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Η ζεσξία ηεο Γηηηόηεηαο ηνπ Χξόλνπ θαη ηνπ Χώξνπ έρεη ζεκειησζεί πάλσ ζε κεξηθά βαζηθά αμηώκαηα 

πνπ απνηεινύλ κία ηεξάζηηα αιιαγή παξαδείγκαηνο γηα ηελ ζεκεξηλή ζεώξεζε ηεο Φπζηθήο. Τα 

εληππσζηαθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζεσξίαο ππνζηεξίδνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ θαηλνηνκηθώλ ππνζέζεσλ 

ηεο δηόηη παξέρνπλ εμεγήζεηο ησλ βαζηθώλ « κπζηεξίσλ » ηεο ζεκεξηλήο Φπζηθήο θαη παξνπζηάδνπλ 

ζπγρξόλσο κία απιόηεηα, ζπλνρή θαη θνκςόηεηα. 

Απηή ε ζεσξία ελώλεη ηνπο λόκνπο ηνπ κηθξνθόζκνπ ηεο Κβαληνκεραληθήο κε ηνπο λόκνπο ηνπ 

καθξνθόζκνπ ηεο Δηδηθήο θαη ηεο Γεληθήο ζεσξίαο ηεο Σρεηηθόηεηαο. Βαζίδεηαη ζε κία ζεκειηώδε θαη 

ηδηαίηεξε πεξηζηξνθηθή θίλεζε πνπ απνηειεί ηελ αξρηθή ελέξγεηα ηεο Γεκηνπξγίαο θαη δηέπεη όιν ην 

ζύκπαλ, από ηα απείξσο κηθξά ζηνηρεηώδε ζσκάηηα κέρξηηα αζηέξηα, ηνπο γαιαμίεο, ην ίδην ην ζύκπαλ, 

ελώ ην Big-Bang απνδεηθλύεηαη πιαζκαηηθό ηεο αληίιεςήο καο.Γείρλεη επίζεο πσο ην ζύκπαλ είλαη 

δνκεκέλν ζύκθσλα κε κηα θαηαλνκή fractal. Κάζε ζσκαηίδην θηλείηαη κέζα ζε έλαλ νξίδνληα αιιά 

απνηειείηαη θαη ην ίδην από κηθξόηεξα ζσκαηίδηα πνπ απνηεινύλ θαη απηά νξίδνληεο γηα άιια αθόκε 

κηθξόηεξα, θ.ν.θ. Η ζεκειηώδεο πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηεο ζεσξίαο είλαη αθξηβώο ε ίδηα θαη ηζρύεη 

ζπγρξόλσο ζε όια ηα επίπεδα απηήο ηεο ηεξαξρίαο fractal. Κάζε ζσκαηίδην είλαη ζπλδεδεκέλν ινηπόλ κε 

ηξεηο ρώξνπο, έρνληαο όκσο ν θαζέλαο ηνπο ηελ δηθή ηνπ ξνή ρξόλνπ. 

Η ζεσξία ηεοΓηηηόηεηαο νξίδεη όηη θάζε ζσκαηίδηνπνπ ζπλαληά έλαλ νξίδνληα δηαρσξίδεηαη ζε δύν 

(πιεξνθνξηαθά) ζπδεπγκέλα (entangled) κεηαμύ ηνπο κέξε, ην θαζέλα βηώλνληαο ζηελ δηθή ηνπ 

πξαγκαηηθόηεηά ηνπ ηελ δηθή ηνπ, δηαθνξεηηθή ξνή ρξόλνπ, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηόλ γηα ην έλα από ηα 

δύν κέξε λα εμεξεπλά ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίνλ εμειίζζεηαη, ελώ ζπγρξόλσο ην δεύηεξν κέξνο ηνπ, 

εμειηζζόκελν ζε έλαλ δηαθνξεηηθό ρώξν,λα δηαηεξεί ηελ αξρηθή ηνπο πιεξνθνξία. Απηή ε δηηηόηεηα ηνπ 

ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ δηέπεηαη από ζρεδόλ ζηηγκηαίεο αληαιιαγέο πιεξνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 3 

ηαρύηεηεο. Η κηθξόηεξε από απηέο απνηειεί ηελ « ηαρύηεηα » ηνπ θσηόο ε νπνία γηα πξώηε θνξά 

παγθνζκίσο ππνινγίδεηαη ζεσξεηηθά θαη κε αθξίβεηα, εθαξκόδνληαο ηελ ζεσξία ζην ειηαθό ζύζηεκα κε 

απιέο αιγεβξηθέο εμηζώζεηο, ελώ εμεγείηαη ε αλεμαξηεζία ηεο από ηελ ηαρύηεηα ηνπ παξαηεξεηή θαη ηεο 

θσηεηλήο πεγήο. Η κεγαιύηεξε από ηηο άιιεο δύν ηαρύηεηεο πνπ είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξεο από ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ θσηόο,θαη εμεγεί ην κέρξη ηώξα κπζηεξηώδεο θαηλόκελν ηνπ entaglement (αιιειν-

πιεξνθόξεζε-ζύδεπμε ζσκαηηδίσλ κε άπεηξεο - ηνπιάρηζηνλ κε κεηξήζηκεο ηαρύηεηεο). Δπίζεοε αξρή 

ηνπ Heisenberg απνξξέεη κε πνιύ απιό ηξόπν ελώ ε ζηαζεξά ηεο ιεπηήο πθήο, άιθα, πνπ δηέπεη ηνλ 

κηθξόθνζκν ππνινγίδεηαη ζεσξεηηθά θαη κε αθξίβεηα εθαξκόδνληαο ηελ ζεσξία ζην ειηαθό ζύζηεκα! Η 

αλαθξηβήο ζεώξεζε ησλ Titius-Bode γηα ηελ απόζηαζε ησλ πιαλεηώλ από ηνλ ήιην αληηθαζίζηαηαη από 

κηα αθξηβή θαη απιή αιγεβξηθή ζρέζε. Αθνινπζνύλ πνιιέο άιιεο εθαξκνγέο. 

Ο Δρ. Jean-Pierre Garnier Malet (Ph.D. ζηελ Μεραληθή ησλ Ρεπζηώλ, Γαιιία) άξρηζε λα δεκνζηεύεη 

ηελ επηζηεκνληθή ηνπ εξγαζία ην 1997 θαη ηα δηάθνξα απνηειέζκαηά ηεο έρνπλ ήδε παξνπζηαζζεί πιήξσο 

ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, αθόκε θαη κέζσ ηνπ American Institute of Physics (AIP), εηζάγνληαο κία 

ζεκειηώδε αλαζεώξεζε ζηελ ζεκεξηλή Φπζηθή. Δίλαη επίζεο ν ζπγγξαθέαο δπν βηβιίσλ γηα ην πιαηύ 

θνηλό πνπ έρνπλ κεηαθξαζζεί ζε πνιιέο γιώζζεο θαη πξόζθαηα ζηα Διιεληθά. 

Ο εηζεγεηήο ζα θάλεη ηελ παξνπζίαζή ηνπ ζηα Γαιιηθά κε δηεξκελεία ζηα Διιεληθά ή θαη Αγγιηθά. 
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