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Περίληψη  

Ἡ ἀντίληψη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων ἀναφορικά μέ τόν φυσικό κόσμο καί τό Σύμπαν 

χαρακτηρίστηκε ἀπό τήν ἀποδοχή τῆς ὕπαρξης τῶν τεσσάρων βασικῶν στοιχείων (πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, 

γῆ). Πέραν αὐτῶν ὅμως γίνεται λόγος καί γιά ἕνα πέμπτο στοιχεῖο, τόν αἰθέρα, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὅτι 

γεμίζει τόν  συμπαντικό χῶρο καί μάλιστα ἡ φύση τοῦ εἶναι ἀνώτερη. Στήν παροῦσα ἐργασία θά γίνει 

λόγος γιά τίς ἀπόψεις περί αἰθέρα πού ἐκφράζονται στήν ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία καί ἰδιαίτερα στά 

ἀριστοτελικά κείμενα, ἐνῶ στήν συνέχεια θά ἐξετασθοῦν οἱ ἐπιστημονικές ἀπόψεις περί τοῦ στοιχείου 

αὐτοῦ. Συγκεκριμένα, θά μελετηθοῦν οἱ ἀντιρρήσεις τοῦ Χριστιανοῦ ὑπομνηματιστῆ τοῦ Ἀριστοτέλη, 

τοῦ Ἰωάννη Φιλοπόνου, ἀλλά καί οἱ προσπάθειες «ἀναβίωσης» τῆς θεωρίας τοῦ αἰθέρα, ὡς μέσον 

ὅμως τῆς διάδοσης τοῦ φωτός ἀπό τόν Καρτέσιο καί τόν Huygens. Ἀκολούθως θά περιγραφεῖ τό 

πείραμα Michelson-Morley πού ὁδήγησε στήν ἀπόρριψη τῆς ὕπαρξης τοῦ αἰθέρα. Παρόλα αὐτά τό 

ἀρχαῖο ἐρώτημα περί ἐνός στοιχείου πού πληροί ὁλόκληρο τό Σύμπαν κυριαρχεῖ ἀκόμη καί σήμερα, 

ὅπου γίνεται λόγος γιά τήν μυστηριώδη σκοτεινή ὕλη, ἡ ὁποία ἄν καί δέν μπορεῖ νά παρατηρηθεῖ, 

ἐντούτοις γεμίζει τόν συμπαντικό χῶρο καί θεωρεῖται ὅτι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στήν 

δημιουργία τοῦ Σύμπαντος. 

 

Λέξεις κλειδιά: αιθέρας, Michelson-Morley experiment, Αριστοτέλης, Huygens, σκοτεινή ύλη 

 

Abstract  

The ancient Greek perception of Universe was characterized by the belief in the existence of a superior 

element -aether- which permeates the cosmic space. Aether was already reported by the Orphics as the 

element that forms the stars and the sky. Later Plato and Aristotle stressed the superior nature. 

However physicists of the 17th century. Considered aether just as the light diffusion body, a 

hypothesos which was not confirmed by the experiments. Although the idea of a material that fills the 

cosmic space preserved from ancient times to the present day, where it talks about dark matter in the 

Universe, which although not observed, it is thought to contribute to the mass of galaxies. 
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Εἰσαγωγή 

Ἡ ἀντίληψη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων ἀναφορικά μέ τόν φυσικό κόσμο καί 

τό Σύμπαν χαρακτηρίστηκε ἀπό τήν ἀποδοχή τῆς ὕπαρξης τῶν τεσσάρων βασικῶν 

στοιχείων (πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, γῆ). Πέραν αὐτῶν ὅμως γίνεται λόγος καί γιά ἕνα πέμπτο 

στοιχεῖο, τόν αἰθέρα, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὅτι γεμίζει τόν  συμπαντικό χῶρο καί 

μάλιστα ἡ φύση τοῦ εἶναι ἀνώτερη. Στήν παροῦσα ἐργασία θά γίνει λόγος γιά τίς 

ἀπόψεις περί αἰθέρα πού ἐκφράζονται στήν ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία καί ἰδιαίτερα 

στά ἀριστοτελικά κείμενα, ἐνῶ στήν συνέχεια θά ἐξετασθοῦν οἱ ἐπιστημονικές 

ἀπόψεις περί τοῦ στοιχείου αὐτοῦ. Συγκεκριμένα, θά μελετηθοῦν οἱ ἀντιρρήσεις τοῦ 

Χριστιανοῦ ὑπομνηματιστῆ τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ Ἰωάννη Φιλοπόνου, ἀλλά καί οἱ 

προσπάθειες «ἀναβίωσης» τῆς θεωρίας τοῦ αἰθέρα, ὡς μέσον ὅμως τῆς διάδοσης τοῦ 

φωτός ἀπό τόν Καρτέσιο καί τόν Huygens. Ἀκολούθως θά περιγραφεῖ τό πείραμα 
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Michelson-Morley πού ὁδήγησε στήν ἀπόρριψη τῆς ὕπαρξης τοῦ αἰθέρα. Παρόλα 

αὐτά τό ἀρχαῖο ἐρώτημα περί ἐνός στοιχείου πού πληροί ὁλόκληρο τό Σύμπαν 

κυριαρχεῖ ἀκόμη καί σήμερα, ὅπου γίνεται λόγος γιά τήν μυστηριώδη σκοτεινή ὕλη, 

ἡ ὁποία ἄν καί δέν μπορεῖ νά παρατηρηθεῖ, ἐντούτοις γεμίζει τόν συμπαντικό χῶρο 

καί θεωρεῖται ὅτι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στήν δημιουργία τοῦ Σύμπαντος. 

 

 

1. Περί τοῦ αἰθέρα στήν ἑλληνική ἀρχαιότητα 

Ἡ ἀντίληψη γιά τήν ὕπαρξη ἐνός ὑλικοῦ πού πληροί ὁλόκληρο τό Σύμπαν δέν 

καθιερώθηκε ἀπό τόν Ἀριστοτέλη, ἦταν γνωστή στήν ἑλληνική φιλοσοφική 

παράδοση ἤδη ἀπό προγενέστερες ἐποχές.  Ἡ πρώτη ἀναφορά γίνεται στούς 

ὀρφικούς ὕμνους, ὅπου ἀναφέρεται πώς ὁ αἰθέρας διαθέτει τό ὑψηλόν κράτος τοῦ 

Διός, ἀλλά καί μέρος τῶν ἄστρων, τοῦ Ἡλίου καί τῆς Σελήνης. Ἐπιπλέον ὁ αἰθέρας 

ἀποτελεῖ σπινθήρα τῆς ζωῆς, εἶναι ὁρατός ἀπό ψηλά, ἀποτελεῖ τό πρῶτο στοιχεῖο τοῦ 

κόσμου καί φέγγει μέ τά ἄστρα. Ἑπομένως ὁ αἰθέρας φαίνεται ὅτι: 1) «γεμίζει» τόν 

οὐρανό.  2) εἶναι πρωταρχικό στοιχεῖο. 3) σέ αὐτόν ὀφείλεται καί τό φῶς τῶν 

ἄστρων
1
. 

    Ἀκόμη καί στήν ἐποχή τῶν Προσωκρατικῶν φιλοσόφων, ὁ Ἀναξαγόρας 

χρησιμοποιεῖ τόν ὄρο αἰθήρ ἀντί τοῦ πυρός (οὗ καλῶς κατά τόν Ἀριστοτέλη), 

προκειμένου νά ὀνομάσει τόν ἀνωτάτω τόπον πού βρίσκεται πέρα ἀπό τά τέσσερα 

στοιχεῖα (πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, γῆ).  Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁ Ἀναξαγόρας διαχωρίζει τόν 

κόσμο σέ δυό ζῶνες, αὐτή τῶν τεσσάρων στοιχείων καί τήν ζώνη τοῦ αἰθέρα.  

Πρωτεύουσα θέση στόν αἰθέρα ἀποδίδει καί ὁ Πλάτων, ὁ ὁποῖος  ἔχοντας υἱοθετήσει  

προγενέστερες ἀντιλήψεις περί τῆς ὕπαρξης τῶν τεσσάρων στοιχείων τοῦ κόσμου
2
, 

προσθέτει ὅτι ὁ αἰθέρας εἶναι τό καθαρότερο μέρος τοῦ ἀέρα 
3
.Ὁ Πλάτων μάλιστα, ὁ 

ὁποῖος ἔχει συνδέσει στό ἔργο τοῦ τά τέσσερα μέ τά πολύεδρα, ἀποδίδει σύμφωνα μέ 

τόν Πρόκλο στό πέμπτο στοιχεῖο τό πενταγωνικό δωδεκάεδρο, μέ τό ὁποῖο ὁ Θεός, 

ὅπως περιγράφεται στόν  Τίμαιο, διαμόρφωσε τόν οὐρανό 
4
. 

    Ἀναφερόμενος ὁ Ἀριστοτέλης στήν ἔννοια τοῦ αἰθέρα,  ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἴδια ἡ 

ἐτυμολογία τῆς λέξης αἰθήρ, παραπέμπει στήν ἔννοια τῆς κίνησης (θείν ἀεί)  καί 

ἰδιαιτέρως τῆς αἰωνίας κίνησης
5
. Ἐξ’ ὁρισμοῦ λοιπόν ὁ αἰθέρας συνδέεται μέ τήν 

κίνηση καί ἰδιαίτερα μέ τήν κυκλική  κίνηση τῶν οὐρανίων σωμάτων. Εἶναι 

χαρακτηριστικό ὅμως ὅτι ὁ αἰθέρας ὀνομάζεται ἀπό τόν φιλόσοφο καί πρώτον σῶμα, 

γεγονός πού δηλοί τήν ἀνωτερότητά του ἐν σχέσει πρός τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα
6
, όπως 

ακριβώς αναφέρεται και στον ορφικό ύμνο. 

   Βασικό στοιχεῖο τοῦ κοσμολογικοῦ συστήματος τοῦ Ἀριστοτέλη εἶναι ὁ χωρισμός 

τοῦ κόσμου σέ ὑπερσελήνιο καί ὑποσελήνιο χῶρο, γεγονός πού παραπέμπει καί στίς 

                                                             
1 Ύμνος 5, Αιθέρος θυμίαμα 
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6
 Ό.π. 272b, 15. και 270 a, 8. 



ἀπόψεις τοῦ Ἀναξαγόρα ἀλλά καί στούς ὀρφικούς ὕμνους.  Ὁ ὑπερσελήνιος χῶρος 

πού ἀποκαλεῖται ὡς ὁ  κόσμος ὁ περί τᾶς ἄνω φορᾶς, εἶναι πλήρης ἀπό τόν αἰθέρα
7
,   

γεγονός πού καταδεικνύει τήν διαφορά τοῦ ὑπερσελήνιου ἀπό τόν ὑπερσελήνιο χῶρο.  

Ἀκόμη καί ὁ ὑποσελήνιος χῶρος ὅμως δέν εἶναι ἑνιαῖος, καθώς χωρίζεται μέ τήν 

σειρά του σέ τέσσερις ὁμόκεντρες σφαῖρες, οἱ ὁποῖες προσδιορίζονται ἡ καθεμία ἀπό 

ἕνα ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων (πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, γῆ)
8
 (εἰκόνα 1).  

 

 
 

Εἰκόνα 1: ἡ διαίρεση τοῦ κόσμου κατά τόν Ἀριστοτέλη 

Πηγή: what-when-how.com 

 

 

Ἐν προκειμένῳ, ἕνας ὑπομνηματιστής τοῦ ἀριστοτελικοῦ ἔργου, ὁ Ὀλυμπιόδωρος 

(500-570),  κάνει λόγο περί διαφορετικῆς κατασκευῆς τῶν οὐρανίων, ἐν σχέσει μέ τά 

σώματα πού σύγκεινται ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων
9
. Ὁ αἰθέρας ἐπιπλέον 

χαρακτηρίζεται ὡς ποιητικό αἴτιο, μέ τά ὑπόλοιπα τέσσερα στοιχεῖα νά θεωροῦνται 

ὡς ὑλικά αἴτια, γεγονός πού δηλοί τήν ἀνώτερη φύση τοῦ ἐν σχέσει πρός αὐτά
10

. 

 

2. Ἐπιστημονικές ἀντιλήψεις περί τοῦ αἰθέρα 

Ἡ ὑπόθεση τῆς ὕπαρξης τοῦ αἰθέρα κατά τήν Βυζαντινή περίοδο εἶχε ἀπορριφθεῖ ἀπό 

τούς Χριστιανούς διανοητές καί ἰδιαίτερα ἀπό τόν Ἰωάννη  Φιλόπονο .  Ἡ κριτική 

τοῦ Φιλοπόνου σχετικά μέ τόν αἰθέρα ἐκκινεῖ ἀπό τήν θεώρησή του ὡς αἰτίου 

κινήσεως, καθώς κατά τόν φιλόσοφο τό αἴτιο κινήσεως τοῦ οὐρανοῦ ἀνάγεται στόν 

Θεό
11

. Ἐπιπλέον, ἡ ταύτισή του μέ θειότατες καί μακαριότατες φύσεις τόν τοποθετεῖ 

ἐκτός γενέσεως καί φθορᾶς
12

. Τό γεγονός λοιπόν ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης δέν ἀποδίδει τό 

αἴτιο κινήσεως τοῦ οὐρανοῦ στόν Θεό,  ἀλλά σέ ἕνα ὑλικό στοιχεῖο, -τόν αἰθέρα- δέν 

εἶναι συμβατό μέ τήν πίστη τοῦ Φιλοπόνου στήν μοναδικότητα τοῦ Θεοῦ ὡς 

                                                             
7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μετεωρολογικά, 339b, 16. 
8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Περί Ουρανού, 308b κ.ε. 
9 ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΣ, Εις Μετεωρολογικά,. σ.20, 17-24. 
10 Ό.π. 2, 19-23. 
11 ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ, Μωϋσ. σ.28, 20-29, 9. 
12 ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ, Π. Γεν. Φθορ, 67,17 



δημιουργοῦ του κόσμου
13

. Ἐφόσον ἐπίσης ὁ αἰθέρας εἶναι πρῶτος ἐν σχέσει πρός ὅλα 

τά ἄλλα στοιχεῖα, ἀναγκαστικά θά ἀποτελεῖ καί τό αἴτιο δημιουργίας τους μέ 

συνέπεια νά διαθέτει τά χαρακτηριστικά τῆς ἀρχῆς
14

. Κατόπιν τούτου, ὁ Φιλόπονος 

εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἀναζητήσει μία διαφορετική αἰτία πού προσδίδει τήν κίνηση 

στόν οὐρανό. Ἄλλωστε γιά ἕναν Χριστιανό συγγραφέα θά ἦταν ἀδιανόητο τό αἴτιο 

δημιουργίας ἀλλά καί κίνησης τοῦ κόσμου νά ἀναζητηθεῖ σέ κάτι πέραν τοῦ Θεοῦ. 

Ὡστόσο στήν δυτική Εὐρώπη ἡ θεωρία τοῦ αἰθέρα ὄχι μόνο ἦταν ἀποδεκτή, ἀλλά 

ἦταν γνωστός καί μέ τό ὄνομα quintessence (πεμπτουσία), ἐνῶ ἐθεωρεῖτο ὡς τό 

στοιχεῖο πού ἀποτελοῦσε τά οὐράνια σώματα. 

   Ἀπό τόν 17ο αἰώνα ὅμως, ἡ συζήτηση γιά τόν αἰθέρα ἐπανῆλθε στό προσκήνιο, 

ὅταν ὁ Καρτέσιος (Rene Descartes, 1596-1650) τάχθηκε ὑπέρ τῆς ὕπαρξης ἐνός 

λεπτοῦ εἴδους ὕλης πού διαπερνᾶ ὅλα τά οὐράνια σώματα, ἐνῶ προκαλεῖ καί 

στροβιλώδεις κινήσεις ἀπό τίς ὁποῖες προέρχονται καί οἱ τροχιές τῶν πλανητῶν.  Μέ 

αὐτόν τόν τρόπο ὁ Καρτέσιος προσπάθησε νά ἑρμηνεύσει τόν αἰθέρα ὡς τό μηχανικό 

αἴτιο πού προκαλεῖ τίς φυσικές λειτουργίες ὅπως ἡ βαρύτητα, ἐνῶ συγχρόνως 

συμβάλλει καί στήν διάδοση τοῦ φωτός. Ἑπομένως ὁ Καρτέσιος ἐντάσσει στήν 

κοσμολογία τόν αἰθέρα, ἔχοντας κατά νοῦ ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ ὕπαρξη ἐνός φορέα 

γιά φυσικά φαινόμενα ὅπως ἡ βαρύτητα καί τό φῶς
15

.  Τό κοινό σημεῖο μέ τίς 

ἀπόψεις τοῦ Ἀριστοτέλη, ἀσφαλῶς καί ἀποτελεῖ ἡ παραδοχή ἐνός ὑλικοῦ πού 

διαπερνᾶ τόν οὐράνιο χῶρο καί ἀπό τό ὁποῖο ἀποτελοῦνται τά ἄστρα, χωρίς ὅμως ὁ 

Ἀριστοτέλης νά ἀναφέρεται στόν ρόλο τοῦ ὡς φορέα τοῦ φωτός.  

    Τό 1690 ὅμως ὁ Christian Huygens (1629-1695)  δημοσίευσε τήν Πραγματεία περί 

τοῦ φωτός (Traite de la lumiere) στήν ὁποία ὑποστήριζε, ὅτι ὅπως τά ἠχητικά κύματα 

ἔχουν σάν μέσο διάδοσης τόν ἀέρα, ἔτσι καί τά κύματα τοῦ φωτός χρειάζονται ἕνα 

ἀντίστοιχο μέσο, τόν αἰθέρα. Ἤδη μάλιστα ἡ ὑπόθεσή του περί τῆς κυματικῆς φύσης 

τοῦ φωτός ἐπιβεβαιώθηκε  τόν 19ο αἰώνα χάρη στά πειράματα τοῦ Hertz ἀλλά καί 

τῆς παρατηρήσεις τοῦ Maxwell πού ὁδήγησαν στήν ἐνοποίηση τοῦ ἠλεκτρισμοῦ καί 

τοῦ μαγνητισμοῦ.  Ἐφόσον λοιπόν εἴμαστε σέ θέση νά παρατηροῦμε τόν Ἥλιο καί 

τούς ἀστέρες, τότε εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ὕπαρξη αὐτῆς τῆς αἰθέριας ὕλης
16

.Ἀνάλογο 

προβληματισμό εἶχε ἐκφράσει καί ὁ Νεύτων (Isaac Newton, 1643-1727), ὁ ὁποῖος ἄν 

καί δεχόταν τήν σωματιδιακή φύση τοῦ φωτός, ἐντούτοις δέν ἀπέκλειε τό ἐνδεχόμενο 

ἀλληλεπίδρασης τῶν σωματιδίων αὐτῶν μέ ἕνα ὑλικό ὅπως ὁ αἰθέρας
17

.   

    Ἀπό τά παραπάνω φαίνεται ὅτι οἱ ἐπιστήμονες θεώρησαν τόν αἰθέρα ὄχι ἁπλῶς ὡς 

τό ὑλικό πού ἀποτελεῖ τά οὐράνια σώματα, ἀλλά ὡς ἕνα μέσο διάδοσης τοῦ φωτός, 

παρά τό γεγονός ὅτι οἱ μετρήσεις τοῦ Maxwell γιά τό ἠλεκτρομαγνητικό κύμα δέν 

προϋπέθεταν τήν ὕπαρξη μέσου διάδοσης τοῦ φωτός. Ἔτσι γίνεται λόγος περί 

φωτοφόρου αἰθέρα (luminiferous ether), ὁ ὁποῖος ὑπάρχει σέ ὅλο τόν χῶρο, μέ τά ἴδια 

τά φωτεινά κύματα νά ἀποτελοῦν ταλαντώσεις τοῦ ὑλικοῦ αὐτοῦ. Ἐπιπλέον ὁ αἰθέρας 

θά ἔπρεπε: 1) νά μήν ἐπηρεάζει τήν κίνηση συμπαγῶν ἀντικειμένων (λ.χ. πλανῆτες). 

                                                             
13 ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ, (2011), σ.111-112. 
14 ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ, Μωϋσ. 9, 2. 
15 Βλ. CUSHING 2003, σσ. 239 κ.ε. 
16 KRAUSS, (2006), σσ. 51-53. 
17

 Βλ. εκτενώς, HALL & HALL (eds) pp.189-191. 



2) οἱ νόμοι τοῦ ἠλεκτρομαγνητισμοῦ θά ἔπαιρναν τήν ἁπλούστερη μορφή τους σέ ἕνα  

σύστημα ἀναφορᾶς πού ἀκινητεῖ σέ σχέση μέ τόν αἰθέρα, ἑπομένως θά εἶναι ἕνα 

ἀπόλυτο σύστημα ἀναφορᾶς
18

. Ὅπως εἶναι φανερό, ἡ προσέγγιση αὐτή τοῦ αἰθέρα δέν 

ἔχει καμία σχέση μέ αὐτήν τοῦ Ἀριστοτέλη. 

 

3. Τό πείραμα Michelson-Morley 

Προκειμένου νά τεκμηριωθεῖ ἡ ὑπόθεση τῆς ὕπαρξης τοῦ αἰθέρα, οἱ Michelson καί 

Morley πραγματοποίησαν τό 1887 τό ὁμώνυμο πείραμα 
19

. Βασική ὑπόθεση τοῦ 

πειράματος πού διενεργήθηκε μέ τήν βοήθεια ἐνός συμβολόμετρου, ἦταν 

προσδιορισμός τῆς κίνησης τῆς μέσω τοῦ αἰθέρα (εἰκόνα 2). 
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Εἰκόνα 2: τό συμβολόμετρο τῶν Michelson-Morley. 

Πηγή: scienceworld.wolfram.com 

 

Σύμφωνα μέ τό πείραμα μία μονοχρωματική δέσμη φωτός πού ξεκινᾶ ἀπό μία πηγή 

(source) χωρίζεται στά 2 ἀπό ἕνα ἠμιεπαργυρωμένο κάτοπτρο (beamsplitter) μέ γωνία 

45°). Ἐν συνεχείᾳ προσκρούει σέ δυό κάτοπτρα, (mirror και mirror 2), ἀνακλᾶται καί 

ἐπιστρέφει στό ἠμιεπαργυρωμένο κάτοπτρο, ἀπό τό ὁποῖο καταλήγει στόν ἀνιχνευτή. 

Ὁ ἀνιχνευτής (detector) λαμβάνει πληροφορίες καί ἀπό τά δυό κάτοπτρα, ἀπό τά 

ὁποία προσπίπτει τό μισό κάθε ἀκτίνας, με συνέπεια να δημιουργούνται κροσσοί 

                                                             
18 SERWAY et al. (2007), σσ. 5-10. 
19 Βλ. ἀναλυτικά τήν ἐργασία τους, MICHELSON, A. A.& MORLEY, E.W. (1887). “On the Relative 

Motion of the Earth and Luminiferous Aether” American Journal of Science, No 223, November 1887. 



συμβολής. Ἡ ἔνταση τῆς ἀκτινοβολίας πού θά καταγράφει ὁ παρατηρητής θά εἶναι 

συνάρτηση τῆς σχέσης τῶν δυό φάσεων τῶν ἀκτίνων, οἱ ὁποῖες ἦταν σέ φάση πρίν 

τόν διαχωρισμό τους. Σέ περίπτωση πού ὑπάρξει ὁποιαδήποτε ἀλλαγή στήν 

ἀπόσταση πού διανύσει κάθε ἀκτίνα, τότε ἡ φάση της θά μεταβληθεῖ καί αὐτό θά 

γίνει ἀντιληπτό ἀπό τόν παρατηρητή. Ἐπιπλέον ἡ κίνηση τῆς Γῆς μέσω τοῦ αἰθέρα (ἡ 

ὁποία θεωρεῖται εὐθυγραμμισμένη μέ ἕνα ἐκ τῶν δυό σκελῶν τῆς συσκευῆς) θά 

ἰσοδυναμεῖ μέ τήν περίπτωση ροῆς τοῦ αἰθέρα (U) στήν ἀντίθετη κατεύθυνση. Στήν 

περίπτωση αὐτή ἡ ταχύτητα τοῦ φωτός πού πλησιάζει τό κάτοπτρο 2 (mirror 2) 

μετρούμενη ἀπό τό σύστημα ἀναφορᾶς (Γῆ) θά πρέπει νά εἶναι  c-u σύμφωνα μέ τόν 

κανόνα πρόσθεσης ταχυτήτων τοῦ Γαλιλαίου, ἐνῶ ὅταν ἀπομακρύνεται ὕστερα ἀπό 

τήν ἀνάκλαση θά πρέπει νά εἶναι c+u. Στό πείραμα ὅμως δέν παρατηρήθηκε καμία 

μεταβολή τῶν κροσσῶν συμβολῆς καί φυσικά καμία διαφορά στήν ταχύτητα τοῦ 

φωτός. Ἀκόμη μάλιστα καί σέ πειράματα πού πραγματοποιήθηκαν σέ ἄλλα 

ἐργαστήρια καί συνθῆκες, ποτέ δέν ἀνιχνεύθηκε μεταβολή τῶν κροσσῶν. 

    Τό βασικό συμπέρασμα πού προκύπτει ἀπό τό πείραμα Michelson-Morley εἶναι ὅτι 

δέν ὑπάρχει καμία διαφορά  στήν ταχύτητα τοῦ φωτός, εἴτε συμπεριληφθεῖ στό 

πείραμα ὁ παράγων «αἰθέρας» εἴτε ὄχι. Ἑπομένως ἡ ἰδέα τοῦ αἰθέρα ὡς φορέα τῆς 

διάδοσης τοῦ φωτός εἶναι περιττή. Ἡ διαπίστωση αὐτή ὁδήγησε τόν Ἀϊνστάιν στό νά 

διατυπώσει τά δυό βασικά ἀξιώματα τῆς Εἰδικῆς Θεωρίας τῆς Σχετικότητας (ΕΘΣ):  

    1) ἡ ταχύτητα τοῦ φωτός στό κενό εἶναι πάντα c=299.792.458 m/s, σέ ὅλα τά 

ἀδρανειακά συστήματα ἀναφορᾶς.  

    2) οἱ νόμοι τῆς φυσικῆς εἶναι ἴδιοι σέ ὅλα τά ἀδρανειακᾶ συστήματα ἀναφορᾶς. 

Κατά συνέπεια, ὁποιοσδήποτε μετρήσει τήν ταχύτητα τοῦ φωτός ἀπό ὁποιοδήποτε 

σύστημα δέν θά παρατηρήσει καμία διαφορά. 

    Η ΕΘΣ ἔχει σάν βασική της παράμετρο ὅτι  δέν ὑπάρχει στήν πραγματικότητα ἕνας 

παγκόσμιος, ἀπόλυτος καί μαθηματικός χρόνος καί χῶρος, ὅπως εἶχε ὑποστηριχθεῖ 

ἀπό τόν Νεύτωνα. Κατά συνέπεια, ὅλες οἱ μετρήσεις χρονικῶν διαστημάτων 

ἐξαρτῶνται ἀπό τόν παρατηρητή. Στήν ΕΘΣ ἄλλωστε ἔχει παρατηρηθεῖ τό φαινόμενα 

τῆς διαστολῆς τοῦ χρόνου κατά τό ὁποῖο ἕνα κινούμενο ρολόϊ εἶναι πιό ἀργό ἀπό ἕνα 

ἀκίνητο ρολόϊ, γεγονός πού σημαίνει ὅτι ἡ ταχύτητα μεταβάλλει καί τήν ἀντίληψη 

τοῦ χρόνου. Ἐπιπλέον παρατηρεῖται  καί τῆς συστολῆς  τοῦ μήκους, κατά τό ὁποῖο 

ἕνα ἀντικείμενο πού κινεῖται μέ ταχύτητα u ἔχει μετρούμενο μῆκος μικρότερο ἀπό τό 

μῆκος ἠρεμίας τοῦ (ἰδιομῆκος), κάτι πού συμβαίνει μόνο κατά τήν διεύθυνση τῆς 

κίνησης
20

.Ἰδιαίτερα μάλιστα, ἡ διαστολή τοῦ χρόνου πού συνεπάγεται ὅτι κάθε 

παρατηρητής ἔχει τήν δική του ἀντίληψη περί χρόνου, εἶναι ἀντίθετη ἀκόμη καί πρός   

τήν ἀριστοτελική θεωρία περί χρόνου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπόλυτα ὁμοιόμορφος γιά ὅλα 

τά ὄντα
21

. 

    Εἶναι σαφές ἀπό τά παραπάνω, ὅτι ἡ ἀπόρριψη τῆς ὕπαρξης τοῦ αἰθέρα μέ τήν 

μορφή τοῦ φορέα διάδοσης τοῦ φωτός, εἶχε σημαντική ἐπίπτωση στήν ἐξέλιξη τῆς 

Φυσικῆς. Ὁ λόγος ἔγκειται στό ὅτι ὑπῆρξε ἕνα σημαντικό βῆμα γιά τήν διατύπωση 

τῆς Θεωρίας τῆς Εἰδικῆς Σχετικότητας, ἡ ὁποία ἔμελλε νά ἀλλάξει τόν τρόπο μέ τόν 
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 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Φυσ. 223 b, 12. Βλ. και KALACHANIS et al. (2013).  



ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος ἀντιλαμβάνεται τήν φύση, καθώς κατέδειξε καί τά περιορισμένα 

ὅρια τῆς Νευτώνειας Μηχανικῆς. 

 

 

 

4. Ἡ σκοτεινή ὕλη 

Παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα δέν τεκμηρίωσε τήν ὕπαρξη τοῦ αἰθέρα 

ὡς μέσου διάδοσης τοῦ φωτός -πόρισμα πού δέν σχετίζεται μέ τά χαρακτηριστικά τοῦ 

αἰθέρα πού περιέγραψε ὁ Ἀριστοτέλης-, ἐντούτοις ἡ πεποίθηση περί τῆς ὕπαρξης 

ἐνός ὑλικοῦ πού «γεμίζει» τόν συμπαντικό χῶρο ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται. 

Ἐνδεικτικό αὐτοῦ τοῦ γεγονότος εἶναι ἡ ἀνακάλυψη τῆς κοσμικῆς ἀκτινοβολίας 

ὑποβάθρου ἀπό τούς ἀστρονόμους Penzias καί Wilson, τοῦ «ἀποήχου» τῆς Μεγάλης 

Ἔκρηξης, ἐπιβεβαιώνοντας  ἔτσι τήν ὑπόθεση τοῦ G. Gamov σχετικά μέ τό «ἴχνος» 

πού εἶχε ἀφήσει ἡ Μεγάλη Ἔκρηξη (εἰκόνα 3). 

 
Εἰκόνα 3: Στήν εἰκόνα διακρίνεται ἡ λεπτομέρεια στήν καταγραφή τῆς κοσμικῆς 

ἀκτινοβολίας ὑποβάθρου ἀπό τούς Penzias & Wilson, καθώς καί ἀπό τούς δορυφόρους 

COBE καί WMAP. 

Πηγή: Wikipedia 

 

Ἡ ἀκτινοβολία μέλανος σώματος τῆς ὁποίας ἡ θερμοκρασία ἀντιστοιχεῖ σέ 2,73 Κ 

προέρχεται ἀπό ὁλόκληρο τό Σύμπαν, ἐνῶ παρουσιάζει μία σχετική ἰσοτροπία. 

Ὑποστηρίζεται ἐπίσης, αὐτό τό κοσμικό ὑπόβαθρο ἔχει ἕναν ρόλο παρόμοιο μέ αὐτόν 

τοῦ αἰθέρα, καθώς μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς σύστημα ἀναφορᾶς γιά τήν τοπική 

κίνησή μας (κίνηση τῆς Γῆς γύρω ἀπό τόν Ἥλιο, κίνηση τοῦ Ἡλίου στόν Γαλαξία καί 

τοῦ Γαλαξία ἐν σχέσει πρός τούς γαλαξίες τῆς Τοπικῆς Ὁμάδας) σέ σχέση μέ τήν 

κίνηση γειτονικῶν γαλαξιῶν, καθώς ἔχει καταγραφεῖ μία αὔξηση τῆς θερμοκρασίας 

πρός μία κατεύθυνση, μέ ταυτόχρονη μείωση πρός τήν ἀντίθετη. Ἄν καί ἡ  κοσμική  

ἀκτινοβολία ὑποβάθρου «γεμίζει» ὁλόκληρο τό Σύμπαν, ἐντούτοις δέν μπορεῖ νά 

σχετισθεῖ μέ τόν αἰθέρα ὡς φορέα μετάδοσης τοῦ φωτός.  

    Ἡ περίπτωση ὅμως τῆς ἀκτινοβολίας ὑποβάθρου δείχνει ὅτι ὁ συμπαντικός χῶρος 

δέν εἶναι κενός, ἀλλά ἀντιθέτως εἶναι γεμάτος ἀπό ἕνα ὑλικό τό ὁποῖο εἶναι ἀπρόσιτο 

στίς αἰσθήσεις μας ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι καί τό φιλοσοφικό ἀξίωμα περί τῆς 



ἀνυπαρξίας τοῦ κενοῦ. Ήδη μάλιστα από το 1930 ο Paul Dirac έκανε λόγο σχετικά με 

το «κενό» μηδενικής ενέργειας το οποίο στην πραγματικότητα διαθέτει μη 

παρατηρήσιμα σωματίδια (θάλασσα Dirac). Στό σημεῖο αὐτό ἄν αὐξήσουμε τήν 

ἐνέργεια τοῦ σωματιδίου, τότε θά ἀναδυθεῖ ἀπό τό «κενό» ἕνα πραγματικό 

ἠλεκτρόνιο, ἐνῶ στήν θέση του θά δημιουργηθεῖ μία ὀπή, ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ σέ ἕνα 

σωματίδιο μάζας ἴσης μέ τοῦ ἠλεκτρονίου, ἀλλά μέ ἀντίθετο φορτίο (+).  Ἐφόσον 

στόν μικρόκοσμο κενό δέν ὑπάρχει παρά μόνο ἐνέργεια, θά μποροῦσε καί στόν 

μεγάκοσμο νά ἰσχύει κάτι ἀνάλογο. 

   Οἱ παρατηρήσεις τῶν ἀστρονόμων στό Σύμπαν ἔχουν δείξει πώς στήν 

πραγματικότητα τό μέρος του πού βλέπουμε δέν ἀποτελεῖ τήν ὕλη τοῦ στό σύνολό 

της, παρά μόνο τό 5%. Τό 68 % ἀποδίδεται στήν σκοτεινή ἐνέργεια, στήν ὁποία 

ὀφείλεται ἡ διαστολή τοῦ Σύμπαντος, μέ τό 27% νά ἀποτελεῖ τήν σκοτεινή ὕλη, ἡ 

ὁποία ὀνομάζεται τοιουτοτρόπως ἐπειδή ἀκριβῶς δέν ἐκπέμπει ἤ δέν ἀντανακλᾶ 

ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία.  Οἱ ἀστρονόμοι κατέληξαν σέ αὐτό τό συμπέρασμα 

χρησιμοποιώντας supernova τύπου 1a ὡς πρότυπα κηρία, τήν ἐπιταχυνόμενη 

διαστολή τοῦ Σύμπαντος, ἀλλά καί τό φαινόμενο τοῦ βαρυτικοῦ φακοῦ, προκειμένου  

νά ὑπολογιστεῖ ἡ μάζα γαλαξιακῶν σμηνῶν καί διεπίστωσαν ὅτι ὑπάρχει πολύ 

περισσότερη ὕλη στό Σύμπαν ἡ ὁποία δέν εἶναι ἄμεσα παρατηρήσιμη. Ἐπιπλέον 

παρατηρήθηκε  πώς τό γεγονός ὅτι οἱ γαλαξίες δέν διαλύονται, παρά τήν γρήγορη 

περιστροφή τους, ὀφείλεται στήν  σκοτεινή ὕλη πού τούς περιβάλλει καί ἡ ὁποία 

ἐντοπίζεται ἀπό τήν βαρυτική της ἕλξη. Σχετικές μετρήσεις τοῦ ἀστρονόμου Fritz 

Zwicky (1898-1974) στό γαλαξιακό σμῆνος τῆς Παρθένου κατέδειξαν  ὅτι ἡ μάζα 

τῶν γαλαξιῶν του δέν ἐπαρκεῖ γιά νά διατηρήσει τήν συνοχή του, γεγονός πού 

ὑποδηλώνει τήν ὕπαρξη μίας ἀόρατης μάζας πού τούς διατηρεῖ στήν θέση τους
22

 

(εἰκόνα 4). 

 

 
Εἰκόνα 4: δακτύλιος σκοτεινῆς ὕλης στό γαλαξιακό σμῆνος CL 0024+17 ὅπως 

φωτογραφήθηκε ἀπό τό διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble 

Πηγή: hubblesite.org 
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 ΔΑΝΕΖΗΣ & ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, (1999), τ. Β΄ σ. 206. 



    Ἀναφορικά μέ τό τί ἐνδέχεται νά περιλαμβάνεται στήν σκοτεινή ὕλη, τά 

ἐνδεχόμενα εἶναι τά ἑξῆς 
23

: 1) διάχυτο ἀέριο πού δέν ἐκπέμπει φῶς, ἀλλά μπορεῖ 

ὡστόσο νά ἀπορροφήσει φῶς ἀπό κάποιον κβάζαρ. 2) πολύ θερμά ἀέρια πού δέν 

ἐκπέμπουν ἁπλό φῶς, ἀλλά ἀκτίνες Χ. 3) πολύ συμπαγῆ σκοτεινά ἀντικείμενα ὅπως 

μαῦρες τρύπες (ἄν ἦταν πολύ μεγάλες θά παρατηρεῖτο τό φῶς ἀντικειμένων πού θά 

τίς πλησίαζαν) καί νεκρούς ἀστέρες. Εἰκάζεται μάλιστα, ὅτι μεγάλο μέρος τῆς μάζας 

τοῦ Γαλαξία ἀποτελεῖται ἀπό τά βαρυονικής ὕλης ἀντικείμενα MACHO (Massive 

Astrophysical Compacte Halo Objects-Μεγάλης Μάζας Συμπαγές Ἀστροφυσικό 

Ἀντικείμενο), τά ὁποία μάλιστα δέν ἐκπέμπουν φῶς καί ὡς ἐκ τούτου εἶναι δύσκολο 

νά ἐντοπιστοῦν. Σύμφωνα μέ ἄλλη ἐκδοχή, ἡ σκοτεινή ὕλη ἐνδέχεται νά ἀποτελεῖται 

ἄπο ὑποθετικά ἐξωτικά σωματίδια (μαζικά νετρίνα, γκραβιτόνια) πού ὀνομάζονται 

WIMPS (Weakly Interacting Massive Particles-Ἀσθενῶς Ἀλληλεπιδρώντα Σωματίδια 

Μεγάλης Μάζας). 

    Ὅπως φαίνεται ἐν προκειμένῳ, ἡ σκοτεινή ὕλη πράγματι ἔχει τό χαρακτηριστικό 

νά γεμίζει τόν συμπαντικό χῶρο, ὅπως ἀκριβῶς  ἡ ἀρχαία ἀντίληψη περί ἐνός ὑλικοῦ 

πού ἀποτελεῖ τά ἄστρα καί τόν οὐρανό. Προφανῶς ἄν καί δέν μπορεῖ νά γίνει λόγος 

ἐν προκειμένῳ περί ταύτισης τοῦ φιλοοσοφικοῦ στοχασμοῦ μέ τά παρατηρησιακᾶ 

δεδομένα, ἐντούτοις φαίνεται ὅτι οἱ προβληματισμοί πού ἐξέθεσαν οἱ ἀρχαῖοι 

Ἕλληνες φιλόσοφοι  ἀπασχολοῦν τούς ἐπιστήμονες ἀκόμη καί σήμερα. 

 

Ἐπίλογος 

Ὅπως φαίνεται ἀπό τά παραπάνω, ἡ ἀντίληψη γιά τήν παρουσία ἐνός ὑλικοῦ τό ὁποῖο 

γεμίζει τόν συμπαντικό χῶρο εἶναι διάχυτη ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι καί τίς μέρες 

μας. Ὡστόσο κατά τόν 17ο αἰώνα ὁ αἰθέρας  θεωρήθηκε  ὡς μέσο διάδοσης τοῦ 

φωτός, κάτι πού δέν θέση πού δέν ὑφίστατο κατά τήν ἀρχαιότητα, καθώς ὁ αἰθέρας 

θεωρεῖτο ὡς τό ὑλικό πού ἀποτελεῖ τόν οὐρανό καί τά ἄστρα. Τά πειράματα μάλιστα 

κατέδειξαν ὅτι δέν εἶναι ἀναγκαῖα ἡ παρουσία του ὥστε νά διαδοθεῖ τό φῶς. Παρά τό 

γεγονός αὐτό ὅμως, οἱ ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι πράγματι στό Σύμπαν μας 

ὑπάρχει ἕνα ὑλικό μή ἄμεσα παρατηρήσιμο, τό ὁποῖο γεμίζει ὅλο τόν χῶρο καί 

ὀνομάζεται σκοτεινή ὕλη.  Ἡ σκοτεινή ὕλη ἄν καί δέν μπορεῖ νά ταυτιστεῖ ἐπακριβώς 

μέ τήν ἀρχαιοελληνική ἔννοια τοῦ αἰθέρα, ἐντούτοις καταδεικνύει ὅτι στό Σύμπαν 

ὑπάρχουν πολύ περισσότερα ἀντικείμενα ἀπό αὐτά πού εἶναι ἄμεσα παρατηρήσιμα μέ 

τά ἐπιστημονικά ὄργανά μας.   
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