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Καληµέρα .  Τον  κύριο  Σωκράτη! Τηλεφωνώ  

από  το  Πανεπιστήµιο ,  ακούστηκε  µια  

γυναικεία  φωνή  από  την  άλλη  άκρη  της  

τηλεφωνικής  γραµµής .   

∆εν  είναι  αυτή  τη  στιγµή  εδώ ,  απάντησε  η  µια  

από  τις  δυο  αδελφές  του  Σωκράτη .  Θα  

θέλατε  να  του  πω  τίποτα;  

-  Όχι ,  όχι  θα  ξαναπάρω .  

Το  τηλέφωνο  έκλεισε  την  ώρα  που  ο  

Σωκράτης  έµπαινε  στο  µαγαζί  µε  τους  λέβητές  

του .  

«Ευρεσιτεχνίες  Ο  Σωκράτης».  

Ένα  µικρό  µαγαζί  στην  άκρη  της  µικρής  

επαρχιακής  πόλης  όπου  έµενε .  

Αυτός  ένας  άνθρωπος  περίπου  στα  εβδοµήντα ,  

µε  ένα  ζωγραφισµένο  χαµόγελο  πάντα  στο  

πρόσωπό  του  και  µε  θέληση  για  ζωή .  

Τίποτα  πάνω  του  δε  πρόδιδε  το  βαθυστόχαστο  

της  ψυχής  του .  Γαλήνιος  µέσα  στη  φωτιά  

της .  Ανάµεσα  στο  χρόνο  µια  ψυχή  

αδελφικιά .  Καπετάνιος  µοναχός ,  σε  φάρο  

φύλακας .  

Φορούσε  πάντοτε  τα  ίδια  καθαρά  λιτά  ρούχα .  

Ένα  γκρι  κοστούµι  µ’ ένα  γκρι  λινό  

πουκάµισο .  Το  φως  έλειπε ,  όπως  όµως  
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έλειπε  και  κάθε  µαταιόδοξη  µατιά  από  

πάνω  του .  Όµως  η  σκέψη  φωτεινή ,  σύννεφο  

αντάµα  και  κύµα .  

Στη  Γερµανία  κάποτε  µετανάστης ,  δεν  κάθισε  

ποτέ  στο  ίδιο  εργοστάσιο  πάνω  απ’ ένα  

χρόνο .  Μόλις  µάθαινε  τη  δουλειά  και  τα  

χούγια  της  έπρεπε  να  φύγει .  Έπρεπε  κάτι  

καινούργιο  να  υπάρχει  για  να  δει .  Αλλιώς  

γιατί  να  την  κάνει  τη  δουλειά;  Έτσι  και  

αλλιώς  παρακάτω  υπήρχε  και  άλλη  

φάµπρικα  για  να  βγάλει  τα  προς  το  ζείν ,  

που  εξάλλου  θα  του’ δινε  και  κάτι  

καινούργιο  να  µάθει .  

Όλα  τα  όνειρά  του  δεν  εξαντλούνταν  σ’ ένα  

παγερό  γκρίζο  εργοστάσιο  της  Γερµανίας .  

Η  έξω  καταχνιά  του  σκάλιζε  µ’ έναν  µαγικό  

τρόπο  τη  ψυχή .  Οι  µωβιές  πινελιές  των  

πρωινών  εκείνων  στη  Γερµανία  έδιωχναν  

τις  συννεφιασµένες  σκέψεις  του  και  

κρυστάλλωναν  τη  µατιά  του ,  που  έψαχνε  

πάντα  να  βρει    κάτι  καινούργιο .  

∆εν  ήταν  πάλι  λίγες  και  οι  φορές  που  

βραβεύτηκε  για  τις  ευρεσιτεχνίες  και  τις  

έξυπνες  ιδέες  του ,  στα  εργοστάσια  που  

δούλευε  και  που  αφιλοκερδώς  τις  έδινε  

στους  υπεύθυνους  των  εργοστασίων .  

-  Ποιος  ήταν  στο  τηλέφωνο  ρώτησε  ο  

Σωκράτης ;  
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-  Α! ένα  τηλέφωνο  από  το  πανεπιστήµιο  

αποκρίθηκε  η  αδελφή  του ,  όπως  πάντα .  

Ποιος  άλλος  θα  ήταν ;  

Ωραία ,  ξέρω  απάντησε  ο  Σωκράτης  και  

σήκωσε  το  ακουστικό  σχηµατίζοντας  έναν  

αριθµό  που  τον  ήξερε  απ’ έξω .  

 Γεια  σας  απάντησε  ο  Σωκράτης .  Είναι  ο  

κύριος  καθηγητής  εκεί;  

-Ναι  µια  στιγµή  απάντησε  η  γραµµατέας  του .  

Κύριε  Σωκράτη  σας  έψαχνε  ο  κύριος  

καθηγητής ,  συνέχισε  αυτή ,  ενώ  ταυτόχρονα  

τον  συνέδεσε  µε  το  γραφείο  του  κ .  

καθηγητή .  

-Καληµέρα  κύριε  καθηγητά .  Μου  είπαν  πως  

µε  ζητήσατε .  

-Σωκράτη ,  δεν  µπορεί  να  γίνει  αυτό  που  µου  

έδειξες .  Το  σχέδιο  είναι  αρκετά  καλό ,  αλλά  

δεν  µπορεί  να  υπάρξει  τέτοια  µηχανή .  

Ξέρεις  ότι  το  κέντρο  γύρω  από  το  οποίο  

περιστρέφεται  το  σύστηµά  των  τροχών  της  

µηχανής  αυτής   δεν  είναι  σωστά  

υπολογισµένο ,  και  δεν  πρόκειται  να  

λειτουργήσει  στην  πράξη .  

-Κύριε  καθηγητά  ,  διέκοψε  κάπως  διστακτικά ,  

όπως  πάντα  ο  Σωκράτης .  Είστε  σίγουρος  γι’  

αυτό ;  Το  είχαµε  συζητήσει  και  την  

προηγούµενη  φορά .  Πάντως ,  θα  σταµατήσω  

την  έρευνά  µου ,  αν  ενυπόγραφα  πείτε  πως  

δεν  µπορεί  να  λειτουργήσει .  
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-Μα  για  να  βάλω  την  υπογραφή  µου  πρέπει  να  

είµαι  απόλυτα  σίγουρος  και  οπωσδήποτε  να  

το  ξαναδώ .  

-∆ηλαδή  δεν  το  µελετήσατε! Τότε  πως  το  

απορρίπτετε;  

 

 

 

Ο  «ερωδιός», είναι  ένα  ξενοδοχείο ,  χτισµένο  

χαµηλά  στο  όρος  Μαυροβούνι  στους  

πρόποδες  του  οποίου  βρίσκεται  η  λίµνη  

Κερκίνη ,  λίγα  χιλιόµετρα  µακριά   από  την  

πόλη  που  έµενε  ο  Σωκράτης .  

Εκεί  τον  γνώρισα ,  σε  ένα  γεύµα  πολιτικής  

συνάθροισης  πριν  από  κάποιες  πολιτικές  

εκλογές .  Αριστερός  ο  Σωκράτης  στον  τρόπο  

που  ζούσε  και  αντιλαµβάνονταν  τη  ζωή .  

∆εν  θα  έδινε  ποτέ  ούτε  ένα  σχέδιό  του  αλλά  

και  καµιά  ιδέα  του  σε  αµερικάνικο  

Πανεπιστήµιο  και  ας  ήταν  οι  µηχανές  του  

και  οι  ευρεσιτεχνίες  του  να  µην  έβρισκαν  

εφαρµογή  ποτέ .  

Έτσι  λοιπόν  και  όταν  τέλειωσε  η   πολιτική  

συζήτηση  – λόγος  – του  πολιτικάντη  που  

την  οργάνωσε ,  πήγα  και  πλησιάζοντας  

χαιρέτησα  τον  Σωκράτη .  

Κύριε  Σωκράτη  είµαι  ο  Φυσικός  που  κάποτε  

θέλατε  µέσω  κάποιου  κοινού  µας  γνωστού  

να  µε  γνωρίσετε  για  να  µου  πείτε  κάποιες  

ιδέες  σας .   
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-Α! µάλιστα .  Έχω  κάποια  πράγµατα  στο  

µυαλό  µου  και  θέλω  να  τα  συζητήσουµε .  

Ξέρεις ,  εγώ  τελείωσα  µόνο  το  ∆ηµοτικό .  

Έµαθα  όµως  Φυσική   από  τα  σχετικά  

επιστηµονικά  περιοδικά  της  εποχής  µου .  

Εξ’ άλλου  και  ο  πατέρας  µου  ήταν  

εφευρέτης  όπως  και  εγώ .  Θα  ξέρεις  ότι  για  

το  λόγο  αυτό  δεν  µπόρεσα  να  παντρευτώ .  

Μένω  µε  τις  δυο  αδελφές  µου  που  επίσης  

δεν  έχουν  παντρευτεί .  Ίσως  γιατί  κάποια  

παράξενη  δύναµη  µας  τραβούσε  όλους  µαζί .  

-Τι  ακριβώς  είναι  αυτό  που  θέλετε  να  µου  

δείξετε;  

-Ξέρεις  η  ενέργεια  µηδενικού  σηµείου ,  είναι  

κάτι  που  αν  αποδειχθεί  θεωρητικά ,  θα  είµαι  

ο  πρώτος  που  θα  την  έχω  ήδη  αποδείξει  

πειραµατικά  σε  µηχανική  κατασκευή .  Να  . .  

είναι  µια  διάταξη  παραγωγής  ενέργειας  

κάπως  πρωτότυπη .   

Πάντως  αν  θέλεις  έχω  να  σου  δείξω  και  

µερικές  ακόµη  εφευρέσεις  µου ,  που  µπορείς  

αν  θέλεις  να  σου  τις  δώσω  για  να  βγάλεις  

και  µερικά  χρήµατα .  

-Σας  παρακαλώ  κ .  Σωκράτη .  Οι  εφευρέσεις  

είναι  δικές  σας .  Πάντως  θα  ήθελα  να  µου  

δείξετε  και  να  συζητήσουµε  την  πρωτότυπη  

µηχανή  σας ,  που  όπως  λέτε  βρίσκεται  

ακόµη  στα  σχέδια .  Αλήθεια  ποιες  είναι  οι  

γνώσεις  σας  σχετικά  µε  τον  ηλεκτρισµό ;  
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-Όχι  ιδιαίτερα  πολλές .  Μ’ αρέσουν  οι  

µηχανές .  Τα  ηλεκτρονικά  θέλουν  άλλη  

εξειδίκευση .  Έχω  όµως  συνεργαστεί  µε  

ηλεκτρονικούς  για  τις  διάφορες  εφευρέσεις  

µου .  Πάντως  τη  µηχανή  που  θα  σου  δείξω  

µπορεί  να  τη  χρησιµοποιήσει  η  ∆ΕΗ ,  για  να  

παράγει  ηλεκτρισµό .  Θα  σου  δείξω! 

Κάπως  έτσι  έληξε  εκείνη  τη  βραδιά   στον  

ερωδιό  και  τη  λίµνη  η  γνωριµία  και  η  

συζήτηση  µε  το  Σωκράτη .  

Εγώ ,  πριν  φύγω  για  το  σπίτι ,  αποφάσισα  να  

κάνω  µια  βόλτα  στη  λίµνη .  Έτσι  και  αλλιώς  

ήταν  Απρίλιος ,  η  Άνοιξη  φαινόταν  να  έχει  

έρθει  και  η  µυρουδιά  της  φύσης  µε  

χόρταινε  τόσο  νόστιµα .  Η  λίµνη  κάτω  από  

τον  έναστρο  ουρανό  είναι  πανέµορφη .  

Εξάλλου  χρειαζόµουν  λίγη  γαλήνη .  Στο  

σπίτι  επικρατεί  συνήθως  µια  κατάσταση  

αυξηµένης  εντροπίας .  Τα  δυο  παιδιά  µου  

είναι  ακόµη  πολύ  µικρά  και  το  σπίτι  το  

έχουν  µετατρέψει  σε  µια  γνήσια  

πανηγυρική  ατµόσφαιρα .  

Σ’ εκείνον  τον  ουρανό  µε  τα  πολλά  αστέρια  

µπορούσα  να  ονειρευτώ .  Πάντα  µε  µάγευε  η  

ιδέα  πως  όταν  κοιτούσα  τα  αστέρια   στον  

ουρανό  έβλεπα  το  παρελθόν  του  Σύµπαντος  

και  πως  ακόµη  κάποια  από  αυτά  µπορούσε  

και  να  έχουν  µετατραπεί  σε  µαύρες  τρύπες .  

Ήταν  σίγουρο  ότι  το  φως  από  κάποια  αστέρια  

δεν  έχει  φτάσει  ακόµη  σε  εµάς  και  άρα  δεν  
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µπορούµε  να  τα  δούµε .  Εξάλλου  αν  πάλι  

έφτανε  όλο  αυτό  το  φως  από  τα  άπειρα  

αστέρια  που  µας  περιβάλλουν  θα  έπρεπε  να  

κινδυνεύουµε  από  ένα  ολοκαύτωµα .  

Πάνω  στο  χώµα ,  οι  ρίζες  των  δένδρων .  ∆εν  

είχε  σηµασία  αν  ήταν  Απρίλιος  ή  Μάιος  

µήνας .  Ήταν  Άνοιξη .  Περισσότερο  ένοιωθα  

παρά  σκεφτόµουνα .  Έντονες  µυρωδιές  και  

χρώµατα  της  µάνας  φύσης .   

Πολύχρωµα  ανοιξιάτικα  χρώµατα  βασανιστικά  

λιτά ,  µε  υγρό  φως  που  ξεγελά  τα  µάτια  

σου…. Και  πέρα  µακριά  τ’ αγριεµένο  βουνό  

της  ψυχής  µου .  Με  άσπρες  κορυφές ,  

πολυδαίδαλα  κλωνάρια  και  φιδίσια  νερά .  

Ταραχή  στα  κύτταρά  µου .  Κοντοστάθηκα  να  

αφουγκραστώ ,  τα  κύµατα  που  σάλευαν  

πάνω  στα  πράσινα  στάχυα .  Εικόνες  που  µε  

κύκλωναν  από  παντού  και  µε  έκαναν  να  

νοιώθω  σαν  περιπλανώµενος ,  τελευταίος  

επιζών  σε  αυτό  το  καταφύγιο  τη  γη .  

Εικόνες  που  πολλαπλασιάζουν  και  

γιγαντώνουν  τα  αισθήµατα  σε  µια  

ατέλειωτη  διαδροµή  φωτός .  Είναι  πράγµατι  

Άνοιξη .  

Η  ραθυµία  του  καλοκαιριού  µπορεί  να  ήταν  

κοντά ,  όµως  τώρα  η  φύση  βιάζονταν .  

Αλησµόνητες  και  νοσταλγικές  επιθυµίες .  Με  

κύκλωναν  αναµνήσεις .  Ευάλωτος ,  

περισσότερο  τώρα  παρά  ποτέ .  Όλα  αυτά  
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τρυπούσαν  την  ψυχή  µου  και  µάραιναν  τα  

όνειρα  µου .  

Πως  περνάει  τόσο  γρήγορα  ο  χρόνος ;  

Πρέπει  να  βάλω  το  κυκλάµινο  σε  µεγαλύτερη  

γλάστρα .  Και  το  γεράνι  µου  θέλει  

περισσότερο  χώρο  σκέφτηκα .  

Όλα  αυτά  τα  µικρά  που  παρατείνουν  τη  ζωή  

τα  είχα  ξεχάσει .  Είχα  βυθιστεί  σ’ αυτές  τις  

αλλόκοτες  σκέψεις  όπως  ο  Ήλιος  στο  

σκοτάδι .  Όµως  αυτό  είχε  γίνει  τόσο  

απότοµα ,  όπως  η  πέτρα  βυθίζεται  στο  νερό .  

Και  το  λουλούδι  αργεί  ν’ ανθήσει .  Όµως  πριν  

απ’ αυτό  χρειάζεται  ο  σπόρος ,  που  θα  πέσει  

στη  γη  και  µέσα  από  µια  πρόστυχη  και  

γόνιµη  ερωτική  σχέση  θα  ξεπεταχτεί .  

Προσπαθούσα  µέσα  από  όλα  αυτά  τα  αρώµατα  

της  φύσης  να  βρω  ποιο  ήταν  το  πραγµατικό  

ρίσκο  που  έπρεπε  να  πάρω .  Να  βρω  το  

µονοπάτι  µέσα  από  τους  ήχους  και  τα  

αρώµατα  που  έπρεπε  να  ακολουθήσω .  

Ένα  γυναικείο  κεντητό  φόρεµα  τόσο  παράξενο  

αυτή  η  πανδαισία  αυτή  την  ωραία  της  

στιγµή  ήταν  η  φύση .  

Τα  έβλεπα  όλα  µ’ αυτόν  το  δικό  µου  τρόπο  

και  πετούσα  από  πάνω  µου  τις  στάχτες  που  

άφησε  ο  χρόνος  που  περνούσε  από  πάνω  

µου .  Ήµουν  πλέον  έτοιµος  για  µια  µεγάλη  

αλλαγή .   
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Έχω  µια  επιλογή .  Σαν  την  άµµο  που  θέλει  να  

γίνει  γυαλί ,  την  κάµπια  πεταλούδα .  Θέλω  

να  ζήσω .  Να  νοιώσω  τον  κρύο  αέρα .  

Να  νοιώσω  τον  παγωµένο  άνεµο  απ’ τα  βουνά ,  

το  ζεστό  µεσηµέρι  του  καλοκαιριού .  Να  

πιάσω  την  άµµο ,  να  θαυµάσω  το  καθάριο  

γυαλί ,  να  χαρούν  τα  µάτια  µου  την  

πεταλούδα .  Να  νοιώσω  την  αγωνία  της  

κάµπιας .  Έχω  µια  επιλογή  να  σπάσω  το  

γυαλί .  

Είχε  περάσει  πλέον  αρκετή  ώρα .   

Ξηµέρωµα ,  έξω  από  τα  φυλακή  µου .  

Κάθε  ήχος  µου  φαινόταν  πρωτόγνωρος .  Σαν  

ανάσα  πάνω  στο  λαιµό  µου .  Ένα  κάψιµο  

στα  στήθια  µου .  ∆εν  ξέρω  αν  είναι  όλα  

τόσο  αθώα  ή  ο  ενθουσιασµός  µου  

οφειλόταν  σε  κάτι  πιο  απόκοσµο  και  

µακρινό .  

Κάτι  πάνω  από  τη  σελήνη  και  πάνω  από  το  

συνηθισµένο  χωροχρονικό  διάστηµα  που  

ζούµε  µε  ασφάλεια .  Όλα  σε  αυτή  την  εξοχή  

έµοιαζαν  ταυτόχρονα  σα  νύχτα  αλλά  και  σα  

µέρα .  

Ένα  παράξενο  αντάµωµα  του  παρελθόντος  και  

του  µέλλοντος .   

Κάπως  έτσι  βυθισµένος  σε  σκέψεις  λίγο  

επιστηµονικές  και  πολύ  φανταστικές ,  

τέλειωσε  η  βόλτα  στη  φωτεινή  λίµνη  και  

στα  σκοτεινά  σοκάκια  από  µαύρες  τρύπες  

του  µυαλού  µου .  
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Άφησα  να  περάσει  λίγος  καιρός  και  τελικά  

µια  µέρα  εµφανίστηκα  έξω  από  το  µαγαζί  

του  «Λέβητες  – Ευρεσιτεχνίες  Ο  

Σωκράτης».  

Πάντα  µε  το  χαµόγελο  ο  Σωκράτης  µε  

οδήγησε  µέσα  στο  µικρό  του  γραφειάκι  και  

χωρίς  να  καθίσει  µου  έδωσε  το  παρακάτω  

σχέδιο  
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ενώ  αµέσως  µου  έδωσε  και  ένα  φύλλο  µε  τις  

επεξηγήσεις  της  λειτουργίας  της   

µηχανής  του ,  όλα  γραµµένα  στα  κεφαλαία .  
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«ΤΟ  ΟΛΟΝ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ  

ΤΑ  ΕΞΗΣ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ .  

ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΙΒΩΤΙΟΝ  ΛΑ∆ΙΟΥ  ΚΑΙ ΒΑΣΗ  

ΤΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  Α  

ΑΠΟ  ΕΝΑΝ  ΕΝΣΦΑΙΡΟ  ΤΡΙΒΕΑ  

(ΡΟΥΛΕΜΑΝ)………………………… 

…………………………………………………. 

ΚΑΙ ΕΧΟΜΕ  ΜΙΑ  ΝΑ  ΤΗΝ  ΠΟΥΜΕ  

ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ .  

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ  ΟΤΑΝ  ΤΟ  ΟΣΤΗΡΙΟ  ΑΛΛΑ  

ΚΑΙ Ο  ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ  Ε .  ΚΑΙ Γ .  ΕΛΘΟΥΝ  

ΣΤΑ  ΣΗΜΕΙΑ  (ΣΧΕ∆ΙΟ) 

ΕΧΟΥΝ  ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ  ΚΥΚΛΟ  360
0
 ΚΑΙ  

ΦΥΣΙΚΑ  ΕΝΑ  ΕΡΓΟ .  

      

  ΟΛΑ  ΑΥΤΑ  ΦΥΣΙΚΑ  ΚΑΙ ΜΕ  ΚΑΠΟΙΑ   

       ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΣΤΑ  

ΦΡΑΓΚΑ» 

 

Η  αλήθεια  είναι  πως  όλα  αυτά  µου  φάνηκαν  

καταρχήν  ακαταλαβίστικα  και  πολύ  

µπερδεµένα .  

Αν  και  οι  έννοιες  όπως  ροπή ,  έργο ,  ελατήριο  

µου  ήταν  γνωστές  υπήρχαν  και  άλλες  όπως  

ρουλεµάν ,  συρµατόσχοινα ,  κιβώτια  κ .λ .π .  

που  ίσως  ένας  µηχανικός  θα  ήταν  

αρµοδιότερος  να  τα  εξηγήσει .  

-Και  πως  λειτουργεί  αυτή;  ρώτησα  το  

Σωκράτη .  
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-Αρκεί  να  δώσουµε  µια  φορά  ενέργεια  στο  

ελατήριο .  Τότε  η  µηχανή  πραγµατοποιεί  µια  

περιστροφή  και  στη  συνέχεια  ξανά  το  ίδιο  

και  το  ίδιο  κ .ο .κ .  

-Μα  οι  τριβές  Σωκράτη! Κάποια  στιγµή  το  

σύστηµα  θα  σταµατήσει  να  περιστρέφεται .  

-Τριβές  όµως  υπάρχουν….. µε  διέκοψε  και  

στον  πρώτο  κύκλο  και  όµως  ο  δακτύλιος  

έρχεται  στην  ίδια  θέση .  

-Νοµίζω ,  ότι  δεν  είναι  ακριβώς  η  ίδια  θέση  µε  

την  αρχική ,  αλλά  λίγο  χαµηλότερα .  

-Ναι!, µα  αν  ήταν  έστω  και  λίγο  χαµηλότερα  

ειδικά  σε  αυτή  την  κατασκευή ,  ο  δακτύλιος  

θα  σταµατούσε  να  περιστρέφεται  από  τον  

πρώτο  κύκλο .  Άρα  αφού  κάνει  έναν  κύκλο ,  

θα  κάνει  και  άπειρους .  Η  θέση  που  έχει  

φτάσει  µετά  τον  πρώτο  κύκλο  είναι  ακριβώς  

η  ίδια  µε  την  αρχική ,  επέµενε  ο  Σωκράτης .  

Ειπώθηκαν  και  άλλα  µεταξύ  µας  όπως  η  αρχή  

διατήρησης  της  ενέργειας  και  η  ικανότητα  

των  συστηµάτων  να  παράγουν  έργο ,  όµως  

σε  όλα  αυτά  πάντα  µε  ένα  αφοπλιστικό  

χαµόγελο  και  µε  στέρεες  φράσεις  ο  

Σωκράτης  αντέκρουε  τα  επιχειρήµατά  µου ,  

και  ταρακουνούσε  θεµελιώδεις  αρχές  της  

Φυσικής .  

 

Έτσι  τελείωσε  η  συζήτησή  µας  και  βυθισµένος  

είναι  αλήθεια  σε  σκέψεις ,  ήµουν  σίγουρος  

για  το  λάθος  του  µηχανισµού  του  Σωκράτη .  
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Εκτός! Εκτός  και  αν  βρισκόµουν  µπροστά  σε  

κάποιον  νέο  Αρχιµήδη ,  ή  Ήρωνα  ή  ακόµη  

και  σ’ έναν  νέο  Λεονάρντο  ντα  Βίντσι  αν  

έκρινα  από  τα  ωραία  σχέδια  που  µου  έδειξε .  

Αυτούς  όλους ,  που  µε  θαυµαστές  κατασκευές  

και  µηχανισµούς ,  όπως  ο  ατέρµων  κοχλίας  

ή  το  υδραυλικό  ρολόι  ή  και  τόσα  άλλα  

πρωτοστάτησαν  στην  εποχή  τους .   

Μου  θύµιζε  ο  τρόπος  λειτουργίας  της  µηχανής  

του  σαν  να  έχουµε  αφήσει  µια  µπίλια   σε  

κατηφόρα  µε  άπειρο  µήκος  και  αυτή  

µπορούσε  να  «πέφτει» συνέχεια .  Από  όσο  

µπόρεσα  να  καταλάβω  τα  ελατήρια  χωρίς  

να  επιµηκύνονται  ή  να  συσπειρώνονται  

βοηθούσαν  αυτό  το  σύστηµα  να  «πέφτει» 

συνεχώς  όπως  η  µπίλια .  

Μήπως  όταν  πέφτει  η  µπίλια  δεν  υπάρχουν  

τριβές ;  Έτσι  και  εδώ  υπάρχουν  αλλά  η  

κινούσα  δύναµη  είναι  µεγαλύτερη  από  τις  

τριβές .  Αλλά  πάλι  είναι  δυνατόν  να  

παράγεται  έργο  χωρίς  να  έχουµε  

µετατόπιση  δηλαδή  επιµήκυνση  και  

συσπείρωση  των  ελατηρίων;  Μήπως  µε  

αυτή  τη  συσκευή  ξεγελούσε  ο  Σωκράτης  τα  

ελατήρια  και  αυτά  αντί  να  επιµηκύνονται  

και  να  συσπειρώνονται  έθεταν  το  σύστηµα  

σε  περιστροφή  άρα  να  η  µετατόπιση  και  

άρα  το  έργο;   

Μου  θύµιζε  η  µηχανή  του  λίγο  σα  να  

µπορούσαµε  να  αλλάζουµε  τη  φορά  του  
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βαρυτικού  πεδίου  έστω  της  γης  και  έτσι  

επειδή  δεν  µπορούσαµε  να  έχουµε  πρακτικά  

«άπειρη  διαδροµή», µπορούσαµε  να  

«κάνουµε» ένα  βαρυτικό  πεδίο  που  αρχικά  

«τραβούσε» τη  µπίλια  προς  τα  κάτω  ενώ  

στη  συνέχεια  προς  τα  πάνω  αντιστρέφοντας  

της  φορά  του  κ .ο .κ .  Μα  πάλι  και  αυτή  η  

αντιστροφή  στη  φορά  του  πεδίου  απαιτούσε  

δαπάνη  ενέργειας! 

Κάτι  τέτοιο  πάντως  φαινόταν  να  συµβαίνει  µε  

το  σύστηµα  του  Σωκράτη .  Έχουµε  ένα  

µηχανισµό  που  συνέχεια  «πέφτει» σ’ ένα  

είδος  πλανητικής  κίνησης  και  συνέχεια  

παράγει  έργο .  Σε  κάθε  σηµείο  της  τροχιάς  

του  το  σύστηµα  βρισκόταν  στην  «κορυφή  

της  ανηφόρας» αλλά  ταυτόχρονα  και  

«έπεφτε». Είµαστε  στα  όρια  του  απειροστά  

µικρού  σκέφτηκα .  Αλλά  πάλι  πόσο  γρήγορα  

µπορούσε  να  περιστρέφεται;  Αν  έκανε  

επιταχυνόµενη  στροφική  κίνηση  όπως  

φαινόταν  κάποια  στιγµή  η  συχνότητα  

περιστροφής  θα  γινότανε  εξαιρετικά  

µεγάλη!!! 

 

 

 

Είναι  γεγονός  ότι  οι  σκέψεις  για  τη  µηχανή  

του  Σωκράτη  µε  απασχολούσαν  όπως  και  το  

τι  ακριβώς  θα  µπορούσε  να  

πραγµατοποιήσει  κάποιος  µε  αυτή .  
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Σταδιακά  αισθανόµουν  να  µε  συνεπαίρνει  και  

να  αιωρείται  συνεχώς  µέσα  στο  µυαλό  µου  

αυτή  η  ζωγραφιά  του  µηχανισµού  του  

Σωκράτη .  

Πολλά  ήταν  τα  ζητήµατα  που  έπρεπε  να  

απαντηθούν .  Αυτή  η  αντισυµβατική  

προσέγγιση  του  όλου  προβλήµατος  της  

ενέργειας ,  έδειχνε  να  µην  µπορεί  να  

κυβερνηθεί  από  το  ανήσυχο  µυαλό  µου .  

Καθώς  έκλεινα  τα  µάτια  µου  ένα  σµήνος  

από  κορµοράνους  πετούσε  πάνω  από  την  

όµορφη  µακρινή  λίµνη  όµως  ταυτόχρονα  

ταξίδευα  σ’ αυτούς  τους  παράξενους  

χώρους  στους  οποίους  εκεί  ακριβώς  µε  

έσπρωχνε  αυτός  ο  µηχανισµός .  

Μια  ποιητική  εξάσκηση  του  πνεύµατος  αν  και  

ήθελα  να  είµαι  κάπως  συγκρατηµένος ,  ώστε  

να  µη  φανώ  γελοίος  στους  γύρω  µου .  

Ένα  παράξενο  αντάµωµα  του  παρελθόντος  και  

του  µέλλοντος .  Σαν  αυτός  ο  παράξενος  

µηχανισµός  ταυτόχρονα  να  ροκανίζει  το  

χρόνο  αλλά  και  να  δίνει  ζωή .  ∆εν  

αποτολµούσα  να  σκεφτώ  κάτι  λιγότερο  

πραγµατικό .  ∆εν  τολµούσα  να  φανταστώ  

µια  περισσότερο  περίπλοκη  και  βλοσυρή  

περιπλάνηση  µέσα  από  αυτό  το  αλλόκοτο  

κατασκεύασµα .  

Είδα  κάτι  µέσα  µου  να  τρέχει  µε  την  ορµή  

αλλά  και  τη  µακρινή  ισορροπία  που  έχουν  

τα  σύννεφα .  
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Φανταζόµουν  κόσµους  µ’ όλη  αυτή  τη  

δυσαρµονία  και  τα  ερεθίσµατα  που  στέλνει  

το  παγωµένο  σύννεφο  πάνω  στο  λιωµένο  

πηλό  από  τον  οποίο  είναι  φτιαγµένος  ο  

κόσµος  µας .  ∆εν  ξέρω  αν  υπάρχει  διαφυγή .  

∆εν  ξέρω  ποια  είναι  η  µόνη  διαφυγή .  

«Ο  πατέρας  µου  ήταν  πολύ  φιλοµαθής», µου  

είχε  πει  ο  Σωκράτης .  «Μικρά  παιδιά  

ήµασταν  εγώ  και  οι  αδελφές  µου  και  µας  

διάβαζε  µε  το  φως  της  λάµπας ,  από  τα  

βιβλία  του .  Τότε  µας  είχε  πει  ιστορίες  για  

το  Σύµπαν  τα  αστέρια  για  τον  χρόνο  και  για  

έναν  µυστικό  στόλο  και  κάτι  τέτοια ,  όµως  

ήµασταν  µικρά .  Και  όταν  µας  έπαιρνε  εµάς  

ο  ύπνος  και  σηκωνόµασταν  την  εποµένη  το  

πρωί  τον  βρίσκαµε  πάνω  στα  βιβλία  του  να  

συνεχίζει  το  διάβασµα .  

Αφού  να  φανταστείς ,  ό ,τι  όταν  ήρθαν  οι  

Βούλγαροι  για  να  µην  µας  κάψουν  τα  

βιβλία  τα  είχε  βάλει  ο  πατέρας  µου  σε  ένα  

σεντούκι  και  τα  παράχωσε  σε  µια  µεριά  του  

κήπου  µας», µου  είχε  πει   Σωκράτης .  

 

Εκείνη  τη  στιγµή  που  το  άκουσα  δεν  έδωσα  

ιδιαίτερη  σηµασία .  Όµως  τώρα  από  τη  µια  η  

µηχανή  του  Σωκράτη  και  από  την  άλλη  η  

ιδέα  των  κρυµµένων  βιβλίων  του  πατέρα  

του ,  είχαν  συνδυαστεί  κατά  ένα  περίεργο  

τρόπο  µέσα  µου .  
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Ο  Σωκράτης  µου  έχε  πει  ότι  αν  και  έψαξε  µια  

δυο  φορές  δεν  µπόρεσε  να  εντοπίσει  τον  

τόπο  που  βρίσκονταν  τα  βιβλία .   

«Ήµουνα  µικρός  τότε ,  για  να  θυµάµαι  

ακριβώς .  Όµως  και  τι  τα  θες! Τώρα  θα  

έχουν  µουχλιάσει  οπότε  και  να  τα  βρούµε  

θα  είναι  καταστραµµένα».  

Όµως  εγώ  επέµενα  να  εξακριβώσουµε  την  

αλήθεια .  Είχα  αρχίσει  την  επίθεση  µπορώ  

να  πω  στον  φίλο  µου  τον  Σωκράτη .  

Βρισκόµουν  σε  µια  πνευµατική  ανάταση  µόνο  

και  µόνο  µε  τη  σκέψη  ότι  θα  σκάψουµε  για  

να  βρούµε  τα  χαµένα  βιβλία .  Ένα  ρίγος  µε  

διαπερνούσε  σε  αυτή  την  ιδέα .  Η  

µαταιόδοξη  ίσως  θα  µπορούσε  να  πει  

κάποιος  αυτή  στάση ,  έδινε  πλέον  σχήµα  

στη  φαντασία  µου .  ∆εν  υπήρχε  για  µένα  

πλέον  ούτε  λεπτό  για  χάσιµο .  Υπερίσχυσε  

λοιπόν  η  άποψή  µου  και  ξεπερνώντας  όλα  

τα  διλλήµατα  συζητούσαµε  πλέον  για  το  

πότε  θα  οργανώναµε  το  σκάψιµο  για  την  

ανεύρεση  των  χαµένων  βιβλίων .  Τότε  όµως  

ήταν  που  η  συζήτησή  µας  πήγε  σε  αυτά  που  

άκουγε  ο  Σωκράτης  από  τον  πατέρα  του .  

Ένα  από  αυτά  ήταν  και  η  ουσία  του  χρόνου .   

Ο  χρόνος  είναι  µια  έννοια  που  πάντα  µε  

απασχολεί  Σωκράτη  του  είχα  πει ,  όπως   

πιστεύω  και  τους  περισσότερους ,  από  µικρό  

παιδί! 
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-Τι  εννοείς ;  Μου  ήρθε  κοφτή  η  απάντηση .  Σαν  

να  τάραζα  τα  ήρεµα  νερά  της  σκέψης  του  

Σωκράτη .  

Για  µια  στιγµή  νόµισα  πως  έκανα  λάθος  που  

τον  ρώτησα .  Όµως  η  συνέχεια  της  

συζήτησης  ήταν  άκρως  αποκαλυπτική  για  

µένα .  

-Υπάρχει  χρόνος ;  Έχει  όρια  ο  χρόνος  είτε  

προς  τα  κάτω  είτε  προς  τα  πάνω;  Αν  

υπάρχει  πόσο  µικρός  µπορεί  να  είναι ,  πόσο  

µικρή  µπορεί  να  είναι  µια  στιγµή;  Υπάρχει  

µια  τέτοια  µικρότερη  στιγµή  που  µικρότερή  

της  δεν  µπορεί  να  υπάρξει ;  

-Α! ρωτάς  λοιπόν  αν  είναι  κβαντισµένος  ο  

χρόνος  ή  αν  µεταβάλλεται  µε  συνεχή  τρόπο ,  

όπως  λέτε  εσείς  οι  Φυσικοί;  Απάντησε  ο  

Σωκράτης  δίνοντας  µου  την  εντύπωση  ότι  

τόλµησα  να  µπω  στα  δικά  του  «νερά».  

-Ναι .  Και  ακόµη  υπάρχει  και  πραγµατικός  και  

φανταστικός  χρόνος  και  ο  χρόνος  που  

ξέρουµε  είναι  πεπερασµένος  ή  άπειρος ;   

Και  αν  είναι  πεπερασµένος ,  το  σύµπαν  

είναι  άπειρο  ή  έχει  και  αυτό  διαστάσεις ;  

Εκτός  και  αν  δεν  έχει  διαστάσεις  χωρίς  να  

είναι  άπειρο ,  δηλαδή  απλώς  δεν  είναι  

περιορισµένο  ή  αλλιώς  είναι  άναρχο  χωρίς  

αρχή  και  τέλος .  Γιατί  πως  αλλιώς  µπορεί  το  

σύµπαν  σε  πεπερασµένο  χρόνο  να  έχει  γίνει  

άπειρο;  Εκτός  και  αν  έχει  διασταλεί  µε  

ταχύτητα  µεγαλύτερη  της  ταχύτητας  του  
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φωτός ,  είπα  στο  Σωκράτη  και  ένοιωθα  

περήφανος  για  την  τοποθέτησή  µου  σε  ένα  

τόσο  σοβαρό  ζήτηµα ,  όπως  είναι  ο  χρόνος .  

Ο  Σωκράτης  έδειξε  αρχικά  να  µην  

ανταποκρίνεται  στον  ενθουσιασµό  µου .  

Απλώς  κουνούσε  το  κεφάλι  του  πέρα- δώθε ,  

αλλά  δεν  έδειχνε  έτοιµος  να  απαντήσει .  

Βέβαια  µετά  την  αρχική  µου  αµηχανία ,  άρχισα  

να  απολαµβάνω  τα  νοερό  ταξίδι  που  είχα  

ξεκινήσει  έτσι  και  αλλιώς  µε  τον  Σωκράτη .  

- Εδώ  µπορούµε  να  συµπληρώσουµε  και  το  αν  

είναι  αντιστρέψιµος  ή  όχι! Ο  χρόνος  

κινείται  πάνω  σε  ευθεία  γραµµή  ή  σε  

κλειστούς  βρόχους ,  επιτρέποντας  µας  

ταξίδια  στο  παρελθόν;  Και  αν  είναι  

αντιστρέψιµος  σε  ποια  κλίµακα  γίνεται  

αυτό ;  Μόνο  στον  πολύ  µικρό  όπως  είναι  τα  

άτοµα  ή  και  στο  πολύ  µεγάλο  όπως  είναι  το  

Σύµπαν! απάντησε  ο  Σωκράτης ,  του  

∆ηµοτικού  που  βέβαια  µετά  από  τόσο  καιρό  

είχε  πάψει  πλέον  να  µου  κάνει  εντύπωση  το  

πόσα  πολλά  ήξερε  για  τη  Φυσική  και  πόσο  

ικανός  ήταν  όταν  διαχειρίζονταν  δύσκολες  

έννοιες ,  όπως  αυτή  του  χρόνου .  

Έχω  πειστεί ,  συνέχισε  ο  Σωκράτης ,  και  

αυτά  που  θα  σου  πω  τα  άκουγα  και  από  τον  

πατέρα  µου ,  πως  υπάρχει  κάτι  γύρω  µας  

πολύ  κοντά  µας  και  χειροπιαστό  που   όµως  

δεν  το  έχουµε  ακόµη  αντιληφθεί  και  

ανακαλύψει .  Η  φυσική  που  µελετάτε  εσείς  
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οι  Φυσικοί ,  απέχει   πολύ  από  τη  

πραγµατικότητα .  Ο  πραγµατικός  κόσµος  

δεν  έχει  χρόνο .   

 

-Πιστεύεις  δηλαδή  ότι  ο  χρόνος  δεν  έχει  

νόηµα  µακροσκοπικά  για  το  Σύµπαν;  

- Ναι ,  κάτι  τέτοιο .  Έτσι  πρέπει  να  βγάλουµε  

την  έννοια  του  χρόνου  για  να  «δούµε» τον  

πραγµατικό  κόσµο .   

∆ηλαδή  ενώ  ο  χρόνος  έχει  νόηµα  

µικροσκοπικά  και  στα  φαινόµενα  που  ζούµε  

καθηµερινά ,  ώστε  να  τα  µετράµε  δεν  έχει  

νόηµα  για  το  ίδιο  το  Σύµπαν .  Αυτό  φαίνεται  

να  µην  καταλαβαίνει  την  έννοια  του  

χρόνου .  

-Μήπως  πρέπει  να  µιλήσουµε  και  για  αρχή  

διατήρησης  του  χρόνου ;  Ρώτησα  εγώ  που  

όλα  ήθελα  να  διατηρούνται  και  τίποτα  να  

µην  καταστρέφεται  και  να  µη  γεννάται  από  

το  τίποτα  σαν  ένας  συνεπής  Φυσικός .  

-Εξάλλου ,  συνέχισε  ο  Σωκράτης  και   για  το  

ίδιο  το  φως  δεν  έχει  περάσει  καθόλου  

χρόνος  από  την  αρχή  δηµιουργίας  του  

Σύµπαντος  µια  και  ο  χρόνος  για  την  

ταχύτητα  του  φωτός  είναι  µηδέν .  Έτσι  δεν  

είναι;  Με  ρώτησε  σαν  να  ήµουνα  εγώ  ο  

δάσκαλός  του  ενώ  αυτός  ήταν  ο  σοφός  της  

παρέας .  

Έτσι  και  οι  αποστάσεις  κατά  µια  έννοια  δεν  

φαίνεται  να  έχουν  νόηµα ,  αφού  για  έναν  
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ταξιδιώτη  µε  την  ταχύτητα  του  φωτός  για  

να  πάει  από  την  µια  άκρη  του  σύµπαντος  

στην  άλλη  δεν  θα  έχει  περάσει  καθόλου  

χρόνος  και  θα  είναι  ένα  ταξίδι  στιγµιαίο .  

- Ναι  είναι  αλήθεια ,  Σωκράτη ,  πως  µόνο  για  

ταχύτητες  µικρότερες  του  φωτός  περνάει   ο  

χρόνος .  Πάντως  η  ύπαρξη  ύλης  ελαττώνει  

την  ταχύτητα  του  φωτός  και  έτσι  η  ύπαρξη  

ύλης  είναι  αυτή  που  δίνει  νόηµα  στην  

ύπαρξη  του  χρόνου .  Χωρίς  ύλη  δηλαδή  δεν  

νοείται  χρόνος .  

Από  την  άλλη  τα  βαρυτικά  κύµατα  

διαδίδονται  µε  την  ταχύτητα  του  φωτός  

αλλά  δεν  είναι  φως .  Τα  βαρυτικά  κύµατα  

είναι  οι  διαταραχές  του  ίδιου  του  

χωροχρόνου  που  δηµιουργούνται  από  τη  

µεταβαλλόµενη  κίνηση  και  την  κατάρρευση  

τεράστιων  µαζών  όπως  είναι  αυτή  των  

αστεριών .  Έτσι  µπορούν  να  ξεφύγουν  από  

το  κέντρο  µιας  µαύρης  τρύπας  και  να  µας  

δώσουν  πληροφορίες  για  αυτές  τις  εσχατιές  

της  φύσης ,  κάτι  που  δεν  µπορεί  να  γίνει  µε  

το  φως ,  αφού  αυτό  δε  µπορεί  να  ξεφύγει  

από  την  έλξη  της .  Θεωρώ  ότι  η  

αποκρυπτογράφηση  των  βαρυτικών  

κυµάτων  θα  είναι  κάτι  σαν  την  ανακάλυψη  

της  δοµής  του  DNA.  

-Αλήθεια  προϋπήρξε  ο  χρόνος  της  µεγάλης  

έκρηξης ;  Γιατί  αν  ο  χρόνος  προϋπήρχε  του  

σύµπαντος  µας  τότε  το  σύµπαν  



Μιχαήλ Π. Μιχαήλ 

24

 

δηµιουργήθηκε  από  το  θάνατο  κάποιου  

άλλου .  

-∆ηλαδή  αν  δεχτούµε  ότι  ο  χρόνος  προϋπήρξε  

της  µεγάλης  έκρηξης ,  πρέπει  αυτόµατα  να  

δεχτούµε  και  την  ύπαρξη  κάποιας  

«πρότερης» κατάστασης ,  έστω  

κβαντοµηχανικής ;  ρώτησα  τον  Σωκράτη!  

- Ναι .  Και  τότε  βέβαια  η  στιγµή  της  µεγάλης  

έκρηξης  δεν  ήταν  η  στιγµή  της  δηµιουργίας  

αλλά  η  στιγµή  της  καταστροφής  µιας  

πρότερης  κατάστασης  στην  οποία  υπήρχε  

χρόνος .  Και  µήπως  τότε  ο  χρόνος  που  

προϋπήρχε  της  µεγάλης  έκρηξης  σταµάτησε  

τη  στιγµή  της  µεγάλης  έκρηξης :  Μήπως  

ζούµε  σε  έναν  κόσµο  άχρονο;  Ή  µήπως  

ακόµη  ο  χρόνος  µετά  τη  µεγάλη  έκρηξη  

«τρέχει» µε  διαφορετικό  τρόπο  από  ότι  πριν  

την  µεγάλη  έκρηξη;  

Ο  χρόνος  είναι  υποκειµενικός .  Για  κάποιον  

που  σκέφτεται  γρήγορα  ο  χρόνος  περνάει  

αργά .  Ακόµη  και  λίγα  δευτερόλεπτα  για  

εµάς  τους  ανθρώπους  µπορεί  να  είναι  

άπειρος  χρόνος  για  κάποιο  όν  που  µπορεί  

σε  αυτόν  τον  χρόνο  να  έχει  άπειρες  

εµπειρίες .  

Έτσι  σηµασία  δεν  έχει  ο  χρόνος  αλλά  αυτό  

που  µετράει  ο  χρόνος .  Μ’ αυτή  την  έννοια  

δεν  υπάρχει  χρόνος .  Ή  καλύτερα  υπάρχει  

στο  µυαλό  µας ,  στη  φαντασία  µας .  Ο  

χρόνος  είναι  απλώς  το  µέγεθος  µε  το  οποίο  
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µετράµε  τα  πραγµατικά  γεγονότα .  Είναι  το  

µέτρο .  

Όπως  µε  το  µέτρο  µετράµε  τις  αποστάσεις ,  µε  

το  χρόνο  µετράµε  την  εξέλιξη  που  

σχετίζεται  άµεσα  µε  την  κίνηση  και  

µακροσκοπικά  αλλά  και  σαν  ενδογενή  

ιδιότητα  της  ύλης .  Στην  πραγµατικότητα  

δεν  υπάρχει  τίποτα  στο  σύµπαν  που  να  µην  

κινείται .  

Κατά  συνέπεια  δεν  έχει  σηµασία  αν  ο  χρόνος  

είναι  αντιστρέψιµος ,  θετικός  ή  αρνητικός  

πραγµατικός  ή  φανταστικός  πεπερασµένος  

ή  όχι  κ .λπ . ,  αλλά  αν  το  φαινόµενο  που  για  

να  το  περιγράψουµε  χρησιµοποιούµε  το  

χρόνο  είναι  όλα  αυτά .  

∆εν  έχει  λοιπόν  σηµασία  αν  ο  χρόνος  µπορεί  

να  πάει  προς  τα  πίσω  ή  αν  δεν  κυλά  

καθόλου  αλλά  έχει  σηµασία  π .χ  αν  η  

εξέλιξη  ενός  κυττάρου  µπορεί  να  

σταµατήσει  ή  να  πάει  προς  τα  πίσω .  

Ο  χρόνος  δεν  ταυτίζεται  µε  το  γεγονός .  

Το  ότι  ο  χρόνος  δεν  περνά  αυτό  έχει  σχέση  µε  

τη  φαντασία  µας  δεν  ξέρουµε  όµως  πως  

συνδέεται  αυτός  µε  τον  εσωτερικό  

µηχανισµό  του  πραγµατικού  φαινοµένου .  

Το  ότι  µπορεί  να  αλλάζει  η  φορά  του  χρόνου  

δεν  σηµαίνει  ότι  ακολουθούν  και  τα  

πραγµατικά  γεγονότα  την  ίδια  εξέλιξη .  

Κάποια  ίσως  ναι  κάποια  όχι .  
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Αν  υπάρχουν  πραγµατικά  γεγονότα  που  

συµπεριφέρονται  όπως  ο  χρόνος  αυτά  

πρέπει  να  τα  βρούµε .  

Οι  αριθµοί  χρησιµοποιούνται  για  να  

µετρήσουµε .  Όµως  αυτοί  υπάρχουν  στο  

µυαλό  µας .  Αυτό  που  µετράµε  µε  τους  

αριθµούς  είναι  η  πραγµατικότητα .  

Ο  χρόνος  είναι  το  κάλυµµα ,  το  γεγονός  αυτό  

καθ’ αυτό  σίγουρα  δεν  έχει  ανάγκη  την  

ύπαρξη  του  χρόνου .     

Πάντως  φαίνεται  να  υπάρχει  µια  αξιοπερίεργη  

σχέση  ανάµεσα  στο  φως  και  στο  χρόνο .  

Πιστεύω  συνέχισε  ο  Σωκράτης  ότι  το  ίδιο  το  

Σύµπαν  είναι  το  υπόβαθρο  για  το  φως  άρα  

και  για  την  ύπαρξη  ή  µη  του  χρόνου ,  ως  

µέτρου .  

Αφού  όµως  από  τη  στιγµή  της  µεγάλης  

έκρηξης  όπως  αποδεικνύεται  η  ολική  

ενέργεια  του  Σύµπαντος  είναι  µηδέν  άρα  

και  το  ισοδύναµο  της  µάζας  του  είναι  

µηδέν ,  τότε  χωρίς  συνολική  µάζα ,  για  το  

φως  δεν  έχει  περάσει  καθόλου  χρόνος  και  

αφού  δεν  υπάρχει  και  χρόνος ,  τότε  αυτό  

που  ζούµε  είναι  η  πραγµάτωση  του  τίποτα  

δηλαδή  το  πραγµατικό  κενό  και  άρα  ο  

χρόνος  σταµάτησε  τη  στιγµή  της  µεγάλης  

έκρηξης .  

Μακροσκοπικά  το  σύµπαν  µας  δεν  φαίνεται  να  

καταλαβαίνει  τον  χρόνο .  Είναι  για  αυτό  µια  

έννοια  χωρίς  νόηµα .  
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Εξάλλου  αν  δεχτούµε  ότι  υπάρχει  

µακροσκοπικά  χρόνος  για  το  σύµπαν  θα  

πρέπει  να  δεχτούµε  ότι  υπάρχει  και  κάτι  

άλλο  έξω  από  το  σύµπαν  προς  το  οποίο  θα  

ρέει  ο  χρόνος .  

-Αυτό  βέβαια  µε  την  προϋπόθεση  ότι  αυτό  το  

άλλο  το  έξω  από  το  Σύµπαν  µας  είναι  

ψυχρότερο ,  τόλµησα  να  συµπληρώσω  

διακόπτοντας  τον  Σωκράτη .  

-Μα  βέβαια! Αν  θεωρήσουµε  το  Σύµπαν  µας  

σαν  ένα  «σώµα» µιας  θερµοκρασίας  Τ1  

(θερµό  σώµα), το  οποίο  είναι  σε  επαφή  µ’ 

έναν  ψυχρότερο  χώρο ,  µιας  θερµοκρασίας  

Τ2  (ψυχρό  σώµα), τότε  θερµότητα  θα  ρέει  

από  το  Σύµπαν  µας  προς  τον  ψυχρότερο  

χώρο .  Τότε  όµως  η  εντροπία  του  σύµπαντός  

µας  θα  ελαττώνεται  ενώ  του  ψυχρού  χώρου  

θα  αυξάνεται .  Αν  όµως  η  εντροπία  του  

σύµπαντός  µας  ελαττώνεται  τότε  

οδηγούµαστε  σε  µια  πιο  οργανωµένη  

κατάσταση .  

-Μα! Σωκράτη  νοµίζω  πως  η  εντροπία  του  

Σύµπαντος  µας  αυξάνεται! Αυτό  που  λες  

έχει  την  αντίστροφη  πορεία! Και  ακόµη  αν  

αυτό  το  κάτι  έξω  από  το  Σύµπαν  µας  έχει  

θερµοκρασία  (Τ2) θα  πρέπει  να  εκπέµπει  

και  ακτινοβολία  ή  έστω  κάποια  σωµατίδια  

τα  οποία  θα   µπορούσαµε  πειραµατικά  να  

ανιχνεύσουµε! 
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-Μπορεί ,  µα  σου  µίλησα  όµως  και  για  κάτι  

άλλο  έξω  από  το  Σύµπαν  µας  ,  αν  θέλουµε  

να  υπάρχει  χρόνος .  Η  συνολική  εντροπία  

των  δυο  συστηµάτων  είναι  αυτή  που  θα  

αυξηθεί .  Στηριζόµενοι  τότε  σε  αυτήν  την  

παραδοχή ,  σίγουρα  ο  χρόνος  πηγάζει  από  το  

Σύµπαν  µας ,  αφού  το  µόνο  σίγουρο  είναι  

ότι  η  φορά  του  χρόνου  είναι  προς  τα  εκεί  

που  αυξάνεται  η  εντροπία .  

-Άρα  Σωκράτη ,  είναι  σαν  να  λέµε  ότι  αυτό  το  

άλλο  το  έξω  από  το  Σύµπαν  µας  είναι  αυτό  

που  δίνει  «ζωή» στο  σύµπαν  µας ,  και  αυτό  

θα  εξακολουθήσει  να  υπάρχει  µέχρι  που  θα  

επέλθει  θερµική  ισορροπία ,  ή  αλλιώς  

θερµικός  «θάνατος»,  οπότε  τίποτα  δεν  θα  

συµβεί  από  εκεί  και  έπειτα .  

-Ναι ,  µόνο  που  για  να  συµβεί  αυτό  θα  πρέπει  

το  Σύµπαν  µας  να  κρυώσει  τόσο  ,  ώστε  η  

θερµοκρασία  υποβάθρου  του  από  -270
0
C να  

γίνει  -273
0
C, δηλαδή  το  απόλυτο  µηδέν .  

-∆ηλαδή  Σωκράτη  εννοείς  ότι  το  Σύµπαν  µας  

θα  διαστέλλεται  και  ταυτόχρονα  θα  ψύχεται   

µέχρι  το  απόλυτο  µηδέν! 

-Ναι  και  ότι  το  Σύµπαν  µας  δεν  είναι  άπειρο  

και  για  να  γίνει  άπειρο  θα  πρέπει  να  

περάσει  άπειρος  χρόνος .  Αυτό  πιστεύω  εγώ .  

Γιατί  µπορεί  από  κάποια  θερµοκρασία  και  

µετά  π .χ  -272
0  

C,  το  Σύµπαν  µας  να  

αρχίσει  να  συστέλλεται  οπότε  και  κάποια  

στιγµή  σε  πολύ  µεγάλο  αλλά  πεπερασµένο  
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χρόνο  να  καταρρεύσει  από  την  ίδια  του  τη  

βαρύτητα .  Το  ότι  το  Σύµπαν  µας  δεν  

καταρρέει  από  τη  βαρυτική  του  έλξη  προς  

το  παρόν  αλλά  το  αντίθετο ,   διαστέλλεται ,  

είναι  κάτι  που  εξηγείται  από  την  σκοτεινή  

ενέργεια ,  µια  µορφή  ενέργειας  που  

προκαλεί  βαρυτική  άπωση .  Η  σκοτεινή  

ενέργεια  είναι  δηλαδή  κάτι  σαν  θετική  

δυναµική  ενέργεια .   

Αν  και  βέβαια  για  να  ερµηνευτεί  το  παράδοξο  

του  Olbers θεωρούµε  ότι  το  Σύµπαν  είναι  

άπειρο  στο  «χώρο» όχι  όµως  και  στο  

«χρόνο». Έτσι  το  φως  από  τα  πολύ  µακρινά  

αστέρια  αυτά  που  απέχουν  απόσταση  

µεγαλύτερη  από  13,7 δισεκατοµµύρια  

χρόνια  δεν  έχει  φτάσει  ακόµη  σε  εµάς  

οπότε  δεν  κινδυνεύουµε  από  θερµικό  

ολοκαύτωµα .  

 

Τελικά  ο  χρόνος  έχει  νόηµα  µακροσκοπικά  για  

το  Σύµπαν  ,  µόνο  αν  δεχτούµε  ότι  υπάρχει  

και  κάτι  άλλο  έξω  από  το  Σύµπαν! 

Όµως  πιστεύω  ακόµη  πως  αν  δεν  υπάρχει  και  

κάτι  «άλλο», έξω  από  το  Σύµπαν  µας  τότε  

αυτό  υπάρχει  σε  µια  απροσδιόριστη  

κατάσταση  (εκφυλισµός).  Και  υπάρχει  και  

δεν  υπάρχει .  

Για  να  υπάρχει  το  Σύµπαν  µας ,  θα  πρέπει  

κάποιος  να  το  «παρατηρεί» από  «έξω».  
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- Μα  τότε  η  ύπαρξη  του  Σύµπαντος  µε  αυτή  

την  κβαντική  λογική  προϋποθέτει  την  

ύπαρξη  δηµιουργού ,  διέκοψα  τον  Σωκράτη .  

Εκτός  και  αν  υπάρχει  ένας  εγγενής  

µηχανισµός  διακύµανσης  του  κενού .  Ο  

οποίος  είναι  υπεύθυνος  για  την  παραγωγή  

των  διαφόρων  στοιχειωδών  σωµατιδίων .  

Και  τότε  µήπως  η  δηµιουργία  των  

θεµελιωδών  σωµατιδίων  του  Σύµπαντος  

είναι  αιτιοκρατική  ενώ  η  χρονική  εξέλιξή  

τους  είναι  χαοτική;  

-∆εν  ξέρω  αν  είναι  δηµιουργός  συνέχισε  ο  

Σωκράτης ,  όµως  οι  διακυµάνσεις  της  

πυκνότητας  στο  αρχέγονο  σύµπαν  είναι  

αυτές  που  δηµιούργησαν  οτιδήποτε  

βλέπουµε  γύρω  µας  απάντησε  ο  Σωκράτης ,  

µένοντας  πιστός  σε  µια  στάση  του  για  τη  

ζωή  όπου  δεν  ήθελε  να  κάνει  µε  το  Θεό .  

Εξάλλου  όπως  ξέρεις  τέτοιες  διακυµάνσεις  

στην  ενέργεια  της   κοσµικής  ακτινοβολίας  

µικροκυµάτων ,  που  δεν  είναι  τίποτε  άλλο  

από  την  ηχώ  της  µεγάλης  έκρηξης  έχουν  

επιβεβαιωθεί  πειραµατικά .  

-Μα  τότε ,  αυτός  ακριβώς  ο  «εξωτερικός  

παρατηρητής», µπορεί  να  προκάλεσε  µια  

διαταραχή  ένα  κύµα ,  αυτή  τη  διακύµανση  

της  πυκνότητας  εξαιτίας  της  οποίας   

δηµιουργήθηκε  ο   κόσµος  στον  οποίο  

ζούµε .   
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- Αν  όµως  το  σύµπαν  διαστάλθηκε  όχι  µε  τον  

ίδιο  ρυθµό  σε  όλα  τα  σηµεία  του ,  µε  

διέκοψε  ο  Σωκράτης ,  τότε  πολύ  πιθανό  

αυτή  ακριβώς  η  ανοµοιογένεια  στη  

διαστολή  του  να  είναι  υπεύθυνη  για  τις  

διακυµάνσεις  της  κοσµικής  ακτινοβολίας  

και  κατά  συνέπεια  για  τη  διαφορά  στην  

πυκνότητα  στα  διάφορα  σηµεία  του  

εξαιτίας  της  οποία  δηµιουργήθηκε  ο  κόσµος  

µας .   

Εκτός  και  αν  δεχτούµε  ότι  η  ύπαρξη  και  η  µη  

ύπαρξη  είναι  το  ίδιο  πράγµα .  Εκτός  δηλαδή  

και  αν  ο  κόσµος  που  ζούµε  είναι  η  

πραγµάτωση  του  τίποτα ,  δηλαδή  του  πως  

είναι  όταν  δεν  υπάρχει  τίποτα .  Το  

πραγµατικό  κενό .  

Γιατί  αν  το  κενό  που  ζούµε  είναι  το  ψευδές  

τότε   µια  πιθανή  αποδιέγερσή  του  στο  

πραγµατικό  κενό  θα  προκαλούσε  µια  

ακαριαία  καταστροφή  χωρίς  προηγούµενο! 

Ίσως  βέβαια  µε  τα  µέσα  που  θα  έχουµε  

κάποτε  να  κατορθώσουµε  να  

δηµιουργήσουµε  δικό  µας  χώρο  και  χρόνο  

δηλαδή  ένα  δικό  µας  Σύµπαν!! Στο  οποίο  

και  θα  µπορέσουµε  να  καταφύγουµε  πριν  

καταστραφεί  το  δικό  µας .  

Όµως  πιστεύω  ακόµη  ότι  το  κενό ,  που  πλέον  

περιλαµβάνει  και  το  Σύµπαν  µας  βρίσκεται  

σε  µια  διαρκή  διαταραχή  ακανόνιστη  και  

χαοτική  και  ίσως  η  θερµοκρασία  υποβάθρου  



Μιχαήλ Π. Μιχαήλ 

32

 

να  µην  οφείλεται  µόνο  στη  µεγάλη  έκρηξη ,  

αλλά   σε  αυτή  την  εγγενή  συνεχή  διατάραξη  

του  κενού .  

Φαντάσου  το  σύµπαν  σαν  ένα  σεντόνι  ή  

αλλιώς  µια  µεµβράνη  όχι  λεία  και  επίπεδη  

αλλά  µε  ανωµαλίες  που  συνεχώς  «ανεµίζει» 

ταλαντώνεται  δηλαδή  και  διαταράσσεται ,  ή  

ότι  τα  στοιχειώδη  σωµατίδιά  του  δεν  είναι  

σηµεία  αλλά  νήµατα  ή  χορδές  που  

ταλαντώνονται  επειδή  ακριβώς  

ταλαντώνεται  το  σύµπαν .  Βέβαια  πολύ  

πιθανόν  να  υπάρχουν  και  σηµεία  (δεσµοί),  

που  δεν  ταλαντώνονται  και  που  δεν  είναι  

τίποτα  άλλο  από  τα  γνωστά  µας  στοιχειώδη  

σωµατίδια .  

 Πάντως  η  αντιβαρύτητα  εξηγεί  όχι  την  

επιταχυνόµενη  αύξηση  του  σύµπαντος  µε  

ολοένα  και  µειούµενο  ρυθµό  όπως  η  

βαρύτητα ,  αλλά  µε  ολοένα  και  αυξανόµενο  

ρυθµό .  Εποµένως  αυτή  η  πληθωριστική  

αύξηση  του  σύµπαντος  µε  ολοένα  και  

αυξανόµενο  ρυθµό  η  οποία  δεν  έγινε  

παντού  το  ίδιο  δικαιολογεί  τη  διαφορά  στην  

πυκνότητα  στα  διάφορα  σηµεία  του  

σύµπαντος .  

Όµως  για  να  γυρίσουµε  στην  έννοια  του  

χρόνου  συνέχισε ,  πρέπει  να  τονίσουµε  ότι  ο  

χρόνος  δεν  έχει  µάζα ,  φορτίο  αλλά  ούτε  

είναι  και  παγκόσµιος .  
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Αν  κοιτάξουµε  µια  στιγµή  τον  Ουρανό  εκείνη  

τη  στιγµή  συνυπάρχουν ,  το  παρελθόν  και  το  

παρόν ,  ποιος  ξέρει  ίσως  και  το  µέλλον .  

Γιατί  λέω  και  το  µέλλον .  Γιατί ,  αν  κάτι  

υπάρχει  σε  εµάς  από  το  µέλλον ,  έχει  

ταξιδέψει  µε  ταχύτητα  µεγαλύτερης  του  

φωτός  και  άρα  υπάρχει  ανάµεσά  µας ,  ενώ  

είναι  αόρατο ,  αφού  η  εικόνα  του ,  που  

ταξιδεύει  µε  το  φως  δεν  µπορεί  να  

ταξιδέψει  πίσω  στο  χρόνο .  Αυτό  που  

αναµένουµε  να  µας  πληροφορήσει  κάποια  

στιγµή  για  το  µέλλον ,  θα  πρέπει  να  είναι  

κάτι  ανώτερο  από  το  φως .  Ποια  είναι  όµως  

η  φύση  αυτού  που  ταξιδεύει  µε  ταχύτητα  

µεγαλύτερης  του  φωτός ;  

Πάντως  αν  το  µέλλον  συνυπάρχει  µε  εµάς  

τώρα  σίγουρα  είναι  αόρατο! ξανατόνισε   µε  

µια  έντονα  ζωγραφισµένη  έκπληξη  στο  

πρόσωπό  του  ο  Σωκράτης ,  σαν  µόλις  να  

είχε  ανακαλύψει  κάτι! 

-Όµως  Σωκράτη ,  έχουµε  απαντήσει  µε  

σιγουριά  για  το  τι  είναι  το  φως ;  Ξέρουµε  

ότι  για  το  φως  δεν  περνά  ο  χρόνος  και  ότι  

όλη  η  ιστορία  του  Σύµπαντός  µας  για  το  

φως  δεν  είναι  παρά  µόνο  µια  στιγµή .  Ακόµη  

ότι  το  φως  όπως  και  κάθε  κινούµενο  

σωµατίδιο  έχει  διπλή  – διττή  φύση .  

Συµπεριφέρεται  και  ως  κύµα  και  ως  

σωµατίδιο .  Το  φως  όταν  αλληλεπιδρά  µε  

την  ύλη  συµπεριφέρεται  ως  σωµατίδιο .  
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Αποτελείται  δηλαδή  από  φωτόνια  που  δεν  

είναι  τίποτα  άλλο  από  κβάντα  ενέργειας .  

Όταν  όµως  διαδίδεται  στο  χώρο  όπως  και  ο  

κενός  χώρος  του  σύµπαντος  έχει  κυµατικές  

ιδιότητες .  

Σε  αυτόν  τον  δυϊσµό  του  φωτός  στηρίζεται  

και  η  αρχή  της  αβεβαιότητας  που  

αποδεικνύει  ότι  δεν  µπορούµε  να  

προβλέψουµε  το  µέλλον  αλλά  να  µιλάµε  ,  

µόνο  µε  πιθανότητα  για  αυτό .  ∆ηλαδή  και  

το  µέλλον ,  όπως  όµως  και  το  παρόν  είναι  εκ  

προοιµίου  απρόβλεπτα  και  αβέβαια .  

Μόνο  το  παρελθόν  είναι  σαφώς  καθορισµένο .  

-Ναι! Αλλά  µήπως  τα  φωτόνια  δεν  είναι  το  

ίδιο  πράγµα  µε  το  φως  συνέχισε  να  µε  

εκπλήσσει  ο  Σωκράτης .  

∆ηλαδή  µήπως  αυτά ,  είναι  κάποια  άλλα  

σωµατίδια  ας  τα  πούµε  φωτίνα ,  ξεχωριστά  

από  το  φως ,  τα  οποία  συντονίζονται  όταν  

πέσει  πάνω  τους  η  ακτινοβολία  του  φωτός  

και  ταυτίζονται ,  γίνονται  ένα  πράγµα  στη  

συνέχεια;  

Εξάλλου  µπορεί  ένα  και  µόνο  φωτόνιο  να  έχει  

και  κυµατικές  ιδιότητες ;  Ή  µήπως  πρέπει  

να  έχουµε  έναν  «κρίσιµο» αριθµό  

φωτονίων ,  ώστε  να  εµφανίζονται  οι  

κυµατικές  ιδιότητες ;  

Είναι  σαν  να  λέµε  ότι  έχουµε  κύµα  σε  ένα  

µόριο  νερού .  Εγώ  ξέρω ,  πως  για  να  έχουµε  

κύµα  θα  πρέπει  να  έχουµε  τον  Ωκεανό  
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ολόκληρο .  Τότε  ο  ίδιος  ο  Ωκεανός  είναι  το  

ελαστικό  µέσο  - υπόβαθρο ,  στο  οποίο  

διαδίδεται  το  κύµα .  Έτσι  και  στην  

περίπτωση  του  φωτός ,  µήπως  τα  ίδια  τα  

φωτόνια  αποτελούν  το  υπόβαθρο  αυτό  που  

κάποτε  ονόµαζαν  αιθέρα  για  την  διάδοση  

του  ίδιου  του  φωτός ;  Μήπως  δηλαδή  θέλω  

να  πω ,  ένα  και  µόνο  φωτόνιο  ή  έστω  µερικά  

από  αυτά  δεν  µπορούν  να  διαδοθούν  µε  

τίποτα  στον  κενό  χώρο;  

Και  άρα  µήπως  η  ταχύτητα  του  φωτός  

εξαρτάται  από  το  πλήθος  των  φωτονίων  και  

όχι  από  τη  συχνότητά  τους .  Θέλω  να  πω  

πως  µε  πιο  σύγχρονες  θεωρίες  έχει  βρεθεί  

πώς  η  ταχύτητα  του  φωτός  δεν  είναι  

σταθερή  αλλά  εξαρτάται  από  την  ενέργειά  

του  και  άρα  τη  συχνότητά  του .  Εγώ  λέω  

πως  η  ταχύτητα  του  φωτός  µπορεί  να  

εξαρτάται  από  την  ενέργειά  του  και  άρα  

από  το  πλήθος  των  φωτονίων .  Και  µάλιστα  

όσο  πιο  µικρό  είναι  το  πλήθος  και  άρα  η  

ενέργεια  τόσο  µικρότερη  και  η  ταχύτητα  

του  φωτός .  Το  αντίθετο  δηλαδή  της  

αντίστοιχης  θεωρίας .  

Εδώ  ακριβώς  ίσως  και  να  υπάρχει  µια  κρίσιµη  

σχέση  αριθµού  φωτονίων  και  συχνότητας  

έτσι  ώστε  να  προκύπτει  εξάρτηση  της  

ταχύτητας  του  φωτός  µε  την  ενέργεια  της  

ακτινοβολίας .  



Μιχαήλ Π. Μιχαήλ 

36

 

Όµως  προς  το  παρόν  µένουµε  στο  ότι  η  

ταχύτητα  του  φωτός  στο  κενό  είναι  σταθερή  

και  ίση  µε  τη  µέγιστη  τιµή  της .  

-Και  οι  µαύρες  τρύπες  υπάρχουν ;   

-Αν  υπάρχουν  τότε  ίσως  να  ανήκουν  σε  αυτόν  

τον  άλλο  χώρο  τον  έξω  από  το  σύµπαν  µας ,  

που  έχει  χαµηλότερη  θερµοκρασία  (Τ2).  

Αλλιώς  αν  ανήκουν  στο  Σύµπαν  µας  θα  

πρέπει  και  τα  ταξίδια  πίσω  στον  χρόνο  να  

υπάρχουν  και  αυτά .  Αυτό  προβλέπεται  

ενεργειακά .  

-Πως  γίνεται  αυτό;  

-Αν  δεχτούµε  ότι  οι  µαύρες  τρύπες  υπάρχουν ,  

και  ότι  εκπέµπουν  «σωµατίδια» από  το  

εσωτερικό  τους ,  άρα  δεν  είναι  και  τόσο  

µαύρες ,  τότε  είναι  σαν  να  δεχόµαστε  ότι  

υπάρχει  και  ταχύτητα  µεγαλύτερη  από  την  

ταχύτητα  του  φωτός .  Αυτό  πρέπει  να  ισχύει  

έτσι  ώστε  αν  κάτι  περάσει  τον  ορίζοντα  

γεγονότων  µιας  µαύρης  τρύπας  να  µπορεί  

να  ξαναγυρίσει  πίσω ,  τουλάχιστον  µε  την  

ίδια  µάζα  αν  όχι  µε  την  ίδια  µορφή ,   για  να  

ισχύει  η  αρχή  διατήρησης  της  ενέργειας .  

Όµως  αυτό  που  ταξιδεύει  µε  ταχύτητα  

µεγαλύτερης  της  ταχύτητας  του  φωτός ,  σου  

το  ξαναλέω  φτάνει  πρώτο  και  µετά  φτάνει  η  

εικόνα  του ,  και  ειδικά  σε  µια  µαύρη  τρύπα  

η  εικόνα  του  δεν  φτάνει  ποτέ  σε  εµάς .  

∆ηλαδή  κατά  µια  έννοια  αν  κάποιος  

ταξιδέψει  πίσω  στο  χρόνο ,  θα  είναι  
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αόρατος ,  αφού  το  φως  από  την  εικόνα  του  

θα  έπεται  µια  και  θα  κινείται  µε  µικρότερη  

ταχύτητα .  Και  αν  κάποιος  κατορθώσει  να  

ξεφύγει  από  την  έλξη  µιας  µαύρης  τρύπας  

όχι  µόνο  θα  ταξιδέψει  πίσω  στο  χρόνο  αλλά  

θα  είναι  και  παντοτινά  αόρατος ,  αφού  το  

φως  από  την  εικόνα  του  θα  παραµείνει  

εγκλωβισµένο  από  τις  δυνάµεις  βαρύτητας  

της  µαύρης  τρύπας .  Έτσι  αν  µια  µαύρη  

τρύπα  «εκπέµπει» κάτι ,  αυτό  θα  είναι  κάτι  

ανώτερο  από  το  φως  ως  προς  την  ουσία  του .  

Νοµίζω  ότι  είναι   ενδιαφέρουσα  η   µελέτη  

των  κβαντοµηχανικών  φαινοµένων  στον  

ορίζοντα  γεγονότων  µιας  µαύρης  τρύπας .  

Ίσως  πράγµατι  τα  συµπεράσµατα  να  είναι  

εντυπωσιακά .  Θα  περιµένουµε  να  «δούµε».  

-Όµως  Σωκράτη  είναι  µόνο  ο  χωρόχρονος  στο  

εσωτερικό  µιας  περιστρεφόµενης  µαύρης  

τρύπας   που  επιτρέπει  ταξίδια  στο  χρόνο ;  

Και  ακόµη  τι  γίνεται  µε  τη  µάζα  ηρεµίας  

κάποιου  που  ταξιδεύει  πίσω  στο  χρόνο ,  

είναι  αρνητική;  Και  τι  σηµαίνει  τότε  αυτό;  

-Όχι  ήρθε  άµεσα  η  απάντηση .  Υπάρχουν  και  

οι  κοσµικές  «γέφυρες» ή  αλλιώς  σήραγγες  

µέσω  των  οποίων  θα  µπορούσαµε  να  

ταξιδέψουµε  στο  χώρο  των  τεσσάρων  

διαστάσεων ,  που  βιώνουµε  καθηµερινά .  

Γιατί  εδώ  πρέπει  να  σου  πω  πως  αν  τελικά   

υπάρχουν  και  άλλες  «κρυµµένες» 



Μιχαήλ Π. Μιχαήλ 

38

 

διαστάσεις  τότε  ίσως  τα  ταξίδια  αυτά  να  

γίνονται  και  πιο  σύντοµα! 

Όµως  ας  µείνει  η  σκέψη  µας  µόνο  στις  

τέσσερις  διαστάσεις  και  στις  κοσµικές  

γέφυρες .  Αυτές  απαιτούν  να  στρεβλώσουµε  

τον  χωρόχρονο .  Τότε  µπορούµε  δυο  

αποµακρυσµένες  περιοχές  του  σύµπαντός  

µας  να  τις  φέρουµε  την  µια  απέναντι  από  

την  άλλη  και  διαµέσου  ενός  λεπτού  σωλήνα  

χωροχρόνου  να  τις  συνδέσουµε .  

-Όµως  τότε  ξέρω  ότι  υπάρχει  πρόβληµα  µε  το  

χρόνο  ζωής  της  γέφυρας .  Στην  

πραγµατικότητα  αυτή  θα  σπάσει  πριν  

προλάβει  να  τη  διασχίσει  το  κοσµικό  µας  

διαστηµόπλοιο .  

-Ναι  αυτό  είναι  το  ένα  µας  πρόβληµα ,  γιατί  το  

άλλο  είναι  πως  για  να  στρεβλώσουµε  το  

χωρόχρονο  θα  απαιτήσουµε  ύλη  µε  

αρνητική  πυκνότητα  ενέργειας ,  και  αυτό  

γίνεται  µόνο  µε  το  «φαινόµενο  Casimir».  

 

 

 

 

Τώρα  ήταν  που  πολλά  πράγµατα ,  έµεναν  

άλυτα  στο  µυαλό  µου  και  ζητούσαν  έντονα  

τη  λύση  τους .  Εξάλλου  η  συζήτησή  µας  είχε  

µείνει  στο  ότι  µπορεί  να  υπάρχει  κάτι  

ανάµεσά  µας  από  το  µέλλον ,  το  οποίο  είναι  

αόρατο  και  δεν  µπορούµε  να  το  «δούµε».  
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Αν  όµως  υπάρχει  κάτι  τέτοιο  µας  επηρεάζει;  

αφήνει  κάπως  τα  ίχνη  του  για  να  µπορούµε  

να  το  αναγνωρίσουµε;  

Εξάλλου  ήξερα  πως  αν   κάποιος   µπορέσει  

τελικά  να  κινηθεί  µε  την  ταχύτητα  του  

φωτός  δεν  πάει  µόνο   πίσω  στο  χρόνο  πάει  

και  πίσω  στην  ιστορία ,  δηλαδή  στο  

«σενάριο». ∆ηλαδή  πιο  απλά  αυτό  σηµαίνει  

σε  µια  ισοδύναµη  ιστορία  πάνω  στη  γη  (αν  

αυτή  εξελίσσεται  πάνω  στη  γη). Ήξερα  πως  

αν  κάποιος  πήγαινε  πίσω  στο  χρόνο  θα  

πήγαινε  πίσω  σε  ένα  ισοδύναµο  σενάριο .  

Κάθε  µέρα  αναρωτιόµαστε  πως  θα  ήταν  αν  

είχαµε  πάρει  αυτή  την  επιλογή  και  όχι  την  

άλλη;  Πως  θα  ήταν  ο  κόσµος  αν  

µπορούσαµε  να  πηγαίνουµε  πίσω  και  να  

διαλέγουµε  κάθε  φορά  ένα  διαφορετικό  

σενάριο .  

Όµως  σε  αυτή  την  περίπτωση  θα  έπρεπε  να  

γυρίζει  κάποιος  πίσω  σε  έναν  άλλο  

χωρόχρονο  σε  µια  ισοδύναµη  ιστορία  του  

κόσµου  µας .   Πως  θα  ήταν  δηλαδή  αυτός  ο  

κόσµος  χωρίς  να  έχουµε  γεννηθεί  αλλά  και  

χωρίς  να  πρόκειται  να  γεννηθούµε  ποτέ .  

Επιστρέφουµε  τελικά  σε  µια  «άλλη» γη ,  που  

εξελίχθηκε  µε  έναν  διαφορετικό  τρόπο  από  

τους  πάρα  πολλούς  ισοδύναµους  που  

υπάρχουν ,  κάθε  στιγµή .  ∆ηλαδή  πως  θα  

ήταν  αν  δεν  είχαµε  γεννηθεί .  Με  αυτή  την  

έννοια  κάθε  στιγµή  υπάρχουν  πολλοί  
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(επάλληλοι) κόσµοι  και  κάθε  στιγµή  εµείς  

µε  τις  αποφάσεις  µας  διαλέγουµε  µόνο  τον  

ένα .  Πιστεύω  λοιπόν  πως  εµείς  µπορούµε  

να  επιστρέψουµε  στο  παρελθόν  της  γης  µας  

σε  έναν  επάλληλο  κόσµο  µε  διαφορετικές  

συντεταγµένες  µέσα  στον  χωροχρόνο ,  στον  

οποία  γεννήθηκαν  κάποιοι  άλλοι  και  όχι  

εµείς  και  όπου  µε  κανέναν  τρόπο  δεν  θα  

µπορούσαµε  να  έχουµε  γεννηθεί  εµείς . .  

Αυτό  πρέπει  να  ισχύει  για  να  υπάρχει  µια  

συνέπεια  στις  διαφορετικές  ιστορίες  γιατί  

τότε  θα  έπρεπε  να  µπορούµε  να  αλλάζουµε  

τα  ήδη  καταγεγραµµένα  γεγονότα .  Θέλω  να  

πω  πως  δεν  µπορούµε  να  γυρίσουµε  πίσω  

στον  δικό  µας  χωρόχρονο  και  να  αλλάξουµε  

πράγµατα  από  την  παρελθούσα  ζωή  µας  

γιατί  αυτά  ήδη  καταγράφηκαν .  ∆εν  

µπορούµε  µε  κανένα  τρόπο  να  αλλάξουµε  

την  ιστορία  µας  εκτός  και  αν  κάτι  τέτοιο  

συνέβη  γιατί  είχαµε  έρθει  παλιότερα  από  το  

µέλλον  και  ήδη  το  είχαµε  κάνει .  

Πιστεύω  πως  στο  δικό  µας  χωρόχρονο  αυτόν  

που  βιώνουµε  σήµερα ,  τώρα ,  µπορούν  να  

επιστρέψουν  µόνο  αυτοί  που  έζησαν  σε  

κάποιο  άλλο  χωρόχρονο  διαφορετικό  από  το  

δικό  µας .  

Όµως  µήπως  όλα  αυτά  τα  διαφορετικά  

σενάρια ,  πρέπει  να  βγάζουν  µια  συνισταµένη  

κοινή  ιστορία  για  το  σύµπαν; Έτσι  ώστε  να  
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υπάρχει  και  ένας  σκοπός  ύπαρξης  του  

σύµπαντος; 

 

Τι  ήταν  λοιπόν  αυτή  η  µηχανή  του  Σωκράτη ,  

και  τι  ήταν  αυτά  τα  βιβλία  του  πατέρα  του ;  

Μήπως  έκρυβαν  κάποιο  µεγάλο  µυστικό;  

Θα  έπρεπε  οπωσδήποτε  να  τα  βρούµε  και  

να  τα  µελετήσουµε  σκέφτηκα ,  γεµάτος  

ανυποµονησία! Σαν  να  ήταν  εκείνη  τη  

στιγµή  να  γνωρίσω  τη  µεγαλύτερη  

κρυµµένη  αλήθεια .   

Εξάλλου  σαν  φωτεινή  (τι  άλλο!), δέσµη  

πέρασε  µέσα  από  το  µυαλό  µου  η  ιδέα  µιας  

µηχανής  που  θα  µπορούσε  να  στρεβλώσει  

το  χωρόχρονο  και  να  επιτρέψει  τέτοια  

ταξίδια  ,  αφού  το  φαινόµενο  Casimir, που  ο  

Σωκράτης  έδειχνε  να  το  γνωρίζει ,  δίνει  τη  

δυνατότητα  να  έχουµε  περιοχές   µε  

αρνητική  ενεργειακή  πυκνότητα  άρα  και  

αρνητική ,  δηλαδή  σαµαροειδή  

καµπυλότητα ,  οπότε  τότε  έχουµε  

δηµιουργήσει  και  µια  κοσµική  γέφυρα .  

 

 

 

 

Ο  καιρός  περνούσε  και   τα  νέα  από  τα  

Πανεπιστήµια  για  τη  µηχανή  του  Σωκράτη  

δεν  ήταν  και  τόσο  ενθαρρυντικά ,  µάλλον  θα  

έλεγα  τώρα  απογοητευτικά  ήταν .    
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Τον  καηµένο  τον  Σωκράτη! Με  πείραζε  είναι  

αλήθεια  που  κάθε  φορά  που  τον  ρωτούσα  

για  κανένα  νέο  από  τους  καθηγητάδες ,  

αυτός  πάντα  µε  αυτό  το  αφοπλιστικό  του  

χαµόγελο  µου  απαντούσε .  «Εγώ  την  

σέβοµαι  την  επιστήµη! Όµως  αυτή  η  

µηχανή  που  σου  λέω  µπορεί  να  δουλέψει  

είµαι  σίγουρος! Αυτοί  δυστυχώς  δεν  ξέρουν  

τίποτε».  

Η  αλήθεια  είναι  πως  κατά  καιρούς  λάµβανε  

απαντήσεις  από  αυτούς ,  όπως  «σας  

ευχαριστούµε  πολύ  για  τις  ενδιαφέρουσες  

σκέψεις  σας» και  «θα  επιµεληθούµε  του  

ζητήµατος  σας» και  κάτι  τέτοια .  Ακόµη  

πολλοί  τον  παρέπεµπαν  σε  κάποιον  άλλο  

αρµοδιότερο  και  το  τελευταίο  που  του  είχαν  

πει  είναι  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  να  υπάρξει  

αεικίνητο  3
ου

 τύπου .   

Αεικίνητο  3
ου

 τύπου  ! είπε  ο  Σωκράτης  

γεµάτος  απορία  όταν  µου  εξιστορούσε  το  

γεγονός .  

Μπορούν  να  µου  πουν  ποια  είναι  τα  αεικίνητα  

1
ου

 και  2
ου

 µήπως ;  Μου  έλεγε  διακρίνοντας  

στην  έκφρασή  του  ίσως  για  πρώτη  φορά  µια  

δόση  ειρωνείας .  

 

 Τελικά   κάποια  µέρα  του  Ιούνη  ,  καλοκαίρι  

πλέον  αποφασίσαµε ,  να  σκάψουµε  στον  

κήπο  του  πατρικού  σπιτιού  του  Σωκράτη  
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για  τα  περιβόητα  όπως  πίστευα  µέσα  µου  

βιβλία  του  πατέρα  του .   

Είχαµε  συµφωνήσει  να  ξεκινήσουµε  εκεί  προς  

την  Ανατολή  του  Ήλιου ,  κατά  τις  5:00 η  

ώρα  το  πρωί .  

∆εν  θα’ χε  και  πολύ  κόσµο  που  θα  είχε  

ξυπνήσει  εκείνη  την  ώρα ,  εξάλλου  ο  κήπος  

βρισκόταν  στο  πίσω  µέρος  του  σπιτιού  του  ,  

οπότε  θα  είχαµε  και  τη  σχετική  κάλυψη .  

Εκείνη  την  ώρα  ακριβώς  ο  Ήλιος  άρχισε  να  

ανατέλλει  επιβλητικός .  

Συζητούσαµε  µε  το  Σωκράτη  αν  υπήρχε  

κάποιο  σηµάδι ,  που  θα  µπορούσε  να  µας  

βοηθήσει .  Όµως  το  µόνο  ήταν  µια  µουριά ,  

που  υπήρχε  από  τότε ,  όµως  ο  Σωκράτης  

είχε  σκάψει  και  είχε  ξανασκάψει  εκεί  

κοντά .  

Κοιτούσαµε  γύρω ,  γύρω ,  όµως  δεν  φαινότανε  

κάτι  άλλο  το  σηµαδιακό .  

Ο  τόπος  θα’ τανε  µισό  στρέµµα  και  η  

απόφαση  δύσκολη .  

Τότε  ο  Σωκράτης  άρχισε  να  µετρά  τα  βήµατά  

του ,  δεξιά  και  αριστερά  κάνοντας  ζικ  – ζάκ ,  

όπου  σταµάτησε  εκεί  ακριβώς  που  έπεφτε  η  

σκιά  της  µουριάς  την  ώρα  που  ανέτελλε  ο  

Ήλιος .  

Ήταν  Ιούνης  και  το  θερινό  ηλιοστάσιο  (21 

Ιούνη), ίσως  να’ τανε  η  απάντηση .  

Η  θέση  της  σκιάς  δεν  θα  διέφερε  και  πολύ .  
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Κάπου  εδώ  πρέπει  να  είναι  ακούστηκε  λίγο  

διστακτικός  ο  Σωκράτης .  

 

 

 

Θυµάµαι  ακόµη  τη  συζήτηση  που  κάναµε ,  εκεί  

κάτω  από  τη  µουριά  την  ώρα  που  ανέτελλε  

ο  ήλιος .  

-Το  σύµπαν  Σωκράτη  που  έχουµε  σήµερα  αυτή  

την  ώρα ,  δεν  είναι  το  ίδιο  µ’ αυτό  που  

είχαµε  χτες  και  ούτε  είναι  το  ίδιο  µε  αυτό  

που  θα  έχουµε  αύριο .  

Το  είπα  είναι  αλήθεια  µε  µια  δόση  πικρίας  για  

το  πόσο  ευµετάβλητη  είναι  η  

πραγµατικότητά  µας .  

Εξάλλου  ήθελα  να  νοιώσω  λίγο  και  τη  

µοναδικότητα  της  στιγµής  που  ζούσαµε  

έτσι  και  αλλιώς  βρίσκαµε  δε  βρίσκαµε  τα  

βιβλία .  

-Ναι  και  πιστεύω  είπε  ο  Σωκράτης  ξυπνώντας  

µε  από  τις  σκέψεις  στις  οποίες  βυθιζόµουνα  

ότι  η  ίδια  η  βαρύτητα  ακόµη  και  αυτή  που  

νοιώθουµε  τώρα  πάνω  στη  γη  µας  δεν  

δείχνει  τίποτα  άλλο  από  το  ότι  το  Σύµπαν  

µας  επιταχύνεται  και  διαστέλλεται .  Όχι  θα  

περίµενα  εγώ  τη  µετατόπιση  στο  ερυθρό  για  

να  τη  µάθω! 

Και  είµαι  σίγουρος  ότι  αυτή  η  ενδογενής  αυτή  

η  «ιδία» επιτάχυνση  είναι  που  δηµιουργεί  

και  την  ίδια  τη  ζωή .  
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Το  υδρογόνο ,  το  ήλιο ,  ο  άνθρακας  το  οξυγόνο  

ο  σίδηρος ,  υπάρχουν  και  δηµιουργήθηκαν  

σε  αυτά  τα  χωνευτήρια  που  ονοµάζονται  

αστέρια .  

Ο  σίδηρος  στο  αίµα  µου  προέρχεται  από  αυτά  

τα  κατάλοιπα  των  αστεριών .  Όµως  εγώ  έχω  

ζωή ,  αναπνέω ,  στέκοµαι ,  σκέφτοµαι! 

Πώς  αυτή  η  αρχέγονη  ουσία  Ylem (Άϊλεµ),  

από  την  οποία  σχηµατίστηκαν  όλα  τα  

στοιχεία  απέκτησε  ζωή;  Πώς  αυτό  το  πρώτο  

στοιχείο ,  απέκτησε  φως  αµόλυντο  και  θεϊκό  

που  διαπερνά  τα  πάντα;  Πως  από  αυτό  

προέκυψε  αυτή  η  ζωογόνος  πνοή  που  

νοιώθω  µέσα  µου ;  Με  ποιες  δυνάµεις  

συνταιριάχτηκε  και  πότε;  Σε  ποιες   

κρυµµένες  διαστάσεις  πρωτοπαίχτηκε  το  

ερωτικό  αντάµωµα  και  ο  χωρισµός  της  ύλης  

από  τη  ζωή   το  πνεύµα  και  το  νου ;  Πως  από  

αυτό  το  πρώτο  και  ένα   στοιχείο  ξεχώρισαν  

οι  δυνάµεις  σε  ελκτικές  και  απωστικές ,  σε  

έναν  έρωτα  αρσενικού  και  θηλυκού   και  

πως  µέσα  από  τη  µεγάλη  έκρηξη  αλλά  και  

τη  µεγάλη  σύγκρουση  ταυτόχρονα ,  

προέκυψε  όλη  αυτή  η  πανσπερµία  του  

κόσµου  µας ;  

Και  ο  κόσµος  µας ,  αυτός  που  ζούµε  και  

αισθανόµαστε  είναι  µόνο  αυτές  οι  τέσσερις  

διαστάσεις ,  που  µπορούµε  να  γνωρίσουµε  

µε  τις  ανθρώπινες  αισθήσεις  µας ;  Και  

αυτόν  τον  κόσµο  που  σφύζει  από  τη  ζωή  
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που  προέκυψε  από  το  πρώτο  στοιχείο  τον  

υπηρετούµε  ή  µας  υπηρετεί;  Ποιος  είναι  ο  

σκοπός  του  να  σωθεί  ή  να  µας  σώσει;  

Προλαβαίνουµε  να  σωθούµε;  

 Είναι  σίγουρο  ότι  σε  ένα  στατικό  Σύµπαν ,  σε  

µια  σταθερή  κατάσταση ,  δεν  θα  υπήρχε  

ζωή .  

-Σωκράτη  κάτι  βρήκα  αναφώναξα  όλος  χαρά!  

∆ες  το  φτυάρι  µου  χτύπησε  σε  κάτι  σκληρό .  

- Περίµενε ,  µου  απάντησε  ο  Σωκράτης .  Κάνε  

σιγά  – σιγά  ,  για  να  µην  καταστρέψουµε  

τίποτα .  

-Μα  για  δες  είναι  το  σεντούκι  πράγµατι ,  

ξαναείπα  σαστισµένος .  

Ο  Σωκράτης  πήδηξε  και  αυτός  µέσα  στην  

τρύπα  που  είχα  ανοίξει  και  προσπαθούσαµε  

πλέον  µε  τα  χέρια  µας  και  οι  δυο  να  

ξεσκεπάσουµε  το  σεντούκι .  Παίρναµε  το  

χώµα  και  σκαλίζαµε  µε  τα  χέρια  µας  γύρω  -  

γύρω   για  να  το  ξεπαραχώσουµε ,  ώσπου  η  

κλειδαριά  του  ήρθε  στην  επιφάνεια .  

-Αυτό  είναι ,  είπα  εγώ  ανασαίνοντας  γρήγορα  

µε  ανυποµονησία .  

Η  κλειδαριά  ήταν  σκουριασµένη  και  µε  το  

πρώτο  τράβηγµα  έµεινε  στο  χέρι  µου .  

Ανοίξαµε  τότε  γρήγορα  – γρήγορα  το  

σεντούκι .  Όµως! 

-Είναι  άδειο  Σωκράτη  φώναξα  ψιθυριστά! Ο  

πατέρας  σου  µας  ξεγέλασε  δεν  έχει  τίποτα  

µέσα .  
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Ο  Σωκράτης ,  τότε  καθώς  έψαχνε  µε  τα  χέρια  

του  το  άδειο  σεντούκι ,  άρχισε  να  τραβά  και  

να  σχίζει  το  χαρτόνι  στη  βάση  του .   

Κάτω  από  το  χαρτόνι  στο  σανίδι  της  βάσης  

του  υπήρχε  σκαλισµένο  ένα  σχέδιο .  

-Ο  φούρνος  µας  είπε  ο  Σωκράτης ,  γεµάτος  

απορία .  

-Φούρνος! 

-Ναι ,  είναι  αυτός  ο  κτιστός  φούρνος ,  που  

βρίσκεται  εκεί  στην  εξώπορτα  του  σπιτιού .  

Μα  αυτός  συνέχισε  ο  Σωκράτης  είναι  

σφραγισµένος  και  δεν  λειτουργεί  ένας  Θεός  

ξέρει  από  πότε .  

Μα  ναι! Συνέχισε  ο  Σωκράτης  όλο  χαρά .  Ίσως  

να  είναι  εκεί  µέσα .  Μα  πως  δεν  το  

σκέφτηκα  τόσα  χρόνια;  

Σαστισµένοι  και  οι  δυο  τα  παρατήσαµε  όλα  

και  τρέξαµε  προς  τη  µεριά  του  παλιού  

φούρνου .  

Ήταν  ένας  θολωτός  παραδοσιακός  φούρνος ,  

µόνο  που  η  µπροστά  του  µεριά  ήταν  και  

αυτή  κτισµένη ,  ώστε  τίποτα  να  µην  µπορεί  

να  µπει  µέσα  σε  αυτόν .  

-Πρέπει  να  τον  γκρεµίσουµε;  ρώτησα  εγώ .  

-Ναι!. Θα  γκρεµίσουµε  µόνο  το  µπροστινό  του  

µέρος   για  να  τον  ανοίξουµε  και  να  δούµε  

τι  κρύβεται  στο  εσωτερικό  του .  

 

Ο  Ήλιος  πλέον  είχε  ανέβει  αρκετά  ψηλά .  Κάτι  

µικρά  συννεφάκια  µόνο  διέσχιζαν  τον  
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ουρανό .  Και  καθώς  ένα  σµήνος  από  

κορµοράνους  περνούσαν  από  µπροστά  τους  

συνέθεταν  ένα  µαγικό  τοπίο .  

-Να  πάρουµε  κουπίδι  και  σφυρί  .  

-Μη  βιάζεσαι .  Περίµενέ  µε  εδώ  και  θα  τα  

φέρω  από  την  αποθηκούλα .  

∆εν  αργήσαµε  και  πολύ  και  το  µπροστινό  

µέρος  του  φούρνου  έπεσε .  

Όµως  το  θέαµα  µας  αντάµειψε .  

Στοίβες  βιβλία  µέσα  στο  φούρνο ,  

παρατεταγµένα  σε  σειρές  σαν  να’ τανε  

στρατιωτάκια .  

Αγκάλιασα  το  Σωκράτη  γεµάτος  χαρά .  Για  

µένα  ήταν  σαν  να  βρήκαµε  το  µεγαλύτερο  

θησαυρό  του  κόσµου .  

Αρχίσαµε  να  βγάζουµε  τα  βιβλία  και  να  τα  

τοποθετούµε  στη  βάση  του  φούρνου .  

 

Ανάµεσα  σ’ αυτά  και  πολλά  χειρόγραφα  και  

ενόσω  ο  Σωκράτης  ταχτοποιούσε  τις  

Φυσικές  του  και  τα  Μαθηµατικά  του  και  τις  

Ιστορίες  του  εγώ  άνοιξα  ένα  χειρόγραφο  

που  ξέπεσε  στα  χέρια  µου  εκείνη  τη  στιγµή .  

 

’’’ Καθώς  πλέον  τις  µαύρες  τρύπες  η  

ανθρωπότητα   τις  χρησιµοποιούσε  για  

ταξίδια  πίσω  στο  χρόνο ,  ήταν  πλέον  γνωστή  

η  τεχνική  και  στο  «Στόλο», ο   οποίος  έτσι  

ξεκίνησε  για  ένα  µακρύ  ταξίδι  πίσω  στον  

21
ο
 αιώνα ,  αντλώντας  ενέργεια  από  την  
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µαύρη  τρύπα  που  υπάρχει  στο  κέντρο  του  

γαλαξία  µας . .  

Βέβαια  ήταν  γνωστή  στον  «Αρχηγό» και  τους  

«Αξιωµατικούς» του  η  κατάσταση  που  

υπήρχε  αυτά  τα  χρόνια  χάριν  στα  

ηλεκτροµαγνητικά  κύµατα  που  όπως  είχαν  

εγκλωβιστεί  στη  µαύρη  τρύπα  στο  κέντρο  

του  Γαλαξία  µας ,  παρέµεναν  εκεί  µέχρι  που  

αποκωδικοποιήθηκαν .  Βέβαια  οι  ταχύτητες  

οι  µεγαλύτερες  του  φωτός  έστελναν  την  

εικόνα  µετά  το  «Συµβάν». Έτσι  είχε  

ονοµαστεί  η  αποστολή  του  Στόλου .  

Μάλιστα  στην  περίπτωση  µιας  µαύρης  

τρύπας ,  η  εικόνα  από  το  συµβάν  δεν  θα  

έφτανε  ποτέ .  

Έτσι  ανάµεσα  στους  ανθρώπους  που  

γυρόφερναν  στη  γη ,  υπήρχε  και  ο  στόλος ,  

χωρίς  ποτέ  να  υπήρχε  περίπτωση  κάποιος  

να  τους  ανιχνεύσει  και  να  τους   «δει». Ίσως  

κάποτε  µετά  την  καταστροφή  της  µαύρης  

τρύπας  να  κατάφερνε  να  τους  δει .  Όµως  

έτσι  και  αλλιώς  ο  στόλος  υπήρχε  ανάµεσά  

τους .  

Έπρεπε  να  αλλάξουν  πολλά ,  στους  ανθρώπους  

του  21
ου

 αιώνα .   

Οι  συντεταγµένες  του  χωροχρόνου  έπρεπε  να  

διορθωθούν  και  να  επικρατήσει  ένα  σενάριο  

που  θα  επέτρεπε  στη  γη  να  επιβιώσει .  

Η  ανθρωπότητα  αναλώνονταν  στο  να  τρώει  τα  

παιδιά  της .  Οι  πόλεµοι  και  οι  αναταραχές  
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αλλά  και  οι  φυσικές  καταστροφές ,  

συνεχίζονταν  και  το  πρόβληµα  εντείνονταν  

ολοένα  και  περισσότερο .  Στην  

πραγµατικότητα  θα  συνεχίζονταν  µέχρι  που  

να  µην  υπήρχε  ούτε  ένας  επιζών .  Έπρεπε  ο  

χρόνος  να  ξανατρέξει  όπως  ακριβώς  και  

πριν  την  µεγάλη  έκρηξη .  Έπρεπε  τα  

πράγµατα  να  ξαναγυρίσουν  στην  πρότερη  

οµαλή  κατάσταση .” 

Εκεί  σταµατούσε  το  χειρόγραφο ,  αφήνοντάς  

µε  σε  ηµιτελείς  σκέψεις .  

Τι  να  εννοούσε  άραγε  ο  πατέρας  του  

Σωκράτη;  Τι  είναι  αυτός  ο  Στόλος ;  

-  Σωκράτη  φώναξα  αµέσως  ενώ  και  αυτός  

κάτι  διάβαζε  παραδίπλα  µου .  Ξέρεις  τίποτα  

εσύ  για  το  Στόλο;  

-  Στο  είχα  ξανααναφέρει  απάντησε  ο  

Σωκράτης  που  τώρα  ερχόταν  προς  το  µέρος  

µου  µε  βιαστικό  βήµα .   

Τι  γράφει;  Ρώτησε  και  µου  άρπαξε  το  

χειρόγραφο  από  το  χέρι  και  άρχισε  να  το  

διαβάζει  γρήγορα  – γρήγορα ,  σαν  να  ήθελε  να  

διαπιστώσει  αν  ο  πατέρας  του  έγραφε  κάτι  

περισσότερο  ή  κάτι  λιγότερο  από  αυτά  που  

ήδη  γνώριζε  αυτός .  Πάντως  η  αλήθεια  είναι  

συνέχισε  ο  Σωκράτης  πως  πράγµατι  η  γη  δεν  

κινδυνεύει  να  καταστραφεί  από  έναν  

Αρµαγεδώνα .  Από  έναν  κοµήτη  δηλαδή  ή  ένα  

αστεροειδές .  Τέτοιες  κοσµικές  συγκρούσεις  

παρόλο  που  είναι  δυνατό  να  συµβούν  ,  η  
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πιθανότητα  να  συµβούν ,  όταν  υπολογιστεί  

αποδεικνύεται  απίστευτα  µικρή .   

Αν  όµως  είναι  προδιεγεγραµµένο   κάποτε  το  

Σύµπαν  µας  να  αυτοκαταστραφεί ,  τότε  τα  

πράγµατα  είναι  διαφορετικά .  Αν  δηλαδή  

αυτή  τη  στιγµή  το  Σύµπαν  µας  συστέλλεται  

γιατί  καταρρέει  από  την  ίδια  του  τη  

βαρύτητα  αυτό  δεν  µπορούµε  να  το  

γνωρίζουµε  γιατί  φτάνει  ακόµη  σε  εµάς  φως  

από  τη  φάση  της  διαστολής  του .  Τότε  

αναµένουµε  να  αποδηµήσουµε   από  

ασφυξία  και  ανυπαρξία .  

-Από  ασφυξία  χώρου ;  

-Ναι  αλλά  και  από  τη  θερµότητα  αφού  το  

Σύµπαν  θα  γίνει  τόσο  µικρό  όσο  ήταν  τη  

στιγµή  της  µεγάλης  έκρηξης  αλλά  επίσης  

και  τόσο  ακραία  θερµό ,  όσο  εκείνη  τη  

στιγµή .  

 

Νοµίζω  όµως  πως  πράγµατι  ο  άνθρωπος  

κινδυνεύει  να  καταστραφεί  από  τον  ίδιο  του  

τον  εαυτό .  

Η  ενσυνείδητη  γνώση  του  κόσµου  µας  

εµπεριέχει  την  αλληλεπίδραση  του  

εγκεφάλου  µας  ή  της  νόησης  αλλιώς  µε  το  

περιβάλλον  µας .  

Από  την  εποχή  που  ο  άνθρωπος  έµαθε  να  

χρησιµοποιεί  τη  φωτιά  µέχρι  αυτή  τη  

στιγµή  που  συζητούµε  εν  γνώσει  µας  για  
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την  αλήθεια  του  Σύµπαντος  έχουν  γίνει  

πολλά  άλµατα  µέσα  στο  µυαλό  µας  .  

Όµως  ένα  είδος  ακρισίας  και  παράλογης  

υπερεκτίµησης  των  ικανοτήτων  µας ,  αυτή  

τη  στιγµή  κυριαρχεί  στον  κόσµο  µας .  

Και  αυτή  η  ακρισία  που  συνδέεται  µε  το  

εφήµερο ,  βρίσκεται  στην  αιχµή  κάθε  

ανθρώπινης  δραστηριότητας .  

Έτσι  το  πιθανότερο  είναι  το  µέλλον  µας  να  

γίνει  ασφυκτικό  όχι  για  το  λόγο  που  είπαµε  

πριν  αλλά  από  το  φαινόµενο  του  

θερµοκηπίου .  

-Σωκράτη  αναφέρεσαι  στην  ενεργειακή  κρίση;  

-Και  όχι  µόνο  απάντησε  αυτός .  

Από  την  καύση  των  ορυκτών  καυσίµων  και  

του  πετρελαίου  παράγονται  τα  αέρια  του  

θερµοκηπίου .  Η  ατµόσφαιρα  της  γης  έγινε  

έτσι  παχύτερη  και  η  γη  θερµότερη .  Αυτό  

όµως  προκαλεί  όλες  αυτές  τις  τεράστιες  

κλιµατολογικές  αλλαγές  µε  την  αύξηση  της  

στάθµης  της  θάλασσας  από  το  λιώσιµο  των  

πάγων  στους  πόλους  και  τις  καταστροφές  

που  ακολουθούν  µε  τις  παρατεταµένες  

ξηρασίες ,  τους  τυφώνες  και  τις  πληµµύρες .   

Ασφυκτικό  όµως ,  γίνεται  το  µέλλον  µας  και  

από  την  εµφάνιση  της  τρύπας  του  όζοντος .  

Τα  αέρια  που  χρησιµοποιούνται  ως  

προωθητικά  στα  σπρέι ,  αλλά  και  στα  

ψυκτικά  υγρά  των  ηλεκτρικών  ψυγείων  και  

κλιµατιστικών  έχουν  ως  αποτέλεσµα  να  
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ελευθερώνονται  τεράστιες  ποσότητες  αυτών  

στην  ατµόσφαιρα .  Στα  ανώτερα  στρώµατα  

της  οποίας  διασπώνται  σε  χλώριο ,  το  οποίο  

µε  τη  σειρά  του  καταστρέφει  το  όζον .  Το  

τριατοµικό  όµως  αυτό  οξυγόνο  είναι  η  

ασπίδα  µας  από  την  υπεριώδη  ακτινοβολία  

του  ήλιου .  

Ένα  καρδιοχτύπι  πόνου  και  φόβου  απέπνεαν  

αυτές  οι  σοβαρές  διαπιστώσεις  µέσα  στη  

ζέστη  του  µεσηµεριού .  

Η  γη  ένα  παιδί  που  ακροβατούσε  θλιβερά  και  

πονούσε  και  έκλαιγε  πάνω  στο  τεντωµένο  

σχοινί  που  τραµπαλίζονταν .  Ένας  

ταξιδιώτης  που  ακροβατούσε  ανάµεσα  στο  

ναό  και  το  βάλτο  και  έχανε  την  ψυχή  του .  

Ένας  προσκυνητής  που  χρωστούσε  µια  

συγγνώµη  σε  αυτόν  τον  πλανήτη .  Αυτόν  τον  

τόσο  προκλητικά  όµορφο  πλανήτη  µε  την  

καθάρια  οµορφιά  που  µας  χαρίζει  

απλόχερα .  Και  αυτός  είχε  µετατρέψει  αυτόν  

τον  έρωτα  σε  σκουπιδότοπο  µε  τα  όρνια  

έτοιµα  να  κατασπαράξουν  τη  σαπίλα  µέσα  

από  το  βάλτο .  

-Και  η  πυρηνική  ενέργεια;  

Η  πυρηνική  ενέργεια  βλάπτει  σοβαρά  το  

κλίµα  ,άσε  που  αποτελεί  µια  µη  οικονοµική  

και  αναποτελεσµατική  µέθοδο  

αντιµετώπισης  του  φαινοµένου  του  

θερµοκηπίου ,  ενώ  από  την  άλλη  αυξάνει  

και  τους  κινδύνους  τροµοκρατικών  
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ενεργειών .  Πολλές  φιλόδοξες  

τροµοκρατικές  οργανώσεις  θα  αδράξουν  

την  ευκαιρία  για  να  αυξήσουν  τη  

δραστηριότητά  τους ,  όπως  επίσης  και  

πολλά  φιλόδοξα  κράτη  και  κυβερνήσεις  µε  

την  εκτεταµένη  χρήση  της  πυρηνικής  

ενέργειας  βρίσκουν  την  ευκαιρία  να  

αναπτύξουν  και  να  χρησιµοποιήσουν  νέα  

πυρηνικά  όπλα  που  είναι  δυνατό  να  

εξαφανίσουν  τον  πλανήτη  µας .  

-Όµως  τα  αποθέµατα  ουρανίου  δεν  εγγυώνται  

µια  αστείρευτη  πηγή  ενέργειας ;  

-Τα  αποθέµατα  αυτά  όπως  υπολογίζεται  θα  

έχουν  εξαντληθεί  σε  80 – 85 χρόνια .  Άρα  θα  

έχουµε  να  αντιµετωπίσουµε  µια  κρίση  

φυσικών  πόρων  ανάλογη  εκείνης  του  ορυκτού  

πλούτου  και  του  πετρελαίου .  

-Ποια  είναι  λοιπόν  η  πρόταση  του  πολιτισµού  

µας  για  το  µέλλον  της  γης ;  

-Νοµίζω  πως  θα  πρέπει  να  δούµε  το  µέλλον  

του  πλανήτη  µας  όχι  µε  καθαρά  οικονοµικά  

κριτήρια  αλλά  µε  περισσότερο  ποιοτικά  

κριτήρια .   

Οι  εναλλακτικές  πηγές  ενέργειας  όπως  η  

ηλιακή ,  η  αιολική ,  η  γεωθερµική ,  η  ενέργεια  

από  τα  κύµατα  της  θάλασσας  αλλά  και  η  

ενέργεια  από  το  υδρογόνο ,  ή  ίσως  και  από  

κάποια  µηχανή  που  δεν  έχουµε  ανακαλύψει  

ακόµα ,  µπορεί  να  οδηγήσουν  στην  αξιοποίηση  

της  ενέργειας  µέσα  από  κατάλληλες  
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γεννήτριες  ,  που  θα  εξαλείψει  τον  κίνδυνο  

υπερθέρµανσης  του  πλανήτη  και  σε  

συνδυασµό  µε  τις  νέες  τεχνολογίες  θα  

προσφέρουν  φτηνή  ηλεκτρική  ενέργεια  ακόµη  

και  σε  αυτούς  που  υποφέρουν  από  την  

έλλειψη  αυτών  των  ανέσεων .  

Εξάλλου  αυτές  οι  πηγές  ενέργειας  µπορούν  να  

αποκαταστήσουν  και  αυτή  τη  λεπτή  ισορροπία  

του  ανθρώπου  µε  το  περιβάλλον ,  δίνοντας  τη  

δυνατότητα  της  συνέχισης  της  ζωής  στον  

πλανήτη  µας ,  υπενθυµίζοντας  στον  άνθρωπο  

ότι  το  βασικό  που  έχει  ξεχάσει ,  είναι  ότι  και  

αυτός  αποτελεί  µέρος  του  οικοσυστήµατος  της  

γης .  Βέβαια  σίγουρα  εξαλείφεται  και  ο  

κίνδυνος  πυρηνικού  ολοκαυτώµατος .   

Μην  ξεχνάς  ότι  ο  κίνδυνος  σε  µια  πυρηνική  

καταστροφή  είτε  από  κάποιο  πυρηνικό  

εργοστάσιο  ,  είτε  από  κάποια  πυρηνική  βόµβα  

είναι  τα  ραδιενεργά  κατάλοιπα .  Αυτά  τα  

προϊόντα  των  πυρηνικών  αντιδράσεων ,  έχουν  

υψηλή  ραδιενέργεια  αλλά  και  µεγάλους  

χρόνους  ηµιζωής .  Έτσι  αν  και  πολύ  

ραδιενέργεια  εξαλείφεται  σε  µερικούς  µήνες ,  

κάποια  από  αυτά  τα  ραδιενεργά  απόβλητα  

έχουν  χρόνους  ηµιζωής  µερικές  εκατοντάδες  ή  

και  εκατοµµύρια  χρόνια .  Η  αποθήκευση  

αυτών  των  αποβλήτων  γίνεται  σε  καλά  

σφραγισµένα  κιβώτια  που  θάβονται  βαθιά  σε  

παλιά  αλατωρυχεία  και  όχι  µόνο ,  για  να  µην  

προκαλέσουν  περιβαλλοντική  µόλυνση .  Όµως  



Μιχαήλ Π. Μιχαήλ 

56

 

για  πες  µου  είναι  αυτό  λύση  ή  εφιάλτης ;  Αυτά  

τα  ραδιενεργά  απόβλητα  µε  αυτούς  τους  

µεγάλους  χρόνους  ζωής  παραµένουν  ενεργά  

και  απειλούν  συνεχώς  µε  έναν  εφιαλτικό  

τρόπο  τη  ζωή  στον  πλανήτη .  

Μπορεί  λοιπόν  αυτό  να  εξελιχθεί  σε  µια  

επιδηµία  που  περιµένει  την  εντολή  ενός  

«φωτισµένου  πατέρα» για  να  αρχίσει  να  

εξαπλώνεται .  Και  είναι  αυτή  η  απληστία  όχι  

για  τη  ζωή  και  τις  χαρές  της ,  αλλά  για  την  

καταστροφή  που  θα  δηµιουργήσει  τάφους  για  

τις  ανθρώπινες  ψυχές .  Στο  όνοµα  της  δόξας  

της  µοναξιάς  του  ανθρώπου .  

-Και  η  πυρηνική  σύντηξη;  

-Είναι  επίσης  µια  εξώθερµη  πυρηνική  

αντίδραση .  

Αυτή  στη  φύση  πραγµατοποιείται  µόνο  στον  

Ήλιο  και  τα  αστέρια .  Εκεί  υπάρχει  άφθονο  

υδρογόνο  που  αποτελεί  και  το  καύσιµο  ενώ  

επικρατούν  και  ακραίες  θερµοκρασίες  της  

τάξης  των  10
8
 Κ .  Όµως  απαραίτητη  

προϋπόθεση  για  τον  κύκλο  πρωτονίου  – 

πρωτονίου  (p-p)  ,  είναι  όχι  µόνο  οι  ακραίες  

θερµοκρασίες  που  πρέπει  να  συντηρούνται  για  

«αρκετό» χρονικό  διάστηµα  µερικών  

δευτερολέπτων ,  αλλά  και  η  πολύ  µεγάλη  

πυκνότητα  και  πίεση ,  ώστε  να  εξασφαλιστεί  

υψηλή  συχνότητα  συγκρούσεων  των  πυρήνων .  

-Ποιο  είναι  τότε  το  καύσιµο  που  προτείνεται ;  
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-Κυρίως  το  δευτέριο  (
2

1Η), το  οποίο  βρίσκεται  

άφθονο  κα  φθηνό  στο  νερό  των  θαλασσών .  

-Όµως  Σωκράτη  µπορούµε  να  πετύχουµε  

τέτοιες  συνθήκες  µε  κάποιες  συσκευές ;  

-Μην  ξεχνάς  ότι  σε  αυτές  τις  συνθήκες  η  ύλη  

βρίσκεται  σε  µορφή  πλάσµατος .  Στην  

ιονισµένη  αυτή  κατάσταση ,  έχουµε  

ανεξάρτητα  ηλεκτρόνια  και  πυρήνες .  

Στα  περισσότερα  πειράµατα  για  τη  δηµιουργία  

πλάσµατος  στους  αντιδραστήρες  σύντηξης  

χρησιµοποιείται  ο  περιορισµός  του  πλάσµατος  

µε  µαγνητικό  πεδίο  σε  ακραίες  όπως  είπαµε  

θερµοκρασίες  και  για  µεγάλο  χρονικό  

διάστηµα  της  τάξης  του  ενός  δευτερολέπτου ,  

σε  µια  συσκευή  που  ονοµάζεται  ΤΟΚΑΜΑΚ .  

Η  θερµοκρασία  σε  αυτή  τη  συσκευή  µπορεί  να  

φτάσει  µέχρι  και  δέκα  φορές  τη  θερµοκρασία  

στο  κέντρο  του  Ήλιου  µας .   

-Όµως  υπάρχει  και  ο  ∆ιεθνής  πειραµατικός  

θερµοπυρηνικός  αντιδραστήρας  (ΙΤΕR), που  

σχεδιάστηκε  για  την  επίτευξη  τέτοιων  

ακραίων  συνθηκών  για  τη  διατήρηση  τους  για  

τουλάχιστον  300 δευτερόλεπτα .  

-Ναι  µόνο  όµως  που  ο  IΤΕR δεν  προβλέπεται  

να  φτάσει  σ’ αυτό  το  σηµείο  λειτουργίας ,  

αλλά  να  το  προσεγγίσει  αρκετά  ώστε  µετά  το  

2030, να  είµαστε  έτοιµοι  για  παραγωγή  

ενέργειας  από  θερµοπυρηνική  σύντηξη ,  ενώ  

τα  εργοστάσια  σύντηξης  αναµένεται  να  
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τροφοδοτούν  τα  δίκτυα  ηλεκτροδότησης  το  

2050. 

Όµως  µέχρι  τότε;  Εξάλλου  υπάρχει  και  το  

πρόβληµα  των  πυρηνικών  αποβλήτων .  Γιατί  

βέβαια  αν  και  τα  πυρηνικά  απόβλητα  σε  έναν  

αντιδραστήρα  πυρηνικής  σύντηξης  είναι  

λιγότερο  ραδιενεργά  άρα  δεν  ενέχεται  ο  

κίνδυνος  πυρηνικού  ατυχήµατος  εντούτοις  

παράγεται  ο  ίδιος  όγκος  πυρηνικών  

αποβλήτων  µε  αυτά  ενός  κοινού  αντιδραστήρα  

πυρηνικής  σχάσης .  

-Μέχρι  τότε  τι  Σωκράτη;  

-Θα  υπάρχει  πολιτισµός ;  ∆εν  ξέρουµε  αν  κάτι  

άλλο  δεν  διακόψει  την  εξέλιξη  του  πολιτισµού  

µας .  

Η  ενέργεια  µας  έχει  γίνει  µια  µόνιµη  ιδέα .  

∆εν  ξέρουµε  τι  άλλο  θα  µεσολαβήσει  τριάντα  

χρόνια  µετά .  

∆εν  ξέρουµε  αν  θα  υπάρχει  ο  άνθρωπος  ή  αν  

απλώς  υπάρχουν  κάποιοι  τελευταίοι  άνθρωποι  

που  δεν  θα  έχουν  τίποτα  να  ονειρευτούν .  

Γιατί  µαζί  µε  την  ενέργεια ,  µας  έχει  γίνει  

εµµονή  και  η  καταστροφή  και  η  δυστυχία .  Η  

ολόκληρη  εικόνα  του  ανθρώπου  είναι  το  

δίδυµο  ψυχής  και  σώµατος  σαν  µια  ενιαία  

αίσθηση  και  υπόσταση .  Μια  ενιαία  χρονική  

εικόνα .  Το  ποτάµι  ρέει  µες’ το  χρόνο  και  το  

χώρο .  Έξω  από  αυτά  είναι  απλώς  µια  

φωτογραφία  χωρίς  φως ,  µαύρη .  
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Μόνο  µαζί  µε  το  χρόνο  µπορείς  να  φανταστείς  

µαζί  µε  το  ποτάµι  και  τις  ανθισµένες  

φλαµουριές  και  το  µεθυστικό  απόκοσµο  

άρωµα  µε  το  οποίο  γεµίζουν  το  χώρο .  Μόνο  

έτσι  µπορείς  να  ερωτευτείς  µια  όµορφη  

γυναίκα ,  µε  µακριά  µαύρα  µαλλιά .  Μαλλιά  σα  

βρόχινο  νερό  που  πέφτει  µε  ορµή  στη  

διψασµένη  γη  και  τη  µερεύει .  

 

Καθώς  η  τεχνολογία  µας  αναπτύσσεται  όλο  

και  περισσότερα  επιτεύγµατα  θα  αγγίζουν  τον  

χώρο  της  ηθικής .  Μέχρι  που  πρέπει  να  

επεµβαίνουµε  και  µέχρι  ποιο  σηµείο  να  

αποκαλύπτουµε  τα  µυστικά  της  φύσης ;  Ποιοι  

είναι  αυτοί  που  µπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  

σε  αυτά;  Πως  θα  τα  χρησιµοποιήσουν ;  

  

Όµως  η  ώρα  είχε  περάσει  και  έπρεπε  να  τα  

µαζέψουµε  σιγά  – σιγά .  

 

 

 

 

Μετά  από  αυτή  την  αναζήτηση  µας  έκανα  

αρκετό  χρόνο  να  δω  τον   Σωκράτη .  Για  

πολλοστή  φορά  ήταν  φυλακή .  ∆εν  πλήρωνε  το  

ασφαλιστικό  του  ταµείο  γιατί  στην  ηλικία  που  

ήταν  δεν  θα  προλάβαινε  να  πάρει  ποτέ  του  

σύνταξη .  Οι  εισφορές  του  ήταν  µη  

ανταποδοτικές  όπως  µου  έλεγε .    
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Όµως  ο  νόµος  είναι  νόµος .  Η  αλήθεια  είναι  

ότι  µπορούσε  να  πληρώσει  για  να  βγει  από  τη  

«στενή» όµως  µια  ακατανίκητη  επιθυµία  τον  

ωθούσε  σε  αυτή  την  εµπειρία .  

«Οι  νόµοι  γίνονται  µόνο  γα  τους  ισχυρούς» 

συνήθιζε  να  µου  λέει .  Εµένα  µε  απαγάγουν  

γιατί  δεν  έχω  να  πληρώσω .  Οι  ισχυροί  δεν  θα  

έπρεπε  να  κάνουν  αγώνα  εναντίον  της  

φτώχειας  αλλά  εναντίον  του  πλούτου .  

 

 

 

 

Εκείνες  τις  µέρες  είχε  επισκεφτεί  το  σπίτι  

ενός  φίλου  µου  ένας  φίλος  του  µοναχός  από  

αυτούς  µε  τα  αξιώµατα ,   

οπότε  κάποια  στιγµή  που  συναντηθήκαµε  

στο  σπίτι  του  τέθηκαν  και  κάποια  προβλήµατα  

ηθικής .  

Η  συζήτησή  µας  περιστρέφονταν  γύρω  από  το  

ερώτηµα  τι  είναι  αµαρτία  ενώ  είχε  

δηµιουργηθεί  µια  διάχυτη  ατµόσφαιρα  για  το  

ότι  οι  αµαρτωλές  σκέψεις  προς  τις  όµορφες  

γυναίκες ,  οι  σαρκικές  επιθυµίες  και  κάπως  

όλα  αυτά  που  µου  φαίνονταν  διασκεδαστικά  

ήταν  ο  ορισµός  της  αµαρτίας .  

Τότε  παίρνοντας  το  λόγο  τόλµησα  να  

προσθέσω:  

-Νοµίζω  πως  κατά  µια  έννοια  και  η  βόλτα  µε  

το  αυτοκίνητο  µας  ,  είναι  αµαρτία  µια  και  το  
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CO2  από  την  εξάτµιση  του  αυτοκινήτου  

µολύνει  το  περιβάλλον .  

-«Ναι  είναι  αµαρτία» µου  ήρθε  η  απάντηση   

µε  αυστηρό  τρόπο  από  τον  επίσκοπο ,  µε  µια  

δόση  κατάχρησης  εξουσίας  να  πλανάται  στο  

καλοκαιρινό  βραδάκι! 

 -Και  τότε  πάτερ  ποιο  είναι  το  νόηµα  

ύπαρξης  του  ανθρώπου  του  κόσµου  µας  ,του  

σύµπαντος  ολόκληρου ;  

-«Σκοπός  αυτή  της  ζωής  είναι  η  άλλη  ζωή  µου  

είπε» και  µου  έκοψε  κάθε  διάθεση  για  

συζήτηση .  

Οι  θρησκείες  είναι  κάτι  άλλο .  Όµως  αυτοί  

που  τις  πρεσβεύουν  τις  οδηγούν  προς  το  Θεό  

άραγε;  Εµένα  πάντως  ο  επίσκοπος  µε  έκανε  να  

αισθανθώ  αµήχανα .  

-Πάτερ  η  γη  µας  κινδυνεύει  από  τον  

άνθρωπο  είναι  γνωστό  πλέον  και  µε  στοιχεία ,  

µήπως  όµως  τότε  και  η  ίδια  η  φύση  του  

ανθρώπου  κινδυνεύει  από  τον  άνθρωπο ;  Τα  

κυταράκια  µας  θέλω  να  πω  µήπως  βρίσκονται  

σε  κίνδυνο;  

-Κοιτάξτε  φίλοι  µου  είχα  κάποτε  έναν  φίλο  

που  άφησε  µια  κοπέλα  έγκυο .  Ενώ  λοιπόν  µε  

τίποτα  στον  κόσµο  ο  φίλος  µου  δεν  θα  

παντρεύονταν  τη  κοπέλα  αυτή ,  όταν  έµαθε  για  

τον  καρπό  που  κουβαλούσε  στην  κοιλιά  της  µε  

ξύπνησε  άγρια  χαράµατα  για  να  µου  πει  πόσο  

όµορφο  ήταν  το  παιδάκι  στην  κοιλιά  της  
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κοπέλας  µετά  τη  φωτογραφία  από  το  πρώτο  

υπερηχογράφηµα .  

-Θέλω  να  πω  πάτερ ,  πως  από  τότε  που  το  

«µάτι» µας  έφτασε   µέχρι  το  πιο  βασικό  

επίπεδο  της  ζωής ,  όπως  είναι  το  γονίδιο  η  

ευθύνη  αυτών  που  διαχειρίζονται  αυτή  την  

«εµπειρία» είναι  πολύ  µεγάλη .  Αυτό  είναι  

κάτι  υπαρκτό  και  δεν  ανήκει  στη  σφαίρα  του  

µεταφυσικού!   

-Μην  θίγεται  αυτά  τα  θέµατα! 

Ο  πάνσοφος  δηµιουργός  δεν  αφήνει  τίποτα  

στην  τύχη .  Αυτός  επεµβαίνει  στην  διαδικασία  

της  εξέλιξης  και  τα  φέρνει  τα  πράγµατα  πάντα  

στο  σωστό  δρόµο .  

 

Η  αλήθεια  είναι  πως  είχα  ακούσει  για  το  

«ευφυές  σχέδιο» και  πως  αυτό  ήταν  µια  

εναλλακτική  πρόταση  της  δαρβινικής  θεωρίας  

της  εξέλιξης .  

-∆ηλαδή  εννοείται  πάτερ  πως  ενώ  υπάρχει  

φυσική  επιλογή  είναι  δυνατόν  αυτή  να  

περιορίζεται  και  αντί  της  «χαοτικής» εξέλιξης  

να  έχουµε  µια  κατά  το  δυνατό  «γραµµική» και  

ελεγχόµενη  εξέλιξη;   

-Αυτό  είναι  σίγουρο! Όλα  εξελίσσονται  µε  

ένα  πάνσοφο  σχεδιασµό .  

-Μα  αυτή  τη  στιγµή  όµως  µπορούµε  να  

κλωνοποιήσουµε  τα  γατάκια  µας  και  γενικά  να  

διαιωνίσουµε  τα  ζώα  που  θέλουµε  

ικανοποιώντας  τη  µαταιοδοξία  µας .  Και  από  
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την  άλλη  τι  µπορούµε  να  πούµε  για  την  

κλωνοποίηση  του  ίδιου  του  ανθρώπου ;  

Πιστεύετε  πως  η  κλωνοποίηση  του  ίδιου  

του  ανθρώπου  εγείρει  κάποιο  βιοηθικό  

δίληµµα;  Τότε  όµως  η  χρησιµοποίηση  αυτής  

της  γνώσης  µας  απλώς  για  θεραπευτικούς  

σκοπούς  είναι  αµαρτία  ή  είναι  σύµφωνη  µε  τα  

ανθρώπινά  µας  δικαιώµατα;  

-Η  θρησκεία  µας  συµφωνεί  µε  την  

αξιοποίηση  της  επιστήµης  για  το  καλό  του  

ανθρώπου! Εξάλλου  ο  Θεός  είναι  αυτός  που  

δίνει  ή  δεν  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  

ανθρώπους  να  ανακαλύψουν  ή  όχι  κάτι .  Όλα  

είναι  ένα  είδος  δοκιµασίας  που  θα  µας  κάνει  

καλύτερους  ανθρώπους .  Και  όλα  µπορεί  να  τα  

πετύχει  ο  άνθρωπος  έχοντας  σαν  οδηγό  την  

αγάπη  για  τον  εαυτό  του  και  για  τον  

συνάνθρωπό  του .  Αν  κάπου  παραστρατήσει  

έρχεται  ο  Θεός  και  µέσα  από  τη  δοκιµασία  

τον  επαναφέρει  στο  σωστό  δρόµο .  

-Τι  έχουµε  τότε  να  πούµε  για  το  

πατεντάρισµα  γονιδίων  µε  συγκεκριµένες  

εφαρµογές  από  τις  διάφορες  εταιρείες  που  

πραγµατοποιούν  τη  σχετική  έρευνα ;  

Νοµιµοποιούνται  άραγε  να  κατοχυρώνουν  

κάτι  που  το  έφτιαξε  η  ίδια  η  φύση;  Αν  όχι  

τότε  νοµιµοποιούνται  να  κατοχυρώνουν  τις  

άµεσες  εφαρµογές  από  την  

αποκρυπτογράφηση  των  γονιδίων;  
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Στο  σύνολό  της  η  αποκρυπτογράφηση  του  

ανθρώπινου  γονιδιώµατος ,  µήπως  υποθάλπει  

µόνο  καθαρά  οικονοµικά  συµφέροντα  που  

καθορίζονται  από  τους  νόµους  του  

χρηµατιστηρίου ;  Ποιοι  επενδύουν  σε  αυτήν  

την  πολυδάπανη  έρευνα;  Υπάρχει  κάποιος  

έλεγχος  και  από  ποιόν ;  Υπάρχει  πρόσβαση  

στην  πληροφορία  από  όλους ;  Μήπως  η  κρίση  

που  ζούµε  είναι  καθαρά  ανθρωπολογική  

δηλαδή  ηθική  και  πνευµατική  και  όχι  

τεχνολογική  ή  οικολογική ;  

Πως  θα  διακρίνει  ο  άνθρωπος  αυτό  που  θέλει  

από  αυτό  που  χρειάζεται;  Μπορεί  αυτό  να  

γίνει  πράγµατι  µέσα  από  έναν  ασκητισµό  από  

τον  καθένα  µας  µέσα  στον  κόσµο  που  ζούµε;  

Όµως  αυτό  χρειάζεται  θυσία  ή  καλύτερα  

θυσιαστική  αγάπη .  

Υπάρχει  συνοδικώς  διατυπωµένη  

Πανορθόδοξη  επίσηµη  θέση ;  

 

Ήξερα  βέβαια  πως  για  το  Θεό  τα  πάντα   είναι  

δεδοµένα ,  όµως  είναι  αλήθεια ,  ότι  έφυγα  µε  

µια  δόση  πικρίας ,  γιατί  πίστευα  σε  κάτι  πιο  

αµόλυντο ,  ανώτερο  και  πνευµατικό  από  µια  

τέτοια  συζήτηση  που  τελικά  έµεινε  στους  

τύπους .  

Γιατί  αυτός  ο  πνευµατικός  άνθρωπος  και  

ηγέτης  της  εκκλησίας  αρνούνταν  να  µιλήσει  

µε  εµάς  τους  απλούς  ανθρώπους  για  αυτά  τα  

θέµατα;  Ήταν  κατάχρηση  εξουσίας  ή  άγνοια;   
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Ένα  πρωινό  και  ενώ  ήταν  ακόµη  καλοκαίρι  

χτυπά  το  τηλέφωνο .  

Ο  Σωκράτης  ήταν  ξαφνικά  και  πάλι  ελεύθερο  

πουλί  και  µε  ζητούσε  επειγόντως .  

«Θα  πάµε  Καβάλα» µου  είπε! «Αύριο  το  πρωί  

στις  8:00 ακριβώς  θα  έρθεις  να  µε  πάρεις .  

 Ο  καθηγητής  µηχανολογίας  εκεί  θέλει  να  µε  

δει  για  να  ακούσει  για  το  σχέδιο  της  µηχανής .  

Πρέπει  να  είσαι  και  εσύ  εκεί .  Χρειάζοµαι  

έναν  Φυσικό  για  να  δώσει  την  επισηµότητα  

που  πρέπει».  

Αµήχανος  εγώ  µπροστά  στην  καταιγίδα  που  

ξέσπασε  µε  το  κωδικό  όνοµα  «Σωκράτης», δεν  

µπόρεσα  παρά  να  συµφωνήσω .  

Το  ταξίδι  µας  πράγµατι  ξεκίνησε ,  όπως  

είχαµε  συµφωνήσει .  

Ο  Σωκράτης  άνοιξε  την  πόρτα  του  

αυτοκινήτου ,  ενώ  είχε  µαζί  του  και  ένα  

σακουλάκι  µε  δυο  φέτες  κέικ  για  το  δρόµο .  

-Ευτυχώς ,  που  δεν  εξαλείψαµε  ακόµα  την  

έννοια  του  χρόνου  και  µπορούµε  και  

δίνουµε  ραντεβού ,  µου  είπε  καθώς  

κάθονταν  στη  θέση  του  συνοδηγού .  

-Ευτυχώς ,  συµπλήρωσα  εγώ  γιατί  αλλιώς  θα  

επικρατούσε  χάος .  
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-Ίσα  – ίσα  συνέχισε  ο  Σωκράτης ,  το  χάος  

είναι  αυτό  που  έχει  ανάγκη  την  έννοια  του  

χρόνου .  Η  κλασική  θεώρηση  είναι  αυτή  

στην  οποία  υπάρχει  εκµηδενισµός  του  

βέλους  του  χρόνου .  

-Τι  εννοείς ;  

-Ότι  οι  νόµοι  στην  κλασική  φυσική  αλλά  και  

στη  κβαντοµηχανική  και  τη  σχετικότητα  

έχουν  διατυπωθεί  «άχρονα». Ισχύουν  

ισότιµα  είτε  ο  χρόνος  κινείται  προς  το  

µέλλον ,  είτε  προς  το  παρελθόν .  Πρέπει  

λοιπόν  να  ξαναδιατυπωθούν  ώστε  να  

συµπεριλάβουν  και  το  χρόνο .   

Η  θεωρία  του  χάους  όµως  µιλώντας  µε  

πιθανότητες ,  έχει  εισάγει  ένα  ισχυρό  βέλος  

του  χρόνου  µε  αυστηρή  κατεύθυνση  του  

χρόνου  προς  το  µέλλον .  

-Μα  η  έννοια  της  πιθανότητας  υπάρχει  και  

στην  κβαντική .  

-Ναι  µόνο  που  εκεί  όµως  η  πιθανότητα  

µεταβάλλεται  αρµονικά  στο  χωρόχρονο .  

Πιστεύω  πως  το  χάος  δεν  καταργεί  την  

αιτιότητα  αλλά  τη  συµπληρώνει .  

Ισχύει  δηλαδή  η  αιτιότητα  µέχρι  τη  στιγµή  

που  θα  εµφανιστεί  µια  έστω  και  µικρή  

διαταραχή .  Ξέρουµε  πως  όσες  φορές  και  να  

αφήσουµε  ένα  βαρύ  σώµα  από  κάποιο  µικρό   

ύψος  αυτό  θα  κινηθεί  κατακόρυφα  προς  τα  

κάτω ,  έστω  και  αν  κάθε  φορά  µπορεί  να  

χτυπάει  στο  έδαφος  µε  διαφορετικό  τρόπο .  
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Τι  γίνεται  όµως  αν  το  βαρυτικό  πεδίο  

µεταβάλλεται  αλλάζοντας  συνεχώς  φορά  

όταν  µεταβάλλονται   έστω  και  

απειροελάχιστα  οι  αρχικές  συνθήκες  που  

είναι  και  το  αναµενόµενο;  Τότε  δεν  θα  

ήµουνα  σίγουρος   προς  τα  πού  θα  κινηθεί  η  

σφαίρα  κάθε  φορά ,  παρόλο  που  θα  την  

άφηνα  από  το  «ίδιο» ύψος  και  παρόλο  που  

µπορεί  να  ήξερα  ποια  είναι  η  συνάρτηση  

του  βάρους .   

Το  χάος  δηλαδή  δεν  συνεπάγεται  άγνοια ,  αν  

όµως  η  προηγούµενη  συνάρτηση  του  

βάρους  είναι  ένας  γεννήτορας  χαοτικής  

συµπεριφοράς  και  υπάρχουν  τέτοιες  

µαθηµατικές  συναρτήσεις ,  που  είναι  

ευαίσθητες  στις  αρχικές  συνθήκες ,  τότε  δεν  

µπορώ  να  ξέρω  τις  τελικές ,  γιατί  έστω  και  

απειροελάχιστες  διαφορές  θα  υπάρχουν  

στην  κάθε  φορά  «αρχική» µου  κατάσταση .  

-Είναι  όµως  δυνατόν  να  εφαρµόσω  εξωτερικές  

δυνάµεις  και  να  προκαλέσω  διαταραχές  που  

θα  αναγκάζουν  το  σώµα  να  αιωρείται  ή  ακόµη  

και  να  κινείται  προς  οποιαδήποτε  κατεύθυνση .  

Αν  είναι  γνωστές  οι  επιδράσεις  µπορώ  να  

προβλέψω  και  το  είδος  της  κίνησης .   

-Πάντως  και  στις  δυο  προηγούµενες  

περιπτώσεις  δεν  είναι  δυνατό  να  

αντιστρέψουµε  τη  φορά  µε  την  οποία  

εξελίσσονται  τα  γεγονότα  και  να  

επιστρέψουµε  στην  αρχική  κατάσταση ,  όποια  
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και  αν  είναι  αυτή .  Αυτό  θα  γινόταν  µόνο  αν  

µπορούσαµε  να  πάµε  πίσω  στο  χρόνο .  Όµως  

κάθε  κατάσταση  είναι  µονοσήµαντα  

συνδεδεµένη  µε  το  χρόνο .  Από  κάθε  

κατάσταση  περνάει  το  βέλος  του  χρόνου  µόνο  

µια  φορά .  Έτσι  το  να  πετύχουµε  ακριβώς  τις  

ίδιες  αρχικές  συνθήκες  είναι  ανέφικτο  και  

αυτές  οι  µικρές  διαταραχές  στο  χωρόχρονο  

προκαλούν  µεγάλες  διαταραχές  στην  τελική  

κατάσταση ,  καταστρέφοντας  πλήρως  τη  

συµµετρία .  

Ακριβώς  αυτή  η  ασυµµετρία  είναι  που  γεννά  

την  πρόοδο  και  την  εξέλιξη .  Αλλιώς  δεν  θα  

περιµέναµε  κάτι  καινούργιο  να  γεννηθεί .  

-Όµως  Σωκράτη  η  ίδια  δύναµη  στην  ίδια  µάζα  

δεν  προκαλεί  την  ίδια  επιτάχυνση;  

-Αν  και  το  να  έχουµε  την  ίδια  µάζα  φαίνεται  

σχετικά  εύκολο  το  να  πετύχουµε  την  ίδια  

αλληλεπίδραση  µε  όλα  τα  υπόλοιπα  σώµατα  

του  σύµπαντος ,  δηλαδή  το  ίδιο  συνιστάµενο  

εξωτερικό  πεδίο  µια  επόµενη  χρονική  στιγµή  

είναι  µάλλον  ανέφικτο .  

-Αυτό  είναι  που  ονοµάζεις  βέλος  του  χρόνου ;  

-Ακριβώς .  Για  αυτό  και  δεν  αναµένουµε  την  

ίδια  επιτάχυνση  άρα  και  θέση  µετά  από  

ορισµένο  χρόνο  (χάος).  

Μόνο  η  πλήρης  γνώση  όλων  των  

αλληλεπιδράσεων  κάθε  χρονική  στιγµή  

πράγµα  µάλλον  ανέφικτο ,  δίνει  τη  δυνατότητα  

να  «ελέγξουµε» το  χάος  και  ίσως  να  το  



Άϊλεµ  

69

 

ταυτίσουµε  µακροσκοπικά  µε  την  αιτιότητα .  

Μόνο  που  και  αυτό  δεν  σηµαίνει  ότι  

υποχρεωτικά  θα  µπορούσαµε  να  έχουµε  τις  

ίδιες  αρχικές  συνθήκες .  Αυτές  δεν  

καθορίζονται  πλήρως ,  δηλαδή  υπάρχει  µια  

διασπορά  στην  τιµή  τους  και  για  αυτό  

ακριβώς  δεν  µπορεί  να  είναι  σαφώς  

καθορισµένες .  

-Μήπως  όµως  τότε  το  χάος  είναι  ένα  άθροισµα  

από  άπειρες  αιτιότητες  για  αυτό  και  ξεφεύγει  

από  την  κοινή  µας  λογική ;  Το  άπειρο  θέλω  να  

πω  δεν  το  κατανοούµε .  Αν  µπορούσαµε  να  

έχουµε  ένα  µυαλό  που  να  κάνει  άπειρους  

υπολογισµούς  και  να  έχει  άπειρες  εµπειρίες  

κάθε  χρονική  στιγµή  τότε  θα  κατανοούσαµε  

το  χάος  σαν  µια  και  µόνη  αιτιότητα .  Όµως  

αυτό  προς  το  παρών  το  κάνει  µόνο  ο  δαίµονας  

του  Laplace.  

-Όµως  άπειροι  υπολογισµοί  σε  µια  και  µόνο  

χρονική  στιγµή  δηλαδή  σε  χρονική  διάρκεια  

που  τείνει  στο  µηδέν ,  σηµαίνει  ότι  το  µηδέν  

ταυτίζεται  µε  το  άπειρο .  

-Τότε  αν  αφαιρέσουµε  την  έννοια  του  χρόνου  

ή  αν  περιοριστούµε  σε  χρονικά  διαστήµατα  

που  τείνουν  στο  µηδέν ,  το  χάος  δεν  ταυτίζεται  

µε  την  αιτιότητα;  

-Αυτό  µε  την  προϋπόθεση  ότι  υπάρχει  µια  

συνισταµένη  αλληλεπίδραση  – δύναµη  η  

οποία  είναι  απόλυτα  γνωστή .   
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Αλλιώς  µόνο  αν  περιµένουµε  για  άπειρο  

χρόνο  είναι  δυνατόν  να  παρατηρήσουµε  την  

αντιστρεψιµότητα  του  χρόνου .  Τότε  και  τα  πιο  

παράδοξα  πράγµατα  είναι  δυνατόν  να  

συµβούν ,  όπως  µια  καλοκαιρινή  µέρα  να  

παγώσει  η  λίµνη  Κερκίνη .  

Το  χάος  δέχεται  πως  αν  από  κάποιες  αρχικές  

συνθήκες  καταλήξουµε  σε  κάποιες  τελικές  ,  

δεν  σηµαίνει  πως  αντιστρέφοντας  τη  

διαδικασία  θα  φτάσουµε  στις  ίδιες  αρχικές  

συνθήκες .  Ακόµη  όµως  και  από  τις  ίδιες  

αρχικές  συνθήκες  το  σύστηµα  µας  επιλέγει  

κάθε  φορά  διαφορετικές  τελικές .  Μέσα  από  το  

χάος  λοιπόν  έχουµε  κάθε  φορά  µια  καινούργια  

αρχή .  

-Γιατί  όµως  µέσα  από  µια  συλλογή  

καταστάσεων  το  σύστηµά  µας  διαλέγει  µια  

συγκεκριµένη;  Με  ποια  µαθηµατική  

συνάρτηση  µπορεί  να  περιγραφτεί  αυτό;  Πως  

συνδέεται  αυτό  µε  τα  υπόλοιπα  σενάρια  των  

υπόλοιπων  συστηµάτων;  Γιατί  αντιστρέφοντας  

τη  διαδικασία  δεν  επιστρέφουµε  στην  ίδια  

κατάσταση  και  το  σύστηµά  µας  «ξεχνά» από  

πού  ακριβώς  ξεκίνησε  σπάζοντας  τη  

συµµετρία  του  χρόνου  και  άρα  την  

αντιστρεψιµότητα;  Ποιος  είναι  ο  µικρότερος  

χρόνος  προβλεψιµότητας  σε  ένα  χαοτικό  

σύστηµα;  Και  ποια  είναι  η  θέση  του  

ανθρώπινου  νου  σε  όλα  αυτά;  
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-Νοµίζω  πως  η  µεγάλη  ανατροπή  του  αιώνα  

µας  είναι  πράγµατι  η  επαναδιατύπωση  των  

νόµων  της  δυναµικής  ώστε  να  περιλάβουν  και  

την  έννοια  του  χρόνου .  

Έτσι  ας  πούµε  στο  δεύτερο  νόµο  του  Νεύτωνα  

F=m.a, πρέπει  να  µπει  ένας  κατάλληλος  

τελεστής  που  να  λαβαίνει  υπόψη  του  τη  µη  

αντιστρεψιµότητα  στο  χρόνο .  Και  αυτό  πρέπει  

να  ισχύει  όχι  µόνο  µακροσκοπικά  αλλά  και  σε  

µικροσκοπικό  επίπεδο .  

-∆ηλαδή  Σωκράτη  το  χάος  κατά  µια  έννοια  

προσπαθεί  να  ερµηνεύσει  και  να  εξηγήσει  τον  

2
ο
 θερµοδυναµικό  νόµο .  

-Ναι ,   και  ακόµη  το  χάος  εισάγει  ένα  ισχυρό  

βέλος  του  χρόνου  δηλαδή  µια  αυστηρά  

καθορισµένη  φορά  του  χρόνου ,  το  οποίο  είναι  

τόσο  πιο  ισχυρό ,  όσο  πιο  πολύπλοκο  είναι  το  

σύστηµά  µας .  Όσο  περισσότερες  είναι  οι  

σχέσεις  αλληλεπίδρασης  και  εξάρτησης  

µεταξύ  των  µερών  του  συστήµατος  ,  π .χ  ο  

ανθρώπινος  εγκέφαλος ,  τόσο  σπάει  και  δεν  

υπάρχει  η  χρονική  συµµετρία  και  η  χρονική  

αντιστρεψιµότητα .  ∆ηλαδή  τόσο  πιο  σαφής  

γίνεται  η  διάκριση  µεταξύ  παρελθόντος  και  

µέλλοντος  και  τόσο  αποµακρυνόµαστε  από  

την  ψευδαίσθηση  της  µη  διάκρισης  

παρελθόντος  – µέλλοντος .  Πάντως  το  κοινό  

χαρακτηριστικό  ανεξάρτητα  από  τη  φορά  του  

χρόνου  είναι  η  συνεχής  αλλαγή  της  ύλης .  
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Όµως  να ,  ξεπρόβαλε  µπροστά  µας  η  Καβάλα .  

Όµορφη  και  ονειρική .  Φάνταζε  µυστήριο  το  

πώς  φαινόταν ,  να  αγκαλιάζει  τη  θάλασσα  σαν  

µάνα  τη  κόρη .  

Πάντα  µου  έδινε ,  η  πόλη  αυτή  λίγο  άρωµα  και  

χρώµα  από  Κωνσταντινούπολη  και  Βυζάντιο .  

∆εν  αργήσαµε  να  φτάσουµε  στο  Τ .Ε . Ι οπότε  

και  ψάξαµε  για  τον  καθηγητή  Μηχανολογίας .  

«Θα  έρθει  σε  κανένα  µισάωρο» µας  

ενηµέρωσε  ένας  φοιτητής  του  που  είχε  ανοίξει  

το  εργαστήριο  – γραφείο  του  και  µας  

περίµενε .  

Εντωµεταξύ  αποφασίσαµε  να  πιούµε  έναν  

ελληνικό  καφέ ,  που  µε  µεγάλη  είναι  αλήθεια  

προθυµία ,  ο  σπουδαστής  ενδιαφέρθηκε  να  µας  

προσφέρει .  

Καθίσαµε  έξω  από  το  γραφείο  σ’ ένα  πεζούλι  

και  αγναντεύαµε  την  αρχή  του  Αιγαίου  

Πελάγους .  

Το  µάτι  µας  ηρεµούσε  και  η  σκέψη  µας  

αναπολούσε  καθώς  τη  µαγνήτιζαν  οι  δυο  

αποχρώσεις  του  µπλε  στη  διαχωριστική  

γραµµή  θάλασσας  και  ουρανού  πέρα  στον  

ορίζοντα .  

Φάνταζε  αυτή  η  διαχωριστική  γραµµή  σαν  τη  

θύρα  για  τη  µετάβαση  σε  κάτι  καινούργιο .  Η  

προσωποποίηση  του  θεού  Ιανού .  
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Σηµατοδοτούσε  λοιπόν  τη  έναρξη  και  την  

αρχή  σε  κάτι  νέο  αφήνοντας  πίσω  µια  πρότερη  

κατάσταση ,  ασαφή  και  αδιαφανή .  Τώρα  όµως  

το  καινούργιο  µπορούσε  να  καθρεπτιστεί  στη  

θάλασσα  και  να  ακουστεί  µέσα  από  το  

δροσερό  αεράκι  η  ανάσα  του ,  που  ξεκινούσε  

αυτή  ακριβώς  τη  στιγµή  από   αυτό  ακριβώς  το  

σηµείο .  

 

Κάποια  στιγµή ,  πράγµατι  εµφανίστηκε  ο  κ .  

Καθηγητής ,  που  καθώς  µας  προσέγγιζε  µας  

χαιρέτησε  εγκάρδια  και  µας  προέτρεψε  να  

µπούµε  στο  γραφείο  του .  

-Χαίρετε  κ .  Καθηγητά ,  είπε  ο  Σωκράτης ,  από  

εδώ  είναι  ο  φίλος  µου  ο  Φυσικός .  

∆ώσαµε  τα  χέρια  και  προχωρήσαµε  στο  

γραφείο  του .  

Ο  κ .  καθηγητής  κάθισε  στην  µεγαλοπρεπή  

πολυθρόνα  του ,  ενώ  δίπλα  του  στο  ξύλινο  

γραφείο  του  κάθισε  σαν  µαθητής  ο  Σωκράτης .  

Σχεδόν  απέναντι  από  τον  καθηγητή  κάθισα  

και  εγώ .  

Ο  Σωκράτης  έβγαλε  τα  χαρτιά  του  από  τον  

χαρτοφύλακα  που  κουβαλούσε .  Χάος  

πραγµατικό!  

∆εν  µπορούσες  να  βρεις  τίποτα  εκεί  µέσα .  

Τελικά  και  αφού  του’ πεσαν  µερικά  χαρτιά  

κάνα  δυο  φορές  βρήκε  το  τελικό   σχέδιο  της  

µηχανής  του  και  το  έδωσε  στον  καθηγητή  που  

εκείνη  την  ώρα  φορούσε  τα  γυαλιά  του .   
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-Ώστε ,  αυτό  είναι  το  τελικό  σχέδιο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Μάλιστα»,  

συνέχισε  να  λέει  ο  καθηγητής .  

-Εδώ  στο  σχέδιο  είπε  ο  Σωκράτης  φαίνονται  

οι  δυο  φιάλες ,  όµως  το  σύστηµα  µπορεί  να  

λειτουργήσει  ολοκληρωµένα  µε  τέσσερις .  

Οι  φιάλες  περιέχουν  συµπιεσµένο  αέρα ,  θα  

µπορούσαν  όµως  να  αντικατασταθούν  µε  

ελατήρια .  

-Μάλιστα  και  όπως  βλέπω ,  τα  εξαρτήµατα  2 

και  Β2 καθώς  και  ο  άξονας  1 είναι  ένα  σώµα .  

- Ναι  και  τα  νούµερο   4 είναι  στον  άξονα  1 

ελεύθερα .  Η  φιάλη  3 στον  χώρο  Α ,  περιέχει  

συµπιεσµένο  αέρα  ή  όπως  είπαµε  µπορεί  να  
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αντικατασταθεί  µε  ελατήρια .  Αυτά  πιέζουν  τη  

βάση  της  φιάλης  και  το  έµβολο  5 προς  την  

αντίθετη  κατεύθυνση .  Η  βάση  πιέζει  το  

στέλεχος  2 και  το  έµβολο  το  στέλεχος  4 µε  τις  

ντίζες  νούµερο  6, οι  οποίες  µέσω  των  ντιζών  7 

πιέζουν  το  στέλεχος  2 και  πάλι  το  στέλεχος  4.  

Από  την  πίεση  του  εµβόλου  το  σύστηµα  πάει  

να  γείρει  προς  τα  αριστερά .  Όµως  το  στέλεχος  

Β2 το  πιέζει  προς  τα  δεξιά .  Επίσης  το  9 είναι  

και  αυτό  φιάλη  (ή  ελατήριο), που  η  µια  του  

άκρη  πιέζει  το  2 ενώ  η  άλλη  το  έµβολο  λοξώς  

προς  τα  δεξιά  όπως  φαίνεται  στο  σχέδιο  µε  τα  

βέλη .  

-Μάλιστα ,  µάλιστα  είπε  ο  καθηγητής  εµφανώς  

ταλαιπωρηµένος  από  όλα  αυτά  που  έβλεπε  στο  

σχέδιο  και  άκουγε  από  τον  Σωκράτη .  Και  

επιµένετε  πως  όλο  αυτό  το  σύστηµα  θα  

περιστραφεί! 

-Αλλιώς ,  ποια  αντίρροπη  δύναµη  δεν  θα  

επιτρέψει  το  σύστηµα  να  περιστραφεί;  

-Μα  µου  φαίνεται  σαν  να  προσπαθούµε ,  να  

σπρώξουµε  ένα  αυτοκίνητο  και  να  είµαστε  

πάνω  του! 

-Αν  είναι  έτσι  η  µηχανή  δεν  θα  ξεκινήσει  

καθόλου  να  δουλεύει! Αυτό  όµως  θα  το  

διαπιστώσουµε  µόνο  αν  την  κατασκευάσουµε ,  

και  γίνει  ο  πειραµατικός  έλεγχος ,  αφού  όπως  

φαίνεται  δεν  υπάρχει  κάποιος  εµφανής  λόγος  

για  κάτι  τέτοιο ,  εκτός  και  αν  µείνουµε  στις  

εικασίες .  
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-Γνωρίζετε ,  ότι  τα  αεικίνητα  δεν  µπορούν  να  

υπάρξουν .  

-Μόνο ,  που  ξέρετε ,  πήρα  πλέον  το  λόγο  εγώ ,  

ότι  δεν  µιλάµε  για  αεικίνητο .  Η  συσκευή  του  

Σωκράτη  δαπανά  δυναµική  ενέργεια .  Αυτή  

είναι  που  µετατρέπεται  σε  κινητική .  

Ένα  αεικίνητο  ευελπιστεί ,  να  παράγει  έργο  

από  το  µηδέν .  Κάτι  τέτοιο  όµως  δεν  γίνεται  

εδώ! 

Και  µάλιστα  ο  Σωκράτης  ισχυρίζεται  ότι  και  

µετά  τις  τριβές  και  όλες  τις  αντιστάσεις  η  

απόδοση  της  συσκευής  θα  είναι  πράγµατι  

µικρότερη  από  ένα! 

Άρα  δεν  φαίνεται  να  παραβιάζεται  ούτε  η  

αρχή  διατήρησης  της  ενέργειας  αλλά  ούτε  και  

ο  δεύτερος  θερµοδυναµικός  νόµος .  Βέβαια  

υπάρχει  το  ενδεχόµενο ,  η  συσκευή  να  µην  

ξεκινήσει  καν  να  λειτουργεί ,  αν  πράγµατι  

υπάρχει  µια  αντίθετη  ροπή  στρέψης .  Όµως  

αυτό  πρέπει  να  αποδειχθεί  µαθηµατικά .  

 

Ο  καθηγητής  σηκώθηκε  από  την  καρέκλα  του  

και  µας  προέτρεψε  να  τον  ακολουθήσουµε  στο  

εργαστήριο .  Εκεί  µας  έδειξε  ένα  πρότυπο  

µοντέλο  που  οι  κατασκευαστές  του  ήλπιζαν  να  

λειτουργήσει ,  εκµεταλλευόµενο  τη  βαρυτική  

δυναµική  ενέργεια .  

«Είναι  αδύνατο  να  λειτουργήσει  κάτι  τέτοιο» 

είπε   Σωκράτης  µόλις  το  είδε .  



Άϊλεµ  

77

 

«Και  να  σας  πω  και  κάτι  άλλο» συνέχισε .  «Το  

κόστος  για  την  κατασκευή  της  δικιάς  µου  

µηχανής  είναι  πολύ  µικρότερο».  

 

Εκεί  όµως  τελείωσε  η  δική  µας  επίσκεψη ,  

χωρίς  τελικά  να  µπορέσουµε  να  αποσπάσουµε  

τη  συγκατάθεση  του  καθηγητή  για  την  

κατασκευή  της  µηχανής .  

Αφού  λοιπόν  τον  ευχαριστήσαµε  για  τον  

πολύτιµο  και  µη  αντιστρέψιµο  χρόνο  που  µας  

διέθεσε ,  τον  αποχαιρετήσαµε  και  φύγαµε .  

 

 

 

Για  άλλη  µια  φορά  η  φαντασία  µου  κάλπαζε  

σε  κόσµους  µακρινούς ,  σύµπαντα  και  

στοιχειώδη  σωµατίδια .  Κάποια  σενάρια  ή  

παράλληλες  ιστορίες  εξελίσσονται  

ταυτόχρονα ,  σκεφτόµουνα .  Ακόµη  ο  κενός  

χώρος  είναι  κενός  ή  αποτελείται  από  αυτά  τα  

εν  δυνάµει  σωµατίδια  κάτι  δηλαδή  σαν  να  

υπάρχει  και  να  µην  υπάρχει  ταυτόχρονα;  

Μήπως  ακόµη  ο  ήχος  από  την  µεγάλη  έκρηξη  

έρχεται  σε  εµάς  µετά  τη  συµβολή  του  από  

έναν  δεύτερο  ήχο  που  προήλθε  από  την  

ανάκλαση  του  πρώτου  στα  όρια  του  

Σύµπαντος ;  

Οι  δυνάµεις  στη  φύση  είναι  τέσσερις  δηλαδή  

η  ισχυρή  πυρηνική  η  ηλεκτροµαγνητική  η  

ασθενής  και  η  πολύ  γνωστή  µας  βαρυτική;  
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Και  αν  είναι  έτσι  αυτές  δεν  πρέπει  να  έχουν  

κοινή  καταγωγή ;  

Σε  ποια  χρονική  στιγµή  ξεχώρισε  η  κάθε  µια  

από  το  κοινό  κουβάρι  που  τις  κρατούσε  όλες  

µαζί;  

Για  µένα  όλες  αυτές  οι  δυνάµεις  έχουν  άπειρη  

εµβέλεια  όµως  τα  αποτελέσµατά  τους  γίνονται  

αντιληπτά  σε  διαφορετικές  αποστάσεις .  

∆ηλαδή  σαν  να  έχουµε  µια  και  µόνο  δύναµη  

µε  τέσσερις  διαφορετικές  µορφές .  

∆ηλαδή  και  η  πυρηνική  δύναµη  είναι  άπειρης  

εµβέλειας  όµως  τα  µυστικά  της  τα  εµφανίζει  

µέσα  στους  πυρήνες  των  ατόµων .  Ενώ  

αντίθετα  η  βαρυτική  ενυπάρχει  και  µέσα  

στους  πυρήνες  όµως  τα  µυστικά  της  

αποκαλύπτονται  στα  αστέρια .  

Ο  γνωστός  µας  κόσµος  είναι  ένας  κόσµος  

τεσσάρων  διαστάσεων  η  µία  είναι  η  διάσταση  

του  χρόνου .  Όµως   µικρόκοσµος  µας  δεν  είναι  

τότε  χώρος  περισσότερων  ανεξάρτητων  

κινήσεων  και  άρα  διαστάσεων;  Μήπως  όµως  

τότε  από  τη  θεώρηση  του  µικρόκοσµου  δεν  

είναι  ο  δικός  µας  κόσµος  ένας  κόσµος  

περισσότερων  διαστάσεων;  ∆ηλαδή  κάποιος  

δαίµονας  που  ζει  στη  γειτονιά  των  ατόµων  ή  

των  πυρήνων  των  ατόµων  δεν  νοµίζει  ότι  ζει  

στον  δικό  του  τετραδιάστατο  κόσµο  ενώ  για  

να  ερµηνεύσει  τη  συµπεριφορά  µας  θα  πρέπει  

να  εισαγάγει  και  άλλες  διαστάσεις ;  Μήπως  

όµως  τότε  µε  την  ίδια  λογική   δεν  είναι  το  
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Σύµπαν  µας  αυτό  που  έχει  περισσότερες  

διαστάσεις  αφού  όταν  µελετάµε  τα  αστέρια  

και  το  Σύµπαν  µας  χρησιµοποιούµε  και  

επιπλέον  των  τεσσάρων  διαστάσεις  για  να  

περιγράψουµε  ας  πούµε  την  ιδιοπεριστροφή  

τους ;  Τελικά  ο  τετραδιάστατος   χώρος  είναι  

ένας  ιδιοχώρος  για  αντικείµενα  ίδιας  τάξης  

µεγέθους .  Όταν  όµως  θέλουµε  να  

µελετήσουµε  το  µικρό  και  το  µέγα  πρέπει  να  

λάβουµε  υπόψη  µας  και  άλλες  ανεξάρτητες  

κινήσεις  και  άρα  διαστάσεις .  Ένα  αντικείµενο  

που  στο  χώρο  µας  µόνο  µεταφέρεται  στο  χώρο  

του  µπορεί  και  να  ταλαντώνεται  κ .ο .κ .  

Και  αυτές  οι  κρυµµένες  διαστάσεις  ή  αλλιώς  

όπως  λέµε  αυτή  η  κρυµµένη  συµµετρία  ή  

αλλιώς  υπερσυµµετρία  στη  φύση ,  πόσες  είναι  

σε  πλήθος ;  Μέχρι  πόσο  µπορούµε  να  

απλοποιήσουµε  µια  κίνηση;  Γιατί  οι  επιπλέον  

κινήσεις  άρα  και  διαστάσεις  προκύπτουν  

καθώς  προσπαθούµε  να  αναγάγουµε  στον  δικό  

µας  τετραδιάστατο  χώρο  τις  απλούστερες  

κινήσεις  των  συστατικών  της  ύλης .  

Αυτές  οι  κρυµµένες  διαστάσεις  ενυπάρχουν  

στον  τετραδιάστατο  χωροχρόνο .  Γιατί  όµως  

αυτός  ο  ιδιοχώρος  είναι  τετραδιάστατος  και  

τότε  τα  όρια  της  νόησής  µας  είναι  στις   26 , 

11, ή  10 διαστάσεις ;  

Και  οι  τέσσερις  διαστάσεις  µε  ποιες  αισθήσεις  

µας  γίνονται  αντιληπτές ;  
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Τρεις  είναι  οι  χωρικές  διαστάσεις  που  

βλέπουµε .  Ο  ήχος  όµως  που  δεν  τον  βλέπουµε  

αλλά  τον  ακούµε  είναι  επιπλέον  διάσταση  του  

κόσµου  µας ;  Κι  αν  είναι  έτσι  η  γεύση ,  τα  

αισθήµατά  µας  και  τα  όνειρά  µας  όλα  αυτά  

ανήκουν  στον  κόσµο  των  τεσσάρων  

διαστάσεων;  

Ο  ήχος  είναι  ο  φορέας  ενός  µηνύµατος  ή  µιας  

πληροφορίας  που  προέρχεται  τελικά  από  µια  

παραµόρφωση  του  τετραδιάστατου  

χωροχρόνου .  Είναι  ένας  συνεργάτης .  

Τελικά  είναι  η  παραµόρφωση  του  χωροχρόνου  

που  δηµιουργεί  τις  επιπλέον  διαστάσεις ;  

Και  αν  υποθέσουµε  ότι  εµείς  οι  άνθρωποι  

είµαστε  η  τρισδιάστατη  χωρική  φιγούρα  της  

τετραδιάστατης  υπόστασής  µας  τότε  τι  µορφή  

έχουµε  στην  τετραδιάστατη  χωρική  υπόστασή  

µας ;  Και  πόσο  τροµερά  δύσκολο  είναι   να  

φανταστούµε  τότε  τη  µορφή  µας  στις  11 

διαστάσεις ;  

Και  το  φως  σε  ποια  παραµόρφωση  του  

χωροχρόνου  οφείλει  την  ύπαρξή  του ;  

 

 

 

Ήταν  µια  Αυγουστιάτικη  ζεστή  µέρα .  

Έξω  ο  κυρ  Αντρέας  φώναζε  φωτιά  – φωτιά .  

Όλα  τα  αυτοκίνητα  τους  πρέπει  να  τα  κάψουν .  

Αυτοί  και  για  την  σωµατική  τους  ανάγκη  
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παίρνουν  το  αυτοκίνητο .  Επανάσταση! Που  

είναι  οι  άνθρωποι;    

Ένας  γνήσια  λαϊκός  άνθρωπος  ο  κυρ  Αντρέας .  

Είχε  την  τάση  όλα  να  τα  περιγράφει  µε  τον  

δικό  του  αγωνιστικό  τρόπο .  

Ήθελε  το  δίκιο ,  την  αλήθεια  την  παλικαριά  

και  την  αρχοντιά .  ∆εν  ήθελε  τους  γλοιώδεις  

και  µικρούς  ανθρώπους .  Τους  τζιτζιφιόγκους  

όπως  έλεγε .  Ήθελε  την  κοινωνία  ανθρώπινη .  

Φωνακλάς  και  αντρίκειος  όπως  άλλωστε  το  

επίτασσε  και  το  όνοµά  του .  

Έπαιρνε  καθηµερινά  τη  θέση  του  στο  παγκάκι  

του  πεζόδροµου  πίσω  από  το  κέντρο  του  

χωριού .  

«Ε! παλιόπαιδα  τι  κάνετε;» ήταν  η  

προσφώνησή  του  προς  τους  φίλους  του  όταν  

συναντιόντουσαν  κάτι  τέτοιες  ζεστές  µέρες  

για  να  αναλύσουνε  τον  κόσµο  όλον .  

Όλη  η  πολιτική  σκηνή  περνούσε  µέσα  από  τις   

ζωηρές  συζητήσεις  τους ,  τις  έντονα  

χρωµατισµένες  κοµµατικά .  

Σήµερα  όµως  οι  φωνές  του  κόπασαν  απότοµα .  

Είχε  πέσει  η  πληροφορία  ότι  ο  Σωκράτης  ήταν  

άρρωστος  και  στην  ηλικία  τους  αυτή  η  λέξη  

ήταν  απαγορευµένη .  ∆εν  επιτρέπεται  σε  

αυτούς  να  αρρωσταίνουν ,  γιατί  τότε  η  

ατµόσφαιρα  γίνεται  βαριά  θυµίζοντάς  τους  το  

χρέος  προς  τη  ζωή  που  δεν  είναι  άλλο  από  τον  

ίδιο  το  θάνατο .  
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Αυτή  η  περίεργη  ησυχία  έκανε  και  µένα  να  

ρωτήσω  καθώς  περνούσα  από  εκεί  να  µάθω  τι  

συµβαίνει .  

«Ο  φίλος  σου  είναι  άρρωστος» µου  είπε  κοφτά  

ο  κυρ  Αντρέας .   

«Ο  Σωκράτης ;» σκέφτηκα  αµέσως  χωρίς  να  

ρωτήσω  τίποτα  επιπλέον  και  κίνησα  για  το  

σπίτι  του .  

«∆εν  είναι  τίποτα  το  σηµαντικό» µου  είπε  η  

µια  από  τις  αδελφές  του .  «Μου  φαίνεται  ότι  

απλώς  δεν  θέλει  να  βγει  από  το  σπίτι  

σήµερα», συνέχισε  καθώς  µου  άνοιγε  την  

πόρτα .   

Τον  βρήκα  ξαπλωµένο  να  διαβάζει .  

«Τελικά  ο  κόσµος  µας  είναι  

υπερσυµµετρικός», µου  είπε  χωρίς  δεύτερη  

κουβέντα  µόλις  µε  είδε .  

Το  σοκ  µου  ήταν  διπλό  γιατί  θαρρείς  πως  ήταν  

µέσα  στη  σκέψη  µου ,  αλλά  και  γιατί  δεν  

βρήκε  τίποτα  άλλο  ο  αθεόφοβος  να  µου  πει  

µόλις  µε  είδε! Εξάλλου  πράγµατι  δεν  µου  

έδινε  την  εντύπωση  του  άρρωστου ,  αλλά  

µάλλον  του  γκρινιάρη  ή  του  θυµωµένου  κάτι  

που  δεν  πήγαινε  µε  το  υπεραισιόδοξο  

χαµόγελό  του  στο  οποίο  µε  είχε  συνηθίσει .  

Είχε  δει  ένα  περίεργο  όνειρο  µε  ένα  

ελικόπτερο  να  πέφτει  και  αυτό  του  χάλασε  τη  

διάθεση .  Πίστευε  ότι  ο  καθηγητής  από  την  

Καβάλα  δεν  τον  είχε  καταλάβει  και  ότι  δεν  θα  



Άϊλεµ  

83

 

έβαζε  µπροστά  την  κατασκευή  της  µηχανής  

του .  

Έτσι  αποφάσισε  να  µείνει  στο  κρεβάτι  και  να  

σκεφτεί .  Έµεινα  όµως  να  του  κάνω  λίγη  παρέα  

µια  και  το  θέµα  της  υπερσυµµετρίας  µε  το  

οποίο  ξεκίνησε  µου  κίνησε  το  ενδιαφέρον .  

-Η  φυσική  προσπαθεί  να  φέρει  στον  κόσµο  

των  αισθήσεων  µας  αυτά  που  ανήκουν  έξω  

από  αυτόν .  Συνέχισε  ο  Σωκράτης .  

Νοµίζω  λοιπόν  ότι  θα  πρέπει  να  διευρύνουµε  

και  να  διερευνήσουµε  τις  αισθήσεις  µας  για  

να  κατανοήσουµε  ορισµένα  πράγµατα .  

Πιστεύω  πως  µέσα  µας  βρίσκονται  κρυµµένες  

και  υπεραισθήσεις  που  πρέπει  να  τις  

ενεργοποιήσουµε  για  να  κατανοήσουµε  τον  

κόσµο!  

-Που  αναφέρεται  όµως  Σωκράτη  ο  όρος  

υπερσυµµετρία;  

-Ο  όρος  υπερσυµµετρία  αναφέρεται  στις  

επιπλέον  διαστάσεις  οι  οποίες  εµφανίζονται  

και  πρέπει  να  λαβαίνουµε  υπόψη  µας  σαν  

ανεξάρτητες  συντεταγµένες  – κινήσεις  όταν  

φτάνουµε  στις  εσχατιές  του  µικρόκοσµου .  

∆ηλαδή  αναφέρεται  σε  µια  καλά  κρυµµένη  

συµµετρία  στη  φύση .  

-Όµως  πόσες  είναι  αυτές  οι  επιπλέον  ή  

κρυµµένες  διαστάσεις  που  δεν  µπορούµε  µε  

τίποτα  να  τις  δούµε  και  απλώς  πρέπει  να  τις  

φανταστούµε;  
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-Το  πρόβληµα  είναι  πως  για  να  έχουµε  την  

πλήρη  γνώση ,  πρέπει  να  ξετυλίξουµε  αυτό  το  

κουβάρι  των  κρυµµένων  διαστάσεων ,  έτσι  

ώστε  όµως  όταν  το  ανασυνθέσουµε  να  

καταλήγουµε  σε  γνωστά  σωµατίδια  της  ύλης  

και  όχι  µόνο! Και  γιατί  το  λέω  αυτό .  

Γιατί  ακόµη  ο  όρος  υπερσυµµετρία  

αναφέρεται  σε  µια  επιπλέον  συµµετρία  στη  

φύση  που  είναι  η  συµµετρία  ανάµεσα  στα  δυο  

είδη  στοιχειωδών  σωµατιδίων  της  ύλης  όπως  

είναι  για  παράδειγµα  τα  ηλεκτρόνια  και  τα  

αόρατα  σωµατίδια  που  είναι  φορείς  των  

τεσσάρων  θεµελιωδών  αλληλεπιδράσεων  ή  

δυνάµεων  στη  φύση .  

Και  η  συγχώνευση  αυτή  γίνεται  µέσα  από  

σωµατίδια  που  δεν  τα  έχουµε  ανιχνεύσει  

ακόµα  τους  υπερσυµµετρικούς  συνεργάτες  

των  γνωστών  σωµατιδίων  και  αυτά  τα  

άγνωστα  σωµατίδια  είναι  που  θέτουν  ως  

ανώτατο  όριο  στο  χωροχρόνο  τις  11 

διαστάσεις .  

Έτσι  δυο  ηλεκτρόνια  αλληλεπιδρούν  µεταξύ  

τους ,  µέσω  ενός  φωτονίου  που  εκπέµπεται  από  

το  ένα  ηλεκτρόνιο  και  απορροφάται  από  το  

άλλο .  Στην  πραγµατικότητα  το  φωτόνιο  σαν  

σωµατίδιο  πεδίου  µεταδίδει  την  

ηλεκτροµαγνητική  αλληλεπίδραση  ενώ  

συνοδεύεται  και  από  τον  υπερσυµµετρκό  

συνεργάτη  του  που  είναι  το  φωτίνο .  Ακόµη  

και  το  βαρυτόνιο  που  είναι  ο  φορέας  της  
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βαρυτικής  αλληλεπίδρασης   µεταφέρει  αυτή  

τη  βαρυτική  αλληλεπίδραση  ενώ  ταυτόχρονα  

παράγει  και  τον  συνεργάτη  του  που  είναι  το  

γκραβιτίνο  κάτι  σαν  φορέας  της  

«υπερβαρύτητας».  

-Πρόκειται  δηλαδή  Σωκράτη ,  για  µια  

συµµετρία  ανάµεσα  στο  πραγµατικό  και  το  

φανταστικό;  ∆ηλαδή  για  µια  συµµετρία  

ανάµεσα  στην  ύλη  και  την  µη-ύλη;   

-Ναι  αν  το  θέτεις  έτσι  πρόκειται  για  µια  

συµµετρία  ανάµεσα  στο  πραγµατικό  δηλαδή  

την  ύλη   και  το  φανταστικό  που  είναι  οι  

δυνάµεις  µεταξύ  των  συστατικών  της  ύλης .  

Όµως  αυτό  µε  την  προϋπόθεση ,  ότι  τα  δυο  

είδη  στοιχειωδών  σωµατιδίων  είναι  ίσα  σε  

πλήθος .  Μόνο  τότε  έχουµε  αυτή  την  

ενοποίηση  ή  συγχώνευση .  Στην  

πραγµατικότητα  αυτά  που  είναι  ίσα  σε  πλήθος  

είναι  τα  τρία  ζεύγη  των  κουάρκς  µε  τα  τρία  

ζεύγη  των  λεπτονίων .  

Και  ίσως  αυτό  να  σηµαίνει  πως  δεν  πρόκειται  

για  διαφορετικά  σωµατίδια ,  αλλά  για  τις  δυο  

όψεις  του  ίδιου  νοµίσµατος .   

-Ποια  γνωστή  θεωρία  όµως  δίνει  την  εξήγηση  

στην  παραπάνω  συµµετρία  ή  καλύτερα  

υπερσυµµετρία  των  επιπλέον  καλά  κρυµµένων  

διαστάσεων  στη  φύση;  

-Η  θεωρία  των  υπερχορδών  είναι  αυτή  που  

δίνει  εξήγηση  στα  παραπάνω .  Για  να  ισχύει  

όµως  η  θεωρία  των  υπερχορδών ,  θαρρώ  πως  
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θα  πρέπει  πρώτα  να  αποδείξει  ότι  όχι  µόνο  σε  

κάθε  κινούµενο  σωµατίδιο  αλλά  και  σε  κάθε  

ακίνητο  σωµατίδιο  αντιστοιχεί  κάποιο  µήκος  

κύµατος  άρα  και  ένα  κύµα .  

Πάντως  η  θεωρία  αυτή  θεωρεί  ότι  τα  

θεµελιώδη  συστατικά  της  φύσης  είναι  

µονοδιάστατες  παλλόµενες  χορδές  µάλλον  

κλειστές  απίστευτα  µικρής  τάξης  µεγέθους  και  

όχι  σηµειακά  σωµατίδια .  Αν  και  βέβαια  όµως ,  

τίποτα  δεν  θα  µας  εµπόδιζε  να  τις  τεντώσουµε  

ως  τον  ουρανό .  

Η  ταλάντωση ,  ο  χορός  αυτών  των  χορδών  

ανάλογα  µε  τον  τρόπο  που  γίνεται  κάθε  φορά  

π .χ  αν  είναι  δεξιόστροφη  ή  αριστερόστροφη  

είναι  αυτή  που  παράγει  όλα  τα  στοιχειώδη  

σωµατίδια  της  ύλης   και  τα  σωµατίδια  φορείς  

των  αλληλεπιδράσεων ,  ενώ  είναι  και  αυτή  που  

καθορίζει  τα  επιµέρους  χαρακτηριστικά  τους  

όπως  µάζα ,  φορτίο ,  χρόνο  ζωής  κ .λπ .  

Άρα  στην  πραγµατικότητα  πρόκειται  για  µια  

ενοποίηση  των  τεσσάρων  θεµελιωδών  

δυνάµεων  της  φύσης  και  άρα  καταλήγουµε  

στην  τελική  µυστηριώδη  θεωρία  Μ .  

Αποτέλεσµα  αυτού  είναι  ότι  παύει  αµέσως  και  

η  ασυµφωνία  γενικής  θεωρίας  της  

σχετικότητας  και  κβαντοµηχανικής  που  πλέον  

ενοποιούνται  µια  και  παύουν  οι  ασυµφωνίες  

όταν  πρόκειται  για  µεγάλες  ενέργειες  ή  µικρές  

αποστάσεις  όπως  για  παράδειγµα  στο  κέντρο  

µιας  µαύρης  τρύπας .  
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-Τότε ,  όµως  Σωκράτη  γιατί  να  µείνουµε  στην  

έννοια  της  µονοδιάστατης  χορδής  και  όχι  µιας  

παλλόµενης  µεµβράνης  µεταβλητού  πλήθους  

διαστάσεων  το  οποίο  κάθε  φορά  θα  

καθορίζεται  από  τα  είδος  της  

αλληλεπίδρασης ;  

-Ίσως  να  είναι  έτσι .  Πιστεύω  όµως  πως  µπορεί  

αυτές  οι  χορδές  καθώς  ταλαντώνονται  να  

δηµιουργούν  στάσιµα  κύµατα .  Ως  εκ  τούτου  

θα  υπάρχουν  και  δεσµοί ,  δηλαδή  ακίνητα  

σηµεία ,  ας  τα  πούµε  µηδενικής  διάστασης  που  

δεν  είναι  τίποτα  άλλο  από  τα  στοιχειώδη  

σωµατίδια  όπως  τα  γνωρίζουµε  µέχρι  σήµερα .  

Και  ακόµη  θεωρώ  πως  όταν  εξαφανίζονται  οι  

χορδές  τότε  εµφανίζονται  και  οι  αντίστοιχες  

δυνάµεις .  

-Μου  φαίνονται  όλα  αυτά  Σωκράτη  σαν  να  

είναι  οι  διάφορες  µορφές  του  ένα ,  του  πρώτου  

στοιχείου   Άϊλεµ ,  το  είχαµε  πει .  Σε  µια  

ενότητα  που  παίρνει  όλες  αυτές  τις  διάφορες  

µορφές .  Τελικά  όµως  υπάρχει  αυτό  το  ένα  το  

πρώτο  στοιχείο  από  το  οποίο  πηγάζουν  και  

στο  οποίο  ίσως  να  καταλήγουν  όλες  οι  

διαστάσεις  του  κόσµου  µας ;  Και  µήπως  θα  

µπορούσαµε  τότε  να  θεωρήσουµε  ότι  και  

ολόκληρο  το  Σύµπαν  µας  είναι  µια  παλλόµενη  

χορδή  στην  οποία  δηµιουργείται  στάσιµο  

κύµα;  
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-Πάντως  θέλω  να  δώσεις  ιδιαίτερη  προσοχή  

στο  ρόλο  του  µυαλού  και  των  αισθήσεων  µας  

για  να  ερευνήσουµε  την  ουσία  του  κόσµου .  

-Μήπως  όµως  αυτές  οι  αισθήσεις  ή  

υπεραισθήσεις  που  βρίσκονται  µέσα  µας  

ενεργοποιούνται  µε  την  τέχνη;  

-Προσπαθώ  να  σου  πω ,  πως  η  επιστήµη  η  

φιλοσοφία  αλλά  και  η  τέχνη  µπορούν  να  µας  

ξυπνήσουν  και  να  µας  αφυπνίσουν  ώστε  να  

κατανοήσουµε  τον  κόσµο  µας .  

Ίσως ,  όµως  πράγµατι  να  υπάρχει  µια  ιδιαίτερη  

σχέση  της  τέχνης  µε  όλα  αυτά .  

Όµως  το  ερώτηµα  που  παραµένει  είναι  αν  η  

τέχνη  και  καλύτερα  η  «υψηλή  τέχνη» σε  κάνει  

ανώτερο  άνθρωπο  ή  µήπως  πρέπει  να  είσαι  

ανώτερος  άνθρωπος  για  να  ασχοληθείς  µε  την  

τέχνη;  

Καµιά  φορά  πάλι  ισχύουν  και  τα  δυο  σε  ένα  

είδος  ανατροφοδότησης .  Έχει  τύχει  όµως  να  

µην  ισχύει  κανένα  από  τα  δυο .  

Εξάλλου  η  τέχνη  απευθύνεται  σε  όλους   τους  

ανθρώπους ;  

-Ίσως .  Λέγεται  πάντως  πως  η  «υψηλή  τέχνη» 

µας  φέρνει  σε  επαφή  µε  την  πραγµατική  

αλήθεια  µε  το  πνευµατικό  και  αµόλυντο ,  

µακριά  από  την  καθηµερινότητα  που  φαντάζει  

πλέον  µικρή  και  ανούσια .  Παραφράζοντας  τον  

Γκαίτε  ακόµη  και  τα  πιο  φρικιαστικά  

πράγµατα ,  όταν  περάσουν  µέσα  από  το  φίλτρο  

της  τέχνης  και  αναπαρασταθούν  εικονικά  µας  
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θέλγουν  και  µας  παρηγορούν .  Έτσι  η  τέχνη  

θεωρώ  ότι  απευθύνεται  στην  διάσταση  εκείνη  

την  επιπλέον  των  τεσσάρων  διαστάσεων ,  στην  

οποία  ανήκει  και  ο  νους  µας .   

Όµως  η  λύτρωση ,  έρχεται  µέσα  από  το  

ονειρικό  το  ουράνιο  και  αµόλυντο  στο  οποίο  

σε  οδηγεί  η  τέχνη  ή  µέσα  από  τη  βαθιά  

κατανόηση  της  φύσης  του  εαυτού  µας  και  των  

απλών  πραγµάτων  της  καθηµερινότητας  µας ;  

Μήπως  αυτά  τα  δυο  αλληλοσυµπληρώνονται  

και  πώς ;   

 

 

 

 

Ξύπνα  – ξύπνα  ακούστηκε  µια  γυναικεία  

ζεστή  φωνή  που  µε  ζέσταινε  γλυκά  καθώς  

ξυπνούσα  

«Μα  που  βρίσκοµαι;» αναρωτήθηκα .  

Ξύπνησα  ανοίγοντας  αργά  τα  µάτια  µου .  Μια  

θολούρα  έβλεπα  µπροστά  µου  ,  που  πολύ  αργά  

άρχισε  να  ξεδιαλύνει  σαν  την  οµίχλη  που  

σηκώνεται  από  το  έδαφος ,  µόλις  αρχίσει  να  

ζεσταίνει  ο  Ήλιος .  

Βρισκόµουνα  ξαπλωµένος  στο  κρεβάτι  µου  

µέσα  στα  λευκά  σεντόνια .  

Μόνος  στο  δρόµο  µε  τις  λεύκες  σκέφτηκα  

καθώς  στηριζόµουνα  στους  αγκώνες  των  

χεριών  µου  προσπαθώντας  να  σηκωθώ .  
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Απέναντι  στο  διάδροµο  του  θαλάµου  που  

βρισκόµουνα ,  µόλις  που  µπόρεσα  να  διακρίνω  

την  πινακίδα .  

Ψυχιατρική  κλινική  Θεσ/νίκης .  Πτέρυγα  Β.  

Υπάρχει  δηλαδή  και  Α  σκέφτηκα ,  όµως  για  Γ  

δεν  γνώριζα  τίποτα .  

Έλα  κύριε  Σωκράτη  ακούστηκε  η  φωνή  της  

νοσοκόµας  ώρα  για  το  γιατρό .  

Σωκράτης  εγώ;  σκέφτηκα   

-Γιατί  Σωκράτης ;  Ρώτησα  ψιθυριστά  

-Μα  εσύ  είσαι  που  µας  παιδεύεις  ένα  χρόνο  

τώρα  µε  τις  ιστορίες  σου ,  µου  απάντησε  

ευγενικά  η  νοσοκόµα .  

Τότε  συνειδητοποίησα  ότι  κάτι  έτρεχε  µε  το  

µυαλό  µου .  

-Εσύ  δεν  είσαι  που  µας  λες  όλες  αυτές  τις  

ιστορίες  µε  τους  Στόλους  και  τον  

απεσταλµένο  του  τον  Σωκράτη;  

Τότε  όµως  και  στο  άκουσµα  όλων  αυτών  

ένοιωσα  µια  απότοµη  ηλεκτρική  εκκένωση  

στο  µυαλό  µου .  

Χιλιάδες  εικόνες  περνούσαν  από  µπροστά  µου  

µε  έναν  φρενήρη  ρυθµό .  

Σεισµοί ,  καταποντισµοί ,  γεωλογικές  

καταστροφές ,  µια  γη  να  αργοπεθαίνει .  Να  

γυρίζει  άλλοτε  γρήγορα  και  άλλοτε  αργά  .  

Πληµµύρες ,  ξηρασία ,  φωτιές ,  δάση  

απανθρακωµένα ,  πουλιά  ψόφια ,  κουφάρια  

ζώων  παντού ,  κόσµος  τροµοκρατηµένος .  

Πόλεµοι ,  εκβιαστές ,  τροµοκράτες ,  τροµονόµοι  
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και  άνθρωποι  παιδολάγνοι  και  σύγχρονοι  

αρχηγοί  υπερδυνάµεων ,  σαν  νέοι  Καίσαρες  

και  Αυτοκράτορες .  

Παιδιά  πεινασµένα ,  ακτινοβολία  υπεριώδης ,  

ηλεκτροµαγνητική ,  κεραίες ,  κεραίες ,  παντού  

κεραίες ,  ραδιενέργεια ,  καρκίνος ,  σάπια  

κορµιά .  

Πλαστικά  τρόφιµα ,  παχύσαρκοι  και  

σαρκοβόροι  άνθρωποι ,  ψεύτες  και  αλαζόνες .  

Χρήµα ,  χρήµα  και  βρωµιά .  Κέρδος  ο  µόνος  

θεός .  

Ανηθικότητα ,  εξουσία ,  παπάδες  και  δικαστές .  

Υπάρξεις  που  σε  τροµοκρατούν .  Ο  διάβολος  

βρήκε  τους  εκπροσώπους  του .  Επίσκοποι  

ψεύτες  και  κακοί .  ∆ιαβολικές  απόµακρες  

µορφές  και  εκφράσεις  που  σε  γεµίζουν  φόβο  

και  µίσος .  

 

Και  ξαφνικά  το  απέραντο  γαλάζιο! 

Ένας  πλανήτης  µπλε ,  όµορφος  ζεστός ,  

ανθρώπινος  και  φωτεινός .  Με  νερά  καθάρια ,  

βουνά  ψηλά  και  πράσινα .  Με  ζούγκλες  

γεµάτες  ζώα  και  έντοµα  και  πολύχρωµα  

πουλιά .  

Ήχους  θεϊκούς ,  σαν  ψαλµωδίες  στο  θεό  στο  

∆ηµιουργό .  

Η  φύση  στο  µεγαλείο  της .  

Άνθρωποι  σεµνοί ,  ανθρώπινοι  και  λαϊκοί .  

Άνθρωποι  που  δουλεύουν  κοντά  στη  γη ,  µε  
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οικογένειες  παιδιά ,  αξίες ,  αρχές  µε  µέτρο  µε  

ψυχή  γεµάτοι  ζωή .  

Και  αυτή  εκεί  ψηλά  ένας  άγγελος .  

Περπατούσε  και  έβλεπα  τη  µορφή  της  να  

διαγράφεται  µέσα  στο  χώρο .  

Τα  µαλλιά  της  δηµιουργούσαν  µια  αίσθηση  

που  πέθαινε  τη  φαντασία  µου .  

Κάθε  τρίχα  των  µαλλιών  της  αισθανόµουν  να  

τυλίγεται  γύρω  µου  και  να  µε  πνίγει  µε  

λυγµούς .  Έντονα  συναισθήµατα ,  τα  µάτια  µου  

καρφωµένα  πάνω  της .  Αρκεί  µισό  της  βλέµµα  

για  να  µε  κάνει  να  νοιώσω  τι  είναι  έρωτας  

σκέφτηκα  µέσα  στη  παραζάλη  µου .  Κάθε  

τρίχα  των  µαλλιών  της  και  ένας  κεραυνός  

µέσα  στην  καρδιά  µου .  Τα  πάντα  πάνω  της  

ήταν  µεθυστικά .   

Το  βλέµµα  της  το  πρόσωπό  της  τα  χέρια  της  

τα  πόδια  της ,  η  µορφή  της  ολόκληρη .  

Ήθελα  να  νοιώσω  την  ανάσα  της  και  να  

ρουφήξω  όλο  της  το  είναι  µέσα  µου .  Ένα  

µικρό  της  άγγιγµα  ήθελα  να  νοιώσω  για  µια  

στιγµή .  

Ένα  βλέµµα  της  φευγαλέο ,  µια  µατιά  της  έστω  

και  χωρίς  υπόσχεση .  Ένας  άγγελος  

σιγοψιθύρισα .  

 

Ο  Σωκράτης  σκέφτηκα ,  ο  Στόλος  η  αφύπνισή  

µου .  
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Στην  πραγµατικότητα  δεν  τα  είδα  ποτέ  ! Όµως  

ήταν  µέσα  µου  καταγεγραµµένα .  Είχα  δώσει  

τη  λύση  που  έψαχνα  µέσα  µου  τόσο  καιρό .  

Ο  Σωκράτης  δεν  γεννήθηκε  ποτέ .  Και  ούτε  

µπόρεσα  να  τον  δω  ποτέ .  

∆ηµιούργησε  απλώς  την  εικόνα  του  στη  

σκέψη  µου  για  να  µπορέσω  να  «δω» την  

αλήθεια .  

Αυτό  ήταν  το  όπλο  του .  

Ο  Σωκράτης  ήταν  ο  απεσταλµένος  του  

«Στόλου».  

Ήθελε  µε  όλα  αυτά  να  µε  αφυπνίσει  και  να  µε  

προετοιµάσει  για  να  είµαι  έτοιµος  να  αλλάξω ,  

να  είµαστε  όλοι  έτοιµοι  να  αλλάξουµε  µέσα  

από  τη  γνώση  και  να  γίνουµε  καλύτεροι  σαν  

άνθρωποι  για  να  δούµε  την  αλήθεια .  Έτσι  

ώστε  να  αλλάξουν  οι  συντεταγµένες  του  

χωροχρόνου  και  να  προκύψει  ένα  καινούργιο  

«σενάριο», που  θα  επιτρέψει  τη  συνέχιση  της  

ζωής  στη  γη .  Υπάρχει  ακόµα  χρόνος .  

Ο  Σωκράτης  επέστρεψε  απλώς  σαν  εικόνα  

µέσα  στο  µυαλό  µου ,  στο  δικό  µας  χωρόχρονο  

για  να  σώσει  τη  γη .  

Τόσο  καιρό  µε  προετοίµαζε  µε  τις  συζητήσεις  

του  δείχνοντάς  µου  το  δρόµο  προς  έναν  

ποιοτικότερο  πολιτισµό .  

 

Είχα  ντυθεί  πλέον  και  στεκόµουνα  στην  πόρτα  

του  θαλάµου  µου .  
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Από  κάποιο  ραδιοφωνάκι  που  αντηχούσε  µέσα  

στο  θάλαµο  άκουσα  τότε  την  είδηση  για  τη  

δηµιουργία  µιας  µηχανής  παραγωγής  

ενέργειας ,  που  έλυνε  το  ενεργειακό  πρόβληµα  

ενώ  ταυτόχρονα  διατηρούσε  το  περιβάλλον  

καθαρό .  Το  σχόλιο  του  εκφωνητή  ήταν  πως  το  

σχέδιο  που  τελικά  µελετήθηκε  και  

υλοποιήθηκε  από  το  ινστιτούτο  

προχωρηµένων  ερευνών  της  Ε .Ε  είχε  σταλεί  

ταχυδροµικώς  από  έναν  ξεχασµένο  

επιστήµονα  από  το  Τ .Ε . Ι Καβάλας .  

 

-«Έλα» είπε  ευγενικά  η  νοσοκόµα  που  

εντωµεταξύ  είχε  συγυρίσει  το  δωµάτιό  µου .  

«Κοίταξε  σήµερα  να  τα  πεις  καλά».  Σου  

δίνεται  η  ευκαιρία  να  φύγεις  από  δω  µέσα .  

«Είσαι  πλέον  πολύ  καλύτερα».  

-«Ωραία  – ωραία  ξέρω» απάντησα  νοιώθοντας  

πλέον  το  µυαλό  µου  καθαρό .  

Μα  αυτό  το  ραδιόφωνο  από  πού  ακούγεται;  

-Από  το  διπλανό  θάλαµο  µου  απάντησε  αυτή  

ενώ  πλέον  περπατούσαµε  σ’ αυτόν  τον  µακρύ  

και  στενό  αλλά  φωτεινό  διάδροµο ,  και  ενώ  

αφήναµε  πίσω  µας  τους  δυο  αποµονωµένους  

θαλάµους .  

-Και  πως  είπες  πως  ονοµάζεται  ο  διπλανός  

µου ;  

-Σωκράτης…………. 


