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ν Νόκνο ηεο Γηηηόηεηαο 
Jean-Pierre Garnier-Malet 

ην ζηαπξνδξόκη θπζηθήο, αζηξνθπζηθήο θαη κεηαθπζηθήο έλαο θπζηθόο αλαθαιύπηεη 

έλαλ λόκν πνπ θαίλεηαη λα θπβεξλά ηελ ύπαξμή καο. 

Μέλεη λα κάζνπκε λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύκε. 

 (Αξζξν πνπ δεκνζηεύζεθε ζην Γαιιηθό Nexus ην θζηλόπσξν ηνπ 2008) 

Μεηάθξαζε Brigitte Cooreman, Θεζζαινλίθε 

Δπηκέιεηα Η. Αλαζηαζίνπ 

 

ΝΔxus: Jean-Pierre Garnier-Malet, ζαο επραξηζηνύκε πνπ ζα καο εμεγήζεηε ηνλ λόκν ηεο δηηηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ… 

Jean-Pierre Garnier-Malet: Έρνπκε ηελ εληύπσζε όηη αληηιακβαλόκαζηε ηνλ ρξόλν δηαξθώο. Όκσο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηνλ 

αληηιακβαλόκαζηε κόλν θαηά δηαζηήκαηα, όπσο καο ην απνδεηθλύεη άιισζηε ε ηαηξηθή απεηθόληζε: ν εγθέθαιόο καο εληππσζηάδεηαη 

κόλν από αζπλερείο εηθόλεο. Αλάκεζα ζε δύν αληηιεπηέο ζηηγκέο ππάξρεη πάληα κηα κε αληηιεπηή ζηηγκή. Δίλαη όπσο ζε κηα ηαηλία. 

Βιέπνπκε κόλν 24 εηθόλεο αλά  δεπηεξόιεπην. Ζ 25
ε
 δε γίλεηαη αληηιεπηή, δελ μεπεξλά ην θαηώθιη ηεο ζπλείδεζεο. Δληνύηνηο, 

νξηζκέλνη δηαθεκηζηέο ρξεζηκνπνίεζαλ απηνύ ηνπ είδνπο ηηο εηθόλεο γηα λα επεξεάζνπλ κε επηηπρία ηελ ζπκπεξηθνξά καο, δείρλνληαο 

έηζη όηη απηό πνπ «δελ μεπεξλά ην θαηώθιη ηεο ζπλείδεζήο» καο  είλαη πξνζηηό ζηελ κλήκε καο. 

 

Βιέπνπκε όινη ηα ίδηα «θνκκάηηα» ρξόλνπ; 

Όρη αλαγθαζηηθά, είλαη δπλαηόλ θάπνηνο άιινο λα αληηιεθζεί έλαλ ρξόλν ν νπνίνο δελ ππάξρεη γηα καο θαη αληηζηξόθσο. Μπνξείηε λα 

ζρεκαηίζεηε κηα άπνςε κε ην ειεθηξηθό θσο. βήλεη θαη αλάβεη πελήληα θνξέο αλά δεπηεξόιεπην, όκσο εζείο βιέπεηε έλα θσο 

ζπλερόκελν, όηαλ απηό ζβήλεη, δελ ην γλσξίδεηε. Σώξα θαληαζηείηε θάπνηνλ ν νπνίνο κπνξεί λα βιέπεη ην θσο ζηηο θάζεηο όπνπ απηό 

είλαη ζβεζηό: ζα έβιεπε ηα πάληα ζην ζθνηάδη ελώ εζείο, βιέπεηε ηα πάληα ζην θσο. Γελ ζα βιέπαηε ινηπόλ απηό πνπ βιέπεη ν άιινο, 

εθόζνλ δελ βιέπεηε ην ίδην πξάγκα ζπγρξόλσο. Δληνύηνηο βιέπεηε αθξηβώο ηελ ίδηα πξαγκαηηθόηεηα. Μπνξνύκε ινηπόλ λα 

θαληαζηνύκε όηη ππάξρνπλ δύν πξαγκαηηθόηεηεο, ε κηα ε νπνία βιέπεη ζην θσο θαη ε άιιε ζην ζθόηνο. 

 

Καη ν ρξόλνο; 

Δίλαη παξόκνην θαηλόκελν. Σνλ ρξόλν ηνλ αληηιακβάλεζηε θαηά δηαζηήκαηα. Καη ππάξρνπλ άιιεο πξαγκαηηθόηεηεο νη νπνίεο 

αληηιακβάλνληαη  απηόλ ηνλ ρξόλν πνπ ξέεη αλάκεζα ζε απηά ηα θαηά δηαζηήκαηα, αιιά όρη ζπγρξόλσο κε ζαο, απιά παξεκβάιιεηαη. 

Απηό ζεκαίλεη όηη βιέπνπκε ηα ίδηα πξάγκαηα, αιιά όρη ηελ ίδηα ζηηγκή. Μπνξνύκε ινηπόλ ηώξα λα θαληαζηνύκε επίζεο όηη ζε 

απηνύο ηνπο ρξόλνπο πνπ δελ αληηιακβαλόκαζηε, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αληηιεθζνύκε απηόλ ηνλ ρξόλν κε ηξόπν εληειώο  

δηαθνξεηηθό, δειαδή όηη έλα δεπηεξόιεπην γίλεηαη  δηζεθαηνκκύξηα δεπηεξόιεπηα. Καη όηη ζα είρακε ηνλ ρξόλν λα θάλνπκε 

θαηαπιεθηηθά πξάγκαηα ελώ ζηνλ δηθό καο ρξόλν, δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε απνιύησο ηίπνηα. 

Φαληαζηείηε ιίγν λα κπνξείηε λα απνπζηάζεηε ζε απηνύο ηνπο κε αληηιεπηνύο ρξόλνπο γηα λα θάλεηε ζαπκάζηα πξάγκαηα θαη έπεηηα 

λα επηζηξέθεηε  ελώ δελ μέξεηε θαλ όηη θύγαηε. Θα ιακβάλαηε έηζη ηελ νπζηώδε γλώζε ελόο βησκέλνπ κέιινληνο, ην νπνίν όκσο δελ 

είρε ηνλ ρξόλν λα εκθαληζηεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηά ζαο. Θα θαηείραηε ηόηε κηα επηπιένλ κλήκε ζκηιεκέλε ζε έλαλ ρξόλν εληειώο κε 

αληηιεπηό. 

 

Πνηα είλαη ηόηε ε επηξξνή  απηήο ηεο εκπεηξίαο ζηελ πξαγκαηηθόηεηά καο, ζηνλ «αληηιεπηό» καο ρξόλν; 

Δθείλε ηε ζηηγκή, νη ζθέςεηο ζαο εμαξηώληαη επίζεο από απηό ην ηαμίδη εθηόο ρξόλνπ, ην νπνίν κεηαβάιιεη ηηο ζθέςεηο ζαο έηζη ώζηε 

ζε θάζε ζηηγκή απηέο λα εμαξηώληαη επίζεο από έλαλ κε αληηιεπηό ρξόλν κέζα ζηνλ νπνίν δείηε θη εζείο. Δίλαη κηα ζαπκάζηα ηδέα, θαη 

είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα. 

Ζ πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη ν ρξόλνο δηαρσξίδεηαη ζε ρξόλνπο αληηιεπηνύο θαη ζε ρξόλνπο. Εείηε ζηνπο αληηιεπηνύο ρξόλνπο, αιιά 

δείηε επίζεο ζηνπο κε αληηιεπηνύο ρξόλνπο, κόλν πνπ επεηδή πηζηεύεηε όηη εμ νξηζκνύ δελ αληηιακβάλεζηε ηνλ κε αληηιεπηό ρξόλν, 

ηνλ αγλνείηε. Καη αγλνείηε εληειώο όηη ηαμηδεύεηε ζε έλαλ ρξόλν ν νπνίνο δελ έρεη ηνλ ρξόλν λα εκθαληζηεί ζηνλ δηθό ζαο ρξόλν . 

 

«Ο λόκνο ηεο δηηηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ κπνξεί λα ζώζεη ην κέιινλ καο» 

Από απηό απνξξέεη θάηη ην εθπιεθηηθό: «Αςηό ηο οποίο ζω εδώ, αςηή ηη ζηιγμή, θα ήηαν ηο αποηέλεζμα αςηών ηων ηαξιδιών εκηόρ ηος 

σπόνος όπος οπγανώνω ηη ζωή με ηον δικό μος ηπόπο…» Μπνξνύκε ινηπόλ λα ζέζνπκε ζηνλ εαπηό καο κηαλ άιιε εξώηεζε: «Ποια 
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είναι η εμπειπία μος, ηί έλεγσο έσω πάνω ζε αςηέρ ηιρ εμπειπίερ πος δεν απομνημονεύω καθόλος ή ελάσιζηα;». Οη ζθέςεηο κνπ 

κεηαβάιινληαη  ρσξίο λα έρσ ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμσ ηηο κεηαβνιέο πνπ απνξξένπλ; 

Καη κπνξώ λα εκβαζύλσ πεξηζζόηεξν ηηο εξσηήζεηο κνπ: αλ απηόο ν λόκνο ππάξρεη- ππάξρνπλ δειαδή κε αληηιεπηνί ρξόλνη νη νπνίνη 

κνπ επηηξέπνπλ λα θαηαζθεπάζσ έλα ζηηγκηαίν κέιινλ πνπ κεηαβάιιεη ηηο ζθέςεηο κνπ θάζε ζηηγκή- κήπσο βξίζθνκαη ζε κηα 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ν ρξόλνο αληίιεςήο κνπ όπνπ ζπκκεηέρσ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ κέιινληνο θάπνηνπ άιινπ ν νπνίνο 

δεη ζε έλαλ δηαθνξεηηθό ρξόλν θαη, πξνπάλησλ, κε αληηιεπηό; 

 

Δάλ ζαο παξαθνινπζνύκε ζσζηά, απηόο ν θάπνηνο κπνξεί λα είλαη…ν εαπηόο καο; 

Ναη, αθξηβώο… Μήπσο είκαη εγώ απηόο ν θάπνηνο άιινο; Μήπσο είκαη δηηηόο θαη απαληώ ζε εξσηήζεηο πνπ κνπ ζέηεη έλαο άιινο κνπ 

εαπηόο; Μήπσο ν ζθνπόο ηεο δσήο κνπ είλαη λα δίλσ απαληήζεηο ζε απηόλ ηνλ δηηηό; Θα ηνπ θαηαζθεύαδα ηόηε έλα ελ δπλάκεη κέιινλ 

θαη ν δηθόο κνπ ρξόλνο δσήο ζα ππήξρε κόλν ζηηο θαζαξά δηθέο ηνπ κε αληηιεπηέο ζηηγκέο πνπ νλόκαζα «σπονικά ανοίγμαηα».  

Τπάξρεη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, κηα δηαδνρή αληηιεπηώλ ζηηγκώλ δηαρσξηζκέλεο από ζηηγκέο κε αληηιεπηέο όπνπ θαηαζθεπάδσ γηα 

ηνλ εαπηό κνπ κειινληηθέο δπλαηόηεηεο. Απηό ην κέιινλ είλαη ζηηγκηαίν ζηνλ παξόληα ρξόλν κνπ όπνπ ηνλ απνκλεκνλεύσ. Αιιά εάλ 

απνκλεκνλεύζσ έλα κέιινλ κε ηξόπν ζηηγκηαίν, απηό γίλεηαη κηα αλάκλεζε, άξα παξειζόλ. Σειηθά ην παξειζόλ, δειαδή ε κλήκε 

κνπ, δελ ζα ήηαλ παξά κέιινλ θαη ε παξνύζα ζηηγκή κνπ δελ ζα ήηαλ παξά ε επίπησζε απηήο ηεο κλήκεο ε νπνία κε σζεί πξνο άιιεο 

ζθέςεηο…νη νπνίεο ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία έλα κέιινλ, ην νπνίν ζέηεη ζε ιεηηνπξγία άιιεο κλήκεο…νη νπνίεο ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία 

άιιεο ζθέςεηο, νη νπνίεο ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία έλα κέιινλ…ην νπνίν ζέηεη ζε ιεηηνπξγία άιιεο κλήκεο…Σειηθά ε δσή κνπ δελ είλαη 

παξά κηα δηαδνρή κειινληηθώλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη ζηηγκηαία ζε παξειζόληα όπνπ ην παξόλ δελ ππάξρεη πηα. Απηό 

ην παξόλ δελ είλαη παξά ε πινπνίεζε ελόο κέιινληνο πνπ ζρεδηάδσ ελζηηθησδώο ή δηαηζζεηηθά πξηλ ην δήζσ. Θα πινπνηνύζα απιά 

έλα κέιινλ πνπ δεκηνπξγώ ζε έλαλ κε αληηιεπηό ρξόλν θαη πνπ απνκλεκνλεύσ αλάινγα κε ην αλ κνπ αξέζεη ή όρη: ην πινπνηώ αλ 

κνπ αξέζεη, ην απνκλεκνλεύσ γηα λα κελ ην πινπνηήζσ αλ δελ κνπ αξέζεη… Καζώο απηή ε απνκλεκόλεπζε είλαη ζηηγκηαία, 

απνθνκίδσ θαηλνύξηα έλζηηθηα, θαηλνύξηεο δηαηζζήζεηο, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη επίζεο όηη όιεο κνπ νη ζθέςεηο είλαη απνηέιεζκα 

απηήο ηεο κεραληθήο. Αληηιακβάλεζηε ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ζηε δσή καο; 

 

Απηό ζεκαίλεη όηη ζα κπνξνύζακε λα ειέγμνπκε ην κέιινλ καο; 

Ναη, θαη ηίζεηαη ην εξώηεκα: Γελ ππάξρεη θάηη πίζσ απ’ όια απηά πνπ νδεγεί ζην όηη εάλ πξέπεη λα δηαζέησ έλα κέιινλ, πξέπεη επίζεο 

λα κπνξώ λα ην ειέγρσ; Κη αλ ειέγρσ ην κέιινλ κνπ, αιιάδσ ην παξόλ κνπ. Ζ έιιεηςε ειέγρνπ, εθόζνλ δελ γλσξίδσ απηόλ ηνλ λόκν, 

δελ επηθέξεη αληζνξξνπίεο πνπ ζα κπνξνύζα λα απνθύγσ; 

Από ηε ζηηγκή πνπ ζεσξώ όηη πξόθεηηαη γηα έλαλ παγθόζκην λόκν, ε δσή κνπ ζηε Γε βαζίδεηαη ζ’ απηόλ ηνλ λόκν θαη ε δσή κνπ, κνπ 

εκθαλίδεηαη σο ε δεκηνπξγία ελόο δπλακηθνύ πνπ ζα αλαθηήζσ κε ην ζάλαηό κνπ. Βιέπεηε όηη όιν απηό πάεη πνιύ καθξηά εθόζνλ 

απηό ζεκαίλεη όηη γηα λα δσ θαιά, ζα έπξεπε λα είκαη ζπγρξόλσο εθείλνο ν νπνίνο ζέηεη ηελ εξώηεζε θαη εθείλνο ν νπνίνο απαληάεη ζε 

απηήλ ζε έλαλ επηηαρπλόκελν ρξόλν ζηνλ νπνίν δσ γηα λα νξγαλώζσ έλα δπλακηθό, απηό ην δπλακηθό όληαο ηειηθά ε απάληεζε ζηελ 

εξώηεζε πνπ έζεζα ζηνλ εαπηό κνπ πξηλ δήζσ, δειαδή πξηλ γελλεζώ… Όηαλ νη αξραίνη έιεγαλ «Σν λα γελληέζαη είλαη λα πεζαίλεηο 

θαη ην λα πεζαίλεηο είλαη λα γελληέζαη», ήζειαλ ίζσο λα πνπλ απηό: βξηζθόκαζηε ζηε Γε γηα λα ηαθηνπνηήζνπκε δπλαηόηεηεο… 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε, κε ηξόπν ηέηνην πνπ λα ην θαηαιάβεη όινο ν θόζκνο, όηη είκαζηε όινη ακάλνη, 

είκαζηε όινη ηθαλνί λα πξνβιέςνπκε ην κέιινλ. Αιιά ην κέιινλ πνπ βιέπνπκε δελ είλαη παξά κηα δπλαηόηεηα. Απηό ζεκαίλεη όηη αλ 

αιιάμσ, αιιάδσ ηε δπλαηόηεηα. 

Ζ απνζηνιή ελόο θαινύ νξακαηηζηή ν νπνίνο γλσξίδεη ην λόκν, είλαη λα αληηιακβάλεηαη έλαλ θίλδπλν νύησο ώζηε λα ηνλ ζβήζεη, κε 

ηξόπν πνπ λα βιέπεη θηλδύλνπο νη νπνίνη δελ ζα ππάξμνπλ πνηέ. Μπνξώ λα θάλσ ην ίδην: βιέπσ κηα θαηαζηξνθή ε νπνία 

θαηαζθεπάζηεθε, θάλσ ηα πάληα γηα λα κελ ζπκβεί.  

 

Ο Νόκνο δνθηκάδεηαη από ηελ επηζηήκε 

 

Μεηαθπζηθή θαη θπζηθή ζπλαληηνύληαη ζηελ ζεσξία… 

Ναη, εληειώο, ην λα κηιάκε γηα δηηηό ρξόλν είλαη έλα πξάγκα, αιιά πξέπεη λα επηβεβαηώζνπκε εάλ είλαη επηζηεκνληθά εθαξκόζηκνο. 

Γλσξίδνπκε ηελ αξρή ηεο ζρεηηθόηεηαο εδώ θαη πνιύ θαηξό αιιά όρη ηόζν ηηο εθαξκνγέο ηεο. Μεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ Albert 

Einstein, ρξεηάζηεθε λα πεξηκέλνπκε ην 1970 θαη έλα πείξακα ην νπνίν επέηξεςε λα δείμνπκε όηη αλ επηηαρύλακε ζε ζρέζε κε θάπνηνλ 

αθίλεην θαη επαλεξρόκαζηαλ, είρακε αιιάμεη ρξόλν. 

 

Δίλαη ην γλσζηό πείξακα κε ηα αηνκηθά ξνιόγηα… 

Ναη. Πήξαλε πξάγκαηη αηνκηθά ξνιόγηα (βιέπε ιεμηθό) ηα νπνία είραλ κηα αθξίβεηα ηεο ηάμεο ησλ δέθα δηζεθαηνκκπξηνζηώλ ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ. Κάπνηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλα αεξνπιάλν, άιια ήηαλ ππό παξαθνινύζεζε ζην έδαθνο γηα λα γίλεη ε ζύγθξηζε. 

Έπεηηα θνίηαμαλ εάλ ε επηηάρπλζε ηνπ αεξνπιάλνπ γύξσ από ηε Γε, κε ηε θνξά πεξηζηξνθήο θη έπεηηα κε ηελ αληίζηξνθή θνξά , 
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κεηέβαιιε ηνλ ρξόλν. Καη σ, έθπιεμε! ππήξρε ρξνληθή δηαθνξά…Διάρηζηε βέβαηα, δηζεθαηνκκπξηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, δηαθόζηα 

πελήληα πεξίπνπ ζε κηα θαηεύζπλζε γηα έλαλ πιήξε γύξν ηεο Γεο, θαη γύξσ ζηα πελήληα ζηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε, αιιά επηηέινπο 

ην απνηέιεζκα ππήξρε…Καη απηό ην πείξακα απέδεημε έλα πξάγκα: αλ θηλνύκαη ζε ζρέζε κε θάπνηνλ ν νπνίνο παξακέλεη αθίλεηνο, 

δελ γεξλάσ θαηά ηνλ ίδην ηξόπν. Φπζηθά, ην λα θηλνύκαη κε αεξνπιάλν δελ είλαη ό,ηη πην γξήγνξν, αιιά εάλ κεηαθηλνύκαη κε κέγηζηε 

ηαρύηεηα, ε δηαθνξά γίλεηαη ζεκαληηθή… 

 

Απηό ζπκίδεη ην παξάδνμν ησλ δηδύκσλ ηνπ Langevin… 

Ναη, o Langevin (βιέπε ιεμηθό) είρε δείμεη πελήληα ρξόληα πξηλ όηη αλ έλα από ηα δίδπκα πήγαηλε κε ηαρύηεηα πνπ πιεζηάδεη εθείλε 

ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο, είρε ζηε δηάζεζή ηνπ έλαλ ρξόλν πνιύ πην ζύληνκν ζε ζρέζε κε εθείλνλ πνπ παξέκεηλε ζηε Γε, ν νπνίνο 

είρε ηνλ ρξόλν λα γεξάζεη. Οπόηε ν λόκνο ηεο δηηηόηεηαο κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηελ παξαθάησ ζθέςε: εάλ θύγσ θαηά ηε δηάξθεηα  

ελόο κηθξνδεπηεξνιέπηνπ κε ηξόπν ηέηνην νύησο ώζηε λα δηαζέησ δηζεθαηνκκύξηα δηζεθαηνκκπξίσλ δεπηεξόιεπηα, κέξεο νιόθιεξεο, 

όηαλ επαλέιζσ, δελ γλσξίδσ όηη έρσ θύγεη, εθόζνλ έθπγα γηα έλα κηθξνδεπηεξόιεπην. Καηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ρξόλνπ όκσο, 

απέθηεζα εκπεηξίεο, αξθεί κόλν λα κπνξώ λα ηαμηδεύσ κε απίζηεπηεο ηαρύηεηεο. 

 

Μόλν πνπ δελ είλαη (αθόκε) εθηθηό… 

Πεξίκελα ηελ παξαηήξεζή ζαο…ππάξρεη κηα άιιε ηδηόηεηα γλσζηή εδώ θαη πνιύ θαηξό ζηελ θπζηθή: ε δηηηόηεηα ηεο ύιεο, δειαδή 

ην γεγνλόο όηη έλα ζσκαηίδην είλαη ζπγρξόλσο θπκαηηθό θαη  ζσκαηηδηαθό.  Καη εκείο είκαζηε έλα ζύλνιν από ζσκαηίδηα: ηα 

ζσκαηίδηά καο εθπέκπνπλ θαη ιακβάλνπλ, άξα έρνπλ επίζεο ηελ θπκαηηθή πθή. Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν δελ ζα είρακε ζπλδπάζεη κε ην 

θπζηθό ζώκα, έλα αο πνύκε «ελεξγεηαθό» ηθαλό λα πεγαίλεη λα ςάρλεη πιεξνθνξίεο κε κηα εθπιεθηηθή ηαρύηεηα; ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, απηό ην ζώκα ζα ήηαλ ηθαλό λα αιιάμεη ρξόλν, ζα κπνξνύζε λα πάεη λα πάξεη πιεξνθνξίεο θαη λα επηζηξέςεη λα κνπ ηηο 

δώζεη. 

 

Πώο; 

Τπάξρεη κηα θπζηθή ηδηόηεηα, πνιύ ζεκαληηθή, ε νπνία αλήθεη θαζαξά ζην λεξό, από ην νπνίν απνηειείηαη θαηά 65% ην αλζξώπηλν 

ζώκα. Σν λεξό είλαη ηθαλό λα απνζεθεύζεη ηελ πιεξνθνξία. Καη αλ είκαη ηθαλόο κε απηό ην «ελεξγεηαθό» ζώκα, λα βγσ από ην 

θπζηθό κνπ ζώκα, λα πάσ λα πάξσ κηα πιεξνθνξία θαη λα επηζηξέςσ γηα λα ηελ κεηαδώζσ  ζην λεξό ηνπ ζώκαηόο κνπ, αλαθηώ ζηνλ 

δηθό κνπ ρξόλν, ζηηγκηαία, ηελ πιεξνθνξία πνπ πήγα λα πάξσ ζε έλαλ άιιν ρξόλν. 

Απηό ζεκαίλεη όηη όιεο ηηο εκπεηξίεο πνπ κπόξεζα λα απνθηήζσ αιινύ, ζε έλαλ άιιν ρξόλν, ηηο έρσ αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηάζεζή 

κνπ. Αθόκα θη αλ δελ έρσ ην ρξόλν λα ηηο απνκλεκνλεύζσ, ζα έρσ εληνύηνηο κηα ζύληνκε πεξίιεςε απηώλ… Δίλαη ζαλ κηα ηδέα ε 

νπνία κνπ ήξζε από αιινύ. Απηό ιίγν πνιύ έρεη ζπκβεί ζε όινπο καο, ην λα καο έξρνληαη ηδέεο νη νπνίεο καο εθπιήζζνπλ, πνπ δελ 

θαηαιαβαίλνπκε πώο καο ήξζαλ ζην κπαιό, ή αθόκα θαη λα δήζνπκε κηα εληύπσζε déjà-vu…Αηζζαλόκαζηε όηη ππάξρεη θάηη πίζσ 

από απηέο ηηο πξαγκαηηθόηεηεο. Καη νη επηζηεκνληθνί λόκνη ηνπ 20
νπ

 αηώλα θαη ηνπ 21
νπ

 ζήκεξα δελ αληηηίζεληαη δηόινπ ζηελ ζεσξία 

ηεο δηηηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ. 

Απηή ε ζεσξία κάιηζηα, καο επηηξέπεη, θαη είλαη ε κόλε πνπ ην επηηξέπεη,  λα ππνινγίζνπκε ζεσξεηηθά  θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο 

θαη λα δείμνπκε όηη ππάξρνπλ αθόκα κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο. Αλ έλα ελεξγεηαθό ζώκα είλαη ηθαλό λα ηαμηδέςεη κε ηαρύηεηεο νη νπνίεο 

μεπεξλνύλ εθείλε ηνπ θσηόο, ηόηε ε αιιαγή ηνπ ρξόλνπ είλαη αθάληαζηε. Οη επηζηήκνλεο όκσο απέδεημαλ ήδε ηελ ύπαξμε κηαο  

ηαρύηεηαο πιεξνθόξεζεο ε νπνία είλαη αλώηεξε από εθείλε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο.   

 

Τν NEXUS αλαθέξζεθε ζε απηό ζην ηεύρνο αξ. 59. 

Σώξα ηειεπηαία, ν Antoine Suarez  εμήγεζε αθόκα θαη ην γεγνλόο όηη ν ρξόλνο πιεξνθόξεζεο αλάκεζα ζε δύν δηηηά ζσκαηίδηα ήηαλ 

ζηηγκηαίνο. Ολνκάζακε απηό ην θαηλόκελν «θβαληηθή ζύδεπμε». ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ππάξρεη όλησο έλα ζσκαηίδην ην νπνίν 

πιεξνθνξεί ην άιιν, θαη απηό κε κηα ηαρύηεηα πιεξνθόξεζεο γηγαληηαία, αιιά όρη άπεηξε. Ζ ζεσξία ηεο δηηηόηεηαο δείρλεη όηη είλαη 

857 δηζεθαηνκκύξηα ρηιηόκεηξα αλά δεπηεξόιεπην, δειαδή 2 800 000 θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ! Απηό 

απνδεηθλύεη όηη ππάξρεη έλα ζσκαηίδην ην νπνίν πιεξνθνξεί ην άιιν θαη αληηζηξόθσο. 

Δάλ είκαζηε εκείο νη ίδηνη δηηηνί, απηό ζεκαίλεη όηη κπνξνύκε λα πάκε λα πάξνπκε ηηο  πιεξνθνξίεο ελόο δηηηνύ θαη λα ηηο 

επαλαθέξνπκε, άξα λα εθκεηαιιεπόκαζηε ζε δύν δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο δύν πιεξνθνξίεο δηαθνξεηηθέο: Ο έλαο θάλεη ηελ αλάιπζε 

θαη ν άιινο ηελ ζύλζεζε. Δθείλνο ν νπνίνο θάλεη ηελ ζύλζεζε κπνξεί λα ζέζεη εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ζύλζεζε πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ, ν άιινο ζα αλαδεηήζεη κέζα ζηελ αλάιπζε ηελ απάληεζε ζε κηα θαηλνύξηα εξώηεζε, αιιά ζηνλ δηθό ηνπ ρξόλν. Δίλαη 

επίζεο ηθαλόο λα ζέηεη εξσηήζεηο νη νπνίεο ζα επηθέξνπλ κηα λέα αλάιπζε ζην θαζαξά δηθό ηνπ κέιινλ. Θα είρακε ηόηε παξειζόλ, 

παξόλ θαη κέιινλ…Ξαλαβξίζθνπκε ηε δσηηθή ζπλζήθε, εθείλε ηελ «ηξηάδα», όπσο ηελ απνθαινύζαλ νη Έιιελεο, ηελ νπνία ν 

Πιάησλ πεξηγξάθεη έηζη : «Γηα λα δνύκε, αξθεί λα είκαζηε εθείλνο ν νπνίνο ήηαλ, εθείλνο ν νπνίνο είλαη θαη εθείλνο ν νπνίνο ζα 

είλαη.» 
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Μηιήζακε γηα ηελ αλαθάιπςε ελόο επηζηεκνληθνύ λόκνπ όκσο κηιήζακε ειάρηζηα γηα επηζηήκε… 

Δίλαη αιήζεηα, παξόιν πνπ ην λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ζρεηηθό καζεκαηηθό κεραληζκό είλαη αξθεηά ιεπηό δήηεκα. 

Δάλ κηιάκε γηα δύν δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο, πξέπεη λα βξνύκε ηελ εμίζσζε ε νπνία καο επηηξέπεη λα είκαζηε ν παξαηεξεηήο ηνπ 

πξώηνπ ρξόλνπ θαη ν παξαηεξεηήο ηνπ δεύηεξνπ ρξόλνπ, αιιηώο δελ κπνξνύκε λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε. Ζ ζεσξία ηεο δηηηόηεηαο 

ρξεηάδεηαη ινηπόλ κηα εμίζσζε ε νπνία λα απνηειεί κηα αιιαγή θιίκαθαο παξαηήξεζεο θαη λα επηηξέπεη λα αιιάμνπκε ηνλ ρξόλν θαη  

ηνλ ηόπν. ηε ζεσξία ηεο δηηηόηεηαο, ν νξίδνληαο ελόο παξαηεξεηή γίλεηαη ζσκαηίδην γηα έλαλ άιιν ζε έλαλ θαηλνύξην, κεγαιύηεξν 

νξίδνληα. Δπηπιένλ, έλα ζσκαηίδην γηα έλαλ παξαηεξεηή είλαη πάληα έλαο νξίδνληαο ζσκαηηδίσλ γηα έλαλ άιιν. Ζ ζύλδεζε νξίδνληα-

ζσκαηηδίσλ, επηηξέπεη λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηνπο ρξόλνπο δηηηόηεηαο, αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο R ηνπ νξίδνληα θαη ηηο πεξηζηξνθέο 

π ησλ ζσκαηηδίσλ. Απνξξέεη από απηό κηα εμίζσζε δηηηόηεηαο ε νπνία ζπλδέεη δύν παξαηεξεηέο πνπ αγλννύλ ν έλαο ηνλ άιινλ ελώ 

κπνξνύλ λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο ζε κε αληηιεπηνύο ρξόλνπο θαηά ηε δηηηόηεηά ηνπο. Θα κπνξνύζακε ηόηε λα κηιάκε γηα 

«θβαληηθή ζύδεπμε» δηηηώλ ζσκαηηδίσλ ζε αλαινγία κε ηα ζσκαηίδηα ηνπ κηθξόθνζκνπ. Γελ κπνξνύκε ινηπόλ λα ζεσξήζνπκε δύν 

αζηέξηα ηνπ γαιαμία καο σο δύν ζσκαηίδηα ελόο ίδηνπ γαιαμηαθνύ νξίδνληα όπνπ αιιειεπηδξνύλ κε ηξόπν θπθιηθό, ζην ηέινο ηνπ 

δηθνύ ηνπο θύθινπ δηηηόηεηαο ησλ ρξόλσλ; 

Αθνύ καο επηβιήζεθε απηή ε εμίζσζε, νη επηπηώζεηο ήηαλ εθπιεθηηθέο : απηή ε ζεσξία εμεγεί όηη θαλέλα ζσκαηίδην δελ κπνξεί λα 

έρεη κηα επζύγξακκε δηαδξνκή, αιιά όια ηα ζσκαηίδηα έρνπλ κηα θακππιόγξακκε δηαδξνκή : απηό εμεγεί ην πεξηβόεην spin ησλ 

ζσκαηηδίσλ ηα νπνία πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπο, αθξηβώο όπσο ε Γε ε νπνία πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ Ήιην ελώ 

πεξηζηξέθεηαη θαη γύξσ από ηνλ εαπηό ηεο. Ο θύθινο δηηηόηεηαο ησλ ρξόλσλ κνπ επέηξεςε ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζσ ηελ ζηαζεξά 

ιεπηήο δνκήο (βιέπε ιεμηθό) θαη λα πξνβιέςσ ηελ άθημε ησλ πιαλεηνεηδώλ ζην ειηαθό ζύζηεκα. Όκσο, απηή ε ζηαζεξά δίλεη ην 

θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ θαη είλαη κηα ζηαζεξά πνιύ ζεκαληηθή γηα ηε βηνινγία καο. 

 

Γηα απηόλ ηνλ ιόγν ην American Institute of Physics επηθύξσζε ηηο εξγαζίεο ζαο… 

Ζ δηόξζσζε ηνπ θαηά πξνζέγγηζε λόκνπ ηνπ Titius-Bode (βιέπε ιεμηθό) θαη ν ππνινγηζκόο απηήο ηεο ζηαζεξάο ηεο ιεπηήο δνκήο 

ηξάβεμαλ πξνθαλώο ηελ πξνζνρή ησλ επηζηεκόλσλ. Απηή ε δεκνζίεπζε απνηειεί έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα, δηόηη δελ κπνξεί 

θαλείο λα θαηαζηξέςεη κηα δεκνζίεπζε ηελ νπνία έρνπλ ειέγμεη αμηνινγεηέο, εθόζνλ από ηε ζηηγκή πνπ  ηελ ελέθξηλαλ θαη ηελ 

επηβξάβεπζαλ, είλαη επεηδή ηελ δηάβαζαλ θαη ηελ θαηάιαβαλ. Δάλ ινηπόλ θάπνηνο δειώζεη όηη είλαη εληειώο αλαθξηβήο, βάδεη όινπο 

ηνπο επηζηήκνλεο ζην ίδην ζαθί. Απηό όκσο δελ ζεκαίλεη όηη απηή ε εξγαζία είλαη πξνζηηή ζηνπο θνηλνύο ζλεηνύο. Δληνύηνηο ε 

εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ελόο λόκνπ δηηηόηεηαο κπνξεί λα γίλεη από όιν ηνλ θόζκν, εθόζνλ αθνξά ην λα πεηξακαηηδόκαζηε 

θαη λα απνκλεκνλεύνπκε ην κέιινλ ζην κε αληηιεπηό πξηλ ην δήζνπκε ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Σειηθά, απηό πνπ απνξξέεη είλαη ην 

όηη ν θαζέλαο νθείιεη λα αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηνπ θαη λα μέξεη όηη αλ ηνπ ζπκβεί θάηη δξακαηηθό, είλαη απιά από δηθό ηνπ ιάζνο. 

Καηαζθεπάδεη ηελ κειινληηθή επηπρία ηνπ ή δπζηπρία ηνπ πξηλ ηε δήζεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά. Μπνξνύκε λα πνύκε όηη κε ηε 

δηηηόηεηα ησλ ρξόλσλ, εθείλνο ν νπνίνο ζπέξλεη ηνλ άλεκν ζην κέιινλ ζεξίδεη ηελ θαηαηγίδα ζην παξόλ. 

 

Η ζθέςε ζα ήηαλ ινηπόλ ελέξγεηα… 

Ζ εμίζσζε ηνπ Einstein νδεγεί ζε έλα παξάδνμν ζπκπέξαζκα, δειαδή όηη κηα ελέξγεηα, είλαη κηα κάδα. Καη κηα κάδα δελ κπνξεί λα 

ηαμηδέςεη πην γξήγνξα από ην θσο. Άξα αλ έρσ κηα πιεξνθνξία ε νπνία ηαμηδεύεη πην γξήγνξα από ην θσο, απηή ε πιεξνθνξία είλαη 

ελέξγεηα θαη άξα κάδα κε ηαρύηεηα κεγαιύηεξε ηνπ θσηόο, θαη όια απηά πνπ κόιηο εμήγεζα δελ έρνπλ λόεκα. Όκσο εθόζνλ 

ππάξρνπλ, ην έρνπκε δεη, ηαρύηεηεο κεγαιύηεξεο ηνπ θσηόο, απηό ζεκαίλεη όηη νη πιεξνθνξίεο ηαμηδεύνπλ γξεγνξόηεξα από ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ρσξίο λα έρνπλ κάδα. Τπάξρεη έλα ζύζηεκα επηηάρπλζεο πνιύ απνδνηηθό ιόγσ ηνπ όηη ν νξίδνληαο ησλ 

ζσκαηηδίσλ ζε αιιειεπίδξαζε απνηειεί ν ίδηνο έλα ζσκαηίδην κέζα ζε έλαλ άιιν κεγαιύηεξν νξίδνληα. Ο παξαηεξεηήο κέζα ζε έλαλ 

νξίδνληα δελ έρεη βέβαηα ηελ ίδηα ηαρύηεηα πιεξνθόξεζεο κε ηνλ παξαηεξεηή ν νπνίνο, ζην εμσηεξηθό, ζεσξεί απηόλ ηνλ νξίδνληα σο 

έλα απιό ζσκαηίδην. 

 

E=mc
2
 είλαη ινηπόλ αλαθξηβέο; 

Όρη θαη νη εθαξκνγέο κπόξεζαλ λα επαιεζεύζνπλ απηή ηελ εμίζσζε. Δληνύηνηο, γηα λα απνθύγεη έλα παξάδνμν ζπλδεδεκέλν κε απηή 

ηελ εμίζσζε ε νπνία θαζηζηνύζε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο αλεμάξηεηε από ηελ πεγή θαη ηνλ παξαηεξεηή, ν Einstein αλαθάιπςε θάηη 

ην θαηαπιεθηηθό ην νπνίν νλόκαζε θνζκνινγηθή ζηαζεξά (βιέπε ιεμηθό). Υξεηαδόηαλ κηα ελέξγεηα απώζεζεο ε νπνία λα αληηζηνηρεί 

ζην 66,6% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζύκπαληνο. Ζ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ηεο επνρήο ηνπ, ηνπ επέβαιιε λα αλαγλσξίζεη, δύν 

ρξόληα πξηλ ην ζάλαηό ηνπ, όηη απηό ήηαλ θαη ην κεγαιύηεξν ιάζνο ηεο δσήο ηνπ. Όκσο ήηαλ κηα πνιύ θαιή δηαίζζεζε. Γηόηη απηήλ 

ηελ θνζκνινγηθή ζηαζεξά, ηελ βξίζθνπκε ηώξα κέζα από ηε ζεσξία ηεο δηηηόηεηαο κε ηα 666 ρηιηνζηά αληηβαξπηηθήο ελέξγεηαο… 

Σελ μαλαβξίζθνπκε επίζεο κέζσ παξαηήξεζεο: αζηξνθπζηθνί, όπσο ν Brian Schmidt θαη o Saul Perlmutter, θαηάθεξαλ λα δείμνπλ 

όηη ην ζύκπαλ παξνπζηάδεη κηα ελέξγεηα δηαζηνιήο, κηα ελέξγεηα άγλσζηε, ηελ νπνία νλόκαζαλ «ελέξγεηα απώζεζεο», ε νπνία 

αληηπξνζσπεύεη όλησο απηά ηα 66,6% πνπ αλαδεηνύζακε. 

Πξάγκαηη, ηα 666 ρηιηνζηά ελέξγεηαο είλαη κηα ελέξγεηα ε νπνία αληηηίζεηαη ζε κηα αληηβαξπηηθή ελέξγεηα 333 ρηιηνζηώλ θαη ζε κηα 

ελέξγεηα ηζνξξνπίαο ελόο ρηιηνζηνύ. Ηδνύ απηό πνπ απνδεηθλύεη ε ζεσξία ηεο δηηηόηεηαο. Καη είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ παξαηήξεζε 

ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζύκπαληνο. 
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Σα ζώκαηά καο, θπζηθό θαη ελεξγεηαθό, δηαζέηνπλ επίζεο απηέο ηηο δύν αιιεινζπκπιεξνύκελεο ελέξγεηεο θαη ην ελεξγεηαθό καο 

ζώκα ρξεζηκνπνηεί ηελ αληηβαξπηηθή ελέξγεηα γηα λα κεηαθηλεζεί εθηόο ηνπ θπζηθνύ καο ζώκαηνο. Δθόζνλ απηή ε ελέξγεηα είλαη 

αλάινγε κε ηελ ελέξγεηα βαξύηεηαο, απηή ε κεηαθίλεζε πξαγκαηνπνηείηαη ηε λύρηα δηόηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, ν ήιηνο όληαο 

πίζσ από ηε Γε, ε βαξύηεηα είλαη πην δπλαηή απ’ όηη ηε κέξα. Άξα θαη ε αληί-βαξύηεηα επίζεο. 

Απηή ε «εμσ-ζσκάησζε» ρξεζηκνπνηεί έλα κέξνο ηνπ ύπλνπ καο πνπ απνθαινύκε «παξάδνμν ύπλν», είλαη κηα έλλνηα πνπ δύζθνια 

κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε κε επηζηεκνληθό ηξόπν. Δληνύηνηο είηε ην ζέινπκε είηε όρη, δηαζέηνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο ηνλ 

κεραληζκό ηεο δηηηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ γηα λα πάκε λα ςάμνπκε ζην παξειζόλ θαη ζην κέιινλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδόκαζηε γηα 

λα εκπινπηίζνπκε ηε κλήκε καο εθόζνλ είλαη απηή ε κλήκε ε νπνία καο θάλεη λα δνύκε ζην παξόλ…Ξέξνπκε όηη γηα ηα πνληίθηα, ε 

θαηάξγεζε ηνπ παξάδνμνπ ύπλνπ επηθέξεη ην ζάλαηό ηνπο ζε δεθαελλέα κέξεο. Απηόο ν ύπλνο αληηζηνηρεί ινηπόλ όλησο κε κηα δσηηθή 

αξρή. Γηαηί λα κε ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε ειέγρνληάο ηελ; 

 

Δίκαζηε ζην ηέινο ελόο θύθινπ 

 

Η δηηηόηεηα ηνπ ρξόλνπ ππάξρεη ινηπόλ από…ηα βάζε ηνπ ρξόλνπ …  

Ζ ζεσξία δείρλεη όηη ε δηηηόηεηα είλαη θπθιηθή. Βξίζθνπκε κέζσ ππνινγηζκνύ ηνλ θύθιν κεηάπησζεο ησλ ηζεκεξηλώλ ζεκείσλ 

(βιέπε ιεμηθό). Ο ππνινγηζκόο δείρλεη όηη απηόο ν θύθινο βαζίδεηαη ζε εθαηό πεξηθνξέο ηνπ Πινύησλα γύξσ από ηνλ Ήιην, δειαδή 

24.840 έηε, ζηα νπνία πξνζζέηνπκε κηα πεξίνδν κεηάβαζεο 1.080 εηώλ, θαη απηό καο δίλεη έλαλ θύθιν κεηάπησζεο ησλ ηζεκεξηλώλ 

ζεκείσλ ηεο ηάμεο ησλ 25.920 εηώλ, θύθινο πνπ έρεη παξαηεξεζεί, αιιά πνηέ δελ είρε ππνινγηζηεί. Δίλαη ε πξώηε ζεσξία ε νπνία 

ππνινγίδεη απηόλ ηνλ θύθιν. 

 

Γηαηί απηή ε πεξίνδνο ησλ 1.080 εηώλ; 

Έλαο θύθινο, κία ρξνληθή πεξίνδνο, δηαρσξίδεη ηηο εξσηήζεηο από ηηο απαληήζεηο. Δπηηξέπεη λα πξαγκαηώζνπκε θάπνηεο απ’ απηέο θαη 

λα μεράζνπκε ηελ πιεηνςεθία ηνπο. Δληνύηνηο, ην ηέινο ελόο θύθινπ δείρλεη όια ηα κειινύκελα ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηηηόηεηαο. Μπνξνύκε ηόηε λα αλαιύζνπκε νηηδήπνηε θηηάρηεθε, νηηδήπνηε θξαηήζακε ζηε κλήκε καο, νηηδήπνηε 

απνξξίςακε σο άρξεζην ή επηθίλδπλν… Μεηά από κηα πεξίνδν πνιύ επηθίλδπλε 90 εηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη 

δηαθνξεηηθνί ρξόλνη ηζνξξνπνύλ, κηα πεξίνδνο κεηαιιαγήο πεξίπνπ 1.000 εηώλ επηηξέπεη λα θάλνπκε έλαλ απνινγηζκό. ήκεξα 

βηώλνπκε απηήλ ηελ πεξίνδν κεηαιιαγήο. 

 

Πώο κπνξνύκε λα μέξνπκε όηη βξηζθόκαζηε ζ’ απηήλ εδώ ηε θάζε; 

Λόγσ ηεο δηάζηαζεο ησλ ειηαθώλ εθξήμεσλ νη νπνίεο ζθπξνθόπεζαλ ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα, 1899,1929,1959 θαη 1989, θαζώο θαη 

ηελ αξρή απηνύ ηνπ αηώλα ην 2003. Δίλαη ηέιεηα θαηαρσξεκέλεο από ηελ ζεσξία ηεο δηηηόηεηαο κε κηα ππνινγηζκέλε ζπρλόηεηα ε 

νπνία καο δίλεη κηα αηηηνιόγεζε ηνπ ηέινπο απηνύ ηνπ θύθινπ. Δίλαη απηή ε πεξίνδνο ησλ 90 εηώλ (1899-1989) θαη ε άθημε ησλ 

πιαλεηνεηδώλ εδώ θαη δέθα πεξίπνπ ρξόληα ηα νπνία επηηξέπνπλ λα ρξνλνινγήζνπκε απηήλ ηελ πεξίνδν κεηαιιαγήο.  

 

Δίλαη κηα πεξίνδνο επηθίλδπλε; 

Άιινηε, κηινύζαλε γηα ηέινο ησλ ρξόλσλ θαη αξρή ησλ ρξόλσλ, αιιά απηό δελ έρεη θακία ζρέζε κε απηή ηελ ηζηνξία ηνπ ηέινπο ηνπ 

θόζκνπ γηα ηελ νπνία θάπνηνη κηιάλε ζήκεξα, αθόκα θη αλ δνύκε απηή ηε ζηηγκή κηα επνρή κεηαιιαγήο αλάκεζα ζε δύν θύθινπο, 

δειαδή ην γεγνλόο όηη δνύκε ην ηέινο ελόο θύθινπ δηηηόηεηαο ησλ ρξόλσλ 

Βξηζθόκαζηε ζηνλ ίδην θύθιν δηηηόηεηαο ησλ ρξόλσλ κε ηνπο Σνπκέξηνπο… 

Ναη, θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ θύθινπ ησλ 25.000 εηώλ, ε αλζξσπόηεηα θαηαζθεύαζε δπλακηθά. ην ηέινο ηνπ θύθινπ, πξέπεη 

λα ηα επαλαθηήζνπκε. Καλείο δελ επηζπκεί λα επαλαθηήζεη ηα δπλακηθά ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 

25.000 εηώλ, είλαη πνιύ επηθίλδπλα, αξθεί λα δνύκε ηη γίλεηαη ζήκεξα… 

Αιιά ε Γε, γηα λα επηβηώζεη, είλαη ππνρξεσκέλε λα επαλαθηήζεη ηελ ελέξγεηα πνπ ράζακε θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 25.000 εηώλ. 

Γελ έρεη άιιε επηινγή, είλαη E=mc
2
 :έρσ έιιεηςε ελέξγεηαο, ειθύσ κάδα. Καη ππάξρεη έλα πξάγκα γηα ην νπνίν δελ κηιάεη θαλείο, 

δειαδή γηα ηελ αύμεζε ησλ κεηεσξηηώλ θαη ησλ αζηεξνεηδώλ νη νπνίνη έξρνληαη λα ρηππήζνπλ ηνλ πιαλήηε καο, κηα θαηαζηξνθηθή 

αύμεζε. Δπίζεο θαλείο δελ κηιάεη γηα ηελ άθημε ησλ πιαλεηώλ πιεζίνλ ηνπ Πινύησλα. Ζ ζεσξία ηεο δηηηόηεηαο κνπ επέηξεςε λα 

αηηηνινγήζσ απηή ηε καδηθή άθημε πιαλεηώλ, πξάγκα ην νπνίν κνπ απόθεξε απηή ηελ επηζηεκνληθή αληακνηβή. 

 

Η NASA εμέθξαζε πξόζθαηα ηελ αλεζπρία ηεο όζνλ αθνξά απηό ην θαηλόκελν… 

Ναη, απηό εδώ έρεη αλαγθαζηηθά επηπηώζεηο ζηνλ πιαλήηε καο. Πξάγκαηη, απηή ε κάδα ζηα ζύλνξα ηνπ πιαλεηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, 

ζηε δώλε ηνπ Kuiper, απηή ε γηγαληηαία κάδα εθόζνλ ην ζύλνιν αληηζηνηρεί κε έλαλ πιαλήηε, αληηιακβάλεζηε όηη απνδηνξγαλώλεη ην 

ζύλνιν κέζα ζην λεπηώλην ζύζηεκα πνπ γλσξίδνπκε. Καη ηη θάλεη ν πιαλήηεο καο; Ηζνξξνπεί. Καηά ηε δηάξθεηα 25.000 εηώλ ήηαλ ζε 
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δίαηηα, έραζε ελέξγεηα, ηώξα πνπ νη ζύξεο είλαη αλνηρηέο, είλαη ζε θαηάζηαζε βνπιηκίαο, ξνπθάεη…Δπεηδή όκσο ξνπθάεη πάξα πνιύ, 

μαλαθηύλεη ελέξγεηα: ηα εθαίζηεηα μππλνύλ, ε ηεθηνληθή θίλεζε ησλ πιαθώλ εληείλεηαη… 

Απηό πνπ εμεγώ είλαη βέβαηα απινπνηεκέλν, αιιά βξηζθόκαζηε επίζεο θαηακεζήο κηαο πεξηόδνπ αιιαγήο ηνπ δηπνιηθνύ γήηλνπ 

καγλεηηζκνύ κε κηα θάζε πνιύ-πνιηθή. Ζ ηειεπηαία πνιππνιηθή θάζε επέθεξε εληνύηνηο ηελ εμαθάληζε ηνπ 97% ησλ εηδώλ. 

Ξέξνπκε όηη θάζε 75.000 έηε, ην 99% ησλ εηδώλ εμαθαλίδεηαη, θαηλόκελν ην νπνίν νη επηζηήκνλεο γλσξίδνπλ σο «ζηξαγγαιηζκό». Σν 

επράξηζην είλαη όηη ζπκβαίλεη θάζε 75.000 έηε, ην δπζάξεζην είλαη όηη ηελ ηειεπηαία θνξά, ήηαλ πξηλ από 75.000 έηε…Παξαηεξνύκε 

ζήκεξα ηελ εμαθάληζε ησλ εηδώλ, αιιά δελ γλσξίδνπκε ηνλ ιόγν. ίγνπξα ν άλζξσπνο ιόγσ ηεο άγλνηάο ηνπ είλαη θαηά έλα πνζνζηό 

ππεύζπλνο, αιιά αθόκα θη αλ ζέιεη λα δηαηεξήζεη θάπνηα είδε, δελ ζα ηα θαηαθέξεη. 

 

Πώο ιεηηνπξγεί; 

 

ήκεξα, εθείλνη νη νπνίνη αγλννύλ απηόλ ηνλ λόκν, δειαδή όινο ν θόζκνο ή ζρεδόλ όινο, θαηαιήγνπλ λα αλαξσηηνύληαη γηα 

δεηήκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ, δηόηη δελ δηαρεηξίδνληαη ην κέιινλ θαη ρεηξόηεξν αθόκε, έρνπλ απαληήζεηο ζε 

εξσηήζεηο ηηο νπνίεο δελ έζεζαλ πνηέ θαη νη νπνίεο δίλνπλ ην έλαπζκα γηα θαηλνύξηα εξσηήκαηα ηα νπνία δελ ζα έπξεπε λα ζέζνπλ.  

Απηό ηνπο απνκαθξύλεη από ηνλ εαπηό ηνπο, αλ κπνξνύκε λα ην ζέζνπκε έηζη…Θα έπξεπε όινο ν θόζκνο λα γλσξίδεη απηόλ ηνλ λόκν 

γηα λα απνθύγεη ηνλ θαηαζηξνθηζκό απηνύ ηνπ είδνπο ν νπνίνο καο νδεγεί ζε κεγαιύηεξεο θαηαζηξνθέο. 

Μόιηο αξρίδσ λα ζθέθηνκαη, απηή ε ζθέςε είλαη ην απνηέιεζκα ελόο πεηξακαηηζκνύ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην κέιινλ πνπ πήγα λα 

δσ κε κεγάιε ηαρύηεηα θαη ην νπνίν κνπ δίλεη απηή ηε ζθέςε. Απηό ζεκαίλεη όηη ην κέιινλ πνπ είδα είλαη ήδε ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο 

κνπ ή όηη ε ζθέςε κνπ είλαη απνηέιεζκα απηνύ ηνπ κέιινληνο. Άξα αλ ζθέθηνκαη κηα θαηαζηξνθή, απηό ην δπλακηθό εγγξάθεηαη ήδε 

ζην κέιινλ, κπνξεί λα παξακείλεη ζε θαηάζηαζε δπλακηθνύ ή όρη… 

Νηώζνπκε λα αλαδύεηαη έλαο παξαθείκελνο λόκνο: Θα έπξεπε λα ζθέθηνκαη πάληα λα θάλσ πξάγκαηα ηα νπνία κε επραξηζηνύλ, ζα 

απνθνκίζσ έηζη απηό ην νπνίν κε επραξηζηεί. 

 

Πώο ινηπόλ κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε ζπγθεθξηκέλα ην λόκν ηεο δηηηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ; 

Ζ βηνινγία καο είλαη θαιά θηηαγκέλε εθόζνλ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα πάκε ζπγρξόλσο λα δνύκε ην κέιινλ λα ην ηαθηνπνηήζνπκε 

θαη λα επαλέιζνπκε  γηα λα ην δήζνπκε. Γηαηί; Γηόηη δνύκε ηε κέξα καο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα καο, θη έπεηηα έρνπκε ηε λύρηα. Καη  

είλαη εθείλε ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε ηελ ηθαλόηεηα λα ηαθηνπνηήζνπκε ην κέιινλ πνπ ρηίζακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Θα έπξεπε λα ζπκεζνύκε απηό πνπ ήμεξαλ νη αξραίνη : «Ζ λύρηα θέξλεη ζπκβνπιέο.» Μελ θάλεηε πνηέ ηίπνηα ρσξίο λα έρεηε 

θνηκεζεί κηα λύρηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, ηαθηνπνηείηε νηηδήπνηε ε κέξα έρεη αλαζηαηώζεη ζην δπλακηθό. Ωο εθ ηνύηνπ, ηελ 

επνκέλε όηαλ μππλήζεηε, ζα εθκεηαιιεπηείηε έλα θαιό δπλακηθό. 

 

Πώο λα κελ ην ραιάζνπκε; 

Οθείισ λα ειέγρσ ηηο ζθέςεηο κνπ: εάλ ζθέθηνκαη λα πξνθαιέζσ ζηνλ εαπηό κνπ επραξίζηεζε, είλαη ήδε πνιύ θαιά. Αλ όκσο 

ζθεθηώ όηη νηηδήπνηε ζθέθηνκαη κπνξεί λα επραξηζηήζεη όιν ηνλ θόζκν, είλαη αθόκα θαιύηεξα. 

Μπνξνύκε ινηπόλ λα απνδώζνπκε ηνλ λόκν κε έλαλ ηξόπν απιό: « Με ζθεθηείο λα θάλεηο ζε θάπνηνλ απηό πνπ δελ ζα ήζειεο 

θάπνηνο λα ζθεθηεί λα ζνπ θάλεη.» Ζ θαιύηεξα αθόκε : «Να ζθέθηεζαη λα θάλεηο ζε θάπνηνλ απηό πνπ ζα ήζειεο θάπνηνο λα 

ζθέθηεηαη λα ζνπ θάλεη.» 

 

Ο λόκνο ηεο δηηηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ καο παξαπέκπεη ζηνλ λόκν ηνπ Μσπζή… 

Οη Γξαθέο αλαθέξνπλ: «Με θάλεηο ζηνλ πιεζίνλ ζνπ απηό πνπ δελ ζα ήζειεο λα ζνπ θάλνπλ.» Ο λόκνο όκσο είλαη: «Με ζθεθηείο λα 

θάλεηο ζηνπο γύξσ ζνπ απηό πνπ δελ ζα ήζειεο λα ζθεθηνύλ λα ζνπ θάλνπλ.» Δίλαη πνιύ πην ζεκαληηθό, δηόηη θάζε ζθέςε δεκηνπξγεί 

έλα δπλακηθό. Μηα πξάμε, είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ελόο δπλακηθνύ, άξα βιέπνπκε απηό πνπ απνδίδεη, αιιά κηα ζθέςε θαηαζθεπάδεη 

έλα δπλακηθό ζην κέιινλ. 

Βξίζθνπκε απηή ηελ ηδέα ζηελ ηζηνξία ηνπ θαηαθιπζκνύ ηελ νπνία αθεγνύληαη νη ζνπκέξηνη πίλαθεο, πνιύ πξηλ ηνλ Μσπζή. Ο 

νπκέξηνο Νώε νλνκαδόηαλ Ziusudra θαη ζώζεθε από έλα ζθάθνο πνπ νλνκαδόηαλ «Κηβσηόο», όπσο ηνπ Νώε. Όκσο ζ’ απηό ην 

ζθάθνο, δελ είλαη δώα πνπ θιείζηεθαλ, αιιά θάηη πνιύ πην εθπιεθηηθό: ηα όλεηξα ηνπ Ziusudra! Απηό ζεκαίλεη όηη έθιεηζαλ κέζα 

ζηελ θηβσηό έλα κειινληηθό δπλακηθό. Γηα λα πξαγκαησζεί ζην παξόλ, ρξεηάδεηαη έλαο άλζξσπνο. Σόηε, ην δεκηνπξγεκέλν δπλακηθό 

μαλαγίλεηαη παξόλ, δειαδή πξαγκαηηθόηεηα. Σν λα αλαθαιύςσ έλα ηέηνην γξαπηό θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλώλ κνπ ήηαλ πάξα πνιύ 

ελδηαθέξνλ. 
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Ο λόκνο ηεο δηηηόηεηαο κπνξεί ηνπιάρηζηνλ λα πξνζηαηέςεη ην άηνκν; 

Ναη. Ο ζθνπόο είλαη λα δήζσ θάηη πξηλ ην βηώζσ ζην παξόλ κνπ, θαη κε ηξόπν ηόζν ζύληνκν πνπ λα κελ έρσ θαλ ηε δπλαηόηεηα λα 

απνκλεκνλεύζσ ηα γξαλάδηα απηνύ ηνπ κέιινληνο. Απνθνκίδσ κόλν ην ηειείσκα ηνπ, είηε κε ελδηαθέξεη είηε όρη, απηό έρεη ζεκαζία. 

Δάλ απηό ην κέιινλ κε ελδηαθέξεη, ην δσ, αλ όρη ην απνζεθεύσ σο εηδερζή πιεξνθνξία. Δλζηηθησδώο, δελ ζέισ λα πάσ πξνο ηα θεη. 

Κνηηάμηε έλα άινγν ην νπνίν ληώζεη ηελ παξνπζία ελόο δειεηεξηώδνπο θηδηνύ, ηη θάλεη; Αθηλεηνπνηείηαη, ππάξρεη κόλν ν αλαβάηεο 

γηα λα ην καζηηγώζεη θαη λα ην αλαγθάζεη λα πεξάζεη…Αιιά ην άινγν μέξεη πνιύ θαιά όηη δελ πξέπεη λα πάεη εθεί, ελζηηθησδώο 

γλσξίδεη όηη ππάξρεη θίλδπλνο. 

Γηαηί λα κελ είκαζηε θη εκείο ηθαλνί λα ζπκπεξηθεξζνύκε όπσο απηό ην άινγν; Γηόηη ε λνεζηαξρία καο, καο ζθνηώλεη, ζθεθηόκαζηε . 

Καη επεηδή ζθεθηόκαζηε, θαηαζθεπάδνπκε γηα ηνλ εαπηό καο έλα δηαθνξεηηθό δπλακηθό ην νπνίν εμαϋιώλεη ην αξρηθό δπλακηθό ηνπ 

θηλδύλνπ, απνκλεκνλεύνπκε θάηη άιιν θαη απηό πνπ ε ζπγθεθξηκέλε απνκλεκόλεπζε καο νδεγεί λα πξαγκαηώζνπκε δελ καο πεγαίλεη 

αλαγθαζηηθά πξνο εθείλν πνπ ζα έπξεπε λα δήζνπκε… 

 

Να αιιάμνπκε ην κέιινλ…ελώ θνηκόκαζηε 

 

Πώο ιεηηνπξγεί ε δηηηόηεηα ζην αλζξώπηλν αηνκηθό επίπεδν; 

αο έρσ πεη όηη έρνπκε ηελ ηδηαηηεξόηεηα λα είκαζηε ζπγρξόλσο θπκαηηθνί θαη ζσκαηηδηαθνί, πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε απηή ηελ 

θπκαηηθή πιεπξά: ην θπζηθό καο ζώκα είλαη ηέιεηα δνκεκέλν, αιιά έρνπκε επίζεο έλα ελεξγεηαθό ζώκα εμίζνπ ηέιεηα δνκεκέλν, θαη 

ην νπνίν έξρεηαη λα ηνπ δώζεη ηελ πιεξνθνξία. 

 

Πώο; 

ύκθσλα κε κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην ζώκα καο ζα ήηαλ έλα παλσθόξη ηνπ νπνίνπ ηα θνπκπηά ζα ήηαλ ηα ηζάθξαο.  Αμίδεη 

λα ζεκεηώζνπκε- ην βιέπνπκε θαη ζε ζθίηζα- όηη ε θίλεζε ηεο δηηηόηεηαο αθνινπζεί ηελ ζπνλδπιηθή καο ζηήιε, κε θόκβνπο 

ηνπνζεηεκέλνπο ζε ζεκεία αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ αλάκεζα ζε παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ. Δάλ έρεηε κηα θαιή αξκνλία αλάκεζα 

ζηελ πιεξνθνξία ηνπ παξειζόληνο, ηνπ παξόληνο θαη ηνπ κέιινληνο, ην ζώκα ζαο ην ιέεη, όια ιεηηνπξγνύλ νκαιά. Απηή ε αξρή είλαη 

γλσζηή εδώ θαη πνιύ θαηξό θαη γλσξίδνπκε, ηειηθά, όηη όινη νη αξραίνη πνιηηηζκνί βαζίδνληαλ ζην κέιινλ, ηνπιάρηζηνλ 

πξνζπαζνύζαλ λα ην γλσξίζνπλ πξηλ ην δήζνπλ, εμ’ νπ θαη ν ξόινο ησλ νησλνζθόπσλ, ησλ καληηζζώλ, ηεο Ππζίαο, θιπ. Καη 

παξαηεξνύκε όηη νη ζεκεξηλνί πνιηηηζκνί νη νπνίνη δηαηήξεζαλ απηόλ ηνλ «πξσηόγνλν» ραξαθηήξα βξίζθνληαη κέζα ζηνλ 

δηνξακαηηζκό, είλαη κέζα ζην «αλαδεηώ ην κέιινλ κνπ». Κη εγώ, δελ έρσ απηήλ ηελ ηθαλόηεηα; Θα έπξεπε λα ηελ αθήζσ ζε 

αλζξώπνπο πνπ ζεσξώ ιίγν-πνιύ ηξεινύο ή νη νπνίνη κπαίλνπλ ζε θαηάζηαζε transe, δελ μέξσ θη εγώ ηη άιιν; 

 

Δίλαη απηό πνπ ιέγαηε πξηλ, δειαδή όηη είκαζηε όινη ηθαλνί λα δνύκε ην κέιινλ… 

Ναη, ππό ηνλ όξν λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ Νόκν. Πώο; Μέζσ ηνπ ύπλνπ. Μόλν ζηε θάζε ηνπ «παξάδνμνπ ύπλνπ» ελππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα λα ηαθηνπνηήζνπκε ην κέιινλ πξηλ ην δήζνπκε. Καη αλ αγλννύκε απηό εδώ, αγλννύκε όιε καο ηε δσή.  

ε απηή ηε θάζε ηνπ ύπλνπ, ην ζώκα είλαη αθίλεην, ζρεδόλ αδξαλέο. Όκσο ηη θάλεη ην ζώκα κνπ λα δεη; Ση ην θάλεη λα θηλείηαη; Δίλαη 

ην ελεξγεηαθό κνπ κέξνο; Αλ απηό θύγεη, ην ζώκα κνπ δελ έρεη κε ηη λα δήζεη… 

 

Δληνύηνηο, ζπλερίδεη λα αλαπλέεη, λα ρσλεύεη, ε θαξδηά ζπλερίδεη λα ρηππάεη… 

Ναη, αιιά απηό απαηηεί κηα ελέξγεηα πνιύ κηθξή, πνπ ην κέιινλ είλαη ηθαλό λα κνπ δώζεη ελώ έρσ θύγεη. Αιιά είλαη κηα ελέξγεηα 

αλεπαξθήο γηα λα θηλεζώ. Καηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ρξόλνπ, ε ελέξγεηα κνπ έρεη θύγεη γηα λα ςάμεη ηη; Μηα πιεξνθνξία. Έξρεηαη 

ζε κέλα κηα άιιε πιεξνθνξία ε νπνία κνπ επηηξέπεη λα επηβηώζσ ελώ ην ελεξγεηαθό κνπ ζώκα έρεη θύγεη. Αλ όκσο είκαη ηθαλόο λα 

θύγσ κε έλα ελεξγεηαθό ζώκα ζε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, ζα πξέπεη, εάλ έρσ έλαλ δηηηό εαπηό, λα κπνξεί λα έξζεη ζε κέλα γηα λα 

ππάξμεη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ. Όπσο δύν δηηηά κέξε ελόο ζηνηρεηώδνπο ζσκαηηδίνπ, αληαιιάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο… 

 

Πώο; 

Έλα ελεξγεηαθό κέξνο ηνπ ελόο πεγαίλεη ζηνλ άιιν θαη αληηζηξόθσο, αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο θαη’ εκέ εκθαλίδνληαη σο 

θπκαηηθέο αληαιιαγέο. Σν κέιινλ είλαη ηόηε ηθαλό λα καο δώζεη ζηηγκηαίεο πιεξνθνξίεο πνπ δελ έρνπκε ηνλ ρξόλν λα ππνινγίζνπκε ή 

λα ζθεθηνύκε ζηνλ θαζαξά δηθό καο ρξόλν. 

 

Βεβαίσο, όκσο είλαη ζύλεζεο λα ζθεθηόκαζηε όηη ν ύπλνο ρξεζηκεύεη γηα λα μεθνπξάδεηαη ην ζώκα… 

Σόηε γηαηί βξίζθεηαη ζε πιήξε αηνλία; Γηαηί ηα βξέθε, ηα νπνία θνηκνύληαη είθνζη κε είθνζη δύν ώξεο ηελ εκέξα, έρνπλ δέθα ώξεο 

παξάδνμνπ ύπλνπ; Γελ ζα ήηαλ απηό κηα πξνζαξκνγή ζηνλ ρώξν πνπ ηώξα αξρίδνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ; 
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Γελ έρνπλ κεγαιύηεξε αλάγθε από παξάδνμν ύπλν απ’ όηη νη ελήιηθεο; Από ηελ άιιε νη ειηθησκέλνη έρνπλ αθόκα ιηγόηεξε 

αλάγθε…Απηό θαίλεηαη ινγηθό: Όζν πεξηζζόηεξν πξνζαξκνδόκαζηε ζε έλαλ ρώξν, ηόζν θαιύηεξα δνύκε, ηόζν ιηγόηεξν έρνπκε 

αλάγθε από πιεξνθνξίεο. Άξα κνηάδεη ινγηθό επίζεο έλα βξέθνο λα έρεη αλάγθε από πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο απ’ όηη έλαο 

ειηθησκέλνο. Απηό ην ελεξγεηαθό ζώκα ζα ήηαλ ινηπόλ πην ζεκαληηθό από ην θπζηθό ζώκα; Όρη βέβαηα, δηόηη γηα λα δήζνπκε ζηε Γε, 

ρξεηαδόκαζηε έλα θπζηθό θαη έλα ελεξγεηαθό ζώκα. Σν θπζηθό ζώκα καο επηηξέπεη λα κεηαθηλνύκαζηε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα καο, 

ρσξίο ελεξγεηαθό ζώκα όκσο, ην θπζηθό καο ζώκα είλαη λεθξό. 

Αο πξνρσξήζνπκε θαη ιίγν πην πέξα: εθόζνλ  είκαζηε ζε θαηάζηαζε δηηηόηεηαο, εάλ έρνπκε έλαλ δηηηό ν νπνίνο δεη ζε έλαλ άιιν 

ρξόλν, θη απηόο επίζεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ έρεη ηελ θπκαηηθή θαη ηελ ζσκαηηθή ηνπ πιεπξά. Μπνξνύκε ινηπόλ λα θαληαζηνύκε 

όηη γίλεηαη αληαιιαγή κεηαμύ ησλ ελεξγεηαθώλ ζσκάησλ θαη σο εθ ηνύηνπ ηα ζώκαηά καο παίξλνπλ πιεξνθνξίεο ζε δύν 

δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο. Όκσο κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη έλαο δηηηόο; Θα έπξεπε θαιύηεξα λα πνύκε όηη είλαη ζαλ κηα δόλεζε, 

είκαζηε νπζηαζηηθά ζε δύν δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο. Ο όξνο «δηηηόο» είλαη αηειήο, δηόηη έρνπκε ηελ εληύπσζε ηεο πιήξνπο 

απνζύλζεζεο όπσο κε κηα θσηνηππία, όπνπ ην πξσηόηππν ππάξρεη αλεμάξηεηα από ην αληίγξαθν. Δλώ γηα καο δελ ηζρύεη θαζόινπ 

απηό: απηή ε δηηηόηεηα απηό πνπ θάλεη είλαη λα βξηζθόκαζηε ζε ζπλερή ζρέζε, κε κηα αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ νύησο ώζηε ε ζρέζε 

λα παξακέλεη κόληκε. Θα πείηε ινηπόλ όηη απηόο ν δηηηόο είλαη κηα ππόζεζε… 

 

Η θβαληηθή θπζηθή δελ παύεη λα καο επηθπιάζζεη εθπιήμεηο… 

Αθξηβώο! Ξέξνπκε ζηελ κεραληθή ηνπ απείξσο κηθξνύ όηη έλα ζσκαηίδην θηλείηαη…Γηαηί; Φαληαζηήθακε έλα εηθνληθό ζσκαηίδην ην 

νπνίν θηλεί ην πξαγκαηηθό κόξην, πξάγκα ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα λα θηλνύληαη θαη νη δύν, παξόιν πνπ ππάξρεη κόλν έλα ην 

νπνίν κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε. Γηαηί κόλν έλα; Γηόηη βξηζθόκαζηε ζ’ έλαλ ρξόλν ν νπνίνο δελ επηηξέπεη λα παξαηεξήζνπκε ην 

άιιν. Σώξα θαληαζηείηε όηη βξίζθεζηε ζηνλ ρξόλν ηνπ εηθνληθνύ ζσκαηηδίνπ: κπαίλεηε ζ’ απηόλ ηνλ ρξόλν, βιέπεηε ην εηθνληθό 

ζσκαηίδην, ην πξαγκαηηθό ζσκαηίδην δελ ππάξρεη πηα. Παξαηεξείηε  ην εηθνληθό ζσκαηίδην ην νπνίν γηα ζαο έρεη γίλεη ην 

πξαγκαηηθό…θηλείηαη δηόηη ππάξρεη έλα άιιν εηθνληθό ζσκαηίδην ην νπνίν ην θάλεη λα θηλείηαη. Σώξα κπνξείηε όλησο λα θαληαζηείηε 

όηη κέζσ ηεο κλήκεο, απηό ην ζσκαηίδην ην νπνίν ήηαλ εηθνληθό θαη γίλεηαη πξαγκαηηθό είλαη ζπλδεδεκέλν, κε ηε ζεηξά ηνπ, κε έλα 

εηθνληθό ζσκαηίδην. Άξα ινηπόλ έρεηε  κηα δηαδνρηθή ζπλαξκνιόγεζε δηηηόηεηαο. Με ηηο ηαρύηεηεο πιεξνθνξίαο όπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη από ηε ζεσξία ηεο δηηηόηεηαο, ππάξρεη έλα ηειεπηαίν ζσκαηίδην ην νπνίν θαηέρεη ηελ πιεξνθνξία πξηλ από ην δεύηεξν 

ζσκαηίδην. Κη απηό είλαη ην εθπιεθηηθό, είλαη αζηξαπηαία πξόιεςε! Γειαδή ην δεύηεξν ζσκαηίδην ην νπνίν δηνρέηεπζε ηελ 

πιεξνθνξία γηα ηα δηαδνρηθά εηθνληθά ζσκαηίδηα, δέρεηαη κηα πιεξνθνξία από ην ηειεπηαίν ζσκαηίδην κέζσ ηνπ πξώηνπ ην νπνίν 

παίξλεη ηελ πιεξνθνξία από ην ηειεπηαίν πξηλ ην δεύηεξν λα έρεη ηνλ ρξόλν λα ην θάλεη. Δ ινηπόλ είκαζηε αθξηβώο έηζη, παίξλνπκε 

πιεξνθνξίεο από έλαλ δηηηό πξηλ αθόκα ιάβνπκε γλώζε απηνύ πνπ εκείο νη ίδηνη θαηαζθεπάζακε ζην κέιινλ κέζσ ησλ θαζαξά δηθώλ 

καο ζθέςεσλ. 

 

Απηό κνηάδεη ηόζν…ηδηαίηεξν… 

Πξνθαλώο, όκσο είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα. Καηαιαβαίλεηε όηη απηόο ν κεραληζκόο είλαη δσηηθόο, δηόηη επηηξέπεη λα έρνπκε έλζηηθηα 

επηβίσζεο, θαη όια ηα δώα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ. Όκσο, δελ έρνπκε κόλν πξόζβαζε ζε έλα ζπιινγηθό κέιινλ, θαηαζθεπάδνπκε εκείο νη 

ίδηνη έλα πξνζσπηθό κέιινλ ην νπνίν έξρεηαη λα απμήζεη ην ζπιινγηθό κέιινλ, ελώ έλα δών δεη ράξε ζε έλα ζπιινγηθό κέιινλ ην 

νπνίν εθκεηαιιεύεηαη ρσξίο λα πξνζζέηεη θάηη ζ’ απηό. Μπνξνύκε ινηπόλ λα ζθεθηνύκε όηη ε εμέιημή ηνπ δελ είλαη θαζόινπ όκνηα κε 

ηε δηθή καο. Έρνπκε κηα εμέιημε δεκηνπξγηθή, είκαζηε ηθαλνί λα θαηαζθεπάζνπκε γηα ηνλ εαπηό καο έλα δπλακηθό ην νπνίν επηηξέπεη 

λα δνύκε θαιά. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνλ λόκν. Δάλ ηνλ γλσξίδνπκε, είλαη ζαπκάζην εθόζνλ είκαζηε ηθαλνί όρη κόλν λα 

θαηαζθεπάδνπκε θαιά δπλακηθά αιιά θαη λα πξαγκαηώλνπκε ηα δπλακηθά πνπ θαηαζθεπάδνπκε γηα καο.  

Βιέπεηε όηη απηόο ν λόκνο είλαη απιόο, θαη πξέπεη λα ηνλ γλσξίδνπκε. Γη’ απηό ην ιόγν ε γπλαίθα κνπ θη εγώ έρνπκε μεθηλήζεη θαη 

ζπλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα νύησο ώζηε απηή ε επηζηεκνληθή γλώζε λα θηάζεη ζην επίπεδν όινπ ηνπ θόζκνπ ην γξεγνξόηεξν 

δπλαηόλ. 

Καη είλαη επείγνλ δηόηη δνύκε ηώξα ηε κεηάβαζε αλάκεζα ζε δύν θύθινπο δηηηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ. Απηή ε πεξίνδνο είλαη επηθίλδπλε 

δηόηη αλαθαιύπηνπκε ην θξπκκέλν, ην θξπκκέλν δπλακηθό. ηα ειιεληθά, ε αλαθάιπςε ηνπ θξπκκέλνπ, νλνκάδεηαη «απνθάιπςηο». Ζ 

αλαθάιπςε ησλ θξπκκέλσλ δπλακηθώλ, είλαη απηό πνπ νη αξραίνη απνθαινύζαλ «λα αλαθαιύςνπκε ηηο επεξγεζίεο ηεο Απνθάιπςεο». 

Δπηκέλσ ζηνλ όξν «επεξγεζίεο», δηόηη εάλ θαηαζθεπάδνπκε θαιά δπλακηθά, ζα ιάβνπκε θάηη ην θαιό. Αλ όκσο θαηαζθεπάδνπκε 

άζρεκα δπλακηθά, θπζηθά ζα ζεξίζνπκε απηό πνπ ζπείξακε… 

Οθείινπκε λα πξνρσξήζνπκε θη άιιν. Δθόζνλ κηα άιιε πξαγκαηηθόηεηα θαηαζθεπάδεη ην δπλακηθό καο θαη εκείο κόλν ην 

πξαγκαηώλνπκε, πξέπεη λα πξνζέρνπκε λα κελ γεκίδνπκε παξάζηηα απνδερόκελνη ζθέςεηο νη νπνίεο δελ είλαη δηθέο καο, αιιηώο δελ 

ζα δήζνπκε όπσο ην ζέινπκε. Άξα εθείλνο ν νπνίνο δελ ειέγρεη ηνλ ύπλν ηνπ κπαίλεη ζ’ απηό ην θαηλόκελν πνπ απνθαιώ «παξάζηην». 

Όζν πεξηζζόηεξνο θόζκνο ζα ππάξρεη ζηελ θαηαζθεπή απηνύ ηνπ δπλακηθνύ ηόζν νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζηε Γε ζα κπνξνύλ λα 

αληινύλ γηα λα δνπλ θαιύηεξα. Καη ζα ππάξρεη έλα ζύλνιν από θαιά δπλακηθά δηαζέζηκα γηα ηνλ πιαλήηε. Δίλαη ίζσο νπηνπηθό, όκσο 

είλαη λόκνο: όπσο ην 1+1=2, είηε ην ζέινπκε είηε όρη. 

«Να ζθέθηνκαη λα θάλσ ζηνλ άιιν απηό πνπ ζα ήζεια λα ζθέθηεηαη ν άιινο λα κνπ θάλεη» είλαη έλαο λόκνο. Δάλ ζεσξήζνπκε όηη 

είλαη θάηη άιιν από λόκνο, θάλνπκε ιάζνο. Γελ ππάξρεη ζπλαίζζεκα εθεί κέζα. Δίλαη έλαο λόκνο, έλαο απιόο λόκνο. Αο ηνλ 

εθαξκόζνπκε. Αληίζεηα, κε ην λα πξνζπαζνύκε λα πξνθαιέζνπκε επραξίζηεζε θαη ζπλεηδεηνπνηώληαο όηη ιακβάλνπκε επραξίζηεζε 

ζε αληάιιαγκα, απηό ζα θαηαιήμεη ζε ζπλαίζζεκα, είηε είλαη επηπρία ή δπζηπρία.  
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Ο νπνίνο πξνϋπνζέηεη λα ειέγρνπκε ηνλ ύπλν… 

Πώο λα ην θάλνπκε, εθόζνλ, εμ’ νξηζκνύ, ν ύπλνο θαη θπξίσο ν παξάδνμνο ύπλνο είλαη αλεμέιεγθηνο; Αξθεί λα μέξνπκε όηη εθόζνλ 

απηόο ν ύπλνο είλαη θηηαγκέλνο γηα λα ειέγρνπκε ηελ επίπησζε ησλ ζθέςεώλ καο, νη νπνίεο αλαζηάησζαλ έλα δπλακηθό, ν παξάδνμνο 

ύπλνο ζα ηαθηνπνηήζεη απηό ην δπλακηθό πνπ αλαζηαηώζακε κε ηξόπν ζπλεηδεηό ή αζπλείδεην. 

Ξαπιώλνληαο, γλσξίδνπκε όιε κηα θάζε θαηά ηελ νπνία απνθνηκηόκαζηε, όπνπ ζθεθηόκαζηε αθόκα, θάζε θαηά ηελ νπνία δειαδή 

κπνξνύκε αθόκα λα ειέγμνπκε ηηο ζθέςεηο καο. Έπεηηα παξεκβαίλεη ν ύπλνο θαη δελ ειέγρνπκε πιένλ ηίπνηα. Δθόζνλ όκσο νη 

ζθέςεηο καο έρνπλ απνζεθεπζεί ζην λεξό ηνπ ζώκαηόο καο, εθείλεο πνπ θάλνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνθνίκηζήο καο ζα 

θαηεπζύλνπλ ηελ λύρηα καο: ππάξρεη έιμε κεηαμύ ησλ ζθέςεσλ πνπ είρακε θαη εθείλσλ πνπ έξρνληαη. Απηόλ ηνλ έιεγρν πξέπεη λα 

εμαζθνύκε. Σν λα ειέγρνπκε ηνλ ηξόπν πνπ απνθνηκηόκαζηε, ζεκαίλεη λα ειέγρνπκε όιεο καο ηηο ζθέςεηο πξηλ απνθνηκεζνύκε. Αλ ην 

θάλνπκε, είλαη ήδε κηα αξρή, αθόκα θη αλ δελ είλαη αξθεηό. 

 

Τν εμεγείηε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιέμεώλ ζαο; 

Ναη. Ο ζηόρνο ζπλίζηαηαη ζην λα θάλνπκε λα θαηαιάβεη ν θαζέλαο όηη εάλ ζέιεη λα ηζνξξνπήζεη, πξέπεη λα πάξεη ηε κνίξα ηνπ ζηα 

ρέξηα ηνπ. Σόζν απιά. Πηζηεύσ όηη κπνξνύκε λα ηα θαηαθέξνπκε. Καη ρξεζηκνπνηώ ζπλεηδεηά ηνλ όξν «λόκν», γηα λα δείμσ όηη είλαη 

ζηε δηάζεζε όισλ: ν θαζέλαο κπνξεί λα απνθηήζεη ην δίπισκα νδήγεζεο ηεο δσήο ηνπ, αξθεί λα κάζεη ηνλ θώδηθα. 

 

Δθαξκόδεηε εζείο ν ίδηνο ηνλ λόκν ηεο δηηηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ; 

Φπζηθά, γλσξίδνληαο όηη θάζε κηα από ηηο ζθέςεηο κνπ θαηαζθεπάδεη έλα κέιινλ. Πξνζπαζώ λα ειέγμσ ηηο ζθέςεηο κνπ αιιά απηό 

δελ αξθεί, δηόηη ην λα ειέγρσ ηηο ζθέςεηο κηαο κέξαο είλαη θάηη πνπ ηξειαίλεη. Πξνζπαζώ ινηπόλ νύησο ώζηε ε λύρηα λα κπνξέζεη λα 

ηαθηνπνηήζεη ηηο ζθέςεηο πνπ δελ ηαθηνπνίεζα κε ζσζηό ηξόπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Σελ επνκέλε, ιέσ ζηνλ εαπηό κνπ όηη ζα ήηαλ θαιύηεξα εάλ ππήξραλ ιηγόηεξεο ζθέςεηο νη νπνίεο πξέπεη λα ηαθηνπνηεζνύλ ηε λύρηα, 

νπόηε πξνζπαζώ όιν θαη πεξηζζόηεξν λα δηνξζώζσ ηηο εκεξήζηεο ζθέςεηο κνπ. Καη ζπλεηδεηνπνηώ όηη ε δσή δελ είλαη πιένλ ίδηα, 

δηόηη απνθηνύκε ηόηε ηελ ηθαλόηεηα λα θαηεπζπλόκαζηε κε ηξόπν πην «άλεην», μαλαβξίζθνληαο εθείλν ην είδνο εκπηζηνζύλεο θαη 

βεβαηόηεηαο ηνπ παηδηνύ ην νπνίν αθήλεηαη λα νδεγεζεί από θάπνηνλ… 

Σν λα βξηζθόκαζηε ζην πλεύκα ην νπνίν ζπλίζηαηαη λα ζθεθηόκαζηε λα θάλνπκε ζηνλ πιεζίνλ καο εθείλν πνπ ζα ζέιακε ν πιεζίνλ 

καο λα ζθέθηεηαη λα καο θάλεη αιιάδεη πάξα πνιύ ηε δσή καο. Λνηπόλ, γηα λα επαλέιζνπκε ζην λόκν ηεο δηηηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ, 

πηζηεύσ όηη ην θαιύηεξν, είλαη λα δεηήζνπκε από ηνλ θαζέλα λα δνθηκάζεη λα δεη αλ απηό ιεηηνπξγεί. Μήπσο ρξεζηκνπνηώληαο απηή 

ηε δηηηόηεηα ηνπ ρξόλνπ, αιιάδσ ηε δσή κνπ; Πνιινί ζα εθπιαγνύλ από ην απνηέιεζκα. 

 

ρεηηθά κε ηνλ Jean-Pierre Garnier-Malet 

Ο Jean-Pierre Garnier-Malet πνπ εηζήγαγε ηνλ λόκν ηεο δηηηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ είλαη δηδάθησξ θπζηθήο κε εμεηδίθεπζε ζηε κεραληθή 

ησλ πγξώλ. 

Σν American Institute of Physics ζηε Νέα Τόξθε θαη ε επηζηεκνληθή ηνπ επηηξνπή επηθύξσζαλ ηελ αλαθάιπςε απηνύ ηνπ λόκνπ 

δεκνζηεύνληαο-ηνλ ην 2006  ζηνλ ηόκν 839 (ζει. 236-249). ηελ ζπλέρεηα απέλεηκαλ ζην Jean-Pierre Garnier-Malet  ην Best Paper 

Award («βξαβείν ηνπ θαιύηεξνπ άξζξνπ») γηα ηε ζεσξία ηνπ, ε νπνία επέηξεςε λα εμεγεζεί ε άθημε πιαλεηνεηδώλ ζηε δώλε ηνπ 

Κuiper κε έλαπζκα ειηαθέο εθξήμεηο κεγάισλ δηαζηάζεσλ. Οη ζπλέπεηεο ηνπ λόκνπ ηεο δηηηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ θαίλνληαη λα είλαη 

αθόκε απεηξάξηζκεο. 

Σα ζεκέιηα ηεο από ηνλ ηνκέα ηεο θπζηθήο θαη ησλ καζεκαηηθώλ ζηεξίδνληαη ζηελ ηδέα όηη κηα βαζηθή θίλεζε δηηηόηεηαο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν από έλα ζσκαηίδην κέζα ζε έλαλ νξίδνληα όζν θαη από ηνλ ίδην ηνλ νξίδνληα, ν νπνίνο ζεσξείηαη κε ηε ζεηξά 

ηνπ σο ζσκαηίδην κέζα ζηνλ δηθό ηνπ νξίδνληα. 

Δίλαη κέζσ αιιαγήο θιίκαθαο ηνπ ρξόλνπ, ζπγρξνληζκέλεο κε κηα αιιαγή θιίκαθαο ηνπ ρώξνπ πνπ απηή ε θίλεζε νξίδεηαη ρσξίο λα 

κεηαβάιιεη ηελ παξαηήξεζε ηνπ ρσξνρξόλνπ από ηνλ παξαηεξεηή. Σν κέηξν ηνπ ρξόλνπ δίδεηαη από ηελ πεξηζηξνθή ελόο 

ζσκαηηδίνπ θαη εθείλν ηνπ ρώξνπ από ηε δηάζηαζε R ηνπ νξίδνληα ηνπ ζσκαηηδίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηηηόηεηαο ηνπ. Δηζη ε 

δηαδξνκή πR γίλεηαη κηα άιιε κνλάδα ρξόλνπ γηα έλαλ άιιν παξαηεξεηή ν νπνίνο ζεσξεί απηό ηνλ νξίδνληα σο έλα ζσκαηίδην ζηνλ 

θαζαξά δηθό ηνπ, κεγαιύηεξν νξίδνληα. Απηή ε αιιαγή θιίκαθαο θάλεη λα αληηζηνηρεί ην εζσηεξηθό ελόο ζσκαηηδίνπ, ζεσξνύκελν σο 

νξίδνληα, κε ην εμσηεξηθό ελόο νξίδνληα, ζεσξνύκελν σο ζσκαηίδην, γηα δύν παξαηεξεηέο εζσηεξηθό (+) θαη εμσηεξηθό (-). Αο κε 

γειηόκαζηε, ε απιόηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο: (πR
2
)+ = (4πR)- θξύβεη ηελ πεξηπινθόηεηα ηνπ ζθεπηηθνύ θαη ηεο απόδεημεο (βιέπε 

επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο).  

Ο Jean-Pierre Garnier-Malet νξγαλώλεη ζεκηλάξηα εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ηνπ θαη δίλεη δηαιέμεηο. Μπνξείηε λα έξζεηε ζε επαθή καδί 

ηνπ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ: www.garnier-malet.com 
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Λεμηθό 

Μεηάπησζε ησλ ηζεκεξηώλ  

Δίλαη ε αξγή αιιαγή θαηεύζπλζεο ηνπ άμνλα πεξηθνξάο ηεο Γεο. Ζ επίπησζε απηήο ηεο θίλεζεο είλαη όηη ην εαξηλό ζεκείν, ή 

ηζεκεξηλό ζεκείν, πξνεγείηαη θάζε ρξόλν ηεο πξνεγνύκελεο ζέζεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ εθιεηπηηθή. Ζ ζεκεξηλή αμία ηεο κεηαθίλεζεο 

είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 50,290966” αλά έηνο, δειαδή 1
ν
 γηα θάζε 72 ρξόληα. 

 

Σηαζεξά ηεο ιεπηήο πθήο 

Δίλαη κηα βαζηθή ζηαζεξά νη νπνία δηέπεη ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε εμαζθαιίδνληαο ηελ ζπλνρή ησλ αηόκσλ θαη ησλ κνξίσλ. 

Απηή ε ζηαζεξά ε νπνία έρεη παξαηεξεζεί πιήξσο δελ είρε κπνξέζεη πνηέ κέρξη ηώξα λα ππνινγηζζεί ζεσξεηηθά. Ζ ζεσξία ηεο 

δηηηόηεηαο επέηξεςε λα δνζεί έλαο ππνινγηζκόο  βαζηδόκελνο ζηελ θπθιηθή θίλεζε ηεο δηηηόηεηαο. 

 

Κνζκνινγηθή ζηαζεξά 

Παξάκεηξνο πνπ είρε πξνζηεζεί από ηνλ Einstein ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1917 ζηηο εμηζώζεηο ηνπ ηεο γεληθήο ζρεηηθόηεηαο (1915), κε 

ζηόρν λα θαηαζηήζεη ηελ ζεσξία ηνπ ζπκβαηή κε ηελ ηόηε ηδέα θαη αληίιεςε όηη ην ύκπαλ  ήηαλ ζηαηηθό. Μεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ 

1929 ηεο απόθιηζεο  πξνο ην εξπζξό από ηνλ Edwin Hubble, ε νπνία ππνζηήξηδε έλα ύκπαλ ζε επέθηαζε, ν Albert Einstein 

επαλήιζε ζηελ εηζαγσγή ηεο θνζκνινγηθήο ζηαζεξάο, ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο ηελ «κεγαιύηεξε βιαθεία ηεο δσήο ηνπ». Ζ ελέξγεηα 

απώζεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 66,6% (ε νπνία αληηζηνηρεί ζε απηή ηελ ζηαζεξά θαη ε νπνία εηζάγεηαη ζηελ ζεσξία ηεο δηηηόηεηαο) εμεγεί 

ηώξα ηελ επηηάρπλζε ηεο επέθηαζεο ηνπ ζύκπαληνο πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα θαη δηθαηώλεη ηνλ Einstein γηα ηελ εηζαγσγή απηήο ηεο 

ζηαζεξάο. 

 

Ο λόκνο ηνπ Titius-Bode 

Καζνξίδεη ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν πνπ θαζηεξώζεθε από ηνλ Johann Titius ην 1766 θαη ηνλ νπνίν μαλαπήξε ν Johann Bode ην 1772, κηα 

ζρέζε θαηά πξνζέγγηζε αλάκεζα ζηηο αθηίλεο ησλ ηξνρηώλ ησλ γηγαληηαίσλ πιαλεηώλ θαη ησλ κηθξώλ πιαλεηώλ ηνπ ειηαθνύ 

ζπζηήκαηνο. Ζ ζεσξία ηνπ Jean-Pierre Garnier-Malet δηνξζώλεη απηόλ ηνλ εκπεηξηθό λόκν αληηθαζηζηώληαο ηνλ κε αθξηβέζηαην 

ζεσξεηηθό λόκν, ράξε ζηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηεο δηηηόηεηαο ζην ειηαθό ζύζηεκα. 

 

Τα δίδπκα ηνπ Langevin 

Σν παξάδνμν ησλ δηδύκσλ είλαη έλα πείξακα ζθέςεο πνπ αλαθέξζεθε από ηνλ Albert Einstein θαη πνπ δεκνζηεύζεθε ιεπηνκεξώο ζηε 

ζπλέρεηα από ηνλ Paul Langevin απεηθνλίδνληαο κηα όςε ηνπ εηδηθνύ κέξνπο ηεο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθόηεηαο, ε νπνία πξνθαιεί ηαξαρή: 

κέηξν κηαο δηάξθεηαο εμαξηάηαη από ην πιαίζην αλαθνξάο κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη. ’ απηό ην θαληαζηηθό πείξακα ησλ 

δηδύκσλ, ν έλαο από ηνπο αδεξθνύο παξακέλεη ζηε Γε ελώ ν άιινο πξαγκαηνπνηεί έλα ηαμίδη πήγαηλε-έια κε πύξαπιν κε ηαρύηεηα 

πνπ πξνζεγγίδεη εθείλε ηνπ θσηόο. ύκθσλα κε ην θαηλόκελν δηαζηνιήο ηνπ ρξόλνπ πνπ πξνβιέπεηαη από ηε ζεσξία, ν ηαμηδηώηεο 

γεξλάεη ιηγόηεξν γξήγνξα από ηνλ αθίλεην αδεξθό ηνπ. Σν πείξακα ησλ δηδύκσλ είλαη εθ πξώηεο όςεσο παξάδνμν, όκσο δελ νδεγεί 

ζε θακία αληίθαζε ζην πιαίζην ηνπ εηδηθνύ κέξνπο ηεο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθόηεηαο. 

 

Αηνκηθό ξνιόη  

Ρνιόη ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην δηελεθέο θαη ην αλαιινίσην ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη από 

έλα ειεθηξόλην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξάζκαηνο από έλα επίπεδν ελέξγεηαο ζε έλα άιιν γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ αθξίβεηα θαη ηε 

ζηαζεξόηεηα ηνπ ηαιαληεπόκελνπ ζήκαηνο πνπ παξάγεη. Μηα από ηηο θύξηεο ρξήζεηο ηνπο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ δηεζλνύο αηνκηθνύ 

ρξόλνπ (ΣΑΗ) θαη ε δηαλνκή ηνπ παγθόζκηνπ ζπληνληζκέλνπ Υξόλνπ (UTC) ηα νπνία είλαη θιίκαθεο ρξόλσλ αλαθνξάο. 

 

---------------------------//------------------------ 


