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Άπέραντον είναι τό ύλικόν, τό όποιον δύναται νά παρατηρηθή διά των 
συγχρόνων μέσων καί τό όποιον κατατάσσεται έντός του πλαισίου έρεύνης 
τής Αστρονομίας. Ε πίσης, ή θεωρητική έρευνα έπιτελεί άλματα άναλόγου 
μεγαλειώδους έμπνεύσεως.

Ή  θεωρητική άντιμετώπισις των προβλημάτων του Σύμπαντος εύρε 
τόν δρόμον της άπό τήν εποχήν της ’Αναγεννήσεως, ότε ό "Ηλιος έθεωρήθη 
τό κέντρον του ήλιακοΰ συστήματος. Καί ναι μέν τό Σόμπαν του Νεύτωνος ήτο 
ή πρώτη προσέγγισις προς τάς νεωτέρας κοσμολογικάς άπόψεις. *Η θεωρία, 
όμως, της σχετικότητος του Einstein, μαζί μέ τάς άλλας έπαναστατικάς θεω
ρίας τής νεωτέρας Φυσικής, έδειξε μίαν νέαν άποψιν άντιμετωπίσεως των 
προβλημάτων τής Φύσεως. Σήμερον, άφ’ ενός χρησιμοποιουμεν τά δεδομένα 
τής έμπειρίας. Ά λ λ’ άφ* ετέρου πρασπαθουμεν νά διορθώσωμεν τά έλαττώ- 
ματα του άνθρωπίνου νου καί νά έπεκταθώμεν πέραν των ορίων του καί νά 
άντιμετωπίσωμεν τήν πραγματικότητα. Καί δέν είμεθα πλέον δογματικοί διά 
τήν πραγματικότητα έκείνου τό όποιον άντιλαμβανόμεθα διά των αισθήσεων. 
’Αλλά καταλήγομεν εις τό νά έπινοήσωμεν έν «κοσμοείδωλον». Δηλαδή, μίαν 
είκόνα του Σύμπαντος, ή οποία νά ικανοποιή τάς άνάγκας τής Επιστήμης.

Είς τήν σημερινήν ομιλίαν θά άσχοληθώμεν μέ τάς κοσμολογικάς θεω
ρίας, αί όποίαι διετυπώθησαν μετά τήν έμφάνισιν τής θεωρίας τής σχετικό
τητος, δίδοντες μάλιστα μεγαλυτέραν έμφασιν είς τάς τελευταίως διατυπω- 
θείσας αντεγκλήσεις γύρω άπό τό κοσμολογικόν πρόβλημα.

Βεβαίως είναι τολμηρόν, τό νά προσπαθήση κανείς, νά άσχοληθή είς τό
σον μικρόν χρονικόν διάστημα μέ έν τόσον μεγάλον πρόβλημα. Πιστεύω, 
όμως, ότι άξίζει τόν κόπον νά άσχοληθή κανείς, έστω καί κατ’ έπίφασιν, μέ 
τήν γενικήν έπισκόπησιν μερικών έκ των μεγάλων συλλήψεων καί έπινοήσεων 
των κοσμολογικών θεωριών.

*Ως είναι γνωστόν, τό Σόμπαν θεωρείται ότι διαστέλλεται. Τί σημαίνει 
6τι τό Σόμπαν διαστέλλεται; Τί είναι οί Γαλαξίαι, οί όποιοι άπομακρύνονται 
μέ τεραστίαν ταχύτητα άπό ήμάς;

Μία άπλή είκών του διαστελλομένου Σύμπαντος ’ίσως είναι δυνατόν νά 
δοθή διά τών έξής: *Ας θεωρήσωμεν, ότι τό Σόμπαν άπετελείτο κατ’ άρχάς 
έξ ίσοτρόπου ομογενούς άερίου, καί ότι τό άέριον τούτο διεστέλλετο έλατ- 
τουμένης τής πυκνότητός του. Κατά τινα, όμως, στιγμήν είς διάφορα σημεία
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έντός του ίσοπύκνου έκείνου άερίου ένεφανίσθη έλλειμμα ένεργείας. Δηλαδή, 
είς τά σημεία έκεΐνα ή ένέργεια δέν ήτο αρκετή καί συνεπώς εις τα σημεία 
έκεΐνα έπαυσεν ή διαστολή του άερίου. Τουναντίον, είς τά έν λόγω σημεία ή 
βαρύτης έξηνάγκασεν, ούτως είπεΐν, τήν ύλην νά όπισθοχωρήση, καί να συμ- 
πυκνωΟή. Οΰτω, τά ανωτέρω σημεία έγιναν κέντρα μεγάλης πυκνότητος καί 
τδ Σύμπαν άπό τήν μορφήν τού ίσοπύκνου άερίου μετέπεσεν είς τήν φάσιν 
είς τήν όποίαν είναι σήμερον, 0τε άποτελεΐται άπό νησίδας μεγάλης πυκνό- 
τητος ίσοτρόπως κατανεμημένας είς τόν χώρον. Τάς νησίδας αύτάς τού Σύμ- 
παντός οί ’Αστρονόμοι άποκαλούν γαλαξίας.

'Έκαστος γαλαξίας συνίσταται άπό έκατοντάδας δισεκατομμυρίων άστέ- 
ρων, ένώ τό μεταξύ τών γαλαξιών διάστημα είναι σχεδόν κενόν ύλης.

Τήν άπόστασιν τών γαλαξιών δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν διά διαφό
ρων μεθόδων. Βεβαίως, διαφέρει ή μέθοδος διά τούς έγγύς γαλαξίας άπό τήν 
μέθοδον τήν έφαρμοζομένην διά τούς άπωτέρους έξ αύτών. "Ολαι, όμως, αΐ 
μέθοδοι έχουν ως βάσιν τάς άποστάσεις τών έγγύς γαλαξιών. Καί δέν είναι 
ή μέθοδος προσδιορισμού της βάσεως ταύτης άλλη άπό τήν μέθοδον τού φά
ρου. Βλέποντες πόσον έντονος είναι ένας μακρυνδς φάρος, είναι εύκολον νά 
ύπολογίσωμεν τήν άπόστασίν του, όταν γνωρίζωμεν τήν πραγματικήν έντασιν 
τού φάρου. Έ άν άντί φάρου, χρησιμοποιήσωμεν τούς λαμπροτέρους άστέρας 
ένός γαλαξίου, (ή καί αύτόν τούτον τόν γαλαξίαν, ως φωτεινόν σημείον θεω- 
ρούμενον), είναι δυνατόν νά εύρωμεν τήν άφ* ήμών άπόστασιν τού γαλαξίου.

"Οταν έπεξεργαζώμεθα τά δεδομένα παρατηρήσεων τών γαλαξιών δια- 
πιστώνομεν μίαν περίεργον κατάστασιν. ΑΙ άκτινικαί ταχύτητες τών γαλα
ξιών είναι καταπληκτικώς μεγάλαι, 6λαι δεικνύουν, ότι οί γαλαξίαι Απο
μακρύνονται άπό ήμας καί 6τι αί άκτινικαί ταχύτητες είναι τόσον μεγαλύ- 
τεραι, όσον μακρύτερα εύρίσκονται οί παρατηρούμενοι γαλαξίαι. ΑΙ άκτινικαί 
ταχύτητες τών άπωτάτων γ(χλαξιών προσεγγίζουν τήν ταχύτητα τού φωτός.

*Ας ένθυμηθώμεν έδώ, ότι ή άκτινική ταχύτης φωτεινού σημείου μετραται 
διά της μετακινήσεως τού φάσματός του πρός τό έρυθρόν ή τό Ιώδες (φαινό- 
μενον Doppler). Είς τήν περίπτωσιν της άπομακρύνσεως άπό τόν παρα- 
τηρητήν, όπως άκριβώς παρατηρεΐται είς τούς γαλαξίας, έχομεν μετακίνησιν 
τών φασματικών γραμμών πρός τό έρυθρόν (Red Shift).

Ή  παρατηρηθεΐσα σχέσις μεταξύ της άκτινικής ταχύτητος τυχόντος 
γαλαξίου, ή καλύτερον της πρός τό έρυθρόν μεταθέσεως τών φασματικών 
γραμμών καί της άποστάσεως τού γαλαξίου είναι σχεδόν γραμμική καί είναι 
γνωστή ώς νόμος τού Hubble. Ό  νόμος ούτος είναι ίσως τό πλέον σημαντι
κόν δεδομένον παρατηρήσεως, πού έχομεν μέχρι σήμερον διά τήν λύσιν τού 
κοσμολογικού προβλήματος. Τό περίεργον δέ είναι, ότι ό νόμος ούτος προ
ήλθε τό πρώτον άπό τήν θεωρητικήν διερεύνησιν τού κοσμολογικού προ
βλήματος. Τό 1917 ό W. de Sitter διερευνών τήν Ισορροπίαν τού Σύμπαντος
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έντός των πλαισίων της θεωρίας τής γενικής σχετικότητος κατέληξεν, ότι 
κατά μίαν άπό τάς δύο επιλύσεις των έξισώσεο>ν του, το φως των άπο- 
μεμακρυσμένων αντικειμένων πρέπει νά μετακινήται προς τό ερυθρόν. "Η έκ 
των παρατηρήσεων έπιβεβαίωσις τής πρός τό έρυθρόν μετατοπίσεως καί ή 
διατύπωσις του νόμου του Hubble ήλθε πολύ άργότεοον.

Ούτω έγεννήθη, λοιπόν, ή είκών του διαστελλομένου Σύμπαντος. Οί 
γαλαξίαι άπομακρύνονται άφ’ ημών. Βεβαίως, κατά τήν θεωρίαν δέν είναι 
άνάγκη ήμείς νά εύρισκώμεθα εις τό κέντρον τού Σύμπαντος καί οί άλλοι 
γαλαξίαι νά άποκρύνωνται από ήμάς. 'Απλώς, αί μεταξύ τών γαλαξιών απο
στάσεις αύξάνουν εις ολα τά σημεία τού χώρου. Μάλιστα, πρέπει νά προσέξω- 
μεν, δτι όταν ή θεωρία τής σχετικότητος όμιλή περί διαστολής του Σύμ
παντος, δέν έννοεΐ τήν διαστολήν τού υλικού Σύμπαντος εντός χώρου ύπάρ- 
χοντος άνεξαρτήτως τής ύλης. Εις τό Σύμπαν, κατά τήν θεωρίαν τής σχετικό
τητος, δέν έχομεν τό άκριβώς άνάλογον τής διαστολής ενός άερίου, 6που τό 
αέριον διαστέλλεται έντός τού ύπάρχοντος χώρου. Αλλά, ή θεωρία τής γενι
κής σχετικότητος έννοεί δτι αύτός ούτος ό χώρος διαστέλλεται. Διότι δέν 
δύναται νά νοηθή υπάρχων χώρος άνευ τής παρουσίας ύλης. "Οταν λέγω, 
λοιπόν, δτι ή άπόστασις μεταξύ δύο γαλαξιών αύξάνει λόγω τής διαστολής, 
δέν έννοώ, δτι ό εις γαλαξίας άπομακρύνεται τού άλλου, δπως εις τήν περί- 
πτωσιν του συνήθους φαινομένου, 6που εν κινητόν απομακρύνεται άπό τό 
άλλο, άλλά αύτή ή ποσότης, τήν όποιαν καλούμεν άπόστασιν τών δύο γαλα
ξιών, μόνη της, άφ* έαυτής, αύξάνει.

"Ισως τό φαινόμενον τής διαστολής νά είναι δυνατόν νά γίνη κάπως 
περισσότερον άντιληπτόν, αν καί δέν είναι άπολύτως άκριβής ή είκών, έάν θεω- 
ρήσωμεν, δτι μεταξύ τών δύο σημείων — γαλαξιών εύρίσκεται έν έλατήριον, 
τό όποιον σύν τή παρόδω τού χρόνου έκτείνεται καί άπωθεί τούς γαλαξίας 
άπομακρύνοντας αύτούς άπ* άλλήλων.

Κατά τήν άνωτέρω διατύπωσιν νοείται, έν γενικαίς γραμμαΐς, ή δια
στολή του Σύμπαντος.

Βεβαίως, τό κοσμολογικόν πρόβλημα δέν λύεται μέ τήν έξακρίβωσιν 
ένός ώρισμένου φαινομένου, δπως τής διαστολής τού Σύμπαντος, δσον καί 
έάν αύτό τό φαινόμενον έχει καθολικήν σημασίαν. Τό κοσμολογικόν πρόβλημα 
άπαιτεί τήν έπιστημονικήν διατύπωσιν, καί έάν είναι δυνατόν τήν ένοποίησιν 
δλων τών έν τώ Σύμπαντι φαινομένων. Θέλει νά έκφράση τήν σημερινήν 
κατάστασιν τού Σύμπαντος καί έπί πλέον, πώς τό Σύμπαν έφθασεν εις αύτήν 
καί πρός τά πού έξελίσσεται.

Είναι πολλά τά μοντέλα Σύμπαντος, τά όποια έθεμελιώθησαν έπί 
τής θεωρίας τής σχετικότητος. Έ ν  άπό αύτά είναι τό ήδη άναφερθέν Σύμ-
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παν του de Sitter, έκ της διερευνήσεως του όποίου προεβλέφθη ή διαστολή 
του Σύμπαντος. Πρό αύτού, δμως, 6 Ιδιος ό Einstein έφήρμοσε πρώτος αύτός 
τήν θεωρίαν τής γενικής σχετικότητος εις τήν κοσμολογίαν.

Ώ ς  είναι γνωστόν, ό Einstein είχε έντυπωσιασθή άπό τήν άναγκαιό- 
τητα τήν στηριζομένην είς τήν αρχήν του Mach, δτι θά έπρεπε νά ύπάρχη 
μία ικανοποιητική θεωρία τής Μηχανικής, ή όποία νά συνδέη όλα τά φυσικά 
φαινόμενα. Καί ήθέλησεν, άκριβώς, διά τής κατά τό 1915 διατυπωθείσης 
θεωρίας του τής γενικής σχετικότητος νά θέση μίαν τάξιν είς τόν κόσμον της 
Φυσικής. Έσκέφθη, δτι ή θεωρία τής γενικής σχετικότητος θά άπεκάλυπτε 
σχέσεις μεταξύ Φυσικής καί Κοσμολογίας καί ούτω διετύπωσε τό πρώτον 
Κοσμολογικόν μοντέλο, τό όποιον Ικανοποιεί τάς γενικάς ταύτας παραδοχάς.

Τό μοντέλο Σύμπαντος, τό όποιον έπρότεινεν ό Einstein, ή όπως συνή
θως λέγομεν τό Σύμπαν τού Einstein, ήτο ή άρχή τής νέας Κοσμολογίας.
Αλλά τότε ό Einstein δέν είχε ούτε νύξιν καν τού φαινομένου τής διαστολής. 

Καί 6ταν διηρεύνα τάς έξισώσεις πεδίου, δπως είναι γενικώς γνωσταί αΐ 
έξισώσεις, αί όποιαι διατυπώνουν τήν ισορροπίαν ένός μηχανικού συστήματος, 
έπίστευεν, δτι αί έξισώσεις αύται έπρεπε νά καταλήγουν είς μίαν στατικήν 
ισορροπίαν τού Σύμπαντος. Ε πειδή  δέ, αί έξισώσεις πεδίου τής γενικής 
σχετικότητος δέν κατέληγον είς τοιαύτην λύσιν στατικής Ισορροπίας, προσέ- 
θεσεν ένα νέον δρον είς τάς έξισώσεις ταύτας. Ό  δρος ούτος είναι μία στα
θερά γνωστή έκτοτε ώς «κοσμολογική σταθερά λ».

Καί έδόθησαν έκτοτε διάφοροι λύσεις των έζισώσεων πεδίου μέ δια
φόρους τιμάς τής καμπυλότητος τού χώρου καί τής κοσμολογικής σταθερός λ.

Είναι γνωστόν, δτι πολλά πορίσματα τής Κοσμολογίας τής θεωρίας της 
σχετικότητος, δπως ή καμπυλότης τού χώρου, ήλθον είς μεγάλην άντίθεσιν 
πρός τά μέχρι τότε κρατούντα, μάλιστα δέ πολλά έκ τούτων παρεξηγήθησαν, 
ώστε νά δημιουργηθούν πολλαί παραδοξότητες, ώς δήθεν στηριζόμεναι είς 
τήν θεωρίαν.

Δέν πρόκειται έδώ νά είσέλθωμεν είς λεπτομερείς καί νά άναλύσωμεν 
τάς διαφόρους λύσεις. Θά άναφέρω περιγραφικώς τάς πλέον φημισμένος άπό 
τάς προταθείσας λύσεις τού κοσμολογικού προβλήματος. 
k Μία άπό τάς πλέον γνωστάς κοσμολογικάς θεωρίας, αίτινες διετυπώ- 
θησαν κατά τήν περίοδον των πρώτων έτών μετά τήν δημοσίευσιν τής θεω
ρίας τής σχετικότητος, είναι ή θεωρία τού Lemaitre. Κατά τόν Lemaitre 
τό Σύμπαν έν άρχή ήτο άπειροελαχίστων διαστάσεων. Τότε τό Σύμπαν ήτο 
έν ύπέρπυκνον άτομον, μάζης ίσης μέ τήν μάζαν όλοκλήρου τού σημερινού 
Σύμπαντος. Τό άτομον έκείνο αίφνιδίως έξερράγη. Ούτω, τό Σύμπαν ήρχισε 
νά διαστέλλεται. Μετά πάροδον, δμως, χρόνου άπεκατεστάθη έν είδος ισορ
ροπίας έν τω Σύμπαντι καί ή διαστολή έσταμάτησε. Ή  κατάστασις ισορρο
πίας διετηρήθη έπ’ άρκετόν χρόνον. ’Αλλά, άργότερον καί πάλιν, ή ισορροπία
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διεταράχθη καί τό Σύμπαν ήρχισε νά διαστέλλεται με συνεχώς αύξανομένην 
ταχύτηταν. Ή  φάσις αύτη συνεχίζεται καί σήμερον.

*Η θεωρία αύτη προσείλκυσε πολύ τούς διαφόρους στοχαστάς. Προ- 
έρχεται άπύ ένα ιερωμένον καί θέτει μίαν αρχήν τού Σύμπαντος καί μίαν 
καθωρισμένην κατεύθυνσιν εις τήν έξέλιξίν του. ’Έ χει, δηλαδή, συγγένειαν 
πρύς τάς κοσμοθεωρίας διαφόρων θρησκειών, όπως της χριστιανικής, ή οποία 
παραδέχεται αρχήν καί σκοπόν τού κάθε γεγονότος. Δέν φαίνεται δέ, δτι 
όδηγούμεθα εις κάποιον συγκεκριμένον τέλος.

*Αφ* έτέρου, ό Lemaitre είπεν, δτι τό Σύμπαν προήλθεν από τήν έ'κρη- 
ξιν ένός πρωταρχικού άτόμου. *Η ιδέα τού πρωταρχικού άτόμου, τό όποιον 
έκρήγνυται είναι έπίσης έλκυστική. Ενθυμίζει τάς πυρηνικάς άντιδράσεις, 
δπου πολλά βαρέα άτομα σχάζονται εις μικρότερα. Κατ’ ούσίαν δμως, ή έκρη- 
ξις τού πρωταρχικού άτόμου δεν έχει ούδεμίαν σχέσιν με τάς σχάσεις καί τάς 
μεταπτώσεις τών διαφόρων πυρήνων κατά τάς διαφόρους πυρηνικάς αντι
δράσεις, καί δέν πηγάζει άπό γνωστά δεδομένα τής Πυρηνικής Φυσικής.

Παραλλήλως, λοιπόν, προς τήν έλκυστικότητά της ή θεωρία τού Le
maitre έπίσης κατηγορήθη ώς έπιστημονικοφανής άπό πολλούς στοχαστάς, 
έπιστήμονας καί μή. Τό θέμα τής Κοσμολογίας είναι τοιούτου γενικού εν
διαφέροντος, ώστε άκόμη καί σήμερον πολλοί νομίζουν, δτι δύνανται νά άσχο- 
ληθοΰν μέ αυτό. Καί οί φιλόσοφοι, άλλά καί άλλων κατηγοριών διανοούμενοι, 
νομίζουν, δτι πρέπει νά άσχολούνται μέ τήν λύσιν αύτού.

Γενικώς, τό περιγραφέν σχήμα διαστολής τού Σύμπαντος υπό τού Le
maitre δύναται νά θεωρηθή ούς αντιπροσωπευτικόν τών διαφόρων εξελικτικών 
μοντέλων τού Σύμπαντος. Π. χ. ό Eddington διετύπ<υσε μίαν θεωρίαν έξελί- 
ξεως του Σύμπαντος, ή οποία δέν είναι πολύ διαφορετική τής τού Lemaitre. 
'Ό πως είπομεν ανωτέρω, ό Lemaitre παραδέχεται, δτι τό Σύμπαν μετά τήν 
έκρηξιν τού άρχικού ύπερπύκνου άτόμου έφθασε μετά τινα χρόνον εις μίαν 
κατάστασιν Ισορροπίας, ήτις καί πάλιν διεταράχθη, διά νά έλθωμεν είς τήν 
σημερινήν φάσιν.

Κατά τήν φάσιν καθ’ ήν τό Σύμπαν ευρίσκετε εν ισορροπία, είχε βε
βαίως τούτο σημαντικόν δγκον.

Ό  Eddington μελετά τό Σύμπαν άπό τήν στιγμήν τής ισορροπίας, τήν 
οποίαν θεωρεί ώς τήν άρχικήν του φάσιν. Δηλαδή, κατά τόν Eddington τό 
Σύμπαν ήτο έν άρχή εν ίσότρυπον αέριον, τό όποιον έξερράγη καί ήκολού- 
θησεν έξέλιξίν παρομοίαν πρός τόν τελευταΐον κλάδον έξελίξεως τού Σύμ
παντος τού Lemaitre.

Ό  Eddington, μέ άλλους λόγους, δέν ένδιεφέρθη, διά τό τί έγένετο είς 
τό Σύμπαν πρό τής φάσεως ισορροπίας, ή οποία κατά τόν Lemaitre όντως 
υπήρξε. Καί τούτο, διότι κατά τόν Eddington, ή μή διαφοροποιουμένη όμοιό- 
της, ή οποία έχαρακτήριζε τό άέριον έκεΐνο, δέν δύναται λογικώς νά δια-
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κριθή άπό την άνυπαρξίαν. Δηλαδή, είτε ύπήρχεν ύλη άνευ μετατροπών καί 
άνευ έξελίξεως, δηλαδή άνευ Ιστορίας, είτε δέν υπήρχε καθόλου, είναι λογι- 
κώς, φιλοσοφικώς, τό ίδιο πράγμα.

Συμφώνως πρός τάς δύο άνωτέρω θεωρίας, τό Σύμπαν ήτο πεπερασμέ- 
νον έν χώρω καί έγεννήθη έν δεδομένη στιγμή.

Πλήν, όμως, των άνωνέρω μοντέλων, έπροτάθη καί έν μοντέλον Σόμ
πα ντο ς, τό όποιον αν καί παραδέχεται τήν ύπαρξιν έξελίξεως είς τό Σύμπαν, 
έπί τού παρόντος υπό τήν μορφήν της διαστολής, ούχ ήττον όμως θεωρεί τό 
Σύμπαν άπειρον είς χρόνον. *Ήτοι άγέννητον καί άθάνατον. Πρόκειται περί 
του άναπαλλομένου Σύμπαντος.

Είς τήν περίπτωσιν τού άναπαλλομένου Σύμπαντος, τό σημερινόν Σύμ- 
παν ήρχισε διαστελλόμενον κατόπιν έκρήξεως άπό προηγηθεΐσαν ύπέρπυκνον 
κατάστασιν. Καί τό σημερινόν Σύμπαν Οά έξακολουθήση διαστελλόμενον.

Ό λίγον κατ’ ολίγον, όμως, ή ταχύτη; διαστολής θά έλαττούται έως ότου 
ή διαστολή σταματήσει. Τό Σύμπαν θά έχη φθάσει τότε τό μέγιστον των δια- 
στάσεών του. Ακολούθως θά άρχίση νά συστέλλεται. *Η ταχύτης συστολής 
θά αύξάνη μέχρις ότου τό Σύμπαν φθάσει είς μίαν κατάστασιν ύπέρπυκνον 
παρομοίαν προς τήν άρχικώς θεωρηθεΐσαν. Δέν θά παραμείνη, όμως, είς τήν 
νέαν αύτ^ν κατάστασιν έπί πολύ, άλλ* άμέσως θά έκραγή έκ νέου καί θά 
άρχίση διαστελλόμενον, άκριβώς κατά τόν αύτόν τρόπον, όπως διαστέλλεται 
τώρα. ’Αλλά καί τότε άκόμη ή διαστολή θά φθάση έν μέγιστον, διά νά έπα- 
κολουθήση καί πάλιν συστολή καί ή άλληλουχία των γεγονότων, όπως περι- 
εγράφησαν άνωτέρω Οά συνεχίζεται έπ* άπειρον. Κατά τήν θεωρίαν ταύτην, 
λοιπόν, τό Σύμπαν άναπάλλεται άλληλοδιαδόχως διαστελλόμενον καί συστελ- 
λόμενον. Ό  ένας κύκλος άναπάλσεως διαδέχεται τόν άλλον. Δέν υπάρχει ούτε 
άρχικός κύκλος, ούτε τελικός.

Μία είκών παραστατικής μόνον άξίας αυτής τής άναπάλσεως δύναται 
νά περιγραφή ως άκολούθως. *Ας φαντασθώμεν, ότι οΐ διάφοροι γαλαξίαι, 
κινούνται έπί τροχιών, αί όποΐαι είναι έλλείψεις διαφόρων έκκεντροτήτων. 
Καί έστω, ότι έν δεδομένη στιγμή όλοι οι γαλαξίαι είναι συγκεντρωμένοι 
πολύ πλησίον άλλήλων. Είναι ή φάσις τής ύπερπύκνου καταστάσεως, ή όποία 
είναι ή τελική τού προηγουμένου κύκλου καί ή άρχική τού έπομένου.

Οι γαλαξίαι, όμως, συνεχίζουν τόν δρόμον των έπί των τροχιών των. 
Καί γρήγορα θά άπομακρυνθούν άπ* άλλήλων. ΟΙ γαλαξίαι, οί όποιοι έχουν 
τροχιάς μεγάλης έκκεντρότητος, θά φθάσουν είς τά όρια τού Σύμπαντος. 
Ό τα ν , όμως, διαγράψουν τό ήμισυ τής τροχιάς των, όλοι οί γαλαξίαι θά 
άρχίσουν νά έπανακάμπτουν πρός τό σημείον άπό τό όποιον άνεχώρησαν. Γενι
κώς τό Σύμπαν τότε Οά φαίνεται ότι συστέλλεται. Καί όταν όλοι θά έλθουν 
πολύ πλησίον, όπως ήσαν είς τήν άρχήν, τό Σύμπαν θά έχη φθάσει πάλιν τό 
μέγιστον πυκνότητος καί θά έχη συμπληρωθή ένας κύκλος.

41;
 vw
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Το άναπαλλόμενον Σύμπαν έχει πολλούς ύποστηρικτάς. Μία έπιτυχία 
της θεωρίας ταύτης είναι, δτι ή προβλεπομένη ύπ* αύτής αναλογία τής ύπαρ- 
χούσης εν τώ Σύμπαντι μάζης του στοιχείου ήλιου προς την μάζαν τού υδρο
γόνου συμπίπτει πρύς τήν παρατηρουμένην.

Εΐναι δέ ή θεωρία αύτη άπόρροια τής μαθηματικής άναλύσεως, άνα- 
χωρούσης άπύ τάς έξισώσεις πεδίου τής θεωρίας τής γενικής σχετικότητος. 
Ή  μαθηματική άνάλυσις προχωρεί εις τοιαύτην διερεύνησιν τής θεωρίας 
ταύτης, ώστε κατά τα διάφορα στάδια τού μοντέλου νά ίσχύη ή φυσική 
πραγματικότης καθ’ δσον αΰτη είναι γνωστή, όπως άλλωστε συμβαίνει εις 
δλα τά θεωρητικά μοντέλα.

‘Ό λα τά προαναφερθέντα μοντέλα Σύμπαντος στηρίζονται εις τήν 
μαθηματικήν καί φυσικήν άνάλυσιν καί δέν είναι αύθαίρετα κατασκευάσματα 
στοχασμών.

‘Ό πω ς ήδη είπομεν άν&ιτέρω, τά έξελεκτικά συστήματα έπήγασαν άπύ 
τήν θεωρίαν τής γενικής σχετικότητος.

Έ δώ  πρέπει νά άναφέρωμεν, δτι τύ 1932 ό Milne έκαμε τήν πρότασιν, 
δτι ή διαστολή τού Σύμπαντος δύναται νά άντιπαραβληθή μέ τήν διάχυσιν 
άερίων συμφώνως πρύς τήν στοιχειώδη κινητικήν θεωρίαν των άερίων. Ε π ί 
σης δέ, δτι δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν έπίδρασιν βαρύτητος χρησιμο- 
ποιούντες Νευτώνιον Μηχανικήν.

Μέ άλλους λόγους, έσκέφθη ό Milne, δτι οί νόμοι τής Μηχανικής καί 
τής βαρύτητος θά ήτο δυνατύν νά εξαχθούν άπύ τήν παραδοχήν άπλών αναγ
καίων προτάσεων. Τύ αποτέλεσμα ήτο, δτι αί προκύψασαι εξισώσεις δέν δια
φέρουν, άλλά τούναντίον ταυτίζονται, μέ τάς προκυπτούσας άπύ τήν Οεο)ρίαν 
τής Σχετικότητος.

Ουτω, τύ φαινόμενον τής διαστολής τού Σύμπαντος είναι δυνατύν νά 
έξηγηθή έξ ίσου καλώς μέ τήν κλασσικήν θεωρίαν, όπως ήδη είχε έξηγηθή 
μέ τήν θεωρίαν τής Σχετικότητος.

Κατά ταΰτα τά διάφορα μοντέλα Σύμπαντος, τά όποια άνεφέρθησαν 
προηγουμένως, ώς προερχόμενα εκ τής γενικής σχετικότητος, είναι έξ ίσου 
δυνατύν νά προκόψουν άπύ τάς κλασσικάς άπόψεις.

ΤΙ διερεύνησις, όμως, βάσει τής θεωρίας τής σχετικότητος υπερέχει.

Έ π ί μακρύν αί άντιλήψεις τού έξελισσομένου Σύμπαντος, όπως έν γενι- 
καις γραμμαΐς περιεγράφησαν άνωτέρω, θεμελιωθεΐσαι ίδια ύπύ τών Ein
stein, de Sitter, Friedmann καί Eddington, έφέροντο δτι κερδίζουν έδαφος. 
Αλλά σήμερον ίσως δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι ήτο άκριβώς ό Eddington, ό 
ύπέρμαχος τού έξελισσομένου Σύμπαντος, ό όποιος άκουσίως του έθεσε τύν 
πυρήνα πέριξ τού οποίου άντίθετοι ίδέαι θά έξυφαίνοντο.
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Έδώ έννοώ τήν θεμελιώδη θεωρίαν του Eddington.
Κατά τόν Eddington υπάρχουν δύο ειδών προτάσεις είς τήν Φυσικήν. At 

μέν είναι ποσοτικαί, δπως π. χ. ή πρότασις, δτι ή μάζα του πρωτονίου είναι 
1836 φοράς μεγαλυτέρα της μάζης του ήλεκτρονίου. At άλλαι προτάσεις είναι 
ποιοτικαί, δπως π. χ. ή πρότασις, δτι αί ιδιότητες ένός σώματος είναι άνεξάρ- 
τητοι από τήν θέσιν, τήν οποίαν τούτο καταλαμβάνει είς τόν χώρον.

Έ  θεμελιώδης θεωρία του Eddington στηρίζεται έπΐ της άρχής: *Όλαι 
αί ποσοτικαί προτάσεις της Φυσικής είναι δυνατόν νά έζαχθουν άπό τά ποιο
τικά άξιώματα, άνευ χρησιμοποιήσεως ποσοτικών δεδομένων παρατηρήσεως. 
Τούτο σημαίνει, δτι αί άκριβείς τιμαί τών καθαρών άριθμών, αί όποίαι είναι 
σταθεραί τής Φυσικής, είναι δυνατόν νά έξαχθούν λογικώς, άνευ της άνάγκης 
πειραμάτων καί παρατηρήσεων.

Ή  αρχή αύτη έχει σκοπόν νά έπαναθεμελιώση τήν θεωρητικήν Φυσι
κήν. Νά μή νομισθή, δμως, δτι ό Eddington έθεώρει άχρηστον τήν παρα- 
τήρησιν καί τό πείραμα.

Καί κατώρθωσε πράγματι ό Eddington νά ύπολογίση λογικώς τάς φυσι- 
κάς σταθεράς. Γενικώς δέ εύρέθη, δτι οί πραγματικοί αύτοί άριθμοί της 
Φυσικής κυμαίνονται ή μεταξύ 0 καί 1900, δπως ό λόγος τής μάζης τού πρω
τονίου πρός τήν μάζαν τού ήλεκτρονίου/ή έχουν τιμήν τής τάζεως ΙΟ39 ή 
τής τάξεως ΙΟ78. Οΰτω, ό λόγος τής μάζης τού Σύμπαντος πρός τήν μάζαν 
τού πρωτονίου ύπελογίσθη ΙΟ78. Ούτος είναι περίπου ό άριθμός τών σωμα
τίων είς τό Σόμπαν.

*0 Dirac έθεσε τό θέμα μεταβολής τών κοσμικών σταθερών μετά τού 
χρόνου, έδίστασεν δμως νά θεωρήση ώς μεταβλητήν τήν μάζαν τού Σύμπαντος.

Τουναντίον ό Jordan έπεξέτεινε τάς Ιδέας τού Dirac καί κατέληζεν είς 
τήν πρότασιν, δτι τό όλικόν ποσόν τής μάζης τού Σύμπαντος πρέπει νά αύξάνη.

'Η θεωρία του Jordan δέν διετυπώθη έν αρχή ώς Κοσμολογία, άλλα 
προσεπάθησε νά έξηγήση τήν έκλυσιν τεραστίων ποσών ένεργείας, δπως είς 
τούς υπερκαινοφανείς αστέρας. 'Η θεωρία αύτη έδέχθη κριτικήν υπό τού 
Teller καί παρέμεινεν είς τήν άφάνειαν. Φαίνεται, δμως, δτι αυτή πρώτη £ρ~ 
ριψε τόν σπόρον μιας σοβαράς διαμάχης είς τήν νεωτέραν Κοσμολογίαν. Τήν 
τελευταίαν εικοσαετίαν έπιχειρήματα διεσταυρώθησαν γύρω άπό τού έάν ή 
ύλη έδημιουργήθη είς μίαν ώρισμένην στιγμήν είς τό παρελθόν (ή έστω 6τι 
ύπήρχεν άνέκαθεν εις τό αιώνιον Σόμπαν), ή έάν σήμερον έξακολοιΑή άκόμη 
νά λαμβάνη χώραν δημιουργία ύλης.

' Η θεωρία τής συνεχούς δημιουργίας διετυπώθη τό πρώτον υπό τών 
Bondi καί Gold τό 1948, ώς μία θεωρία μορφολογική, άνευ χρήσεως τού 
μαθηματικού λογισμού. Μετ* όλίγον, δμως, ό Hoyle έγιναν ύπέρμαχος τής 
θεωρίας ταύτης, είσήγαγε δέ εις αυτήν καί τήν μαθηματικήν διερεύνησιν καί 
διατύπωσιν.
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*Η θεωρία αυτή της συνεχούς δημιουργίας, ή της σταθερας καταστά- 
σεως, όπως συνηθέστερον λέγεται, παραδέχεται, δτι ύλη, δπως είναι τα διά
φορα σωμάτια, συνεχώς δημιουργείται σήμερον έκ του μηδενός.

*Ας έξετάσωμεν κατά τι λεπτομερέστερον τάς βασικάς έννοιας της θεω
ρίας ταύτης.

Γενικώς, συμφώνως προς τάς νεωτέρας περί Σύμπαντος άντιλήψεις, δύο 
δροι είναι άναγκαίοι.

Ό  πρώτος δρος είναι, δτι δεν υπάρχει πλεονεκτούσα θέσις εις τό Σύμ- 
παν, άπό τήν όποιαν 6 λοιπός κόσμος φαίνεται διάφορος, άπό δτι φαίνεται από 
οίοδήποτε άλλο σημείον του Σύμπαντος.

Ό  δεύτερος όρος είναι, δτι άπό τήν θέσιν του παρατηρητοΰ ό κόσμος 
φαίνεται ό αύτός προς δλας τάς κατευθύνσεις.

Έ ξ  αιτίας τών δύο άνωτέρω δρων ομοιογένειας καί ίσοτροπίας προ
κύπτουν οί περιορισμοί εις τάς δυνατότητας ελευθερίας τής ύλης εις τό Σόμ
παν. Ούτω, ή διαστολή τού Σύμπαντος επιφέρει μόνον αυξησιν τών μεταξύ 
τών γαλαξιών άποστάσεων. Έ νώ , αί σχετικαί μεταξύ τών γαλαξιών θέσεις? 
δηλαδή αί γωνίαι ύπό τάς οποίας φαίνονται άπό τυχόντα γαλαξίαν οί λοιποί, 
παραμένουν άμετάβλητοι.

Εις τάς παραδοχάς αύτάς βασίζονται αί θεωρίαι τού έξελισσομένου 
Σύμπαντος. Έ δώ , δμως, βλέπομεν, οτι αύται εισάγουν κάτι τό παράδοξον. 
Τό Σόμπαν μεταβάλλεται βάσει άμεταβλήτων νόμων. Παράδοξος είναι ή 
παραδοχή, δτι τό Σόμπαν είναι ομοιογενές έν χώρω, άλλ* ούχί εν χρόνω.

’Αλλά καί έν χώρω άκόμη, τό Σόμπαν φαίνεται, οτι άποκλίνει πολύ άπό 
τούς δύο άρχικούς δρους κατ’ έκείνας τάς στιγμάς, δτε έχει τήν μεγίστην 
αυτού πυκνότητα. Τοιαΰται φάσεις είναι ή αρχική του κατάστασις εις τήν 
περίπτωσιν τού συνεχώς έξελισσομένου Σύμπαντος, ή ή άρχική καί ή τελική 
φάσις κατά τήν διάρκειαν ενός κύκλου εις τήν περίπτωσιν τού άναπαλλομένου 
Σύμπαντος.

Διά τήν προώθησιν, δμως, της μελέτης τού κοσμολογικού προβλήματος 
ήτο πλέον καιρός νά είσέλθουν νέαι ίδέαι είς τό πλαίσιον τής Κοσμολογίας. 
Έγένετο, λοιπόν, ή σκέψις δτι μία θεωρία, ή όποια προσπαθεί νά έξηγήση 
τήν γένεσιν και τήν ιστορίαν τού Σύμπαντος, πρέπει νά έξηγή καί τήν γένε- 
σιν τών νουκλεονίων, τών συστατικών τών πυρήνων τών άτόμων. Καί άπεφά- 
σισαν νά έφαρμόσουν τήν μέθοδον τής Φυσικής. Α ντί, δηλαδή, νά θέσωμεν 
τό έρώτημα, πότε είς τό Σόμπαν έδημιουργήθησαν τά σωμάτια, ας έρευνή- 
σωμεν, πώς έν έκαστον σωμάτων προκύπτει άνεξαρτήτως τής παρουσίας ή 
μή άλλων σωματίων πέριξ αύτοΰ.

*Η ιδέα, δτι έκαστον σωμάτων είναι δυνατόν νά έχη ιδιαιτέραν κατα
γωγήν, ώδήγησεν είς τήν θεωρίαν τής σταθερας καταστάσεως (Steady State 
Theory), ή όποία συμπίπτει μέ τήν έννοιαν τής συνεχούς δημιουργίας.



Κατά τήν νέαν ταύτην άποψιν νέα μάζα δημιουργεΐται συνεχώς εις τό 
Σύμπαν. *Η αύξησις της πυκνότητος, λόγω δημιουργίας ύλης, άντισταθμίζει 
τήν έλάττωσιν της πυκνότητας λόγω τής διαστολής του Σύμπαντος. ΑΙ μεταξύ 
των γαλαξιών άποστάσεις αυξάνουν μέ τήν διαστολήν καί άραιούται ή κατα
νομή των άρχικών γαλαξιών. Άλλ* έν τώ μεταξύ, μέ τήν παραγωγήν νέας 
ύλης κατορθούται ή δημιουργία καί έξέλιξις νέων γαλαξιών. *Ωστε, τελικώς, 
ό αριθμός γαλαξιών καθ’ ώρισμένον όγκον είναι πάντοτε σταθερός. 'Υπάρ
χουν άρκεταί φωτογραφία», μέ Ιδιαζόντως πολύπλοκα σχήματα συμπλεγμά
των γαλαξιών. *Ίσως νά Πρόκειται περί γαλαξιών έν τη γενέσει των.

Κατά τήν νέαν αύτήν άποψιν ή κατάστασις παραμένει, συνεπώς, στα
θερά καί άνεξάρτητος τού χρόνου. Δι* οίονδήποτε παρατηρητήν ευρισκόμενον 
είς οίονδήποτε σημεΐον τού Σύμπαντος, τό Σύμπαν παρουσιάζεται άναλλοίωτον.

Ή  διαφορά άντιμετωπίσεως τής διαστολής τού Σύμπαντος μεταξύ τής 
τής προταθείσης άπόψεως καί τής παλαιοτέρας διαφαίνεται ως άκολούθως:

Πρώτον, είς τήν έξελικτικήν θεωρίαν έχομεν Ιν σύστημα κινούμενον 
κατά γνωστούς νόμους, άλλά τεθέν είς κίνησιν κατά Ινα ώρισμένον τρόπον. 
’Ακριβώς μόνον αύτός ό ώρισμένος τρόπος δύναται νά θεωρηθή ως τό δε- 
δομένον είς τό πρόβλημα.

Ένώ, είς τήν θεωρίαν τής συνεχούς δημιουργίας έχομεν Ιν σύστημα 
κινούμενον κατά γνωστούς νόμους, άλλά μέ ώρισμένην χαρακτηριστικήν Ιδιό
τητα. Καί μόνον αυτή ή χαρακτηριστική ίδιότης δύναται νά θεωρηθή ώς τό 
δεδομένον είς τό πρόβλημά μας.

*Η ’Αστροφυσική εύρισκε δυσκολίας είς τόν συμβιβασμόν τών προσ- 
διορισθεισών τιμών ήλικίας παλαιών γαλαξιών μέ τήν ήλικίαν τού Σύμπαντος, 
όπως προσδιωρίζετο αύτη άπό τά έξελικτικά κοσμολογικά μοντέλα. Τά 
μοντέλα έκεινα έτοποθέτουν τήν δημιουργίαν τού Σύμπαντος είς Ιν 6χι 
καί τόσον Ικανοποιητικόν έγγύς παρελθόν καί μέ μίαν δύσκολον είς τήν άντί- 
ληψιν, καί μοναδικήν είς τήν ζωήν τού Σύμπαντος άρχικήν κατάστασιν. *Αντι- 
θέτως, ή θεωρία τής συνεχούς δημιουργίας άπέφυγεν αύτάς τάς δυσκολίας 
κατά τόν πλέον δραστικόν τρόπον, μέ τό νά θεωρή όλος τάς διαστάσεις έν 
τώ Σύμπαντι έξ ίσου πάρα πολύ μεγάλας, δηλαδή άπείρους.

Πώς, 6μως, ό Hoyle έφαντάσθη τήν γένεσιν ένός υλικού σωματίου; *0 
Hoyle είσήγαγεν Ιν νέον πεδίον, έστω πεδίον C, τό όποιον δρα έπί τίνος 
σωματίου τήν στιγμήν τής δημιουργίας του. Τό πεδίον C προχωρεί είς τό 
χωροχρονικόν διάστημα κατά τόν αύτόν τρόπον, όπως άλλα πεδία πού Ικανο
ποιούν τήν «κυματικήν έξίσωσιν».

Έάν τό πεδίον C φέρει άρκετήν ένέργειαν είς Ιν σημεΐον τού χώρου, 
τότε είναι δυνατόν Ιν ή περισσότερα ύλικά σωμάτια νά έμφανισθούν είς τό έν 
λόγω σημεΐον. Ή  άναγκαία συνθήκη ένεργείας είναι, 6τι ή ένέργεια τού πε
δίου C πρέπει νά είναι ίση ή μεγαλυτέρα τής μάζης τού δημιουργουμένου
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σωματίου. Ε πίσης, ή ορμή του δημιουργουμένου σωματίου είναι ’ίση μέ τήν 
μεταφερομένην ύπδ του πεδίου C. Ούτω, κατά τον Hoyle, αί άρχαί διατηρή- 
σεως ένεργείας καί ορμής υποτίθενται ότι ισχύουν καί κατά τάς άντιδράσεις 
ύλοποιήσεως καί έξαϋλώσεως. Συνεπώς δυνάμεθα νά καταστρώσωμεν τάς 
έξισώσεις τάς έκφραζούσας τάς παραδοχάς αύτάς.

’Από τής έμφανίσεώς της ή θεωρία τής συνεχούς δημιουργίας έδέχθη 
έπιθέσεις άπύ τούς οπαδούς τής εξελικτικής θεωρίας. Άπήντησαν, 8μως, μετά 
έπιμονής καί έπιδεξιότητος οί ύπερασπισταί της. Έ π ί πολλά έτη έθεωρεΐτο, 
ότι ή άκριβεστέρα διατύπωσις καί έξήγησις τού νόμου τού Hubble θά έδιδε 
τύ άπαιτούμενον υλικόν παρατηρήσεων, διά τον έλεγχον, του ποιον μοντέλον 
Σύμπαντος είναι το έπιστημονικώς άληθές. Άλλ* ό νόμος τού Hubble δέν 
είναι άκόμη μετά τής δεούσης άκριβείας γνωστός. Χρειάζεται άρκετή εργασία 
άκόμη διά τήν άκριβή διατύπωσίν του καί τήν πλήρη κατανόησίν του.

Πάντως, εν δεδομένον παρατηρήσεως, τύ όποιον μάλιστα έκλόνισε τήν 
θεωρίαν τής συνεχούς δημιουργίας, προήλθεν άπύ έκεΐ, πού ολίγοι το ε7ΐερί- 
μεναν. Οί Ryle καί Clarke παρετήρησαν διά των ραδιοτηλεσκοπίων των, ότι 
8σον μακρύτερα κυττάζομεν εις τύ Σόμπαν, τόσον ή πυκνότης των γαλαξιών 
αύξάνει.

'Ό ταν, 8μως, κυττάζωμεν εις τύ άπειρον καί βλέπωμεν άπομεμακρυ- 
σμένα άντικείμενα, όσον μακρύτερα εις τύ άπειρον παρατηρούμεν, τόσον βλέ- 
πομεν καί άρχαιοτέρας καταστάσεις τού Σύμπαντος, λόγω τού ότι παρέρχεται 
μεγαλύτερον χρονικόν διάστημα διά νά φθάση ή άκτινοβολία τών άπομεμακρυ- 
σμένων σωμάτων μέχρις ήμών.

Έ άν, λοιπόν, ή θεωρία τής σταθεράς καταστάσεως, δηλαδή, τής συνε
χούς δημιουργίας, ήτο ορθή, τότε θά έπρεπε οπουδήποτε, εις τύ Σόμπαν, νά 
παρατηρώμεν μίαν σταθεράν πυκνότητα γαλαξιών. Ά ντιθέτως, έάν τύ Σόμπαν 
έξελίσσεται άπύ πυκνοτέραν κατάστασιν πρύς άραιοτέραν, τότε όσον μακρύ
τερα εις τύ παρελθόν διεισδύομεν, δηλαδή όσον βαθύτερα εις τύ Σόμπαν 
κυττάζομεν, τόσον μεγαλυτέραν πυκνότητα γαλαξιών θά συναντώμεν.

Αί παρατηρήσεις τών Ryle καί Clarke συνηγόρησαν υπέρ τής δευτέρας 
περιπτώσεως καί συνεπώς έδωσαν έν κτύπημα είς τήν θεωρίαν τής συνεχούς 
δημιουργίας.

Ό  Hoyle, όμως, παρεδέχθη μέν ότι ή θεωρία τής συνεχούς δημιουρ
γίας έχει σφάλματα, όχι όμως ότι είναι άπορρίψιμος. Καί έπρότεινε ριζικήν 
άναθεώρησίν της.

Παρεδέχθη ό Hoyle, ότι οί όροι τής όμοιογενείας καί ίσοτροπίας Ισχύ
ουν, όταν έξετάζωμεν τύν χώρον ύπύ μεγάλας διαστάσεις. Δέν ισχύουν, όμως, 
όταν λαμβάνωμεν τύν χώρον ύπύ μικράν κλίμακα.

Του έγεννήθησαν όμως τότε τά έρωτήματα: Πώς είναι δυνατόν νά 
συμφιλιώσωμεν, τάς ύπύ μεγάλην κλίμακα ιδιότητας, ήτοι τήν ύμοιογένειαν
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καί ίσοτροπίαν, μέ τήν ύπό μικράν κλίμακα ύπάρχουσαν άνομοιογένειαν καί 
άνισοτροπίαν; Καί τί είναι έκείνο, τό όποιον προσδιορίζει τό μέγεθος της 
κλίμακος; Πότε, δηλαδή, μία διάστασις είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς «μεγάλη»;

Διά νά τακτοποιηθούν τά πράγματα, αί έξισώσεις της σταθεράς κατα- 
στάσεως γίνονται τώρα πολυπλοκώτεραι.

Καί έδανείσθη πάλιν ή Κοσμολογία ίδέας άπό τήν Φυσικήν. Είς τήν 
Φυσικήν ύπάρχει τό φαινόμενον τής «ύλοποιήσεως φωτονίου». Κατά τό φαινό- 
μενον τούτο, βταν £ν κβάντον φωτός προσπίπτει έπί ένός άντικειμένου, είναι 
δυνατόν, νά έχωμεν έμφάνισιν ένός ζεύγους ήλεκτρονίου—ποζιτρονίου. Ή  ύλο- 
ποίησις αύτη δέν είναι κατ* ουσίαν δημιουργία ύλης. Είναι άπλώς μετατροπή 
φωτεινής ένεργείας είς σωμάτια.

Οί Narlikar καί Hoyle παρωμοίασαν τήν πραγματικήν ύλοποίησιν μέ 
τήν καλουμένην «ύλοποίησιν φωτονίου». Έθεώρησαν τήν περίπτωσιν, 6τι ή 
δημιουργία ύλης ύποβοηθείται άπό τήν ήδη ύπάρχουσαν έν τω Σύμπαντι ύλην. 
Δηλαδή, έμελέτησαν τήν συνάντησιν τού πεδίου C μετά τίνος σώματος «ορι
σμένης μάζης καί ώρισμένης άκτίνος.

Καί έθεώρησαν τήν Ιδέαν, 6τι τότε τό πεδίον C άντιδρα μετά της προ- 
Οπαρχούσης μάζης κατά τρόπον άνάλογον τής άντιδράσεως τού φωτονίου 
μετά προϋπαρχούσης μάζης, καθ’ ήν άντίδρασιν συντελείται ή παραγωγή τού 
ζεύγους ήλεκτρονίου — ποζιτρονίου. Τό πεδίον C προσπίπτει έξ άποστάσεως 
έπί τού ήδη ύπάρχοντος άντικειμένου. Καί πάντοτε κατά τήν θεωρίαν ταύτην, 
τότε πλησίον τού άντικειμένου προκαλείται ή δημιουργία ένός τούλάχιστον 
baryon, ίσως συνοδευομένου ύπό ήλεκτρονίου καί νετρίνου.

Βεβαίως, αί κατ* αύτόν τόν τρόπον δημιουργούμεναι μαζαι προστίθενται 
είς τάς ήδη ύπαρχούσας καί αί τοπικαί άνομοιογένειαι πυκνότητος άλλάζουν 
μέ τήν πάροδον τού χρόνου. *Η διαστολή τού Σύμπαντος τείνει νά έλαττώ«τη 
τήν πυκνότητα των μαζών. Δέν αποκλείεται έπίσης, αί μαζαι νά θρυμματί- 
ζωνται είς τμήματα κατά τήν διαστολήν.

Έ ν 6σω αί μεταβολαί συμβαίνουν άρκετά άργά, ή συνθήκη τής σταθε- 
ράς καταστάσεως, ή αντιστοιχούσα είς τάς νύν ύπαρχούσας άνομοιογενείας, 
έπικρατεΐ διηνεκώς. Πάντως, αίφνίδιαι μεταβολαί είς μίαν ώρισμένην περιο
χήν τού χώρου δύνανται νά δημιουργήσουν εύρείας άποκλίσεις άπό τήν άντι- 
στοιχοΰσαν σταθεράν κατάστασιν. Μάλιστα, είς έξαιρετικάς περιπτώσεις, ή 
δημιουργία ύλης θά ήτο δυνατόν νά σταματήση. Έάν αύτό συμβή είς μίαν 
περιοχήν διαμέτρου έκατομμυρίων έτών φωτός, τό άποτέλεσμα θά είναι μία 
άπόκλισις έκ της σταθερας καταστάσεως, ή όποία άπόκλισις θά έξελιχθή είς 
μίαν κατάστασιν παρομοίαν πρός τήν ύφισταμένην είς τό δυνάμενον νά παρα- 

δηλαδή είς τό προσιτόν διά των όργάνων παρατηρήσεως, Σύμπαν.
"Οταν ή δημιουργία τής ύλης έχει διακοπή είς μίαν περιωρισμένην 

περιοχήν, τότε έκεΐ ή διαστολή τού Σύμπαντος προχωρεί, όπως είς τήν περί-
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πτωσιν του Σύμπαντος των Einstein—de Sitter. *Η διαφορά άπδ τδ Σύμπαν 
των Einstein—de Sitter έγκειται εις τδ δτι ή περιοχή άσταθείας είναι περι- 
ωρισμένη. * Υπάρχει δέ μία μεγίστη τιμή διαστολής, ή οποία δύναται νά έπι- 
τευχθή, πριν ή έν λόγω περιοχή πληρωθή άπδ τάς γύρω περιοχάς, εις τάς 
οποίας δέν ύφίσταται όμοια άπόκλισις. Ε ίς τινας γειτονικάς περιοχάς ’ίσως 
νά ύπάρχη άντίθετος άπόκλισις. Τδ τελικδν άποτέλεσμα είναι, δτι ή περι- 
ωρισμένη περιοχή τίθεται εις μίαν σειράν παλινδρομίσεων.

Έ ν  περιλήψει, δυνάμεθα, κατά τδν Hoyle νά θεωρήσωμεν, δη  ένώ εις 
ολόκληρον τδ άπειρον Σύμπαν ισχύει ή σταθερά κατάστασις τής θεωρίας τής 
συνεχούς δημ,ιουργίας, είναι πάντως δυνατδν εις £ν μέρος του Σύμπαντος, δια
στάσεων ίσων πρδς τδ προσιτδν ύπδ των οργάνων μας, νά έχωμεν μίαν προ
σωρινήν τοπικήν κατάστασιν, ή οποία νά ένθυμίζη τδ Σύμπαν των Einstein— 
de Sitter.

*Η ουτω ύπδ τού Hoyle τροποποιηθεΐσα θεωρία τής συνεχούς δημιουρ
γίας κατορθώνει νά έξηγήση τήν γένεσιν των γαλαξιών, συμφωνεί καλύτερον 
μέ τδν νόμον του Hubble καί ομοίως αίρει τάς διαφωνίας μέ τάς παρατηρήσεις 
των Ryle και Clarke.

'Ό πω ς παρατηρεί, δμως, ό McCrea, έπειδή ή νέα αύτή θεωρία τού Hoyle 
προτείνει, 6τι μέρος τού Σύμπαντος, τόσων μεγάλων διαστάσεων, δσον τδ 
προσιτδν ύπδ παρατηρήσεως Σύμπαν, είναι δυνατδν νά άκολουθή άποκλίνουσαν 
κατάστασιν, όμοίαν πρδς τά εξελισσόμενα συστήματα, ή συμφωνία θεωρίας 
καί παρατηρήσεως έπιβεβαιοί μόνον τήν προτεινομένην παρεκτροπήν, όπως 
αύτη ώρίσθη. Δέν θά ήδύνατο, όμως, ή συμφωνία μέ τάς παρατηρήσεις νά 
έπιβεβαιώση τήν ύποτιθεμένην εις τδ ύπόβαθρον θεωρίαν τής σταθεράς κατα- 
στάσεως. Διότι άκριβώς δέν είναι ολόκληρον τδ Σύμπαν προσιτδν παρα
τηρήσεων.

Τελικώς, συμπληρώνομεν, o n  ούτως ή άλλως ή θεωρία τού Hoyle δέν 
κατορθώνει νά δώση έξήγησιν τής έκρηκτικής διαφυγής των γαλαξιών.

’Ανωτέρω άνεπτύξαμεν τάς βάσεις τής θεωρίας τής συνεχούς δημιουρ
γίας καί έφθάσαμεν ύστερα άπδ βραχείαν έπισκόπησιν εις τάς σημερινάς θέ
σεις της. ‘Η θεωρία αύτη λαμπρόν, πράγματι, επίτευγμα τής διανοήσεο)ς, 
προεκάλεσε μεγάλην έντύπωσιν ήδη άπδ τής πρώτης της διατυπώσεως. Αί 
συγγραφικά! ικανότητες τού Hoyle τήν έκαμαν γνωστήν είς μεγάλην κλίμακα 
διανοουμένων έξω άπδ τήν μικράν χορείαν τών αστρονόμων. Καί άκριβώς 
αύτή ή δημοσία συζήτησις επί τής θεωρίας ταύτης τήν έφερον elc τδ προ- 
σκήνιον. "Ωστε αί μεγαλεπίβολοι ριζοσπαστικά! σκέψεις της καί ή φήμη της 
νά μάς ύποχρεώνουν νά παραλείψωμεν είς μίαν τόσον γενικήν διάλεξιν, άλλας 
θεωρίας, αί όποίαι είς τδ βάθος ίσως νά είναι έξ ίσου πιθαναί.
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Πράγματι, τά τελευταία έτη, νέαι μεγαλειώδεις συλλήψεις της δια- 
νοήσεως άνεκοινώθησαν. Ό  Dickc έπρό τείνε μίαν Κοσμολογίαν συγγενή κά
πως μέ τήν κοσμολογίαν του Jordan. Έξεκίνησεν άπό τήν αρχήν του Mach, 
όπως περίπου ό Einstein, καί κατώρθωσε να καταλήξη εις λογικά συμ
περάσματα σχετικώς μέ τάς ύπολογισθείσας τιμάς της ήλικίας του Σύμ- 
παντος άφ* ένός καί τής ήλικίας των γαλαξιών, της ήλικίας των άρχαιοτέρων 
άστέρων καί τής ήλιχίας των βαρέων χημικών στοιχείων άφ* έτέρου. Επίσης, 
ό Alfven διετύπωσε μίαν Κοσμολογίαν βασιζομένην έπί μιας Ιδέας του Oskar 
Klein, ότι τό ύπάρχον Σύμπαν προήλθε πρό δισεκατομμυρίων έτών άπό προ- 
ϋπάρχον νέφος ύλης καί άντιύλης. ’Αντιδράσεις έξαύλώσεως, έκ τής συγκρού- 
σεως ύλης καί άντιύλης, προεκάλεσαν τήν έκλυσή ένεργείας, ή όποία ήρχισε 
τήν διαστολήν του Σύμπαντος, ήτις καί συνεχίζεται. Καί σήμερον οί γαλαξίαι 
άποτελούνται άπό άστέρας άπαρτιζομένους άπό ύλην καί από άστέρας άπαρτι- 
ζομένους άπό άντιύλην. ΑΙ παρατηρούμεναι τεράστιαι έκλύσεις ένεργείας είς 
τά Quasars, πού είναι οί γηραιότεροι, λαμπρότεροι καί άπώτεροι γαλαξίαι, 
έδημιούργησαν τήν υποψίαν είς τόν Alfven, ότι αί έκλύσεις αύται ένεργείας 
προέρχονται άπό έξαϋλώσεις έκ συγκρούσεως ύλης καί άντιύλης. Ή  £λλειψις 
του άπαιτουμένου χρόνου μας υποχρεώνει νά μή προχωρήσωμεν περισσότερον 
είς τήν άνάπτυξιν τών νέων αύτών θεωριών.

Πολλάκις, 6ταν τελειώνη κανείς μίαν διάλεξιν έπί κοσμολογικού θέμα
τος, ίδίως είς τήν χώραν μας, μέ τήν ιδιαιτέραν πνευματικήν παράδοσιν, έρω- 
τάται διά τήν τρέχουσαν φιλοσοφικήν του άντιμετώπισιν. *Η σκέψις πολλών 
έκ τών άκροατών δέν εύρίσκεται συγκεντρωμένη είς τά έπιστημονικά μόνον 
προβλήματα καί είς τήν έπιστημονικήν των άντιμετώπισιν. Ή  Ιδέα τού 
Δημιουργού στριφογυρίζει είς τόν νούν των. Γνωρίζω τούτο έκ πείρας, άπό 
τάς παραδόσεις μου είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. Μετά τάς διαλέξεις κά
ποιος φοιτητής θά ήρχετο νά θέση ερωτήσεις γύρω άπό ~τό πρόβλημα τής 
ύπάρξεως τού Θεού καί τής άντιμετωπίσεώς του άπό τήν έπιστήμην. Καί, 
6ταν έρωτάται κανείς άπό τούς νεαρούς φοιτητάς, προτιμά νά δώση κάποιαν 
άπάντησιν, άν καί είς διαφορετικήν περίπτωσιν θά έπροτίμα, ίσως, τήν άπο- 
φυγήν συζητήσεως τού είδους αυτού. ΟΙ περισσότεροι, μάλλον, έπιστήμονες, 
είτε έκ συνηθείας, είτε έκ πεποιθήσεως, δέν άντιμετωπίζουν σοβαρώς τάς 
προσπάθειας τής λύσεως τών προβλημάτων τής φύσεως διά τής φιλοσοφίας. 
Προτιμούν τήν έπιστημονικήν όδόν. Αντιμετωπίζουν τήν Έπιστήμην ως 
έχουσαν σκοπόν συγκεκριμένης έξυπηρετήσεως τού άνθρώπου. Δέν άποδέχονται, 
όμως, έξ ίσου τό αύτό διά τήν Φιλοσοφίαν.

Κατά τήν άνωτέρω περιγραφήν τής έξελίξεως τών νεωτέρων κοσμο
λογικών θεωριών έτέθη τό θέμα τής ήλικίας τής ύλης. Παραπλεύρως πρός
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τάς παλαιάς διαμάχας, μεταξύ των ύποστηριζόντων τήν αιωνιότητα τής ύλης 
καί των άλλων των οπαδών τής δημιουργίας τού Σύμπαντος έν μια ώρισμένη 
στιγμή, έρρίφθησαν αί ίδέαι τής θεωρίας τής συνεχούς δημιουργίας.

*Από τήν άπειρίαν καί τύν κυκεώνα τών φιλοσοφικών έρωτήσεων, ας 
περιορισθώμεν εις μίαν μόνον έρώτησιν. Ή  θεωρία τής συνεχούς δημιουργίας 
άντιτίθεται άραγε εις τήν ιδέαν του Θεού;

Δημιουργία σημαίνει, ότι είς μίαν χρονικήν στιγμήν υπάρχει κάτι, π.χ. 
εν σωμάτιον, ένώ ολίγον πρύ τής στιγμής αύτής τύ κάτι αύτό δέν υπήρχε. 
Αυτό τύ έκ του μή οντος γίγνεσθαι είναι πολύ πιθανόν κάποιος νά τό ταυτίση 
μέ τό θαύμα. Καί ή άπάντησίς μας είς τήν έρώτησιν, άν ή θεωρία τής συνε
χούς δημιουργίας άντιτίθεται είς τήν ιδέαν τού Θεού, είναι μάλλον άρνητική.

Δέν πρέπει νά λησμονώμεν, ότι ήδη ό Kant είχε συλλάβει τήν συνεχή 
δημιουργίαν, ως έργον συνεχιζόμενον υπό τού Θεού. Βεβαίως, είς τάς λεπτο- 
μερείας ή έννοια τής συνεχούς δημιουργίας, όπως διετυπώθη ύπό τού Kant, 
διαφέρει τών ιδεών τών Bondi, Gold, Hoyle καί τών συνεργατών των.

Καί, συνεπώς, ή άπάντησίς είς τό μεγάλο έρώτημα παραμένει ακόμη 
τελείως προσωπική. Είναι δυνατόν νά παραδεχθή κανείς τήν Α ή Β κοσμο
λογικήν θεωρίαν ως έπιστημονικώς ορθήν άδιαφόρως τής πίστεως, τήν οποίαν 
συνειδητώς ή ύποσυνειδήτως καί κατά τό μάλλον ή ήττον, ίσως, νά έχη ό 
ίδιος προσωπικώς. Μία πίστις, ή μία ψυχολογική κατάστασις, είναι δυνατόν 
νά έπιτρέψη είς έν άτομον τήν δημιουργίαν ή τήν άνακάλυψιν στοχασμών, οί 
όποιοι νά έπιτρέψουν συμβιβασμούς τών πλέον φαινομενικώς άντιθέτων ίδεών.

Νομίζω όμως, καί έχει γίνει τούτο σήμερον άρκετά άντιληπτόν, ότι 
πριν άρχίσουν αί φιλοσοφικαί άντεγκλήσεις, πρέπει πρώτα νά διασαφηνίσωμεν 
τήν έννοιαν ένός έκάστου ορισμού, μιας έκάστης λέξεως. Καί πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν ταύτην καί ή Ε πιστήμη καί ή Φιλοσοφία έχουν άκόμη άρκετόν δρόμον 
νά διανύσουν.




