείδηση ότι είναι μιά παράμετρος του Σύμπαντος. Όμως αν δεν είμαστε ε‐
μείς οι γήινοι παρατηρητές και μάρτυρες της υπάρξεως του σύμπαντος, μπορεί να
είναι άλλα όντα σε άλλους συμπαντικούς πλανήτες. Και αυτοί απαντούν ότι έως
ότου διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κι’ άλλα νοήμονα όντα στο Σύμπαν έχουμε α‐
κεραία την ευθύνη να συνειδητοποιούμε την ύπαρξη του «Ανθρωπο‐χωροχρόνου»
ως η μοναδική «νοούσα συνείδηση» σ’ αυτό΄ (ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΑ, Παρασκευάς Παρα‐
σκευόπουλος, ομώνυμος εκδότης, Αθήνα Απρ. 2004) Ο καθηγητής κ. Παρασκευό‐
πουλος τεκμηριώνει την άποψη του ως εξής: «..ας πάρουμε την συνείδηση ενός
παιδιού άκληρου ζευγαριού που δεν γεννήθηκε ποτέ. Για το παιδί αυτό δεν υπάρ‐
χει σύμπαν. Αλλά και για τους πεθαμένους δεν υπάρχει σύμπαν. Αν χαθεί η μονα‐
δική μορφή στο σύμπαν που συνειδητοποιεί τον θεό τότε θα χαθεί και ο ίδιος ο
θεός, ο οποίος είναι δημιούργημα του ανθρώπου».
Αύξηση της Πολυπλοκότητος Γιατί θα πρέπει να δεχθούμε αυτό το αξίωμα, α‐
φού δεν μπορεί να αποδειχθεί με αδιάσειστα επιστημονικά τεκμήρια; Ιδού δύο
λόγοι:
1/ Εάν δεχθήκαμε τις ανακαλύψεις των ανθρώπων της αντεξέλιξης που προα‐
ναφέρθηκαν, πρέπει να δεχθούμε και το τελευταίο αξίωμα, γιατί κινείται προς την
ίδια κατεύθυνση. Αφού οι τρείς προηγούμενες ανακαλύψεις συνεχώς κατεβάζουν
τον άνθρωπο από το βάθρο του δεν θα ήταν περίεργο η τέταρτη να τον ανέβαζε;
2/ Το διαθέσιμο αρχείο απολιθωμάτων των τελευταίων 540 εκατομμυρίων ε‐
τών μας αποκαλύπτει ότι υπάρχει μια τάση για δημιουργία όλο και πιο πολύπλο‐
κων οργανισμών. Ο τέταρτος πυλώνας διέκοπτε αυτή την πορεία γιατί ο άνθρωπος
δεν θα δεχόταν ποτέ να μοιραστεί τον πλανήτη με ένα πλάσμα πιο ευφυές απ‘ αυ‐
τόν. Γι’ αυτό οι λιγοστές προσπάθειες ορισμένων λαών να ξεφύγουν απο τον κα‐
νόνα αυτό και να δημιουργήσουν πολιτισμό απέτυχαν παταγωδώς, διότι καταπνί‐
γηκαν στο αίμα από τους αμαθείς και σκοταδιστές. Το αξίωμα που προτείνεται
συνεχίζει την πορεία προς όλο και πιο πολύπλοκα (και ευφυέστερα) όντα.
Προορίζουν ένα όν ευφυέστερο από εμάς σαν υπηρέτη μας και όχι σαν διάδοχό
μας. Αντί αυτών προτείνεται ένας μόνο κανών: Όταν θα μπορούμε να ορίσουμε με
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μαθηματικούς τύπους τι είναι η «πολυπλοκότητα» τότε θα μπορούμε να προβλέ‐
ψουμε πότε ο διάδοχός μας θα επιλέγει να συνυπάρχει με προηγμένες μορφές
ζωής και πότε θα τις εξοντώνει για να διασφαλίσει χώρο για την εξάπλωσή του.
Από τον Σωκράτη μέχρι σήμερα πέρασαν πολλοί αιώνες φιλοσοφικής αναζήτησης.
Αναζήτηση άκαρπη (δεν καταλήξαμε σε ένα καθολικά αποδεκτό φιλοσοφικό δόγ‐
μα) γιατί ήταν ανθρωποκεντρική. Μόνον ο Πλάτων μόλις που άγγιξε τα σύνορα της
Μή Ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας, ενώ οι φυσικοί και ατομκοί φιλόσοφοι τα ξε‐
πέρασαν, αλλά χάθηκε σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των έργων τους.
Η λογική μας είναι άκαρπη γιατί οι επιδιώξεις του απλού ανθρώπου είναι αντι‐
φατικές (πχ η επιθυμία του να αποφασίζει ο ίδιος πόσα παιδιά θα κάνει έρχεται σε
αντίφαση με την επιθυμία του να ζεί σε ένα περιβάλλον καθαρό και με αφθονία
τροφής). Η αυριανή εποχή θα απαιτήσει την πλήρη νομοτέλεια για να μπορέσει ο
άνθρωπος ή τα θαυμαστά δημιουργήματα του να ταξιδεύσουν σε μακρά ταξίδια
στο διάστημα. Για όποιον όμως αποδεχθεί ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να κα‐
τασκευάσει ένα όν τελειότερο από τον ίδιο, η φιλοσοφική αναζήτηση έχει φθάσει
στο τέλος της. Όμως με τις αναζητήσεις αυτές μπορούμε πολύ εύκολα να πέσουμε
στον πιό σκληρό ολοκληρωτισμό. Αν χρησιμοποιήσει αυτήν την ολοκληρωτική λο‐
γική κάποιος στυγνός δικτάτορας, θα επιβάλει στην γήινη κοινωνία ένα φασιστικό
καθεστώς στο οποίον οι άνθρωποι θα γίνουν νούμερα ή και δούλοι των μηχανών.
Εντελώς απρόσμενα η Αναθεωρημένη Ανθρωπινή Αρχή μπορεί να δώσει απαντή‐
σεις σε δύο αναπάντητα ερωτήματα: Τι είναι «αρετή»; (Το θέτει ο Πλάτων σε έναν
από τους διαλόγους του χωρίς να δίνει απάντηση).
«Αρετή είναι η ικανότητα του ανθρώπου να διακρίνει ότι υπάρχουν πράγματα
που αξίζουν πολύ περισσότερο από το άτομό του. Για παράδειγμα, ο ενάρετος
στρατηγός διακρίνει ότι η νίκη του στρατού του αξίζει περισσότερο από την δική
του υγεία και ευμάρεια ή και από την ζωή του ακόμη. Ο ενάρετος πολιτικός δια‐
κρίνει ότι η ευημερία των πολιτών αξίζει περισσότερο από την δική του ευμάρεια
και την υγεία».
Αχρείοι ηγέτες Οι σημερινοί ηγέτες δεν είναι ενάρετοι και παρασύρονται πιο
πολύ απο το χρήμα και λιγότερο από την δόξα. Τι είναι «ωριμότητα»; «Ωριμότητα
είναι κατάσταση εκείνη του ανθρώπου όπου αναγνωρίζει ότι δεν είναι το κέντρο
του Σύμπαντος αλλά είναι απλώς «αστρόσκονη» που απέκτησε Νου Ψυχή,και Συ‐
νείδηση. Για να φθάσουμε όμως ως εκεί που να είναι οι άνθρωποι ενάρετοι και
ώριμοι ίσως διανύσουμε πολύ χρόνον».

Ο Συμπαντικός Υπεράνθρωπος
Φρειδερίκος Νίτσε: Από τον πρόλογο του «Τάδε έφη Ζαρατούστρα », εδάφιο
3:«Όλα τα όντα μέχρι τώρα πλαστούργησαν κάτι αψηλότερο από τον εαυτό τους
και σεις θέλετε να είστε του μεγάλου κύματος η φυρονεριά, και βρίσκετε καλύτερο
να γυρίσετε πίσω κατά το ζώο, κι’ όχι να ξεπεράσετε τον άνθρωπο; Τι είναι ο πίθη‐
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κος για τον άνθρωπο; περίγελο, ντροπή λυπητερή. Ολόιδιος πρέπει να γίνει κι’ ο
άνθρωπος για τον Υπεράνθρωπο: περίγελο, ντροπή λυπητερή…Να εγκληματείς ε‐
ναντίον της Γής, αυτό είναι το έγκλημα το πιο στυγνό στον κόσμο ….»
Από τον πρόλογο του Ζαρατούστρα, εδάφιο 4:
«Το μεγάλο στον άνθρωπο βρίσκεται στο ότι είναι γιοφύρι, όχι σκοπός.
….Εθελοθυσιάζονται όμως για τη γής, για να γενεί μια μέρα η γής το κτήμα του
υπερανθρώπου. Αγαπάω ό,τι ζεί για να μαθαίνει, και θέλει να μαθαίνει, για να
ανατείλει μια μέρα ο υπεράνθρωπος»
Οι ομιλίες του Ζαρατούστρα, Τα πάθη και οι ηδονές:
«Ο άνθρωπος είναι κάτι που είν’ ανάγκη να ξεπεραστεί …»
Για τη Μόρφωση είπε: «Καμαρώστε λοιπόν τους παραπανίσιους! Κλέβουν τα
έργα των εφευρετών και τους θησαυρούς των σοφών: κι’ αυτή την κλεψιά την ο‐
νομάζουν μόρφωση. Και δίπλα τους καταντάν σ’ αυτούς αρρώστια και κακομοι‐
ριά».
Οι μύγες της αγοράς: «Αλάργα (μακριά) από την αγορά (από το μέρος που μα‐
ζεύεται ο όχλος) και τη δόξα πραγματοποιείται κάθε μεγάλο: αλάργα από την αγο‐
ρά και τη δόξα κατοικούσαν οι δημιουργοί νέων αξιών ……
Εκδίκηση και σαρκασμό σ’ όσους δεν είναι όμοιοί μας. Τέτοιο όρκο κάνουν οι
καρδιές των ρογαλίδων (αράχνες): (εννοεί μάλλον τους ομιλούντες περί σοσιαλι‐
σμού και κομμουνισμού)
…….Ώ κήρυκες της ισότητας, η τυραγνική μανία της αδυναμίας σας φωνάζει: ι‐
σότητα. οι πιο απόκρυφες τυραννικές ορμές σας από δώ και πέρα μασκαρεύονται
με τα’ όνομα της αρετής»
Κοιτάξτε τριγύρω στην φύση, θα δείτε τίποτα ίσιο με το άλλο; Όχι βέβαια. Οι
Έλληνες δεν μίλησαν ποτέ για ισότητα, αλλά για Δικαιοσύνη και Ανάγκη. Αυτές οι
δύο πανάρχαιες θεές που βρίσκονται πάνω και από τους θεούς κινούν τον κό‐
σμο.,,,Μ’ αυτούς τους κήρυκες της ισότητας δε θέλω να με μπερδεύουν. Γιατί η
δικαιοσύνη έτσι μιλάει σε μένα: «οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι». Μήπως έχει δίκαιο;
Παλαιοί και καινούργιοι πίνακες:
«Μα στο μπουλούκι όποιος ανήκει, χάρισμα θέλει τη ζωή. Όμως εμείς οι άλλοι,
που μόνη της μας δόθηκε η ζωή – πάντα στοχαζόμαστε – τι καλύτερο έχουμε για
αντάλλαγμα να της προσφέρουμε»
Ο Εγκέφαλος μας μεγαλώνει. Ο Άνθρωπος χρησιμοποιεί σήμερα μόνον το 9% του
εγκεφάλου του, των κυττάρων δηλαδή που παράγουν την νόηση. Όταν δε έγινε ο
άνθρωπος homo sapiens πριν περίπου 500.000 έως 1.000.000 χρόνια χρησιμοποι‐
ούσε μόνον το 7%. Ο Αϊνστάιν λένε ότι χρησιμοποιούσε το 9,5%. Στην ίδια αναλογία
πρέπει να εντάξουμε και τους Αρχαίους Έλληνες Φιλοσόφους που ανεκάλυψαν ε‐
κείνη την εποχή πράγματα που ακόμη δεν έχουν ξεπερασθεί από τους συγχρόνους
μας. Σκέπτεστε λοιπόν τι θα συμβεί, αν το ποσοστό αυτό αυξηθεί στο 12% ή και
15%; Τότε θα γίνει εντελώς διαφορετικός ο άνθρωπος. Θα μπορεί να λύνει τα προ‐
βλήματα του καλύτερα από ότι σήμερα και να μην έχει ανάγκη από μύθους και
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θαύματα αγίων στην ζωή του, αφού θα γνωρίζει όλη την αλήθεια. Αν βέβαια δεν κα‐
ταστραφεί ως τότε από κάποια βλακεία ή το τυχαίο. Όλα δείχνουν ότι το ανθρώπινο
γένος έχει υποστεί μετάλλαξη τους δύο τελευταίους αιώνες, δηλαδή μετά την βιο‐
μηχανική επανάσταση και ιδιαιτέρως το δεύτερο ήμισυ του 20 ού αιώνος. Είναι α‐
σύγκριτος ο όγκος της γνώσης που έχει συσσωρεύσει ο σύγχρονος άνθρωπος της
πληροφορικής τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτή μπορεί να συγκριθεί με ολόκληρη την
προγενέστερη γνώση στην ιστορία του ανθρώπου. Όμως το ανησυχητικό είναι ότι
προς το παρόν δεν κάνει καλή χρήση αυτών των γνώσεων.
Ο Πίνδαρος για τη φυλή μας Υπάρχει μια φυλή ανθρώπων, μια φυλή θεών. Έ‐
χουν και οι δυο πνοή ζωής μόνο από μια μητέρα. Χωριστές όμως δυνάμεις μας
κρατάνε μοιρασμένους, και η μια είναι τίποτε, ενώ η άλλη έχει τον ορειχάλκινο ου‐
ρανό για σίγουρη Ακρόπολη. Και όμως έχουμε κάποια ομοιότητα σε μεγάλη ευ‐
φυΐα και δύναμη με τους Αθανάτους, κι’ ας μην ξέρουμε τι θα μας φέρει η μέρα.
ΠΙΝΔΑΡΟΣ (ΣΤ ' Ωδή Νεμεονίκου).
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26ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΙΟΓΕΝΩΝ – ΑΤΛΑΝΤΩΝ
Επτά Πολιτισμούς Έλα φίλε αναγνώστη να περάσουμε με την πρωτόγονη ξύλινη
βάρκα τους βάλτους της Ιστορίας πριν βγούμε στα Ιλίσια Πεδία. Έτσι θα αντιληφ‐
θείς τα ανεξήγητα, δηλαδή, γιατί έχουν τόσο μίσος μέσα τους για μας και γιατί ει‐
δικά για τους Έλληνες; Φυσικά οι άνθρωποι του σκότους έχουν τον τρόπο να τα
παραποιούν και να τα γελοιοποιούν όλα, ακόμη και να οικειοποιούνται τους «7»
μεγάλους πολιτισμούς που έφτιαξαν οι πρόγονοι σου (Προκατακλυσμιαίος, Μινω‐
ικός, Μηκυναικός, Κλασικός, Αλεξανδρινός και Βυζαντινός και της Αναγεννήσεως
της Ευρώπης) Όμως εσύ να αγωνίζεσαι, να ερευνάς και να κυνηγάς την γνώση, αυ‐
τή που σκοπίμως σου στερούν, για να σε κρατούν σε δουλεία και στη ‘δουλειά’ και
να σε παραπλανούν, για να μην παράγεις έργο δημιουργικόν. Γιατί δεν θέλουν να
σου πάρουν πλέον μόνον ό,τι αγαθό έχεις (την ελευθερία, την δημοκρατία και την
αξιοπρέπεια σου), δεν θέλουν μόνο να σε εκφυλλίσουν και να φύγεις από την πα‐
τρίδα σου‐όπως κάνουν με τους Παλαιστίνιους‐ και να πας να αναγεννήσεις με το
πνεύμα σου άλλους λαούς. Αυτό το έχουν ήδη κάνει πολλές φορές στο παρελθόν
οι άνθρωποι του σκότους, και έχουν αποτύχει οικτρά. Εφτά Πολιτισμούς ως τώρα
έφτιαξες και τώρα σου μέλλει για άλλη μία φορά να τους βγάλεις από τα φοβερά
τους αδιέξοδα. Διότι εσύ ξαναγεννιέσαι σαν το μυθικό Φοίνικα από τις στάχτες
σου. Είναι αλήθεια ότι οι εκστρατείες των Περσών, οι εβραιόψυχες Ρωμαϊκές Λε‐
γεώνες, η Βυζαντινή θεοκρατία (η οποία είχε Ελληνικό σπέρμα), η μακρά παρέν‐
θεση των Οθωμανών Τούρκων, ο Α! και Β! Παγκόσμιος Πόλεμος, η δήθεν Ευρωπα‐
ϊκή Ένωση και η οικονομική ενοποίηση της, και τέλος η «Παγκοσμιοποίηση», όλα
ήσαν ένας κακός εφιάλτης‐μια αρνητική εξέλιξη της παγκόσμιας κοινωνίας. Πρό‐
σφατα η Μετανάστευση των Ελλήνων σε ξένες χώρες που κάποιοι την ονόμασαν
«ευλογία» ανήκει σ’ ένα σχέδιο διαλύσεως και αφομοιώσεως των Ελλήνων σε ξέ‐
νες χώρες που έχει το όνομα της παγκοσμιοποίησης. Μερικοί βάφτισαν το σχέδιο
θανατώσεως της Ελλάδος «OVERKILL». Θέλουν να σέρνεσαι οικο νομικά πνευματι‐
κά να τους δοξάζεις και τέλος από ευχαρίστηση και μόνον να σε σκοτώνουν από
ζήλεια, γι’ αυτό που τόλμησαν και έκαναν οι πρόγονοι σου και πρόσφατα οι παπ‐
πούδες σου και οι πατέρες σου, να αντισταθούν και να τους εξευτελίσουν, αρχής
γενομένης από την Περσική εισβολή, την άρνηση παράδοσης της Πόλης, το Ελευ‐
θερία ή Θάνατος του 1821 και τελευταία τα ΟΧΙ στην Βόρειο Ήπειρο, στο Αιγαίο,
την απόρριψη του Σχεδίου Αννάν στην Κύπρο και τώρα στον σφετερισμό του ένδο‐
ξου ονόματος της Μακεδονίας μας που επιχειρούν να την παραδώσουν και τέλος
οι ορέξεις του νέου Σουλτάνου της Τουρκίας για αναβίωση της Οθωμανικής Αυτο‐
κρατορίας. Σε βλέπουν σαν ξένο σώμα στη Γη και σε θεωρούν ότι ήλθες από ξένο
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πλανήτη για να τους εκπολιτίσεις και γι’ αυτό σε μισούν και σε επι βουλεύονται.
Ακόμη παραμένουν κατά βάθος βάρβαροι. Αν τους ξύσεις την επιδερμίδα θα βρεις
τα γονίδια του αιμοχαρούς κατακτητή της Κεντρικής Ασίας ή των ανθρώπων που
ζούσαν στα δάση και στις ερήμους και έκαναν ως πρόσφατα ανθρωποθυσίες.
Πόλεμος Διογενών –Κρονίων Ατλάντων Στην σημερινή εποχή που οι ελληνικές
αξίες και ιδέες έχουν γίνει σκιά ενός ενδόξου παρελθόντος υπάρχουν ακόμη άτο‐
μα που είχαν, έχουν και θα έχουν σαν σκοπό και ιερή παρακαταθήκη τη διαφύλα‐
ξη της ελληνικής κληρονομιάς και την προστασία ενός λαού, που επί 15.000 έτη
έδινε το ζείδωρο πνεύμα σ’ αυτόν τον κόσμο. Ας μεταφερθούμε παλιά, πολύ πα‐
λιά πίσω στο χρόνο και για την ακρίβεια στο 9.600 προ εποχής (ΠΕ). Τότε διεξήχθη
ο πόλεμος μεταξύ των Διογενών Ελλήνων και των υιών του σκότους Κρονίων Ατ‐
λάντων. Ελληνικό πολιτισμό είχαν και οι μεν και οι δε, αλλά οι Άτλαντες παρέκλι‐
ναν και η εξέλιξη τους οδήγησε στην αλαζονεία και στην ύβρι. Οι Άτλαντες ήσαν
μαθητευόμενοι των Ελλήνων αρκετές χιλιετίες και οι Έλληνες τους έλεγαν να είναι
υπομονετικοί, ώστε κάποτε ν’ αποκτήσουν κι’ αυτοί τα μυστικά των μυστικών αλ‐
λά και το «Γνώθι Σ’ αυτόν» ‐εξ ου και το όνομα Ά‐τλαντες, που σημαίνει «αυτοί
που δεν έχουν υπομονή». Οι Άτλαντες ανυπομονούσαν να γίνουν κι’ αυτοί σαν
τους Έλληνες και επαναστάτησαν θέλοντας να φθάσουν τη σοφία των Ελλήνων Δι‐
ογενών.
Χρήση Οπλων Μαζικής Καταστροφής; Ο Πόλεμος που ακολούθησε (Πλάτων ‐
Τίμαιος) είναι κάτι το ασύλληπτο για τα σημερινά ανθρώπινα δεδομένα, αφού
χρησιμοποιήθησαν υπερόπλα. Τα όπλα αυτά ήσαν φτιαγμένα απ’ τους ίδιους τους
Θεούς, οι οποίοι τότε κυβερνούσαν τη Γη, αν και οι τελευταίοι είχαν προειδοποιή‐
σει τα παιδιά τους, τους Έλληνες, να μην γίνει κάτι τέτοιο. Αποτέλεσμα τούτου ο‐
λόκληρη η ήπειρος μέσα σε μιά νύχτα καταβυθίστηκε. Ενέσκυψε μιά τρομακτική
καταιγίδα από λάβα και θειάφι. Όσοι εκ των Ατλάντων σώθηκαν κατέφυγαν στα
παράλια της κοντινής ηπείρου (της σημερινής Αμερικής) και οι Ελληνες δυτικά,
προς την Αλγερία και Ισπανία (στη χώρα των Βάσκων και Ιβήρων) όπου και διέσω‐
σαν την αφήγηση της καταστροφής της ηπείρου. Αυτό όμως που έχει σημασία εί‐
ναι τι έγινε μετά την εξαφάνιση της Ατλαντίδος. Ο πόλεμος αυτός, όσο κι αν κρά‐
τησε ήτο εξουθενωτικός για τους Έλληνες και ο κίνδυνος να περάσουν σε λάθος
χέρια τα θεία μυστικά τους, ήτο μεγάλος. Οι διάφοροι μύθοι λένε ότι οι αρχιερείς
σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες δημιούργησαν μία ομάδα, την «Έψιλον». Την
ονόμασαν έτσι επειδή οι Έλληνες θεοί (και κατά συνέπεια και οι απόγονοι τους)
προέρχονται απ’ το άστρο Έψιλον του Σειρίου. Με σκοπό να προστατεύσει την Ελ‐
ληνική φυλή και να κρατήσει ζωντανές τις αξίες της. Με τελετές και με μυήσεις τα
κατάφεραν και το Ελληνικό γένος μπόρεσε να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες
του. Το γράμμα «Ε» θα το δείτε σε πολλές παραστάσεις σε αμφορείς, βάζα σε
διάφορα μουσεία (βάζο μουσείου Βερολίνου με υπογραφή κάτω χαμηλά «Ομάς
Ε»), αλλά και στους Δελφούς μαζί με το γράμμα Ι ως «ΕΙ» Πολλά έχουν γραφεί για
το θέμα, ωστόσο η αχλύ παραμένει διότι όλα αυτά ανάγονται στην Ορφική φιλο‐
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σοφία ή οποία είχε ως αρχή την μυστικότητα. Αυτός ο Πόλεμος δεν έχει ακόμη τε‐
λειώσει, είναι διαχρονικός.
Απολλώνειο και Διονυσιακό Πνεύμα.Η Ομάδα ‘ Ε’ δεν ανήκει σε καμιά πολιτική
οργάνωση, διότι αυτές είναι κακέκτυπα ή τα αρνητικά των Αρχαίων Ελληνικών
προτύπων. Διακονούν τις Ελληνικές αξίες οι κυριότερες εκ των οποίων είναι το
Απολλώνιο και το Διονυσιακό Πνεύμα (η Αλήθεια και Ανθρωπισμός) Όλοι πιστεύ‐
ουν και εμπνέονται από την Ελλάδα και παίρνουν πνευματική ενέργεια από αυτήν.
*Σκοπός τους είναι η συμφιλίωση των λαών (έτερος συμβολισμός του ‘Ε’ είναι
και η ΕΝΩΣΗ) εν αντιδιαστολή προς τους βαρβάρους οι οποίοι διχάζουν τους λαούς
για να τους εξουσιάζουν. Έτερος σκοπός τους είναι η κατάργηση των ναρκωτικών
και η αντιμετώπιση της μετωπικής επιθέσεως των βαρβάρων εναντίον της Ελληνι‐
κής επικράτειας από παλιά και μέχρι σήμερον. Ο τελικός σκοπός της Ομάδος «Ε»
είναι η εξάπλωση του Ελληνικού πνεύματος σε όλο τον κόσμο, όπως συνέβη στην
εποχή του Μ. Αλεξάνδρου.
Παρότι έχουμε μέσα μας την ύλη και ενέργεια, δηλαδή τα δομικά συστατικά
του σύμπαντος, έχουμε μόνον μία μικρή ανάμνηση του προαιώνιου σπιτιού μας,
τότε που είμαστε και μείς αστρόσκονη ή και μερικά σωματίδια (νετρόνια, ηλε‐
κτρόνια, νετρίνα, φωτόνια κλπ) Καμιά μορφή ζωής δεν έμαθε τα μυστικά του σύ‐
μπαντος και της ζωής γιατί απλούστατα δεν της είναι χρήσιμα για την ύπαρξη και
επιβίωση της. Η ζωή λοιπόν γνωρίζει ό,τι είναι αναγκαίον για την επιβίωση της.
Εξαίρεση ίσως αποτελεί ο Άνθρωπος, ο οποίος θέλει να μπει στα μυστικά της
Πρώτης Ουσίας, δηλαδή στα μυστικά του Σύμπαντος.
Υπάρχει Ομάδα Διογενών (Ομάδα Ε); Φημολογείται ότι ήταν μέλη της ο Ωνάσης
και άλλα μεγάλα ονόματα της Επιστήμης. Αν υπάρχει αυτή η ομάδα η δράση της
είναι ιδιαίτερα φτωχή έως ανύπαρκτ. Μπορεί όμως να είναι και μεγάλη αλλά υπό‐
γεια που ακόμη δεν έχει εκδηλωθεί. Πού ήταν όμως στην Κυπριακή Τραγωδία;
Πού ήταν στην κρίση των Ιμίων; Πού ήταν στη σύλληψη του Οτσαλάν; Που είναι
στην καταστροφή που συντελείται εδώ και άνω του μισού αιώνος στην Ελλάδα
αλλά και στον πλανήτη μας με τους τέσσερες παγκοσμίους πολέμους (Α! & Β! Π.Π,
Ψυχρό Πόλεμο, Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας); Τι κάνει για το θέμα της κλοπής
του ένδοξου ονόματος της Μακεδονίας από ένα εκτρωματικό, τεχνητό και αδύνα‐
μο κρατίδιο, με δυνατούς όμως προστάτες. Αυτό ως γνωστόν διεκδικεί με ανιστό‐
ρητους και ανύπαρκτους τίτλους «αλυτρωτικά εδάφη» και τον ένδοξο Αλεξανδρι‐
νό Πολιτισμό. Τί έκανε όλα αυτά τα χρόνια για την αντιμετώπιση των ιταμών επε‐
κτατικών διεκδικήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Θράκη; Τι έκανε ως τώρα
για να αντιστρέψει το κλίμα σήψης, διαφθοράς και κατάπτωσης κάθε αξίας και
κάθε αρετής σ’ αυτόν τον τόπο; Η κραυγαλέα απουσία της σ’ αυτά τα επεισόδια
μας λέει ότι η Ομάδα των Διογενών δεν έχει οργανωθεί ως τώρα, αλλά και αν υ‐
πάρχει είναι διασπασμένη σε μικροομάδες και ανεξάρτητα άτομα τα οποία ενερ‐
γούν ανεξάρτητα και ασύνδετα ο ένας από τον άλλον. Λέμε «ως τώρα» γιατί φαί‐
νεται δύσκολο να διαψευσθούν οι προσδοκίες τόσων ανήσυχων πνευμάτων.
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Τέτοια όπλα έχουν δημιουργήσει οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι; Πληροφορίες που
διέρρευσαν από το Ιράκ αναφέρουν ότι έγινε δοκιμή τέτοιων πύρινων ενεργεια‐
κών σφαιρών από τους Αμερικανούς με φοβερά αποτελέσματα. Δοκιμές νέων ε‐
παναστατικών όπλων έγιναν και από τους Ρώσους στη Συρία εναντίον του ISIS και
τους έκαναν σκόνη.
Κάθε νέος πόλεμος δεν γίνεται με τα όπλα του προηγουμένου πολέμου, αλλά
με νέα υπερσύγχρονα όπλα που τα κρατούν επτασφράγιστο μυστικό είτε στους
φωριαμούς ασφαλείας, είτε κατασκευάζουν τα πρωτότυπα τους και τα δοκιμά‐
ζουν στο πεδίον των ασκήσεων και στα θέατρα του πολέμου και τα κρατούν μυ‐
στικά. Επίσης θα ακούσετε πολλά για δήθεν οργανώσεις της Ομάδος «Ε» (Οδυσ‐
σεύς, Αετοί του Ολύμπου, Μήδεια κλπ) που εδρεύουν σε διάφορες χώρες και συ‐
νεργάζονται με τις ξένες οργανώσεις άλλων χωρών που έχουν τους ίδιους σκο‐
πούς. Θα ακούσετε για συνόδους πλανητών και για προφητείες δήθεν διαφόρων
συμβάντων, πράγματα που εμπίπτουν περισσότερο στην σφαίρα της αστρολογίας
παρά της λογικής. Προβλέπουν ότι θα υπάρξει πλήρης αναρχία στις ΗΠΑ και θα
ξεσπάσει φοβερό οικονομικό κραχ, μεγαλύτερο απ’ αυτό του 1929. Οι Άριστοι Έ‐
ψιλον περιμένουν τον τελευταίο καλό οιωνό, και καλός οιωνός είναι ότι ο πανε‐
πόπτης Ζευς θα έρθει πίσω στη Γη και να εγκατασταθεί στον Ολυμπο να εποπτεύει
τα πάντα, ενώ στην πρώτη γραμμή θα βρίσκεται ο νικητής Έλληνας θεός του πολέ‐
μου, ο τρομερός Άρης και οι Ελληνες ατρόμητοι μαχητές.
Τα Μεγάλα Ψεύδη για τους Ελληνες
Στην εποχή μας έχουν παγιωθεί και αποκρυσταλλωθεί ψεύδη ως οιωνοί αλή‐
θειες, δια της μεθόδου του «πολιτικώς ορθού» και όχι της λογικής. Πρόκειται για
τον πιό ακραίο δογματισμό και την διαστρέβλωση του ελεύθερου στοχασμού και
των γεγονότων στα ΜΜΕ. Μερικά από αυτά τα είναι ότι:
1/ Η Ιστορία της Ελλάδος χάνεται στα βάθη της Προιστορίας. Ψέμα ότι αρχίζει
το 800 π.Χ ‐δηλαδή ολίγον πριν αρχίσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ‐ ή το 1200 π.Χ με
την πραγματική εκστρατεία των Ελλήνων στην Τροία, μετά την ανακάλυψη της
Τροίας από τον Σλήμαν. Ωστόσο τους διαψεύδουν τα Ορφικά, τα προιστορικά αρ‐
χαιολογικά ευρήματα και η Ελληνική Αρχαιολογία (μυθολογία) που ανάγονται σε
εποχές 12.000 ετών Π.Ε και πριν.
2/ Οι Έλληνες ταξίδευαν στην Αμερική πολύ προ του Κολόμβου, αλλά και στον
Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό, όπως μαρτυρούν τα τεκμήρια της ιστορίας, αρχαιολο‐
γικής έρευνας, η γλώσσα των λαών αυτών και η δική μας ιστορία. Και όμως το ση‐
μερινό κατεστημένος το αποκρύπτει.
3/Οι Έλληνες ανακάλυψαν τα γράμματα και δεν πήραν τα σύμφωνα από τους
Φοίνικες, που εμφανίσθηκαν πολύ αργότερα στο προσκήνιο της Ιστορία.
4/ Ο Πρώτος Παγκόσμιος Ανθρωπιστικός Πολιτισμός εγεννήθη εδώ, στην Ελλά‐
δα και ουδεμία άλλη φυλή στον κόσμο είναι αρχαιοτέρα της Ελληνικής. Ο Ελληνι‐
κός Πολιτισμός είναι αυτοφυής, γηγενής και δημιούργημα του πανάρχαιου Ελλη‐
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νικού λαού, ο οποίος είναι γέννημα και θρέμμα αυτής της γης και του αθάνατου
ελληνικού πνεύματος.
5/ Η Αγνόηση της Ελληνικής Αρχαιολογίας (Μυθολογίας)Την επίμονη και συ‐
στηματική προσπάθεια από παλιά και ιδιαίτερα σήμερον όλων των ξένων συγ‐
γραφέων για την παραποίηση και διαστρέβλωση της Ελληνικής Προϊστορίας και
κατ’ επέκταση της Παγκόσμιας Προϊστορίας. Αυτή αρχίζει από πολύ παλιά τον Ορ‐
φέα, Ερμή Τρισμέγιστο, Δαίδαλο, Όμηρο, Λυκούργο, Σόλωνα, Δημόκριτο, Πυθαγό‐
ρα, Πλάτωνα, Εύδοξο κ.α και φυσικά και ο επονομασθείς ως παραμυθάς Ηρόδο‐
τος, ο οποίος νομίζει (δεν είναι βέβαιος) ότι πήραμε τα σύμφωνα από του Φοίνι‐
κες, οι οποίοι όμως στην πατάρχαια εποχή ήσαν Αχαιοί, όπως οι Φιλισταίοι κοκ
6/ Ανθελληνική στάση κατά του Ελληνικού Πνεύματος:
‐ Από τον εβραϊκής καταγωγής αυστριακόν Ερνέστο Μαχ. Αυτός όμως πήρε την
δέουσα απάντηση από τον επίσης αυστριακό νομπελίστα Ερβιν Σρέντιγκερ
‐Από τον άγγλο ιστορικό Τόυνμπυ και τον δημοσιογράφο Χόλντευ με το βιβλίο
του «Η Ελλάς χωρίς κολώνες» που περιέχει υβριστικές απόψεις και επεκτείνει ανι‐
στόρητα την ιστορία των Εβραίων στις 3.000 χρόνια.
‐ Στις διάφορες ανθελληνικές γεωγραφικές, ταξιδιωτικές εκδόσεις, μελέτες στο
ΝΑΤΟ, σε στρατηγικά ινστιτούτα δημοσίευση ανθελληνικών απόψεων.
‐ Δημοσιεύματα στο επίσημον όργανον του Βατικανού από τον καθηγητή του
πανεπιστημίου Λατερανού της Ρώμης που λέγει ότι ο Αριστοτέλης και Ισοκράτης
ήσαν παγκόσμιοι ρατσιστές και ότι ο αρχαίος Ελληνισμός υπήρξε μία από τις αρ‐
νητικές σελίδες της ιστορίας.
‐Η Ευρωπαϊκή Ιστορία του Ντιζορέλ που αγνοεί την Αρχαία Ελλάδα και αρχίζει
την Ευρωπαική Ιστορία από τον Καρλομάγνο και τον Ιουδαιοχριστιανικό Μεσαίωνα.
‐Οι δηλώσεις πολλών ξένων, αλλά δυστυχώς και Ελλήνων δήθεν προοδευτικών
που αμφισβητούν την φυλετική συγγένεια των Αρχαίων Ελλήνων με τους σημερι‐
νούς. Ομως ουδεμία άλλη φυλή είναι αρχαιοτέρα της Ελληνικής. Αυτή ανέπτυσσε
αδιάκοπα την δράση της από τους προϊστορικούς χρόνους στον Ατλαντικό και Ει‐
ρηνικό και φυσικά και στην Μεσόγειο, η οποία κατά τον Αριστοτέλη εθεωρείτο
«Λίμνη Ελληνική»
‐Ο μεσολαβητής για το Μακεδονικό Νίμιτς, κατηγόρησε τον Αλέξανδρο ως
σφαγέα των λαών. Τούτον μιμήθηκαν δυστυχώς και δικοί μας μισελλήνων που
αναπαράγουν τέτοια ανθελληνικά φληναφήματα.
‐Σε διεθνές λογοτεχνικό σωματείο «Πεν Κλάμπ» με έγγραφο του στο ομώνυμο
ελληνικό σωματείο ζητεί την αναγνώριση της Μακεδονικής διαλέκτου και την κα‐
θιέρωση της σε όλη την Μακεδονία.
‐Η εξυφαινομένη έξωθεν ανθελληνική προπαγάνδα υπέρ του κρατιδίου των
Σκοπίων και εις βάρος της Μακεδονίας μας, της αμφισβήτησης του Αιγαίου από
τους Τούρκους, της ενισχύσεως του Αλβανικού μεγαλοιδεατισμού (Τσάμηδες της
Τσαμουργιάς) και άλλων ανθελληνικών ενεργειών που θα χρειαζόταν τόμος για
την απόκρουση των.
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Δυστυχώς αρκετοί από τους ιθύνοντες Έλληνες της εποχής μας, όχι μόνον έχουν
περιφρονήσει, αλλά και κακομεταχειρίζονται την ασύγκριτον αυτήν κληρονομία
μας, την οποίαν ίσως να θεωρούν και ως δυσβάστακτον βάρος, διότι αγνοούν την
γλώσσαν των αρχαίων κειμένων οι αμαθείς, αφού τους αρχαίους συγγραφείς οι
περισσότεροι εξ αυτών τους γνώρισαν από την μετάφρασιν των εις ξένας γλώσ‐
σας, και γι’ αυτό την απελάκτισαν. Και πρώτος ο «εθνάρχης» Κωνσταντίνος Καρα‐
μανλής. Οι κίνδυνοι που μας απειλούν είναι μεγάλοι και άμεσοι, Ανάγκη για προ‐
σπάθεια αφυπνίσεως εκείνων που πρέπει να δράσουν για να αποφύγομεν εκ νέου
την υποδούλωσιν που μας απειλεί. Σήμερον πρέπει να γίνει προσκλητήριον όλων
των Ελλήνων και φιλελλήνων να πυκνώσουν τις τάξεις των υπερασπιστών της πα‐
τρίδος ώστε να μείνουμε ελεύθεροι. Πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά στις σύγχρονες
σειρήνες των ξένων και των ημεδαπών δήθεν ‘προοδευτικών’ κομμάτων, οι οποίοι
απεργάζονται με δημαγωγικές εξαγγελίες τα δεινά της πατρίδος και την υποδού‐
λωση και εξανδραποδισμό του Ελληνισμού από προσώπου της Γης. Μην απογοη‐
τεύεστε όμως διότι στην ιστορία και στην φύση ισχύει η χαοτική αταξία. Η εξέλιξη
των φαινομένων είναι απρόβλεπτη και παρατηρείται κάποτε ένα περίεργο πράγ‐
ματι φαινόμενο. Γεγονότα τυχαία ή απροσδόκητα και πολλάκις ανέλπιστα μετα‐
βάλλουν την μορφήν του κόσμου και ανατρέπουν τον ρου της ιστορίας. Η Ανάγκη
θα δημιουργήσει εκείνα τα γεγονότα που θα ανατρέψουν το σημερινό κατεστημέ‐
νο, όπως ανετράπη εκ των έσω και το καθεστώς της Σοβιετικής Ενώσεως. Η Ελλά‐
δα δεν είπε ακόμη το ‘ τελευταίο τραγούδι’ της.
Κοινωνία «Εργατών» και «Κηφήνων»
Στο ερώτημα: «Ποιος ανακάλυψε τον ηλεκτρισμό;», «Ποιος μίλησε πρώτος για
άτομα;», «Ποιός υπολόγισε πρώτος τη διάμετρο της Γής;», «Ποιος ανακάλυψε
πρώτος ότι η Γή στρέφεται γύρω από τον Ήλιο;» Οι περισσότεροι φυσικά απα‐
ντούν εμείς οι «Οι Έλληνες!». Λάθος! Όλα αυτά τα ανακάλυψαν φωτισμένα πνεύ‐
ματα όπως οι Διογενείς: Θαλής, Δημόκριτος, Πτολεμαίος, Αρίσταρχος κ.α. Ας τους
ονομάσουμε όλους αυτούς Διογενείς. Ο Ηράκλειτος είπε «Για μένα ο ένας αξίζει
για 10.000 φθάνει να είναι άριστος» Τέτοιοι Διογενείς υπάρχουν πάμπολλοι σε
όλα τα έθνη στις μέρες μας που εργάζονται στα εργαστήρια νυχθημερόν (μεταξύ
δε αυτών και πολλοί Ελληνες) για το καλό της ανθρωπότητος με μοναδικό κέρδος
την προώθηση της επιστημονικής Γνώσης και Αλήθειας. Έτσι θεωρούν ότι θα πλη‐
σιάσουν την Πρώτη Ουσία, το θείον.
Ανθρωποι ομιλούντες μπαμπουίνοι Μεταξύ αυτών και του μέσου ανθρώπου
της Γης υπάρχει τόση απόσταση όσο μεταξύ του μέσου ανθρώπου και ενός λεμου‐
ρίου. Και φυσικά δεν μπορούν αυτά τα πνεύματα να συγκριθούν με τους σημερι‐
νούς ανθρώπους που παραλογίζονται, ζαλισμένοι από την αμορφωσιά, την παρά‐
νοια και τα θαύματα του χριστιανισμού και των παράλογων και δογματικών ιδεο‐
ληψιών του κατεστημένου. Δεν διαφέρουν μεταξύ ενός «χιμπατζή» ή «ενός μπα‐
μπουίνου» γιατί η απόσταση μεταξύ του μέσου ανθρώπου (της ερήμου, του πυγ‐
μαίου ή ζουγκλαίου των μεγαλουπολεων) και του μπαμπουίνου είναι μικρή. Για
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την ακρίβεια, ο μέσος άνθρωπος είναι ένας καταναλωτικός «ομιλών μπαμπουί‐
νος». Η μόνη διαφορά του είναι ότι ο άνθρωπος ομιλεί και καταναλώνει. Η ζωή και
των δύο κατευθύνεται από εγωιστικά κίνητρα και τοιαύτα επιβίωσης και όλοι σχε‐
δόν επιβιώνουν για το σαρκίο τους και μόνον. Το κέντρο του Σύμπαντος είναι ο
εαυτούλης τους. Ωστόσο ακόμη και αυτός ο ταλαίπωρος άνθρωπάκος έχει κάποιο
πρόβλημα να τον βασανίζει και προ παντός να τον φοβίζει η κοινή μοίρα του αν‐
θρώπου, ο θάνατος.
Οι Διογενείς είναι ένα βήμα εξέλιξης πάνω από τον μέσο άνθρωπο. Είναι τα αν‐
θρωπόμορφα όντα που αποδέχονται το αξίωμα ότι σκοπός κάθε πλάσματος είναι
να κατασκευάσει ένα όν ανώτερό του. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς από τον άνθρωπο
γεννιέται κάπου ‐κάπου ένας Διογενής Είναι ένας σπάνιος συνδυασμός γονιδίων
που υπάρχουν στους ανθρώπους; Είναι μετάλλαξη σε κάποιο ανθρώπινο γονίδιο;
Είναι επίδραση της τύχης στον διαμορφούμενο εγκέφαλο του εμβρύου; Μπορεί
και τα τρία να συμβαίνουν και επί πλέον οι χαρισματικοί Διογενείς να βρίσκουν
κάποιο ανοικτό δίαυλο και να επικοινωνούν με την συμπαντική συνείδηση. Και
πάλι αυτό δεν αρκεί διότι: «πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης
αρετής, πανουργία, ού σοφία φαίνεται». Ευχής έργον θα ήτο όπως ολόκληρη η
κοινωνία μας αποτελείτο από Διογενείς επιστήμονες‐ερευνητές ή εν πάσει περι‐
πτώσει από άτομα που αντιλαμβάνονται τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις ή
από από ανθρωπιστές που όλοι να εργάζονται για το καλό της ανθρωπότητος.
Εμποροι Επιστήμης και Τέχνης Δυστυχώς σήμερον έχουμε πολλούς πανούργους
εμπόρους της επιστήμης και δήθεν διανοούμενους της θολοκουλτούρας και πνευ‐
ματικούς ανθρώπους συνθηκολογημένους. Κατά τα φαινόμενα, δεν υφίσταται μία
τέτοια κοινωνία φωτισμένων, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Επομένως κάποια
ημέρα οι Διογενείς θα έχουν φθάσει στην «κορυφή του λόφου» και θα ατενίζουν
ολόκληρη την αλήθεια, την οποία όμως λόγω αμαθείας της μάζης δεν θα μπορούν
να την αποκαλύψουν στους «εργάτες και κηφήνες». Κάτι τέτοιο θα εξέθετε σε μέ‐
γα κίνδυνο τα προγράμματα τους και την ζωή τους ακόμη. Από εκεί θα προχωρούν
με γοργά βήματα προς πραγματοποίηση του μεγαλειώδους σκοπού των, δηλαδή
της κατακτήσεως του διαστήματος και της εξόδου των από την γήινη βαρύτητα,
βαρβαρότητα και μιζέρια. Πιό επικίνδυνοι όμως και από τους «εργάτες και κηφή‐
νες» είναι οι αμαθέστατοι και κακούργοι ολιγάρχες, οι οποίοι ευθύνονται για την
παρακμή της Γης και την αμορφοσιά των «εργατών και κηγήνων». Οι Διογενείς θα
απομακρύνονται προοδευτικά από τους ολιγάρχες και τους «εργάτες και κηφή‐
νες» και μέγα χάσμα θα τους χωρίζει, έτσι ώστε, ίσως αργότερα, αισθανθούν ότι η
απειλή τους από αυτούς είναι άμεση. Η μάζα των «εργατών και κηφήνων» (ο όρος
είναι εκ των μελισσών) θα βρίσκονται εντός του ‘σπηλαίου του Πλάτωνος’, ενώ οι
κακούργοι ολιγάρχες, όντες πιό έξυπνοι από αυτούς, θα είναι εκτός του σπηλαίου
και θα τους κρατούν ομήρους μέσα στο σπήλαιο με θεοκρατικές και άλλες διχα‐
στικές απάτες, καθώς και με την απειλή των όπλων. Όμως τα μέσα συνεχώς αλλά‐
ζουν καθώς οι τροφές και η ενέργεια συνεχώς ελαττώνεται ο πληθυμός αυξάνει, οι
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κλιματικές αλλαγές χειροτερεύουν. Επομένως θα γίνει εφαρμογή μεθόδων πείνας
και δίψας, ναρκωτικών και ψυχοτροπικών φαρμάκων για να τους κρατούν σε ημι‐
νάρκωση και υποταγή.
Οι Ολιγάρχες της Βαρβαρότητος για ένα διάστημα θα χρησιμοποιούν τους Διο‐
γενείς εκόντες ‐άκοντες στα εργαστήρια τους για την παραγωγή οπλικών και άλ‐
λων τεχνολογικών συστημάτων για την καθυπόταξη της μάζας των εργατών και
κηφήνων που θα βρίσκονται σε συνεχή επανάσταση και αναταραχή και θα κατα‐
στρέφουν το Σύστημα. Για την μείωση του πληθυσμού των «εργατών‐κηφήνων»
αυτοί θα χρησιμοποιούν διάφορα «σφαγεία» πυρηνικού, ραδιολογικού, βιολογι‐
κού και χημικού πολέμου, σύμφωνα με την λογική του «Ορνιθοσφαγείου» Οσο
δηλαδή ελαττώνεται η τροφή και αυξάνεται ο πληθυσμός, τόσο περισσότερες όρ‐
νιθες πρέπει να οδηγηθούν στο σφαγείο. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι άν‐
θρωποι της αγοράς που θέλουν να χρησιμοποιούν στο διηνεκές τους Διογενείς
σαν καταναλωτές και εχθρικούς στόχους για την δοκιμή των νέων όπλων τους,
προς διατήρησιν και καθυπόταξιν των προλεταρίων εργατών και κηφήνων εντός
του «σπηλαίου». Όταν όμως οι Διογενείς στο μέλλον αποκτήσουν την δυνατότητα
μεταναστεύσεως σε άλλον πλανήτη θα φύγουν από την Γη και θα δημιουργήσουν
τις πρώτες πόλεις‐αποικίες στο διάστημα ή και σε άλλους πλανήτες του ηλιακού
μας συστήματος. Από εκεί χρησιμοποιούντες τις νέες αυτές διαστημικές βάσεις
και τις αστείρευτες πηγές φυσικής ηλιακής και κοσμικής ενέργειας που θα έχουν
ήδη ανακαλύψει θα μπορέσουν να εξερευνήσουν πρώτα το ηλιακό μας σύστημα
και μετά θα ξεκινήσουν για το Μεγάλη Οδύσσεια του ανθρώπου στο εξωηλιακό
διάστημα χωρίς φυσικά εισητήριο επιστροφής.
Ανθρωποι του Πολιτισμού και της Γνώσης. Επειδή οι δύο πρώτες υποθέσεις έ‐
χουν κάποιες πιθανότητες να είναι αληθινές, οι Διογενείς οφείλουν να οικοδομή‐
σουν μια δική τους κλειστή κοινωνία και να αποφύγουν τους ολιγάρχες. Να μην
τους εμπιστεύονται, να μην τους αποκαλύπτουν όλα τα μυστικά και να φτιάχνουν
σκοπίμως άχρηστα όπλα. Χωρίς τους Διογενείς η ανθρώπινη κοινωνία θα δείξει
αυτό που πραγματικά είναι: δηλαδή μια κτηνώδης μάζα, μία κοινωνία δολοφόνων
και κακούργων και μιά αγέλη αγρίων θηρίων. Έτσι τουλάχιστον θέλουν να την κα‐
ταντήσουν οι ολιγάρχες και οι ανεγκέφαλοι πολιτικοί νάνοι. Επομένως για λόγους
αυτοάμυνας θα πρέπει να βρούμε κρυπτογραφικό κώδικα επικοινωνίας και ένα
είδος μυήσεως στην Γνώση, σαν αυτή που είχαν οι μύστες των Αρχαίων Μυστηρί‐
ων ή της Πυθαγόρειας Σχολής.
Σενάριο Συμπαντικής Οδύσσειας
Πριν αποκολληθεί ο άνθρωπος από τη Γη πρέπει να προετοιμασθεί πνευματικά,
ψυχολογικά, τεχνολογικά, υλικά και πληροφοριακά. Τα πρώτα ταξίδια θα είναι ολί‐
γων ετών, όσο διαρκεί ένα ταξίδι στον Άρη μετ’ επιστροφής. Όταν όμως αποκτηθούν
οι απαραίτητες γνώσεις και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, και προ παντός η
δυνατότητα αναπαραγωγής και αυτάρκειας στο διάστημα, τότε θα αναληφθεί με
εθελοντές κοσμοναύτες, αλλά και βιονικούς ρομποτικούς ανθρώπους το μεγάλο τα‐
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ξίδι για τις παρυφές του ηλιακού μας συστήματος, ταξίδι που θα έχει ελάχιστες πι‐
θανότητες επιστροφής στη Γη. Το επόμενο ταξίδι θα είναι η οριστική αποκόλληση
από το Ηλιακό μας σύστημα και η μόνιμη περιπλάνηση στο αχανές διάστημα. Τα δι‐
αστημόπλοια που θα αναλάβουν αυτήν την φιλόδοξη και ριψοκίνδυνη αποστολή θα
είναι ολόκληρες πολιτείες διότι εκεί θα γεννηθούν νέοι άνθρωποι και θα πολλαπλα‐
σιασθούν κατά την διάρκεια του μόνιμου ταξιδίου τους στο Σύμπαν. Αν δεν βρεθούν
εθελοντές κοσμοναύτες για μόνιμη μετανάστευση στο Διάστημα, τότε τα διαστημό‐
πλοια θα επανδρωθούν μόνον με βιονικούς ρομποτικούς ανθρώπους, οι οποίοι θα
έχουν την δυνατότητα αυτοεπισκευής, αναπαραγωγής και βελτιώσεως της ευφυΐας
των εν πτήσει στο διηνεκές. Αυτοί θα αποτελέσουν το νέο γένος των Αθανάτων. Αυ‐
τή θα είναι η πιό συναρπαστική συμπαντική Οδύσσεια που ίσως ζήσουν οι άνθρω‐
ποι του επομένου αιώνος ή και ενωρίτερον. Το Η διαστημική «Οδύσσεια» οδηγεί
στην δημιουργία δύο νέων Εποχών:
Εποχή των Μη ‐Εγωκεντρικών Οντων.
Όλα τα έμβια όντα που υπήρξαν έως τώρα έβαζαν στο κέντρο του Σύμπαντος
τον εαυτό τους. Κύριο μέλημά τους ήταν να διατηρήσουν το σώμα τους υγιές και
ακέραιο και το πνεύμα τους ανθηρο. Χωρίς να το επιδιώκουν συχνά δημιουργού‐
σαν ένα νέο είδος τελειότερο και ανθεκτικότερο (τον υπεράνθρωπο). Για πρώτη
φορά η διαδικασία αυτή γίνεται συνειδητά αλλά όχι για τον εαυτόν τους αλλά για
τον ρομποτικό άνθρωπο. Υπάρχουν πλέον έμβια όντα (οι Διογενείς) που κατευθύ‐
νουν τον κύριο όγκο των προσπαθειών τους στην κατασκευή κάποιου τελειότερου
όντος.
Επιστήμη‐Τεχνολογία‐Οικολογία
Τα τελευταία χρόνια μεγάλο είναι το πλήθος αυτών που μπαίνουν στην υπηρε‐
σία της Γνώσης. Αυτοί αναζητούν τις ρίζες μας στο παρελθόν στρέφόμενοι προς
την Αρχαία Ελληνική σκέψη, ατενίζουν το παρόν και το μέλλον. Απομακρύνοντια
από τις αβραμικές κοσμοπολιτικές θρησκείες και βρίσκουν καταφύγιο στις φυσιο‐
λατρικές ή φιλοσοφικές θρησκείες. Εξ αυτών ξεπετάχτηκε η καινούργια παναν‐
θρώπινη τρισυπόστατη θρησκεία: Η Επιστήμη‐Τεχνολογία‐Οικολογία. Τούτο συνι‐
στά επιστροφή στον Ελληνισμό και στο Ελληνικό πνεύμα που επιζητούσε την αλή‐
θεια πριν τον καταπνίξει το Ιερατείο και οι αποκτηνωμένοι «εργάτες ‐αγρότες και
κηφήνες» Τώρα όμως ωρίμασαν οι καιροί και πρέπει να πιάσουμε το νήμα της Α‐
ριάδνης από εκεί που το αφήσαμε τον 3ον αιώνα. Ετσι θα βγούμε από την περιοχή
του επικίνδυνου σπηλαίου Το μεγάλο αυτό πλήθος των Διογενών (επιστημόνων‐
ερευνητών) δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους. Κάτι σημαίνει. Εδώ, στον Ελ‐
ληνικό χώρο, γεννήθηκε κάτι πολύ σπουδαίο: Το Ελληνικό Ιδεώδες. Ένα πράγμα
ασύλληπτης αρμονίας και ομορφιάς που δεν κατόρθωσε ακόμη κανείς να δώσει
έναν ακριβή ορισμό του. Σημαίνει πως πολλοί αντιλαμβάνονται την ασύλληπτη
ασχήμια που γεννά ο «Δυτικός Τρόπος Ζωής» των ολιγαρχών, «εργατών» (εργαζό‐
μενοι) και των «κηφήνων» (οι άνθρωποι που δεν παράγουν αλλα ζουν από την
βοήθεια και τα ταμεία ανεργίας). Μεγάλο μέρος της Αφρικής εμπίπτει στην κατη‐
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γορία αυτή, αλλά μεγάλο ποσοστό των σύγχρονων μεγαλουπόλεων ακόμη και του
δυτικού κόσμου που βρίσκονται στο περιθώριο και ζουν σαν κηφήνες. Οι μάζες
αυτές συνεχώς αυξάνουν όσο αυξάνει ο πληθυσμός της Γης και όσο οι πλούσιοι
γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Πολλοί αντιλαμβάνονται πως ο
Δυτικός Τρόπος Ζωής είναι το άκρως αντίθετο του Ελληνικού Ιδεώδους, αλλά δεν
έχουν το θάρρος να το ξεστομίσουν. Πολλοί αντιλαμβάνονται ότι ο σημερινός Δυ‐
τικός Τρόπος Σκέψεως‐μακριά από το Κλασικό Ελληνικό ιδεώδες‐έχει υποστεί με‐
τάλλαξη από τον Ιουδαϊσμό και ολισθαίνει προς την θεοκρατία και τον αυταρχι‐
σμό. Ελληνισμός και Ιουδαισμός είναι δύο αντίθετα συστήματα ιδεών. Το πρώτο
στηρίζεται στο πνεύμα και έχει σαν άξονα τον άνθρωπο, ενώ το δεύτερο έχει σαν
βάση την ύλη και το χρήμα και έχει σαν άξονα τον θεό Γιαχβέ. Από αυτή την άπο‐
ψη πολλοί αντιλαμβάνονται (χωρίς να μπορούν πάντα να το συγκεκριμενοποιή‐
σουν) πως ο,τιδήποτε «Γιαχβεδικό» δεν μπορεί να είναι και «Ελληνικό».
Από τον Homo Intelligent στον Homo Universal και homo robotic;
Ωρίμασαν οι καιροί και ο Homo Sapiens καλείται να δώσει την θέση του στον
Homo Intelligent (έξυπνο άνθρωπο) και αυτός αργότερα στον Homo Universalis;
(συμπαντικό ή βιονικό άνθρωπο) Χρονολογικά συνέβησαν ή θα συμβούν ως εξής:
Homo erectus =10.000.000 π. Χ, Homo Sapiens = 1.000,000 π.χ, Homo Intelligent =
Σήμερα και Homo Universalis = το 2.050 και μετά. Αυτό φυσικά δεν πρέπει να γίνει
με όρους εξαναγκασμου (της Νέας Παγκόσμια Τάξης) αλλά αυτοπροαιρέτως, με
όρους και αξίες του ανώτερου «πολιτισμού της γνώσης» που προαναφέραμε. Με
την εγκαθίδρυση Άμεσης Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης και Ειρήνης, μέσω του Ορθού
Λόγου και του Ανθρωπισμού. Οι Διογενείς πριν φύγουν από την Γη θα πρέπει να
γεμίσουν τις δεξαμενές των σκαφών τους με το Ελληνικό Πνεύμα για να το μετα‐
φέρουν στις νέες αποικίες τους. Φυσικά εκεί στην περιπλάνηση τους δεν αποκλεί‐
εται να βρουν άλλους προγόνους μας περισσότερο προηγμένους που θα τους
μυήσουν στα μυστικά του σύμπαντος.
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27ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Ο Νέος Συμπαντικός Ανθρωπος είναι ανάγκη ν’ αμφισβητήσει το Θεό και να τον
αντικαταστήσει με την Αλήθεια και τον Λόγο. Και επειδή μόνον η Επιστήμη λέει
αποδεδειγμένα την Αλήθεια να γίνει μέρος της καινούργιας θρησκείας του σύγ‐
χρονου ανθρώπου. Μόνο όταν βγει ο άνθρωπος από το σπήλαιο της δεισιδαιμονί‐
ας, του φόβου, της αμορφωσιάς, του ψεύδους, της ανάγκης προς επιβίωση, θα
μπορέσει να βαδίσει στην κορυφή του όρους για να ατενίσει κατάματα τον Ήλιο
της Αλήθειας χωρίς να τυφλωθει. Τότε θα βρει το πραγματικό νόημα της ζωής. Τό‐
τε την θέση της αντιπαλότητας θα έχει πάρει η συνεργασία και αλληλεγγύη, την
θέση της έχθρας η ειρήνη, την θέση της καχυποψίας ο αμοιβαίος σεβασμός και το
αμοιβαίο συμφέρον και την θέση του ανταγωνισμού η αμοιβαία άμιλλα. Αυτός ο
νέος διαστημικός άνθρωπος θα έχει πλησιάσει το «Καλόν κ‘ Αγαθόν » των Αρχαί‐
ων Ελλήνων. Η νέα κοινωνία των Προνομιούχων Διαστημικών Ανθρώπων θα φρο‐
ντίσει και τους αδυνάτους και μη προνομιούχους, γέροντες, αδικημένους από την
φύση, περιφρονημένους, ανήμπορους, άρρωστους κ.α. Όπως είπε και ο Κορν. Κα‐
στοριάδης: «Δεν έχουμε ανάγκη από μερικούς σοφούς. Έχουμε ανάγκη να αποκτή‐
σουν και να ασκήσουν την φρόνηση όλοι οι άνθρωποι» Όταν θα έχουν εκλείψει
δια παντός οι ανόητοι Πόλεμοι και οι δυσβάστακτοι Εξοπλισμοί στην Γη τότε θα
μπορέσουν να πραγματοποιηθούν ακόμη και τα πιό μεγαλεπήβολα σχέδια του
ανθρώπου. Ο νέος άνθρωπος αυτά που γράφονται και θεωρούνται ΑΔΙΑΝΟΗΤΑ
σήμερον θα τα θεωρεί ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ αύριον. Για να σεβασθεί τον εαυτόν του και
την Φύση ο άνθρωπος πρέπει να δείξει σεβασμό, φροντίδα και αγάπη για όλο τον
κόσμο. Ένας Κοσμικός Πολιτισμός θα πρέπει να ανθίσει στην Γη. Μία νέα Κοσμο‐
θέαση θα πρέπει να αποκτήσουν οι νέοι και σ’ αυτούς θα πρέπει να στρατευθούν,
αντί ν‘ αναλώνονται στην άρνηση, στην βία και στην απομόνωση ή και το χειρότε‐
ρο στον μηδενισμό της αναρχίας. Οι ώριμοι θα πρέπει να προετοιμάσουν την ομα‐
λή διαδοχή τους αντί να είναι βιδωμένοι και αμετακίνητοι στους θώκους τους.

Οι Πέντε Πυλώνες του Συμπαντικού Ανθρώπου
Ο Διαστημικός άνθρωπος θα πρέπει να στηριχθεί στην Γη σε πέντε πυλώνες.
Αυτό θα επιτευχθεί αν προαχθεί πάνω στους πέντε άξονες:
1/ Νέος Θρησκευτικός Άνθρωπος που να βασίζεται στην Γνώση της Επιστήμης
και όχι στους μύθους και στα ψεύδη
2/ Νέος Πολιτικός Άνθρωπος που να βασίζεται στην ατομική ευθύνη και στην
Άμεση Δημοκρατία (ισονομία, ισηγορία, ισοπολιτεία)
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3/ Νέος Κοινωνικός Άνθρωπος που να βασίζεται στην Συμμετοχή, Συλλογικότη‐
τα, Οικουμενικότητα, Συνεργασία και Αλληλεγγύη.
4/ Νέος Οικολογικός Άνθρωπος που να βασίζεται στις Ελληνικές διαχρονικές Α‐
ξίες και κυρίως στην Προστασία του Περιβάλλοντος
5/ Νέος Οικονομικός Άνθρωπος που θα γίνει αυτάρκης και θα απελευθερωθεί
υλικοτεχνικά από τις βασικές του ανάγκες με την βοήθεια των νέων Τεχνολογιών
μίας Αειφόρου Οικονομικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Αυτή θα υποστηρίξει και
το Μεγάλο Ταξίδι του Ανθρώπου και των δημιουργημάτων του στους εξωγήινους
κόσμους.
6/ Νέος Επιστημονικός και Τεχνολογικός Άνθρωπος της δράσης και της διανόη‐
σης. Αυτός δεν θα πουλάει την εργασία του σε κάθε πονηρό ή εγκληματία εργοδό‐
τη για το χρυσίον αλλά για το γενικό καλό.
Η καλλιέργεια του σώματος, της ψυχής, και της διάνοιας είναι αλληλένδετες κι
αδιαχώριστες λειτουργίες για την ανθρώπινη οντότητα στην Ελληνική Πολιτεία.
Αποτελούν την προϋπόθεση για μια υγιή, ηρωική επανένωση με την Κοσμική Αρ‐
χή. Όλοι μας διαισθανόμαστε ό,τι ο προορισμός μας είναι αυτό το πνευματικό τα‐
ξίδι υπέρβασης των συμερινών γήινων ορίων και ψυχοπνευματικής τελειοποίη‐
σης. Καιρός να εντοπίσουμε κι εξουδετερώσουμε τα βαρίδια που μας τραβούν
στον υλικό τάφο και να ατενίσουμε «ψυχή τε και πνεύματι» ψηλά προς το Σύμπαν,
το ‘Όλον‘ για να αυτο‐προσδιορισθούμε εσαεί αυτόνομοι και ελεύθεροι. Η Ελληνι‐
κή Μυθολογία είναι το ιδανικότερο ανάγνωσμα για να μας οιστρηλατήσει, κάτι
που έχει διαπστωθεί και από την ΝΑΣΑ.
7/ Ο Δημιουργός του Συμπαντικού Ρομποτικού Οντος. Το Συμπαντικό Ον θα εί‐
ναι εξυπνότερο του δημιουργού του και ικανό να επιβιώνει κάτω από οποιεσδή‐
ποτε συνθήκες στο διαστρικό χώρο στις οποίες αδυνατεί να επιβιώσει ο άνθρω‐
πος.
Πεθαίνουν οι Ανθρώποι‐Ζήτω οι Βιονικοί Αυτό θα είναι ένα όν με μεγαλύτερη
ευφυΐα, μεγαλύτερη αντοχή, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτός θα είναι ο διάδο‐
χος μας. Δεν έχει σημασία αν αυτό το όν είναι φτιαγμένο από κύτταρα ή από σιλι‐
κόνη και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Σημασία έχει να επιτελέσει τον σκοπό που θα
του δώσουμε σαν διάδοχος μας και επέκταση των αισθήσεων και του νού μας. Να
ολοκληρώσει αυτό που εμείς λαχταρήσαμε, αλλά λόγω της βιολογικής και νοητι‐
κής μας αδυναμίας δεν κατορθώσαμε να κάνουμε. Να μείνει το πνεύμα μας αθά‐
νατο στο Σύμπαν.

Η Εξελικτική Πορεία του Οντος
Σύμφωνα με την εξελικτική πορεία αυτό το όν θα αποτελείται από ηλεκτρονικά
ή κβαντικά κυκλώματα για τον ακόλουθο λόγο: Στα τενάγη και τα τέλματα των τε‐
λουριακών χρόνων τότε που έπεφτε ασταμάτητα η καβειρώ βροχή και τον σκοτει‐
νό ουρανό αυλάκωναν συνεχώς αστραπές και βροντές, σχηματίσθηκαν τα μονο‐
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κύτταρα πρωτόζωα, οι αμοιβάδες. Πολύ αργότερα ήλθαν τα πολυκύτταρα πρωτό‐
ζωα. Τα πολύπλοκα όντα (πχ σπονδυλωτά) ζούσαν πρώτα στο νερό (ψάρια) που
είναι πολύ φιλικό με τη ζωή. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη τα έμβρυα των θηλαστι‐
κών (και ο άνθρωπος) αναπτύσσονται στον υδάτινο ασκό της μήτρας του θηλυκού,
πριν εξέλθουν στην ατμόσφαιρα. Μετά βγήκαν και προσαρμόσθηκαν στο περι‐
βάλλον ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν σε κάθε εποχή και σε κάθε
τόπο. Έτσι αποίκισαν τις όχθες (αμφίβια). Μετά κατέκτησαν τις ξηρές ερήμους
(ερπετά) και στο τέλος τον αέρα (πτηνά). Ποιο είναι το επόμενο εξελικτικό βήμα
για ένα πολύπλοκο όν; Δεδομένου ότι κάθε νέο είδος διέθετε μεγαλύτερη πολυ‐
πλοκότητα και ευφυία έτσι και ο ρομποτικός «άνθρωπος» θα πρέπει να γίνει εξυ‐
πνότερος από τον δημιουργό του. Αν μιλάμε με όρους ενέργειας ως τότε ο άν‐
θρωπος θα πρέπει να έχει κάνει τα εξής μεγάλα βήματα:
Στάδιο Α: Να τιθασεύσει όλη την ενέργεια που φθάνει στην επιφάνεια του
πλανήτη μας ή των άλλων που θα κατοικήσουν.
Στάδιο Β: Να τιθασεύσει όλη την ενέργεια που παράγει το άστρο γύρω από το
οποίο περιφέρεται ο πλανήτης τους.
Στάδιο Γ: Να τιθασεύσει όλη την γαλαξιακή και Κοσμική Ενέργεια ενέργεια
Στάδιο Δ. Να αποκρυπτογραφήσει τα Μυστικά του Σύμπαντος, δηλαδή την
Πρώτη Ουσία.
Αυτά τα στάδια θα απαιτήσουν αρκετούς αιώνες ή και χιλιετίες αλλά είμαι βέ‐
βαιος ότι με την αύξηση της ανθρώπινης νοημοσύνης των υπερυπολογιστών και
των ρομποτικών όντων, τελικά θα επιτευχθεί. Αν κάνουν καλή χρήση αυτής της
Γνώσης, σε κάθε στάδιο Α! Β! και Γ!, ίσως να φθάσουν κάποτε και στο στάδιο Δ. Αν
όμως δεν προσέξουν τότε ενδέχεται σε κάποιο από τα ως άνω στάδια να ανατινά‐
ξουν ολόκληρο τη Γη στον αέρα και να προκαλέσουν ακόμη και μιά νέα Μεγάλη
Εκρηξη σαν την Big Bang. Τέτοιες εκρήξεις είναι κάτι το συνηθισμένο και συμβαί‐
νουν άπειρες φορές στο άπειρο, ανώλθρο και αιώνια Σύμπαν. Αυτή η κατάταξη εί‐
ναι ατελής διότι: Τα στάδια απέχουν πολύ μεταξύ τους. Μολονότι δεν είμαστε σε
θέση να δώσουμε απάντηση στο θέμα τούτο, όμως αν κρίνουμε από την ενεργο‐
βόρα μανία του ανθρώπου στον σύντομο βίο του στην Γη, είμαστε σίγουροι ότι και
στον διάδοχο του Βιονικό Άνθρωπο καίτοι θα τον κάνει εξ ανάγκης λιτότερο σε ε‐
νέργεια, όμως δεν θα αποφύγει να του θα δώσει μερικά από τα ενεγροβόρα γονί‐
δια του. Θα έχει κι’ αυτός ‐έστω σε μικρότερο βαθμό‐μέσα στο γονίδιο του την
απληστία, την ματαιοδοξία, την αγάπη για κατανάλωση ενεργείας και την όρεξη
του «ειδέναι». Η ενέργεια των Σταδίων Β’ και Γ’ θα του χρησιμεύσει στην διατήρη‐
ση της ζωής του μέσα στο αχανές σύμπαν. Στο Δ! Στάδιο δύσκολα θα μπορέσουν
να φθάσουν διότι η φύση κρύβει καλά τα μυστικά της, εκτός και κάποιος ημίθεος
συλλάβει τον Συμπαντικό Φυσικό Νόμο.
Σαν υπόθεση εργασίας ας κάνουμε και την ακόλουθη κατάταξη:
Στάδιο Α! Προς το παρόν έχουμε κατασκευάσει ρομποτικές μηχανές με νοημο‐
σύνη λιγο μικρότερη από αυτή των κατασκευαστών.
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Στάδιο Β! Στο εγγύς μέλλον ελπιζεται ότι θα κατασκευασθούν μηχανές με νοη‐
μοσύνη ίση ή μεγαλύτερη από αυτή των κατασκευαστών.
Στάδιο Γ! Οι μηχανές θα μπορούν να αυτοπολλαπλασιάζονται και να πολλα‐
πλασιάζουν τη γνώση τους καθώς θα εισέρχονται στα ενδότερα του διαστήματος
και θα εμπλουτίζονται με αβυσσο πληροφοριών. Αυτό το είδος του ρομποτικού
όντος θα δημιουργεί αυτοαναπαραγώμενες αποικίες σε άλλα αστρικά συστήματα
και θα τις χρησιμοποιεί σαν αστρικές βάεις.
Ο πολιτισμός έχει περάσει σε φάση Σποριογονίας
Στάδιο Δ! Κάποιος φωτισμένος εγκέφαλος ανακάλυψε τον ενιαίο Συμπαντικό
Φυσικό Νόμο. Έχουν στείλει αυτοαναπαραγώμενες αποικίες μηχανών σε άλλους
γαλαξίες. Όταν σκεφθεί κανείς ότι ο σημερινός άνθρωπος έχει την ικανότητα να
βλέπει στα αβυσσαλέα βάθη του Σύμπαντος, τότε δεν είναι υπερβολή να παραδε‐
χθούμε ότι τα ανθρώπινα δημιουργήματα είναι εξυπνότερα από τον δημιουργό.
Αρκεί να πούμε ότι το Ραδιοτηλεσκόπιο Hubble Space Telescope έχει την δυνατό‐
τητα να φωτογραφήσει την Ομάδα Γαλαξιών της κάτωθι φωτογραφίας, που βρί‐
σκεται σε απόσταση 7 δισεκατομμυρίων ετών ενώ ο άνθρωπος στη Γη αδυνατει.
5 Αστέρες Κβάσαρ και Σμήνος Γαλαξιών

Ενεργούν ως Βαρυτικοί Διαθλαστικοί Φακοί του Φωτός
A Five Quasar Gravitational Lens

Τα Χαρακτηριστικά του Βιονικού Ανθρώπου Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσου‐
με το θέμα της ζωής και του συμπαντικού ανθρώπου που θα είναι σε θέση να ζει
και να ταξιδεύει κάτω από τις αντίξοες για τον σημερινό άνθρωπο συνθήκες του
διαστήματος. Αυτός θα είναι και ο μόνιμος κάτοικος του γαλαξίου μας και του κό‐
σμου. Δύο κύρια ερωτήματα:
Τι είναι η Ζωή; Εκείνο που ορίζει την ζωή είναι η γέννηση, η ωρίμανση και ο θά‐
νατος. Επίσης ένα άλλο γνώρισμα της ζωής είναι ότι διαθέτει δύο βασικά ένστικτα:
α/ Το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως και
β/ Το ένστικτο της αναπαραγωγής.
Αυτή τουλάχιστον είναι η ως τώρα γνωστή ζωή στην Γη. Μπορεί να είναι μιά
πρωτόγονη αμοιβάδα, αλλά και ένας πολύπλοκος εγκέφαλος σαν τον Ηράκλειτο,
τον Πυθαγόρα ή τον Πλάτωνα. Ποτέ όμως δεν θα χαρίζαμε τον τίτλο της ζωής σε
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ένα βλακώδη κομπιούτερ, όση ευφυΐα κι’ αν διέθετε. Μήπως η Επιστήμη και η Τε‐
χνολογία θα δώσουν τέλος στην Φιλοσοφία αλλά και σε παρόμοιες ιδέες; Αλλά
αυτές οι δύο ευγενείς κόρες των Μουσών (Επιστήμη και Τεχνολογία) είναι η ουσία
της Φιλοσοφίας; Ως τώρα είχαμε μάθει ότι απαραίτητο συστατικό για την ζωή ήτο
το ύδωρ, δεδομένου ότι στο σώμα κάθε ζωντανού οργανισμού ρέουν βιολογικά
υγρά και είναι απαραίτητο συστατικό για τον μεταβολισμό, Μήπως λοιπόν ήλθε ο
καιρός να αναθεωρήσουμε την στάση μας και να δεχθούμε κι’ άλλα βιονικά όντα
που θα έχουν σαν βάση όχι στο νερό αλλά κάτι άλλο, όπως λ. χ στο πυρίτιο, το σί‐
λικον και αντί βιολογικών υγρών στον οργανισμό τους να ρέει ενέργεια όπως λ.χ
ηλεκτρόνια, ιόντα κοκ; Κοντολογίς να δεχθούμε σαν διάδοχο μας εξελικτικά το ρο‐
μποτικό ον; Μήπως ο Τάλω της Μυθολογίας ήταν ο προκάτοχος τούτων;
Ποιός θα είναι ο μελλοντικός ταξιδιώτης και κάτοικος του Διαστήματος; Όπως
δείχνει η εξελικτική πορεία των ειδών ο Άνθρωπος είναι μιά μικρή παρένθεση στην
όλη εξέλιξη της ζωής. Όμως ενδέχεται να μην είναι και ο τελευταίος. Κάθε είδος α‐
φήνει έδαφος σε ένα διάδοχο πριν εξαφανισθεί. Οι πίθηκοι γέννησαν τους ανθρώ‐
πους και ύστερα μπήκαν στο περιθώριο. Ωστόσο υπάρχουν θεωρίες ότι οι σπόροι
της ζωής ήλθαν με την αστρόσκονη από κάποιους μετεωρίτες ή κομήτες στη Γη, ή
κάποιοι αστροναύτες από άλλον μακρινό πλανήτη την ξεκίνησαν. Εφ’ όσον δεν μπο‐
ρούμε να τις διαψεύσουμε με ακλόνητες μαρτυρίες,είμαστε υποχρεωμένοι να τις
δεχθούμε προς εξέτασιν. Ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει; Να περάσει από την ζωή
για να ευφράνει μόνον το σαρκίο του; Να φάει, να πιεί, να διασκεδάσει, να σπατα‐
λήσει τους φυσικούς πόρους και όταν εξαφανισθεί στον Παράδεισο που προσδοκά
μετά θάνατον, αφήνοντας έναν πλανήτη μολυσμένο από ραδιενεργά, διοξείδιο του
άνθρακος και διοξίνες; Όχι βέβαια! Ούτε να εξαφανισθεί κάποια ημέρα στη Γη από
κάποια αιτία όταν ο Ηλιος σβήσει και γίνει λευκός νάνος αν ζήσει ως τότε. Η αρχή
της αρμονίας και το αισθητήριο του ωραίου μας εσωτερικού κόσμου τραγουδάει
τον ακόλουθο σκοπό: «Ο άνθρωπος να αυξήσει την πολυπλοκότητα και την ποικιλία
του σύμπαντος προσθέτοντας ένα ακόμη όν στα ήδη υπάρχοντα» Ένα όν ανώτερο
από όλα τα προηγούμενα (όπως ήταν ο άνθρωπος όταν εμφανίσθηκε ανώτερος ό‐
λων και γι‘ αυτό καθυπέταξε όλα τα άλλα). Και να έχετε υπ’ όψιν ότι:
1/ Στον Ορθολογισμό ανήκουν οι ευλογημένοι της Γης, γιατί αυτοί σπρώχνουν
το «κάρο» της δημιουργίας και της προόδου και το οδηγούν στην Αυτογνωσία και
στην Ελεύθερη Σκέψη
2/ Στην Αισθητική και στην Τέχνη ανήκουν οι ευαίσθητοι άνθρωποι, αυτοί που
θέλουν να σώσουν τον κόσμο με την ομορφιά
3/ Στην Δογματική Θεολογία ανήκει το ποίμνιο, γιατί δεν μπόρεσαν ή δεν είχαν το
θάρρος να φύγουν από το κοπάδι και να βγουν από το σπήλαιο στο ξέφωτο της
γνώσης. Και αυτοί οι μανδρωμένοι είναι δυστυχώς οι περισσότεροι. Αυτοί στην νέα
εποχή αν δεν αποφασίσουν να βγουν από το σπήλαιο θα δημιουργήσουν σοβαρό‐
τατα προβλήματα τόσον στους εαυτούς των, όσον και στις δύο πρώτες κατηγορίες
ανθρώπων, αλλά και στην ίδια την κοινωνία, η οποία είναι ενδεχόμενον να υποχω‐
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ρήσει προς ένα Νέο Μεσαίωνα και Πυρηνική ή Οικολογική Καταστροφή. Πάντως η
Επιστήμη από μόνη της δεν ικανοποιεί τον άνθρωπο. Αυτή πρέπει να συνοδεύεται
απαραιτήτως Φιλοσοφία και Ανθρωπισμό για να είναι δημιουργική. Το οικοδόμημα
της Κοσμικής Εποχής θα πρέπει να στηριχθεί σε τέσσερις πυλώνες ήτοι:
Επιστήμη‐Φιλοσοφία‐Θρησκεία‐Τεχνη. Όμως οι αναχρονιστικές Αβραμικές μο‐
νοθεϊστικές και δογματικές θρησκείες δεν έχουν θέση στην Νέα Κοσμική Εποχή.
Χρειαζόμαστε είτε την επιστήμη ως νέα θρησκεία είτε η νέα θρησκεία να γίνει επι‐
στημονική για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην σωτηρία μέσα από την μελέτη και
έρευνα του συμπαντικού μεγαλόκοσμου και του ανθρώπινου μικρόκοσμου της
ψυχής του. Ευκταίον να είμαστε τόσο ιδεαλιστές ώστε να ευχαριστούμε τις ψυχές
και το νου μας, δηλαδή το όλον, αλλά και τόσο υλιστές ώστε να ικανοποιούμε τις
ανάγκες του υλικού σώματος μας. Κάθε υπερβολή σίγουρα βλάπτει. Αυτό το
«πρέπει» μην το εκλάβετε σαν διαταγή. Είναι το ευκταίον, το ιδανικόν.
Πως μας Βλέπουν οι Εξωγήινοι; Αν το δούμε από τη σκοπιά ενός εξωγήινου που
μας παρατηρεί από τον πλησιέστερο προς το ηλιακό μας σύστημα αστέρα, τον Α’
του Κενταύρου, τότε λίγη σημασία θα είχε γι΄αυτόν αν εκμεταλλευόμαστε όλη την
ενέργεια που παράγει ο Ήλιος για να κατασκευάσουμε καταναλωτικά αγαθά.
*Απέχει από τον ήλιο τέσσερα περίπου έτη φωτός.
Εάν όμως ήξερε ότι, χρησιμοποιώντας ένα μικρό κλάσμα αυτής της ενέργειας,
φτιάξαμε μια αυτοαναπαραγόμενη έξυπνη μηχανή και την βάλαμε σε τροχιά συ‐
νάντησης με το Α’ του Κενταύρου τότε αυτό θα τον ενδιέφερε ιδιαίτερα. Μπορού‐
με ακόμη εύκολα να καταλάβουμε ότι όλα τα γεγονότα που περιγράφει η πολιτική
και στρατιωτική ιστορία (μάχες, δημιουργία κρατών, καταρρεύσεις αυτοκρατο‐
ριών) θα τον άφηναν παγερά αδιάφορο. Αντίθετα, η ανακάλυψη του τρανζίστορ
(που πιθανόν πέρασε στα ψιλά των εφημερίδων όταν έγινε, του ραντάρ) και άλ‐
λων ανακαλύψεων, θα είναι γι΄ αυτόν σπουδαία πληροφορία.
Ο Ασίμοφ πρότεινε τους τρείς κανόνες στους οποίους πρέπει να υπακούει ένα
ευφυές ρομπότ:
Κανόνας Α’ Δεν βλάπτω τους ανθρώπους με τα έργα μου ή με την αδράνειά μου.
Κανόνας Β’ Υπακούω στον άνθρωπο εκτός εάν αυτό συγκρούεται με τον Κανόνα Α.
Κανόνας Γ ‘ Υπερασπίζω τον εαυτό μου εκτός εάν αυτό συγκρούεται με τους
Κανόνες Α’ και Β’. Αυτοί οι κανόνες είναι ανθρωποκεντρικοί.
Γνώση που σου ξεφεύγει. Σκέψου ανθρωπάκο που καταπιάνεσαι με τα μικρά
και τα ανούσια στη Γη πόση Γνώση σου ξεφεύγει. Υπάρχει το Άπειρο Σύμπαν και
συ το θεωρείς κάτι ξένο, ενώ είναι η αυλή του σπιτιού μας. Ποτέ όμως δεν ύψωσες
τα μάτια σου να δεις τον Ουρανό μιά σκοτεινή νύχτα μακριά από την πόλη. Να α‐
ντικρίσεις τα άστρα και να θαυμάσεις τους αμέτρητους κόσμους έστω για να στο‐
χαστείς. Παρότι έχεις ανυψωθεί στα δύο πόδια, ακόμη είσαι σκυμμένος προς την
Γη και προσκυνάς τους ξενόφερτους γήινους θεούς σου και τους ανάξιους και α‐
μαθέστατους ηγέτες σου. Ενώ σήμερα θα έπρεπε να άρχουν οι ενάρετοι και οι
σοφοί εσύ υπομένεις και εκλέγεις τους κρετίνους και τους ουτιδανούς. Εκεί ψηλά
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στον ουράνιο θόλο θα ιδείς δυαδικά συστήματα αστέρων, όπως το Γ! του Κηφέως,
όπου οι δύο αστέρες φωτίζουν την ημέρα και σπανίως εκεί υπάρχει νύχτα.. Αλλά
εσύ βλέπεις τα δυαδικά συστήματα του πολιτικού σου συστήματος, που και τα
δύο κινούνται σαν ένα και συνεχώς σου φέρνουν το σκοτάδι της αμάθειας και της
μιζέριας. Εκεί η νύχτα έρχεται μόνον όταν αμφότεροι οι αστέρες βρίσκονται κάτω
από τον ορίζοντα. Εδώ όμως στη Γη μας που το πρώτον άνθισε η δημοκρατία ακό‐
μη ανθρωπάκο εκλέγεις δυαδικά κόμματα που αμφότερα σε κρατούν μονίμως στο
σκοτάδι. Είναι καταπληκτική η κατάκτηση αυτής της γνώσης, όχι φυσικά για να
πας στον Γάμα του Κηφέως για να έχεις μονίμως φως, αλλά για να ασχοληθείς πε‐
ρισσότερο με τα προβλήματα της Γης μας και να διώξεις τους σκοταδιστές αστέρες
της πολιτικής και της πλουτοκρατίας. Η ένοχη συνείδηση σου τους αφήνει ελεύθε‐
ρους να λυμαίνονται τη Γη μας και να την έχουν βυθίσει στα δηλητηριώδη νέφη,
στα πυρηνικά όπλα, στα χημικά, στα σκουπίδια στο θεολογικό σκοτάδι βασισμένο
στο ψέμμα, στους πολέμους και το μίσος. Σου λείπει το θάρρος να αντικρίσεις την
Αλήθεια κατάματα και να φέρεις τη νέα σκέψη που θα σε λυτρώσει. Που θα σε
βγάλει από το σημερινό τέλμα και θα σε οδηγήσει στην νέα εποχή της Γνώσης και
του Πολιτισμού. Γιατί και συ ανθρωπάκο είσαι εκμαυλισμένος από την διαφθορά
και την σήψη της εποχής σου και έχεις ενοχές. Επομένως πρέπει πρώτα να εξαγνι‐
σθείς εσωτερικά σύμφωνα με το «γνώθι σ’ αυτόν» πριν ξανοιχτείς στο Πέλαγος
του Πολιτισμού που ανοίγεται μπροστά σου με την συσσώρευση των γνώσεων της
επιστήμης και τεχνολογίας.
Ωρα της Τελικής Αναμέτρησης Σήμερα όλο και πιό πολλοί αντιλαμβάνονται
(χωρίς να μπορούν να το εξηγήσουν) ότι έρχεται η ώρα της τελικής αναμέτρησης
του Ελληνικού συστήματος Ιδεών με την Ιουδαϊκή υλιστική ιδεοληψία. Αυτή η α‐
δυναμία να εξηγήσουν με λόγια αυτό που τα μάτια της λογικής και της καρδιάς
βλέπουν καθαρά, τους έκανε να φαίνονται αφελείς και περιθωριακοί. Αυτή η κα‐
τάσταση φθάνει στο τέλος της! Τα προηγούμενα κείμενα τους δίνουν τα λόγια για
να εκφράσουν αυτό που αισθάνονται και από περιθωριακοί να διεκδικήσουν μια
αξιοζήλευτη θέση στην Ιστορία. Οι πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι σήμερα το Κί‐
νημα του Ελληνισμού γράφει ιστορία. Ακόμη δεν το έχουν αντιληφθεί ούτε οι άν‐
θρωποι της Ολιγαρχίας και του Ιερατείου. Τι μας δίνουν λοιπόν τα κείμενα;
Το Ελληνικό Ιδεώδες. Αυτό είναι ο ακόρεστος έρωτας της ψυχής για ενατένιση
του «τελειότερου». Σήμερα μόνον από τους τρελούς και τα παιδιά μαθαίνουμε την
αλήθεια. Πουθενά στην ελληνική μυθολογία δεν αναφέρεται ότι ο άνθρωπος είναι
το τέλος της Δημιουργίας. Η αναζήτηση του «ακόμα τελειότερου» διαποτίζει τον
Ελληνικό πολιτισμό. Ποτέ κανείς Έλληνας δεν ισχυρίσθηκε ότι ο Παρθενώνας είναι
το τελειότερο κτίριο που μπορεί να υπάρξει. Ούτε ότι το χρυσελεφάντινο άγαλμα
του Δία είναι το τελειότερο άγαλμα που μπορεί να υπάρξει. Όμως ο Παρθενώνας
είναι ένα διαχρονικό σύμβολο της Δημοκρατίας, που τώρα πάνε να γκρεμίσουν οι
ολιγάρχες για να επιβάλουν την παγκόσμια κυριαρχία των. Αντίθετα, στην εβραϊκή
μυθολογία αναφέρεται καθαρά ότι ο άνθρωπος είναι το τέλος της Δημιουργίας. Ο
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Γιαχβέ έπλασε τον άνθρωπο και μετά αναπαύθηκε! Πουθενά καμία νύξη για συνέ‐
χεια της Δημιουργίας. Όπως λέει ο ιστορικός Γιάννης Βλαχογιάννης: «..ο καινούρ‐
γιος Έλληνας που βγήκε από τη δουλεία αισθάνεται ότι ανασύρθηκε κάτω από ένα
τεράστιο όγκο λάσπης, κάτω από ένα πολυαίωνο βραχνά και τώρα αισθάνεται να
ψηλώνει να γιγαντώνεται και να γίνεται ικανός για να δώσει τον απίστευτο σε έ‐
νταση, αντοχή διάρκεια αγώνα….» Βγήκε όμως από την δουλεία των νέων κοτζα‐
μπάσηδων Μετά από 1700 χρόνια να βγαίνει τώρα και να λέει για γενοκτονίες και
για πνευματική δουλεία στον Ιουδαιοχριστιανισμό είναι σαν να νεκρανασταίνει τις
θαμμένες αλήθειες. Αυτός είναι ο Έλληνας!
Ο Γαλαξίας Μ81 επιτίθεται κατά του Μ82
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28ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Η ΑΝΤΗΧΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ο Έλληνας λάτρης της αναβιώσεως της Πατρώας Θρησκείας Αριστοτέλης Κακο‐
γεωργίου (της Ομάδος «Ε») κατεβαίνει στα άδυτα των αδύτων της φυλής μας και
θέτει το καυστικό ερώτημα στον Έλληνα/νίδα οι οποίοι νομίζουν ότι είναι απόγο‐
νοι των αρχαίων προγόνων μας και άρα οι νόμιμοι θεματοφύλακες του έργου
τους, της σοφίας τους, της δόξης τους και της αρχαίας κληρονομιάς τους.
‐Ποιοι είμαστε εμείς με την μεγάλη ιστορία; Τι κάναμε εμείς για την πραγματι‐
κά μοναδική ιστορία και τον πρώτο ανθρωπιστικό πολιτισμό που εκείνοι χάρισαν
στον κόσμο; Προσπαθήσαμε να τον υιοθετήσουμε και να τον προωθήσουμε στην
ανθρωπότητα; Όχι βέβαια.
Υπέστημεν πνευματική μετάλλαξη και από Ελληνες γίναμε Ιουδήλοι:
1)Υμνούμε και δοξολογούμε τους προπάτορες των Εβραίων ως δικούς μας και
ποτέ τους προπάτορες του Ελληνισμού, τα ονόματα των οποίων μας είναι άγνω‐
στα. Κάνω μνεία στο "των ενδόξων προπατόρων ημών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ
και των θεοπατόρων ημών Ιωακείμ και ΄Αννης".
2) Στο γάμο δεχόμαστε την περιβόητη ευχή « να μεγαλουργήσουμε όπως ο Α‐
βραάμ και η Σάρρα»
3) Στην βάφτιση δεχόμαστε την αποκοπή από την ρίζα των Ελλήνων και τον δε‐
σμό μας με την πατρώα ρίζα των Εβραίων. Κάνω μνεία στο κεφάλαιο 3 κατά Γαλά‐
τες επιστολή του Αποστόλου Παύλου ο οποίος λέει: Αν βαφτιστείς, είσαι τέκνο του
Χριστού και αφού είσαι τέκνο του Χριστού, τότε είσαι σπέρμα του Αβραάμ.
4) Στην κηδεία στέλνει την ψυχή του Έλληνα ο ιερέας της ορθοδοξίας στον Α‐
βραάμ. Ἁνάπαυσον τον δούλο σου κύριε εν κόλποις Αβραάμ....
5) Την Κυριακή της ορθοδοξίας αναθεματίζεται το ελληνικό έθνος με τρις ανά‐
θεμα εφτά φορές.
6) Τιμάμε και δεχόμαστε ως πολιούχους όλους τους ξενόφερτους και διώκτες
του Ελληνισμού, όπως στην Θεσσαλονίκη, γενέτειρα του Αλεξάνδρου, του Φιλίπ‐
που, του Αριστοτέλη, τον διώκτη και σφαγέα των Ελλήνων αλλά και κατακτητή των
Ελλήνων, τον "άγιο" Δημήτριο. Στην Καβάλα στην πόλη του Φιλίππου τον "μέγα"
Παύλο ή Σαούλ. Στην Κρήτη, την χώρα του μεγάλου Μίνωα, τον Μηνά, στην Αθή‐
να, την πόλη του Φωτός τον Διονύσιο Αεροπαγίτη, και πολλούς άλλους καθαρά
ανθέλληνες.
7) Πότε τιμήσαμε εμείς ως "Ελληναράδες" ένα από τα μεγάλα κοσμοϊστορικά
γεγονότα; Όπως την Μάχη του Μαραθώνα, την Μάχη των Θερμοπυλών, την Μάχη
των Πλαταιών, την Μάχη της Σαλαμίνος και κάποια από τις Μάχες του Αλεξάν‐
δρου; Ποτέ, ούτε ενδιαφερθήκαμε ποτέ για κάποια κάρα ενός από τους προγό‐
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νους μας αλλά κάθε τόσο προσκυνάμε. Τα οστά των Σαλαμινομάχων είναι άθαφτα
και ξασπρισμένα από τον ήλιο. Αλλά τιμάμε οστά διαφόρων ανθελλήνων δήθεν
αγίων της ορθοδοξίας.
8) Ποιος γνωρίζει ότι ο Αλέξανδρος αναγορεύτηκε θεός 658 χρόνια πριν από
τον Χριστό και λατρευόταν ως θεός ακόμα και από τους Ρωμαίους μέχρι το 300
μ.Χ. και για να εξαφανίσουν αυτό το γεγονός γιατί όλος ο κόσμος σήμερα θα ήταν
Ελλάδα αναγόρευσαν το Χριστό θεό το 326 μ.Χ στην Νίκαια της Μ. Ασίας, στην πό‐
λη που έχτισε ο θεός Αλέξανδρος με απώτερο σκοπό να εξαφανίσουν κάθε ίχνος
της υφιστάμενης θεοποιήσεώς του από το 332 π.Χ. Έτσι καπέλωσαν και έθαψαν
ότι είχε σχέση με την θεοποίηση και λατρεία του θεού Αλεξάνδρου και μας εισή‐
γαγαν έναν Εβραίο θεός αλλάζοντας μας όχι μόνο τα φώτα αλλά και την ρίζα μας.
9) Εμείς, με την μεγάλη ιστορία και τους σοφούς προπάτορες, πως φθάσαμε
στην κατάντια να εμπιστευτούμε την παιδεία μας στους άσοφους, διώκτες και υ‐
βριστές του Ελληνισμού τρεις σημερινούς προστάτες και να τους τιμάμε κάθε 30
Ιανουαρίου.
10) Πότε διδάξαμε στα παιδιά μας την Ιλιάδα και Οδύσσεια του Ομήρου και τα
διδάγματα των αρχαίων σοφών μας για να μορφωθούν πραγματικά και να γνωρί‐
σουν την θεϊκή μας γλώσσα μητέρα όλων των διαλέκτων;
11) Δούλους μας έκανε η θρησκεία μας και σαν δούλους μας συμπεριφέρονται
τώρα οι ηγέτες μας και όχι μόνον αυτοί και εμείς επιεικώς το έχουμε αποδεχθεί.
12) Τα πανάρχαια μεγάλα ονόματα των Ολύμπιων θεών μας που λάμπρυναν
και εκπολίτισαν την ανθρωπότητα και την έβγαλαν από τη βαρβαρότητα τα δίνου‐
με στους σκύλους μας.
13) Τέλος, ποτέ δεν κάναμε αυτογνωσία και αυτοκριτική όχι για να αυτομαστι‐
γωθούμε αλλά για να δούμε την μετάλλαξη που μας έχουν κάνει με τον εμβολια‐
σμό μας στην Ιουδαϊκή πίστη και λατρεία, μετατρέποντας μας από Έλληνες σε «Ι‐
ουδήλους». Δηλαδή Έλληνες στα γονίδια και Ιουδαίους στο πνεύμα. Ένα τέτοιο
υβρίδιο είναι επόμενο να μην παράγει πλέον πνευματικά έργα, όπως ο ημίονος
(διασταύρωση ίππου και όνου) δεν παράγει απογόνους. Τώρα φροντίζουν να ανα‐
μίξουν το Ελληνικό γονίδιο με το βαρβαρικό των λαθρομεταναστών για να μας κά‐
νουν φυσική εξαφάνιση. Αυτά έπρεπε να μας καίνε και να επαναστατήσουμε, α‐
παιτώντας να επιστρέψουμε στις δικές μας ρίζες. Τότε μόνο θα είχαμε δικαίωμα
να απαιτήσουμε από όλη την οικουμένη, σεβασμό και αναγνώριση. Τώρα όπως
έχουμε καταντήσει διερωτώνται όλοι "ποιοι είμαστε εμείς που αξιώνουμε απαιτή‐
σεις, χωρίς υποχρεώσεις";
Αυτοί είμαστε εμείς οι Εβραιόθρησκοι και εν μέρει ελληνόψυχοι, που δεν ξέ‐
ρουμε από πού ερχόμαστε, που βρισκόμαστε και που πάμε. Ούτε έχουμε και την
τόλμη να παραδεχτούμε ότι αγκαλιάσαμε τους Εβραίους και τους παραχωρήσαμε
ολόκληρο τον «Όλυμπο, κάψαμε την σημαία των Ιμίων, προδώσαμε την Κύπρο
κ.οκ». Αυτά δεν έχουν σκοπό να διχάσουν τους απανταχού Έλληνες σε τούτη την
κρίσιμη ώρα, αλλά μάλλον να μας ενώσουν σε ένα κοινό σημείο, ότι όλοι είμαστε
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Έλληνες το γένος και επιθυμούμε να μείνουμε Έλληνες εμείς και οι απόγονοι μας.
(Αριστοτέλης Κακογεωργίου από την Ομάδα "Ε " Έψιλον)
Η Ασχήμια του σημερινού Δυτικού Τρόπου Ζωής Ασκούμε κριτική στον Δυτικό
τρόπο ζωής γιατί αυτός έχει δομηθεί πάνω σε Ελληνικές Αξίες, σε αντίθεση με τον
Ανατολικό και Ασιατικό που χαρακτηρίζεται από την δουλεία και την ανελευθερία,.
Όμως αυτός ξέφυγε διότι οι δυτικοί δεν τον εννόησαν καλώς και τον εφαρμόζουν
κάκιστα. Με λίγες λέξεις θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον Δυτικό τρόπο ζωής
ως ωφελιμιστικό, ηδονιστικό, καταπιεστικό, καταθλιπτικό, δουλικό και ανθρωποκε‐
ντρικό με πολλά στερητικά! Παρέχει εν φειδώ ελευθερία, δημοκρατία, ενθουσια‐
σμό, έρωτα, φαντασία, χαρά, εσωτερική ενατένιση, μέτρο, οικολογική συμπεριφορά
κ.α, Στερείται του Απολλωνίου και Διονυσιακού Πνεύματος ή τα έχει παραποιήσει
σε βαθμό που κακέκτυπου αντιτύπου. Κατ’ αυτούς μόνο η ηδονιστική απόλαυση
του ανθρώπου έχει σημασία. Τι σημασία έχει κι’ αν καταστρέφουμε χιλιάδες άλλα
είδη ζωής τέλεια προσαρμοσμένα στο περιβάλλον τους; Τι σημασία έχει κι’ αν εξα‐
ντλήσουμε τους φυσικούς πόρους και δεν προλάβουμε να μπούμε στη φάση της
«Σποριογονίας», δηλαδή να αφήσουμε μιά νέα ανθεκτική και λογική γενιά απογό‐
νων που θα μας διαδεχθεί και θα εξερευνήσει το Σύμπαν; Γιατί αυτό είναι ένα ιδανι‐
κό του ανθρώπου που θέλει οι διάδοχοι του να το πραγματώσουν κάποια ημέρα.
Και εξ όσων φαίνεται οι διάδοχοι μας που θα αναλάβουν αυτό το έργο είναι τα ρο‐
μπότ, που στο μεταξύ θα έχουν αποκτήσει ανώτερη και από τον άνθρωπο ευφυΐα
για να μπορούν να επιλύουν πολύ συνθετότερα και δυσκολότερα προβλήματα, ό‐
πως τα συμπαντικά. Ο σημερινός άνθρωπος βρίσκεται σε αντίθεση με την φύση και
αυτή η πορεία του είναι αδιέξοδη. Τι θα αφήσουμε σαν μοναδική κληρονομιά μας
στις επόμενες γενιές; Τα βουνά των σκουπιδιών; Αν τα περισσότερα είδη δεν θα
μπορέσουν να προσαρμοσθούν στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες που τα απει‐
λούν λόγω των ραγδαίων αλλαγών του κλίματος; Τον σημερινό βαρβαρικό Τρόπο
Ζωής και τον παράλογο Τρόπο Σκέψεως; Θα συνεχίσουμε την προσευχή προς τον
Γιαχβέ «δος ημίν σήμερον» χωρίς κάποιον σχεδιασμό;΄» Την μεταβολή των ατόμων
σε «άχρηστους εργάτες και κηφήνες» κατάλληλους για τα σφαγεία των «ορνιθο‐
τροφείων» των εξουσιαστών μας; Αυτά θα τους αφήσουμε σαν κληρονομιά;
Ελληνισμός ή Βαρβαρότης: Ασύμβατα Μεγέθη
Η αναζήτηση της γνώσης είναι ο ύψιστος στόχος για τον Δημόκριτο και τους ο‐
μοίους του. Η αναζήτηση της κτηνώδους ηδονής για το ατελές και εφήμερο σαρκίο
είναι ο ύψιστος στόχος για τον Δυτικό άνθρωπο. Ο Δυτικός Κόσμος έχει υποδουλω‐
θεί στον Μαμμωνά, στον Ιουδαιοχριστιανική Βίβλο και στην Ασιατική βαρβαρότητα.
Δεν είναι όλοι οι Ασιάτες βάρβαροι
*Όταν αναφερόμεθα στους Ασιάτες δεν εννοούμε τους αρχαίους λαούς με ι‐
στορικό υπόβαθρο και μεγάλους πολιτισμούς όπως λ χ ο Κινεζικός, Ινδικός, Ιαπω‐
νικός και άλλοι αρχαίοι λαοί. Αυτοί και αρχές έχουν, αλλά και αξίες, πολιτισμό,
πνεύμα και φιλοσοφία. Αναφερόμαστε στους ασιάτες της Κεντρικής Ασίας που
εμβολιάσθησαν σχετικά πρόσφατα (κατά την διάρκεια της Ιουδαιοκρατίας) με τις
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Αβραμικές θρησκείες του Ταλμούδ και με αυτήν ξεκίνησαν την αιμοσταγή επέλα‐
ση τους προς την δύση, με απώτερο σκοπό να καταλάβουν τον κόσμο ολόκληρο.
Αυτοί ξεκίνησαν από τα υψίπεδα του Αλτάι (Τουκομογγόλοι και Χαζάροι είναι
πρώτα ξαδέλφια) και η ασχολία τους ήτο το έγκλημα, η ληστεία, η διαρπαγή, η κα‐
τάκτηση ξένων εδαφών, ο εμπρησμός, η διαρπαγή ξένων περιουσιών, οι απαγω‐
γές των γυναικοπαίδων, οι βιασμοί, ο βίαιος προσηλυτισμός στις Αβραμικές θρη‐
σκείες (Ιουδαϊσμός, Ισλαμισμός, Χριστιανισμός) και τέλος οι γενοκτονίες λαών. Τα
πιό γνήσια τέκνα τους είναι οι: Ρότσιλντ, Ροκφέλλερ και Κίσινγκερ. Ο Ρότσιλδ εκ‐
μεταλλεύθηκε με την τοκογλυφία τους Χριστιανούς δυτικούς κατά τον Μεσαίωνα
και σχημάτισε τεράστιο πλούτο και με συνωμοσίες, ραδιουργίες και πλεκτάνες ε‐
λέγχει ολόκληρη την Ευρώπη αν μη όχι και τον κόσμο. Από την Ευρώπη κατέλαβε
πολιτικά και οικονομικά την Βρετανία και εκείθεν απεβιβάσθη στις ΗΠΑ, Η Αμερι‐
κή εδόθη ως φέουδο στον Ροκφέλλερ για να την καθυποτάξει, όπερ και εγένετο.
Σήμερον είναι η άρχουσα τάξη της Αμερικής και καθορίζουν τις τύχες του κόσμου.
Ο Χ. Κίσιγκερ είναι ο θεωρητικός της σπείρας κα θεωρείται ο αρχιραββίνος του δι‐
εθνούς σιωνισμού και αρχιτέκτονας της Νέας Τάξης Πραγμάτων Ηδη προωθεί γορ‐
γά την «παγκοσμιοποίηση» και κατάληψη του κόσμου προκειμένου να επιβληθεί
η σιωνιστική δικτατορία. Η φάση αυτή βρίσκεται ήδη εν εξελίξει.
*Δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει ακόμη αντιληφθεί την συνωμοσία, διότι οι χαζά‐
ροι και τουρκο‐μογγόλοι ασιάτες έχουν κατορθώσει να βάζουν τον ένα λαό να πο‐
λεμά τον άλλον και αυτοί να θεώνται σαν παρατηρητές και καρπούμενοι τα αμύ‐
θητα κέρδη των πολέμων. Είναι οι διεθνείς τραπεζίτες, ιδιοκτήτες των πολυεθνι‐
κών εταιρειών και οπλέμποροι, οι διεθνείς έμποροι ναρκωτικών, οι διεθνείς τοκο‐
γλύφοι (funds), οι διεθνείς χρηματιστές, οι διεθνείς απατεώνες, οι διεθνείς ιδιο‐
κτήτες των Μέσων Πληροφόρησης, του θεάματος, των εκδόσεων, οι διεθνείς ‘πε‐
τρελαιάδες’, οι διεθνείς λομπίστες των κρίσεων και των πολέμων και τώρα τελευ‐
ταία έχουν αναλάβει και τα ύπατα αξιώματα σχεδόν όλων των χωρών. Το Ισραήλ
είναι η αιχμή του δόρατος και ο θεματοφύλαξ του διεθνούς Σιωνισμού, ενώ οι
ΗΠΑ είναι το μακρύ ατσάλινο χέρι του Ισραήλ.
Ο υλιστικός Τρόπος Ζωής αναγορεύει σε ιερές τις καταναλωτικές ανάγκες του
ανθρώπου και σπεύδει να τις ικανοποιήσει (χωρίς να ενημερώνει τον καταναλωτή
για τις επιπτώσεις της καταναλωτικής μανίας). Κατά παρόμοιο τρόπο ο Εβραϊσμός
αναγορεύει τον άνθρωπο σε ιδιοκτήτη του πλανήτη και του δίνει το ηθικό δικαίω‐
μα να μην βάζει φραγμό στις επιθυμίες του. Όμως του βάζει και τις ενοχές για να
τον ελέγχει με αυτές το ιερατείο. Ο Ιουδαϊσμός θεωρεί τον άνθρωπο τέλειο όν και
τέλος της Δημιουργίας, ενώ για τον Ελληνισμό η αναζήτηση του «τέλειου» δεν τε‐
λειώνει ποτέ. Μήπως το ίδιο δεν επρέσβευε και ο ανύπαρκτος πλέον «Σοβιετικός
Κομμουνισμός»;
Οι δυτικές κοινωνίες έχουν καταρρεύσει
Εχουν χάσει το νόημα της ζωής. Παλιά το τρίπτυχο πατρίς‐θρησκεία‐οικογένεια
όντως έδινε ευτυχία στην πλειοψηφία των ανρθώπων. Το σιωνιστικό κέντρο εξου‐
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σίας που ελέγχει τα ΜΜΕ, πελέκησαν ανηλεώς τα τελευταία τριάντα χρόνια το
τρίπτυχο τούτο χωρίς να δώσουν κάτι ουσιώδες σε αντικατάσταση του. Δημιούρ‐
γησαν άντρες και γυναίκες εγωκεντρικούς, αυτιστικούς, ερμαφρόδυτους, με μηδέν
συναισθήματα οι οποίοι φτάνουν πλέον στα 40 για να «ωριμάσουν» και να νιώ‐
σουν το κενό συναισθήματος που οι ίδιοι δημιούργησαν. Δεν είναι πια στόχος η
εκπλήρωση και η ολοκλήρωση του εαυτού, αλλά η αυτοπροβολή ενός εαυτού ξέ‐
νου προς εμάς. Ουδείς ενδιαφέρεται να είναι αυθεντικός διότι δεν του δίνει κανέ‐
να κέρδος σεξουαλικά, κοινωνικά και επαγγελματικά. Ολοι υποκρίνονται τώρα και
όλοι μαιμουδίζουν να είναι στον συρμό της εποχής και «πολικώς ορθοί» Ακόμα
και τα gadgets που χρησιμοποιούμε μας έχουν απομονώσει πλέον σχεδόν
απ'ολους.
Κατα τη δεκαετία του ’80 δεν είχαμε κινητά. Μόνο σταθερό τηλέφωνο. Έπαιρ‐
νες τηλέφωνο και μίλαγες στη σειρά με όλη την οικογένεια μέχρι να φτάσεις στο
«στόχο». Με το πρωτόγονο σταθερό τηλέφωνο συναντούσες τα αγαπητά σου
πρόσωπα, ενώ τώρα με τα υπερσύγχρονα κινητά όλοι έχουν κλειστεί στον εαυτόν
τους και στο νέο τους κάθε φορά απόκτημα και όλο ψάχνουν εντελώς απομονω‐
μένοι. Τώρα όλοι έχουν facebook, twitter, instagram κινητά τηλέφωνα και βλέπο‐
νται ελάχιστα, μιλάνε ουσιαστικά λιγότερο (50 λέξεις το πολύ η όποια επικοινωνί‐
α) αργούν στα ραντεβού και έχουν και κινητό μαζί τους για να μη χαθούν! Όταν δε
συκγεντρωθούν το μισό χρόνο τον περνάνε κοιτώντας το κινητό τους και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός είναι ο δυστυχής σύγχρονος άνθρπωπος.
Πνευματικές Δυνάμεις έναντι της Υλης.Η γνώση των προγόνων μας στις από‐
κρυφες δυνάμεις του ανθρώπου είναι εντυπωσιακές. Αυτό φαίνεται στα επιτεύγ‐
ματα τους που μερικές φορές είναι ακατανόητα σε μας. Χειρίζονταν την δύναμη το
πνεύματος έναντι της ύλης. Η πνευματική δύναμη (Πυρ) κατακτά οτιδήποτε με κα‐
τώτερο κραδασμό, διότι είναι υψηλότερου κραδασμού. Ο νους δρά πολύ ταχύτα‐
τα πάνω στην ύλη. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν διαπεραστεί από
μαχαίρια χωρίς να χυθεί αίμα. Άλλες περιπτώσεις ατόμων που ήρθαν σε επαφή με
την φωτιά χωρίς να καούν (αναστενάρηδες). Γιατί ο νους επιδρά στιγμιαία στους
κραδασμούς της ύλης και τους ανασχηματίζει. Οι αληθινοί μύστες χρησιμοποιούν
το συγκεντρωμένο πνευματικό Πυρ και το κετευθύνουν μετουσιώνοντας την ύλη.
Το γεγονός αυτό φαίνεται στην επιτέλεση των "θαυμάτων" και των "θεραπειών"
που πραγματοποιούνταν στα ιερά τους. Πολλά σύμβολα της μύησής τους δείχνουν
την δύναμη της αγάπης (έρωτα‐συνένωση) εναντια στο Νείκο (Ερις‐Διχόνοια) Σαν
τον Λευκό Αετό που πετάει προς τον Ήλιο, που συμβολίζει την ανύψωση από τα
γήινα προς το πνευματικό Φως (Πυρ). Οι λαμπρές τελετουργίες με αγάπη στο Δία
συμβόλιζαν το δυαδικό σημείο, όπου ανοίγουν δυο δρόμοι. Της Αρετής και της
Κακίας. Ο μυούμενος στο σημείο αυτό είχε αναπτύξει με την εκγύμναση τις ευγε‐
νείς και λεπτές ψυχοδυναμικές ιδιότητες. Για το λόγο αυτό μπορούσε να ισορρο‐
πήσει στα δυο αντίθετα πεδία (δεξί και αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου) με
μεγάλα αποθέματα δύναμης.... Αυτές οι Δυνάμεις είναι το Υπερόπλου του Ελληνι‐
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σμού απέναντι στην ωμή ύλη του διεθνούς Σιωνισμού, του Γερμανικού Νεοναζι‐
σμού του Κομμουνισμού, Ισλαμισμού και κάθε άλλου «ισμού» που κρύβει την
Βαρβαρότητα.
Βίβλος και Κοράνι: Αναχρονιστικά Βιβλία
«Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και κατακυριεύσατε την Γήν» του Ιουδαϊσμού α‐
ποδείχθηκε τελείως ανόητο και καταστροφικό για τον πλανήτη. Αντίθετα, ο Ελλη‐
νισμός αναγνωρίζει τον υπερπληθυσμό σαν πρόβλημα και λέει ότι οι θεοί βάζουν
την Έριδα να προκαλέσει τον Τρωικό Πόλεμο για να μειωθεί ο πληθυσμός. Ευχής
έργον θα ήτο να αυτοπεριορίζετο ο άνθρωπος και να τηρούσε τους νόμους της
Πολιτείας, αλλά και της Φύσεως, η οποία ενεργεί λειτουργικά και κάνει επιλογή
του είδους. Αλλά τότε θα γινόταν Υπερ‐άνθρωπος. Εξ ίσου επιβλαβές βιβλίο απε‐
δείχθη και το Κοράνιο διότι κρατά τους πιστούς του στο σκότος, στο φανατισμό,
στον εξτρεμισμό και στην δουλεία της γυναικας.
‐Στην Ελληνική Μυθολογία εκφράζεται ο θαυμασμός για όσους επινοούν και
κατασκευάζουν (Δαίδαλος, Τροφώνιος, Αγαμήδης, Ήφαιστος). Πουθενά στην Ε‐
βραϊκή Μυθολογία δεν αναφέρεται μηχανικός, εφευρέτης, ερευνητής, εραστής
του ειδέναι. Όλοι η θεολογία τους είναι ο φόβος θεού και η υποταγή στον πα‐
τριάρχη. Η κατασκευή της Κιβωτού από τον Νώε αποδείχθηκε αντιγραφή από τον
ελληνικό μύθο του Δευκαλίωνα (Μιχάλης Καλόπουλος: «Το Μεγάλο Ψέμα»).‐Ο
Εβραϊσμός μιλά για τον λαό που είναι «εκλεκτός του Θεού». Ο Ελληνισμός πουθε‐
νά δεν λέει ότι οι Έλληνες είναι ο εκλεκτός λαός του Δία. Αντίθετα, ο Δίας θυμώνει
όταν ο Προμηθέας δίνει τη φωτιά στους ανθρώπους και τον τιμωρεί αυστηρότατα.
Ο Επίκουρος είπε πρώτος: «Οι θεοί, ακόμα και αν υπάρχουν, δεν νοιάζονται και
δεν ασχολούνται με τους ανθρώπους».
Γιατί άλλωστε ένας παντοδύναμος θεός να ασχοληθεί με ένα εγωιστικό, άθλιο
και αδύναμο πλάσμα που νομίζει ότι είναι στολίδι (!) του σύμπαντος; Ο Επίκουρος
(όπως και ο Δημόκριτος) με τη φράση του αυτή χάραξε τη διαχωριστική γραμμή
μεταξύ ανθρώπων και Διογενών. Δεν είναι δυνατόν ένας εκ των Διογενών να είναι
χριστιανός, ιουδαίος ή μουσουλμάνος. Κι’ όμως το διεφθαρμένο πολιτικό κατε‐
στημένο και το ιερατείο κάνει τον λαό να φουσκώνει σαν παγώνι για να τον εξα‐
πατήσει και υποκλέψει τον ψήφο του και για να τον εκμεταλλεύεται οικονομικά.
Τα Αδιέξοδα Πολλαπλασιάζονται:Η σύγχρονη θεώρηση του κόσμου και του αν‐
θρώπου (είναι ο εκλεκτός της Δημιουργίας και όλα τα άλλα έγιναν για την ευχαρί‐
στηση του) οδήγησε τον πλανήτη στο χείλος της οικολογικής κατάρρευ‐
σης.Εκτιμάται ότι αν δεν αλλάξει πορεία η ανθρωπότης θα αντιμετωπίσει σοβαρό‐
τατα προβλήματα. Δεν χρειάζεται να έχει κάποιος ικανότητες Τειρεσία για να δει
τα δύο (μόνο) σενάρια για το μέλλον:
1/ Ο Εβραϊσμός εξακολουθεί να ηγεμονεύει και να καταστρέφει την ανθρωπό‐
τητα.
2/ Ο Ελληνισμός νικά τον Εβραϊσμό και ο πλανήτης σώζεται.
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Πώς θα νικήσει ο Ελληνισμός; Αυτή η ερώτηση δεν μπορεί παρά να μας θυμίσει
την Ομάδα Ε, των Διογενών.
*Στη Σκέψη των Εξουσιαστών Υπάρχουν δύο Σχέδια: το OVERKILL και το
FEDORA (τα ονόματα δεν έχουν σημασία διότι αλλάζουν), που έχουν μελετηθεί
από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η επιχείρηση FEDORA αφορά
την εδαφική διάλυση της Ελλάδος από έξω προ τα μέσα, ενώ η επιχείρηση
OVERKILL έχει τα στοιχεία του ψυχολογικού πολέμου και της τρομοκράτησης του
Ελληνικού λαού σε περίοδο ειρήνης Δηλαδή η διάλυση της Ελλάδος εκ των έ‐
σω.Όπως λ χ η οργάνωση 17Νοέμβρη, οι εμπρηστές της Πελοποννήσου, της Αττι‐
κής και της Ευβοίας, οι κουκουλοφόροι αναρχοαυτόνομοι κ.α.
Στο εγγύς μέλλον θα δούμε οργανώσεις αλλοδαπών στοιχείων που ζουν στην
χώρα να οργανώσουν τρομοκρατικό κίνημα με την έξωθεν φυσικά υποστήριξη. Η
ανασφάλεια και ο φόβος είναι ισχυρά όπλα στην Νέα Τάξη Πραγμάτων και δεν θα
διστάσουν να τα χρησιμοποιήσουν και πάλι. Ήδη έχουν οργανώσει από ημετέρους
πράκτορες 5η Φάλαγγα, η οποία έχει αναλάβει δράση.
Ο σκοπός των Σχεδίων τους είναι:
1. Η αποδοχή της Διχοτόμησης της Κύπρου και επίβλεψη της συμφωνίας από
διεθνιστικές δυνάμεις με κάποια παραλλαγή του Σχεδίου Αννάν. Αυτό βρίσκεται
επί θύραις.
2. Συμφωνία συγκυριαρχίας στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, όπου με
την πάροδο του χρόνου θα εξελιχθεί σε Τουρκική κυριαρχία. Ήδη οι υποχωρήσεις
των Ελληνικών κυβερνήσεων τις τελευταίες δεκαετίες ανοίγουν το δρόμο για την
΄πραγμάτωση
3. Ναρκοθέτηση των Ελληνικών λιμανιών από δυνάμεις του ΝΑΤΟ. (Μήπως το
1917 δεν μας είχαν κάνει οι Αγγλογάλλοι αποκλεισμό του Πειραιώς με τα γνωστά
ως Πασιφικά;)
4. Δεδομένου ότι διέλυσαν τα δύο Σώματα Στρατού (το Α’ και Β’) ο χώρος της
Μακεδονίας είναι ανασφαλής σε κάθε επίθεση των Σκοπίων ή επέμβαση του ΝΑ‐
ΤΟ. Μια επέμβαση για αποτροπή κάποιων επεισοδίων μπορεί να προκαλέσει α‐
πομόνωση της Ελληνικής Μακεδονίας και Θράκη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Στο
μεταξύ τα Σκόπια θα έχουν αναγνωρισθεί από τον ΟΗΕ και όλους τους Διεθνείς
Οργανισμούς, ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και θα διεκδικούν ολοκλήρωση
της εδαφικής της ακεραιότητος.
5. Εκβιασμός της Ελληνικής Κυβερνήσεως να ενδώσει στις ιταμές απαιτήσεις
του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ για την παράδοση της Ελληνικής Μακεδονίας και ό,τι αυτό
συνεπάγεται.
6. Επίσημη αίτηση στον ΟΗΕ από την κυβέρνηση της Αλβανίας για αναγνώριση
Αλβανικής Μειονότητος στην Ελλάδα. Παράλληλα ο UCK αναλαμβάνει δράση ενα‐
ντίον του Ελληνικού πληθυσμού της Ηπείρου για την κατατρομοκράτηση του πλη‐
θυσμού. Ο Ελληνικός Στρατός αντιδρά και επαναλαμβάνεται το σενάριο της πρώην
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Γιουγκοσλαβίας. Το ΝΑΤΟ ασφαλίζει τα σύνορα για το «καλό των δύο μειονοτή‐
των» και δημιουργείται ένα νέο «Κόσοβο».
7. Ταυτόχρονα συμβαίνουν δολοφονίες πολιτικών και επιχειρηματιών στην Α‐
θήνα και Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα την δημιουργία πολιτικής και οικονομικής
αστάθειας.
8. Μεταφέρουν την δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην «Μακεδονία» (Σκόπια) μαζί με Ει‐
δικές Δυνάμεις Seals και Delta Force. Κατάληψη Α/Δ Θεσσαλονίκης και Αλεξαν‐
δρουπόλεως.
9. Η ολοκλήρωση του διαμελισμού της Ελλάδος έχει δρομολογηθεί και υλοποι‐
είται βήμα προς βήμα. Όμως εκτελούνται τόσο μεθοδικά, ώστε εμείς παραμένου‐
με ανίκανοι και δεν μπορούμε να συνθέσουμε τα κομμάτια των Σχεδίων.
10. Από επταετίας ζούμε την τραγωδία του χρέους σε συνδυασμό με την επιβο‐
λή των μνημονίων΄από τα ίδια κέντρα (των δανειστών –ολιγαρχών) με τα οποία
έχουν καταστρεψει την εθνική μας οικονομία και άνω του 25% του ΑΕΠ με ό,τι αυ‐
τό συνεπάγεται. Αυτό είναι το μοιραίο χτύπημα πριν από το τέλος.
Θα αναρωτηθείτε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Σύμπαν. Ακριβώς είναι οι άν‐
θρωποι της Αντεξέλιξης που επιδιώκουν να γυρίσουν την ανθρωπότητα πίσω στον
Μεσαίωνα όπου το κέντρον του σύμπαντος ήτο η Γη και τον κόσμο διοικούσαν οι
Βασιλείς, οι αυτοκράτορες και οι πατριάρχες ελέω θεού Γιαχβέ. Όμως τα σχέδια
τους μέλλουν να αποτύχουν. Τα αντισώματα έχουν αρχίσει και δρουν. Η Ανάγκη
και Ειμαρμένη είναι με μας.
Οι Ιδεολογίες Πέθαναν ‐Ζήτω ο Ελληνισμός
Στον ορίζοντα δεν φαίνεται ιδεολογία (με πολλούς οπαδούς) που θα μπορούσε
να απειλήσει τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό των τραπεζών και πολυεθνικών. Το
να επαναστατήσουν οι μάζες είναι σχεδόν απίθανο. Δεν υπάρχει λοιπόν ελπίδα να
απαλλαγούμε από αυτόν;
Ο φαινομενικά, παντοδύναμος καπιταλισμός στηρίζεται σε πήλινα πόδια και
είναι το σύστημα που θα καταρρεύσει πιο εύκολα από οποιοδήποτε άλλο. Όπως
ακριβώς κατέρρευσε και το Σοβιετικό κράτος και ο πολυδιαφημισμένος «σοβιετι‐
κός άνθρωπος» Μπορούμε τώρα να αποκαλύψουμε τα αδύνατα σημεία του. Δια‐
λέξαμε αυτή τη στιγμή γιατί τώρα γίνεται μετασχηματισμός του πολιτικο‐
οικονομικο‐πιστωτικού και κοινωνικού μοντέλου του κόσμου.
Ο πόλεμος άρχισε και θα λήξει μόνο με την συντριβή ενός εκ των δύο αντιπά‐
λων. Από την μια μεριά οι λαοί και από την άλλη οι ολιγαρχες του πλούτου και της
εξουσίας. Όμως ώ! του θαύματος αυτός έχει αρχίσει ήδη να καταρρέει χωρίς να
τον σπρώξει κανείς. Πέφτει από τις αμαρτίες του:
Ελλάδα: η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο.
α/ Η Ελλάδα σαν σεισμογενής χώρα πλέει σε μια απέραντη λίμνη υδρονανθρά‐
κων. Τούτο ήταν γνωστό από αρχαιοτάτων χρόνων, αλλά οι εκάστοτε προστάτες
της Ελλάδος της είχαν απαγορεύσει να τα βγάλει στην επιφάνεια.
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β/Από την σύντηξη των πυρήνων του υδρογόνου (εκμετάλλευση του νερού)
αλλά και την διάσπαση του ουρανίου, κοιτάσματα του οποίου βρίσκονται εν αφ‐
θονία στην Ανατ. Μακεδονία.
γ/Απόκτηση ενέργειας κατ’ ευθείαν από τον ήλιο και τις λοιπές εναλλακτικές
πηγές (άνεμος,γαιοθερμία) τα οποία είναι εν αφθονία στον τόπο μας.
δ/Απόκτηση ενέργειας από τα κύματα, ιδιαίτερα στα νησιά μας.
ε/Μετατροπή της κυτταρίνης σε υγρή καύσιμη ουσία.
Τεράστιες ποσότητες αχύρου, καλαμιών, αγριόχορτων (όλα αποτελούνται από
κυτταρίνη) καίγονται κάθε χρόνο για να τα ξεφορτωθούμε γιατί δεν έχουμε τι να
τα κάνουμε. Τα μηρυκαστικά (αγελάδες, πρόβατα κλπ) έχουν τα κατάλληλα βα‐
κτήρια στο έντερο που διασπούν την κυτταρίνη προς γλυκόζη. Η γλυκόζη μπορεί
εύκολα να γίνει οινόπνευμα που μπορεί να κινήσει μηχανές. Και όμως την ίδια
στιγμή παραμένουν άνεργοι χημικοί και μηχανικοί που θα μπορούσαν να κάνουν
το παν.Τα αφεντικά του καπιταλισμού έκαναν ό,τι μπορούσαν για να σταματή‐
σουν την έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν βρεθεί φθηνός τρόπος διάσπα‐
σης της κυτταρίνης θα χάσει την αξία το πετρέλαιο. Τα αφεντικά του πετρελαίου
θα χάσουν τη δύναμή τους.
Η Ελλάδα είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Εκτός των ανωτέ‐
ρω πλουτοπαραγωγικών πόρων διαθέτει άφθον Ηλιο, θάλασσα, βουνά, εύκρατο
κλίμα, βιοποικιλότητα φυτών και ζώων, έξυπνο ανθρώπινο δυναμικό, τον μεγαλύ‐
τερο εμπορικό στόλο, τον πιο λαμπρό και ένδοξο αρχαίο και νεώτερο πολιτισμό
και μια από τις πιο περιόπτες γεωστρατηγικές θέσεις, στο σημείο ραφής τριών η‐
πείρων, γέφυρα λαών, πολιτισμών, εμπορευμάτων κλπ. Το μόνο που δεν διαθέτει
η χώρα μας είναι ικανούς πολιτικούς ηγέτες. Βέβαια δεν παραγνωρίζεται και το
σαράκι της φυλής μας, η δολερή διχόνοια, που δεν μας αφήνει να προοδεύσουμε.
Όμως διαθέτουμε μια ισχυρή Ομογένεια σε όλες σχεδόν της χώρες του κόσμου και
ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, Δυτική, Ευρώπη, Αυστραλία, Ρωσία κ.α
Στροφή στον Ελληνικό Πολιτισμό το ισχυρότερο όπλο ενάντια σε κάθε συγκε‐
ντρωτική εξουσία (είτε σοσιαλιστική είτε καπιταλιστική) είναι αυτό που προβά‐
λουμε πάντα: Η υποδομή καθορίζει και την μορφή της κοινωνίας. Ο Πολιτισμός εί‐
ναι δημιούργημα της Πόλεως ή Άστεως ‐όπως το αποκαλούσαν οι πρόγονοι μας.
Αν οι άνθρωποι κατοικούν σε πόλεις, σαν κοινωνικό σύστημα θα προκύψει ο καπι‐
ταλισμός. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η πόλη γεννά τον καπιταλισμό αλλά
μπορεί να γεννήσει και την Δημοκρατία. Μπορεί να ξυπνήσει τον πόλεμο αλλά και
να δημιουργήσει πλούτο και ανέσεις για τους ανθρώπους μαζί με τους θεσμούς,
της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της ειρήνης. Εξαρτάται από το σύστημα δια‐
κυβέρνησης της πόλεως.
Εάν όμως ο άνθρωπος ζει μέσα στην γη του, ξυπνά ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα
του και δεν μπορεί να βλαστήσει ο καπιταλισμός σε τέτοιο έδαφος. Όμως κανένας
πολιτισμός δεν δημιουργήθηκε στην ύπαιθρο. Ο πρώτος πολιτισμός ‐όπως ετυμη‐
γορεί και η λέξη‐ δημιουργήθηκε στην Αρχαία Ελλάδα σε προϊστορικούς χρόνους
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(Μινωικός‐Μυκηναϊκός‐Κλασικός κ.α) στην πόλη (άστυ)Η Ομάδα Έψιλον δέχεται
λυσσαλέες επιθέσεις όσο ερευνά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλουν να απο‐
καλυφθεί εκ νέου το Ελληνικό θαύμα, οι πέντε προηγούμενοι Ελληνικοί Πολιτι‐
σμοί. Θέλουν μία Ελλάδα μίζερη, φτωχή, εξαρτημένη, δουλική, αμόρφωτη, απολί‐
τιστη που να βγαίνει κάθε τόσο σε επαιτεία στην διεθνή κοινότητα για να εξασφα‐
λίσει τα προς το ζην. Οι επιθέσεις αυτές φανερώνουν τον πανικό των αφεντικών
του διεθνούς εξουσιαστικού κατεστημένου.
Ερευνητές που εργαζόται για μια νέα κοινωνία. Από χρόνο σε χρόνο τα μηνύμα‐
τα πληθαίνουν από διάφορες μεριές και γίνονται χείμαρρος. Κάποια ημέρα αυτό
το Κίνημα Διαφωτισμού θα παρασύρει τα πάντα. Η πεμπτουσία του Ελληνικού Δι‐
αφωτισμού είναι η πίστη ότι: «ο άνθρωπος ενεργώντας με την λογική του, μπορεί
να φτιάξει μία ιδανική κοινωνία με βασικές αρχές την Ελευθερία, την κοινωνική
δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη».
Η Ομάδα των Διογενών. Τα μέλη της δεν είναι εκατομμυριούχοι ή αμφιβόλου
ηθικής, αλλά απλοί άνθρωποι διανοούμενοι με ηυξημένο πατριωτικό φρόνημα,
ηθικές αξίες και αρετή. Είναι Έλληνες, αλλά και αρκετοί ξένοι. Έχουν όραμα, στρα‐
τηγική για τον κόσμο, έχουν απαρνηθεί το χρήμα στο μέτρον του δυνατού, την ξε‐
κούραση και τις ανέσεις και εργάζονται φιλότιμα για την επιβίωση της πατρίδος
και αλλαγή στον κόσμο. Σέβονται την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το
δίκαιον, τον ανθρωπισμό. Είναι αντίθετοι με τα πυρηνικά όπλα, την διχόνοια μετα‐
ξύ των λαών, την φτώχεια, την πείνα, τα βασανιστήρια, τις αρρώστειες, το άνοιγμα
της ψαλίδας μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Είναι αντίθετοι με το κατευθυνόμενο
από την ΝΤΠ μεταναστευτικό ρεύμα στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη εξ αιτίας
των ιμπεριαλιστικών πολέμων των ισχυρών. Σήμερα εισπράττουν τον χλευασμό
και την περιφρόνηση από τους δήθεν « ρεαλιστές» και «σοβαρούς» του κατεστη‐
μένου και αποκλείονται από τα ΜΜΕ. Αν ο κόσμος μας οδηγείται σήμερα στο
γκρεμό, αυτό οφείλεται στους δήθεν «ρεαλιστές» και διεθνιστές! Αυτοί παρότι εί‐
ναι τεχνολογικά εξελιγμένοι δεν εφαρμόζουν την γνώση τους για το καλό της αν‐
θρωπότητος αλλά για πλουτισμό. Αντίθετα οι άλλοι είναι οι αφανείς της σιωπηρής
πλειοψηφίας που τιμωρούν στις εκλογικές αναμετρήσεις τους δήθεν «εκσυγχρο‐
νιστές» και «ρεαλιστές» της υποταγής και του βολέματος. Άλλωστε, σε κάθε αλλα‐
γή φάσης έτσι γίνεται: Οι μη συμβατικοί, βγαίνουν στο περιθώριο και αποτελούν
μειοψηφία.
Έτσι συνέβη και με τους μπολσεβίκους, αλλά και με τους χριστιανούς, τους
Γάλλους επαναστάτες κ.α Δυστυχώς όμως όταν ανέβηκαν στην εξουσία οδήγησαν
τον κόσμο προς τα πίσω, στην καταπίεση και στον Μεσαίωνα διότι δεν είχαν πλή‐
ρη γνώση, αλλά επιδερμικά γνώριζαν την Ελληνική Σκέψη και της Φιλοσοφία. Μό‐
νον με την αλλαγή και την υιοθέτηση του Ελληνικού Πνεύματος θα οδηγηθεί και
πάλι ο κόσμος εμπρός. Οι Διογενείς μπορούν να φέρουν και πάλι τον κόσμο στην
σωστή του πορεία. Διογενείς υπάρχουν γύρω μας! Είναι απλοί (αλλά όχι συνηθι‐
σμένοι) άνθρωποι. Δεν κατέχουν αξιώματα, δεν είναι ενεργά μέλη κομμάτων, δεν
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βλέπουν τηλεόραση, δεν έχουν ακριβά αμάξια. Δεν είναι άνθρωποι της υπερκατα‐
ναλώσεως και της υπερβολής. Κατέχουν όμως την σύγχρονη και την αρχαία σοφία
και γνώση και προ παντός έχουν μόρφωση. Αυτή είναι και η δύναμη τους. Εχουν
μέτρον και συχνά αφουργκάζονται και την συνείδηση τους για να διορθώσουν την
λανθασμένη πορεία της ζωής τους και της ανθρωπότητος. Τους εμπνέει η Φύση
και κάνουν πράξη την αγάπη τους προς αυτήν με την Οικολογία. Μιλούν για την
αδιέξοδη πορεία του Κόσμου, για Αρχαιοελληνικό Πνεύμα, διαβάζουν και γρά‐
φουν πολύ για να αφήσουν τις εμπειρίες τους στη νέα γενιά πριν συμβεί το μοι‐
ραίο. Διαβάζουν και γράφουν όχι όμως φθηνά ερωτικά μυθιστορήματα, αλλά βι‐
βλία που έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Οταν με ρωτούν αν υπάρχει η Ομά‐
δα των Διογενών (ή Ομάδα Ε!), χωρίς ενδοιασμό και χωρίς να ξέρω πολλούς αφο‐
σιωμένους, τους απαντώ καταφατικά. Ναι υπάρχει Ομάδα Ε‐ψιλον και είναι όλοι
αυτοί οι επώνυμοι και κυρίως οι ανώνυμοι που εργάζονται ενσυνείδητα, πεισμα‐
τικά και αφιλοκερδώς για τον Ελληνισμό και κατ' επέκτασιν για την πανανθρώπινη
ευημερία. Και όταν ζητούν να μάθουν ποιός είναι ο αρχηγός τους απαντώ, ότι α‐
κόμη δεν ήλθε ο καιρός για να αναδειχθεί αρχηγός. Προς το παρόν ο καθένας είναι
και ένας εν δυνάμει αρχηγός. Τώρα όλοι εργάζονται μεμονωμένα σε μικρές ομά‐
δες σαν απλοί στρατιώτες, διότι οι συνθήκες δεν είναι ακόμη κατάλληλες για την
συνένωση και μαζική δράση. Είμαστε κοντολογίς στην φάση του κλεφτοπολέμου,
όπως και οι πρόγονοι μας το 1821. Και η εποχή δεν είναι κατάλληλη για επίθεση
κατά μέτωπον, διότι θα ηττηθούμε από τον εχθρό που ακόμη είναι ισχυρός. Ομως
ο αντίπαλος καταρρέει με ραγδαίο ρυθμό. Κάποια στιγμή όλοι οι διογενείς θα ε‐
νωθούν με το λαό και θα κάνουν κάτι αδιανόητα μεγάλο (για τους εξουσιαστές):
Θα απαρνηθούν τα δολώματα του βαρβαρικού τρόπου ζωής! Θα αφήσουν πίσω
την σάπια κοινωνία του καπιταλισμού και θα προχωρήσουν στην δημιουργία της
δικής τους κοινωνίας. Μιας κοινωνίας όπου δεν θα έχουν χώρο τα πολιτικά κόμ‐
ματα‐συμμορίες, τα προγράμματα τηλεόρασης, όπως τα ξέρουμε σήμερα. Αυτά
δεν θα ελέγχουν οι καναλάρχες, αλλά οι άριστοι της Πολιτείας.Μια κοινωνία όπου
οι άνθρωποι θα παράγουν με την προσωπική τους εργασία τα προς το ζην, τα πα‐
ράσιτα της κλεπτοκρατίας θα εξοβελισθούν, και τα δηλητήρια των πολυεθνικών
θα είναι παρελθόν. Μια κοινωνία που αντί να ασχημαίνει το περιβάλλον θα το κά‐
νει πιο όμορφο και πιό αρμονικό, όπως ήταν η Ολυμπία, οι Δελφοί κ.α πανέμορφα
αλση στην αρχιαότητο. Αυτή η κοινωνία θα είναι ο καταλύτης στα σπλάχνα του
καπιταλισμού. Ταχύτατα δε θα βρεί μιμητές σε όλο τον κόσμο. Όλα τα υγιή πνεύ‐
ματα που τώρα υπηρετούν τον καπιταλισμό (μη έχοντας εναλλακτική λύση) θα λι‐
ποτακτήσουν προς τη νέα αυτή κοινωνία, του μέτρου, της συνεργασίας και της αυ‐
τάρκειας. Πρώτιστο καθήκον είναι το σταμάτημα: α/ του τουρκομογγόλου ασιάτη
προς την Ευρώπη, β/ την απελευθέρωση απο την Γερμανική κατοχή της Ευρώπης,
γ/ τον έλεγχο υπερπληθυσμού της Γης με τον έλεγχο των γεννήσεων (τούτο δεν
αφορά τον αποδεκατισμένο Ελληνισμό). Οι απληροφόρητες ‐και επομένως άβου‐
λες μάζες‐ θα ακολουθήσουν τελευταίες. Θέλετε να βρείτε τους Διογενείς; Ψάξτε
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μέσα σας, γύρω σας! Η καρδιά σας θα σας πεί αν είστε ο εκλεκτός του πνεύματος,
αν το πιστεύετε και το κάνετε πράξη ζωής. Μην περιμένεις τους άλλους να κάνουν
το πρώτο βήμα. Σκέψου σαν εσύ να είσαι αυτός που θα σώσεις την Ελλάδα, τον
Ελληνισμό, το περιβάλλον και τον κόσμο ολόκληρο. Αυτή είναι η πιό απλή αλλά
και η πιό δύσκολη πράξη και συνάμα το καθήκον του κάθε πολίτη και του κάθε
ανθρώπου. Βέβαια υπάρχουν και οι ψευδεπίγραφοι, αυτοί που εκμεταλλεύονται
τον Ελληνισμό για να πλουτίσουν. Είναι οι Ελλαδέμποροι. Μακριά απ’ αυτούς.
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29ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΗΝΙΟΧΟΥ ΚΑΛΠΑΖΕΙ;
Για να ξεφύγει ο Άνθρωπος απο την σημερινή του μιζέρια και να προχωρήσει
στον Πολιτισμό της Γνώσης, πρέπει απαραιτήτως να θέσει εκτός νόμου τους Πολέ‐
μους και τους δυσβάστακτους εξοπλισμούς.
*Ο Έρασμος (1469‐1536) είπε: «…τα δεινά του πολέμου πέφτουν κατά το μεγα‐
λύτερο βάρος τους, πάνω στους αθώους..» Ιδιαίτερα ο Πυρηνικός Πόλεμος δεν ξε‐
χωρίζει νικητή και ηττημένο και μπορεί να καταστρέψει ολοσχερώς τον πλανήτη
μας. Πολλοί θεωρούν την ειρήνη ουτοπία. Ουτοπία ήτο και η ειρηνική συμβίωση
της Ευρώπης μισό αιώνα πριν. Όμως η οικονομική συνεργασία και η αντιμετώπιση
των κινδύνων, επρυτάνευσε. Τώρα οι οποιεσδήποτε διαφορές λύονται μέσω του
διαλόγου.
*Ο Σαμουήλ Χάντιγκτον (Αμερικανοεβραίος πολιτικός επιστήμων) στο βιβλίο
του «Σύγκρουση Πολιτισμών» μίλησε για πολιτιστικούς πολέμους, δηλαδή πολέ‐
μους που οφείλονται στην διαφορά κουλτούρας (Χριστιανισμός εναντίον Ισλαμι‐
σμού, Δυτικός πολιτισμός εναντίον του Κινεζικού κλπ).Οι επιθετικοί πόλεμοι είχαν
πάντοτε σαν κίνητρο το κέρδος. Αυτό οι επιτήδειοι το έντυναν με διάφορες ιδεο‐
λογίες (πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, επεκτατισμό, εθνικό συμφέρον κ.α), πάντα
δε επιζητούσαν έναν εχθρό‐τον «κακό» ‐ για να παρασύρουν τις μάζες. Σήμερα
μάλιστα που η τεχνική χειραγώγησης της σκέψεως με τα ΜΜΕ έχει πάρει διαστά‐
σεις διαβουκολήσεως των ανθρώπων, η πλουτοκρατία των Πολυεθνικών, του
Στρατιωτικό‐Βιομηχανικού και Πετρελαϊκού Κατεστημένου παρασύρουν τους
λαούς σε άσκοπους, επικίνδυνους αλλά λίαν επικερδείς γι’ αυτούς πολέμους (Ψυ‐
χρός Πόλεμος, Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας)
*Ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη γράφει: «Γεννήθηκα να αγαπώ και όχι να τρέφω
μίση» Ο Πόλεμος λοιπόν είναι η αποτυχία του πολιτισμού και της πολιτικής. Ο συ‐
μπαντικός άνθρωπος πρέπει να τον εξοβελίσει για να μπορέσει απερίσπαστος να
αφιερώσει τους επιστημονικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους στην
προσπάθεια συλλογικής εξερεύνησης του Σύμπαντος, αντί να αναλίσκεται σε ά‐
σκοπους και αιματηρούς πολέμους.
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Φωτ. Το Νεφέλωμα του Ερυθρού Τετραγώνου

MWC 922: The Red Square Nebula

Αυτοδημιούργητο σύμπαν Μια από τις τελευταίες θεωρίες της κοσμολογίας,
λέει ότι το Σύμπαν δημιουργήθηκε από μια «κβαντική διακύμανση του κενού». Εί‐
ναι γνωστό ότι το άθροισμα των θετικών και των αρνητικών δυνάμεων στο Σύμπαν
ισούται με μηδέν. Σύμφωνα μ’ αυτή τη θεωρία το Σύμπαν δεν έχει ανάγκη κάποι‐
ου δημιουργού, είναι δηλαδή αυτοδημιουργητο. Κι εδώ μπαίνει το ερώτημα γιατί
τα Ιερατεία θέλουν να μας καταναγκάσουν να πιστεύουν σ’ έναν θεό‐δημιουργό…
Η Επιστήμη, από τη φύση της, δεν είναι συγκρουσιακή. Δεν βγάζει θεωρίες για
να συγκρουστεί με κάποιους. Αυτό που λέμε «σύγκρουση» στην Επιστήμη σημαί‐
νει ότι μπορούμε να συγκρουστούμε σε επιστημονικό επίπεδο σ’ ένα συνέδριο
χωρίς να γίνουμε εχθροί.
Αλλά οι ιδέες είναι αυτές που διαμορφώνουν την εικόνα μας για τον κόσμο. Κι
όποιος ελέγχει τις ιδέες είναι σκοταδιστής. Οι ιδέες δεν χωρίζουν τους ανθρώ‐
πους. Οι ιδέες συγκρούονται μεταξύ τους, όχι οι άνθρωποι.
Παλιότερα όμως, μέχρι τον 18ο αιώνα, τα θρησκευτικά ιερατεία κυνηγούσαν
και καταδίκαζαν τους επιστήμονες… Το έκαναν ακριβώς επειδή δεν είχαν την αί‐
σθηση τι σημαίνει Επιστήμη. Ο επιστήμονας όμως δεν έχει τέτοιου είδους προ‐
βλήματα.
Το επιστημονικό ιερατείο
Οι επιστήμονες σήμερα δεν είναι ένα είδος «Ιερατείου» Μπορεί να είναι «ιερα‐
τείο» με την έννοια ότι διαμορφώνουν τον κόσμο μέσα σ’ ένα πλαίσιο ιδεών, σ’
έναν κόσμο ειρήνης και κατανόησης. Οι Δυτικές κοινωνίες έχουν κάνει ένα μεγάλο
λάθος αλλοιώνοντας το νόημα κάποιων λέξεων. Όταν λέμε Επιστήμη εννοούμε την
αναζήτηση της αλήθειας του φυσικού κόσμου. Όταν λέμε Τεχνολογία εννοούμε
μια μερική εφαρμογή κάποιων αποκτηθέντων γνώσεων για να κάνουμε καλύτερη
τη ζωή μας. Ο τεχνολόγος δεν είναι επιστήμονας. Δεν κάνει Επιστήμη. Ο δυτικός
κόσμος όλα θέλει να τα εμπορευματοποιήσει και να τους δώσει την μεγαλύτερη
εμπορική αξία. Εκεί έγκειται η επιτυχία.
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Εμπορευματική λογική Σήμερα επικρατεί η εμπορευματική λογική πάνω στη
χρήση της επιστημονικής γνώσης. Ο Δυτικός πολιτισμός πιστεύει ότι η καινούργια
γνώση η οποία θα γίνει τεχνολογία και θα μπει στο σπίτι μας μετά από εκατό χρό‐
νια, αποτελεί προνόμιο των μεγάλων κρατών. Επιστήμη βασική μπορεί να κάνει η
Αμερική, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Γαλλία… Οι μικρές χώρες απαγορεύε‐
ται να κάνουν Επιστήμη, να παράγουν καινούργια γνώση!Στις μικρές χώρες έχουν
εναποθέσει έναν δευτερεύοντα ρόλο, να παίρνουν τα απομεινάρια της παλιάς
γνώσης και να κάνουν μικρές τεχνολογικές εφαρμογές –τις οποίες οι μικρές χώρες
θεωρούν μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα!–, ενώ εκείνοι ασχολούνται με το Αύ‐
ριο.
Αυτές προσπαθούν να φτιάξουν ένα μικρό τσιπάκι που θα χρησιμοποιηθεί σ’
έναν υπολογιστή ενός πανεπιστημίου! Εκείνοι όμως την ίδια στιγμή φτιάχνουν
κβαντικούς υπολογιστές. Όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα μηχανηματάκι GPS
για να βρίσκουμε τους δρόμους με τα αυτοκίνητα –το οποίο παρεμπιπτόντως είναι
ελληνική εφεύρεση– εκείνοι μιλούν για κβαντικά κενά, για κβαντικά πηγάδια.
Όταν στα ελληνικά πανεπιστήμια διδάσκουν ότι δεν υπάρχουν ταχύτητες μεγα‐
λύτερες του φωτός, εκείνοι κάνουν πειράματα με αλληλοσχετισμένα φωτόνια οι
πληροφορίες των οποίων ταξιδεύουν με ταχύτητες μεγαλύτερες του φωτός! Όλη
αυτή η πρόοδος της επιστήμης, αυτή η Νέα Φυσική έχει περάσει εδώ σαν κατι το
φυσιολογικό ότι «δεν είναι δικιά μας δουλειά». Κι αυτό περιορίζει την εμβέλεια
μας. Γι’ αυτό δεν ευθύνονται μόνον οι επιστημονικοί κύκλοι. Φταίνε τα ΜΜΕ,
φταίει η ίδια η ελληνική κοινωνία. Σε εμάς ανθεί μόνον ο συνδικαλισμός στα ΑΕΙ‐
ΤΕΙ και η Αναρχία που καταλαμβάνει, καίει, σπάει, καθηγητές χτυπάει κοκ
(καθ.Μάνος Δανέζης)
Πώς θα μας έβλεπαν οι Εξωγήινοι του Ερυθρού Τετραγώνου
Κατ’ αρχήν θα έμεναν έκθαμβοι από την ομορφιά της Γης μας και ιδιαίτερα
στην τεράστιο βιοποικιλότητα ζώων, φυτών κ.α Ασφαλώς για να φθάσουν ως την
Γη μας θα υπερτερούν της δικής μας τεχνολογικής στάθμης. Θα μας χαρακτήριζαν
λίαν επιεικώς ως έλλογα όντα αλλά πολιτιστικά καθυστερημένα. Θα σημείωναν
τους άσκοπους πολέμους που κάνουμε μεταξύ μας σαν μεγίστη ανοησία, όπως και
τον άκρατο πλουτισμό που μας διακρίνει, αλλά και την μεγάλη φτώχεια μέρους
του πληθυσμού του πλανήτου μας. Θα παραξενεύονταν με την παραπληροφόρη‐
ση των ανθρώπων εκ μέρους των ΜΜΕ και τον σκοταδισμό των θρησκειών και θα
μας κατέτασσαν στο «ποιμνιοστάσιο» του σύμπαντος. Εκείνο που θα τους έκανε
φοβερή εντύπωση θα ήταν: τα ψέματα που λέγει ο ένας προς τον άλλον και την
έλλειψη σύμπνοιας και αγάπης μεταξύ μας. Τόσο περισσότερο επειδή είμαστε
φτιαγμένοι όλοι από «αστρόσκονη» και άρα όμοιοι μεταξύ μας. Θα μας χαρακτή‐
ριζαν ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το ρόλο μας στο σύμπαν, σπαταλώντας α‐
νεύθυνα και άσκοπα την ζωή. Δηλαδή θα μας έβλεπαν σαν όντα πρωτόγονα, πα‐
ρορμητικά, περιορισμένης νοημοσύνης. Εκ των τριών στοιχείων ήτοι Σώμα, Ψυχή
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και Νου οι γήινοι περιποιούνται υπέρ το δέον το σώμα με υπερκατανάλωση υλι‐
κών αγαθών και αμελούν παντελώς την ψυχή και το νου, εκτός ελαχίστων εξαιρέ‐
σεων επιστημόνων και ερευνητών, που κι’ αυτοί εμπορεύονται την επιστήμη‐ τε‐
χνολογία χωρίς να την γονιμοποιούν με την φιλοσοφία. Υπακούουν στα ένστικτα:
α/ της αυτοσυντηρήσεως και β/της αναπαραγωγής
Εχει ατροφήσει το αισθητήριο της αισθητικής καθώς και η λογική, Συνεπεία της
παραμελήσεως των ψυχικών και νοητικών τους δραστηριοτήτων, η φρόνηση, η
ανδρεία και η δικαιοσύνη τους είναι σημαντικά μειωμένη, όπως επίσης και το
κάλλος και η ομορφιά παραμελημένη. Δεν είδαμε στην Γη σας «καλούς κ‘ αγα‐
θούς» πολίτες που είχαμε ακούσει ότι υπήρχαν κατά την Κλασσική εποχή. Στη ζωή
σας ξεχειλίζει η ασχήμια, η έλλειψη αισθητικής και η αφροσύνη. Εμείς οι εξωγήι‐
νοι που μπορέσαμε και μελετήσαμε τους μεγαλυτέρους σας φιλοσόφους, τον Σω‐
κράτη και τον Πλάτωνα, θα σας παρομοιάσουμε με εκείνους που είναι ακόμη
κλεισμένοι στο σπήλαιο της αμορφωσιάς, των ενστίκτων, της θρησκοληψίας και
των προλήψεων.
Το Μαύρο και το Ασπρο Αλογο. Το άρμα σας που έχει ως ηνίοχο το Νου τραβάει
προς την κατηφόρα και την καταστροφή. Ο μαύρος ίππος που ενεργεί με βάση τα
ένστικτα σας έχει αφηνιάσει, και ο λευκός που ενεργεί με βάση την ψυχή σας είναι
σχεδόν νεκρός. Το ατομικό σας άρμα έχει ηνίοχο παρανοϊκό, ό λευκός ίππος είναι
αδύναμος να ανεβάσει το άρμα ψηλά, ενώ ο μαύρος ίππος τραβάει ακυβέρνητο το
άρμα στην άβυσσο. Την ίδια και χειρότερη εικόνα παρουσιάζει και το συλλογικό σας
άρμα γι’ αυτό πηγαίνει η γήινη κοινωνία προς τον όλεθρο και την καταστροφή. Για ν’
αλλάξετε εγκαίρως πορεία, πρέπει να τροφοδοτήσετε τον λευκό ίππο με φρόνηση,
ανδρεία και κοινωνική δικαιοσύνη, ν’ ανεβάσετε σημαντικά την λογική και την σω‐
φροσύνη του ηνιόχου για να οδηγήσει το άρμα προς τα άνω προς τις θείες δυνάμεις
της δημιουργίας, μακριά από τις δυνάμεις της καταστροφής.
Πραγματικά διερωτώμεθα πως μπορείτε να ζείτε μέσα σ’ αυτήν την μίζερη ζωή
όπου ο ένας αδικεί, εξαπατά, εχθρεύεται, λοιδορεί, περιφρονεί και συχνά φονεύει
ή τραυματίζει σωματικά ή ψυχικά τον άλλον; Η Γη θα έπρεπε να ήτο ένα απέραντο
εργαστήρι μελέτης της ζωής και του σύμπαντος, αντί να έχετε εκατομμύρια ανέρ‐
γους επιστήμονες, τεχνικούς και αμόρφωτους ανθρώπους. Εκείνο που δεν μπορέ‐
σαμε να εξηγήσουμε είναι η τάση σας να συγκεντρώνετε αμύθητα πλούτη από την
μιά μεριά και αμύθητη φτώχεια από την άλλη, ενώ το όριο της ζωής σας είναι πε‐
ριορισμένο. Οι άνθρωποι της Γης δεν χορταίνουν να κάνουν ερωτήσεις στους εξω‐
γήινους για τους γαλαξίες, τα ηλιακά συστήματα που διέσχισαν, τους κινδύνους
που συνάντησαν στην πτήση και το συναίσθημα που νοιώθουν σαν συμπαντικά
όντα να συναντούν ζωή σε άλλο πλανήτη. Εκείνο όμως που δεν μπορούσαν να ε‐
ξηγήσουν είναι: «Πως έφρασαν από τόσο μακριά στη Γη»; Οι εξωγήινοι απήντησαν
γενικά ότι: «χρησιμοποίησαν προηγμένες μεθόδους ταχείας διελεύσεως μέσω με‐
λανών οπών και της μεθόδου της εξακτινώσεως και της επανα‐υλοποιήσεως των».
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Μία από τις ερωτήσεις των περισσοτέρων ήτο αν συνάντησαν πουθενά Συνα‐
ντήσατε τον θεό δημιουργό; Η απάντηση των εξωγήινων ήτο κατηγορηματική αρ‐
νητική. «Όχι δεν τον συναντήσαμε. Ούτε τον Γιαχβέ, ούτε τον Αλλάχ, ούτε τον Δία,
ούτε τον Ιησού, ούτε άλλους από τους θεούς σας συναντήσαμε. Μόνο στο μυαλό
σας υπάρχουν αυτοί. Παντού είμαστε μέσα στην μητέρα‐Φύση.Εκτός κι’ αν εννοεί‐
τε το Όλον, δηλαδή το Σύμπαν Θεό. Ναι αυτό το συναντήσαμε και το θαυμάζουμε
σε κάθε μας ταξίδι, σε κάθε μας σταθμό, Οχι δεν συναντήσαμε κανέναν από τους
θεούς που εσείς πιστεύετε και χύσατε άφθονο αίμα γι’ αυτούς. Επισκεφθήκαμε
πολλούς γαλαξίες και ηλιακά συστήματα, σταματήσαμε πάνω σε πανέμορφους
πλανήτες και γνωρίσαμε πάμπολλα έλλογα όντα. Όμως η Γη σας είναι λίαν εντυ‐
πωσιακή και πανέμορφη. Αν την φροντίζατε θα την είχατε κάνει σωστό διαμάντι
του σύμπαντος » Αυτά μας είπαν οι εξωγήινοι
Το θέμα του δημιουργού θεού δεν μας απασχολεί. Θα σας έλεγα ότι μας απα‐
σχολεί τόσο όσο εσάς απασχολεί ένα βότσαλο που μπορεί να βρίσκεται ‐ή και να
μην βρίσκεται‐στο βυθό των ωκεανών. Εκείνο που μας απασχολεί στην ζωή είναι
ότι χαιρόμαστε που υπάρχουμε και δίνουμε τα πάντα ώστε να επιμηκύνουμε την
ζωή μας για να μάθουμε περισσότερα πράγματα και όχι για να συσσωρεύσουμε
περισσότερα πλούτη ή να φάμε περισσότερο από εκείνο που πρέπει, διότι αυτό
θα μας βλάψει πολλαπλό, στο σώμα, στην ψυχή και στο νου. Διότι και τα τρία αυ‐
τά είναι αλληλένδετα και διασυνδεδεμένα με άρρηκτο δεσμό. Αντίθετα εσείς ζείτε
σαν τον τζίτζικα, χωρίς να αντιλαμβάνεσθε τους μεγάλους κινδύνους που σας α‐
πειλούν.
Οι ‘7’ απειλές του Κόσμου σας
1/ Η καταστροφή του οικολογικού περιβάλλοντος, το είδαμε από μακριά,
2/ Ο υπερπληθυσμός της Γης. Με αφροσύνη γεννοβολάτε.
3/ Τα πυρηνικά όπλα, οι πόλεμοι και οι εξοπλισμοί, που τα μετρήσαμε πριν
προσγειωθούμε για την ασφάλεια μας,
4/ Η ανισότητα και ανισοκατανομή του παγκόσμιου πλούτου και η έλλειψη
κοινωνικής δικαιοσύνης,
5/ Η πείνα και οι αρρώστιες στον κόσμο σας.
6/ Οι τρεις μονοθεϊστικές Αβραμικές θρησκείες σας διχάζουν και σας εμποδί‐
ζουν να προχωρήσετε τον δρόμο της προόδου και διαφωτισμού.
7/ Ο σημερινός τρόπος σκέψεως σας έχει στερήσει τις αξίες της ζωής και σας
έφερε σε κατάσταση σύγκρουσης μεταξύ σας.
«Αν και σεις βάλετε στην ζωή σας την πραγματική Γνώση σαν υψίστο αγαθό,
τότε θα είχατε ξεφύγει από τα μικρά γήινα προβλήματα σας και θα είχατε ανέβει
ψηλά μαζί με μας και τους άλλους εξωγήινους λαούς και θα ζούσατε μιά προηγμέ‐
νη και γεμάτη νόημα ζωή»
Φεύγοντας μας αποχαιρέτισαν θερμά και ευγενικά και μας ευχήθηκαν ανύψω‐
ση του ψυχοπνευματικού μας επιπέδου, ώστε να γίνουμε «καλοί κ’ αγαθοί» δη‐
λαδή όμορφοι στο σώμα και αγαθοί στην ψυχή και ν’ αποκτήσουμε σωφροσύνη
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και λογική. Η κοινωνία σας ζει το δράμα του Σισύφου. Αυτός είχε καταδικασθεί
από τους θεούς να κυλά αιώνια ένα μεγάλο βράχο από τον κάτω κόσμο προς τα
πάνω, σπρώχνοντας τον με τα χέρια και τα πόδια. Αλλά μόλις πλησίαζε προς την
κορυφή, ο βράχος του ξέφευγε και κυλούσε προς τα κάτω. Ο Σίσυφος επανελάμ‐
βανε αιωνίως την ίδια εργασία χωρίς να εκπληρώνει τον επιδιωκόμενο στόχο του
να φύγει από το σκοτάδι του Αδη και να φθάσει στην επιφάνεια της Γης, για να
ζήσει στο φως. Η πολυμάθεια δεν σας κάνει έξυπνους. Την σοφία την κάνει ο συ‐
μπαντικός Λόγος. Εσείς ανακυκλώνετε την ζωή σας μέσα στην φτώχεια, την μιζέ‐
ρια, το άγχος, την αγωνία, τον φόβο, την απληστία, την βία, την απανθρωπιά, την
εξαθλίωση και τους πολέμους. Τέλος μας προσκάλεσαν να επισκεφθούμε τον μα‐
κρινό τους πλανήτη που βρίσκεται στο νεφέλωμα του Ερυθρού Τετραγώνου, εκα‐
τομμύρια έτη φωτός μακριά. Που να πάμε εμείς τόσο μακριά! Και όμως τα ραδιο‐
τηλεσκόπια το είδαν και το φωτογράφησαν.Μην ρωτήσετε πως κατασκεύασε η
φύση τέτοιο τέλειο τετράγωνο. Λέτε να είχε δίκιο ο Πυθαγόρας, που είπε και ο
«θεός γεωμετρεί»;
Σε τι γλώσσα μιλούσαν; Φυσικά εξωγήινη, αλλά καταληπτή εκατέρωθεν.

Αδράστεια κι’ Ανάγκη
Φεύγει η ζωή, κυλάει, σαν όνειρο…πού πάει;
Ποιος ξέρει να μας πει; Πολύς καημός και δάκρυ
Και τα’ άγνωστο στην άκρη, σκοτάδι και σιγή
Αδράστεια κι’ Ανάγκη το Σύμπαν κυβερνάει!
ο Ζευς κι’ Ήρα πειθαρχεί κι’ ο άνθρωπος διψάει
στο Σύμπαν για να δεί και κάποτε να πάει
Αδράστεια κι’ Ανάγκη το Σύμπαν κυβερνάει‐Αμφικτύων
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30ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Η Τραγωδία του Κολούμπια
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το έμβλημα της πτήσης STS‐107 που οδήγησε στο ατύχημα

Το δυστύχημα του διαστημικού λεωφορείου «Κολούμπια» συνέβη στις 1
Φεβρ. 2003, όταν το «Κολούμπια» διαλύθηκε πάνω από το Τέξας και τη Λουιζιάνα
των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια επανεισόδου του στη γήινη ατμόσφαιρα, σκοτώνοντας
το επταμελές πλήρωμά της αποστολής STS‐107.
Κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης της STS‐107, την 28η αποστολή του Κολού‐
μπια, ένα κομμάτι ενός αεροδυναμικού βοηθήματος κατασκευασμένου από αφρό
έφυγε από την εξωτερική δεξαμενή του αεροσκάφους και χτύπησε το αριστερό
φτερό. Στις περισσότερες από τις προηγούμενες εκτοξεύσεις διαστημικών λεωφο‐
ρείων υπήρξαν μικρές ζημιές από αποκόλληση του αφρώδους υλικού του συγκε‐
κριμένου βοηθήματος, αλλά οι μηχανικοί υποψιάστηκαν πως η ζημιά στο Κολού‐
μπια ήταν σοβαρότερη. Οι διευθύνοντες του προγράμματος της NASA περιόρισαν
την έρευνα χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα ότι, ακόμη και αν το πρόβλημα επι‐
βεβαιωνόταν, το πλήρωμα του διαστημοπλοίου δεν θα μπορούσε να το διορθώ‐
σει.
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Όταν το σκάφος επανεισήλθε στη γήινη ατμόσφαιρα, η προκληθείσα ζημιά ε‐
πέτρεψε την είσοδο θερμών ατμοσφαιρικών αερίων με αποτέλεσμα να κατα‐
στραφεί η εσωτερική δομή του πτερυγίου, να καταστεί ολόκληρη τη δομή του
σκάφους ασταθής και να αρχίσει να διαλύεται αργά.Μετά το ατύχημα το διαστη‐
μικό πρόγραμμα ανεστάλη για περισσότερο από δύο έτη, όπως είχε γίνει με το α‐
τύχημα του διαστημικού λεωφορείου Τσάλεντζερ. Η κατασκευή του Διεθνούς Δια‐
στημικού Σταθμού (ΔΔΣ) τέθηκε σε αναμονή από την πλευρά της NASA και βασί‐
στηκε αποκλειστικά στη Διαστημική Υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας επί 29
μήνες για την ανατροφοδότησή του μέχρι την αποστολή STS‐114 και 41 μήνες για
την εναλλαγή προσωπικού μέχρι την αποστολή STS‐121.
Έκτοτε έγιναν πολλές τεχνικές και οργανωτικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης
της ενδελεχούς επιθεώρησης του σκάφους καθώς είναι σε τροχιά για τον προσδι‐
ορισμό του κατά πόσον καλά λειτουργεί το σύστημα θερμικής προστασίας του
σκάφους και της διατήρησης μίας ορισμένης αποστολής διάσωσης, σε περίπτωση
που βρεθούν ανεπανόρθωτες βλάβες. Πέρα από την τελευταία αποστολή (STS‐
125) για την επισκευή του διαστημικού τηλεσκοπίου Χαμπλ, όλες οι μεταγενέστε‐
ρες αποστολές οδηγούνταν προς τον ΔΔΣ, έτσι ώστε το πλήρωμα να τον χρησιμο‐
ποιεί ως ασφαλές μέρος.
Η άτυχη αποστολή STS‐107

Τα μέλη της αποστολής STS‐107: (Α → Δ) Ντ. Μπράουν, Ρ. Χάσμπαντ, Λ. Κλαρκ,
Κ. Τσάολα, Μ. Άντερσον, Ου. ΜακΚούλ και Ι. Ραμόν

Η αποστολή STS‐107 ήταν η 113η πτήση διαστημικού λεωφορείου του προ‐
γράμματος Space Transportation System (STS) της NASA και 28η πτήση για το δια‐
στημικό λεωφορείου Κολούμπια, του παλαιότερου διαστημικού οχήματος του
προγράμματος.
Η αποστολή απογειώθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στις 16 Ιαν. 2003.
Σκοπός της ήταν η πραγματοποίηση περισσότερων από 80 πειραμάτων μικροβα‐
ρύτητας, μεταξύ των οποίων και τητ σειράς πειραμάτων Freestar (Fast Reaction
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Experiments Enabling Science Technology Applications and Research). Το λεωφο‐
ρείο, όπως και οι προηγούμενες αποστολές, περιείχε την διπλή μονάδα έρευνας
SpaceHab καθώς και την παλέτα του προγράμματος Extended Duration Orbiter
(EDO), απαραίτητης για τα πειράματα μικροβαρύτητας.
Το μελλοθανατο πλήρωμα της αποστολής αποτελούνταν από 7 μέλη. Επικεφαλής
της αποστολής ήταν ο σμήναρχος Ρίτσαρντ Ντάγκλας Χάσμπαντ, ο οποίος συμμετεί‐
χε για δεύτερη φορά σε αποστολή στο διάστημα, έχοντας λάβει μέρος στην αποστο‐
λή STS‐96, με το διαστημικό λεωφορείο Ντισκάβερι. Πιλότος της αποστολής ήταν ο
41 ετών Ουίλιαμ Κάμερον ΜακΚούλ, το νεότερο μέλος της STS‐107. Η αποστολή αυ‐
τή ήταν η πρώτη πτήση του ΜακΚούλ στο διάστημα. Από τα υπόλοιπα μέλη, εμπει‐
ρία σε διαστημικές πτήσεις είχαν μόνο η μηχανικός πτήσης Καλπάνα Τσάολα, η
πρώτη αστροναύτης ινδικής καταγωγής ‐ η οποία ήταν και το μόνο μέλος του πλη‐
ρώματος που είχε ταξιδέψει ξανά με το Κολούμπια (στην αποστολή STS‐87, έξι χρό‐
νια νωρίτερα) ‐ και ο επικεφαλής του επιστημονικού μέρους της STS‐107, Μάικλ Ά‐
ντερσον, ο οποίος είχε λάβει μέρος στην αποστολή STS‐89 του διαστημικού λεωφο‐
ρείου Endeavour. Την υπόλοιπη ομάδα, που συμμετείχαν για πρώτη φορά σε πτήση
στο διάστημα, αποτελούσαν οι σμηναγοί και γιατροί Ντέιβιντ Μπράουν[9] και Λόρελ
Κλαρκ, υπεύθυνοι για τα βιολογικά πειράματα, και ο σμήναρχος της Πολεμικής Αε‐
ροπορίας του Ισραήλ Ίλαν Ραμόν, ο πρώτος Ισραηλινός αστροναύτης.
Το ατύχημα κατά την απογείωση

Το Κολούμπια κατά την απογείωσή του στις 16 Ιανουαρίου 2003. Το αριστερό
αεροδυναμικό εξάρτημα Bipod Foam Ramp, από την αποκόλληση μέρους του ο‐
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ποίου προήλθε το δυστύχημα της 1ης Φεβρουαρίου, διακρίνεται στην Εξωτερική
Δεξαμενή (ΕΤ), στο ύψος του ρύγχους του λεωφορείου, στο σημείο σύνδεσης του
λεωφορείου με την ΕΤ (τριγωνικό σχήμα, σε ανοιχτόχρωμο πορτοκαλί χρώμα).
Αρχική ημερομηνία για την πραγματοποίηση της αποστολής είχε οριστεί η 11η
Ιανουαρίου του 2001. Ωστόσο, η απογείωσή της αναβλήθηκε δεκαοκτώ φορές,
χωρίς όμως αυτό να συνδέεται με την τελική της κατάληξη.
Στις 16 Ιανουαρίου του 2003, 82 περίπου δευτερόλεπτα από την απογείωση του
Κολούμπια, ένα μεγάλο και δύο μικρότερα κομμάτια αφρού[13] από ένα αεροδυνα‐
μικό βοήθημα (Left Bipod Foam Ramp), τοποθετημένο στις ενισχυμένες με ανθρα‐
κονήματα προστατευτικές μήτρες γραφίτη (πανελς Reinforced carbon–carbon ‐ RCC)
της Εξωτερικής Δεξαμενής (Space Shuttle External Tank – ET), στο σημείο σύνδεσης
του λεωφορείου με αυτήν, αποκολλήθηκαν σε υψόμετρο 65.600 ποδών (20 χιλιόμε‐
τρα) και ενώ το όχημα κινούνταν με ταχύτητα 2,46 mach. Με βάση τις μετρήσεις, η
κατεύθυνση του αέρα κατά την άνοδο, στο ύψος των 32.000 ποδών (57 δευτερόλε‐
πτα), ήταν από την αριστερή πλευρά του οχήματος, σπρώχνοντας το ρύγχος προς τα
δεξιά, αυξάνοντας την αεροδυναμική δύναμη στην Εξωτερική Δεξαμενή. Ωστόσο, το
αεροδυναμικό φορτίο τόσο στην εξωτερική δεξαμενή όσο και μεταξύ αυτής και του
λεωφορείου, ήταν εντός των ορίων των τεχνικών προδιαγραφών.
Το μεγαλύτερο κομμάτι (21 με 27 ίντσες μήκος και 12 με 18 ίντσες πλάτος)
προσέκρουσε στην κάτω επιφάνεια του αριστερού φτερού του λεωφορείου και ‐
σύμφωνα με την επίσημη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε μετά την τραγωδία‐
προξένησε μια οπή διαμέτρου 15 με 25 εκατοστών, από την οποία εισήλθαν θερ‐
μά αέρια στο φτερό κατά τη διάρκεια της επανεισόδου του Κολούμπια στην ατμό‐
σφαιρα.
Παρόμοια ατυχήματα στο ίδιο αεροδυναμικό εξάρτημα είχαν παρατηρηθεί και σε
4 προηγούμενες αποστολές. Η πρώτη φορά ήταν στην αποστολή STS‐7 το 1983, α‐
κολούθησε η αποστολή STS‐32 του 1990 και η αποστολή STS‐50 του 1992. Η τελευ‐
ταία φορά που είχε παρατηρηθεί το ίδιο ατύχημα στο σύστημα ήταν στην αποστολή
STS‐112, δύο μόλις αποστολές πριν την STS‐107, στο οποίο η αποκόλληση είχε κατα‐
γραφεί για πρώτη φορά από κάμερα στην Εξωτερική Δεξαμενή (ET Cam). Αργότερα,
μάλιστα, αποκαλύφθηκε πως παρόμοια ατυχήματα είχαν συμβεί σε δύο ακόμα α‐
ποστολές (STS‐52 και STS‐62), χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Όλες οι προηγούμενες
αποστολές είχαν ολοκληρωθεί κανονικά. Όπως και στην περίπτωση του δυστυχήμα‐
τος του Τσάλλεντζερ, τον Ιανουάριο του 1986, όπου τα προβλήματα διάβρωσης στον
δακτύλιο‐O (O‐ring) που ευθύνονται για την έκρηξή του είχαν παρουσιαστεί σε προ‐
ηγούμενες αποστολές (με πρώτη την αποστολή STS‐2 του Κολούμπια), έτσι και στη
συγκεκριμένη περίπτωση η NASA δεν είχε θεωρήσει ως ιδιαίτερα επικίνδυνο το
φαινόμενο. Μάλιστα, μετά την αποστολή STS‐112, οι υπεύθυνοι της NASA ανέφεραν
σχετικά με το ζήτημα πως "δεν τίθεται κανένα θέμα ασφάλειας", παρά το εμφανές
βαθούλωμα που είχε προκαλέσει η αποκόλληση στη θωράκιση του αριστερού προ‐
ωθητικού πυραύλου του διαστημικού λεωφορείου «Ατλαντίς».
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Το βίντεο της απογείωσης της αποστολής STS‐107 μελετήθηκε δύο ώρες μετά
από αυτήν, χωρίς να προκύπτει κάτι το ασυνήθιστο. Ωστόσο, σε λεπτομερέστερη
ανάλυση του φιλμ την επόμενη ημέρα, έγινε αντιληπτή η αποκόλληση του κομμα‐
τιού αφρού και η πρόσκρουσή του στο αριστερό φτερό και υπολογίστηκε πως θα
μπορούσε να έχει προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στη θερμική θωράκιση. Η χαμηλή
ανάλυση της κάμερας δεν βοηθούσε στον καθορισμό της θέσης του πιθανού προ‐
βλήματος, ούτε στο μέγεθος της ζημιάς.
Kατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της αποστολής, χωρίς να γίνει αρχικά
αντιληπτό από κανέναν, ένα μικρό κομμάτι αποκολλήθηκε από το διαστημικό λε‐
ωφορείο, το οποίο πιθανόν να είχε σχέση με το ατύχημα της απογείωσης.[16] Η α‐
ποκόλληση καταγράφηκε μόνο από το βοηθητικό σύστημα δεδομένων (Modular
Auxiliary Data System).
Οι κινήσεις των τεχνικών μετά την αποκόλληση
Το ατύχημα της απογείωσης έγινε αντιληπτό από τους τεχνικούς της Φωτογραφι‐
κής Ομάδας Εργασίας (Intercenter Photo Working Group). Τα μέλη της προβληματί‐
ζονταν ιδιαίτερα από την αδυναμία καθορισμού του ακριβούς μεγέθους της ζημιάς
που θα μπορούσε να είχε προκληθεί στο φτερό, εξαιτίας της χαμηλής ανάλυσης των
εικόνων που είχαν στη διάθεσή τους. Για τον λόγο αυτό, ο επικεφαλής της ομάδας
απέστειλε επίσημη αίτηση προς το Υπουργείο Άμυνας για την λήψη μιας νέας, υψη‐
λής ανάλυσης φωτογραφίας της περιοχής του αριστερού φτερού του Κολούμπια,
από τους δορυφόρους του Αμερικανικού Στρατού. Στην αίτηση ζητούσε η φωτο‐
γράφηση να επικεντρωθεί μεταξύ των προστατευτικών πάνελς RCC 5 έως 9, όπου
υπολόγιζαν πως είχε προσκρούσει το κομμάτι αφρού. Αυτή ήταν η πρώτη από τις,
συνολικά, τρεις αιτήσεις της ομάδας για τον ίδιο σκοπό, όσο η αποστολή STS‐107
βρισκόταν σε τροχιά. Παράλληλα, η Ομάδα ετοίμασε μια επίσημη αναφορά, την ο‐
ποία απέστειλαν στην Ομάδα Διαχείρισης της Αποστολής (Mission Management
Team), το Γραφείο Αξιολόγησης της Αποστολής (Mission Evaluation Room) καθώς και
στους μηχανικούς των United Space Alliance και Boeing.
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Εικόνα του αφρώδους αεροδυναμικού εξαρτήματος που προκάλεσε την οπή
στο αριστερό φτερό του Κολούμπια.
Κατά την πέμπτη ημέρα της αποστολής (21 Ιανουαρίου) συστήθηκε μια ειδική
ομάδα αξιολόγησης του συμβάντος (Debris Assessment Team), η οποία κατέληξε,
και αυτή, στη γνώμη πως θα έπρεπε να υπάρξει άμεσα μια νέα φωτογραφία υψη‐
λής ανάλυσης της συγκεκριμένης περιοχής του φτερού, ώστε να μπορέσει να προ‐
χωρήσει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Και αυτή η αίτηση, η οποία έγινε προς
τα στελέχη του Προγράμματος Διαστημικών Λεωφορείων (Space Shuttle Program)
απορρίφθηκε.
Τα μέλη της ομάδας αναγκάστηκαν να υπολογίσουν την πιθανή ζημιά με τη
χρήση του μαθηματικού μοντέλου «Crater», το οποίο είχε σχεδιαστεί για διαφορε‐
τικής φύσης ζημιές. Η μελέτη τους επικεντρώθηκε σε δύο ειδών σενάρια: Σε ζημιές
στα προστατευτικά πλαίσια RCC και σε ζημιές στα πλακίδια πυριτίου, στο κάτω
μέρος της επιφάνειας του φτερού. Η ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα πως κατά
την είσοδο του Κολούμπια στην ατμόσφαιρα θα υπήρχε, πιθανότατα, κάποιου εί‐
δους τοπικό θερμικό πρόβλημα. Δεν μπορούσαν, ωστόσο, να προσδιορίσουν με
ακρίβεια το μέγεθος της ζημιάς που θα μπορούσε να προκληθεί από αυτό στο
φτερό του Κολούμπια, καθώς η έλλειψη φωτογραφίας υψηλής ανάλυσης εμπόδιζε
την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Τα αποτελέσματα της μελέτης τους παρουσιάστηκαν στο Γραφείο Αξιολόγησης
της Αποστολής στις 24 Ιανουαρίου. Αυτό, με τη σειρά του, παρουσίασε τη μελέτη
στην Ομάδα Διαχείρισης, η οποία αποφάσισε ‐ ξανά ‐ πως δεν χρειαζόταν η λήψη
νέας φωτογραφίας. Οι συζητήσεις πάνω στο θέμα συνεχίστηκαν, πάντως, και μετά
την ολοκλήρωση της εργασίας της ομάδας αξιολόγησης.
Την όγδοη ημέρα της αποστολής, το προσωπικού του εδάφους ενημέρωσε τον
κυβερνήτη της αποστολής, Ρ. Χάσμπαντ, για την αποκόλληση του κομματιού κατά
τη διάρκεια της απογείωσης και την πρόσκρουσή του στο αριστερό φτερό, επιση‐
μαίνοντας πως δεν υπήρχε καμία ανησυχία για τη θερμική θωράκιση του αριστε‐
ρού φτερού (πάνελς RCC) ή κάποια άλλη βλάβη. Πρόσθεσαν, μάλιστα, πως, καθώς
το φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και στο παρελθόν, δεν θα παρουσιαζόταν κανένα
πρόβλημα κατά τη διάρκεια της επανεισόδου του Κολούμπια στην ατμόσφαιρα.
Το προσωπικό εδάφους απέστειλε επίσης το βίντεο του ατυχήματος, το οποίο ο
Χάσμπαντ έδειξε στο υπόλοιπο πλήρωμα.
Αξιολόγηση της ζημιάς Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για την αξιολόγη‐
ση της ζημιάς, η στάση των στελεχών της NASA, ‐ υπό μια «άτυπη δομή διοίκησης
και με μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που λειτουργούσε έξω από τα πλαίσια
του οργανισμού»[19] ‐ ήταν επηρεασμένη από την πεποίθηση πως ακόμα και αν
ανακάλυπταν κάποια σημαντική ζημιά, ελάχιστα πράγματα θα μπορούσαν να γί‐
νουν για να αποτραπεί μια καταστροφή. Αντίθετα, θεωρούσαν πως η μελέτη θα
είχε περισσότερη αξία για τις μελλοντικές αποστολές. Επιπλέον, πριν την αποστο‐
λή, υπήρχε η πεποίθηση πως τα συστήματα θερμικής προστασίας RCC ήταν ιδιαί‐
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τερα αξιόπιστα. Κατά την επίσημη έρευνα της επιτροπής που ανέλαβε την πραγ‐
ματογνωμοσύνη για το δυστύχημα, ιδιαίτερη αναφορά γινόταν στις αποφάσεις
της Λίντα Χαμ (Linda Ham), διοικητικού στελέχους της NASA κατά τη συγκεκριμένη
αποστολή, η οποία εκπροσωπούσε αυτή την οπτική τη συγκεκριμένη εποχή.

Το δυστύχημα
Οι πληροφορίες της ενότητας βασίζονται στα αποτελέσματα της επιτροπής για
την έρευνα του δυστυχήματος της 1ης Φεβρουαρίου 2003, όπως καταγράφονται
στην επίσημη έκθεσή της.[22] Οι ώρες που αναγράφονται είναι στην Ανατολική Ζώ‐
νη Ώρας (EST).
Την 1η Φεβρουαρίου, έχοντας συμπληρώσει 16 ημέρες στο διάστημα, η STS‐
107 ετοιμάστηκε για την ολοκλήρωση της αποστολής της και την επιστροφή της
στη Γη. Οι σχετικές διαδικασίες για την προετοιμασία της επανεισόδου του Κο‐
λούμπια στην ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν ομαλά, χωρίς καμία ιδιαίτερη α‐
νησυχία γύρω από το θέμα του αριστερού φτερού. Η προσγείωση είχε προγραμ‐
ματιστεί για τις 9:16 π.μ. Οι καιρικές συνθήκες ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων
και όλα τα συστήματα έδειχναν φυσιολογικές μετρήσεις. Η διαδικασία ξεκίνησε
στις 2:30 στο Κέντρο Ελέγχου της αποστολής και η άδεια για την έναρξη της επι‐
στροφής δόθηκε στο Κολούμπια στις 8:10. Το διαστημικό λεωφορείο βρισκόταν
εκείνη τη στιγμή πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό, αναποδογυρισμένο, με το πίσω μέ‐
ρος του οχήματος προς το έδαφος, σε ύψος 175 μιλίων (282 χλμ) και κινούμενο με
ταχύτητα 17.500 μιλίων την ώρα. Οι Χάσμπαντ και ΜακΚούλ, στις 8:15, πραγματο‐
ποίησαν με επιτυχία τους απαραίτητους ελιγμούς και οδήγησαν το Κολούμπια με
κατεύθυνση προς τον Ειρηνικό Ωκεανό.
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Εικόνες από ερασιτεχνικά βίντεο παρατηρητών από το έδαφος
που καταγράφουν τη διάλυση του Κολούμπια πάνω από το Τέξας.

Στις 8:44:09 το Κολούμπια συνάντησε τα πρώτα διακριτά στρώματα της ατμό‐
σφαιρας. Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, στα 400 χι‐
λιάδες πόδια. Από τη στιγμή αυτή και για τα επόμενα 6 λεπτά η θερμοκρασία, φυ‐
σιολογικά, αυξάνεται σταδιακά στους 2.500 βαθμούς Φαρενάιτ (1.371,1 βαθμούς
Κελσίου), καθώς τα μόρια της ατμόσφαιρας συγκρούονται πάνω στο όχημα. Τεσ‐
σεράμισι λεπτά αργότερα (8:48:39) ένας από τους αισθητήρες στο άκρο του αρι‐
στερού φτερού κατέγραφε μια ασυνήθιστη για τα προηγούμενα δεδομένα του Κο‐
λούμπια αύξηση της θερμοκρασίας. Τα δεδομένα, ωστόσο, δεν μεταδόθηκαν με
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την τηλεμετρία στο Κέντρο Ελέγχου, ούτε παρουσιάστηκαν στο πλήρωμα, αλλά
καταγράφηκαν μόνο από το βοηθητικό σύστημα δεδομένων (Modular Auxiliary
Data System).
Στις 8:50:53 το Κολούμπια, ταξιδεύοντας με ταχύτητα 24,1 Mach σε υψόμετρο
243 χιλιάδων ποδών, έμπαινε στην 10λεπτη φάση κατά την οποία το όχημα δέχε‐
ται τη μέγιστη θερμική καταπόνηση. Στις 8:53:26 το Κολούμπια περνούσε πάνω
από τις ακτές της Καλιφόρνια, δυτικά του Σακραμέντο, με ταχύτητα 23 Mach σε
υψόμετρο 231,6 χιλιάδες πόδια και με θερμοκρασία κοντά στους 2.800ºF
(1.537,8ºC).
Καθώς περνούσε πάνω από την Καλιφόρνια. άρχισε να γίνεται ορατό από τους
παρατηρητές στο έδαφος ως μια φωτεινή κηλίδα που κινούταν με ταχύτητα στον
ουρανό. Στις 8:53:46 οι παρατηρητές στη Γη, υπό τον σκοτεινό ακόμα πρωινό ου‐
ρανό, διέκριναν τις πρώτες ανωμαλίες, καθώς κομμάτια από το όχημα άρχισαν να
αποκολλούνται, προκαλώντας στιγμιαία αύξηση στη φωτεινότητα των καυτών αε‐
ρίων που περιέκλειαν το όχημα. Τέσσερις παρόμοιες ανωμαλίες στη φωτεινότητα
παρατηρήθηκαν τα επόμενα 23 δευτερόλεπτα, καθώς και μια έκλαμψη δευτερό‐
λεπτα αφότου το Κολούμπια είχε εισέλθει πάνω από την πολιτεία της Νεβάδας,
κινούμενο με ταχύτητα 22,5 Mach σε υψόμετρο 227,4 χιλιάδων ποδών. Άλλες 18
παρόμοιες ανωμαλίες και εκλάμψεις παρατηρήθηκαν τα επόμενα τέσσερα λεπτά,
καθώς κινούταν πάνω από τις πολιτείες της Γιούτα, της Αριζόνας, του Νέου Μεξικό
και του Τέξας.
Η πρώτη προβληματική ένδειξη στο Κέντρο Ελέγχου έγινε αντιληπτή τη στιγμή
που το Κολούμπια έμπαινε στον ουρανό της Νεβάδα, όταν ο υπεύθυνος των Συ‐
στημάτων Συντήρησης, Μηχανικής και Πληρώματος (Maintenance, Mechanical,
and Crew Systems ‐ MMACS) ενημέρωσε πως 4 υδραυλικοί αισθητήρες στο αρι‐
στερό φτερό λειτουργούσαν κάτω από την ελάχιστη ικανότητα μετρήσεων.
Στις 8:55:00 η θερμοκρασία στο Κολούμπια είχε φτάσει, φυσιολογικά, στους
3.000ºF (1.648,9ºC). Τρία λεπτά αργότερα, καθώς το Κολούμπια έμπαινε στον ε‐
ναέριο χώρο του Τέξας από το Νέο Μεξικό, κινούμενο με ταχύτητα 19,5 Mach σε
υψόμετρο 209,8 χιλιάδες πόδια, η θερμοκρασία είχε πέσει στους 2.880ºF
(1.582,2ºC). Τη στιγμή αυτή αποκολλήθηκε ένα από τα πλακίδια θερμικής προ‐
στασίας.
Στις 8:59:15 οι τεχνικοί του MMACS πληροφόρησαν πως έχασαν τις μετρήσεις
πίεσης από τα ελαστικά των κύριων τροχών προσγείωσης του αριστερού φτερού.
Τότε ζητήθηκε να ενημερωθεί το πλήρωμα πως έλαβαν τη μετάδοση με τις μετρή‐
σεις της πίεσης των ελαστικών και αξιολογούσαν τις ενδείξεις, ενώ δεν είχε γίνει
αντιληπτή η τελευταία εκπομπή του πληρώματος του λεωφορείου. Στις 8:59:32,
ενώ το Κολούμπια πλησίαζε το Ντάλας, μεταδόθηκε η τελευταία απάντηση του
κυβερνήτη του πληρώματος, Ρ. Χάσμπαντ, η οποία κόπηκε στη μέση: «Roger, uh,
bu.....» Στις 9:00:18 βίντεο από παρατηρητές στη Γη κατέγραφαν το Κολούμπια να
βρίσκεται σε αποσύνθεση.
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Μετά το δυστύχημα
Μέχρι τις 9:01:15 EST το διαστημικό λεωφορείο είχε εξαφανιστεί από τα συ‐
στήματα παρακολούθησης του Κέντρου Ελέγχου. Οι πρώτες αναφορές από το Τέ‐
ξας οδήγησαν τον Υπεύθυνο Πτήσης του Κέντρου Ελέγχου, Λιρόι Κάιν) (LeRoy E.
Cain), να κηρύξει στα επόμενα λεπτά κατάσταση έκτακτης ανάγκης («Shuttle
Contingency»).
«...Το Κολούμπια χάθηκε, δεν υπάρχουν επιζώντες...» Τζωρτζ Ουώκερ Μπους ‐
Προεδρικό Διάγγελμα σχετικά με την Τραγωδία του Κολούμπια.
Με βάση τις διαδικασίες που είχαν προκύψει μετά το δυστύχημα του διαστημι‐
κού λεωφορείου Τσάλλεντζερ για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις, διατάχθηκε άμε‐
σα (9:12:39 EST) το «κλείσιμο των θυρών» του Κέντρου Ελέγχου. Κατά τη συγκεκρι‐
μένη διαδικασία, ουδείς επιτρεπόταν να εισέλθει ή να εξέλθει από αυτό μέχρι όλα
τα δεδομένα και οι συνομιλίες να αποθηκευτούν για την έρευνα που θα ακολου‐
θούσε. Στις 10:30 EST, ο Διευθυντής της NASA, Σιν Ο'Κιφ (Sean OʼKeefe) ενεργοποίη‐
σε, με βάση το πρωτόκολλο, μια ανεξάρτητη επιτροπή για τη διερεύνηση του δυ‐
στυχήματος. Επικεφαλής της τέθηκε ο απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού
Ναυτικού των ΗΠΑ, ναύαρχος Χάρολντ Γκέιμαν ( (Harold W. Gehman, Jr.).Μέσα στα
επόμενα λεπτά από την καταστροφή ενημερώθηκε, επίσης, η πολιτική ηγεσία των
Ηνωμένων Πολιτειών. Ο τ. Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζωρτζ Μπους, αφού ενημέρωσε τον
Πρωθυπουργό του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν για την τύχη του Ισραηληνού αστροναύτη
Ιλάν Ραμόν, προέβη σε επίσημο διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό, μέσω του ο‐
ποίου ανακοίνωσε την απώλεια του Κολούμπια και του επταμελούς πληρώματός
του.[24] Λίγο αργότερα, κήρυξε την περιοχή του ανατολικού Τέξας ως «ομοσπονδιακή
περιοχή καταστροφής», θέτοντάς την υπό την δικαιοδοσία των ομοσπονδιακών υ‐
πηρεσιών για την διαδικασία συλλογής των συντριμμιών του οχήματος.
Διαδικασία συλλογής συντριμμιών
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Συντρίμμια από το Κολούμπια στην ατμόσφαιρα, όπως καταγράφηκαν από ραντάρ
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα.

Κομμάτι από την κεφαλή του Κύριου Κινητήρα του Κολούμπια
(Φορτ Πολκ, Λουιζιάνα, 3 Απριλίου 2003)

Οι έρευνες για τη συλλογή των συντριμμιών ξεκίνησαν την ίδια ημέρα της κα‐
ταστροφής. Τα κομμάτια του Κολούμπια, κινούμενα στην ατμόσφαιρα με ταχύτη‐
τα 12.000 μιλίων την ώρα, κατέπεσαν στο έδαφος λίγα λεπτά από την διάλυση του
λεωφορείου. Η περιοχή έρευνας περιελάμβανε κυρίως μια έκταση από το κεντρο‐
ανατολικό Τέξας, ανατολικά της πόλης Νακαντόχτσις στην οποία είχαν καταγραφεί
πτώσεις μεγάλων κομματιών, έως τη δυτική Λουιζιάνα και το νοτιοδυτικό Αρκάν‐
σας. Η έκταση αυτή βρίσκεται σε μια σχετικά αραιοκατοικημένη περιοχή των Η‐
νωμένων Πολιτειών, με μέσο όρο 85 κατοίκους ανά τετραγωνικό μίλι. Σε συνδυα‐
σμό με την πρωινή ώρα του ατυχήματος (8:00 τοπική ώρα), οι πιθανότητες τραυ‐
ματισμού κάποιου κατοίκου που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο εκείνη την ώρα υ‐
πολογίστηκαν στο 9 με 24%. Αυτό βοήθησε στο να περιοριστούν οι ζημιές από την
πτώση των κομματιών σε υλικές, μόνο, καταστροφές.
Αν και οι Αρχές είχαν ενημερώσει για τους κινδύνους από την τοξικότητα ορι‐
σμένων κομματιών του λεωφορείου, παρουσιάστηκαν σύντομα φαινόμενα πώλη‐
σης συντριμμιών του Κολούμπια στο διαδίκτυο.[27] Κατά τις πρώτες μέρες της έ‐
ρευνας, η αστυνομία του Τέξας ανακοίνωσε πως ανακαλύφθηκαν ανθρώπινα μέ‐
λη, τα οποία πιστοποιήθηκε πως άνηκαν στο πλήρωμα του Κολούμπια. Ανάμεσα
στα συντρίμμια που περισυλλέγησαν ανακαλύφθηκε και ένα φιλμ 13 λεπτών, το
οποίο κατέγραφε τις κινήσεις και διαλόγους των αστροναυτών από τη στιγμή της
έναρξης της διαδικασίας επανεισόδου στη γήινη ατμόσφαιρα. Η κινηματογράφη‐
ση, από τα ίδια τα μέλη της αποστολής, σταματούσε 4 λεπτά πριν από την έναρξη
της αποσύνθεσης του Κολούμπια και 11 λεπτά πριν την οριστική απώλεια του
στίγματος του διαστημοπλοίου από το Κέντρο Ελέγχου. Στο φιλμ, τέσσερα από τα
επτά μέλη της αποστολής (Χάσμπαντ, ΜακΚούλ, Τσάολα και Κλαρκ) φαίνονταν να
προβαίνουν στις συνηθισμένες προετοιμασίες, κατέγραφαν τις λάμψεις που προ‐
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καλούνται από την πρόσκρουση μορίων της ατμόσφαιρας στο εμπρόσθιο τμήμα
του διαστημοπλοίου κατά την είσοδο σε αυτή και συζητούσαν με ενθουσιασμό
σχετικά με το φαινόμενο.
Η διαδικασία συλλογής διήρκησε αρκετούς μήνες. Σε αυτή έλαβαν μέρος πε‐
ρισσότεροι από 25.000 άνθρωποι, σε επίγειες και εναέριες έρευνες καθώς και έ‐
ρευνες εντός των λιμνών της περιοχής, καλύπτοντας μια έκταση που πλησίαζε το
μέγεθος της πολιτείας του Κονέκτικατ. Συνολικά, συλλέχθηκαν πάνω από 84.000
διαφορετικά κομμάτια από το διαστημικό λεωφορείο, τα οποία κάλυπταν το 38%
του καθαρού βάρους του οχήματος. Το κομμάτι που συλλέχθηκε δυτικότερα ανα‐
καλύφθηκε στην περιοχή Λίτλφιλντ του Τέξας. Επρόκειτο για το κομμάτι της θερ‐
μικής θωράκισης που αποκολλήθηκε κατά την είσοδο του Κολούμπια στον εναέριο
χώρο του Τέξας. Το ανατολικότερο εύρημα συλλέχθηκε στην περιοχή Φορτ Πολκ,
στη Λουιζιάνα. Από τα πιο σημαντικά κομμάτια που συλλέχθηκαν,προσφέροντας
πολύτιμες πληροφορίες για την εργασία της επιτροπής για τη διερεύνηση του α‐
τυχήματος, ήταν το βοηθητικό σύστημα δεδομένων Modular Auxiliary Data
System. Τα δεδομένα του συστήματος, που προέρχονταν από 800 διαφορετικούς
αισθητήρες καταγεγραμμένα σε 9.400 πόδια μαγνητικής ταινίας, προμήθευσαν με
εκατομμύρια πληροφορίες τους αναλυτές της επιτροπής. Τα δεδομένα αυτά δεν
μεταδίδονταν ούτε μέσω τηλεμετρίας στο Κέντρο Ελέγχου, ούτε στο πιλοτήριο του
λεωφορείου.

Διαστημικό Λεωφορείο COLUMBIA
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ΑΚΡΩΤΉΡΙΟ ΚΑΝΆΒΕΡΑΛ, FL ‐ DEC 28:
το διαστημικό λεωφορείο Explorer εμφανίζεται στη NASA,

Ο Πύραυλος Soyuz με τα Ολυμπιακά χρώματα
μεταφέρεται για εκτόξευση στο κοσμοδρόμιο
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Το πλήρωμα του Soyuz –MS‐03
Peggy, Oleg and Thomas in front of Soyuz

Ο διεθνής Διαστημικός Σταθμός

Το διάστημα δεν είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και πάντα ενυπάρχει ο κίνδυ‐
νος ατυχήματος. Όπως και στον αέρα για να φθάσουμε να πετάμε με τον μικρότε‐
ρο πιθανό κίνδυνο χρειάστηκε μια και πλέον εκατονταετία έτσι και στο διάστημα
για να επιτύχουμε ασφαλείς πτήσεις θα απαιτηθεί χρόνος, θα συμβούν ατυχήματα
και μέσα από την έρευνα και ανάλυση τους θα βελτιωθούν τα υλικά, η τεχνολογία
και η εμπειρία του ανθρώπινου παράγοντα. Ίσως αργότερα να βρεθούν και τρόποι
διαφυγής και σωτηρίας των ίδιων των αστροναυτών σε περίπτωση καταστροφής
του διαστημοπλοίου τους για πτήσεις εγγύς της Γης ή και παροχής σωστικής βοη‐
θείας από άλλα ιπτάμενα διαστημόπλοια, όπως συμβαίνει στην θάλασσα με τους
ναυαγούς. Ως τότε η ανθρωπότης στο «κενοτάφιο του αγνώστου αστροναύτη» θα
καταγράψει και άλλα πολλά θύματα και άλλες πολλές αποτυχίες, αλλά η προσπά‐
θεια του ανθρώπου να κατακτήσει το διάστημα‐είτε με επανδρωμένες πτήσεις εί‐
τε με μη επανδρωμένα οχήματα ή με ρομπότ‐ θα συνεχιστεί ως την κατάκτηση
του. Το όριο του ανθρώπου είναι το Σύμπαν.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ζούμε όντως σε κοσμοϊστορική εποχή και σε καμπή της ιστορίας. Ο άνθρωπος
της τεχνολογίας δίνει τη θέση του στον διαστημικό άνθρωπο, ο οποίος κάνει τα
πρώτα βήματα στο εγγύς διάστημα και με τα δημιουργήματα του και στο εξωηλι‐
ακό τοιούτο. Ο σημερινός άνθρωπος, καίτοι θεωρεί τον εαυτό του ως γήινο και το
κέντρο του κόσμου, συνεχίζει να ζει μέσα στο άπειρο σύμπαν. Η νοητική μας ικα‐
νότητα δυσκολεύεται να συλλάβει τα προβλήματα εν τω συνόλω τους. Η ουσία
διασκορπίζεται μέσα στην υπερεξειδίκευση, που επέφερε μεν τον κατακερματισμό
της εργασίας αλλά και το τεράστιο μειονέκτημα της κατάτμησης της γνώσης. Τού‐
το έχει σαν αποτέλεσμα να αδυνατεί να αντιληφθεί την συνολική πραγματικότη‐
τα.Οι άπειρες εξειδικευμένες πληροφορίες, που μας κατακλύζουν, δεν συνδυάζο‐
νται για να τροφοδοτήσουν μια ολοκληρωμένη γνώση που θα οδηγήσει σε μια συ‐
γκροτημένη σκέψη.
Η επιστημονική και τεχνολογική υπερπληθώρα πληροφοριών θέτει σε δεύτερη
μοίρα την κλασσική (ανθρωπιστική) παιδεία η οποία τρέφει τη γενική νοημοσύνη
και αντιμετωπίζει τις σοβαρές αναζητήσεις του ανθρώπου για το συνολικό καλό. Η
γνώση κρατιέται από ειδικούς και οι πολίτες είναι σε χαοτική υστέρηση των συγχρό‐
νων εξελίξεων. Τούτο συνιστά εμπόδιο στις εξελίξεις και κίνδυνο ανατροπής της
«κοινωνίας της γνώσης» και επιστροφής σε νέο μεσαίωνα. Οι δυνάμεις του σκότους
και καθυστέρησης είναι αρκούντως ισχυρές ώστε να κάνουν επιθετική επιστροφή,
σαν αυτή που έβαλε φραγμό στον Ελληνικό Πολιτισμό τον 3ον μ.Χ. αιώνα.
Η επιστημονική γνώση δεν είναι δόγμα. Συνέχεια αλλάζει! Οι καινούργιες θεω‐
ρίες δεν ανατρέπουν τις παλιές. Συμπληρώνουν τις παλιές. Η Θεωρία της Σχετικό‐
τητας δεν ανέτρεψε τον Νεύτωνα, συμπλήρωσε και επέκτεινε τη Νευτώνεια Φυσι‐
κή. Ο καταρράκτης των παρεχομένων πληροφοριών δημιουργεί στο άτομο και
στην κοινωνία αταξία (ταραχή), και συχνά ψευδή συναισθήματα φόβου, μίσους,
έρωτα, φιλίας κ.α τα οποία μπορούν να μας τυφλώσουν τον γενικό σκοπό, όπως
φυσικά και το ατομικό μας συμφέρον. Η συναισθηματικότητα μπορεί να πνίξει τη
γνώση και την λογική, όπως μπορεί και να την εμπλουτίσει. Η καθαρή επιστημονι‐
κή γνώση δεν μπορεί να επιλύσει από μόνη της τα φιλοσοφικά, τα ηθικά και τα
αισθητικά προβλήματα. Ο θάνατος της φιλοσοφίας είναι αιτία των σύγχρονων
προβλημάτων και της κρίσεως. Ο πολίτης έχει γίνει μονάδα και δεν αναλαμβάνει
τις ευθύνες του αλλά τις μεταθέτει στους άλλους. Η δημοκρατία μας έχει και αυτή
εκφυλιστεί σε κυριαρχία των ολίγων κροίσων και ειδικών επί των πολλών.
Ο Λόγος, το κύριο όργανο αντίληψης της πραγματικότητας, περιορίζεται μόνον
στα υλικά αγαθά και στο κέρδος και αφήνει απ’ έξω τα λοιπά ανθρώπινα προβλή‐
ματα. Ο άνθρωπος εκλαμβάνεται μόνον σαν υλιστικό υποκείμενο, ενώ έχει πνεύ‐
μα και ψυχή. Τα συστήματα των ιδεών (θεωρίες, ιδεοληψίες) κυρίως όταν είναι
κλειστά και αδοκίμαστα οδηγούν σε φοβερά λάθη, αλλά και τα στερεότυπα του
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παρελθόντος εμποδίζουν την εξέλιξη της κοινωνίας. Σε αυτήν την κατηγορία πρέ‐
πει να συμπεριλάβουμε και τις κοσμοπολιτικές αβραμικές θρησκείες.
Ο εικοστός αιώνας επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό τα ανθρώπινα όρια και άνοι‐
ξε νέους ορίζοντες στο διάστημα. Ταυτόχρονα η ζωή μας, το ωραιότερο δώρο, που
είναι εξαρτημένη και από τυχαία γεγονότα έγινε πιο αβέβαια, ένα στοίχημα που
ενσωματώνει την αβεβαιότητα στην πίστη ή την ελπίδα.
Προκύπτει λοιπόν μια ουσιαστική μεταρρύθμιση της νοοτροπίας μας, μια
στροφή σε μια ολιστικη και πολύτροπη μάθηση που θα ευνοούσε την ανάδυση
μιας πληρέστερης αντίληψης για την συγκρότηση του συνόλου της ζωής μας στη
Γή. Τούτο είναι σήμερα περισσότερο από άλλοτε αναγκαίο διότι διαθέτουμε υ‐
περκόσμιες δυνάμεις καταστροφής και βρισκόμαστε μπρος στην πρόκληση να
εισδύσουμε πιο βαθιά στο διαστημικό χώρο. Πριν όμως πρέπει να αποκτήσουμε
μια συμπαντική συνείδηση.
Οι Έλληνες, πρωτοπόροι στην ανθρωπιστική παιδεία προσωποποίησαν τη νοη‐
μοσύνη με την Θεά Μήτι. Αυτή σύμφωνα με την Ελληνική Αρχαιολογία ήτο η πρώ‐
τη σύζυγο του Δία και Μητέρα είχε τη Θεά της Σοφίας Αθηνά (όντως υπέροχος
συμβολισμός!). Συνιστούσε το σύνολο των διανοητικών και ηθικών ικανοτήτων
ήτοι: Φρόνηση, Σωφροσύνη, Ανδρεία και Δικαιοσύνη. Ο Οδυσσέας ονομαζόταν
πολυμήτις και πράγματι ο Έλληνας είναι ευρηματικός, πολυμήχανος και πολύτρο‐
πος «Οδυσσέας», παρότι πρόσφατα η παιδεία μας τείνει να του στερήσει λόγω ι‐
δεοληψίας τα εν λόγω χαρίσματα.
Με αυτή την ικανότητα ο άνθρωπος έχει χαρακτηριστεί, ως homo sapiens,
demens, faber, ludens, economicus κοκ. Η δυνατότητα αυτή οφείλεται στην ανά‐
πτυξη της λογικής του, αλλά δεν αρκεί μόνον αυτή για να αναγορευτεί ανθρώπινη
αρετή. Χρειάζεται και η βούληση, η παιδεία. Η ανθρώπινη αρετή συνιστά δύναμη
για πράξη του αγαθού. Το καλό εν πνεύματι και εν αληθεία. «Μέτρον άνθρωπος»
όπως είπε ο Πρωταγόρας. Η αρετή της ολιστικής νοημοσύνης συνιστά το κατώφλι
(ουδό) της ανθρωποποίησής μας.
Πριν από την Οδύσσεια του διαστήματος ο άνθρωπος πρέπει να τακτοποιήσει
το πατρικό του σπίτι που είναι η Γη μας και η ψυχή του. Τώρα αμφότερα είναι σε
μέγιστη αταξία. Να κάνει τη Γη μια ευχάριστη όαση.
Ρωτήθηκαν Έλληνες διανοούμενοι από όλο το φάσμα των επαγγελμάτων με την
στερεότυπη ερώτηση; «Υπάρχει θεός;» Οι Απαντήσεις των εν συντομία είναι:
Η Παντοδύναμη Ανάγκη
Δημιουργία από το Τίποτα
Τα Πάντα Προυπήρχαν εν Δυνάμει
Το Μυστικό Σενάριο
Η Αλήθεια έχει Ανάγκη της Πίστης
Το Σύμπαν είναι Μαθηματική Πράξη
Ας Κοιτάξουμε τα Γήινα
Οι Υπερ‐Υπολογιστές θα δώσουν την Λύση
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Το Μέλλον μας Επιφυλάσσει Παράδοξα
Πιστεύω αλλά δεν Μπορώ να το Αποδείξω
Είναι Άδικος ο Θάνατος δίχως Επιστροφή
Ανοησίες Ανθρωποειδών οι θεοί
Δεν Υπάρχει Τελικός Σκοπός στον άνθρωπο και στο σύμπαν
Η Καλοσύνη είναι το Παν ‐ Αγάπη ο Θεός
Αλήθεια είναι η Επιστήμη και Επιστήμη η Νέα Θρησκεία
Ο Ορισμός της Αντικειμενικότητας
Ο Εξωγήινος Παράγων
Εσείς Σε Ποιά Κατηγορία Ανήκετε;
Εγώ πιστεύω ότι θεός είναι ό,τι δεν γνωρίζουμε και επομένως θα ανακαλύ‐
ψουμε το θεό όταν θα βρούμε την υπέρτατη αλήθεια. Ως τότε σέβομαι την Πα‐
τρώα Ιδεοκρατική Ελληνική Θρησκεία των 12 Θεών του Ολύμπου και την προτιμώ
έναντι των άλλων γιατί αποτελεί την βάση του Ελληνικού φιλοσοφικού στοχα‐
σμού.
Αγαπητή/έ αναγνώστρια/η Θα θεωρήσω ότι πέτυχα του σκοπού μου αν με το
παρόν βιβλίο σου μετέδωσα μαζί με τις γνώσεις για το σύμπαν και την αμφισβή‐
τηση. Αν σου έδωσα να εννοήσεις ότι τίποτα δεν είναι τελικό ή οριστικό, « τα πά‐
ντα ρει» και η ύλη είναι θνητή και φθαρτή. Ακόμη θα θεωρήσω ότι πέτυχα αν σε
προβλημάτισα πάνω στις ψευδαισθήσεις των αισθήσεων μας για τον προσωρινό
υλικό μας κόσμο. Το μόνο αθάνατο στο σύμπαν είναι ο Λόγος. Ο συνδετικός δε
κρίκος του προσωρινού υλικού ανθρώπου με τον αθάνατο πνευματικό άνθρωπο
είναι η Συνείδηση και ο Ερως (αγάπη) που πρέπει να κοσμεί κάθε άνθρωπο. Αυτά
είναι τα μοναδικά αθάνατα συστατικά που δεν χάνονται διότι καταγράφονται στο
Νοοτεχνείο του συμπαντικού Διός.
Αγαπητή/έ αναγνώστρια/η περισσότερα θα διαβάσεις στο: «ΣΥΜΠΑΝ: ΤΟ ΝΥ‐
ΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΡΑΣ». Εκεί θα βρεις επιστημονικές, φιλοσοφι‐
κές, θεολογικές και κοινωνιολογικές θεωρίες, απόψεις και σπάνιες φωτογραφίες
του Κόσμου, οι οποίες θα σου δώσουν το έναυσμα για περαιτέρω εξερεύνηση του
Σύμπαντος και αναθεώρηση της εννοίας του Θεού. Καλό διάβασμα.

302

303

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Στήβεν Χώκινγκ: Εικονογραφημένος οδηγός για το Σύμπαν
Τάξη και χάος Εκδόσεις: Πνευματικός Γ. Α. Συγγραφείς: Χρόνης Πολυμίλης
Περί αστέρων και συμπάντων Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2005)
Higgs: Το σωματίδιο του Θεού, Εκδόσεις: Τραυλός (2012)
Το σύμπαν που αγάπησα Εκδόσεις: Δίαυλος (1999), Συγγραφείς: Μάνος Δανέζης
Μαύρες τρύπες που εξαχνώνονται. Το χαμένο στοίχημα του Stephen Hawking
Εκδόσεις: Άγρα (2008) Συγγραφείς: Monica Colpi
Σύμπαν και σωματίδια Εκδόσεις: Χριστάκης (2009) Συγγραφείς: Χρίστος Γεωργού‐
σης
Περί χρόνου Εκδόσεις: Πουκαμισάς (2008) Συγγραφείς: Paul Davies
Στο κέντρο της απεραντοσύνης Εκδόσεις: Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
Τα παιδιά του ήλιου Εκδόσεις: Κάτοπτρο (2002) Συγγραφείς: André Brahic
Αστροφυσική Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2003)
Αστροφυσική Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2004)
Συμπαντικό τζακ‐ποτ Εκδόσεις: Αβγό (2007) Συγγραφείς: Paul Davies
Γενική σχετικότητα Εκδόσεις: Τραυλός Συγγραφείς: Bernard F. Schutz
Η αρχή και τέλος: Η ιστορία του σύμπαντος, Εκδόσεις: Πλανητάριο Θεσσαλονίκης
(2009)
Large 20160721235954 to atheato sympan
Το αθέατο σύμπαν, Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2000)
Το σύμπαν που αγάπησα, Εκδόσεις: Δίαυλος (1999) Συγγραφείς: Μάνος Δανέζης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΟΥΛΟΣ: ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΑ
ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ: Περί Φύσεως, Εκδ. Του Εικοστού Πρώτου
Ιωάννη Πασσά: ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ,, Εκδ. Εγκυκλοπαίδεια «Ηλιος»
Ιωάννη Πασσά, ΤΑ ΟΡΦΙΚΑεκδ. Εγκυκλοπαίδεια «Ηλιος»
Διονυσίου Σιμόπουλου: Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ,, Εκδ. Ερευνητές
Αντρέ Μπονάρ: Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,, Ιστορική Βιβλιοθήκη Θεμέ‐
λιο
Universe ‐ Wikipedia, the free encyclopedia
Universe, The Universe, Expanded Universe at SPACE.com
Report an Error in a Light and Matter Book
Beyond Earth, edited by Bob Krone
Astronomical Image Processing Tutorials by Donald P. Waid
Astrophoto: Orion Deep field Image by: Robert Gendler
Astrophoto: The Horsehead Nebula Image by: Filippo Ciferri
Astrophoto: M31 Image by: Takayuki Yoshida
Astrophoto: M83 Image by: R Jay GaBany
Bootes Panorama. Image credit: NASA/CSC/CfA/R. Hickox

304
Κ. Χ Κωνσταντινίδη: ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ & ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ,, Εκδ. 21ος αιών, Χάρυ Πατση,
Αθήνα
Κ. Χ Κωνσταντινίδη: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΦΑ: Εκδ. Λογοθέτη, Αθήνα
Κ. Χ. Κωνσταντινίδη: ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ,, Εκδ. Νέα Θέσις
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Φυσικά, Εισαγωγή, μετάφραση σχόλια Νικ. Κυριοπούλου, εκδ. Πά‐
πυρος 1975
ΓΟΡΓΙΟΥ Περί του μη Οντος, Μελέτη‐Μετάφραση Τερ Πεντζ‐οπούλου‐Βαλαλά, εκδ.
Ζήτρου, Θες/νίκη 1999
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ Περί Φύσεως, φιλοσοφική ερμηνεία των αποσπασμάτων Χ. Λαμπρί‐
δου, εκδ. Κλειώ,:Πάτραι
ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ, Πρόλογος, εισαγωγή, μετάφραση, Γεωργ. Καραγιάννη, εκδ. Ζήτρου,
Θεσσαλονίκη 2003
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Θεαίτητος, εισαγωγή, μετάφραση,Τάκη Δημοπούλου, εκδ. Παπύρου,
Αθήναι, 1975
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Σοφιστής, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Δημ. Γληνού, εκδ. Ζαχαρό‐
πουλου, Αθήναι
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Τίμαιος, εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Α. Παπαθεοδώρου, εκδ.
Παπύρου, Αθήναι 1975
Φρ. Νίτσε, ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ, Αθήναι 1961
Ο ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, του Παν. Μαρίνη, Νέα Θέσις, Αθήνα
Diels Hermann‐Kranz, W.: Die Fragmente der Vorsokratiker, 12B1.
Πλάτωνος, Φίληβος, 15b‐17a, 23c‐25b.
Βέικος, Θ.: Οι Προσωκρατικοί Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1988.
G.H. Kahn, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, New York
and London 1964 (1960)
P. Seligman, The "Apeiron" of Anaximander, London 1962.
Theodossiou, E. and Danezis, E., 2001. The Universe I loved.
An Introduction to Astrophysics, Diavlos Publ., Athens 2001.
Νιάρχος, Κ.: «Φιλοσοφείν – Εισαγωγική προσέγγιση».
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήναι 1996.
Νιάρχος, K.: «Προβλήματα τη Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας».
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1997.
Αριστοτέλους Φυσική Ακρόασις Γ4, 203 b11.
Jaeger, W., 1964, The Theology of the Early Greek Philosophers,
(Transl. E.S. Robinson), Oxford, Clarendon Press, pp. 25‐28.
Narlikar, J.V., What if the big bang didn't happen; New Scientist,

305

306

307

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ......................................................................................................... 17
1ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ....................................................... 21
Οι Θεωρίες της Σχετικότητος.................................................................................... 29
Χώρος: Το Μυστήριο των Μυστηρίων ..................................................................... 33
Ο Κόσμος της Ύλης από το Φως ............................................................................... 34
2ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ............................................ 38
Τι είναι το Σύμπαν και από τι αποτελείται;.............................................................. 38
Ορισμός Σύμπαντος.................................................................................................. 38
Το Σύμπαν Δημιουργός των Πάντων ........................................................................ 39
Εχει η Φύση Σκοπούς; .............................................................................................. 42
Η Θεωρία της Διαρκούς Καταστάσεως .................................................................... 43
3ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ .......................................................... 45
4ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ......................................................... 54
Τα πάντα μέσα στο Σύμπαν είναι ενέργεια; ............................................................ 54
Το Χάος Δημιουργός Κόσμων ................................................................................... 60
Πρωτογενείς Διακυμάνσεις ...................................................................................... 63
5ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ‐ΧΟΡΔΩΝ‐ΥΠΕΡΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ............... 66
Προβλήματα Θεωρίας Χορδών σε Σύμπαν 10 Διαστάσεων .................................... 69
Το πείραμα Νανόπουλου ......................................................................................... 70
6ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ....................................... 74
Πόσες διαστάσεις έχει το Σύμπαν; ........................................................................... 75
Σχηματισμός Γαλαξιών και Ουρανίων Σωμάτων...................................................... 81
7ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΛΑΝΕΣ ΟΠΕΣ ...................................... 85
Μελανές Οπές .......................................................................................................... 89
8ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ‐ΠΑΡΟΝ‐ΜΕΛΛΟΝ ............... 94
Το Θαυματουργό Φωτόνιο ...................................................................................... 96

308
9ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ .................................................. 102
10ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΑΣ ........................................... 106
Υδρογόνο: Το Καύσιμο του Σύμπαντος .................................................................. 109
Οι Συζυγείς Αστέρες ............................................................................................... 117
11ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ................................................ 119
12ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ .......................................... 132
13ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ........................ 136
Η Κυματοσυνάρτηση Ψ –Πτώση Ντερεμινισμού ................................................... 137
14ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ‐ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ................................ 145
Πολλαπλά Σύμπαντα .............................................................................................. 152
Υπάρχουν άλλα Σύμπαντα; .................................................................................... 157
15ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΧΡΟΝΟΣ: ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ .............................. 158
Νέες Απόψεις στην Φυσική.................................................................................... 161
Αμφισβήτηση: Κινητήρια Δύναμη της Προόδου ................................................... 162
Εσαεί εσταυρωμένος ο Ελληνισμός ....................................................................... 162
16ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΠΑΤΡΩΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΓΑΜΟΣ ΔΙΟΣ – ΗΡΑΣ ............................ 165
Πατρώα Ιδεοκρατική Θρησκεία ............................................................................. 165
Η λατρεία του Ηλίου .............................................................................................. 172
Η Γραμμή του Μετώπου Ύλης και Αντιύλης........................................................... 173
Η Ιερά Σύλληψη ...................................................................................................... 173
17ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: Η ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ................................................... 175
Ταξίδι στο Σύμπαν .................................................................................................. 175
18ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΤΟ ΧΑΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΖΩΗΣ............................................... 183
Συμπαντικές Κατεδαφίσεις .................................................................................... 184
19ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ – ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ .......................................... 189
Παρανοήσεις και Ασάφειες της BIG BANG ............................................................ 189
Είναι το Σύμπαν Στατικό; ........................................................................................ 196
20ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ .................................................. 198
21ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ................... 207
22ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: Η ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ................................................... 218
23ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ................. 223
Η απειρία των Κόσμων στην Αρχαιοελληνική Σκέψη ............................................ 231

309
24ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ............................. 233
Συμπαντική Συνείδηση ........................................................................................... 233
25ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ .............................................. 238
Ο Συμπαντικός Υπεράνθρωπος .............................................................................. 246
26ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΙΟΓΕΝΩΝ – ΑΤΛΑΝΤΩΝ ................................. 249
27ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ .......... 259
Οι Πέντε Πυλώνες του Συμπαντικού Ανθρώπου ................................................... 259
Η Εξελικτική Πορεία του Οντος .............................................................................. 260
28ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: Η ΑΝΤΗΧΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ .................... 267
29ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΗΝΙΟΧΟΥ ΚΑΛΠΑΖΕΙ; .................................... 279
30ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ........ 285
Η Τραγωδία του Κολούμπια ................................................................................... 285
Το δυστύχημα ......................................................................................................... 291
Μετά το δυστύχημα ............................................................................................... 294
ΕΠΙΛΟΓΟΣ ........................................................................................................ 299
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................. 302

