
ΤΠΑΡΧΩ. 

ΣΤΧΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟ; 

 

           Αν κοιτάξουμε τθν μικρι εικόνα - τον κόςμο γφρω μασ - και τθ μεγάλθ - το Σφμπαν - 

παρατθροφμε ότι υπάρχει μια ςυνζχεια, μια αλλθλουχία γεγονότων όπωσ: μζρα - νφχτα, άνοιξθ - 

καλοκαίρι  - φκινόπωρο – χειμϊνασ, με τα αντίςτοιχα καιρικά φαινόμενα, ςτακερι κίνθςθ 

ουρανίων ςωμάτων κ.ά. Ο άνκρωποσ ςε αυτό το περιβάλλον κεωροφςε πάντα τα παραπάνω 

φαινόμενα ςτακερά ςτο χρόνο και ςυνεχίηει και ςιμερα να προγραμματίηει τθ ηωι του ανάλογα 

π.χ. θμζρα - εργαςία, νφχτα - ξεκοφραςθ, ανάλογα με τθν εποχι ςπζρνει, κερίηει κλπ. 

          Όλοι οι αρχαίοι λαοί μζςα από τισ λαϊκζσ τουσ δοξαςίεσ, αυτι τθν αρμονία των φαινομζνων 

τθν κεοποίθςαν, δθλαδι τθν ςτακερι κίνθςθ και αλλθλουχία γεγονότων τθν απζδωςαν ςτουσ 

κεοφσ οι οποίοι ανάλογα με τα κζφια τουσ ι το ποιόν τουσ  τοφσ  ευνοοφςαν ι τουσ κατζτρεχαν. 

           Παράλλθλα όμωσ υπιρξαν και διαφοροποιθμζνεσ αντιλιψεισ από ανκρϊπουσ ςτο διάβα 

των αιϊνων, οι οποίοι κζλθςαν να ερμθνεφςουν διαφορετικά τον κόςμο τριγφρω τουσ, μακριά 

από δοξαςίεσ, χρθςιμοποιϊντασ μόνο τισ ζωσ τότε γνϊςεισ, τθν παρατιρθςθ και τθν λογικι. 

           Καταλιγοντασ  ςτο ςιμερα, οι μετριςεισ και τα δεδομζνα ερευνϊν και πειραμάτων δεν 

κατόρκωςαν ακόμθ να λφςουν το προαιϊνιο ερϊτθμα: πϊσ και γιατί δθμιουργικθκε ο κόςμοσ 

και αν θ φπαρξι μασ είναι αποτζλεςμα τυχαίων γεγονότων, τυχαίασ φυςικισ, τυχαίασ χθμείασ, 

τυχαίων μακθματικϊν εξιςϊςεων ι είμαςτε μζροσ ενόσ μεγαλφτερου Σχεδίου…. 

  

Διαβάςτε το παρακάτω κείμενο με υπομονή και…. ανοικτό μυαλό! 

 

          Οι αρχαίοι κάτοικοι του πλανιτθ πίςτευαν ότι θ γθ είναι ζνα μεγάλο μζροσ του ςφμπαντοσ. 

Οι αςτζρεσ; Αςιμαντεσ φωτεινζσ κθλίδεσ. Αιγφπτιοι, Βαβυλϊνιοι, πολλοί αρχαίοι λαοί είπαν τα 

πιο απίκανα πράγματα.  

 

           Ο Όμθροσ πίςτευε ότι θ Γθ είναι ςχεδόν το ςφμπαν, ότι ο Όλυμποσ είναι θ κατοικία των 

Θεϊν και ο Τάρταροσ είναι θ φυλακι των Τιτάνων. Ο Θαλισ ο Μιλιςιοσ πίςτευε ότι το ςφμπαν 

ζχει υδάτινθ προζλευςθ και ςχιμα θμιςφαιρικό. Ο Αριςτοτζλθσ δίδαςκε ότι θ Γθ είναι ακίνθτθ 

ςτο κζντρο του ςφμπαντοσ, και όλα τα ουράνια ςϊματα κινοφνται γφρω τθσ ςε κυκλικζσ τροχιζσ.  

 

           Ο ρόλοσ τθσ γθσ περιοριηόταν ςυνεχϊσ, όςο κυλοφςαν οι αιϊνεσ.  

Ο Αρίςταρχοσ ο Σάμιοσ πίςτευε ότι ο ιλιοσ είναι ακίνθτοσ, ενϊ θ γθ και οι πλανιτεσ κινοφνται 

γφρω του. Θ άποψθ αυτι δεν επιβλικθκε ςτθν αςτρονομία. Δεκαοκτϊ αιϊνεσ αργότερα (το 

1515), ο πολωνόσ ιερζασ Κοπζρνικοσ υποςτιριξε το θλιοκεντρικό ςφςτθμα του Αρίςταρχου. Ο 

Γαλιλαίοσ, ζναν αιϊνα αργότερα, απζδειξε αυτζσ τισ κζςεισ. Πζραςαν πολλοί αιϊνεσ λοιπόν για 

να δεχτεί ο άνκρωποσ ότι δεν αποτελεί το κζντρο του κόςμου. Με λφπθ του παραχϊρθςε ςτον 

ιλιο τθν κεντρικι κζςθ, άφθςε δε για τον εαυτό του το ρόλο του ακόλουκου.  

 

         Σιμερα, όμωσ, τι πιςτεφουμε;  

         Σιμερα, αρκεί να χρθςιμοποιιςουμε τα μζςα τθσ επιςτιμθσ και να ανακαλφψουμε. Τεχνθτοί 

δορυφόροι, τροχιακά αςτεροςκοπεία, διαςτθμόπλοια και ραδιοτθλεςκόπια, θλεκτρονικοί 

υπολογιςτζσ, μασ οδιγθςαν πάρα πολφ μακριά, ςτα όρια του ςφμπαντοσ.  



 

          Θ γθ, ζνασ απλόσ πλανιτθσ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ. Ο ιλιοσ μασ ςυνεχϊσ μικραίνει. 

Κάκε δευτερόλεπτο, χάνει 4,5 εκατομμφρια τόνουσ μάηασ που μετατρζπεται ςε ενζργεια. Είναι 

όμωσ τόςο τεράςτιοσ, που κα περάςουν χιλιάδεσ χρόνια μζχρι να επθρεαςτοφν οι δυνατότθτζσ 

του ςαν τεράςτιου πυρθνικοφ αντιδραςτιρα.  

 

           Υπάρχουν και άλλοι ιλιοι. Ο α του Κενταφρου βρίςκεται ςε απόςταςθ 4,25 ετϊν φωτόσ. Ο 

Βζγασ, 28 ζτθ φωτόσ μακριά από τθ γθ. Όχι μόνο αυτοί βζβαια. Ο δικόσ μασ γαλαξίασ μόνο, ζχει 

200 περίπου διςεκατομμφρια ιλιουσ.  

Υπάρχουν και άλλοι γαλαξίεσ. Εκατοντάδεσ διςεκατομμφρια μάλιςτα. Ανά ομάδεσ των 100 ωσ 

1000, αποτελοφν υπερςμινθ γαλαξιϊν. Και, μόνο ο δικόσ μασ γαλαξίασ, ζχει πλάτοσ τθσ τάξθσ 

των 100.000 ετϊν φωτόσ.  

 

             Θ γθ, ο ιλιοσ μασ, τα 200 διςεκατομμφρια ιλιοι που αποτελοφν τον δικό μασ μόνο 

γαλαξία. Εκατοντάδεσ διςεκατομμφρια γαλαξίεσ ςαν το δικό μασ. Αλικεια, τι αντιπροςωπεφει θ 

γθ μασ μπροςτά ςε όλα αυτά;  

 

              Τα παράδοξα όμωσ μόλισ άρχιςαν. Υπάρχουν ςκοτεινζσ περιοχζσ, που ςτζλνουν 

ραδιοςιματα! Υπάρχει θ ‘‘αόρατθ’’ φλθ, θ φλθ που δεν ςτζλνει φωτεινζσ ακτίνεσ που να μπορεί 

το ανκρϊπινο μάτι να ςυλλάβει. Μποροφν όμωσ να τθ διακρίνουν τα ραδιοτθλεςκόπια.  

 

         Τα pulsars, οι παλλόμενεσ ραδιοπθγζσ, που εκπζμπουν ραδιοςιματα, ζχουν μάηα όςθ και ο 

ιλιοσ μασ, ζχουν όμωσ τόςο τεράςτιεσ πυκνότθτεσ, που μια ποςότθτα φλθσ μεγζκουσ ενόσ απλοφ 

ηαριοφ, ηυγίηει εκατομμφρια τόνουσ! (Θ φλθ εκεί, δεν ζχει τόςο τεράςτια κενά, όπωσ ςτθ γθ!)  

 

         Τι περίεργο ςφμπαν. Οι υπερκαινοφανείσ αςτζρεσ εκριγνυνται, τινάηουν ςτο ςφμπαν μάηα 

όςθ του ιλιου και γίνονται 100 εκατομμφρια φορζσ λαμπρότεροι από τον ιλιο. Γαλαξίεσ με 

διςεκατομμφρια ιλιουσ περνοφν ο ζνασ μζςα από τον άλλο, χωρίσ να παρατθρείται οφτε μια 

ςφγκρουςθ.  

 

          Το πιο παράδοξο όμωσ είναι το φαινόμενο τθσ κίνθςθσ. Απειράρικμα αςτρικά ςϊματα, 

ςτροβιλίηονται ςτο διάςτθμα, ακολουκϊντασ το κακζνα μια εξαιρετικά περίπλοκθ και εξαιρετικά 

ακριβι τροχιά!  

 

            Θ ςελινθ περιςτρζφεται γφρω από τον εαυτό τθσ και γφρω από τθ γθ. Θ γθ με τθ ςελινθ, 

γφρω από τον εαυτό τουσ και γφρω από τον ιλιο. Ο ιλιοσ με όλθ τθ ςυνοδεία του περιφζρεται 

γφρω από το κζντρο του γαλαξία μασ. Όλοσ ο γαλαξίασ με τθ ςειρά του με όλα τα ςϊματά του, 

περιφζρεται γφρω από το κζντρο του υπερςμινουσ ςτο οποίο ανικει. Σφνκετθ κίνθςθ! Αυτό είναι 

παράδειγμα ςχετικισ ταχφτθτασ! Όςοι ζχουν λφςει παρόμοιεσ αςκιςεισ, ξζρουν πολφ καλά ότι 

δίπλα ςτο μολφβι και ςτον υπολογιςτι, χρειάηεται ζνα ολόκλθρο κουτί με αςπιρίνεσ!  

 

          Ο Γαλαξίασ μασ ζχει άξονα ςυμμετρίασ! Ο άξονασ αυτόσ μάλιςτα είναι κάκετοσ ςτο 

γαλαξιακό επίπεδο. Τι περίεργο!  

 



          Το 1929 διατυπϊκθκε θ κεωρία τθσ διαςτολισ του ςφμπαντοσ. Το ςτατικό ςφμπαν, ζδωςε 

τθ κζςθ του ςε ζναν κόςμο, που ςυνεχϊσ μεγαλϊνει. Οι γαλαξίεσ απομακρφνονται ο ζνασ από τον 

άλλο με τεράςτιεσ ταχφτθτεσ.  

 

           Σιμερα, είναι κακολικά παραδεκτι και απόλυτα αποδειγμζνθ επιςτθμονικά θ κεωρία τθσ 

‘‘κερμισ μεγάλθσ ζκρθξθσ’’ (‘‘hot big-bang’’). Mε τθ βοικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, θ 

κεωρία αυτι τεκμθριϊκθκε απόλυτα και οδιγθςε ςε επανάςταςθ τθν αςτρονομία. Δζχεται ότι ο 

κόςμοσ ιρκε ςτθν φπαρξθ, μζςα από μια τεράςτια ζκρθξθ φωτόσ και ακτινοβολίασ. Από τθν 

υπερβολικά πυκνι εκείνθ κατάςταςθ, δθμιουργικθκαν οι πυρινεσ των ατόμων, τα άτομα, τα 

μεγαλφτερα ςωματίδια, οι μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ τθσ φλθσ, οι γαλαξίεσ. Το ςφμπαν βρίςκεται ςε 

μια πορεία. Άρχιςε μια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι, προχωράει με μια ςυγκεκριμζνθ προοπτικι.  

 

            Ο Άγγλοσ Ryle το 1974 πιρε το βραβείο Νόμπελ όταν με τθ βοικεια ραδιοτθλεςκοπίων 

απζδειξε ότι θ πυκνότθτα των ραδιογαλαξιϊν αυξάνει, όςο αυξάνει θ απόςταςι τουσ από εμάσ. 

Το ςυμπζραςμα είναι θ επιβεβαίωςθ τθσ κεωρίασ τθσ μεγάλθσ ζκρθξθσ.  

              Όλοι γνωρίηουμε τον Einstein και τθ μεγάλθ ςυμβολι του ςτθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ. Με 

τθ γενικι κεωρία τθσ ςχετικότθτασ (1916) μελετοφςε το χϊρο και το χρόνο του ςφμπαντοσ ςε 

ςχζςθ με τθν κατανομι τθσ φλθσ και τθσ ενζργειάσ του.  

 

             Ο Einstein όμωσ είχε κάνει ζνα ςθμαντικό λάκοσ. Πίςτευε ότι το ςφμπαν είναι ςτατικό, 

ακίνθτο, αμετάβλθτο με το χρόνο! Ζτςι, δεν μποροφςε ο ίδιοσ να λφςει τισ περίφθμεσ εξιςϊςεισ 

του. Αναγκάςτθκε να ειςάγει ζναν όρο, τθν ‘‘κοςμολογικι ςτακερά’’, για να αναγκάςει τισ 

εξιςϊςεισ να οδθγθκοφν εκεί που αυτόσ ικελε. Αργότερα, μετάνιωςε για τθν ενζργειά του αυτι 

και ομολόγθςε ότι αυτό ιταν το μεγαλφτερο λάκοσ τθσ ηωισ του. Τισ εξιςϊςεισ του Einstein τισ 

ζλυςαν επιςτιμονεσ που πίςτευαν ςε ζνα διαςτελλόμενο ςφμπαν, όπου οι γαλαξίεσ 

απομακρφνονται με τεράςτιεσ ταχφτθτεσ ο ζνασ από τον άλλο. Ο Einstein παραδζχτθκε ςτο τζλοσ 

τθσ ηωισ του, ότι το ςφμπαν διαςτζλλεται, και ‘‘είχε μία αρχι’’ ςτθν πορεία του.  

 

          Οι Penzias και Wilson πιραν το βραβείο Νόμπελ το 1978, γιατί κατάφεραν να ανακαλφψουν 

μια ακτινοβολία, αμετάβλθτθ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο, υπόλειμμα τθσ αρχικισ ζντονθσ 

ακτινοβολίασ που δθμιουργικθκε κατά τθν αρχικι μεγάλθ ζκρθξθ του ςφμπαντοσ. Τον Απρίλιο 

του 1992 ο δορυφόροσ τθσ ΝΑSA με το όνομα COBE (Cosmic Background Explorer), που είχε ςαν 

αποςτολι τθν ζρευνα πάνω ςτισ απόψεισ των Renzias και Wilson, ζκανε μια ςθμαντικι 

ανακάλυψθ. Διζκρινε περιοχζσ του ουρανοφ με διαφορά κερμοκραςίασ ςτθν αρχικι ανεπαίςκθτθ 

ακτινοβολία, που οδθγεί ςε διαφορά πυκνότθτασ και τελικά ςτθ δθμιουργία του ςφμπαντοσ από 

μία αρχι. Από τότε οφτε ζνασ επιςτιμονασ δεν αμφιβάλλει πλζον ότι κάποτε ζγινε μια μεγάλθ 

ζκρθξθ φωτόσ και αυτι δθμιοφργθςε το ςφμπαν. Μάλιςτα, διεκνϊσ ζχει επικρατιςει ο όροσ 

‘‘Γζνεςισ’’ για τθν αρχι αυτι, ςτα επιςτθμονικά ςυγγράμματα, ανεξάρτθτα από τισ κρθςκευτικζσ 

πεποικιςεισ των επιςτθμόνων.  

 

          Ο Θράκλειτοσ πίςτευε ότι τον κόςμο αυτό, οφτε κάποιοσ Θεόσ, οφτε κάποιοσ άνκρωποσ τον 

δθμιοφργθςε, αλλά ζτςι ιταν πάντα και ζτςι είναι. Είναι πλζον φανερό, ότι το δεφτερο ςκζλοσ 

του ςυλλογιςμοφ του ιταν εςφαλμζνο. Θα δοφμε τι ςυμβαίνει με το πρϊτο ςκζλοσ.  

 



          Είναι πολφ γνωςτόσ ο διακεκριμζνοσ Φυςικόσ Stephen Hawking. Διλωςε ‘‘θ αρχικι 

κατάςταςθ του ςφμπαντοσ πρζπει να είχε πολφ προςεκτικά επιλεγεί. Θα ιταν πολφ δφςκολο να 

εξθγιςει κάποιοσ γιατί το ςφμπαν ζπρεπε να αρχίςει τθ ηωι του με αυτόν ακριβϊσ τον τρόπο, 

εκτόσ αν το κεωριςει ςαν ζργο ενόσ Θεοφ, που ικελε να δθμιουργιςει όντα ςαν και εμάσ’’.  

 

          Είναι άραγε αυτονόθτο το ότι υπάρχουμε; Θ ηωι είναι κάτι που κα υπιρχε, όπωσ και να 

ζχουν τα πράγματα; Θ απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα, προκαλεί μια απζραντθ ζκπλθξθ. Για να 

δοφμε λοιπόν, τι μπορεί να είναι ςφμπτωςθ από αυτά που ακολουκοφν.  

 

         Θ πιο γνωςτι δφναμθ, είναι το βάροσ. Είναι ανάλογο με τισ μάηεσ που ζλκονται, και 

αντιςτρόφωσ ανάλογο με τθν απόςταςι τουσ. Όμωσ, υπάρχει ςτθν εξίςωςθ και θ περίφθμθ 

ςτακερά τθσ παγκόςμιασ ζλξθσ (G). Ζχει μια ςτακερι, κακοριςμζνθ τιμι. Γιατί όμωσ το G ζχει 

αυτι ακριβϊσ τθν τιμι, και όχι κάποια άλλθ; Ποιοσ κακόριςε το φυςικό αυτό νόμο, και αυτι τθ 

ςυγκεκριμζνθ τιμι για το G;  

 

            Θ γθ περιςτρζφεται γφρω από τον ιλιο, ςφμφωνα με το νόμο τθσ παγκόςμιασ ζλξθσ, του 

Νεφτωνα.  

Αν θ ςτακερά αυτι G ιταν μεγαλφτερθ,  θ γθ κα περιςτρεφόταν γφρω από τον ιλιο ςε χρονικό 

διάςτθμα μικρότερο από ζνα ζτοσ. Ο ιλιοσ όμωσ κα ιταν ‘‘μπλε  γίγαντασ’’, δθλαδι τα ανϊτερα 

ςτρϊματά του κα αςκοφςαν ιςχυρότερθ βαρυτικι δφναμθ, κα ςυρρίκνωναν τθν θλιακι μάηα. Ο 

ιλιοσ κα ζδινε πολφ μεγαλφτερα ποςά ακτινοβολίασ για να εξουδετερϊςει τθ ςυρρίκνωςθ, κα 

ζλαμπε ιςχυρότερα, κα ζςβθνε γρθγορότερα. Πριν ο ιλιοσ όμωσ ςβιςει, θ ηωι ςτθ γθ κα είχε 

γίνει εντελϊσ αδφνατθ.  

 

            Αν το G ιταν μικρότερο,  ο ιλιοσ κα ιταν αντίκετα ‘‘ερυκρόσ νάνοσ’’, ψυχρόσ, με αμυδρι 

ακτινοβολία. Το νερό ςτθ γθ κα ιταν όλο ςτερεό (πάγοσ), οι ςυνκικεσ ακατάλλθλεσ πάλι για τθ 

δθμιουργία ηωισ για πάρα πολλοφσ λόγουσ. Άρα:  

 

             Αν το G ιταν μεγαλφτερο ι μικρότερο ςτο νόμο τθσ παγκόςμιασ ζλξθσ, θ ηωι ςτθ γθ κα 

ιταν αδφνατθ. Ο ιλιοσ κα ιταν πολφ διαφορετικόσ. Θα ζδινε πολφ περιςςότερθ ακτινοβολία, ι 

πολφ λιγότερθ. Θ τροχιά τθσ γθσ κα ιταν πολφ διαφορετικι. Όλοι οι επιςτιμονεσ δζχονται ότι αν 

το G είχε κακοριςτεί διαφορετικά ςτο φυςικό αυτό νόμο, θ ηωι ςτθ γθ κα ιταν αδφνατθ.   

 

Τι κακόριςε με τόςθ ακρίβεια τθν τιμι αυτι τθσ ςτακεράσ τθσ παγκόςμιασ ζλξθσ;  

 

          Ασ αφιςουμε τον κόςμο τθσ αςτρονομίασ, να μεταφερκοφμε για λίγο ςτον κόςμου του 

ατόμου.  

           Άτομο, ςθμαίνει κάτι που δεν τζμνεται. Αυτό όμωσ ςιμερα ξζρουμε ότι δεν είναι κακόλου 

ςωςτό.  

           Από τι αποτελείται το άτομο τθσ γιινθσ φλθσ; Μα, κυρίωσ από κενό, από τίποτα. Και το πιο 

ςυμπαγζσ ςϊμα, βαςικά αποτελείται από κενό.  

Υπάρχει ο πυρινασ που ζχει πρωτόνια και νετρόνια, υπάρχουν και τα θλεκτρόνια που 

περιςτρζφονται γφρω από τον πυρινα.  



            Αν όμωσ ο πυρινασ του υδρογόνου ιταν ςαν μια μπάλα ποδοςφαίρου, το θλεκτρόνιο κα 

διζγραφε τθν τροχιά του ςε απόςταςθ 5 χιλιομζτρων από τον πυρινα! Στο ενδιάμεςο διάςτθμα, 

τι υπάρχει; Τίποτα, κενό.  

 

           Τι κάνουν τα θλεκτρόνια; Περιςτρζφονται με τεράςτιεσ ταχφτθτεσ γφρω από τον πυρινα ςε 

1 sec εκτελοφν τριςεκατομμφρια περιςτροφζσ. Ζχουν αρνθτικό θλεκτρικό φορτίο. Ο πυρινασ 

είναι φορτιςμζνοσ κετικά, χάρθ ςτα πρωτόνια. Αλικεια, αφοφ τα πρωτόνια είναι όλα κετικά και 

απωκοφνται, γιατί δεν διαςπάται ο πυρινασ; Γιατί δεν απομακρφνονται λόγω άπωςθσ το ζνα από 

το άλλο;  

 

          Διότι υπάρχουν πολφ ιςχυρότερεσ δυνάμεισ, που τα κρατοφν μζςα ςτον πυρινα, που 

λζγονται ‘‘ιςχυρζσ πυρθνικζσ δυνάμεισ’’. Χωρίσ αυτζσ, δεν κα υπιρχαν άτομα.  

 

          Αν οι ιςχυρζσ πυρθνικζσ δυνάμεισ ιταν λίγο αςκενζςτερεσ, δεν κα ςυγκρατοφςαν τα 

πρωτόνια. Ο ιλιοσ δεν κα ζλαμπε, θ ηωι κα ιταν αδφνατθ. Πράγματι, θ ακτινοβολία του ιλιου 

βαςίηεται ςτθν μετατροπι του υδρογόνου ςε δευτζριο. Αυτι θ μετατροπι δεν κα ςυνζβαινε, αν 

οι ιςχυρζσ πυρθνικζσ δυνάμεισ ιταν λίγο αςκενζςτερεσ. Φυςικά, δεν κα υπιρχε και κανζνα άλλο 

ςτοιχείο, εκτόσ από το υδρογόνο.  

 

          Αν οι ιςχυρζσ πυρθνικζσ δυνάμεισ, ιταν λίγο ιςχυρότερεσ, ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ 

δθμιουργίασ κα είχε εξαφανιςτεί τελείωσ το υδρογόνο. Θα είχαν δθμιουργθκεί μόνο τα βαρφτερα 

ςτοιχεία. Ο ιλιοσ και οι αςτζρεσ, δεν κα ακτινοβολοφςαν, θ ηωι δεν κα υπιρχε.  

           Ζπρεπε οι δυνάμεισ αυτζσ να είναι ακριβϊσ τόςεσ, ϊςτε και να επιτρζπουν ςε μια ποςότθτα 

υδρογόνου να μείνει ςαν υδρογόνο, και να επιτρζπουν ςτθν υπόλοιπθ ποςότθτα υδρογόνου να 

μετατραπεί ςε βαρφτερα ςτοιχεία.  

            Τι κακόριςε ακριβϊσ αυτι τθν τιμι ςτισ ιςχυρζσ πυρθνικζσ δυνάμεισ;  

 

          Όλεσ οι οργανικζσ φλεσ γνωρίηουμε ότι περιζχουν άνκρακα. Χωρίσ αυτόν, δεν κα υπιρχε 

τίποτα ηωντανό, οφτε οργανικι χθμεία. Πωσ δθμιουργικθκε αλικεια ο άνκρακασ;  

         Σε τεράςτιεσ κερμοκραςίεσ, τρεισ πυρινεσ θλίου ενϊνονται και δθμιουργοφν άνκρακα. 

Πρϊτα, ενϊνονται οι δφο πυρινεσ θλίου και δθμιουργοφν πυρινα βθρυλλίου, που δεν είναι οφτε 

ευςτακισ, οφτε αςτακισ. Ηει ζνα τετράκισ διςεκατομμυριοςτό του δευτερολζπτου. Αυτό το 

χρονικό διάςτθμα ζκρινε τθν τφχθ τθσ ηωισ και του ανκρϊπου.  

 

           Θ διάρκεια τθσ ηωισ του πυρινα αυτοφ, κακορίηεται από τισ ‘‘αςκενείσ πυρθνικζσ 

δυνάμεισ’’. Αυτζσ είναι υπεφκυνεσ για τθ μετατροπι του πρωτονίου ςε νετρόνιο, και αντίςτροφα. 

Και αυτζσ οι δυνάμεισ, ζχουν κακοριςτεί ϊςτε να ζχουν μια καταπλθκτικι ακρίβεια.  

 

          Αν οι αςκενείσ πυρθνικζσ δυνάμεισ ιταν λίγο ιςχυρότερεσ δεν κα μποροφςε να ςχθματιςτεί 

βθρφλλιο, οφτε άνκρακασ, διότι κα είχε διαςπαςτεί αμζςωσ μόλισ κα είχε δθμιουργθκεί.  

 

          Αν οι αςκενείσ πυρθνικζσ δυνάμεισ ιταν λίγο αςκενζςτερεσ, όλα τα άτομα θλίου κα 

δθμιουργοφςαν βθρφλλιο, οπότε δεν κα υπιρχαν ελεφκερα άτομα θλίου για να δθμιουργιςουν 

άνκρακα.  



 

          Τι εξαςφάλιςε τθ μοναδικι αυτι ιςορροπία; Θ τφχθ του άνκρακα κρίκθκε ςε ζνα τετράκισ 

διςεκατομμυριοςτό του δευτερολζπτου. Το βθρφλλιο δεν ζπρεπε να είναι οφτε πιο ευςτακζσ, 

οφτε πιο αςτακζσ, αλλά ‘‘μεταςτακζσ’’. Χωρίσ τθ φοβερι αυτι ρφκμιςθ, δεν κα υπιρχε 

άνκρακασ, δεν κα υπιρχε ηωι.   

 

           Και οι θλεκτρομαγνθτικζσ όμωσ δυνάμεισ, που κακορίηουν τθ δθμιουργία των μορίων και 

των κυττάρων, είναι με καυμαςτό τρόπο ρυκμιςμζνεσ.  

 

          Αν ιταν αςκενζςτερεσ, δεν κα μποροφςαν να ςυγκρατιςουν τα θλεκτρόνια γφρω από τουσ 

πυρινεσ. Τα άτομα κα ιταν αδφνατο να ςχθματιςτοφν. Θα υπιρχαν μόνο πυρινεσ και 

θλεκτρόνια, όχι ςτακερά μόρια, όχι κφτταρα, όχι ηωι.  

         Αν ιταν ιςχυρότερεσ, τα θλεκτρόνια κα είχαν δεςμευτεί απόλυτα από τουσ πυρινεσ τουσ. 

Δεν κα μποροφςαν τότε να γίνουν οι χθμικοί δεςμοί, που προχποκζτουν αποβολι και πρόςλθψθ 

θλεκτρονίων, δεν κα υπιρχαν χθμικζσ αντιδράςεισ, οφτε πιο πολφπλοκα μόρια. Το νερό επίςθσ 

κα ιταν πάντα ςτερεό.  

Τζςςερισ είναι οι βαςικζσ δυνάμεισ ςτθ φφςθ. Οι δυνάμεισ τθσ βαρφτθτασ, οι ιςχυρζσ πυρθνικζσ, 

οι αςκενείσ πυρθνικζσ και οι θλεκτρομαγνθτικζσ. Είναι όλεσ με τόςθ απίςτευτθ ακρίβεια 

κακοριςμζνεσ, που ο άνκρωποσ καυμάηει, πωσ είναι δυνατό να ηει.  

 

 Είναι απλζσ αρικμθτικζσ ςυμπτϊςεισ;  

Είναι μζροσ ενόσ ςχεδίου;  

Υπάρχουν αλικεια τόςεσ ςυμπτϊςεισ;  

  Στα μακθματικά διδάςκουμε ότι αν ζχουμε 15 καρζκλεσ και κζλουμε να βροφμε με πόςουσ 

τρόπουσ μποροφν να κακίςουν ςε αυτζσ 15 άνκρωποι, θ απάντθςθ είναι: 1.307.674.368.000 

διαφορετικοί τρόποι να κακίςουν οι άνκρωποι.  

 

          Πωσ τα διςεκατομμφρια των περιπτϊςεων που υπιρχαν, για κάκε φυςικι ςτακερά, ‘‘ζτυχε’’ 

και δεν πιραν μια άλλθ τιμι, αλλά ειδικά αυτι που ιταν θ μόνθ απαραίτθτθ;  

 

          Είναι ςαν να ρίξουμε ςτθ γθ ζνα δοχείο με τυπογραφικά ςτοιχεία, και από ςφμπτωςθ να 

πζςουν ζτςι ϊςτε να γραφτεί από μόνοσ του ο εκνικόσ φμνοσ!        

 

Εςφ τι λζσ;  


