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ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΕΣ*^

Ν.Κ. Σπύρου#
(spyrou@auth.gr)
*Έντυπη μορφή και, κατά το δυνατόν, πιστή
απόδοση
της ομότιτλης,
προσκεκλημένης ομιλίας που πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία, οργάνωση και
πρόσκληση, της Ένωσης Υποτρόφων Προγράμματος Fulbright-Τμήμα Βορείου Ελλάδος και
της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.), σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Σερρών και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
ΝΟΗΣΙΣ, με την ευκαιρία της παρουσίασης του νέου βιβλίου του ομιλητή, με τίτλο Αρχές,
Εμμονές και Αναγκαιότητες στην Σύγχρονη Αστρονομική Έρευνα, ως έκδοσης της Ένωσης
Ελλήνων Φυσικών.
Η κοινή εκδήλωση, βιβλιοπαρουσίαση-ομιλία, έγινε στην Θεσσαλονίκη στο Κέντρο
Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ (Συνεδριακό Κέντρο «Ν.
Οικονόμου»), το Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019, και ώρα 18:45h, και έκλεισε με την προβολή
στο Κοσμοθέατρο του ΝΟΗΣΙΣ, ως ευγενή προσφορά του ΝΟΗΣΙΣ προς τους
συμμετέχοντες στην εκδήλωση, της νέας 3D ταινίας «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ».
Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης: Κολλέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ, Όμιλoς Φίλων Αστρονομίας,
με συνεισφορά και από τον Σύλλογo Αποφοίτων Α.Π.Θ..
^Ανεξάρτητη συνεισφορά στον παγκόσμιο εορτασμό, κατά το έτος 2019, της 100ης
Επετείου της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως.
Ο Καθηγητής Αστρονομίας κος Νικόλαος Κ. Σπύρου
(spyrou@auth.gr)
αφυπηρέτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το έτος 2011.
#

«Ευχαριστώ τον Θεό που διδάχθηκα Αρχαία Ελληνικά, διότι έτσι μπόρεσα να καταλάβω
το νόημα των Φυσικών Επιστημών».
Max Theodor Felix von Laue
(Γερμανός Φυσικός)

Σημείωση Η ανωτέρω ομιλία, όπως και όλη η εκδήλωση, έχουν βιντεοσκοπηθεί και, με
την ευγενή φροντίδα των οργανωτών και συνδιοργανωτών, είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμες
στους δικτυακούς τόπους

https://1drv.ms/v/s!At9GXcquTNf_jTNmoSfz_w_9NMsP
και
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGahJ%5FP%5FD%5F00yw8&cid=FFD74
CAECA5D46DF&id=FFD74CAECA5D46DF%211715&parId=FFD74CAECA5D46
DF%211714&o=OneUp
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Περίληψη
Αντικειμενικός σκοπός αυτού της ομιλίας είναι η προσπάθεια για την διαμόρφωση της
συνείδησης, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, αυτού που ονομάζεται Φυσική Κοσμολογία. Για τον σκοπό αυτόν,
εξετάζεται η σημερινή διεθνής επιστημονική-ερευνητική πραγματικότητα στον χώρο της Κοσμολογίας
και επιχειρείται η ερμηνεία της αδικαιολόγητης, πρακτικώς, κυριαρχίας της απλώς μαθηματικώς
προσανατολισμένης κοσμολογικής σκέψης και έρευνας επί της, επί πλέον, φυσικώς προσανατολισμένης
σκέψης και έρευνας. Συζητούνται τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα και οι μοιραίες συνέπειες αυτής της
επιστημονικά πτωχής, φυσικά ανεπαρκούς και, δυστυχώς για την νέα γενιά, παραπλανητικής κυριαρχίας
και περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος ανατροπής τους. Επισημαίνεται το αισιόδοξο γεγονός, ότι η
απομάκρυνση της σύγχρονης κοσμολογικής έρευνας από την φυσική διαίσθηση και η μη σύνδεσή της με
την φυσική πραγματικότητα και την καθημερινή ζωή δεν χαρακτηρίζει άλλες επιστημονικές θεματικές
περιοχές, όπως η Φιλοσοφία, η Οικονομία και η Ιατρική. Υποστηρίζεται, ότι η βαθύτερη αιτία, η
αφορμή και η αρχή του νήματος αυτής της αφύσικης στην (και για την) Κοσμολογία κατάστασης πρέπει
να αναζητηθεί, κυρίως, στην μη διδασκαλία στο σχολείο των εννοιών Αστρονομία και Διάστημα και
στην συνεχή υποβάθμιση της διδασκαλίας των εννοιών Φυσική και Μαθηματικά. Τέλος, με
επιστημονικά, διδακτικά και κοινωνικά επιχειρήματα υποστηρίζεται (και εδώ) η επείγουσα ανάγκη για
συνεχή αποκαλυπτική-ενημερωτική προβολή της ανωτέρω ανώμαλης κατάστασης και η με κάθε τρόπο
ανατροπή της, με την καθιέρωση της από καιρό προτεινόμενης εκ νέου διδασκαλίας της Αστρονομίας
στα σχολεία μας.
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Ευχαριστώ πολύ, Κώστα,
Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Καλησπέρα σας!
Όλες και όλους σας σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική
παρουσία σας εδώ σήμερα.
Όπως πάντα, για περαιτέρω επικοινωνία με τυχόν ενδιαφερόμενα
μέλη του ακροατηρίου, σας δίνω την ηλεκτρονική διεύθυνσή μου
(spyrou@auth.gr).

Εξάλλου, ελπίζω, ότι, με την φροντίδα

των

οργανωτών, η ομιλία μου θα είναι σύντομα και ηλεκτρονικά διαθέσιμη.
Η σημερινή εκδήλωση έχει τριπλό σκοπό: την βιβλιοπαρουσίαση,
η οποία, με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ήδη, έγινε,
τώρα, αυτήν την ομιλία, μετά από πρόσκληση της Ένωσης Υποτρόφων
Προγράμματος Fulbright-Τμήμα Βορείου Ελλάδος και, στο τέλος, την
προβολή, στο Κοσμοθέατρο του ΝΟΗΣΙΣ, της νέας 3D ταινίας «ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ», ως ευγενή δωρεάν προσφορά του ΝΟΗΣΙΣ προς τους
συμμετέχοντες στην εκδήλωση.
Σ’ αυτούς τους τρεις,

ανεξάρτητους μεταξύ τους σκοπούς, οι

οποίοι, κατά ευτυχή συγκυρία, συνδυάζονται αρμονικά εδώ σήμερα,
προστίθεται
και ένας τέταρτος σκοπός, δηλαδή, μια ανεξάρτητη συνεισφορά στον
παγκόσμιο εορτασμό, κατά το τρέχον έτος 2019, της 100ης Επετείου της
Διεθνούς Αστρονομικής Eνώσεως. Είναι μία από τις, περίπου, 2300
συνεισφορές σε 102 διαφορετικές χώρες, από επίσημους οργανισμούς
και ενθουσιώδεις εθελοντές και λάτρεις της Αστρονομίας.
Ο γενικός τίτλος του εορτασμού είναι «Uniting our World to
Explore the Universe» με πολλαπλούς σκοπούς. Σ’ αυτήν την παγκόσμια
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πρωτοβουλία, η έμφαση, διεθνώς, δίδεται (ακούστε!!!) στην σημασία
της Αστρονομίας ως παγκόσμιου μέσου για εκπαίδευση, ανάπτυξη,
διπλωματία και ειρήνη, αλλά, έμφαση δίδεται και στην ενθάρρυνση
γυναικών και κοριτσιών για συμμετοχή τους στα αστρονομικά δρώμενα,
παρατήρηση, έρευνα, προβολή.
Και, ως προς την γενικότερη συμβολή του γυναικείου φύλου στα
αστρονομικά δρώμενα της πατρίδας μας δεν έχω καμιά αμφιβολία,
τουναντίον. Είναι κάτι που συνεχώς επιβεβαιώνεται πανηγυρικά και αυτό
είναι και προς τιμήν, αλλά και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ελληνικού
γυναικείου φύλου.
Ως προς, όμως, την έμφαση του εορτασμού που δίδεται στην
πολλαπλή σημασία της Αστρονομίας, απλώς, σκεφθείτε, πόσες φορές τα
τελευταία χρόνια, εδώ, στην καθημερινή ζωή μας, πράγματι, ακούσαμε
για την αναγκαιότητα αυτών των εννοιών, εκπαίδευση, ανάπτυξη, αλλά
και διπλωματία και ειρήνη, ακόμη και σημασία της Αστρονομίας στις
τέχνες και στην βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας.
Λοιπόν, ναι (!), αυτές οι έννοιες, διεθνώς, αλλά και στην χώρα
μας, μπορούν να προωθηθούν μέσω της Αστρονομίας κι΄ αυτό είναι,
πράγματι, μια σημαντικότατη ιδιότητα της αστρονομικής επιστήμης, όχι
τόσο συχνή για άλλες επιστήμες!
Και απ’ αυτό το παγκόσμιας εμβέλειας γεγονός και από την
δικαιολόγησή του, για μία ακόμη, πολλοστή, φορά, για την χώρα μας,
αναδύεται

το

εισαγωγικό

ερώτημα:

Πότε,

επί

τέλους,

θα

συνειδητοποιήσουμε την σημασία της Αστρονομίας, όλοι/όλες μας
και, ιδίως, η από δεκαετιών αδρανής, αδιάφορη έως και πλήρως
αρνητική προς την Αστρονομία «εξουσία»; Στην υπό άγριο διωγμό
στα σχολεία μας Αστρονομία θα αναφερθώ και στο τέλος της ομιλίας.
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Τώρα, ως προς το συγκεκριμένο βιβλίο, για το οποίο, ως ένα
βιβλίο προβληματισμού, ήδη, ακούσατε αρκετά, αυτό είναι έκδοσηευγενική προσφορά της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.), με ό,τι
τιμητικό για τον συγγραφέα μπορεί να συνεπάγεται αυτό, και
της συγγραφής του είναι η άδολη και αγνή

αντικειμενικός σκοπός

προσφορά για ενημέρωση

σε νέα και ανατρεπτικά και αιρετικά

επιστημονικά αποτελέσματα, τα οποία, δικαίως, μας ενδιαφέρουν όλους.
Και, επίσης, σκοπός είναι οι νέοι και οι νέες (και όχι μόνον η
νεολαία,

βεβαίως!),

διαβάζοντας

παρακολουθώντας μιαν

το

βιβλίο

(όπως,

ακριβώς,

ομιλία, σαν την σημερινή, ή, μετά από μια

πανεπιστημιακή διάλεξη ), να έχουν αποκομίσει, όπως και επιβάλλεται,
κάτι καινούργιο, κάτι χρήσιμο και κάτι αληθινό και άμεσα ελέγξιμο, το
οποίο και θα μπορούσε να τις/τους βοηθήσει στην μετέπειτα
σταδιοδρομία τους. Όχι, απλώς, να εντυπωσιασθούν και, μάλιστα, με
παραπληροφόρηση, ηθελημένη ή όχι.
Αυτού, ακριβώς, του είδους η πληροφόρηση, πιστεύω
ακράδαντα, συνιστά την έκφραση του αισθήματός μου πνευματικής
ευθύνης απέναντι στην αλήθεια, αλλά συνιστά και την έκφραση του
πολιτισμού, με την μορφή του σεβασμού του πολίτη προς τον
συνάνθρωπό του και της αλληλεγγύης του προς αυτόν.

Ευχαριστίες
Με αυτά τα δεδομένα, είναι πολλές οι επιβαλλόμενες, εκ μέρους
μου, ευχαριστίες.
Αρχίζω από

την Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.). Τον κο

Στράτο Θεοδοσίου, Πρόεδρο, και τον ευγενώς παριστάμενο, κο Τάκη
Φιλντίση, Αντιπρόεδρο, αντίστοιχα, της Ε.Ε.Φ., ευχαριστώ γι’ αυτήν την
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πρωτοβουλία τους, για τα πάντα καλά λόγια τους, για τον θερμό Πρόλογό
τους στο βιβλίο και, φυσικά, για την μακροχρόνια και αποδοτική
συνεργασία μας, με τους πολλούς και ενθουσιώδεις συνεργάτες τους,
και για την έκδοση του βιβλίου και γενικότερα για την προβολή της
Αστρονομίας. Ειδικά, δε, τον αγαπητό Τάκη (Φιλντίση) τον ευχαριστώ
και για την παρουσία του εδώ σήμερα και για τον ουσιαστικό χαιρετισμό
του στην εκδήλωση.
Επίσης, ευχαριστώ την κα Καίτη Αλεξοπούλου, αρμόδια υπεύθυνη
της Ε.Ε.Φ., για την ιδιαίτερα προσεκτική και επιμελημένη έκδοση του
βιβλίου.
Και, για την μακροχρόνια συνεργασία μας, ευχαριστώ πολύ τον
κο Κώστα Βουρλιά, Υπεύθυνο Βορείου Ελλάδος της Ε.Ε.Φ., Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Φ., Γενικό Γραμματέα της Βαλκανικής
Ένωσης Φυσικών, Διδάκτορα Διδακτικής της Φυσικής, παλαιό
μεταπτυχιακό φοιτητή μου στο Α.Π.Θ. και ακούραστο, μεθοδικό και
συνεπή οργανωτικό συνεργάτη στην συμμετοχή μου στις εκδηλώσεις της
Ε.Ε.Φ. την τελευταία, περίπου, δεκαετία.
Τέλος, για την Ε.Ε.Φ., θεωρώ επιβεβλημένο, ως
διαχρονική,

καθαρά προσωπική

πολυετή,

διαπίστωση και εμπειρία μου,

στους κ.κ. Φιλντίση και Θεοδοσίου και στους πολλούς συνεργάτες
τους, να αναγνωρίσω μια πραγματικότητα, η οποία, από κανέναν
σωστά ενημερωμένο,

καλόπιστο και ειλικρινή συζητητή,

ούτε

μπορεί ούτε θα έπρεπε να αμφισβητηθεί και, πολύ περισσότερο, να
διαβληθεί.
Κι’ αυτή η αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, για την οποία
τους ευχαριστώ, είναι το σημαντικό και πολλαπλό, αν όχι μοναδικό
στην έκταση, ένταση και διάρκειά του, συνεχές και συνεπές έργο
ενημέρωσης και προσφοράς

εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων
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Φυσικών, με όλα τα θετικά του, αλλά και όλα τα αναγνωριζόμενα
αρνητικά του. Διότι, πιστεύω, μόνον έτσι, «Η ζωή μπορεί να τραβά
την ανηφόρα, ενώ, διαφορετικά, θα κατρακυλήσει, αναίτια, άσκοπα,
αλλά, δυστυχώς, φυσιολογικά, στην επικίνδυνη κατηφόρα της
ανερμάτιστης αντιπαράθεσης!».
Ειδικά, σε ό,τι με αφορά, σας διαβεβαιώνω, ότι, ως προς τον
τρόπο και την

φιλοσοφία ζωής μου, δίνω χώρο και χρόνο σε

ανθρώπους με ικανότητα διαλόγου, με προτάσεις και διάθεση για
σύνθεση και όχι σε όσους έχουν μάθει (διότι, δυστυχώς, έτσι
«διδάχθηκαν»),

ως μόνη δραστηριότητά τους,

απλώς,

να

περιφέρουν τον θυμό τους και όλα τα παραφερνάλιά του.
Τώρα, για την ευγενή συμμετοχή τους στην βιβλιοπαρουσίαση, για
την ουσιαστική και μεστή εισαγωγή τους και τις εκφρασθείσες θέσεις και
χαιρετισμούς τους, ευχαριστώ τους τρεις διεθνώς διακεκριμένους και
αγαπητούς, από πολύ καιρό, συναδέλφους μου, στην διδασκαλία, στην
έρευνα και στην προσφορά. Συγκεκριμένα:
Ευχαριστώ την Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Α.Π.Θ., κα Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, επί πλέον, και για

την

ευγενική πρόσκλησή της για την σημερινή ομιλία, υπό την ιδιότητά της
ως Προέδρου της δραστήριας Ένωσης Υποτρόφων Fulbright-Τμήμα
Βορείου Ελλάδος (της οποίας έχω την τιμή να είμαι μέλος της από την
δημιουργία της!). Αλλά, και για τα καλά λόγια της κατά την εισαγωγήπαρουσίασή μου, και, επίσης, για την άριστη μέχρι τώρα συνεργασία
μας [μάλιστα, υπό την,

επί πλέον,

ιδιότητά της ως της Ιδρυτικής

Προέδρου του δραστήριου (όπως θα αναφερθεί και αργότερα)
Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών Α.Π.Θ.].
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Και επιβεβαιώνω την κα Σφενδόνη-Μέντζου, ως προς την
παντοειδή προσφορά του Τμήματος Βορείου Ελλάδος της Ένωσης
Υποτρόφων

Προγράμματος

Fulbright,

επιστημονική,

πολιτισμική,

κοινωνική και μορφωτική, στην Βόρεια Ελλάδα.
Ευχαριστώ τον Ομότιμο Καθηγητή της Κοινωνιολογίας Α.Π.Θ.,
με

ευρεία

συναντίληψη

περί

τα

πανεπιστημιακά

ερευνητικά-

εκπαιδευτικά-διοικητικά θέματα, κο Βασίλειο Γιούλτση, επί πλέον, για
τις πολλές, και σε ατομικό και σε οικογενειακό επίπεδο, εξαιρετικά
ενδιαφέρουσες και χρήσιμες, αν όχι και ανεκτίμητες συζητήσεις μας,
από τις οποίες πολλά και ουσιαστικά, μη αστρονομικά έχω αποκομίσει.
Ευχαριστώ, για την πολλαπλή συνεισφορά του και για μία ακόμη
φορά, τον κο Κώστα Κλεΐδη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Προέδρο του
Τμήματος

Μηχανολόγων

Μηχανικών

του

Τ.Ε.Ι.

Κεντρικής

Μακεδονίας (και, όπως φημολογείται, σύντομα, Νέου Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος!), παλαιό φοιτητή μου στο Τμήμα Φυσικής
Α.Π.Θ. και, μέχρι σήμερα,

ενθουσιώδη, αξιοπρεπή και αποδοτικό

συνεργάτη μου και στην έρευνα και στην προβολή της Αστρονομίας και
Κοσμολογίας.
Επίσης, το Κολλέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ (στο πρόσωπο του Προέδρου
του, κου Παναγιώτη Βλάχου, Μαθηματικού, και στο πρόσωπο του κου
Ηλία Καλαμπόκη-Υπευθύνου STEM του Κολλεγίου), και τον Όμιλο Φίλων
Αστρονομίας
Σταύρου

Θεσσαλονίκης (στο πρόσωπο του Προέδρου του, κου

Κουκιόγλου,

Φυσικού)

τους

ευχαριστώ,

διότι

ευγενώς

συνεισέφεραν στο βιβλίο άρα, και στην συνδιοργάνωση αυτής

την

εκδήλωσης, με τις θερμές εισαγωγικές Μαρτυρίες τους στο ανωτέρω
βιβλίο και με την μακροχρόνια, πολύμορφη και αποδοτική συνεργασία
μας ενημερωτικής-διδακτικής προσφοράς.
Και, μαζί με τον Σύλλογο Αποφοίτων Α.Π.Θ. (στο πρόσωπο του
Προέδρου του κου Παντελή Σαββίδη, Μαθηματικού και, από ετών,
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γνωστού Δημοσιογράφου), τους ευχαριστώ θερμά, όπως και όλους τους
οργανωτές,

για την ευρεία, μέσω των δικτυακών τόπων τους,

ηλεκτρονική προβολή

της σημερινής εκδήλωσης, το αποδοτικό

αποτέλεσμα της οποίας προβολής είναι προφανές.
Άφησα τις τελικές, θερμές ευχαριστίες για το Κέντρο Διάδοσης
Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, προς το πρόσωπο του
αγαπητού κου Θανάση Κοντονικολάου, Γενικού Διευθυντή του Κέντρου
ΝΟΗΣΙΣ για τα καλά εισαγωγικά λόγια του. Και, δι’ αυτού, στην
Διοίκηση του Κέντρου ΝΟΗΣΙΣ, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους
συντελεστές του Κέντρου σήμερα, για το άριστο πνεύμα συνεργασίας μας
(με αρκετούς απ’ αυτούς, μάλιστα, παλαιόθεν γνωστούς ή/και φοιτητές
μου στο Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ).
Το Κέντρο ΝΟΗΣΙΣ, αυτό το, διαχρονικά, ανεκτίμητο στολίδι της
Θεσσαλονίκης, μας φιλοξενεί ξανά και γενναιόδωρα, με την άμεση και
ευγενική παραχώρηση αυτής της σημαντικής, όμορφης, χρήσιμης και
ταιριαστής για την σημερινή εκδήλωση αίθουσας. Το ευχαριστώ, λοιπόν,
και για την θερμή φιλοξενία και για την προσφορά του ΝΟΗΣΙΣ προς
τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση,

με την δωρεάν προβολή, στο

τέλος, στο Κοσμοθέατρο του ΝΟΗΣΙΣ, της νέας 3D ταινίας «ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ».

Η Δομή της Ομιλίας
Ως περίληψη, η σημερινή ομιλία (θα έλεγα, μάλλον, ένα μάθημα
Σύγχρονης Κοσμολογίας), με τα φιλόδοξα, ως προς την έκτασή τους,
τίτλο και περιεχόμενό της,

περιλαμβάνει, πλέον των ευχαριστιών,

έναν πρόλογο με εισαγωγικές κοσμολογικές έννοιες, μερικά γνωστά,
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κοσμολογικά και μη κοσμολογικά δεδομένα, την σύγχρονη ερευνητική
εικόνα-κατάσταση

στην

Κοσμολογία,

τις

νέες

αιρετικές

και

ριζοσπαστικές ιδέες στη σύγχρονη Φυσική Κοσμολογία, και, ως επίλογοσυμπεράσματα προβληματισμού, όπως, ακριβώς και στην αρχή της
ομιλίας, μιαν οφειλόμενη αναγνώριση στην Αστρονομία, αλλά και, όπως
έχω, κατ’ επανάληψη, υποστηρίξει και δικαιολογήσει ανοικτά (π.χ., και
στο σημερινό βιβλίο), μιαν

επιβαλλόμενη σύντομη αναφορά στον

νεοτεχθέντα

πλήρως

και,

ήδη,

αποπροσανατολισμένο

και

εκτροχιασμένο Ελληνικό Οργανισμό Διαστήματος.

Πρόλογος
Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι, λίγο-πολύ, όπως διαπιστώνω, σχεδόν,
όλων των ηλικιών,
Η οποιαδήποτε ενασχόληση, διδακτική, ερευνητική, κοινωνική με
την Σύγχρονη Κοσμολογία είναι χρήσιμο να αρχίζει με αναφορά στις
αρχαιοελληνικές ρίζες της, κάτι που επαληθεύει για τον ενδιαφερόμενο
γνώση του της ιστορίας της Αστρονομίας.
Ως προς την Αρχαιοελληνική Αστρονομία, λοιπόν, εισαγωγικά,
πολύ-πολύ σύντομα και χωρίς κανένα πνεύμα αρχαιοπληξίας, θα μου
επιτρέψετε να προσθέσω μια σύντομη ενημερωτική ψηφίδα, την οποία
πρέπει να γνωρίζουν όλοι και, ιδιαίτερα, η νεολαία μας, αυτήν την
περίοδο, μάλιστα, της γενικευμένης αμφισβήτησης!
Είναι γνωστό, λοιπόν, ότι, στην αρχαιότητα,
κοσμολογική

μέθοδος

χαρακτηριζόταν

από

μια

η επιστημονικήμαθηματική-

γεωμετρική, αλλά και θεοκρατική διαίσθηση, αντίληψη και πίστη
για το παρατηρούμενο Σύμπαν.
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Και, όμως, οι βάσεις, της σύγχρονης επιστημονικής κοσμολογικής
μεθόδου θεμελιώθηκαν με την προσφορά των Αρχαίων Ιώνων
Φιλοσόφων, εκεί, στην Αρχαία Ιωνία.
Όπως είναι, δε,

γνωστό,

η ευρύτερη Αρχαία Ιωνία

δεν

περιορίζεται, απλώς, στα παράλια της Μικράς Ασίας και κοντά σ’ αυτά,
αλλά εκτείνεται από τα παράλια της Μικράς Ασίας, σε όλο το Αιγαίο,
στα νότια μέχρι την Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο, και δυτικά μέχρι την
Αττική και μέχρι την Νότια Ιταλία και την Σικελία.
Περί τον 6ο π.Χ, αιώνα, λοιπόν, στην Αρχαία Ιωνία, παρά τις,
διαχρονικά, πολλές και σοβαρότατες, και θρησκευτικές αντιξοότητες,
αναπτύχθηκε

η νέα αντίληψη ανατροπής της κρατούσας θεοκρατικής

αντίληψης για μια μη προβλέψιμη Φύση.
Εμφανίσθηκε η μεγάλη ιδέα, η συνειδητοποίηση του γεγονότος,
ότι είναι δυνατή η γνώση του κόσμου, χωρίς την εκ των προτέρων
παραδοχή της ύπαρξης των πολλών θεών και του ότι υπάρχουν αρχές,
δυνάμεις, φυσικοί νόμοι, εσωτερική τάξη, κανονικότητες που μπορούν
να κατανοηθούν, χωρίς να είναι απαραίτητο, π.χ., η πτώση ενός πουλιού
να αποδοθεί στην απ’ ευθείας παρέμβαση του Δία, επιτρέπουν την
αποκάλυψη των μυστικών της Φύσης

και της λειτουργίας της και

τονίζουν, όχι απλώς, τον μαθηματικό και υπερβατικό χαρακτήρα της
Φύσης, αλλά τον ρόλο του φυσικού περιεχομένου της στην λειτουργία
της.
Ως αποτέλεσμα αυτής της μοναδικής και αδιαμφισβήτητης
συνεισφοράς των Αρχαίων Ιώνων Φιλοσόφων, προέκυψε η εκπληκτική
διαμόρφωση και δημιουργία της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης
και της σύγχρονης ερευνητικής μεθοδολογίας, που και οι δυο τους
βασίζονται, όπως και πρέπει, και στα Μαθηματικά και στην Φυσική,
όχι μόνον στο ένα (ή, ακόμη και σε κανένα τους!).
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Η

Αρχαία Ιωνία, λοιπόν, ήταν ο τόπος, όπου γεννήθηκε η

επιστήμη, η επιστημονική σκέψη και η πολιτική και όπου, μεταξύ του
600 π.Χ. και του 400 μ.Χ. (δηλαδή, για, περίπου, χίλια χρόνια) συνέβη
η μεγάλη επανάσταση στην ανθρώπινη σκέψη.
Με απλά λόγια: Οι Ίωνες απέρριψαν την δεισιδαιμονία και
έκαναν θαύματα!
Ασφαλώς, οι πολλές λεπτομέρειες αυτής της εξέλιξης είναι το
περιεχόμενο μιας άλλης ομιλίας. Όμως το πολύ χρήσιμο για την
σημερινή ομιλία

συμπέρασμα είναι, ότι στην Αρχαία Ιωνία

εμφανίσθηκε η φυσικώς προσανατολισμένη αντίληψη του κόσμου, σε
αντιδιαστολή προς την μέχρι τότε κρατούσα, εν πολλοίς, απλώς,
μαθηματικώς

προσανατολισμένη

και θεοκρατική αντίληψη του

κόσμου».
Το ερώτημα, λοιπόν, που τώρα φυσιολογικά προκύπτει, και που
πρέπει να απαντήσουμε απόψε, είναι: «Mε δεδομένη αυτήν την
συνεισφορά σε μας και κληρονομιά των Αρχαίων Ιώνων Φιλοσόφων,
σήμερα, εμείς οι σύγχρονοι, στην ανοικτή κοινωνία που ζούμε, τι
κάνομε και πώς ανταποκρινόμαστε στην προφανή ανάγκη και φυσικής,
φυσικά προσανατολισμένης αντιμετώπισης του κόσμου και των
παρατηρήσεων;».
Ως προς τις βαθύτερες σκέψεις μου, μάλιστα μία ολόκληρη
οκταετία από την αφυπηρέτησή μου, το 2011, για την αναγκαιότητα
μιας τέτοιας ανοικτής-ενημερωτικής ομιλίας (σε αντιδιαστολή προς
άλλες, πιο εξειδικευμένες ομιλίες σε συνέδρια, θερινά σχολεία κ.λ.π.),
με ειλικρίνεια σας ομολογώ, ότι, όσα θα σας πω, πηγάζουν από την
αμοιβαιότητα της χαράς που γεννιέται με την κοινοποίηση μιας
αληθινής απόλαυσης.
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Εξάλλου, ο

Πυθαγόρας μας έχει πει, ότι «τα ωραιότερα

πράγματα που έδωσε ο θεός στον άνθρωπο είναι να λέει την αλήθεια
και να ευεργετεί» («Εκ των θεών τοις ανθρώποις δεδόσθαι, κάλλιστα
το τε αληθεύειν και το ευεργετείν»). Και, φυσικά, οι ιδιότητες του θεού
πρέπει να είναι και ιδιότητες του ιδανικού ανθρώπου.
Πιστεύω ακράδαντα, ότι, σε τελευταία ανάλυση, η διδασκαλία,
το παράδειγμα, είναι ο υπέρτατος αναζωογονητικός θεσμός της
κοινωνίας. Συνεπώς, η προσφορά, ακόμη και η θυσία για μιαν ιδέα, μια
πίστη, ή μια πατρίδα, είναι αυτό που επιβεβαιώνει και επισφραγίζει την
διδασκαλία. Είναι η πραγματική δόξα!
Ενισχυτικά των ανωτέρω, παραφράζω ελεύθερα τον Καθηγητή κο
Γιούλτση από το σύγγραμμά του του 2005 «Η

“άλλη” θέαση του

κοινωνικού», σημειώνοντας, ότι «Aυτή η κοινονικότητα, η προσφορά
και η θυσία είναι που, τελικά, τοποθετούν το ανθρώπινο πρόσωπο στο
επίκεντρο της ιστορίας, αποκαλύπτουν την ψυχή του πολιτισμού,
μεταλλάσσουν την ατομική ιδιοτέλεια σε προσωπική ευθύνη και
τροφοδοτούν την ελπίδα για μεταμόρφωση του κόσμου!».
Ειλικρινά, αποδέχομαι πλήρως τις ανωτέρω θέσεις, διότι τις θεωρώ
συνέπεια της πνευματικής ευθύνης απέναντι στην αλήθεια.
Σας ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, αν αντιμετωπίσετε την ομιλία μου
ως μια εκ βαθέων επιστημονική-διδακτική προσφορά μου προς εσάς, η
οποία προσφορά, ομολογώ, έλειψε πολύ καιρό. Και σας

ευχαριστώ

πολύ, αν αυτήν την προσφορά, επί πλέον, την θεωρήσετε μακριά,
κυρίως, από το εξευτελιστικό, αλλά, δυστυχώς, όχι και τόσο σπάνιο,
«σύνδρομον της βαρύνουσας γνώμης», όμως, πολύ κοντά στο αγαπητό
μου «πνεύμα

έκφρασης της πάντα ελεύθερης και θεμελιωμένης

γνώμης».
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Εισαγωγικές Έννοιες
Τώρα, είναι γνωστό, ότι, το φως από ένα ουράνιο αντικείμενο, για
να φθάσει σε έναν παρατηρητή, χρειάζεται τόσο περισσότερο χρόνο, όσο
περισσότερο το αντικείμενο απέχει από τον παρατηρητή. Δηλαδή, όσο
πιο μακριά, τόσο πιο πίσω στον χρόνο! Με άλλα λόγια, η Αστρονομία
και η Κοσμολογία, ως από την φύση τους παρατηρησιακές (όχι
μόνον θεωρητικές!) επιστήμες, είναι επιστήμες του παρελθόντος, ή,
με άλλα λόγια, μας περιγράφουν την ιστορία του Σύμπαντος.
Δεν θα αναφερθώ, όμως, σ’ αυτό το παρελθόν, αλλά, υπό μια
διαφορετική έννοια, και, ακριβώς, με αρχή αυτό το παρελθόν, θα
αναφερθώ στο μέλλον της Κοσμολογίας, με έμφαση και στο μέλλον
των ενδιαφερόμενων για την Κοσμολογία νέων μας.
Αυτή η επιμονή μου για την ενημέρωση, ιδιαίτερα, των νέων, έχει
διπλή έννοια. Αφενός μεν, ότι η όποια ανάπτυξη προϋποθέτει την ενεργό
παρουσία ανθρώπινου παράγοντα νεαρής παραγωγικής ηλικίας,
χωρίς την οποία καθίσταται άχρηστη και η πλέον εξελιγμένη μηχανή.
Αφετέρου δε, ότι η όποια ερευνητική ανάπτυξη και πρόοδος (όχι,
απλώς και μόνον, η γνωστή στους συναδέλφους μου στην έρευνα, ως
άκρατη paperολογία) δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς ουσιωδώς
ενημερωμένους

νέους

επιστήμονες-ερευνητές.

Διότι,

πρόοδος δεν μπορεί να είναι ο συμπλεγματικός

ασφαλώς,
μιμητικός

μηδενισμός!
Επίσης, αν και, ερευνητικά, εντάσσομαι στους λεγόμενους
«θεωρητικούς», ουδέποτε μου ήταν αρκετή μόνον η θεωρία, η
θεωρητική πρόβλεψη. Ανέκαθεν με ενδιέφερε, και την αποζητούσα, και η
παρατηρησιακή επαλήθευση μιας θεωρητικής πρόβλεψης. Συνεπώς,
οι ιδέες-αποτελέσματα

που θα σας αναπτύξω είναι απαραιτήτως

ελέγξιμα μέσω των παρατηρήσεων.
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Επίσης, μόνον απλές φυσικές έννοιες θα χρησιμοποιήσω, γνωστές,
εν πολλοίς, από το σχολείο. Αλλά, και μόνο λίγες (κατά το δυνατόν,
σχεδόν άδειες!), διαφάνειες θα σας δείχνω σταδιακά.
Περαιτέρω, λαμβάνω σοβαρά υπόψη

την, όχι τόσο σπάνια,

παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο και την προπαγάνδα και τον λαϊκισμό
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνεπώς, με κριτήριο και τον σεβασμό
της επιστημονικής αλήθειας, θα σας ενημερώσω, οπωσδήποτε, για τα
πρόσφατα επιστημονικά-ερευνητικά κοσμολογικά αποτελέσματα.
Αλλά, όχι μόνον γι’ αυτά.
Αντίθετα, μάλιστα, προς ό,τι θεωρούν ορισμένοι ερευνητές, από
καιρό, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοί μου, παρόντες εδώ, σκοπός μου,
σήμερα, όπως και σκοπός της ερευνητικής συνεργασίας μου με τον κο
Κλείδη, δεν είναι να σας πω, τι, στο πλαίσιο του γενικώς αποδεκτού
κοσμολογικού ερευνητικού πλαισίου, πρότεινε, βιβλιογραφικά, ο Α
ερευνητής και ο Β ερευνητής και τι εμείς.
Σκοπός μας είναι η σαφώς εκπεφρασμένη αμφισβήτηση και
απόρριψη

του,

σήμερα,

διεθνώς

αποδεκτού

κοσμολογικού

ερευνητικού πλαισίου, η πλήρης αντκατάστασή του και η πλήρης
δικαιολόγηση αυτής της πρότασής μας.
Και αυτός ο σκοπός μας στοχεύει και στην προστασία του
ερευνητικού χρόνου και της ακόμη πιο πολύτιμης ερευνητικής
σταδιοδρομίας ενός ερευνητή, ιδίως, ενός νέου και αισιόδοξου
ανθρώπου.
Αλλά, φυσικά, στοχεύει, επίσης, στην ενημέρωση όλων σας,
ειδικών και μη ειδικών, αρμοδίων και μη αρμοδίων, άρα και στην
οικονομία και σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου, γενικώς, χρόνου
ενημέρωσης εκ μέρους πολλών προς πολλούς.
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Όπως, λοιπόν, καταλαβαίνετε, το προς αντικατάσταση αποδεκτό
κοσμολογικό ερευνητικό πλαίσιο δεν είναι δυνατόν να λείπει από την
ομιλία μου, αντίθετα, αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο της.
Συνεπώς, θα σας απασχολήσω, όχι μόνον για τα πρόσφατα
επιστημονικά-ερευνητικά κοσμολογικά αποτελέσματα, ούτε και για
πρόσωπα, τα οποία και δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά, θα σας
απασχολήσω κυρίως, διότι αυτό ενδιαφέρει και έχει διαχρονική
αξία, σημασία και χρησιμότητα, ανεξάρτητα και μακριά από
πρόσωπα, με την επιστημονική φιλοσοφία και την επιστημονική
επιχειρηματολογία και την ανατροπή της,

για και κατά την

διεξαγωγή της κοσμολογικής επιστημονικής έρευνας που, βεβαίως,
πολλά πρόσωπα υιοθετούν.
Δηλαδή, η ενημέρωση αφορά στο το πώς και γιατί,
πραγματικά,

φθάσαμε σε πολλά, άκρως αμφιλεγόμενα σύγχρονα

κοσμολογικά αποτελέσματα, και πώς αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, να προσέξετε, ιδιαίτερα, αυτό που θα
χρησιμοποιήσω στην συνέχεια και το ονομάζω «ο aπλά, μόνον και
αποκλειστικά, μαθηματικώς προσανατολισμένος τρόπος σκέψης και
έρευνας», σε αντιδιαστολή προς τον «τον τρόπο σκέψης και έρευνας
που

είναι,

επί

πλέον,

και

φυσικώς-αστροφυσικώς

προσανατολισμένος».
Η αγνόηση ή και, χειρότερα, η άγνοια αυτής της ουσιαστικής
διαφοράς, μεταξύ αυτών των δυο τρόπων σκέψης και έρευνας, είναι η
αιτία πολλών και σοβαρών προβλημάτων! Και (προσέξτε!) αυτά τα
προβλήματα δεν αναφέρονται στην μαθηματική ορθότητα των
σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά σε κάτι πολύ-πολύ
χειρότερο, στην χαρακτηριστική και προφανή φυσική ανεπάρκεια
αυτών των, απλώς

μαθηματικώς ορθών,

θα έλεγα, όμως,

εξωπραγματικών, αποτελεσμάτων και στις συνέπειές τους.
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Επισημαίνω αυτήν την διάκριση ερευνητικής φιλοσοφίας, διότι,
όπως, ενδεχομένως, και πολλοί άλλοι,

θέλω να τονίσω, ότι πρέπει,

ιδιαίτερα, η νέα γενιά, να μάθει, διαχρονικά,

να «προβληματίζεται

κριτικά και να ρωτά (!)», όχι, απλώς, να «απαντά». Διότι, βεβαίως, η
«απάντηση» μπορεί να είναι και αποτέλεσμα, απλώς, απομνημόνευσης
και παπαγαλίας, όχι, κατ’ ανάγκην,
κατανόησης,

αλλά

και

αποτέλεσμα κριτικής σκέψης,

προβληματισμού,

ιδιαίτερα,

φυσικού

προβληματισμού.
Τώρα, ως προς τα

ίδια τα νέα, αιρετικά και καταλυτικά

ερευνητικά αποτελέσματα στην Κοσμολογία, θα σας πω τί, μετά από
εικοσιένα ολόκληρα χρόνια, μπορεί, κατά έναν απολύτως φυσιολογικό,
φυσικό και κλασικό-σχετικιστικό, όχι κβαντικό, τρόπο, να είναι η
περίφημη «σκοτεινή ενέργεια» του Σύμπαντος (το υποτιθέμενο
κυρίαρχο, αλλά εξωτικό και παντελώς άγνωστο συστατικό του
Σύμπαντος, περίπου 70% του συνόλου). Επίσης, πώς αυτή η νέα
κλασική φυσική ερμηνεία της «σκοτεινής ενέργειας» συνδέεται με
την «σκοτεινή μάζα» (το 25% του Σύμπαντος). Και, τελικά, πώς αυτά
τα δύο, και μόνον αυτά τα δύο, κλασικά-συμβατικά φυσικά συστατικά
χρησιμοποιούνται για την πλήρη και συνεπή περιγραφή της σύστασης
και της δυναμικής του παρατηρούμενου, του παρατηρησιακώς
προσβάσιμου (!) Σύμπαντος.
Ίσως, δεν είναι περιττό, να επισημάνω, ότι τα περισσότερα απ’
αυτά

που θα σας πω σήμερα είναι αποτέλεσμα της ερευνητικής

συνεργασίας μου με τον αγαπητό κο Κώστα Κλεΐδη.
Δεν είναι, δηλαδή, αποτελέσματα μιας πολυπληθούς
συνήθως,

υπερβολικά

θορυβώδους
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και

και,

αυτοδιαφημιζόμενης

ερευνητικής ομάδας, ούτε, όμως, και αποτελέσματα ενός πολυμελούς
θιάσου ερευνητικών ποικιλιών.
Με βάση, λοιπόν, αυτά τα δεδομένα, την πραγματικότητα, την
περιρρέουσα

ερευνητική ατμόσφαιρα

και την διαχρονική εμπειρία,

τονίζω απ’ την αρχή, ότι, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, οι ερευνητικά
ηχηρές θέσεις που θα ακούσετε στην συνέχεια, εδράζονται συνεχώς,
σταθερά και μόνον, σε πρωτότυπες επιστημονικές-ερευνητικές ιδέεςπροτάσεις μας, ήδη, επισήμως και ευρέως δημοσιευμένες, πολλαπλώς.
Δηλαδή, με άλλα λόγια, προ πολλού και κατ’ επανάληψη, έχουν
υποστεί την, απαραίτητη στην επιστημονική έρευνα, βάσανο της
διεθνούς κρίσης και κριτικής. Και ως τέτοια, ακριβώς, σας τα
παρουσιάζω.
Και σας το αναφέρω αυτό, αν και, διεθνώς, αποτελεί συνήθη
πρακτική στην έρευνα, διότι θέλω να τονίσω

το πόσο, πράγματι,

δύσκολη αποδεικνύεται, και σε διεθνές, αλλά περισσότερο σε εθνικό
επίπεδο, η ανατροπή επιστημονικών ιδεών και απόψεων, όπως αυτές π.χ.,
για την σύσταση του Σύμπαντος και την «σκοτεινή ενέργεια», φυσικώς
έωλων

οπωσδήποτε,

αλλά,

από

δεκαετιών,

πολύ

ισχυρά

θεμελιωμένων και ασυζητητί αποδεκτών διεθνώς.
Σε επιβεβαίωση, λοιπόν, των ανωτέρω, ιδού μια, προ πολλού και
κατ’ επανάληψη, διατυπωθείσα και δημοσιευθείσα, σαφής-σαφέστατη
δήλωσή μας: H μέχρι τώρα μέθοδος κοσμολογικής μελέτης, δηλαδή, η
επιστημονική μελέτη του Σύμπαντος, ως συνόλου, και των ιδιοτήτων
του, είναι, απλώς και μόνον, μαθηματικώς προσανατολισμένη, όχι, επί
πλέον, και φυσικώς-αστροφυσικώς προσανατολισμένη.
Δηλαδή,

στην κοσμολογική έρευνα σήμερα απουσιάζει

προκλητικά η προφανώς επιβεβλημένη και απαραίτητη και σ’ αυτήν
φυσική διαίσθηση.
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Και το αποτέλεσμα αυτής της απουσίας είναι η απέλπιδα όσον
και ουσιαστικά αδιέξοδη προσπάθεια σύγκρισης των παρατηρησιακών
δεδομένων και παρατηρησιακών αποτελεσμάτων με φυσικώς ελλειπείς
και φυσικώς, αναξιόπιστες θεωρητικές προβλέψεις, με αναπόφευκτη
συνέπεια πολλές νοηματικές παραπλανήσεις και οδυνηρές συνέπειες.
Συνεπώς, με δεδομένο και τον ανεκδιήγητο διωγμό του
μαθήματος της Αστρονομίας (και όλων των σχετικών μ’ αυτήν
μαθημάτων) από τα σχολεία μας, η σημερινή ομιλία αντιμετωπίζει,
κατά το δυνατόν, την άγνοια της γενικότερης αστρονομικής και
κοσμολογικής πληροφόρησης, αλλά και την άγνοια των συνεπειών μιας
τέτοιας παραπληροφόρησης (που, βέβαια, δεν είναι και μια τόσο εύκολη
δουλειά). Η αντιμετώπιση, έστω μερική, τέτοιων ενδεχομένων για
την μη επιστημονική ενημέρωση, και την δική σας και όλων, είναι
και ο αντικειμενικός σκοπός του σημερινού μαθήματος. Διότι,
υποθέτω συμφωνείτε, ότι «Είναι, βέβαια, η γνώση εξουσία, αλλά η
εξουσία πρέπει να βασίζεται στη γνώση».
Επαναλαμβάνω, ότι, όσα αναφέρω σήμερα για την Κοσμολογία,
είναι κατανοητά με βάση απλές αρχές Φυσικής, γνωστές από τα
γυμνασιακά-λυκειακά

βιβλία.

Δεν

χρειάζεται

να

είναι

κανείς

Κοσμολόγος για να «συνεννοηθούμε». Φθάνουν αυτές οι βασικές
γνώσεις. Εξάλλου, γενικότερα ισχύει ότι «για να κάνουμε την ζωή μας
καλύτερη, ευκολότερη και πιο ενδιαφέρουσα, δεν μας χρειάζεται πολύ
μυαλό. Λίγο μυαλό μας χρειάζεται»!
Κυρίες και Κύριοι,
Και τώρα στο θέμα μας, λίγο αναλυτικότερα.
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Μερικά γνωστά δεδομένα για την σύγχρονη κοσμολογική
εικόνα και οι συνέπειές τους
Η Κοσμολογία είναι

ένας από τους πυλώνες της σημερινής

επιστήμης και γνώσης.
Με τον όρο Φυσική Κοσμολογία, σαφώς αντιδιαστελλόμενο προς
τον όρο

Μαθηματική Κοσμολογία,

εννοώ την επιστήμη την

αναφερόμενη στην έρευνα του διαστημικού περιβάλλοντός μας, όμως, υπό
την ευρύτατη δυνατή αντιληπτή μορφή και προοπτική του. Δηλαδή, την
αναφερόμενη στο σήμερα παρατηρησιακώς προσβάσιμο και, άρα,
αστρονομικώς ενδιαφέρον Σύμπαν, το οποίο, και μόνον αυτό, μπορεί
να συνιστά Φυσική Κοσμολογία

και, εν τέλει, να αποτελεί

Αστρονομία. Τα υπόλοιπα, δηλαδή, αυτά που δεν αναφέρονται στο
παρατηρησιακώς προσβάσιμο Σύμπαν και τα οποία, ως θεωρητικές
προβλέψεις, δεν είναι δυνατόν να επαληθευθούν παρατηρησιακάπειραματικά, αυτά δεν είναι Αστρονομία, δεν είναι Κοσμολογία, είναι
«κάτι άλλο».
Η ανωτέρω θέση-διάκριση για την Κοσμολογία σημαίνει, ότι η
απλώς μαθηματικώς προσανατολισμένη επιστημονική έρευνα, κατά
τα άλλα, είναι, βέβαια,

απολύτως σεβαστή, διότι, για πολλούς με,

απλώς, πλήρως μαθηματικοποιημένη σκέψη,

είναι ενδιαφέρουσα,

αποκλειστική, μοναδική, επιβεβλημένη και χρήσιμη, για τους ίδιους.
Όμως, επειδή μια θεματική-επιστημονική εμμονή δεν μπορεί
να μετατρέπεται σε δόγμα και, μάλιστα, ηθικό δόγμα, αυτή η απλώς
μαθηματικώς προσανατολισμένη επιστημονική έρευνα, δυστυχώς, από
μόνη της, δεν είναι ούτε η ενδεδειγμένη, ούτε η πλήρης, ούτε και η
πλέον αποδοτική για την περιγραφή, ως
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φυσικού συστήματος, του

Σύμπαντος

και όλων των

επί μέρους συστατικών του και των

παρατηρούμενων ιδιοτήτων του/τους!
Γι’ αυτόν τον σκοπό, πέρα από τα μαθηματικά, χρειάζεται
απαραιτήτως και κάτι άλλο. Ποιο; Για την συνέχεια, κρατήστε, σε
μιαν άκρη του μυαλού σας, την ερώτηση γι’ αυτό το «ποιο». Θα σας
το ξαναθυμίσω.
Προς το παρόν, προσέξτε μιαν απλή, φαινομενικά άσχετη,
ερώτηση (η οποία, σίγουρα, θα προκαλέσει εξέγερση των αγαπητών
φίλων από την Μετεωρολογία!): Είναι δυνατόν να συντάξουμε ένα
αξιόπιστο μετεωρολογικό δελτίο

καιρού, λαμβάνοντας υπόψη στα

υπολογιστικά μοντέλα μία μόνον φυσική παράμετρο της γήινης
ατμόσφαιρας, π.χ., λαμβάνοντας υπόψη μόνον την πυκνότητα μάζας της
γήινης ατμόσφαιρας και, ταυτόχρονα, αγνοώντας, δηλαδή, θεωρώντας
τα ως ανύπαρκτα,

όλα τα υπόλοιπα (πλην της πυκνότητας μάζας)

φυσικά, θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας, γνωστά,
μάλιστα, και από τα περί ρευστών διδασκόμενα στο σχολείο (π.χ. την
πίεση, την θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανέμου, τον Ήλιο ως πηγή
ενέργειας,

το θερμικό περιεχόμενο, την εντροπία, τις θερμοδυναμικές

μεταβολές, την θερμοχωρητικότητα, την μεταφορά θερμότητας από τόπο σε
τόπο, την γεωμορφολογία του εδάφους κ.α.); Μπορούμε; Όχι, βεβαίως!
Και, μάλιστα, όσα περισσότερα απ’ αυτά λαμβάνομε υπόψη, τόσο πιο
αξιόπιστο είναι το μετεωρολογικό δελτίο καιρού.
Στο ανωτέρω παράδειγμα, λοιπόν, φυσικώς προσανατολισμένο
δελτίο καιρού σημαίνει, ακριβώς, το να ληφθούν υπόψη και αυτά τα
θερμοδυναμικά

φυσικά χαρακτηριστικά, όσο γίνεται περισσότερα.

Αντίθετα, το αποτέλεσμα της αγνόησης αυτών των χαρακτηριστικών και
η αποκλειστική χρήση της μαθηματικής ανάλυσης και του «φυσικώς
πτωχού» υπολογιστικού μοντέλου (δηλαδή, αυτού με μόνον την
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πυκνότητα

μάζας

της

ατμόσφαιρας),

συνιστούν

το

απλώς

μαθηματικώς προσανατολισμένο και αναξιόπιστο δελτίο καιρού.
Λοιπόν, ένα κομβικό και κρίσιμο
Κοσμολογίας

σημείο, σήμερα,

της

(και όχι μόνον της Κοσμολογίας), θα το χαρακτήριζα,

μάλιστα, πρόβλημα, είναι, ότι προσπαθούμε να
προβλέψουμε και να

περιγράψουμε, να

εξηγήσουμε την πραγματικότητα των

κοσμολογικών παρατηρήσεων

στηριζόμενοι, όμως, σε φυσικώς

ελλειπείς έννοιες και σε φυσικώς ελλειπείς θεωρητικές προβλέψεις.
Έτσι,

όμως,

προφανώς,

ελλοχεύει

ο

κίνδυνος

επιστημονικών

παρανοήσεων και ερευνητικών εκτροπών.
Για την σημασία της απλώς μαθηματικώς, αλλά όχι, ταυτόχρονα,
και φυσικώς προσανατολισμένης ερευνητικής μεθόδου, καλόν είναι να
θυμόμαστε και την σοφή ρήση, μεταξύ πολλών άλλων, του Einstein,
σύμφωνα με την οποία «As far as the laws of mathematics refer to
reality, they are not certain, and, as far as they are certain, they do not
refer to reality!»
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ανωτέρω, είναι προφανής η έντονη
επιμονή μου για φυσικό προσανατολισμό της έρευνας στην
Κοσμολογία, ως ένα εκ των «ων ουκ άνευ», χαρακτηριστικών της.
Και, εντελώς φυσιολογικά, διερωτάται, κανείς, αν μια τέτοια
αναγκαιότητα ισχύει μόνον για την Κοσμολογία, (είναι, ας πούμε, μια
παραξενιά και εμμονή του Σπύρου;) ή υποστηρίζεται και από άλλες
θεματικές-επιστημονικές περιοχές, οπότε, βέβαια,

ενισχύεται η

σημασία και η χρησιμότητά της.
Σ’ αυτό, λοιπόν, το σημείο θα μου επιτρέψετε,

να κάνω μια

παρέκκλιση από τον κοσμολογικό ειρμό μου, που, όμως, νομίζω είναι
και χρήσιμη και επιβεβαιωτική αυτής της επιμονής μου και, απρόσμενα,
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θα σας αρέσει, ως ενός πολλαπλών ενδιαφερόντων ακροατηρίου. Αυτή
σχετίζεται με την εξής, άκρως διδακτική
Ερώτηση:
Ποια σχέση μπορεί να έχει

αυτή η επιτακτική ανάγκη για

φυσικό-ρεαλιστικό προσανατολισμό της έρευνας, με άλλες θεματικές
επιστημονικές

περιοχές, εκτός της αστρονομικής-κοσμολογικής-

διαστημικής επιστήμης, ακόμη, δε, και πέραν των Θετικών
Επιστημών;
Λοιπόν, τέτοιας

φύσεως πληροφόρηση υπάρχει άμεση και,

μάλιστα, κατά μη αναμενόμενο τρόπο, προέρχεται από θεματικές
περιοχές, όπως είναι π.χ. η Φιλοσοφία, μάλιστα η Φιλοσοφία,
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της κας Σφενδόνη-Μέντζου, η Θεολογία,
μάλιστα, η Θεολογία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του κου Γιούλτση,
και

η

Οικονομία και η Ιατρική , γενικότερου, προφανώς,

ενδιαφέροντος όλων μας!
Το πιστεύετε αυτό; Κι’ όμως, είναι αλήθεια, μια πολύ χρήσιμη
και διδακτική αλήθεια και να γιατί!
Στις πολύ ενδιαφέρουσες διαθεματικές (οκτώ, συνολικά) ομιλίες
για τον αρχαίο φιλόσοφο και πανεπιστήμονα Αριστοτέλη τον
Σταγειρίτη, οι οποίες, προ εξαμήνου περίπου, στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης. διοργανώθηκαν από την Ιδρυτική Διευθύντρια του
δραστήριου

Κέντρου

Αριστοτελικών

Μελετών

(ΔΙΚΑΜ)

ΑΠΘ,

Καθηγήτρια Σφενδόνη-Μέντζου, διεπίστωσα, ότι, από την αρχή αυτής
της σειράς ομιλιών και σε κάθε ομιλία (και από τον ομιλητή και από
την κα Σφενδόνη που παρουσίαζε τον εκάστοτε ομιλητή) τονιζόταν
συνεχώς και αναλυόταν επιτυχώς, ότι ο κύριος σκοπός των
ομιλιών

(αλλά και της σημασίας του διεπιστημονικού έργου του
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πανεπιστήμονα

Αριστοτέλη)

είναι,

τελικά,

η

χρησιμοποίηση-

προσαρμογή-εφαρμογή των ιδεών του Αριστοτέλη στην καθημερινή
ζωή, δηλαδή, η σύνδεσή τους με την φυσική πραγματικότητα (ιδεών
επιστημονικών,

φυσικών,

πολιτικών,

κοινωνικών,

ηθικών,

θεολογικών, οικονομικών και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, ιατρικών).
Ως ακροατής, λοιπόν, όχι, όμως και ως Φυσικός, εκείνων των
ομιλιών, από την πρώτη μέχρι την τελευταία,

ένοιωσα ιδιαίτερα

ευτυχής διότι, εντελώς αναπάντεχα, μια τέτοια «συνειδητοποίηση» της
ανάγκης για σύνδεση της επιστήμης και της έρευνας με την φυσική
πραγματικότητα και την καθημερινή ζωή μας έρχεται απ’ την πλευρά
των Φιλοσόφων.
Εκτός απ’ αυτό, όμως, υπάρχει και ένα άλλο αναπάντεχο προς την
ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή η «συνειδητοποίηση» εκ μέρους των
Φιλοσόφων είναι σε πλήρη αρμονία

με την δικαιολόγηση της

απονομής των δυο τελευταίων Βραβείων Nobel Οικονομίας 2017 και
2018.
Πράγματι, σύμφωνα με την επίσημη δικαιολόγηση απονομής του
Βραβείου

Nobel του 2017, με θέμα

την συνεισφορά στα λεγόμενα

συμπεριφορικά οικονομικά («behavioral economics»),

είναι, πλέον,

αποδεκτό, ότι «Η καθολική επικράτηση των μαθηματικών μοντέλων
στην οικονομία την έχουν απομακρύνει (την οικονομία!) από την
πραγματικότητα των κοινωνικών δρώμενων και των ανθρώπινων
αναγκών και, φυσικά, από το πρόταγμα της ικανοποίησής (αυτών) των
(αναγκών)».
Δηλαδή, με την λογική του «ρίξε τα σκέτα μαθηματικά μοντέλα
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ό,τι βγει», δεν είναι δυνατή η
αποδοτική, ρεαλιστική και χρήσιμη περιγραφή ούτε της οικονομικής
πραγματικότητας, αλλά ούτε και των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να
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ληφθούν σε κάθε περίπτωση. Και, βέβαια, ως προς αυτά τα μέτρα
(πέρα και ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πονηρές πολιτικοκομματικές σκέψεις!) είναι γνωστό, ότι κατά την τελευταία περίπου
δεκαετία στην πατρίδα μας, όλες και όλοι μας έχομε ζήσει και ζούμε
στο οικονομικό πετσί μας, έντονα, πολύ έντονα, τα αποτελέσματα
τέτοιων αφύσικων μαθηματικών μοντέλων!
Αλλά, τα ίδια και πιο ενδιαφέροντα ισχύουν για την δικαιολόγηση
απονομής και του Βραβείου Nobel Οικονομίας του 2018 (προσέξτε, την
δικαιολόγηση της απονομής

σε ελεύθερη απόδοση)

[…Ως

πρωτοπόρους στην προσαρμογή της οικονομικής θεωρίας, ώστε αυτή
να ενσωματώνει την κλιματική αλλαγή και την τεχνολογική πρόοδο
και, άρα, να περιγράφει την αλληλεπίδραση των θεωρητικών
προτύπων με την φυσική πραγματικότητα και την γνώση και με σκοπό
να απαντηθεί το ερώτημα,

«πώς μπορεί να προωθηθεί η

μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και να βελτιωθεί η ευημερία των
ανθρώπων και, έτσι,. να πετύχουμε διαρκή και βιώσιμη παγκόσμια
οικονομική ανάπτυξη»].
Συνεπώς, στο θέμα της σύνδεσης της έρευνας με την φυσική
πραγματικότητα

και

την

καθημερινή

ζωή,

στους

Φυσικούς,

οι Φιλόσοφοι και οι Οικονομολόγοι τους (μας) «βάζουν τα γυαλιά»,
όσο κι’ αν

αυτό

εμένα δεν μου αρέσει, όχι για

λόγους κενού,

υπερφίαλου εγωισμού, αλλά ρεαλισμού!!!
Δυστυχώς, όμως, δεν είναι μόνον οι Φιλόσοφοι και οι
Οικονομολόγοι, διότι,

από κοντά και αναπάντεχα,

έρχονται και οι

Θεολόγοι, ειδικότερα, μέσω της σχέσης-αλληλεπίδρασης της Θεολογίας
με την Πληροφορική.
Παραφράζω, πάλι, ελεύθερα τον Καθηγητή κο Γιούλτση από
το σύγγραμμά του του 2005 «Η
όπου, για το θέμα, διαβάζω:
25

“άλλη” θέαση του κοινωνικού»,

«Στον τόπο μας, στην ορθόδοξη συνείδηση, το νέο, το άγνωστο
ακόμη, προερχόμενο από την σφαίρα των τεχνολογικών εφαρμογών
(στην περίπτωσή μας, εννοείται η Πληροφορική), μοιάζει να κρύβει
κινδύνους και η απώθησή του συνήθως είναι η πιο σίγουρη απαλλαγή
από τους προβληματισμούς που κρύβει ή ίσως δημιουργήσει
αργότερα…»
(και παρακάτω, προσέξτε, την άμεση εφαρμογή αυτού και στην
Σύγχρονη Κοσμολογία)
... « Η σχέση του νέου με την Παράδοση, όχι σπάνια, παίρνει την
μορφή φονταμενταλισμού ή ζηλωτισμού, που, ως γνωστόν, απορρίπτει
κάθε ιδέα νεωτερισμού ή εξελικτικής προσαρμογής».
Έστω και μ’ αυτήν την κατάσταση, όμως, όπως ο κος Γιούλτσης
γράφει, τελικά, από τους Θεολόγους τέθηκε το τολμηρό ερώτημα:
«Μπορούμε ανενδοίαστα να αποδεχόμαστε την τεχνολογική
πρόκληση, χωρίς να φοβόμαστε τις επιδράσεις της πάνω στο
ανθρώπινο

πρόσωπο ή, γενικότερα, στις αρχές και τις αξίες της

Ορθοδόξου Παραδόσεως;».
Με βάση την θετική, όπως αποδείχτηκε, απάντηση σ’ αυτό το
ερώτημα, με την σειρά μου ερωτώ γιατί, εδώ και δεκαετίες, για την
σχέση του κοσμολογικά νέου με τα, ήδη, κοσμολογικά καθιερωμένα,
δεν ήταν δυνατόν να τεθεί και από πλευράς Κοσμολόγων το, πρακτικώς
ίδιο, ερώτημα; Δηλαδή,
«Μπορούμε

ανενδοίαστα

να

αποδεχόμαστε

την

φυσική

(τεχνολογική) πρόκληση, χωρίς να φοβόμαστε τις επιδράσεις της πάνω
στην μαθηματική εικόνα (ανθρώπινο πρόσωπο) ή, γενικότερα στις
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αρχές και τις αξίες της μαθηματικοποιημένης φιλοσοφίας μας
(Ορθοδόξου Παραδόσεώς μας);».
Προφανώς, λοιπόν,

και οι Θεολόγοι ενδιαφέρονται για την

σύνδεση της Θεολογίας με την καθημερινή φυσική-τεχνολογική
πραγματικότητα και την καθημερινή ζωή. Μήπως, λοιπόν, τελικά, και οι
Θεολόγοι βάζουν σε μας, τους Φυσικούς-Κοσμολόγους, τα γυαλιά;
Tέλος, ως προς την σύνδεση της έρευνας στη Ιατρική με την
φυσική πραγματικότητα και την καθημερινή ζωή, όπως θα μας
μπορούσαν να μας διαβεβαιώσουν και οι συνάδελφοι της Ιατρικής
Σχολής γι’ αυτό το προφανές, είναι εύκολα διαπιστούμενη η συνεχής
στροφή προς την λεγόμενη εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα (με την
μορφή, π.χ., της φαρμακοδιαγνωστικής, της αναγεννητικής ιατρικής (με
τα βιουλικά ως εμφυτεύματα για την αναδόμηση ελλειμμάτων σε ιστούς
και

όργανα

του

ανθρώπινου

σώματος,

τα

έξυπνα

προϊόντα

βιονανοτεχνολογίας, την ρομποτική αρθροπλαστική κ.α..).
Ο κεντρικός, δε, ερευνητικός άξονας της

εξατομικευμένης

ιατρικής φροντίδας, ως του βιοτεχνολογικού ιατρικού μοντέλου, είναι
ο συνεχής ερευνητικός εστιασμός

σε σταδιακά μικρότερες κλίμακες

μήκους, από τον άρρωστο στα όργανα και τους ιστούς, περαιτέρω στα
κύτταρα και στα μικρόβια, περαιτέρω στα μόρια και, πρόσφατα, στα
γονίδια και το πρωτέωμα (δηλαδή, το σύνολο των πρωτεινών σε έναν
ζωντανό οργανισμό έναν ιστό, ένα κύτταρο ή ένα σύνολο κυττάρων υπό
ακριβείς συνθήκες και σε συγκεκριμένο χρόνο).
Όμως, σε σαφή αντιδιαστολή προς αυτήν την εξατομικευμένη
ιατρική φροντίδα, προβάλλει έντονα το, απολύτως δικαιολογούμενο,
πλέον,

βιοψυχοκοινωνικό

μοντέλο.
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Στον

πυρήνα

αυτού

του

εναλλακτικού ερευνητικού μοντέλου, στο πνεύμα
ιατρικής και της δημόσιας υγείας,

της κοινωνικής

βρίσκεται η ολιστική αντίληψη

σώματος-ψυχής, η αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζουν στην
υγεία το φυσικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και ο τρόπος
ζωής. Αλλά, και ο επαναπροσδιορισμός της υγείας, όχι μόνον ως
απουσίας αρρώστιας ή αναπηρίας, αλλά ως σωματικής, ψυχικής και
κοινωνικής ευεξίας. Ας μην ξεχνούμε, ότι η φτώχεια και οι κοινωνικές
ανισότητες αναγνωρίσθηκαν ως οι πρώτες αιτίες θανάτου στον κόσμο και
το κάπνισμα έρχεται δεύτερο, ώστε, σήμερα, η έρευνα στην Ιατρική,
πραγματικά, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο ερευνητικό σταυροδρόμι.
Συνεπώς, και η Ιατρική δεν στηρίζεται μόνον στον εργαστηριακό
έλεγχο και στην απεικόνιση, αλλά, με άμεση προσφυγή και στην ευρεία
καθημερινή κοινωνική αρένα,
σύνδεσης

μας υποδεικνύει, σαφώς, την ανάγκη

της έρευνας με την καθημερινή φυσική-τεχνολογική-

κοινωνική πραγματικότητα και με την καθημερινή ζωή.
Εδώ σταματά αυτή η ενημερωτική παρέκκλιση από τον
κοσμολογικό ειρμό της ομιλίας μου. Το σαφές συμπέρασμά της είναι το
μήνυμα, ότι η σύνδεση της έρευνας με την φυσική πραγματικότητα
και την καθημερινή ζωή είναι μια διεθνής, διαθεματική και επισήμως
αναγνωρισμένη πραγματικότητα και αναγκαιότητα!
Και, ως τέτοια, δεν μπορεί να αγνοείται.
Αλλοίμονο, λοιπόν, σ’ εκείνους που προτιμούν μόνον

την

εικονική και όχι την φυσική πραγματικότητα!!!Και, όποιος ερευνητής
την αγνοεί, απλώς, «κακό του κεφαλιού του κάνει»!
Μέχρι εδώ, πάμε καλά; Ωραία!
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Τώρα, να μπούμε σε λίγο πιο βαθιά κοσμολογικά νερά.

Η Κατάσταση στην Σύγχρονη Κοσμολογία
Τώρα, γυρίζοντας στον κοσμολογικό ειρμό, σε ένα πιο ερευνητικό
πνεύμα,

σας θυμίζω, ότι, σήμερα, στην επιστήμη

και

στην

επιστημονική έρευνα ισχύουν ορισμένοι γενικοί κανόνες. Σύμφωνα με
έναν απ’ αυτούς τους κανόνες, η πρόοδος στην επιστημονική έρευνα
και, γενικότερα, στην επιστήμη προχωρεί με και πρέπει να βασίζεται,
αποκλειστικά, στην αμοιβαία αλληλεπίδραση παρατήρησης (πείραμα)
και

θεωρίας (θεωρητική πρόβλεψη).

Δηλαδή, μια θεωρητική

πρόβλεψη επαληθεύεται ή όχι από τις παρατηρήσεις-πειράματα και,
αναλόγως, προχωρεί, ή

διαφοροποιείται, ή σταματά αυτή η

θεωρητική έρευνα.
Όμως, αυτή η διαδικασία-αλληλουχία θεωρητικής πρόβλεψηςπειραματικής επαλήθευσης-θεωρητικής πρόβλεψης κ.ο.κ. ισχύει με την
βασική, πάντα, υπόθεση, ότι, βεβαίως, και η θεωρητική πρόβλεψη
και τα παρατηρησιακά-πειραματικά αποτελέσματα και δεδομένα
είναι αξιόπιστα. Αν δεν είναι;
Τι γίνεται, δηλαδή, όταν μια θεωρητική πρόβλεψη είναι αποδεκτή
και, μάλιστα, γενικώς και παγκοσμίως αποδεκτή, παρά το γεγονός ότι,
κατά εξοφθάλμως προφανή τρόπο,

είναι μη αξιόπιστη και μη

ρεαλιστική; Και, αναλόγως, τι γίνεται, όταν μια παρατήρηση γίνεται
αποδεκτή, ενώ δεν είναι αξιόπιστη και αμφισβητείται;
Όσο κι’ αν ακούγεται παράξενο, τέτοιες, γενικώς και διεθνώς,
αποδεκτές αρχές και

αποδεκτοί κανόνες δεν ισχύουν και δεν

εφαρμόζονται στη σύγχρονη Κοσμολογία. Αντίθετα, στην κυριολεξία,
σ’ αυτήν κυριαρχεί, εν πολλοίς,

η επιστημονική φαντασία, ίσως,
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εντυπωσιακή, εις βάρος, όμως, του πλήρους φυσικού-αστροφυσικού
ρεαλισμού και, άρα, επιστημονικά, παραπλανητική.
Πραγματικά! Ως μια πρώτη παρατήρηση, σημειώστε την θλιβερή
διαπίστωση, ότι στην εποχή μας, για τα κοσμολογικά θέματα δεν
διατυπώνονται νέες ερωτήσεις, αλλά, μέσα σε μια αέναη επανάληψη
(σαν να στέρεψαν τα πρόσωπα και στράγγιξαν οι άνθρωποι!),
επιχειρείται, συνεχώς, να δίδονται διάφορες απαντήσεις στις ίδιες και
ίδιες προ ογδόντα επτά ετών αναλλοίωτες, επαναλαμβανόμενες και
επαναδιατυπούμενες

ερωτήσεις,

χωρίς

κανέναν

ιδιαίτερο

προβληματισμό γι’ αυτές καθ’ εαυτές τις ερωτήσεις.
Τι θα μπορούσε, άραγε, να σημαίνει αυτή η έλλειψη νέων και
αναζωογονητικών ερωτήσεων στην Κοσμολογία και ποιες είναι οι
συνέπειες;

Tο προφανές

είναι, ότι στην κοσμολογική μελέτη, μας

χρειάζονται και τα Μαθηματικά και η Φυσική, το ένα μόνο του δεν
φθάνει.
Λοιπόν, με αυτό ως δεδομένο, επειδή η κυρίαρχη δύναμη στο
Σύμπαν είναι η δύναμη της βαρύτητας, η μελέτη των ιδιοτήτων, φυσικών
και μαθηματικών, του Σύμπαντος, θεωρούμενου ως ενός συνεχούς
μέσου, του κοσμικού βαρυτικού ρευστού, βασίζεται, κατ’ αποκλειστικό
τρόπο, στην χρήση της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας (Γ.Θ.Σ.) του
Einstein, ως της κλασικής θεωρίας για την περιγραφή της βαρύτητας.
Συνεπώς, τα μαθηματικά της Γ.Θ.Σ. είναι πλήρως καθορισμένα, τα
γνωρίζομε καλά και τα χρησιμοποιούμε (π.χ., τανυστές,

εξισώσεις

πεδίου Einstein, συναλλοίωτη παράγωγος και άλλα τέτοια σχετικά).
Πέραν, όμως, απ’ αυτά τα εντυπωσιακά και πολλές φορές, για
πολλούς,

θρυλικών διαστάσεων μαθηματικά, στην μελέτη του

Σύμπαντος (όπως και κάθε άλλου φυσικού συστήματος), κατά
καθοριστικό τρόπο, υπεισέρχεται και εκείνο το κάτι άλλο που
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προανέφερα. Θυμάσθε; Κι’ αυτό το κάτι άλλο είναι το φυσικό
περιεχόμενο της θεωρούμενης βαρυτικής πηγής, στην περίπτωσή μας του
βαρυτικού κοσμικού ρευστού, του Σύμπαντος.
Δηλαδή, όπως και στο παράδειγμα της γήινης ατμόσφαιρας που
προανέφερα, από τι ακριβώς και εξ’ αρχής (θεωρούμε/υποθέτομε ότι)
αποτελείται αυτό το (κοσμικό) ρευστό; Και ποιες είναι οι φυσικές
παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του; Και, βέβαια, με
βάση τα ανωτέρω, πόσο φυσικώς αποδεκτά μπορεί να είναι τα
θεωρητικά συμπεράσματα και οι θεωρητικές προβλέψεις

για τις

ιδιότητες του κοσμικού ρευστού και, άρα, του φυσικού Σύμπαντος, τα
οποία προκύπτουν από μια τέτοια θεωρητική μελέτη και τα οποία, κατόπιν,
συγκρίνονται με τα αξιόπιστα παρατηρησιακά δεδομένα;
Ε, λοιπόν! Σ’ αυτό, ακριβώς, το σημείο βρίσκεται και από
καιρό παραμένει το πρόβλημα με την σύγχρονη Κοσμολογία. Δηλαδή,
σχεδόν, με τη διατύπωση από τον Einstein της Γενικής Θεωρίας της
Σχετικότητας το 1916, πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, η εν
πολλοίς κρατούσα κοσμολογική αντίληψη ήταν και εξακολουθεί να
είναι, ότι το κοσμικό ρευστό αρκεί να αποτελείται μόνον από μάζα,
χωρίς

θερμοδυναμικό

περιεχόμενο και χωρίς τίποτε άλλο, και ότι,

περιέργως, αυτές οι ιδιότητες αρκούν για την πλήρη φυσική ερμηνεία
των κοσμολογικών δεδομένων και παρατηρήσεων.
Τόσο απροβλημάτιστα, μάλιστα, πιστεύεται ότι αρκούν, ώστε η
οποιαδήποτε «ασυμφωνία αυτών των θεωρητικών προβλέψεων με τις
αξιόπιστες παρατηρήσεις» να γίνεται, ασυζητητί, αποδεκτή ως φυσική
πραγματικότητα και ως φυσική αναγκαιότητα. Και, έτσι,
ασυμφωνία να μην

δημιουργεί

μια τέτοια

(όπως, όμως, θα «έπρεπε»!)

οποιοδήποτε προβληματισμό για το πόσο φυσικώς αποδεκτό είναι το
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θεωρούμενο-χρησιμοποιούμενο πρότυπο του Σύμπαντος και για το πόσο
αξιόπιστες μπορεί να είναι οι θεωρητικές προβλέψεις αυτού του
προτύπου!
Συνεπώς, ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Tο αποτέλεσμα ήταν και
είναι μια, φυσικώς, σαφέστατα

ελλειπής

θεωρητική-δυναμική-

αναλυτική περιγραφή του κοσμικού ρευστού και το ίδιο ισχύει για
τις θεωρητικές προβλέψεις του.
Έτσι, κι’ αυτό είναι, πραγματικά, επιστημονικά περίεργο, από
την δεκαετία του 1930, ανελλιπώς,

στο αποδεκτό και, μέχρι και

σήμερα, χρησιμοποιούμενο κοσμολογικό πρότυπο (των Α. Einstein και
W. de Sitter) για την περιγραφή του Σύμπαντος, το φυσικό
περιεχόμενο του κοσμικού ρευστού, όπως προκύπτει από τις
παρατηρήσεις, απ’ την αρχή, θεωρείται, ότι αποτελείται μόνον από
μάζα και τίποτε άλλο, κανένα άλλο κλασικό, συμβατικό φυσικό
χαρακτηριστικό (Πρότυπο Λ/CDM).
Ε!, δεν είναι, πράγματι, περίεργο αυτό; Γιατί, βρε αδερφέ, σε
τελευταία ανάλυση, το φυσικό Σύμπαν, στο οποίο ζούμε, πρέπει, σώνει
και καλά και εξ’ αρχής και συνεχώς, να είναι ένα τέτοιο αφύσικο
σύστημα; Απλές ερωτήσεις, βεβαίως, για την απάντηση των οποίων,
όπως θα διαπιστώσετε, αρκεί η απλή λογική (φθάνει, αυτή να
υπάρχει!).
Πόσες φορές, πραγματικά, με αφορμή τέτοιες δήθεν ασυμφωνίες,
δεν ακούμε, αψυχολόγητες δηλώσεις του τύπου:

«Πρέπει να

ξαναγραφούν τα βιβλία της Αστρονομίας», ή «Πρέπει να ξαναγραφούν
τα βιβλία της Ιστορίας», ή, «Για την απάντηση-λύση αυτού του
αναπάντητου μέχρι τώρα προβλήματος, μας χρειάζεται Νέα Φυσική»

32

απέναντι στις οποίες δηλώσεις, πάντα, κρατώ μικρό καλάθι και αναμένω
«κλασικές λύσεις»!
Αλλά, υπάρχουν και άλλα τέτοια κοσμολογικά περίεργα, στα
οποία, δυστυχώς, έχουν αφιερωθεί

ολόκληρες επιστημονικές

σταδιοδρομίες, καριέρες ολόκληρες, μέχρι σήμερα.
Διεθνώς, δεν γίνεται

προσπάθεια για τον φυσικό-

καμιά

αστροφυσικό εκσυγχρονισμό αυτού του φυσικώς ελλειμματικού
κοσμολογικού προτύπου, σαν αυτό να αποτελεί ένα είδος ευαγγελίου.
Αντίθετα, επικρατεί μια ακλόνητη (μαθηματική) πίστη για το πώς, με
την αποδοχή, ως πραγματικών, των οποιωνδήποτε διαφορών/
αποκλίσεων

των

θεωρητικών

προβλέψεών

του

από

τις

παρατηρήσεις, αυτό το πρότυπο να διατηρηθεί ζωντανό δια της
βίας, με κάθε θυσία. Σαν να φοβόμαστε να το αγγίξουμε, ενώ, απλώς,
χρειάζεται «λίγο να σκεφθούμε, να προβληματισθούμε

και να

καταλάβουμε».
Επειδή, όμως, κάτι τέτοιο, «συστηματικά το αποφεύγουμε, όπως
ο διάβολος το λιβάνι», ως αναγκαστική συνέπεια αυτής της τακτικής,
προκύπτει η προσθήκη στο κοσμολογικό Σύμπαν ιδιοτήτων του,

οι

οποίες είναι απίθανες, αφύσικες, μοναδικές, αλλά, κατά τα άλλα,
άκρως εντυπωσιακές (για τους αμύητους, βεβαίως!).
Τέτοιες

απίθανες

και,

φυσικά

μη

δικαιολογούμενες,

μη

απαραίτητες και μη αναγκαίες ιδιότητες, τις οποίες συχνά ακούτε, και
οι οποίες, σήμερα γίνονται γενικώς και αγογγύστως αποδεκτές ως
θέσφατα, είναι, π.χ.,

-η

περίφημη,

δήθεν,

εξασθένηση

υπερκαινοφανών SNe Type Ia,
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του

φωτός

των

μακρινών

-η παντελώς άγνωστη και εξωτική σκοτεινή ενέργεια (μη μηδενικής
και, μάλιστα, αρνητικής πίεσης),
-η «επιτακτική», δήθεν, ανάγκη χρήσεως της Κβαντικής Θεωρίας για
να περιγραφεί το σήμερα παρατηρησιακώς προσβάσιμο Σύμπαν, και
-οι «επιτακτικές», δήθεν, διαφοροποιήσεις

της κλασικής, όμως,

συνεχώς επιβεβαιούμενης από τις παρατηρήσεις, Γ.Θ.Σ..
Λίγα περισσότερα διευκρινιστικά γι’ αυτά τα «κινέζικα»,
αλλά απαραίτητα, θα σας πω σταδιακά στην συνέχεια.
Προς το παρόν, όμως, ως έναν απλό φυσιολογικό αντίλογο σ’
αυτές τις, δια της βίας και απροβλημάτιστα, επιβαλλόμενες απίθανες
ιδιότητες του Σύμπαντος, τονίζω με έμφαση, ένα κλασικό παράδειγμα
ασυνέπειας, μέχρι σήμερα, της επιστημονικής-ερευνητικής σκέψης
και, ταυτόχρονα,

κλασικό παράδειγμα μη φυσικής σκέψης των

ημερών μας, αναφερόμενο στην «περίφημη σκοτεινή ενέργεια», αυτό
το υποτιθέμενο, όπως αναφέρθηκε, κυρίαρχο συστατικό του Σύμπαντος
(περίπου 70% του συνόλου).
Σας ξαναθυμίζω, ότι ευθύς εξ’ αρχής, θεωρήθηκε, ότι όλο το
φυσικό περιεχόμενο του Σύμπαντος δεν

ήταν τίποτε άλλο παρά,

απλώς και μόνον, η μάζα του ρευστού, χωρίς τίποτε άλλο, π.χ.,
θερμοδυναμικό περιεχόμενο, και, ιδιαίτερα, με μηδενική την πίεση
του κοσμικού ρευστού.
Όμως, πριν από εικοσιένα χρόνια (περί το 1998), αναγκαστικά
χρειάσθηκε να περιγραφεί ως ένα βαρυτικό ρευστό η, κατά τα άλλα τότε
ακόμη και σήμερα,

παντελώς άγνωστη και εξωτική «σκοτεινή

ενέργεια», που τότε περίπου είχε προταθεί στην επιστημονική
βιβλιογραφία.
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Τότε, λοιπόν, δεν υπήρξε κανένας προβληματισμός, για την
ερμηνεία της επιταχυνόμενης κοσμικής διαστολής,

να

αποδώσουμε

στην σκοτεινή ενέργεια, ως ένα ρευστό, την φυσική ιδιότητα της μη
μηδενικής πίεσης

και, μάλιστα, αρνητικής πίεσης. Κι’ αυτό έγινε

χωρίς να υπάρξει, ουσιαστικά, καμιά ερευνητική αντίδραση
(περιέργως, τότε και από τότε, «φυσική μύτη δεν άνοιξε»!),
τουλάχιστον ως αποτέλεσμα, έστω, μόνον, φυσικής διαίσθησης ή/και
ευαισθησίας.
Και, εν παρόδω, να σκεφθεί κανείς, ότι στην αγγλική γλώσσα
η έννοια «έρευνα» δεν αποδίδεται με την λέξη «search» αλλά με την
λέξη «re-search»! Δηλαδή, «ξανά και ξανά και ξανά search!
Η λογική ερώτησή μου, λοιπόν, είναι: Όταν χρειάσθηκε να
χρησιμοποιηθεί αυτή η μη μηδενική πίεση για την άγνωστη «σκοτεινή
ενέργεια», γιατί το μυαλό κανενός ή καμίας δεν πήγε προηγουμένως,
κατά φυσικό (και φυσιολογικό) τρόπο, στην ανάγκη για μη μηδενική
πίεση και της ύλης, ιδιαίτερα, δε, της, επίσης, άγνωστης (τότε και
τώρα) σκοτεινής ύλης, η οποία, μάλιστα, είναι και πενταπλάσια της
φωτεινής-βαρυονικής;
Με άλλα λόγια, η αναγκαστική (όπως τότε φαινόταν) εισαγωγή
κάποιας επαναστατικής ιδέας, μιας νέας και άγνωστης μορφής ενέργειας
στο Σύμπαν (της «σκοτεινής ενέργειας»), δεν προβλημάτισε κανέναν και
με κανέναν

τρόπο,

ως προς τις αρχικές υποθέσεις και τα

παρατηρησιακά δεδομένα για την σύσταση του κοσμικού ρευστού
(δηλαδή, μόνον μάζα!).
Τι να σας πω; Τουλάχιστον, ως Φυσικός, αυτόν τον
προβληματισμό τον θεωρώ φυσιολογικό και απαραίτητο, για να μην πω
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αναγκαίο, όταν κάποιος προτίθεται να κάνει μια ρηξικέλευθη πρόταση
για ένα νέο, άγνωστο, εξωτικό συστατικό

του Σύμπαντος. Δηλαδή,

αυτός, προηγουμένως, τουλάχιστον, να σκεφθεί και να προβληματισθεί,
ως προς

την ορθότητα και πληρότητα της μέχρι τότε αποδεκτής

σύστασης του κοσμικού ρευστού (δηλαδή, μόνον μάζα και τίποτε άλλο!).
Και, επίσης, γιατί αυτή η πίεση του κοσμικού ρευστού, όπως
και η συνεπαγόμενη θερμοδυναμική κινητική ενέργεια, από τότε
εξακολουθούν να θεωρούνται αμελητέες και αγνοήσιμες; Και, τελικά,
γιατί, ακόμη και σήμερα, πρέπει να επιμένουμε, στην περιγραφή του
Σύμπαντος,

να χρησιμοποιούμε τις κουτσουρεμένες (δηλαδή,

απλοποιημένες και, άρα, αφύσικες) εξισώσεις πεδίου της Γ.Θ.Σ. με την
μηδενική πίεση; Τι μας φοβίζει; Μήπως, το ότι, έτσι, γίνεται πιο
δύσκολη η μαθηματική ανάλυση

του σχετικιστικού κοσμολογικού

προβλήματος; Δεν μπορώ εύκολα να πιστέψω κάτι τέτοιο για
μαθηματικώς προσανατολισμένες συνειδήσεις. Αλλοίμονο! Τι λέμε
τώρα!
Εσείς, ως μη ειδικοί (αλλά, ακόμη και ως ειδικοί, ενδεχομένως,
όλων των βαθμίδων!), δεν τα βρίσκετε λογικά αυτά τα ερωτήματα,
ώστε αυτά, τουλάχιστον, να είχαν προ πολλού τεθεί με σαφήνεια;
Ε!, λοιπόν, εδώ και σχεδόν ενενήντα χρόνια δεν έχουν τεθεί
προς συζήτηση, παρά μόνον πολύ πρόσφατα!
Υπάρχουν, όμως, και άλλες συνέπειες αυτών των αποδεκτών, αν
και φυσικώς ελλειμματικών κοσμολογικών θεωρητικών μοντέλων, αλλά
και της σχεδόν παντελούς αγνόησης του φυσικού περιεχομένου του
Σύμπαντος.
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Έτσι, επειδή, νομοτελειακά, το ένα λάθος φέρνει το άλλο (!!!),
είναι εξίσου σημαντικό το ότι, υιοθετώντας φυσικώς ελλειπή
θεωρητικά μοντέλα, είναι, εκ των προτέρων, μάλλον βέβαιη

η

ασυμφωνία των θεωρητικών προβλέψεων αυτής της αφύσικης
κουτσουρεμένης κλασικής Γ.Θ.Σ. με τα παρατηρησιακά δεδομένα,
π.χ., η αδυναμία ερμηνείας της παρατηρούμενης σύστασης του
Σύμπαντος (του άγνωστου ελλείμματος 70%).
Δυστυχώς, όμως, τέτοιες, δήθεν, ασυμφωνίες, σε πολλούς,
«απλώς μαθηματικοποιημένους», Κοσμολόγους και Θεωρητικούς
Φυσικούς, εντελώς επιπόλαια, δημιούργησαν μια δήθεν μαθηματική
αναγκαιότητα: Αφού η Γ.Θ.Σ. δεν συμφωνεί με τις παρατηρήσεις, είναι
ελλειπής, δεν μας κάνει

και,

άρα,

επιβάλλεται να την

διαφοροποιήσουμε, να την συμπληρώσουμε!
Και με τον τρόπο αυτόν, προέκυψε ένα άλλο μεγάλο, προς το
παρόν όχι αναγκαίο και πλήρως αβέβαιου και όχι μοναδικού
αποτελέσματος,

ερευνητικό μέτωπο, «η τρoποποιημένη βαρύτητα»

(modified gravity). Δηλαδή, υιοθετώντας, έτσι αυθαίρετα, άγνωστες
παραμέτρους, σταθερές ή όχι ( π.χ. την κοσμολογική σταθερά και όχι
μόνον αυτή), και αλλάζοντας «με το χέρι» την δομή της
χρησιμοποιούμενης θεωρίας βαρύτητας (π.χ. της Νευτώνειας
Θεωρίας ή της Γ.Θ.Σ.), να προσπαθήσουμε να «εξηγήσουμε τις
κοσμολογικές παρατηρήσεις».
Στην ιστορία της επιστήμης υπάρχουν πολλές τέτοιες
προσπάθειες

που,

τελικά,

αποδείχθηκαν

εντελώς

άχρηστες

(Γαλαξίας, Mercury shift).
Και μία, ακόμη, τέτοια συνέπεια, ιδιαίτερης φύσης και πολύ
λυπηρή. Ίσως, δεν είναι προφανές ότι με την φυσικώς ελλειμματική
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περιγραφή του κοσμικού ρευστού-Σύμπαντος, καταστρέφεται η
ομορφιά της

Γ.Θ.Σ., αφού είναι γνωστό, ότι η ομορφιά και η

απλότητα είναι η επιδίωξη της επιστήμης
Αλήθεια, πόσοι, άραγε, Κοσμολόγοι βλέπουν σήμερα και
έτσι το πρόβλημα; Δηλαδή, σε πόσους

είναι γνωστό και πώς

αξιολογείται και εκτιμάται απ’ αυτούς, το ότι η έκταση επιτυχίας
μιας θεωρίας είναι ένα μέτρο της αισθητικής αξίας της, η οποία, με
την σειρά της, είναι μέτρο του πόσο η θεωρία αυτή έχει εισαγάγει
αρμονία εκεί που πριν επικρατούσε χάος; Πόσοι, άραγε;
Αν, όπως, σαφώς, διαπιστώνεται, αυτοί είναι λίγοι, τότε
επιβεβαιώνεται η προφητική ρήση του Μάνου Χατζιδάκη στο Τρίτο
Πρόγραμμα «Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να
πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση αυτού του αξιώματος
είναι, να συνηθίσουμε την φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά !!!».
Γιατί, λοιπόν, πρέπει, εμείς οι σχετικιστές και κοσμολόγοι να
καταστρέφουμε την ομορφιά της Φύσης;

Η Πλάνη της Σκοτεινής Ενέργειας
Και

τώρα,

απομάκρυνσης

μετά

της

από

όλες

κοσμολογικής

τις

ανωτέρω

έρευνας

από

συνέπειες
την

της

φυσική

πραγματικότητα, να προσθέσω και λίγα ενημερωτικά στοιχεία για την
τυπική, σήμερα, εκπρόσωπο αυτής της απομάκρυνσης , δηλαδή, την
διεθνή επιστημονική πλάνη που λέγεται «σκοτεινή ενέργεια».
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Σύμφωνα με το κοινώς αποδεκτό Κοσμολογικό Πρότυπο Λ/CDM
(Λ/ Cold Dark Matter) [“Concordance ΛCDM (Λ / Cold Dark Matter)
Cosmological

Model”],

η

σύσταση

του

διαστελλόμενου

και

επιταχυνόμενου κοσμικού ρευστού είναι:
-Ψυχρή Βαρυονική-Φωτεινή Μάζα (αμελητέας πίεσης):5%,
-Ψυχρή Σκοτεινή Μάζα (μηδενικής πίεσης):25%, και
-Ένα Άγνωστο Έλλειμμα Mάζας-Ενέργειας:70%
Αυτό το έλλειμμα 70% έχει προκύψει, κατά ανεξάρτητο τρόπο,
από

την

μελέτη

των

ιδιοτήτων

της

κοσμικής

ακτινοβολίας

μικροκυμάτων. Μέχρι σήμερα, αυτό το έλλειμμα περιγράφεται
θεωρητικά με διάφορους τρόπους, π.χ., με την άγνωστη κοσμολογική
σταθερά, είτε ως μια σταθερή ποσότητα, είτε, με την γενικευμένη μορφή
της ως μιας συνάρτησης του χρόνου. Αυτό, δε, το έλλειμμα θεωρείται,
ότι είναι

ένα εξωτικό

και

παντελώς, άγνωστο ρευστό

αρνητικής

πίεσης, που ονομάσθηκε «σκοτεινή ενέργεια», η οποία, ακριβώς, και
εφευρέθηκε για την δήθεν ερμηνεία την κοσμικής επιτάχυνσης.
Αυτά είναι τα δεκτά σήμερα κοσμολογικά δεδομένα και, προσέξτε,
το 95% του περιεχομένου του Σύμπαντος είναι απροσδιόριστο.
Όμως, οι

μορφές της ύλης που λογικά προκύπτουν από τις

(αξιόπιστες) παρατηρήσεις και, ως παρατηρησιακά αποτελέσματα,
πρέπει να ληφθούν υπόψη στην θεωρητική έρευνα, είναι μόνον δύο, η
φωτεινή μάζα και η σκοτεινή μάζα. Όχι η «σκοτεινή ενέργεια»!
Αυτό θα το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά, δηλαδή, ότι η
«σκοτεινή ενέργεια» δεν είναι αποτέλεσμα των παρατηρήσεων, αλλά
συνέπεια της ατελούς θεωρητικής ερμηνείας των παρατηρησιακών
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αποτελεσμάτων, αλλά και μη επιτρεπτών επιστημονικών εμμονών
σχετικά με την σύσταση του Σύμπαντος.
Σύμφωνα,

λοιπόν,

με

τις

γενικώς

αποδεκτές

σήμερα

επιστημονικές αντιλήψεις, αλλά και ως αποτέλεσμα των συνεχώς
βελτιούμενων τεχνικών κοσμολογικής παρατήρησης, οι γαλαξίες, όχι
μόνον συνεχώς αποδεικνύονται αμέτρητα περισσότεροι (π.χ. μέσω
LOFAR), αλλά είναι και πολύ πιο διαφορετικοί από ό,τι μέχρι τώρα
νομίζαμε.
Στην πραγματικότητα,

οι γαλαξίες είναι πολύ μεγαλύτερων

διαστάσεων και πολύ πιο σύνθετοι από ό,τι υποδηλώνει η οπτική εικόνα
τους. Και αυτή η οπτική εικόνα είναι μόνον το φωτεινό καπελάκι που
κάθεται πάνω στο κυρίαρχο σκοτεινό συνεχές υπόβαθρο, δηλαδή την
σκοτεινή ύλη. Με άλλα λόγια, το Σύμπαν δεν είναι, όπως πιστεύαμε
μέχρι πρόσφατα, ένα

σχεδόν κενό Σύμπαν αποτελούμενο από

γαλαξίες, γραμμικών διαστάσεων αμελητέων ως προς τις αμοιβαίες
αποστάσεις γειτονικών γαλαξιών.
Αντίθετα, οι γειτονικοί γαλαξίες είναι σχεδόν σε επαφή μεταξύ
τους. Άρα, το Σύμπαν είναι, μάλλον, ένα συνεχές βαρυτικό μέσο,
παρά ένα σύστημα, απομακρυσμένων μεταξύ τους, «σημειακών»
βαρυτικών μαζών και αυτό το γεγονός αλλάζει ριζικά την μέθοδο και
την φιλοσοφία της δυναμικής περιγραφής του, ως φυσικού
συστήματος, και των παρατηρούμενων κινήσεων σ’ αυτό.
Μάλιστα, φαίνεται, ότι, τελικά, από παρατηρησιακής πλευράς,
η έννοια «κενό», κεντρικού ενδιαφέροντος πολλών

Θεωρητικών

Φυσικών, μπορεί και να μην αποτελεί, καν, φυσική κοσμολογική
πραγματικότητα.
Βλέπετε, ότι τα φαινόμενα, πράγματι, απατούν και στην
Κοσμολογία! Άλλο τι βλέπω, τι φαίνεται κι’ άλλο τι είναι!
40

Σε ένα τέτοιο Σύμπαν, λοιπόν, την φωτεινή μάζα, προφανώς, την
βλέπομε και την μετρούμε, ενώ την ύπαρξη της σκοτεινής μάζας την
αντιλαμβανόμαστε (και την μετρούμε) από τις βαρυτικές επιδράσεις που
αυτή δέχεται και ασκεί στο περιβάλλον της. Συνεπώς, και τα δύο αυτά
συστατικά (φωτεινή μάζα και σκοτεινή μάζα) είναι αποτελέσματα
παρατηρήσεων. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιo και για την «σκοτεινή
ενέργεια», ώστε, μάλιστα, να της αποδίδουμε, σήμερα, και την
μοναδική ιδιότητα του «κυρίαρχου και άγνωστου συστατικού του
Σύμπαντος!».
Πράγματι, το πώς, ακριβώς (!), μας προέκυψε αυτή η «σκοτεινή
ενέργεια», είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα όσον και διδακτική ιστορία
που πρέπει να την γνωρίσουν όλοι, ιδίως η νέα γενιά και διότι, η
«σκοτεινή ενέργεια», εδώ και μια εικοσαετία, αναζητείται, ματαίως,
ως το Ιερόν Δισκοπότηρον της Κοσμολογίας και, καθημερινά, πολλοί
την πιπιλίζουν στο στόμα τους, χωρίς να πολυκαταλαβαίνουν τι λένε
(και αυτό το εννοώ απολύτως!).
Πώς, ακριβώς, όμως, οδηγηθήκαμε στην

βασική κοσμολογική

παρατήρηση της «δήθεν εξασθένησης» του φωτός των μακρινών
υπερκαινοφανών;

Πριν, λοιπόν, από εικοσιένα χρόνια (το 1998), μετά από,
πραγματικά, δύσκολες, σύνθετες μετρήσεις της απόστασης λαμπρότητας
των μακρινών υπερκαινοφανών SNe Type Ia, προέκυψε, ότι οι εν λόγω
υπερκαινοφανείς φαίνονταν να είναι πιο μακριά από ό,τι προβλεπόταν
θεωρητικά.
Χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό και, κυρίως, χωρίς, δυστυχώς,
φυσική διαίσθηση ως προς αυτό το «θεωρητικά», αυτή η «απόκλιση
41

από την θεωρητική πρόβλεψη (!)» θεωρήθηκε πραγματική και έγινε
αμέσως αποδεκτή ως φυσική πραγματικότητα και ως φυσική
αναγκαιότητα.
Αυτή η «απόκλιση από την θεωρητική πρόβλεψη», είναι πολύ
σημαντική για τα παρακάτω.
Ως συνέπεια, λοιπόν, αυτής, ακριβώς, της μη αμφισβήτησης και της
αποδοχής ύπαρξης της απόκλισης,

άρχισαν τα προβλήματα της

Κοσμολογίας, τα οποία και έχουν ως αρχή τους την χρησιμοποίηση εξ’
αρχής μόνον της πυκνότητας μάζας του κοσμικού ρευστού, με συνέπεια
την εμφάνιση και ύπαρξη της δήθεν απόκλισης.
Λίγο πιο αναλυτικά, λοιπόν, έγινε αποδεκτό, ως φυσική
πραγματικότητα και ως φυσική αναγκαιότητα, το ότι οι μακρινοί
υπερκαινοφανείς

SNe Type Ia, πράγματι, φαίνονταν να βρίσκονται

μακρύτερα και, άρα, με πιο εξασθενημένο φως.
Στην συνέχεια, η δήθεν εξασθένηση του φωτός, όπως

και οι

(φαινομενικά) δήθεν μεγαλύτερες αποστάσεις των υπερκαινοφανών,
χωρίς θεωρητική απόδειξη και αυθαίρετα, αλλά, πραγματικά,
ευφυώς, συνδέθηκαν (αμέσως, με σχέση αιτίου και αιτιατού), με και
αποδόθηκαν σε μια νέα, μη αναμενόμενη ιδιότητα του Σύμπαντος, την
επιτάχυνση της κοσμικής διαστολής.
Δηλαδή, τους υπερκαινοφανείς το Σύμπαν «τους πήγε» πιο
μακριά από ό,τι περιμέναμε, διότι το Σύμπαν διαστέλλεται, όχι ομαλά
(όπως πιστεύαμε μέχρι τότε), αλλά με επιταχυνόμενο ρυθμό, συνεχώς
και πιο γρήγορα (!).
Συνεπώς, η δήθεν εξασθένηση του φωτός των υπερκαινοφανών
ερμηνεύθηκε ως συνέπεια της κοσμικής επιτάχυνσης.
42

Αυτή η συσχέτιση
αντίθετα

προς

υπερκαινοφανών,

την

ήταν μια

ανύπαρκτη

πρώτη αυθαιρεσία, διότι,

εξασθένηση

αυτή η ιδιότητα,

του

φωτός

των

η επιτάχυνση της κοσμικής

διαστολής, είναι ορθή ως φυσική πραγματικότητα.
Μάλιστα, δε, η κοσμική επιτάχυνση, ως φυσική αναγκαιότητα,
αποδεικνύεται ανεξάρτητα από

οποιαδήποτε

αναφορά

στους

υπερκαινοφανείς και στην δήθεν εξασθένηση του φωτός των μακρινών
υπερκαινοφανών. Αποδεικνύεται, δε,
θερμοδυναμικού

περιεχομένου

και

χαρακτηριστικών και φυσικών ιδιοτήτων

ως απλή συνέπεια του
των

θερμοδυναμικών

του κοσμικού ρευστού,

χωρίς αναφορά στην και χρήση της «σκοτεινής ενέργειας».
Στην συνέχεια, όμως, {μάλλον αναγκαστικά, διότι, περιέργως,
επιθυμητή ήταν η αφύσικη καταφυγή σε παντελώς άγνωστα, απίθανα και
εξωτικά συστατικά, αλλά όχι σε γνωστά συμβατικά φυσικά συστατικά
του κοσμικού ρευστού, πέραν της μάζας (π.χ. θερμοδυναμικό
περιεχόμενο κ.λπ.)}, η κοσμική επιτάχυνση, πάλι αυθαίρετα και χωρίς
θεωρητική απόδειξη,

αποδόθηκε (εσφαλμένα, χωρίς φυσικό λόγο,

μάλιστα, χωρίς κανέναν φυσικό λόγο!) στην παντελώς άγνωστη
κοσμολογική σταθερά (προ πολλού νεκρή και εγκαταλελειμμένη από
τον ίδιο τον Einstein, που ο ίδιος την είχε προτείνει). Τέλος (ως μια
καθαρά μαθηματική κίνηση απελπισίας!), η κοσμολογική σταθερά, πάλι
αυθαίρετα, θεωρήθηκε, ότι περιγράφει ένα παντελώς άγνωστο και
εξωτικό ρευστό αρνητικής πίεσης, το οποίο και ονομάστηκε «σκοτεινή
ενέργεια» και δήθεν ερμηνεύει την κοσμική επιτάχυνση, και το οποίο,
από τότε, «μπήκε στην ζωή μας» και εμείς αδιάκοπα το αναζητούμε,
ματαίως!
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Αυτή, ειλικρινά, είναι

η απλή πραγματικότητα,

η γυμνή

αλήθεια για την «σκοτεινή ενέργεια», αρκεί κανείς να «μην θέλει να
εθελοτυφλεί, να θέλει να βλέπει και να λέει τα πράγματα με ειλικρίνεια
και με το όνομά τους», αλλά και να αποδεχθεί, ότι η όλη η υπόθεση
«σκοτεινή ενέργεια», όπως αντιμετωπίζεται σήμερα διεθνώς, είναι μια
επιστημονική πλάνη!

Συμπέρασμα (Να το λέμε, ξανά και ξανά!): Αυτή η συγκεκριμένη
«σκοτεινή ενέργεια», η οποία τόσο μας απασχολεί, δεν είναι
αποτέλεσμα των παρατηρήσεων, όπως η φωτεινή-βαρυονική μάζα και
η σκοτεινή μάζα, αλλά είναι μια φαντασία, μια αυθαίρετη φαντασία, η
οποία προέκυψε από εκείνη την «κατά φαντασίαν

απόκλιση» στο

διάγραμμα των υπερκαινοφανών και η οποία απόκλιση οφείλεται στην
υποτεθείσα-υιοθετηθείσα αφύσικη σύσταση του Σύμπαντος μόνον από
μάζα. Πραγματικότητα είναι η ύπαρξη του άγνωστου ελλείμματος
70%.
Και τώρα προσέξτε:
Σύμφωνα με την λογική αυτής της φαντασίας, η «σκοτεινή
ενέργεια», ως

η αυθαίρετη περιγραφή εκείνου του υπαρκτού

ελλείμματος 70%, δεν θα μας είχε προκύψει, αν δεν υπήρχε αυτή η
απόκλιση

(είπαμε, απ’ αυτήν την απόκλιση ξεκίνησαν όλα τα δεινά!),

δεν θα μιλούσαμε για «σκοτεινή ενέργεια» και, έτσι, θα παρέμενε το
πρόβλημα του τι είναι αυτό το έλλειμμα 70% (την ύπαρξη του
οποίου την γνωρίζαμε από άλλες πηγές και μεθόδους, συνδεόμενες με
την κοσμική ακτινοβολία μικροκυμάτων) !
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Όχι βεβαίως, ότι με την χρήση της άγνωστης σκοτεινής
ενέργειας και της άγνωστης και νεκρής κοσμολογικής σταθεράς,
λύθηκε το πρόβλημα του τι είναι το άγνωστο έλλειμμα 70%. Διότι,
βεβαίως, με τον τρόπο αυτόν, απλώς «κάναμε μια τρύπα στο νερό»,
αφού, προφανώς,

κάτι άγνωστο (κοσμολογική σταθερά, σκοτεινή

ενέργεια) δεν μπορεί να εξηγήσει ένα άλλο άγνωστο (το έλλειμμα 70%)!
Διαφορετικά, πρόκειται για παραλογισμό και ανερμάτιστα άλματα
σκέψης!
Και, έτσι, το «δύσκολο για πολλούς, μα, για πάρα πολλούς (!)
σήμερα» ερώτημα είναι: Τελικά, υπάρχει ή όχι αυτή η απόκλιση,
δηλαδή, είναι πραγματικότητα η εξασθένηση του φωτός των μακρινών
υπερκαινοφανών ή δεν είναι; Και, αν δεν υπάρχει, αυτή η ανυπαρξία
της απόκλισης θα μπορούσε να μας έλεγε κάτι για την φύση αυτού του
κυρίαρχου ελλείμματος

70%, δηλαδή, για

την φύση αυτού που

ονομάσαμε «σκοτεινή ενέργεια»;
Και, έτσι, με όσο γίνεται πιο απλά λόγια, ερχόμαστε στις νέες,
αιρετικές και ριζοσπαστικές ιδέες στη σύγχρονη Φυσική Κοσμολογία.

Μερικές Νέες Αιρετικές και Ριζοσπαστικές Ιδέες στη
Σύγχρονη Φυσική Κοσμολογία

Σε πολύ γενικές γραμμές, οι νέες αυτές ιδέες περιγράφονται ως το
Πολυτροπικό Κοσμολογικό Πρότυπο με Συγκρούσεις, με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στο από τι αποτελείται το βαρυτικό κοσμικό ρευστό. Αυτό
το

προτείναμε

στην διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία με τον κο

Κλεΐδη.
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Συγκεκριμένα το κοσμικό ρευστό αποτελείται μόνον από μάζα,
κυρίως, την σκοτεινή μάζα με μια μικρή πρόσμιξη βαρυονικής μάζας.
Όμως, εντελώς φυσιολογικά, χαρακτηρίζεται και από όλο το
θερμοδυναμικό περιεχόμενο αυτής της συνολικής μάζας.
Επί πλέον, αντίθετα προς μέχρι τώρα πρακτικές, το κοσμικό
ρευστό δεν περιλαμβάνει την εξωτική «σκοτεινή ενέργεια» και,
επίσης, στην μελέτη δεν χρειάζεται και, άρα, δεν χρησιμοποιείται η
«κοσμολογική σταθερά»,

ενώ, βεβαίως, χρησιμοποιείται και

εφαρμόζεται η πλήρης (όχι η κουτσουρεμένη και κοσμολογικά
αφύσικη) Γ.Θ.Σ.. Αυτά, ως γενικές και απολύτως φυσικές αρχές των
νέων ιδεών, χωρίς εμμονές και χωρίς αυθαιρεσίες.
Τώρα, όπως, επίσης υποδεικνύεται από τις παρατηρήσεις και
είναι απολύτως φυσικό, τα (ακόμη άγνωστης φύσεως!)

δομικά

συστατικά της σκοτεινής μάζας συγκρούονται μεταξύ τους και
αποκτούν κινητική ενέργεια (όπως, ακριβώς, τα μόρια του αέρα σ’
αυτήν την αίθουσα). Το φυσικό αποτέλεσμα αυτών των ταχυτήτων
των σωματιδίων είναι η κινητική ενέργειά τους, ή, διαφορετικά,

η

εσωτερική θερμοδυναμική ενέργεια του κοσμικού ρευστού. Αυτή η
νέα και φυσική μορφή ενέργειας υπάρχει στο Σύμπαν, αλλά, μέχρι
τώρα, ήταν παραμελημένη, δεν λαμβανόταν υπόψη.
Ως επιστημονική αναγκαιότητα, λοιπόν, προσέξτε μιαν απλή
σκέψη: Όσον, κατά αυθαίρετο και αφύσικο τρόπο,

παραλείπαμε το

θερμοδυναμικό περιεχόμενο του κοσμικού ρευστού, εκείνη η απόκλιση
(στο διάγραμμα για τους υπερκαινοφανείς) εμφανιζόταν. Οπότε,
στηριζόμενοι σ’ αυτήν την απόκλιση,

αυθαίρετα, ταυτίσαμε το

άγνωστο έλλειμμα 70% με την άγνωστη κοσμολογική σταθερά και,
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περαιτέρω, με την άγνωστη «σκοτεινή ενέργεια» (κάνοντας, βεβαίως,
όπως είπαμε, μια τρύπα στο νερό!).
Αν, όμως, στην θεωρητική ανάλυση, με (φυσική και
μαθηματική)

συνέπεια και πληρότητα, λάβουμε

υπόψη και το

θερμοδυναμικό περιεχόμενο (την πίεση και την συνεπαγόμενη και
πανταχού παρούσα

κινητική ενέργεια των θερμοδυναμικών

κινήσεων του κοσμικού ρευστού), οι υπολογισμοί μας δείχνουν, ότι,
αμέσως, η απόκλιση εξαφανίζεται!
Δηλαδή,

η

θεωρητικά

υπολογιζόμενη

κατανομή

των

υπερκαινοφανών ταυτίζεται με την παρατηρούμενη.
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, ότι προσδιορίσαμε την φύση του
ελλείμματος 70%, χωρίς, για τον σκοπό αυτόν, να

χρειαστεί να

χρησιμοποιήσουμε την έννοια «σκοτεινή ενέργεια».
Δηλαδή, τελικά, τι φαίνεται να είναι αυτό το άγνωστο υπαρκτό
και κυρίαρχο έλλειμμα μάζας-ενέργειας 70% (και, άρα, αυτό που
ονομάσαμε «σκοτεινή ενέργεια», εδώ και δεκαετίες,

ματαίως

αναζητούμενο); Προφανώς, είναι η κινητική ενέργεια των εσωτερικών
θερμοδυναμικών κινήσεων του πολυτροπικού κοσμικού ρευστού με
συγκρούσεις!

Συμπέρασμα

και Κοσμολογικό Πρότυπο,

Α-Α, δηλαδή,

ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ!

Αυτή, λοιπόν, η μορφή ενέργειας, απολύτως φυσική, απλή και
κλασική, είναι η νέα ιδέα στην Κοσμολογία και, κάλλιστα, μπορεί να
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υποκαταστήσει την, μέχρι και τώρα, εξωτική και παντελώς άγνωστη
«σκοτεινή ενέργεια».
Και, φυσικά, αυτή η νέα μορφή ενέργειας, πλέον, λαμβάνεται
(και πρέπει να λαμβάνεται !) υπόψη, πέραν της συνολικής μάζας
(φωτεινής και σκοτεινής), ως μία από τις πηγές του παγκόσμιου
πεδίου βαρύτητας, αλλά και για την ερμηνεία των παρατηρούμενων
σ’ αυτό κοσμικών κινήσεων (χωρίς, επαναλαμβάνω, γι’ αυτό να είναι
απαραίτητη η «σκοτεινή ενέργεια»).
Με αυτόν τον απολύτως φυσικό και κλασικό τρόπο, έχουν
ερμηνευθεί όλες οι σύγχρονες κοσμολογικές παρατηρήσεις, όχι μόνο μία
ή δύο περιστασιακά. ΟΛΕΣ!
Όμως, ως ερευνητές, με τον κο Κλείδη δεν μας φτάνει ούτε
αυτό, όσο εντυπωσιακό κι’ αν είναι! Δεν αξιολογούμε μια θεωρητική
πρόταση, η οποία συνιστά ερμηνεία μίας μόνον, ή, έστω, ολίγων
κοσμολογικών παρατηρήσεων. Διότι είναι προφανές, ότι μια θεωρία
είναι, μεν,

δυνατόν να εξηγεί ορισμένα (ή και όλα τα διαθέσιμα)

παρατηρησιακά δεδομένα, όμως, επιβάλλεται να μπορεί, επί πλέον, να
κάνει περαιτέρω νέες προβλέψεις, για μελλοντική

παρατηρησιακή

επιβεβαίωση ή απόρριψη.
Με την έννοια αυτήν,

το θεωρητικό πλαίσιο του Πολυτροπικού

Κοσμικού Ρευστού προτείνει και το εύρος πληθώρας παρατηρησιακών
δεδομένων. Όμως, επί πλέον, προβλέπει και το εύρος των επιτρεπτών
τιμών των εξής νέων φυσικών παραμέτρων της ύλης του πολυτροπικού
κοσμικού

ρευστού:

Παράμετρος

Πολυτροπικός

Επιβράδυνσης,

Εκθέτης,

Ταχύτητα

Θερμοχωρητικότητα

Ήχου,
Μάζας,

Θερμοκρασία Μάζας, Εντροπία Μάζας, Σχετική αναλογία των
πυκνοτήτων εσωτερικής ενέργειας και μάζας ηρεμίας, την απαραίτητη
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για την έναρξη της φάσεως μετάβασης στην επιτάχυνση της κοσμικής
διαστολής, Τρόπος δημιουργίας των κοσμολογικών δομών.
Η σημασία αυτών

των νέων προβλέψεων του πολυτροπικού

κοσμολογικού προτύπου, όπως επιβάλλεται να ισχύει σε κάθε ανάλογη
φιλόδοξη προσπάθεια, είναι, ότι, αν, έστω και μία απ’ αυτές τις νέες
προβλέψεις δεν επαληθευθεί από τις (αξιόπιστες) παρατηρήσεις, τότε,
παρά το γεγονός, ότι έχουν ερμηνευθεί όλες οι παλαιότερες και οι μέχρι
τότε νέες θεωρητικές προβλέψεις, ολόκληρο το οικοδόμημα που σας
περιγράφω, καταρρέει. Προς το παρόν, όμως, το οικοδόμημα αυτό,
όπως και η Γ.Θ.Σ., αντέχουν!
Βλέπετε, ότι πάνω από κάθε κοσμολογική θεωρητική πρόβλεψη
επικρέμαται (και πρέπει να επικρέμαται) η

δαμόκλειος σπάθη της

παρατηρησιακής-πειραματικής επαλήθευσης!
Κι’ αυτό, ως γενική αρχή, πράγματι, θα μπορούσε να επηρεάσει
αποφασιστικά την χρηματοδότηση της έρευνας, που επιλέγομε να
κάνουμε στο Πανεπιστήμιο, οπωσδήποτε στις Θετικές Επιστήμες!!!
Από όλες αυτές τις νέες κοσμολογικές παρατηρήσεις, προβλέψεις
και απαντήσεις, δυο-τρεις χρειάζονται ιδιαίτερο τονισμό, διότι,
οπωσδήποτε, η ενδιαφερόμενη νεολαία θα τις συναντήσει κάποτε.
Εντελώς περιληπτικά:
-Το άγνωστο έλλειμα 70% (και άρα η «σκοτεινή ενέργεια»),
απλώς,

είναι η εσωτερική θερμοδυναμική ενέργεια του

πολυτροπικού βαρυτικού κοσμικού ρευστού με συγκρούσεις.
- Ουδεμία σχέση υπάρχει μεταξύ της πραγματικότητας που
λέγεται «επιτάχυνση της κοσμικής διαστολής» και της (ανύπαρκτης,
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βεβαίως) «εξασθένησης του φωτός των μακρινών υπερκαινοφανών». Η
οποιαδήποτε

προσπάθεια

συσχέτισής

τους

είναι

μια

από

τις

μεγαλύτερες επιστημονικές πλάνες της σύγχρονης Κοσμολογίας.
- Η «σκοτεινή ενέργεια» είναι συνέπεια της μάζας, όχι
ανεξάρτητη αυτής, είναι, δηλαδή, ένα φυσικό χαρακτηριστικό της
μάζας.
Μία

ακόμη,

εξαιρετικά

ενδιαφέρουσα

κοσμολογική

παρατήρηση αφορά στην φύση της σκοτεινής μάζας. Τι είναι, τελικά,
η σκοτεινή μάζα;
Σήμερα, για το θέμα αυτό, το μόνο που γνωρίζομε είναι ότι η
σκοτεινή μάζα είναι βαρυτική, δηλαδή, στο περιβάλλον της ασκεί και
δέχεται βαρυτικές δυνάμεις, μέσω των οποίων διαπιστώθηκε η ύπαρξή
της και μέσω των οποίων η ίδια μετρήθηκε (25% του συνόλου). Όμως,
για την φύση της, πέρα από υποθέσεις, δεν γνωρίζομε πολλά πράγματα,
ούτε από τι αποτελείται, αλλά ούτε και για τα ακριβή θερμοδυναμικά
χαρακτηριστικά της.
Όσον αφορά, λοιπόν, στα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά της
σκοτεινής μάζας, πληροφορίες γι’ αυτά μπορούν να ληφθούν από
διάφορα σύγχρονα πειράματα, σε εξέλιξη [π.χ., «Dark Energy Survey»
(https://www.Darkenergysurvey.org)],

ή

προγραμματιζόμενα

[π.χ.,

«Euclides & Consortium» (https://www.euclid-ec.org), για το 2022].
Αντικειμενικός σκοπός αυτών των πειραμάτων είναι η μελέτη του
ρυθμού διαστολής του Σύμπαντος, ο οποίος, βεβαίως, στο πλαίσιο του
πολτροπικού κοσμικού ρευστού, εξαρτάται, κατά σαφώς εκπεφρασμένο
και απλό

τρόπο, από τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά του

πολυτροπικού κοσμικού ρευστού.
Συνεπώς, όπως το έχομε, ήδη, προτείνει στην διεθνή βιβλιογραφία,
με έναν απλό αναπροσανατολισμό των αντικειμενικών στόχων αυτών
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των πειραμάτων, είναι δυνατή η, κατ’ αρχήν, εξαγωγή χρήσιμων
πληροφοριών για τις θερμοδυναμικές ιδιότητες του κοσμικού ρευστού.
Αυτά, μάλιστα, θα μπορούσαν, ανεξαρτήτως, να επαληθεύσουν ή όχι την
πολυτροπική φύση του κοσμικού ρευστού.
Ως προς, δε, την φύση των συστατικών σωματιδίων της σκοτεινής
μάζας, πληροφορίες γι’ αυτήν αναμένονται μέσω της στενής σχέσης
Κοσμολογίας και Μικροφυσικής. Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν,
αναμένομε από το CERN (και, δευτερευόντως, το FERMI Lab και,
μελλοντικά, άλλους ανάλογους οργανισμούς) να μας πουν κάτι για την
ανίχνευση των πιθανών συστατικών σωματιδίων της σκοτεινής
μάζας.
Μια τέτοιας σημασίας

συνεισφορά του CERN θα ήταν

περισσότερο από ευπρόσδεκτη.
Κι’ αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της απροθυμίας
του CERN για την, μέσω της συνεργασίας του με την ευρύτερη
αστρονομική

επιστήμη,

χρησιμοποίηση,

όχι,

απλώς,

συνεχώς,

απαραιτήτως και μόνον, των υπερβολικά χρηματοβόρων γήινων
επιταχυντών [όπως ο Large Hadron Collider (LHC/CERN) και ο νέος
High Luminosity LHC/CERN)], αλλά, πρωτίστως,

των απίστευτα

ισχυρότερων κοσμικών φυσικών επιταχυντών που υπάρχουν στο
Διάστημα. Εκεί είναι το μέλλον!
Συμπερασματικά, η ερμηνεία του κοσμολογικού προβλήματος,
στηρίζεται, πλέον, στο

ευρύτερης φυσικής ισχύος,

αισιόδοξων

προοπτικών και απολύτως επιτυχημένο πολυτροπικό κοσμικό βαρυτικό
ρευστό της (παρατηρησιακά υποστηριζόμενης)
σκοτεινής ύλης με θερμοδυναμικό περιεχόμενο!
51

αλληλεπιδρώσας

Ξεχάστε, λοιπόν, ιδιαίτερα η νέα γενιά,

την προ, περίπου,

εικοσαετίας διεθνή επιστημονική παραπλάνηση (και πλάνη) που
λέγεται «σκοτεινή ενέργεια», αυτήν την αφύσικη και μη αναγκαία
εκτροπή του ιστορικού ερευνητικού-εξελικτικού ρου της Κοσμολογίας,
όπως και

τις συνέπειές του. Μιαν εκτροπή προς φυσικώς

ψευδοεπιστημονικές ατραπούς!
Αν, πριν από εικοσιένα χρόνια (1998),

η φυσική διαίσθηση

χαρακτήριζε τους ερευνητές-κοσμολόγους, ώστε το πολυτροπικό
κοσμολογικό πρότυπο (ή, ενδεχομένως, κάτι ανάλογο και πιο «φυσικό»
από τα αποδεκτά) να ήταν γνωστό (δηλαδή, αν, κατ’ αρχήν,

στην

περιγραφή του κοσμικού ρευστού είχαν, τότε, ληφθεί υπόψη και άλλες
φυσικές παράμετροί του, όχι μόνον η πυκνότητα της μάζας ηρεμίας
του), αυτός ο «ρους» της κοσμολογικής ιστορίας, πιθανότατα, θα ήταν
πολύ διαφορετικός από τον αδιέξοδο, παραπλανητικό και, γιατί όχι,
προδοτικό εις βάρος της νέας γενιάς και, κυρίως, ψευδοεπιστημονικό
ρου, ο οποίος, εν τέλει, ακολουθήθηκε πιστά μέχρι και σήμερα.
«ΟΠΟΙΑ ΕΙΡΩΝΙΑ(!)», αλήθεια, αν, μάλιστα, ληφθεί υπόψη η
έκταση και η ένταση με τις οποίες, αυτόν, ιδίως, τον καιρό, επιπόλαια,
χωρίς αιδώ, αψυχολόγητα και, σίγουρα, με ελλειπή γνώση και της
πραγματικότητας των εννοιών και της επιστημονικής αλήθειας, ο
όρος ψευδοεπιστήμη απαντάται στην καθημερινή ζωή μας!!!
Πράγματι, ας μην ξεχνούμε όλες/οι, ότι, κατά τον Νομπελίστα
Richard Feynman, ψευδοεπιστήμη θεωρείται η διαδικασία του «να
παρατηρεί, να πειραματίζεται, να γράφει κ.λ.π. ένας ερευνητής», η
οποία διαδικασία μοιάζει, μεν, επιστημονική σε όλες τις λεπτομέρειές
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της και είναι τυπικά αποδεκτή, αλλά χάνει το περιεχόμενο και την
ουσία της, διότι δεν δίνει αξία στην κατανόηση και στην ελευθερία της
σκέψης που εκδηλώνονται κυρίως με την αμφισβήτηση των
πραγμάτων που έχει κανείς διδαχθεί.
Είναι, λοιπόν, η ψευδοεπιστήμη μια μορφή «τυραννίας της
επιστήμης» από

διάφορους φορείς, π.χ., εκπαιδευτικά ιδρύματα και

επιστημονικά σωματεία, εταιρείες και ενώσεις, οι οποίοι φορείς,
ουσιαστικά, καταδιώκουν αυτόν τον, κατά

Feynman, αληθινά

επιστημονικό τρόπο σκέψης και αμφισβήτησης.
Και,

έτσι,

το

αποτέλεσμα

ενός

τέτοιου

παράλογου

και

συμπλεγματικού μιμητικού μηδενισμού δεν είναι (όπως προανέφερα) η
πρόοδος, αλλά, όπως ο ίδιος ο Feynman επισημαίνει,

η συνεχής

παραγωγή σωρείας «ειδικών» χωρίς ουσιαστική γνώση, ακριβώς ως
αποτέλεσμα αυτής της μιμητικής και επιβαλλόμενης

επιστημονικής

διαδικασίας της ψευδοεπιστήμης. Είναι, δε, πολύ σημαντικό αυτό που
μας υποδείκνυε (και συνεχίζει να υποδεικνύει!) ο ίδιος ο Feynman, ότι,
δηλαδή,

οι εκπαιδευτικοί, σε πρώτη ευκαιρία, οφείλουν να

διδάσκουν την «αμφισβήτηση των ειδικών» (οι οποίοι μπορεί να
σφάλλουν και να καθοδηγούν λανθασμένα!) και, επίσης,

να

ενθαρρύνουν περισσότερο την εμπιστοσύνη στην «κοινή αίσθηση»
και στη «νοημοσύνη της φυσικότητας».
Είναι γνωστή, εξάλλου, αυτή η αναγκαιότητα από την αρχαιότητα.
Διότι οι σπουδαίοι μαθητές, τουλάχιστον, από την εποχή του Θαλή του
Μιλησίου, «δεν αντέγραψαν» τους δασκάλους τους, αλλά, αντίθετα, με
την καλή έννοια του όρου, τους «αμφισβήτησαν». Για να προχωρήσει, δε,
η γνώση, αυτός ήταν και είναι ο πιο σίγουρος τρόπος, ο τρόπος επιδίωξης
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του «νέου, του διαφορετικού, του έτερου» και όχι η επανάληψη του ίδιου
για μιαν ολόκληρη ζωή. Δηλαδή, ήταν και είναι η καινοτομία και όχι η
δημιουργία μιας σχεδόν κενής κόπιας του δασκάλου και άλλης μιας
τέτοιας κόπιας και άλλης μιας κ.ο.κ.. Σ’ αυτήν, ακριβώς, την αλήθεια
αντιπαρατίθεται η ψευδοεπιστήμη, αλλά, και, εν γνώσει τους ή,
χειρότερα, εν αγνοία τους, οι υποστηρικτές-οπαδοί της.
Αξίζει, λοιπόν, να

προβληματισθούμε: Ποιος και γιατί,

πραγματικά, σήμερα διώκει την ψευδοεπιστήμη;

Ή, μήπως,

συμβαίνει, ακριβώς, το αντίθετο; Δηλαδή, αυτός ο ίδιος ο «δήθεν
διώκτης», με πλήρη σύγχυση των εννοιών και χωρίς, δυστυχώς, να
μπορεί να το συνειδητοποιήσει, μάλλον, να υπηρετεί

πιστά την

ψευδοεπιστήμη που επιθυμεί να διώκει και, αφελώς, νομίζει ότι
διώκει (μάλιστα, δε, μέσα από μια, όχι αντικειμενική, αλλά πλήρως
φιλτραρισμένη και δικής του επιλογής εικόνα-αντίληψη του φυσικού
κόσμου)!
Φυσικά, η, εκ διδαχής, γλωσσική αμέλεια, αμορφωσιά και
απρέπεια της συμπεριφοράς συνθέτουν το ανθρώπινο σύμπαν του
καθενός μας. Όμως, πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η προκλητική
επίδειξη τέτοιων ιδιοτήτων και τέτοιας άγνοιας δεν συνιστά απόδειξη
«κακοτεχνιών και δυσπλασιών», γνωστικών και φιλοσοφικών, που θα
μπορούσαν

να

χαρακτηρίζουν,

πέραν

εκπέμποντος!» και όλους τους άλλους.

του

«επιδεικνύοντος-

Και, βεβαίως, μια τέτοια

ενέργεια-πρωτοβουλία του «επιδεικνύοντος-εκπέμποντος», δεν θεωρείται
προτέρημά του από όλους, αλλά μόνον από το κοινό του ίδιου με αυτόν
επιπέδου. Κι’ αυτό και μόνον αυτό δημιουργεί ελπίδα για το μέλλον,
ευτυχώς, των πολλών, πλην αυτού, άλλων!
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Μια οφειλόμενη αναγνώριση στην Αστρονομία και μια
προσφορά στον

υπό εκκόλαψη Ελληνικό Οργανισμό

Διαστήματος
Στο σημείο αυτό, θα μπορούσα να σταματήσω, αλλά δεν θα το
κάνω, διότι υπάρχει και κάτι ακόμη που πρέπει να θυμόμαστε όλοι/ες,
πιστεύω, πολύ σημαντικό, το οποίο, μάλιστα, και σας το υποσχέθηκα
και,

για

τον

ομιλούντα,

είναι

υπόθεση

μιας

ολόκληρης

πανεπιστημιακής ζωής.
Θα με ρωτήσετε (είναι λογικό, εξάλλου): Πώς δικαιολογείται το
περίεργο και ανησυχητικό γεγονός της, πρακτικώς, κυριαρχίας, μέχρι
και τώρα, της απλώς μαθηματικώς προσανατολισμένης κοσμολογικής
έρευνας

επί

της,

επί

πλέον,

και

φυσικώς-αστροφυσικώς

προσανατολισμένης κοσμολογικής έρευνας;
Ποιος μπορεί να φταίει, άραγε, γι’ αυτό και για τα οδυνηρά,
περιθωριακά περιττά και μη αναγκαία, όπως κατ’ επανάληψη ανέφερα,
σχετικά

ερευνητικά

αποτελέσματα

σε

παγκόσμια

κλίμακα;

Οι

διδάσκοντες, οι ερευνητές, η «εξουσία», το ακολουθούμενο σύστημα
διδασκαλίας, το ακολουθούμενο σύστημα χρηματοδότησης της έρευνας;
Μήπως, όλα αυτά; Μήπως, και κάτι άλλο;
Όσον αφορά στην χώρα μας (διότι για το εξωτερικό, βεβαίως,
ισχύουν άλλα !!!), με βάση την μακροχρόνια εμπειρία μου, διδακτική,
ερευνητική και κοινωνική, πιστεύω ακράδαντα, ότι, ιδιαίτερα την
τελευταία εικοσαετία, γι’ αυτήν την κατάσταση, μέχρι και αυτήν την
στιγμή, δεν είναι άμοιρη ευθυνών η συνεχής υποβάθμιση, μέχρι πλήρους
κατάργησής της, της διδασκαλίας της γυμνασιακής και της λυκειακής
Αστρονομίας-Κοσμολογίας και, αναλόγως, της συνεχώς εντεινόμενης
υποβάθμισης της

γυμνασιακής και της λυκειακής Φυσικής και των
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Μαθηματικών. Με αποτέλεσμα την σταδιακή υποκατάσταση της
φυσικής σκέψης των νέων

από την μαθηματική σκέψη και,

νομοτελειακά και δυστυχώς, τελείως από την υπολογιστική και
τεχνολογική σκέψη.
Σαν, με ευθύνη και πρωτοβουλία αποκλειστικά της πολιτείας, να
έχει πέσει μια κατάρα πάνω στις Θετικές Επιστήμες στην χώρα μας!
Είναι, αλήθεια, κρίμα! Εμείς, στην χώρα μας, να καταργούμε την
Αστρονομία στο σχολείο, την ώρα που ο κόσμος όλος κοιτά προς τα
αστέρια (στην κυριολεξία, ο κόσμος όλος, σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία,
Αφρική, Αυστραλία, Ανταρκτική, Εγγύς Διάστημα) !
Επίσης,

αποτελεί

μια

θλιβερή,

και

για

την

«εξουσία»,

πραγματικότητα, ότι οι ευρείες αυτές έννοιες, Φυσική, Αστρονομία,
Διάστημα, διεθνώς, εξ’ αρχής και δομικά, συνιστούν πρωταρχικές,
ουσιαστικές, αναντικατάστατες και εκ των «ων ουκ άνευ» συνιστώσες
του Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος (όπως, βεβαίως και όλων των
άλλων Εθνικών Οργανισμών Διαστήματος!). Πώς είναι δυνατόν, αυτή η
αδιαμφισβήτητη, διεθνώς, πραγματικότητα, όχι, απλώς,

να μην

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, αλλά να μην λαμβάνεται καν υπόψη;
Είναι

εξαιρετικά

απογοητευτικό,

ότι

η

όλη

προσπάθεια

δημιουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος δεν συσχετίζεται
καθόλου με την εν γένει εκπαιδευτική διαδικασία στην χώρα μας, και
σχολική και πανεπιστημιακή.

Η εξουσία πρέπει, γρήγορα, να

συνειδητοποιήσει, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία (και)
της

δημιουργίας

του

Ελληνικού
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Οργανισμού

Διαστήματος,

μακροπρόθεσμα, είναι: «Η νέα γενιά, όχι απλώς να μάθει για την
Αστρονομία, αλλά να μάθει την Αστρονομία».
Μόνον, έτσι θα θεμελιωθεί σε στερεές βάσεις και με προοπτική
και η δημιουργία του Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος. Για την
«εξουσία» είναι πολύ σημαντικό γνώρισμα το να μην κάνει λάθος. Αλλά
είναι ακόμη πιο σημαντικό γνώρισμα, αργά ή γρήγορα (έστω, πού και πού),
να αναγνωρίζει ότι λάθεψε!!! Ζητώ πολλά;
Πάντως,

τον

δρόμο

προς

την

αστρονομική-διαστημική

συνείδηση τον δείχνει η ίδια η ζωή!!!
και στο τίτλο της ομιλίας μου,

Για να γυρίσουμε, όμως,

γενικεύοντάς τον πέραν της Κοσμολογίας, μόνον με τέτοιες νέες
αντιλήψεις, φιλοσοφία και «πιστεύω» είναι δυνατόν να αποφευχθούν
επιστημονικές πλάνες που μας τυραννούν αδίκως, τόσα χρόνια τώρα και,
τουλάχιστον, κοσμολογικά, δεν περιποιούν τιμή για την επιστήμη.
Η

διαμόρφωση και επικράτηση τέτοιων νέων αντιλήψεων και

«πιστεύω», κοσμολογικών και μη, απαιτεί την συνεισφορά όλων, δεν
φτάνουν μερικές ομιλίες.
Όσον

αφορά

στους

αρκετά

μεγαλύτερης

ηλικίας

(εβδομηντάρηδες και…), όπως ο ομιλών, αυτοί, εν πολλοίς, βλέπουν την
εργασία και την προσφορά τους, που, βέβαια, και οι δυο τους είναι,
ίσως, χρήσιμες και αξιοποιήσιμες, ως παράδειγμα, σαν, απλώς, το
«αγκυροβόλι στην ζωή τους».
Οι νεώτεροι, όμως, το πολύ, περίπου, εξηντάρηδες, αποτελούν το
επαγγελματικά και κοινωνικά ενεργό τμήμα της κοινωνίας μας. Αυτό το
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τμήμα, μακριά από πολέμους και τις συνέπειές τους, έζησε την άνοδο
του προσδόκιμου ζωής, του βιοτικού επιπέδου, την φιλελεύθερη
δημοκρατία, την κοινωνική κινητικότητα, την επανάσταση της
επικοινωνίας που της άνοιξε τα μάτια σε όλον τον κόσμο [από την
έγχρωμη οικιακή τηλεόραση και την καλωδιακή ως το Διαδίκτυο,
τον Προσωπικό Υπολογιστή (PC), τα φορητά gadgets). Είναι η γενιά
που έλαβε περισσότερη μόρφωση, που ταξίδεψε, που είδε πιο πολλές
ταινίες, άκουσε περισσότερη μουσική, είχε και έχει πρόσβαση σε
πληροφορία με πολύ λιγότερη διαμεσολάβηση και, με όλα αυτά τα
δεδομένα, τώρα είναι γονείς.
Άρα, κατά τεκμήριον, κυρίως, αυτές οι γενιές που δεν πόνεσαν,
δεν πείνασαν, δεν ορφάνεψαν, δεν πολέμησαν, υποχρεούνται και έχουν
κάθε λόγο να θεωρούνται ως οι καταξιωμένοι δάσκαλοι, βοηθοί και
καθοδηγητές των σημερινών παιδιών (και) στα επιστημονικο-ερευνητικά
όνειρά τους, ιδιότητες που πρέπει, επιβάλλεται να αξιοποιήσουν
αποτελεσματικά για το καλό της νέας γενιάς, με την σωστή
διαπαιδαγώγησή της. Φυσικά, και με την συμμετοχή των παλαιοτέρων,
όπου αυτό εφαρμόζεται.
Τέλος, προς τον ίδιο αυτόν σκοπό, ιδιαιτέρως, εσείς οι νέοι και
νέες μας, εδώ παρόντες/παρούσες ή όχι, απ’ την πλευρά σας, χωρίς να
επηρεάζεσθε από την «περιρρέουσα ατμόσφαιρα απαισιοδοξίας», και
όνειρα για το μέλλον να κάνετε (και πρέπει να κάνετε), και, ως
σεμνοί και επιστημονικά ενήμεροι, πλέον, να είστε αισιόδοξοι/ες,
προσγειωμένοι/ες και υποψιασμένοι/ες.
Θωρακίστε,
κληρονομήθηκε

λοιπόν,

τον

και, κρύψτε

τεράστιο

πολιτισμό

βαθιά στην καρδιά σας,

που

μας

ότι «Ο

μεγαλύτερος εχθρός του εφήβου είναι το ίδιο το εγώ του με διπλάσια
χρόνια».! Αλλά και να μην ξεχνάτε:
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Ποτέ να μην περιορίζεσθε
από την περιορισμένη φαντασία των άλλων!!!,
ότι
Όσο μεγαλύτερα είναι τα εμπόδια,
τόσο πιο πολλή αξία έχει ο τελικός θρίαμβος!!!
αλλά και ότι
Πρέπει να επιδιώκετε την αξία, όχι απλώς, την επιτυχία!!!

Κυρίες και Κύριοι, νέοι και λιγότερο νέοι,
Είμαι ρεαλιστής και εκ φύσεως αισιόδοξος σχετικά με την
πραγματοποίηση των ανωτέρω ονείρων και αντικειμενικών σκοπών (και
των σκοπών αυτής της ομιλίας), την οποία πραγματοποίηση, φαντάζομαι,
οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, επιθυμούμε.
Με αυτόν τον σκοπό, λοιπόν, κλείνω με μερικές ερωτήσεις
γενικότερου προβληματισμού για το μέλλον, αναφερόμενες

και στο

παρόν.
Θέλομε:
-να μην χλευάζουμε την παιδεία και το καλό γούστο;
- να μην μας απασχολεί η, ήδη, από τα σχολεία, αμορφωσιά περί την
Δημοκρατία, ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας;
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-να μην παραβλέπουμε, ότι η χώρα μας

δαπανά μόνο το 3% των

δημόσιων δαπανών για την Παιδεία;
- να μην αμφισβητούμε, ότι η αναβάθμιση της Ανώτατης Παιδείας δεν θα
λάβει χώρα, αν δεν ζητηθούν ευθύνες από την ακαδημαϊκή κοινότητα;
-να μην αμφισβητούμε, ότι το καινούργιο στην πολιτική θα υπάρξει, όταν
εμφανισθεί πειστική πρόταση για μια ριζικά καινούργια οργάνωση και
λειτουργία του σχολείου και του πανεπιστημίου;
Θέλομε:
-να μην υποκαθιστούμε την πολιτική από τις εντυπώσεις;
-να μην ειρωνευόμαστε τις αρχές της προόδου, μάλιστα, ακολουθώντας
θλιβερές φιγούρες αυτοκαταργημένης αξιοπρέπειας;
-να μην εθελοτυφλούμε μπροστά στο προφανές και αληθές;
-να μην έχουμε σύμπλεγμα (κόμπλεξ) απέναντι στην αστική ζωή και να
αντιμετωπίζουμε την ευπρέπεια σαν περιττή πολυτέλεια;
-να μην έχουμε εμπάθεια για και να εκτιμούμε τις

ιστορικές και

παραδοσιακές αξίες μας;
- να μην διαφωνούμε, ότι ο τρόπος ζωής των αρχόντων γίνεται νόμος για
τους υπηκόους;
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-να μην αναγνωρίζουμε την βλακεία ως ισότιμο συστατικό των
κοινωνιών;
Και, τέλος, θέλομε να μην υποτιμούμε, αλλά, αντίθετα, μακριά από
αισθήματα οποιασδήποτε μορφής αρχαιοπληξίας, να βρίσκουμε συνέχεια
επιχειρήματα (όπως μας διδάσκουν οι ξένοι, δυστυχώς!), για να αγαπούμε
και να προστατεύουμε την ιστορία μας, αλλά και την γλώσσα μας, μια
γλώσσα, η οποία, βεβαίως,

έχει την δική της αξία, διότι μπορεί να

γεννήσει και να υπερασπιστεί την σκέψη και τις ευαισθησίες ενός πολίτη
του 21ου αιώνα;
Τα θέλομε όλα αυτά και άλλα τόσα για την Κοσμολογία και
πέρα από την Κοσμολογία;
Τα θέλομε Όλοι;
Πραγματικά, Όλοι;

Σας ευχαριστώ πολύ! Συνεχίζομε έξω.

Ν. Κ. Σπύρου,
Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2019,
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
«ΝΟΗΣΙΣ»
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