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Αυτό που κα προςπακιςω ςιμερα, είναι, αφινοντασ κάκε φιλοςοφικι διάκεςθ 
που μπορεί να ζχουμε μζςα μασ, με φυςικοφσ όρουσ, με ςκζτθ επιςτιμθ μόνο να 
δοφμε πόςο μακριά μποροφμε να πάμε. Πλοι μασ, ςτα ςχολεία μασ, από το δθμο-
τικό μζχρι τα πανεπιςτιμια μακαίνουμε μία φυςικι, μια επιςτιμθ που πλζον ζχει 
κλείςει τον κφκλο τθσ όςο αφορά τθν μελζτθ του μεγάκοςμου. Είναι μια επιςτιμθ 
πολφ καλι για τα τθσ γθσ και του πολφ κοντινοφ μασ διαςτιματοσ. Ζτςι δθλαδι και 
φφγουμε από τθν ςελινθ, λίγο πιο μακριά, αυτι θ επιςτιμθ που μακαίνουμε 
ςτζκεται ανίκανθ να μελετιςει τα φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίηουμε. 
Για να δοφμε, ζτςι λιγάκι μεκοδικά, όπωσ μασ διδάςκει θ επιςτιμθ, τι ςθμαίνει ηωι 
και κάνατοσ ςτο υλικό ςφμπαν: Αυτό το οποίο γνωρίηουμε και μακαίνουμε από τθν 
πρϊτθ τάξθ του πανεπιςτθμίου, αλλά και πολφ νωρίτερα, είναι ότι το μόνο πραγμα-
τικό υλικό το οποίο υπάρχει μζςα ςτο ςφμπαν είναι αυτό που ονομάηουμε χωρο-
χρονικό ςυνεχζσ. 
Αυτό το χωροχρονικό ςυνεχζσ ζχει περίεργεσ ιδιότθτεσ, ζξω από τθν δυνατότθτα 
των αιςκιςεων μασ, ζξω δθλαδι από τθν δυνατότθτα του DNA μασ και βαςικά - 
αυτό κα μασ απαςχολιςει ςιμερα - Ζχει μια ιδιότθτα, είναι άτμθτο. Εάν κάποιοσ 
επιχειριςει και νομίςει ότι μπορεί να το κόψει, αυτό το κόψιμο είναι απλϊσ μια 
ψευδισ αίςκθςθ, μια ψευδαίςκθςθ των αιςκιςεων μασ και τίποτε άλλο. Δεν 
μποροφμε να το κόψουμε. Εάν νομίηουμε ότι το κόψαμε τότε τα κομμάτια τα οποία 
προκφπτουν δεν ζχουν καμιά ςχζςθ με τθν πραγματικότθτα. Είναι απλζσ εικόνεσ, 
ςχεδόν ζνα τίποτα. 
Τι ζκανε θ φυςικι που γνωρίηουμε ςιμερα; Ζπαιρνε αυτό το χωροχρονικό ςυνεχζσ, 
το άτμθτο, και το χϊριηε, είχε τθν εντφπωςθ, τθν αιςκθτι εντφπωςθ ότι το χωρίηει 
ςε δφο κομμάτια ανεξάρτθτα, το χϊρο και το χρόνο. Πμωσ με αυτά που είπαμε 
προθγουμζνωσ, τι ςθμαίνει; 
Αφοφ χωρίςαμε το χωροχρονικό ςυνεχζσ που δεν τζμνεται, πάει να πει ότι και ο 
χϊροσ και ο χρόνοσ είναι ζνα τίποτα. Είναι μια ψευδαίςκθςθ.  
Είναι μια εικόνα πλαςτι μιασ πραγματικότθτασ τθν οποία οι αιςκιςεισ μασ δεν 
ζχουν τθν δυνατότθτα να αντιλθφκοφν. 



Άρα, λοιπόν ο χρόνοσ όπωσ τον μετράμε με τα θμερολόγια και τα ρολόγια μασ, τισ 
μεηοφρεσ μασ δεν ζχει καμία ςχζςθ με τθν πραγματικότθτα τθν ςυμπαντικι, είναι 
μια ψευδαίςκθςθ, ζνα τίποτα. 
Για να δοφμε όμωσ τϊρα τι είναι φλθ; Γιατί αυτό που μιλάμε όταν μιλάμε για 
γζννθςθ, εξζλιξθ και κάνατο μιλάμε για τθν γζννθςθ βαςικά τθσ φλθσ, αυτό που 
αντιλαμβάνονται οι αιςκιςεισ μασ βαςικά. Δθλαδι πιςτεφουμε ότι γεννικθκε 
κάποιοσ όταν μποροφμε να τον αντιλθφκοφμε, να αντιλθφκοφμε τθν φπαρξθ του. 
Και πεκαίνει κάτι τισ μζςα ςτο ςφμπαν όταν το χάνουμε από το πεδίο των μετρι-
ςεων και των αιςκιςεων μασ. Αυτό ονομάηει ο κοινόσ άνκρωποσ κάνατο. 
Τι είναι, λοιπόν φλθ ;  
Σφμφωνα με τθν κεωρία τθσ ςχετικότθτασ, θ φλθ δεν αποτελεί παρά ζνα καμπυλω-
μζνο χϊρο τριϊν διαςτάςεων. Πμωσ προθγουμζνωσ είπαμε ότι ο χϊροσ, εφ’ όςον 
κόψαμε το χωροχρονικό ςυνεχζσ και προζκυψε, είναι ζνα τίποτα. Δθλαδι φλθ είναι 
μια καμπφλωςθ του τίποτα. Άρα καταλαβαίνετε ότι νοθτά και αυτι είναι ζνα 
τίποτα, αλλά κα δοφμε ςτθν ουςία πωσ το ςυνειδθτοποιοφνε οι αιςκιςεισ μασ. 
Για να δοφμε τι εννοοφμε όταν λζμε καμπυλότθτα, καμπυλϊνεται ο χϊροσ, ζςτω 
αυτό το τίποτα που αντιλαμβάνονται οι αιςκιςεισ μασ. Τι είναι αυτό που λζμε 
καμπυλότθτα; Αυτό που κα ςασ πω το ξζρουμε από το δθμοτικό, απλϊσ δεν τα ςυν-
δζουμε ποτζ μασ. Πταν ζχουμε ζνα χϊρο μιασ διάςταςθσ, δθλαδι μια ευκεία 
γραμμι και κζλουμε να τθν καμπυλϊςουμε, τι κάνουμε; Τθν καμπυλϊνουμε προσ 
τθ διάςταςθ πλάτοσ, δθλαδι τθν πρϊτθ διάςταςθ τθν καμπυλϊνουμε προσ τθ 
δεφτερθ διάςταςθ, για να καταλάβουμε τθν καμπυλότθτα. 
Αν ζχουμε ζνα χϊρο δφο διαςτάςεων, ζνα επίπεδο και κζλουμε να τον καμπυλϊ-
ςουμε. Ρροσ τα που τον καμπυλϊνουμε; Τον καμπυλϊνουμε προσ τθν επόμενθ διά-
ςταςθ, προσ τθν τρίτθ διάςταςθ. 
Για να δοφμε τελικά, εάν κζλουμε να καμπυλϊςουμε, αυτό που λζμε το χϊρο των 
τριϊν διαςτάςεων, προσ τα που κα πρζπει να τον καμπυλϊςουμε; Ππωσ κατά-
λαβαίνουμε από τα προθγοφμενα, πρζπει να τον καμπυλϊςουμε προσ τθν τζταρτθ 
διάςταςθ. Πμωσ αυτό το οποίο γνωρίηουμε πλζον είναι ότι θ ανκρϊπινθ βιολογία 
δεν ζχει τθν δυνατότθτα να αντιλθφκεί αυτι τθν τζταρτθ διάςταςθ. Άρα, λοιπόν, 
αφοφ δεν μπορεί να τθν αντιλθφκεί ςτο ςθμείο ακριβϊσ που καμπυλϊνεται, ζχουμε 
ζνα αιςκθτό τίποτα. Είναι το κλαςικό φαινόμενο τθσ Μελανισ Οπισ. Καμπυλϊνεται 
ο χϊροσ των τριϊν διαςτάςεων ςε μια περιοχι, ξεπερνάει κάποια όρια καμπφλωςθσ 
και εκεί δεν βλζπουμε τίποτα. Δεν αντιλαμβανόμαςτε και δεν μποροφμε να μετρι-
ςουμε τίποτα. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι υπάρχει τίποτα, είναι κάτι που είναι ζξω από 
τισ δυνατότθτεσ των μετριςεων και των αιςκιςεων μασ. 
Φλθ είναι καμπυλωμζνοσ χϊροσ, προσ τα που; Ζνα πθγάδι του χϊρου προσ τθν 
τζταρτθ διάςταςθ που δεν αντιλαμβανόμαςτε τον χρόνο. Άρα λοιπόν, τι ονομά-
ηουμε φλθ; Ονομάηουμε τον καμπυλωμζνο χϊρο, το καμπυλωμζνο τίποτα, όταν θ 
καμπυλότθτα, το πθγάδι δθλαδι, βρίςκεται μεταξφ δφο ορίων, ενόσ ελαχίςτου 
ορίου και ενόσ μεγαλφτερου ορίου. 
Βλζπετε εδϊ, ότι οι καμπυλότθτεσ, αυτά τα βακουλϊματα που δίνουν τθν αίςκθςθ 
τθσ φλθσ. 
Ράμε παρακάτω. 
Για να δοφμε λοιπόν, για να το κατανοιςουμε καλά. Αν ζχω μια περιοχι χϊρου, 
δεδομζνθ, τότε το πόςο βακουλϊνεται, - δθμιουργεί δθλαδι καμπφλωςθ - προσ τθν 
διάςταςθ χρόνοσ, δθλαδι ο χρόνοσ κακορίηει τθν εξζλιξθ τθσ υλικισ φφςθσ.  



Εάν λοιπόν ο χρόνοσ καμπυλωκεί προσ το χρόνο, καμπυλωκεί ο χϊροσ από ζνα 
μίνιμουμ και κάτω, τότε αντιλαμβανόμαςτε φλθ. Εάν ξεπεράςει το ανϊτατο όριο, 
τον χάνουμε από τθν δυνατότθτα των αιςκιςεων μασ. 
Άρα, λοιπόν είναι ο χρόνοσ, το βακοφλωμα προσ το χρόνο που δεν αντιλαμβανό-
μαςτε, που δθμιουργεί τθν αίςκθςθ τθσ γζννθςθσ, τθσ εξζλιξθσ και του κανάτου τθσ 
φλθσ. 
Στθ φυςικι, αυτό που ονομάηομε καμπυλότθτα του χϊρου, είναι λίγο δφςκολο να 
το αντιλθφκοφμε, αφοφ δεν το αντιλαμβάνονται οι αιςκιςεισ μασ, υπάρχει ζνασ 
άλλοσ τρόποσ πιο εφκολοσ να αντιλθφκοφμε. Η ζννοια τθσ καμπυλότθτασ του 
χϊρου, είναι ςυνϊνυμθ – ίδια δθλαδι, ταυτίηεται- με μια άλλθ ζννοια τθσ φυςικισ, 
που λζγεται πυκνότθτα ενζργειασ. Ρροςζξτε δεν είπα πολφ ενζργεια, είπα πυκνό-
τθτα ενζργειασ. Δθλαδι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χϊρο, ςυγκεκριμζνου όγκου, πόςθ 
ενζργεια περιςςότερο υπάρχει. Γιατί μπορεί να ζχουμε μια τεράςτια ποςότθτα 
ενζργειασ ςε ζνα τεράςτιο χϊρο και θ πυκνότθτα τθσ ενζργειασ να είναι πάρα πολφ 
μικρι. Άρα, λοιπόν, θ ζννοια τθσ καμπυλότθτασ είναι ςυνϊνυμθ με τθν ζννοια τθσ 
πυκνότθτασ τθσ ενζργειασ ςτθ φυςικι. Αυτό ςθμαίνει ότι μποροφμε να δϊςουμε 
ςτθν φλθ, αντί τθσ ζννοιασ καμπυλότθτασ που δϊςαμε προθγουμζνωσ, ζνα άλλο 
οριςμό. 
Τι είναι φλθ; Φλθ είναι μια περιοχι που θ πυκνότθτα τθσ ενζργειασ τθσ βρίςκεται 
μζςα ςε κάποια όρια, ζνα μίνιμουμ και ζνα μάξιμουμ. 
Άρα αυτό που ονομάηουμε φλθ δεν είναι τίποτε άλλο από μια πυκνότθτα ενζργειασ, 
ζνασ χϊροσ μεγάλθσ πυκνότθτασ ενζργειασ. 
Βλζπετε, λοιπόν, ότι μια πυκνότθτα ενζργειασ (τα θλεκτρόνια, ο πυρινασ, τα άτομα 
είναι ςυμπυκνϊςεισ ενζργειασ) είναι ιςοδφναμο με τθν ζννοια τθσ καμπυλότθτασ. 
Για να δοφμε τϊρα με βάςθ αυτόν τον οριςμό τθσ φλθσ, - φλθ είναι θ καμπφλωςθ 
προσ το πθγάδι του χϊρου μζςα ςε κάποια όρια, ι είναι μζςα ςε κάποια όρια θ 
πυκνότθτα ενζργειασ ενόσ χϊρου – τι είναι θ ηωι, θ εξζλιξθ και ο κάνατοσ; 
Άρα μποροφμε να ονομάςουμε ηωι τθ δυνατότθτα τθσ υλικισ μασ υπόςταςθσ να 
μεταβάλλει τθν ενεργειακι τθσ πυκνότθτα, ι κατά ζνα ιςοδφναμο όρο, να αυξάνει 
τθν καμπυλότθτα προσ τθ διάςταςθ χρόνοσ. Αλλά όπωσ είπαμε τθν πυκνότθτα 
ενζργειασ μποροφμε να τθν μετριςουμε, Ε=mc2. Αυτό ςθμαίνει μια δυνατότθτα 
αυξομείωςθσ τθσ διάςταςθσ χρόνοσ, που εκλφουμε αοράτωσ μζςα μασ.  
Πςο αυξομειϊνουμε τθν πυκνότθτα ενζργειασ, είναι ςαν να αυξομειϊνουμε τθν 
καμπυλότθτα του χϊρου μιασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ. 
Η ζννοια τθσ ηωισ χαρακτθρίηεται από τισ ζννοιεσ τθσ γζννθςθσ, τθσ ανάπτυξθσ, τθσ 
φκοράσ και του κανάτου.  
Για να δοφμε ζνα-ζνα από αυτά τα ςτάδια ςτο υλικό ςφμπαν. 
Τι ονομάηουμε γζννθςθ ;  
Γζννθςθ είναι - όταν ονομάηουμε γζννθςθ τθσ φλθσ, δθλαδι εμφάνιςθ ςτθν 
πραγματικότθτα των αιςκιςεων μασ μιασ υλικισ υπόςταςθσ – δεν είναι τίποτε άλλο 
από τθν αφξθςθ πζρα ενόσ ορίου τθσ πυκνότθτασ τθσ ενζργειασ, ι αν το κζλετε 
διαφορετικά, τθν καμπφλωςθ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χϊρο πζρα ενόσ ορίου. Τότε 
εμφανίηεται θ φλθ ςφμφωνα με τθν κεωρία τθσ ςχετικότθτασ. 
Γφρο από κάκε τζτοιο πφκνωμα φλθσ, ι αν το κζλετε από ζνα καμπυλωμζνο χϊρο, 
ξζρει θ φυςικι και μακαίνουμε ότι δθμιουργείται ζνα πεδίο βαρφτθτασ. Πςο 
μεγαλφτερθ θ καμπυλότθτα, όςο μεγαλφτερθ είναι θ πυκνότθτα τθσ ενζργειασ, τόςο 
μεγαλφτερο είναι το πεδίο βαρφτθτασ γφρο από αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. 



Τι είναι θ ζννοια τθσ ανάπτυξθσ μιασ υλικισ φπαρξθσ; Είναι θ δυνατότθτα αφξθςθσ 
τθσ καμπυλότθτασ του χϊρου, ι αφξθςθ τθσ πυκνότθτασ τθσ ενζργειασ ςε μια 
ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Και τζλοσ: 
Τι είναι κάνατοσ;  
Εδϊ μποροφμε να παρατθριςουμε ςτθ φφςθ δφο είδθ κανάτων.- Βζβαια το κάνατο 
με τθν εξαφάνιςθ τθσ υλικισ πραγματικότθτασ. - Για να δοφμε τισ δφο περιπτϊςεισ. 
Ρρϊτθ περίπτωςθ: Αν θ πυκνότθτα τθσ ενζργειασ ςυνεχϊσ μειϊνεται και ξεπεράςει 
το κατϊτατο όριο, τότε αυτομάτωσ θ φλθ κα πάψει να είναι αιςκθτι, δεν κα 
βλζπουμε πλζον τίποτα. Αυτι θ διαδικαςία επειδι δεν είναι ςτιγμιαία, τθσ μείωςθσ 
τθσ πυκνότθτασ τθσ ενζργειασ ςιγά-ςιγά τθν ονομάηουμε φκορά. Πταν ξεπεράςει το 
κατϊτατο όριο τότε ζχει πεκάνει το υλικό αντικείμενο. Βρίςκεται δθλαδι, ζξω από 
τθ δυνατότθτα των ανκρϊπινων αιςκιςεων. 
Τι ςυμβαίνει τότε; Σθμαίνει τότε ότι θ φλθ ζχει ξαναγίνει πάλι κακαρόσ χϊροσ. Ο 
οποίοσ κακαρόσ χϊροσ είναι ζξω από τθν εποπτεία των αιςκιςεων μασ. Δεν είναι 
φλθ επειδι δεν είναι καμπυλωμζνοσ, όπωσ λζει θ κεωρία τθσ ςχετικότθτασ. 
Ρροκειμζνου αυτόσ ο χϊροσ να ξαναγίνει φλθ, να μπορζςουμε να τον αντιλθφ-
τοφμε, δεν ξζρω με πιο τρόπο, κα πρζπει να αυξιςει εκ νζου τθν πυκνότθτα τθσ 
ενζργειασ του, ι να καμπυλωκεί εκ νζου. ( Εδϊ πάλι είναι μια μεγάλθ ςυηιτθςθ που 
κάποια ςτιγμι κα τθν κάνουμε). 
Για να δοφμε το δεφτερο είδοσ κανάτου: Εάν αρχίςει να αυξάνει ςυνζχεια θ πυκνό-
τθτα τθσ ενζργειασ, αυξάνεται-αυξάνεται, ξεπεράςει τϊρα το ανϊτατο όριο, τότε 
ξεπερνϊντασ ζνα ανϊτατο όριο καμπυλότθτασ, μασ λζει θ κεωρία τθσ ςχετικότθτασ, 
ότι αυτομάτωσ κα γίνει αόρατθ από τισ ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ. Αυτι είναι θ περί-
πτωςθ τθσ Μελανισ Οπισ και αυτό το όριο – που λζω το ανϊτατο όριο – ονομά-
ηεται Ορίηοντασ Γεγονότων τθσ Μελανισ Οπισ. Πταν ο χϊροσ δθλαδι φτάςει ςε 
κάποια όρια καμπυλότθτασ, χάνω το υλικό από τα μάτια μου, ι από τισ αιςκιςεισ 
μου, ι από τισ μετρικζσ μθχανζσ μου και κεωρϊ ότι ςτθν περιοχι εκείνθ υπάρχει 
ζνα απόλυτο τίποτα. Ζνα τίποτα για τισ αιςκιςεισ και το DNA μου. Πχι ζνα τίποτα, 
το υλικό ςυνεχίηει να υπάρχει με άλλθ μορφι, πολφ πιο καμπυλωμζνο. Εάν φκάςει 
μια υλικι φπαρξθ ςε αυτι τθ μορφι, δεν νομίηω ότι κα κζλει να ξαναγυρίςει πίςω, 
αλλά τζλοσ πάντων, καμιά φορά το κάνει εςκεμμζνα. Ράμε παρακάτω. 
Εδϊ βλζπουμε τθν Μελανι Οπι από ζνα βιβλίο αςτροφυςικισ, βλζπετε ςτο ςθμείο 
αυτό ζχουμε τον Ορίηοντα Γεγονότων, ενϊ ζχουμε τθν εντφπωςθ ότι δεν υπάρχει 
τίποτα, το αςτζρι, λζμε, ζχει πεκάνει, ζχει μεταβλθκεί ςε μια Μελανι Οπι. Ζχει 
πεκάνει για τισ αιςκιςεισ μασ, δεν ζχει πεκάνει ωσ αντικείμενο, βρίςκεται εκεί 
πίςω, μζςα ςτθν μαυρίλα. 
Εδϊ κζλω να ςασ πω κάτι που ίςωσ να ςασ ενδιαφζρει. Πταν ζχω μια περιοχι του 
χϊρου που εμφανίηεται ςιγά-ςιγά ωσ φλθ ι φκείρεται και εξαφανίηεται, δεν ζχει μια 
ςτακερι καμπυλότθτα, δθλαδι κάκε ςθμείο του χϊρου μπορεί να είναι πιο 
βακουλωμζνο, να ζχει δθλαδι μεγαλφτερθ πυκνότθτα ι μικρότερθ πυκνότθτα ενζρ-
γειασ. Να όπωσ βλζπεται εδϊ, το κόκκινο π.χ. δείχνει λιγότερθ ενζργεια, το άςπρο 
περιςςότερθ ενζργεια. Δθλαδι κάκε ςθμείο μιασ υλικισ φπαρξθσ, δεν πάει να πει 
ότι ζχει μια ςτακερι καμπυλότθτα. Υπάρχουν αντικείμενα που ζχουν ςτακερζσ 
καμπυλότθτεσ, ασ ποφμε ζνασ ομοιογενισ βράχοσ, ζνα ομοιογενζσ κομμάτι μζταλλο, 
εκεί, πικανότατα, αν δεν υπάρχουν άλλεσ διακυμάνςεισ πυκνότθτασ μζςα ςτο ίδιο 
το υλικό να ζχουμε μια ομοιόμορφθ καμπυλότθτα, μια ομοιόμορφθ κατανομι τθσ 
πυκνότθτασ ενζργειασ. Αλλά εν γζνει ότι βλζπουμε υλικό γφρο μασ, κάκε ςθμείο του  



ζχει διαφορετικι πυκνότθτα ενζργειασ και διαφορετικι καμπυλότθτα. 
Τι ςθμαίνει αυτό; Αυτό που ςυντθρεί ζνα υλικό ςϊμα δεν είναι πωσ ζχει τισ πολλα-
πλζσ καμπυλότθτεσ, όπωσ είναι το ςϊμα του ανκρϊπου, δεν είναι το πρόβλθμα να 
του δϊςω ζνα μεγάλο ποςό ενζργειασ για να ηιςει, να αυξιςει τθν ενεργειακι του 
πυκνότθτα. Αυτό το ποςό ενζργειασ πρζπει να κατανεμθκεί κατάλλθλα παντοφ 
μζςα ςτισ διάφορεσ καμπυλότθτεσ για να μπορζςει να ηιςει. Ρρζπει να κατανε-
μθκεί θ ενζργεια. Αν τθσ δϊςουμε ς’ ζνα ςθμείο μεγάλο ποςό ενζργειασ κα πεκά-
νει, αν πυροβολιςουμε μ’ ζνα μπιςτόλι ι αν κτυπιςουμε ζνα ςθμείο με ακτίνεσ Χ. 
Θα ςκοτωκοφν τα κφτταρα και κα πεκάνουν. Η ενζργεια που πρζπει να πάρει ο 
οργανιςμόσ κα πρζπει να είναι κατανεμθμζνθ, κατά κάποιο τρόπο, για να μπορζςει 
να αυξιςει τθν ενεργειακι πυκνότθτα κάκε ςθμείο με ανάλογο τρόπο. 
Για να δοφμε όμωσ τι ςχζςθ ζχουν όλα αυτά που είπαμε μ’ αυτό που ονομάηουμε 
χρόνο επάνω ςτθ γθ; Δθλαδι τα θμερολόγια και τα ρολόγια μασ που το μετράνε, 
αυτό που κοιτάμε. Είναι πάρα πολφ ςθμαντικό γιατί κα μασ λφςει πολλά προβλι-
ματα. 
Είπαμε προθγουμζνωσ ότι ο πραγματικόσ χρόνοσ, θ διάςταςθ χρόνοσ, αυτό δθλαδι 
το βάκοσ του πθγαδιοφ που δθμιουργείται, όςο αυξομειϊνεται μασ δθμιουργεί τθν 
ζννοια τθσ φκοράσ. Άρα λοιπόν, ο πραγματικόσ χρόνοσ, θ διάςταςθ χρόνοσ μετριζ-
ται μζςο τθσ φκοράσ ι τθσ ανάπτυξθσ. 
Τι κάνει ο άνκρωποσ; Επειδι θ μζςθ ανκρϊπινθ βιολογία ζχει ζνα μζςο ρυκμό 
φκοράσ και αυτι τθ φκορά πρζπει να τθν μετριςουμε, τότε κοιτάει γφρο του να 
βρει γεγονότα τα οποία ζχουν ζνα ςτακερό ρυκμό, ςχετικϊσ ςτακερό ρυκμό, προ-
κειμζνου να ςυγκρίνει το ςτακερό ρυκμό κάποιου γεγονότοσ με τθ φκορά και να τθ 
μετριςει. 
Με το τρόπο αυτό, είπαμε, ο μζςοσ άνκρωποσ φκείρεται όταν θ γθ κάνει 75 
ςτροφζσ γφρο από τον ιλιο. Δθλαδι οι ςτροφζσ γφρω από τον ιλιο είναι μια 
μεηοφρα για να μετριςουμε τθν φκορά. Δεν ταυτίηεται θ μεηοφρα με τθν φκορά. 
Λζμε ζνα άνκρωποσ ηει 75 επί 365 θμζρεσ, δθλαδι περιςτροφζσ τθσ γθσ γφρο από 
τον εαυτό τθσ. Δθλαδι βλζπουμε πόςεσ φορζσ ζνα φαινόμενο – θ περιςτροφισ τθσ 
γθσ γφρο από τον ιλιο – χωράει μζςα ςτο ρυκμό τθσ φκοράσ. Άρα αυτό το οποίο 
μετράμε ςτα θμερολόγια και ςτα ρολόγια μασ είναι τρόποι μζτρθςθσ τθσ φκοράσ, 
τρόποι μζτρθςθσ εμμζςωσ αυτοφ που λζμε διάςταςθ χρόνου. Αυτό ςθμαίνει ότι ο 
χρόνοσ των θμερολογίων και των ρολογιϊν μασ καμία μα καμία ςχζςθ δεν ζχει με 
το μετροφμενο. Δθλαδι αν πάρουμε μια μεηοφρα πλαςτικι και μετριςω ζνα δρόμο, 
θ μεηοφρα δεν ταυτίηεται με τον δρόμο, είναι άλλα πράγματα. Το ζνα είναι το μζτρο 
που μετράμε και το άλλο είναι ο δρόμοσ, το πραγματικό γεγονόσ. Εδϊ το πραγμα-
τικό γεγονόσ είναι θ διάςταςθ χρόνοσ και θ μεηοφρα μου είναι θ κίνθςθ του τθσ γθσ 
γφρο από τον ιλιο ι γφρο από τον εαυτό τθσ και τίποτε άλλο. Άρα λοιπόν όταν 
κζλουμε να κάνουμε ταξίδια ςτο χρόνο, που λζνε, μθ νομίηεται ότι κα γίνουμε 
νεϊτεροι. Πταν λζμε ότι γυρίηουμε πίςω το χρόνο, ςϋ αυτζσ τισ κεωρθτικζσ ενορά-
ςεισ που κάνουν θ φυςικι, δεν εννοοφμε ότι κα γίνουμε και νεϊτεροι, ςφμφωνοι; 
Καμία ςχζςθ δεν γινόμαςτε νεϊτεροι, απλϊσ κα μεταβάλουμε, κα αυξομειϊςουμε 
το πθγάδι μασ, τίποτε άλλο. 
Για να δοφμε τελικά: Αυτό, λοιπόν που καταλιγουμε, ότι κάνατοσ δεν είναι παρά το 
πζραςμα από το μθ υπάρχον, δθλαδι τθν καμπφλωςθ του χϊρου, που δεν υπάρχει, 
αλλά είναι αιςκθτι, ςτο μθ αιςκθτό αλλά υπάρχον. Είναι μια απλι αλλαγι 
κατάςταςθσ του χϊρου τθσ καμπφλωςθσ τθσ πυκνότθτασ τθσ ενζργειασ και δεν είναι  



θ κατάργθςθ τθσ ίδιασ τθσ κατάςταςθσ. Απλά μια μεταβολι. 
Σασ ευχαριςτϊ που με ακοφςατε........ 
Ερώτηση : Ο οριςμόσ του χρόνου 
Η ερϊτθςθ είναι αν μπορεί να δοκεί ζνα οριςμόσ του χρόνου. Βεβαίωσ. Εδϊ 
υπάρχει το μεγάλο πρόβλθμα. Πταν πθγαίναμε ςτο πρϊτο ζτοσ και διδαςκόμαςταν 
μακθματικά, μασ είπαν ότι όλεσ οι διαςτάςεισ είναι ίδιεσ, καμιά διάςταςθ δεν 
διαφζρει από τθν άλλθ, δθλαδι το μικοσ, το πλάτοσ και το φψοσ εδϊ πζρα, μζςα 
και τουσ ζχουμε δϊςει διαφορετικζσ ονομαςίεσ, αν πάρουμε αυτό το δωμάτιο και 
το τουμπάρουμε, το φψοσ κα γίνει πλάτοσ και το πλάτοσ κα γίνει μικοσ, άρα λοιπόν 
ςτο μακθματικό τμιμα αντιμετωπίηουμε οςεςδιποτε διαςτάςεισ με τον ίδιο τρόπο, 
ζτςι ο χρόνοσ ζχει όλεσ τισ ιδιότθτεσ που τα μακθματικά δίνουν ςε μια διάςταςθ και 
τίποτα παρά πάνω. Ο φυςικόσ όμωσ, ο οποίοσ δεν ξζρει πολφ καλά μακθματικά, τι 
κάνει; Επειδι βλζπει...και τϊρα κα με κάνετε να το πω. Οι ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ, το 
DNA, και νομίηω ότι κα υπάρχουν άνκρωποι εδϊ που κα ξζρουν καλφτερα βιολογία, 
ζχουν τθ δυνατότθτα να αντιλαμβάνονται μόνο τρεισ διαςτάςεισ αμζςωσ. 
Άρα λοιπόν, αυτό το πθγάδι του χωροχρόνου, που είναι το βάκοσ του ο χρόνοσ και 
γφρο-γφρο οι τρεισ διαςτάςεισ, οι αιςκιςεισ μασ ζχουν τθν δυνατότθτα να αντιλαμ-
βάνονται αμζςωσ πλάτοσ, μικοσ, φψοσ, τισ τρεισ διαςτάςεισ, δεν ενδιαφζρει πωσ 
λζγονται. Σφμφωνοι; Ενϊ τθν τζταρτθ διάςταςθ δεν ζχουν τθν δυνατότθτα να τθν 
αντιλθφκοφν αμζςωσ, παρά μόνο εμμζςωσ. Μζςω τθσ προβολισ τθσ επάνω ςτο 
χϊρο που αντιλαμβανόμαςτε των τριϊν διαςτάςεων. Είπα προθγουμζνωσ, δθλαδι 
μζςω τθσ φκοράσ. 
Άρα ο φυςικόσ ζχει τθν ψευδαίςκθςθ – ο άνκρωποσ δθλαδι που αντιμετωπίηει τθ 
φφςθ με τισ αιςκιςεισ του - ότι ο χρόνοσ, επειδι αντιλαμβάνεται τθν προβολι του, 
είναι κάτι εντελϊσ διαφορετικό από τισ τρεισ άλλεσ διαςτάςεισ που τισ αντιλαμβά-
νεται αμζςωσ. Για το λόγο αυτό τισ τρεισ διαςτάςεισ τισ μετράει ςε μικοσ, ενϊ τθν 
τρίτθ ζχει τθν ψευδαίςκθςθ ότι είναι κάτι διαφορετικό, γιατί αντιλαμβάνεται μόνο 
τθν προβολι τθσ, τθ μετράει με μια άλλθ μεηοφρα που τθ λζει second. 
Αν είχαμε, τϊρα ζνα μικρό πίνακα εδϊ πζρα κα κάναμε πολφ ωραία πράγματα. 
Ζκοψα ζνα κομμάτι από τθν ομιλία μου για να μθ γίνω βαρετόσ....... 
Υπάρχει ζνασ άλλοσ τρόποσ να καταλάβουμε τθν αφξθςθ τθσ πυκνότθτασ τθσ 
ενζργειασ ι τθν ελάττωςθ τθσ. Πταν αυξάνεται θ πυκνότθτα τθσ ενζργειασ τθσ φλθσ 
αυτομάτωσ αυξάνεται και θ ταχφτθτα τθσ. Η ταχφτθτα, δθλαδι – κα ςασ φζρω δφο 
παραδείγματα πολφ απλά – Ρροςζξτε, όςο αυξάνεται θ πυκνότθτα τθσ ενζργειασ ι 
θ καμπυλότθτα, τότε αυξάνεται θ ταχφτθτα. 
Κοιτάξτε το παράδειγμα. Πταν ζχω ς’ ζνα γαλαξία ςτο κζντρο μια Μελανι Οπι. Η 
μεγάλθ καμπυλότθτα του χϊρου εκεί ςτο κζντρο του γαλαξία, το υλικό που πάει να 
πζςει προσ τθ μελανι οπι, δθλαδι που ςυνεχϊσ αυξάνει τθν καμπυλότθτα του και 
τθν πυκνότθτα τθσ ενζργειασ του, ςυνεχϊσ επιταχφνεται. Άρα θ επιτάχυνςθ αυτι 
που βλζπετε ςε ςυςχετιςτικζσ ταχφτθτεσ, που λζει θ κεωρία τθσ ςχετικότθτασ, δεν 
είναι τίποτε άλλο από ζνα μζτρο τθσ καμπυλότθτασ ι του χρόνου. Σασ ζμπλεξα 
λιγάκι.... 
Άρα λοιπόν, θ ταχφτθτα δεν είναι αυτό το οποίο αντιλαμβάνονται οι αιςκιςεισ μασ. 
Θα ςασ πω κάτι που κα ςασ φανεί εντελϊσ μεταφυςικό, αλλά το είπε ο Χάϊηεμπερκ. 
Εδϊ μζςα υπάρχει ζνα υλικό. Ξζρουμε πολφ καλά από το γυμνάςιο, ότι αν πάρω τον 
τοίχο απζναντι και δζςω ζνα ςχοινί και το κρατϊ από εδϊ και κάνω μια κίνθςθ ζτςι 
πάνω κάτω, κα δθμιουργθκεί μια καμπυλότθτα. Αυτι θ καμπυλότθτα κα αρχίςει να 



τρζχει προσ τον τοίχο. Ο αδαισ κα νομίςει ότι κινείται αυτό το καμπφλωμα, ςαν 
ενιαίο υλικό. Αυτό είναι ψζμα. Το υλικό δεν μετακινείται. Μεταφζρει τθν ενζργεια 
του από ςθμείο ςε ςθμείο και καμπυλϊνει διαφορετικά ςθμεία γφρο του, ενϊ ο 
αδαισ ζχει τθν ψευδαίςκθςθ ότι μετακινικθκε το υλικό αυτό, το αρχικό και πάει 
ςτο τζλοσ. 
Το ίδιο ςυμβαίνει ςε μια λίμνθ, ιρεμθ. Εάν κάνω μια διακφμανςθ ςε ζνα ςθμείο, 
δθμιουργοφνται κφκλοι γφρο-γφρο, ςαν βουναλάκια, και βλζπω τον κφκλο ςυνεχϊσ 
να μεγαλϊνει. Ο αδαισ κα νομίηει ότι το νερό μετατοπίηεται προσ τα ζξω. Το νερό 
δεν μετατοπίηεται, είναι το ίδιο με το ςχοινί, μεταφζρει τθν ενζργεια τθσ δίπλα και 
δίπλα μζχρι θ ενζργεια να χακεί κλπ. 
Λοιπόν, λζει ο Χάιηεμπερκ: Δεν ζχουμε ζνα ενιαίο χϊρο, το χωροχρονικό ςυνεχζσ, 
πζςτε το όπωσ κζλετε. Εγϊ τι είμαι; Μία καμπυλότθτα αυτοφ του χϊρου. Αυτοφ του 
χϊρου που καταλαμβάνω αυτι τθ ςτιγμι. Ο Δανζηθσ που είναι εδϊ και ςασ μιλάει, 
το υλικό του, δεν είναι κακόλου το ίδιο με το υλικό του Δανζηθ όταν πάει ςπίτι του. 
Απλϊσ όπωσ μετακινοφμαι ςτο χϊρο δεν μετακινείται το υλικό, μετακινείται θ 
κφμανςθ, θ ενζργεια. Αλλά γίνεται τόςο γριγορα, με τζτοιεσ διαδικαςίεσ, που το 
μάτι και οι αιςκιςεισ δεν αντιλαμβάνονται τθν....................... 
Καταλάβαμε τι είναι... λίγο, ο χρόνοσ ; Είναι κάτι πολφ γνωςτό. Ο Αυγουςτίνοσ μαηί 
με τον Μζγα Βαςίλειο – αυτό που ςασ είπα ότι ο χρόνοσ δεν είναι τίποτε άλλο από 
το μζτρο τθσ φκοράσ – αυτοί το είπαν πρϊτοι. Το ότι επιβεβαιϊκθκε από τθν 
επιςτιμθ, αυτό είναι μια άλλθ ιςτορία. Φιλοςοφικά το είπαν πρϊτοι. 
Ερώτηση : Αυτό που αντιλαμβάνεται τθν καμπυλότθτα τι είναι; Δθλαδι, εγϊ αντι-
λαμβάνομαι. 
Τα όργανα μασ, το DNA μασ. Είναι φτιαγμζνα ζτςι ϊςτε αν ο χϊροσ – προςζξτε ο 
χϊροσ είναι κάτι ψεφτικο, ζνα τίποτα, είναι ζνα κακρζπτιςμα τθσ πραγματικότθτασ, 
δεν είναι θ πραγματικότθτα, γιατί χωρίςαμε το χωροχρονοςυνεχζσ – εάν καμπυ-
λωκεί παραπάνω από ζνα όριο, οι αιςκιςεισ μασ αυτό το ςχθματοποιοφν ωσ φλθ. 
Να δϊςω ζνα παράδειγμα: Πταν λζτε ότι αυτό που φοράω είναι μπλε, τι κάνετε; 
Ζχετε κάποια όργανα ςτον εγκζφαλο και όταν παίρνουνε αυτι τθν ακτινοβολία τθν 
ονομάηομε μπλε, κα μποροφςαμε να τθν είχαμε ονομάςει κόκκινο. Είναι κζμα 
ςυμφωνίασ κοινωνικισ, να μακαίνουν όλα τα παιδιά αυτι τθν ακτινοβολία να τθ 
λζμε μπλε. Αν ςυμφωνοφςαν όλθ θ κοινωνία και οι δάςκαλοι, αυτι τθν ακτινοβολία 
να μακαίνουν τα παιδιά να τθ λζνε κόκκινθ, κα μάκαιναν να τθν λζγανε κόκκινθ. 
Άρα είναι κζμα DNA και κοινωνικισ ςυμφωνίασ. 
- Εάν περάςουμε αυτι τθν καμπυλότθτα χανόμαςτε; 
Ράλι χανόμαςτε, πάλι πεκαίνουμε με άλλο τρόπο. Είναι μεγάλθ κουβζντα. Γι’ αυτό 
είπα προθγουμζνωσ.....Δεν ηθτιςαμε από το άςτρο που καταρρζει ςε μελανι οπι 
αν κζλει να ξαναγίνει άςτρο.....Δεν κζλει....Αν είναι υπζρ μαηικό ζνα άςτρο, όταν 
γίνει μελανι οπι, λζει θ κεωρία του πλθκωριςμοφ, ζχει τθ δυνατότθτα να δθμιουρ-
γιςει ζνα νζο ςφμπαν. Η φυςικι το λζει, δεν το λζει θ μεταφυςικι. 
- Στθν αρχι τθσ ομιλίασ ςασ, είπατε για τισ διαςτάςεισ.....Γιατί θ καμπφλωςθ να γίνει 
μετά τθ Τρίτθ διάςταςθ, προσ το χρόνο και όχι ςε μια τζταρτθ διάςταςθ που τθ λζνε 
χωρικι;....Υπάρχουν 11 διαςτάςεισ χωρικζσ εννοοφμε ςυν το χρόνο.. 
Εδϊ είναι αυτό που ςυηθτιςαμε προθγουμζνωσ. Στα μακθματικά δεν υπάρχουν 
διαφορζσ μεταξφ των διαςτάςεων. Πλεσ οι διαςτάςεισ είναι ίδιεσ. Αυτό που 
διαφοροποιεί τθν μία διάςταςθ...... είναι υποκειμενικι. Είναι κζμα τθσ αντίλθψθσ 
μασ για τθ διάςταςθ αυτι και όπωσ είπα προθγουμζνωσ, τισ τρεισ διαςτάςεισ τισ 



αντιλαμβανόμαςτε μζςω του DNA μασ αμζςωσ. Δθλαδι με βλζπετε εμζνα και λζτε 
Δανζηθσ, άρα με μετράτε με κάποιεσ μεηοφρεσ. Εάν μετριςετε, όμωσ και τθ ςκιά 
μου κάτω, θ ςκιά μου είναι κάτι από το Δανζηθ, δεν είναι Δανζηθσ. Μπορϊ να τθν 
αντιλθφκϊ, δθλαδι εμμζςωσ. 
Επειδι, λοιπόν οι φυςικοί ςυνικωσ δεν ξζρουν πολφ καλά μακθματικά, ονομάηουν 
αυτι τθν ςκιά τθσ τζταρτθσ διάςταςθσ – επειδι δεν τθν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο 
τρόπο που αντιλαμβάνονται τθν άλλθ – νομίηουν ότι είναι άλλο πράγμα. Γι’ αυτό 
τθν ονόμαςαν χρόνο. 
Εδϊ είναι το μεγάλο πρόβλθμα που μασ ρωτάνε.....Από τθ τρίτθ πάμε ςτθν τζταρτθ. 
Ασ καταλάβουμε τθ τζταρτθ και μετά ςυηθτάμε για τισ άλλεσ.......Αν μιλοφςαμε εδϊ 
για τθν 13θ εδϊ κα είχαν τρελακεί οι μιςοί. Άρα λοιπόν λζω ότι, αν το κζλετε ζτςι, 
ζνα χϊροσ τεςςάρων διαςτάςεων κα καμπυλωκεί ς’ ζνα πζντε διαςτάςεων. Εδϊ 
δεν μποροφμε να καταλάβουμε τθν τζταρτθ....Ράντωσ ςτα μακθματικά και ςτθν 
φυςικι, μπαίνουμε ς’ αυτι τθ λογικι, ότι δεν κατανοοφμε, ότι θ τζταρτθ διάςταςθ 
μπορεί να είναι ο χρόνοσ και τι κάνουμε; Ρροςκζτουμε ςυνεχϊσ χωρικζσ διαςτά-
ςεισ, ςυνεχϊσ, ςυνεχϊσ....Ενϊ αν είχαμε λφςει το πρόβλθμα, όπωσ το λφνει τα 
μακθματικά από τθν αρχι, ότι όλεσ οι διαςτάςεισ είναι ίδιεσ, δεν διαφζρει τίποτα, 
αλλά ςε ςχζςθ μόνο υποκειμενικά εγϊ πωσ τισ αντιλαμβάνομαι αυτζσ τισ διαςτά-
ςεισ, τότε δεν κα είχαμε κανζνα πρόβλθμα, πικανότατα λζω, γιατί δεν το ξζρω 
διερευνθτικά να κάνω τισ πράξεισ κ.λ.π να μθ χρειαηόμαςταν να βάλουμε άλλεσ 
διαςτάςεισ. Αν είχαμε χρθςιμοποιιςει το χρόνο ςαν διάςταςθ. 
Να ζνα παράδειγμα: Πταν πάμε κοντά ςε μια μελανι οπι – μιλάω για τα μακθμα-
τικά κι τουσ μεταςχθματιςμοφσ που κάνουμε – όταν πάμε με τα μακθματικά μασ 
πολφ κοντά ςε μια μελανι οπι, τότε βλζπουμε να δθμιουργείται ο εξισ μετα-
ςχθματιςμόσ. Οι τρεισ διαςτάςεισ του χϊρου μετατρζπονται ςε χρόνο και ο χρόνοσ 
μετατρζπεται ςε χϊρο. Και κείνθ τθ ςτιγμι ζχω τθν περίεργθ κατάςταςθ, να ζχουμε 
τρεισ χρονικζσ διαςτάςεισ και μια χωρικι. Αυτό δείχνει όμωσ, αυτι θ αναςτροφι – 
γι’ αυτό μιλάμε για μια ςφγχρονθ φυςικι, ζχει ξεπεράςει τα δόγματα τα πιο παλιά – 
ότι ο χρόνοσ και ο χϊροσ είναι το ίδιο πράγμα, απλϊσ θ αντίλθψθ μασ και οι ςυν-
κικεσ παρατιρθςθσ τον κάνουν να μθν τον αντιλαμβανόμαςτε με τον ίδιο τρόπο... 
Αυτό που κα μποροφςα να βεβαιϊςω είναι ότι ο νουσ του ανκρϊπου ςυνεχϊσ 
ανταποκρίνεται και ςε πιο πολφπλοκεσ ςκζψεισ, ςχζςεισ και ζχει τθν δυνατότθτα 
ςυνζχεια εξελιςςόμενοσ να αποδεικνφει και με πολφ πρακτικό τρόπο αυτά που 
κάποτε κεωροφνταν φιλοςοφία. Άρα λοιπόν, αυτό που κζλω να τονίςω είναι το 
εξισ: Αντί να χανόμαςτε μζςα ςε διαμάχεσ φιλοςοφικζσ και καλά κάνουμε, πρϊτα 
κα πρζπει να μάκουμε καλά τι λζει θ ςφγχρονθ φυςικι. 
Η ιςτορία και θ φιλοςοφία των επιςτθμϊν μασ διδάςκει ότι όταν δθμιουργείται μια 
επιςτθμονικι επανάςταςθ, μετά ζρχεται και μια κοινωνικι επανάςταςθ ι πολιτι-
ςμικι επανάςταςθ. Αυτό που κζλω να ςασ πω είναι ότι ιδθ ζχει τελειϊςει μια πολφ 
μεγάλθ επιςτθμονικι επανάςταςθ και κανζνασ εκτόσ από τουσ μυθμζνουσ δεν ζχει 
πάρει είδθςθ, δεν διδάςκεται πουκενά ςτα πανεπιςτιμια και κα μου επιτρζψετε, 
προςωπικά, είναι προςωπικι μου άποψθ, μπορεί να κάνω λάκοσ, ότι, δεν ξζρω αν θ 
κοινωνία κζλει να γίνει γνωςτι, γνωρίηοντασ ότι μετά τθ γνϊςθ, τθσ μεγάλθσ αυτισ 
επιςτθμονικισ επανάςταςθσ κα προκφψει και μια μεγάλθ κοινωνικι επανάςταςθ. 
Δεν ξζρω αν οι θγεςίεσ είναι ζτοιμεσ να τθν αποδεκτοφν. 

Μάνος Δανέζης 
 


